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ship Committee Basics ฉบบัภาษาองักฤษ ที ่Learning Center บนเวบ็ไซตข์องโรตาร ี
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คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย 
ธนัวาคม 2561 
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ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร ท่านจะสรา้งสรรคแ์ละด าเนินแผนปฏบิตักิารเพื่อ
ดงึดดูและท าใหส้มาชกิมสี่วนรว่ม 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 
ทัว่ไป คณะกรรมการสมาชิกภาพ 
เขา้รว่มการอบรมภาคประจ าปี (DTA) เขา้รว่มการสมัมนาสมาชกิภาพของภาค 

ท างานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและเตรยีม
คณะกรรมการ 

ใชเ้ครือ่งมอืประเมนิสมาชกิภาพเพือ่ประเมนิสโมสร 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าเป็น (ตวัอยา่งเชน่ 
การหาสมาชกิใหม ่การท าใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม การ
ปฐมนิเทศสมาชกิใหม ่การเป็นพีเ่ลีย้ง) 

แต่งตัง้คณะกรรมการทีม่แีรงจงูใจและมคีวามกระตอืรอืรน้ ซึง่
ประกอบดว้ยสมาชกิ 5-15 คน 

ประชมุอยา่งสม ่าเสมอและวางแผนกจิกรรมรว่มกนั จดัการ Membership Leads ในระบบออนไลน์ที ่My Rotary 

ก าหนดเป้าหมายของคณะกรรมการซึง่สอดคลอ้ง
และชว่ยใหบ้รรลุเป้าหมายของสโมสรในปีนัน้ และ
ตดิตามความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ 

จดัการปฐมนิเทศสมาชกิใหม ่

จดัการงบประมาณของคณะกรรมการ 
เน้นความส าคญัของการดงึดดูความสนใจและท าใหส้มาชกิมี
สว่นรว่มใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยทุธข์องสโมสร 

ท างานรว่มกบัคณะกรรมการอืน่ๆ ของสโมสรและ
คณะกรรมการภาคเกีย่วกบักจิกรรมหรอืความคดิ
รเิริม่ของสโมสรรว่มหลายๆ สโมสร 

ใชก้ารประเมนิความหลากหลายและประเภทอาชพีเพือ่
วเิคราะหว์่าสโมสรของทา่นมผีูแ้ทนจากชมุชนไดด้เีพยีงใด 
(รวมถงึอาย ุเพศ และเชือ้ชาต)ิ 

รายงานกจิกรรมและความกา้วหน้าของ
คณะกรรมการแกน่ายกสโมสร คณะกรรมการบรหิาร
สโมสร และสมาชกิสโมสรทัง้หมด 

ใชร้ายการตรวจสอบคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร 
(Club Membership Committee Checklist) เพือ่ท าใหม้ัน่ใจ
ว่าสโมสรไดบ้่งชี ้แนะน า เชญิชวน และท าใหส้มาชกิมสีว่น
รว่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ก าหนดสิง่ทีส่โมสรคาดหวงัจากคณะกรรมการของ
ทา่น 

ตดิตามความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายสมาชกิภาพของสโมสรที ่
Rotary Club Central 

 
ท างานรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารสโมสร หากทา่นอปุถมัภ์
สโมสรใหมใ่นชมุชน 
 

รายละเอยีดงานของ 
ประธานคณะกรรมการ 
สมาชกิภาพของสโมสร 
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เครื่องมือออนไลน์ของโรตารี  
ท างานกบันายกหรอืเลขานุการสโมสรเพื่อท าใหม้ัน่ใจว่าท่านไดถู้กเพิม่ชื่อเป็นเจา้หน้าทีส่โมสรในฐานขอ้มลู
ของโรตารโีดยเรว็ทีสุ่ดเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธกิารเขา้ถงึการท างานทีส่ าคญัใน My Rotary  หากท่านยงัไม่มบีญัช ี
(Account) ตอ้งสรา้งบญัช ีMy Rotary 

ท่านสามารถใชเ้ครือ่งมอืออนไลน์ของโรตารที างานต่างๆ ดงันี้ 
 ⚫ จดัท าประวตัสิ ัน้ๆ ของท่านตามตอ้งการและแบ่งปัน  
 ⚫ เขา้รว่มหรอืเริม่กลุ่มสนทนา (Discussion Group)  
 ⚫ เขา้ถงึลิง้คต่์างๆ ทีส่ าคญั เอกสาร และชุมชนต่างๆ ผ่าน dashboard ของท่าน 
 ⚫ ดแูนวโน้มและขอ้มลูทีเ่ป็นประวตัขิองสโมสรที ่Rotary Club Central 
 ⚫ เรยีนรูเ้ร ือ่งต่างๆ ที ่Learning Center 

เครือ่งมอืเหล่านี้จะช่วยท่านในการท างานของสโมสรได้อยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ และยงัท าใหม้ัน่ใจ
ว่าโรตารมีบีนัทกึทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัสโมสรของท่านโดยตอ้งลงชื่อเขา้ใชท้ี ่My Rotary แลว้จงึไปทีเ่พจ Club 
Administration ภายใตแ้ทป็ Manage 

