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เอกสารพื้นฐานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรเล่มนี้ แปลจากหลักสูตร Club Membership Committee Basics ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ Learning Center บนเว็บไซต์ของโรตารี
ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสารของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวนอย่าง
ละเอียดแล้ว โรตารีสากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ ะรับรองความสมบูรณ์ของเอกสาร
เล่มนี้ได้ หากมีขอ้ ความใดไม่ชดั เจน ขอให้อา้ งอิงไปยังต้นฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ธันวาคม 2562
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รายละเอียดงานของ
ประธานคณะกรรมการ
สมาชิกภาพของสโมสร
ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร ท่านจะสร้างสรรค์และดําเนินแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่
ดึงดูดและทําให้สมาชิกมีสว่ นร่วม

หน้ าที่รบั ผิดชอบ
ทัวไป
่

คณะกรรมการสมาชิ กภาพ

เข้าร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA)

เข้าร่วมการสัมมนาสมาชิกภาพของภาค

ทํางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ คัดเลือกและ
เตรียมคณะกรรมการ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าํ เป็ น (ตัวอย่าง
เช่น การหาสมาชิกใหม่ การทําให้สมาชิกมีสว่ น
ร่วม การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ การเป็ นพีเ่ ลีย้ ง)
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอและวางแผนกิจกรรม
ร่วมกัน
กําหนดเป้ าหมายของคณะกรรมการเพือ่ ช่วยให้
บรรลุเป้ าหมายของสโมสร และติดตาม
ความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายเหล่านัน้

ใช้เครือ่ งมือประเมินสมาชิกภาพเพือ่ ประเมินสโมสรของ
ท่าน
แต่งตัง้ คณะกรรมการทีม่ แี รงจูงใจและมีความกระตือรือร้น
ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิก 5-15 คน
จัดการ Membership Leads ในระบบออนไลน์ท่ี
My Rotary
จัดการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่

เน้นความสําคัญของการดึงดูดความสนใจและทําให้สมาชิก
มีสว่ นร่วมอันเป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของสโมสร
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ ใช้การประเมินความหลากหลายและประเภทอาชีพเพือ่
คณะกรรมการภาคในกิจกรรมหรือความคิดริเริม่
วิเคราะห์ว่าสโมสรของท่านเป็ นตัวแทนของชุมชนได้ดี
ของสโมสรร่วมหลายๆ สโมสร
เพียงใด (รวมถึงอายุ เพศ และเชือ้ ชาติ)
ใช้รายการตรวจสอบคณะกรรมการสมาชิกภาพของ
รายงานกิจกรรมและความก้าวหน้าของ
สโมสร (Club Membership Committee Checklist) เพือ่
คณะกรรมการแก่นายก คณะกรรมการบริหาร
ทําให้มนใจว่
ั ่ าสโมสรได้บ่งชี้ แนะนํา เชิญชวน และทําให้
และสมาชิกสโมสรทัง้ หมด
สมาชิกมีสว่ นร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
กําหนดสิง่ ทีส่ โมสรคาดหวังจากคณะกรรมการ
ติดตามความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายสมาชิกภาพของ
ของท่าน
สโมสรที่ Rotary Club Central
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการบริหารสโมสร หากอุปถัมภ์
สโมสรใหม่ในชุมชน
ควบคุมงบประมาณของคณะกรรมการ
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การใช้เครื่องมือออนไลน์
ของโรตารี
เครื่องมือออนไลน์ ของโรตารี
ทํางานกับนายกหรือเลขานุ การสโมสรเพือ่ ทําให้มนใจว่
ั ่ าท่านได้ถูกเพิม่ ชื่อเป็ นเจ้าหน้าทีส่ โมสรในฐานข้อมูล
ของโรตารีโดยเร็วทีส่ ุดเพือ่ ให้ได้รบั สิทธิการเข้
์
าถึงการทํางานทีส่ าํ คัญใน My Rotary หากท่านยังไม่มบี ญ
ั ชี
(Account) ต้องสร้างบัญชี My Rotary
ท่านสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ของโรตารีทํางานต่างๆ ดังนี้
จัดทําประวัตสิ นั ้ ๆ ของท่านตามต้องการและแบ่งปั น
เข้าร่วมหรือเริม่ กลุ่มสนทนา (Discussion Group)
เข้าถึงลิง้ ค์ต่างๆ ทีส่ าํ คัญ เอกสาร และชุมชนต่างๆ ผ่าน Dashboard ของท่าน
ดูแนวโน้มและข้อมูลทีเ่ ป็ นประวัตขิ องสโมสรที่ Rotary Club Central
เรียนรูห้ ลักสูตรต่างๆ ที่ Learning Center






เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยท่านให้ทาํ งานสโมสรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยังทําให้มนใจว่
ั ่ าโรตารีมี
บันทึกทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับสโมสรของท่าน โดยต้องลงชื่อเข้าใช้ My Rotary แล้วจึงไปทีเ่ พจ Club Administration
ภายใต้แท็ป Manage
ในฐานะประธานสมาชิกภาพ ท่านสามารถใช้ My Rotary เพือ่ ทํางานต่อไปนี้
ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็ นปั จจุบนั
ใช้ Rotary Club Central เพื่อดูเป้ าหมายของสโมสรและความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายเหล่านัน้
จัดทํารายงานเจ้าหน้าทีส่ โมสร
ปรับปรุงข้อมูลของสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั
ดูรายงาน Daily Club Balance ของท่าน
ดูใบแจ้งหนี้สโมสรฉบับล่าสุดและสถานภาพการชําระค่าบํารุงสมาชิก
ค้นหาทําเนียบฉบับทางการ (Official Directory)








