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บทที่ 1  

การเตรียมพรอ้มของผูช่้วยผูว่้าการภาค  

(Get Ready: Assistant Governor) 

 

1.1 ค าน า 

ในฐานะผูช้่วยผูว้่าการภาค บทบาทของท่านในทมีงานภาคมคีวามส าคญัยิง่ คอืเป็นตวัเชื่อมระหว่างสโมสรและ
ภาค และเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนหลกัของสโมสรในพืน้ทีข่องท่าน ความสมัพนัธท์ีท่่านสรา้งขึน้กบัผู้น าสโมสรท า
ใหโ้รตารมีคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ 
 
ในการท างานอย่างใกลช้ดิกบัผูว้่าการภาค ท่านจะ: 

• ท าใหเ้กดิความต่อเนื่องในการเป็นผูน้ า 
• เป็นแรงจงูใจใหน้ายกสโมสรรบัเลอืก 
• ช่วยสโมสรใหบ้รรลุศกัยภาพ 
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1.2 หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่ป็นทางการของท่าน คอื 
• ไปเยีย่มแต่ละสโมสรอย่างสม ่าเสมอเพือ่หารอืเกีย่วกบักจิกรรม ทรพัยากร และโอกาสต่าง ๆ ของ

สโมสร 
• สนบัสนุนสโมสรในการก าหนดและท าใหบ้รรลุเป้าหมาย การคน้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาความ    

ทา้ทายต่าง ๆ การแกไ้ขความขดัแยง้และท าตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัสมาชกิภาพ การเงนิและอื่น ๆ    
ใหลุ้ล่วง 

• ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างสโมสรกบัคณะกรรมการภาค 
• ประเมนิศกัยภาพในการเตบิโตของสโมสร และเป็นพีเ่ลีย้งใหผู้น้ าสโมสรในเรื่องกลยุทธท์ีจ่ะช่วยให้

สโมสรประสบความส าเรจ็ 
• สง่เสรมิการมสีว่นเกีย่วขอ้งของสโมสรในกจิกรรมและคณะกรรมการต่าง ๆ ของภาค 
• แจง้ใหผู้ว้่าการภาคทราบความก้าวหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสรอยู่เสมอ 
• รบัทราบความคดิรเิริม่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นปัจจุบนัของโรตารอียู่เสมอ 
• แบ่งปันเรื่องสถานภาพของสโมสรกบัผูร้บัหน้าทีต่่อจากท่าน 
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1.3 การเตรียมตวัส าหรบับทบาทของท่าน 
 
ไม่ว่าท่านจะเป็นผูช้่วยผูว้่าการภาคใหม่หรอืมปีระสบการณ์มาแลว้กต็าม แนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดจากผูช้่วยผูว้่าการ
ภาคอื่น ๆ สามารถช่วยท่านในการเตรยีมตวัรบัหน้าที ่
 
ขัน้ตอนท่ี 1  เขา้ใจบทบาทของผูน้ าซึง่ท่านจะท างานดว้ยในระดบัสโมสรและภาค พยายามพบกบัผูท้ีจ่ะมี

ต าแหน่งเหล่านี้ในระหว่างปีของท่าน 
 
ขัน้ตอนท่ี 2  แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัทมีผูน้ าภาคว่าจะท างานร่วมกนัเพือ่สนบัสนุนสโมสรไดอ้ย่างไร 
 
ขัน้ตอนท่ี 3  เขา้ใจวธิกีารใชเ้ครื่องมอืออนไลน์ของโรตาร ี
 
ขัน้ตอนท่ี 4  พดูคุยกบัผูช้่วยผูว้่าการภาคทีก่ าลงัจะหมดวาระเพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัสโมสรทีท่่านจะสนบัสนุน 
 
ขัน้ตอนท่ี 5  รูจุ้ดแขง็และจุดอ่อนของสโมสรและใชข้อ้มลูนัน้เพือ่ช่วยวางแผนงานในปีของท่าน 
 
ขัน้ตอนท่ี 6  เขา้รว่มการอบรมต่าง ๆ รวมทัง้การสมัมนาอบรมทมีงานภาค (DTTS) การสมัมนาอบรมนายก

รบัเลอืก (PETS) และ การอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค (DTA) 
 
ขัน้ตอนท่ี 7  ท างานกบันายกรบัเลอืกในระหว่างการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืกเพือ่สรา้งความสมัพนัธแ์ละ

ช่วยในการก าหนดเป้าหมาย 
 
ขัน้ตอนท่ี 8  จดัท าก าหนดการเยีย่มสโมสรตลอดทัง้ปี 
 
ขัน้ตอนท่ี 9  ท าความคุน้เคยกบัความคดิรเิริม่ นโยบาย และทรพัยากรล่าสุดของโรตาร ี
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ก าหนดเวลาส าหรบัการเตรียมการของผูช้่วยผูว้่าการภาค   

(Assistant Governor Preparation Timeline) 

ใชก้ าหนดเวลานี้เพือ่เตรยีมตวัในบทบาทของท่าน ก าหนดเวลานี้ประกอบดว้ยแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและค าแนะน า
จากผูช้่วยผูว้่าการภาคอื่น ๆ 
 
มกราคม-กมุภาพนัธ ์(ก่อนรบัต าแหน่ง) 
เข้าใจบทบาทผู้น าท่ีท่านจะต้องท างานด้วยในระดบัสโมสรและภาค ควรพยายามพบปะผู้ท่ีจะมี
ต าแหน่งเดียวกนัน้ีในระหว่างปีของท่าน 
ผู้น าภาค ผู้น าสโมสร 
ผูว้่าการภาค นายกสโมสร 
ผูว้่าการภาครบัเลอืก เลขานุการหรอืเลขานุการบรหิาร 
ผูว้่าการภาคนอมนิี เหรญัญกิ 
ผูฝึ้กอบรม ผูฝึ้กอบรม 
ผูช้่วยผูว้่าการภาคอื่น ๆ  
เลขานุการหรอืเลขานุการบรหิาร  
อดตีผูว้่าการภาค  
 
กมุภาพนัธ์ 
ท างานกบัทีมผู้น าภาค 

• เขา้ใจโครงสรา้งของทมีงานภาค และวธิกีารทีส่มาชกิของทมีงานจะสนบัสนุนคณะกรรมการสโมสร 
• พจิารณาแผนงานการสือ่สารกบัทมีงานของท่าน 
• หารอืกบัผูว้่าการภาครบัเลอืกเกีย่วกบัเป้าหมายของภาค 
• ตรวจสอบกบัภาคว่าท่านจะไดร้บังบประมาณหรอืไม่ 
• ตดัสนิใจว่าจะจดัการการใหไ้ดม้าซึง่กลุ่มสมาชกิภาพมุ่งหวงั (Membership Leads) ในระบบออนไลน์

อย่างไร 
• ท างานกบัผูช้่วยผูว้่าการภาคและทมีงานภาคทีจ่ะหมดวาระเพือ่สรา้งแผนงานทีม่คีวามต่อเนื่อง เป็นจรงิ

ไดแ้ละยัง่ยนืเพือ่สนบัสนุนสโมสร 
 
กมุภาพนัธ-์มีนาคม 
เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือออนไลน์ของโรตารี 

• ทรพัยากรที ่My Rotary ภายใตแ้ทป็ Manage 
• Rotary Club Central 
• การใหไ้ดม้าซึง่กลุ่มสมาชกิภาพมุ่งหวงั (Membership Leads) ในระบบออนไลน์ ในระดบัภาค 
• Rotary Ideas 
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• Rotary Showcase 
• Discussion Groups 
• Brand Center 

 
กมุภาพนัธ-์มิถนุายน 
 ท างานกบัผู้ช่วยผู้ว่าการภาคท่ีจะหมดวาระ 

• เรยีนรูเ้กีย่วกบัความส าเรจ็ ความทา้ทาย และวฒันธรรมของแต่ละสโมสร 
• ขอค าแนะน าในการท างานกบัสโมสรเหล่านี้ 
• สบืคน้เครื่องมอืทีผู่ช้่วยผูว้่าการภาคเคยใชเ้พือ่บรหิารสโมสร 
• สอบถามเกีย่วกบัแนวทางในการท างานกบัแต่ละสโมสร 
• ก่อนทีท่่านจะรบัต าแหน่ง ควรสงัเกตการณ์การเยีย่มสโมสรกบัผูท้ีด่ ารงต าแหน่งมาก่อน 

 
 ท าความรู้จกัจดุแขง็และจดุอ่อนของสโมสรและใช้ข้อมูลน้ีเพื่อช่วยในการวางแผนในปีของท่าน 

• ทบทวนเป้าหมายและความส าเรจ็ของสโมสร และประเมนิสโมสร (Club Rating) ที ่Rotary Club 
Central 

• ทบทวนรายงานสมาชกิภาพ มลูนิธ ิรายงานสรุปยอดการเงนิ (Club Balance) ของสโมสร และรายงาน
อื่น ๆ ที ่My Rotary 

• อ่านจดหมายข่าวและตดิตามโซเซยีลมเีดยีของสโมสร 
• ประเมนิสโมสรจาก 

o โครงสรา้งของการด าเนินงานและประสทิธภิาพ 
o ความเขม้แขง็โดยรวม รวมทัง้สมาชกิภาพ การบรจิาคใหม้ลูนิธ ิสถานการณ์การเงนิ แนวปฏบิตัิ

เกีย่วกบัการจดัการ และการดแูลการเงนิ 
• ท างานกบัทมีงานภาคเพือ่สรา้งแผนงานส าหรบัสโมสรทีต่อ้งการการเอาใจใสม่ากทีสุ่ดและส าหรบั

สโมสรทีท่ าไดด้แีลว้ 
 
กมุภาพนัธ-์เมษายน 
เข้าร่วมประชุมอบรมต่าง ๆ 

• การสมัมนาอบรมทมีงานภาค (DTTS) 
• การสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก (PETS) 
• การอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค (DTA) 

 
กมุภาพนัธ์–พฤษภาคม 
ท างานกบันายกรบัเลือกในระหว่างการสมัมนาอบรมนายกรบัเลือก 

• สรา้งความสมัพนัธเ์พือ่ใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของนายกรบัเลอืก 
• สง่เสรมิใหบ้่งชีค้วามตอ้งการของสโมสร 
• สง่เสรมิใหเ้จา้หน้าทีส่โมสรสรา้งบญัช ีMy Rotary 
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• ช่วยในการพฒันาและปรบัปรุงเป้าหมายของสโมสร และใสเ่ป้าหมายที ่Rotary Club Central 
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเจา้หน้าทีส่โมสรปัจจุบนัเพิม่ชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรรบัเลือกใน My Rotary หรอืระบบ

การจดัการของสโมสร (Club Management System) (ท่านจะไดร้บัรายการเจา้หน้าทีส่โมสรที่ยงัไม่ได้
รายงานจากโรตารใีนเดอืนมนีาคม) 
o รายงานชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรของปีต่อไปภายในวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 
o นายกสโมสร เลขานุการ เหรญัญกิ ประธานมลูนิธแิละประธานสมาชกิภาพสามารถเพิม่ชื่อเจา้หน้าที่

ใหม่ได ้
• หารอืถงึวธิกีารทีภ่าคและสโมสรจะจดัการเรื่องการใหไ้ดม้าซึง่กลุ่มสมาชกิภาพมุ่งหวงั (Membership 

Leads) ในระบบออนไลน์ 
 
เมษายน-มิถนุายน 
จดัท าก าหนดการเยี่ยมสโมสรในระหว่างปี 

• วางแผนการเยีย่มแต่ละสโมสรอย่างน้อยหน่ึงครัง้ในแต่ละไตรมาส 
• จดัวางก าหนดการเยีย่มตามความตอ้งการของสโมสร 
• สอบถามผูช้่วยผูว้่าการภาคคนก่อนหน้าว่าจดัวางก าหนดการเยีย่มอย่างไร 
• พบกบันายกสโมสรทกุเดอืน โดยพบปะกนัแบบตวัต่อตวัหรอืเสมอืนจรงิ (Virtual) เพื่อเรยีนรู้

ความส าเรจ็และความทา้ทายทีเ่ป็นปัจจุบนัของสโมสรอยู่เสมอ 
 
ด าเนินการต่อเนือ่ง 
ท าความคุ้นเคยกบัความคิดริเร่ิม นโยบาย และทรพัยากรใหม่ล่าสุดของโรตารี 

• บอกรบัเป็นสมาชกิจดหมายขา่วของโรตาร ีเช่น Rotary Leaders 
• เขา้ด ูMy Rotary บ่อย ๆ เพือ่รบัทราบข่าวสาร วดิโีอและเรื่องราวต่าง ๆ 
• ท าความคุน้เคยกบัทรพัยากรทีม่อียู่ใน My Rotary 
• อา้งองิเอกสารการบรหิารงานของโรตารเีมื่อท างานกบัสโมสรในเรื่องทีเ่กีย่วกบันโยบาย ผูแ้ทน

หน่วยงานสนับสนุนสโมสรและภาค (CDS) สามารถช่วยไดเ้ช่นกนั  
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1.4 ในระหว่างปีของท่าน  
 
ปีของท่านโดยสงัเขป 
ท่านจะท าอะไรบา้งในระหว่างปีทีเ่ป็นผูช้่วยผูว้่าการภาค ดตูวัอย่างจากอดตีผูช้่วยผูว้่าการภาคและภาคต่าง ๆ 
 

เมื่อเร่ิมต้นปี 
• พฒันาความสมัพนัธฉ์นัมติรทีร่่วมมอืกนักบัผูน้ าสโมสร 
• เริม่ตน้การเยีย่มสโมสร 
• แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัแผนการสือ่สารของภาคกบัผูน้ าสโมสร และก าหนดกระบวนการ

ท างานกบัแต่ละสโมสร 
• เริม่ตน้วางแผนการเยีย่มของผูว้า่การภาคกบัสโมสร 
• จดัเตรยีมการสือ่สารกลุ่มกบันายกสโมสรของท่านเพือ่แบ่งปันเรื่องเตอืนความจ า ประกาศต่าง ๆ และ

ขอ้มลูทัว่ไป 
• จดัใหส้โมสรไดร้บัทราบเกี่ยวกบัเรื่องทีม่ลี าดบัความส าคญัของผูว้่าการภาคและความคดิรเิริม่ของภาค

อยู่เสมอ และกระตุน้ใหด้ าเนินการตามค าขอของผูว้่าการภาค 
• ท างานร่วมกบัผูก้ารภาคและประธานสมาชกิภาพของภาคเพือ่พจิารณาว่าจะจดัการเรื่องการใหไ้ดม้าซึง่

กลุ่มสมาชกิภาพมุ่งหวงั (Membership Leads) อย่างไร 
• ร่วมมอืกบัสโมสรในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 

ทุกเดือน / ทุกไตรมาส 
ทุกเดือน 

• พดูคุยกบันายกสโมสร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรอืแต่ละบุคคล 
• ใหข้า่วสารทีเ่ป็นปัจจุบนัแก่ผูว้่าการภาคเพือ่รวบรวมไวใ้นการสือ่สารรายเดอืนถงึสโมสร เช่น โครงการ

ทีย่อดเยีย่ม การยกยอ่งสมาชกิ หรอืความคดิทีเ่ป็นนวตักรรม 
 
ทุกไตรมาส 

• ทบทวนความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสร 
• เยีย่มเยยีนสโมสรของท่านเพือ่ร่วมประชุมสโมสรและการประชุมคณะกรรมการบรหิาร และร่วมการ

ประชุมกจิกรรมสโมสร (Club Assembly) หากไดร้บัเชญิ 
• ใช ้Club Visit Planner เพือ่เตรยีมการเยีย่ม  
• ประเมนิสโมสร (Rate Clubs) ที ่Rotary Club Central หลงัการเยีย่มแต่ละครัง้ หรอืตามทีต่กลง

เหน็ชอบกบัผูว้่าการภาค 
• พบปะกบัผูว้่าการภาคเพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบัสโมสร หารอืถงึปัญหาต่าง ๆ และแบ่งปัน

ประสบการณ์ของท่าน 
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ด าเนินการต่อเน่ือง 
• ประเมนิสถานภาพของสโมสรอย่างต่อเนื่อง และจดัการสนบัสนุนใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของสโมสร 
• แนะน าการแกไ้ขปัญหาทีส่โมสรเผชญิในแนวทางทีน่ าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ  
• สง่เสรมิแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดตามทีแ่นะน าในเอกสาร เป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ : แผนผู้น าสโมสร     

ช่วยผูน้ าสโมสรใหใ้ชว้ธิปีฏบิตัติ่าง ๆ เหล่านัน้ 
• แจง้ประธานคณะกรรมการต่าง ๆ ของภาคเกีย่วกบัความส าเรจ็และความทา้ทายของสโมสรในเรื่องที่

คณะกรรมการนัน้ ๆ เกีย่วขอ้ง 
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูน้ าสโมสรดแูลการเงนิของกองทุนสโมสรอย่างเหมาะสม 
• สง่เสรมิการเขา้ร่วมงานอบรมของภาค 
• สนบัสนุนการมสีว่นร่วมในกจิกรรมทุก ๆ เรื่องของภาค 
• เขา้ร่วมงานกจิกรรมสโมสร 
• ใหค้ าแนะน าแก่ผูน้ าสโมสรใหม่และสมาชกิใหม่เกีย่วกบัความรูพ้ื้นฐานโรตาร ี   และชว่ยหาพีเ่ลีย้งให้

สมาชกิใหม่ 
• ประสานงานการอบรมทีจ่ดัขึน้ตามความตอ้งการในระดบัสโมสร เช่น ขอใหป้ระธานสมาชกิภาพของ

ภาคช่วยสโมสรทีไ่ม่สามารถท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วมได ้
• บ่งชีแ้ละสนับสนุนการพฒันาผูน้ าในอนาคต รวมทัง้ผูท้ีอ่าจจะเป็นผูช้่วยผูว้่าการภาคได ้สง่เสรมิสโมสร

ใหด้ าเนินโปรแกรมผูน้ าปฏบิตักิาร (Leadership in Action) 
 
เม่ือส้ินปี 

• ยกย่องและเฉลมิฉลองความส าเรจ็ของสโมสร 
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสโมสรตระหนกัว่าสิง่ใดทีท่ าไดด้ ีและรกัษาจุดแขง็เหล่านัน้ไว ้
• ทบทวนเป้าหมายของสโมสรและหารอืเกีย่วกบัความก้าวหน้าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายนัน้ 
• เสนอแนะเรื่องทีต่อ้งเอาใจใสม่ากขึน้ในปีต่อไป 
• แบ่งปันการประเมนิผลครัง้สุดทา้ยกบัสโมสรเพือ่ใหพ้วกเขาสามารถเหน็ภาพตลอดทัง้ปี 
• ท างานร่วมกบัผูร้บัหน้าทีต่่อจากท่านเพือ่เตรยีมตวัใหพ้วกเขาในการท าหน้าทีผู่ช้่วยผูว้่าการภาค 
• พดูคุยกบัผูร้บัหน้าทีต่่อจากท่านว่าสโมสรใดมคีวามก้าวหน้า และสโมสรใดตอ้งการการสนับสนุนเป็น

พเิศษ 
 
 
 
 
 
 
 
   มอียู่บนเวบ็ไซต ์www.rotarythailand.org 

http://www.rotarythailand.org/
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1.5 สรุป  
 
ท่านพรอ้มทีจ่ะเริม่ต้นแลว้หรอืยงั เพยีงแต่จดจ าค าแนะน าเหล่านี้: 

• เรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม ความส าเรจ็ และความทา้ทายของแต่ละสโมสร 
• สรา้งความสมัพนัธก์บันายกสโมสรเพือ่สรา้งความเชื่อถอื 
• ท างานกบัทมีงานภาคเพือ่สรา้งแผนงานส าหรบัสโมสรทีต่อ้งการการเอาใจใสม่ากทีสุ่ด และสโมสรที่

ท างานดแีลว้ 
• ตดิตามข่าวสารล่าสุดเกีย่วกบัความคดิรเิริม่ นโยบาย และทรพัยากรใหม่ ๆ ของโรตาร ี
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บทที่ 2  

ท างานกบัทีมงานภาค  

(Working with Your District Team) 

เป้าหมายของทมีงานภาคคอืการช่วยสโมสรใหป้ระสบความส าเรจ็ ไม่ว่าท่านจะกลบัมาเป็นสมาชกิทมีงานอกี
ครัง้หนึ่งหรอืเป็นสมาชกิใหม่ เอกสารนี้จะช่วยใหท้่านไดเ้รยีนรูว้่าทมีงานภาคตอ้งท าอะไรบา้ง และสามารถ
ท างานร่วมกนัเพือ่ช่วยสนับสนุนสโมสรไดอ้ย่างไร 
 

2.1 ภาพรวมของทีมงานภาค  

ทมีผูน้ าภาคประกอบดว้ยผูว้่าการภาค ผูช้่วยผูว้่าการภาค คณะกรรมการต่าง ๆ ผูว้่าการภาครบัเลอืก และอดตี
ผูว้่าการภาค 
 

 ผูว้า่การภาค  

      
     

ผูช้่วยผูว้า่การภาค  คณะกรรมการภาค 
 
โครงสรา้งนี้มุ่งหมายจะช่วยทมีงานภาคในการสนบัสนุนและใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นต่อความส าเรจ็ของสโมสร 
ภาคควรจะปรบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ 
 
แผนผูน้ าภาคควรจะรวมถงึ 

• หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละบทบาท  
• คณะกรรมการทีก่ าหนดและคณะกรรมการทางเลอืก  
• กระบวนการในการช่วยใหส้โมสรท าตามแผนผูน้ าสโมสร 
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2.2 หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบที่มีรว่มกนั 

 

สมาชกิของทมีงานภาคมคีวามรบัผดิชอบดงันี้: 

