เว็บไซต์ www.rotary.org โฉมใหม่
คาแนะนาในการลงทะเบียน (REGISTER) และ SIGN IN
ก่อนทีจ่ ะเข้าเว็บ
ฉันควรใช้ browser ใด?
ใช้ browser รุน่ ใหม่ เช่น Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer (IE) 9 หรือ 10 เพื่อเข้าเว็บไซต์และ
ลงทะเบียน (register) เราแนะนาเป็ นอย่างยิง่ ให้ท่านอัพเกรด browser ทีม่ อี ยูห่ รือติดตัง้ browser ใหม่ทม่ี อี ยู่
จะไม่สามารถใช้เว็บไซต์ใหม่น้โี ดยการเปิดจาก Internet Explorer 8 หรือ browser รุน่ เก่ากว่านี้ได้ ทาไมล่ะ?
เราได้ลงทุนทีจ่ ะใช้ประโยชน์ให้ได้มากทีส่ ุดกับการใช้กบั โทรศัพท์มอื ถือและแทบเบล็ต (tablet) แทนการใช้กบั
IE8 ทีก่ าลังค่อยๆ เลิกไป หากท่านใช้ Window XP ก็จะไม่สามารถ upgrade ได้สงู กว่า IE8 ในกรณีน้ี เรา
แนะนาให้ท่านดาวน์โหลด Chrome หรือ Firefox ซึง่ ดาวน์โหลดได้ฟรี
“Compatibility view” คืออะไร?
Compatibility view คือ การกาหนดค่า (setting) สาหรับ IE หากท่านใช้ IE9 หรือ 10 และได้รบั คาเตือน
‘compatibility view’ บนเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องเปลีย่ นการกาหนดค่า global compatibility view ดังนี้ จาก
IE ไปที่ Tools  Compatibility View Settings และลบ (remove) Rotary.org ออกและลบเครือ่ งหมาย 
จาก ‚Display all websites in Compatibility View‛
การลงทะเบียนเข้าเว็บไซต์
ใครบ้างที่ควรลงทะเบียน?
ทุกคนต้องลงทะเบียนเว็บไซต์ใหม่ Rotary.org ผูท้ เ่ี คยใช้ Member Access อยูแ่ ล้ว สามารถลงทะเบียนซ้าใหม่
โดยใช้ user ID เดิม เพราะเหตุใด? เราได้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยและความยืดหยุน่ ในบทบาทหน้าที่
ต่างๆ บนเว็บไซต์ใหม่ แต่นนั ่ ทาให้ทุกคนต้องสร้างบัญชีใหม่ (create account) หรือลงทะเบียนใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
(re-register)
ฉันจะลงทะเบียนได้อย่างไร?
1. เปิด browser รุน่ ใหม่ขน้ึ มา
คาแนะนา: เราแนะนา Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 9 หรือ 10 browser เก่าเช่น IE8 จะ
ใช้งานกับเว็บใหม่ไม่ได้
2. เข้าเว็บไซต์ไปที่ My Rotary ที่ http://www.rotary.org/myrotary และคลิก้ ลิง้ ค์ท่ี Register
3. ทาตามขัน้ ตอนทีบ่ อกไว้เพื่อเริม่ การลงทะเบียน
คาแนะนา: ใส่ “ชือ่ สโมสร – Club Name” และรายละเอียดอืน่ ๆ ทีจ่ ะช่วยให้เราเปรียบเทียบรายละเอียด
ของท่านกับระเบียนสโมสรของท่าน

4. ท่านจะได้รบั อีเมลพร้อมกับลิง้ ค์ทป่ี ลอดภัย – คลิก้ ทีล่ ง้ิ ค์เพื่อ activate บัญชีของท่าน
คาแนะนา: หากท่านมีปญั หาเกีย่ วกับ browser หลังจากทีค่ ลิ้กลิ้งค์ ให้ลองใช้ browser อืน่ ทีแ่ นะนา จาก
อีเมลทีไ่ ด้รบั ให้คลิ้กขวาทีล่ ้งิ ค์ “Activate your account” เพือ่ คัดลอก (copy) และนาไปวาง (paste) บน
address bar บนหน้าของ browser ใหม่
5. สร้างพาสเวิรด์ (password) ทีต่ อ้ งมีตวั อักษร 8 ตัว โดยอย่างน้อยต้องมี ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่
(uppercase) 1 ตัว และตัวเล็ก (lowercase) 1 ตัว และตัวเลข 1 ตัว คาตอบสาหรับคาถามเพื่อความ
ปลอดภัยต้องมีตวั อักษรอย่างน้อย 4 ตัว
6. สร้างบัญชีช่อื ของท่าน
คาแนะนา: ทางเลือกสาหรับ “Remember Me” ควรทาเครือ่ งหมายเอาไว้เพือ่ การ SIGN IN เมือ่ ท่าน
กลับมาใช้เว็บอีก
ฉันจะ Sign in ได้อย่างไร?
1. ไปทีห่ น้า sign in ตามลิง้ ค์ http://www.rotary.org/myrotary/user/login
2. ใส่ email และ password
3. คลิก้ ที่ SIGN IN
คาแนะนา: เมือ่ sign in แล้ว ให้คลิ้กทีช่ อื ่ ของท่านด้านบนของหน้า (page) ใดๆ ก็ตามเพือ่ ไปสู่เมนู Your
Profile
ฉันจะ Sign out ได้อย่างไร?
1. ไปที่ your profile ที่ http://www.rotary.org/myrotary/en/user/profile/edit
คาแนะนา: คลิ้กทีช่ อื ่ ของท่านด้านบนของหน้า (page) ใดๆ ก็ตามเพือ่ ไปสู่เมนู your profile
2. คลิก้ ที่ ‚SIGN OUT‛ (แทบสุดท้าย)
ฉันจะกาหนด password ใหม่ได้อย่างไร?
1. ไปที่ sign-in ตามลิง้ ค์ http://www.rotary.org/myrotary/en/user/email-password
คาแนะนา: เป็นลิ้งค์จาก your profile
2. ใต้คาว่า ‚Password‛ ให้คลิก้ คาว่า ‚Reset‛
3. ใส่ password เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว กด enter แล้วยืนยัน password ใหม่
คาแนะนา: Password ต้องมีอย่างน้อยทีส่ ุด 8 ตัว โดยต้องมีตวั อักษรภาษาอังกฤษใหญ่ (uppercase) 1
ตัว และตัวเล็ก (lowercase) 1 ตัว และตัวเลข 1 ตัว
ฉันจะเปลี่ยนแปลงหรือค้นหาอีเมลที่ใช้ sign-in ได้อย่างไร?
กรอกแบบฟอร์ม Contact Us โดยใช้ลง้ิ ค์ http://www.rotary.org/myrotary/en/contact
คาแนะนา: จะเป็นระบบอัตโนมัตใิ นเร็วๆ นี้

