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เลขานุการสโมสร 
 

บทบาทของท่าน 
 
 

เลขานุการสโมสรทุกสโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบทีค่ลา้ยคลงึกนัในการช่วยใหส้โมสรด าเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ คอื 

 เขา้ร่วมการอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค (DTA) และการประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค 
(DC) 

 พบกบัเลขานุการทีก่ าลงัจะหมดวาระและรบัมอบบนัทกึต่าง ๆ ของสโมสร 

 พบกบัเจา้หน้าทีส่โมสรรบัเลอืกหรอืคณะกรรมการบรหิารสโมสรรบัเลอืกเพื่อวางแผนในปีของท่าน  
ทบทวนแผนกลยุทธ์ของสโมสรว่าเป็นปัจจุบนัหรอืไม่ หรอืพดูคุยกบัคณะกรรมการบรหิารสโมสร เพื่อ
การปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 ปรบัปรุงบนัทกึขอ้มูลของสโมสรและรายชือ่สมาชกิใหเ้ป็นปัจจุบนัโดยใช ้My Rotary หรอืระบบการ
จดัการของสโมสร (Club Management System) หากท่านใชร้ะบบการจดัการของสโมสร ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าระบบสามารถส่งขอ้มูลไปยงัโรตารสีากลได ้

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสโมสรมเีอกสารธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารเีพื่อใชใ้นการอ้างองิตามความ
จ าเป็น 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเหรญัญกิสโมสรไดร้บัใบแจง้หนี้สโมสรตามเวลาทีต่อ้งช าระเงนิ 

 ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการบรหิารสโมสรและกรรมการบรหิารจดัการสโมสร 

 ท างานกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรเพือ่เลอืกว่าใครจะดูแลเรือ่งกระบวนการใหไ้ดม้าซึ่งกลุ่ม
สมาชกิมุ่งหวงั (Membership Leads Process) 

 จดบนัทกึการประชุมสโมสร การประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสร และการประชุมกจิกรรมสโมสร  

 ปรบัปรุงขอ้มูลของสโมสรและเจา้หน้าทีส่โมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัส าหรบัท าเนียบฉบบัทางการแบบออนไลน์ 
(Online Official Directory) และบนัทกึต่าง ๆ ของโรตาร ี

 จดัการเกี่ยวกบัจดหมายโตต้อบของสโมสรรวมทัง้การตอบอเีมล และส่งการแจง้เตอืนรวมถงึบตัรเชญิ
ต่างๆ ทีเ่ป็นทางการ 

 เกบ็รกัษาสิง่ของทีใ่ชใ้นงานส่งเสรมิ ป้ายชือ่ และอปุกรณ์อื่น ๆ ทีใ่ชส้ าหรบัการประชุมและงานต่าง ๆ 

 เกบ็รกัษาบนัทกึต่าง ๆ ทีเ่ป็นประวตัศิาสตร์ของสโมสร 

 จดัท ารายงานประจ าปีของสโมสรเมื่อสิน้ปีโรตาร ี

 ช่วยนายกสโมสร เหรญัญกิ และคณะกรรมการสโมสรตามทีจ่ าเป็น 

 พบกบัผูท้ีจ่ะมารบัหน้าทีต่่อจากท่านและส่งมอบบนัทกึต่าง ๆ ของสโมสร 
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เลขานุการบริหาร/ผูอ้  านวยการ 

บางสโมสรมเีลขานุการบรหิาร/ผูอ้ านวยการ ซึ่งมบีทบาทท าหน้าทีบ่รหิารนอกเหนือไปจากเลขานุการสโมสร 
เลขานุการบรหิาร/ผูอ้ านวยการ เป็นบทบาทเดยีวทีส่ามารถด ารงต าแหน่งไดโ้ดยผูท้ีม่ใิช่สมาชกิ และเป็น
ต าแหน่งเดยีวทีส่ามารถไดร้บัค่าตอบแทน  
 
เลขานุการสโมสรเป็นบทบาททีเ่ป็นทางการซึ่งไดร้บัการยอมรบัจากโรตารสีากลว่าเป็นผูท้ีจ่ะไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร
ของสโมสรและท างานในนามของสโมสร ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่งานของเจา้หน้าทีส่โมสร หมายถงึบทบาทของ
เลขานุการสโมสรมใิช่เลขานุการบรหิาร/ผูอ้ านวยการ 
 
ไม่เกดิผลประโยชน์อนัใดทีจ่ะด ารงต าแหน่งคู่ทัง้เลขานุการสโมสรและเลขานุการบรหิาร/ผูอ้ านวยการ เพราะทัง้
สองต าแหน่งมรีะดบัการเขา้ถงึในระบบออนไลน์เหมอืนกนั หากสโมสรของท่านไม่มตี าแหน่งเลขานุการบรหิาร/
ผูอ้ านวยการสโมสร ท่านสามารถทีจ่ะแจง้ชื่อเจา้หน้าทีห่รอืกรรมการบรหิารอกีคนหนึ่งของสโมสรใหม้บีทบาท
หน้าทีน่ัน้เพื่อทีพ่วกเขาจะสามารถเขา้ถงึเครื่องมอืออนไลน์ได ้
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ปีของท่าน 
 
 

ใชป้ฏทินินี้เพื่อช่วยในการวางแผนงานกจิกรรมและเตรยีมบทบาทหน้าทีข่องท่าน (โปรดทราบว่าถงึแมส้โมสร 
โรทาแรคท์จะไดร้บัใบแจง้หนี้รายปีซึ่งเริม่ในปี 2022-23 แต่เราไม่ไดใ้ส่ขอ้มูลเกี่ยวกบัวนัเวลาทีส่โมสร 
โรทาแรคท์จะไดร้บัใบแจง้หนี้เพราะเรายงัไม่แน่ใจว่าจะเป็นเมื่อใด เราจะปรบัปรุงบทเรยีนน้ีเมือ่ทราบเป็นที่
แน่นอนแลว้) 
 

