
คำ�แนะนำ�สำ�หรับ
สโมสรโรต�รีในเครือ
(Guide to Satellite Clubs)
ท่านต้องการจะเริ่มต้นสโมสรโรตารีแต่มีจำานวนสมาชิกไม่พอหรือไม่? ท่านอยู่ในสโมสรโรตารีซึ่งการเป็น 

สมาชิกไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่? มีสมาชิกที่ชื่นชอบสโมสรของท่านแต่ไม่สามารถเข้าร่วม 

ประชุมของสโมสรได้เสมอหรือไม่? ท่านต้องการเริ่มสโมสรใหม่ที่เป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีพลัง 

มุ่งมั่นต่อการบริการชุมชนหรือไม่? หากคำาตอบหนึ่งในหลายข้อของท่านคือใช่ การเริ่มต้นสโมสร 

โรตารีในเครือ (Satellite Club) อาจจะช่วยได้

สโมสรโรต�รีในเครือ (Satellite Club) คืออะไรและทำ�ง�นอย่�งไร?
สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ในช่วงแรกสโมสรโรตารีในเครือ (Sat-

ellite Club) เป็นสโมสรสำาหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในโรตารีแต่มีจำานวนไม่มากพอที่จะเริ่มต้นสโมสร 

ใหม่  สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ไม่เหมือนกับสโมสรโรตารีปกติซึ่งต้องการสมาชิก 20 คนใน 

การเริ่มต้น คือสามารถก่อตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกเพียง 8 คน  สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ให ้

โอกาสแก่สมาชิกในชุมชนและโรแทเรียนได้ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสภาพแวดล้อมของสโมสรที่

มักจะแตกต่างไปจากสโมสรโรตารีในท้องถิ่น

เช่นเดียวกับสโมสรโรตารีทุกสโมสร สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) จะมีการประชุมปกติ ม ี

ข้อบังคับและคณะกรรมการบริหารและมีส่วนร่วมในโครงการบริการชุมชน สโมสรโรตารีในท้องถิ่นจะ

อุปถัมภ์สโมสรและให้คำาแนะนำาและการสนับสนุน สมาชิกของสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) 

เป็นโรแทเรียน และเป็นสมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์อย่างเป็นทางการ

เมื่อสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) เติบโตขึ้นจนมีสมาชิก 20 คนหรือมากกว่า สโมสรสามารถ

เลือกที่จะยังคงเป็นสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ของสโมสรอุปถัมภ์ต่อไป หรือสามารถที่จะ

สมัครขอรับสารตราตั้งเพื่อเป็นสโมสรโรตารีที่ไม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรอื่น บางสโมสรชื่นชอบที่จะ 

เป็นสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ต่อไปไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตาม และพอใจในคุณประโยชน์

ของการผูกพันกับสโมสรอุปถัมภ์ท่านเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่เหมาะสมสำาหรับสมาชิก

เหตุใดจึงต้องเริ่มต้นสโมสรโรต�รีในเครือ (Satellite Club)
เช่นเดียวกับการเริ่มต้นสโมสรโรตารี การก่อตั้งสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) คือการนำาเอา 

ผู้นำาชุมชนและผู้นำาธุรกิจมาอยู่ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงชีวิต

ของผู้คน สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ยังสามารถ:

• ดึงดูดความสนใจสมาชิกที่มีอาชีพหรือความสนใจในการบำาเพ็ญประโยชน์ที่แตกต่างออกไป

• เป็นประสบการณ์ในสโมสรที่ค่าใช้จ่ายไม่สูง สมาชิกทุกคนจ่ายค่าบำารุงโรตารีสากลในจำานวนเท่า 

กัน แต่สโมสรสามารถที่จะเลือกมีค่าบำารุงสโมสรที่ต่ำากว่า ภาคจะกำาหนดค่าบำารุงภาคสำาหรับ

สโมสรเองด้วย

• ให้ประสบการณ์หรือรูปแบบของการประชุมที่เป็นทางเลือก ซึ่งสมาชิกสามารถทดลองรูปแบบการ

จัดการสโมสรที่แตกต่างออกไป

สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ไม่ใช ่:

• รูปแบบของสโมสรโรตารีที่ต่ำากว่า

มาตรฐาน [สมาชิกของสโมสรโรตารีใน

เครือ (Satellite Club) เป็นโรแทเรียน]

• สโมสรที่เป็นเอกเทศ [สโมสรโรตารีใน 

เครือ (Satellite Club) ต้องมีสโมสร

โรตารีอุปถัมภ์]

• สโมสรโรทาแรคท์ [อย่างไรก็ตาม สมาชิก

โรทาแรคท์สามารถก่อตั้งหรือเข้าร่วม

สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) 

ได้]

