
เป็น สโมสรท่ีต่ืนตัวอยู่เสมอ
แผนผู้นำสโมสรของท่าน



 

สโมสรโรตารีของท่าน  
สโมสรของท่านเป็นอย่างไร?  มีความสนุกสนานและทรง
พลังไหม?  มีความโดดเด่นและท าให้ท่านภูมิใจหรือไม่?  มี
เอกลักษณ์ของตนเองไหม?  มีกิจกรรมเด่นของตนเองซึ่ง
เป็นที่รู้จักหรือไม่?  สมาชิกมีความหลากหลายไหม?  เปิด 
รับความคิดเห็นใหม่ๆ หรือไม่?  มีส่วนร่วมไหม?  เมื่อคิดถึง
สโมสรของคุณเอง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการ
หรือไม่?  ค าแนะน าเล่มนี้มีรายละเอียดของการปฏิบัติที่ดี
ที่สุดของสโมสรโรตารีที่ประสบความส าเร็จซึ่งจะช่วยให้
สโมสรของท่านเป็นสโมสรที่ตื่นตัวมากขึ้น 
 

ประวัติแห่งการบริการ 
ของโรตารี 
วัตถุประสงค์ของโรตารีและแนวทางแห่งการบริการเกาะกุม
จิตวิญญาณแห่งการบริการซึ่งเป็นค านิยามของโรตารีมา
เป็นเวลานาน  ในปัจจุบัน สโมสรโรตารีด าเนินประเพณีการ
บริการโดยตอบสนองความต้องการของสมาชิกและชุมชน 
และโดยการคงความสัมพันธ์  มีความยืดหยุ่น  และมี
นวัตกรรมส าหรับสมาชิกสโมสรและชุมชนโดยแต่ละสโมสร
มีวิธีการของตนเอง  ประเพณีของการบริการสามารถเป็นไป
ได้ในหลายๆ รูปแบบ  สโมสรของท่านจะด าเนินประเพณีนี้
ต่อไปอย่างไร?  สโมสรจะใช้โอกาสในความเป็นอิสระที่จะ
ด าเนินการเต็มศักยภาพได้อย่างไรบ้าง? 
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หนังสือ “เป็นสโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอ: แผนผู้น าสโมสรของท่าน” เล่มนี้ แปลจาก Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan ฉบับภาษา 
อังกฤษโดยได้รับมอบหมายจากโรตารีสากล  ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย ได้แปลและทบทวน
อย่างละเอียดแล้ว  โรตารีสากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถที่จะรับรองความสมบูรณ์ของหนังสือเล่มนี้ได้  หากมีข้อความใดที่ไม่ชัดเจน ขอให้
อ้างอิงไปยังหนังสือ Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan ฉบับภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย 
กุมภาพันธ ์2555 

 

 

วัตถุประสงค์ของโรตารี  คือเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบ าเพ็ญประโยชน์ ในการด าเนิน
กิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริม: 

หนึ่ง: การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการ
บ าเพ็ญประโยชน์ 

สอง: การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การ
ยอมรับคุณค่าในการประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และ
การให้โรแทเรียนทุกคนภูมิใจในอาชีพของตนเพื่อการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

สาม: การให้โรแทเรียนทุกคนน าเอาอุดมการณ์แห่งการ
บ าเพ็ญประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจ และชุมชน 

สี่: การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติสุขระหว่าง
ชาติด้วยมิตรสัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก
ที่มีอุดมการณ์ในการบ าเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน 

 
แนวทางแห่งการบริการ 

บรกิารสโมสร 
บรกิารด้านอาชพี 
บรกิารชุมชน 

บรกิารระหว่างประเทศ 
บรกิารชนรุ่นใหม่ 
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เมื่อเร็วๆ นีส้โมสรของ
ท่านได้ประเมินประเพณี
และการปฏิบัตขิอง
สโมสรเพื่อพิจารณาว่าสิ่ง
เหล่านีช้่วยท าให้สโมสรมี
พลังที่จะด าเนินงาน
ต่อไปได้หรือไม?่ 

