การตรวจสุขภาพ
สโมสรโรตารี
เช่นเดียวกับการไปพบแพทย์เป็นประจาจะช่วยให้เราสามารถบ่งชี้ความเสี่ยง
ด้านสุขภาพก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องร้ายแรง การตรวจสุขภาพสโมสรจะช่วยหา
สาเหตุของเรื่องราวที่เป็นปัญหาและแนะนาการเยียวยาได้
การใช้แบบตรวจสุขภาพนี้ ท่านจะต้องทาไปทีละขั้นตอนเพื่อดูแลรักษาสภาพที่
แข็งแรงของสโมสร และรักษาคุณค่าของสโมสรเอาไว้เพื่อสมาชิกและชุมชน
ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องหน้าข้อความที่พจิ ารณาแล้วว่าเป็นความจริง แล้วจึง
ปฏิบัติการเยียวยาตามคาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา (ซึ่งท่านได้บ่งชี้)

ประสบการณ์ในสโมสร (YOUR CLUB EXPERIENCE)
สมาชิกทีม่ ีประสบการณ์ดีๆ ในโรตารีมักจะอยู่กับสโมสรต่อไปเรือ่ ยๆ และตอบแทนโดยการสร้างประสบการณ์โรตารีที่ดีให้แก่ผู้อนื่ เพราะ
ความศรัทธาเป็นสิ่งทีแ่ พร่ขยายออกไปได้ง่าย หากสมาชิกสโมสรมีความพอใจอย่างแท้จริงทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสร ท่านได้อยู่บน
เส้นทางที่ถูกต้องแล้ว ประสบการณ์ของท่านมิได้หมายรวมเพียงการประชุมสโมสรหรือกิจกรรมอืน่ ๆ แต่ยงั หมายถึงการที่ท่านได้ติดต่อ
สัมพันธ์และความภาคภูมใิ จในผลงานของโรตารี

ฉันรอคอยที่จะเข้าร่วมประชุมสโมสร
โปรแกรมการประชุมสโมสรตรงประเด็น น่าสนใจและมีความหลากหลาย
เรามีผู้ที่คอยต้อนรับสมาชิกในการประชุม
การประชุมมีการจัดการที่ดีและดาเนินการอย่างมืออาชีพ
สมาชิกจะนั่งหมุนเวียนไปตามโต๊ะต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์เพื่อพบปะและพูดคุยกับคนอื่นๆ
สมาชิกบางคนในสโมสรเป็นเพื่อนสนิทของฉัน
สมาชิกอื่นนอกเหนือจากผู้นาสโมสรมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมโรตารีระดับภาคและระดับสากล
สมาชิกส่วนใหญ่ตระหนักถึงความก้าวหน้าในการขจัดโปลิโอของโรตารี และรู้สึกภาคภูมใิ จที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้
สมาชิกบริจาคให้มูลนิธิโรตารี
เราหาทุนในแนวทางที่ทาให้สมาชิกบริจาคในสิ่งที่เขาต้องการ
เรายกย่องสมาชิกของสโมสรหรือชุมชนอย่างน้อยเดือนละหนึง่ ครั้ง
ฉันมีการติดต่อสัมพันธ์กบั ต่างประเทศผ่านโรตารี
สโมสรของเราลองทาสิ่งใหม่ๆ (กิจกรรม วิธีปฏิบัติและรูปแบบของการประชุม การบาเพ็ญประโยชน์ งานสังคม เป็นต้น)
เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของสมาชิก

ดูการวินิจฉัย
ในหน้าต่อไป
2 การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี

การวินิจฉัย (PROGNOSIS)
ในขณะที่สมาชิกบางคนลาออกด้วยเหตุผลด้านการคมนาคม สมาชิกหลายคนลาออกด้วยเหตุผลที่ว่าขาดการมีสว่ นร่วม วัฒนธรรมของ
สโมสรที่ไม่มีความยืดหยุ่นหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มผี ลกระทบต่อประสบการณ์ของสมาชิก หากสมาชิกไม่มี
ประสบการณ์ที่ดี สโมสรจะมีความเสี่ยงทีจ่ ะสูญเสียสมาชิกเหล่านั้น ดูข้อที่ยังไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และพิจารณาดาเนินการตาม
คาแนะนาเหล่านั้น รวมทั้งคาแนะนาดังต่อไปนี้

