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ศูนยโรตารีในประเทศไทย

หนังสือการเริม่ ต้นสโมสรเล่มนี้แปลจากหลักสูตร Starting a Club ซึ่งเป็ นหลักสูตร
ออนไลน์บนเว็บไซต์ Rotary.org ถึงแม้วา่ คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของ
ศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวนอย่างละเอียดแล้ว คณะกรรมการฯ ไม่
สามารถทีจ่ ะรับรองความสมบูรณ์ของหนังสือเล่มนี้ได้ หากมีขอ้ ความใดไม่ชดั เจน ขอให้
อ้างอิงไปยังหลักสูตร Starting a Club ในส่วน Learning Center บนเว็บไซต์ Rotary.org
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
กันยายน 2564

คําอธิบาย
ผูค้ นเข้าร่วมในโรตารีซง่ึ เป็ นเครือข่ายทีไ่ ม่ยงุ่ เกีย่ วกับการเมืองของผูแ้ ก้ไขปั ญหาทัวโลก
่
เพื่อทําให้ชุมชนดีขน้ึ
เพื่อความสนุ กสนาน และเพื่อเชื่อมโยงกับผูอ้ ่นื ใกล้ ๆ ตัวและทัวโลก
่
หลายคนมีส่วนเกีย่ วข้องโดยการเข้าร่วม
หนึ่งในสโมสรนับหมืน่ สโมสร แต่ท่านอาจจะต้องการเริม่ ต้นสโมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคท์ อาจจะเป็ นด้วย
การไม่มสี โมสรอยูใ่ นพืน้ ทีข่ องท่านหรือ สโมสรทีอ่ ยูใ่ กล้กบั ท่านมีการประชุมในช่วงเวลาทีไ่ ม่สะดวก บางทีท่าน
อาจจะเป็ นสมาชิกอยูแ่ ล้วและต้องการเริม่ ต้นสโมสรอีกสโมสรหนึ่งเพราะเห็นว่าเมืองของท่านหรือชุมชนอื่น
อาจจะได้รบั ประโยชน์จากการมีโรตารีมากขึน้ ไม่ว่าท่านวางแผนจะเข้าร่วมสโมสรใหม่ดว้ ยตัวเองหรือไม่กต็ าม
หรือบางที ท่านอาจจะมีความคิดเกีย่ วกับประเภทของสโมสรทีแ่ ตกต่างออกไป ไม่ว่าเหตุผลในการเริม่ ต้น
สโมสรของท่านคืออะไร หลักสูตรนี้จะแสดงถึงวิธกี ารปฏิบตั ิ
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บทที ่ 1

รูว้ ่าควรจะคาดหวังอะไรบ้าง
การเริม่ ต้นสโมสรใหม่เป็ นความพยายามทีต่ อ้ งใช้ความปรารถนาอย่างแรงกล้า ต้องใช้เวลาในการวางแผน และ
ความเสียสละ กระบวนการจะดําเนินไปได้อย่างราบรืน่ ทีส่ ุดหากท่านได้รวบรวมทีมงานทีม่ คี วามมุ่งมันซึ
่ ง่ มี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกับท่าน และมีประสบการณ์และทักษะความชํานาญทีห่ ลากหลาย

เราได้สอบถามผูค้ นถึงสิง่ ทีพ่ วกเขา
ปรารถนาจะรูก้ ่อนทีเ่ ริม่ ต้นกระบวนการ
การเริม่ ต้นสโมสร และได้รบั คําตอบดังนี้

ฉันหวังว่าฉันจะรูว้ ่าสามารถพูดคุยกับพนักงานของหน่ วยงานสนับสนุ น
สโมสรและภาคก่อน พวกเขาแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการและขอให้ฉนั
ปรึกษากับผูว้ ่าการภาค เมือ่ ฉันติดขัดในช่วงใดช่วงหนึ่งในกระบวนการ
พวกเขาก็สามารถช่วยแก้ไขได้

ฉันหวังว่าจะมีหุน้ ส่วนทีช่ ่วยทํางานบางส่วน
ก่อนหน้านี้ มีความกดดันมากในการเป็ น
ผูต้ ดิ ต่อหลัก

ฉันเรียนรูว้ า่ มันเป็ นเรือ่ งสําคัญทีจ่ ะดําเนินการอย่าง
รวดเร็วเมือ่ เริม่ ต้นสโมสร หากทอดเวลาออกไป คุณ
อาจจะสูญเสียแรงกระตุ้นและสมาชิกใหม่
การเริม่ ต้นสโมสร
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ทําการศึกษาวิ จยั
ในการทีจ่ ะค้นพบว่าสโมสรประเภทใดทีจ่ ะประสบความสําเร็จในชุมชนของท่าน ท่านจําเป็ นจะต้องทําการศึกษา
วิจยั เล็กน้อย ใช้เวลาในการสํารวจพืน้ ทีแ่ ละพูดคุยกับโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ และสมาชิกทีค่ าดหวังเพื่อ
ตัดสินใจว่า สโมสรประเภทใดทีผ่ คู้ นอยากจะเข้าร่วมและประเภทใดทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สมาชิกที่
คาดหวังและคนอื่น ๆ ในพืน้ ทีต่ อ้ งการอะไร ใช้ขอ้ มูลเหล่านี้เพื่อสร้างสโมสรทีม่ คี วามเกีย่ วข้องและน่ าสนใจ และ
สามารถทําให้เกิดผลกระทบอย่างยังยื
่ น อ่านคําแนะนําต่อไปนี้เพื่อเรียนรูใ้ ห้มากขึน้

สถิติประชากรของชุมชน
ศึกษาสถิตปิ ระชากรของชุมชน บ่งชี้
กลุ่มทีย่ งั ไม่มผี แู้ ทนในสโมสรปั จจุบนั
ลองคิดถึงวิธกี ารทีท่ ่านจะสามารถ
สร้างสโมสรทีเ่ สนอสภาวะแวดล้อมที่
ทุกคนอยูร่ ว่ มกันได้มากกว่า และเป็ น
ทีต่ อ้ นรับมากขึน้ ได้อย่างไร

สโมสรที่มีอยู่แล้ว
ดูสโมสรโรตารีในพืน้ ทีแ่ ละ
ประสบการณ์ทส่ี โมสรเหล่านัน้ มอบให้
สมาชิก สโมสรเหล่านัน้ เชิญศิษย์เก่า
โรตารีเข้าร่วมหรือไม่ มีวชิ าชีพใดทีย่ งั
ขาดอยู่ มีสตรีและชนกลุ่มน้อยทีเ่ ป็ น
ผูแ้ ทนจํานวนน้อยอยูห่ รือไม่ ลอง
คิดถึงวิธกี ารทีส่ โมสรใหม่จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจแก่กลุ่มอื่น ๆ และ
นําเสนอประสบการณ์ทแ่ี ตกต่าง
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การเริม่ ต้นสโมสร

ความต้องการของชุมชน
คิดถึงสิง่ ทีอ่ งค์กรอื่น ๆ ในพืน้ ทีม่ ไิ ด้
นําเสนอ และสโมสรใหม่อาจจะ
ตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ ได้
อย่างไร หรือค้นหาจุดมุง่ หมายทีม่ ี
ความสําคัญต่อชุมชนและสโมสร
สามารถทํางานเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ได้

อาณาเขตของสโมสร

การตัดสินใจว่าสโมสรจะประชุมทีใ่ ด มีผลต่อ
ความน่ าสนใจของสโมสร สําหรับสโมสร
โรทาแรคท์ ท่านจําเป็ นต้องตัดสินใจว่าจะเป็ น
สโมสรในมหาวิทยาลัยหรือไม่ แล้วจึงมุง่
เป้ าหมายไปทีน่ ิสติ นักศึกษาเป็ นส่วนใหญ่
หรือหากเป็ นสโมสรในชุมชนต้องดึงดูดความ
สนใจของผูม้ วี ชิ าชีพหนุ่ มสาว เรียนรูใ้ ห้มากขึน้
เกีย่ วกับสโมสรโรทาแรคท์ได้ท่ี
https://www.rotary.org/en/getinvolved/rotaract-clubs

 ในฐานะที่เป็ นเครือข่ายทัวโลกที
่
่พยายามจะสร้างโลกที่ผค้ ู นมา
อยู่ร่วมกัน และปฏิ บตั ิ การเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยงยื
ั่ น
โรตารีให้คณ
ุ ค่ากับความหลากหลาย และยกย่องการมีส่วนร่วม
ของผูค้ นทุกภูมิหลัง โดยไม่คาํ นึ งถึงอายุ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สีผิว
ความสามารถ ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม เพศ เพศวิ ถีและการบ่งชี้เพศ

