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เอกสารของศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและทบทวนอย่างละเอยีดแลว้  คณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ะ

รบัรองความสมบรูณ์ของเอกสารเลม่น้ีได ้ หากมขีอ้ความใดไมช่ดัเจนขอใหอ้า้งองิไปยงัฉบบัภาษาองักฤษ

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย
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โรทาแรคท์ คือ สโมสรบ�าเพ็ญประโยชน์ส�าหรับคนหนุ่มสาวอายุ 18 

และมากกว่านั้น ซึ่งอุทิศตนเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาที่ท้าทายโลก

นี้เป็นอย่างยิ่งโดยใช้การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในขณะท่ีพัฒนาทักษะ

ความเป็นผู้น�าและสร้างมิตรไปทั่วโลกด้วย สโมสรโรทาแรคท์เป็น

สมาชิกของโรตารีสากล

สโมสรโรทาแรคท์ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการและด�าเนินงาน

ของสโมสรเอง การจัดการเงินของตนเองและวางแผนตลอดจน

ด�าเนินกิจกรรมและโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ซึ่งมีความส�าคัญต่อ

ชุมชน สโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ให้ค�าแนะน�าและ

การสนับสนุน และท�างานร่วมกับโรทาแรคเทอร์เสมือนเพื่อนผู้ร่วม

บ�าเพ็ญประโยชน์

โรทาแรคท์
คืออะไร?



การเริม่ตน้สโมสรโรทาแรคท์

ผูอ้ปุถมัภแ์ละท่ีปรกึษาโรตารี

การสรา้งสโมสรท่ีประสบความส�าเรจ็

การบ�าเพ็ญประโยชนท่ี์ยัง่ยนื
และมีนวตักรรม

การสนบัสนุนในระดบัภาค ภาครว่ม 
และสากล

การประชุมและงานกิจกรรม
นานาชาติ

ชุมชนโลกของโรทาแรคท์

นอกเหนือจากโรทาแรคท์

ความปลอดภยัและ
การจดัการความเส่ียง

ทรพัยากรโรตารี



ประเมินความตอ้งการของ

ชุมชน

ก�าหนดฐานท่ีตั้ง

เลือกตวัเลือกการอุปถมัภ์

หาสมาชิก

เลือกตั้งเจา้หนา้ท่ี

ท�าใหเ้ป็นทางการ

เฉลิมฉลอง

เช่ือมโยงกบัโรตารี

การเริม่ตน้

สโมสรโรทาแรคท์

ประเมินความตอ้งการของชุมชน
สโมสรโรทาแรคท์ถูกเริม่ต้นขึน้โดยบุคคลที่ได้รบัแรงจูงใจและมคีวามปรารถนาอย่างยิง่ยวดที่

ต้องการจะฝึกฝนทกัษะความเป็นผูน้�าและวางแผนโครงการทีจ่ะท�าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงทัง้

ในทอ้งถิน่และทัว่โลก หากมหาวทิยาลยัหรอืชมุชนของทา่นไมม่สีโมสรโรทาแรคท ์ ทา่นสามารถ

ปฏบิตักิารและก่อตัง้กลุม่คนหนุ่มสาวทีม่คีวามมุง่มัน่เพือ่การเริม่ตน้

เป็นเรื่องส�าคญัที่ท่านจะต้องหารอืและประเมนิว่าสโมสรโรทาแรคท์แบบใดที่จะเหมาะสมที่สุด

ส�าหรบัมหาวทิยาลยัหรอืชมุชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเริม่ตน้ พจิารณาค�าถามดงัต่อไปน้ี

• สโมสรโรทาแรคทแ์บบใดทีพ่ืน้ทีข่องทา่นตอ้งการ ในชมุชนหรอืในสถานศกึษา

• สโมสรโรตารหีรอืสโมสรโรทาแรคทใ์กลเ้คยีง สามารถอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคทใ์หมไ่ดห้รอื 

ไม่ ปรกึษาหารอืว่าสโมสรอื่น ๆ เหล่าน้ี สามารถสนับสนุนคนหนุ่มสาวในชุมชนได้ดทีี่สุด

อยา่งไร และการอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคทใ์หมอ่าจจะเหมาะกบัความพยายามน้ีอยา่งไร

• ท่านเป็นศษิยเ์ก่าโปรแกรมโรตารเีพื่อผูน้�าหนุ่มสาวหรอืไม่ ท่านสามารถมสี่วนร่วมกบัศษิย ์

เก่าโรตารอีื่น ๆ ในชุมชน เช่น อดตีอนิเทอร์แรคเทอร์ อดตีผูร้่วมโปรแกรมไรลา และอดตี

นกัเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่น ทีอ่าจจะมคีวามสนใจเขา้รว่มในสโมสรหรอืไม่

ก�าหนดฐานท่ีตัง้
สโมสรโรทาแรคทแ์ต่ละสโมสรจะตัง้อยู่ในสถานศกึษาหรอืในชุมชน สโมสรโรทาแรคทใ์นสถาน

ศกึษาจะรบัสมาชกิจากสถานศกึษา มหาวทิยาลยั วทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษาอืน่หน่ึงแหง่  ใน

ขณะทีส่โมสรในชมุชน จะสามารถรบัสมาชกิไดจ้ากทัว่ทัง้ชมุชน

หากสโมสรโรทาแรคทข์องทา่นอยูใ่นสถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยั วทิยาลยัหรอืสถาบนัทีค่ลา้ย

กนั นกัศกึษาทกุคนซึง่มคีณุสมบตัเิหมาะสม ไมว่า่จะมอีายเุทา่ใด มสีทิธทิีจ่ะเขา้รว่มตามนโยบาย

ของสถานศกึษา สโมสรในชมุชนจะเปิดกวา้งส�าหรบัสมาชกิในชมุชนทีม่อีาย ุ18 ปีและมากกวา่นัน้ 

ไม่ว่าสโมสรของท่านจะอยู่ในสถานศกึษาหรอืในชุมชน สามารถจดัการประชุมแบบพบปะตวั 

บุคคล ออนไลน์ หรอืผนวกรวมทัง้สองอย่าง  เช่นน้ี ท�าใหโ้ปรแกรมโรทาแรคท์เป็นทางเลอืก 

ทีย่ดืหยุ่นส�าหรบัผูท้ีอ่าศยัในชนบท ผูม้วีชิาชพีทีต่อ้งเดนิทาง และนิสตินักศกึษามหาวทิยาลยัที่

ศกึษาอยูต่่างประเทศหรอืก�าลงัศกึษาในระบบออนไลน์
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เลือกตวัเลือกการอปุถมัภ์
สโมสรโรทาแรคท์สามารถเลอืกที่จะก่อตัง้โดยมหีรอืไม่มสีโมสรโรตารหีรอืสโมสรโรทาแรคท์ที ่

อุปถมัภ์ เมื่อท่านก่อตัง้สโมสรโรทาแรคท์ใหม่ น่ีคอืหน่ึงในการตดัสนิใจส�าคญัทีท่่านจะต้องท�า  

นโยบายของโรตารสีากลมุง่หมายทีจ่ะท�าใหม้ัน่ใจวา่ สโมสรโรทาแรคทม์คีวามยดืหยุน่ในการเลอืก

ความสมัพนัธใ์นการอุปถมัภ์ทีส่นับสนุนความตอ้งการของพวกเขาไดด้ทีีสุ่ด  ในการก�าหนดทาง

เลอืกทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัสโมสร ควรพจิารณาดงัน้ี

• การอุปถมัภ์จะใหป้ระโยชน์แก่สโมสรโรทาแรคทใ์หม่อย่างไร? (ความเป็นไปไดม้อีาท ิ เช่น 

ช่วยดงึดูดสมาชกิใหม่ วางแผนและจดัการโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ เสนอโอกาสในการ 

เป็นพีเ่ลีย้งหรอืการพฒันาวชิาชพี และการจดัการการเงนิ)

• การอุปถมัภม์คีวามหมายอยา่งไรต่อทา่นและสโมสร? 

ในบทต่อไป ท่านจะไดเ้รยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบับทบาทของผูอุ้ปถมัภส์โมสรโรทาแรคท ์ ซึง่จะช่วย

ทา่นในการตดัสนิใจแบบมขีอ้มลู

หาสมาชิก
เมือ่ท่านตดัสนิใจแลว้วา่จะใหเ้ป็นสโมสรในสถานศกึษาหรอืในชุมชน และเลอืกผูอุ้ปถมัภท์ีเ่หมาะ

สมแล้ว ท่านสามารถเริม่มองหาสมาชกิมุ่งหวงั เชญิชวนใหนิ้สตินักศกึษา ผูม้วีชิาชพีอายุน้อย  

และคนหนุ่มสาวทีม่จีติใจใฝ่บรกิาร รวมทัง้บุคคลจากภูมหิลงัทีห่ลากหลายใหม้าเรยีนรูม้ากขึน้

เกีย่วกบัโรทาแรคท์

ช่วยใหค้นหนุ่มสาวซึง่ไดม้กีารตดิต่อเชื่อมโยงกบัโรตารแีลว้ เช่น สมาชกิในครอบครวัของโรแท- 

เรยีน ศษิย์เก่าอนิเทอร์แรคท์หรอืไรลา และอดตีนักเรยีนเยาวชนแลกเปลี่ยน ได้คน้พบโอกาส

ใหม ่ๆ ผา่นโรทาแรคท ์ใชเ้ครอืขา่ยวชิาชพีและชมุชนของทา่นในการสง่เสรมิสโมสรแก่ลกูจา้งหรอื

ผูท้ีฝึ่กงานอยูใ่นบรษิทัต่าง ๆ สมาชกิของศนูยช์มุชนและกลุม่เยาวชนในวดัวาอาราม

สโมสรในสถานศกึษาควรท�างานร่วมกบัเจา้หน้าทีข่องสถานศกึษาหรอือาจารยท์ีป่รกึษา เพือ่หา

นิสตินกัศกึษาทีอ่าจจะสนใจในการเขา้รว่มกบัสโมสรโรทาแรคท์

ส�าหรบัสโมสรในชุมชน ใหต้ดิโปสเตอรไ์วใ้นทีส่าธารณะซึง่คนหนุ่มสาวมารวมตวักนัเพื่อเรยีนรู ้ 

เล่นกฬีา หรอืพบปะกบัเพื่อนฝงู มอบเอกสารการสง่เสรมิโปรแกรมใหแ้ก่เพื่อนผูร้่วมโครงการใน

ชมุชน และสง่เสรมิโรทาแรคทผ์า่นสือ่ทางสงัคม

พบปะกบัสมาชกิมุ่งหวงัเพื่อตอบค�าถามและยนืยนัความสนใจในการเริม่ต้นสโมสรโรทาแรคท ์ 

น่ีคอืชว่งเวลาทีเ่หมาะกบัการตดัสนิใจวา่สโมสรใหมจ่ะประชุมกนัเมือ่ใด ทีไ่หนและอยา่งไร (ออน- 

ไลน์ พบปะกนั หรอืผสมผสานทัง้สองแบบ)
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เลือกตัง้เจา้หนา้ท่ี
สโมสรโรทาแรคทแ์ต่ละสโมสรจะมนีายก อุปนายก เลขานุการ เหรญัญกิและคณะกรรมการบรหิาร 

สโมสรอาจจะแต่งตัง้ต�าแหน่งเจา้หน้าทีเ่พิม่เตมิและก�าหนดบทบาทในขอ้บงัคบัสโมสร เรยีนรูใ้ห้

มากขึน้เกีย่วกบับทบาทของเจา้หน้าทีใ่นคูม่อืเลม่น้ี และหาขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกตัง้เจา้หน้าทีไ่ด้

จากธรรมนูญมาตรฐานและขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์

ท�าใหเ้ป็นทางการ
วธิกีารท�าใหส้โมสรโรทาแรคทไ์ดร้บัสารตราตัง้ มดีงัน้ี

l ยอมรบัธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์ และจดัท�าข้อบงัคบัเสนอแนะตาม

ตอ้งการ

l กรอกแบบฟอรม์การรบัรองสโมสรโรทาแรคท์ให้สมบูรณ์ และขอให้ผู้ว่าการภาคและ

สโมสรอุปถมัภ ์(หากม)ี ลงนาม

l สแกนแบบฟอรม์ทีเ่สรจ็สมบรูณ์และสง่ไปทีอ่เีมล rotaract@rotary.org ทา่นสามารถสง่ทาง

อเีมล โทรสารหรอืสง่ไปรษณียเ์อกสารไปทีส่�านักงานระหว่างประเทศในภูมภิาคของท่าน

ได้

เริม่ต้น 1 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรทาแรคท์จะต้องจ่ายค่าบ�ารุงรายหวัใหแ้ก่โรตารสีากล 

สโมสรในสถาบนัการศกึษาตอ้งจา่ยปีละ 5 เหรยีญ และสโมสรในชมุชนตอ้งจา่ยปีละ 8 เหรยีญ 

ท่านจะไดร้บัประกาศนียบตัรการก่อตัง้ (Certificate of Organization) หลายสปัดาหห์ลงัจากที ่

โรตารไีดร้บัแบบฟอรม์ทีก่รอกขอ้มลูครบถว้นและหลกัฐานการจา่ยเงนิ

 

เฉลิมฉลอง
เมื่อประกาศนียบตัรมาถงึ จงึเป็นเวลาทีจ่ะเฉลมิฉลองสโมสรโรทาแรคท์ใหม่ งานน้ียงัสามารถ

ท�าใหก้ารตดิต่อสมัพนัธ์ระหว่างโรทาแรคเทอรแ์ละภาคโรตารขีองท่านมคีวามแน่นแฟ้นมากขึน้  

เชญิโรทาแรคเทอร ์ อนิเทอรแ์รคเทอร ์ ศษิยเ์ก่า สมาชกิในครอบครวั ฝ่ายบรหิารของสถาบนัการ

ศกึษาและคณะคร ูผูร้ว่มโครงการในชมุชน โรแทเรยีนและผูน้�าภาคใหม้ารว่มงาน

ไม่มีพธิีมาตรฐานส�าหรบังานชาร์เตอร์สโมสรโรทาแรคท์ พธิีรบัสมาชิกใหม่หรือการยกย่อง 

เจา้หน้าที ่ทา่นสามารถตดัสนิใจวา่จะเฉลมิฉลองในแนวทางทีจ่ะมคีวามหมายแก่สโมสรและชมุชน

