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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 

สโมสรของท่าน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
ฉบับปี 2016-19

เป็นผู้นํา



คูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : คณะกรรมการสมาชกิภาพ (Lead Your Club: Membership 
Committee) ฉบบัปี 2015 น้ีจะใชส้าํหรบัประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรปี 2016-17, 
2017-18 และ 2018-19  เน้ือหาสาระในฉบบัน้ีมฐีานรากมาจากเอกสารธรรมนูญและนโยบายของ 
โรตาร ีโปรดดนูโยบายของโรตารทีีถ่กูตอ้งไดจ้ากทรพัยากรต่างๆ เหลา่น้ี  การเปลีย่นแปลงใดๆ 
ของเอกสารธรรมนูญและนโยบายของโรตาร ีจะมผีลทาํใหต้อ้งมกีารเปลีย่นแปลงเน้ือหาสาระใน
สิง่พมิพฉ์บบัน้ีดว้ย 

คูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : คณะกรรมการสมาชกิภาพ เลม่น้ี แปลจาก Lead Your Club: 
Membership Committee ฉบบัภาษาองักฤษ โดยไดร้บัมอบหมายจากโรตารสีากล 

ถงึแมว้า่คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและทบทวน
อยา่งละเอยีดแลว้ โรตารสีากลและคณะกรรมการฯ ไมส่ามารถทีจ่ะรบัรองความสมบรูณ์ของคู่มอื
เลม่น้ีได ้ หากมขีอ้ความใดทีไ่มช่ดัเจนขอใหอ้า้งองิไปยงัคูม่อืเป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : 
คณะกรรมการสมาชกิภาพฉบบัภาษาองักฤษ 

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย 
ตุลาคม 2558 



 

 
 

 
 
มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติของโรตารีมากมายมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มมีการเขียนคู่มือของการเป็นผู้น า รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงจากการประชุมสภานิติบัญญัติปี 2016 การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมาแทนที่ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือ เป็นผู้น าสโมสรของท่าน  
(Lead Your Club) มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ ท่านสามารถหาธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรฉบับล่าสุดได้ที่ Rotary.org 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 
การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในข้อบังคับของโรตารีสากล เริ่มใช้ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 และมีผลต่อโรแทเรียนทุกคน 
 
การเป็นโรแทเรียน 
สโมสรอาจจะก าหนดระเบียบของสโมสรเองส าหรับสมาชิกโอนย้าย สมาชิกซ้อน และสมาชิกกิตติมศักดิ์ สโมสรยังคงสามารถใช้บทบัญญัติ
เดิมที่มีอยู่กับสมาชิกเหล่านี้ได้ คุณสมบัติที่เป็นข้อบังคับของสมาชิกคือ โรแทเรียนต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณลักษณะดี มีคุณธรรมและความเป็น
ผู้น า มีชื่อเสียงในธุรกิจ วิชาชีพและชุมชนของตน และมีความตั้งใจท่ีจะบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนของตนและทั่วโลก 
 
สมาชิกมุ่งหวังที่เป็นหนี้ต่อสโมสรโรตารีจะไม่มีสิทธิเป็นสมาชิก สโมสรต้องยืนยันว่าโรแทเรียนโอนย้าย หรืออดีตโรแทเรียนที่ต้องการเป็น
สมาชิกไม่มีหนี้ค้างช าระต่อสโมสรเดิม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อบังคับโรตารีสากล มาตรา 4.030) 
 
ความยืดหยุ่นในเร่ืองความถี่ รูปแบบและการเข้าประชุม 
ผู้แทนสภานิติบัญญัติได้ลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นที่จะลดข้อจ ากัดเกี่ยวกับวิธดี าเนินการประชุมของสโมสรโรตารี และตระหนักถึงความ
จริงที่ว่าความเข้มแข็งของสโมสรมิได้ก าหนดจากการเข้าประชุมแต่เพียงอย่างเดียว การที่คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลให้การรับรอง
การเปลี่ยนแปลงของสภาแล้ว ในขณะนี้ สโมสรจึงสามารถ 

 ก าหนดวันและเวลาทีเ่หมาะสมที่สุดส าหรับการประชุมสโมสร 
 เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการประชุม 
 นับโครงการบ าเพ็ญประโยชน์หรืองานกิจกรรมทางสังคมเป็นการประชุมได้ 
 เลือกว่าจะประชุมแบบพบปะกันหรือแบบออนไลน์ สลับระหว่างการประชุมออนไลน์หรือพบปะกัน หรือทั้งสองรูปแบบในเวลา

เดียวกัน (เช่น สมาชิกคนหน่ึงสามารถเข้าร่วมประชุมแบบพบปะหน้ากันได้โดยใช้ระบบวิดีโอแชท (video chat) 
 แก้ไขข้อบังคับสโมสรเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในการเข้าประชุมและยกเลิกนโยบายที่เกี่ยวกับสมาชิกที่มีคะแนนการเข้า 

ประชุมต่ า 
 
ในปัจจุบัน สโมสรโรตารีสามารถลดความถี่ในการประชุมลง  ตราบเท่าที่มีการประชุมในวิธีการใดก็ตามอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง  สโมสร
ยังคงต้องส่งรายงานคะแนนการเข้าประชุมไปยังผู้ว่าการภาค ภายใน 15 วันหลังการประชุมครั้งสุดท้ายของแต่ละเดือน 
 

ข้อมูลปรับปรุงใหม ่
จากสภานิติบัญญัติของโรตารี ปี 2016 



 

ความยืดหยุ่นในเร่ืองประเภทของสมาชิก 
โรตารีมีสมาชิกภาพ 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญและกิตติมศักดิ์ สโมสรสามารถเสนอสมาชิกประเภทอ่ืนๆ เพิ่ม เช่น สมาชิกแอสโซซิเอท 
สมาชิกคอร์ปอเรท และสมาชิกแบบครอบครัว ตราบเท่าที่มีการรายงานช่ือ บุคคลเหล่านี้เป็นสมาชิกสามัญและเก็บค่าบ ารุงโรตารีสากลจาก
สมาชิกดังกล่าว 
 
กฎของ 85 
โรแทเรียนจะได้รับยกเว้นจากการเข้าประชุมตามเงื่อนไข 2 ประการ คือ โรแทเรียนนั้นเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีหนึ่งสโมสรหรือมากกว่า
อย่างน้อย 20 ปี และมีอายุการเป็นสมาชิกสโมสรรวมกับอายุของตนได้เท่ากับอย่างน้อย 85 ปี 
 
