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คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนยโรตารีในประเทศไทย 
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การปฐมนิเทศเกี่ยวกับโรตารีอยางมีประสิทธิภาพ  เริ่มตนทันทีท่ีมีการบงชี้สมาชิกท่ี
คาดหวังซึ่งมีคุณสมบัติ  การเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังและประโยชนของการเปน
สมาชิกของโรตารีต้ังแตเริ่มแรกของกระบวนการ ชวยใหสมาชิกท่ีคาดหวังมีการ
ตัดสินใจจากส่ิงท่ีไดรับการบอกเลาเปนอยางดี  ในการที่จะรับคําเชิญอยางเปน
ทางการเมื่อมีการเชิญชวน 
 
สโมสรมีความรับผิดชอบในการจัดโปรแกรมสนเทศท่ีใหความรูเบ้ืองลึก  ซึ่งจะสอน
สมาชิกใหมในเรื่องของโรตารี และผูกพันพวกเขาดวยกิจกรรมของสโมสร รวมท้ังการ
ตอนรับสูองคกร  การปฐมนิเทศอยางเปนทางการมีบทบาทสําคัญย่ิงในการชวยให
สมาชิกใหมรับรูความหมายของการเปนโรแทเรียน 
 
คูมือเลมนี้ใหคําแนะนําในการจัดทําขั้นตอนตางๆ ของโปรแกรมการปฐมนิเทศของ
สโมสร ต้ังแตการใหความรูแกสมาชิกท่ีคาดหวังไปจนถึงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม  
ทานควรจะปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับความตองการของสโมสรใหดีท่ีสุด 

 



การปฐมนิเทศสมาชิกใหม 414TH – 810(108) - หนา 1 

โปรแกรมสนเทศสมาชิกที่คาดหวัง 
 
 
การใหความรูเกี่ยวกับสมาชิกภาพในโรตารีแกสมาชิกท่ี
คาดหวัง  จะมีผลตอการรักษาสมาชิกใหมในระยะยาว  
โปรแกรมสนเทศสมาชิกท่ีคาดหวังของสโมสรทาน  ควรจะ
ใหรายละเอียดส้ันๆ กวางๆ เกี่ยวกับโรตารีสากลและ
มูลนิธิโรตารี  พรอมกับการเนนความสําคัญในเรื่องของ
ประโยชนและหนาท่ีรับชอบในการเปนสมาชิกของสโมสร  
รวมท้ังรายละเอียดส้ันๆ เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม
หลักของสโมสรของทาน 
 

รูปแบบและการดําเนินแผนงานเปนข้ันตอน 

จัดการประชุมสนเทศเปนกลุมใหแกสมาชิกท่ีคาดหวังทุกๆ 
ไตรมาส (หรือเปนระยะ)   จัดใหเปนกิจกรรมพิเศษ
นอกเหนือไปจากการประชุมปกติประจําสัปดาห  โดย
อาจจะเปนวันธรรมดาตอนเย็นหรือวันหยุด  และจัดเตรียม
กําหนดการลวงหนาพอสมควรเพ่ีอใหสมาชิกสโมสรได
สนับสนุนใหสมาชิกท่ีคาดหวังเขาประชุม  สมาชิกสโมสรท่ี
เชิญสมาชิกท่ีคาดหวังใหเขาประชุมนี้ก็ควรจะรวมประชุม
ดวย 

วางแผนใชเวลานในสวนของการใหความรูประมาณ 2 
ชั่วโมง  และสงเสริมใหสมาชิกท่ีคาดหวังพาคูครองมาดวย  
จัดเล้ียงอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น หรือเล้ียงรับรอง
หลังการประชุมหากมีงบประมาณพอ 

หลังส้ินสุดการประชุม ใหเชิญสมาชิกท่ีคาดหวังรวม
ประชุมสโมสรในฐานะแขกรับเชิญ หากเขายังไมเคยรวม
ประชุม   และขอใหผูมารวมประชุมกรอกแบบประเมินผล
หลังจากการประชุมเพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับ เกี่ยวกับ
โปรแกรมการใหความรูท่ีทานไดนําเสนอไปแลว 
 

โครงรางของการประชุม 

เมื่อเริ่มการประชุมใหถามสมาชิกท่ีคาดหวังวาพวกเขารู
อะไรเกี่ยวกับโรตารีแลวบาง และคาดหวังจะไดเรียนรูอะไร
ในระหวางการประชุม  ใชเทคนิคการประชุมหลายๆ อยาง  

เปนการผสมผสานกันระหวางการบรรยาย การอภิปราย
กลุม คําถามและคําตอบ เพ่ือใหผูรวมประชุมมีสวนรวม
และมีความกระตือรือลน  เชิญสมาชิกสโมสรและผูนํา
สโมสรท่ีมีประสบการณมาเปนองคปาฐกและรวมอภิปราย  
ผูนําภาคก็อาจจะเปนผูรวมอภิปรายหรือองคปาฐกท่ีดี
เย่ียม  อยางไรก็ตาม การใหความรูในขั้นนี้ตองเนนความ 
สําคัญของกิจกรรมในระดับสโมสร 

ปรับเปล่ียนวาระการประชุมดังตอไปนี้ใหเปนไปตามความ
ตองการของสโมสร  รวบรวมและแจกจายส่ิงพิมพ ท่ี
เกี่ยวของของสโมสรและของโรตารีสากลท่ีเนนความสําคัญ
ของโอกาสในการท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมและโครงการ
ของสโมสรทันทีท่ีเปนสมาชิกของสโมสร  หลังจากจบการ
ประชุมตองมั่นใจวาไดนําเสนอความคาดหวังและความ
หวงใยทุกเรื่องตอไปนี้ 

1. ประวัติและการกอต้ังโรตารีสากล 

2. พันธกิจของโรตารี 
3. ประโยชนของการเปนสมาชิกสโมสรโรตารี 
4. หนาท่ีรับผิดชอบของการเปนสมาชิก 
• ขอกําหนดในการเขาประชุมและทางเลือกในการ
ประชุมทดแทน 

• ขอบังคับทางการเงิน 

5. โครงการสโมสร (ในอดีตและปจจุบัน) 

6. โปรแกรมของโรตารีสากลและโอกาสในการมีสวนรวม 

7. โครงสรางของสโมสรและภาคและเจาหนาท่ีในปจจุบัน 

8. มูลนิธิโรตารี 
• โปรแกรมเพ่ือเพ่ือนมนุษยและโปรแกรมการศึกษา 
• การสนับสนุนการเงิน 

 
 
 
 



หนา 2 - การปฐมนิเทศสมาชิกใหม 414TH – 810(108)  

  
ทรัพยากรสําหรับการประชุม 
สมาชิกท่ีคาดหวังไมทราบวาสโมสรของทานประสบ
ความสําเร็จอะไรบางในชวง 5 ปท่ีผานมา ฉะนั้น ตองบอก
พวกเขาใหทราบ! ใหขอมูลเกี่ยวกับสโมสรและภาคที่
เฉพาะเจาะจงและนํากลับบานได 
• ประวัติส้ันๆ ของสโมสร (แผนพับท่ีเนนโครงการบําเพ็ญ
ประโยชนในอดีตและปจจุบันของสโมสร รวมท้ังเว็บไซต
ของสโมสร) 

• สารสโมสรและสารผูวาการภาคฉบับลาสุด 
• ขอบังคับเกี่ยวกับการเงินและขอกําหนดในการเขา
ประชุมของสโมสร (ดูตัวอยางในหนา 10) 

• ประวัติส้ันๆ ของภาคและเอกสารขอเท็จจริง (ขอไดจาก
ผูวาการภาค) 

• รายชื่อสมาชิกสโมสรพรอมประเภทอาชีพและราย 
ละเอียดการติดตอ 

• ชุดความรู สําหรับสมาชิก ท่ีคาดหวัง  (Prospective 
Member Information Kit_423-ENB)  

− พ้ืนฐานโรตารี (Rotary Basics)  

− นี่คือโรตารี (This Is Rotary)  

− โรตารีคืออะไร? (What’s Rotary?)  

