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ศูนยโรตารีในประเทศไทย

9 ขั้นตอนในการเริ่มตน
สโมสรโรตารีใหม
 กําหนดพื้นที่สําหรับสโมสรใหม

•
•
•
•

จัดทําแผนที่สโมสรโรตารีและสโมสรบําเพ็ญประโยชนอื่นๆ ที่มีอยูแลว
ทําบัญชีประชากรของภาค (พื้นที่สําคัญ เมือง อายุ การเคลื่อนยายของประชากร ฯลฯ)
บงชี้ชุมชนเพื่อการพัฒนาของโรตารี
รายงานผูวาการภาคและผูนําภาคอื่นๆ

 พัฒนากลยุทธ

•
•
•
•

บงชี้กลุมสมาชิกเปาหมาย
เลือกรูปแบบของสโมสร [แบบดั้งเดิม อีคลับ สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite) ฯลฯ]
เลือกสโมสรอุปถัมภและที่ปรึกษาสโมสรใหม
แจงโรตารีผานทีมงานสนับสนุนสโมสรและภาค (CDS)

 สรางแผนการตลาด

•
•
•
•

จัดทําสารสําคัญใหชุมชน
บงชี้ชองทางการสื่อสาร
จัดทําแผนการหาสมาชิก
ติดตอกับโรแทเรียนมุงหวังที่รูจัก

 จัดประชุมสนเทศ

• แจงขาวสารแกกลุมเปาหมายผานสื่อทางสังคมและสื่อแบบดั้งเดิม
• ลงทะเบียนชื่อผูที่มารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอใหเปนสมาชิกกอตั้ง

 หาสมาชิกกอตั้ง

• พิจารณาวาใครจะเปนเจาหนาที่สโมสร
• จัดประชุมปกติที่มีเปาหมายตามที่กําหนด

 จัดประชุมกอตั้ง

•
•
•
•

 กรอกใบสมัครสโมสรใหมให

• สงแบบฟอรมการสมัครสโมสรใหมใหโรตารีผานทีม CDS
• ยังคงลงทะเบียนรับสมาชิกใหมตอไป

 ฉลองการอนุมัติสารตราตั้งและ

• เฉลิมฉลองกับชุมชน กับสมาชิกที่มีอยูเดิม สมาชิกที่คาดหวังและโรแทเรียนอื่นๆ ตาม
แนวทางที่เหมาะสมกับสโมสรใหม

 เปนพี่เลี้ยงใหสโมสรใหมนี้ตอไป

• สนับสนุนสมาชิกและเจาหนาที่ในขณะที่พวกเขาเรียนรูเกี่ยวกับโรตารี
• ชวยพัฒนาทีมงานใหม
• ใหคําแนะนําและการสนับสนุนในการบริหารงานและโครงการ ฯลฯ

สมบูรณ

เผยแพรสโมสร

เชิญชวนสมาชิกที่คาดหวังอยางตอเนื่อง
พิจารณาโครงการแรกที่จะทําเมื่อไดรับสารตราตั้งแลว และรวมมือกับสโมสรอื่น
หาผูที่มารวมประชุมสมํ่าเสมอใหไดอยางนอย 20 คน
เลือกชื่อสโมสร

เหตุใดจึงตองเริ่มสโมสรโรตารีใหม?
สโมสรใหมเปนเรือ่ งจําเปนตอการเพิม่ สมาชิกแตพวกเขายังทําใหเกิด
ประโยชนอื่นๆ ดวย การเริ่มตนสโมสรโรตารีใหมเปนแนวทางที่ดีที่
สุดในการ
 เพิ่มผลกระทบในทางบวกของโรตารีในชุมชน
 มีสวนรวมกับชุมชนในเรื่องที่แตกตางกันไป
 เพิ่มความหลากหลายใหมากขึ้นจากสโมสรเดิมที่มีอยู
 สํารวจรูปแบบใหมของการจัดตั้งสโมสรและรูปแบบการ
ดําเนินงานของสโมสรในภาค
 ดําเนินตามแนวความคิดใหมในการทําโครงการในภาค