สโมสรอีคลับและสโมสรโรตารี 
จากการที่ให้สโมสรโรตารีทุกสโมสรมีความยืดหยุ่นแบบใหม่ โรตารีจึงไม่มีการแบ่งแยกระหว่างสโมสรอีคลับกับสโมสรแบบดั้งเดิมอีกต่อไป 
การอ้างอิงถึงสโมสรอีคลับในข้อบังคับของโรตารีสากลและธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารีถูกยกเลิก แต่สโมสรยังคงสามารถระบุการ
เป็นอีคลับได้เพื่อเน้นถึงความส าคัญว่าสโมสรประชุมแบบออนไลน์เป็นหลักหรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 
สมาชิกซ้อนส าหรับโรทาแรคเทอร์ 
เพื่อให้การเปลี่ยนสถานภาพจากโรทาแรคท์ไปสู่โรตารีท าได้ง่ายขึ้น  ข้อบังคับโรตารีสากลในปัจจุบันจึงยินยอมให้โรทาแรคเทอร์ที่มี
คุณสมบัติจะเป็นสมาชิกเข้าร่วมในสโมสรโรตารีได้ในขณะที่ยังคงเป็นสมาชิกโรทาแรคท์ 
 
การระงับสมาชิกภาพ (Suspension) 
ในปัจจุบัน สโมสรอาจจะระงับสถานภาพของสมาชิกได้สูงสุด 90 วัน หลังจากช่วงเวลานั้น สโมสรอาจจะยุติสมาชิกภาพหรือคืนสมาชิกภาพ
ให ้ผู้ที่ถูกระงับสมาชิกภาพมีสิทธิที่จะอุทธรณ์หรือขอให้มีการไกล่เกลี่ยหรือใช้อนุญาโตตุลาการได้ 
 

การเปลี่ยนแปลงส าหรับคู่มือชุด “เป็นผู้น าสโมสรของท่าน” (Lead Your Club) 
 

มติ 
คู่มือเป็นผู้น าสโมสรของท่าน : 

นายก เลขานุการ เหรัญญิก 
ค่าบ ารุงครึ่งปีจะเพิ่มขึ้นจาก $28 ในปี 2016-17 เป็น $30 ในปี 2560-61,  
$32 ในปี 2561-62 และ $34 ในปี 2562-63 

บทท่ี 2 
 

บทที่ 4 บทที่ 2 

โรแทเรียน 2 คน อาศัยอยู่บ้านเลขที่เดียวกันอาจจะเลือกบอกรับนิตยสาร The Rotarian 
หรือนิตยสารฉบับภูมิภาคที่ก าหนดส าหรับสโมสรของพวกเขาร่วมกันได้ 

บทที ่2 
 

บทที่ 4 บทที่ 2 

สโมสรไม่จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าสมาชิกแรกเข้าอีกต่อไป  อย่างไรก็ตาม สโมสรสามารถเลือก
ที่จะเก็บเงินค่าแรกเข้าต่อไปได้ 

บทที ่2 
 

บทที่ 5 บทที่ 2 

เหรัญญิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสโมสร บทที ่2 
และ 3 

บทที่ 2  

ต้องส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทุกคน
ภายใน 60 วัน หลังการประชุม 

 
 

บทที่ 2 บทที่ 2 

 
 
กรกฎาคม 2559 
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งานของท่าน 
ในฐานะ 
ประธาน 
คณะกรรมการ 
สมาชิกภาพของสโมสร 
ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร ทา่นสรา้งสรรคแ์ละดาํเนินแผนปฏบิตัิ
การเพือ่ดงึดดูความสนใจและทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม ดขูอ้มลูรายละเอยีดไดท้ีเ่ป็นผูนํ้าสโมสร
ของทา่น : คณะกรรมการสมาชกิภาพ (Lead Your Club: Membership Committee) 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ  
คณะกรรมการทกุคณะ คณะกรรมการของท่าน 
เขา้รว่มการอบรมภาคประจาํปี (DTA) ใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิสโมสรถงึวธิกีารทีจ่ะดงึดดู

ความสนใจสมาชกิใหมแ่ละทาํใหพ้วกเขามสีว่น
รว่มอยูเ่สมอ 

ทาํงานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและเตรยีมคณะกรรมการ ทาํการสาํรวจประเภทอาชพี 
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่าํเป็น (ตวัอยา่งเชน่ เพือ่บง่ชีส้มาชกิใหมท่ี่
คาดหวงั, การทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม, การปฐมนิเทศสมาชกิใหม,่ การเป็น
พีเ่ลีย้ง) 

พจิารณาการประชุม โครงการและกจิกรรมอื่นๆ 
ของสโมสร แลว้จงึประเมนิวา่ใหอ้ะไรแก่สมาชกิ
ใหมบ่า้ง 

ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอและวางแผนกจิกรรม พฒันาแผนปฏบิตักิารสมาชกิภาพเพือ่ปรบัปรุง
ความพงึพอใจของสมาชกิ 

กาํหนดเป้าหมายของคณะกรรมการเพือ่ชว่ยใหบ้รรลุเป้าหมายของสโมสร
ในปีนัน้ และตดิตามความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหลา่นัน้ 

ทาํการประเมนิสโมสรเพือ่ทาํใหม้ ัน่ใจวา่ความ
พยายามในการพฒันาและรกัษาสมาชกิประสบ
ความสาํเรจ็ 

จดัการงบประมาณของคณะกรรมการ อุปถมัภส์โมสรทีก่่อตัง้ใหมใ่นภาค (หาก
ตอ้งการ) 

ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการอืน่ๆ ของสโมสรและคณะกรรมการภาค
เกีย่วกบักจิกรรมหรอืความคดิรเิริม่ของสโมสรรว่ม 

 

รายงานกจิกรรมและความกา้วหน้าของคณะกรรมการแก่นายกสโมสร 
คณะกรรมการบรหิารสโมสร และสมาชกิสโมสร 

 

กาํหนดวา่สโมสรตอ้งการใหค้ณะกรรมการทาํสิง่อืน่ใดอกีบา้ง  



EXCHANGE IDEAS:  www.rotary.org/myrotary

มีส่วนร่วมกับ
สมาชิกอื�นๆ:

กลุ่มสนทนาออนไลน์
(Online Discussion 

Groups)

ยกระดับโครงการ
บำเพ็ญประโยชน์:

กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน
(Rotarian Action 

Groups)มีเพื�อนใหม่ๆ:
กลุ่มมิตรภาพโรตารี
(Rotary Fellowships)

สร้างสันติภาพ
และเสริมสร้าง

สัมพันธภาพที�เข้มแข็ง:
คณะกรรมการ
อินเตอร์คันทรี
(Intercountry 
Committees)

แบ่งปันความชำนาญ
ด้านวิชาชีพ:

ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ
(Vocational Training 

Team)

ให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่นระหว่างประเทศ:

การแลกเปลี�ยน
มิตรภาพโรตารี 

(Rotary Friendship 
Exchange)

เฉลิมฉลองการเป็น
เพื�อนผู้ร่วมโครงการ:

สโมสรคู่มิตร
(Twin Clubs)

เชื�อมโยงกับกลุ่ม
เชื�อมโยง
ด้วยตนเอง

เชื�อมโยง
ออนไลน์

ร่วมมือกันในโครงการ
บำเพ็ญประโยชน์:
Rotary Ideas

แบ่งปันความสำเร็จของ
การบำเพ็ญประโยชน์:

