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ค าอธิบาย 
ผูส้นับสนุนสโมสรใหมส่ามารถเรยีนรูถ้งึบทบาทในการชว่ยสโมสรใหม่ใหป้ระสบความส าเรจ็ หลกัสูตรนี้ให้
วธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดเพื่อเป็นแนวทางใหส้โมสรใหม่ในชว่งปีทีก่่อตัง้ 

 
การก่อตัง้สโมสรใหม่และไดร้บัสารตราตัง้เป็นความส าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ แต่นัน่เป็นเพยีงการเริม่ต้น ต้องใชค้วาม
พยายามในการท าใหส้โมสรใหมม่คีวามยัง่ยนืดว้ย การศกึษาวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าสโมสรทีไ่ดร้บัค าแนะน าและ
การส่งเสรมิจากผูน้ าสโมสรและผูน้ าภาคในระหว่าง 2-3 ปีแรก มกัจะเจรญิเตบิโต เรยีนรูถ้งึวธิกีารสนับสนุน
ส่งเสรมิ (Nurture) สโมสรใหม่ใหป้ระสบความส าเรจ็ไดจ้ากหลกัสูตรนี้ 
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บทที ่1  

บทบาทของท่านในการสนับสนุนสโมสรใหม่ 
 

การสนับสนุนสง่เสรมิสโมสรใหม่เป็นหน้าทีร่บัผดิชอบหลกัของคณะกรรมการสมาชกิภาพของภาค ทีป่รกึษา
สโมสรใหม่และสโมสรอุปถมัภ์ ผูว่้าการภาคและผูช้่วยผูว่้าการภาคยงัมบีทบาทส าคญัในความส าเรจ็ของสโมสร
ใหม่ดว้ย ท่านสามารถช่วยใหส้โมสรเจรญิเตบิโตและประสบความส าเร็จ โดยการท างานร่วมกนัเพื่อสนับสนุน
สโมสรในช่วง 2-3 ปีแรก 

 

 
 

ผู้ว่าการภาค 

ผูว่้าการภาคดูแลการก่อตัง้สโมสรโรตารแีละสโมสร
โรทาแรคท ์และท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาสโมสรใหม่
หรอืแต่งตัง้ทีป่รกึษาสโมสรใหม่เพื่อใหก้ารสนับสนุน
สโมสรทีเ่พิง่เริม่ก่อตัง้ทีพ่วกเขาต้องการเพื่อการ
เตบิโต 

 
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 

ผูช้่วยผูว่้าการภาคช่วยสโมสรในการก าหนดและ
บรรลุเป้าหมาย  เมื่อสโมสรใหม่เริม่ด าเนนิการ 
ผูช้่วยผูว่้าการภาคอาจจะต้องใหก้ารสนับสนุนเป็น

พเิศษตอบ ค าถามต่าง ๆ และชี้แนะสโมสรเกี่ยวกบัทรพัยากรของภาค 
 
สมาชิกของสโมสรอุปถมัภ์ 
สมาชกิของสโมสรอุปถมัภ์เป็นพีเ่ลี้ยงใหส้โมสรใหม่และท างานกบัสโมสรใหม่ในการจดัท าขอ้บงัคบัสโมสร 
พฒันาโปรแกรมและโครงการต่าง ๆ และการใหค้วามร่วมมอืกบัภาค 

ประธาน 
สมาชิกภาพ 
ของภาค 

ท่ีปรึกษา 
สโมสรใหม่ 

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค สโมสรอุปถมัภ์ 

สโมสรใหม่ 

ผู้ว่าการภาค 
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ท่ีปรึกษาสโมสรใหม่ 

ทีป่รกึษาสโมสรใหมใ่หค้ าแนะน าและการสนับสนุนสโมสรใหม่ และช่วยใหส้โมสรประสบความส าเรจ็โดยการ
แบ่งปันเรื่องราวและค าแนะน าทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์และจากการสงัเกตสโมสรอื่น ๆ 
 
ประธานสมาชิกภาพของภาค 
ประธานสมาชกิภาพของภาคบ่งชี้ว่ามสีโมสรใหม่ก่อตัง้ในภาคและช่วยในกระบวนการก่อตัง้ ประธานยงัช่วย
สโมสรใหมใ่นการพฒันาประเพณีและวตัถุประสงคภ์ายในชุมชนอกีดว้ย 
 
บทบาทและหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

เรยีนรูว้ธิกีารทีผู่ม้บีทบาทต่าง ๆ จะใหก้ารสนับสนุนสง่เสรมิสโมสรใหม ่
 
 

 

ผูว่้าการภาค 

• ก าหนดเป้าหมายของภาคในการพฒันาสโมสรใหม ่
• อนุมตักิารก่อตัง้สโมสรใหม ่
• แจง้ประธานสมาชกิภาพของภาคและผูช้่วยผูว่้าการภาคเกี่ยวกบัสโมสร

ใหม ่
• ประสานงานการจดัเตรยีมและสง่ใบสมคัรเพื่อขอรบัสารตราตัง้ 

• ท างานร่วมกบัทีป่รกึษาสโมสรใหม่เพื่อท าใหม้ัน่ใจว่าสโมสรใหมไ่ดร้บัการ
สนับสนุน 

ประธานสมาชกิภาพของภาค 

• ท างานร่วมกบัผูว่้าการภาคในการวเิคราะหแ์นวโน้มสมาชกิภาพของภาค 
และบ่งชี้ความต้องการและความไม่เขา้ใจต่าง ๆ 

