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คู่มือเป็นผู้น�ำภำคของท่ำน: ประธำนคณะกรรมกำร เล่มนี้ แปลจาก Lead Your District: Committee 

Chair ฉบับภาษาอังกฤษ โดยได้รับมอบหมายจากโรตารีสากล  ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสาร 
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คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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ค�าน�า 

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการภาค คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจ

บทบาทในการสนับสนุนสโมสรและการท�างานร่วมกับทีมงานของภาค ท่านจะใช้คู่มือนี้

เพื่อการอ้างอิงที่การสัมมนาอบรมทีมงานภาค  ดังนั้น ต้องน�าติดตัวไปในการอบรมและ

ทบทวนค�าถามเพื่อการอภิปรายในภาคผนวก 1 ล่วงหน้า

มีค�ำถำมหรือ?
เพื่อให้เข้าใจบทบาทของท่านดียิ่งขึ้น ควรเริ่มจากในเรื่องใกล้ตัว ปรึกษาหารือถึงความ

คาดหวังและหน้าที่รับผิดชอบกับผู้น�าอื่นๆ ที่ท่านจะท�างานด้วย เช่น ผู้ว่าการภาค อดีต

กรรมการภาคและผู้น�าในภูมิภาค  ผู้แทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค (CDS) สามารถ

ให้ความช่วยเหลือท่านได้ และยังให้การสนับสนุนในภาษาต่างๆ ที่ My Rotary และโดย

พนักงานที่ส�านักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา และส�านักงานระหว่างประเทศ

หากท่านมีค�าถามหรือค�าแนะน�าเก่ียวกับคู่มือฉบับนี้ โปรดติดต่อพนักงานฝ่าย Learn- 

ing and Development ที่อีเมล learn@rotary.org หรือโทร +1-847-866-3000
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หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ  
(Committee Responsibilities)

คณะกรรมการภาคแต่ละชุดมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนในทีมงานภาค แต่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เหมือน

กันดังนี้

• ท�างานร่วมกับผู้ว่าการภาค ผู้ว่าการภาครับเลือก ผู้ว่าการภาคนอมินีและผู้ช่วยผู้ว่าการภาคเพื่อให้บรรล ุ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมายของภาค

• ส่งเสริมและเข้าร่วมการประชุมอบรมต่างๆ ของภาค และการประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาค

• ท�าให้สโมสรเข้มแข็งโดยสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าต่างๆ แก่ผู้น�าสโมสร

• ส่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากพนักงานโรตารี คณะกรรมการของโรตารี ภาค และผู้น�าในภูมิภาค ให้ผู้น�า

สโมสร

• แบ่งปันเร่ืองราวความส�าเร็จ ปัญหาที่ท้าทาย ความคิดริเริ่มใหม่ๆ และข้อมูลย้อนกลับของสโมสรกับทีม 

งานภาค ผู้น�าในภูมิภาคและส�านักงานใหญ่โรตารี
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ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการภาคเหล่านี้ที่ Learn by Role:  

District Committee (ที่ Rotary.org)

สมำชิกภำพ โปรแกรม

สร้างความสนใจและท�าให้สมาชิกมีส่วนร่วม

ประธานโรตารีโกลบอลรีวอร์ด

พัฒนาสโมสรใหม่

มิตรภาพ

การแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารี

กลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (Rotary 

Community Corps)

บ�ำเพ็ญประโยชน์ ผู้น�ำอำยุน้อย/เยำวชน

บริการชุมชน

บริการระหว่างประเทศ

บริการอาชีพ

บริการเยาวชน

อินเทอร์แรคท์

โรทาแรคท์

การแลกเปลี่ยนเยาวชนโรตารี

รางวัลผู้น�าเยาวชนโรตารี (RYLA)

อื่นๆ

ศิษย์เก่า

การประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาค

การเงิน

เสนอชื่อ

ภาพลักษณ์สาธารณะ

ส่งเสริมการประชุมใหญ่โรตารี

มูลนิธิโรตารี

ฝึกอบรม

ทีมผู้น�ำภำค	(DISTRICT	LEADERSHIP	TEAM)
ท่านเป็นสมาชิกที่ส�าคัญของทีมผู้น�าภาค ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าการภาค ผู้ว่าการภาครับเลือก ผู้ว่าการภาค 