การเริม่ ต้นสโมสร
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ทําเครื่องหมาย / หน้ าข้อความข้างล่างนี้ เพื่อแสดงถึงความพร้อมของท่าน
 ฉันเข้าใจว่าต้องใช้เวลาในการก่อตัง้ สโมสร แต่เราสามารถประชุมพัฒนาความสัมพันธ์ และลงมือ
ปฏิบตั กิ ารก่อนทีส่ โมสรของเราจะเป็ นทางการได้
 ฉันเข้าใจว่ามันเป็ นเรือ่ งสําคัญทีจ่ ะต้องดึงดูดสมาชิกมุง่ หวังทีพ
่ ร้อมจะตอบแทนชุมชน และเข้าใจถึง
พันธสัญญาในเรือ่ งของเวลาและการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
 ฉันรูว้ ่าควรจะติดต่อใครเมือ่ มีคาํ ถามหรือต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผูว้ ่าการภาค หรือพนักงานของ
หน่ วยงานสนับสนุ นสโมสรและภาคของโรตารี
 ฉันตระหนักดีวา่ การรักษาสโมสรให้ยงยื
ั ่ นต้องทํางานหนัก และฉันจะทําตามวิธปี ฏิบตั ทิ แ่ี นะนําซึง่ จะทําให้
มันใจว่
่ าสโมสรจะประสบความสําเร็จ
ท่านพร้อมที่จะเริ่ มต้นสโมสรใหม่หรือยัง? หากท่ านใส่เครื่องหมาย / ไม่ครบทุกข้อ ท่านอาจจะต้อง
หาการสนับสนุนเพิ่ มเติ ม หรือมีทีมงานของสมาชิ กที่คาดหวังซึ่งสามารถช่วยในการเริ่ มต้น
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บทที ่ 2

สํารวจประสบการณ์สโมสรที่แตกต่างกัน
เนื่องจากสโมสรโรตารีและสโมสรโรทาแรคท์มคี วามเป็ นเอกเทศ ตราบเท่าทีท่ ่านดําเนินการตามนโยบาย
พืน้ ฐานของโรตารี ท่านมีอสิ ระทีจ่ ะสร้างประสบการณ์ในสโมสรทีแ่ ปลกใหม่ได้ ดูความต้องการของสมาชิก
มุง่ หวังและชุมชนเพื่อพิจารณาว่าสโมสรประเภทใดจะเหมาะกับพวกเขามากทีส่ ุด วิสยั ทัศน์ของสโมสรใหม่ซง่ึ
สร้างขึน้ มาจากข้อมูลจากสมาชิกก่อตัง้ ทุกคน จะช่วยให้ท่านสร้างสโมสรทีป่ ระสบความสําเร็จสําหรับทุกคน และ
ดึงดูดความสนใจสมาชิกมุง่ หวังในอนาคต

ประเภทของสโมสร
เริม่ ต้นด้วยการพิจารณาว่าสโมสรใหม่ของท่านจะเป็ นสโมสรโรตารี สโมสรโรทาแรคท์ หรือสโมสรโรตารีในเครือ
สโมสรทุกประเภทดังกล่าวนี้ พัฒนาการแก้ไขประเด็นปั ญหาทีม่ คี วามกดดันด้วยการเปลีย่ นแปลงสิง่ ใหม่ ๆ และ
มีความสนุ กสนานไปด้วยในขณะทีบ่ ําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน แต่สโมสรโรทาแรคท์อาจจะดึงดูดผูน้ ําอายุน้อยที่
ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพได้มากกว่า สโมสรโรตารีในเครือเป็ นส่วนหนึ่งของสโมสรโรตารีหรือ
สโมสรโรทาแรคท์ และต้องการสมาชิกน้อยกว่าในการเริม่ ต้น ถึงแม้ว่าสโมสรโรตารีในเครือแต่ละสโมสร จะเป็ น
ส่วนหนึ่งทางเทคนิคของสโมสรโรตารีหรือโรทาแรคท์ทม่ี อี ยูแ่ ล้ว แต่กม็ กี ารประชุมแยกต่างหากและมีผูน้ ํา การ
ประชุม โครงการ และข้อบังคับเป็ นของสโมสรเอง
ท่านต้องการสมาชิ กจํานวนเท่าใดในการเริ่ มต้นสโมสรแต่ละประเภท

ท่านต้องมีผใู้ หญ่ 20 คนในการ
เริม่ ต้นสโมสรโรตารี

ท่านต้องมีสมาชิก 8 คนในการ
ก่อตัง้ สโมสรโรตารีในเครือ

สโมสรโรทาแรคท์ควรมีสมาชิก
อย่างน้อย 12 คนในการเริม่ ต้น

รูปแบบของการประชุม
ท่านต้องตัดสินใจว่าสโมสรของท่านจะประชุมแบบพบปะกัน ออนไลน์ หรือทัง้ สองอย่าง ท่านอาจจะต้องเสนอ
รูปแบบทีแ่ ตกต่างจากสโมสรอื่นทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ เพื่อดึงดูดผูค้ นทีม่ องหาประสบการณ์ใหม่ ๆ

การเริม่ ต้นสโมสร
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การประชุมแบบพบปะกัน
สโมสรทีป่ ระชุมกันแบบพบปะกันเพียงอย่างเดียว จะดึงดูดผูท้ เ่ี ห็น
ว่าการมีปฏิสมั พันธ์ต่อหน้ากันเป็ นส่วนสําคัญของประสบการณ์ใน
การประชุม สโมสรเหล่านี้ยงั ดึงดูดผูท้ ไ่ี ม่นิยมการประชุมในระบบ
ออนไลน์

การประชุมแบบออนไลน์
อีคลับหรือสโมสรในระบบออนไลน์ประชุมกันแบบออนไลน์เท่านัน้
รูปแบบการประชุมเช่นนี้ดงึ ดูดผูท้ ม่ี ภี ารกิจมากมาย ซึง่ รูส้ กึ
สะดวกสบายกับเทคโนโลยีและชื่นชอบประสบการณ์ในระบบ
ออนไลน์ เรียนรูเ้ พิม่ เติมได้จากการประชุมในระบบออนไลน์ท่ี
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learntopic/engaging-online-meetings-person-venue-virtual

การประชุมแบบพบปะกันและแบบออนไลน์
สโมสรจํานวนมากทีเ่ สนอทางเลือกของการประชุมทีห่ ลากหลาย
พวกเขาอาจจะประชุมแบบพบปะกันในบางครัง้ และแบบออนไลน์
ในบางครัง้ หรืออาจจะจัดประชุมแบบพบปะกัน แต่อนุ ญาตให้
สมาชิกสามารถเข้าประชุมแบบเสมือนจริงได้ (Virtually) ความ
ยืดหยุ่นนี้ดงึ ดูดสมาชิกทีม่ คี วามต้องการในหลายรูปแบบ และได้
กลายเป็ นตัวเลือกซึง่ เป็ นทีน่ ิยมกัน
อ่านโพสต์จากบล็อกข้างล่างนี้ เพื่อเรียนรู้ว่าสโมสรในพื้นที่หนึ่ งมีปฏิ กิริยาอย่างไรกับความต้องการ
เร่งด่วนในการเปลี่ยนเป็ นการประชุมในระบบออนไลน์ หรือการประชุมแบบผสมผสานระหว่าง
ออนไลน์ และแบบพบปะกัน และเพื่อหาข้อมูลว่าสโมสรของท่านอาจจะประชุมในรูปแบบนี้ ได้อย่างไร
ด้วย
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ROTARY VOICES

การประชุมแบบผสมทําให้สมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้
โดย Patrick Eakes ผูป้ ระสานงานโรตารี โซน 33
ในพืน้ ทีข่ องเรา มีโรคระบาดทีแ่ พร่กระจายไปทัวโลก
่
เปรียบเสมือนแขกที่
มาเยือนในช่วงอาหารเย็นซึง่ ไม่เป็ นทีต่ อ้ นรับ ภายในระยะเวลา 2-3 วัน
หลังจากเกิดมีผปู้ ่ วยโควิด-19 ในท้องถิน่ เป็ นรายแรก สถานทีป่ ระชุมของ
สโมสรโรตารีของผมก็ปิดตัวลง และการรวมตัวของผูค้ น 50 คนหรือมากกว่า
เป็ นเรือ่ งต้องห้าม (สโมสรของผมมีสมาชิกมากกว่า 100 คน)
อ่านโรตารี Voices เพิ่ มเติ มได้ที่ลิ้งค์ (https://blog.rotary.org/2020/08/17/hybrid-meetings-keep-allmembers-engaged/)
ค่าบํารุง
อย่าลืมคิดถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับรูปแบบของการประชุม การ
ประชุมแบบพบปะกันทีร่ วมมือ้ อาหารจะต้องมีค่าบํารุงสโมสรที่
สูงกว่า เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยของสถานทีแ่ ละอาหาร ในทาง
ตรงกันข้าม ค่าบํารุงของสโมสรแบบออนไลน์จะมีเพียงเล็กน้อย
ค่าบํารุงสําหรับสโมสรในปี 2021-22 เป็ น
เงิน 35 เหรียญสหรัฐต่อครึง่ ปี ในปี 2022-23
เป็ นเงิน 35.50 เหรียญสหรัฐต่อครึง่ ปี
สมาชิกสโมสรโรทาแรคท์จะเริม่ จ่ายค่าบํารุง
ให้แก่โรตารีสากลในเดือนกรกฎาคม 2022

