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บทที ่ 1

บทบาทของท่านในการสนับสนุนสโมสรใหม่
การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่เป็ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักของคณะกรรมการสมาชิกภาพของภาค ทีป่ รึกษา
สโมสรใหม่และสโมสรอุปถัมภ์ ผูว้ ่าการภาคและผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคยังมีบทบาทสาคัญในความสาเร็จของสโมสร
ใหม่ดว้ ย ท่านสามารถช่วยให้สโมสรเจริญเติบโตและประสบความสาเร็จ โดยการทางานร่วมกันเพื่อสนับสนุน
สโมสรในช่วง 2-3 ปี แรก

ผู้ว่าการภาค
ผู้ว่าการภาค

ที่ปรึกษา
สโมสรใหม่

สโมสรใหม่

ประธาน
สมาชิ กภาพ
ของภาค

ผูว้ ่าการภาคดูแลการก่อตัง้ สโมสรโรตารีและสโมสร
โรทาแรคท์ และทาหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาสโมสรใหม่
หรือแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาสโมสรใหม่เพื่อให้การสนับสนุน
สโมสรทีเ่ พิง่ เริม่ ก่อตัง้ ทีพ่ วกเขาต้องการเพื่อการ
เติบโต

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคช่วยสโมสรในการกาหนดและ
บรรลุเป้ าหมาย เมื่อสโมสรใหม่เริม่ ดาเนินการ
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคอาจจะต้องให้การสนับสนุนเป็น
พิเศษตอบ คาถามต่าง ๆ และชี้แนะสโมสรเกี่ยวกับทรัพยากรของภาค
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

สโมสรอุปถัมภ์

สมาชิ กของสโมสรอุปถัมภ์
สมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์เป็ นพีเ่ ลี้ยงให้สโมสรใหม่และทางานกับสโมสรใหม่ในการจัดทาข้อบังคับสโมสร
พัฒนาโปรแกรมและโครงการต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือกับภาค
การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่
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ที่ปรึกษาสโมสรใหม่
ทีป่ รึกษาสโมสรใหม่ให้คาแนะนาและการสนับสนุนสโมสรใหม่ และช่วยให้สโมสรประสบความสาเร็จโดยการ
แบ่งปันเรื่องราวและคาแนะนาทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์และจากการสังเกตสโมสรอื่น ๆ

ประธานสมาชิ กภาพของภาค
ประธานสมาชิกภาพของภาคบ่งชี้ว่ามีสโมสรใหม่ก่อตัง้ ในภาคและช่วยในกระบวนการก่อตัง้ ประธานยังช่วย
สโมสรใหม่ในการพัฒนาประเพณีและวัตถุประสงค์ภายในชุมชนอีกด้วย

บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
เรียนรูว้ ธิ กี ารทีผ่ มู้ บี ทบาทต่าง ๆ จะให้การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่
• กาหนดเป้ าหมายของภาคในการพัฒนาสโมสรใหม่
• อนุมตั กิ ารก่อตัง้ สโมสรใหม่
• แจ้งประธานสมาชิกภาพของภาคและผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคเกี่ยวกับสโมสร
ผูว้ ่าการภาค
ใหม่
• ประสานงานการจัดเตรียมและส่งใบสมัครเพื่อขอรับสารตราตัง้
• ทางานร่วมกับทีป่ รึกษาสโมสรใหม่เพื่อทาให้มั ่นใจว่าสโมสรใหม่ได้รบั การ
สนับสนุน
• ทางานร่วมกับผูว้ ่าการภาคในการวิเคราะห์แนวโน้มสมาชิกภาพของภาค
และบ่งชี้ความต้องการและความไม่เข้าใจต่าง ๆ
• ตรวจสอบสโมสรใหม่และสโมสรทีก
่ าลังพัฒนาอย่างสม่าเสมอ และเสนอให้
การสนับสนุน
• ช่วยเหลือเกี่ยวกับการประชุมสนเทศและการประชุมก่อตัง้ ตามทีจ่ าเป็ น
ประธานสมาชิกภาพของภาค • พูดคุยกับผูน้ าสโมสรใหม่เกี่ยวกับประเภทของสโมสร รูปแบบการประชุม
และการตัดสินใจทีส่ าคัญอื่น ๆ ของสโมสร
• ช่วยสโมสรใหม่หาสมาชิกและสอนวิธก
ี ารจัดการกับผูส้ มัครเป็ นสมาชิกที่
ได้รบั มอบหมายให้แก่สโมสรผ่านเพจ Membership Leads
• ส่งเสริมสโมสรให้สร้างโปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ และแผนงาน
การพัฒนาสมาชิกภาพ
• ช่วยเหลือในการประชุมสนเทศและการประชุมก่อตัง้
• ช่วยหาสมาชิกให้เพียงพอสาหรับการขอสารตราตัง้ สโมสร
ทีป่ รึกษาสโมสรใหม่และ
• ติดต่อและเสนอการสนับสนุนอยู่เสมอ
ผูส้ นับสนุนอื่นๆ
• ช่วยงานด้านการบริหาร การใช้เครื่องมือออนไลน์ของโรตารี และการ
จัดทาข้อบังคับสโมสร
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การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่

