
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

การไปพบแพทยเ์ป็นประจ าจะชว่ยใหเ้ราสามารถบง่ชีค้วามเสีย่งดา้นสุขภาพ
ก่อนทีจ่ะกลายเป็นเรื่องรา้ยแรง  เช่นเดยีวกนั การตรวจสอบสถานภาพของ
สโมสร สามารถช่วยวเิคราะหส์าเหตุของเรื่องราวทีเ่ป็นปัญหาและแนะน าการ
แกไ้ขได ้

การใชแ้บบตรวจสอบสถานภาพนี้ ท่านจะตอ้งท าไปทลีะขัน้ตอนเพื่อดแูลรกัษา
สภาพทีแ่ขง็แรงของสโมสร และรกัษาคุณค่าของสโมสรเอาไวเ้พือ่สมาชกิและ
ชุมชน 

ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องหน้าขอ้ความทีพ่จิารณาแลว้ว่าเป็นความจรงิ แลว้จงึ
ปฏบิตักิารแกไ้ขตามค าแนะน าเกีย่วกบัเรื่องทีเ่ป็นปัญหาซึง่ท่านไดบ้่งชี ้
 

การตรวจสอบ 
 
(ROTARY CLUB HEALTH CHECK)

สถานภาพของสโมสรโรตาร ี



ประสบการณใ์นสโมสร (YOUR CLUB EXPERIENCE) 

 

2   การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี

 
สมาชกิทีม่ปีระสบการณ์ดีๆ  ในโรตารมีกัจะอยู่กบัสโมสรต่อไป และในทางกลบักนั พวกเขาจะสรา้งประสบการณ์โรตารทีีด่ใีหแ้กผู่อ้ื่นเพราะ
ความกระตอืรอืรน้เป็นสิง่ทีแ่พรข่ยายออกไปไดง้า่ย หากสมาชกิสโมสรมคีวามพอใจอย่างแทจ้รงิทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของสโมสร ท่านไดอ้ยู่บน
เสน้ทางทีถู่กตอ้งแลว้ ประสบการณ์ของท่านมไิดห้มายรวมเพยีงการประชุมสโมสรหรอืกจิกรรมอืน่ๆ แต่ยงัหมายถงึการสานสมัพนัธแ์ละ
ความภาคภูมใิจในผลงานของโรตาร ี
 

 
ฉนัรอคอยทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมสโมสร 

 
โปรแกรมการประชมุสโมสรตรงประเดน็ น่าสนใจและมคีวามหลากหลาย 

 
เรามผีูท้ีค่อยตอ้นรบัสมาชกิในการประชุม 

 
การประชุมมกีารจดัการทีด่แีละด าเนินการอย่างมอือาชพี 

 
สมาชกิจะนัง่หมุนเวยีนไปตามโต๊ะต่างๆ ในแต่ละสปัดาหเ์พื่อพบปะและพดูคุยกบัคนอื่นๆ  

 
สมาชกิบางคนในสโมสรเป็นเพื่อนสนิทของฉนั 

 
สมาชกิอื่นนอกเหนือจากผูน้ าสโมสรมส่ีวนร่วมในงานกจิกรรมโรตารรีะดบัภาคและระดบัสากล 

 
สมาชกิส่วนใหญต่ระหนักถงึความกา้วหน้าในการขจดัโปลโิอของโรตาร ีและรูส้กึภาคภมูใิจทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ 

 
สมาชกิบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธโิรตาร ี

 
เราหาทุนในแนวทางทีท่ าใหส้มาชกิมส่ีวนร่วมท าประโยชน์ในสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ 

 
เรายกย่องสมาชกิของสโมสรหรอืชุมชนทุกเดอืนเป็นอย่างน้อย 

 
ฉนัมกีารตดิต่อในระดบัสากลผ่านโรตาร ี
 
สโมสรของเราลองท าสิง่ใหม่ๆ (กจิกรรม วธิปีฏบิตัแิละรปูแบบของการประชุม การบ าเพญ็ประโยชน์ งานสงัคม เป็นตน้)           
เพื่อส่งเสรมิประสบการณ์ของสมาชกิ 

 
 

ดกูารคาดคะเน 
ในหน้าต่อไป 



การคาดคะเน (PROGNOSIS)  

3   การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี

 

 
 
