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บริหารจัดการสโมสร
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร ท่านจะช่วยสโมสรให้ดาเนินงานด้วยความราบรืน่

หน้ าที่รบั ผิดชอบ
ทัวไป
่

คณะกรรมการบริ หารจัดการ

เข้าร่วมการอบรมภาคประจาปี (DTA)

ช่วยเลขานุการสโมสรในเรือ่ งระบบการจัดการข้อมูล
และทรัพยากร (Logistics) และการเข้าประชุม

ทางานร่วมกับนายกรับเลือกเพื่อคัดเลือกและ
เตรียมคณะกรรมการ

ช่วยเหรัญญิกสโมสรเก็บค่าบารุงสมาชิก

แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าเป็ น (ตัวอย่างเช่น
จัดการประชุมสโมสรและงานสังคมทีน่ ่าสนใจและ
วางแผนการประชุมสโมสร เว็บไซต์และจดหมาย
สนุกสนาน
ข่าวของสโมสร งานทางสังคม การเข้าประชุม)
จัดให้มกี ารสื่อสารของสโมสร เช่น จดหมายข่าวของ
ประชุมอย่างสม่าเสมอและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน
สโมสร
กาหนดเป้ าหมายของคณะกรรมการซึง่ สอดคล้อง
และช่วยให้บรรลุเป้ าหมายของสโมสรในปี นนั ้ และ
ติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้ าหมายเหล่านัน้
จัดการงบประมาณของคณะกรรมการ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ
คณะกรรมการภาคเกีย่ วกับกิจกรรมหรือความคิด
ริเริม่ ของสโมสรร่วมหลายๆ สโมสร
รายงานกิจกรรมและความก้าวหน้าของ
คณะกรรมการแก่นายกสโมสร คณะกรรมการ
บริหารสโมสร และสมาชิกสโมสรทัง้ หมด
กาหนดสิง่ ทีส่ โมสรคาดหวังจากคณะกรรมการของ
ท่าน
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ทางานกับ
คณะกรรมการของท่าน
ท่านเป็ นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร หากท่านไม่มคี ณะกรรมการในขณะทีร่ บั ตาแหน่ง ต้อง
เริม่ ต้นด้วยการหาบุคคล 1-2 คน ในหลายๆ สโมสร สมาชิกมักจะทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการถึง 3 ปี ดังนัน้ จึง
มักจะมีกรรมการในปั จจุบนั บางคนทางานต่อเนื่องมาถึงปี ของท่าน หากต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการใน
ตาแหน่งทีว่ ่างลง ควรทางานร่วมกับนายกรับเลือกเพื่อหาผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
⚫ มีความชานาญในการจัดองค์กร
⚫ มีความรูเ้ กีย
่ วกับนโยบายของโรตารี
⚫ มีความชานาญในการเขียนหรือการจัดพิมพ์
⚫ มีความชานาญในเรือ
่ งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ในฐานะประธาน ท่านจะต้องมอบหมายงาน ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้ความชานาญและความ
สนใจของกรรมการอย่างไรให้ดที ส่ี ุด ท่านสามารถเตรียมตัวให้กรรมการโดยดาเนินการดังต่อไปนี้
⚫ แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการทีก
่ าลังดาเนินอยูแ่ ละเป้ าหมาย
⚫ จับคู่กรรมการใหม่กบ
ั กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
⚫ ส่งเสริมการสื่อสารของผูท
้ ท่ี างานเหมือนกันในสโมสรอื่นๆ
⚫ แจ้งรายการกิจกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค
⚫ แบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ
ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพื่อทาให้เกิดผลกระทบสูงสุดทัง้ สโมสร การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสโมสรเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ทีจ่ ะได้พดู คุยกันอย่างต่อเนื่อง

การกาหนดเป้ าหมาย
ในบทบาทของท่าน ท่านต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าคณะกรรมการได้กาหนดเป้ าหมายและทางานบรรลุเป้ าหมาย
ประจาปี ซง่ึ สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสร ท่านจะกาหนดเป้ าหมายร่วมกับนายกรับเลือกและผูน้ าสโมสร
รับเลือกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจาปี (District Training Assembly) นายกหรือเลขานุการสามารถใส่
เป้ าหมายที่ Rotary Club Central