• ท างานกบัผูว้่าการภาค ผูว้่าการภาครบัเลอืก ผูว้่าการภาคนอมนิี ผูช้่วยผูว้่าการภาค และประธาน
คณะกรรมการภาค เพือ่ก าหนดกลยุทธใ์นการบรรลุเป้าหมาย 

• สง่เสรมิและเขา้ร่วมการประชุมอบรมต่าง ๆ ของภาคและการประชุมใหญ่ภาค  
• สือ่ขา่วสารขอ้มลูระหว่างโรตารสีากล ภาคและสมาชกิสโมสร 
• ท างานอย่างใกลช้ดิกบัผูน้ าสโมสรเพือ่ใหก้ารสนบัสนุนและค าแนะน า 
• ร่วมมอืกบัผูน้ าในภูมภิาค เช่น ผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารภีูมภิาค (RRFC) ผูป้ระสานงานโรตาร ี(RC)  

ผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์โรตาร ี(RPIC) และทีป่รกึษากองทุนถาวร/เมเจอรก์ฟิท ์(E/MGA) 
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2.3 บทบาทและคณะกรรมการที่ก าหนด  
 
นโยบายของโรตารกี าหนดบทบาทบางอย่างใหแ้ก่ภาค หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละบทบาทมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
 
ผู้ว่าการภาค (District Governor) 
ในระหว่างวาระของท่าน สโมสรจะพึง่พาท่านในเรื่องการเป็นผูน้ า การสนับสนุน และแรงจงูใจ ในขณะทีส่โมสร
ด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์และมสี่วนร่วมในโปรแกรมต่าง ๆ ของโรตาร ีผูว้่าการภาคจะตอ้งมหีน้าทีด่งันี้
ดว้ย 

• ท าใหส้โมสรเขม้แขง็ ก่อตัง้สโมสรใหม่ และเพิม่สมาชกิ 
• สง่เสรมิการบรจิาคและการสนบัสนุนอื่น ๆ แก่มลูนิธโิรตาร ี
• ปรบัปรุงภาพลกัษณ์โรตาร ีและท าหน้าทีเ่ป็นโฆษกของภาค 

 

ผู้ช่วยผู้วา่การภาค (Assistant Governors) 
ผูช้่วยผูว้่าการภาคเป็นผูเ้ชื่อมโยงระหว่างสโมสรทีไ่ดร้บัมอบหมายและภาค  ความสมัพนัธท์ี่ท่านสรา้งขึน้กบั
ผูน้ าสโมสรท าใหโ้รตารเีขม้แขง็ นอกจากนี้ผูช้่วยผูว้่าการภาคจะตอ้ง 

• ไปเยีย่มสโมสรอย่างสม ่าเสมอเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบักจิกรรม ทรพัยากร และโอกาส 
ต่าง ๆ ของสโมสร 

• สนบัสนุนสโมสรในการก าหนดและท าใหบ้รรลุเป้าหมาย หาทางแกไ้ขความทา้ทายต่าง ๆ  แกไ้ข     
ขอ้ขดัแยง้ และท าตามขอ้ก าหนดดา้นการบรหิารงานของภาคและโรตารสีากล  

• ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานระหว่างสโมสรและคณะกรรมการภาค 
 

คณะกรรมการท่ีก าหนด 
คณะกรรมการสมาชิกภาพ (Membership) 
พฒันา ท าการตลาด และด าเนินกลยุทธข์องสโมสรและภาคเพือ่การเพิม่สมาชกิ 
 
คณะกรรมการภาพลกัษณ์ (Public Image) 
ช่วยสมาชกิใหเ้ขา้ใจว่า การประชาสมัพนัธ์สูภ่ายนอกอย่างมปีระสทิธภิาพ การวางแนวทางใหส้อดคลอ้งกบั   
แบรนด ์(Brand) ของโรตาร ีและภาพลกัษณ์ในทางบวก จะช่วยใหโ้รตารเีตบิโตขึน้ 
 
คณะกรรมการการเงิน (Finance) 
ก ากบัการดแูลกองทุนของภาคโดยการพจิารณาทบทวนและแนะน าจ านวนเงนิค่าธรรมเนียมรายหวัของภาค 
และดแูลรายรบัรายจ่ายทัง้หมดของภาค 
 
คณะกรรมการฝึกอบรม (Training) 
สนบัสนุนผูว้่าการภาคและผูว้่าการภาครบัเลอืกในการอบรมผูน้ าสโมสรและผูน้ าภาค และดแูลแผนการอบรม
โดยรวมของภาค 
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คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation) 
ช่วยผูว้่าการภาคในการใหค้วามรู ้ใหแ้รงจงูใจและแรงบนัดาลใจแก่โรแทเรยีนเพือ่ใหม้สีว่นร่วมในโปรแกรมของ
มลูนิธแิละการหาทุน  ดแูลคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย คอื หาทุน ทุนสนับสนุน โปลโิอพลสั ทุนสนัตภิาพของ 
โรตาร ีและดแูลการเงนิทุนสนบัสนุน 
 
คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีจะต้องมีคณะอนุกรรมการดงัต่อไปนี้  
 

หาทุน (Fundraising) 
ประสานงานเป้าหมายการ 

หาทุนของภาคส าหรบักองทุน
ประจ าปี กองทุนโปลโิอพลสั  
และกองทุนถาวรของโรตาร ี 
รอ้งขอการบรจิาค และให ้

ความรูแ้ก่โรแทเรยีนเกีย่วกบั
ทางเลอืกของการบรจิาค 

 

ทุนสนับสนุน (Grants) 
ช่วยสโมสรในการสมคัรขอรบั

ทุนสนับสนุนของโรตาร ี 
และสง่เสรมิการมสีว่นร่วม 

ในทุนสนับสนุนระดบัภาคและ
ระดบัโลก 

 

โปลิโอพลสั (PolioPlus) 
สนับสนุนพนัธสญัญาของ 
โรตารใีนการขจดัโรคโปลโิอ 
และสง่เสรมิการมสีว่นร่วมใน

กจิกรรมโปลโิอพลสั 

 
 

ทุนสนัติภาพของโรตารี  
(Rotary Peace Fellowships) 
สง่เสรมิสโมสรใหม้สีว่นร่วมใน

โปรแกรมศูนยส์นัตภิาพของโรตาร ี 
และจดัการใบสมคัรของสโมสร 

 

ดแูลการเงินทุนสนับสนุน  
(Stewardship) 

ดแูลคุณสมบตัขิองสโมสรทีม่ ี
สว่นร่วมในทุนสนับสนุน และมหีน้าที่

ความรบัผดิชอบในการสรา้ง
หลกัประกนัในการจดัการทุนสนับสนุน
ดว้ยความระมดัระวงั และการใหค้วามรู้

แกโ่รแทเรยีนในการจดัการทุน
สนับสนุนอย่างถูกตอ้งและ                

มปีระสทิธภิาพ 

 

 

 ดรูายละเอียดเก่ียวกบัการมีคณุสมบติัและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ท่ีก าหนดแต่ละคณะกรรมการได้จากเอกสารหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของทีมผู้น าภาค 
(District Leadership Team Responsibilities)  
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2.4 คณะกรรมการทางเลือก  
 
คณะกรรมการศิษยเ์ก่าโรตารี (Alumni)  
หาหนทางทีส่โมสรและภาคจะสามารถท าใหศ้ษิยเ์ก่ามสี่วนร่วมในการหาทุนของโรตาร ีสมาชกิภาพ และความ
พยายามในการบ าเพญ็ประโยชน์ 
 
คณะกรรมการบริการชุมชน (Community Service)  
สง่เสรมิโปรแกรม กจิกรรม และทรพัยากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรกิารชุมชนและบรกิารดา้นอาชพี และใหก้าร
สนบัสนุนเพิม่เตมิแก่สโมสรโรทาแรคทแ์ละอนิเทอรแ์รคท์ 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่โรตารีสากล (Convention Promotion)  
สง่เสรมิการเขา้ประชุมใหญ่ประจ าปีของโรตารแีก่สมาชกิโรตารทีัว่ทัง้ภาค 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่ภาค (District Conference)  
วางแผนและสง่เสรมิการประชุมใหญ่ภาคและช่วยใหบ้รรลุความส าเรจ็ในการมผีูร้่วมประชุมมากทีสุ่ด 
 
คณะกรรมการความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกนั (DEI)  
สนบัสนุนความพยายามของสมาชกิ สโมสรและภาค ในการท าใหส้มาชกิภาพเตบิโตและมคีวามหลากหลาย 
และสง่เสรมิแนวปฏบิตัแิละนโยบาย DEI แก่สมาชกิ ผูร้่วมโครงการ และชุมชน 
 
คณะกรรมการอินเทอรแ์รคท์ (Interact) 
ใหโ้อกาสแก่คนรุ่นเยาวอ์ายุ 12-18 ปีในการเชื่อมโยงกบัผูเ้ยาวอ์ื่น ๆ ในชุมชนหรอืโรงเรยีน ในขณะเดยีวกนักบั
ทีพ่ฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าและการบ าเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนของพวกเขา 
 
คณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ (International Service)  
ใหแ้รงจงูใจแก่สโมสรในการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบับรกิารระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงสโมสรกบัทรพัยากรและ     
พีเ่ลีย้ง 
 
คณะกรรมการโปรแกรมแลกเปล่ียนชนรุ่นใหม่ (New Generations Service Exchange) 
สง่เสรมิโปรแกรมการแลกเปลีย่นชนรุ่นใหม่ใหเ้ป็นโอกาสในการพฒันาวชิาชพีและการบ าเพญ็ประโยชน์ ส าหรบั
ผูท้ีม่อีายุ 18-30 ปี 
 
คณะกรรมการการเสนอช่ือ (Nominating)  
เสนอชื่อโรแทเรยีนทีม่คีุณสมบตัดิทีีสุ่ดในการท าหน้าทีผู่ว้่าการภาค 
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คณะกรรมการโรทาแรคท์ (Rotaract)  
ช่วยผูว้่าการภาคในการเผยแพร่โรทาแรคท ์สง่เสรมิการก่อตัง้สโมสรโรทาแรคทใ์หม่ และการบรหิารงาน 
โรทาแรคท์ภายในภาค 
 
คณะกรรมการแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารี (Rotary Friendship Exchange) 
ช่วยใหส้มาชกิมสีว่นร่วมในการแลกเปลีย่นโดยการคน้หาพนัธมติรทีต่อ้งการแลกเปลีย่น และท างานร่วมกนัเพื่อ
วางแผนการแลกเปลีย่น รวมทัง้การสง่เสรมิโปรแกรมของสโมสร 
 
คณะกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียน (Rotary Youth Exchange) 
สง่เสรมิการแลกเปลีย่นเยาวชน โดยการประสานงานกจิกรรมการแลกเปลีย่นเยาวชนทัง้การสง่ออกและรบัเขา้  
และสือ่สารอย่างสม ่าเสมอกบัโรตาร ีผูว้่าการภาค และสโมสรทีอุ่ปถมัภน์กัเรยีนแลกเปลีย่น 
 
คณะกรรมการโปรแกรมพฒันาความเป็นผู้น าของเยาวชนโรตารี (ไรลา) (Rotary Youth leadership 
Awards - RYLA) 
ดแูล สง่เสรมิ และสนบัสนุนโปรแกรมไรลาในภาค 
 
 

 ดรูายละเอียดเก่ียวกบัคณุสมบติัและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ทางเลือกแต่ละคณะกรรมการได้จากเอกสารหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของทีมผู้น าภาค 
(District Leadership Team Responsibilities) 
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2.5 ท างานรว่มกนักบัผูอ้ื่นและท างานกบัสโมสรตา่ง ๆ  
 
ท่านไดเ้รยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกบับทบาทของทมีงานภาค พจิารณาว่าท่านจะท างานกบัสมาชกิทมีงานและผูน้ าใน
ภูมภิาค เพือ่วตัถุประสงคเ์หล่านี้ไดอ้ย่างไร 

• ใหก้ารสนับสนุนตามทีส่โมสรตอ้งการ 
• สง่ต่อขอ้มลูขา่วสารระหว่างสโมสรและภาค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านจะท างานกบัสโมสรอย่างไร 
ทมีงานภาคเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัยิง่ส าหรบัสโมสร โดยเฉพาะอย่างยิง่สโมสรทีต่อ้งใชค้วามพยายามอย่าง
มาก ค าแนะน าส าหรบัการเริม่ตน้มดีงัต่อไปนี้ 
 
ค าแนะน าที ่1 
พดูคุยกบัสมาชกิทมีงานภาคและอดตีผูน้ าภาคเพือ่เรยีนรูว้่าสโมสรท างานกบัผูช้่วยผูว้่าการภาคอื่น ๆ 
อย่างไร 
 
ค าแนะน าที ่2 
ทบทวนขอ้มลูที ่Rotary Club Central เพือ่ก าหนดว่าสโมสรใดทีท่่านตอ้งการท างานดว้ยและการสนบัสนุน
ประเภทใดทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อสโมสรมากทีสุ่ด 
 
ค าแนะน าที ่3  
อย่าลมืสอบถามถงึสิง่ทีส่โมสรตอ้งการมากทีสุ่ด การเป็นพนัธมติรทีป่ระสบความส าเรจ็ขึน้อยู่กบัการสือ่สาร
ทีเ่ปิดกวา้ง 
 
ค าแนะน าที ่4  
สง่เสรมิสโมสรใหด้ขูอ้เสนอแนะในเอกสาร เป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ: แผนผูน้ าสโมสร ซึง่มคี าแนะน าใน
การท าใหส้โมสรมคีวามกระตอืรอืรน้ และท าใหส้มาชกิใหม่และสมาชกิปัจจุบนัมสีว่นร่วม 
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ท่านจะท างานร่วมกนัอย่างไร 
วธิกีารท างานร่วมกนัเป็นทมีเป็นตวัก าหนดความมปีระสทิธภิาพในการสนับสนุนสโมสร เรยีนรูบ้ทบาท
หน้าทีข่องแต่ละฝ่าย เรื่องทีม่คีวามเชีย่วชาญ และเป้าหมายเพือ่ใหก้ารสนบัสนุนได้มากทีสุ่ด 
 
  
  

 

ก าหนดว่าโครงการและกจิกรรมใดทีท่มีงานของท่านสามารถมสีว่นร่วมเพือ่ใหเ้กดิผลกระทบสงูสุด 
 

  
  

 

ทบทวนกระบวนการในการวางแผนกจิกรรมของภาคและการสนบัสนุนสโมสร ถามตวัท่านเองว่าสโมสร
ไดร้บัสิง่ทีต่อ้งการจากทมีงานหรอืไม่ 

 
  
  

 

จดัวางทกัษะของสมาชกิทมีงานเพือ่ใชใ้นการสนบัสนุนโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ของภาค 
 

 
 
 
มโีอกาสอะไรบา้งในการร่วมมอืกบัภาค เริม่ตน้ดว้ยการดเูป้าหมายของภาคและพจิารณาค าถามเหล่านี้: 

• เป้าหมายน้ีจะมผีลต่อเรื่องอื่น ๆ อะไรบา้ง เช่น สมาชกิภาพ ภาพลกัษณ์ หรอืเรื่องอื่น 
• มใีครอกีบา้งในทมีงานทีจ่ะช่วยในการท างานไปสูเ่ป้าหมายน้ีได้ 
• มโีครงการอะไรบา้งทีเ่ราสามารถร่วมมอืกนัเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายน้ีได้ 
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2.6 ท างานกบัผูน้ าในภูมิภาค  
 
ผูน้ าในภูมภิาคและทมีงานมคีวามเชีย่วชาญในเรื่องสมาชกิภาพ มลูนิธโิรตาร ีภาพลกัษณ์ การหาทุนและความ
พยายามในการขจดัโปลโิอ พวกเขาแต่ละคนสนบัสนุนภาคหลาย ๆ ภาค และสามารถเสนอแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด 
รายงานเกีย่วกบัแนวโน้มต่าง ๆ และแนะน าขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างละเอยีด  ควรท างานร่วมกบัผูน้ าในภูมภิาค
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของภาค 
 
ท่านทราบหรอืไม่ว่าผู้น าในภูมภิาคแต่ละคนสามารถช่วยใหท้่านประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างไร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงานโรตารี 
ช่วยในการวางแผนกลยุทธ ์การดงึดดูและ 

ท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วมเพือ่พฒันา 
สโมสรทีต่ื่นตวัอยู่เสมอ 

ผู้ประสานงานภาพลกัษณ์โรตารี 
ช่วยสมาชกิในการบอกเล่าเรื่องราวโรตารใีน

แนวทางทีน่่าสนใจ และแนะน าในเรื่องการตลาด 
การเขา้ถงึสือ่และโซเชยีลมเีดยี 

ผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีภมิูภาค 
ช่วยใหส้มาชกิมสีว่นร่วมอย่างเตม็ทีใ่นมลูนิธิ

เพือ่การท าใหบ้รรลุเป้าหมายใน 
การบ าเพญ็ประโยชน์และการหาทุน 

ท่ีปรึกษากองทุนถาวร/เมเจอรกิ์ฟท์ 
ช่วยเพิม่พูนการมสีว่นร่วมของสมาชกิใน 
การหาทุนเมเจอรก์ฟิท ์และกองทุนถาวร 

ผู้ประสานงานหยุดโปลิโอเด๋ียวน้ี 
สง่เสรมิความตระหนกั การสนบัสนุนสมัพนัธ ์
และการสนบัสนุนทางการเงนิของสโมสร 
และภาค เพือ่ช่วยใหบ้รรลุผลการรบัรอง 

การปลอดโรคโปลโิอ 
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2.7 แผนการสื่อสาร  
 
พจิารณาว่าขอ้มลูประเภทใดทีท่่านตอ้งการจะสือ่สาร จะสง่ออกไปดว้ยวธิใีดและบ่อยเพยีงใด แนวทางทีท่่านจะ
สามารถตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าภาคไดร้บัขอ้มลูข่าวสารทีต่อ้งการมดีงันี้ 

• ผูช้่วยผูว้่าการภาคสามารถถ่ายทอดข่าวสารใหแ้ก่ผูว้่าการภาค คณะกรรมการภาคและสโมสรต่างๆ 
• คณะกรรมการภาคสามารถสือ่สารโดยตรงกบัคณะกรรมการสโมสร 

 
มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในภาคของท่านอย่างไร? 
ใชร้ายการตรวจสอบต่อไปนี้เพือ่ก าหนดว่าขอ้มลูในปัจจุบนัควรจะถูกสือ่สารในระหว่างสโมสร ภาค และโรตารี
สากลอย่างไร? 
 
ข่าวสารล่าสุดจากโรตารีสากล 
 ใครในทมีงานทีผู่ว้่าการภาคควรจะแจง้เป็นคนแรก? 
 ควรสง่ขา่วสารใหส้โมสรเรว็เพยีงใด ท่านจะก าหนดล าดบัความส าคญัของสารอย่างไร? 
 จะสือ่สารส าคญัออกไปอย่างไร เช่น แจง้ดว้ยตนเอง โดยโทรศพัทห์รอือเีมล จดหมายข่าว? 
 จะมสีมาชกิในทมีงานหลายคนทีร่บัผดิชอบในการถ่ายทอดข่าวสารขอ้มลูประเภทต่าง ๆ กนัหรอืไม่? 
 ใครจะเป็นผูแ้จง้ข่าวสารขอ้มลูอะไรบา้ง? 

