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การใช้ งานเว็ปไซต์ MyLCI (http://mylci.lionsclubs.org)
เมื่อท่านดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารสโมสร รายชื่ อของท่านจะถูกส่ งไปยังไลออนส์ สากล ท่าน
จะได้รับข้อความจากไลออนส์ สากล ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมของปี บริ หารใหม่ ดังนั้นระยะเวลาตั้งแต่สิ้น
เดือนพฤษภาคม ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม กรรมการบริหารใหม่ สามารถใช้งานเว็ปไซต์ MyLCI ได้ในส่ วนของ
การฝึ กอบรม (Training Area) สําหรั บ การสร้ างรหัส ผ่านต้องใช้หมายเลขสมาชิ ก และอี เมล์ แต่ถ้าเคยเข้า
MyLCI มาก่อน สามารถใช้ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านเดิ มได้ กรรมการบริ หารสโมสรและกรรมการภาค เข้าใช้
งานด้วยบทบาทและหน้าที่ตามตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม เป็ นต้นไป กรณี มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการ
ใช้ ง าน ส ามารถห าคํ า ตอบได้ ที่ คํ า ถามและคํ า ตอบ (Q&A) หรื อติ ด ต่ อ ส อบถามได้ ท างอี เ มล์
thanabow@gmail.com
การใช้ งานที่จะกล่ าวต่ อไปนี้เป็ นบทบาทของนายกสโมสร และเลขาธิการสโมสรเท่ านั้น บทบาทอื่น
ขออนุญาตไม่ กล่ าวในเอกสารนี้

การเข้ าเว็ปไซต์ MyLCI
1. ไปหน้าแรกที่ http://www.lionsclubs.org/ แล้วคลิกที่ MyLCI (อยูท่ ี่เมนู ดา้ นบนตรงกลาง)

2. หรื อไปที่ http://mylci.lionsclubs.org
3. ใส่ ชื่อผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) (ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนการใช้งาน ให้แจ้งได้
ที่เจ้าหน้าที่ภาค หรื อทําการลงทะเบียนด้วยตนเอง ท้ายคู่มือนี้) แล้วกดปุ่ ม “Submit” เมื่อระบบ
ตรวจสอบชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านถูกต้องแล้ว จะแสดงหน้าหน้าแรกตามสิ ทธิการใช้งาน
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ชื่อผูใ้ ช้
รหัสผ่าน

แนะนําการใช้ งาน ด้ วยบทบาทนายกสโมสร และเลขาธิการสโมสร

1. หน้าหลักของเว็ปไซต์ (Home)
2. ข้อมู ล สโมสร (My Lions Clubs) ได้แก่ สมาชิ ก (Members) การส่ งแบบฟอร์ ม ก่ อตั้งสโมสร
ใหม่ (New Club Application) ข้อมู ล สโมสร (Club Info) กรรมการบริ หารสโมสร (Officers)
รายการชําระค่ าธรรมเนี ย ม (Statement/Dues) กิ จกรรมบริ ก าร (Service Activities) การสร้ าง
กิ จ กรรมที่ ท ํา ประจํา (Signature Service Activities) เป้ าหมายกิ จ กรรม (Service Activities
Goals) รายงานต่ า งๆ (Reports) ข้ อ มู ล ดาวน์ โ หลด (Data Download) และบั ต รสมาชิ ก
(Membership Cards)
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3. ข้อมูลภาค (My District) แสดงข้อมูลระดับภาคได้แก่ สโมสร (Clubs) และกรรมการภาค
(Officers)

4. ข้อมูลภาครวม (My Multiple District) แสดงข้อมูลระดับภาครวม ได้แก่กรรมการภาครวม
(Officer)

แนะนําหน้ าหลักของ MyLCI
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1. งานที่ตอ้ งทํา

