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สโมสรโรตารีของท่าน
สโมสรของท่านตื่นตัวอยู่เสมอหรือไม่? สโมสรทํา
ให้สมาชิกมีสว่ นร่วมหรือไม่ ทําโครงการทีส่ าํ คัญๆ
หรือไม่ และลองทําตามความคิดเห็นใหม่ๆ บ้างไหม?
กิจกรรมของสโมสรควรจะแสดงถึงความหลากหลาย
และความมีเอกลักษณ์ของสมาชิก ในขณะทีว่ างแผน
งานสําหรับสโมสร ใช้คาํ แนะนําและข้อคิดเห็นเหล่านี้
และเปิดโอกาสให้สโมสรได้มกี ารพัฒนา จงจําไว้วา่
หากได้ลองทําอะไรใหม่ๆ แล้วไม่ได้ผล ท่านสามารถ
ลองสิง่ อื่นได้อยูเ่ สมอ สมาชิกทุกคนควรจะรู้สึกว่า
ตนสามารถกําหนดอนาคตของสโมสรและทําให้
สโมสรมีความโดดเด่นได้

พบกับสโมสร
ที่ตื่นตัวอย่เู สมอของฉัน
สโมสรโรตารีสงิ คโปร์ได้รบั ชาร์เตอร์ในปี ค.ศ.1930 ปจั จุบนั มีสมาชิก 120 คน
ถึงแม้วา่ จะเป็ นสโมสรท่มี ขี นาดใหญ่และเก่าแก่ เราก็ไม่ได้มภี ูมคิ ุม้ กันการ
ท้าทายเก่ยี วกับสมาชิกภาพเลย
คณะกรรมการบริหารสโมสรจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองหลายครัง้ เพ่อื ระดมความ
คิดเห็นให้สมาชิกมีสว่ นร่วมให้มากข้นึ ผลก็คอื เกิดความคิดริเริม่ ต่างๆ ข้นึ มา
มากมายและทุกเร่อื งได้รบั การตอบรับอย่างกระตือรือร้นจากสมาชิกทุกคน
สิง่ แรกท่เี ราทําคือ จัดการประชุมประจําสัปดาห์ในช่วงเวลาอาหารกลางวันให้
มีความต่นื เต้น ในปจั จุบนั น้ีเราเริม่ ต้นด้วย “กิจกรรมโรตารีประจําสัปดาห์ Rotary Activity This Week” เป็ นการนําเสนอสไลด์ 10 นาที เก่ยี วกับ
กิจกรรมท่เี รามีสว่ นร่วม ซ่งึ รวมทัง้ การสถาปนาอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์
โครงการชุมชนทัง้ ต่างประเทศและในท้องถิน่ สิง่ ท่เี กิดข้นึ ในการประชุม
คณะกรรมการบําเพ็ญประโยชน์รวมทัง้ การท่โี รแทเรียนไปร่วมงานอ่นื ๆ และ
เป็ นข่าวในส่อื ต่างๆ
อีกสิง่ หน่ึงท่เี ราทําก็คอื เปล่ยี นแปลงรูปแบบการประชุมของเราเพ่อื ให้ในเดือน
หน่ึงจะมีกจิ กรรมท่ลี งมือทําแทนท่จี ะมีผบู้ รรยาย และทุกๆ 3 เดือนการประชุม
ในช่วงเวลาอาหารกลางวันจะเปล่ยี นการประชุมในเวลาค่าํ โดยมีผบู้ รรยายท่มี ี
ช่อื เสียง
เรายังเพิม่ การใช้โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีอน่ื ๆ ด้วย สโมสรของเรามี
หน้าเพจเฟสบุ๊คท่ปี รับปรุงข่าวสารตลอดเวลาเพราะมีผดู้ แู ลโดยเฉพาะท่จี ะ
โพสต์รปู ภาพและข่าวสารเก่ยี วกับงานโรตารีอย่างทันเหตุการณ์และมี
แอพพลิเคชันทํ
่ าเนียบของสโมสรซ่งึ ใช้แทนหนังสือทําเนียบท่เี คยจัดพิมพ์
สม่าํ เสมอและยังทําให้สามารถปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกได้ทนั ทีอกี ด้วย
ตัง้ แต่เริม่ ทําตามแนวคิดใหม่ๆ น้ี คณะกรรมการต่างๆ มีสว่ นร่วมเพิม่ ข้นึ ถึง
15% และหน้าเพจเฟสบุ๊คของเรามีผเู้ ข้าเย่ยี มชมมากข้นึ 5,000% นวัตกรรม
ใหม่ๆ เป็ นกุญแจส่กู ารมีสว่ นร่วมของสมาชิก
Dr.Shahul Hameed
สโมสรโรตารีสิงคโปร์
ประเทศสิ งคโปร์

