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รายละเอียดงานของ
ประธานคณะกรรมการ
สมาชิกภาพของสโมสร
ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร ท่านจะสร้างสรรค์และดาเนินแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อ
ดึงดูดและทาให้สมาชิกมีส่วนร่วม

หน้ าที่รบั ผิดชอบ
ทัวไป
่

คณะกรรมการสมาชิ กภาพ

เข้าร่วมการอบรมภาคประจาปี (DTA)

เข้าร่วมการสัมมนาสมาชิกภาพของภาค

ทางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ คัดเลือกและเตรียม
คณะกรรมการ
แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการตามทีจ่ าเป็ น (ตัวอย่างเช่น
การหาสมาชิกใหม่ การทาให้สมาชิกมีสว่ นร่วม การ
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ การเป็ นพีเ่ ลีย้ ง)

ใช้เครือ่ งมือประเมินสมาชิกภาพเพือ่ ประเมินสโมสร
แต่งตัง้ คณะกรรมการทีม่ แี รงจูงใจและมีความกระตือรือร้น ซึง่
ประกอบด้วยสมาชิก 5-15 คน

ประชุมอย่างสม่าเสมอและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน

จัดการ Membership Leads ในระบบออนไลน์ท่ี My Rotary

กาหนดเป้ าหมายของคณะกรรมการซึง่ สอดคล้อง
และช่วยให้บรรลุเป้ าหมายของสโมสรในปี นนั ้ และ
ติดตามความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายเหล่านัน้

จัดการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่

เน้นความสาคัญของการดึงดูดความสนใจและทาให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมให้เป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของสโมสร
ทางานร่วมกับคณะกรรมการอืน่ ๆ ของสโมสรและ
ใช้การประเมินความหลากหลายและประเภทอาชีพเพือ่
คณะกรรมการภาคเกีย่ วกับกิจกรรมหรือความคิด
วิเคราะห์ว่าสโมสรของท่านมีผแู้ ทนจากชุมชนได้ดเี พียงใด
ริเริม่ ของสโมสรร่วมหลายๆ สโมสร
(รวมถึงอายุ เพศ และเชือ้ ชาติ)
ใช้รายการตรวจสอบคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร
รายงานกิจกรรมและความก้าวหน้าของ
(Club Membership Committee Checklist) เพือ่ ทาให้มนใจ
ั่
คณะกรรมการแก่นายกสโมสร คณะกรรมการบริหาร
ว่าสโมสรได้บ่งชี้ แนะนา เชิญชวน และทาให้สมาชิกมีสว่ น
สโมสร และสมาชิกสโมสรทัง้ หมด
ร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
กาหนดสิง่ ทีส่ โมสรคาดหวังจากคณะกรรมการของ ติดตามความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายสมาชิกภาพของสโมสรที่
ท่าน
Rotary Club Central
ทางานร่วมกับคณะกรรมการบริหารสโมสร หากท่านอุปถัมภ์
สโมสรใหม่ในชุมชน
จัดการงบประมาณของคณะกรรมการ
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การใช้เครือ่ งมือออนไลน์
ของโรตารี
เครื่องมือออนไลน์ ของโรตารี
ทางานกับนายกหรือเลขานุ การสโมสรเพื่อทาให้มนใจว่
ั ่ าท่านได้ถูกเพิม่ ชื่อเป็ นเจ้าหน้าทีส่ โมสรในฐานข้อมูล
ของโรตารีโดยเร็วทีส่ ุดเพื่อให้ได้รบั สิทธิการเข้าถึงการทางานทีส่ าคัญใน My Rotary หากท่านยังไม่มบี ญ
ั ชี
(Account) ต้องสร้างบัญชี My Rotary
ท่านสามารถใช้เครือ่ งมือออนไลน์ของโรตารีทางานต่างๆ ดังนี้
⚫ จัดทาประวัตส
ิ นั ้ ๆ ของท่านตามต้องการและแบ่งปั น
⚫ เข้าร่วมหรือเริม
่ กลุ่มสนทนา (Discussion Group)
⚫ เข้าถึงลิง
้ ค์ต่างๆ ทีส่ าคัญ เอกสาร และชุมชนต่างๆ ผ่าน dashboard ของท่าน
⚫ ดูแนวโน้ มและข้อมูลทีเ่ ป็ นประวัตข
ิ องสโมสรที่ Rotary Club Central
⚫ เรียนรูเ้ รือ
่ งต่างๆ ที่ Learning Center
เครือ่ งมือเหล่านี้จะช่วยท่านในการทางานของสโมสรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยังทาให้มนใจ
ั่
ว่าโรตารีมบี นั ทึกทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับสโมสรของท่านโดยต้องลงชื่อเข้าใช้ท่ี My Rotary แล้วจึงไปทีเ่ พจ Club
Administration ภายใต้แท็ป Manage
ในฐานะประธานสมาชิกภาพ ท่านสามารถใช้ My Rotary เพื่อทางานต่อไปนี้
⚫ ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็ นปั จจุบน
ั
⚫ ใช้ Rotary Club Central เพื่อดูเป้ าหมายของสโมสรและความก้าวหน้าไปสู่เ ป้ าหมายเหล่านัน
้
⚫ จัดทารายงานเจ้าหน้าทีส
่ โมสร
⚫ ปรับปรุงข้อมูลของสโมสรให้เป็ นปั จจุบน
ั
⚫ ดูรายงาน Daily Club Balance ของท่าน
⚫ ดูใบแจ้งหนี้ล่าสุดของสโมสรและสถานภาพการชาระค่าบารุงของสมาชิก
⚫ ค้นหาทาเนียบทางการ (Official Directory)

