
DISTRICT 3330 

Administration



• ช่วยสโมสรใหด้ ำเนินงำนดว้ยควำมรำบร่ืน

บทบาทของประธานคณะกรรมการบริหารจดัการสโมสร



หน้าท่ีรบัผิดชอบเฉพาะ
ของคณะกรรมการฯ



หนา้ที่รบัผิดชอบของคณะกรรมการฯ

• ช่วยเลขำนุกำรสโมสรในเร่ืองระบบกำรจดักำรขอ้มลูและ

ทรพัยำกร (Logistics) และกำรเขำ้ประชุม

• ช่วยเหรญัญิกสโมสรเก็บคำ่บ ำรุงสมำชิก

• จดักำรประชุมสโมสรและงำนสงัคมท่ีน่ำสนใจและ

สนุกสนำน

• จดัใหม้ีกำรส่ือสำรของสโมสร เช่น จดหมำยข่ำวของสโมสร



เรื่องส าคญัท่ีควรเน้น



• การออกแบบการประชุมของสโมสรท่ี
เก่ียวข้องและมีส่วนร่วมเป็นกญุแจส าคญัใน
ความพึงพอใจของสมาชิกและการเติบโต
ของสโมสร

• ความรบัผิดชอบประการหน่ึงของท่านคือ
การแจ้งให้สมาชิกทราบ เมื่อสมาชิกได้รบั
แจ้งพวกเขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมและมีแนวโน้ม
ท่ีจะมีส่วนร่วมมากขึน้



• หากมีให้เลือก เลือกสมาชิกคณะกรรมการท่ี
สามารถดแูลเวบ็ไซตแ์ละหน้าโซเชียลมีเดีย
ของสโมสรของท่าน, พฒันาจดหมายข่าว
ของสโมสรหรือมีทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการของท่าน



การประชุม



โปรแกรมการประชมุของสโมสรท่ีรบัผิดชอบ

• กำรประชุมสโมสร พฒันำวำระกำรประชุมท่ีสนุกสนำน 

และมีปฏิสมัพนัธ์

• กำรประชุมกิจกรรมสโมสร เพื่อพิจำรณำและพดูคุย

เก่ียวกบักำรประชุมและกิจกรรมสโมสร ระดมควำม

คิดเห็นส ำหรบัโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ



หนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการประชุม

• เตรียมประกำศต่ำงๆ 

• วำงแผนโปรแกรม 

• ท ำก ำหนดกำรของผูบ้รรยำย

• แจกและเก็บป้ำยช่ือ

• คิดคะแนนกำรประชุม



หนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการประชุม

• ช ำระค่ำอำหำร

• เตรียมกำรต่ำงๆ (กำรเดินทำง ค่ำใชจ้ำ่ย 
จดหมำยขอบคุณ) ส ำหรบัผูบ้รรยำย

• จดัเอกสำรกำรประชุมทดแทนใหโ้รแทเรียน
ท่ีมำเยอืน 



การประชุมกิจกรรมสโมสร 
Club Assembly



วตัถุประสงคข์องการประชุมกิจกรรมสโมสร

• ไตร่ตรองและหำรือเก่ียวกบักำรประชุมและกิจกรรมของสโมสร

• ระดมควำมคิดส ำหรบัโครงกำรและกิจกรรม

• ทบทวนจุดแข็ง โอกำสและจุดอ่อนของสโมสร

• ก ำหนดเป้ำหมำยและพฒันำแผนปฏิบติักำร

• ประสำนงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร

• เรียนรูเ้พ่ิมเติมเก่ียวกบัโรตำรี



กรอบเวลา จดุมุ่งหมาย

ภายหลงั DTA บรรยายทบทวนและหารอืเกีย่วกบัแผนงานที่
จดัท าขึน้ในทีป่ระชุม DTA

ภายหลงั 1 กรกฎาคม เพื่อหารอืและน าแผนกลยทุธไ์ปใชส้ าหรบัปี
หน้า

2 สปัดาหก่์อนการเยีย่มของผูว้า่การภาค การเตรยีมส าหรบัการเยีย่ม

ระหวา่งการเยีย่มของผูว้า่การภาค เพื่อหารอืเกีย่วกบักจิกรรม เป้าหมาย
ความส าเรจ็ และขอ้กงัวลของสโมสรกบัผูว้า่
การภาค

