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เอกสารพื้นฐานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรเล่มนี้ แปลจากหลักสูตร Club
Administration Committee Basics ฉบับภาษาอังกฤษที่ Learning Center บนเว็บไซต์
ของโรตารี
ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสารของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวน
อย่างละเอียดแล้ว โรตารีสากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ ะรับรองความสมบูรณ์
ของเอกสารเล่มนี้ได้ หากมีขอ้ ความใดไม่ชดั เจนขอให้อา้ งอิงไปยังต้นฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ธันวาคม 2562

สารบัญ
รายละเอียดงานของ
ประธานคณะกรรมการบริ หารจัดการสโมสร
ทํางานกับคณะกรรมการของท่าน
การกําหนดเป้ าหมาย
เป้ าหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แผนปฏิบตั กิ าร
การให้แรงจูงใจ
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รายละเอียดงานของ
ประธานคณะกรรมการ
บริหารจัดการสโมสร
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร ท่านจะช่วยสโมสรให้ดาํ เนินงานด้วยความราบรื่น

หน้ าที่รบั ผิดชอบ
ทัวไป
่

คณะกรรมการบริ หารจัดการ

เข้าร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA)

ช่วยเลขานุการสโมสรในเรื่องระบบการจัดการข้อมูล
และทรัพยากร (Logistics) และการเข้าประชุม

ทํางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ คัดเลือกและ
เตรียมกรรมการของท่าน

ช่วยเหรัญญิกสโมสรเก็บค่าบํารุงสมาชิก

แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าํ เป็ น (ตัวอย่างเช่น
จัดการประชุมสโมสรและงานสังคมทีน่ ่าสนใจและ
วางแผนการประชุมสโมสร เว็บไซต์และจดหมาย
สนุกสนาน
ข่าวของสโมสร งานทางสังคม การเข้าประชุม)
จัดให้มกี ารสือ่ สารของสโมสร เช่น จดหมายข่าวของ
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอและวางแผนกิจกรรม
สโมสร
กําหนดเป้ าหมายของคณะกรรมการซึง่ สอดคล้อง
และช่วยให้บรรลุเป้ าหมายของสโมสรในปี นนั ้ และ
ติดตามความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายเหล่านัน้
ควบคุมงบประมาณของคณะกรรมการ
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ
คณะกรรมการภาคในเรื่องกิจกรรมหรือความคิด
ริเริม่ ของสโมสรหลายสโมสร
รายงานกิจกรรมและความก้าวหน้าของ
คณะกรรมการแก่นายกสโมสร คณะกรรมการ
บริหารสโมสร และสมาชิกสโมสรทัง้ หมด
กําหนดสิง่ ทีส่ โมสรคาดหวังจากคณะกรรมการของ
ท่าน
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ทํางานกับ
คณะกรรมการของท่าน
ท่านเป็ นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร หากท่านยังไม่มคี ณะกรรมการในขณะทีร่ บั
ตําแหน่ง ต้องเริม่ ต้นด้วยการหาบุคคล 1-2 คน ในหลายๆ สโมสร กรรมการมักจะทําหน้าทีใ่ น
คณะกรรมการชุดหนึ่งถึง 3 ปี ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ว่ากรรมการในปั จจุบนั บางคนอาจจะทํางานต่อเนื่อง
มาถึงปี ของท่าน หากต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการในตําแหน่งทีว่ ่างลง ควรทํางานร่วมกับนายกรับเลือก
เพือ่ หาผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
มีความชํานาญในการจัดองค์กร
มีความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายของโรตารี
มีความชํานาญในการเขียนหรือการจัดพิมพ์
มีความชํานาญในเรื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต





ในฐานะประธาน ท่านจะต้องมอบหมายงาน ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้ความชํานาญและ
ความสนใจของกรรมการอย่างไรให้ดที ส่ี ุด ท่านสามารถเตรียมการให้กรรมการโดยดําเนินการดังต่อไปนี้
แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมและเป้ าหมายของคณะกรรมการ
จับคู่กรรมการใหม่กบั กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
ส่งเสริมการสือ่ สารของผูท้ ท่ี ํางานเหมือนกันในสโมสรอื่นๆ
แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค
แบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ






ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ ทําให้เกิดผลกระทบสูงสุดทัง้ สโมสร การประชุม
คณะกรรมการบริหารสโมสรเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ทีจ่ ะได้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง

การกําหนดเป้ าหมาย
ในบทบาทของท่าน ท่านต้องมันใจว่
่ าคณะกรรมการได้กําหนดเป้ าหมายและทํางานบรรลุเป้ าหมาย
ประจําปี ซง่ึ สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสร ท่านจะกําหนดเป้ าหมายร่วมกับนายกรับเลือกและผูน้ ํา
สโมสรรับเลือกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจําปี (District Training Assembly) นายกหรือเลขานุการ
สามารถใส่เป้ าหมายที่ Rotary Club Central

เป้ าหมายที่มปี ระสิ ทธิ ภาพ
เป้ าหมายประจําปี ของท่านต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร
เป้ าหมายควรจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีสว่ นร่วม วัดผลได้ ท้าทาย สามารถประสบความสําเร็จได้ และมี
กําหนดเวลาชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สโมสรของเราจะปรับปรุงเว็บไซต์อย่างน้อยทุกสัปดาห์)
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แผนปฏิ บตั ิ การ
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการของท่านเพือ่ สร้างแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ก็คอื ความต่อเนื่องของขัน้ ตอนเล็กๆ
ทีจ่ าํ เป็ นในการบรรลุเป้ าหมายประจําปี แต่ละเป้ าหมาย ทุกขัน้ ตอนจะต้อง
กําหนดว่าใครจะรับผิดชอบดําเนินการ
ระบุวนั ครบกําหนด
ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและความสําเร็จอย่างไร
พิจารณาทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วและหาทรัพยากรทีต่ อ้ งการให้ได้
ประเมินความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอและปรับเป้ าหมายตามความจําเป็ น






การให้แรงจูงใจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบส่วนหนึ่งในฐานะประธาน คือ ทําให้กรรมการของท่านมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จงจําไว้
ว่ากรรมการของท่านเป็ นอาสาสมัคร สิง่ ทีจ่ งู ใจโดยทัวไปได้
่
แก่
ความมันใจว่
่ าเป้ าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสําเร็จได้ และจะเป็ นประโยชน์แก่
สโมสรและชุมชน
โอกาสในมิตรภาพและการเป็ นเครือข่าย
งานทีม่ อบหมายให้ตอ้ งใช้ความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคน
ความพยายามทีจ่ ะทําให้งานของคณะกรรมการมีความสนุกสนาน






งบประมาณ

ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านต้องทํางานร่วมกับประธานคณะกรรมการและเหรัญญิกสโมสรทีจ่ ะหมดวาระ
เพือ่ ปรึกษาหารือเรื่องการเงินทีค่ ณะกรรมการของท่านต้องการ และขอให้รวมการเงินนัน้ เอาไว้ใน
งบประมาณของสโมสร ต้องพิจารณากิจกรรมการหาทุนทีว่ างแผนเอาไว้แล้วด้วย
ท่านต้องดูแลกองทุน ธุรกรรมการเงินและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ ระมัดระวังสถานะ
ของงบประมาณตลอดเวลา การประชุมกับเหรัญญิกของสโมสรอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้สามารถ
ปฏิบตั กิ ารได้ทนั ทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้

คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร | 3

สร้างสรรค์ประสบการณ์สโมสร
ในการมีสว่ นร่วม
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร ท่านจะทํางานกับนายกและคณะกรรมการสมาชิก
ภาพของสโมสรเพือ่ วางแผนงานทีจ่ ะทําให้สมาชิกมีสว่ นร่วมและมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เริม่ ต้น
ด้วยการประเมินสโมสรโดยการใช้เครื่องมือ เช่น การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary
Club Health Check) และ การสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก (Member Satisfaction Survey)
วิเคราะห์ผลทีไ่ ด้รบั แล้วจึงทํางานร่วมกับผูน้ ําสโมสรเพื่อทําการเปลีย่ นแปลงซึง่ จะปรับปรุงประสบการณ์
ในสโมสรของสมาชิกให้ดขี น้ึ
งานศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่าสโมสรทีม่ คี วามยืดหยุ่นมากกว่าจะดึงดูดความสนใจของสมาชิกใหม่ได้
ดีกว่า และทําให้สมาชิกปั จจุบนั มีสว่ นร่วมอยู่เสมอ พิจารณาตัวเลือกเพือ่ ความยืดหยุ่นเหล่านี้
ลดความถีข่ องการประชุม (อย่างไรก็ตามสโมสรจะต้องประชุมด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่งเดือนละ 2 ครัง้ )
กําหนดวันและเวลาทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับการประชุม
เปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกการประชุม
นับโครงการบําเพ็ญประโยชน์หรืองานสังคมเป็ นเสมือนการประชุม
เลือกว่าจะประชุมแบบพบปะกันหรือออนไลน์ เปลีย่ นแปลงได้ระหว่างการประชุมออนไลน์และ
พบปะกัน หรือใช้ทงั ้ สองรูปแบบในเวลาเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุม
แบบพบปะกันผ่าน video chat)
พิจารณาประเภทสมาชิกต่างๆ กันว่าอาจจะเป็ นผลดีต่อสโมสรของท่านหรือไม่ สํารวจดูตวั เลือก
เช่น สมาชิกภาพแบบครอบครัว (Family) แบบจูเนียร์ (Junior) หรือแบบองค์กร (Corporate)
ท่านสามารถกําหนดนโยบายเกีย่ วกับค่าบํารุง การเข้าประชุม หรือความคาดหวังในการบําเพ็ญ
ประโยชน์สาํ หรับแต่ละประเภทได้ตราบเท่าทีส่ โมสรรายงานว่าคนเหล่านี้เป็ นสมาชิกสามัญ และ
เก็บค่าบํารุงสมาชิกโรตารีสากลจากพวกเขา
เชิญโรทาแรคเทอร์ให้เข้าร่วมในสโมสรของท่านขณะทีย่ งั เป็ นสมาชิกของสโมสรโรทาแรคท์อยู่
หากเลือกทําเช่นนัน้ สามารถให้ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษแก่สมาชิกเหล่านี้ได้ เช่น ลดหย่อน
ข้อกําหนดในการเข้าประชุมหรือลดค่าธรรมเนียม ตราบเท่าทีไ่ ด้แสดงไว้ในข้อบังคับสโมสร










