
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเริ่มตน้สโมสร 
STARTING A CLUB 
 

TH-921(221) 
ศูนยโรตารีในประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสอืการเริม่ต้นสโมสรเล่มน้ีแปลจากหลกัสตูร Starting a Club ซึ่งเป็นหลกัสตูร

ออนไลน์บนเวบ็ไซต ์Rotary.org  ถงึแมว้า่คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของ

ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและทบทวนอยา่งละเอยีดแลว้  คณะกรรมการฯ ไม่

สามารถทีจ่ะรบัรองความสมบูรณ์ของหนงัสอืเล่มน้ีได ้ หากมขีอ้ความใดไมช่ดัเจน ขอให้

อา้งองิไปยงัหลกัสตูร Starting a Club ในส่วน Learning Center บนเวบ็ไซต ์Rotary.org 
 

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย 

กนัยายน 2564 



 

 

คาํอธิบาย 
ผูค้นเขา้รว่มในโรตารซีึง่เป็นเครอืขา่ยทีไ่ม่ยุง่เกีย่วกบัการเมอืงของผูแ้กไ้ขปัญหาทัว่โลก เพื่อทาํใหชุ้มชนดขีึน้ 

เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อเชื่อมโยงกบัผูอ้ื่นใกล ้ๆ ตวัและทัว่โลก หลายคนมสี่วนเกีย่วขอ้งโดยการเขา้รว่ม

หน่ึงในสโมสรนบัหมืน่สโมสร แต่ท่านอาจจะตอ้งการเริม่ตน้สโมสรโรตารหีรอืสโมสรโรทาแรคท ์อาจจะเป็นดว้ย

การไมม่สีโมสรอยูใ่นพืน้ทีข่องท่านหรอื สโมสรทีอ่ยูใ่กลก้บัท่านมกีารประชุมในช่วงเวลาทีไ่มส่ะดวก บางทท่ีาน

อาจจะเป็นสมาชกิอยูแ่ลว้และตอ้งการเริม่ตน้สโมสรอกีสโมสรหน่ึงเพราะเหน็ว่าเมอืงของท่านหรอืชุมชนอื่น 

อาจจะไดร้บัประโยชน์จากการมโีรตารมีากขึน้ ไมว่่าท่านวางแผนจะเขา้รว่มสโมสรใหมด่ว้ยตวัเองหรอืไมก่ต็าม 

หรอืบางท ีท่านอาจจะมคีวามคดิเกีย่วกบัประเภทของสโมสรทีแ่ตกต่างออกไป ไมว่่าเหตุผลในการเริม่ตน้

สโมสรของท่านคอือะไร หลกัสตูรน้ีจะแสดงถงึวธิกีารปฏบิตั ิ
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บทที ่1  

รูว่้าควรจะคาดหวงัอะไรบา้ง 
 

การเริม่ตน้สโมสรใหมเ่ป็นความพยายามทีต่อ้งใชค้วามปรารถนาอยา่งแรงกลา้ ตอ้งใชเ้วลาในการวางแผน และ

ความเสยีสละ กระบวนการจะดําเนินไปไดอ้ย่างราบรืน่ทีสุ่ดหากท่านไดร้วบรวมทมีงานทีม่คีวามมุ่งมัน่ซึง่มี

ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้เช่นเดยีวกบัท่าน และมปีระสบการณ์และทกัษะความชํานาญทีห่ลากหลาย 
 

 

เราไดส้อบถามผูค้นถงึสิง่ทีพ่วกเขา

ปรารถนาจะรูก่้อนทีเ่ริม่ตน้กระบวนการ

การเริม่ตน้สโมสร และไดร้บัคาํตอบดงัน้ี 

 

 

ฉนัหวงัวา่ฉนัจะรูว้่าสามารถพดูคุยกบัพนกังานของหน่วยงานสนบัสนุน

สโมสรและภาคก่อน พวกเขาแนะนําเกี่ยวกบักระบวนการและขอใหฉ้นั

ปรกึษากบัผูว้่าการภาค เมือ่ฉนัตดิขดัในช่วงใดช่วงหน่ึงในกระบวนการ 

พวกเขากส็ามารถช่วยแกไ้ขได ้

 

 

 

 
ฉนัหวงัวา่จะมหีุน้ส่วนทีช่่วยทาํงานบางส่วน

ก่อนหน้าน้ี มคีวามกดดนัมากในการเป็น      

ผูต้ดิต่อหลกั 

 ฉนัเรยีนรูว้า่มนัเป็นเรือ่งสาํคญัทีจ่ะดําเนินการอยา่ง

รวดเรว็เมือ่เริม่ตน้สโมสร หากทอดเวลาออกไป คุณ

อาจจะสญูเสยีแรงกระตุ้นและสมาชกิใหม่ 
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ทาํการศึกษาวิจยั 

ในการทีจ่ะคน้พบว่าสโมสรประเภทใดทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในชุมชนของท่าน ท่านจาํเป็นจะตอ้งทําการศกึษา

วจิยัเลก็น้อย ใชเ้วลาในการสาํรวจพืน้ทีแ่ละพดูคุยกบัโรแทเรยีน โรทาแรคเทอร ์และสมาชกิทีค่าดหวงัเพื่อ

ตดัสนิใจว่า สโมสรประเภทใดทีผู่ค้นอยากจะเขา้รว่มและประเภทใดทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สมาชกิที่

คาดหวงัและคนอื่น ๆ ในพืน้ทีต่อ้งการอะไร ใชข้อ้มลูเหล่าน้ีเพื่อสรา้งสโมสรทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและน่าสนใจ และ

สามารถทําใหเ้กดิผลกระทบอยา่งยัง่ยนื อ่านคาํแนะนําต่อไปน้ีเพื่อเรยีนรูใ้หม้ากขึน้ 

 
 
สถิติประชากรของชมุชน 
 

 

ศกึษาสถติปิระชากรของชุมชน บ่งชี้

กลุ่มทีย่งัไมม่ผีูแ้ทนในสโมสรปัจจบุนั 

ลองคดิถงึวธิกีารทีท่่านจะสามารถ

สรา้งสโมสรทีเ่สนอสภาวะแวดลอ้มที ่

ทุกคนอยูร่ว่มกนัไดม้ากกว่า และเป็น

ทีต่อ้นรบัมากขึน้ไดอ้ย่างไร 

 
  
 
สโมสรท่ีมีอยู่แล้ว 
 

 

ดสูโมสรโรตารใีนพืน้ทีแ่ละ

ประสบการณ์ทีส่โมสรเหล่านัน้มอบให้

สมาชกิ สโมสรเหล่านัน้เชญิศษิยเ์ก่า

โรตารเีขา้รว่มหรอืไม ่มวีชิาชพีใดทีย่งั

ขาดอยู ่มสีตรแีละชนกลุ่มน้อยทีเ่ป็น

ผูแ้ทนจาํนวนน้อยอยูห่รอืไม่ ลอง

คดิถงึวธิกีารทีส่โมสรใหม่จะสามารถ

ดงึดดูความสนใจแก่กลุ่มอื่น ๆ และ

นําเสนอประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง 
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ความต้องการของชมุชน 
 

 

คดิถงึสิง่ทีอ่งคก์รอื่น ๆ ในพืน้ทีม่ไิด้

นําเสนอ และสโมสรใหมอ่าจจะ

ตอบสนองความตอ้งการเหล่านัน้ได้

อยา่งไร หรอืคน้หาจดุมุง่หมายทีม่ ี

ความสาํคญัต่อชุมชนและสโมสร

สามารถทํางานเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ได ้

 
 
 
อาณาเขตของสโมสร 

 

การตดัสนิใจว่าสโมสรจะประชุมทีใ่ด มผีลต่อ

ความน่าสนใจของสโมสร สาํหรบัสโมสร 

โรทาแรคท ์ท่านจาํเป็นตอ้งตดัสนิใจว่าจะเป็น

สโมสรในมหาวทิยาลยัหรอืไม ่แลว้จงึมุง่

เป้าหมายไปทีนิ่สตินกัศกึษาเป็นส่วนใหญ่  

หรอืหากเป็นสโมสรในชุมชนตอ้งดงึดดูความ

สนใจของผูม้วีชิาชพีหนุ่มสาว เรยีนรูใ้หม้ากขึน้

เกีย่วกบัสโมสรโรทาแรคทไ์ดท้ี ่

https://www.rotary.org/en/get-

involved/rotaract-clubs 
 
 

 
 ในฐานะท่ีเป็นเครือข่ายทัว่โลกท่ีพยายามจะสร้างโลกท่ีผูค้นมา

อยู่ร่วมกนั และปฏิบติัการเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงท่ียัง่ยืน  

โรตารีให้คณุค่ากบัความหลากหลาย และยกย่องการมีส่วนร่วม

ของผูค้นทุกภมิูหลงั โดยไม่คาํนึงถึงอาย ุเผ่าพนัธุ์ เช้ือชาติ สีผิว 

ความสามารถ ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรม เพศ เพศวิถีและการบ่งช้ีเพศ 
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ทาํเคร่ืองหมาย    /    หน้าข้อความข้างล่างน้ีเพ่ือแสดงถึงความพร้อมของท่าน 
 ฉนัเขา้ใจว่าตอ้งใชเ้วลาในการก่อตัง้สโมสร แต่เราสามารถประชุมพฒันาความสมัพนัธ ์และลงมอื

