ทำงำนกับทีมงำนภำค
(Working with Your District Team)

ทำงำนกับทีมงำนภำค
เป้ าหมายของทีมงานภาคคือการช่วยสโมสรให้ประสบความสาเร็จ ไม่วา่ ท่านจะเป็ นสมาชิกทีมงานทีก่ ลับมา
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สามารถทางานร่วมกันเพือ่ ช่วยสนับสนุนสโมสรได้อย่างไร
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บทที ่ 1

ภำพรวมของทีมงำนภำค

ทีมผูน้ าภาคประกอบด้วยผูว้ า่ การภาค ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาค คณะกรรมการต่าง ๆ ผูว้ า่ การภาครับเลือก และ
อดีตผูว้ า่ การภาค

ผูว้ า่ การภาค
ผูช้ ่วย
ผูว้ า่ การภาค

คณะกรรมการ
ภาค

โครงสร้างนี้มุ่งหมายจะช่วยทีมงานภาคในการสนับสนุนสโมสรและให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นต่อความสาเร็จ แต่ภาค
ควรจะปรับให้เป็ นไปตามความต้องการ
แผนผูน้ าภาคควรจะรวมถึง
• หน้าทีค
่ วามรับผิดชอบของแต่ละบทบาท
• คณะกรรมการทีก
่ าหนดและคณะกรรมการอื่น ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร
• วิธป
ี ฏิบตั เิ พือ่ ช่วยสโมสรในการดาเนินแผนผูน้ าสโมสร
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บทที ่ 2

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบร่วมกัน

สมาชิกทุกคนของทีมผูน้ าภาคจะต้อง
• ทางานกับผูว
้ า่ การภาค ผูว้ า่ การภาครับเลือก ผูว้ า่ การภาคนอมินี ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาค และประธาน
คณะกรรมการภาค เพือ่ กาหนดกลยุทธ์ในการบรรลุเป้ าหมาย
• ส่งเสริมและเข้าร่วมการประชุมอบรมของภาคและการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC)
• สือ
่ ข่าวสารข้อมูลระหว่างโรตารีสากล ภาคและสมาชิกสโมสร
• ทางานอย่างใกล้ชด
ิ กับผูน้ าสโมสรเพือ่ ให้การสนับสนุนและคาแนะนา
• ร่วมมือกับผูน
้ าในภูมภิ าค เช่น ผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค (RRFC) ผูป้ ระสานงานโรตารี
(RC) ผูป้ ระสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี (RPIC) และทีป่ รึกษากองทุนถาวร / เมเจอร์กฟ๊ิ ท์
(E/MGA)
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บทที ่ 3

คณะกรรมกำรและบทบำทที่กำหนด
นโยบายของโรตารีกาหนดบทบาทบางอย่างให้แก่ภาค ดูรายละเอียด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละบทบาทดังต่อไปนี้
เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับบทบาทของผูว้ า่ การภาคและผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาค

ผูว้ ่าการภาค (District Governor)
ในระหว่างทีด่ ารงตาแหน่ง สโมสรจะพึง่ พาท่านในเรือ่ งการเป็ นผูน้ า
การสนับสนุน และแรงกระตุน้ ในขณะทีพ่ วกเขาดาเนินโครงการ
บาเพ็ญประโยชน์และมีสว่ นร่วมในโปรแกรมต่าง ๆ ของโรตารี ท่านยัง
จะต้องมีหน้าทีด่ งั นี้
• ทาให้สโมสรเข้มแข็ง ก่อตัง้ สโมสรใหม่ และเพิม
่ สมาชิก
• ส่งเสริมการบริจาคและการสนับสนุ นอื่น ๆ แก่มล
ู นิธโิ รตารี
• ปรับปรุงภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี และทาหน้าทีเ่ ป็ นโฆษก
ของภาค

ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค (Assistant Governor)
ในฐานะทีท่ า่ นเป็ นผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาค ท่าน
เป็ นผูเ้ ชือ่ มโยงระหว่างสโมสรทีท่ า่ นได้รบั
มอบหมายกับภาค ความสัมพันธ์ทท่ี า่ น
สร้างขึน้ กับผูน้ าสโมสรทาให้โรตารีเข้มแข็ง
ท่านยังจะต้อง
• ไปเยีย
่ มสโมสรอย่างสม่าเสมอเพือ่
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับ
กิจกรรม ทรัพยากร และโอกาสต่าง ๆ
ของสโมสร
• สนับสนุ นสโมสรในการกาหนดและบรรลุเป้ าหมาย หาทางแก้ไขความท้าทายต่าง ๆ แก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ทาตามข้อกาหนดด้านการบริหารงานของภาคและโรตารีสากล
• ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป
้ ระสานงานระหว่างสโมสรและคณะกรรมการภาค
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คณะกรรมการที่กาหนด
สมาชิกภาพ
พัฒนา ทาการตลาด และดาเนินกลยุทธ์ของสโมสรและภาคเพือ่ การเพิม่ สมาชิก

