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งานของท่าน 
ในฐานะ 
ประธาน 
คณะกรรมการ 
บริหารจดัการสโมสร 
ในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร ทา่นจะชว่ยสโมสรใหด้าํเนินงานดว้ยความ
ราบรืน่ ดขูอ้มลูรายละเอยีดไดท้ี ่เป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : คณะกรรมการบรหิารจดัการ (Lead 
Your Club: Administration Committee) 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ  

คณะกรรมการทุกคณะ คณะกรรมการของท่าน 
เขา้รว่มการอบรมภาคประจาํปี (DTA) วางแผนการประชุมสโมสร ประชุมกจิกรรม

สโมสร และกจิกรรมอื่นๆ  
ทาํงานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพื่อคดัเลอืกและเตรยีมคณะกรรมการ สง่การสือ่สารถงึสมาชกิ 
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่าํเป็น (ตวัอยา่งเชน่ วางแผนการ
ประชุมสโมสร เวบ็ไซตแ์ละจดหมายขา่วของสโมสร งานทางสงัคม 
การเขา้ประชุม) 

จดัใหม้กีารตดิต่อเชื่อมโยงระหวา่งสมาชกิ
สโมสรดว้ยความสะดวก 
 

ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอและวางแผนกจิกรรม คดิคะแนนการประชุม  
กาํหนดเป้าหมายของคณะกรรมการเพือ่ชว่ยใหบ้รรลุเป้าหมายของ
สโมสรในปีนัน้ และตดิตามความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหลา่นัน้ 

ดแูลเวบ็ไซตแ์ละไซตส์ือ่ทางสงัคมของสโมสร 

จดัการงบประมาณของคณะกรรมการ  
ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและคณะกรรมการ
ภาคเกีย่วกบักจิกรรมหรอืความคดิรเิริม่ของสโมสรรว่ม 

 

รายงานกจิกรรมและความกา้วหน้าของคณะกรรมการแก่นายก
สโมสร คณะกรรมการบรหิารสโมสร และสมาชกิสโมสร 

 

กาํหนดวา่สโมสรตอ้งการใหค้ณะกรรมการทาํสิง่อื่นใดอกีบา้ง  



EXCHANGE IDEAS:  www.rotary.org/myrotary

มีส่วนร่วมกับ
สมาชิกอื�นๆ:

กลุ่มสนทนาออนไลน์
(Online Discussion 

Groups)

ยกระดับโครงการ
บำเพ็ญประโยชน์:

กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน
(Rotarian Action 

Groups)มีเพื�อนใหม่ๆ:
กลุ่มมิตรภาพโรตารี
(Rotary Fellowships)

สร้างสันติภาพ
และเสริมสร้าง

สัมพันธภาพที�เข้มแข็ง:
คณะกรรมการ
อินเตอร์คันทรี
(Intercountry 
Committees)

แบ่งปันความชำนาญ
ด้านวิชาชีพ:

ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ
(Vocational Training 

Team)

ให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่นระหว่างประเทศ:

การแลกเปลี�ยน
มิตรภาพโรตารี 

(Rotary Friendship 
Exchange)

เฉลิมฉลองการเป็น
เพื�อนผู้ร่วมโครงการ:

สโมสรคู่มิตร
(Twin Clubs)

เชื�อมโยงกับกลุ่ม
เชื�อมโยง
ด้วยตนเอง

เชื�อมโยง
ออนไลน์

ร่วมมือกันในโครงการ
บำเพ็ญประโยชน์:
Rotary Ideas

แบ่งปันความสำเร็จของ
การบำเพ็ญประโยชน์:

Rotary Showcase

พบปะกับผู้ร่วม
โครงการที�มุ่งหวัง:
Project Fairs

มา
เชื�อมโยงกัน!
สร้างประสบการณ์ในความเป็น

นานาชาติอย่างแท้จริงของโรตารี

ด้วยโอกาสในการเป็นเครือข่าย
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ขอแสดงความยนิดทีีท่า่นไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการ คูม่อืเลม่น้ีจะชว่ยทา่นในการกาํหนด 
เป้าหมายและเขา้ใจหน้าทีร่บัผดิชอบในการดาํเนินงานสโมสรไดอ้ยา่งราบรืน่ ทัง้ประกอบไปดว้ย 
นโยบายและวธิปีฏบิตัติ่างๆ ทีทุ่กสโมสรควรจะดาํเนินการรวมทัง้ความคดิเหน็ต่างๆ ทีอ่าจจะเป็น 
ประโยชน์ 

คาํอธบิายรายละเอยีดของงานในหน้า 1 สรปุหน้าทีร่บัผดิชอบของทา่น ทา่นจะเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ในการ
อบรมภาคประจาํปีซึง่ทา่นจะไดส้านสมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าภาคและสโมสรอื่นๆ 
ทบทวนคาํถามเพือ่การอภปิรายทีห่น้า 15-16 ก่อนการประชุม 

