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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

การเริม่ตน้
สโมสรโรตารี



หนังสือการเริ่มต้นสโมสรโรตารีเล่มนี้แปลจาก Starting a Rotary Club (808) ฉบับภาษา 

อังกฤษ  ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปล 

และทบทวนอย่างละเอียดแล้ว คณะกรรมการฯ ไม่สามารถที่จะรับรองความสมบูรณ์ของ 

หนังสือเล่มนี้ได้  หากมีข้อความใดไม่ชัดเจน ขอให้อ้างอิงไปยังฉบับภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการแปลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย

พฤษภาคม 2564
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9 ขั้นตอนในการเริม่ตน้สโมสรโรตารใีหม่
(Nine Steps to Starting a New Rotary Club)

j บ่งชี้โอกาส • มองหาความต้องการที่ยังมิได้รับการตอบสนองโดยการศึกษาลักษณะของสโมสรในพื้นที่ที่มี

อยู่แล้ว (เช่น เวลาและสถานที่ประชุม โมเดลของสโมสร รูปแบบและความถี่ของการประชุม 

ความหลากหลายของผู้มีวิชาชีพและสมาชิกสโมสร และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์)

• ติดต่อผู้ว่าการภาคเพื่อขออนุมัติการเริ่มกระบวนการก่อตั้งสโมสรใหม่

k รับความช่วยเหลือจากผู้

เชี่ยวชาญ

• หาโรแทเรียนที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือ

• หาสโมสรอุปถัมภ์และที่ปรึกษาสโมสรใหม่

• ติดต่อพนักงานฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค (CDS) เพื่อขอค�าแนะน�า

l จัดท�าแผนการสื่อสาร • ก�าหนดวิธีการส่งเสริมสโมสรใหม่และจัดท�าสารส�าคัญให้เหมาะกับผู้รับที่เป็นเป้าหมาย

• บ่งชี้ช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งออกสารส�าคัญสู่ผู้รับสารในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะท�าได้

• หารือกับที่ปรึกษาสโมสรใหม่ของท่านหรือผู้ว่าการภาคเพื่อบ่งชี้สมาชิกมุ่งหวัง รวมทั้งผู้ที่

สนใจจะเป็นสมาชิก (membership leads) ในระบบออนไลน์

• ติดต่อกับสมาชิกมุ่งหวัง

m จัดประชุมสนเทศต่อเนื่อง • วางแผนวาระการประชุม

• เชิญชวนสมาชิกมุ่งหวัง

• แจ้งข่าวการประชุมสนเทศ

• ในระหว่างการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอรับการยินยอมเกี่ยวกับรูปแบบการ

ประชุมของสโมสร ประโยชน์และคุณค่าส�าหรับสมาชิกมุ่งหวัง และสโมสรนี้จะแตกต่างกับ

สโมสรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่อย่างไร

• เก็บข้อมูลการติดต่อของผู้มาร่วมประชุมที่สนใจจะเข้าร่วมสโมสรใหม่

n สรรหาสมาชิกก่อตั้ง • ขอให้ผู้ที่มาร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอเป็นสมาชิกก่อตั้ง

• เชิญชวนสมาชิกมุ่งหวังอย่างต่อเนื่องให้เข้าร่วมประชุมสนเทศและการประชุมก่อตั้งที่จัด

อย่างต่อเนื่อง

• มุ่งหมายผู้ที่มาร่วมประชุมก่อตั้งสม�่าเสมออย่างน้อย 20 คนให้เป็นสมาชิกก่อตั้ง

o สรุปรายละเอียดครั้งสุดท้ายใน

การประชุมก่อตั้ง

• เลือกเจ้าหน้าที่สโมสร 

• ก�าหนดชื่อสโมสรและขอให้ CDS พิจารณาอนุมัติ

• สรุปรูปแบบและสถานที่ประชุมสโมสร

• ขอค�าแนะน�าจากที่ปรึกษาสโมสรในการก�าหนดงานประจ�าและวิธีปฏิบัติที่ดีของสโมสร
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p ส่งใบสมัครสโมสรใหม่ • ขอให้ผู้ว่าการภาคลงนามใบสมัครสโมสรใหม ่และส่งใหฝ้่ายสนับสนุนสโมสรและภาค 

(CDS)

q ฉลองสารตราตั้งและ

ประชาสัมพันธ์สโมสร

• เฉลิมฉลองในชุมชนกับโรแทเรียนปัจจุบันและสมาชิกมุ่งหวัง ตามแนวทางที่เหมาะสมกับ

สโมสรใหม่

r พัฒนาสโมสรใหม่อย่างต่อเนื่อง • สรรหาและเชิญชวนสมาชิกมุ่งหวัง

• ส่งเสริมให้สมาชิกและเจ้าหน้าที่เรียนรู้เกี่ยวกับโรตารี

• ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนในเรื่องการจัดการ โครงการ และการบริหารงาน 



เหตใุดจงึตอ้งเริม่ตน้สโมสรโรตารใีหม่?
หากท่านเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีอยู่แล้ว ท่านจะรู้ว่าสโมสรเป็น 
ประโยชน์อย่างไรต่อตัวท่านเอง ชุมชนและโรตารี  โดยการเริ่มต้น 
สโมสรใหม่ท่านยังสามารถ

g สร้างสรรค์ประสบการณ์ในสโมสรโรตารทีีแ่ตกต่างในพืน้ท่ี 
ของท่าน เพิ่มพูนความหลากหลายของสโมสร

g พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและความเป็นผู้น�าและมีประสบ- 
การณ์ในการเติบโตของบุคคล (Personal Growth)

g เรียนรู ้โมเดลสโมสรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่างกัน

g ท�าให้เกิดโครงการใหม่ ๆ ในภาคได้

g พบกับผู้น�าในชุมชนและรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้มาก
ขึ้น

ค�าแนะน�าฉบับน้ีอธิบายถึงกระบวนการในการก่อตั้งสโมสรใหม ่
ตั้งแต่เริ่มต้น จากความคิดริเริ่มไปจนถึงการฉลองสารตราตั้ง และ 
มากกว่าน้ัน ท่านสามารถน�าไปใช้ในการเริ่มต้นสโมสรโรตารีได้แม ้
ท่านจะมิใช่สมาชิก แต่สนใจน�าโรตารีไปสู่ชุมชนของท่าน หรือเป็น
โรแทเรียนที่ต้องการเริ่มต้นสโมสรใหม่ หรือผู้น�าภาคท่ีประสงค์จะ
เพิ่มสมาชิกภาพของภาคโดยการสร้างสโมสรใหม่

โรตารจีะต้องเตบิโตและมกีารพฒันาเพือ่ทีจ่ะตอบสนองความต้องการ 
ของชุมชนต่อไป เมื่อก่อตั้งสโมสรใหม่ ท่านได้เพิ่มพูนศักยภาพของ
โรตารีในการปรับปรุงชีวิตในชุมชนทั่วโลกให้ดีขึ้น

สโมสรใหม่ส่วนมากเริ่มต้นขึ้นโดยโรแทเรียนในปัจจุบัน แต่แม้ว่า
ท่านจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารี ท่านก็สามารถเริ่มต้น
สโมสรในชุมชนของท่านได้ การก่อตั้งสโมสรโรตารีจะท�าให้ท่าน
สามารถ

g มีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น

g ท�าให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่น

g ตดิต่อสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ในพืน้ทีแ่ละทัว่โลกทีม่คีวามสนใจใน 
การสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับท่าน

g พัฒนาทักษะโดยการอาสาท�างานในบทบาทผู้น�า แต่เติบ- 
โตขึ้นในทางส่วนตัวโดยการท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

g สร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกับผู ้อื่นเพื่อตัวท่านเองและ 
ชุมชนโดยการร่วมสร้างสโมสรตั้งแต่เริ่มแรก  สร้าง
วัฒนธรรม ก�าหนดลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ และแนะน�า
เป้าหมายของการบ�าเพ็ญประโยชน์

“เราตอ้งท�าใหโ้รตารีเติบโตโดยการสรา้งสโมสรใหม ่เราจ�าเป็น

ตอ้งกอ่ตั้งสโมสรใหมมิ่ใชเ่พียงในท่ีท่ียงัไมมี่โรตารี แต่รวมถึงใน

ชุมชนท่ีโรตารีก�าลงัเจริญเติบโต เราจ�าเป็นตอ้งเร่ิมสโมสรในโมเดล

ใหมเ่พ่ือเสนอประสบการณใ์นการประชุมท่ีเป็นทางเลือกและ

โอกาสในการบ�าเพ็ญประโยชน์ และจง

จ�าไวว้า่ การกอ่ตั้งสโมสรโรตารีใหม ่ๆ 

เป็นความรบัผิดชอบของผูว้า่การภาค

และภาค" 

— อดีตประธานโรตารีสากล 
รอน ดี เบอร์ตัน

“ลองกอ่ตั้งสโมสรใหมท่ี่มีนักคิดใหม ่ๆ ท่ีเป่ียม

ดว้ยพลงัและท�าใหเ้ป็นตวัอยา่งของเร่ืองท่ีเป็นไป

ได”้

— อดีตประธานโรตารีสากล คัลยัน บาเนอร์จี
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การเริ่มต้นสโมสรใหม่เป็นการน�าเอาเพื่อนบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แก้ไขปัญหามาอยู่ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในกระบวนการท�างาน ผู้ว่าการภาคมักจะแต่งตั้งที่ปรึกษาสโมสรใหม่และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของทมีงาน
สนับสนุนสโมสรและภาค (CDS) หากต้องการทราบชื่อผู้ว่าการภาคในพื้นที่ของท่าน โปรดติดต่อทีมงานสนับสนุนสโมสรและภาค

