การตรวจสอบ
สถานภาพของสโมสรโรตารี
(ROTARY CLUB HEALTH CHECK)
การไปพบแพทย์เป็ นประจาจะช่วยให้เราสามารถบ่งชีค้ วามเสีย่ งด้านสุขภาพ
ก่อนทีจ่ ะกลายเป็ นเรื่องร้ายแรง เช่นเดียวกัน การตรวจสอบสถานภาพของ
สโมสร สามารถช่วยวิเคราะห์สาเหตุของเรื่องราวทีเ่ ป็ นปัญหาและแนะนาการ
แก้ไขได้
การใช้แบบตรวจสอบสถานภาพนี้ ท่านจะต้องทาไปทีละขัน้ ตอนเพื่อดูแลรักษา
สภาพทีแ่ ข็งแรงของสโมสร และรักษาคุณค่าของสโมสรเอาไว้เพือ่ สมาชิกและ
ชุมชน
ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องหน้าข้อความทีพ่ จิ ารณาแล้วว่าเป็ นความจริง แล้วจึง
ปฏิบตั กิ ารแก้ไขตามคาแนะนาเกีย่ วกับเรื่องทีเ่ ป็ นปัญหาซึง่ ท่านได้บ่งชี้

ประสบการณ์ในสโมสร (YOUR CLUB EXPERIENCE)
สมาชิกทีม่ ปี ระสบการณ์ดๆี ในโรตารีมกั จะอยู่กบั สโมสรต่อไป และในทางกลับกัน พวกเขาจะสร้างประสบการณ์โรตารีทด่ี ใี ห้แก่ผอู้ ่นื เพราะ
ความกระตือรือร้นเป็ นสิง่ ทีแ่ พร่ขยายออกไปได้งา่ ย หากสมาชิกสโมสรมีความพอใจอย่างแท้จริงทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งของสโมสร ท่านได้อยู่บน
เส้นทางทีถ่ ูกต้องแล้ว ประสบการณ์ของท่านมิได้หมายรวมเพียงการประชุมสโมสรหรือกิจกรรมอืน่ ๆ แต่ยงั หมายถึงการสานสัมพันธ์และ
ความภาคภูมใิ จในผลงานของโรตารี

ฉันรอคอยทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมสโมสร
โปรแกรมการประชุมสโมสรตรงประเด็น น่าสนใจและมีความหลากหลาย
เรามีผทู้ ค่ี อยต้อนรับสมาชิกในการประชุม
การประชุมมีการจัดการทีด่ แี ละดาเนินการอย่างมืออาชีพ
สมาชิกจะนังหมุ
่ นเวียนไปตามโต๊ะต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์เพื่อพบปะและพูดคุยกับคนอื่นๆ
สมาชิกบางคนในสโมสรเป็ นเพื่อนสนิทของฉัน
สมาชิกอื่นนอกเหนือจากผูน้ าสโมสรมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมโรตารีระดับภาคและระดับสากล
สมาชิกส่วนใหญ่ตระหนักถึงความก้าวหน้าในการขจัดโปลิโอของโรตารี และรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของงานนี้
สมาชิกบริจาคเงินให้มลู นิธโิ รตารี
เราหาทุนในแนวทางทีท่ าให้สมาชิกมีส่วนร่วมทาประโยชน์ในสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ
เรายกย่องสมาชิกของสโมสรหรือชุมชนทุกเดือนเป็ นอย่างน้อย
ฉันมีการติดต่อในระดับสากลผ่านโรตารี
สโมสรของเราลองทาสิง่ ใหม่ๆ (กิจกรรม วิธปี ฏิบตั แิ ละรูปแบบของการประชุม การบาเพ็ญประโยชน์ งานสังคม เป็ นต้น)
เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของสมาชิก

ดูการคาดคะเน
ในหน้ าต่อไป

2 การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี

การคาดคะเน (PROGNOSIS)
ในขณะทีส่ มาชิกบางคนลาออกด้วยเหตุผลเกีย่ วกับกระบวนการบริหารจัดการภายใน สมาชิกหลายคนลาออกด้วยเหตุผลทีว่ ่าขาดการมี
ส่วนร่วม วัฒนธรรมของสโมสรทีไ่ ม่มคี วามยืดหยุ่นหรือไม่เป็ นไปตามความคาดหวังในเรื่องอื่นๆ ซึง่ ทัง้ หมดนี้มผี ลกระทบต่อประสบการณ์
ของสมาชิก หากสมาชิกไม่มปี ระสบการณ์ทด่ี ี สโมสรของท่านมีความเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียสมาชิกเหล่านัน้ ดูขอ้ ทีไ่ ม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และ
พิจารณาดาเนินการตามคาแนะนาเหล่านัน้ รวมทัง้ คาแนะนาดังต่อไปนี้

เรื่องที่เป็ นปัญหา
การประชุมสโมสร

แนวทางการแก้ไข
เปลีย่ นรูปแบบ (format) หรือสไตล์การประชุม ดูคมู่ อื เป็ นผู้นาสโมสรของท่าน:
นายกสโมสร (Lead Your Club: President) บทที่ 2 และเป็ นสโมสรที่ตื่นตัวอยู่
เสมอ (Be a Vibrant Club) ในหัวข้อเรื่อง “ข้อคิดเห็นทีค่ วรลองทา”
ค้นหาสิง่ ทีส่ มาชิกต้องการโดยการใช้แบบสารวจความพึงพอใจของสมาชิ ก
(Member Satisfaction Survey) แล้วจึงให้พวกเขามีประสบการณ์เหล่านัน้
พัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ าในหมูผ่ นู้ าสโมสรและสมาชิกโดยการจัดการอบรมทักษะ
การเป็ นผู้นา (leadership skills training)

ประสบการณ์โรตารีเหนือระดับสโมสร

อุปถัมภ์สโมสรอิ นเทอร์แรคท์หรือโรทาแรคท์ จัดงานไรลา ให้ทุนการศึกษาหรือ
เริ่มต้นโครงการแลกเปลี่ยน
เข้าร่วมชมรมมิ ตรภาพโรตารีหรือกลุ่มปฏิ บตั ิ การโรแทเรียน
ส่งเสริมงานระดับภาคทีเ่ ปิ ดกว้างสาหรับสมาชิกทุกคน ลองให้ผทู้ เ่ี คยเข้าร่วมงานใน
อดีตบอกเล่าถึงประสบการณ์
ส่งเสริมงานทีโ่ รตารีทาทัวโลกรวมทั
่
ง้ การขจัดโปลิโอ โดยการแสดงวิ ดีโอโรตารีสนั ้ ๆ
หรือแสดงโครงการต่างๆ ที่ Rotary Showcase ในระหว่างการประชุมสโมสร