• ทางออกของการแก้ปัญหาสำาหรับ

สโมสรที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก 

(สอบถามผู้ว่าการภาคของท่าน หาก

ต้องการความช่วยเหลือ)
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• ทำาให้สโมสรโรตารีได้เสนอโอกาสในการบำาเพ็ญประโยชน์และประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกที่

ดึงดูดความสนใจกลุ่มที่เน้นความสำาคัญเฉพาะเรื่องที่มีขนาดเล็กกว่า

• นำาโรตารีไปสู่ชุมชนซึ่งอาจจะไม่สามารถสนับสนุนสโมสรที่อยู่ตามลำาพังได้

• ทำาหน้าที่เป็นสโมสรโรตารีเฉพาะกาล

การเริ่มต้นสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ให้โอกาสเพิ่มเติมในการขยายความเป็นไปได้ของ

โครงการ การเป็นที่มองเห็น และผลกระทบของโรตารีในชุมชน และยังเป็นการพัฒนาผู้นำาในชุมชนและ

ภาคโรตารีได้มากขึ้นด้วย

ท่�นจะเริ่มต้นสโมสรโรต�รีในเครือ (Satellite Club) ได้อย่�งไร?
การเริ่มต้นสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) นั้นจะเริ่มจากในระดับสโมสร แต่กระบวนการอาจ

จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสโมสรและสถานการณ์ของสโมสร กระบวนการจะไม่เหมือนกับการเริ่มต้น 

สโมสรโรตารีที่อยู่เพียงลำาพัง เป็นกระบวนการที่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการภาค ใช้ขั้นตอนดังต่อไป

นี้เพื่อเป็นแนวทาง แต่จงจำาไว้ว่า กระบวนการของท่านอาจจะแตกต่างออกไป

 เตรียมการ พิจารณาคำาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ก่อนที่ท่านจะ

เริ่มดำาเนินการ

 หาสโมสรอุปถัมภ ์ขอให้สโมสรโรตารีช่วยอุปถัมภ์สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ของท่าน 

พูดคุยกับผู้นำาสโมสรและขอรับการสนับสนุน แจ้งสโมสรอื่นในพื้นที่และในภาคเกี่ยวกับสโมสรใหม่ 

เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเสนอให้ความช่วยเหลือ และส่งสมาชิกที่สนใจในแนวทางของท่าน

 หาสมาชิก ท่านต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 8 คนในการเริ่มต้น ผู้ที่อาจเป็นสมาชิกที่ดีอาจจะมาจาก 

กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่ยังไม่มีผู้แทนในสโมสรโรตารีใกล้เคียง ผู้ที่เกษียณอายุการทำางาน ผู้มีวิชาชีพ

อายุน้อย องค์กรที่สนใจในเรื่องชุมชน ศิษย์เก่าโปรแกรมโรตารี สมาชิกปัจจุบันหรืออดีตสมาชิก  

และมิตรสหายรวมทั้งครอบครัว

 สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ของท่านอาจจะเป็นกลุ่มใหม่ ๆ ที่มีวิชาชีพและความสนใจ

หลากหลายแตกต่างกันไป  โรแทเรียนที่หมดความสนใจในสโมสรปัจจุบันของตนอาจจะต้องการ

โอกาสในการใช้ทักษะและความรู้ของเขาแก่สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ใหม่

 การจัดการ ประชุมร่วมกับสโมสรอุปถัมภ์เพื่อตัดสินใจในเรื่องดังต่อไปนี้

• สโมสรใหม่จะทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในชุมชน

• ประสบการณ์ในสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) จะแตกต่างไปจากประสบการณ์ของ

สโมสรอุปถัมภ์อย่างไร

• สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) มีเป้าหมายที่จะกลายเป็นสโมสรของตนเองในที่สุดหรือ

ไม่

• ค่าบำารุงภาคและค่าบำารุงสโมสรจะมีโครงสร้างอย่างไร และภาคจะให้เงินช่วยเหลือเป็นค่า

สมาชิกในการเริ่มต้นหรือไม่ หรือจะเสนอการช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ หรือไม่

• สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) จะหาสมาชิกจากที่ไหนและอย่างไร

• สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) จะเสนอประเภทสมาชิกอะไรบ้าง

• หลักเกณฑ์ของการเป็นสมาชิก

• คณะกรรมการบริหารของทั้งสองสโมสรจะทำางานร่วมกันอย่างไร

• จะมีการแก้ไขความเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน หรือความขัดแย้งอย่างไร