ค าแนะน าการวางแผน
กลยุทธ์สามารถช่วยให้
สโมสรของท่านเริ่มต้น
แผนงานเพื่อจะเป็น
สโมสรที่มีความเข้มแข็ง
ข้ึน  มีประสทิธิภาพมาก
ข้ึน และตื่นตัวมากขึ้น 

การปฏิบัติที่ดีที่สุด 
สโมสรที่เข้มแข็งจะส่งเสริมนวัตกรรมและความยืดหยุ่น การปฏิบัติที่ดีที่สุดที่รวบรวมเอาไว้นี้มุ่งหมายจะท าให้สโมสรเข้มแข็งซึ่งเป็น
ความส าคัญล าดับแรกของแผนกลยุทธ์ของโรตารีสากลโดยการกระตุ้นให้สมาชิกใช้ความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความมีชีวิตชีวาของ
สโมสร  พิจารณาการปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้เสมือนเป็นค าแนะน าซึ่งสามารถปรับแต่งน าไปใช้ เพื่อให้สโมสรของท่านมีความเข้มแข็ง
มากข้ึน: 

• พัฒนาเป้าหมายระยะยาวที่เกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบของสโมสรที่มีประสิทธิภาพ 
• ก าหนดเป้าหมายประจ าปีที่สนับสนุนเป้าหมายระยะยาว 
• ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 
• สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับสมาชิกสโมสรและผู้น าภาค 
• จัดให้มีความต่อเนื่องของสภาวะผู้น าในแต่ละปี 
• แก้ไขข้อบังคับให้แสดงถึงการด าเนินงานของสโมสร 
• สร้างโอกาสในการเพิ่มพูนมิตรภาพอย่างสม่ าเสมอ 
• ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น 
• จัดการอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
• แต่งตั้งคณะกรรมการที่สนับสนุนความต้องการในการด าเนินงานของสโมสร ซึ่งก็คือ: การบริหารจัดการ สมาชิกภาพ ประชา- 

สัมพันธ์ โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ และมูลนิธิโรตารี 
สโมสรของท่านอาจจะใช้วิธีปฏิบัติเหล่านี้อยู่บ้างแล้ว  ในขณะที่ท่านอ่านเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดในค าแนะน าเล่มนี้  โปรดให้
ความส าคัญกับเรื่องที่สโมสรของท่านสามารถด าเนินการหรือปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ 
 

การเริ่มต้น 
ใช้ค าแนะน าเล่มนี้เพื่อประเมินการปฏิบัติในปัจจุบันของสโมสรและด าเนินการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะน า
บางข้อเพื่อเพิ่มพูนการมีส่วนร่วมของสมาชิก การตระหนักในชุมชน และประสิทธิภาพของสโมสร  การ
ประเมินสโมสรและพิจารณาวิธีการด าเนินงานใหม่ๆ มิใช่เรื่องที่ง่าย แต่ก็คุ้มค่ายิ่งกับเวลาและความ
พยายามของสมาชิกทุกคน  พิจารณาจัดให้มีการพูดคุยกันในสถานที่สงบเงียบเป็นส่วนตัวหนึ่งวันเต็ม
หรือจัดการประชุมพบปะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนเริ่มปีโรตารีใหม่เพื่อหารือกันว่า
สโมสรของท่านจะด าเนินการปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้อย่างไรบ้าง   พิจารณาจัดการประชุมเหล่านี้ใน
สถานที่ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความคิดริเริ่ม  และให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
การให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมเป็นการแสดงให้เห็นว่าสโมสรอยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคน 
และแสดงให้เห็นเป้าหมายว่ามีผู้น าสโมสรที่มีพันธะสัญญาต่อการบริการและอนาคตของสโมสร  
สมาชิกสโมสรก็จะเปี่ยมด้วยพลังและให้ค ามั่นที่จะท าให้สโมสรมีความเป็นเลิศ 
 
ในขณะที่ด าเนินงานไป พิจารณาทบทวนการปฏิบัติเหล่านี้กับสมาชิกของท่านทุกๆ ปีเพื่อท าให้มั่นใจได้ว่ายังคงเป็นไปตามเป้าหมาย
ของสโมสรและสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของสโมสร  ขอความช่วยเหลือจากผู้น าภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยผู้ว่าการภาคของท่าน 
ในขณะที่ท่านด าเนินงานและทบทวนการปฏิบัติของท่านตามต้องการตลอดทั้งปี 
 
