
 

เราทาํไดอ้ยา่งไร

เรื�องนี�นําไปสู่โอกาสสาํหรบัพวกเราในการขยายตวัเขา้ถงึกลุ่มคน

ซึ�งตามปกตเิราไมส่ามารถเขา้ถงึได ้เชน่ การมสีว่นรว่มของพวกเรา

ในงาน  World Speech Day “Be a Better World” ที�สงิคโปร ์เป็น

การนําเสนอสโมสรของเราแก่ผูค้นในวงกวา้งขึ�น เราเป็นเจา้ภาพ 

เวิร์กชอป 3 กลุ่ม ซึ�งรวมถึงการจัดการประชุมฟอรั �มร่วมกับผู้

เชี�ยวชาญทางด้านการแพทย์ในเรื�องการป้องกนัตาบอด จดัการ

ประชุมฟอรั �มผูนํ้าเยาวชนร่วมกบัโรทาแรคเทอรข์อง ITE College 

และไดแ้สดงถงึเรื�องราวต่างๆ ที�โรตารอุีปถมัภ์ในภูมภิาคของเรา  

นอกจากนี�แลว้ เรายงัไดเ้ชื�อมโยงผูจ้ดังานเขา้กบัสมาชกิสโมสรที�มี

ศกัยภาพจะจดัการถ่ายทอดสดเกี�ยวกบังานสําคญันี�ไปสู่ผู้ชมทั �ว

โลก

จงจําไวเ้สมอว่าสมาชกิตอ้งมาก่อน!  ผูนํ้าในสโมสรตอ้งใหทุ้กคนมี

ส่วนร่วมเพราะไม่มสีมาชกิคนใดเลยที�จะเหมอืนกนั ตอ้งใหคุ้ณค่า

แก่ความเสยีสละและทกัษะของแต่ละบุคคล เมื�อเราเขา้ใจพวกเขา

ไดด้ขี ึ�น กจ็ะเป็นการงา่ยขึ�นที�จะเสนอแนวความคดิรเิริ�มใหม่ๆ  อยา่

กลวัที�จะลองทาํสิ�งที�แตกต่างออกไป เพราะมนัคอืกระบวนการลอง

ผดิลองถกู

เรารว่มมือกบัเพื�อนผูร้ว่มบาํเพ็ญประโยชน์

ความผูกพนัที�ลึกซึ�งมากขึ�น ประสบการณ์จากการเดนิทางไปที� 

Hope haven Centre for Special Children Melaka ที�มาเลเซยี 

กลายเป็นการเดนิทางที�มคีวามหมายมากขึ�นเมื�อเราไดไ้ปรบัรูร้่วม

กนัวา่เงนิที�เราไดบ้รจิาคถกูนําไปชว่ยเหลอืผูท้ี�ดอ้ยโอกาสอยา่งไร

เมื�อสมาชกิใหมรู่ส้กึถงึการมคีณุคา่ตั �งแต่ชว่งเวลาที�พวกเขาเขา้รว่ม

ประชุมครั �งแรก กจ็ะมแีนวโน้มที�จะมสีว่นรว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ ไม่