4. ข้อมูลสมาชิก

2. ข้อมูลสโมสร

5. การทํากิจกรรมสโมสร

3. ข้อมูลส่ วนตัวของท่าน

6. กรรมการบริ หารภาค

1. งานที่ตอ้ งทํา (My tasks) แสดงงานที่จะต้องทําในช่วงเวลานั้น สามารถดําเนิ นการได้โดยคลิกลูกศร
สี แดง
2. ข้อมูลสโมสร (My Club) แสดงชื่อสโมสร วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
3. ข้อมูลส่ วนตัวของท่าน (My Info) แสดงตําแหน่งกรรมการบริ หารสโมสร สโมสรที่สังกัด ที่อยูแ่ ละ
ข้อมูลการติดต่อ
4. ข้อมูลสมาชิ ก (My Members) แสดงสถานการณ์ส่งรายงานสมาชิกตั้งแต่ตน้ ปี บริ หาร จนถึงปั จจุบนั
และจํานวนสมาชิกปี ปั จจุบนั
5. การทํากิ จกรรมสโมสร (My Service Activities) แสดงข้อมู ล การทํากิ จกรรมของสโมสร รวมถึ ง
สถานการณ์ทาํ กิจกรรมส่ งเสริ มไลออนส์ร้อยปี (CSC)
6. กรรมการบริ หารภาค (My Officers) แสดงรายชื่ อกรรมการบริ หารภาคและภาครวม (เหมื อนเมนู
My District ในส่ วนของ Officers)
7. การสนับสนุนจากส่ วนกลาง (Support Center) ประกอบด้วยแหล่งเรี ยนรู ้ และสิ่ งที่ตนเองจะต้องทํา

การลงทะเบียนเพื่อใช้ เว็ปไซต์ MyLCI
สําหรับผูท้ ี่ ยงั ไม่มีชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ซึ่ งได้แก่กรรมการบริ หารสโมสรใหม่ที่เพิ่งดํารงตําแหน่ ง
สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานตามขั้นตอนด้านล่างนี้ หรื อจะให้เจ้าหน้าที่ภาคดําเนิ นการก็ได้ ส่ วนผูท้ ี่ เคย
ลงทะเบียนไว้แล้วให้ใช้รหัสผ่านเดิม เพื่อเข้าเว็ปไซต์ตามสิ ทธิ ที่ท่านดํารงตําแหน่งนั้น แต่ตอ้ งอยูใ่ นรายชื่ อ
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ตําแหน่ งที่สากลอนุ ญาตเท่านั้น สามารถดู รายชื่ อตําแหน่ งได้จากหัวข้อ “รายชื่ อตําแหน่ งที่สามารถใช้ เว็ป
ไซต์ MyLCI” ท้ายเอกสารนี้
1. ไปหน้าแรกที่ http://www.lionsclubs.org/ แล้วคลิกที่ MyLCI (อยูท่ ี่เมนู ดา้ นบนตรงกลาง) หรื อ
ไปที่ http://mylci.lionsclubs.org
2. คลิกที่ “New User”
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3. บันทึกหมายเลขสมาชิก และใส่ ตวั เลขตามหน้าจอคือ “3015” (ท่านอาจได้ดวั เลขอื่น เนื่ องจาก
โปรแกรมจะสุ่ มตัวเลขไม่ซ้ าํ กัน) แล้วกดปุ่ ม “Submit”

4. บันทึกข้อมูล 4 ส่ วนดังนี้
4.1 ข้อมูลสําหรับระบุตวั ตน (Answer the following question to verify your identity)
• ที่อยู่รวมถึ งเมือง จังหวัด ประเทศและรหัสไปรษณี ย ์ ที่แจ้งกับไลออนส์ สากล (Enter
address to match your LCI membership record include city, state/province, country
and postal code)
• ชื่อสโมสร (your current club name) ชื่อและนามสกุล (First Name and First Name)

4.2 ข้อมูลส่ วนที่ 2 ดังนี้
• ชื่อผูใ้ ช้ (User Name) อย่างน้อย 6 ตัวอักษร ต้องไม่มีคอมม่า (,) หรื อเว้นวรรค
• รหัสผ่าน (Password) อย่างน้อย 6 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข อย่าง
น้อย 1 ตัวอักษร เช่ น P12345 หรื อ somchai9 เป็ นต้น รหัสผ่านต้องไม่ใช้คาํ เดี ยวกับ
ชื่อผูใ้ ช้ หรื อหมายเลขสมาชิก และต้องไม่มีคอมม่า (,) หรื อเว้นวรรค
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• ยื น ยัน รหั ส ผ่ า น (Re-enter Password) บัน ทึ ก รหั ส ผ่า นซํ้ าอี ก ครั้ ง (ต้อ งเหมื อ นกับ
รหัสผ่านทุกตัวอักษร)
• อีเมล์ (E-mail) และยืนยันอีเมล์ (Re-enter E-mail)