ไดอ้ยา่งไร ทา่นสามารถใชป้ระเพณโีรตารหีรอืก�าหนดประเพณขีองตนขึน้มา มอบบตัรประจ�าตวั 

สมาชิกใหแ้ก่สมาชกิสโมสรใหม่หรอืการยกย่องเป็นพเิศษส�าหรบัความมุ่งมัน่ของพวกเขา เช่น 

เขม็สมาชกิหรอืประกาศนียบตัรทีจ่ะหาซือ้จากผู้ขายท่ีได้รบัลิขสิทธ์ิของโรตาร ี และอย่าลมืแบ่ง

ปันรปูภาพและเรือ่งราวบนสือ่ทางสงัคม

เป็นการดีท่ีได้รู้ 
ทา่นไมจ่�าเป็นตอ้งรอประกาศนียบตัร

รบัรองอยา่งเป็นทางการใหม้าถงึ

ก่อนจงึจะเริม่กจิกรรมของสโมสร	

แมแ้ต่ก่อนทีจ่ะไดร้บัประกาศนียบตัร	

สมาชกิของสโมสรโรทาแรคทใ์หม่

สามารถประชมุ	จดัการ	และปฏบิตัิ

งานในชมุชนได้
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เช่ือมโยงกบัโรตารี
ท�าให้โรตารรีู้ว่าสโมสรของท่านมคีวามกระตอืรอืร้นโดยการรายงานขอ้มูลข่าวสารของสโมสร 

และสมาชกิภาพ นายกสโมสรโรทาแรคทต์อ้งปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัตามบนัทกึขอ้มลูของ 

โรตารภีายในวนัที ่30 มถุินายนของทกุปีผา่นเพจ Club Administration ที ่My Rotary ทีป่รกึษา

สโมสรตอ้งรายงานช่ือและรายละเอียดการติดต่อทกุปีดว้ย

การท�าให้โรตารไีด้รบัขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบัสโมสร ท่านจะมัน่ใจว่าได้รบัข่าวสารล่าสุด 

เกี่ยวกับโรทาแรคท์และการประชุมโรทาแรคท์ก่อนการประชุมใหญ่โรตารีสากล (Rotaract 

Preconvention) รวมทัง้มสีทิธเิขา้ถงึเครือ่งมอืในระบบออนไลน์และทรพัยากรต่าง ๆ ของโรตารี

สโมสรทีไ่มร่ายงานขอ้มลูของสโมสรและสมาชกิทกุปีจะถกูยบุเลกิ



สโมสรอุปถมัภ์

ท่ีปรึกษาโรทาแรคท์

วธีิการท่ีผูอุ้ปถมัภแ์ละ 

ท่ีปรึกษาจะสามารถ

สนับสนุนสโมสรโรทาแรคท์

ผูอ้ปุถมัภแ์ละ

ท่ีปรกึษาโรตารี

สโมสรที่อุปถมัภ์โดยสโมสรโรตารหีรอืสโมสรโรทาแรคท์จะเรยีนรู้การเป็นพนัธมติรที่มคีวาม

กระตอืรอืรน้ผา่นโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์และมติรภาพทีย่ ัง่ยนื ในการสรา้งความสมัพนัธข์องผู ้

อุปถมัภ์ทีป่ระสบความส�าเรจ็นัน้  การสรุปความคาดหวงัและหน้าทีร่บัผดิชอบส�าหรบัโรทาแรค- 

เทอร ์สโมสรอุปถมัภแ์ละทีป่รกึษาเป็นเรือ่งทีส่�าคญัยิง่

สโมสรอปุถมัภ์
การเป็นพนัธมติรระหวา่งสโมสรโรทาแรคทแ์ละสโมสรอุปถมัภ ์สามารถชว่ยแต่ละสโมสรใหเ้ตบิโต

และมคีวามเขม้แขง็ จดัการประชมุรว่มเพือ่การวางแผน มอบหมายใหส้มาชกิของสโมสรอุปถมัภ์

เป็นพีเ่ลี้ยงและหาทีป่รกึษาทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ซึ่งสามารถเชื่อมโยงโรตารแีละโรทาแรคท์ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ สโมสรอุปถมัภ์ยงัสามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยผูน้�าสโมสรโรทา- 

แรคทใ์หเ้ขา้รว่มการประชมุอบรมของภาคทีจ่�าเป็นไดท้กุการประชมุ

ท่ีปรกึษาโรทาแรคท์
ทีป่รกึษาโรทาแรคทท์�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งและผูต้ดิต่อของสโมสรโรทาแรคท ์ สนบัสนุนการด�าเนิน

งานประจ�าวนัของสโมสรโรทาแรคท ์ ท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานเบือ้งตน้กบัสโมสรอุปถมัภ ์ และ

เชือ่มโยงโรทาแรคเทอรใ์หม้โีอกาสในการเป็นผูน้�าและการบ�าเพญ็ประโยชน์และทรพัยากรโรตารี

ทีป่รกึษาสามารถเป็นโรแทเรยีนหรอืโรทาแรคเทอรจ์ากสโมสรอุปถมัภ์ ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอื

ครอูาจารย ์ หรอือาสาสมคัรในชุมชน  แมว้่าจะรายงานชื่อทีป่รกึษาต่อโรตารสีากลไดเ้พยีงหน่ึง 

คนส�าหรบัสโมสรโรทาแรคทแ์ต่ละสโมสร แต่โรทาแรคเทอรจ์ะไดร้บัประโยชน์จากการมทีีป่รกึษา

หลาย ๆ คน ซึง่จะสามารถชว่ยเป็นพีเ่ลีย้งและสนบัสนุนสโมสร

สโมสรโรทาแรคทใ์นมหาวทิยาลยัตอ้งท�างานรว่มกบัทีป่รกึษาซึง่เป็นอาจารย ์ อนัจะท�าใหม้ัน่ใจวา่

สโมสรด�าเนินกจิกรรมดว้ยความรว่มมอือยา่งเตม็ทีก่บัมหาวทิยาลยั 

วิธีการท่ีผูอ้ปุถมัภแ์ละท่ีปรกึษา
จะสามารถสนบัสนุนสโมสรโรทาแรคท์
แมว้า่กจิกรรมของโรทาแรคทจ์ะแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมในทอ้งถิน่ การสนบัสนุนจากสโมสร

อุปถมัภแ์ละทีป่รกึษาสามารถจะเป็นสากล  วธิกีารทีท่า่นสามารถชว่ยใหส้โมสรโรทาแรคทป์ระสบ

ความส�าเรจ็ไดม้อีาท ิเชน่
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ใหก้ารสนับสนุน (ส�าหรบัท่ีปรึกษา)
l เข้าร่วมประชุมรวมถึงการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรทาแรคท์ และท�าหน้าที่เป็นผู ้

ประสานงานระหวา่งสโมสรอุปถมัภก์บัโรทาแรคเทอร ์

l ใหค้�าแนะน�าในระหวา่งการเลอืกตัง้เจา้หน้าที่

l ชว่ยดแูลบนัทกึทีถ่กูตอ้งของสโมสร และจดัการเงนิทนุของสโมสร

l ท�าใหม้ัน่ใจวา่นายกสโมสรจดัสง่ขอ้มลูของสโมสรและสมาชกิทีเ่ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่โรตารทีกุปี

l ช่วยประสานปฏทินิงานกิจกรรมของสโมสรโรทาแรคท์กบัก�าหนดการต่าง ๆ ของสโมสร 

อุปถมัภห์รอืมหาวทิยาลยั 

เป็นพ่ีเล้ียงและใหแ้รงจงูใจ
l สรา้งสรรค์โอกาสในการเป็นพีเ่ลี้ยงและการพฒันาวชิาชพี ซึ่งเป็นการจบัคู่สมาชกิสโมสร 

อุปถมัภก์บัโรทาแรคเทอรต์ามความสนใจ สายอาชพี หรอืความช�านาญ

l ใหค้�าแนะน�าและความเชีย่วชาญในระหวา่งการวางแผนและด�าเนินโครงการ

l ใหส้มาชกิโรทาแรคทม์บีทบาทส�าคญัทีม่คีวามหมายในการประชุมของสโมสรโรตารแีละงาน

กจิกรรม เพือ่ใหพ้วกเขาอยากมสีว่นเกีย่วขอ้งในปีต่อไป

l สง่เสรมิใหส้รา้งสโมสรทีม่คีวามเขม้แขง็ ยดืหยุน่และมนีวตักรรม เพือ่สนบัสนุนแผนกลยทุธ์

ของโรตารี

เรียนรูไ้ปดว้ยกนั
l เชญิโรทาแรคเทอรม์ารว่มงานประชมุใหญ่ของภาคและเขา้รว่มงานอบรมโรทาแรคทข์องภาค

l ส�าหรบัสโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ ์ควรจา่ยเงนิใหแ้ละสง่เสรมิใหเ้จา้หน้าที ่กรรมการบรหิาร และ

ประธานคณะกรรมการของสโมสรโรทาแรคทเ์ขา้ร่วมงานอบรมต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันความคดิ

เหน็ และเป็นเครอืขา่ยกบัผูน้�าโรทาแรคทแ์ละโรตารี

l พดูคยุกบัผูน้�าโรทาแรคทเ์พือ่เรยีนรูว้า่พวกเขาใชก้ลยทุธใ์ดในการสง่เสรมิโรทาแรคท ์ อบรม

ผูน้�าใหม ่และชว่ยใหส้โมสรเตบิโต

l เขา้ร่วมการประชุมโรทาแรคทก่์อนการประชุมใหญ่โรตารสีากล (Rotaract Preconvention) 

ประจ�าปีเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ เรยีนรู้จากผู้บรรยายที่น่าสนใจ และส่งเสรมิความ

สมัพนัธอ์นัเป็นสากลระหวา่งโรทาแรคทก์บัโรตารี

เป็นเพ่ือนร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์
l เป็นอาสาสมคัรในโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรโรทาแรคท ์ และเชญิโรทาแรคเทอร์

ใหเ้ขา้รว่มในโครงการและงานหาทนุของสโมสรของทา่น

l พฒันาโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ร่วมกนัตามความเขม้แขง็ของแต่ละสโมสรและใหโ้รทา- 

แรคเทอรม์โีอกาสเป็นผูน้�า

l ส�าหรบัสโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ์ จดัใหส้โมสรโรทาแรคท์มสี่วนร่วมในโครงการทนุสนบัสนุน

ระดบัโลก (Global Grant) ของทา่น เพือ่ใหพ้วกเขามปีระสบการณ์ในการท�าโครงการระหวา่ง

ประเทศขนาดใหญ่

l ชว่ยสโมสรโรทาแรคทใ์นการพฒันากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ทีย่ ัง่ยนื ซึง่สอดคลอ้งกบัเรื่อง

ท่ีเน้นความส�าคญั (Areas of Focus) ของโรตาร ี 

l ชี้แนะสมาชกิเกี่ยวกบัการพฒันากลยุทธ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านการเงนิ  

ลอจสิตกิส ์และอุปกรณ์ทีจ่�าเป็นส�าหรบัโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ

เป็นการดีท่ีได้รู้ 
สโมสรสามารถเป็นพนัธมติรกบั

สโมสรอืน่ในภาคเพือ่อุปถมัภส์โมสร	

โรทาแรคทห์น่ึงสโมสร	โดยสโมสร	

โรทาแรคทห์น่ึงสโมสรสามารถมี

สโมสรอุปถมัภไ์ดม้ากถงึ	3	สโมสร	

เมือ่สโมสรรว่มกนัอุปถมัภ	์จะแบง่ปัน	

ความรบัผดิชอบในการใหก้ารสนบั	

สนุนและเป็นพีเ่ลีย้งใหโ้รทาแรคเทอร์
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ส่งเสริมโรทาแรคท์
l ยกยอ่งความส�าเรจ็ของโรทาแรคเทอรใ์นการประชมุหรอืงานกจิกรรมของสโมสรอุปถมัภ์

l ส่งเสริมให้สโมสรได้รบัการประกาศเกียรติคุณของโรตารีส�าหรบัสโมสรโรทาแรคท ์

(Rotary Citation for Rotaract Clubs) และเสนอโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่ชงิรางวลั

โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์โรทาแรคทดี์เด่น (Rotaract Outstanding Project Award) 

l เฉลมิฉลองสปัดาหโ์รทาแรคทโ์ลก (World Rotaract Week) ในเดอืนมนีาคมทกุปี ดว้ยการท�า

โครงการหรอืกจิกรรมรว่มกนั

l แบ่งปันว่าโรทาแรคท์ได้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดใีนชุมชนอย่างไรในระหว่างเดอืน

พฤษภาคมซึง่เป็นเดอืนแหง่การบรกิารเยาวชน (Youth Service Month)

l เผยแพร่โรทาแรคท์ในชุมชนและช่วยให้สโมสรพฒันาเอกสารการเผยแพร่โดยใช้เอกสาร

ตน้แบบ (template) ที ่Brand Center ทีป่รบัใหเ้หมาะกบัสโมสร 

ท�าใหส้ายสมัพนัธข์องโรตารีแน่นแฟ้น
l สง่เสรมิโรทาแรคเทอรใ์หท้�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งแก่อนิเทอรแ์รคเทอรห์รอืเป็นอาสาสมคัรในงาน

กจิกรรมไรลา

l วางแผนโปรแกรมการแลกเปลีย่นบรกิารชนรุน่ใหม่ (New Generation Service Exchange) 