Rotary Showcase

พบปะกับผู้ร่วม
โครงการที�มุ่งหวัง:
Project Fairs

มา
เชื�อมโยงกัน!
สร้างประสบการณ์ในความเป็น

นานาชาติอย่างแท้จริงของโรตารี

ด้วยโอกาสในการเป็นเครือข่าย
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บทนํา  

    
 
 
ขอแสดงความยนิดทีีท่า่นไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการ คูม่อืเลม่น้ีจะชว่ยทา่นในการกาํหนด 
เป้าหมายและเขา้ใจหน้าทีร่บัผดิชอบในการเพิม่สมาชกิภาพในสโมสร ทัง้ประกอบไปดว้ยนโยบายและวธิี
ปฏบิตัติ่างๆ ทีทุ่กสโมสรควรจะดาํเนินการ รวมทัง้ความคดิเหน็ต่างๆ ทีอ่าจจะเป็นประโยชน์ 

คาํอธบิายรายละเอยีดของงานในหน้า 1 สรปุหน้าทีร่บัผดิชอบของทา่น ทา่นจะเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ในการ
อบรมภาคประจาํปีซึง่ทา่นจะไดส้านสมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าภาคและสโมสรอื่นๆ 
ทบทวนคาํถามเพือ่การอภปิรายทีห่น้า 16-17 ก่อนการประชุม 

 
คาํถาม? 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องทา่น ตดิต่อกบัผูนํ้าอื่นๆ ทีท่า่นทาํงานดว้ย เชน่ ผูช้ว่ยผูว้า่การ
ภาคหรอือดตีประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพ ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค (Club and District 
Support representative) พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืเชน่กนั มกีารสนบัสนุนในภาษาต่างๆ 8 ภาษาที ่
Rotary.org และมพีนกังานทีส่าํนกังานใหญ่และสาํนกังานระหวา่งประเทศอกีดว้ย 

สง่คาํถามเกีย่วกบัคูม่อืเลม่น้ีหรอืเอกสารการอบรมของโรตารไีปที ่learn@rotary.org 
  

 
 

  

แบง่ปนับทที ่1 กบั
กรรมการของท่าน
เพือ่ใหต้ระหนกัถงึ
หน้าทีร่บัผดิชอบ 



เป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ

ขอรับได้ฟรีที�
shop.rotary.org

รออะไรอยู่หรือ? 

แนวทางสู่การเป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ
ประกอบด้วย
•
•
•

เรื�องราวความสำเร็จของสโมสรจากภูมิภาคของท่าน
แนวความคิดที�ควรจะลองทำ
ทรพัยากรสาํหรบัสโมสรที� My Rotary
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บทท่ี 1 

บทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการ 
 

บทบาทของคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร คอื ดงึดดูความสนใจและทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่มอยา่ง
กระตอืรอืรน้ การมสีมาชกิสโมสรทีม่สีว่นรว่มและมคีวามกระตอืรอืรน้จะทาํใหส้โมสรสามารถบาํเพญ็
ประโยชน์ในชุมชนทอ้งถิน่และทัว่โลกได ้ สมาชกิเป็นผูส้นบัสนุนงานของโรตารแีละพฒันาไปสูก่ารเป็น
ผูนํ้า 

สมาชิกภาพของสโมสร 
ตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่สโมสรไดแ้สดงถงึวชิาชพีและวฒันธรรมทีห่ลากหลายของชุมชน สโมสรทีม่คีวาม
หลากหลาย ไมเ่พยีงแต่จะดงึดดูความสนใจของสมาชกิทีค่าดหวงัแต่ยงัใหท้กัษะและประสบการณ์ที่
สโมสรตอ้งการในการทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในชุมชน 

การดงึดดูความสนใจสมาชกิใหม ่ 
การดงึดดูความสนใจสมาชกิใหมค่วรเริม่ตน้ดว้ยศษิยเ์ก่าโรตารใีนพืน้ทีข่องทา่น ศษิยเ์ก่าโปรแกรมของ
เราเป็นผูส้นบัสนุนโรตารทีีม่พีลงั เป็นสมาชกิและผูบ้รจิาคมุง่หวงั และยงัเป็นทรพัยากรเพิม่เตมิเพือ่การ
บาํเพญ็ประโยชน์ ควรพฒันาแผนปฏบิตักิารในการทาํใหศ้ษิยเ์ก่าตดิต่อเชื่อมโยงกบัสโมสรอยูเ่สมอใน
ฐานะสมาชกิ ผูบ้รจิาค หรอืทรพัยากร 

เจา้หน้าทีส่โมสรสามารถพมิพร์ายชื่อ รายละเอยีดโปรแกรม และขอ้มลูการตดิต่อของอดตีผูร้ว่ม
โปรแกรมโรตารทีุกโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคของตนไดจ้าก My Rotary  สง่เสรมิใหศ้ษิยเ์ก่า
ลงทะเบยีน My Rotary เพือ่ทาํใหข้อ้มลูของพวกเขาเป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ 

นอกเหนือจากการตดิต่อกบัศษิยเ์ก่าอยูเ่สมอ สมาชกิสโมสรควรจะพดูคุยกบัผูนํ้าธุรกจิและชุมชน ผูม้ ี
วชิาชพีหนุ่มสาว ผูท้ีเ่พิง่จะปลดเกษยีณ และสตรใีนชุมชนซึง่อาจจะเหมาะสมดกีบัสโมสรของทา่น ดู
ความคดิเหน็เพิม่เตมิไดจ้ากการทาํใหส้มาชกิภาพมคีวามเขม้แขง็ : สรา้งแผนพฒันาสมาชกิภาพของ
ทา่น (Strengthening Your Membership: Creating Your Membership Development Plan) 
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การรกัษาสมาชกิปจัจุบนั  
การรกัษาสมาชกิควรจะเป็นเรือ่งทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงูสดุสาํหรบัทุกคนในสโมสร โดยเฉพาะอยา่งยิง่
คณะกรรมการของทา่น คน้หาวธิกีารทีจ่ะทาํใหป้ระสบการณ์ของสมาชกิดขีึน้โดยการสอบถามความ
สนใจของพวกเขาอยา่งสมํ่าเสมอ และสิง่ทีพ่วกเขาอยากจะใหส้โมสรทาํ ทาํใหม้ ัน่ใจวา่สมาชกิไดร้บั
ขอ้มลูขา่วสาร มสีว่นรว่ม และไดร้บัการยกยอ่งจากการบรจิาค ตดิตามแนวโน้มในการเขา้รว่มและมสีว่น
รว่มในโครงการ ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ กจิกรรมทางสงัคม และการบรจิาคใหม้ลูนิธโิรตารเีพือ่ใหเ้หน็
ประเดน็ทีน่่าหว่งใยซึง่ควรจะตอ้งจดัการ 
 