นอมินี ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและกรรมการภาค  สมาชิกของทีมได้รับเลือกจากประสบการณ์การเป็นผู้น�าใน 

โรตารีและวิชาชีพ ท�างานร่วมกับทีมงานก่อนหน้าและในระหว่างวาระของท่านเพื่อพัฒนาและด�าเนินงานไปสู่

เป้าหมายของภาค 

แผนกำรสื่อสำร	(COMMUNICATION	PLAN)
ท�างานร่วมกับผู้ว่าการภาคเพื่อสร้างแผนการสื่อสารที่จะช่วยท่านในการให้ข้อมูลข่าวสารที่สโมสรต้องการ 

พิจารณารวมผู้น�าเหล่านี้เข้าไว้ในแผนงานการสื่อสารด้วย

ผู้น�ำภำค ผู้น�ำสโมสร

ผู้ว่าการภาค

ผู้ว่าการภาครับเลือก (DGE)

ผู้ว่าการภาคนอมินี (DGN)

อดีตผู้ว่าการภาค

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

ประธานคณะกรรมการภาค

ผู้ฝึกอบรมภาค

นายกสโมสร

เลขานุการ

นายกรับเลือก

เลขานุการบริหาร

เหรัญญิก

ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

ผู้ฝึกอบรม
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กำรอบรม	(YOUR	TRAINING)
เรียนรู้ให้มากขึ้นเก่ียวกับบทบาทของท่านในการสัมมนาอบรมทีมงานภาคที่ซึ่งกรรมการภาคและผู้ช่วยผู้ว่า 

การภาครับเลือกจะวางแผนงานส�าหรับปีต่อไป  ควรเข้าร่วมการประชุมอ่ืนๆ และงานกิจกรรมของภาคเพ่ือ

พบปะกับผู้น�าสโมสรด้วย

กำรสนับสนุนส�ำหรับสโมสร	(SUPPORT	FOR	CLUBS)
ท่านจะให้การสนับสนุนสโมสรในเรื่องที่คณะกรรมการของท่านมีความเชี่ยวชาญและเป็นเป้าหมายในปีนั้น  

คณะกรรมการของท่านเป็นทรัพยากรส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของสโมสร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสโมสรที่ใหม่ต่อ 

การท�ากิจกรรมน้ันหรือดิ้นรนสู่ความส�าเร็จ ดูโครงสร้างของคณะกรรมการที่แนะน�าเพื่อก�าหนดว่าท่านควร 

จะท�างานกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการใดบ้างของสโมสร

ช่วยเหลือสโมสรในการประเมินความเข้มแข็งและความอ่อนแอ และให้ค�าแนะน�าแก่สโมสรที่ก�าลังเผชิญกับ 

ความท้าทาย ท�างานร่วมกับผู้ฝึกอบรมภาคเพื่อพัฒนาแผนงานการอบรมส�าหรับสโมสรที่มีความต้องการ

เฉพาะเรื่อง ผู้ว่าการภาคและผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสามารถให้ชื่อท่านแก่สโมสรที่ต้องการการสนับสนุนจากคณะ

กรรมการของท่าน

เนื่องจากท่านไม่สามารถไปเยี่ยมสโมสรทุกสโมสรได้ ควรพิจารณาจัดเว็บบินาร์ (webinar) หรือการประชุม

ทางโทรศัพท์กับสโมสรต่างๆ  และสอบถามจากผู้ว่าการภาคว่ามีการประชุมหรืองานกิจกรรมใดบ้างของภาค

ที่ท่านสามารถไปร่วมเพื่อเป็นทรัพยากรให้แก่สมาชิกสโมสรได้

อ่ำนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์และกลุ่ม

ผู้ฟังที่	ภำคผนวก	2:	

กำรประชุมอบรมของ

โรตำรี
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ด�าเนินงานของคณะกรรมการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
(RUN	AN	EFFECTIVE	COMMITTEE)
ท่านสามารถด�าเนินงานของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนผลงาน ได้โดยมุ่งเน้นความส�าคัญ 

ในการท�างานตามแผนกลยุทธ์ของภาค มีความคิดเห็นและกลยุทธ์บางประการที่จะช่วยให้ท่านประสบความ 