เรื่องที่เป็นปัญหา
การประชุมสโมสร

แนวทางการแก้ไข
เปลี่ยนรูปแบบ (format) หรือสไตล์การประชุม ดูคมู่ ือเป็นผู้นาสโมสรของท่าน :
นายกสโมสร (Lead Your Club : President) บทที่ 2 และคู่มือเป็นสโมสรที่ตื่นตัว
อยู่เสมอ (Be a Vibrant club) ในหัวข้อเรื่อง “ข้อคิดเห็นที่ควรลองทา”
ค้นหาสิ่งที่สมาชิกต้องการโดยการใช้แบบสารวจความพึงพอใจของสมาชิก
(Member Satisfaction Survey) แล้วจึงให้พวกเขามีประสบการณ์เหล่านั้น
พัฒนาทักษะการเป็นผู้นาในหมูผ่ ู้นาสโมสรและสมาชิกโดยการจัดการอบรมทักษะ
การเป็นผู้นา (Leadership Skills Training)

ประสบการณ์โรตารีเหนือระดับสโมสร

อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์หรือโรทาแรคท์ จัดงานไรลา ให้ทุนการศึกษาหรือ
เริ่มต้นโครงการแลกเปลี่ยน
เข้าร่วมชมรมมิตรภาพโรตารีหรือกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน
ส่งเสริมงานระดับภาคที่เปิดกว้างสาหรับสมาชิกทุกคน ลองให้ผทู้ ี่เคยเข้าร่วมงานใน
อดีตบอกเล่าถึงประสบการณ์
ส่งเสริมงานที่โรตารีทาทัว่ โลกคือ การขจัดโปลิโอ โดยการแสดงวิดีโอโรตารีสั้นๆ
หรือแสดงโครงการต่างๆ ที่ Rotary Showcase ในระหว่างการประชุมสโมสร

3 การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี

การบาเพ็ญประโยชน์และงานสังคม (SERVICE AND SOCIALS)
การมีส่วนร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์และมีความสนุกสนานไปกับสมาชิกอื่นๆ เป็นเหตุผลหลักที่โรแทเรียนเข้าร่วมและยังคงอยู่กับโรตารี
สโมสรที่มีสขุ ภาพดีที่สุดจะมีกจิ กรรมหลากหลาย และมีแนวทางต่างๆ ทีจ่ ะให้สมาชิกมีส่วนร่วม ลองจัดงานทางสังคมใหม่ๆ หรือหา
ประสบการณ์การบาเพ็ญประโยชน์ที่ไม่เหมือนเดิมและดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสโมสร
สโมสรของเราจัดงานชุมนุมพบปะอย่างสม่าเสมอ (นอกเหนือจากการประชุมสโมสร) เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยและการเป็น
เครือข่าย
สโมสรของเราส่งเสริมให้สมาชิกพาคู่ครองและครอบครัวมาร่วมในการประชุมและงานกิจกรรมของสโมสร
สโมสรของเราให้โอกาสในการเป็นผู้นาแก่สมาชิกรวมทั้งการพัฒนาด้านวิชาชีพ
สโมสรของเราเชิญชวนโรทาแรคท์เทอร์ อินเทอร์แรคเทอร์ และนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนให้เข้าร่วมในการประชุม
และมีความกระตือรือล้นในสโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์และการเป็นพี่เลี้ยงสมาชิกของสโมสรเหล่านั้น
สโมสรของเราอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์หรืออินเทอร์แรคท์ อุปถัมภ์หรือเป็นเจ้าภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน หรืออุปถัมภ์ผู้รว่ มโปรแกรมไรลา
เราปรึกษาหารือกับผู้นาชุมชนและสมาชิกชุมชนเพื่อพิจารณาความต้องการก่อนที่จะเลือกทาโครงการ
เราเข้าไปดู Rotary Ideas เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นความคิดเห็นในการทาโครงการในระบบอินเตอร์เน็ตก่อนที่จะเลือกทาโครงการใหม่ๆ
สโมสรของเรามีโครงการบาเพ็ญประโยชน์ที่กาลังดาเนินการอยู่
สมาชิกทุกคนสามารถให้ข้อมูลในการบาเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมทางสังคม
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสรสอดคล้องกับเรื่องที่เน้นความสาคัญของโรตารี (Rotary’s Areas of Focus) และแนวทางแห่งการบริการ
สโมสรของเราสมัครขอรับหรือใช้เงินจากทุนสนับสนุนของโรตารีเพื่อทาโครงการบาเพ็ญประโยชน์

