
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสุขภาพ 

สโมสรโรตารี (ROTARY CLUB HEALTH CHECK) 
 
 
 

เช่นเดยีวกบัการไปพบแพทยเ์ป็นประจาํจะช่วยใหเ้ราสามารถบ่งชีค้วามเสีย่ง
ดา้นสุขภาพก่อนทีจ่ะกลายเป็นเรื่องรา้ยแรง การตรวจสขุภาพสโมสรจะช่วยหา
สาเหตุของเรื่องราวทีเ่ป็นปัญหาและแนะนําการเยยีวยาได ้

การใชแ้บบตรวจสุขภาพน้ี ท่านจะต้องทาํไปทลีะขัน้ตอนเพื่อดแูลรกัษาสภาพที่
แขง็แรงของสโมสร และรกัษาคุณค่าของสโมสรเอาไวเ้พื่อสมาชกิและชุมชน 

ใสเ่ครื่องหมาย ✓ ในช่องหน้าขอ้ความทีพ่จิารณาแลว้ว่าเป็นความจรงิ แลว้จงึ
ปฏบิตักิารเยยีวยาตามคาํแนะนําเกีย่วกบัเรื่องทีเ่ป็นปัญหา (ซึง่ท่านไดบ่้งชี)้ 



ประสบการณ์ในสโมสร (YOUR CLUB EXPERIENCE) 

2   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

 

 

 
สมาชกิทีม่ปีระสบการณ์ดีๆ  ในโรตารมีกัจะอยู่กบัสโมสรต่อไปเรือ่ยๆ และตอบแทนโดยการสรา้งประสบการณ์โรตารทีีด่ใีหแ้ก่ผูอ้ื่นเพราะ

ความศรทัธาเป็นสิง่ทีแ่พรข่ยายออกไปไดง้า่ย หากสมาชกิสโมสรมคีวามพอใจอย่างแทจ้รงิทีไ่ดเ้ป็นสว่นหน่ึงของสโมสร ท่านไดอ้ยู่บน

เสน้ทางทีถู่กตอ้งแลว้ ประสบการณ์ของท่านมไิดห้มายรวมเพยีงการประชุมสโมสรหรอืกจิกรรมอื่นๆ แต่ยงัหมายถงึการทีท่่านไดต้ิดต่อ

สมัพนัธแ์ละความภาคภูมใิจในผลงานของโรตาร ี

 

 

ฉนัรอคอยทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมสโมสร 
 

โปรแกรมการประชุมสโมสรตรงประเดน็ น่าสนใจและมคีวามหลากหลาย 
 

เรามผีูท้ีค่อยต้อนรบัสมาชกิในการประชุม 
 

การประชุมมกีารจดัการที่ดแีละดาํเนินการอย่างมอือาชพี 
 

สมาชกิจะนัง่หมุนเวยีนไปตามโต๊ะต่างๆ ในแต่ละสปัดาหเ์พื่อพบปะและพดูคุยกบัคนอื่นๆ  
 

สมาชกิบางคนในสโมสรเป็นเพื่อนสนิทของฉนั 
 

สมาชกิอื่นนอกเหนือจากผูนํ้าสโมสรมสี่วนร่วมในงานกจิกรรมโรตารรีะดบัภาคและระดบัสากล 
 

สมาชกิส่วนใหญ่ตระหนกัถงึความกา้วหน้าในการขจดัโปลโิอของโรตาร ีและรูส้กึภาคภูมใิจทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของงานน้ี 
 

สมาชกิบรจิาคให้มลูนิธโิรตาร ี
 

เราหาทุนในแนวทางทีท่าํใหส้มาชกิบรจิาคในสิง่ทีเ่ขาต้องการ 
 

เรายกย่องสมาชกิของสโมสรหรอืชุมชนอย่างน้อยเดอืนละหน่ึงครัง้ 
 

ฉนัมกีารตดิต่อสมัพนัธก์บัต่างประเทศผ่านโรตาร ี
 

สโมสรของเราลองทาํสิง่ใหม่ๆ (กจิกรรม วธิปีฏบิตัแิละรปูแบบของการประชุม การบําเพญ็ประโยชน์ งานสงัคม เป็นต้น)           

เพื่อสง่เสรมิประสบการณ์ของสมาชกิ 
 
 

ดกูารวินิจฉัย 

ในหน้าต่อไป 



การวินิจฉัย (PROGNOSIS) 

3   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

 

 

 

 
 
 

