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คณะกรรมการสมาชิกภาพสโมสร 
 

บทบาทของท่าน 
 
 
ในฐานะกรรมการหรอืประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพสโมสร ทา่นจะพฒันาและดาํเนนิแผนงานเพือ่ดงึดดูและทาํ

ใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม หน้าทีร่บัผดิชอบของทา่นคอื 

 มสีว่นรว่มในการประชมุเชงิปฏบิตักิารของภาคในเรือ่งสโมสรทีต่ืน่ตวัอยูเ่สมอ และการอบรมคณะกรรมการ

บรหิารสโมสรของภาค (DTA) 

 ตดิตามขัน้ตอนต่างๆ ในคาํแนะนําในการวางแผน การทาํใหส้มาชกิภาพมคีวามเขม้แขง็ 

 ใชเ้ครือ่งมอืประเมนิสมาชกิภาพเพือ่ประเมนิสโมสรของทา่น 

 รวบรวมผูท้ีม่แีรงบนัดาลใจและมคีวามกระตอืรอืรน้ 5-15 คนเป็นคณะกรรมการ  

 พจิารณาและตดิตามการใหไ้ดม้าซึง่กลุ่มสมาชกิภาพมุง่หวงั (Membership Leads) ทีส่โมสรของทา่นไดร้บั

มอบหมาย 

 พฒันาหรอืปรบัปรงุโปรแกรมการปฐมนิเทศเพือ่ชว่ยใหส้มาชกิใหมเ่รยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัโรตาร ีและมสีว่น

รว่ม 

 เน้นถงึความสาํคญัของการดงึดดูและการทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในแผนกลยทุธข์องสโมสร  

 ใชก้ารประเมนิความหลากหลายเพือ่วเิคราะหว์่าสโมสรของทา่นเป็นผูแ้ทนชมุชนไดด้เีพยีงใด (รวมถงึอาย ุ

เพศและเชือ้ชาต)ิ 

 ตดิตามความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายสมาชกิภาพของสโมสรที ่Rotary Club Central หรอืโดยการใชเ้อกสาร

ปฏบิตังิานเป้าหมายการประกาศเกยีรตคิณุโรตารสีาํหรบัสโมสรโรทาแรคท ์

 ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารสโมสร (Club Board) หากมกีารอปุถมัภส์โมสรใหม ่
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สรา้งประสบการณส์โมสรท่ีน่าสนใจ 
 
 

 

ทาํใหป้ระสบการณ์ของการเป็นสมาชกิในสโมสรของทา่น

น่าสนใจมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้เพือ่ทาํใหส้มาชกิมสีว่น

เกีย่วขอ้งและสานสมัพนัธ ์ เริม่ตน้โดยการใชเ้ครือ่งมอื 

เชน่ การสาํรวจความพงึพอใจของสมาชกิ* (Member 

Satisfaction Survey) และการตรวจสอบสถานภาพของ

สโมสร* (Club Health Check) เพือ่ประเมนิสโมสรของ

ทา่น  พจิารณาสิง่ทีส่โมสรตอ้งการเปลีย่นแปลงและ

ทาํงานกบัผูนํ้าสโมสรเพือ่ทาํการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้ 
 

ปรบัเปลีย่นแนวทางทีส่โมสรดาํเนินงานเทา่ทีจ่าํเป็นเพือ่ใหส้โมสรเจรญิเตบิโต งานศกึษาวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่สโมสร

จะดงึดดูความสนใจสมาชกิไดม้ากกว่าและทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่มไดม้ากขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ เมือ่สมาชกิมอีสิระ

ในความยดืหยุน่ สโมสรสามารถมคีวามยดืหยุน่มากขึน้ หากนัน่เป็นสิง่ทีส่มาชกิตอ้งการ  พจิารณาทางเลอืกเหล่านี้  

