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สโมสรโรตารีของท่าน 
สโมสรของท่านต่ืนตวัอยู่เสมอหรือไม่?  สโมสรทาํ
ใหส้มาชกิมสีว่นรว่มหรอืไม ่ ทาํโครงการทีส่าํคญัๆ 
หรอืไม ่ และลองทาํตามความคดิเหน็ใหม่ๆ  บา้งไหม?  
กจิกรรมของสโมสรควรจะแสดงถงึความหลากหลาย
และความมเีอกลกัษณ์ของสมาชกิ  ในขณะทีว่างแผน
งานสาํหรบัสโมสร  ใชค้าํแนะนําและขอ้คดิเหน็เหล่าน้ี
และเปิดโอกาสใหส้โมสรไดม้กีารพฒันา  จงจาํไวว้า่ 
หากไดล้องทาํอะไรใหม่ๆ  แลว้ไมไ่ดผ้ล  ทา่นสามารถ
ลองสิง่อื่นไดอ้ยูเ่สมอ   สมาชิกทกุคนควรจะรู้สึกว่า
ตนสามารถกาํหนดอนาคตของสโมสรและทาํให้
สโมสรมีความโดดเด่นได้ 



พบกบัสโมสร 
ท่ีต่ืนตวัอย่เูสมอของฉัน  
สโมสรโรตารสีงิคโปรไ์ดร้บัชารเ์ตอรใ์นปี ค.ศ.1930 ปจัจุบนัมสีมาชกิ 120 คน 
ถงึแมว้า่จะเป็นสโมสรท่มีขีนาดใหญ่และเก่าแก่  เรากไ็มไ่ดม้ภีูมคิุม้กนัการ 
ทา้ทายเก่ยีวกบัสมาชกิภาพเลย 

คณะกรรมการบรหิารสโมสรจดัประชมุอยา่งต่อเนื่องหลายครัง้เพ่อืระดมความ
คดิเหน็ใหส้มาชกิมสีว่นรว่มใหม้ากข้นึ ผลกค็อืเกดิความคดิรเิริม่ต่างๆ ข้นึมา
มากมายและทุกเร่อืงไดร้บัการตอบรบัอยา่งกระตอืรอืรน้จากสมาชกิทุกคน 

สิง่แรกท่เีราทาํคอื จดัการประชมุประจาํสปัดาหใ์นชว่งเวลาอาหารกลางวนัให้
มคีวามต่นืเตน้ ในปจัจุบนันี้เราเริม่ตน้ดว้ย “กจิกรรมโรตารปีระจาํสปัดาห ์- 
Rotary Activity This Week” เป็นการนําเสนอสไลด ์10 นาท ีเก่ยีวกบั
กจิกรรมท่เีรามสีว่นรว่ม ซ่งึรวมทัง้การสถาปนาอนิเทอรแ์รคทแ์ละโรทาแรคท ์
โครงการชุมชนทัง้ต่างประเทศและในทอ้งถิน่ สิง่ท่เีกดิข้นึในการประชมุ
คณะกรรมการบําเพญ็ประโยชน์รวมทัง้การท่โีรแทเรยีนไปรว่มงานอ่นืๆ และ
เป็นขา่วในส่อืต่างๆ  

อกีสิง่หนึ่งท่เีราทาํกค็อื เปล่ยีนแปลงรปูแบบการประชมุของเราเพ่อืใหใ้นเดอืน
หนึ่งจะมกีจิกรรมท่ลีงมอืทาํแทนท่จีะมผีูบ้รรยาย และทกุๆ 3 เดอืนการประชุม
ในชว่งเวลาอาหารกลางวนัจะเปล่ยีนการประชุมในเวลาค่าํ โดยมผีูบ้รรยายท่มี ี
ช่อืเสยีง  

เรายงัเพิม่การใชโ้ซเชยีลมเีดยีและเทคโนโลยอี่นืๆ ดว้ย สโมสรของเราม ี
หน้าเพจเฟสบุ๊คท่ปีรบัปรงุขา่วสารตลอดเวลาเพราะมผีูด้แูลโดยเฉพาะท่จีะ 
โพสตร์ปูภาพและขา่วสารเก่ยีวกบังานโรตารอียา่งทนัเหตุการณ์และมี
แอพพลเิคชัน่ทาํเนียบของสโมสรซ่งึใชแ้ทนหนงัสอืทาํเนียบท่เีคยจดัพมิพ์
สม่าํเสมอและยงัทาํใหส้ามารถปรบัปรงุขอ้มลูของสมาชกิไดท้นัทอีกีดว้ย 