การมอบหมายงาน
ในฐานะผูน้ ําสโมสร ท่านสามารถมอบหมายงานด้านการบริหารที่ My Rotary ให้แก่สมาชิกอื่นในสโมสร การ
ยินยอมเป็ นการชัวคราวที
่
เ่ รียกกันว่าการมอบหมายงานนี้ มิได้มุ่งจะให้เป็ นการปลดภาระหน้าทีใ่ นฐานะ
ประธานสมาชิกภาพ หากเพียงเป็ นการมอบสิทธิการเข้
์
าถึงข้อมูลที่ My Rotary ให้แก่ผนู้ ําสโมสรอีกคนหนึ่ง
ทีม่ บี ญ
ั ชี My Rotary ผูร้ บั มอบงานไม่สามารถดูขอ้ มูลส่วนตัวของท่าน เช่น ประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ าร
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บริจาคหรือกิจกรรมกลุ่มสนทนา (Discussion Group) อย่างไรก็ตาม บุคคลผูน้ ้ีมสี ทิ ธิเข้
์ าถึงเครื่องมือต่างๆ
และข้อมูลทีท่ ่านสามารถเข้าถึงได้ จึงควรมอบหมายงานให้ผทู้ ส่ี ามารถเชื่อถือได้เท่านัน้ ดูรายละเอียด
เพิม่ เติมที่ How to Delegate Your Online Access
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ทํางานกับ
คณะกรรมการของท่าน
ท่านเป็ นประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร จะเป็ นอย่างไรต่อไป? ท่านไม่เพียงแต่จะสร้าง
แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ดึงดูดสมาชิกใหม่และทําให้สมาชิกปั จจุบนั มีสว่ นร่วมเท่านัน้ ท่านจะต้องบริหารกรรมการ
อีกด้วย
ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหนึ่งจะทําหน้าทีเ่ ป็ นเวลา 3 ปี ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ว่า
กรรมการในปั จจุบนั บางคนอาจจะทํางานต่อเนื่องมาถึงปี ของท่าน หากต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการใน
ตําแหน่งทีว่ ่างลง ควรทํางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ คัดเลือกผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั นี้
มีประสบการณ์ในวิชาชีพทีเ่ กีย่ วกับการสรรหาพนักงาน การตลาด หรือการขาย
มีความรูเ้ ป็ นอย่างดีเกีย่ วกับโรตารี
มีบุคลิกทีเ่ ป็ นมิตรและชอบการเข้าสังคม




ในฐานะประธาน ท่านจะต้องมอบหมายงาน ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้ความชํานาญและความ
สนใจของกรรมการอย่างไรให้ดที ส่ี ุด ท่านสามารถเตรียมตัวให้กรรมการโดยดําเนินการดังนี้
แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมและเป้ าหมายของคณะกรรมการ
จับคู่กรรมการใหม่กบั กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
ส่งเสริมการสือ่ สารของผูท้ ท่ี ํางานเหมือนกันในสโมสรอื่นๆ
แจ้งรายการกิจกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค
แบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ






ค้นหาและแบ่งปั นความคิดเห็นในการส่งเสริมสมาชิกภาพกับโรแทเรียนทัวโลกโดยเข้
่
าร่วม Discussion
Group ในหัวข้อ Membership Best Practices ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ ทําให้เกิดผล
กระทบสูงสุดทัง้ สโมสร การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ทีจ่ ะได้พดู คุยกันอย่าง
ต่อเนื่อง

การกําหนดเป้ าหมาย
ในบทบาทของท่าน ท่านต้องมันใจว่
่ าคณะกรรมการได้กําหนดเป้ าหมายและทํางานบรรลุเป้ าหมายประจําปี
ซึง่ สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสร ท่านจะกําหนดเป้ าหมายร่วมกับนายกรับเลือกและผูน้ ําสโมสรรับเลือก
อื่นๆ ในการอบรมภาคประจําปี (District Training Assembly) นายกหรือเลขานุการสามารถใส่เป้ าหมายที่
Rotary Club Central
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เป้ าหมายที่มปี ระสิ ทธิ ภาพ
เป้ าหมายประจําปี ของท่านต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร
เป้ าหมายควรจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีสว่ นร่วม วัดผลได้ ท้าทาย สามารถประสบความสําเร็จได้ และมี
กําหนดเวลาชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สโมสรของเราจะมีสมาชิกสตรีเพิม่ ขึน้ 10 เปอร์เซ็นต์ ภายในสิ้นปี)

แผนปฏิ บตั ิ การ
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการของท่านเพือ่ สร้างแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ก็คอื ความต่อเนื่องของขัน้ ตอนเล็กๆ ที่
จําเป็ นในการบรรลุเป้ าหมายประจําปี แต่ละเป้ าหมาย ทุกขัน้ ตอนจะต้อง
กําหนดว่าใครจะรับผิดชอบดําเนินการ
ระบุวนั ครบกําหนด
ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและความสําเร็จอย่างไร
พิจารณาทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วและหาทรัพยากรทีต่ อ้ งการให้ได้
ประเมินความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอและปรับเป้ าหมายตามความจําเป็ น






การให้แรงจูงใจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบส่วนหนึ่งในฐานะประธาน คือ ทําให้กรรมการของท่านมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จงจําไว้ว่า
กรรมการของท่านเป็ นอาสาสมัคร สิง่ ทีจ่ งู ใจโดยทัวไปได้
่
แก่
ความมันใจว่
่ าเป้ าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสําเร็จได้ และจะเป็ นประโยชน์แก่สโมสร
และชุมชน
โอกาสในมิตรภาพและการเป็ นเครือข่าย
งานทีม่ อบหมายให้ตอ้ งใช้ความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคน
ความพยายามทีจ่ ะทําให้งานของคณะกรรมการมีความสนุกสนาน