•
•

เชื่อมโยงผูน้ าสโมสรใหม่กบั ทรัพยากรต่าง ๆ ของภาค
ตอบคาถามต่าง ๆ ของผูน้ าสโมสรหากสามารถทาได้ แต่หากไม่สามารถ
ควรส่งเสริมผูน้ าสโมสรให้สอบถามกับผูว้ ่าการภาค หรือฝ่ ายสนับสนุน
สโมสรและภาคของโรตารี (CDS)

สโมสรอุปถัมภ์
เรียนรูเ้ กี่ยวกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและข้อกาหนดในการอุปถัมภ์สโมสรใหม่ดงั ต่อไปนี้

หน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
การอุปถัมภ์สโมสรโรตารี
• ช่วยในการจัดตัง้ สโมสรใหม่
• ช่วยสมาชิกสโมสรใหม่ในการเขียนและลงมติยอมรับข้อบังคับสโมสร
• ปรึกษาหารือกับสมาชิกเกี่ยวกับโปรแกรมและโครงการของสโมสร
• ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป
้ ระสานงานกับผูว้ ่าการภาคในช่วงปี แรก
• เป็ นพีเ่ ลี้ยงสโมสรใหม่อย่างน้อย 1 ปี หลังจากทีส่ โมสรได้รบ
ั สารตราตัง้
การอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์
• ช่วยในการหาสมาชิกมุ่งหวัง
• วางแผนการประชุมสาหรับสมาชิกมุง่ หวังเพื่อให้เรียนรูเ้ กี่ยวกับโรทาแรคท์ได้มากขึน
้
• แต่งตัง้ ทีป
่ รึกษาเพื่อทาหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างสโมสรอุปถัมภ์กบั สโมสรใหม่
• เข้าร่วมประชุมและงานกิจกรรมของสโมสรใหม่อย่างสม่าเสมอ
• เชิญสโมสรใหม่ให้ร่วมมือในการทากิจกรรมและงานต่างๆ กับสโมสรของท่าน

ข้อกาหนดต่างๆ
ผูอ้ ุปถัมภ์สโมสรโรตารีจะต้อง:
• เป็ นสโมสรทีม
่ สี ถานะทางการเงินดีต่อโรตารีสากล
• มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 20 คน
• มีโปรแกรมการบาเพ็ญประโยชน์ทด
ี่ าเนินการอยู่และมีประสิทธิภาพ
ผูอ้ ุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์จะต้อง:
• ส่งแบบฟอร์มการรับรองสโมสรโรทาแรคท์ (Rotaract Club Certification Form) และค่าธรรมเนียมการ
รับรอง 50 เหรียญแก่โรตารีสากล
• ลงนาม และมอบใบรับรองการก่อตัง้ ให้แก่สโมสรใหม่
• หากเป็ นสโมสรโรทาแรคท์ในมหาวิทยาลัย ต้องทางานร่วมกับทีป
่ รึกษาซึ่งเป็ นอาจารย์ทที่ าหน้าที่
ประสานงานระหว่างสโมสรอุปถัมภ์กบั ฝ่ ายบริหารของมหาวิทยาลัย
การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่
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เรียนรู้เพิ่มเติ ม
การอุปถัมภ์สโมสรโรตารี
• ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธกี ารอุปถัมภ์สโมสรโรตารีใหม่ (มี link มัย้ ) ติดต่อกับผูว้ ่าการภาคหรือ
คณะกรรมการสมาชิกภาพของภาค
การอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์
• ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธกี ารอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ใหม่ (มี link มัย้ ) ติดต่อกับผูว้ ่าการภาคหรือ
คณะกรรมการสมาชิกภาพของภาค ท่านยังสามารถอ้างอิงคู่มอื โรทาแรคท์ซ่งึ เป็ นคาแนะนาฉบับสมบูรณ์ใน
การอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์

การสนับสนุนของสโมสรอุปถัมภ์สามารถเพิ่มอัตราความสาเร็จ
ของสโมสรได้มากถึงร้อยละ 10
หน้ าที่ความรับผิ ดชอบของใคร?
(ก)
ผู้ว่าการภาค

หน้ าที่รบั ผิดชอบ
1) แต่งตัง้ และทางานร่วมกับทีป่ รึกษาสโมสรใหม่
2) ส่งเสริมสโมสรใหม่ในการพัฒนาโปรแกรมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
3) วิเคราะห์แนวโน้มสมาชิกภาพในภาคเพื่อบ่งชี้ความต้องการ และ
ปัญหาทีเ่ กิดจากความไม่เข้าใจกัน
4) อนุมตั เิ ห็นชอบสโมสรใหม่
5) ช่วยในการประชุมสนเทศและประชุมก่อตัง้
6) เชื่อมโยงสโมสรใหม่กบั membership leads
7) กาหนดเป้ าหมายของภาคในการพัฒนาสโมสรใหม่

1 – ก;
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2 – ข;

การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่

3 – ข;

เฉลย
4 – ก;

5 – ข;

6 – ข;