ในขณะทีส่มาชกิบางคนลาออกดว้ยเหตุผลดา้นการคมนาคม สมาชกิหลายคนลาออกดว้ยเหตุผลทีว่่าขาดการมสี่วนร่วม วฒันธรรมของ

สโมสรทีไ่ม่มคีวามยดืหยุ่นหรอืไม่เป็นไปตามความคาดหวงัอื่นๆ ซึง่ทัง้หมดน้ีมผีลกระทบต่อประสบการณ์ของสมาชกิ หากสมาชกิไม่มี

ประสบการณ์ทีด่ ีสโมสรจะมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีสมาชกิเหล่านัน้ ดขูอ้ทีย่งัไม่ไดใ้ส่เครื่องหมาย ✓ และพจิารณาดาํเนินการตาม

คาํแนะนําเหล่านัน้ รวมทัง้คาํแนะนําดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

  เรื่องท่ีเป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

การประชุมสโมสร เปลีย่นรปูแบบ (format) หรอืสไตลก์ารประชุม ดคูู่มอืเป็นผู้นําสโมสรของท่าน : 

นายกสโมสร (Lead Your Club : President) บทที ่2 และคู่มอืเป็นสโมสรท่ีต่ืนตวั

อยู่เสมอ (Be a Vibrant club) ในหวัขอ้เรื่อง “ขอ้คดิเหน็ทีค่วรลองทาํ” 
 

คน้หาสิง่ทีส่มาชกิต้องการโดยการใชแ้บบสาํรวจความพึงพอใจของสมาชิก 

(Member Satisfaction Survey) แลว้จงึใหพ้วกเขามปีระสบการณ์เหล่านัน้ 
 

พฒันาทกัษะการเป็นผูนํ้าในหมู่ผูนํ้าสโมสรและสมาชกิโดยการจดัการอบรมทกัษะ

การเป็นผู้นํา (Leadership Skills Training) 

 

ประสบการณ์โรตารเีหนือระดบัสโมสร  อุปถมัภ์สโมสรอินเทอรแ์รคท์หรอืโรทาแรคท์ จดังานไรลา ให้ทุนการศึกษาหรอื

เร่ิมต้นโครงการแลกเปล่ียน 
 

 เขา้ร่วมชมรมมิตรภาพโรตารีหรอืกลุ่มปฏิบติัการโรแทเรียน 
 

 ส่งเสรมิงานระดบัภาคทีเ่ปิดกวา้งสาํหรบัสมาชกิทุกคน ลองใหผู้ท้ีเ่คยเขา้ร่วมงานใน

อดตีบอกเล่าถงึประสบการณ์ 
 

 ส่งเสรมิงานทีโ่รตารทีาํทัว่โลกคอื การขจดัโปลโิอ โดยการแสดงวิดีโอโรตารีสัน้ๆ    

หรอืแสดงโครงการต่างๆ ที ่Rotary Showcase ในระหว่างการประชุมสโมสร 

 



4   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

การบาํเพญ็ประโยชน์และงานสงัคม (SERVICE AND SOCIALS) 

 

 

 

 
การมสี่วนร่วมในการบําเพญ็ประโยชน์และมคีวามสนุกสนานไปกบัสมาชกิอื่นๆ เป็นเหตุผลหลกัทีโ่รแทเรยีนเขา้ร่วมและยงัคงอยู่กบัโรตาร ี

สโมสรทีม่สีุขภาพดทีีสุ่ดจะมกีจิกรรมหลากหลาย และมแีนวทางต่างๆ ทีจ่ะใหส้มาชกิมสี่วนร่วม ลองจดังานทางสงัคมใหม่ๆ หรอืหา

ประสบการณ์การบําเพญ็ประโยชน์ทีไ่ม่เหมอืนเดมิและดผูลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสโมสร 
 
 
 

สโมสรของเราจดังานชุมนุมพบปะอยา่งสมํ่าเสมอ (นอกเหนือจากการประชุมสโมสร) เพื่อสรา้งความสนิทสนมคุน้เคยและการเป็น

เครอืข่าย 
 
สโมสรของเราส่งเสรมิใหส้มาชกิพาคู่ครองและครอบครวัมาร่วมในการประชุมและงานกจิกรรมของสโมสร 
 
สโมสรของเราใหโ้อกาสในการเป็นผูนํ้าแก่สมาชกิรวมทัง้การพฒันาดา้นวชิาชพี 
 
สโมสรของเราเชญิชวนโรทาแรคทเ์ทอร ์อนิเทอรแ์รคเทอร ์และนกัเรยีนในโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนใหเ้ขา้ร่วมในการประชุม      