ในขณะที่ท่านอ่านเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดแต่ละข้อ  ท่านจะเห็นสัญญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 

 
ค าถามเพื่อการพจิารณา 

 
ความคิดเห็นที่จะลองท า 

 
ทรัพยากรบนเว็บไซต์  

www.rotary.org 
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พัฒนาเป้าหมายระยะยาว 
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบของสโมสรโรตารีที่มีประสิทธิภาพ 
สมาชิกทุกคนในสโมสรควรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายระยะยาว  เป้าหมายระยะยาว
ของท่านควรครอบคลุมเวลา 3-5 ปีโรตารีและเกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบของสโมสรโรตารีที่มี
ประสิทธิภาพ คือ สมาชิกภาพ โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ มูลนิธิโรตารี และการพัฒนาผู้น า  
และควรจะรวมถึงกลยุทธ์ในการสร้างช่องว่างเพื่อท าให้เกิดความยืดหยุ่นและนวัตกรรมรวมทั้ง
แผนงานที่จะส่งเสริมความส าเร็จของสโมสรในแต่ละองค์ประกอบ เมื่อสโมสรของท่านพัฒนาไป
ก็ควรปรับปรุงเป้าหมายเหล่านั้นให้เป็นปัจจุบันด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้แนวทางการวางแผนสโมสรโรตารีที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อก าหนดเป้าหมายประจ าปีที่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนักับเป้าหมายระยะยาวของสโมสร 
เป้าหมายประจ าปีช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายระยะยาวได้เมื่อเวลาล่วงเลยไป  
แนวทางการวางแผนฯ ช่วยให้ท่านสามารถประเมินสภาพการณ์ในปัจจุบันของสโมสร
และก าหนดเป้าหมายประจ าปีได้  เป้าหมายเหล่านี้จะท าให้สโมสรมุ่งไปสู่เป้าหมาย 
ระยะยาวที่ใช้ข้อได้เปรียบจากจุดแข็งของสโมสรและตอบสนองในเรื่องที่เป็นจุดอ่อน   
แนวทางฯ นี้ควรจะท าหน้าที่เสมือนเอกสารการท างานที่สามารถปรับให้เป็นปัจจุบัน 
ได้ตามต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
เราจะก าหนดเป้าหมายประจ าปีของเราได้อย่างไร? 
เราจะท าใหส้มาชกิทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างไร? 

ผู้น าสโมสรของเราทบทวนแนวทางการวางแผนฯ บ่อยเพยีงใด? 
 

 

ขอให้คณะกรรมการสโมสร
เสนอเป้าหมายประจ าปี 

ท าการประเมินความต้องการของชุมชน
ก่อนที่จะก าหนดเป้าหมายประจ าปี 
 

 
แนวทางการวางแผนสโมสร 
โรตารีที่มีประสิทธิภาพ 

(แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องจะหาได้จากคู่มือ
ดังต่อไปนี้) 
คู่มือนายกสโมสร 
คู่มือเลขานุการสโมสร 
คู่มือเหรัญญิกสโมสร 
คู่มือคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร, 
สมาชิกภาพ, ประชาสัมพันธ์, โครงการ
บ าเพญ็ประโยชน,์ มูลนิธิโรตารี 
 

 

สละเวลาหนึ่งเดือนเพื่อประชุมสโมสรในการพัฒนาแผนกลยุทธ์  
โดยใช้ค าแนะน าการวางแผนกลยุทธ์  ใช้เวลาในการประชุมครั้ง 

แรกเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสโมสร  โอกาสและความเสี่ยงจาก
ชุมชน  ในครั้งที่ 2 ประชุมเกี่ยวกับถ้อยแถลงวิสัยทัศน์  ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับ
เป้าหมายหลัก  และครั้งที่ 4 เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ 

วางก าหนดการไปประชุมในสถานที่สงบเงียบเป็นส่วนตัวเพื่อทบทวนแผน 
กลยุทธ์ในปัจจุบันเพื่อประเมินและปรับเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน 

 

 
ถ้ อ ย แ ถ ล ง
วิสัยทัศน์ของ 

สโมสรท่านคืออะไร? 