ปฏบิตักิารก่อนทีส่โมสรของเราจะเป็นทางการได ้

 ฉนัเขา้ใจว่ามนัเป็นเรือ่งสาํคญัทีจ่ะตอ้งดงึดดูสมาชกิมุง่หวงัทีพ่รอ้มจะตอบแทนชุมชน และเขา้ใจถงึ    

พนัธสญัญาในเรือ่งของเวลาและการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ฉนัรูว้่าควรจะตดิต่อใครเมือ่มคีาํถามหรอืตอ้งการความช่วยเหลอื เช่น ผูว้่าการภาค หรอืพนกังานของ

หน่วยงานสนับสนุนสโมสรและภาคของโรตาร ี

 ฉนัตระหนกัดวีา่การรกัษาสโมสรใหย้ัง่ยนืตอ้งทาํงานหนกั และฉนัจะทําตามวธิปีฏบิตัทิีแ่นะนําซึง่จะทําให้

มัน่ใจว่าสโมสรจะประสบความสําเรจ็ 
 
ท่านพร้อมท่ีจะเร่ิมต้นสโมสรใหม่หรือยงั?  หากท่านใส่เคร่ืองหมาย    /    ไม่ครบทุกข้อ ท่านอาจจะต้อง

หาการสนับสนุนเพ่ิมเติม หรือมีทีมงานของสมาชิกท่ีคาดหวงัซ่ึงสามารถช่วยในการเร่ิมต้น 
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บทที ่2  

สาํรวจประสบการณส์โมสรท่ีแตกตา่งกนั 
 

เน่ืองจากสโมสรโรตารแีละสโมสรโรทาแรคทม์คีวามเป็นเอกเทศ ตราบเท่าทีท่่านดาํเนินการตามนโยบาย

พืน้ฐานของโรตาร ีท่านมอีสิระทีจ่ะสรา้งประสบการณ์ในสโมสรทีแ่ปลกใหมไ่ด ้ดคูวามตอ้งการของสมาชกิ

มุง่หวงัและชุมชนเพื่อพจิารณาว่าสโมสรประเภทใดจะเหมาะกบัพวกเขามากทีสุ่ด วสิยัทศัน์ของสโมสรใหม่ซึง่

สรา้งขึน้มาจากขอ้มลูจากสมาชกิก่อตัง้ทุกคน จะช่วยใหท่้านสรา้งสโมสรทีป่ระสบความสาํเรจ็สําหรบัทุกคน และ

ดงึดดูความสนใจสมาชกิมุง่หวงัในอนาคต 
 

ประเภทของสโมสร 
เริม่ตน้ดว้ยการพจิารณาว่าสโมสรใหมข่องท่านจะเป็นสโมสรโรตาร ีสโมสรโรทาแรคท ์หรอืสโมสรโรตารใีนเครอื  

สโมสรทุกประเภทดงักล่าวน้ี พฒันาการแกไ้ขประเดน็ปัญหาทีม่คีวามกดดนัดว้ยการเปลีย่นแปลงสิง่ใหม ่ๆ และ

มคีวามสนุกสนานไปดว้ยในขณะทีบ่ําเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชน แต่สโมสรโรทาแรคทอ์าจจะดงึดดูผูนํ้าอายนุ้อยที่

ตอ้งการพฒันาทกัษะทางดา้นวชิาชพีไดม้ากกว่า สโมสรโรตารใีนเครอืเป็นส่วนหน่ึงของสโมสรโรตารหีรอื

สโมสรโรทาแรคท ์และตอ้งการสมาชกิน้อยกว่าในการเริม่ตน้ ถงึแมว้่าสโมสรโรตารใีนเครอืแต่ละสโมสร จะเป็น

ส่วนหน่ึงทางเทคนิคของสโมสรโรตารหีรอืโรทาแรคทท์ีม่อียูแ่ลว้ แต่กม็กีารประชุมแยกต่างหากและมผีูนํ้า การ

ประชุม โครงการ และขอ้บงัคบัเป็นของสโมสรเอง 
 
ท่านต้องการสมาชิกจาํนวนเท่าใดในการเร่ิมต้นสโมสรแต่ละประเภท 

 

 

 

 

 
ทา่นตอ้งมผีูใ้หญ่ 20 คนในการ

เริม่ตน้สโมสรโรตาร ี

 ทา่นตอ้งมสีมาชกิ 8 คนในการ

กอ่ตัง้สโมสรโรตารใีนเครอื 

 สโมสรโรทาแรคทค์วรมสีมาชกิ

อยา่งน้อย 12 คนในการเริม่ตน้ 

 
 

รปูแบบของการประชุม 
ท่านตอ้งตดัสนิใจว่าสโมสรของท่านจะประชุมแบบพบปะกนั ออนไลน์ หรอืทัง้สองอยา่ง ท่านอาจจะตอ้งเสนอ

รปูแบบทีแ่ตกต่างจากสโมสรอื่นทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่เพื่อดงึดดูผูค้นทีม่องหาประสบการณ์ใหม ่ๆ 
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การประชมุแบบพบปะกนั 
สโมสรทีป่ระชุมกนัแบบพบปะกนัเพยีงอยา่งเดยีว จะดงึดดูผูท้ีเ่หน็

ว่าการมปีฏสิมัพนัธต่์อหน้ากนัเป็นส่วนสําคญัของประสบการณ์ใน

การประชุม สโมสรเหล่าน้ียงัดงึดดูผูท้ีไ่ม่นิยมการประชุมในระบบ

ออนไลน์ 

 

 

การประชมุแบบออนไลน์ 
อคีลบัหรอืสโมสรในระบบออนไลน์ประชุมกนัแบบออนไลน์เท่านัน้ 

รปูแบบการประชุมเช่นน้ีดงึดดูผูท้ีม่ภีารกจิมากมาย ซึง่รูส้กึ

สะดวกสบายกบัเทคโนโลยแีละชื่นชอบประสบการณ์ในระบบ

ออนไลน์ เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดจ้ากการประชุมในระบบออนไลน์ที ่

https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-

topic/engaging-online-meetings-person-venue-virtual  
 

 

การประชมุแบบพบปะกนัและแบบออนไลน์ 
สโมสรจาํนวนมากทีเ่สนอทางเลอืกของการประชุมทีห่ลากหลาย 

พวกเขาอาจจะประชุมแบบพบปะกนัในบางครัง้ และแบบออนไลน์

ในบางครัง้ หรอือาจจะจดัประชุมแบบพบปะกนั แต่อนุญาตให้

สมาชกิสามารถเขา้ประชุมแบบเสมอืนจรงิได ้(Virtually) ความ

ยดืหยุ่นน้ีดงึดูดสมาชกิทีม่คีวามตอ้งการในหลายรปูแบบ และได้

กลายเป็นตวัเลอืกซึง่เป็นทีนิ่ยมกนั 

 
อ่านโพสต์จากบลอ็กข้างล่างน้ี เพ่ือเรียนรู้ว่าสโมสรในพื้นท่ีหน่ึงมีปฏิกิริยาอย่างไรกบัความต้องการ

เร่งด่วนในการเปล่ียนเป็นการประชุมในระบบออนไลน์ หรือการประชุมแบบผสมผสานระหว่าง

ออนไลน์และแบบพบปะกนั และเพ่ือหาข้อมลูว่าสโมสรของท่านอาจจะประชุมในรปูแบบน้ีได้อย่างไร

ด้วย 
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  ROTARY VOICES 
 

การประชุมแบบผสมทาํให้สมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ 
โดย Patrick Eakes ผูป้ระสานงานโรตาร ีโซน 33  

 

ในพืน้ทีข่องเรา มโีรคระบาดทีแ่พรก่ระจายไปทัว่โลก เปรยีบเสมอืนแขกที ่

มาเยอืนในช่วงอาหารเยน็ซึง่ไมเ่ป็นทีต่อ้นรบั ภายในระยะเวลา 2-3 วนั

หลงัจากเกดิมผีูป่้วยโควดิ-19 ในทอ้งถิน่เป็นรายแรก สถานทีป่ระชุมของ

สโมสรโรตารขีองผมกปิ็ดตวัลง และการรวมตวัของผูค้น 50 คนหรอืมากกว่า

เป็นเรือ่งตอ้งหา้ม (สโมสรของผมมสีมาชกิมากกว่า 100 คน) 
 
อ่านโรตารี Voices เพ่ิมเติมได้ท่ีล้ิงค ์(https://blog.rotary.org/2020/08/17/hybrid-meetings-keep-all-

members-engaged/) 
 
ค่าบาํรงุ 

อยา่ลมืคดิถงึค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัรปูแบบของการประชุม การ

ประชุมแบบพบปะกนัทีร่วมมือ้อาหารจะตอ้งมคี่าบํารุงสโมสรที ่  

สงูกว่า เพื่อใหค้รอบคลุมค่าใชจ้า่ยของสถานทีแ่ละอาหาร ในทาง

ตรงกนัขา้ม ค่าบาํรงุของสโมสรแบบออนไลน์จะมเีพยีงเลก็น้อย 
 
นอกจากค่าบํารงุสโมสรแลว้ สมาชกิยงัจะตอ้งจา่ยค่าบํารงุภาคและ

ค่าบาํรงุโรตารสีากล พดูคุยกบัผูนํ้าภาคเพื่อเรยีนรูจ้าํนวนเงนิค่า

บาํรงุภาค ค่าใชจ้่ายของการเป็นสมาชกิทัง้หมดจะเป็นองคป์ระกอบ

ในการตดัสนิใจในการเขา้รว่มกบัสโมสรของสมาชกิมุง่หวงั 
 
 

รปูแบบของสโมสร 

หลงัจากทีท่่านตดัสนิใจเกีย่วกบัประเภทของสโมสรและรปูแบบของการประชุมแลว้ ควรพจิารณารปูแบบ 

(model) ต่าง ๆ ซึง่สโมสรของท่านจะดําเนินการ ลองคดิดวู่า ท่านตอ้งการใหส้โมสรใหม่มอีะไรบา้งทีจ่ะนําเสนอ

แก่สมาชกิ ตวัอยา่งเช่น สโมสรอาจจะเน้นความสําคญัในความสนใจทีม่รีว่มกนัหรอืเป้าประสงคเ์ฉพาะเรือ่ง 

หรอือาจจะเป็นสโมสรทีป่ระกอบดว้ยอดตีผูร้ว่มในโปรแกรมโรตาร ีหรอืลกูจา้งของบรษิทัแห่งหน่ึง 

 

ดขูอ้คดิเหน็บางประการขา้งล่างน้ีซึง่จะใหแ้รงบนัดาลใจ ท่านสามารถเลอืกหน่ึงในความคดิเหน็เหล่านัน้ หรอื

ออกแบบประสบการณ์ของท่านเอง จงจาํไวว้่า ตอ้งใหส้มาชกิก่อตัง้มสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 

 

 

 
ค่าบาํรุงสาํหรบัสโมสรในปี 2021-22 เป็น

เงนิ 35 เหรยีญสหรฐัต่อครึง่ปี ในปี 2022-23 

เป็นเงนิ 35.50 เหรยีญสหรฐัต่อครึง่ปี 

สมาชกิสโมสรโรทาแรคทจ์ะเริม่จ่ายค่าบาํรุง

ใหแ้ก่โรตารสีากลในเดอืนกรกฎาคม 2022 

http://blog.rotary.org/
http://blog.rotary.org/�
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ตวัอย่างแบบจาํลองสโมสร 

 

สโมสรแบบดัง้เดิม (Traditional Clubs) 

สโมสรโรตารแีบบดัง้เดมิมกัจะไมม่จีดุเด่นพเิศษ หรอืการเน้น

ความสาํคญัใด ๆ และมกัจะจดัการประชุมซึง่มผีูบ้รรยายและ       

มือ้อาหาร สมาชกิมกัจะสงัสรรคก์นัก่อนหรอืหลงัการประชุม          

การเลอืกโครงการบําเพญ็ประโยชน์มาจากความตอ้งการของ   

ชุมชน การประชุมประเภทน้ีดงึดดูผูท้ีใ่หคุ้ณค่ากบัการสาน

สมัพนัธ ์โอกาสในการบําเพญ็ประโยชน์ และสิง่ทีท่ําสบืทอดกนัมา 

 

 

สโมสรพาสปอรต์ (Passport Clubs) 
สโมสรพาสปอรต์อนุญาตใหส้มาชกิเขา้รว่มประชุมและบําเพญ็

ประโยชน์กบัสโมสรโรตารอีื่น ๆ ได ้ตราบเท่าทีเ่ขา้ประชุมใน

สโมสรของตนตามจาํนวนครัง้ทีร่ะบุเฉพาะในแต่ละปี สโมสร

เหล่าน้ีเน้นความสําคญัของการมสี่วนรว่มในการบําเพญ็

ประโยชน์ และดงึดดูผูท้ีเ่ดนิทาง หรอืชื่นชอบการทดลอง

สโมสรหลายรปูแบบ และการพบปะกบัผูค้นใหม ่ๆ 

 

 

สโมสรคอรป์อเรท (Corporate Clubs) 
สโมสรคอรป์อเรทก่อตัง้ขึน้ในสถานทีท่ํางาน และสมาชกิส่วน

ใหญ่เป็นลกูจา้งขององคก์รหรอืบรษิทัแห่งเดยีวกนั สโมสร

เหล่าน้ีใหค้วามสะดวกแก่สมาชกิทีไ่ม่มเีวลาในการประชุม ก่อน

หรอืหลงัวนัทาํงาน และผูท้ีต่อ้งการบาํเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชน

รว่มกบัเพื่อนรว่มงาน แต่ละบุคคลจะเป็นสมาชกิของสโมสร 

มใิช่องคก์ร 

 

 

สโมสรท่ีเน้นประเดน็การแก้ไขปัญหาเป็นหลกั 
(Cause-based Clubs) 
สมาชกิของสโมสรทีเ่น้นประเดน็การแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั     

มคีวามปรารถนาเกีย่วกบัเป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึง เช่น 

สิง่แวดลอ้มหรอืการศกึษา และเน้นความพยายามในการ

บาํเพญ็ประโยชน์ไปทีเ่รือ่งนัน้ ๆ ลกัษณะของสโมสรน้ีจะดงึดดู

ผูท้ีต่อ้งการสานสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นทีม่จีติใจเหมอืนกนั  และใน

ขณะเดยีวกนั ไดจ้ดัการกบัปัญหาเฉพาะเรือ่ง (พงึสงัเกตว่า

ความคดิรเิริม่ของสโมสรตอ้งไมใ่ช่การส่งเสรมิความเชื่อทาง

ศาสนาหรอืประเดน็ทางการเมอืง) 
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สโมสรท่ีมีศิษยเ์ก่าเป็นหลกั (Alumni-based Clubs) 
สโมสรทีม่ศีษิยเ์ก่าเป็นหลกัก่อตัง้ขึน้สาํหรบัหรอืโดยอดตีผูร้ว่ม

โปรแกรมโรตาร ีสโมสรน้ีจะดงึดดูศษิยเ์ก่าซึง่ไดร้บัแรงบนัดาล

ใจจากประสบการณ์ในโรตาร ีและตอ้งการใหค้นืกลบัแก่ชุมชน

ผ่านโรตาร ี

 
 

 

สโมสรซ่ึงมีความสนใจเป็นหลกั (Interest-based 

Clubs) 
สโมสรซึง่มคีวามสนใจเป็นหลกัใหป้ระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความสนใจเฉพาะเรือ่ง เช่น การพฒันาวชิาชพี สโมสรประเภท

น้ีดงึดดูความสนใจสมาชกิทีต่อ้งการจะบาํเพญ็ประโยชน์แก่

ชุมชนรว่มกบัผูท้ีม่คีวามสนใจในเรือ่งทีเ่หมอืนกนั 

 
 

 

สโมสรระหว่างประเทศ (International-based 

Clubs) 
สโมสรระหว่างประเทศแตกต่างกนัไปในแต่ละรปูแบบ แต่

โดยมากแลว้ สมาชกิจะเป็นชาวต่างชาตซิึง่ใชภ้าษาอื่น 

นอกเหนือไปจากภาษาของประเทศทีป่ระชุมกนั สโมสร

ระหว่างประเทศอาจจะเป็นสโมสรทีป่ระชุมในระบบออนไลน์

และหาสมาชกิจากประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ 

 
 

 
“การช่วยก่อตัง้สโมสรโรตารเีครอืขา่ยการเสรมิสรา้งพลงัแก่สตร ี(Rotary Club of  Network For  

Empowering Women) สอนใหผ้มรูว้่าเป็นเรือ่งเกีย่วกบัความปรารถนาของสมาชกิ ไมใ่ช่ของผม  

และมนัจะเป็นการดทีีสุ่ดทีใ่หพ้วกเขาตดัสนิใจว่าจะประชุมเมือ่ใด ทีไ่หน อยา่งไร  

เราไมค่วรจะกาํหนดกฎเกณฑข์องสโมสรตามประเพณขีองเราแก่พวกเขา  

แต่เราควรจะยอมรบัในวฒันธรรมของเขา” 
 

Tom Gump, Innovative Club Advocate,  

Rotary Club of Edina/Morningside, Minnesota, USA 
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รบัฟังสมาชิกมุ่งหวงั 
เมือ่พดูคุยกบัสมาชกิมุง่หวงั ตรวจสอบว่าพวกเขามคีวามปรารถนาในเป้าหมายหรอืความสนใจในเรือ่งใด

หรอืไม ่พวกเขาเป็นผูท้ีเ่กษยีณอายกุารทาํงานหรอืผูม้วีชิาชพีทีเ่พิง่จะเริม่ตน้ทํางานหรอืไม ่พวกเขาตอ้งการที่

จะมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัโลก หรอืทาํใหค้รอบครวัมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัในบางสิง่บางอยา่งทีม่คีวามหมายทีบ่า้น

หรอืไม ่ขอ้มลูเหล่าน้ีจะช่วยท่านในการสรา้งประสบการณ์โรตารทีีต่รงประเดน็และดงึดดูความสนใจ 
 