ตัง้แต่เริม่ทาํตามแนวคดิใหม่ๆ  นี้  คณะกรรมการต่างๆ มสีว่นรว่มเพิม่ข้นึถงึ 
15% และหน้าเพจเฟสบุ๊คของเรามผีูเ้ขา้เย่ยีมชมมากข้นึ 5,000%  นวตักรรม
ใหม่ๆ  เป็นกุญแจส่กูารมสีว่นรว่มของสมาชกิ 

Dr.Shahul Hameed 
สโมสรโรตารีสิงคโปร ์
ประเทศสิงคโปร ์



ทรพัยากรท่ี  
My Rotary: 
คาํแนะนําการวางแผนกลยทุธ ์
(Strategic Planning Guide) 

ตดัสินใจว่าสโมสรของท่านต้องการจะเป็นอย่างไรใน
ช่วงเวลา 3-5 ปีต่อจากน้ี  

สโมสรของทา่นประกอบไปดว้ยผูนํ้าในชุมชนจาํนวนมากทีม่คีวามตอ้งการจะทาํใหเ้กดิผลกระทบ
ในทางบวกเหมอืนๆ กนั จงึตอ้งมกีารตดัสนิใจรว่มกนัวา่ตอ้งการใหส้โมสรเป็นอยา่งไรใน 3-5 ปี
ขา้งหน้า แลว้จงึกาํหนดวา่จะตอ้งทาํอะไรบา้งเพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ของสโมสร เป้าหมายระยะ
ยาวควรจะเกีย่วกบัสมาชกิภาพ โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ ภาพลกัษณ์สาธารณะ การพฒันา
ความเป็นผูนํ้า และการมสีว่นรว่มในมลูนิธโิรตาร ี ปรบัปรงุแผนกลยทุธข์องท่านใหเ้ป็นปจัจุบนั
ตามทีต่อ้งการและกาํหนดวา่สมาชกิสโมสรทุกคนจะชว่ยทาํใหบ้รรลุเป้าหมายในระยะยาวได้
อยา่งไร 

ความคิดเหน็ท่ีควรจะลอง 
สละเวลาหน่ึงครัง้ของการประชุมแต่ละเดอืนของสโมสรเพื่อการพฒันาแผนกลยุทธโ์ดยใช้
คาํแนะนําการวางแผนกลยทุธ ์ 

 จดัประชุมในสถานทีใ่หม่ๆ  เพือ่ใหส้มาชกิเกดิแรงบนัดาลใจในความคดิสรา้งสรรค ์และรว่ม
แสดงความคดิเหน็ 

 พฒันากลยุทธใ์นการทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่มมากขึน้ตลอดชว่งเวลา 5 ปีขา้งหน้า 

กาํหนดเป้าหมายประจาํปีและใส่ข้อมลูท่ี Rotary Club 
Central  

เมือ่ทา่นกาํหนดเป้าหมายในระยะยาวแลว้ จะตอ้งกาํหนดเป้าหมายประจาํปีทีส่นบัสนุนเป้าหมาย
ระยะยาวดว้ย ตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่เป้าหมายของทา่นสามารถทีจ่ะบรรลุและวดัผลได ้ทา่นสามารถ
ใสข่อ้มลูเป้าหมายประจาํปีที ่Rotary Club Central ซึง่จะทาํใหส้ามารถตดิตามผลและปรบัใหเ้ป็น
ปจัจุบนัได ้สนบัสนุนใหส้มาชกิสโมสรทุกคนดเูป้าหมายของสโมสรใน Rotary Club Central และ
ใหข้อ้มลูต่างๆ ปรบัเป้าหมายใหเ้ป็นปจัจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ให ้Rotary Club Central แสดง
ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัทีส่ดุอยูเ่สมอ 

ความคิดเหน็ท่ีควรจะลอง 
 มุง่เน้นในสิง่ทีส่โมสรทาํไดด้แีละทาํใหเ้ป็นสิง่ทีจ่ะทาํไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 
 ขอใหค้ณะกรรมการสโมสรเสนอเป้าหมายประจาํปีทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชน 
 จดัใหม้กีารตรวจสอบเป้าหมายในวาระการประชุมเดอืนละครัง้เพือ่ใหส้มาชกิทราบขอ้มลูทีเ่ป็น
ปจัจุบนั  