ภาพลักษณ์สาธารณะ
ช่วยโรแทเรียนให้เข้าใจว่าการส่งเสริมสูภ่ ายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแนวทางให้สอดคล้องกับแบรนด์
ของโรตารี และภาพลักษณ์สาธารณะในทางบวก ช่วยให้โรตารีเจริญรุง่ เรือง

การเงิน
ควบคุมการเงินของภาคโดยการพิจารณาทบทวนและแนะนาจานวนเงินค่าธรรมเนียมรายหัวของภาค และดูแล
รายรับรายจ่ายทุกอย่างของภาค

ฝึ กอบรม
สนับสนุนผูว้ า่ การภาคและผูว้ า่ การภาครับเลือกในการอบรมผูน้ าสโมสรและผูน้ าภาค และดูแลแผนการอบรม
โดยรวมของภาค

มูลนิธิโรตารี
ช่วยผูว้ า่ การภาคในการให้ความรู้ ให้แรงกระตุน้ และแรงบันดาลใจแก่โรแทเรียนให้มสี ว่ นร่วมในโปรแกรมของ
มูลนิธิ และการหาทุน ดูแลคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่ าย คือ หาทุน ทุนสนับสนุน โปลิโอพลัส ทุนการศึกษา
สันติภาพของโรตารี และดูแลการเงิน
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คณะอนุกรรมการที่กาหนดสาหรับคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
หาทุน

ทุนสนับสนุน

ประสานงานในเป้ าหมายการหาทุนของภาค
สาหรับกองทุนประจาปี กองทุนโปลิโอพลัส
และกองทุนถาวรของโรตารี ร้องขอการบริจาค
และให้ความรูแ้ ก่โรแทเรียนเกีย่ วกับ
ทางเลือกของการบริจาค

ช่วยสโมสรในการสมัครขอรับทุนสนับสนุน
ของโรตารี และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมใน
District Grants และ Global Grants

โปลิโอพลัส

ทุนการศึกษาสันติภาพของโรตารี

สนับสนุนพันธสัญญาของโรตารีในการ
ขจัดโรคโปลิโอ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมโปลิโอพลัส

ส่งเสริมสโมสรให้มสี ว่ นร่วมในโปรแกรม
ศูนย์ศกึ ษาสันติภาพ และจัดการใบสมัคร
ของสโมสร

ดูแลการเงิน
ดูแลคุณสมบัตขิ องสโมสรในการมีสว่ นร่วม
ในทุนสนับสนุน และมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
รวมทัง้ จัดการทุนสนับสนุนด้วยความระมัดระวัง
และให้ความรูแ้ ก่โรแทเรียนในการจัดการทุน
สนับสนุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการมีคณ
ุ สมบัติและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่กาหนดว่า
จะต้องมีแต่ละชุดในหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของทีมผูน้ าภาค (District Leadership Team
Responsibilities) ซึ่งเป็ นเอกสารในหลักสูตรนี้
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บทที ่ 4

คณะกรรมกำรอื่น ๆ ตำมที่เห็นสมควร

คณะกรรมการอื่น ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร มีดงั นี้

ศิษย์เก่าโรตารี (Alumni)
หาหนทางทีส่ โมสรและภาคจะสามารถทาให้ศษิ ย์เก่ามีสว่ นร่วมในความพยายามในการหาทุน สมาชิกภาพ และ
การบาเพ็ญประโยชน์ของโรตารี

บริการชุมชน (Community Service)
ส่งเสริมโปรแกรม กิจกรรม และทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการชุมชนและบริการด้านอาชีพ และให้การ
สนับสนุนเพิม่ เติมแก่สโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์

ส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่ (Convention Promotion)
ส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่ประจาปี ของโรตารีแก่สมาชิกทัวทั
่ ง้ ภาค