 
มกราคม - มถิุนายน: 
เตรียมพร้อมส าหรบัวาระของท่าน 
 • บอกรบัการเป็นสมาชกิจดหมายข่าวโรตารทีีส่นับสนุนกจิกรรมของสโมสร 
 • เขา้ร่วมกลุ่มสนทนาของเลขานุการสโมสร (Club Secretaries Discussion Group) ที ่My Rotary 
 • ท าความคุน้เคยกบัประมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of Policies) ธรรมนูญมาตรฐานของ

สโมสรโรตาร ี(Standard Rotary Club Constitution) ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์ และ 
ขอ้บงัคบัของสโมสร 

 • ประชุมร่วมกบันายกสโมสรรบัเลือกเพื่อ 
  หารอืเกีย่วกบัเป้าหมายของสโมสร 
  จดัวางก าหนดการกจิกรรมต่าง ๆ ของสโมสร 
  ตดัสนิใจว่าจะแบ่งงานบรหิารกนัอย่างไร 
  ตดัสนิใจว่าใครจะจดัการเรือ่งการใหไ้ดม้าซึ่งกลุ่มสมาชกิมุ่งหวงัเพื่อสโมสร (Membership 

Leads) 
  ก าหนดว่าจะจดัการขอ้มูลข่าวสารของสโมสรอย่างไร 
 • ประชุมร่วมกบัเลขานุการคนปัจจุบนัเพื่อทีจ่ะ 
  ทบทวนวธิกีารปฏบิตัขิองสโมสร รวมทัง้การเขา้ประชุม 
  ตรวจสอบใบแจง้หนี้สโมสร (Club Invoice) 
  หารอืกบัทมีผูน้ าปัจจุบนัว่าจะจดัการเรื่องการใหไ้ดม้าซึ่งกลุ่มสมาชกิมุ่งหวงั (Membership 

Leads) อย่างไร 
  เขา้ถงึบนัทกึต่าง ๆ ของสโมสร ทรพัยส์นิและเอกสารส าคญัต่าง ๆ ของสโมสร 
 • พบกบัคณะกรรมการสมาชกิ

ภาพของสโมสรเพือ่หารอื
เกี่ยวกบัความคดิรเิริม่ของ
คณะกรรมการ และวธิกีารที่
ท่านจะใหก้ารสนับสนุน 

 • ทบทวนคู่มอืปฏบิคักิาร 
(Manual of Procedure) เล่ม
ปัจจุบนั 
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 • เขา้ร่วมการอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค (District Training Assembly) 
 • เขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรหิารสโมสรรบัเลอืก และคณะกรรมการบรหิารชดุปัจจุบนัเมื่อ

ไดร้บัเชญิ 
 • เขา้ร่วมในการประชุมกจิกรรมสโมสร (Club Assembly) ทีจ่ดัโดยนายกรบัเลอืกหลงัจากการอบรม

คณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค เพือ่หารอืเกี่ยวกบัแผนงานของสโมสรในปีโรตารทีีจ่ะมาถงึ 
 • เตรยีมก าหนดการส่งรายงานค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมของสโมสรใหแ้ก่สมาชกิทุกคน (เป็นราย

เดอืน ราย 3 เดอืน หรอืครึง่ปี) และวางแผนงานวา่จะบนัทกึการรบัเงนินัน้อย่างไร 
  

  
  

กรกฎาคม: 
เข้ารบัต าแหน่ง 
 • ปรบัขอ้มูลสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนั รกัษาบนัทกึสมาชกิภาพใหถู้กต้องตลอดทัง้ปี 
 • ท าใหม้ัน่ใจว่าไดม้กีารแจง้ชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรใหมท่ี ่My Rotary  เพื่อใหม้สีทิธิเ์ขา้ถงึเครือ่งมอืและ

ทรพัยากรออนไลน์ 
 • เลขานุการสโมสรโรตาร:ี ตอ้งตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่าเหรญัญกิไดร้บัใบแจง้หนี้สโมสรเพื่อจะจ่ายเงนิได้

ตรงตามเวลาภายใน 60 วนั (ดูตวัอย่างใบแจง้หนี้) 
 

   
  

  
ธนัวาคม - กุมภาพนัธ์: 
งานกลางปี 
 • หลงัจากทีท่่านไดร้ายงานชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรใหม่หรอืสมาชกิใหม่แลว้ ใหใ้ช ้My Rotary เพื่อยนืยนั

ว่าโรตารไีดร้บัขอ้มูลการปรบัปรุงรายชื่อของทา่น 
 • จดัเตรยีมรายงานความก้าวหน้าครึง่ปีเพื่อสรปุสถานภาพของสโมสรและความส าเรจ็ในปี 
 • พจิารณาตารางกจิกรรมของสโมสรกบันายกสโมสรและคณะกรรมการบรหิารสโมสร 
 • เลขานุการสโมสรโรตาร:ี สนับสนุนการประชุมประจ าปีเพือ่เลอืกตัง้เจา้หน้าทีส่โมสร 
 • เลขานุการสโมสรโรตาร:ี ยนืยนัว่าขอ้มูลสมาชกิภาพของสโมสรเป็นปัจจุบนัที ่My Rotary ภายใน

วนัที ่1 มกราคมเพื่อใหไ้ดร้บัใบแจง้หนี้สโมสรทีถู่กต้อง 
 • เลขานุการสโมสรโรตาร:ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเหรญัญกิไดร้บัใบแจง้หนี้สโมสรเพือ่ใหส้ามารถ

จ่ายเงนิไดต้รงตามเวลา 
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 • เลขานุการสโมสรโรตาร:ี ท างานกบันายกสโมสรเพื่อรายงานความส าเรจ็ของสโมสรทีป่ฎบิตัเิป็นไป
ตามการประกาศเกยีรตคุิณโรตารทีี ่Rotary Club Central 