− Welcome to Rotary  

− เอกสารขอเท็จจริงมูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation 
Facts)  

• ชุ ด วี ดิ โอ สํ าหรั บสมาชิ ก ท่ี คาดห วั ง  (Prospective 
Member Video Kit_424-ENB)  

− นี่คือโรตารี (This Is Rotary)  

− You: The Rotary Foundation  

− The Rotary Heritage Collection DVD  

− RVM: The Rotarian Video Magazine (latest 
issue)  

ส่ังซื้อชุดความรูสําหรับสมาชิกท่ีคาดหวัง (Prospective 
Member Information Kit) เพ่ือมอบใหสมาชิกท่ีคาดหวัง
ทุกคน และชุดวีดิโอสําหรับสมาชิกท่ีคาดหวังอยางนอย  
1 ชุดสําหรับหองสมุดของสโมสร โดยดูจากรายการส่ิง 
พิมพของโรตารี (RI Catalog) หรือส่ังซื้อออนไลนไดท่ี 
shop.rotary.org. 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
1. ขอใหคณะกรรมการสมาชิกภาพ  จัดกําหนดการ 

วางแผนงาน และจัดกิจกรรมการใหความรูแกสมาชิกท่ี
คาดหวัง (คณะกรรมการอาจจะมอบหมายงานให
คณะอนุกรรมการ) 

2. ประกาศวันท่ีท่ีจะจัดกิจกรรมโปรแกรมการใหความรูแก
สมาชิกท่ีคาดหวัง  ในการประชุมประจําสัปดาห  และ 
สารสโมสรรวมท้ังเว็บไซตของสโมสร 

3. ใหรายละเอียดการติดตอและการลงทะเบียนบนเว็บไซต
ของสโมสร 

4. แจงใหสมาชิกสโมสรทราบ ถึงเปาหมาย  การรวม
ประชุม  และวิธีปฏิบัติในการเชิญชวนสมาชิกท่ีคาดหวัง
มารวมงาน 

5. สงจดหมายเชิญอยางเปนทางการไปยังสมาชิกท่ี
คาดหวัง  ขอใหตอบยืนยันการมารวมงาน  สนับสนุน
ใหผูจะมารวมประชุมเชิญคูครองมาดวย 

6. สงไปรษณียบัตรหรืออีเมล เตือนผูทีลงทะเบียนทุกคน  
ประมาณ 10 วันกอนการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การปฐมนิเทศสมาชิกใหม 414TH – 810(108) - หนา 3 

 

โปรแกรมการสนเทศสมาชิกใหม 
 
 
 
 
โปรแกรมสนเทศสมาชิกใหมควรจะชวยใหสมาชิกใหมได
เพ่ิมพูนความรูท่ีไดรับมาจากโปรแกรมสมาชิกท่ีคาดหวัง 
และความเขาใจในเรื่องสมาชิกภาพในสโมสรโรตารี 
โปรแกรมของสโมสรทานจึงควรจะครอบคลุมหัวขอเรื่อง
ดังตอไปนี้ในวาระการสนเทศ 3   วาระท่ีแยกออกจากกัน
เปนเรื่องๆ 
• นโยบายและวิธีปฏิบัติของโรตารี 
• โอกาสในการบําเพ็ญประโยชน 
• ประวัติความเปนมาและความสําเร็จของโรตารีสากล 
 

รูปแบบของการประชมุและการดําเนิน
แผนงานเปนข้ันตอน 
 
การประชุมสนเทศสมาชิกใหมมักจะทําเปนการประชุมแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง เนื่องจากการรับสมาชิกใหมพรอมๆ กัน 
อาจจะไมเปนไปตามที่วางแผนเอาไว  หากสโมสรของทาน
มีสมาชิกใหมเขามาเปนคูหรือเปนกลุมเล็กๆ ใหจัดเปนการ
ประชุมกลุม 
 
ควรมอบหมายใหสมาชิกใหมแตละคนมีพ่ีเล้ียงของตนเอง 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปนพ่ีเล้ียงในหนา 6) 
 
ผูนําการประชุมอาจเปล่ียนไปตามวาระ ตัวอยางเชน ใน
โปรแกรมหนึ่ง พ่ีเล้ียงพบสมาชิกใหมเปนวาระแรก ผูนํา
สโมสรดํา เนินวาระที่  2  และสมาชิกสโมสรคนหนึ่ ง
ดําเนินการในวาระที่ 3 หากทานเปนผูนําวาระ ควรเชิญ
สมาชิกใหมไปท่ีทํางานของทาน เพ่ือรับประทานอาหาร
กลางวันหรืออาหารเย็นรวมกัน กอนหรือหลังการประชุม
ปกติประจําสัปดาห 
 

โครงรางของการประชมุ 
 
ทําใหมั่นใจวาแตละวาระไดกลาวถึงหัวขอเรื่องใหมอยาง
ชัดเจน  จัดเคาโครงของวาระดังตอไปนี้ใหเปนไปตามความ
ตองการของสโมสร และแจกจายส่ิงพิมพสําหรับโปรแกรม
หรือหัวขอเรื่องท่ีสโมสรของทานมีสวนเกี่ยวของ ส่ิงพิมพ
มากมายสามารถดาวนโหลดไดฟรีจาก www.rotary.org 
แจงใหสมาชิกใหมทราบถึงเว็บไซตของโรตารีสากล หรือ
เว็บไซตของภาคหากมีหัวขอท่ีเกี่ยวของ 
 

วาระที่หน่ึง – นโยบายและวิธีปฏบิตัิของโรตารี 
 
1. วิธีเสนอสมาชิกใหม 
2. การประชุมทดแทน 
3. โครงสรางของสโมสร 
4. องคประกอบของสโมสรที่มีประสิทธิภาพ และสโมสรจะ

บรรลุวัตถุประสงคของแตละองคประกอบไดอยางไรบาง 
5. การประชุมตางๆ ของสโมสร 

• การประชุมประจําสัปดาห 
• การประชุมคณะกรรมการ 
• การประชุมกิจกรรมสโมสร 
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
• งานมิตรภาพสังสรรค 

6. ความคาดหวังในการเขาประชุมประจําสัปดาห 
7. การเงิน (การรวมโปรแกรม / การบริจาค) 
8. โครงสรางของภาค 

• ผูวาการภาค 
• ผูชวยผูวาการภาค 
• คณะกรรมการภาค 
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ทรัพยากรสําหรับวาระที่ 1 
 
ควรมอบเอกสารดังตอไปนี้ใหหากเปนไปได หรือขอ
ยืมเอกสารท่ีเกี่ยวของจากหองสมุดของสโมสร และ
รวมศึกษาคนควากับสมาชิกใหม 
 