4.3 ส่ วนที่ 3 เลือกคําถามและคําตอบ เมื่อลืมชื่อผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน
• เลือกคําถามข้อที่ 1 จากเมนู และตอบคําถามตามที่เลือก เช่นถ้าเลือกคําถาม “What was
your first pet’s name?(ชื่อสัตว์เลี้ยวตัวแรก)” และตอบคําถามนั้น
• เลือกคําถามข้อที่ 2 จากเมนู โดยต้องไม่ซ้ าํ จากคําถามแรก

4.4 ส่ วนที่ 4 ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

5. กดปุ่ ม “ส่ ง (Submit)” เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
6. นําชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน เข้าไปไปใช้งานที่เว็ปไซต์ MyLCI
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กรณีลืมชื่ อผู้ใช้ หรื อ รหัสผ่าน
1. ไปหน้าแรกที่ http://www.lionsclubs.org/ แล้วคลิกที่ MyLCI (อยูท่ ี่เมนูดา้ นบนตรงกลาง) หรื อ
ไปที่ http://mylci.lionsclubs.org
2. คลิกที่ “ลืมชื่อผูใ้ ช้งาน หรื อรหัสผ่าน (Forgot User Name or Password)”

3. บันทึ กหมายเลขสมาชิ ก และใส่ เลขตามหน้าจอคื อ “3190” (ท่านอาจได้ดวั เลขอื่ น เนื่ องจาก
โปรแกรมจะสุ่ มตัวเลขไม่ซ้ าํ กัน) แล้วกดปุ่ ม “Submit”

4. เลือกตอบคําถามเพียงข้อใดข้อหนึ่ง แล้วกดปุ่ ม “Submit”

5. บันทึกรายละเอียดเหมือนขั้นตอนการลงทะเบียน แล้วกดปุ่ ม “Submit”
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การจัดทํารายงานกิจกรรมประจําเดือน (MMR)
เลขาธิ ก ารสโมสรมี ห น้ า ที่ ส่ ง รายงานกิ จกรรม รายงานนี้ เป็ นข้อ มู ล เพื่ อ วัด ผลกระทบเกี่ ย วกับ
กิจกรรมและช่วยให้ผนู ้ าํ ระดับภาค ภาครวมและไลออนส์ สากล เข้าใจถึงความต้องการและความสนใจของ
ชุ มชน สร้างแรงบันดาลใจให้กบั เพื่อนไลออนส์ ด้วยเรื่ องราวแห่งความสําเร็ จ นายกสโมสร และเลขาธิ การ
สโมสรสามารถส่ ง รายงานกิ จ กรรมทางออนไลน์ ที่ MyLCI และปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล กิ จ กรรมให้ ถู ก ต้อ ง
กรรมการบริ หารสโมสร กรรมการภาคและภาครวม สามารถดูขอ้ มูลที่เลขาธิ การสโมสรได้รายงานได้ทนั ที
ถ้าเดือนนั้นไม่มีการทํากิจกรรมก็ไม่จาํ เป็ นต้องส่ งรายงาน
ขั้นตอนการส่ งรายงาน
1. เข้าสู่ เว็ปไซต์ MyLCI และทําการใส่ ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ดูข้ นั ตอนการลงชื่ อเข้าใช้งานได้จาก
หัวข้อ “การเข้าเว็ปไซต์ MyLCI” จากด้านบน
2. เมื่อเข้าหน้าแรกของ MyLCI ได้แล้ว ให้ไปที่ กิจกรรมบริ การ (My Service Activities) และคลิก
ที่ More Service หรื อคลิกที่เมนู “My Lions Club (ข้อมูลสโมสร)” แล้วเลือก “Service
Activities (กิจกรรมบริ การ)”
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เข้าจาก “More Service Activities”

เข้าจากเมนู “My Lions Club” แล้วเลือก “Service Activities”
3. คลิกที่ “Add Activity (เพิ่มกิจกรรม)“