7–ก

(ข)
ประธาน
สมาชิ กภาพ
ของภาค

บทที ่ 2

การหาสมาชิกใหม่
หลังจากทีส่ โมสรใหม่ได้รบั สารตราตัง้ แล้ว การทีส่ โมสรจะต้องเติบโตและดึงดูดสมาชิกใหม่ต่อไปเป็ นเรื่องสาคัญ
ท่านสามารถช่วยสโมสรให้เติบโตได้โดยการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบทบาทของสโมสรและทรัพยากรสมาชิกภาพแก่
ประธานสมาชิกภาพและผูน้ าอื่น ๆ ของสโมสร

สนับสนุนการพัฒนาสโมสร
ในบางครัง้ สโมสรทีม่ ั ่นคงแล้วกังวลว่าสมาชิกจะลาออกเพื่อเข้าร่วมในสโมสรใหม่ แต่จากการสังเกตสโมสร
โรตารีทกี่ ่อตัง้ ระหว่างปี ค.ศ. 2014-2019 พบว่าร้อยละ 88 ของสมาชิกก่อตัง้ เป็ นคนหน้าใหม่ในโรตารี ดังนัน้
ท่านสามารถช่วยทาให้ความห่วงใยเช่นนัน้ หมดไปได้ ในขณะทีส่ นับสนุนการพัฒนาสโมสรใหม่ในภาค

การสร้างสารสาคัญ
งานศึกษาวิจยั แสดงให้เราเห็นว่าผูค้ นเข้าร่วมในโรตารีกเ็ พื่อสร้างความเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ี พบปะผูค้ นใหม่ ๆ
และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเป็ นผูน้ า ท่านจะช่วยสโมสรใหม่ในการดึงดูดสมาชิกได้โดยทางานร่วมกับพวก
เขาเพื่อสร้างสารสาคัญ (Message) เกี่ยวกับสโมสรและโรตารีทเี่ น้นความสาคัญเกี่ยวกับโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้
หลังจากทีส่ โมสรได้รบั สารตราตัง้ ควรส่งเสริมให้ผนู้ าปรับปรุงสารสาคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทีม่ ี
วิวฒ
ั นาการของสโมสร ใช้คาพูดเหล่านัน้ ในการส่งเสริมสโมสรใหม่ในชุมชน

สถานที่ซึ่งจะหาสมาชิ กใหม่ได้
การมีตวั ตนในระบบออนไลน์ของสโมสรจะช่วยในการดึงดูดสมาชิก ช่วยสโมสรใหม่ในการใช้เว็บไซต์และบัญชี
สื่อทางสังคมเพื่อเน้นผลงานของสโมสรในชุมชน ต้องจัดให้ขอ้ มูลการติดต่อและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
สโมสรและกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ
การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่
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ผูน้ าสโมสรยังสามารถใช้ แบบฝึกหัดการหาสมาชิกใหม่ (Finding New Member Exercise) เพื่อเรียนรูถ้ งึ วิธกี าร
เพิม่ สมาชิก
แนวทางอื่น ๆ ทีจ่ ะช่วยสโมสรใหม่ในการหาสมาชิกได้มากขึน้

การส่งเสริมในภาค
ผูน้ าภาคสามารถส่งเสริมสโมสรใหม่บนเว็บไซต์และบัญชีส่อื
ทางสังคมของภาค รวมทัง้ ในจดหมายข่าว การส่งเสริมผ่าน
ช่องทางหลาย ๆ ช่องทางจะช่วยสร้างความตระหนักและ
ส่งเสริมให้มกี ารสนับสนุน

เมมเบอร์ชิปลีดส์
สมาชิกทีค่ าดหวังจานวนมากแสดงความสนใจในการเข้า
ร่วมกับสโมสรผ่าน rotary.org/join ผูน้ าสโมสรและภาค
ได้รบั การแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีสมาชิกมุ่งหวังทีถ่ ูก
มอบหมายให้แก่สโมสร และภาคส่งเสริมผูน้ าสโมสรใหม่ให้
เช็ครายชื่อผูท้ สี่ นใจเป็ นสมาชิก (leads) เป็ นประจา และ
หากท่านเป็ นผูน้ าภาค ควรคิดถึงสโมสรใหม่เมื่อมอบหมาย
รายชื่อผูท้ สี่ นใจเป็ นสมาชิกให้แก่สโมสร
ผูน้ าสโมสรและภาคสามารถดูรายชื่อผูท้ สี่ นใจเป็ นสมาชิกได้โดยการไปที่ Manage Membership Leads ที่ My
Rotary