นอกจากค่าบํารุงสโมสรแล้ว สมาชิกยังจะต้องจ่ายค่าบํารุงภาคและ
ค่าบํารุงโรตารีสากล พูดคุยกับผูน้ ําภาคเพื่อเรียนรูจ้ าํ นวนเงินค่า
บํารุงภาค ค่าใช้จ่ายของการเป็ นสมาชิกทัง้ หมดจะเป็ นองค์ประกอบ
ในการตัดสินใจในการเข้าร่วมกับสโมสรของสมาชิกมุง่ หวัง

รูปแบบของสโมสร
หลังจากทีท่ ่านตัดสินใจเกีย่ วกับประเภทของสโมสรและรูปแบบของการประชุมแล้ว ควรพิจารณารูปแบบ
(model) ต่าง ๆ ซึง่ สโมสรของท่านจะดําเนินการ ลองคิดดูว่า ท่านต้องการให้สโมสรใหม่มอี ะไรบ้างทีจ่ ะนําเสนอ
แก่สมาชิก ตัวอย่างเช่น สโมสรอาจจะเน้นความสําคัญในความสนใจทีม่ รี ว่ มกันหรือเป้ าประสงค์เฉพาะเรือ่ ง
หรืออาจจะเป็ นสโมสรทีป่ ระกอบด้วยอดีตผูร้ ว่ มในโปรแกรมโรตารี หรือลูกจ้างของบริษทั แห่งหนึ่ง
ดูขอ้ คิดเห็นบางประการข้างล่างนี้ซง่ึ จะให้แรงบันดาลใจ ท่านสามารถเลือกหนึ่งในความคิดเห็นเหล่านัน้ หรือ
ออกแบบประสบการณ์ของท่านเอง จงจําไว้ว่า ต้องให้สมาชิกก่อตัง้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การเริม่ ต้นสโมสร
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สโมสรแบบดัง้ เดิ ม (Traditional Clubs)
สโมสรโรตารีแบบดัง้ เดิมมักจะไม่มจี ดุ เด่นพิเศษ หรือการเน้น
ความสําคัญใด ๆ และมักจะจัดการประชุมซึง่ มีผบู้ รรยายและ
มือ้ อาหาร สมาชิกมักจะสังสรรค์กนั ก่อนหรือหลังการประชุม
การเลือกโครงการบําเพ็ญประโยชน์มาจากความต้องการของ
ชุมชน การประชุมประเภทนี้ดงึ ดูดผูท้ ใ่ี ห้คุณค่ากับการสาน
สัมพันธ์ โอกาสในการบําเพ็ญประโยชน์ และสิง่ ทีท่ ําสืบทอดกันมา

สโมสรพาสปอร์ต (Passport Clubs)
สโมสรพาสปอร์ตอนุ ญาตให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมและบําเพ็ญ
ประโยชน์กบั สโมสรโรตารีอ่นื ๆ ได้ ตราบเท่าทีเ่ ข้าประชุมใน
สโมสรของตนตามจํานวนครัง้ ทีร่ ะบุเฉพาะในแต่ละปี สโมสร
เหล่านี้เน้นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญ
ประโยชน์ และดึงดูดผูท้ เ่ี ดินทาง หรือชื่นชอบการทดลอง
สโมสรหลายรูปแบบ และการพบปะกับผูค้ นใหม่ ๆ

สโมสรคอร์ปอเรท (Corporate Clubs)
สโมสรคอร์ปอเรทก่อตัง้ ขึน้ ในสถานทีท่ ํางาน และสมาชิกส่วน
ใหญ่เป็ นลูกจ้างขององค์กรหรือบริษทั แห่งเดียวกัน สโมสร
เหล่านี้ให้ความสะดวกแก่สมาชิกทีไ่ ม่มเี วลาในการประชุม ก่อน
หรือหลังวันทํางาน และผูท้ ต่ี อ้ งการบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน แต่ละบุคคลจะเป็ นสมาชิกของสโมสร
มิใช่องค์กร

สโมสรที่เน้ นประเด็นการแก้ไขปัญหาเป็ นหลัก
(Cause-based Clubs)
สมาชิกของสโมสรทีเ่ น้นประเด็นการแก้ไขปั ญหาเป็ นหลัก
มีความปรารถนาเกีย่ วกับเป้ าหมายใดเป้ าหมายหนึ่ง เช่น
สิง่ แวดล้อมหรือการศึกษา และเน้นความพยายามในการ
บําเพ็ญประโยชน์ไปทีเ่ รือ่ งนัน้ ๆ ลักษณะของสโมสรนี้จะดึงดูด
ผูท้ ต่ี อ้ งการสานสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ทีม่ จี ติ ใจเหมือนกัน และใน
ขณะเดียวกัน ได้จดั การกับปั ญหาเฉพาะเรือ่ ง (พึงสังเกตว่า
ความคิดริเริม่ ของสโมสรต้องไม่ใช่การส่งเสริมความเชื่อทาง
ศาสนาหรือประเด็นทางการเมือง)
8
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สโมสรที่มีศิษย์เก่าเป็ นหลัก (Alumni-based Clubs)
สโมสรทีม่ ศี ษิ ย์เก่าเป็ นหลักก่อตัง้ ขึน้ สําหรับหรือโดยอดีตผูร้ ว่ ม
โปรแกรมโรตารี สโมสรนี้จะดึงดูดศิษย์เก่าซึง่ ได้รบั แรงบันดาล
ใจจากประสบการณ์ในโรตารี และต้องการให้คนื กลับแก่ชุมชน
ผ่านโรตารี

สโมสรซึ่งมีความสนใจเป็ นหลัก (Interest-based
Clubs)
สโมสรซึง่ มีความสนใจเป็ นหลักให้ประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ความสนใจเฉพาะเรือ่ ง เช่น การพัฒนาวิชาชีพ สโมสรประเภท
นี้ดงึ ดูดความสนใจสมาชิกทีต่ อ้ งการจะบําเพ็ญประโยชน์แก่
ชุมชนร่วมกับผูท้ ม่ี คี วามสนใจในเรือ่ งทีเ่ หมือนกัน

สโมสรระหว่างประเทศ (International-based
Clubs)
สโมสรระหว่างประเทศแตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ แต่
โดยมากแล้ว สมาชิกจะเป็ นชาวต่างชาติซง่ึ ใช้ภาษาอื่น
นอกเหนือไปจากภาษาของประเทศทีป่ ระชุมกัน สโมสร
ระหว่างประเทศอาจจะเป็ นสโมสรทีป่ ระชุมในระบบออนไลน์
และหาสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ

“การช่วยก่อตัง้ สโมสรโรตารีเครือข่ายการเสริมสร้างพลังแก่สตรี (Rotary Club of Network For
Empowering Women) สอนให้ผมรูว้ ่าเป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับความปรารถนาของสมาชิก ไม่ใช่ของผม
และมันจะเป็ นการดีทส่ี ุดทีใ่ ห้พวกเขาตัดสินใจว่าจะประชุมเมือ่ ใด ทีไ่ หน อย่างไร
เราไม่ควรจะกําหนดกฎเกณฑ์ของสโมสรตามประเพณีของเราแก่พวกเขา
แต่เราควรจะยอมรับในวัฒนธรรมของเขา”
Tom Gump, Innovative Club Advocate,
Rotary Club of Edina/Morningside, Minnesota, USA