เลือกแบบอย่างสโมสรท่ีดึงดดูความสนใจสมาชิกมุ่งหวงัมากท่ีสดุ จากประสบการณ์สโมสรท่ีได้เรียนรู้

มาแล้ว 

 ก) สโมสรซึง่มคีวามสนใจ

เป็นหลกั 

ข) สโมสรทีเ่น้นประเดน็  

การแกไ้ขปัญหาเป็นหลกั 

1) สมาชกิมคีวามสมัพนัธก์บัประเทศหรอืภมูภิาค

เฉพาะพืน้ที ่

  

2) สมาชกิตอ้งการฝึกปฏบิตักิารพดูในทีส่าธารณะ   

3) สมาชกิตอ้งการทําเรือ่งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มให้

มากขึน้ 

  

4) สมาชกิตอ้งการพดูภาษาอื่น   

5) สมาชกิตอ้งการเป็นผูนํ้าธุรกจิทีด่กีว่าเดมิ   

6) สมาชกิตอ้งการมสี่วนเกีย่วขอ้งในโครงการน้ํา   

7) สมาชกิตอ้งการทําโครงการบาํเพญ็ประโยชน์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็เฉพาะเรือ่ง 

  

8) สมาชกิห่วงใยผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน   

 
 
 

 
คาํตอบ 

 
1) ก          2) ก          3) ข          4) ก 

 
5) ก          6) ข          7) ข          8) ข 
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คาํแนะนําในการตัง้คาํถามท่ีถกูต้อง 

เมือ่พดูคุยกบัสมาชกิมุง่หวงัตอ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะตอบคาํถามเชญิชวนภายใน 30 วนิาทต่ีอคาํถามทีว่่า “โรตารี

คอือะไร” พวกเขาอาจจะเคยไดย้นิเกี่ยวกบัโรตาร ีแต่อาจจะไมรู่ว้่าสโมสรปฏบิตักิารเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลง

ในทางทีด่ไีดอ้ยา่งไร 

 

หลงัจากนัน้ จงึถามคําถามเพื่อเรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกี่ยวกบัพวกเขา ชุมชน และลกัษณะของสโมสรทีท่่านควรจะ

วางแผนงาน 

• ท่านคดิว่าชุมชนของเราทาํอะไรไดด้ ีอะไรทีจ่ะทําใหด้ขี ึน้ไดบ้า้ง? 
• มคีวามตอ้งการอะไรบา้งของชุมชนทีย่งัไม่ประสบความสาํเรจ็? ประเดน็ใดทีเ่ราควรจะตระหนกัถงึบา้ง? 
• ท่านเคยมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัชุมชนอยา่งไรบา้งใน 3 ปีทีผ่่านมา? ท่านเหน็ตวัเองมสี่วนเกีย่วขอ้งในโรตารี

อยา่งไรบา้ง? 

• เราจะหาผูท้ีส่นใจเป็นอาสาสมคัรในชุมชนไดอ้ย่างไร? 

• ท่านมคีาํถามหรอืความคดิเหน็อยา่งอื่นอะไรบา้ง? 

 

สโมสรโรตารสีามารถเสนอแนวทางทีห่ลากหลายในการมสี่วนรว่ม หากสมาชกิมุง่หวงักําลงัมองหาบางอย่างที่

สโมสรของท่านมไิดเ้สนอให ้ควรเชื่อมโยงพวกเขากบัผูนํ้าภาคซึง่สามารถช่วยพวกเขาในการหาสโมสรทีม่ ี

ขอ้เสนอทีพ่วกเขาตอ้งการ 
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บทที ่3  

การหาสมาชิกและผูส้นบัสนุน 
 
การหาสมาชกิใหเ้พยีงพอมกัจะเป็นความทา้ทายทีย่ ิง่ใหญ่ในการเริม่ต้นสโมสรใหม ่ท่านสามารถทํางานใหง้่าย

ขึน้โดยการจดัทาํสารสําคญั (message) ทีส่ื่อออกไปถงึสมาชกิมุง่หวงั โดยการใชส้ื่อหลากหลายชนิดเพื่อใหถ้งึ

สมาชกิมุง่หวงั และไดร้บัการสนบัสนุนจากโรตารแีละชุมชน ขอ้คดิเหน็ขา้งล่างเป็นคาํแนะนําจากสโมสรที่

ประสบความสําเรจ็ในการหาสมาชกิและการสนบัสนุน 

 

การพฒันาสารสาํคญั 
ผูค้นเขา้รว่มกบัโรตารเีพื่อทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในชุมชนของพวกเขาและชุมชนทัว่โลก เพื่อเชื่อมโยงกบั

ผูค้นทีม่คีวามปรารถนาอยา่งยิง่ยวดในการบาํเพญ็ประโยชน์เหมอืน ๆ กนั และเพื่อโอกาสในการเป็นผูนํ้า ตอ้ง

แสดงใหเ้หน็การเปิดกวา้งของโรตารแีละความน่าสนใจโดยการพดูคุยเกีย่วกบัประสบการณ์ทีส่มาชกิจะไดร้บั 

และสิง่ทีส่โมสรสามารถทาํใหก้บัสมาชกิและชุมชน  

 

จดัทําคาํพดูทีว่่า “โรตารคีอือะไร” ใน 30 วนิาทสีาํหรบัผูท้ีไ่มคุ่น้เคยกบัโรตาร ีใชจ้นิตนาการว่าท่านกําลงั

สรา้งสรรคก์ารโฆษณาสโมสร เน้นความสาํคญัถงึประโยชน์ของการเป็นสมาชกิ รวมทัง้โอกาสในการใหค้นืกลบั

สู่สงัคม การพบผูค้นใหม ่ๆ และแบ่งปันความสนใจกนั 

 

 
สอบถามคนทีไ่ดพ้บปะและรูจ้กัเกีย่วกบัความสนใจทีจ่ะมา

เป็นสว่นหนึง่ของโรตาร ีหรอืโรทาแรคท ์

พดูคยุกบัผูค้นท่ีรู้จกั 
พดูคยุกบัมติรสหาย เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนบา้น

เกีย่วกบัโรตาร ีคน้หาผูท้ีต่อ้งการจะใหค้นืกลบัและ

เชื่อมโยงกบัผูอ้ื่น สอบถามพวกเขาเกีย่วกบัความ

สนใจ และบอกเล่าถงึสิง่ทีโ่รตารสีามารถเสนอให ้

พวกเขาได ้แลว้จงึเชญิมาเป็นส่วนหน่ึงในการสรา้ง

สโมสรใหม ่
 

 

ใช้ส่ือท่ีมีความหลากหลาย 
การส่งเสรมิสโมสรใหมใ่นช่องทางทีห่ลากหลายจะช่วยใหท่้านดงึดดูกลุ่มคนไดห้ลากหลายมากขึน้ดว้ย 

ตวัอยา่งเช่น เมือ่ท่านส่งเสรมิแก่คนหนุ่มสาว ใหโ้พสตใ์บปลวิ (flyers) ในทีซ่ึง่พวกเขาอยูร่วมกนั มหาวทิยาลยั 

ศูนยก์ลางชุมชน ศาสนสถานและทีต่ ัง้สาํนกังานเป็นเพยีง 2-3 สถานทีท่ีท่่านควรจะพจิารณา ท่านตอ้งเขา้ถงึ

กลุ่มคนทีห่ลากหลายเพื่อทําใหม้ัน่ใจว่าสโมสรของท่านมคีวามตรงประเดน็และยัง่ยนื 
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ส่ือทางสงัคม 
สื่อทางสงัคมกระจายขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็และงา่ยดายใน

กลุ่มคนขนาดใหญ่ทีม่คีวามหลากหลาย การมบีญัชสีื่อทาง

สงัคมสาํหรบัสโมสร และแทก็ (Tag) ผูอ้ื่นจะทาํใหท่้าน

สามารถแบ่งปันโพสตข์องท่านได ้อยา่ลมืทีจ่ะใส่ลงิค์

เพื่อใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ เพื่อใหส้มาชกิมุง่หวงัทราบว่าเขาจะ

มสี่วนรว่มไดอ้ยา่งไร 

 
  
ส่ือในท้องถ่ิน 
ท่านไมต่อ้งมสีารตราตัง้สโมสรเพื่อจดังานกจิกรรมต่าง ๆ  เมือ่

จดักจิกรรม  จงจาํไวว้่าตอ้งเชญิหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร รายการ

ทวีแีละสื่ออื่น ๆ เพื่อนําเสนอขา่วสาร หากพวกเขาไมส่ามารถ

เขา้รว่มงานได ้ใหส้่งรปูภาพและรายละเอยีดของกจิกรรมไป

พรอ้มกบัขอ้มลูการตดิต่อ มอบเอกสารอุปกรณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็

ถงึผลกระทบทีโ่รตารทีําทัว่โลก 
 

 

 

ความสมัพนัธก์บัชุมชน 
บอกกล่าวแก่มติรสหายและผูร้ว่มงานเกีย่วกบัโรตาร ีผูท้ีม่ ี

ความสมัพนัธก์บัสมาชกิแลว้มกัจะเป็นสมาชกิเองมากกว่า 

ตดิต่อกบันายจา้ง กลุ่มผูม้วีชิาชพีทางธุรกจิ และผูนํ้าในเมอืง

ซึง่สามารถนําความสนใจมาสู่สโมสรทีท่่านกําลงัเริม่ตน้ 

 