3 การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี

การบาเพ็ญประโยชน์และงานสังคม (SERVICE AND SOCIALS)
การมีส่วนร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์และมีความสนุกสนานไปกับสมาชิกอื่นๆ เป็ นเหตุผลหลักทีโ่ รแทเรียนเข้าร่วมและยังคงอยู่กบั โรตารี
สโมสรทีเ่ ข้มแข็งทีส่ ุดจะมีกจิ กรรมหลากหลาย และมีแนวทางมากมายทีจ่ ะให้สมาชิกมีส่วนร่วม ลองจัดงานทางสังคมแบบใหม่ๆ หรือหา
ประสบการณ์การบาเพ็ญประโยชน์ทไ่ี ม่เหมือนเดิมและดูผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับสโมสร
สโมสรของเราจัดงานชุมนุมพบปะอย่างสม่าเสมอ (นอกเหนือจากการประชุมสโมสร) เพื่อสร้างความสนิทสนมคุน้ เคยและการเป็ น
เครือข่าย
สโมสรของเราส่งเสริมให้สมาชิกพาคู่ครองและครอบครัวมาร่วมในการประชุมและงานกิจกรรมของสโมสร
สโมสรของเราให้โอกาสในการเป็ นผูน้ ารวมทัง้ การพัฒนาด้านวิชาชีพแก่สมาชิก
สโมสรของเราเชิญชวนโรทาแรคเทอร์ อินเทอร์แรคเทอร์ และนักเรียนในโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนให้เข้าร่วมในการประชุม และมี
ส่วนร่วมกับสโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์และเป็ นพีเ่ ลีย้ งสมาชิกของสโมสรเหล่านัน้
สโมสรของเราอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์หรืออินเทอร์แรคท์ อุปถัมภ์หรือเป็ นเจ้าภาพนักเรียนแลกเปลีย่ น หรืออุปถัมภ์ผรู้ ว่ มโปรแกรม
ไรลา
เราปรึกษาหารือกับผูน้ าชุมชนและสมาชิกชุมชนเพื่อพิจารณาความต้องการก่อนทีจ่ ะเลือกทาโครงการ
เราเข้าไปดู Rotary Ideas ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงการในระบบออนไลน์ก่อนทีจ่ ะเลือกทาโครงการใหม่
สโมสรของเรามีโครงการบาเพ็ญประโยชน์ทก่ี าลังดาเนินการอยู่
สมาชิกทุกคนสามารถให้ขอ้ มูลในการบาเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมทางสังคม
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสรสอดคล้องกับเรื่องทีเ่ น้นความสาคัญของโรตารี (Rotary’s Areas of Focus) และแนวทางแห่ง
การบริการ
สโมสรของเราสมัครขอรับหรือใช้เงินจากทุนสนับสนุนของโรตารีเพื่อทาโครงการบาเพ็ญประโยชน์

4 การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี

การคาดคะเน (PROGNOSIS)
สโมสรทีม่ โี อกาสในการบาเพ็ญประโยชน์และโอกาสทางสังคมไม่มากพอ มีความเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียสมาชิกซึง่ ไม่รสู้ กึ ว่ามีความสัมพันธ์
หรือมีพลัง ข่าวดีคอื ข้อด้อยเหล่านี้สามารถทีจ่ ะแก้ไขได้ในแนวทางทีส่ นุกสนานและให้ผลตอบรับทีด่ ี ดูขอ้ ทีไ่ ม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และ
พิจารณาดาเนินการตามคาแนะนาเหล่านัน้ รวมทัง้ คาแนะนาดังต่อไปนี้

เรื่องที่เป็ นปัญหา

แนวทางการแก้ไข

โอกาสในการบาเพ็ญประโยชน์

อุปถัมภ์สโมสรอิ นเทอร์แรคท์หรือโรทาแรคท์ จัดงานไรลา มอบ
ทุนการศึกษา เริม่ โปรแกรมการแลกเปลี่ยน เข้าร่วมในกลุม่ ปฏิ บตั ิ การ
โรแทเรียน หรือสนับสนุนศูนย์สนั ติ ภาพของโรตารี

คุณภาพของโครงการ

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

กิจกรรมทางสังคม

ให้สมาชิก 1 หรือ 2 คนรับผิดชอบในการจัดงานกิจกรรมทางสังคมตลอดทัง้ ปี
เข้าร่วมชมรมมิ ตรภาพโรตารี

การเป็ นผูน้ า

5 การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี

จัดการอบรมผู้นา (Leadership Training)