ตัดสินใจว่าสโมสรของท่านต้องการจะเป็ นอย่างไรใน
ช่วงเวลา 3-5 ปี ต่อจากนี้
สโมสรของท่านประกอบไปด้วยผูน้ ําในชุมชนจํานวนมากทีม่ คี วามต้องการจะทําให้เกิดผลกระทบ
ในทางบวกเหมือนๆ กัน จึงต้องมีการตัดสินใจร่วมกันว่าต้องการให้สโมสรเป็ นอย่างไรใน 3-5 ปี
ข้างหน้า แล้วจึงกําหนดว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของสโมสร เป้าหมายระยะ
ยาวควรจะเกีย่ วกับสมาชิกภาพ โครงการบําเพ็ญประโยชน์ ภาพลักษณ์สาธารณะ การพัฒนา
ความเป็ นผูน้ ํา และการมีสว่ นร่วมในมูลนิธโิ รตารี ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของท่านให้เป็ นปจั จุบนั
ตามทีต่ อ้ งการและกําหนดว่าสมาชิกสโมสรทุกคนจะช่วยทําให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้
อย่างไร

ทรัพยากรที่
My Rotary:
คําแนะนําการวางแผนกลยุทธ์
(Strategic Planning Guide)

ความคิดเห็นที่ควรจะลอง

สละเวลาหนึ่งครัง้ ของการประชุมแต่ละเดือนของสโมสรเพื่อการพัฒนาแผนกลยุทธ์โดยใช้
คําแนะนําการวางแผนกลยุทธ์
 จัดประชุมในสถานทีใ่ หม่ๆ เพือ่ ให้สมาชิกเกิดแรงบันดาลใจในความคิดสร้างสรรค์ และร่วม
แสดงความคิดเห็น
 พัฒนากลยุทธ์ในการทําให้สมาชิกมีสว่ นร่วมมากขึน้ ตลอดช่วงเวลา 5 ปีขา้ งหน้า

กําหนดเป้ าหมายประจําปี และใส่ข้อมูลที่ Rotary Club
Central
เมือ่ ท่านกําหนดเป้าหมายในระยะยาวแล้ว จะต้องกําหนดเป้าหมายประจําปีทส่ี นับสนุ นเป้าหมาย
ระยะยาวด้วย ต้องทําให้มนใจว่
ั ่ าเป้าหมายของท่านสามารถทีจ่ ะบรรลุและวัดผลได้ ท่านสามารถ
ใส่ขอ้ มูลเป้าหมายประจําปีท่ี Rotary Club Central ซึง่ จะทําให้สามารถติดตามผลและปรับให้เป็ น
ปจั จุบนั ได้ สนับสนุนให้สมาชิกสโมสรทุกคนดูเป้าหมายของสโมสรใน Rotary Club Central และ
ให้ขอ้ มูลต่างๆ ปรับเป้าหมายให้เป็ นปจั จุบนั อย่างสมํ่าเสมอเพือ่ ให้ Rotary Club Central แสดง
ถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ทีส่ ดุ อยูเ่ สมอ

ความคิดเห็นที่ควรจะลอง
 มุง่ เน้นในสิง่ ทีส่ โมสรทําได้ดแี ละทําให้เป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําได้อย่างยอดเยีย่ ม
 ขอให้คณะกรรมการสโมสรเสนอเป้าหมายประจําปีทต่ี อบสนองความต้องการของชุมชน
 จัดให้มกี ารตรวจสอบเป้าหมายในวาระการประชุมเดือนละครัง้ เพือ่ ให้สมาชิกทราบข้อมูลทีเ่ ป็ น
ปจั จุบนั