4. บันทึกรายละเอียดกิจกรรมที่ทาํ
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2. กิจกรรมที่สร้างไว้แล้ว
1. วันที่ทาํ กิจกรรม

5. รายละเอียดกิจกรรม

3. ประเภทกิจกรรม
4. ชื่อกิจกรรม

6.1 เลือกถ้าต้องการแบ่งปันกิจกรรมนี้
6.2 เลือกถ้าเป็ นกิจกรรมของภาค

7. กรณี เป็ นกิจกรรมที่ไม่ใช่ CSC เลือก None

(1) วันที่ทาํ กิจกรรม เลือกจากปฏิทิน (Activity Date)
(2) กิจกรรมที่สร้างเอาไว้แล้ว (Signature Activity) โดยดูวธิ ี การสร้างในหัวข้อ “Add
Signature Service Activity” ถ้าไม่มีการสร้างให้เลือกเป็ น None (ไม่มี)
เพื่อเลือกประเภทกิจกรรม
(3) ประเภทกิจกรรม (Activity Type) คลิกที่ปุ่ม
และกิจกกรมย่อย
(4) ชื่อกิจกรรม (Activity Title)
(5) รายละเอียดกิจกรรม (Activity Description)
(6) ข้อมูลกิจกรรมที่ทาํ เพิ่มเติม (Detailed Activity Information)
(6.1) Share this story (แบ่งปั นกิจกรรม) เลือกเมื่อต้องการให้ทุกสโมสรสามารถเห็น
รายละเอียดการทํากิจกรรมนี้
(6.2) District-wide Activity เลือกเมื่อกิจกรรมนี้จดั โดยภาค
(7) กรณีเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่ เกี่ยวกับ Centennial Service Challenge (CSC) เป็ นกิจกรรม
ฉลองไลออนส์สากลร้อยปี (CSC) หรื อเป็ นกิจกรรม หรื อกิจกรรมที่เป็ น Legacy
Project ให้เลือก None
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(8) กรณีเป็ นกิจกรรมที่เกีย่ วกับ Centennial Service Challenge (CSC) ให้เลือกประเภทของ
CSC ที่ทาํ ดังนี้

o Engaging our Youth campaign (ส่ งเสริ มเยาวชน)
o Sharing the Vision campaign (แบ่งปันการมองเห็น)
o Relieving the Hunger campaign (บรรเทาความหิ วโหย)
o Protecting our Environment campaign (ปกป้ องสิ่ งแวดล้อม)
เลือก None ถ้าเป็ นกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่กิจกรรม CSC (กิจกรรมที่ทาํ ตามปกติเป็ น
ประจํา) หรื อกิจกรรมที่เป็ น Legacy Project

9.2. จํานวนไลออนส์ที่ทาํ กิจกรรมคิดเป็ นชัว่ โมง

9.1. จํานวนไลออนส์ที่ร่วมทํากิจกรรม

9.3. จํานวนประชาชนที่ให้บริ การ

9.4.เงินทุนที่จดั หา
9.5 เงินทุนที่บริ จาค

(9) กรณี เลือกกิจกรรม CSC จะต้องบันทึกข้อมูลเพิม่ เติม 5 ข้อดังนี้
9.1 Number of Lions (จํานวนไลออนส์ที่ร่วมทํากิจกรรม)
9.2 Number of Lion Hours (จํานวนไลออนส์ที่ทาํ กิจกรรมคิดเป็ นชัว่ โมง)
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9.3 Number of People Served (จํานวนประชาชนที่ให้บริ การ)
9.4 Funds Raised (THB) (เงินทุนที่จดั หา (บาท))
9.5 Funds Donated (THB) (เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน (บาท))
หมายเหตุ กรณีเลือกประเภทกิจกรรมเป็ น “Donations to LCIF” ให้ บันทึกเฉพาะข้ อ 9.1, 9.2 และ
9.3 เท่ านั้น
(10) แนบรู ปภาพการทํากิจกรรม โดยสามารถแนบได้มากที่สุด 2 ภาพ ซึ่งประเภทของไฟล์ที่
แนบต้องเป็ นไฟล์ที่มีนามสกุล jpeg, gif, png และมีขนาดไม่เกิน 4MB โดยคลิกที่
“Browse”