ขอให้สโมสรท่ีมัน่คงแล้วช่วยในการส่งเสริม

สโมสรใหม ่
แจง้เรือ่งสโมสรใหมแ่ก่สโมสรโรตารแีละสโมสรโรทาแรคท ์

อื่น ๆ พวกเขาอาจจะรูจ้กัสมาชกิมุง่หวงัทีก่ําลงัมองหาสโมสร 

ทีเ่หมอืนกบัสโมสรของท่าน  
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ผู้นําชุมชนและผูมี้วิชาชีพ 
มองหาผูนํ้าทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ในโครงการต่าง ๆ ของชุมชน 

และเชญิพวกเขาใหเ้ขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้ง สอบถามว่าพวกเขา

รูจ้กัคนอื่น ๆ ทีอ่าจจะสนใจในการทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ในทางทีด่บีา้งหรอืไม ่ผูม้วีชิาชพีในชุมชนอาจจะมองหาโอกาส

ในการใหค้นืกลบัแก่ชุมชน 

 

หาผู้สนับสนุน 
นอกเหนือจากการหาสมาชกิสาํหรบัสโมสรใหมแ่ลว้ท่านยงัตอ้งหาผูส้นบัสนุนดว้ย  ในการเริม่ตน้สโมสรใหม ่มี

งานตอ้งทํามากมาย ระบบการสนับสนุนซึง่รวมถงึผูท้ีม่ปีระสบการณ์และความสมัพนัธ ์เป็นเรือ่งทีม่คีวามสาํคญั

ยิง่ต่อความสาํเรจ็ 

 

เรียนรู้ว่าใครจะสามารถช่วยท่านได้จนจบกระบวนการเร่ิมต้นสโมสรโรตารี 
 

 

 

 
 
พนกังานของหน่วยงานสนบัสนุนสโมสรและภาค 

สามารถตอบคาํถามเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตั ิชว่ยใน

การแกไ้ขปัญหาทีท่า้ทาย และเชือ่มโยงทา่นกบัผูนํ้า

ทีม่ปีระสบการณ์ในภาค หากมเีจา้หน้าทีส่มาชกิภาพ

ในภมูภิาคของทา่น ควรทาํงานรว่มกบัพวกเขาเพือ่

พฒันากลยทุธส์มาชกิภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

 สโมสรใหมต่อ้งการการสนบัสนุนและการอนุมตัิ

เหน็ชอบของภาค  ดงันัน้ การตดิต่อกบัผูว้่าการภาค

ตัง้แต่เริม่กระบวนการจงึเป็นเรือ่งสาํคญั หากทา่นไม่

รูจ้กัผูนํ้าภาค ควรตดิต่อกบัหน่วยงานสนบัสนุน

สโมสรและภาค (CDS) 



การเริม่ตน้สโมสร     |     15 

 

 

 
การมสีโมสรอืน่อกีหนึ่งสโมสรเพือ่ชีแ้นวทางใหท้า่น

มไิดเ้ป็นขอ้กาํหนด แต่ไดม้กีารแสดงใหเ้หน็แลว้ว่า

สามารถเพิม่ความสาํเรจ็ของสโมสรใหมถ่งึรอ้ยละ 20  

สโมสรทีต่ัง้มัน่แลว้สามารถชว่ยทา่นในการวางแผน

งานและโครงสรา้งของสโมสร รวมทัง้เป็นพีเ่ลีย้งให้

ตลอดกระบวนการ 

 ผูว้่าการภาคมกัจะแต่งตัง้ทีป่รกึษาสโมสรใหม ่ที่

ปรกึษาเหล่านี้เป็นโรแทเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ซึง่จะ

สนบัสนุนความพยายามของท่านตัง้แต่เริม่ตน้จนจบ 

และมกัจะทาํหน้าทีเ่ป็นผูใ้หค้าํแนะนําหรอืพีเ่ลีย้ง

สาํหรบัสโมสรใหม ่ บางภาคเรยีกพวกเขาว่า         

ผูป้กป้องสโมสรใหม ่(New Club Champions) 
 

 

 

 
ประธานสมาชกิภาพของภาคจะอาํนวยการและ

สนบัสนุนการพฒันาสโมสรใหม ่และสามารถให้

คาํแนะนําแกท่า่นได ้พวกเขายงัรูด้วี่ามสีโมสรใหม่

อืน่ๆ กอ่ตัง้ในพืน้ที ่และมสีมาชกิมุง่หวงัทีอ่าจจะ

สนใจในการเขา้รว่มสโมสรของทา่น 

 ประธานคณะกรรมการศษิยเ์กา่ภาคสามารถทาํงาน

รว่มกบัทีป่รกึษาสโมสรใหมเ่พือ่คน้หาศษิยเ์กา่โรตารี

ในพืน้ที ่พวกเขาสามารถเสนอกลยทุธด์ทีีส่ดุในการ

ทาํใหศ้ษิยเ์กา่มสีว่นรว่มในสโมสรใหม ่
 

 

ผู้อปุถมัภแ์ละท่ีปรึกษาโรทาแรคท ์
สโมสรโรทาแรคทส์ามารถเลอืกรบัการอุปถมัภจ์ากสโมสรโรตารหีรอืสโมสรโรทาแรคทอ์ื่น หรอือาจเลอืกทีจ่ะไม่

มผีูอุ้ปถมัภ ์พวกเขายงัสามารถตดัสนิใจไดว้่าตอ้งการมทีีป่รกึษาหรอืไม ่ หากมทีีป่รกึษา กไ็ม่จาํเป็นตอ้ง

รายงานแก่โรตาร ีและทีป่รกึษาไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นโรแทเรยีนหรอืโรทาแรคเทอร ์ทีป่รกึษาสามารถเป็นใครกไ็ด้

จากมหาวทิยาลยัหรอืชุมชนซึง่ไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัโรตาร ี
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ประธานโรทาแรคทภ์าคหรอืผูแ้ทน

โรทาแรคทภ์าคสามารถชว่ย

สนบัสนุนสโมสรโรทาแรคทใ์หม ่

 ทีป่รกึษาโรทาแรคทส์ามารถเป็น

โรแทเรยีน โรทาแรคเทอร ์หรอื   

ผูอ้ืน่ซึง่เป็นพีเ่ลีย้งสโมสร          

โรทาแรคทใ์หม ่ทีป่รกึษามกัจะให้

การสนบัสนุนในการดาํเนินงาน

ประจาํวนัของสโมสรโรทาแรคท ์

และทาํหน้าทีเ่ป็นเสมอืน           

ผูป้ระสานงานระหว่างสโมสรใหม่

กบัสโมสรอืน่ ๆ 

 ประธานคณะกรรมการศษิยเ์กา่

ภาคสามารถทาํงานกบัทีป่รกึษา

สโมสรใหมเ่พือ่หาศษิยเ์กา่ในพืน้ที ่

และกลยทุธท์ีด่ทีีส่ดุในการทาํให้

พวกเขามสีว่นรว่ม 

 
 ติดต่อกบั rotaract@rotary.org หากท่านมีคาํถามเก่ียวกบักระบวนการขอก่อตัง้สโมสรโรทาแรคท์ 
 

แสดงให้เหน็ถึงชุมชนของท่าน 
สโมสรจะมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนเมือ่พวกเขาไดร้วมเอาผูท้ีม่มีมุมอง

หลากหลายจากกลุ่มทีแ่ตกต่างกนั ใชแ้บบการประเมนิความหลากหลาย (Diversity Assessment) เพื่อทาํให้

มัน่ใจว่า สโมสรของท่านไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึชุมชนทีส่โมสรใหบ้รกิาร คาํแนะนําต่อไปน้ีจะช่วยท่านในการสรา้ง

สโมสรซึง่ยอมรบัในการอยูร่่วมกนัและเป็นทีต่อ้นรบั 
 
 แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัประโยชน์ของการมสีโมสรซึง่มคีวามหลากหลาย เช่น มุมมองทีแ่ตกต่าง

จะช่วยกลุ่มในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรคม์ากขึน้อยา่งไร เรยีนรูเ้กีย่วกบัความหลากหลาย ความ

เสมอภาค และการอยูร่ว่มกนั (Diversity, Equity and Inclusion) ในโรตาร ี
2 
 บ่งชีก้ลุ่มคนทีอ่าจจะขาดหายไปจากกลุ่มก่อตัง้ 
3 
 พดูคุยกบัสมาชกิของกลุ่มทีย่งัไม่มผีูแ้ทนเพื่อคน้หาว่ามสีิง่ใดทีข่วางกัน้พวกเขาจากการเขา้รว่มในโรตารี

ศกึษาวธิกีารกําจดัเครือ่งกดีขวางเหล่านัน้เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่พวกเขา 
 

จดัการประชมุสนเทศ 
เชญิชวนสมาชกิของชุมชนมารว่มประชุมสนเทศเพื่อใหพ้วกเขาไดเ้รยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกบัสโมสรใหม ่แจง้เรือ่ง

