หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของทีมผูน้ าภาค
(District Leadership Team Responsibilities)

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค (Assistant Governors)
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคได้รบั การแต่งตัง้ จากผูว้ ่าการภาครับเลือกเพือ่ ให้แรงจูงใจและการสนับสนุนแก่กลุ่มสโมสรที่
ได้รบั มอบหมาย พวกเขาได้รบั การแต่งตัง้ ในแต่ละปี เพือ่ ให้ทางานในวาระ 1 ปี และอาจจะรับหน้าทีไ่ ด้มากถึง 3
วาระติดต่อกัน จานวนของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคควรจะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ เช่น ขนาด ความต้องการ
ทางด้านภาษา ภูมศิ าสตร์ และความเสมอภาคของสโมสรทีเ่ ข้มแข็งและอ่อนแอ ภาคของท่านจะรับผิดชอบใน
การสนับสนุนเงินงบประมาณสาหรับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคในการทาหน้าที่

คุณสมบัติ (เริม่ ใช้เดือนกรกฎาคม 2563)
หลักเกณฑ์ขนั ้ ต่าสาหรับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
• เป็ นสมาชิกสามัญของสโมสรทีจ
่ ่ายค่าบารุงครบถ้วนในภาคมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
• ทาหน้าทีเ่ ป็ นนายกสโมสรครบ 1 ปี บริบูรณ์ หรือเป็ นนายกก่อตัง้ อย่างน้อย 6 เดือน
หลักเกณฑ์เพิม่ เติม
• มีความรูเ้ กีย
่ วกับสโมสร ภาค และโรตารี รวมทัง้ นโยบายและเครื่องมือออนไลน์ของโรตารี
• เคยแสดงให้เห็นถึงทักษะและคุณสมบัตข
ิ องความเป็ นผูน้ า รวมทัง้ การฟั ง การสือ่ สาร การให้แรงจูงใจ
การเข้าถึงได้ คุณธรรม และการทางานเชิงรุก
• มีสว
่ นร่วมในงานกิจกรรมของภาคอย่างสม่าเสมอ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ (เริม่ ใช้เดือนกรกฎาคม 2563)
•

•

•
•

•
•
•
•

ไปเยีย่ มแต่ละสโมสรอย่างสม่าเสมอเพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับกิจกรรม ทรัพยากร และโอกาสต่าง ๆ ของ
สโมสร
สนับสนุนสโมสรในการตัง้ และบรรลุเป้ าหมาย หาหนทางแก้ไขความท้าทายต่าง ๆ แก้ไขข้อขัดแย้ง
และบรรลุขอ้ กาหนดเกี่ยวกับสมาชิกภาพ การเงิน และอื่น ๆ
ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างสโมสรกับคณะกรรมการภาค
ประเมินศักยภาพของสโมสรเพือ่ ทาให้สโมสรเติบโตและเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้ผนู้ าสโมสรในเรื่องกลยุทธ์ทจ่ี ะ
ช่วยให้สโมสรประสบความสาเร็จ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสโมสรในกิจกรรมของภาคและคณะกรรมการต่าง ๆ
แจ้งให้ผวู้ ่าการภาคทราบอยู่เสมอถึงความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายของสโมสร
อัพเดทเกีย่ วกับความคิดริเริม่ ต่าง ๆ ของโรตารีอยู่เสมอ
แบ่งปั นสถานภาพของสโมสรกับผูร้ บั หน้าทีต่ ่อจากท่าน
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คณะกรรมการศิษย์เก่า (Alumni)
คณะกรรมการชุดนี้หาหนทางให้สโมสรและภาคสามารถทาให้ศษิ ย์เก่ามีสว่ นร่วมในการหาทุน สมาชิกภาพ และ
ความพยายามในการบาเพ็ญประโยชน์ของโรตารี

คุณสมบัติ
ควรจะเป็ นผูท้ ่ี
• เป็ นศิษย์เก่าโรตารี
• มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพในการทางานกับศิษย์เก่า

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
•

•

•
•

•
•

ทางานกับคณะกรรมการภาคโดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะกรรมการสมาชิกภาพ มูลนิธิ ทุนการศึกษา และ
โปรแกรม (ตัวอย่างเช่น อินเทอร์แรคท์ โรทาแรคท์ ไรลา การแลกเปลีย่ นเยาวชนของโรตารี) เพือ่ ทาให้
ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วมในกิจกรรมของสโมสรและภาค
บ่งชีศ้ ษิ ย์เก่าและทักษะหรือสถานภาพ (การพูด การจัดการโครงการ สมาชิกทีค่ าดหวัง ผูบ้ ริจาคให้
มูลนิธิ และโปรแกรมโรตารี ฯลฯ) และช่วยสโมสรและภาคในการสานสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่าเหล่านี้
สร้างความตระหนักถึงวิธกี ารทางานร่วมกับศิษย์เก่าเพือ่ รักษาความสัมพันธ์ของพวกเขากับโรตารี
ส่งเสริมให้ศษิ ย์เก่ารายงานข้อมูลแก่โรตารีสากลเพือ่ สร้าง Profile ที่ My Rotary และทางานร่วมกับ
ประธานต่าง ๆ ของภาคเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าโรตารีสากลรับทราบถึงอดีตผูม้ สี ว่ นร่วมในโปรแกรมนัน้ ๆ
ดาเนินการตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวและการปกป้ องเยาวชน และกฎหมายท้องถิน่
สนับสนุนและประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าและงานกิจกรรมศิษย์เก่าตามความเหมาะสม