คาํถาม? 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องทา่น ตดิต่อกบัผูนํ้าอื่นๆ ทีท่า่นทาํงานดว้ย เชน่ ผูช้ว่ยผูว้า่การ
ภาคหรอือดตีประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการ ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค (Club and 
District Support representative) พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืเชน่กนั มกีารสนบัสนุนในภาษาต่างๆ 8 ภาษาที ่
Rotary.org และมพีนกังานทีส่าํนกังานใหญ่และสาํนกังานระหวา่งประเทศอกีดว้ย 

สง่คาํถามเกีย่วกบัคูม่อืเลม่น้ีหรอืเอกสารการอบรมของโรตารไีปที ่learn@rotary.org 
  

 
 
 

แบง่ปนับทที ่1 กบั
กรรมการของท่าน
เพือ่ใหต้ระหนกัถงึ
หน้าทีร่บัผดิชอบ 



เป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ

ขอรับได้ฟรีที�
shop.rotary.org

รออะไรอยู่หรือ? 

แนวทางสู่การเป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ
ประกอบด้วย
•
•
•

เรื�องราวความสำเร็จของสโมสรจากภูมิภาคของท่าน
แนวความคิดที�ควรจะลองทำ
ทรพัยากรสาํหรบัสโมสรที� My Rotary
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บทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบ
ของคณะกรรมการ  

 
บทบาทของคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร คอื การปฏบิตังิานดา้นลอจสิตกิทีจ่ะทาํใหก้ารประชุม
สโมสรประสบความสาํเรจ็ การประชุมสโมสรน้ีเป็นการสรา้งประสบการณ์ในโรตารใีหแ้ก่สมาชกิ จงึควรมี
ความสนุกสนานและมปีฏสิมัพนัธ ์สโมสรตอ้งการสมาชกิทีม่คีวามกระตอืรอืรน้และมคีวามผกูพนัเพื่อ
บาํเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนและดงึดดูความสนใจสมาชกิใหม ่

หากทา่นเป็นสมาชกิของสโมสรอคีลบั จะมสีว่นแยกต่างหากสาํหรบัสโมสรแต่ละประเภทในธรรมนูญ
มาตรฐานของสโมสรโรตาร ีแต่คูม่อืเลม่น้ีใชส้าํหรบัทัง้สโมสรอคีลบัและสโมสรทีม่กีารประชุมพบปะกนั ดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเอกสารสิง่ทีต่อ้งรูเ้กีย่วกบัอคีลบั (What You Need to Know About Rotary 
E-Clubs) 
 

โปรแกรมการประชมุ 
คณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบพฒันาโปรแกรมการประชุมทุกประเภทของสโมสร 

การประชมุประจาํสปัดาห ์ 
มอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงเป็นผูพ้ฒันาวาระการประชุมประจาํสปัดาห ์จงมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละ
ลองสิง่ทีแ่ตกต่างซึง่จะดงึดดูความสนใจทีแ่ตกต่างออกไป 

ความคดิเหน็ในการจดัวาระการประชุม 
• รวมขา่วสารขอ้มลูปจัจุบนัเกีย่วกบัสถานภาพของโครงการ กจิกรรมของสโมสรที ่
     สมาชกิสามารถมสีว่นรว่มได ้รวมทัง้ปญัหาต่างๆ ของชุมชนทีส่โมสรสามารถจดัการได ้
• จดัการประชุมทีเ่ป็นงานสงัคมหรอืการเป็นเครอืขา่ยบา้ง 
• แต่งตัง้กรรมการแต่ละคนใหว้างแผนงานการประชุม 
• วางแผนโปรแกรมใหส้อดคลอ้งกบัวนั สปัดาห ์หรอืเดอืนพเิศษ 
• เชญิอดตีผูร้ว่มโปรแกรมต่างๆ มาพดูเกีย่วกบัประสบการณ์ 
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• มแีผนสาํรอง ในกรณีทีผู่บ้รรยายหรอืโปรแกรมใดตอ้งถกูยกเลกิไป เชน่ ใหส้มาชกิพดูเกีย่วกบั
ประสบการณ์ในโรตาร ีหรอืฉายวดิโีอโรตาร ี

การประชุมสโมสรสว่นใหญ่จะใชเ้วลาหน่ึงชัว่โมง ใชต้วัอยา่งวาระการประชุมดา้นลา่งเพือ่สรา้งแรง
บนัดาลใจ 

ตวัอยา่งวาระการประชมุสโมสรทีใ่หผ้ลด ี
สปัดาหท่ี์ 1 : การประชมุปกติของสโมสร สปัดาหท่ี์ 2 : การประชมุนอกเวลา 
 ตอ้นรบัสมาชกิและแนะนําแขก 
 ประกาศของนายกสโมสร 
 ประวตัขิองสมาชกิ : แบง่ปนัเกีย่วกบัวชิาชพี 

