
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสุขภาพ 
สโมสรโรตารี  

 

 
 

เช่นเดียวกับการไปพบแพทย์เปน็ประจ าจะช่วยให้เราสามารถบง่ชี้ความเส่ียง
ด้านสุขภาพก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องร้ายแรง การตรวจสุขภาพสโมสรจะชว่ยหา
สาเหตุของเร่ืองราวที่เป็นปัญหาและแนะน าการเยียวยาได ้

การใชแ้บบตรวจสุขภาพนี้ ท่านจะต้องท าไปทีละขั้นตอนเพื่อดูแลรักษาสภาพที่
แข็งแรงของสโมสร และรักษาคณุค่าของสโมสรเอาไว้เพื่อสมาชกิและชุมชน 

ใส่เคร่ืองหมาย ✓ ในช่องหน้าข้อความที่พจิารณาแล้วว่าเป็นความจริง แล้วจึง
ปฏิบัติการเยียวยาตามค าแนะน าเก่ียวกับเร่ืองที่เป็นปญัหา (ซึ่งท่านได้บ่งชี้) 



ประสบการณ์ในสโมสร (YOUR CLUB EXPERIENCE) 

2   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

 

 

 
สมาชิกทีม่ีประสบการณ์ดีๆ ในโรตารีมักจะอยู่กับสโมสรต่อไปเรือ่ยๆ และตอบแทนโดยการสร้างประสบการณ์โรตารีที่ดีให้แกผู่้อืน่เพราะ
ความศรทัธาเป็นส่ิงทีแ่พร่ขยายออกไปได้ง่าย หากสมาชิกสโมสรมีความพอใจอย่างแทจ้ริงทีไ่ด้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสร ท่านไดอ้ยู่บน
เส้นทางที่ถูกต้องแล้ว ประสบการณ์ของท่านมิไดห้มายรวมเพียงการประชุมสโมสรหรือกจิกรรมอืน่ๆ แต่ยงัหมายถงึการที่ท่านไดต้ิดต่อ
สัมพันธ์และความภาคภูมใิจในผลงานของโรตารี 
 

 

ฉันรอคอยที่จะเข้าร่วมประชุมสโมสร 
 

โปรแกรมการประชมุสโมสรตรงประเด็น น่าสนใจและมคีวามหลากหลาย 
 

เรามีผู้ที่คอยต้อนรับสมาชิกในการประชุม 
 

การประชุมมีการจัดการที่ดีและด าเนินการอย่างมืออาชีพ 
 

สมาชิกจะนั่งหมุนเวียนไปตามโต๊ะต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์เพื่อพบปะและพูดคุยกบัคนอื่นๆ  
 

สมาชิกบางคนในสโมสรเป็นเพื่อนสนิทของฉัน 
 

สมาชิกอ่ืนนอกเหนือจากผู้น าสโมสรมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมโรตารีระดับภาคและระดับสากล 
 

สมาชิกส่วนใหญต่ระหนักถึงความก้าวหน้าในการขจัดโปลิโอของโรตารี และรู้สึกภาคภมูใิจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ 
 

สมาชิกบรจิาคให้มูลนธิิโรตาร ี
 

เราหาทุนในแนวทางที่ท าให้สมาชิกบริจาคในส่ิงที่เขาต้องการ 
 

เรายกย่องสมาชิกของสโมสรหรอืชุมชนอย่างน้อยเดือนละหนึง่ครั้ง 
 

ฉันมีการติดต่อสัมพันธ์กบัต่างประเทศผ่านโรตาร ี
 
สโมสรของเราลองท าส่ิงใหม่ๆ (กิจกรรม วิธีปฏบิัติและรูปแบบของการประชุม การบ าเพ็ญประโยชน์ งานสังคม เป็นต้น)           
เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของสมาชิก 

 
 

ดูการวินิจฉัย 
ในหน้าต่อไป 



การวินิจฉัย (PROGNOSIS) 

3   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตาร ี
 

 

 

 

 
 