• ตรวจสอบสโมสรใหม่และสโมสรทีก่ าลงัพฒันาอย่างสม ่าเสมอ และเสนอให้
การสนับสนุน 

• ช่วยเหลอืเกี่ยวกบัการประชุมสนเทศและการประชุมก่อตัง้ตามทีจ่ าเป็น 

• พูดคุยกบัผูน้ าสโมสรใหม่เกี่ยวกบัประเภทของสโมสร รูปแบบการประชุม 
และการตดัสนิใจทีส่ าคญัอื่น ๆ ของสโมสร 

• ช่วยสโมสรใหม่หาสมาชกิและสอนวธิกีารจดัการกบัผูส้มคัรเป็นสมาชกิที่
ไดร้บัมอบหมายใหแ้ก่สโมสรผ่านเพจ Membership Leads 

• ส่งเสรมิสโมสรใหส้รา้งโปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชกิใหม่ และแผนงาน
การพฒันาสมาชกิภาพ 

ทีป่รกึษาสโมสรใหม่และ
ผูส้นับสนุนอื่นๆ 

• ช่วยเหลอืในการประชุมสนเทศและการประชมุก่อตัง้ 

• ช่วยหาสมาชกิใหเ้พยีงพอส าหรบัการขอสารตราตัง้สโมสร 

• ตดิต่อและเสนอการสนับสนุนอยู่เสมอ 

• ช่วยงานดา้นการบรหิาร การใชเ้ครื่องมอืออนไลน์ของโรตาร ีและการ
จดัท าขอ้บงัคบัสโมสร 
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• เชื่อมโยงผูน้ าสโมสรใหม่กบัทรพัยากรต่าง ๆ ของภาค 

• ตอบค าถามต่าง ๆ ของผูน้ าสโมสรหากสามารถท าได ้แต่หากไม่สามารถ 
ควรส่งเสรมิผูน้ าสโมสรใหส้อบถามกบัผูว่้าการภาค หรอืฝ่ายสนับสนุน
สโมสรและภาคของโรตาร ี(CDS) 

 

สโมสรอุปถมัภ์ 
เรยีนรูเ้กี่ยวกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและขอ้ก าหนดในการอุปถมัภ์สโมสรใหม่ดงัต่อไปนี้ 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  

การอุปถมัภส์โมสรโรตาร ี

• ช่วยในการจดัตัง้สโมสรใหม ่

• ช่วยสมาชกิสโมสรใหม่ในการเขยีนและลงมตยิอมรบัขอ้บงัคบัสโมสร 

• ปรกึษาหารอืกบัสมาชกิเกี่ยวกบัโปรแกรมและโครงการของสโมสร 

• ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานกบัผูว่้าการภาคในช่วงปีแรก 
• เป็นพีเ่ลี้ยงสโมสรใหม่อย่างน้อย 1 ปีหลงัจากทีส่โมสรไดร้บัสารตราตัง้ 

 

การอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคท ์

• ช่วยในการหาสมาชกิมุ่งหวงั 

• วางแผนการประชมุส าหรบัสมาชกิมุง่หวงัเพื่อใหเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัโรทาแรคท์ไดม้ากขึน้ 
• แต่งตัง้ทีป่รกึษาเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานระหว่างสโมสรอุปถมัภ์กบัสโมสรใหม่ 
• เขา้ร่วมประชุมและงานกจิกรรมของสโมสรใหม่อย่างสม ่าเสมอ 

• เชญิสโมสรใหมใ่หร้่วมมอืในการท ากจิกรรมและงานต่างๆ กบัสโมสรของท่าน 

 

ข้อก าหนดต่างๆ 

ผูอุ้ปถมัภ์สโมสรโรตารจีะต้อง: 
• เป็นสโมสรทีม่สีถานะทางการเงนิดต่ีอโรตารสีากล 

• มสีมาชกิสามญัอย่างน้อย 20 คน 

• มโีปรแกรมการบ าเพญ็ประโยชน์ทีด่ าเนินการอยู่และมปีระสทิธภิาพ 

 

ผูอุ้ปถมัภ์สโมสรโรทาแรคท์จะต้อง: 
• ส่งแบบฟอรม์การรบัรองสโมสรโรทาแรคท์ (Rotaract Club Certification Form) และค่าธรรมเนียมการ

รบัรอง 50 เหรยีญแก่โรตารสีากล 

• ลงนาม และมอบใบรบัรองการก่อตัง้ใหแ้ก่สโมสรใหม่ 
• หากเป็นสโมสรโรทาแรคท์ในมหาวทิยาลยั ต้องท างานรว่มกบัทีป่รกึษาซึ่งเป็นอาจารยท์ีท่ าหน้าที่

ประสานงานระหว่างสโมสรอุปถมัภ์กบัฝ่ายบรหิารของมหาวทิยาลยั 
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เรียนรู้เพ่ิมเติม 

การอุปถมัภ์สโมสรโรตาร ี

• ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัวธิกีารอุปถมัภ์สโมสรโรตารใีหม่ (ม ีlink มัย้) ตดิต่อกบัผูว่้าการภาคหรอื
คณะกรรมการสมาชกิภาพของภาค 

 
การอุปถมัภ์สโมสรโรทาแรคท ์
• ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัวธิกีารอุปถมัภ์สโมสรโรทาแรคท์ใหม่ (ม ีlink มัย้) ตดิต่อกบัผูว่้าการภาคหรอื

คณะกรรมการสมาชกิภาพของภาค ท่านยงัสามารถอา้งองิคู่มอืโรทาแรคท์ซึ่งเป็นค าแนะน าฉบบัสมบูรณ์ใน
การอุปถมัภ์สโมสรโรทาแรคท ์

 
 

 การสนับสนุนของสโมสรอปุถมัภส์ามารถเพ่ิมอตัราความส าเรจ็
ของสโมสรไดม้ากถงึร้อยละ 10 

 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของใคร? 
 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 
(ก) 