ไมว่า่สมาชกิจะตดัสนิใจอยูห่รอืไปเป็นผลมาจากประสบการณ์ในสโมสรซึง่ถกูกําหนดขึน้มาโดยสมาชกิ
ทุกคน ทา่นตอ้งทาํงานกบัคณะกรรมการเพือ่พฒันาเป้าหมายและแผนปฏบิตักิารทีม่รีายละเอยีดเพือ่การ
บรรลุเป้าหมายนัน้ แลว้ใหส้มาชกิมสีว่นรว่มและแจง้ใหท้ราบวา่พวกเขาจะสามารถทาํอะไรไดบ้า้งเพือ่
ปรบัประสบการณ์ในสโมสรใหด้ขีึน้ ถงึแมว้า่คณะกรรมการจะเป็นผูนํ้าในความพยายามดา้นสมาชกิภาพ
ของสโมสร แต่การหาสมาชกิใหมเ่ป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของสมาชกิแต่ละคน สง่เสรมิใหส้มาชกิทุกคนเชญิ
มติรสหาย ครอบครวั เพือ่นรว่มธุรกจิ และสมาชกิในชุมชนรว่มมอืกบัผูนํ้าทัง้หลายเพื่อแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และลงมอืปฏบิตั ิ
 
ขัน้ตอนในการสรรหาและรกัษาสมาชกิ 
กระบวนการพฒันาสมาชกิของสโมสรโรตารมีกัจะมขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี คอื  
 

บง่ชี ้ > แนะนํา > เชญิ > รบั > 
แจง้ขอ้มลู
ขา่วสารและ
ปฐมนิเทศ 

> 
ใหม้ ี

สว่นรว่ม > ใหค้วามรู ้

 
บ่งช้ี (Identify) บง่ชีส้มาชกิในชุมชนทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมจะเขา้รว่มในสโมสรของทา่นได ้ 
 
ใชก้ารประเมนิประเภทอาชพี ความหลากหลายของสมาชกิภาพในเครือ่งมอืประเมนิสมาชกิ 
(Membership Assessment Tools) เป็นตวักาํหนดวา่สโมสรของทา่นแสดงใหเ้หน็ถงึความหลากหลาย
ของวชิาชพีต่างๆ ในชุมชนไดด้เีพยีงใด และมุง่ความพยายามไปในการหาสมาชกิทีจ่ะชว่ยใหส้โมสร
แสดงถงึชุมชนทีม่อีาชพีต่างๆ ไดด้ยีิง่ขึน้ 
 
แนะนํา (Introduce) แนะนําใหส้มาชกิมุง่หวงัมาสูโ่รตารโีดยบอกเลา่ดงัน้ี 
• ประสบการณ์ของทา่นในฐานะสมาชกิ 
• เหตุใดทา่นจงึเขา้รว่มและยงัคงอยูใ่นโรตาร ี
• สโมสรของทา่น โครงการและกจิกรรม และผลกระทบทีส่โมสรทาํในชุมชน 
• โรตารแีละพนัธะสญัญาในการขจดัโปลโิอ 
• จะมสีว่นรว่มในกจิกรรมของสโมสรไดอ้ยา่งไร 
 
สมาชกิทีม่พีนัธะสญัญาและมคีวามกระตอืรอืรน้มกัจะดงึดดูความสนใจของสมาชกิมุง่หวงัทีจ่ะเขา้มามี
สว่นรว่มและกระตอืรอืรน้ จดัทาํแผน่พบัของสโมสรเพื่อมอบใหแ้ก่แขกทีม่าเยอืน ทา่นสามารถหาแมแ่บบ 
(Template) เพือ่ทาํใหเ้หมาะกบัความตอ้งการไดท้ี ่Brand Center  
 
ก่อนทีจ่ะเชญิสมาชกิมุง่หวงัมารว่ม ควรเชญิใหเ้ขา้รว่มในการประชุมสโมสรในฐานะแขกเพื่อใหรู้ว้า่ทา่น
ทาํอะไรและการเป็นสมาชกิเป็นอยา่งไร หากสมาชกิมุง่หวงัยงัคงแสดงความสนใจและดจูะเหมาะสม จงึ
ดาํเนินการเชญิชวน 

 



บทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการ     |     7 

เชิญ (Invite) เมือ่เชญิสมาชกิมุง่หวงัมารว่มสโมสร ควรทาํเป็นการสว่นตวั เรยีนรูถ้งึความ
สนใจและความเชีย่วชาญของสมาชกิมุง่หวงัเพื่อแนะนําโครงการและกจิกรรมซึง่อาจจะเป็นที่
สนใจของพวกเขา  สดุทา้ย สง่ขอ้เสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารสโมสรพรอ้มทัง้รายงาน
เหตุผลในการเสนอชื่อผูส้มคัรนัน้ 
 
รบั (Induct) ทาํสิง่พเิศษๆ เมือ่มสีมาชกิใหมเ่ขา้มารว่มในสโมสร จดัพธิรีบัสมาชกิใหมห่รอื
งานชุมนุมทางสงัคมและเชญิสมาชกิในครอบครวัมารว่มงานดว้ย ดตูวัอยา่งโปรแกรมพธิรีบั
สมาชกิใหมไ่ดท้ี ่คูม่อืการปฐมนิเทศสมาชกิใหม ่: แนวทางการดาํเนินงานสาํหรบัสโมสร 
(New Member Orientation: A How-to Guide for Clubs) ในระหวา่งพธิ ีขอใหส้มาชกิใหมไ่ด้
พดูเกีย่วกบัตนเอง การงานและครอบครวัอยา่งสัน้ๆ ตอ้งมัน่ใจวา่สมาชกิสโมสรทุกคนได้
แนะนําตนเองกบัสมาชกิใหมแ่ต่ละคน ทา่นควรมอบสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่สมาชกิใหม ่
• เขม็โรตาร ี
• บตัรประจาํตวัสมาชกิสโมสรโรตาร ี
• รายละเอยีดของสโมสร (เชน่ แผน่พบัของสโมสร) 
• ป้ายชื่อ 
• ทาํเนียบภาค 
• นิตยสาร The Rotarian หรอืนิตยสารโรตารปีระเทศไทย 
 
ทาํงานกบัคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่สมาชกิใหมแ่ละผูอุ้ปถมัภไ์ดร้บั
การยกยอ่งบนเวบ็ไซตแ์ละจดหมายขา่วของสโมสร 
 
แจ้งข้อมลูข่าวสารและปฐมนิเทศ (Inform and orient) บอกเลา่สมาชกิใหมเ่กีย่วกบั
สโมสรและโรตารใีนเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
• วธิกีารมสีว่นรว่มในกจิกรรมและโครงการของสโมสร 
• วฒันธรรมของสโมสร 
• สิง่ทีค่าดหวงัในการประชุม 
• วธิกีารสรา้งบญัช ีMy Rotary ที ่Rotary.org 
 
พจิารณากาํหนดโปรแกรมการปฐมนิเทศสาํหรบัสมาชกิใหมท่ีม่หีลายๆ วาระ ดเูอกสารการ
ปฐมนิเทศสมาชกิใหม ่: แนวทางการดาํเนินงานสาํหรบัสโมสร (New Member Orientation: 
A How-to Guide for Clubs) 
 