ในขณะที่สมาชิกบางคนลาออกด้วยเหตผุลด้านการคมนาคม สมาชิกหลายคนลาออกด้วยเหตุผลที่ว่าขาดการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมของ
สโมสรที่ไมม่ีความยืดหยุ่นหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดน้ีมผีลกระทบต่อประสบการณ์ของสมาชิก หากสมาชกิไม่มี
ประสบการณ์ที่ดี สโมสรจะมีความเส่ียงทีจ่ะสูญเสียสมาชิกเหล่านั้น ดูข้อที่ยังไม่ไดใ้ส่เคร่ืองหมาย ✓ และพิจารณาด าเนินการตาม
ค าแนะน าเหล่านั้น รวมทั้งค าแนะน าดังต่อไปนี ้

 

 

 

  เรื่องที่เป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

การประชุมสโมสร เปล่ียนรูปแบบ (format) หรือสไตล์การประชุม ดูคูม่ือเป็นผู้น าสโมสรของท่าน : 
นายกสโมสร (Lead Your Club : President) บทที่ 2 และคู่มือเป็นสโมสรที่ตื่นตัว
อยู่เสมอ (Be a Vibrant club) ในหัวข้อเรื่อง “ข้อคิดเห็นที่ควรลองท า” 

 
ค้นหาสิ่งที่สมาชิกต้องการโดยการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของสมาชิก 
(Member Satisfaction Survey) แล้วจงึให้พวกเขามีประสบการณ์เหล่านั้น 

 
พัฒนาทักษะการเป็นผู้น าในหมูผู่้น าสโมสรและสมาชิกโดยการจดัการอบรมทักษะ
การเป็นผู้น า (Leadership Skills Training) 

 

ประสบการณ์โรตารีเหนือระดับสโมสร  อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์หรือโรทาแรคท์ จัดงานไรลา ให้ทุนการศึกษาหรือ
เร่ิมต้นโครงการแลกเปลี่ยน 

 
 เข้าร่วมชมรมมิตรภาพโรตารีหรือกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน 

 
 ส่งเสริมงานระดับภาคที่เปิดกว้างส าหรับสมาชิกทุกคน ลองให้ผูท้ี่เคยเข้าร่วมงานใน
อดีตบอกเล่าถึงประสบการณ์ 

 
 ส่งเสริมงานที่โรตารที าทัว่โลกคอื การขจัดโปลิโอ โดยการแสดงวิดีโอโรตารีส้ันๆ    
หรือแสดงโครงการต่างๆ ที่ Rotary Showcase ในระหว่างการประชุมสโมสร 

 



4   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

การบ าเพ็ญประโยชน์และงานสังคม (SERVICE AND SOCIALS) 
 

 

 

 
การมีส่วนร่วมในการบ าเพญ็ประโยชน์และมีความสนุกสนานไปกับสมาชิกอ่ืนๆ เป็นเหตุผลหลักที่โรแทเรียนเข้าร่วมและยังคงอยู่กับโรตารี 
สโมสรที่มีสุขภาพดีที่สุดจะมีกจิกรรมหลากหลาย และมแีนวทางต่างๆ ทีจ่ะให้สมาชิกมีส่วนรว่ม ลองจัดงานทางสังคมใหม่ๆ หรือหา
ประสบการณ์การบ าเพ็ญประโยชน์ที่ไม่เหมือนเดิมและดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสโมสร 

 

 
 

สโมสรของเราจัดงานชมุนุมพบปะอย่างสม่ าเสมอ (นอกเหนือจากการประชุมสโมสร) เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยและการเป็น
เครือข่าย 

 

สโมสรของเราส่งเสริมให้สมาชิกพาคู่ครองและครอบครวัมาร่วมในการประชุมและงานกิจกรรมของสโมสร 
 

สโมสรของเราใหโ้อกาสในการเป็นผู้น าแก่สมาชิกรวมทั้งการพฒันาด้านวิชาชีพ 

 

สโมสรของเราเชญิชวนโรทาแรคท์เทอร์ อินเทอร์แรคเทอร์ และนักเรียนในโครงการแลกเปล่ียนเยาวชนให้เข้าร่วมในการประชุม      
และมีความกระตือรือล้นในสโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์และการเป็นพี่เล้ียงสมาชิกของสโมสรเหล่านั้น 
 