งบประมาณ

ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านต้องทํางานร่วมกับประธานคณะกรรมการและเหรัญญิกสโมสรทีจ่ ะหมดวาระ
เพือ่ ปรึกษาหารือเรื่องการเงินทีค่ ณะกรรมการของท่านต้องการ และขอให้รวมการเงินนัน้ เอาไว้ใน
งบประมาณของสโมสร ต้องพิจารณากิจกรรมการหาทุนทีว่ างแผนเอาไว้แล้วด้วย
ท่านต้องดูแลกองทุน ธุรกรรมการเงินและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ ระมัดระวังสถานะของ
งบประมาณตลอดเวลา การประชุมกับเหรัญญิกของสโมสรอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้
ทันทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้
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สร้างประสบการณ์สโมสร
ที่น่าพอใจ
ควรสร้างประสบการณ์สโมสรทีน่ ่ าพอใจเพือ่ ทําให้สมาชิกมีสว่ นเกีย่ วข้องและติดต่อเชื่อมโยงอยู่เสมอ เริม่ ต้น
ด้วยการประเมินสโมสรของท่านโดยใช้เครื่องมือ เช่น การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary
Club Health Check) และการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก (Member Satisfaction Survey) แล้วจึงบ่งชี้
การเปลีย่ นแปลงทีส่ โมสรต้องการจะทํา และทํางานร่วมกับผูน้ ําเพือ่ ดําเนินการ งานศึกษาวิจยั แสดงให้เห็น
ว่าสโมสรจะสามารถดึงดูดสมาชิกใหม่ได้ดกี ว่าและทําให้สมาชิกปั จจุบนั มีสว่ นร่วมได้ดกี ว่า หากพวกเขามี
อิสระในเรื่องความยืดหยุ่น
ใช้รายงานสมาชิกภาพที่ Rotary Club Central เพือ่ ดูแนวโน้มสมาชิกภาพของสโมสรและกําหนดว่าจะ
มุ่งเน้นความพยายามไปในเรื่องใด
พิจารณาทางเลือกเหล่านี้เพื่อความยืดหยุ่น
ลดความถีข่ องการประชุม เพียงแต่ตอ้ งมันใจว่
่ าจะมีการประชุมในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 2 ครัง้ ต่อเดือน
ตรวจสอบว่า วัน เวลา และความถีข่ องการประชุมในปั จจุบนั เหมาะกับสมาชิกสโมสรส่วนใหญ่หรือไม่
หากไม่เหมาะสมควรทําการเปลีย่ นแปลง
นับโครงการบําเพ็ญประโยชน์หรืองานกิจกรรมสังคมเป็ นเสมือนการประชุม
เลือกว่าจะประชุมโดยการพบปะตัวกันหรือออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว หรือเปลีย่ นแปลงระหว่าง
ออนไลน์และการประชุมแบบพบปะตัวกัน หรือใช้ทงั ้ สองรูปแบบในเวลาเดียวกัน (เช่น สมาชิกอาจจะ
ร่วมประชุมแบบพบปะกันผ่านการพูดคุยทางวิดโี อแช็ท)
พิจารณาประเภทสมาชิกทีแ่ ตกต่างกันว่าอาจจะเป็ นผลดีต่อสโมสรของท่านหรือไม่ สํารวจดูตวั เลือก
เช่น สมาชิกภาพแบบครอบครัว (Family) แบบจูเนียร์ (Junior) หรือแบบองค์กร (Corporate) ท่าน
สามารถกําหนดนโยบายเกีย่ วกับค่าบํารุง การเข้าประชุม หรือความคาดหวังในการบําเพ็ญประโยชน์
สําหรับแต่ละประเภทได้ ตราบเท่าทีส่ โมสรรายงานคนเหล่านี้เป็ นสมาชิกสามัญ และเก็บค่าบํารุงสมาชิก
โรตารีสากลจากพวกเขา
เชิญโรทาแรคเทอร์ให้เข้าร่วมในสโมสรของท่านขณะทีย่ งั เป็ นสมาชิกของสโมสรโรทาแรคท์อยู่ หาก
เลือกทําเช่นนัน้ สามารถให้ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษแก่สมาชิกเหล่านี้ได้ เช่น ลดหย่อนข้อกําหนดใน
การเข้าประชุมหรือลดค่าธรรมเนียม ตราบเท่าทีไ่ ด้แสดงไว้ในข้อบังคับสโมสร










เหนือสิง่ อื่นใด จงมีความคิดสร้างสรรค์และสนุกสนาน! ทํางานร่วมกับนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหาร
จัดการสโมสรเพือ่ พัฒนาการประชุมสโมสรทีม่ คี วามยืดหยุ่นและน่าพอใจ ดูเพจ Club Flexibility ที่ My Rotary
เพือ่ เริม่ ต้น และดูความคิดเห็นเพิม่ เติมจากเอกสารเป็ นสโมสรทีต่ นื ่ ตัวอยู่เสมอ: แผนผูน้ ําสโมสรของท่าน
(Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan)
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ตัวอย่างรูปแบบการประชุมและตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างรูปแบบการประชุม
การประชุมปกติ

งานกิ จกรรมสังคม

• ให้เวลาสมาชิ กแบ่งปันความคิ ดเห็นในการทําให้
ชุมชนดีขึ้น
• ใช้เวลาประชุมในการวางแผนกิ จกรรมและ
โครงการต่างๆ
• เสนอให้สมาชิ กมีทางเลือกในการมีส่วนร่วมโดย
สมัครใจ หากไม่สามารถจะมาประชุมด้วยตนเอง
• ให้สมาชิ กได้พดู คุยเกี่ยวกับตนเองแทนการจัดให้มี
ผู้บรรยาย
• จัดให้แต่ละการประชุมมีประเด็นหลัก (Theme)
ต่างๆ กัน
• หมุนเวียนสถานที่ประชุม
• จัดให้การรับประทานอาหารเป็ นทางเลือก
• แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นเกี่ยวกับงานโรตารีในช่วง
ครึ่งแรกของการประชุม และใช้ช่วงหลังสําหรับ
กิ จกรรมที่สนุกสนาน
• เชิ ญสมาชิ กที่คาดหวังให้พดู คุยในฐานะที่เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญธุรกิ จในหัวข้อที่เกี่ยวกับโครงการของ
ท่าน