ให้มีส่วนร่วม (Involve) สมาชกิทีม่สีว่นรว่มจะรูส้กึวา่เป็นสว่นหน่ึงของสโมสรและจะให้
ความสาํคญัแก่โรตารเีป็นลาํดบัแรกในชวีติ ทาํใหม้ ัน่ใจวา่สมาชกิสโมสรทุกคนมสีว่นรว่ม
ในทางใดทางหน่ึง พจิารณาคาํแนะนําเหลา่น้ีในการทาํใหส้มาชกิใหมม่สีว่นรว่ม 
• แต่งตัง้สมาชกิใหมเ่ป็นกรรมการ หรอืมอบหมายงานในการประชุมสโมสร 
• ใหส้มาชกิใหมเ่ป็นผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมใหญ่ประจาํปีของภาค สโมสรบางสโมสรชว่ยออก
คา่ลงทะเบยีนและคา่ใชจ้า่ยบางสว่นหรอืทัง้หมดในการเขา้ประชุมใหญ่   

• ใหส้มาชกิในสโมสรทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มโรตารใีนปีเดยีวกนัทาํงานรว่มกนัในโครงการหน่ึง
โครงการ 

• สง่เสรมิสมาชกิใหมใ่หเ้ขา้รว่มการประชุมใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล  หรอืเป็นเจา้ภาพ
เลีย้งอาหารหรอืเจา้ภาพกจิกรรมอื่นๆ แก่โรแทเรยีนทีม่าเยอืน  

รบัเขม็ผูอุ้ปถมัภโ์ดย
การหาสมาชกิใหมม่าสู่
สโมสร เรยีนรูเ้พิม่เตมิ
ไดจ้ากแผน่พบั
โปรแกรมการยกยอ่งผู้
อุปถมัภส์มาชกิใหม ่
(New Member 
Sponsor Recognition 
Program Brochure) 
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• ขอใหส้มาชกิใหมห่าสมาชกิมุง่หวงั 2 หรอื 3 คนจากกลุม่เพือ่นของเขา  เมือ่สมาชกิใหมส่ง่เสรมิเรือ่ง
โรตารใีหแ้ก่เพือ่นฝงู ตวัเขาเองจะมคีวามกระตอืรอืรน้มากขึน้ 

 
พจิารณาวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่มโดยไมม่อบหมายภาระใหม้ากเกนิควร 
 
ให้ความรู้ (Educate) สมาชกิทีรู่ส้กึวา่ไดร้บัขา่วสารและมสีว่นรว่มมกัจะยงัคงมสีว่นรว่ม แจง้ใหส้มาชกิ
ทราบขา่วสารและขอ้มลูปจัจุบนัเกีย่วกบัความคดิรเิริม่ต่างๆ ของสโมสรและภาค เชน่ 
• จดัการประชุมกจิกรรมสโมสรเพือ่พดูคุยเกีย่วกบัสิง่ทีส่มาชกิชื่นชอบเกีย่วกบัสโมสรและสิง่ทีต่อ้งการ
เปลีย่นแปลง 

• จดังานสงัคมหลายๆ สโมสรรว่มกนัพรอ้มกบัมกีารนําเสนอหวัขอ้เรือ่งโรตารเีพือ่ใหค้วามรูอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองแก่สมาชกิใหม ่หาคอรส์ทีม่คีวามหลากหลายเกีย่วกบัโรตารไีดท้ีศ่นูยก์ารเรยีนรู ้(Learning 
Center)  

• ตดิต่อกบัผูนํ้าในภมูภิาค เชน่ ผูป้ระสานงานโรตาร ีผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์โรตาร ีผูป้ระสานงาน
มลูนิธโิรตารใีนภมูภิาค และทีป่รกึษาการบรจิาคกองทุนถาวร และการบรจิาครายใหญ่ รวมทัง้เชญิให้
พวกเขามาพดูทีส่โมสรเกีย่วกบัความคดิรเิริม่ของโรตารใีนภูมภิาค  

• จดักลุม่สมาชกิเพือ่เขา้รว่มในเวบ็บนิาร ์(webinars) ทีจ่ดัโดยโรตารสีากล ลงทะเบยีนสาํหรบัเวบ็บนิาร์
ทีก่าํลงัจะมขีึน้หรอืฟงัเวบ็บนิารท์ีบ่นัทกึไวไ้ดท้ี ่www.rotary.org/webinars  

• จดัใหผู้ฝึ้กอบรมสโมสรจดัการอบรมผูนํ้าใหแ้ก่สมาชกิใหมเ่พือ่พฒันาผูนํ้ามุง่หวงัและเพือ่การพฒันา
ตนเอง ใชเ้อกสารการพฒันาความเป็นผูนํ้า : คาํแนะนําในการเริม่ตน้โปรแกรม (Leadership 
Development: Your Guide to Starting a Program) 

 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่อกสารการทาํใหส้มาชกิภาพมคีวามเขม้แขง็ : สรา้งแผนพฒันาสมาชกิภาพ
ของทา่น (Strengthening Your Membership: Creating Your Membership Development Plan) ใช้
เวบ็ไซตข์องสโมสรและภาค ไซตส์ือ่ทางสงัคม การประชุมประจาํสปัดาหแ์ละอเีมล รวมทัง้จดหมายขา่ว
ของสโมสร เพื่อแบง่ปนัขอ้มลูขา่วสารจากผูว้า่การภาคหรอืโรตารสีากล 
 
สิง่พมิพข์องโรตาร ีเชน่ เดอะโรแทเรยีน (The Rotarian) หรอืนิตยสารโรตารปีระเทศไทยเป็นเครือ่งมอืที่
ใหค้วามรูอ้ยา่งต่อเน่ืองอนัดเียีย่มเชน่กนั สง่เสรมิใหส้มาชกิเยีย่มชมเวบ็ไซต ์Rotary.org และเพือ่
เชื่อมโยงกบัเพจสือ่ทางสงัคมของโรตารเีพือ่รบัรูเ้กีย่วกบังานกจิกรรมและทรพัยากรต่างๆ ทีเ่ป็นปจัจุบนั 
 

ความหลากหลาย 
สมาชกิภาพของสโมสรควรแสดงใหเ้หน็ถงึชุมชนในแงข่องวชิาชพี อาย ุเพศและเชือ้ชาต ิควรสาํรวจ
สมาชกิสโมสรเกีย่วกบัวชิาชพี เพศและเชือ้ชาต ิและเปรยีบเทยีบขอ้มลูนัน้กบัขอ้มลูของชุมชน การมี
ความหลากหลายทาํใหส้โมสรมปีระสบการณ์และความรูท้ีก่วา้งขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อความพยายาม
ในการบาํเพญ็ประโยชน์ของสโมสร ความหลากหลายของสมาชกิภาพยงัทาํใหส้ามารถดงึดดูความสนใจ
ของสมาชกิทีค่าดหวงัในชุมชนไดง้า่ยขึน้ 
 