ศิ ษย์เก่าโรตารี
ศิษย์เก่าโรตารีมกั จะมีประสบการณ์ทที่ าให้เกิดการเปลีย่ น
แปลงในชีวติ ผ่านโรตารี และกระตือรือร้นทีจ่ ะเป็ นผูใ้ ห้คนื
กลับ แต่บ่อยครัง้ ทีพ่ วกเขาไม่เคยได้รบั ข่าวสารจากโรตารี
อีกเลยหลังจบการศึกษา การเดินทางของเยาวชนแลกเปลีย่ นของโรตารี หรือโปรแกรมรางวัลผูน้ าเยาวชนโรตารี
(ไรลา)
หลังจากการเงียบหายเป็ นเวลานาน การเชื้อเชิญให้เข้าร่วมในทันทีทนั ใดอาจจะทาให้ไม่พอใจ ควรทางานกับ
ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในระยะยาวของภาคทีจ่ ะทาให้ศษิ ย์เก่ามีส่วนร่วม เพื่อทีก่ าร
เชื้อเชิญให้เข้าร่วมในสโมสรใหม่จะไม่เป็ นเรื่องทีน่ ่าแปลกใจ ดูรายงาน How to Use the Program Participants
and Alumni Report เพื่อค้นหาศิษย์เก่าในพืน้ ทีข่ องท่าน
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สอบถามผูค้ นทีท่ ่านพบปะและท่าน
รูจ้ กั เกี่ยวกับความสนใจในการเข้า
เป็ นส่วนหนึง่ ของโรตารีหรือโรทา
แรคท์

พูดคุยกับคนที่ร้จู กั
สมาชิกและผูส้ นับสนุนของสโมสรใหม่สามารถพูดคุยกับมิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนบ้านเกี่ยวกับโรตารี
และโรทาแรคท์ หาผูค้ นทีต่ ้องการเชื่อมโยงกับผูอ้ ่นื และทาการเปลีย่ นแปลงในชุมชน สอบถามความสนใจของ
พวกเขา และชี้แจงว่าโรตารีสามารถเสนออะไรให้พวกเขาได้บา้ ง แล้วจึงเชิญพวกเขาให้เป็ นส่วนหนึง่ ในการช่วย
ทาให้สโมสรใหม่เป็ นรูปร่างขึน้ มา

สะท้อนถึงชุมชน
สโมสรจะมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุดในการจัดการกับประเด็นในท้องถิน่ เมื่อพวกเขาเป็ นผูแ้ ทนของชุมชนที่
ให้บริการอยู่ และรวมเอามุมมองทีห่ ลากหลายเข้าไว้ดว้ ยกัน ทาให้มั ่นใจว่าสโมสรใหม่เป็ นทีร่ วมของสมาชิก
ทีม่ าจากหลากหลายวิชาชีพ ชาติพนั ธุ์ อายุ เพศ และวัฒนธรรม และสะท้อนความหลากหลายนี้ไปสู่กจิ กรรม
ของสโมสร การประเมินความหลากหลาย (Diversity Assessment) สามารถช่วยสโมสรใหม่ในการบ่งชีโ้ อกาส
ในการสร้างสรรค์สภาวะแวดล้อมของการอยู่ร่วมกันได้มากขึน้

การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่
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บทที ่ 3

การทาให้สมาชิกใหม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การปฐมนิ เทศสมาชิ กใหม่
ช่วยสโมสรใหม่ในการสร้างโปรแกรมการปฐมนิเทศ
สมาชิกใหม่ โปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ที่
ประสบความสาเร็จจะให้โอกาสแก่สมาชิกใหม่ในการ
เรียนรูเ้ กี่ยวกับสโมสรและโรตารี พบปะกับสมาชิกอื่น ๆ
และค้นหาแนวทางทีจ่ ะมีส่วนเกี่ยวข้อง ความเข้าใจใน
โรตารีและวิธกี ารทีส่ โมสรใหม่จะ ทาตัวให้เข้ากับองค์กร
เป็ นส่วนหนึง่ ของการเรียนรูน้ ัน้

การแนะนาสมาชิ กใหม่ให้ร้จู กั โรตารี
ผูส้ นับสนุนสโมสรใหม่สามารถเสนอคาแนะนาของตนเองเพื่อการพัฒนาโปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
ท่านยังสามารถส่งเสริมสมาชิกใหม่ให้เรียนรูห้ ลักสูตร Rotary Basics ที่ Learning Center

เข้าใจโครงสร้างของโรตารี
สมาชิกใหม่มากมายทีไ่ ม่ได้ตระหนักว่า โรตารีมสี โมสรมากกว่า 36,000 สโมสร และสโมสรโรทาแรคท์มากกว่า
11,000 สโมสร ใน 525 ภาคและ 34 โซนทั ่วโลก
การจัดให้มกี ารประชุมต่าง ๆ เกี่ยวกับโรตารี ภาค และสโมสร จะช่วยให้สมาชิกใหม่เข้าใจว่าพวกเขาจะทาตัว
ให้เข้ากับองค์กรระดับโลกของเราได้อย่างไร

ช่วยให้สโมสรใหม่เข้าใจว่าพวกเขาอยู่ในโลกโรตารีที่
กว้างใหญ่ได้อย่างไร
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Teach me and I may remember.