ซึ่งใหโ้อกาสแก่โรทาแรคเทอรใ์นการควบรวมเป้าหมายดา้นวชิาชพีกบัโครงการเพื่อเพื่อน

มนุษยใ์นประเทศอื่น

l สง่เสรมิใหโ้รทาแรคเทอรส์มคัรขอรบัทนุการศกึษาหรอืทนุสนัตภิาพโรตารี

เป็นการดีท่ีได้รู้ 
สโมสรโรทาแรคทต์อ้งปรบัปรงุขอ้มลู

ของสโมสรและสมาชกิใหเ้ป็นปัจจบุนั

ในบนัทกึขอ้มลูของโรตาร ีภายใน 

วนัที ่30 มถุินายนทกุปี (รวมทัง้การ

รายงานชือ่นายกรบัเลอืก) มเีพยีง

นายกสโมสรโรทาแรคทค์นปัจจบุนั 

ทีป่รกึษาและเจา้หน้าทีข่องสโมสร

อุปถมัภท์ีไ่ดม้กีารแจง้ชือ่ต่อโรตาร ี

สากลเทา่นัน้ ทีจ่ะสามารถดแูละ

ปรบัปรงุขอ้มลูน้ีผา่นบญัช ีMy Rotary 

ไดท้ีเ่พจ Club Administration



ธรรมนูญและขอ้บงัคบั

บทบาทและหนา้ท่ีรบัผิดชอบ

ของการเป็นผูน้�า

การประชุมสโมสร

การท�าใหส้มาชิกมีส่วนร่วม

และการรกัษาสมาชิก

การสรา้งสโมสร

ท่ีประสบความส�าเรจ็

พืน้ฐานทีแ่ขง็แรงจะช่วยใหส้โมสรเตบิโตและมปีระสทิธภิาพ เอกสารธรรมนูญทีโ่ปรง่ใส บทบาท

การเป็นผูน้�าทีช่ดัเจน การประชุมสโมสรทีม่กีารจดัการอยา่งด ี และกลยุทธใ์นการท�าใหส้มาชกิมี

สว่นรว่ม จะท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่สโมสรของทา่นจะประสบความส�าเรจ็ในอนาคต 

ธรรมนูญและขอ้บงัคบั
สโมสรโรทาแรคท์ทุกสโมสรต้องมธีรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสร  เอกสารเหล่าน้ีจะก�าหนด

โครงสรา้งและช่วยสโมสรในการบรหิารงานตามนโยบายและวธิปีฏบิตัขิองโรตารสีากล  สโมสร 

โรทาแรคท์ทุกสโมสรจะต้องรบัธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์มาใชโ้ดยอตัโนมตั ิ

การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ กระท�าไดโ้ดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลเท่านัน้ ขอ้บงัคบัสโมสร 

เป็นส่วนเสริมของธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์และก�าหนดข้อปฏิบตัิทัว่ไปของ

สโมสร  ทา่นสามารถปรบัเปลีย่นข้อบงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคทไ์ด ้หรอือาจจะสรา้ง

ขอ้บงัคบัของสโมสรเองตราบเท่าที่ไม่ขดัแยง้กบัธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์และ

ประมวลนโยบายของโรตารี

บทบาทและหนา้ท่ีรบัผิดชอบของการเป็นผูน้ �า
ทมีงานของผูน้�าทีเ่ขม้แขง็จะสามารถชว่ยสโมสรโรทาแรคทใ์นการหาและรกัษาสมาชกิ หาทนุ และ

ด�าเนินโครงการทีป่ระสบความส�าเรจ็ได ้ คณะกรรมการบรหิารของสโมสรควรจะมคีวามคุน้เคยกบั

เอกสารธรรมนูญของสโมสรโรทาแรคท ์  นอกจากน้ี เจา้หน้าทีร่บัเลอืกของสโมสรโรทาแรคทต์อ้ง

เขา้รว่มในการอบรมผูน้�าซึง่จดัโดยภาค

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรหิารท�าหน้าทีเ่ป็นองคบ์รหิารของสโมสรโรทาแรคท ์ซึง่ประกอบดว้ยนายก นายก

เพิง่ผ่านพน้ อุปนายก เลขานุการ เหรญัญกิและเจา้หน้าทีอ่ื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีส่โมสรตดัสนิใจว่า 

มคีวามจ�าเป็น หน้าทีข่องเจา้หน้าทีแ่ละบทบาทเพิม่เตมิควรจะถกูก�าหนดเอาไวใ้นขอ้บงัคบัสโมสร  

ทีป่รกึษาควรเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารอยา่งสม�่าเสมอเพือ่ใหค้�าแนะน�า สมาชกิสโมสร

อุปถมัภ์อาจจะเขา้ร่วมการประชุมเหล่าน้ีในฐานะผูส้งัเกตการณ์  คณะกรรมการบรหิารควรจะ

ประชมุอยา่งสม�่าเสมอ และรายงานการปฏบิตังิานในการประชมุสโมสรครัง้ต่อไป
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ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบรหิารจะทบทวนและอนุมตัแิผนงานและโครงการบ�าเพญ็

ประโยชน์ของสโมสร ท�าใหม้ัน่ใจในความมัน่คงทางการเงนิของสโมสร และมอบหมายหน้าทีร่บั

ผดิชอบ  เมือ่สิน้ปีโรตาร ี คณะกรรมการบรหิารจะจดัเตรยีมรายงานฉบบัสดุทา้ยซึง่อธบิายถงึงาน

ส�าคญั ๆ ทีด่�าเนินการมาในชว่ง 12 เดอืนก่อน ควรสง่ส�าเนารายงานใหแ้ก่สโมสรอุปถมัภ ์(หากม)ี

คณะกรรมการโรทาแรคทภ์าคตอ้งจดัการอบรมใหเ้จา้หน้าทีโ่รทาแรคทร์บัเลอืก กรรมการบรหิาร 

และประธานคณะกรรมการ  เราสนับสนุนใหส้โมสรอุปถมัภ์จดังบประมาณเพื่อช่วยผูน้�าใหเ้ขา้

ร่วมการประชุมอบรมทีจ่�าเป็นทุกการประชุม การอบรมอาจจะแตกต่างกนัไปในแต่ละภาค บาง

ครัง้ ผูน้�าโรทาแรคท์เขา้ร่วมการอบรมไปพรอ้ม ๆ กบัโรแทเรยีนในการประชุมอบรมเจา้หน้าที่

โรตารภีาค หรอืคณะกรรมการภาคอาจจะจดัการอบรมเฉพาะผูน้�าโรทาแรคทแ์ยกต่างหาก  ดรูาย

ละเอยีดเกีย่วกบัการอบรมและการประชุมใหญ่ในบทการประชุมและงานกจิกรรมระหวา่งประเทศ 

(Meetings and International Events)

นายกสโมสร
บทบาทหน้าที่หลกัของนายก คอื เป็นผู้น�าสโมสร และเป็นประธานในการประชุมสโมสรและ

คณะกรรมการบรหิารทุกครัง้  นายกยงัควรจะใหแ้รงจูงใจ แรงบนัดาลใจและค�าแนะน�าแก่คณะ

กรรมการสโมสร เพื่อท�าใหม้ัน่ใจว่าโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์และกจิกรรมการพฒันาผูน้�าและ

วชิาชพีของสโมสรจะประสบความส�าเรจ็

หน้าทีร่บัผดิชอบทีเ่สนอแนะ

l จดัการประชุมสโมสรทีม่วีาระการประชุมอยา่งละเอยีดซึง่ใหเ้วลาเพยีงพอต่อการรายงานของ

เจา้หน้าทีแ่ละคณะกรรมการต่าง ๆ

l เป็นประธานการประชมุของคณะกรรมการบรหิาร

l แต่งตัง้คณะกรรมการหลกัและคณะกรรมการพเิศษตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ

บรหิาร และท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการโดยต�าแหน่งในคณะกรรมการทกุชดุ

l แต่งตัง้ประธานคณะกรรมการตามประสบการณ์ของบุคคล และแสวงหาความคดิเหน็เกีย่ว 

กบักรรมการจากประธานคณะกรรมการ

l มอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบเพือ่ช่วยสมาชกิในการพฒันาทกัษะส�าหรบับทบาทการเป็นผูน้�า

สโมสรในอนาคต

l สง่เสรมิใหส้มาชกิสโมสรมสีว่นรว่มในโครงการตามทกัษะความช�านาญและความสนใจ

l ท�าใหม้ัน่ใจวา่โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์และกจิกรรมของสโมสรไดร้บัการสง่เสรมิและด�าเนิน

การอยา่งส�าเรจ็เรยีบรอ้ย

l สนบัสนุนกลยทุธเ์รือ่งสมาชกิภาพซึง่สง่เสรมิความหลากหลาย

l สือ่สารและร่วมมอืกบัทีป่รกึษา สมาชกิของสโมสรอุปถมัภ ์ และเจา้หน้าทีโ่รทาแรคทภ์าคใน

สโมสรซึง่สงักดัมหาวทิยาลยั  นายกควรจะหารอืกบัอาจารยท์ีป่รกึษาของสโมสรดว้ย

l แก้ไขปัญหาในระหว่างสมาชกิด้วยกนั และท�าให้มัน่ใจว่าวฒันธรรมและสิง่แวดล้อมของ

สโมสรสง่เสรมิความหลากหลาย ความเทา่เทยีมและการอยูร่ว่มกนั และปลอดจากการคกุคาม

ใด ๆ

l ปรบัปรงุขอ้มลูของสโมสรและสมาชกิใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุปีภายในวนัที ่ 30 มถุินายน ผา่นเพจ 

Club Administration ที ่My Rotary

ปรบัปรงุข้อมลูของสโมสร 

และสมาชิกให้เป็นปัจจบุนั
นายกสโมสรโรทาแรคทต์อ้งปรบัปรงุ

ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั		ภายใน	30	

มถุินายนของทกุปีผา่นเพจ	Club	

Administration	ที	่My	Rotary	ซึง่จะ

ท�าใหโ้รตารรีูว้า่สโมสรของทา่นยงั

ด�าเนินงาน	(รวมทัง้การรายงานชือ่

นายกรบัเลอืก)	การปรบัปรงุขอ้มลู	

ท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่สโมสรจะไดร้บั	

ขา่วสารโรทาแรคท	์กจิกรรม

การประชมุโรทาแรคทก์่อนการ

ประชมุใหญ่โรตารสีากล	(Rotaract	

Preconvention)	และทรพัยากรอืน่	ๆ	

สโมสรทีไ่มร่ายงานขอ้มลูของสโมสร

และสมาชกิทกุปีจะถกูยบุเลกิ	และจะ

ไมม่สีทิธเิขา้รว่มการประชมุโรทา-	

แรคทก์อ่นการประชมุใหญ่โรตารสีากล	

(Rotaract	Preconvention)	และการ

ประชมุใหญ่ประจ�าปีของโรตารสีากล	

หรอืไดร้บัทรพัยากรและการสนบัสนุน

จากโรตารสีากล
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อุปนายก
บทบาทหลกัของอุปนายกคอืสนับสนุนนายก บางสโมสรอาจจะเลอืกใหน้ายกรบัเลอืกท�าหน้าที่

เป็นอุปนายก

หน้าทีร่บัผดิชอบทีเ่สนอแนะ

l เป็นประธานในการประชมุเมือ่นายกไมอ่ยู่

l ท�าหน้าทีก่รรมการบรหิารและกรรมการโดยต�าแหน่งของคณะกรรมการทกุชดุ

l จดัการกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษตามทีน่ายกสัง่การ

l รูเ้รือ่งเป้าหมายและกจิกรรมของสโมสรอยูเ่สมอ

l รบัชว่งเป็นนายกหากต�าแหน่งวา่งลง

เลขานุการ
หน้าทีร่บัผดิชอบหลกัของเลขานุการคอื ชว่ยใหส้โมสรด�าเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ เลขานุการ

ควรจะเป็นคนทีจ่ดัการไดด้แีละมทีกัษะในการสือ่สารทีด่ี

หน้าทีร่บัผดิชอบทีเ่สนอแนะ

l เก็บรกัษาบนัทกึต่าง ๆ ของสโมสร เช่น สมาชกิภาพ การแต่งตัง้คณะกรรมการ การเขา้ 

ประชมุ การจา่ยคา่บ�ารงุและเอกสารส�าคญัของสโมสร เชน่ ประกาศนียบตัรการก่อตัง้ (Certif-

icate of Organization) ของสโมสร งบประมาณและรายงานต่าง ๆ 

l แจง้ใหผู้น้�าภาคทราบถงึสมาชกิทีม่คีวามสนใจในการเขา้รว่มสโมสรโรตาร ีไมว่า่จะเป็นโรทา- 

แรคเทอรใ์นปัจจบุนั หรอืหลงัออกจากโรทาแรคทแ์ลว้

l ให้ข้อมูลของสโมสรและสมาชิกแก่นายกเพื่อปรบัข้อมูลประจ�าปีให้เป็นปัจจุบนัตามข้อ

ก�าหนดของโรตารี

l จดบนัทกึการประชุมที่เป็นการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และการปฏบิตัใิหเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรอยา่งชดัเจนและกระชบั ในการประชมุทกุครัง้ของสโมสร

เหรญัญิก
เหรญัญกิดูแลกองทุนทัง้หมดและเกบ็รกัษาบนัทกึการเงนิทีถู่กต้อง ท�าใหม้ัน่ใจว่ามกีารด�าเนิน 

การทางการเงนิอย่างโปร่งใส และตอบค�าถามต่าง ๆ จากสมาชกิสโมสรและสโมสรอุปถมัภ ์ (หาก 

ม)ี เหรญัญกิควรจะเป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบและใสใ่จในรายละเอยีด

หน้าทีร่บัผดิชอบเสนอแนะ

l เป็นประธานคณะกรรมการการเงนิ

l เกบ็คา่บ�ารงุสมาชกิ

l จดัการการเงนิทีเ่กบ็จากคา่บ�ารงุและรายไดจ้ากโครงการหาทนุทัง้หมด

l จา่ยใบแจง้หน้ีสโมสร และเบกิจา่ยเงนิคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ของสโมสร

l จดัเตรยีมและบรหิารงบประมาณ

l เตรยีมรายงานประจ�าเดอืนทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัการเงนิและคา่ใชจ้่ายของสโมสรอยา่งถูก

ตอ้ง
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l ท�าใหม้ัน่ใจวา่สโมสรท�าตามขอ้ก�าหนดในการรายงานการเงนิของรฐับาล

l เตรียมและแจกจ่ายรายงานสิ้นปีแก่สมาชิกสโมสรและเหรญัญิกรบัเลือก รายงานของ 

เหรญัญกิจะเป็นสว่นหน่ึงของบนัทกึทีถ่าวรของสโมสร

นายกเพ่ิงผ่านพน้
นายกเพิง่ผา่นพน้ของสโมสรสามารถใหค้วามคดิเหน็และมมุมองทีม่ปีระโยชน์ในการวางแผนงาน