ท่านจะปรับแผนกลยุทธ์
ของสโมสรให้ดี ขึ้ น ได้
อย่างไร? 

สมาชิกคนใดบ้ างจะมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
เป้าหมายระยะยาว? 

 

 
ค าแนะน าการวางแผนกลยุทธ ์
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การประชุมกิจกรรมสโมสรจะเป็นการร้องขอข้อมูลจากสมาชิกสโมสร 
ได้อย่างไรบ้าง? 

สโมสรของเราจะเน้นความส าคัญในหัวข้ออะไรบ้างในการประชุมกิจกรรมสโมสรปีนี้? 

เราจะเชิญใครในภาคมาร่วมการประชุมกิจกรรมสโมสรบ้าง? 

เราจะจัดการประชุมกิจกรรมสโมสรบ่อยเพียงใด? 
 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม
สโมสรและประชมุกิจกรรม  

สโมสร (www.rotary.org  Members 
 Running a club  Administration 
 Rotary club meetings) 
 

 

ใครเปน็ผู้รับผิดชอบใน 
การแจ้งสมาชิกและผู้น า 

ภาคเกี่ยวกับกจิกรรมของสโมสร? 

เราจะแบ่งปันข้อมูลกันได้อย่างไร? 

เราใช้ไซต์เครือขา่ยทางสังคม
ใดบ้าง? 

เราหาข้อมูลข่าวสารใดได้บ้างจาก
เว็บไซต์ของภาค? 
 

 
ใช้เวลา 10 นาทีประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลังการประชุม 

สโมสรเดือนละครั้งโดยกระตุ้นให้สมาชิกสโมสรได้
เสนอความคิดใหม่ๆ หรือหัวข้อเพื่อการอภิปราย 

ปรับปรุงเว็บไซต์ของสโมสรให้เป็นปัจจุบันทุกสัปดาห์
หรือทุกเดือน แบ่งปันความรับผิดชอบนี้กันเป็นกลุ่ม 
หรือแต่ละคนตามบทบาทหน้าที ่

ส าหรับสมาชิกที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตสม่ าเสมอ  จับคู่
พวกเขากับสมาชิกอื่นในสโมสรที่จะสามารถช่วยให้
พวกเขาสามารถเข้าเว็บไซต์ของสโมสรและไซต์
เครือข่ายสังคมต่างๆ ได้ หรือพิมพ์เอกสารออกมาให้
ตามความเหมาะสม 

 
 

 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร
ออกแบบเว็บที่ดีที่สุด 

(www.rotary.org/graphics  
Best Web design practices) 
 

จัดประชุมกิจกรรมสโมสรที่ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการวางแผนงานและให้ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโรตารอีย่างต่อเนื่อง 
การประชุมกิจกรรมสโมสร (Club assemblies) ช่วยให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสร  มีสโมสรมากมายที่
ใช้การประชุมกิจกรรมสโมสรเป็นโอกาสที่สมาชิกทุกคนจะได้หารือถึงการตัดสินใจที่
จะมีผลกระทบต่อสโมสรและส าหรับคณะกรรมการที่จะรายงานกิจกรรมต่างๆ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
จัดให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้น าสโมสร สมาชิกสโมสร และผู้น าภาค 
ผู้น าสโมสรควรจะท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนงานการสื่อสารระหว่างกัน กับสมาชิกสโมสร และกับผู้น าภาค  จัดท าโครงร่างว่าใครจะสื่อสารกับ
ใคร ด้วยวิธใีด และเมือ่ใดในแผนการสื่อสารของทา่น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
จัดการประชุมกิจกรรมสโมสร 
ในระหว่างการประชุมปกติของ 

สโมสร 

จัดการประชุมกจิกรรมสโมสรปีละ 4 ครั้ง
เพื่อขอความคิดเห็นใหม่ๆ จากสมาชิก
ทุกคน 
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ขอให้สมาชิกทบทวนข้อบังคับและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลง 
ในการประชมุปกติของสโมสร 