(11) กดปุ่ ม “Save (จัดเก็บ)” เพือ่ ส่ งรายงานกิจกรรม
ประเภทกิจกรรม CSC
Engaging our Youth campaign (ส่ งเสริ มเยาวชน) ส่ วนกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนจะวงเล็บไว้วา่
สําหรับเยาวชนเท่านั้น ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sports / recreation event / camp (youth) กีฬา สันทนาการและการเข้าแคมป์
assistance to school ให้ความช่วยเหลือโรงเรี ยน
toy collection ชุดของเล่น
sponsorship of Leo club เป็ นผูส้ นับสนุนสโมสรลีโอ
sponsorship of boy scouts / girls scouts troops เป็ นผูส้ นับสนุนลูกเสื อ/เนตรนารี
Lions international youth exchange การแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศ
Lions international youth camp การเข้าแคมป์ เยาวชนระหว่างประเทศ
youth competition / contest / peace poster and essay การแข่งขัน การประกวด การวาดภาพและการ
เรี ยงความระดับเยาวชน
9. youth life skills / social emotional learning / drug awareness ทักษะการใช้ชีวติ /การเรี ยนรู ้ทางอารมณ์
ของสังคมและการต่อต้านยาเสพติด
10. other opportunities for youth ด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการให้โอกาสสําหรับเยาวชน
11. reading action program / RAP (youth) โปรแกรมการอ่านหนังสื อ (Reading Action Program-RAP)
สําหรับเยาวชน
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12.
13.
14.
15.

education / language / literacy / book การให้ศึกษา การสอนภาษา การให้ความรู ้และบริ จากหนังสื อ
collection / book distribution (youth) การสะสมหนังสื อ การบริ จาคหนังสื อ (เยาวชน)
aid to disadvantaged children ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ดอ้ ยโอกาส
Scholarships สนับสนุนทุนการศึกษา

Sharing the Vision campaign (แบ่งปั นการมองเห็น)
1. vision screening and eye care (adult) การตรวจคัดกรองสายตาและการดูแลสุ ขภาพสายตา
2. eye banking / tissue donation ธนาคารตาและการบริ จาคเนื้อเยื่อ (ธนาคารตาคือการนําดวงตาออกมา
จากธนาคารและจัดเก็บดวงตาไว้ธนาคารเพื่อการปลูกถ่ายกระจกตาและการวิจยั )
3. lions eye health program / sight awareness/ education โปรแกรมสุ ขภาพสายตาของไลออนส์ การให้
ความรู ้และการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการมองเห็น
4. eyeglasses fitted/given to individuals การมอบแว่นตาให้กบั ประชาชน
5. aid to the vision impaired ให้ความช่วยเหลือด้านการบกพร่ องของสายตา
Relieving the Hunger campaign (บรรเทาความหิ วโหย)
1. food collection / food distribution / hunger แหล่งเก็บอาหารได้แก่โรงทาน หรื อการจัดส่ งอาหารให้
โรงครัว หรื อการเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชรา (ในสภาวะปกติ)
2. emergency food collection / food distribution / hunger แหล่งเก็บอาหารได้แก่โรงทาน หรื อการจัดส่ ง
อาหารให้โรงครัว หรื อการเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชรา (ในสภาวะปกติ)ในยามฉุ กเฉิ น
Protecting our Environment campaign (ปกป้ องสิ่ งแวดล้อม)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