การมอบหมายงาน
ในฐานะผูน้ าสโมสร ท่านสามารถมอบหมายงานด้านการบริหารที่ My Rotary ให้แก่ผนู้ าสโมสรคนอื่น การ
ยินยอมเป็ นการชัวคราวที
่
ร่ จู้ กั กันว่าคือการมอบหมายงานนี้ มิได้มงุ่ จะให้เป็ นการปลดภาระหน้าทีใ่ นฐานะ
ประธานสมาชิกภาพ หากเพียงเป็ นการมอบสิทธิ ์การเข้าถึงข้อมูลที่ My Rotary ให้แก่ผนู้ าสโมสรคนอื่นทีม่ ี
บัญชี My Rotary ผูร้ บั มอบงานไม่สามารถดูขอ้ มูลส่วนตัวของท่าน เช่น ประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ารบริจาค
หรือกิจกรรมกลุ่มสนทนา (Discussion Group) อย่างไรก็ตาม บุคคลผูน้ ้ีมสี ทิ ธิ ์เข้าถึงเครือ่ งมือต่างๆ และ
ข้อมูลทีท่ ่านสามารถเข้าถึงได้ จึงควรมอบหมายงานให้ผทู้ ส่ี ามารถเชื่อถือได้เท่านัน้ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
How to Delegate Your Online Access
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ทางานกับ
คณะกรรมการของท่าน
ท่านเป็ นประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร จะเป็ นอย่างไรต่อไป? ท่านจะไม่เพียงแต่
สร้างแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อดึงดูดสมาชิกใหม่และทาให้สมาชิกปั จจุบนั มีส่วนร่วมเท่านัน้ ท่านจะต้อง
บริหารกรรมการอีกด้วย
ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหนึ่งจะทาหน้าทีเ่ ป็ นเวลา 3 ปี ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ว่า
กรรมการในปั จจุบนั บางคนอาจจะทางานต่อเนื่องมาถึงปี ของท่าน หากต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการใน
ตาแหน่งทีว่ ่างลง ควรทางานร่วมกับนายกรับเลือกเพื่อคัดเลือกผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติ ดังนี้
⚫ มีประสบการณ์ในวิชาชีพทีเ่ กีย
่ วกับการสรรหาพนักงาน การตลาด หรือการขาย
⚫ มีความรูเ้ ป็ นอย่างดีเกีย
่ วกับโรตารี
⚫ มีบุคลิกทีเ่ ป็ นมิตรและชอบการเข้าสังคม
ในฐานะประธาน ท่านจะต้องมอบหมายงาน ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้ความชานาญและความ
สนใจของกรรมการอย่างไรให้ดที ส่ี ุด ท่านสามารถเตรียมตัวให้กรรมการโดยดาเนินการดังต่อไปนี้
⚫ แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการทีก
่ าลังดาเนินอยูแ่ ละเป้ าหมาย
⚫ จับคู่กรรมการใหม่กบ
ั กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
⚫ ส่งเสริมการสื่อสารของผูท
้ ท่ี างานเหมือนกันในสโมสรอื่นๆ
⚫ แจ้งรายการกิจกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค
⚫ แบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ
ค้นหาและแบ่งปั นความคิดเห็นในการส่งเสริมสมาชิกภาพกับโรแทเรียนทัวโลกโดยเข้
่
าร่วม Discussion Group
ในหัวข้อ Membership Best Practices ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพื่อทาให้เกิดผลกระทบ
สูงสุดทัง้ สโมสร การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ทีจ่ ะได้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง

การกาหนดเป้ าหมาย
ในบทบาทของท่าน ท่านต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าคณะกรรมการได้กาหนดเป้ าหมายและทางานบรรลุเป้ าหมาย
ประจาปี ซง่ึ สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสร ท่านจะกาหนดเป้ าหมายร่วมกับนายกรับเลือกและผูน้ าสโมสร
รับเลือกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจาปี (District Training Assembly) นายกหรือเลขานุการสามารถใส่
เป้ าหมายที่ Rotary Club Central
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เป้ าหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต้องมันใจว่
่ าเป้ าหมายประจาปี ของท่านแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของ
สโมสร เป้ าหมายควรจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีส่วนร่วม วัดผลได้ ท้าทาย สามารถประสบความสาเร็จได้ และ
มีกาหนดเวลาชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สโมสรของเราจะมีสมาชิกสตรีเพิม่ ขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ภายในสิ้นปี)