สโมสรของเราอุปถมัภ์สโมสรโรทาแรคทห์รืออินเทอร์แรคท์ อปุถัมภห์รือเป็นเจ้าภาพนักเรยีนแลกเปล่ียน หรืออุปถัมภ์ผู้รว่มโปรแกรมไรลา 
 

เราปรึกษาหารือกับผู้น าชุมชนและสมาชิกชมุชนเพื่อพิจารณาความต้องการก่อนที่จะเลือกท าโครงการ 
 

เราเข้าไปด ูRotary Ideas เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นความคิดเห็นในการท าโครงการในระบบอินเตอร์เนต็ก่อนที่จะเลือกท าโครงการใหม่ๆ  

 

สโมสรของเรามีโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ที่ก าลังด าเนินการอยู ่
 

สมาชิกทุกคนสามารถให้ข้อมูลในการบ าเพ็ญประโยชนแ์ละกิจกรรมทางสังคม 

 

โครงการบ าเพญ็ประโยชนข์องสโมสรสอดคล้องกับเร่ืองที่เน้นความส าคัญของโรตารี (Rotary’s Areas of Focus) และแนวทางแห่งการบริการ 
 

สโมสรของเราสมัครขอรับหรือใช้เงินจากทุนสนับสนุนของโรตารีเพื่อท าโครงการบ าเพ็ญประโยชน์



5   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตาร ี
 

การวินิจฉัย (PROGNOSIS) 
 

 

 

 

 
 

สโมสรที่มโีอกาสในการบ าเพญ็ประโยชน์และโอกาสทางสังคมไม่เพียงพอ มีความเส่ียงที่จะสูญเสียสมาชิกซึ่งไม่รู้สึกว่าไดต้ิดต่อสัมพันธ์หรือ 
มีพลัง ข่าวดีคือข้อด้อยเหล่านี้สามารถทีจ่ะแก้ไขไดใ้นแนวทางทีส่นุกสนานและให้ผลตอบรับที่ดี ดูตารางที่ยงัไม่ไดใ้ส่เคร่ืองหมาย ✓ และ
พิจารณาด าเนินการตามค าแนะน าเหล่านั้น รวมทัง้ค าแนะน าดังต่อไปนี ้

 

    เรื่องที่เป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

โอกาสในการบ าเพ็ญประโยชน ์ อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์หรือโรทาแรคท์  จัดงานไรลา มอบ
ทุนการศึกษา เร่ิมโปรแกรมการแลกเปลี่ยน เข้ารว่มในกลุม่ปฏิบัติการ
โรแทเรียน หรือสนับสนุนศูนย์สันติภาพของโรตารี 

คุณภาพของโครงการ ใชเ้คร่ืองมอืในการประเมินชมุชน (Communities Assessment Tools) 
ค าแนะน าส าหรับทุน Global Grants (Guide to Global Grants) และ    
Rotary Ideas เพื่อปรับปรุงคุณภาพของโครงการ 

กิจกรรมทางสังคม  ให้สมาชิก 1 หรือ 2 คนรับผิดชอบในการจัดงานกจิกรรมทางสังคมตลอดทั้งปี
 

 เข้าร่วมชมรมมิตรภาพโรตารี

การเป็นผู้น า  จัดการอบรมผูน้ ำ (Leadership Training)



6   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

สมาชิก (MEMBERS) 

 

 

 
สโมสรที่มีสุขภาพดี คือสโมสรทีม่ีการเติบโตและมีการเปล่ียนแปลง การมีสมาชิกที่มมีมุมองและภูมิหลังที่หลากหลายจะเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดนวัตกรรมและท าให้สโมสรมคีวามเข้าใจในความต้องการของชุมชนในวงกว้างขึ้น ควรให้ความสนใจว่าสมาชิกมีความรู้สึกเก่ียวกับ
สโมสรอย่างไร การส ารวจแสดงให้เห็นว่าหนึง่ในเหตุผลธรรมดาที่สุดที่สมาชิกละทิง้สโมสรก็คือผูน้ าสโมสรไม่เปิดใจรับความคิดเห็นใหม่ๆ 
การท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมและให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับอนาคตของสโมสรจะท าให้ทั้งสโมสรและพันธะสัญญาของสมาชิกทีม่ี
ต่อโรตารมีีความเขม้แข็งมากขึ้น  
 

