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โรทาแรคท์ คือ สโมสรบ�าเพ็ญประโยชน์ส�าหรับคนหนุ่มสาวอายุ  

18-30 ปี ซึ่งอุทิศตนเพื่อหาหนทางแก้ปัญหาที่ท้าทายโลกนี้เป็น

อย่างยิ่ง ในขณะที่พัฒนาทักษะความเป็นผู้น�าและสร้างมิตรไปทั่ว

โลกด้วย

สโมสรโรทาแรคท์ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการและด�าเนินงาน 

ของสโมสรเอง รวมทั้งการจัดการเงินทุนและวางแผนตลอดจน 

ด�าเนินกิจกรรมและโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ซึ่งมีความส�าคัญ 

ต่อชุมชน สโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ให้ค�าแนะน�า

และสนับสนุนและท�างานร่วมกับโรทาแรคเทอร์เสมือนเพื่อนผู้ร่วม

บ�าเพ็ญประโยชน์

โรทาแรคท์
คืออะไร?



การเริม่ตน้สโมสรโรทาแรคท์

ผูอุ้ปถมัภแ์ละทีป่รึกษาโรตารี

การสรา้งสโมสรทีป่ระสบความส�าเร็จ

การบ�าเพญ็ประโยชนที์ย่ ัง่ยนื
และมีนวตักรรม

การสนบัสนุนจากภาค ภาคร่วม 
และนานาชาติ

การประชมุและงานกิจกรรม
ระหว่างประเทศ

ชมุชนโลกของโรทาแรคท์

มากกว่าการเป็นโรทาแรคท์

ความปลอดภยัและการจดัการความเสีย่ง

ทรพัยากรโรตารี



การปฏบิตักิาร

การก�าหนดฐานที่ตั้ง

การหาสมาชิก

เลือกตั้งเจ้าหน้าที่

ท�าให้เป็นทางการ

การเฉลิมฉลอง

เช่ือมโยงกบัโรตารี

การเริม่ตน้
สโมสรโรทาแรคท์

การปฏิบติัการ (Take Action)
เมื่อท่านเริม่ต้นสโมสรโรทาแรคท์ ท่านเชื่อมโยงกลุ่มของคนหนุ่มสาวทีม่คีวามมุ่งมัน่และเป่ียม

ดว้ยพลงัเขา้กบัสมาชกิโรตารทีีส่ามารถเปลีย่นความคดิเหน็ของพวกเขาเป็นการกระท�า
 

สโมสรโรทาแรคท์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ขึน้อยู่กบัสโมสรโรตารอุีปถมัภ์ทีอุ่ทศิตน สมาชกิโรตาร ี

ท�างานเคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัโรทาแรคเทอร์เพื่อพฒันาชวีติผูค้นในทอ้งถิน่และทัว่โลก พวกเขา

เชือ่มโยงสโมสรโรทาแรคทก์บัโอกาสใหม่ๆ  เป็นเพือ่นผูร้ว่มโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ในทอ้งถิน่

และระหวา่งประเทศ และเป็นพีเ่ลีย้งใหแ้ก่สมาชกิทีจ่ะมาเป็นผูน้�าสโมสรและชมุชน

ในสโมสรโรตารีของทา่น
จดัใหม้หีวัขอ้เรือ่งของโรทาแรคทใ์นการประชมุสโมสรโรตารคีรัง้ต่อไป พจิารณาแนวทางมากมาย

ทีส่โมสรโรทาแรคทส์ามารถจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสโมสรของท่านได  ้ แลกเปลีย่นความ

เหน็กนัวา่ชมุชนของทา่นตอ้งการสโมสรโรทาแรคทแ์บบใด สโมสรในชมุชน (Community-based) 

หรอืสโมสรในสถานศกึษา (School-based) ท�างานร่วมทมีกบัสมาชกิสโมสรทีต่อ้งการสนับสนุน

ผูน้�าอายนุ้อยในพืน้ทีข่องทา่น

ในชุมชนของทา่น
หากท่านเป็นคนหนุ่มสาวทีก่�าลงัมองหาสโมสรโรทาแรคท์ ควรตรวจสอบกบัมหาวทิยาลยัหรอื 