ครอบครวั ฯลฯ 
 ผูบ้รรยายทีม่ชีือ่เสยีงหรอืขอ้มลูปจัจุบนัเกีย่วกบั

โครงการทีม่คีวามกา้วหน้าหรอืกาํลงัวางแผนงาน 
-  บรรลคุวามสาํเรจ็อะไรไปแลว้บา้ง? 
- ตอ้งการอะไรบา้งจากสโมสร? 
- มกีาํหนดเวลาอยา่งไร? 
- เราทาํใหชุ้มชนมสีว่นรว่มอยา่งไร?  
- เราสง่เสรมิโครงการอยา่งไร? 
- สมาชกิคนใดบา้งทีม่สีว่นรว่ม? 

 เวทอีภปิราย 
 คาํกลา่วปิดประชุม 

 ตอ้นรบัสมาชกิและแนะนําแขก 
 จดัในสถานทีแ่ละเวลาทีแ่ตกต่างจากการประชุม

ปกต ิ(อาจจะเป็นทีบ่า้นสมาชกิหรอืบาร ์หรอื
รา้นอาหาร) 

 จดัใหม้ผีูบ้รรยายทีโ่ดดเดน่หรอืบุคคลทีม่ชีือ่เสยีง
ในทอ้งถิน่ 

 วางแผนการประชุมแบบ Speedmeet คอื การ
พดูคุยแบบหน่ึงต่อหน่ึงในเวลาทีก่าํหนด เพือ่
แบง่ปนัความคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ 

 อภปิรายความคดิเหน็ในระหวา่งอาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ 

สปัดาหท่ี์ 3 : ประชมุการทาํงาน สปัดาหท่ี์ 4 : การประชมุท่ีพาเพ่ือนมาร่วมด้วย 
 ตอ้นรบัสมาชกิและแนะนําแขก 
 ประกาศของนายกสโมสร 
 ผูบ้รรยายทีม่ชีือ่เสยีง การนําเสนอขององคก์รชุมชน 
 แผนกลยทุธ ์
 - ยอ้นดวูสิยัทศัน์ของสโมสร : เราตอ้งการอยูท่ีใ่ดใน

อกี 3 ปี และเราอยูบ่นเสน้ทางนัน้หรอืยงั? 
 - ยงัตอ้งทาํอะไรอกีบา้ง? 
 - มกีารเปลีย่นแปลงซึง่มผีลกระทบต่อแผนงานของ

เราไหม เราตอ้งเปลีย่นแผนหรอืไม?่ 
 เวทอีภปิราย 
 คาํกลา่วปิดประชุม 

 ตอ้นรบัสมาชกิและแนะนําแขก 
 ประกาศของนายกสโมสร 
 กจิกรรมของ “แขกผูม้าเยอืน” (ขอใหแ้ขกพดูหรอื

เน้นความสาํคญัของโครงการทีเ่กีย่วกบัคตพิจน์) 
 เวทอีภปิราย 
 คาํกลา่วปิดประชุม 
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การประชมุกจิกรรมสโมสร (Club Assemblies)  
การประชุมกจิกรรมสโมสรเป็นโอกาสสาํหรบัสมาชกิทุกคนในการพจิารณาและพดูคุยเกีย่วกบัการประชุม
และกจิกรรมของสโมสร ใชก้ารประชุมกจิกรรมสโมสรเพือ่ทาํสิง่ต่อไปน้ี 
• ระดมความคดิเหน็สาํหรบัโครงการและกจิกรรมต่างๆ 
• พจิารณาจุดแขง็ โอกาสและจุดอ่อนของสโมสร 
• กาํหนดเป้าหมายและพฒันาแผนปฏบิตักิาร 
• ประสานงานกจิกรรมของคณะกรรมการ 
• เรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัโรตาร ี 

ก่อนทีจ่ะวางแผนงานการประชุมกจิกรรมสโมสร ควรขอขอ้มลูจากสมาชกิเพือ่ใหก้ารประชุมมเีรือ่งที่
สมาชกิสนใจและหว่งใย ตัง้คาํถามกบันายกและเลขานุการถงึเป้าหมายของการประชุมกจิกรรมสโมสรแต่
ละครัง้และสอบถามวา่คณะกรรมการของทา่นจะชว่ยวางแผนการประชุมไดอ้ยา่งไรบา้ง การประชุมน้ี
สามารถจดัไดต้ลอดทัง้ปีเพือ่พดูคุยถงึเรื่องทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัตามทีแ่สดงไวใ้นตารางขา้งล่างน้ี 
 
กรอบเวลา วตัถปุระสงค ์
หลงัจากการอบรมภาคประจาํปี (District Training 
Assembly) (ก่อน 1 กรกฎาคม) 