การเริม่ ต้นสโมสร
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รับฟังสมาชิกมุ่งหวัง
เมือ่ พูดคุยกับสมาชิกมุง่ หวัง ตรวจสอบว่าพวกเขามีความปรารถนาในเป้ าหมายหรือความสนใจในเรือ่ งใด
หรือไม่ พวกเขาเป็ นผูท้ เ่ี กษียณอายุการทํางานหรือผูม้ วี ชิ าชีพทีเ่ พิง่ จะเริม่ ต้นทํางานหรือไม่ พวกเขาต้องการที่
จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับโลก หรือทําให้ครอบครัวมีส่วนเกีย่ วข้องกับในบางสิง่ บางอย่างทีม่ คี วามหมายทีบ่ า้ น
หรือไม่ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยท่านในการสร้างประสบการณ์โรตารีทต่ี รงประเด็นและดึงดูดความสนใจ
เลือกแบบอย่างสโมสรที่ดึงดูดความสนใจสมาชิ กมุ่งหวังมากที่สดุ จากประสบการณ์ สโมสรที่ได้เรียนรู้
มาแล้ว
ก) สโมสรซึง่ มีความสนใจ ข) สโมสรทีเ่ น้นประเด็น
เป็ นหลัก
การแก้ไขปั ญหาเป็ นหลัก
1) สมาชิกมีความสัมพันธ์กบั ประเทศหรือภูมภิ าค
เฉพาะพืน้ ที่
2) สมาชิกต้องการฝึกปฏิบตั กิ ารพูดในทีส่ าธารณะ
3) สมาชิกต้องการทําเรือ่ งเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมให้
มากขึน้
4) สมาชิกต้องการพูดภาษาอื่น
5) สมาชิกต้องการเป็ นผูน้ ํ าธุรกิจทีด่ กี ว่าเดิม
6) สมาชิกต้องการมีส่วนเกีย่ วข้องในโครงการนํ้า
7) สมาชิกต้องการทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นเฉพาะเรือ่ ง
8) สมาชิกห่วงใยผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน

คําตอบ
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1) ก

2) ก

3) ข

4) ก

5) ก

6) ข

7) ข

8) ข

คําแนะนําในการตัง้ คําถามที่ถกู ต้อง
เมือ่ พูดคุยกับสมาชิกมุง่ หวังต้องเตรียมพร้อมทีจ่ ะตอบคําถามเชิญชวนภายใน 30 วินาทีต่อคําถามทีว่ ่า “โรตารี
คืออะไร” พวกเขาอาจจะเคยได้ยนิ เกี่ยวกับโรตารี แต่อาจจะไม่รวู้ ่าสโมสรปฏิบตั กิ ารเพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลง
ในทางทีด่ ไี ด้อย่างไร
หลังจากนัน้ จึงถามคําถามเพื่อเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกี่ยวกับพวกเขา ชุมชน และลักษณะของสโมสรทีท่ ่านควรจะ
วางแผนงาน
• ท่านคิดว่าชุมชนของเราทําอะไรได้ด ี อะไรทีจ่ ะทําให้ดขี น้ึ ได้บา้ ง?
• มีความต้องการอะไรบ้างของชุมชนทีย่ งั ไม่ประสบความสําเร็จ? ประเด็นใดทีเ่ ราควรจะตระหนักถึงบ้าง?
• ท่านเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไรบ้างใน 3 ปี ทผ่ี ่านมา? ท่านเห็นตัวเองมีส่วนเกีย่ วข้องในโรตารี
อย่างไรบ้าง?
• เราจะหาผูท้ ส่ี นใจเป็ นอาสาสมัครในชุมชนได้อย่างไร?
• ท่านมีคาํ ถามหรือความคิดเห็นอย่างอื่นอะไรบ้าง?
สโมสรโรตารีสามารถเสนอแนวทางทีห่ ลากหลายในการมีส่วนร่วม หากสมาชิกมุง่ หวังกําลังมองหาบางอย่างที่
สโมสรของท่านมิได้เสนอให้ ควรเชื่อมโยงพวกเขากับผูน้ ําภาคซึง่ สามารถช่วยพวกเขาในการหาสโมสรทีม่ ี
ข้อเสนอทีพ่ วกเขาต้องการ

การเริม่ ต้นสโมสร
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บทที ่ 3

การหาสมาชิกและผูส้ นับสนุน
การหาสมาชิกให้เพียงพอมักจะเป็ นความท้าทายทีย่ งิ่ ใหญ่ในการเริม่ ต้นสโมสรใหม่ ท่านสามารถทํางานให้ง่าย
ขึน้ โดยการจัดทําสารสําคัญ (message) ทีส่ ่อื ออกไปถึงสมาชิกมุง่ หวัง โดยการใช้ส่อื หลากหลายชนิดเพื่อให้ถงึ
สมาชิกมุง่ หวัง และได้รบั การสนับสนุ นจากโรตารีและชุมชน ข้อคิดเห็นข้างล่างเป็ นคําแนะนําจากสโมสรที่
ประสบความสําเร็จในการหาสมาชิกและการสนับสนุ น

การพัฒนาสารสําคัญ
ผูค้ นเข้าร่วมกับโรตารีเพื่อทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในชุมชนของพวกเขาและชุมชนทัวโลก
่
เพื่อเชื่อมโยงกับ
ผูค้ นทีม่ คี วามปรารถนาอย่างยิง่ ยวดในการบําเพ็ญประโยชน์เหมือน ๆ กัน และเพื่อโอกาสในการเป็ นผูน้ ํา ต้อง
แสดงให้เห็นการเปิ ดกว้างของโรตารีและความน่ าสนใจโดยการพูดคุยเกีย่ วกับประสบการณ์ทส่ี มาชิกจะได้รบั
และสิง่ ทีส่ โมสรสามารถทําให้กบั สมาชิกและชุมชน
จัดทําคําพูดทีว่ ่า “โรตารีคอื อะไร” ใน 30 วินาทีสาํ หรับผูท้ ไ่ี ม่คนุ้ เคยกับโรตารี ใช้จนิ ตนาการว่าท่านกําลัง
สร้างสรรค์การโฆษณาสโมสร เน้นความสําคัญถึงประโยชน์ของการเป็ นสมาชิก รวมทัง้ โอกาสในการให้คนื กลับ
สู่สงั คม การพบผูค้ นใหม่ ๆ และแบ่งปั นความสนใจกัน

พูดคุยกับผูค้ นที่ร้จู กั

สอบถามคนทีไ่ ด้พบปะและรูจ้ กั เกีย่ วกับความสนใจทีจะมา
่
เป็ นส่วนหนึง่ ของโรตารี หรือโรทาแรคท์

พูดคุยกับมิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนบ้าน
เกีย่ วกับโรตารี ค้นหาผูท้ ต่ี อ้ งการจะให้คนื กลับและ
เชื่อมโยงกับผูอ้ ่นื สอบถามพวกเขาเกีย่ วกับความ
สนใจ และบอกเล่าถึงสิง่ ทีโ่ รตารีสามารถเสนอให้
พวกเขาได้ แล้วจึงเชิญมาเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้าง
สโมสรใหม่

ใช้สื่อที่มีความหลากหลาย
การส่งเสริมสโมสรใหม่ในช่องทางทีห่ ลากหลายจะช่วยให้ท่านดึงดูดกลุ่มคนได้หลากหลายมากขึน้ ด้วย
ตัวอย่างเช่น เมือ่ ท่านส่งเสริมแก่คนหนุ่ มสาว ให้โพสต์ใบปลิว (flyers) ในทีซ่ ง่ึ พวกเขาอยูร่ วมกัน มหาวิทยาลัย
ศูนย์กลางชุมชน ศาสนสถานและทีต่ งั ้ สํานักงานเป็ นเพียง 2-3 สถานทีท่ ท่ี ่านควรจะพิจารณา ท่านต้องเข้าถึง
กลุ่มคนทีห่ ลากหลายเพื่อทําให้มนใจว่
ั ่ าสโมสรของท่านมีความตรงประเด็นและยังยื
่ น
12
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สื่อทางสังคม
สื่อทางสังคมกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายใน
กลุ่มคนขนาดใหญ่ทม่ี คี วามหลากหลาย การมีบญ
ั ชีส่อื ทาง
สังคมสําหรับสโมสร และแท็ก (Tag) ผูอ้ ่นื จะทําให้ท่าน
สามารถแบ่งปั นโพสต์ของท่านได้ อย่าลืมทีจ่ ะใส่ลงิ ค์
เพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม เพื่อให้สมาชิกมุง่ หวังทราบว่าเขาจะ
มีส่วนร่วมได้อย่างไร

สื่อในท้องถิ่น
ท่านไม่ตอ้ งมีสารตราตัง้ สโมสรเพื่อจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ เมือ่
จัดกิจกรรม จงจําไว้ว่าต้องเชิญหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายการ
ทีวแี ละสื่ออื่น ๆ เพื่อนําเสนอข่าวสาร หากพวกเขาไม่สามารถ
เข้าร่วมงานได้ ให้ส่งรูปภาพและรายละเอียดของกิจกรรมไป
พร้อมกับข้อมูลการติดต่อ มอบเอกสารอุปกรณ์ทแ่ี สดงให้เห็น
ถึงผลกระทบทีโ่ รตารีทําทัวโลก
่

ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
บอกกล่าวแก่มติ รสหายและผูร้ ว่ มงานเกีย่ วกับโรตารี ผูท้ ม่ี ี
ความสัมพันธ์กบั สมาชิกแล้วมักจะเป็ นสมาชิกเองมากกว่า
ติดต่อกับนายจ้าง กลุ่มผูม้ วี ชิ าชีพทางธุรกิจ และผูน้ ํ าในเมือง
ซึง่ สามารถนํ าความสนใจมาสู่สโมสรทีท่ ่านกําลังเริม่ ต้น

ขอให้สโมสรที่มนคงแล้
ั่
วช่วยในการส่งเสริม
สโมสรใหม่
แจ้งเรือ่ งสโมสรใหม่แก่สโมสรโรตารีและสโมสรโรทาแรคท์
อื่น ๆ พวกเขาอาจจะรูจ้ กั สมาชิกมุง่ หวังทีก่ ําลังมองหาสโมสร
ทีเ่ หมือนกับสโมสรของท่าน

การเริม่ ต้นสโมสร
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ผู้นําชุมชนและผูม้ ีวิชาชีพ
มองหาผูน้ ํ าทีม่ คี วามกระตือรือร้นในโครงการต่าง ๆ ของชุมชน
และเชิญพวกเขาให้เข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้อง สอบถามว่าพวกเขา
รูจ้ กั คนอื่น ๆ ทีอ่ าจจะสนใจในการทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในทางทีด่ บี า้ งหรือไม่ ผูม้ วี ชิ าชีพในชุมชนอาจจะมองหาโอกาส
ในการให้คนื กลับแก่ชุมชน

หาผู้สนับสนุน
นอกเหนือจากการหาสมาชิกสําหรับสโมสรใหม่แล้วท่านยังต้องหาผูส้ นับสนุ นด้วย ในการเริม่ ต้นสโมสรใหม่ มี
งานต้องทํามากมาย ระบบการสนับสนุ นซึง่ รวมถึงผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์และความสัมพันธ์ เป็ นเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญ
ยิง่ ต่อความสําเร็จ
เรียนรู้ว่าใครจะสามารถช่ วยท่านได้จนจบกระบวนการเริ่ มต้นสโมสรโรตารี

พนักงานของหน่วยงานสนับสนุนสโมสรและภาค
สามารถตอบคําถามเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ิ ช่วยใน
การแก้ไขปั ญหาทีท่ า้ ทาย และเชือ่ มโยงท่านกับผูน้ ํา
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในภาค หากมีเจ้าหน้าทีส่ มาชิกภาพ
ในภูมภิ าคของท่าน ควรทํางานร่วมกับพวกเขาเพือ่
พัฒนากลยุทธ์สมาชิกภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

14
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สโมสรใหม่ตอ้ งการการสนับสนุนและการอนุมตั ิ
เห็นชอบของภาค ดังนัน้ การติดต่อกับผูว้ ่าการภาค
ตัง้ แต่เริม่ กระบวนการจึงเป็ นเรือ่ งสําคัญ หากท่านไม่
รูจ้ กั ผูน้ ําภาค ควรติดต่อกับหน่วยงานสนับสนุน
สโมสรและภาค (CDS)

การมีสโมสรอืน่ อีกหนึ่งสโมสรเพือ่ ชีแ้ นวทางให้ทา่ น
มิได้เป็ นข้อกําหนด แต่ได้มกี ารแสดงให้เห็นแล้วว่า
สามารถเพิม่ ความสําเร็จของสโมสรใหม่ถงึ ร้อยละ 20
สโมสรทีต่ งั ้ มันแล้
่ วสามารถช่วยท่านในการวางแผน
งานและโครงสร้างของสโมสร รวมทัง้ เป็ นพีเ่ ลีย้ งให้
ตลอดกระบวนการ

ผูว้ ่าการภาคมักจะแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาสโมสรใหม่ ที่
ปรึกษาเหล่านี้เป็ นโรแทเรียนทีม่ ปี ระสบการณ์ซง่ึ จะ
สนับสนุนความพยายามของท่านตัง้ แต่เริม่ ต้นจนจบ
และมักจะทําหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําหรือพีเ่ ลีย้ ง
สําหรับสโมสรใหม่ บางภาคเรียกพวกเขาว่า
ผูป้ กป้ องสโมสรใหม่ (New Club Champions)

ประธานสมาชิกภาพของภาคจะอํานวยการและ
สนับสนุนการพัฒนาสโมสรใหม่ และสามารถให้
คําแนะนําแก่ทา่ นได้ พวกเขายังรูด้ วี ่ามีสโมสรใหม่
อืน่ ๆ ก่อตัง้ ในพืน้ ที่ และมีสมาชิกมุง่ หวังทีอ่ าจจะ
สนใจในการเข้าร่วมสโมสรของท่าน

ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าภาคสามารถทํางาน
ร่วมกับทีป่ รึกษาสโมสรใหม่เพือ่ ค้นหาศิษย์เก่าโรตารี
ในพืน้ ที่ พวกเขาสามารถเสนอกลยุทธ์ดที ส่ี ดุ ในการ
ทําให้ศษิ ย์เก่ามีสว่ นร่วมในสโมสรใหม่

ผู้อปุ ถัมภ์และที่ปรึกษาโรทาแรคท์
สโมสรโรทาแรคท์สามารถเลือกรับการอุปถัมภ์จากสโมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคท์อ่นื หรืออาจเลือกทีจ่ ะไม่
มีผอู้ ุปถัมภ์ พวกเขายังสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการมีทป่ี รึกษาหรือไม่ หากมีทป่ี รึกษา ก็ไม่จาํ เป็ นต้อง
รายงานแก่โรตารี และทีป่ รึกษาไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นโรแทเรียนหรือโรทาแรคเทอร์ ทีป่ รึกษาสามารถเป็ นใครก็ได้
จากมหาวิทยาลัยหรือชุมชนซึง่ ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับโรตารี
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ประธานโรทาแรคท์ภาคหรือผูแ้ ทน
โรทาแรคท์ภาคสามารถช่วย
สนับสนุนสโมสรโรทาแรคท์ใหม่



ทีป่ รึกษาโรทาแรคท์สามารถเป็ น
โรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ หรือ
ผูอ้ น่ื ซึง่ เป็ นพีเ่ ลีย้ งสโมสร
โรทาแรคท์ใหม่ ทีป่ รึกษามักจะให้
การสนับสนุนในการดําเนินงาน
ประจําวันของสโมสรโรทาแรคท์
และทําหน้าทีเ่ ป็ นเสมือน
ผูป้ ระสานงานระหว่างสโมสรใหม่
กับสโมสรอืน่ ๆ

ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่า
ภาคสามารถทํางานกับทีป่ รึกษา
สโมสรใหม่เพือ่ หาศิษย์เก่าในพืน้ ที่
และกลยุทธ์ทด่ี ที ส่ี ดุ ในการทําให้
พวกเขามีสว่ นร่วม

ติ ดต่อกับ rotaract@rotary.org หากท่านมีคาํ ถามเกี่ยวกับกระบวนการขอก่อตัง้ สโมสรโรทาแรคท์

แสดงให้เห็นถึงชุมชนของท่าน
สโมสรจะมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุดในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในชุมชนเมือ่ พวกเขาได้รวมเอาผูท้ ม่ี มี มุ มอง
หลากหลายจากกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน ใช้แบบการประเมินความหลากหลาย (Diversity Assessment) เพื่อทําให้
มันใจว่
่ า สโมสรของท่านได้แสดงให้เห็นถึงชุมชนทีส่ โมสรให้บริการ คําแนะนําต่อไปนี้จะช่วยท่านในการสร้าง
สโมสรซึง่ ยอมรับในการอยูร่ ่วมกันและเป็ นทีต่ อ้ นรับ

 แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีสโมสรซึง่ มีความหลากหลาย เช่น มุมมองทีแ่ ตกต่าง
2

จะช่วยกลุ่มในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์มากขึน้ อย่างไร เรียนรูเ้ กีย่ วกับความหลากหลาย ความ
เสมอภาค และการอยูร่ ว่ มกัน (Diversity, Equity and Inclusion) ในโรตารี

 บ่งชีก้ ลุ่มคนทีอ่ าจจะขาดหายไปจากกลุ่มก่อตัง้

3

 พูดคุยกับสมาชิกของกลุ่มทีย่ งั ไม่มผี แู้ ทนเพื่อค้นหาว่ามีสงิ่ ใดทีข่ วางกัน้ พวกเขาจากการเข้าร่วมในโรตารี
ศึกษาวิธกี ารกําจัดเครือ่ งกีดขวางเหล่านัน้ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่พวกเขา