กจิกรรมสโมสร  สามารถชว่ยในเรือ่งโครงการพเิศษ และใหก้ารสนบัสนุนแก่คณะกรรมการบรหิาร

และสมาชกิสโมสร

คณะกรรมการสโมสร
คณะกรรมการช่วยสโมสรในการด�าเนินกิจกรรมและโครงการ  ด้วยความเห็นชอบของคณะ 

กรรมการบรหิาร นายกสโมสรแต่งตัง้คณะกรรมการหลกั เช่น บรกิารสโมสร บรกิารชุมชน  

บรกิารระหว่างประเทศ การพฒันาวชิาชพี และการเงนิ รวมทัง้คณะกรรมการอื่น ๆ ตามความ 

จ�าเป็น  ขอ้บงัคบัสโมสรควรจะก�าหนดอยา่งชดัเจนถงึหน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการสโมสร

ทกุชดุ   

คณะกรรมการควรจะประชุมเพือ่แลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกบัแผนงานและกจิกรรมอย่าง

สม�่าเสมอ  คณะกรรมการอาจจะแบ่งออกเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินงานใหป้ระสบความ 

ส�าเร็จ  กิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของคณะกรรมการทุกชุดต้องได้รบัการอนุมตัิจากคณะ

กรรมการบรหิาร   ดงันัน้ คณะกรรมการตอ้งแบง่ปันแผนงานกบันายกสโมสร

การประชุมสโมสร
สโมสรโรทาแรคทส์ามารถตดัสนิใจเองว่าจะมกีารประชุมทีไ่หน เมื่อใด และอย่างไร  และจะเป็น 

การประชมุแบบพบปะกนั ออนไลน์ หรอืผสมผสานกนั  สโมสรทีม่ผีูอุ้ปถมัภค์วรประชมุกบัสโมสร

อุปถมัภอ์ยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ แต่สามารถตดัสนิใจรว่มกนัวา่จะประชมุกนับอ่ยเพยีงใด หรอืเมือ่

ใดจะเขา้รว่มประชมุของอกีฝ่ายหน่ึง

พจิารณาแต่งตัง้ประธานในทีป่ระชุมเพื่อจดัโปรแกรมของแต่ละการประชุม หรอืเสนอใหส้มาชกิ

แต่ละคนท�าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัประชมุและอ�านวยการในการประชมุในแต่ละครัง้  การใหส้มาชกิมสีว่น

ร่วมในการวางแผนงาน ท�าใหม้ัน่ใจไดว้่าการประชุมของสโมสรจะน่าสนใจและมคีวามเกีย่วขอ้ง 

กบัทกุคน สโมสรอุปถมัภส์ามารถเป็นแหลง่ความคดิเหน็ทีด่เีกีย่วกบัโปรแกรม

เชญิผูเ้ชีย่วชาญจากชุมชนหรอืมหาวทิยาลยั ผูน้�าทางธุรกจิ หรอืแขกรบัเชญิจากต่างประเทศให ้

มาบรรยายในการประชุม  พจิารณาเดนิทางไปยงับรษิทัหา้งรา้นในท้องถิน่ องค์กรชุมชนหรอื 

สถานทีท่างวฒันธรรมต่าง ๆ ใชก้ารประชุมเพือ่ใหส้มาชกิไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่ว

กบัโครงการของสโมสรหรอืความคดิรเิริม่ใหม ่ๆ ของโรตารี

เป็นการดีท่ีได้รู้
สโมสรโรทาแรคทอ์าจจะแกไ้ข 

ข้อบงัคบัเสนอแนะของสโมสร 

โรทาแรคทไ์ด ้ตราบเทา่ทีก่าร

เปลีย่นแปลงไมข่ดัแยง้กบัธรรมนูญ

มาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์

และประมวลนโยบายของโรตารี 

สโมสรทีม่ผีูอุ้ปถมัภต์อ้งไดร้บัความ

เหน็ชอบเกีย่วกบัขอ้บงัคบัจากสโมสร

อุปถมัภ์
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วาระการประชุม
การด�าเนินการประชุมตามวาระเป็นวธิดีทีีสุ่ดทีจ่ะท�าใหม้ัน่ใจว่า เป็นการใชเ้วลาของทุกคนอย่าง

มปีระสทิธภิาพ วาระการประชมุอาจจะประกอบดว้ย

1. เวลาส�าหรบัการสงัสรรคก์่อนการประชมุ

2. การแนะน�าแขกทีม่าเยอืนและสมาชกิใหมข่องสโมสร

3. ประกาศและเตอืนความจ�า

4. รายงานของคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการต่างๆ

5. การน�าเสนอโปรแกรม

6. การปิดทา้ย

7. ปิดประชมุ

การท�าใหส้มาชิกมีสว่นรว่มและการรกัษาสมาชิก

การหาสมาชิก
กลยุทธ์หรอืแผนสมาชกิภาพสามารถช่วยสโมสรก�าหนดเป้าหมายทีส่มเหตุสมผลในการหาและ

รกัษาสมาชกิสโมสร  ท่านสามารถหาดคูวามคดิเหน็จากเอกสารการท�าให้สมาชิกภาพมีความ

เข้มแขง็: สร้างแผนสมาชิกภาพของท่าน

เหตุผลส�าคญัที่สุดสองขอ้ซึ่งผูค้นเขา้มาร่วมในโรทาแรคท์ก็คอื การพบปะกบัผูค้นใหม่ ๆ และ 

การมสี่วนร่วมในชุมชน  มติรสหายมากมายของท่านอาจจะก�าลงัแสวงหาสิง่เดยีวกนัน้ี  เชญิ 

พวกเขาใหม้าช่วยในโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ ร่วมงานราตรกีารเป็นเครอืขา่ย หรอืเขา้ร่วมใน

การพบปะสงัสรรคข์องสโมสรเพือ่ใหม้ปีระสบการณ์ในโรทาแรคทด์ว้ยตนเอง  พจิารณาบุคคลทีม่ี

ศกัยภาพในการเป็นสมาชกิเหลา่น้ี

l เพือ่น

l ญาติ

l เพือ่นรว่มชัน้เรยีนหรอืเพือ่นรว่มงาน

l อนิเทอรแ์รคเทอร ์ผูร้ว่มโปรแกรมไรลา และนกัเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่น

วธิกีารทีท่า่นสามารถเผยแพรส่โมสรและโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรไดม้ดีงัน้ี

l พฒันาเวบ็ไซตห์รอืบลอ็คของสโมสรทีซ่ึง่สมาชกิมุง่หวงัสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัโครงการของ

สโมสรและวธิกีารมสีว่นรว่มในสโมสร  ส�าหรบัสโมสรในมหาวทิยาลยั ขอใหเ้ชือ่มโยงลิง้คข์อง

สโมสรกบัเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั

l ใชส้ื่อทางสงัคมเพื่อแบ่งปันขอ้มูลของการประชุม งานกจิกรรมและโครงการทีเ่ป็นปัจจุบนั

ของสโมสร

l เตรยีมจดัแสดงรปูภาพหรอืวดิโีอเกีย่วกบักจิกรรมของสโมสรในงานของชมุชน มอบโปสการด์

หรอืแผนพบัการสง่เสรมิสโมสรใหแ้ก่สมาชกิทีค่าดหวงั เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถตดิต่อทา่นได้

l เผยแพร่เกี่ยวกบัสโมสรในฐานะที่เป็นองค์กรของผู้น�าและการพฒันาวชิาชพี  ซึ่งสมาชกิ

สามารถบรรลุเป้าหมายและพฒันาทกัษะความช�านาญใหม ่ๆ

l ตพีมิพก์จิกรรมของสโมสรในหนงัสอืพมิพข์องมหาวทิยาลยั หรอืสือ่ในทอ้งถิน่อืน่ ๆ

เป็นการดีท่ีได้รู้
Brand Center ของโรตารมีวีสัดุ

อุปกรณ์การสง่เสรมิทีส่ามารถจดั 

ท�าใหเ้หมาะสมและมสีสีนัสวยงาม 

เพือ่ชว่ยในการสง่เสรมิสโมสร 

สรา้งสรรคโ์ปสเตอรก์ารด์เพือ่การ 

สง่เสรมิแบบสองหน้า แผน่โปสเตอร์

และโลโกข้องสโมสรเอง หรอื

ดาวน์โหลดตน้แบบ (Templates) 

แบนเนอรแ์ละอืน่ ๆ อกีมาก
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l จดัเตรยีมนิทรรศการโรทาแรคท์ที่ห้องสมุดท้องถิ่น ร้านกาแฟ ศูนย์บรกิารชุมชน หรอื 

สถานทีอ่ืน่ ๆ ซึง่คนหนุ่มสาวมาอยูร่วมกนั จดัใหก้ารคน้หาสโมสรท�าไดโ้ดยงา่ย

การใหพ้ลงัแกส่มาชิกใหม่
ควรเขา้ใจถงึแรงจงูใจในการเขา้รว่มโรทาแรคทข์องสมาชกิ พวกเขาตอ้งการท�าใหโ้ลกน้ีน่าอยูย่ ิง่

ขึน้? หรอืพฒันาทกัษะการเป็นผูน้�า? หรอืวา่ขยายขอบเขตการมมีติรสหาย? เชือ่มโยงสมาชกิกบั

กจิกรรมและโอกาสต่าง ๆ ทีจ่ะชว่ยใหพ้วกเขาบรรลุเป้าหมายสว่นตวั ในขณะเดยีวกนักบัทีท่�าให้

สโมสรมคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้

ขอ้คดิเหน็อืน่ ๆ

l ตอ้นรบัและเฉลมิฉลองสมาชกิใหมใ่นการประชมุหรอืงานกจิกรรมพเิศษ

l พฒันาโปรแกรมการปฐมนิเทศซึง่ท�าใหส้มาชกิใหม่มสีว่นร่วม และท�าใหพ้วกเขามคีวามคุน้

ชนิกบัสโมสรและครอบครวัโรตารี

l ขอใหโ้รทาแรคเทอรท์ีม่ปีระสบการณ์เป็นพีเ่ลีย้งใหส้มาชกิใหม่ และท�าใหพ้วกเขารูส้กึว่าได้

รบัการตอ้นรบั

l ตดิตามสมาชกิใหมท่ีข่าดประชมุ

l ส่งเสรมิให้สมาชิกใหม่เชิญเพื่อนและสมาชิกในครอบครวัเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ

บ�าเพญ็ประโยชน์ของสโมสร

ท�าใหส้มาชิกปัจจุบนัมีส่วนร่วม
การรกัษาสมาชกิสโมสรมคีวามส�าคญัมากพอ ๆ กบัการหาสมาชกิใหม ่ หมัน่มอบประสบการณ์ที่

ท�าใหส้มาชกิสนใจในโรทาแรคทอ์ยูเ่สมอ กลยทุธท์ีป่ระสบความส�าเรจ็มอีาทิ

l ยกยอ่งสมาชกิในความส�าเรจ็ของพวกเขา

l ท�าใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในโครงการและกจิกรรมของสโมสร

l สง่เสรมิใหโ้รทาแรคเทอรม์สีว่นร่วมในโปรแกรมอนิเทอรแ์รคท ์ การแลกเปลีย่นเยาวชนของ

โรตาร ีไรลาและโอกาสอืน่ ๆ ของโรตารใีนพืน้ทีข่องทา่น

l สนบัสนุนใหส้มาชกิมบีทบาทผูน้�า

l สง่ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปัจจบุนัทางอเีมลทกุเดอืน

l สอบถามความคดิเหน็ของสมาชกิเกีย่วกบัการประชุมสโมสร กจิกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ 

ของสโมสรอย่างสม�่าเสมอ

ค�าแนะน�าของสโมสรอปุถมัภ์
สโมสรอุปถมัภร์ูถ้งึความส�าคญัของ

สมาชกิภาพทีเ่ขม้แขง็และมกัจะพบ

กบัความทา้ทายมากมายเหมอืน	ๆ		

กบัทีส่โมสรของทา่นก�าลงัเผชญิอยู	่

ควรขอค�าแนะน�าและทรพัยากรใน	

การสรรหาและรกัษาสมาชกิ			

โรตารจีดัใหม้กีลยทุธใ์นการพฒันา

สมาชกิภาพมากมายรวมทัง้ทรพัยากร

ทีส่โมสรโรทาแรคทส์ามารถใชไ้ดด้ว้ย



การบ�าเพ็ญประโยชนท่ี์ยัง่ยนื

และมีนวตักรรม

สโมสรโรทาแรคทจ์ะตอ้งท�าโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์อย่างน้อยสองโครงการใหเ้สรจ็สมบูรณ์ใน

แต่ละปี โครงการหน่ึงตอบสนองความตอ้งการชมุชนทอ้งถิน่และอกีโครงการหน่ึงชว่ยชมุชนทัว่ไป  

โครงการเหล่าน้ีเป็นแนวทางอนัยอดเยีย่มส�าหรบัสโมสรโรทาแรคทท์ีจ่ะมสี่วนร่วมในชุมชนของ

ตน ตดิต่อเชือ่มโยงกบัผูใ้หญ่ในวยัหนุ่มสาวทัว่โลก และดงึดดูความสนใจสมาชกิใหม่

การวางแผนโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์
ท�าให้เกดิผลกระทบอนัยัง่ยนืโดยการเลอืกกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ที่เป็นการท�างานร่วมกนั

ระหวา่งสมาชกิในชมุชนและผูร้บัประโยชน์จากกจิกรรมนัน้ จดัท�าการประเมนิชมุชนเพือ่ก�าหนด

ว่าความเชีย่วชาญและทรพัยากรของสโมสรจะสนับสนุนชุมชนในท้องถิน่หรอืชุมชนทัว่ไปได้ดี

ทีส่ดุอยา่งไร  เครื่องมือประเมินชมุชน (Community Assessment Tools) สามารถชว่ยสโมสร 

โรทาแรคทใ์หท้�างานกบัชมุชนเพือ่คดัเลอืกโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ ยัง่ยนื