เพือ่อธบิาย ทบทวนและหารอืแผนงานทีส่รา้งขึน้
ในการอบรมภาคประจาํปี 

หลงั 1 กรกฎาคม เพือ่หารอืและมมีตเิหน็ชอบแผนกลยทุธป์ระจาํปี 
2 สปัดาหก์่อนการเยีย่มเป็นทางการของ 
ผูว้า่การภาค 

เพือ่เตรยีมการเยีย่ม 

ระหวา่งการเยีย่มเป็นทางการของผูว้า่การภาค เพือ่พดูคุยเกีย่วกบักจิกรรมและเป้าหมายของ
สโมสรกบัผูว้า่การภาค 

กลางปีโรตาร ี เพือ่ทบทวนความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายและ
พจิารณาแผนงานสาํหรบัชว่งเวลาทีเ่หลอืของปี 

เมษายน หรอื พฤษภาคม เพือ่เปิดโอกาสใหม้กีารอภปิรายแบบเปิดกวา้ง 
 
 

การส่ือสารของสโมสร 

สรา้งแผนการสือ่สารเพือ่ใหส้มาชกิไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบักจิกรรมของสโมสรและภาค รวมทัง้ขา่วสาร
ของโรตารอียูเ่สมอ ทา่นสามารถผลติจดหมายขา่วของสโมสร หรอืแจง้ใหส้มาชกิทราบผา่นเวบ็ไซตแ์ละ
สือ่ทางสงัคม ตอ้งมัน่ใจวา่สโมสรมผีูท้ีจ่ะเสยีสละเวลาทาํการปรบัขอ้มลูบนเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นปจัจบุนัซึง่จะ
ทาํใหส้มาชกิไดร้บัทราบขา่วสารโรตารซีึง่อาจจะไมม่กีารแจง้ในระหวา่งการประชุมสโมสร 

ความคดิเหน็บางประการในการสือ่สารของทา่น 
• กาํหนดการประชุมและกจิกรรมทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ของสโมสร 
• เป้าหมาย แผนงาน และโครงการของสโมสร 
• รายงานผลการประชุมทีส่าํคญัๆ ของสโมสรและภาค 
• วนัเกดิ วนัครบรอบ การยกยอ่ง ฯลฯ 
• ขา่วสารเกีย่วกบัสโมสร ภาค และโรตารสีากล 
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ทา่นสามารถใชเ้ครือ่งมอืเพือ่การสง่เสรมิดงัต่อไปน้ีบนเวบ็ไซต ์Rotary.org 
• Brand Center – ศนูยร์วมโลโก ้รปูภาพ วดิโีอ คาํแนะนําและแมแ่บบ (Template) ต่างๆ สาํหรบัใช้
บอกเลา่เรือ่งราวของโรตาร ี

• Media Center – ศนูยก์ลางทีร่วบรวมชิน้ขา่วเพือ่สือ่ เอกสารขอ้เทจ็จรงิ และทรพัยากรต่างๆ สาํหรบั
สือ่ 

• บรกิารดงึขา่วสารจากเวบ็ต่างๆ มาแสดงไวห้น้าเวบ็เพจ (RSS feed) – ขา่วสารทีเ่ป็นปจัจุบนัของ 
โรตารจีะถกูสง่ไปยงัเวบ็ไซตข์องผูใ้ชท้ีล่งทะเบยีนเอาไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

• ภาพลกัษณ์และวดิโีอโรตาร ี– หอ้งสมดุรปูภาพและวดิโีอเกีย่วกบัโฆษณา รวมทัง้วดิโีอและรปูภาพ
การทาํงานของโรตารทีัว่โลก 

• โฆษณาโรตาร ี– โฆษณาบนอนิเตอรเ์น็ตทีส่ง่เสรมิงานต่างๆ ของโรตารแีละทรพัยากร สามารถ 
ดาวน์โหลดไดใ้นขนาดต่างๆ  

 
ใชส้ือ่ทางสงัคมเพือ่แบ่งปนัขา่วสารกบัสมาชกิสโมสร และเชื่อมโยงกบัหน้าเพจเครอืขา่ยทางการของโรตาร ี
(Facebook, LinkedIn, Flickr และยทูปู) เพือ่แบง่ปนัเรือ่งราว ความคดิเหน็ วดิโีอและรปูภาพ  
 
ทาํงานรว่มกบัประธานคณะกรรมการประชาสมัพนัธข์องทา่นเพือ่พจิารณากาํหนดวา่คณะกรรมการชุดใด
จะรบัผดิชอบเกีย่วกบัจดหมายขา่ว เวบ็ไซต ์บญัชสีือ่ทางสงัคม การสือ่สารเพือ่การตลาด และการสือ่สาร
อื่นๆ สูส่มาชกิและผูท้ีม่ใิชส่มาชกิ 
 