แผนปฏิ บตั ิ การ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการของท่านเพื่อสร้างแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ก็คอื ความต่อเนื่องของขัน้ ตอนเล็กๆ ที่
จาเป็ นในการบรรลุเป้ าหมายประจาปี แต่ละเป้ าหมาย ทุกขัน้ ตอนจะต้อง:
⚫ กาหนดว่าใครจะรับผิดชอบดาเนินการ
⚫ ระบุวน
ั ครบกาหนด
⚫ ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและความสาเร็จอย่างไร
⚫ พิจารณาทรัพยากรทีม
่ อี ยูแ่ ละหาทรัพยากรทีต่ อ้ งการให้ได้
⚫ ประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอและปรับเป้ าหมายตามความจาเป็ น

การให้แรงจูงใจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบส่วนหนึ่งในฐานะประธาน คือ ทาให้กรรมการของท่านมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จงจาไว้ว่า
กรรมการของท่านเป็ นอาสาสมัคร สิง่ ทีจ่ งู ใจโดยทัวไปได้
่
แก่:
⚫ ความมันใจว่
่ าเป้ าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสาเร็จได้ และจะเป็ นประโยชน์แก่สโมสร
และชุมชน
⚫ โอกาสในมิตรภาพและการเป็ นเครือข่าย
⚫ งานทีม
่ อบหมายให้ตอ้ งใช้ความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคน
⚫ ความพยายามทีจ
่ ะทาให้งานของคณะกรรมการมีความสนุกสนาน

งบประมาณ
ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านต้องทางานร่วมกับประธานคณะกรรมการและเหรัญญิกสโมสรทีจ่ ะหมดวาระ
เพื่อกาหนดว่าคณะกรรมการของท่านต้องการเงินทุนอะไรบ้าง และขอให้รวมการเงินนัน้ อยูใ่ นงบประมาณ
ของสโมสร กิจกรรมการหาทุนใดๆ ทีว่ างแผนเอาไว้แล้วต้องรวมอยูใ่ นงบประมาณด้วย
ท่านต้องดูแลเงินทุน ธุรกรรมการเงินและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ ระมัดระวังสถานการณ์
งบประมาณตลอดเวลา การประชุมกับเหรัญญิกของสโมสรอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้
ทันทีเมือ่ มีปัญหาเกิดขึน้
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คาถามเพือ่ การอภิปราย
ในการอบรมภาคประจาปี
การอบรมภาคประจาปี เป็ นโอกาสอันดียงิ่ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ าสโมสรรับเลือกคนอื่นๆ
คาถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรียมตัวสาหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรมีอะไรบ้าง? และหน้าทีข่ องท่านในฐานะประธาน
มีอะไรบ้าง?

คณะกรรมการของท่านจะสนับสนุ นแผนกลยุทธ์ของสโมสรอย่างไร?

คณะกรรมการสมาชิกภาพจะดึงดูดสมาชิกใหม่ได้อย่างไร?

คณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรจะทาให้สมาชิกมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง?

ท่านจะมันใจได้
่
อย่างไรว่าสมาชิกใหม่ได้รบั ข่าวสารและมีส่วนร่วม?