และตรงประเดน็  ในการมุง่เป้าหมายความพยายามในการบ�าเพญ็ประโยชน์ โรตารไีดบ้ง่ชีเ้รื่องท่ี 

เน้นความส�าคญั (Areas of Focus) ซึ่งเราสามารถท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ย ัง่ยนื คือ  

การสรา้งเสรมิสนัตภิาพและการป้องกนัขอ้ขดัแยง้, การป้องกนัและการรกัษาโรค, น�้า สุขาภบิาล

และสุขอนามยั, สุขอนามยัแม่และเดก็, การศกึษาขัน้พื้นฐานและการรูห้นังสอื และ การพฒันา

เศรษฐกจิชมุชน

ควรรวบรวมองคป์ระกอบของโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความส�าเรจ็เหล่าน้ีเขา้ไวใ้นการ

วางแผนงานและการด�าเนินงาน

l ท�าการประเมินชมุชน

l จดัท�าโครงการในแนวทางเดยีวกนักบัเรื่องท่ีเน้นความส�าคญัของโรตารี

l ขอรบัความช่วยเหลอืในเรื่องการออกแบบ การวางแผน และการด�าเนินโครงการ สโมสรที ่

อุปถมัภ์ กลุ่มปฏบิตักิารโรตารหีรอืผูน้�าภาค เช่น ประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาค 

สามารถใหค้�าแนะน�าได้

l จดัหาทนุและก�าหนดกองทนุเฉพาะส�าหรบัโครงการ

l ท�าให้มัน่ใจว่าโครงการของท่านจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ย ัง่ยนืซึ่งชุมชนสามารถให้การ

สนับสนุนต่อไปไดห้ลงัจากการมสี่วนร่วมของสโมสรสิน้สุดลง  เรยีนรูเ้กี่ยวกบั 6 ขัน้ตอน

ส�าหรบัโครงการท่ียัง่ยืน (six steps for a sustainable project) ก�าหนดกฎเกณฑใ์น 

การวดัและประเมนิผล รวบรวมสิง่ทีพ่บจากการประเมนิผลไวส้�าหรบัการพฒันาโครงการใน

อนาคต

l เฉลมิฉลองความส�าเรจ็ แบ่งปันรูปภาพและผลงานโครงการบนสื่อทางสงัคม สื่อในทอ้งถิน่ 

อืน่ๆ และที ่Rotary Showcase

l ใช้ Discussion Group ของโรตารเีพื่อเชื่องโยงกบัโรทาแรคเทอร์อื่น ๆ และโรแทเรยีน  

คน้หาผูร้ว่มโครงการ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็
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การหาทุน
การหาทนุจะชว่ยในเรือ่งคา่ใชจ้า่ยส�าหรบัโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์และกจิกรรมอืน่ ๆ  ของสโมสร  

ตวัอย่างงานหาทุนทีป่ระสบความส�าเรจ็ของโรทาแรคทม์อีาท ิ งานเลีย้งอาหารเยน็ งานเทศกาล

ต่าง ๆ การขายสลาก งานกฬีา การแขง่ขนัและการแสดงละครการกุศล

เมือ่จดังานหาทนุ ควรพจิารณาขอ้แนะน�าเหลา่น้ี

l มคีวามคดิสรา้งสรรค ์งานทีม่เีอกลกัษณ์จะดงึดดูความสนใจของสมาชกิทีค่าดหวงั ผูบ้รจิาค

และสือ่

l พยายามมคีวามคดิเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการสนับสนุนด้านการเงนิที่ต้องการ เพื่อที่จะ

สามารถก�าหนดเป้าหมายการหาทุนที่เป็นจรงิได้

l เมือ่รอ้งขอเงนิจากบุคคล หา้งรา้น ธรุกจิหรอืองคก์ร  ตอ้งมัน่ใจวา่พวกเขาเขา้ใจวา่เงนิบรจิาค

จะถกูใชจ้า่ยอยา่งไร และจะยกยอ่งพวกเขาในการบรจิาคอยา่งไร

l ใชป้ระโยชน์จากทกัษะความช�านาญ ความสามารถพเิศษและการตดิต่อของสมาชกิ  เสนอชือ่

โฆษกทีม่คีวามมัน่ใจเพือ่เป็น MC ในการหาทนุครัง้ต่อไป และขอใหส้มาชกิกระตุน้เครอืขา่ย

ของพวกเขาเพือ่สนบัสนุนความคดิรเิริม่ของทา่น

l เชญิสือ่ในทอ้งถิน่ใหม้ารว่มงาน (ดคู�าแนะน�าในการประชาสมัพนัธใ์นสว่นต่อไป)

l รอ้งขอขอ้คดิเหน็และวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดจากสโมสรอุปถมัภ์หรอืสโมสรโรทาแรคทอ์ื่น ๆ เพื่อ

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์และเรือ่งราวทีป่ระสบความส�าเรจ็

l ใหส้โมสรอุปถมัภม์สีว่นรว่มในการด�าเนินงานและใหทุ้นแก่โครงการของท่านในฐานะเพือ่นผู้

รว่มบ�าเพญ็ประโยชน์

รางวลัโครงการดีเด่นของ 

โรทาแรคท์
ในแต่ละปี	โรตารยีกยอ่งโครงการ	

ของโรทาแรคทส์�าหรบังานบรกิาร

ระหวา่งประเทศและบรกิารชมุชน	

ทีด่เีดน่	ผูไ้ดร้บัรางวลัจะไดร้บัเชญิ	

ใหน้�าเสนอโครงการในการประชมุ	

โรทาแรคทก่์อนการประชมุใหญ่โรตาร	ี

สากล	(Rotaract	Preconvention)	

ประจ�าปีตอ้งเสนอโครงการภายในวนั

ที	่1	กุมภาพนัธ	์เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดจ้าก	

เพจ Awards	ของโรตารี
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การเผยแพร่และการประชาสมัพนัธ์
สโมสรและโครงการของท่านจะไดร้บัการสนบัสนุนมากขึน้หากชุมชนรูเ้รือ่ง การมภีาพลกัษณ์ทีด่ ี

ในชุมชนสามารถช่วยสโมสรในการหาสมาชกิและสรา้งความประทบัใจในทางบวกเกีย่วกบัโรทา- 

แรคทแ์ละโรตารี

ท�าใหม้ัน่ใจวา่ผลงานทีด่ขีองทา่นไดร้บัความสนใจเชน่ทีค่วร โดย

l ถ่ายรปูภาพทีม่คีณุภาพสงูรวมทัง้วดิโีอในงานกจิกรรมโครงการ และการหาทนุของสโมสร

l เผยแพรก่จิกรรมในชอ่งทางสือ่ทางสงัคม

l สร้างเอกสารและแบนเนอร์เพื่อการเผยแพร่ที่เป็นเอกลกัษณ์และมสีสีนัสวยงาม ดงัเช่น

ตวัอยา่งที ่Brand Center หรอืจากผูข้ายท่ีได้รบัลิขสิทธ์ิของโรตารี

l อธบิายสัน้ ๆ ใหส้มาชกิสโมสรทราบเกีย่วกบัจุดส�าคญัทีค่วรพดูคุยเกีย่วกบัโครงการทีเ่สรจ็

สมบรูณ์ไปแลว้เมือ่เรว็ ๆ น้ีหรอืโครงการทีก่�าลงัจะมขีึน้ เพือ่ใหพ้วกเขาเป็นทตูแหง่การเผย

แพรใ่นสถานศกึษา ทีท่�างานและในชมุชน

l สรา้งแผนการสง่เสรมิส�าหรบัโครงการทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ทุกโครงการ เพื่อใหท้มีงานสามารถ

เริม่ตน้งานเผยแพรไ่ดต้ัง้แต่แรกเริม่ 
ท�างานกบัส่ือในท้องถ่ิน
แต่งตัง้สมาชกิคนหน่ึงเพือ่ใหเ้ป็นผู้

ตดิต่อดา้นการประชาสมัพนัธ	์ซึง่เป็น

คนทีส่ามารถท�าความรูจ้กัสือ่ในทอ้ง

ถิน่และแจง้แก่พวกเขาวา่	สโมสรของ

ทา่นสรา้งสรรคก์ารเปลีย่นแปลงที่

ย ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ		มอบเอกสารภมูิ

หลงัเกีย่วกบัโครงการและสโมสรให้

แก่นกัขา่ว	เชน่	เอกสารขอ้เทจ็จรงิ	

หรอืโปสการด์เพือ่การสง่เสรมิ	และ

เชญิชวนใหพ้วกเขาน�าเสนอขา่วของ

ทา่นโดยการถ่ายทอดสด	อยา่ลมืสง่

รปูภาพและวดิโีอหลงัจากงานกจิกรรม

ของทา่นพรอ้มกบัค�าอธบิายทีช่ดัเจน

และกระชบั	เพือ่ทีพ่วกเขาจะสามารถ

สง่เสรมิกจิกรรมของทา่นได้

ดคูวามคดิเหน็และทรพัยากรเพิม่

เตมิ	รวมทัง้ตวัอยา่งการใหข้า่วและ

ค�าแนะน�าในการท�างานกบัสือ่ไดท้ี	่

Brand Center	ของโรตารี



บทบาทของภาค

คณะกรรมการภาค

องคก์รขา่วสารภาคร่วม 

ของโรทาแรคท์

บทบาทของโรตารีสากล

การสนบัสนุนในระดบัภาค

ภาครว่ม และสากล

สโมสรอุปถมัภ์สามารถมบีทบาทส�าคญัทีสุ่ดในการชีแ้นะและเป็นพีเ่ลีย้งใหแ้ก่สโมสรโรทาแรคท์

ใหม ่แต่ภาคโรตารกีส็นบัสนุนโรทาแรคทเ์ชน่กนั ภาคโรตารคีอืกลุม่ของสโมสรโรตารทีีอ่ยูใ่นพืน้ที่

หรอืภมูภิาคจ�าเพาะ โรตารมีภีาคต่าง ๆ มากกวา่ 530 ภาคทัว่โลก

โรตารสีนบัสนุนบทบาทหน้าทีใ่นระดบัภาค คณะกรรมการและงานอบรมต่าง ๆ มากมาย เพือ่สง่

เสรมิและท�าใหโ้รทาแรคทม์คีวามเขม้แขง็  นอกจากน้ี ภาคยงัสง่เสรมิเป็นอยา่งยิง่ใหเ้ชญิและรเิริม่

งบประมาณส�าหรบัโรทาแรคเทอรเ์พือ่เขา้รว่มในงานกจิกรรม โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์และการ

ประชมุอบรมต่าง ๆ ของภาค

บทบาทของภาค
แต่ละภาคมโีอกาสทีจ่ะสนบัสนุนโรทาแรคทต์ามบทบาทหน้าที่

ผูว้า่การภาค
ผูว้่าการภาคสนับสนุนสโมสรทุกสโมสร โปรแกรมและกจิกรรมทุกอย่างของภาค เป็นผูอ้นุมตัใิน 

การก่อตัง้สโมสรโรทาแรคท์ใหม่และแต่งตัง้ประธานโรทาแรคท์ภาค (District Rotaract Chair)   

ผูว้า่การภาคจะตอ้งเป็นผูช้ีข้าดในกรณพีพิาทเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าค (District  

Rotaract Representative) โดยการหารอืรว่มกบัคณะกรรมการโรทาแรคทภ์าค

ผูว้่าการภาคต้องจ่ายเงนิค่าใชจ้่ายใหผู้แ้ทนโรทาแรคท์ภาคเพื่อเขา้ร่วมการอบรมผูน้�าในระดบั

ภาค ภาครว่ม หรอืนานาชาติ

ผู้ว่าการภาคยงัควรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทัง้หมดหรอืส่วนหน่ึงส�าหรบัผู้แทนโรทาแรคท์ภาค 

รับเลือก ในการเข้าร่วมการประชุมโรทาแรคท์ก่อนการประชุมใหญ่โรตารีสากล (Rotaract 

Preconvention) แต่มไิดเ้ป็นการบงัคบั

ประธานโรทาแรคทภ์าค (District Rotaract Chair)
ประธานโรทาแรคทภ์าคเป็นโรแทเรยีนทีบ่รหิารโรทาแรคทภ์ายในภาคและท�าใหม้ัน่ใจว่าสโมสร

ทุกสโมสรไดร้ายงานขอ้มลูสมาชกิภาพและขอ้มลูเกีย่วกบัสโมสรแก่โรตารสีากลทุกปี  ประธาน 

โรทาแรคท์จะคน้หาวธิกีารใหม่ ๆ ในการเชื่อมโยงสโมสรโรทาแรคท์เขา้ดว้ยกนั และท�าใหก้าร

เชือ่มโยงระหวา่งโรทาแรคทแ์ละโรตารมีคีวามเขม้แขง็
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ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าค (District Rotaract Representative)
ผูแ้ทนโรทาแรคท์ภาค คอื โรทาแรคเทอรท์ีไ่ดร้บัเลอืกตัง้จากสโมสรโรทาแรคท์ในภาค  ในการ 

ทีจ่ะมสีทิธดิงักล่าว โรทาแรคเทอรน์ัน้ต้องเป็นนายกสโมสรโรทาแรคท์ครบหน่ึงปีเตม็ หรอืเป็น

กรรมการโรทาแรคทภ์าคครบหน่ึงปี  ภาคอาจจะก�าหนดกฎเกณฑอ์ืน่ ๆ เพิม่เตมิในขอ้บงัคบัของ

ภาครวมทัง้ขอ้จ�ากดัเรือ่งอาย ุ หากภาคใดมสีโมสรโรทาแรคทเ์พยีงหน่ึงสโมสร ผูแ้ทนจะเป็นอดตี

นายกสโมสรโรทาแรคทท์ีเ่พิง่ผา่นพน้หรอือดตีนายกทีส่ามารถรบัหน้าทีไ่ด ้หรอืนายกปัจจบุนัหาก

สโมสรเพิง่จะไดร้บัการก่อตัง้เมือ่เรว็ ๆ น้ี ผูแ้ทนจะเป็นประธานรว่มของคณะกรรมการโรทาแรคท์

ภาค และเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งสโมสรโรทาแรคทต์่าง ๆ กบัภาค