• จัดให้มีการประชุมหารืออย่างเป็ นกันเองประจําปี
เพื่อความสนุกสนานและแสดงผลงานที่ได้ทาํ ในปี
ที่ผ่านมา
• ประชุมเดือนละหนึ่ งครัง้ ที่ร้านอาหารหรือสถานที่
อื่นเพื่อเป็ นการพบปะสังสรรค์
• วางแผนงานกิ จกรรมและการท่องเที่ยวซึ่งรวมถึง
สมาชิ กในครอบครัวและโรทาแรคเทอร์ตลอดทัง้
ปี
• เฉลิ มฉลองเหตุการณ์สาํ คัญส่วนตัวและโอกาส
พิ เศษอื่นๆ ที่สาํ คัญของสมาชิ ก

งานการเป็ นเครือข่ายและการอบรม

โครงการบําเพ็ญประโยชน์

• จัดประชุมการเป็ นเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์
และไมตรีจิตระหว่างกัน
• จัดงานการเป็ นเครือข่ายร่วมกับโรทาแรคเทอร์และ
เชิ ญผูม้ ีวิชาชีพด้านธุรกิ จในชุมชนมาร่วม เพื่อให้
สโมสรเป็ นที่ร้จู กั มากขึ้น เพื่อนําสมาชิ กใหม่เข้ามา
และเพื่อสร้างการเป็ นเพื่อนร่วมโครงการที่อาจจะ
เป็ นไปได้
• วางแผนงานอบรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะการเป็ นผู้นํา
ของสมาชิ ก หรือสอนทักษะความชํานาญใหม่ๆ ซึ่ง
จะช่วยพวกเขาในการดําเนิ นโครงการ

• เป็ นเพื่อนร่วมโครงการกับองค์กรอื่นเพื่อขยาย
ขอบเขตการทํางานสู่ภายนอก
• ทําให้ม ั ่นใจว่าสมาชิ กมีส่วนร่วมในกิ จกรรมที่พวก
เขามีความสนใจอย่างจริงจัง
• สร้างโอกาสในการทํางานอาสาสมัครในชุมชน
ร่วมกันอย่างสมํา่ เสมอ และพูดคุยถึง
ประสบการณ์ในการประชุมหลังจากนัน้
• จัดให้โรทาแรคเทอร์มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
และเป็ นผู้นําโครงการบําเพ็ญประโยชน์ โดยมี
สมาชิ กที่มีประสบการณ์เป็ นผู้ให้คาํ แนะนํา
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ทําให้สมาชิ กมีส่วนร่วม

การรักษาสมาชิกเป็ นเรื่องทีม่ ลี ําดับความสําคัญสูงสุดของทุกสโมสร ดังนัน้ การทีส่ มาชิกลาออกจึงอาจจะ
เป็ นเรื่องยากทีจ่ ะต้องเผชิญ แต่ความเข้าใจว่าเหตุใดและในจุดใดทีส่ มาชิกลาออกจะช่วยให้ท่านสามารถ
ปรับปรุงความพยายามในการมีสว่ นร่วมและทําให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ สามารถเริม่ ต้นโดย
การทบทวนรายงานความเป็ นไปได้และการเติบโตของสมาชิก (Member Viability and Growth) เพือ่ ดูอตั รา
การรักษาสมาชิกในปั จจุบนั ของสโมสร และ Membership Termination Profile เพือ่ กําหนดว่าเหตุใดและ
เมื่อใดทีส่ มาชิกลาออก หารายงานทัง้ สองชุดได้ทแ่ี ท็ป Club Reports ที่ My Rotary
งานศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่าสมาชิกลาออกด้วยเหตุผลต่างๆ ตามระยะเวลาของการเป็ นสมาชิก ต้องมันใจ
่
ว่าทําให้สมาชิกของท่านมีสว่ นร่วมในทุกช่วงเวลา
ปี แรก
ต้องทําให้มนใจว่
ั ่ าประสบการณ์ในสโมสรเป็ นไปตามความคาดหวังทีท่ ่านกําหนดไว้
นําเสนอโปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ทม่ี รี ะบบ




1-2 ปี
จับคู่สมาชิกกับกิจกรรมหรือโครงการบําเพ็ญประโยชน์ทท่ี าํ ให้พวกเขาสนใจอย่างแท้จริง
ให้มสี ว่ นร่วมในคณะกรรมการ



3-5 ปี
ให้โอกาสในการเป็ นผูน้ ํา
ขอให้เป็ นพีเ่ ลีย้ ง



6-10 ปี
สนับสนุ นให้มสี ว่ นเกี่ยวข้องในกิจกรรมของภาค
ใช้ความชํานาญของพวกเขาในโครงการ กิจกรรม และการเป็ นผูน้ ํา