ครึง่ปีของปีโรตารี เพื่อตรวจสอบความกา้วหน้าของสโมสรไปสู่
เป้าหมายและพจิารณาแผนในช่วงทีเ่หลอืของ
ปี

เดอืนเมษายนหรอืพฤษภาคม เพื่อเปิดโอกาสใหม้กีารอภปิรายอยา่งเปิดเผย



หนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการสื่อสาร

• สรำ้งแผนกำรส่ือสำรท่ีจะท ำใหส้มำชิกไดร้บั

ข่ำวสำรเกี่ยวกบักิจกรรมของสโมสรและภำค 

รวมทั้งขำ่วสำรของโรตำรีอยูเ่สมอ

• ปรบัปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นปัจจุบนัเพื่อให้

สมำชิกปัจจุบนัไดร้บัขำ่วสำรและดึงดูดควำมสนใจ

จำกสมำชิกท่ีคำดหวงั



ขอ้มูลที่ควรบรรจใุนการสื่อสาร

• ก ำหนดกำรประชุมและกิจกรรมท่ีก ำลงัจะเกิดข้ึนของ

สโมสร

• เป้ำหมำย แผนงำน และโครงกำรของสโมสร

• รำยงำนผลกำรประชุมท่ีส ำคญั ๆ ของสโมสรและภำค

• วนัเกิด วนัครบรอบ กำรยกยอ่ง ฯลฯ

• ข่ำวสำรเก่ียวกบัสโมสร ภำค และ โรตำรีสำกล 



เครือ่งมือที่ช่วยในการสื่อสาร

• Brand Center – โลโก ้รูปภำพ วดีิโอ ค ำแนะน ำ 

โฆษณำ และตน้แบบ People of Action

• Press Center - ข่ำวประชำสมัพนัธเ์อกสำรขอ้เท็จจริง

และทรพัยำกรส ำหรบัส่ือ

• RSS Feed - ข่ำวสำรของโรตำรีท่ีจดัรูปแบบส ำหรบัและ

ถูกส่งไปยงัเวบ็ไซตข์องสโมสรหรือผูอ้่ำนข่ำว 



เป้าหมายของการบริหาร
จัดการภาค



1. การบริหารงานของภาค 3330 โรตารีสากลแบ่งพืน้ที่การบริหาร
สโมสรออกเป็น 31 พืน้ท่ี โดยมีผูช้่วยผุว้า่การภาคเป็นผูป้ระสานงานและให้
ค  าแนะน าในแตล่ะพืน้ท่ีภายใตก้ารก ากบัดแูลของผุว้า่การภาค โดยมี
ประธานและคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆสนบัสนนุการท างานและกิจกรรม
ตา่งๆ ของสโมสรและของภาค

2. การสื่อสาร การประสานงาน และการก ากบัดแูลของทกุฝ่าย จะเนน้
การใชส้ื่ออิเลก็ทรอนิกสแ์ละสื่อสงัคมออนไลนใ์นการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. สง่เสริมใหท้กุสโมสรในภาค 3330 ใชง้านเครื่องมือ My Rotary และ 
Rotary Club Central ในเวป็ไซต์www.rotary.org ในการพฒันางานของ
ภาคและของสโมสร

การบริหารจดัการภาค -1-

http://www.rotary.org/


4. ปรบัปรุงเวบ็ไซตภ์าค 3330 ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอและจดัท าสารผูว้า่
การภาคเป็นวารสารออนไลน์

