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ค�าน�า	

ขอแสดงความยินดีท่ีท่านได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการภาค คู่มือเล่มนี ้

อธิบายถึงหน้าที่รับผิดชอบในต�าแหน่งของท่าน รวมทั้งวิธีการต่างๆ ที่ท่านจะ 

ช่วยสนับสนุนและท�าให้สโมสรในพื้นท่ีของท่านมีความเข้มแข็ง โปรดน�าคู่มือ 

นี้ติดตัวไปใช้ในการสัมมนาอบรมทีมงานภาคซึ่งท่านจะใช้เพ่ือการอ้างอิงได้  

พิจารณาค�าถามในภาคผนวก 3 ก่อนการสัมมนา

ค�าแนะน�า?	
หากท่านมีค�าถามหรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ โปรดติดต่อที่

Learning and Development

E-mail: learn@rotary.org

Phone: +1-847-866-3000
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บทบาทและ
ความรบัผิดชอบ
บทบาทส�าคัญของท่านในฐานะผู้ช่วยผู้ว่าการภาค คือ ช่วยให้สโมสรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยช่วยผู้ว่าการภาคในการบริหารสโมสรเหล่านั้น

หน้าท่ีรบัผิดชอบ	
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อทั้งผู้ว่าการภาคและสโมสรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลดังนี้

• ช่วยในการพัฒนาเป้าหมายของภาค

• ประสานงานการเยี่ยมของผู้ว่าการภาคกับสโมสร

• ส่ือสารกับผู้ว่าการภาคในเรื่องความเข้มแข็ง ความอ่อนแอ และความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของ

สโมสร

• เข้าร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ของภาค

• เข้าร่วมการสัมมนาอบรมทีมงานภาค

• เข้าร่วมการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS) และการอบรมภาคประจ�าปี (District Training 

Assembly) 

• ช่วยในการบ่งชี้และพัฒนาผู้น�าของภาคในอนาคต

• แจ้งให้ผู้ที่จะมาเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการภาคทราบถึงสถานะของสโมสรต่างๆ

• ไปเย่ียมสโมสรอย่างสม�่าเสมอ

• ช่วยนายกรับเลือกในการพัฒนาเป้าหมาย ใส่ข้อมูลนั้นที่  Rotary Club Central และบรรล ุ

เป้าหมายเหล่านั้น

• เข้าร่วมการประชุมสโมสร (Club Meeting) การประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) หรือ 

งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับเชิญ

• ให้ความคิดเห็นเฉพาะเรื่องแก่ทีมผู้น�าภาคเพ่ือการสนับสนุนสโมสร

• ส่งเสริมการร่วมประชุมใหญ่ประจ�าปีและการประชุมอื่นๆ ของภาค

โรตารีสากลมิได้จัด

เตรียมเรื่องการเงินไว้

ส�าหรับกิจกรรมของ

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 

ควรตรวจสอบกับภาค

ว่าท่านจะได้รับงบ

ประมาณหรือไม่
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เส้นเวลาที่แนะน�าส�าหรับผู้ช่วยผู้ว่าการภาค
การเตรียมตัว

กุมภาพันธ์-มีนาคม • ทบทวนธรรมนูญของสโมสรและคู่มือเป็นผู้น�ำสโมสรของท่ำน: นำยก

• เข้าร่วมการสัมมนาอบรมทีมงานภาค

• ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายของภาคกับผู้ว่าการภาครับเลือก

• พบกับนายกรับเลือกของสโมสรท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลในการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก 

(PETS)

• ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ว่าการภาครับเลือกในการคัดเลือกคณะกรรมการภาค

เมษายน-มิถุนายน • พบปะกับทีมผู้น�าสโมสรในการอบรมภาคประจ�าปี (District Training Assembly) 

• พบกับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคที่ก�าลังจะหมดวาระเพื่อหารือในเรื่องที่ท่านคาดหวังเมื่อท�างานร่วมกับ 

ผู้น�าสโมสร

• ก�าหนดการเยี่ยมสโมสรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในระหว่างปี

• ทบทวนเป้าหมายของสโมสรที่ Rotary Club Central และตรวจสอบกับผู้ว่าการภาคก่อน 

วันที่ 1 กรกฎาคม

ปีที่ท�าหน้าที่

กรกฎาคม-สิงหาคม • เริ่มการเยี่ยมสโมสร 

• ช่วยผู้น�าสโมสรในการวางแผนการเยี่ยมของผู้ว่าการภาค

ธันวาคม • เตือนสโมสรถึงรายชื่อสมาชิกที่เป็นปัจจุบันและใบแจ้งหนี้สโมสรซึ่งจะครบก�าหนดใน 

วันที่ 1 มกราคมและสามารถส่งที่ My Rotary

มกราคม • เตือนผู้น�าสโมสรให้รายงานชื่อเจ้าหน้าท่ีสโมสรรับเลือกที่ My Rotary ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์

พฤษภาคม • ประเมินและให้ค�าแนะน�าสโมสรที่ Rate Clubs ใน Rotary Club Central ภายใน 

วันที่ 15 พฤษภาคม

• พบกับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคที่จะมาท�าหน้าที่ต่อไป

มิถุนายน • เตือนสโมสรถึงรายชื่อสมาชิกที่เป็นปัจจุบันและใบแจ้งหนี้สโมสร ซึ่งจะครบก�าหนดใน 

วันที่ 1 กรกฎาคม

สมัพนัธภาพท่ีส�าคญั	(Key	Relationships)
ในบรรดาผู้น�าภาคท้ังหมด โดยทั่วไปแล้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคจะต้องติดต่อกับสโมสรบ่อยที่สุด เป็นผู้

ถ่ายทอดข่าวสารในระหว่างสโมสร ภาคและโรตารีสากล การสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อความส�าเร็จ

ในการท�างานกับผู้น�าสโมสรและผู้น�าภาค บุคคลส�าคัญที่ท่านต้องติดต่อด้วยมีดังนี้

ผู้น�าภาค ผู้น�าสโมสร

ผู้ว่าการภาค

ผู้ว่าการภาครับเลือก 

ผู้ว่าการภาคนอมินี 

ประธานคณะกรรมการภาค

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคอื่นๆ

เลขานุการบริหาร – หากมี

อดีตผู้ว่าการภาค

นายกสโมสร

เลขานุการ

เลขานุการบริหาร

เหรัญญิก

ประธานคณะกรรมการต่างๆ 

ผู้ฝึกอบรม
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ปรึกษาหารือถึงแผนการส่ือสารของภาคกับผู้น�าเหล่านี้ เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 

อย่างมีประสิทธิภาพ  แผนงานการสื่อสารควรจะรวมถึงเวลาและวิธีการสื่อสารกับสโมสร ผู้ว่าการ 

ภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและกรรมการภาค

การอบรม	(Training)
นอกเหนือจากการสัมมนาอบรมทีมงานภาคที่จะช่วยเตรียมตัวเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นผู้ช่วยผู้ว่า 

การภาคแล้ว ท่านควรเข้าร่วมงานอบรมอื่นของภาค การประชุมอบรมเหล่านี้มีข้ึนเพื่อช่วยให้สโมสร 