ในขณะทีส่มาชกิบางคนลาออกดว้ยเหตผุลเกีย่วกบักระบวนการบรหิารจดัการภายใน สมาชกิหลายคนลาออกดว้ยเหตุผลทีว่่าขาดการมี
ส่วนร่วม วฒันธรรมของสโมสรทีไ่มม่คีวามยดืหยุ่นหรอืไม่เป็นไปตามความคาดหวงัในเรื่องอื่นๆ ซึง่ทัง้หมดน้ีมผีลกระทบต่อประสบการณ์
ของสมาชกิ หากสมาชกิไม่มปีระสบการณ์ทีด่ ีสโมสรของทา่นมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีสมาชกิเหล่านัน้ ดขูอ้ทีไ่ม่ไดใ้ส่เครื่องหมาย ✓ และ
พจิารณาด าเนินการตามค าแนะน าเหล่านัน้ รวมทัง้ค าแนะน าดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

  เรื่องท่ีเป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

การประชุมสโมสร เปลีย่นรปูแบบ (format) หรอืสไตลก์ารประชุม ดคููม่อืเป็นผู้น าสโมสรของท่าน: 
นายกสโมสร (Lead Your Club: President) บทที ่2 และเป็นสโมสรท่ีต่ืนตวัอยู่
เสมอ (Be a Vibrant Club) ในหวัขอ้เรื่อง “ขอ้คดิเหน็ทีค่วรลองท า” 

 
คน้หาสิง่ทีส่มาชกิตอ้งการโดยการใชแ้บบส ารวจความพึงพอใจของสมาชิก 
(Member Satisfaction Survey) แลว้จงึใหพ้วกเขามปีระสบการณ์เหล่านัน้ 

 
พฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าในหมูผู่น้ าสโมสรและสมาชกิโดยการจดัการอบรมทกัษะ
การเป็นผู้น า (leadership skills training) 

 

ประสบการณ์โรตารเีหนือระดบัสโมสร  อุปถมัภส์โมสรอินเทอรแ์รคท์หรอืโรทาแรคท์ จดังานไรลา ให้ทุนการศึกษาหรอื
เร่ิมต้นโครงการแลกเปล่ียน 

 
 เขา้ร่วมชมรมมิตรภาพโรตารีหรอืกลุ่มปฏิบติัการโรแทเรียน 

 
 ส่งเสรมิงานระดบัภาคทีเ่ปิดกวา้งส าหรบัสมาชกิทุกคน ลองใหผู้ท้ีเ่คยเขา้ร่วมงานใน
อดตีบอกเล่าถงึประสบการณ์ 

 
 ส่งเสรมิงานทีโ่รตารที าทัว่โลกรวมทัง้การขจดัโปลโิอ โดยการแสดงวิดีโอโรตารีสัน้ๆ    
หรอืแสดงโครงการต่างๆ ที ่Rotary Showcase ในระหว่างการประชุมสโมสร 

 



การบ าเพ็ญประโยชนแ์ละงานสงัคม (SERVICE AND SOCIALS) 

 

4   การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี

 
การมส่ีวนร่วมในการบ าเพญ็ประโยชน์และมคีวามสนุกสนานไปกบัสมาชกิอื่นๆ เป็นเหตุผลหลกัทีโ่รแทเรยีนเขา้ร่วมและยงัคงอยู่กบัโรตารี 
สโมสรทีเ่ขม้แขง็ทีสุ่ดจะมกีจิกรรมหลากหลาย และมแีนวทางมากมายทีจ่ะใหส้มาชกิมส่ีวนร่วม ลองจดังานทางสงัคมแบบใหม่ๆ หรอืหา
ประสบการณ์การบ าเพญ็ประโยชน์ทีไ่ม่เหมอืนเดมิและดผูลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสโมสร 

 
 
 

สโมสรของเราจดังานชมุนุมพบปะอย่างสม ่าเสมอ (นอกเหนือจากการประชุมสโมสร) เพื่อสรา้งความสนิทสนมคุน้เคยและการเป็น
เครอืขา่ย 
 
สโมสรของเราส่งเสรมิใหส้มาชกิพาคู่ครองและครอบครวัมาร่วมในการประชุมและงานกจิกรรมของสโมสร 
 