ทรพัยากรท่ี  
My Rotary: 
Rotary Club Central  

คอรส์เกีย่วกบัทรพัยากร  
Rotary Club Central ที ่ 
Learning Center 

มทีรพัยากรต่างๆ อยูท่ี ่www.rotary.org/myrotary  



ส่ือสารอย่างเปิดกว้างในสโมสรของท่าน 
 การสือ่สารในสโมสรควรจะเป็นการสือ่สารสองทาง ผูนํ้าสโมสรควรจะมคีวามโปรง่ใสใน

การสือ่สารกบัสมาชกิและสมาชกิควรรูส้กึเป็นอสิระทีจ่ะสือ่สารอยา่งเปิดเผยกบัผูนํ้าสโมสร 
แผนงานการสือ่สารควรจะรวมถงึการถ่ายทอดขอ้มลูขา่วสารในการประชุมสโมสร บนเวบ็ไซต์
ของสโมสร และผา่นสือ่ทางสงัคม 

ความคิดเหน็ท่ีควรจะลอง 
 ปรบัปรงุเวบ็ไซตข์องสโมสรและทะเบยีนสือ่ทางสงัคม (social media accounts) บอ่ยๆ  
แยกสว่นทีเ่ป็นขอ้มลูขา่วสารสาํหรบัสมาชกิออกจากขอ้มลูขา่วสารทีจ่ะสือ่ถงึสาธารณชน 

 จบัคูส่มาชกิทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัอนิเตอรเ์น็ตกบัผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยเพือ่ชว่ยใหส้ามารถหา
ขอ้มลูขา่วสารทางเวบ็ไซตแ์ละสือ่ทางสงัคมได ้

 แบง่ปนัขอ้มลูขา่วสารกบัสมาชกิและตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอวา่สมาชกิรูส้กึอยา่งไรบา้ง 

จดัประชมุกิจกรรมสโมสรอย่างสมํา่เสมอเพ่ือให้สมาชิก
มีส่วนร่วมและได้รบัข้อมลูข่าวสาร 

การประชุมกจิกรรมสโมสรชว่ยใหส้มาชกิทุกคนรูส้กึวา่มสีว่นรว่ม เมือ่สมาชกิทุกคนมโีอกาสทีจ่ะ
ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเป้าหมายและกจิกรรมของสโมสร สโมสรกจ็ะสามารถใชป้ระโยชน์
จากความชาํนาญรว่มกนัไดม้ากทีส่ดุเพือ่สนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ มสีโมสรมากมายทีใ่ช้
การประชุมกจิกรรมสโมสรเป็นโอกาสในการใหแ้รงบนัดาลใจและเพิม่พลงัความปรารถนาทีจ่ะ
ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้แก่สมาชกิ   สภาพแวดลอ้มเชน่การประชุมกจิกรรม
สโมสรทีย่อมรบัฟงัความคดิเหน็ทีห่ลากหลายเป็นสถานทีซ่ึง่เหมาะแก่การถ่ายทอดความ
กระตอืรอืรน้ออกมาเป็นการกระทาํ 

ความคิดเหน็ท่ีควรจะลอง 
 แลกเปลีย่นนายกสโมสรกบัสโมสรทีอ่ยูใ่กล้ๆ  ในการประชุมสกัครัง้หน่ึง หลงัจากการ
แลกเปลีย่นใหก้าํหนดการประชุมกจิกรรมสโมสรเพือ่พดูคุยเกีย่วกบัประสบการณ์ของนายก
และสมาชกิสโมสร 

 จดัชว่งเวลาในการประชุมกจิกรรมสโมสรใหส้มาชกิใหมไ่ดแ้สดงความประทบัใจครัง้แรก
เกีย่วกบัสโมสรและใหส้มาชกิแสดงความคดิเหน็ใหม่ๆ   

 ใชเ้วลา 10 นาทกี่อนปิดประชุมสโมสรเพือ่เปิดเวทอีภปิรายความคดิเหน็และสง่เสรมิใหเ้สนอ
แนวคดิใหม่ๆ  หรอืหวัขอ้เรือ่งใหม่ๆ  ทีจ่ะอภปิรายกนัเดอืนละหน่ึงครัง้ 

ทรพัยากรท่ี 
My Rotary: 
คูม่อืนายกสโมสร (Club 
President’s Manual) 

คูม่อืคณะกรรมการบรหิาร
จดัการสโมสร (Club  
Administration Committee 
Manual) 

ทรพัยากรท่ี 
My Rotary: 
Rotary Brand Center 



ทรพัยากรท่ี  
My Rotary: 
การพฒันาความเป็นผูนํ้า: 
คาํแนะนําในการเริม่ตน้
โปรแกรม (Leadership Devel-
opment: Your Guide to Start-
ing a Program) 

