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เอกสารพื้นฐานคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรเล่มนี้ แปลจากหลกัสตูร Club Member-

ship Committee Basics ฉบบัภาษาองักฤษ ที ่Learning Center บนเวบ็ไซตข์องโรตาร ี

ถงึแมว้่าคณะกรรมการแปลเอกสารของศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและทบทวนอย่าง

ละเอยีดแลว้ โรตารสีากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ะรบัรองความสมบูรณ์ของเอกสาร

เล่มนี้ได ้หากมขีอ้ความใดไมช่ดัเจน ขอใหอ้า้งองิไปยงัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ 

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย 
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ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร ท่านจะสรา้งสรรคแ์ละดําเนินแผนปฏบิตักิารเพือ่

ดงึดดูและทาํใหส้มาชกิมสีว่นร่วม 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

ทัว่ไป คณะกรรมการสมาชิกภาพ 

เขา้ร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA) เขา้ร่วมการสมัมนาสมาชกิภาพของภาค 

ทาํงานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและ

เตรยีมคณะกรรมการ 

ใชเ้ครือ่งมอืประเมนิสมาชกิภาพเพือ่ประเมนิสโมสรของ

ท่าน 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่าํเป็น (ตวัอย่าง 

เช่น การหาสมาชกิใหม่ การทาํใหส้มาชกิมสีว่น

ร่วม การปฐมนิเทศสมาชกิใหม่ การเป็นพีเ่ลีย้ง) 

แต่งตัง้คณะกรรมการทีม่แีรงจงูใจและมคีวามกระตอืรอืรน้ 

ซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิ 5-15 คน 

ประชุมอย่างสมํ่าเสมอและวางแผนกจิกรรม

ร่วมกนั 

จดัการ Membership Leads ในระบบออนไลน์ที ่ 

My Rotary 

กําหนดเป้าหมายของคณะกรรมการเพือ่ช่วยให้

บรรลุเป้าหมายของสโมสร และตดิตาม

ความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ 

จดัการปฐมนิเทศสมาชกิใหม่ 

ควบคุมงบประมาณของคณะกรรมการ 
เน้นความสาํคญัของการดงึดดูความสนใจและทําใหส้มาชกิ

มสีว่นร่วมอนัเป็นสว่นหน่ึงของแผนกลยุทธข์องสโมสร 

ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ

คณะกรรมการภาคในกจิกรรมหรอืความคดิรเิริม่

ของสโมสรร่วมหลายๆ สโมสร 

ใชก้ารประเมนิความหลากหลายและประเภทอาชพีเพือ่

วเิคราะหว์่าสโมสรของท่านเป็นตวัแทนของชุมชนไดด้ี

เพยีงใด (รวมถงึอายุ เพศ และเชือ้ชาต)ิ 

รายงานกจิกรรมและความก้าวหน้าของ

คณะกรรมการแกน่ายก คณะกรรมการบรหิาร 

และสมาชกิสโมสรทัง้หมด 

ใชร้ายการตรวจสอบคณะกรรมการสมาชกิภาพของ

สโมสร (Club Membership Committee Checklist) เพือ่

ทาํใหม้ัน่ใจว่าสโมสรไดบ่้งชี้ แนะนํา เชญิชวน และทําให้

สมาชกิมสีว่นร่วมอย่างมปีระสทิธภิาพ 

กําหนดสิง่ทีส่โมสรคาดหวงัจากคณะกรรมการ

ของท่าน 

ตดิตามความก้าวหน้าไปสูเ่ป้าหมายสมาชกิภาพของ

สโมสรที ่Rotary Club Central 

 
ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารสโมสร หากอุปถมัภ์

สโมสรใหม่ในชุมชน 

รายละเอียดงานของ 
ประธานคณะกรรมการ 
สมาชิกภาพของสโมสร 
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เครื่องมือออนไลน์ของโรตารี  
ทาํงานกบันายกหรอืเลขานุการสโมสรเพือ่ทําใหม้ัน่ใจว่าท่านไดถู้กเพิม่ชื่อเป็นเจา้หน้าทีส่โมสรในฐานขอ้มลู

ของโรตารโีดยเรว็ทีสุ่ดเพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธิก์ารเขา้ถงึการทํางานทีส่าํคญัใน My Rotary  หากท่านยงัไม่มบีญัช ี

(Account) ตอ้งสรา้งบญัช ีMy Rotary 

ท่านสามารถใชเ้ครื่องมอืออนไลน์ของโรตารทีํางานต่างๆ ดงัน้ี 

  จดัทําประวตัสิ ัน้ๆ ของท่านตามตอ้งการและแบ่งปัน  

  เขา้ร่วมหรอืเริม่กลุ่มสนทนา (Discussion Group)  

  เขา้ถงึลิง้คต์่างๆ ทีส่าํคญั เอกสาร และชุมชนต่างๆ ผ่าน Dashboard ของท่าน 

  ดแูนวโน้มและขอ้มลูทีเ่ป็นประวตัขิองสโมสรที ่Rotary Club Central 

  เรยีนรูห้ลกัสตูรต่างๆ ที ่Learning Center 

เครื่องมอืเหล่าน้ีจะช่วยท่านใหท้าํงานสโมสรไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ และยงัทําใหม้ัน่ใจว่าโรตารมีี

บนัทกึทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัสโมสรของท่าน โดยตอ้งลงชื่อเขา้ใช ้My Rotary แลว้จงึไปทีเ่พจ Club Administration 

ภายใตแ้ทป็ Manage 

ในฐานะประธานสมาชกิภาพ ท่านสามารถใช ้My Rotary เพือ่ทาํงานต่อไปน้ี 

  ปรบัปรุงขอ้มลูสว่นตวัใหเ้ป็นปัจจุบนั 

  ใช ้Rotary Club Central เพื่อดเูป้าหมายของสโมสรและความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ 

  จดัทํารายงานเจา้หน้าทีส่โมสร 

  ปรบัปรุงขอ้มลูของสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนั 

  ดรูายงาน Daily Club Balance ของท่าน 

  ดใูบแจง้หน้ีสโมสรฉบบัล่าสุดและสถานภาพการชาํระค่าบํารุงสมาชกิ 

  คน้หาทําเนียบฉบบัทางการ (Official Directory)  