4 การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี

การวินิจฉัย (PROGNOSIS)
สโมสรที่มโี อกาสในการบาเพ็ญประโยชน์และโอกาสทางสังคมไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียสมาชิกซึ่งไม่รู้สึกว่าได้ติดต่อสัมพันธ์หรือ
มีพลัง ข่าวดีคือข้อด้อยเหล่านี้สามารถทีจ่ ะแก้ไขได้ในแนวทางทีส่ นุกสนานและให้ผลตอบรับที่ดี ดูตารางที่ยงั ไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และ
พิจารณาดาเนินการตามคาแนะนาเหล่านั้น รวมทัง้ คาแนะนาดังต่อไปนี้

เรื่องที่เป็นปัญหา

แนวทางการแก้ไข

โอกาสในการบาเพ็ญประโยชน์

อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์หรือโรทาแรคท์ จัดงานไรลา มอบ
ทุนการศึกษา เริ่มโปรแกรมการแลกเปลี่ยน เข้าร่วมในกลุม่ ปฏิบัติการ
โรแทเรียน หรือสนับสนุนศูนย์สันติภาพของโรตารี

คุณภาพของโครงการ

ใช้เครื่องมือในการประเมินชุมชน (Communities Assessment Tools)
คาแนะนาสาหรับทุน Global Grants (Guide to Global Grants) และ
Rotary Ideas เพื่อปรับปรุงคุณภาพของโครงการ

กิจกรรมทางสังคม

ให้สมาชิก 1 หรือ 2 คนรับผิดชอบในการจัดงานกิจกรรมทางสังคมตลอดทั้งปี
เข้าร่วมชมรมมิตรภาพโรตารี

การเป็นผู้นา

5 การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี

จัดการอบรมผูน้ ำ (Leadership Training)

สมาชิก (MEMBERS)
สโมสรที่มีสขุ ภาพดี คือสโมสรทีม่ ีการเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลง การมีสมาชิกที่มมี มุ มองและภูมิหลังที่หลากหลายจะเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดนวัตกรรมและทาให้สโมสรมีความเข้าใจในความต้องการของชุมชนในวงกว้างขึ้น ควรให้ความสนใจว่าสมาชิกมีความรู้สึกเกีย่ วกับ
สโมสรอย่างไร การสารวจแสดงให้เห็นว่าหนึง่ ในเหตุผลธรรมดาที่สุดที่สมาชิกละทิง้ สโมสรก็คือผูน้ าสโมสรไม่เปิดใจรับความคิดเห็นใหม่ๆ
การทาให้สมาชิกมีส่วนร่วมและให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับอนาคตของสโมสรจะทาให้ทั้งสโมสรและพันธะสัญญาของสมาชิกทีม่ ี
ต่อโรตารีมีความเข้มแข็งมากขึ้น
สโมสรของเรามีสมาชิกเพิม่ สุทธิในปี ทผ่ี ่านมา
สโมสรมีสมาชิกสตรีเพิม่ สุทธิในปี ทผ่ี ่านมา
สโมสรมีสมาชิกอายุน้อยกว่า 40 ปี เพิม่ สุทธิ
สโมสรพยายามหาสมาชิกจากผูม้ วี ชิ าชีพในชุมชนทีย่ งั ไม่มผี แู้ ทนในสโมสร
สโมสรติดต่อกับศิษย์เก่าโรตารี (อดีตโรทาแรคเทอร์ นักเรียนแลกเปลีย่ น ผูร้ บั ทุนสันติภาพ และผูม้ สี ว่ นร่วมในโปรแกรมอื่นๆ
ของโรตารี)
สโมสรหาสมาชิกใหม่ทเ่ี ป็ นศิษย์เก่าโรตารีอย่างแข็งขัน
สโมสรหาสมาชิกใหม่ทเ่ี ป็ นผูม้ วี ชิ าชีพทีเ่ กษียณอายุเมื่อเร็วๆ นี้อย่างแข็งขัน
สโมสรรักษาสมาชิกได้อย่างน้อย 90% ในแต่ละปี
อย่างน้อย 75% ของสมาชิกสโมสร มีสว่ นร่วมในโครงการบาเพ็ญประโยชน์ทล่ี งมือทา มีบทบาทผูน้ าหรือบทบาททีไ่ ด้รบั มอบหมายอื่นๆ
สโมสรมีกระบวนการในการขอรับข้อมูลย้อนกลับจากสมาชิก
มีผทู้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ตรวจสอบและติดตาม Membership Lead ทีม่ อบหมายให้แก่สโมสร
ผูม้ าเยีย่ มสโมสรจะถูกขอให้แนะนาตัวเองและได้รบั เชิญกลับมาอีก
สมาชิกใหม่และสมาชิกในปั จจุบนั ได้รบั คาอธิบายและการส่งเสริมในเรื่องผลประโยชน์ของสมาชิก
สมาชิกใหม่ได้รบั การปฐมนิเทศและโอกาสในการมีสว่ นร่วม
สมาชิกใหม่และสมาชิกทีม่ ีประสบการณ์ถูกจับคู่เพื่อการให้คาปรึกษา
เราขอให้สมาชิกพูดในที่ประชุมเกี่ยวกับอาชีพหรือเรื่องราวที่พวกเขาสนใจ