 
การส่ือสารระหว่างสโมสร ภาค และโซน 
 ขอ้มลูขา่วสารประเภทใดทีภ่าคตอ้งการไดร้บัจากสโมสร? 
 ท่านจะใหข้่าวสารแก่ผูว้่าการภาคอย่างไร? 
 ผูว้่าการภาคจะแจง้ขา่วสารขอ้มลูกบัท่านอย่างไร? 
 ผูว้่าการภาคจะท างานกบัสโมสรโดยตรงภายใตส้ถานการณ์ใดบา้ง? 
 จะแบ่งปันขอ้มลูข่าวสารจากผูน้ าในภูมภิาคใหแ้ก่สโมสรอย่างไร? 
 ผูน้ าในภูมภิาคจะท างานโดยตรงกบัสโมสรภายใตส้ถานการณ์ใดบา้ง? 
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2.8 ทบทวน 
 
ทบทวนสิง่ทีท่่านไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการท างานกบัทมีงานภาคโดยจบัคู่สมาชกิทมีงานภาคทางดา้นซ้ายมอืกบั
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหรอืโอกาสในความร่วมมอืกบัสมาชกิทมีงานภาคทางดา้นขวามอื 
 

สมาชิกทีมงานภาค หน้าท่ีความรบัผิดชอบ/โอกาสในความร่วมมือ 

1. ผูว้่าการภาค  ก. หาแนวทางทีส่โมสรและองคก์รบ าเพญ็ประโยชน์ใน
ทอ้งถิน่สามารถร่วมมอืกนัได ้ 

2. คณะกรรมการบรกิารชุมชน ข. ท างานร่วมกบัคณะกรรมการภาคอื่น ๆ เพือ่ท าให้
ศษิยเ์ก่ามสีว่นร่วมในกจิกรรมของสโมสรและภาค  

3. คณะกรรมการการเงนิ  ค. เชื่อมโยงสโมสรกบัทรพัยากรส าหรบัโครงการเพือ่
ช่วยในการสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนระดบัโลก 

4. คณะกรรมการสมาชกิภาพ มลูนิธโิรตารแีละ
ภาพลกัษณ์ 

ง. วางแผนและจดัเวริค์ชอ้ปเป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ 
(Be a Vibrant Club) 

5. ผูช้่วยผูว้่าการภาค  จ. ท างานกบัประธานมลูนิธโิรตารเีพือ่จ่ายเงนิทุน
สนบัสนุน  

6. คณะกรรมการบรกิารระหว่างประเทศ ฉ. สง่เสรมิความต่อเนื่องโดยการท างานกบัผูน้ าภาคใน
อดตี ปัจจุบนั และอนาคต 

7. คณะกรรมการศษิยเ์ก่า ช. ประเมนิศกัยภาพของสโมสรในการเตบิโตและเป็นพี่
เลีย้งใหก้บัผูน้ าสโมสร 

 
ท่านจะสามารถใหก้ารสนบัสนุนตามทีส่โมสรตอ้งการเพือ่ใหบ้รรลุความส าเรจ็ได ้โดยการสรา้งสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั 
สง่เสรมิความร่วมมอื และสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 

ค าตอบ 
1) ฉ     2) ก     3) จ     4) ง     5) ช     6) ค     7) ข 
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บทท่ี 3 

การสนบัสนุนสโมสรของท่าน 

(Supporting Your Clubs) 

 

3.1 การเริ่มตน้ 
 

ท่านเป็นผู้สนับสนุนหลกัของสโมสร  พิจารณาดแูต่ละสโมสรในภาพรวมและ
จดัการสนับสนุนให้เหมาะสมกบัความต้องการเฉพาะตวัของสโมสร 

 
ก่อนทีจ่ะเริม่วาระต าแหน่งของท่าน ควรคดิว่าท่านจะท าความรูจ้กักบัสโมสรอย่างไร เพือ่ทีจ่ะสามารถใหก้าร
สนบัสนุนและทรพัยากรทีส่โมสรตอ้งการ เริม่ตน้ดว้ยการพฒันาความสมัพนัธก์บันายกรบัเลอืกและเรยีนรู้
เกีย่วกบัความทา้ทายต่าง ๆ ทีพ่วกเขาก าลงัเผชญิอยู่ และเป้าหมายทีพ่วกเขาตอ้งการบรรลุผลส าเรจ็ 
 
ท่านจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจความเขม้แขง็และความตอ้งการของแต่ละสโมสรในเรื่องของสมาชกิสภาพ การบรจิาค
ใหม้ลูนิธ ิการด าเนินงาน และการจดัการและดแูลการเงนิ  ขอความคดิเหน็เกีย่วกบัสโมสรจากผู้ช่วยผูว้่าการ
ภาคทีก่ าลงัจะหมดวาระ การประเมนิสโมสรแต่ละสโมสรโดยภาพรวมจะช่วยใหท้่านตดัสนิใจไดว้่าควรจะใหก้าร
สนบัสนุนอะไรบา้งโดยร่วมมอืกบัผูว้่าการภาค 
 
สมาชิกภาพ  
ท่านจะสามารถประเมนิสมาชกิภาพของแต่ละสโมสรไดด้งันี้ 

• พจิารณารายงานการเตบิโตของสโมสร (Club Growth) และรายงานการเตบิโตและการด ารงอยู่ของ
สมาชกิ (Member Viability and Growth) ที ่Rotary Club Central เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึแนวโน้มสมาชกิภาพ
และอตัราการรกัษาสมาชกิ 

• พดูคุยกบันายกสโมสรถงึวธิทีีส่โมสรจดัการกบัการใหไ้ดม้าซึง่กลุ่มสมาชกิภาพมุ่งหวงั (Membership 
Leads) ในระบบออนไลน์ พจิารณารายงานต่อไปนี้ที ่My Rotary เพือ่เรยีนรูเ้กี่ยวกบั Membership 
Leads ทีส่โมสรไดร้บัมอบหมายมา 
o Active and Historical Membership Leads Report 
o Membership Leads Executive Summary 

 
ประวติัการบริจาคให้มลูนิธิโรตารี  
ท่านจะเขา้ใจประวตักิารบรจิาคของสโมสรไดโ้ดยปฏบิตัดิงันี้: 

• พจิารณาเป้าหมายการบรจิาคใหม้ลูนิธใินปัจจุบนั ความกา้วหน้า และการบรรลุผลส าเรจ็ในการบรจิาคให้
มลูนิธ ิที ่Rotary Club Central โดยพจิารณาการบรจิาคกองทุนประจ าปี การบรจิาคกองทุนโปลโิอพลสั 
และเมเจอรโ์ดนเนอร ์
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• พจิารณารายงานต่าง ๆ ที ่Rotary Club Central เช่น Club Fundraising Analysis, Club Recognition 
Summary และ Monthly Contribution 

• ท างานร่วมกบัประธานมลูนิธโิรตารขีองภาคเพือ่เพิม่ยอดการบรจิาคในภาค 
 
โครงสร้างและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
พดูคุยกบัผูช้่วยผูว้่าการภาคทีก่ าลงัจะหมดวาระและนายกรบัเลอืกเพือ่เรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบัการด าเนินงาน
ของแต่ละสโมสร ท่านอาจจะถามค าถามดงัต่อไปนี้ 

• สโมสรมแีผนกลยุทธห์รอืไม่ 
• ผูน้ าสโมสรใสเ่ป้าหมายประจ าปีที ่Rotary Club Central หรอืไม่ 
• สโมสรมผีูน้ าทีม่คีวามกระตอืรอืรน้และมสีว่นร่วมหรอืไม่ 
• มกีระบวนการในการท าใหม้ัน่ใจเกีย่วกบัความต่อเนื่องของผูน้ าหรอืไม่ 
• สมาชกิเขา้ร่วมงานกจิกรรมและสมัมนาของภาคหรอืไม่ 

 
การจดัการการเงินและการดแูลกองทุน  
สถานภาพการเงนิของสโมสรเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ สอบถามเจา้หน้าทีส่โมสรหรอืผูช้่วยผูว้่าการภาคทีจ่ะหมด
วาระเพือ่เรยีนรูว้่าแต่ละสโมสรจดัการการเงนิอย่างไร ดงัต่อไปนี้ 

• สโมสรอนุมตังิบประมาณส าหรบัปีโรตารทีีจ่ะมาถงึหรอืไม่ แต่งตัง้เหรญัญกิหรอืไม่ และมบีญัชธีนาคาร
แยกระหว่างการบรหิารงานกบัการหาทุนหรอืกองทุนส าหรบัโครงการหรอืไม่ 

• สโมสรบรรลุเป้าหมายในการหาทุนหรอืไม่ 
• สโมสรช าระค่าบ ารุงภาคและค่าบ ารุงโรตารสีากลตรงตามเวลาหรอืไม่ 
• เหรญัญกิไดร้ายงานการเงนิล่าสุดของสโมสรแก่คณะกรรมการบรหิารสโมสรอย่างสม ่าเสมอหรอืไม่ 

 
การประเมินสโมสร 
หน้าทีร่บัผดิชอบอย่างหนึ่งของท่านคอืสง่เสรมิใหส้โมสรประเมนิว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบา้ง การตรวจสอบการ
ปฏบิตัแิละประเพณีของสโมสรจะช่วยใหส้โมสรเรยีนรูส้ ิง่ทีท่ าไดด้แีละสิง่ทีค่วรปรบัปรุง ช่วยสโมสรใหเ้ริม่ตน้
โดย 

• ขอใหผู้น้ าสโมสรท าการตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี(Rotary Club Health Check) 
• แนะน าใหน้ายกสโมสรรบัขอ้มลูยอ้นกลบัผ่านการส ารวจความพงึพอใจของสมาชกิ (Member 

Satisfaction Survey) 
• สง่เสรมิการใช ้Club Planning Assistant เพือ่ช่วยสโมสรในการจดัการกบัความทา้ทายเฉพาะเรื่องของ

สโมสร 
 
ท่านสามารถหาลงิคข์องทัง้ 3 เรื่องไดจ้ากสว่นทรพัยากร (Resources) ที ่My Rotary และที ่
www.rotarythailand.org แจง้ใหส้โมสรทราบว่าพวกเขาสามารถตดิต่อกบัท่านหากมคี าถามเกี่ยวกบัวธิกีาร
ประเมนิเหล่านี้ หรอืควรจะท าอย่างไรกบัผลทีไ่ดร้บั 
 

http://www.rotarythailand.org/
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สโมสรจะมีปัญหาเมื่อใด   
ตามธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ีสโมสรจะตอ้ง 

• ด าเนินตามวตัถุประสงคข์องโรตาร ี
• ท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความส าเรจ็ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการบรกิาร 5 แนวทาง 
• ท าใหส้มาชกิภาพของโรตารมีคีวามเขม้แขง็ 
• สนบัสนุนมลูนิธโิรตาร ี
• พฒันาผูน้ าระดบัเหนือสโมสร 

 
สโมสรทีต่อ้งใชค้วามพยายามเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์หล่านี้หรอืมมีาตรฐานขัน้ต ่าน้อยกว่าทีร่ะบุ อาจจะ
ตอ้งการความเอาใจใสเ่ป็นพเิศษจากท่านและผูน้ าสโมสรคนอื่น ๆ 
 
สโมสรโรตารีควรจะด าเนินการได้ดงัน้ี: 

• มกีารประชุมสม ่าเสมอ 
• ท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีต่อบสนองความตอ้งการในชุมชนทอ้งถิน่ และ/หรอื ชุมชนในประเทศอื่น 
• ยอมรบัการเยีย่มของผูช้่วยผูว้่าการภาค ผูว้่าการภาคหรอืเจา้หน้าทีอ่ื่น ๆ ของโรตารสีากล 
• ช าระค่าบ ารุงโรตารสีากลรายหวั 
• บอกรบัเป็นสมาชกินิตยสารฉบบัภูมภิาคของโรตาร ี
• ท าประกนัความรบัผดิตามความเหมาะสมกบัภูมภิาค (ส าหรบัสโมสรในสหรฐัเท่านัน้) 
• ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากล และประมวลนโยบายของโรตาร ี
• ช าระค่าสมาชกิภาพต่อโรตารสีากลและค่าบ ารุงภาคโดยไม่รบัความช่วยเหลอืจากภายนอก 
• แจง้รายชื่อสมาชกิทีเ่ป็นปัจจุบนัในฐานขอ้มลูของโรตาร ีโดยใช ้My Rotary หรอืระบบการจดัการของ

สโมสร (Club Management System) 
• แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสโมสรดว้ยไมตรจีติ 
• ใหค้วามร่วมมอืกบัภาคอยู่เสมอ 
• ใหค้วามร่วมมอืกบัโรตารสีากลโดยไม่ท าการฟ้องรอ้งโรตารสีากล มลูนิธโิรตาร ีมลูนิธทิี่เป็นภาค ี

(Associate Foundations) หรอืส านกังานระหว่างประเทศของโรตาร ี
• ด าเนินการตามกระบวนการพจิารณาการเลอืกตัง้ตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของโรตารสีากล ขอ้ 13.030 

 
ท่านจะตอ้งแจง้ใหผู้ว้่าการภาคทราบว่ามสีโมสรใดบา้งทีไ่ม่สามารถด าเนินการตามมาตรฐานเหล่านี้ 
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3.2 ท างานกบัผูว้่าการภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าทีห่ลกัอกีอย่างหนึ่งของท่านคอืการสนับสนุนผูว้่าการภาค ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างผูน้ าสโมสร
และผูน้ าภาค ท่านจะตอ้งแบ่งปันขอ้มลูเกี่ยวกบัจุดแขง็และจุดอ่อนของสโมสรกบัผูว้่าการภาค ผูว้่าการภาครบั
เลอืก และคณะกรรมการภาคตามความเหมาะสม การปรกึษาหารอืเหล่านี้จะสง่เสรมิความต่อเนื่องและช่วยผูน้ า
ใหส้ามารถจดัการกบัความทา้ทายทีด่ าเนินอยู่ ผู้ว่าการภาคอาจจะสอบถามถงึขอ้มูลสถานภาพตามปกตใิน
ปัจจุบนั 
 
วธิกีารหนึ่งในการสือ่สารเกี่ยวกบัสถานภาพของสโมสรคอืการใช้ Rate Clubs ที ่Rotary Club Central ซึง่ท่าน
จะสามารถเขยีนขอ้เสนอแนะหลงัจากการไปเยีย่มสโมสร หรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัผูว้่าการภาค ดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิไดใ้นบทที ่4 
 
ผูว้่าการภาคอาจจะขอใหท้่านตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องดงัต่อไปนี้กบัสโมสร: 

• การสรา้งบญัช ีMy Rotary 
• การก าหนดเป้าหมาย 
• การใสเ่ป้าหมายและท าเป้าหมายใหเ้ป็นปัจจุบนัที ่Rotary Club Central 
• การเขา้ร่วมประชุมใหญ่ภาค การอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค การสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก 

และงานกจิกรรมอื่น ๆ ของภาค 
• การท าใหส้มาชกิภาพมคีวามหลากหลายเพือ่สะทอ้นถงึประชากรในชุมชนของสโมสร 
• การใชโ้ซเซยีลมเีดยีเพือ่สง่เสรมิสโมสร 
• การจดังานวนัโปลโิอโลก สปัดาหโ์รทาแรคทแ์ละสปัดาหอ์นิเทอรแ์รคท ์และงานกจิกรรมอื่น ๆ 
• วนัครบก าหนดในการรายงานชื่อเจา้หน้าทีส่โมสร ใบแจง้หนี้สโมสร และการเสนอชื่อเพือ่รบัรางวลั 
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3.3 ท างานกบัสโมสร 

การก าหนดเป้าหมาย  
บ่งชีเ้รื่องทีส่โมสรสามารถปรบัปรุงไดเ้พือ่ช่วยในการก าหนดและปรบัเป้าหมาย สง่เสรมิใหส้โมสรก าหนด
เป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารของโรตาร ี(Rotary’s Action Plan) และเป้าหมายของภาค 
 
Rotary Club Central เป็นเครื่องมอืทีม่ปีระโยชน์ส าหรบัการจดัการและตดิตามเป้าหมายของสโมสร ท่านสามารถ
หารายงานต่างๆ เกีย่วกบัแนวโน้มสมาชกิภาพ การบ าเพญ็ประโยชน์ ภาพลกัษณ์และการหาทุนได ้สง่เสรมิให้
สโมสรใช ้Rotary Club Central เพือ่ก าหนดและใสเ่ป้าหมาย ซึง่จะท าใหง้า่ยส าหรบัผูน้ าทีจ่ะเขา้มารบัต าแหน่งใน
การดูประวตัขิองสโมสร และส าหรบัผูน้ าภาคทีจ่ะตดิตามความก้าวหน้าของสโมสรไปสูเ่ป้าหมาย Rotary Club 
Central สง่เสรมิความต่อเนื่องของการเป็นผูน้ า เพิม่พนูความโปร่งใส และช่วยประหยดักระดาษ 
 

การก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) 

การก าหนดเป้าหมายเป็นเรื่องส าคญัต่อปีโรตารทีีป่ระสบความส าเรจ็เพราะเป็นการก าหนดแผนปฏบิตักิาร 
 
ขั้นตอนท่ี 1 

วิเคราะห์จดุแขง็และจดุอ่อนของสโมสร  
พบกบันายกรบัเลอืกเพือ่พจิารณาทบทวนแนวโน้มของสโมสรในอดตีและการปฏบิัตใินปัจจุบนั ใชผ้ลทีไ่ดร้บั
จากการตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี(Rotary Club Health Check) เพือ่ใหร้บัรูค้วามเขม้แขง็และ
ความอ่อนแอของสโมสร 
 

ขั้นตอนท่ี 2 

พฒันาเป้าหมาย  
เป้าหมายควรจะวดัผลได ้ทา้ทาย ประสบความส าเรจ็ได ้และมกี าหนดเวลาชดัเจน ท่านอาจจะตอ้งช่วยผูน้ า
สโมสรในการก าหนดเป้าหมายทีจ่ะท าใหส้โมสรสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและท าใหส้มาชกิ  
ทุกคนมสีว่นร่วม ตอ้งจดัการใหน้ายกรบัเลอืกใสเ่ป้าหมายของสโมสรที ่Rotary Club Central ก่อนวนัที ่        
1 กรกฎาคม 
 
ขั้นตอนท่ี 3 

สร้างแผนปฏิบติัการ  
หลงัจากทีส่โมสรไดพ้ฒันาเป้าหมายแลว้ ตอ้งมัน่ใจว่าสโมสรมแีผนปฏบิตักิารเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายเหล่านัน้ 
ตวัอย่างเช่น สโมสรอาจจะแบ่งเป้าหมายออกเป็นขัน้ตอนเลก็ ๆ เพือ่ใหจ้ดัการไดโ้ดยมวีนัครบก าหนด และ
ก าหนดจุดส าคญัทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย 
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ขั้นตอนท่ี 4 

ประเมินความก้าวหน้า  
สง่เสรมิใหน้ายกสโมสรท าเป้าหมายใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอและตดิตามความกา้วหน้าที ่Rotary Club Central 
เพือ่ทีท่่านจะสามารถทบทวนเป้าหมายเหล่านัน้ก่อนการไปเยีย่ม ควรพดูคุยถงึความกา้วหน้าของสโมสรกบั
นายกสโมสรในระหว่างการเยีย่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากท่ีผู้ว่าการภาคได้มอบหมายสโมสรต่าง ๆ ให้ท่านดแูลแล้ว ควรใช้ 
My Rotary เพื่อเรียนรู้ให้มากขึ้นเก่ียวกบัสโมสร และใช้ Rotary Club 
Central เพื่อตรวจสอบเป้าหมายของสโมสร 
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3.4 การเยี่ยมสโมสร 

 
เม่ือทราบว่าสโมสรด าเนินการอย่างไรแล้ว ท่านจะสามารถหากลยุทธ์ท่ีจะสนับสนุน
สโมสร และวางแผนงานการเยี่ยมท่ีจะเป็นประโยชน์ได้ 

 
ควรวางแผนไปเยีย่มสโมสรต่าง ๆ อย่างน้อย 4 ครัง้ในหนึ่งปี (บางสโมสรอาจจะตอ้งการการสนับสนุนมากกว่า
นัน้) เตรยีมการไปเยีย่มของท่านโดย: 

• ทบทวนเป้าหมายของสโมสร การบรจิาคใหม้ลูนิธ ิรายงานสมาชกิภาพ และกจิกรรมโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์ที ่Rotary Club Central 

• ใช ้Assistant Governor Club Visit Planner เพือ่ช่วยในการวางแผนการเยีย่ม 
 
การเยีย่มสโมสรมกัจะเป็นในระหว่างการประชุมปกตขิองสโมสร  
 
ค าแนะน าส าหรบัการเย่ียมสโมสร  

• ก่อนการเยีย่ม ควรสอบถามนายกสโมสร นายกรบัเลอืกและนายกนอมนีิ (หากมกีารเลอืกแลว้) ว่าพวกเขา
ตอ้งการอะไรบา้งจากท่านหรอืภาค  

• ย ้าเตอืนเรื่องต่าง ๆ หรอืขอ้มลูขา่วสารทีส่ าคญัจากภาค 
• สง่เสรมิงานอบรมต่าง ๆ ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้โดยการแจง้สมาชกิว่าจะไดร้บัประโยชน์อย่างไรในการเขา้ร่วม 

โดยเจาะจงประเดน็ 
• ใชก้ารเยีย่มของท่านเพือ่พฒันาความสมัพนัธก์บัผูน้ าและสมาชกิสโมสร 
• ร่วมงานกจิกรรมของสโมสรในขณะอยู่ทีส่โมสร ยิง่ท่านมสีว่นร่วมและเป็นทีส่งัเกตเหน็ไดม้ากเท่าใด ท่าน

กจ็ะถูกมองว่าเขา้ถงึไดแ้ละคอยช่วยเหลอืมากขึน้เท่านัน้ 
 
แนวทางอื่นในการสานสมัพนัธก์บัสโมสร  

การไปเยีย่มดว้ยตนเองอาจจะไม่สามารถท าไดบ้่อย ๆ ขึน้อยู่กบัระยะทางตามภูมศิาสตร ์จ านวนสโมสรทีท่่าน
สนบัสนุนและประเภทของการสนับสนุนทีส่โมสรตอ้งการ แต่ท่านยงัคงสามารถสานสมัพนัธก์บัสมาชกิสโมสร
ทางโทรศพัท ์วดิโีอแชทและอเีมล ไม่ว่าจะกบัแต่ละบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม 
 
การพดูคุยกบันายกสโมสรเป็นการสว่นตวัสามารถสรา้งสายสมัพนัธ ์และช่วยใหท้ัง้ท่านและนายกสโมสรจดัการ
กบัความตอ้งการเฉพาะเรื่องและประเดน็ทีม่คีวามอ่อนไหวได ้และยงัเป็นช่วงเวลาทีด่ใีนการตรวจสอบ
ความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสรดว้ย 
 
การเป็นผูน้ าในการประชุมกลุ่มนายกสโมสรแบบพบปะกนัหรอืทางโทรศพัท ์ยงัช่วยนายกสโมสรในการพฒันา
ความสมัพนัธเ์พือ่ทีพ่วกเขาจะสามารถเรยีนรูแ้ละสนับสนุนซึง่กนัและกนัได ้
 
 
 



28   I   พืน้ฐานปฏบิตังิานของผูช้่วยผูว้่าการภาค  

การเข้าถึงสโมสร  
วธิกีารทีท่่านเขา้ถงึสโมสรสามารถท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในการทีพ่วกเขาจะยอมรบัการท างานกบั
ท่าน ดคู าแนะน าจากอดตีผูช้่วยผูว้่าการภาคในการพฒันาความสมัพนัธท์ีม่ ัน่คงกบัสโมสร 
 
① สร้างความสมัพนัธก์บัสโมสรเพื่อท าให้เกิดความเช่ือถือ  

ดว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
• ไปเยีย่มสโมสรใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดใ้นปีของท่าน 
• ท าตวัใหว้่างและเขา้ถงึได้ 
• เขา้ร่วมกจิกรรมทางสงัคมเพือ่ใหผู้น้ าสโมสรได้ท าความรูจ้กักบัท่าน 
• ยกย่องความส าเรจ็ของสมาชกิสโมสรในการประชุมต่าง ๆ 