สมาชิก (MEMBERS)
สโมสรทีเ่ ข้มแข็ง คือสโมสรทีม่ กี ารเติบโตและการเปลีย่ นแปลง การมีสมาชิกทีม่ มี มุ มองและภูมหิ ลังหลากหลายจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิด
นวัตกรรมและทาให้สโมสรมีความเข้าใจในความต้องการของชุมชนในวงกว้างขึน้ ควรให้ความสนใจว่าสมาชิกมีความรูส้ กึ อย่างไรกับสโมสร
การสารวจแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในเหตุผลธรรมดาทีส่ ุดทีส่ มาชิกละทิง้ สโมสรก็คอื ผูน้ าสโมสรไม่เปิ ดใจรับความคิดเห็นใหม่ๆ การทาให้
สมาชิกมีสว่ นเกีย่ วข้องและให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับอนาคตของสโมสรจะทาให้ทงั ้ สโมสรและพันธะสัญญาของสมาชิกทีม่ ตี ่อ
โรตารีมคี วามเข้มแข็งมากขึน้
สโมสรของเรามีสมาชิกเพิม่ สุทธิในปี ทผ่ี ่านมา
สโมสรเพิม่ สมาชิกสตรีได้สุทธิในปี ทผ่ี ่านมา
สโมสรเพิม่ สมาชิกอายุน้อยกว่า 40 ปี ได้สุทธิในปี ทผ่ี ่านมา
สโมสรพยายามหาสมาชิกจากผูม้ วี ชิ าชีพในชุมชนทีย่ งั ไม่มผี แู้ ทนในสโมสร
สโมสรติดต่อกับศิษย์เก่าโรตารี (อดีตโรทาแรคเทอร์ นักเรียนแลกเปลีย่ น ผูร้ บั ทุนสันติภาพ และผูร้ ่วมโปรแกรมอื่นๆ
ของโรตารี)
สโมสรหาสมาชิกใหม่ทเ่ี ป็ นศิษย์เก่าโรตารีอย่างแข็งขัน
สโมสรหาสมาชิกใหม่ทเ่ี ป็ นผูม้ วี ชิ าชีพทีเ่ กษียณอายุเมื่อเร็วๆ นี้อย่างแข็งขัน
สโมสรรักษาสมาชิกได้อย่างน้อย 90% ในแต่ละปี
สมาชิกสโมสรอย่างน้อย 75% มีส่วนร่วมในโครงการบาเพ็ญประโยชน์ทล่ี งมือทาเอง มีบทบาทผูน้ าหรือบทบาททีไ่ ด้รบั มอบหมาย
อื่นๆ
สโมสรมีกระบวนการในการขอรับข้อมูลย้อนกลับจากสมาชิก
มีผทู้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ตรวจสอบและติดตามข้อมูล Membership Leads ทีม่ อบหมายให้แก่สโมสร
ผูม้ าเยือนจะถูกขอให้แนะนาตัวเองและจะได้รบั เชิญกลับมาอีก
สมาชิกใหม่และสมาชิกในปัจจุบนั ได้รบั คาอธิบายและการส่งเสริมในเรื่องประโยชน์ของสมาชิก
สมาชิกใหม่ได้รบั การปฐมนิเทศและมีโอกาสในการมีส่วนร่วม
สมาชิกใหม่และสมาชิกทีม่ ปี ระสบการณ์ถูกจับคู่ให้มคี วามสัมพันธ์ฉนั ท์พเ่ี ลีย้ ง
เราขอให้สมาชิกพูดในทีป่ ระชุมเกีย่ วกับอาชีพหรือหัวข้ออื่นๆ ทีพ่ วกเขาสนใจ

6 การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี

การคาดคะเน (PROGNOSIS)
สโมสรทีข่ าดแคลนสมาชิกภาพมีความเสีย่ งทีจ่ ะกลายเป็ นสโมสรทีล่ า้ หลัง ไม่กระตือรือร้นและมีคุณค่าน้อยลงสาหรับสมาชิกและชุมชน
อย่างไรก็ดี มีเครื่องมือมากมายซึง่ ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าให้ผลดี ดูขอ้ ทีย่ งั ไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และพิจารณาดาเนินการตามคาแนะนา
เหล่านัน้ รวมทัง้ คาแนะนาดังต่อไปนี้

เรื่องที่เป็ นปัญหา

แนวทางการแก้ไข

ความหลากหลายของ
สมาชิกภาพ

ดาเนินการให้สโมสรมีความหลากหลายโดยการใช้ค่มู อื Diversifying Your Club:
A Member Diversity Assessment (ทาให้สโมสรมีความหลากหลาย: การประเมิน
ความหลากหลายของสมาชิก)

ความหลากหลายของวิชาชีพ

ทาให้สโมสรของท่านเป็ นหน่วยเล็กๆ ในชุมชนด้วยคู่มอื ผู้แทนด้านวิ ชาชีพในชุมชน:
การประเมิ นประเภทอาชีพ (Representing Your Community’s Professions:
A Classification Assessment)