         สโมสรของเรามสีมาชกิเพิม่สทุธใินปีทีผ่่านมา  
 

สโมสรมสีมาชกิสตรเีพิม่สทุธใินปีทีผ่่านมา 
 
สโมสรมสีมาชกิอายุน้อยกว่า 40 ปีเพิม่สทุธ ิ
 
สโมสรพยายามหาสมาชกิจากผูม้วีชิาชพีในชมุชนทีย่งัไมม่ผีูแ้ทนในสโมสร 
 
สโมสรตดิต่อกบัศษิยเ์ก่าโรตาร ี(อดตีโรทาแรคเทอร ์นกัเรยีนแลกเปลีย่น ผูร้บัทุนสนัตภิาพ และผูม้สีว่นร่วมในโปรแกรมอื่นๆ    
ของโรตาร)ี 
 
สโมสรหาสมาชกิใหม่ทีเ่ป็นศษิยเ์ก่าโรตารอีย่างแขง็ขนั 
 
สโมสรหาสมาชกิใหม่ทีเ่ป็นผูม้วีชิาชพีทีเ่กษยีณอายุเมื่อเรว็ๆ นี้อย่างแขง็ขนั 
 
สโมสรรกัษาสมาชกิไดอ้ย่างน้อย 90% ในแต่ละปี 
 
อย่างน้อย 75% ของสมาชกิสโมสร มสีว่นร่วมในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีล่งมอืท า มบีทบาทผูน้ าหรอืบทบาททีไ่ดร้บัมอบหมายอื่นๆ 
 
สโมสรมกีระบวนการในการขอรบัขอ้มลูยอ้นกลบัจากสมาชกิ 
 
มผีูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหต้รวจสอบและตดิตาม Membership Lead ทีม่อบหมายใหแ้ก่สโมสร 
 
ผูม้าเยีย่มสโมสรจะถูกขอใหแ้นะน าตวัเองและไดร้บัเชญิกลบัมาอกี 
 
สมาชกิใหม่และสมาชกิในปัจจบุนัไดร้บัค าอธบิายและการสง่เสรมิในเรื่องผลประโยชน์ของสมาชกิ 
 
สมาชกิใหม่ไดร้บัการปฐมนิเทศและโอกาสในการมสีว่นรว่ม 
 
สมาชิกใหม่และสมาชิกทีม่ีประสบการณ์ถูกจับคู่เพื่อการให้ค าปรกึษา 
 
เราขอให้สมาชิกพูดในที่ประชุมเกี่ยวกับอาชีพหรือเรื่องราวที่พวกเขาสนใจ 



7   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตาร ี
 

การวินิจฉัย (PROGNOSIS) 
 

 

 

สโมสรที่มขี้อบกพร่องในเรื่องของสมาชิกภาพมีความเส่ียงที่จะกลายเป็นสโมสรที่ล้าหลัง ไม่กระตือรือร้นและมีคุณค่าน้อยลงส าหรับสมาชิก
และชุมชน อย่างไรก็ดี มีเครื่องมอืมากมาย ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจะให้ผลที่ดี ดูรายการที่ยงัไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และพจิารณา
ด าเนินการตามค าแนะน าเหล่านั้น รวมทัง้ค าแนะน าดังต่อไปนี ้
 

 
 

    เรื่องที่เป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

ความหลากหลายของสมาชกิ
ภาพ 

 ด าเนินการใหส้โมสรมคีวามหลากหลายโดยการใชคู้่มอื Diversifying Your Club : A 
Member Diversity Assessment (ท าใหส้โมสรมคีวามหลากหลาย : การประเมนิความ
หลากหลายของสมาชกิ) 