ในฐานะประธานสมาชกิภาพ ท่านสามารถใช ้My Rotary เพื่อท างานต่อไปนี้ 
 ⚫ ปรบัปรงุขอ้มลูส่วนตวัใหเ้ป็นปัจจบุนั 
 ⚫ ใช ้Rotary Club Central เพื่อดเูป้าหมายของสโมสรและความกา้วหน้าไปสู่เป้าหมายเหล่านัน้ 
 ⚫ จดัท ารายงานเจา้หน้าทีส่โมสร 
 ⚫ ปรบัปรงุขอ้มลูของสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 ⚫ ดรูายงาน Daily Club Balance ของท่าน 
 ⚫ ดใูบแจง้หนี้ล่าสุดของสโมสรและสถานภาพการช าระค่าบ ารงุของสมาชกิ 
 ⚫ คน้หาท าเนียบทางการ (Official Directory)  

การมอบหมายงาน 
ในฐานะผูน้ าสโมสร ท่านสามารถมอบหมายงานดา้นการบรหิารที ่My Rotary ใหแ้ก่ผูน้ าสโมสรคนอื่น การ
ยนิยอมเป็นการชัว่คราวทีรู่จ้กักนัว่าคอืการมอบหมายงานนี้ มไิดมุ้ง่จะใหเ้ป็นการปลดภาระหน้าทีใ่นฐานะ
ประธานสมาชกิภาพ หากเพยีงเป็นการมอบสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูที ่My Rotary ใหแ้ก่ผูน้ าสโมสรคนอื่นทีม่ ี
บญัช ีMy Rotary  ผูร้บัมอบงานไมส่ามารถดขูอ้มลูส่วนตวัของท่าน เช่น ประวตัสิ่วนตวั ประวตักิารบรจิาค
หรอืกจิกรรมกลุ่มสนทนา (Discussion Group) อย่างไรกต็าม บุคคลผูน้ี้มสีทิธิเ์ขา้ถงึเครือ่งมอืต่างๆ และ
ขอ้มลูทีท่่านสามารถเขา้ถงึได ้จงึควรมอบหมายงานใหผู้ท้ีส่ามารถเชื่อถอืไดเ้ท่านัน้ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่
How to Delegate Your Online Access   

การใชเ้ครือ่งมอืออนไลน์ 
ของโรตาร ี

https://my.rotary.org/en/document/how-delegate-your-online-access
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ท่านเป็นประธานคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร จะเป็นอยา่งไรต่อไป? ท่านจะไมเ่พยีงแต่
สรา้งแผนปฏบิตักิารเพื่อดงึดดูสมาชกิใหมแ่ละท าใหส้มาชกิปัจจบุนัมสี่วนรว่มเท่านัน้ ท่านจะตอ้ง
บรหิารกรรมการอกีดว้ย 

ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงจะท าหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี  ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้่า
กรรมการในปัจจบุนับางคนอาจจะท างานต่อเนื่องมาถงึปีของท่าน  หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการใน
ต าแหน่งทีว่่างลง ควรท างานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพื่อคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตั ิดงันี้ 
 ⚫ มปีระสบการณ์ในวชิาชพีทีเ่กีย่วกบัการสรรหาพนกังาน การตลาด หรอืการขาย 
 ⚫ มคีวามรูเ้ป็นอยา่งดเีกีย่วกบัโรตาร ี
 ⚫ มบีุคลกิทีเ่ป็นมติรและชอบการเขา้สงัคม 
 
ในฐานะประธาน ท่านจะตอ้งมอบหมายงาน  ดงันัน้ จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจว่าจะใชค้วามช านาญและความ
สนใจของกรรมการอยา่งไรใหด้ทีีสุ่ด ท่านสามารถเตรยีมตวัใหก้รรมการโดยด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 ⚫ แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการทีก่ าลงัด าเนินอยูแ่ละเป้าหมาย 
 ⚫ จบัคู่กรรมการใหมก่บักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 
 ⚫ ส่งเสรมิการสื่อสารของผูท้ีท่ างานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ  
 ⚫ แจง้รายการกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค 
 ⚫ แบ่งปันทรพัยากรต่างๆ  
คน้หาและแบ่งปันความคดิเหน็ในการส่งเสรมิสมาชกิภาพกบัโรแทเรยีนทัว่โลกโดยเขา้รว่ม Discussion Group 
ในหวัขอ้ Membership Best Practices รว่มมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพื่อท าให้เกดิผลกระทบ
สงูสุดทัง้สโมสร การประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสรเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีจ่ะไดพู้ดคุยกนัอย่างต่อเนื่อง  

การก าหนดเป้าหมาย 
ในบทบาทของท่าน ท่านตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าคณะกรรมการไดก้ าหนดเป้าหมายและท างานบรรลุเป้าหมาย
ประจ าปีซึง่สนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสร ท่านจะก าหนดเป้าหมายรว่มกบันายกรบัเลอืกและผูน้ าสโมสร
รบัเลอืกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจ าปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการสามารถใส่
เป้าหมายที ่Rotary Club Central 

 

  

