
 

 
๑. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการฯมีหน้าที่ก าหนด ท าการตลาด และด าเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาสมาชิกภาพ ซึ่งเหมาะสม
กับภาค และน าไปสู่การเพิ่มสมาชิก 

 
คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการ  

ควรเป็นอดีตผู้ว่าการภาค และมีประสบการณ์เป็นประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร เคยมี
ความส าเร็จในการเชิญสมาชิกใหม่มาร่วมในโรตารี มีความคุ้นเคยกับการท าโปรแกรมสมาชิกภาพ และประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อรักษาสมาชิกท่ีมีอยู่แล้ว 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานและคณะกรรมการ คือ 
*วางแผน ท าการตลาด จัดการสัมนาสมาชิกภาพของภาค โดยหารือกับผู้ว่าการภาครับเลือก และ ผู้ฝึกอบรมภาค 
*ช่วยสมาชิกสโมสรในความพยายามที่จะหาสมาชิกใหม่โดยให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับสโมสรเล็กและอ่อนแอ 
*ส่งเสริมสโมสรให้พยายามเป็นตัวแทนองค์กรวิชาชีพและธุรกิจของประชากรในชุมชน 
*ช่วยให้สโมสรตระหนักถึงทรัพยากรเครื่องมือด้านสมาชิกภาพท่ีโรตารีสากลจัดหาเอาไว้ให้ และต้องรายงาน
ข้อมูลสมาชิกภาพแก่โรตารีสากลทันที 
*ปฏิบัติงานและสื่อสารกับผู้ว่าการภาค และผู้น าสโมสร เพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายสมาชิกภาพของภาค 
*ประสานงานในกิจกรรมพัฒนาสมาชิกภาพต่างๆทั่วท้ังภาค 
*เชิญชวนสโมสรให้มีส่วนร่วมในโปรแกรมประกาศเกียรติคุณ และพัฒนาสมาชิกภาพของประธานโรตารี
สากลหรือของโรตาร ี
*ท างานร่วมกับคณะกรรมการขยายสโมสรและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อการวางแผนกิจกรรมท่ีจะ
ช่วยในงานด้านการพัฒนาสมาชิกภาพ 
*ช่วยเหลือประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรให้ท าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจนส าเร็จ 
*เยี่ยมสโมสรเพื่อบรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ความยืดหยุ่น ความหลากหลาย และวิธีการท่ีจะให้
สมาชิกมีส่วนร่วม 
*ท างานร่วมกับผู้ประสานงานโรตารีเพื่อวางแผนกิจกรรมสมาชิกภาพในภาค 
*มั่นใจว่าคณะกรรมการของแต่ละสโมสรมีหนังสือ Attracting and Engaging Members (เดิมคือค าแนะน า
ทรัพยากรเพื่อการรักษา และพัฒนาสมาชิกภาพ และรู้ว่ามีทรัพยากร 
บนเว็บไซต์ www.rotary.org 

http://www.rotary.org/


 

 
๒.รายช่ือคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพภาค 3330 โรตารีสากล  

ในปีบริหาร2560-61 มีการปรับกลยุทธ์โดยการเชิญประธานอดีตนายกสโมสรรุ่นต่างๆย้อนหลัง 10 รุ่น, อดีต
นายกจากสโมสรสุภาพสตรีทุกสโมสร และ โรแทเรียนท่ีมีความส าเร็จ ในการเชิญสมาชิกใหม่เข้ามาในโรตารี 
มาเป็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

ประธาน       
อผภ.นพ.สงวน คุณาพร                                   สร.ทุ่งคา 
กรรมการ 
๑.อน.นิชาภา วัฒฐโน                                     สร.พุทธมณฑล           ประธานอดีตนายกสโมสรรุ่น 103 
   PP. Nichapa Wattano 
๒.อน.วิโรจน์ สิงห์ทอง                                  สร.นครชัยศรี              ประธานอดีตนายกสโมสรรุ่น 104 
   PP. Wiroj Singthong 
๓.อน.มนัส  เดือนขึ้น                                       สร.ราชบุรี                    ประธานอดีตนายกสโมสรรุ่น 105 
    PP. Manat Duen-Kun 
๔.อน.ณัฐวัฒน ์เนื่องสิกขาเพียร                      สร.สนามจันทร์            ประธานอดีตนายกสโมสรรุ่น 106 
   PP. Nattawat Nuengsigkapiean 
๕.อน.บุญชู แตงอ่อน                                       สร.สองพี่น้อง              ประธานอดีตนายกสโมสรรุ่น 107 
     PP. Boonchu Taenjon 
๖.อน.โชติอนันต์ นิ่มนวลภูพานิช                    สร.นครปฐม                 ประธานอดีตนายกสโมสรรุ่น 108 
     PP. Chotanan Nimnaunphupanich 
๗.อน.ทรงพล นิเวศน์ชนะจิต                          สร.ดอนตูม                   ประธานอดีตนายกสโมสรรุ่น 109 
     PP. Songphon Niwetchanajit 
๘.อน.เอกชัย ปราณประดิษฐ์                           สร.ปราณบุรี                ประธานอดีตนายกสโมสรรุ่น 110 
      PP. Ekkachai Pranpradit 
๙.อน.ทรงกรช กรกุมสินนิธิ                            สร.หัวหิน                     ประธานอดีตนายกสโมสรรุ่น 111 
       PP. Songgrod Grongumsinniti 