และมคีวามกระตอืรอืลน้ในสโมสรอนิเทอรแ์รคทแ์ละโรทาแรคท์และการเป็นพีเ่ลีย้งสมาชกิของสโมสรเหล่านัน้ 
 
สโมสรของเราอุปถมัภ์สโมสรโรทาแรคทห์รอือนิเทอรแ์รคท ์อุปถมัภ์หรอืเป็นเจา้ภาพนกัเรยีนแลกเปลีย่น หรอือุปถมัภ์ผูร้ว่มโปรแกรมไรลา 
 
เราปรกึษาหารอืกบัผูนํ้าชุมชนและสมาชกิชุมชนเพื่อพจิารณาความต้องการก่อนทีจ่ะเลอืกทาํโครงการ 
 
เราเขา้ไปด ูRotary Ideas เพื่อเป็นจุดเริม่ต้นความคดิเหน็ในการทําโครงการในระบบอนิเตอรเ์น็ตก่อนทีจ่ะเลอืกทาํโครงการใหม่ๆ 
 
สโมสรของเรามโีครงการบําเพญ็ประโยชน์ทีก่าํลงัดาํเนินการอยู ่
 
สมาชกิทุกคนสามารถใหข้อ้มลูในการบําเพญ็ประโยชน์และกจิกรรมทางสงัคม 
 
โครงการบําเพญ็ประโยชน์ของสโมสรสอดคลอ้งกบัเรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัของโรตาร ี(Rotary’s Areas of Focus) และแนวทางแห่งการบรกิาร 
 
สโมสรของเราสมคัรขอรบัหรอืใชเ้งนิจากทุนสนบัสนุนของโรตารเีพื่อทาํโครงการบําเพญ็ประโยชน์



5   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

 

การวินิจฉัย (PROGNOSIS) 
 

 

 

 
 
 
สโมสรทีม่โีอกาสในการบําเพญ็ประโยชน์และโอกาสทางสงัคมไม่เพยีงพอ มคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีสมาชกิซึง่ไม่รูส้กึว่าไดต้ิดต่อสมัพนัธห์รอื 

มพีลงั ข่าวดคีอืขอ้ดอ้ยเหล่าน้ีสามารถทีจ่ะแกไ้ขไดใ้นแนวทางทีส่นุกสนานและใหผ้ลตอบรบัทีด่ ีดตูารางทีย่งัไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และ

พจิารณาดาํเนินการตามคําแนะนําเหล่านัน้ รวมทัง้คาํแนะนําดงัต่อไปน้ี 

 

    เรื่องท่ีเป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

โอกาสในการบําเพญ็ประโยชน์ อุปถมัภ์สโมสรอินเทอรแ์รคท์หรอืโรทาแรคท์  จดังานไรลา มอบ

ทุนการศึกษา เร่ิมโปรแกรมการแลกเปล่ียน เขา้รว่มในกลุ่มปฏิบติัการ

โรแทเรียน หรอืสนบัสนุนศนูยส์นัติภาพของโรตารี 

คุณภาพของโครงการ ใชเ้ครื่องมือในการประเมินชุมชน (Communities Assessment Tools) 

คาํแนะนําสาํหรบัทุน Global Grants (Guide to Global Grants) และ    

Rotary Ideas เพื่อปรบัปรงุคุณภาพของโครงการ 

กจิกรรมทางสงัคม  ใหส้มาชกิ 1 หรอื 2 คนรบัผดิชอบในการจดังานกจิกรรมทางสงัคมตลอดทัง้ปี 
 

 เขา้ร่วมชมรมมิตรภาพโรตารี 

การเป็นผูนํ้า  จดัการอบรมผู้นํา (Leadership Training) 



6   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

สมาชิก (MEMBERS) 

 

 

 
สโมสรทีม่สีุขภาพด ีคอืสโมสรทีม่กีารเตบิโตและมกีารเปลีย่นแปลง การมสีมาชกิทีม่มุีมมองและภูมหิลงัทีห่ลากหลายจะเป็นตวักระตุ้นให้

เกดินวตักรรมและทาํใหส้โมสรมคีวามเขา้ใจในความต้องการของชุมชนในวงกวา้งขึน้ ควรใหค้วามสนใจว่าสมาชกิมคีวามรูส้กึเกีย่วกบั