มีทรัพยากรต่างๆ อยูท่ ่ี www.rotary.org/myrotary

ทรัพยากรที่
My Rotary:
Rotary Club Central
คอร์สเกีย่ วกับทรัพยากร
Rotary Club Central ที่
Learning Center

จัดประชุมกิจกรรมสโมสรอย่างสมํา่ เสมอเพื่อให้สมาชิก
มีส่วนร่วมและได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมกิจกรรมสโมสรช่วยให้สมาชิกทุกคนรูส้ กึ ว่ามีสว่ นร่วม เมือ่ สมาชิกทุกคนมีโอกาสทีจ่ ะ
ได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเป้าหมายและกิจกรรมของสโมสร สโมสรก็จะสามารถใช้ประโยชน์
จากความชํานาญร่วมกันได้มากทีส่ ดุ เพือ่ สนองความต้องการของท้องถิน่ มีสโมสรมากมายทีใ่ ช้
การประชุมกิจกรรมสโมสรเป็ นโอกาสในการให้แรงบันดาลใจและเพิม่ พลังความปรารถนาทีจ่ ะ
ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ แก่สมาชิก สภาพแวดล้อมเช่นการประชุมกิจกรรม
สโมสรทีย่ อมรับฟงั ความคิดเห็นทีห่ ลากหลายเป็ นสถานทีซ่ ง่ึ เหมาะแก่การถ่ายทอดความ
กระตือรือร้นออกมาเป็ นการกระทํา

ทรัพยากรที่
My Rotary:
คูม่ อื นายกสโมสร (Club
President’s Manual)
คูม่ อื คณะกรรมการบริหาร
จัดการสโมสร (Club
Administration Committee
Manual)

ความคิดเห็นที่ควรจะลอง
 แลกเปลีย่ นนายกสโมสรกับสโมสรทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ ในการประชุมสักครัง้ หนึ่ง หลังจากการ
แลกเปลีย่ นให้กาํ หนดการประชุมกิจกรรมสโมสรเพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับประสบการณ์ของนายก
และสมาชิกสโมสร
 จัดช่วงเวลาในการประชุมกิจกรรมสโมสรให้สมาชิกใหม่ได้แสดงความประทับใจครัง้ แรก
เกีย่ วกับสโมสรและให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ
 ใช้เวลา 10 นาทีก่อนปิ ดประชุมสโมสรเพือ่ เปิ ดเวทีอภิปรายความคิดเห็นและส่งเสริมให้เสนอ
แนวคิดใหม่ๆ หรือหัวข้อเรือ่ งใหม่ๆ ทีจ่ ะอภิปรายกันเดือนละหนึ่งครัง้

สื่อสารอย่างเปิดกว้างในสโมสรของท่าน
การสือ่ สารในสโมสรควรจะเป็ นการสือ่ สารสองทาง ผูน้ ําสโมสรควรจะมีความโปร่งใสใน
การสือ่ สารกับสมาชิกและสมาชิกควรรูส้ กึ เป็ นอิสระทีจ่ ะสือ่ สารอย่างเปิดเผยกับผูน้ ําสโมสร
แผนงานการสือ่ สารควรจะรวมถึงการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในการประชุมสโมสร บนเว็บไซต์
ของสโมสร และผ่านสือ่ ทางสังคม

ความคิดเห็นที่ควรจะลอง
 ปรับปรุงเว็บไซต์ของสโมสรและทะเบียนสือ่ ทางสังคม (social media accounts) บ่อยๆ
แยกส่วนทีเ่ ป็ นข้อมูลข่าวสารสําหรับสมาชิกออกจากข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะสือ่ ถึงสาธารณชน
 จับคูส่ มาชิกทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับอินเตอร์เน็ตกับผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์น้อยเพือ่ ช่วยให้สามารถหา
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์และสือ่ ทางสังคมได้
 แบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกและตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอว่าสมาชิกรูส้ กึ อย่างไรบ้าง