การติดต่อเช่ือมโยง 
การใหส้มาชกิมกีารตดิต่อเชื่อมโยงกนัไดเ้สมอเป็นกุญแจสาํคญัสูก่ารรกัษาสโมสรทีม่คีวามเขม้แขง็และมี
พลงั วางแผนใหส้มาชกิมโีอกาสไดพ้บปะสงัสรรคก์นัและรูจ้กักนัใหด้ขีึน้ โดยทดลองความคดิเหน็เหลา่น้ี 
• จดัใหก้รรมการหมนุเวยีนมาตอ้นรบัและแนะนําสมาชกิใหม ่แขกทีม่าเยอืน และผูบ้รรยาย 
• ตดิต่อสมัพนัธก์บัสโมสรโรตารอีื่นๆ ในภาค ภมูภิาค และทัว่โลก โดยเริม่จากหรอืเขา้รว่มกลุม่สนทนา
ที ่Rotary.org 

• ใหคู้ค่รองและครอบครวัมสีว่นรว่มในกจิกรรมของสโมสร 
• ตดิป้ายชื่อทุกครัง้ทีเ่ขา้ประชุมเพือ่ใหท้าํการแนะนําไดง้า่ยขึน้ 
 
แนะนําใหส้มาชกิใชแ้อพพลเิคชัน่ Rotary Club Locator (สาํหรบั Android, iOS และแบลค็เบอรี)่ เพือ่
คน้หาสโมสรอื่นๆ 
 

การเข้าประชมุ  
ชว่ยเลขานุการในการสนบัสนุนใหส้มาชกิเขา้ประชุม ควรสง่เสรมิการเขา้ประชุมโดยวธิดีงัต่อไปน้ี 
• จดัรปูแบบการประชุมใหห้ลากหลาย เพือ่ใหน่้าสนใจแก่ผูท้ีม่คีวามสนใจต่างกนั (ดหูน้า 6) 
• ตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่การประชุมสโมสรน่าสนใจและสนุกสนาน 
• ใหส้มาชกิมบีทบาทในการประชุม เชน่ เป็นผูต้อ้นรบัแขก  

ปกป้องความเป็นสว่นตวัของสมาชกิโดยการใชพ้าสเวริด์ป้องกนัในสว่นทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นตวั หากโดเมนเนม
ของเวบ็ไซตส์โมสรมคีาํวา่ “Rotary” รวมอยูด่ว้ย ตอ้งมัน่ใจวา่มคีาํทีบ่ง่ชีส้โมสรดว้ย (ตวัอยา่งเชน่ 
www.anycityrotaryclub.org) ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีคู่ม่อืเอกลกัษณ์เสยีงและภาพ (Voice and Visual 
Identity Guideline) 
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• สนบัสนุนใหส้มาชกิประชุมชดเชยเมือ่ขาดประชุม 
• ยกยอ่งสมาชกิทีม่ปีระวตักิารเขา้ประชุมทีด่ ี
• หากสมาชกิขาดประชุมหลายครัง้ ใหส้อบถามสาเหตุและพจิารณาวา่จะชว่ยปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมได้
อยา่งไร 

 

การสิน้สดุความเป็นสมาชกิ 
คณะกรรมการบรหิารสโมสรสามารถตดัสนิใจใหส้มาชกิภาพของโรแทเรยีนสิน้สดุลงดว้ยสาเหตุใดสาเหตุ
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
• ไมช่าํระคา่บาํรงุภายใน 30 วนั 
• เวลาการเขา้ประชุมหรอืการประชุมชดเชยไมถ่งึรอ้ยละ 50 ของการประชุมปกตใินแต่ละครึง่ 
   ปีโรตาร ี
• เวลาการเขา้ประชุมปกตใินสโมสรของสมาชกิเองไมถ่งึรอ้ยละ 30 ในแต่ละครึง่ปีโรตาร ี
• ขาดการประชุมหรอืมไิดป้ระชุมชดเชย 4 ครัง้ต่อเน่ืองกนัในการประชุมปกตขิองสโมสร โดย    
   มไิดร้บัความยนิยอมจากคณะกรรมการบรหิารสโมสร 
 

รายงานคะแนนการเขา้ประชมุ 
ทาํงานรว่มกบัเลขานุการสโมสรในการสง่รายงานคะแนนการประชุมประจาํเดอืนไปยงัผูว้า่การภาค
ภายใน 15 วนัหลงัจากการประชุมครัง้สดุทา้ยของเดอืนนัน้ๆ  
 
สมาชกิทีข่าดประชุมโดยไดร้บัยกเวน้เน่ืองจากอายขุองสมาชกิเทา่กบั 65 ปีหรอืมากกวา่ รวมกบั
ระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิสโมสรโรตารแีลว้ได ้85 ปีหรอืมากกวา่ หรอืเป็นเจา้หน้าทีข่องโรตารสีากล  ไม่
ควรนํามาคาํนวณคะแนนการประชุมของสโมสร  
 
ดแูนวทางในการประชุมทดแทนการขาดประชุมไดจ้ากมาตรา 9 ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ี
 
 