ส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่ภาค (District Conference)
วางแผนและส่งเสริมการประชุมใหญ่ภาคและช่วยให้มผี รู้ ว่ มประชุมมากทีส่ ดุ

โปรแกรมของภาค (District Programs)
ส่งเสริมกลุ่มต่าง ๆ โปรแกรม และกิจกรรมของภาค มักจะร่วมกับคณะกรรมการของแต่ละโปรแกรมหรือกลุ่มที่
พวกเขาสนับสนุน ซึง่ อาจจะรวมถึงอินเทอร์แรคท์ โรทาแรคท์ การแลกเปลีย่ นมิตรภาพของโรตารี การ
แลกเปลีย่ นเยาวชนโรตารี และไรลา

6

|

Learning Center: ทำงานกับทีมงานภาค

บริการระหว่างประเทศ (International Service)
ให้แรงจูงใจแก่สโมสรในการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับบริการระหว่างประเทศ และเชือ่ มโยงพวกเขากับทรัพยากรและ
พีเ่ ลีย้ ง

การเสนอชื่อ (Nominating)
เสนอโรแทเรียนทีม่ คี ุณสมบัตดิ ที ส่ี ดุ ในการทาหน้าทีผ่ วู้ า่ การภาค

โรทาแรคท์ (Rotaract)
ช่วยผูว้ า่ การภาคในการเผยแพร่และส่งเสริมการก่อตัง้ สโมสรโรทาแรคท์ใหม่ และบริหารงานโรทาแรคท์
ภายในภาค
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่
เห็นสมควรแต่ละชุดได้จากหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของทีมผูน้ าภาค (District Leadership Team
Responsibilities) ซึ่งเป็ นเอกสารประกอบของหลักสูตรนี้
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บทที ่ 5

ทำงำนร่วมกันและทำงำนกับสโมสรต่ำง ๆ
เมือ่ ท่านได้เรียนรูม้ ากขึน้ เกีย่ วกับบทบาทของทีมงานภาค ลองคิดดูวา่ ท่านจะทางานกับสมาชิกทีมงานและผูน้ า
ในภูมภิ าคได้อย่างไรเพือ่
• ให้การสนับสนุ นสโมสรตามทีพ
่ วกเขาต้องการ
• ส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างสโมสรและภาค

วิธีการทางานกับสโมสร

ทีมงานภาคเป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญยิง่ สาหรับ
สโมสร โดยเฉพาะอย่างยิง่ สโมสรทีต่ อ้ งดิน้ รน
คาแนะนาสาหรับการเริม่ ต้นมีดงั ต่อไปนี้

คาแนะนาที่ 1

คาแนะนาที่ 2

พูดคุยกับสมาชิกทีมงานภาคและอดีตผูน้ า
เพือ่ เรียนรูว้ า่ สโมสรทางานกับคณะกรรมการอื่น ๆ
อย่างไรในบทบาทของท่าน

ทบทวนข้อมูลใน Rotary Club Central เพือ่ กาหนด
ว่าสโมสรใดทีท่ า่ นต้องการทางานด้วย และการ
สนับสนุนประเภทใดทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อสโมสร
มากทีส่ ดุ
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คาแนะนาที่ 3

คาแนะนาที่ 4

อย่าลืมสอบถามสโมสรถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ
การเป็ นหุน้ ส่วนทีป่ ระสบความสาเร็จขึน้ อยู่
กับการสือ่ สารทีเ่ ปิ ดกว้าง

ส่งเสริมสโมสรให้ดคู าแนะนาในเอกสาร เป็นสโมสร
ทีต่ นื ่ ตัวอยูเ่ สมอ: แผนผูน้ ำสโมสร พวกเขาจะ
สามารถค้นพบคาแนะนาในการทาให้สโมสรมีความ
กระตือรือร้น และทาให้สมาชิกใหม่และสมาชิก
ปั จจุบนั มีสว่ นร่วม