เป้ าหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต้องมันใจว่
่ าเป้ าหมายประจาปี ของท่านแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของ
สโมสร เป้ าหมายควรจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีส่วนร่วม วัดผลได้ ท้าทาย สามารถประสบความสาเร็จได้ และ
มีกาหนดเวลาชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สโมสรของเราจะปรับปรุงเว็บไซต์อย่างน้อยทุกสัปดาห์)
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แผนปฏิ บตั ิ การ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการของท่านเพื่อสร้างแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ก็คอื ความต่อเนื่องของขัน้ ตอนเล็กๆ ที่
จาเป็ นในการบรรลุเป้ าหมายประจาปี แต่ละเป้ าหมาย ทุกขัน้ ตอนจะต้อง:
⚫ กาหนดว่าใครจะรับผิดชอบดาเนินการ
⚫ ระบุวน
ั ครบกาหนด
⚫ ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและความสาเร็จอย่างไร
⚫ พิจารณาทรัพยากรทีม
่ อี ยูแ่ ละหาทรัพยากรทีต่ อ้ งการให้ได้
⚫ ประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอและปรับเป้ าหมายตามความจาเป็ น

การให้แรงจูงใจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบส่วนหนึ่งในฐานะประธาน คือ ทาให้กรรมการของท่านมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จงจาไว้ว่า
กรรมการของท่านเป็ นอาสาสมัคร สิง่ ทีจ่ งู ใจโดยทัวไปได้
่
แก่:
⚫ ความมันใจว่
่ าเป้ าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสาเร็จได้ และจะเป็ นประโยชน์แก่สโมสร
และชุมชน
⚫ โอกาสในมิตรภาพและการเป็ นเครือข่าย
⚫ งานทีม
่ อบหมายให้ตอ้ งใช้ความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคน
⚫ ความพยายามทีจ
่ ะทาให้งานของคณะกรรมการมีความสนุกสนาน

งบประมาณ
ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านต้องทางานร่วมกับประธานคณะกรรมการและเหรัญญิกสโมสรทีจ่ ะหมดวาระ
เพื่อกาหนดว่าคณะกรรมการของท่านต้องการเงินทุนอะไรบ้าง และขอให้รวมการเงินนัน้ อยูใ่ นงบประมาณ
ของสโมสร กิจกรรมการหาทุนใดๆ ทีว่ างแผนเอาไว้แล้วต้องรวมอยูใ่ นงบประมาณด้วย
ท่านต้องดูแลเงินทุน ธุรกรรมการเงินและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ ระมัดระวังสถานการณ์
งบประมาณตลอดเวลา การประชุมกับเหรัญญิกของสโมสรอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้
ทันทีเมือ่ มีปัญหาเกิดขึน้
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คาถามเพือ่ การอภิปราย
ในการอบรมภาคประจาปี
การอบรมภาคประจาปี เป็ นโอกาสอันดียงิ่ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ าสโมสรรับเลือกคนอื่นๆ
คาถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรียมตัวสาหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสรมีอะไรบ้าง? หน้าทีข่ องท่านในฐานะประธานมี
อะไรบ้าง?

คณะกรรมการของท่านได้รบั มอบหมายให้ทางานตามเป้ าหมายของสโมสรในข้อใด?

ท่านวางแผนจะทากิจกรรมประเภทใดเพื่อให้สมาชิกสโมสรได้พบปะสังสรรค์กนั ?

ท่านจะทาให้การประชุมสโมสรคงความน่าสนใจและตรงประเด็นได้อย่างไร?

สโมสรของท่านจะสื่อข่าวสารถึงสมาชิกอย่างไร? ใครมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสื่อสารนี้?