 

การมอบหมายงาน 
ในฐานะผูนํ้าสโมสร ท่านสามารถมอบหมายงานดา้นการบรหิารที ่My Rotary ใหแ้ก่สมาชกิอื่นในสโมสร การ

ยนิยอมเป็นการชัว่คราวทีเ่รยีกกนัว่าการมอบหมายงานน้ี มไิดมุ่้งจะใหเ้ป็นการปลดภาระหน้าทีใ่นฐานะ

ประธานสมาชกิภาพ หากเพยีงเป็นการมอบสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูที ่My Rotary ใหแ้ก่ผูนํ้าสโมสรอกีคนหน่ึง

ทีม่บีญัช ีMy Rotary  ผูร้บัมอบงานไม่สามารถดขูอ้มลูส่วนตวัของท่าน เช่น ประวตัสิว่นตวั ประวตักิาร

การใชเ้ครื่องมือออนไลน ์

ของโรตาร ี
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บรจิาคหรอืกจิกรรมกลุ่มสนทนา (Discussion Group) อย่างไรกต็าม บุคคลผูน้ี้มสีทิธิเ์ขา้ถงึเครื่องมอืต่างๆ 

และขอ้มลูทีท่่านสามารถเขา้ถงึได ้จงึควรมอบหมายงานใหผู้ท้ีส่ามารถเชื่อถอืไดเ้ท่านัน้ ดรูายละเอยีด

เพิม่เตมิที ่How to Delegate Your Online Access   
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ท่านเป็นประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร จะเป็นอย่างไรต่อไป? ท่านไม่เพยีงแตจ่ะสรา้ง

แผนปฏบิตักิารเพือ่ดงึดดูสมาชกิใหม่และทาํใหส้มาชกิปัจจุบนัมสีว่นร่วมเท่านัน้ ท่านจะตอ้งบรหิารกรรมการ

อกีดว้ย 

ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงจะทาํหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี  ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้่า

กรรมการในปัจจุบนับางคนอาจจะทํางานต่อเน่ืองมาถงึปีของท่าน  หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการใน

ตําแหน่งทีว่่างลง ควรทาํงานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัดิงัน้ี 

  มปีระสบการณ์ในวชิาชพีทีเ่กีย่วกบัการสรรหาพนกังาน การตลาด หรอืการขาย 

  มคีวามรูเ้ป็นอย่างดเีกีย่วกบัโรตาร ี

  มบุีคลกิทีเ่ป็นมติรและชอบการเขา้สงัคม 
 
ในฐานะประธาน ท่านจะตอ้งมอบหมายงาน  ดงันัน้ จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจว่าจะใชค้วามชํานาญและความ

สนใจของกรรมการอย่างไรใหด้ทีีสุ่ด ท่านสามารถเตรยีมตวัใหก้รรมการโดยดําเนินการดงัน้ี 

  แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมและเป้าหมายของคณะกรรมการ 

  จบัคู่กรรมการใหม่กบักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 

  สง่เสรมิการสือ่สารของผูท้ีท่ํางานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ  

  แจง้รายการกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค 

  แบ่งปันทรพัยากรต่างๆ  

คน้หาและแบ่งปันความคดิเหน็ในการสง่เสรมิสมาชกิภาพกบัโรแทเรยีนทัว่โลกโดยเขา้ร่วม Discussion 

Group ในหวัขอ้ Membership Best Practices ร่วมมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ทําใหเ้กดิผล

กระทบสูงสุดทัง้สโมสร การประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสรเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีจ่ะไดพ้ดูคุยกนัอย่าง

ต่อเน่ือง  

การกาํหนดเป้าหมาย 
ในบทบาทของท่าน ท่านตอ้งมัน่ใจว่าคณะกรรมการไดก้ําหนดเป้าหมายและทํางานบรรลุเป้าหมายประจําปี

ซึง่สนบัสนุนแผนกลยุทธข์องสโมสร ท่านจะกําหนดเป้าหมายร่วมกบันายกรบัเลอืกและผูนํ้าสโมสรรบัเลอืก

อื่นๆ ในการอบรมภาคประจําปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการสามารถใสเ่ป้าหมายที ่

Rotary Club Central 

 

ทาํงานกบั 
คณะกรรมการของท่าน 
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เป้าหมายท่ีมปีระสิทธิภาพ 

เป้าหมายประจําปีของท่านตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร  

เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงัน้ี คอื มสีว่นร่วม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความสาํเรจ็ได ้และมี

กําหนดเวลาชดัเจน (ตวัอย่างเช่น สโมสรของเราจะมสีมาชกิสตรเีพิม่ขึน้ 10 เปอรเ์ซน็ต ์ภายในสิ้นปี) 
 

แผนปฏิบติัการ 

ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการของท่านเพือ่สรา้งแผนปฏบิตักิาร ซึง่กค็อืความต่อเน่ืองของขัน้ตอนเลก็ๆ ที่

จาํเป็นในการบรรลเุป้าหมายประจําปีแต่ละเป้าหมาย ทุกขัน้ตอนจะตอ้ง 

  กําหนดว่าใครจะรบัผดิชอบดาํเนินการ   

  ระบุวนัครบกําหนด 

  ตดัสนิใจว่าจะวดัความก้าวหน้าและความสาํเรจ็อย่างไร   

  พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ลว้และหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด ้

  ประเมนิความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอและปรบัเป้าหมายตามความจําเป็น   
 

การให้แรงจงูใจ 

หน้าทีร่บัผดิชอบสว่นหน่ึงในฐานะประธาน คอื ทาํใหก้รรมการของท่านมแีรงจงูใจอย่างต่อเน่ือง จงจําไวว้่า

กรรมการของท่านเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 

  ความมัน่ใจว่าเป้าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสาํเรจ็ได ้และจะเป็นประโยชน์แก่สโมสร

และชุมชน 

  โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืข่าย   

  งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามเชีย่วชาญของกรรมการแต่ละคน   

  ความพยายามทีจ่ะทาํใหง้านของคณะกรรมการมคีวามสนุกสนาน 
 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ท่านตอ้งทาํงานร่วมกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระ

เพือ่ปรกึษาหารอืเรื่องการเงนิทีค่ณะกรรมการของท่านต้องการ และขอใหร้วมการเงนินัน้เอาไวใ้น

งบประมาณของสโมสร ตอ้งพจิารณากจิกรรมการหาทุนทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ดว้ย 

ท่านตอ้งดแูลกองทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานะของ

งบประมาณตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยใหส้ามารถปฏบิตักิารได้

ทนัทเีมื่อมปัีญหาเกดิขึน้ 
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ควรสรา้งประสบการณ์สโมสรทีน่่าพอใจเพือ่ทาํใหส้มาชกิมสีว่นเกีย่วขอ้งและตดิต่อเชื่อมโยงอยู่เสมอ เริม่ตน้

ดว้ยการประเมนิสโมสรของท่านโดยใชเ้ครื่องมอื เช่น การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี(Rotary 

Club Health Check) และการสาํรวจความพงึพอใจของสมาชกิ (Member Satisfaction Survey) แลว้จงึบ่งชี้

การเปลีย่นแปลงทีส่โมสรตอ้งการจะทํา และทํางานร่วมกบัผูนํ้าเพือ่ดําเนินการ  งานศกึษาวจิยัแสดงใหเ้หน็

ว่าสโมสรจะสามารถดงึดดูสมาชกิใหม่ไดด้กีว่าและทาํใหส้มาชกิปัจจุบนัมสีว่นร่วมไดด้กีว่า  หากพวกเขามี

อสิระในเรื่องความยดืหยุ่น 

ใชร้ายงานสมาชกิภาพที ่Rotary Club Central เพือ่ดแูนวโน้มสมาชกิภาพของสโมสรและกําหนดว่าจะ

มุ่งเน้นความพยายามไปในเรื่องใด 

พจิารณาทางเลอืกเหล่าน้ีเพื่อความยดืหยุ่น 

  ลดความถีข่องการประชุม เพยีงแต่ตอ้งมัน่ใจว่าจะมกีารประชุมในแนวทางใดแนวทางหน่ึง 2 ครัง้ต่อเดอืน 

  ตรวจสอบว่า วนั เวลา และความถีข่องการประชุมในปัจจุบนัเหมาะกบัสมาชกิสโมสรสว่นใหญ่หรอืไม่  

หากไม่เหมาะสมควรทาํการเปลีย่นแปลง 

  นบัโครงการบําเพญ็ประโยชน์หรอืงานกจิกรรมสงัคมเป็นเสมอืนการประชุม 

  เลอืกว่าจะประชุมโดยการพบปะตวักนัหรอืออนไลน์แต่เพยีงอย่างเดยีว หรอืเปลีย่นแปลงระหว่าง

ออนไลน์และการประชุมแบบพบปะตวักนั หรอืใชท้ัง้สองรปูแบบในเวลาเดยีวกนั (เช่น สมาชกิอาจจะ

ร่วมประชุมแบบพบปะกนัผ่านการพดูคุยทางวดิโีอแชท็) 

  พจิารณาประเภทสมาชกิทีแ่ตกต่างกนัว่าอาจจะเป็นผลดตี่อสโมสรของท่านหรอืไม่  สาํรวจดตูวัเลอืก 

เช่น สมาชกิภาพแบบครอบครวั (Family) แบบจเูนียร ์(Junior) หรอืแบบองคก์ร (Corporate)  ท่าน

สามารถกําหนดนโยบายเกีย่วกบัค่าบํารุง การเขา้ประชุม หรอืความคาดหวงัในการบําเพญ็ประโยชน์

สาํหรบัแต่ละประเภทได ้ตราบเท่าทีส่โมสรรายงานคนเหล่าน้ีเป็นสมาชกิสามญั และเกบ็ค่าบํารุงสมาชกิ

โรตารสีากลจากพวกเขา 

  เชญิโรทาแรคเทอรใ์หเ้ขา้ร่วมในสโมสรของท่านขณะทีย่งัเป็นสมาชกิของสโมสรโรทาแรคทอ์ยู่  หาก

เลอืกทาํเช่นนัน้ สามารถใหค้วามช่วยเหลอืเป็นพเิศษแก่สมาชกิเหล่าน้ีได ้เช่น ลดหย่อนขอ้กําหนดใน

การเขา้ประชุมหรอืลดค่าธรรมเนียม ตราบเท่าทีไ่ดแ้สดงไวใ้นขอ้บงัคบัสโมสร 

เหนือสิง่อื่นใด จงมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสนุกสนาน! ทาํงานร่วมกบันายกสโมสรและคณะกรรมการบรหิาร

จดัการสโมสรเพือ่พฒันาการประชุมสโมสรทีม่คีวามยดืหยุ่นและน่าพอใจ ดเูพจ Club Flexibility ที ่My Rotary 

เพือ่เริม่ตน้ และดคูวามคดิเหน็เพิม่เตมิจากเอกสารเป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ: แผนผูนํ้าสโมสรของท่าน  

(Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan)  

สรา้งประสบการณส์โมสร 

ท่ีน่าพอใจ 
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ตวัอย่างรปูแบบการประชุมและตวัอย่างการใชง้าน 

 

ตวัอย่างรปูแบบการประชุม 

การประชุมปกติ งานกิจกรรมสงัคม 

• ให้เวลาสมาชิกแบ่งปันความคิดเหน็ในการทาํให้

ชุมชนดีขึ้น 

• ใช้เวลาประชุมในการวางแผนกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ 

• เสนอให้สมาชิกมทีางเลือกในการมีส่วนร่วมโดย

สมคัรใจ หากไมส่ามารถจะมาประชุมด้วยตนเอง 

• ให้สมาชิกได้พดูคยุเก่ียวกบัตนเองแทนการจดัให้มี

ผู้บรรยาย 

• จดัให้แต่ละการประชมุมปีระเดน็หลกั (Theme) 

ต่างๆ กนั 

• หมุนเวียนสถานท่ีประชุม 

• จดัให้การรบัประทานอาหารเป็นทางเลือก 

• แลกเปล่ียนความคิดเหน็เก่ียวกบังานโรตารีในช่วง

คร่ึงแรกของการประชมุ และใช้ช่วงหลงัสาํหรบั

กิจกรรมท่ีสนุกสนาน 

• เชิญสมาชิกท่ีคาดหวงัให้พดูคยุในฐานะท่ีเป็น

ผู้เช่ียวชาญธรุกิจในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัโครงการของ

ท่าน 
 

• จดัให้มีการประชมุหารืออยา่งเป็นกนัเองประจาํปี

เพื่อความสนุกสนานและแสดงผลงานท่ีได้ทาํในปี

ท่ีผ่านมา 

• ประชมุเดือนละหน่ึงครัง้ท่ีร้านอาหารหรือสถานท่ี

อ่ืนเพื่อเป็นการพบปะสงัสรรค ์

• วางแผนงานกิจกรรมและการท่องเท่ียวซ่ึงรวมถึง

สมาชิกในครอบครวัและโรทาแรคเทอรต์ลอดทัง้

ปี 

• เฉลิมฉลองเหตุการณ์สาํคญัส่วนตวัและโอกาส

พิเศษอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัของสมาชิก 

 

งานการเป็นเครือข่ายและการอบรม โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

• จดัประชมุการเป็นเครือขา่ยเพื่อสร้างความสมัพนัธ์

และไมตรีจิตระหว่างกนั 

• จดังานการเป็นเครือข่ายร่วมกบัโรทาแรคเทอรแ์ละ

เชิญผูม้ีวิชาชีพด้านธรุกิจในชมุชนมาร่วม เพื่อให้

สโมสรเป็นท่ีรู้จกัมากขึ้น เพื่อนําสมาชิกใหม่เขา้มา

และเพื่อสร้างการเป็นเพื่อนร่วมโครงการท่ีอาจจะ

เป็นไปได้ 

• วางแผนงานอบรมเพือ่ส่งเสริมทกัษะการเป็นผู้นํา

ของสมาชิก หรือสอนทกัษะความชาํนาญใหม่ๆ  ซ่ึง

จะช่วยพวกเขาในการดาํเนินโครงการ 

• เป็นเพื่อนร่วมโครงการกบัองคก์รอ่ืนเพื่อขยาย

ขอบเขตการทาํงานสู่ภายนอก 

• ทาํให้มัน่ใจว่าสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีพวก

เขามีความสนใจอยา่งจริงจงั 

• สร้างโอกาสในการทาํงานอาสาสมคัรในชมุชน

ร่วมกนัอยา่งสมํา่เสมอ และพดูคยุถึง

ประสบการณ์ในการประชมุหลงัจากนัน้ 

• จดัให้โรทาแรคเทอรม์ีส่วนร่วมในการเสนอแนะ

และเป็นผู้นําโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ โดยมี

สมาชิกท่ีมีประสบการณ์เป็นผู้ให้คาํแนะนํา 
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ทาํให้สมาชิกมส่ีวนร่วม  
การรกัษาสมาชกิเป็นเรื่องทีม่ลีําดบัความสําคญัสงูสุดของทุกสโมสร  ดงันัน้ การทีส่มาชกิลาออกจงึอาจจะ

เป็นเรื่องยากทีจ่ะตอ้งเผชญิ แต่ความเขา้ใจว่าเหตุใดและในจุดใดทีส่มาชกิลาออกจะช่วยใหท่้านสามารถ

ปรบัปรุงความพยายามในการมสีว่นร่วมและทําใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิสว่นใหญ่จะยงัคงอยู่ สามารถเริม่ตน้โดย

การทบทวนรายงานความเป็นไปไดแ้ละการเตบิโตของสมาชกิ (Member Viability and Growth) เพือ่ดอูตัรา

การรกัษาสมาชกิในปัจจุบนัของสโมสร และ Membership Termination Profile เพือ่กําหนดว่าเหตุใดและ

เมื่อใดทีส่มาชกิลาออก หารายงานทัง้สองชุดไดท้ีแ่ทป็ Club Reports ที ่My Rotary  

งานศกึษาวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าสมาชกิลาออกดว้ยเหตผุลตา่งๆ ตามระยะเวลาของการเป็นสมาชกิ ตอ้งมัน่ใจ

ว่าทาํใหส้มาชกิของท่านมสีว่นร่วมในทุกช่วงเวลา 

ปีแรก 

 ตอ้งทาํใหม้ัน่ใจว่าประสบการณ์ในสโมสรเป็นไปตามความคาดหวงัทีท่่านกําหนดไว ้

 นําเสนอโปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชกิใหม่ทีม่รีะบบ 

1-2 ปี 

 จบัคู่สมาชกิกบักจิกรรมหรอืโครงการบําเพญ็ประโยชน์ทีท่าํใหพ้วกเขาสนใจอย่างแทจ้รงิ 

 ใหม้สีว่นร่วมในคณะกรรมการ 

3-5 ปี 

 ใหโ้อกาสในการเป็นผูนํ้า 

 ขอใหเ้ป็นพีเ่ลีย้ง 

6-10 ปี 

 สนบัสนุนใหม้สีว่นเกี่ยวขอ้งในกจิกรรมของภาค 

 ใชค้วามชํานาญของพวกเขาในโครงการ กจิกรรม และการเป็นผูนํ้า 

10 ปี 

 สอบถามความคดิเหน็ของพวกเขาในการทําใหส้โมสรเกดิพลงั 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิดว้ยเครื่องมอืประเมนิในหวัขอ้การปรบัปรุงการรกัษาสมาชกิของท่าน (Improving Your 

Member Retention) 

ทาํงานร่วมกบัผูนํ้าสโมสรคนอื่นๆ เพือ่ 

 สมัภาษณ์สมาชกิทีล่าออกและใชเ้อกสารเขา้ใจว่าเหตุใดสมาชกิจงึลาออก: การสํารวจการลาออก 

(Understanding Why Members Resign: Exit Survey) เพือ่บ่งชีป้ระเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อการรกัษา

สมาชกิ 

 จดัทําการสาํรวจความพงึพอใจของสมาชกิ (Member Satisfaction Survey) เพือ่เกบ็ขอ้มลูจากสมาชกิ 