การทางานร่วมกัน
วิธกี ารทางานร่วมกันเป็ นทีมจะมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพของท่านในการสนับสนุนสโมสร เรียนรูบ้ ทบาทหน้าที่
ของแต่ละฝ่ าย เรือ่ งทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และเป้ าหมาย เพือ่ ขยายการสนับสนุนให้ได้มากทีส่ ดุ
กาหนดว่าโครงการและกิจกรรมใดทีท่ มี งานของท่านสามารถมีสว่ นร่วมเพือ่ ให้เกิดผลกระทบสูงสุด
ทบทวนกระบวนการในการวางแผนกิจกรรมของภาคและการสนับสนุนสโมสร ถามตัวท่านเองว่าสโมสรได้รบั สิง่
ทีต่ อ้ งการจากทีมงานหรือไม่
รวบรวมความเชีย่ วชาญและทักษะของสมาชิกทีมงานเพือ่ ใช้ในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ภาค
โอกาสทีจ่ ะร่วมมือกันในภาคมีอะไรบ้าง เริม่ ต้นด้วยการดูเป้ าหมายของภาคแล้วจึงพิจารณาคาถามต่อไปนี้
• เป้ าหมายนี้มผี ลกระทบในเรือ่ งอื่น ๆ อะไรบ้าง? เช่น ด้านสมาชิกภาพ? ภาพลักษณ์สาธารณะ? หรืออื่น ๆ
• มีใครบ้างในทีมงานทีส่ ามารถทางานไปสูเ่ ป้ าหมายนัน้ ?
• เราสามารถร่วมมือกันในโครงการอะไรบ้าง? เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายนี้

Learning Center: ทำงานกับทีมงานภาค
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บทที ่ 6

ทำงำนร่วมกับผูน้ ำในภูมิภำค
ผูน้ าในภูมภิ าคและทีมงานของพวกเขามีความเชีย่ วชาญในเรือ่ ง
สมาชิกภาพ มูลนิธโิ รตารี ภาพลักษณ์สาธารณะ และการหาทุน
พวกเขาสนับสนุนภาคทัง้ หลายและเสนอการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ
รายงานเกีย่ วกับแนวโน้ม และแนะนาขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่าง
ละเอียด จงทางานร่วมกับพวกเขาเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายของ
ภาค
ท่านทราบหรือไม่ว่าผูน้ าในภูมภิ าคแต่ละคนสามารถช่วยให้
ท่านประสบความสาเร็จได้ พิจารณาการปฏิบตั งิ านของผูน้ าแต่ละคนและใส่เครือ่ งหมายในข้อทีถ่ ูกต้อง
RRFC

RC

RPIC

E/MGA

1) เพิม่ การมีสว่ นร่วมในกองทุนประจาปี ทุนสนับสนุนและ
โปรแกรมต่าง ๆ
2) ตระหนักถึงแนวโน้มสมาชิกภาพ และความท้าทายในภาค
3) บ่งชีแ้ ละเชิญชวนผูบ้ ริจาคเมเจอร์โดนเนอร์
4) ส่งเสริมกลยุทธ์ในการสนับสนุนเนเจอร์กฟ๊ิ ท์
5) ค้นหาและบอกเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับคนลงมือทำ (People of
Action) ทีน่ ่าสนใจ
6) หาโอกาสในการก่อตัง้ สโมสรโรตารี และสโมสรโรทาแรคท์
ใหม่
7) พัฒนาเอกสารการรณรงค์ภาพลักษณ์สาธารณะ
8) สมัครขอรับทุนสนับสนุน
RRFC = ผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารี
(Regional Rotary Foundation Coordinator)
RC = ผูป้ ระสานงานโรตารี
(Rotary Coordinator)
RPIC = ผูป้ ระสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี
(Rotary Public Image Coordinator)
E/MGA = ทีป่ รึกษาการบริจาคกองทุนถาวรและ Major Gifts
(Endowment/Major Gifts Adviser)
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คาตอบ
1) – RRFC
3) – E/MGA
5) – RPIC
7) – RPIC

2) – RC
4) – E/MGA
6) – RC
8) – RRFC

บทที ่ 7

แผนกำรสื่อสำร
พิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดทีท่ า่ น
ต้องการจะสือ่ สาร จะส่งออกไปด้วยวิธใี ดและบ่อย
เพียงใด วิธกี ารทีท่ า่ นจะทาให้มนใจได้
ั่
วา่ ภาค
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งการมีดงั นี้
• ผูช
้ ว่ ยผูว้ า่ การภาคสามารถถ่ายทอดข่าวสาร
ให้แก่ผวู้ า่ การภาค คณะกรรมการภาค และ
สโมสรต่าง ๆ
• คณะกรรมการภาคสามารถสือ
่ สารโดยตรงกับ
คณะกรรมการสโมสร

มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในภาคของท่านอย่างไร
ใช้รายการตรวจสอบเพือ่ กาหนดว่าข้อมูลในปั จจุบนั ควรจะถูกสือ่ สารในหมูส่ โมสร ภาค และโรตารีสากลอย่างไร

ข่าวสารปัจจุบนั จากโรตารีสากล






ใครในทีมงานทีผ่ วู้ า่ การภาคควรจะบอกเป็ นคนแรก
ข่าวสารควรจะถูกส่งให้สโมสรเร็วเพียงใด ท่านจะกาหนดลาดับความสาคัญของสารอย่างไร
สารสาคัญจะถูกสือ่ ออกไปอย่างไร เช่น บอกปากต่อปาก โดยโทรศัพท์ หรืออีเมลในจดหมายข่าว
จะมีสมาชิกในทีมงานหลายคนทีร่ บั ผิดชอบในการถ่ายทอดข้อมูลประเภทต่าง ๆ หรือไม่
ใครจะเป็ นผูส้ อ่ื ข่าวสารอะไรบ้าง

การสื่อสารระหว่างสโมสร ภาค และโซน







ข้อมูลข่าวสารประเภทใดทีภ่ าคต้องการได้รบั จากสโมสร
ท่านจะให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผวู้ า่ การภาคอย่างไร
ผูว้ า่ การภาคจะสือ่ สารข้อมูลกับท่านอย่างไร
ภายใต้สถานการณ์ใดทีผ่ วู้ า่ การภาคจะทางานกับสโมสรโดยตรง
ข้อมูลข่าวสารจากผูน้ าภูมภิ าคจะถูกแบ่งปั นให้แก่สโมสรอย่างไร
ภายใต้สถานการณ์ใดทีผ่ นู้ าภูมภิ าคจะทางานโดยตรงกับสโมสร
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บทที ่ 8

ฝึ กปฏิบตั สิ ถำนกำรณ์สมมติ
โอกาสในการร่วมมือกันภายในภาคมีอะไรบ้าง เริม่ ต้นด้วยการดูเป้ าหมายของภาคและพิจารณาคาถามเหล่านี้
•
เป้ าหมายนี้จะมีผลต่อเรือ่ งอื่น ๆ อะไรบ้าง สมาชิกภาพ ภาพลักษณ์สาธารณะหรืออื่น ๆ
•
มีใครอีกบ้างในทีมงานทีจ่ ะช่วยทางานไปสูเ่ ป้ าหมายนี้ได้
•
โครงการอะไรบ้างทีเ่ ราสามารถร่วมกันทาเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายนี้
เพื่อเพิ่ มความตระหนักในโรตารีและส่งเสริ มสมาชิ กภาพ ภาค 8000 ตัดสิ นใจที่จะดาเนิ นการรณรงค์
คนลงมือทา (People of Action) คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะรับผิดชอบในเรื่องความคิ ด
ริ เริ่ ม คณะกรรมการซึ่งทางานร่วมกับสมาชิ กอื่น ๆ ในทีมงานภาคตัดสิ นใจที่จะให้สโมสรร้องขอทุน
จากภาคเพื่อช่วยจ่ายค่าโฆษณาและวัสดุอปุ กรณ์ในการส่งเสริม
มีสมาชิกใดบ้างของทีมงานภาคทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และพวกเขาทางานร่วมกันอย่างไร

 คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ
ทางานร่วมกับผูว้ า่ การภาคเพือ่ สร้างวิสยั ทัศน์สาหรับการรณรงค์
อานวยการโครงการโดยให้แนวทางทีช่ ดั เจนแก่ทุกคนในเรือ่ งเกีย่ วกับบทบาท การชีน้ าพวกเขาโดยการปฏิบตั ิ
เพือ่ พัฒนาเป้ าหมาย และรับข้อมูลจากกลุ่มว่าจะทาให้สโมสรมีสว่ นเกีย่ วข้องได้อย่างไร
12
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 ผูว้ ่าการภาค
ให้วสิ ยั ทัศน์และแนวทางสาหรับการรณรงค์

 ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
รายงานเป้ าหมายภาพลักษณ์สาธารณะเพือ่ ให้ผอู้ ่นื ทราบว่าความสาคัญของการส่งเสริมคืออะไร