สโมสรอย่างไร การสาํรวจแสดงใหเ้หน็ว่าหน่ึงในเหตุผลธรรมดาทีสุ่ดทีส่มาชกิละทิง้สโมสรกค็อืผูนํ้าสโมสรไม่เปิดใจรบัความคดิเหน็ใหม่ๆ 

การทาํใหส้มาชกิมสี่วนร่วมและใหพ้วกเขาแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัอนาคตของสโมสรจะทาํใหท้ัง้สโมสรและพนัธะสญัญาของสมาชกิทีม่ี

ต่อโรตารมีคีวามเขม้แขง็มากขึน้  

 
         สโมสรของเรามสีมาชกิเพิม่สุทธใินปีทีผ่่านมา  
 

สโมสรมสีมาชกิสตรเีพิม่สุทธใินปีทีผ่่านมา 
 
สโมสรมสีมาชกิอายุน้อยกว่า 40 ปีเพิม่สุทธ ิ
 
สโมสรพยายามหาสมาชกิจากผูม้วีชิาชพีในชุมชนทีย่งัไม่มผีูแ้ทนในสโมสร 
 
สโมสรตดิต่อกบัศษิยเ์ก่าโรตาร ี(อดตีโรทาแรคทเ์ทอร ์นกัเรยีนแลกเปลีย่น ผูร้บัทุนสนัตภิาพ และผูม้สี่วนร่วมในโปรแกรมอื่นๆ    

ของโรตาร)ี 
 
สโมสรหาสมาชกิใหม่ทีเ่ป็นศษิยเ์ก่าโรตารอีย่างแขง็ขนั 
 
สโมสรหาสมาชกิใหม่ทีเ่ป็นผูม้วีชิาชพีทีเ่กษยีณอายุเมื่อเรว็ๆ น้ีอย่างแขง็ขนั 
 
สโมสรรกัษาสมาชกิไดอ้ย่างน้อย 90% ในแต่ละปี 
 
อย่างน้อย 75% ของสมาชกิสโมสร มสี่วนร่วมในโครงการบําเพญ็ประโยชน์ทีล่งมอืทาํ มบีทบาทผูนํ้าหรอืบทบาททีไ่ดร้บัมอบหมายอื่นๆ 
 
สโมสรมกีระบวนการในการขอรบัขอ้มลูยอ้นกลบัจากสมาชกิ 
 
มผีูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหต้รวจสอบและตดิตาม Membership Lead ทีม่อบหมายใหแ้ก่สโมสร 
 
ผูม้าเยีย่มสโมสรจะถูกขอใหแ้นะนําตวัเองและไดร้บัเชญิกลบัมาอกี 
 
สมาชกิใหม่และสมาชกิในปัจจุบนัไดร้บัคาํอธบิายและการส่งเสรมิในเรื่องผลประโยชน์ของสมาชกิ 
 
สมาชกิใหม่ไดร้บัการปฐมนิเทศและโอกาสในการมสี่วนร่วม 
 
สมาชกิใหม่และสมาชกิทีม่ปีระสบการณ์ถูกจบัคูเ่พื่อการใหค้าํปรกึษา 
 
เราขอใหส้มาชกิพดูในทีป่ระชุมเกีย่วกบัอาชพีหรอืเรือ่งราวทีพ่วกเขาสนใจ 



7   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

 

การวินิจฉัย (PROGNOSIS) 
 

 

 

สโมสรทีม่ขีอ้บกพร่องในเรือ่งของสมาชกิภาพมคีวามเสีย่งทีจ่ะกลายเป็นสโมสรทีล่า้หลงั ไม่กระตอืรอืรน้และมคุีณค่าน้อยลงสาํหรบัสมาชกิ

และชุมชน อย่างไรกด็ ีมเีครื่องมอืมากมาย ซึง่ไดร้บัการพสิจูน์แลว้ว่าจะใหผ้ลทีด่ ีดรูายการทีย่งัไม่ได้ใส่เครื่องหมาย ✓ และพจิารณา

ดาํเนินการตามคําแนะนําเหล่านัน้ รวมทัง้คาํแนะนําดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

    เรื่องท่ีเป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

ความหลากหลายของสมาชกิ

ภาพ 

 ดาํเนินการใหส้โมสรมคีวามหลากหลายโดยการใชคู้่มอื Diversifying Your Club : A 

Member Diversity Assessment (ทาํใหส้โมสรมคีวามหลากหลาย : การประเมนิความ

หลากหลายของสมาชกิ) 