ผู้ว่าการภาค 

(ข) 
ประธาน

สมาชิกภาพ
ของภาค 

1) แต่งตัง้และท างานร่วมกบัทีป่รกึษาสโมสรใหม่   

2) ส่งเสรมิสโมสรใหมใ่นการพฒันาโปรแกรมปฐมนิเทศสมาชกิใหม่   

3) วเิคราะหแ์นวโน้มสมาชกิภาพในภาคเพื่อบ่งชี้ความต้องการ และ
ปัญหาทีเ่กดิจากความไม่เขา้ใจกนั 

  

4) อนุมตัเิหน็ชอบสโมสรใหม ่   

5) ช่วยในการประชมุสนเทศและประชุมก่อตัง้   

6) เชื่อมโยงสโมสรใหม่กบั membership leads   

7) ก าหนดเป้าหมายของภาคในการพฒันาสโมสรใหม ่   
 

เฉลย 
1 – ก;     2 – ข;     3 – ข;     4 – ก;     5 – ข;     6 – ข;     7 – ก 
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บทที ่2 

การหาสมาชิกใหม่ 
 

หลงัจากทีส่โมสรใหม่ไดร้บัสารตราตัง้แลว้ การทีส่โมสรจะต้องเตบิโตและดงึดูดสมาชกิใหม่ต่อไปเป็นเรื่องส าคญั 
ท่านสามารถช่วยสโมสรใหเ้ตบิโตไดโ้ดยการใหข้อ้มูลเกี่ยวกบับทบาทของสโมสรและทรพัยากรสมาชกิภาพแก่
ประธานสมาชกิภาพและผูน้ าอื่น ๆ ของสโมสร 
 

 
 

สนับสนุนการพฒันาสโมสร 
ในบางครัง้ สโมสรทีม่ัน่คงแลว้กงัวลว่าสมาชกิจะลาออกเพื่อเขา้ร่วมในสโมสรใหม่ แต่จากการสงัเกตสโมสร 
โรตารทีีก่่อตัง้ระหว่างปีค.ศ. 2014-2019 พบว่ารอ้ยละ 88 ของสมาชกิก่อตัง้เป็นคนหน้าใหม่ในโรตาร ี ดงันัน้ 
ท่านสามารถช่วยท าใหค้วามห่วงใยเชน่นัน้หมดไปได ้ในขณะทีส่นับสนุนการพฒันาสโมสรใหมใ่นภาค 

 

การสร้างสารส าคญั 

งานศกึษาวจิยัแสดงใหเ้ราเหน็ว่าผูค้นเขา้ร่วมในโรตารกีเ็พื่อสรา้งความเปลีย่นแปลงในทางทีด่ ี พบปะผูค้นใหม่ ๆ 
และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเป็นผูน้ า ท่านจะช่วยสโมสรใหม่ในการดงึดูดสมาชกิไดโ้ดยท างานร่วมกบัพวก
เขาเพื่อสรา้งสารส าคญั (Message) เกี่ยวกบัสโมสรและโรตารทีีเ่น้นความส าคญัเกี่ยวกบัโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้ 
 

หลงัจากทีส่โมสรไดร้บัสารตราตัง้ ควรส่งเสรมิใหผู้น้ าปรบัปรุงสารส าคญัเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมทีม่ี
ววิฒันาการของสโมสร ใชค้ าพูดเหล่านัน้ในการส่งเสรมิสโมสรใหม่ในชุมชน 

 

สถานท่ีซ่ึงจะหาสมาชิกใหม่ได้ 

การมตีวัตนในระบบออนไลน์ของสโมสรจะช่วยในการดงึดูดสมาชกิ ช่วยสโมสรใหมใ่นการใชเ้วบ็ไซต์และบญัชี
สื่อทางสงัคมเพื่อเน้นผลงานของสโมสรในชุมชน ต้องจดัใหข้อ้มูลการตดิต่อและรายละเอยีดเกี่ยวกบัการประชุม
สโมสรและกจิกรรมต่าง ๆ เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ  
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ผูน้ าสโมสรยงัสามารถใช ้แบบฝึกหดัการหาสมาชกิใหม่ (Finding New Member Exercise) เพื่อเรยีนรูถ้งึวธิกีาร
เพิม่สมาชกิ 

 

แนวทางอื่น ๆ ทีจ่ะช่วยสโมสรใหมใ่นการหาสมาชกิไดม้ากขึน้ 

 

 

การส่งเสริมในภาค  

ผูน้ าภาคสามารถส่งเสรมิสโมสรใหม่บนเวบ็ไซต์และบญัชสีื่อ
ทางสงัคมของภาค รวมทัง้ในจดหมายข่าว การส่งเสรมิผา่น
ช่องทางหลาย ๆ ช่องทางจะช่วยสรา้งความตระหนักและ
ส่งเสรมิใหม้กีารสนับสนุน 

 
 

เมมเบอรชิ์ปลีดส์ 

สมาชกิทีค่าดหวงัจ านวนมากแสดงความสนใจในการเขา้
ร่วมกบัสโมสรผ่าน rotary.org/join ผูน้ าสโมสรและภาค
ไดร้บัการแจง้เตอืนทางอเีมลเมื่อมสีมาชกิมุ่งหวงัทีถู่ก
มอบหมายใหแ้ก่สโมสร และภาคส่งเสรมิผูน้ าสโมสรใหมใ่ห้
เชค็รายชื่อผูท้ีส่นใจเป็นสมาชกิ (leads) เป็นประจ า และ
หากท่านเป็นผูน้ าภาค ควรคดิถงึสโมสรใหม่เมื่อมอบหมาย