•

•

ลงทะเบียนเรียนคอร์สต่างๆ
ค้นหาทรัพยากร

• เชื�อมโยงกับชุมชนออนไลน์
•

•

พูดคุยกับผู้ลงทะเบียนอื�นๆ และผู้ดำเนินรายการของคอร์ส

สร้างประวัติผู้ใช้และติดตามความก้าวหน้าของตนเอง

เรียนรู้วิธีการบอกเล่าเรื �องราวโรตารีของท่าน, กาํหนดเป้าหมายที � Rotary Club
Central, สมคัรขอรบัทนุสนับสนุน และอื �นๆ อีกมาก

เยี�ยมชมศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ที� www.rotary.org/myrotary เพื�อเรียนรู้ให้
มากขึ�น

 

เรียนรู้
ได้ในทุกที�
กบัศูนย์  
การเรียนรู้
ของโรตารี
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บทท่ี 2  

ประธานคณะกรรมการ 
บรหิารจดัการสโมสร 

 
ทา่นเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร จะเป็นอยา่งไรต่อไป? ทา่นควรจะพบกบัประธาน
คณะกรรมการทีก่าํลงัจะพน้ตาํแหน่ง ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยทุธข์องสโมสร และเริม่คดิวา่ควรจะมี
ใครเป็นกรรมการอกีบา้ง ทา่นควรเริม่ตน้วางแผนวา่จะดาํเนินงานอยา่งไร นอกเหนือจากการตอ้งเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งของคณะกรรมการของทา่นเองแลว้ ทา่นจะตอ้งบรหิารกรรรมการอกีดว้ย 

คณะกรรมการของท่าน 
ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงทาํหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี ดงันัน้จงึเป็นไปไดว้า่
กรรมการในปจัจุบนับางคนอาจจะทาํงานต่อเน่ืองมาถงึปีของท่าน หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการใน
ตาํแหน่งทีว่า่งลง ควรทาํงานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพือ่หาผูท้ีม่คีุณสมบตั ิดงัต่อไปน้ี คอื 
• มคีวามชาํนาญในการจดัองคก์ร เพือ่วางแผนงานการประชุม 
• มคีวามรูเ้กีย่วกบันโยบายของโรตาร ีเพือ่ตอบคาํถามทีอ่าจจะมขีึน้ 
• มคีวามชาํนาญในการเขยีนหรอืการจดัพมิพ ์เพื่อทาํจดหมายขา่วและแผน่พบัต่างๆ 
• มคีวามชาํนาญในเรือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต เพื่อจดัการเรือ่งเวบ็ไซต ์

ในฐานะประธาน ทา่นจะตอ้งมอบหมายงาน จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจวา่จะใชค้วามชาํนาญและความ
สนใจของกรรมการอยา่งไรใหด้ทีีส่ดุ ทา่นสามารถเตรยีมกรรมการโดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
• แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการทีก่ําลงัดาํเนินอยูแ่ละเป้าหมาย 
• จบัคูก่รรมการใหมก่บักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่ 
• สง่เสรมิการสือ่สารของผูท้ีท่าํงานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ  
• แจง้รายการกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค 
• แบง่ปนัทรพัยากรต่างๆ  
รว่มมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิผลกระทบทีด่ตี่อสโมสรมากทีส่ดุ ควรมกีาร
พดูคุยกนัอยา่งต่อเน่ืองรวมทัง้ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสร 
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การกาํหนดเป้าหมาย 
ในฐานะประธาน ทา่นตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่คณะกรรมการไดก้าํหนดเป้าหมายและทาํงานบรรลุเป้าหมาย
ประจาํปีซึง่สนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสร ทา่นจะกาํหนดเป้าหมายรว่มกบันายกรบัเลอืกและผูนํ้า
สโมสรรบัเลอืกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจาํปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการ
สามารถใสข่อ้มลูต่างๆ ที ่Rotary Club Central 
 
เป้าหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ตอ้งมัน่ใจวา่เป้าหมายประจาํปีแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร  
เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงัน้ี คอื มสีว่นรว่ม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความสาํเรจ็ได ้และมี
กาํหนดเวลาชดัเจน ตวัอยา่งเชน่ สโมสรของเราจะปรบัปรงุเวบ็ไซตอ์ยา่งน้อยทุกสปัดาห ์
 
แผนปฏบิตักิาร 
ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการของทา่นเพือ่สรา้งแผนปฏบิตักิารหรอืเป้าหมายยอ่ยหลายเป้าหมาย  
หรอืขัน้ตอนทีจ่าํเป็นในการบรรลุแต่ละเป้าหมาย ควรดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอนดงัน้ี 
• กาํหนดเวลาสิน้สดุ 
• กาํหนดวา่ใครจะรบัผดิชอบดาํเนินการ 
• ตดัสนิใจวา่จะวดัความกา้วหน้าและความสาํเรจ็อยา่งไร 
• พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ละหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด ้
ประเมนิความกา้วหน้าอยา่งสมํ่าเสมอและปรบัเปลีย่นเป้าหมายตามความจาํเป็น   