6 การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี

การวินิจฉัย (PROGNOSIS)
สโมสรที่มขี ้อบกพร่องในเรื่องของสมาชิกภาพมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นสโมสรที่ล้าหลัง ไม่กระตือรือร้นและมีคุณค่าน้อยลงสาหรับสมาชิก
และชุมชน อย่างไรก็ดี มีเครื่องมือมากมาย ซึ่งได้รับการพิสจู น์แล้วว่าจะให้ผลที่ดี ดูรายการที่ยงั ไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และพิจารณา
ดาเนินการตามคาแนะนาเหล่านั้น รวมทัง้ คาแนะนาดังต่อไปนี้

เรื่องที่เป็นปัญหา

แนวทางการแก้ไข

ความหลากหลายของสมาชิก
ภาพ

ดาเนินการให้สโมสรมีความหลากหลายโดยการใช้ค่มู อื Diversifying Your Club : A
Member Diversity Assessment (ทาให้สโมสรมีความหลากหลาย : การประเมินความ
หลากหลายของสมาชิก)

ความหลากหลายของวิชาชีพ

ทาให้สโมสรของท่านเป็ นหน่วยเล็กๆ ในชุมชนด้วยคู่มอื ผูแ้ ทนด้ำนวิ ชำชีพในชุมชน :
กำรประเมิ นประเภทอำชีพ (Representing Your Community’s Professions : A
Classification Assessment)

สมาชิกภาพคงทีห่ รือลดลง

สร้างแผนการพัฒนาสมาชิกภาพด้วยการใช้คมู่ อื กำรทำให้สมำชิ กภำพมีควำมเข้มแข็ง
(Strengthening Your Membership)
เชื่อมโยงกับ Membership Leads ทีส่ โมสรได้รบั มอบหมายโดยการใช้ How to Manage
Membership Leads (สำหรับสโมสร) และ ทรัพยำกรสำหรับสมำชิ กที่มุ่งหวัง




พุ่งเป้ าหมายไปทีส่ มาชิกทีค่ าดหวังโดยการใช้ Worksheet ค้นหำสมำชิ กใหม่
แสดงให้สมาชิกทราบถึงวิธกี ำรเสนอชื่อสมำชิ กใหม่ในสโมสรและอธิบายว่าพวกเขา
อาจจะส่งชื่อผูท้ ค่ี ำดหวังซึง่ มีคณ
ุ สมบัตไิ ปยังสโมสรอื่น

สมาชิกลาออก




การปฐมนิเทศและความรูเ้ กีย่ วกับ
โรตารี

7 การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี

เริม่ ต้นด้วยกำรสำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิ กภำพ (Member Satisfaction Survey)
เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของสมาชิกในปั จจุบนั 
เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามแนวโน้มโดยการใช้ Retention Assessment and Analysis
ใช้กำรสำรวจเมื่อสมำชิ กออกจำกสโมสร (Exit Survey) เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดสมาชิกจึง
ลาออก
ทาให้สมาชิกทีล่ าออกได้รวู้ ่าพวกเขาสามารถกลับเข้ำมำร่วมได้อีกครังหนึ
้ ่ งหรือย้ำย
สโมสรเมื่อมีความพร้อม
จัดให้มีกำรปฐมนิ เทศสมำชิ กใหม่ กำรพัฒนำผูน้ ำ และโอกาสในการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องที่ Learning Center ของโรตารี

