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PART1 :
ระบบ ONLINE น ำสมำชิกผูมุ้ง่หวังสูส่โมสรคืออะไร 



คือระบบทีจ่ะน าบุคคลทีส่นใจมาสู่สโมสรโรตารี โดยใช้เว็บไซตข์องโรตารี

สากล www.rotary.org เป็นช่องทาง โดยเม่ือบุคคลทีส่นใจโรตารีเขา้ไปยัง

เว็บไซตข์องโรตารีสากล แล้วคลิกที ่JOIN พร้อมกับกรอกขอ้มูลบางอยา่ง

ในระบบเช่น ช่ือ ทีอ่ยู ่อายุ อาชีพ วันเวลาทีส่ะดวกจะร่วมประชุม ฯลฯ จากนัน้

เจ้าหนา้ทีข่องโรตารีสากลจะวิเคราะห์ขอ้มูลทีไ่ดรั้บแล้วส่งตอ่ไปยงัภาคทีเ่หมาะสม 

เม่ือภาคไดรั้บขอ้มูลก็จะส่งตอ่ไปยังสโมสรทีเ่ห็นว่าเหมาะสมเพื่อด าเนินการติดตอ่ 

บุคคลนัน้ จากนัน้ก็เป็นไปตามขัน้ตอนปกติของการรับสมาชิกของสโมสร อาจจะมี

การนัดพบปะ เชิญร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรม กอ่นทีจ่ะรับเป็นสมาชิก

THAILAND
MEMBERSHIP LEADS - ระบบ online น าสมาชิกผูมุ้ง่หวังสู่สโมสร



Where do membership leads come from?

Prospective
members

Relocating or 

returning members

Member 

referrals

บุคคลไดรั้บกำรแนะน ำ
หรือเสนอชื่อโดย

โรแทเรียน

สมำชิกมุง่หวัง
บุคคลทีส่นใจในโรตำรี

โรแทเรียนทีย่ำ้ยสโมสร
หรืออดีตโรแทเรียน

ทีอ่ยำกกลับเขำ้มำใหม่

ระบบ online น าสมาชิกผูมุ้ง่หวังสู่สโมสรฯมีไว้ส าหรับใครบา้ง?



วิธีเขา้สู่ระบบ Membership Leads
เขา้เว็บไซต์ www.rotary.org

แล้วคลิก JOIN



จะน าสมาชิกมุง่หวังหรือผูที้ส่นใจมาสู่หนา้นี ้เพื่อให้ขอ้มูลทีจ่ าเป็นตอ่การติดตอ่



สามารถมีส่วนร่วมกับโรตารีได้หลากหลายรูปแบบ ในกรณีทีส่นใจเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี
ให้เลือกที ่ Joining a Rotary club



เม่ือใส่ขอ้มูลครบถ้วนแล้ว
คลิกที ่SUBMIT
เพ่ือส่งขอ้มูลให้เจ้ำหนำ้ที่
ของโรตำรีสำกล

ระบบจะให้กรอกขอ้มูลตำ่ง ๆ 
ทีจ่ ำเป็นตอ้งใช้เพ่ือกำร
ด ำเนินกำรในขัน้ตอนตอ่ไป



ขัน้ตอนหลังจำกทีส่มำชิกผูมุ้ง่หวังเขำ้ระบบฯ

กรอกขอ้มูล

ส่งขอ้มูลให้RI

RIส่งขอ้มูลให้ภำค

ภำคส่งขอ้มูลให้สโมสร
สโมสรด ำเนินกำรติดตอ่

นัดหมำยพบปะ

เชิญร่วมประชุม
ไดรั้บเชิญเป็นสมำชิก

เป็นโรแทเรียนใหม่
เชิญร่วมกิจกรรม



PART2 :
วิธีใช้งำนระบบ ONLINE น ำสมำชิกผูมุ้ง่หวังสูส่โมสร

ในระดับภำค



1. จนท.RI ส่งต่อขอ้มลูผูมุ้ง่หวงัไปยงัภำคทีเ่หมำะสม โดยพจิำรณำจำก 

ทีอ่ยู ่วัน-เวลำทีส่ะดวกร่วมประชมุ ควำมสนใจ ภำษำทีใ่ช้สื่อสำร ฯลฯ

THAILAND

ล าดับการด าเนินการเมื่อเจ้าหนา้ RI ได้รับขอ้มูลจากระบบฯ



THAILAND
คณะกรรมการภาค: สามารถเขา้ไปจัดการระบบฯไดอ้ยา่งไรบา้ง

ต ำแหนง่
(ทีไ่ด้รำยงำนตอ่ RI)

ได้รับอีเมล
แจ้งเตอืน

สำมำรถเขำ้ไป
จัดกำรขอ้มลูได้

สำมำรถเขำ้ไปดู
รำยงำนได้

ผูว้่ำกำรภำค X X X

ผูช่้วยผูว้่ำกำรภำค X X X

ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำสมำชกิภำพฯ X X X

เลขำนกุำรบรหิำรภำค (DES) X X X

คณะกรรมกำรภำคในปีโรตำรปัีจจบุนั X X

คณะกรรมกำรภำคในปีโรตำรถีดัไป X

คณะกรรมกำรภำคในปีโรตำรทีีเ่พิง่ผำ่นพน้ X



1. จนท.RI ส่งต่อขอ้มลูผูมุ้ง่หวงัไปยงัภำคทีเ่หมำะสม โดยพจิำรณำจำก 

ทีอ่ยู ่วัน-เวลำทีส่ะดวกร่วมประชมุ ควำมสนใจ ภำษำทีใ่ช้สื่อสำร ฯลฯ

2. กรรมกำรของภำคทีไ่ด้รบักำรเพิม่ชื่อแล้ว จะได้รับอเีมลแจ้งเตือน 

และแต่ละคนจะสำมำรถเขำ้ไปจดักำรระบบฯได้ตำมสทิธิท์ีม่ี

THAILAND

ล าดับการด าเนินการเมื่อเจ้าหนา้ RI ได้รับขอ้มูลจากระบบฯ



ตัวอยา่งจดหมายแจ้งเตือนทีส่่งมาจาก Rotary International Support 
(donotreplytst@rotarymailings.org) RI ถึงกรรมการภาค 



1. จนท.RI ส่งต่อขอ้มลูผูมุ้ง่หวงัไปยงัภำคทีเ่หมำะสม โดยพจิำรณำจำก 

ทีอ่ยู ่วัน-เวลำทีส่ะดวกร่วมประชมุ ควำมสนใจ ภำษำทีใ่ช้สื่อสำร ฯลฯ

2. กรรมกำรของภำคทีไ่ด้รบักำรเพิม่ชื่อแล้ว จะได้รับอเีมลแจ้งเตือน 

และแต่ละคนจะสำมำรถเขำ้ไปจดักำรระบบฯได้ตำมสทิธิท์ีม่ี

3. กรรมกำรภำคเขำ้ระบบเพื่อไปจดักำรขอ้มลู

THAILAND

ล าดับการด าเนินการเมื่อเจ้าหนา้ RI ได้รับขอ้มูลจากระบบฯ



Where do membership leads come from?

Prospective
members

Relocating or 

returning members

Member 

referrals

บุคคลไดรั้บกำรแนะน ำ
หรือเสนอชื่อโดย

โรแทเรียน

สมำชิกมุง่หวัง
บุคคลทีส่นใจในโรตำรี

โรแทเรียนทีย่ำ้ยสโมสร
หรืออดีตโรแทเรียน

ทีอ่ยำกกลับเขำ้มำใหม่

Sign in เขา้ My Rotary โดยใช้ ID ของกรรมการภาคปีปัจจุบันแล้วเขา้ที ่
Manage --- District Administration



ดูในส่วนของ Club & Member Data --- Manage Membership Leads
คลิกที ่View or Manage leads



รำยกำรทีส่่ง
ขอ้มูลให้
สโมสรแล้ว

รำยกำรทีย่ัง
ไมไ่ดส้่งขอ้มูล
ให้สโมสร

จะแสดงรายการ Membership Leads ทัง้หมดทีถู่กส่งมายังภาค



คลิกทีช่ื่อของสมาชิกมุง่หวังทีต่อ้งการเขา้ไปจัดการขอ้มูล



จะแสดงขอ้มูลของสมาชิกมุง่หวัง เพื่อให้ติดสินใจว่าควรส่งให้สโมสรใดเป็นผูติ้ดตอ่



คลิกที ่Manage status 



จะแสดงหนา้นี้



ขัน้ตอ่ไปทีช่่อง Change Status* เลือก District assigned candidate to club

จะมีช่อง Club* เพื่อให้เลือกช่ือสโมสรทีจ่ะส่งขอ้มูลไปให้ แล้วกด Submit

เม่ือกด Submit แล้ว ขอ้มูลจะถูกส่งไปทีส่โมสรตามทีร่ะบุ



ภำคได้เปิดดูรำยละเอียดของสมำชกิผูมุ้ง่หวังแล้ว

ภำคได้ท ำกำรติดต่อสมำชิกผูมุ้ง่หวังแล้ว

ภำคได้มอบหมำยให้กรรมกำรภำคท่ำนใดเป็นผูด้ ำเนินกำรติดต่อ (อำจจะเป็นประธำนสมำชิกภำพ)

ภำคได้มอบหมำยให้สโมสรโรตำรีใดเป็นผูด้ ำเนินกำรติดต่อ (สโมสรในภำค)

ภำคได้ส่งขอ้มูลบุคคลนัน้ไปยังโปรแกรมส ำหรับเยำวชน (กรณีทีมี่ควำมเหมำะสมกว่ำด้ำนอำยุ)

ภำคขอปฏิเสธสมำชิกผูมุ้ง่หวังท่ำนนัน้ ๆ (อำจจะด้วยเหตุผลบำงประกำร) 

ภำคพบว่ำสมำชิกผูมุ้ง่หวังท่ำนนัน้ไมส่นใจเขำ้ร่วมกับสโมสรทีแ่นะน ำไป

ภำคพบว่ำสมำชิกผูมุ้ง่หวังท่ำนนัน้ไมส่นใจเขำ้ร่วมกับโรตำรี

ภำคส่งขอ้มูลคืนกลับไปยังโรตำรีสำกล (เนื่องจำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรน ำบุคคลนัน้มำเป็นสมำชกิของ
สโมสรใด ๆ ในภำคได้)

ค าอธิบายสถานะต่าง ๆ ทีภ่าคสามารถเลือกด าเนินการกับสมาชิกผูมุ้ง่หวัง



PART3 :
วิธีใช้งำนระบบ ONLINE น ำสมำชิกผูมุ้ง่หวังสูส่โมสร

ในระดับสโมสร



1. จนท.สโมสร (CLUB OFFICERS) ทีไ่ด้รับกำรเพิม่ชื่อแลว้ จะได้รับอเีมล

แจ้งเตอืน และแต่ละคนจะสำมำรถเขำ้ไปจดักำรระบบฯได้ตำมสทิธิท์ีม่ี

THAILAND

ล าดับการด าเนินการเมื่อสโมสร ได้รับขอ้มูลจากระบบฯ (จากภาค)



THAILAND
เจ้าหนา้ทีส่โมสร: สามารถเขา้ไปจัดการระบบฯไดอ้ยา่งไรบา้ง

ต ำแหนง่
(ทีไ่ด้รำยงำนตอ่ RI)

ได้รับอีเมล
แจ้งเตอืน

สำมำรถเขำ้ไป
จัดกำรขอ้มลูได้

สำมำรถเขำ้ไปดู
รำยงำนได้

นำยกสโมสร X X X

ประธำนสมำชิกภำพ X X X

เลขำนุกำรสโมสร X X X

เลขำนุกำรบริหำรสโมสร X X X

จนท.สโมสรทำ่นอ่ืน ในปีโรตำรีปัจจุบัน X X

ผูช่้วยผูว้่ำกำรภำคทีดู่แลสโมสรนัน้ๆ X X

จนท.สโมสรทำ่นอ่ืน ในปีโรตำรีถัดไป X

จนท.สโมสรทำ่นอ่ืน ในปีโรตำรีทีเ่พิง่ผำ่นพน้ X



ตัวอยา่งอีเมลแจ้งเตือนเม่ือภาค ไดม้อบหมายให้สโมสรเป็นผูติ้ดตอ่สมาชิกผูมุ้ง่หวัง
โดยส่งมาทีเ่จ้าหนา้ทีส่โมสรทีไ่ดรั้บการรายงานช่ือผา่น My Rotary



ในอีเมลจะบอกขอ้มูลคร่าว ๆ ของสมาชิกผูมุ้ง่หวังทา่นนัน้
และแนะน าวิธีการด าเนินการของสโมสรในขัน้ตอนตอ่ไป



1. จนท.สโมสร (CLUB OFFICERS) ทีไ่ด้รับกำรเพิม่ชื่อแลว้ จะได้รับอเีมล

แจ้งเตอืน และแต่ละคนจะสำมำรถเขำ้ไปจดักำรระบบฯได้ตำมสทิธิท์ีม่ี

2. จนท.สโมสร (CLUB OFFICERS) ทีม่ีสิทธิเ์ขำ้ไปจดักำรขอ้มูล ไปยังหนำ้ 

MEMBERSHIP LEADS ของสโมสรเพื่อด ำเนินกำรตอ่ โดยโทรหรอือเีมลไป

แนะน ำสโมสร จำกนัน้นัดพบปะและเชญิมำร่วมประชมุหรอืร่วมกิจกรรม

THAILAND

ล าดับการด าเนินการเมื่อสโมสร ได้รับขอ้มูลจากระบบฯ (จากภาค)



Where do membership leads come from?

Prospective
members

Relocating or 

returning members

Member 

referrals

ระบบonline น ำสมำชิกผูมุ้ง่หวังสู่สโมสรฯมีไวส้ ำหรับใครบำ้ง?

บุคคลไดรั้บกำรแนะน ำ
หรือเสนอชื่อโดย

โรแทเรียน

สมำชิกมุง่หวัง
บุคคลทีส่นใจในโรตำรี

โรแทเรียนทีย่ำ้ยสโมสร
หรืออดีตโรแทเรียน

ทีอ่ยำกกลับเขำ้มำใหม่

Sign in เขา้ My Rotary โดยใช้ ID ของเจ้าหนา้ทีส่โมสรปีปัจจุบันแล้วเขา้ที ่
Manage ---Club Administration



ดูในส่วนของ Club & Member Data --- Manage Membership Leads
คลิกที ่View or Manage leads



เม่ือเขา้มาทีห่นา้ Manage Membership Leads
จะพบขอ้มูลของสมาชิกผูมุ้ง่หวังทีส่โมสรได้รับมอบหมายให้ด าเนินการติดต่อ



ทีช่่อง Candidate คลิกทีช่ื่อเพ่ือดูขอ้มูลของบุคคลทีต้่องการ



จะแสดงขอ้มูลส าคัญต่าง ๆ เพ่ือสโมสรจะได้ใช้เป็นขอ้มูลในการติดต่อบุคคลนัน้ๆ

ในกรณีนี ้สมาชิกผูมุ้ง่หวัง
ไมไ่ด้ให้ขอ้มูลติดต่อทาง
โทรศัพท ์สโมสรจึงสามารถ
ติดต่อผา่นทางอีเมลเทา่นัน้

จะเห็นว่า RI ได้ระบุ
หมายเลขสมาชิกโรตารีให้
สมาชิกผูมุ้ง่หวังทา่นนัน้รอไว้
แลว้ ขัน้ต่อไปสามารถเพิม่
ชื่อเขา้สโมสรผา่นระบบนีไ้ด้
เลย หากการติดต่อกัน
ประสบความส าเร็จ



ทีห่นา้เดิมนีส้ามารถคลิกที ่Manage status 
เพ่ือด าเนินการและอัพเดทสถานะของการด าเนินการของสโมสต่อเคสนัน้ ๆ

เมื่อได้มีการด าเนินการจะมีประวัติของการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของสมาชิกผูมุ้ง่หวังทา่นนัน้ ๆ 
เริม่ตัง้แต่ทีภ่าคได้รับขอ้มูลจาก RI



สโมสรได้เปิดดูรำยละเอียดของสมำชกิผูมุ้ง่หวังแล้ว

สโมสรได้ท ำกำรติดต่อสมำชิกผูมุ้ง่หวังแล้ว

สโมสรได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำทีส่โมสรท่ำนใดเป็นผูด้ ำเนินกำรติดต่อ (อำจจะเป็นประธำนสมำชิกภำพ)

สโมสรได้ส่งขอ้มูลบคุคลนัน้ไปยังโปรแกรมส ำหรับเยำวชน (กรณีทีมี่ควำมเหมำะสมกว่ำด้ำนอำยุ)

สมำชิกผูมุ้ง่หวังได้ร่วมกำรประชุมของสโมสร

สโมสรได้เชิญสมำชิกผูมุ้ง่หวังท่ำนนัน้เป็นสมำชิกสโมสร

สมำชิกผูมุ้ง่หวังท่ำนนัน้ ๆ ได้รับกำรเพิม่เขำ้เป็นสมำชิกสโมสรแล้ว

สโมสรขอปฏิเสธสมำชิกผูมุ้ง่หวังท่ำนนัน้ ๆ (อำจจะด้วยเหตุผลบำงประกำร) 

สโมสรพบว่ำสมำชิกผูมุ้ง่หวังท่ำนนัน้ไมส่นใจเขำ้ร่วมกับสโมสร

สโมสรส่งขอ้มูลคืนกลับไปยงัภำค โดยภำคอำจจะส่งขอ้มูลให้สโมสรอื่น หรือด ำเนินกำรอยำ่งอื่นอยำ่งใด

ค าอธิบายสถานะต่าง ๆ ทีส่โมสรสามารถเลอืกด าเนินการกบัสมาชิกผูมุ้ง่หวัง



1. ระบบยังไมร่องรับภาษาไทย ดังนัน้ สมาชิกผูมุ้ง่หวังทีเ่ขา้มาจึงมักจะเป็น

ชาวตา่งชาติ ท าให้หาสโมสรทีจ่ะสามารถไปติดตอ่ไดย้ากตามไปดว้ย

2. การใช้งานระบบทีเ่ป็นภาษาอังกฤษ ท าให้บางสโมสรเขา้ไปใช้งานไดย้าก

3. ส่วนใหญ ่(จากขอ้มูลของ RI) ภาคและสโมสรไมไ่ดใ้ห้ความส าคัญในการ

ติดตอ่กับสมาชิกผูมุ้ง่หวังทีไ่ดรั้บขอ้มูลมา และส่งผลให้เขาเหล่านัน้ รู้สึก

ไมไ่ดร้ับความสนใจ และส่วนใหญเ่ลิกให้ความสนใจตอ่โรตารีอีกตอ่ไป

THAILAND

ขอ้จ ากัดและปัญหาต่าง ๆ ของระบบ online น าสมาชิกผูมุ้ง่หวังสูส่โมสร 



1. ภาคและสโมสรตอ้งเขา้ไปด าเนินการขอ้มูลสมาชิกผูมุ้ง่หวังทีไ่ดร้ับมา

(ทัง้เกา่และใหม)่ โดยด าเนินการให้เสร็จสิน้ ไมว่า่จะส าเร็จหรือไม่

2. ประชาสัมพันธใ์ห้ สมาชิกในภาค สมาชิกในสโมสร บุคคลภายนอกทราบ

3. ก าหนดแผนงานเกีย่วกับระบบ ONLINE น าสมาชิกผูมุ้ง่หวังสู่สโมสร

4. สโมสรแจ้งให้ภาคทราบวา่มีความพร้อมในการตอบสนองตอ่ระบบนี้

5. ประชาสัมพันธช่์องทางของระบบคือ rotary.org/join

ในโครงการและกิจกรรมของสโมสร รวมทัง้สื่อประชาสัมพันธต์า่ง ๆ

THAILAND

เราจะช่วยกันท าให้ระบบนีม้ีประโยชนม์ากข้ึนได้อยา่งไร?