ความหลากหลายของวชิาชพี  ท าใหส้โมสรของท่านเป็นหน่วยเลก็ๆ ในชุมชนดว้ยคู่มอืผูแ้ทนด้ำนวิชำชีพในชุมชน : 
กำรประเมินประเภทอำชีพ (Representing Your Community’s Professions : A 
Classification Assessment)

สมาชกิภาพคงทีห่รอืลดลง  สรา้งแผนการพฒันาสมาชกิภาพดว้ยการใชคู้ม่อืกำรท ำให้สมำชิกภำพมีควำมเข้มแขง็ 
(Strengthening Your Membership)


 เช่ือมโยงกบั Membership Leads ทีส่โมสรไดร้บัมอบหมายโดยการใช ้How to Manage 

Membership Leads (ส ำหรบัสโมสร) และ ทรพัยำกรส ำหรบัสมำชิกท่ีมุ่งหวงั

 พุ่งเป้าหมายไปทีส่มาชกิทีค่าดหวงัโดยการใช ้Worksheet ค้นหำสมำชิกใหม ่
 
 แสดงใหส้มาชกิทราบถงึวธิกีำรเสนอช่ือสมำชิกใหมใ่นสโมสรและอธบิายว่าพวกเขา

อาจจะสง่ชื่อผูท้ีค่ำดหวงัซึง่มคีณุสมบตัไิปยงัสโมสรอื่น

สมาชกิลาออก  เริม่ตน้ดว้ยกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของสมำชิกภำพ (Member Satisfaction Survey)   
เพื่อสง่เสรมิประสบการณ์ของสมาชกิในปัจจุบนั


 เรยีนรูแ้ละปฏบิตัติามแนวโน้มโดยการใช ้Retention Assessment and Analysis

 ใชก้ำรส ำรวจเมื่อสมำชิกออกจำกสโมสร (Exit Survey) เพื่อใหเ้ขา้ใจว่าเหตุใดสมาชกิจงึ

ลาออก

 ท าใหส้มาชกิทีล่าออกไดรู้ว้่าพวกเขาสามารถกลบัเข้ำมำรว่มได้อีกครัง้หน่ึงหรอืย้ำย

สโมสรเมื่อมคีวามพรอ้ม

การปฐมนิเทศและความรูเ้กีย่วกบั
โรตาร ี

 จดัให้มีกำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ กำรพฒันำผูน้ ำ และโอกาสในการเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องที ่Learning Center ของโรตารี



8   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

ภำพลกัษณ์ (IMAGE) 
 

 

 

 
สโมสรโรตารทีี่มีความสนุกสนานและท าให้เกิดผลกระทบจะเป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น ภาพลักษณส์าธารณะในทางบวกชว่ยปรับปรุง
ความสัมพันธข์องสโมสรกับชมุชนและสมาชิกมุ่งหวงั เราจะต้องมั่นใจได้ว่าสโมสรได้เครดิตจากการบ าเพ็ญประโยชนท์ี่ท่านกระท า และ
แสดงให้เห็นว่าสโมสรสนองตอบความต้องการอย่างแทจ้ริงเพื่อเป็นการยืนยันคุณค่าของท่านในชุมชน 
 

 

 

เรามีการน าเสนอสโมสรในระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซตข์องสโมสรที่ดึงดูดสายตา มีเพจเฟสบุ๊ค หรือเพจส่ือทางสังคมอื่นๆ ที่อธิบาย
ถึงส่ิงที่สโมสรท า สมาชิกคือใครและประโยชน์จากการได้เป็นสมาชิก 
 
สโมสรของเรามีสมาชิกที่อุทิศตนเกี่ยวกับภาพลักษณ์สาธารณะและการเข้าถึงสาธารณชน 
 
สโมสรของเราปรากฏตัวในส่ือของชุมชนหลายครั้งในปทีี่ผ่านมา 
 
เราส่งเสริมสโมสรและโรตารีผา่นส่ือต่างๆ มากมายในชมุชน 
 
สโมสรของเราเชญิสมาชิกของสือ่ต่างๆ มาเพื่อใหข้่าวเกีย่วกับงานบ าเพ็ญประโยชน์ 
 
เอกสารที่เก่ียวกับสโมสรของเราเป็นไปตามแนวทางการจัดท าแบรนด์ที่เป็นปัจจุบันของโรตารี 
 