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบ้างให้กรรมการ และจะสนับสนุนพวกเขาอย่างไร?
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สร้างประสบการณ์ในการ
มีสว่ นร่วมกับสโมสร
ควรสร้างประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมกับสโมสรเพื่อทาให้สมาชิกมีส่วนเกีย่ วข้องและติดต่อเชื่อมโยงอยู่
เสมอ เริม่ ต้นด้วยการประเมินสโมสรของท่านโดยใช้เครื่องมือ เช่น การตรวจสอบสถานภาพของสโมสร
โรตารี (Rotary Club Health Check) และการสารวจความพึงพอใจของสมาชิก (Member Satisfaction
Survey) แล้วจึงบ่งชีก้ ารเปลีย่ นแปลงทีส่ โมสรของท่านต้องการจะทาและทางานร่วมกับผูน้ าเพื่อดาเนินการ
งานศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่าสโมสรจะสามารถดึงดูดความสนใจของสมาชิกใหม่ได้ดกี ว่าและทาให้สมาชิก
ปั จจุบนั มีส่วนร่วมได้ดกี ว่า หากพวกเขามีอสิ ระในเรือ่ งความยืดหยุน่
ใช้รายงานสมาชิกภาพที่ Rotary Club Central เพื่อดูแนวโน้มสมาชิกภาพของสโมสรและกาหนดว่าจะ
มุง่ เน้นความพยายามไปในเรือ่ งใด
พิจารณาทางเลือกเหล่านี้เพื่อความยืดหยุ่น:
⚫ ลดความถีข
่ องการประชุม เพียงแต่ตอ้ งมันใจว่
่ าต้องประชุมในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 2 ครัง้ ต่อเดือน
⚫ ตรวจสอบว่า วัน เวลา และความถีข
่ องการประชุมในปั จจุบนั เหมาะกับสมาชิกสโมสรส่วนใหญ่
หรือไม่ หากไม่เหมาะสมควรทาการเปลีย่ นแปลง
⚫ นับโครงการบาเพ็ญประโยชน์หรืองานทางสังคมเป็ นเสมือนการประชุม
⚫ เลือกว่าจะประชุมโดยการพบปะกันหรือออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว หรือเปลีย
่ นแปลงระหว่าง
ออนไลน์และการประชุมแบบพบปะกัน หรือใช้ทงั ้ สองรูปแบบในเวลาเดียวกัน (เช่น สมาชิกอาจจะ
ร่วมประชุมแบบพบปะกันผ่านการพูดคุยทางวิดโี อแช็ท)
⚫ พิจารณาประเภทสมาชิกทีแ
่ ตกต่างกันว่าอาจจะเป็ นผลดีต่อสโมสรของท่านหรือไม่ สารวจดูตวั เลือก
เช่น สมาชิกภาพแบบครอบครัว (Family) แบบจูเนียร์ (Junior) หรือแบบองค์กร
(Corporate)
ท่านสามารถกาหนดนโยบายเกีย่ วกับค่าบารุง การเข้าประชุม หรือความคาดหวังในการบาเพ็ญ
ประโยชน์สาหรับแต่ละประเภทได้ ตราบเท่าที่สโมสรรายงานบุคคลเหล่านี้เป็ นสมาชิกสามัญ และ
เก็บค่าบารุงสมาชิกโรตารีสากลจากพวกเขา
⚫ เสนอสมาชิกภาพซ้อนสาหรับโรทาแรคเทอร์ซง
่ึ มีคุณสมบัตเิ ป็ นสมาชิกของโรตารี สโมสรของท่าน
สามารถเปลีย่ นแปลงข้อบังคับเพื่อผ่อนคลายข้อกาหนดในการเข้าประชุม หรือลดค่าธรรมเนียม
สาหรับสมาชิกเหล่านี้หากต้องการ
เหนือสิง่ อื่นใด จงมีความคิดสร้างสรรค์และสนุกสนาน! ทางานร่วมกับนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหาร
จัดการสโมสรเพื่อพัฒนาการประชุมสโมสรทีม่ คี วามยืดหยุน่ และสมาชิกมีส่วนร่วม ดูเพจ Club Flexibility ที่
My Rotary เพื่อเริม่ ต้น และดูความคิดเห็นเพิม่ เติมจากเอกสารเป็ นสโมสรทีต่ ่นื ตัวอยูเ่ สมอ: แผนผูน้ าสโมสร
ของท่าน (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan)
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ตารางข้างล่างนี้ให้ตวั อย่างรูปแบบการประชุมและตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างรูปแบบการประชุมสโมสร
การประชุมปกติ
งานกิ จกรรมสังคม
• ให้เวลาสมาชิ กแบ่งปันความคิ ดเห็นในการทาให้
ชุมชนดีขนึ้
• ใช้เวลาประชุมในการวางแผนกิ จกรรมและ
โครงการต่างๆ
• เสนอให้สมาชิ กมีทางเลือกที่จะมีส่วนร่วมโดยสมัคร
ใจ หากเขาไม่สามารถจะมาประชุมด้วยตนเอง
• ให้สมาชิ กได้พดู คุยเกี่ยวกับตนเองแทนที่จะจัดให้มี
ผูบ้ รรยาย
• จัดให้แต่ละการประชุมมีประเด็นหลัก (Theme) ที่
แตกต่างกัน
• หมุนเวียนสถานที่ประชุม
• จัดให้การรับประทานอาหารเป็ นทางเลือก
• แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นเกี่ยวกับธุรกิ จโรตารี
ในช่วงครึง่ แรกของการประชุม และใช้ช่วงหลัง
สาหรับกิ จกรรมที่สนุกสนาน
• เชิ ญสมาชิ กที่คาดหวังให้พดู คุยในฐานะที่เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญธุรกิ จในหัวข้อที่เกี่ยวกับโครงการของ
ท่าน

• จัดให้มีการประชุมหารืออย่างเป็ นกันเองประจาปี
เพื่อให้ได้สนุกสนานและแสดงผลงานที่ได้ทาในปี
ที่ผา่ นมา
• ประชุมเดือนละหนึ่ งครังที
้ ่รา้ นอาหารหรือสถานที่
พบปะสังสรรค์
• วางแผนงานกิ จกรรมและการท่องเที่ยวซึ่งรวมถึง
สมาชิ กในครอบครัวและโรทาแรคเทอร์ตลอดทัง้
ปี
• เฉลิ มฉลองเหตุการณ์สาคัญส่วนตัวและโอกาส
พิ เศษอื่นๆ ที่สาคัญของสมาชิ ก