บริการชุมชน (Community Service)
คณะกรรมการชุดนี้สง่ เสริมโปรแกรม กิจกรรม และทรัพยากรทีเ่ กีย่ วกับการบริการชุมชน บริการด้านอาชีพ
และบริการเยาวชน และยังให้การสนับสนุนเพิม่ เติมแก่สโมสรโรทาแรคท์และสโมสรอินเทอร์แรคท์

คุณสมบัติ
ควรจะเป็ น
• อดีตผูว
้ ่าการภาค
• อดีตผูป
้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
• อดีตผูช
้ ่วยผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
• ผูท
้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการวางแผนงานและดาเนินความพยายามในการบาเพ็ญประโยชน์

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
•

ให้แรงจูงใจแก่สโมสรในการทางานร่วมกับสมาชิกในชุมชนเพือ่ บ่งชี้ประเด็นทีพ่ วกเขาสามารถตอบสนอง
ผ่านโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์
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•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

ให้ความสาคัญแก่ความพยายามในการบาเพ็ญประโยชน์ ทป่ี ระสบความสาเร็จ โปรแกรมของโรตารีและ
ทรัพยากรทีจ่ ะช่วยทาให้โครงการมีความเข้มแข็ง
ส่งเสริมการบริการด้านอาชีพโดยสนับสนุนสมาชิกสโมสรให้ใช้ความสามารถพิเศษ และทักษะด้าน
วิชาชีพเพือ่ วางแผนและดาเนินโครงการบาเพ็ญประโยชน์
ส่งเสริมให้สโมสรก่อตัง้ กลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC) และส่งเสริมการประชุมของ RCC ใน
ระดับภาคเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่น ๆ ของภาค เช่น คณะกรรมการบริการระหว่างประเทศและมูลนิธโิ รตารีของภาค
ช่วยประธานบริการชุมชนของสโมสรให้ทาหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
จัดการประชุมในระดับภาคสาหรับประธานบริการชุมชนของสโมสรในช่วงเวลาของการประชุมใหญ่ การ
ประชุมอบรมภาค และการรวมกลุ่มในเรื่องอื่น ๆ เพือ่ ให้โอกาสในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ส่งเสริมโครงการ
บ่งชีแ้ นวทางทีส่ โมสรและองค์กรบาเพ็ญประโยชน์ในท้องถิน่ สามารถร่วมมือกันในโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ โดยการแบ่งปั นข้อมูลและช่วยสโมสรในการกาหนดเป้ าหมาย
ร้องขอรายงานโครงการทีป่ ระสบความสาเร็จจากประธานบริการชุมชนของสโมสรอย่างสม่าเสมอเพือ่
ส่งเสริมผ่านการสือ่ สารรายเดือนของผูว้ ่าการภาคและ Rotary Showcase และส่งต่อไปยังโรตารีสากล
เพือ่ การตีพมิ พ์ทอ่ี าจจะเป็ นไปได้
จัดนิทรรศการแสดงโครงการบริการชุมชนดีเด่นในการประชุมภาคและโซน
ประสานงานกิจกรรมบริการชุมชน บริการด้านอาชีพและบริการเยาวชนทัวทั
่ ง้ ภาค
ส่งเสริมทรัพยากรสาหรับการบาเพ็ญประโยชน์และการมีสว่ นร่วม รวมทัง้ กลุ่มมิตรภาพโรตารีและกลุ่ม
ปฏิบตั กิ ารโรแทเรียน
อานวยการจัดการการยกย่องในระดับภาคแก่สโมสรและบุคคลทีส่ ง่ เสริมหลักการของโรตารี รวมทัง้ การ
บริการด้านอาชีพ และการส่งเสริมและทาให้คนหนุ่มสาวมีสว่ นร่วม
ส่งเสริมโอกาสให้แก่สโมสรในท้องถิน่ ในการทางานร่วมกับหุน้ ส่วนในโครงการและการบาเพ็ญประโยชน์
ของโรตารี
ประสานงานกับประธานโรทาแรคท์ อินเทอร์แรคท์ ไรลา การแลกเปลีย่ นบริการชนรุ่นใหม่เพือ่ ให้มกี าร
สือ่ สารเกีย่ วกับกิจกรรมของคนหนุ่มสาวทัง้ หมด

ส่งเสริมการประชุมใหญ่ (Convention Promotion)
คณะกรรมการชุดนี้สง่ เสริมการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปี ของโรตารี (Rotary Convention) แก่สมาชิกโรตารีทวั ่
ทัง้ ภาค

คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูท้ ม่ี ลี กั ษณะดังนี้
• มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่
• ประสบการณ์ดา
้ นการตลาด
• ทักษะการพูดในทีส
่ าธารณะ
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
•
•
•

•
•

•
•

เข้าร่วมประชุมของสโมสรและภาคเพือ่ ส่งเสริมการประชุมใหญ่
เป็ นทรัพยากรในท้องถิน่ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลข่าวสารของการประชุมใหญ่
ช่วยกรรมการส่งเสริมการประชุมใหญ่ของโรตารีสากลในระดับโซนทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สง่ เสริมการ
ประชุมในภาคของท่าน
ติดต่อกับผูม้ ศี กั ยภาพจะลงทะเบียนได้
ส่งบทความและข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการประชุมใหญ่เพือ่ การตีพมิ พ์ในจดหมายข่าว สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ
และหนังสือทาเนียบของภาค
แปลข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญของการประชุมใหญ่เป็ นภาษาท้องถิน่
เพิม่ ลิง้ ค์ riconvention.org บนเว็บไซต์ของภาค