คํ า แนะนํา ฉบับนี้ อ ธิ บายถึ ง กระบวนการ 9 ขั้ น ตอนในการก อตั้ง
สโมสรใหมตั้งแตเริ่มตนจนถึงการฉลองสารตราตั้ง และนอกเหนือ
จากนั้น สมาชิกโรตารีที่สนใจทุกคนสามารถนําไปใชได
ในฐานะผูวาการภาค ทานจะพบคําแนะนําในการปฏิบัติที่ดีที่สุด
สําหรับกลยุทธในการกอตั้งสโมสรใหมภายในภาคและวิธีการหา
โอกาสในการเพิ่มสมาชิก
ในฐานะผูนําภาคที่เริ่มกอตั้งสโมสรใหม ทานจะไดรับคําแนะนําที่มี
ประโยชนในการทํางาน
ในฐานะโรแทเรียนที่สนใจหรือสมาชิกที่คาดหวัง ทานจะไดเรียนรู
เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการที่อาจจะชวยผูวาการภาคในการเริ่ม
ตนสโมสรใหม
โรตารีจะตองเติบโตและมีการพัฒนาตอไปเพื่อที่จะตอบสนองความ
ตองการในอนาคต ขอขอบคุณที่ชวยทําใหเกิดขึ้นได

"ยิ่งมีสโมสรมากขึ้น เราก็ย่ิงมีเพื่อนมาก
ขึ้น และเมื่อมีเพื่อนมากขึ้นก็มโี อกาส
ในการบําเพ็ญประโยชน์มากขึ้น"
ประธานโรตารีสากล ป 1953-54
Joaquin Serratosa Cibils

สิ่งที่ทานตองการเมื่อเริ่มตน
การเริ่มตนสโมสรใหมเปนการนําชุมชนมาอยูรวมกันและผูนําที่มีความรอบรูมารวมอภิปรายความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติเพื่อตอบสนอง
ความตองการของชุมชน ผูวาการภาคมักจะแตงตั้งที่ปรึกษาสโมสรใหมและรวมมือกับทีมงานสนับสนุนสโมสรและภาค (CDS) ใน
กระบวนการทํางาน

+ สโมสรโรตารีใหม่
ที่ปรึกษาสโมสรใหม่ (New Club Adviser) ตามปกติผูวา
การภาคจะแตงตั้งที่ปรึกษาสโมสรใหมหรือทํางานรวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาสโมสรใหมของภาค
ทําใหดีขึ้นอยางไร? พันธะสัญญาและประสบการณ ที่ปรึกษา
สโมสรใหมจะใชความพยายามอยางยิ่งตั้งแตตนจนจบและ
การมีสวนรวมของที่ปรึกษาหลังจากการชารเตอรมีความ
สํ าคั ญ ต อความสํ าเร็ จของสโมสรในชว งปแ รกๆ ของการ
ดําเนินงาน
สโมสรอุปถัมภ์ การมีสโมสรอุปถัมภเปนเรื่องที่แนะนําเปน
อยางยิ่งแตมิไดบังคับ
ทําใหดีขึ้นอยางไร? อัตราความสําเร็จของสโมสรใหมจะดีขึ้น
มากถึง 10% ดวยการสนับสนุนของสโมสรอุปถัมภที่ไดรับ
การแตงตั้ง
สมาชิกก่อตั้งอย่างน้อย 20 คน จํานวนสมาชิกกอตั้งอยาง
นอยที่สุดคือ 20 คน
ทําใหดีขึ้นอยางไร? จํานวนสมาชิกกอตั้งที่มากขึ้น ในจํานวน
สโมสรใหมสองพันสโมสรที่กอตั้งขึ้นในชวง 3 ปที่ผานมา
237 สโมสรถูกยุบเลิกไปแลว ในจํานวนนี้ 49% มีสมาชิก
กอตั้ง 20 คน การเพิ่มจํานวนสมาชิกกอตั้งขึ้นอีกเพียง 5 คน
สามารถลดความเสี่ยงที่สโมสรจะถูกยุบเลิกไดมากถึง 28%

+ อีคลับ
ที่ปรึกษาสโมสรใหม่
สโมสรอุปถัมภ์ (แนะนําแตไมบังคับ)
สมาชิกก่อตั้งอย่างน้ อย 20 คน
เว็บไซต์ของสโมสรที่ใช้ ดาํ เนินการพร้ อมรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้
• สวนที่เปนเรื่องเฉพาะของสมาชิก
• ระบบการจ า ยค า บํ า รุ ง สํ า หรั บ สมาชิ ก สโมสร การ
บริจาค คาธรรมเนียมอื่นๆ
• URL ที่แสดงชื่อสโมสร
• ขอความและรูปภาพทีเ่ ปนไปตามคําแนะนําเสียงและ
ภาพที่เปนเอกลักษณของโรตารี ดู Quick Start
Guide for Club Websites ที่ Brand Center
ของโรตารีเพื่อดูคําแนะนําและแนวทาง
• คําแนะนําทีช่ ดั เจนในการใชไซตเพือ่ ขอรับคะแนนการ
ประชุมทดแทน
เว็บมาสเตอร์ ตองมีสมาชิกอยางนอยหนึ่งคนที่มีประสบการณในการดูแลรักษาเว็บไซต การปกปองขอมูล และการ
ทําธุรกรรมการเงินออนไลน

+ สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club)
สโมสรอุปถัมภ์
สมาชิกอย่างน้ อย 8 คน
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสโมสรโรตารีในเครือ
(Satellite Club) ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
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คู่มอื เริ่มต้ นสโมสรโรตารีใหม่อย่างเร็ว

การเริ่มตนสโมสรโรตารีใหม
โปรดปรับเปลี่ยน 9 ขั้นตอนเหลานี้ เพื่อทําใหมั่นใจวามีความสัมพันธกับชุมชนและเหมาะสมกับภูมิภาคของทาน มีแนวทาง
มากมายในการกอตั้งสโมสรโรตารีซึ่งขึ้นอยูกับประเพณี การเปนผูนําและวัฒนธรรม 9 ขั้นตอนตอไปนี้เปนเพียงสรุปวิธีการ
ปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ตองใชขอมูลของทานเพื่อใหเกิดความสําเร็จในการสรางสโมสรใหมที่มีความยั่งยืน

 กําหนดพื้ นทีส่ าํ หรับสโมสรใหม่
จัดทํารายชื่อชุมชนในภาคซึ่งจะไดรับประโยชนจากสโมสรใหม ให
รวมถึงชุมชนที่ไมมีสโมสรโรตารี และพื้นที่ซึ่งจะไดรับประโยชน
จากการมีสโมสรเพิ่มขึ้น
เริ่มตนโดยการพิมพแผนที่ของภาคออกมา ใสตําแหนงของสโมสร
ทั้งหมดในภาคลงไป และดูวาเปนอยางไร หากแผนที่เต็มไปดวย
สโมสรตางๆ ขอใหดูวันเวลาการประชุมของสโมสรและพิจารณา
วามีโอกาสที่จะเพิ่มสโมสรที่มีวันเวลาการประชุมแตกตางกันไป
หรือไม ใช Club Finder ของโรตารีหรือ Rotary Club Locator ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่

โดยทัวไปแล้
่
ว ควรดูตวั บ่งชี้เหล่านี้
• ชุมชนที่มีความตองการอยางชัดแจง
• ขนาดประชากร 1,000-3,000 คน (จํานวนนี้อาจแตกตาง
กันไปในภูมิภาคของทาน)
• กลุม บุคคลและผูม วี ชิ าชีพทีใ่ นปจจุบนั ยังมิไดหาเขามาเปน
สมาชิก
• ศิษยเกาโรตารี (โรทาแรคท ไรลา ทีมฝกอบรมดานอาชีพ
นักเรียนทุน ฯลฯ)
• เยาวชน สตรี กลุมชาติพันธุ และอื่นๆ ที่ยังไมมีผูแทน

คู่มอื เริ่มต้ นสโมสรโรตารีใหม่อย่างเร็ว
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 พัฒนากลยุทธ์ของท่าน
ผูวาการภาคควรแตงตั้งที่ปรึกษาสโมสรใหมเพื่อใหคําแนะนําแก
สโมสรใหมในชวง 2 ปแรกของการดําเนินการ การปฐมนิเทศและ
การอบรมเจาหนาที่สโมสรใหม รวมทั้งใหแรงบันดาลใจและสนับ
สนุนเพื่อใหเกิดการเติบโตและการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาสโมสรใหม่ของภาค
ผูวาการภาคบางคนใชทีมงานภาคเพื่อทําใหมั่นใจในความตอเนื่อง
จากปหนึ่งไปสูปหนึ่งอันเปนอีกหนึ่งทางเลือก คณะกรรมการ
จะวางแผนและดําเนินกลยุทธการพัฒนาสโมสรใหม ติดตอกับ
membershipdevelopment@rotary.org เพื่ อ ขอราย
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Membership Leads คณะกรรมการ
ควรสื่อสารอยางสมํ่าเสมอในแนวทางที่โปรงใสและกระตือรือรน
เกี่ยวกับสโมสรใหมที่มีความเปนไปไดในภาค ซึ่งจะชวยหลีกเลี่ยง
การตอบคํ า ถามต า งๆ และความเข า ใจผิ ด เกี่ ย วกั บ สโมสรใน
ปจจุบัน

การอุปถัมภ์สโมสรโรตารี
การใหสมาชิกจากสโมสรอุปถัมภมีสวนรวมในกระบวนการสราง
การเชื่อมโยงอยางใกลชิดและความรูสึกเปนเจาของ รวมทั้งความ
ภาคภูมิใจในสโมสรใหม และยังเปนองคประกอบหนึ่งที่จะชวยทํา
ใหมั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาวของสโมสร เมื่อใดที่มีการกอ
ตั้งสโมสร สมาชิกของสโมสรอุปถัมภจะทํางานอยางใกลชิดเพื่อ
ชวยในการเปนพี่เลี้ยงและปฐมนิเทศสโมสรใหม
รูปแบบของสโมสร
เลือกรูปแบบสโมสรที่มีความเหมาะสมกับชุมชนและกลยุทธของ
ทานมากที่สุด ผูวาการภาคจะอนุมัติการกอตั้งสโมสรแบบดั้งเดิม
และสโมสรอีคลับ แตละรูปแบบจะชวยใหผูที่สนใจเขามามีสวน
รวมกับโรตารี

สโมสรโรตารีแบบดั้งเดิม

สโมสรโรตารีอีคลับ

จัดการประชุมประจําสัปดาหแบบพบปะกัน

ประชุมกันออนไลนแทนที่จะเปนการพบปะกัน

ควรมีสมาชิกภาพที่สมดุลและมีความหลากหลาย

ควรมีสมาชิกสมดุลและมีความหลากหลาย

เลือกตั้งเจาหนาที่สโมสรและพัฒนาโครงสราง
คณะกรรมการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค

เลือกตั้งเจาหนาที่สโมสรและพัฒนาโครงสราง
คณะกรรมการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค

มีความเปนอิสระภายในกรอบงานของธรรมนูญ
มาตรฐานของสโมสรโรตารีและขอบังคับสโมสร
โรตารีที่แนะนํา

มีความเปนอิสระภายในกรอบงานของธรรมนูญ
มาตรฐานของสโมสรโรตารีและขอบังคับสโมสร
โรตารีที่แนะนํา
มีขอกําหนดใหสมาชิกมีทักษะการใชอินเตอรเน็ตใน
ระดับพื้นฐาน
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ทางเลือกสําหรับสโมสรโรตารี
หากชุมชนไมพรอมที่จะมีสโมสรโรตารี ทานอาจจะพิจารณา
หนึ่งในสี่รูปแบบดังตอไปนี้ ทั้งสี่รูปแบบนี้ตองมีสโมสรโรตารี
อุปถัมภ

สโมสรโรตารีในเครือ
(Satellite Club)

สโมสรโรทาแรคท์

ทํางานเสมือนเปน
“สโมสรภายในสโมสร”

นําพาผูที่มีอายุระหวาง 18-30 ป
นําพาเยาวชนอายุ 12-18 ปมา
ในมหาวิทยาลัยและชุมชนมาอยู
อยูร วมกัน
รวมกัน

นําพาผูที่มีความสนใจในการ
ทํางานรวมกับโรตารีมาอยูรวม
กัน

สมาชิกเปนโรแทเรียนเพราะ
พวกเขาเปนสมาชิกของสโมสร
อุปถัมภ

จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
และมีความสนุกสนาน

ทําโครงการอยางนอย 2
โครงการตอป

ทําโครงการที่เปนประโยชนแก
ชุมชน

มีการประชุมและเจาหนาที่
(ประธาน) ที่แยกออกจากกัน

ปกครองและสนับสนุนตนเอง

สนุกสนานและเรียนรูโลก

ทํางานอยางใกลชิดกับสโมสร
โรตารีอุปถัมภ

วางแผนเพื่อที่จะเปนสโมสร
โรตารีเต็มรูปแบบในภายหลัง

ทํางานอยางใกลชิดกับสโมสร
โรตารีอุปถัมภ

ปกครองและสนับสนุนตนเอง

สมาชิกอาจจะเขารวมสโมสร
โรตารี หลังจากสมาชิกภาพใน
โรทาแรคทจบสิ้นลง

ทํางานอยางใกลชิดกับสโมสร
โรตารีอุปถัมภ

หารายละเอียดเพิ่มเติมที่
rotaract@rotary.org

หารายละเอียดเพิ่มเติมที่
interact@rotary.org

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Satellite club FAQ และทีม
งาน CDS

สโมสรอินเทอร์แรคท์

กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์
ชุมชนโรตารี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Organize an RCC

การแจ้งให้โรตารีทราบ
หากทานตั้งใจจะเริ่มกอตั้งสโมสรใหมตองแจงสํานักงานโรตารีที่สนับสนุน
ภาคของทาน ทีมงานสนับสนุนสโมสรและภาค (CDS) ของโรตารีเปน
ที่ปรึกษาซึ่งเชื่อถือได ซึ่งจะชวยทานในการวางแผนและดําเนินการตาม
วิสัยทัศนของสโมสรใหม ทีมงานจะตรวจสอบชื่อที่เสนอมาของสโมสรใหม
และใหคําแนะนําในแตละขั้นตอนของกระบวนการ พิจารณาใบสมัคร
สโมสรใหมและเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารของโรตารี
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 สร้างแผนการตลาด

 จัดการประชุมสนเทศ

วางแผนวาทานจะทําใหสมาชิกที่คาดหวังรับทราบเกี่ยวกับสโมสร
ไดอยางไร อยางแรกทานจําเปนจะตองรูวาจะเสนออะไรใหบาง
และประโยชนสําหรับสมาชิกที่คาดหวังมีอะไรบาง
เริ่มจากการทําขอมูล สรางรายชื่อของนักธุรกิจ ผูมีวิชาชีพ และ
กลุมชุมชนตางๆ ในพื้นที่ ใชหนังสือพิมพทองถิ่น อินเตอรเน็ต
สิ่งพิมพของสมาคมการคา เว็บไซตของชุมชนและทําเนียบผูมี
วิชาชีพอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายชื่อ มีผูมีวิชาชีพและผูนําชุมชนอื่นๆ ใน
พืน้ ทีข่ องทานหรือไม มันอาจจะเปนประโยชนในการจัดทํารายการ
ความตองการของชุมชนกอน แลวจึงดูวามีความสัมพันธกับกลุมผู
มีวิชาชีพและธุรกิจในทองถิ่นอยางไร หากไมมั่นใจเกี่ยวกับความ
ตองการ ควรไปเยือนและพูดคุยกับผูนําที่มีความรูในชุมชน
ทานอาจจะพิจารณาประเด็นตางๆ ดังตอไปนีใ้ นการเตรียมวางแผน
การปฏิบัติงาน
• สโมสรใหมมีอะไรที่เปนเอกลักษณหรือมีวิสัยทัศนอะไร
ที่ทานตองการจะสงเสริม
• สโมสรใหมจะประชุมเมื่อใด ที่ไหน และอยางไร
• ใครเปนผูนําชุมชนและผูนําดานวิชาชีพที่สําคัญในพื้นที่
• ผูรับขาวสารใดที่เปนกลุมเปาหมาย
• ควรพูดคุยกับใครจึงจะดีที่สุด
• โครงการโรตารีใดทีเ่ กิดขึน้ แลวซึง่ สามารถจะใชเพือ่ แสดง
ใหผูอื่นทราบวาโรตารีคืออะไร
• มีโครงการใดที่อาจจะทําใหพวกเขามีสวนรวม
• ทานจะโฆษณาสโมสรใหมอยางไรและที่ไหน
• ทานมีกระบวนการที่เขมแข็งในการแนะนําสมาชิกที่คาด
หวังมาสูโรตารีอยูแลวหรือไม
การตอบคําถามตางๆ เหลานี้จะทําใหทานสามารถเตรียมขอมูลที่
จะใชเพื่อการประชาสัมพันธและเชิญสมาชิกมุงหวังมารวมประชุม
สนเทศ
ขอใหพิจารณาเผยแพรการประชุมสนเทศในหนังสือพิมพทองถิ่น
และติดใบปลิวใหทั่วชุมชน ทานสามารถเริ่มตนเว็บไซตที่คาดหวัง
สําหรับสโมสรใหมไดหากมีความเหมาะสม

การประชุมสนเทศเปนการประชุมครัง้ แรกทีส่ มาชิกคาดหวังไดพบ
ปะกันเพื่อคนหาเกี่ยวกับโรตารีและสโมสรใหมใหมากขึ้น มีคน
มากมายที่กลาววาพวกเขาสนใจเขารวมแตไมเขาประชุม อยา
ทอแท ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่จะเพิ่มจํานวนผูเขาประชุม
• เริ่มตนดวยจดหมายเชิญที่ชัดเจน ไมเยิ่นเยอ และเชิญ
ชวน
• สงจดหมายและอีเมลติดตามภายใน 48 ชั่วโมง
• โทรศัพทถึงสมาชิกที่คาดหวังเพื่อเตือนพวกเขาเกี่ยวกับ
วันเวลาและสถานที่
• สนับสนุนใหผทู คี่ าดหวังเชิญมิตรสหายและผูค นทีม่ จี ติ ใจ
ชวยเหลือชุมชนซึ่งอาจจะสนใจเขามารวมในโรตารีมา
ดวย
• เตรียมกระดาษสําหรับจดรายชือ่ เพือ่ เก็บรวบรวมชือ่ ของ
สมาชิกที่คาดหวังรวมทั้งอีเมล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการประชุมสนเทศไดที่
Informational Meetings
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 การหาสมาชิกก่อตั้ง
ทานจะหาสมาชิกสโมสรไดอยางไร ทานกําลังมองหาผูที่ตองการ
จะทําใหชุมชนดีขึ้นโดยการชวยเหลือผูอื่นและมองหาผูมีวิชาชีพที่
มีความชํานาญซึ่งสามารถเปนพี่เลี้ยงใหแกสมาชิกที่มีอายุนอย ผู
นําดานธุรกิจ วิชาชีพและชุมชนสามารถเปนแหลงที่สําคัญ ความ
หลากหลายของสมาชิกภาพเปนเรื่องที่สําคัญและเกี่ยวของกับ
ความยั่งยืนของสโมสรในระยะยาว
หากทานตองการความชวยเหลือในการบงชี้สมาชิกที่คาดหวัง
• ติดตอที่ membershipdevelopment@rotary.org
เพื่อขอรายชื่อสมาชิกที่คาดหวังและสมาชิกซึ่งยายที่อยู
ทานยังสามารถคนหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ
สมาชิกทีค่ าดหวังในระบบออนไลน (online prospective member names) ได
• ยอนกลับไปดูการทําขอมูลตั้งแตขั้นตอนที่ 3 วาใหอะไร
ทานบาง
• ติดตอศิษยเกาโรตารีในภาคของทาน
• เยี่ยมเยือนสํานักงานและบริษัทหางรานในทองถิ่นเพื่อ
พูดคุยกับเจาของธุรกิจหรือผูจัดการเกี่ยวกับความสนใจ
ในการเขารวม สอบถามวาทานจะพูดคุยกับพนักงาน
ลูกจางเกี่ยวกับการเขารวมโรตารีไดหรือไม

• คนหาผูท เี่ คยชวยในโครงการของชุมชนหรือมีบทบาทใน
งานทางสังคมหรืองานดานวัฒนธรรม
ทานสามารถหาสมาชิกหนึ่งตอหนึ่งหรือเปนกลุม กําหนดจัดงาน
เพื่อดึงดูดความสนใจของสมาชิกที่คาดหวัง เพิ่มเติมการนําเสนอ
ของทานดวยวิดีโอของโรตารีหรือเอกสารอื่นตามความเหมาะสม
มีโรแทเรียนเพียงคนเดียวเทานั้นที่ไมเคยไดรับเชิญใหเขารวมใน
โรตารีนั่นคือผูกอตั้ง พอล แฮริส เหตุผลหนึ่งที่หลายๆ คนไมได
เขารวมในสโมสรโรตารีก็คือไมเคยไดรับการเชื้อเชิญ

 จัดการประชุมก่อตั้ง

จัดการประชุมกอตั้งเมื่อมีผูที่สนใจ 10-20 คนที่จะเขารวมใน
สโมสรใหม วัตถุประสงคของการประชุมนี้คือการคัดเลือกเจาหนาที่สโมสร ตกลงเกี่ยวกับวันเวลาในการประชุมประจําสัปดาห
และวางแผนงานโครงการแรกของสโมสร การจัดการประชุมนี้จะ
เหมือนกับการจัดประชุมสนเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมกอตั้งไดที่ Organizational Meetings
พิจารณาวาทานตองการใหสโมสรประชุมที่ใด ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกสถานที่ประชุมที่เปนไปไดซึ่งดีที่สุด
สําหรับสโมสรใหมที่ Meeting Locations

 กรอกใบสมัครสโมสรใหม่

ผูว า การภาครับรองวาใบสมัครสโมสรใหมถกู ตองและสมบูรณดว ย
การลงนามในใบสมัครและสงไปยังทีมงานสนับสนุนสโมสรและ
ภาค (CDS)
แบบฟอรมใบสมัครสโมสรใหมมีอยูขางทายเอกสารฉบับนี้
ตองมั่นใจวาไดเก็บสําเนาใบสมัครเขาแฟมเพื่อเปนประวัติของ
สโมสร

 ฉลองการอนุมตั ิสารตราตั้งและเผยแพร่สโมสร

การเฉลิมฉลองสารตราตั้งของสโมสรใหมเปนเรื่องสําคัญ การ
เฉลิมฉลองจะนําใหทุกคนมาอยูรวมกันเพื่อใหเกียรติในงานที่ควร
คาแกการจดจํา เปนการทําใหเอกลักษณของกลุมมีความเขมแข็ง
และทําใหสมาชิกมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสโมสร
การเฉลิมฉลองยังทําใหเกิดมิตรภาพที่จะอยูในความทรงจําและ
สามารถทําใหเกิดการรับรูภายในชุมชนได ทานสามารถแนะนํา
สโมสรสูชุมชน ยกยองการเปนผูนํา และเปดเวทีสําหรับการมีสวน
รวมอยางกระตือรือรนของสโมสรในชุมชนนั้น
การที่ทานจะเฉลิมฉลองอยางไรนั้นขึ้นอยูกับสโมสร แตโดยทั่วไป
แลวจะแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมของสโมสร ดูความคิดเห็นเกี่ยว
กับการกําหนดการเฉลิมฉลองใบชารเตอรของสโมสรใหมทปี่ ระสบ
ความสําเร็จไดที่ Club Charter Celebrations

 เป็ นพีเ่ ลี้ ยงสโมสรใหม่อย่างต่อเนือ่ ง

สนับสนุนสโมสรใหมโดยการใหความรูเกี่ยวกับโรตารีแกสมาชิก
ชวยในการอบรมและใหคําแนะนําเกี่ยวกับบทบาทของสโมสร ให
คําแนะนําในการบริหารจัดการสโมสร จัดหาอาสาสมัครสําหรับ
โครงการ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับผูบรรยายสําหรับการประชุม
สโมสร และเพิ่มจํานวนผูรวมงานตางๆ ทานยังสามารถหาขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาที่รับผิดชอบของสโมสรอุปถัมภและความ
สัมพันธฉันทพี่เลี้ยงไดที่ทําใหสมาชิกภาพมีความเขมแข็ง: สราง
แผนพั ฒ นาสมาชิ ก ภาพของท า น (Strengthening Your
Membership: Creating Your Membership Development Plan)
ทานอาจจะตองการจัดชุดตอนรับสมาชิกใหม (New Member
Welcome Kit) (สิ่งพิมพ #426) ใหแกสมาชิกใหมซึ่งจะหาซื้อ
ไดที่ shop.rotary.org หรือศูนยโรตารีในประเทศไทย

คู่มอื เริ่มต้ นสโมสรโรตารีใหม่อย่างเร็ว
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ทรัพยากรสําหรับสโมสรใหม
ข้อมูลของสมาชิกทีค่ าดหวังและสมาชิกทีโ่ อนย้าย
โรตารีจะเก็บขอมูลจากสมาชิกที่คาดหวังและสมาชิกที่กําลังหา
ความชวยเหลือเกี่ยวกับการยายไปสูสโมสรโรตารีใหม และสง
ขอมูลนี้ใหแกผูวาการภาคและผูอื่นที่ไดรับการแตงตั้ง ซึ่งตองการ
ทําใหสโมสรเขมแข็งโดยการดึงดูดความสนใจของสมาชิกและทํา
ใหโรแทเรียนที่มีความโดดเดนมีสวนรวม
เป็ นสโมสรทีต่ ื่นตัวอยู่เสมอ: แผนผูน้ าํ สโมสรของท่าน (Be a
Vibrant Club: Your Club Leadership Plan)
แนวทางในระดับภูมิภาคที่มีกลยุทธเพื่อการเสริมสรางองคกร
กิจกรรมและความตื่นตัวของสโมสร
ทําให้สมาชิกภาพมีความเข้มแข็ง: สร้างแผนพัฒนาสมาชิก
ภาพของท่าน (Strengthening Your Membership: Creating
Your Membership Development Plan)
ประเมินแนวโนมสมาชิกภาพของสโมสร สรางกลยุทธในการดึงดูด
ความสนใจสมาชิกใหม และพัฒนาโปรแกรมที่เนนความสําคัญใน
การมีสวนรวมของสมาชิก

? คําแนะนําและคําถามทีพ
่ บบ่อย
 สโมสรอุปถัมภ์
 การประชุมสนเทศ
 การประชุมก่อตั้ง
่ ระชุม
 สถานทีป
 การเฉลิมฉลองสารตราตั้งของสโมสร
่ ทีจ่ ํ าเป็ นต้องรูเ้ กีย่ วกับอีคลับ
 สิง
ขอขอบคุณ Kevin Walsh เจาหนาที่ฝายกอตั้งสโมสรใหมของ
RIBI และทีมงานอีเลิรนนิ่งของ RIBI สําหรับคําแนะนําอยางเร็ว
สําหรับสโมสรใหม

บอกเล่าเรื่องราวโรตารี: คําแนะนําเอกลักษณ์ของเสียงและ
ภาพ
คําแนะนําสําหรับระบบภาพที่มองเห็นของโรตารี ซึ่งมีโลโก ตาราง
สี ตัวพิมพ และรูปแบบของกราฟฟกเพื่อที่จะชวยทานในการผสม
ผสานเอกลักษณในการสื่อสารผานทางภาพ
แนวทางการวางแผนกลยุทธ์
พัฒนาวิสัยทัศนในระยะยาวของสโมสรและกําหนดเปาหมาย
เอกสารชุดเป็ นผูน้ าํ สโมสรของท่าน
คู  มื อ สํ า หรั บ นายก เลขานุ ก าร เหรั ญ ญิ ก และประธานคณะ
กรรมการตางๆ คนหาทรัพยากรและขอมูลขาวสารที่จะชวยทํา
ใหสมาชิกภาพของสโมสรมีความเขมแข็ง
คําแนะนําอีเลิรน์ นิง่ (E-Learning Guides)
หาไดที่ศูนยอีเลิรนนิ่งของโรตารี มี 2 หลักสูตรที่จัดทําโดยทีมของ
RIBI ในการกอตั้งสโมสรใหมและสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite
Club)

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

808-TH-217(1215)

ศูนยโรตารีในประเทศไทย