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบ้างให้กรรมการ? ท่านจะสนับสนุ นพวกเขาอย่างไร?
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สร้างสรรค์ประสบการณ์สโมสร
ในการมีสว่ นร่วม
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร ท่านจะทางานกับนายกและคณะกรรมการสมาชิกภาพ
ของสโมสรเพื่อวางแผนงานทีจ่ ะทาให้สมาชิกมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เริม่ ต้นด้วยการ
ประเมินสโมสรของท่านโดยการใช้เครือ่ งมือ เช่น การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club
Health Check) และการสารวจความพึงพอใจของสมาชิก (Member Satisfaction Survey) วิเคราะห์ผลที่
ได้รบั แล้วจึงทางานร่วมกับผูน้ าสโมสรเพื่อทาการเปลีย่ นแปลงซึง่ จะปรับปรุงประสบการณ์ในสโมสรของ
สมาชิกให้ดขี น้ึ
งานศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่าสโมสรทีม่ คี วามยืดหยุ่นมากกว่าจะดึงดูดความสนใจของสมาชิกใหม่ได้ดกี ว่า
และทาให้สมาชิกปั จจุบนั มีส่วนร่วมอยูเ่ สมอ สโมสรสามารถมีความยืดหยุ่นได้ดงั นี้
⚫ ลดความถีข
่ องการประชุม (อย่างไรก็ตามสโมสรจะต้องประชุมด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่งเดือนละ 2 ครัง้ )
⚫ กาหนดวันและเวลาทีด
่ ที ส่ี ุดสาหรับการประชุม
⚫ เปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกการประชุม
⚫ นับโครงการบาเพ็ญประโยชน์หรืองานสังคมเป็ นเสมือนการประชุม
⚫ เลือกว่าจะประชุมแบบพบปะกันหรือออนไลน์ เปลีย
่ นแปลงได้ระหว่างการประชุมออนไลน์และพบปะ
กัน หรือใช้ทงั ้ สองรูปแบบในเวลาเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมแบบพบปะ
กันผ่าน video chat)
⚫ เสนอประเภทสมาชิกทางเลือก เช่น สมาชิกแบบสมาคม สมาชิกแบบบริษท
ั และสมาชิกแบบ
ครอบครัว ตราบเท่าทีบ่ ุคคลเหล่านัน้ ถูกรายงานว่าเป็ นสมาชิกสามัญและเก็บค่าบารุงสมาชิกโรตารี
สากลจากพวกเขา
⚫ เสนอสมาชิกภาพซ้อน (Dual membership) สาหรับโรทาแรคเทอร์ทม
่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนให้เข้าร่วม
ในสโมสรโรตารี
ขอให้มคี วามคิดสร้างสรรค์และสนุกสนาน! ขอให้ดเู พจ Club Flexibility ที่ My Rotary และหลักสูตร Practicing Flexibility and Innovation ที่ Learning Center เพื่อช่วยในการเริม่ ต้น
แต่งตัง้ บุคคลหนึ่งในคณะกรรมการของท่านเพื่อพัฒนาวาระการประชุมของสโมสร ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
และลองสิง่ แปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจของสมาชิก ดูเอกสารเป็ นสโมสรทีต่ ่นื ตัวอยูเ่ สมอ: แผนผูน้ า
สโมสรของท่าน (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan) เพื่อให้ได้แนวคิดถึงวิธกี ารทีส่ โมสรจะ
ปรับรูปแบบการประชุมเพื่อเป็ นการทาให้สโมสรมีความกระตือรือร้น
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ตารางนี้ให้ตวั อย่างรูปแบบการประชุมและตัวอย่างว่าสโมสรจะใช้อย่างไร

ตัวอย่างรูปแบบการประชุมสโมสร
การประชุมปกติ
งานกิ จกรรมสังคม
• ให้เวลาสมาชิกแบ่งปั นความคิดเห็นในการทาให้ชมุ ชนดีขน้ึ
• ใช้เวลาประชุมในการวางแผนกิจกรรมและโครงการต่างๆ
• เสนอให้สมาชิกมีทางเลือกทีจ่ ะมีสว่ นร่วมโดยสมัครใจ หาก
เขาไม่สามารถจะมาประชุมด้วยตนเอง
• ให้สมาชิกได้พดู คุยเกีย่ วกับตนเองแทนการจัดให้มี
ผูบ้ รรยาย
• จัดให้แต่ละการประชุมมีประเด็นหลัก (Theme) ทีแ่ ตกต่าง
กัน
• หมุนเวียนสถานทีป่ ระชุม
• จัดให้การรับประทานอาหารเป็ นทางเลือก
• แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับธุรกิจโรตารีในช่วงครึง่
แรกของการประชุม และใช้ชว่ งหลังสาหรับกิจกรรมที่
สนุกสนาน
• เชิญสมาชิกทีค่ าดหวังให้พดู คุยในฐานะทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ธุรกิจในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับโครงการของท่าน

• จัดให้มกี ารประชุมหารืออย่างเป็ นกันเองประจาปี เพื่อให้
ได้สนุกสนานและแสดงผลงานทีไ่ ด้ทาในปี ทผ่ี า่ นมา
• ประชุมเดือนละหนึ่งครัง้ ทีร่ า้ นอาหารหรือสถานทีพ่ บปะ
สังสรรค์
• วางแผนงานกิจกรรมและการท่องเทีย่ วซึง่ รวมถึง
สมาชิกในครอบครัวและโรทาแรคเทอร์ตลอดทัง้ ปี
• เฉลิมฉลองเหตุการณ์สาคัญส่วนตัวและโอกาสพิเศษ
อื่นๆ ทีส่ าคัญของสมาชิก