จัดการประชุมสนเทศ
เชิญชวนสมาชิกของชุมชนมาร่วมประชุมสนเทศเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรูม้ ากขึน้ เกี่ยวกับสโมสรใหม่ แจ้งเรือ่ ง
การประชุมแก่สมาชิกมุง่ หวัง ขอให้สมาชิกของสโมสรอื่นมาพูดคุยว่าโรตารีเป็ นประโยชน์แก่พวกเขาอย่างไร
จัดสรรเวลาสําหรับการถามตอบและการสังสรรค์หลังจากการประชุม ต้องมันใจว่
่ าได้ตดิ ตามแขกรับเชิญ
หลังจากการประชุม
16
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ท่านอาจจะต้องการจัดการประชุมสนเทศหลายครัง้ จนกว่าจะได้ผทู้ ม่ี คี วามมุง่ มันในการเข้
่
าร่วมกับโรตารี ท่าน
สามารถเริม่ ต้นด้วยการประชุมพบปะต้อนรับกลุ่มเล็ก ๆ กับผูท้ ม่ี คี วามสนใจ การสร้างความเห็นพ้องกับกลุ่ม
เล็กๆ จะทําได้ง่ายกว่าผูส้ นับสนุ นเหล่านี้จะช่วยให้ท่านเริม่ ต้นสโมสรได้

เมือ่ วางแผนงานการประชุมต้องมันใจว่
่ า วาระมีความน่าสนใจ เชิญผูร้ ่วมประชุมให้เป็ นสมาชิกก่อตัง้

พิจารณาผู้ที่สนใจเป็ นสมาชิก (Member Leads) และศิษย์เก่าโรตารี
สมาชิกมุง่ หวังจํานวนมากทีแ่ สดงความสนใจในการเข้าร่วมกับโรตารีผ่าน Rotary.org ข้อมูลของผูท้ ส่ี นใจเป็ น
สมาชิกเหล่านี้จะถูกส่งไปยังผูน้ ําภาคซึง่ จะจับคู่กบั สโมสรทีพ่ วกเขาคิดว่าเหมาะสมดีและส่งข้อมูลไปยังผูน้ ํา
สโมสรเหล่านัน้ น่ าเสียดายทีผ่ เู้ ป็ นสมาชิกมุง่ หวังจํานวนมากไม่ได้รบั การติดต่อจากสโมสรในพืน้ ที่ ตรวจสอบ
กับภาคและผูน้ ําสโมสรใกล้เคียงว่ามีผทู้ ส่ี นใจเป็ นสมาชิกในพืน้ ทีข่ องท่านหรือไม่ ผูน้ ําสโมสรและภาคอาจจะดู
รายละเอียดได้ท่ี Manage Membership Leads (https://my.rotary.org/en/manage/club-districtadministration/club-administration/membership-leads)
ศิษย์เก่าโรตารีเสร็จสิน้ จากโปรแกรมด้วยความตื่นเต้นเกีย่ วกับโรตารีและมักจะต้องการมีส่วนเกีย่ วข้องกับ
โรตารีต่อไป แต่บ่อยครัง้ ทีพ่ วกเขาไม่ได้รบั ข่าวสารจากโรแทเรียนหลังจากสําเร็จการศึกษา การแลกเปลีย่ นหรือ
เมือ่ โปรแกรมทีเ่ ข้าร่วมจบสิน้ ลง การเข้าถึงพวกเขาทันทีในช่วงหลายปี หลังจากนัน้ เพื่อพูดคุยให้พวกเขาเข้า
ร่วมในสโมสรใหม่ อาจจะเป็ นเรือ่ งทีไ่ ม่ได้รบั ความสนใจ ควรทํางานร่วมกับประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าใน
ภาคเพื่อสร้างกลยุทธ์ระยะยาวในการทําให้ศษิ ย์เก่ามีส่วนร่วม แล้วจึงบอกกล่าวศิษย์เก่าเกีย่ วกับสโมสรของ
ท่านและเชิญชวนพวกเขาให้เรียนรูม้ ากขึน้ ค้นหาศิษย์เก่าในพืน้ ทีข่ องท่านโดยการใช้รายงาน Program
Participants and Alumni Report (https://my-cms.rotary.org/en/document/how-use-program-participantsand-alumni-report)

สื่อสารความคาดหวัง
เมือ่ ท่านพูดคุยกับสมาชิกมุง่ หวัง ต้องชัดเจนเกีย่ วกับความคาดหวัง
ของสโมสร รวมทัง้ ข้อกําหนดในเรือ่ งของเวลาและการเงินทีก่ ําหนด
ให้แก่สมาชิก ทําให้มนใจว่
ั ่ าทุกคนเข้าใจว่าจะต้องมีการเก็บค่าบํารุง
สโมสร ค่าบํารุงภาค และค่าบํารุงโรตารีสากล และเพราะเหตุใด
การเริม่ ต้นสโมสร
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แจ้งแก่พวกเขาเกี่ยวกับโอกาสในการเป็ นผูน้ ํ าในสโมสรและความคาดหวังทีเ่ ป็ นไปได้ในการรับบทบาทหน้าทีใ่ น
อนาคต ตอบคําถามต่าง ๆ เกีย่ วกับการเข้าร่วมในโรตารี

จัดการประชุมก่อตัง้
เมือ่ มีผทู้ ส่ี นใจจะเข้าร่วมจํานวนมากพอ ท่านสามารถจัดการประชุมก่อตัง้ ได้ นี่คอื เวลาทีเ่ หมาะสมในการค้นหา
สิง่ ทีส่ มาชิกต้องการ ให้พวกเขาได้ช่วยตัดสินใจเกีย่ วกับสโมสร เช่น รูปแบบและความถีข่ องการประชุม เรือ่ งที่
มีลาํ ดับความสําคัญ และวัฒนธรรม การให้พวกเขามีส่วนเกีย่ วข้องในการตัดสินใจ เป็ นการเพิม่ ความตื่นเต้น
และความมุ่งมันในสโมสร
่
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บทที ่ 4

วางแผนการประชุมและโครงการ
จินตนาการถึงสโมสรของท่าน
เริม่ ต้นโดยการทํางานกับสมาชิกก่อตัง้ ของสโมสรเพื่อตัดสินใจถึงวิสยั ทัศน์ของสโมสร ในขณะทีพ่ ดู คุยกับผูอ้ ่นื
และพัฒนาสโมสรอย่างต่อเนื่อง ท่านอาจจะพบว่าความพยายามในอีกทิศทางหนึ่งเป็ นผลดีมากกว่า เปิ ดใจให้
กว้างและมีความยืดหยุน่ คําถามทีค่ วรถามมีดงั นี้
• กลุ่มต้องการให้มอี ะไรรวมอยูใ่ นการประชุมสโมสรแบบปกติ? จะเป็ นการประชุมแบบเป็ นทางการหรือไม่
เป็ นทางการ? แบบออนไลน์หรือพบปะกัน? เหมือนกันทุกครัง้ หรือแตกต่างกันไปในแต่ละการประชุม?
• สโมสรจะทํากิจกรรมทางสังคมอะไรบ้าง?
• สมาชิกมีความคาดหวังอะไรในโครงการบําเพ็ญประโยชน์?

ท่านอาจจะต้องตัดสินใจเรือ่ งทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับสโมสร ต้องมันใจว่
่ าได้รบั ข้อมูลจากสมาชิกก่อตัง้ ของสโมสรด้วย

การตัดสินใจที่สาํ คัญ
เมือ่ ท่านมีวสิ ยั ทัศน์แล้ว ท่านสามารถเริม่ วางแผนอนาคตของสโมสรไปด้วยกันได้ หากท่านยังไม่พร้อมทีจ่ ะ
ตัดสินใจในเรือ่ งดังต่อไปนี้ ในขณะนี้ เป็ นเวลาทีจ่ ะรับความคิดเห็นจากสมาชิกก่อตัง้
•

•
•

รูปแบบและความถี่ของการประชุม ตัดสินใจว่าสโมสรจะประชุมบ่อยเพียงใด และการประชุมจะจัดใน
รูปแบบทีพ่ บปะกันหรือแบบออนไลน์ หรือผสมผสานทัง้ 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน หากท่านจะประชุมแบบ
พบปะกัน ต้องตัดสินใจเกีย่ วกับสถานทีป่ ระชุม
วันและเวลาประชุม ตัดสินใจว่าจะประชุมในวันใดและเวลาใดทีจ่ ะได้ผลดีทส่ี ุด พิจารณากําหนดการของ
ทุกคน สิง่ ทีจ่ ะดึงดูดความสนใจสมาชิกในอนาคต และวันเวลาประชุมของสโมสรอื่น ๆ ในพืน้ ที่
วัฒนธรรมของสโมสร แลกเปลีย่ นความคิดเห็นว่าสโมสรจะดําเนินการอย่างไร รวมถึงสิง่ ทีจ่ ะทําใน
ระหว่างการประชุม และกฎระเบียบทีต่ อ้ งการจะตัง้ เอาไว้ หากสโมสรจะเน้นในเรือ่ งเป้ าประสงค์หรือ
ความสนใจจะต้องเพิม่ ไว้ในแผนงาน บันทึกการตัดสินใจเหล่านี้ไว้ในข้อบังคับสโมสร และจงจําไว้ว่าต้อง
ปรับข้อบังคับสโมสรเมือ่ มีการตัดสินใจใหม่ ๆ
การเริม่ ต้นสโมสร
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•