คณะกรรมการส่งเสริมการประชุมใหญ่จานวนมากยังทาหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้อกี ด้วย
• จัดกลุ่มทัวร์ของภาคไปร่วมการประชุมใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท
้ ไ่ี ปร่วมประชุมครัง้ แรก)
• เชิญตัวแทนทีค
่ าดหวังไปร่วมประชุมใหญ่ (ส่วนมากภาคทีเ่ ป็ นเจ้าภาพ)
• ทาการรณรงค์การตลาดและส่งเสริมการประกวดต่าง ๆ ทีค
่ ณะกรรมการส่งเสริมการประชุมใหญ่ของ
โรตารีสากลจัด

คณะกรรมการประชุมใหญ่ภาค (District Conference)
คณะกรรมการชุดนี้วางแผนงานและส่งเสริมการประชุมใหญ่ภาค (DC) และช่วยให้มผี เู้ ข้าร่วมประชุมมากทีส่ ุด

คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูว้ ่าการภาครับเลือก ผูว้ ่าการภาคนอมินี หรือบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
• มีประสบการณ์ในการประสานงานการประชุมหรืออุตสาหกรรมการต้อนรับ
• มีทก
ั ษะเกีย่ วกับสือ่ การประชาสัมพันธ์ หรือการตลาดอย่างมืออาชีพ
• ทักษะการพูดในทีส
่ าธารณะ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
•
•

•

•
•

•

แนะนาสถานทีจ่ ดั ประชุมใหญ่ภาคและจัดเตรียมการทางด้านโลจิสติกส์
ประสานงานด้านการเงินของการประชุมใหญ่ภาคเพือ่ ให้ประสบความสาเร็จในการมีผรู้ ่วมประชุมมาก
ทีส่ ุด
ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมใหญ่ภาค โดยให้ความสาคัญแก่โรแทเรียนใหม่ สโมสรใหม่ และการเป็ น
ผูแ้ ทนจากทุกสโมสร
เชิญแขกจากภายนอกเช่น สือ่ ผูน้ าชุมชน และผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์จากโปรแกรมของโรตารี
พิจารณาจัดเวลาในการประชุมเพือ่ รายงานเกีย่ วกับกิจกรรมของมูลนิธโิ รตารี หากไม่มกี ารประชุมอื่นใด
ของภาคหรือมีแผนทีจ่ ะเสนอรายงานนัน้
จัดให้มโี ปรแกรมทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง ให้แรงจูงใจ และให้ขอ้ มูลข่าวสาร
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คณะกรรมการโปรแกรมของภาค (District Programs)
คณะกรรมการชุดนี้สง่ เสริมกลุ่ม โปรแกรม และกิจกรรมของภาค ภาคมักจะมีคณะกรรมการสาหรับแต่ละ
โปรแกรมหรือกลุ่ม โรตารีจดั ทรัพยากรให้คณะกรรมการเหล่านี้
• อินเทอร์แรคท์
• การแลกเปลีย
่ นมิตรภาพของโรตารี
• การแลกเปลีย
่ นเยาวชนโรตารี
• รางวัลผูน
้ าเยาวชนโรตารี (ไรลา)

คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในระดับสโมสรเกีย่ วกับโปรแกรมหรือกิจกรรมเฉพาะเรื่อง ผูว้ ่าการภาคนอมินีควรทา
หน้าทีใ่ นคณะกรรมการแลกเปลีย่ นเยาวชนของภาค

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
•
•
•

•

•
•
•

•
•

ประสานงานความพยายามทีเ่ กีย่ วกับโปรแกรมทัวทั
่ ง้ ภาค
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในโปรแกรมผ่านการติดต่อกับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคและสโมสรอย่างสม่าเสมอ
ส่งเสริมโปรแกรมทีป่ ระสบความสาเร็จโดยการเชิญผูร้ ่วมโปรแกรมให้มาบรรยายในงานกิจกรรมและ
ส่งเสริมให้สโมสรมีสว่ นร่วม
ปรึกษากับผูป้ ระสานงานโรตารี (Rotary Coordinators) เพือ่ บ่งชีค้ วามเชีย่ วชาญทางด้านโปรแกรมใน
ภูมภิ าคของท่าน
ช่วยประธานคณะกรรมการโปรแกรมของสโมสรให้ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ส่งเสริมสโมสรให้ตดั สินใจว่าโปรแกรมจะตอบสนองความต้องการในท้องถิน่ ได้หรือไม่
ชีแ้ นวทางทีเ่ ป็ นไปได้สาหรับโปรแกรมของภาคในอันทีจ่ ะร่วมมือกับกลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ ต่าง ๆ ใน
ท้องถิน่ ทีม่ ใิ ช่โรตารี
ส่งเสริมผูร้ ่วมโปรแกรมหนึ่งให้เข้าร่วมในอีกโปรแกรมหนึ่งทีภ่ าคจัดให้
ส่งเสริมสิง่ พิมพ์ทเ่ี กีย่ วกับเป้ าหมายและความสาเร็จของโปรแกรมในสือ่ ทัง้ ของโรตารีและมิใช่โรตารีในภาค