ส่ิงท่ีทา่นตอ้งการเม่ือเริม่ตน้

หากไม่มีจ�านวนสมาชิกพอที่จะเริ่มต้นสโมสรโรตารี 
ท่านสามารถเริ่มต้นสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite 
Club) แทนได้ หากท่านมีสมาชิกอย่างน้อย 8 คน

 สโมสรโรตารใีหม่จะด�าเนินการไดดี้ท่ีสุดเม่ือมี:

ท่ีปรึกษาสโมสรใหม่
ผู้ว่าการภาคอาจจะแต่งตั้งที่ปรึกษาสโมสรใหม่หรือท�างานร่วมกับคณะ 
กรรมการพัฒนาสมาชิกภาพของภาค ในขณะท่ีไม่ได้บังคับว่าต้องมีที่
ปรึกษาสโมสร แต่การมีที่ปรึกษาสโมสรจะช่วยได้มากในการด�าเนินการ

ท�าให้ดีขึ้นอย่างไร? ความมุ ่งมั่นและประสบการณ์ ที่ปรึกษา 
สโมสรใหม่จะใช้ความพยายามอย่างย่ิงในการเริ่มต้นสโมสรตั้งแต่
ต้นจนจบ และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของที่ปรึกษาหลังจาก
การก่อตั้งมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของสโมสรในช่วงปีแรก ๆ

สโมสรอุปถมัภ์
การมีสโมสรอุปถัมภ์เป็นเรื่องที่แนะน�าเป็นอย่างยิ่ง แต่มิได้บังคับ

ท�าให้ดีขึ้นอย่างไร? การสนับสนุนของสโมสรอุปถัมภ์ จะเพิ่มพูน
อัตราความส�าเร็จของสโมสรใหม่ได้มากถึง 10%

สมาชิกก่อตัง้มากกว่า 20 คน
จ�านวนสมาชิกก่อตั้งอย่างน้อยที่สุดคือ 20 คน  แต่ควรพิจารณาเริ่มต้น
สโมสรด้วยสมาชิกมากกว่าน้ันหากเป็นไปได้ เพราะการท�าเช่นนั้นจะ 
เพิ่มความยั่งยืนของสโมสรอย่างมีนัยส�าคัญ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่สโมสร
ใหม่จะสูญเสียสมาชิกใหม่ถึงร้อยละ 25 ในช่วง 3 ปีแรก

ท�าให้ดีข้ึนอย่างไร? บันทึกข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสโมสรที่เริ่มต้น 
ด้วยสมาชิกที่มากกว่ามักจะประสบความส�าเร็จมากกว่า การเพิ่ม 
จ�านวนสมาชิกก่อตั้งขึ้นอีกเพียง 5 คน สามารถเพิ่มพูนความ 
ส�าเร็จในระยะยาวของสโมสรได้อย่างมีนัยส�าคัญ

+
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สโมสรโรตารีก่อต้ังขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย ด�าเนินการตามข้ันตอนเหล่านี้เพื่อชารฺ์เตอร์สโมสรใหม่ให้มีความยั่งยืนและ
ประสบความส�าเร็จ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนเหล่านี้ตามที่จ�าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนหรือประเพณีของท่าน และก่อนการเริ่ม
ต้น ควรพิจารณาหลักสูตร New Club Formation (มีแปลเป็นภาษาไทยซึ่งสามารถเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดได้ที่ www.rotarythailand.org) 
ที่ Learning Center

 บง่ช้ีโอกาส (Identify an Opportunity)

พิจารณาการสร้างสรรค์ประสบการณ์ของสโมสรใหม่ที่ให้ทางเลือก 
แก่สมาชิกมุ่งหวังที่มีเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันและเป็นที่ดึงดูด 
มากกว่า ท่านสามารถเริ่มต้นด้วยการพิจารณาดูประเภทของสโมสร
ในภาค และประสบการณ์ในสโมสรอะไรบ้างท่ียังไม่มีการน�าเสนอ 
และผู้ที่เป็นเป้าหมายซ่ึงยังไม่มีผู้แทนในสมาชิกภาพของภาคมีอะไร
บ้าง ท่านสามารถออกแบบสโมสรในอุดมคติ เช่น ประชุมน้อยลง ค่า
ใช้จ่ายไม่สูง บ�าเพ็ญประโยชน์บ่อยครั้ง สนุกสนานและท�าให้เติบโต 
แล้งจึงค้นหาผู้ที่มีความสนใจ

โรตารีให้คุณค่ากับความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการอยู่ร่วม
กัน เสมือนเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่า สโมสรโรตารีให้โอกาสแก ่
ผู ้คนในทุกภูมิหลัง อายุ ชาติพันธุ ์ เชื้อชาติ สีผิว ความสามารถ  
ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เพศ การชื่นชอบ
ทางเพศและการบ่งชี้เพศ ให้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับโรตารี โดย
เป็นแนวทางสู่ความเติบโตของบุคคลและวิชาชีพ และการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ในท้องถิ่นและในต่างประเทศ

ในที่สุดแล้ว ควรพิจารณาหากมีโอกาสในการให้บริการแก่กลุ่มคน
โดยการเริ่มต้นสโมสรที่ประชุมออนไลน์เป็นหลัก สโมสรท่ีประชุม
ออนไลน์สามารถต้อนรับสมาชิกจากเมืองหนึ่ง ภูมิภาคที่ใหญ่ขึ้น 
หรือแม้แต่ทั่วโลก

โดยทัว่ไปแลว้ ควรดตูวับง่ช้ีเหลา่น้ี

• ชุมชนที่มีความต้องการอย่างชัดแจ้ง

• กลุ่มบุคคลและผู้มีวิชาชีพที่ยังมิได้สรรหาเข้ามาเป็นสมาชิก

• ศิษย์เก่าโรตารี  (อดีตผู ้ร ่วมโปรแกรมโรทาแรคท์และไรลา 
สมาชิกทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ นักเรียนทุนโรตารี ฯลฯ)

• เยาวชน สตรี สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่ยังไม่มีผู้
แทน
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6     การเริม่ตน้สโมสรโรตารี

 จดัระบบ (Get Organized)

หลังจากที่ท่านได้ก�าหนดความเป็นไปได้ของการเริ่มต้นสโมสรแล้ว 
(ได้แสดงความสนใจหรือความต้องการประสบการณ์ในสโมสรใหม่) 
ต้องติดต่อกับผู้ว่าการภาคเพื่อขอรับการสนับสนุนและพิจารณาขอ 
ให้ผูว่้าการภาคแต่งตัง้ทีป่รกึษาสโมสรใหม่เพือ่ให้ค�าแนะน�าจนจบสิน้ 
กระบวนการ

หาผูส้นบัสนุน
การเริ่มต้นสโมสรต้องมีผู้สนับสนุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งจะ
ช่วยให้กระบวนการด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น

• ผู้ว่าการภาคสามารถแนะน�าที่ปรึกษาสโมสรใหม่และในที่สุด
แล้วจะอนุมัติใบสมัครสโมสรใหม่

• คณะกรรมการสมาชิกภาพของภาคบ่งชี้โอกาสในการเริ่มต้น
สโมสรใหม่ในภาค วางแผนงานและด�าเนินกลยุทธ์ใหม่เกี่ยวกับ
สโมสรใหม่ของภาค ให้ค�าแนะน�าและให้แรงจูงใจแก่สโมสรใน
ระหว่างช่วง 2 ปีแรก และอบรมเจ้าหน้าที่สโมสรใหม่

• ที่ปรึกษาสโมสรใหม่ (New Club Adviser) (ไม่ได้เป็นข้อ 
บังคับแต่ช่วยได้มาก) ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าในการก่อตั้งสโมสร
ใหม่ และช่วยเหลือในงานต่าง ๆ เช่น การสรา้งแผนการส่ือสาร 
และริเริ่มการประชุมที่ให้ข้อมูลข่าวสาร มักจะเป็นสมาชิกของ
สโมสรอุปถัมภ์

• สโมสรโรตารีอุปถัมภ์ (Sponsor Rotary Club) (ไม่ได้เป็นข้อ
บังคับแต่ช่วยได้มาก) ท�างานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่สโมสร
ใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงให้สโมสรในระหว่างช่วงหนึ่งปีแรก 

• ฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค (CDS) จะให้ค�าแนะน�าเกี่ยว 
กับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด  และค�าแนะน�าในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการตั้งแต่การวางแผนเดิมไปจนถึงการชาร์เตอร์สโมสร
และจะยังคงให้การสนับสนุนแก่ท่านหลังจากนั้น ฝ่ายสนับสนุน
สโมสรและภาคจะเสนอความเห็นเก่ียวกับสโมสรของท่านแก ่
คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลผู้ซึ่งในที่สุดแล้วจะอนุมัติ
สโมสรใหม่

 จดัท�าแผนการส่ือสาร
(Make a Communication Plan)

ท่านจะบอกสมาชิกมุ่งหวังเกี่ยวกับสโมสรว่าอย่างไร

ในขั้นแรก คือ ต้องสร้างสารส�าคัญ (message) ที่ชัดเจนเรียบง่าย  
โดยสื่อถึงสิ่งที่ต้องการเสนอและสมาชิกมุ่งหวังจะได้รับประโยชน์
อย่างไร

สร้างสรรค์การประกาศโฆษณาท่ีมีแบรนด์โรตารีซ่ึงประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้