 
② มีความเหน็อกเหน็ใจ  

รบัฟังสมาชกิของสโมสรทีท่่านดแูล ใหแ้นวทางและค าแนะน า รูว้่าเวลาใดทีค่วรจะเขา้ถงึมากทีสุ่ดเพือ่มใิห้
เป็นการแทรกแซง 

 
③ แจ้งสมาชิกว่าพวกเขาจะสามารถคาดหวงัอะไรได้บ้างจากท่าน 

สโมสรอาจจะลงัเลทีจ่ะตดิต่อกบัท่านเกี่ยวกบับางสถานการณ์เพราะไม่มัน่ใจว่าผูช้่วยผูว้่าการภาคจะ
สามารถช่วยได ้ตอ้งท าใหรู้ว้่าพวกเขาสามารถคาดหวงัในตวัท่าน และท่านสามารถเสนออะไรใหพ้วกเขา
ไดบ้า้ง 

 
④ ตระหนักว่าแต่ละสโมสรด าเนินการแตกต่างกนั 

การจดจ าว่ามไิดม้เีพยีงแนวทางเดยีวทีจ่ะบรหิารสโมสรจะช่วยใหท้่านและผูว้่าการภาคมคีวามคาดหวงัที่
เป็นจรงิไดเ้กีย่วกบัเป้าหมายของสโมสรและวธิกีารทีส่โมสรจะท างานกบัท่าน 

 
⑤ เข้าใจความท้าทายเฉพาะตวัของสโมสร 

สิง่ทีไ่ดผ้ลดใีนสถานการณ์หนึ่ง อาจจะไม่ไดช้่วยในอกีสถานการณ์หนึ่ง ควรพดูคุยกบัผูน้ าสโมสรเพือ่ให้
เขา้ใจถงึสาเหตุของปัญหารวมทัง้จุดแขง็เฉพาะตวัของสโมสร ใชส้ิง่ทีท่่านเรยีนรูเ้พือ่แนะน าพวกเขาถงึ
วธิกีารแกไ้ขปัญหาและกลยุทธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
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3.5 จดัการสนับสนุนของท่านใหต้รงกบัความตอ้งการ  

สโมสรทุกสโมสรมจุีดแขง็และจุดอ่อนแตกต่างกนัไป ผูช้่วยผูว้่าการภาคตอ้งช่วยสโมสรใหป้ระสบความส าเรจ็
โดยการใหค้ าแนะน าและทรพัยากรทีต่รงกบัความตอ้งการเฉพาะตวัของแต่ละสโมสร ท าตามขัน้ตอนต่อไปนี้
เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึความทา้ทายของสโมสร และจดัการสนับสนุนของท่านใหต้รงกบัความตอ้งการของสโมสร 
 

①  บ่งช้ีปัญหาและสาเหต ุ 
รบัฟังผูน้ าสโมสรและตัง้ถามค าถามทีไ่ตร่ตรองมาอย่างดแีลว้ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าท่านเขา้ใจไม่เพยีงแต่ปัญหา แต่ยงั
รวมถงึสาเหตุของปัญหาดว้ย ทดลองท าตามเทคนิคการตัง้ค าถามดงันี้: 

1. บนัทกึปัญหา 
2. ค าถาม: เหตุใดจงึเกดิปัญหานี้ หากสาเหตุคอืพฤตกิรรมของใครบางคน ตอ้งคน้หาว่าแรงจูงใจของ

พฤตกิรรมนัน้คอือะไร 
3. เปลีย่นค าตอบแต่ละขอ้ไปเป็นค าถามต่อไปว่าเหตุใด 
4. ท าตามขัน้ตอนที ่2 และ 3 ซ ้า ๆ จนกว่าจะพบสาเหตุของปัญหา 

 
ท่านยงัสามารถขอใหส้โมสรท าการตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี(Rotary Club Health Check) และ
ท าการส ารวจสมาชกิเพือ่เรยีนรูใ้นสิง่ทีส่มาชกิชอบและไม่ชอบเกีย่วกบัสโมสร ใชค้ าตอบทีไ่ดร้บัเพือ่ช่วยในการ
ก าหนดสาเหตุของปัญหา  
 
ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาท่ีใช้ได้จริงแก่สโมสร  
หลงัจากทีท่่านไดค้น้พบสาเหตุของปัญหา จดัการใหส้โมสรปฏบิตักิารโดยสอบถามความคดิเหน็ของพวกเขาใน
การแกไ้ขปัญหานัน้ 
 

②  สร้างสโมสรท่ีต่ืนตวัอยู่เสมอ  
สโมสรทีต่ื่นตวัอยู่เสมอ (Vibrant Club) จะท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วม ด าเนินโครงการทีม่คีวามหมายและทดลอง
ความคดิเหน็ใหม่ๆ ช่วยสโมสรของท่านใหม้คีวามตื่นตวัมากขึน้โดยการใชก้ารปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดตามรายการ
ขา้งล่างนี้ 
 
สโมสรท่ีต่ืนตวัอยู่เสมอ  
ช่วยสโมสรใหเ้ตบิโตขึน้โดยการแนะน าแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุเหล่านี้ 

1) จดัท าแผนระยะยาว (Make Long-Term Plans) 
 สอบถามสโมสรว่าพวกเขาตอ้งการจะเป็นอย่างไรในอกี 3-5 ปีขา้งหน้า ตอ้งการสมาชกิภาพทีม่ี

ความหลากหลายมากขึน้หรอืไม่ พวกเขาสนใจในการท าใหชุ้มชนมคีวามเกีย่วขอ้งกบักจิกรรม
สโมสรมากขึน้หรอืไม่ หรอืสนใจในการท าโครงการทีม่คีวามหมายมากขึน้หรอืไม่ 
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 ช่วยใหส้โมสรบรรลุเป้าหมายเหล่านี้และมากกว่านี้โดยการใหจ้ดัท าแผนกลยุทธแ์ละก าหนด
เป้าหมายทีส่ามารถบรรลุไดใ้น 3-5 ปี 

 
2) ก าหนดเป้าหมายประจ าปี (Set Annual Goals) 
 การบรรลุเป้าหมายระยะยาวจะงา่ยขึน้เมื่อมกีารแบ่งออกเป็นเป้าหมายประจ าปีทีเ่ลก็ลง  Rotary 

Club Central สามารถช่วยสโมสรในการเปลีย่นวสิยัทศัน์ไปสูเ่ป้าหมายเลก็ ๆ ทีส่ามารถบรรลุผลได้
รวดเรว็ขึน้ 

 
3) จดัการประชุมท่ีน่าสนใจ (Hold Engaging Meetings) 
 การประชุมทีใ่หข้อ้มลูข่าวสารและมชีวีติชวีาจะท าใหส้มาชกิมคีวามตื่นเตน้เกีย่วกบัสโมสร  
 
 ท่านควรแนะน าใหส้โมสรใช้แบบส ารวจความพงึพอใจของสมาชกิ (Member Satisfaction Survey) 

เพือ่เรยีนรูส้ ิง่ทีส่มาชกิชอบและไม่ชอบเกีย่วกบัการประชุม และรบัฟังความคดิเหน็เพือ่การปรบัปรุง 
 
4) สร้างแผนงานการส่ือสาร (Have a Communication Plan) 
 สง่เสรมิใหแ้ต่ละสโมสรมแีผนการสือ่สารทีเ่ขม้แขง็เพือ่ใหส้โมสรสามารถแจง้สมาชกิและชุมชน

เกีย่วกบัตวัสโมสรเองและกจิกรรมต่าง ๆ  ได ้ แผนงานควรจะรวมถงึแนวทางทีจ่ะรวมเอาสมาชกิที่
ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองเขา้ไวด้ว้ย เช่น ยอมใหพ้วกเขามสีว่นร่วมผ่านบรกิาร Video 
Conference 

 
5) พยายามให้มีความต่อเน่ืองในการเป็นผู้น า (Strive for Continuity in Leadership) 
 การทีจ่ะบรรลุแผนระยะยาวนัน้ สโมสรตอ้งการผูน้ าทีไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งตัง้แต่แรกในการก าหนด

เป้าหมายและการตดัสนิใจ ความต่อเนื่องในการเป็นผู้น าสามารถช่วยได ้
 
 แนะน าใหส้โมสรทีท่่านดแูลแต่งตัง้คณะกรรมการซึง่มวีาระหลาย ๆ ปีโดยมปีระธานในปัจจุบนั 

ประธานรบัเลอืก และอดตีประธานอยู่ในคณะกรรมการแต่ละชุด 
 
6) ลงมติยอมรบัข้อบงัคบัท่ีเหมาะกบัสโมสร (Adopt Bylaws that Suit the Club) 
 ขอ้บงัคบัของสโมสรโรตารทีี่แนะน ามวีตัถุประสงคท์ีจ่ะใหส้โมสรปรบัใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของ

สโมสร ในขณะทีส่โมสรมวีวิฒันาการไป ขอ้บงัคบัของสโมสรกค็วรจะแสดงถงึการปฏบิตัติามจรงิ
ของสโมสร ท่านตอ้งแนะน าใหผู้น้ าสโมสรดงึสมาชกิเขา้มามสีว่นร่วมในการก าหนดแนวทางของ
สโมสร โดยการทบทวนขอ้บงัคบัสโมสรทุกปี และแนะน าใหป้รบัขอ้บงัคบัใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 
7) พฒันาความสมัพนัธภ์ายในสโมสร (Develop Relationships Within the Club) 
 ผูท้ีม่คีวามชื่นชอบในสโมสรมกัจะเป็นสมาชกิทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ สโมสรสามารถท าใหส้มาชกิมี

ความสมัพนัธก์บัสโมสรไดโ้ดย 
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• จดังานกจิกรรมทางสงัคมและการเป็นเครอืข่ายที่จะใหเ้วลาแก่พวกเขาในการท าความรูจ้กักนั
และกนัไดด้ขีึน้ 

• น าเสนอโปรแกรมการเป็นพีเ่ลีย้งเพือ่ช่วยใหส้มาชกิใหม่สรา้งมติรภาพไดร้วดเรว็ขึน้ 
 
8) จบัคู่กิจกรรมให้ตามความสนใจของสมาชิก (Match Members’ Activities to Their 

Interests) 
 สมาชกิมสีว่นร่วมในกจิกรรมทีพ่วกเขาสนใจจรงิหรอืไม่ สมาชกิทีม่สี่วนรว่มในกจิกรรมทีช่ื่นชอบ

มกัจะมคีวามมุ่งมัน่มากขึน้ 
 
 สง่เสรมิสโมสรใหท้ าการส ารวจสมาชกิอยา่งสม ่าเสมอเพื่อดวู่าสมาชกิมคีวามสนใจในสิง่ใด และ

วางแผนกจิกรรมทีพ่วกเขาชื่นชอบ 
 
 สโมสรยงัสามารถขอใหส้มาชกิใหม่พฒันาโปรแกรมและกจิกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ ซึง่จะช่วย

ใหพ้วกเขารูส้กึว่ามคีุณค่า ใหพ้วกเขาไดส้นบัสนุนในสิง่ทีส่โมสรก าลงัท าและใหพ้ลงัแก่พวกเขาใน
การก าหนดแนวทางของสโมสร 

 
9) ให้ค าแนะน าแก่สมาชิกในการเป็นผู้น า (Coach Members to Lead) 
 สโมสรสามารถช่วยสมาชกิในการพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าโดยการมอบหมายใหพ้วกเขามี

บทบาทในการประชุมหรอืขอใหเ้ป็นพีเ่ลีย้งผูท้ีม่าใหม่ 
 
 แจง้เตอืนใหส้โมสรไปเยีย่มชมศูนยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center) อย่างสม ่าเสมอเพือ่ดวู่ามี

หลกัสตูรใหม่ ๆ อะไรบา้งทีพ่วกเขาจะสามารถใชเ้พือ่การพฒันาความเชีย่วชาญของตนเอง 
 
 สโมสรยงัสามารถใชก้ารส ารวจเพือ่ดวู่าสมาชกิตอ้งการจะพฒันาทกัษะอะไรบา้ง เอกสาร 

Leadership in Action Leader's Guide ยงัช่วยใหส้โมสรออกแบบโปรแกรมการอบรมทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

 
10) สร้างคณะกรรมการท่ีปฎิบติังานได้จริง (Create Practical Committees) 
 สโมสรทีต่ื่นตวัอยู่เสมอใชค้ณะกรรมการต่าง ๆ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและใหโ้อกาสสมาชกิในการมี

สว่นร่วม 
 
 สโมสรขนาดใหญ่อาจจะประสบความส าเรจ็มากขึน้ไดโ้ดยการตัง้คณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ

เพิม่เตมิ สโมสรขนาดเลก็อาจจะตอ้งควบรวมคณะกรรมการเพือ่หลกีเลีย่งการทีส่มาชกิตอ้งท างานใน
หลายบทบาทจนกลายเป็นมงีานมากเกนิไป 

 
 สโมสรทุกขนาดควรจะพจิารณาทบทวนคณะกรรมการของสโมสรในทุก ๆ ปีเพือ่ใหม้ัน่ใจว่ามี

ประสทิธภิาพ 
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 เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดจ้าก เป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ: แผนผูน้ าสโมสรของทา่น (Be a Vibrant Club: 
Your Club Leadership Plan) 

 

③ เช่ือมโยงสโมสรเข้ากบัทรพัยากร  
แจง้สโมสรเกีย่วกบัเครื่องมอืและทรพัยากรทีส่ามารถช่วยสโมสรในการจดัการกบัความทา้ทายและกลายเป็น
สโมสรทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ พจิารณาความคดิเหน็ดงัต่อไปนี้: 

• สง่เสรมิใหส้โมสรใช ้Club Planning Assistant เพือ่คน้หากลยุทธส์ าหรบัความทา้ทายเฉพาะเรื่อง 
• แนะน าทางเลอืกเพือ่สนองตอบความตอ้งการของสมาชกิ เช่น : 

o เริม่ตน้สโมสรในรูปแบบใหม่ 
o น าเสนอประเภทสมาชกิทางเลอืกหรอืใชร้ปูแบบการประชุมทีแ่ตกต่างออกไป 
o ลดความคาดหวงัเกีย่วกบัการเขา้ประชุม 
o ลดความถีข่องการประชุม 

• เชื่อมโยงสโมสรทีท่ าไดด้ใีนเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะกบัสโมสรทีต่อ้งใชค้วามพยายามในเรื่องนัน้ 
• แนะน าบุคคลในภาคทีส่ามารถช่วยได ้

 
ดทูรพัยากรเพิม่เตมิทีเ่พจ Membership ที ่My Rotary  
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3.6 ทรพัยากร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถแนะน าทรพัยากรดงัต่อไปนี้ทีจ่ะช่วยสโมสรในการปรบัปรุงประสบการณ์ของสมาชกิ 
 
Membership resources – ดรูายการทรพัยากรสมาชกิภาพแบบสมบูรณ์ที ่My Rotary 
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/membership 
 
Club Planning Assistant – ใชเ้พือ่พฒันากลยุทธใ์นการจดัการความทา้ทายเฉพาะเรื่องของสโมสร 
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_8798Eo0G60tlbsV 
 
Membership Assessment Tools – ประเมนิสโมสรของท่านเพือ่บ่งชีส้มาชกิมุ่งหวงั ท าใหส้มาชกิภาพมี
ความหลากหลาย เขา้ใจความตอ้งการของสมาชกิปัจจุบนั และเรยีนรูว้่าเหตุใดสมาชกิจงึลาออก 
https://my.rotary.org/en/document/membership-assessment-tools 
http://www.rotarythailand.org/doc/file/801TH_1118(1115).pdf (ภาษาไทย) 
 
การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check) – บ่งชีเ้รื่องทีเ่ป็นปัญหาและท า
การเปลีย่นแปลงตามค าแนะน าเพือ่ท าใหส้โมสรมคีวามสมัพนัธก์บัสมาชกิและชุมชน 
https://my.rotary.org/en/document/rotary-club-health-check 
http://www.rotarythailand.org/doc/file/rc_health_check-2540TH-220(516).pdf (ภาษาไทย) 
 
ทางเลือกความยืดหยุ่นของสโมสร (Club Flexibility Options) – พจิารณาประเภทต่าง ๆ ของสโมสร 
สมาชกิภาพ และรปูแบบการประชุมเพือ่คน้หาสิง่ทีเ่หมาะกบัท่าน 
https://my.rotary.org/en/club-flexibility 
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3.7 สรุป  
 
จดจ าค าแนะน าเหล่านี้เมื่อท่านท างานกบัสโมสร: 

• สรา้งความสมัพนัธก์บัผูน้ าสโมสรเพือ่ใหพ้วกเขาเปิดรบัการสนับสนุนจากภาคไดง้่ายขึน้ 
• ช่วยผูน้ าสโมสรในการก าหนดและจดัการเป้าหมาย 
• ไปเยีย่มและตรวจสอบกบัสโมสรอย่างสม ่าเสมอ 
• ใหค้ าแนะน าและชีแ้นะสโมสรในการคน้หาทางแกไ้ขปัญหา  
• แจง้แก่ผูว้่าการภาคและทมีงานภาคอย่างสม ่าเสมอว่าสโมสรทีท่่านดแูลเป็นอย่างไร   
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บทที ่4  

จดัใหก้ารเยีย่มของผูว่้าการภาคเกิดประโยชน ์

สูงสุด  (Maximizing Governor Visits) 

 

4.1 ภาพรวม 

ผูว้่าการภาคตอ้งไปเยี่ยมแต่ละสโมสรอย่างน้อยหน่ึงครัง้ในระหว่างปี ไม่ว่าจะเป็นการเยีย่มแบบแยกทลีะสโมสร
หรอืในระหว่างการประชุมร่วมหลายสโมสร เป้าหมายของการไปเยีย่มคอืการกระตุ้นและใหแ้รงบนัดาลใจแก่
สมาชกิ และใหก้ารสนบัสนุนในระดบัภาคเพือ่การปรบัปรุงชุมชนของสโมสร 
 
ในระหว่างการเยีย่ม ควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัสโมสรทีต่อ้งใชค้วามพยายามอย่างมาก  และชื่นชมสโมสร
ทีป่ระสบความส าเรจ็ การเยีย่มเป็นโอกาสทีส่ าคญัส าหรบัสโมสร 
 
การเยีย่มสโมสรอย่างมปีระสทิธภิาพสามารถน าไปสู่: 

• ความสมัพนัธท์ีใ่หผ้ลดกีบัสโมสร 
• การเพิม่ความรูส้กึว่าสโมสรไดร้บัการสนับสนุนจากภาค 
• สง่เสรมิและกระตุน้สโมสรใหย้อมรบัความคดิรเิริม่ใหม่ ๆ ของโรตาร ี
• ความสมัพนัธท์ีแ่นบแน่นมากขึน้กบัผูน้ าสโมสร 

 

วิธีการทีผู่ช้่วยผูว่้าการภาคจะช่วยได ้ 

ผูช้่วยผูว้่าการภาคเป็นสว่นส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารเยีย่มสโมสรนี้ประสบความส าเรจ็ เพราะมคีวามสมัพนัธใ์นการ
ท างานอย่างใกลช้ดิกบัสโมสร ท่านจงึเขา้ใจถงึความตอ้งการและสามารถจดัเตรยีมการเยีย่มแต่ละครัง้ใหผู้ว้่า
การภาคและผูน้ าสโมสรได ้
 

จดัท าตารางเวลาการเยี่ยม  

ผูว้่าการภาค ผูช้่วยผูว้่าการภาคและผูน้ าสโมสรควรท างานร่วมกนัเพือ่ตดัสนิใจเกีย่วกบัช่วงเวลาดทีีสุ่ดส าหรบั
การเยีย่ม ผูว้่าการภาคไดร้บัเงนิทุนจากโรตารซีึง่คาดการณ์ว่าผูว้่าการภาคจะไปเยีย่มสโมสรในบรเิวณใกลก้นั
อย่างต่อเนื่อง 
 

ค าแนะน าในการจดัท าตารางเวลาการเยีย่ม 
1. จดัเตรยีมการเยีย่มใหป้ระจวบกนักบังานทีส่ าคญัของสโมสร เช่น 

• โปรแกรมการฉลองสารตราตัง้ 
• การเฉลมิฉลองหรอืการปฐมนิเทศสมาชกิใหม่ 
• การมอบรางวลั 
• งานมลูนิธโิรตาร ี
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2. จดัท าตารางเวลาการเยีย่มส าหรบัสโมสรใหม่หรอืสโมสรทีต่อ้งใชค้วามพยายามอย่างมาก และสโมสรอื่นที่
ตอ้งการความเอาใจใสเ่ป็นพเิศษตัง้แต่ตน้ปีโรตาร ีหากไม่สามารถไปเยีย่มดว้ยตนเองอกีครัง้หนึ่ง ใหต้ดิตาม
ผลภายหลงัในระหว่างปีและขอใหผู้ช้่วยผูว้่าการภาคตรวจสอบใหบ้่อยขึน้ 

 
3. จดัเตรยีมการดา้นโลจสิตกิส ์เช่น โรงแรมและอาหารใหพ้รอ้มส าหรบัผูว้่าการภาคและคู่ครอง (หากเดนิทาง

มาดว้ย) 
 
4. ดสูถานทีต่ ัง้ของสโมสรและเวลาทีจ่ะตอ้งใชใ้นการเดนิทาง 
 
5. สง่เสรมิใหส้โมสรเชญิโรทาแรคเทอรแ์ละอนิเทอรแ์รคเทอรม์าร่วมในการเยีย่ม หรอืตดิต่อกบัสโมสร                

โรทาแรคทเ์พือ่ก าหนดเวลาในการสานสมัพนัธ์ 
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4.2 ในระหว่างการเยี่ยม 

 
 
 
 

ในระหว่างการเยีย่ม ท่านอาจจะตอ้งการหารอืเกีย่วกบัสถานภาพของสโมสรและใหแ้รงจงูใจแก่สมาชกิ 
 