ติดต่อกบัสโมสรโรตารีในท้องถิ่นเพื่อดูว่ามีสโมสรโรทาแรคท์ในพื้นที่ของท่านหรือไม่ หาก

มหาวทิยาลยัหรอืชมุชนของทา่นยงัไมม่สีโมสรโรทาแรคท ์ ควรจดัตัง้กลุม่ผูน้�าหนุ่มสาวทีม่คีวาม

เสยีสละและติดต่อกบัสโมสรโรตารีในท้องถ่ินเพือ่การเริม่ตน้

หลังจากอนิเทอร์แรคท์
โปรแกรมโรทาแรคทน์�าเสนอแนวทางทีเ่หมาะสมแก่ศษิยเ์ก่าอนิเทอรแ์รคทใ์นการสรา้งสิง่ดีๆ  ที ่

เคยท�าในชุมชนผา่นโปรแกรมอนิเทอรแ์รคท ์ หากมหาวทิยาลยัหรอืชุมชนของท่านยงัไมม่สีโมสร 

โรทาแรคท ์ จงท�างานร่วมกบัสโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภเ์พือ่ก่อตัง้สโมสรโรทาแรคทส์�าหรบัศษิยเ์ก่า 

อนิเทอรแ์รคทแ์ละคนหนุ่มสาวอืน่ๆ ทีส่นใจจะรว่มปฏบิตังิานเพือ่พฒันาชวีติของผูค้น

การก�าหนดฐานทีต่ั้ง
สโมสรโรทาแรคทแ์ต่ละสโมสรจะตัง้อยู่ในสถานศกึษาหรอืในชุมชน สโมสรโรทาแรคทใ์นสถาน

ศกึษาจะรบัสมาชกิจากโรงเรยีน มหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัหน่ึงแหง่  ในขณะทีส่โมสรในชมุชนจะ

สามารถรบัสมาชกิไดจ้ากทัว่ทัง้ชมุชน
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หากสโมสรโรทาแรคท์ของท่านอยู่ในโรงเรยีน มหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยั นักเรยีนทุกคนซึ่งม ี

คุณสมบตัเิหมาะสมไมว่่าจะมอีายุเท่าใด มสีทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมตามนโยบายของสถานศกึษา สโมสร 

ในชมุชนจะเปิดกวา้งส�าหรบัสมาชกิในชมุชนทีม่อีาย ุ18-30 ปี 

ไม่ว่าสโมสรของท่านจะอยู่ในสถานศกึษาหรอืในชุมชน สามารถจดัการประชุมแบบพบปะตวั 

บุคคล ออนไลน์ หรอืผนวกรวมทัง้สองอย่าง  เช่นน้ี ท�าใหโ้ปรแกรมโรทาแรคท์เป็นทางเลอืกที่

ยดืหยุ่นส�าหรบัชุมชนในชนบท ผูม้วีชิาชพีทีต่อ้งเดนิทางและนิสตินกัศกึษามหาวทิยาลยัทีศ่กึษา

อยูต่่างประเทศหรอืก�าลงัศกึษาในระบบออนไลน์

การหาสมาชิก
เมือ่ท่านตดัสนิใจแลว้วา่จะใหส้โมสรเป็นสโมสรในสถานศกึษาหรอืในชุมชน ท่านสามารถเริม่มอง

หาสมาชกิทีค่าดหวงั เชญิชวนใหนิ้สตินักศกึษา ผูม้วีชิาชพีอายุน้อย และคนหนุ่มสาวทีม่จีติใจใฝ่

บรกิาร รวมทัง้คนอืน่ๆ จากภมูหิลงัทีห่ลากหลายใหไ้ดม้าเรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัโรทาแรคท์

ช่วยให้คนหนุ่มสาวซึ่งได้มีการติดต่อเชื่อมโยงกับโรตารีแล้ว  เช่น  สมาชิกในครอบครวัของ 

โรแทเรยีน ศษิย์เก่าอินเทอร์แรคท์หรอืไรล่า หรอือดตีนักเรยีนเยาวชนแลกเปลี่ยน ได้ค้นพบ 

โอกาสใหม่ๆ ผ่านโปรแกรมโรทาแรคท์ ใช้เครอืข่ายวชิาชพีและชุมชนของท่านในการส่งเสรมิ

สโมสรแก่ลกูจา้งหรอืผูท้ีฝึ่กงานอยูใ่นบรษิทัหรอืองคก์รในชุมชน สมาชกิของศนูยช์ุมชนและกลุ่ม

เยาวชนในวดัวาอาราม

สโมสรในสถานศึกษาควรท�างานร่วมกบัเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาหรืออาจารย์เพื่อหานิสติ

นกัศกึษาทีอ่าจจะสนใจในการเขา้รว่มกบัสโมสรโรทาแรคท์

ส�าหรบัสโมสรในชุมชน ใหต้ดิโปสเตอรไ์วใ้นทีส่าธารณะซึ่งคนหนุ่มสาวมารวมตวักนัเพื่อเรยีนรู ้ 

เล่นกฬีา หรอืพบปะกบัเพื่อนฝงู มอบเอกสารการสง่เสรมิโปรแกรมใหแ้ก่เพื่อนผูร้่วมโครงการใน

ชมุชน และสง่เสรมิโปรแกรมโรทาแรคทผ์า่นสือ่ทางสงัคม

พบปะกบัสมาชกิทีค่าดหวงัเพือ่ตอบค�าถามและยนืยนัความสนใจในการเริม่ตน้สโมสรโรทาแรคท ์

น่ีคอืเวลาทีด่ทีีจ่ะตดัสนิวา่สโมสรใหมจ่ะประชมุกนัเมือ่ใด ทีไ่หน และอยา่งไร (ออนไลน์ พบปะกนั 

หรอืผสมผสานทัง้สองแบบ)

เลือกตั้งเจา้หนา้ที่
สโมสรโรทาแรคท์แต่ละสโมสรจะมนีายก  อุปนายก เลขานุการ เหรญัญิกและคณะกรรมการ 

บรหิาร สโมสรอาจจะแต่งตัง้เจา้หน้าทีเ่พิม่เตมิและก�าหนดบทบาทในขอ้บงัคบัสโมสร เรยีนรูใ้ห้

มากขึน้เกีย่วกบับทบาทของเจา้หน้าทีใ่นคูม่อืเลม่น้ี และหาขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกตัง้เจา้หน้าทีไ่ด้

จากธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคทแ์ละขอ้บงัคบัทีแ่นะน�า

เป็นการดีท่ีได้รู้ 
สโมสรโรตารหีลายๆ สโมสรในภาค

สามารถอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคท์

รว่มกนั โดยสามารถรว่มกนัไดม้าก 

ถงึ 3 สโมสรเพือ่อุปถมัภโ์รทาแรคท์

หน่ึงสโมสร  เมือ่รว่มกนัอุปถมัภแ์ลว้  

จะตอ้งแบง่ปันความรบัผดิชอบ 

ในการสนบัสนุนและเป็นพีเ่ลีย้ง 

โรทาแรคเทอร์
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ท�าใหเ้ป็นทางการ
ต่อไปน้ีเป็นวธิกีารทีจ่ะก่อตัง้สโมสรโรทาแรคท์

l กรอกแบบฟอรม์การรบัรองสโมสรโรทาแรคท์ใหส้มบรูณ์ ยอมรบัธรรมนูญมาตรฐานของ 

สโมสรโรทาแรคท ์ จดัท�าขอ้บงัคบัทีแ่นะน�าใหเ้หมาะสมตามตอ้งการและขอใหส้โมสรโรตารทีี ่

อุปถมัภแ์ละผูว้า่การภาคลงลายมอืชือ่

l สแกนแบบฟอรม์ทีเ่สรจ็สมบรูณ์และสง่ไปทีอ่เีมล rotaract@rotary.org ทา่นสามารถสง่ทาง

โทรสารหรอืสง่ไปรษณยีเ์อกสารตวัจรงิไปทีส่�านักงานโรตารีสากลทีเ่หมาะสมได้

l จ่ายค่าธรรมเนียมการก่อตัง้ 50 เหรยีญโดยเชค็หรอืการโอนเงนิ หรอืการตดิต่อกบัผู้แทน 