 • เลขานุการสโมสรโรทาแรคท์: ปฏบิตัติามค าแนะน าการประกาศเกยีรตคุิณส าหรบัสโมสรโรทาแรคท์ 
 • เลขานุการสโมสรโรตาร:ี รายงานชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรของปีหน้าโดยการใช ้My Rotary หรอืระบบ

การจดัการสโมสรภายในวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์
 • เลขานุการสโมสรโรตาร:ี หากท่านประสงค์จะ

เสนอชื่อผูส้มคัรเป็นผูว้่าการภาคนอมนิีเดส- 
ซกิเนท ต้องส่งมตทิีส่นับสนุนการตดัสนิใจ
และแบบฟอร์มผูว้่าการภาคนอมนิีเดสซกิเนท 
ใหแ้ก่คณะกรรมการเสนอชื่อของภาค 

 
 

  
  

เมษายน - มถิุนายน: 
เตรยีมการส าหรบัปีตอ่ไป 
 • เริม่ต้นดว้ยการอธบิายงานโดยย่อใหแ้ก่เลขานุการสโมสรคนต่อไป 
 • จดัเตรยีมรายงานประจ าปีใหส้โมสร 
 • มอบบนัทกึ เอกสารส าคญัตา่ง ๆ และทรพัยส์นิอื่น ๆ ของสโมสรใหแ้ก่เลขานุการรบัเลอืก 
 • เลขานุการสโมสรโรตาร:ี ตอ้งยนืยนัว่าขอ้มูลสมาชกิภาพของสโมสรเป็นปัจจุบนัที ่My Rotary 

ภายในวนัที ่1 กรกฎาคม เพื่อใหไ้ดร้บัใบแจง้หนี้
สโมสรทีถู่กตอ้ง หากท่านใชร้ะบบการจดัการของ
สโมสร ต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลของสโมสร
ถูกส่งไปยงัโรตาร ี

 • เลขานุการสโมสรโรทาแรคท์: ปรบัปรุงขอ้มูลของ
สโมสรและสมาชกิใหเ้ป็นปัจจุบนั และรายงานชื่อ
เจา้หน้าทีส่โมสรภายในวนัที ่30 มถิุนายน 

 
 

 

ⓘ เลขานุการสโมสรมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการรายงานข้อมูลสมาชิกภาพโดยทนัทีแก ่
โรตารีสากลนอกเหนือไปจากหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในธรรมนูญและข้อบงัคบัของ
สโมสร เลขานุการสโมสรโรตารียงัต้องรายงานช่ือเจ้าหน้าท่ีสโมสรของปีต่อไปแก่ 
โรตารีสากลภายในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 

 
 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีประมวลนโยบายโรตารีข้อ 10.050 
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หากสโมสรของท่านมสีมาชกิเขา้ประชุมน้อย กน่็าจะเป็นสญัญาณว่าสโมสรไม่ไดท้ าใหส้มาชกิทุกคนมสี่วนร่วม 
การตรวจสอบสถานภาพของสโมสร และการส ารวจความพงึพอใจของสมาชกิสามารถช่วยใหท้่านเรยีนรูว้่า
สมาชกิชื่นชอบสิง่ใดในสโมสรและสิง่ใดทีท่่านสามารถปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 
 
จงจ าไวว้่าท่านสามารถเปลีย่นแปลงตวัเลอืกการประชุมแบบอื่นใหเ้หมาะกบัสมาชกิมากขึน้ สโมสรสามารถ
เลอืกว่าจะประชุมเมื่อใด อย่างไร ทีไ่หน และบ่อยเพยีงใด  ขอใหท้ างานรว่มกบัผูน้ าสโมสรเพือ่เปลีย่นแปลงเรื่อง
ต่าง ๆ ทีไ่ม่ตอบโจทย ์และท าใหก้ารประชุมเขา้ถงึไดแ้ละมสีว่นร่วมไดม้ากขึน้ 
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การจดัการขอ้มูลสมาชิก 
 
 

หน้าทีร่บัผดิชอบหลกัในฐานะเลขานุการคอืการจดัท ารายชื่อสมาชกิสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัและรายงานขอ้มูลนัน้
แก่โรตาร ีขอใหท้บทวนขอ้เทจ็จรงิบางประการเกี่ยวกบัสมาชกิภาพดงันี้ 
 
โรตารยีอมรบัสมาชกิภาพ 2 ประเภท คอื สามญัและกติตมิศกัดิ ์
 

สมาชิกสโมสรสามญั 

 • ประกอบดว้ยโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอร์ 
 • นับรวมอยู่ในจ านวนสมาชกิทัง้หมดของโรตาร ี
 • จ่ายค่าบ ารุงโรตารสีากล 
 • สามารถลงคะแนนเสยีงในเรือ่งต่าง ๆ ของ

สโมสร 
 • สามารถเป็นเจา้หน้าทีส่โมสรได ้
 • สามารถท าหน้าทีเ่ป็นผูว้่าการภาคได ้หากเป็น

โรแทเรยีน 
 

สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
 • ไม่ต้องจ่ายค่าบ ารุงโรตารสีากล 
 • ไม่มคุีณสมบตัทิีจ่ะลงคะแนนเสยีงหรอืเป็น

เจา้หน้าทีไ่ด ้
 
ท่านอาจจะเสนอสมาชกิภาพกติตมิศกัดิใ์หบ้างคนที่
ไม่มเีวลาจะเป็นสมาชกิสามญัซึ่งต้องจ่ายค่าบ ารุง 
และยงัสามารถยนิยอมใหส้มาชกิสามญัของสโมสรอื่น
ทีม่คีวามศรทัธาตอ่สโมสรแห่งทีส่องเป็นสมาชกิ
กติตมิศกัดิไ์ด ้(ตวัอยา่งเช่น ในสถานทีซ่ึ่งเขาอาศยัอยู่ ในเวลาช่วงหนึ่งของปี) 
 
สโมสรของท่านสามารถเสนอประเภทสมาชกิสามญัไดห้ลากหลายเพื่อช่วยดงึดดูและรกัษาสมาชกิซึ่งรวมถงึ 
สมาชกิสามญัแบบครอบครวั สมาชกิแบบสมาคม สมาชกิรุ่นเยาว์ หรอืสมาชกิแบบบรษิทั  สโมสรก าหนด
นโยบายของตนเองเกี่ยวกบัค่าบ ารุงสโมสร และความคาดหวงัในการบ าเพญ็ประโยชน์ของสมาชกิสามญัแต่ละ
ประเภท  ปรบัปรุงขอ้บงัคบัของสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัเพื่อสะทอ้นใหเ้หน็ถงึนโยบายเหล่านี้ และใหร้ายละเอยีด
เกี่ยวกบัแต่ละประเภทของสมาชกิภาพ กฎระเบยีบของการมสีทิธิแ์ละค่าบ ารุงสโมสรทีส่มาชกิเหล่านัน้จะต้อง
ช าระ (จงจ าไวว้่าท่านต้องรายงานสมาชกิเหล่านี้ทัง้หมดเป็นสมาชกิสามญัและเกบ็ค่าบ ารุงสมาชกิของโรตารี
สากลจากพวกเขา)  อ่านคู่มอืแนะแนวทางการเริม่ต้นประเภทสมาชกิภาพทางเลอืก (Start Guide for 
Alternative Membership Type) เพื่อดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ  
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โรทาแรคเทอร์สามารถมสีมาชกิภาพซอ้นได ้ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเขา้ร่วมสโมสรโรตารใีนขณะที่
เป็นสมาชกิของสโมสรโรทาแรคทด์ว้ย 
 
สโมสรของท่านสามารถก าหนดกฎระเบยีบของสโมสรเองส าหรบัสมาชกิภาพซ้อน และส าหรบัผูท้ีโ่อนยา้ยมา
จากสโมสรอื่น  แต่ในการเขา้ร่วม สมาชกิทีม่คุีณสมบตัจิะต้อง 
 • มลีกัษณะนิสยัทีด่ ีมจีรยิธรรม และความเป็นผูน้ า 
 • มชีื่อเสยีงทีด่ใีนธรุกจิ วชิาชพี และชุมชน 
 • มคีวามตัง้ใจทีจ่ะบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อชุมชนของเขาและชุมชนอื่น ๆ ทัว่โลก 
 
การจดัการรายช่ือสมาชิก 
แนวทางทีด่ทีีส่ดุในการจดัท าใหร้ายชื่อสมาชกิของสโมสรเป็นปัจจุบนั คอื การเขา้ไปแก้ไขเปลีย่นแปลงที ่My 
Rotary หรอืในระบบการจดัการสโมสรของท่านในทนัททีีม่กีารเปลีย่นแปลง แต่จะต้องไม่ชา้กว่าวนัที ่1 
กรกฎาคม หรอื 1 มกราคมส าหรบัสโมสรโรตาร ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าใบแจง้หนี้ของสโมสรจะถูกตอ้ง หากท่านใช้
ระบบการจดัการสโมสร ตอ้งท างานร่วมกบัผูข้ายระบบเพื่อท าใหม้ัน่ใจว่าโรตารสีากลไดร้บัขอ้มูล 
 
ในการรายงานขอ้มูลสมาชกิผ่าน My Rotary ต้องมัน่ใจว่าทา่นไดล้งชื่อเขา้ใชใ้นบญัชขีองทา่น ส าหรบัค าแนะน า
อย่างละเอยีด ใหดู้คู่มอืวธิใิชเ้กี่ยวกบัการเพิม่สมาชกิ (adding a member) และการแก้ไขขอ้มูลสมาชกิ (editing 
member information)  
 

งานอื่น ๆ เก่ียวกับสมาชิกภาพ 

การนับสมาชิกสโมสรโรตารีในเครือ 
หากสโมสรของท่านอปุถมัภ์สโมสรโรตารใีนเครอื สมาชกิของสโมสรโรตารใีนเครอืถอืเป็นสมาชกิของสโมสร
ท่านอย่างเป็นทางการ แต่การปรบัปรุงรายชื่อสมาชกิใหเ้ป็นปัจจุบนัไม่สามารถท าไดท้ี ่My Rotary ท่านตอ้งส่ง
รายชือ่สมาชกิสโมสรโรตารใีนเครอืทีเ่ป็นปัจจุบนัใหแ้ก่ Data Services ที ่data@rotary.org 
 
การช่วยจดัการกระบวนการให้ได้มาซ่ึงกลุ่มสมาชิกมุ่งหวงั (Membership Leads) 
ท่านสามารถทบทวนขอ้มูลเกี่ยวกบัสมาชกิมุ่งหวงัซึ่งถูกส่งตอ่มายงัสโมสรของท่านผ่านเพจ Membership 
Leads ที ่My Rotary ได ้ท่านจะไดร้บัการแจง้เตอืนทางอเีมลเกี่ยวกบัผู้สมคัรหรอืสมาชกิใหม่ทีโ่อนยา้ยมาจาก
สโมสรอื่น 
 
ท างานกบันายกสโมสรและประธานสมาชกิภาพเพื่อพจิารณาและปรบัปรุงสถานภาพผูส้มคัรใหเ้ป็นปัจจุบนัเมื่อ
พวกเขาผ่านกระบวนเขา้มาเป็นสมาชกิแลว้ 
 