การเป็ นเครือข่ายและงานอบรม

โครงการบาเพ็ญประโยชน์

• จัดประชุมการเป็ นเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ไมตรีจติ ซึง่ กันและกัน
• จัดงานการเป็ นเครือข่ายกับผูม้ วี ชิ าชีพด้านธุรกิจในชุมชน
เพื่อให้สโมสรเป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ เพื่อนาสมาชิกใหม่เข้ามา
และเพื่อสร้างการเป็ นเพื่อนผูร้ ่วมโครงการทีอ่ าจจะเป็ นไป
ได้
• วางแผนงานอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเป็ นผูน้ าของ
สมาชิก หรือสอนทักษะความชานาญใหม่ๆ ซึง่ จะช่วยพวก
เขาในการดาเนินโครงการ

• เป็ นเพื่อนร่วมโครงการกับองค์กรอื่นเพื่อขยายขอบเขต
การทางานสูภ่ ายนอก
• ทาให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีพ่ วกเขามี
ความสนใจอย่างจริงจัง
• สร้างโอกาสในการทางานอาสาสมัครในชุมชนร่วมกัน
อย่างสม่าเสมอ และพูดคุยถึงประสบการณ์ในการ
ประชุมหลังจากนัน้
• ขอให้สมาชิกใหม่หรือสมาชิกอายุน้อยเสนอและเป็ น
ผูน้ าโครงการบาเพ็ญประโยชน์ โดยมีสมาชิกทีม่ ี
ประสบการณ์เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
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การประชุม
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร ท่านมีบทบาทสาคัญในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ทด่ี ี
แก่สมาชิก สโมสรต้องการสมาชิกทีก่ ระตือรือร้นและมีส่วนร่วมเพื่อบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและดึงดูด
ความสนใจสมาชิกใหม่ การประชุมควรจะสนุกสนานและมีปฏิสมั พันธ์
หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการประชุมของท่าน อาจจะรวมถึง
⚫ เตรียมประกาศต่างๆ
⚫ วางแผนโปรแกรม
⚫ ทากาหนดการของผูบ
้ รรยาย
⚫ แจกและเก็บป้ ายชื่อ
⚫ คิดคะแนนประชุม
⚫ ชาระค่าอาหาร
⚫ เตรียมการต่างๆ (การเดินทาง ค่าใช้จ่าย จดหมายขอบคุณ) สาหรับผูบ
้ รรยาย
⚫ จัดเอกสารการประชุมทดแทนให้โรแทเรียนทีม
่ าเยือน
ควรทางานกับเลขานุการเพื่อกาหนดว่าเลขานุการจะช่วยท่านเกีย่ วกับหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการประชุมของ
สโมสรได้อย่างไร

การประชุมกิจกรรมสโมสร
การประชุมกิจกรรมสโมสรเป็ นโอกาสสาหรับสมาชิกทุกคนในการ:
⚫ พิจารณาและพูดคุยเกีย
่ วกับการประชุมและกิจกรรมของสโมสร
⚫ ระดมความคิดเห็นสาหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
⚫ พิจารณาจุดแข็ง โอกาสและจุดอ่อนของสโมสร
⚫ กาหนดเป้ าหมายและพัฒนาแผนปฏิบต
ั กิ าร
⚫ ประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
⚫ เรียนรูม
้ ากขึน้ เกีย่ วกับโรตารี
ควรขอข้อมูลจากสมาชิกก่อนทีจ่ ะวางแผนงานการประชุมกิจกรรมสโมสรทีต่ อบสนองความสนใจและความ
ห่วงใยของสมาชิก สอบถามนายกและเลขานุการถึงเป้ าหมายของการประชุมกิจกรรมสโมสรแต่ละครัง้ และ
สอบถามว่าคณะกรรมการของท่านจะช่วยวางแผนการประชุมได้อย่างไรบ้าง การประชุมนี้สามารถจัดได้
ตลอดทัง้ ปี เพื่อพูดคุยถึงเรื่องทีม่ คี วามเชื่อมโยงกันตามทีแ่ สดงไว้ในตารางข้างล่างนี้
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กรอบเวลา