ท างานกบั 
คณะกรรมการของทา่น 
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เป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตอ้งมัน่ใจว่าเป้าหมายประจ าปีของท่านแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของ
สโมสร  เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงันี้ คอื มสี่วนรว่ม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความส าเรจ็ได ้และ
มกี าหนดเวลาชดัเจน (ตวัอยา่งเช่น สโมสรของเราจะมสีมาชกิสตรเีพิม่ขึ้น 10 เปอรเ์ซน็ต ์ภายในสิ้นปี) 

แผนปฏิบติัการ 
ท างานรว่มกบัคณะกรรมการของท่านเพื่อสรา้งแผนปฏบิตักิาร ซึง่กค็อืความต่อเนื่องของขัน้ตอนเลก็ๆ ที่
จ าเป็นในการบรรลุเป้าหมายประจ าปีแต่ละเป้าหมาย ทุกขัน้ตอนจะตอ้ง: 
 ⚫ ก าหนดว่าใครจะรบัผดิชอบด าเนินการ   
 ⚫ ระบุวนัครบก าหนด 
 ⚫ ตดัสนิใจว่าจะวดัความก้าวหน้าและความส าเรจ็อย่างไร   
 ⚫ พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ละหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด้ 
 ⚫ ประเมนิความก้าวหน้าอย่างสม ่าเสมอและปรบัเป้าหมายตามความจ าเป็น   

การให้แรงจงูใจ 
หน้าทีร่บัผดิชอบส่วนหน่ึงในฐานะประธาน คอื ท าใหก้รรมการของท่านมแีรงจงูใจอยา่งต่อเนื่อง จงจ าไวว้่า
กรรมการของท่านเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่: 
 ⚫ ความมัน่ใจว่าเป้าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความส าเรจ็ได ้และจะเป็นประโยชน์แก่สโมสร

และชุมชน 
 ⚫ โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืข่าย   
 ⚫ งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามเชีย่วชาญของกรรมการแต่ละคน   
 ⚫ ความพยายามทีจ่ะท าใหง้านของคณะกรรมการมคีวามสนุกสนาน 
 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ท่านตอ้งท างานรว่มกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระ
เพื่อก าหนดว่าคณะกรรมการของท่านตอ้งการเงนิทุนอะไรบา้ง และขอใหร้วมการเงนินัน้อยูใ่นงบประมาณ
ของสโมสร กจิกรรมการหาทุนใดๆ ทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณดว้ย 

ท่านตอ้งดแูลเงนิทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานการณ์
งบประมาณตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอย่างสม ่าเสมอจะช่วยใหส้ามารถปฏบิตักิารได้
ทนัทเีมือ่มปัีญหาเกดิขึน้ 
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หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรมอีะไรบา้ง? และหน้าทีข่องท่านในฐานะประธาน
มอีะไรบา้ง? 
 
 
 
คณะกรรมการของท่านจะสนบัสนุนแผนกลยุทธข์องสโมสรอย่างไร? 
 
 
 
คณะกรรมการสมาชกิภาพจะดงึดดูสมาชกิใหมไ่ดอ้ย่างไร? 
 
 
 
คณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรจะท าใหส้มาชกิมสี่วนรว่มไดอ้ย่างไรบา้ง? 
 
 
 
ท่านจะมัน่ใจไดอ้ย่างไรว่าสมาชกิใหมไ่ดร้บัข่าวสารและมสี่วนรว่ม? 
 
 
 
ท่านจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ และจะสนับสนุนพวกเขาอยา่งไร? 
 
  

การอบรมภาคประจ าปีเป็นโอกาสอนัดยีิง่ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูน้ าสโมสรรบัเลอืกคนอื่นๆ 
ค าถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรยีมตวัส าหรบัการอบรม 

 

ค าถามเพือ่การอภปิราย         
ในการอบรมภาคประจ าปี 
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ควรสรา้งประสบการณ์ในการมสี่วนรว่มกบัสโมสรเพื่อท าใหส้มาชกิมสี่วนเกีย่วขอ้งและตดิต่อเชื่อมโยงอยู่
เสมอ เริม่ตน้ดว้ยการประเมนิสโมสรของท่านโดยใชเ้ครื่องมอื เช่น การตรวจสอบสถานภาพของสโมสร     
โรตาร ี(Rotary Club Health Check) และการส ารวจความพงึพอใจของสมาชกิ (Member Satisfaction   
Survey) แลว้จงึบ่งชีก้ารเปลีย่นแปลงทีส่โมสรของท่านต้องการจะท าและท างานรว่มกบัผูน้ าเพื่อด าเนินการ  
งานศกึษาวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าสโมสรจะสามารถดงึดดูความสนใจของสมาชกิใหมไ่ดด้กีว่าและท าใหส้มาชกิ
ปัจจบุนัมสี่วนรว่มไดด้กีว่า  หากพวกเขามอีสิระในเรือ่งความยดืหยุน่ 

ใชร้ายงานสมาชกิภาพที ่Rotary Club Central เพื่อดแูนวโน้มสมาชกิภาพของสโมสรและก าหนดว่าจะ
มุง่เน้นความพยายามไปในเรือ่งใด 