ส�าเร็จ ดังนี้

จัดเตรียมคณะกรรมกำร	(PREPARE	YOUR	COMMITTEE)
การมีปฏิสัมพันธ์ที่สม�่าเสมอและมีความหมายช่วยให้สมาชิกคงการมีส่วนร่วมต่อไป หากคณะกรรมการของ 

ท่านมีกรรมการใหม่หลายคน ให้จัดการประชุมเพื่ออธิบายถึงการท�างานและเป้าหมายของคณะกรรมการ

ส�าหรับปีนั้น

จัดท�ารายละเอียดของงานในหน้าที่ส�าหรับกรรมการเพื่อให้พวกเขาเข้าใจบทบาทของตน และรับฟังความคิด 

เห็นจากสมาชิกใหม่ เพราะพวกเขาอาจจะมีมุมมองใหม่ๆ และมีประสบการณ์ใหม่ๆ ซ่ึงจะท�าให้คณะ 

กรรมการของท่านมีพลัง

ก�ำหนดเป้ำหมำย	(SET	GOALS)
ท�างานให้บรรลุวิสัยทัศน์ในระยะยาวของคณะกรรมการโดยการก�าหนดเป้าหมายประจ�าปีที่มีความเกี่ยวเนื่อง 

กับเป้าหมายของภาคที่ก�าหนดขึ้นโดยทีมผู้น�าภาคและผู้ว่าการภาค จงพิจารณาถึงปัญหาท้าทายใหม่ๆ ซึ่ง 

อาจจะเกิดขึ้น ก�าหนดเป้าหมายในแต่ละปีอย่างมีเหตุผลตามพื้นฐานของคณะกรรมการเพื่อให้ท่านสามารถ 

แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ลุล่วงได้
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พัฒนาแผนปฏิบัติการส�าหรับแต่ละเป้าหมาย โดยด�าเนินการดังนี้

• ก�าหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องท�าเสร็จ

• ก�าหนดว่าใครจะรับผิดชอบด�าเนินการ

• ตัดสินใจว่าจะวัดผลความส�าเร็จอย่างไร

ท�าการประเมินความก้าวหน้าอย่างสม�่าเสมอและปรับเป้าหมายตามความจ�าเป็น

ให้แรงจูงใจแก่กรรมกำร	(MOTIVATE	MEMBERS)
ท�าให้กรรมการของท่านมีแรงจูงใจอยู่เสมอ โดยด�าเนินการดังนี้

• ท�าให้มั่นใจว่าเป้าหมายสามารถบรรลุผลส�าเร็จได้

• อธิบายถึงประโยชน์ที่คณะกรรมการของท่านจะท�าให้แก่โรแทเรียนในภาคได้

• เชิญให้กรรมการรายงานความก้าวหน้าอย่างสม�่าเสมอ

• สร้างโอกาสในการสร้างมิตรภาพและการเป็นเครือข่าย

• มอบหมายงานที่ใช้ความช�านาญของกรรมการแต่ละคน

• ขอให้กรรมการแต่ละคนเสนอความคิดเห็น และเปิดรับที่จะปฏิบัติตามความคิดเห็นนั้น

วำงแผนงำนกำรประชุมที่มีประสิทธิภำพ	(PLAN	PRODUCTIVE	
MEETINGS)
ก�าหนดโครงสร้างของการประชุมที่ส่งเสริมการสื่อสาร ข้อมูลย้อนกลับ และการแบ่งปันความคิดเห็นซึ่งจะ

ช่วยให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุมต่างๆ อย่างสม�่า 

เสมอ ท่านควรจะด�าเนินการดังต่อไปนี้

• จัดท�าก�าหนดการประชุม

• จัดท�าวาระการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน

• จัดเอกสารต่างๆ ส�าหรับกรรมการล่วงหน้า

• ขอให้มีผู้จดบันทึกในการประชุมแต่ละครั้ง และแจกบันทึกให้แก่คณะกรรมการ

มอบหมำยงำน	(DELEGATE	TASKS)
ให้เวลาแก่ตนเองมากขึ้นโดยการมุ่งเน้นในเรื่องที่มีความส�าคัญมากที่สุดของคณะกรรมการ  โดยการมอบ