• ขอบังคับเกี่ยวกับการเงินและขอกําหนดในการเขา
ประชุม (รูปแบบตามตัวอยางหนา 10) 

• เอกสารขอมูลของสโมสรสําหรับสมาชิกใหม (หนา 
14) 

• ศูนยอี-เลิรนนิ่ง (E-learning center) บนเว็บไซต 
www.rotary.org 

• ธรรมนูญมาตรฐานสโมสรโรตารี 
• ขอบังคับเสนอแนะของสโมสรโรตารี 
• คูมือปฏิบัติการ (Manual of Procedure_035-EN) 
• รายการส่ิงพิมพของโรตารีสากล (RI Catalog_019-

EN) 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.rotary.org 

 

วาระที่สอง – โอกาสในการบําเพ็ญประโยชน 
(สโมสร ภาค และ ระหวางประเทศ) 
1. โครงการปจจุบันของสโมสรและภาค 
2. โปรแกรมของโรตารีสากล 
 • อินเทอรแรคท 
 • โรทาแรคท 
 • กลุมบําเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี 
 • กลุมเครือขายท่ัวโลก 
 • การแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารี 
 • อาสาสมัครโรตารี 
 • รางวัลผูนําเยาวชน (ไรลา) 
 • บริการชุมชนโลก 
 • เยาวชนแลกเปล่ียน 
3. โปรแกรมของมูลนิธิโรตารี 
 • โปลิโอพลัส 
 • โปรแกรมทุนสนับสนุนเพ่ือเพ่ือนมนุษย 
 • โปรแกรมการศึกษา 
 

ทรัพยากรสําหรับวาระที่ 2 
 
ควรมอบเอกสารตอไปน้ีใหสมาชิกใหมและรวมศึกษาคนควา 
ขอยืมวีดิโอตางๆ จากหองสมุดของสโมสรตามตองการ 
• Club profile and district profile (see descriptions on 

page 2) 
• ศูนยอี-เลิรนนิ่ง (E-learning center) บนเว็บไซต 

www.rotary.org 
• Promoting Peace through International Scholarships 

(610-EN) 
• แผนพับทุนการศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีทูตสันถวไมตรี และ 
ทุนโรตารีสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัย (Ambassadorial 
Scholarships and Rotary Grants for University Teach- 
ers Leaflet_132-EN) 

• แผนพับ Rotary World Peace Fellowships  (084-EN) 
• แผนพับโปรแกรมการศึกษาสันติภาพและขอขัดแยงของ 
โ ร ต า รี  (Rotary Peace and Conflict Studies Program 
Brochure_105-EN) 

• แผนพับกลุมศึกษาแลกเปล่ียน (Group Study Exchange 
Brochure - 160-EN) 

• แผนพับโปลิโอพลัส (PolioPlus Brochure_323-EN) 
• มูลนิธิโรตารี – ขอมูลอางอิงฉบับยอ (The Rotary Founda- 

tion Quick Reference Guide_219-EN) 
• เอกสารขอเท็จจริงของมูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation 

Facts_159-EN) 
• ความจําเปนสองแบบ-บริจาคสองวิธี (Two Needs, Two 

Ways of Giving_173-EN) 
• แผนพับโรแทเรียนทุกคน-บริจาคทุกป (Every Rotarian, 

Every Year Brochure_957-EN) 
• แผนพับสมาคมพอลแฮริส (Paul Harris Society Brochure 

_099-EN) 
• แผนพับอินเทอรแรคท (Interact Brochure_600-EN) 
• แผนพับโรทาแรคท (Rotaract Brochure_663-EN) 
• แผนพับกลุมบําเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี (Rotary Com- 

munity Corps Brochure_779-EN) 
• Making a World of Difference: Youth Exchange (755-

EN) 
• Service Above Self: A Century of Extraordinary Pur- 

pose (929-EN) 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.rotary.org 
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วาระที่สาม – ประวัติความเปนมา ความสําเร็จของ
โรตารี 
1. กําเนิด ความเจริญ และผลงานของโรตารีสากล 

• ประวัติความเปนมาของโรตารีสากลและมูลนิธิ 
โรตารี 

• คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล 
• คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี 
• วัตถุประสงคของโรตารี 
• พันธกิจของโรตารีสากล 

2. ประเพณีแหงมาตรฐานทางจริยธรรมอันสูงสง 
• การทดสอบ 4 แนวทาง 

3. ประวัติและผลงานของสโมสรโรตารีในทองถ่ิน 
4. การมีสวนรวมของคูสมรสและครอบครัว 
 
ทรัพยากรสําหรับวาระท่ี 3 
 
ควรมอบเอกสารตอไปน้ีใหสมาชิกใหม และรวมศึกษา
คนควา ขอยืมวีดิโอเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกใหมจากหองสมุด
ของสโมสร 
• โรตารี ก เอย ก ไก (The ABCs of Rotary_363-EN)  
• พ้ืนฐานโรตารี (Rotary Basics_449-EN)  
• Introducing Rotary (982-EN)  
• รายงานประจําปของโรตารีสากล (RI Annual 

Report_187A-EN)  
• รายงานประจําปของมูลนิธิโรตารี (TRF Annual 

Report_187B-EN)  
• แผนพับคติพจนโรตารีสากล และการประกาศเกียรติคุณ
ประธานโรตารีสากล (RI Theme Brochure & 
Presidential Citation Brochure_900-EN & 900A-EN) 

• ดีวีดี: โรแทเรียนทุกคน-บริจาคทุกป (Every Rotarian, 
Every Year DVD_978-MU)  

• Conquering Polio (329-MU)  
• New Member Information Kit (426-ENB)  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.rotary.org   
 

ข้ันตอนในการปฏิบัต ิ
1. จัดทํากําหนดการสําหรับการสนเทศใหเร็วท่ีสุดทันที 

หลังจากคณะกรรมการบริหารรับสมาชิกใหม กําหนด
ผูท่ีจะดําเนินการประชุมในแตละวาระ และผูท่ีจะทํา
หนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงใหแกสมาชิกใหม 

2. กําหนดวาทานจะใชวัสดุอุปกรณอะไรบางในวาระของ
ทาน  ส่ิงใดบางท่ีจะซื้อและส่ิงใดท่ีจะดาวนโหลด 
จัดหาชุดเอกสารการสนเทศสมาชิกใหม  (New 
Member Information Kit) หรือเอกสาร อ่ืนๆ  ของ 
โรตารีสากลมาเก็บเอาไวบาง 

3. ทบทวนสไลดการนําเสนอสําหรับสมาชิก ซึ่งเปนการ
เรียนรูแบบอีเลคทรอนิก (E-learning) บนเว็บไซต 
www.rotary.org ทานจะใชหลักสูตร (Module) เหลานี้
อยางไร  พิจารณาวา ทานตองการใหสมาชิกใหมได
ทบทวนหลักสูตรการเรียนรูแบบอีเลคทรอนิกกอน
หรือหลัง หรือระหวางวาระตางๆ 

4. กําหนดสถานที่ประชุม ระดับของการเปนพิธีการและ
ระยะเวลา วาระตางๆ จะเกี่ยวกับสมาชิกใหมมากกวา
หนึ่งคนหรือไม จะมีการฉายวีดิโออะไรบางในระหวาง
วาระตางๆ หรือไม หรือจะใหสมาชิกใหมขอยืมวีดิโอ
จากหองสมุดของสโมสรไป 