ทรัพยากรที่
My Rotary:
Rotary Brand Center

เตรียมตัวให้สมาชิกสําหรับบทบาทหน้ าที่ในอนาคต
เพื่อการเปลี่ยนถ่ายผูน้ ําที่ราบรื่น
การเปลีย่ นแปลงผูน้ ําประจําปีทาํ ให้สมาชิกได้มโี อกาสแสดงบทบาทใหม่ๆ ซึง่ จะช่วยให้เข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่ องการเป็ นผูน้ ําและมีสว่ นร่วมในกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัง้ แต่แรก มีวธิ กี าร
มากมายทีจ่ ะบรรลุในความต่อเนื่อง เช่น การแต่งตัง้ ให้ทาํ หน้าทีห่ ลายๆ ปี ให้มปี ระธานปจั จุบนั
รับเลือก และอดีตในคณะกรรมการแต่ละชุด และให้นายกสโมสรคนปจั จุบนั ทํางานอย่างใกล้ชดิ
กับนายกรับเลือก นายกรับเลือกนอมินี และนายกเพิง่ ผ่านพ้น การคิดล่วงหน้าจะช่วยทําให้มนใจ
ั่
ว่ามีจาํ นวนผูอ้ าสาทําหน้าทีผ่ นู้ ําในตําแหน่งต่างๆ พอเพียงในแต่ละปี

ความคิดเห็นที่ควรจะลอง

ให้ผนู้ ําสโมสรหาผูท้ จ่ี ะมารับตําแหน่งต่อจากตนในระหว่างปีทย่ี งั ทําหน้าทีอ่ ยู่ พวกเขารูด้ ที ส่ี ดุ
ว่างานนัน้ มีขอ้ กําหนดอะไรบ้างและใครควรจะมารับงานในบทบาทนัน้ ต่อได้
 เรียนรูเ้ กีย่ วกับความสามารถและความสนใจของสมาชิกให้มากขึน้ และมอบหมายให้พวกเขามี
บทบาททีช่ อบและทําได้ดี
 จัดการอบรมในขณะปฏิบตั งิ านให้แก่เจ้าหน้าทีส่ โมสรรับเลือกอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนทีจ่ ะรับ
ตําแหน่ง

ปรับเปลี่ยนข้อบังคับสโมสรเพื่อให้สนับสนุนแนวทาง
การทํางานของสโมสร
เมือ่ สโมสรของท่านมีการเปลีย่ นแปลง ข้อบังคับสโมสรก็ควรจะเปลีย่ นแปลงไปด้วย ข้อบังคับ
เสนอแนะของสโมสรโรตารีเป็ นจุดเริม่ ต้นในการวางเค้าโครงวิธปี ฏิบตั ขิ องสโมสร ลองพิจารณาใช้
ข้อบังคับเสนอแนะเป็ นต้นแบบ (Template) ทีส่ โมสรของท่านจะสามารถแก้ไขและปรับเปลีย่ นให้
แสดงถึงวิธแี ละกระบวนการปฏิบตั งิ านใหม่ๆ

ความคิดเห็นที่ควรจะลอง
 ตรวจสอบว่าสโมสรของท่านใช้ขอ้ บังคับเสนอแนะของสโมสรโรตารีฉบับล่าสุด
 จัดให้มขี อ้ บังคับสโมสรอยูบ่ นเว็บไซต์ของสโมสรหรือแจกสําเนาในการประชุมกิจกรรมสโมสร
เพือ่ ให้สมาชิกสามารถให้ขอ้ เสนอแนะ
 ทบทวนข้อบังคับสโมสรปีละหนึ่งครัง้ และมอบสําเนาให้สมาชิกใหม่ดว้ ย
 พิจารณาทดสอบการนําร่องวิธปี ฏิบตั ใิ หม่ๆ ของสโมสรเพือ่ ดูวา่ จะได้ผลหรือไม่ก่อนทีจ่ ะแก้ไข
ข้อบังคับ

ทรัพยากรที่
My Rotary:
การพัฒนาความเป็นผูน้ ํา:
คําแนะนําในการเริม่ ต้น
โปรแกรม (Leadership Development: Your Guide to Starting a Program)
คูม่ อื นายกสโมสร (President)
คูม่ อื เลขานุการสโมสร
(Secretary), คูม่ อื เหรัญญิก
สโมสร (Treasurer)
คูม่ อื คณะกรรมการ:
บริหารจัดการสโมสร (Club
Administration), สมาชิกภาพ
(Membership), ประชาสัมพันธ์
(Public Relation), โครงการ
บําเพ็ญประโยชน์ (Service
Projects), และมูลนิธโิ รตารี
(Rotary Foundation)