จัดให้สมาชิ กมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ครึง่ หนึ่งของสมาชิกทีล่ าออกจากโรตารีอยู่กบั สโมสรน้อยกว่า 2 ปี ท่านสามารถช่วยให้สโมสรใหม่ประสบ
ความสาเร็จได้โดยการทาให้สมาชิกมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ผูน้ าสโมสรใหม่อาจจะไม่รู้ วิธกี ารทีส่ มาชิกจะ
สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องได้ ควรแนะนาเอกสารสานสัมพันธ์ทยี ่ ั ่งยืน (Connect for Good) เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้
ได้มากขึน้
ผูน้ าในสโมสรใหม่อาจจะต้องการความช่วยเหลือในการเรียนรูว้ ธิ กี ารจัดโครงสร้างการประชุมซึ่งมีความ
สนุกสนาน ได้ผลดีและเป็ นไปตามความคาดหวังของสมาชิก ควรให้คาแนะนาแก่ผนู้ าใหม่เกี่ยวกับการสารวจ
ความพึงพอใจของสมาชิก (Member Satisfaction Survey) เพื่อทีพ่ วกเขาจะเรียนรูเ้ กี่ยวกับความสนใจของ
สมาชิก และสร้างประสบการณ์สโมสรทีม่ คี วามหมายสาหรับทุกคน

การทาให้สมาชิ กมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในขณะทีท่ ่านสนับสนุนสโมสรใหม่ จงเตือนสมาชิกถึงแนวทางมากมายทีพ่ วกเขาจะสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องใน
สโมสรและโรตารี เสนอตัวไปพูดในการประชุมสโมสรเกีย่ วกับโอกาสทีโ่ รตารีเสนอให้เพื่อทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ
แนวทางทีส่ มาชิกจะสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในสโมสร ในชุมชน และในโลกของโรตารีได้มดี งั ต่อไปนี้

ในสโมสร
ย้าเตือนสมาชิกของสโมสรใหม่ให้ทราบว่า
พวกเขาสามารถเติบโตทัง้ ในด้านส่วนตัว
และวิชาชีพ และพบปะกับผูค้ นทีต่ ้องการทา
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ไี ด้ โดยการ
แบ่งปันความคิดเห็น หาพีเ่ ลี้ยง หรือเป็ นพี่
เลี้ยงให้สมาชิกอื่น จัดการประชุมหรืองาน
กิจกรรม รับบทบาทหน้าทีใ่ หม่ ๆ หรือ
เรียนรูห้ ลักสูตรการพัฒนาผูน้ าของโรตารี
การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่
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ในชุมชน
แจ้งแก่สโมสรว่า โดยการทางานกับผูน้ าท้องถิน่ และสมาชิกใน
ชุมชน พวกเขาจะสามารถปรับปรุงชีวติ ของผูค้ น และทาให้มี
ความผูกพันทีแ่ น่นแฟ้นในชุมชน ส่งเสริมให้พวกเขามีส่วนร่วม
ในโครงการบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสร สนับสนุนโปรแกรมใน
ท้องถิน่ สาหรับผูน้ าอายุน้อย ทางานกับกลุ่มชุมชนโรตารี และ
ร่วมมือกับสโมสรอื่นในโครงการต่าง ๆ

ในโลกของโรตารี
ทาให้มั ่นใจว่าสมาชิกใหม่เข้าใจว่า พวกเขาเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายทั ่วโลกของผูม้ วี ชิ าชีพและผูน้ าทีม่ คี วามปรารถนา
อย่างยิง่ ยวดเช่นเดียวกัน ในการทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
ย้าเตือนพวกเขาเกี่ยวกับโอกาสในการพบปะกับสมาชิกอื่น ๆ
โดยการเข้าร่วมในชมรมมิตรภาพโรตารี หรือกลุ่มปฏิบตั กิ าร
โรตารี มีส่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศ ช่วยในการขจัด
โปลิโอให้หมดไป มีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ประจาปี ของโรตารีสากล และสนับสนุนวัตถุประสงค์ของโรตารี

ทาความคุ้นเคยกับ My Rotary
สนับสนุนสมาชิกของสโมสรใหม่ให้ทาความคุน้ เคยกับ Rotary.org และสร้างบัญชี My Rotary เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ และเครื่องมือออนไลน์สาหรับสมาชิก ในปัจจุบนั มีเพียงเจ้า หน้าทีโ่ รทาแรคท์เพียงคน
เดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงส่วนของ Club Administration ได้ นั ่นคือ นายกสโมสรโรทาแรคท์
ทรัพยากรอะไรบ้างที่ My Rotary ซึง่ ท่านสามารถแสดงแก่สมาชิกและผูน้ าสโมสร

แสดงส่วนของ Club Administration
แก่เจ้าหน้าทีส่ โมสร เพื่อจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับสโมสร รายงาน
การเปลี่ยนแปลงสมาชิกและเจ้าหน้าที่
ชาระใบแจ้งหนี้ ดู Membership Leads
และอื่น ๆ
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แสดงให้ผนู้ าสโมสรดูว่าจะใส่เป้ าหมาย
ของสโมสรและผลสาเร็จทีใ่ ดใน Rotary
Club Central โปรดสังเกตว่าโรทาแรคเทอร์ไม่สามารถเข้าถึงพืน้ ทีน่ ี้ได้
ในปั จจุบนั

ให้สมาชิกดู Learning Center ซึ่ง
พวกเขาจะสามารถค้นหารายละเอียด
เกี่ยวกับโรตารีและบทบาทใหม่ ๆ
และยังสามารถหาหลักสูตรการพัฒนา
วิชาชีพอีกด้วย