การอบรมและการเป็ นเครือข่าย

โครงการบาเพ็ญประโยชน์

• จัดประชุมการเป็ นเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์
และไมตรีจิตซึ่งกันและกัน
• จัดงานการเป็ นเครือข่ายกับผูม้ ีวิชาชีพด้านธุรกิ จใน
ชุมชนเพื่อให้สโมสรเป็ นที่รจู้ กั มากขึน้ เพือ่ นา
สมาชิ กใหม่เข้ามาและเพื่อสร้างการเป็ นเพื่อนผูร้ ว่ ม
โครงการที่อาจจะเป็ นไปได้
• วางแผนงานอบรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะการเป็ นผูน้ า
ของสมาชิ ก หรือสอนทักษะความชานาญใหม่ๆ ซึ่ง
จะช่วยพวกเขาในการดาเนิ นโครงการ

• เป็ นเพื่อนร่วมโครงการกับองค์กรอื่นเพื่อขยาย
ขอบเขตการทางานสู่ภายนอก
• ทาให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิ กมีส่วนร่วมในกิ จกรรมที่พวก
เขามีความสนใจอย่างจริงจัง
• สร้างสรรค์โอกาสในการทางานอาสาสมัครใน
ชุมชนร่วมกันอย่างสมา่ เสมอ และพูดคุยถึง
ประสบการณ์ในการประชุมหลังจากนัน้
• ขอให้สมาชิ กใหม่หรืออายุน้อยเสนอและเป็ นผูน้ า
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ โดยมีสมาชิ กที่มี
ประสบการณ์เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
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ทาให้สมาชิกมีส่วนร่วม
การรักษาสมาชิกเป็ นเรือ่ งทีม่ ลี าดับความสาคัญสูงสุดของทุกสโมสร ดังนัน้ การทีส่ มาชิกลาออกจึงอาจจะ
เป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะต้องเผชิญ แต่ความเข้าใจว่าเหตุใดและในจุดใดทีส่ มาชิกลาออกจะช่วยให้ท่านสามารถ
ปรับปรุงความพยายามในการมีส่วนร่วมและทาให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ ท่านสามารถเริม่ ต้น
โดยการทบทวนรายงาน ความเป็ นไปได้และการเติบโตของสมาชิก (Member Viability and Growth) เพื่อดู
อัตราการรักษาสมาชิกในปั จจุบนั ของสโมสร และ Membership Termination Profile เพื่อกาหนดว่าเหตุใด
และเมือ่ ใดทีส่ มาชิกลาออก หารายงานทัง้ สองชุดได้ท่แี ท็ป Club Reports ที่ My Rotary
งานศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่าสมาชิกลาออกด้วยเหตุผลต่างๆ ตามระยะเวลาของการเป็ นสมาชิก ต้องมันใจ
่
ว่าทาให้สมาชิกของท่านมีส่วนร่วมในทุกช่วงเวลา:
ปี แรก
⚫ ต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าประสบการณ์ของสโมสรเหมาะกับความคาดหวังทีท่ ่านตัง้ ไว้
⚫ นาเสนอโปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ทม
่ี รี ะบบ
1-2 ปี
⚫ จับคู่สมาชิกกับกิจกรรมหรือโครงการบาเพ็ญประโยชน์ทท
่ี าให้พวกเขาสนใจอย่างแท้จริง
⚫ ทาให้พวกเขามีส่วนร่วมในคณะกรรมการ
3-5 ปี
⚫ ให้โอกาสในการเป็ นผูน
้ า
⚫ ขอให้เป็ นพีเ่ ลีย
้ง
6-10 ปี
⚫ สนับสนุ นให้มส
ี ่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมของภาค
⚫ ใช้ความชานาญของพวกเขาในโครงการ กิจกรรม และการเป็ นผูน
้ า
10 ปี
⚫ สอบถามความคิดเห็นของพวกเขาในการทาให้สโมสรเกิดพลัง
เรียนรูเ้ พิม่ เติมด้วยเครือ่ งมือประเมินในหัวข้อการปรับปรุงการรักษาสมาชิกของท่าน (Improving Your
Member Retention)
ทางานร่วมกับผูน้ าสโมสรคนอื่นๆ เพื่อ:
⚫ สัมภาษณ์สมาชิกทีล
่ าออกและใช้เอกสารเข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกจึงลาออก: การสารวจการลาออก
(Understanding Why Members Resign: Exit Survey) เพื่อบ่งชีป้ ระเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อการรักษา
สมาชิก
⚫ จัดการสารวจความพึงพอใจของสมาชิก (Member Satisfaction Survey) เพื่อเก็บข้อมูลจากสมาชิก
⚫ รวบรวมผลจากการสารวจความพึงพอใจเข้าไว้ในแผนกลยุทธ์ของสโมสร
⚫ ยกย่องสมาชิกในความพยายามในสโมสร
⚫ กาหนดและติดตามเป้ าหมายสมาชิกภาพที่ Rotary Club Central
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แผนสมาชิกภาพของท่าน
แผนสมาชิกภาพของท่านซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของสโมสร ให้ภาพรวมเป้ าหมายของสโมสรและ
กลยุทธ์ในการดึงดูดสมาชิกใหม่ และทาให้สมาชิกปั จจุบนั มีส่วนร่วม ควรทางานกับผูน้ าสโมสรของท่านเพื่อ
พัฒนาแผนซึง่ มีขนั ้ ตอนต่างๆ เหล่านี้:
1. บ่งชีจ้ ดุ แข็งและจุดอ่อนของสโมสรโดยใช้เครือ่ งมือเหล่านี้
ตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check)
ส่งเสริมประสบการณ์ของสโมสร: การสารวจความพึงพอใจของสมาชิก (Enhancing the Club
Experience: Member Satisfaction Survey)
รายงานสมาชิกภาพที่ My Rotary
แนวโน้มสมาชิกภาพที่ Rotary Club Central
2. จินตนาการว่าสโมสรของท่านต้องการจะอยูท่ ใ่ี ดใน 3 - 5 ปี ทาให้สมาชิกทุกคนมีส่วนเกีย่ วข้องใน
กระบวนการนี้เพื่อให้เกิดความรูส้ กึ รับผิดชอบในสโมสร และจูงใจให้บรรลุเป้ าหมายของสโมสร
3. กาหนดคุณลักษณะ 5 ประการทีท่ ่านต้องการเห็นในสโมสรของท่านในเวลา 3 - 5 ปี
4. ร่างถ้อยแถลงวิสยั ทัศน์หนึ่งประโยคซึง่ จะทาให้เห็นว่าสโมสรของท่านมีความแตกต่างจากสโมสรบาเพ็ญ
ประโยชน์อ่นื ๆ ในชุมชน หากมีอยูแ่ ล้ว ให้ปรับถ้อยแถลงวิสยั ทัศน์ให้ดขี น้ึ
5. ทบทวนเป้ าหมายสมาชิกภาพ 3 ลาดับแรกที่ Rotary Club Central
6. กาหนดว่าเป้ าหมายเหล่านัน้ ยังคงสนับสนุนวิสยั ทัศน์ของสโมสรหรือไม่ หรือท่านต้องการเป้ าหมายใหม่
หรือไม่ พัฒนาเป้ าหมายสมาชิกภาพประจาปี และระยะยาวเพื่อให้สนับสนุนวิสยั ทัศน์ของท่าน
7. สร้างแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ร่างขัน้ ตอนในการสรรหาและรักษาสมาชิกจากเอกสารทาให้
สมาชิกภาพมีความเข้มแข็ง-สร้างแผนพัฒนาสมาชิกภาพของท่าน (Strengthening Your Membership:
Creating Your Membership Development Plan)