การใหแ้รงจงูใจ 
หน้าทีร่บัผดิชอบสว่นหน่ึงในฐานะประธาน คอื ทาํใหก้รรมการของทา่นมแีรงจงูใจอยา่งต่อเน่ือง จงจาํไว้
วา่กรรมการของทา่นเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 
• ความมัน่ใจวา่เป้าหมายจะเป็นประโยชน์ 
• ความเชื่อทีว่า่เป้าหมายจะบรรลุผลและประสบความสาํเรจ็ได ้
• โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืขา่ย 
• งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามชาํนาญของกรรมการแต่ละคน 
• ทาํใหม้ ัน่ใจวา่กรรมการมคีวามพอใจในงานของคณะกรรมการ 
 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ทาํงานรว่มกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระเพือ่
กาํหนดวา่คณะกรรมการของท่านตอ้งการเงนิทุนอะไรบา้ง และการเงนินัน้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณของ
สโมสร กจิกรรมการหาทุนทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณดว้ย 
 
ดแูลเงนิทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานการณ์การเงนิ
งบประมาณของคณะกรรมการตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอจะชว่ยให้
สามารถลงมอืปฏบิตักิารไดท้นัทเีมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ 
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บทท่ี 3 

ทรพัยากร 

 

การสนับสนุนจากสโมสร ภาค และสาํนักเลขาธิการ 
 ผูว้า่การภาค – สามารถใหค้าํแนะนําเกีย่วกบักลยทุธท์ีจ่ะทาํใหส้โมสรของทา่นมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค – ไปเยีย่มสโมสรทุก 3 เดอืนเป็นอยา่งน้อยและพรอ้มจะตอบคาํถามหรอืให้
คาํแนะนํา 
 ประธานคณะกรรมการของสโมสรอื่นๆ ในภาคของทา่น — ทาํหน้าทีเ่ป็นทรพัยากรเกีย่วกบัความ
คดิเหน็ใหม่ๆ  และเป็นเพื่อนผูร้ว่มบาํเพญ็ประโยชน์ทีค่าดหวงัในงานความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ของสโมสร 
 อดตีประธานคณะกรรมการและอดตีผูนํ้าสโมสร – ใหค้าํแนะนําเมือ่ทา่นวางแผนงานประจาํปี  
 ผูป้ระสานงานโรตาร ี– ใหก้ารสนบัสนุนและวธิกีารทีจ่ะสง่เสรมิสมาชกิภาพของสโมสรรวมทัง้การทาํให้
สมาชกิมสีว่นรว่ม 
 ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค – พนกังานทีส่าํนกังานใหญ่ของโรตารหีรอืสาํนกังานระหวา่ง
ประเทศทีจ่ะชว่ยตอบคาํถามเกีย่วกบัการบรหิารงาน และสง่คาํถามต่างๆ ไปยงัพนกังานของโรตารทีี่
เหมาะสม  
 ศนูยส์นบัสนุนโรตาร ี(Rotary Support Center) – ทมีงานทีจ่ะตอบคาํถามต่างๆ สามารถตดิต่อไดท้ี ่

contact.center@rotary.org หรอืโทร.ฟร ี(ภายในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา) ที ่866-9-ROTARY 
(866-976-8279) โรแทเรยีนนอกอเมรกิาเหนือควรจะตดิต่อกบัสาํนกังานระหวา่งประเทศของตน  

 

เอกสารเก่ียวกบันโยบายและการอ้างอิง  
• คูม่อืการปฏบิตังิาน (Manual of Procedure) – นโยบายและวธิกีารปฏบิตัขิองโรตารสีากลและมลูนิธ ิ
โรตารทีีก่าํหนดโดยมตขิองสภานิตบิญัญตั ิคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล และคณะกรรมการมลูนิธิ
โรตาร ีจดัทาํทุกๆ สามปีหลงัจากการประชุมสภานิตบิญัญตัขิองโรตาร ีมเีอกสารธรรมนูญของโรตารี
สากลอยูด่ว้ย 

• ประมวลนโยบายของโรตารแีละประมวลนโยบายของมลูนิธโิรตาร ี 
• ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ี 
• ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ี  
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ทรพัยากรออนไลน์  
• Rotary.org – เวบ็ไซตข์องโรตารทีีใ่หข้อ้มลูขา่วสาร ทรพัยากรและเครือ่งมอืต่างๆ แก่ผูนํ้าสโมสร
ตามทีต่อ้งการเพือ่การสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของสโมสร ไปที ่My Rotary เพือ่เขา้ถงึทรพัยากรใน
ระดบัสโมสรเพื่อการพฒันาสมาชกิภาพ สรา้งสรรคเ์อกสารเพื่อการประชาสมัพนัธ ์การดาํเนินงานของ
สโมสร การหาทุน และอื่นๆ    