ทรัพยากรที่
My Rotary:
ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสร
โรตารี (Recommended Rotary Club Bylaws)
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสร
โรตารี (Standard Rotary Club
Constitution)

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่ นแฟ้ นภายในสโมสร
สานสัมพันธ์กบั สมาชิกอื่นๆ ในสโมสรและหาผูท้ ม่ี คี วามสนใจเหมือนๆ กัน เมือ่ ท่านมี
ความสนุกสนานในสโมสรท่านก็น่าจะยังคงมีสว่ นร่วมต่อไป เมือ่ ครอบครัวได้รบั เชิญให้เข้า
มาร่วมในงานของสโมสร สมาชิกหนุ่มสาวก็มกั จะมาร่วมมากขึน้ ให้โอกาสแก่สมาชิกสโมสรได้
ติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมในสโมสร

ความคิดเห็นที่ควรจะลอง
 เปลีย่ นทีน่ งในการประชุ
ั่
มทุกครัง้ เพือ่ ทีจ่ ะได้รจู้ กั กับคนอื่นๆ ดีขน้ึ
 พิจารณาจัดสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) เพือ่ สนองความต้องการของสมาชิกทีต่ อ้ ง
เดินทางหรือเพิง่ มีครอบครัว

ทรัพยากรที่
My Rotary:
Rotary Fellowships Handbook
Rotarian Action Groups
ลงทะเบียนเข้าประชุม Convention ที่ www.rotary.org/
convention

 เชิญมิตรสหายและครอบครัวมาร่วมในการประชุมโครงการบําเพ็ญประโยชน์และงานกิจกรรม
ต่างๆ แสดงให้พวกเขาเห็นว่าการเป็ นอาสาสมัครนัน้ ยอดเยีย่ มอย่างไร และสนับสนุ นให้พวก
เขาเข้าร่วมหรือมาช่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ
 ทําการสํารวจสมาชิกสโมสรเพื่อดูวา่ พวกเขาอยากจะร่วมงานสังคมแบบใด ในวันและเวลาใด
ทีพ่ วกเขาสะดวกจะไปร่วมงาน

ทําให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
พวกเขาสนใจจริงๆ
โรแทเรียนเข้ามาร่วมในสโมสรเพือ่ ทําให้เกิดผลกระทบทีด่ แี ก่ชุมชนและเพือ่ สานสัมพันธ์ใหม่ๆ
และนันคื
่ อเหตุผลทีพ่ วกเขายังอยูก่ บั สโมสรต่อไป การมีสว่ นร่วมในสโมสรทําให้ทงั ้ สมาชิกใหม่
และสมาชิกเก่ายังคงอยูร่ ว่ มในสโมสร สมาชิกทีม่ คี วามกระตือรือร้นจะรูส้ กึ เป็ นเจ้าของและทุ่มเท
ให้แก่โครงการของสโมสร พิจารณาขอให้สมาชิกอาสาสนับสนุ นโครงการบําเพ็ญประโยชน์และ
ความคิดริเริม่ อื่นๆ ของสโมสร

ความคิดเห็นที่ควรจะลอง
 จัดให้สมาชิกใหม่มสี ว่ นร่วมในเรือ่ งทีส่ าํ คัญแต่แรก หาดูเหตุผลทีพ่ วกเขาเข้าร่วมในสโมสร
และขอให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบหนึ่งอย่าง หรือช่วยโครงการ หรืองานกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่
ทีจ่ ะทําให้พวกเขามีสว่ นร่วม
 ทําการสํารวจความสนใจสมาชิกและใช้ผลการสํารวจเพือ่ วางแผนงานโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ รวมทัง้ พัฒนาโปรแกรมประจําสัปดาห์
 ให้สมาชิกแนะนําตนเองแก่สโมสรโดยแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับภูมหิ ลัง ความสามารถและความ
สนใจ เพือ่ ทีจ่ ะทําให้สมาชิกอื่นๆ ตระหนักถึงแหล่งรวมความสามารถของสโมสร
 พิจารณาแนวทางทีส่ มาชิกจะเรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์จากกิจกรรมของสโมสร ประสบการณ์
ใหม่ๆ เหล่านี้จะแปรออกมาเป็ นการพัฒนาด้านวิชาชีพและการพัฒนาตนเอง