ความหลากหลายของวชิาชพี  ทาํใหส้โมสรของท่านเป็นหน่วยเลก็ๆ ในชุมชนดว้ยคู่มอืผู้แทนด้านวิชาชีพในชุมชน : 

การประเมินประเภทอาชีพ (Representing Your Community’s Professions : A 

Classification Assessment) 

สมาชกิภาพคงทีห่รอืลดลง  สรา้งแผนการพฒันาสมาชกิภาพดว้ยการใชคู้่มอืการทาํให้สมาชิกภาพมีความเข้มแขง็ 

(Strengthening Your Membership) 
 
 เช่ือมโยงกบั Membership Leads ทีส่โมสรไดร้บัมอบหมายโดยการใช ้How to Manage 

Membership Leads (สาํหรบัสโมสร) และ ทรพัยากรสาํหรบัสมาชิกท่ีมุ่งหวงั 
 
 พุ่งเป้าหมายไปทีส่มาชกิทีค่าดหวงัโดยการใช ้Worksheet ค้นหาสมาชิกใหม่ 
 
 แสดงใหส้มาชกิทราบถงึวธิกีารเสนอช่ือสมาชิกใหม่ในสโมสรและอธบิายว่าพวกเขา

อาจจะส่งชื่อผูท้ีค่าดหวงัซึง่มคุีณสมบตัไิปยงัสโมสรอื่น 

สมาชกิลาออก  เริม่ต้นดว้ยการสาํรวจความพึงพอใจของสมาชิกภาพ (Member Satisfaction Survey)   

เพื่อสง่เสรมิประสบการณ์ของสมาชกิในปัจจุบนั 
 
 เรยีนรูแ้ละปฏบิตัติามแนวโน้มโดยการใช ้Retention Assessment and Analysis 
 
 ใชก้ารสาํรวจเม่ือสมาชิกออกจากสโมสร (Exit Survey) เพื่อใหเ้ขา้ใจว่าเหตุใดสมาชกิจงึ

ลาออก 
 
 ทาํใหส้มาชกิทีล่าออกไดรู้ว้่าพวกเขาสามารถกลบัเข้ามาร่วมได้อีกครัง้หน่ึงหรือย้าย

สโมสรเมื่อมคีวามพรอ้ม 

การปฐมนิเทศและความรูเ้กีย่วกบั

โรตาร ี

 จดัให้มีการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ การพฒันาผู้นํา และโอกาสในการเรยีนรูอ้ย่าง

ต่อเน่ืองที ่Learning Center ของโรตาร ี
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ภาพลกัษณ์ (IMAGE)  

 

 
สโมสรโรตารทีีม่คีวามสนุกสนานและทาํใหเ้กดิผลกระทบจะเป็นทีส่นใจแก่ผูพ้บเหน็ ภาพลกัษณ์สาธารณะในทางบวกช่วยปรบัปรุง

ความสมัพนัธข์องสโมสรกบัชุมชนและสมาชกิมุ่งหวงั เราจะต้องมัน่ใจไดว้่าสโมสรไดเ้ครดติจากการบําเพญ็ประโยชน์ทีท่่านกระทาํ และ

แสดงใหเ้หน็ว่าสโมสรสนองตอบความต้องการอย่างแทจ้รงิเพือ่เป็นการยนืยนัคุณค่าของท่านในชุมชน 

 
 
 

เรามกีารนําเสนอสโมสรในระบบออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์ของสโมสรทีด่งึดดูสายตา มเีพจเฟสบุ๊ค หรอืเพจสื่อทางสงัคมอื่นๆ ทีอ่ธบิาย

ถงึสิง่ทีส่โมสรทาํ สมาชกิคอืใครและประโยชน์จากการไดเ้ป็นสมาชกิ 
 
สโมสรของเรามสีมาชกิทีอุ่ทศิตนเกีย่วกบัภาพลกัษณ์สาธารณะและการเขา้ถงึสาธารณชน 
 
สโมสรของเราปรากฏตวัในสื่อของชุมชนหลายครัง้ในปีทีผ่่านมา 
 
เราส่งเสรมิสโมสรและโรตารผี่านสื่อต่างๆ มากมายในชุมชน 
 
สโมสรของเราเชญิสมาชกิของสื่อต่างๆ มาเพื่อใหข้่าวเกีย่วกบังานบําเพญ็ประโยชน์ 
 
เอกสารทีเ่กีย่วกบัสโมสรของเราเป็นไปตามแนวทางการจดัทาํแบรนดท์ีเ่ป็นปัจจุบนัของโรตาร ี
 