หมายงานให้แก่กรรมการ

• ก�าหนดเส้นตาย ค�าแนะน�าและเนื้อหา ตรวจสอบความก้าวหน้าเป็นระยะ และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อตอบ

สนองความห่วงใยที่เกิดขึ้นในระยะแรก

• ดึงเอาความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการออกมาใช้ มอบหมายงานให้ผู้ที่เหมาะสมมากที่สุด

และผู้ที่มีเวลาเพื่อด�าเนินการในเรื่องต่างๆ 

• ช่วยให้กรรมการสามารถสร้างทักษะใหม่ๆ  เมื่อมอบหมายงานซึ่งต้องการประสบการณ์ในอดีต ควรจับคู่

กรรมการที่มีทักษะความช�านาญสูงกับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ
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สร้ำงผู้น�ำในอนำคต	(CULTIVATE	FUTURE	LEADERSHIP)
ต�าแหน่งผู้น�าภาคให้โอกาสในการเติบโตและพัฒนา ส�ารวจหาแนวทางที่จะสร้างความสามารถและศักยภาพ

การเป็นผู้น�าของกรรมการ โดยด�าเนินการดังนี้

• มอบหมายงานที่สามารถจัดเตรียมกรรมการให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องการเป็นผู้น�า

• ให้อ�านาจแก่กรรมการในการตัดสินใจและเป็นเจ้าของโครงการ

• มอบหมายงานที่มีความท้าทายเหนือกว่าระดับทักษะที่มีอยู่ของกรรมการแต่ละคน

สร้างแผนการสืบทอดส�าหรับคณะกรรมการโดยการบ่งช้ีกรรมการที่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับ 

กิจกรรมของคณะกรรมการและมีความสามารถเหมาะสมกับบทบาทประธานคณะกรรมการ เสนอความคิด 

เห็นของท่านแก่ผู้ว่าการภาครับเลือก และผู้ว่าการภาคนอมินีในขณะที่พิจารณาแต่งตั้งต�าแหน่งต่างๆ ใน 

ระดับภาค
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ทรัพยากร (RESOURCES)

กำรสนับสนุนจำกพนักงำนโรตำรีและผู้น�ำในภูมิภำค	(SUPPORT	

FROM	ROTARY	STAFF	AND	REGIONAL	LEADERS)
• พนักงานฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค (Club and District Support staff)

 ติดต่อกับพนักงานฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาคที่ส�านักงานใหญ่โรตารีและส�านักงานระหว่างประเทศ เมื่อ 

มีค�าถามเกี่ยวกับการบริหารสโมสรและภาค

• Rotary Support Center

 ติดต่อกับทีมงานในเรื่องค�าถามทั่วๆ ไปเกี่ยวกับโรตารี

• ผู้น�าในภูมิภาค (Regional leaders)

 ผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีในภูมิภาค ผู้ประสานงานโรตารี ผู้ประสานงานภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี 

ที่ปรึกษากองทุนถาวร/เมเจอร์กิฟท์ และผู้ประสานงานหยุดโปลิโอเดี๋ยวนี้ในระดับโซน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ม ี

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับโรตารีในเรื่องของการหาทุน การพัฒนาสมาชิกภาพ ทุน

สนับสนุน และการประชาสัมพันธ์ พูดคุยกับผู้ว่าการภาคเพื่อก�าหนดว่าท่านจะท�างานกับใคร บ่อยครั้งที่มี

การมอบหมายงานให้แก่ผู้ช่วยผู้ประสานงานเพื่อท�างานกับภาคใดภาคหนึ่งโดยเฉพาะ

ทรัพยำกรออนไลน์	(ONLINE	RESOURCES)
• My Rotary

 ลงทะเบียนบัญชี My Rotary เพื่อท�างานของภาคและสโมสรในเวลาอันรวดเร็ว ควรเรียนรู้วิธีการสร้าง 

บัญชี

• Learn by Role: District Committees

 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการภาคแต่ละชุด

• Rotary Club Central

 ทรัพยากรออนไลน์ของโรตารีส�าหรับสโมสรที่ใช้เพื่อก�าหนดและติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายใน

เรื่องสมาชิกภาพ การบ�าเพ็ญประโยชน์และการบริจาคให้มูลนิธิ
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• Learning Center

 เรียนรู้หลักสูตรเพื่อพัฒนาความช�านาญของท่านและเรียนรู้เกี่ยวกับโรตารีให้มากขึ้น ดูแคตาล้อครายการ

หลักสูตรเพื่อดูรายชื่อหลักสูตรต่างๆ ในปัจจุบัน

• ท�าเนียบทางการ (Official Directory)

 ค้นหาบัญชีรายช่ือคณะกรรมการและคณะท�างานเฉพาะกิจในปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการ

มูลนิธิในปัจจุบัน  รวมทั้งข้อมูลของสโมสรและภาคโดยการค้นหาชื่อของภาค หรือชื่อเมือง  ท�าเนียบนี้จะดู

ได้เฉพาะโรแทเรียนเท่านั้น

สิ่งพิมพ์และเอกสำรเพื่อกำรอ้ำงอิง	(PUBLICATIONS	AND	

REFERENCE	DOCUMENTS)
• แนวทางทรัพยากรคณะกรรมการการเงินภาค (District Finance Committee Resource Guide)

 เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการการเงินของภาค

• แนวทางการวางแผนงานของภาค (District Planning Guide)

 ประเมินว่าภาคของท่านอยู่ ณ ที่ใดในปัจจุบัน และก�าหนดเป้าหมายส�าหรับปีที่จะมาถึง ใช้ Rotary Club 

Central เพื่อกรอกข้อมูลตามต้องการ

• เป็นผู ้น�าภาคของท่าน:  คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี  (Lead  Your  District:  Rotary  Foundation 

Committee)

 เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมูลนิธิโรตารีของภาค

• เป็นผู้น�าภาคของท่าน: การอบรม (Lead Your District: Training)

 เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของผู้ฝึกอบรมและคณะกรรมการฝึกอบรมของภาค 

รวมทั้งแนวทางการประชุม “อบรมผู้ฝึกอบรม” (train the trainer)

• คู่มือการปฏิบัติงาน (Manual of Procedure)

 เรียนรู้เก่ียวกับนโยบายและวิธีการปฏิบัติของโรตารีซึ่งเก่ียวข้องกับบทบาทของท่าน จัดพิมพ์ทุก 3 ปีหลัง

จากการประชุมสภานิติบัญญัติของโรตารี
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ค�ำถำมเพื่อกำรอภิปรำยส�ำหรับกำรสัมมนำอบรมทีมงำนภำค	(DISTRICT	TEAM	

TRAINING	SEMINAR	DISCUSSION	QUESTIONS)
พิจารณาค�าถามเหล่านี้และทบทวนคู่มือก่อนเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเป็นการเตรียมตัวส�าหรับการอบรมและใช้เวลาของท่านให้เป็นประโยชน์

มากที่สุดกับผู้น�าภาค

กำรสื่อสำรภำยในภำค

สมาชิกทีมงานภาคควรจะสื่อสารกันบ่อยเพียงใด?

สโมสรต้องการข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างจากทีมงานภาค?

วิธีการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคืออะไร?

บทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบ

ท่านมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างต่อสโมสร? ต่อภาค?

ท่านต้องท�างานกับใครบ้างในระดับสโมสร? ในระดับภาค?

ภำคผนวก	1
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คณะกรรมการของท่านด�าเนินงานตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของภาคอย่างไรบ้าง?

ท่านมีแผนจะสนับสนุนสโมสรที่อ่อนแออย่างไรบ้าง?

องค์ประกอบของสโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอ

ภาคท�าอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุนสโมสร คณะกรรมการภาคของท่านจะมีบทบาทใดบ้างในการสนับสนุนนี้?

สโมสรที่ประสบความส�าเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร?

มีทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดอะไรบ้างที่ท่านจะสามารถแนะน�าแก่สโมสร?