ขอให้มคี วามคิดสร้างสรรค์และสนุกสนาน! ดูเพจ Club Flexibility ที่ My Rotary และหลักสูตร Practicing Flexibility and Innovation ที่ Learning Center เพื่อช่วยในการเริม่ ต้น
แต่งตัง้ บุคคลหนึ่งในคณะกรรมการของท่านเพือ่ พัฒนาวาระการประชุมของสโมสร ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์และลองสิง่ แปลกใหม่เพือ่ ดึงดูดความสนใจของสมาชิก ดูเอกสารเป็ นสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอ:
แผนผูน้ ําสโมสรของท่าน (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan) เพือ่ ให้ได้แนวคิดว่าสโมสร
จะปรับรูปแบบการประชุมอย่างไรเพือ่ ทําให้สโมสรมีความกระตือรือร้น
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ตัวอย่างรูปแบบการประชุมและตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างรูปแบบการประชุม
การประชุมปกติ
งานกิ จกรรมสังคม
• ให้เวลาสมาชิกแบ่งปั นความคิดเห็นในการทําให้
ชุมชนดีขน้ึ
• ใช้เวลาประชุมในการวางแผนกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ
• เสนอให้สมาชิกมีทางเลือกในการมีสว่ นร่วมโดย
สมัครใจ หากไม่สามารถจะมาประชุมด้วยตนเอง
• ให้สมาชิกได้พูดคุยเกีย่ วกับตนเองแทนการจัดให้มี
ผูบ้ รรยาย
• จัดให้แต่ละการประชุมมีประเด็นหลัก (Theme)
ต่างๆ กัน
• หมุนเวียนสถานทีป่ ระชุม
• จัดให้การรับประทานอาหารเป็ นทางเลือก
• แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับงานโรตารีในช่วง
ครึง่ แรกของการประชุม และใช้ช่วงหลังสําหรับ
กิจกรรมทีส่ นุกสนาน
• เชิญสมาชิกทีค่ าดหวังให้พดู คุยในฐานะทีเ่ ป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญธุรกิจในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับโครงการของ
ท่าน
งานการเป็ นเครือข่ายและการอบรม
• จัดประชุมการเป็ นเครือข่ายเพือ่ สร้างความสัมพันธ์
และไมตรีจติ ระหว่างกัน
• จัดงานการเป็ นเครือข่ายร่วมกับโรทาแรคเทอร์และ
เชิญผูม้ วี ชิ าชีพด้านธุรกิจในชุมชนมาร่วม เพือ่ ให้
สโมสรเป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ เพื่อนําสมาชิกใหม่เข้ามา
และเพือ่ สร้างการเป็ นเพือ่ นผูร้ ่วมโครงการทีอ่ าจจะ
เป็ นไปได้
• วางแผนงานอบรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะการเป็ นผูน้ ํา
ของสมาชิก หรือสอนทักษะความชํานาญใหม่ๆ ซึง่
จะช่วยพวกเขาในการดําเนินโครงการ

• จัดให้มกี ารประชุมหารืออย่างเป็ นกันเองประจําปี
เพือ่ ความสนุกสนานและแสดงผลงานทีไ่ ด้ทาํ ในปี
ทีผ่ ่านมา
• ประชุมเดือนละหนึ่งครัง้ ทีร่ า้ นอาหารหรือสถานที่
อื่นเพือ่ เป็ นการพบปะสังสรรค์
• วางแผนงานกิจกรรมและการท่องเทีย่ วซึ่งรวมถึง
สมาชิกในครอบครัวและโรทาแรคเทอร์ตลอดทัง้ ปี
• เฉลิมฉลองเหตุการณ์สาํ คัญส่วนตัวและโอกาส
พิเศษอื่นๆ ทีส่ าํ คัญของสมาชิก

•
•
•

•

โครงการบําเพ็ญประโยชน์
เป็ นเพือ่ นร่วมโครงการกับองค์กรอื่นเพือ่ ขยาย
ขอบเขตการทํางานสู่ภายนอก
ทําให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีพ่ วก
เขามีความสนใจอย่างจริงจัง
สร้างโอกาสในการทํางานอาสาสมัครในชุมชน
ร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอ และพูดคุยถึง
ประสบการณ์ในการประชุมหลังจากนัน้
จัดให้โรทาแรคเทอร์มสี ว่ นร่วมในการเสนอแนะ
และเป็ นผูน้ ําโครงการบําเพ็ญประโยชน์ โดยมี
สมาชิกทีม่ ปี ระสบการณ์เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
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การประชุม
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร ท่านมีบทบาทสําคัญในการสร้างสรรค์ประสบการณ์
ทีด่ แี ก่สมาชิก สโมสรต้องการสมาชิกทีก่ ระตือรือร้นและมีสว่ นร่วมเพือ่ บําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและ
ดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่ การประชุมควรจะสนุกสนานและมีปฏิสมั พันธ์
หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการประชุมของท่านอาจจะรวมถึง
เตรียมประกาศต่างๆ
วางแผนโปรแกรม
ทํากําหนดการของผูบ้ รรยาย
แจกและเก็บป้ ายชื่อ
คิดคะแนนประชุม
ชําระค่าอาหาร
เตรียมการต่างๆ (การเดินทาง ค่าใช้จ่าย จดหมายขอบคุณ) สําหรับผูบ้ รรยาย
จัดเอกสารการประชุมทดแทนให้โรแทเรียนทีม่ าเยือน