การเงิน (Finance)
คณะกรรมการชุดนี้ควบคุมดูแลกองทุนของภาคโดยการทบทวนและแนะนาจานวนค่าธรรมเนียมภาครายหัว
ดูแลรายรับรายจ่ายทัง้ หมดของภาค จัดเตรียมงบประมาณประจาปี และรายงานการเงินของภาคแก่สโมสรทุก
สโมสร เหรัญญิกของภาคทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการโดยตาแหน่งในคณะกรรมการการเงิน และมีสทิ ธิลงคะแนน
์
เสียง ประธานควรจะทาหน้าทีใ่ นวาระ 3 ปี

คุณสมบัติ
ควรจะเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั นี้
• เคยเป็ นเหรัญญิกของสโมสรมาก่อน
• มีวช
ิ าชีพทางด้านบัญชีหรือการเงิน
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
•

•

•
•

•

•

ร่วมมือกับผูว้ ่าการภาคในการจัดทางบประมาณของภาคเพือ่ ส่งให้สโมสรอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการ
อนุมตั เิ ห็นชอบในการประชุมของนายกสโมสรรับเลือก
ทบทวนและแนะนาจานวนค่าบารุงภาครายหัว ค่าบารุงรายหัวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากนายกรับเลือก 3 ใน
4 ทีก่ ารสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS) หรือการอบรมภาคประจาปี (DTA) หรือคะแนนเสียงส่วน
ใหญ่จากผูแ้ ทนสโมสรทีม่ สี ทิ ธิลงคะแนนเสี
์
ยง (Electors) ทีอ่ ยู่ในทีป่ ระชุมและลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC)
เก็บบันทึกรายรับและรายจ่ายอย่างเหมาะสม
ร่วมมือกับผูว้ ่าการภาคเพิง่ ผ่านพ้นเพือ่ จัดเตรียมและแจกรายงานการเงินประจาปี ทไ่ี ด้รบั การพิจารณา
อย่างเป็ นอิสระแก่ทุกสโมสรเพือ่ การอภิปรายและอนุมตั เิ ห็นชอบในการประชุมของภาคตามข้อบังคับ
โรตารีสากล (RI Bylaws) ข้อ 15.060.4
กรรมการ (ซึง่ ควรเป็ นเหรัญญิก) และผูว้ ่าการภาคต้องเป็ นผูม้ อี านาจลงนามในบัญชีธนาคารของภาค
การเบิกถอนต้องมีลายมือชื่อของบุคคลทัง้ สอง บัญชีธนาคารจะต้องมีช่อื ของภาคอยู่ดว้ ย
ทางานร่วมกับประธานมูลนิธโิ รตารีภาคเพือ่ จ่ายเงินทุนสนับสนุนและเก็บบันทึกกิจกรรมทุนสนับสนุน
อย่างเหมาะสมเพือ่ ใช้ในการรายงาน

บริการระหว่างประเทศ (International Service)
คณะกรรมการชุดนี้ทางานเพือ่ ส่งเสริมความพยายามเพื่อมนุษยชาติของภาคโดยการให้แรงจูงใจแก่สโมสร
เพือ่ ให้มสี ว่ นร่วมในบริการระหว่างประเทศและเชื่อมโยงพวกเขากับทรัพยากรและพีเ่ ลีย้ ง ประธานควรมีวาระ 3
ปี เพือ่ ให้มนใจในความต่
ั่
อเนื่องและความสม่าเสมอในการพัฒนาโครงการทีม่ ผี ลกระทบและยังยื
่ น

คุณสมบัติ
ควรเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั นี้
• อดีตผูว
้ ่าการภาค
• อดีตผูป
้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
• อดีตผูช
้ ่วยผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
•
•
•
•

ส่งเสริมให้สโมสรและภาคมีสว่ นร่วมในการบริการระหว่างประเทศ
ส่งเสริมความตระหนักในทรัพยากรและกลยุทธ์เพือ่ ปรับปรุงโครงการและทุน Global Grants ให้ดขี น้ึ
ช่วยเหลือสโมสรในการหาหุน้ ส่วนระหว่างประเทศ
สร้างเครือข่ายทรัพยากรของภาคซึง่ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญในท้องถิน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการวางแผน
และดาเนินโครงการ เรื่องทีเ่ น้นความสาคัญของโรตารี (Rotary’s Areas of Focus) และทุนสนับสนุน
ของโรตารีซง่ึ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งและช่วยสโมสรให้สามารถปรับปรุงโครงการและทุน Global
Grants ได้
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•

•

•

•

บ่งชีแ้ ละหาพีเ่ ลีย้ งทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญทางด้านเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องโดยร่วมมือกับ :
o ผูว้ ่าการภาค
o คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารี
o คณะอนุกรรมการทุนสนับสนุน
o คณะกรรมการบริการชุมชน
o คณะกรรมการศิษย์เก่า
o กลุ่มปฏิบตั กิ ารโรแทเรียน (Rotarian Action Groups)
o คณะทีป่ รึกษาทางด้านเทคนิคของมูลนิธโิ รตารี (The Rotary Foundation Cadre of Technical
Advisers)
o ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาค
o นักศึกษาทุนสันติภาพโรตารี
o กลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (Rotary Community Corps)
o สมาชิกชุมชนและผูม้ วี ชิ าชีพจากองค์กรทีเ่ ป็ นหุน้ ส่วน
สนับสนุนคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีภาคโดยการเชื่อมโยงสโมสรทีส่ มัครขอรับทุนสนับสนุนของมูลนิธิ
กับพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดเตรียมแผนงานโครงการและใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนที่
น่าเชื่อถือ
สร้างสายการสือ่ สารทางตรงและความรูส้ กึ รับผิดชอบของการบริการระหว่างประเทศทุกประเภท โดย
การเน้นความสาคัญทีก่ ารเชื่อมโยงสโมสรเข้ากับหุน้ ส่วนทีเ่ ป็ นเจ้าภาพหรือหุน้ ส่วนระหว่างประเทศ
และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการทาโครงการ Global Grant
ให้แรงจูงใจและสนับสนุนสโมสรในความพยายามทีจ่ ะร่วมกับสโมสรต่างประเทศในโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์และทุนสนับสนุน