สมาชิกภาพคงทีห่ รือลดลง

สร้างแผนการพัฒนาสมาชิกภาพด้วยการใช้คมู่ อื การทาให้สมาชิ กภาพมีความเข้มแข็ง
(Strengthening Your Membership)
เชื่อมโยงกับ Membership Leads ทีส่ โมสรได้รบั มอบหมายโดยการใช้ How to Manage
Membership Leads (สาหรับสโมสร) และ ทรัพยากรสาหรับสมาชิ กที่มุ่งหวัง
พุ่งเป้ าหมายไปทีส่ มาชิกมุ่งหวังโดยการใช้ Worksheet การค้นหาสมาชิ กใหม่
แสดงให้สมาชิกทราบถึงวิ ธีเสนอชื่อสมาชิ กใหม่ (How to propose a new member) ใน
สโมสรและอธิบายว่าพวกเขาอาจจะส่งชื่อผูม้ งุ่ หวังซึง่ มีคุณสมบัตไิ ปยังสโมสรอื่น

สมาชิกลาออก

เริม่ ต้นด้วยการสารวจความพึงพอใจของสมาชิ ก (Member Satisfaction Survey)
เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของสมาชิกปัจจุบนั
เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามแนวโน้มโดยการใช้ Retention Assessment and Analysis
ใช้การสารวจเมื่อสมาชิ กออกจากสโมสร (Exit Survey) เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดสมาชิก
จึงลาออก
ทาให้สมาชิกทีล่ าออกรูว้ ่าพวกเขาสามารถกลับเข้ามาร่วมได้อีกหรือย้ายสโมสร เมื่อมี
ความพร้อม

การปฐมนิเทศและความรูเ้ กีย่ วกับ
โรตารี

7 การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี

จัดให้มีการปฐมนิ เทศสมาชิ กใหม่ การพัฒนาผู้นา และโอกาสในการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องที่ Learning Center ของโรตารี

ภาพลักษณ์ (IMAGE)
สโมสรโรตารีทม่ี คี วามสนุกสนานและทาให้เกิดผลกระทบจะเป็ นทีส่ นใจแก่ผพู้ บเห็น ภาพลักษณ์สาธารณะในทางบวกช่วยปรับปรุง
ความสัมพันธ์ของสโมสรกับชุมชนและสมาชิกมุ่งหวัง เราจะต้องมั ่นใจว่าสโมสรได้เครดิตจากการบาเพ็ญประโยชน์ทท่ี า และแสดงให้
เห็นว่าสโมสรสนองตอบความต้องการอย่างแท้จริงจะเป็ นการยืนยันคุณค่าของสโมสรในชุมชน

เราแสดงตัวตนในระบบออนไลน์ มีเว็บไซต์ของสโมสรทีด่ งึ ดูดสายตา มีเพจเฟสบุ๊ค หรือเพจสื่อทางสังคมอื่นๆ ทีอ่ ธิบายถึงสิง่ ทีส่ โมสร
ทา สมาชิกคือใครและประโยชน์จากการเป็ นสมาชิก
สโมสรของเรามีสมาชิกทีท่ มุ่ เทในเรื่องภาพลักษณ์สาธารณะและการเข้าถึงสาธารณชน
สโมสรของเราปรากฏตัวในสื่อของชุมชนหลายครัง้ ในปี ทผ่ี ่านมา
เราส่งเสริมสโมสรและโรตารีผา่ นสื่อต่างๆ มากมายในชุมชน
สโมสรของเราเชิญสมาชิกของสือ่ ต่างๆ มาเพื่อให้ขา่ วเกีย่ วกับงานบาเพ็ญประโยชน์
เอกสารทีเ่ กีย่ วกับสโมสรของเราเป็ นไปตามแนวทางการสร้างแบรนด์ให้เป็ นทีร่ จู้ กั (Branding) ทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของโรตารี
เราใช้เอกสารและต้นแบบ (Template) ของแบรนด์จาก Brand Center ของโรตารี
เราใช้ส่อื การตลาดทีจ่ ดั ให้โดยโรตารีสากล เช่น ประกาศบริการสาธารณะ วิดโี อ รูปภาพ และโลโก้ต่างๆ
เราจัดแสดงป้ ายโรตารีและธงโรตารีในทีป่ ระชุม
ชุมชนรับรูว้ ่ามีสโมสรของเราอยูใ่ นชุมชน
เรามีแผ่นพับทีจ่ ดั ทาให้เหมาะกับสโมสรเพื่อมอบให้แก่สมาชิกในชุมชนและโครงการต่างๆ
เราใช้ Rotary Showcase เพื่อส่งเสริมงานทีท่ าสาเร็จเรียบร้อยแล้ว