ทาให้สมาชิกภาพมีความหลากหลาย
สมาชิกภาพของสโมสรควรจะแสดงถึงชุมชน การทาให้มนใจว่
ั ่ ามีวชิ าชีพ อายุ เพศ และชาติพนั ธุ์ ที่
แตกต่างกันอยูใ่ นสโมสรจะส่งเสริมภาพลักษณ์โดยรวม ซึง่ จะช่วยให้สโมสรดึงดูดและรักษาสมาชิกใหม่
ด้วยการมีสมาชิกภาพทีห่ ลากหลาย สโมสรจะได้รบั ประโยชน์จากประสบการณ์และความรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ
อย่างกว้างขวาง ซึง่ จะช่วยให้สโมสรดาเนินความพยายามในการบาเพ็ญประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ควรค้นหาดูว่าการส่งเสริมความหลากหลายจะดึงดูดสมาชิกใหม่และสร้างการเปลีย่ นแปลงในทางที่
ดีในชุมชนได้อย่างไรจากเอกสารทาให้สมาชิกภาพมีความหลากหลาย (Diversifying Your Membership)
และเป็ นผูแ้ ทนผูม้ วี ชิ าชีพในชุมชนของท่าน (Representing Your Community’s Professions) ใช้เครือ่ งมือ
การประเมินเหล่านี้เพื่อสารวจสมาชิกสโมสรและเปรียบเทียบข้อมูลประชากรของสมาชิกกับข้อมูลประชากร
ของชุมชน
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นโยบายของโรตารีหา้ มมิให้มกี ารจากัดสมาชิกภาพในสโมสรโรตารีในเรือ่ งเพศ เผ่าพันธุ์ สีผวิ เชือ้ ชาติ
หลักความเชื่อ ชาติกาเนิด หรือรสนิยมทางเพศ ดูขอ้ บังคับโรตารีสากล ข้อ 4.070