ประธานศิษยเ์กา่ภาค (District Alumni Chair)
ประธานศษิยเ์ก่าภาคช่วยท�าใหก้ารเปลีย่นถ่ายจากการเป็นโรทาแรคเทอรไ์ปเป็นโรแทเรยีนง่าย

ขึน้ และเชือ่มโยงศษิยเ์ก่ากบัโอกาสอืน่ ๆ ในโรตาร ีเชน่ ทนุการศกึษา และการแลกเปลีย่น

คณะกรรมการภาค 
ผูว้า่การภาคควรจะแต่งตัง้คณะกรรมการโรทาแรคทภ์าคเพือ่สง่เสรมิและท�าใหโ้รทาแรคทม์คีวาม

เขม้แขง็ โรทาแรคเทอรอ์าจท�าหน้าทีใ่นคณะกรรมการชดุน้ีหรอืคณะกรรมการภาคอืน่ ๆ เชน่ การ

เงนิ สมาชกิภาพ ภาพลกัษณ์ การอบรม ศษิยเ์ก่า บรกิารชมุชน บรกิารระหวา่งประเทศ สง่เสรมิ

การประชมุใหญ่ของโรตาร ีอนิเทอรแ์รคท ์ไรลา และเยาวชนแลกเปลีย่น

คณะกรรมการโรทาแรคทภ์าค 
คณะกรรมการประกอบดว้ยโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรจ์�านวนเท่า ๆ กนั  ประธานโรทาแรคท์

ภาคและผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าคท�าหน้าทีเ่ป็นประธานร่วม คณะกรรมการชุดน้ีสง่เสรมิโรทาแรคท ์ 

ส่งเสรมิการก่อตัง้สโมสรใหม่และให้การสนับสนุนในท้องถิ่นแก่สโมสร ประธานร่วมของคณะ 

กรรมการชุดน้ียงัท�าหน้าที่วางแผนและจดัสมัมนาอบรมผู้น�าในเวลา 1-2 วนัส�าหรบัเจ้าหน้าที่

กรรมการบรหิารและประธานคณะกรรมการรบัเลอืกของสโมสรโรทาแรคท์ หากกรรมการคนใด 

เป็นสมาชิกควบ (โรแทเรยีน/โรทาแรคเทอร์) ภาคต้องตดัสนิใจว่าบุคคลนัน้จะเป็นผู้แทนใน 

บทบาทใด

คณะกรรมการบริการเยาวชนภาค 
คณะกรรมการชุดน้ีสนบัสนุนการเปลีย่นถ่ายของผูน้�าอายุน้อยจากโปรแกรมโรตาร ี (ตวัอยา่งเช่น 

จากอนิเทอรแ์รคท์สู่ไรลา สู่โรทาแรคท์) และใหโ้อกาสในการเป็นผูน้�าในระดบัสูงขึน้เพื่อพฒันา

ทกัษะ และยงัท�าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างโปรแกรมต่าง ๆ มคีวามเขม้แขง็ รวมทัง้ส่งเสรมิผูร้่วม

โปรแกรมใหม้สีว่นรว่มในกจิกรรมของศษิยเ์ก่า

บทบาทในภาค
โรทาแรคเทอรอ์าจท�าหน้าทีเ่ป็น

ประธานคณะกรรมการภาคไดท้กุชดุ	

ยกเวน้คณะกรรมการโรทาแรคทภ์าค	

ประธานโรทาแรคทภ์าคเป็นโรแทเรยีน

ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยผูว้า่การภาค

ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าค
ทา่นเป็นประธานโรทาแรคทภ์าคหรอื	

ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าคหรอืไม?่	ขอให	้

ผูว้า่การภาคยนืยนัวา่ไดร้ายงานชือ่แก่

โรตารเีพือ่ใหท้า่นไดร้บัอเีมลเกีย่วกบั

ขา่วสารและโอกาสต่าง	ๆ	ของโรทา-	

แรคท์

คณะกรรมการโรทาแรคทภ์าค
คน้หารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั

บทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบของ

คณะกรรมการโรทาแรคทภ์าคได้

จากหลกัสตูร	Get	Ready:	District	

Rotaract	Committee	ที	่Learning	

Center
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องคก์รข่าวสารภาครว่มของโรทาแรคท ์
มภีาคมากมายทีส่ามารถท�างานร่วมกนัเพื่อตัง้องคก์รสือ่สารภาคร่วม (Multidistrict Information 

Organization – MDIO) องค์กรน้ีจะเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์

และงานกจิกรรมต่าง ๆ และส่งเสรมิการสื่อสารระหว่างภาค  แต่ละองคก์รจะประกอบดว้ยภาค

โรตารสีองภาคหรอืมากกวา่ และอาจจะเป็นตวัแทนของสโมสรโรทาแรคทใ์นภูมภิาค ในประเทศ

หรอืหลาย ๆ ประเทศ  เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการก่อตัง้องคก์รใหม่น้ี และดาวน์โหลดตวัอย่าง

ธรรมนูญและข้อบงัคบัได้

บทบาทของโรตารสีากล 
นโยบายของโรทาแรคทม์คีวามเขม้แขง็และปรบัปรงุใหด้ขี ึน้โดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล 

ซึง่ไดร้บัค�าแนะน�าจากคณะกรรมการโรทาแรคทข์องโรตารสีากล และพนกังานทีอุ่ทศิตนทีโ่รตารี

สากล

คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล 
คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลก�าหนดนโยบายของโรตารสีากลรวมทัง้นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โรทาแรคท์ สโมสรโรตารเีลอืกตัง้กรรมการบรหิารทุกปีในการประชุมใหญ่โรตารสีากล (Rotary 

International Convention)  โดยกรรมการบรหิารอยู่ในต�าแหน่งวาระ 2 ปี คณะกรรมการบรหิาร

เทา่นัน้ทีส่ามารถแกไ้ขธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์

คณะกรรมการโรทาแรคทข์องโรตารีสากล
คณะกรรมการชุดน้ีได้รบัการแต่งตัง้จากประธานโรตารีสากล มีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าแก่คณะ

กรรมการบรหิารเกีย่วกบัโรทาแรคท ์ ทบทวนนโยบายในการท�าใหเ้กดิความเขม้แขง็ในความรว่ม

มอื สง่เสรมิการเป็นพีเ่ลีย้งรว่มกนัระหวา่งโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอร ์สง่เสรมิเป้าหมายการเป็น

ผูน้�า การพฒันาวชิาชพีและการบ�าเพญ็ประโยชน์ของโรทาแรคท ์  คณะกรรมการชุดน้ีจะวางแผน

งานและพฒันาเน้ือหาของโปรแกรมส�าหรบัการประชุมโรทาแรคทก่์อนการประชมุใหญ่โรตารสีากล 

(Rotaract Preconvention) ภายใตก้ารชีแ้นะของประธานโรตารสีากล 

ส�านักงานเลขาธิการโรตารีสากล
พนักงานหลายรอ้ยคนทีเ่ป็นมอือาชพีทัว่โลกของโรตารสีากลจะใหก้ารรบัรองสโมสรใหม่ สง่ขา่ว 

สารทีเ่ป็นปัจจุบนัใหผู้น้�าภาคและสโมสรอย่างสม�่าเสมอ วางแผนเกี่ยวกบัโอกาสในการท�าใหม้ ี

สว่นรว่มอยา่งมคีวามหมาย เชน่ รางวลัโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์โรทาแรคทด์เีดน่ สง่เสรมิสปัดาห์

โรทาแรคทโ์ลก และพฒันาทรพัยากร รวมทัง้ขอ้มลูส�าหรบัสโมสรทัว่โลก  เมือ่รายงานขอ้มลูเกีย่ว

กบัสมาชกิและสโมสรแลว้ สโมสรจะไดร้บัการเชื่อมโยงกบัขอ้มลูล่าสุดและทรพัยากรต่าง ๆ จาก

โรตารต่ีอเน่ือง ตดิต่อที ่ rotaract@rotary.org หรอืส�านักงานระหว่างประเทศในภูมภิาคของ

ทา่นเมือ่มคี�าถาม



งานกิจกรรมของภาค

และภาคร่วม

งานกิจกรรมนานาชาติ

การประชุมและงานกิจกรรม

นานาชาติ

เมือ่โรทาแรคเทอรเ์ขา้ร่วมงานกจิกรรมของภาคและงานกจิกรรมนานาชาต ิ พวกเขาจะเป็นเครอื

ขา่ยกบัสมาชกิโรทาแรคทแ์ละโรตารอีื่น ๆ พฒันาความเป็นผูน้�าและทกัษะดา้นวชิาชพี รวมทัง้มี

ความสนุกสนาน  ควรท�างานรว่มกบัผูน้�าภาคเพือ่น�าโรทาแรคเทอรแ์ละโรแทเรยีนใหม้ารว่มกนัใน

งานอบรมและการประชมุใหญ่ ซึง่พวกเขาจะสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูน้�าทีม่จีติใจใฝ่

บรกิารในภมูภิาค

งานกิจกรรมของภาคและภาครว่ม

การอบรมเจา้หนา้ท่ีสโมสรโรทาแรคท์
หน่ึงในงานทีส่�าคญัยิง่ของคณะกรรมการโรทาแรคทภ์าค คอื การจดัอบรมเจา้หน้าทีส่โมสรโรทา- 

แรคท ์ประธานคณะกรรมการสโมสรโรทาแรคท ์ทีป่รกึษาและครอูาจารยท์ีป่รกึษา ควรก�าหนดการ

อบรมอย่างน้อยหน่ึงเดอืนก่อนทีผู่น้�าจะเขา้รบัต�าแหน่งเพื่อใหม้เีวลาท�าความคุน้เคยกบับทบาท

หน้าทีใ่หม ่ ภาคควรจดังานอบรมผูน้�าโรทาแรคทร์ว่มกบัการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก (PETS) 

และการอบรมเจา้หน้าทีส่โมสรโรตาร ี  สโมสรอุปถมัภ์ควรจดังบประมาณเพื่อช่วยใหเ้จา้หน้าที่

สโมสรโรทาแรคทเ์ขา้รว่มการอบรมทีจ่�าเป็น

การอบรมผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าครบัเลือก
เพื่อใหม้ัน่ใจในความต่อเน่ืองของการเป็นผูน้�า คณะกรรมการโรทาแรคทภ์าคควรจะมบีทบาทที่

กระตอืรอืรน้ในการอบรมผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าคคนใหม ่ ภาคโรตารตีอ้งจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูแ้ทนโรทา- 

แรคทภ์าคในการเขา้รว่มการประชมุอบรมผูน้�าในระดบัภาค ภาครว่มหรอืนานาชาต ิ ผูว้า่การภาค 

ควรจ่ายเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่ผูแ้ทนโรทาแรคท์ภาครบัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมในการประชุม 

โรทาแรคทก์อ่นการประชมุใหญ่โรตารสีากล (Rotaract Preconvention) แต่มไิดเ้ป็นขอ้บงัคบั

การประชุมใหญ่โรทาแรคทภ์าค
งานประจ�าปีเหล่าน้ีซึ่งผู้แทนโรทาแรคท์ภาคเป็นผู้จดัขึน้จะให้โอกาสแก่โรทาแรคเทอร์ในการ

แบ่งปันความคดิเหน็ในการวางแผนโครงการ ส่งเสรมิโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ ส่งเสรมิความ

เขา้ใจระหว่างประเทศ ส่งเสรมิการพฒันาวชิาชพี และสรา้งมติรภาพรวมทัง้เครอืข่ายในพื้นที ่  

ควรวางแผนการจดัประชุมใหญ่โรทาแรคทภ์าคใหอ้ยูใ่นชว่งเวลาเดยีวกนักบัการประชุมใหญ่ภาค

โรตาร ี และจดัใหม้วีาระรว่มอยา่งน้อยหน่ึงวาระเพือ่สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งโรทาแรคทแ์ละ

โรตาร ี  ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิถงึวธิกีารวางแผนงานประชุมใหญ่โรทาแรคทภ์าคไดจ้ากหลกัสตูร 

Get Ready: District Rotaract Committee ที ่Learning Center 
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ในการประชุมใหญ่โรทาแรคท์ภาค สโมสรโรทาแรคท์อาจจะลงคะแนนเสยีงเพื่อท�าโครงการ

บ�าเพญ็ประโยชน์หน่ึงโครงการทัว่ทัง้ภาค และก่อตัง้กองทุนเพือ่การบ�าเพญ็ประโยชน์ของโรทา- 

แรคท์ภาคโดยสมคัรใจเพื่อหาทุนส�าหรบัโครงการน้ี ต้องมคีะแนนเสยีงส่วนใหญ่ 3 ใน 4 ของ 

สโมสรโรทาแรคท์ในภาค และผู้ว่าการภาคจะเป็นผู้อนุมตัเิหน็ชอบในแผนงานการหาทุนและ

โครงการซึง่ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ

การประชุมภาคร่วม
การร่วมมอืกนัของภาคต่าง ๆ จะใหโ้อกาสทีด่กีว่าแก่โรทาแรคเทอรใ์นการเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั  

ท�างานร่วมมอืกนัในโครงการและท�าใหเ้หน็การปฏบิตังิานของโรทาแรคทใ์นชุมชนทัว่โลก  ผูว้่า- 

การภาคเจา้ภาพและคณะกรรมการโรทาแรคทภ์าคเจา้ภาพมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการใหค้�าแนะน�า

และดแูล รวมทัง้จดัใหม้กีารประกนัภยัความเสยีหายต่าง ๆ  

งานกิจกรรมนานาชาต ิ
เชือ่มโยงกบัโรตารใีนระดบัโลก เป็นเครอืขา่ยกบัผูน้�า เรยีนรูจ้ากวทิยากรและเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ขณะทีส่รา้งมติรจากทัว่โลก  งานกจิกรรมนานาชาตขิองโรตารเีป็นงานส�าหรบัทุกคนในครอบครวั

โรตาร ีมารว่มกนัเพือ่เรยีนรู ้แบง่ปัน ไดร้บัแรงบนัดาลใจ และสนุกสนาน

การประชุมโรทาแรคทก์อ่นการประชุมใหญ่โรตารีสากล
ท�าใหส้โมสรโรทาแรคทข์องท่านมคีวามเขม้แขง็ เรยีนรูเ้กีย่วกบัโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ของ 