รายชื่อผูท้ีส่นใจเป็นสมาชกิใหแ้ก่สโมสร 
 
ผูน้ าสโมสรและภาคสามารถดูรายชื่อผูท้ีส่นใจเป็นสมาชกิไดโ้ดยการไปที ่Manage Membership Leads ที ่My 
Rotary 

 

ศิษยเ์ก่าโรตารี 
ศษิยเ์ก่าโรตารมีกัจะมปีระสบการณ์ทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่น 
แปลงในชวีติผ่านโรตาร ีและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเป็นผูใ้หค้นื
กลบั แต่บ่อยครัง้ทีพ่วกเขาไม่เคยไดร้บัข่าวสารจากโรตารี
อกีเลยหลงัจบการศกึษา การเดนิทางของเยาวชนแลก- 
เปลีย่นของโรตาร ีหรอืโปรแกรมรางวลัผูน้ าเยาวชนโรตาร ี
(ไรลา) 
 

หลงัจากการเงยีบหายเป็นเวลานาน การเชื้อเชญิใหเ้ขา้รว่มในทนัททีนัใดอาจจะท าใหไ้ม่พอใจ ควรท างานกบั
ประธานคณะกรรมการศษิยเ์ก่าเพื่อพฒันากลยุทธ์ในระยะยาวของภาคทีจ่ะท าใหศ้ษิยเ์ก่ามสี่วนร่วม เพื่อทีก่าร
เชื้อเชญิใหเ้ขา้ร่วมในสโมสรใหม่จะไม่เป็นเรื่องทีน่่าแปลกใจ ดูรายงาน How to Use the Program Participants 
and Alumni Report เพื่อคน้หาศษิยเ์ก่าในพืน้ทีข่องท่าน 
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สอบถามผูค้นทีท่่านพบปะและท่าน
รูจ้กัเกี่ยวกบัความสนใจในการเขา้
เป็นส่วนหนึง่ของโรตารหีรอืโรทา
แรคท ์

 
 
 
 
 

พดูคยุกบัคนท่ีรู้จกั 

สมาชกิและผูส้นับสนุนของสโมสรใหม่สามารถพูดคุยกบัมติรสหาย เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนบา้นเกี่ยวกบัโรตารี
และโรทาแรคท์ หาผูค้นทีต้่องการเชื่อมโยงกบัผูอ้ื่นและท าการเปลีย่นแปลงในชมุชน สอบถามความสนใจของ
พวกเขา และชี้แจงว่าโรตารสีามารถเสนออะไรใหพ้วกเขาไดบ้า้ง แลว้จงึเชญิพวกเขาใหเ้ป็นส่วนหนึง่ในการช่วย
ท าใหส้โมสรใหม่เป็นรูปร่างขึน้มา 

 

สะท้อนถึงชุมชน 

สโมสรจะมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดในการจดัการกบัประเดน็ในทอ้งถิน่ เมื่อพวกเขาเป็นผูแ้ทนของชมุชนที่
ใหบ้รกิารอยู่ และรวมเอามุมมองทีห่ลากหลายเขา้ไวด้ว้ยกนั ท าใหม้ัน่ใจว่าสโมสรใหมเ่ป็นทีร่วมของสมาชกิ
ทีม่าจากหลากหลายวชิาชพี ชาตพินัธุ์ อายุ เพศ และวฒันธรรม และสะทอ้นความหลากหลายนี้ไปสู่กจิกรรม
ของสโมสร การประเมนิความหลากหลาย (Diversity Assessment) สามารถช่วยสโมสรใหม่ในการบง่ชีโ้อกาส
ในการสรา้งสรรคส์ภาวะแวดลอ้มของการอยู่ร่วมกนัไดม้ากขึน้ 
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บทที ่3 

การท าใหส้มาชิกใหม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 

การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 

ช่วยสโมสรใหมใ่นการสรา้งโปรแกรมการปฐมนเิทศ
สมาชกิใหม่ โปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชกิใหมท่ี่
ประสบความส าเรจ็จะใหโ้อกาสแก่สมาชกิใหมใ่นการ
เรยีนรูเ้กี่ยวกบัสโมสรและโรตาร ีพบปะกบัสมาชกิอื่น ๆ 
และคน้หาแนวทางทีจ่ะมสี่วนเกี่ยวขอ้ง ความเขา้ใจใน 
โรตารแีละวธิกีารทีส่โมสรใหม่จะ ท าตวัใหเ้ขา้กบัองคก์ร
เป็นส่วนหนึง่ของการเรยีนรูน้ัน้ 

 

การแนะน าสมาชิกใหม่ให้รู้จกัโรตารี 
ผูส้นับสนุนสโมสรใหมส่ามารถเสนอค าแนะน าของตนเองเพื่อการพฒันาโปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชกิใหม่ 
ท่านยงัสามารถสง่เสรมิสมาชกิใหม่ใหเ้รยีนรูห้ลกัสูตร Rotary Basics ที ่Learning Center 
 

เข้าใจโครงสร้างของโรตาร ี
สมาชกิใหม่มากมายทีไ่ม่ไดต้ระหนักว่า โรตารมีสีโมสรมากกว่า 36,000 สโมสร และสโมสรโรทาแรคทม์ากกว่า 
11,000 สโมสร ใน 525 ภาคและ 34 โซนทัว่โลก 

 

การจดัใหม้กีารประชุมต่าง ๆ เกี่ยวกบัโรตาร ีภาค และสโมสร จะช่วยใหส้มาชกิใหม่เขา้ใจว่าพวกเขาจะท าตวั
ใหเ้ขา้กบัองคก์รระดบัโลกของเราไดอ้ย่างไร 

 
 

 
 
 
 
 

ช่วยใหส้โมสรใหม่เขา้ใจว่าพวกเขาอยู่ในโลกโรตารทีี่
กวา้งใหญไ่ดอ้ย่างไร 
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Teach me and I may remember. 