ให้สมาชิกดู Brand Center ทีม่ โี ลโก้
ของโรตารี คาแนะนาเกี่ยวกับเสียงและ
ภาพ และแม่แบบ (Templates) ต่าง ๆ
เพื่อทาให้ม ั ่นใจว่าสโมสรใหม่ใช้
อัตลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง

แสดง Rotary Showcase แก่สมาชิก
โรตารีและโรทาแรคท์ ซึ่งเป็ นพืน้ ทีท่ ี่
พวกเขาสามารถดูความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการ และหาหุน้ ส่วน
โครงการ

แสดงเพจ Manage Membership
Leads แก่ผนู้ าสโมสร เพจนี้เป็ นทีซ่ ่งึ
สมาชิกมุ่งหวังแสดงความสนใจในการ
เข้าร่วมกับโรตารี

เรียนรู้เพิ่มเติ ม
สมาชิกยังสามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกี่ยวกับโรตารี และค้นพบโอกาสต่าง ๆ ในการมีส่วนเกี่ยวข้องและสร้าง
ความสัมพันธ์ใหม่ ๆ โดยการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมของภาค และการประชุมใหญ่ประจาปี ของโรตารีสากล
ค้นหาแนวทางอื่น ๆ สาหรับสมาชิกใหม่ทจี่ ะเรียนรูใ้ ห้มากขึน้
สร้างบัญชี
สมาชิกใหม่สามารถดู Rotary.org และสร้างบัญชี My Rotary เพื่อเรียนรูเ้ กี่ยวกับโอกาสต่าง ๆ ผ่านโรตารี
MY ROTARY

เรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ
Learning Center ของโรตารีมหี ลักสูตรในหัวข้อต่าง ๆ มากกว่า 700 หลักสูตร เช่น สมาชิกภาพ บทบาทของ
ผูน้ า และแบรนด์ของโรตารี
LEARNING CENTER

เข้าร่วมสื่อทางสังคมออนไลน์
สมาชิกสามารถติดตามบัญชีของโรตารีบน Facebook, Twitter, Instagram, snapchat และอื่น ๆ เพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับโรตารีและโรทาแรคท์ และเชื่อมโยงกับสมาชิกอืน่ ๆ
SOCIAL MEDIA

การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่
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การปฏิบตั ิงานของสโมสร
การช่วยให้สโมสรใหม่เริม่ ต้นปฏิบตั งิ าน เป็ นหนึง่ ในเรื่องสาคัญทีท่ ่านจะต้องทาในฐานะทีเ่ ป็ นผูส้ นับสนุนสโมสร
และนั ่นรวมถึงการช่วยให้ผนู้ าสโมสรเข้าใจถึงบทบาทของพวกเขา จัดการการเงินของสโมสร และเรียนรู้
เกี่ยวกับการสนับสนุนของภาคทีม่ อี ยู่เพื่อช่วยเหลือพวกเขา

ผูน้ าสโมสรจะค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยพวกเขาในการเริม่ ต้นได้ที่ My Rotary
ส่งเสริมให้ทุกคนในสโมสรสร้างบัญชี My Rotary และแสดงให้ผนู้ าสโมสรรู้วธิ กี ารใช้ส่วนของ
Club Administration เพื่อการรายงานสมาชิกใหม่ กาหนดเป้ าหมาย และอื่น ๆ อีกมาก

บทบาทของสโมสร
เจ้าหน้าทีข่ องสโมสรใหม่มกั จะมีเรื่องทีต่ ้องเรียนรูม้ ากมายเกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิง่ หากนี่
คือประสบการณ์แรกในบทบาทนัน้ ท่านสามารถช่วยได้โดยการแบ่งปันประสบการณ์ของท่าน และสิง่ ทีไ่ ด้ผลดี
ในสโมสรของท่านเอง ช่วยสโมสรให้รายงานชื่อเจ้าหน้าทีส่ โมสรผ่าน My Rotary เพื่อให้พวกเขาได้รบั ข้อมูล
สาคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับบทบาท แจ้งให้ทราบว่า ภาคจะจัดการอบรมเจ้าหน้าทีส่ โมสรเมื่อใด และแนะนาหลักสูตร
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับบทบาทของพวกเขาที่ Learning Center ของโรตารี

ค่าบารุง
เหรัญญิกของสโมสรจะเก็บเงินค่าบารุงจากสมาชิก และต้องสามารถอธิบายได้ว่า ค่าบารุงนัน้ เป็ นค่าใช้จ่าย
สาหรับอะไรบ้าง ต้องมั ่นใจว่าผูน้ าสโมสรเข้าใจว่า สมาชิกทุกคนจะถูกเรียกเก็บค่าบารุงสโมสร ภาคและโรตารี
สากล สมาชิกโรตารีทุกคนจ่ายค่าบารุงโรตารีสากลจานวนเท่ากัน แต่ค่าบารุงสโมสรและค่าบารุงภาคจะ
แตกต่างกันออกไป
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ค่าบารุงโรตารีสากล
ค่าบารุงทีจ่ ่ายให้โรตารีสากลทาให้พนักงานของโรตารีสามารถ
สนับสนุนสโมสรทั ่วโลกได้ สมาชิกสโมสรโรตารีจ่ายเงินค่า
บารุง 35.00 เหรียญต่อครึง่ ปี ในปี 2021-22 และจานวน 35.50
เหรียญต่อครึง่ ปีในปี 2022-23
สมาชิกสโมสรโรทาแรคท์จะเริม่ จ่ายค่าบารุงให้โรตารีในเดือน
กรกฎาคม 2022 และจะยกเลิกค่าธรรมเนียมการรับรองสโมสร
50.00 เหรียญ ในเวลานัน้