คูม่อืนายกสโมสร (President) 
คูม่อืเลขานุการสโมสร 
(Secretary), คูม่อืเหรญัญกิ
สโมสร (Treasurer) 

คูม่อืคณะกรรมการ:  
บรหิารจดัการสโมสร (Club 
Administration), สมาชกิภาพ 
(Membership), ประชาสมัพนัธ ์
(Public Relation), โครงการ
บาํเพญ็ประโยชน์ (Service 
Projects), และมลูนิธโิรตาร ี
(Rotary Foundation)  

เตรียมตวัให้สมาชิกสาํหรบับทบาทหน้าท่ีในอนาคต 
เพ่ือการเปล่ียนถ่ายผูนํ้าท่ีราบร่ืน  

การเปลีย่นแปลงผูนํ้าประจาํปีทาํใหส้มาชกิไดม้โีอกาสแสดงบทบาทใหม่ๆ  ซึง่จะชว่ยใหเ้ขา้ใจ
บทบาทหน้าทีข่องการเป็นผูนํ้าและมสีว่นรว่มในกระบวนการเปลีย่นแปลงตัง้แต่แรก มวีธิกีาร
มากมายทีจ่ะบรรลุในความต่อเน่ือง เชน่ การแต่งตัง้ใหท้าํหน้าทีห่ลายๆ ปี  ใหม้ปีระธานปจัจุบนั 
รบัเลอืก และอดตีในคณะกรรมการแต่ละชุด และใหน้ายกสโมสรคนปจัจุบนัทาํงานอยา่งใกลช้ดิ
กบันายกรบัเลอืก นายกรบัเลอืกนอมนีิ และนายกเพิง่ผา่นพน้ การคดิลว่งหน้าจะชว่ยทาํใหม้ ัน่ใจ
วา่มจีาํนวนผูอ้าสาทาํหน้าทีผู่นํ้าในตาํแหน่งต่างๆ พอเพยีงในแต่ละปี 

ความคิดเหน็ท่ีควรจะลอง 
ใหผู้นํ้าสโมสรหาผูท้ีจ่ะมารบัตาํแหน่งต่อจากตนในระหวา่งปีทีย่งัทาํหน้าทีอ่ยู ่พวกเขารูด้ทีีส่ดุ
วา่งานนัน้มขีอ้กําหนดอะไรบา้งและใครควรจะมารบังานในบทบาทนัน้ต่อได ้

 เรยีนรูเ้กีย่วกบัความสามารถและความสนใจของสมาชกิใหม้ากขึน้และมอบหมายใหพ้วกเขามี
บทบาททีช่อบและทาํไดด้ ี

 จดัการอบรมในขณะปฏบิตังิานใหแ้ก่เจา้หน้าทีส่โมสรรบัเลอืกอยา่งน้อยหน่ึงเดอืนก่อนทีจ่ะรบั
ตาํแหน่ง 

ปรบัเปล่ียนข้อบงัคบัสโมสรเพ่ือให้สนับสนุนแนวทาง 
การทาํงานของสโมสร 

เมือ่สโมสรของทา่นมกีารเปลีย่นแปลง ขอ้บงัคบัสโมสรกค็วรจะเปลีย่นแปลงไปดว้ย ขอ้บงัคบั
เสนอแนะของสโมสรโรตารเีป็นจุดเริม่ตน้ในการวางเคา้โครงวธิปีฏบิตัขิองสโมสร ลองพจิารณาใช้
ขอ้บงัคบัเสนอแนะเป็นตน้แบบ (Template) ทีส่โมสรของทา่นจะสามารถแกไ้ขและปรบัเปลีย่นให้
แสดงถงึวธิแีละกระบวนการปฏบิตังิานใหม่ๆ  

ความคิดเหน็ท่ีควรจะลอง 
 ตรวจสอบวา่สโมสรของทา่นใชข้อ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตารฉีบบัลา่สดุ 
 จดัใหม้ขีอ้บงัคบัสโมสรอยูบ่นเวบ็ไซตข์องสโมสรหรอืแจกสาํเนาในการประชุมกจิกรรมสโมสร
เพือ่ใหส้มาชกิสามารถใหข้อ้เสนอแนะ 