นโยบายของโรตารสีากลหา้มมใิหจ้าํกดัสมาชกิภาพในสโมสรโรตารตีาม เพศ เผา่พนัธุ ์สผีวิ หลกัความ
เชื่อ เชือ้ชาตหิรอืรสนิยมทางเพศ ดขูอ้บงัคบัของโรตารสีากลมาตรา 4.070 
 



บทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการ     |     9 

ภาพลกัษณ์ของสโมสร 
ภาพลกัษณ์ของสโมสรเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัความสามารถในการดงึดดูความสนใจของสมาชกิใหม ่
สง่เสรมิคุณคา่และประโยชน์ทีจ่ะมใีหแ้ก่สมาชกิและสือ่ความเกีย่วกบัคุณคา่เหล่านัน้ถงึสมาชกิทีมุ่ง่หวงั 
การทีส่โมสรใชค้วามพยายามในเรือ่งภาพลกัษณ์สาธารณะอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหป้ระชาชนมคีวาม
คาดหวงัสโมสรในทอ้งถิน่และมแีนวโน้มทีจ่ะตอบรบัคาํเชญิมารว่มสโมสรมากขึน้  ทา่นควรทาํงาน
รว่มกบัคณะกรรมการประชาสมัพนัธเ์พื่อประสานงานในความพยายามเรือ่งภาพลกัษณ์สาธารณะ 
 
อยา่งไรกต็าม ภาพลกัษณ์ของสโมสรทีม่ชีวีติชวีาอาจจะไมไ่ดใ้หผ้ลด ีหากประสบการณ์ในสโมสรไม่
เป็นไปตามทีโ่ฆษณาเอาไว ้ตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่การประชุมสโมสรเป็นไปตามทีก่าํหนดไว ้ นอกจากน้ี 
กจิกรรมแต่ละประเภททีส่มาชกิมสีว่นรว่มนอกเหนือไปจากโรตาร ีจะเป็นโอกาสในการดงึดดูความสนใจ
ของสมาชกิใหม ่และสง่เสรมิวฒันธรรมของสโมสร แจง้ใหส้มาชกิทราบวา่พวกเขาเป็นผูแ้ทนของสโมสร 
ดงันัน้ทุกสิง่ทุกอยา่งทีพ่วกเขาทาํจะนําไปสูก่ารเป็นภาพลกัษณ์ของสโมสร 
 
ตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่เวบ็ไซตข์องสโมสรเป็นปจัจุบนัและน่าสนใจ หาขอ้มลูการตดิต่อไดง้า่ย ระบุเกีย่วกบั
โครงการและเป้าหมายของสโมสรใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน และแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมสโมสร
รวมทัง้งานกจิกรรมต่างๆ ทา่นสามารถดาวน์โหลดกราฟฟิกและแบนเนอรส์าํหรบัเวบ็เพือ่ใชก้บัเวบ็ไซต์
สโมสรไดจ้ากแบรนดเ์ซน็เตอร ์(Brand Center) ของโรตาร ีใชไ้ซตเ์ครอืขา่ยทางสงัคมสญัญาณเสยีง
ระบบดจิติอล (Digital Audio) การถ่ายทอดสดผา่นอนิเตอรเ์น็ต (Streaming Video) การกระจายเสยีงบน
อนิเตอรเ์น็ต (Podcasts) และบลอ็ก เพื่อดงึดดูความสนใจสมาชกิใหม ่หากไมม่สีมาชกิทีม่วีชิาชพี
ทางดา้นการตลาด การประชาสมัพนัธ ์และเทคโนโลยเีวบ็ในสโมสร ใหมุ้ง่เป้าหมายความพยายามไปที่
การหาสมาชกิเหลา่น้ีมาสูส่โมสร  
 

การอปุถมัภส์โมสรใหม่ 
สโมสรใหมม่กัจะเริม่ตน้ขึน้เพราะสมาชกิของสโมสรโรตารตีอ้งการประชุมในเวลาทีแ่ตกต่างออกไปหรอื
ทาํกจิกรรมอื่นๆ สมาชกิมุง่หวงัมพีนัธะสญัญาในหน้าทีก่ารงานรวมทัง้ครอบครวั และมคีวามสนใจใน
เรือ่งทีต่่างกนัออกไปซึง่มกัจะทาํใหเ้กดิทางเลอืกทีแ่ตกต่างกนัในเรือ่งของวนัและเวลาประชุม 
 
แจง้ใหผู้ว้า่การภาคและคณะกรรมการขยายภาคทราบ หากทา่นรูส้กึวา่มผีูส้นใจมากพอทีจ่ะสนบัสนุน
สโมสรโรตารใีหมใ่นชุมชน หากสโมสรของทา่นอุปถมัภส์โมสรโรตารใีหม ่คณะกรรมการสามารถจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
• ชว่ยก่อตัง้สโมสรใหม ่
• ใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัโปรแกรมและโครงการของสโมสรใหม ่
• ทาํหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานกบัผูว้า่การภาคในชว่งปีแรกของสโมสร 
• ทาํหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งสโมสรใหมอ่ยา่งน้อยหน่ึงปีหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัชารเ์ตอร ์
 
ขอ้กาํหนดในการอุปถมัภส์โมสรโรตารใีหมม่อีาท ิ
• ยอมรบัจะเป็นพีเ่ลีย้งสโมสรใหมอ่ยา่งน้อยหน่ึงปี 
• มสีถานะทางการเงนิดกีบัโรตารสีากล 
• มสีมาชกิสามญัอยา่งน้อย 25 คน 
• ดาํเนินโปรแกรมบาํเพญ็ประโยชน์ทุกๆ ดา้น 
 
ตดิต่อกบัผูว้า่การภาค คณะกรรมการสมาชกิภาพของภาคหรอืคณะกรรมการขยายภาคของทา่นเพือ่ขอ
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัโอกาสในการอุปถมัภส์โมสรโรตารใีหมใ่นพืน้ทีข่องทา่น 



•

•

ลงทะเบียนเรียนคอร์สต่างๆ
ค้นหาทรัพยากร

• เชื�อมโยงกับชุมชนออนไลน์
•

•

พูดคุยกับผู้ลงทะเบียนอื�นๆ และผู้ดำเนินรายการของคอร์ส

สร้างประวัติผู้ใช้และติดตามความก้าวหน้าของตนเอง

เรียนรู้วิธีการบอกเล่าเรื �องราวโรตารีของท่าน, กาํหนดเป้าหมายที � Rotary Club
Central, สมคัรขอรบัทนุสนับสนุน และอื �นๆ อีกมาก

เยี�ยมชมศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ที� www.rotary.org/myrotary เพื�อเรียนรู้ให้
มากขึ�น

 

เรียนรู้
ได้ในทุกที�
กบัศูนย์  
การเรียนรู้
ของโรตารี
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บทท่ี 2 