 รวบรวมผลจากการสํารวจความพงึพอใจเขา้ไวใ้นแผนกลยุทธข์องสโมสร 

 ยกย่องสมาชกิสําหรบัความพยายามในสโมสร 

 กําหนดและตดิตามเป้าหมายสมาชกิภาพที ่Rotary Club Central 
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แผนสมาชกิภาพของท่านซึ่งเป็นสว่นหน่ึงในแผนกลยุทธข์องสโมสร ใหภ้าพรวมเป้าหมายของสโมสรและ 

กลยุทธใ์นการดงึดดูสมาชกิใหม่ และทาํใหส้มาชกิปัจจุบนัมสีว่นร่วม  ควรทาํงานกบัผูนํ้าสโมสรเพือ่พฒันา

แผนซึง่มขี ัน้ตอนต่างๆ เหล่าน้ี 

1. บ่งชี้จุดแขง็และจุดอ่อนของสโมสรโดยใชเ้ครื่องมอืเหล่าน้ี 

 ตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี(Rotary Club Health Check)  

 สง่เสรมิประสบการณ์สโมสร: การสํารวจความพงึพอใจของสมาชกิ (Enhancing the Club  

Experience: Member Satisfaction Survey)  

 รายงานสมาชกิภาพที ่My Rotary  

 แนวโน้มสมาชกิภาพที ่Rotary Club Central  

2. จนิตนาการว่าสโมสรของท่านตอ้งการจะอยู่ทีใ่ดใน 3-5 ปี ทาํใหส้มาชกิทุกคนมสี่วนเกีย่วขอ้งใน

กระบวนการน้ีเพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึรบัผดิชอบในสโมสร และจงูใจใหบ้รรลุเป้าหมายของสโมสร 

3. กําหนดคุณลกัษณะทีต่อ้งการเหน็ในสโมสร คดิถงึลกัษณะ 5 ประการทีต่อ้งการใหส้โมสรมภีายในเวลา  

3-5 ปี 

4. สรา้งสรรคถ์อ้ยแถลงวสิยัทศัน์  ร่างถอ้ยแถลงวสิยัทศัน์หน่ึงประโยคซึง่จะทาํใหเ้หน็ว่าสโมสรของท่านม ี

ความแตกต่างจากสโมสรบําเพญ็ประโยชน์อื่นๆ ในชุมชน หากมอียู่แลว้ ควรปรบัถอ้ยแถลงวสิยัทศัน์ให ้

ดขีึน้ 

5. กําหนดเป้าหมาย  ทบทวนเป้าหมายสมาชกิภาพ 3 ลําดบัแรกที ่Rotary Club Central 

6. จดัเป้าหมายใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนักบัวสิยัทศัน์  กําหนดว่าเป้าหมายเหล่านัน้ยงัคงสนบัสนุนวสิยัทศัน์

ของสโมสรหรอืไม่ หรอืท่านตอ้งการเป้าหมายใหม่หรอืไม่ พฒันาเป้าหมายสมาชกิภาพประจําปีและ 

ระยะยาวเพือ่ใหส้นบัสนุนวสิยัทศัน์ของท่าน 

7. สรา้งแผนปฏบิตักิารเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย ร่างขัน้ตอนในการสรรหาและรกัษาสมาชกิจากเอกสาร 

การทําใหส้มาชกิภาพมคีวามเขม้แขง็: สรา้งแผนพฒันาสมาชกิภาพของท่าน (Strengthening Your 

Membership: Creating Your Membership Development Plan) 

แผนสมาชิกภาพของท่าน 
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ทาํให้สมาชิกภาพมีความหลากหลาย  
สมาชกิภาพของสโมสรควรจะแสดงถงึชุมชนของท่าน  การทําใหม้ัน่ใจว่ามวีชิาชพี อายุ เพศ และเชือ้ชาต ิที่

แตกต่างกนัอยู่ในสโมสรจะส่งเสรมิภาพลกัษณ์โดยรวมซึ่งจะช่วยใหส้โมสรดงึดดูและรกัษาสมาชกิใหม่ไวไ้ด ้

ดว้ยการมสีมาชกิภาพทีห่ลากหลาย สโมสรจะไดร้บัประโยชน์จากประสบการณ์และความรูใ้นเรื่องต่างๆ 

อย่างกวา้งขวาง ซึง่จะช่วยใหท่้านดาํเนินความพยายามในการบําเพญ็ประโยชน์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้  ใชเ้ครื่องมอืการประเมนิเพือ่สาํรวจสมาชกิสโมสรและเปรยีบเทยีบขอ้มลูประชากรของสมาชกิกบัขอ้มลู

ประชากรของชุมชน 

ทาํใหส้มาชกิภาพมคีวามหลากหลาย 

จดัใหม้กีารประเมนิเพือ่เพิม่ความตระหนกัในความหลากหลายของชุมชน สรา้งการสนบัสนุนจากสมาชกิ 

และทาํใหส้โมสรมคีวามหลากหลายเพือ่ใหแ้สดงถงึผูม้วีชิาชพีทีท่าํงานอยู่ในชุมชน 

เป็นผูแ้ทนดา้นอาชพีของชุมชน 

จดัทําการประเมนิน้ีเพือ่ใหส้มาชกิภาพเตบิโตและมคีวามหลากหลาย และใชค้วามเชีย่วชาญและทกัษะของ

สมาชกิใหม้ากทีสุ่ด 

นโยบายของโรตารหีา้มมใิหม้กีารจํากดัสมาชกิภาพในสโมสรโรตารใีนเรื่องเพศ เผ่าพนัธุ ์สผีวิ เชือ้ชาต ิ 

หลกัความเชื่อ ชาตกิําเนิด หรอืรสนิยมทางเพศ โรตารใีหคุ้ณค่าแก่ความหลากหลายและสรรเสรญิความ

เสยีสละของผูค้นจากทุกภูมหิลงั ดขูอ้บงัคบัโรตารสีากล ขอ้ 4.070 และประมวลนโยบายโรตารขีอ้ 26.130  

 

จดัทาํภาพลกัษณ์ของสโมสรให้ดีขึ้น  
ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรเพือ่ตดัสนิใจวธิกีารทีจ่ะสรา้งแบรนด์ของ

สโมสร ควรพจิารณาเรื่องเหล่าน้ี 

  ตอ้งทาํใหม้ัน่ใจว่าการประชุมสโมสรเป็นไปตามความคาดหวงัทีท่่านกําหนดไวใ้นการสือ่สารของ

สโมสร ภาพลกัษณ์ของสโมสรทีต่ื่นตวัอยู่เสมอจะไม่สง่เสรมิสมาชกิภาพหากมไิดส้ะทอ้นถงึความ

เป็นจรงิ 

  แจง้เตอืนความจาํสมาชกิของท่านอกีครัง้หน่ึงว่าพวกเขาเป็นผูแ้ทนของสโมสรและทุกสิง่ทีพ่วกเขา

ทาํ นํามาซึง่ภาพลกัษณ์ของสโมสร กจิกรรมภายนอกโรตารเีป็นโอกาสหน่ึงทีจ่ะดงึดูดสมาชกิใหม่

และสง่เสรมิวฒันธรรมของสโมสร 

  ปรบัปรุงเพจในโซเชยีลมเีดยี เวบ็ไซตแ์ละบลอ็กของสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัเพือ่ใหน่้าสนใจมากขึน้   

ทาํใหม้ัน่ใจว่าหาขอ้มลูการตดิต่อกบัสโมสรไดง้่าย ดคูวามคดิเหน็ในการจดัทาํเวบ็ไซตท์ี ่Quick 

Start Guide for Club Websites และดาวน์โหลดกราฟฟิคพรอ้มทัง้แบนเนอรต์่างๆ ไดจ้าก Brand 

Center ของโรตาร ี
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ดึงดดูสมาชิกใหม่  
การมสีว่นเกีย่วขอ้งในชุมชนและการพบปะกบัผูค้นใหม่ๆ เป็นเหตุผลสาํคญัสงูสุดสองประการทีผู่ค้นเขา้ร่วม

ในโรตาร ีสโมสรของท่านจะเขา้ถงึสมาชกิทีค่าดหวงัไดอ้ย่างไร 

สมาชกิใหม่จะใหค้วามคดิเหน็และพลงัใหม่ๆ การสนบัสนุนความพยายามในการบําเพญ็ประโยชน์ทีม่ากขึน้

และความเป็นไปไดท้ีจ่ะเป็นผูนํ้าในอนาคต ซึง่ทัง้หมดน้ีช่วยทาํใหม้ัน่ใจในความสาํเรจ็ระยะยาวของสโมสร 

ทาํงานร่วมกบันายกสโมสรและคณะกรรมการอื่นๆ เพือ่ทดลองความคดิเหน็ใหม่ๆ ในการดงึดดูสมาชกิ 

  ทาํโครงการทีม่นีวตักรรมซึ่งจุดประกายความสนใจในชุมชนหรอืสนองตอบความตอ้งการเร่งด่วน 

  สง่เสรมิกจิกรรมสโมสรโดยการใชส้ือ่ทางสงัคม การตลาดแบบขายตรง และผูส้ ือ่ขา่วในทอ้งถิน่ 

  มุ่งเป้าหมายไปยงัสมาชกิของกลุ่มหรอืวชิาชพีทีย่งัไม่มผีูแ้ทนในสโมสรของท่าน 

  ตดิต่อกบัศษิยเ์ก่าโรตาร ี

  เชญิสมาชกิทีค่าดหวงัมาร่วมในงานกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ  

  ปรบัปรุงแผ่นพบัของสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ เพือ่แจกจ่ายใหแ้ก่ผูท้ีม่าเยอืนในการประชุม

สโมสร 

  จดังานกจิกรรมสําหรบัสมาชกิทีค่าดหวงั และใชก้ารนําเสนอเรื่อง Discover Rotary 

  สง่เสรมิใหม้รีางวลั เช่น Rotary Global Rewards ซึ่งใหส้ว่นลดและขอ้เสนอพเิศษแก่สมาชกิ พรอ้ม

ทัง้โอกาสในการใหค้นืกลบัแก่โรตารดีว้ย 

ในขณะทีท่่านพฒันาแผนสมาชกิภาพ ควรใชร้ายการตรวจสอบของคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร 

(Club Membership Committee Checklist) เพือ่ช่วยในการ 

  บ่งชีจุ้ดแขง็ของสโมสรและหาสมาชกิมุ่งหวงั  

  แนะนําสมาชกิมุ่งหวงัมาสูโ่รตารแีละสโมสรของท่าน 

  เชญิสมาชกิมุ่งหวงัมาร่วมงานกจิกรรม 

  ใหส้มาชกิใหม่มสีว่นร่วมในสโมสร 

ใชเ้อกสารแนะนําสมาชกิใหม่ใหรู้จ้กัโรตาร ี(Introducing New Members to Rotary) เพือ่สรา้งโปรแกรมการ

ปฐมนิเทศสาํหรบัสมาชกิมุ่งหวงัและสมาชกิใหม่ของสโมสร 
 

ใช้ประโยชน์จากผู้ติดต่อส่วนตวั  

สมาชกิปัจจุบนัของสโมสรเป็นทรพัยส์นิสาํคญัทีสุ่ดในการหาสมาชกิทีค่าดหวงั ควรทาํงานร่วมกบัสมาชกิเพือ่

พฒันากลุ่มผูส้มคัรและพจิารณาว่าจะแนะนําพวกเขามาสูส่โมสรไดอ้ย่างไร ใชเ้อกสารการหาสมาชกิใหม่: 

แบบฝึกหดัสมาชกิทีค่าดหวงั (Finding New Club Members: A Prospective Member Exercise) เพือ่จดัการ

อภปิราย 
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ใช้ Leads ในระบบออนไลน์  
ในแต่ละปี โรตารสีากลไดร้บัการสอบถามในระบบออนไลน์มากกว่า 18,000 ครัง้จากผูท้ีส่นใจเขา้ร่วมใน

สโมสรทอ้งถิน่  โรตารจีะคดักรองและมอบหมายผูท้ีส่นใจใหแ้ก่ภาค หลงัจากนัน้ ภาคจะมอบหมายแต่ละ

บุคคลหรอื Member Lead ใหแ้ก่สโมสรในพืน้ทีซ่ึง่คาดว่าจะมคีวามเหมาะสม 

ท่านจะไดร้บัการแจง้เตอืนทางอเีมลพรอ้มกบันายกและเลขานุการสโมสรเมื่อสมาชกิทีค่าดหวงัเหล่าน้ีถูก