การประชุมแก่สมาชกิมุง่หวงั ขอใหส้มาชกิของสโมสรอื่นมาพดูคุยว่าโรตารเีป็นประโยชน์แก่พวกเขาอยา่งไร 

จดัสรรเวลาสาํหรบัการถามตอบและการสงัสรรคห์ลงัจากการประชุม ตอ้งมัน่ใจว่าไดต้ดิตามแขกรบัเชญิ

หลงัจากการประชุม  

mailto:rotaract@rotary.org
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ท่านอาจจะตอ้งการจดัการประชุมสนเทศหลายครัง้จนกว่าจะไดผู้ท้ ีม่คีวามมุง่มัน่ในการเขา้รว่มกบัโรตาร ี ท่าน

สามารถเริม่ตน้ดว้ยการประชุมพบปะตอ้นรบักลุ่มเลก็ ๆ กบัผูท้ีม่คีวามสนใจ การสรา้งความเหน็พอ้งกบักลุ่ม

เลก็ๆ จะทาํไดง้่ายกว่าผูส้นับสนุนเหล่าน้ีจะช่วยใหท่้านเริม่ตน้สโมสรได ้

 

 
เมือ่วางแผนงานการประชุมตอ้งมัน่ใจว่า วาระมคีวามน่าสนใจ เชญิผูร่้วมประชุมใหเ้ป็นสมาชกิก่อตัง้ 

 

พิจารณาผู้ท่ีสนใจเป็นสมาชิก (Member Leads) และศิษยเ์ก่าโรตารี 
สมาชกิมุง่หวงัจาํนวนมากทีแ่สดงความสนใจในการเขา้ร่วมกบัโรตารผี่าน Rotary.org ขอ้มลูของผูท้ีส่นใจเป็น

สมาชกิเหล่าน้ีจะถูกส่งไปยงัผูนํ้าภาคซึง่จะจบัคู่กบัสโมสรทีพ่วกเขาคดิว่าเหมาะสมดแีละส่งขอ้มลูไปยงัผูนํ้า

สโมสรเหล่านัน้ น่าเสยีดายทีผู่เ้ป็นสมาชกิมุง่หวงัจาํนวนมากไมไ่ดร้บัการตดิต่อจากสโมสรในพืน้ที ่ตรวจสอบ

กบัภาคและผูนํ้าสโมสรใกลเ้คยีงว่ามผีูท้ ีส่นใจเป็นสมาชกิในพืน้ทีข่องท่านหรอืไม ่ผูนํ้าสโมสรและภาคอาจจะดู

รายละเอยีดไดท้ี ่Manage Membership Leads (https://my.rotary.org/en/manage/club-district-

administration/club-administration/membership-leads) 
 
ศษิยเ์ก่าโรตารเีสรจ็สิน้จากโปรแกรมดว้ยความตื่นเตน้เกีย่วกบัโรตารแีละมกัจะตอ้งการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบั     

โรตารต่ีอไป แต่บ่อยครัง้ทีพ่วกเขาไมไ่ดร้บัข่าวสารจากโรแทเรยีนหลงัจากสําเรจ็การศกึษา การแลกเปลีย่นหรอื

เมือ่โปรแกรมทีเ่ขา้รว่มจบสิน้ลง การเขา้ถงึพวกเขาทนัทใีนช่วงหลายปีหลงัจากนัน้เพื่อพดูคุยใหพ้วกเขาเขา้

รว่มในสโมสรใหม ่อาจจะเป็นเรือ่งทีไ่มไ่ดร้บัความสนใจ ควรทาํงานรว่มกบัประธานคณะกรรมการศษิยเ์ก่าใน

ภาคเพื่อสรา้งกลยทุธร์ะยะยาวในการทาํใหศ้ษิยเ์ก่ามสี่วนรว่ม แลว้จงึบอกกล่าวศษิยเ์ก่าเกีย่วกบัสโมสรของ

ท่านและเชญิชวนพวกเขาใหเ้รยีนรูม้ากขึน้ คน้หาศษิยเ์ก่าในพืน้ทีข่องท่านโดยการใชร้ายงาน Program 

Participants and Alumni Report (https://my-cms.rotary.org/en/document/how-use-program-participants-

and-alumni-report) 
 

ส่ือสารความคาดหวงั 
เมือ่ท่านพดูคุยกบัสมาชกิมุง่หวงั ตอ้งชดัเจนเกีย่วกบัความคาดหวงั

ของสโมสร รวมทัง้ขอ้กําหนดในเรือ่งของเวลาและการเงนิทีก่ําหนด

ใหแ้ก่สมาชกิ ทําใหม้ัน่ใจว่าทุกคนเขา้ใจว่าจะตอ้งมกีารเกบ็ค่าบํารงุ

สโมสร ค่าบํารุงภาค และค่าบาํรงุโรตารสีากล และเพราะเหตุใด  
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แจง้แก่พวกเขาเกี่ยวกบัโอกาสในการเป็นผูนํ้าในสโมสรและความคาดหวงัทีเ่ป็นไปไดใ้นการรบับทบาทหน้าทีใ่น

อนาคต ตอบคาํถามต่าง ๆ เกีย่วกบัการเขา้รว่มในโรตาร ี

 

จดัการประชมุก่อตัง้ 
เมือ่มผีูท้ ีส่นใจจะเขา้รว่มจาํนวนมากพอ ท่านสามารถจดัการประชุมก่อตัง้ได ้น่ีคอืเวลาทีเ่หมาะสมในการคน้หา

สิง่ทีส่มาชกิตอ้งการ ใหพ้วกเขาไดช่้วยตดัสนิใจเกีย่วกบัสโมสร เช่น รปูแบบและความถีข่องการประชุม เรือ่งที่

มลีาํดบัความสําคญั และวฒันธรรม การใหพ้วกเขามสี่วนเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจ เป็นการเพิม่ความตื่นเต้น

และความมุ่งมัน่ในสโมสร 
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บทที ่4  

วางแผนการประชุมและโครงการ 
 

จินตนาการถึงสโมสรของท่าน 
เริม่ตน้โดยการทํางานกบัสมาชกิก่อตัง้ของสโมสรเพื่อตดัสนิใจถงึวสิยัทศัน์ของสโมสร ในขณะทีพ่ดูคุยกบัผูอ้ื่น

และพฒันาสโมสรอย่างต่อเน่ือง ท่านอาจจะพบว่าความพยายามในอกีทศิทางหน่ึงเป็นผลดมีากกวา่ เปิดใจให้

กวา้งและมคีวามยดืหยุน่ คาํถามทีค่วรถามมดีงัน้ี 
• กลุ่มตอ้งการใหม้อีะไรรวมอยูใ่นการประชุมสโมสรแบบปกต?ิ จะเป็นการประชุมแบบเป็นทางการหรอืไม่

เป็นทางการ? แบบออนไลน์หรอืพบปะกนั? เหมอืนกนัทุกครัง้หรอืแตกต่างกนัไปในแต่ละการประชุม? 

• สโมสรจะทํากจิกรรมทางสงัคมอะไรบา้ง?  

• สมาชกิมคีวามคาดหวงัอะไรในโครงการบําเพญ็ประโยชน์? 
 

 
ท่านอาจจะตอ้งตดัสนิใจเรือ่งทีส่าํคญัเกีย่วกบัสโมสร  ตอ้งมัน่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูจากสมาชกิก่อตัง้ของสโมสรดว้ย 

 

การตดัสินใจท่ีสาํคญั 
เมือ่ท่านมวีสิยัทศัน์แลว้ ท่านสามารถเริม่วางแผนอนาคตของสโมสรไปดว้ยกนัได ้หากท่านยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะ

ตดัสนิใจในเรือ่งดงัต่อไปน้ี ในขณะน้ี เป็นเวลาทีจ่ะรบัความคดิเหน็จากสมาชกิก่อตัง้ 

 
• รปูแบบและความถ่ีของการประชุม ตดัสนิใจว่าสโมสรจะประชุมบ่อยเพยีงใด และการประชุมจะจดัใน

รปูแบบทีพ่บปะกนัหรอืแบบออนไลน์ หรอืผสมผสานทัง้ 2 รปูแบบเขา้ดว้ยกนั   หากท่านจะประชุมแบบ

พบปะกนั ตอ้งตดัสนิใจเกีย่วกบัสถานทีป่ระชุม 

• วนัและเวลาประชุม ตดัสนิใจว่าจะประชุมในวนัใดและเวลาใดทีจ่ะไดผ้ลดทีีสุ่ด พจิารณากําหนดการของ

ทุกคน สิง่ทีจ่ะดงึดดูความสนใจสมาชกิในอนาคต และวนัเวลาประชุมของสโมสรอื่น ๆ ในพืน้ที ่

• วฒันธรรมของสโมสร แลกเปลีย่นความคดิเหน็ว่าสโมสรจะดาํเนินการอย่างไร รวมถงึสิง่ทีจ่ะทําใน

ระหวา่งการประชุม และกฎระเบยีบทีต่อ้งการจะตัง้เอาไว ้  หากสโมสรจะเน้นในเรือ่งเป้าประสงคห์รอื