ประธานคณะกรรมการ 
สมาชกิภาพของสโมสร 

ทา่นเป็นประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร จะเป็นอยา่งไรต่อไป? ทา่นควรจะพบกบัประธาน
คณะกรรมการทีก่าํลงัจะพน้ตาํแหน่ง  ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยทุธข์องสโมสร และเริม่คดิวา่ควรจะ
มใีครเป็นกรรมการอกีบา้ง ทา่นควรเริม่ตน้วางแผนวา่จะดาํเนินงานอยา่งไร นอกเหนือจากการตอ้งเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งของคณะกรรมการของทา่นเองแลว้ ทา่นจะตอ้งบรหิารกรรรมการอกีดว้ย 

คณะกรรมการของท่าน 
ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงทาํหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี  ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้า่
กรรมการในปจัจุบนับางคนอาจจะทาํงานต่อเน่ืองมาถงึปีของท่าน  หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการใน
ตาํแหน่งทีว่า่งลง ควรทาํงานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตั ิดงัน้ี 
• มปีระสบการณ์ในวชิาชพีทีเ่กีย่วกบัการสรรหาพนกังาน การตลาด หรอืการขาย
• มคีวามรูเ้ป็นอยา่งดเีกีย่วกบัโรตารี
• มบุีคลกิทีเ่ป็นมติรและชอบการเขา้สงัคม

ในฐานะประธาน ทา่นจะตอ้งมอบหมายงาน ดงันัน้จะตอ้งตดัสนิใจวา่จะใชค้วามชาํนาญและความสนใจ
ของกรรมการใหด้ทีีส่ดุอยา่งไร ซึง่ทา่นสามารถเตรยีมกรรมการโดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
• แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการทีก่ําลงัดาํเนินอยูแ่ละเป้าหมาย
• จบัคูก่รรมการใหมก่บักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่
• สง่เสรมิการสือ่สารของผูท้ีท่าํงานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ
• แจง้เกีย่วกบักจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค
• แบง่ปนัทรพัยากร
รว่มมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิผลดตี่อสโมสรมากทีส่ดุ ควรมกีารพดูคุยกนัอยา่ง
ต่อเน่ืองรวมทัง้ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสร 
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การกาํหนดเป้าหมาย 
ในฐานะประธาน ทา่นตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่คณะกรรมการไดก้าํหนดเป้าหมายและทาํงานบรรลุเป้าหมาย
ประจาํปีซึง่สนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสร กาํหนดเป้าหมายรว่มกบันายกรบัเลอืกและผูนํ้าสโมสรรบั
เลอืกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจาํปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการสามารถใส่
ขอ้มลูเป้าหมายต่างๆ ที ่Rotary Club Central 
 

เป้าหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ  
ตอ้งมัน่ใจวา่เป้าหมายประจาํปีแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร  
เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงัน้ี คอื มสีว่นรว่ม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความสาํเรจ็ได ้และมี
กาํหนดเวลาชดัเจน ตวัอยา่งเชน่ สโมสรของเราจะมสีมาชกิสตรเีพิม่ขึน้ 10 เปอรเ์ซน็ตภ์ายในสิน้ปี 
 

แผนปฏบิตักิาร  
ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการของทา่นเพือ่สรา้งแผนปฏบิตักิารหรอืเป้าหมายยอ่ยหลายเป้าหมาย หรอื
ขัน้ตอนทีจ่าํเป็นในการบรรลุแต่ละเป้าหมาย ควรดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอนดงัน้ี 
• กาํหนดเวลาสิน้สดุ 
• กาํหนดวา่ใครจะรบัผดิชอบดาํเนินการ 
• ตดัสนิใจวา่จะวดัความกา้วหน้าและความสาํเรจ็อยา่งไร 
• พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ละหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด ้
 
ประเมนิความกา้วหน้าอยา่งสมํ่าเสมอและปรบัเปลีย่นเป้าหมายตามความจาํเป็น 
 

การใหแ้รงจงูใจ 
หน้าทีร่บัผดิชอบสว่นหน่ึงในฐานะประธาน คอื ทาํใหก้รรมการของทา่นมแีรงจงูใจอยา่งต่อเน่ือง จงจาํไว้
วา่กรรมการของทา่นเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 
• ความมัน่ใจวา่เป้าหมายจะเป็นประโยชน์ 
• ความเชื่อทีว่า่เป้าหมายจะบรรลุผลและประสบความสาํเรจ็ได ้
• โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืขา่ย 
• งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามชาํนาญของกรรมการแต่ละคน 
• ทาํใหม้ ัน่ใจวา่กรรมการมคีวามพอใจในงานของคณะกรรมการ 
  

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ทาํงานรว่มกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระเพือ่
กาํหนดวา่คณะกรรมการของท่านตอ้งการเงนิทุนอะไรบา้ง และการเงนินัน้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณของ
สโมสร กจิกรรมการหาทุนทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณดว้ย   
 
ดแูลเงนิทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานการณ์การเงนิ
งบประมาณของคณะกรรมการตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอจะชว่ยให้
สามารถลงมอืปฏบิตักิารไดท้นัทเีมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ 
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บทท่ี 3  
 

ทรพัยากร 

    
 

การสนับสนุนจากสโมสร ภาค และสาํนักเลขาธิการ 
 ผูว้า่การภาค – สามารถใหค้าํแนะนําเกีย่วกบักลยทุธท์ีจ่ะทาํใหส้โมสรของทา่นมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค – ไปเยีย่มสโมสรทุก 3 เดอืนเป็นอยา่งน้อยและพรอ้มจะตอบคาํถามหรอืให้
คาํแนะนํา 
 ประธานคณะกรรมการของสโมสรอื่นๆ ในภาคของทา่น – ทาํหน้าทีเ่ป็นทรพัยากรเกีย่วกบัความ
คดิเหน็ใหม่ๆ  และเป็นเพื่อนผูร้ว่มบาํเพญ็ประโยชน์ทีค่าดหวงัในงานความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ของสโมสร 
 อดตีประธานคณะกรรมการและอดตีผูนํ้าสโมสร – ใหค้าํแนะนําเมือ่ทา่นวางแผนงานประจาํปี 
 ประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของภาค – บง่ชีแ้ละดาํเนินกลยทุธใ์นการพฒันาสมาชกิภาพ 
 ประธานคณะกรรมการขยายภาค – ก่อตัง้สโมสรใหมใ่นภาค 
 ผูป้ระสานงานโรตาร ี– ใหก้ารสนบัสนุนและวธิกีารทีจ่ะสง่เสรมิสมาชกิภาพของสโมสร รวมทัง้การทาํ
ใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม 
 ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค – พนกังานทีส่าํนกังานใหญ่ของโรตารหีรอืสาํนกังานระหวา่ง
ประเทศทีจ่ะชว่ยตอบคาํถามเกีย่วกบัการบรหิารงาน และสง่คาํถามต่างๆ ไปยงัพนกังานของโรตารทีี่
เหมาะสม  
 ศนูยส์นบัสนุนโรตาร ี(Rotary Support Center) – ทมีงานทีจ่ะตอบคาํถามต่างๆ สามารถตดิต่อไดท้ี ่

contact.center@rotary.org หรอืโทร.ฟร ี(ภายในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา) ที ่866-9-ROTARY 
(866-976-8279) โรแทเรยีนนอกอเมรกิาเหนือควรจะตดิต่อกบัสาํนกังานระหวา่งประเทศของตน  