มอบหมายใหแ้ก่สโมสรของท่าน ดขูอ้มลูของผูส้มคัรเหล่าน้ีไดจ้ากเพจ Club Administration ที ่My Rotary  

ตดัสนิใจว่าใครจะเป็นผูจ้ดัการ Membership Leads ของสโมสร ตอ้งมัน่ใจว่าบุคคลผูน้ี้ตดิตามทนัทโีดยการ

ตดิต่อกบัสมาชกิทีค่าดหวงัหรอืขอใหภ้าคมอบหมายใหแ้ก่สโมสรอื่น หากพวกเขาไม่เหมาะกบัสโมสร เป็น

เรื่องสาํคญัยิง่ทีจ่ะตอ้งทําใหเ้กดิความประทบัใจทีด่แีก่ผูส้มคัรทุกคนถงึแมว้่าเขาจะไม่ไดเ้ขา้ร่วมในโรตาร ีดู

คาํแนะนําในเอกสารสรา้งสรรคป์ระสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่สมาชกิทีค่าดหวงั (Create a Positive Experience for 

Prospective Members)  

 

อปุถมัภส์โมสรใหม่   
สโมสรใหม่มกัจะก่อตัง้เมื่อสมาชกิในสโมสรทีม่อียู่แลว้ตอ้งการประชุมในเวลาทีแ่ตกต่างออกไป หรอืมคีวาม

สนใจในกจิกรรมประเภทอื่น ซึง่ทางเลอืกทีเ่พิม่ขึน้น้ีจะช่วยดงึดดูสมาชกิทีค่าดหวงัซึ่งหลายๆ คนกําลงัจดั

พนัธสญัญาในเรื่องของงานและครอบครวัใหส้มดุล และมคีวามสนใจทีห่ลากหลาย 

หากท่านรูส้กึว่าชุมชนสามารถสนบัสนุนสโมสรโรตารหีรอืสโมสรโรทาแรคทใ์หม่ได ้ควรตดิต่อกบัผูว้่าการ

ภาค คณะกรรมการโรทาแรคทภ์าค และคณะกรรมการสมาชกิภาพของภาคเกีย่วกบัขัน้ตอนต่อไป 

การอุปถมัภส์โมสรโรตาร ี

หากสโมสรของท่านอุปถมัภ์สโมสรโรตารใีหม่ คณะกรรมการของท่านสามารถ 

  ช่วยก่อตัง้สโมสรใหม่ 

  ช่วยสมาชกิสโมสรใหม่ใหว้างแผนและนําเอาขอ้บงัคบัสโมสรทีเ่หมาะสมมาใช ้

  ใหค้าํปรกึษาในเรื่องโปรแกรมและโครงการของสโมสรใหม่ 

  ทาํหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานกบัผูว้่าการภาคในระหว่างปีแรกของสโมสร 

  เป็นพีเ่ลีย้งใหส้โมสรใหม่อย่างน้อยหน่ึงปีหลงัจากวนัทีโ่รตารสีากลรบัเขา้เป็นสมาชกิ (Charter 

Date)  

ขอ้กําหนดของการอุปถมัภส์โมสรโรตารใีหม่  

  ยนิยอมเป็นพีเ่ลีย้งสโมสรใหม่อย่างน้อยหน่ึงปี 

  มสีถานะทางการเงนิทีด่กีบัโรตารสีากล 

  มสีมาชกิสามญัอย่างน้อย 20 คน 

  ดาํเนินโปรแกรมบําเพญ็ประโยชน์ครบทุกดา้น 
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สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัวธิอีุปถมัภส์โมสรโรตารใีหม่ในพืน้ทีข่องท่าน โปรดตดิต่อกบัผูว้่าการภาคหรอื

คณะกรรมการสมาชกิภาพของภาค 

การอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคท ์

หากสโมสรของท่านอุปถมัภ์สโมสรใหม่ คณะกรรมการของท่านจะสามารถ 

  หาสมาชกิทีค่าดหวงั 

  จดัการประชุมสาํหรบัสมาชกิทีค่าดหวงัเพือ่ใหเ้รยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัโรทาแรคท ์

  แต่งตัง้ทีป่รกึษาซึง่เป็นโรแทเรยีนใหท้าํหน้าทีป่ระสานงานระหว่างสโมสรโรตารแีละสโมสร 

โรทาแรคท์ 

  วางแผนเขา้ร่วมการประชุมและงานกจิกรรมของสโมสรโรทาแรคทอ์ย่างสมํ่าเสมอ 

  เชญิชวนใหส้โมสรโรทาแรคทร่์วมมอืกบัสโมสรโรตารขีองท่านในกจิกรรมและงานต่างๆ 

ขอ้กําหนดของการอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคท์ 

  สง่แบบฟอรม์การรบัรองสโมสรโรทาแรคท ์(Rotaract Club Certification Form) พรอ้มค่าธรรมเนียม

การรบัรองจาํนวน 50 เหรยีญสหรฐัแก่โรตารสีากล ซึง่จะเป็นการจ่ายเงนิเพยีงครัง้เดยีว 

  ลงนามและมอบใบรบัรองการก่อตัง้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัวธิกีารอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคทใ์หม่ในพืน้ทีข่องท่าน โปรดตดิต่อกบัผูว้่าการ

ภาคหรอืคณะกรรมการโรทาแรคท์ของภาค ท่านสามารถอา้งองิคู่มอืโรทาแรคทเ์พือ่ดแูนวทางทีค่รบถว้น

สมบูรณ์ในการอุปภมัภส์โมสรโรทาแรคท์ 

หมายเหตุ สโมสรโรทาแรคทใ์นมหาวทิยาลยัตอ้งทาํงานร่วมกบัทีป่รกึษาซึง่เป็นอาจารยท์ีท่าํหน้าที่

ประสานงานระหว่างสโมสรโรตารกีบัฝ่ายบรหิารของมหาวทิยาลยั 
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รายการตรวจสอบสาํหรบัคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร  
บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรรมการสมาชกิภาพของสโมสรคอื การบนัทกึและดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร

เพือ่ดงึดดูความสนใจและทําใหส้มาชกิมสีว่นร่วม คณะกรรมการทีม่ปีระสทิธภิาพควรจะประกอบดว้ยสมาชกิ

ทีม่แีรงจงูใจ 5-15 คน ทีจ่ะชี้แนะการดําเนินแผนงานสมาชกิภาพของสโมสร องคป์ระกอบของคณะกรรมการ

ควรจะช่วยใหเ้กดิความต่อเน่ืองจากปีหน่ึงไปถงึปีต่อไป และควรจะเป็นผูแ้ทนความหลากหลายของสมาชกิ

ภาพในสโมสรและชุมชนของท่านอย่างเตม็ที ่

1.  บ่งช้ี (Identify) 

 ทาํการประเมนิความหลากหลายของสมาชกิและประเมนิประเภทอาชพี ซึง่อยู่ในเอกสารเครือ่งมอื

ประเมนิสมาชกิภาพ (Membership Assessment Tools) ทุกปี บ่งชีบุ้คคลในชุมชนทีจ่ะเตมิเตม็

ช่องว่างในเรื่องสมาชกิภาพของสโมสรหรอืแสดงความสนใจในอุดมการณ์ของโรตาร ี

 ใหส้มาชกิทุกคนกรอกเอกสารปฏบิตังิานเรือ่งการบ่งชี้สมาชกิทีค่าดหวงัอย่างน้อยทุกปี 

 ไปที ่Club Administration ใน My Rotary อย่างสมํ่าเสมอเพือ่จดัการ Member Leads ทีส่โมสร

ไดร้บัมอบหมาย 

 ประชุมอย่างน้อยทุกเดอืนเพือ่พจิารณาสมาชกิทีค่าดหวงัและสถานภาพในกระบวนการสมาชกิภาพ 

 ใหส้มาชกิปัจจุบนัทีไ่ดร้บัมอบหมายทําหน้าทีย่กระดบัสมาชกิทีค่าดหวงัไปสูข่ ัน้ต่อไปของกระบวนการ

สมาชกิภาพ 

2.  แนะนํา (Introduce) 

 คดัเลอืกสมาชกิสโมสรทีเ่หมาะสมทีสุ่ดใหม้สีว่นร่วมกบัสมาชกิทีค่าดหวงั ตอ้งจดจาํเรื่องทีส่มาชกิ

ทีค่าดหวงัสนใจเป็นพเิศษและอธบิายว่าสโมสรจะช่วยใหพ้วกเขาทาํตามความปรารถนาไดอ้ย่างไร 

 จดังานกจิกรรมสําหรบัสมาชกิทีค่าดหวงัเป็นระยะ เพือ่แนะนําพวกเขาใหรู้จ้กัโรตาร ีสโมสรของ

ท่าน และคุณค่าหลกัของเรา 

 เชญิบุคคลทีบ่่งชีว้่าเป็นสมาชกิคาดหวงัใหเ้ขา้ร่วมในโครงการบําเพญ็ประโยชน์หรอืการประชุม 

 แจง้ใหส้มาชกิคาดหวงัทีม่คีุณสมบตัไิดร้บัทราบเกีย่วกบัสโมสรของท่าน ความคาดหวงัในการ

ประชุมและโอกาสในการเป็นเครอืขา่ย โอกาสทางสงัคมและการบําเพญ็ประโยชน์ทีส่โมสรมใีห ้

3.  เชิญชวน (Invite) 

 มอบหมายสมาชกิสโมสรทีเ่หมาะสมใหเ้ชญิชวนสมาชกิทีค่าดหวงัเขา้ร่วมในสโมสร 

 จดัพธิรีบัสมาชกิใหม่ทีม่คีวามหมายโดยเชญิครอบครวัมาร่วมและใหท้ัง้สโมสรมสีว่นร่วม 

 มอบชุดตอ้นรบัสมาชกิใหม่ทีม่ทีรพัยากรเกี่ยวกบัโรตารแีละสโมสรซึง่เป็นประโยชน์แก่สมาชกิใหม่ 

 เฉลมิฉลองการมสีมาชกิใหม่เพิม่ขึน้ในสโมสร ประกาศทางเวบ็ไซตข์องสโมสร เพจโซเซยีลมเีดยี และ

จดหมายขา่ว 
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4.  ทาํให้มีส่วนร่วม (Engage) 

 ตอ้นรบัสมาชกิใหม่โดยจดัโปรแกรมการปฐมนิเทศ และโดยการทําใหม้สีว่นร่วมในสโมสร  

 แต่งตัง้พีเ่ลีย้งใหส้มาชกิใหม่แต่ละคนเพือ่แบ่งปันความเชีย่วชาญดา้นวชิาชพี ความรูเ้กีย่วกบั

ชุมชน และขอ้มลูข่าวสารของโรตาร ี

 ทาํใหส้มาชกิสโมสรแต่ละคนมสีว่นร่วมในโครงการบําเพญ็ประโยชน์หรอืในคณะกรรมการสโมสร 

 ตรวจสอบกบัสมาชกิทุกคนโดยใชแ้บบการสํารวจความพงึพอใจของสมาชกิอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
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การอบรมภาคประจาํปีเป็นโอกาสอนัดยีิง่ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าสโมสรรบัเลอืกคนอื่นๆ 

คาํถามเหล่าน้ีจะช่วยท่านในการเตรยีมตวัสาํหรบัการอบรม 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรมอีะไรบา้ง? และหน้าทีข่องท่านในฐานะประธาน

มอีะไรบา้ง? 

 

 

 

คณะกรรมการของท่านจะสนบัสนุนแผนกลยุทธข์องสโมสรอย่างไร? 
 
 

 

คณะกรรมการสมาชกิภาพจะดงึดดูสมาชกิใหม่ไดอ้ย่างไร? 

 

 

 

คณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรจะทําใหส้มาชกิมสี่วนร่วมไดอ้ย่างไรบา้ง? 

 

 

 

ท่านจะมัน่ใจไดอ้ย่างไรว่าสมาชกิใหม่ไดร้บัข่าวสารและมสีว่นร่วม? 

 

 

 

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ และจะสนับสนุนพวกเขาอย่างไร? 

คาํถามเพ่ือการอภิปราย 

ในการอบรมภาคประจาํปี 