ความสนใจจะตอ้งเพิม่ไวใ้นแผนงาน  บนัทกึการตดัสนิใจเหล่าน้ีไวใ้นขอ้บงัคบัสโมสร และจงจาํไวว้่าตอ้ง

ปรบัขอ้บงัคบัสโมสรเมือ่มกีารตดัสนิใจใหม ่ๆ  
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• ช่ือสโมสร หากท่านเริม่ต้นสโมสรโรตารใีหเ้ลอืกชื่อสโมสรและขอรบัการยนิยอมจากหน่วยงานสนับสนุน

สโมสรและภาค (CDS - https://my.rotary.org/en/contact/representatives) ก่อนทีจ่ะส่งเสรมิสโมสร

ภายใตช้ื่อนัน้ สโมสรโรทาแรคทต์อ้งใชแ้บบฟอรม์การรบัรองสโมสรโรทาแรคท ์

(https://my.rotary.org/en/document/rotaract-club-certification-form) เมือ่ส่งชื่อสโมสร  

• ผูนํ้าสโมสร เลอืกตัง้สมาชกิเพื่อทาํหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีส่โมสร ไดแ้ก่ นายกและเลขานุการ รวมทัง้

ประธานและกรรมการต่าง ๆ 

• กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ กําหนดว่าโครงการบําเพญ็ประโยชน์แบบใดทีส่โมสรจะทาํ 
 

การไดร้บัความยนิยอมเมือ่มกีารตดัสนิใจซึง่มผีลกระทบต่อทัง้กลุ่มเป็นเรือ่งสาํคญั  

 

  
ท่านสามารถรบัชมวดิโีอเพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบัวธิกีารสรา้งความยนิยอมเรื่อง Process for Consensus Decision Making ที ่

Learning Center (ลิง้คเ์ขา้ชมวดิโีอ: https://www.shorturl.asia/2rkap) 

 

การบาํเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชน 
จงจาํไวว้่า เหตุผลหลกัทีส่มาชกิเขา้รว่มกบัโรตารแีละโรทาแรคทค์อื การทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในชุมชน

ของพวกเขาและชุมชนต่างประเทศ ทําใหส้มาชกิมุง่หวงัไดร้บัแรงบนัดาลใจและมสี่วนเกีย่วขอ้งในสโมสรดว้ย

การใหโ้อกาสแก่พวกเขาในการสรา้งสรรคก์ารเปลีย่นแปลงทีด่ ีดาํเนินการตามขัน้ตอนวงจรชวีติของโครงการ 

(Project’s Lifecycle - https://my.rotary.org/en/take-action/develop-projects/project-lifecycle-resources) 

และ ทาํการประเมนิชุมชน (Community Assessment - https://my-cms.rotary.org/en/document/community-

assessment-tools) เพื่อเรยีนรูถ้งึสิง่ทีต่อ้งการในพืน้ที ่หากโครงการของท่านเป็นไปตามขอ้กําหนดของความ

ยัง่ยนื ท่านจะมสีทิธิข์อรบัทุนสนบัสนุนของโรตาร ี(Rotary grant - https://www.rotary.org/en/our-

programs/grants) 
 
 

https://my.rotary.org/en/take-action/develop-projects/project-lifecycle-resources
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บทที ่5 

เลือกผูน้าํสโมสร 
 

ตอ้งทาํใหม้ัน่ใจว่าผูนํ้าใหมม่คีวามกระตอืรอืรน้และความมุง่มัน่ มเีวลาพอทีจ่ะพฒันาสโมสรคณะกรรมการ 

บรหิารสโมสรควรจะเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการเป็นผูนํ้า รว่มกบัผูนํ้าใหม่ซึง่จะสามารถพฒันาทกัษะเหล่านัน้ 

ดว้ยความช่วยเหลอืของเจา้หน้าทีส่โมสรดว้ยกนั 

 

 
 

บทบาทของเจ้าหน้าท่ีสโมสร 
สโมสรโรตารแีละโรทาแรคทท์าํงานโดยอสิระและสามารถมโีครงสรา้งแบบใดกต็ามทีไ่ดผ้ลดสีาํหรบัสโมสร 

ตําแหน่งผูนํ้าทีโ่รตารแีนะนํามดีงัต่อไปน้ี  หากท่านกําลงัเริม่ตน้สโมสรโรตารใีนเครอื (Satellite Club) ใหดู้

ตําแหน่งผูนํ้าจากคําแนะนําดา้นล่างน้ี 

 

นายก 
นายกเป็นผูนํ้าและกระตุ้นสโมสร ทําใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิสโมสรรูส้กึมคีุณค่า มแีรงบนัดาลใจ และเชื่อมโยงกนัและ

กนั ในการวางแผนสําหรบัอนาคต เริม่ตน้ดว้ยการเลอืกนายกรบัเลอืก 

ลิง้ค:์ https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/president 

 

เหรญัญิก 
เหรญัญกิมบีทบาทสาํคญัเกี่ยวกบัศกัยภาพของสโมสรในการดาํเนินโครงการบําเพญ็ประโยชน์ หาทุน และ

สนบัสนุนมลูนิธโิรตาร ี

ลิง้ค:์ https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/treasurer?embed=true 
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เลขานุการ 
เลขานุการช่วยใหส้โมสรดาํเนินงานอย่างราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ พวกเขายงัสอดส่องดแูลแนวโน้มของ

สโมสร และช่วยบ่งชีค้วามเขม้แขง็และเรือ่งทีต่อ้งปรบัปรงุ เลขานุการสโมสรจะแบ่งปันขอ้มลูเหล่าน้ีกบัผูนํ้า

สโมสรอื่น ๆ และผูนํ้าภาค 

ลิง้ค:์ https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/secretary?embed=true 
 

คณะกรรมการต่าง ๆ 
คณะกรรมการช่วยทาํใหส้โมสรประสบความสําเรจ็ เตบิโต และสนุกสนาน  ทัง้ประธานและกรรมการจะช่วย

สโมสรในการพฒันาผูนํ้าและปรบัปรุงชุมชน  ตอ้งมัน่ใจว่าไดร้ายงานชื่อประธานสมาชกิภาพและประธานมลูนิธิ

โรตารแีก่โรตาร ี

ลิง้ค:์ https://my.rotary.org/en/club-committee?embed=true 
 

 
 

คณะกรรมการท่ีแนะนํา 
คณะกรรมการทีแ่นะนํามดีงัต่อไปน้ี สโมสรสามารถจดัโครงสรา้งคณะกรรมการในแนวทางใดกต็ามทีใ่หผ้ลดแีก่

สมาชกิ สโมสรขนาดใหญ่มกัจะมคีณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมากกว่า 

• คณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร 

• คณะกรรมการสมาชกิภาพ 

• คณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะ 

• คณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

• คณะกรรมการมลูนิธโิรตาร ี

 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 
เอกสาร ตวัอยา่งโครงสรา้งคณะกรรมการสโมสรแสดงถงึวธิกีารทีท่่านอาจจะจดัการคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม

ขนาดของสโมสร  ดาวน์โหลดไดท้ี:่ club_committee_structure_en.pdf (pdf file) 
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บทบาทของผู้นําสโมสรโรตารีในเครือ 
สมาชกิของสโมสรในเครอืถอืเป็นสมาชกิของสโมสรอุปถมัภ ์ อยา่งไรกต็าม สโมสรในเครอืมผีูนํ้าของตนเอง 

เมือ่สมาชกิมุง่หวงัอย่างน้อย 8 คนและสโมสรอุปถมัภพ์รอ้ม สโมสรในเครอืสามารถเลอืกตัง้เจา้หน้าทีข่องตนได ้

ผูนํ้าเหล่าน้ีจะตดัสนิใจเรือ่งของสโมสรเอง และสโมสรจะมขีอ้บงัคบัของสโมสรเองทีจ่ะใหบ้รกิารตามความสนใจ

และความตอ้งการของสมาชกิ  

• ประธานสโมสร (แทนทีจ่ะเป็นนายก) 

• รองประธาน (หากจาํเป็น) 

• เลขานุการ 

• เหรญัญกิ 

• ประธานรบัเลอืก (แทนทีจ่ะเป็นนายกรบัเลอืก) 

 

คาํแนะนําสาํหรบัสโมสรในเครือ 
ท่านสามารถเรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบัสโมสรในเครอืจากคาํแนะนําน้ี 

ดาวน์โหลดไดท้ี:่ https://www.rotarythailand.org/doc/file/guide_satellite_clubs_th.pdf (pdf file) 

 

บทบาทของผู้นําโรทาแรคท ์
โครงสรา้งทีแ่นะนําสาํหรบัสโมสรโรทาแรคทเ์หมอืนกนักบัสโมสรโรตาร ีเรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบับทบาท

เจา้หน้าทีส่โมสรโรทาแรคทไ์ดจ้ากขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท ์(ดาวน์โหลดไดท้ี:่ 

https://www.rotarythailand.org/doc/file/Rotaract_bylaws-1219(1019).pdf) 
 

การเลือกตัง้เจ้าหน้าท่ีสโมสร  ขัน้ตอนท่ี 1 เข้าใจในบทบาทต่างๆ  

 

 

 

 

เป็นขัน้ตอนสาํคญัในการทาํใหส้โมสรตัง้มัน่อยูไ่ด ้  พดูคยุกบัสมาชกิกอ่ตัง้เกีย่วกบัตาํแหน่งต่าง ๆ  

ทีม่อียูใ่นสโมสร อธบิายถงึหน้าทีร่บัผดิชอบของ

แต่ละบทบาท 
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ขัน้ตอนท่ี 2 หาอาสาสมคัร  ขัน้ตอนท่ี 3 ขอให้มีการเสนอช่ือ  

 

 

 

 

คน้หาผูท้ีส่นใจในแต่ละบทบาท  สมาชกิบางคนอาจจะไมอ่าสาในบทบาทผูนํ้า

ถงึแมว้่าผูอ้ ืน่จะยกยอ่งในความสามารถของ  

พวกเขา หลงัจากทีท่า่นสอบถามความสมคัรใจ

แลว้ ตอ้งสอบถามวา่มใีครทีจ่ะตอ้งการเสนอชือ่

ผูใ้ดในบางบทบาทหรอืไม ่

 

 
ขัน้ตอน: เลือกตัง้ผู้นํา  แสดงความยินดีกบัเจ้าหน้าท่ีสโมสร ! 

