
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้ นฐานปฏิบตัิงาน 

ของผูช่้วยผูว่้าการภาค 

(Assistant Governor Basics) 
 

 
 

TH-221 
ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสอืพื้นฐานปฏบิตังิานของผูช้่วยผูว่้าการภาคเล่มนี้แปลจากหลกัสูตร Assistant Governor 
Basics ซึง่เป็นหลกัสตูรออนไลน์บนเวบ็ไซต ์Rotary.org  ถงึแมว่้าคณะกรรมการแปลเอกสาร
โรตารสีากลของศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและทบทวนอย่างละเอยีดแล้ว คณะ
กรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ะรบัรองความสมบูรณ์ของหนังสอืเล่มนี้ได ้ หากมขีอ้ความใดไม่
ชดัเจน ขอใหอ้า้งองิไปยงัหลกัสตูร Assistant Governor Basics ในส่วน Learning Center 
บนเวบ็ไซต ์Rotary.org 
 

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย 
กุมภาพนัธ ์2564 



 

สารบญั  
 
 บทท่ี 1 การเตรียมพร้อมส าหรบัผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 1 
  1.1 ค าน า 1 
  1.2 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 2 
  1.3 การเตรยีมตวัส าหรบับทบาทของท่าน 3 
   ก าหนดเวลาส าหรบัการเตรียมการของผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 4 
  1.4 ในระหว่างปีของท่าน 7 
  1.5 สรุป 9 
   รายละเอียดงานของผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 10 
 
 บทท่ี 2 ท างานกบัทีมงานภาค 11 
  2.1 ภาพรวมของทมีงานภาค 11 
  2.2 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีม่รี่วมกนั 12 
  2.3 บทบาทและคณะกรรมการทีก่ าหนด 13 
  2.4 คณะกรรมการทางเลอืก 15 
  2.5 ท างานร่วมกนักบัผูอ้ื่นและท างานกบัสโมสรต่าง ๆ 16 
  2.6 ท างานร่วมกบัผูน้ าในภูมภิาค 18 
  2.7 แผนการสือ่สาร 19 
  2.8 ทบทวน 20 
 
 บทท่ี 3 การสนับสนุนสโมสรของท่าน 21 
  3.1 การเริม่ตน้ 21 
  3.2 ท างานกบัผูว้่าการภาค 24 
  3.3 การก าหนดเป้าหมาย 25 
  3.4 การเยีย่มสโมสร 27 
  3.5 จดัการสนบัสนุนของท่านใหต้รงกบัความตอ้งการ 29 
  3.6 ทรพัยากร 33 
  3.7 สรุป 34 
 



 บทท่ี 4 จดัให้การเยี่ยมของผู้ว่าการภาคเกิดประโยชน์สูงสุด 35 
  4.1 ภาพรวม 35 
  4.2 ในระหว่างการเยีย่ม 37 
  4.3 การเตรยีมการส าหรบัการเยีย่ม 39 
  4.4 การประเมนิสโมสร (Rating Clubs) 41 
  4.5 สรุป 43 
 
 ภาคผนวก 
  แผนการเยี่ยมสโมสรของผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 44 
  หน้าท่ีความรบัผิดชอบของทีมผู้น าภาค 47 
  ตวัอย่างโครงสร้างคณะกรรมการสโมสร 60 

 



พืน้ฐานปฏบิตังิานของผูช้่วยผูว้่าการภาค     |     1 

 
 
 
 
 
 

1.1 ค าน า 
ในฐานะผูช้่วยผูว้่าการภาค บทบาทของท่านในทมีงานภาคมคีวามส าคญัยิง่ คอืเป็นตวัเชื่อมระหว่างสโมสรและ
ภาค และเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนหลกัของสโมสรในพืน้ทีข่องท่าน ความสมัพนัธท์ีท่่านสรา้งขึน้กบัผูน้ าสโมสรท า
ใหโ้รตารมีคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ 
 
ในการท างานอย่างใกลช้ดิกบัผูว้่าการภาค ท่านจะ: 

• ท าใหเ้กดิความต่อเนื่องในความเป็นผูน้ า 
• เป็นแรงจงูใจใหน้ายกรบัเลอืก 
• ช่วยสโมสรต่าง ๆ ใหบ้รรลุศกัยภาพ 

 

บทท่ี 1  

การเตรียมพร้อมส าหรบัผูช่้วยผูว้่าการภาค  
(Get Ready: Assistant Governor) 
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1.2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่ป็นทางการของท่าน คอื 

• ไปเยีย่มแต่ละสโมสรอย่างสม ่าเสมอเพือ่พดูคุยเกีย่วกบักจิกรรม ทรพัยากร และโอกาสต่าง ๆ ของ
สโมสร 

• สนบัสนุนสโมสรในการก าหนดและบรรลุเป้าหมาย การคน้หาวธิแีกไ้ขความทา้ทายต่าง ๆ การแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้และบรรลุขอ้ก าหนดเกีย่วกบัสมาชกิภาพ การเงนิและอื่น ๆ 

• ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างสโมสรกบัคณะกรรมการภาค 
• ประเมนิศกัยภาพของสโมสรเพือ่ท าใหส้โมสรเตบิโตและเป็นพีเ่ลีย้งใหผู้น้ าสโมสรในเรื่องกลยุทธท์ีจ่ะ

ช่วยใหส้โมสรประสบความส าเรจ็ 
• สง่เสรมิการมสีว่นเกีย่วขอ้งของสโมสรในกจิกรรม และในคณะกรรมการต่าง ๆ ของภาค 
• แจง้ใหผู้ว้่าการภาคทราบความก้าวหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสรอยู่เสมอ 
• รบัทราบความคดิรเิริม่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นปัจจุบนัของโรตารอียู่เสมอ 
• แบ่งปันสถานภาพของสโมสรใหผู้ร้บัหน้าทีต่่อจากท่านไดร้บัทราบ 
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1.3 การเตรียมตวัส าหรบับทบาทของท่าน 
 
ไม่ว่าท่านจะเป็นผูช้่วยผูว้่าการภาคใหม่หรอืมปีระสบการณ์มาแลว้กต็าม การปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดจากผูช้่วยผูว้่าการ
ภาคอื่น ๆ สามารถช่วยท่านในการเตรยีมตวัรบัหน้าที่ 
 
ขัน้ตอนท่ี 1  เขา้ใจบทบาทของผูน้ าซึง่ท่านจะท างานดว้ยในระดบัสโมสรและภาค พยายามพบปะกบัผูท้ี่จะมี

ต าแหน่งเหล่านี้ในระหว่างปีของท่าน 
 
ขัน้ตอนท่ี 2  แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัทมีผูน้ าภาคว่าจะท างานร่วมกนัเพือ่สนบัสนุนสโมสรไดอ้ย่างไร 
 
ขัน้ตอนท่ี 3  เขา้ใจวธิกีารใชเ้ครื่องมอืออนไลน์ของโรตารี 
 
ขัน้ตอนท่ี 4  พดูคุยกบัผูช้่วยผูว้่าการภาคทีก่ าลงัจะหมดหน้าทีเ่พือ่เรยีนรูเ้กี่ยวกบัสโมสรที่ท่านจะสนบัสนุน 
 
ขัน้ตอนท่ี 5  รูจุ้ดแขง็และจุดอ่อนของสโมสรและใชข้อ้มลูนัน้เพือ่ช่วยวางแผนงานในปีของท่าน 
 
ขัน้ตอนท่ี 6  เขา้ร่วมการอบรมต่าง ๆ รวมทัง้การสมัมนาอบรมทมีงานภาค (DTTS) การสมัมนาอบรมนายก

รบัเลอืก (PETS) และ การอบรมภาคประจ าปี (DTA) 
 
ขัน้ตอนท่ี 7  ท างานกบันายกรบัเลอืกในระหว่างการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืกเพือ่สรา้งความสมัพนัธแ์ละ

ช่วยในการก าหนดเป้าหมาย 
 
ขัน้ตอนท่ี 8  จดัท าก าหนดการเยีย่มสโมสรตลอดทัง้ปี 
 
ขัน้ตอนท่ี 9  ท าความคุน้เคยกบัความคดิรเิริม่ นโยบาย และทรพัยากรล่าสุดของโรตาร ี
 
การก าหนดช่วงเวลา (Timeline) ส าหรบัเตรยีมการประกอบดว้ยรายละเอยีด วธิเีตรยีมตวัส าหรบับทบาทหน้าที ่ 
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ใชก้ าหนดเวลานี้เพือ่จดัเตรยีมตวัในบทบาทของท่าน ก าหนดเวลานี้ประกอบดว้ยการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและ
ค าแนะน าจากผูช้่วยผูว้่าการภาคอื่น ๆ 
 
มกราคม-กมุภาพนัธ ์(ก่อนรบัต าแหน่ง) 
เข้าใจบทบาทผู้น าท่ีท่านจะต้องท างานด้วยในระดบัสโมสรและภาค ควรพยายามพบปะผู้คนท่ีจะมี
ต าแหน่งเดียวกนัน้ีในระหว่างปีของท่าน 
ผูน้ าภาค ผูน้ าสโมสร 
ผูว้่าการภาค นายก 
ผูว้่าการภาครบัเลอืก เลขานุการหรอืเลขานุการบรหิาร 
ผูว้่าการภาคนอมนิี เหรญัญกิ 
ผูฝึ้กอบรม ผูฝึ้กอบรม 
ผูช้่วยผูว้่าการภาคอื่น ๆ  
เลขานุการหรอืเลขานุการบรหิาร  
อดตีผูว้่าการภาค  

 
กมุภาพนัธ์ 
ท างานกบัทีมผู้น าภาค 

• เขา้ใจโครงสรา้งของทมีงานภาค และวธิกีารทีส่มาชกิทมีงานจะสนบัสนุนคณะกรรมการสโมสร 
• พจิารณาแผนงานการสือ่สารกบัทมีงาน 
• แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัเป้าหมายของภาคกบัผูว้่าการภาครบัเลอืก 
• ตรวจสอบกบัภาคว่าท่านจะไดร้บังบประมาณหรอืไม่ 
• ตดัสนิใจว่าจะจดัการ Membership Leads ในระบบออนไลน์อย่างไร 
• ท างานกบัผูช้่วยผูว้่าการภาคและทมีงานภาคทีจ่ะหมดวาระเพือ่สรา้งแผนงานทีม่คีวามต่อเนื่อง เป็นจรงิ

ไดแ้ละยัง่ยนืเพือ่สนบัสนุนสโมสร 
 
กมุภาพนัธ-์มีนาคม 
เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือออนไลน์ของโรตารี 

• ทรพัยากรที ่My Rotary ภายใตแ้ทป็ Manage 
• Rotary Club Central 
• Membership Leads ออนไลน์ ในระดบัภาค 

ก าหนดเวลาส าหรบัการเตรียมการ 
ของผูช่้วยผูว้่าการภาค   
(Assistant Governor Preparation Timeline) 
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• Rotary Ideas 
• Rotary Showcase 
• Discussion Groups 
• Brand Center 

 
กมุภาพนัธ-์มิถนุายน 
 ท างานกบัผู้ช่วยผู้ว่าการภาคท่ีจะหมดวาระ 

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

 
 ท าความรู้จกัจดุแขง็และจดุอ่อนของสโมสรและใช้ข้อมูลน้ีเพื่อช่วยในการวางแผนในปีของท่าน 

• ทบทวนเป้าหมาย ความส าเรจ็ และประเมนิ (Rating) สโมสรที ่Rotary Club Central 
• ทบทวนรายงานสมาชกิภาพ มลูนิธ ิงบดุลของสโมสร และรายงานอื่น ๆ ที ่My Rotary 
• อ่านจดหมายข่าวและตดิตามบญัชสีือ่ทางสงัคมของสโมสร 
• ประเมนิสโมสรจาก 

o โครงสรา้งของการด าเนินงานและประสทิธภิาพ 
o ความเขม้แขง็โดยรวม รวมทัง้สมาชกิภาพ การบรจิาคใหม้ลูนิธ ิสถานการณ์การเงนิ วธิปีฏบิตัิ

เกีย่วกบัการจดัการ และการดแูลการเงนิ 
• ท างานกบัทมีงานภาคเพือ่สรา้งแผนงานส าหรบัสโมสรทีต่อ้งการการเอาใจใสม่ากทีสุ่ดและส าหรบั

สโมสรทีท่ าไดด้แีลว้ 
 
กมุภาพนัธ-์เมษายน 
เข้าร่วมประชุมอบรมต่าง ๆ 

• การสมัมนาอบรมทมีงานภาค (DTTS) 
• การสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก (PETS) 
• การอบรมภาคประจ าปี (DTA) 

 
กมุภาพนัธ์–พฤษภาคม 
ท างานกบันายกรบัเลือกในระหว่างการสมัมนาอบรมนายกรบัเลือก 

• สรา้งความสมัพนัธเ์พือ่ใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของนายกรบัเลอืก 
• สง่เสรมิใหบ้่งชีค้วามตอ้งการของสโมสร 
• สง่เสรมิใหเ้จา้หน้าทีส่โมสรสรา้งบญัช ีMy Rotary 
• ช่วยในการพฒันาและปรบัปรุงเป้าหมายของสโมสร และใสเ่ป้าหมายที ่Rotary Club Central 
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• ท าใหม้ัน่ใจว่าเจา้หน้าทีส่โมสรปัจจุบนัเพิม่ชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรรบัเลอืกใน My Rotary หรอืระบบการ
จดัการของสโมสร (Club Management System) (ท่านจะไดร้บัรายการเจา้หน้าทีส่โมสรทีย่งัไม่ได้
รายงานจากในเดอืนมนีาคม) 
o รายงานเจา้หน้าทีส่โมสรของปีถดัไป ภายในวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์
o นายกสโมสร เลขานุการ เหรญัญกิ ประธานมลูนิธแิละประธานสมาชกิภาพสามารถเพิม่ชื่อเจา้หน้าที่

ใหม่ได ้
• แลกเปลีย่นความคดิเหน็ถงึวธิทีีภ่าคและสโมสรจะจดัการเรื่อง Membership Leads ในระบบออนไลน์ 

 
เมษายน-มิถนุายน 
จดัก าหนดการเยี่ยมสโมสรในระหว่างปี 

• วางแผนการเยีย่มแต่ละสโมสรอย่างน้อยหน่ึงครัง้ในแต่ละไตรมาส 
• จดัก าหนดการเยีย่มตามความตอ้งการของสโมสร 
• สอบถามผูช้่วยผูว้่าการภาคคนก่อนหน้าว่าจดัท าก าหนดการเยีย่มอย่างไร 
• พบกบันายกสโมสรทุกเดอืน โดยพบปะกนัแบบตวัต่อตวัหรอืเสมอืนจรงิ (Virtual) เพื่อเรยีนรู้

ความส าเรจ็และความทา้ทายทีเ่ป็นปัจจุบนัของสโมสรอยู่เสมอ 
 
ด าเนินการต่อเนือ่ง 
ต้องท าความคุ้นเคยกบัความคิดริเร่ิม นโยบาย และทรพัยากรใหม่ล่าสุดของโรตารี 

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

สนบัสนุนภาคและสโมสร (CDS) สามารถช่วยไดเ้ช่นกนั  
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1.4 ในระหว่างปีของท่าน  
 
ปีของท่านโดยสงัเขป 
ท่านจะท าอะไรบา้งในระหว่างปีทีเ่ป็นผูช้่วยผูว้่าการภาค ดตูวัอย่างจากอดตีผูว้่าการภาคและภาคต่าง ๆ 
 
เม่ือเร่ิมต้นปี 

• พฒันาความสมัพนัธฉ์นัมติรและร่วมมอืกนักบัผูน้ าสโมสร 
• เริม่ตน้การเยีย่มสโมสร 
• แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัแผนการสือ่สารของภาคกบัผูน้ าสโมสร และก าหนดวธิกีารในการ

ท างานกบัแต่ละสโมสร 
• เริม่ตน้วางแผนการเยีย่มของผูว้่าการภาคกบัสโมสร 
• จดัเตรยีมการสือ่สารกลุ่มกบันายกสโมสรของท่านทุกคนเพือ่แบ่งปันเรื่องเตอืนความจ า ประกาศต่าง ๆ 

และขอ้มลูทัว่ไป 
• จดัใหส้โมสรไดร้บัทราบเกี่ยวกบัเรื่องทีม่ลี าดบัความส าคญัของผูว้่าการภาค และความคดิรเิริม่ของภาค

อยู่เสมอ และกระตุน้ใหด้ าเนินการตามค าขอของผูว้่าการภาค 
• ท างานร่วมกบัผูก้ารภาคและประธานสมาชกิภาพของภาคเพือ่พจิารณาว่าจะจดัการเรื่อง Membership 

Leads อย่างไร 
• ร่วมมอืกบัสโมสรต่าง ๆ ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 
ทุกเดือน / ทุกไตรมาส 
ทุกเดือน 

• พดูคุยกบันายกสโมสร เป็นกลุ่มหรอืแต่ละบุคคล 
• ใหข้า่วสารทีเ่ป็นปัจจุบนัแก่ผูว้่าการภาคเพือ่รวบรวมไวใ้นการสือ่สารรายเดอืนถงึสโมสร เช่น โครงการ

ทีย่อดเยีย่ม การยกย่องสมาชกิ หรอืความคดิทีเ่ป็นนวตักรรม 
 
ทุกไตรมาส 

• ทบทวนความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสร 
• เยีย่มเยยีนสโมสรของท่านเพือ่ร่วมประชุมสโมสรและการประชุมคณะกรรมการบรหิาร และร่วมการ