clean up / beautification ทําความสะอาด หรื อทําให้สวยงาม
Recycling การทํารี ไซเคิล
tree planting การปลูกดอกไม้หรื อค้นไม้
environmental awareness / education ให้การศึกษาและการตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
water / sanitation services การให้บริ การนํ้าและด้านสุ ขาภิบาล
preservation / conservation / restoration services การให้บริ การด้านการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้ นฟู
สิ่ งแวดล้อม
7. other environmental services การให้บริ การสิ่ งแวดล้อมด้านอื่นๆ
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โครงการอนุสรณ์ สําหรับชุ มชนฉลองร้ อยปี (Centennial Community Legacy Projects)
การเชื่อมความสัมพันธ์กบั ชุมชนและการสร้างโครงการที่เป็ นอนุสรณ์สาํ หรับชุมชนโดยการวางแผน
จัดทําโครงการเพือ่ การฉลองไลออนส์ร้อยปี โครงการนี้เป็ นสิ่ งจับต้องได้ มอบให้กบั ชุ มชนเพื่อเป็ นอนุสรณ์
การฉลองไลออนส์ร้อยปี และเป็ นการสร้างมรดกที่ยง่ั ยืนในด้านการบริ การ
โครงการนี้เปรี ยบเสมือนเครื่ องเตือนใจที่สาํ คัญสําหรับสโมสรไลออนส์ในแหล่งชุ มชน โดยเป็ นส่ วน
หนึ่งของการฉลองร้อยปี ไลออนส์สากล ระยะเวลาในการดําเนินการต้องแล้วเสร็ จภายในมิถุนายน 2561
การวางแผนทําโครงการอนุสรณ์ สําหรับชุ มชน
แบ่งโครงการที่ทาํ ออกเป็ น 3 ระดับและสโมสรทุกสโมสรมีโอกาสร่ วมทําโครงการ โดยเลือกทําโครงการ
จากรายชื่อด้านล่างหรื อพัฒนาโครงการของตนเองโดยเฉพาะ เพื่อให้บรรลุความต้องการของชุมชน ดังนี้
ระดับที่ 1 สิ่ งของทีใ่ ช้ ประชาสั มพันธ์
ติดป้ ายไลออนส์ บริ จาคม้านัง่ หรื อเก้าอี้นง่ั ในสวนสาธารณะ แร็ คจักรยาน และสร้างนํ้าพุใน
สวนสาธารณะ
ระดับที่ 2 จัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกให้ ชุมชน
เป็ นการสร้างหรื อจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกเช่น การปรับปรุ งสนามหญ้าหรื อสนามเด็กเล่น สร้าง
สะพานลอยข้ามถนน จัดหาเครื่ องมือทางการแพทย์ และบริ จาคยานพาหนะสําหรับองค์กรท้องถิ่น
ระดับที่ 3 ทําสิ่ งทีม่ ีผลกระทบกับชุ มชน
การสร้างคลินิก ขยายห้องสมุด หรื อโรงเรี ยนและพัฒนาศูนย์แห่งการเรี ยนรู ้
การส่ งเสริมโครงการ
ทุกโครงการที่ทาํ ควรมีสัญลักษณ์ ไลออนส์ ติดไว้และเมื่อดําเนิ นการเสร็ จแล้วให้โปรโมทโครงการที่ทาํ
ให้ ทุ ก คนทราบทางสื่ อต่ า งๆไม่ ว่ า จะเป็ นสื่ อทางสั ง คม หรื อสื่ อท้ อ งถิ่ น และรายงานโครงการ
ที่ MyLCI Service Activity Report เลื อกประเภทกิ จ กกรม (Activity Type) แล้ ว เลื อ กกลุ่ ม กิ จ กรรม
"Community and Culture activity (กิ จ กรรมเพื่ อ ชุ ม ชนและวัฒ นะธรรม)" และกิ จ กกรม "centennial
community legacy Project level 1 (ระดับที่ 1)" หรื อ "centennial community legacy Project level 2 (ระดับที่
2)" หรื อ "centennial community legacy Project level 3(ระดับ ที่ 3)" ตามที่ ส โมสรดําเนิ นการ เพื่ อรั บ แผ่น
ป้ ายติดธง ไลออนส์สากลจะพิจารณาโครงการและจัดพิมพ์ในนิตยสารไลออนส์
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การสร้ างกิจกรรมทีท่ าํ ประจํา (Signature Service Activities)
เป็ นการบันทึกประเภทกิจกรรมที่ทาํ เป็ นประจํา เพื่อลดเวลาในการบันทึก โดยสามารถทําได้ดงั นี้
1. เมื่อเข้าหน้าแรกของ MyLCI ได้แล้ว ให้คลิกที่เมนู “Signature” แล้วเลือก “Add Signature Service
Activity (กิจกรรมบริ การ)”