10 ปี
สอบถามความคิดเห็นของพวกเขาในการทําให้สโมสรเกิดพลัง



เรียนรูเ้ พิม่ เติมด้วยเครื่องมือประเมินในหัวข้อการปรับปรุงการรักษาสมาชิกของท่าน (Improving Your
Member Retention)
ทํางานร่วมกับผูน้ ําสโมสรคนอื่นๆ เพือ่
สัมภาษณ์สมาชิกทีล่ าออกและใช้เอกสารเข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออก: การสํารวจการลาออก
(Understanding Why Members Resign: Exit Survey) เพือ่ บ่งชีป้ ระเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อการรักษา
สมาชิก
จัดทําการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก (Member Satisfaction Survey) เพือ่ เก็บข้อมูลจากสมาชิก
รวบรวมผลจากการสํารวจความพึงพอใจเข้าไว้ในแผนกลยุทธ์ของสโมสร
ยกย่องสมาชิกสําหรับความพยายามในสโมสร
กําหนดและติดตามเป้ าหมายสมาชิกภาพที่ Rotary Club Central
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แผนสมาชิกภาพของท่าน
แผนสมาชิกภาพของท่านซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของสโมสร ให้ภาพรวมเป้ าหมายของสโมสรและ
กลยุทธ์ในการดึงดูดสมาชิกใหม่ และทําให้สมาชิกปั จจุบนั มีสว่ นร่วม ควรทํางานกับผูน้ ําสโมสรเพือ่ พัฒนา
แผนซึง่ มีขนั ้ ตอนต่างๆ เหล่านี้
1. บ่งชี้จุดแข็งและจุดอ่อนของสโมสรโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้
ตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check)
ส่งเสริมประสบการณ์สโมสร: การสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก (Enhancing the Club
Experience: Member Satisfaction Survey)
รายงานสมาชิกภาพที่ My Rotary
แนวโน้มสมาชิกภาพที่ Rotary Club Central
2. จินตนาการว่าสโมสรของท่านต้องการจะอยู่ทใ่ี ดใน 3-5 ปี ทําให้สมาชิกทุกคนมีส่วนเกีย่ วข้องใน
กระบวนการนี้เพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ รับผิดชอบในสโมสร และจูงใจให้บรรลุเป้ าหมายของสโมสร
3. กําหนดคุณลักษณะทีต่ อ้ งการเห็นในสโมสร คิดถึงลักษณะ 5 ประการทีต่ อ้ งการให้สโมสรมีภายในเวลา
3-5 ปี
4. สร้างสรรค์ถอ้ ยแถลงวิสยั ทัศน์ ร่างถ้อยแถลงวิสยั ทัศน์หนึ่งประโยคซึง่ จะทําให้เห็นว่าสโมสรของท่านมี
ความแตกต่างจากสโมสรบําเพ็ญประโยชน์อ่นื ๆ ในชุมชน หากมีอยู่แล้ว ควรปรับถ้อยแถลงวิสยั ทัศน์ให้
ดีขน้ึ
5. กําหนดเป้ าหมาย ทบทวนเป้ าหมายสมาชิกภาพ 3 ลําดับแรกที่ Rotary Club Central
6. จัดเป้ าหมายให้เป็ นแนวทางเดียวกันกับวิสยั ทัศน์ กําหนดว่าเป้ าหมายเหล่านัน้ ยังคงสนับสนุนวิสยั ทัศน์
ของสโมสรหรือไม่ หรือท่านต้องการเป้ าหมายใหม่หรือไม่ พัฒนาเป้ าหมายสมาชิกภาพประจําปี และ
ระยะยาวเพือ่ ให้สนับสนุนวิสยั ทัศน์ของท่าน
7. สร้างแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมาย ร่างขัน้ ตอนในการสรรหาและรักษาสมาชิกจากเอกสาร
การทําให้สมาชิกภาพมีความเข้มแข็ง: สร้างแผนพัฒนาสมาชิกภาพของท่าน (Strengthening Your
Membership: Creating Your Membership Development Plan)
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ทําให้สมาชิ กภาพมีความหลากหลาย
สมาชิกภาพของสโมสรควรจะแสดงถึงชุมชนของท่าน การทําให้มนใจว่
ั ่ ามีวชิ าชีพ อายุ เพศ และเชือ้ ชาติ ที่
แตกต่างกันอยู่ในสโมสรจะส่งเสริมภาพลักษณ์โดยรวมซึ่งจะช่วยให้สโมสรดึงดูดและรักษาสมาชิกใหม่ไว้ได้
ด้วยการมีสมาชิกภาพทีห่ ลากหลาย สโมสรจะได้รบั ประโยชน์จากประสบการณ์และความรูใ้ นเรื่องต่างๆ
อย่างกว้างขวาง ซึง่ จะช่วยให้ท่านดําเนินความพยายามในการบําเพ็ญประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ใช้เครื่องมือการประเมินเพือ่ สํารวจสมาชิกสโมสรและเปรียบเทียบข้อมูลประชากรของสมาชิกกับข้อมูล
ประชากรของชุมชน
ทําให้สมาชิกภาพมีความหลากหลาย
จัดให้มกี ารประเมินเพือ่ เพิม่ ความตระหนักในความหลากหลายของชุมชน สร้างการสนับสนุ นจากสมาชิก
และทําให้สโมสรมีความหลากหลายเพือ่ ให้แสดงถึงผูม้ วี ชิ าชีพทีท่ าํ งานอยู่ในชุมชน
เป็ นผูแ้ ทนด้านอาชีพของชุมชน
จัดทําการประเมินนี้เพือ่ ให้สมาชิกภาพเติบโตและมีความหลากหลาย และใช้ความเชีย่ วชาญและทักษะของ
สมาชิกให้มากทีส่ ุด
นโยบายของโรตารีหา้ มมิให้มกี ารจํากัดสมาชิกภาพในสโมสรโรตารีในเรื่องเพศ เผ่าพันธุ์ สีผวิ เชือ้ ชาติ
หลักความเชื่อ ชาติกําเนิด หรือรสนิยมทางเพศ โรตารีให้คุณค่าแก่ความหลากหลายและสรรเสริญความ
เสียสละของผูค้ นจากทุกภูมหิ ลัง ดูขอ้ บังคับโรตารีสากล ข้อ 4.070 และประมวลนโยบายโรตารีขอ้ 26.130

จัดทําภาพลักษณ์ของสโมสรให้ดีขึ้น
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรเพือ่ ตัดสินใจวิธกี ารทีจ่ ะสร้างแบรนด์ของ
สโมสร ควรพิจารณาเรื่องเหล่านี้
ต้องทําให้มนใจว่
ั ่ าการประชุมสโมสรเป็ นไปตามความคาดหวังทีท่ ่านกําหนดไว้ในการสือ่ สารของ
สโมสร ภาพลักษณ์ของสโมสรทีต่ ่นื ตัวอยู่เสมอจะไม่สง่ เสริมสมาชิกภาพหากมิได้สะท้อนถึงความ
เป็ นจริง
แจ้งเตือนความจําสมาชิกของท่านอีกครัง้ หนึ่งว่าพวกเขาเป็ นผูแ้ ทนของสโมสรและทุกสิง่ ทีพ่ วกเขา
ทํา นํามาซึง่ ภาพลักษณ์ของสโมสร กิจกรรมภายนอกโรตารีเป็ นโอกาสหนึ่งทีจ่ ะดึงดูดสมาชิกใหม่
และส่งเสริมวัฒนธรรมของสโมสร
ปรับปรุงเพจในโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์และบล็อกของสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั เพือ่ ให้น่าสนใจมากขึน้
ทําให้มนใจว่
ั ่ าหาข้อมูลการติดต่อกับสโมสรได้ง่าย ดูความคิดเห็นในการจัดทําเว็บไซต์ท่ี Quick
Start Guide for Club Websites และดาวน์โหลดกราฟฟิ คพร้อมทัง้ แบนเนอร์ต่างๆ ได้จาก Brand
Center ของโรตารี
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ดึงดูดสมาชิ กใหม่
การมีสว่ นเกีย่ วข้องในชุมชนและการพบปะกับผูค้ นใหม่ๆ เป็ นเหตุผลสําคัญสูงสุดสองประการทีผ่ คู้ นเข้าร่วม
ในโรตารี สโมสรของท่านจะเข้าถึงสมาชิกทีค่ าดหวังได้อย่างไร
สมาชิกใหม่จะให้ความคิดเห็นและพลังใหม่ๆ การสนับสนุนความพยายามในการบําเพ็ญประโยชน์ทม่ี ากขึน้
และความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเป็ นผูน้ ําในอนาคต ซึง่ ทัง้ หมดนี้ช่วยทําให้มนใจในความสํ
ั่
าเร็จระยะยาวของสโมสร
ทํางานร่วมกับนายกสโมสรและคณะกรรมการอื่นๆ เพือ่ ทดลองความคิดเห็นใหม่ๆ ในการดึงดูดสมาชิก
ทําโครงการทีม่ นี วัตกรรมซึ่งจุดประกายความสนใจในชุมชนหรือสนองตอบความต้องการเร่งด่วน
ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรโดยการใช้สอ่ื ทางสังคม การตลาดแบบขายตรง และผูส้ อ่ื ข่าวในท้องถิน่
มุ่งเป้ าหมายไปยังสมาชิกของกลุ่มหรือวิชาชีพทีย่ งั ไม่มผี แู้ ทนในสโมสรของท่าน
ติดต่อกับศิษย์เก่าโรตารี
เชิญสมาชิกทีค่ าดหวังมาร่วมในงานกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
ปรับปรุงแผ่นพับของสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ เพือ่ แจกจ่ายให้แก่ผทู้ ม่ี าเยือนในการประชุม
สโมสร
จัดงานกิจกรรมสําหรับสมาชิกทีค่ าดหวัง และใช้การนําเสนอเรื่อง Discover Rotary
ส่งเสริมให้มรี างวัล เช่น Rotary Global Rewards ซึ่งให้สว่ นลดและข้อเสนอพิเศษแก่สมาชิก พร้อม
ทัง้ โอกาสในการให้คนื กลับแก่โรตารีดว้ ย










ในขณะทีท่ ่านพัฒนาแผนสมาชิกภาพ ควรใช้รายการตรวจสอบของคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร
(Club Membership Committee Checklist) เพือ่ ช่วยในการ
บ่งชีจ้ ุดแข็งของสโมสรและหาสมาชิกมุ่งหวัง
แนะนําสมาชิกมุ่งหวังมาสูโ่ รตารีและสโมสรของท่าน
เชิญสมาชิกมุ่งหวังมาร่วมงานกิจกรรม
ให้สมาชิกใหม่มสี ว่ นร่วมในสโมสร
ใช้เอกสารแนะนําสมาชิกใหม่ให้รจู้ กั โรตารี (Introducing New Members to Rotary) เพือ่ สร้างโปรแกรมการ
ปฐมนิเทศสําหรับสมาชิกมุ่งหวังและสมาชิกใหม่ของสโมสร