โรทาแรคทท์ีเ่ดน่ ๆ และสรา้งมติรภาพทีย่ ัง่ยนืในการประชุมโรทาแรคทก่์อนการประชมุใหญ่โรตารี

สากล (Rotaract Preconvention) ประจ�าปี รว่มกบัผูน้�าโรทาแรคทจ์ากทัว่โลกเพือ่แบง่ปันความคดิ

เหน็ในการประชุมเชงิปฏบิตักิาร (Workshops) เรยีนรูว้ธิกีารสง่เสรมิการเป็นผูน้�าและการบ�าเพญ็

ประโยชน์ และสรา้งมติรภาพทีย่ ัง่ยนืในขณะทีเ่รยีนรูจุ้ดมุ่งหมายใหม่ ๆ ทีน่่าสนใจในแต่ละปี ม ี

วาระการประชมุพเิศษส�าหรบัผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าครบัเลอืกดว้ย

การประชุมโรทาแรคทก่์อนการประชุมใหญ่โรตารสีากล (Rotaract Preconvention) เปิดใหโ้รทา- 

แรคเทอรแ์ละโรแทเรยีนทุกคนทีส่นใจในโรทาแรคท์ ควรวางแผนตัง้แต่บดัน้ีเพื่อเขา้ร่วมในการ

ประชมุโรทาแรคทก่์อนการประชมุใหญ่โรตารีสากล (Rotaract Preconvention) ครัง้ต่อไป

การประชุมใหญ่ของโรตารีสากล
การประชุมใหญ่ของโรตารสีากลดงึดูดสมาชกิโรตารจีากทัว่โลกใหม้าคน้หาความคดิเหน็ใหม่ ๆ  

แลกเปลีย่นการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุและสรา้งสโมสรทีเ่ขม้แขง็ขึน้ โรทาแรคเทอรไ์ดร้บัการเชญิชวนให ้

อยู่ต่อหลงัจากการประชุมโรทาแรคทก่์อนการประชมุใหญ่โรตารสีากล (Rotaract Preconvention) 

เพื่อใหเ้หน็บรกิารระหว่างประเทศเตม็รปูแบบของโรตารจีากฟอรัม่ต่าง ๆ การประชุมเชงิปฏบิตั ิ

การ การแสดงนิทรรศการโครงการ และวาระการประชุมครบองค์  ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต ์

convention.rotary.org/en
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การประชุมโรทาแรคทโ์ลก (INTEROTA)
การประชุมโรทาแรคทโ์ลก คอื การประชุมโรทาแรคท์ทัว่โลกทีโ่รทาแรคเทอร์เป็นผูจ้ดัและเป็น 

เจา้ภาพในเมอืงต่าง ๆ กนัไปทุก ๆ สามปี  ในขณะทีม่ไิดเ้ป็นการประชุมทีเ่ป็นทางการของโรตาร ี

สากล แต่โรตารยีอมรบัคณุคา่ของงานกจิกรรมน้ีและสนบัสนุนการประชมุโรทาแรคทโ์ลก โดยการ

เหน็ชอบเน้ือหาของโปรแกรมและท�าใหม้ัน่ใจวา่มผีูน้�าของโรตารสีากลเป็นผูแ้ทนในงานกจิกรรมน้ี  

การประชมุจะมทีัง้การประชมุเชงิปฏบิตักิาร การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และผูบ้รรยายทีน่่าสนใจ   

รวมทัง้กจิกรรมการแลกเปลีย่นวฒันธรรม  ผูร้ว่มประชุมยงัน�าเสนอสถานทีป่ระชุมโรทาแรคทโ์ลก 

ครัง้ต่อไป และผูเ้ขา้รว่มการประชมุจะลงคะแนนเสยีงในการเลอืกสถานทีป่ระชุมครัง้ต่อไปดว้ย ดู

รายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุโรทาแรคทโ์ลกเพิม่เตมิไดท้ีเ่พจ Rotaract บนเวบ็ไซต ์Rotary.org 

ก่อนทีจ่ะเขา้ร่วมการเสนอตวัเป็นเจา้ภาพจดัประชุมโรทาแรคทโ์ลก  โรทาแรคเทอรจ์ะตอ้งไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูว้่าการภาคเจา้ภาพ  หลงัจากทีม่กีารเลอืกสถานทีแ่ลว้ โรตารสีากลจะขอให ้

ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าคทีเ่ป็นเจา้ภาพสง่ขอ้เสนอฉบบัสมบรูณ์อยา่งน้อยหน่ึงปีก่อนวนังานกจิกรรม

สปัดาหโ์รทาแรคทโ์ลก
ในระหว่างสปัดาห์โรทาแรคท์โลก โรทาแรคเทอร์และโรแทเรยีนทัว่โลกเฉลมิฉลองการก่อตัง้

สโมสรโรทาแรคทแ์หง่แรก  การเฉลมิฉลองทีเ่กดิขึน้ในสปัดาหข์องวนัที ่13 มนีาคม (จากวนัจนัทร ์

ถงึวนัอาทติย)์ เป็นเวลาอนัเหมาะสมส�าหรบัสโมสรโรทาแรคทแ์ละผูอุ้ปถมัภท์ีจ่ะด�าเนินกจิกรรม

ร่วมกนัและสง่เสรมิการอุทศิตนของสโมสรโรทาแรคทแ์ก่ชุมชน โรทาแรคเทอรส์ามารถตดัสนิใจ

แนวทางที่ดทีี่สุดส�าหรบัสโมสรในการเฉลมิฉลอง อาจจะเป็นกิจกรรมที่มคีุณค่าหน่ึงหรอืสอง

กจิกรรม หรอืมกีจิกรรมตลอดทัง้สปัดาห์

หลงัจากสโมสรจดังานสปัดาห์โรทาแรคท์โลกแลว้ สโมสรอุปถมัภ์หรอืประธานโรทาแรคท์ภาค

สามารถมอบประกาศเกยีรตคิณุยกยอ่งใหแ้ก่สโมสรโรทาแรคท ์ซึง่จะหาไดจ้ากเพจ Awards ของ

โรตาร ี 



ชุมชนโลกของ

โรทาแรคท์

สิง่หน่ึงทีด่ทีีส่ดุเกีย่วกบัโรทาแรคทก์ค็อื การเชือ่มโยงผูน้�าหนุ่มสาวเขา้กบัครอบครวัโรตารทีัว่โลก 

ใหโ้อกาสพวกเขาในการขยายเครอืขา่ยวชิาชพี และสง่เสรมิความเขา้ใจระหวา่งประเทศ

โรทาแรคเทอรจ์ะเชือ่มโยงกบัสโมสรอืน่ ๆ ทัง้ในทอ้งถิน่และทัว่โลกไดด้งัน้ี

l เริม่ตน้ทีภ่าคของทา่น โรแทเรยีนสามารถดาวน์โหลดรายชือ่สโมสรโรทาแรคทไ์ดจ้าก Rotary  

Club Central ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าคสามารถดาวน์โหลดรายชือ่จากเพจ District Adminis- 

tration ที ่My Rotary  ตดิต่อกบัสโมสรใกลเ้คยีงเพือ่วางแผนงานโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์

ในระดบัภาค และเชญิสมาชกิใหเ้ขา้รว่มการอบรมผูน้�าของภาค

l เขา้ถงึขอ้มลูการตดิต่อกบัสมาชกิโรตารแีละสมาชกิโรทาแรคทอ์ื่น ๆ ที ่ My Rotary  คน้หา

เพื่อนร่วมโครงการบรกิารระหว่างประเทศ  เริม่ตน้ความสมัพนัธ์ของการเป็นสโมสรคู่มติร 

หรอืวางแผนการไปเยอืนสโมสรโดยใชเ้ครื่องมอื Club Finder  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ที ่ 

Discussion Groups ส�าหรบัโรทาแรคเทอรแ์ละส�ารวจผลงานด ีๆ ทีโ่รทาแรคเทอรแ์ละโรแท- 

เรยีนท�าไวท้ัง้ในทอ้งถิน่และทัว่โลก

l ส�ารวจโลกโรทาแรคท์ผ่านสื่อทางสงัคม ตดิตามโรทาแรคท์จาก Facebook และ Twitter  

และโรตารสีากลบน Instagram และ Snapchat @Rotary เพือ่ดวูา่โรทาแรคเทอรท์ัว่โลกคดิ 

อะไร และพวกเขาลงมอืปฏบิตักิารอย่างไรในการปรบัปรุงชุมชน  ตดิต่อกบัภาคและสโมสร 

โรทาแรคทอ์ืน่ ๆ เพือ่พฒันามติรภาพ แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการและแบง่ปัน

รปูภาพบนสือ่ทางสงัคม

l คน้หาเวบ็ไซตข์องสโมสรอืน่และภาคทัว่โลก และตดิต่อกนัโดยตรงผา่นเวบ็ไซต์



นอกเหนือจากโรทาแรคท์

โรทาแรคท์เป็นเพยีงแนวทางหน่ึงทีโ่รตารใีหก้ารสนับสนุนผูน้�าอายุน้อย ส�ารวจโอกาสอื่น ๆ ที ่

โรตารเีสนอให้และเรยีนรู้ว่าท่านจะสามารถปฏบิตัิการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ย ัง่ยนืผ่าน 

โรตารไีดอ้ยา่งไร

ชมรมมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships)  น�าพาผู้คนที่มคีวามสนใจทางด้าน

สนัทนาการหรอืงานอดเิรกเหมอืน ๆ กนัมาอยูร่ว่มกนั ทา่นจะพบทกุเรือ่งตัง้แต่การขีจ่กัรยานและ

การวิง่มาราธอน ไปจนถงึการเป็นเครอืข่ายทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เรยีนรูเ้พิม่เตมิที ่ https://

www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships

กลุ่มปฏิบติัการโรตารี (Rotary Action Groups)  จดัตัง้โดยโรแทเรยีนและโรทาแรค- 

เทอรท์ีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขาเฉพาะเรือ่ง เชน่ น�้าและสขุาภบิาล หรอื HIV/AIDS  ทา่นยงัสามารถ

แบ่งปันความเชีย่วชาญและท�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในโครงการต่าง ๆ เหนือระดบัสโมสรหรอื

ภาค เรยีนรูเ้พิม่เตมิที ่http://www.rotary.org/actiongroups

อินเทอรแ์รคท ์ เป็นสโมสรบ�าเพญ็ประโยชน์ส�าหรบัเยาวชนอาย ุ12-18 ปีทีต่อ้งการเชือ่มโยง 

กบัคนรุ่นเยาวอ์ื่น ๆ และสนุกสนานในขณะทีบ่�าเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนของตนและเรยีนรูเ้กีย่ว 

กบัโลก  เชิญชวนสโมสรอินเทอร์แรคท์ใกล้เคยีงมาร่วมโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์หรอืงาน

กจิกรรม หรอืเป็นพีเ่ลีย้งอนิเทอรแ์รคเทอรแ์ละช่วยพวกเขาเตรยีมการเขา้มหาวทิยาลยั สโมสร

โรทาแรคทส์ามารถร่วมกบัสโมสรโรตารหีน่ึงสโมสรหรอืมากกว่าในการอุปถมัภ์สโมสรอนิเทอร-์ 

แรคท ์เรยีนรูเ้พิม่เตมิที ่https://www.rotary.org/en/get-involved/interact-clubs

โปรแกรมพฒันาความเป็นผูน้�าของเยาวชนโรตารี (ไรลา) (Rotary Youth 
Leadership Awards – RYLA)  รูจ้กักนัมากกวา่ในชือ่ไรลา คอืประสบการณ์การเป็นผูน้�า

ทีพ่ฒันาโดยสโมสรและภาคเพือ่คนหนุ่มสาวอายุ 14-30 ปี  งานไรลาแต่ละครัง้จะมจีุดเน้นเฉพาะ 

เช่น สรา้งความมัน่ใจ พฒันาทกัษะ พฒันาดา้นวชิาชพีหรอืส่งเสรมิความเตบิโตของบุคคล และ

ทัง้หมดน้ีท�าใหค้นหนุ่มสาวมโีอกาสทีจ่ะพฒันาทกัษะการเป็นผูน้�าและมเีพื่อนใหม่ ๆ  โรทาแรค- 

เทอร์สามารถเขา้ร่วมงาน เป็นผู้น�าหรอืแม้แต่จดังานไรลาได้ เรยีนรู้เพิม่เติมที่ https://www. 

rotary.org/en/our-programs/rotary-youth-leadership-awards

การแลกเปล่ียนเยาวชนของโรตารี (Rotary Youth Exchange)  กระตุน้ชุมชน

ของโรตารทีัว่โลก ทัง้ภาค สโมสร ครอบครวัเจา้ภาพและโรงเรยีน  ในการทีจ่ะใหโ้อกาสแก่นกัเรยีน 

อายุ 15-19 ปีในการคน้หาวฒันธรรมใหม่ ๆ เรยีนรูภ้าษาทีแ่ตกต่างออกไป และเป็นทตูสนัตภิาพ 

ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก  ส่งเสรมิใหค้นหนุ่มสาวในชุมชนของท่านเขา้ร่วมในโปรแกรมโรตารน้ีี 

และจดัใหม้พีีเ่ลีย้งทีเ่ป็นเพือ่นกบันกัเรยีนทีอ่ยูใ่นระหวา่งการแลกเปลีย่น เรยีนรูเ้พิม่เตมิที ่https://

www.rotary.org/en/our-programs/youth-exchanges
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โปรแกรมการแลกเปล่ียนบริการชนรุ่นใหม่ (New Generations Service 

Exchange)  ใหป้ระสบการณ์ระหวา่งประเทศทีจ่ดัใหม้คีวามเหมาะสมในระยะสัน้ พรอ้มทัง้เน้น

ความส�าคญัไปในดา้นอาชพีหรอืเพื่อนมนุษยส์�าหรบัผูร้่วมโปรแกรมทีม่อีายุ 18-30 ปี  โรทาแรค- 