ประชุมกจิกรรมสโมสร (Club Assembly) หากไดร้บัเชญิ 
• ใช ้Club Visit Planner เพือ่เตรยีมการเยีย่ม  
• ประเมนิสโมสรที ่Rotary Club Central หลงัการเยีย่มแต่ละครัง้ หรอืตามทีต่กลงเหน็ชอบกบัผูว้่าการ

ภาค 
• พบปะกบัผูว้่าการภาคเพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบัสโมสร หารอืถงึปัญหาต่าง ๆ และแบ่งปัน

ประสบการณ์ของท่าน 
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ด าเนินการต่อเน่ือง 
• ประเมนิสถานภาพของสโมสรอย่างต่อเนื่อง และจดัการสนบัสนุนใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของสโมสร 
• แนะน าการแกไ้ขปัญหาทีส่โมสรเผชญิในแนวทางทีน่ าไปปฏบิตัไิด้จรงิ  
• สง่เสรมิการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดตามทีแ่นะน าในเอกสาร เป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ : แผนผูน้ าสโมสร ช่วย

ผูน้ าสโมสรใหใ้ชว้ธิปีฏบิตัติ่าง ๆ เหล่านัน้ 
• แจง้ประธานคณะกรรมการต่าง ๆ ของภาคเกีย่วกบัความส าเรจ็และความทา้ทายของสโมสรในเรื่องที่

คณะกรรมการนัน้ ๆ เกีย่วขอ้ง 
• ท าใหม้ัน่ใจว่าผูน้ าสโมสรดแูลการเงนิของกองทุนสโมสรอย่างเหมาะสม 
• สง่เสรมิการเขา้ร่วมงานอบรมของภาค 
• สนบัสนุนการมสีว่นร่วมในกจิกรรมทุก ๆ เรื่องของภาค 
• เขา้ร่วมงานกจิกรรมสโมสร 
• ใหค้ าแนะน าแก่ผูน้ าสโมสรใหม่และสมาชกิใหม่เกีย่วกบัความรูเ้รือ่งโรตารแีละช่วยหาพีเ่ลีย้งใหส้มาชกิ

ใหม่ 
• ประสานงานการอบรมทีจ่ดัขึน้ตามความตอ้งการในระดบัสโมสร เช่น ขอใหป้ระธานสมาชกิภาพของ

ภาคช่วยสโมสรทีไ่ม่สามารถท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วมได้ 
• บ่งชีแ้ละสนับสนุนการพฒันาผูน้ าในอนาคต รวมทัง้ผูช้่วยผูว้่าการภาคทีเ่ป็นไปได้ ส่งเสรมิสโมสรให้

ด าเนินโปรแกรมผูน้ าปฏบิตักิาร (Leadership in Action) 
 
เม่ือส้ินปี 

• ยกย่องและเฉลมิฉลองความส าเรจ็ของสโมสร 
• ท าใหม้ัน่ใจว่าสโมสรตระหนักว่าสิง่ใดทีท่ าไดด้ ีและรกัษาความเขม้แขง็นัน้ไว ้
• ทบทวนเป้าหมายของสโมสรและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัความกา้วหน้าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมาย

นัน้ 
• เสนอแนะเรื่องทีต่อ้งเอาใจใสม่ากขึน้ในปีต่อไป 
• แบ่งปันการประเมนิผลครัง้สุดทา้ยกบัสโมสรเพือ่ใหพ้วกเขาสามารถเหน็ภาพตลอดทัง้ปี 
• ท างานร่วมกบัผูร้บัหน้าทีต่่อจากท่านเพือ่เตรยีมพวกเขาในการท าหน้าทีผู่ช้่วยผูว้่าการภาค 
• พดูคุยกบัผูร้บัหน้าทีต่่อจากท่านว่าสโมสรใดมคีวามก้าวหน้า และสโมสรใดตอ้งการการสนับสนุนเป็น

พเิศษ 
 



พืน้ฐานปฏบิตังิานของผูช้่วยผูว้่าการภาค     |     9 

1.5 สรปุ  
 
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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บทบาทของท่านในฐานะผูช้่วยผูว้่าการภาคคอืช่วยใหส้โมสรประสบความส าเรจ็และช่วยเหลอืผูว้่าการภาค 
หน้าทีร่บัผดิชอบทีเ่ป็นทางการของท่านมดีงันี้ 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ไปเยีย่มแต่ละสโมสรอย่างสม ่าเสมอเพือ่พดูคุยเกีย่วกบักจิกรรม ทรพัยากร และโอกาสต่าง ๆ ของสโมสร 

สนบัสนุนสโมสรในการตัง้และบรรลุเป้าหมาย การแกไ้ขความทา้ทายต่าง ๆ การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และการ
บรรลุขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัสมาชกิภาพ การเงนิ และอื่น ๆ 

ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างสโมสรกบัคณะกรรมการภาค 

ประเมนิศกัยภาพในการเตบิโตของสโมสร และเป็นพีเ่ลีย้งใหผู้น้ าสโมสรในเรื่องกลยุทธท์ีจ่ะช่วยใหส้โมสร
ประสบความส าเรจ็ 

สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของสโมสรในกจิกรรมของภาคและคณะกรรมการต่าง ๆ 

แจง้ใหผู้ว้่าการภาคทราบถงึความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสรอยู่เสมอ 

ตดิตามข่าวสารล่าสุดเกีย่วกบัความคดิรเิริม่ต่าง ๆ ของโรตารอียู่เสมอ 

แบ่งปันสถานภาพของสโมสรกบัผูร้บัหน้าทีต่่อจากท่าน 

 
 
 
 

รายละเอียดงานของผูช่้วยผูว่้าการภาค   
(Assistant Governor Job Description) 
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เป้าหมายของทมีงานภาคคอืการช่วยสโมสรใหป้ระสบความส าเรจ็ ไม่ว่าท่านจะกลบัมาเป็นสมาชกิทมีงานอกี
ครัง้หนึ่งหรอืเป็นสมาชกิใหม่ เอกสารนี้จะช่วยใหท้่านไดเ้รยีนรูว้่าทมีงานภาคตอ้งท าอะไรบา้ง และสามารถ
ท างานร่วมกนัเพือ่ช่วยสนบัสนุนสโมสรไดอ้ย่างไร 
 

2.1 ภาพรวมของทีมงานภาค  
 
ทมีผูน้ าภาคประกอบดว้ยผูว้่าการภาค ผูช้่วยผูว้่าการภาค คณะกรรมการต่าง ๆ ผูว้่าการภาครบัเลอืก และอดตี
ผูว้่าการภาค 
 
 ผูว้า่การภาค  

      
     

ผูช้่วยผูว้า่การภาค  คณะกรรมการภาค 
 
โครงสรา้งนี้มุ่งหมายจะช่วยทมีงานภาคในการสนบัสนุนและใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นต่อความส าเรจ็ของสโมสร แต่
ภาคควรจะปรบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ 
 
แผนผูน้ าภาคควรจะรวมถงึ 

• หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละบทบาท  
• คณะกรรมการทีก่ าหนดและคณะกรรมการทางเลอืก  
• วธิปีฏบิตัเิพือ่ช่วยสโมสรในการด าเนินแผนผูน้ าสโมสร 

 

บทท่ี 2  

ท างานกบัทีมงานภาค  
(Working with Your District Team) 
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2.2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีมีร่วมกนั 
 
สมาชกิของทมีงานภาคมคีวามรบัผดิชอบดงันี้ 

• ท างานกบัผูว้่าการภาค ผูว้่าการภาครบัเลอืก ผูว้่าการภาคนอมนิี ผูช้่วยผูว้่าการภาค และประธาน
คณะกรรมการภาค เพือ่ก าหนดกลยุทธใ์นการบรรลุเป้าหมาย 

• สง่เสรมิและเขา้ร่วมการประชุมอบรมต่าง ๆ ของภาคและการประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค  
• สือ่ขา่วสารขอ้มลูระหว่างโรตารสีากล ภาคและสมาชกิสโมสร 
• ท างานอย่างใกลช้ดิกบัผูน้ าสโมสรเพือ่ใหก้ารสนบัสนุนและค าแนะน า 
• ร่วมมอืกบัผูน้ าในภูมภิาค เช่น ผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภูมภิาค (RRFC) ผูป้ระสานงานโรตาร ี

(RC)  ผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ี(RPIC) และทีป่รกึษากองทุนถาวร/เมเจอรก์ิฟ๊ท์ 
(E/MGA) 
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2.3 บทบาทและคณะกรรมการท่ีก าหนด  
 
นโยบายของโรตารกี าหนดบทบาทบางอย่างใหแ้ก่ภาค หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละบทบาทมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
 
ผู้ว่าการภาค (District Governor) 
ในระหว่างวาระของท่าน สโมสรจะพึง่พาท่านในเรื่องการเป็นผูน้ า การสนับสนุน และแรงจงูใจ ในขณะทีส่โมสร
ด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์และมสีว่นร่วมในโปรแกรมต่าง ๆ ของโรตาร ีผูว้่าการภาคจะตอ้งมหีน้าทีด่งันี้
ดว้ย 

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

 

ผู้ช่วยผู้วา่การภาค (Assistant Governors) 
ผูช้่วยผูว้่าการภาคเป็นผูเ้ชื่อมโยงระหว่างสโมสรทีไ่ดร้บัมอบหมายและภาค  ความสมัพนัธท์ี่ท่านสรา้งขึน้กบั
ผูน้ าสโมสรท าใหโ้รตารเีขม้แขง็ นอกจากนี้ผูช้่วยผูว้่าการภาคจะตอ้ง 

• ไปเยีย่มสโมสรอย่างสม ่าเสมอเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบักจิกรรม ทรพัยากร และโอกาส 
ต่าง ๆ ของสโมสร 

• สนบัสนุนสโมสรในการก าหนดและบรรลุเป้าหมาย หาทางแกไ้ขความทา้ทายต่าง ๆ  แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
และท าตามขอ้ก าหนดดา้นการบรหิารงานของภาคและโรตารสีากล  

• ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานระหว่างสโมสรและคณะกรรมการภาค 
 

คณะกรรมการท่ีก าหนด 
คณะกรรมการสมาชิกภาพ (Membership) 
พฒันา ท าการตลาด และด าเนินกลยุทธข์องสโมสรและภาคเพือ่การเพิม่สมาชกิ 
 
คณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะ (Public Image) 
ช่วยโรแทเรยีนใหเ้ขา้ใจว่าการประชาสมัพนัธส์ู่ภายนอกอย่างมปีระสทิธภิาพ การวางแนวทางใหส้อดคลอ้งกบั
แบรนด ์(Brand) ของโรตารแีละภาพลกัษณ์สาธารณะในทางบวก จะช่วยใหโ้รตารเีตบิโตขึน้ 
 
คณะกรรมการการเงิน (Finance) 
ก ากบัการดแูลกองทุนของภาคโดยการพจิารณาทบทวนและแนะน าจ านวนเงนิค่าธรรมเนียมรายหวัของภาค 
และดแูลรายรบัรายจ่ายทัง้หมดของภาค 
 
คณะกรรมการฝึกอบรม (Training) 
สนบัสนุนผูว้่าการภาคและผูว้่าการภาครบัเลอืกในการอบรมผูน้ าสโมสรและผูน้ าภาค และดแูลแผนการอบรม
โดยรวมของภาค 
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คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation) 
ช่วยผูว้่าการภาคในการใหค้วามรู ้ใหแ้รงจงูใจและแรงบนัดาลใจแก่โรแทเรยีนใหม้สี่วนร่วมในโปรแกรมของ
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 

ใน District Grants และ Global 
Grants 

 

โปลิโอพลสั (PolioPlus) 
สนับสนุนพนัธสญัญาของ 
โรตารใีนการขจดัโรคโปลโิอ 
และสง่เสรมิการมสีว่นร่วมใน

กจิกรรมโปลโิอพลสั 

 
 

ทุนสนัติภาพของโรตารี  
(Rotary Peace Fellowships) 
สง่เสรมิสโมสรใหม้สีว่นร่วมใน

โปรแกรมศูนยส์นัตภิาพของโรตาร ี 
และจดัการใบสมคัรของสโมสร 

 

ดแูลการเงินทุนสนับสนุน  
(Stewardship) 

ดแูลคุณสมบตัขิองสโมสรทีม่ ี
สว่นร่วมในทุนสนบัสนุน และมหีน้าที่
ความรบัผดิชอบในการท าใหม้ัน่ใจใน
การจดัการทุนสนบัสนุนดว้ยความ
ระมดัระวงั และการใหค้วามรูแ้ก่ 

โรแทเรยีนในการจดัการทุนสนับสนุน
อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 

 
ดรูายละเอียดเก่ียวกบัการมีคณุสมบติัและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการท่ีก าหนดแต่ละ
ชุดได้จากเอกสารหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของทีมผู้น 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 และทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารชุมชนและบรกิารดา้นอาชพี และใหก้าร
สนบัสนุนเพิม่เตมิแก่สโมสรโรทาแรคทแ์ละอนิเทอรแ์รคท์ 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่ (Convention Promotion)  
สง่เสรมิการเขา้ประชุมใหญ่ประจ าปีของโรตารแีก่สมาชกิทัว่ทัง้ภาค 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการเข้าประชุมใหญ่ภาค (District Conference)  
วางแผนและสง่เสรมิการประชุมใหญ่ภาคและช่วยใหม้ผีูร้่วมประชุมมากทีสุ่ด 
 
คณะกรรมการโปรแกรมของภาค (District Programs)  
สง่เสรมิกลุ่ม โปรแกรม และกจิกรรมต่าง ๆ ของภาค  ร่วมกบัคณะกรรมการของแต่ละโปรแกรมหรอืกลุ่มทีพ่วก
เขาสนบัสนุน ซึง่อาจจะรวมถงึอนิเทอรแ์รคท ์โรทาแรคท ์การแลกเปลีย่นมติรภาพของโรตาร ีเยาวชน
แลกเปลีย่นของโรตาร ีและรางวลัผูน้ าเยาวชนโรตาร ี(ไรลา) 
 
คณะกรรมการบริการระหว่างประเทศ (International Service)  
ใหแ้รงจงูใจแก่สโมสรในการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบับรกิารระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงสโมสรกบัทรพัยากรและพี่
เลีย้ง 
 
คณะกรรมการการเสนอช่ือ (Nominating)  
เสนอชื่อโรแทเรยีนทีม่คีุณสมบตัดิทีีสุ่ดในการท าหน้าทีผู่ว้่าการภาค 
 
คณะกรรมการโรทาแรคท์ (Rotaract)  
ช่วยผูว้่าการภาคในการเผยแพร่โรทาแรคท ์สง่เสรมิการก่อตัง้สโมสรโรทาแรคทใ์หม่ และการบรหิารงาน 
โรทาแรคท์ภายในภาค 
 
ดรูายละเอียดเก่ียวกบัคณุสมบติัและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการทางเลือกแต่ละชุดได้
จากเอกสารหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของทีมผู้น าภาค (District Leadership Team Responsibilities) 
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2.5 ท างานร่วมกนักบัผู้อ่ืนและท างานกบัสโมสรต่าง ๆ  
 
ท่านไดเ้รยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกบับทบาทของทมีงานภาค ลองคดิดวู่าท่านจะท างานกบัสมาชกิทมีงานและผูน้ าใน
ภูมภิาคไดอ้ย่างไร เพือ่วตัถุประสงคเ์หล่านี้ 

• ใหก้ารสนับสนุนตามทีส่โมสรตอ้งการ 
• สง่ต่อขอ้มลูขา่วสารระหว่างสโมสรและภาค 

 

ท่านจะท างานกบัสโมสรอย่างไร 
ทมีงานภาคเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัยิง่ส าหรบัสโมสร โดยเฉพาะอย่างยิง่สโมสรทีต่อ้งใชค้วามพยายามอย่างมาก 
ค าแนะน าส าหรบัการเริม่ตน้มดีงัต่อไปนี้ 
 
ขัน้ตอนที ่1 
พดูคุยกบัสมาชกิทมีงานภาคและอดตีผูน้ าภาคเพือ่เรยีนรูว้่าสโมสรท างานกบัผูช้่วยผูว้่าการภาคอื่น ๆ อย่างไร 
 
ขัน้ตอนที ่2 
ทบทวนขอ้มลูใน Rotary Club Central เพือ่ก าหนดว่าสโมสรใดทีท่่านตอ้งการท างานดว้ยและการสนับสนุน
ประเภทใดทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อสโมสรมากทีสุ่ด 
 
ขัน้ตอนที ่3  
อย่าลมืสอบถามถงึสิง่ทีส่โมสรตอ้งการมากทีสุ่ด การเป็นหุน้สว่นทีป่ระสบความส าเรจ็ขึน้อยู่กบัการสือ่สารทีเ่ปิด
กวา้ง 
 
ขัน้ตอนที ่4  
สง่เสรมิสโมสรใหด้ขูอ้เสนอแนะในเอกสาร เป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ : แผนผูน้ าสโมสร ซึง่มคี าแนะน าในการ
ท าใหส้โมสรมคีวามกระตอืรอืรน้ และท าใหส้มาชกิใหม่และสมาชกิปัจจุบนัมสีว่นร่วม 
 

ท่านจะท างานร่วมกนัอย่างไร 
• การท างานร่วมกนัเป็นทมีอย่างไรจงึจะท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการสนบัสนุนสโมสร เรยีนรูบ้ทบาทหน้าที่

ของแต่ละฝ่าย เรื่องทีม่คีวามเชีย่วชาญ และเป้าหมายเพือ่ใหก้ารสนบัสนุนไดม้ากทีสุ่ด 
 
• ก าหนดว่าโครงการและกจิกรรมใดทีท่มีงานของท่านสามารถมสีว่นร่วมเพือ่ใหเ้กดิผลกระทบสงูสุด 
 