• มีอะไรเกิดขึ้น? มีการก่อตั้งสโมสรโรตารีในชุมชนของเรา

• ใครที่สามารถเข้าร่วมได้? ผู้ใหญ่ที่ตั้งใจจะบ�าเพ็ญประโยชน์ใน 
ชุมชนของตนและหรือชุมชนต่างประเทศ เป็นผู้ท่ีมีชื่อเสียง
ดีในวิชาชีพหรือชุมชน สมาชิกรวมถึงผู้มีวิชาชีพ ผู้แก้ไขปัญหา  
เจ้าของกิจการ บิดามารดาซึ่งอยู่ที่บ้าน นักศึกษาในระดับอุดม- 
ศึกษา ผู้ที่เกษียณอายุการท�างานแล้ว ใครก็ตามที่ต้องการให้คืน
กลับแก่ชุมชนของตน

• พวกเขาจะท�าอะไรบ้าง? น�าความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวรวมท้ัง
แนวความคิดเพื่อมาปฏิบัติเพื่อท�าให้ชุมชนดีขึ้น

• ท�าไมฉันจึงควรเข้าร่วม? เพื่อท�าให้เกิดการพัฒนาในชุมชนของ
ท่าน และพบปะกับผู้คนที่มีจิตใจเหมือน ๆ กันและมีความมุ่ง 
มั่นในการบริการในพื้นที่ของท่าน

• แล้วถ้าสนใจล่ะ? ขอให้มาร่วมการประชุมสนเทศที่ให้ข้อมูลข่าว 
สาร (ให้รายละเอียดไปด้วย)

ขั้นตอนต่อไป  เป็นการหาแนวทางท่ีจะสื่อสารส�าคัญออกไป  ม ี
ความคิดเห็นดังนี้

• โพสต์สารส�าคัญบนสื่อทางสังคม

• จัดให้มีการพิมพ์ประกาศในหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่น สิ่งพิมพ ์
ต่าง ๆ ของสมาคมการค้าและท�าเนียบผู้มีวิชาชีพต่าง ๆ

• ขอให้สถานีวิทยุในท้องถิ่นช่วยประกาศข่าว

• ส่งอีเมลถึงผู้น�าทางธุรกิจในท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ว่าสโมสร
เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยการบ�าเพ็ญประโยชน์
และให้โอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้น�าส�าหรับลูกจ้าง

หากท่านพบว่าการเริ่มต้นสโมสรโรตารีคงจะเป็นไปไม่

ได้ ลองพิจารณาทางเลือกอื่น เช่น สโมสรโรตารีในเครือ 

(Satellite Club) สโมสรโรทาแรคท ์หรืออินเทอร์- 

แรคท ์หรือกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC) 

เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรตารี ขึ้นอยู่กับ

อายุและลักษณะอื่น ๆ ของผู้ที่สนใจ สโมสรประเภท 

อื่นอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า ดูโมเดลสโมสร

ต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่ www.rotarythailand.org 

ดูต้นแบบ (template) ค�าประกาศและการสื่อสาร
อื่น ๆ ที่ Brand Center ของโรตารี
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• พูดคุยกับผู้น�าชุมชนและผู้น�าด้านวิชาชีพ รวมท้ังขอให้พวก
เขากระจายข่าวออกไปในกลุ่มเป้าหมาย (เช่น กลุ่มชุมชน 
สมาคมการค้าและกลุ่มผู้มีวิชาชีพอื่นๆ)

• จัดวางแผ่นพับไว้ที่ห้องพักและล้อบบี้ส�านักงาน รวมทั้งปิด
ประกาศทั่วชุมชน

การบ่งชี้ความต้องการของชุมชนอาจจะช่วยให้ท่านมีองค์กรและ 
ผู้เชี่ยวชาญในท้องถ่ินที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งอาจจะตอบสนองความ
ต้องการของพวกเขาได้  หากไม่มั่นใจว่าชุมชนต้องการอะไรบ้าง ให้
พูดคุยกับผู้น�าที่มีความรู้ในที่นั้น

เมื่อได้กระจายข่าวออกไปแล้ว จะต้องวางแผนการประชุมสนเทศ ซึ่ง
ท่านต้องแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสโมสร รายละเอียดของการประชุม 
และประโยชน์ที่ผู้ร่วมการประชุมจะได้รับจากการเข้าร่วมสโมสร


 จดัประชุมสนเทศ (Hold a series of 

 informational meetings)

การประชุมสนเทศเป็นการประชุมที่สมาชิกมุ่งหวังจะพบปะกันเป็น 
ครั้งแรกเพื่อหาข้อมูลเก่ียวกับโรตารีให้มากขึ้น เป็นเรื่องธรรมดาที่ม ี
ผู้คนมากมายที่กล่าวว่าสนใจจะเข้าร่วมสโมสร แต่จะไม่เข้าประชุม 
จงอย่าหมดก�าลังใจ ท่านอาจจะจัดประชุมสนเทศที่ใดก็ได้หน่ึงครั้ง
หรือหลาย ๆ ครั้ง เมื่อท่านท�างานในการเริ่มต้นสโมสร

ค�าแนะน�าในการเตรียมการประชุมมีดังต่อไปนี้

• จัดเตรียมกระดาษให้ลงชื่อเพื่อเก็บรายชื่อและรายละเอียดการ
ติดต่อ

• มอบหมายให้มีผู ้จัดและน�าการประชุม รวมท้ังผู้แจกเอกสาร 
ต่าง ๆ

• ขอให้สมาชิกสโมสรเชิญสมาชิกมุ่งหวังด้วยตนเอง หรือใช้สื่อ
สังคม โทรศัพท์ อีเมล และโฆษณา

• ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์ของโรตารีเพื่อแจกใน
การประชุม เช่น

- แผ่นพับของสโมสร – จัดท�าแผ่นพับของสโมสรโดยใช้แม ่
แบบ (Template) ที่ Brand Center ของโรตารี

- สานสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Connect for Good) – สร้างแรง
บันดาลใจในการมีส่วนร่วม

• พิจารณาใช้เอกสารคนพูดจริงท�าจริง (People of Action) 
ของโรตารี ซึ่งมีอยู่ที่ Brand Center ของโรตารีเพื่อแสดงการ
ที่สมาชิกบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนของพวกเขา

• จัดท�าวาระการประชุม

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการด�าเนินการประชุมสนเทศได้
จากเอกสารเพิ่มเติมท้ายเล่ม

 สรรหาสมาชิกก่อตัง้ (Recruit Charter
 Members)

ท่านต้องการสมาชิก 20 คนในการเริ่มต้นสโมสร ท่านอาจจะมี 
จ�านวนสมาชิกมากพอหลังจากการประชุมสนเทศครั้งแรก แต่หาก
ต้องการสมาชิกมากขึ้น จะต้องสรรหาสมาชิกต่อไป

ท่านรู้จักผู้ที่ต้องการช่วยเหลือชุมชนของพวกเขาหรือไม่? ท่านได้พูด
คุยกับผู้ที่พร้อมจะให้ “กลับคืน” และท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดีแก่ชีวิตผู้คนบ้างไหม? หรือท่านได้พบกับผู้มีวิชาชีพหนุ่มสาว 
หรือครอบครัวหนุ่มสาวที่สนใจในการพัฒนาโครงการชุมชนบ้างหรือ 
ไม่? ขอให้พวกเขาเข้าร่วมกับโรตารี

ข้อก�าหนดเพียงอย่างเดียวของผู้ที่จะมาเป็นโรแทเรียน คือ การ
ต้องการท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ และใช้เวลาเพื่อท่ีจะ
พบปะและท�างานร่วมกันในโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์

ความหลากหลายของสมาชิกภาพเป็นเร่ืองที่ส�าคัญยิ่ง ซึ่งจะช่วย
ท�าให้สโมสรมีความยั่งยืนในระยะยาวเพราะการมีสมาชิกท่ีมีมุมมอง
และมีภูมิหลังที่หลากหลาย ท�าให้สโมสรมีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่
เสมอ

หากท่านต้องการสรรหาสมาชิกมุ่งหวัง สามารถด�าเนินการดังนี้

• จัดการประชุมสนเทศเพิ่มขึ้น

• ขอค�าแนะน�าจากสโมสรที่มีอยู่แล้ว

• ติดต่อกับผู ้น�าสโมสรและภาคเพื่อขอข้อมูล Membership 
leads ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผู้แสดงความสนใจในการเข้าร่วมสโมสร

• ลองท�าแบบฝึกหัดใน Finding New Club Members

• กลับไปดคูวามพยายามในขั้นตอนที่ 3

• ติดต่อศิษย์เก่าโรตารีในภาคของท่าน

• พูดคุยกับสมาชิกโรทาแรคท์

• ไปพูดคุยกับบริษัทห้างร้านและส�านักงานในท้องถิ่นเก่ียวกับ
ความสนใจในการเข้าร่วม สอบถามว่าท่านสามารถบอกกล่าว
กับลูกจ้างเกี่ยวกับสโมสรได้หรือไม่

• หาผู้ท่ีเคยช่วยโครงการต่าง ๆ ของชุมชน และมีบทบาทในการ
จัดงานทางสังคม หรืองานประเพณีต่าง ๆ

• พิจารณาผู้มีวิชาชีพจากสาขาและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของสโมสรในการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน

รวบรวมถึงผู้คนที่มีเชื้อชาติ อายุ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมี
ความสมดุลในเรื่องของเพศด้วย
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 ฉลองสารตราตัง้และประชาสมัพนัธส์โมสร
(Celebrate the Charter and Publicize the  
Club)

รวมกลุ่มทุกคนเพื่อการฉลองสารตราตั้งของสโมสรใหม่และเพื่อ
ร�าลึกถึงเหตุการณ์ที่ควรจดจ�า เป็นโอกาสที่ท�าให้อัตลักษณ์ของกลุ่ม
มีความเข้มแข็ง สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้เข้มแข็งขึ้นและก่อให้
เกิดการประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถใช้งานนี้เพื่อแนะน�าสโมสรแก่ชุมชน ยกย่องผู้น�าและ
ก�าหนดขั้นตอนในการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในชุมชน

ดูเอกสารการฉลองสารตราต้ังของสโมสรเพื่อให้ได้ทราบวิธีการ
วางแผนงานฉลองที่ประสบความส�าเร็จได้จากเอกสารเพิ่มเติมท้าย
เล่ม

 พฒันาสโมสรใหม่อยา่งตอ่เน่ือง 
(Continue Developing the New Club)

สโมสรใหม่จะใช้เวลาระยะหนึ่งในการพัฒนาวัฒนธรรม ช่ือเสียง
และประเพณีของสโมสรเอง รวมทั้งการที่สมาชิกใหม่จะเรียนรู้การ
ด�าเนินงานของสโมสรให้ประสบความส�าเร็จ สมาชิกใหม่สามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับโรตารีให้มากขึ้นโดยการศึกษาเอกสารพื้นฐานโรตารี  
(Rotary Basics), Learning Center และ  Membership 
Assessment Tools

สมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์สามารถสนับสนุนสโมสรใหม่ได้โดยการ
ให้ความรู้โรตารี ช่วยอบรมผู้น�าสโมสร จัดการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 
[ดูเอกสารแนะน�าสมาชิกใหม่ให้รู้จักโรตารี (Introducing New 
Members to Rotary)] เป็นอาสาสมัครท�างานโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ของสโมสร แนะน�าผู้บรรยายส�าหรับการประชุม และเข้า
ร่วมงานต่างๆ ของสโมสรใหม่ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เอกสารสโมสรอุปถัมภ์ (Sponsor Clubs) 

z  สรุปรายละเอียดครั้งสุดทา้ยในการประชุม
 ก่อตัง้ (Finalize Details at an Organiza- 

tional Meeting)

จัดการประชุมก่อตั้งเมื่อมีผู้สนใจเข้าร่วมในสโมสรใหม่ 12-15 คน 
การจัดเตรียมการประชุมนี้เหมือนกับการประชุมสนเทศ คือ ต้องหา
ผู้ช่วยด�าเนินการประชุมและจัดท�าวาระ เตรียมเอกสารแจก และ
ใบเซ็นชื่อ วัตถุประสงค์ของการประชุมนี้คือการเลือกตั้งเจ้าหน้าที ่
สโมสร การเลือกชื่อสโมสร การตกลงเกี่ยวกับเวลาและสถานที่
ประชุม และการวางแผนโครงการแรกของสโมสร

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสถานท่ีประชุมให้เหมาะที่สุดส�าหรับ
สโมสรใหม่หรือวิธีการจัดประชุมการก่อตั้งได้จากเอกสารเพิ่มเติม
ท้ายคู่มือนี้

ท่านต้องหาสมาชิกก่อตั้งต่อไปและจัดประชุมจนกว่าจะมีสมาชิก 20 
คนที่มีความมุ่งมั่น

 สง่ใบสมคัรสโมสรใหม่ (Submit the New 
 Club Application)

กรอกใบสมัครสโมสรโรตารีใหม ่(New Rotary Club Application 
— มีอยู่ท้ายคู่มือนี้) ให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งให้ผู้ว่าการภาคเพื่อลง
นามรับรองว่าใบสมัครถูกต้องและสมบูรณ์ แล้วจึงส่งให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค (Club and District Support)

โปรดเก็บส�าเนาใบสมัครไว้ในแฟ้มของสโมสรเพื่อรักษาเป็นประวัติ- 
ศาสตร์สืบไป

มีโรแทเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เคยถูกเชิญชวน
ให้เข้าร่วมในโรตารีนั่นคือ พอส แฮริส ผู้ก่อตั้งโรตารี 
เหตุผลเพียงข้อเดียวที่คนไม่เข้าร่วมในสโมสรโรตารี 
คือ พวกเขาไม่เคยได้รับเชิญ

เมื่อท่านส่งใบสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
สโมสรและภาคจะพิจารณาและติดต่อกับท่านหาก
มีค�าถาม ระยะเวลาในการด�าเนินการแตกต่างกันไป 
แต่มักจะภายในหนึ่งสัปดาห์  หากมีค�าถาม โปรด
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค
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ทรพัยากรส�าหรบัสโมสรใหม่

 ขอ้มูลเพ่ิมเตมิส�าหรบัสโมสรใหม่

พื้นฐานปฏิบัติงานของนายกสโมสร (Club President Basics)
เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและเริ่มต้นวางแผนงานในปีที่ท่านจะเป็น
นายก

 เตรียมความพร้อม : นายกสโมสร

 My Rotary การบริหารสโมสร 

 การใช้ระบบการจัดการสโมสร 

 ทรัพยากร Rotary Club Central

 Membership Leads ในระบบออนไลน์

 กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของผู้น�าองค์กร (Leading 
Change)

 ความส�าคัญของการเข้าใจข้อขัดแย้ง (Essentials of 
Understanding Conflice)

 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Protecting Personal 
Data)

 การป้องกันและการแก้ปัญหาการคุกคาม (Address- 
ing and Preventing Harassment)

พื้นฐานการปฏิบัติงานของเลขานุการสโมสร (Club Secretary 
Basics)
เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและเริ่มต้นวางแผนงานในปีที่ท่านจะเป็น
เลขานุการ

 เตรียมความพร้อม : เลขานุการสโมสร (Get Ready: 
Club Secretary)

 การบริหารจัดการสโมสร : เลขานุการสโมสร (Club 
Administration: Club Secretary)

 My Rotary: การบริหารสโมสร
 ท�างานกับผู้น�าสโมสรของท่าน (Working with Your 

Club Leaders) 
 การใช้ระบบการจัดการสโมสร (Using a Club Man- 

agement System)  
 การจัดการการเงินของสโมสร : เลขานุการสโมสร 

(Managing Club Finances: Club Secretary) 
 Membership Leads ในระบบออนไลน์
 ทรัพยากร Rotary Club Central 
 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Protecting Personal 

Data)
 การจัดการและการป้องกันการคุกคาม (Addressing 

and Preventing Harassment)

Engaging Younger Professionals
ชุดเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจว่าผู้น�าที่เกิดขึ้นใหม่มองหาอะไรบ้าง และวิธี
ท�าให้พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสร

วิธีการสรา้งบญัชี My Rotary 
ค�าแนะน�าอย่างเร็วที่เป็นขั้นตอนที่ช่วยท่านในการลงทะเบียนบัญชี My  
Rotary เพื่อให้สามารถหาทรัพยากรโรตารีในระบบออนไลน์ได้มากขึ้น

Rotary Club Central
เคร่ืองมือออนไลน์ที่ใช้เพื่อช่วยให้สโมสรสามารถก�าหนดเป้าหมายและ
ติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นได้

rotary.org/membership
ค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการเพิ่มสมาชิกภาพของสโมสร และส่งเสริม
ประสบการณ์ของสมาชิก

แนะน�าสมาชิกใหม่ใหรู้จ้กัโรตารี : แนวทางการปฐม- 
นิเทศ
ค�าแนะน�าที่ผู้น�าสโมสรสามารถใช้เพื่อช่วยให้สมาชิกใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับ 
โรตารีได้มากขึ้น รวมทั้งประโยชน์ของสมาชิกภาพและวิธีการที่จะมีส่วน 
ร่วม

คน้พบโรตาร ี(Discover Rotary)
ให้ข้อมูลในภาพรวมของโรตารีซึ่งครอบคลุมถึงคุณค่า ประวัติศาสตร์ และ
ประโยชน์ของสมาชิกภาพในโรตารี

พ้ืนฐานโรตาร ี(Rotary Basics)
หลักสูตรที่มุ่งหมายให้สมาชิกใหม่ แต่เป็นการทบทวนส�าหรับสมาชิกอื่น  
หรือแม้แต่ผู้ที่มิใช่สมาชิกที่เพียงต้องการรู้จักว่าโรตารีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อะไรบ้าง

มูลนิธิโรตาร:ี ขอ้มูลอา้งอิง (Rotary Foundation Refer- 
ence Guide)
เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม เงินทุน ทุนสนับสนุนและรางวัลของมูลนิธิโรตารี

The Learning Center
มีหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับการอบรมในบทบาทต่าง ๆ ของสโมสร หัวข้อ
การพัฒนาด้านวิชาชีพ การก่อตั้งสโมสรใหม่ การเป็นพี่เลี้ยงสโมสรใหม่ 
และสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite clubs)

The Brand Center
ค้นหาโลโก้โรตารี ค�าแนะน�าเกี่ยวกับแบรนด์ ใบประกาศเกียรติคุณ
สมาชิกภาพ ต้นแบบ (templates) แผ่นพับของสโมสรและอื่น ๆ

Rotary Global Rewards
รับส่วนลดจากผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ มากมายในฐานะที่เป็นสมาชิก
โรตารี

ดูเอกสารเพ่ิมเติมท้ายเล่มเก่ียวกับสโมสรอุปถัมภ์ การประชุมก่อตั้ง การประชุมสนเทศและการประชุมสโมสร การฉลองสารตราตั้ง



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

808-TH-521(317)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย



สโมสรอปุถมัภ ์(Sponsor Clubs)

 สโมสรอปุถมัภจ์ะตอ้ง

• สนับสนุนการก่อต้ังสโมสรใหม่ภายใต้การชี้แนะของผู้ว่า 
การภาคและที่ปรึกษาสโมสรใหม่

• มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 20 คน

• ยินยอมโดยสมาชิกสโมสรทุกคนลงคะแนนเสียงอย่างเป็น
ทางการว่าจะสนับสนุนสโมสรใหม่

• เป็นสโมสรท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีดีกับโรตารีและมี
ประสบการณ์รอบด้านในการบ�าเพ็ญประโยชน์ของโรตารี

 สโมสรอปุถมัภย์งัควรท่ีจะ

• ท�าให้สโมสรใหม่มั่นใจว่าจะสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคง 
ในเรื่องของสมาชิกภาพ  การบ�าเพ็ญประโยชน์  และ
มิตรภาพได้

• เชิญเจ้าหน้าที่และประธานคณะกรรมการของสโมสรใหม่
เข้าร่วมประชุมสโมสรของตน

• ให้ค�าแนะน�าถึงวิธีการประสบความส�าเร็จ

• จัดกิจกรรมหาทุนร่วมกัน

• สนับสนุนสโมสรใหม่ในขณะที่พัฒนาแนวทางในการ
บ�าเพ็ญประโยชน์และงานกิจกรรมทางสังคมของตนเอง ถึง
แม้ว่าจะแตกต่างไปจากแนวทางของสโมสรอุปถัมภ์

• จัดให้เจ้าหน้าที่ของสโมสรใหม่ได้เรียนรู ้และคุ้นเคยกับ
นโยบายและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของโรตารี

• ช่วยงานด้านการบริหาร (ใบแจ้งหน้ีของสโมสร การเลือก 
ตั้ง ฯลฯ)

• ร่วมงานฉลองสารตราตั้งของสโมสรใหม่

• ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 2 ปี

• ท�าโครงการ งานหาทุน หรืองานพบปะสังสรรค์ร่วมกับ
สโมสรใหม่

การเริ่มต้นสโมสรโรตารีใหม่ – ข้อมูลเพิ่มเติม

การช่วยเหลือสโมสรใหม่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าของสโมสรอุปถัมภ์ สมาชิกสโมสรอุปถัมภ์จะได้ท�างานอย่างใกล้
ชิดกับที่ปรึกษาสโมสรใหม่ และส่งเสริมให้สมาชิกที่คาดหวังเป็นสมาชิกก่อตั้งของสโมสรใหม่ เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ  ของโรตารีอย่างเต็มที่ เช่น งานทางสังคม โอกาสในการบ�าเพ็ญประโยชน์และการเข้าถึงเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่

การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากสมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์ในระหว่างและหลังจากปีแรกของสโมสรเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิ่ง   
การศึกษาของโรตารีค้นพบว่า สโมสรใหม่ท่ีได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสโมสรอุปถัมภ์ไปจนถึงปีที่สอง จะมีโอกาส
เป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมได้มากกว่า นั่นคือเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และมีผลงาน

สโมสรซึ่งที่ปรึกษาสโมสรใหม่เป็นสมาชิกอาจจะท�าหน้าที่เป็นสโมสรอุปถัมภ์หรือสโมสรอื่นอาจจะท�าหน้าที่ในบทบาทนั้น 
อาจจะมีสโมสรมากกว่าหนึ่งร่วมกันอุปถัมภ์สโมสรใหม่  ข้อมูลจากการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า สโมสรอุปถัมภ์ที่ตั้งอยู่ใกล้
สโมสรใหม่มักจะช่วยสโมสรใหม่ให้ได้รับสารตราตั้งและเติบโตขึ้นในช่วงปีแรก ๆ ได้มากกว่า  สโมสรอุปถัมภ์ควรจะมีอายุ
อย่างน้อย 3 ปี

เป็นการดี 

ทีไ่ดรู้ ้
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การประชุมสนเทศ (Informational 
Meetings)

 สง่เสรมิการประชุมสนเทศ

พิจารณาค�าแนะน�าเหล่านี้

• จัดทีมงานส่งเสริมและขอให้ประชุมอย่างสม�่าเสมอเพื่อ
ทบทวนความก้าวหน้า พูดคุยเก่ียวกับความคิดเห็นและ
ด�าเนินแผนงาน

• สร้างและจัดท�ารายชื่อผู้น�าที่ส�าคัญของชุมชนและธุรกิจให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ ใช้รายชื่อนี้เพื่อมุ่งเป้าหมายไป
ยังบุคคลที่ท่านต้องการให้เข้ามาในสโมสร

• ดูว่าภาคของท่านมีรายชื่อผู ้ท่ีต้องการเป็นสมาชิกจาก
ระบบออนไลนท์ี่จะสามารถมอบหมายให้สโมสรใหม่เมื่อได้
รับสารตราตั้งแล้วหรือไม่

• จัดให้การเข้าร่วมกับโรตารีเป็นเรื่องน่าสนใจ โดยการแสดง
โปสเตอร์ตามบริษัทท่ีมีชื่อเสียงและบริเวณพื้นที่ต้อนรับ ดู
ต้นแบบ (Template) ใบปลิวได้ที่ Brand Center ภายใต ้
หัวข้อ Promotional Resource ใช้สื่อสังคมเพ่ือการ 
ส่งเสริมด้วย

• จัดให้มีอาสาสมัครแจกนามบัตร  โปสเตอร์และใบปลิว 
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ตามร้านค้า ย่านธุรกิจ หน่วย 
ราชการในท้องถิ่น โรงเรียน ฯลฯ โพสต์ค�าเชื้อเชิญในระบบ
ออนไลน์ด้วย และเชิญผู้คาดหวังที่เหมาะสมที่สุดทางอีเมล

 เตรยีมเป็นเจา้ภาพการประชุมสนเทศ

• จัดท�ารายชื่อผู้ที่ได้รับเชิญ แขกพิเศษ และผู้บรรยาย

• จัดเตรียมวาระการประชุม รวมท้ังวัตถุประสงค์ของการ 
ประชุม ซึง่ก็คอืการให้ความรูเ้ก่ียวกบัโรตาร ีและอธบิายถงึ
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

• จัดเตรียมเอกสารที่จะแจก พร้อมทั้งวาระการประชุมให้แก่
ผู้เข้าร่วมทุกคน

• ยืนยันว่าได้มีการจัดเตรียมสถานที่และเตรียมการส�าหรับ 
การประชุม

• ยืนยันเกี่ยวกับผู้บรรยาย (หากมี)

การเริ่มต้นสโมสรโรตารีใหม่ – ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการประชุมสนเทศ ท่านจะต้องแสดงให้โรแทเรียนมุ่งหวังทราบว่าโรตารีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ประโยชน์ของการเป็น
สมาชิกและสิ่งที่สโมสรโรตารีสามารถกระท�าเพื่อชุมชน พิจารณาจัดการประชุมนี้หลาย ๆ ครั้งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

• พิจารณาวิธีการที่จะอธิบายถึงโรตารีในแนวทางท่ีน่าสนใจ  
ซ่ึงจะท�าให้ผู ้ร ่วมประชุมรู ้สึกว่าได้รับการยอมรับและ
ต้องการมีส่วนร่วม ขอให้ผู้บรรยายบอกเล่าเรื่องราวของ
พวกเขาเกี่ยวกับผลกระทบของโรตารีที่มีต่อชีวิตของพวก
เขาเองหรือชีวิตของคนในชุมชน หรือฉายวิดีโอโรตารีที่
กระตุ้นให้เกิดความสนใจ

• พิมพ์ข้อมูลส�าหรับสมาชิกที่คาดหวังเพื่อแจกในการประชุม

• จัดท�าแผ่นพับของสโมสรโดยการใช้ต้นแบบ (Template) 
แผ่นพับของสโมสรที่จัดเตรียมให้ท่ี Brand Center อัพ- 
โหลดรูปภาพของท่าน รวมทั้งโครงการและงานกิจกรรม
ของสโมสร และจัดพิมพ์ให้เพียงพอ

• ตรวจสอบสไลด์ที่จะน�าเสนอและอุปกรณ์ให้พร้อมส�าหรับ 
การท�างานก่อนประชุม

• จัดเตรียมแบนเนอร์และเอกสารเพื่อการส่งเสริมอ่ืน ๆ ให้
เรียบร้อยก่อนเริ่มประชุม

• มอบหมายให้มีผู้จดบันทึกในระหว่างการประชุม

 ค�าแนะน�าส�าหรบัการประชุมสนเทศ

• ท�าอย่างมืออาชีพ ท่านก�าลังท�าการเผยแพร่โรตารี

• จัดให้มีเครื่องดื่มและอาหารว่าง (อาจจะอุปถัมภ์โดยเจ้า- 
ของสถานที่จัดการประชุม)

• สร้างเครือข่ายและท�ารายชื่อของผู้ที่แสดงความสนใจจะ
มาร่วมประชุมอีกอย่างน้อย 10 คน

• มอบแผ่นพับของสโมสรหรือเอกสารเกี่ยวกับโรตารีให้ผู้เข้า
ประชุมทุกคน

เป็นการดี 

ทีไ่ดรู้ ้



ตวัอยา่งวาระการประชุม

• ขอให้ผู้ร่วมประชุมแนะน�าตนเอง และกล่าวถึงธุรกิจ วิชา- 
ชีพ หรือความสนใจในชุมชน  ยกย่องอดีตโรแทเรียนหรือผู้
ที่วางแผนจะเป็นสมาชิกของสโมสรใหม่

• ใช้การน�าเสนอสั้น ๆ สนุก ๆ 2-3 เรื่องเกี่ยวกับประโยชน์
ของการเป็นสมาชิกโรตารี สิ่งที่โรตารีสามารถท�าเพื่อผู้ร่วม
ประชุม และสิ่งท่ีโรตารีท�าเพื่อผู้อื่น ขอให้โรแทเรียน 2-3 
คนบอกเล่าเรื่องราวของตนเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก เน้นถึง
โอกาสในความเป็นสากลของโรตารี