2. บันทึกรายละเอียดดังนี้
2.1 เลือกประเภทกิจกรรม โดยการกดปุ่ ม “Select Type” (เหมื อนการเลือกการส่ งรายงานกิจกรรม
ด้ านบนทีก่ ล่ าวมาแล้ ว)
2.2 ใส่ ชื่อกิจกรรม (Activity Title) รายละเอียดกิจกรรม (Activity Description) และกําหนดสถานะ
ของกิจกรรมนี้วา่ ใช้งาน หรื อไม่ใช้งานโดยเลือกที่ “Active” หลังจากนั้นกดปุ่ ม “Save”
ประเภทกิจกรรม
ชื่ อกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
สถานะกิจกรรม

2.3
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รายชื่ อตําแหน่ งที่สามารถใช้ เว็ปไซต์ MyLCI (Updated February 2016)
Officers, Chairpersons, Board Members and Area Leaders with access to MyLCI
Club Officers – Club Access
*

*

Club President
Club First Vice President
Club Secretary
Club Treasurer
Club Membership Chairperson

*
*

Leo Club Advisor
Leo Club President
Leo Club Vice President
Leo Club Secretary
Leo Club Treasurer

District Officers, Chairpersons and Coordinators – District Access
*
*
*

*

District Governor
Immediate Past District Governor
First Vice District Governor
Second Vice District Governor
District Governor Elect
District Governor Appointee
Cabinet Secretary/Treasurer
Cabinet Secretary
Cabinet Treasurer
Coordinating Lion

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

District ALERT Chairperson
District Centennial Coordinator
District Convention Chairperson
District Cultural and Community Activities Chairperson
District Diabetes Awareness and Action Chairperson
District Environmental Chairperson
District GLT Coordinator District
GMT Club Success Team Member
District GMT Coordinator
District GMT Family & Women’s Specialist
District GMT Membership and New Club Growth Team Member
District Hearing Preservation, Awareness and Action Chairperson
District Honorary Committee Chairperson
District Information Technology Chairperson
District International Relations Chairperson
District Leo Chairperson
District Lions Services for Children Chairperson
District Guest
District Peace Poster Contest Chairperson
District Public Relations & Lions Information Chairperson
District Sight Preservation, Awareness and Action Chairperson
District Youth (Lions Opportunities for Youth) Chairperson
District Youth Camp and Exchange Chairperson
LCIF District Coordinator
Region Chairperson
Zone Chairperson
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Multiple District Officers , Chairpersons and Coordinators - MD Access

*

Council Chairperson
Council Secretary
Council Treasurer
Council Secretary/Treasurer

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

GMT/GLT Area Leaders – Area Access
*
*
*
*
*

GLT Area Leader
GMT Area Leader
GLT Vice Area Leader
GMT Special Area Advisor
GLT Special Area Advisor

Multiple District ALERT Chairperson
Multiple District Centennial Coordinator
Multiple District Convention Chairperson
Multiple District Diabetes Awareness and Action Chairperson
Multiple District GLT Coordinator
Multiple District GMT Club Success Team Member
Multiple District GMT Coordinator
Multiple District GMT Family & Women’s Specialist
Multiple District GMT Membership and New Club Growth Team Member
Multiple District Hearing Preservation, Awareness and Action Chairperson
Multiple District Information Technology Chairperson
Multiple District International Relations Chairperson
LCIF Multiple District Coordinator
Multiple District Lions Services for Children Chairperson
Multiple District Office Staff - Guest
Multiple District Protocol Chairperson
Multiple District Public Relations & Lions Information Chairperson
Multiple District Sight Preservation, Awareness and Action Chairperson
Multiple District Youth (Lions Opportunities for Youth) Chairperson
Multiple District Youth Camp and Exchange Chairperson
GMT/GLT Constitutional Area Leaders – Constitutional Area
Access

*
*
*
*
*
*
*

GLT Constitutional Area Leader
GMT Constitutional Area Leader
GLT Vice Constitutional Area Leader
GMT Vice Constitutional Area Leader
CEEI Chairperson
CEEI Vice Chairperson
CEEI Treasurer

Executives and International Board Members - Worldwide Access
*
*
*
*
*

International President
Immediate Past President
International First Vice President
International Second Vice President
Past International President

*
*
*
*

International Director, 2nd year
International Director, 1st year
Board Appointee
Past International Director

* ดูข้อมูลได้ อย่ างเดียว (View Access)
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