เราใชเ้อกสารและเทมเพลท (Template) ของแบรนดจ์าก Brand Center ของโรตาร ี
 
เราใชส้ื่อการตลาดทีจ่ดัให้โดยโรตารสีากล เช่น ประกาศบรกิารสาธารณะ วดิโีอ รปูภาพ และโลโกต่้างๆ  
 
เราจดัแสดงป้ายโรตารแีละธงโรตารใีนทีป่ระชุม 
 
ชุมชนรบัรูว้่ามสีโมสรของเราอยู่ในชุมชน 
 
เรามแีผ่นพบัทีจ่ดัทาํใหเ้หมาะกบัสโมสรเพื่อมอบใหแ้ก่สมาชกิในชุมชนและโครงการต่างๆ 
 
เราใช ้Rotary Showcase เพื่อส่งเสรมิงานทีท่าํสาํเรจ็เรยีบรอ้ยแลว้   

 
 



9   การตรวจสุขภาพสโมสรโรตารี 

 

การวินิจฉัย (PROGNOSIS) 
 

 

 

 
 

สโมสรทีไ่ม่มกีารแสดงตวัตนใหเ้หน็ในชุมชนมคีวามเสีย่งทีจ่ะทาํประโยชน์ใหชุ้มชนได้น้อย หรอืถูกมองว่าไม่ไดท้ําอะไร โรตารมีทีรพัยากร

ต่างๆ ทีจ่ะช่วยได ้ดขูอ้ทีย่งัไม่ไดใ้ส่เครื่องหมาย ✓ และพจิารณาดาํเนินการตามคําแนะนําเหล่านัน้ รวมทัง้คาํแนะนําดงัต่อไปน้ี 

 

 

    เรื่องท่ีเป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

ความตระหนกัของชุมชน  ใชท้รพัยากรต่างๆ ที ่Media Center ของโรตาร ีและใชท้รพัยากรเหล่านัน้ในสื่อของ

ชุมชน 
 

 วางแผนงานทีจ่ะสรา้งความตระหนกัของชุมชนเกีย่วกบัโรตาร ีใชแ้นวทางการจดั

งานกจิกรรมที ่Brand Center ของโรตาร ี

สื่อทีล่า้สมยั  หาแผ่นพบัทีส่ามารถปรบัใหเ้หมาะกบัสโมสร และเอกสารเกีย่วกบัสมาชกิภาพไดท้ี ่
Brand Center ของโรตาร ี 
 ดาํเนินการตาม Voice and Visual Identity Guidelines ในการทาํเอกสารต่างๆ   
ของสโมสร  
 ใช ้Rotary Images และ Rotary videos รวมทัง้รปูภาพต่างๆ ของสมาชกิใน
เอกสารของท่าน 

การนําเสนอในระบบออนไลน์  หาสมาชกิทีม่คีวามรู้ดา้นเทคโนโลยเีพื่อสรา้งและจดัการเวบ็ไซต์ของสโมสร และเพจ
สื่อทางสงัคม  
 เขา้เรยีนในหลกัสตูรสื่อทางสงัคมที ่Learning Center  
 ใช ้Rotary Images และ Rotary videos รวมทัง้รปูภาพและวดิโีอของสมาชกิเอง  
 แบ่งปันโครงการของท่านที ่Rotary Showcase 

ความเชีย่วชาญดา้นการตลาด  คน้หาคําแนะนําในคู่มอื เป็นผู้นําสโมสรของท่าน : คณะกรรมการ

ประชาสมัพนัธ ์  (Lead Your Club : Public Relations Committee) และแต่งตัง้

สมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการประชาสมัพนัธเ์ป็นกรรมการ 
 

 คน้หาผูม้วีชิาชพีทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการตลาดโดยการใชแ้นวคดิจาก Finding 

New Club Members: A Prospective Member Exercise 
 

 สรา้งความชาํนาญดา้นสื่อทางสงัคมของท่านเองโดยการใชเ้ครื่องมอืสื่อทางสงัคม 

(Social Media) ที ่Brand Center ของโรตาร ี
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งานและการดาํเนินงาน (BUSINESS AND OPERATIONS) 

 

 