การประชุมกบัสโมสร  
เมื่อไปเยีย่มสโมสร ควรเตรยีมตวัไปเยีย่มชมโครงการ ร่วมงานหรอืพธิกีารซึ่งมคีวามส าคญัต่อสโมสร ใน
ระหว่างการเยีย่ม ท่านอาจจะปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

• พบกบัคณะกรรมการบรหิารเพือ่พดูคุยเกีย่วกบัสถานภาพของสโมสรกบันายกสโมสร และผูน้ าอื่น ๆ 
ของสโมสรก่อนการประชุมเตม็รปูแบบ 

• ท าใหม้ัน่ใจว่าธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรสอดคลอ้งกบัเอกสารธรรมนูญของโรตาร ี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หลงัจากการประชุมสภานิตบิญัญตัขิองโรตาร ี

• สง่เสรมิใหผู้น้ าสโมสรใชก้ารตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี(Rotary Club Health Check) เพือ่
บ่งชีป้ระเดน็ทีต่อ้งการการเอาใจใส ่แลว้จงึสรา้งแผนสมาชกิภาพเพือ่รบัมอืกบัประเดน็เหล่านัน้ 

• เขา้ร่วมประชุมสโมสรหรอืประชุมกจิกรรมสโมสร และพูดคุยกบัสมาชกิเกีย่วกบักจิกรรมของสโมสร 
ประเดน็ต่าง ๆ และวธิกีารทีภ่าคสามารถสนับสนุนความพยายามของสโมสร 

• ใชเ้วลาเพือ่รบัฟังเรื่องทีห่่วงใยของสมาชกิและผูน้ าสโมสร 
• มอบรางวลั หากการไปเยีย่มของท่านเกดิขึน้ในเวลาเดยีวกบังานพธิกีารยกย่อง 

 
การพดูคุยอย่างเปิดเผยกบัผูน้ าสโมสรจะน าไปสูค่วามสมัพนัธท์ี่ใหผ้ลดตีลอดทัง้ปี 
 
บทบาทของผูช้่วยผูว้่าการภาคคอืการเป็นทรพัยากรส าหรบัทัง้สโมสรและผูว้่าการภาค ท่านจะสือ่สารขอ้มลู
ยอ้นกลบัและความคดิเหน็ของผูว้่าการภาคแก่สโมสรหลงัจากการเยีย่ม ตอ้งมัน่ใจว่าท่านมสีว่นร่วมตลอดเวลา
ในการเยีย่ม รวมทัง้การประชุมกบัคณะกรรมการบรหิาร 
 

ใหแ้รงจูงใจแก่สโมสร  

ในฐานะผูว้่าการภาค ท่านมโีอกาสทีจ่ะชกัจงูและใหแ้รงจงูใจแก่โรแทเรยีนมากมายในระหว่างการเยีย่มสโมสร 
การพดูคุยของท่านควรจะสรา้งผลกระทบทีย่ ัง่ยนืต่อสมาชกิ 
 
ส่ิงท่ีควรพดูถึง  
สุนทรพจน์ของท่านคอืโอกาสทีจ่ะใหข้่าวสารและใหค้วามรูก้ระจ่างแก่ผูค้น ใชเ้รื่องราวและตวัอย่างต่าง ๆ ใน
การแสดงใหเ้หน็ถงึวธิกีารเขา้ถงึ ดงัต่อไปนี้ 

• อธบิายถงึคตพิจน์ของประธานโรตารสีากลและวธิกีารทีส่โมสรจะน าไปปฏบิตั ิ

ใชก้ารเยีย่มของท่านในการท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วม และเน้นความส าคญัถงึ
บทบาทของภาคในการสนบัสนุนสโมสร 
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• เน้นว่าผูน้ าภาคสามารถช่วยสมาชกิได ้ยกตวัอย่างเช่น การช่วยเหลอืในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ หรอื
โดยการเชื่อมโยงสโมสรต่าง ๆ พรอ้มใหร้ายละเอยีดการตดิต่อกบัผูน้ าภาคเหล่านัน้ 

• สง่เสรมิใหส้โมสรสรา้งประสบการณ์ทีเ่ป็นผลดแีก่สมาชกิทุกคนและเตอืนว่าพวกเขาสามารถท าการ
เปลีย่นแปลงต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะปรบัใหเ้ขา้กบัสมาชกิใหม่และสมาชกิปัจจุบนั 

• เน้นถงึประเดน็ส าคญัของโรตารสีากลและของภาค 
• ยกยอ่งโครงการดเีด่นของสโมสรและการเสยีสละของโรแทเรยีนแต่ละบุคคล 
• อธบิายหรอืเน้นถงึความคดิรเิริม่ของโรตาร ีและตอบค าถามหรอืความห่วงใยต่าง ๆ ของสมาชกิสโมสร 

 
การเตรยีมตวัเป็นกุญแจสูสุ่นทรพจน์ทีป่ระสบความส าเรจ็ ดรูายละเอยีดดงัต่อไปนี้ว่าท่านจะสามารถเตรยีมการ
ส าหรบัและวางโครงร่างของสุนทรพจน์อย่างไร 

1. จดัเตรียมสุนทรพจน์ฉบบัสัน้ให้เรียบร้อย – เตรยีมพรอ้มทีจ่ะปรบัสุนทรพจน์ใหส้ัน้ลง ในกรณีทีไ่ม่มี
เวลามากอย่างทีค่าดหวงั 

2. พยายามจบัความสนใจของผู้ฟัง – เริม่ต้นดว้ยประโยคเปิดทีม่พีลงั เช่น ค าถามหรอืถอ้ยแถลงที่
กระตุน้ใหเ้กดิความคดิซึง่จะท าใหผู้ฟั้งมสีว่นร่วมในทนัททีนัใด 

3. ใช้รปูแบบการสนทนาท่ีเป็นกนัเอง – หลกีเลีย่งการอ่านสไลดท์ีน่ าเสนอ แบ่งเป็นขอ้ๆ แทนการเขยีน
บรรยายสุนทรพจน์เตม็รปูแบบ 

4. บอกเล่าเร่ืองราวส่วนตวั – การแสดงใหเ้หน็ถงึช่วงเวลาทีน่่าจดจ าในชวีติของท่านกบัโรตารจีะท าให้
ผูฟั้งมสีว่นร่วม 

5. จดัท าสุนทรพจน์ให้ตรงกบัความต้องการ – เน้นถงึสมาชกิสโมสร โครงการและความส าเรจ็อื่น ๆ ที่
โดดเด่น 

6. ปิดท้ายด้วยการเรียกร้องให้ปฏิบติั – ความคดิเหน็หรอืความรูส้กึทีต่อ้งการใหผู้ฟั้งเกบ็ไปคดิ สิง่ทีท่่าน
ตอ้งการใหผู้ค้นท า 

7. ฝึกฝน – การซกัซอ้มสุนทรพจน์ล่วงหน้าจะช่วยใหรู้ส้กึว่ามัน่ใจและไดเ้ตรียมพรอ้ม 
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4.3 เตรียมการเยี่ยม  

ผู้ช่วยผู้วา่การภาค 
ท่านอยู่ในต าแหน่งทีจ่ะเตรยีมการใหผู้น้ าสโมสรและผูว้่าการภาคส าหรบัการเยีย่ม ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการ
เยีย่มจะประสบความส าเรจ็โดยการจดัท าวาระการประชุม ท างานร่วมกบัผูน้ าสโมสร และเรยีนรูเ้กีย่วกบั
เป้าหมาย ความส าเรจ็และความทา้ทายต่าง ๆ ของสโมสร 
 
จดัท าวาระการประชุม 
เริม่ตน้โดยการท างานกบัสโมสรเพือ่จดัท าวาระ แผนงานเดยีวกนัอาจจะใชไ้ม่ไดผ้ลดกีบัทุกสโมสร แต่วาระการ
ประชุมควรจะรวมถงึเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

• การปรกึษาหารอืเกีย่วกบัความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสร 
• เวลาส าหรบัคณะกรรมการบรหิารสโมสรเพือ่น าเสนอแผนงานของคณะกรรมการ กจิกรรม และความส าเรจ็ 
• การยกย่องโครงการของสโมสร 
• รายงานจากผูว้่าการภาคเกี่ยวกบัความคดิรเิริม่ของภาคและประเดน็โรตารทีีส่ าคญั 
• เวลาส าหรบัการพจิารณาแนวโน้มสมาชกิภาพ 
• เวลาส าหรบัค าถามต่าง ๆ และการอภปิรายแบบเปิดกวา้ง 

 
เตรียมตวัให้ผู้น าสโมสร  

• สรา้งความตื่นเตน้โดยการสนบัสนุนใหผู้น้ าสโมสรสง่เสรมิการเยีย่มบนเวบ็ไซตข์องสโมสรผ่านโซเซยีล
มเีดยีและในสารสโมสร 

• เสนอแนะสโมสรใหย้กย่องสมาชกิในระหว่างการเยีย่ม หรอืเตรยีมการใหผู้ว้่าการภาคมอบรางวลั หรอืรบั
สมาชกิใหม่ 

• สง่เสรมิสโมสรในเรื่องต่าง ๆ ดงันี้ 
o ใสเ่ป้าหมายที ่Rotary Club Central หากยงัไม่ไดด้ าเนินการ 
o ทบทวนความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมาย และพจิารณาถงึขวญัและก าลงัใจของสมาชกิ 
o บ่งชีค้ าถามหรอืความห่วงใยทีส่โมสรตอ้งการจะปรกึษาหารอืกบัผูว้่าการภาค 
o จดัเตรยีมรายงานเกี่ยวกบัแผนงานของคณะกรรมการ กจิกรรม และความส าเรจ็ 

 
ท างานกบัผู้ว่าการภาค  

• บ่งชีส้โมสรทีต่อ้งการการเยีย่มตัง้แต่ตน้ปี รวมทัง้สโมสรใหม ่สโมสรทีม่สีมาชกิน้อย หรอืสโมสรทีไ่ม่
บรรลุมาตรฐานขัน้ต ่า ปรกึษาหารอืถงึจุดแขง็ จุดอ่อน และความตอ้งการของสโมสรกบัผูว้่าการภาค ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกบัขัน้ตอนทีเ่ป็นไปไดอ้ย่างละเอยีดเพือ่การปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 

• จดัเตรยีมประวตัโิดยย่อของสโมสร รวมทัง้สถานภาพของโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ การมสี่วนร่วมใน
ทุนสนับสนุนของมลูนิธโิรตาร ีความพยายามในเรื่องภาพลกัษณ์ และแนวโน้มสมาชกิภาพ 

• พดูคุยเกีย่วกบัความส าเรจ็หรอืความทา้ทายของแต่ละสโมสร 
• สรุปวาระครัง้สุดทา้ยกบัผูว้่าการภาค 
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ผูว่้าการภาค  

กุญแจสูก่ารเยีย่มทีป่ระสบความส าเรจ็คอื การใชเ้วลาในการเขา้ใจถงึเป้าหมาย ความส าเรจ็ และความทา้ทาย
ของแต่ละสโมสร ซึง่ท่านสามารถท าไดโ้ดย 
 พจิารณาความก้าวหน้าของสโมสรไปสูเ่ป้าหมายที ่Rotary Club Central และพจิารณาการประเมนิ

สโมสรก่อนหน้านี้ 
 พจิารณาทบทวนรายงานสมาชกิภาพ มลูนิธแิละการบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรและภาค ที ่Rotary 

Club Central เพือ่ใหเ้หน็ภาพรวมว่าแต่ละสโมสรไดด้ าเนินการในแต่ละเรื่องเหล่านี้อย่างไร 
 ท างานกบัผูช้่วยผูว้่าการภาคเพือ่พจิารณาถงึจุดแขง็ จุดอ่อน และความตอ้งการของแต่ละสโมสร

เพือ่ทีจ่ะตรวจสอบในระหว่างการเยีย่ม 
 ดเูวบ็ไซต ์เพจโซเซยีลมเีดยี และจดหมายขา่วของแต่ละสโมสรเพือ่เรยีนรูเ้กี่ยวกบักจิกรรมและยกย่อง

ความส าเรจ็ของสโมสร 
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4.4 ประเมินสโมสร (Rating Clubs) 

ขัน้ตอนสุดทา้ยของการไปเยีย่มแต่ละครัง้คอืการรายงานเกีย่วกบัสถานภาพของสโมสรที ่Rotary Club Central 
ผูว้่าการภาคและผูช้่วยผูว้่าการภาคควรใช ้Club Rating เพือ่รายงานความเขม้แขง็ ความทา้ทาย และกจิกรรม
ของแต่ละสโมสร 
 
ค าแนะน าส าหรบัการประเมนิสโมสรมุ่งหมายทีจ่ะช่วยในการก าหนดมาตรฐานการใหค้ะแนนในภาค 
 

สโมสรในภาคของฉนั  

(Clubs in My District) 
 
ดีเยี่ยม (Excellent)   

สโมสรนี้มคีวามเขม้แขง็และตื่นตวัอยู่เสมอ และสมาชกิสโมสรมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมของสโมสรอย่างสม ่าเสมอ 

  
ดี (Good)   สโมสรนี้ ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและมสี่วนร่วม แต่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพได้ 

  
น่าพอใจ (Satisfactory)  สโมสรนี้ปฎบิตักิารอย่างเหมาะสม แต่สามารถปรบัปรุงในหลาย ๆ เรื่องได ้

  
จ าเป็นต้องปรบัปรงุ (Needs Improvement)  สโมสรนี้ตอ้งการความช่วยเหลอือย่างมนีัยส าคญั 

  
ไม่สามารถปฏิบติังาน (Nonfunctional)  

สโมสรนี้ไม่สามารถท าตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบรหิารโรตารี
สากลส าหรบัสโมสรโรตารทีีย่งัปฏบิตังิานอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 

ผูว้่าการภาคสามารถดกูารประเมนิของปีทีอ่ยู่ในต าแหน่งและ 2 ปีก่อนหน้าได ้ผูว้่าการภาครบัเลอืกสามารถดูปี
ปัจจุบนัได ้ผูช้่วยผูว้่าการภาคสามารถดูผลการประเมนิเฉพาะของสโมสรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูลและเฉพาะใน
ปีทีเ่ป็นผูช้่วยผูว้่าการภาคเท่านัน้ ทุกสโมสรควรจะไดร้บัการประเมนิและไดร้บัการยนืยนัการประเมนิภายใน
วนัที ่1 มถิุนายน 
 
ความสอดคล้องของการประเมินสโมสร  
เพราะการประเมนิสโมสรเป็นความคดิเหน็สว่นตวั จงึเป็นเรื่องส าคญัทีผู่ว้่าการภาค ผูว้่าการภาครบัเลอืก       
ผูว้่าการภาคนอมนิี และผูช้่วยผูว้่าการภาค ตอ้งเหน็ชอบหลกัเกณฑใ์นการประเมนิสโมสรร่วมกนั 
 
ความคิดเหน็  
ความคดิเหน็เป็นคุณสมบตัทิีส่ าคญัใน Rotary Club Central และจะเป็นประโยชน์มากในการบนัทกึและตดิตาม
ความกา้วหน้าของสโมสร  การแสดงความคดิเหน็สามารถช่วยท าใหก้ารประเมนิสโมสรมคีวามชดัเจน และ

ขัน้ตอนสุดท้ายของการประเมินสโมสร (Finalize Club Ratings) 
ไม่ควรสรุปขัน้ตอนสุดทา้ยของการประเมนิสโมสรจนกว่าจะไดต้รวจสอบความถูกตอ้งการประเมนิของทุกสโมสร  
เมื่อสรุปครัง้สุดทา้ย การประเมนิสโมสรทัง้หมดในปีโรตารนีัน้จะถูกปิดลอ้คและไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้แมว่้า
ท่านจะยงัคงสามารถแกไ้ขความคดิเหน็ในช่วงวาระการท างานของท่านไดก้ต็าม 
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ก าหนดการสือ่สารทีช่ดัเจนระหว่างผูช้่วยผูว้่าการภาคและผูว้่าการภาค ผูซ้ึง่ควรจะใส่ความคดิเหน็หลงัจากการ
เยีย่มสโมสรแต่ละครัง้  

 
ดีเยี่ยม (Excellent) 

• เพิม่สมาชกิในปีทีผ่่านมา 
• ใสเ่ป้าหมายและความส าเรจ็ที ่Rotary Club Central  
• สมาชกิสว่นใหญ่บรจิาคใหมู้ลนิธโิรตาร ี
• สโมสรมสีว่นร่วมในทุนสนับสนุนระดบัภาคและระดบัโลกมากมาย 

 
ดี (Good) 

• ในปีทีผ่่านมาสมาชกิเพิม่ขึน้หรอืเหมอืนเดมิ  
• ใสเ่ป้าหมายและความส าเรจ็บางอย่างที ่Rotary Club Central  
• ครึง่หนึ่งของสมาชกิบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตาร ี
• สโมสรมสีว่นร่วมในทุนสนับสนุนระดบัภาคและระดบัโลกเลก็น้อย 

 
น่าพอใจ (Satisfactory) 

• สมาชกิภาพมจี านวนเท่าเดมิหรอืลดลงในปีทีผ่่านมา 
• ใสเ่ป้าหมายบางสว่นที ่Rotary Club Central  
• น้อยกว่าครึง่หนึ่งของสมาชกิบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตาร ี 
• สโมสรมสีว่นร่วมในทุนสนับสนุนระดบัภาค 

 
จ าเป็นต้องปรบัปรงุ (Needs improvement) 

• สมาชกิภาพลดลงในปีทีผ่่านมา  
• ไม่ไดใ้สเ่ป้าหมายที ่Rotary Club Central  
• สมาชกิน้อยมากทีบ่รจิาคใหม้ลูนิธโิรตาร ี
• สโมสรไม่มสีว่นร่วมในทุนสนบัสนุน 

 
ไม่สามารถปฏิบติังาน (Non-functional) 

• มกีารประชุมน้อยกว่าเดอืนละ 2 ครัง้ 
• สโมสรไม่ด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิน่หรอืชุมชน

ระหว่างประเทศทีส่โมสรใหบ้รกิาร  
• เจา้หน้าทีส่โมสรไม่ยอมรบัการเยีย่มจากผูช้่วยผูว้่าการภาคหรอืผูว้่าการภาค  
• สโมสรไม่ช าระค่าบ ารุงภาคหรอืค่าบ ารุงโรตาร ี

 ผูว้่าการภาค ผูว้่าการภาครบัเลอืกและผูช้่วยผูว้่าการภาคสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบั
เกณฑก์ารประเมนิและหาตวัอย่างของการประเมนิในแต่ละประเภททีช่ดัเจนและคงเสน้คงวา เช่น 
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• ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสามารถให้ความคิดเหน็และดกูารประเมินของสโมสรท่ีได้รบัมอบหมาย
ให้ดแูลเท่านัน้  

• ผู้ว่าการภาคและผู้ว่าการภาครบัเลือกสามารถให้ความคิดเหน็และดกูารประเมินของทุก
สโมสรในภาค  

• สโมสรทุกสโมสรไม่สามารถดกูารประเมินสโมสรได้เลย 
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4.5 สรุป  

ท่านพรอ้มแลว้ทีจ่ะด าเนินการเยีย่มของผูว้่าการภาค โปรดจ าค าแนะน าในการเตรยีมการดงัต่อไปนี้  
1) จดัท าก าหนดการเพือ่เยีย่มสโมสรทีต่อ้งใชค้วามพยายามอย่างยิง่ตัง้แต่ตน้ปี และตดิตามสโมสร

เหล่านี้ตลอดทัง้ปี 
2) สรา้งความตื่นเตน้ในหมู่ผูน้ าสโมสรเพือ่ใหพ้วกเขาสง่เสรมิการเยีย่ม 
3) เรยีนรูใ้หม้ากทีสุ่ดเกี่ยวกบัความส าเรจ็และความทา้ทายของสโมสร 
4) จดัใหม้กีารพดูคุยกบัแต่ละสโมสรใหเ้ป็นแบบเฉพาะตวั 
5) ท าการประเมนิอย่างรอบคอบและใหค้วามคดิเหน็ที ่Rotary Club Central หลงัจากการเยีย่มแต่ละครัง้ 
 

ผูว้่าการภาคทีเ่คยใชแ้นวทางนี้ ไดร้ายงานถงึประสบการณ์ทีด่ใีนระหว่างการเยีย่มสโมสรทัง้ส าหรบัตนเองและ
สโมสร 
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ภาคผนวก 

หนา้ที่ความรบัผิดชอบของทีมผูน้  าภาค  

(District Leadership Team Responsibilities) 
 

เอกสารชุดน้ีใหโ้ครงร่างหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการผูน้ าภาค ใชใ้นการพจิารณาว่าใครจะ
เหมาะสมทีสุ่ดกบัคณะกรรมการทีย่งัมตี าแหน่งว่าง 
 

คณะกรรมการศิษยเ์ก่า (Alumni Committee) 

คณะกรรมการชุดนี้หาหนทางใหส้โมสรและภาคสามารถท าใหศ้ษิยเ์ก่ามสีว่นร่วมในการหาทุน สมาชกิภาพ และ
ความพยายามในการบ าเพญ็ประโยชน์ของโรตาร ี
 
คณุสมบติั 
ควรจะเป็นผูท้ี:่ 

• เป็นศษิยเ์ก่าโรตาร ี
• มปีระสบการณ์ทางดา้นวชิาชพีในการท างานกบัศษิยเ์ก่า 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ท างานกบัคณะกรรมการภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่คณะกรรมการสมาชกิภาพ มลูนิธ ิทุนการศกึษา และ
โปรแกรม (ตวัอย่างเช่น อนิเทอรแ์รคท ์ไรลา เยาวชนแลกเปลีย่นของโรตาร)ี เพือ่ท าใหศ้ษิยเ์ก่ามสีว่น
ร่วมในกจิกรรมของสโมสรและภาค 

• บ่งชีศ้ษิยเ์ก่าและทกัษะหรอืสถานภาพ (การพูด การจดัการโครงการ สมาชกิมุ่งหวงั ผูบ้รจิาคใหม้ลูนิธ ิ
และโปรแกรมโรตาร ีฯลฯ) และช่วยสโมสรและภาคในการสานสมัพนัธก์บัศษิยเ์ก่าเหล่านี้ 

• สรา้งความตระหนกัถงึวธิกีารท างานร่วมกบัศษิยเ์ก่าเพือ่รกัษาความสมัพนัธข์องพวกเขากบัโรตาร ี
• สง่เสรมิใหศ้ษิยเ์ก่ารายงานขอ้มลูแก่โรตารสีากลเพือ่สรา้งประวตัทิี ่My Rotary และท างานร่วมกบั

กรรมการต่าง ๆ ของภาคเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าโรตารสีากลรบัทราบถงึอดตีผูม้สีว่นร่วมในโปรแกรมนัน้ ๆ 
• ท าตามนโยบายความเป็นส่วนตวัและการปกป้องเยาวชน และกฎหมายทอ้งถิน่ 
• สนบัสนุนและประสานงานกบัสมาคมศษิยเ์ก่าและงานกจิกรรมศษิยเ์ก่าตามความจ าเป็น 

ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะตอ้ง: 

• ศกึษาแผนการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานการปฎบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee 
Basics) และคณะกรรมการศษิยเ์ก่าภาคระดบักลาง (District Alumni Committee Intermediate) ที่
ศูนยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• เขา้ร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค (DTTS) 
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ผูช้่วยผูว่้าการภาค (Assistant Governors) 

ผูช้่วยผูว้่าการภาคใหแ้รงจงูใจและการสนับสนุนกลุ่มสโมสรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูล พวกเขาไดร้บัการแต่งตัง้
ในวาระ 1 ปีและอาจจะท าหน้าทีไ่ดม้ากถงึ 3 วาระตดิต่อกนั จ านวนของผูช้่วยผูว้่าการภาคควรจะแสดงถงึ
องคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น ขนาดของภาค ความจ าเป็นทางดา้นภาษา ภูมศิาสตร ์และจ านวนทีส่มดุลของสโมสร
ทีเ่ขม้แขง็และอ่อนแอ ภาคจะรบัผดิชอบในการสนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่ผูช้่วยผูว้่าการภาคในการท าหน้าที ่

คณุสมบติั  
หลกัเกณฑข์ัน้ต ่าส าหรบัผูช้่วยผูว้่าการภาค: 

• เป็นสมาชกิสามญัของสโมสรในภาคทีจ่่ายค่าบ ารุงครบถ้วนมาแลว้อย่างน้อย 3 ปี 
• ท าหน้าทีเ่ป็นนายกสโมสรครบ 1 ปีบรบิูรณ์ หรอืเป็นนายกก่อตัง้อย่างน้อย 6 เดอืน 

 
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิ: 

• มคีวามรูเ้กีย่วกบัสโมสร ภาค และโรตาร ีรวมทัง้นโยบายและเครื่องมอืออนไลน์ของโรตาร ี
• เคยแสดงใหเ้หน็ถงึทกัษะและคุณสมบตัขิองความเป็นผูน้ า ซึง่รวมทัง้การฟัง การสือ่สาร การให้

แรงจงูใจ การเขา้ถงึได ้คุณธรรม และการท างานเชงิรุก 
• มสีว่นร่วมในงานกจิกรรมของภาคอย่างสม ่าเสมอ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  

• ไปเยีย่มแต่ละสโมสรอย่างสม ่าเสมอเพือ่หารอืเกีย่วกบักจิกรรม ทรพัยากร และโอกาสต่าง ๆ ของ
สโมสร 

• สนบัสนุนสโมสรในการตัง้และท าใหบ้รรลุเป้าหมาย หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาความทา้ทายต่าง ๆ 
แกไ้ขความขดัแยง้ และท าตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการบรหิารงานของภาคและโรตารสีากล 

• ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างสโมสรกบัคณะกรรมการภาค 
• ประเมนิศกัยภาพในการเตบิโตของสโมสรและเป็นพีเ่ลีย้งใหผู้น้ าสโมสรในเรื่องกลยุทธท์ีจ่ะช่วยให้

สโมสรประสบความส าเรจ็ 
• สง่เสรมิการมสีว่นเกีย่วขอ้งของสโมสรในกจิกรรมของภาคและคณะกรรมการต่าง ๆ 
• แจง้ใหผู้ว้่าการภาคทราบถงึความกา้วหน้าของสโมสรอยู่เสมอ 
• เรยีนรูเ้กีย่วกบัความคดิรเิริม่ต่าง ๆ ของโรตารทีีเ่ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
• พดูคุยเกีย่วกบัสถานภาพของสโมสรกบัผูร้บัหน้าทีต่่อจากท่าน 

ข้อก าหนดของการอบรม 
ผูช้่วยผูว้่าการภาคจะตอ้ง: 

• ศกึษาแผนการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานการปฏบิตังิานของผูช้่วยผูว้่าการภาค (Assistant Governor 
Basics) ทีศู่นยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก 
• เขา้ร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
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คณะกรรมการบริการชุมชน (Community Service Committee) 

คณะกรรมการชุดนี้สง่เสรมิโปรแกรม กจิกรรม และทรพัยากรทีเ่กีย่วกบัการบรกิารชุมชน บรกิารดา้นอาชพี 
และบรกิารเยาวชน ควรพจิารณาแต่งตัง้คณะอนุกรรมการกลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี(RCC) 
 
คณุสมบติั  
ควรจะเป็น: 

• อดตีผูว้่าการภาค 
• อดตีผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารภีูมภิาค 
• อดตีผูช้่วยผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารภูีมภิาค 
• โรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ีม่ปีระสบการณ์ในการวางแผนงานและด าเนินความพยายามในการ

บ าเพญ็ประโยชน์ 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ใหแ้รงจงูใจแก่สโมสรในการท างานร่วมกบัสมาชกิในชุมชนเพือ่บ่งชี้ประเดน็ทีพ่วกเขาสามารถ 
ตอบสนองผ่านโครงการเพือ่เพือ่นมนุษย ์

• ใหค้วามส าคญักบัความพยายามในการบ าเพญ็ประโยชน์ที่ประสบความส าเรจ็ ค าแนะน าทีม่ปีระโยชน์
โปรแกรมของโรตารแีละทรพัยากรทีจ่ะช่วยท าใหโ้ครงการมคีวามเขม้แขง็ 

• สง่เสรมิการบรกิารดา้นอาชพีโดยสนบัสนุนสมาชกิสโมสรใหใ้ชค้วามสามารถพเิศษ และทกัษะดา้น
วชิาชพีเพือ่วางแผนและด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 

• สง่เสรมิใหส้โมสรก่อตัง้กลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี(RCC) และสง่เสรมิใหเ้ขา้ร่วมการประชุม
ของ RCC ของภาคเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ 

• ร่วมมอืกบัคณะกรรมการอื่น ๆ ของภาค เช่น คณะกรรมการบรกิารระหว่างประเทศและมลูนิธโิรตารี
ของภาค 

• ช่วยคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์สโมสรในการท าหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพวกเขา 
• จดัการประชุมในระดบัภาคส าหรบัประธานคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์สโมสรในช่วงเวลา

ของการประชุมใหญ่ภาค การอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค และการรวมกลุ่มในเรื่องอื่น ๆ 
เพือ่ใหโ้อกาสในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และสง่เสรมิโครงการ 

• บ่งชีแ้นวทางทีส่โมสรและองคก์รบ าเพญ็ประโยชน์ในทอ้งถิน่สามารถร่วมมอืกนัในโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์ โดยการแบ่งปันขอ้มลูและช่วยสโมสรในการก าหนดเป้าหมาย 

• รอ้งขอรายงานโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็จากประธานบรกิารชุมชนของสโมสรอย่างสม ่าเสมอ เพือ่
การสง่เสรมิผ่านการสือ่สารรายเดอืนของผูว้่าการภาคและ Rotary Showcase และสง่ต่อไปยงัโรตารี
สากลซึง่อาจจะไดร้บัการตพีมิพ ์ 

• จดันิทรรศการแสดงโครงการบรกิารชุมชนดเีด่นในการประชุมภาคและโซน 
• ประสานงานกจิกรรมบรกิารชุมชน บรกิารดา้นอาชพีและบรกิารเยาวชนทัว่ทัง้ภาค 
• สง่เสรมิทรพัยากรส าหรบัการบ าเพญ็ประโยชน์และการมสีว่นร่วม รวมทัง้กลุ่มมติรภาพโรตาร ีกลุ่ม

ปฏบิตักิารโรตาร ีและเครอืข่ายทรพัยากรของภาค 
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• อ านวยการจดัการยกย่องในระดบัภาคแก่สโมสรหรอืบุคคลทีส่ง่เสรมิหลกัการของโรตาร ีรวมทัง้การ
บรกิารดา้นอาชพี และการส่งเสรมิพลงัและท าใหค้นหนุ่มสาวมสีว่นร่วม 

• สง่เสรมิโอกาสใหส้โมสรในการท างานร่วมกบัพนัธมติรในโครงการและการบ าเพญ็ประโยชน์ของโรตาร ี
• ประสานงานกบัประธานอนิเทอรแ์รคท ์ไรลา และการแลกเปลีย่นชนรุ่นใหม่ เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าจะมี

การสือ่สารเกีย่วกบักจิกรรมของคนหนุ่มสาวทัง้หมด 

คณะอนุกรรมการกลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี(RCC) มหีน้าทีร่บัผดิชอบดงันี้ 
• สง่เสรมิความเขา้ใจและการมสีว่นร่วมในโปรแกรม RCC ผ่านการประชุมภาคและการตดิต่อกบัสโมสร

อย่างสม ่าเสมอ 
• ช่วยสโมสรในการก่อตัง้ RCC 
• สง่เสรมิสโมสรใหห้าทรพัยากรส าหรบัโครงการของ RCC ที ่Rotary Showcase  
• บ่งชีโ้ครงการ RCC ทีป่ระสบความส าเรจ็เพื่อการสง่เสรมิบนเวบ็ไซตข์องภาค ในการสือ่สารรายเดอืน

ของผูว้่าการภาค และที ่Rotary Showcase 
• เกบ็บนัทกึสถานภาพของ RCC และกจิกรรม และแจง้แก่ผูว้่าการภาคและโรตารสีากลเป็นระยะ 

ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะตอ้ง: 

• ศกึษาแผนการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee Basics) 
ทีศ่นูยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
 

คณะกรรมการสง่เสรมิการประชุมใหญ่โรตารี (Convention Promotion Committee) 

คณะกรรมการชุดนี้สง่เสรมิการเขา้ร่วมประชุมใหญ่ (Rotary International Convention) ประจ าปีของโรตารสีากล 
แก่สมาชกิทัว่ทัง้ภาค 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ีม่ลีกัษณะดงันี้:  

• มปีระสบการณ์ในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่โรตาร ี
• ประสบการณ์ดา้นการตลาด 
• ทกัษะการพูดในทีส่าธารณะ 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
• เขา้รว่มประชุมของสโมสรและภาคเพือ่สง่เสรมิการประชุมใหญ่ 
• เป็นแหล่งขอ้มลูและสือ่ต่าง ๆ ของการประชุมใหญ่ในทอ้งถิน่ 
• ช่วยกรรมการสง่เสรมิการประชุมใหญ่ของโรตารสีากลในระดบัโซนทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ง่เสรมิการ

ประชุมในภาคของท่าน 
• ตดิต่อกบัผูล้งทะเบยีนมุ่งหวงั 
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• จดัท าบทความและขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการประชุมใหญ่เพือ่ลงในจดหมายข่าวของภาค หนงัสอื
ท าเนียบของภาค และสิง่พมิพอ์ื่น ๆ  

• แปลขอ้มลูขา่วสารของการประชุมใหญ่ทีส่ าคญัเป็นภาษาทอ้งถิน่ 
• เพิม่ลิง้ค ์convention.rotary.org บนเวบ็ไซตข์องภาค 

 
คณะกรรมการสง่เสรมิการประชุมใหญ่ยงัท าหน้าทีด่งัต่อไปนี้ดว้ย: 

• จดักลุ่มทวัรข์องภาคไปร่วมการประชุมใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีไ่ปร่วมประชุมครัง้แรก) 
• เชญิสมาชกิมุ่งหวงัไปร่วมประชุมใหญ่ (สว่นมากภาคทีเ่ป็นเจา้ภาพ) 
• ท าการรณรงคก์ารตลาดและสง่เสรมิการประกวดต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิการประชุมใหญ่ของ 

โรตารสีากลจดั 

ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะตอ้ง: 

• ศกึษาแผนการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee Basics) 
ทีศู่นยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
 

คณะกรรมการประชุมใหญ่ภาค (District Conference Committee) 

คณะกรรมการชุดนี้วางแผนงานและสง่เสรมิการประชุมใหญ่ภาค (DC) และช่วยใหบ้รรลุผลส าเรจ็ในการมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมากทีสุ่ด 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นผูว้่าการภาครบัเลอืก ผูว้่าการภาคนอมนิี หรอืโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้: 

• มปีระสบการณ์ในการประสานงานการประชุมหรอือุตสาหกรรมการตอ้นรบั 
• มทีกัษะเกีย่วกบัสือ่ การประชาสมัพนัธ ์หรอืการตลาดอยา่งมอือาชพี 
• ทกัษะการพูดในทีส่าธารณะ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• แนะน าสถานทีจ่ดัประชุมใหญ่ภาคและจดัเตรยีมระบบการจดัการขอ้มลูและทรพัยากร (Logistics) 
• จดัการเรื่องการเงนิของการประชุมใหญ่ภาคเพือ่ใหป้ระสบความส าเรจ็ในการมผีูร้่วมประชุมมากทีสุ่ด 
• สง่เสรมิการเขา้ร่วมประชุมใหญ่ภาค โดยใหค้วามส าคญัแก่สมาชกิใหม่ สโมสรใหม่ และการเป็นผูแ้ทน

จากทุกสโมสร 
• เชญิแขกจากภายนอก เช่น สือ่ ผูน้ าชุมชน และผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จากโปรแกรมของโรตาร ี
• พจิารณาจดัเวลาในการประชุมเพือ่รายงานเกีย่วกบักจิกรรมของมลูนิธโิรตาร ีหากไม่มกีารประชุมอื่นใด

ของภาคยื่นขอ้เสนอหรอืมแีผนทีจ่ะเสนอรายงานนัน้ 
• จดัใหม้โีปรแกรมทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ใหแ้รงจงูใจ และใหข้อ้มลูขา่วสาร 
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ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะตอ้ง: 

• ศกึษาแผนการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee Basics) 
ทีศู่นยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• พจิารณาขา่วสารและทรพัยากรทีเ่พจ District Conference ที ่My Rotary 
• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 

 
 
คณะกรรมการความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ว่มกนั (Diversity, 

Equity and Inclusion - DEI) 

คณะกรรมการชุดนี้สนับสนุนความพยายามของสมาชกิ สโมสร และภาคในการเพิม่และท าใหส้มาชกิมคีวาม
หลากหลายและมสีว่นร่วม คณะกรรมการยงัส่งเสรมิแนวปฏบิตัแิละนโยบายเกีย่วกบัความหลากหลาย ความ
เสมอภาค และการอยู่ร่วมกนั แก่สมาชกิ ผูม้สีว่นร่วมในโครงการและชุมชน และควรจะแสดงใหเ้หน็ถงึความ
หลากหลายของภาคและการอยู่ร่วมกนัของสมาชกิสโมสรโรตารแีละโรทาแรคท ์และผูร้่วมโครงการ ประธาน
ควรจะมวีาระ 3 ปี 
 
คณุสมบติั 
ควรจะเป็นโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอร:์ 

• มปีระสบการณ์ในการเป็นผูน้ ากจิกรรม DEI  
• มปีระสบการณ์หรอืการศกึษาเกีย่วกบั DEI อย่างมอือาชพี 
• ประสบการณ์อื่น ๆ เกีย่วกบั DEI 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• จดัการอบรม DEI โดยการร่วมมอืกบัคณะกรรมการฝึกอบรมภาค 
• ประเมนินโยบายและค าแนะน าของภาคในมุมมองของ DEI และแนะน าใหม้กีารเปลีย่นแปลงทีจ่ าเป็น

เพือ่การปรบัปรุง 
 
ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะตอ้ง: 

• เรยีนรูห้ลกัสตูรพืน้ฐาน DEI  และหลกัสตูร DEI ระดบักลาง (Basic and Intermediate DEI) ทีศู่นยก์าร
เรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• บ่งชีป้ระเดน็ DEI ในทอ้งถิน่และภูมภิาค 
• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 

 
คณะกรรมการการเงนิ (Finance Committee) 

คณะกรรมการชุดนี้ควบคุมดแูลกองทุนของภาคโดยการตรวจสอบ และแนะน าจ านวนค่าธรรมเนียมภาครายหวั   
ดแูลรายรบัรายจ่ายทัง้หมดของภาค จดัเตรยีมงบประมาณประจ าปี และรายงานการเงนิของภาคแก่สโมสรและ
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จดัการค่าใชจ่้ายของผูว้่าการภาค เหรญัญกิภาคท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการการเงนิ
และมสีทิธิล์งคะแนนเสยีง โรตารสีากลไม่แนะน าใหผู้ว้่าการภาคหรอืผูว้่าการภาครบัเลอืกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการเงนิ ประธานควรจะท าหน้าทีใ่นวาระ 3 ปี 
 
คณุสมบติั 
ควรจะเป็นโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ีม่คีุณสมบตัดิงันี้:  

• เคยเป็นเหรญัญกิของสโมสรมาก่อน 
• มปีระสบการณ์ทางดา้นบญัชหีรอืการเงนิ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ร่วมมอืกบัผูว้่าการภาคในการจดัท างบประมาณของภาคเพือ่สง่ใหส้โมสรอย่างน้อย 4 สปัดาหก์่อนการ
อนุมตัเิหน็ชอบในการประชุมของนายกสโมสรรบัเลอืก 

• ตรวจสอบและแนะน าจ านวนค่าบ ารุงภาครายหวั ค่าบ ารุงรายหวัตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากนายกรบัเลอืก     
3 ใน 4 ทีก่ารสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก (PETS) หรอืการอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค 
(DTA) หรอืมคีะแนนเสยีงส่วนใหญ่จากผูแ้ทนสโมสรทีม่สีทิธิล์งคะแนนเสยีง (Electors) ทีอ่ยู่ในที่
ประชุมและลงคะแนนเสยีงในการประชุมใหญ่ของภาค (DC) 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารเกบ็บนัทกึรายรบัและรายจ่ายอย่างเหมาะสม 
• ร่วมมอืกบัผูว้่าการภาคเพิง่ผ่านพน้เพือ่จดัเตรยีมและแจกรายงานการเงนิประจ าปีทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ

อย่างเป็นอสิระแก่ทุกสโมสร เพือ่อภปิรายและอนุมตัเิหน็ชอบในการประชุมของภาค ตามขอ้บงัคบั 
โรตารสีากล (RI Bylaws) ขอ้ 15.060.4 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากรรมการ (ซึง่ควรเป็นเหรญัญกิ) และผูว้่าการภาคตอ้งเป็นผูม้อี านาจลงนามใน
บญัชธีนาคารของภาค การเบกิถอนใด ๆ ตอ้งมลีายมอืชื่อของบุคคลทัง้สอง บญัชธีนาคารจะตอ้งเปิดใน
ชื่อของภาค 

• ท างานร่วมกบัประธานมลูนิธโิรตารภีาคเพือ่จ่ายเงนิทุนสนบัสนุนและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดเ้กบ็บนัทกึ
กจิกรรมทุนสนับสนุนอย่างเหมาะสมเพือ่ใชใ้นการรายงาน 

• จดัการกระบวนการเงนิกองทุนของผูว้่าการภาค คอื ก าหนดว่าค่าใชจ่้ายใดทีม่สีทิธใิชไ้ด ้จดัท าเอกสาร
ค าแนะน าและวางก าหนดการในการรบัรายงานค่าใชจ่้าย และก าหนดการจดัการขอ้มูลและทรพัยากร 
(Logistics) และความถีข่องการเบกิจ่ายเงนิคนืใหผู้ว้่าการภาค 

 
ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะตอ้ง: 

• ศกึษาแผนการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee Basics) 
และคณะกรรมการการเงนิภาคระดบักลาง (District Finance Committee Intermediate) ทีศู่นยก์าร
เรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
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คณะกรรมการอินเทอรแ์รคท ์(Interact Committee) 

อนิเทอรแ์รคทเ์สนอโอกาสใหผู้ท้ีม่อีายุ 12-18 ปีไดเ้ชื่อมโยงกบัผูเ้ยาวอ์ื่นๆ ในชุมชน ในขณะเดยีวกบัทีพ่ฒันา
ทกัษะความเป็นผูน้ า คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดว้ยโรแทเรยีน โรทาแรคเทอรแ์ละอนิเทอรแ์รคเทอร ์ที่
สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมของสโมสรอนิเทอรแ์รคท ์กรรมการควรท าหน้าที ่2 วาระตดิต่อกนั 
 
คณุสมบติั 
ควรจะเป็น: 

• สมาชกิทีม่ปีระสบการณ์ในอนิเทอรแ์รคท ์ 
• ศษิยเ์ก่าอนิเทอรแ์รคทแ์ละสมาชกิทีม่ศีกัยภาพในการเป็นผูน้ า 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• อบรม ใหแ้รงบนัดาลใจและท าใหส้โมสรน่าสนใจ เพือ่เสนอการพฒันาความเป็นผูน้ าและกจิกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ซึง่ใหพ้ลงัแก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผ่านการเรยีนรูใ้นการบ าเพญ็ประโยชน์  
แนวทางการบรกิารเยาวชนของโรตาร ี

• สง่เสรมิใหส้โมสรโรตารแีละโรทาแรคทอ์ุปถมัภส์โมสรอนิเทอรแ์รคท์ 
• เชื่อมโยงผูร้ว่มโปรแกรมกบัโรตารแีละช่วยพวกเขาในการเปลีย่นถ่ายจากโปรแกรมหนึ่งหรอืกจิกรรม

หนึ่งไปยงัอกีโปรแกรมหนึ่งหรอือกีกจิกรรมหนึ่ง 
• ปกป้องเยาวชนจากการถูกคุกคามทางกาย ทางเพศและจติใจ โดยการออกแบบประสบการณ์ที่

ปลอดภยัและอยู่ร่วมกนัตามนโยบายของโรตารแีละกฎหมายทอ้งถิน่ 
 
ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะตอ้ง: 

• ศกึษาแผนการเรยีนรูพ้ืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee Basics) และ
คณะกรรมการอนิเทอรแ์รคทภ์าคระดบักลาง (District Interact Committee Intermediate) ทีศู่นยก์าร
เรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
 

คณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ (International Service Committee)  

คณะกรรมการชุดนี้ท างานเพือ่สง่เสรมิความพยายามเพื่อมนุษยชาตขิองภาค โดยการใหแ้รงจงูใจแก่สโมสรใน
การมสีว่นร่วมในบรกิารระหว่างประเทศและเชื่อมโยงพวกเขากบัทรพัยากรและพีเ่ลี้ยง  ประธานควรมวีาระ 3 ปี
เพือ่เป็นหลกัประกนัในความต่อเนื่องและความสม ่าเสมอในการพฒันาโครงการทีย่ ัง่ยนืซึ่งท าใหเ้กดิผลกระทบ 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัดิงันี้:  

• อดตีผูว้่าการภาค 
• อดตีผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารภีูมภิาค 
• อดตีผูช้่วยผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารภีูมภิาค 
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• โรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ีม่ทีกัษะในการสรา้งสมัพนัธ ์หรอืการวางแผนงานโครงการ และมี
ประสบการณ์ในโครงการระหว่างประเทศ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• สง่เสรมิใหส้โมสรและภาคมสีว่นเกีย่วขอ้งในการบรกิารระหว่างประเทศ 
• สง่เสรมิทรพัยากรและกลยุทธเ์พือ่ปรบัปรุงโครงการและทุนสนับสนุนระดบัโลกใหด้ขีึน้ 
• ช่วยเหลอืสโมสรในการหาผูร้่วมโครงการระหว่างประเทศ 
• สรา้งเครอืข่ายทรพัยากรของภาคซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ทีม่ปีระสบการณ์ในการวางแผน

งานและด าเนินโครงการ เรื่องทีเ่น้นความส าคญัของโรตาร ี(Rotary’s Areas of Focus) และทุน
สนบัสนุนของโรตาร ีซึง่จะท าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งและช่วยสโมสรใหส้ามารถปรบัปรุงโครงการและทุน
สนบัสนุนระดบัโลกได ้

• บ่งชีแ้ละหาพีเ่ลีย้งทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญทางดา้นเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งโดยร่วมมอืกบั: 
o ผูว้่าการภาค 
o คณะกรรมการมลูนิธโิรตาร ี
o คณะอนุกรรมการทุนสนับสนุน 
o คณะกรรมการบรกิารชุมชน 
o คณะกรรมการศษิยเ์ก่า 
o กลุ่มปฏบิตักิารโรตาร ี(Rotary Action Groups) 
o คณะทีป่รกึษาทางดา้นเทคนิคของมลูนิธโิรตาร ี(The Rotary Foundation Cadre of Technical 

Advisers) 
o ผูแ้ทนโรทาแรคท์ภาค 
o นกัศกึษาทุนสนัตภิาพโรตาร ี
o กลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี(Rotary Community Corps - RCC) 
o สมาชกิชุมชนและผูม้วีชิาชพีจากองคก์รทีเ่ป็นพนัธมติร 

• สนบัสนุนคณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาคโดยการเชื่อมโยงสโมสรทีส่มคัรขอรบัทุนสนบัสนุนของมลูนิธิ
กบัพีเ่ลีย้ง เพือ่ช่วยใหพ้วกเขาสามารถจดัเตรยีมแผนงานโครงการและใบสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนที่
น่าเชื่อถอื  

• สรา้งการสือ่สารทางตรงและความส านกึในความรบัผดิชอบของการบรกิารระหว่างประเทศทุกประเภท 
โดยเน้นความส าคญัทีก่ารเชื่อมโยงสโมสรเขา้กบัเพือ่นผูร้่วมโครงการทีเ่ป็นเจา้ภาพหรอืเพือ่นผูร้่วม
โครงการระหว่างประเทศ และการสง่เสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในการท าโครงการทุนสนบัสนุน
ระดบัโลก 

• ใหแ้รงจงูใจและสนับสนุนสโมสรในความพยายามทีจ่ะร่วมกบัสโมสรต่างประเทศในโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์และทุนสนบัสนุน 
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ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะตอ้ง: 

• ศกึษาแผนการเรยีนรูพ้ืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee Basics) และ
คณะกรรมการบรกิารระหว่างประเทศของภาคระดบักลาง (District International Service Committee 
Intermediate) ทีศู่นยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
 

คณะกรรมการสมาชิกภาพ (Membership Committee) 

คณะกรรมการชุดนี้บ่งชี ้ท าการตลาด และด าเนินกลยุทธใ์นการพฒันาทีเ่หมาะสมกบัภาค และมผีลต่อการ
เตบิโตของสมาชกิภาพดว้ยการเพิม่จ านวนสมาชกิในสโมสรทีม่อียู่แลว้ และการก่อตัง้สโมสรใหม่ในภาค  
ประธานควรมวีาระ 3 ปี 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้: 

• มปีระสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการสโมสรทีเ่กีย่วกบัการพฒันาสมาชกิภาพ 
• ประสบความส าเรจ็ในการเชญิชวนสมาชกิใหมใ่หเ้ขา้ร่วมในโรตาร ี
• มปีระสบการณ์ในการด าเนินโปรแกรมสมาชกิภาพ 
• ประสบความส าเรจ็ในการพฒันากลยุทธเ์พือ่การรกัษาสมาชกิ 
• ประสบความส าเรจ็ในการพฒันาสโมสรใหม่ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
ช่วยประธานสมาชกิภาพสโมสรในหน้าทีร่บัผดิชอบของพวกเขา: 

• ช่วยเหลอืในความพยายามทีจ่ะหาและรกัษาสมาชกิซึง่จะช่วยสโมสรใหบ้รรลุเป้าหมายสมาชกิภาพ 
โดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัสโมสรทีเ่ลก็และอ่อนแอ 

• หาแนวทางทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัสโมสรเพือ่ใหม้คีวามหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกนัมากขึน้
รวมทัง้ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสโมสรเป็นผูแ้ทนองคป์ระกอบของประชากรในวชิาชพีต่างๆ ของชุมชน 

จดัการสมาชกิมุ่งหวงั: 
• จดัการกระบวนการในการมอบหมายผูส้มคัรของสโมสร โดยใชเ้พจ Manage Membership Leads โดย

หารอืกบัผูช้่วยผูว้่าการภาค 
• ตดิตามกบัสโมสร โดยเฉพาะอย่างยิง่หากสโมสรมไิดป้รบัปรุงสถานภาพของผูส้มคัรใหเ้ป็นปัจจุบนั

ในทนัท ี
ช่วยในการกอ่ตัง้ การท าใหต้ัง้อยู่ได ้และการสนับสนุนสโมสรใหม่: 

• บ่งชีชุ้มชนทีย่งัไม่มสีโมสรโรตารหีรอืโรทาแรคทซ์ึง่ควรจะไดร้บัประโยชน์จากการมสีโมสร รวมทัง้
ชุมชนซึง่มรีปูแบบสโมสรทีแ่ตกต่างกนั อนัอาจจะดงึดดูสมาชกิสภาพทีม่คีวามหลากหลาย 

• ช่วยในการก่อตัง้ ท าใหส้ามารถตัง้อยู่ได ้และฟูมฟักสโมสรใหม่ 
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รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการ: 
• แบ่งปันเรื่องราวความส าเรจ็ของสมาชกิภาพ 
• สนบัสนุนกจิกรรมการพฒันาสมาชกิภาพทัว่ทัง้ภาค 

คณะกรรมการชุดนี้ยงัวางแผนงานและด าเนินการประชุมเชงิปฏบิตักิารสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอของภาคโดย
หารอืกบัผูว้่าการภาคและผูฝึ้กอบรมภาค รวมทัง้ประธานสมาชกิภาพของภาคและประธานมลูนิธโิรตาร ี
 
ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะ: 

• ศกึษาแผนการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee Basics) 
และคณะกรรมการการสมาชกิภาพของภาคระดบักลาง (District Membership Committee 
Intermediate) ทีศู่นยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
 

คณะกรรมการการแลกเปลี่ยนชนรุ่นใหม่ (New Generations Service Exchange 

Committee) 

คณะกรรมการน้ีจดัการและสง่เสรมิโปรแกรมการแลกเปลีย่นชนรุ่นใหม่ โอกาสในการพฒันาวชิาชพีและการ
บ าเพญ็ประโยชน์แก่ผูท้ีม่อีายุ 18 - 30 ปี 
 
คณุสมบติั 
ควรจะเป็นโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ีม่คีุณสมบตัดิงันี้: 

• มปีระสบการณ์ในการมสีว่นร่วมในโปรแกรม 
• มคีวามรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัโรตาร ี
• มคีวามกระตอืรอืรน้ในการพฒันาความเป็นผูน้ าของผูใ้หญ่อายุน้อย การพฒันาวชิาชพี การแลกเปลีย่น

ดา้นอาชพีและโปรแกรมการแลกเปลีย่นชนรุ่นใหม่ 
• เคยมปีระสบการณ์ในการท างานกบัเยาวชนแลกเปลีย่นของโรตาร ี 
• สามารถสือ่สารภาษาองักฤษ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ประสานงานกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการแลกเปลีย่นชนรุ่นใหม่ทัว่ทัง้ภาค 
• สง่เสรมิโปรแกรมแก่ผูช้่วยผูว้่าการภาคและสโมสร และส่งเสรมิใหส้มาชกิ ผูร้่วมโปรแกรม และศษิยเ์ก่า

มสีว่นร่วม 
• สรา้งความสมัพนัธก์บัภาคอื่น ๆ ทีม่สีว่นร่วมในโปรแกรมเพือ่สง่เสรมิโอกาสในการแลกเปลีย่น 
• จดัเตรยีมงบประมาณและสง่ใหผู้ว้่าการภาคและคณะกรรมการการเงนิภาคเพือ่ขออนุมตั ิเพือ่ใหเ้ป็น

หลกัประกนัว่าจะไม่มผีูใ้ดไดร้บัประโยชน์ทางการเงนิเป็นการสว่นตวัจากกจิกรรมการแลกเปลีย่น     
ชนรุ่นใหม่ 
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ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะ: 

• ศกึษาแผนงานการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee 
Basics) ทีศู่นยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
 

คณะกรรมการเสนอช่ือ (Nominating Committee) 

คณะกรรมการชุดนี้เสนอชื่อโรแทเรยีนทีม่คีุณสมบตัดิทีีสุ่ดทีจ่ะท าหน้าทีผู่ว้่าการภาค เงือ่นไข (Terms of 
Reference) ของคณะกรรมการชุดนี้ถูกก าหนดขึน้ในการประชุมใหญ่ภาค ตดิต่อกบัผูแ้ทนหน่วยงานสนบัสนุน
สโมสรและภาค (CDS) เพือ่ขอรายละเอยีดได ้
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ท ากระบวนการคดัเลอืกในแนวทางทีร่บัผดิชอบและมเีกยีรตซิึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการของโรตารี 
• สบืคน้และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัดิทีีสุ่ด 
• สมัภาษณ์ผูส้มคัรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผูท้ีส่โมสรหรอืคณะกรรมการเสนอชื่อไดแ้นะน า ผูถู้กสมัภาษณ์แต่

ละคนจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่าทีร่ะบุในประมวลนโยบายของโรตาร ีขอ้ 19.030 
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไม่มสีมาชกิ หรอืสมาชกิส ารอง หรอืผูส้มคัรเป็นสมาชกิของคณะกรรมการเสนอชื่อ 

มสีทิธิไ์ดร้บัการเสนอชื่อในต าแหน่งใด ๆ ทีค่ณะกรรมการนัน้เป็นผูเ้สนอชื่อผูส้มคัร 
 

คณะกรรมการภาพลกัษณ ์(Public Image Committee) 

คณะกรรมการชุดนี้สนับสนุนสโมสรในความพยายามทีจ่ะสง่เสรมิโรตารแีก่บุคคลภายนอก และกระตุน้ให้เกดิ
ความเขา้ใจ ความชื่นชม และการสนบัสนุนโปรแกรมต่าง ๆ ขององคก์ร  นอกจากนี้ ยงัช่วยใหโ้รแทเรยีนเขา้ใจ
ถงึการเผยแพร่โรตารสีู่ภายนอกอย่างมปีระสทิธภิาพ การประชาสมัพนัธท์ีอ่ านวยประโยชน์ และภาพลกัษณ์ใน
ทางบวกว่าจะช่วยท าใหแ้บรนดโ์รตารเีขม้แขง็ 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นอดตีผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์โรตาร ีอดตีผูช้่วยผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์โรตาร ีหรอืผูท้ีม่คีุณสมบตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

• มคีวามเชีย่วชาญในกจิกรรมการประชาสมัพนัธส์โมสร 
• มทีกัษะเกีย่วกบัสือ่ หนงัสอืพมิพ ์การประชาสมัพนัธ ์การสือ่สาร การโฆษณา และการตลาดอย่าง    

มอือาชพี 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ตดิต่อกบัผูว้่าการภาคและประธานคณะกรรมการทีส่ าคญัอยู่เสมอเพื่อใหไ้ดร้บัแจง้ข่าวสารเกี่ยวกบั
โครงการของภาคและกจิกรรมทีส่ามารถสง่เสรมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิกรรมทีท่ าใหส้าธารณชนสนใจ 

• น าโดยการท าเป็นตวัอย่าง และแบ่งปันเรื่องราวทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าสมาชกิของภาคเป็นคนท าจรงิ 
(People of Action) ผ่านโซเชยีลมเีดยีและสือ่อื่นๆ 
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o โพสตเ์รื่องราวของภาคและสโมสรบนโซเชยีลมเีดยี 
o ท าตามแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและค าแนะน าในการท าใหบุ้คคลภายนอกมสีว่นร่วม ซึง่หาไดจ้าก Brand  

Center สบืคน้โอกาสในการเป็นข่าวกบัแหล่งสือ่ต่างๆ ภายในภาคดว้ยค่าใชจ่้ายต ่าทีสุ่ดหรอืไม่มี
ค่าใชจ่้าย 

• สง่เสรมิสโมสรใหจ้ดัล าดบัความส าคญัในการสือ่สารกบัสาธารณชน และสง่เสรมิผลกระทบทีก่ระท า 
o สนบัสนุนสโมสรในการใชเ้วบ็ไซตแ์ละช่องทางโซเชยีลมเีดยีเพือ่รกัษาการมตีวัตนอยู่ในระบบ

ดจิติอลทีเ่ป็นปัจจุบนั และมคีวามสมัพนัธก์บัสาธารณชน 
o สง่เสรมิการใชส้ือ่คนท าจรงิ และแสดงใหเ้หน็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคและสโมสรไดอ้ย่างไร 

• สรา้งความสมัพนัธก์บันกัหนงัสอืพมิพเ์พือ่ใหไ้ด้ลงขา่วเกีย่วกบัโครงการในหนงัสอืพมิพ์ 
• ท างานกบัสโมสรเพือ่ใชท้รพัยากรที ่Brand Center ในการสรา้งสรรค ์และใชโ้ลโกท้ีแ่สดงถงึค าแนะน า

เกีย่วกบัแบรนดข์องโรตาร ีและผลติเอกสารทีเ่ป็นของโรตารอีย่างชดัเจน 
• สง่เสรมิการรณรงคห์ยุดโปลโิอ (End Polio Now) เรื่องทีเ่น้นความส าคญั โครงการทุนสนบัสนุนที่

ประสบความส าเรจ็และกจิกรรมของศษิยเ์ก่า 
• วางแผนและจดัการการประชุมเชงิปฏบิตักิารสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอของภาค โดยการหารอืกบัผูว้่าการ

ภาคและผูฝึ้กอบรมภาค รวมทัง้ประธานสมาชกิภาพและประธานมลูนิธโิรตารภีาค 
 
ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะ: 

• ศกึษาแผนการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานปฏบิตังิานคณะกรรมการภาค (District Committee Basics) และ 
คณะกรรมการภาพลกัษณ์ภาคระดบักลาง (District Public Image Committee Intermediate) ทีศู่นย์
การเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์  

• เขา้ร่วมการประชุมเชงิปฏบิตักิารภาพลกัษณ์ซึง่จดัร่วมกบัการอบรมของโรตาร ี 
• เขา้ร่วมการสมัมนาในภูมภิาคซึง่จดัโดยผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์โรตาร ี(RPIC) 
• เขา้ร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 

 

คณะกรรมการโรทาแรคท ์(Rotaract Committee) 

คณะกรรมการชุดนี้ช่วยผูว้่าการภาคในการเผยแพร่โรทาแรคท ์สง่เสรมิการก่อตัง้สโมสรโรทาแรคทใ์หม่และ
บรหิารงานโรทาแรคทใ์นภาค ประธานโรทาแรคทภ์าค (โรแทเรยีน) และผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าค (โรทาแรคเทอร)์ 
เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการนี้ ซึง่ควรจะมโีรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรเ์ป็นกรรมการในจ านวนเท่า ๆ กนั 
 
คณุสมบติั 
ควรจะเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้: 

• โรแทเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ในการใหค้ าแนะน าและการสนบัสนุนแก่สโมสรโรทาแรคท ์
• โรทาแรคเทอรท์ีม่ปีระสบการณ์การเป็นผูน้ าโรทาแรคท ์ 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
• พฒันาและเผยแพร่จดหมายขา่วของโรทาแรคทภ์าค 
• ด าเนินการและสนบัสนุนการอบรมผูน้ า 
• จดักจิกรรมการสง่เสรมิและขยายโปรแกรมโรทาแรคทท์ัว่ทัง้ภาค 
• ใหค้ าแนะน าและการสนบัสนุนสโมสรโรทาแรคทใ์นการด าเนินโครงการ 
• ประสานงานกจิกรรมร่วมของโรตารแีละโรทาแรคทใ์นภาค 
• ประสานงานกจิกรรมการประชาสมัพนัธส์ าหรบัโรทาแรคทใ์นระดบัภาค 
• วางแผนและด าเนินการประชุมอบรมส าหรบัเจา้หน้าทีส่โมสรโรทาแรคทใ์นภาค 

ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะ: 

• ศกึษาแผนงานการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee 
Basics) และคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคระดบักลาง (District Rotaract Committee Intermediate) ที่
ศูนยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
 

คณะกรรมการมูลนิธโิรตารี (Rotary Foundation Committee) 

คณะกรรมการชุดนี้ช่วยผูว้่าการภาคในการใหค้วามรู ้ใหแ้รงจงูใจ และแรงบนัดาลใจแก่โรแทเรยีนในการมสีว่น
ร่วมในโปรแกรมและการหาทุนของมลูนิธ ิท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างมลูนิธแิละสมาชกิสโมสร  ผูว้่าการ
ภาคเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และลงนามในการอนุมตัใิชเ้งนิ DDF ร่วมกบัประธานคณะกรรมการ ประธานควร
ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะอนุกรรมการทุกคณะและไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความกา้วหน้า
อยู่เสมอ และสนบัสนุนคณะอนุกรรมการเหล่านัน้โดยตรงตามความจ าเป็น ประธานควรมวีาระ 3 ปี 
 
กรรมการมลูนิธโิรตารภีาคท าหน้าทีเ่ป็นประธานคณะอนุกรรมการ 5 คณะในวาระ 3 ปี เพือ่เป็นหลกัประกนัใน
ความต่อเนื่อง 

• การหาทุน – ประสานงานเป้าหมายการหาทุนของภาคส าหรบักองทุนประจ าปี กองทุนโปลโิอพลสัและ 
กองทุนถาวรของโรตาร ีเชญิชวนใหบ้รจิาคและใหค้วามรูแ้ก่โรแทเรยีนเกี่ยวกบัทางเลอืกในการบรจิาค 

• ทุนสนับสนุน – ช่วยสโมสรในการสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนของโรตาร ีและสง่เสรมิการมสีว่นร่วมใน 
ทุนสนับสนุนระดบัภาคและทุนสนับสนุนระดบัโลก 

• โปลิโอพลสั – สนบัสนุนพนัธสญัญาของโรตารใีนการขจดัโปลโิอใหห้มดไป และสง่เสรมิการมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมโปลโิอพลสั 

• ทุนสนัติภาพของโรตารี – สง่เสรมิใหส้โมสรมสีว่นร่วมในโปรแกรมศูนยส์นัตภิาพโรตารแีละจดัการ  
ใบสมคัรของสโมสรใหส้ าเรจ็ 

• การดแูลเงิน – ดแูลการมคีุณสมบตัขิองสโมสรในการมสีว่นร่วมในทุนสนบัสนุน รบัผดิชอบในการ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจเกี่ยวกบัการจดัการทุนสนบัสนุนของโรตารอีย่างรอบคอบ และการใหค้วามรูแ้ก่     
โรแทเรยีนเกี่ยวกบัวธิกีารจดัการทุนสนับสนุนอย่างถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
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ภาคเป็นอสิระทีจ่ะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพือ่สนบัสนุนกจิกรรมและเป้าหมายของภาค ท่านสามารถ
แจง้ชื่อคณะอนุกรรมการอกีมากมาย และบทบาทหน้าทีใ่นระบบออนไลน์ แต่ไม่ไดเ้ป็นขอ้ก าหนด เช่น 