การออกบตัรประจ าตวัสมาชิกสโมสร 
ท่านอาจต้องการออกบตัรประจ าตวัสมาชกิซึ่งสมาชกิสโมสรสามารถใชแ้สดงเมื่อไปร่วมประชุมกบัสโมสรอื่น 
บตัรนี้มุ่งหมายทีจ่ะใชเ้ป็นการเฉพาะตวัเท่านัน้ ผูจ้ าหน่ายทีไ่ดร้บัลขิสทิธิต์ามรายชือ่ใน My Rotary ขายบตัร
เหล่านี้หรอืท่านสามารถใชต้้นแบบ (Template) ที ่Brand Center ท าขึน้มาได ้
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การจดัการการยา้ยสโมสรใหม่ของสมาชิก 
เมื่อมผีูโ้อนยา้ยจากสโมสรอื่นมา ต้องสอบถามสโมสรเดมิก่อนหน้าใหย้นืยนัสมาชกิภาพของผูย้า้ย และยนืยนัว่า
บุคคลผูน้ัน้มไิดม้หีนี้สนิกบัสโมสรหรอืภาค ค่าบ ารุงโรตารสีากลและค่าบ ารุงภาคซึ่งไดจ่้ายใหแ้ก่สโมสรก่อนหน้า
ไปแลว้จะยงัคงมผีลจนกว่าจะถงึรอบระยะของใบแจง้หนี้ครัง้ต่อไป หากท่านไม่ไดร้บัรายงานการเงนิจากสโมสร
ก่อนหน้าภายใน 30 วนั ใหถ้อืว่าบุคคลผูน้ัน้มไิดเ้ป็นหนี้ทางการเงนิใด ๆ 
 
ท่านจ าเป็นต้องใส่วนัทีเ่ริม่ต้นของสมาชกิภาพของบุคคลนัน้ในสโมสรของท่าน เป็นการดทีีส่ดุทีจ่ะใชว้นัที่
หลงัจากทีพ่วกเขาออกจากสโมสรเดมิเพื่อใหบ้นัทกึรายงานสมาชกิสภาพของโรตารมีคีวามต่อเนื่อง 
 
เมื่อมสีมาชกิในสโมสรยา้ยทีอ่ยู่ ทา่นสามารถส่งตอ่พวกเขาไปยงัสโมสรในชุมชนใหม่โดยใชเ้พจ Membership 
Leads ที ่My Rotary 
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การท างานกบันายกสโมสรและคณะกรรมการตา่งๆ 
 
 

การประชุมกบัผูน้ าสโมสรปัจจุบนัก่อนทีท่่านจะเขา้รบัหน้าที ่จะช่วยใหท้่านเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้เกี่ยวกบัเป้าหมาย
โครงการและกจิกรรมของสโมสร  หากสามารถท าได ้ควรเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการบรหิารสโมสร
ชุดปัจจุบนั เพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกบัระเบยีบปฏบิตัใินการบรหิารงานและเป็นการประกนัความต่อเนื่อง ท่านจะ
ประสานงานส่วนใหญ่กบันายกสโมสรและเหรญัญกิ ดูรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารท างานกบัพวกเขาขา้งล่างนี้ 
 

นายกสโมสร 

ก่อนเริม่ต้นปี พบกบันายกสโมสรเพื่อพดูคุยเกี่ยวกบับทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบ และวธิกีารท างานร่วมกนั 
ตวัอยา่งเช่น นายกสโมสรอาจจะน าการประชุมสโมสร แต่ท่านอาจจะช่วยในการวางแผนงานการประชุมและ
จดัเตรยีมระบบการจดัการขอ้มูลและทรพัยากร เช่น 
 • จดัเตรยีมประกาศต่าง ๆ 
 • วางแผนงานโปรแกรม 
 • ก าหนดตารางผูบ้รรยาย 
 • แจกและเกบ็ป้ายชื่อ 
 • จดัเตรยีมการเดนิทาง จดัการค่าใชจ่้ายและส่งบตัรขอบคุณใหแ้ก่ผูบ้รรยาย 
 • ช่วยดแูลสมาชกิทีม่าเยอืน รวมทัง้การจดัมอบเอกสารทีพ่วกเขาต้องการ 
 
เลขานุการสโมสรโรตารยีงัจะต้องช่วยหารอืว่าหน้าทีใ่ดควรทีจ่ะมอบหมายใหแ้ก่ผูน้ าสโมสรคนอื่นๆ และวธิกีาร
ทีท่่านจะมอบหมายการเขา้ถงึในระบบออนไลน์ให้แก่พวกเขาดว้ย  
 

เหรญัญิก 

เลขานุการและเหรญัญกิท างานกบันายกสโมสรเพื่อใหม้ัน่ใจว่าคณะกรรมการบรหิารสโมสรไดพ้จิารณาการเงนิ
ของสโมสร และมกีารจ่ายใบแจง้หนี้ตรงต่อเวลา ทา่นจะมหีนา้ทีร่บัผดิชอบหลายอยา่ง เช่น 
 • เกบ็รวบรวมและบนัทกึค่าบ ารุง 
 • ตรวจสอบใบแจง้หนี้สโมสรและจ่ายเงนิตรงตามเวลา 
 • จดัเตรยีมการเกบ็ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมทีย่งัมไิดจ่้าย 
 • จ่ายค่าอาหาร 
 • ส่งเงนิบรจิาคใหแ้ก่มูลนิธโิรตารใีนนามของสโมสร 
 • รายงานทีอ่ยูอ่เีมลของสโมสรใน My Rotary เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าท่านจะไดร้บัใบแจง้หนี้สโมสร 
 
มกีารตดัสนิใจร่วมกนัถงึวธิกีารทีท่่านจะเขา้ถงึงานแต่ละอย่างเพื่อช่วยใหส้โมสรด าเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
และท างานร่วมกนัเพื่อจดัเตรยีมรายงาน ซึ่งรวมถงึรายรบัและรายจ่ายของปีทีผ่่านมาและครึง่แรกของปีโรตารนีี้ 
ซึ่งจะต้องน าเสนอแก่สโมสรภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 
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ท่านยงัตอ้งเตรยีมรายงานประจ าปีเพื่อเสนอในการประชุม
สโมสรครัง้สดุทา้ยของปีอกีดว้ย เน่ืองจากนายกสโมสร
จะต้องเตรยีมการรายงานเช่นกนั จงึควรประสานงานกนัเพื่อ
หลกีเลีย่งการท างานซ ้าซอ้น รายงานของท่านควรจะแสดง
ถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี รวมทัง้มตขิองคณะ
กรรมการบรหิารสโมสร การเปลีย่นแปลงของขอ้บงัคบั การ
เพิม่และการสูญเสยีสมาชกิภาพ และโครงการตอ่เนื่องซึ่ง
นายกสโมสรยงัมไิดน้ าเสนอในรายงาน 

 
คณะกรรมการบริหารจดัการสโมสร 
ในสโมสรโรตาร ีเลขานุการสโมสรจะเป็นหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรโดยอตัโนมตั ิ
หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการนี้ คอื 
 • วางแผนการประชุมสโมสรทีน่่าสนใจและงานทางสงัคมทีส่นุกสนาน 
 • ผลติสื่อเพื่อการสื่อสารของสโมสร เช่น จดหมายข่าว 
 • ช่วยเหรญัญกิสโมสรในการเกบ็ค่าบ ารุงสมาชกิ หากจ าเป็น 
 
ท่านสามารถท างานกบัคณะกรรมการบรหิารจดัการ
สโมสรทีเ่หลอืเพือ่ท าใหส้มาชกิไดร้บัการแจง้เกี่ยวกบั
กจิกรรมของสโมสรและภาค โดยการใชจ้ดหมายข่าว
ของสโมสร เวบ็ไซต์ และโซเชยีลมเีดยี คณะกรรมการ
จะผลติจดหมายข่าวและท่านสามารถช่วยโดยการให้
เน้ือหา เช่น รายงานของคณะกรรมการ มตขิองคณะ
กรรมการบรหิาร และเรื่องราวต่าง ๆ จากการสือ่สาร
ประจ าเดอืนของผูว้่าการภาค ท่านยงัสามารถคน้หา
เน้ือหาสาระทีน่่าสนใจและมคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัจดหมายข่าวไดจ้ากนติยสาร Rotary  นติยสารโรตาร ี
ประเทศไทย  หรอืที ่My Rotary 
 

 

ⓘ เยี่ยมชม Brand Center ของโรตารีเพื่อหาต้นแบบ (Templates) จดหมายข่าวและ
แบนเนอร ์รปูภาพโฆษณา การน าเสนอและอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกบัค าแนะน าในเร่ือง
แบรนดข์องโรตารี เพียงท่านดาวน์โหลดและเพ่ิมช่ือสโมสรหรือข้อมูลต่าง ๆ 

 
 
หน้าท่ีรบัผิดชอบอ่ืนๆ ของท่านและนายกสโมสร 
สมาชกิและผูม้สี่วนร่วมทุกคนควรจะอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีพ่วกเขารูส้กึไดร้บัการต้อนรบั ไดร้บัความนับถอืและ
มคุีณค่า นี่ควรจะเป็นเรือ่งทีเ่น้นความส าคญัส าหรบัสมาชกิทกุคนของสโมสร และควรจะมกีารก าหนดและเป็น
แบบอย่างโดยผูน้ าสโมสร สื่อสารอย่างชดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีารทีส่โมสรของทา่นจะก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละวธิี
ปฏบิตัใิหม้คีวามเสมอภาคและอยู่ร่วมกนัได ้
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นายกสโมสรและเลขานุการสโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการรบัรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกบัประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความหลากหลายของสมาชกิภาพ การรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการล่วงละเมดิและขอ้ขดัแยง้ของสโมสร คณะกรรมการ
บรหิารสโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบและจดัการกบัประเดน็ใด ๆ ซึ่งน าเสนอต่อคณะกรรมการ จง
ท างานร่วมกนัเพื่อก าหนดกระบวนการและแบ่งปันขอ้มูลเหล่านี้กบัสมาชกิสโมสร 
 
การสื่อสารกบัผู้วา่การภาคและเจา้หน้าท่ีของโรตารี 
แจง้แก่ผูว้่าการภาคและเจา้หน้าทีข่องโรตารเีกี่ยวกบักจิกรรมพเิศษของสโมสร ผูว้า่การภาคสามารถแบ่งปัน
ขอ้มูลเหล่านี้กบัผูช้่วยผูว้่าการภาคหรอืสโมสรอืน่ ๆ  โพสต์โครงการและงานกจิกรรมทีป่ระสบความส าเรจ็ที ่
Rotary Showcase แจง้โรตารเีกีย่วกบัความคดิรเิริม่หรอืกลยุทธท์ีส่โมสรพบว่ามปีระสทิธภิาพ แบ่งปันเรื่องราว
แห่งความส าเรจ็กบัหน่วยงานสนับสนุนสโมสรและภาค (Club and District Support) เจา้หน้าทีข่องโรตารี
อาจจะเขยีนเกี่ยวกบัเรือ่งราวนัน้ ๆ ในสิง่พมิพห์รอืที ่My Rotary 
 
เมื่อผูว้่าการภาคไปเยีย่มสโมสร แบ่งปันความคดิเหน็ของท่านเกี่ยวกบัสถานภาพของสโมสร รวมทัง้คะแนนการ
เขา้ประชุมของสโมสรว่าเป็นอย่างไร 
 
บนัทึกและแฟ้มเอกสารส าคญัต่างๆ ของสโมสร 
ในฐานะเลขานุการสโมสร ท่านจะต้องจดัการกบับนัทกึของสโมสรทัง้หมด สอบถามเลขานุการทีผ่่านพน้เกีย่วกบั
ไฟล์ วสัดุอปุกรณ์ส านักงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 
สโมสรอาจจะมวีสัดอุุปกรณ์ทีจ่ าเป็นต้องเกบ็รกัษา เช่น 