 • พจิารณาวา่สโมสรประชมุเมือ่ใดและบ่อยเพยีงใด สอบถามสมาชกิว่าวนั เวลา และความถีข่องการประชมุใน

ปัจจบุนัเหมาะกบัพวกเขาหรอืไม ่ทา่นอาจจะประชมุน้อยลงหรอืบ่อยขึน้เฉพาะชว่งเวลา หรอืทา่นอาจจะ

เลอืกการผสมผสานของเวลาการประชมุในแต่ละเดอืน หรอืพบปะในเวลาทีแ่ตกต่างกนัตลอดทัง้ปี 

 • จดักาํหนดการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์หรอืงานกจิกรรมทางสงัคมแทนการประชมุสโมสรแบบดัง้เดมิ  

 • เลอืกทีจ่ะประชมุแบบพบปะกนัหรอืออนไลน์เทา่นัน้ หรอืเป็นตวัเลอืกระหว่างออนไลน์และแบบพบปะกนั 

หรอืใชท้ัง้ 2 รปูแบบในเวลาเดยีวกนั 

 • พจิารณาวา่ประเภทสมาชกิภาพแบบต่าง ๆ กนั เชน่ แบบครอบครวั แบบรุน่เยาว ์หรอืแบบบรษิทั จะทาํให้

สมาชกิปัจจุบนัและสมาชกิมุง่หวงัมสีว่นรว่มหรอืไม ่

 • ทาํการสาํรวจสมาชกิเกีย่วกบัประเภทของการประชมุและลกัษณะของการประชมุทีพ่วกเขาสนใจมากทีส่ดุ 

 • สโมสรโรตาร:ี ใชร้ายงานที ่Rotary Club Central เพือ่ตดิตามแนวโน้มสมาชกิภาพของสโมสร และกาํหนด

ว่าจะมุง่เน้นความพยายามไปทีใ่ด 
 
โดยทัว่ไปแลว้ จงมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสนุกสนาน!  เรยีนรูว้่าสโมสรจะยดืหยุน่มากขึน้ไดอ้ยา่งไรและคน้หา

แนวความคดิจากคาํแนะนําการเป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยูเ่สมอ* ทาํงานกบันายกสโมสรและคณะกรรมการบรหิาร

จดัการสโมสรเพือ่พฒันาโครงสรา้งหรอืรปูแบบใหม ่ๆ สาํหรบัการประชมุ แลว้จงึบนัทกึการเปลีย่นแปลงใน

ขอ้บงัคบัสโมสร 

 
 
* มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org 
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การประชุม 

 • ใชเ้วลาระหว่างการประชมุเพือ่วางแผนกจิกรรมและโครงการ 

 • เสนอทางเลอืกการมสีว่นรว่มเสมอืนจรงิสาํหรบัสมาชกิทีไ่มส่ามารถรว่มประชมุดว้ยตนเอง 

 • จดัใหส้มาชกิไดพ้ดูคยุเกีย่วกบัเรือ่งทีพ่วกเขามคีวามเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณ์ทีส่าํคญั มากกว่าการเชญิ

ผูบ้รรยาย  

 • สรา้งหวัขอ้ (Theme) สาํหรบัการประชมุแต่ละครัง้  หวัขอ้ทีไ่ดร้บัการวางแผนเป็นอยา่งดสีามารถชว่ยสรา้ง

ความตื่นเตน้และกาํหนดความคาดหวงัในสิง่ทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม 

 • ใหเ้วลาแกส่มาชกิในการแบ่งปันความคดิเหน็เกีย่วกบัวธิกีารทาํงานกบักลุ่มชมุชนต่าง ๆ  

 • หมนุเวยีนสถานทีป่ระชมุเพือ่ทาํใหส้ะดวกสบายมากขึน้สาํหรบัสมาชกิ 

 • ใชเ้วลาครึง่แรกของการประชมุในเรือ่งของโรตาร ีและครึง่หลงัสาํหรบักจิกรรมทางสงัคม 

 • เชญิสมาชกิจากกลุ่มชมุชนโรตาร ีหรอืจากสโมสรโรตาร ีสโมสรโรทาแรคท ์สโมสรโรตารใีนเครอื หรอืสโมสร

อนิเทอรแ์รคท ์ เพือ่มาบรรยายเกีย่วกบัประสบการณ์ของพวกเขา และแบ่งปันเรือ่งราวความสาํเรจ็ 

 • เชญิสมาชกิมุง่หวงัมาพดูในฐานะผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นธุรกจิในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการของทา่น 

 

 
 

 

งานกิจกรรมทางสงัคม 

 • จดัใหม้กีารพกัผอ่นประจาํปีเพือ่ความ

สนุกสนาน และแสดงถงึผลงานในปีทีผ่า่นมา 

 • ประชมุเดอืนละหนึ่งครัง้ทีร่า้นอาหารหรอื

สถานทีท่ีค่ลา้ยคลงึกนัเพือ่การสรา้งสมัพนัธ ์

 • วางแผนงานทีเ่หมาะสาํหรบัสมาชกิใน

ครอบครวัและสง่เสรมิใหพ้วกเขามารว่มงาน 

 • เฉลมิฉลองความสาํเรจ็ของบคุคล และโอกาส

สาํคญัอืน่ ๆ ในชวีติของสมาชกิ 
 

 

 



4     |     การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการสมาชกิภาพสโมสร 

งานการเป็นเครือข่าย 

 • ดาํเนินกจิกรรมเครอืขา่ยเพือ่ชว่ยใหผู้ค้น

สรา้งความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั 

 • นําการเชือ่มโยงในกจิกรรมเครอืขา่ย

รว่มกบัสโมสรอืน่ ๆ 

 • เชญิผูนํ้าทางธุรกจิในชมุชนเพือ่เพิม่การ

มองเหน็ไดข้องสโมสร แนะนําสมาชกิ

มุง่หวงัใหรู้จ้กัโรตาร ีและสรา้งรากฐานเพือ่

การเป็นเพือ่นรว่มโครงการในอนาคต  
 

 

โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

 • รว่มมอืกบัองคก์รอืน่ ๆ ในโครงการประเภท

ใหม ่ๆ เพือ่ขยายการเขา้ถงึของทา่น 

 • พดูคยุกบัสมาชกิเพือ่ทาํใหม้ัน่ใจว่าสโมสรมี

สว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมทีท่าํใหพ้วกเขา

สนใจอยา่งแทจ้รงิ 

 •  สรา้งโอกาสอยา่งสมํ่าเสมอในการเป็น

อาสาสมคัรในชมุชนรว่มกนั แลว้จงึ

แลกเปลีย่นประสบการณ์ในระหว่างการ

ประชมุ 
 
ถงึแมว้่าทา่นกาํลงัหาสมาชกิเพิม่ การเตมิเตม็ความตอ้งการของสมาชกิปัจจุบนัและทาํใหพ้วกเขามสีว่นรว่มเป็นสิง่

สาํคญัสาํหรบัสโมสร  จงทาํงานกบัผูนํ้าสโมสรเพือ่เปลีย่นแปลงสิง่ทีใ่ชไ้มไ่ดผ้ล เพือ่ทาํใหก้ารประชมุสโมสรเขา้ถงึ

ไดง้า่ยขึน้และทาํใหเ้ป็นสถานทีซ่ึง่สมาชกิทกุคนตอ้งการเขา้รว่ม 

 

 

ทาํใหส้มาชิกมีสว่นรว่มตลอดทั้งปี 
 

ในระหว่างปีแรก 

• ทาํใหม้ัน่ใจว่าสโมสรนําเสนอประสบการณ์ทีเ่ป็นไปตามความคาดหวงัทีท่า่นกาํหนดไว ้

• เสนอโปรแกรมการปฐมนิเทศทีม่โีครงสรา้งสาํหรบัสมาชกิใหม ่
 

  
 

ในปีที ่1-2 

• สง่เสรมิสมาชกิใหม้สีว่นรว่มในกจิกรรมทีภ่าควางแผนงาน 

• จบัคูส่มาชกิกบัโครงการบาํเพญ็ประโยชน์หรอืกจิกรรมทีพ่วกเขาสนใจอยา่งแทจ้รงิ 

• ใหส้มาชกิเป็นคณะกรรมการ 
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ปีที ่3-5 

• สง่เสรมิสมาชกิใหห้าโอกาสในการเป็นผูนํ้า 

• ขอใหส้มาชกิเป็นพีเ่ลีย้งสมาชกิใหม ่
 

  
 

ปีที ่6-10 

• หาโอกาสใหส้มาชกิไดแ้บ่งปันความเชีย่วชาญของพวกเขา 

• ใหส้มาชกิมบีทบาทหลกัในโครงการ กจิกรรม หรอืการเป็นผูนํ้า 
 

  
 

มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 

• ขอความคดิเหน็จากสมาชกิเกีย่วกบัวธิกีารทีจ่ะทาํใหส้โมสรมพีลงั 

• ทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในบทบาทคณะกรรมการบรหิาร เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถใหค้าํแนะนําแก่

ผูนํ้าสโมสรใหม ่ๆ ได ้

 

การรกัษาสมาชกิเป็นเรือ่งทีส่าํคญัทีส่ดุสาํหรบัสโมสรใดกต็าม  ดงันัน้ การจดัการกบัการลาออกของสมาชกิจงึ

อาจจะเป็นเรือ่งยาก แต่การเขา้ใจวา่เหตุใดสมาชกิจงึลาออก สามารถชว่ยทา่นในการปรบัปรงุความพยายามในการ

มสีว่นรว่มและรกัษาสมาชกิอืน่ ๆ เอาไวไ้ด ้
 
หากทา่นเป็นสว่นหนึ่งของสโมสรโรตาร ีทา่นสามารถตรวจสอบรายงาน Member Viability and Growth เพือ่คน้หา

อตัราการรกัษาสมาชกิของสโมสร และใช ้Membership Termination Profile เพือ่พจิารณาว่าเหตุใดสมาชกิจงึ

ลาออก  ดเูอกสารทัง้ 2 ฉบบัไดท้ี ่My Rotary ภายใตห้วัขอ้ Club Reports 
 
งานศกึษาวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าสมาชกิลาออกดว้ยเหตุผลต่าง ๆ กนัในชว่งเวลาต่าง ๆ กนั ตอ้งมัน่ใจว่าทาํใหส้มาชกิ

มสีว่นรว่มในทกุ ๆ ชว่งเวลาของการเป็นสมาชกิ 

 
 

ⓘ เรยีนรูเ้พิม่เตมิจากคาํแนะนําในการปรบัปรงุการรกัษาสมาชกิของทา่น (Improving Your 

Member Retention) 
 

 

ทาํงานกบัผูนํ้าสโมสรคนอืน่ ๆ เพือ่ทีจ่ะ 

 • กาํหนดและตดิตามเป้าหมายสมาชกิภาพที ่Rotary Club Central  หรอืใชเ้อกสารปฏบิตังิานเป้าหมายการ

ประกาศเกยีรตคิณุโรตารสีาํหรบัสโมสรโรทาแรคท ์

 • ยกยอ่งสมาชกิสาํหรบัความพยายามในสโมสร 

 • สมัภาษณ์สมาชกิทีล่าออก และใชก้ารสาํรวจการลาออกเพือ่บ่งชีป้ระเดน็ทีม่ผีลต่อความพยายามในการ

รกัษาสมาชกิ 

 • ผสมผสานผลการสาํรวจความพงึพอใจของสมาชกิเอาไวใ้นแผนกลยทุธข์องสโมสร 
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ทรพัยากรออนไลน ์
 
 
มทีรพัยากรมากมายทีจ่ะชว่ยทา่นในการทาํหน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการสมาชกิภาพใหลุ้ลว่ง เจา้หน้าที่

สโมสรโรตารมีสีทิธิเ์ขา้ถงึทรพัยากรทกุอยา่งตามรายการขา้งล่างนี้ เจา้หน้าทีส่โมสรโรทาแรคทใ์นปัจจบุนัมสีทิธิ ์

เขา้ถงึรายงานใน My Rotary และฟังกช์ัน่ Club Administration 

 

 

 

บญัชี My Rotary 
My Rotary ใหส้ทิธิก์ารเขา้ถงึทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละ

ประเภทของขอ้มลูมากมาย ทา่นสามารถ 

 • ตรวจสอบรายงานเกีย่วกบัสมาชกิภาพ แนวโน้มของ

สโมสร การบรจิาคของสโมสร และการมสีว่นรว่มใน

โปรแกรมของศษิยเ์กา่ (หากท่านเป็นเจา้หน้าที่

สโมสรโรตาร)ี 
 • คน้หาโลโกแ้ละจดัทาํแผน่พบัของสโมสรและงาน

กจิกรรมของสโมสรไดโ้ดยการใช ้Brand Center 
 • เรยีนรูห้ลกัสตูรต่าง ๆ ทีศ่นูยก์ารเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ 
 • ทาํหน้าทีเ่สมอืนโฆษกใหภ้าคและทาํงานเพือ่

ปรบัปรงุภาพลกัษณ์ของโรตาร ี
 

 

ฟังกช์ัน่ Club Administration 
ทา่นจะสามารถหาฟังกช์ัน่ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารสโมสรเพือ่การ

บรหิารงานสโมสรไดท้ีเ่พจ Club Profile 

 

ทีเ่พจนี้จะมรีายชือ่สมาชกิและเจา้หน้าที ่รายละเอยีดเกีย่วกบั

สโมสร และขอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบการจดัการสโมสร (หากทา่น

ใช)้ 
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การมอบหมายงานบริหาร 
ในฐานะเจา้หน้าทีส่โมสรโรตาร ีทา่นสามารถอนุญาตเป็น

การชัว่คราวใหเ้จา้หน้าทีส่โมสรคนอืน่ทาํงานโรตารี

ออนไลน์แทนทา่น บุคคลผูน้ัน้จาํเป็นตอ้งมบีญัช ีMy 

Rotary ทีใ่ชง้านได ้
 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากทา่นไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลู

สว่นตวัของทา่น เชน่ ประวตั ิประวตักิารบรจิาค หรอื 
กจิกรรมกลุ่มสนทนา (Discussion Group)  อยา่งไรกต็าม พวกเขาสามารถใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมอืน ๆ กนัและรบัขอ้มลูที่

มคีวามละเอยีดออ่นเหมอืนกบัทีท่า่นสามารถทาํได ้ทบทวนรายละเอยีดเพิม่เตมิจาก วธิกีารมอบหมายสทิธิก์ารเขา้ถงึ

ในระบบออนไลน์ (How to Delegate Your Online Access) 

 

 

Rotary Club Central 
เจา้หน้าทีส่โมสรโรตารสีามารถกาํหนดและตดิตาม

เป้าหมายสมาชกิภาพประจาํปีที ่Rotary Club Central  

เพือ่ความต่อเนื่อง เจา้หน้าทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดใ้นปี

กอ่นหน้า ระหว่างทีอ่ยูใ่นวาระและหลงัจากวาระ 

 

สอดสอ่งดแูลความกา้วหน้าและใชร้ายงานเพือ่ชว่ยใน  
การประเมนิแนวโน้ม และตดัสนิใจว่าจะเน้นความพยายามของทา่นอยา่งไร 
 