ควรทํางานกับเลขานุการเพื่อกําหนดว่าเลขานุการจะช่วยท่านเกีย่ วกับหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการประชุม
ของสโมสรได้อย่างไรบ้าง

การประชุมกิ จกรรมสโมสร (Club Assembly)
การประชุมกิจกรรมสโมสรเป็ นโอกาสสําหรับสมาชิกทุกคนในการ
พิจารณาและพูดคุยเกีย่ วกับการประชุมและกิจกรรมของสโมสร
ระดมความคิดเห็นสําหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
พิจารณาจุดแข็ง โอกาสและจุดอ่อนของสโมสร
กําหนดเป้ าหมายและพัฒนาแผนปฏิบตั กิ าร
ประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
เรียนรูม้ ากขึน้ เกีย่ วกับโรตารี







ควรขอข้อมูลจากสมาชิกล่วงหน้าเพือ่ ให้สามารถวางแผนงานการประชุมกิจกรรมสโมสรทีต่ อบสนอง
ความสนใจและความห่วงใยของสมาชิก สอบถามนายกและเลขานุการถึงเป้ าหมายของการประชุม
กิจกรรมสโมสรแต่ละครัง้ และสอบถามว่าคณะกรรมการของท่านจะช่วยวางแผนการประชุมได้อย่างไร
บ้าง การประชุมนี้สามารถจัดได้ตลอดทัง้ ปี เพือ่ พูดคุยถึงเรื่องทีม่ คี วามเชื่อมโยงกันตามทีแ่ สดงไว้ใน
ตารางต่อไปนี้
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กรอบเวลา

วัตถุประสงค์

หลังจากการอบรมภาคประจําปี (District
Training Assembly)
หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม
2 สัปดาห์ก่อนการเยีย่ มอย่างเป็ นทางการ
ของผูว้ ่าการภาค
ระหว่างการเยีย่ มอย่างเป็ นทางการของ
ผูว้ ่าการภาค
กลางปี โรตารี

เพือ่ อธิบาย ทบทวนและหารือแผนงานทีส่ ร้างขึน้ ในการอบรม
ภาคประจําปี
เพือ่ หารือและมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์สาํ หรับปี ทจ่ี ะมาถึง
เพือ่ เตรียมการเยีย่ ม

ในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม

เพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับกิจกรรม เป้ าหมาย ความสําเร็จ และความ
ห่วงใยของสโมสรกับผูว้ ่าการภาค
เพือ่ ทบทวนความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายและพิจารณาแผนงาน
สําหรับช่วงเวลาทีเ่ หลือของปี
เพือ่ เปิ ดโอกาสให้มกี ารอภิปรายแบบเปิ ดกว้าง
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การสื่อสารของสโมสร
บทบาทหนึ่งของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร คือการสร้างแผนการสือ่ สารที่
จะทําให้สมาชิกได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับกิจกรรมของสโมสรและภาค รวมทัง้ ข่าวสารของโรตารีอยู่เสมอ
ต้องมันใจว่
่ าสโมสรมีผทู้ จ่ี ะเสียสละเวลาทําการปรับข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็ นปั จจุบนั เพือ่ ให้สมาชิกได้รบั
ทราบข่าวสารอยู่เสมอและเพือ่ ดึงดูดความสนใจสมาชิกทีค่ าดหวัง
ข้อมูลข่าวสารบางอย่างทีส่ ามารถบรรจุเอาไว้ในการสือ่ สารของท่าน
กําหนดการประชุมและกิจกรรมของสโมสรทีก่ ําลังจะเกิดขึน้
เป้ าหมาย แผนงาน และโครงการของสโมสร
ผลการประชุมทีส่ ําคัญๆ ของสโมสรและภาค
วันเกิด วันครบรอบ การยกย่อง ฯลฯ
ข่าวสารเกี่ยวกับสโมสร ภาค และโรตารีสากล






พืน้ ทีบ่ นเว็บไซต์ของสโมสรในส่วนทีม่ ขี อ้ มูลส่วนตัวของสมาชิกควรปกป้ องด้วยการใช้พาสเวิรด์ หาก
โดเมนเนมของเว็บไซต์สโมสรมีคาํ ว่า “Rotary” รวมอยู่ ต้องมันใจว่
่ ามีคาํ ทีบ่ ่งชีส้ โมสรด้วย (ตัวอย่างเช่น
www.anycityrotaryclub.org) ดูแนวทางเพิม่ เติมได้ทค่ี ู่มอื คําแนะนําเอกลักษณ์เสียงและภาพ (Voice and
Visual Identity Guidelines) และ Quick Start Guide for Club Websites
ท่านสามารถใช้เครื่องมือเพื่อการส่งเสริมดังต่อไปนี้ท่ี My Rotary
Brand Center – ศูนย์รวมโลโก้ รูปภาพ วิดโี อ คําแนะนํา โฆษณา และต้นแบบ (Template)
คนพูดจริงทําจริง (People of Action)
Press Center – ศูนย์กลางทีร่ วบรวมชิน้ ข่าว เอกสารข้อเท็จจริง และทรัพยากรสําหรับสือ่
บริการดึงข่าวสารจากเว็บต่างๆ มาแสดงไว้หน้าเว็บเพจ (RSS feed) – ข่าวสารของโรตารีท่ี
จัดรูปแบบและถูกส่งไปยังเว็บไซต์ของสโมสรหรือผูอ้ ่านข่าว





ใช้สอ่ื ทางสังคมเพือ่ แบ่งปั นข่าวสารของสโมสรกับสมาชิก และเชื่อมโยงกับหน้าเพจเครือข่ายทางการของ
โรตารีเพือ่ แบ่งปั นเรื่องราว ความคิดเห็น วิดโี อและรูปภาพ
ทํางานร่วมกับประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะเพือ่ พิจารณากําหนดว่าคณะกรรมการชุดใด
จะรับผิดชอบเกีย่ วกับจดหมายข่าว เว็บไซต์ บัญชีสอ่ื ทางสังคม และการสือ่ สารเพือ่ การตลาด รวมทัง้
การสือ่ สารอื่นๆ สูส่ มาชิกและผูท้ ม่ี ใิ ช่สมาชิก
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คําถามเพื่อการอภิปราย
ในการอบรมภาคประจําปี
การอบรมภาคประจําปี เป็ นโอกาสอันดียงิ่ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ ําสโมสรรับเลือกคนอื่นๆ
คําถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรียมตัวสําหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรมีอะไรบ้าง? หน้าทีข่ องท่านในฐานะประธานมี
อะไรบ้าง?

คณะกรรมการของท่านได้รบั มอบหมายให้ทาํ งานตามเป้ าหมายของสโมสรในข้อใด?

ท่านวางแผนจะทํากิจกรรมประเภทใดเพือ่ ให้สมาชิกสโมสรได้พบปะสังสรรค์กนั ?

ท่านจะทําให้การประชุมสโมสรคงความน่าสนใจและตรงประเด็นได้อย่างไร?

สโมสรของท่านจะสือ่ ข่าวสารถึงสมาชิกอย่างไร? ใครมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสือ่ สารนี้?

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบ้างให้กรรมการ? ท่านจะสนับสนุ นพวกเขาอย่างไร?
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