 
เมื่อสโมสรดาํเนินงานดว้ยความราบรื่น ท่านมกัจะมผีู้นําทีด่ซีึง่มองอนาคตขา้งหน้าของสโมสร ผูนํ้าทัง้หลายเป็นผูแ้ต่งเสรมิปัน้สโมสร

ทัง้หมด และเป็นเรื่องสาํคญัยิง่ทีจ่ะตอ้งมผีูท้ีม่คีวามชาํนาญในตําแหน่งผูนํ้าเหล่านัน้ ดว้ยเหตุน้ี การพฒันาผูนํ้าจงึเป็นวธิหีน่ึงทีจ่ะเสรมิสรา้ง

ความแขง็แกร่งใหส้โมสร 
 
 
 

เรามแีผนกลยุทธส์าํหรบัสโมสรทีป่รบัใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

 
เรามเีป้าหมายประจาํปีและใส่ขอ้มลูเหล่านัน้ที ่ Rotary Club Central  
 
สโมสรของเรามคีณะกรรมการทีจ่ะสนบัสนุนกจิกรรม และรายงานแก่คณะกรรมการบรหิารสโมสรถงึความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายอย่าง

สมํ่าเสมอ 
 
คณะกรรมการบรหิารสโมสรของเราเปลีย่นแปลงสิง่ทีท่าํไม่ไดผ้ล และปรบัเปลีย่นขอ้บงัคบัสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัตามนัน้ 
 
เรามกีระบวนการทีจ่ะทาํใหม้ัน่ใจในความต่อเน่ือง ซึง่รวมถงึการจดัเตรยีมสมาชกิสาํหรบัตําแหน่งผูนํ้า วธิปีฏบิตัทิีจ่ดัทาํเป็นเอกสาร

และทาํใหผู้นํ้าในปัจจุบนั อดตี และอนาคต มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ 
 
นายกสโมสรของเราเขา้รว่มการอบรม PETS และผูนํ้าสโมสรเขา้ร่วม DTA  

 
สมาชกิเขา้ร่วมงานกจิกรรมและสมัมนาของภาคในหวัขอ้เกีย่วกบัโรตารทีีส่นใจ 
 
มกีารรบัสมาชกิใหม่อย่างเป็นทางการและมอบเอกสารใหอ้ย่างเหมาะสม 

 
อย่างน้อยครึง่หน่ึงของสมาชกิสโมสรลงทะเบยีนใน My Rotary  

 
เจา้หน้าทีส่โมสรดาํเนินงานโรตารโีดยใช ้My Rotary หรอื integrated club software 
 
สโมสรกาํหนดและอนุมตังิบประมาณสาํหรบัปีโรตารทีีจ่ะมาถงึ แต่งตัง้เหรญัญกิและเกบ็รกัษาบญัชแียกระหว่างบญัชบีรหิารและบญัชี

การเงนิจากการหาทุน หรอืทุนสาํหรบัทาํโครงการ 

 
สโมสรกาํหนดและบรรลุเป้าหมายในการหาทุนโดยการใชก้จิกรรมหาทุนต่างๆ อย่างหลากหลาย 

 
เราขอใหส้มาชกิกรอกแบบสาํรวจความพงึพอใจของสมาชกิทุกปี 

 
 เราเสนอโอกาสในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองแก่สมาชกิ 
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การวินิจฉัย (PROGNOSIS) 
 

 

 

 
 
 

สโมสรทีไ่ม่มสีมาชกิที่มทีกัษะในบทบาทผูนํ้า หรอืละเลยความต้องการของสมาชกิ มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นสโมสรทีไ่รป้ระสทิธภิาพและ

ลา้สมยัและสญูเสยีสมาชกิ มหีนทางมากมายในการเยยีวยาสโมสรทีต่้องการจะต่อสูด้ิน้รน ดขูอ้ทีย่งัไม่ไดใ้ส่เครื่องหมาย ✓ และพจิารณา

ดาํเนินการตามคําแนะนําเหล่านัน้ รวมทัง้คาํแนะนําดงัต่อไปน้ี 

 

    เรื่องท่ีเป็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

การวางแผนและกําหนดเป้าหมาย สรา้งวสิยัทศัน์ของสโมสรและกาํหนดเป้าหมายประจาํปีและเป้าหมายระยะยาวโดย

การใชแ้นวทางการวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning Guide) 
 

ตดิตามเป้าหมายประจาํปีที ่Rotary Club Central  
 

ใชก้ารทาํให้สมาชิกภาพมีความเข้มแขง็ (Strengthening Your membership) 