พิจารณาท าการทดสอบวิธีการปฏิบัติแบบใหม่ๆ ที่กรรมการบริหารสโมสร
อนุมัติแล้วเพื่อดวู่าจะได้ผลหรอืไม่ก่อนที่จะแก้ไขข้อบังคับของสโมสร 

 

 
 

 
ข้อบังคับเสนอแนะ
ของสโมสรโรตารี 

ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสร 
โรตารี 
 

จัดเตรียมความต่อเนื่องของ
สภาวะผู้น า  เพื่อให้มั่นใจว่า
จะมีการพัฒนาผู้น าในอนาคต 
เนื่องจากผู้น าสโมสรโรตารีเปลี่ยนแปลงไป
ทุกปี  สโมสรทุกสโมสรจ าเป็นต้องจัดเตรียม
ผู้น าที่คาดหวัง  ผู้น าเหล่านั้นต้องท างาน
ด้วยกันในแต่ละปี   วิธีการที่ จะประสบ
ความส าเร็จในความต่อเนื่องมีหลายวิธี  
รวมทั้งการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่หลายๆ ปี  
โดยให้มีประธานปัจจุบัน รับเลือก และอดีต
ในคณะกรรมการทุกชุดและให้นายกสโมสร
คนปัจจุบันท างานอย่างใกล้ชิดกับนายกรับ
เลือกทั้ง 2 ปี และนายกเพิ่งผ่านพ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขข้อบังคับของสโมสรเพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้าง
คณะกรรมการของสโมสรและบทบาทตลอดจนหน้าที่รับผิดชอบ
ของผู้น าสโมสร 
แก้ไขข้อบังคับสโมสรโรตารีที่แนะน าจากโรตารีสากลเพื่อให้แสดงถึงการปฏิบัติงานของสโมสร  
ข้อบังคับสโมสรของท่านควรให้ค าแนะน าในการจัดการสโมสร   ข้อบังคับสโมสรที่แนะน ามุ่งหวัง
ที่จะให้มีความยืดหยุ่นเพื่อสนองความต้องการพิเศษของแต่ละสโมสร  โปรดน าไปปรับเปลี่ยน
ตามเอกลักษณ์เฉพาะของสโมสร  เมื่อเวลาผ่านไป ขณะที่การปฏิบัติของสโมสรด าเนินไป  โปรด
กลับไปดูข้อบังคับของท่านและแก้ไขเพื่อให้แสดงถึงการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติใหม่ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนินงานใดของสโมสร
ที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในปีที ่

ผ่านมา? 

มีการ เปลี่ ยนแปลงการปฏิบัติที่ เ รา
อยากจะ “ทดลองท า” ก่อนหรือไม่? 

เราได้ทบทวนหรือแก้ไขข้อบังคับสโมสร
ครั้งสุดท้ายเมื่อใด? 

สมาชิกสโมสรสามารถหาดูข้อบังคับ
สโมสรได้ง่ายๆ หรือไม่? 

 

 

เราจะท าให้มั่นใจ
ได้อย่างไรว่า เรา 

มีผู้ สมัครเพียงพอที่ จะรับ
ต าแหน่งใหม่ในสโมสรในปี
นี้? 

สโมสรของเราประสานงาน 
กา รบริ ห า ร โค ร งกา รที่ มี
ระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีได้
อย่างไร? 

ผู้ที่ จ ะมาเป็นนายกควรมี
ต าแหน่งใดมาก่อน? 
 

 

แจกรายการ
ต าแหน่งพร้อม 

รายละเอียดความรับผิดชอบ
ให้แก่สมาชิกทุกคน 

จัด “การอบรมในระหว่างการ
ท างาน” ให้แก่เจ้าหน้าที่สโมสร
อย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเข้า
รับต าแหนง่ 

จัดโปรแกรมการพัฒนาผู้น า
เพื่ อ เตรียมตัว ให้สมาชิกที่
สนใจในบทบาทการเป็นผู้น า 

มอบหมายให้สมาชิกใหม่มี
สมาชิกพี่เลี้ยงเป็นอดีตนายก
หรือ เจ้ าหน้าที่ปัจจุบันของ
สโมสร 
 