 • ใบสมคัรการเป็นสมาชกิในโรตารขีองสโมสรและรายชือ่สมาชกิก่อตัง้ 

 • เอกสารทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงชื่อและสถานทีป่ระชุมของสโมสร 

 • ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสรพรอ้มกบัการแก้ไขเปลีย่นแปลง 

 • การแจง้เตอืนการประชุมและรายงานการประชุม 

 • เรื่องราวทีเ่ป็นข่าว รปูภาพ สไลดห์รอืวดิโีอเกี่ยวกบัสโมสร โครงการ และกจิกรรมต่างๆ ของสโมสร 
 
ในการเกบ็รกัษาและการมอบสทิธิก์ารเขา้ถงึบนัทกึต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องมัน่ใจว่าไดป้ฏบิตัติามนโยบายการใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Use Policy) ของโรตาร ี
 
หากต้องการทราบว่า โรตารมีรีายการหรอืขอ้มูลทีส่ าคญัเกี่ยวกบัองค์กรหรอืการก่อตัง้สโมสรของท่านหรอืไม่ ให้
ส่งอเีมลไปที ่history@rotary.org 
 
จดัท าเป็นเอกสารในสิง่ทีส่โมสรของท่านท าในระหวา่งวาระของท่าน และเกบ็รกัษาขอ้มูลตา่ง ๆ ทีท่่านจะ
แบ่งปันกบัโรตารหีรอืภาค  เมื่อสิน้ปี ท างานกบันายกสโมสรหรอืคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรเพือ่เขยีน
รายงานเป็นเอกสารส าคญัของสโมสร  ซึ่งควรจะรวมถงึการสรุปกจิกรรมในระหว่างปี รปูภาพเจา้หน้าที ่และงาน
กจิกรรมต่าง ๆ ชื่อสมาชกิใหม่ และความส าเรจ็ทีด่เีด่น 
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การลงคะแนนเสียงและผูแ้ทนในการออกเสียง 
 

 

 

 
 

หากท่านเป็นเลขานุการสโมสร ท่านไดร้บัการคาดหวงัให้
เขา้ร่วมประชุมใหญ่ภาค ซึ่งเป็นโอกาสทีจ่ะไดเ้รยีนรูใ้ห้
มากขึน้เกี่ยวกบัโรตารแีละโปรแกรมภาค และพบปะกบั
ผูน้ าอื่น ๆ ในพืน้ทีข่องท่าน 
 
การประชุมใหญ่ภาคอาจจะมวีาระเกี่ยวกบันิตบิญัญตัขิอง
ภาคซึ่งผูแ้ทนในการออกเสยีงของสโมสรจะแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็และลงคะแนนเสยีงในเรื่องทีส่ าคญัของภาค 

 
ผู้แทนในการออกเสียง 
ท างานร่วมกบันายกสโมสรเพื่อช่วยคดัเลอืกผูแ้ทนในการออกเสยีงของสโมสรส าหรบัการประชุมใหญ่ภาค  
ผูแ้ทนในการออกเสยีงของสโมสรทุกคนต้องเป็นสมาชกิสามญัของสโมสร และเป็นสโมสรทีย่งัมกีารด าเนินการ
อยู่เท่านัน้ทีส่ามารถออกเสยีงในการประชุมใหญ่ได ้
 
สโมสรโรตารทีุกสโมสรไม่ว่าจะมสีมาชกิกี่คนกต็าม มสีทิธิท์ีจ่ะมผีูแ้ทนในการออกเสยีงอย่างน้อย 1 คน สโมสร
จะมผีูแ้ทนในการออกเสยีง 1 คนต่อสมาชกิทุก ๆ 25 คนหรอืทีม่มีากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 25 คนถดัไป 
ตวัอยา่งเช่น สโมสรโรตารทีีม่สีมาชกิสามญัมากถงึ 37 คนมผีูแ้ทนในการออกเสยีงได ้1 คนในขณะทีส่โมสรทีม่ี
สมาชกิ 38-62 คนมผีูแ้ทนในการออกเสยีง 2 คน สมาชกิ 63 ถงึ 87 คนมไีด ้3 คน เป็นต้น  ในการค านวณ
จ านวนผูแ้ทนในการออกเสยีง ใชต้วัเลขสมาชกิทีเ่ป็นทางการตามใบแจง้หนี้สโมสรครัง้สดุทา้ยทีไ่ดร้บัก่อนการ
ประชุมใหญ่ภาค  จงจ าไวว้่าสมาชกิกติตมิศกัดิไ์ม่นับรวมในยอดรวม 
 
หากสโมสรมผีูแ้ทนไดห้ลายคน ทุกคนจะต้องลงคะแนนเสยีงใหผู้ส้มคัรคนเดยีวกนัหรอืขอ้เสนอเดยีวกนัทัง้หมด 
มเิช่นนัน้จะไม่ไดร้บัการนับคะแนน สโมสรสามารถแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะไดใ้นกรณีทีผู่แ้ทนสโมสรลาประชุม
หากไดร้บัอนุญาตจากผูว้่าการภาค 
 
ถงึแมว้่าโรทาแรคเทอร์จะไม่สามารถลงคะแนนเสยีงในวาระการ
ประชุมเกี่ยวกบับทนติบิญัญตัขิองภาค สมาชกิโรทาแรคท์กค็วร
จะหารอืเกี่ยวกบัขอ้เสนอทีเ่กดิขึน้กบัสโมสรโรตาร ีการทีไ่ดร้บั
ความคดิเหน็ของท่านในเรื่องเหล่านี้ถอืเป็นแนวทางส าคญัใน
การมสี่วนร่วมในกระบวนการ 
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ใบรบัรองสิทธ์ิผูแ้ทนสโมสร 
ผูว้่าการภาคจะจดัเตรยีมใบรบัรองสทิธิซ์ึ่งผูแ้ทนสโมสรจะต้องยื่นแสดงเพื่อเป็นหลกัฐานว่าพวกเขามคุีณสมบตัิ
จะลงคะแนนเสยีงในนามของสโมสร ผูแ้ทนแต่ละคนของสโมสรจะต้องด าเนินการดงันี้ 