• จัดให้มีการอภิปรายเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสโมสรใหม่ 
รวมทั้งการบริการชุมชนหรือบริการระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่สมาชิกมุ่งหวังต้องการมีส่วนร่วม

 ตวัอยา่งวาระการประชุมสนเทศ

ที่ปรึกษาสโมสรใหม่ท�างานร่วมกับทีมโรแทเรียนมุ่งหวังหรือโรแทเรียนในปัจจุบันที่สนใจในการจัดและด�าเนิน
การประชุม การประชุมสนเทศน้ีมักจะจัดข้ึนหลายครั้งในช่วงเวลา 2-3 เดือน

หากการประชุมครั้งต่อไปเป็นการประชุมก่อตั้ง ต้องประกาศให้ทราบ (จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 คนในการเริ่มต้น
สโมสรโรตารี แต่ท่านสามารถจัดการประชุมก่อตั้งเพื่อเริ่มตัดสินใจว่าสโมสรใหม่จะเป็นอย่างไร ในทันทีที่มีแกนน�าสมาชิก
มุ่งหวังที่มีความมุ่งมั่น 12-15 คน) 

• ท�าการสรุปภาพรวม

- โอกาสในการบ�าเพ็ญประโยชน์ส�าหรับโรแทเรียน

- มูลนิธิโรตารีและวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผ่านทุน
ของมูลนิธิ

- คุณค่าหลักและพันธกิจของโรตารี

- การมีส่วนร่วมในความคาดหวังของสโมสร  (การเข้า
ประชุม การบ�าเพ็ญประโยชน์ มิตรภาพ)

- ความจ�าเป็นในสมาชิกภาพที่หลากหลายและความรับ
ผิดชอบของสมาชิกในการน�าสมาชิกใหม่เข้ามา

- ข้อก�าหนดทางการเงินของสมาชิกต่อสโมสร ภาค และ
โรตารีสากล

• ให้เวลาผู้ร่วมประชุมได้ท�าความรู้จักกันและรู้จักตัวท่าน  
โดยเพียงแค่ขอให้ผู้ร่วมประชุมท�าความรู้จักกับบุคคลใหม่
ซึ่งนั่งอยู่ข้าง ๆ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว

• ประกาศวันและเวลาส�าหรับการประชุมครั้งต่อไป และขอ
ให้ทุกคนน�าเพื่อนมาด้วยหนึ่งคน
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การประชุมก่อตัง้ (Organizational 
Meetings)

การตอ้นรบั

เริ่มต้นการประชุมทุกครั้งด้วยการแนะน�า เพื่อให้ทุกคนรู้สึก 
เป็นที่ต้อนรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญอย่าง
หนึ่งของสโมสรใหม่ท่ีประสบความส�าเร็จคือการท�าให้การ
ติดต่อสื่อสารและมิตรภาพในระหว่างสมาชิกเป็นไปอย่าง 
ราบรื่นตั้งแต่การประชุมครั้งแรก ๆ

ท่านอาจจะเชญิผูช่้วยผูว่้าการภาคหรอืผูว่้าการภาคให้บรรยาย 
เกี่ยวกับภาคและวิธีการที่ภาคจะสนับสนุนสโมสร

การเริ่มต้นสโมสรโรตารีใหม่ – ข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 คนในการเริ่มต้นสโมสรโรตารี  แต่ในทันทีที่ท่านจัดการประชุมสนเทศหนึ่งครั้งหรือมากกว่า 
แล้ว และมีกลุ่มที่เป็นแกนหลักท่ีเป็นสมาชิกมุ่งหวังท่ีมีความมุ่งมั่น 12-15 คนแล้ว จะสามารถจัดประชุมก่อตั้งได้ ในการ
ประชุมก่อตั้ง สมาชิกในอนาคตของสโมสรจะสามารถเลือกตั้งเจ้าหน้าที่และเริ่มวางแผนงานโครงการแรก รวมทั้งงาน
พบปะสังสรรค์

ด�าเนินการประชุม (Conducting the Meeting) 
ในการประชุมนี้ สมาชิกสโมสรอุปถัมภ์หรือผู้สนับสนุนอื่น ๆ จะอธิบายถึงหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกสโมสร สมาชิกของ
สโมสรใหม่ควรจะคิดถึงประสบการณ์ในโรตารีที่ต้องการ และเริ่มต้นตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสโมสรใหม่

• ตัดสินใจว่าจะประชุมท่ีไหนและอย่างไร (รวมทั้งตัดสินใจว่าจะมีการรับประทานอาหารว่างหรืออาหารมื้อหลัก
หรือไม่ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ)

• ตัดสินใจว่าจะประชุมเม่ือใดและบ่อยเพียงใด [ดูรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบและความถ่ีของการประชุมได้จาก
เอกสารการประชุมสโมสร (Club Meetings) และความยืดหยุ่นของสโมสร (Club Flexibility)]

• แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องโครงการแรกของสโมสร หรือวางแผนล่วงหน้าเอาไว้หลาย ๆ เดือน

• เลือกเจ้าหน้าท่ีสโมสร (นายก เลขานุการ นายกรับเลือก เหรัญญิก ประธานสมาชิกภาพ และประธานมูลนิธิ 
โรตารี)

• มอบหมายงานในแต่ละบทบาท (เช่น ปฏิคม หรือผู้ต้อนรับในการประชุมครั้งแรก)

โอกาสในการบ�าเพ็ญประโยชน์

โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ 
โครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
ก่อนการวางแผนโครงการใด ๆ ควรพิจารณาว่าสโมสรโรตาร ี
จะประเมินความต้องการของชุมชนอย่างไร แล้วจึงวางแผน
งานตามนั้น  เลือกสมาชิกสโมสรบางคนขึ้นมาเป็นผู้น�าในการ
ท�าการประเมิน

ส�าหรับในขณะนี้ ขอให้ผู้ร่วมประชุมท�ารายการความต้องการ
ที่พวกเขารู้ พยายามท�าความเข้าใจว่าสมาชิกของสโมสรใหม่
จะสามารถท�าอะไรให้ได้บ้าง โดยพิจารณาถึงทักษะ ความ
พร้อมและทรัพยากรอื่น ๆ

ในขณะที่ท่านก่อตั้งสโมสรโรตารีและวางแผนโครงการบ�าเพ็ญ 
ประโยชน์ รวมทั้งการหาทุนต่าง ๆ อย่าลืมจัดท�าประกันภัยที่
เหมาะสม (เช่น ประกันความเสียหาย อุบัติเหตุ ประกันภัยที่
คุ้มครองคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สโมสร) ภาคของ
ท่านอาจจะมีโปรแกรมการประกันภัยอยู่แล้ว หรือท่านอาจจะ 
ท�าประกันภัยกับผู้แทนในท้องถิ่น บุคคลที่สามที่ท�างานร่วม
ด้วยอาจจะขอให้ท�าประกันภัยความเสียหาย  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
อาณาเขตทางภูมิศาสตร์ของท่าน

เป็นการดี 

ทีไ่ดรู้ ้
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งานพบปะสงัสรรค์

ท�ารายการงานพบปะสังสรรค์ที่น่าจะเป็นไปได้และขอความ
คิดเห็นจากทุกคน ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกความคิดเห็นที่ดี
ที่สุด 3 ข้อในการจัดงานพบปะกัน ก�าหนดวันจัดงานคร่าว ๆ 
และเลือกสมาชิกขึ้นมาเป็นผู้น�าในการวางแผนงาน

การเลือกตัง้

ส่วนส�าคัญที่สุดส่วนหนึ่งในการเป็นสโมสรโรตารีที่ปฏิบัติการ 
ได้คือการเลือกผู้น�าสโมสร  เจ้าหน้าท่ีสโมสรหมายรวมถึง
นายก เลขานุการ และเหรัญญิก ซึ่งท่านจะเลือกตั้งเจ้าหน้าที่
เหล่าน้ันในเวลานี้ พวกเขาจะท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
บริหารสโมสร ซึ่งอาจจะรวมไปถึงประธานคณะกรรมการ
สมาชิกภาพ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีและต�าแหน่ง
อื่น ๆ ที่สโมสรเห็นว่ามีความจ�าเป็น  ถึงแม้ว่าท่านจะต้องมี
คน 20 คนเพื่อก่อตั้งสโมสรโรตารีใหม่  แต่ในขณะเลือกตั้ง ไม่
จ�าเป็นต้องมีผู้ลงคะแนนเสียงทั้ง 20 คน ควรพิจารณาวางแผน
งานล่วงหน้าและเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ส�าหรับปีต่อไปด้วย

ขอให้มีอาสาสมัครท�าหน้าที่ในบทบาทผู้น�าเหล่านี้ของสโมสร 
ดูรายละเอียดการท�างานได้ที่เพจ Club Roles  หากมีบุคคล
มากกว่าหนึ่งคนที่สนใจในต�าแหน่งเดียวกัน จึงลงคะแนนด้วย
วิธีการเปล่งเสียงหรือใช้บัตรลงคะแนน

หลงัจากการประชุม (After the Meeting)
สมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์ควรจะก�าหนดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สโมสรที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ที่ Learning Center ของ
โรตารีมีการอบรมออนไลน์ส�าหรับเจ้าหน้าที่สโมสรทุกต�าแหน่ง สมาชิกใหม่ทุกคนควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรตารีให้มากขึ้น 
โดยการศึกษาเว็บไซต์ Rotary.org  พิจารณาเอกสารแนะน�าสมาชิกใหม่ให้รู้จักโรตารี (Introducing New Members to 
Rotary) และเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ ที่ Learning Center ของโรตารี  สมาชิกจะต้องสร้างบัญชี My Rotary เพื่อเข้า
สู่ Learning Center  เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วจะสามารถค้นหาแผนกลยุทธ์ของโรตารี (Rotary's Strategic Plan)  เรื่องที่เน้น
ความส�าคัญของโรตารี (Rotary’s Areas of Focus)  การพัฒนาและส่งเสริมโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ (Developing and 
Promoting Your Service Projects)  และพื้นฐานมูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation Basics)  สมาชิกยังสามารถบอกรับ
จดหมายข่าวต่าง ๆ ของโรตารีผ่าน My Rotary เพื่อเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโรตารี

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนส่งเสริมสโมสรใหม่และน�าผู้อื่นเข้ามาร่วมในการประชุมครั้งต่อไป

ติดตามผู้ที่แสดงความสนใจแต่ไม่มาร่วมประชุมสนเทศหรือการประชุมก่อตั้ง ท�าให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นสมาชิกมุ่งหวังที ่
มีค่าของสโมสรใหม่

ท่านอาจจะเริ่มต้นเตรียมข้อบังคับของสโมสรโดยการศึกษา
จากข้อบังคับของสโมสรโรตารีที่เสนอแนะ ปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการ ปรึกษาฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาคเพื่อขอ
ความช่วยเหลือในการปรับแก้ข้อบังคับ

ความคาดหวงัในสมาชิกภาพ

ควรมีความตรงไปตรงมาในเรื่องความคาดหวังของสมาชิก  
สมาชกิควรจะยกย่องคณุค่าของโรตารแีละแสดงถึงคณุลกัษณะ 
ที่ดี พูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวังในการเข้าประชุมและการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก รวมทั้งค่าบ�ารุงหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ที่สมาชิกทุกคนจะต้องช�าระแก่โรตารีสากล ภาคและสโมสร 
โดยต้องช�าระค่าบ�ารุงโรตารีสากลทุก 6 เดือน สโมสรและภาค
จะก�าหนดค่าบ�ารุงเช่นกัน  สมาชิกจะช�าระค่าบ�ารุงท้ังหมด
แก่สโมสรซึ่งสโมสรจะเป็นผู ้ช�าระแก่ภาคและโรตารีสากล 
สโมสรอาจจะตัดสินใจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่ ต้อง
ก�าหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ�ารุงสโมสรในระหว่าง
การประชุมก่อตั้ง ควรจะเรียกเก็บค่าบ�ารุงเหล่านี้ให้เร็วท่ีสุด 
สโมสรมักจะเก็บเงินค่าบ�ารุงสโมสรพร้อมกับค่าธรรมเนียม
การก่อตั้งสโมสรใหม่

การประชุมครั้งตอ่ไป

ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ส�าหรับการประชุมครั้งต่อไป
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การประชุมสโมสร (Club Meetings)

สถานท่ีประชุม

สโมสรโรตารีแห่งแรกจัดการประชุมที่ส�านักงานของสมาชิก
ก่อตั้ง 4 คน เป็นการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและปฏิบัติได ้
จริงในป ีค.ศ.1905  ในปัจจุบัน สโมสรโรตารีประชุมในสถานที ่
หลากหลาย เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ห้องสมุด ศูนย์ประชุม  
ธนาคาร  พิพิธภัณฑ์  ศาลากลางจังหวัด  บาร์  เรือ  ฟาร์ม
ปศุสัตว์ โรงละคร รวมท้ังห้องประชุมของบริษัทห้างร้านใน 
ท้องถิ่น บ้านพักคนชรา โบสถ์ วัด และสุเหร่า  ไม่ว่าท่านจะ
ตัดสินใจจัดการประชุมที่ใดก็ตาม ต้องมั่นใจว่าได้ใส่ข้อมูลลง 
ในใบสมัครของสโมสรเพื่อที่จะถูกจัดรวมไว้ในรายการ Club  
Finder  หากสถานที่ประชุมมีความหลากหลาย จะต้องโพสต์
ก�าหนดการบนเว็บไซต์ของสโมสร และจะต้องใส่ชื่อเว็บไซต์
ในใบสมัครของสโมสรด้วย

ความถ่ีของการประชุม

สโมสรโรตารีจะต้องประชุมสม�่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 
ครั้ง สโมสรสามารถประชุมบ่อยครั้งขึ้นตามความต้องการ

การเริ่มต้นสโมสรโรตารีใหม่ – ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อเริ่มต้นสโมสร ท่านจ�าเป็นต้องเลือกสถานที่ ความถี่และรูปแบบของการประชุม ในการตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ ควรพิจารณา
ความต้องการของสมาชิกสโมสร ทรัพยากรที่มีอยู่ และภาพลักษณ์ที่ต้องการจะน�าเสนอต่อชุมชน

รูปแบบของการประชุม

สโมสรโรตารีประชุมกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พบปะกัน ออน- 

ไลน์หรือทั้งสองอย่างในการประชุมครั้งเดียวกัน  หากมีสมาชิก

บางคนมาประชุมโดยพบปะกันและบางคนร่วมประชุมโดยใช ้

เครื่องมือส่ือสารออนไลน์ เช่น วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สโมสรท่ี 

ประชุมออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียวจะเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับ 

สมาชิกที่มีงานมาก เดินทางบ่อยครั้ง หรือไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมแบบพบปะกันได้ บางสโมสรประชุมบนเว็บไซต์ตาม

เวลาที่ก�าหนด บางสโมสรใช้เทคโนโลยีของเว็บบินาร์ สโมสร

อื่น ๆ จะโพสต์กิจกรรมการประชุมและสมาชิกจะมีส่วนร่วม

ประชุมออนไลน์ในเวลาที่สะดวก

หากสโมสรประชุมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ อย่างน้อยต้องม ี

สมาชิกหนึ่งคนที่มีความสามารถในการออกแบบและดูแล

รักษาเว็บไซต์ของสโมสร ซึ่งควรจะมีส่วนต่าง ๆ ดังนี้

• ส่วนที่เป็นพื้นที่เฉพาะของสมาชิกเท่านั้น

• ระบบการจ่ายเงินออนไลน์ที่มีความปลอดภัยเพื่อการเก็บ
ค่าบ�ารุง ค่าธรรมเนียมและเงินบริจาคจากสมาชิก

• URL ซึ่งระบุชื่อของสโมสร เช่น www.rotaryclubchi- 
cago.org

• เนือ้หาและการออกแบบซึง่เป็นไปตามค�าแนะน�าในเอกสาร  
Tell  Rotary’s  Story:  Voice  and  Visual  Identity 
Guidelines

การประชุมแบบพบปะกันสามารถจัดขึ้นในหลายแนวทาง 

อาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เป็นการประชุมท่ีให้

ข้อมูลข่าวสารหรือมีปฏิสัมพันธ์ การประชุมในรูปแบบธุรกิจ

หรือพบปะสังสรรค์

เป็นการดี 

ทีไ่ดรู้ ้
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ค�าถามท่ีควรพิจารณา

• สโมสรมีสมาชิกจ�านวนเท่าไร ท่านต้องการให้สโมสรมี
ขนาดใหญ่เพียงใด

• จะใช้รูปแบบการประชุมอย่างไร (ระหว่างพบปะกันกับ 
ออนไลน์ ให้ความส�าคัญกับผู้บรรยาย กิจกรรมต่าง ๆ งาน
พบปะสังสรรค์ หรือโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์)

• สมาชิกต้องการประชุมบ่อยเพียงใด

• สมาชิกอาศัยและท�างานอยู่ที่ไหน

• มสีถานทีป่ระชมุทีอ่ยูใ่กล้ทีท่�างานและบ้านของสมาชกิหรอื 
ไม่ อย่างไร

• จะมีอาหารหรืออาหารว่างในการประชุมหรือไม่

• มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารและการอ�านวยความสะดวก
อย่างไร

• สถานทีป่ระชมุจะแสดงให้เหน็ภาพลกัษณ์อย่างไรต่อชมุชน  
ท่านต้องการให้สถานที่ประชุมบอกอะไรเกี่ยวกับสโมสร

• จะมีสมาชิกบางคนที่ให้ใช้สถานที่ประชุมโดยไม่เสียค่าใช้
จ่ายหรือไม่

• มีที่จอดรถหรือไม่ และมีรถสาธารณะผ่านสถานที่ประชุม
หรือไม่

• ท่านต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงและวิดีโอในการประชุม
หรือไม่

• มีความเป็นไปได้ในการประชุมออนไลน์หรือไม่  ใครมี
ความเชี่ยวชาญที่จะจัดการเว็บไซต์ของสโมสร และท่านมี
ศักยภาพที่จะรองรับผู้ที่จะเข้าประชุมจากทางไกลหรือไม่

• สโมสรจะอ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกท่ีไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมอย่างไร พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้า
ประชุมทางอิเล็คทรอนิกส์หรือไม่

• เปิดให้คู ่ครองและบุตรหลานของสมาชิกมาร่วมประชุม
สโมสรหรือไม่

• สโมสรจะแจ้งก�าหนดการประชมุให้สมาชกิทราบอย่างสม�า่- 
เสมออย่างไร

• มีความคาดหวังในการเข้าประชุมอย่างไร

เราจะเริม่ตน้ท่ีไหน

j ตัดสินใจว่าจะประชุมแบบพบปะกัน ออนไลน์หรือทั้งสอง
อย่างในบางครั้ง

k หากจะประชุมแบบพบปะกัน ต้องตัดสินใจว่าการประชุม
จะเป็นรูปแบบดั้งเดิมคือ มีอาหารและผู้บรรยาย หรือจะ
เป็นรูปแบบทางเลือก เช่น งานพบปะสังสรรค์หรืองาน
บ�าเพ็ญประโยชน์

l เลือกสถานที่ 2 หรือ 3 แห่งที่ดีที่สุด แล้วจึงเชิญสมาชิก 
ไปเยี่ยมชมและลงคะแนนเลือกหนึ่งสถานที่ โดยใช้องค์
ประกอบข้างบนในการพิจารณา

m หากจะประชุมแบบออนไลน์ ควรตัดสินใจว่าจะใช้ซอฟท์-
แวร์หรือบริการใด และรายละเอียดว่าจะจัดประชุม
อย่างไร

n ก�าหนดความถี่ของการประชุม

o โพสต์ก�าหนดการบนเว็บไซต์ของสโมสร
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การฉลองสารตราตัง้ของสโมสร
(Club Charter Celebrations)