 

การพัฒนา 
ความเป็นผู้น า: 

ค าแนะน าในการเริ่มต้น
โปรแกรม 

คู่มือนายกสโมสร 

คู่มือเลขานุการสโมสร 

คู่มือเหรัญญิกสโมสร 

คู่มือคณะกรรมการของสโมสร: 
บริหารจัดการสโมสร 
สมาชิกภาพ 
ประชาสัมพันธ ์
โครงการบ าเพ็ญประโยชน ์
มูลนิธิโรตาร ี 
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ขอให้สมาชิกช่วยท าในเรือ่งทีเ่ขา
สนใจดีกว่าจะรอให้สมัครใจท า 

จัดการส ารวจความสนใจของสมาชิก และใช้
ผลการส ารวจเพื่อวางแผนโครงการและ
กิจกรรมรวมทั้ งพัฒนาโปรแกรมประจ า
สัปดาห์ 

จัดให้การประชุมประจ าสัปดาห์ของท่านเป็น
กา รปร ะชุ ม เ กี่ ย วกั บ โค ร งกา รบ า เพ็ญ
ประโยชน์ให้มากกว่าเป็นการน าเสนอเรื่อง
ต่างๆ 

 

 

 

 
การปฏิบัติการของชุมชน 
(Communities in Action) 

เครื่องมือในการประเมินสโมสร  
(Club Assessment Tools)   
ProjectLINK (www.rotary.org 

/projectlink) 

 
 

 
สโมสรของเราท าให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมในโครงการของสโมสรได้ 

อย่างไรบ้าง? 

เราสอบถามสมาชิกบ่อยเพียงใดว่าต้องการ
อะไรจากสโมสรหรือชอบอะไรและอยากจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง? 

เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสมาชิกทุกคนได้
แสดงความคิดเห็น? 

โครงการของสโมสรมีความหลากหลาย
หรือไม่? 

 

สร้างโอกาสในการเพิ่มพูน
ความสัมพนัธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น 
ในหมู่สมาชิกสโมสร 
สมาชิกที่มีความสุขกับโรตารีจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วม  
ความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้นในสโมสรจะช่วย
สนับสนุนความพยามยามในการบ า เพ็ญ
ประโยชน์ของสโมสร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตระเตรียมให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นในโครงการ 
หรืองานต่างๆ ของสโมสร 
การมีส่วนร่วมในสโมสรสอนให้สมาชิกรู้เรื่องเกี่ยวกับโรตารีและช่วยในการรักษาสมาชิกให้เป็น
สมาชิกที่มีความกระตือรือร้นของสโมสร  สมาชิกเหล่านี้จะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและทุ่มเท
ให้แก่โครงการของสโมสร 

 
 
 
 
 
 

 
การประชุมประจ าสัปดาห์ของสโมสรเรามีเวลาส าหรับการ
เป็นเครือข่ายและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือไม่?  

สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมสโมสรของเราหรือไม่? 

สโมสรของเราใช้กิจกรรมและชมรมต่างๆ ของภาคหรือโรตารีสากลใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง? 
 

 
จัดงานสังคมเดือนละครั้งเพื่อช่วยให้สมาชิกสโมสรได้รู้จักกันในสถานที่ 
ที่แตกต่างกันไป 

จัดการส ารวจประจ าปีเพื่อหาดูว่างานสังคมประเภทใดที่สมาชิกอยากจะไปร่วม รวมทั้ง
วันและเวลาที่สะดวก 

ก าหนดให้มีการสร้างเครือข่ายในหมู่สมาชิกเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพของแต่ละคนให้
มากข้ึนในการประชุมสโมสรทุกเดือนหรือทุก 3 เดือน 

ท าโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ให้สนุกเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก 

 

 
 

 

คู่มือกลุ่มมิตรภาพโรตาร ี
ลงทะเบยีนการประชุมใหญ่ได้ที่ 
www.rotary.org/convention 

 



 

 