8 การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี

การคาดคะเน (PROGNOSIS)
สโมสรทีไ่ ม่มกี ารแสดงตัวตนให้เห็นในชุมชนมีความเสีย่ งทีจ่ ะทาประโยชน์ให้ชมุ ชนได้น้อยมากหรือถูกมองว่าไม่ได้ทาอะไร โรตารีมี
ทรัพยากรต่างๆ ทีจ่ ะช่วยได้ ดูขอ้ ทีย่ งั ไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และพิจารณาดาเนินการตามคาแนะนาเหล่านัน้ รวมทัง้ คาแนะนาดังต่อไปนี้

เรื่องที่เป็ นปัญหา
ความตระหนักของชุมชน

แนวทางการแก้ไข
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่ Media Center ของโรตารี และใช้ทรัพยากรเหล่านัน้ ในสื่อ
ของชุมชน
วางแผนงานทีจ่ ะสร้างความตระหนักของชุมชนเกีย่ วกับโรตารี ใช้แนวทางการจัด
งานกิจกรรมที่ Brand Center ของโรตารี

สื่อทีล่ า้ สมัย

หาแผ่นพับทีส่ ามารถปรับให้เหมาะกับสโมสร และเอกสารเกีย่ วกับสมาชิกภาพ
ได้ท่ี Brand Center ของโรตารี
ดาเนินการตาม Voice and Visual Identity Guidelines ในการทาเอกสารต่างๆ
ของสโมสร
ใช้ Rotary Images และ Rotary videos รวมทัง้ รูปภาพต่างๆ ของสมาชิกใน
เอกสารของท่าน

การแสดงตัวตนในระบบออนไลน์

หาสมาชิกทีม่ คี วามรูด้ า้ นเทคโนโลยีเพื่อสร้างและจัดการเว็บไซต์ของสโมสร และ
เพจสื่อทางสังคม
สมัครเรียนหลักสูตรสื่อทางสังคมที่ Learning Center
ใช้ Rotary Images และ Rotary videos รวมทัง้ รูปภาพและวิดโี อของสมาชิกเอง
แบ่งปั นโครงการของท่านที่ Rotary Showcase

ความเชีย่ วชาญด้านการตลาด

ค้นหาคาแนะนาในคู่มอื พื้นฐานคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสร
(Club Public Image Committee Basics) และแต่งตัง้ สมาชิกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ด้านการประชาสัมพันธ์เป็ นกรรมการ
ค้นหาผูม้ วี ชิ าชีพทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการตลาดโดยการใช้แนวคิดจาก Finding
New Club Members: A Prospective Member Exercise
สร้างความชานาญด้านสื่อทางสังคมของท่านเองโดยการใช้เครื่องมือสื่อทางสังคม
(Social Media) ที่ Brand Center ของโรตารี