 ทบทวนขอ้บงัคบัสโมสรปีละหน่ึงครัง้และมอบสาํเนาใหส้มาชกิใหมด่ว้ย 
 พจิารณาทดสอบการนํารอ่งวธิปีฏบิตัใิหม่ๆ  ของสโมสรเพือ่ดวูา่จะไดผ้ลหรอืไมก่่อนทีจ่ะแกไ้ข
ขอ้บงัคบั 

  

ทรพัยากรท่ี  
My Rotary: 
ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสร 
โรตาร ี(Recommended Rota-
ry Club Bylaws) 

ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสร
โรตาร ี(Standard Rotary Club 
Constitution) 



ทาํให้มัน่ใจว่าสมาชิกทกุคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
พวกเขาสนใจจริงๆ 

โรแทเรยีนเขา้มารว่มในสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิผลกระทบทีด่แีก่ชุมชนและเพือ่สานสมัพนัธใ์หม่ๆ  
และนัน่คอืเหตุผลทีพ่วกเขายงัอยูก่บัสโมสรต่อไป การมสีว่นรว่มในสโมสรทาํใหท้ัง้สมาชกิใหม่
และสมาชกิเก่ายงัคงอยูร่ว่มในสโมสร สมาชกิทีม่คีวามกระตอืรอืรน้จะรูส้กึเป็นเจา้ของและทุ่มเท
ใหแ้ก่โครงการของสโมสร พจิารณาขอใหส้มาชกิอาสาสนบัสนุนโครงการบาํเพญ็ประโยชน์และ
ความคดิรเิริม่อื่นๆ ของสโมสร 

ความคิดเหน็ท่ีควรจะลอง 
 จดัใหส้มาชกิใหมม่สีว่นรว่มในเรือ่งทีส่าํคญัแต่แรก หาดเูหตุผลทีพ่วกเขาเขา้รว่มในสโมสร
และขอใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบหน่ึงอยา่ง หรอืชว่ยโครงการ หรอืงานกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่
ทีจ่ะทาํใหพ้วกเขามสีว่นรว่ม 

 ทาํการสาํรวจความสนใจสมาชกิและใชผ้ลการสาํรวจเพือ่วางแผนงานโครงการและกจิกรรม
ต่างๆ รวมทัง้พฒันาโปรแกรมประจาํสปัดาห ์

 ใหส้มาชกิแนะนําตนเองแก่สโมสรโดยแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัภมูหิลงั ความสามารถและความ
สนใจ  เพือ่ทีจ่ะทาํใหส้มาชกิอื่นๆ ตระหนกัถงึแหลง่รวมความสามารถของสโมสร 

 พจิารณาแนวทางทีส่มาชกิจะเรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์จากกจิกรรมของสโมสร ประสบการณ์
ใหม่ๆ  เหลา่น้ีจะแปรออกมาเป็นการพฒันาดา้นวชิาชพีและการพฒันาตนเอง 

พฒันาความสมัพนัธท่ี์แน่นแฟ้นภายในสโมสร 
 สานสมัพนัธก์บัสมาชกิอื่นๆ ในสโมสรและหาผูท้ีม่คีวามสนใจเหมอืนๆ กนั เมือ่ทา่นมี

ความสนุกสนานในสโมสรทา่นกน่็าจะยงัคงมสีว่นรว่มต่อไป เมือ่ครอบครวัไดร้บัเชญิใหเ้ขา้
มารว่มในงานของสโมสร สมาชกิหนุ่มสาวกม็กัจะมารว่มมากขึน้ ใหโ้อกาสแก่สมาชกิสโมสรได้
ตดิต่อเชื่อมสมัพนัธก์นั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อมสีมาชกิใหมเ่ขา้มารว่มในสโมสร  

ความคิดเหน็ท่ีควรจะลอง 
 เปลีย่นทีน่ัง่ในการประชุมทุกครัง้ เพือ่ทีจ่ะไดรู้จ้กักบัคนอื่นๆ ดขีึน้ 

 พจิารณาจดัสโมสรโรตารใีนเครอื (Satellite Club) เพือ่สนองความตอ้งการของสมาชกิทีต่อ้ง
เดนิทางหรอืเพิง่มคีรอบครวั  

 เชญิมติรสหายและครอบครวัมารว่มในการประชุมโครงการบาํเพญ็ประโยชน์และงานกจิกรรม
ต่างๆ แสดงใหพ้วกเขาเหน็วา่การเป็นอาสาสมคัรนัน้ยอดเยีย่มอยา่งไร และสนบัสนุนใหพ้วก
เขาเขา้รว่มหรอืมาชว่ยงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 ทาํการสาํรวจสมาชกิสโมสรเพื่อดวูา่พวกเขาอยากจะรว่มงานสงัคมแบบใด ในวนัและเวลาใด
ทีพ่วกเขาสะดวกจะไปรว่มงาน 

ทรพัยากรท่ี 
My Rotary: 
Rotary Fellowships Hand-
book 

Rotarian Action Groups 

ลงทะเบยีนเขา้ประชุม Con-
vention ที ่www.rotary.org/
convention 

ทรพัยากรท่ี 
My Rotary: 
ชุมชนปฏบิตักิาร 
(Communities in Action) 

เครือ่งมอืประเมนิสมาชกิ
ภาพ (Membership Assess-
ment Tools)  

Project Life Cycle Re-
sources 



ทรพัยากรท่ี  
My Rotary: 
Connect for Good 
New member information 
Trainer’s Toolkit ที ่Learning 
Center 
การปฐมนิเทศสมาชกิใหม ่
(New Member Orientation) 
การพฒันาความเป็นผูนํ้า: 
คาํแนะนําในการเริม่ตน้
โปรแกรม (Leadership Devel-
opment: Your Guide to Start-
ing a Program) 

ฝึกสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจบุนัให้เป็นผูนํ้า  
 สโมสรโรตารเีตม็ไปดว้ยผูม้วีชิาชพีและผูนํ้า การอบรมพเิศษเกีย่วกบัโรตารแีละทกัษะที่

มปีระโยชน์ใหก้ารเป็นผูนํ้า จะทาํใหส้มาชกิมคีวามสามารถพรอ้มทีจ่ะเป็นผูนํ้าสโมสรในวนัหน่ึง 
เตรยีมตวัใหผู้นํ้าสโมสรในอนาคตโดยจดัการปฐมนิเทศสมาชกิใหมแ่ละการพฒันาผูนํ้าใหแ้ก่
สมาชกิทุกคน  ผูนํ้าสโมสรในปจัจุบนัควรเขา้รว่มการประชุมอบรมของภาค และใชส้ิง่ทีเ่รยีนรูเ้พือ่
ทาํงานในสโมสร 

ความคิดเหน็ท่ีควรจะลอง 
แต่งตัง้ผูฝึ้กอบรมสโมสรหรอืคณะกรรมการฝึกอบรมเพื่อดแูลแผนการอบรมของสโมสร 
 ใหส้มาชกิหนุ่มสาวและสมาชกิใหมม่บีทบาทการเป็นผูนํ้า พวกเขาสามารถใชค้วามรูท้ีม่อียูแ่ละ
ประสบการณ์ในขณะทีฝึ่กฝนความชาํนาญดา้นอาชพีของพวกเขาไปดว้ย 

 สอบถามสมาชกิวา่ตอ้งการเรยีนรูท้กัษะการเป็นผูนํ้าดา้นใดบา้ง 

แต่งตัง้คณะกรรมการท่ีเหมาะสม 
 สโมสรของทา่นควรจะมคีณะกรรมการทีช่ว่ยใหส้โมสรดาํเนินงานไดเ้ป็นอยา่งด ี

คณะกรรมการทีแ่นะนํามดีงัน้ี: 

 การบรหิารจดัการสโมสร  การประชาสมัพนัธ ์  มลูนิธโิรตาร ี
 สมาชกิภาพ  โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

แต่งตัง้คณะกรรมการอื่นๆ ตามตอ้งการ เชน่ ทุนสนบัสนุนของโรตารหีรอืบรกิารเยาวชน ไมว่า่
ทา่นจะเลอืกคณะกรรมการใดกต็าม ควรจะชว่ยสโมสรในการดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายได ้

ความคิดเหน็ท่ีควรจะลอง 
 สโมสรเลก็: พจิารณาวา่ควรจะรวมการทาํงานของคณะกรรมการต่างๆ อยา่งไร 
 สโมสรใหญ่: แต่งตัง้คณะกรรมการเพิม่เตมิเพือ่ใหส้มาชกิทุกคนไดม้สีว่นรว่ม  

ทรพัยากรท่ี  
My Rotary: 
โครงสรา้งคณะกรรมการสโมสร 

คูม่อืคณะกรรมการ บรหิาร
จดัการสโมสร (Club Admin-
istration), สมาชกิภาพ 
(Membership), ประชาสมัพนัธ ์
(Public Relations), โครงการ
บาํเพญ็ประโยชน์ (Service 
Projects) และมลูนิธโิรตาร ี
(Rotary Foundation)  
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