 
แต่งตั้งผู้ฝึกอบรมหรือคณะกรรมการฝึกอบรมของ
สโมสรเพื่อดูแลแผนการอบรมของสโมสร 

จัดการประเมินทกัษะความเป็นผูน้ าเพื่อดูว่าสมาชิกของท่าน
อยากจะเรียนรู้ในทักษะเรื่องใด 

 
 

 

ข้อมูลส าหรับสมาชิกใหม่ (www.rotary.org  Members   
New members) 

ข้อมูลเพื่อการอบรม (www.rotary.org  Members  Training) 

การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (New Member Orientation)  

การพัฒนาความเป็นผู้น า: ค าแนะน าในการเริม่ต้นโปรแกรม (Leadership 
Development: Your Guide to Starting a Program)  

วงจรการอบรมการพัฒนาความเปน็ผู้น า (Leadership Development 
Training Cycle)  

 
 

พัฒนาแผนการอบรมที่สมบูรณ์แบบ 
การอบรมเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาผู้น าในอนาคตและท าให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่สโมสรในปัจจุบัน
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรตารี มีศักยภาพในการน าสโมสร และบ าเพ็ญประโยชน์ในโรตารีได้ดีกว่า  
แผนการอบรมที่สมบูรณ์แบบท าให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดการเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
• ผู้น าสโมสรเข้าร่วมการประชมุอบรมในระดับภาค 
• มีการปฐมนิเทศสมาชิกใหมอ่ย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
• เปิดโอกาสในการให้ความรู้แก่สมาชิกปัจจุบัน 
• จัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าส าหรับสมาชิกทุกคน 

 
 
 

 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
สนับสนุนความต้องการ
ของสโมสร 
คณะกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วย 
•  การบริหารจัดการสโมสร 
•  สมาชิกภาพ 
•  ประชาสัมพันธ ์
•  โครงการบ าเพ็ญประโยชน ์
•  มูลนิธิโรตาร ี

แต่งตั้งคณะกรรมการอื่นๆ ตามความ
ต้องการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ
สโมสร  ไม่ว่าท่านจะเลือกโครงสร้าง
แบบใด คณะกรรมการควรจะมีบทบาท
ในการให้ค าแนะน าซึ่งจะส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกและการปฏิบัติงาน
ของสโมสร 
 
 
 

 
กระบวนการปฐมนิเทศสมาชิก
ใหม่ของสโมสรเรามีอะไรบ้าง? 

สมาชิกสโมสรของเรามีส่วนร่วมในระดับ
ภาคกี่คน? 

สโมสรของเราพฒันาทักษะการเป็นผู้น า 
ของสมาชิกอย่างไรบ้าง? 
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สโมสรของเรามี
คณะกรรมการ 

อะไรบ้าง? 

เราจะปรับปรุงโครงสร้าง
ส โ ม ส ร ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้
อย่างไร? 

คณะกรรมการของ เ ร า
ประสานการท างานกัน
อย่างไร? 

 

 
สโมสรขนาดเล็ก: 
พิจารณาว่าท่านจะ 

สามารถรวมงานของคณะ 
กรรมการต่างๆ เข้าด้วยกันได้
อย่างไรบ้าง 

สโมสรขนาดใหญ่: พิจารณาเพิ่ม
คณะกรรมการเพื่อให้สมาชิกทุก
คนได้มีส่วนร่วมและเพิ่มศักย - 
ภาพในการบริการให้ถึงขีดสูงสุด 
ให้คณะกรรมการวางแผนงาน
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์แต่ละ
โครงการหรือกิจกรรมเด่นซึ่งเป็น
ที่รู้จักกันดขีองสโมสร 

พิ จ า ร ณ า โ ค ร ง ส ร้ า ง ค ณ ะ 
กรรมการใหม่ทั้งหมดส าหรับ
สโมสรของท่าน 
 

 

โครงสร้างของ
คณะกรรมการ 

สโมสร (www.rotary.org  
 Members  
Running a club  
Administration  
Rotary club committees) 

คู่มือคณะกรรมการของ
สโมสร: 
บริหารจัดการสโมสร 
สมาชิกภาพ 
ประชาสัมพันธ ์
โครงการบ าเพญ็ประโยชน ์
มูลนิธิโรตารี  
 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/