•
•

ชื่อสโมสร หากท่านเริม่ ต้นสโมสรโรตารีให้เลือกชื่อสโมสรและขอรับการยินยอมจากหน่ วยงานสนับสนุ น
สโมสรและภาค (CDS - https://my.rotary.org/en/contact/representatives) ก่อนทีจ่ ะส่งเสริมสโมสร
ภายใต้ช่อื นัน้ สโมสรโรทาแรคท์ตอ้ งใช้แบบฟอร์มการรับรองสโมสรโรทาแรคท์
(https://my.rotary.org/en/document/rotaract-club-certification-form) เมือ่ ส่งชื่อสโมสร
ผูน้ ําสโมสร เลือกตัง้ สมาชิกเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าทีส่ โมสร ได้แก่ นายกและเลขานุ การ รวมทัง้
ประธานและกรรมการต่าง ๆ
กิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กําหนดว่าโครงการบําเพ็ญประโยชน์แบบใดทีส่ โมสรจะทํา

การได้รบั ความยินยอมเมือ่ มีการตัดสินใจซึง่ มีผลกระทบต่อทัง้ กลุ่มเป็ นเรือ่ งสําคัญ

ท่านสามารถรับชมวิดโี อเพื่อเรียนรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารสร้างความยินยอมเรื่อง Process for Consensus Decision Making ที่
Learning Center (ลิง้ ค์เข้าชมวิดโี อ: https://www.shorturl.asia/2rkap)

การบําเพ็ญประโยชน์ แก่ชุมชน

จงจําไว้ว่า เหตุผลหลักทีส่ มาชิกเข้าร่วมกับโรตารีและโรทาแรคท์คอื การทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในชุมชน
ของพวกเขาและชุมชนต่างประเทศ ทําให้สมาชิกมุง่ หวังได้รบั แรงบันดาลใจและมีส่วนเกีย่ วข้องในสโมสรด้วย
การให้โอกาสแก่พวกเขาในการสร้างสรรค์การเปลีย่ นแปลงทีด่ ี ดําเนินการตามขัน้ ตอนวงจรชีวติ ของโครงการ
(Project’s Lifecycle - https://my.rotary.org/en/take-action/develop-projects/project-lifecycle-resources)
และ ทําการประเมินชุมชน (Community Assessment - https://my-cms.rotary.org/en/document/communityassessment-tools) เพื่อเรียนรูถ้ งึ สิง่ ทีต่ อ้ งการในพืน้ ที่ หากโครงการของท่านเป็ นไปตามข้อกําหนดของความ
ยังยื
่ น ท่านจะมีสทิ ธิ ์ขอรับทุนสนับสนุ นของโรตารี (Rotary grant - https://www.rotary.org/en/ourprograms/grants)
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บทที ่ 5

เลือกผูน้ าํ สโมสร
ต้องทําให้มนใจว่
ั ่ าผูน้ ําใหม่มคี วามกระตือรือร้นและความมุง่ มัน่ มีเวลาพอทีจ่ ะพัฒนาสโมสรคณะกรรมการ
บริหารสโมสรควรจะเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการเป็ นผูน้ ํา ร่วมกับผูน้ ําใหม่ซง่ึ จะสามารถพัฒนาทักษะเหล่านัน้
ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าทีส่ โมสรด้วยกัน

บทบาทของเจ้าหน้ าที่สโมสร
สโมสรโรตารีและโรทาแรคท์ทาํ งานโดยอิสระและสามารถมีโครงสร้างแบบใดก็ตามทีไ่ ด้ผลดีสาํ หรับสโมสร
ตําแหน่ งผูน้ ํ าทีโ่ รตารีแนะนํ ามีดงั ต่อไปนี้ หากท่านกําลังเริม่ ต้นสโมสรโรตารีในเครือ (Satellite Club) ให้ดู
ตําแหน่ งผูน้ ํ าจากคําแนะนําด้านล่างนี้

นายก
นายกเป็ นผูน้ ําและกระตุ้นสโมสร ทําให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกสโมสรรูส้ กึ มีคุณค่า มีแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงกันและ
กัน ในการวางแผนสําหรับอนาคต เริม่ ต้นด้วยการเลือกนายกรับเลือก
ลิง้ ค์: https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/president

เหรัญญิก
เหรัญญิกมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับศักยภาพของสโมสรในการดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชน์ หาทุน และ
สนับสนุ นมูลนิธโิ รตารี
ลิง้ ค์: https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/treasurer?embed=true

การเริม่ ต้นสโมสร
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เลขานุการ
เลขานุ การช่วยให้สโมสรดําเนินงานอย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ พวกเขายังสอดส่องดูแลแนวโน้มของ
สโมสร และช่วยบ่งชีค้ วามเข้มแข็งและเรือ่ งทีต่ อ้ งปรับปรุง เลขานุการสโมสรจะแบ่งปั นข้อมูลเหล่านี้กบั ผูน้ ํา
สโมสรอื่น ๆ และผูน้ ํ าภาค
ลิง้ ค์: https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/secretary?embed=true

คณะกรรมการต่าง ๆ
คณะกรรมการช่วยทําให้สโมสรประสบความสําเร็จ เติบโต และสนุ กสนาน ทัง้ ประธานและกรรมการจะช่วย
สโมสรในการพัฒนาผูน้ ําและปรับปรุงชุมชน ต้องมันใจว่
่ าได้รายงานชื่อประธานสมาชิกภาพและประธานมูลนิธ ิ
โรตารีแก่โรตารี
ลิง้ ค์: https://my.rotary.org/en/club-committee?embed=true

คณะกรรมการที่แนะนํา
คณะกรรมการทีแ่ นะนํามีดงั ต่อไปนี้ สโมสรสามารถจัดโครงสร้างคณะกรรมการในแนวทางใดก็ตามทีใ่ ห้ผลดีแก่
สมาชิก สโมสรขนาดใหญ่มกั จะมีคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการมากกว่า
• คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร
• คณะกรรมการสมาชิกภาพ
• คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ
• คณะกรรมการโครงการบําเพ็ญประโยชน์
• คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารี

โครงสร้างของคณะกรรมการ
เอกสาร ตัวอย่างโครงสร้างคณะกรรมการสโมสรแสดงถึงวิธกี ารทีท่ ่านอาจจะจัดการคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม
ขนาดของสโมสร ดาวน์โหลดได้ท:่ี club_committee_structure_en.pdf (pdf file)
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บทบาทของผู้นําสโมสรโรตารีในเครือ
สมาชิกของสโมสรในเครือถือเป็ นสมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์ อย่างไรก็ตาม สโมสรในเครือมีผนู้ ํ าของตนเอง
เมือ่ สมาชิกมุง่ หวังอย่างน้อย 8 คนและสโมสรอุปถัมภ์พร้อม สโมสรในเครือสามารถเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องตนได้
ผูน้ ําเหล่านี้จะตัดสินใจเรือ่ งของสโมสรเอง และสโมสรจะมีขอ้ บังคับของสโมสรเองทีจ่ ะให้บริการตามความสนใจ
และความต้องการของสมาชิก
• ประธานสโมสร (แทนทีจ่ ะเป็ นนายก)
• รองประธาน (หากจําเป็ น)
• เลขานุการ
• เหรัญญิก
• ประธานรับเลือก (แทนทีจ่ ะเป็ นนายกรับเลือก)

คําแนะนําสําหรับสโมสรในเครือ
ท่านสามารถเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับสโมสรในเครือจากคําแนะนํานี้
ดาวน์โหลดได้ท:่ี https://www.rotarythailand.org/doc/file/guide_satellite_clubs_th.pdf (pdf file)

บทบาทของผู้นําโรทาแรคท์
โครงสร้างทีแ่ นะนํ าสําหรับสโมสรโรทาแรคท์เหมือนกันกับสโมสรโรตารี เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับบทบาท
เจ้าหน้าทีส่ โมสรโรทาแรคท์ได้จากข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์ (ดาวน์โหลดได้ท:่ี
https://www.rotarythailand.org/doc/file/Rotaract_bylaws-1219(1019).pdf)

การเลือกตัง้ เจ้าหน้ าที่สโมสร

ขัน้ ตอนที่ 1 เข้าใจในบทบาทต่างๆ



เป็ นขัน้ ตอนสําคัญในการทําให้สโมสรตัง้ มันอยู
่ ไ่ ด้



พูดคุยกับสมาชิกก่อตัง้ เกีย่ วกับตําแหน่งต่าง ๆ
ทีม่ อี ยูใ่ นสโมสร อธิบายถึงหน้าทีร่ บั ผิดชอบของ
แต่ละบทบาท

การเริม่ ต้นสโมสร
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ขัน้ ตอนที่ 2 หาอาสาสมัคร

ขัน้ ตอนที่ 3 ขอให้ มีการเสนอชื่อ





ค้นหาผูท้ ส่ี นใจในแต่ละบทบาท

สมาชิกบางคนอาจจะไม่อาสาในบทบาทผูน้ ํา
ถึงแม้ว่าผูอ้ น่ื จะยกย่องในความสามารถของ
พวกเขา หลังจากทีท่ า่ นสอบถามความสมัครใจ
แล้ว ต้องสอบถามว่ามีใครทีจ่ ะต้องการเสนอชือ่
ผูใ้ ดในบางบทบาทหรือไม่

ขัน้ ตอน: เลือกตัง้ ผู้นํา

แสดงความยินดีกบั เจ้าหน้ าที่สโมสร !