สมาชิกภาพ (Membership)
คณะกรรมการชุดนี้บ่งชี้ ทาการตลาด และดาเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับภาคและมีผลต่อการ
เติบโตของสมาชิกภาพด้วยการเพิม่ จานวนสมาชิกในสโมสรทีม่ อี ยู่แล้วและการก่อตัง้ สโมสรใหม่ในภาค
ประธานควรมีวาระ 3 ปี

คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูว้ ่าการภาคนอมินี อดีตผูว้ ่าการภาค อดีตผูป้ ระสานงานโรตารี อดีตผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานโรตารี หรือผูท้ ่ี
มีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้:
• มีประสบการณ์ในการเป็ นคณะกรรมการสโมสรทีเ่ กีย
่ วกับการพัฒนาสมาชิกภาพ
• ประสบความสาเร็จในการเชิญชวนสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมในโรตารี
• มีประสบการณ์ในการดาเนินโปรแกรมสมาชิกภาพ
• ประสบความสาเร็จในการพัฒนากลยุทธ์เพือ
่ การรักษาสมาชิก
• ประสบความสาเร็จในการพัฒนาสโมสรใหม่
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
หน้าทีท่ วไป
ั่
•

•

•
•
•
•

•
•

วางแผน ส่งเสริม และจัดเวิรค์ ช้อป สโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอโดยหารือกับผูว้ ่าการภาคและผูฝ้ ึกอบรม
ภาครวมทัง้ ประธานมูลนิธโิ รตารีภาคและภาพลักษณ์สาธารณะของภาค
ทางานและสือ่ สารกับผูว้ ่าการภาคและผูน้ าสโมสรอย่างสม่าเสมอเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าสโมสรและภาคบรรลุ
เป้ าหมายสมาชิกสภาพ
รักษาการสือ่ สารกับคณะกรรมการภาคอื่นๆ
ทางานกับผูป้ ระสานงานโรตารีเพือ่ วางแผนกิจกรรมสมาชิกภาพในภาค
ส่งเสริมให้สโมสรพัฒนาและดาเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาสมาชิกภาพทีม่ นี วัตกรรม
จัดให้สโมสรสามารถเข้าถึงทรัพยากรเกี่ยวกับสมาชิกสภาพซึง่ มีอยู่ท่ี My Rotary และรายงานการ
เปลีย่ นแปลงสมาชิกภาพทันทีแก่โรตารีสากล
จัดให้แต่ละสโมสรแต่งตัง้ ตาแหน่งประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพและรายงานชื่อที่ My Rotary
ช่วยประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรในการทางาน

หน้าทีท่ น่ี ่าสนใจ
•
•
•

ช่วยในการหาสมาชิกใหม่ของสโมสร ให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับสโมสรทีเ่ ล็กและอ่อนแอ
ส่งเสริมให้แต่ละสโมสรพยายามมีผแู้ ทนทีป่ ระกอบด้วยประชากรทีม่ วี ชิ าชีพต่างๆ ของชุมชน
ตรวจสอบ Membership Leads อย่างสม่าเสมอและทางานกับผูว้ ่าการภาคเพือ่ กาหนดว่าใครจะจัดการ
กับ Leads และมอบหมายให้แก่สโมสร แล้วจึงติดตามผลกับสโมสรเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าสโมสรได้ดาเนินการ
เกีย่ วกับ Leads นัน้

การมีสว่ นร่วม
•
•
•

ประสานงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกภาพทัวทั
่ ง้ ภาค
ส่งเสริมให้สโมสรมุ่งมันที
่ จ่ ะได้รบั การได้รบั ประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากลหรือโรตารี
ไปเยีย่ มสโมสรเพือ่ บรรยายเกีย่ วกับนวัตกรรม ความยืดหยุ่น ความหลากหลาย และแนวทางทีจ่ ะให้
สมาชิกมีสว่ นร่วม

การพัฒนาสโมสรใหม่
•
•

•

บ่งชีช้ ุมชนทีย่ งั ไม่มสี โมสรโรตารีซง่ึ ประชากรมีศกั ยภาพตามข้อกาหนดในการก่อตัง้ สโมสรใหม่
ค้นหาชุมชนทีส่ ามารถก่อตัง้ สโมสรโรตารีเพิม่ เติมได้โดยไม่ลดความสาคัญในการบาเพ็ญประโยชน์ของ
สโมสรทีม่ อี ยู่แล้ว
ช่วยในการก่อตัง้ และทาให้สโมสรใหม่ยนื หยัดอยู่ได้