• ทบทวนกระบวนการในการวางแผนกจิกรรมของภาคและการสนบัสนุนสโมสร ถามตวัท่านเองว่าสโมสร

ไดร้บัสิง่ทีต่อ้งการจากทมีงานหรอืไม่ 
 
• รวบรวมความเชีย่วชาญและทกัษะของสมาชกิทมีงานเพื่อใชใ้นการสนบัสนุนโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ 

ของภาค 
 
• มโีอกาสอะไรบา้งในการร่วมมอืกบัภาค เริม่ตน้ดว้ยการดเูป้าหมายของภาคและพจิารณาค าถามเหล่านี้ 
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◦ เป้าหมายน้ีจะมผีลต่อเรื่องอื่น ๆ อะไรบา้ง? เรื่องสมาชกิภาพ? ภาพลกัษณ์สาธารณะหรอืเรื่องอื่นใด? 
◦ มใีครอกีบา้งในทมีงานทีจ่ะช่วยในการท างานไปสูเ่ป้าหมายน้ีได้? 
◦ มโีครงการอะไรบา้งทีเ่ราสามารถร่วมมอืกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายน้ีได้? 
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2.6 ท างานร่วมกบัผู้น าในภมิูภาค  
 
ผูน้ าในภูมภิาคและทมีงานมคีวามเชีย่วชาญในเรื่องสมาชกิภาพ มลูนิธโิรตาร ีภาพลกัษณ์สาธารณะ และการหาทุน  
พวกเขาสนบัสนุนภาคมากมายและสามารถเสนอการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด รายงานเกีย่วกบัแนวโน้มต่าง ๆ และแนะน า
ขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างละเอยีด  ควรท างานร่วมกบัพวกเขาเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของภาค 
 
ท่านทราบหรอืไม่ว่าผูน้ าในภูมภิาคแต่ละคนสามารถช่วยใหท้่านประสบความส าเรจ็ได ้พจิารณาการปฏบิตังิาน
ของผูน้ าแต่ละคนและใสเ่ครื่องหมายในขอ้ทีถู่กตอ้ง 
 
 RRFC RC RPIC E/MGA 
1) เพิม่พนูการมสีว่นร่วมในกองทุนประจ าปี ทุน

สนบัสนุนและโปรแกรมต่าง ๆ 
    

2) ตระหนกัถงึแนวโน้มสมาชกิภาพ และความ
ทา้ทายในภาคของท่าน 

    

3) บ่งชีแ้ละเชญิชวนผูบ้รจิาคเมเจอรโ์ดนเนอร์     
4) สง่เสรมิกลยุทธใ์นการสนับสนุนเมเจอรก์ิฟ๊ท์     
5) คน้หาและบอกเล่าเรื่องราวเกีย่วกบัคนพดู

จรงิท าจรงิ (People of Action) ทีน่่าสนใจ 
    

6) หาโอกาสในการก่อตัง้สโมสรโรตาร ีและ
สโมสรโรทาแรคทใ์หม่ 

    

7) พฒันาเอกสารการรณรงคภ์าพลกัษณ์
สาธารณะ 

    

8) สมคัรขอรบัทุนสนบัสนุน     
 
RRFC (Regional Rotary Foundation Coordinators) – ผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภูมภิาค 
RC (Rotary Coordinators) – ผูป้ระสานงานโรตาร ี 
RPIC (Rotary Public Image Coordinators) – ผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะ  
E/MGA (Endowment/Major Gifts Advisers) – ทีป่รกึษากองทุนถาวร/เมเจอรก์ิฟ๊ท์ 
 

ค าตอบ 
1) RRFC   2) RC   3) E/MGA   4) E/MGA   5) RPIC   6) RC   7) RPIC   8) RRFC 
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2.7 แผนการส่ือสาร  
 
พจิารณาว่าขอ้มลูประเภทใดทีท่่านตอ้งการจะสือ่สาร จะสง่ออกไปดว้ยวธิใีดและบ่อยเพยีงใด วธิกีารทีท่่านจะ
ท าใหม้ัน่ใจว่าภาคไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการมดีงันี้ 

• ผูช้่วยผูว้่าการภาคสามารถถ่ายทอดข่าวสารใหแ้ก่ผูว้่าการภาค คณะกรรมการภาคและสโมสรต่างๆ 
• คณะกรรมการภาคสามารถสือ่สารโดยตรงกบัคณะกรรมการสโมสร 

 
มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในภาคของท่านอย่างไร? 
ใชร้ายการตรวจสอบเพือ่ก าหนดว่าขอ้มลูในปัจจุบนัควรจะถูกสือ่สารในหมู่สโมสร ภาค และโรตารสีากล
อย่างไร? 
 
ข่าวสารล่าสุดจากโรตารีสากล 

• ใครในทมีงานทีผู่ว้่าการภาคควรจะบอกเป็นคนแรก? 
• ควรสง่ขา่วสารใหส้โมสรเรว็เพยีงใด ท่านจะก าหนดล าดบัความส าคญัของสารอย่างไร? 
• จะสือ่สารส าคญัออกไปอย่างไร เช่น บอกแต่ละคนดว้ยตนเอง โดยโทรศพัทห์รอือเีมล จดหมายขา่ว? 
• จะมสีมาชกิในทมีงานหลายคนทีร่บัผดิชอบในการถ่ายทอดขอ้มลูประเภทต่าง ๆ หรอืไม่? 
• ใครจะเป็นผูส้ ือ่ขา่วสารอะไรบา้ง? 

 
การส่ือสารระหว่างสโมสร ภาค และโซน 

• ขอ้มลูขา่วสารประเภทใดทีภ่าคตอ้งการไดร้บัจากสโมสร? 
• ท่านจะใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ผูว้่าการภาคอย่างไร? 
• ผูว้่าการภาคจะสือ่สารขอ้มลูกบัท่านอย่างไร? 
• ผูว้่าการภาคจะท างานกบัสโมสรโดยตรงภายใตส้ถานการณ์ใด? 
• จะแบ่งปันขอ้มลูข่าวสารจากผูน้ าในภูมภิาคใหแ้ก่สโมสรอย่างไร? 
• ผูน้ าในภูมภิาคจะท างานโดยตรงกบัสโมสรภายใตส้ถานการณ์ใด? 
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2.8 ทบทวน 
 
ทบทวนสิง่ทีท่่านไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการท างานกบัทมีงานภาคโดยจบัคู่สมาชกิทมีงานภาคทางดา้นซ้ายมอืกบั
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหรอืโอกาสในความร่วมมอืกบัสมาชกิทมีงานภาคทางดา้นขวามอื 
 

1. ผูว้่าการภาค  ก. หาแนวทางทีส่โมสรและองคก์รบ าเพญ็ประโยชน์ใน
ทอ้งถิน่สามารถร่วมมอืกนัได ้ 

2. คณะกรรมการบรกิารชุมชน ข. ท างานร่วมกบัคณะกรรมการภาคอื่น ๆ เพือ่ท าให้
ศษิยเ์ก่ามสีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมของสโมสรและ
ภาค  

3. คณะกรรมการการเงนิ  ค. เชื่อมโยงสโมสรกบัทรพัยากรส าหรบัโครงการเพือ่
ช่วยในการสมคัรขอรบัทุน Global Grants 

4. คณะกรรมการสมาชกิภาพ มลูนิธโิรตารแีละ
ภาพลกัษณ์สาธารณะ 

ง. วางแผนและจดัเวริค์ชอ้ปเป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ 
(Be a Vibrant Club) 

5. ผูช้่วยผูว้่าการภาค  จ. ท างานกบัประธานมลูนิธโิรตารเีพือ่จ่ายทุนสนบัสนุน  

6. คณะกรรมการบรกิารระหว่างประเทศ ฉ. สง่เสรมิความต่อเนื่องโดยการท างานกบัผูน้ าภาคใน
อดตี ปัจจุบนั และอนาคต 

7. คณะกรรมการศษิยเ์ก่า ช. ประเมนิศกัยภาพของสโมสรเพือ่การเตบิโตและเป็น
พีเ่ลีย้งใหก้บัผูน้ าสโมสร 

 
ท่านจะสามารถใหก้ารสนบัสนุนตามทีส่โมสรตอ้งการเพือ่ใหบ้รรลุความส าเรจ็ได้ โดยการสรา้งสมัพนัธต์่อกนั 
สง่เสรมิความร่วมมอื และสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 

ค าตอบ 
1) ฉ     2) ก     3) จ     4) ง     5) ช     6) ค     7) ข 
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3.1 การเร่ิมต้น 
ท่านเป็นผู้สนับสนุนหลกัของสโมสร  พิจารณาดแูต่ละสโมสรในภาพรวมและจดัการสนับสนุนให้
เหมาะสมกบัความต้องการเฉพาะตวัของสโมสร 

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

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

• พดูคุยกบันายกสโมสรถงึวธิทีีส่โมสรจดัการกบั Membership Leads ในระบบออนไลน์ พจิารณารายงาน
ต่อไปนี้ที ่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 ์

• พจิารณารายงานต่าง ๆ ที ่Rotary Club Central เช่น Club Fundraising Analysis, Club Recognition 
Summary และ Monthly Contribution 

บทท่ี 3 

การสนับสนุนสโมสรของท่าน 
(Supporting Your Clubs) 
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• 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 สอบถามเจา้หน้าทีส่โมสรหรอืผูช้่วยผู้ว่าการภาคทีจ่ะหมด
วาระเพือ่เรยีนรูว้่าแต่ละสโมสรจดัการการเงนิอย่างไร ดงัต่อไปนี้ 

• สโมสรอนุมตังิบประมาณส าหรบัปีโรตารทีีจ่ะมาถงึหรอืไม่? แต่งตัง้เหรญัญกิหรอืไม่? และมบีญัชธีนาคาร
แยกระหว่างการบรหิารงานกบัการหาทุนหรอืกองทุนส าหรบัโครงการหรอืไม่? 

• สโมสรบรรลุเป้าหมายในการหาทุนหรอืไม่? 
• สโมสรช าระค่าบ ารุงภาคและค่าบ ารุงโรตารสีากลตรงตามเวลาหรอืไม่? 
• เหรญัญกิไดร้ายงานการเงนิล่าสุดของสโมสรแก่คณะกรรมการบรหิารสโมสรอย่างสม ่าเสมอหรอืไม่? 

 
การประเมินสโมสร 
หน้าทีร่บัผดิชอบอย่างหนึ่งของท่านคอืสง่เสรมิใหส้โมสรประเมนิว่าพวกเขาเป็นอย่างไร 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 เรื่องจากสว่นทรพัยากร (Resources) ที ่My Rotary แจง้ใหส้โมสรทราบว่าพวก
เขาสามารถตดิต่อกบัท่านหากมคี าถามเกีย่วกบัวธิกีารประเมนิเหล่านี้ หรอืควรจะท าอย่างไรกบัผลทีไ่ดร้บั 
 
สโมสรจะมีปัญหาเมื่อใด   
ตามธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ีสโมสรจะตอ้ง 

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

 
สโมสรทีต่อ้งใชค้วามพยายามเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์หล่านี้หรอืมมีาตรฐานขัน้ต ่าน้อยกว่าทีร่ะบุ อาจจะ
ตอ้งการความเอาใจใสเ่ป็นพเิศษจากท่านและผูน้ าสโมสรคนอื่น ๆ 
 
สโมสรโรตารคีวรจะด าเนินการไดด้งันี้: 

• 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 
• แจ้งรายชื่อสมาชกิที่เป็นปัจจุบนัในฐานขอ้มูลของโรตาร ีโดยใช้ My Rotary หรอืระบบการจดัการของ

สโมสร (Club Management System) 
• แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสโมสรดว้ยไมตรจีติ 
• ใหค้วามร่วมมอืกบัภาคอยู่เสมอ 
• ให้ความร่วมมอืกบัโรตารสีากลโดยไม่ท าการฟ้องร้องโรตารสีากล มูลนิธโิรตาร ีมูลนิธทิี่มคีวามสมัพนัธ์

กนั (Associate Foundations) หรอืส านกังานระหว่างประเทศของโรตาร ี
• ด าเนินการตามกระบวนการพจิารณาการเลอืกตัง้ตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของโรตารสีากล ขอ้ 13.030 

 
ท่านจะตอ้งแจง้ใหผู้ว้่าการภาคทราบว่ามสีโมสรใดบา้งทีไ่ม่สามารถด าเนินการตามมาตรฐานเหล่านี้ 
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3.2 ท างานกบัผู้วา่การภาค  
 
หน้าทีห่ลกัอกีอย่างหนึ่งของท่านคอืการสนับสนุนผูว้่าการภาค ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างผูน้ าสโมสร
และผูน้ าภาค ท่านจะตอ้งแบ่งปันขอ้มลูเกีย่วกบัความเขม้แขง็และความอ่อนแอของสโมสรกบัผูว้่าการภาค ผูว้่า
การภาครบัเลอืก และคณะกรรมการภาคตามความเหมาะสม การปรกึษาหารอืเหล่านี้จะส่งเสรมิความต่อเนื่อง
และช่วยผูน้ าใหส้ามารถจดัการกบัความทา้ทายทีด่ าเนินอยู่ ผูว้่าการภาคอาจจะสอบถามถงึขอ้มลูสถานภาพ
ตามปกตใินปัจจุบนั 
 
วธิกีารหนึ่งในการสือ่สารเกี่ยวกบัสถานภาพของสโมสรคอืการใชเ้มนู Rate Clubs ของ Rotary Club Central 
ซึง่ท่านจะสามารถเขยีนขอ้เสนอแนะหลงัจากการไปเยีย่มสโมสร หรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัผูว้่าการภาค ดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัเครื่องมอืนี้ไดใ้นหวัขอ้ “จดัใหก้ารเยีย่มของผูว้่าการภาคเกดิประโยชน์สงูสุด” ที่
ศูนยก์ารเรยีนรู ้(หลกัสตูร Maximizing Governor Visits ที ่Learning Center) 
 
ผูว้่าการภาคอาจจะขอใหท้่านตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องดงัต่อไปนี้กบัสโมสร : 

• การสรา้งบญัช ีMy Rotary 
• การก าหนดเป้าหมาย 
• การใสเ่ป้าหมายและท าเป้าหมายใหเ้ป็นปัจจุบนัที ่Rotary Club Central 
• การเขา้ร่วมประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค การอบรมภาคประจ าปี การสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก และ

งานกจิกรรมอื่น ๆ ของภาค 
• การท าใหส้มาชกิภาพมคีวามหลากหลายเพือ่สะทอ้นถงึประชากรในชุมชนของสโมสร 
• การใชส้ือ่ทางสงัคมเพือ่สง่เสรมิสโมสร 
• การจดังานวนัโปลโิอโลก สปัดาหโ์รทาแรคทแ์ละสปัดาหอ์นิเทอรแ์รคท ์และงานกจิกรรมอื่น ๆ 
• วนัครบก าหนดในการรายงานชื่อเจา้หน้าทีส่โมสร ใบแจง้หนี้สโมสร และการเสนอชื่อเพือ่รบัรางวลั 
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3.3 การก าหนดเป้าหมาย  
 
บ่งชีเ้รื่องทีส่โมสรสามารถปรบัปรุงไดเ้พือ่ช่วยในการก าหนดและปรบัเป้าหมาย สง่เสรมิใหส้โมสรก าหนด
เป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารของโรตาร ี(Rotary’s Action Plan) และเป้าหมายของภาค 
 
Rotary Club Central เป็นเครื่องมอืทีม่ปีระโยชน์ส าหรบัการจดัการและตดิตามเป้าหมายของสโมสร ท่านสามารถ
หารายงานต่างๆ เกีย่วกบัแนวโน้มสมาชกิภาพ การบ าเพญ็ประโยชน์ ภาพลกัษณ์สาธารณะและการหาทุนได ้
สง่เสรมิใหส้โมสรใช ้Rotary Club Central เพือ่ก าหนดและใสเ่ป้าหมาย ซึง่จะท าใหง้า่ยส าหรบัผูน้ าทีจ่ะเขา้มารบั
ต าแหน่งในการดูประวตัขิองสโมสรและส าหรบัผูน้ าภาคทีจ่ะตดิตามความกา้วหน้าของสโมสรไปสูเ่ป้าหมาย 
Rotary Club Central สง่เสรมิความต่อเนื่องของการเป็นผูน้ า เพิม่พนูความโปร่งใส และช่วยประหยดักระดาษ 
 

การก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) 
การก าหนดเป้าหมายเป็นเรื่องส าคญัต่อปีโรตารทีีป่ระสบความส าเรจ็เพราะเป็นการก าหนดแผนปฏบิตักิาร 
 
ขัน้ตอนท่ี 1 
วิเคราะห์ความเข้มแขง็และความอ่อนแอของสโมสร  
พบกบันายกรบัเลอืกเพือ่พจิารณาทบทวนแนวโน้มของสโมสรในอดตีและการปฏบิตัใินปัจจุบนั ใชผ้ลทีไ่ดร้บั
จากการตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี(Rotary Club Health Check) เพือ่ใหร้บัรูค้วามเขม้แขง็และ
ความอ่อนแอของสโมสร 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 
พฒันาเป้าหมาย  
เป้าหมายควรจะวดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความส าเรจ็ และมกี าหนดเวลาชดัเจน ท่านอาจจะตอ้งช่วย
ผูน้ าสโมสรในการก าหนดเป้าหมายทีจ่ะท าใหส้โมสรสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและท าให้
สมาชกิทุกคนมสีว่นร่วม ตอ้งจดัการใหน้ายกรบัเลอืกใสเ่ป้าหมายของสโมสรที ่Rotary Club Central ก่อนวนัที ่
1 กรกฎาคม 
 
ขัน้ตอนท่ี 3 
สร้างแผนปฏิบติัการ  
หลงัจากทีส่โมสรไดพ้ฒันาเป้าหมายแลว้ ตอ้งมัน่ใจว่าสโมสรมแีผนปฏบิตักิารเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายเหล่านัน้ 
ตวัอย่างเช่น สโมสรอาจจะแบ่งเป้าหมายออกเป็นขัน้ตอนเลก็ ๆ เพือ่ใหจ้ดัการไดโ้ดยมวีนัครบก าหนด และ
ก าหนดจุดส าคญัทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย 
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ขัน้ตอนท่ี 4 
ประเมินความก้าวหน้า  
สง่เสรมิใหน้ายกสโมสรท าเป้าหมายใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอและตดิตามความกา้วหน้าที ่Rotary Club Central 
เพือ่ทีท่่านจะสามารถทบทวนเป้าหมายเหล่านัน้ก่อนการไปเยีย่ม ควรพดูคุยถงึความกา้วหน้าของสโมสรกบั
นายกในระหว่างการเยีย่ม 
 
 หลงัจากท่ีผู้ว่าการภาคได้มอบหมายสโมสรต่าง ๆ ให้ท่านดแูลแล้ว ควรใช้ My Rotary เพื่อเรียนรู้

ให้มากขึ้นเก่ียวกบัสโมสร และใช้ Rotary Club Central เพื่อตรวจสอบเป้าหมายของสโมสร 
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3.4 การเย่ียมสโมสร  
 
เม่ือทราบว่าสโมสรด าเนินการอย่างไรแล้ว ท่านจะสามารถหากลยุทธท่ี์จะสนับสนุนสโมสร และ
วางแผนงานการเยี่ยมท่ีจะเป็นประโยชน์ได้ 

 
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 ควรสอบถามนายก นายกรบัเลอืกและนายกนอมนิี (หากมกีารเลอืกแลว้) ว่าพวกเขาตอ้งการ
อะไรบา้งจากท่านหรอืภาค  
 
ย ้าเตอืนเรื่องต่าง ๆ หรอืขอ้มลูขา่วสารทีส่ าคญัจากภาค 
 
สง่เสรมิงานอบรมต่าง ๆ ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้โดยการแจง้สมาชกิว่าจะไดร้บัประโยชน์อย่างไรในการเขา้ร่วม โดย
เจาะจงประเดน็ 
 
ใชก้ารเยีย่มของท่านเพือ่พฒันาความสมัพนัธก์บัผูน้ าและสมาชกิสโมสร 
 
ร่วมงานกจิกรรมของสโมสรในขณะอยู่ทีส่โมสร ยิง่ท่านมสีว่นร่วมและเป็นทีส่งัเกตเหน็ไดม้ากเท่าใด ท่านกจ็ะ
ถูกมองว่าเขา้ถงึไดแ้ละคอยช่วยเหลอืมากขึน้เท่านัน้ 
 
แนวทางอ่ืนในการสานสมัพนัธก์บัสโมสร  
การไปเยีย่มดว้ยตนเองอาจจะไม่สามารถท าไดบ้่อย ๆ ขึน้อยู่กบัระยะทางตามภูมศิาสตร ์จ านวนสโมสรทีท่่าน
สนบัสนุนและประเภทของการสนับสนุนทีส่โมสรตอ้งการ ท่านยงัสามารถสานสมัพนัธก์บัสมาชกิสโมสรทาง
โทรศพัท ์วดิโีอแชทและอเีมล ไม่ว่าจะกบัแต่ละบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม 
 
การพดูคุยกบันายกสโมสรเป็นการสว่นตวัสามารถสรา้งสายสมัพนัธ ์และช่วยใหท้ัง้ท่านและนายกจดัการกบั
ความตอ้งการเฉพาะเรื่องและประเดน็ทีม่คีวามอ่อนไหวได ้และยงัเป็นช่วงเวลาทีด่ใีนการตรวจสอบ
ความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสรดว้ย 
 
การเป็นผูน้ าในการประชุมกลุ่มนายกสโมสรแบบพบปะกนัหรอืทางโทรศพัท ์ยงัช่วยนายกสโมสรในการพฒันา
ความสมัพนัธเ์พือ่ทีพ่วกเขาจะสามารถเรยีนรูแ้ละสนับสนุนซึง่กนัและกนัได้ 
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การเข้าถึงสโมสร  
วธิกีารทีท่่านเขา้ถงึสโมสรสามารถท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในการทีพ่วกเขายอมรบัจะท างานกบัท่าน 
ดคู าแนะน าจากอดตีผูช้่วยผูว้่าการภาคในการพฒันาความสมัพนัธท์ีม่ ัน่คงกบัสโมสร 
 
① สร้างความสมัพนัธก์บัสโมสรเพื่อท าให้เกิดความเช่ือถือ  

ดว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
• ไปเยีย่มสโมสรใหเ้รว็ทีสุ่ดในระหว่างปี 
• ท าตวัใหว้่างและเขา้ถงึได้ 
• เขา้ร่วมกจิกรรมทางสงัคมเพือ่ใหผู้น้ าสโมสรไดท้ าความรูจ้กักบัท่าน 
• ยกย่องความส าเรจ็ของสมาชกิสโมสรในการประชุมต่าง ๆ 

 
② มีความเหน็อกเหน็ใจ  

รบัฟังสมาชกิของสโมสรทีท่่านดแูล ใหแ้นวทางและค าแนะน า รูว้่าเวลาใดทีค่วรจะเขา้ถงึมากทีสุ่ดเพือ่ไม่ให้
เป็นการรบกวน 

 
③ แจ้งสมาชิกว่าพวกเขาจะสามารถคาดหวงัอะไรได้บ้างจากท่าน 

สโมสรอาจจะลงัเลทีจ่ะตดิต่อกบัท่านเกี่ยวกบับางสถานการณ์เพราะไม่มัน่ใจว่าผูช้่วยผูว้่าการภาคจะ
สามารถช่วยได ้ตอ้งท าใหรู้ว้่าพวกเขาสามารถคาดหวงัในตวัท่าน และท่านสามารถเสนออะไรใหพ้วกเขา
ไดบ้า้ง 

 
④ ตระหนักว่าแต่ละสโมสรด าเนินการแตกต่างกนั 

ควรจ าเอาไวว้่า มไิดม้เีพยีงแนวทางเดยีวทีจ่ะบรหิารสโมสร จะช่วยใหท้่านและผูว้่าการภาคมคีวาม
คาดหวงัทีเ่ป็นไปไดเ้กีย่วกบัเป้าหมายและวธิกีารทีส่โมสรจะท างานกบัท่าน 

 
⑤ เข้าใจรายละเอียดเร่ืองท่ีท้าทายของสโมสร  

สิง่ทีไ่ดผ้ลดใีนสถานการณ์หนึ่ง อาจจะไม่ไดช้่วยในอกีสถานการณ์หนึ่ง ควรพดูคุยกบัผู้น าสโมสรเพือ่ให้
เขา้ใจถงึสาเหตุของปัญหารวมทัง้ความเขม้แขง็เฉพาะตวัของสโมสร ใชส้ิง่ทีท่่านเรยีนรูเ้พือ่แนะน าพวกเขา
ในการแก้ปัญหาและใชก้ลยุทธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
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3.5 จดัการสนับสนุนของท่านให้ตรงกบัความต้องการ  
 
สโมสรแต่ละสโมสรมคีวามเขม้แขง็และความอ่อนแอแตกต่างกนัไป ผูช้่วยผูว้่าการภาคตอ้งช่วยสโมสรใหป้ระสบ
ความส าเรจ็โดยการใหค้ าแนะน าและทรพัยากรทีต่รงกบัความตอ้งการเฉพาะตวัของแต่ละสโมสร ท าตาม
ขัน้ตอนต่อไปนี้เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึความทา้ทายของสโมสร และจดัการสนับสนุนของท่านให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของสโมสร 
 

①  บ่งช้ีปัญหาและสาเหต ุ 
รบัฟังผูน้ าสโมสรและตัง้ถามค าถามทีไ่ตร่ตรองมาดแีลว้ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าท่านเขา้ใจไม่เพยีงแต่ปัญหาแต่รวมถงึ
สาเหตุของปัญหาดว้ย 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 าการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดเหล่านี้ 
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1) จดัท าแผนระยะยาว (Make Long-Term Plans) 
 สอบถามสโมสรว่าพวกเขาตอ้งการจะเป็นอย่างไรในอกี 3-5 ปีขา้งหน้า ตอ้งการสมาชกิภาพทีม่ี

ความหลากหลายมากขึน้หรอืไม่? พวกเขาสนใจในการท าใหชุ้มชนมคีวามเกีย่วขอ้งกบักจิกรรม
สโมสรมากขึน้หรอืไม่? หรอืสนใจในการท าโครงการทีม่คีวามหมายมากขึน้หรอืไม่? 

 
 ช่วยใหส้โมสรบรรลุเป้าหมายเหล่านี้และมากกว่านี้โดยการใหจ้ดัท าแผนกลยุทธแ์ละก าหนด

เป้าหมายทีส่ามารถบรรลุไดใ้น 3-5 ปี 
 
2) ก าหนดเป้าหมายประจ าปี (Set Annual Goals) 
 เป็นการงา่ยขึน้ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายระยะยาวเมื่อมกีารแบ่งออกเป็นเป้าหมายประจ าปีที่เลก็ลง  

Rotary Club Central สามารถช่วยสโมสรในการเปลีย่นวสิยัทศัน์ไปสูเ่ป้าหมายเลก็ ๆ ทีส่ามารถ
บรรลุผลไดร้วดเรว็ขึน้ 

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

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

เกีย่วกบัตวัสโมสรเองและกจิกรรมต่าง ๆ  ได ้ แผนงานควรจะรวมถงึวธิกีารทีจ่ะรวมเอาสมาชกิทีไ่ม่
สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเองไดเ้ขา้ไวด้ว้ย เช่น ยอมใหพ้วกเขามสีว่นร่วมผ่านบรกิาร Video 
Conference 

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

เป้าหมายและการตดัสนิใจ ความต่อเนื่องในการเป็นผูน้ าสามารถช่วยได้ 
 
 แนะน าใหส้โมสรทีท่่านดแูลแต่งตัง้คณะกรรมการซึง่มวีาระหลาย ๆ ปีโดยมปีระธานในปัจจุบนั 

ประธานรบัเลอืก และอดตีประธานอยู่ในคณะกรรมการแต่ละชุด 
 
6) ยอมรบัข้อบงัคบัท่ีเหมาะกบัสโมสร (Adopt Bylaws that Suit the Club) 
 ขอ้บงัคบัของสโมสรโรตารทีีแ่นะน ามุ่งหมายทีจ่ะใหป้รบัใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของสโมสร 

ในขณะทีส่โมสรมวีวิฒันาการ ขอ้บงัคบัของสโมสรกค็วรจะแสดงถงึการปฏบิตัติามจรงิของสโมสร 
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ท่านตอ้งแนะน าใหผู้น้ าสโมสรดงึสมาชกิเขา้มามสีว่นร่วมในการก าหนดแนวทางของสโมสร โดยการ
ทบทวนขอ้บงัคบัสโมสรทุกปีและแนะน าการปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนั 

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

ความสมัพนัธก์บัสโมสรไดโ้ดย 
• จดังานกจิกรรมทางสงัคมและการเป็นเครอืข่ายทีจ่ะใหเ้วลาแก่พวกเขาในการท าความรูจ้กักนั

และกนัไดด้ขีึน้ 
• น าเสนอโปรแกรมการเป็นพีเ่ลีย้งเพือ่ช่วยใหส้มาชกิใหม่สรา้งมติรภาพไดร้วดเรว็ขึน้ 

 
8) จบัคู่กิจกรรมตามความสนใจของสมาชิก (Match Members’ Activities to Their 

Interests) 
 สมาชกิมสีว่นร่วมในกจิกรรมทีพ่วกเขาสนใจจรงิหรอืไม่ สมาชกิทีม่สีว่นร่วมในกจิกรรมทีช่ื่นชอบ

มกัจะมคีวามมุ่งมัน่มากขึน้ 
 
 สง่เสรมิสโมสรใหท้ าการส ารวจสมาชกิอย่างสม ่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 
 
 แจง้เตอืนใหส้โมสรไปเยีย่มชม Learning Center อย่างสม ่าเสมอเพือ่ดวู่ามหีลกัสตูรใหม่ ๆ 

อะไรบา้งทีพ่วกเขาจะสามารถใชเ้พือ่การพฒันาความเชีย่วชาญของตนเอง 
 
 สโมสรยงัสามารถใชก้ารส ารวจเพือ่ดวู่าสมาชกิตอ้งการจะพฒันาทกัษะอะไรบา้ง เอกสาร 

Leadership in Action Leader's Guide ยงัช่วยใหส้โมสรออกแบบโปรแกรมการอบรมทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

 
10) สร้างคณะกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญ (Create Practical Committees) 
 สโมสรทีต่ื่นตวัอยู่เสมอใชค้ณะกรรมการต่าง ๆ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและใหโ้อกาสสมาชกิในการมี

สว่นร่วม 
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 สโมสรขนาดใหญ่อาจจะบรรลุความส าเรจ็มากขึน้โดยการตัง้คณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ
เพิม่เตมิ สโมสรขนาดเลก็อาจจะตอ้งควบรวมคณะกรรมการเพือ่หลกีเลีย่งการทีส่มาชกิตอ้งท างาน
ในหลายบทบาทจนกลายเป็นมงีานมากเกนิไป 

 
 เป็นความคดิทีด่สี าหรบัสโมสรทุกขนาดทีจ่ะพจิารณาทบทวนคณะกรรมการของสโมสรในทุก ๆ ปี

เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ามปีระสทิธภิาพ 
 
 เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดจ้าก เป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ: แผนผูน้ าสโมสรของท่าน (Be a Vibrant Club: 

Your Club Leadership Plan) 
 

③ เช่ือมโยงสโมสรเข้ากบัทรพัยากร (Connect Them to Resources) 
แจง้สโมสรเกีย่วกบัเครื่องมอืและทรพัยากรทีส่ามารถช่วยสโมสรในการจดัการกบัความทา้ทายและกลายเป็น
สโมสรทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดคูวามคดิเหน็ดงัต่อไปนี้ : 

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

o เริม่ตน้สโมสรในรูปแบบใหม่ 
o น าเสนอประเภทสมาชกิทางเลอืกหรอืใชร้ปูแบบการประชุมทีแ่ตกต่างออกไป 
o ลดความคาดหวงัเกีย่วกบัการเขา้ประชุม 
o ลดความถีข่องการประชุม 

• เชื่อมโยงสโมสรทีท่ าไดด้ใีนเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะกบัสโมสรทีต่อ้งใชค้วามพยายามในเรื่องนัน้ 
• แนะน าบุคคลจากภาคทีส่ามารถช่วยได้ 

 
ดทูรพัยากรเพิม่เตมิทีเ่พจ Membership ที ่My Rotary  
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3.6 ทรพัยากร  
 
ท่านสามารถแนะน าทรพัยากรดงัต่อไปนี้ทีจ่ะช่วยสโมสรในการปรบัปรุงประสบการณ์ของสมาชกิ 
 
Membership resources – ดรูายชื่อทรพัยากรสมาชกิภาพแบบสมบูรณ์ที ่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 – ประเมนิสโมสรของท่านเพือ่บ่งชีส้มาชกิทีค่าดหวงั ท าใหส้มาชกิภาพมี
ความหลากหลาย เขา้ใจความตอ้งการของสมาชกิในปัจจุบนั 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 สรปุ  
 
ท่านสามารถแนะน าทรพัยากรเหล่าน้ีแก่สโมสรเพือ่ช่วยใหส้โมสรไดพ้ฒันาสมาชกิภาพ 
 
โปรดใชค้ าแนะน าเหล่านี้เมื่อท่านท างานกบัสโมสร: 

• สรา้งความสมัพนัธก์บัผูน้ าสโมสรเพือ่ใหพ้วกเขาเปิดรบัการสนับสนุนจากภาคไดง้่ายขึน้ 
• ช่วยผูน้ าสโมสรในการก าหนดและจดัการเป้าหมาย 
• ไปเยีย่มและแสดงตวักบัสโมสรอย่างสม ่าเสมอ 
• ใหค้ าแนะน าและชีแ้นะสโมสรในการคน้หาทางแกไ้ขปัญหา  
• แจง้แก่ผูว้่าการภาคและทมีงานภาคอย่างสม ่าเสมอว่าสโมสรทีท่่านดแูลเป็นอย่างไร   
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หากท่านเป็นผูช้่วยผูว้่าการภาคหรอืผูว้่าการภาค เอกสารนี้จะช่วยท่านในการเตรยีมการเยีย่มสโมสรไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ท่านจะพบกบัค าแนะน าในการท าก าหนดการเยีย่ม วธิกีารเตรยีมตวั และสิง่ทีจ่ะรวมอยู่ในการ
สนทนา 
 

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

• ความสมัพนัธท์ีใ่หผ้ลดกีบัสโมสร 
• การเพิม่ความรูส้กึว่าสโมสรไดร้บัการสนับสนุนจากภาค 
• สง่เสรมิและกระตุน้สโมสรใหย้อมรบัความคดิรเิริม่ใหม่ ๆ ของโรตาร ี
• ความสมัพนัธท์ีแ่นบแน่นมากขึน้กบัผูน้ าสโมสร 

 