จัดทํารายชือ่ ผูอ้ าสาและผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ ใน
แต่ละบทบาท และขอให้สมาชิกก่อตัง้ ลงคะแนน
เสียง
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นับคะแนนเสียงว่าใครจะได้รบั การเลือกตัง้ เป็ น
เจ้าหน้าที่ ขอให้แต่ละคนยอมรับอย่างเป็ นทางการแล้ว
จึงเฉลิมฉลอง ท่านเข้าใกล้การก่อตัง้ สโมสรใหม่ขน้ึ อีก
1 ขัน้ ตอนแล้ว กําหนดเวลาสําหรับเจ้าหน้าทีใ่ หม่ทจ่ี ะ
ประชุมกับผูส้ นับสนุนสโมสรเพือ่ ขอคําแนะนําเกีย่ วกับ
งานประจําวันและวิธปี ฏิบตั งิ าน ผูน้ ําและสมาชิกสโมสร
จะรวบรวมความคิดเห็นและตัดสินใจว่าอะไรดีทส่ี ดุ
สําหรับพวกเขา

ต้องมันใจว่
่ าได้สร้างบัญชี My Rotary และรายงานชื่ อผูน้ ําสโมสรผ่าน
My Rotary เพื่อให้พวกเขาได้รบั ข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น
ในการทําหน้ าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สโมสรโรทาแรคท์ที่ไม่รายงานข้อมูล
ของสโมสรและสมาชิ กในแต่ละปี จะถูกยุบเลิ ก

การเริม่ ต้นสโมสร

การอบรม
เช่นเดียวกับกลุ่มใด ๆ ก็ตามทีท่ ํางานร่วมกัน สโมสรของท่านต้องการผูน้ ํ าทีม่ ศี กั ยภาพ โอกาสในการอบรม
ดังต่อไปนี้สามารถช่วยท่านสร้างสโมสรทีม่ คี วามเข้มแข็งได้
 เรียนรูห้ ลักสูตรออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ของโรตารี (ลิง้ ค์หลักสูตร:
http://www.rotary.org/learn)
 เข้าร่วมการประชุมอบรมของภาค ภาคจะจัดการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกในเดือนกุมภาพันธ์หรือ
มีนาคมเพื่ออบรมนายกสโมสรทีจ่ ะทําหน้าทีใ่ นเดือนกรกฎาคม และจัดการอบรมภาคสําหรับบทบาทผูน้ ํ า
สโมสรอื่น ๆ ในระหว่างเดือนมีนาคมและพฤษภาคม พูดคุยกับผูน้ ํ าภาคเพื่อเรียนรูว้ ่าจะมีการอบรมสําหรับ
ผูน้ ําสโมสรเมือ่ ใด
 หาพีเ่ ลีย้ งทีส่ ามารถตอบคําถามต่าง ๆ ทีท่ ่านมีในขณะทีส่ โมสรกําลังเติบโต หากท่านเคยมีหรือมีสโมสร
อุปถัมภ์ สมาชิกของสโมสรนัน้ สามารถเป็ นแหล่งข้อมูลทีม่ คี ุณค่า

การเริม่ ต้นสโมสร
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บทที ่ 6

ทําให้เป็ นทางการ
ส่งใบสมัคร
เมือ่ ท่านหาสมาชิกก่อตัง้ ได้เพียงพอแล้ว ตัดสินใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมและรูปแบบของสโมสรแล้ว และเลือกตัง้
เจ้าหน้าทีส่ โมสรแล้ว ท่านก็พร้อมทีจ่ ะทําให้สโมสรเป็ นทางการโดยขอรับสารตราตัง้



หากยังมิได้ดาํ เนินการ ให้ตดั สินใจเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์และกําหนดเป้ าหมายระยะยาวสําหรับสโมสร ใช้
คําแนะนําในการวางแผนกลยุทธ์ของโรตารีเพื่อการเริม่ ต้น (ลิง้ ค์ดาวน์โหลดคําแนะนํ าการวางแผน
กลยุทธ์: https://www.rotarythailand.org/doc/file/Strategic_Planning_Guide_th.pdf)

2



จัดทําข้อบังคับสโมสรให้เหมาะสม ดาวน์โหลดข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรตารี หรือ ข้อบังคับ
เสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์ ยอมรับธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี หรือ ธรรมนูญมาตรฐาน
ของสโมสรโรทาแรคท์มาใช้
ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรตารี (shorturl.asia/xVrHR)
ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์ (shorturl.asia/KhmHG)
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี (shorturl.asia/IUsyD)
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์ (shorturl.asia/NZc89)



สําหรับสโมสรโรตารี ส่งใบสมัครและรายชื่อสมาชิกก่อตัง้ ของสโมสรใหม่ให้ผวู้ ่าการภาคเพื่อลงนาม ส่งใบ
สมัครทีล่ งนามแล้วไปยังหน่ วยงานสนับสนุ นสโมสรและภาค (CDS) พร้อมกับรายชื่อสมาชิก
ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงตามทีบ่ ่งชีใ้ นใบสมัคร สําหรับสโมสรในเครือใช้ ใบสมัครสโมสรในเครือ
(Satellite Club Application)
สําหรับสโมสรโรทาแรคท์ ท่านต้องลงนามแบบฟอร์มการรับรองสโมสรโรทาแรคท์ และลายมือชื่อที่
จําเป็ น แล้วจึงสแกนและส่งอีเมลไปที่ rotaract@rotary.org สําหรับสโมสรโทาแรคท์ในเครือ ต้องรายงาน
ชื่อสมาชิกใหม่ภายใต้รายชื่อสมาชิกของสโมสรโรทาแรคท์หลัก และแนบรายละเอียดวิธกี ารดําเนินงานใน
ข้อบังคับของสโมสรหลัก (ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์ – shorturl.asia/KhmHG)
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เริ่ มต้นในเดือนกรกฎาคม 2565 สโมสรโรทาแรคท์ต้องชําระค่าบํารุงรายปี
ให้แก่โรตารีสากล

การเริม่ ต้นสโมสร

การเฉลิมฉลอง
การก่อตัง้ สโมสรเป็ นโครงการใหญ่ และเมือ่ ทํา
สําเร็จควรมีการเฉลิมฉลอง เชิญทุกคนที่
สนับสนุ นสโมสรใหม่ให้มาร่วมเฉลิมฉลอง เพื่อที่
ท่านจะสามารถยกย่องในความพยายามของ
พวกเขา ส่งเสริมสมาชิกทุกคนให้เข้าร่วมงานที่
สนุ กสนานนี้ พิจารณาเชิญครอบครัวหรือชุมชน
มาร่วมงานด้วย

การเริ่มต้น
ท่านไม่ตอ้ งรอสารตราตัง้ แล้วจึงจะเริม่ จัดการประชุมและวางแผนงานโครงการบําเพ็ญประโยชน์ ท่านอาจจะ
ต้องการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อช่วยในการวางแผนงานการประชุมสโมสร พิจารณาจัดการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายระยะยาว

การเริม่ ต้นสโมสร
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Rotary.org
ขอแสดงความยินดีดว้ ย! เราหวังว่าสมาชิกใหม่ของท่านจะพึงพอใจกับการเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรตารี ไป
ที่ My Rotary เพื่อหาทรัพยากรและการสนับสนุ นเพิม่ เติมเพื่อช่วยให้สโมสรเติบโตขึน้ เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับ
การสนับสนุ นสโมสรใหม่หลังจากทีไ่ ด้รบั สารตราตัง้ จากหลักสูตร Nurturing New Clubs
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