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรตารีและเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้มากขึ้น ภาคผนวก 1 การประชุมอบรมของภาค มี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผู้ร่วมประชุมที่เป็นเป้าหมาย ในขณะที่ท�างานกับสโมสร

ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ท่านต้องมั่นใจว่าได้ส่งเสริมการเข้าประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม

ภาค

ท่านยังมีโอกาสในการประสานงานการอบรมให้แก่สโมสรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกับคณะกรรมการ 

ภาคที่เก่ียวข้องตามที่จ�าเป็น โดยการใช้คณะกรรมการภาคเป็นทรัพยากร ตัวอย่างเช่น หากสโมสร

ต้องการเรียนรู้เก่ียวกับมูลนิธิโรตารีมากขึ้น ท่านสามารถขอให้กรรมการมูลนิธิโรตารีของภาคท�างาน

ร่วมกับสโมสรเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมหรือมาพูดคุยเก่ียวกับมูลนิธิโรตารีในการประชุมสโมสร

สนับสนุนสโมสรที่ท่านดูแลให้แต่งตั้งผู้ฝึกอบรมสโมสร หากยังไม่มีการแต่งตั้ง ผู้ฝึกอบรมสโมสรช่วย 

เป็นผู้น�าการอบรมให้แก่สมาชิกที่คาดหวัง สมาชิกใหม่และสมาชิกที่มีประสบการณ์แล้ว ในหัวข้อต่างๆ 

เช่น โปรแกรมของโรตารี เคร่ืองมือออนไลน์ และโอกาสในการบ�าเพ็ญประโยชน์ 
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การท�างานกบัสโมสร	
(Working	with	Clubs) 

ท่านคือผู้สนับสนุนคนส�าคัญของสโมสร จึงควรมีความพร้อมส�าหรับนายกสโมสร พร้อมที่จะให้ความ

คิดเห็นและค�าแนะน�าตลอดทั้งปี ต้องท�าให้รู้ว่าท่านพร้อมที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย

สโมสรท่ีต่ืนตวัอยู่เสมอ	(Vibrant	Clubs)
สโมสรโรตารีมักจะได้รับประโยชน์จากการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติและประเพณีของสโมสรเพื่อก�าหนด 

ว่าสิ่งใดที่ท�าดีแล้ว สิ่งใดที่ไม่ดี  เร่ิมต้นด้วยการตรวจสุขภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club  

Health Check) เพื่อบ่งชี้เรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ส่งเสริมให้สโมสรประเมินตนเองอย่างสม�่าเสมอ 

ด้วยการใช้เคร่ืองมือประเมินสมำชิกภำพ (Membership Assessment Tools) และคิดถึงแนวทาง 

ใหม่ๆ ที่จะท�าให้มีความต่ืนตัวมากข้ึน แนะน�าวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดให้สโมสรเพื่อให้เป็นสโมสรท่ี 

เข้มแข็ง เช่น

• พัฒนาเป้าหมายระยะยาวท่ีเกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบของสโมสรที่มีประสิทธิภาพ

• ก�าหนดเป้าหมายประจ�าปีที่สนับสนุนเป้าหมายระยะยาวของสโมสร

• จัดการประชุมกิจกรรมสโมสรเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและให้สมาชิกมีส่วนร่วมเสมอ

• ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างสม�่าเสมอในระหว่างผู้น�าสโมสร สมาชิกสโมสรและผู้น�าภาค

• ส่งเสริมความต่อเนื่องของสภาวะผู้น�าและโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์จากปีหนึ่งไปสู่อีกปีหนึ่ง

• จัดท�าข้อบังคับของสโมสรให้เหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็นวิธีการปฏิบัติต่างๆ ของสโมสร

• สร้างโอกาสในการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในสโมสรให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน

• ท�าให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นในโครงการหรืองานกิจกรรมของสโมสร

ค�าแนะน�าการวางแผน

กลยุทธ์ช่วยสโมสร

ในการสร้างวิสัยทัศน์ 

และก�าหนดเป้าหมาย

ระยะยาวและเป้าหมาย

ประจ�าปี
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• เสนอให้มีการอบรมเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ

• แต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ข้ึนมาเพื่อสนับสนุนความต้องการของสโมสร

• เข้าร่วมโปรแกรมการประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล

สนับสนุนให้ผู้น�าสโมสรมีความยืดหยุ่นและลองท�าตามความคิดเห็นใหม่ๆ แนะน�าให้ประเมินการ

ปฏิบัติของสโมสร และท�างานกับผู้น�าที่จะรับหน้าที่และผู้น�าในอดีตเพื่อจัดท�าแผนผู้น�าที่จะได้ผลดีท่ี 

สุดส�าหรับสโมสร  เหนือสิ่งอื่นใด ควรช่วยให้สโมสรสร้างวัฒนธรรมในการต้อนรับสมาชิกใหม่และท�า 

ให้สมาชิกปัจจุบันกลับมายังสโมสรอยู่เสมอ

เป้าหมาย	(Goals)
ในการพัฒนาเป้าหมายของภาค ควรท�างานร่วมกับผู้ว่าการภาครับเลือกและสมาชิกอื่นๆ ของทีมผู้น�า

ภาคโดยการใช้แนวทางการวางแผนของภาคเป็นทรัพยากร แม้ว่าเป้าหมายของสโมสรและภาคอาจจะ

แตกต่างกัน แต่ควรจะเกื้อกูลกันและกัน

เป้าหมายของสโมสรควรจะเป็นแนวทางเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ของโรตารีและการประกาศเกียรติคุณ

ของประธานโรตารีสากล และควรก�าหนดเอาไว้ที่ Rotary Club Central สโมสรสามารถได้รับ 

ประกาศเกียรติคุณโดยการบรรลุเป้าหมายเฉพาะเรื่องที่ก�าหนดโดยประธานโรตารีสากล ซึ่งท�าให ้

สโมสรและโรตารีโดยรวมมีความเข้มแข็ง  Rotary Club Central เป็นจุดเดียวเบ็ดเสร็จในการจัดการ 

และติดตามเป้าหมายของสโมสร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มสมาชิกภาพ การบ�าเพ็ญประโยชน์ การ 

ประชาสัมพันธ์และการหาทุนของสโมสร  ควรส่งเสริมให้สโมสรใช้จ�านวนตัวเลขที่ Rotary Club  

Central ในการก�าหนดเป้าหมาย และใส่ข้อมูลเป้าหมายเอาไว้ที่เครื่องมือนี้ ซึ่งจะท�าให้ผู้น�าสโมสร 

ที่จะมารับหน้าที่ได้พิจารณาทบทวนประวัติของสโมสรและผู้น�าภาคสามารถติดตามความก้าวหน้าได ้ 

Rotary Club Central ช่วยส่งเสริมความต่อเนื่องของผู้น�า ความโปร่งใส และประหยัดกระดาษ เรียน

รู้หลักสูตรทรัพยากร Rotary Club Central เพิ่มเติมได้ที่ Learning Center

การก�าหนดเป้าหมายเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งต่อปีโรตารีที่ประสบความส�าเร็จ เพราะจะท�าให้เกิดแผนการ 

ปฏิบัติงาน กระบวนการก�าหนดเป้าหมายขั้นพื้นฐานมีขั้นตอนดังนี้ คือ

1. การวิเคราะห์ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของสโมสร 

 ก่อนการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS) ควรพบกับนายกรับเลือกเพื่อตรวจสอบแนวโน้มใน 

อดีตของสโมสรและการปฏิบัติในปัจจุบัน และเพ่ือพิจารณาเป้าหมายต่างๆ ควรแนะน�าเป้าหมายที่

จะช่วยปรับปรุงการด�าเนินงานของสโมสร

2. การพัฒนาเป้าหมาย 

 เป้าหมายควรจะมีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีส่วนร่วม ท้าทาย วัดผลได้ สามารถประสบความส�าเร็จและ 

มีก�าหนดเวลาชัดเจน  ท�างานร่วมกับผู้น�าสโมสรเพื่อตั้งเป้าหมายซึ่งจะช่วยให้สโมสรท�างานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเป็นเป้าหมายที่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งจะท�าให้สมาชิกทุกคน 

มีส่วนร่วม  ในระหว่างการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก ควรท�างานร่วมกับนายกรับเลือกเพ่ือร่าง 

เป้าหมายเหล่านี้ ติดตามให้นายกสโมสรใส่ข้อมูลเป้าหมายที่ Rotary Club Central ภายในวันที่ 1 

กรกฎาคม

3. การวางแผนปฏิบัติการ 

 เมื่อสโมสรพัฒนาเป้าหมายแล้ว ต้องม่ันใจว่ามีแผนปฏิบัติการเพื่อท�าให้บรรลุเป้าหมายนั้น

เมื่อท่านสร้างบัญชี My 

Rotary และผู้ว่าการ

ภาคมอบหมายกลุ่ม

สโมสรให้ดูแลแล้ว ท่าน

จะสามารถดูข้อมูลของ

สโมสรเหล่านั้นได้ และ

ใส่ข้อมูลเป้าหมายที่ 

Rotary Club Central 

ให้สโมสรได้
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4. การประเมินความก้าวหน้า

 ส่งเสริมให้นายกสโมสรปรับเป้าหมายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและติดตามความก้าวหน้าได้ที่ Rotary 

Club Central เพื่อที่ท่านจะสามารถพิจารณาทบทวนข้อมูลก่อนจะไปเยี่ยมสโมสร ในระหว่างการ

เยี่ยมสโมสร ควรพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้ากับคณะกรรมการบริหารสโมสร

การสนับสนุนสโมสร	(Supporting	Clubs)
ท่านเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของสโมสรที่ท่านดูแล เนื่องจากต้องติดต่อสื่อสารกับสโมสรมากมาย  ท่าน

สามารถสังเกตดูแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ของสโมสร  และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจที่

จะช่วยให้สโมสรบรรลุเป้าหมายและเอาชนะความท้าทายต่างๆ ได้

การเข้าใจความต้องการและความเข้มแข็งของสโมสรแต่ละสโมสรจะท�าให้สามารถให้ค�าแนะน�าที่เป็น

ประโยชน์ ท่านสามารถสนับสนุนสโมสรได้ดังน้ี 

• ท�าตัวให้ว่างและติดต่อได้ง่าย 

• ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสโมสรที่อ่อนแอ

• ปรับการสนับสนุนให้เหมาะกับแต่ละสโมสร

• เชื่อมโยงสโมสรที่มีความเป็นเลิศในเรื่องหนึ่งๆ กับสโมสรที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ในเร่ืองเดียวกัน

• ติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของสโมสรที่ Rotary Club Central

การแบ่งปันข้อมูล

การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งส�าหรับองค์กรใดๆ ซึ่งรวมถึงโรตารีด้วย  ในฐานะผู้ประสานงาน

ระหว่างผู้น�าสโมสรกับผู้น�าภาค ท่านควรแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเข้มแข็งและความอ่อนแอของ

สโมสรกับผู้ว่าการภาค ผู้ว่าการภาครับเลือก คณะกรรมการภาคที่เหมาะสม และส�าคัญที่สุดคือผู้ที่จะ 

มารับหน้าที่ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคต่อจากท่าน  การพูดคุยกันจะเป็นการส่งเสริมความต่อเนื่องและยังท�าให ้

ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังมีความคุ้นเคยกับสโมสรก่อนจะรับหน้าที่

ท่านยังมีโอกาสเป็นสื่อกลางระหว่างสโมสรโรตารีต่างๆ การติดต่อเป็นประจ�ากับสโมสรท�าให้ท่านม ี

โอกาสสังเกตความก้าวหน้า แบ่งปันความส�าเร็จและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสโมสรให้มากข้ึน 

ด้วย

ผู้ว่าการภาคอาจจะขอให้ท่านช่วยพูดคุยถึงเรื่องต่อไปน้ีกับสโมสรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล

• การช�าระใบแจ้งหนี้ของสโมสรต่อโรตารีสากล และค่าบ�ารุงภาค รวมทั้งค่าบ�ารุงสโมสร

• จัดท�ารายชื่อสมาชิกและข้อมูลของสโมสรให้เป็นปัจจุบันที่ My Rotary

• ดูข้อมูลจากรายงานต่างๆ

• การส่งข้อมูลของเจ้าหน้าที่ใหม่ของสโมสรไปโรตารีสากลก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เพื่อรวมเข้าไว ้

ในท�ำเนียบทำงกำร (Official Directory) 

• การขอรับรางวัลต่างๆ ของโรตารี

• ไปร่วมการประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาค (DC)  การอบรมประจ�าปีของภาค (DTA)  การสัมมนา 

อบรมนายกรับเลือก (PETS)  และงานกิจกรรมอื่นๆ ของภาค

ควรพูดคุยกับประธาน

สมาชิกภาพเกี่ยวกับ

คุณสมบัติแต่ละเรื่อง

ของสโมสรที่ได้รับมอบ

หมายให้ดูแล ข้อมูลนี้

จะช่วยประธานในการ

ก�าหนดว่าสโมสรใดจะ

เหมาะกับสมาชิกที่คาด

หวังมากที่สุด
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เมื่อผู้น�าสโมสรสร้างบัญชีผู้ใช้ (account) ที่ My Rotary และท�าความคุ้นเคยกับคุณสมบัติต่างๆ แล้ว 

งานของท่านจะง่ายขึ้น  My Rotary สามารถใช้เพื่อปรับรายชื่อสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดการติดต่อ จ่ายใบแจ้งหนี้สโมสรและบันทึกข้อมูลเป้าหมายประจ�าปีได้

การเย่ียมสโมสร

ท่านควรเยี่ยมสโมสรแต่ละแห่งอย่างสม�่าเสมอหรือทุก 3 เดือนหากเป็นไปได้  ถ้าหากไม่สามารถ 

ประชุมแบบพบหน้ากันทุก 3 เดือนได้ ควรประชุมออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ในระหว่างการสนทนา 

ควรด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

• ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรของโรตารีสากลและภาคแก่สโมสร

• สอบถามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของสโมสร

• สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกภาพ โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ การสนับสนุนมูลนิธิโรตารี งาน 

ส�าคัญต่างๆ ของสโมสร ขวัญและก�าลังใจของสโมสร 

• พูดคุยถึงจุดแข็งของสโมสร และวิธีการใช้ความช�านาญเหล่านั้นในเรื่องอื่นๆ

• แนะน�าวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสโมสรที่น�าไปปฏิบัติได้จริง 

• ก�าหนดการเยี่ยมสโมสรของผู้ว่าการภาค เมื่อถูกร้องขอ

การใช้เครื่องมือ Rate Clubs

Rate Clubs เป็นองค์ประกอบหน่ึงของ Rotary Club Central ที่น�ามาใช้เพื่อการรายงานการปฏิบัต ิ

ความส�าเร็จ และจุดอ่อนของสโมสร และยังช่วยท่านในการติดตามว่ามีสโมสรใดบ้างท่ีผู้ว่าการภาคไป

เยี่ยมแล้ว

ท่านและผู้ว่าการภาคควรใช้เครื่องมือนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสโมสรหลังจากการเยี่ยมในแต่ 

ละคร้ัง ในขณะที่ท่านสามารถดูผลการประเมินและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสโมสรที่ท่านได้รับมอบ

หมายให้ดูแลเท่าน้ัน ผู้ว่าการภาคและผู้ว่าการภาครับเลือกสามารถดูผลการประเมินและแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสโมสรทุกสโมสรในภาคได้  การประเมินและความคิดเห็นเหล่านี้ใช้เพื่อการอ้างอิง

ส�าหรับท่านและผู้ว่าการภาค สโมสรไม่สามารถดูรายละเอียดเหล่านั้นได้

การร่วมประชุมกิจกรรมสโมสร 

สโมสรโรตารีควรจัดประชุมกิจกรรมสโมสร (club assembly) 4-6 ครั้งต่อปี การประชุมนี้ให้โอกาส 

แก่สมาชิกสโมสรทั้งหมดในการปรึกษาหารือเรื่องความคิดเห็นและกิจกรรมในอนาคต  โดยปกติ จะมี

การประชุมกิจกรรมสโมสรในระหว่างการเยี่ยมของผู้ว่าการภาคและท่านควรจะเข้าร่วมด้วย พูดคุยกับ

ผู้น�าสโมสรว่าท่านควรจะร่วมการประชุมกิจกรรมสโมสรครั้งใดบ้าง และจะมีบทบาทอย่างไรบ้าง

 

สนับสนุนให้สโมสรบอก

รับวารสารออนไลน์ 

Rotary Leader
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สโมสรท่ีต้องการการดแูลพิเศษ	(Clubs	Requiring
Special	Attention)
อาจจะมีบางสโมสรที่ต้องการความเอาใจใส่พิเศษจากท่านและผู้น�าภาคคนอื่นๆ  โดยทั่วไป สโมสร

เหล่าน้ีจะมีปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกภาพ การเงินหรือมาตรฐานขั้นต�่าตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

บริหารโรตารีสากล

มาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับสโมสรโรตารี 

เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าสโมสรด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได ้

ก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับสโมสรดังน้ี

• มีการประชุมสม�่าเสมอ

• ท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการในชุมชนท้องถ่ินและชุมชนในประเทศอื่น

• ยอมรับการเยี่ยมของผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ผู้ว่าการภาคหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของโรตารีสากล

• ช�าระค่าบ�ารุงโรตารีสากลรายหัว

• บอกรับเป็นสมาชิกนิตยสารในกลุ่มนิตยสารโลกของโรตารี

• ท�าประกันความรับผิดชอบตามความเหมาะสมกับภูมิภาคที่สโมสรตั้งอยู่ (ส�าหรับสโมสรในสหรัฐ

เท่านั้น)

• ปฏิบัติตามธรรมนูญและข้อบังคับของโรตารีสากล และประมวลนโยบายของโรตารี

• ช�าระค่าสมาชิกภาพต่อโรตารีสากลและค่าบ�ารุงภาคโดยไม่รับความช่วยเหลือจากภายนอก

• แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ถูกต้องให้แก่โรตารีสากลตามเวลาท่ีก�าหนด

• แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสโมสรด้วยไมตรีจิต

• ให้ความร่วมมือกับภาคอยู่เสมอ

• ให้ความร่วมมือกับโรตารีสากลโดยไม่ท�าการฟ้องร้องโรตารีสากล มูลนิธิโรตารี มูลนิธิที่มีความ

สัมพันธ์กันและส�านักงานระหว่างประเทศของส�านักงานเลขาธิการ

• ด�าเนินการตามกระบวนการพิจารณาการเลือกตั้งตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของโรตารีสากลอย่าง 

ครบถ้วน

ท�างานกับสโมสรเพ่ือให้ม่ันใจว่าสโมสรมีเกณฑ์เกินมาตรฐานขั้นต�่า ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ในการตัดสิน 

ว่าสโมสรบรรลุเกณฑ์ขั้นต�่าหรือไม่จะรวบรวมได้จาก Rate Clubs ที่ Rotary Club Central

ในกลุ่มผู้น�าภาคทั้งหมด ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคเป็นผู้ที่มักจะมีการติดต่อกับสโมสรโดยตรงมากที่สุด ดังนั้น  

ภาคจึงต้องพึ่งพาท่านในการช่วยเหลือสโมสรท่ีมีปัญหา หากสโมสรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลต้องการ

การดูแลเป็นพิเศษ  โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้

• ไปเย่ียมสโมสรให้บ่อยข้ึน

• สื่อสารกับสโมสรให้มากขึ้น

• จับคู่สโมสรกับสโมสรที่เข้มแข็งกว่าในภาค

• ติดต่อกับคณะกรรมการภาคที่เหมาะสมเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

ส่งเสริมให้ผู้น�าสโมสร

แต่งตั้งผู้สืบต�าแหน่งที่  

My Rotary เพื่อให้

ผู้น�าภาคสามารถติดต่อ

ได้ในเรื่องกิจการของ

สโมสร
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การไม่ช�าระค่าบ�ารุงรายหัว

4 เดือนหลังจากวันครบก�าหนดในวันที่ 1 มกราคมหรือ 1 กรกฎาคม สโมสรที่ค้างช�าระค่าบ�ารุง

โรตารีสากลรายหัวเกินกว่า 250 เหรียญสหรัฐจะถูกยุบเลิก  ในฐานะผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ท่านสามารถ 

ท�างานร่วมกับสโมสรเพื่อช่วยให้หลีกเลี่ยงการถูกยุบเลิก (Termination) และช่วยสโมสรที่ถูกยุบ 

เลิกได้คืนสถานภาพ

การขอคืนสมาชิกภาพ (Reinstatement) 

การขอคืนสมาชิกภาพสามารถท�าได้ดังต่อไปนี้

• ภายใน 150 วันที่ถูกยุบเลิกสโมสร สโมสรต้องช�าระเงินทั้งหมดตามข้อก�าหนดของโรตารีสากล 

รวมท้ังค่าขอคืนสมาชิกภาพส�าหรับสมาชิกคนละ 30 เหรียญสหรัฐ

• หากเกินกว่า 150 วันหลังจากถูกยุบเลิก สโมสรจะถูกถอดถอนทะเบียนสโมสรและไม่มีสิทธิขอ

คืนสมาชิกภาพได้อีกต่อไป

หากในที่สุดสโมสรไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�่าได้ สโมสรสามารถรวมตัวกับสโมสรใกล้เคียง 

หรือสิ้นสุดสมาชิกภาพในโรตารีสากลโดยสมัครใจ แต่ควรจะพิจารณาทางเลือกนี้ต่อเมื่อได้พยายามท�า

ตามระเบียบข้างต้นแล้วและไม่ประสบผลส�าเร็จ

การเย่ียมของผูว่้าการภาค	(Governor’s	visit)	
หนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบหลักของท่านคือการช่วยสโมสรเตรียมการเยี่ยมของผู้ว่าการภาค ผู้ว่าการภาค 

ต้องเยี่ยมแต่ละสโมสรในภาคหนึ่งครั้งในระหว่างปีและให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษแก่สโมสรที่อ่อนแอ

และมีปัญหา โดยอาจจะเยี่ยมครั้งละหนึ่งหรือหลายๆ สโมสรในเวลาเดียวกัน  การเยี่ยมคือความรับผิด

ชอบที่ส�าคัญงานหนึ่งของผู้ว่าการภาคและยังเป็นโอกาสที่ส�าคัญส�าหรับสโมสรด้วย

ในระหว่างการเยี่ยม ผู้ว่าการภาคควรจะ

• กระตุ้นสมาชิกสโมสรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ของสโมสรและ

ภาค

• ยกย่องโครงการดีเด่นของสโมสร และผลงานดีเด่นของโรแทเรียนรายบุคคล

• หารือเรื่องท่ีเร่งด่วนของสโมสรกับผู้น�าสโมสร

• เน้นความคิดริเริ่มที่ส�าคัญของโรตารี

ก�าหนดการเยี่ยม

เมื่อท่านช่วยจัดก�าหนดการเยี่ยมของผู้ว่าการภาคให้แต่ละสโมสรท่ีดูแลอยู่ โปรดพิจารณาค�าแนะน�า 

ดังต่อไปนี้

• เตรียมการเยี่ยมให้ตรงกับวันส�าคัญของสโมสร เช่น วันฉลองสารตราต้ัง, พิธีรับสมาชิกใหม่หรือ

โปรแกรมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่, การมอบรางวัล, งานมูลนิธิโรตารีหรือการประชุมระหว่างเมือง

• ก�าหนดการเยี่ยมสโมสรใหม่ สโมสรที่ต้องดิ้นรนและสโมสรซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นปี

โรตารี

• พิจารณาองค์ประกอบในเรื่องสภาพภูมิศาสตร์และเวลาเดินทาง 

• จัดเตรียมการด้านโลจิสติกที่เหมาะสมส�าหรับผู้ว่าการภาคและคู่ครอง หากได้รับการร้องขอ
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การจัดเตรียมการเย่ียมของผู้ว่าการภาค

เพ่ือเป็นการสร้างความตื่นเต้นในหมู่สมาชิกและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้มีส่วนร่วม ควรส่งเสริมให ้

ผู้น�าสโมสรประชาสัมพันธ์การเยี่ยมบนเว็บไซต์ของสโมสร ผ่านสื่อสังคมต่างๆ และในจดหมายข่าว

ของสโมสร ควรแนะน�าให้สโมสรยกย่องสมาชิกในระหว่างการเยี่ยมหรือจัดให้ผู้ว่าการภาคเป็นผู้มอบ

รางวัล

ควรท�างานร่วมกับสโมสรในการก�าหนดวาระประชุมที่เป็นการใช้โอกาสนี้เรียนรู้จากประสบการณ์และ

ความรู้ของผู้ว่าการภาค  วาระประชุมควรเป็นไปดังนี้

• การอภิปรายความก้าวหน้าสู่เป้าหมายของสโมสรตามที่ก�าหนดไว้

• ช่วงเวลาส�าหรับคณะกรรมการบริหารเพื่อน�าเสนอแผนงาน กิจกรรม และความส�าเร็จของคณะ

กรรมการ

• การประกาศเกียรติคุณโครงการของสโมสร 

• รายงานจากผู้ว่าการภาคเกี่ยวกับความคิดริเร่ิมที่ส�าคัญของภาค รวมทั้งเป้าหมายและประเด็นต่างๆ 

ของโรตารีสากล

• เวลาส�าหรับค�าถามและการอภิปรายแบบเปิดกว้าง 

ช่วยเตรียมการส�าหรับการเยี่ยมให้แก่ผู้ว่าการภาคดังต่อไปนี้

• ให้ข้อมูลปัจจุบันของแต่ละสโมสร รวมทั้งสถานภาพของโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ การมีส่วนร่วม 

ในทุนสนับสนุนต่างๆ และความพึงพอใจของสมาชิก

• ให้ข้อมูลความส�าเร็จและปัญหาต่างๆ ของแต่ละสโมสรแก่ผู้ว่าการภาค

• จัดเตรียมก�าหนดวาระการเยี่ยม 

สรปุปิดท้ายปี	(Concluding	the	Year)
ตลอดทั้งปี สโมสรในความดูแลมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น ด�าเนินโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ใหม่ๆ และสนับ 

สนุนโปรแกรมของมูลนิธิ ควรท�างานปิดท้ายปีให้เสร็จสิ้นอย่างเข้มแข็งเหมือนกับการเริ่มต้น โดยจัด 

การให้สโมสรพร้อมที่จะเริ่มต้นส�าหรับปีใหม่ พิจารณาค�าแนะน�าต่อไปนี้

• รับทราบและเฉลิมฉลองงานที่สโมสรประสบความส�าเร็จในระหว่างปี

• ท�าให้สโมสรตระหนักถึงสิ่งที่ท�าได้ดีและให้ใช้จุดแข็งเหล่านั้นต่อไป

• แนะน�าเรื่องที่ต้องให้ความสนใจมากขึ้นในปีหน้า

• ทบทวนเป้าหมายของสโมสรและพูดคุยถึงความก้าวหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

• แจ้งผลการประเมินคร้ังสุดท้ายของท่านเพ่ือให้สโมสรสามารถน�าไปพิจารณาใช้ในการก�าหนดเป้า

หมายส�าหรับปีต่อไป
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3

ทรพัยากร	(Resources) 

สโมสรจะพึ่งพาท่านในเรื่องค�าแนะน�าในการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าท่านอาจจะไม่ทราบค�าตอบทั้งหมด  

แต่ควรทราบว่าจะหาค�าตอบได้จากที่ใด  มีทรัพยากรมากมายที่จะสามารถหาได้จากภาคและโรตารี

สากล 

ทรพัยากรระดบัภาค	(District	Resources)	
พูดคุยกับผู้น�าภาคเพ่ือพิจารณาว่ามีทรัพยากรใดบ้างในภาค

สารผู้ว่าการภาครายเดือน

ให้ข่าวสารต่างๆ ที่ท่านคิดว่าควรจะรวมอยู่ในการสื่อสาร เช่น การยกย่องสมาชิก ความคิดใหม่ๆ ที่

สโมสรก�าลังลองท�า และรายงานโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์  สนับสนุนผู้น�าสโมสรให้อ้างอิงข้อมูลล่าสุด 

ของภาคจากสารผู้ว่าการภาค

งานอบรมของภาค   

ก่อนการประชุมสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS) และการประชุมภาคประจ�าปี (District Training 

Assembly) ควรปรึกษากับผู้ฝึกอบรมของภาคในเรื่องวาระการประชุมและบทบาทของท่านในการ

ประชุมน้ัน  ท่านสามารถหารือกับผู้ฝึกอบรมภาคเกี่ยวกับความต้องการในการอบรมระดับสโมสร

ท�าเนียบภาค 

ท�าเนียบภาคจะมีรายละเอียดวันเวลาและสถานที่ประชุมของสโมสรในภาค ตลอดจนข้อมูลส�าหรับ 

การติดต่อของผู้น�าภาค เจ้าหน้าที่สโมสรและผู้น�าโรตารีอื่นๆ   
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เว็บไซต์ของภาค  

เว็บไซต์ของภาคควรให้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรมของสโมสร ภาคและโรตารีสากล  ใช้

เว็บไซต์ของภาคเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรในภาค และเน้นโครงการต่างๆ

สื่อทางสังคม 

ภาคของท่านอาจจะแสดงตัวตนบนไซต์เครือข่ายทางสังคม เช่น เฟซบุ๊คหรือทวิตเตอร์ ลองใช้สื่อทาง

สังคมเพื่อเพ่ิมพูนการสื่อสารในหมู่โรแทเรียนภายในภาคและส่งเสริมโรตารีแก่สาธารณชน

ทรพัยากรของโรตารี	(Rotary	Resources)
โรตารีสากลมีทรัพยากรมากมายรวมทั้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรม นโยบายและกิจกรรมของ

โรแทเรียนทั่วโลก ซึ่งจะช่วยท่านในการสนับสนุนสโมสร ทั้งการหาข้อมูลที่สโมสรต้องการ หรือการ

ชี้แนะสิ่งพิมพ์ เครื่องมือ พนักงานหรือผู้น�าให้แก่สโมสร

หารายละเอียดการติดต่อกับพนักงานของโรตารี รวมท้ังผู้ที่ได้รับแต่งต้ังในต�าแหน่งต่างๆ ได้จาก

ท�ำเนียบทำงกำร (Official Directory) 

ผู้น�าในภูมิภาค

ผู ้ประสานงานโรตารี (Rotary coordinators)  ผู ้ประสานงานมูลนิธิโรตารี (regional Rotary 

Foundation coordinators) ผู้ประสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี (Rotary public image 

coordinators) ที่ปรึกษากองทุนถาวรและเมเจอร์กิ๊ฟท์ (endowment/major gifts advisers) และ

ผู้ประสานงาน End Polio Now ของโซน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพและความรู้เกี่ยว

กับโรตารีในเรื่องการพัฒนาสมาชิกภาพ การหาทุน ทุนสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์  พูดคุยกับผู้

ว่าการภาคเพื่อก�าหนดว่าผู้น�าในภูมิภาคคนใดที่ท่านจะท�างานด้วย มักจะมีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ประสาน

งานในบางภาคเป็นการเฉพาะด้วย

พนักงานโรตารี 

ส�านักเลขาธิการของโรตารีสากลท�าหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการให้สโมสรโรตารีทั่วโลก หมายรวมถึงส�านัก- 

งานใหญ่โลกของโรตารีสากลในเมืองอีแวนสตัน รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และส�านักงานระหว่าง

ประเทศ 7 แห่ง พนักงานสามารถช่วยโรแทเรียนและสโมสรโรตารีให้บรรลุเป้าหมายโดยการสนับสนุน

งานประจ�าวันของโรแทเรียนและสโมสร

พนักงานฝ่ายบริหารสโมสรและภาค — ส่งค�าถามในการบริหารจัดการไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องที่

ส�านักงานระหว่างประเทศและส�านักงานใหญ่โรตารี หากท่านมีค�าถาม พวกเขาสามารถช่วยให้ติดต่อ

กับบุคคลที่เหมาะสมได้

ทรัพยากรออนไลน์ 

Brand Center — หาดูเอกสารต่างๆ รวมทั้งโลโก้ทางการของโรตารี ต้นแบบ (template) แผ่นพับ 

และแนวทางการใช้ brand 

วัฏจักรของโครงการ — เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการบ�าเพ็ญประโยชนต้ังแต่ต้นจนจบ

Member Center — เรียนรู้เกี่ยวกับรางวัล ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือออนไลน์และการส่งตัวสมาชิก 
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My Rotary ที่ Rotary.org — ช่วยในการท�างานของสโมสรและภาคให้ส�าเร็จอย่างรวดเร็ว (ต้องม ี

บัญชี My Rotary เพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ)

ท�าเนียบทางการ (Official Directory) — หาดูรายชื่อคณะกรรมการ คณะท�างานเฉพาะกิจ คณะ

กรรมการบริหารและกรรมการมูลนิธิ ค้นหาข้อมูลของสโมสรและภาคโดยใช้หมายเลขภาคและชื่อ

เมือง (ท�าเนียบน้ีสามารถใช้ได้เฉพาะโรแทเรียนเท่านั้น)

จดหมายข่าว (Newsletters) — บอกรับเป็นสมาชิกสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น Rotary Leader, Member- 

ship Minute และ Training Talk

Rotary Club Central — ก�าหนดและติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายประจ�าปีของสโมสรใน 

เรื่องสมาชิกภาพ การบ�าเพ็ญประโยชน์ และการบริจาคให้มูลนิธิ

Learning Center — เรียนรู้หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะและเรียนรู้เก่ียวกับโรตารีให้มากขึ้น ม ี

แคตตาล็อกให้ดูได้

สิ่งพิมพ์และเอกสารเพ่ือการอ้างอิง

คู่มือปฏิบัติการ (Manual of Procedure) — เรียนรู้เก่ียวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติซึ่งมีผลต่อบทบาท

หน้าที่ของท่าน พิมพ์ทุก 3 ปีหลังจากการประชุมสภานิติบัญญัติของโรตารีแต่ละครั้ง

เอกสารชุดเป็นผู้น�าสโมสรของท่าน — อ่านหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สโมสรและเรียนรู้ค�าแนะน�า 

ทั่วไปส�าหรับบทบาทเหล่านี้ เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย

 เป็นผู้น�าสโมสรของท่าน: นายก (Lead Your Club: President)

 เป็นผู้น�าสโมสรของท่าน: เลขานุการ (Lead Your Club: Secretary)

 เป็นผู้น�าสโมสรของท่าน: เหรัญญิก (Lead Your Club: Treasurer)

 เป็นผู้น�าสโมสรของท่าน: คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร (Lead Your Club: Administra- 

tion Committee)

 เป็นผู้น�าสโมสรของท่าน: คณะกรรมการสมาชิกภาพ (Lead Your Club: Membership Com- 

mittee)

 เป็นผู้น�าสโมสรของท่าน: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (Lead Your Club: Public Relations 

Committee)

 เป็นผู้น�าสโมสรของท่าน: คณะกรรมการโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ (Lead Your Club: Service 

Projects Committee)

 เป็นผู้น�าสโมสรของท่าน: คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี (Lead Your Club: Rotary Foundation 

Committee)

สมาชิกภาพ
สโมสร

เป็นสโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอ: แผนผู้น�าสโมสรของท่าน (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership 

Plan)

เครื่องมือประเมินสมาชิกภาพ (Membership Assessment Tools) (บนเว็บเท่านั้น)

คู่มือเริ่มต้นสโมสรโรตารีใหม่อย่างเร็ว (New Rotary Clubs Quick Start Guide)

การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check) (บนเว็บเท่านั้น)

การท�าให้สมาชิกภาพมีความเข้มแข็ง: สร้างแผนพัฒนาสมาชิกภาพของท่าน (Strengthening Your 

Membership: Creating Your Membership Development Plan)

Understanding Membership Reports: Getting Started (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์
ได้ที่ My Rotary  
หรือสั่งซื้อได้ที่  
shop.rotary.org
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สมาชิกใหม่และสมาชิกมุ่งหวัง
Connect for Good

Connect to Membership Leads (บนเว็บเท่านั้น)

Creating a Positive Experience for Prospective Members

ผลแห่งการกระท�าเริ่มต้นที่ท่าน (Impact Begins With You brochure) (สั่งซื้อเท่านั้น)

Introducing New Members to Rotary: An Orientation Guide

New Member Welcome Kit (สั่งซื้อเท่านั้น)

โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์
เรื่องที่เน้นความส�าคัญของโรตารี (Rotary's Areas of Focus)

เครื่ืองมือเพื่อการประเมินชุมชน (Community Assessment Tools)

โปรแกรมโรตารี
Youth Protection Guide

คู่มืออินเทอร์แรคท์ (Interact Handbook)

คู่มือโรทาแรคท์ (Rotaract Handbook)

คู่มือรางวัลผู้น�าเยาวชนของโรตารี (Rotary Youth Leadership Awards handbook)

คู่มือการแลกเปลี่ยนเยาวชน (Youth Exchange Handbook)

มูลนิธิโรตารี
endpolio.org

มูลนิธิโรตารี: ข้อมูลอ้างอิง (The Rotary Foundation Reference Guide)

ค�าแนะน�าส�าหรับทุน Global Grants (A Guide to Global Grants)

การประชาสัมพันธ์
Brand Center

Media Center

บอกเล่าเรื่องราวโรตารี: ค�าแนะน�าเอกลักษณ์เสียงและภาพ (Tell Rotary's Story: Voice and Visual 

Identity Guidelines)

การอบรม
ค�าแนะน�าส�าหรับผู้น�าโรตารี:

 District Leadership Seminar Leader's Guide

 District Membership Seminar Leader's Guide

 District Rotary Foundation Seminar Leader's Guide

 District Training Assembly Leader's Guide

 Grant Management Seminar Leader's Guide

 Presidents-elect Training Seminar Leader's Guide
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ภาคผนวก 1

งานอบรมตามบทบาท
ซ่ึงผูว่้าการภาครบัเลือกเป็นประธาน

การอบรมและช่วงเวลา ผู้ร่วมอบรม
และวัตถุประสงค์ ผู้จัด เอกสาร

การประชมุอบรมของโรตารี

การสัมมนาอบรมทีมงานภาค  
(District Team Training 
Seminar)

กุมภาพันธ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและผู้น�า
กรรมการภาค เรียนรู้เกี่ยวกับ
บทบาทและก�าหนดเป้าหมาย
กับทีมผู้น�าภาค

คณะกรรมการฝึกอบรมภาค Trainer: District Team Training 
Seminar Leaders' Guide 

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค: Assistant 
Governors ที่ Rotary.org

คณะกรรมการ: District 
Committees ที่ Rotary.org

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก 
(Presidents-elect Training 
Seminar - PETS)

กุมภาพันธ์หรือมีนาคม

นายกสโมสรรับเลือกเรียนรู้
เกี่ยวกับบทบาทและท�างาน
ร่วมกับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคใน
การก�าหนดเป้าหมาย

คณะกรรมการฝึกอบรมภาค Trainer: Presidents-Elect 
Training Seminar Leaders' Guide

ผู้ร่วมประชุม: เป็นผู้น�ำสโมสรของ
ท่ำน: นำยก (222-TH)

การอบรมภาคประจ�าปี (District 
Training Assembly)

มีนาคม เมษายน หรือพฤษภาคม 
(หลังการสัมมนาอบรมนายกรับ
เลือก)

นายกรับเลือกพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้น�า ผู้น�ารับเลือก
อื่นๆ ของสโมสรเรียนรู้เกี่ยว
กับบทบาท ผู้น�าสโมสรร่วมกัน
ก�าหนดเป้าหมาย

คณะกรรมการฝึกอบรมภาค Trainer: District Training 
Assembly Leaders' Guide

ผู้ร่วมประชุม: 

เป็นผู้น�ำสโมสรของท่ำน: นำยก 
(222-TH)

เป็นผู้น�ำสโมสรของท่ำน: เลขำนุกำร 
(229-TH)

เป็นผู้น�ำสโมสรของท่ำน: เหรัญญิก 
(220-TH)

Club Committee ที่ Rotary.org
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งานอบรมตามบทบาท
ซ่ึงผูว่้าการภาคเป็นประธาน

การอบรมและช่วงเวลา
ผู้ร่วมอบรม
และวัตถุประสงค์ ผู้จัด เอกสาร

การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค 
(District Rotary Foundation 
Seminar)

ก�าหนดโดยภาค

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
โรตารีของสโมสร และโรแท- 
เรียนที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ
มูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
ภาค และคณะกรรมการฝึก
อบรมภาค

Trainer: District Rotary 
Foundation Seminar Leaders' 
Guide
ผู้ร่วมประชุม: เป็นผู้น�ำสโมสรของ
ท่ำน: กรรมกำรมูลนิธิโรตำรี (226E-
TH)

การสัมมนาสมาชิกภาพของ
ภาค (District Membership 
Seminar)

ก�าหนดโดยภาค

นายกสโมสร, ประธานคณะ
กรรมการสมาชิกภาพของ
สโมสร, โรแทเรียนที่สนใจ 
และผู้น�าภาค เรียนรู้เกี่ยวกับ
สมาชิกภาพ

คณะกรรมการสมาชิกภาพ
ของภาค

Trainer: District Membership 
Seminar Leaders' Guide
ผู้ร่วมประชุม: กำรท�ำให้สมำชิกภำพ
มีควำมเข้มแข็ง: สร้ำงแผนพัฒนำ
สมำชิกภำพของท่ำน (417-TH)

การสัมมนาภาพลักษณ์
สาธารณะของภาค (District 
Public Image Seminar)

ก�าหนดโดยภาค

ผู้น�าสโมสรและภาค และ
สมาชิกที่สนใจเรียนรู้เกี่ยว
กับการส่งเสริมภาพลักษณ์
สาธารณะของโรตารี

คณะกรรมการฝึกอบรมภาค Trainer: District Public Image 
Seminar Guide
ผู้ร่วมประชุม: จัดท�าโดยสโมสรหรือ
ภาค

การสัมมนาการจัดการ
ทุนสนับสนุน (Grant 
Management Seminar)

ก�าหนดโดยภาค

นายกสโมสรรับเลือก (หรือผู้
ที่ได้รับการแต่งตั้ง) เรียนรู้วิธี
จัดการทุนสนับสนุน

คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
ภาค และคณะกรรมการฝึก
อบรมภาค

Trainer: Grant Management 
Leaders' Guide
ผู้ร่วมประชุม: ค�ำแนะน�ำส�ำหรับทุน 
Global Grant (1000-TH)

การสัมมนาผู้น�าภาค (District 
Leadership Seminar)

ทันทีก่อนหรือหลังการประชุม
ใหญ่ประจ�าปีของภาค

สมาชิกที่สนใจซึ่งมี
ประสบการณ์ผู้น�าสโมสร 
พัฒนาทักษะความเป็นผู้น�า

คณะกรรมการฝึกอบรมภาค Trainer: District Leadership 
Seminar Guide
ผู้ร่วมประชุม: จัดท�าโดยสโมสรหรือ
ภาค

การอบรมผู้น�าภาคของ 
โรทาแรคท์ (Rotaract District 
Leadership Seminar)

เวลาใดก็ได้หลังจากการเลือกตั้ง
สโมสรก่อน 30 มิถุนายน

ผู้น�าสโมสรโรทาแรคท์รับเลือก,  
โรทาแรคเทอร์, โรแทเรียนที่
สนใจและผู้ที่มิใช่โรแทเรียน 
เรียนรู้เกี่ยวกับโรทาแรคท์

ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค Trainer: Guide for District 
Rotaract Representatives
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ภาคผนวก 2

ตวัอย่างโครงสร้างคณะกรรมการสโมสร	
(Sample	Club	Committee	Structure)

คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดมาตรฐาน

บริหารจัดการสโมสร สมาชิกภาพ ประชาสัมพันธ์
โครงการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์
มูลนิธิโรตารี

คณะอนุกรรมการที่เป็นไปได้

=	โปรแกรมสโมสร

=	การสื่อสารของ

สโมสร

=	เว็บไซต์

=	การเข้าประชุม

=	มิตรภาพ

=	การหาสมาชิก

=	รักษาสมาชิก

=	ปฐมนิเทศและให้

ความรู้

=	ความหลากหลาย

ของสมาชิก

=	สื่อสัมพันธ์

=	โฆษณา และการ

ตลาด

=	กลยุทธ์เรื่องเว็บ

และสื่อทางสังคม

=	อาชีพ

=	ชุมชน

=	ระหว่างประเทศ

=	ชนรุ่นใหม่

=	หาทุนส�าหรับ

โครงการสโมสร

=	โปลิโอ

=	การหาทุน

=	ทุนสนับสนุน
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คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดใหญ่

บริหารจัดการสโมสร สมาชิกภาพ ประชาสัมพันธ์
โครงการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์
มูลนิธิโรตารี

คณะอนุกรรมการที่เป็นไปได้

=	โปรแกรมสโมสร

=	การสื่อสารของ

สโมสร

=	เว็บไซต์

=	การเข้าประชุม

=	การเก็บเอกสาร

=	มิตรภาพ

=	ครอบครัวโรตารี

=	ปฏิคม

=	การหาสมาชิก

=	รักษาสมาชิก

=	ปฐมนิเทศ

=	ให้ความรู้

=	การเป็นพี่เลี้ยง

=	วางแผนงานและ

ประเมินสมาชิก

ภาพ

=	ความหลากหลาย

ของสมาชิก

=	ศิษย์เก่า

=	สื่อสัมพันธ์

=	โฆษณา และการ

ตลาด

=	งานกิจกรรมพิเศษ

=	ความสัมพันธ์

ภายนอก

=	เว็บและสื่อทาง

สังคม

=	อาชีพ

=	ชุมชน

=	ระหว่างประเทศ

=	ผู้น�าอายุน้อย

=	หาทุนส�าหรับ

โครงการสโมสร

=	อื่นๆ เช่น คณะ

กรรมการโครงการ

พิเศษ

=	การดูแลเงินทุน

ของมูลนิธิ

=	ทุนการศึกษา

=	ทีมฝึกอบรมอาชีพ

=	District Grants

=	Global Grants

=	โปลิโอ

=	การหาทุน

คณะกรรมการส�าหรับสโมสรโรตารีขนาดเล็ก

บริหารจัดการสโมสร สมาชิกภาพ ประชาสัมพันธ์
โครงการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์
มูลนิธิโรตารี
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ภาคผนวก 3

ค�าถามอภิปรายในการสมัมนาอบรมทีมงานภาค
โปรดพิจารณาค�าถามเพื่อการอภิปรายต่อไปนี้ การคิดหาค�าตอบของประเด็นเหล่านี้และการทบทวนคู่มือล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมการ

สัมมนาจะช่วยท่านในการเตรียมตัวเพื่อการอบรมและการใช้เวลาของท่านกับผู้น�าภาคอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การส่ือสารภายในภาค
สมาชิกทีมงานภาคควรสื่อสารถึงกันและกันเมื่อใด และบ่อยเพียงใด?

ข่าวสารใดบ้างที่ควรสื่อสารไปยังสโมสร ข่าวสารใดบ้างที่ควรสื่อสารไปยังผู้น�าภาค? 

ทีมงานจะสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังผู้น�าสโมสรและภาคอย่างไร?

บทบาทและความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบในระดับสโมสรและระดับภาคของท่านมีอะไรบ้าง?

ท่านต้องท�างานร่วมกับใครบ้าง?
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ลักษณะเฉพาะของสโมสรโรตารีที่ตื่นตัวอยู่เสมอ
บทบาทของภาคในการสนับสนุนสโมสรมีอะไรบ้าง?

คุณสมบัติของสโมสรที่มีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง?

เป้าหมายของสโมสร
เหตุใดการก�าหนดเป้าหมายจึงมีความส�าคัญ?

ท่านจะช่วยสโมสรในการก�าหนดเป้าหมายได้อย่างไร?

การท�างานกับสโมสร
ท่านจะส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีที่สุดตามที่มีอยู่ในเอกสารเป็นสโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอ: แผนผู้น�ำสโมสรของท่ำน (Be a Vibrant Club: 

Your Club Leadership Plan) ได้อย่างไรบ้าง?

มีปัญหาที่พบบ่อยๆ อะไรบ้างที่สโมสรจะต้องแก้ไขให้ได้?

สโมสรที่มีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างที่ควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ?
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ท่านมีบทบาทอะไรบ้างที่จะช่วยสโมสรและผู้ว่าการภาคในการเตรียมการเยี่ยมอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาค?

ท่านมีกลยุทธ์อะไรบ้างที่เคยใช้แล้วประสบความส�าเร็จ ซึ่งต้องการจะบอกให้ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคอื่นๆ ได้ทราบ?

ท่านจะใช้ Rotary Club Central ในการบ่งชี้ประเด็นปัญหาต่างๆ ของสโมสรได้อย่างไร?

ทรัพยากร
ท่านจะประสานงานกับคณะกรรมการภาคและผู้ช่วยผู้ว่าการภาคอื่นๆ ในการสนับสนุนสโมสรอย่างไรบ้าง?

สโมสรจะใช้ learning Center ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง?

มีทรัพยากรอะไรอีกบ้างที่ท่านสามารถแนะน�าให้สโมสรได้?
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