5. พูดคุยถึงตําแหนงท่ีวางสําหรับสมาชิกใหมในคณะ 
กรรมการตางๆ 

6. ตัดสินใจวา ทานจะใชแบบฟอรมตางๆ หลังเอกสาร
เลมนี้อยางไร 

7. พัฒนาระบบการรับขอมูลยอนกลับจากสมาชิกใหม 
ในประเด็นตางๆ กวางขวาง รวมท้ังกระบวนการและ
ผลของโปรแกรมการปฐมนิเทศเอง  รายงานผลขอมูล
ยอนกลับใหแกนายกสโมสร ผูชวยผูวาการภาค และ
ผูวาการภาคตามความเหมาะสม 
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อ่ืนๆ นอกเหนือจากการสนเทศ 
 
 
 
โปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชิกใหมท่ีประสบความสําเร็จ  
ทําใหมั่นใจไดวาสมาชิกใหมของสโมสรโรตารีจะเขารวม 
กับสโมสรไดอยางกลมกลืน  เพ่ือท่ีจะประสบความสําเร็จนี้ 
ตองมั่นใจวาโปรแกรมของสโมสรไดรวมเรื่องตางๆ นี้ 
• พิธีรับสมาชิกใหม 
• การเปนสมาชิกพ่ีเล้ียง 
• การมีสวนรวมของครอบครัว 
 
พิธีรับสมาชกิใหม 
วันท่ีบุคคลหนึ่งกลายเปนโรแทเรียนเปนการเริ่มตนของ
การมีสวนรวมและการประสบความสําเร็จอยางยาวนาน  
กิจกรรมนั้นก็คือ พิธีรับสมาชิกใหมซึ่งจะเปนท่ีจดจําและมี
ความหมาย ในการตอนรับสมาชิกใหมสูสโมสร เชิญให
ครอบครัวของสมาชิกสโมสรมารวมงานดวย และสงเสริม
ใหสมาชิกทุกคนในสโมสรมารวมตอนรับสมาชิกใหมและ
คูครอง ใหเวลาพอสมควรหลังจากพิธีท่ีเปนทางการเพ่ือให
แนะนําตัวแบบตัวตอตัวกับสมาชิกทุกๆ คนของสโมสร 
 
พิจารณาคําแนะนําตอไปน้ีเมื่อทานวางแผนงานพิธีรับ
สมาชิกใหม 
• จัดพิธีรับสมาชิกใหมในสถานที่พิเศษท่ีมิใชสถานท่ี
จัดการประชุมปกติประจําสัปดาห เพ่ือใหเปนงานใน
โอกาสที่เปนพิธีการ 

• ตกแตงหองหรือพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม โดยใชธงประจํา
สโมสรและส่ิงของโรตารีอ่ืนๆ 

• สงเสริมใหสมาชิกปจจุบันไดพูดในท่ีประชุมถึงพันธกิจ
และความภูมิใจในโรตารี 

• ขอใหผูทําพิธีรับสมาชิกใหมเตรียมสุนทรพจนส้ันๆ ท่ี
เนนถึงความสําเร็จในเรื่องสวนตัวและวิชาชีพ  

 
มีตัวอยางของบทพูดสําหรับพิธีรับสมาชิกใหมอยางเปน
ทางการในหนา 16 
 

การเปนสมาชิกพี่เล้ียง 
การเปนสมาชิกพ่ีเล้ียงเปนวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพที่
จะชวยใหสมาชิกใหมเขามามีสวนรวมในสโมสร เลือกพ่ี
เล้ียงท่ีมีพันธกิจตอบทบาทของการเปนทรัพยากรโรตารี
และเปนแหลงสนับสนุนสมาชิกใหม โปรดพิจารณาส่ิง
ตางๆ ตอไปนี้ 
• บุคคลนั้นมีระดับความรูและความสนใจเกี่ยวกับสโมสร
และโรตารีมากเพียงใด 

• บุคคลนั้นตั้งใจและสามารถอุทิศเวลาและกําลังงานท่ี
จําเปนตอการชวยสมาชิกใหมใหมีสวนรวมในสโมสร
อยางเต็มท่ีหรือไม 

• บุคคลผูนั้นอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอยางท่ีเหมือนกับ
สมาชิกใหม (เชน งานอดิเรก ความสนใจ วิชาชีพ) 

สมาชิกพ่ีเล้ียงอาจไดรับมอบหมายหนาท่ีกอนหรือหลังพิธี
รับสมาชิกใหม สโมสรของทานควรตัดสินใจวาควรจะเริ่ม
งานพ่ีเล้ียงในชวงใดและเปนระยะเวลานานเพียงใด 

หนาที่ของสมาชิกพ่ีเลี้ยง 
• ดูแลความสุขสบายของสมาชิกใหม และการมีสวนรวม
ในสโมสรโดยการพบปะสวนตัวเปนระยะๆ 

• รวมกับสมาชิกใหมไปประชุมสโมสรตามโอกาสอํานวย 
• แนะนําสมาชิกใหมใหรูจักกับสมาชิกคนอื่นๆ 
• อธิบายถึงคณะกรรมการในชุดตางๆ ของสโมสร  และ
หากเปนไปได เสนอใหเปนกรรมการในคณะกรรมการท่ี
สมาชิกใหมสนใจ 

• แจงใหสมาชิกใหมทราบถึงการประชุมพิเศษตางๆ และ
งานตางๆ ของโรตารีท่ีจัดตลอดท้ังป   ไปรวมงานตางๆ 
เหลานี้ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และทําหนาท่ีเปน
เจาภาพอยางไมเปนทางการใหกับสมาชิกใหมและ
ครอบครัว แนะนําใหรูจักกับสมาชิกอ่ืนๆ และทําใหรูสึก
เปนกันเอง 
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• ทําใหมั่นใจวาสมาชิกใหมเขาใจกฎของสโมสร รวมท้ัง
ขอกําหนดในการเขาประชุมรวมถึงทางเลือกตางๆ 

• สอดสองดูแลการเขาประชุมของสมาชิกใหม แนะนํา
ทางเลือกในการไปประชุมทดแทน หากมีความจําเปน
และไปรวมประชุมทดแทนกับสมาชิกใหมดวยหาก
เปนไปได 

• พรอมท่ีจะตอบคําถามและใหคําแนะนําและคําปรึกษา
เมื่อไดรับการรองขอ 

 

ทรัพยากรสําหรับการเปนสมาชิกพี่เลี้ยง 

มอบเอกสารตอไปนี้ใหสมาชิกใหมและรวมศึกษาคนควา 
• ขอตอนรับสูโรตารี – เอกสารปฏิบัติงานของการเปน
สมาชิกพ่ีเล้ียง (หนา 11) 

• รายการส่ิงท่ีนาสนใจ (หนา 13) 
• รายละเอียดขอมูลของสโมสรสําหรับสมาชิกใหม 

(หนา 14) 
• นามบัตรและรายละเอียดการติดตอท่ีเปนสวนตัวของ
สมาชิกพ่ีเล้ียง 

หมายเหตุ: ท้ังพ่ีเล้ียงและสมาชิกใหมควรเก็บแบบฟอรม
ท่ีกรอกครบถวนแลวเอาไวคนละ 1 ชุด 

 

