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• ชวยสโมสรใหดําเนนิงานดวยความราบรื่น 

บทบาทของประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร 



หนาที่รับผิดชอบเฉพาะ

ของคณะกรรมการฯ 



หนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 

• ชวยเลขานุการสโมสรในเรื่องระบบการจัดการขอมูลและ

ทรัพยากร (Logistics) และการเขาประชุม 

• ชวยเหรัญญิกสโมสรเก็บคาบํารุงสมาชิก 

• จัดการประชุมสโมสรและงานสังคมที่นาสนใจและ

สนุกสนาน 

• จัดใหมีการส่ือสารของสโมสร เชน จดหมายขาวของสโมสร 



เรื่องสําคัญท่ีควรเนน 



• การออกแบบการประชุมของสโมสรท่ี

เกี่ยวของและมีสวนรวมเปนกุญแจสําคัญใน

ความพึงพอใจของสมาชิกและการเติบโต

ของสโมสร 

• ความรับผิดชอบประการหนึ่งของทานคือ

การแจงใหสมาชิกทราบ เมื่อสมาชิกไดรับ

แจงพวกเขารูสึกวามีสวนรวมและมีแนวโนม

ท่ีจะมีสวนรวมมากขึ้น 



• หากมีใหเลือก เลือกสมาชกิคณะกรรมการท่ี

สามารถดูแลเว็บไซตและหนาโซเชียลมเีดีย

ของสโมสรของทาน, พัฒนาจดหมายขาว

ของสโมสรหรือมีทักษะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของทาน 



การประชุม 



โปรแกรมการประชุมของสโมสรที่รับผิดชอบ 

• การประชุมสโมสร พัฒนาวาระการประชมุที่สนุกสนาน 

และมีปฏิสัมพันธ 

• การประชุมกิจกรรมสโมสร เพื่อพิจารณาและพูดคุย

เก่ียวกับการประชมุและกิจกรรมสโมสร ระดมความ

คิดเห็นสําหรับโครงการและกิจกรรมตางๆ 

 

 



หนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการประชุม   

• เตรียมประกาศตางๆ  

• วางแผนโปรแกรม  

• ทํากําหนดการของผูบรรยาย 

• แจกและเก็บปายชื่อ 

• คิดคะแนนการประชุม 



หนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการประชุม   

• ชําระคาอาหาร 

• เตรียมการตางๆ (การเดินทาง คาใชจาย 
จดหมายขอบคุณ) สําหรับผูบรรยาย 

• จัดเอกสารการประชุมทดแทนใหโรแทเรียน
ที่มาเยือน  



การประชุมกิจกรรมสโมสร  

Club Assembly 



วัตถุประสงคของการประชุมกิจกรรมสโมสร 

• ไตรตรองและหารือเกี่ยวกับการประชุมและกิจกรรมของสโมสร 

• ระดมความคิดสําหรับโครงการและกิจกรรม 

• ทบทวนจุดแข็ง โอกาสและจุดออนของสโมสร 

• กําหนดเปาหมายและพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

• ประสานงานกจิกรรมของคณะกรรมการ 

• เรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรตารี 



กรอบเวลา จุดมุงหมาย 

ภายหลัง DTA บรรยายทบทวนและหารือเก่ียวกับแผนงานที่

จัดทําข้ึนในที่ประชุม DTA 

ภายหลัง 1 กรกฎาคม เพ่ือหารือและนําแผนกลยุทธไปใชสําหรับป

หนา 

2 สัปดาหกอนการเยี่ยมของผูวาการภาค การเตรียมสําหรับการเยี่ยม 

ระหวางการเยี่ยมของผูวาการภาค เพ่ือหารือเก่ียวกับกิจกรรม เปาหมาย

ความสําเร็จ และขอกังวลของสโมสรกับผูวา

การภาค 

ครึ่งปของปโรตาร ี เพ่ือตรวจสอบความกาวหนาของสโมสรไปสู

เปาหมายและพิจารณาแผนในชวงที่เหลือของ

ป 

เดือนเมษายนหรือพฤษภาคม เพ่ือเปดโอกาสใหมีการอภิปรายอยางเปดเผย 



หนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการส่ือสาร 

• สรางแผนการสื่อสารที่จะทําใหสมาชิกไดรับ

ขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมของสโมสรและภาค 

รวมทั้งขาวสารของโรตารีอยูเสมอ 

• ปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบันเพ่ือให

สมาชิกปจจุบันไดรับขาวสารและดึงดูดความสนใจ

จากสมาชิกที่คาดหวัง 



ขอมูลท่ีควรบรรจุในการสื่อสาร 

• กําหนดการประชุมและกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นของ

สโมสร 

• เปาหมาย แผนงาน และโครงการของสโมสร 

• รายงานผลการประชุมที่สําคัญ ๆ ของสโมสรและภาค 

• วันเกิด วันครบรอบ การยกยอง ฯลฯ 

• ขาวสารเก่ียวกับสโมสร ภาค และ โรตารีสากล  



เครื่องมือท่ีชวยในการส่ือสาร 

• Brand Center – โลโก รูปภาพ วิดีโอ คําแนะนํา 

โฆษณา และตนแบบ People of Action 

• Press Center - ขาวประชาสัมพนัธเอกสารขอเท็จจริง

และทรัพยากรสําหรับส่ือ 

• RSS Feed - ขาวสารของโรตารีที่จัดรูปแบบสําหรับและ

ถูกสงไปยังเว็บไซตของสโมสรหรือผูอานขาว  



เปาหมายของการบริหาร
จัดการภาค 



     1. การบริหารงานของภาค 3330 โรตารีสากลแบงพื้นท่ีการบริหาร

สโมสรออกเปน 31 พื้นท่ี โดยมีผูชวยผุวาการภาคเปนผูประสานงานและให

คําแนะนําในแตละพื้นท่ีภายใตการกํากับดูแลของผุวาการภาค โดยมี

ประธานและคณะกรรมการฝายตางๆสนับสนุนการทํางานและกิจกรรม

ตางๆ ของสโมสรและของภาค 

     2. การส่ือสาร การประสานงาน และการกํากับดูแลของทุกฝาย จะเนน

การใชส่ืออิเล็กทรอนิกสและส่ือสังคมออนไลนในการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     3. สงเสริมใหทุกสโมสรในภาค 3330 ใชงานเคร่ืองมือ My Rotary และ 

Rotary Club Central ในเว็ปไซต www.rotary.org ในการพัฒนางานของ

ภาคและของสโมสร 

การบริหารจัดการภาค -1- 

http://www.rotary.org/


     4. ปรับปรุงเว็บไซตภาค 3330 ใหเปนปจจุบันอยูเสมอและจัดทําสารผูวา

การภาคเปนวารสารออนไลน 

     5. สงเสริมใหทุกสโมสรสามารถดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

สโมสร ภาคและโรตารีสากล และมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะไดรับรางวัลยก

ยองจากภาคและใบประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากล 

     6. สงเสริมใหสโมสรทุกสโมสรมีการประชุมสโมสร ประชุมกิจกรรม

สโมสร ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร และประชุมใหญของสโมสร 

พรอมท้ังสงเสริมใหแตละสโมสรใชเคร่ืองมือออนไลนเขามาชวยในการจัด

ประชุมของสโมสร 

การบริหารจัดการภาค -2- 



แนวทางการยกยองและมอบรางวัล 

แกสมาชิกและสโมสร ภาค 3330 

การสงผลงานประกวดในระดับภาค 
 

ป 2564-2565 



      1. สโมสรที่ดําเนินงานไดตามมาตรฐานของโรตารีไดดีที่สุด แบง

พิจารณาไดเปน 4 กลุมๆละ 5 รางวัล ยกเวนสโมสรที่มีจํานวนสมาชิก 

35 คนข้ึนไป มี 3 รางวัล ทั้งน้ีสโมสรตองดําเนินการตามเงื่อนไขดังน้ี 

(1 เงื่อนไขคิดเปน 1 คะแนน): 

• สโมสรมีนายกรับเลือก ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 (ระบุ

ชื่อนายกรับเลือก) 

• นายกรับเลือกเขาสัมมนาอบรมนายกรับเลือก ป 2564 – 2565   

(ระบุชื่อนายกรับเลือก) 

ฝายบริหารจัดการสโมสร 



• สโมสรมีแผนกลยุทธของสโมสร (แนบแผนกลยุทธดวย) 

• สมาชิกสโมสรเขารวมการอบรมภาคประจําป (ระบุจํานวนคน, 

แนบรูปถาย) 

• จํานวนครั้งของการประชุมสโมสร ทั้งแบบออนไลนและแบบ

บุคคล (in person) (ใหระบุวันที่ประชุมทุกครั้ง) 

• จํานวนครั้งของการประชุม club Assembly (ใหระบุวันที่ประชุม

พรอมภาพถาย) 

• จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร (ให

ระบุ   วันที่ประชุมพรอมภาพถาย) 

 

 

 

ฝายบริหารจัดการสโมสร 



• วันที่สโมสรจัดการประชุมใหญของสโมสร (ใหระบุวันที่ประชุม

พรอมภาพถาย) 

• จํานวนครั้งของการจัดงานมิตรภาพของสโมสร (ใหระบุวันที่จัด

งาน พรอมภาพถาย) 

• จํานวนครั้งของการรวมงานทางสังคมของสโมสร (ใหระบุวันที่   

รวมงานพรอมภาพถาย)  

ฝายบริหารจัดการสโมสร 



• สโมสรชําระคาบํารุงโรตารีสากลและคาบํารุงภาคตาม

กําหนดเวลา สําหรับคาบํารุงภาคตองชําระกอนวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 สวนคาบํารุงโรตารีสากล งวดที่ 2 ตองชําระกอนวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2565 (ระบุวันที่ชําระพรอมสลิปการชําระเงิน) 
 

2. สโมสรที่มีสมาชิกอยางนอย 1 คน ลงทะเบียนเขารวมการ

ประชุมใหญโรตารีสากลที่นคร Houston มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐ              

อเมริกาภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ไดรับรางวัลทุกสโมสร 

      

ฝายบริหารจัดการสโมสร 
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