เราใช้เอกสารและเทมเพลท (Template) ของแบรนด์จาก Brand Center ของโรตาร ี
 
เราใช้ส่ือการตลาดที่จัดใหโ้ดยโรตารีสากล เช่น ประกาศบริการสาธารณะ วิดีโอ รูปภาพ และโลโก้ต่างๆ  
 
เราจัดแสดงป้ายโรตารีและธงโรตารีในที่ประชุม 
 
ชุมชนรับรู้ว่ามีสโมสรของเราอยูใ่นชมุชน 
 
เรามีแผ่นพับที่จัดท าให้เหมาะกบัสโมสรเพื่อมอบใหแ้ก่สมาชิกในชุมชนและโครงการต่างๆ 
 
เราใช้ Rotary Showcase เพื่อส่งเสริมงานที่ท าส าเร็จเรยีบร้อยแล้ว   

 

 



9   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตาร ี
 

การวินิจฉัย (PROGNOSIS) 
 

 

 

 
 

สโมสรที่ไมม่ีการแสดงตัวตนให้เห็นในชุมชนมีความเส่ียงที่จะท าประโยชน์ให้ชมุชนได้น้อย หรือถูกมองว่าไม่ไดท้ าอะไร โรตารีมทีรัพยากร
ต่างๆ ทีจ่ะชว่ยได ้ดูข้อที่ยงัไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และพิจารณาด าเนินการตามค าแนะน าเหล่านั้น รวมทั้งค าแนะน าดังต่อไปนี้ 

 

 

    เรื่องที่เป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

ความตระหนกัของชมุชน  ใช้ทรพัยากรต่างๆ ที่ Media Center ของโรตารี และใช้ทรพัยากรเหล่านั้นในส่ือของ
ชุมชน 

 
 วางแผนงานที่จะสร้างความตระหนักของชุมชนเกี่ยวกบัโรตารี ใช้แนวทางการจัด
งานกิจกรรมที ่Brand Center ของโรตาร ี

ส่ือที่ล้าสมัย  หาแผ่นพบัที่สามารถปรับให้เหมาะกับสโมสร และเอกสารเกี่ยวกับสมาชิกภาพได้ที่ 
Brand Center ของโรตาร ี 
 ด าเนินการตาม Voice and Visual Identity Guidelines ในการท าเอกสารต่างๆ   
ของสโมสร  
 ใช้ Rotary Images และ Rotary videos รวมทัง้รูปภาพต่างๆ ของสมาชิกใน
เอกสารของท่าน 

การน าเสนอในระบบออนไลน์  หาสมาชิกที่มคีวามรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างและจัดการเวบ็ไซตข์องสโมสร และเพจ
ส่ือทางสังคม 
 เข้าเรียนในหลักสูตรสื่อทางสังคมที่ Learning Center 
 ใช้ Rotary Images และ Rotary videos รวมทัง้รูปภาพและวิดโีอของสมาชิกเอง 
 แบ่งปันโครงการของท่านที่ Rotary Showcase

ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด  ค้นหาค าแนะน าในคู่มือ เป็นผู้น าสโมสรของท่าน : คณะกรรมการ
ประชาสมัพันธ์   (Lead Your Club : Public Relations Committee) และแต่งตั้ง
สมาชิกทีม่ีความเชีย่วชาญด้านการประชาสัมพันธ์เป็นกรรมการ

 
 ค้นหาผู้มวีิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดโดยการใช้แนวคิดจาก Finding 
New Club Members: A Prospective Member Exercise

 
 สร้างความช านาญด้านส่ือทางสังคมของท่านเองโดยการใช้เคร่ืองมือส่ือทางสังคม 
(Social Media) ที่ Brand Center ของโรตารี



10   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

งานและการด าเนินงาน (BUSINESS AND OPERATIONS) 

 

 