ข้อกาหนดในการอบรม
ประธานและกรรมการควรจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาในระดับภูมภิ าคทีจ่ ดั โดยผูป้ ระสานงานโรตารีหรือ เรียนรู้
หลักสูตรสมาชิกภาพออนไลน์ท่ี Learning Center ของโรตารี
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การเสนอชื่อ (Nominating)
คณะกรรมการชุดนี้เสนอชื่อโรแทเรียนทีม่ คี ุณสมบัตดิ ที ส่ี ุดทีจ่ ะทาหน้าทีผ่ วู้ ่าการภาค เงือ่ นไขของ
คณะกรรมการชุดนี้ถูกกาหนดทีก่ ารประชุมใหญ่ของภาค ติดต่อกับผูแ้ ทนฝ่ ายสนับสนุนสโมสรและภาค (CDS)
เพือ่ ขอรายละเอียด

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
•
•
•

•

ทาการคัดเลือกในแนวทางทีร่ บั ผิดชอบและมีเกียรติซง่ึ สอดคล้องกับ หลักการของโรตารี
หาและเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตดิ ที ส่ี ุด
สัมภาษณ์ผสู้ มัครทุกคนไม่ว่าจะเป็ นผูท้ ส่ี โมสรหรือคณะกรรมการเสนอชื่อแนะนาพวกเขา ผูถ้ ูก
สัมภาษณ์แต่ละคนจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดขัน้ ต่าที่ระบุในประมวลนโยบายของโรตารี ข้อ 19.030
ทาให้มนใจว่
ั ่ าไม่มสี มาชิก หรือสมาชิกสารอง หรือผูส้ มัครเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการเสนอชื่อ มีสทิ ธิ ์
ได้รบั การเสนอชื่อในตาแหน่งใด ๆ ทีค่ ณะกรรมการนัน้ เป็ นผูเ้ สนอชื่อผูส้ มัคร

ภาพลักษณ์สาธารณะ (Public Image)
คณะกรรมการชุดนี้สนับสนุนสโมสรในความพยายามทีจ่ ะส่งเสริมโรตารีแก่บุคคลภายนอก และกระตุน้ ให้เกิด
ความเข้าใจ ความชื่นชม และการสนับสนุนโปรแกรมต่าง ๆ ขององค์กร นอกจากนี้ ยังช่วยให้โรแทเรียนเข้าใจ
ถึงการเผยแพร่โรตารีสู่ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ทอ่ี านวยประโยชน์ และภาพลักษณ์ใน
ทางบวกว่าจะช่วยให้โรตารีเติบโตขึน้

คุณสมบัติ
ควรเป็ นอดีตผูป้ ระสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี อดีตผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของ
โรตารี หรือผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
• มีความเชีย
่ วชาญในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สโมสร
• มีทก
ั ษะเกีย่ วกับสือ่ หนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ การสือ่ สาร การโฆษณา และการตลาดอย่างมือ
อาชีพ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
•

•

•

ติดต่อกับผูว้ ่าการภาคและประธานคณะกรรมการทีส่ าคัญอยู่เสมอ เพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการของภาคและกิจกรรมทีค่ วรส่งเสริม โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมทีท่ าให้สาธารณชนสนใจ
ส่งเสริมกิจกรรมของภาคแก่บุคคลภายนอก เช่น สือ่ ผูน้ าชุมชน หุน้ ส่วนทีม่ ศี กั ยภาพ ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์
จากโปรแกรม และสาธารณชน
ติดต่อสือ่ เพือ่ แจ้งเรื่องราวทีม่ คี ่าควรแก่การเป็ นข่าวเกีย่ วกับโครงการและกิจกรรมของภาค และโพสต์
เรื่องราวของสโมสรและภาคบนสือ่ ทางสังคม ดาเนินงานตามการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดและคาแนะนาในการทา
ให้บุคคลภายนอกมีสว่ นร่วมได้จากคำแนะนำของโรตำรีในกำรเริม่ ต้นเพจโซเชียลสือ่ ทำงสังคมสำหรับ
สโมสรอย่ำงเร็ว (Rotary’s Quick Start Guide for Club Social Media Pages) ที่ Brand Center
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•
•
•

•

•

•
•

ส่งเสริมการใช้แบรนด์และประโยชน์อ่นื ๆ ของการสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางภาพของโรตารี
นาโดยทาเป็ นตัวอย่าง โดยสนับสนุนการรณรงค์ภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารีในสโมสรของท่านเอง
ส่งเสริมการใช้ Brand Center ช่องทางสือ่ ทางสังคม และ Rotary Showcase และแสดงให้สโมสรเห็น
ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยพวกเขาได้อย่างไร
ส่งเสริมการใช้วสั ดุอุปกรณ์การรณรงค์คนลงมือทำ (People Of Action) และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าจะ
เป็ นประโยชน์แก่สโมสรและภาคได้อย่างไร
ส่งเสริมให้สโมสรใช้เว็บไซต์และช่องทางสือ่ ทางสังคมของสโมสรเพือ่ แสดงการมีตวั ตนในระบบดิจติ อล
ซึง่ เป็ นปั จจุบนั และเกีย่ วข้องกับสาธารณชน
หาโอกาสทีจ่ ะประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการสือ่ สารทีม่ รี าคาถูกหรือฟรีในภาค
ส่งเสริมงานกิจกรรมและเรื่องราวทีส่ าคัญของโรตารีซง่ึ สอดคล้องกับเรื่องทีเ่ น้นความสาคัญของโรตารี
(Areas of Focus)