สโมสรของเราใหโ้อกาสในการเป็นผูน้ ารวมทัง้การพฒันาดา้นวชิาชพีแก่สมาชกิ 
 
สโมสรของเราเชญิชวนโรทาแรคเทอร ์อนิเทอรแ์รคเทอร ์และนกัเรยีนในโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนใหเ้ขา้รว่มในการประชมุ และมี
ส่วนร่วมกบัสโมสรอนิเทอรแ์รคทแ์ละโรทาแรคทแ์ละเป็นพีเ่ลีย้งสมาชกิของสโมสรเหล่านัน้ 
 
สโมสรของเราอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคทห์รอือนิเทอรแ์รคท ์อปุถมัภห์รอืเป็นเจา้ภาพนักเรยีนแลกเปลีย่น หรอือุปถมัภผ์ูร้ว่มโปรแกรม
ไรลา 
 
เราปรกึษาหารอืกบัผูน้ าชุมชนและสมาชกิชมุชนเพื่อพจิารณาความตอ้งการก่อนทีจ่ะเลอืกท าโครงการ 
 
เราเขา้ไปด ูRotary Ideas ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ความคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการในระบบออนไลน์ก่อนทีจ่ะเลอืกท าโครงการใหม่ 
 
สโมสรของเรามโีครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีก่ าลงัด าเนินการอยู ่
 
สมาชกิทุกคนสามารถใหข้อ้มลูในการบ าเพญ็ประโยชน์และกจิกรรมทางสงัคม 
 
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรสอดคลอ้งกบัเรื่องทีเ่น้นความส าคญัของโรตาร ี(Rotary’s Areas of Focus) และแนวทางแห่ง 
การบรกิาร 
 
สโมสรของเราสมคัรขอรบัหรอืใชเ้งนิจากทุนสนับสนุนของโรตารเีพื่อท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์



การคาดคะเน (PROGNOSIS) 
 

 

5   การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี

 

 
 
สโมสรทีม่โีอกาสในการบ าเพญ็ประโยชน์และโอกาสทางสงัคมไม่มากพอ มคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีสมาชกิซึง่ไม่รูส้กึว่ามคีวามสมัพนัธ ์
หรอืมพีลงั ขา่วดคีอืขอ้ดอ้ยเหลา่นี้สามารถทีจ่ะแกไ้ขไดใ้นแนวทางทีส่นุกสนานและใหผ้ลตอบรบัทีด่ ีดูขอ้ทีไ่ม่ไดใ้ส่เครื่องหมาย ✓ และ
พจิารณาด าเนินการตามค าแนะน าเหล่านัน้ รวมทัง้ค าแนะน าดงัต่อไปนี้ 

 

    เรื่องท่ีเป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

โอกาสในการบ าเพญ็ประโยชน์ อุปถมัภส์โมสรอินเทอรแ์รคท์หรอืโรทาแรคท์  จดังานไรลา มอบ
ทุนการศึกษา เริม่โปรแกรมการแลกเปล่ียน เขา้รว่มในกลุม่ปฏิบติัการ
โรแทเรียน หรอืสนับสนุนศนูยส์นัติภาพของโรตารี 

คุณภาพของโครงการ ใชเ้คร่ืองมอืเพื่อการประเมินชมุชน (Communities Assessment Tools) 
ค าแนะน าส าหรบัทุน Global Grants (Guide to Global Grants) และ    
Rotary Ideas เพื่อปรบัปรงุคุณภาพของโครงการ 

กจิกรรมทางสงัคม  ใหส้มาชกิ 1 หรอื 2 คนรบัผดิชอบในการจดังานกจิกรรมทางสงัคมตลอดทัง้ปี 
 

 เขา้ร่วมชมรมมิตรภาพโรตารี 

การเป็นผูน้ า  จดัการอบรมผู้น า (Leadership Training) 



สมาชิก (MEMBERS) 

 

6   การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี

 
สโมสรทีเ่ขม้แขง็ คอืสโมสรทีม่กีารเตบิโตและการเปลีย่นแปลง การมสีมาชกิทีม่มีมุมองและภูมหิลงัหลากหลายจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิ
นวตักรรมและท าใหส้โมสรมคีวามเขา้ใจในความตอ้งการของชมุชนในวงกวา้งขึน้ ควรใหค้วามสนใจว่าสมาชกิมคีวามรูส้กึอย่างไรกบัสโมสร 
การส ารวจแสดงใหเ้หน็ว่าหนึ่งในเหตุผลธรรมดาทีสุ่ดทีส่มาชกิละทิง้สโมสรกค็อื ผูน้ าสโมสรไม่เปิดใจรบัความคดิเหน็ใหม่ๆ การท าให้
สมาชกิมส่ีวนเกีย่วขอ้งและใหพ้วกเขาแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัอนาคตของสโมสรจะท าใหท้ัง้สโมสรและพนัธะสญัญาของสมาชกิทีม่ตี่อ 
โรตารมีคีวามเขม้แขง็มากขึน้  
 

         สโมสรของเรามสีมาชกิเพิม่สุทธใินปีทีผ่่านมา  
 

สโมสรเพิม่สมาชกิสตรไีดสุ้ทธใินปีทีผ่่านมา  
 
สโมสรเพิม่สมาชกิอายุน้อยกว่า 40 ปีไดสุ้ทธใินปีทีผ่่านมา 
 
สโมสรพยายามหาสมาชกิจากผูม้วีชิาชพีในชมุชนทีย่งัไมม่ผีูแ้ทนในสโมสร 
 
สโมสรตดิต่อกบัศษิยเ์ก่าโรตาร ี(อดตีโรทาแรคเทอร ์นักเรยีนแลกเปลีย่น ผูร้บัทุนสนัตภิาพ และผูร้่วมโปรแกรมอื่นๆ    
ของโรตาร)ี 
 
สโมสรหาสมาชกิใหม่ทีเ่ป็นศษิยเ์ก่าโรตารอีย่างแขง็ขนั 
 
สโมสรหาสมาชกิใหม่ทีเ่ป็นผูม้วีชิาชพีทีเ่กษยีณอายุเมื่อเรว็ๆ นี้อย่างแขง็ขนั 
 
สโมสรรกัษาสมาชกิไดอ้ย่างน้อย 90% ในแต่ละปี 
 
สมาชกิสโมสรอย่างน้อย 75% มส่ีวนร่วมในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีล่งมอืท าเอง มบีทบาทผูน้ าหรอืบทบาททีไ่ดร้บัมอบหมาย
อื่นๆ 
 
สโมสรมกีระบวนการในการขอรบัขอ้มลูยอ้นกลบัจากสมาชกิ 
 
มผีูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหต้รวจสอบและตดิตามขอ้มลู Membership Leads ทีม่อบหมายใหแ้ก่สโมสร 
 
ผูม้าเยอืนจะถูกขอใหแ้นะน าตวัเองและจะไดร้บัเชญิกลบัมาอกี 
 
สมาชกิใหม่และสมาชกิในปัจจบุนัไดร้บัค าอธบิายและการส่งเสรมิในเรื่องประโยชน์ของสมาชกิ 
 
สมาชกิใหม่ไดร้บัการปฐมนิเทศและมโีอกาสในการมส่ีวนร่วม 
 
สมาชกิใหม่และสมาชกิทีม่ปีระสบการณ์ถูกจบัคู่ใหม้คีวามสมัพนัธฉ์นัทพ์ีเ่ลีย้ง 
 
เราขอใหส้มาชกิพดูในทีป่ระชุมเกีย่วกบัอาชพีหรอืหวัขอ้อื่นๆ ทีพ่วกเขาสนใจ 
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7   การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี

สโมสรทีข่าดแคลนสมาชกิภาพมคีวามเสีย่งทีจ่ะกลายเป็นสโมสรทีล่า้หลงั ไม่กระตอืรอืรน้และมคีุณค่าน้อยลงส าหรบัสมาชกิและชุมชน 
อย่างไรกด็ ีมเีครื่องมอืมากมายซึง่ไดร้บัการพสิจูน์แลว้ว่าใหผ้ลด ีดูขอ้ทีย่งัไม่ไดใ้ส่เครื่องหมาย ✓ และพจิารณาด าเนินการตามค าแนะน า
เหล่านัน้ รวมทัง้ค าแนะน าดงัต่อไปนี้ 
 

 
 

    เรื่องท่ีเป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

ความหลากหลายของ 
สมาชกิภาพ 

 ด าเนินการใหส้โมสรมคีวามหลากหลายโดยการใชคู้่มอื Diversifying Your Club:  
A Member Diversity Assessment (ท าใหส้โมสรมคีวามหลากหลาย: การประเมนิ 
ความหลากหลายของสมาชกิ) 

ความหลากหลายของวชิาชพี  ท าใหส้โมสรของท่านเป็นหน่วยเลก็ๆ ในชุมชนดว้ยคู่มอืผู้แทนด้านวิชาชีพในชุมชน:  
การประเมินประเภทอาชีพ (Representing Your Community’s Professions:  
A Classification Assessment) 

สมาชกิภาพคงทีห่รอืลดลง  สรา้งแผนการพฒันาสมาชกิภาพดว้ยการใชคู้ม่อืการท าให้สมาชิกภาพมีความเข้มแขง็ 
(Strengthening Your Membership) 

 
 เช่ือมโยงกบั Membership Leads ทีส่โมสรไดร้บัมอบหมายโดยการใช ้How to Manage 

Membership Leads (ส าหรบัสโมสร) และ ทรพัยากรส าหรบัสมาชิกท่ีมุ่งหวงั 
 
 พุ่งเป้าหมายไปทีส่มาชกิมุ่งหวงัโดยการใช ้Worksheet การค้นหาสมาชิกใหม ่
 
 แสดงใหส้มาชกิทราบถงึวิธีเสนอช่ือสมาชิกใหม่ (How to propose a new member) ใน

สโมสรและอธบิายว่าพวกเขาอาจจะส่งช่ือผูมุ้ง่หวงัซึง่มคีุณสมบตัไิปยงัสโมสรอื่น 

สมาชกิลาออก  เริม่ตน้ดว้ยการส ารวจความพงึพอใจของสมาชิก (Member Satisfaction Survey)  
เพื่อส่งเสรมิประสบการณ์ของสมาชกิปัจจุบนั 

 
 เรยีนรูแ้ละปฏบิตัติามแนวโน้มโดยการใช ้Retention Assessment and Analysis 
 
 ใชก้ารส ารวจเมื่อสมาชิกออกจากสโมสร (Exit Survey) เพื่อใหเ้ขา้ใจว่าเหตุใดสมาชกิ 

จงึลาออก 
 
 ท าใหส้มาชกิทีล่าออกรูว้่าพวกเขาสามารถกลบัเข้ามาร่วมได้อีกหรือย้ายสโมสร เมื่อมี

ความพรอ้ม 

การปฐมนิเทศและความรูเ้กีย่วกบั
โรตาร ี

 จดัให้มีการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ การพฒันาผู้น า และโอกาสในการเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องที ่Learning Center ของโรตาร ี



ภาพลกัษณ ์(IMAGE) 
 

 

8   การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี

 
สโมสรโรตารทีีม่คีวามสนุกสนานและท าใหเ้กดิผลกระทบจะเป็นทีส่นใจแก่ผูพ้บเหน็ ภาพลกัษณ์สาธารณะในทางบวกชว่ยปรบัปรุง
ความสมัพนัธข์องสโมสรกบัชมุชนและสมาชกิมุ่งหวงั เราจะตอ้งมัน่ใจว่าสโมสรไดเ้ครดติจากการบ าเพญ็ประโยชน์ทีท่ า และแสดงให ้
เหน็ว่าสโมสรสนองตอบความตอ้งการอย่างแทจ้รงิจะเป็นการยนืยนัคุณค่าของสโมสรในชมุชน 
 

 
 

เราแสดงตวัตนในระบบออนไลน์ มเีวบ็ไซตข์องสโมสรทีด่งึดดูสายตา มเีพจเฟสบุ๊ค หรอืเพจสื่อทางสงัคมอื่นๆ ทีอ่ธบิายถงึสิง่ทีส่โมสร
ท า สมาชกิคอืใครและประโยชน์จากการเป็นสมาชกิ 
 
สโมสรของเรามสีมาชกิทีทุ่ม่เทในเรื่องภาพลกัษณ์สาธารณะและการเขา้ถงึสาธารณชน 
 
สโมสรของเราปรากฏตวัในสื่อของชุมชนหลายครัง้ในปีทีผ่่านมา 
 
เราส่งเสรมิสโมสรและโรตารผีา่นสื่อต่างๆ มากมายในชมุชน 
 
สโมสรของเราเชญิสมาชกิของสือ่ต่างๆ มาเพื่อใหข้า่วเกีย่วกบังานบ าเพญ็ประโยชน์ 
 
เอกสารทีเ่กีย่วกบัสโมสรของเราเป็นไปตามแนวทางการสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั (Branding) ทีเ่ป็นปัจจุบนัของโรตาร ี
 