 
เมื่อสโมสรด าเนินงานด้วยความราบรื่น ท่านมักจะมีผู้น าที่ดีซึ่งมองอนาคตข้างหน้าของสโมสร ผูน้ าทั้งหลายเป็นผูแ้ต่งเสรมิปั้นสโมสร
ทั้งหมด และเป็นเรื่องส าคัญยิ่งทีจ่ะต้องมีผู้ทีม่ีความช านาญในต าแหน่งผู้น าเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาผู้น าจงึเป็นวิธหีนึ่งที่จะเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้สโมสร 

 
 
 

เรามีแผนกลยุทธ์ส าหรับสโมสรที่ปรับให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 
เรามีเป้าหมายประจ าปีและใส่ขอ้มูลเหล่านั้นที่  Rotary Club Central  
 
สโมสรของเรามีคณะกรรมการทีจ่ะสนับสนุนกิจกรรม และรายงานแก่คณะกรรมการบรหิารสโมสรถึงความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
คณะกรรมการบริหารสโมสรของเราเปล่ียนแปลงสิ่งที่ท าไม่ได้ผล และปรับเปล่ียนข้อบังคบัสโมสรให้เป็นปัจจุบันตามนั้น 
 
เรามีกระบวนการทีจ่ะท าใหม้ั่นใจในความต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมสมาชิกส าหรับต าแหน่งผู้น า วิธีปฏิบัติทีจ่ัดท าเป็นเอกสาร
และท าให้ผู้น าในปจัจุบัน อดีต และอนาคต มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 
นายกสโมสรของเราเข้าร่วมการอบรม PETS และผู้น าสโมสรเขา้ร่วม DTA  

 
สมาชิกเข้ารว่มงานกจิกรรมและสัมมนาของภาคในหัวข้อเกี่ยวกบัโรตารีที่สนใจ 
 
มีการรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการและมอบเอกสารให้อย่างเหมาะสม 

 
อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสมาชิกสโมสรลงทะเบยีนใน My Rotary  

 
เจ้าหน้าที่สโมสรด าเนินงานโรตารีโดยใช้ My Rotary หรือ integrated club software 
 
สโมสรก าหนดและอนุมัติงบประมาณส าหรับปโีรตารีทีจ่ะมาถึง แต่งตั้งเหรัญญิกและเก็บรักษาบญัชีแยกระหว่างบญัชบีริหารและบัญชี
การเงินจากการหาทุน หรือทุนส าหรับท าโครงการ 

 

สโมสรก าหนดและบรรลุเป้าหมายในการหาทุนโดยการใช้กิจกรรมหาทุนต่างๆ อย่างหลากหลาย 

 
เราขอให้สมาชิกกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกทุกปี 

 
 เราเสนอโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่สมาชิก 

 



11   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตาร ี
 

การวินิจฉยั (PROGNOSIS) 
 

 

 

 

 
 

สโมสรที่ไมม่ีสมาชิกทีม่ีทักษะในบทบาทผู้น า หรือละเลยความตอ้งการของสมาชิก มคีวามเส่ียงที่จะเป็นสโมสรที่ไร้ประสิทธภิาพและ
ล้าสมัยและสูญเสียสมาชิก มหีนทางมากมายในการเยียวยาสโมสรที่ต้องการจะต่อสู้ดิ้นรน ดูข้อที่ยังไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และพิจารณา
ด าเนินการตามค าแนะน าเหล่านั้น รวมทัง้ค าแนะน าดังต่อไปนี ้

 

    เรื่องที่เป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

การวางแผนและก าหนดเป้าหมาย สรา้งวสิยัทศัน์ของสโมสรและก าหนดเป้าหมายประจ าปีและเป้าหมายระยะยาวโดย
การใชแ้นวทำงกำรวำงแผนกลยุทธ ์(Strategic Planning Guide) 

 
ตดิตามเป้าหมายประจ าปีที ่Rotary Club Central


ใชก้ำรท ำให้สมำชิกภำพมีควำมเข้มแขง็ (Strengthening Your membership) 
เพื่อวางแผนพฒันาสมาชกิภาพ 

นวตักรรม สอบถามสมาชกิเกีย่วกบัขอ้มลูโดยการใชก้ำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิก 
(Member Satisfaction Survey) และลองท าตามความคดิเหน็ของพวกเขา หาก
ประสบความส าเรจ็จงึแกไ้ขขอ้บงัคบัสโมสรตามนัน้ 