ใช้ประโยชน์ จากผู้ติดต่อส่วนตัว
สมาชิกปั จจุบนั ของสโมสรเป็ นทรัพย์สนิ สําคัญทีส่ ุดในการหาสมาชิกทีค่ าดหวัง ควรทํางานร่วมกับสมาชิกเพือ่
พัฒนากลุ่มผูส้ มัครและพิจารณาว่าจะแนะนําพวกเขามาสูส่ โมสรได้อย่างไร ใช้เอกสารการหาสมาชิกใหม่:
แบบฝึกหัดสมาชิกทีค่ าดหวัง (Finding New Club Members: A Prospective Member Exercise) เพือ่ จัดการ
อภิปราย
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ใช้ Leads ในระบบออนไลน์
ในแต่ละปี โรตารีสากลได้รบั การสอบถามในระบบออนไลน์มากกว่า 18,000 ครัง้ จากผูท้ ส่ี นใจเข้าร่วมใน
สโมสรท้องถิน่ โรตารีจะคัดกรองและมอบหมายผูท้ ส่ี นใจให้แก่ภาค หลังจากนัน้ ภาคจะมอบหมายแต่ละ
บุคคลหรือ Member Lead ให้แก่สโมสรในพืน้ ทีซ่ ง่ึ คาดว่าจะมีความเหมาะสม
ท่านจะได้รบั การแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมกับนายกและเลขานุการสโมสรเมื่อสมาชิกทีค่ าดหวังเหล่านี้ถูก
มอบหมายให้แก่สโมสรของท่าน ดูขอ้ มูลของผูส้ มัครเหล่านี้ได้จากเพจ Club Administration ที่ My Rotary
ตัดสินใจว่าใครจะเป็ นผูจ้ ดั การ Membership Leads ของสโมสร ต้องมันใจว่
่ าบุคคลผูน้ ้ตี ดิ ตามทันทีโดยการ
ติดต่อกับสมาชิกทีค่ าดหวังหรือขอให้ภาคมอบหมายให้แก่สโมสรอื่น หากพวกเขาไม่เหมาะกับสโมสร เป็ น
เรื่องสําคัญยิง่ ทีจ่ ะต้องทําให้เกิดความประทับใจทีด่ แี ก่ผสู้ มัครทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมในโรตารี ดู
คําแนะนําในเอกสารสร้างสรรค์ประสบการณ์ทดี ่ ใี ห้แก่สมาชิกทีค่ าดหวัง (Create a Positive Experience for
Prospective Members)

อุปถัมภ์สโมสรใหม่

สโมสรใหม่มกั จะก่อตัง้ เมื่อสมาชิกในสโมสรทีม่ อี ยู่แล้วต้องการประชุมในเวลาทีแ่ ตกต่างออกไป หรือมีความ
สนใจในกิจกรรมประเภทอื่น ซึง่ ทางเลือกทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้จะช่วยดึงดูดสมาชิกทีค่ าดหวังซึ่งหลายๆ คนกําลังจัด
พันธสัญญาในเรื่องของงานและครอบครัวให้สมดุล และมีความสนใจทีห่ ลากหลาย
หากท่านรูส้ กึ ว่าชุมชนสามารถสนับสนุนสโมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคท์ใหม่ได้ ควรติดต่อกับผูว้ ่าการ
ภาค คณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค และคณะกรรมการสมาชิกภาพของภาคเกีย่ วกับขัน้ ตอนต่อไป
การอุปถัมภ์สโมสรโรตารี
หากสโมสรของท่านอุปถัมภ์สโมสรโรตารีใหม่ คณะกรรมการของท่านสามารถ
ช่วยก่อตัง้ สโมสรใหม่
ช่วยสมาชิกสโมสรใหม่ให้วางแผนและนําเอาข้อบังคับสโมสรทีเ่ หมาะสมมาใช้
ให้คาํ ปรึกษาในเรื่องโปรแกรมและโครงการของสโมสรใหม่
ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานกับผูว้ ่าการภาคในระหว่างปี แรกของสโมสร
เป็ นพีเ่ ลีย้ งให้สโมสรใหม่อย่างน้อยหนึ่งปี หลังจากวันทีโ่ รตารีสากลรับเข้าเป็ นสมาชิก (Charter
Date)






ข้อกําหนดของการอุปถัมภ์สโมสรโรตารีใหม่
ยินยอมเป็ นพีเ่ ลีย้ งสโมสรใหม่อย่างน้อยหนึ่งปี
มีสถานะทางการเงินทีด่ กี บั โรตารีสากล
มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 20 คน
ดําเนินโปรแกรมบําเพ็ญประโยชน์ครบทุกด้าน
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สําหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธอี ุปถัมภ์สโมสรโรตารีใหม่ในพืน้ ทีข่ องท่าน โปรดติดต่อกับผูว้ ่าการภาคหรือ
คณะกรรมการสมาชิกภาพของภาค
การอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์
หากสโมสรของท่านอุปถัมภ์สโมสรใหม่ คณะกรรมการของท่านจะสามารถ
หาสมาชิกทีค่ าดหวัง
จัดการประชุมสําหรับสมาชิกทีค่ าดหวังเพือ่ ให้เรียนรูม้ ากขึน้ เกีย่ วกับโรทาแรคท์
แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาซึง่ เป็ นโรแทเรียนให้ทาํ หน้าทีป่ ระสานงานระหว่างสโมสรโรตารีและสโมสร
โรทาแรคท์
วางแผนเข้าร่วมการประชุมและงานกิจกรรมของสโมสรโรทาแรคท์อย่างสมํ่าเสมอ
เชิญชวนให้สโมสรโรทาแรคท์ร่วมมือกับสโมสรโรตารีของท่านในกิจกรรมและงานต่างๆ







ข้อกําหนดของการอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์
ส่งแบบฟอร์มการรับรองสโมสรโรทาแรคท์ (Rotaract Club Certification Form) พร้อมค่าธรรมเนียม
การรับรองจํานวน 50 เหรียญสหรัฐแก่โรตารีสากล ซึง่ จะเป็ นการจ่ายเงินเพียงครัง้ เดียว
ลงนามและมอบใบรับรองการก่อตัง้




สําหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธกี ารอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ใหม่ในพืน้ ทีข่ องท่าน โปรดติดต่อกับผูว้ ่าการ
ภาคหรือคณะกรรมการโรทาแรคท์ของภาค ท่านสามารถอ้างอิงคู่มอื โรทาแรคท์เพือ่ ดูแนวทางทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์ในการอุปภัมภ์สโมสรโรทาแรคท์
หมายเหตุ สโมสรโรทาแรคท์ในมหาวิทยาลัยต้องทํางานร่วมกับทีป่ รึกษาซึง่ เป็ นอาจารย์ทท่ี าํ หน้าที่
ประสานงานระหว่างสโมสรโรตารีกบั ฝ่ ายบริหารของมหาวิทยาลัย
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รายการตรวจสอบสําหรับคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรรมการสมาชิกภาพของสโมสรคือ การบันทึกและดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
เพือ่ ดึงดูดความสนใจและทําให้สมาชิกมีสว่ นร่วม คณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิภาพควรจะประกอบด้วยสมาชิก
ทีม่ แี รงจูงใจ 5-15 คน ทีจ่ ะชี้แนะการดําเนินแผนงานสมาชิกภาพของสโมสร องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ควรจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่องจากปี หนึ่งไปถึงปี ต่อไป และควรจะเป็ นผูแ้ ทนความหลากหลายของสมาชิก
ภาพในสโมสรและชุมชนของท่านอย่างเต็มที่
1. บ่งชี้ (Identify)
 ทําการประเมินความหลากหลายของสมาชิกและประเมินประเภทอาชีพ ซึง่ อยู่ในเอกสารเครือ่ งมือ
ประเมินสมาชิกภาพ (Membership Assessment Tools) ทุกปี บ่งชีบ้ ุคคลในชุมชนทีจ่ ะเติมเต็ม
ช่องว่างในเรื่องสมาชิกภาพของสโมสรหรือแสดงความสนใจในอุดมการณ์ของโรตารี
 ให้สมาชิกทุกคนกรอกเอกสารปฏิบต
ั งิ านเรือ่ งการบ่งชี้สมาชิกทีค่ าดหวังอย่างน้อยทุกปี
 ไปที่ Club Administration ใน My Rotary อย่างสมํ่าเสมอเพือ
่ จัดการ Member Leads ทีส่ โมสร
ได้รบั มอบหมาย
 ประชุมอย่างน้อยทุกเดือนเพือ
่ พิจารณาสมาชิกทีค่ าดหวังและสถานภาพในกระบวนการสมาชิกภาพ
 ให้สมาชิกปั จจุบน
ั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายทําหน้าทีย่ กระดับสมาชิกทีค่ าดหวังไปสูข่ นั ้ ต่อไปของกระบวนการ
สมาชิกภาพ
2. แนะนํา (Introduce)
 คัดเลือกสมาชิกสโมสรทีเ่ หมาะสมทีส
่ ุดให้มสี ว่ นร่วมกับสมาชิกทีค่ าดหวัง ต้องจดจําเรื่องทีส่ มาชิก
ทีค่ าดหวังสนใจเป็ นพิเศษและอธิบายว่าสโมสรจะช่วยให้พวกเขาทําตามความปรารถนาได้อย่างไร
 จัดงานกิจกรรมสําหรับสมาชิกทีค
่ าดหวังเป็ นระยะ เพือ่ แนะนําพวกเขาให้รจู้ กั โรตารี สโมสรของ
ท่าน และคุณค่าหลักของเรา
 เชิญบุคคลทีบ
่ ่งชีว้ ่าเป็ นสมาชิกคาดหวังให้เข้าร่วมในโครงการบําเพ็ญประโยชน์หรือการประชุม
 แจ้งให้สมาชิกคาดหวังทีม
่ คี ุณสมบัตไิ ด้รบั ทราบเกีย่ วกับสโมสรของท่าน ความคาดหวังในการ
ประชุมและโอกาสในการเป็ นเครือข่าย โอกาสทางสังคมและการบําเพ็ญประโยชน์ทส่ี โมสรมีให้
3. เชิ ญชวน (Invite)
 มอบหมายสมาชิกสโมสรทีเ่ หมาะสมให้เชิญชวนสมาชิกทีค
่ าดหวังเข้าร่วมในสโมสร
 จัดพิธรี บ
ั สมาชิกใหม่ทม่ี คี วามหมายโดยเชิญครอบครัวมาร่วมและให้ทงั ้ สโมสรมีสว่ นร่วม
 มอบชุดต้อนรับสมาชิกใหม่ทม
่ี ที รัพยากรเกี่ยวกับโรตารีและสโมสรซึง่ เป็ นประโยชน์แก่สมาชิกใหม่
 เฉลิมฉลองการมีสมาชิกใหม่เพิม
่ ขึน้ ในสโมสร ประกาศทางเว็บไซต์ของสโมสร เพจโซเซียลมีเดีย และ
จดหมายข่าว
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4. ทําให้มีส่วนร่วม (Engage)
 ต้อนรับสมาชิกใหม่โดยจัดโปรแกรมการปฐมนิเทศ และโดยการทําให้มส
ี ว่ นร่วมในสโมสร
 แต่งตัง้ พีเ่ ลีย
้ งให้สมาชิกใหม่แต่ละคนเพือ่ แบ่งปั นความเชีย่ วชาญด้านวิชาชีพ ความรูเ้ กีย่ วกับ
ชุมชน และข้อมูลข่าวสารของโรตารี
 ทําให้สมาชิกสโมสรแต่ละคนมีสว
่ นร่วมในโครงการบําเพ็ญประโยชน์หรือในคณะกรรมการสโมสร
 ตรวจสอบกับสมาชิกทุกคนโดยใช้แบบการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
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คําถามเพื่อการอภิปราย
ในการอบรมภาคประจําปี
การอบรมภาคประจําปี เป็ นโอกาสอันดียงิ่ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ ําสโมสรรับเลือกคนอื่นๆ
คําถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรียมตัวสําหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรมีอะไรบ้าง? และหน้าทีข่ องท่านในฐานะประธาน
มีอะไรบ้าง?

คณะกรรมการของท่านจะสนับสนุ นแผนกลยุทธ์ของสโมสรอย่างไร?

คณะกรรมการสมาชิกภาพจะดึงดูดสมาชิกใหม่ได้อย่างไร?

คณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรจะทําให้สมาชิกมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง?

ท่านจะมันใจได้
่
อย่างไรว่าสมาชิกใหม่ได้รบั ข่าวสารและมีสว่ นร่วม?

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบ้างให้กรรมการ และจะสนับสนุนพวกเขาอย่างไร?
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