เป็นสโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอ
เอเชีย

แผนผู้น�ำสโมสรของท่าน

(Be a Vibrant Club - Your Club Leadership Plan)

พบกับสโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอของเรา
เมื่อสโมสรโรตารีอีคลับ 3310 ในประเทศสิงคโปร์ก่อตั้งขึ้นในช่วงแรก เราต้องเผชิญกับเรื่องที่ท้าทายมากมาย การเป็นสโมสรออนไลน์แห่งแรกในภาค ท�ำให้สโมสร
ต้องก�ำหนดแบบอย่างในการสร้างรูปแบบการประชุมใหม่ๆ ขึ้นมา หลังจากนั้น สโมสรของเราจึงมีชื่อเสียงในฐานะผู้ที่น�ำความคิดเห็นใหม่ๆ มาใช้เพื่อท�ำให้สมาชิก
สโมสรและชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

เราท�ำได้อย่างไร?
เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน

สโมสรเชื่อว่าทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การสนับสนุนให้มี
การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย การวางกรอบความคิดเห็นใหม่เป็นสิ่งส�ำคัญ
เพื่อให้สมาชิกเห็นว่ามีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร นี่คือวิธีการที่เราสามารถ
แนะน�ำนวัตกรรมใหม่ๆ มากมายเป็นครั้งแรกในภาคของเรา เช่น แนวความ
คิดเกี่ยวกับสมาชิกประเภท Associate Member ส�ำหรับอดีตโรทาแรคเทอร์
เรายังได้เพิ่ม “Advanced RYLA (ไรลาก้าวหน้า)” ซึ่งเป็นการร่วมโครงการ
ระหว่าง Institute of Technical Education (ITE) College East และประชุม
นักเรียนมัธยมปลายซึ่งเป็นสมาชิกของโปรแกรมไรลา

เราจัดกิจกรรมที่สนุกสนานและมีความหมาย
เพื่ อสร้างสรรค์ประสบการณ์ในทางบวก

เมื่อสมาชิกใหม่รู้สึกถึงการมีคุณค่าตั้งแต่ช่วงเวลาที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรก ก็จะ
มีแนวโน้มที่จะคงการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ไม่ว่าเราจะประชุมในระบบ
ออนไลน์ผ่านเครื่องมือ Team App หรือประชุมแบบพบปะกันประจ�ำเดือนที่
ไชน่าทาวน์พอยท์ เรารักษาความสัมพันธ์แบบสบายๆ ง่ายๆ แต่มีผลดี เรา
ประสบความส� ำ เร็ จ โดยให้ โ อกาสสมาชิ ก ได้ แ บ่ ง ปั น ความคิ ด เห็ น ว่ า เราจะ
สามารถท�ำให้ชุมชนของเราดีขึ้นได้อย่างไรด้วยการใช้ทักษะและความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัวของเรา เรายังจัดงานคืนแห่งมิตรภาพ เช่น งานมิตรภาพปีใหม่
จีนซึ่งสมาชิกและมิตรสหายได้ร่วมเฉลิมฉลองโดยมีทั้งอาหารและเบียร์ เมื่อเรา

เดินทางด้วยกันเป็นกลุ่ม เราได้สร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งมากขึ้น ประสบการณ์
จากการเดินทางไปที่ Hope haven Centre for Special Children Melaka
ที่มาเลเซีย กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้ไปรับรู้ร่วมกัน
ว่าเงินที่เราได้บริจาคถูกน�ำไปช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสอย่างไร

เราร่วมมือกับเพื่ อนผู้ร่วมบ�ำเพ็ ญประโยชน์

เรื่องนี้น�ำไปสู่โอกาสส�ำหรับพวกเราในการขยายตัวเข้าถึงกลุ่มคนซึ่งตามปกติ
เราไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น การมีส่วนร่วมของพวกเราในงาน World Speech
Day “Be a Better World” ที่สิงคโปร์ เป็นการน�ำเสนอสโมสรของเราแก่ผู้คน
ในวงกว้างขึ้น เราเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเวิร์กชอป 3 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงการจัด
ประชุมฟอรั่มร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ในเรื่องการป้องกันตาบอด
จัดการประชุมฟอรั่มผู้น�ำเยาวชนร่วมกับโรทาแรคเทอร์ของ ITE College และ
ได้แสดงผลงานในเรื่องต่างๆ ที่โรตารีอุปถัมภ์ในภูมิภาคของเรา นอกจากนี้แล้ว
เรายังได้เชื่อมโยงผู้จัดงานเข้ากับสมาชิกสโมสรที่มีศักยภาพจะจัดการถ่ายทอด
สดเกี่ยวกับงานส�ำคัญนี้ไปสู่ผู้ชมทั่วโลก
ขอให้จ�ำไว้เสมอว่าสมาชิกต้องมาก่อน! ผู้น�ำในสโมสรต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม
เพราะไม่มีสมาชิกคนใดเลยที่จะเหมือนกัน ต้องให้คุณค่าแก่ความเสียสละและ
ทักษะของแต่ละบุคคล เมื่อเราเข้าใจพวกเขาได้ดีขึ้น ก็จะเป็นการง่ายขึ้นที่จะ
เสนอแนวความคิดริเริ่มใหม่ๆ อย่ากลัวที่จะลองท�ำสิ่งที่แตกต่างออกไป เพราะ
มันคือกระบวนการลองผิดลองถูก

เริ่มต้นน�ำสโมสรสู่การมีพลังและชีวิตชีวา

สโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอจะท�ำให้สมาชิกมีส่วนร่วม ด�ำเนินโครงการที่มีความหมาย และลองท�ำตามความคิดเห็นใหม่ๆ
จัดท�ำรายการความคิดเห็นใหม่ๆ ที่สโมสรต้องการจะลองท�ำ และสร้างแผนงานที่จะท�ำให้ชุมชนสนใจมากขึ้ นและดึงดูด
สมาชิกได้มากขึ้ น
เมื่อพัฒนาแผนงาน จงใช้คำ� แนะน�ำและแนวคิดเหล่านี้ และให้สโมสรเข้ามามีสว่ นเกี่ยวข้องในกระบวนการด้วย
ตัดสินใจว่าต้องการให้สโมสรของท่านเป็นอย่างไรใน
3-5 ปี

ตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายประจ�ำปีและใส่ข้อมูลเป้าหมาย
ที่ Rotary Club Central

• วางแผนการประชุมวิสัยทัศน์ประจ�ำปี และใช้การตรวจสอบสถานภาพ

• เน้นความส�ำคัญในเรื่องที่สโมสรท�ำได้ดี และท�ำให้เป็นเรื่องดีเยี่ยมของสโมสร
• แจ้งความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายให้คณะกรรมการต่างๆ ทราบเดือนละหนึ่ง

ของสโมสรโรตารี (Rotary Club Health Check) เพื่อบ่งชี้ความ

เข้มแข็งของสโมสรและเรื่องที่ต้องปรับปรุง
• ใช้แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Guide)
เพื่อก�ำหนดเป้าหมายระยะยาว

ครั้ง

จัดการประชุมสโมสรที่ท�ำให้สมาชิกมีส่วนร่วมและได้รับ
ข่าวสาร

สื่อสารอย่างเปิดเผยในสโมสร

• ท�ำการส�ำรวจความพึ งพอใจของสมาชิก (Member Satisfaction

สังคม และตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอว่าสมาชิกรู้สึกอย่างไร
• ใช้ต้นแบบ (Template) และทรัพยากรที่ Brand Center ของโรตารี
เพื่อสร้างสรรค์แผ่นพับและจดหมายข่าวของสโมสร

Survey)

เพื่อหาดูว่าสมาชิกชอบและไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับสโมสรและสร้าง
แผนงานเพื่อท�ำการเปลี่ยนแปลง
• จัดให้มีรูปแบบการประชุมที่หลากหลายเพื่อให้เป็นการผสมผสานของการ
ประชุมแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน์ โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์และการ
พบปะสังสรรค์

• แบ่งปันข้อมูลในการประชุมสโมสรบนเว็บไซต์ของสโมสร และผ่านสื่อทาง

เตรียมตัวให้สมาชิกส�ำหรับบทบาทหน้าที่ในอนาคตเพื่ อ
การเปลี่ยนถ่ายผู้น�ำที่ราบรื่น

ปรับข้อบังคับสโมสรเพื่ อให้สะท้อนถึงแนวทางที่สโมสร
ท�ำงาน

• ท�ำให้มั่นใจในความต่อเนื่องโดยการแต่งตั้งให้อยู่ในต�ำแหน่งหลายๆ ปี คือ

• ให้สมาชิกมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อทบทวนข้อบังคับสโมสรทุกปี
• ปรับแก้ไขต้นแบบข้อบังคับของสโมสรโรตารีที่แนะน�ำ เพื่อให้แสดงถึง

จัดให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีประธานทั้งคนปัจจุบัน อนาคต และอดีต
• จัดการอบรมในขณะปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่สโมสรรับเลือกและจัดท�ำราย
ละเอียดของงานส�ำหรับแต่ละคน
พั ฒนาความสัมพั นธ์ที่แน่นแฟ้นภายในสโมสร

• หาค� ำ แนะน� ำ ได้ จ ากเอกสาร

แนะน� ำ สมาชิ ก ใหม่ ใ ห้ รู้ จั ก โรตารี

(Introducing New Members to Rotary)

• เปลี่ยนที่นั่งในการประชุมแต่ละครั้งเพื่อให้รู้จักกับคนอื่นๆ

การปฏิบัติและกระบวนการด�ำเนินงานของสโมสร

ท�ำให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่
พวกเขาสนใจอย่างแท้จริง

• ด�ำเนินการส�ำรวจความสนใจของสมาชิก และใช้ผลที่ได้รับเพื่อวางแผน
โครงการ กิจกรรม และการประชุมที่น่าสนใจ
• ท�ำให้สมาชิกใหม่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกโดยเรียนรู้ความสนใจของเขาและ
ให้มีบทบาทหน้าที่ในสโมสร

ฝึกสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบันให้เป็นผู้น�ำ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานได้จริง

• แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมของสโมสรเพื่อดูแลการอบรมส�ำหรับสมาชิก
• ใช้แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ น� ำ ในการเริ่ ม ต้ น โปรแกรม

• สโมสรเล็ก – พิจารณาว่าจะผนวกรวมงานของคณะกรรมการได้อย่างไรบ้าง
• สโมสรใหญ่ – แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วน

(Leadership in Action guide on starting a program) เพื่อ

พัฒนาทักษะความเป็นผู้น�ำของสมาชิก

เกี่ยวข้อง
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