 กรอกใบรบัรองสทิธิใ์หส้มบูรณ์ซึ่งจะต้องมรีายละเอยีดคอื 
 • ชื่อผูแ้ทน 
 • จ านวนสมาชกิของสโมสรทัง้หมดและจ านวนผูแ้ทนทีส่โมสรมสีทิธิจ์ะพงึมี 
 • ลงลายมอืชื่อเลขานุการและนายกสโมสร 

 มอบใบรบัรองสทิธิต์วัจรงิใหแ้ก่ผูแ้ทนเพือ่ยื่นแสดงต่อคณะกรรมการผูต้รวจสอบสทิธิ ์เมื่อเริม่การ
ประชุมใหญ่ 

 เกบ็ส าเนาไวเ้ป็นบนัทกึของสโมสร 
 
ตรวจสอบวา่สโมสรโรตารขีองทา่นไดช้ าระค่าบ ารุงภาคตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบในปีโรตารนีัน้ เพราะสโมสร
ของท่านอาจจะไม่สามารถลงคะแนนเสยีงหากท่านมหีนี้คา้งช าระต่อภาค ผูว้า่การภาคเป็นผูพ้จิารณาสถานภาพ
ในการออกเสยีงของสโมสร 
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ภารกิจตอ่ไป 
 
 

ท่านไดเ้รยีนรูม้ากมายเกีย่วกบัการเตรยีมตวัส าหรบับทบาทหน้าทีข่องท่าน ขอใหน้ึกถงึค าถามเหล่านี้
ขณะทีท่่านเตรยีมตวัส าหรบัการอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค 

 
1) งานทีร่บัผดิชอบหลกัของเลขานุการสโมสรของท่านคอือะไรบา้ง 

2) ท่านจะท างานร่วมกบันายกสโมสรอย่างไร 

3) ท่านจะท างานร่วมกบัเหรญัญกิสโมสรอย่างไร 

4) ท่านจะตรวจสอบใหม้ัน่ใจไดอ้ย่างไรว่าท่านไดร้ายงานชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรรบัเลอืกตรงตามเวลา 

5) ท่านจะใหก้ารสนับสนุนคณะกรรมการของสโมสรไดอ้ยา่งไรบา้ง 

6) สโมสรของท่านจะด าเนินการใหไ้ดม้าซึ่งกลุ่มสมาชกิมุ่งหวงัไดอ้ย่างไร 
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7) จุดแขง็และจุดออ่นของสโมสรคอือะไร สิง่ใดทีค่วรจะท าต่อไปและสิง่ใดทีท่่านสามารถจะปรบัปรุงได้ 

8) ท่านจะท างานไปสู่เป้าหมายใดในปีหน้า และเป้าหมายนี้จะสนับสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสรของทา่น
อย่างไร 

9) ท่านจะใชร้ะบบใดเพื่อจดัการกบัการโต้เถยีงในสโมสรหรอืการกล่าวหาการล่วงละเมดิ 

10) ท่านจะมัน่ใจไดอ้ย่างไรว่าสโมสรของท่านไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึชุมชนอย่างทัว่ถงึ 

11) ท่านจะตดิตามการแจง้เตอืนทีส่่งออกไปและไดร้บัมาอย่างไร 

12) งานบรหิารจดัการใดทีท่่านจะสามารถท าไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลมากขึน้ 
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บทส่งทา้ย 
 

 
“การเตรยีมพรอ้มของเลขานุการสโมสร” (Get Ready: Club Secretary Basics)  เป็นหลกัสูตรหนึ่งในแผนการ
เรยีนรูข้อง Club Secretary Basics [เรยีนรูว้ธิทีีท่่านจะช่วยใหส้โมสรด าเนินงานไดอ้ยา่งราบรืน่และสรา้ง
ประสบการณ์ในทางทีด่สี าหรบัสมาชกิ ในขณะทีท่่านเริม่ต้นวางแผนงานในวาระของทา่น ปรบัปรุงเมื่อเดอืน
กรกฎาคม 2565]  มหีลกัสูตรอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับทบาทของท่านในแผนการเรยีนรู ้Club Secretary Basics 
นี้ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากศูนยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center) บนเวบ็ไชต์ Rotary.org 
 

 • Managing Club Business (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Working with Your Club Leadership Team (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Minimizing Risk 

 • Rotary Club Central 

 • Online Membership Leads 

 • Protecting Personal Data (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Preventing & Addressing Harassment (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 
 
 





 

 


 

………  ในสโมสรของท่าน 

  การเตรยีมพรอ้มของนายกสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของเลขานุการสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการสมาชกิภาพสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการภาพลกัษณ์สโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์สโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการมูลนิธโิรตารสีโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของเหรญัญกิสโมสร 
 

………  ในภาคของท่าน 

  พืน้ฐานปฏบิตังิานของผูช้่วยผูว่้าการภาค 

  พืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค 

 

 

นอกจากนี้ ยงัมเีอกสารแปลหลกัสูตรต่าง ๆ จากศูนยก์ารเรยีนรู ้
(Learning Center) ของโรตาร ีซึง่ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยไดจ้ดัแปล
เป็นภาษาไทยอยู่บนเวบ็ไซต์ www.rotarythailand.org  

 
  พืน้ฐานโรตาร ี(Rotary Basics) 

  ความรูพ้ืน้ฐานมูลนิธโิรตาร ี(Rotary Foundation Basics) 

  ภาพรวมการจดัการทุนสนับสนุน (Grant Management Overview) 

  การเริม่ต้นสโมสรโรตาร ี(Starting a Rotary Club) 

ฯลฯ 

 
  



 

 