9 การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี

งานและการดาเนินงาน (BUSINESS AND OPERATIONS)
เมื่อสโมสรดาเนินงานได้อย่างราบรื่น ท่านก็มกั จะมีผนู้ าทีด่ ซี ง่ึ มองอนาคตข้างหน้าของสโมสร ผูน้ าทัง้ หลายเป็ นผู้ปัน้ เสริมเติมแต่งสโมสร
โดยรวม และเป็ นเรื่องสาคัญยิง่ ทีจ่ ะต้องมีผทู้ ม่ี คี วามชานาญในตาแหน่งผูน้ าเหล่านัน้ ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาผูน้ าจึงเป็ นวิธหี นึ่งทีจ่ ะ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้สโมสร
เรามีแผนกลยุทธ์ของสโมสรทีป่ รับให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ
เรามีเป้ าหมายประจาปี และใส่ขอ้ มูลเหล่านัน้ ที่ Rotary Club Central
สโมสรของเรามีคณะกรรมการทีจ่ ะสนับสนุนกิจกรรม และรายงานแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรถึงความก้าวหน้าไปสู่เป้ าหมายอย่าง
สม่าเสมอ
คณะกรรมการบริหารสโมสรของเราเปลีย่ นแปลงสิง่ ทีท่ าไม่ได้ผล และปรับเปลีย่ นข้อบังคับสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั ตามนัน้
เรามีกระบวนการทีจ่ ะทาให้ม ั ่นใจในความต่อเนื่อง ซึง่ รวมถึงการจัดเตรียมสมาชิกสาหรับตาแหน่งผูน้ า วิธปี ฏิบตั ทิ จ่ี ดั ทาเป็ นเอกสาร
และทาให้ผนู้ าในปัจจุบนั อดีต และอนาคต มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
นายกสโมสรของเราเข้าร่วมการอบรม PETS และผูน้ าสโมสรเข้าร่วม DTA
สมาชิกเข้าร่วมงานกิจกรรมและสัมมนาของภาคในหัวข้อเกีย่ วกับโรตารีท่พี วกเขาสนใจ
มีการรับสมาชิกใหม่อย่างเป็ นทางการและมอบเอกสารให้อย่างเหมาะสม
อย่างน้อยครึง่ หนึ่งของสมาชิกสโมสรลงทะเบียนใน My Rotary
เจ้าหน้าทีส่ โมสรดาเนินงานโรตารีโดยใช้ My Rotary หรือใช้ซอฟท์แวร์ทบ่ี ูรณาการสาหรับสโมสร
สโมสรกาหนดและอนุมตั งิ บประมาณสาหรับปี โรตารีทจ่ี ะมาถึง แต่งตัง้ เหรัญญิกและเก็บรักษาบัญชีต่างๆ โดยแยกระหว่างบัญชี
บริหารและบัญชีการเงินจากการหาทุน หรือกองทุนสาหรับโครงการ
สโมสรกาหนดและบรรลุเป้ าหมายในการหาทุนโดยการใช้กจิ กรรมหาทุนต่างๆ อย่างหลากหลาย
เราขอให้สมาชิกกรอกแบบสำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิก (Member Satisfaction Survey) ทุกปี
เราเสนอโอกาสในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องแก่สมาชิก

10 การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี

การคาดคะเน (PROGNOSIS)
สโมสรทีไ่ ม่มสี มาชิกทีม่ ที กั ษะในบทบาทผูน้ าหรือละเลยความต้องการของสมาชิก มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นสโมสรทีไ่ ร้ประสิทธิภาพและล้าสมัย
และสูญเสียสมาชิก มีหนทางมากมายในการแก้ไขสโมสรทีต่ อ้ งการจะเติบโต ดูขอ้ ทีไ่ ม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และพิจารณาดาเนินการตาม
คาแนะนาเหล่านัน้ รวมทัง้ คาแนะนาดังต่อไปนี้

เรื่องที่เป็ นปัญหา
การวางแผนและกาหนดเป้ าหมาย

แนวทางการแก้ไข
สร้างวิสยั ทัศน์ของสโมสรและกาหนดเป้ าหมายประจาปี และเป้ าหมายระยะยาวโดย
การใช้แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Guide)
ติดตามเป้ าหมายประจาปี ท่ี Rotary Club Central
ใช้การทาให้สมาชิ กภาพมีความเข้มแข็ง (Strengthening Your membership)
เพื่อวางแผนพัฒนาสมาชิกภาพ