การมีสวนรวมของครอบครัว 

เนื่องจากการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรตารีมักจะขัดแยง
กับเวลาสําหรับครอบครัว การท่ีสมาชิกในครอบครัวจะ
รูจักโรตารีและเขาใจถึงความรับผิดชอบและประโยชนของ
การเปนสมาชิกจึงเปนส่ิงสําคัญมาก โอกาสท่ีครอบครัวจะ
เขามามีสวนรวมในโรตารีจะแตกตางกันไปในแตละสโมสร
และแตละประเทศ แจงใหสมาชิกใหมทราบถึงวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีจะใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
สโมสร 

โปรแกรมของโรตารีสากลท่ีนาต่ืนเตนซึ่งเปดใหคูครองและ
ลูกๆ ของโรแทเรียนเขามามีสวนรวม มีอาทิเชน โครงการ

เยาวชนแลกเปล่ียน กลุมเครือขายโรตารี และการแลก 
เปล่ียนมิตรภาพของโรตารี 

แนะนําสมาชิกใหมดังตอไปนี้ เพ่ือทําใหครอบครัวเขามามี
สวนรวมในโรตารี 
• เชิญสมาชิกในครอบครัวมารวมประชุมสโมสร 
• เชิญสมาชิกในครอบครัวมารวมในโครงการบําเพ็ญ
ประโยชนของสโมสรและกิจกรรมทางสังคมตางๆ 

• เชิญนักเรียนทุนการศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีทูตสันถว- 
ไมตรี/ทีมกลุมศึกษาแลกเปล่ียนท่ีสโมสรหรือภาคของ
ทานอุปถัมภมาท่ีบานหรือมารวมกิจกรรมทางสังคม 

• สงเสริมใหคูครอง (และลูกๆ เมื่อไดรับอนุญาตหรือ
ตามท่ีเห็นควร)  มารวมงานการประชุมใหญประจําป
ของภาค การประชุมภาคพ้ืนและการประชุมใหญ
ประจําปของโรตารีสากล 

• สงเสริมใหลูกๆ ท่ีมีอายุเหมาะสมเขารวมสโมสรอิน- 
เทอรแรคท (อายุ 14-18   ป) หรือสโมสรโรทาแรคท 
(อายุ 18-30  ป) 

 

ข้ันตอนปฏบิัติการ 
1. แตงตั้ งกรรมการคนหนึ่ งหรือหลายคนจากคณะ 

กรรมการสมาชิกภาพของสโมสรใหจัดพิธีรับสมาชิก
ใหม 

2. พัฒนา/สรางกระบวนการในการหาสมาชิกสโมสรท่ีมี
ความกระตือรือลน ซึ่งสนใจจะทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียง และ
ทําการอบรมสมาชิกใหม โดยการขอคําแนะนําจากผู
ฝกอบรมภาค 

3. กําหนดวา ทานจะแนะนําสมาชิกใหมกับสมาชิกพ่ีเล้ียง
ท่ีเปนโรแทเรียนเมื่อใด ท่ีไหน และอยางไร 

4. กําหนดวาทานจะส่ือสารเกี่ยวกับโอกาสในการให
ครอบครัวมีสวนรวมแกสมาชิกใหมไดอยางไร 
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ทรัพยากร 
 
 
สโมสรควรจัดใหมีหองสมุดสโมสรท่ีมีหนังสือตางๆ ท่ีเปน
ปจจุบันของโรตารีสากลไวใหสมาชิกไดใช   โดยอยางนอย
ท่ีสุดควรมีหนังสือและวัสดุดังตอไปนี้ 

• โรตารี ก เอย ก ไก (The ABCs of Rotary_363-EN)  

• รายการส่ิงพิมพของโรตารีสากล (RI Catalog_019-EN)  

• คูมือปฏิบัติการ (Manual of Procedure_035-EN)  

• ทําเนียบทางการ (Official Directory_007-EN)  

• พ้ืนฐานโรตารี (Rotary Basics_595-EN)  

• Membership Development Resource Guide (417-EN)  

• Developing Your Club’s New Member Orientation 
Program (425-ENB)  

• New Member Information Kit (426-ENB)  

• New Member Video Kit (427-EN)  

• Prospective Member Information Kit (423-ENB)  

• Prospective Member Video Kit (424-ENB)  

• รายงานประจําปของโรตารีสากล (RI Annual Report_ 
187A-EN)  

• รายงานประจําปของมูลนิธิโรตารี (TRF Annual Report 
_187B-EN)  

ส่ิงของตางๆ ในชุดเอกสารสําหรับสมาชิกใหมมีอยูตาม
รายการขางลางนี้  สโมสรของทานควรจะจัดซื้อชุดเอกสาร
เหลานี้ หรือจัดทําชุดเอกสารข้ึนมาเอง  โดยใชเอกสารท่ี
ทานเชื่อมั่นวาจะเกี่ยวของกับสมาชิกใหมในสโมสรมาก
ท่ีสุด 
 

ชุดเอกสารสําหรับสมาชิกใหม 
การพัฒนาโปรแกรมปฐมนิเทศสมาชิกใหมของสโมสร
ของทาน (สําหรับสโมสร)  

• การปฐมนิเทศสมาชิกใหม (New Member Orientation: 
A How-to Guide for Clubs_414-EN)  

• Membership Development Resource Guide (417-EN)  

• รายการส่ิงพิมพของโรตารีสากล (RI Catalog_019-EN)  
 
ชุดเอกสารสําหรับสมาชิกใหม  

• พ้ืนฐานโรตารี (Rotary Basics)  

• โรตารี ก เอย ก ไก (The ABCs of Rotary)  

• แผนพับคติพจนและการประกาศเกียรติคุณประธาน 
โรตารีสากล (RI Theme Brochure & Presidential Cit- 
ation Brochure)  

• นิตยสารทางการของโรตารี (The Rotarian)  

• Welcome to Rotary  

• เอกสารขอเท็จจริงของมูลนิธิโรตารี (Rotary Founda- 
tion Facts)  

• มูลนิธิโรตารี-ขอมูลอางอิงฉบับยอ (TRF Quick Refer- 
ence Guide)  

• แผนพับโรแทเรียนทุกคน-บริจาคทุกป (Every Rotarian, 
Every Year Brochure)  

• ความจําเปนสองแบบ-บริจาคสองวิธี (Two Needs, Two 
Ways of Giving)  

 
ชุดวีดิโอสําหรับสมาชิกใหม  

• Service Above Self: A Century of Extraordinary Pur- 
pose  

• RVM: The Rotarian Video Magazine (latest edition)  

• ดีวีดี: โรแทเรียนทุกคน-บริจาคทุกป (Every Rotarian, 
Every Year DVD)  

• Introducing Rotary  
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Rotary.org 
เว็บไซตของโรตารีสากลท่ีเปนแหลงขอมูลท่ีมีคุณคา 
ในขณะท่ีทานวางแผนงานโปรแกรมการปฐมนิเทศ   
คนหาทรัพยากรเหลานี้และทรัพยากรอ่ืนๆ  ไดจาก 
www.rotary.org  

• ส่ิงพิมพตางๆ (มีใหดาวนโหลดฟรีมากมาย) 

• ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโปรแกรมทั้งหมดของโรตารีสากล
และมูลนิธิโรตารี 

• ขอมูลการติดตอกับพนักงานของโรตารีสากลและมูลนิธิ
โรตารี 

• ศูนยการเรียนรูอีเลคทรอนิก (E-learning Center) เปน
ทรัพยากรการอบรมออนไลนท่ีผูใชดําเนินการไดดวย
ตนเอง 

• เว็บเพจของสมาชิกใหม 

• ขาวสารสําหรับสมาชิกใหม (ขาวสารราย 3 เดือนฉบับ
ลาสุดท่ีโรตารีสากลสงใหสมาชิกใหมทุกคน) 

 

พนักงานสํานักงานเลขาธิการ 
สํานักงานเลขาธิการประกอบไปดวยสํานักงานใหญโลก
ของโรตารีสากล ซึ่งตั้งอยูท่ีเมืองอีเวนสตัน รัฐอิลลินอยส 
สหรัฐอเมริกา และสํานักงานระหวางประเทศอีก 7 แหง 
ท่ัวโลก  พนักงานของสํานักงานเลขาธิการสามารถชวย
ตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการ
ปฐมนิเทศสมาชิกใหมของทาน  อีเมลสอบถามไปท่ี 
membershipdevelopment@rotary.org  
 

ทรัพยากรระดับภาค 
ผูฝกอบรมภาค 
ผูฝกอบรมภาคของทานเปนทรัพยากรท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการทําใหผูเรียนรูเขามามีสวนรวม  
และทําใหโปรแกรมสนเทศสมาชิกท่ีคาดหวังและสมาชิก
ใหมสนุกสนานและใหความรู  ผูชวยผูวาการภาคของทาน
สามารถชวยทานในการติดตอกับผูฝกอบรมภาค 
 

คณะกรรมการสมาชิกภาพของภาค 
คณะกรรมการสมาชิกภาพของภาคบงชี้ ทําการตลาด และ
ดําเนินกลยุทธในการพัฒนาสมาชิกภาพท่ีเหมาะสม 
ประธานคณะกรรมการจะสื่อสารในประเด็นของการพัฒนา
สมาชิกภาพ ทําหนาท่ีเปนผูประสานงานระหวางผูวาการ
ภาค โรตารีสากล และสโมสรตางๆ ภายในภาค  หากทาน
ตองการความชวยเหลือในการพัฒนาโปรแกรมการ
ปฐมนิเทศสมาชิกใหมของทาน  กรรมการสมาชิกภาพของ
ภาคจะทําหนาท่ีเปนทรัพยากร ขอรายละเอียดการติดตอ
ของคณะกรรมการจากผูชวยผูวาการภาคหรือผูวาการ
ภาค 
 
ผูวาการภาค 
ผูวาการภาคและประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของ
ทาน ไดรับการสงเสริมใหจัดการปฐมนิเทศสมาชิกใหมเปน
ระยะ โดยจะแยกจัดตางหาก หรือเปนสวนหน่ึงของการ
ประชุมภาคประจําปเพ่ืออบรมเจาหนาท่ีสโมสร (District 
Assembly) หรือการประชุมใหญประจําปของภาค (District 
Conference) (ประมวลนโยบายของโรตารี  มาตรา 
20.010) งานนี้จะเปนโอกาสอันดีสําหรับสมาชิกใหมของ
สโมสรทาน ท่ีจะไดพบปะกับสมาชิกใหมจากสโมสรอื่นๆ 
และไดรับทราบความคิดเห็นท่ีกวางขวางขึ้นเกี่ยวกับ
องคกร  หากภาคของทานจัดงานเชนนั้น ควรไดพ่ีเล้ียง
หรือผูอุปถัมภสมาชิกใหมไดมีสวนรวมดวย  โปรดสังเกต
วา การมีโปรแกรมในระดับภาคมิไดเปนการทําใหสโมสร
หมดภาระหนาท่ีหลักในการจัดการปฐมนิเทศสมาชิกใหม
ในระดับสโมสร 
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ขอบังคับเรื่องการเงิน 
และขอกําหนดในการประชุม 
ของสโมสรโรตารี        
 

ขอบังคับเรือ่งการเงิน 
 
คาบํารุงโรตารีสากล        บาท 

คาบํารุงสโมสร        บาท  ชําระ (ทุกครึ่งป, ทุกไตรมาส, ทุกเดือน) 

คาบํารุงภาค        บาท  ชําระ (ทุกครึ่งป, ทุกไตรมาส, ทุกเดือน) 

คาอาหาร        บาท  ชําระ (ทุกครึ่งป, ทุกไตรมาส, ทุกทุกสัปดาห) 

รวม        บาท 

รายงานคาบํารุงตางๆ จะถูกสงไปท่ีบานของทาน  โปรดชําระเงินโดยสงเช็คใหแกเลขานุการ หรือเหริญญิกของสโมสร 

การพิจารณาเรื่องการเงินอื่นๆ 

เฉล่ียการบริจาคเงินใหมูลนิธิโรตารี ปละ                 บาท  เฉล่ียคาใชจายในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสโมสรและ
ภาคปละ                 บาท 
 
ขอกําหนดในการเขาปะชุม 
สโมสรโรตารีทุกสโมสรตองยอมรับกฎเกณฑในการเขาประชุม 50 เปอรเซ็นต  ตามมาตรา 12 ขอ 4 ของธรรมนูญมาตรฐาน
ของสโมสรโรตารี   สโมสรโรตารี        ยอมรับกฎเกณฑนี้ ซึ่งหมาย 
ความวา  ในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของสโมสรของเรา  ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการเขาประชุมอยางนอย 50 
เปอรเซ็นต ของการประชุมท้ังหมดในชวงระยะเวลา 6 เดือน 
 
ทางเลือกในการเขาประชุม 
หากไมสามารถเขาประชุมได  ทานสามารถประชุมทดแทนไดโดยการไปรวมประชุมกับสโมสรโรตารีอ่ืน ตัวอยางเชน หาก
ทานตองเดินทางไปทํางานท่ีอ่ืน  ทานอาจจะรวมประชุมของสโมสรในเมืองอื่น  ทานสามารถประชุมทดแทนโดยการรวม
ประชุมออนไลนกับอีคลับ (e-club) ใชเมนู Club locator บนเว็บไซต www.rotary.org เพ่ือหาวัน เวลาและสถานที่ประชุม 

หากทานตองการไปรวมประชุมทดแทนท่ีสโมสรอื่นในพ้ืนท่ีน้ี 

สโมสรโรตารี        ประชุมเวลา        น . 

ในวัน        ท่ี        

สโมสรโรตารี        ประชุมเวลา        น . 

ในวัน        ท่ี        
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ขอตอนรับสูโรตาร:ี เอกสารปฏิบัติงาน 
ของการเปนสมาชิกพ่ีเล้ียง 

 
ชื่อ (สมาชิกใหม):        
 
สมาชิกของสโมสรโรตารี        ยินดีชวยเหลือทานในการเรียนรู
และศึกษาขอเท็จจริงตางๆ ของโรตารี 
 
(โรแทเรียน)        ไดรับมอบหมายใหเปนท่ีปรึกษาของทาน เมื่อทาน
มีคําถามเกี่ยวกับการเปนสมาชิกใหมในโรตารี 
 
ขอใหทานปฏิบัติตามรายการขางลางนี้ใหเสร็จภายในหกเดือน  ซึ่งจะทําใหทานมีวิสัยทัศนท่ีกวางขึ้นเกี่ยวกับโอกาสในการ
บําเพ็ญประโยชนของโรตารี   หากทานไมไดรับส่ิงพิมพตางๆ ตามรายการ (รวมท้ังวีดิโอ) ขอใหพ่ีเล้ียงของทานขอยืมจาก
หองสมุดของสโมสร  พิจารณาทบทวนแบบฟอรมนี้กับโรแทเรียนพ่ีเล้ียงทุกเดือน และสงใหเลขานุการสโมสรภายใน 6 
เดือน หลังจากนับจากวันเขาเปนสมาชิก 
 
ปฏิบัติการ/กิจกรรม วันท่ีปฏิบัติครบสมบูรณ 

1. เขารวมการประชุมปฐมนิเทศสมาชิกใหมท่ีสโมสรกําหนด         

2. อานหนังสือตอไปนี้สองเลมขึ้นไป (ควรอานท้ังหมด): 
ก. โรตารี ก เอย ก ไก (The ABCs of Rotary)          
ข. หนึ่งศตวรรษแหงการบําเพ็ญประโยชน: เรื่องราวของโรตารีสากล  

(A Century of Service: The Story of Rotary International)          

ค. มูลนิธิโรตารี-ขอมูลอางอิงฉบับยอ (TRF Quick Reference Guide)          

ง. พ้ืนฐานโรตารี (Rotary Basics)          

จ. วิธีเสนอชื่อสมาชิกใหม (How to Propose a New Member)          

3. ดูวีดิโอ/ดีวีดีของโรตารีสากลตอไปนี้สองเรื่องขึ้นไป (ควรดูท้ังหมด): 
ก. โรแทเรียนทุกคน-บริจาคทุกป (Every Rotarian, Every Year)          

ข. PolioPlus: A Gift to the Children of the World         

ค. Rotary and the United Nations: Connecting the Local to the Global         

ง. Service Above Self: A Century of Extraordinary Purpose         

4. เขารวมในงานสโมสรตอไปนี้อยางนอย 1 งาน: 
ก. กิจกรรมท่ีไมเปนทางการหรือกิจกรรมทางสังคม         

ข. การประชุมกรรมการบริหาร         

ค. การประชุมคณะกรรมการ         

ง. กิจกรรมโครงการ         

จ. อ่ืนๆ (ตามท่ีสโมสรกําหนด)          
 



หนา 12 - การปฐมนิเทศสมาชิกใหม 414TH – 810(108)  

5. ปฏิบัติหนาท่ีขางลางนี้อยางนอย 1 อยาง: 

ก. เปนผูตอนรับในการประชุมสโมสร         

ข. รวมโครงการบริการสโมสร         

ค. ประชุมทดแทนท่ีสโมสรอื่น         

ง. อ่ืนๆ (ตามท่ีสโมสรกําหนด)          

6. หาประสบการณความเปนสากลของโรตารีโดยการรวมกิจกรรมตอไปนี้อยางนอย 2 รายการ: 

ก. เชิญนักศึกษาทุนทูตสันถวไมตรี/กลุมศึกษาแลกเปล่ียนมารับประทานอาหาร         

ข. ตอนรับโรแทเรียนตางประเทศเขาพักในบาน         

ค. เชิญชวนผูท่ีไมใชโรแทเรียนใหสมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิโรตารี         

ง. รวมในกลุมเครือขายท่ัวโลกของโรตารี         

จ. มีสวนรวมโดยการเปนอาสาสมัครโรตารีในโครงการบริการชุมชนโลกหรือโปลิโอพลัส         

ฉ. อ่ืนๆ (ตามท่ีสโมสรกําหนด)          

7.  เขารวมการประชุมภาคหนึ่งครั้งขึ้นไป (ตามลําดับความสําคัญ): 

ก. การประชุมใหญภาค (ณ วันท่ี                       )          

ข. การประชุมอบรมเจาหนาท่ีสโมสรของภาค (ณ วันท่ี                       )          

ค. การประชุมสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค (ณ วันท่ี                       )          

ง. การประชุมอื่นๆ ของภาค         

8.  โปรดเลือกคณะกรรมการท่ีทานประสงคจะเขารวม         

9.  ตอบรับงานมอบหมายในตําแหนงคณะกรรมการสโมสร         

10.  เผยแพรโรตารีแกผูอ่ืน โดยปฏิบัติดังตอไปนี้อยางนอย 1 รายการ: 

ก. เชิญแขกมารวมประชุมโรตารี         

ข. เสนอชื่อสมาชิกใหม         

ค. เสนอบุคคลเพ่ือเปนสมาชิกในสโมสรอื่นท่ีมิใชสโมสรของทานเอง  
โดยการกรอกแบบฟอรมการแนะนําสมาชิกออนไลนท่ี www.rotary.org         
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รายการส่ิงที่นาสนใจ 
 
 
รายการส่ิงท่ีนาสนใจน้ีจะชวยใหสมาชิกพ่ีเล้ียงของทานสามารถแนะนําคณะกรรมการสโมสรและกิจกรรม เพ่ือใหทานเขามา
มีสวนรวม ทานควรจะกรอกแบบฟอรมนี้ใหสมบูรณและสงคืนในสมาชิกพ่ีเล้ียง 

ชื่อ:        

ประเภทอาชีพ:        

อาชีพ:        

ขาพเจาประสงคใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสโมสร:   ใช      ไมใช 
ขาพเจาประสงคจะใชความชํานาญ ดังนี้:  

       

  

  
 
ขาพเจาสามารถอุทิศเวลาได       ชั่วโมง (ตอสัปดาห) 
 
โปรดเลือกหัวขอท่ีทานสนใจ:   
 
การบริการชุมชน 

 เด็ก 
 ผูทุพพลภาพ 
 ปญหาส่ิงแวดลอม 
 การดูแลสุขภาพอนามัย 
 การรูหนังสือและการคิดคํานวณ 
 ปญหาประชากร 
 ความยากจนและความหิวโหย 
 ความหวงใยในเมือง 

 
การบริการระหวางประเทศ 

 โครงการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือเพ่ือนมนุษยระหวางประเทศ 
 อ่ืนๆ:        

 
การบริการดานอาชีพ 

 โครงการบริการดานอาชีพ (ใหบริการผูอ่ืนผานวิชาชีพของ
ทาน) 

 อ่ืนๆ:        
 

การบริหารสโมสร 
 สารสโมสร 
 โปรแกรมสโมสร 
 มิตรภาพ 
 การหาทุน 
 เว็บไซตของสโมสร 
 สมาชิกภาพ 
 การประชาสัมพันธ 
 มูลนิธิโรตารี 

 
โปรแกรมเยาวชน 

 โรทาแรคท 
 อินเทอรแรคท 
 อ่ืนๆ:        
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ขอมูลของสโมสรสําหรับสมาชิกใหม 
 
 
 
       
ชื่อสมาชิกใหม 
 
       
วันท่ีทําพิธีรับเปนสมาชิก 
 
       
ประเภทอาชีพ 
 
       
แตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการ 

 
สมาชิกของสโมสรโรตารีแหงนี้ ยินดีตอนรับทานดวยไมตรีจิตและขอเชิญทานมีสวนรวมอยางเขมแข็งในกิจกรรมมิตรภาพ 
และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของสโมสร 

สโมสรโรตารี        

เปนสมาชิกของโรตารีสากลเมื่อวันท่ี                             ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน                 คน 