• คณะอนุกรรมการกองทุนประจ าปี 
• คณะอนุกรรมการกองทุนถาวร/เมเจอรก์ฟิท์ 
• ผูป้ระสานงานสงัคมผูบ้รจิาค พอล แฮรสิ 
• คณะอนุกรรมการทุนการศกึษา 
• คณะอนุกรรมการทมีผูฝึ้กอบรมดา้นอาชพี 

 
คณุสมบติั 
ควรเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัดิงันี้: 

• อดตีผูว้่าการภาค  
• อดตีผูช้่วยผูว้่าการภาค 
• อดตีอนุกรรมการภาค 
• อดตีผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารภีูมภิาค 
• อดตีผูช้่วยผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารภีูมภิาค  
• ผูบ้รจิาคเงนิรายส าคญั 
• สมาชกิทีม่ปีระสบการณ์ในโปรแกรมของมลูนิธ ิเรื่องทีเ่น้นความส าคญัของโรตาร ีและทุนสนับสนุน 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของประธาน 

• ช่วยผูว้่าการภาครบัเลอืกในการรวบรวมความคดิเหน็จากสโมสรก่อนทีจ่ะก าหนดเป้าหมายของภาค 
• ช่วยคณะกรรมการฝึกอบรมภาคในการจดัวาระของมลูนิธใินการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก (PETS) 

และการอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค (DTA) 
• วางแผนงานและจดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารเป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอโดยการหารอืกบัผูว้่าการภาค

และผูฝึ้กอบรมภาค รวมทัง้ประธานภาพลกัษณ์และมลูนิธโิรตารขีองภาค 
• สง่เสรมิสโมสรใหจ้ดัโปรแกรมทีเ่กีย่วกบัมลูนิธอิย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี โดยใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษใน

เดอืนพฤศจกิายนซึง่เป็นเดอืนแห่งมลูนิธโิรตาร ี
• ประสานงานในการหาทุนและมสีว่นร่วมในโปรแกรมมลูนิธขิองภาค 
• สง่เสรมิการสนับสนุนทางการเงนิแก่โปรแกรมของมลูนิธ ิโดยสง่เสรมิการบรจิาคอย่างสม ่าเสมอแก่

กองทุนประจ าปี กองทุนโปลโิอพลสั และกองทุนถาวร 
• ท างานร่วมกบัผูว้่าการภาคและผูว้่าการภาครบัเลอืกเพือ่ตดัสนิใจในการใชเ้งนิทุนจดัสรรของภาค (DDF) 
• จดัการเรื่องการกระจายเงนิ DDF และท างานกบัผูว้่าการภาคเพือ่อนุมตักิารใชเ้งนิ DDF 
• ท างานกบัผูว้่าการภาคเพือ่สง่รายงานประจ าปีเกี่ยวกบัการใช ้DDF ใหส้โมสรทุกสโมสร 
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารส่งรายงานทุนสนบัสนุนทีภ่าคอุปถมัภใ์หแ้ก่มลูนิธติรงตามก าหนดเวลา 
• ช่วยเหลอืผูว้่าการภาคในการคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัริบัรางวลัของมูลนิธ ิ
• อนุมตัแิละตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารด าเนินการตามบนัทกึความเขา้ใจของภาคอย่างเหมาะสม รวมทัง้

ช่วยจดัการสมัมนาการจดัการทุนสนับสนุน (Grant Management Seminar) การท าใหภ้าคมคีุณสมบตัิ
เพือ่ใชทุ้นสนบัสนุนของโรตาร ี
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• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสโมสรทีส่นใจเขา้ร่วมในทุนสนับสนุนของโรตารเีป็นสโมสรทีม่คีุณสมบตัิ 
• ยนืยนัว่าสโมสรทีส่มคัรขอรบัทุนสนบัสนุนระดบัโลกมคีณุสมบตัจิรงิ 
• ร่วมมอืกบัประธานบรกิารระหว่างประเทศและผูว้่าการภาคเพือ่บ่งชีโ้รแทเรยีนทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญที่

สามารถรบัหน้าทีเ่ป็นเครอืข่ายทรพัยากรของภาค คอื เป็นทีป่รกึษาและช่วยสโมสรในการพฒันา
โครงการและทุนสนบัสนุนระดบัโลก 

 
ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการทุกคนของคณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาคควรจะตอ้ง: 

• ศกึษาแผนงานการเรยีนรูพ้ืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee Basics) และ
คณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาคระดบักลาง (District Rotary Foundation Committee Intermediate) ที่
ศูนยก์ารเรยีนรูใ้หเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• เขา้ร่วมการสมัมนามลูนิธโิรตารใีนภูมภิาคทีจ่ดัโดยผูป้ระสานงานมูลนิธโิรตารภีูมภิาค 
• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 

 

คณะกรรมการแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารี (Rotary Friendship Exchange Committee) 

สมาชกิโรตารเีรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมอื่นโดยการผลดัเปลีย่นกนัเป็นเจา้ภาพและไปเยอืนอกีภาคหนึ่งผ่านการ
แลกเปลีย่นมติรภาพโรตาร ีคณะกรรมการนี้ส่งเสรมิสมาชกิใหม้สีว่นร่วมในการแลกเปลีย่น 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ีม่คีุณสมบตัดิงันี้: 

• มคีวามรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัโรตาร ี
• มคีวามกระตอืรอืรน้ในโปรแกรมการแลกเปลีย่นมติรภาพโรตาร ีความเขา้ใจในวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั

การพฒันาวชิาชพี การแลกเปลีย่นดา้นอาชพี บรกิารระหว่างประเทศและการดื่มด ่าในวฒันธรรม 
• สามารถสือ่สารภาษาองักฤษ 
• มปีระสบการณ์ทีผ่่านมาในการท างานแลกเปลีย่นผูใ้หญ่ระหว่างประเทศ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• คน้หาพนัธมติรเพือ่การแลกเปลีย่นและท างานร่วมกนัเพื่อวางแผนงานการแลกเปลีย่น 
• สง่เสรมิโปรแกรมแก่สโมสรในภาค 
• ช่วยสโมสรในการหาผูร้่วมโปรแกรมที่มใิช่โรตารซีึง่เขา้ใจในคุณค่าของโรตารเีพือ่การแลกเปลีย่น 
• สง่เสรมิเรื่องราวเกีย่วกบัการแลกเปลีย่น 

 
ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะ: 

• ศกึษาแผนงานการเรยีนรูพ้ืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee Basics) ที่
ศูนยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
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คณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยน (Rotary Youth Exchange Committee) 

โรตารใีหพ้ลงัแก่คนหนุ่มสาวในการพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ า ในขณะเดยีวกบัทีส่่งเสรมิความเขา้ใจระหว่าง
กนัในโลกและสนัตสิุขผ่านการแลกเปลีย่นเยาวชนของโรตาร ีผูว้่าการภาคนอมนิีควรจะท าหน้าทีใ่น
คณะกรรมการเยาวชนแลกเปลีย่นของภาค ประธานไม่ควรท าหน้าทีเ่กนิกว่า 3 วาระตดิต่อกนั ผูว้่าการภาคควร
สง่เสรมิมใิหม้กีารเปลีย่นแปลงคณะกรรมการมากกว่ารอ้ยละ 33 ในเวลาเดยีวกนัเพือ่เป็นหลกัประกนัในความ
ต่อเนื่องของโปรแกรม 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ีม่คีุณสมบตัดิงันี้: 

• มคีวามรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัโรตาร ี
• มคีวามกระตอืรอืรน้ในการแลกเปลีย่นเยาวชนโรตาร ี
• สามารถสือ่สารภาษาองักฤษ 
• เคยเขา้ร่วมประชุมใหญ่เยาวชนแลกเปลีย่นของโรตารเีหนือระดบัภาค 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ประสานงานกจิกรรมการแลกเปลีย่นเยาวชนทัง้รบัเขา้และสง่ออกภายในภาค 
• สือ่สารอย่างสม ่าเสมอกบัโรตาร ีผูว้่าการภาค และสโมสรทีอุ่ปถมัภก์ารแลกเปลีย่น 
• ปกป้องผูร้่วมโปรแกรมทีเ่ป็นเยาวชนจากการล่วงละเมดิทางกาย ทางเพศและทางจติใจ โดยตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจว่าด าเนินการแลกเปลีย่นสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในการรบัรองของโรตารแีละกฎหมายทอ้งถิน่ 
 
ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะ: 

• ศกึษาแผนงานการเรยีนรูพ้ืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee Plan) และ
หลกัสตูร Protecting Youth Program Participants ทีศู่นยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
 

คณะกรรมการโปรแกรมพฒันาการเป็นผูน้ าของเยาวชนโรตารี (ไรลา) (Rotary 

Youth Leadership Awards Committee) 

สโมสรต่างๆ ช่วยพฒันาผูน้ าอายุน้อย ในขณะเดยีวกบัทีใ่หแ้รงบนัดาลใจแก่พวกเขาในการเชื่อมโยงกนัและกนั 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และลงมอืปฏบิตักิารในโรงเรยีนและชุมชนโดยการใหเ้ขา้ร่วมงานกจิกรรมไรลา 
ประธานควรท าหน้าทีไ่ม่เกนิ 3 วาระตดิต่อกนั 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ีม่คีุณสมบตัดิงันี้: 

• มคีวามรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัโรตาร ี
• มปีระสบการณ์ในงานกจิกรรมไรลา ในฐานะผูร้่วมโปรแกรมหรอืผูจ้ดังาน 
• มคีวามกระตอืรอืรน้ในการพฒันาความเป็นผูน้ าของผูใ้หญ่อายุน้อย 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
• ช่วยเหลอืในการจดังานกจิกรรมไรลาในภาค 
• เชื่อมโยงผูน้ าอายุน้อย รวมทัง้อนิเทอรแ์รคเทอร ์โรทาแรคเทอร ์ นกัเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่น มาสู ่   

ไรลาและชุมชนทัว่โลกของโรตาร ี
• ท าใหศ้ษิยเ์ก่าไรลามสีว่นเกีย่วขอ้งกบัโรตารอียู่เสมอ 
• ปกป้องผูร้่วมโปรแกรมทีเ่ป็นเยาวชนจากการล่วงละเมดิทางกาย ทางเพศ และทางจติใจ โดยการ

ออกแบบประสบการณ์ทีป่ลอดภยัและสามารถอยู่ร่วมกนัตามนโยบายของโรตารแีละกฎหมายทอ้งถิน่ 
 
ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะ: 

• ศกึษาแผนงานการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee 
Basics) และหลกัสตูร Get Ready: District RYLA Committee ทีศู่นยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็
สมบูรณ์  

• เรยีนรูห้ลกัสตูร Protecting Youth Program Participants ทีศู่นยก์ารเรยีนรูใ้หเ้สรจ็สมบูรณ์ 
• ทบทวนคู่มอืไรลา และเอกสารแนวทางในการปกป้องเยาวชนของโรตาร ี(Rotary Youth Protection 

Guide) 
• มสีว่นร่วมในการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 

 
คณะกรรมการฝึกอบรม (Training Committee) 

คณะกรรมการชุดนี้สนับสนุนผูว้่าการภาคและผูว้่าการภาครบัเลอืกในการอบรมสโมสรและผูน้ าภาค และดแูล
แผนงานการอบรมโดยรวมของภาค ผูฝึ้กอบรมภาคเป็นประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและมอบหมายหน้าที่
รบัผดิชอบในการประชุมอบรมและหน้าทีต่่าง ๆ ตามความจ าเป็น 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นโรแทเรยีนหรอืโรทาแรคเทอรท์ี่มปีระสบการณ์ในการอบรม การศกึษา หรอืการเป็นวทิยากร
กระบวนการ 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ท างานกบัผูว้่าการภาครบัเลอืก ซึง่จะเป็นผูอ้นุมตัขิ ัน้สุดทา้ยเกี่ยวกบัโปรแกรม ผูบ้รรยาย ผูน้ าการ
อบรม การประเมนิผล และระบบการจดัการขอ้มลูและทรพัยากรส าหรบัการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก 
(PETS) การประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค (DTA) และการสมัมนาอบรมทมีงานภาค 
(DTTS) ซึง่รวมถงึการอบรมผูช้่วยผูว้่าการภาค ส าหรบัภาคทีเ่ขา้ร่วมในการอบรมนายกรบัเลอืกร่วม
ภาค (Multidistrict PETS) ผูว้่าการภาครบัเลอืกจะตอ้งคดัเลอืกกรรมการฝึกอบรมเพือ่พฒันาและ
ด าเนินการอบรมในการสมัมนา 

• ท างานกบัผูว้่าการภาคผูซ้ึง่จะอนุมตัขิ ัน้สดุทา้ยเกีย่วกบัโปรแกรม ผูบ้รรยาย ผูน้ าการอบรม การ
ประเมนิผล และระบบการจดัการขอ้มลูและทรพัยากรส าหรบังานอบรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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• ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัการประชุมเชงิปฏบิตักิารสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอของภาค 
• สนบัสนุนผูฝึ้กอบรมสโมสรตามความจ าเป็น 
• สง่เสรมิงานอบรมของภาค 

 
ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะ: 

• ศกึษาแผนงานการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค (District Committee 
Basics) และคณะกรรมการฝึกอบรมภาคระดบักลาง (District Training Committee Intermediate) ที่
ศูนยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

• มสีว่นร่วมในการสมัมนาฝึกอบรมทมีงานภาค 
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แผนการเยีย่มสโมสรของผูช่้วยผูว่้าการภาค  

(Assistant Governor Club Visit Planner) 
 

รายการนี้จะช่วยท่านในการเตรยีมการเยีย่มสโมสร จดัท าใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของสโมสรและประเภท
ของการเยีย่ม 
 
ก่อนการเยี่ยมสโมสรแต่ละครัง้ 
 ทบทวนบนัทกึและเรื่องราวทีไ่ดป้ฏบิตัใินการเยีย่มครัง้ก่อน และการสือ่สารกบันายกสโมสร 
 ทบทวนเป้าหมาย ความส าเรจ็ การประเมนิ และค าแนะน าของสโมสรที ่Rotary Club Central 
 ตรวจสอบรายงานต่าง ๆ ที ่My Rotary เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวโน้มสมาชกิภาพ การบรจิาคใหม้ลูนิธ ิและ

แนวโน้มอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัสโมสร 
 อ่านจดหมายข่าวของสโมสร 
 ดวู่าสโมสรท าอะไรบา้งบนโซเซยีลมเีดยี 
 ขอขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ จากผูว้่าการภาคเพือ่แบ่งปันใหก้บัสโมสร 
 
 เพิม่เตมิงานของท่านเอง : 
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เตือนความจ าและกิจกรรมส าหรบัสโมสร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สโมสรโรตาร ี                                               
บนัทึก ค าแนะน า 
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ตวัอยา่งโครงสรา้งคณะกรรมการสโมสร  

(Sample Club Committee Structure) 

โรตารแีนะน าคณะกรรมการสโมสร 5 ฝ่าย สโมสรสามารถเพิม่เตมิ ตดัออก หรอืผนวกรวมคณะกรรมการหรอื
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความสนใจ กจิกรรมและจ านวนสมาชกิ ผูช้่วยผูว้่าการภาคหรอืผูว้่าการภาค
สามารถช่วยผูน้ าสโมสรในการก าหนดคณะอนุกรรมการทีเ่หมาะสม 
 
ทางเลือกท่ี 1: คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดมาตรฐาน 
 

คณ
ะก
รร
มก

าร
 

บริหารจดัการ
สโมสร 

 สมาชิกภาพ  ภาพลกัษณ์  
โครงการบ าเพญ็

ประโยชน์ 
 มูลนิธิโรตารี 

          

คณ
ะอ
นุก

รร
มก

าร
ทีเ่
ป็น

ไป
ได

 ้ • โปรแกรมสโมสร 

• การสื่อสารของ
สมาชกิ 

• เวบ็ไซต ์

• งานกจิกรรมทาง
สงัคม 

 • การดงึดดูสมาชกิ 

• การมส่ีวนร่วม 

• การปฐมนิเทศ
สมาชกิใหม ่

• ความหลากหลาย 

 • สื่อสมัพนัธ ์

• โฆษณาและ
การตลาด 

• เวบ็และสื่อทาง
สงัคม 

 • ระหว่างประเทศ 

• ชุมชน 

• อาชพี 

• บรกิารเยาวชน 

• หาทุน (ส าหรบั
โครงการสโมสร) 

 • โปลโิอ 

• หาทุน (ส าหรบั
ทุนสนับสนุน) 

• ทุนสนับสนุน 

 
 
 
ทางเลือกท่ี 2: คณะกรรมการส าหรบัสโมสรโรตารีขนาดเลก็ 
 

คณ
ะก
รร
มก

าร
 

บริหารจดัการ
สโมสร 

 สมาชิกภาพ  ภาพลกัษณ์  
โครงการบ าเพญ็

ประโยชน์ 
 มูลนิธิโรตารี 
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ทางเลือกท่ี 3: คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดใหญ่ 
 

คณ
ะก
รร
มก

าร
 

บริหารจดัการ
สโมสร 

 สมาชิกภาพ  ภาพลกัษณ์  
โครงการบ าเพญ็

ประโยชน์ 
 มูลนิธิโรตารี 

          

คณ
ะอ
นุก

รร
มก

าร
ทีเ่
ป็น

ไป
ได

 ้

• โปรแกรมสโมสร 

• การสื่อสารของ
สมาชกิ 

• เวบ็ไซต ์

• งานกจิกรรมทาง
สงัคม 

 • การดงึดดูสมาชกิ 

• การมส่ีวนร่วม 

• การปฐมนิเทศ
สมาชกิใหม ่

• ความหลากหลาย 

• สโมสรใหม ่

• Membership 
Leads 

• ประเมนิสมาชกิ
ภาพ 

 • สื่อสมัพนัธ ์

• โฆษณาและ
การตลาด 

• เวบ็และสื่อทาง
สงัคม 

 • ระหว่างประเทศ 

• ชุมชน 

• อาชพี 

• บรกิารเยาวชน 

• หาทุน (ส าหรบั
โครงการสโมสร) 

 • โปลโิอ 

• หาทุน (ส าหรบั
ทุนสนับสนุน) 

• ทุนสนับสนุน 

• การบรจิาค
ประจ าปี 

• การบรจิาคราย
ใหญ ่

• การดแูลเงนิทุน
ของมลูนิธ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68   I   พืน้ฐานปฏบิตังิานของผูช้่วยผูว้่าการภาค  

บทสง่ทา้ย 

“การเตรียมพร้อมของผู้ช่วยผู้ว่าการภาค” (Get Ready: Assistant Governor Basics)  เป็นหลกัสตูรหนึ่ง
ในแผนการเรยีนรูข้อง Assistant Governor Basics [เรยีนรูว้ธิทีีท่่านจะช่วยใหส้โมสรด าเนินงานไดอ้ย่างราบรื่น
และสรา้งประสบการณ์ในทางทีด่สี าหรบัสมาชกิ ในขณะทีท่่านเริม่ตน้วางแผนงานในวาระของท่าน ปรบัปรุงเมื่อ
เดอืนกรกฎาคม 2565]  ซึง่มหีลกัสตูรอื่นๆ ทีน่่าสนใจซึ่งท่านสามารถดรูายละเอยีดไดจ้ากศูนยก์ารเรยีนรู ้
(Learning Center) บนเวบ็ไชต ์Rotary.org  

1) Rotary’s Action Plan and You (มีฉบบัภาษาไทยท่ี www.rotarythailand.org) 

2) Rotary Club Central Resources 

3) Online Membership Leads 

4) Protecting Personal Data (มีฉบบัภาษาไทยท่ี www.rotarythailand.org) 

5) Preventing & Addressing Harassment (มีฉบบัภาษาไทยท่ี www.rotarythailand.org) 

6) Committing to Diversity, Equity and Inclusion (มีฉบบัภาษาไทยท่ี www.rotarythailand.org) 

7) Working with our District Team 

8) Supporting Your Clubs 

9) Maximizing Governor Visits 

10) Leading Change (มีฉบบัภาษาไทยท่ี www.rotarythailand.org) 

11) Essentials of Understanding Conflict 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotarythailand.org/
http://www.rotarythailand.org/
http://www.rotarythailand.org/
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 เรียนรูไปกับบทบาทหนาท่ีตาง ๆ  
 

………  ในสโมสรของทา่น 

  การเตรยีมพรอ้มของนายกสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของเลขานุการสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการสมาชกิภาพ 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการภาพลกัษณ์ 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการมลูนิธโิรตาร ี

  การเตรยีมพรอ้มของเหรญัญกิสโมสร 
 

………  ในภาคของทา่น 

  พืน้ฐานปฏบิตังิานของผูช่้วยผูว้่าการภาค 

  พืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค 

 

 

นอกจากน้ี ยงัมเีอกสารแปลหลกัสตูรต่าง ๆ จากศูนยก์ารเรยีนรู ้

(Learning Center) ของโรตาร ีซึง่ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยไดจ้ดัแปล

เป็นภาษาไทยอยูบ่นเวบ็ไซต ์www.rotarythailand.org  
 

  พืน้ฐานโรตาร ี(Rotary Basics) 

  ความรูพ้ืน้ฐานมลูนิธโิรตาร ี(Rotary Foundation Basics) 

  ภาพรวมการจดัการทุนสนบัสนุน (Grant Management Overview) 

  การเริม่ตน้สโมสรโรตาร ี(Starting a Rotary Club) 

ฯลฯ 

 



 

 

 