เพื่อวางแผนพฒันาสมาชกิภาพ 

นวตักรรม สอบถามสมาชกิเกีย่วกบัขอ้มลูโดยการใชก้ารสาํรวจความพึงพอใจของสมาชิก 

(Member Satisfaction Survey) และลองทาํตามความคดิเหน็ของพวกเขา หาก

ประสบความสาํเรจ็จงึแกไ้ขขอ้บงัคบัสโมสรตามนัน้ 
 

ใชเ้ทมเพลท (Template) ที ่Brand Center เพื่อสรา้งเอกสารของท่านเอง 

กระบวนการต่างๆ พฒันากระบวนการทีม่มีาตรฐานสาํหรบัสมาชิกใหม่ การติดตามสมาชิกมุ่งหวงั 

การเสนอช่ือสมาชิกใหม่ และความต่อเน่ืองของผูนํ้า 

การเป็นผูนํ้า คน้หาคําแนะนําและทรพัยากรทีคู่่มอื เป็นผูนํ้าสโมสรของท่าน : นายกสโมสร 

เลขานุการ และเหรญัญิก (Lead Your Club : President, Secretary and 

Treasurer) 
 

ใหโ้อกาสในการพฒันาผูนํ้าและส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามความสามารถของตนที ่

Learning Center ของโรตาร ี

การจดัการเงนิทุน 
 

ใชข้้อมูลอ้างอิงของมูลนิธิโรตารี (The Rotary Foundation Reference Guide) 

เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบัตวัเลอืกในการบรจิาค 
 

คน้หาวธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในคู่มอืเป็นผู้นําสโมสรของท่าน : เหรญัญิก (Lead 

Your Club : Treasurer) 

การบรหิารจดัการสโมสรที ่My Rotary ใชเ้มนู Club Administration ที ่My Rotary  เพื่อคน้หารายงานการเพิม่ แกไ้ข   

และลบชื่อสมาชกิ จ่ายใบแจง้หน้ีสโมสร และตดิตาม Membership leads ของสโมสร 



 จะเป็นอย่างไรต่อไป? (WHAT’S NEXT?) 

 

 

 
 

 
ใชก้ารตรวจสุขภาพของสโมสรโรตารเีป็นขัน้ตอนแรกในการทีจ่ะทําใหเ้ป็นสโมสรทีม่คีวามเขม้แขง็และตื่นตวัยิง่ขึน้ จดบนัทกึว่าเรื่องใด

ไดร้บัเครื่องหมาย ✓มากทีสุ่ด และเรื่องใดน้อยทีสุ่ด ดแูนวทางการแก้ไขทีแ่นะนําและลงมอืปฏบิตั ิเมื่อท่านไปพบแพทย ์ท่านจะไดร้บั

คาํแนะนําใหร้กัษาสุขภาพทีด่หีรอือาจจะไดร้บัใบสัง่ยาสกัหน่ึงหรอืสองอย่างเพือ่ต่อสูก้บัความป่วยไข ้หากท่านไม่ทาํตามคาํแนะนําหรอืท่าน

ไม่รบัประทานยา ท่านกจ็ะไม่ไดป้ระโยชน์จากการไปพบแพทย ์ เช่นเดยีวกนั เพื่อทีจ่ะทาํใหก้ารตรวจสุขภาพสโมสรของท่านเป็นประโยชน์

มากทีสุ่ด โปรดใชท้รพัยากรทีแ่นะนําเพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ  พอล แฮรสิ เคยกล่าวไวว้่า “ความสุขของเราจะเพิม่ขึน้ไปพรอ้มกบัการทาํตวั

ใหเ้ป็นประโยชน์ของเรา” ในขณะทีชุ่มชนและความต้องการของชุมชนเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา สโมสรโรตารกีต็้องปรบัเพื่อใหย้งัคงเป็น

ประโยชน์ต่อไป ความพยายามทีจ่ะทาํใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเพิม่พลงัใหแ้ก่สมาชกิอกีครัง้หน่ึงและทาํใหส้โมสรมคีวามสมบูรณ์

และมคีวามหมาย  

 
 

ทรพัยากรท่ีเก่ียวข้อง (FEATURED RESOURCES) 
 
 

เคร่ืองมือประเมินสมาชิกภาพ (Membership Assessment Tools) 

 

ทรพัยากรสมาชิกภาพ (Membership resources) 

 

Brand Center 

 

Learning Center 

 

Rotary videos 
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