ภาคผนวก   |   11

ภำคผนวก	2

งำนอบรมตำมบทบำท
ซึ่งผู้ว่ำกำรภำครับเลือกเป็นประธำน

กำรอบรมและช่วงเวลำ ผู้ร่วมอบรม
และวัตถุประสงค์ ผู้จัด เอกสำร

การประชุมอบรมของโรตารี

กำรสัมมนำอบรมทีมงำนภำค	 
(District Team Training 
Seminar)

กุมภาพันธ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและผู้น�า
กรรมการภาค เรียนรู้เกี่ยวกับ
บทบาทและก�าหนดเป้าหมาย
กับทีมผู้น�าภาค

คณะกรรมการฝึกอบรมภาค Trainer: District Team Training 
Seminar Leaders' Guide 

ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรภำค: Assistant 
Governors ที่ Rotary.org

คณะกรรมกำร:	District 
Committees ที่ Rotary.org

กำรสัมมนำอบรมนำยกรับเลือก	
(Presidents-elect Training 
Seminar - PETS)

กุมภาพันธ์หรือมีนาคม

นายกสโมสรรับเลือกเรียนรู้
เกี่ยวกับบทบาทและท�างาน
ร่วมกับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคใน
การก�าหนดเป้าหมาย

คณะกรรมการฝึกอบรมภาค Trainer: Presidents-Elect 
Training Seminar Leaders' Guide

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

กำรอบรมภำคประจ�ำปี	(District 
Training Assembly)

มีนาคม เมษายน หรือพฤษภาคม 
(หลังการสัมมนาอบรมนายกรับ
เลือก)

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

คณะกรรมการฝึกอบรมภาค Trainer: District Training 
Assembly Leaders' Guide

ผู้ร่วมประชุม: 

เป็นผู้น�ำสโมสรของท่ำน: นำยก 
(222-TH)

เป็นผู้น�ำสโมสรของท่ำน: เลขำนุกำร 
(229-TH)

เป็นผู้น�ำสโมสรของท่ำน: เหรัญญิก 
(220-TH)

Club Committee ที่ Rotary.org
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งำนอบรมตำมบทบำท
ซึ่งผู้ว่ำกำรภำคเป็นประธำน

กำรอบรมและช่วงเวลำ
ผู้ร่วมอบรม
และวัตถุประสงค์ ผู้จัด เอกสำร

กำรสัมมนำมูลนิธิโรตำรีภำค	
(District Rotary Foundation 
Seminar)

ก�าหนดโดยภาค

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
โรตารีของสโมสร และโรแท- 
เรียนที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ
มูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
ภาค และคณะกรรมการฝึก
อบรมภาค

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

กำรสัมมนำสมำชิกภำพของ
ภำค	(District Membership 
Seminar)

ก�าหนดโดยภาค

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

คณะกรรมการสมาชิกภาพ
ของภาค

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

กำรสัมมนำภำพลักษณ์
สำธำรณะของภำค	(District 
Public Image Seminar)

ก�าหนดโดยภาค

ผู้น�าสโมสรและภาค และ
สมาชิกที่สนใจเรียนรู้เกี่ยว
กับการส่งเสริมภาพลักษณ์
สาธารณะของโรตารี

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

กำรสัมมนำกำรจัดกำร
ทุนสนับสนุน	(Grant 
Management Seminar)

ก�าหนดโดยภาค

นายกสโมสรรับเลือก (หรือผู้
ที่ได้รับการแต่งตั้ง) เรียนรู้วิธี
จัดการทุนสนับสนุน

คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
ภาค และคณะกรรมการฝึก
อบรมภาค

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

กำรสัมมนำผู้น�ำภำค	(District 
Leadership Seminar)

ทันทีก่อนหรือหลังการประชุม
ใหญ่ประจ�าปีของภาค

สมาชิกที่สนใจซึ่งมี
ประสบการณ์ผู้น�าสโมสร 
พัฒนาทักษะความเป็นผู้น�า

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

กำรอบรมผู้น�ำภำคของ 
โรทำแรคท์	(Rotaract District 
Leadership Seminar)

เวลาใดก็ได้หลังจากการเลือกตั้ง
สโมสรก่อน 30 มิถุนายน

ผู้น�าสโมสรโรทาแรคท์รับเลือก,  
โรทาแรคเทอร์, โรแทเรียนที่
สนใจและผู้ที่มิใช่โรแทเรียน 
เรียนรู้เกี่ยวกับโรทาแรคท์

ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค Trainer: Guide for District 
Rotaract Representatives
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