พจิารณาทางเลอืกเหล่านี้เพื่อความยดืหยุ่น: 
 ⚫ ลดความถีข่องการประชุม เพยีงแต่ตอ้งมัน่ใจว่าต้องประชุมในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 2 ครัง้ต่อเดอืน 
 ⚫ ตรวจสอบว่า วนั เวลา และความถีข่องการประชุมในปัจจบุนัเหมาะกบัสมาชกิสโมสรส่วนใหญ่

หรอืไม ่ หากไมเ่หมาะสมควรท าการเปลีย่นแปลง 
 ⚫ นบัโครงการบ าเพญ็ประโยชน์หรอืงานทางสงัคมเป็นเสมอืนการประชุม 
 ⚫ เลอืกว่าจะประชุมโดยการพบปะกนัหรอืออนไลน์แต่เพยีงอยา่งเดยีว หรอืเปลีย่นแปลงระหว่าง

ออนไลน์และการประชุมแบบพบปะกนั หรอืใชท้ัง้สองรปูแบบในเวลาเดยีวกนั (เช่น สมาชกิอาจจะ
รว่มประชุมแบบพบปะกนัผ่านการพดูคุยทางวดิโีอแชท็) 

 ⚫ พจิารณาประเภทสมาชกิทีแ่ตกต่างกนัว่าอาจจะเป็นผลดต่ีอสโมสรของท่านหรอืไม ่ ส ารวจดตูวัเลอืก 
เช่น สมาชกิภาพแบบครอบครวั (Family) แบบจเูนียร ์(Junior) หรอืแบบองคก์ร       (Corporate)  
ท่านสามารถก าหนดนโยบายเกีย่วกบัค่าบ ารุง การเขา้ประชุม หรอืความคาดหวงัในการบ าเพญ็
ประโยชน์ส าหรบัแต่ละประเภทได ้ตราบเท่าที่สโมสรรายงานบุคคลเหล่านี้เป็นสมาชกิสามญั และ
เกบ็ค่าบ ารงุสมาชกิโรตารสีากลจากพวกเขา 

 ⚫ เสนอสมาชกิภาพซอ้นส าหรบัโรทาแรคเทอรซ์ึง่มคีุณสมบตัเิป็นสมาชกิของโรตาร ีสโมสรของท่าน
สามารถเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัเพื่อผ่อนคลายขอ้ก าหนดในการเขา้ประชุม หรอืลดค่าธรรมเนียม
ส าหรบัสมาชกิเหล่านี้หากต้องการ 

เหนือสิง่อื่นใด จงมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสนุกสนาน! ท างานรว่มกบันายกสโมสรและคณะกรรมการบรหิาร
จดัการสโมสรเพื่อพฒันาการประชุมสโมสรทีม่คีวามยดืหยุน่และสมาชกิมสี่วนรว่ม ดูเพจ Club Flexibility ที ่
My Rotary เพื่อเริม่ตน้ และดคูวามคดิเหน็เพิม่เตมิจากเอกสารเป็นสโมสรทีต่ื่นตวัอยูเ่สมอ: แผนผูน้ าสโมสร
ของท่าน (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan)  

สรา้งประสบการณ์ในการ         
มสีว่นรว่มกบัสโมสร 
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ตารางขา้งล่างนี้ใหต้วัอยา่งรปูแบบการประชุมและตวัอย่างการใชง้าน 
 

ตวัอย่างรปูแบบการประชุมสโมสร 
การประชุมปกติ งานกิจกรรมสงัคม 

• ให้เวลาสมาชิกแบ่งปันความคิดเหน็ในการท าให้
ชุมชนดีขึน้ 

• ใช้เวลาประชุมในการวางแผนกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ 

• เสนอให้สมาชิกมีทางเลือกท่ีจะมีส่วนรว่มโดยสมคัร
ใจ หากเขาไมส่ามารถจะมาประชุมด้วยตนเอง 

• ให้สมาชิกได้พดูคยุเก่ียวกบัตนเองแทนท่ีจะจดัให้มี
ผูบ้รรยาย 

• จดัให้แต่ละการประชมุมีประเดน็หลกั (Theme)  ท่ี
แตกต่างกนั 

• หมุนเวียนสถานท่ีประชุม 
• จดัให้การรบัประทานอาหารเป็นทางเลือก 
• แลกเปล่ียนความคิดเหน็เก่ียวกบัธรุกิจโรตารี
ในช่วงครึง่แรกของการประชมุ และใช้ช่วงหลงั
ส าหรบักิจกรรมท่ีสนุกสนาน 

• เชิญสมาชิกท่ีคาดหวงัให้พดูคยุในฐานะท่ีเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญธรุกิจในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัโครงการของ
ท่าน 

 

• จดัให้มีการประชมุหารอือยา่งเป็นกนัเองประจ าปี
เพื่อให้ได้สนุกสนานและแสดงผลงานท่ีได้ท าในปี
ท่ีผา่นมา 

• ประชมุเดือนละหน่ึงครัง้ท่ีรา้นอาหารหรอืสถานท่ี
พบปะสงัสรรค ์

• วางแผนงานกิจกรรมและการท่องเท่ียวซ่ึงรวมถึง
สมาชิกในครอบครวัและโรทาแรคเทอรต์ลอดทัง้
ปี 