 
ใชเ้ทมเพลท (Template) ที ่Brand Center เพื่อสรา้งเอกสารของท่านเอง 

กระบวนการต่างๆ พฒันากระบวนการทีม่มีาตรฐานส าหรบัสมำชิกใหม่ กำรติดตำมสมำชิกมุ่งหวงั 
กำรเสนอช่ือสมำชิกใหม ่และความต่อเนื่องของผูน้ า

การเป็นผูน้ า คน้หาค าแนะน าและทรพัยากรทีคู่่มอื เป็นผูน้ าสโมสรของท่าน : นำยกสโมสร 
เลขำนุกำร และเหรญัญิก (Lead Your Club : President, Secretary and 
Treasurer) 

 
ใหโ้อกาสในการพฒันาผูน้ าและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามความสามารถของตนที ่
Learning Center ของโรตารี

การจัดการเงินทุน 
 

ใชข้อ้มูลอ้ำงอิงของมูลนิธิโรตำรี (The Rotary Foundation Reference Guide) 
เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบัตวัเลอืกในการบรจิาค

 
คน้หาวธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในคูม่อืเป็นผูน้ ำสโมสรของท่ำน : เหรญัญิก (Lead 
Your Club : Treasurer)

การบริหารจัดการสโมสรที ่My Rotary ใชเ้มนู Club Administration ที ่My Rotary  เพื่อคน้หารายงานการเพิม่ แกไ้ข   
และลบชื่อสมาชกิ จ่ายใบแจง้หนี้สโมสร และตดิตาม Membership leads ของสโมสร 



 จะเป็นอย่ำงไรต่อไป? (WHAT’S NEXT?) 

 

 

 
 

 
ใชก้ารตรวจสขุภาพของสโมสรโรตารเีป็นขัน้ตอนแรกในการทีจ่ะท าใหเ้ป็นสโมสรทีม่คีวามเขม้แขง็และตื่นตวัยิง่ขึน้ จดบนัทกึว่าเรือ่งใด
ไดร้บัเครื่องหมาย ✓มากทีส่ดุ และเรื่องใดน้อยทีส่ดุ ดแูนวทางการแกไ้ขทีแ่นะน าและลงมอืปฏบิตั ิเมื่อท่านไปพบแพทย ์ท่านจะไดร้บั
ค าแนะน าใหร้กัษาสขุภาพทีด่หีรอือาจจะไดร้บัใบสัง่ยาสกัหนึ่งหรอืสองอย่างเพื่อต่อสูก้บัความป่วยไข ้หากท่านไม่ท าตามค าแนะน าหรอืท่าน
ไม่รบัประทานยา ท่านกจ็ะไม่ไดป้ระโยชน์จากการไปพบแพทย ์ เช่นเดยีวกนั เพื่อทีจ่ะท าใหก้ารตรวจสขุภาพสโมสรของท่านเป็นประโยชน์
มากทีส่ดุ โปรดใชท้รพัยากรทีแ่นะน าเพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ  พอล แฮรสิ เคยกล่าวไวว้่า “ความสขุของเราจะเพิม่ขึน้ไปพรอ้มกบัการท าตวั
ใหเ้ป็นประโยชน์ของเรา” ในขณะทีช่มุชนและความตอ้งการของชุมชนเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา สโมสรโรตารกีต็อ้งปรบัเพื่อใหย้งัคงเป็น
ประโยชน์ต่อไป ความพยายามทีจ่ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงจะเป็นการเพิม่พลงัใหแ้ก่สมาชกิอกีครัง้หนึ่งและท าใหส้โมสรมคีวามสมบรูณ์
และมคีวามหมาย  
 

 

ทรพัยำกรท่ีเก่ียวข้อง (FEATURED RESOURCES) 
 
 

เครื่องมือประเมินสมาชิกภาพ (Membership Assessment Tools) 
 
ทรัพยากรสมาชิกภาพ (Membership resources) 
 
Brand Center 
 
Learning Center 
 
Rotary videos 
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