ภำพลักษณ์ (IMAGE)
สโมสรโรตารีที่มีความสนุกสนานและทาให้เกิดผลกระทบจะเป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น ภาพลักษณ์สาธารณะในทางบวกช่วยปรับปรุง
ความสัมพันธ์ของสโมสรกับชุมชนและสมาชิกมุ่งหวัง เราจะต้องมั่นใจได้ว่าสโมสรได้เครดิตจากการบาเพ็ญประโยชน์ที่ท่านกระทา และ
แสดงให้เห็นว่าสโมสรสนองตอบความต้องการอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการยืนยันคุณค่าของท่านในชุมชน

เรามีการนาเสนอสโมสรในระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของสโมสรที่ดึงดูดสายตา มีเพจเฟสบุ๊ค หรือเพจสื่อทางสังคมอื่นๆ ที่อธิบาย
ถึงสิ่งที่สโมสรทา สมาชิกคือใครและประโยชน์จากการได้เป็นสมาชิก
สโมสรของเรามีสมาชิกที่อุทิศตนเกี่ยวกับภาพลักษณ์สาธารณะและการเข้าถึงสาธารณชน
สโมสรของเราปรากฏตัวในสื่อของชุมชนหลายครั้งในปีที่ผ่านมา
เราส่งเสริมสโมสรและโรตารีผา่ นสื่อต่างๆ มากมายในชุมชน
สโมสรของเราเชิญสมาชิกของสือ่ ต่างๆ มาเพื่อให้ข่าวเกีย่ วกับงานบาเพ็ญประโยชน์
เอกสารที่เกี่ยวกับสโมสรของเราเป็นไปตามแนวทางการจัดทาแบรนด์ที่เป็นปัจจุบันของโรตารี
เราใช้เอกสารและเทมเพลท (Template) ของแบรนด์จาก Brand Center ของโรตารี
เราใช้สื่อการตลาดที่จัดให้โดยโรตารีสากล เช่น ประกาศบริการสาธารณะ วิดีโอ รูปภาพ และโลโก้ต่างๆ
เราจัดแสดงป้ายโรตารีและธงโรตารีในที่ประชุม
ชุมชนรับรู้ว่ามีสโมสรของเราอยูใ่ นชุมชน
เรามีแผ่นพับที่จัดทาให้เหมาะกับสโมสรเพื่อมอบให้แก่สมาชิกในชุมชนและโครงการต่างๆ
เราใช้ Rotary Showcase เพื่อส่งเสริมงานที่ทาสาเร็จเรียบร้อยแล้ว

8 การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี

การวินิจฉัย (PROGNOSIS)
สโมสรที่ไม่มีการแสดงตัวตนให้เห็นในชุมชนมีความเสี่ยงที่จะทาประโยชน์ให้ชมุ ชนได้น้อย หรือถูกมองว่าไม่ได้ทาอะไร โรตารีมที รัพยากร
ต่างๆ ทีจ่ ะช่วยได้ ดูข้อที่ยงั ไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และพิจารณาดาเนินการตามคาแนะนาเหล่านั้น รวมทั้งคาแนะนาดังต่อไปนี้

เรื่องที่เป็นปัญหา
ความตระหนักของชุมชน

แนวทางการแก้ไข
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่ Media Center ของโรตารี และใช้ทรัพยากรเหล่านั้นในสื่อของ
ชุมชน
วางแผนงานที่จะสร้างความตระหนักของชุมชนเกี่ยวกับโรตารี ใช้แนวทางการจัด
งานกิจกรรมที่ Brand Center ของโรตารี

สื่อที่ล้าสมัย

หาแผ่นพับที่สามารถปรับให้เหมาะกับสโมสร และเอกสารเกี่ยวกับสมาชิกภาพได้ที่
Brand Center ของโรตารี
ดาเนินการตาม Voice and Visual Identity Guidelines ในการทาเอกสารต่างๆ
ของสโมสร
ใช้ Rotary Images และ Rotary videos รวมทัง้ รูปภาพต่างๆ ของสมาชิกใน
เอกสารของท่าน

การนาเสนอในระบบออนไลน์

หาสมาชิกที่มคี วามรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างและจัดการเว็บไซต์ของสโมสร และเพจ
สื่อทางสังคม
เข้าเรียนในหลักสูตรสื่อทางสังคมที่ Learning Center
ใช้ Rotary Images และ Rotary videos รวมทัง้ รูปภาพและวิดโี อของสมาชิกเอง
แบ่งปันโครงการของท่านที่ Rotary Showcase

ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด

ค้นหาคาแนะนาในคู่มือ เป็นผู้นาสโมสรของท่าน : คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ (Lead Your Club : Public Relations Committee) และแต่งตั้ง
สมาชิกทีม่ ีความเชีย่ วชาญด้านการประชาสัมพันธ์เป็นกรรมการ
ค้นหาผู้มวี ิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดโดยการใช้แนวคิดจาก Finding
New Club Members: A Prospective Member Exercise
สร้างความชานาญด้านสื่อทางสังคมของท่านเองโดยการใช้เครื่องมือสื่อทางสังคม
(Social Media) ที่ Brand Center ของโรตารี

9 การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี

งานและการดาเนินงาน (BUSINESS AND OPERATIONS)
เมื่อสโมสรดาเนินงานด้วยความราบรื่น ท่านมักจะมีผู้นาที่ดีซึ่งมองอนาคตข้างหน้าของสโมสร ผูน้ าทั้งหลายเป็นผูแ้ ต่งเสริมปั้นสโมสร
ทั้งหมด และเป็นเรื่องสาคัญยิ่งทีจ่ ะต้องมีผู้ทมี่ ีความชานาญในตาแหน่งผู้นาเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาผู้นาจึงเป็นวิธหี นึ่งที่จะเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้สโมสร
เรามีแผนกลยุทธ์สาหรับสโมสรที่ปรับให้เป็นปัจจุบันเสมอ
เรามีเป้าหมายประจาปีและใส่ขอ้ มูลเหล่านั้นที่ Rotary Club Central
สโมสรของเรามีคณะกรรมการทีจ่ ะสนับสนุนกิจกรรม และรายงานแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรถึงความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายอย่าง
สม่าเสมอ
คณะกรรมการบริหารสโมสรของเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทาไม่ได้ผล และปรับเปลี่ยนข้อบังคับสโมสรให้เป็นปัจจุบันตามนั้น
เรามีกระบวนการทีจ่ ะทาให้มั่นใจในความต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมสมาชิกสาหรับตาแหน่งผู้นา วิธีปฏิบัติทจี่ ัดทาเป็นเอกสาร
และทาให้ผู้นาในปัจจุบัน อดีต และอนาคต มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
นายกสโมสรของเราเข้าร่วมการอบรม PETS และผู้นาสโมสรเข้าร่วม DTA
สมาชิกเข้าร่วมงานกิจกรรมและสัมมนาของภาคในหัวข้อเกี่ยวกับโรตารีที่สนใจ
มีการรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการและมอบเอกสารให้อย่างเหมาะสม
อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสมาชิกสโมสรลงทะเบียนใน My Rotary
เจ้าหน้าที่สโมสรดาเนินงานโรตารีโดยใช้ My Rotary หรือ integrated club software
สโมสรกาหนดและอนุมัติงบประมาณสาหรับปีโรตารีทจี่ ะมาถึง แต่งตั้งเหรัญญิกและเก็บรักษาบัญชีแยกระหว่างบัญชีบริหารและบัญชี
การเงินจากการหาทุน หรือทุนสาหรับทาโครงการ
สโมสรกาหนดและบรรลุเป้าหมายในการหาทุนโดยการใช้กิจกรรมหาทุนต่างๆ อย่างหลากหลาย
เราขอให้สมาชิกกรอกแบบสารวจความพึงพอใจของสมาชิกทุกปี
เราเสนอโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่สมาชิก

10 การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี

การวินิจฉัย (PROGNOSIS)
สโมสรที่ไม่มีสมาชิกทีม่ ีทักษะในบทบาทผู้นา หรือละเลยความต้องการของสมาชิก มีความเสี่ยงที่จะเป็นสโมสรที่ไร้ประสิทธิภาพและ
ล้าสมัยและสูญเสียสมาชิก มีหนทางมากมายในการเยียวยาสโมสรที่ต้องการจะต่อสู้ดิ้นรน ดูข้อที่ยังไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และพิจารณา
ดาเนินการตามคาแนะนาเหล่านั้น รวมทัง้ คาแนะนาดังต่อไปนี้

เรื่องที่เป็นปัญหา

แนวทางการแก้ไข

การวางแผนและกาหนดเป้ าหมาย

สร้างวิสยั ทัศน์ของสโมสรและกาหนดเป้ าหมายประจาปี และเป้ าหมายระยะยาวโดย
การใช้แนวทำงกำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Guide)


นวัตกรรม

ติดตามเป้ าหมายประจาปี ท่ี Rotary Club Central
ใช้กำรทำให้สมำชิ กภำพมีควำมเข้มแข็ง (Strengthening Your membership)
เพื่อวางแผนพัฒนาสมาชิกภาพ
สอบถามสมาชิกเกีย่ วกับข้อมูลโดยการใช้กำรสำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิ ก
(Member Satisfaction Survey) และลองทาตามความคิดเห็นของพวกเขา หาก
ประสบความสาเร็จจึงแก้ไขข้อบังคับสโมสรตามนัน้
ใช้เทมเพลท (Template) ที่ Brand Center เพื่อสร้างเอกสารของท่านเอง

กระบวนการต่างๆ

พัฒนากระบวนการทีม่ มี าตรฐานสาหรับสมำชิ กใหม่ กำรติ ดตำมสมำชิ กมุ่งหวัง
กำรเสนอชื่อสมำชิ กใหม่ และความต่อเนื่องของผูน้ า

การเป็ นผูน้ า

ค้นหาคาแนะนาและทรัพยากรทีค่ ่มู อื เป็ นผูน้ าสโมสรของท่าน : นำยกสโมสร
เลขำนุกำร และเหรัญญิ ก (Lead Your Club : President, Secretary and
Treasurer)
ให้โอกาสในการพัฒนาผูน้ าและส่งเสริมการเรียนรูต้ ามความสามารถของตนที่
Learning Center ของโรตารี

การจัดการเงินทุน

ใช้ขอ้ มูลอ้ำงอิ งของมูลนิ ธิโรตำรี (The Rotary Foundation Reference Guide)
เพื่อเรียนรูเ้ กีย่ วกับตัวเลือกในการบริจาค
ค้นหาวิธกี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ในคูม่ อื เป็ นผูน้ ำสโมสรของท่ำน : เหรัญญิ ก (Lead
Your Club : Treasurer)

การบริหารจัดการสโมสรที่ My Rotary

11 การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี

ใช้เมนู Club Administration ที่ My Rotary เพื่อค้นหารายงานการเพิม่ แก้ไข
และลบชื่อสมาชิก จ่ายใบแจ้งหนี้สโมสร และติดตาม Membership leads ของสโมสร

จะเป็ นอย่ำงไรต่อไป? (WHAT’S NEXT?)
ใช้การตรวจสุขภาพของสโมสรโรตารีเป็ นขัน้ ตอนแรกในการทีจ่ ะทาให้เป็ นสโมสรทีม่ คี วามเข้มแข็งและตื่นตัวยิง่ ขึน้ จดบันทึกว่าเรือ่ งใด
ได้รบั เครื่องหมาย ✓มากทีส่ ดุ และเรื่องใดน้อยทีส่ ดุ ดูแนวทางการแก้ไขทีแ่ นะนาและลงมือปฏิบตั ิ เมื่อท่านไปพบแพทย์ ท่านจะได้รบั
คาแนะนาให้รกั ษาสุขภาพทีด่ หี รืออาจจะได้รบั ใบสังยาสั
่ กหนึ่งหรือสองอย่างเพื่อต่อสูก้ บั ความป่ วยไข้ หากท่านไม่ทาตามคาแนะนาหรือท่าน
ไม่รบั ประทานยา ท่านก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการไปพบแพทย์ เช่นเดียวกัน เพื่อทีจ่ ะทาให้การตรวจสุขภาพสโมสรของท่านเป็ นประโยชน์
มากทีส่ ดุ โปรดใช้ทรัพยากรทีแ่ นะนาเพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆ พอล แฮริส เคยกล่าวไว้ว่า “ความสุขของเราจะเพิม่ ขึน้ ไปพร้อมกับการทาตัว
ให้เป็ นประโยชน์ของเรา” ในขณะทีช่ มุ ชนและความต้องการของชุมชนเปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา สโมสรโรตารีกต็ อ้ งปรับเพื่อให้ยงั คงเป็ น
ประโยชน์ต่อไป ความพยายามทีจ่ ะทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจะเป็ นการเพิม่ พลังให้แก่สมาชิกอีกครัง้ หนึ่งและทาให้สโมสรมีความสมบูรณ์
และมีความหมาย

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