• เฉลิมฉลองเหตกุารณ์ส าคญัส่วนตวัและโอกาส
พิเศษอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของสมาชิก 

 

การอบรมและการเป็นเครือข่าย โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 
• จดัประชมุการเป็นเครอืขา่ยเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์
และไมตรีจิตซ่ึงกนัและกนั 

• จดังานการเป็นเครอืข่ายกบัผูมี้วิชาชีพด้านธรุกิจใน
ชุมชนเพื่อให้สโมสรเป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ เพือ่น า
สมาชิกใหม่เขา้มาและเพื่อสรา้งการเป็นเพื่อนผูร้ว่ม
โครงการท่ีอาจจะเป็นไปได ้

• วางแผนงานอบรมเพือ่ส่งเสริมทกัษะการเป็นผูน้ า
ของสมาชิก หรอืสอนทกัษะความช านาญใหม่ๆ  ซ่ึง
จะช่วยพวกเขาในการด าเนินโครงการ 

• เป็นเพื่อนรว่มโครงการกบัองคก์รอ่ืนเพื่อขยาย
ขอบเขตการท างานสู่ภายนอก 

• ท าให้มัน่ใจว่าสมาชิกมีส่วนรว่มในกิจกรรมท่ีพวก
เขามีความสนใจอยา่งจริงจงั 

• สรา้งสรรคโ์อกาสในการท างานอาสาสมคัรใน
ชุมชนรว่มกนัอย่างสม า่เสมอ และพดูคยุถึง
ประสบการณ์ในการประชมุหลงัจากนัน้ 

• ขอให้สมาชิกใหม่หรอือายุน้อยเสนอและเป็นผูน้ า
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ โดยมีสมาชิกท่ีมี
ประสบการณ์เป็นผูใ้ห้ค าแนะน า 
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ท าให้สมาชิกมีส่วนรว่ม  
การรกัษาสมาชกิเป็นเรือ่งทีม่ลี าดบัความส าคญัสงูสุดของทุกสโมสร  ดงันัน้ การทีส่มาชกิลาออกจงึอาจจะ
เป็นเรือ่งยากทีจ่ะตอ้งเผชญิ แต่ความเขา้ใจว่าเหตุใดและในจดุใดทีส่มาชกิลาออกจะช่วยใหท้่านสามารถ
ปรบัปรงุความพยายามในการมสี่วนรว่มและท าใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิส่วนใหญ่จะยงัคงอยู ่ท่านสามารถเริม่ตน้
โดยการทบทวนรายงาน ความเป็นไปไดแ้ละการเตบิโตของสมาชกิ (Member Viability and Growth) เพื่อดู
อตัราการรกัษาสมาชกิในปัจจบุนัของสโมสร และ Membership Termination Profile เพื่อก าหนดว่าเหตุใด
และเมือ่ใดทีส่มาชกิลาออก หารายงานทัง้สองชุดไดท้ี่แทป็ Club Reports ที ่My Rotary  

งานศกึษาวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าสมาชกิลาออกดว้ยเหตุผลต่างๆ ตามระยะเวลาของการเป็นสมาชกิ ตอ้งมัน่ใจ
ว่าท าใหส้มาชกิของท่านมสี่วนรว่มในทุกช่วงเวลา: 

ปีแรก 
⚫ ตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าประสบการณ์ของสโมสรเหมาะกบัความคาดหวงัทีท่่านตัง้ไว้ 
⚫ น าเสนอโปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชกิใหมท่ีม่รีะบบ 

1-2 ปี 
⚫ จบัคู่สมาชกิกบักจิกรรมหรอืโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีท่ าใหพ้วกเขาสนใจอย่างแทจ้รงิ 
⚫ ท าใหพ้วกเขามสี่วนรว่มในคณะกรรมการ 

3-5 ปี 
⚫ ใหโ้อกาสในการเป็นผูน้ า 
⚫ ขอใหเ้ป็นพีเ่ลีย้ง 

6-10 ปี 
⚫ สนบัสนุนใหม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในกจิกรรมของภาค 
⚫ ใชค้วามช านาญของพวกเขาในโครงการ กจิกรรม และการเป็นผูน้ า 

10 ปี 
⚫ สอบถามความคดิเหน็ของพวกเขาในการท าใหส้โมสรเกดิพลงั 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิดว้ยเครือ่งมอืประเมนิในหวัขอ้การปรบัปรุงการรกัษาสมาชกิของท่าน (Improving Your 
Member Retention) 

ท างานรว่มกบัผูน้ าสโมสรคนอื่นๆ เพื่อ: 
⚫ สมัภาษณ์สมาชกิทีล่าออกและใชเ้อกสารเขา้ใจว่าเหตุใดสมาชกิจงึลาออก: การส ารวจการลาออก 

(Understanding Why Members Resign: Exit Survey) เพื่อบ่งชีป้ระเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อการรกัษา
สมาชกิ 

⚫ จดัการส ารวจความพงึพอใจของสมาชกิ (Member Satisfaction Survey) เพื่อเกบ็ขอ้มลูจากสมาชกิ 
⚫ รวบรวมผลจากการส ารวจความพงึพอใจเขา้ไวใ้นแผนกลยทุธข์องสโมสร 
⚫ ยกยอ่งสมาชกิในความพยายามในสโมสร 
⚫ ก าหนดและตดิตามเป้าหมายสมาชกิภาพที ่Rotary Club Central 



คณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร   |   9 
 

 
 
 
 
 
แผนสมาชกิภาพของท่านซึง่เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธข์องสโมสร ใหภ้าพรวมเป้าหมายของสโมสรและ
กลยทุธใ์นการดงึดดูสมาชกิใหม ่และท าใหส้มาชกิปัจจบุนัมสี่วนรว่ม  ควรท างานกบัผูน้ าสโมสรของท่านเพื่อ
พฒันาแผนซึง่มขี ัน้ตอนต่างๆ เหล่านี้: 
1. บ่งชีจ้ดุแขง็และจดุอ่อนของสโมสรโดยใชเ้ครือ่งมอืเหล่านี้ 

 ตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี(Rotary Club Health Check)  
 ส่งเสรมิประสบการณ์ของสโมสร: การส ารวจความพงึพอใจของสมาชกิ (Enhancing the Club      

Experience: Member Satisfaction Survey)  
 รายงานสมาชกิภาพที ่My Rotary  
 แนวโน้มสมาชกิภาพที ่Rotary Club Central  

2. จนิตนาการว่าสโมสรของท่านตอ้งการจะอยูท่ีใ่ดใน 3 - 5 ปี ท าใหส้มาชกิทุกคนมสี่วนเกีย่วขอ้งใน
กระบวนการนี้เพื่อใหเ้กดิความรูส้กึรบัผดิชอบในสโมสร และจงูใจใหบ้รรลุเป้าหมายของสโมสร 

3. ก าหนดคุณลกัษณะ 5 ประการทีท่่านตอ้งการเหน็ในสโมสรของท่านในเวลา 3 - 5 ปี 
4. รา่งถอ้ยแถลงวสิยัทศัน์หนึ่งประโยคซึง่จะท าใหเ้หน็ว่าสโมสรของท่านมคีวามแตกต่างจากสโมสรบ าเพญ็

ประโยชน์อื่นๆ ในชุมชน หากมอียูแ่ลว้ ใหป้รบัถอ้ยแถลงวสิยัทศัน์ใหด้ขีึน้ 
5. ทบทวนเป้าหมายสมาชกิภาพ 3 ล าดบัแรกที ่Rotary Club Central 
6. ก าหนดว่าเป้าหมายเหล่านัน้ยงัคงสนบัสนุนวสิยัทศัน์ของสโมสรหรอืไม ่หรอืท่านตอ้งการเป้าหมายใหม่

หรอืไม ่พฒันาเป้าหมายสมาชกิภาพประจ าปีและระยะยาวเพื่อใหส้นบัสนุนวสิยัทศัน์ของท่าน 
7. สรา้งแผนปฏบิตักิารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย รา่งขัน้ตอนในการสรรหาและรกัษาสมาชกิจากเอกสารท าให้

สมาชกิภาพมคีวามเขม้แขง็-สรา้งแผนพฒันาสมาชกิภาพของท่าน (Strengthening Your Membership: 
Creating Your Membership Development Plan) 

ท าให้สมาชิกภาพมีความหลากหลาย  
สมาชกิภาพของสโมสรควรจะแสดงถงึชุมชน  การท าใหม้ัน่ใจว่ามวีชิาชพี อาย ุเพศ และชาตพินัธุ ์ที่
แตกต่างกนัอยูใ่นสโมสรจะส่งเสรมิภาพลกัษณ์โดยรวม ซึง่จะช่วยใหส้โมสรดงึดูดและรกัษาสมาชกิใหม่ 
ดว้ยการมสีมาชกิภาพทีห่ลากหลาย สโมสรจะไดร้บัประโยชน์จากประสบการณ์และความรูใ้นเรือ่งต่างๆ 
อยา่งกวา้งขวาง ซึง่จะช่วยใหส้โมสรด าเนินความพยายามในการบ าเพญ็ประโยชน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้  ควรคน้หาดวู่าการส่งเสรมิความหลากหลายจะดงึดดูสมาชกิใหมแ่ละสรา้งการเปลีย่นแปลงในทางที่
ดใีนชุมชนไดอ้ย่างไรจากเอกสารท าใหส้มาชกิภาพมคีวามหลากหลาย (Diversifying Your Membership) 
และเป็นผูแ้ทนผูม้วีชิาชพีในชุมชนของท่าน (Representing Your Community’s Professions)  ใชเ้ครือ่งมอื
การประเมนิเหล่านี้เพื่อส ารวจสมาชกิสโมสรและเปรยีบเทยีบขอ้มลูประชากรของสมาชกิกบัขอ้มลูประชากร
ของชุมชน 

แผนสมาชกิภาพของทา่น 
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นโยบายของโรตารหีา้มมใิหม้กีารจ ากดัสมาชกิภาพในสโมสรโรตารใีนเรือ่งเพศ เผ่าพนัธุ ์สผีวิ เชือ้ชาต ิ 
หลกัความเชื่อ ชาตกิ าเนิด หรอืรสนิยมทางเพศ ดขูอ้บงัคบัโรตารสีากล ขอ้ 4.070 

จดัท าภาพลกัษณ์ของสโมสรให้ดีข้ึน  
ท างานรว่มกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรเพื่อตดัสนิใจวธิกีารทีจ่ะสรา้งแบรนดข์อง
สโมสร ควรพจิารณาเรือ่งเหล่านี้ 
 ⚫ ตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าการประชุมสโมสรเป็นไปตามความคาดหวงัทีท่่านก าหนดไวใ้นการสื่อสารของ

สโมสร ภาพลกัษณ์ของสโมสรทีต่ื่นตวัอยูเ่สมอจะไมส่่งเสรมิสมาชกิภาพหากไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความ
เป็นจรงิ 

 ⚫ แจง้สมาชกิของท่านอกีครัง้หนึ่งว่าพวกเขาเป็นผูแ้ทนของสโมสรและทุกสิง่ทีพ่วกเขาท าน ามาซึง่
ภาพลกัษณ์ของสโมสร กจิกรรมภายนอกโรตารเีป็นโอกาสหนึ่งทีจ่ะดงึดดูสมาชกิใหมแ่ละส่งเสรมิ
วฒันธรรมของสโมสร 

 ⚫ ปรบัปรงุเพจในโซเชยีลมเีดยี เวบ็ไซตแ์ละบลอ็กของสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัเพื่อใหน่้าสนใจมากขึน้   
ท าใหม้ัน่ใจว่าหาขอ้มลูการตดิต่อกบัสโมสรไดง้่าย ควรดูความคดิเหน็ในการจดัท าเวบ็ไซตท์ี่     
Quick Start Guide for Club Websites และดาวน์โหลดกราฟฟิคพรอ้มทัง้แบนเนอรต่์างๆ ไดจ้าก    
Brand Center ของโรตาร ี

ดึงดดูสมาชิกใหม่  
เหตุผลส าคญัสงูสุดสองประการทีใ่นการเขา้รว่มกบัโรตารคีอื เพื่อพบปะกบัคนใหม่ๆ  และมสี่วนเกีย่วขอ้งกบั
ชุมชน สโมสรของท่านจะพยายามเขา้ถงึสมาชกิทีค่าดหวงัไดอ้ยา่งไร 

สมาชกิใหม่จะใหค้วามคดิเหน็และพลงัใหม่ๆ  การสนบัสนุนความพยายามในการบ าเพญ็ประโยชน์ทีม่ากขึน้
และความเป็นไปไดท้ีจ่ะเป็นผูน้ าในอนาคต ซึง่ทัง้หมดนี้ช่วยท าใหม้ัน่ใจในความส าเรจ็ระยะยาวของสโมสร 

ท างานรว่มกบันายกสโมสรและคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อทดลองความคดิเหน็ใหม่ๆ  ในการดงึดดูสมาชกิ 
 ⚫ ท าโครงการทีม่นีวตักรรมซึง่ก่อใหเ้กดิความสนใจในชุมชนหรอืสนองตอบความตอ้งการเร่งด่วน 
 ⚫ ส่งเสรมิกจิกรรมสโมสรโดยการใชส้ื่อทางสงัคม การตลาดแบบขายตรง และผูส้ ื่อขา่วในทอ้งถิน่ 
 ⚫ มุง่เป้าหมายไปยงัสมาชกิของกลุ่มหรอืผูม้วีชิาชพีทีย่งัไมม่ผีูแ้ทนในสโมสรของท่าน 
 ⚫ ตดิต่อกบัศษิยเ์ก่าโรตาร ี
 ⚫ เชญิสมาชกิทีค่าดหวงัมารว่มในงานกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ  
 ⚫ ปรบัปรงุแผ่นพบัของสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื่อแจกจ่ายใหแ้ก่ผูท้ีม่าเยอืนในการประชุม

สโมสร 
 ⚫ จดังานกจิกรรมสมาชกิทีค่าดหวงั และใชก้ารน าเสนอเรื่อง Discover Rotary 
 ⚫ ส่งเสรมิใหม้รีางวลั เช่น Rotary Global Rewards ซึง่ใหส้่วนลดและขอ้เสนอพเิศษแก่สมาชกิ พรอ้ม

ทัง้โอกาสในการคนืกลบัใหแ้ก่โรตารดีว้ย 
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ในขณะทีท่่านพฒันาแผนสมาชกิภาพ ควรใชร้ายการตรวจสอบของคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร 
(Club Membership Committee Checklist) เพื่อช่วยในการ: 
 ⚫ บ่งชีจ้ดุแขง็ของสโมสรและหาสมาชกิมุง่หวงั  
 ⚫ แนะน าสมาชกิมุง่หวงัมาสู่โรตารแีละสโมสรของท่าน 
 ⚫ เชญิสมาชกิมุง่หวงัมารว่มงานกจิกรรม 
 ⚫ ท าใหส้มาชกิใหมม่สี่วนรว่มในสโมสร 
ใชเ้อกสารแนะน าสมาชกิใหมใ่หรู้จ้กัโรตาร ี(Introducing New Members to Rotary) เพื่อสรา้งโปรแกรมการ
ปฐมนิเทศสมาชกิมุง่หวงัและสมาชกิใหม่ของสโมสร 