 

เอกสารเก่ียวกบันโยบายและการอ้างอิง  
• คูม่อืการปฏบิตังิาน (Manual of Procedure) – นโยบายและวธิกีารปฏบิตัขิองโรตารสีากลและมลูนิธ ิ
โรตารทีีก่าํหนดโดยมตขิองสภานิตบิญัญตั ิคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล และคณะกรรมการมลูนิธิ
โรตาร ีจดัทาํทุกๆ สามปีหลงัจากการประชุมสภานิตบิญัญตัขิองโรตาร ีมเีอกสารธรรมนูญของโรตารี
สากลอยูด่ว้ย 
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• ประมวลนโยบายของโรตารแีละประมวลนโยบายของมลูนิธโิรตาร ี 
• ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ี 
• ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ี  

 

ทรพัยากรออนไลน์  
 Rotary.org – เวบ็ไซตข์องโรตารทีีใ่หข้อ้มลูขา่วสาร ทรพัยากรและเครือ่งมอืต่างๆ แก่ผูนํ้าสโมสร
ตามทีต่อ้งการเพือ่การสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของสโมสร ไปที ่My Rotary เพือ่เขา้ถงึทรพัยากรใน
ระดบัสโมสรเพื่อการพฒันาสมาชกิภาพ สรา้งสรรคเ์อกสารเพื่อการประชาสมัพนัธ ์การดาํเนินงานของ
สโมสร การหาทุน และอื่นๆ    

 

Learning & Reference (การเรยีนรูแ้ละการอา้งองิ)  
• Learning Center (ศนูยก์ารเรยีนรู)้ – ลงทะเบยีนเรยีนคอรส์ต่างๆ เพือ่พฒันาความชาํนาญและเรยีนรู้
เกีย่วกบัโรตารใีหม้ากขึน้  

• ทาํเนียบทางการ (Official Directory) – ขอ้มลูการตดิต่อกบัเจา้หน้าทีข่องโรตารสีากลและมลูนิธ ิ
คณะกรรมการต่างๆ กลุม่ทรพัยากรและพนกังานของสาํนกังานเลขาธกิาร รายชื่อของภาคและผูว้า่
การภาคทัว่โลก รายชื่อสโมสรในภาคเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรรวมทัง้ขอ้มลูการตดิต่อ จดัทาํใหมทุ่กปี 

• รางวลั (Awards) – ขอ้มลูขา่วสารและแบบฟอรม์สาํหรบัรางวลัของโรตารทีุกประเภท 
 

 
Manage (การจดัการ) 
• Shop.rotary.org – รา้นคา้ออนไลน์ของโรตารเีพือ่การสัง่ซือ้สิง่พมิพ ์ดวีดี ีแบบฟอรม์และวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ  

• Club Administration – จดัการรายชื่อสมาชกิ เจา้หน้าที ่ขอ้มลูของสโมสรและอื่นๆ 
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การส่ือสารและส่ิงพิมพต่์างๆ  
• การทาํใหส้มาชกิภาพมคีวามเขม้แขง็ : สรา้งแผนพฒันาสมาชกิภาพของทา่น (Strengthening Your 

Membership: Creating Your Membership Development Plan) – สิง่พมิพท์ีส่รปุขัน้ตอนในการ
พฒันาแผนปฏบิตักิารในการพฒันาสมาชกิภาพเพื่อหาและรกัษาสมาชกิ เป็นสว่นประกอบของ
เครือ่งมอืในการประเมนิสมาชกิภาพ (Membership Assessment Tools) ออนไลน์  

• วธิเีสนอชือ่สมาชกิใหม ่(How to Propose a New Member) – แผน่พบัทีส่รปุวธิปีฏบิตัใินการคดัสรร
และเลอืกตัง้สมาชกิ รวมทัง้แบบฟอรม์การเสนอชื่อสมาชกิ 

• การปฐมนิเทศสมาชกิใหม ่: แนวทางการดาํเนินงานสาํหรบัสโมสร (New Member Orientation: A 
How-to Guide for Clubs) – ทรพัยากรสาํหรบัโปรแกรมสนเทศสมาชกิมุง่หวงัและสมาชกิใหมข่อง
สโมสรซึง่มคีาํอธบิายตวัอยา่งโปรแกรม, ขัน้ตอนการปฏบิตั,ิ เอกสารปฏบิตังิาน, และรายการ
ทรพัยากรรวมอยูด่ว้ย 

• โรตารคีอือะไร? (What’s Rotary?) – แผน่พบัขนาดพกพาซึง่นิยมแจกใหผู้ท้ีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิ ใชต้อบ
คาํถามทีถ่ามกนับอ่ยๆ เกีย่วกบัโรตาร ีหน่ึงแพคม ี50 ใบ 

• จดหมายขา่วโรตาร ี(Rotary newsletters) – จดหมายขา่วอเิลก็ทรอนิกสท์ีมุ่ง่เป้าหมายไปในเรือ่งที่
เกีย่วกบัโรตารเีฉพาะเรือ่ง เชน่ สมาชกิภาพ การขจดัโปลโิอ ประชาสมัพนัธแ์ละมลูนิธโิรตาร ี 
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คาํถามเพือ่การอภปิรายในการอบรมภาคประจาํปี 
 
เมือ่พจิารณาคาํถามเหลา่น้ี ควรพดูคุยกบัผูนํ้าสโมสรทีก่าํลงัจะหมดวาระและทีจ่ะมารบัหน้าทีเ่พือ่แบ่งปนัความคดิเหน็ 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรมอีะไรบา้ง และหน้าทีข่องทา่นในฐานะประธานมอีะไรบา้ง? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการของทา่นจะสนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสรอยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการสมาชกิภาพจะดงึดดูความสนใจของสมาชกิใหมไ่ดอ้ยา่งไร? 
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คณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรจะทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่มไดอ้ยา่งไรบา้ง? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่สมาชกิใหมไ่ดร้บัขา่วสารและมสีว่นรว่ม? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ และจะสนบัสนุนพวกเขาอยา่งไร? 
 
 







ROTARY CLUB CENTRAL:   www.rotary.org/clubcentral

Rotary Club Central? 

ROTARY CLUB CENTRAL

ใครบ้างที�สามารถใช ้

Rotary Club
Central ได้อย่างไร?
ไปที� www.rotary.org/clubcentral 

Rotary Club Central?

226B-TH—1015(315)
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
www.rotary.org

จะเข้าสู่

โรแทเรียนทุกคนสามารถดูเป้าหมาย

และความสำเร็จของสโมสร นายก

เลขานุการ เลขานุการบริหาร เหรัญญิก

ประธานมูลนิธิและประธานสมาชิกภาพ

คนปัจจุบันและรับเลือก สามารถเพิ�มเติม

และเปลี�ยนแปลงแก้ไขเป้าหมายและ

ความสำเร็จของสโมสรได้
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