Learning & Reference (การเรยีนรูแ้ละการอา้งองิ)  
• Learning Center (ศนูยก์ารเรยีนรู)้ – ลงทะเบยีนเรยีนคอรส์ต่างๆ เพือ่พฒันาความชาํนาญและเรยีนรู้
เกีย่วกบัโรตารใีหม้ากขึน้  

• ทาํเนียบทางการ (Official Directory) – ขอ้มลูการตดิต่อกบัเจา้หน้าทีข่องโรตารสีากลและมลูนิธ ิ
คณะกรรมการต่างๆ กลุม่ทรพัยากรและพนกังานของสาํนกังานเลขาธกิาร รายชื่อของภาคและผูว้า่การ
ภาคทัว่โลก รายชื่อสโมสรในภาคเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรรวมทัง้ขอ้มลูการตดิต่อ จดัทาํใหมทุ่กปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manage (การจดัการ) 
• Shop.rotary.org – รา้นคา้ออนไลน์ของโรตารเีพือ่การนัง่ซือ้สิง่พมิพ ์ดวีดี ีแบบฟอรม์และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  
• Club Administration – จดัการรายชื่อสมาชกิ เจา้หน้าที ่ขอ้มลูของสโมสรและอื่นๆ 
• Brand Center – จดัทาํแผน่พบัของสโมสรใหเ้หมาะกบัความตอ้งการ รวมทัง้ดาวน์โหลดโลโกโ้รตาร ี  
 
การส่ือสารและส่ิงพิมพต่์างๆ  
• เป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยูเ่สมอ : แผนผูนํ้าสโมสรของทา่น (Be a Vibrant Club: You Club Leadership 

Plan) – สิง่พมิพท์ีท่าํใหเ้หมาะกบัแต่ละภมูภิาค พรอ้มตวัอยา่งวธิกีารทีจ่ะเปลีย่นจากสโมสรธรรมดาๆ 
เป็นสโมสรทีต่ื่นตวัอยูเ่สมอ 

• Rotary Leader – จดหมายขา่วรายสองเดอืนสาํหรบัผูนํ้าสโมสรโรตารแีละภาค 
• นิตยสารโรตาร ี- เดอะโรแทเรยีน (The Rotarian) – นิตยสารทางการรายเดอืนของโรตาร ีรวมทัง้นิตยสาร
ภมูภิาคของโรตารอีกี 30 ฉบบัใน 24 ภาษา 

• คูม่อืคาํแนะนําเอกลกัษณ์ของเสยีงและภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) – คาํแนะนํา
สาํหรบังานออกแบบสิง่พมิพใ์นทุกระดบัขององคก์รโรตารแีละเพือ่การใชต้ราสญัลกัษณ์โรตารทีีถ่กูตอ้ง 

• แนวทางการวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning Guide) – คาํแนะนําสัน้ๆ และเอกสารปฏบิตังิานที่
จะชว่ยสโมสรในการสรา้งวสิยัทศัน์ทีส่นบัสนุนเป้าหมายระยะยาวและประจาํปี 
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คาํถามเพือ่การอภปิรายในการอบรมภาคประจาํปี 
 
เมือ่พจิารณาคาํถามเหลา่น้ี ควรพดูคุยกบัผูนํ้าสโมสรทีก่าํลงัจะหมดวาระและทีจ่ะมารบัหน้าทีเ่พือ่แบ่งปนัความคดิเหน็ 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรมอีะไรบา้ง และหน้าทีข่องทา่นในฐานะประธานมอีะไรบา้ง? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการของทา่นไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นวางแผนจะทาํกจิกรรมประเภทใดเพือ่ใหส้มาชกิสโมสรไดพ้บปะสงัสรรคก์นั? 
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ทา่นจะทาํใหก้ารประชุมสโมสรคงความน่าสนใจและตรงประเดน็ไดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
สโมสรของทา่นจะสือ่ขา่วสารถงึสมาชกิอยา่งไร และใครมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสือ่สารน้ี? 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะทาํใหส้มาชกิตดิต่อกบัศษิยเ์ก่าอยูเ่สมอไดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ และจะสนบัสนุนพวกเขาอยา่งไร? 





ROTARY CLUB CENTRAL:   www.rotary.org/clubcentral

Rotary Club Central? 

ROTARY CLUB CENTRAL

ใครบ้างที�สามารถใช ้

Rotary Club
Central ได้อย่างไร?
ไปที� www.rotary.org/clubcentral

Rotary Club Central?

226A-TH—1015(315)
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
www.rotary.org

จะเข้าสู่

โรแทเรียนทุกคนสามารถดูเป้าหมาย

และความสำเร็จของสโมสร นายก

เลขานุการ เลขานุการบริหาร เหรัญญิก
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