การมีสมาชิกที่มีประสบการณ์ซึ่งมีความรู้

เกี่ยวกับโรตารี และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการ

ก่อตั้งสโมสรในเครือ (Satellite Club) จะ 

ช่วยให้สโมสรใหม่ประสบผลสำาเร็จ

ขั้นตอนเหล่านี้ อาจจะไม่เกิดขึ้นตามลำาดับ

เสมอไป ท่านอาจจะพบว่า เริ ่มต้นด้วยการ

หาสมาชิก แล้วจึงเข้าหาสโมสรอุปถัมภ์กัน

เป็นกลุ่มได้ผลดีกว่าสำาหรับท่าน



ต้องทำ�อะไรต่อไป

 จัดการประชุมสนเทศ เชิญสมาชิกมุ่งหวังให้มาร่วมประชุมเพื่ออธิบายว่า สโมสรของท่านจะเสนอ

อะไรให้บ้าง และสมาชิกจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรตารี หลีกเลี่ยงการ

อภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างของโรตารีหรือการใช้คำาศัพท์เฉพาะ หัวข้อสำาหรับการอภิปรายมีอาทิ

• สิ่งที่ผู้ร่วมประชุมต้องการจากประสบการณ์ในสโมสร

• บทบาทของพวกเขาในการสร้างสโมสรใหม่ 

• พันธะสัญญาในการให้บริการของโรตารี

• เรื่องราวหรือประเภทของโครงการที่ผู้ร่วมประชุมปรารถนา

• โรตารีจะเหมาะสมและทำาให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นได้อย่างไร

• สโมสรจะประชุมกันที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร 

• ข้อกำาหนดของการเป็นสมาชิก

• ค่าบำารุงสโมสรและพันธสัญญาเกี่ยวกับการเงินอื่น ๆ หรือเวลา

• ขั้นตอนต่อไป เช่น การกรอกแบบฟอร์มข้อมูลสมาชิกสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) 

 ใช้ทรัพยากรโรตารีเพื่อให้แรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมประชุม:

• ผลกระทบเริ่มต้นที่ท่าน (Impact Begins With You) – แจกแผ่นพับสมาชิกที่คาดหวังฉบับนี้แก่

ผู้ที่มาร่วมประชุม แผ่นพับนี้อธิบายว่าโรตารีคืออะไรและแตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ อย่างไร

• สานสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Connect for Good) – แจกเอกสารนี้หรือส่งลิงค์เพื่อการดาวน์โหลด 

เอกสารสั้น ๆ ฉบับนี้อธิบายว่าสมาชิกมุ่งหวังสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไร

• ค้นพบโรตารี (Discover Rotary) – นำาเสนอ PowerPoint นี้ในการประชุมเพื่อเน้นความสำาคัญ

ถึงคุณค่าของการเป็นสมาชิกสโมสร

• Power in Our Connection – ฉายวิดีโอเรื่องนี้ซึ่งแสดงถึงผลกระทบของ คนพูดจริง ทำาจริง 

(People of Action)  หาได้จาก Brand Center

 จัดทำาข้อบังคับของสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club)  สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite 

Club) กำาหนดข้อบังคับของตนเองโดยการร่วมมือกับสโมสรอุปถัมภ์ซึ่งจะเป็นผู้อนุมัติข้อบังคับ ข้อ

บังคับจะต้องกล่าวด้วยว่าใครจะมีส่วนในการเลือกตั้ง

 ส่งแบบฟอร์ม  เมื่อสมาชิกมุ่งหวังและสโมสรอุปถัมภ์พร้อมแล้ว จึงกรอกใบสมัครสมาชิกสโมสร 

โรตารีในเครือ (Satellite Club) และแบบฟอร์มรายละเอียดสมาชิกสโมสรโรตารีในเครือ (Sat-

ellite Club) ให้สมบูรณ์ และส่งให้ผู้แทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค (CDS)

 เฉลิมฉลองและส่งเสริมสโมสรใหม ่ แจ้งแก่สโมสรอื่น ๆ ในพื้นที่และผู้ว่าการภาคของท่านเกี่ยวกับ

สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club)  ส่งเสริมสโมสรในชุมชนของท่าน

สร้างบัญชี My Rotary เพื่อเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร และทรัพยากรต่าง ๆ

• หลักสูตรต่าง ๆ ที่ Learning Center

• สโมสรอุปถัมภ์ 

• การประชุมสนเทศ 

• การประชุมสโมสร 

• การประชุมสโมสรในระบบออนไลน์ 

• Brand Center

เมื่อสมาชิกมุ่งหวัง 8 คนและสโมสรอุปถัมภ์

พร้อม ท่านสามารถเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ได้ คือ 

ประธาน (แทนที่จะเป็นนายก) รองประธาน 

(หากจะช่วยงานได้) เลขานุการและเหรัญญิก



คว�มสัมพันธ์กับสโมสรอุปถัมภ์
สโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ที่ประสบความสำาเร็จ จะมีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอกับสโมสร

อุปถัมภ์ การพัฒนาความสัมพันธ์นี้ช่วยให้ทั้งสองสโมสรทำางานร่วมกันเพื่อเสนอประสบการณ์และ

โครงการบำาเพ็ญประโยชน์ที่มีเอกลักษณ์แก่สมาชิก ท่านสามารถจัดการประชุมเหล่านี้ในระบบออนไลน์ 

โดยใช้เครื่องมือที่ทำาให้การรวมตัวของผู้ที่อยู่ห่างไกลมีความสะดวก

การประชุมอย่างสม่ำาเสมอควรจะรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite 

Club) ตั้งใจจะเป็นสโมสรแยกออกมาต่างหากหรือไม่ เมื่อใด และเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อทั้งสองสโมสร

อย่างไร  หากสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) มีสมาชิกเพียงพอและเลือกที่จะเป็นอิสระ  สมาชิก

ซึ่งจะเป็นสมาชิกก่อตั้งของสโมสรใหม่จะไม่ถูกนับรวมเป็นสมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์อีกต่อไป

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดอื่น ๆ มีดังนี้

• ขอให้สมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์เข้าร่วมประชุมของสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ใน

ช่วงปีแรก

• แต่งต้ังคณะกรรมการในสโมสรอุปถัมภ์ท่ีเน้นความสำาคัญในการสนับสนุนสโมสรโรตารีในเครือ 

(Satellite Club) และสมาชิกใหม่ของสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club)

• เน้นความสำาคัญของการบำาเพ็ญประโยชน์มากกว่าพิธีการ (Protocol)

• จัดการประชุมร่วมทุก 3 เดือน โดยให้การรับประทานอาหารเป็นทางเลือกสำาหรับสมาชิกสโมสร

โรตารีในเครือ (Satellite Club)

• เชิญประธานของสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

ของสโมสรอุปถัมภ์

• ส่งเสริมให้สมาชิกใหม่ของสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) เข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ  

ของโรตารี เพื่อขยายเครือข่ายและเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของโรตารีทั่วโลก

• ทำางานร่วมกันเพื่อดำาเนินโครงการบำาเพ็ญประโยชน์ในชุมชน

สมาชิกของสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) สามารถเข้าถึง My Rotary ได้เช่นเดียวกับสมาชิก

สโมสรโรตารี แต่สโมสรอุปถัมภ์เท่านั้นที่สามารถรายงานการเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของสโมสรโรตาร ี

ในเครือ (Satellite Club) ได้  ความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรอุปถัมภ์และสโมสรโรตารีในเครือ (Satel- 

lite Club) จะถือว่ามั่นคงถาวร จนกระทั่งสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ยกเลิกหรือกลายเป็น

สโมสรที่อยู่ลำาพัง (Standalone Club)

ฉันจะเรียนรู้ให้ม�กขึ้นได้จ�กที่ไหน
โรตารีมีทรัพยากรมากมายเพื่อสนับสนุนสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) :

ทรัพยากรเกี่ยวกับสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) :

• Satellite Club Frequently Asked Questions

• Satellite Club Application 

• Satellite Club Member Information Form

• หลักสูตรที่ Learning Center: Practicing Flexibility and Innovation

ค้นหารายชื่อของสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) และสโมสรอุปถัมป์ได้จากแทป Reports ใน  

Rotary Club Central

ค้นหาชื่อผู้แทนฝ่ายสนับสนุนและภาค (Club and District Support) ของท่านเพื่อช่วยการตอบคำาถาม

ต่าง ๆ เพิ่มเติม

ทรัพยากรต่าง ๆ สำาหรับสมาชิกใหม่และผู้นำา

• How to Create a My Rotary 

Account 

• Rotary Basics publication 

• Rotary Basics online course 

• แนะนำาสมาชิกใหม่ให้รู้จักโรตารี: คู่มือ 

ปฐมนิเทศ (Introducing New 

Member to Rotary: An Orienta-

tion Guide)

สโมสรที่เจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นสโมสร

อุปถัมภ์หรือสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite 

Club) มีความสัมพันธ์กับชุมชน และควร

ประเมินความเข้มแข็งและความท้าทายของ

สโมสรทุกปี โดยใช้เอกสารการตรวจสอบ

สถานภาพสโมสรโรตารี (Rotary Club 

Health Check)

ทั้งสโมสรอุปถัมภ์และสโมสรโรตารีในเครือ  

(Satellite Club) ควรจะส่งเสริมทั้งสอง

สโมสรแก่สมาชิกมุ่งหวัง และแขกรับเชิญ 

การเตรียมแผ่นพับให้พร้อมสามารถช่วย

ในการให้ทางเลือกแก่ผู้มุ่งหวัง ดูแผ่นพับ

ที่สามารถปรับให้เหมาะสมได้ที่ Brand  

Center