ข้อกาหนดในการอบรม
กรรมการควรจะเรียนรูห้ ลักสูตรภาพลักษณ์สาธารณะที่ Learning Center ของโรตารีให้เสร็จสมบูรณ์ และเข้า
ร่วมเวิรค์ ช้อปภาพลักษณ์สาธารณะซึง่ จัดร่วมกับการอบรมของโรตารี รวมทัง้ การสัมมนาในภูมภิ าคซึง่ จัดโดยผู้
ประสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี (RPIC)

โรทาแรคท์ (Rotaract)
คณะกรรมการชุดนี้ช่วยผูว้ ่าการภาคในการเผยแพร่โรทาแรคท์ ส่งเสริมการก่อตัง้ สโมสรโรทาแรคท์ใหม่และบริหารงาน
โรทาแรคท์ในภาค ประธานโรทาแรคท์ภาค (โรแทเรียน) และผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาค (โรทาแรคเทอร์) เป็ นประธานร่วม
ของคณะกรรมการชุดนี้ ซึง่ ควรจะมีโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์เป็ นกรรมการในจานวนเท่ากัน

คุณสมบัติ
ควรจะเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้:
• เป็ นโรแทเรียนทีม
่ ปี ระสบการณ์ในการให้คาแนะนาและการสนับสนุนแก่สโมสรโรทาแรคท์
• เป็ นโรทาแรคเทอร์ทม
่ี ปี ระสบการณ์การเป็ นผูน้ าโรทาแรคท์

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
•
•
•
•

•
•
•
•

พัฒนาและเผยแพร่จดหมายข่าวของโรทาแรคท์ภาค
ดาเนินการและสนับสนุนการอบรมผูน้ า
จัดการส่งเสริมและกิจกรรมการขยายโปรแกรมโรทาแรคท์ทวทั
ั ่ ง้ ภาค
วางแผนและดาเนินกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ (หากได้รบั การอนุมตั จิ าก 3 ใน 4 ของสโมสรโรทาแรคท์
ในภาค)
ให้การแนะนาและการสนับสนุนสโมสรโรทาแรคท์ในการดาเนินโครงการ
ประสานงานกิจกรรมร่วมของโรตารีและโรทาแรคท์ในภาค
ประสานงานกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สาหรับโรทาแรคท์ในระดับภาค
วางแผนและดาเนินการประชุมอบรมสาหรับเจ้าหน้าทีส่ โมสรโรทาแรคท์ในภาค
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มูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation)
คณะกรรมการชุดนี้ช่วยผูว้ ่าการภาคในการให้ความรู้ ให้แรงจูงใจและแรงบันดาลใจแก่โรแทเรียนในการมีสว่ น
ร่วมในโปรแกรมและการหาทุนของมูลนิธิ ผูว้ ่าการภาคเป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง และลงนามในการอนุมตั ใิ ช้
เงิน DDF ร่วมกับประธานคณะกรรมการ ประธานควรทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการโดยตาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
ทุกชุดและได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับความก้าวหน้าอยู่เสมอ และสนับสนุนคณะอนุกรรมการเหล่านัน้ โดยตรง
ตามความจาเป็ น ประธานควรมีวาระ 3 ปี
กรรมการมูลนิธโิ รตารีภาคทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ในวาระ 3 ปี เพือ่ ให้เกิดความมันใจใน
่
ความต่อเนื่อง
• การหาทุน – ประสานงานเป้ าหมายการหาทุนของภาคสาหรับกองทุนถาวร กองทุนโปลิโอพลัส กองทุน
ถาวรของโรตารี เชิญชวนให้บริจาคและให้ความรูแ้ ก่โรแทเรียนเกีย่ วกับทางเลือกในการบริจาค
• ทุนสนับสนุ น – ช่วยสโมสรในการสมัครขอรับทุนสนับสนุ นของโรตารี และส่งเสริมการมีสว
่ นร่วมใน
District Grants และ Global Grants
• โปลิโอพลัส – สนับสนุ นพันธสัญญาของโรตารีในการขจัดโปลิโอและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โปลิโอพลัส
• ทุนการศึกษาสันติภาพของโรตารี – ส่งเสริมให้สโมสรมีส่วนร่วมในโปรแกรมศูนย์สน
ั ติภาพโรตารีและ
จัดการใบสมัครของสโมสรให้สาเร็จ
• การดูแลเงิน – ดูแลการมีคุณสมบัตข
ิ องสโมสรและมีสว่ นร่วมในทุนสนับสนุน รับผิดชอบในการทาให้
มันใจเกี
่
ย่ วกับการจัดการทุนสนับสนุนของโรตารีอย่างรอบคอบ และการให้ความรูแ้ ก่โรแทเรียนเกี่ยวกับ
วิธกี ารจัดการทุนสนับสนุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ภาคเป็ นอิสระทีจ่ ะแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมและเป้ าหมาย ท่านสามารถรายงาน
คณะอนุกรรมการหรือบทบาทหน้าทีอ่ กี มากมายในระบบออนไลน์ แต่ไม่ได้เป็ นข้อกาหนด เช่น
• คณะอนุ กรรมการกองทุนประจาปี
• คณะอนุ กรรมการกองทุนถาวร/เมเจอร์กฟ
๊ิ ท์
• ผูป
้ ระสานงานชมรม พอล แฮริส
• คณะอนุ กรรมการทุนการศึกษา
• คณะอนุ กรรมการทีมฝึ กอบรมอาชีพ

คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั นี้
• อดีตผูว
้ ่าการภาค
• อดีตผูช
้ ่วยผูว้ ่าการภาค
• อดีตอนุ กรรมการภาค
• อดีตผูป
้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
• อดีตผูช
้ ่วยผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค
• ผูบ
้ ริจาคเงินรายสาคัญ
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•

โรแทเรียนในระดับสโมสรทีม่ ปี ระสบการณ์ในโปรแกรมของมูลนิธิ เรื่องทีเ่ น้นความสาคัญของโรตารี และ
ทุนสนับสนุน

หน้ าที่ความรับผิดชอบของประธาน
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

ช่วยผูว้ ่าการภาครับเลือกในการรวบรวมความคิดเห็นจากสโมสรก่อนทีจ่ ะกาหนดเป้ าหมายของภาค
วางแผน และส่งเสริม และจัดเวิรค์ ช้อปสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอโดยการหารือกับผูว้ ่าการภาคและผู้
ฝึกอบรมภาค รวมทัง้ ประธานภาพลักษณ์สาธารณะและมูลนิธโิ รตารีของภาค
ช่วยคณะกรรมการฝึกอบรมภาคในการจัดวาระของมูลนิธใิ นการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS)
และการอบรมภาคประจาปี (DTA)
ส่งเสริมสโมสรให้จดั โปรแกรมทีเ่ กีย่ วกับมูลนิธอิ ย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี ให้ความสาคัญเป็ นพิเศษในเดือน
พฤศจิกายนซึง่ เป็ นเดือนแห่งมูลนิธโิ รตารี
ประสานงานในการหาทุนและมีสว่ นร่วมในโปรแกรมของภาค
ส่งเสริมการสนับสนุนทางการเงินแก่โปรแกรมของมูลนิธิ โดยการส่งเสริมการบริจาคอย่างสม่าเสมอแก่
กองทุนประจาปี กองทุนโปลิโอพลัส และกองทุนถาวร
ทางานร่วมกับผูว้ ่าการภาคและผูว้ ่าการภาครับเลือกเพือ่ พิจารณาการใช้เงินทุนจัดสรรของภาค (DDF)
จัดการเรื่องการบริจาคเงิน DDF และทางานกับผูว้ ่าการภาคเพือ่ อนุมตั กิ ารใช้เงิน DDF
ทางานกับผูว้ ่าการภาคเพือ่ ส่งรายงานประจาปี เกี่ยวกับการใช้ DDF ให้สโมสรทุกสโมสร
จัดให้มกี ารส่งรายงานทุนสนับสนุนทีภ่ าคอุปถัมภ์ให้แก่มูลนิธติ รงตามกาหนดเวลา
ช่วยเหลือผูว้ ่าการภาคในการเลือกผูร้ บั รางวัลของมูลนิธทิ ม่ี คี ุณสมบัติ
อนุมตั แิ ละทาให้มนใจว่
ั ่ ามีการดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจของภาค รวมทัง้ ช่วยจัดการสัมมนาการ
จัดการทุนสนับสนุน (Grant Management Seminar) การทาให้ภาคมีคุณสมบัตเิ พือ่ ใช้ทุนสนับสนุนของ
โรตารี
ทาให้มนใจว่
ั ่ าสโมสรทีส่ นใจในการมีสว่ นร่วมในทุนสนับสนุนของโรตารีเป็ นสโมสรทีม่ คี ุณสมบัติ
ยืนยันว่าสโมสรทีข่ อรับทุน Global Grants มีคุณสมบัติ
ร่วมมือกับประธานบริการระหว่างประเทศและผูว้ ่าการภาคเพือ่ บ่งชี้โรแทเรียนทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญที่
สามารถรับหน้าทีเ่ ป็ นเครือข่ายทรัพยากรของภาค คือ เป็ นทีป่ รึกษาและช่วยสโมสรในการพัฒนา
โครงการและทุน Global Grants

ข้อกาหนดในการอบรม
คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีภาคทุกคนจะต้องเข้าร่วมการสัมมนามูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าคซึ่งจัดขึน้ โดยผู้
ประสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค (RRFC)

ฝึ กอบรม (Training)
คณะกรรมการชุดนี้สนับสนุนผูว้ ่าการภาคและผูว้ ่าการภาครับเลือกในการอบรมสโมสรและผูน้ าภาค และดูแล
แผนงานการอบรมโดยรวมของภาค ผูฝ้ ึกอบรมภาคเป็ นประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบในการประชุมอบรมและหน้าทีต่ ่าง ๆ ตามความจาเป็ น
Learning Center: District Leadership Team Responsibilities | 12

คุณสมบัติ
ควรเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการอบรม การศึกษา หรือการเป็ นผูอ้ านวยการอภิปรายกลุ่ม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
•

•

•
•
•

ช่วยเหลือประธานในการประชุมอบรม (Convener) ซึง่ มักจะเป็ นผูว้ ่าการภาคหรือผูว้ ่าการภาครับเลือก
ในการประชุมอบรมของภาค รวมทัง้ การอบรมตามทีโ่ รตารีกาหนด
ทางานร่วมกับผูว้ ่าการภาคซึง่ จะเป็ นผูท้ อ่ี นุมตั ขิ นั ้ สุดท้ายเกีย่ วกับโปรแกรม ผูบ้ รรยาย ผูน้ าการอบรม
และกิจกรรมการอบรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับเวิรค์ ช้อปสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอ
สนับสนุนผูฝ้ ึกอบรมสโมสรตามความจาเป็ น
ส่งเสริมงานอบรมต่าง ๆ ของภาค
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