 

๑๐.อน.กิจจา ลิขิตวัฒนเศรฐ                            สร.ราชบุรี                    ประธานอดีตนายกสโมสรรุ่น 112 
       PP. Kitja Likitwattanaset 
๑๑.อน.เปรมจิตต์ ลือสกลกิจ                            สร.เพชรสุพรรณ 
๑๒.อน.ชารินรดา โสภณชนากูล                     สร.พระปฐมเจดีย์ 
๑๓.อน.ผ่องใส พันธุรัตน ์                                สร.มณีกาญจน์ 
๑๔.นยก.ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์                      สร.สุพรรณิการ์ 
๑๕.อน.ละออ จินดา                                         สร.พลอยราชบุรี 
๑๖.อน.สุวิน เพิ่มพูล                                         สร.ส าโรง 
๑๗.อน.เพ็ญศรี ชูแสง                                      สร.นราธิวาส 
๑๘.อน.กล่ันทิพย์ ไส้เพี้ย                                 สร.นครหาดใหญ่ 
๑๙.อน.มยุรี พานิชย์กุล                                    สร. ช่อศรีตรัง 
๒๐.นยก.เบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์                        สร.เหลืองกระบ่ี 
๒๑.อน.รุ่งนภา ศักดิ์ศรีสุวรรณ                        สร.ตะกั่วป่า 
๒๒.อน.ละม้าย วัฒนะโภคา                             สร.ศรีตาปี 
๒๓.อน.ศุภรัตน์ เสรฐภักดี                                สร.นครศรีวีรไทย 
๒๔.อน.วรวรรณ องค์วิมลการ                         สร.จังซีลอน 
๒๕. อน.รัตนดา ชูบาล                                     สร.จังซีลอน 
๒๖.อน.ยศกร เทพบุตร                                     สร.ยะลา 
๒๗.อน.นพ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงษ์                    สร.ทุ่งคา 
 
๓. เป้าหมายและแนวทางการยกย่องและมอบรางวัลด้านสมาชิกภาพภาค ๓๓๓๐ 

ใช้ตัวเลขสมาชิก ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตัวเริ่มต้น และใช้ตัวเลขสมาชิก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์
2561 เป็นตัวเลขหลังสุด(31 มีนาคม 2561ส าหรับระดับประเทศ)  ได้จ่ายค่าบ ารุงภาคปี 2560-2561 ภายในวันท่ี 
31 ธันวาคม 256 0 ตลอดจน สมาชิกท่ีเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม  2560 - 31 ธันวาคม 2560 ทุกคนได้จ่ายค่า
บ ารุงภาคเรียบร้อยภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 256 1 และ ได้จ่ายคา่บ ารุงโรตารีสากลงวดวันท่ี 1 มกราคม 2561
เรียบร้อยภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์256 1 

1.สโมสรท่ีสามารถเพิ่มสมาชิกต่อเนื่องตลอด 3 ปี เป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดในภาคอันดับ    1,2และ3(นับ
ตั้งแต่ปึ2558-2559,2559-2560,2560-2561) 



 

2. สโมสรท่ีมีสมาชิก 10 คนหรือต่ ากว่า สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 11-15คนได้รางวัลทุก สโมสร และถ้าเพิ่ม
ถึง 16-20คนจะได้รางวัลยอดเย่ียม 

3. สโมสรท่ีมีสมาชิก 11-15 คน สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 16-20คนได้รางวัลทุกสโมสร และถ้าเพิ่มถึง 21-25
คนจะได้รางวัลยอดเย่ียม 

4. สโมสรท่ีมีสมาชิก 16-20 คน สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 21-25คนได้รางวัลทุกสโมสร และถ้าเพิ่มถึง 26 คน
ขึ้นไปจะได้รางวัลยอดเย่ียม 

5. สโมสรท่ีมีสมาชิก 21-25คน สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 26 คนขึ้นไป ได้รางวัลทุกสโมสร 
6.สโมสรท่ีสามารถเพิ่มสมาชิกสุทธิเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มากท่ีสุด (แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล) 
7.สโมสรท่ีรักษาสมาชิกภาพได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มสมาชิกสุทธิได้ 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ได้รางวัล

ทุกสโมสร 
8.สโมสรก่อตั้งใหม่ท่ีได้ใบชาร์เตอร์ภายในวันท่ี 28  กุมภาพันธ์ 2561 สโมสรพี่เลี้ยง และผู้แทนพิเศษ

ผู้ว่าการภาค ได้รางวัลทุกสโมสร 
9. ผู้แนะน าสมาชิกใหม่สุงสุดในภาคอันดับ 1,2และ3 

 