นวัตกรรม

สอบถามสมาชิกเพื่อขอข้อมูลโดยการใช้การสารวจความพึงพอใจของสมาชิ ก
(Member Satisfaction Survey) และลองทาตามความคิดเห็นของพวกเขา หาก
ประสบความสาเร็จจึงแก้ไขข้อบังคับสโมสรตามนัน้
ใช้ตน้ แบบ (Template) ที่ Brand Center เพื่อสร้างเอกสารของท่านเอง

กระบวนการต่างๆ

พัฒนากระบวนการทีม่ มี าตรฐานสาหรับสมาชิ กใหม่ การติ ดตามสมาชิ กมุ่งหวัง
การเสนอชื่อสมาชิ กใหม่ ความต่อเนื่องของผูน้ า ฯลฯ

การเป็ นผูน้ า

ค้นหาคาแนะนาและทรัพยากรทีค่ ่มู อื เป็ นผูน้ าสโมสรของท่าน : นายกสโมสร และ
คู่มือพื้นฐานเลขานุการสโมสร และพื้นฐานเหรัญญิ กสโมสร (Lead Your Club:
President, Club Secretary Basics, Club Treasurer Basics)
ให้โอกาสในการพัฒนาผูน้ าและส่งเสริมการเรียนรูต้ ามความสามารถของตนที่
Learning Center ของโรตารี

การจัดการเงินทุน

ใช้ขอ้ มูลอ้างอิ งของมูลนิ ธิโรตารี (The Rotary Foundation Reference Guide)
เพื่อเรียนรูเ้ กีย่ วกับตัวเลือกในการบริจาค
ค้นหาวิธกี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดในคูม่ อื พื้นฐานเหรัญญิ กสโมสร (Club Treasurer
Basics)

การบริหารจัดการสโมสรที่ My Rotary

11 การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารี

ใช้เมนู Club Administration ที่ My Rotary เพื่อค้นหารายงานการเพิม่ แก้ไข
และลบชื่อสมาชิก จ่ายใบแจ้งหนี้สโมสร และติดตาม Membership Leads ของ
สโมสร

จะเป็ นอย่างไรต่อไป? (WHAT’S NEXT?)
ใช้การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารีเป็ นขัน้ ตอนแรกในการทีจ่ ะทาให้เป็ นสโมสรทีม่ คี วามเข้มแข็งและตื่นตัวยิง่ ขึน้ จดบันทึกว่าเรื่อง
ใดได้รบั เครื่องหมาย ✓มากทีส่ ุด และเรื่องใดน้อยทีส่ ุด ดูแนวทางการแก้ไขทีแ่ นะนาและลงมือปฏิบตั ิ เมื่อท่านไปพบแพทย์ ท่านจะได้รบั
คาแนะนาให้รกั ษาสุขภาพทีด่ หี รืออาจจะได้รบั ใบสั ่งยาสักหนึ่งหรือสองอย่างเพื่อต่อสูก้ บั ความป่ วยไข้ หากท่านไม่ทาตามคาแนะนาหรือท่าน
ไม่รบั ประทานยา ท่านก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการไปพบแพทย์ เช่นเดียวกัน เพื่อทีจ่ ะทาให้การตรวจสอบสถานภาพสโมสรของท่านเป็ น
ประโยชน์มากทีส่ ุด โปรดใช้ทรัพยากรทีแ่ นะนาเพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆ พอล แฮริส เคยกล่าวไว้ว่า “ความสุขของเราจะเพิม่ ขึน้ ไปพร้อมกับ
การทาตัวให้เป็ นประโยชน์ของเรา” ในขณะทีช่ มุ ชนและความต้องการของชุมชนเปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา สโมสรโรตารีกต็ อ้ งปรับเพื่อให้
ยังคงเป็ นประโยชน์ต่อไป ความพยายามทีจ่ ะทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจะเป็ นการเพิม่ พลังให้แก่สมาชิกอีกครัง้ หนึ่ง และทาให้สโมสรมี
ความสมบูรณ์และมีความหมาย

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง (FEATURED RESOURCES)
เครื่องมือประเมิ นสมาชิ กภาพ (Membership Assessment Tools)
ทรัพยากรสมาชิ กภาพ (Membership resources)
Brand Center
Learning Center
Rotary videos
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