วัตถุประสงค์

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

เพื่ออธิบาย ทบทวนและหารือแผนงานทีส่ ร้างขึน้ ในการอบรม
ภาคประจาปี
เพื่อหารือและมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์สาหรับปี ทจ่ี ะมาถึง
เพื่อเตรียมการเยีย่ ม

ในเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม
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เพื่อพูดคุยเกีย่ วกับกิจกรรม เป้ าหมาย ความสาเร็จ และความ
ห่วงใยของสโมสรกับผูว้ ่าการภาค
เพื่อทบทวนความก้าวหน้าไปสู่เป้ าหมายและพิจารณาแผนงาน
สาหรับช่วงเวลาทีเ่ หลือของปี
เพื่อเปิ ดโอกาสให้มกี ารอภิปรายแบบเปิ ดกว้าง

การสือ่ สารของสโมสร
บทบาทหนึ่งของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร คือการสร้างแผนการสื่อสารทีจ่ ะ
ทาให้สมาชิกได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับกิจกรรมของสโมสรและภาค รวมทัง้ ข่าวสารของโรตารีอยูเ่ สมอ ต้อง
มันใจว่
่ าสโมสรมีผทู้ จ่ี ะเสียสละเวลาทาการปรับข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็ นปั จจุบนั ซึง่ จะทาให้สมาชิก ปั จจุบนั
ได้รบั ทราบข่าวสารและดึงดูดความสนใจสมาชิกทีค่ าดหวัง
ข้อมูลข่าวสารบางประการทีส่ ามารถบรรจุเอาไว้ในการสื่อสารของท่าน:
⚫ กาหนดการประชุมและกิจกรรมทีก
่ าลังจะเกิดขึน้ ของสโมสร
⚫ เป้ าหมาย แผนงาน และโครงการของสโมสร
⚫ รายงานผลการประชุมทีส
่ าคัญๆ ของสโมสรและภาค
⚫ วันเกิด วันครบรอบ การยกย่อง ฯลฯ
⚫ ข่าวสารเกี่ยวกับสโมสร ภาค และโรตารีสากล
พืน้ ทีบ่ นเว็บไซต์ของสโมสรในส่วนทีม่ ขี อ้ มูลส่วนตัวของสมาชิกควรปกป้ องด้วยการใช้พาสเวิรด์ หากโดเมน
เนมของเว็บไซต์สโมสรมีคาว่า “Rotary” รวมอยู่ ต้องมันใจว่
่ ามีคาทีบ่ ่งชีส้ โมสรด้วย (ตัวอย่างเช่น
www.anycityrotaryclub.org) ดูแนวทางเพิม่ เติมได้ทค่ี ่มู อื คาแนะนาเอกลักษณ์เสียงและภาพ (Voice and
Visual Identity Guidelines) และ Quick Start Guide for Club Websites
ท่านสามารถใช้เครือ่ งมือเพื่อการส่งเสริมดังต่อไปนี้ท่ี My Rotary
⚫ Brand Center – ศูนย์รวมโลโก้ รูปภาพ วิดโี อ คาแนะนา โฆษณา และต้นแบบ (Template)
คนพูดจริงทาจริง (People of Action)
⚫ Press Center – ศูนย์กลางทีร
่ วบรวมชิน้ ข่าวเพื่อสื่อ เอกสารข้อเท็จจริง และทรัพยากรสาหรับสื่อ
⚫ บริการดึงข่าวสารจากเว็บต่างๆ มาแสดงไว้หน้าเว็บเพจ (RSS feed) – ข่าวสารของโรตารีท่ี
จัดรูปแบบสาหรับและถูกส่งไปยังเว็บไซต์ของสโมสรหรือผูอ้ ่านข่าว
ใช้ส่อื ทางสังคมเพื่อแบ่งปั นข่าวสารสโมสรกับสมาชิก และเชื่อมโยงกับหน้าเพจเครือข่ายทางการของโรตารี
เพื่อแบ่งปั นเรือ่ งราว ความคิดเห็น วิดโี อและรูปภาพ
ทางานร่วมกับประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของท่านเพื่อพิจารณากาหนดว่าคณะกรรมการ
ชุดใดจะรับผิดชอบเกีย่ วกับจดหมายข่าว เว็บไซต์ บัญชีส่อื ทางสังคม และการสื่อสารเพื่อการตลาด รวมทัง้
การสื่อสารอื่นๆ สู่สมาชิกและผูท้ ม่ี ใิ ช่สมาชิก
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