5. สง่เสริมใหท้กุสโมสรสามารถด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายของ
สโมสร ภาคและโรตารีสากล และมีคณุสมบตัิครบถว้นท่ีจะไดร้บัรางวลัยก
ย่องจากภาคและใบประกาศเกียรติคณุจากประธานโรตารีสากล

6. สง่เสริมใหส้โมสรทกุสโมสรมีการประชมุสโมสร ประชมุกิจกรรม
สโมสร ประชมุคณะกรรมการบริหารสโมสร และประชมุใหญ่ของสโมสร 
พรอ้มทัง้สง่เสริมใหแ้ตล่ะสโมสรใชเ้ครื่องมือออนไลนเ์ขา้มาช่วยในการจดั
ประชมุของสโมสร

การบริหารจดัการภาค -2-



แนวทางการยกย่องและมอบรางวลั
แก่สมาชิกและสโมสร ภาค 3330

การส่งผลงานประกวดในระดบัภาค

ปี 2564-2565



1. สโมสรท่ีด าเนินงานได้ตามมาตรฐานของโรตารีได้ดีท่ีสดุ แบ่ง
พิจารณาได้เป็น 4 กลุ่มๆละ 5 รางวลั ยกเว้นสโมสรท่ีมีจ านวนสมาชิก 
35 คนข้ึนไป มี 3 รางวลั ทัง้น้ีสโมสรต้องด าเนินการตามเง่ือนไขดงัน้ี 
(1 เง่ือนไขคิดเป็น 1 คะแนน):

• สโมสรมีนายกรบัเลือก ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 (ระบุ
ช่ือนายกรบัเลือก)

• นายกรบัเลือกเข้าสมัมนาอบรมนายกรบัเลือก ปี 2564 – 2565
(ระบช่ืุอนายกรบัเลือก)

ฝ่ายบริหารจดัการสโมสร



• สโมสรมีแผนกลยทุธข์องสโมสร (แนบแผนกลยทุธด้์วย)

• สมาชิกสโมสรเข้าร่วมการอบรมภาคประจ าปี (ระบจุ านวนคน, 
แนบรปูถ่าย)

• จ านวนครัง้ของการประชุมสโมสร ทัง้แบบออนไลน์และแบบ
บคุคล (in person) (ให้ระบวุนัท่ีประชุมทุกครัง้)

• จ านวนครัง้ของการประชุม club Assembly (ให้ระบวุนัท่ีประชุม
พร้อมภาพถ่าย)

• จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร (ให้
ระบุ วนัท่ีประชุมพร้อมภาพถ่าย)

ฝ่ายบริหารจดัการสโมสร



• วนัท่ีสโมสรจดัการประชุมใหญ่ของสโมสร (ให้ระบวุนัท่ีประชุม
พร้อมภาพถ่าย)

• จ านวนครัง้ของการจดังานมิตรภาพของสโมสร (ให้ระบวุนัท่ีจดั
งาน พร้อมภาพถ่าย)

• จ านวนครัง้ของการร่วมงานทางสงัคมของสโมสร (ให้ระบวุนัท่ี
ร่วมงานพร้อมภาพถ่าย)

ฝ่ายบริหารจดัการสโมสร



• สโมสรช าระค่าบ ารงุโรตารีสากลและค่าบ ารงุภาคตาม
ก าหนดเวลา ส าหรบัค่าบ ารงุภาคต้องช าระก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 ส่วนค่าบ ารงุโรตารีสากล งวดท่ี 2 ต้องช าระก่อนวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ ์2565 (ระบวุนัท่ีช าระพร้อมสลิปการช าระเงิน)

2. สโมสรท่ีมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่โรตารีสากลท่ีนคร Houston มลรฐั Texas ประเทศสหรฐั
อเมริกาภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2565 ได้รบัรางวลัทุกสโมสร

ฝ่ายบริหารจดัการสโมสร