ใช้ประโยชน์จากผูติ้ดต่อส่วนตวั  
สมาชกิสโมสรในปัจจบุนัเป็นทรพัยส์นิส าคญัทีสุ่ดในการหาสมาชกิทีค่าดหวงั ควรท างานรว่มกบัสมาชกิเพื่อ
พฒันากลุ่มผูส้มคัรและพจิารณาว่าจะแนะน าพวกเขามาสู่สโมสรไดอ้ย่างไร ใช้เอกสารการหาสมาชกิใหม่: 
แบบฝึกหดัสมาชกิทีค่าดหวงั (Finding New Club Members: A Prospective Member Exercise) เพื่อจดัการ
อภปิราย 

ใช้ Leads ในระบบออนไลน์  

ในแต่ละปี โรตารสีากลไดร้บัการสอบถามในระบบออนไลน์ถงึ 18,000 ครัง้จากผูท้ีส่นใจเขา้รว่มในสโมสร
ทอ้งถิน่  โรตารจีะคดักรองพวกเขาและมอบหมายใหแ้ก่ภาค หลงัจากนัน้ ภาคจะมอบหมายใหแ้ต่ละบุคคล
หรอื Member Lead แต่ละคนใหแ้ก่สโมสรในพืน้ทีซ่ึง่คาดว่าจะมคีวามเหมาะสม 

ท่านจะไดร้บัการแจง้เตอืนทางอเีมลพรอ้มกบันายกและเลขานุการสโมสรเมือ่สมาชกิทีค่าดหวงัเหล่านี้ถูก
มอบหมายใหแ้ก่สโมสรของท่าน ดขูอ้มลูของผูส้มคัรเหล่านี้ไดจ้ากเพจ Club Administration ที ่My Rotary  

ตดัสนิใจว่าใครจะเป็นผูจ้ดัการ Member Lead ของสโมสร ตอ้งมัน่ใจว่าบุคคลผูน้ี้ตดิตามทนัทโีดยการตดิต่อ
กบัสมาชกิทีค่าดหวงัหรอืขอใหภ้าคมอบหมายใหแ้ก่สโมสรอื่น หากพวกเขาไมเ่หมาะกบัสโมสร เป็นเรือ่ง
ส าคญัยิง่ทีจ่ะตอ้งท าใหเ้กดิความประทบัใจทีด่แีก่ผูส้มคัรทุกคนถงึแมว้่าเขาจะไมไ่ดเ้ขา้รว่มในโรตาร ีดู
ค าแนะน าในเอกสารสรา้งสรรคป์ระสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่สมาชกิทีค่าดหวงั (Create a Positive Experience for 
Prospective Members)  

อปุถมัภส์โมสรใหม่   
สโมสรใหมม่กัจะก่อตัง้เมือ่สมาชกิในสโมสรทีม่อียูแ่ลว้ตอ้งการประชุมในเวลาทีแ่ตกต่างออกไป หรอืใหค้วาม
สนใจกบักจิกรรมประเภทอื่น ซึง่ทางเลอืกทีเ่พิม่ขึน้น้ีจะช่วยดงึดดูสมาชกิทีค่าดหวงัซึง่หลายๆ คนก าลงัจดั
พนัธสญัญาในเรือ่งของงานและครอบครวัใหส้มดุลและมคีวามสนใจทีห่ลากหลาย 

หากท่านรูส้กึว่าชุมชนสามารถสนบัสนุนสโมสรโรตารใีหมไ่ด้ ควรตดิต่อกบัผูว้่าการภาคและคณะกรรมการ
สมาชกิของภาคเกีย่วกบัขัน้ตอนต่อไป 
 



12   |   คณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร  
 

หากสโมสรของท่านอุปถมัภส์โมสรโรตารใีหม ่คณะกรรมการของท่านสามารถ 
 ⚫ ช่วยในการก่อตัง้สโมสรใหม่ 
 ⚫ ใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกบัโปรแกรมและโครงการของสโมสรใหม่ 
 ⚫ ท าหน้าทีป่ระสานงานกบัผูว้่าการภาคในช่วงปีแรกของสโมสร 
 ⚫ เป็นพีเ่ลีย้งสโมสรใหมอ่ยา่งน้อยหน่ึงปีหลงัวนัก่อตัง้ (Charter date)  

ขอ้ก าหนดในการอุปถมัภส์โมสรโรตารใีหม ่คอื 
 ⚫ ยนิยอมทีจ่ะเป็นพีเ่ลีย้งสโมสรใหมอ่ย่างน้อยหนึ่งปี 
 ⚫ เป็นสโมสรทีม่สีถานะทางการเงนิดกีบัโรตารสีากล 
 ⚫ มสีมาชกิสามญัอย่างน้อย 25 คน 
 ⚫ ด าเนินโปรแกรมบ าเพญ็ประโยชน์อยา่งสมดุล 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิจากเอกสารวธิอุีปถมัภส์โมสรโรตารใีหม่ในพืน้ทีข่องท่านไดจ้ากเวบ็ไซต ์หรอืตดิต่อกบัผูว้่า
การภาคหรอืคณะกรรมการสมาชกิของภาค 
 
 