ว่าเราจะประชุมในระบบออนไลน์ผ่านเครื�องมอื Team App หรอื

ประชุมแบบพบปะกนัประจําเดอืนที�ไชน่าทาวน์พอยท์ เรายงัคง

รกัษาความสมัพนัธท์ี�ผ่อนคลายแต่มผีลด ีเราประสบความสาํเรจ็นี�

ไดโ้ดยใหโ้อกาสสมาชกิไดแ้บ่งปันความคดิเหน็วา่เราสามารถจะทาํ

ใหช้มุชนของเราดขีึ�นไดอ้ยา่งไรดว้ยการใชท้กัษะและความสามารถ

พเิศษเฉพาะตวัของเรา เรายงัจดังานคนืแห่งมติรภาพ เช่น งาน

มติรภาพปีใหม่จนีซึ�งสมาชกิและมติรสหายไดร้่วมเฉลมิฉลองโดย

มทีั �งอาหารและเบียร์ เมื�อเราเดินทางกนัเป็นกลุ่ม เราก็ได้สร้าง

เราจดักิจกรรมที�สนุกสนานและมี
ความหมายเพื�อสรา้งสรรคป์ระสบการณ์
ในทางบวก

สโมสรเชื�อว่าทุกอย่างเริ�มต้นด้วยการเปลี�ยนแปลงทศันคติ การ

สนับสนุนใหม้กีารเปลี�ยนแปลงไม่ใช่เรื�องง่าย การวางกรอบความ

คดิเหน็ใหม่เป็นสิ�งสําคญัเพื�อที�สมาชกิจะไดเ้หน็ว่ามปีระโยชน์ต่อ

พวกเขาอย่างไร นี�คอืวธิกีารที�เราสามารถแนะนํานวตักรรมใหม่ๆ 

มากมาย เป็นครั �งแรกในภาคของเรา เช่น แนวความคดิเกี�ยวกบั 

Associate Member สําหรบัอดตีโรทาแรคเทอร์ เรายงัได้เพิ�ม 

“Advanced RYLA (ไรลาก้าวหน้า)” ซึ�งเป็นเพื�อนร่วมโครงการ

ระหว่าง Institute  of Technical Education (ITE) College และ

นกัเรยีนมธัยมซึ�งเป็นสมาชกิของโปรแกรมไรลา

เรารบัการเปลี�ยนแปลงที�จะเป็นประโยชน์
ตอ่สมาชิกทุกคน

พบกบัสโมสรที�ตื�นตวัอยูเ่สมอของเรา

เมื�อสโมสรโรตารอีคีลบั 3310 ในประเทศสงิคโปรก์่อตั �งขึ�นในช่วงแรกเราตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายมากมาย การเป็นสโมสร
ออนไลน์แห่งแรกในภาค ทําใหส้โมสรตอ้งกําหนดแบบอย่างในการสรา้งรปูแบบการประชุมใหม่ๆ ขึ�นมา หลงัจากนั �นสโมสร
ของเราจงึไดส้รา้งความแตกต่างในฐานะผูท้ี�นําความคดิเหน็ใหม่ๆ  มาใชเ้พื�อทาํใหส้โมสรและชมุชนมสีว่นรว่มมากขึ�น

เป็นสโมสรที�ตื�นตวัอยูเ่สมอ
เอเชีย

แผนผูน้าํสโมสรของทา่น
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ศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย

เริ�มตน้นาํสโมสรสูก่ารมีพลงัและชีวิตชีวา
สโมสรที�ตื�นตวัอยูเ่สมอจะทาํใหส้มาชิกมีสว่นรว่ม ดาํเนินโครงการที�มีความหมาย และลองทาํตามความคิดเห็น
ใหม่ๆ จดัทาํรายการความคิดเห็นใหม่ๆ ที�สโมสรของทา่นตอ้งการลองทาํ และสรา้งแผนงานที�จะทาํใหชุ้มชน
สนใจมากขึ� นและดึงดดูสมาชิกไดม้ากขึ� น

เมื�อพฒันาแผนงาน จงใชค้าํแนะนาํและแนวคิดเหลา่นี� และใหส้โมสรเขา้มามีสว่นเกี�ยวขอ้งในกระบวนการดว้ย

• แต่งตั �งคณะกรรมการฝึกอบรมของสโมสรเพื�อดแูลการอบรมสาํหรบั
สมาชกิ

• ใชแ้นวทางในการปฏิบติังานของผู้นําในการเริ�มต้นโปรแกรม 
(Leadership in Action guide on starting a program) เพื�อพฒันา
ทกัษะความเป็นผูนํ้าของสมาชกิ

ฝึกสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจบุนัใหเ้ป็นผูน้าํ

• ดําเนินการสํารวจความสนใจของสมาชกิ และใชผ้ลที�ไดร้บัเพื�อวาง
แผนโครงการ กจิกรรม และการประชมุที�น่าสนใจ

• ทาํใหส้มาชกิใหมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งตั �งแต่แรกโดยเรยีนรูค้วามสนใจของ
เขาและใหม้บีทบาทหน้าที�ในสโมสร

ทาํใหม้ั �นใจว่าสมาชิกทุกคนมีสว่นเกี�ยวขอ้งใน
กิจกรรมที�พวกเขาสนใจอยา่งแทจ้รงิ

• สโมสรเลก็ – พจิารณาวา่จะผนวกรวมงานของคณะกรรมการไดอ้ยา่ง
ไรบา้ง

• สโมสรใหญ่ – แต่งตั �งคณะกรรมการเพิ�มเตมิเพื�อใหส้มาชกิทกุคนไดม้ี
สว่นเกี�ยวขอ้ง