 คณะกรรมการการเงิน
ทางานกับทีมงานเพือ่ จัดทางบประมาณและดาเนินการจ่ายเงินให้สโมสร

 คณะกรรมการสมาชิกภาพ
ตรวจสอบรายงานที่ Rotary Club Central เพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับแนวโน้มสมาชิกภาพในภาค
ใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอัตราการรักษาสมาชิก เพศ และเหตุใดสมาชิกจึงออกจากสโมสรเพือ่ วางเป้ าหมายของ
สารสาคัญ
พวกเขามีแผนงานทีม่ รี ายละเอียดว่าจะทางานกับสโมสรอย่างไร เรียนรูว้ า่ พวกเขาทางานอย่างไร

 คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ
อัพเดทเว็บไซต์ของภาครวมทัง้ ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการรณรงค์คนลงมือทา วิธกี ารใช้ประโยชน์จาก Brand
Center ของโรตารี และคาแนะนาในการอัพเดทเว็บไซต์ของสโมสร
Learning Center: ทำงานกับทีมงานภาค
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 ผูว้ ่าการภาค
ส่งสารสาคัญให้สโมสรทุกสโมสรซึง่ เน้นถึงความสาคัญและประโยชน์ของความคิดริเริม่ และพูดคุยเกีย่ วกับสาร
นัน้ ในระหว่างการเยีย่ มสโมสร
ส่งเสริมให้สโมสรกาหนดเป้ าหมายภาพลักษณ์สาธารณะใน Rotary Club Central

 ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
เน้นความสาคัญของสารสาคัญจากผูว้ ่าการภาค
ทางานร่วมกับสโมสรตามแผนการใช้เงินทุนสนับสนุน
เชือ่ มโยงสโมสรกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะเพื่อความช่วยเหลือในการรณรงค์

 คณะกรรมการการเงิน
ทางานกับเหรัญญิกของสโมสรเพือ่ ส่งเงินทุนสนับสนุน

 คณะกรรมการสมาชิกภาพ
ช่วยสโมสรให้เข้าใจถึงแนวโน้มสมาชิกภาพของสโมสร
ส่งเสริมให้ประธานสมาชิกภาพและภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรทางานร่วมกันเกีย่ วกับการรณรงค์
แนะนาแนวทางทีข่ า่ วสารของคนลงมือทำของสโมสรจะสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกับ
โรตารีได้
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บทที่ 9

ทบทวน

เรามาทบทวนสิง่ ทีท่ า่ นได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการทางานกับทีมงานภาคด้วยกัน โดยจับคูส่ มาชิกทีมงานภาค
ทางด้านซ้ายมือกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือโอกาสในความร่วมมือกับสมาชิกทีมงานภาคทางด้านขวามือ
1) คณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ
2) คณะกรรมการการเงิน

3) คณะกรรมการสมาชิกภาพ มูลนิธโิ รตารีและ
ภาพลักษณ์สาธารณะ
4) คณะกรรมการบริการชุมชน
5) ผูว้ า่ การภาค
6) คณะกรรมการศิษย์เก่า
7) ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาค

ก) หาแนวทางทีส่ โมสรและองค์กรบาเพ็ญ
ประโยชน์ในท้องถิน่ สามารถร่วมมือกันได้
ข) ทางานร่วมกับคณะกรรมการภาคอื่น ๆ เพือ่ ทา
ให้ศษิ ย์เก่ามีสว่ นเกีย่ วข้องในกิจกรรมของ
สโมสรและภาค
ค) เชือ่ มโยงสโมสรกับทรัพยากรสาหรับโครงการ
เพือ่ ช่วยในการสมัครขอรับทุน Global Grants
ง) วางแผนและดาเนินเวิรค์ ช้อปสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่
เสมอ
จ) ทางานกับประธานมูลนิธโิ รตารีเพือ่ จ่ายทุน
สนับสนุน
ฉ) ส่งเสริมความต่อเนื่องโดยการทางานกับผูน้ า
ภาคในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
ช) ประเมินศักยภาพของสโมสรเพือ่ การเติบโตและ
เป็ นพีเ่ ลีย้ งให้กบั ผูน้ าสโมสร
Learning Center: ทำงานกับทีมงานภาค
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คาตอบ
1) – ค

2) – จ

3) – ง

4) – ก

5) – ฉ

6) – ข

7) – ช

ขอขอบคุณทีท่ า่ นเรียนรูห้ ลักสูตรนี้ โดยการสร้างสัมพันธ์ต่อกัน ส่งเสริมความร่วมมือ และสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่านจะสามารถให้การสนับสนุนสโมสรตามทีพ่ วกเขาต้องการเพือ่ ความสาเร็จได้
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