จดัให้สมาชิกมีส่วนเก่ียวข้องอยู่เสมอ 

ครึง่หนึ่งของสมาชกิทีล่าออกจากโรตารอียู่กบัสโมสรน้อยกว่า 2 ปี ท่านสามารถช่วยใหส้โมสรใหม่ประสบ
ความส าเรจ็ไดโ้ดยการท าใหส้มาชกิมสี่วนเกี่ยวขอ้งอยู่เสมอ ผูน้ าสโมสรใหม่อาจจะไม่รู ้วธิกีารทีส่มาชกิจะ
สามารถมสี่วนเกี่ยวขอ้งได ้ควรแนะน าเอกสารสานสมัพนัธ์ทีย่ัง่ยนื (Connect for Good) เพื่อใหพ้วกเขาเรยีนรู้
ไดม้ากขึน้ 
 

ผูน้ าในสโมสรใหม่อาจจะต้องการความช่วยเหลอืในการเรยีนรูว้ธิกีารจดัโครงสรา้งการประชมุซึ่งมคีวาม
สนุกสนาน ไดผ้ลดแีละเป็นไปตามความคาดหวงัของสมาชกิ ควรใหค้ าแนะน าแก่ผูน้ าใหมเ่กี่ยวกบัการส ารวจ
ความพงึพอใจของสมาชกิ (Member Satisfaction Survey) เพื่อทีพ่วกเขาจะเรยีนรูเ้กี่ยวกบัความสนใจของ
สมาชกิ และสรา้งประสบการณ์สโมสรทีม่คีวามหมายส าหรบัทุกคน 

 

การท าให้สมาชิกมีส่วนเก่ียวข้อง 
ในขณะทีท่่านสนับสนุนสโมสรใหม่ จงเตอืนสมาชกิถงึแนวทางมากมายทีพ่วกเขาจะสามารถมสี่วนเกี่ยวขอ้งใน
สโมสรและโรตาร ีเสนอตวัไปพูดในการประชุมสโมสรเกีย่วกบัโอกาสทีโ่รตารเีสนอใหเ้พื่อท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ 
 

แนวทางทีส่มาชกิจะสามารถมสี่วนเกี่ยวขอ้งในสโมสร ในชุมชน และในโลกของโรตารไีดม้ดีงัต่อไปนี้ 
 

ในสโมสร  
ย ้าเตอืนสมาชกิของสโมสรใหมใ่หท้ราบว่า 
พวกเขาสามารถเตบิโตทัง้ในดา้นส่วนตวั
และวชิาชพี และพบปะกบัผูค้นทีต้่องการท า
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ไีด ้โดยการ
แบ่งปันความคดิเหน็ หาพีเ่ลี้ยง หรอืเป็นพี่
เลี้ยงใหส้มาชกิอื่น จดัการประชุมหรอืงาน
กจิกรรม รบับทบาทหน้าทีใ่หม ่ๆ หรอื
เรยีนรูห้ลกัสูตรการพฒันาผูน้ าของโรตาร ี

 

https://www.rotarythailand.org/doc/file/ConnectforGood-TH.pdf
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ในชุมชน 

แจง้แก่สโมสรว่า โดยการท างานกบัผูน้ าทอ้งถิน่และสมาชกิใน
ชุมชน พวกเขาจะสามารถปรบัปรงุชวีติของผูค้น และท าใหม้ี
ความผูกพนัทีแ่น่นแฟ้นในชุมชน สง่เสรมิใหพ้วกเขามสี่วนร่วม
ในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสร สนับสนุนโปรแกรมใน
ทอ้งถิน่ส าหรบัผูน้ าอายุน้อย ท างานกบักลุ่มชุมชนโรตาร ีและ
ร่วมมอืกบัสโมสรอื่นในโครงการต่าง ๆ 

 

ในโลกของโรตารี 
ท าใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิใหม่เขา้ใจว่า พวกเขาเชื่อมโยงกบั
เครอืข่ายทัว่โลกของผูม้วีชิาชพีและผูน้ าทีม่คีวามปรารถนา
อย่างยิง่ยวดเช่นเดยีวกนั ในการท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ ี
ย ้าเตอืนพวกเขาเกี่ยวกบัโอกาสในการพบปะกบัสมาชกิอื่น ๆ 
โดยการเขา้ร่วมในชมรมมติรภาพโรตาร ีหรอืกลุ่มปฏบิตักิาร 
โรตาร ีมสี่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศ ช่วยในการขจดั
โปลโิอใหห้มดไป มสี่วนร่วมในการประชุมใหญ่ประจ าปีของโรตารสีากล และสนับสนุนวตัถุประสงคข์องโรตาร  ี

 

ท าความคุ้นเคยกบั My Rotary 

สนับสนุนสมาชกิของสโมสรใหม่ใหท้ าความคุน้เคยกบั Rotary.org และสรา้งบญัช ีMy Rotary เพื่อใหส้ามารถ
เขา้ถงึทรพัยากรต่าง ๆ และเครื่องมอืออนไลน์ส าหรบัสมาชกิ  ในปัจจุบนั มเีพยีงเจา้ หน้าทีโ่รทาแรคท์เพยีงคน
เดยีวเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึส่วนของ Club Administration ได ้นัน่คอื นายกสโมสรโรทาแรคท ์

 

ทรพัยากรอะไรบา้งที ่My Rotary ซึง่ท่านสามารถแสดงแก่สมาชกิและผูน้ าสโมสร  

   
แสดงส่วนของ Club Administration 
แก่เจา้หน้าทีส่โมสร เพื่อจดัการ
รายละเอยีดเกี่ยวกบัสโมสร รายงาน
การเปลี่ยนแปลงสมาชกิและเจา้หน้าที ่
ช าระใบแจง้หนี้ ดู Membership Leads 
และอื่น ๆ 
 

แสดงใหผู้น้ าสโมสรดูว่าจะใส่เป้าหมาย
ของสโมสรและผลส าเรจ็ทีใ่ดใน Rotary 
Club Central โปรดสงัเกตว่าโรทา- 
แรคเทอร์ไม่สามารถเขา้ถงึพืน้ทีน่ี้ได้ 
ในปัจจุบนั 

ใหส้มาชกิดู Learning Center ซึ่ง 
พวกเขาจะสามารถคน้หารายละเอยีด
เกี่ยวกับโรตารแีละบทบาทใหม่ ๆ  
และยงัสามารถหาหลกัสูตรการพฒันา
วชิาชพีอีกดว้ย 
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ใหส้มาชกิดู Brand Center ทีม่โีลโก้
ของโรตาร ีค าแนะน าเกี่ยวกบัเสยีงและ
ภาพ และแม่แบบ (Templates) ต่าง ๆ 
เพื่อท าใหม้ัน่ใจว่าสโมสรใหม่ใช้ 
อตัลกัษณ์ของแบรนด์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
 

แสดง Rotary Showcase แก่สมาชกิ
โรตารแีละโรทาแรคท์ ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ี่
พวกเขาสามารถดูความคดิเหน็
เกี่ยวกับโครงการ และหาหุน้ส่วน
โครงการ 

แสดงเพจ Manage Membership 
Leads แก่ผูน้ าสโมสร เพจนี้เป็นทีซ่ึ่ง
สมาชิกมุ่งหวงัแสดงความสนใจในการ
เขา้ร่วมกับโรตารี 

 

เรียนรู้เพ่ิมเติม 

สมาชกิยงัสามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัโรตาร ีและคน้พบโอกาสต่าง ๆ ในการมสี่วนเกี่ยวขอ้งและสรา้ง
ความสมัพนัธ์ใหม่ ๆ โดยการมสี่วนร่วมในงานกจิกรรมของภาค และการประชุมใหญ่ประจ าปีของโรตารสีากล 
คน้หาแนวทางอื่น ๆ ส าหรบัสมาชกิใหม่ทีจ่ะเรยีนรูใ้หม้ากขึน้ 

 

สร้างบญัชี 

สมาชกิใหมส่ามารถดู Rotary.org และสรา้งบญัช ีMy Rotary เพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกบัโอกาสต่าง ๆ ผ่านโรตาร ี

MY ROTARY 
 

เรียนรู้หลกัสูตรต่าง ๆ 

Learning Center ของโรตารมีหีลกัสูตรในหวัขอ้ต่าง ๆ มากกว่า 700 หลกัสูตร เช่น สมาชกิภาพ บทบาทของ
ผูน้ า และแบรนด์ของโรตาร ี

LEARNING CENTER 
 

เข้าร่วมสื่อทางสงัคมออนไลน์ 

สมาชกิสามารถตดิตามบญัชขีองโรตารบีน Facebook, Twitter, Instagram, snapchat และอื่น ๆ เพื่อเรยีนรู้
เกี่ยวกบัโรตารแีละโรทาแรคท์ และเชื่อมโยงกบัสมาชกิอืน่ ๆ 

SOCIAL MEDIA 
 

 
 
  

https://my.rotary.org/en
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/524/rotary-basics
https://www.rotary.org/en/news-features/social-media
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บทที ่4 

การปฏิบตัิงานของสโมสร 
 

การช่วยใหส้โมสรใหม่เริม่ต้นปฏบิตังิาน เป็นหนึง่ในเรื่องส าคญัทีท่่านจะต้องท าในฐานะทีเ่ป็นผูส้นับสนุนสโมสร 
และนัน่รวมถงึการช่วยใหผู้น้ าสโมสรเขา้ใจถงึบทบาทของพวกเขา จดัการการเงนิของสโมสร และเรยีนรู้
เกี่ยวกบัการสนับสนุนของภาคทีม่อียู่เพื่อช่วยเหลอืพวกเขา 

 

  
ผูน้ าสโมสรจะคน้หาทรพัยากรต่าง ๆ ทีจ่ะช่วยพวกเขาในการเริม่ต้นไดท้ี ่My Rotary  
ส่งเสรมิใหทุ้กคนในสโมสรสร้างบญัช ีMy Rotary และแสดงใหผู้น้ าสโมสรรู้วธิกีารใชส้่วนของ 
Club Administration เพื่อการรายงานสมาชิกใหม่ ก าหนดเป้าหมาย และอื่น ๆ อกีมาก 

 

บทบาทของสโมสร 
เจา้หน้าทีข่องสโมสรใหม่มกัจะมเีรื่องทีต้่องเรยีนรูม้ากมายเกี่ยวกบัการเป็นผูน้ าสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิง่หากนี่
คอืประสบการณ์แรกในบทบาทนัน้ ท่านสามารถช่วยไดโ้ดยการแบ่งปันประสบการณ์ของท่าน และสิง่ทีไ่ดผ้ลดี
ในสโมสรของท่านเอง ช่วยสโมสรใหร้ายงานชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรผ่าน My Rotary เพื่อใหพ้วกเขาไดร้บัขอ้มูล
ส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับทบาท แจง้ใหท้ราบว่า ภาคจะจดัการอบรมเจา้หน้าทีส่โมสรเมื่อใด และแนะน าหลกัสูตร
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบับทบาทของพวกเขาที ่Learning Center ของโรตาร ี

 