จัดทาภาพลักษณ์ของสโมสรให้ดีขึ้น
ทางานร่วมกับคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรเพื่อตัดสินใจวิธกี ารทีจ่ ะสร้างแบรนด์ของ
สโมสร ควรพิจารณาเรือ่ งเหล่านี้
⚫ ต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าการประชุมสโมสรเป็ นไปตามความคาดหวังทีท่ ่านกาหนดไว้ในการสื่อสารของ
สโมสร ภาพลักษณ์ของสโมสรทีต่ ่นื ตัวอยูเ่ สมอจะไม่ส่งเสริมสมาชิกภาพหากไม่ได้สะท้อนถึงความ
เป็ นจริง
⚫ แจ้งสมาชิกของท่านอีกครัง้ หนึ่งว่าพวกเขาเป็ นผูแ
้ ทนของสโมสรและทุกสิง่ ทีพ่ วกเขาทานามาซึง่
ภาพลักษณ์ของสโมสร กิจกรรมภายนอกโรตารีเป็ นโอกาสหนึ่งทีจ่ ะดึงดูดสมาชิกใหม่และส่งเสริม
วัฒนธรรมของสโมสร
⚫ ปรับปรุงเพจในโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์และบล็อกของสโมสรให้เป็ นปั จจุบน
ั เพื่อให้น่าสนใจมากขึน้
ทาให้มนใจว่
ั ่ าหาข้อมูลการติดต่อกับสโมสรได้ง่าย ควรดูความคิดเห็นในการจัดทาเว็บไซต์ท่ี
Quick Start Guide for Club Websites และดาวน์โหลดกราฟฟิ คพร้อมทัง้ แบนเนอร์ต่างๆ ได้จาก
Brand Center ของโรตารี

ดึงดูดสมาชิกใหม่
เหตุผลสาคัญสูงสุดสองประการทีใ่ นการเข้าร่วมกับโรตารีคอื เพื่อพบปะกับคนใหม่ๆ และมีส่วนเกีย่ วข้องกับ
ชุมชน สโมสรของท่านจะพยายามเข้าถึงสมาชิกทีค่ าดหวังได้อย่างไร
สมาชิกใหม่จะให้ความคิดเห็นและพลังใหม่ๆ การสนับสนุนความพยายามในการบาเพ็ญประโยชน์ทม่ี ากขึน้
และความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเป็ นผูน้ าในอนาคต ซึง่ ทัง้ หมดนี้ช่วยทาให้มนใจในความส
ั่
าเร็จระยะยาวของสโมสร
ทางานร่วมกับนายกสโมสรและคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อทดลองความคิดเห็นใหม่ๆ ในการดึงดูดสมาชิก
⚫ ทาโครงการทีม
่ นี วัตกรรมซึง่ ก่อให้เกิดความสนใจในชุมชนหรือสนองตอบความต้องการเร่งด่วน
⚫ ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรโดยการใช้ส่อ
ื ทางสังคม การตลาดแบบขายตรง และผูส้ ่อื ข่าวในท้องถิน่
⚫ มุง
่ เป้ าหมายไปยังสมาชิกของกลุ่มหรือผูม้ วี ชิ าชีพทีย่ งั ไม่มผี แู้ ทนในสโมสรของท่าน
⚫ ติดต่อกับศิษย์เก่าโรตารี
⚫ เชิญสมาชิกทีค
่ าดหวังมาร่วมในงานกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
⚫ ปรับปรุงแผ่นพับของสโมสรให้เป็ นปั จจุบน
ั อยูเ่ สมอ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผทู้ ม่ี าเยือนในการประชุม
สโมสร
⚫ จัดงานกิจกรรมสมาชิกทีค
่ าดหวัง และใช้การนาเสนอเรื่อง Discover Rotary
⚫ ส่งเสริมให้มร
ี างวัล เช่น Rotary Global Rewards ซึง่ ให้ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษแก่สมาชิก พร้อม
ทัง้ โอกาสในการคืนกลับให้แก่โรตารีดว้ ย
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ในขณะทีท่ ่านพัฒนาแผนสมาชิกภาพ ควรใช้รายการตรวจสอบของคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร
(Club Membership Committee Checklist) เพื่อช่วยในการ:
⚫ บ่งชีจ
้ ดุ แข็งของสโมสรและหาสมาชิกมุง่ หวัง
⚫ แนะนาสมาชิกมุง
่ หวังมาสู่โรตารีและสโมสรของท่าน
⚫ เชิญสมาชิกมุง
่ หวังมาร่วมงานกิจกรรม
⚫ ทาให้สมาชิกใหม่มส
ี ่วนร่วมในสโมสร
ใช้เอกสารแนะนาสมาชิกใหม่ให้รจู้ กั โรตารี (Introducing New Members to Rotary) เพื่อสร้างโปรแกรมการ
ปฐมนิเทศสมาชิกมุง่ หวังและสมาชิกใหม่ของสโมสร