เราใชเ้อกสารและตน้แบบ (Template) ของแบรนดจ์าก Brand Center ของโรตาร ี
 
เราใชส้ื่อการตลาดทีจ่ดัใหโ้ดยโรตารสีากล เช่น ประกาศบรกิารสาธารณะ วดิโีอ รปูภาพ และโลโกต้่างๆ  
 
เราจดัแสดงป้ายโรตารแีละธงโรตารใีนทีป่ระชุม 
 
ชุมชนรบัรูว้่ามสีโมสรของเราอยูใ่นชมุชน 
 
เรามแีผ่นพบัทีจ่ดัท าใหเ้หมาะกบัสโมสรเพื่อมอบใหแ้ก่สมาชกิในชุมชนและโครงการต่างๆ 
 
เราใช ้Rotary Showcase เพื่อส่งเสรมิงานทีท่ าส าเรจ็เรยีบรอ้ยแลว้   
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9   การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี

 
 

 
สโมสรทีไ่มม่กีารแสดงตวัตนใหเ้หน็ในชุมชนมคีวามเสีย่งทีจ่ะท าประโยชน์ใหช้มุชนไดน้้อยมากหรอืถูกมองว่าไม่ไดท้ าอะไร โรตารมีี
ทรพัยากรต่างๆ ทีจ่ะชว่ยได ้ดขูอ้ทีย่งัไม่ไดใ้ส่เครื่องหมาย ✓ และพจิารณาด าเนินการตามค าแนะน าเหล่านัน้ รวมทัง้ค าแนะน าดงัต่อไปนี้ 

 

    เรื่องท่ีเป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

ความตระหนักของชมุชน  ใชท้รพัยากรต่างๆ ที ่Media Center ของโรตาร ีและใชท้รพัยากรเหล่านัน้ในสื่อ 
ของชมุชน 

 
 วางแผนงานทีจ่ะสรา้งความตระหนักของชุมชนเกีย่วกบัโรตาร ีใชแ้นวทางการจดั
งานกจิกรรมที ่Brand Center ของโรตาร ี

สื่อทีล่า้สมยั  หาแผ่นพบัทีส่ามารถปรบัใหเ้หมาะกบัสโมสร และเอกสารเกีย่วกบัสมาชกิภาพ 
ไดท้ี ่Brand Center ของโรตาร ี 
 ด าเนินการตาม Voice and Visual Identity Guidelines ในการท าเอกสารต่างๆ   
ของสโมสร  
 ใช ้Rotary Images และ Rotary videos รวมทัง้รปูภาพต่างๆ ของสมาชกิใน
เอกสารของท่าน 

การแสดงตวัตนในระบบออนไลน์  หาสมาชกิทีม่คีวามรูด้า้นเทคโนโลยเีพื่อสรา้งและจดัการเวบ็ไซตข์องสโมสร และ 
เพจสื่อทางสงัคม  
 สมคัรเรยีนหลกัสตูรสื่อทางสงัคมที ่Learning Center  
 ใช ้Rotary Images และ Rotary videos รวมทัง้รปูภาพและวดิโีอของสมาชกิเอง  
 แบ่งปันโครงการของท่านที ่Rotary Showcase 

ความเชีย่วชาญดา้นการตลาด  คน้หาค าแนะน าในคู่มอื พื้นฐานคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสร   
(Club Public Image Committee Basics) และแตง่ตัง้สมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ดา้นการประชาสมัพนัธเ์ป็นกรรมการ 

 
 คน้หาผูม้วีชิาชพีทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการตลาดโดยการใชแ้นวคดิจาก Finding 
New Club Members: A Prospective Member Exercise 

 
 สรา้งความช านาญดา้นสื่อทางสงัคมของท่านเองโดยการใชเ้ครื่องมอืสื่อทางสงัคม 
(Social Media) ที ่Brand Center ของโรตาร ี



งานและการด าเนินงาน (BUSINESS AND OPERATIONS) 

 

10   การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี

 
เมื่อสโมสรด าเนินงานไดอ้ย่างราบรื่น ท่านกม็กัจะมผีูน้ าทีด่ซีึง่มองอนาคตขา้งหน้าของสโมสร ผูน้ าทัง้หลายเป็นผู้ปัน้เสรมิเตมิแต่งสโมสร
โดยรวม และเป็นเรื่องส าคญัยิง่ทีจ่ะตอ้งมผีูท้ีม่คีวามช านาญในต าแหน่งผูน้ าเหล่านัน้ ดว้ยเหตนุี้ การพฒันาผูน้ าจงึเป็นวธิหีนึ่งทีจ่ะ
เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหส้โมสร 

 
 
 

เรามแีผนกลยุทธข์องสโมสรทีป่รบัใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

เรามเีป้าหมายประจ าปีและใส่ขอ้มลูเหล่านัน้ที ่ Rotary Club Central  

สโมสรของเรามคีณะกรรมการทีจ่ะสนับสนุนกจิกรรม และรายงานแก่คณะกรรมการบรหิารสโมสรถงึความกา้วหน้าไปสู่เป้าหมายอย่าง
สม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบรหิารสโมสรของเราเปลีย่นแปลงสิง่ทีท่ าไม่ไดผ้ล และปรบัเปลีย่นขอ้บงัคบัสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัตามนัน้ 

เรามกีระบวนการทีจ่ะท าใหม้ัน่ใจในความต่อเนื่อง ซึง่รวมถงึการจดัเตรยีมสมาชกิส าหรบัต าแหน่งผูน้ า วธิปีฏบิตัทิีจ่ดัท าเป็นเอกสาร
และท าใหผู้น้ าในปัจจุบนั อดตี และอนาคต มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 

นายกสโมสรของเราเขา้ร่วมการอบรม PETS และผูน้ าสโมสรเขา้ร่วม DTA  

สมาชกิเขา้รว่มงานกจิกรรมและสมัมนาของภาคในหวัขอ้เกีย่วกบัโรตารทีี่พวกเขาสนใจ 

มกีารรบัสมาชกิใหม่อย่างเป็นทางการและมอบเอกสารใหอ้ย่างเหมาะสม 

อย่างน้อยครึง่หนึ่งของสมาชกิสโมสรลงทะเบยีนใน My Rotary  

เจา้หน้าทีส่โมสรด าเนินงานโรตารโีดยใช ้My Rotary หรอืใชซ้อฟทแ์วรท์ีบู่รณาการส าหรบัสโมสร 

สโมสรก าหนดและอนุมตังิบประมาณส าหรบัปีโรตารทีีจ่ะมาถงึ แต่งตัง้เหรญัญกิและเกบ็รกัษาบญัชีต่างๆ โดยแยกระหว่างบญัชี
บรหิารและบญัชกีารเงนิจากการหาทุน หรอืกองทุนส าหรบัโครงการ 

สโมสรก าหนดและบรรลุเป้าหมายในการหาทุนโดยการใชก้จิกรรมหาทุนต่างๆ อย่างหลากหลาย 

เราขอใหส้มาชกิกรอกแบบส ำรวจควำมพงึพอใจของสมำชกิ (Member Satisfaction Survey) ทุกปี 

เราเสนอโอกาสในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องแก่สมาชกิ 
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สโมสรทีไ่มม่สีมาชกิทีม่ทีกัษะในบทบาทผูน้ าหรอืละเลยความตอ้งการของสมาชกิ มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นสโมสรทีไ่รป้ระสทิธภิาพและลา้สมยั
และสญูเสยีสมาชกิ มหีนทางมากมายในการแกไ้ขสโมสรทีต่อ้งการจะเตบิโต ดขูอ้ทีไ่มไ่ดใ้ส่เครื่องหมาย ✓ และพจิารณาด าเนินการตาม
ค าแนะน าเหล่านัน้ รวมทัง้ค าแนะน าดงัต่อไปนี้ 

 

    เรื่องท่ีเป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

การวางแผนและก าหนดเป้าหมาย สรา้งวสิยัทศัน์ของสโมสรและก าหนดเป้าหมายประจ าปีและเป้าหมายระยะยาวโดย
การใชแ้นวทางการวางแผนกลยุทธ ์(Strategic Planning Guide) 