สโมสรของเราประชุมท่ี         ทุกๆ วัน        เวลา        
 สถานท่ีประชุม 
 
       
ผูอุปถัมภ 

       
นายกสโมสร 

       
วันท่ี 

 
โครงการและกิจกรรมท่ีสโมสรของเราอุปถัมภ 
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โครงการของมูลนิธิโรตารีท่ีสโมสรของเราสนับสนุน 

       

  

  

  

 

เจาหนาท่ีสโมสร 

             
นายกสโมสร โทรศัพท/อีเมล 
 

             
นายกสโมสรรับเลือก โทรศัพท/อีเมล 
 

             
อุปนายก โทรศัพท/อีเมล 
 

             
เลขานุการ โทรศัพท/อีเมล 
 

             
เหรัญญิก โทรศัพท/อีเมล 
 

             
ปฏิคม โทรศัพท/อีเมล 
 

             
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี โทรศัพท/อีเมล 
 

             
ประธานคณะกรรมการโปรแกรมการบําเพ็ญประโยชน โทรศัพท/อีเมล 
 

             
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ โทรศัพท/อีเมล 
 

             
ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ โทรศัพท/อีเมล 
 

             
ประธานคณะกรรมการบริหารสโมสร โทรศัพท/อีเมล 
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ภาคผนวก: ตัวอยางพิธีรับสมาชิกใหม 
 
 
 

ตัวอยางที่ 1 

มิตรโรแทเรียน ผม/ดิฉัน รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีจะขอตอนรับ         

เปนสมาชิกในสโมสรของเรา โดยการเสนอของ       การเสนอชื่อไดรับการ  

พิจารณาตามธรรมนูญและขอบังคับของสโมสรของเรา   บัดนี้ ผม/ดิฉัน ขอเชิญ        

(ผูอุปถัมภ) และ        (สมาชิกใหมท่ีไดรับการเสนอแนะ) ขึ้นมาบนเวทีแหงนี้    . 

       บัดนี้ เรายอมรับทานเปนสมาชิกของสโมสรโรตารี        
และสูมิตรภาพของโรตารีท่ัวโลก  ไดมีการอธิบายใหทานทราบแลววาอุดมการณของโรตารี คือ การบําเพ็ญประโยชน  คํา
ขวัญหลักของเรา คือ บริการเหนือตนเอง  และวัตถุประสงคของสโมสรนี้ และของสโมสรโรตารีทุกสโมสร คือ การสงเสริม
อุดมการณนี้ใหเปนรากฐานของวิสาหกิจท่ีมีคุณคา  ทานก็ตองมีสวนรวมในความพยายามนี้เชนกัน 

ทานไดรับการเห็นชอบใหเปนสมาชิกของสโมสรนี้ เนื่องจากเราเชื่อวาทานเปนผูแทนที่มีคุณคาในสายอาชีพของทาน  มี
ความสนใจในอุดมการณของโรตารีและต้ังใจจะมีสวนรวมในการแปลงอุดมการณเหลานี้ไปสูการกระทํา  ทานไดยินยอมท่ีจะ
รับขอบังคับสมาชิกภาพของสโมสรนี้  และจะปฏิบัติตามธรรมนูญและขอบังคับของสโมสรนี้ 

ผม/ดิฉัน มีความยินดีท่ีจะขอใหผูเสนอชื่อทานเปนผูติดเข็มโรตารีให  โดยหวังวาทานจะติดเข็มนี้ดวยความภาคภูมิใจ 

ขอตอนรับสูสโมสรโรตารี          

มวลมิตรโรแทเรียน ผม/ดิฉัน มีความยินดีท่ีจะแนะนํา โรแทเรียน         
สมาชิกใหมของเรา 

 

ตัวอยางที่  2 

โรแทเรียน        ไดโปรดเชิญผูท่ีทานเสนอชื่อเปนสมาชิกในสโมสรของเราขึ้นมาบนเวทีนี้ดวย 

       ทานไดรับเลือกจากสมาชิกของสโมสรนี้ใหเปนสมาชิกสามัญ ในประเภท 

อาชีพ        

ไดมีการอธิบายถึงหลักการ หนาท่ีรับผิดชอบ และขอบังคับตางๆ ของโรตารีใหทานไดรับทราบแลว  และทานไดแสดงความ
ต้ังใจแลวท่ีจะเปนโรแทเรียน   ไมมีใครท่ีจะมีสิทธิเปนโรแทเรียนได หากวาในชีวิตการทําธุรกิจหรือวิชาชีพ มิไดพยายามท่ี
จะปฏิบัติอยูบนหลักการของไมตรีจิตและการบริการ 

สมาชิกของสโมสรนี้ไดเชิญทานเขามารวมในสโมสร  เนื่องจากเชื่อวาทานไดเริ่มทําตามหลักการเหลานี้แลว  ในการเลือก
ทานเขามาเปนสมาชิก  เราไดทํามากกวาการนําทานมาสูความสัมพันธฉันทมิตรของเรา  เราไดทําใหทานเปนผูเชื่อถือใน
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อุดมการณของโรตารีรวมกันกับเราดวย เนื่องจากรูวาทานเปนโรแทเรียน   ดังนั้น โลกนี้จะตัดสินโรตารีจากการกระทําของ
ทาน 

สมาชิกภาพในโรตารีเปนเกียรติและเอกสิทธิ์ และทุกๆ เอกสิทธิ์ก็มีขอบังคับท่ีสอดคลองกันดวย  หนึ่งในขอบังคับพิเศษของ
การเปนสมาชิกก็คือ การเขาประชุมประจําสัปดาหอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนวิธีการขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติตามหลักการของ
มิตรภาพ รวมท้ังเปนวิธีหนึ่งของการเปนตัวแทนในอาชีพของทาน 

สมาชิกทุกคนไดรับการคาดหวังวาจะปฏิบัติหนาท่ีของตนในการบริการชุมชน และคณะกรรมการของสโมสรจะจัดหาโอกาส
ในการบําเพ็ญประโยชนใหทานจนกระท้ังส้ินสุดปโรตารี   ผม /ดิฉัน จะมีความยินดีเปนอยางย่ิงท่ีทานจะทําหนาท่ีใน
คณะกรรมการ        สุดทายนี้แตยังไมทายท่ีสุด คือ อุดมการณในมิตรภาพของเรา   
ในขณะที่ทานคาดหวังวาจะไดรับเชนนั้น ก็ขอจงใหดวย   ขอใหทานไดรับการกระตุนจากมิตรภาพท่ีพบหาได ณ ท่ีนี้  และ
ในทางกลับกันขอใหเราไดรับรูวาทานเปนแหลงของพละกําลังท่ีจะเสริมใหสโมสรของเราแข็งแกรง 

ขอใหทานสมาชิกทุกคนโปรดยืนขึ้น 

ผม/ดิฉัน รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีจะรับทานเปนสมาชิกของสโมสรโรตารี         
ผม /ดิฉัน ยังมีความยินดีท่ีจะติดเข็มโรตารีซึ่งมีสโมสรอยูท่ัวโลกใหแกทาน ขอใหโปรดติดเข็มเสมอและติดดวยความ
ภาคภูมิใจ 

มิตรโรแทเรียน ผม/ดิฉัน ขอเสนอโรแทเรียน        และขอใหทานมอบความสัมพันธ 
ฉันทมิตรและชวยเหลือ        ใหเปนสมาชิกท่ีมีคุณคาและมีความสุข                     . 
 



 

 

 