ค่าบารุงสโมสร
ค่าบารุงสโมสรของแต่ละสโมสรจะแตกต่างกันไปและเป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับสถานทีป่ ระชุม อาหาร ป้ ายชื่อ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ของสโมสร ท่านสามารถช่วยสโมสรใหม่ให้เปิ ดบัญชี
ธนาคารเพื่อจัดการการเงินของสโมสร

ค่าบารุงภาค
ค่าบารุงภาคแตกต่างกันไปในแต่ละภาค และเป็ นใช้จ่าย
สาหรับงานกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ของภาค

การสนับสนุนของภาค
ทาให้มั ่นใจว่าสโมสรใหม่รวู้ ่ามีการสนับสนุนจากภาคสาหรับ
พวกเขา เช่น
•
•

•
•

เชิญผูน้ าและสมาชิกสโมสรมาร่วมการอบรมภาคประจาปี (DTA) เพื่อทีพ่ วกเขาจะสามารถเป็ นเครือข่าย
กับสมาชิกอื่น และเรียนรูเ้ กี่ยวกับโรตารีและทรัพยากรของโรตารี
เชื่อมโยงผูน้ าสโมสรกับประธานคณะกรรมการของภาคซึ่งสามารถให้ขอ้ มูลในระดับภูมภิ าคเกี่ยวกับ
โอกาสต่าง ๆ มากมายของโรตารี ซึ่งรวมทัง้ ข้อกาหนดของภาคในการสมัครขอรับทุนสนับสนุนของ
โรตารี และเรียนรูก้ ฎหมายท้องถิน่ หรือกฎหมายแห่งชาติ เมื่อสโมสรมีส่วนเกี่ยวข้องในโปรแกรมเยาวชน
แลกเปลีย่ น
เสนอชื่อบุคคลทีใ่ ห้การสนับสนุนจากภาคเพื่อช่วยเกี่ยวกับประเด็นของเทคโนโลยี เช่น การจัดระบบการ
ประชุมหรือกิจกรรมออนไลน์
ทาให้มั ่นใจว่าสมาชิกสโมสรใหม่บอกรับการสื่อสารต่าง ๆ จากภาครวมทัง้ นิตยสารโรตารี

การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่
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ช่วยสโมสรใหม่ในการรายงานชื่อเจ้าหน้าทีส่ โมสรที่ My Rotary เพื่อให้พวกเขาได้รบั ข้อมูลทีส่ าคัญซึง่ เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ แจ้งให้ทราบว่าภาคจะมีการอบรมเจ้าหน้าทีส่ โมสรเมื่อใด และแนะนาพวกเขาเกี่ยวกับ
หลักสูตรต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับบทบาทหน้าทีท่ ี่ Learning Center ของโรตารี
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การวางแผนเพื่ออนาคต
สโมสรใหม่ทตี่ ้องการเติบโตและเจริญรุ่งเรืองต้องมีแผนการสาหรับอนาคต ผูน้ าสโมสรควรคิดเกี่ยวกับวิธกี ารที่
จะดึงดูดสมาชิกต่อไป และคานึงถึงกิจกรรมและโครงการทีส่ มาชิกต้องการทา เมื่อนัน้ จึงจะสามารถทาให้มั ่นใจ
ได้ว่าผูน้ าในอนาคตพร้อมทีจ่ ะทาให้สโมสรก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้โดยการจัดการอบรมและแผนการสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession Plan)

การกาหนดเป้ าหมาย
ก่อนทีผ่ นู้ าสโมสรใหม่จะกาหนดเป้ าหมาย ต้องให้ทงั ้ สโมสรคิดถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาอยากจะให้สโมสรเป็ นในช่วงเวลา
5 ปี 10 ปี หรือแม้แต่ 20 ปี พวกเขาหวังว่าจะประสบความสาเร็จอะไรบ้าง? ต้องการให้สมาชิกคิดอย่างไร
เกี่ยวกับสโมสร? และจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าประสบความสาเร็จแล้ว?
เมื่อสมาชิกมีวสิ ยั ทัศน์เกี่ยวกับสโมสร พวกเขาสามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์ซ่งึ มีเป้ าหมายระยะสันและระยะยาว
้
ให้ผนู้ าสโมสรกรอกเป้ าหมายที่ Rotary Club Central และรายงานความสาเร็จได้ตลอดทัง้ ปี สโมสรทีบ่ รรลุ
เป้ าหมายได้มากกว่าครึง่ หนึง่ จะได้รบั การประกาศเกียรติคุณของโรตารี ซึง่ เป็ นเกียรติสงู สุดทีส่ โมสรจะสามารถ
ได้รบั
ถึงแม้ว่าโรทาแรคเทอร์จะไม่สามารถเข้าถึง Rotary Club Central ได้ แต่พวกเขายังสามารถกาหนดเป้ าหมาย
และติดตามความก้าวหน้าเพื่อการได้รบั การประกาศเกียรติคุณของโรตารีสาหรับสโมสรโรทาแรคท์ได้

เป้ าหมายสมาชิ กภาพ
เป้ าหมายสมาชิกภาพควรจะรวมถึง การทาให้สมาชิกปัจจุบนั มีส่วนเกี่ยวข้อง และการดึงดูดสมาชิกใหม่
ส่งเสริมให้สมาชิกสร้างแผนสมาชิกภาพ เพื่อทาเอกสารเกี่ยวกับเป้ าหมายของสโมสร การให้โอกาสในการเป็ น
การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่
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ผูน้ า การให้ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ และการติดตามสมาชิกมุ่งหวังควรจะเป็ นส่วนหนึ่งของ
แผนงาน

การเสนอโอกาสในการเป็ นผู้นา
จัดให้สมาชิกทาหน้าทีใ่ นคณะกรรมการบริหารโครงการ หรือมีบทบาทผูน้ าอื่น สมาชิกยังสามารถ เรียนรู้
หลักสูตรการเป็ นผูน้ าของ Toastmaster International ได้

จัดงานเพื่อชุมชน
ส่งเสริมให้สโมสรจัดงานเพื่อชุมชน เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี องโรตารี และช่วยให้ผทู้ มี่ ไิ ด้
เป็ นสมาชิกได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับสโมสร

จัดการ MEMBERSHIP LEADS
ทาให้มั ่นใจว่าผูน้ าสโมสรใหม่รวู้ ธิ กี ารจัดการกับผูส้ มัครมุง่ หวังทีไ่ ด้รบั มอบหมายผ่านเมนู Manage
Membership Leads

การวางแผนงานโครงการ
สมาชิกส่วนใหญ่เข้าร่วมในโรตารีเพื่อทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในชุมชนของพวกเขา ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องสาคัญ
ทีส่ โมสรใหม่จะต้องเริม่ ต้นวางแผนงานโครงการอย่างรวดเร็ว เพื่อทาให้สมาชิกยังคงมีความสนใจต่อไป
ส่งเสริมให้สมาชิกเรียนรูเ้ กี่ยวกับการจัดและดาเนินโครงการบาเพ็ญประโยชน์โดยการใช้ทรัพยากรวัฏจักรของ
โครงการ (Project Life Cycle)
สโมสรอุปถัมภ์และสโมสรอื่นในพืน้ ทีส่ ามารถเชิญชวนสโมสรใหม่ให้ทางานร่วมกับพวกเขาใน โครงการและการ
หาทุน ท่านจะทาให้สมาชิกมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ได้ ในขณะทีช่ ่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวิธกี ารวางแผนงานและจัดกิจกรรมเหล่านัน้
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การเป็ นพี่เลี้ยง
ลองคิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสมาชิกใหม่กบั พีเ่ ลี้ยงจากสโมสรอื่นหรือในชุมชน พวกเขายังสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ของตนเองและความเชีย่ วชาญในการเป็ นผูน้ า การวางแผนโครงการและอื่น ๆ ผูส้ นับสนุนสโมสร
ใหม่สามารถเป็ นพีเ่ ลี้ยงได้ดว้ ย

การวางแผนงานการสืบทอดตาแหน่ ง
ผูน้ าสโมสรเปลีย่ นแปลงไปอย่างสม่าเสมอ ทาให้มั ่นใจว่าสมาชิกสโมสรมีความพร้อมสาหรับบทบาทผูน้ าโดย
การเสนอโอกาสในการพัฒนาแก่พวกเขาตลอดทัง้ ปี เช่น โอกาสในการทาหน้าทีใ่ นคณะกรรมการวางแผนงาน
การประชุมหรืองานกิจกรรมต่าง ๆ และฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะในแนวทางอื่น ๆ ท่านสามารถช่วยสโมสรใหม่ในการ
พัฒนาแผนการสืบทอดตาแหน่ง ซึง่ จะช่วยเตรียมผูน้ าสโมสรทีจ่ ะเข้ามารับหน้าทีส่ าหรับบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบใหม่ และช่วยพวกเขาให้ทางานต่อเนื่องไปสู่เป้ าหมายของสโมสร

การสนับสนุนส่งเสริมและการเสนอแนะแนวทางให้แก่สโมสรใหม่ในช่วง 2-3 ปี แรก เป็ นการให้โอกาสทีด่ ที สี่ ุด
แก่พวกเขาทีจ่ ะประสบความสาเร็จ การสนับสนุนของท่านสามารถช่วยให้พวกเขาเติบโตขึน้ ได้

การสนับสนุนส่งเสริมสโมสรใหม่
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