PART4 :
ทำงเลือกของโรตำรีประเทศไทย

ระบบ ONLINE น ำสมำชิกผูมุ้ง่หวังสูส่โมสรของไทย



คือระบบทีจ่ะน าบุคคลทีส่นใจมาสู่สโมสรโรตารี จัดท าโดยศูนยโ์รตารี

ในประเทศไทย โดยใช้เว็บไซตข์องศูนยโ์รตารี www.rotarythailand.org เป็น

ช่องทาง โดยเม่ือบุคคลทีส่นใจโรตารีเขา้ไปยังเว็บไซตข์องศูนยโ์รตารีในประเทศ

ไทยแล้วคลิกที ่ร่วมกับโรตารี จะน าไปยังหนา้พื้นฐานของโรตารี โดย

หากบุคคลนัน้มีความสนใจจะร่วมเป็นสมาชิกโรตารีให้คลิกที ่สนใจร่วมเป็นสมาชิก

จะน าไปหนา้ทีใ่ห้กรอกขอ้มูลในระบบเช่น ช่ือ ทีอ่ยู ่อายุ อาชีพ วันเวลาทีส่ะดวกจะ

ร่วมประชุม ฯลฯ แล้วส่งขอ้มูล (SUBMIT) จากนัน้เจ้าหนา้ทีข่องศูนยโ์รตารี

จะวิเคราะห์ขอ้มูลทีไ่ดรั้บแล้วส่งตอ่ไปยังภาคทีเ่หมาะสม แบบเดียวกับระบบของ RI

THAILAND
ระบบ online น าสมาชิกผูมุ้ง่หวังสู่สโมสรของโรตารีไทย



เขา้เว็บไซต์ของศูนยโ์รตารีที ่www.rotarythailand.org



เล่ือนหาค าว่า “ร่วมกับโรตาร”ี แล้วคลิก



THAILANDจะน ามาทีห่นา้พ้ืนฐานของโรตารี หากสมาชิกมุง่หวังมีความสนใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสโมสร
คลิกที ่“สนใจร่วมเป็นสมาชิก”



THAILANDระบบจะให้กรอกขอ้มูลต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต้องใช้เพ่ือการด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป
เม่ือใส่ขอ้มูลครบถ้วนแล้วคลิกที ่SUBMIT เพ่ือส่งขอ้มูลให้เจ้าหนา้ทีศู่นยโ์รตารีฯ



1. ช่วยกันประชาสัมพันธใ์ห้ภาคและสโมสรตา่ง ๆ ในประเทศไทยทราบ

2. หากภาคและสโมสรไดร้ับขอ้มูลสมาชิกผูมุ้ง่หวัง ควรด าเนินการตาม

ขัน้ตอนความเหมาะสมจนเสร็จสิน้กระบวนการ

3. ก าหนดแผนงานเกีย่วกับระบบ ONLINE น าสมาชิกผูมุ้ง่หวังสู่สโมสร

4. สโมสรแจ้งให้ภาคทราบวา่มีความพร้อมในการตอบสนองตอ่ระบบนี้

5. ประชาสัมพันธช่์องทางของระบบ rotarythailand.org/join

ในโครงการและกิจกรรมของสโมสร รวมทัง้สื่อประชาสัมพันธต์า่ง ๆ

THAILAND

ช่วยกันท าระบบ online น าสมาชิกผูมุ้ง่หวังสูส่โมสรของไทย ให้แพร่หลาย



THAILAND