ทรัพยากรที่
My Rotary:
ชุมชนปฏิบตั กิ าร
(Communities in Action)
เครือ่ งมือประเมินสมาชิก
ภาพ (Membership Assessment Tools)
Project Life Cycle Resources

ฝึ กสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบนั ให้เป็ นผูน้ ํา
สโมสรโรตารีเต็มไปด้วยผูม้ วี ชิ าชีพและผูน้ ํา การอบรมพิเศษเกีย่ วกับโรตารีและทักษะที่
มีประโยชน์ให้การเป็ นผูน้ ํา จะทําให้สมาชิกมีความสามารถพร้อมทีจ่ ะเป็ นผูน้ ําสโมสรในวันหนึ่ง
เตรียมตัวให้ผนู้ ําสโมสรในอนาคตโดยจัดการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่และการพัฒนาผูน้ ําให้แก่
สมาชิกทุกคน ผูน้ ําสโมสรในปจั จุบนั ควรเข้าร่วมการประชุมอบรมของภาค และใช้สงิ่ ทีเ่ รียนรูเ้ พือ่
ทํางานในสโมสร

ความคิดเห็นที่ควรจะลอง

แต่งตัง้ ผูฝ้ ึกอบรมสโมสรหรือคณะกรรมการฝึกอบรมเพื่อดูแลแผนการอบรมของสโมสร
 ให้สมาชิกหนุ่มสาวและสมาชิกใหม่มบี ทบาทการเป็ นผูน้ ํา พวกเขาสามารถใช้ความรูท้ ม่ี อี ยูแ่ ละ
ประสบการณ์ในขณะทีฝ่ ึกฝนความชํานาญด้านอาชีพของพวกเขาไปด้วย
 สอบถามสมาชิกว่าต้องการเรียนรูท้ กั ษะการเป็ นผูน้ ําด้านใดบ้าง

แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เหมาะสม
สโมสรของท่านควรจะมีคณะกรรมการทีช่ ว่ ยให้สโมสรดําเนินงานได้เป็ นอย่างดี
คณะกรรมการทีแ่ นะนํามีดงั นี้:
 การบริหารจัดการสโมสร
 สมาชิกภาพ

 การประชาสัมพันธ์
 โครงการบําเพ็ญประโยชน์

 มูลนิธโิ รตารี

แต่งตัง้ คณะกรรมการอื่นๆ ตามต้องการ เช่น ทุนสนับสนุนของโรตารีหรือบริการเยาวชน ไม่วา่
ท่านจะเลือกคณะกรรมการใดก็ตาม ควรจะช่วยสโมสรในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้

ความคิดเห็นที่ควรจะลอง
 สโมสรเล็ก: พิจารณาว่าควรจะรวมการทํางานของคณะกรรมการต่างๆ อย่างไร
 สโมสรใหญ่: แต่งตัง้ คณะกรรมการเพิม่ เติมเพือ่ ให้สมาชิกทุกคนได้มสี ว่ นร่วม

ทรัพยากรที่
My Rotary:
Connect for Good
New member information
Trainer’s Toolkit ที่ Learning
Center
การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
(New Member Orientation)
การพัฒนาความเป็นผูน้ ํา:
คําแนะนําในการเริม่ ต้น
โปรแกรม (Leadership Development: Your Guide to Starting a Program)

ทรัพยากรที่
My Rotary:
โครงสร้างคณะกรรมการสโมสร
คูม่ อื คณะกรรมการ บริหาร
จัดการสโมสร (Club Administration), สมาชิกภาพ
(Membership), ประชาสัมพันธ์
(Public Relations), โครงการ
บําเพ็ญประโยชน์ (Service
Projects) และมูลนิธโิ รตารี
(Rotary Foundation)
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