สมาชกิสโมสรโรตารทีกุคนสามารถเขา้ถงึเป้าหมายของสโมสรได ้ผูนํ้าภาคสามารถดแูละแกไ้ขเป้าหมายเหล่านัน้ได ้
 

 

 

การให้ได้มาซ่ึงกลุ่มสมาชิกภาพมุ่งหวงั (Membership 

Leads) 
หากทา่นเป็นประธานสมาชกิภาพ ทา่นจะมบีทบาทสาํคญัใน

การพจิารณาและจดัการผูท้ีส่นใจจะเป็นสมาชกิ (Member 

Leads) ทีภ่าคไดม้อบหมายใหแ้กส่โมสร  ทา่น รวมทัง้

นายกสโมสร เลขานุการ และเลขานุการบรหิาร/ผูอ้าํนวยการ 

จะไดร้บัการแจง้เตอืนเมือ่ทา่นมผีูส้นใจรายใหม ่(New 

Leads) เพือ่พจิารณา หรอืมขี ัน้ตอนต่อไปทีต่อ้งดาํเนนิการ 
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รางวลัและการยกย่อง 

เพจ Awards มขีอ้มลูเกีย่วกบัแนวทางทีห่ลากหลายในการยกยอ่ง

สโมสร สมาชกิ และผูท้ีม่ใิชส่มาชกิ  หากทา่นมคีาํถามเกีย่วกบั

รางวลัตดิต่อไปที ่riawards@rotary.org 

 
 

 

จดหมายข่าว 

บอกรบัเป็นสมาชกิจดหมายขา่วของโรตาร ีเชน่ Membership  Minutes 

เพือ่ทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัเกีย่วกบัเรือ่งทีน่่าสนใจ หรอืเกีย่วขอ้งกบัทา่น

และสโมสร 

  

 

เจ้าหน้าท่ีของโรตารี 

ตดิต่อกบัเจา้หน้าทีข่องโรตารหีากทา่นมคีาํถามเกีย่วกบั

นโยบายของสโมสร และทรพัยากรของโรตาร ี
 • ผูแ้ทนหน่วยงานสนบัสนุนสโมสรและภาค (Club and 

District Support) สามารถตอบคาํถามเกีย่วกบั

นโยบาย วธิปีฏบิตั ิและความพยายามเกีย่วกบัความ

หลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ว่มกนั พวก

เขายงัสามารถชว่ยในเรือ่งต่าง ๆ เชน่ การกอ่ตัง้

สโมสรใหม ่การเปลีย่นชือ่สโมสร และการรวมสโมสร 

 • ศนูยส์นบัสนุนของโรตาร ี(Rotary Support Center) สามารถตอบคาํถามเกีย่วกบัเรือ่งทัว่ไปของโรตาร ีหรอื

เกีย่วกบัมลูนิธโิรตาร ี

 

มทีรพัยากรบางอยา่งทีจ่ดัไวส้าํหรบัสมาชกิสโมสรทกุคน สง่เสรมิใหส้มาชกิลงชือ่เขา้ใช ้My Rotary ซึง่จะทาํใหพ้วก

เขาสามารถ 

 • สรา้งสรรคแ์ละจดัการโปรไฟลเ์กีย่วกบัขอ้มลูการตดิต่อ ภมูหิลงั อาชพี การมสีว่นรว่มในโปรแกรมโรตาร ีและ

เรือ่งทีม่คีวามเชีย่วชาญ 

 • คน้หาและเชือ่มโยงกบัสโมสรและสมาชกิอืน่ ๆ  

 • บรจิาคใหม้ลูนิธโิรตารแีละตรวจสอบประวตักิารบรจิาคสว่นตวั 

 • เรยีนรูห้ลกัสตูรต่าง ๆ ทีศ่นูยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center)  

 • สาํหรบัสมาชกิสโมสรโรตาร ีดเูป้าหมายของสโมสรและความสาํเรจ็ที ่Rotary Club Central 
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ภารกิจตอ่ไป 
 
 
 

ทา่นไดเ้รยีนรูม้ากมายเกีย่วกบัวธิกีารทาํบทบาทหน้าทีใ่หลุ้ล่วง ทา่นพรอ้มทีจ่ะเริม่ตน้แลว้ ขอใหน้ึกถงึ

คาํถามเหล่านี้ขณะทีท่า่นเตรยีมตวัสาํหรบัการอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค (DTA) และ

เตรยีมการสาํหรบัปีทีจ่ะมาถงึ 
 

 

1) หน้าทีร่บัผดิชอบสาํคญัทีส่ดุของคณะกรรมการสมาชกิภาพสโมสรคอือะไร หน้าทีร่บัผดิชอบสาํคญัทีส่ดุของ

ประธานคอือะไร 

2) คณะกรรมการของทา่นจะสนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสรไดอ้ยา่งไร 

3) คณะกรรมการของทา่นสามารถดงึดดูสมาชกิใหมไ่ดอ้ยา่งไร 

4) คณะกรรมการของทา่นสามารถทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่มไดอ้ยา่งไร 

5) ทา่นจะทาํใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งไรว่าสมาชกิใหมไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารและมสีว่นรว่ม 

6) ทา่นจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหแ้กผู่อ้ ืน่และทา่นจะสนบัสนุนพวกเขาไดอ้ยา่งไร 
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บทส่งทา้ย 
 
 

 

“การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการสมาชกิภาพสโมสร” (Get Ready: Club Membership Committee Basics)  

เป็นหลกัสตูรหนึ่งในแผนการเรยีนรูข้อง Club Membership Committee Basics [เรยีนรูเ้กีย่วกบัหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบของทา่นในการพฒันาแผนกลยทุธส์มาชกิภาพของสโมสร เพือ่ดงึดดูและทาํใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม  

ปรบัปรงุเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2565]  มหีลกัสตูรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของทา่นในแผนการเรยีนรู ้Club 

Membership Committee Basics นี้ ซึง่ทา่นสามารถดรูายละเอยีดไดจ้ากศนูยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center) บน

เวบ็ไชต ์Rotary.org 

 • Working with Your Club Leadership Team (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Best Practices for Engaging Members (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Rotary Club Central Resources   

 • Online Membership Leads 

 • Leading Effective Committees (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Is Your Club Healthy? (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Creating an Inclusive Club Culture 

 • Strategies for Attracting New Members 

 • Committing to Diversity, Equity, and Inclusion (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 

 

 



 

 เรียนรูไปกับบทบาทหนาท่ีตาง ๆ  
 

………  ในสโมสรของทา่น 

  การเตรยีมพรอ้มของนายกสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของเลขานุการสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการสมาชกิภาพสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการภาพลกัษณ์สโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์สโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการมลูนิธโิรตารสีโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของเหรญัญกิสโมสร 
 

………  ในภาคของทา่น 

  พืน้ฐานปฏบิตังิานของผูช่้วยผูว้่าการภาค 

  พืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค 

 

 

นอกจากน้ี ยงัมเีอกสารแปลหลกัสตูรต่าง ๆ จากศูนยก์ารเรยีนรู ้(Learning 

Center) ของโรตาร ีซึง่ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยไดจ้ดัแปลเป็นภาษาไทย

อยูบ่นเวบ็ไซต ์www.rotarythailand.org  
 

  พืน้ฐานโรตาร ี(Rotary Basics) 

  ความรูพ้ืน้ฐานมลูนิธโิรตาร ี(Rotary Foundation Basics) 

  ภาพรวมการจดัการทุนสนบัสนุน (Grant Management Overview) 

  การเริม่ตน้สโมสรโรตาร ี(Starting a Rotary Club) 

ฯลฯ 

 

  



 

 