ใช้ประโยชน์ จากผูต้ ิ ดต่อส่วนตัว
สมาชิกสโมสรในปั จจุบนั เป็ นทรัพย์สนิ สาคัญทีส่ ุดในการหาสมาชิกทีค่ าดหวัง ควรทางานร่วมกับสมาชิกเพื่อ
พัฒนากลุ่มผูส้ มัครและพิจารณาว่าจะแนะนาพวกเขามาสู่สโมสรได้อย่างไร ใช้เอกสารการหาสมาชิกใหม่:
แบบฝึกหัดสมาชิกทีค่ าดหวัง (Finding New Club Members: A Prospective Member Exercise) เพื่อจัดการ
อภิปราย

ใช้ Leads ในระบบออนไลน์
ในแต่ละปี โรตารีสากลได้รบั การสอบถามในระบบออนไลน์ถงึ 18,000 ครัง้ จากผูท้ ส่ี นใจเข้าร่วมในสโมสร
ท้องถิน่ โรตารีจะคัดกรองพวกเขาและมอบหมายให้แก่ภาค หลังจากนัน้ ภาคจะมอบหมายให้แต่ละบุคคล
หรือ Member Lead แต่ละคนให้แก่สโมสรในพืน้ ทีซ่ ง่ึ คาดว่าจะมีความเหมาะสม
ท่านจะได้รบั การแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมกับนายกและเลขานุการสโมสรเมือ่ สมาชิกทีค่ าดหวังเหล่านี้ถูก
มอบหมายให้แก่สโมสรของท่าน ดูขอ้ มูลของผูส้ มัครเหล่านี้ได้จากเพจ Club Administration ที่ My Rotary
ตัดสินใจว่าใครจะเป็ นผูจ้ ดั การ Member Lead ของสโมสร ต้องมันใจว่
่ าบุคคลผูน้ ้ตี ดิ ตามทันทีโดยการติดต่อ
กับสมาชิกทีค่ าดหวังหรือขอให้ภาคมอบหมายให้แก่สโมสรอื่น หากพวกเขาไม่เหมาะกับสโมสร เป็ นเรือ่ ง
สาคัญยิง่ ทีจ่ ะต้องทาให้เกิดความประทับใจทีด่ แี ก่ผสู้ มัครทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมในโรตารี ดู
คาแนะนาในเอกสารสร้างสรรค์ประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่สมาชิกทีค่ าดหวัง (Create a Positive Experience for
Prospective Members)

อุปถัมภ์สโมสรใหม่
สโมสรใหม่มกั จะก่อตัง้ เมือ่ สมาชิกในสโมสรทีม่ อี ยูแ่ ล้วต้องการประชุมในเวลาทีแ่ ตกต่างออกไป หรือให้ความ
สนใจกับกิจกรรมประเภทอื่น ซึง่ ทางเลือกทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้จะช่วยดึงดูดสมาชิกทีค่ าดหวังซึง่ หลายๆ คนกาลังจัด
พันธสัญญาในเรือ่ งของงานและครอบครัวให้สมดุลและมีความสนใจทีห่ ลากหลาย
หากท่านรูส้ กึ ว่าชุมชนสามารถสนับสนุนสโมสรโรตารีใหม่ได้ ควรติดต่อกับผูว้ ่าการภาคและคณะกรรมการ
สมาชิกของภาคเกีย่ วกับขัน้ ตอนต่อไป
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หากสโมสรของท่านอุปถัมภ์สโมสรโรตารีใหม่ คณะกรรมการของท่านสามารถ
⚫ ช่วยในการก่อตัง้ สโมสรใหม่
⚫ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมและโครงการของสโมสรใหม่
⚫ ทาหน้ าทีป
่ ระสานงานกับผูว้ ่าการภาคในช่วงปี แรกของสโมสร
⚫ เป็ นพีเ่ ลีย
้ งสโมสรใหม่อย่างน้อยหนึ่งปี หลังวันก่อตัง้ (Charter date)
ข้อกาหนดในการอุปถัมภ์สโมสรโรตารีใหม่ คือ
⚫ ยินยอมทีจ
่ ะเป็ นพีเ่ ลีย้ งสโมสรใหม่อย่างน้อยหนึ่งปี
⚫ เป็ นสโมสรทีม
่ สี ถานะทางการเงินดีกบั โรตารีสากล
⚫ มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 25 คน
⚫ ดาเนินโปรแกรมบาเพ็ญประโยชน์อย่างสมดุล
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมจากเอกสารวิธอี ุปถัมภ์สโมสรโรตารีใหม่ในพืน้ ทีข่ องท่านได้จากเว็บไซต์ หรือติดต่อกับผูว้ ่า
การภาคหรือคณะกรรมการสมาชิกของภาค
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