 

 

 
จดัทาํรายชือ่ผูอ้าสาและผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใน

แต่ละบทบาท และขอใหส้มาชกิกอ่ตัง้ลงคะแนน

เสยีง 

 นบัคะแนนเสยีงว่าใครจะไดร้บัการเลอืกตัง้เป็น

เจา้หน้าที ่ขอใหแ้ต่ละคนยอมรบัอยา่งเป็นทางการแลว้

จงึเฉลมิฉลอง ทา่นเขา้ใกลก้ารกอ่ตัง้สโมสรใหมข่ึน้อกี 

1 ขัน้ตอนแลว้ กาํหนดเวลาสาํหรบัเจา้หน้าทีใ่หมท่ีจ่ะ

ประชมุกบัผูส้นบัสนุนสโมสรเพือ่ขอคาํแนะนําเกีย่วกบั

งานประจาํวนัและวธิปีฏบิตังิาน ผูนํ้าและสมาชกิสโมสร

จะรวบรวมความคดิเหน็และตดัสนิใจว่าอะไรดทีีส่ดุ

สาํหรบัพวกเขา 
 

 ต้องมัน่ใจว่าได้สร้างบญัชี My Rotary และรายงานช่ือผูนํ้าสโมสรผ่าน         

My Rotary เพ่ือให้พวกเขาได้รบัข้อมูลข่าวสารและทรพัยากรต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น

ในการทาํหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สโมสรโรทาแรคทท่ี์ไม่รายงานข้อมลู

ของสโมสรและสมาชิกในแต่ละปี จะถกูยุบเลิก 
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การอบรม 
เช่นเดยีวกบักลุ่มใด ๆ กต็ามทีท่ํางานรว่มกนั สโมสรของท่านตอ้งการผูนํ้าทีม่ศีกัยภาพ โอกาสในการอบรม

ดงัต่อไปน้ีสามารถช่วยท่านสรา้งสโมสรทีม่คีวามเขม้แขง็ได ้
 
 เรยีนรูห้ลกัสตูรออนไลน์ศูนยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center) ของโรตาร ี(ลิง้คห์ลกัสตูร: 

http://www.rotary.org/learn) 
 
 เขา้รว่มการประชุมอบรมของภาค ภาคจะจดัการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืกในเดอืนกุมภาพนัธห์รอื

มนีาคมเพื่ออบรมนายกสโมสรทีจ่ะทําหน้าทีใ่นเดอืนกรกฎาคม และจดัการอบรมภาคสาํหรบับทบาทผูนํ้า

สโมสรอื่น ๆ ในระหว่างเดอืนมนีาคมและพฤษภาคม พดูคุยกบัผูนํ้าภาคเพื่อเรยีนรูว้่าจะมกีารอบรมสาํหรบั

ผูนํ้าสโมสรเมือ่ใด 
 
 หาพีเ่ลีย้งทีส่ามารถตอบคาํถามต่าง ๆ ทีท่่านมใีนขณะทีส่โมสรกําลงัเตบิโต หากท่านเคยมหีรอืมสีโมสร

อุปถมัภ ์สมาชกิของสโมสรนัน้สามารถเป็นแหล่งขอ้มลูทีม่คีุณค่า 
 

http://www.rotary.org/learn
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บทที ่6  

ทาํใหเ้ป็นทางการ 
 

ส่งใบสมคัร 
เมือ่ท่านหาสมาชกิก่อตัง้ไดเ้พยีงพอแลว้  ตดัสนิใจเกีย่วกบัวฒันธรรมและรปูแบบของสโมสรแลว้  และเลอืกตัง้

เจา้หน้าทีส่โมสรแลว้  ท่านกพ็รอ้มทีจ่ะทําใหส้โมสรเป็นทางการโดยขอรบัสารตราตัง้ 
 
 หากยงัมไิดด้าํเนินการ ใหต้ดัสนิใจเกีย่วกบัวสิยัทศัน์และกําหนดเป้าหมายระยะยาวสาํหรบัสโมสร ใช้

คาํแนะนําในการวางแผนกลยทุธข์องโรตารเีพื่อการเริม่ตน้ (ลิง้คด์าวน์โหลดคาํแนะนําการวางแผน 

กลยทุธ:์ https://www.rotarythailand.org/doc/file/Strategic_Planning_Guide_th.pdf) 
2 
 จดัทําขอ้บงัคบัสโมสรใหเ้หมาะสม ดาวน์โหลดขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ีหรอื ขอ้บงัคบั

เสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท ์ ยอมรบัธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ีหรอื ธรรมนูญมาตรฐาน

ของสโมสรโรทาแรคทม์าใช ้ 

 ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ี(shorturl.asia/xVrHR) 

 ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท ์(shorturl.asia/KhmHG) 

 ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ี(shorturl.asia/IUsyD) 

 ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท ์(shorturl.asia/NZc89) 
 
 สาํหรบัสโมสรโรตาร ีส่งใบสมคัรและรายชื่อสมาชกิก่อตัง้ของสโมสรใหมใ่หผู้ว้่าการภาคเพื่อลงนาม ส่งใบ

สมคัรทีล่งนามแลว้ไปยงัหน่วยงานสนบัสนุนสโมสรและภาค (CDS) พรอ้มกบัรายชื่อสมาชกิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าบํารงุตามทีบ่่งชีใ้นใบสมคัร สาํหรบัสโมสรในเครอืใช ้ใบสมคัรสโมสรในเครอื 

(Satellite Club Application) 
 

สาํหรบัสโมสรโรทาแรคท ์ท่านตอ้งลงนามแบบฟอรม์การรบัรองสโมสรโรทาแรคท ์และลายมอืชื่อที่

จาํเป็น แลว้จงึสแกนและส่งอเีมลไปที ่rotaract@rotary.org สาํหรบัสโมสรโทาแรคทใ์นเครอื ตอ้งรายงาน

ชื่อสมาชกิใหม่ภายใตร้ายชื่อสมาชกิของสโมสรโรทาแรคทห์ลกั และแนบรายละเอยีดวธิกีารดาํเนินงานใน

ขอ้บงัคบัของสโมสรหลกั (ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท ์– shorturl.asia/KhmHG) 

 

 เร่ิมต้นในเดือนกรกฎาคม 2565 สโมสรโรทาแรคทต้์องชาํระค่าบาํรงุรายปี

ให้แก่โรตารีสากล 
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การเฉลิมฉลอง 
การก่อตัง้สโมสรเป็นโครงการใหญ่ และเมือ่ทํา

สาํเรจ็ควรมกีารเฉลมิฉลอง เชญิทุกคนที่

สนบัสนุนสโมสรใหมใ่หม้าร่วมเฉลมิฉลอง เพื่อที่

ท่านจะสามารถยกยอ่งในความพยายามของ  

พวกเขา ส่งเสรมิสมาชกิทุกคนใหเ้ขา้รว่มงานที่

สนุกสนานน้ี พจิารณาเชญิครอบครวัหรอืชุมชน

มารว่มงานดว้ย  

 

 
 

การเร่ิมต้น 
ท่านไมต่อ้งรอสารตราตัง้แลว้จงึจะเริม่จดัการประชุมและวางแผนงานโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ ท่านอาจจะ

ตอ้งการแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อช่วยในการวางแผนงานการประชุมสโมสร พจิารณาจดัการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารในการวางแผนกลยทุธเ์พื่อพฒันาวสิยัทศัน์และเป้าหมายระยะยาว  
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Rotary.org 
 
ขอแสดงความยนิดดีว้ย! เราหวงัว่าสมาชกิใหมข่องท่านจะพงึพอใจกบัการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครวัโรตาร ีไป

ที ่My Rotary เพื่อหาทรพัยากรและการสนบัสนุนเพิม่เตมิเพื่อช่วยใหส้โมสรเตบิโตขึน้ เรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบั

การสนับสนุนสโมสรใหมห่ลงัจากทีไ่ดร้บัสารตราตัง้ จากหลกัสตูร Nurturing New Clubs 

 
 
 





 

 