การออกแบบงานท่ีเหมาะสม

การเฉลิมฉลองควรจะแสดงถึงภาพลักษณ์ของสโมสรใหม่  และ 
สามารถจดัเป็นอาหารค�า่ทีเ่ป็นทางการหรอืงานเลีย้งอย่างเป็น 
กันเอง รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ที่ให้แรงบันดาลใจ และ 
เชิญผู้ว่าการภาคเป็นผู้มอบสารตราตั้งแก่สโมสร

การเลือกวนัและสถานท่ี

เลือกวันที่จะจัดงานภายหลังจากท่ีใบสมัครสโมสรใหม่ได้รับ 
การอนุมัติแล้วเท่าน้ัน วันท่ีได้รับสารตราตั้งท่ีเป็นทางการ
ของสโมสรคือวันที่คณะกรรมการบริหารโรตารีรับสโมสรเป็น
สมาชิกโรตารี มิใช่วันที่ฉลองสารตราตั้ง

เมื่อก�าหนดวัน ควรให้เวลาเพียงพอต่อการวางแผนโปรแกรม
และการต้อนรับรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงภายในภาค 
หลีกเลี่ยงการจัดงานตรงกับงานโรตารีอื่น ๆ ภายในภาค เพื่อ
ให้สมาชิกสโมสรอื่นเข้าร่วมงานได้

เมื่อก�าหนดวันได้แล้วจึงเลือกสถานที่จัดงานเฉลิมฉลอง

การเริ่มต้นสโมสรโรตารีใหม่ – ข้อมูลเพิ่มเติม

งานฉลองสารตราตั้งเป็นการเฉลิมฉลองท่ีสโมสรใหม่เข้าเป็นสมาชิกของโรตารี เป็นงานที่ควรค่าแก่การจดจ�าในประวัติ- 
ศาสตร์ของสโมสร และเป็นโอกาสที่จะได้แนะน�าสโมสรแก่ชุมชนในท้องถิ่นและสโมสรโรตารีข้างเคียง

การจดังานเฉลิมฉลอง (Organizing the Celebration)
สมาชิกก่อตั้งตกลงกันว่าจะจัดงานเฉลิมฉลองแบบใด และจะสื่อภาพลักษณ์ของสโมสรที่ต้องการน�าเสนอต่อชุมชนอย่างไร 
ขอให้สมาชิกกลุ่มเล็ก ๆ จัดงานเฉลิมฉลอง โดยร่างโปรแกรมและงบประมาณเพื่อให้สมาชิกทุกคนอนุมัติ ผู้จัดควรจะมุ่ง 
เน้นในรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบประมาณ

ค่าบัตรร่วมงานควรจะมีราคาที่เหมาะสมแต่ครอบคลุมค่าใช ้
จ่าย แยกค่าใช้จ่ายเป็นส่วน ๆ โดยประมาณจ�านวนผู้ร่วมงาน 
อาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าพิมพ์โปรแกรม  บัตรอาหาร  ป้ายชื่อ 
ตั้งโต๊ะ บัตรเชิญและเอกสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
อื่น ๆ เช่น ของที่ระลึกและค่าธรรมเนียมของผู้บรรยาย

การเชิญสโมสรอ่ืน

เมื่อส่งบัตรเชิญแล้ว  ควรให้เวลาพอสมควรแก่สโมสรอื่น 
ในภาคที่จะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองในการ
ประชุมสโมสรอย่างน้อย 2 ครั้ง บัตรเชิญควรจะมีวันท่ี เวลา 
ค่าบัตรและสถานที่จัดงาน รายชื่อของผู้บรรยาย วิธีการลง
ทะเบียนหรือตอบรับการร่วมงาน และวันสุดท้ายที่ปิดการรับ
จอง บางสโมสรขอให้โรแทเรียนจ่ายเงินในการส�ารองที่นั่งงาน
ฉลองสารตราตั้งล่วงหน้า

การประชาสมัพนัธ์

ส่งเอกสารการให้ข่าวไปยังสื่อในท้องถิ่น และเผยแพร่งานโดย
ใช้สื่อทางสังคม

แขกผูมี้เกียรติ

ท่านอาจจะเชิญบุคคลส�าคัญในชุมชน ควรตัดสินใจว่ามีใคร 
บ้างที่ควรจะได้รับบัตรฟรี หากท่านเชิญแขกพิเศษต้องมั่นใจ 
ว่าได้มีการแต่งตั้งผู้ท�าหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกพิเศษแต ่
ละคน

เป็นการดี 

ทีไ่ดรู้ ้
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การจดัสถานท่ี

หากเป็นงานใหญ่ ควรจัดให้มีพื้นที่ส�าหรับการลงทะเบียนและ
ควรจะจัดเตรียมป้ายชื่อเอาไว้ล่วงหน้าเพ่ือท�าให้การแนะน�า
ตัวง่ายขึ้น  หากเป็นงานที่เป็นทางการ ต้องก�าหนดที่นั่งไว้ล่วง
หน้า ควรจะก�าหนดที่นั่งส�าหรับผู้บรรยายและผู้น�าเสนออื่น ๆ  
และมีพื้นที่ที่ก�าหนดไว้พร้อมโต๊ะ ไมโครโฟน และอุปกรณ ์
อื่น ๆ ส�าหรับผู้บรรยาย

การมอบสารตราตัง้ของสโมสร

หากเป็นการมอบสารตราตั้งที่เป็นกระดาษ ควรจะจัดใส่กรอบ
ให้เรียบร้อย ส�าหรับการมอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
ท�าในลักษณะของสไลด์หรือตีพิมพ์ลงในโปรแกรมบุ๊ค ผู้ว่าการ 
ภาคมักจะเป็นผู้มอบสารตราตั้งในระหว่างการกล่าวสุนทร- 
พจน์ และอาจจะยกย่องสมาชิกก่อตั้งโดยการเอ่ยชื่อแต่ละคน

แผ่นพบัท่ีระลึก

โปรแกรมของงานอาจจะถูกออกแบบให้เป็นของที่ระลึก (me- 
mento) ส�าหรับการฉลองสารตราตั้งด้วย แต่ไม่จ�าเป็นต้องมี
รายละเอียดมากมายหรือมีราคาแพง มักจะรวมรายละเอียด
ต่อไปนี้

• ชื่อสโมสรใหม่

• เวลาและสถานที่จัดงานฉลองสารตราตั้ง

• ก�าหนดการ รวมทั้งชื่อของผู้บรรยาย

• รายละเอียดงานบันเทิง

ของขวญัส�าหรบัสโมสรใหม่

ตามธรรมเนียมแล้ว ผู้อุปถัมภ์และสโมสรอื่น ๆ จะมอบของ 
ขวัญให้แก่สโมสรใหม่  เช่น  โพเดียม  ธงโรตารี  เข็มโรตารี  
ระฆังหรือฆ้อง สโมสรที่มีระเบียบพิธีการไม่มากนัก อาจจะไม ่
ต้องการส่ิงของเหล่านี้ แขกที่ต้องการน�าของขวัญไปควรจะ 
สอบถามสโมสรใหม่ว่าต้องการอะไรหรืออยากได้อะไร สโมสร
อุปถัมภ์อาจจะเสนอตัวออกเงินค่าธรรมเนียมในการก่อต้ัง 
สโมสร ผู้ว่าการภาคหรือที่ปรึกษาสโมสรใหม่ควรจัดเตรียม 
การมอบของขวัญและแจ้งแก่พิธีกรก่อนเริ่มงานว่ามีสโมสรใด
บ้างที่จะมอบของขวัญให้

สุนทรพจนข์องผูว่้าการภาค

ผู้ว่าการภาคอาจจะร่วมงานและบรรยายเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้

• ความหมายของโรตารีที่มีต่อสมาชิกแต่ละคนและชุมชน

• สิ่งที่สโมสรยินยอมในการเข้าร่วมโรตารี

• ประโยชน์ของมิตรภาพโรตารีในภาคและทั่วโลก

• ผลกระทบทั่วโลกที่มูลนิธิโรตารีกระท�า

• ความส�าคัญของการเติบโตและการพัฒนาสมาชิกภาพอย่าง 
ต่อเนื่อง

โปรแกรม: สรา้งสรรคง์านท่ีควรค่าแก่การจดจ �า
โปรแกรมตลอดทั้งงานควรจะมุ่งหมายในการกระชับมิตรภาพ และให้แรงบันดาลใจแก่สมาชิกของสโมสรใหม่ ควรพิจารณา 
อย่างรอบคอบว่าโรแทเรียนคนใดจะเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์หลัก มีตัวอย่างมากมายซ่ึงที่ปรึกษาสโมสรใหม่หรือนายกของ 
สโมสรอุปถัมภ์เป็นผู้เปิดประชุมและท�าหน้าที่พิธีกรต่อไป ด�าเนินโปรแกรมให้เป็นไปตามก�าหนดเวลา และท�าให้เกิดความ
ต่อเนื่องในแต่ละขั้นตอนอย่างราบรื่น