 
ตดิตามเป้าหมายประจ าปีที ่Rotary Club Central 

 
ใชก้ารท าให้สมาชิกภาพมีความเข้มแขง็ (Strengthening Your membership) 
เพื่อวางแผนพฒันาสมาชกิภาพ 

นวตักรรม สอบถามสมาชกิเพื่อขอขอ้มลูโดยการใชก้ารส ารวจความพึงพอใจของสมาชิก 
(Member Satisfaction Survey) และลองท าตามความคดิเหน็ของพวกเขา หาก
ประสบความส าเรจ็จงึแกไ้ขขอ้บงัคบัสโมสรตามนัน้ 

 
ใชต้น้แบบ (Template) ที ่Brand Center เพื่อสรา้งเอกสารของท่านเอง 

กระบวนการต่างๆ พฒันากระบวนการทีม่มีาตรฐานส าหรบัสมาชิกใหม่ การติดตามสมาชิกมุ่งหวงั 
การเสนอช่ือสมาชิกใหม ่ความต่อเนื่องของผูน้ า ฯลฯ 

การเป็นผูน้ า คน้หาค าแนะน าและทรพัยากรทีคู่่มอื เป็นผูน้ าสโมสรของท่าน : นายกสโมสร และ
คู่มือพื้นฐานเลขานุการสโมสร และพื้นฐานเหรญัญิกสโมสร (Lead Your Club: 
President, Club Secretary Basics, Club Treasurer Basics) 

 
ใหโ้อกาสในการพฒันาผูน้ าและส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามความสามารถของตนที ่
Learning Center ของโรตาร ี

การจดัการเงนิทุน 
 

ใชข้อ้มูลอ้างอิงของมูลนิธิโรตารี (The Rotary Foundation Reference Guide) 
เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบัตวัเลอืกในการบรจิาค 

 
คน้หาวธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในคูม่อืพื้นฐานเหรญัญิกสโมสร (Club Treasurer 
Basics) 

การบรหิารจดัการสโมสรที ่My Rotary ใชเ้มนู Club Administration ที ่My Rotary  เพื่อคน้หารายงานการเพิม่ แกไ้ข   
และลบชื่อสมาชกิ จ่ายใบแจง้หนี้สโมสร และตดิตาม Membership Leads ของ
สโมสร 



 จะเป็นอย่างไรต่อไป? (WHAT’S NEXT?) 

 

 

 
ใชก้ารตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตารเีป็นขัน้ตอนแรกในการทีจ่ะท าใหเ้ป็นสโมสรทีม่คีวามเขม้แขง็และตื่นตวัยิง่ขึน้ จดบนัทกึว่าเรื่อง
ใดไดร้บัเครื่องหมาย ✓มากทีสุ่ด และเรื่องใดน้อยทีสุ่ด ดแูนวทางการแกไ้ขทีแ่นะน าและลงมอืปฏบิตั ิเมื่อท่านไปพบแพทย ์ทา่นจะไดร้บั
ค าแนะน าใหร้กัษาสุขภาพทีด่หีรอือาจจะไดร้บัใบสัง่ยาสกัหนึ่งหรอืสองอย่างเพื่อต่อสูก้บัความป่วยไข ้หากท่านไม่ท าตามค าแนะน าหรอืท่าน
ไม่รบัประทานยา ท่านกจ็ะไม่ไดป้ระโยชน์จากการไปพบแพทย ์ เช่นเดยีวกนั เพื่อทีจ่ะท าใหก้ารตรวจสอบสถานภาพสโมสรของท่านเป็น
ประโยชน์มากทีสุ่ด โปรดใชท้รพัยากรทีแ่นะน าเพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ  พอล แฮรสิ เคยกล่าวไวว้่า “ความสุขของเราจะเพิม่ขึน้ไปพรอ้มกบั
การท าตวัใหเ้ป็นประโยชน์ของเรา” ในขณะทีช่มุชนและความตอ้งการของชมุชนเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา สโมสรโรตารกีต็อ้งปรบัเพื่อให้
ยงัคงเป็นประโยชน์ต่อไป ความพยายามทีจ่ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงจะเป็นการเพิม่พลงัใหแ้ก่สมาชกิอกีครัง้หนึ่ง และท าใหส้โมสรมี
ความสมบูรณ์และมคีวามหมาย  
 

 

ทรพัยากรท่ีเก่ียวข้อง (FEATURED RESOURCES) 
 
 

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