ค่าบ ารงุ 
เหรญัญกิของสโมสรจะเกบ็เงนิค่าบ ารุงจากสมาชกิ และต้องสามารถอธบิายไดว่้า ค่าบ ารุงนัน้เป็นค่าใชจ้่าย
ส าหรบัอะไรบา้ง ต้องมัน่ใจว่าผูน้ าสโมสรเขา้ใจว่า สมาชกิทุกคนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าบ ารุงสโมสร ภาคและโรตารี
สากล สมาชกิโรตารทีุกคนจ่ายค่าบ ารุงโรตารสีากลจ านวนเท่ากนั แต่ค่าบ ารุงสโมสรและค่าบ ารุงภาคจะ
แตกต่างกนัออกไป 
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ค่าบ ารงุโรตารีสากล  

ค่าบ ารุงทีจ่่ายใหโ้รตารสีากลท าใหพ้นักงานของโรตารสีามารถ
สนับสนุนสโมสรทัว่โลกได ้สมาชกิสโมสรโรตารจี่ายเงนิคา่
บ ารุง 35.00 เหรยีญต่อครึง่ปี ในปี 2021-22 และจ านวน 35.50 
เหรยีญต่อครึง่ปีในปี 2022-23  

 

สมาชกิสโมสรโรทาแรคท์จะเริม่จ่ายค่าบ ารุงใหโ้รตารใีนเดอืน
กรกฎาคม 2022 และจะยกเลกิค่าธรรมเนียมการรบัรองสโมสร 
50.00 เหรยีญ ในเวลานัน้ 

 

ค่าบ ารงุสโมสร 

ค่าบ ารุงสโมสรของแต่ละสโมสรจะแตกต่างกนัไปและเป็น
ค่าใชจ้่ายส าหรบัสถานทีป่ระชุม อาหาร ป้ายชื่อ และค่าใชจ้่าย
อื่นๆ ของสโมสร ท่านสามารถช่วยสโมสรใหมใ่หเ้ปิดบญัชี
ธนาคารเพื่อจดัการการเงนิของสโมสร 

 

ค่าบ ารงุภาค 

ค่าบ ารุงภาคแตกต่างกนัไปในแต่ละภาค และเป็นใชจ้่าย
ส าหรบังานกจิกรรมและบรกิารต่าง ๆ ของภาค 

 

การสนับสนุนของภาค 

ท าใหม้ัน่ใจว่าสโมสรใหม่รูว่้ามกีารสนับสนุนจากภาคส าหรบั
พวกเขา เช่น 

 

• เชญิผูน้ าและสมาชกิสโมสรมาร่วมการอบรมภาคประจ าปี (DTA) เพื่อทีพ่วกเขาจะสามารถเป็นเครอืข่าย
กบัสมาชกิอื่น และเรยีนรูเ้กี่ยวกบัโรตารแีละทรพัยากรของโรตาร ี

• เชื่อมโยงผูน้ าสโมสรกบัประธานคณะกรรมการของภาคซึ่งสามารถใหข้อ้มูลในระดบัภูมภิาคเกี่ยวกบั
โอกาสต่าง ๆ มากมายของโรตาร ีซึ่งรวมทัง้ขอ้ก าหนดของภาคในการสมคัรขอรบัทุนสนับสนุนของ 
โรตาร ีและเรยีนรูก้ฎหมายทอ้งถิน่หรอืกฎหมายแห่งชาต ิเมื่อสโมสรมสี่วนเกี่ยวขอ้งในโปรแกรมเยาวชน
แลกเปลีย่น 

• เสนอชื่อบุคคลทีใ่หก้ารสนับสนุนจากภาคเพื่อช่วยเกี่ยวกบัประเดน็ของเทคโนโลย ีเช่น การจดัระบบการ
ประชุมหรอืกจิกรรมออนไลน์ 

• ท าใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิสโมสรใหม่บอกรบัการสื่อสารต่าง ๆ จากภาครวมทัง้นิตยสารโรตาร ี
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ช่วยสโมสรใหมใ่นการรายงานชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรที ่My Rotary เพื่อใหพ้วกเขาไดร้บัขอ้มูลทีส่ าคญัซึง่เกี่ยวขอ้ง
กบับทบาทหน้าที ่แจง้ใหท้ราบว่าภาคจะมกีารอบรมเจา้หน้าทีส่โมสรเมื่อใด และแนะน าพวกเขาเกี่ยวกบั
หลกัสูตรต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบับทบาทหน้าทีท่ี ่Learning Center ของโรตาร ี
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บทที ่5 

การวางแผนเพื่ออนาคต 
 
สโมสรใหมท่ีต้่องการเตบิโตและเจรญิรุ่งเรอืงต้องมแีผนการส าหรบัอนาคต ผูน้ าสโมสรควรคดิเกี่ยวกบัวธิกีารที่
จะดงึดูดสมาชกิต่อไป และค านึงถงึกจิกรรมและโครงการทีส่มาชกิต้องการท า เมื่อนัน้ จงึจะสามารถท าใหม้ัน่ใจ
ไดว่้าผูน้ าในอนาคตพรอ้มทีจ่ะท าใหส้โมสรก้าวไปขา้งหน้าต่อไปไดโ้ดยการจดัการอบรมและแผนการสบืทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) 
 
การก าหนดเป้าหมาย 

ก่อนทีผู่น้ าสโมสรใหม่จะก าหนดเป้าหมาย ต้องใหท้ัง้สโมสรคดิถงึสิง่ทีพ่วกเขาอยากจะใหส้โมสรเป็นในช่วงเวลา 
5 ปี 10 ปีหรอืแมแ้ต่ 20 ปี พวกเขาหวงัว่าจะประสบความส าเรจ็อะไรบา้ง? ต้องการใหส้มาชกิคดิอย่างไร
เกี่ยวกบัสโมสร? และจะรูไ้ดอ้ย่างไรว่าประสบความส าเรจ็แลว้? 

 

เมื่อสมาชกิมวีสิยัทศัน์เกี่ยวกบัสโมสร พวกเขาสามารถพฒันาแผนกลยุทธซ์ึ่งมเีป้าหมายระยะสัน้และระยะยาว 
ใหผู้น้ าสโมสรกรอกเป้าหมายที ่Rotary Club Central และรายงานความส าเรจ็ไดต้ลอดทัง้ปี สโมสรทีบ่รรลุ
เป้าหมายไดม้ากกว่าครึง่หนึง่จะไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณของโรตาร ีซึง่เป็นเกยีรตสิงูสุดทีส่โมสรจะสามารถ
ไดร้บั 

 

ถงึแมว่้าโรทาแรคเทอรจ์ะไมส่ามารถเขา้ถงึ Rotary Club Central ได ้แต่พวกเขายงัสามารถก าหนดเป้าหมาย
และตดิตามความก้าวหน้าเพื่อการไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณของโรตารสี าหรบัสโมสรโรทาแรคทไ์ด ้

 

 
 

เป้าหมายสมาชิกภาพ 

เป้าหมายสมาชกิภาพควรจะรวมถงึ การท าใหส้มาชกิปัจจุบนัมสี่วนเกี่ยวขอ้ง และการดงึดูดสมาชกิใหม่ 
ส่งเสรมิใหส้มาชกิสรา้งแผนสมาชกิภาพ เพื่อท าเอกสารเกี่ยวกบัเป้าหมายของสโมสร การใหโ้อกาสในการเป็น
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ผูน้ า การใหชุ้มชนมสี่วนเกี่ยวขอ้งในกจิกรรมต่างๆ และการตดิตามสมาชกิมุ่งหวงัควรจะเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนงาน  

 

การเสนอโอกาสในการเป็นผู้น า 
จดัใหส้มาชกิท าหน้าทีใ่นคณะกรรมการบรหิารโครงการ หรอืมบีทบาทผูน้ าอื่น สมาชกิยงัสามารถ เรยีนรู้
หลกัสูตรการเป็นผูน้ าของ Toastmaster International ได ้

 

จดังานเพื่อชุมชน 

ส่งเสรมิใหส้โมสรจดังานเพื่อชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองโรตารี และช่วยใหผู้ท้ีม่ไิด้
เป็นสมาชกิไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัสโมสร 

 

จดัการ MEMBERSHIP LEADS 

ท าใหม้ัน่ใจว่าผูน้ าสโมสรใหม่รูว้ธิกีารจดัการกบัผูส้มคัรมุง่หวงัทีไ่ดร้บัมอบหมายผ่านเมนู Manage 
Membership Leads 

 

การวางแผนงานโครงการ 
สมาชกิส่วนใหญ่เขา้ร่วมในโรตารเีพื่อท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในชุมชนของพวกเขา ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องส าคญั
ทีส่โมสรใหม่จะต้องเริม่ต้นวางแผนงานโครงการอย่างรวดเรว็ เพื่อท าใหส้มาชกิยงัคงมคีวามสนใจต่อไป 
ส่งเสรมิใหส้มาชกิเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการจดัและด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์โดยการใชท้รพัยากรวฏัจกัรของ
โครงการ (Project Life Cycle) 
 

สโมสรอุปถมัภ์และสโมสรอื่นในพืน้ทีส่ามารถเชญิชวนสโมสรใหมใ่หท้ างานร่วมกบัพวกเขาใน โครงการและการ
หาทุน ท่านจะท าใหส้มาชกิมสี่วนเกี่ยวขอ้งในกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ได ้ในขณะทีช่่วยใหพ้วกเขาไดเ้รยีนรู้
เกี่ยวกบัวธิกีารวางแผนงานและจดักจิกรรมเหล่านัน้ 
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การเป็นพี่เล้ียง 
ลองคดิเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงสมาชกิใหม่กบัพีเ่ลี้ยงจากสโมสรอื่นหรอืในชุมชน พวกเขายงัสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ของตนเองและความเชีย่วชาญในการเป็นผูน้ า การวางแผนโครงการและอื่น ๆ ผูส้นับสนุนสโมสร
ใหมส่ามารถเป็นพีเ่ลี้ยงไดด้ว้ย 

 

การวางแผนงานการสืบทอดต าแหน่ง 
ผูน้ าสโมสรเปลีย่นแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ ท าใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิสโมสรมคีวามพรอ้มส าหรบับทบาทผูน้ าโดย
การเสนอโอกาสในการพฒันาแก่พวกเขาตลอดทัง้ปี เช่น โอกาสในการท าหน้าทีใ่นคณะกรรมการวางแผนงาน
การประชุมหรอืงานกจิกรรมต่าง ๆ และฝึกปฏบิตัทิกัษะในแนวทางอื่น ๆ ท่านสามารถช่วยสโมสรใหมใ่นการ
พฒันาแผนการสบืทอดต าแหน่ง ซึง่จะช่วยเตรยีมผูน้ าสโมสรทีจ่ะเขา้มารบัหน้าทีส่ าหรบับทบาทและหน้าที่
ความรบัผดิชอบใหม ่และช่วยพวกเขาใหท้ างานต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายของสโมสร 

 

 

 

 

  

 

 

 

การสนับสนุนสง่เสรมิและการเสนอแนะแนวทางใหแ้ก่สโมสรใหมใ่นช่วง 2-3 ปีแรก เป็นการใหโ้อกาสทีด่ทีีสุ่ด
แก่พวกเขาทีจ่ะประสบความส าเรจ็ การสนับสนุนของท่านสามารถช่วยใหพ้วกเขาเตบิโตขึน้ได ้

 
 
 
 
 
 





 

 