วิธีการท่ีผู้ช่วยผู้ว่าการภาคจะช่วยได้  
ผูช้่วยผูว้่าการภาคเป็นสว่นส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารเยีย่มสโมสรนี้ประสบความส าเรจ็ เพราะมคีวามสมัพนัธใ์นการ
ท างานอย่างใกลช้ดิกบัสโมสร ท่านจงึเขา้ใจถงึความตอ้งการและสามารถจดัเตรยีมการเยีย่มแต่ละครัง้ใหผู้ว้่า
การภาคและผูน้ าสโมสรได ้
 

จดัท าตารางเวลาการเย่ียม  
ผูว้่าการภาค ผูช้่วยผูว้่าการภาคและผูน้ าสโมสรควรท างานร่วมกนัเพือ่ตดัสนิใจเกีย่วกบัช่วงเวลาดทีีสุ่ดส าหรบั
การเยีย่ม ผูว้่าการภาคไดร้บัเงนิทุนจากโรตารซีึง่คาดการณ์ว่าผูว้่าการภาคจะไปเยีย่มสโมสรในบรเิวณใกลก้นั
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

บทท่ี 4  

จดัให้การเย่ียมของผูว้่าการภาคเกิดประโยชน์ 
สงูสดุ  (Maximizing Governor Visits) 
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ค าแนะน าในการจดัท าตารางเวลาการเยีย่ม 
1. จดัเตรยีมการเยีย่มใหป้ระจวบกนักบังานทีส่ าคญัของสโมสร เช่น 

• โปรแกรมวนัชารเ์ตอร ์(วนัก่อตัง้สโมสรอย่างเป็นทางการ) 
• การเฉลมิฉลองหรอืการปฐมนิเทศสมาชกิใหม่ 
• การมอบรางวลั 
• งานมลูนิธโิรตาร ี

 
2. จดัท าตารางเวลาการเยีย่มส าหรบัสโมสรใหม่หรอืสโมสรทีต่อ้งใชค้วามพยายามอย่างมาก และสโมสรอื่นที่

ตอ้งการความเอาใจใสเ่ป็นพเิศษตัง้แต่ตน้ปีโรตาร ีหากไม่สามารถไปเยีย่มดว้ยตนเองอกีครัง้หนึ่ง ใหต้ดิตาม
ผลภายหลงัในระหว่างปีและขอใหผู้ช้่วยผูว้่าการภาคตรวจสอบใหบ้่อยขึน้ 

 
3. จดัเตรยีมการดา้นโลจสิตกิส ์เช่น โรงแรมและอาหารใหพ้รอ้มส าหรบัผูว้่าการภาคและคู่ครอง (หากเดนิทาง

มาดว้ย) 
 
4. ดสูถานทีต่ ัง้ของสโมสรและเวลาทีจ่ะตอ้งใชใ้นการเดนิทาง 
 
5. สง่เสรมิใหส้โมสรเชญิโรทาแรคเทอรแ์ละอนิเทอรแ์รคเทอรม์าร่วมในการเยีย่ม หรอืตดิต่อกบัสโมสรโรทา- 

แรคทเ์พือ่ก าหนดเวลาในการสือ่สารกนั 
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4.2 ในระหว่างการเย่ียม 

ในระหว่างการเยีย่ม ท่านอาจจะพดูคุยเกีย่วกบัสถานภาพของสโมสรและใหแ้รงจูงใจแก่สมาชกิ 
 

การประชุมกบัสโมสร  
เมื่อไปเยีย่มสโมสร ควรเตรยีมตวัไปเยีย่มชมโครงการ ร่วมงานหรอืพธิกีารซึ่งมคีวามส าคญัต่อสโมสร ใน
ระหว่างการเยีย่ม ท่านอาจจะปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

• พบกบัคณะกรรมการบรหิารเพือ่พดูคุยเกีย่วกบัสถานภาพของสโมสรกบันายก และผูน้ าอื่น ๆ ของ
สโมสรก่อนการประชุมเตม็รูปแบบ 

• 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 าไปสูค่วามสมัพนัธท์ีใ่หผ้ลดตีลอดทัง้ปี 
 
บทบาทของผูช้่วยผูว้่าการภาคคอืการเป็นทรพัยากรส าหรบัทัง้สโมสรและผูว้่าการภาค ท่านจะสือ่สารขอ้มลู
ยอ้นกลบัและความคดิเหน็ของผูว้่าการภาคแก่สโมสรหลงัจากการเยีย่ม ตอ้งมัน่ใจว่าท่านมสีว่นร่วมตลอดเวลา
ในการเยีย่ม รวมทัง้การประชุมกบัคณะกรรมการบรหิาร 
 

ให้แรงจงูใจแก่สโมสร  
ในฐานะผูว้่าการภาค ท่านมโีอกาสทีจ่ะชกัจงูและใหแ้รงจงูใจแก่โรแทเรยีนมากมายในระหว่างการเยีย่มสโมสร 
การพดูคุยของท่านควรจะสรา้งผลกระทบทีย่ ัง่ยนืต่อสมาชกิ 
 
ส่ิงท่ีควรพดูถึง  
สุนทรพจน์ของท่านคอืโอกาสทีจ่ะใหข้่าวสารและใหค้วามรูก้ระจ่างแก่ผูค้น ใชเ้รื่องราวและตวัอย่างต่าง ๆ ใน
การแสดงใหเ้หน็ถงึวธิกีารเขา้ถงึ ดงัต่อไปนี้ 

1. อธบิายถงึคตพิจน์ของประธานโรตารสีากลและวธิกีารทีส่โมสรจะน าไปปฏบิตัิ 
2. เน้นว่าผูน้ าภาคสามารถช่วยสมาชกิได ้ยกตวัอย่างเช่น การช่วยเหลอืในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ หรอื

โดยการเชื่อมโยงสโมสรต่าง ๆ  พรอ้มใหร้ายละเอยีดการตดิต่อกบัผูน้ าภาคเหล่านัน้ 
3. สง่เสรมิใหส้โมสรสรา้งประสบการณ์ทีเ่ป็นผลดแีก่สมาชกิทุกคนและเตอืนว่าพวกเขาสามารถท าการ

เปลีย่นแปลงต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะปรบัใหเ้ขา้กบัสมาชกิใหม่และสมาชกิปัจจุบนั 
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4. เน้นถงึประเดน็ส าคญัของโรตารสีากลและของภาค 
5. ยกยอ่งโครงการดเีด่นของสโมสรและการเสยีสละของโรแทเรยีนแต่ละบุคคล 
6. 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. การบอกเล่าเรือ่งราวส่วนตวั – การแสดงใหเ้หน็ถงึช่วงเวลาทีน่่าจดจ าในชวีติของท่านกบัโรตารจีะท า
ใหผู้ฟั้งมสีว่นร่วม 

5. จดัท าสุนทรพจน์ให้ตรงกบัความต้องการ – เน้นถงึสมาชกิสโมสร โครงการและความส าเรจ็อื่น ๆ ที่
โดดเด่น 

6. ปิดท้ายด้วยการเรียกร้องให้ปฏิบติั – ความคดิเหน็หรอืความรูส้กึทีต่อ้งการใหผู้ฟั้งเกบ็ไปคดิ สิง่ทีท่่าน
ตอ้งการใหผู้ค้นท า 

7. ฝึกฝน – ซกัซอ้มสุนทรพจน์ล่วงหน้าจะช่วยใหรู้ส้กึว่ามัน่ใจและไดเ้ตรยีมพรอ้ม 
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4.3 การเตรียมการส าหรบัการเย่ียม  
ผู้ช่วยผู้วา่การภาค 
ท่านอยู่ในต าแหน่งทีจ่ะเตรยีมผูน้ าสโมสรและผูว้่าการภาคส าหรบัการเยีย่ม ตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าการเยีย่มจะ
ประสบความส าเรจ็โดยการจดัท าวาระการประชุม ท างานร่วมกบัผูน้ าสโมสร และเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเป้าหมาย 
ความส าเรจ็และความทา้ทายต่าง ๆ ของสโมสร 
 
จดัท าวาระการประชุม 
เริม่ตน้โดยการท างานกบัสโมสรเพือ่จดัท าวาระ แผนงานเดยีวกนัอาจจะใชไ้ม่ไดผ้ลดกีบัทุกสโมสร แต่วาระการ
ประชุมควรจะรวมถงึเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

• การปรกึษาหารอืเกีย่วกบัความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสร 
• เวลาส าหรบัคณะกรรมการบรหิารสโมสรเพือ่น าเสนอแผนงาน กจิกรรม และความส าเรจ็ของ

คณะกรรมการ 
• การยกย่องโครงการของสโมสร 
• รายงานจากผูว้่าการภาคเกี่ยวกบัความคดิรเิริม่ของภาคและประเดน็โรตารทีีส่ าคญั 
• เวลาส าหรบัการพจิารณาเรื่องแนวโน้มสมาชกิภาพ 
• เวลาส าหรบัค าถามต่าง ๆ และการอภปิรายแบบเปิดกวา้ง 

 
เตรียมตวัให้ผู้น าสโมสร  

• สรา้งความตื่นเตน้โดยการสนบัสนุนใหผู้น้ าสโมสรสง่เสรมิการเยีย่มบนเวบ็ไซตข์องสโมสรผ่านสือ่ทาง
สงัคมและในสารสโมสร 

• เสนอแนะสโมสรใหย้กย่องสมาชกิในระหว่างการเยีย่มหรอืเตรยีมการใหผู้ว้่าการภาคมอบรางวลั หรอืรบั
สมาชกิใหม่ 

• สง่เสรมิสโมสรในเรื่องต่าง ๆ ดงันี้ 
o ใสเ่ป้าหมายที ่Rotary Club Central หากยงัไม่ไดด้ าเนินการ 
o ทบทวนความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายและพจิารณาถงึขวญัและก าลงัใจของสมาชกิ 
o บ่งชีค้ าถามหรอืความห่วงใยทีส่โมสรตอ้งการจะปรกึษาหารอืกบัผูว้่าการภาค 
o จดัเตรยีมรายงานเกี่ยวกบัแผนงาน กจิกรรม และความส าเรจ็ของคณะกรรมการ 

 
ท างานกบัผู้ว่าการภาค  

• บ่งชีส้โมสรทีต่อ้งการการเยีย่มตัง้แต่ตน้ปี รวมทัง้สโมสรใหม่ สโมสรทีม่สีมาชกิน้อย หรอืสโมสรทีไ่ม่
บรรลุมาตรฐานขัน้ต ่า ปรกึษาหารอืถงึความเขม้แขง็ ความอ่อนแอ และความตอ้งการของสโมสรกบัผูว้่า
การภาค ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัขัน้ตอนทีเ่ป็นไปไดอ้ย่างละเอยีดเพือ่การปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 

• จดัเตรยีมประวตัโิดยย่อของสโมสร รวมทัง้สถานภาพของโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ การมสีว่นร่วมใน
ทุนสนับสนุนของมลูนิธโิรตาร ีความพยายามในเรื่องภาพลกัษณ์สาธารณะ และแนวโน้มสมาชกิภาพ 

• พดูคุยเกีย่วกบัความส าเรจ็หรอืความทา้ทายของแต่ละสโมสร 
• สรุปวาระครัง้สุดทา้ยกบัผูว้่าการภาค 
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ผู้ว่าการภาค  
กุญแจสูก่ารเยีย่มทีป่ระสบความส าเรจ็คอื การใชเ้วลาในการเขา้ใจถงึเป้าหมาย ความส าเรจ็ และความทา้ทาย
ของแต่ละสโมสร ซึง่ท่านสามารถท าไดโ้ดย 

• พจิารณาความก้าวหน้าของสโมสรไปสูเ่ป้าหมายที ่Rotary Club Central และพจิารณา Rating ก่อนหน้า
นี้ 

• พจิารณาทบทวนรายงานสมาชกิภาพ มลูนิธแิละการบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรและภาค ใน Rotary 
Club Central เพือ่ใหเ้หน็ภาพรวมว่าแต่ละสโมสรไดด้ าเนินการในแต่ละเรื่องเหล่านี้อย่างไร 

• ท างานกบัผูช้่วยผูว้่าการภาคเพือ่พจิารณาถงึความเขม้แขง็ ความอ่อนแอ และความตอ้งการของแต่ละ
สโมสรเพือ่ทีจ่ะตรวจสอบในระหว่างการเยีย่ม 

• ดเูวบ็ไซต ์เพจสือ่ทางสงัคม และจดหมายขา่วของแต่ละสโมสรเพื่อการเรยีนรูเ้กีย่วกบักจิกรรมของสโมสร
และยกย่องความส าเรจ็ของสโมสร 

 
การช่วยเหลอืสโมสรทีก่ าลงัมปัีญหาในเรื่องต่าง ๆ 

• สมาชิกภาพ 
เครื่องมอืหรอืทรพัยากรทีท่่านสามารถแนะน าใหแ้ก่สโมสรเพือ่ช่วยท าใหส้มาชกิมสี่วนร่วมหรอืรกัษาสมาชกิ 
1. การส ารวจสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check) – ผูน้ าสโมสรสามารถท าการ

ตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารเีพือ่บ่งชีเ้รื่องทีเ่ป็นปัญหาของสโมสร 
2. การส ารวจความพึงพอใจของสมาชิก (Membership Satisfaction Survey) – สโมสรสามารถใชก้าร

ประเมนินี้เพือ่พจิารณาสิง่ทีส่มาชกิชอบและไม่ชอบเกีย่วกบัสโมสร รวมทัง้โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ที่
สโมสรมกัจะท าอยู่เสมอ 

3. การวิเคราะห์เพื่อปรบัปรงุการรกัษาสมาชิก (Improving Your Member Retention Analysis) – 
การประเมนินี้จะช่วยใหส้โมสรพจิารณาว่าเมื่อใดและเหตุใดสมาชกิจงึออกจากสโมสรและใหก้ลยุทธแ์ก่
ผูน้ าสโมสรในการดงึดดูผูค้นในแต่ละขัน้ตอนของการเป็นสมาชกิ 

 
• โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 
 ท่านสามารถดกูจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรไดท้ี ่Rotary Club Central 
 
• การบริจาคให้มูลนิธิ 
 ดปูระวตักิารบรจิาคใหม้ลูนิธไิดท้ี ่My Rotary 
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4.4 การประเมินสโมสร (Rating Clubs) 
ขัน้ตอนสุดทา้ยของการไปเยีย่มแต่ละครัง้คอืการรายงานเกีย่วกบัสถานภาพของสโมสรที ่Rotary Club Central 
ผูว้่าการภาคและผูช้่วยผูว้่าการภาคควรใชเ้มนู Club Rating เพือ่รายงานความเขม้แขง็ ความทา้ทาย และ
กจิกรรมของแต่ละสโมสร 
 
ค าแนะน าส าหรบัการประเมนิสโมสรมุ่งหมายทีจ่ะช่วยในการก าหนดมาตรฐานการใหค้ะแนนในภาค 
 

สโมสรในภาคของฉัน  
(Clubs in My District) 
 
ดีเย่ียม (Excellent)   

สโมสรนี้มคีวามเขม้แขง็และตื่นตวัอยู่เสมอ และสมาชกิสโมสรมี
สว่นร่วมในกจิกรรมของสโมสรอย่างสม ่าเสมอ 

  
ดี (Good)   

สโมสรนี้ ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและมสีว่นร่วม แต่สามารถเพิม่
ประสทิธภิาพได ้

  
น่าพอใจ (Satisfactory)  

สโมสรนี้ด าเนินการอย่างเหมาะสม แต่สามารถปรบัปรุงใน 
หลาย ๆ เรื่องได ้

  
จ าเป็นต้องปรบัปรงุ (Needs Improvement)  สโมสรนี้ตอ้งการความช่วยเหลอืในเรื่องทีส่ าคญั 

  
ไม่สามารถปฏิบติังาน (Nonfunctional)  

สโมสรนี้ไม่สามารถท าตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยคณะ
กรรมการบรหิารโรตารสีากลส าหรบัสโมสรโรตารทีีม่มีาตรฐาน 

 
ขัน้ตอนสุดท้ายของการประเมินสโมสร 
ไม่ควรสรุปขัน้ตอนสุดทา้ยของการประเมนิสโมสรจนกว่าจะไดต้รวจสอบความถูกตอ้งการประเมนิของทุก
สโมสร  เมื่อสรุปครัง้สุดทา้ย การประเมนิสโมสรทัง้หมดในปีโรตารนีัน้จะถูกปิดลอ้คและไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงได ้แมว้่าท่านจะยงัคงสามารถแกไ้ขความคดิเหน็ในช่วงวาระการท างานของท่านไดก้ต็าม 

 
ผูว้่าการภาคสามารถดกูารประเมนิของปีทีอ่ยู่ในต าแหน่งและ 2 ปีก่อนหน้าได ้ผูว้่าการภาครบัเลอืกสามารถดูปี
ปัจจุบนัได ้ผูช้่วยผูว้่าการภาคสามารถดูผลการประเมนิเฉพาะของสโมสรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูลและเฉพาะใน
ปีทีเ่ป็นผูช้่วยผูว้่าการภาคเท่านัน้ ทุกสโมสรควรจะไดร้บัการประเมนิและไดร้บัการยนืยนัการประเมนิภายใน
วนัที ่1 มถิุนายน 
 
ความสอดคล้องของการประเมินสโมสร  
เพราะการประเมนิสโมสรเป็นความคดิเหน็สว่นตวั จงึเป็นเรื่องส าคญัทีผู่ว้่าการภาค ผูว้่าการภาครบัเลอืก ผูว้่า
การภาคนอมนิี และผูช้่วยผูว้่าการภาค ตอ้งเหน็ชอบหลกัเกณฑข์องการประเมนิสโมสรร่วมกนั 
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ความคิดเหน็  
ความคดิเหน็เป็นลกัษณะทีส่ าคญัใน Rotary Club Central และจะเป็นประโยชน์มากในการบนัทกึและตดิตาม
ความกา้วหน้าของสโมสร  การแสดงความคดิเหน็สามารถช่วยชีแ้จงถงึการประเมนิสโมสร และก าหนดการ
สือ่สารทีช่ดัเจนระหว่างผูช้่วยผูว้่าการภาคและผูว้่าการภาค ผูว้่าการภาคและผูช้่วยผูว้่าการภาคควรจะใสค่วาม
คดิเหน็หลงัจากการเยีย่มสโมสรแต่ละครัง้ ตวัอย่างความคดิเหน็ทีอ่าจจะเป็นไดม้ดีงัต่อไปนี้ 
 
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสามารถให้ความคิดเหน็และดกูารประเมินของสโมสรท่ีได้รบัมอบหมายให้ดแูล
เท่านัน้ ผู้ว่าการภาคและผู้ว่าการภาครบัเลือกสามารถให้ความคิดเหน็และดกูารประเมินของทุกสโมสร
ในภาค สโมสรทุกสโมสรไม่สามารถดูการประเมินสโมสรได้เลย 
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4.5 สรปุ  
ท่านพรอ้มแลว้ทีจ่ะด าเนินการเยีย่มของผูว้่าการภาค โปรดจ าค าแนะน าในการเตรยีมการ ดงัต่อไปนี้  

• ท าก าหนดการเพือ่เยีย่มสโมสรทีต่อ้งใชค้วามพยายามอย่างยิง่ตัง้แต่ตน้ปี และตดิตามสโมสรเหล่าน้ี
ตลอดทัง้ปี 

• สรา้งความตื่นเตน้ในหมู่ผูน้ าสโมสรเพือ่ใหพ้วกเขาสง่เสรมิการเยีย่ม 
• เรยีนรูใ้หม้ากทีสุ่ดเกี่ยวกบัความส าเรจ็และความทา้ทายของสโมสร 
• จดัใหม้กีารพดูคุยกบัแต่ละสโมสรใหเ้ป็นแบบเฉพาะตวั 
• ให ้Rating ดว้ยการพนิิจพจิารณาและใหค้วามคดิเหน็ที ่Rotary Club Central หลงัจากการเยีย่มแต่

ละครัง้ 
 
ผูว้่าการภาคทีเ่คยใชแ้นวทางนี้ ไดร้ายงานถงึประสบการณ์ทีด่ใีนระหว่างการเยีย่มสโมสรทัง้ส าหรบัตนเองและ
สโมสร 
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รายการนี้จะช่วยท่านในการเตรยีมการเยีย่มสโมสร จดัท าใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของสโมสรและประเภท
ของการเยีย่ม 
 
ก่อนการเยี่ยมสโมสรแต่ละครัง้ 
 ทบทวนบนัทกึและเรื่องราวทีไ่ดป้ฏบิตัใินการเยีย่มครัง้ก่อน และการสือ่สารกบันายกสโมสร 
 ทบทวนเป้าหมาย ความส าเรจ็ การประเมนิ และค าแนะน าของสโมสรที ่Rotary Club Central 
 ทบทวนรายงานต่าง ๆ ที ่My Rotary เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวโน้มสมาชกิภาพ การบรจิาคใหม้ลูนิธ ิและแนวโน้ม

อื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัสโมสร 
 อ่านจดหมายข่าวของสโมสร 
 ดวู่าสโมสรท าอะไรบา้งบนสือ่ทางสงัคม 
 ขอขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ จากผูว้่าการภาคเพือ่แบ่งปันใหก้บัสโมสร 
 เพิม่เตมิงานของท่านเอง : 
 
 

ภาคผนวก 
แผนการเย่ียมสโมสรของผูช่้วยผูว้่าการภาค  
(Assistant Governor Club Visit Planner) 
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เตือนความจ าและกิจกรรมส าหรบัสโมสร 
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สโมสร                                                
บนัทึก ค าแนะน า 
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ผู้ช่วยผู้วา่การภาค (Assistant Governors) 
ผูช้่วยผูว้่าการภาคไดร้บัการแต่งตัง้จากผูว้่าการภาครบัเลอืกเพือ่ใหแ้รงจงูใจและการสนบัสนุนแก่กลุ่มสโมสรที่
ไดร้บัมอบหมาย พวกเขาไดร้บัการแต่งตัง้ในแต่ละปีเพือ่ใหท้ างานในวาระ 1 ปี และอาจจะรบัหน้าทีไ่ดม้ากถงึ  
3 วาระตดิต่อกนั จ านวนของผูช้่วยผูว้่าการภาคควรจะแสดงใหเ้หน็ถงึองคป์ระกอบ เช่น ขนาด ความตอ้งการ
ทางดา้นภาษา ภูมศิาสตร ์และความเสมอภาคของสโมสรทีเ่ขม้แขง็และอ่อนแอ ภาคของท่านจะรบัผดิชอบใน
การสนับสนุนเงนิงบประมาณส าหรบัผูช้่วยผูว้่าการภาคในการท าหน้าที่ 
 
คณุสมบติั (เริม่ใชเ้ดอืนกรกฎาคม 2563) 
หลกัเกณฑข์ัน้ต ่าส าหรบัผูช้่วยผูว้่าการภาค : 

• เป็นสมาชกิสามญัของสโมสรทีจ่่ายค่าบ ารุงครบถว้นในภาคมาแลว้อย่างน้อย 3 ปี 
• ท าหน้าทีเ่ป็นนายกสโมสรครบ 1 ปีบรบิูรณ์ หรอืเป็นนายกก่อตัง้อย่างน้อย 6 เดอืน 

 
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิ : 

• มคีวามรูเ้กีย่วกบัสโมสร ภาค และโรตาร ีรวมทัง้นโยบายและเครื่องมอืออนไลน์ของโรตาร ี
• เคยแสดงใหเ้หน็ถงึทกัษะและคุณสมบตัขิองความเป็นผูน้ า รวมทัง้การฟัง การสือ่สาร การใหแ้รงจงูใจ 

การเขา้ถงึได ้คุณธรรม และการท างานเชงิรุก 
• มสีว่นร่วมในงานกจิกรรมของภาคอย่างสม ่าเสมอ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ (เริม่ใชเ้ดอืนกรกฎาคม 2563) 

• ไปเยีย่มแต่ละสโมสรอย่างสม ่าเสมอเพือ่พดูคุยเกีย่วกบักจิกรรม ทรพัยากร และโอกาสต่าง ๆ ของ
สโมสร 

• สนบัสนุนสโมสรในการตัง้และบรรลุเป้าหมาย หาหนทางแกไ้ขความทา้ทายต่าง ๆ แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และ
บรรลุขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัสมาชกิภาพ การเงนิและอื่น ๆ 

• ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างสโมสรกบัคณะกรรมการภาค 
• ประเมนิศกัยภาพของสโมสรเพือ่ท าใหส้โมสรเตบิโตและเป็นพีเ่ลีย้งใหผู้น้ าสโมสรในเรื่องกลยุทธท์ีจ่ะ

ช่วยใหส้โมสรประสบความส าเรจ็ 
• สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของสโมสรในกจิกรรมของภาคและคณะกรรมการต่าง ๆ 
• แจง้ใหผู้ว้่าการภาคทราบอยู่เสมอถงึความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสร 
• อพัเดทเกีย่วกบัความคดิรเิริม่ต่าง ๆ ของโรตารอียู่เสมอ 
• แบ่งปันสถานภาพของสโมสรกบัผูร้บัหน้าทีต่่อจากท่าน 

 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของทีมผูน้ าภาค  
(District Leadership Team Responsibilities) 
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คณะกรรมการศิษยเ์ก่า (Alumni) 
คณะกรรมการชุดนี้หาหนทางใหส้โมสรและภาคสามารถท าใหศ้ษิยเ์ก่ามสีว่นร่วมในการหาทุน สมาชกิภาพ และ
ความพยายามในการบ าเพญ็ประโยชน์ของโรตาร ี
 
คณุสมบติั 
ควรจะเป็นผูท้ี:่ 

• เป็นศษิยเ์ก่าโรตาร ี
• มปีระสบการณ์ทางดา้นวชิาชพีในการท างานกบัศษิยเ์ก่า 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ท างานกบัคณะกรรมการภาคโดยเฉพาะอย่างยิง่คณะกรรมการสมาชกิภาพ มลูนิธ ิทุนการศกึษา และ
โปรแกรม (ตวัอย่างเช่น อนิเทอรแ์รคท ์โรทาแรคท ์ไรลา การแลกเปลีย่นเยาวชนของโรตาร)ี เพือ่ท าให้
ศษิยเ์ก่ามสีว่นร่วมในกจิกรรมของสโมสรและภาค 

• บ่งชีศ้ษิยเ์ก่าและทกัษะหรอืสถานภาพ (การพดู การจดัการโครงการ สมาชกิทีค่าดหวงั ผูบ้รจิาคให้
มลูนิธ ิและโปรแกรมโรตาร ีฯลฯ) และช่วยสโมสรและภาคในการสานสมัพนัธก์บัศษิยเ์ก่าเหล่านี้ 

• สรา้งความตระหนกัถงึวธิกีารท างานร่วมกบัศษิยเ์ก่าเพือ่รกัษาความสมัพนัธข์องพวกเขากบัโรตารี 
• สง่เสรมิใหศ้ษิยเ์ก่ารายงานขอ้มลูแก่โรตารสีากลเพือ่สรา้ง Profile ที ่My Rotary และท างานร่วมกบั

ประธานต่าง ๆ ของภาคเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าโรตารสีากลรบัทราบถงึอดตีผูม้สีว่นร่วมในโปรแกรมนัน้ ๆ 
• ด าเนินการตามนโยบายความเป็นสว่นตวัและการปกป้องเยาวชนและกฎหมายทอ้งถิน่ 
• สนบัสนุนและประสานงานกบัสมาคมศษิยเ์ก่าและงานกจิกรรมศษิยเ์ก่าตามความเหมาะสม 

 

บริการชุมชน (Community Service) 
คณะกรรมการชุดนี้สง่เสรมิโปรแกรม กจิกรรม และทรพัยากรทีเ่กีย่วกบัการบรกิารชุมชน บรกิารดา้นอาชพี 
และบรกิารเยาวชน และยงัใหก้ารสนบัสนุนเพิม่เตมิแก่สโมสรโรทาแรคทแ์ละสโมสรอนิเทอรแ์รคท์ 
 
คณุสมบติั  
ควรจะเป็น: 

• อดตีผูว้่าการภาค 
• อดตีผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภูมภิาค 
• อดตีผูช้่วยผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภูมภิาค 
• ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการวางแผนงานและด าเนินความพยายามในการบ าเพญ็ประโยชน์ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ใหแ้รงจงูใจแก่สโมสรในการท างานร่วมกบัสมาชกิในชุมชนเพือ่บ่งชี้ประเดน็ทีพ่วกเขาสามารถ 
ตอบสนองผ่านโครงการเพือ่เพือ่นมนุษย์ 

• ใหค้วามส าคญัแก่ความพยายามในการบ าเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความส าเรจ็ โปรแกรมของโรตารแีละ
ทรพัยากรทีจ่ะช่วยท าใหโ้ครงการมคีวามเขม้แขง็ 
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• สง่เสรมิการบรกิารดา้นอาชพีโดยสนบัสนุนสมาชกิสโมสรใหใ้ชค้วามสามารถพเิศษ และทกัษะดา้น
วชิาชพีเพือ่วางแผนและด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 

• สง่เสรมิใหส้โมสรก่อตัง้กลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี(RCC) และสง่เสรมิการประชุมของ RCC ใน
ระดบัภาคเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัโครงการ 

• ร่วมมอืกบัคณะกรรมการอื่น ๆ ของภาค เช่น คณะกรรมการบรกิารระหว่างประเทศและมลูนิธโิรตารี
ของภาค 

• ช่วยประธานบรกิารชุมชนของสโมสรใหท้ าหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพวกเขา 
• จดัการประชุมในระดบัภาคส าหรบัประธานบรกิารชุมชนของสโมสรในช่วงเวลาของการประชุมใหญ่  

การประชุมอบรมภาค และการรวมกลุ่มในเรื่องอื่น ๆ เพือ่ใหโ้อกาสในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
สง่เสรมิโครงการ 

• บ่งชีแ้นวทางทีส่โมสรและองคก์รบ าเพญ็ประโยชน์ในทอ้งถิน่สามารถร่วมมอืกนัในโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์ โดยการแบ่งปันขอ้มลูและช่วยสโมสรในการก าหนดเป้าหมาย 

• รอ้งขอรายงานโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็จากประธานบรกิารชุมชนของสโมสรอย่างสม ่าเสมอเพือ่
สง่เสรมิผ่านการสือ่สารรายเดอืนของผูว้่าการภาคและ Rotary Showcase และสง่ต่อไปยงัโรตารสีากล
เพือ่การตพีมิพท์ีอ่าจจะเป็นไปได ้ 

• จดันิทรรศการแสดงโครงการบรกิารชุมชนดเีด่นในการประชุมภาคและโซน 
• ประสานงานกจิกรรมบรกิารชุมชน บรกิารดา้นอาชพีและบรกิารเยาวชนทัว่ทัง้ภาค 
• สง่เสรมิทรพัยากรส าหรบัการบ าเพญ็ประโยชน์และการมสีว่นร่วม รวมทัง้กลุ่มมติรภาพโรตารแีละกลุ่ม

ปฏบิตักิารโรแทเรยีน 
• อ านวยการจดัการการยกย่องในระดบัภาคแก่สโมสรและบุคคลทีส่ง่เสรมิหลกัการของโรตาร ีรวมทัง้การ

บรกิารดา้นอาชพี และการส่งเสรมิและท าใหค้นหนุ่มสาวมสีว่นร่วม 
• สง่เสรมิโอกาสใหแ้ก่สโมสรในทอ้งถิน่ในการท างานร่วมกบัหุน้สว่นในโครงการและการบ าเพญ็ประโยชน์

ของโรตาร ี
• ประสานงานกบัประธานโรทาแรคท ์อนิเทอรแ์รคท ์ ไรลา การแลกเปลีย่นบรกิารชนรุ่นใหม่เพือ่ใหม้กีาร

สือ่สารเกีย่วกบักจิกรรมของคนหนุ่มสาวทัง้หมด 
 

ส่งเสริมการประชุมใหญ่ (Convention Promotion) 
คณะกรรมการชุดนี้สง่เสรมิการเขา้ร่วมประชุมใหญ่ประจ าปีของโรตาร ี(Rotary Convention) แก่สมาชกิโรตารทีัว่
ทัง้ภาค 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นผูท้ีม่ลีกัษณะดงันี้  

• มปีระสบการณ์ในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่ 
• ประสบการณ์ดา้นการตลาด 
• ทกัษะการพูดในทีส่าธารณะ 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
• เขา้ร่วมประชุมของสโมสรและภาคเพือ่สง่เสรมิการประชุมใหญ่ 
• เป็นทรพัยากรในทอ้งถิน่เกี่ยวกบัวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลขา่วสารของการประชุมใหญ่ 
• ช่วยกรรมการสง่เสรมิการประชุมใหญ่ของโรตารสีากลในระดบัโซนทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ง่เสรมิการ

ประชุมในภาคของท่าน 
• ตดิต่อกบัผูม้ศีกัยภาพจะลงทะเบยีนได้ 
• จดัท าบทความและขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการประชุมใหญ่ ส าหรบัจดหมายขา่ว สิง่พมิพต์่าง ๆ และ

หนงัสอืท าเนียบของภาค 
• แปลขอ้มลูขา่วสารของการประชุมใหญ่ทีส่ าคญัเป็นภาษาทอ้งถิน่ 
• เพิม่ลิง้ค ์riconvention.org บนเวบ็ไซตข์องภาค 

 
คณะกรรมการสง่เสรมิการประชุมใหญ่จ านวนมากยงัท าหน้าทีด่งัต่อไปนี้อกีดว้ย: 

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

โรตารสีากลจดั 
 

คณะกรรมการประชมุใหญ่ภาค (District Conference) 
คณะกรรมการชุดนี้วางแผนงานและสง่เสรมิการประชุมใหญ่ภาค (DC) และช่วยใหม้ผีูเ้ขา้ร่วมประชุมมากทีสุ่ด 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นผูว้่าการภาครบัเลอืก ผูว้่าการภาคนอมนิี หรอืบุคคลทีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

• มปีระสบการณ์ในการประสานงานการประชุมหรอือุตสาหกรรมการตอ้นรบั 
• มทีกัษะเกีย่วกบัสือ่ การประชาสมัพนัธ ์หรอืการตลาดอย่างมอือาชพี 
• ทกัษะการพูดในทีส่าธารณะ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• แนะน าสถานทีจ่ดัประชุมใหญ่ภาคและจดัเตรยีมการทางดา้นโลจสิตกิส์ 
• ประสานงานดา้นการเงนิของการประชุมใหญ่ภาคเพือ่ใหป้ระสบความส าเรจ็ในการมผีูร้่วมประชุมมาก

ทีสุ่ด 
• สง่เสรมิการเขา้ร่วมประชุมใหญ่ภาค โดยใหค้วามส าคญัแก่โรแทเรยีนใหม่ สโมสรใหม่ และการเป็น

ผูแ้ทนจากทุกสโมสร 
• เชญิแขกจากภายนอกเช่น สือ่ ผูน้ าชุมชน และผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จากโปรแกรมของโรตารี 
• พจิารณาจดัเวลาในการประชุมเพือ่รายงานเกีย่วกบักจิกรรมของมลูนิธโิรตาร ีหากไม่มกีารประชุมอื่นใด

ของภาคหรอืมแีผนทีจ่ะเสนอรายงานนัน้ 
• จดัใหม้โีปรแกรมทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ใหแ้รงจงูใจ และใหข้อ้มลูขา่วสาร 
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คณะกรรมการโปรแกรมของภาค (District Programs) 
คณะกรรมการชุดนี้สง่เสรมิกลุ่ม โปรแกรม และกจิกรรมของภาค ภาคมกัจะมคีณะกรรมการส าหรบัแต่ละ
โปรแกรมหรอืกลุ่มต่าง ๆ โรตารจีดัทรพัยากรใหค้ณะกรรมการเหล่านี้ 

• อนิเทอรแ์รคท์ 
• การแลกเปลีย่นมติรภาพของโรตาร ี
• การแลกเปลีย่นเยาวชนโรตาร ี
• รางวลัผูน้ าเยาวชนโรตาร ี(ไรลา) 

  
คณุสมบติั 
ควรเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในระดบัสโมสรเกีย่วกบัโปรแกรมหรอืกจิกรรมเฉพาะเรื่อง ผูว้่าการภาคนอมนิีควรท า
หน้าทีใ่นคณะกรรมการแลกเปลีย่นเยาวชนของภาค 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ประสานงานความพยายามทีเ่กีย่วกบัโปรแกรมทัว่ทัง้ภาค 
• สง่เสรมิการมสีว่นร่วมในโปรแกรมผ่านการตดิต่อกบัผูช้่วยผูว้่าการภาคและสโมสรอย่างสม ่าเสมอ 
• สง่เสรมิโปรแกรมทีป่ระสบความส าเรจ็โดยการเชญิผูร้่วมโปรแกรมใหม้าบรรยายในงานกจิกรรมและ

สง่เสรมิใหส้โมสรมสีว่นร่วม 
• ปรกึษากบัผูป้ระสานงานโรตาร ี(Rotary Coordinators) เพือ่บ่งชีค้วามเชีย่วชาญทางดา้นโปรแกรมใน

ภูมภิาคของท่าน 
• ช่วยประธานคณะกรรมการโปรแกรมของสโมสรใหท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบ  
• สง่เสรมิสโมสรใหต้ดัสนิใจว่าโปรแกรมจะตอบสนองความตอ้งการในทอ้งถิน่ไดห้รอืไม่ 
• ชีแ้นวทางทีเ่ป็นไปไดส้ าหรบัโปรแกรมของภาคในอนัทีจ่ะร่วมมอืกบักลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ต่าง ๆ ใน

ทอ้งถิน่ทีม่ใิช่โรตาร ี
• สง่เสรมิผูร้่วมโปรแกรมหนึ่งใหเ้ขา้ร่วมในอกีโปรแกรมหนึ่งทีภ่าคจดัให้ 
• สง่เสรมิสิง่พมิพเ์ป้าหมายและความส าเรจ็ของโปรแกรมในสือ่ของภาคทีเ่ป็นโรตารแีละมใิช่โรตารี 

 

การเงิน (Finance) 
คณะกรรมการชุดนี้ควบคุมดแูลกองทุนของภาคโดยการทบทวนและแนะน าจ านวนค่าธรรมเนียมภาครายหวั 
ดแูลรายรบัรายจ่ายทัง้หมดของภาค จดัเตรยีมงบประมาณประจ าปี และรายงานการเงนิของภาคแก่สโมสรทุก
สโมสร เหรญัญกิของภาคท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการการเงนิ และมสีทิธิล์งคะแนน
เสยีง ประธานควรจะท าหน้าทีใ่นวาระ 3 ปี 
 
คณุสมบติั 
ควรจะเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัดิงันี้  

• เคยเป็นเหรญัญกิของสโมสรมาก่อน 
• มวีชิาชพีทางดา้นบญัชหีรอืการเงนิ 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
• ในการร่วมมอืกบัผูว้่าการภาค ตอ้งสรา้งงบประมาณของภาคเพือ่สง่ใหส้โมสรอย่างน้อย 4 สปัดาหก์่อน

การอนุมตัเิหน็ชอบในการประชุมของนายกสโมสรรบัเลอืก 
• ทบทวนและแนะน าจ านวนค่าบ ารุงภาครายหวั ค่าบ ารุงรายหวัตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากนายกรบัเลอืก 3 ใน 

4 ทีก่ารสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก (PETS) หรอืการอบรมภาคประจ าปี (DTA) หรอืคะแนนเสยีงสว่น
ใหญ่จากผูแ้ทนสโมสรทีม่สีทิธิล์งคะแนนเสยีง (Electors) ทีอ่ยู่ในทีป่ระชุมและลงคะแนนเสยีงในการ
ประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค (DC) 

• เกบ็บนัทกึรายรบัและรายจ่ายอย่างเหมาะสม 
• ร่วมมอืกบัผูว้่าการภาคเพิง่ผ่านพน้เพือ่จดัเตรยีมและแจกรายงานการเงนิประจ าปีทีไ่ดร้บัการพจิารณา

อย่างเป็นอสิระแก่ทุกสโมสรเพือ่การอภปิรายและอนุมตัเิหน็ชอบในการประชุมของภาคตามขอ้บงัคบั 
โรตารสีากล (RI Bylaws) ขอ้ 15.060.4 

• กรรมการ (ซึง่ควรเป็นเหรญัญกิ) และผูว้่าการภาคตอ้งเป็นผูม้อี านาจลงนามในบญัชธีนาคารของภาค 
การเบกิถอนตอ้งมลีายมอืชื่อของบุคคลทัง้สอง บญัชธีนาคารจะตอ้งมชีื่อของภาคอยู่ดว้ย 

• ท างานร่วมกบัประธานมลูนิธโิรตารภีาคเพือ่จ่ายเงนิทุนสนบัสนุนและเกบ็บนัทกึกจิกรรมทุนสนบัสนุน
อย่างเหมาะสมเพือ่ใชใ้นการรายงาน 

 

บริการระหวา่งประเทศ (International Service) 
คณะกรรมการชุดนี้ท างานเพือ่สง่เสรมิความพยายามเพื่อมนุษยชาตขิองภาคโดยการใหแ้รงจงูใจแก่สโมสรใหม้ี
สว่นร่วมในบรกิารระหว่างประเทศและเชื่อมโยงพวกเขากบัทรพัยากรและพีเ่ลีย้ง  ประธานควรมวีาระ 3 ปี
เพือ่ใหม้ัน่ใจในความต่อเนื่องและความสม ่าเสมอในการพฒันาโครงการทีม่ผีลกระทบและยัง่ยนื 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัดิงันี้  

• อดตีผูว้่าการภาค 
• อดตีผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภูมภิาค 
• อดตีผูช้่วยผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภูมภิาค 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• สง่เสรมิใหส้โมสรและภาคมสีว่นร่วมในการบรกิารระหว่างประเทศ 
• สง่เสรมิความตระหนกัในทรพัยากรและกลยุทธเ์พือ่ปรบัปรุงโครงการและทุน Global Grants ใหด้ขีึน้ 
• ช่วยเหลอืสโมสรในการหาหุน้สว่นระหว่างประเทศ 
• สรา้งเครอืข่ายทรพัยากรของภาคซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ทีม่ปีระสบการณ์ในการวางแผน

และด าเนินโครงการ เรื่องทีเ่น้นความส าคญัของโรตาร ี(Rotary’s Areas of Focus) และทุนสนับสนุน
ของโรตารซีึง่จะท าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งและช่วยสโมสรใหส้ามารถปรบัปรุงโครงการและทุน Global Grants 
ได ้
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• บ่งชีแ้ละหาพีเ่ลีย้งทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญทางดา้นเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งโดยร่วมมอืกบั: 
o ผูว้่าการภาค 
o คณะกรรมการมลูนิธโิรตาร ี
o คณะอนุกรรมการทุนสนับสนุน 
o คณะกรรมการบรกิารชุมชน 
o คณะกรรมการศษิยเ์ก่า 
o กลุ่มปฏบิตักิารโรแทเรยีน (Rotarian Action Groups) 
o คณะทีป่รกึษาทางดา้นเทคนิคของมลูนิธโิรตาร ี(The Rotary Foundation Cadre of Technical 

Advisers) 
o ผูแ้ทนโรทาแรคท์ภาค 
o นกัศกึษาทุนสนัตภิาพโรตาร ี
o กลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี(Rotary Community Corps) 
o สมาชกิชุมชนและผูม้วีชิาชพีจากองคก์รทีเ่ป็นหุน้สว่น 

• สนบัสนุนคณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาคโดยการเชื่อมโยงสโมสรทีส่มคัรขอรบัทุนสนบัสนุนของมลูนิธิ
กบัพีเ่ลีย้ง เพือ่ช่วยใหพ้วกเขาสามารถจดัเตรยีมแผนงานโครงการและใบสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนที่
น่าเชื่อถอื  

• สรา้งสายการสือ่สารทางตรงและรูส้กึรบัผดิชอบของการบรกิารระหว่างประเทศทุกประเภท โดยการเน้น
ความส าคญัทีก่ารเชื่อมโยงสโมสรเขา้กบัหุน้สว่นทีเ่ป็นเจา้ภาพหรอืหุน้สว่นระหว่างประเทศ และการ
สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในการท าโครงการ Global Grant 

• ใหแ้รงจงูใจและสนับสนุนสโมสรในความพยายามทีจ่ะร่วมกบัสโมสรต่างประเทศในโครงการบ าเพญ็
ประโยชน์และทุนสนบัสนุน 

 

สมาชิกภาพ (Membership) 
คณะกรรมการชุดนี้บ่งชี ้ท าการตลาด และด าเนินกลยุทธใ์นการพฒันาทีเ่หมาะสมกบัภาคและมผีลต่อการ
เตบิโตของสมาชกิภาพดว้ยการเพิม่จ านวนสมาชกิในสโมสรทีม่อียู่แลว้และการก่อตัง้สโมสรใหม่ในภาค  
ประธานควรมวีาระ 3 ปี 
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นผูว้่าการภาคนอมนิี อดตีผูว้่าการภาค อดตีผูป้ระสานงานโรตาร ีอดตีผูช้่วยผูป้ระสานงานโรตาร ีหรอืผูท้ี่
มคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้: 

• มปีระสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการสโมสรทีเ่กีย่วกบัการพฒันาสมาชกิภาพ 
• ประสบความส าเรจ็ในการเชญิชวนสมาชกิใหม่ใหเ้ขา้ร่วมในโรตาร ี
• มปีระสบการณ์ในการด าเนินโปรแกรมสมาชกิภาพ 
• ประสบความส าเรจ็ในการพฒันากลยุทธเ์พือ่การรกัษาสมาชกิ 
• ประสบความส าเรจ็ในการพฒันาสโมสรใหม่ 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
หน้าทีท่ ัว่ไป 

• วางแผน สง่เสรมิและจดัเวริค์ชอ้ปสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ โดยหารอืกบัผูว้่าการภาคและผูฝึ้กอบรมภาค
รวมทัง้ประธานมลูนิธโิรตารภีาคและภาพลกัษณ์สาธารณะของภาค 

• ท างานและสือ่สารกบัผูว้่าการภาคและผูน้ าสโมสรอย่างสม ่าเสมอเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าสโมสรและภาคบรรลุ
เป้าหมายสมาชกิภาพ 

• รกัษาการสือ่สารกบัคณะกรรมการภาคอื่น ๆ 
• ท างานกบัผูป้ระสานงานโรตารเีพือ่วางแผนกจิกรรมสมาชกิภาพในภาค 
• สง่เสรมิใหส้โมสรพฒันาและด าเนินกลยุทธใ์นการพฒันาสมาชกิภาพทีม่นีวตักรรม  
• จดัใหส้โมสรสามารถเขา้ถงึทรพัยากรเกี่ยวกบัสมาชกิภาพซึง่มอียู่ที ่My Rotary และรายงานการ

เปลีย่นแปลงสมาชกิภาพทนัทแีก่โรตารสีากล 
• จดัใหแ้ต่ละสโมสรแต่งตัง้ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพและรายงานชื่อที ่My Rotary 
• ช่วยประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรในการท างาน 

 
หน้าทีท่ีน่่าสนใจ:  

• ช่วยในการหาสมาชกิใหม่ของสโมสร ใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษกบัสโมสรทีเ่ลก็และอ่อนแอ 
• สง่เสรมิใหแ้ต่ละสโมสรพยายามมผีูแ้ทนทีป่ระกอบดว้ยประชากรทีม่วีชิาชพีต่าง ๆ ของชุมชน 
• ตรวจสอบ Membership Leads อย่างสม ่าเสมอและท างานกบัผูว้่าการภาคเพือ่ก าหนดว่าใครจะจดัการ

กบั Leads และมอบหมายใหแ้ก่สโมสร แลว้จงึตดิตามผลกบัสโมสรเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าสโมสรไดด้ าเนินการ
เกีย่วกบั Leads นัน้ 

 
การมสีว่นร่วม: 

• ประสานงานกจิกรรมพฒันาสมาชกิภาพทัว่ทัง้ภาค 
• สง่เสรมิใหส้โมสรมุ่งมัน่ทีจ่ะไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณของประธานโรตารสีากลหรอืโรตารี 
• ไปเยีย่มสโมสรเพือ่บรรยายเกีย่วกบันวตักรรม ความยดืหยุ่น ความหลากหลาย และแนวทางทีจ่ะให้

สมาชกิมสีว่นร่วม 
 
การพฒันาสโมสรใหม่: 

• บ่งชีชุ้มชนทีย่งัไม่มสีโมสรโรตารซีึง่ประชากรมศีกัยภาพตามขอ้ก าหนดในการก่อตัง้สโมสรใหม่ 
• คน้หาชุมชนทีส่ามารถก่อตัง้สโมสรโรตารเีพิม่เตมิไดโ้ดยไม่ลดความส าคญัในการบ าเพญ็ประโยชน์ของ

สโมสรทีม่อียู่แลว้ 
• ช่วยในการก่อตัง้และท าใหส้โมสรใหม่ยนืหยดัอยู่ได้ 

 
ข้อก าหนดในการอบรม 
ประธานและกรรมการควรจะตอ้งเขา้ร่วมการสมัมนาในระดบัภูมภิาคทีจ่ดัโดยผูป้ระสานงานโรตารี หรอืเรยีนรู้
หลกัสตูรสมาชกิภาพออนไลน์ที ่Learning Center ของโรตาร ี
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การเสนอช่ือ (Nominating) 
คณะกรรมการชุดนี้เสนอชื่อโรแทเรยีนทีม่คีุณสมบตัดิทีีสุ่ดทีจ่ะท าหน้าทีผู่ว้่าการภาค เงือ่นไขของคณะกรรมการ
ชุดน้ีถูกก าหนดทีก่ารประชุมใหญ่ของภาค ตดิต่อกบัผูแ้ทนฝ่ายสนบัสนุนสโมสรและภาค (CDS) เพือ่ขอ
รายละเอยีด 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ท าการคดัเลอืกในแนวทางทีร่บัผดิชอบและมเีกยีรตซิึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการของโรตารี 
• หาและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัดิทีีสุ่ด 
• สมัภาษณ์ผูส้มคัรทุกคนไม่ว่าจะเป็นผูท้ีส่โมสรหรอืคณะกรรมการเสนอชื่อแนะน า ผูถู้กสมัภาษณ์แต่ละ

คนจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่าทีร่ะบุในประมวลนโยบายของโรตาร ีขอ้ 19.030 
• ท าใหม้ัน่ใจว่าไม่มสีมาชกิ หรอืสมาชกิส ารอง หรอืผูส้มคัรเป็นสมาชกิของคณะกรรมการเสนอชื่อ มสีทิธิ ์

ไดร้บัการเสนอชื่อในต าแหน่งใด ๆ ทีค่ณะกรรมการนัน้เป็นผูเ้สนอชื่อผูส้มคัร 
 

ภาพลกัษณ์สาธารณะ (Public Image) 
คณะกรรมการชุดนี้สนับสนุนสโมสรในความพยายามทีจ่ะสง่เสรมิโรตารแีก่บุคคลภายนอก และกระตุน้ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจ ความชื่นชม และการสนบัสนุนโปรแกรมต่าง ๆ ขององคก์ร  นอกจากนี้ ยงัช่วยใหโ้รแทเรยีนเขา้ใจ
ถงึการเผยแพร่โรตารสีู่ภายนอกอย่างมปีระสทิธภิาพ การประชาสมัพนัธท์ีอ่ านวยประโยชน์ และภาพลกัษณ์ใน
ทางบวกว่าจะช่วยพฒันาโรตาร ี
 
คณุสมบติั 
ควรเป็นอดตีผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ีอดตีผูช้่วยผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะของ
โรตาร ีหรอืผูท้ีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

• มคีวามเชีย่วชาญในกจิกรรมการประชาสมัพนัธส์โมสร 
• มทีกัษะเกีย่วกบัสือ่ หนงัสอืพมิพ ์การประชาสมัพนัธ ์การสือ่สาร การโฆษณา และการตลาดอย่างมอื

อาชพี 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ตดิต่อกบัผูว้่าการภาคและประธานคณะกรรมการทีส่ าคญัอยู่เสมอ เพือ่ใหไ้ดร้บัขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกบั
โครงการของภาคและกจิกรรมทีค่วรสง่เสรมิ โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิกรรมทีท่ าใหส้าธารณชนสนใจ 

• สง่เสรมิกจิกรรมของภาคแก่บุคคลภายนอก เช่น สือ่ ผูน้ าชุมชน หุน้สว่นทีม่ศีกัยภาพ ผูไ้ดร้บัประโยชน์
จากโปรแกรม และสาธารณชน 

• ตดิต่อสือ่เพือ่แจง้เรื่องราวทีม่คี่าควรแก่การเป็นข่าวเกีย่วกบัโครงการและกจิกรรมของภาค และโพสต์
เรื่องราวของสโมสรและภาคบนสือ่ทางสงัคม ด าเนินงานตามการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและค าแนะน าในการท า
ใหบุ้คคลภายนอกมสีว่นร่วมไดจ้ากค าแนะน าในการเริม่ตน้เพจโซเชยีลสือ่ทางสงัคมของสโมสรอย่างเรว็
ที ่Brand Center 

• สง่เสรมิการใชแ้บรนดแ์ละการบ่งชีด้ว้ยภาพแบบอื่น ๆ ของโรตาร ี
• น าโดยท าเป็นตวัอย่าง โดยสนบัสนุนการรณรงคภ์าพลกัษณ์สาธารณะของโรตารใีนสโมสรของท่านเอง 
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• สง่เสรมิการใช ้Brand Center  ช่องทางสือ่ทางสงัคม และ Rotary Showcase และแสดงใหส้โมสรเหน็
ว่าเครื่องมอืเหล่านี้จะช่วยพวกเขาไดอ้ย่างไร 

• สง่เสรมิการใชว้สัดุอุปกรณ์การรณรงคค์นลงมอืท า (People of Action) และแสดงใหพ้วกเขาเหน็ว่าจะ
เป็นประโยชน์แก่สโมสรและภาคไดอ้ย่างไร 

• สง่เสรมิใหส้โมสรใชเ้วบ็ไซต์และช่องทางสือ่ทางสงัคมของสโมสรเพือ่แสดงการมตีวัตนในระบบดจิติอล
ซึง่เป็นปัจจุบนัและเกีย่วขอ้งกบัสาธารณชน 

• หาโอกาสทีจ่ะประชาสมัพนัธต์ามช่องทางการสือ่สารทีม่รีาคาถูกหรอืฟรใีนภาค 
• สง่เสรมิงานกจิกรรมและเรื่องราวทีส่ าคญัของโรตารซีึง่สอดคลอ้งกบัเรื่องทีเ่น้นความส าคญัของโรตาร ี

(Area of Focus) 
 
ข้อก าหนดในการอบรม 
กรรมการควรจะเรยีนรูห้ลกัสตูรภาพลกัษณ์สาธารณะที ่Learning Center ของโรตารใีหเ้สรจ็สมบูรณ์ และเขา้
ร่วมเวริค์ชอ้ปภาพลกัษณ์สาธารณะซึ่งจดัร่วมกบัการอบรมของโรตาร ีรวมทัง้การสมัมนาในภูมภิาคซึง่จดัโดยผู้
ประสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ี(RPIC) 
 

โรทาแรคท ์(Rotaract) 
คณะกรรมการชุดนี้ช่วยผูว้่าการภาคในการเผยแพร่โรทาแรคท ์สง่เสรมิการก่อตัง้สโมสรโรทาแรคทใ์หม่และบรหิารงาน
โรทาแรคทใ์นภาค ประธานโรทาแรคท์ภาค (โรแทเรยีน) และผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าค (โรทาแรคทเ์ทอร)์ เป็นประธาน
ร่วมของคณะกรรมการชุดนี้ ซึง่ควรจะมโีรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรเ์ป็นกรรมการในจ านวนเท่ากนั 
 
คณุสมบติั 
ควรจะเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้: 

• เป็นโรแทเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ในการใหค้ าแนะน าและการสนับสนุนแก่สโมสรโรทาแรคท์ 
• เป็นโรทาแรคเทอรท์ีม่ปีระสบการณ์การเป็นผูน้ าโรทาแรคท ์ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• พฒันาและเผยแพร่จดหมายขา่วของโรทาแรคทภ์าค 
• ด าเนินการและสนบัสนุนการอบรมผูน้ า 
• จดัการสง่เสรมิและกจิกรรมการขยายโปรแกรมโรทาแรคทท์ัว่ทัง้ภาค 
• วางแผนและด าเนินกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ (หากไดร้บัการอนุมตัจิาก 3 ใน 4 ของสโมสรโรทาแรคท์

ในภาค) 
• ใหก้ารแนะน าและการสนับสนุนสโมสรโรทาแรคทใ์นการด าเนินโครงการ 
• ประสานงานกจิกรรมร่วมของโรตารแีละโรทาแรคทใ์นภาค 
• ประสานงานกจิกรรมการประชาสมัพนัธส์ าหรบัโรทาแรคทใ์นระดบัภาค 
• วางแผนและด าเนินการประชุมอบรมส าหรบัเจา้หน้าทีส่โมสรโรทาแรคทใ์นภาค 
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มูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation) 
คณะกรรมการชุดนี้ช่วยผูว้่าการภาคในการใหค้วามรู ้ใหแ้รงจงูใจ และแรงบนัดาลใจแก่โรแทเรยีนในการมสีว่น
ร่วมในโปรแกรมและการหาทุนของมลูนิธ ิ ผูว้่าการภาคเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และลงนามในการอนุมตัใิช้
เงนิ DDF ร่วมกบัประธานคณะกรรมการ  ประธานควรท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะอนุกรรมการ
ทุกชุดและไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัความก้าวหน้าอยู่เสมอ และสนบัสนุนคณะอนุกรรมการเหล่านัน้โดยตรง
ตามความจ าเป็น ประธานควรมวีาระ 3 ปี 
 
กรรมการมลูนิธโิรตารภีาคท าหน้าทีเ่ป็นประธานคณะอนุกรรมการ 5 ชุดในวาระ 3 ปี เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจใน
ความต่อเนื่อง 

• การหาทุน – ประสานงานเป้าหมายการหาทุนของภาคส าหรบักองทุนถาวร กองทุนโปลโิอพลสั 
กองทุนถาวรของโรตาร ีเชญิชวนใหบ้รจิาคและใหค้วามรูแ้ก่โรแทเรยีนเกี่ยวกบัทางเลอืกในการบรจิาค 

• ทุนสนับสนุน – ช่วยสโมสรในการสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุนของโรตาร ีและสง่เสรมิการมสีว่นร่วมใน 
District Grants และ Global Grants 

• โปลิโอพลสั – สนบัสนุนพนัธสญัญาของโรตารใีนการขจดัโปลโิอและสง่เสรมิการมสี่วนร่วมในกจิกรรม
โปลโิอพลสั 

• ทุนการศึกษาสนัติภาพของโรตารี – สง่เสรมิใหส้โมสรมสีว่นร่วมในโปรแกรมศูนยส์นัตภิาพโรตารี
และจดัการใบสมคัรของสโมสรใหส้ าเรจ็ 

• การดแูลเงิน – ดแูลการมคีุณสมบตัขิองสโมสรและมสีว่นร่วมในทุนสนบัสนุน รบัผดิชอบในการท าให้
มัน่ใจเกีย่วกบัการจดัการทุนสนบัสนุนของโรตารอีย่างรอบคอบ และการใหค้วามรูแ้ก่โรแทเรยีน
เกีย่วกบัวธิกีารจดัการทุนสนบัสนุนอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 
ภาคเป็นอสิระทีจ่ะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพือ่สนบัสนุนกจิกรรมและเป้าหมาย ท่านสามารถรายงาน
คณะอนุกรรมการหรอืบทบาทหน้าทีอ่กีมากมายในระบบออนไลน์ แต่ไม่ไดเ้ป็นขอ้ก าหนด เช่น 

• คณะอนุกรรมการกองทุนประจ าปี 
• คณะอนุกรรมการกองทุนถาวร/เมเจอรก์ิฟ๊ท์ 
• ผูป้ระสานงานชมรม พอล แฮรสิ 
• คณะอนุกรรมการทุนการศกึษา 
• คณะอนุกรรมการทมีฝึกอบรมอาชพี 

 
คณุสมบติั 
ควรเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 

• อดตีผูว้่าการภาค  
• อดตีผูช้่วยผูว้่าการภาค 
• อดตีอนุกรรมการภาค 
• อดตีผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภูมภิาค 
• อดตีผูช้่วยผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภูมภิาค  
• ผูบ้รจิาคเงนิรายส าคญั 
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• โรแทเรยีนในระดบัสโมสรทีม่ปีระสบการณ์ในโปรแกรมของมลูนิธ ิเรื่องทีเ่น้นความส าคญัของโรตาร ี
และทุนสนับสนุน 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของประธาน 

• ช่วยผูว้่าการภาครบัเลอืกในการรวบรวมความคดิเหน็จากสโมสรก่อนทีจ่ะก าหนดเป้าหมายของภาค 
• วางแผน สง่เสรมิ และจดัเวริค์ชอ้ปเป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอโดยการหารอืกบัผูว้่าการภาคและ 

ผูฝึ้กอบรมภาค รวมทัง้ประธานภาพลกัษณ์สาธารณะและมลูนิธโิรตารขีองภาค 
• ช่วยคณะกรรมการฝึกอบรมภาคในการจดัวาระของมลูนิธใินการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก (PETS) 

และการอบรมภาคประจ าปี (DTA) 
• สง่เสรมิสโมสรใหจ้ดัโปรแกรมทีเ่กีย่วกบัมลูนิธอิย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี ใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษในเดอืน

พฤศจกิายนซึง่เป็นเดอืนแห่งมลูนิธโิรตาร ี
• ประสานงานในการหาทุนและมสีว่นร่วมในโปรแกรมของภาค 
• สง่เสรมิการสนับสนุนทางการเงนิแก่โปรแกรมของมลูนิธ ิโดยการสง่เสรมิการบรจิาคอย่างสม ่าเสมอแก่

กองทุนประจ าปี กองทุนโปลโิอพลสั และกองทุนถาวร 
• ท างานร่วมกบัผูว้่าการภาคและผูว้่าการภาครบัเลอืกเพือ่พจิารณาการใชเ้งนิทุนจดัสรรของภาค (DDF) 
• จดัการเรื่องการบรจิาคเงนิ DDF และท างานกบัผูว้่าการภาคเพือ่อนุมตักิารใชเ้งนิ DDF 
• ท างานกบัผูว้่าการภาคเพือ่สง่รายงานประจ าปีเกี่ยวกบัการใช ้DDF ใหส้โมสรทุกสโมสร 
• จดัใหม้กีารสง่รายงานทุนสนับสนุนทีภ่าคอุปถมัภใ์หแ้ก่มูลนิธติรงตามก าหนดเวลา 
• ช่วยเหลอืผูว้่าการภาคในการเลอืกผูร้บัรางวลัของมลูนิธทิีม่คีุณสมบตัิ 
• อนุมตัแิละท าใหม้ัน่ใจว่ามกีารด าเนินการตามบนัทกึความเขา้ใจของภาค รวมทัง้ช่วยจดัการสมัมนาการ

จดัการทุนสนบัสนุน (Grant Management Seminar) การท าใหภ้าคมคีุณสมบตัเิพือ่ใชทุ้นสนบัสนุน
ของโรตาร ี

• ท าใหม้ัน่ใจว่าสโมสรทีส่นใจในการมสีว่นร่วมในทุนสนบัสนุนของโรตารเีป็นสโมสรทีม่คีุณสมบตัิ 
• ยนืยนัว่าสโมสรทีข่อรบัทุน Global Grants มคีุณสมบตั ิ
• ร่วมมอืกบัประธานบรกิารระหว่างประเทศและผูว้่าการภาคเพือ่บ่งชีโ้รแทเรยีนทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญที่

สามารถรบัหน้าทีเ่ป็นเครอืข่ายทรพัยากรของภาค คอื เป็นทีป่รกึษาและช่วยสโมสรในการพฒันา
โครงการและทุน Global Grants 

 
ข้อก าหนดในการอบรม 
คณะกรรมการมลูนิธโิรตารภีาคทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมการสมัมนามลูนิธโิรตารใีนภูมภิาคซึ่งจดัขึน้โดยผู้
ประสานงานมลูนิธโิรตารใีนภูมภิาค (RRFC) 
 

ฝึกอบรม (Training) 
คณะกรรมการชุดนี้สนับสนุนผูว้่าการภาคและผูว้่าการภาครบัเลอืกในการอบรมสโมสรและผูน้ าภาค และดแูล
แผนงานการอบรมโดยรวมของภาค ผูฝึ้กอบรมภาคเป็นประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและมอบหมายหน้าที่
รบัผดิชอบในการประชุมอบรมและหน้าทีต่่าง ๆ ตามความจ าเป็น 
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คณุสมบติั 
ควรเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการอบรม การศกึษา หรอืการเป็นผูอ้ านวยการอภปิรายกลุ่ม 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

• ช่วยเหลอืประธานการประชุมอบรม (Convener) ซึง่มกัจะเป็นผูว้่าการภาคหรอืผูว้่าการภาครบัเลอืกใน
การประชุมอบรมของภาครวมทัง้การอบรมตามทีโ่รตารกี าหนด 

• ท างานร่วมกบัผูว้่าการภาคซึง่จะเป็นผูท้ีอ่นุมตัขิ ัน้สุดทา้ยเกีย่วกบัโปรแกรม ผูบ้รรยาย ผูน้ าการอบรม 
และกจิกรรมการอบรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

• ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัเวริค์ชอ้ปสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ 
• สนบัสนุนผูฝึ้กอบรมสโมสรตามความจ าเป็น 
• สง่เสรมิงานอบรมต่าง ๆ ของภาค 
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โรตารแีนะน ากรรมการสโมสร 5 คณะ สโมสรสามารถเพิม่เตมิ ตดัออก หรอืผนวกรวมคณะกรรมการหรอื
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความสนใจ กจิกรรมและจ านวนสมาชกิ ผูช้่วยผูว้่าการภาคหรอืผูว้่าการภาค
สามารถช่วยผูน้ าสโมสรในการก าหนดคณะอนุกรรมการทีเ่หมาะสม 
 
ทางเลือกท่ี 1: คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดมาตรฐาน 
 

คณ
ะก
รร
มก

าร
 

บริหารจดัการ
สโมสร 

 สมาชิกภาพ  ประชาสมัพนัธ์  
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  ประชาสมัพนัธ์  
โครงการบ าเพญ็

ประโยชน์ 
 มูลนิธิโรตารี 

 
 

 
  

ตวัอย่างโครงสร้างคณะกรรมการสโมสร  
(Sample Club Committee Structure) 
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ทางเลือกท่ี 3: คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดใหญ่ 
 

คณ
ะก
รร
มก

าร
 

บริหารจดัการ
สโมสร 

 สมาชิกภาพ  ประชาสมัพนัธ์  
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 ิ

 
 

 



 

 



 

โรตารกี าลงัวางแนวทางไปสู่อนาคตทีเ่ขม้แขง็ มปีระสทิธภิาพ และตื่นตวัไดม้าก
ยิง่ขึน้  ประเดน็ส าคญักค็อืแผนปฏบิตักิารของเรา ซึ่งจะเป็นแผนกลยุทธห์ลายปีทีจ่ะ
ท าใหโ้รตารเีป็นไปตามความปรารถนาของเราและของโลกได ้ แผนปฏบิตักิารนัน้
สรา้งไดจ้ากสมรรถภาพอนัโดดเด่นทีพ่ฒันาจากประสบการณ์ทางวชิาชพีและอาชพี
ของเราเอง  และแผนนัน้จะมบีทบาทต่อความเขม้แขง็ของเราในฐานะผูน้ าสโมสรและ
ชุมชนโลกของคนพดูจรงิท าจรงิได้ 
 
ในการสรา้งสรรคแ์ผนงาน เราไดพ้จิารณาขอ้มลูการวางแผนเกีย่วกบัสมาชกิภาพ 
และแนวโน้มทางสงัคมทีป่รากฏอยู่  นอกจากนี้ ยงัรบัฟังมวลมติรโรแทเรยีน  
โรทาแรคเทอร ์และคนอื่น ๆ ทีร่่วมแลกเปลีย่นความคาดหวงัต่าง ๆ ของเขากบัเรา  
เพือ่อนาคตของโรตาร ีซึ่งกล่าวไดว้่าเราจ าเป็นตอ้งด าเนินการต่าง ๆ ดงันี้ 
 
 
 

ฉบัไวและเปิดกวา้งทีจ่ะรบัแนวคดิและสิง่ใหม่ ๆ ในดา้นต่าง ๆ มากขึน้  เพือ่ให้
สามารถพฒันาตามการเปลีย่นแปลงทางดา้นประชากรและสงัคม 

 
 

รวบรวมและใชข้อ้มลูทีถู่กต้องอย่างจรงิจงัใหม้ากขึน้ เพื่อปรบัปรุงโปรแกรม  
และท าใหเ้กดิผลทีไ่ดร้บัอนัยัง่ยนืตามความจ าเป็นของเพือ่นมนุษย ์

 
 

ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ และจดัประสบการณ์ทีผู่น้ าใหม่ ๆ อกี
มากมายจะตดิต่อกนัในโรตาร ี เพือ่เสรมิสรา้ง มสีว่นร่วมและเขา้ถงึไดม้ากขึน้ 

 
 
เราไดป้ระเมนิสิง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงจากทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัไปตามทีต่อ้งการแลว้   
แผนปฏบิตักิารของเราจงึตอ้งมเีป้าประสงคท์ีอ่าจสมัฤทธิผ์ลได้ 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ท่านต้องการรู้มากกว่าน้ีหรือไม่? 
มาร่วมกนัช่วยสรา้งสรรคอ์นาคตของโรตารกีบัเรา 
เยีย่มชมเวบ็ไซต์ไดท้ี ่rotary.org/actionplan 
 