เทอรส์ามารถออกแบบการแลกเปลีย่นบรกิารชนรุ่นใหม่ของตน  ใชเ้ครอืข่ายของตนเพื่อขยาย

โปรแกรมการแลกเปลีย่นในวงทีก่วา้งขึน้ และเชญิผูร้่วมโปรแกรมทีม่าเยอืนเขา้ร่วมในโครงการ

บ�าเพญ็ประโยชน์ของตน เรยีนรู้เพิม่เติมที่ https://www.rotary.org/en/our-programs/new-

generations-service-exchange

สมาชิกภาพในสโมสรโรตารี (Rotary Club Membership)  เป็นแนวทางสมบรูณ์

แบบส�าหรบัโรทาแรคเทอร์ทีจ่ะมสี่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองในโรตาร ี และน�าทกัษะการเป็นผูน้�าไป

สู่การปฏบิตัผิ่านการบ�าเพญ็ประโยชน์  โรทาแรคเทอรส์ามารถเขา้ร่วมในสโมสรโรตารใีนขณะที ่

ยงัคงเป็นสมาชกิของสโมสรโรทาแรคทข์องตน  การทีจ่ะท�าใหเ้ป็นทีส่นใจแก่ผูม้วีชิาชพีอายุน้อย  

สโมสรโรตารอีาจจะสรา้งประเภทสมาชกิที่มคีวามยดืหยุ่น และท�าใหป้ระสบการณ์ในสโมสรมี

ความเป็นเอกลกัษณ์ เชน่ ลดขอ้ก�าหนดในการเขา้ประชมุ หรอืลดคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ 

ทุนการศึกษาของโรตารี (Rotary Scholarships)  ใหท้นุการศกึษาในระดบัมธัยม 

ศกึษา ปรญิญาตรแีละสงูกว่าปรญิญาตร ี  มลูนิธโิรตารใีหทุ้นสนัตภิาพโรตาร ี (ดูรายละเอยีดดา้น

ล่าง) ทุนการศกึษาของทุนสนบัสนุนระดบัโลก ใหทุ้นเพือ่การศกึษาในต่างประเทศระดบัปรญิญา

สาขาหน่ึงในเรือ่งทีเ่น้นความส�าคญัของโรตาร ี (Areas of Focus) เรยีนรูเ้พิม่เตมิที ่ https://www.

rotary.org/en/our-programs/scholarships

ทุนสนัติภาพโรตารี (Rotary Peace Fellowships)  ใหทุ้นเตม็รปูแบบส�าหรบัการ

อบรมในเรือ่งสนัตภิาพและการแกไ้ขความขดัแยง้ทีม่หาวทิยาลยัชัน้หน่ึงทัว่โลก  ในแต่ละปี มลูนิธิ

โรตารใีหทุ้นในระดบัปรญิญาโท 50 ทุน และการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัร 80 ทุนทีห่น่ึงใน 

ศูนย์สนัตภิาพโรตาร ี 7 แห่ง  มูลนิธสินับสนุนโรทาแรคเทอร์ ศษิย์เก่า และผูม้วีชิาชพีที่มคีวาม 

มุ่งมัน่ทางด้านอาชพีในการพฒันาสนัตภิาพและความเขา้ใจระหว่างประเทศใหส้มคัรขอรบัทุน 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิที ่https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships



ความปลอดภยัและ

การจดัการความเส่ียง

ในขณะทีท่่านวางแผนกจิกรรมและงานต่าง ๆ  เป็นเรือ่งส�าคญัยิง่ทีต่อ้งมัน่ใจวา่ไดด้�าเนินการตาม

ขัน้ตอนทีจ่�าเป็นเพือ่ใหม้ัน่ใจในความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มงานทกุคน และยดึมัน่ในพนัธะสญัญา

ในการมมีาตรฐานจรยิธรรมและประมวลจรรยาบรรณของโรตาร ี  อาสาสมคัรทุกคนควรจะเขา้ใจ

หน้าทีร่บัผดิชอบและบทบาทในการสรา้งประสบการณ์ทางบวกเฉพาะเรือ่งใหแ้ก่กนัและแก่ชมุชน

ความรบัผิดและการจดัการความเส่ียง
สโมสรโรตารแีละการประชุมใหญ่ภาคโรตารซีึง่เชญิโรทาแรคเทอรห์รอืสโมสรโรทาแรคทเ์ขา้ร่วม

ในกจิกรรมหรอืงานต่าง ๆ  ควรจะมปีระกนัการเดนิทาง ประกนัอุบตัเิหตุและประกนัความเสยีหาย

เพยีงพอ เพือ่ปกป้องสโมสรโรตารแีละการประชุมใหญ่ภาคจากความรบัผดิและขอ้จ�ากดัทางดา้น

ศลีธรรมหรอืกฎหมายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้

การจดัการความเสีย่งเกีย่วขอ้งกบัการบ่งชีส้ถานการณ์และองคป์ระกอบทีอ่าจจะเป็นอนัตรายแก่

ผูค้นและทรพัยส์นิ และหาทางแกไ้ขเพื่อลดหรอืหลกีเลีย่งความเสีย่ง  ก่อนท�ากจิกรรมใด ๆ ของ

สโมสรโรทาแรคท ์ ควรประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้และพฒันาแผนความรว่มมอืทีจ่ะจดัการ

ความเสีย่งนัน้  สโมสรในมหาวทิยาลยัควรจะประสานงานเกีย่วกบัแผนการจดัการความเสีย่งกบั 

ฝ่ายบรหิารของมหาวทิยาลยั  สโมสรโรทาแรคท์และสโมสรอุปถมัภ์ (หากม)ี ควรจะประเมนิ 

ประเดน็ความรบัผดิชอบที่เกี่ยวกบัโรทาแรคท์ และจดัให้มกีารประกนัภยัตามความเหมาะสม  

สโมสรโรทาแรคทท์ีไ่มม่สีโมสรอุปถมัภอ์าจจะตอ้งจดัท�าประกนัภยัของตนเองหรอืจากภาค ควร

ขอค�าแนะน�าจากทีป่รกึษาทางกฎหมายและประกนัภยัเกีย่วกบัการป้องกนัความรบัผดิ

โปรแกรมการประกนัความเสยีหายของโรตารคีุ้มครองเฉพาะสโมสรโรทาแรคท์ที่อยู่ในสหรฐั 

อเมรกิาเทา่นัน้ สอบถามเกีย่วกบัการประกนัภยัไดท้ี ่insurance@rotary.org
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การปฏิบติัส�าหรบังานและกิจกรรมของโรตารี
โรตารมีคีวามมุง่มัน่ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มซึง่สง่เสรมิความปลอดภยั ความสภุาพ ความมศีกัดิศ์รี

และความนบัถอื  สมาชกิทุกคนและบุคคลทีร่ว่มหรอืมสีว่นรว่มในงานหรอืกจิกรรมของโรตารหีรอื

โรทาแรคทม์สีทิธทิีจ่ะไดอ้ยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดจากการถูกคุกคาม รวมทัง้การสมัผสัทาง

กาย การสง่เสรมิหรอืค�าแนะน�าทีไ่มพ่งึปรารถนา  โรแทเรยีน โรทาแรคเทอรแ์ละผูท้ีไ่ดร้บัเชญิจะ

แสดงใหเ้หน็ถงึการมคีุณสมบตัทิีด่ ี มศีกัดิศ์รแีละความเป็นผูน้�าไดโ้ดยส่งเสรมิสถานการณ์อย่าง

มอือาชพีในงานและกจิกรรมของสโมสร  การกลา่วหาเกีย่วกบัการสมัผสัทางรา่งกาย การสง่เสรมิ

หรอืค�าแนะน�าทีไ่มพ่งึปรารถนาในงานหรอืกจิกรรมของโรตารหีรอืโรทาแรคทจ์ะถกูตรวจสอบโดย

คณะกรรมการบรหิารสโมสรและตอบกลบัภายในเวลาทีเ่หมาะสม  หากบุคคลทีเ่ป็นผูค้กุคามเป็น

สมาชกิของคณะกรรมการบรหิารสโมสร ตอ้งเอาตวัออกจากการปรกึษาหารอื  ขอ้กล่าวหาเกีย่ว

กบัพฤตกิรรมทีเ่ป็นอาชญากรรมใด ๆ กต็ามควรจะตอ้งแจง้เจา้หน้าทีต่�ารวจในทอ้งถิน่  หากไมม่ี

การจดัการต่อขอ้กลา่วหาในพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมตามสมควร จะตอ้งสง่เรือ่งไปยงัผูว้า่การภาค  

เรยีนรูเ้พิม่เตมิได้จากหลกัสูตร Preventing and Addressing Harassment ที่ศูนย์การเรยีนรู ้ 

(Leaning Center)

ถ้อยแถลงการประพฤติปฏิบติั 

ในการท�างานร่วมกบัเยาวชน
โรตารสีากลพยายามสรา้งและรกัษา

สถานการณ์แวดลอ้มทีป่ลอดภยัส�าหรบั

เยาวชนทกุคนทีเ่ขา้รว่มในกจิกรรม	

ของโรตาร	ีโรแทเรยีน	และคูค่รองของ

โรแทเรยีน	รวมทัง้อาสาสมคัรอืน่	ๆ		

ตอ้งปกป้องเดก็	ๆ	และเยาวชนทีต่ดิต่อ

ดว้ย		และปกป้องพวกเขาจากการถกู

ลว่งละเมดิทางกาย	ทางเพศและทาง

อารมณ์ใหด้ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท�าได	้

หากทา่นมคี�าถามเกีย่วกบันโยบาย

น้ี	ตดิต่อที	่youthprotection@

rotary.org	เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดจ้าก

หลกัสตูร	Protecting	Youth	Program	

Participants	ที	่Learning Center



เคร่ืองมือออนไลน์

งานกิจกรรมและรางวลั

การส่ือสารและส่ิงพิมพ์

ทรพัยากร

โรตารี

เครือ่งมือออนไลน์

Brand Center – ปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมและดาวน์โหลดตราสญัลกัษณ์ของสโมสรโรทาแรคท ์

เอกสารเพือ่การเผยแพร ่และอืน่ ๆ

Rotary Showcase – ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้ และ

โพสตโ์ครงการของทา่นเพือ่ใหท้กุคนไดเ้หน็

Discussion groups – แบง่ปันประสบการณ์และความคดิเหน็กบัสมาชกิทัว่โลก

ศนูยก์ารเรียนรู้ (Learning Center) – เตรยีมตวัส�าหรบับทบาทผูน้�ากบัหลกัสตูรทีม่ปีฏสิมัพนัธ์

ได้

เพจ Facebook Rotaract

Rotaract Twitter

Instagram ของโรตารีสากล

Rotary Snapshot 

งานกิจกรรมและรางวลั

สปัดาหโ์รทาแรคทโ์ลก – เฉลมิฉลองผลกระทบทัว่โลกของโรทาแรคทใ์นระหวา่งสปัดาหข์องวนั

ที ่13 มนีาคมซึง่เป็นวนัครบรอบโรทาแรคท ์ตัง้แต่วนัจนัทรถ์งึวนัอาทติย์

รางวลัโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์โรทาแรคทดี์เด่น – ยกยอ่งสโมสรโรทาแรคทท์ีท่�าใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงในทางบวก โดยการท�าโครงการบรกิารระหวา่งประเทศหรอืบรกิารชมุชนทีด่เีดน่

การประกาศเกียรติคุณของโรตารีส�าหรบัสโมสรโรทาแรคท์ – ยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ที่

บรรลุเป้าหมายซึง่สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องโรตาร ีและท�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ี
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การส่ือสารและส่ิงพิมพ์

Young Leaders in Action – จดหมายขา่วรายเดอืนทีม่เีรื่องราวเกีย่วกบัโปรแกรมของโรตารี

ส�าหรบัผูน้�าอายนุ้อย รวมทัง้โรทาแรคท์

แบบฟอรม์การรบัรองสโมสรโรทาแรคท์ (Rotaract Club Certification Form)

ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท ์(Standard Rotaract Club Constitution)

ข้อบงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท ์(Recommended Rotaract Club Bylaws)

เรื่องท่ีเน้นความส�าคญัของโรตารี (Rotary’s Areas of Focus) – ค�าแนะน�าเกีย่วกบัเรื่องที ่

เน้นความส�าคญั มตีวัอยา่งโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ของแต่ละเรือ่งดว้ย

เครื่องมือประเมินชมุชน (Community Assessment Tools) – ค�าแนะน�าเพือ่การบง่ชีโ้ครงการ

บ�าเพญ็ประโยชน์ทีม่ปีระสทิธภิาพในชมุชน 

ประมวลนโยบายของโรตารี (Rotary Code of Policies) – (นโยบายทีเ่กีย่วกบัโรทาแรคท ์ มี

อยู่ในบทที ่ 2 ขอ้ 12) การตดัสนิใจทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลทีส่อดคลอ้งกบั

ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากล

เยีย่มชมเวบ็ไซต์ Rotary.org เพื่อดูทรพัยากรเพิม่เตมิส�าหรบัการสนับสนุนสโมสรโรทาแรคท ์

อเีมลค�าถามต่าง ๆ ไปที ่ rotaract@rotary.org หรอืส�านักงานระหว่างประเทศในภูมภิาคของ

ทา่น เป็นการดีท่ีได้รู้
เอกสารฉบบัน้ีคอืคูม่อืโรทาแรคท	์	

ฉบบัปี	2020	ขอ้มลูในเอกสารชดุน้ี	

เป็นไปตามธรรมนูญและขอ้บงัคบัของ

โรตารสีากล	และประมวลนโยบาย	

ของโรตาร	ี	โปรดอา้งองิเอกสาร	

ดงักลา่วส�าหรบันโยบายโรตารเีฉพาะ

เรือ่ง	การเปลีย่นแปลงของเอกสาร	

ทีร่ะบุขา้งตน้โดยคณะกรรมการบรหิาร

โรตารสีากล	จะมผีลท�าใหเ้ปลีย่นแปลง

นโยบายทีร่ะบุในคูม่อืฉบบัน้ีดว้ย			

สง่ค�าถามหรอืค�าแนะน�าไปที	่

rotaract@rotary.org



One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Rotary.org

562-TH—1021(920)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย


