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ฐำนะนำยกสโมสรก่อนทีจ่ ะเข้ำร่วมกำรสัมมนำอบรมนำยกรับเลือก (PETS) และกำรอบรมภำคประจำปี
(District Training Assembly) หลักสูตร Club President Basics ที่ Learning Center สำมำรถช่วยท่ำน
ในกำรเตรียมตัว
ในฐำนะทีเ่ ป็ นสมำชิกเครือข่ำยของโรตำรีทวโลกที
ั่
ม่ สี โมสรมำกกว่ำ 34,000 สโมสร ท่ำนมีสทิ ธิที์ จ่ ะ
เข้ำถึงข้อมูลกำรบำเพ็ญประโยชน์และทรัพยำกรของโรตำรีมำกมำยผ่ำน My Rotary ท่ำนจะพบข้อมูล
ข่ำวสำร ทรัพยำกรต่ำงๆ และข้อมูลเกีย่ วกับสโมสร และที่ Grant Center เป็ นทีซ่ ง่ึ สำมำรถสมัครขอรับ
ทุนสนับสนุน (Grants) ของโรตำรีเพื่อดำเนินโครงกำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพและยังยื
่ น ท่ำนยังจะได้รบั กำร
สนับสนุนจำกพนักงำนของโรตำรีอกี ด้วย ในกำรเริม่ ต้นใช้ My Rotary จะต้องสร้ำงบัญชี (account) ของ
ท่ำนก่อน
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สโมสร
ในฐำนะนำยก ท่ำนจะเป็ นผูน้ ำสโมสร จงให้แรงบันดำลใจและทำให้สมำชิกมีสว่ นร่วม รวมทัง้
ส่งเสริมโรตำรีในชุมชนของท่ำน
ในฐานะนายกรับเลือก
หำรือกับนำยกสโมสรเกีย่ วกับสถำนภำพในปั จจุบนั ของสโมสร
ทำหน้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริหำรสโมสร
แต่งตัง้ ประธำนคณะกรรมกำรต่ำงๆ และผูฝ้ ึกอบรมในปี ของท่ำน*
ควบคุมดูแลกำรจัดเตรียมงบประมำณของสโมสร
ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำทีส่ โมสรรับเลือกเข้ำร่วมกำรอบรมภำคประจำปี (District Training Assembly)
สร้ำงบัญชีท่ี My Rotary
เข้ำร่วมกำรสัมมนำอบรมนำยกรับเลือก (PETS) กำรอบรมภำคประจำปี (DTA) และกำรประชุมใหญ่ประจำปี ของภำค (DC)
กำหนดและติดตำมเป้ ำหมำยของสโมสรใน Rotary Club Central ที่ My Rotary
ทำให้มนใจว่
ั ่ ำมีกำรรำยงำนชื่อเจ้ำหน้ำทีส่ โมสรทุกคนที่ My Rotary เพื่อให้พวกเขำได้รบั กำรสือ่ สำรทีส่ ำคัญๆ จำกโรตำรี
สำกล
*หน้ำทีร่ บั ผิดชอบตำมทีร่ ะบุในประมวลนโยบำยของโรตำรี
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ในฐานะนายก
กำหนดเป้ ำหมำยของคณะกรรมกำรแต่ละชุด ส่งเสริมกำรสือ่ สำรระหว่ำงคณะกรรมกำรสโมสรและคณะกรรมกำรภำค
ทบทวนกิจกรรมต่ำงๆ เป้ ำหมำยและค่ำใช้จ่ำย รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจต่ำงๆ*
ควบคุมดูแลกำรจัดเตรียมงบประมำณของสโมสรและกำรปฏิบตั เิ กีย่ วกับบัญชีกำรเงินอย่ำงเหมำะสม รวมทัง้ พิจำรณำ
รำยงำนกำรเงินประจำปี *
ทำให้มนใจว่
ั ่ ำเลขำนุกำรและเหรัญญิกมีบญ
ั ชีท่ี My Rotary เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกีย่ วกับสโมสรและสมำชิกภำพให้เป็ น
ปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ สำหรับ RIBI ใช้ระบบ Data Management System (DMS)
ร่วมมือกับผูว้ ่ำกำรภำคและผูช้ ่วยผูว้ ่ำกำรภำคในเรื่องต่ำงๆ เกีย่ วกับสโมสรและภำค*
สือ่ สำรข่ำวสำรทีส่ ำคัญต่ำงๆ จำกผูว้ ่ำกำรภำคและโรตำรีสำกลถึงสมำชิกสโมสร*
จัดเตรียมกำรเยีย่ มของผูว้ ่ำกำรภำคซึง่ เป็ นข้อกำหนด
ดำเนินกำรตำมนโยบำยปกป้ องเยำวชนของโรตำรีและถ้อยแถลงของกำรปฏิบตั ใิ นกำรทำงำนร่วมกับเยำวชน
(Statement of Conduct for Working with Youth) และดำเนินกำรตำมข้อกำหนดสำหรับโปรแกรมเยำวชนแลกเปลีย่ น
วำงแผนงำนและเป็ นผูน้ ำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรประจำเดือน*
วำงแผนงำนและเป็ นผูน้ ำในกำรประชุมสโมสรให้น่ำสนใจและตรงประเด็นรวมทัง้ จัดงำนสังคมทีม่ คี วำมสนุกสนำน*
ทำให้มนใจว่
ั ่ ำมีกำรอบรมแบบครบถ้วนสำหรับสมำชิกสโมสรตำมควำมจำเป็ น*
จัดให้สมำชิกมีสว่ นร่วมในกำรดำเนินกำรตำมเป้ ำหมำยของสโมสรซึง่ มีสรุปอยู่ใน Rotary Club Central ติดตำม
เป้ ำหมำยของสโมสรที่ Rotary Club Central
ส่งเสริมให้สมำชิกเข้ำร่วมประชุมภำคและส่งเสริมกำรประชุมใหญ่ประจำปี ของโรตำรี (Rotary Convention)
เข้ำร่วมประชุมใหญ่ประจำปี ของภำค*
ส่งรำยงำนประจำปี เกีย่ วกับสถำนภำพของสโมสรก่อนจะหมดวำระ*
ทำงำนร่วมกับผูท้ จ่ี ะรับหน้ำทีต่ ่อจำกท่ำนก่อนจะหมดวำระ*
จัดเตรียมกำรประชุมร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรรับเลือกและคณะกรรมกำรบริหำรทีก่ ำลังจะหมดวำระ*
*หน้ำทีร่ บั ผิดชอบตำมทีร่ ะบุในประมวลนโยบำยของโรตำรี
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เป็ นผูน้ ำสโมสรของท่ำน : นำยก

บทที่ 1

กำรวำงแผนงำนสำหรับปี ของท่ำน

เป้ ำหมำยของท่ำนในปี ทเ่ี ป็ นนำยกสโมสรคืออะไรบ้ำง? ท่ำนจะเชื่อมสัมพันธ์กบั ผูน้ ำในชุมชน สโมสร
และภำค เพื่อทำให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงในทำงบวกทีย่ งยื
ั ่ นได้อย่ำงไร?
ในฐำนะนำยก ท่ำนอยูใ่ นตำแหน่งทีเ่ ป็ นหนึ่งเดียวซึง่ จะทำให้เกิดควำมสัมพันธ์ทเ่ี ข้มแข็ง ค้นหำและ
สรรเสริญควำมคิดเห็นทีห่ ลำกหลำยของสโมสรและใช้ควำมชำนำญด้ำนวิชำชีพรวมทัง้ ประสบกำรณ์ ของ
สมำชิกเพื่อปรับปรุงชุมชนในท้องถิน่ และทัวโลก
่
หลักกำรทีเ่ ป็ นแนวทำงของโรตำรีชแ้ี นะจุดประสงค์และทิศทำงทีม่ รี ่วมกันแก่สมำชิกและเป็ นรำกฐำนของ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันและกำรปฏิบตั งิ ำนของเรำทัวโลก
่
ในปี 2017 โรตำรีได้ยอมรับถ้อยแถลงวิสยั ทัศน์ฉบับใหม่เพื่อเป็ นแนวทำงนำองค์กรไปสูอ่ นำคต นันคื
่ อ
“ด้วยกำรร่วมมือกัน เรำย่อมจะเห็นโลกใบหนึ่งซึง่ ผูค้ นมำรวมกัน และลงมือปฏิบตั เิ พื่อสร้ำงสรรค์กำร
เปลีย่ นแปลงทีย่ นื ยำวระหว่ำงกันในโลก ในชุมชนและในตัวของเรำเอง” จงพิจำรณำว่ำสโมสรของท่ำนจะ
สำมำรถส่งเสริมวิสยั ทัศน์น้ไี ด้อย่ำงไร ในขณะทีก่ ำหนดเป้ ำหมำยสำหรับปี ทท่ี ่ำนจะเป็ นนำยก
ทำงำนร่วมกับทีมผูน้ ำ
สโมสรเพื่อกำหนด
เป้ ำหมำยในปี ทท่ี ่ำน
เป็ นนำยกสโมสรและ
หลังจำกนัน้ ใช้
แนวทำงกำรวำงแผน
กลยุทธ์ (Strategic
Planning Guide) เพื่อ
พัฒนำเป้ ำหมำยและ
แผนปฏิบตั กิ ำร

หน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรกำหนดเป้ ำหมำย
ในฐานะนายกรับเลือก

ในฐานะนายก

พัฒนำและประเมินแผนกลยุทธ์ของสโมสรเพื่อให้
มันใจว่
่ ำเป็ นปั จจุบนั และตรงประเด็น
กำหนดเป้ ำหมำยประจำปี ท่ี Rotary Club Central
ซึง่ สร้ำงขึน้ เพื่อนำไปสูเ่ ป้ ำหมำยในระยะยำวของ
สโมสร
สร้ำงแผนปฏิบตั กิ ำรสำหรับเป้ ำหมำยในแต่ละข้อ
เข้ำร่วมกำรอบรมเพื่อพัฒนำเป้ ำหมำยกับทีมผูน้ ำ
ของท่ำน

ดำเนินแผนปฏิบตั กิ ำรและประเมินควำมก้ำวหน้ำ
ไปสูเ่ ป้ ำหมำยของสโมสรอย่ำงสม่ำเสมอ
ให้แรงบันดำลใจแก่สมำชิกสโมสรทุกคนให้มสี ว่ น
ร่วมในกิจกรรมของสโมสร
เฉลิมฉลองควำมสำเร็จ

กำรวำงแผนงำนสำหรับปี ของท่ำน

|

การวางแผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ของสโมสรเป็ นพันธสัญญำในระยะยำวทีต่ อ้ งกำรกำรสนับสนุนจำกสมำชิกทุกคน
โรตำรีสำกลสนับสนุนให้สโมสรและภำคกำหนดเป้ ำหมำยทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรตำรี
มีรำยงำนว่ำสโมสรทีด่ ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์จะมีกำรมีสว่ นร่วม กำรรักษำ และควำมพึงพอใจของ
สมำชิกในระดับทีส่ งู ขึน้ สูงขึน้ สโมสรทีส่ มำชิกมีสว่ นร่วมมำกกว่ำจะประสบควำมสำเร็จในกำรบรรลุ
เป้ ำหมำยได้มำกกว่ำ ใช้แนวทำงกำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Guide) เพื่อพัฒนำหรือ
ปรับแต่งแผนกลยุทธ์ทเ่ี ป็ นควำมร่วมมือระหว่ำงกันซึง่ จะเป็ นผลดีกบั สโมสรของท่ำน

การกาหนดเป้ าหมายประจาปี
ท่ำนสำมำรถใช้เป้ ำหมำยกลยุทธ์ของสโมสรเพื่อช่วยกำหนดเป้ ำหมำยประจำปี เริม่ ต้นด้วยกำรพบกับ
ผูช้ ่วยผูว้ ่ำกำรภำคก่อนกำรสัมมนำอบรมนำยกรับเลือก (PETS) เพื่อตรวจสอบแนวโน้มของสโมสรใน
อดีตและกำรปฏิบตั ใิ นปั จจุบนั ท่ำนจะหำประวัตกิ ำรดำเนินงำน 5 ปี ของสโมสรได้ท่ี Rotary Club Central
ทีมผูน้ ำสโมสรจะดำเนินกำรวำงแผนงำนของสโมสร ดังนัน้ ต้องมันใจว่
่ ำให้ทมี งำนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำเป้ ำหมำยด้วย
ในกำรพิจำรณำว่ำจะกำหนดเป้ ำหมำยอะไรบ้ำง ควรทำกำรสำรวจสมำชิกเพื่อค้นหำว่ำพวกเขำชอบอะไร
เกีย่ วกับสโมสร และอะไรทีต่ อ้ งกำรเปลีย่ นแปลง หำตัวอย่ำงแบบสอบถำมสมำชิกได้จำกเครื่องมือประเมิน
สโมสร (Club Assessment Tools) พิจำรณำผลทีไ่ ด้รบั กับทีมผูน้ ำสโมสรเพื่อกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ
เพื่อให้ได้ผลดีทส่ี ดุ ต้องกำหนดเป้ ำหมำยทีม่ ลี กั ษณะเฉพำะ วัดผลได้ บรรลุผลได้ เป็ นจริงได้ และมี
กำหนดเวลำแน่นอน “เพิม่ สมำชิกให้ได้ถงึ 10% ภำยในสิน้ ปี น้ี” เป็ นเป้ ำหมำยทีม่ ปี ระสิทธิภำพมำกกว่ำ
“เพิม่ สมำชิกใหม่”
กำหนดและติดตำมเป้ ำหมำยประจำปี เกีย่ วกับสมำชิกภำพ กำรบำเพ็ญประโยชน์ และกำรบริจำคให้มลู นิธิ
โรตำรีได้ท่ี Rotary Club Central (หลักสูตร Rotary Club Central Resources ที่ Learning Center จะช่วย
ท่ำนได้ในเรื่องนี้) ท่ำนสำมำรถประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรใช้กรำฟแนวโน้มและรำยงำนจำก Rotary Club
Central ทบทวนเป้ ำหมำยบ่อยๆ เพื่อพิจำรณำว่ำควรจะต้องมีกำรปรับเปลีย่ นหรือไม่
เจ้ำหน้ำทีส่ โมสรดังต่อไปนี้สำมำรถกำหนดและแก้ไขเป้ ำหมำยของปี ทอ่ี ยู่ในตำแหน่งได้ท่ี Rotary Club
Central โดยเริม่ ต้นในปี ก่อนรับตำแหน่งและสิน้ สุดหลังจำกอยู่ในตำแหน่งแล้วหนึ่งปี
• นำยก
• เลขำนุกำร
• เหรัญญิก
• ประธำนมูลนิธิ
• ประธำนสมำชิกภำพ
• เลขำนุกำรบริหำร
ถึงแม้ว่ำจะมีเพียงผูน้ ำสโมสรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยเท่ำนัน้ ทีส่ ำมำรถทบทวนแก้ไขเป้ ำหมำยที่ Rotary Club
Central ได้ แต่สมำชิกทุกคนสำมำรถดูและติดตำมควำมสำเร็จของสโมสรได้ท่ี My Rotary
หลังจำกทีท่ ่ำนได้กำหนดเป้ ำหมำยแล้ว ควรทำงำนต่อเนื่องกับทีมผูน้ ำสโมสรในกำรวำงแผนงำนว่ำจะ
บรรลุเป้ ำหมำยได้อย่ำงไร ให้สมำชิกทุกคนมีสว่ นร่วมในกำรดำเนินแผนปฏิบตั กิ ำรของสโมสร
|

เป็ นผูน้ ำสโมสรของท่ำน : นำยก

กำรประกำศเกียรติคุณของโรตำรี
เป้ ำหมำยของกำรประกำศเกียรติคุณของโรตำรี (Rotary Citation) ได้ช่วยให้สโมสรมำกมำยดำเนินงำน
ได้อย่ำงเข้มแข็งและทำให้สมำชิกมีสว่ นร่วม เป้ ำหมำยส่วนใหญ่สอดคล้องกับปี ต่อๆ ไป ถึงแม้ประธำน
โรตำรีมกั จะรวมเป้ ำหมำยทีเ่ พิม่ เติมขึน้ เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมสโมสรให้อยูใ่ นแนวของคติพจน์ของประธำน
ก็ตำม สโมสรมีเวลำตลอดทัง้ ปี ตงั ้ แต่ 1 กรกฎำคม – 30 มิถุนำยน ทีจ่ ะบรรลุเป้ ำหมำย เจ้ำหน้ำทีส่ โมสร
โรตำรีสำมำรถใช้ระบบกำรจัดกำรสโมสร รวมทัง้ แอพพลิเคชันของโรตำรี
่
มำกมำย เช่น Rotary Club
Central, Rotary Ideas และ Rotary Showcase เพื่อบันทึกและติดตำมควำมก้ำวหน้ำไปสูก่ ำรประกำศ
เกียรติคุณ

การประเมินเป้ าหมาย
ในขณะทีท่ ่ำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำไปสู่เป้ ำหมำยของสโมสร ควรพูดคุยกับสมำชิกเพื่อบ่งชีก้ ลยุทธ์ท่มี ี
ประสิทธิภำพ แล้วจึงปรับใช้ควำมคิดเห็นเหล่ำนี้และแบ่งปั นกับนำยกรับเลือกและนำยกนอมินี
ทบทวนเป้ ำหมำยระยะยำวและประจำปี กบั ผู้ช่วยผูว้ ่ำกำรภำคและผู้ว่ำกำรภำคเมื่ อมำเยี่ยมสโมสรของ
ท่ำน

กำรวำงแผนงำนสำหรับปี ของท่ำน

|

คำถำมเพือ่ กำรอภิปรำย
สโมสรของท่ำนแสดงให้เห็นถึงถ้อยแถลงวิสยั ทัศน์ของโรตำรีอย่ำงไร?

ส่วนใดในแผนกลยุทธ์ของสโมสรทีม่ ผี ลกระทบมำกทีส่ ดุ ต่อสโมสรของท่ำน?

ท่ำนจะทำให้สมำชิกมีสว่ นร่วมในกำรกำหนดเป้ ำหมำยได้อย่ำงไร?

|

เป็ นผูน้ ำสโมสรของท่ำน : นำยก

บันทึกการวางแผนงานสาหรับปี ของท่าน

กำรวำงแผนงำนสำหรับปี ของท่ำน

|

รออะไรอยู่หรือ?

เป็ นสโมสรทีต� ืน� ตัวอยูเ่ สมอ

แนวทางสู่การเป็ นสโมสรทีต� ื�นตัวอยู่เสมอ
ประกอบด้วย

ิ าคของท่าน
• เรือ� งราวความสําเร็จของสโมสรจากภูมภ
� วรจะลองทํา
• แนวความคิดทีค
• ทรัพยากรสําหรับสโมสรที� My Rotary

shop.rotary.org

บทที่ 2

กำรเป็ นผูน้ ำโรแทเรียน

ในระหว่ำงปี ทเ่ี ป็ นนำยกสโมสร ท่ำนจะต้องจัดเตรียมวิสยั ทัศน์เพื่อแก้ไขประเด็นปั ญหำทำงสังคมใน
ชุมชนและเป็ นผูน้ ำทีท่ ำให้สโมสรเข้มแข็งเมื่อร่วมประสำนกับโรตำรีในกำรสนองตอบควำมท้ำทำยอัน
ยำกยิง่ ของโลก ใช้ประโยชน์จำกควำมเชีย่ วชำญของสมำชิกและทรัพยำกรของชุมชนเพื่อทำงำนนี้
ขอรับกำรสนับสนุนจำกผูน้ ำภำคและโรตำรีสำกลเกีย่ วกับเรื่องต่ำงๆ ทัง้ กำรประชำสัมพันธ์ กำรพัฒนำ
สมำชิกภำพ และอื่นๆ

หน้ำทีร่ บั ผิดชอบของกำรเป็ นผูน้ ำ
ในฐานะนายกรับเลือก
แต่งตัง้ ประธำนคณะกรรมกำรของสโมสรตำมควำม
ชำนำญและรำยงำนที่ My Rotary
เตรียมทีมผูน้ ำสโมสรสำหรับปี ทจ่ี ะมำถึง
บ่งชีก้ ำรสนับสนุนแบบต่ำงๆ ทีภ่ ำคมีให้
จัดให้มคี วำมต่อเนื่องในกำรเป็ นผูน้ ำของสโมสร
และคณะกรรมกำรต่ำงๆ

ในฐานะนายกสโมสร
จัดให้มกี ำรสือ่ สำรทีช่ ดั เจนระหว่ำงผูน้ ำสโมสรและ
ผูน้ ำภำค
ยกย่องควำมสำเร็จของผูน้ ำและสมำชิกสโมสร
ให้แรงจูงใจแก่สมำชิกเพื่อไปให้ถงึ เป้ ำหมำย
รับฟั งสมำชิกทุกคนและทำให้มนใจว่
ั ่ ำได้
สนองตอบควำมต้องกำรของสมำชิก

กำรเป็ นผูน้ ำโรแทเรียน

|

ทางานกับทีมผู้นาของท่าน
ทีมผูน้ ำสโมสรประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรสโมสร และผูฝ้ ึกอบรมสโมสร ปฏิคม และประธำน
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ต้องมันใจว่
่ ำสโมสรมีคณะกรรมกำรตำมควำมต้องกำร ดูตวั อย่ำงควำมเป็ นไปได้
ของโครงสร้ำงคณะกรรมกำรสโมสร (ภำคผนวก 1)
ส่งเสริมให้ผนู้ ำสโมสรเข้ำร่วมกำรประชุมอบรมของภำคเพื่อเตรียมตัวรับหน้ำที่ ดูตำรำงงำนอบรมของ
ภำคทีภ่ ำคผนวก 2 ผูน้ ำสโมสรสำมำรถเตรียมตัวโดยเรียนรูจ้ ำกหลักสูตรเฉพำะตำมบทบำทหน้ำทีไ่ ด้ท่ี
Learning Center หลักสูตรต่ำงๆ นัน้ จะช่วยส่งเสริมควำมรูโ้ ดยเป็ นเครื่องมือและให้ทรัพยำกรอืน่ ๆ เพื่อ
ควำมสำเร็จ

กำรเลือกตัง้
ในช่วง 6 เดือนแรกทีเ่ ป็ นนำยก ท่ำนจะต้องดูแลกำรเลือกตัง้ เจ้ำหน้ำทีส่ โมสรและคณะกรรมกำรบริหำร
สโมสรของปี โรตำรีต่อไป คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วย นำยก นำยกรับเลือก เลขำนุกำร เหรัญญิก
และนำยกเพิง่ ผ่ำนพ้น หำกมีกำรเลือกตัง้ อุปนำยกก็อำจจะเป็ นกรรมกำรบริหำรได้ ตรวจสอบข้อบังคับ
ของสโมสรเพื่อดูรำยละเอียดเกีย่ วกับกระบวนกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำร เจ้ำหน้ำทีแ่ ละ
กรรมกำรบริหำรต้องเป็ นสมำชิกทีป่ ฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดอย่ำงครบถ้วน

หน้ำทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสร
กำรประชุมกับคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรของท่ำนเป็ นบทบำทหน้ำทีอ่ นั สำคัญยิง่ ในฐำนะนำยก ใช้กำร
ประชุมเหล่ำนี้เพื่อสำรวจควำมคิดเห็น ประเมินควำมก้ำวหน้ำ และตัดสินใจเกีย่ วกับสมำชิกใหม่ กำร
ปฏิบตั ใิ นเรื่องต่ำงๆ ของสโมสร และเรื่องอื่นๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อทัง้ สโมสร ต้องมันใจว่
่ ำได้สอ่ื สำรอย่ำง
ชัดเจนถึงควำมคำดหวังของท่ำนแก่ทมี งำน และให้เวลำทุกคนในกำรรำยงำนและปรึกษำหำรือเกีย่ วกับ
เป้ ำหมำย กิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ
คณะกรรมกำรบริหำรได้รบั เลือกตัง้ เพื่อให้จดั กำรเรื่องทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ของสโมสรโดยรวมและทำงำน
อย่ำงใกล้ชดิ กับท่ำนเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยของสโมสร ท่ำนมีหน้ำทีด่ ำเนินกำรประชุมปกติของคณะ
กรรมกำรบริหำรสโมสร คณะกรรมกำรบริหำรสโมสรมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบตำมข้อบังคับเสนอแนะของ
สโมสรโรตำรีดงั ต่อไปนี้
• ดูแลงำนของเจ้ำหน้ำทีส่ โมสรและกรรมกำรทัง้ หมด
• พิจำรณำทบทวนรำยงำนกำรเงินประจำเดือนของสโมสรเพื่อ
- ทำให้มนใจได้
ั่
ว่ำมีงบประมำณในจำนวนทีเ่ หมำะสมสำหรับกำรดำเนินงำนและโครงกำรของสโมสร
- พิจำรณำเห็นชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีไ่ ม่ได้ตงั ้ งบประมำณของสโมสรเอำไว้
• เห็นชอบหรือปฏิเสธผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นสมำชิกหรือสมำชิกทีค่ ำดหวังอื่นๆ รวมทัง้
membership leads ในระบบออนไลน์และแจ้งผลกำรตัดสินใจให้ผเู้ สนอชื่อสมำชิกและผูส้ มัครเป็ น
สมำชิกทรำบภำยใน 30 วัน (เลขำนุกำรสโมสรสือ่ สำรกับผูเ้ สนอชื่อ)
• ทบทวนนโยบำยของสโมสรในข้อบังคับสโมสรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมทีต่ งั ้ ใจเอำไว้
หรือปรับปรุงแก้ไขหำกไม่เป็ นปั จจุบนั แล้ว
• พิจำรณำหำวิธใี หม่ๆ ทีส่ ร้ำงสรรค์ในกำรทำให้สโมสรมีควำมยืดหยุ่น ตื่นตัวมำกขึน้ น่ำสนใจสำหรับ
สมำชิกใหม่ และทำให้สมำชิกปั จจุบนั มีสว่ นร่วม
• สำรวจควำมต้องกำรของชุมชนของท่ำนและชุมชนต่ำงประเทศเพื่อกำหนดเป้ ำหมำยของสโมสร
|
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เลขานุการ รับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรงำนประจำวันของสโมสรเป็ นส่วนใหญ่ตำมรำยละเอียดในหลักสูตร
Club Secretary Basics ที่ Learning Center

ดูรำยละเอียดเรื่องกำร
แก้ไขข้อบังคับสโมสร
เพื่อเปลีย่ นแปลง
โครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรสโมสร
ในบทที่ 4

ทำงำนร่วมกับเลขำนุกำรและประธำนสมำชิกภำพตลอดปี เพื่อทบทวนแนวโน้มสมำชิกภำพของสโมสรที่
Rotary Club Central เมื่อสิน้ ปี ขอให้เลขำนุกำรสโมสรช่วยทำเอกสำรเกีย่ วกับควำมสำเร็จและกิจกรรม
ต่ำงๆ รวมทัง้ เป้ ำหมำยทีย่ งั ไม่บรรลุผลสำเร็จ
เหรัญญิ ก ควรพบปะกับเหรัญญิกสโมสรอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำได้จดั กำรกองทุนของสโมสร
รวมถึงธุรกรรมและรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง เหรัญญิกจัดกำรเกีย่ วกับธุรกรรมกำรเงิน เก็บบันทึก
กำรเงินและช่วยวำงแผนงบประมำณของสโมสรตำมรำยละเอียดในหลักสูตร Club Treasurer Basics ที่
Learning Center
ปฏิ คม ปฏิคมมีหน้ำทีช่ ่วยให้กำรประชุมของสโมสรโรตำรีดำเนินไปอย่ำงมีระเบียบและมีประสิทธิภำพ
ทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูต้ อ้ นรับและนำแขกไปยังทีน่ งั ่

คณะกรรมกำรสโมสร
ท่ำนมีหน้ำทีด่ แู ลกำรทำงำนของคณะกรรมกำรทัง้ หมดเพื่อช่วยให้พวกเขำบรรลุเป้ ำหมำยในปี นนั ้
คณะกรรมกำรสโมสรทีเ่ สนอแนะมีดงั ต่อไปนี้
• บริหำรจัดกำรสโมสร (บทที่ 3)
• สมำชิกภำพ (บทที่ 5)
• ภำพลักษณ์สำธำรณะ (บทที่ 6)
• มูลนิธโิ รตำรี (บทที่ 7)
• โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ (บทที่ 8)
ท่ำนอำจจะแต่งตัง้ คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรเพิม่ เติมตำมควำมต้องกำร ดูตวั อย่ำงโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรสโมสรได้ทภ่ี ำคผนวก 1

กำรเลือกและเตรียมประธำนคณะกรรมกำร
แต่งตัง้ ประธำนคณะกรรมกำรตำมควำมสำมำรถด้ำนอำชีพ ควำมสนใจส่วนตัวและควำมสำมำรถพิเศษ
ของพวกเขำ เนื่องจำกกิจกรรมของคณะกรรมกำรอำจจะล่วงเลยจำกปี หนึ่งไปถึงอีกปี หนึ่ง จึงควรแต่งตัง้
ให้ทำงำนหลำยๆ ปี หรือแต่งตัง้ กรรมกำรบำงคนซ้ำเพื่อให้มคี วำมต่อเนื่อง ประธำนคณะกรรมกำรแต่ละ
คนควรมีประสบกำรณ์ในกำรเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรนัน้ มำก่อน
ส่งเสริมให้ประธำนคณะกรรมกำรทุกคน:
• เรียนรูห้ ลักสูตรออนไลน์เฉพำะตำมหน้ำทีท่ ่ี Learning Center
• เข้ำร่วมกำรอบรมภำคประจำปี (DTA) เพื่อเรียนรูท้ กั ษะกำรเป็ นผูน้ ำคณะกรรมกำร
• เข้ำร่วมงำนอบรมอื่นๆ ของภำค เพื่อเรียนรูเ้ กีย่ วกับบทบำทหน้ำทีใ่ ห้มำกขึน้
ดูรำยกำรอบรมต่ำงๆ ได้ทภ่ี ำคผนวก 2

กำรทำงำนกับคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรสโมสรวำงแผนงำน ส่งเสริม และดำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำย
ประจำปี และระยะยำวของสโมสร ทำงำนกับคณะกรรมกำรของท่ำนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้ ำหมำยเหล่ำนัน้
และพัฒนำผูน้ ำภำยในสโมสร
กำรเป็ นผูน้ ำโรแทเรียน

|

เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกศักยภำพของคณะกรรมกำรสโมสรให้มำกทีส่ ดุ และส่งเสริมกำรมีประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง ควรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
• ทบทวนและปรึกษำหำรือเกีย่ วกับสถำนภำพของแผนปฏิบตั กิ ำรของคณะกรรมกำรแต่ละชุด
• ประสำนกำรแบ่งปั นควำมคิดเห็นและกำรปฏิบตั ริ ะหว่ำงคณะกรรมกำรต่ำงๆ
• ให้แรงจูงใจคณะกรรมกำรเพื่อให้มคี วำมคิดสร้ำงสรรค์และทำสิง่ ทีท่ ำ้ ทำยใหม่ๆ

แผนกำรสืบทอดงำน
ท่ำนสำมำรถช่วยส่งเสริมควำมต่อเนื่องในทีมผูน้ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เกีย่ วกับกิจกรรมทีด่ ำเนินกำร
มำกกว่ำหนึ่งปี โรตำรีได้โดยกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ในกำรทำงำนกับผูร้ บั ตำแหน่งต่อจำกท่ำน ร่วมมือ
กับทีมงำนเพื่อสร้ำงกระบวนกำรถ่ำยโอนตำแหน่งทีร่ ำบรื่น เตรียมตัวให้สมำชิกใหม่ในทีมโดยให้พวกเขำ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ และมีบทบำทผูน้ ำก่อนทีจ่ ะรับตำแหน่ง

การให้ความรู้แก่สมาชิก
ต้องทำให้มนใจว่
ั ่ ำสโมสรของท่ำนมีเครื่องมือ ทรัพยำกร และข้อมูลข่ำวสำรทีต่ อ้ งกำรเพื่อทำงำนให้บรรลุ
เป้ ำหมำยของสโมสรและของโรตำรี ผูฝ้ ึกอบรมสโมสรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ จะช่วยสมำชิกในเรื่องต่ำงๆ
รวมถึงกำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ กำรปกป้ องเยำวชน และกำรพัฒนำควำมเป็ นผูน้ ำ จัดให้ผฝู้ ึกอบรม
สโมสรทำงำนอย่ำงใกล้ชดิ กับผูน้ ำสโมสรและภำคเพื่อพัฒนำโปรแกรมและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและให้
ควำมรู้
ภำคจัดกำรอบรมในหัวข้อเกีย่ วกับโรตำรีอย่ำงหลำกหลำย เช่น สมำชิกภำพ ภำพลักษณ์สำธำรณะ และ
มูลนิธโิ รตำรี แม้ว่ำงำนเหล่ำนี้จะมุ่งเป้ ำหมำยทีค่ ณะกรรมกำรทีเ่ กีย่ วข้อง แต่กเ็ ปิ ดให้สมำชิกทุกคนเข้ำ
ร่วมได้ ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมได้จำกตำรำงกำรอบรมของโรตำรีทภ่ี ำคผนวก 2

พัฒนำทักษะกำรเป็ น
ผูน้ ำของสมำชิกสโมสร
โดยกำรจัดเวิรค์ ช้อป
ใช้ทรัพยำกร
Leadership in Action:
Your Guide to
Starting a Program

|

การเรียนรูอ้ ย่างอิ สระ สมำชิกสำมำรถเรียนรูห้ ลักสูตรต่ำงๆ ที่ Learning Center (ศูนย์กำรเรียนรู)้ เพื่อ
เพิม่ พูนควำมรูเ้ กีย่ วกับโรตำรี ส่งเสริมให้สมำชิกใหม่และสมำชิกทีอ่ ยู่กบั สโมสรมำนำนได้เรียนรูห้ ลักสูตร
ต่ำงๆ ซึง่ จัดไว้สำหรับสมำชิกทุกคน

การจูงใจสมาชิก
สิง่ ทีเ่ ป็ นแรงจูงใจสมำชิกโดยทัวๆ
่ ไป คือ
• ควำมเชื่อมันว่
่ ำเป้ ำหมำยจะเป็ นประโยชน์แก่ชุมชนและสโมสร และเป้ ำหมำยนัน้ สำมำรถบรรลุได้
• โอกำสทำงสังคมในกำรเชื่อมโยงกับอำสำสมัครอื่นๆ
• โอกำสในกำรเป็ นเครือข่ำยด้ำนอำชีพ
• เหตุกำรณ์สำคัญทีแ่ สดงถึงควำมก้ำวหน้ำ
• กำรยกย่องควำมพยำยำม
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การให้แรงจูงใจและการยกย่อง
เรื่องทีส่ ำคัญอย่ำงหนึ่งในบทบำทหน้ำทีข่ องท่ำนคือกำรให้แรงจูงใจแก่สมำชิกสโมสรให้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
โรตำรี มีควำมสนใจเกีย่ วกับงำนของโรตำรี และปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุเป้ ำหมำย เช่นเดียวกับท่ำน สมำชิก
สโมสรเป็ นอำสำสมัครทีเ่ วลำของพวกเขำมีค่ำ จึงควรตัง้ ควำมหวังอย่ำงมีเหตุมผี ลและแสดงควำม
ขอบคุณในควำมพยำยำมของพวกเขำ หำดูว่ำมีสงิ่ ใดเป็ นแรงจูงใจให้สมำชิกสโมสรแต่ละคนมีสว่ นร่วม
ใช้รำยกำรในหน้ำ 10 เป็ นจุดเริม่ ต้น ประเมินอยู่เสมอว่ำสิง่ ทีจ่ งู ใจได้ผลดีหรือไม่ และเปลีย่ นแปลงตำม
ต้องกำร
วิธกี ำรหนึ่งในกำรแสดงควำมขอบคุณต่อพันธสัญญำของสมำชิกก็คอื กำรยกย่องด้วยรำงวัลต่ำงๆ เช่น
รำงวัลบริกำรเหนือตนเอง (Service Above Self Award) รำงวัลกำรบำเพ็ญประโยชน์ดเี ด่นของมูลนิธิ
โรตำรี (Rotary Foundation Distinguished Service Award) รำงวัลกำรบริกำรเพื่อโลกปลอดโปลิโอ
(Service Award for a Polio-Free World) และกำรประกำศเกียรติคุณแนวทำงแห่งกำรบริกำร (Avenues
of Service Citation) ดูเพจ Awards ที่ My Rotary เพื่อเรียนรูใ้ ห้มำกขึน้ เกีย่ วกับรำงวัลและกำรยกย่องให้
เกียรติอ่นื ๆ
จัดงำนยกย่องให้เป็ นกำรจูงใจและให้แรงบันดำลใจ โดย:
• เชิญผูว้ ่ำกำรภำคเป็ นผูม้ อบรำงวัล
• เชิญสมำชิกในครอบครัวมำร่วมงำน
• ถ่ำยภำพกำรมอบรำงวัลและแชร์รปู ภำพบนเว็บไซต์ของสโมสรและสือ่ ทำงสังคม
• เชิญสมำชิกทีค่ ำดหวังมำร่วมงำน
ภำคของท่ำนอำจจะมีรำงวัลของภำคสำหรับสโมสรหรือบุคคล สอบถำมกับผูว้ ่ำกำรภำคหรือผูช้ ว่ ยผูว้ ่ำ
กำรภำค สโมสรแต่ละสโมสรควรจะริเริม่ รำงวัลของสโมสรเองด้วย

กำรเป็ นผูน้ ำโรแทเรียน

|

คำถำมเพือ่ กำรอภิปรำย
ท่ำนจะทำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำนกับทีมผูน้ ำสโมสรเข้มแข็งได้อย่ำงไร?

ท่ำนจะให้แรงจูงใจแก่สมำชิกเพือ่ ให้บรรลุเป้ ำหมำยของสโมสรได้อย่ำงไร?

ท่ำนจะพัฒนำผูน้ ำในอนำคตได้อย่ำงไร?

ท่ำนมีควำมคิดเห็นอะไรบ้ำงในกำรทำงำนร่วมกับผูช้ ว่ ยผูว้ ่ำกำรภำคและผูว้ ่ำกำรภำค?

|
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ภาคผนวก 1

ตัวอย่ำงของโครงสร้ำงคณะกรรมกำรสโมสร
โรตำรีแนะนำให้มคี ณะกรรมกำร 5 ฝ่ ำย สโมสรสำมำรถเพิม่ ลด หรือควบรวมคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรตำม
ควำมสนใจ กิจกรรมและจำนวนสมำชิกของสโมสร ผูช้ ่วยผูว้ ่ำกำรภำคหรือผูว้ ่ำกำรภำคสำมำรถช่วยผูน้ ำสโมสรในกำร
กำหนดคณะอนุกรรมกำรทีเ่ หมำะสม

คณะอนุกรรมการที่อาจจะมี

คณะกรรมการ

ตัวเลือกที่ 1: คณะกรรมการสโมสรโรตารีมาตรฐาน
บริหารจัดการ
สโมสร
 โปรแกรม
สโมสร
 กำรสือ่ สำรกับ
สมำชิก
 เว็บไซต์
 งำนกิจกรรม
สังคม

สมาชิ กภาพ
 กำรดึงดูดควำม
สนใจ
 กำรมีสว่ นร่วม
 กำรปฐมนิเทศ
สมำชิกใหม่
 ควำมหลำกหลำย

ภาพลักษณ์
สาธารณะ

โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์

 สือ่ สัมพันธ์
 กำรโฆษณำและ
กำรตลำด
 เว็บและสือ่ ทำง
สังคม

 ระหว่ำงประเทศ
 ชุมชน
 อำชีพ
 บริกำรเยำวชน
 กำรหำทุน
(สำหรับโครงกำร
สโมสร)

มูลนิ ธิโรตารี
 โปลิโอ
 กำรหำทุน
(สำหรับโครงกำร
ทุนสนับสนุน)
 ทุนสนับสนุน

.

คณะกรรมการ

ตัวเลือกที่ 2: คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดเล็ก
บริหารจัดการ
สโมสร

สมาชิ กภาพ

ภาพลักษณ์
สาธารณะ

โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์

มูลนิ ธิโรตารี

.

กำรเป็ นผูน้ ำโรแทเรียน

|

คณะอนุกรรมการที่อาจจะมี

คณะกรรมการ

ตัวเลือกที่ 3: คณะกรรมการสโมสรโรตารีขนาดใหญ่
บริหารจัดการ
สโมสร
 โปรแกรม
สโมสร
 กำรสือ่ สำร
ของสโมสร
 เว็บไซต์
 งำนกิจกรรม
สังคม

สมาชิ กภาพ

 กำรดึงดูดควำม
 สือ่ สัมพันธ์
สนใจ
 กำรโฆษณำและ
 กำรมีสว่ นร่วม
กำรตลำด
 กำรปฐมนิเทศ
 เว็บไซต์และสือ่
สมำชิกใหม่
ทำงสังคม
 ควำมหลำกหลำย
 สโมสรใหม่
 Membership
Leads
 กำรประเมินสโมสร

.

|

ภาพลักษณ์
สาธารณะ
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โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์
 ระหว่ำงประเทศ
 ชุมชน
 อำชีพ
 บริกำรเยำวชน
 กำรหำทุน
(สำหรับโครงกำร
สโมสร)

มูลนิ ธิโรตารี
 โปลิโอ
 กำรหำทุน (สำหรับ
โครงกำรทุน
สนับสนุน)
 ทุนสนับสนุน
 กำรบริจำค
ประจำปี
 กำรบริจำครำยใหญ่
 กำรดูแลปกป้ อง
เงินทุน

ภาคผนวก 2

กำรอบรมของโรตำรี
การอบรมตามบทบาทหน้ าที่ซึ่งผูว้ ่าการภาครับเลือก
ทาหน้ าที่ประธาน
การประชุมอบรมและช่วงเวลา

การสัมมนาอบรมทีมงานภาค
(District Team Training Seminar)

ผูร้ ว่ มประชุมและ
วัตถุประสงค์

ลิ้งค์สาหรับ:

ผูจ้ ดั

ผูช้ ่วยผูว้ ำ่ กำรภำคและผูน้ ำ คณะกรรมกำรฝึ กอบรมภำค
คณะกรรมกำรภำคเรียนรู้
บทบำทหน้ำทีแ่ ละกำหนด
กุมภำพันธ์
เป้ ำหมำยกับทีมผูน้ ำภำค
การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก นำยกสโมสรรับเลือกเรียนรู้ คณะกรรมกำรฝึ กอบรมภำค
(Presidents-elect Training Seminar หน้ำที่ และทำงำนร่วมกับ
ผูช้ ่วยผูว้ ำ่ กำรภำคเพื่อ
– PETS)
กำหนดเป้ ำหมำย
กุมภำพันธ์ หรือ มีนำคม
นำยกสโมสรรับเลือกพัฒนำ คณะกรรมกำรฝึ กอบรมภำค
การอบรมภาคประจาปี (District
ทักษะในกำรเป็ นผูน้ ำ, ผูน้ ำ
Training Assembly)
สโมสรรับเลือกอื่นๆ เรียนรู้
มีนำคม เมษำยน หรือพฤษภำคม
หน้ำทีร่ บั ผิดชอบ, ผูน้ ำสโมสร
(หลังจำกกำรสัมมนำอบรมนำยก
กำหนดเป้ ำหมำย
รับเลือก)

ผูฝ้ ึกอบรม
ผูช้ ว่ ยผูว้ ำ่ กำรภำค
คณะกรรมกำร

ผูฝ้ ึกอบรม
นำยก

ผูฝ้ ึกอบรม
นำยก
เลขำนุกำร
เหรัญญิก
คณะกรรมกำร

กำรเป็ นผูน้ ำโรแทเรียน
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การอบรมตามหัวข้อที่ผวู้ ่าการภาคเป็ นประธาน
การประชุมอบรมและช่วงเวลา

ผูร้ ว่ มประชุมและ
วัตถุประสงค์

การสัมมนามูลนิ ธิโรตารีภาค
(District Rotary Foundation
Seminar)

ประธำนคณะกรรมกำรมูลนิธิ คณะกรรมกำรมูลนิธโิ รตำรี
โรตำรีสโมสร และโรแทเรียนที่ ภำค, คณะกรรมกำร
สนใจเรียนรูเ้ กี่ยวกับมูลนิธิ
ฝึกอบรมภำค

ผูจ้ ดั

ลิ้งค์สาหรับ:

ผูฝ้ ึกอบรม
ประธำนคณะกรรมกำรมูลนิธิ
โรตำรีสโมสร

กำหนดโดยภำค
การสัมมนาสมาชิ กภาพของภาค
(District Membership Seminar)

นำยกสโมสร ประธำน
คณะกรรมกำรสมำชิกภำพ
คณะกรรมกำรสมำชิกภำพ ของภำค
ของสโมสร โรแทเรียนทีส่ นใจ
กำหนดโดยภำค
และผูน้ ำภำคเรียนรูว้ ธิ ี
เกีย่ วกับสมำชิกภำพ
คณะกรรมกำรฝึ กอบรมภำค
การสัมมนาภาพลักษณ์สาธารณะ ผูน้ ำสโมสรและภำคและ
สมำชิกทีส่ นใจเรียนรูว้ ธิ กี ำร
ของภาค (District Public Image
ส่งเสริมภำพลักษณ์สำธำรณะ
Seminar)
ของโรตำรี
กำหนดโดยภำค
นำยกรับเลือก (หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั ประธำนคณะกรรมกำรมูลนิธิ
การสัมมนาการจัดการทุน
กำรมอบหมำย) เรียนรูก้ ำร โรตำรีภำค, คณะกรรมกำร
สนับสนุน (Grant Management
จัดกำรทุนสนับสนุนของโรตำรี ฝึกอบรมภำค
Seminar)

ผูฝ้ ึกอบรม
ผูร้ ว่ มสัมมนำ

ผูฝ้ ึกอบรม
ผูฝ้ ึกอบรมจัดทำเอกสำร
สำหรับผูร้ ว่ มสัมมนำ
ผูฝ้ ึกอบรม
ผูร้ ว่ มสัมมนำ

กำหนดโดยภำค
การอบรมผู้นาโรทาแรคท์ภาค
(Rotaract District Leadership
Training Meeting)

ผูน้ ำสโมสรโรทำแรคท์
ผูแ้ ทนโรทำแรคท์ภำค
รับเลือก โรทำแรคเทอร์ และ (District Rotaract
โรแทเรียนทีส่ นใจ และผูท้ ม่ี ไิ ด้ Representative)
ช่วงเวลำใดก็ได้หลังจำกทีส่ โมสรเปิ ด เป็ นโรแทเรียนเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
โรทำแรคท์
กำรเลือกตัง้ และก่อนวันที่ 30
มิถุนำยน

|
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ผูร้ ว่ มกำรอบรม

บันทึกการเป็ นผูน้ าโรแทเรียน

กำรเป็ นผูน้ ำโรแทเรียน

|

ใช้แนวทางใหม่
ในการสร้ างสรรค์
ประสบการณ์ในสโมสร
ที�มคี วามหมาย
เรามีทรัพยากร
ที่จะชวยทานได ...

ค้นหาและ
ดึงดูดความสนใจ
สมาชิกใหม่
สรางประสบการณ
ในทางที่ดี

ต้อนรับ
สมาชิกที�คาดหวัง
ทําให้
สมาชิกปัจจุบนั
มีส่วนร่วม

ประเมิน
และทําให้ สโมสร
เข้มแข็ง

การสํารวจความพึงพอใจ
ของสมาชิก

การตรวจสอบสถานภาพ
ของสโมสรโรตารี
สามารถดาวนโหลดไดที่
rotary.org/membership

ตนแบบแผนพับ
สโมสร

พัฒนา
สโมสรใหม่
เริ่มตน
สโมสรโรตารี

บทที่ 3

กำรดำเนินกำรประชุม

ถึงแม้ว่ำกำรบริหำรสโมสรโรตำรีจะเป็ นงำนของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสร แต่ท่ำนมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ
ในกำรวำงแผนงำนและดำเนินกำรประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ว่ำท่ำนจะวำงแผนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรหรือกำรประชุมกิจกรรมสโมสร จัดเตรียมกำรเยีย่ มตำมข้อกำหนดของผูน้ ำภำคหรือดูแลกำรเงิน
ของสโมสรก็ตำม ควำมเป็ นผูน้ ำของท่ำนเป็ นสิง่ จำเป็ นยิง่

ในฐานะนายกรับเลือก

ในฐานะนายก

แต่งตัง้ และประชุมกับคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร ดำเนินกำรประชุมของสโมสร คณะกรรมกำร
สโมสร
บริหำรสโมสร และกิจกรรมสโมสรให้สนุกสนำน
และน่ำสนใจ
ดูแลให้สโมสรทำรำยงำนต่ำงๆ ตำมข้อกำหนด
และตรวจสอบกับเลขำนุกำรสโมสรเพื่อให้มนใจว่
ั่ ำ
ได้ปรับปรุงรำยชื่อสมำชิกให้เป็ นปั จจุบนั ภำยใน 30
วัน
จัดเตรียมกำรเยีย่ มสโมสรของผูว้ ่ำกำรภำคและ
ผูช้ ่วยผูว้ ่ำกำรภำค

กำรดำเนินกำรประชุม

|

คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร
แม้ว่ำท่ำนจะเป็ นผูค้ วบคุมกำรบริหำรงำนสโมสร แต่คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรสโมสรมีควำมรับผิดชอบ
เฉพำะเรื่อง
แต่งตัง้ เลขำนุกำรและเหรัญญิกสโมสรให้เป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดนี้ดว้ ย ประธำนคณะกรรมกำร
ทีท่ ่ำนแต่งตัง้ จะเป็ นส่วนหนึ่งของทีมผูน้ ำสโมสร (ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในบทที่ 2) มอบหมำยหน้ำที่
รับผิดชอบเหล่ำนี้ให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรสโมสร
• ช่วยเลขำนุกำรสโมสรจัดเตรียมกำรประชุม
• จัดกำรประชุมสโมสรให้น่ำสนใจและสนุกสนำน
• จัดงำนกิจกรรมทำงสังคมเพื่อให้สมำชิกสโมสรรูจ้ กั กันดีขน้ึ
• จัดทำกำรสือ่ สำรของสโมสร เช่น สำรสโมสร

สร้างประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในสโมสร
กำรเป็ นนำยกสโมสรมิใช่เพียงแค่ดำเนินกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่เกีย่ วข้องกับกำรสร้ำงสรรค์
ประสบกำรณ์ให้แก่สมำชิกสโมสรซึง่ จะทำให้พวกเขำมีสว่ นร่วมและมีควำมสัมพันธ์ เริม่ ต้นด้วยกำร
ประเมินสโมสรโดยใช้เครื่องมือของโรตำรี เช่น เอกสำรกำรตรวจสอบสถำนภำพของสโมสรโรตำรี
(Rotary Club Health Check) และกำรสำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิก (Member Satisfaction Survey)
แล้วจึงทำงำนร่วมกับผูน้ ำสโมสรเพื่อดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงสิง่ ทีส่ โมสรต้องกำรจะทำ กำรศึกษำวิจยั
แสดงให้เห็นว่ำสโมสรทีม่ อี สิ ระมำกกว่ำในเรื่องของควำมยืดหยุ่นจะสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของสมำชิก
ใหม่ได้ดกี ว่ำ และทำให้สมำชิกปั จจุบนั มีสว่ นร่วมได้มำกกว่ำ
วำงแผนกำรประชุมให้
สอดคล้องกับเดือนทีม่ ี
ควำมสำคัญตำม
ปฏิทนิ ของโรตำรี เช่น
เดือนแห่งมิตรภำพ
โรตำรี (มิถุนำยน)
เดือนแห่งสมำชิกภำพ
และกำรพัฒนำสโมสร
ใหม่ (สิงหำคม) และ
เดือนแห่งมูลนิธโิ รตำรี
(พฤศจิกำยน)

|

สโมสรของท่ำนสำมำรถดำเนินกำรดังต่อไปนี้เพื่อเพิม่ ควำมยืดหยุ่นให้แก่สมำชิก
• ประชุมเพียงเดือนละสองครัง้
• ลองประชุมในวันและเวลำทีแ่ ตกต่ำงออกไป
• นับโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์หรืองำนกิจกรรมทำงสังคมเป็ นกำรประชุมสโมสร
• เลือกว่ำจะประชุมแบบพบปะตัวบุคคลหรือประชุมออนไลน์ สลับกันระหว่ำงกำรประชุมออนไลน์และ
กำรประชุมแบบพบปะตัวบุคคลกัน หรือใช้ทงั ้ สองรูปแบบในเวลำเดียวกัน (ตัวอย่ำงเช่น สมำชิกอำจจะ
เข้ำร่วมในกำรประชุมแบบพบปะตัวบุคคลกันโดยผ่ำนกำรพูดคุยทำงวิดโี อ)
• เสนอให้มปี ระเภทสมำชิกในแบบต่ำงๆ เช่น สมำชิกสมทบ (Associate Member) สมำชิกแบบองค์กร
(Corporate Member) หรือสมำชิกแบบครอบครัว (Family Member) ตรำบเท่ำทีม่ กี ำรรำยงำนชื่อ
บุคคลเหล่ำนัน้ เป็ นสมำชิกสำมัญ และท่ำนเรียกเก็บค่ำบำรุงสมำชิกโรตำรีสำกลจำกพวกเขำ
• เสนอให้มสี มำชิกภำพควบ (Dual Membership) สำหรับโรทำแรคเทอร์ซง่ึ มีคุณสมบัตเิ หมำะสม
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จงสร้ำงสรรค์และสนุกสนำน! คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรสโมสรสำมำรถช่วยท่ำนในกำรพัฒนำรูปแบบ
และวำระกำรประชุมสโมสรทีม่ คี วำมยืดหยุ่นและเป็ นทีด่ งึ ดูดใจ ดูขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมจำกตำรำงข้ำงล่ำงซึง่
แสดงตัวอย่ำงรูปแบบกำรประชุมและตัวอย่ำงว่ำสโมสรใช้อย่ำงไร

ตัวอย่ำงรูปแบบกำรประชุมสโมสร

ดูเพจ Club Flexibility
ที่ My Rotary และ
หลักสูตร Practicing
Flexibility and
Innovation ที่ Learing
Center เพื่อเป็ นกำร
เริม่ ต้น

การประชุมปกติ

งานกิ จกรรมสังคม

• ให้เวลำสมำชิกแบ่งปั นควำมคิดเห็นในกำรทำให้
ชุมชนดีขน้ึ
• ใช้เวลำประชุมในกำรวำงแผนกิจกรรมและ
โครงกำรต่ำงๆ
• เสนอให้สมำชิกมีทำงเลือกทีจ่ ะมีสว่ นร่วมโดย
สมัครใจ หำกเขำไม่สำมำรถจะมำประชุมด้วย
ตนเอง
• ให้สมำชิกได้พดู คุยเกีย่ วกับตนเองแทนทีจ่ ะจัดให้มี
ผูบ้ รรยำย
• จัดให้แต่ละกำรประชุมมีประเด็นหลัก (Theme) ที่
แตกต่ำงกัน
• หมุนเวียนสถำนทีป่ ระชุม
• จัดให้กำรรับประทำนอำหำรเป็ นทำงเลือก
• แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นเกีย่ วกับธุรกิจโรตำรี
ในช่วงครึง่ แรกของกำรประชุม และใช้ช่วงหลัง
สำหรับกิจกรรมทีส่ นุกสนำน
• เชิญสมำชิกทีค่ ำดหวังให้พดู คุยในฐำนะทีเ่ ป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชำญธุรกิจในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับโครงกำรของ
ท่ำน

• จัดให้มกี ำรประชุมหำรืออย่ำงเป็ นกันเอง
ประจำปี เพื่อให้ได้สนุกสนำนและแสดง
ผลงำนทีไ่ ด้ทำในปี ทผ่ี ่ำนมำ
• ประชุมเดือนละหนึ่งครัง้ ทีร่ ำ้ นอำหำรหรือ
สถำนทีพ่ บปะสังสรรค์
• วำงแผนงำนกิจกรรมและกำรท่องเทีย่ วซึง่
รวมถึงสมำชิกในครอบครัวและ
โรทำแรคเทอร์ตลอดทัง้ ปี
• เฉลิมฉลองเหตุกำรณ์สำคัญส่วนตัวและ
โอกำสพิเศษอื่นๆ ทีส่ ำคัญของสมำชิก

การอบรมและ
การเป็ นเครือข่าย
• จัดประชุมกำรเป็ นเครือข่ำยเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์
และไมตรีจติ ซึง่ กันและกัน
• จัดงำนกำรเป็ นเครือข่ำยกับผูม้ วี ชิ ำชีพด้ำนธุรกิจ
ในชุมชนเพื่อให้สโมสรเป็ นทีร่ ูจ้ กั มำกขึน้ เพื่อนำ
สมำชิกใหม่เข้ำมำและเพื่อสร้ำงกำรเป็ นเพื่อนผู้
ร่วมโครงกำรทีอ่ ำจจะเป็ นไปได้
• วำงแผนงำนอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะกำรเป็ นผูน้ ำ
ของสมำชิก หรือสอนทักษะควำมชำนำญใหม่ๆ ซึง่
จะช่วยพวกเขำในกำรดำเนินโครงกำร

โครงการบาเพ็ญประโยชน์
• เป็ นเพื่อนร่วมโครงกำรกับองค์กรอื่นเพื่อ
ขยำยขอบเขตกำรทำงำนสูภ่ ำยนอก
• ทำให้มนใจว่
ั ่ ำสมำชิกมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ทีพ่ วกเขำมีควำมสนใจอย่ำงจริงจัง
• สร้ำงสรรค์โอกำสในกำรทำงำนอำสำสมัคร
ในชุมชนร่วมกันอย่ำงสม่ำเสมอ และพูดคุย
ถึงประสบกำรณ์ในกำรประชุมหลังจำกนัน้
• ขอให้สมำชิกใหม่หรืออำยุน้อยเสนอและ
เป็ นผูน้ ำโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี
สมำชิกทีม่ ปี ระสบกำรณ์เป็ นผูใ้ ห้คำแนะนำ
กำรดำเนินกำรประชุม

|

การประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assemblies)
กำรประชุมกิจกรรมสโมสรให้โอกำสในกำรแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นและแบ่งปั นข้อมูลข่ำวสำรในประเด็น
ทีม่ คี วำมสำคัญแก่สมำชิก สโมสรส่วนใหญ่จดั กำรประชุมกิจกรรมสโมสรปี ละ 4-6 ครัง้
ท่ำนหรือเจ้ำหน้ำทีส่ โมสรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยควรจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรประชุมกิจกรรมสโมสร ส่งเสริมให้
สมำชิกทุกคนเข้ำร่วมประชุมโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สมำชิกใหม่ หำข้อมูลจำกสมำชิกเพื่อทำให้มนใจว่
ั ่ ำกำร
ประชุมนัน้ น่ำสนใจและแสดงถึงปั ญหำควำมห่วงใย ดูกรอบเวลำทีเ่ สนอแนะและหัวข้อสำหรับกำรประชุม
กิจกรรมสโมสร

ช่วงเวลา
ทันทีหลังจำกกำรอบรมภำคประจำปี
(ก่อนวันที่ 1 กรกฎำคม)
หลังจำกวันที่ 1 กรกฎำคม
สองสัปดำห์ก่อนกำรเยีย่ มของผูว้ ่ำกำรภำค
ในระหว่ำงกำรเยีย่ มของผูว้ ่ำกำรภำค
กลำงปี (มกรำคม/กุมภำพันธ์)

เมษำยนหรือพฤษภำคม

วัตถุประสงค์
เพื่อแบ่งปั นแผนงำนซึง่ พัฒนำขึน้ ในกำรอบรมภำค
ประจำปี (นำยกรับเลือกเป็ นประธำนในทีป่ ระชุม)
เพื่อหำรือเกีย่ วกับเป้ ำหมำยประจำปี
เพื่อเตรียมกำรเยีย่ ม
เพื่อพูดคุยเกีย่ วกับสถำนะของสโมสรกับ
ผูว้ ่ำกำรภำค
เพื่อทบทวนควำมก้ำวหน้ำไปสูเ่ ป้ ำหมำย
ของสโมสรและควำมพึงพอใจของสมำชิกทัง้ หมด
และกำหนดแผนงำนในช่วงเวลำทีเ่ หลือของปี
รวมทัง้ กำรเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ ทีต่ อ้ งกำร
เพื่อให้โอกำสในกำรประชุมกลุ่มย่อย (ควำมคิดเห็น
ทีจ่ ะนำมำใช้กบั โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของ
สโมสรให้เสร็จสมบูรณ์)

การเยี่ยมของผูว้ ่าการภาค
หน้ำทีร่ บั ผิดชอบทีส่ ำคัญข้อหนึ่งของผูว้ ่ำกำรภำคคือกำรไปเยีย่ มสโมสรทุกสโมสรในภำค
ไม่ว่ำจะเป็ นทีละสโมสรหรือเป็ นกลุ่ม เพื่อให้กำรสนับสนุนและคำแนะนำ แจ้งให้สมำชิกทรำบเกีย่ วกับ
เป้ ำหมำยทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของภำค และกระตุน้ ให้สมำชิกทำงำนให้บรรลุเป้ ำหมำยของสโมสร
หำกเป็ นไปได้ ควรกำหนดกำรเยีย่ มของผูว้ ่ำกำรภำคให้อยูใ่ นช่วงเวลำเดียวกับงำนทีเ่ น้นควำมสำเร็จ
ของสโมสร เช่น คืนแห่งกำรสถำปนำสโมสร พิธรี บั สมำชิกใหม่ โปรแกรมกำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ กำร
มอบรำงวัล หรืองำนมูลนิธโิ รตำรี
ท่ำนควรเตรียมกำรเยีย่ มดังนี้
• ทบทวนควำมก้ำวหน้ำไปสูเ่ ป้ ำหมำยของสโมสร แสดงให้เห็นขวัญและกำลังใจของสมำชิก บ่งชีค้ ำถำม
หรือควำมห่วงใยทีต่ อ้ งกำรจะแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นกับผูว้ ่ำกำรภำค
• จัดระบบรำยงำนเกีย่ วกับแผนงำนของคณะกรรมกำร กิจกรรม และควำมสำเร็จต่ำงๆ

|
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คำถำมเพือ่ กำรอภิปรำย
สโมสรของท่ำนจะทำให้กำรประชุมมีควำมหลำกหลำยอย่ำงไร เพื่อทำให้สมำชิกสนใจจะมำร่วมประชุม?

สโมสรของท่ำนทำอะไรบ้ำงในกำรประชุมกิจกรรมสโมสร และมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรกับกำรประชุมสโมสร?

ท่ำนจะเตรียมกำรและทำให้สมำชิกมีสว่ นร่วมในกำรเยีย่ มของผูว้ ่ำกำรภำคอย่ำงไร?

กำรดำเนินกำรประชุม

|

บันทึกการดาเนิ นการประชุม

|
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บทที่ 4

กำรดำเนินงำนสโมสร

ในฐำนะนำยก ท่ำนมีหน้ำทีต่ อ้ งดูแลให้สโมสรดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล My Rotary มี
ทรัพยำกรต่ำงๆ ทีจ่ ะช่วยในกำรบริหำรงำนสโมสร ผูช้ ว่ ยผูว้ ำ่ กำรภำค และผูแ้ ทนฝ่ ำยสนับสนุนสโมสรและ
ภำค (CDS) ของท่ำนยังสำมำรถช่วยตอบคำถำมต่ำงๆ ได้ตลอดทัง้ ปี

ในฐานะนายกรับเลือก

ในฐานะนายก

เรียนรูน้ โยบำยและวิธปี ฏิบตั งิ ำนของสโมสรโดย
กำรทบทวนธรรมนูญมำตรฐำนของสโมสรโรตำรี
และข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรตำรี
ทำงำนกับผูน้ ำสโมสรเพื่อปรับปรุงธรรมนูญและ
ข้อบังคับของสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั

ดูแลกำรจัดกำรกำรเงินของสโมสรและทำให้มนใจ
ั่
ว่ำได้ชำระใบแจ้งหนี้สโมสร (Club Invoice)
ส่งเสริมให้สมำชิกเข้ำร่วมกำรประชุมอบรมต่ำงๆ
ของภำค
จำกัดควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมของสโมสร
ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ
มันใจว่
่ ำใช้เครื่องหมำยของโรตำรีอย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม

มาตรฐานของสโมสรโรตารี
คณะกรรมกำรบริหำรโรตำรีสำกลได้มมี ติเห็นชอบเกณฑ์มำตรฐำนขัน้ ต่ำสำหรับสโมสรทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
ดังต่อไปนี้
• ชำระค่ำบำรุงสมำชิกรำยหัวแก่โรตำรีสำกล
• มีกำรประชุมสม่ำเสมอตำมเอกสำรธรรมนูญของโรตำรีสำกล
• มันใจว่
่ ำสมำชิกบอกรับสิง่ พิมพ์ Rotary World Magazine Press (นิตยสำรโรตำรีประเทศไทย)
• ดำเนินโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ทส่ี นองตอบควำมต้องกำรของชุมชนในท้องถิน่ และชุมชนใน
ประเทศอื่น
กำรดำเนินงำนสโมสร
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• ยอมรับกำรมำเยีย่ มของผูช้ ว่ ยผูว้ ่ำกำรภำค ผูว้ ่ำกำรภำค หรือเจ้ำหน้ำทีข่ องโรตำรีสำกล
• มีกำรทำประกันภัยค่ำเสียหำยทัวไปตำมควำมเหมำะสมของภู
่
มภิ ำค (เฉพำะสหรัฐอเมริกำและดินแดน
ในอำณำเขต)
• กระทำกำรสอดคล้องกับธรรมนูญและข้อบังคับของโรตำรีสำกลและประมวลนโยบำยของโรตำรี
• จ่ำยค่ำบำรุงสมำชิกโรตำรีสำกลและค่ำบำรุงภำคโดยไม่รบั ควำมช่วยเหลือจำกภำยนอก
• จัดทำรำยชื่อสมำชิกในฐำนข้อมูลของโรตำรีให้เป็ นปั จจุบนั โดยใช้ My Rotary หรือผ่ำนระบบกำร
จัดกำรข้อมูลของสโมสรทีม่ ผี ใู้ ห้บริกำร
• แก้ไขปั ญหำข้อขัดแย้งในสโมสรด้วยไมตรีจติ
• ให้ควำมร่วมมือกับภำคอยู่เสมอ
• ร่วมมือกับโรตำรีสำกลโดยไม่รเิ ริม่ หรือทำกำรฟ้ องร้องโรตำรีสำกล มูลนิธโิ รตำรี รวมทัง้
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรมูลนิธิ เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
• ดำเนินงำนตำมกระบวนกำรพิจำรณำกำรเลือกตัง้ ทีก่ ำหนดในข้อบังคับของโรตำรีสำกลให้เสร็จ
สมบูรณ์
มำตรฐำนขัน้ ต่ำเหล่ำนี้เป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นของกำรทำให้สโมสรโรตำรีประสบควำมสำเร็จ ใช้แนวทำงกำร
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ในเอกสำรเป็ นสโมสรทีต่ ่นื ตัวอยู่เสมอ (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership
Plan) และ ข้อคิดเห็นในกำรตรวจสอบสถำนภำพของสโมสรโรตำรี (Rotary Club Health Check)
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำสโมสรของท่ำนมีควำมเข้มแข็งและตื่นตัวอยู่เสมอ

ธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสร
ธรรมนูญมำตรฐำนของสโมสรโรตำรีให้กฎเกณฑ์เบือ้ งต้นสำหรับสโมสรโรตำรีทุกสโมสร ปรับปรุงทุก
3 ปี เพื่อเพิม่ กำรเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ ตำมมติสภำนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องโรตำรี ข้อบังคับสโมสรให้แนวทำง
เพิม่ เติมในกำรจัดกำรสโมสร ใช้ขอ้ บังคับสโมสรโรตำรีทแ่ี นะนำซึง่ สะท้อนนโยบำยโรตำรีในปั จจุบนั เป็ น
ต้นแบบและปรับให้แสดงถึงวัฒนธรรมของสโมสร ทบทวนข้อบังคับของสโมสรอย่ำงสม่ำเสมอและปรับให้
เป็ นปั จจุบนั ตำมต้องกำร
สมำชิกสโมสรต้องลงคะแนนเสียงหำกมีกำรเสนอขอแก้ไขข้อบังคับ โดยต้องแจ้งให้สมำชิกทุกคนได้
ทรำบถึงกำรเสนอขอแก้ไขอย่ำงน้อย 10 วันก่อนกำรประชุมปกติ ต้องมันใจว่
่ ำอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ
สมำชิกสำมัญ (ครบองค์ประชุม) มำร่วมในกำรประชุมปกติเพื่อลงคะแนนเสียง สมำชิกทีเ่ ข้ำประชุม 2 ใน
3 สนับสนุน จึงจะผ่ำนกำรเห็นชอบให้แก้ไขได้
กำรแก้ไขต้องสอดคล้องกับธรรมนูญมำตรฐำนของสโมสรโรตำรี ตลอดจนข้อบังคับและธรรมนูญของ
โรตำรีสำกล
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การแก้ไขข้อบังคับเสนอแนะ
ของสโมสรโรตารี
ไม่เห็นชอบ
สมาชิ กมา
ร่วมประชุม
เห็นชอบ

ครบองค์ประชุม : 1/3 ของสมำชิก
ผ่านการเห็นชอบ : > 2/3 ขององค์ประชุม
ตัวอย่าง :
มีสมำชิก 63 คนในสโมสร
มีสมำชิก 21 คนมำประชุม
ต้องมีสมำชิก 14 คนหรือมำกกว่ำ
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบกำร
แก้ไขข้อบังคับ

เครื่องมือออนไลน์ ของโรตารี (ROTARY’S ONLINE TOOLS)
กำรสร้ำงบัญชี My Rotary จะทำให้ท่ำนได้สทิ ธิเข้
์ ำถึงรำยงำนและข้อมูลล่ำสุด รวมทัง้ เครื่องมือต่ำงๆ
บัญชีของท่ำนจะช่วยให้สำมำรถทำงำนโรตำรีได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพและทำให้มนใจว่
ั ่ ำโรตำรี
มีบนั ทึกข้อมูลสโมสรทีถ่ ูกต้อง My Rotary ยังช่วยท่ำนในเรื่องต่อไปนี้
• จัดทำประวัตโิ ดยย่อตำมต้องกำรและแบ่งปั นเพื่อให้ง่ำยต่อกำรเป็ นเครือข่ำยกับมิตรโรแทเรียนอืน่ ๆ
• เข้ำร่วมหรือเริม่ ต้นกลุม่ สนทนำ (discussion group) เพื่อแบ่งปั นกำรปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ และรับฟั ง
ข้อคิดเห็นใหม่ๆ
• ค้นหำอำสำสมัคร ผูร้ ่วมโครงกำร และกำรบริจำคสำหรับโครงกำรของสโมสรเพื่อเพิม่ ผลกระทบของ
สโมสร
• ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์เพื่อช่วยเตรียมตัวทำงำนในปี ทเ่ี ป็ นนำยกสโมสร
แถบ Manage ที่ My Rotary จะแสดงให้เห็นเครื่องมือและลิงค์ต่ำงๆ ทีท่ ่ำนจะต้องกำรเพื่อบริหำรสโมสร
ให้มปี ระสิทธิภำพ ใช้เครื่องมือและทรัพยำกรต่ำงๆ เหล่ำนี้เพื่อทำให้เป็ นปี ทป่ี ระสบควำมสำเร็จ
ในขณะทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่ำวสำรอยูเ่ สมอ ท่ำนยังสำมำรถทำงำนที่ My Rotary ได้มำกมำยอีกด้วย เช่น
• ปรับข้อมูลส่วนตัวให้เป็ นปั จจุบนั
• ดูและแก้ไขเป้ ำหมำยและรำยงำนต่ำงๆ ที่ Rotary Club Central
• จัดกำร Membership Leads ของสโมสร
• ปรับข้อมูลสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั
• ปรับเปลีย่ นข้อมูลสมำชิกภำพให้เป็ นปั จจุบนั (เพิม่ แก้ไข หรือลบชื่อสมำชิก)
• เข้ำถึงรำยงำนต่ำงๆ
- สมำชิกสโมสร
- รำยงำนกำรเงินรำยวันของสโมสร
- รำยงำนกำรบริจำคและกำรยกย่อง
- รำยงำนระบบเงินปั นส่วน (SHARE) และโปลิโอ
• จัดกำรบอกรับเป็ นสมำชิกจดหมำยข่ำวต่ำงๆ
• ค้นหำข้อมูลในทำเนียบทำงกำร (Official Directory)

กำรดำเนินงำนสโมสร
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ท่ำน เลขำนุกำรสโมสร เลขำนุกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำร เหรัญญิกสโมสร ประธำนมูลนิธแิ ละประธำน
สมำชิกภำพสำมำรถจัดกำรให้เจ้ำหน้ำทีส่ โมสรอื่นๆ มีสทิ ธิเข้
่ ำได้มกี ำร
์ ำถึงข้อมูล ดังนัน้ ต้องมันใจว่
รำยงำนชื่อเจ้ำหน้ำทีส่ โมสรภำยในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ของปี ถดั ไป กำรเพิม่ ชื่อเจ้ำหน้ำทีส่ โมสรทำได้โดย
กำรเลือกลิงค์ทเ่ี พจ Club Administration ของ My Rotary หรือโดยกำรใส่ช่อื เข้ำระบบกำรจัดกำรของ
สโมสร

กำรมอบหมำยงำน
ในฐำนะผูน้ ำสโมสร ท่ำนสำมำรถมอบหมำยงำนด้ำนกำรบริหำรที่ My Rotary ให้แก่สมำชิกอื่นในทีมงำน
กำรยินยอมเป็ นกำรชัวครำวนี
่
้ คือกำรมอบหมำยงำน มิได้ตงั ้ ใจจะให้เป็ นกำรปลดเปลือ้ งภำระหน้ำทีใ่ น
ฐำนะนำยก เป็ นเพียงกำรมอบสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลในระดับนำยกที่ My Rotary ให้แก่ผนู้ ำสโมสรคนอื่น
ทีม่ บี ญ
ั ชี My Rotary ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยไม่สำมำรถเห็นข้อมูลส่วนตัวของท่ำนได้ เช่น ประวัตโิ ดยย่อ
ประวัตกิ ำรบริจำคหรือกิจกรรมกลุ่มสนทนำ อย่ำงไรก็ตำม บุคคลผูน้ ้สี ำมำรถเข้ำถึงเครื่องมือและข้อมูลที่
ละเอียดอ่อนได้เช่นเดียวกับทีท่ ่ำนทำได้ในฐำนะนำยก ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ How to Delegate Your
Online Access

ข้อกาหนดในการรายงาน
สโมสรจำเป็ นจะต้องปรับปรุงข้อมูลของสโมสรในฐำนข้อมูลของโรตำรีให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ ต้องมันใจ
่
ว่ำสโมสรของท่ำนมีวธิ ปี ฏิบตั ใิ นกำรรำยงำนชื่อเจ้ำหน้ำที่ และรำยละเอียดกำรติดต่อ (รวมทัง้ ทีอ่ ยู่ทำง
อีเมล) แก่โรตำรีสำกล รวมทัง้ กำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลสมำชิกของสโมสร หำกสโมสรของท่ำนใช้ Club
Management System ต้องรำยงำนเจ้ำหน้ำทีแ่ ละกำรแปลีย่ นแปลงข้อมูลสมำชิกในระบบนัน้ และทำงำน
ร่วมกับเลขำนุกำรหรือผูบ้ ริหำรสโมสรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำโรตำรีสำกลได้รบั ข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
สโมสรทุกสโมสรต้องส่งรำยงำนและข้อมูลดังต่อไปนี้แก่โรตำรีสำกล
• กำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลสมำชิกภำพก่อนวันที่ 1 กรกฎำคม และ 1 มกรำคม เพื่อให้ได้รบั ใบแจ้งหนี้ท่ี
ถูกต้อง
• สมำชิกใหม่และสมำชิกสิน้ สุดสมำชิกภำพภำยใน 30 วัน แต่ไม่เกินวันที่ 1 กรกฎำคม หรือ 1
มกรำคม
• เจ้ำหน้ำทีใ่ หม่ของปี ถดั ไป และรำยละเอียดใหม่ของกำรประชุมสโมสรภำยในวันที่ 1 กุมภำพันธ์
• ข้อมูลสำหรับทำเนียบทำงกำร (Official Directory) ภำยในวันที่ 1 กุมภำพันธ์
• กำรใช้เงินทุนของมูลนิธโิ รตำรี หำกสโมสรได้รบั ทุนสนับสนุน
• เป้ ำหมำยของสโมสร รวมทัง้ เป้ ำหมำยสมำชิกภำพ ก่อนวันที่ 1 มิถุนำยน (โดยใช้ Rotary Club
Central)
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การจัดการการเงิน
หน้ำทีร่ บั ผิดชอบด้ำนกำรเงินของท่ำน คือ ดูแลกองทุนของสโมสร มีกำรดูแลกำรใช้เงินทีด่ ี และจัดกำรให้
สโมสรดำเนินงำนสอดคล้องกับกฎหมำยท้องถิน่ รวมทัง้ เรื่องของภำษีและกำรไม่แสวงหำกำไร

ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียม
ทำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำทีส่ โมสรของท่ำนเพื่อทบทวนหรือกำหนดระบบกำรเก็บเงินจำกสมำชิกและ
จ่ำยเงินค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมแก่โรตำรีสำกลและภำคของท่ำน
ค่าบารุงสโมสร (Club Dues) ค่ำบำรุงสโมสรอำจเรียกเก็บจำกสมำชิกเป็ นรำยสัปดำห์ รำยเดือนหรือ
รำย 3 เดือนตำมแต่สโมสรจะกำหนด ตำมจำนวนเงินค่ำบำรุงทีก่ ำหนดในแต่ละปี เงินค่ำบำรุงนี้แตกต่ำง
กันไปในแต่ละสโมสร โดยทัวๆ
่ ไปแล้วจะเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน เช่น กำรประชุม ค่ำอำหำร
ของขวัญสำหรับวิทยำกรและของใช้อ่นื ๆ และควรจะขึน้ อยู่กบั งบประมำณประจำปี
ค่าบารุงภาค (District Dues) ภำคหลำยๆ ภำคมีกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงกำรทีภ่ ำคอุปถัมภ์ และ
สนับสนุนกำรบริหำรงำนของภำค โดยสโมสรแต่ละสโมสรจะชำระค่ำบำรุงภำครำยหัวตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั
กำรเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมสัมมนำอบรมนำยกรับเลือก (PETS) ทีป่ ระชุมอบรมภำคประจำปี (DTA) หรือ
กำรประชุมใหญ่ประจำปี ของภำค (DC)
ค่าบารุงโรตารีสากล (Rotary International Dues) สโมสรต้องชำระค่ำบำรุงรำยหัวปี ละ 2 ครัง้ ดังนี้
ปี 2018-19 คนละ 32.00 เหรียญสหรัฐ
ปี 2019-20 คนละ 34.00 เหรียญสหรัฐ*
ค่ำบำรุงทัง้ หมด ต้องชำระในวันที่ 1 กรกฎำคม และ 1 มกรำคม สำหรับสมำชิกใหม่ทร่ี บั เข้ำมำใน
ระหว่ำงงวดนัน้ สโมสรต้องจ่ำยค่ำบำรุงสำหรับสมำชิกทีเ่ ข้ำกลำงงวดให้แก่โรตำรีสำกล โดยคิดจำก 1 ใน
6 ส่วนของค่ำบำรุงรำยหัวครึง่ ปี ตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นตำมจำนวนเดือนเต็มเดือนทีเ่ ข้ำเป็ นสมำชิก
ค่ำบำรุงนี้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนทัวๆ
่ ไปขององค์กร และทำให้ท่ำนมีสทิ ธิเข้ำถึงบริกำรและ
ทรัพยำกรต่ำงๆ ของโรตำรีสำกล รวมทัง้ เป็ นค่ำผลิตสิง่ พิมพ์ต่ำงๆ ในหลำกหลำยภำษำ, สนับสนุน
สโมสร ภำคและโครงกำรต่ำงๆ กำรอบรม คำแนะนำ รวมทัง้ ทรัพยำกรแก่ผนู้ ำสโมสรทีก่ ำลังจะเข้ำมำรับ
หน้ำที่ และเว็บไซต์ของโรตำรี
ค่าธรรมเนี ยมโรตารี นอกเหนือจำกค่ำบำรุงแล้ว สมำชิกโรตำรียงั ต้องชำระค่ำบอกรับเป็ นสมำชิก
นิตยสำรตำมทีก่ ำหนด ค่ำธรรมเนียมสภำนิตบิ ญ
ั ญัติ และค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ โรแทเรียน 2 คนพักอำศัยอยู่
บ้ำนเลขทีเ่ ดียวกันสำมำรถบอกรับนิตยสำร The Rotarian หรือนิตยสำรในภูมภิ ำคร่วมกันได้

ใบแจ้งหนี้สโมสร
โรตำรีสง่ ใบแจ้งหนี้ไปยังเลขำนุกำรสโมสรในเดือนกรกฎำคมและมกรำคม โดยใช้ขอ้ มูลตำมรำยชื่อ
สมำชิกของสโมสร ณ วันที่ 1 กรกฎำคม และ 1 มกรำคม
เลขำนุกำรสโมสรมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบปรับปรุงรำยชื่อสมำชิกให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยกำรเพิม่ และตัด
ชื่อสมำชิกภำยใน 30 วันทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลง ต้องมันใจว่
่ ำได้รำยงำนรำยชื่อสมำชิกสโมสรทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
เพื่อให้ได้รบั ใบแจ้งหนี้ทถ่ี ูกต้อง
* ค่ำบำรุงจะยังคงทีห่ ลังจำกปี 2019-20 หำกไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงโดยสภำนิตบิ ญ
ั ญัติ
กำรดำเนินงำนสโมสร
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ผูน้ ำสโมสรต่อไปนี้สำมำรถจ่ำยใบแจ้งหนี้ดว้ ยบัตรเครดิตได้ทเ่ี พจ Club Administration ของ My Rotary
• นำยก
• เลขำนุกำรสโมสร
• เลขำนุกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำร
• เหรัญญิกสโมสร
• ประธำนสมำชิกภำพ
• ประธำนมูลนิธโิ รตำรี
ใบแจ้งหนี้ของสโมสรประกอบด้วยค่ำบำรุงโรตำรีรำยหัว และค่ำบอกรับเป็ นสมำชิกนิตยสำรโรตำรีใน
ภูมภิ ำคของท่ำน ใบแจ้งหนี้เดือนกรกฎำคมจะรวมค่ำธรรมเนียมสภำนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องโรตำรีดว้ ย
กำรชำระค่ำบำรุงเป็ นกำรรับรองสมำชิกภำพของสโมสรและกำรเป็ นสมำชิกทีป่ ฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด
ครบถ้วนของโรตำรีสำกล รวมทัง้ รับรองกำรมีสทิ ธิในกำรเข้
ำถึงทรัพยำกรโรตำรี ดูคำถำมทีพ่ บบ่อย
์
เกีย่ วกับใบแจ้งหนี้สโมสร (Club Invoice FAQ) เพื่อได้รำยละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ำรจ่ำยเงิน

กำรสิน้ สุดสมำชิกภำพและกำรขอคืนสมำชิกภำพ
สโมสรใดทีไ่ ม่ชำระค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมแก่โรตำรีสำกลตรงต่อเวลำจะถูกยุบเลิก สโมสรจะไม่ได้รบั
บริกำรหรือถูกยุบเลิกหำกมีสมำชิกในสโมสรทีใ่ ช้เงินทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตำรีในทำงทีผ่ ดิ อีกด้วย
การสิ้ นสุดสมาชิ กภาพ 4 เดือนหลังจำกวันที่ 1 มกรำคมและ 1 กรกฎำคม สโมสรทีไ่ ม่ชำระค่ำบำรุง
โรตำรีรำยหัวจะถูกสิน้ สุดสมำชิกภำพ สโมสรทีไ่ ม่ดำเนินกำรเรือ่ งเงินค้ำงชำระทัง้ หมดกับโรตำรีสำกล
ภำยใน 150 วันหลังจำกถูกยุบเลิก จะสูญเสียสำรตรำตัง้ ต้นฉบับและไม่มสี ทิ ธิขอคื
์ นสมำชิกภำพได้อกี
การขอคืนสมาชิ กภาพ สโมสรทีถ่ ูกยุบเลิกซึง่ ต้องกำรขอคืนสมำชิกภำพจะต้องชำระหนี้คงค้ำงทัง้ หมด
แก่โรตำรี รวมทัง้ ค่ำขอคืนสถำนภำพ 30 เหรียญต่อสมำชิกหนึ่งคนภำยใน 150 วันหลังจำกถูกยุบเลิก
และต้องส่งรำยชื่อสมำชิกปั จจุบนั เพื่อให้บนั ทึกข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องในช่วงเวลำของกำรขอคืนสมำชิก
ภำพ
การขาดสมาชิ กภาพ (Member Termination) เลขำนุกำรสโมสรต้องติดต่อกับสมำชิกสโมสรทีไ่ ม่ชำระ
ค่ำบำรุงภำยใน 30 วันหลังจำกครบกำหนด แจ้งจำนวนเงินทีเ่ ป็ นหนี้พร้อมวันทีค่ รบกำหนดสุดท้ำยเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร หำกยังไม่ชำระเงินภำยใน 10 วันหลังจำกวันทีแ่ จ้ง อำจจะถูกเพิกถอนสมำชิกภำพ
ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรสโมสร คณะกรรมกำรบริหำรอำจจะคืนสมำชิกภำพให้หำก
สมำชิกนัน้ ร้องทุกข์และชำระหนี้ทงั ้ หมดให้แก่สโมสร

ภำษี
ตรวจสอบประมวลภำษีทอ้ งถิน่ และภำษีแห่งชำติเพื่อให้รแู้ น่ว่ำสโมสรต้องนำส่งแบบฟอร์มใดหรือไม่
ปรึกษำคณะกรรมกำรกำรเงินของภำคและผูช้ ่วยผูว้ ่ำกำรภำคเพื่อขอรำยละเอียดเพิม่ เติม
สโมสรทุกสโมสรในสหรัฐอเมริกำต้องส่งแบบฟอร์มให้ Internal Revenue Service ทุกปี ติดต่อกับ
Internal Revenue Service เพื่อขอรำยละเอียดเพิม่ เติม
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หลักสูตร Club
Treasurer Basics ที่
Learning Center มี
รำยละเอียดเพิม่ เติม
เกีย่ วกับมูลนิธขิ อง
สโมสร ดูรำยละเอียด
เพิม่ เติมเกีย่ วกับกำร
วำงแผนหำทุนได้จำก
หลักสูตร Club
Service Projects
Committee Basics

กำรหำทุน
ทำให้เกิดผลกระทบในระหว่ำงปี ทท่ี ่ำนเป็ นนำยกโดยกำรทำโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ทีส่ นองตอบ
ควำมต้องกำรของชุมชนของท่ำน แผนกำรหำทุนทีม่ ปี ระสิทธิภำพเป็ นกุญแจสำคัญสูก่ ำรสนับสนุน
โครงกำรของท่ำนและควำมพยำยำมเพื่อเพื่อนมนุษย์ทวโลกของโรตำรี
ั่
ต้องมันใจว่
่ ำสมำชิกดำเนินกำรตำมข้อปฏิบตั ทิ ด่ี ที ่สี ดุ ทำงกำรเงินเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและกำร
ปกป้ องเงินทุนเป็ นอย่ำงดี
 รำยงำนกำรเงินทีไ่ ด้จำกกำรหำทุนตำมทีก่ ฎหมำยท้องถิน่ กำหนด
 ประธำนจัดงำนต้องลงลำยมือชือ่ ในกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรกุศล
 เมื่อทำกำรส่งเสริมกำรหำทุนต้องกำหนดเจำะจงว่ำทุนทีห่ ำได้จะสนับสนุนในเรื่องใด
 ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผบู้ ริจำค หำกกำรหำทุนสำมำรถทีจ่ ะนำไปหักลดหย่อนภำษีได้
 กำหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นกำรส่งเงินบริจำคให้แก่มลู นิธโิ รตำรี
 ส่งเงินบริจำคให้มลู นิธโิ รตำรี (The Rotary Foundation) โดยแยกออกจำกกำรชำระเงินให้
โรตำรีสำกล
มูลนิ ธิของสโมสร หำกสโมสรของท่ำนมีหรือวำงแผนจะก่อตัง้ มูลนิธหิ รือกองทุนเพื่อกำรกุศล ต้องทำ
ตำมกฎหมำยท้องถิน่ ปรึกษำกับหน่วยงำนภำษีในท้องถิน่ เกีย่ วกับข้อกำหนดในกำรรำยงำน และติดต่อ
กับผูแ้ ทนฝ่ ำยสนับสนุนสโมสรและภำคเพื่อขอรำยละเอียดเพิม่ เติม
กำรบริจำคโดยสมัครใจของโรแทเรียนหรือมิตรของโรตำรีทำให้โครงกำรทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตำรีมี
ควำมเป็ นไปได้ ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ทข่ี อ้ มูลอ้ำงอิง-มูลนิธโิ รตำรี (The Rotary Foundation
Reference Guide)

การจัดการความเสี่ยง
ไม่ว่ำท่ำนจะจัดกำรประชุม จัดงำนหำทุน หรือทำงำนร่วมกับเยำวชน ท่ำนมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำร
จัดกำรควำมเสีย่ ง ในบริบทนี้ กำรจัดกำรควำมเสีย่ งหมำยถึงกระบวนกำรปฏิบตั กิ ำรเชิงรุกทีม่ ุ่งหมำยจะ
บ่งชีส้ ำเหตุแห่งกำรสูญเสียทีเ่ ป็ นไปได้ และพิจำรณำว่ำจะลดผลกระทบทำงกำรเงินของกำรสูญเสียที่
อำจจะเกิดขึน้ ได้อย่ำงไร กำรจัดกำรควำมเสีย่ งเกีย่ วข้องกับเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
 ทบทวนกิจกรรมต่ำงๆ จำกมุมมองทีว่ ่ำ “มีอะไรบ้ำงทีอ่ ำจจะผิดพลำดได้?”
 ปรับเปลีย่ นกิจกรรมหรืองำนเพือ่ ลดควำมเสีย่ งลงให้มำกทีส่ ดุ
 ใช้สญ
ั ญำหรือข้อตกลงทีร่ ะบุอย่ำงชัดเจนถึงบทบำทและหน้ำทีร่ บั ผิดชอบของทุกภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
(ปรึกษำหำรือกับทีป่ รึกษำกฎหมำยในท้องถิน่ เพื่อร่ำงและพิจำรณำเอกสำรกฎหมำย)
 ดำเนินกำรตำมนโยบำย วิธกี ำรปฏิบตั ิ และแนวทำงทีก่ ำหนดไว้
ปฏิบตั กิ ำรในเชิงรุกสำมำรถช่วยลดผลกระทบจำกกำรสูญเสียให้น้อยลงได้ ในบทบำทหน้ำทีข่ องท่ำน
ท่ำนอยู่ในตำแหน่งทีจ่ ะกำหนดลักษณะของสโมสร กำรระมัดระวังและกำรจัดกำรควำมเสีย่ งจะช่วย
ปกป้ อง โรแทเรียน ผูร้ ว่ มโปรแกรม และทรัพย์สนิ ของสโมสร
สโมสรควรอย่ำงยิง่ ทีจ่ ะขอรับคำแนะนำจำกทีป่ รึกษำด้ำนกฎหมำยและกำรประกันภัยเกีย่ วกับกำร
ป้ องกันควำมรับผิดชอบ เช่น หำคำแนะนำจำกมืออำชีพเกีย่ วกับกำรจดทะเบียนสโมสร (หรือกิจกรรม
ของสโมสร) ในรูปแบบของบริษทั หรือซือ้ ประกันคุม้ ครองควำมเสียหำยของบุคคลที่ 3 ตำมควำม
กำรดำเนินงำนสโมสร
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เหมำะสม สโมสรในสหรัฐอเมริกำและอำณำเขตและในกำรครอบครองได้รบั ควำมคุม้ ครองโดยอัตโนมัติ
จำกกำรประกันภัยควำมรับผิดชอบทัวไป
่ และกำรประกันภัยควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั งิ ำนของ
กรรมกำรบริหำรและเจ้ำหน้ำที/่ ลูกจ้ำงผ่ำนโปรแกรมทีโ่ รตำรีจดั เตรียมกำรให้และโรแทเรียนใน
สหรัฐอเมริกำเป็ นผูจ้ ่ำยเงิน สโมสรทีอ่ ยู่นอกสหรัฐฯ ควรพิจำรณำซือ้ ประกันภัยหำกยังไม่มี ดู
รำยละเอียดเพิม่ เติมได้จำกมำตรำ 72.050 ของประมวลนโยบำยโรตำรี (Rotary Code of Policies)

การทางานกับภาคของท่าน
ผูน้ ำภำคประกอบด้วยผูว้ ่ำกำรภำค ผูช้ ่วยผูว้ ่ำกำรภำค คณะกรรมกำรภำค ผูฝ้ ึกอบรมภำค เลขำนุกำร
ภำคและอดีตผูว้ ่ำกำรภำค ซึง่ ต้องกำรให้สโมสรของท่ำนประสบควำมสำเร็จ ภำคจะสนับสนุนสโมสรใน
แนวทำงต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
• ให้คำแนะนำในเรื่องต่ำงๆ เช่น สมำชิกภำพหรือโครงกำร
• เชื่อมโยงสโมสรทีม่ ปี ั ญหำหรือมีโครงกำรทีค่ ล้ำยคลึงกัน
• ให้โอกำสในกำรเป็ นผูน้ ำและกำรบำเพ็ญประโยชน์
• สือ่ สำรข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เกีย่ วกับนโยบำย
• ประสำนงำนในโปรแกรมของโรตำรี เช่น District Grants, Global Grants, ไรลำ, กำรแลกเปลีย่ น
เยำวชน และทุนสันติภำพของโรตำรี
ผูช้ ่วยผูว้ ่ำกำรภำคเป็ นผูท้ ส่ี ำมำรถชีแ้ นะและพร้อมจะสนับสนุนสโมสรตลอดทัง้ ปี ด้วยเหตุทผ่ี ชู้ ่วยผูว้ ่ำ
กำรภำคทำงำนร่วมกับสโมสรมำกมำย จึงสำมำรถสังเกตเห็นแนวทำงกำรเข้ำถึงประเด็นปั ญหำทัวๆ
่ ไป
และแบ่งปั นควำมคิดเห็นทีจ่ ะช่วยท่ำนให้บรรลุเป้ ำหมำยและเอำชนะควำมท้ำทำยต่ำงๆ ได้

|

เป็ นผูน้ ำสโมสรของท่ำน : นำยก

คำถำมเพือ่ กำรอภิปรำย
เป้ ำหมำยส่วนตัวของท่ำนในกำรบริหำรสโมสรคืออะไร?

กำรดำเนินงำนของสโมสรหนึ่งเรื่องทีท่ ่ำนต้องกำรจะปรับปรุงให้ดขี น้ึ คืออะไร?

ท่ำนจะทำให้มนใจได้
ั่
อย่ำงไรถึงกำรปกป้ องดูแลกองทุนของสโมสรเป็ นอย่ำงดี?

กำรดำเนินงำนสโมสร
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เป็ นผูน้ าสโมสรของท่าน: นายก
พนักงานโรตารีสากล

Rotary.org เป็ นหน้าตาของโรตารีทแ่ี สดงต่อสาธารณชน ออกแบบมาเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สาธารณชน

My Rotary (rotary.org/myrotary) มีขอ้ มูลรายละเอียดมากขึน้ สาหรับโรแทเรียนและครอบครัวโรตารี ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องลงชื่อเข้าใช้ (sign in) เพื่อ
เข้าถึงเนื้อหาบางอย่าง แต่การมีบญ
ั ชี My Rotary ทาให้สามารถดูและเข้าถึงข้อมูลทีจ่ ดั ให้ตามบทบาทในโรตารีของท่าน

โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์สามารถจัดการและจัดทาประวัติ My Rotary ของตน และเชื่อมโยงรวมทัง้ สือ่ สารข้อมูลถึงกันโดยตรงโดยมิตอ้ งใช้
อีเมลส่วนตัว

Rotary.org

My Rotary

Profile and
Connections

Rotary Showcase ทาให้โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์สามารถแบ่งปั นเรือ่ งราวของโครงการทีป่ ระสบความสาเร็จ รูปภาพและวิดโี อ บ่งชีผ้ รู้ ว่ ม
โครงการและรายงานการบริจาคให้โครงการซึง่ ทาให้เห็นผลกระทบทัวโลกของโรตารี
่
ข้อมูลสามารถ synchronize กับ Rotary Club Central

Rotary Showcase

โรแทเรียนสามารถจัดทาเอกสารต่างๆ ตามความต้องการและดาวน์โหลดเอกสารทีใ่ ช้ Rotary voice and visual identity guidelines แบบใหม่ได้

เป็ นทีส่ าหรับการทาคุณสมบัตขิ องภาคและสมัครขอรับทุน District Grant และ Global Grant

จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับ E-Learning เพื่อช่วยให้โรแทเรียนและผูอ้ ่นื เรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆ เตรียมตัวสาหรับบทบาทผูน้ า และใช้เครือ่ งมือโรตารีเพื่อ พนักงานโรตารีสากล
ทาให้บรรลุเป้ าหมาย

Brand Center

Grant Center

Learning
Center

โรแทเรียนทีส่ มัครทุน
สนับสนุน

learn@rotary.org

grants@rotary.org

graphics@rotary.org

website@rotary.org

โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์สามารถลงทะเบียนการประชุมใหญ่โรตารี (Rotary Convention) และเรียนรูเ้ กีย่ วกับงานกิจกรรมทีก่ าลังจะเกิดขึน้ ได้ พนักงานโรตารีสากล

งานสาคัญต่างๆ

พนักงานโรตารีสากล

cds@rotary.org

social@rotary.org

Rotary Club Central Rotary Club Central ทาให้ผนู้ าสโมสรสามารถใส่ขอ้ มูลและอัพเดทเป้ าหมายสมาชิกภาพ การบาเพ็ญประโยชน์ และการบริจาคให้มลู นิธิ ซึง่ ผูน้ า ผูน้ าสโมสรและภาค
ภาคสามารถดูและแก้ไขได้ ผูน้ ามีสทิ ธิเข้
์ าถึงข้อมูลในปี ก่อนหน้า ปี ทท่ี าหน้าที่ และปี หลังจากนัน้ โรแทเรียนทุกคนสามารถดูเป้ าหมายสโมสรของ
ตนได้ สามารถนาข้อมูลโครงการบาเพ็ญประโยชน์จาก Grant Center และ Rotary Showcase มาได้

โรแทเรียนและ
โรทาแรคเทอร์

ผูน้ าสโมสรโรตารีและ
นายกสโมสรโรทาแรคท์

Rotary Ideas ทาให้สโมสรโรตารีหรือโรทาแรคท์สามารถหาทรัพยากรสาหรับโครงการบาเพ็ญประโยชน์ได้ เช่น ผูร้ ว่ มโครงการ อาสาสมัคร หรือ
วัสดุอุปกรณ์และการบริจาคเงินโดยตรงผ่าน PayPal สามารถโพสต์รายชื่อโครงการบนเว็บไซต์ของสโมสรหรือภาคได้ และไซต์น้ีเปิ ดกว้างสาหรับ
สาธารณชน ผูน้ าควรใช้ไซต์น้ีหาดูโครงการเพื่อทาโครงการร่วมกัน และเพื่อการบริจาคอื่นๆ ให้แก่โครงการในชุมชนโรตารี

Rotary Ideas

social@rotary.org

โรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ social@rotary.org
และศิษย์เก่าโปรแกรม

social@rotary.org

website@rotary.org

ต้องการความ
ช่วยเหลือ?

Discussion Groups เป็ นทีใ่ ห้โรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ ผูร้ บั ทุนสันติภาพโรตารี และศิษย์เก่าได้แบ่งปั นประสบการณ์และความคิดเห็นกับสมาชิกครอบครัวโรตารีจาก
ทัวโลก
่
Discussion Group ทุกกลุ่มจะอยูท่ ่ี My Rotary (ต้องลงชื่อเข้าใช้) เข้าร่วมกับกลุ่มที่มอี ยูห่ รือเริม่ กลุ่มใหม่ตามความสนใจของท่านได้

โรแทเรียนและ
โรทาแรคเทอร์

พนักงานโรตารีสากล

คืออะไร?

ใครจะเพิ่ ม/ปรับเนื้ อหา
ให้เป็ นปัจจุบนั ได้?

เครื่องมือ

เครื่องมือออนไลน์ ของโรตารี

ภาคผนวก 3

บันทึกเกี่ยวกับการดาเนิ นงานสโมสร

กำรดำเนินงำนสโมสร
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ท่านจะค้นหา
เครือ� งมือทีต� อ้ งการ
เพือ� ส่งเสริมสโมสรได้จากทีใ� ด?

BRAND CENTER
มีทุกเรือ� งในทีเ� ดียว
WWW.ROTARY.ORG/MYROTARY

บทที่ 5

กำรทำให้สมำชิกภำพเข้มแข็ง

วำงแผนงำนกำร
ประชุมและกิจกรรม
ในระหว่ำงเดือนแห่ง
กำรบริกำรเยำวชน
(Youth Service
Month) (พฤษภำคม)
และเดือนแห่งกำร
พัฒนำสมำชิกภำพ
และสโมสรใหม่
(Membership and
New Club
Development
Month) (สิงหำคม)

หำกท่ำนอุปถัมภ์
สโมสรใหม่ เพจ
Start a Club ที่
My Rotary สำมำรถ
ช่วยท่ำนได้

สมำชิกสโมสรทีม่ สี ว่ นร่วมและกระตือรือล้นจะสำมำรถบำเพ็ญประโยชน์แก่ชมุ ชนท้องถิน่ และทัวโลก
่
สนับสนุนงำนของมูลนิธโิ รตำรีและพัฒนำผูน้ ำในอนำคตได้ แต่สงิ่ สำคัญทีส่ ดุ คือ สมำชิกเหล่ำนัน้ ทำให้
สโมสรเป็ นทีส่ นุกสนำนสำหรับสมำชิกทุกคน
ทำให้แน่ใจว่ำสมำชิกภำพของท่ำนแสดงถึงวิชำชีพและวัฒนธรรมทีห่ ลำกหลำยของชุมชน สมำชิกภำพที่
หลำกหลำยไม่เพียงดึงดูดควำมสนใจของผูส้ มัครทีม่ ศี กั ยภำพเท่ำนัน้ แต่ยงั ช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและให้
ควำมชำนำญรวมทัง้ ประสบกำรณ์ทส่ี โมสรต้องกำรเพื่อทำให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงในทำงทีด่ ขี น้ึ แก่ชมุ ชน

หน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรพัฒนำสมำชิกภำพ
ในฐานะนายกรับเลือก
แต่งตัง้ และประชุมกับคณะกรรมกำรสมำชิกภำพ
ของท่ำน ทำให้มนใจว่
ั ่ ำมีกำรรำยงำนชื่อที่
My Rotary และส่งเสริมให้พวกเขำเข้ำร่วมกำร
สัมมนำสมำชิกภำพของภำค

ในฐานะนายก
นำโดยกำรทำเป็ นตัวอย่ำง : เสนอชื่อสมำชิกใหม่
และส่งเสริมให้สมำชิกแต่ละคนทำเช่นเดียวกัน

ประเมินสมำชิกภำพของสโมสร และวิเครำะห์
แนวโน้ม

ปรับปรุงนโยบำยและกำรปฏิบตั งิ ำนให้ทนั สมัย ทำ
ให้มคี วำมยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผูม้ วี ชิ ำชีพในปั จจุบนั

ประเมินควำมพึงพอใจของสมำชิกต่อสโมสร และ
ทำงำนร่วมกับทีมผูน้ ำเพื่อเพิม่ ควำมยืดหยุ่นของ
สโมสร

ดำเนินรูปแบบกำรประชุมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดควำม
สนใจและทำให้สมำชิกมีสว่ นร่วม

กำหนดเป้ ำหมำยสมำชิกภำพประจำปี ของสโมสรที่ ประสำนควำมพยำยำมของคณะกรรมกำรสมำชิก
Rotary Club Central และจัดวำงเป้ ำหมำยให้เป็ น ภำพเพื่อพัฒนำแนวทำงทีจ่ ะทำให้สมำชิกมีสว่ น
แนวเดียวกันกับเป้ ำหมำยของภำค
ร่วม
กำรทำให้สมำชิกภำพเข้มแข็ง
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ในฐานะนายกรับเลือก
ส่งเสริมกำรอบรมแก่สมำชิกในทุกขัน้ ตอน ทัง้
สมำชิกใหม่และสมำชิกปั จจุบนั
หำโอกำสในกำรอุปถัมภ์สโมสรใหม่ในพืน้ ทีข่ อง
ท่ำน
กำหนดกลยุทธ์ในกำรทำให้ศษิ ย์เก่ำมีสว่ นร่วมใน
งำนและกิจกรรมของสโมสร

ในฐานะนายก
จัดกำรประชุมกิจกรรมสโมสรเกีย่ วกับกลยุทธ์ท่ี
เป็ นผลสำเร็จในกำรดึงดูดควำมสนใจสมำชิกใหม่
ทำงำนสูก่ ำรเป็ นผูแ้ ทนของควำมหลำกหลำยใน
ชุมชนอย่ำงเต็มรูปแบบในสโมสร
ยกย่องสมำชิกสโมสรทีอ่ ุปถัมภ์สมำชิกใหม่
ยกย่องสมำชิกทีบ่ ริจำคให้แก่สโมสร
จัดกำร Membership Leads ในระบบออนไลน์
หรือมอบหมำยควำมรับผิดชอบให้ใครคนหนึ่งใน
สโมสร

หำกกรรมกำรสมำชิก
ภำพไม่สำมำรถร่วม
สัมมนำสมำชิกภำพ
ของภำคได้ สำมำรถ
เรียนรูห้ ลักสูตร
สมำชิกภำพออนไลน์
ได้แทนที่ Learning
Center

บอกรับเป็ นสมำชิก
จดหมำยข่ำว
อิเลคทรอนิก
Membership
Minute และเข้ำร่วม
Discussion Group
(กลุ่มสนทนำ) กำร
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ใน
เรื่องสมำชิกภำพ
(Membership Best
Practices) ที่
My Rotary
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คณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร
กำรทำให้สมำชิกภำพมีควำมเข้มแข็งเป็ นเรื่องทีม่ คี วำมสำคัญทำงกลยุทธ์ลำดับแรกของโรตำรี
คณะกรรมกำรสมำชิกภำพของสโมสรมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรดำเนินแผนพัฒนำสมำชิกสภำพ ซึง่ ควร
จะจัดกำรกับปั ญหำควำมท้ำทำยและควำมเข้มแข็งทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของสโมสร
บทบำทหลักของคณะกรรมกำร คือ กำรดึงดูดควำมสนใจ ทำให้มสี ว่ นร่วม และให้ควำมรูแ้ ก่สมำชิก
สโมสรของท่ำนอำจจะแก้ไขข้อบังคับของสโมสรเพื่อแสดงให้เห็นควำมรับผิดชอบพิเศษเฉพำะของ
คณะกรรมกำรสมำชิกภำพและเพิม่ เติมคณะอนุกรรมกำรตำมทีต่ อ้ งกำร ดูตวั อย่ำงโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรทีภ่ ำคผนวก 1
คณะกรรมกำรสมำชิกภำพควรประกอบด้วยสมำชิกสโมสร 5-15 คน หรืออย่ำงน้อย 10% ของสมำชิกทีม่ ี
ควำมสัมพันธ์แน่นแฟ้ นกับชุมชนในทุกสำขำและมีควำมสนใจในกำรช่วยสร้ำงประสบกำรณ์กำรเป็ น
สมำชิกทีด่ ขี น้ึ ให้แก่สมำชิกสโมสร ชอบทำงำนกับผูอ้ ่นื แสดงถึงควำมหลำกหลำยของสมำชิกสโมสรและ
ชุมชน รวมทัง้ มีควำมรูเ้ กีย่ วกับโรตำรีอย่ำงดี กรรมกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ประธำนสมำชิกภำพควรเข้ำ
ร่วมสัมมนำสมำชิกภำพของภำค เพื่อเรียนรูว้ ธี ใี ช้งำนเครื่องมือออนไลน์ของโรตำรี และแบ่งปั นควำม
คิดเห็นในกำรพัฒนำสมำชิกภำพ ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมทีภ่ ำคผนวก 2 และ 3
ตรวจสอบกับคณะกรรมกำรสมำชิกภำพอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อเรียนรูว้ ่ำพวกเขำจะดำเนินกลยุทธ์ใหม่ๆ
อะไรบ้ำงเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยสมำชิกภำพของสโมสร คณะกรรมกำรสมำชิกภำพมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ
ดังนี้
• บ่งชีส้ มำชิกทีค่ ำดหวัง
• แนะนำพวกเขำแก่โรตำรีและสโมสร
• เชิญให้มำร่วมหำกมีควำมเหมำะสมดีกบั สโมสร
• ทำให้สมำชิกใหม่และสมำชิกทีม่ อี ยู่แล้วมีสว่ นร่วม
ดูภำคผนวก 4: รำยกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรสมำชิกภำพของสโมสร เพื่อดูขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับ
กำรใช้ขนั ้ ตอนต่ำงๆ เหล่ำนัน้

เป็ นผูน้ ำสโมสรของท่ำน : นำยก

ประเมินสโมสรของท่าน
ก่อ นที่จะก ำหนดเป้ ำหมำยสมำชิก ภำพ ควรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิด กับ คณะกรรมกำรสมำชิก ภำพเพื่อ
ประเมินสโมสรของท่ำน สำมำรถเริม่ ต้นด้วยกำรวิเครำะห์แนวโน้ มสมำชิกภำพของสโมสรเพื่อให้เข้ำใจ
ปั ญ หำท้ำทำยในปั จจุบ ัน สโมสรรับสมำชิกใหม่ก่คี นในแต่ ละปี ? สูญ เสียสมำชิกไปกี่คน? ใช้รำยงำน
สมำชิกภำพที่ My Rotary และ Rotary Club Central เพื่อดูแนวโน้มสมำชิกภำพและปรึกษำกับผูว้ ่ำกำร
ภำค ผูช้ ่วยผูว้ ่ำกำรภำค ประธำนสมำชิกภำพของภำค หรือผูป้ ระสำนงำนโรตำรี (Rotary coordinator)
ลงทะเบียนกำรสัมมนำ
ออนไลน์ (webinar) ใน
เรื่องสมำชิกภำพที่
กำลังจะมีขน้ึ หรือดู
บันทึกกำรสัมมนำ
ทีผ่ ำ่ นมำแล้วที่
rotary.org/webinars

ต่อไปเป็ นกำรตรวจสอบสถำนภำพของสโมสรโรตำรี (Rotary Club Health Check) ให้เสร็จสมบูรณ์กบั
ผูน้ ำสโมสร และอภิปรำยผลทีไ่ ด้รบั พิจำรณำร่วมกันในกลุ่มว่ำสโมสรสำมำรถปรับปรุงในเรื่องใดได้บำ้ ง
ในกำรทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลจำกสมำชิก ต้องใช้แบบสำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิก (Member Satisfaction
Survey) และรวบรวมคำแนะนำจำกสมำชิกเข้ำไว้ในแผนสมำชิกภำพของท่ำนด้วย
เมื่อท่ำนประเมินแนวโน้มสมำชิกภำพของสโมสรและร่ำงเป้ ำหมำยด้ำนสมำชิกภำพแล้ว ต้องใส่เป้ ำหมำย
ที่ Rotary Club Central และสร้ำงแผนปฏิบตั กิ ำรเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยนัน้
หลักสูตร Is Your Club Healthy? ที่ Learning Center สำมำรถช่วยท่ำนได้ในกำรบ่งชีโ้ อกำสทีจ่ ะเติบโต
และยังยื
่ น ไปพร้อมๆ กับกลยุทธ์ในกำรปรับปรุงเรื่องต่ำงๆ เหล่ำนัน้

ความหลากหลาย
สโมสรทีม่ ลี กั ษณะของควำมหลำกหลำย จะมีควำมน่ำสนใจและมีควำมหมำยมำกกว่ำ สโมสรทีม่ คี วำม
หลำกหลำยจะสำมำรถดึงดูดกลุม่ ของผูม้ ปี ระสบกำรณ์และควำมรูเ้ พื่อสร้ำงกำรเปลีย่ นแปลงในทำงทีด่ ใี น
ชุมชนได้มำกกว่ำ
กำรมีผแู้ ทนทีม่ คี วำมแตกต่ำงกันของสโมสรในด้ำนอำยุ เพศ เชือ้ ชำติและวิชำชีพ ควรจะหลำกหลำย
พอๆ กับในชุมชน ใช้กำรประเมินควำมหลำกหลำยของสมำชิกและกำรประเมินประเภทอำชีพเพื่อ
ประเมินควำมหลำกหลำยของสโมสร แล้วจึงเรียนรูห้ ลักสูตร Building a Diverse Club ที่ Learing
Center เพื่อดูว่ำจะทำให้สโมสรมีควำมหลำกหลำยได้อย่ำงไร
นโยบำยของโรตำรีหำ้ มมิให้มกี ำรจำกัดสมำชิกภำพในเรื่องของเพศ เชือ้ ชำติ สีผวิ ควำมเชื่อทำงศำสนำ
เฉลิมฉลองสมำชิกใหม่ หรือแหล่งกำเนิด ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในข้อบังคับโรตำรีสำกล
โดยกำรจัดพิธรี บั
สมำชิกใหม่ทม่ี ี
ควำมหมำย ดูแนวคิด
ได้จำกคูม่ อื แนะนำ
สมำชิกใหม่ให้รจู้ กั
โรตำรี: คำแนะนำเพื่อ
กำรปฐมนิเทศ
(Introducing New
Members to Roatry:
An Orientation
Guide)

การดึงดูดความสนใจสมาชิก
สมำชิกใหม่สำมำรถนำควำมกระตือรือร้นใหม่ๆ มำสู่สโมสร แนวควำมคิดสดใหม่ และพลังแห่งควำม
กระตือรือร้น ศักยภำพทีเ่ พิม่ ขึน้ ในกำรบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน และผูน้ ำทีม่ ศี กั ยภำพในอนำคต ซึง่
ทัง้ หมดนี้จะสำมำรถช่วยทำให้มนใจในควำมส
ั่
ำเร็จของสโมสรในระยะยำว
ควรทำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรสมำชิกภำพ ดังนี้
• ทำโครงกำรทีม่ นี วัตกรรมซึง่ ก่อให้เกิดควำมสนใจหรือสนองตอบควำมต้องกำรเร่งด่วนในชุมชน
• ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรโดยกำรใช้สอ่ื ทำงสังคม กำรตลำดแบบขำยตรงและสือ่ ในท้องถิน่ เพื่อแสดงถึง
ผลกระทบของสโมสรต่อชุมชน
• มุ่งเป้ ำหมำยไปยังสมำชิกของกลุ่มหรือผูม้ วี ชิ ำชีพในชุมชนทีย่ งั ไม่มผี แู้ ทนในสโมสรของท่ำน
กำรทำให้สมำชิกภำพเข้มแข็ง
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•
•
•
•

ติดต่อกับศิษย์เก่ำโรตำรี
เชิญสมำชิกทีค่ ำดหวังมำร่วมในงำนกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆ
ปรับปรุงแผ่นพับของสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ เพื่อแจกจ่ำยให้แก่ผูท้ ม่ี ำเยือนในกำรประชุม
จัดงำนกิจกรรมสมำชิกทีค่ ำดหวัง เพื่อช่วยให้สมำชิกในชุมชนได้คน้ พบโรตำรี

หลักสูตร Attracting New Members ที่ Learning Center ให้แนวควำมคิดในกำรติดต่อกับผูท้ ค่ี ำดว่ำจะ
มำเป็ นสมำชิกใหม่ในชุมชน

การจัดการ Membership Leads
โรตำรีได้รบั membership leads นับพันๆ จำกผูค้ นทัวโลกที
่
ส่ นใจเข้ำร่วมในโรตำรี Leads เหล่ำนี้มำ
จำกสมำชิกทีค่ ำดหวังซึง่ ได้คลิก้ ปุ่ม “join” ที่ Rotary.org และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ โรตำรีมอบหมำย
แต่ละ Lead ให้แก่ภำค และภำคมอบหมำยให้สโมสรทีม่ แี นวโน้มว่ำจะเป็ นไปตำมควำมต้องกำรของ
บุคคลนัน้ ท่ำนและประธำนสมำชิกภำพ และเลขำนุกำร จะได้รบั อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมี Membership
Lead ทีถ่ ูกมอบหมำยให้สโมสร ท่ำนจะเข้ำถึงข้อมูลเกีย่ วกับผูส้ มัครได้ทเ่ี พจ Club Administration ที่ My
Rotary ตัดสินใจว่ำใครจะเป็ นผูจ้ ดั กำร Membership Lead ของสโมสร ต้องมันใจว่
่ ำได้ตดิ ตำมทันทีโดย
กำรติดต่อกับสมำชิกทีค่ ำดหวังหรือขอให้ภำคส่งต่อบุคคลนัน้ ให้สโมสรอื่นต่อไป หำกทีมงำนของท่ำน
ตัดสินใจว่ำไม่เหมำะสม ต้องสร้ำงประสบกำรณ์ทด่ี ใี ห้แก่สมำชิกทีค่ ำดหวัง ถึงแม้ว่ำในทีส่ ดุ แล้วเขำจะ
ไม่ได้เข้ำร่วมในโรตำรีกต็ ำม
กำรทีจ่ ะเข้ำใจ Membership Lead ได้ดมี ำกขึน้ ควรเรียนรู้ Online Membership Leads ที่ Learning
Center ของโรตำรี

การทาให้สมาชิกมีส่วนร่วม

กำรจะช่วยหำ
สมำชิกทีม่ อี ำยุน้อย
เข้ำสูส่ โมสร ต้องใช้
ชุดเครื่องมือ
Engaging Younger
Professionals ทีม่ ี
เคล็ดลับในกำร
เชื่อมโยงกับผูฟ้ ั งที่
มีอำยุน้อย
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กำรทำให้สมำชิกสโมสรในปั จจุบนั มีสว่ นร่วมมีควำมสำคัญเทียบเท่ำกับกำรดึงดูดควำมสนใจสมำชิกใหม่
ในกำรทำให้สมำชิกมีสว่ นร่วมต้องให้พวกเขำเข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ มอบหมำยบทบำทผูน้ ำและสือ่ สำร
กับพวกเขำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อทีจ่ ะช่วยในกำรใช้กลยุทธ์กำรรักษำสมำชิกของสโมสร ต้องสอบถำม
สมำชิกเก่ำว่ำเหตุใดจึงลำออกและบ่งชีจ้ ุดแข็ง จุดอ่อนของสโมสรโดยกำรใช้ Retention Assessment
and Analysis.
สมำชิกทีม่ คี วำมสนใจจะอุทศิ ตน มีควำมกระตือรือร้น และมีแรงกระตุน้ จะทำให้กจิ กรรมของสโมสรมี
ควำมสนุกสนำนและมีประสิทธิภำพยิง่ ขึน้ และพวกเขำยังจะเชิญสมำชิกทีค่ ำดหวังเข้ำมำร่วมในสโมสร
อีกด้วย
เมื่อสมำชิกให้ควำมสำคัญกับสโมสรโรตำรีของพวกเขำเป็ นลำดับแรกเหนือกิจกรรมอื่นๆ พวกเขำจะ
เป็ นสมำชิกต่อไป เรียนรูส้ งิ่ ทีส่ มำชิกชอบและไม่ชอบเกีย่ วกับสโมสร โดยกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
สมำชิก ใช้ผลทีไ่ ด้รบั เพื่อปรับปรุงประสบกำรณ์ของสโมสร ดูควำมคิดเห็นเพิม่ เติมในกำรทำให้สโมสรมี
ประสิทธิภำพ สนุกสนำนและมีควำมสัมพันธ์กนั ได้จำกเอกสำรเป็ นสโมสรทีต่ ่นื ตัวอยู่เสมอ: แผนผูน้ ำ
สโมสรของท่ำน (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan) ซึง่ มีวธิ ปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ในกำรทำให้
สโมสรเข้มแข็ง เอกสำรนี้จดั ทำตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภูมภิ ำคทัวโลก
่
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ใช้เอกสำรปฏิบตั งิ ำน
สร้ำงแผนผูน้ ำสโมสร
ของท่ำน (Creating
Your Club
Leadership Plan)
เพื่อสร้ำงแผนงำนของ
ท่ำนเอง

จัดให้สมำชิกใหม่มสี ว่ นร่วมทันทีทเ่ี ข้ำมำร่วมกับสโมสร ดูเอกสำรสำนสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั ่ น (Connect for
Good) ซึง่ อธิบำยถึงแนวทำงมอบหมำยทีท่ ำให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงในสโมสร ชุมชนและโลกโรตำรี
สมำชิกทุกคนในสโมสรควรมีบทบำททีก่ ระตือรือร้นในกำรแนะนำและต้อนรับสมำชิกใหม่ ดูควำมคิดเห็น
จำกหลักสูตร Kick-start Your New Member Orientation ที่ Learning Center ของโรตำรี
หำกท่ำนมีคำถำม ขอให้ปรึกษำหำรือกับผูช้ ว่ ยผูว้ ่ำกำรภำค ผูป้ ระสำนงำนโรตำรี นำยกเพิง่ ผ่ำนพ้น หรือ
ผูแ้ ทนฝ่ ำยสนับสนุนสโมสรและภำค (CDS) หลักสูตร Best Practices for Engaging Members ที่
Learning Center สำมำรถช่วยได้เช่นกัน

การติดต่อเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า

บอกรับเป็ นสมำชิก
จดหมำยข่ำว
อิเลคทรอนิก
Reconnect รำย
3 เดือน เพื่อเรียนรู้
เกีย่ วกับกิจกรรม
งำนและข่ำวสำร
ของศิษย์เก่ำ

เจ้ำหน้ำทีส่ โมสร
สำมำรถเข้ำถึง
รำยงำน Program
Participants and
Alumni Report ซึง่
จะมีช่อื รำยละเอียด
โปรแกรม และ
ข้อมูลกำรติดต่อกับ
อดีตผูร้ ่วมโปรแกรม
โรตำรีทงั ้ หมดที่
เกีย่ วข้องกับภำค
ของท่ำน

สโมสรของท่ำนมีทรัพย์สนิ ทีม่ คี ำ่ เป็ นศิษย์เก่ำโรตำรีนบั พันๆ คนซึง่ เข้ำร่วมในโปรแกรมโรตำรี พวกเขำ
เป็ นผูส้ นับสนุนโรตำรีทม่ี พี ลัง รวมทัง้ เป็ นสมำชิกและผูบ้ ริจำคทีค่ ำดหวัง ศิษย์เก่ำโปรแกรมโรตำรีหมำย
รวมถึงผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมในโปรแกรมต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
• อินเทอร์แรคท์
• โรทำแรคท์
• กำรแลกเปลีย่ นเยำวชนโรตำรี
• กำรแลกเปลีย่ นบริกำรชนรุ่นใหม่
• รำงวัลผูน้ ำเยำวชนโรตำรี (RYLA)
• ทุนสันติภำพโรตำรี
• ทุนกำรศึกษำโรตำรี (ให้ทุนผ่ำน Global Grants และ District Grants)
• ทีมฝึกอบรมอำชีพ (สมำชิกและหัวหน้ำทีม)
• ทุนกำรศึกษำเพื่อทำหน้ำทีท่ ตู สันถวไมตรี
• ทุนสนับสนุนสำหรับอำจำรย์มหำวิทยำลัย
• กลุ่มศึกษำแลกเปลีย่ น (สมำชิกและหัวหน้ำทีม)
• อำสำสมัครโรตำรี
• โปรแกรมทุนกำรศึกษำของสโมสรหรือภำค
เชิญศิษย์เก่ำมำเป็ นสมำชิก หำกพวกเขำยังไม่พร้อมทีจ่ ะเข้ำร่วมในโรตำรี ควรสนับสนุนให้มสี ว่ นร่วมใน
งำนและกิจกรรมต่ำงๆ ของสโมสร ใช้ควำมชำนำญของพวกเขำโดยขอคำแนะนำสำหรับโครงกำรต่ำงๆ
ศิษย์เก่ำทีม่ สี ว่ นร่วมเสมอมักจะเป็ นสมำชิกในอนำคต ศิษย์เก่ำสำมำรถช่วยสโมสรได้ดงั นี้
• ติดต่อกับสโมสรในประเทศอื่นๆ เพื่อกำรบำเพ็ญประโยชน์และมิตรภำพ
• ส่งเสริมโรตำรีโดยกำรแบ่งปั นเรื่องรำวของตนเกีย่ วกับศักยภำพของโรตำรีทเ่ี ปลีย่ นแปลงชีวติ ได้กบั
สมำชิกสโมสรและสือ่ ต่ำงๆ
• ส่งเสริมมิตรสหำยให้มสี ว่ นร่วมในโปรแกรมโรตำรี
• คัดเลือก เตรียมกำร และเป็ นเจ้ำภำพให้แก่ผรู้ ว่ มโปรแกรมต่ำงๆ
โรตำรีมเี ครือข่ำยทัวโลกที
่
ม่ พี ลังสำหรับศิษย์เก่ำ รวมทัง้ ผูน้ ำชุมชนและผูน้ ำธุรกิจซึง่ สำมำรถเป็ น
ทรัพยำกรทีย่ งิ่ ใหญ่สำหรับกำรทำงำนในวิชำชีพของพวกเขำ เน้นถึงควำมสำคัญของโอกำสและ
ประโยชน์ในกำรเข้ำร่วมในโรตำรีเมื่อพูดคุยกับศิษย์เก่ำเกีย่ วกับกำรมีสว่ นร่วมในสโมสรของท่ำน
กำรทำให้สมำชิกภำพเข้มแข็ง

|

คำถำมเพือ่ กำรอภิปรำย
ท่ำนจะทำอย่ำงไรให้สมำชิกมีสว่ นร่วม?

ท่ำนจะช่วยให้สโมสรมีควำมยืดหยุ่นมำกขึน้ ได้อย่ำงไร?

ท่ำนจะดึงดูดควำมสนใจสมำชิกใหม่มำสูส่ โมสรได้อย่ำงไร?

|
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ภาคผนวก 4

รายการตรวจสอบสาหรับคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร
บทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรรมกำรสมำชิกภำพของสโมสรคือ กำรบันทึกและดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั กิ ำรเพื่อดึงดูดควำม
สนใจและทำให้สมำชิกมีสว่ นร่วม คณะกรรมกำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพควรจะประกอบด้วยสมำชิกทีม่ แี รงจูงใจ 5-15 คน ทีจ่ ะ
ชีแ้ นะกำรดำเนินแผนงำนสมำชิกภำพของสโมสร องค์ประกอบของคณะกรรมกำรควรจะช่วยให้เกิดควำมต่อเนื่องจำกปี หนึ่ง
ไปถึงปี ต่อไป และควรจะเป็ นผูแ้ ทนควำมหลำกหลำยของสมำชิกภำพในสโมสรและชุมชนของท่ำนอย่ำงเต็มที่
1. บ่งชี้ (Identify)
 ทำกำรประเมินควำมหลำกหลำยของสมำชิกและประเมินประเภทอำชีพ ซึง่ อยู่ในเอกสำรเครื่องมือประเมิน
สมำชิกภำพ (Membership Assessment Tools) ทุกปี บ่งชีบ้ ุคคลในชุมชนทีจ่ ะเติมเต็มช่องว่ำงในเรื่องสมำชิก
ภำพของสโมสรหรือแสดงควำมสนใจในอุดมกำรณ์ของโรตำรี
 ให้สมำชิกทุกคนกรอกเอกสำรปฏิบต
ั งิ ำนเรื่องกำรบ่งชีส้ มำชิกทีค่ ำดหวังอย่ำงน้อยทุกปี
 ไปที่ Club Administration ใน My Rotary อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อจัดกำร Member leads ทีส
่ โมสรได้รบั มอบหมำย
 ประชุมอย่ำงน้อยทุกเดือนเพื่อพิจำรณำสมำชิกทีค
่ ำดหวังและสถำนภำพในกระบวนกำรสมำชิกภำพ
 ให้สมำชิกปั จจุบน
ั ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยทำหน้ำทีย่ กระดับสมำชิกทีค่ ำดหวังไปสูข่ นั ้ ต่อไปของกระบวนกำรสมำชิกภำพ
2. แนะนา (Introduce)
 คัดเลือกสมำชิกสโมสรทีเ่ หมำะสมทีส
่ ดุ ให้มสี ว่ นร่วมกับสมำชิกทีค่ ำดหวัง ต้องจดจำเรื่องทีส่ มำชิกทีค่ ำดหวัง
สนใจเป็ นพิเศษและอธิบำยว่ำสโมสรจะช่วยให้พวกเขำทำตำมควำมปรำรถนำได้อย่ำงไร
 จัดงำนกิจกรรมสำหรับสมำชิกทีค
่ ำดหวังเป็ นระยะ เพื่อแนะนำพวกเขำให้รจู้ กั โรตำรี สโมสรของท่ำน และคุณค่ำ
หลักของเรำ
 เชิญบุคคลทีบ
่ ่งชีว้ ่ำเป็ นสมำชิกคำดหวังให้เข้ำร่วมในโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์หรือกำรประชุม
 แจ้งให้สมำชิกคำดหวังทีม
่ คี ุณสมบัตไิ ด้รบั ทรำบเกีย่ วกับสโมสรของท่ำน ควำมคำดหวังในกำรประชุมและโอกำส
ในกำรเป็ นเครือข่ำย โอกำสทำงสังคมและกำรบำเพ็ญประโยชน์ทส่ี โมสรมีให้
3. เชิ ญชวน (Invite)
 มอบหมำยสมำชิกสโมสรทีเ่ หมำะสมให้เชิญชวนสมำชิกทีค
่ ำดหวังเข้ำร่วมในสโมสร
 จัดพิธรี บ
ั สมำชิกใหม่ทม่ี คี วำมหมำยโดยเชิญครอบครัวมำร่วมและให้ทงั ้ สโมสรมีสว่ นร่วม
 มอบชุดต้อนรับสมำชิกใหม่ทม
่ี ที รัพยำกรเกีย่ วกับโรตำรีและสโมสรซึง่ เป็ นประโยชน์แก่สมำชิกใหม่
 เฉลิมฉลองกำรมีสมำชิกใหม่เพิม
่ ขึน้ ในสโมสร ประกำศทำงเว็บไซต์ของสโมสร เพจโซเซียลมีเดีย และจดหมำยข่ำว
4. ทาให้มีส่วนร่วม (Engage)
 ต้อนรับสมำชิกใหม่โดยจัดโปรแกรมกำรปฐมนิเทศ และโดยกำรทำให้มส
ี ว่ นร่วมในสโมสร
 แต่งตัง้ พีเ่ ลีย
้ งให้สมำชิกใหม่แต่ละคนเพื่อแบ่งปั นควำมเชีย่ วชำญด้ำนวิชำชีพ ควำมรูเ้ กีย่ วกับชุมชน และข้อมูล
ข่ำวสำรของโรตำรี
 ทำให้สมำชิกสโมสรแต่ละคนมีสว่ นร่วมในโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์หรือในคณะกรรมกำรสโมสร
 ตรวจสอบกับสมำชิกทุกคนโดยใช้แบบกำรสำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิกอย่ำงน้อยปี ละหนึ่งครัง้
กำรทำให้สมำชิกภำพเข้มแข็ง

|

บันทึกการทาให้สมาชิ กภาพเข้มแข็ง

|
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บทที่ 6

กำรส่งเสริมโรตำรี

ควำมสำมำรถของเรำในกำรแก้ไขปั ญหำทีท่ ำ้ ทำยโลกอย่ำงยิง่ ทัง้ ในท้องถิน่ และทัวโลกได้
่
มำจำกพลังร่วม
ของสมำชิก 1.2 ล้ำนคน จงจินตนำกำรสิง่ ทีเ่ รำจะสำมำรถทำสำเร็จได้ดว้ ยสมำชิกจำนวนมำกขึน้ และกำร
สนับสนุนจำกชุมชนทีม่ ำกขึน้ ด้วย กำรส่งเสริมโรตำรีและงำนทีส่ โมสรทำเพื่อปรับปรุงชุมชนให้ดขี น้ึ เป็ น
แนวทำงหนึ่งในกำรทำให้สโมสรเติบโตและสำมำรถหำอำสำสมัครรวมทัง้ ผูบ้ ริจำคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ได้
ท่ำนเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ ำคัญในเรื่องรำวของโรตำรี ในฐำนะนำยก ท่ำนมีโอกำสทีจ่ ะสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั
สมำชิกสโมสร ช่วยในกำรติดต่อเชื่อมโยงควำมรูแ้ ละควำมชำนำญด้ำนอำชีพทีห่ ลำกหลำยเข้ำด้วยกัน
เพื่อทำให้เกิดควำมเปลีย่ นแปลงในทำงทีด่ ขี น้ึ แก่ชุมชน บอกเล่ำเรื่องรำวเพื่อส่งเสริมสโมสรของท่ำน
ดึงดูดควำมสนใจสมำชิกใหม่ๆ และขอรับกำรสนับสนุนจำกชุมชน

หน้ำทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งภำพลักษณ์สำธำรณะ
ในฐานะนายกรับเลือก
คัดเลือกและประชุมร่วมกับคณะกรรมกำร
ภำพลักษณ์สำธำรณะของสโมสร
ทำงำนกับคณะกรรมกำรภำพลักษณ์สำธำรณะ
เพือ่ พัฒนำแผนกำรสือ่ สำร

ทบทวนควำมคิดริเริม่ เกีย่ วกับภำพลักษณ์
สำธำรณะในปั จจุบนั ที่ Rotary Club Central

ในฐานะนายก
ทำหน้ำทีเ่ ป็ นโฆษกของสโมสรต่อสือ่ มวลชน หรือ
กำหนดให้สมำชิกคนหนึ่งทำหน้ำทีโ่ ฆษก
ให้ขำ่ วครำวปั จจุบนั เกีย่ วกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
โรตำรีและควำมพยำยำมเพือ่ ชุมชนของสโมสรแก่ผนู้ ำ
ธุรกิจและผูน้ ำประชำชน ผูม้ วี ชิ ำชีพหนุ่มสำว ตลอดจน
องค์กรอืน่ ๆ
สร้ำงควำมสัมพันธ์กบั สือ่ มวลชนและองค์กรอืน่ ในท้องถิน่
ทีส่ ำมำรถให้โอกำสในกำรส่งเสริมโรตำรี

กำรส่งเสริมโรตำรี
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ในฐานะนายกรับเลือก
จัดให้สโมสรวำงแผนโครงกำรและกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นว่ำสมำชิกสโมสรเป็ น ‘คนพูดจริง
ทำจริง’ (People of Action) ทีท่ ำให้เกิดผล
กระทบ
กำหนดเป้ ำหมำยภำพลักษณ์สำธำรณะของ
สโมสรโดยกำรใช้ Rotary Club Central

ในฐานะนายก
ส่งเสริมโรตำรีแก่มติ รสหำย ครอบครัว และเพือ่ นร่วมงำน

เผยแพร่โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ที่
แสดงให้เห็นว่ำสโมสรทำให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงในชุมชน
ได้อย่ำงไร
ใช้สอ่ื ทำงสังคมเพือ่ คงกำรติดต่อกับสมำชิกในปั จจุบนั
และอดีต มิตรของโรตำรี และเพือ่ เพิม่ ควำมตระหนักของ
สโมสรในชุมชน
ใช้ทรัพยำกรที่ Brand Center เพือ่ บอกเล่ำเรือ่ งรำว
‘คนพูดจริง ทำจริง’ (People of Action) ของสโมสร

คณะกรรมการภาพลักษณ์ สาธารณะของสโมสร
คณะกรรมกำรภำพลักษณ์สำธำรณะของสโมสรพัฒนำและดำเนินแผนงำนทีจ่ ะให้ขำ่ วสำรเกีย่ วกับโรตำรี
และกิจกรรมรวมทัง้ โครงกำรของสโมสรแก่สำธำรณชน ในฐำนะนำยกสโมสร ท่ำนสำมำรถช่วย
ดำเนินกำรและประเมินควำมพยำยำมในเรื่องภำพลักษณ์สำธำรณะของสโมสร
เลือกกรรมกำรภำพลักษณ์สำธำรณะซึง่ พูดเสียงดังฟั งชัด กระตือรือร้นและมีควำมรูเ้ กีย่ วกับโรตำรีและ
สโมสรของท่ำน หำกเป็ นไปได้ ควรเลือกประธำนคณะกรรมกำรทีม่ วี ชิ ำชีพโฆษณำ กำรตลำด หรือมี
ประสบกำรณ์ดำ้ นประชำสัมพันธ์ และมีควำมสัมพันธ์ในกำรทำงำนกับสือ่ ในท้องถิน่
คณะกรรมกำรภำพลักษณ์สำธำรณะของสโมสรมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดังต่อไปนี้
• เข้ำร่วมกำรสัมมนำภำพลักษณ์ สำธำรณะของภำค และเรียนรู้กลยุทธ์ในกำรปฏิบตั ิด้ำนภำพลักษณ์
สำธำรณะอย่ำงมีประสิทธิภำพ (ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมทีภ่ ำคผนวก 2)
• พัฒนำแผนภำพลักษณ์สำธำรณะ
• กำหนดและทำงำนให้บรรลุเป้ ำหมำยภำพลักษณ์ สำธำรณะของสโมสรในปี ทจ่ี ะมำถึง (ดูส่วน Public
Image ที่ Rotary Club Central)
• ใช้ทรัพยำกรที่ Brand Center ของโรตำรีเพื่อส่งเสริมสโมสร
• ใช้ทรัพยำกรกำรรณรงค์คนพูดจริง ทำจริง (People of Action) ที่ Brand Center เพื่อเพิ่มพูนควำม
เข้ำใจของสำธำรณชนเกีย่ วกับโรตำรีและทำให้เกิดส่วนร่วมในชุมชนของท่ำน
• สร้ำงควำมตระหนักในกิจกรรมของสโมสรในหมู่สมำชิกสโมสร สือ่ และสำธำรณชน
• ส่งเสริมโครงกำรและกิจกรรมเพื่อให้เป็ นทีส่ นใจของสือ่
• ช่วยสร้ำงภำพลักษณ์สำธำรณะทีจ่ ะดึงดูดควำมสนใจของสมำชิกใหม่
กำรส่งเสริมภำพลักษณ์สำธำรณะต้องใช้เวลำ ควำมพยำยำมและกำรวำงแผน ก่อนเริม่ ต้นปี โรตำรี ขอให้
คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์สโมสรพัฒนำแผนปฏิบ ัติกำรทีบ่ ่งชี้ถงึ ผู้รบั ข่ำวสำร กลยุทธ์และเครื่องมือ
ต่ำงๆ รวมทัง้ โครงกำรและกิจกรรมทีจ่ ะทำกำรส่งเสริม ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมได้จำก Club Public Image
Committee Basics ที่ Learning Center
|

เป็ นผูน้ ำสโมสรของท่ำน : นำยก

ผูว้ ่าการภาค ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค ประธานภำพลักษณ์สำธำรณะของภาค และผูป้ ระสานงานภาพลักษณ์
สาธารณะของโรตารี (RPIC) สามารถให้คาแนะนาและช่วยสโมสรในเรื่องของภำพลักษณ์สำธำรณะ

การตอบคาถามเกี่ยวกับโรตารี
ในฐำนะนำยกสโมสร ท่ำนคือหน้ำตำของสโมสรของท่ำน ท่ำนมีโอกำสทีจ่ ะพูดต่อสำธำรณชนในงำน
กิจกรรมโครงกำร คำอุทศิ และโอกำสอื่นๆ ท่ำนควรจะสำมำรถตอบคำถำมพืน้ ฐำนด้วยคำตอบง่ำยๆ
เช่น โรตำรีคอื อะไร? โรแทเรียนคือใคร? โรตำรีทำอะไร?
ต่อไปนี้เป็ นสำรสำคัญทีจ่ ะช่วยท่ำนในกำรพัฒนำประเด็นสำคัญก่อนกำรให้สมั ภำษณ์กบั สือ่ และเตรียม
สุนทรพจน์สำหรับผูฟ้ ั งภำยนอก

สารลาดับแรกในการเกริ่ นนา
• ทุกวันนี้ ในชุมชนของเรำและชุมชนทัวโลก
่
เพื่อนบ้ำนของเรำกำลังเผชิญเรื่องท้ำทำยทีย่ ำกลำบำก
เช่น ควำมขัดแย้ง โรคภัยไข้เจ็บ และกำรขำดแคลนน้ำสะอำด สุขอนำมัย กำรศึกษำ และโอกำสใน
เรื่องของเศรษฐกิจ

สารสนับสนุน
• โรแทเรียนมีวสิ ยั ทัศน์ในเรื่องทีเ่ ป็ นไปได้สำหรับเพื่อนบ้ำนของพวกเขำ โรแทเรียนระดมกำลังผูน้ ำอื่นๆ
และผูเ้ ชีย่ วชำญเพื่อลงมือปฏิบตั แิ ละทำจนสำเร็จ

เกี่ยวกับโรตารี – สารสาคัญ
• โรแทเรียนคือคนทีพ่ ดู จริง ทำจริง (People of Action) ซึง่ ถูกขับเคลื่อนโดยควำมปรำรถนำทีจ่ ะสร้ำงโอกำส
ทำให้ชมุ ชนเข้มแข็ง และค้นหำแนวทำงแก้ไขเรื่องท้ำทำยทีย่ ำกลำบำกซึง่ มีผลกระทบต่อผูค้ นทัวโลก
่
• โรตำรีคอื ชุมชนของชำยและหญิง 1.2 ล้ำนคนจำกทัวทุ
่ กทวีป วัฒนธรรม อำชีพและประสบกำรณ์ซง่ึ
เชื่อมโยงกันผ่ำนสโมสรโรตำรีในท้องถิน่
• สโมสรโรตำรีทำโครงกำรทุกขนำดและให้แรงบันดำลใจแก่โรแทเรียน มิตรสหำย เพื่อนบ้ำน และเพื่อน
ผูร้ ่วมโครงกำรในกำรแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นเพื่อกำรแก้ปัญหำทีย่ งยื
ั ่ น และลงมือ
นำควำมคิดไปสูก่ ำรกระทำ

สารสนับสนุน
• โดยกำรทำงำนร่วมกับผูร้ ่วมโครงกำร เพื่อนบ้ำน และมิตรสหำย พวกเรำ
- ส่งเสริมสันติภำพ สนับสนุนกำรเจรจำทีจ่ ะส่งเสริมควำมเข้ำใจภำยในวัฒนธรรมเดียวกันและข้ำม
วัฒนธรรม
- ต่อสูโ้ รคภัยไข้เจ็บ ให้ควำมรูแ้ ละเครื่องมือแก่ชุมชนเพื่อหยุดยัง้ กำรแพร่กระจำยของเชือ้ โรคที่
ป้ องกันได้หรือโรคทีเ่ ป็ นอันตรำยถึงแก่ชวี ติ
- จัดหำน้ำสะอำด แก้ปัญหำในชุมชนเพื่อนำน้ำสะอำดและบริกำรด้ำนสุขำภิบำลมำสูป่ ระชำชนจำนวน
มำกขึน้ ทุกๆ วัน
- ช่วยชีวติ แม่และเด็ก ขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรอนำมัยทีม่ คี ณ
ุ ภำพ เพื่อทีแ่ ม่และเด็กจะสำมำรถมี
ชีวติ และเติบโตอย่ำงแข็งแรง
- สนับสนุนกำรศึกษำ ขยำยโอกำสในกำรศึกษำ และให้พลังแก่ครูเพื่อให้แรงบันดำลใจแก่เด็กและ
ผูใ้ หญ่ในกำรเรียนรูไ้ ด้มำกขึน้
- พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน สร้ำงโอกำสให้แก่บุคคลและชุมชนทีจ่ ะเติบโตทำงด้ำนกำรเงินและสังคม
- ขจัดโปลิโอ รวมพลังทัวโลกเพื
่
่อขจัดโปลิโอให้หมดไปอย่ำงถำวร
• โรตำรีคอื เพื่อนร่วมโครงกำรและทรัพยำกรทีเ่ ชื่อถือได้ ด้วยสมำชิกและโครงกำรต่ำงๆ ในเกือบทุกส่วน
ของโลก จึงไม่มขี อบเขตในกำรทำสิง่ ดีๆ ได้
กำรส่งเสริมโรตำรี
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เป้ าหมายด้านมนุษยชาติ ที่มีความสาคัญสูงสุดของโรตารี คือ การขจัดโปลิ โอทัวโลก
่
• โรตำรีและพันธมิตรใกล้จะขจัดโปลิโอให้หมดไปได้แล้ว โดยลดจำนวนผูป้ ่ วยด้วยโรคโปลิโอลงได้ถงึ
99.9% ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1988
• บทบำทสำคัญของโรตำรีคอื กำรหำทุน กำรสนับสนุนและกำรขับเคลื่อนอำสำสมัคร
• โรตำรีบริจำคเงินเพื่อควำมพยำยำมในกำรขจัดโปลิโอมำกกว่ำ 2.2 พันล้ำนเหรียญและชัวโมงกำร
่
ทำงำนของอำสำสมัครนับไม่ถว้ นเพื่อปกป้ องเด็กๆ กว่ำ 2.2 พันล้ำนคนใน 122 ประเทศจำกโรค
โปลิโอ
• โรตำรีกำลังหำทุนอีก 50 ล้ำนเหรียญในแต่ละปี จนถึงปี 2020 เพือ่ กำรขจัดโรคโปลิโอ และจะได้รบั กำร
สมทบ 2 ต่อ 1 จำกมูลนิธบิ ลิ ล์แอนด์เมอร์ลนิ ดำเกทส์
โรตารีสร้างสันติ ภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ ไม่เพียงให้การศึกษาและการบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อเพือ่ นมนุษย์ แต่ยงั พัฒนาผูน้ าหนุ่มสาวอีกด้วย
• ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำมำกกว่ำ 900 คนในโปรแกรมปริญญำโทของศูนย์สนั ติภำพโรตำรี ทำงำนอยู่ใน
ตำแหน่งทีเ่ ป็ นผูต้ ดั สินใจทีส่ ำคัญในรัฐบำล บริษทั และองค์กรต่ำงๆ ทัวโลก
่
• โครงกำรเพื่อเพื่อนมนุษย์ของโรตำรีช่วยป้ องกันสำเหตุทเ่ี ป็ นรำกฐำนของข้อขัดแย้ง เช่น ควำมยำกจน
กำรไม่รหู้ นังสือ และกำรขำดแคลนน้ำสะอำด
• โปรแกรมกำรแลกเปลีย่ นเยำวชนของโรตำรีสง่ เสริมไมตรีจติ ระหว่ำงประเทศ โดยกำรจัดให้นกั เรียน
มัธยมปลำยมำกกว่ำ 8,000 คน ได้ไปอำศัยและศึกษำในประเทศต่ำงๆ กว่ำ 115 ประเทศในแต่ละปี
• โปรแกรมอินเทอร์แรคท์และโรทำแรคท์ของโรตำรีพฒ
ั นำผูน้ ำหนุ่มสำวโดยกำรส่งเสริมกำรบำเพ็ญ
ประโยชน์ของอำสำสมัคร ควำมเป็ นผูน้ ำและกำรพัฒนำวิชำชีพ
หำกไม่มนใจในกำรตอบค
ั่
ำถำมเกีย่ วกับโรตำรี ควรดูคำแนะนำเอกลักษณ์ของเสียงและภำพ (Voice and
Visual Identity Guidelines) ถึงวิธกี ำรสือ่ สำรควำมสำคัญและคุณค่ำของตรำสัญลักษณ์ของโรตำรี
(Rotary’s brand) ควรจดจำประเด็นสำคัญต่อไปนี้
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โรตารีรวมผู้นา
• ด้วยกำรร่วมมือกัน เรำย่อมจะเห็นโลกใบหนึ่งซึง่ ผูค้ นมำรวมกันและลงมือปฏิบตั เิ พื่อ
สร้ำงสรรค์กำรเปลีย่ นแปลงทีย่ นื ยำวระหว่ำงกันในโลก ในชุมชน และในตัวของเรำเอง
• โรตำรีรวมผูน้ ำทีผ่ นึกควำมชำนำญในกำรแก้ไขปั ญหำท้ำทำยทีย่ ำกยิง่ ซึง่ ชุมชน
เผชิญอยู่
• โรตำรีใช้ประโยชน์จำกควำมเข้มแข็งและประสบกำรณ์ของผูน้ ำด้ำนวิชำชีพและชุมชน
จำกเกือบทุกประเทศทัวโลก
่

โรตารีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• ทีโ่ รตำรี เรำตระหนักและยกย่องมุมมองทีห่ ลำกหลำยในระหว่ำงกำรประชุมสโมสร
กำรประชุมใหญ่ภำค โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ และงำนทำงสังคมต่ำงๆ
• โรตำรีจดั หำสถำนทีต่ ำมควำมเชีย่ วชำญและควำมสนใจของท่ำน ไม่ว่ำท่ำนจะต้อง
กำรเป็ นผูน้ ำโครงกำรหรือเข้ำร่วมในโครงกำร โรตำรียนิ ดีตอ้ นรับกำรมีสว่ นร่วมของ
ท่ำน

โรตารีลงมือปฏิบตั ิ
• โรตำรีสร้ำงควำมเปลีย่ นแปลงในทำงบวกแก่ชมุ ชนทัวโลกผ่
่
ำนโครงกำรบำเพ็ญ
ประโยชน์
• สโมสรโรตำรีรว่ มพลังในกำรดำเนินโครงกำรทีม่ ผี ลกระทบและยังยื
่ นในชุมชนทัวโลก
่
ตัง้ แต่กำรเก็บรักษำอำหำรไปจนถึงกำรจัดหำน้ำสะอำดและปรับปรุงสุขภำพของ
มำรดำ

โดยผ่านโรตารี
• เรำสร้ำงควำมสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั ่ นชัวชี
่ วติ
• เรำยกย่องพันธสัญญำของเรำ
• เรำเชื่อมโยงควำมคิดเห็นทีห่ ลำกหลำย
• เรำใช้ควำมเป็ นผูน้ ำและควำมชำนำญเพื่อจัดกำรกับประเด็นปั ญหำทำงสังคม
ในขณะทีท่ ่ำนจัดทำกำรสือ่ สำร ต้องจดจำลักษณะพิเศษในกำรพูดของโรตำรีว่ำ จะต้องมีควำมเฉียบคม
ควำมเห็นอกเห็นใจ ควำมอุตสำหะ และให้แรงบันดำลใจ
คำตอบของท่ำนควรจะเป็ นไปในทำงสร้ำงสรรค์ เป็ นควำมจริง เฉพำะเจำะจงและกระชับ หลีกเลีย่ งกำร
ใช้ภำษำโรตำรีซง่ึ ผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนอำจจะไม่เข้ำใจ เช่น ผูว้ ่ำกำรภำค ภำค เรื่องทีเ่ น้นควำมสำคัญของ
โรตำรี โปลิโอพลัส

กำรส่งเสริมโรตำรี
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ทาให้มีส่วนร่วมผ่านสื่อทางสังคม
ในประเด็นสือ่ ทำงสังคม ผูค้ นจะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับวีดโิ อ รูปภำพ อินโฟกรำฟฟิ ค และเนื้อหำอืน่ ๆ ซึง่
• เกีย่ วข้องกับควำมปรำรถนำของพวกเขำ
• ให้ขอ้ คิดเห็นและแรงบันดำลใจ
• ช่วยให้พวกเขำบรรลุเป้ ำหมำย
• ให้ควำมบันเทิง
เนื้อหำสือ่ ทำงสังคมของสโมสรควรจะแสดงให้เห็นถึงสโมสรในกำรปฏิบตั งิ ำน กำรออกไปสูช่ ุมชน กำร
เป็ นเครือข่ำย ควำมสนุกสนำน จัดให้มเี นื้อหำทีม่ งุ่ เน้นกำรประชุมให้น้อยทีส่ ดุ ติดตำมกลุ่มต่ำงๆ ใน
ท้องถิน่ บนสือ่ ทำงสังคม เพื่อรับรูเ้ กีย่ วกับควำมต้องกำรของสังคมหรือเพื่อนผูร้ ่วมบำเพ็ญประโยชน์ท่ี
เป็ นไปได้

การใช้ตราสัญลักษณ์ โรตารี
ภำพลักษณ์ขององค์กรทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั และยอมรับ (Masterbrand Signature) (โลโก้ทำงกำร) ของโรตำรี
บ่งชีถ้ งึ โรตำรีและพันธสัญญำในกำรปรับปรุงชุมชนทัวโลกให้
่
ดขี น้ึ โรตำรีสำกลเป็ นเจ้ำของเครื่องหมำย
กำรค้ำและตรำสัญลักษณ์แห่งกำรบริกำร (อ้ำงอิงตรำสัญลักษณ์โรตำรีและตำมรำยกำรคำแนะนำ
เอกลักษณ์ของเสียงและภำพ (Voice and Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบำยโรตำรี) เพื่อ
ประโยชน์ของโรแทเรียนทัวโลก
่
เมื่อท่ำนผลิตตรำสัญลักษณ์ของโรตำรีขน้ึ มำใหม่ ให้ใช้คำแนะนำเอกลักษณ์ของเสียงและภำพ (Voice
and Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบำยโรตำรี (มำตรำ 33) สโมสรสำมำรถดำวน์โหลด
โลโก้โรตำรี โรทำแรคท์ และโปรแกรมอื่นๆ ของโรตำรีได้ท่ี Brand Center
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แนวทำงกำรตัง้ ชือ่
ในกำรตัง้ ชื่อกิจกรรม โครงกำร โปรแกรม เว็บไซต์หรือสิง่ พิมพ์ สโมสรโรตำรีหรือหน่วยงำนอื่นๆ ของ
โรตำรีตอ้ งใช้ช่อื ของตน และต้องไม่ใช้แต่เพียงคำว่ำ “โรตำรี” เท่ำนัน้ สโมสรสำมำรถเพิม่ ชื่อสโมสรไว้ใน
ชื่อโครงกำร เป็ นต้น ตัวอย่ำงกำรตัง้ ชื่อทีเ่ หมำะสมเช่น
• โครงกำรทำควำมสะอำดของสโมสรโรตำรีอฟี เวนสตัน
• สวนสำธำรณะ 100 ปี โรตำรีของสโมสรเมำเทนซิต้ี
• www.anycityrotaryclub.org
เอกลักษณ์ของสโมสรโรตำรี ซึง่ ประกอบด้วยตรำสัญลักษณ์โรตำรีทเ่ี ป็ นทำงกำรพร้อมด้วยชื่อสโมสรควร
จะใช้ในกำรสือ่ สำรทุกประเภทของสโมสรรวมทัง้ เอกสำรทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรม โครงกำร และโปรแกรมของ
สโมสร ดูคำแนะนำเฉพำะเรื่องสำหรับกำรตัง้ ชื่อโครงกำรของสโมสรทีป่ ระมวลนโยบำยโรตำรี (Rotary
Code of Policies) หรือติดต่อผูแ้ ทนฝ่ ำยสนับสนุนสโมสรและภำค

เครือ่ งหมำยโรตำรีบนสินค้ำเพือ่ กำรหำทุน
มีผขู้ ำยทีไ่ ด้ลขิ สิทธิเกื
์ อบ 160 รำยทีไ่ ด้รบั อนุญำตให้ผลิตสินค้ำทีม่ เี ครื่องหมำยโรตำรีและขำยระบบกำร
จัดกำรสโมสรรวมทัง้ เครื่องมือออนไลน์อ่นื ๆ ดูรำยชื่อผูม้ ลี ขิ สิทธิทำงกำรเพื
่อกำรติดต่อได้ท่ี My Rotary
์
และ Official Licensees และ Community Marketplace Resources มีเพียงผูข้ ำยทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิเท่
์ ำนัน้
ทีไ่ ด้รบั อนุญำตให้ผลิตและขำยสินค้ำทีม่ ตี รำสัญลักษณ์โรตำรี
หำกสโมสรของท่ำนต้องกำรหำทุนสำหรับโครงกำรโดยกำรขำยสินค้ำ ท่ำนสำมำรถขำยผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
ตรำสัญลักษณ์โรตำรีในช่วงเวลำจำกัดตรำบเท่ำทีท่ ่ำนขำยสินค้ำจำกผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิจำกโรตำรี
อย่ำงเป็ น
์
ทำงกำร และใส่รำยละเอียดดังต่อไปนี้เอำไว้บนสิง่ ของ
• ชื่อสโมสรโรตำรี หรือ สัญลักษณ์ของสโมสร
• ชื่อโครงกำรหรืองำนหำทุน
• วันเวลำของโครงกำร
หำกสโมสรต้องกำรขำยของในโครงกำรหำทุนระยะยำว ท่ำนจะต้องสมัครขอลิขสิทธิ ์ หำกสโมสรต้องกำร
ซือ้ สินค้ำจำกผูข้ ำยทีม่ ไิ ด้รบั ลิขสิทธิ ์ ผูข้ ำยนัน้ จะต้องได้รบั อนุญำตให้ใช้ตรำสัญลักษณ์โรตำรีโดยตรงจำก
โรตำรีสำกล โปรดติดต่อ rilicensingservices@rotary.org หำกมีคำถำมเกีย่ วกับลิขสิทธิ ์

กำรส่งเสริมโรตำรี
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คำถำมเพือ่ กำรอภิปรำย
ท่ำนจะตอบคำถำมนี้อย่ำงไร – โรตำรีคอื อะไร?

ท่ำนจะเตรียมตัวในกำรเป็ นโฆษกของสโมสรอย่ำงไร?

สโมสรจะลองทำตำมควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรตระหนักในเรื่องสำธำรณะทีเ่ ป็ นนวัตกรรมอะไรบ้ำง?
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บันทึกเกี่ยวกับการส่งเสริ มโรตารี

กำรส่งเสริมโรตำรี
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ชุดเครือ� งมือวัฏจักรโครงการ

DISCUSSION GROUPS, ROTARY IDEAS,
และ ROTARY SHOWCASE
WWW.ROTARY.ORG/MYROTARY

บทที่ 7

มูลนิธโิ รตำรี

พันธกิจของมูลนิธโิ รตำรีคอื ช่วยให้สมำชิกโรตำรีสำมำรถเพิม่ พูนควำมเข้ำใจระหว่ำงกันในโลก ไมตรีจติ
และสันติภำพได้โดยกำรปรับปรุงด้ำนสุขภำพ สนับสนุนกำรศึกษำและบรรเทำควำมยำกจน กำรทีส่ โมสร
สนับสนุนมูลนิธโิ รตำรีทำให้เกิดควำมเปลีย่ นแปลงแก่ชวี ติ ของผูค้ นทัวโลกได้
่
มูลนิธโิ รตำรีช่วยให้ทุนแก่กจิ กรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ ตัง้ แต่โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ในท้องถิน่ ไปจนถึง
ควำมคิดริเริม่ ทัวโลก
่
สโมสรหรือภำคสำมำรถสมัครขอรับทุนสนับสนุนจำกมูลนิธเิ พื่อเข้ำร่วมในโครงกำร
หรือให้ทุนกำรศึกษำ มูลนิธยิ งั เป็ นผูน้ ำในกำรรณรงค์ทวโลกของโรตำรี
ั่
เช่น กำรขจัดโรคโปลิโอ และ
กำรส่งเสริมสันติภำพ
กำรมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิ เช่น ทุนกำรศึกษำและทีมฝึกอบรมอำชีพ ยังช่วยดึงดูดควำมสนใจของ
สมำชิกทีค่ ำดหวังและทำให้สมำชิกปั จจุบนั มีสว่ นร่วม และเป็ นแรงจูงใจในกำรบริจำคเงินให้มลู นิธดิ ว้ ย

หน้ำทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับมูลนิธโิ รตำรี
ในฐานะนายกรับเลือก
แต่งตัง้ และประชุมกับคณะกรรมกำรมูลนิธโิ รตำรี
ของสโมสร
ทบทวนกำรมีสว่ นร่วมในโปรแกรมของมูลนิธิ โดย
กำรใช้ Rotary Club Central
ดูแนวโน้มกำรบริจำคเงินให้มลู นิธโิ รตำรีของสโมสร
ที่ Rotary Club Central
ทำงำนกับนำยกเพือ่ ให้เข้ำใจและเห็นชอบบันทึก
ควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding)
ของสโมสร

ในฐานะนายกสโมสร
ทบทวนแนวโน้มกำรบริจำคเงินของสโมสรที่ Rotary
Club Central อย่ำงสม่ำเสมอ
ทำให้มนใจว่
ั ่ ำสโมสรมีคณ
ุ สมบัตจิ ะสมัครขอรับทุน
สนับสนุนของโรตำรี
เข้ำใจและเห็นชอบในบันทึกควำมเข้ำใจ
(Memorandum of Understanding) ของสโมสร
มันใจว่
่ ำมีกำรส่งรำยงำนของทุนสนับสนุนทีย่ งั
ดำเนินกำรอยูต่ รงตำมเวลำ

มูลนิธโิ รตำรี
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ในฐานะนายกรับเลือก
กำหนดเป้ ำหมำยในกำรบริจำคเงินและกำรมีสว่ น
ร่วมในโปรแกรมก่อนเริม่ ต้นปี ของท่ำนที่ Rotary
Club Central
ทำงำนกับคณะกรรมกำรมูลนิธโิ รตำรีเพือ่ ให้มนใจ
ั่
ว่ำสโมสรมีคณ
ุ สมบัตทิ จ่ี ะขอรับทุนสนับสนุนของ
โรตำรี
นำยก เลขำนุ กำร
เหรัญญิก และประธำน
คณะกรรมกำรมูลนิธิ
โรตำรีของสโมสร
สำมำรถดูรำยงำนกำร
บริจำคเงินให้มลู นิธิ
โรตำรีของสโมสรได้ท่ี
My Rotary

ในฐานะนายกสโมสร

กำรเป็ นผูน้ ำของท่ำนจะมีควำมสำคัญยิง่ ในขณะทีส่ โมสรก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องไปสูเ่ ป้ ำหมำยของมูลนิธิ
ส่งเสริมให้สมำชิกมีสว่ นร่วมโดย
• ขอให้สมำชิกสโมสรบริจำคเงินให้แก่มลู นิธิ ให้ควำมใส่ใจเป็ นพิเศษแก่สมำชิกทีย่ งั ไม่เคยบริจำค
• ขอบคุณสมำชิกทีบ่ ริจำคให้มลู นิธิ และยกย่องผูท้ บ่ี รรลุจุดหมำยสำคัญ เช่น กำรยกย่องเป็ น
พอล แฮริส เฟลโลว์ หรือ เมเจอร์โดนเนอร์
• ยกย่องกำรบริจำคและกำรเข้ำร่วมโครงกำรทุนสนับสนุนของโรตำรี
• จัดกำรเงินทุนสนับสนุนของมูลนิธอิ ย่ำงเหมำะสม
• นำโดยกำรทำเป็ นตัวอย่ำงและบริจำคเงินส่วนตัวให้มลู นิธโิ รตำรี

คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีของสโมสร
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรมูลนิธโิ รตำรีของสโมสรถูกกำหนดโดยเป้ ำหมำยมูลนิธทิ ส่ี โมสรตัง้ เอำไว้ หำก
ท่ำนวำงแผนจะสมัครทุน Global Grant สโมสรของท่ำนอำจจะต้องกำรคณะอนุกรรมกำรทุนสนับสนุน
สโมสรสำมำรถเปลีย่ นแปลงข้อบังคับสโมสรเพื่อให้แสดงถึงหน้ำทีร่ บั ผิดชอบโดยเฉพำะของคณะกรรมกำร
มูลนิธิ และเพิม่ เติมคณะอนุกรรมกำรตำมต้องกำร (ภำคผนวก 1) ควรเลือกกรรมกำรทีม่ คี วำมชำนำญใน
กำรสือ่ สำรเป็ นอย่ำงดี มีประสบกำรณ์ระหว่ำงประเทศ และมีประสบกำรณ์กำรเป็ นอำสำสมัครใน
ต่ำงประเทศหรือในชุมชน ผูท้ เ่ี คยร่วมโปรแกรมทุนสนับสนุนเป็ นตัวเลือกทีด่ เี ช่นกัน
คณะกรรมกำรมูลนิธโิ รตำรีมหี น้ำทีร่ บั ผิดชอบดังต่อไปนี้
• จัดโปรแกรมของมูลนิธโิ รตำรีทใ่ี ห้แรงบันดำลใจ
• ขอให้ศษิ ย์เก่ำหรืออำสำสมัครแบ่งปั นประสบกำรณ์เกีย่ วกับมูลนิธโิ รตำรีในกำรประชุมสโมสร
• บรรลุเป้ ำหมำยประจำปี ของสโมสรในกำรบริจำคให้มลู นิธิ
• ให้ควำมรูแ้ ก่สมำชิกสโมสรเรื่องมูลนิธโิ รตำรี
• ส่งเสริมให้สมำชิกสโมสรเข้ำร่วมในกิจกรรมและทุนสนับสนุนของโรตำรี และบริจำคเงินให้มลู นิธิ
• สือ่ สำรเป้ ำหมำยของมูลนิธทิ ก่ี ำหนดโดยภำคและคณะกรรมกำรมูลนิธโิ รตำรีแก่สมำชิกสโมสร
• มันใจว่
่ ำมีกำรดูแลทุนสนับสนุนอย่ำงเหมำะสม
หำข้อมูลเพิม่ เติมได้จำกหลักสูตร Club Rotary Foundation Committee Basics ที่ Learning Center
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การสนับสนุนของภาค
กรรมกำรมูลนิธโิ รตำรีและกรรมกำรบริกำรระหว่ำงประเทศของภำคสำมำรถช่วยให้สโมสรของท่ำนติดต่อ
กับสโมสรทีท่ ำโครงกำรทีค่ ล้ำยคลึงกัน ท่านสามารถหารายละเอียดวิธกี ารเข้าร่วมโปรแกรมของมูลนิธไิ ด้
จากหนังสือมูลนิธโิ รตารี-ข้อมูลอ้างอิง (The Rotary Foundation Reference Guide)

กำรสัมมนำมูลนิธโิ รตำรีของภำค
กำรสัมมนำมูลนิธโิ รตำรีของภำคเป็ นกำรสัมมนำเพื่อให้สมำชิกโรตำรีทุกคนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับสำรสำคัญ
(message) ของมูลนิธโิ รตำรีในกำรจะบรรลุสนั ติภำพและควำมเข้ำใจระหว่ำงกันในโลก นำยกสโมสรและ
กรรมกำรมูลนิธขิ องสโมสรตลอดจนโรแทเรียนทีส่ นใจควรเข้ำร่วมสัมมนำเพื่อเรียนรูใ้ ห้มำกขึน้ เกีย่ วกับ
โปรแกรม ทุนสนับสนุนและกำรหำทุน

กำรสัมมนำกำรจัดกำรทุนสนับสนุน
ในกำรสัมมนำกำรจัดกำรทุนสนับสนุน สมำชิกสโมสรจะเรียนรูว้ ธิ จี ดั กำรทุนสนับสนุนของโรตำรีให้ประสบ
ควำมสำเร็จ วิธที ำให้บรรลุควำมคำดหวังในกำรดูแลเงินของมูลนิธิ และกำรทำตำมบันทึกควำมเข้ำใจ
(MOU) ของสโมสร สมำชิกสโมสรหนึ่งคนต้องเข้ำร่วมกำรสัมมนำนี้เพื่อให้สโมสรมีคุณสมบัติ ดูรำยละเอียด
เพิม่ เติมในเอกสำรแนวทำงสำหรับ Global Grants (A Guide to Global Grants)

กำรดูแลเงินทุนและกำรมีคุณสมบัติ
เพื่อแสดงถึงพันธสัญญำในกำรจัดกำรเงินทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตำรีอย่ำงมีจริยธรรม ผูอ้ ุปถัมภ์ทุน
สนับสนุนต้องมีคุณสมบัตทิ ภ่ี ำครับรอง เมื่อภำคทำให้สโมสรมีคณ
ุ สมบัตแิ ล้ว ท่ำนจึงจะสำมำรถสมัคร
ขอรับทุน Global Grant ได้ มูลนิธมิ ขี อ้ กำหนดอย่ำงน้อย 2 ข้อ สำหรับกำรมีคุณสมบัตขิ องสโมสร ดังนี้
• นำยกรับเลือกหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกสโมสรเข้ำร่วมสัมมนำกำรจัดกำรทุนสนับสนุนของภำค
• นำยกและนำยกรับเลือกลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ของสโมสรในนำมของสโมสร
ภำคของท่ำนอำจจะมีขอ้ กำหนดเพิม่ เติม

การให้ทุนของมูลนิธิ
เงินทีบ่ ริจำคให้มลู นิธโิ รตำรีจะถูกแปลงไปสู่ทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงโลกของเรำให้ดขี น้ึ และเปลีย่ นแปลง
ชีวติ ของผูค้ น กรรมกำรมูลนิธใิ ห้โรแทเรียนทัวโลกได้
่
มสี ว่ นร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจกำรให้เงินทุนแก่
โปรแกรมและทุนสนับสนุนของมูลนิธิ

ระบบเงินปั นส่วนและเงินทุนจัดสรรของภำค
ทุกๆ สิน้ ปี โรตำรี เงินบริจำคให้แก่กองทุนประจำปี -ระบบปั นส่วน (Annual Funds-SHARE) จำกสโมสร
โรตำรีทุกสโมสรในภำคหนึ่งๆ จะถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วน คือ
• 50 เปอร์เซนต์เข้ำบัญชีทุนจัดสรรของภำค (DDF)
• 50 เปอร์เซนต์เข้ำบัญชีกองทุนโลก (World Fund)

มูลนิธโิ รตำรี
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มูลนิธจิ ะใช้เงินในส่วนของกองทุนโลกเพื่อจ่ำยให้โปรแกรมต่ำงๆ ทัวโลกที
่
จ่ ดั ให้ภำคโรตำรีทกุ ภำค ภำค
ของท่ำนใช้ DDF เพื่อให้เงินแก่ทุนสนับสนุนและโปรแกรมของมูลนิธติ ำมแต่จะเลือกใช้คณะกรรมกำร
มูลนิธโิ รตำรีของภำคตัดสินใจเกีย่ วกับกำรใช้เงิน DDF ทีม่ อี ยูโ่ ดยหำรือกับสโมสรโรตำรีในภำค
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำมูลนิธขิ องเรำมีทรัพยำกรเพียงพอและไว้วำงใจได้สำหรับอนำคต รำยได้จำนวนเล็กน้อย
ส่วนหนึ่งจำกกองทุนถำวร เงินบริจำคกองทุนประจำปี และกำรบริจำคเงินสดให้แก่ Global Grants จะถูก
ใช้เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน และเก็บเข้ำกองทุนสำรองเพื่อกำรดำเนินงำน
• 5 เปอร์เซนต์ของกำรบริจำคเข้ำกองทุนประจำปี จะถูกเก็บแยกไว้และอำจจะใช้จำ่ ยเป็ นค่ำดำเนินงำน
หรือเก็บไว้ในกองทุนสำรองเพื่อกำรดำเนินงำน
• 5 เปอร์เซนต์ทต่ี อ้ งจ่ำยเพิม่ เมื่อมีกำรบริจำคเงินสดแก่ Global Grants จะเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินงำนสำหรับกำรบริจำคนี้
เรียนรูใ้ ห้มำกขึน้ เกีย่ วกับโมเดลกำรให้ทุนของมูลนิธทิ ่ี Rotary.org

กำรบริจำคให้แก่มลู นิธโิ รตำรี
สมำชิกโรตำรีและเพื่อนของโรตำรีสนับสนุนกำรทำงำนของมูลนิธดิ ว้ ยกำรบริจำคเงินโดยสมัครใจ เมื่อ
โรแทเรียนได้เห็นผลอันเป็ นเลิศของกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำและกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ ย่อมจะเข้ำใจได้
ว่ำกำรบริจำคเงินให้มลู นิธเิ ป็ นสิง่ สำคัญยิง่ ทีจ่ ะทำให้โลกนี้น่ำอยูข่ ้นึ กำรบริจำคเงินให้มลู นิธสิ ำมำรถ
บริจำคให้แก่กองทุนประจำปี (Annual Fund) กองทุนถำวร (Endowment Fund) กองทุนโปลิโอพลัส
Global Grant ทีเ่ จำะจงโครงกำร และศูนย์สนั ติภำพโรตำรี ท่ำนสำมำรถบริจำคได้ท่ี My Rotary หรือใช้
แบบฟอร์มกำรบริจำคของมูลนิธโิ รตำรี (The Rotary Foundation Contribution Form) หรือแบบฟอร์มผู้
บริจำคหลำยครัง้ (Multiple Donor Form)
ในฐำนะนำยกรับเลือก ท่ำนสำมำรถใส่ขอ้ มูลเป้ ำหมำยของสโมสรในกำรพัฒนำกองทุนของมูลนิธไิ ด้ท่ี
Rotary Club Central
กำรตระหนักอย่ำงจริงใจในของขวัญจำกผูบ้ ริจำคเป็ นขัน้ ตอนแรกสูก่ ำรสนับสนุนทำงกำรเงินเพิม่ เติม
มูลนิธโิ รตำรีประกำศเกียรติคุณแก่สโมสรและผูบ้ ริจำคเงิน หรือผูท้ ใ่ี ห้คำมันสั
่ ญญำว่ำจะบริจำคในอนำคต
กำรยกย่องเป็ นพิเศษจำกนำยกสโมสรทำให้เกิดควำมประทับใจเป็ นส่วนตัวทีส่ ำมำรถช่วยทำให้ผบู้ ริจำค
รูส้ กึ ดีในกำรตัดสินใจสนับสนุนมูลนิธิ และเป็ นแรงบันดำลใจให้บริจำคอีกในอนำคต
สำหรับกำรสนับสนุนในเรื่องของมูลนิธิ ติดต่อกับประธำนคณะกรรมกำรมูลนิธโิ รตำรีภำค ผูป้ ระสำนงำน
มูลนิธโิ รตำรีในภูมภิ ำค (Regional Rotary Foundation Coordinator-RRFC) และทีป่ รึกษำกำรบริจำค
กองทุนถำวร/กำรบริจำครำยใหญ่ (Endowment/Major Gifts Adviser-E/MGA)
เรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับมูลนิธไิ ด้จำกหลักสูตร Rotary Foundation Basics ใน Learning Center
ส่งเสริมให้สมำชิกใหม่เรียนรูด้ ว้ ย และควรใช้เนื้อหำเพื่อเป็ นส่วนเสริมในกำรนำเสนอเกีย่ วกับมูลนิธิ
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คำถำมเพือ่ กำรอภิปรำย
ท่ำนจะส่งเสริมให้สมำชิกมีสว่ นร่วมในมูลนิธโิ รตำรีอย่ำงไร?

ท่ำนมีเป้ ำหมำยส่วนตัวอะไรในกำรสนับสนุนมูลนิธโิ รตำรี?

มูลนิธโิ รตำรี

|

บันทึกเกี่ยวกับมูลนิ ธิโรตารี
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บทที่ 8

โครงกำรของท่ำน

เหตุผลสำคัญทีส่ ดุ 2 ประกำรของผูค้ นในกำรเข้ำร่วมกับโรตำรี คือ เพื่อกำรให้กลับคืนแก่ชมุ ชนท้องถิน่
ของตนและเพื่อติดต่อสัมพันธ์กบั มิตรสหำย โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ทป่ี ระสบควำมสำเร็จสำมำรถ
เป็ นได้ทงั ้ สองเรื่อง! สมำชิกโรตำรีและชุมชนพัฒนำมิตรภำพทีย่ งยื
ั ่ นจำกกำรทำงำนร่วมกันในขณะที่
สโมสรสำมำรถทำให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงแท้จริงในโลก
บ่งชีป้ ระเด็นทีใ่ ช้ประโยชน์จำกควำมชำนำญของสมำชิก สร้ำงเครือข่ำยทีม่ ปี ระสิทธิภำพและทำให้
สมำชิกในชุมชนมีสว่ นร่วมในฐำนะเพื่อนผูร้ ่วมโครงกำร เมื่อสโมสรโรตำรีของท่ำนลงมือปฏิบตั ิ ท่ำนจะ
ทำให้สมำชิกมีสว่ นร่วมและแสดงให้ชมุ ชนเห็นว่ำโรตำรีสร้ำงสรรค์กำรเปลีย่ นแปลงในทำงบวกได้อย่ำงไร

หน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรบำเพ็ญประโยชน์
ในฐานะนายกรับเลือก
เลือกสรรและประชุมร่วมกับคณะกรรมกำร
โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์

ในฐานะนายก
มันใจว่
่ ำสโมสรดำเนินกำรตำมขันตอนของ
้
โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ทป่ี ระสบผลสำเร็จ คือ
ปรึกษำกับผูเ้ ชีย่ วชำญทีส่ ำมำรถให้คำแนะนำตัง้ แต่
ระยะแรกของกำรวำงแผนงำน ประเมินควำม
ต้องกำร รวมทัง้ วำงแผนงำนและดำเนินกำร และ
ประเมินผล
ประเมินโครงกำรในปั จจุบนั ของสโมสรโดยกำรใช้ ให้กำรสนับสนุนแก่องค์กรทีส่ โมสรอุปถัมภ์ เช่น
Rotary Club Central
อินเทอร์แรคท์ โรทำแรคท์ และกลุ่มบำเพ็ญ
ประโยชน์ชมุ ชนโรตำรี (RCC)
กำหนดเป้ ำหมำยกำรบำเพ็ญประโยชน์โดยใช้
เชิญโรทำแรคเทอร์ ผูร้ ว่ มโปรแกรมเยำวชน และ
Rotary Club Central
ศิษย์เก่ำโรตำรีในท้องถิน่ มำช่วยทำหรือร่วมมือกัน
ทำโครงกำร
ทำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรเพือ่ กำหนดว่ำ
ทำให้มนใจว่
ั ่ ำสมำชิกทำตำมนโยบำยกำรคุม้ ครอง
โครงกำรต่ำงๆ ทีก่ ำลังดำเนินอยู่จะต่อเนื่องไปถึงปี เยำวชนและโปรแกรมต่ำงๆ ทีบ่ งั คับใช้
หน้ำหรือไม่
(ภำคผนวก 6)
โครงกำรของท่ำน

|

คณะกรรมการโครงการบาเพ็ญประโยชน์
วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมกำรโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์คอื เป็ นผูน้ ำในควำมคิดริเริม่ กำรบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ของสโมสร กรรมกำรโครงกำรควรรูจ้ กั ชุมชนและมีประสบกำรณ์ในกำรเป็ น
อำสำสมัครของชุมชน
คณะกรรมกำรโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์มหี น้ำทีร่ บั ผิดชอบดังต่อไปนี้
• ประเมินชุมชนเพื่อบ่งชีค้ วำมต้องกำร ตัดสินใจว่ำจะตอบสนองควำมต้องกำรนัน้ ให้ดที ส่ี ดุ อย่ำงไร และ
เข้ำใจถึงทรัพยำกรทีม่ อี ยู่
• ใช้ Rotary Showcase เพื่อค้นหำแนวคิดในกำรบำเพ็ญประโยชน์และแบ่งปั นโครงกำรทีเ่ สร็จสมบูรณ์
แล้ว
• วำงแผนโครงกำร ทัง้ ในท้องถิน่ และต่ำงประเทศ โดยใช้ทรัพยำกรของสโมสร ภำคและโรตำรีสำกล
เช่น Rotary Ideas และ Lifecycle of a Project
• ปรึกษำกับประธำนบริกำรชุมชนของภำคเกีย่ วกับควำมคิดเห็นในโครงกำรและบ่งชีท้ รัพยำกร
• ร่วมมือกับประธำนบริกำรระหว่ำงประเทศเพื่อเชื่อมโยงผูเ้ ชีย่ วชำญในท้องถิน่ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
แก่โครงกำรทีส่ โมสรเป็ นผูน้ ำ
• ทำงำนกับคณะกรรมกำรภำพลักษณ์สำธำรณะสโมสรเพื่อวำงแผนงำนกำรส่งเสริมโครงกำร
• ดำเนินโครงกำรและให้สมำชิกทุกคนมีสว่ นร่วม
• ประเมินผลโครงกำรทุกโครงกำร และใช้สงิ่ ทีค่ น้ พบมำทำให้โครงกำรในอนำคตเข้มแข็งขึน้
เรียนรูเ้ พิม่ เติมได้จำกหลักสูตร Club Service Committee Basics และ Developing and Promoting
Your Service Project ได้ท่ี Learning Center

โอกาสในการบาเพ็ญประโยชน์ ของโรตารี
โรตำรีมโี ปรแกรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ โปรแกรมวัฒนธรรมทีห่ ลำกหลำย และโปรแกรมกำรศึกษำมำกมำย
ซึง่ ช่วยสโมสรและภำคให้บรรลุเป้ ำหมำยในกำรบำเพ็ญประโยชน์ผ่ำนกำรบริกำร 5 แนวทำง คือ
• บริกำรสโมสร
• บริกำรด้ำนอำชีพ
• บริกำรชุมชน
• บริกำรระหว่ำงประเทศ
• บริกำรเยำวชน
ดูคำอธิบำยในรำยละเอียดเกีย่ วกับตัวเลือกกำรบำเพ็ญประโยชน์ของโรตำรีได้ทภ่ี ำคผนวก 5
โครงกำรต่ำงๆ ให้โอกำสแก่สมำชิกในกำรเป็ นเครือข่ำย สนุกสนำนและเรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์ จงทำให้
สมำชิกทุกคนมีสว่ นร่วมในโครงกำรโดยเฉพำะผูท้ ส่ี นใจอย่ำงแท้จริงได้ทมุ่ เทให้กบั ควำมสำเร็จของ
สโมสร เพิม่ ผลกระทบของสโมสรและแสดงให้เห็นว่ำโรตำรีปฏิบตั กิ ำรในชุมชนโดยกำรเชิญศิษย์เก่ำ
ผูน้ ำหนุ่มสำว มิตรสหำย ครอบครัว ผูร้ ่วมโครงกำรในชุมชน และเพื่อนร่วมงำนมำร่วมโครงกำรในครัง้
ต่อไป และดึงเอำควำมเชีย่ วชำญของพวกเขำมำใช้เพื่อพัฒนำโครงกำรของท่ำน
ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรเริม่ ต้นหรือ? คำแนะนำเรื่องทีเ่ น้นควำมสำคัญของโรตำรี (Rotary’s
Areas of Focus) ให้ตวั อย่ำงโครงกำรต่ำงๆ ในแต่ละพืน้ ที่ หลักสูตร Rotary’s Areas of Focus ที่
Learning Center มีกำรนำเสนอทีจ่ ะช่วยให้ควำมรูแ้ ก่สมำชิกเกีย่ วกับเรื่องรำวของเรำ
เมื่อท่ำนตกลงใจเกีย่ วกับควำมคิดเห็นในเรื่องโครงกำรได้แล้ว ควรเริม่ ต้นโดยกำรใช้เครื่องมือประเมิน
ชุมชน (Community Assessment Tools) และพิจำรณำทรัพยำกรโครงกำรที่ My Rotary
|

เป็ นผูน้ ำสโมสรของท่ำน : นำยก

ทุนสนับสนุนและโปรแกรมของโรตารี
โรตำรีให้ทุนสนับสนุนสำหรับโครงกำร ทุนกำรศึกษำ และโอกำสในกำรฝึกอบรมอำชีพหลำกหลำย
ประเภท ซึง่ นำโดยโรแทเรียนทัวโลก
่

DISTRICT GRANTS
District Grants ให้ทุนแก่กจิ กรรมในระยะสัน้ ทีม่ ขี นำดเล็ก เช่น โครงกำรเพื่อเพื่อนมนุษย์ ทุนกำรศึกษำ
และทีมฝึกอบรมอำชีพ ซึง่ ตอบสนองควำมต้องกำรในชุมชนของท่ำนและชุมชนต่ำงประเทศ

GLOBAL GRANTS
Global Grants สนับสนุนกิจกรรมระหว่ำงประเทศขนำดใหญ่ ซึง่ มีผลทีว่ ดั ได้และยังยื
่ นในเรื่องทีเ่ น้น
ควำมสำคัญของโรตำรี (Rotary’s areas of focus) ทุนสนับสนุนเหล่ำนี้ให้เงินแก่โครงกำรเพื่อเพื่อน
มนุษย์ ทีมฝึกอบรมอำชีพ และทุนกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีและปริญญำโท ในกำรเข้ำร่วม
Global Grants สโมสรของท่ำนจะต้องมีเพื่อนร่วมโครงกำรระหว่ำงประเทศ
มีแนวทำงมำกมำยทีจ่ ะค้นหำเพือ่ นร่วมโครงกำร:
• ค้นหำสโมสรทีก่ ำลังมองหำเพื่อนร่วมโครงกำรที่ Rotary Ideas
• โพสต์โครงกำรของท่ำนที่ Rotary Ideas และร้องขอผูร้ ่วมโครงกำร
• ติดต่อกับประธำนบริกำรระหว่ำงประเทศของภำค
• เป็ นเครือข่ำยกับสมำชิกโรตำรีในกำรประชุมของภำคและกำรประชุมนำนำชำติ
• เข้ำร่วมงำน Project fair ทีโ่ รตำรีอุปถัมภ์
• ทำงำนร่วมกับสโมสรโรทำแรคท์ทส่ี โมสรของท่ำนอุปถัมภ์
• สำนสัมพันธ์กบั สมำชิกโรตำรีทเ่ี พจ discussion groups หรือทีไ่ ซต์เครือข่ำยทำงสังคม
สโมสรหรือภำคทีส่ มัครขอรับทุน Global Grant เพื่อสนับสนุนโครงกำรเพื่อเพื่อนมนุษย์หรือทีมฝึกอบรม
อำชีพต้องทำกำรประเมินชุมชนเป็ นสิง่ แรก กำรประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ควำมต้องกำร และทรัพย์สนิ
ของชุมชนทีท่ ่ำนจะช่วยเหลือเป็ นขัน้ ตอนแรกทีม่ คี วำมสำคัญยิง่ ในกำรวำงแผนโครงกำรทีจ่ ะมีผลกระทบ
อย่ำงมีควำมหมำย กระบวนกำรประเมินจะสร้ำงควำมสัมพันธ์ทม่ี คี ำ่ ทำให้ผอู้ ยู่อำศัยมีสว่ นร่วมในกำร
ตัดสินใจซึง่ จะกำหนดแนวทำงชุมชนของพวกเขำ และส่งเสริมให้พวกเขำมีสว่ นร่วมในควำมพยำยำมทีจ่ ะ
ทำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ โครงกำรซึง่ ได้รบั ข้อมูลจำกกำรประเมินชุมชนมักจะมี
ควำมยังยื
่ นมำกกว่ำ
ท่ำนสำมำรถใช้เงินจำก District Grant เพื่อทำกำรประเมินได้ เครื่องมือประเมินชุมชน (Community
Assessment Tools) ของโรตำรีให้ควำมคิดเห็นและวิธกี ำรทีไ่ ด้รบั กำรพิสจู น์แล้วสำหรับกำรประเมิน
ทรัพย์สนิ และควำมต้องกำรของชุมชน รวมทัง้ เคล็ดลับในกำรประสำนงำนกำรประชุมชุมชน กำรสำรวจ
กำรสัมภำษณ์ และกลุ่มสนทนำ (Focus Groups)
เรียนรูห้ ลักสูตร Building a Global Grant ที่ Learning Center เพื่อหำรำยละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำร
พัฒนำโครงกำร Global Grant ท่ำนสำมำรถสมัครขอรับโครงกำร Global Grant ได้ท่ี Grant Center

โครงกำรของท่ำน

|

ศูนย์สนั ติภำพโรตำรี
กำรให้ทุนกำรศึกษำสันติภำพโรตำรีเป็ นควำมพยำยำมทัวโลก
่
มูลนิธโิ รตำรีให้ทุนสันติภำพโรตำรีเพื่อ
ศึกษำ ณ ศูนย์สนั ติภำพโรตำรี 6 แห่งทัวโลกแก่
่
ผทู้ ส่ี นใจจะศึกษำในระดับประกำศนียบัตรกำรพัฒนำ
วิชำชีพในเรื่องสันติภำพและกำรศึกษำข้อขัดแย้ง หรือระดับปริญญำโทในสำขำวิชำมำกมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสันติภำพและกำรพัฒนำ
กระบวนกำรสมัครขอรับทุนสันติภำพจะแยกส่วนออกจำกทุน Distrcit Grant และ Global Grant ภำค
อำจจะรับรองผูส้ มัครจำนวนเท่ำใดก็ได้ทเ่ี ห็นว่ำมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
เมื่อท่ำนได้บ่งชีผ้ สู้ มัครขอรับทุนแล้ว ต้องพิจำรณำเป้ ำหมำยของทุนกำรศึกษำร่วมกับผูส้ มัคร ชีแ้ นะผ่ำน
กระบวนกำรสมัครขอรับทุนและสัมภำษณ์ผสู้ มัคร ขอให้ผสู้ มัครส่งใบสมัครให้แก่ภำคภำยในวันที่ 31
พฤษภำคม คณะกรรมกำรคัดเลือกของภำคจะสัมภำษณ์ผสู้ มัครทุกคนและส่งใบสมัครทีร่ บั รองแล้วไปยัง
มูลนิธโิ รตำรีภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม เรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนกำรได้ท่ี Rotary Peace Centers
Program Guide for Rotarians
สโมสรของท่ำนสำมำรถเข้ำร่วมได้หลำยวิธี เช่น
• เชิญผูร้ บั ทุนสันติภำพโรตำรีในปั จจุบนั และอดีตมำแบ่งปั นประสบกำรณ์แก่สโมสร
• เสนอชื่อผูส้ มัครเพื่อกำรพิจำรณำในระดับภำค
• ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเจ้ำภำพและทีป่ รึษำของผูร้ บั ทุนหำกมีศนู ย์สนั ติภำพโรตำรีในพืน้ ทีข่ องท่ำน

โปรแกรมโรตำรีสำหรับผูน้ ำหนุ่มสำว
สโมสรสำมำรถพัฒนำทักษะควำมเป็ นผูน้ ำและซึมซับควำมชื่นชอบในกำรบำเพ็ญประโยชน์ผ่ำนโปรแกรม
ต่ำงๆ เช่น อินเทอร์แรคท์ กำรแลกเปลีย่ นเยำวชนของโรตำรี และรำงวัลผูน้ ำเยำวชนของโรตำรี (ไรลำ)
สโมสรยังสำมำรถให้นกั ศึกษำมหำวิทยำลัยและผูม้ วี ชิ ำชีพหนุ่มสำวเข้ำร่วมในโปรแกรมโรทำแรคท์ซง่ึ ให้
โอกำสแก่ผใู้ หญ่วยั หนุ่มสำวได้พฒ
ั นำควำมเป็ นผูน้ ำ ลงมือปฏิบตั ิ และบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนของพวก
เขำไปพร้อมๆ กับโรแทเรียน
สโมสรยังสำมำรถพัฒนำโครงกำรของสโมสรเองทีส่ นองตอบควำมต้องกำรของเยำวชนและผูใ้ หญ่วยั หนุ่ม
สำวในท้องถิน่ ชุมชน ให้ควำมสนใจกับองค์กรทีบ่ ริกำรเยำวชนเพื่อให้สำมำรถเข้ำใจถึงประเด็นปั ญหำใน
ชุมชน สโมสรของท่ำนอำจจะให้บริกำรในเรื่องทีส่ ำคัญยิง่ โดยกำรสนับสนุนทักษะกำรรูห้ นังสือของเด็กๆ
เป็ นพีเ่ ลีย้ งเยำวชนทีม่ คี วำมเสีย่ ง หรือจัดบริกำรด้ำนอำชีพให้แก่นกั ศึกษำมหำวิทยำลัย
เมื่อดำเนินโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ซง่ึ มีอำสำสมัครทำงำนโดยตรงกับเยำวชน ต้องทบทวนคูม่ อื กำร
ปกป้ องเยำวชน (Youth Protection Manual) เพื่อดูขอ้ มูลกำรคัดกรองและกำรอบรม ต้องมันใจว่
่ ำสมำชิก
สโมสรคุน้ เคยกับแนวทำงในกำรทำงำนกับเยำวชนตำมภำคผนวก 6 ท่ำนสำมำรถเรียนรูห้ ลักสูตร
Protecting Yourth Program Participants ได้ท่ี Learning Center
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คำถำมเพือ่ กำรอภิปรำย
ท่ำนจะทำอะไรบ้ำงเพื่อสนับสนุนโครงกำรของสโมสร?

ท่ำนจะบ่งชีแ้ ละดึงดูดควำมสนใจจำกผูเ้ ชีย่ วชำญทีเ่ ป็ นโรแทเรียนและศิษย์เก่ำโรตำรีทส่ี ำมำรถเป็ นทรัพยำกรอันมีค่ำใน
ระหว่ำงกำรวำงแผนโครงกำรได้อย่ำงไร?

ท่ำนจะทำอย่ำงไรให้สมำชิกโรทำแรคท์ ศิษย์เก่ำโรตำรี และผูม้ วี ชิ ำชีพหนุ่มสำวอื่นๆ ในชุมชนมีสว่ นร่วมในโครงกำรของ
สโมสร?

โครงกำรต่ำงๆ ของสโมสรมีควำมเหมำะสมกับแผนกลยุทธ์ของสโมสรอย่ำงไรบ้ำง?

โครงกำรของท่ำน

|
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ทำงเลือกกำรบำเพ็ญประโยชน์ของโรตำรี
พิจำรณำทำงเลือกในกำรบำเพ็ญประโยชน์ของโรตำรีดงั ต่อไปนี้:
โปลิ โอพลัส

โปรแกรมร่วมของโรตำรีและมูลนิธโิ รตำรีซง่ึ สนับสนุ นควำมพยำยำมในกำรขจัดโปลิโอ
ทั ่วโลก

บริการชุมชน

โครงกำรทีต่ อบสนองควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิน่

บริการด้านอาชีพ

กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้สมำชิกโรตำรีเป็ นแบบอย่ำงทีม่ มี ำตรฐำนจรรยำบรรณสูง และใช้
ควำมรูแ้ ละควำมชำนำญทำงธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ผอู้ ่นื

บริการระหว่างประเทศ

โครงกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมพยำยำมของสมำชิกโรตำรีในมำกกว่ำหนึ่งประเทศ

บริการเยาวชน

โปรแกรมและกิจกรรมทีเ่ ยำวชนและคนหนุ่มสำวทีม่ อี ำยุได้ถงึ 30 ปี มีสว่ นร่วมในกำร
บริกำรชุมชนและบริกำรระหว่ำงประเทศ

การแลกเปลี่ยนบริการชนรุ่นใหม่

กิจกรรมสำหรับผูใ้ หญ่วยั หนุ่มสำวทีม่ อี ำยุได้ถงึ 30 ปี เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ หรือรับกำร
อบรมทำงวิชำชีพหรือด้ำนอำชีพในประเทศอื่น

อิ นเทอร์แรคท์

สโมสรบำเพ็ญประโยชน์สำหรับเยำวชนอำยุ 12-18 ปี

การแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารี

โปรแกรมทีส่ ง่ เสริมสันติภำพและควำมเข้ำใจระหว่ำงประเทศสำหรับเยำวชนอำยุ
15-19 ปี โดยกำรแลกเปลี่ยนระยะสัน้ และระยะยำว

โรทาแรคท์

สโมสรบำเพ็ญประโยชน์สำหรับผูม้ วี ชิ ำชีพหนุ่มสำวและนิสติ นักศึกษำมหำวิทยำลัยทีม่ อี ำยุ
18-30 ปี อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตำรีในท้องถิน่

รางวัลการอบรมผู้นาเยาวชนของ
โรตารี (RYLA)

กำรอบรมผูน้ ำสำหรับเยำวชน นิสติ นักศึกษำและผูม้ วี ชิ ำชีพที่เป็ นผูใ้ หญ่วยั หนุ่มสำว

กลุ่มบาเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารี
(RCC)

กลุ่มสมำชิกในชุมชนทีม่ ไิ ด้เป็ นโรแทเรียน ซึง่ ทำงำนกับสโมสรโรตำรีอุปถัมภ์ใน
ท้องถิน่ เพื่อประเมินชุมชน รวมทัง้ วำงแผนและดำเนินโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์

ชมรมมิตรภาพโรตารี
(Rotary Fellowships)

กลุ่มนำนำชำติของโรแทเรียน โรทำแรคท์เทอร์ สมำชิกในครอบครัว ผูร้ ว่ มโปรแกรมและ
ศิษย์เก่ำทีม่ คี วำมสนใจในงำนอดิเรก หรือนันทนำกำรหรืออำชีพทีเ่ หมือนกัน

กลุ่มแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารี
(Rotary Friendship Exchange)

โปรแกรมกำรแลกเปลีย่ นระหว่ำงภำคนำนำชำติทท่ี ำให้โรแทเรียนและผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียน
ได้เรียนรูป้ ระเพณีและวัฒนธรรมใหม่ๆ และสร้ำงมิตรภำพทีม่ กั จะนำไปสูก่ ำรเป็ นเพื่อน
ผูร้ ว่ มโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่ำงประเทศ

กลุ่มปฏิ บตั ิ การโรแทเรียน
(Rotarian Action Groups-RAGs)

กลุ่มนำนำชำติของโรแทเรียน โรทำแรคท์เทอร์ สมำชิกในครอบครัว ผูร้ ว่ มโปรแกรมและ
ศิษย์เก่ำทีม่ ำร่วมกันสนับสนุ นสโมสรและภำคในโครงกำรระหว่ำงประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เรื่องทีม่ คี วำมเชี่ยวชำญ

ศูนย์สนั ติ ภาพโรตารี

โปรแกรมกำรศึกษำระหว่ำงประเทศทีใ่ ห้ทุนระดับปริญญำโท หรือ ประกำศนียบัตรกำร
พัฒนำวิชำชีพในเรื่องสันติภำพและกำรแก้ไขข้อขัดแย้ง

District Grant และ Global Grant

กำรสนับสนุนกำรเงินให้แก่สโมสรและภำคในกำรทำกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์และ
กำรศึกษำทัง้ ในและต่ำงประเทศ

|
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กำรจัดกำรควำมเสีย่ งสำหรับโปรแกรมเยำวชน
กำรรูจ้ กั ควำมเสีย่ ง เช่น กำรบำดเจ็บ เจ็บป่ วย และทำรุณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมเยำวชนเป็ นเรื่องสำคัญยิง่ เพื่อทีผ่ ู้
ร่วมโปรแกรมจะสำมำรถตัดสินใจตัวเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ ในกำรจัดกำรกับควำมเสีย่ งเหล่ำนี้ แม้ว่ำกำรตระหนักถึงแต่เพียงอย่ำง
เดียวจะไม่สำมำรถป้ องกันเหตุกำรณ์ไม่ให้เกิดขึน้ ได้ แต่จะสำมำรถนำไปสูก่ ำรพูดคุยอย่ำงไตร่ตรองและกำรวำงแผนงำนที่
สำมำรถช่วยลดเหตุกำรณ์และผลกระทบลงได้ พิจำรณำพัฒนำโปรแกรมกำรจัดกำรควำมเสีย่ งในกำรทำงำนกับเยำวชนที่
รวมถึงขัน้ ตอนเหล่ำนี้:
• พัฒนำและดำเนินนโยบำยคุม้ ครองเยำวชนของภำคเพื่อใช้ป้องกันและจัดกำรกับกำรทำรุณกรรมหรือกำรล่วงละเมิดทำง
กำย ทำงเพศหรืออำรมณ์ทอ่ี ำจเกิดขึน้ ได้
• กำหนดประมวลกำรประพฤติปฏิบตั สิ ำหรับผูใ้ หญ่และเยำวชนทีม่ สี ว่ นร่วมในโปรแกรม ต้องคัดกรองผูใ้ หญ่ทจ่ี ะทำงำน
ร่วมกับเยำวชน
• รักษำไว้ซง่ึ นโยบำยทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับกำรเดินทำงของเยำวชน และมีระบบกำรสือ่ สำรข้อมูลจำเพำะกับบิดำมำรดำหรือ
ผูป้ กครอง
• ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำกำรภำคในกำรจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเยำวชนนอกเขตชุมชนท้องถิน่ ของ หรือรวมกำรพัก
ค้ำงคืนเอำไว้ดว้ ย
• พิจำรณำทบทวนนโยบำยของภำคเพื่อให้แน่ใจว่ำสอดคล้องกับคำแนะนำของโรตำรีทพ่ี ฒ
ั นำโดยคณะกรรมกำรบริหำร
โรตำรีสำกลสำหรับโปรแกรมเยำวชนแต่ละโปรแกรม
• ศึกษำควำมเสีย่ งและประกันภัยทีจ่ ำเป็ นในกำรอุปถัมภ์โปรแกรมหรืองำนกิจกรรมสำหรับเยำวชน พิจำรณำคำถำมเหล่ำนี้:
– จะเกิดอะไรขึน้ หำกมีผไู้ ด้รบั บำดเจ็บ?
– จะเกิดอะไรขึน้ หำกเกิดภัยพิบตั ทิ ำงธรรมชำติ?
• ทำงำนเพื่อลดควำมสูญเสียทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ได้ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ โดยวิธกี ำรดังต่อไปนี้
– จัดซือ้ ประกันภัยบุคคลที่ 3 ทีใ่ ห้ควำมคุม้ ครองเพียงพอสำหรับภูมภิ ำคของท่ำน
– จัดทำแผนฉุกเฉินและฝึกปฏิบตั อิ ย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ ในระหว่ำงโปรแกรม
– สอนผูร้ ่วมโปรแกรมถึงกำรประพฤติตนทีป่ ลอดภัยในระหว่ำงโปรแกรม
ในขณะทีต่ อ้ งมีขนั ้ ตอนเหล่ำนี้เพือ่ เป็ นกำรรับรองกำรแลกเปลีย่ นเยำวชนของภำค ยังเป็ นคำแนะนำสำหรับภำคในกำรเข้ำ
ร่วมโปรแกรมอินเทอร์แรคท์ ไรลำ (RYLA) หรือกิจกรรมเยำวชนอื่นๆ
สโมสรและภำคควรติดต่อกับตัวแทนประกันภัยเพื่อตรวจสอบว่ำกรมกรรม์ประกันภัยให้ควำมคุม้ ครองถึงโปรแกรมเยำวชน
หรือไม่ กำรประกันภัยกลำยเป็ นประเด็นทีซ่ บั ซ้อนเมื่อมีหลำยๆ ภำคหรือสโมสรอุปถัมภ์โปรแกรมร่วมกัน เพรำะกำร
คุม้ ครองของแต่ละองค์กรอำจจะแตกต่ำงกันไป ผูร้ ่วมโปรแกรมทุกคนทัง้ เยำวชนและผูจ้ ดั งำนต้องรับรองว่ำกำรประกันชีวติ
และสุขภำพให้ควำมคุม้ ครองเพียงพอในระหว่ำงโปรแกรม กรมธรรม์ประกันสุขภำพมำกมำยที่ให้ควำมคุม้ ครองจำกัดเมื่อ
อยู่นอกเขตพืน้ ทีท่ ต่ี กลงกันไว้แล้ว ดังนัน้ กำรระมัดระวังไว้ก่อนจึงมีควำมสำคัญเป็ นพิเศษเมื่อผูร้ ่วมโปรแกรมต้องเดินทำง
หรือพักอำศัยอยูไ่ กลบ้ำน ในกรณีเหล่ำนี้ ผูร้ ่วมโปรแกรมจะต้องได้รบั ควำมคุม้ ครองจำกกรมธรรม์ประกันภัยด้ำนกำรแพทย์
และอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำงทีค่ มุ้ ครองเรื่องต่ำงๆ ดังนี้:
• กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรแพทย์
• กำรส่งศพกลับ
• กำรอพยพฉุกเฉิน
• กำรเสียชีวติ และสูญเสียอวัยวะจำกอุบตั เิ หตุ
โครงกำรของท่ำน

|

ท่ำนควรปรึกษำหำรือกับทีป่ รึกษำกฎหมำยก่อนลงนำมในข้อตกลงหรือสัญญำกับองค์กร ผูร้ บั เหมำหรือผูใ้ ห้บริกำรใดๆ
เอกสำรเหล่ำนี้ควรจะมีกำรยกเว้นควำมรับผิดหรือข้อตกลงในกำรชดเชยเงิน ซึง่ อำจจะเป็ นกำรยอมให้อกี ฝ่ ำยหนึ่งพ้นจำก
ควำมรับผิดและถ่ำยโอนควำมเสีย่ งให้แก่สโมสรหรือภำค โรตำรีสำกลจะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรเจ็บป่ วยหรือกำรบำดเจ็บของ
บุคคล ซึง่ รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นร่วม อำสำสมัครและผูจ้ ดั งำน หรือสำหรับควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สนิ ใดๆ

|

เป็ นผูน้ ำสโมสรของท่ำน : นำยก

บันทึกเกี่ยวกับโครงการของท่าน

โครงกำรของท่ำน

|

สร้างสรรค์
แบ่งปัน
เชือ� มโยง

LIDERANÇA.
LEADERSHIP.
LEADERSHIP
INSPIRAÇÃO.
INSPIRATION.
INSPIRATION
VOYAGE.
TRAVEL.
TRAVEL.
DIVERSÃO.
FUN.
FUN.
FORMATION.
LEARN.
LEARN.
SERVICE.
SERVICE.
SERVICE.
海外体験。
TRAVEL.GROW.
TRAVEL.GROW.
DÉCOUVERTE.
LEADERSHIP.
LEADERSHIP.
LEADERSHIP.
学び。
LEARN.
LEARN.
TRAVEL.
TRAVEL.
ACTION.
ACTION.
ACTION.
奉仕。 VIAJES.
SERVE. SERVICE.
SERVE. SERVICE.
DISCOVERY.
DISCOVERY.
AVENTURAS.
FRIENDSHIP.
FRIENDSHIP.
FUN.
FUN.
DIVERSIÓN.
FUN.
FUN.

Descubra um mundo novo fora da sala de aula.
Discover a world outside the classroom through
Discover a world outside the classroom
Participe de um programa intensivo de liderança que
an intensive leadership experience that builds
an intensive leadership experience tha
se baseia em técnicas de comunicação, solução de
communication skills, teaches creative problemcommunication skills, teaches creative
ROTARY YOUTH EXCHANGE
ROTARY YOUTH EXCHANGE
problemas e maneiras de transformar o mundo num
solving, and challenges you to change not only
solving, and challenges you to change
LONG-TERM
LONG-TERM
lugar melhor.
yourself but the world.
yourself but the world.
Long-term exchanges build peace one young person
Long-term exchanges build peace one young person
Long-term exchanges build peace one young person
at a time. Students learn a new language, discover
at a time. Students learn a new language, discover
at a time. Students learn a new language, discover
Join the global movement of young leaders taking
Join the global movement of young leaders taking
Join the global movement of young leaders taking
another culture, and live with host families for a full
another culture, and live with host families for a full
another culture, and live with host families for a full
新世代交換
NEWtoGENERATIONS
NEWtoGENERATIONS
action
build a better world. Exchange ideas with
action
build a better world. Exchange ideas with
action to build a better world. Exchange ideas with
academic year. Become a global citizen. Start in one
academic year. Become a global citizen. Start in one
academic year. Become a global citizen. Start in one
SERVICE
EXCHANGE
SERVICE
EXCHANGE
leaders
in your
community and mobilize your friends
leaders
in your
community and mobilize your friends
leaders in your community and mobilize your friends
of more than 100 countries.
of more than 100 countries.
of more than 100 countries.
目標をもって海を渡り、異国での奉仕活動に参加し、短
to develop
innovative
solutions
toathe
world’sUniversity
most
to Professional
develop innovative
solutions
world’sUniversity
most
to develop innovative solutions to the world’s most
Professional
development
with
purpose:
development
withtoa the
purpose:
期間の滞在で新しいスキルを学びたいと思う大学生やフ
students
and young
professionals learn new
students
and young
professionals learn new
pressing
common
challenges.
pressing
common
challenges.
pressing common challenges.
ROTARY YOUTH EXCHANGE
ROTARY YOUTH EXCHANGE
レッシュ社会人にとって、
この上ない特別な経験ができる
skills, learn a language, and take action through
skills, learn a language, and take action through
SHORT-TERM
SHORT-TERM
でしょう。
humanitarian service during short-term, customizable
humanitarian service during short-term, customizable
Short-term
exchanges
immerse
young
people
in
Short-term
exchanges
immerse young people in
Toma acción, promueve la comprensión
internacional
Take action, build international understanding,
Take action, build international understanding,
exchanges.
exchanges.
live with
host families for and
up make new
another
live with
host families for up
y forja nuevas amistades alrededor del mundo.
and make newanother
friendsculture.
around Some
the world.
Develop
friendsculture.
aroundSome
the world.
Develop
toskills
threewhile
months,
others
to skills
threewhile
months,
others
Desarrolla tus aptitudes de liderazgo mientras
your leadership
you while
discover
the embark
power on a tour or
your leadership
youwhile
discover
the embark
power on a tour or
go to
camp
fewhow
weeks.
Go on an adventureofinService Above
go to
camp
few how
weeks.
Go on an adventure in
descubres el poder de Dar de Sí antes de Pensar en Sí
of Service Above
Self
and for
finda out
serious
Self
andfor
finda out
serious
of more than
more than
y cuan divertido es el verdadero liderazgo.
leadership canone
be seriously
fun! 100 countries.
leadership canone
be of
seriously
fun!100 countries.

ROTARY YOUTH EXCHANGE
LONG-TERM
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