แตง่ตั�งคณะกรรมการที�ปฏิบตังิานไดจ้รงิ

• หาคําแนะนําได้จากเอกสารแนะนําสมาชิกใหม่ให้รู้จกัโรตารี 
(Introducing New Members to Rotary)

• เปลี�ยนที�นั �งในการประชมุแต่ละครั �งเพื�อใหรู้จ้กักบัคนอื�นๆ

พฒันาความสมัพนัธที์�แน่นแฟ้นภายในสโมสร

• ใหส้มาชกิมสีว่นเกี�ยวขอ้งเมื�อทบทวนขอ้บงัคบัสโมสรทกุปี

• ปรบัแก้ไขต้นแบบข้อบงัคบัของสโมสรโรตารีที�แนะนํา เพื�อให้
แสดงถงึการปฏบิตัแิละกระบวนการดาํเนินงานของสโมสร

ปรบัขอ้บงัคบัสโมสรเพื�อใหส้ะทอ้นถึงแนวทางที�
สโมสรทาํงาน

• ทาํใหม้ั �นใจในความต่อเนื�องโดยการแต่งตั �งใหอ้ยู่ในตําแหน่งหลายๆ 
ปี คอื ใหม้ปีระธานปัจจุบนั รบัเลอืก และอดตีในคณะกรรมการแต่ละ
คณะ

• จดัการอบรมในขณะปฏบิตังิานใหแ้ก่เจา้หน้าที�สโมสรรบัเลอืกและจดั
ทาํรายละเอยีดของงานสาํหรบัแต่ละคน

เตรยีมตวัใหส้มาชิกสาํหรบับทบาทหนา้ที�ในอนาคต
เพื�อการเปลี�ยนถ่ายผูน้าํที�ราบรื�น

• แบ่งปันขอ้มลูในการประชุมสโมสร บนเวบ็ไซต์ของสโมสร และผ่าน
สื�อทางสงัคม และตรวจสอบอยา่งสมํ�าเสมอวา่สมาชกิรูส้กึอยา่งไร

• ใชต้น้แบบและทรพัยากรที� Brand Center ของโรตาร ีเพื�อสรา้งสรรค์
แผน่พบัและจดหมายขา่วของสโมสร

สื�อสารอยา่งเปิดเผยในสโมสร

• ทาํการสาํรวจความพึงพอใจของสมาชิก (Member Satisfaction 
Survey) เพื�อหาดวูา่สมาชกิชอบและไมช่อบอะไรเกี�ยวกบัสโมสรและ
สรา้งแผนงานเพื�อทาํการเปลี�ยนแปลง

• จดัให้มีรปูแบบการประชมุที�หลากหลายเพื�อใหเ้ป็นการผสมผสาน
ของการประชุมแบบดั �งเดิมและแบบออนไลน์ โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์ และการพบปะสงัสรรค์

จดัการประชุมสโมสรที�ทาํใหส้มาชิกมีสว่นรว่มและ
ไดร้บัข่าวสาร

• เน้นความสําคญัในเรื�องที�สโมสรทําได้ด ีและทําใหเ้ป็นเรื�องดเียี�ยม
ของสโมสร

• แจง้ความคบืหน้าไปสู่เป้าหมายใหค้ณะกรรมการต่างๆ ทราบเดอืน
ละหนึ�งครั �ง

ตดัสินใจเกี�ยวกบัเป้าหมายประจาํปีและใสข่อ้มูล
เป้าหมายที� Rotary Club Central

• วางแผนการประชุมวสิยัทศัน์ประจาํปี และใชก้ารตรวจสอบสถาน-
ภาพของสโมสรโรตารี (Rotary Club health Check) เพื�อบ่งชี�
ความเขม้แขง็ของสโมสรและเรื�องที�ตอ้งปรบัปรงุ

• ใชแ้นวทางการวางแผนกลยทุธเ์พื�อกาํหนดเป้าหมายระยะยาว

ตดัสินใจว่าตอ้งการใหส้โมสรของทา่นเป็นอยา่งไร
ใน 3-5 ปี
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ศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย
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ทกัษะความเป็นผูนํ้าของสมาชกิ

ฝึกสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจบุนัใหเ้ป็นผูน้าํ
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