การเงิน ส่งหลกัฐานการช�าระเงนิไปพร้อมกบัแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ทางอีเมล 

โทรสาร หรอืส่งไปรษณียไ์ปยงัส�านักงานโรตารีสากลทีเ่หมาะสม สโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ์

เป็นผูช้�าระเงนิเพือ่รบัรองสโมสรโรทาแรคทใ์หม ่ 

ท่านจะได้รบัประกาศนียบตัรการก่อตัง้ (Certificate of Organization) 4-6 สปัดาห์ หลงัจาก 

ทีโ่รตารไีดร้บัแบบฟอรม์ทีก่รอกขอ้มลูครบถว้นของท่านและหลกัฐานการจ่ายเงนิ โรตารจีะอเีมล 

ประกาศนียบัตรถึงนายกสโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์เพื่อให้ลงลายมือชื่อและมอบให้แก่สโมสร 

โรทาแรคทใ์หม่

 

การเฉลิมฉลอง
เมื่อประกาศนียบตัรมาถงึ จงึเป็นเวลาทีจ่ะเฉลมิฉลองสโมสรโรทาแรคทใ์หม่ของท่าน นอกเหนือ

จากการยกย่องการเป็นเพื่อนร่วมโครงการระหว่างสโมสรโรทาแรคทแ์ละสโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ์

แลว้ งานน้ียงัสามารถท�าใหก้ารตดิต่อสมัพนัธ์ระหว่างโรทาแรคเทอร์และภาคโรตารขีองท่านมี

ความแน่นแฟ้นมากขึน้  เชญิโรทาแรคเทอร ์อนิเทอรแ์รคเทอร ์ศษิยเ์ก่า สมาชกิในครอบครวั ฝ่าย

บรหิารของสถาบนัการศกึษาและคณะครู ผูร้่วมโครงการในชุมชน โรแทเรยีนและผูน้�าภาคใหม้า

รว่มงาน

ไม่มงีานแบบพธิมีาตรฐานส�าหรบังานก่อตัง้หรอืสถาปนาสโมสรโรทาแรคท์ พธิรีบัสมาชกิใหม ่

หรอืการยกย่องเจา้หน้าที ่  ท่านสามารถตดัสนิใจว่าจะเฉลมิฉลองในแนวทางทีจ่ะมคีวามหมาย 

แก่สโมสรและชุมชนไดอ้ย่างไร  ท่านสามารถใชป้ระเพณีโรตารโีดยความช่วยเหลอืจากสโมสรที่

อุปถมัภห์รอืก�าหนดประเพณขีองตนขึน้มา  มอบบตัรประจ�าตวัสมาชิกใหแ้ก่สมาชกิสโมสรใหม่

หรอืการยกยอ่งเป็นพเิศษส�าหรบัความมุง่มัน่ของพวกเขา เชน่ เขม็สมาชกิหรอืประกาศนียบตัรที่

จะหาซือ้จากผู้ขายท่ีได้รบัลิขสิทธ์ิจากโรตาร ี และอยา่ลมืแบ่งปันรปูภาพและเรือ่งราวบนสือ่ทาง

สงัคม

เป็นการดีท่ีได้รู้ 
คณุไมจ่�าเป็นตอ้งรอประกาศนียบตัร

รบัรองอยา่งเป็นทางการใหม้าถงึก่อน

ทีจ่ะเริม่กจิกรรมของสโมสร แมแ้ต่

ก่อนทีจ่ะไดร้บัประกาศนียบตัรสมาชกิ

ของสโมสรโรทาแรคทใ์หม ่ดว้ยความ

สนบัสนุนของสโมสรโรตารอุีปถมัภ์

สามารถประชมุจดัการและปฏบิตังิาน

ในชมุชนได้
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เช่ือมโยงกบัโรตารี
ให้โรตารรีู้ว่าสโมสรของท่านมคีวามกระตือรอืร้น  โดยการรายงานข้อมูลข่าวสารของสโมสร 

และสมาชกิภาพ  นายกสโมสรโรทาแรคท์ต้องปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเมื่อมกีารเปลี่ยน 

แปลงหรอืยนืยนัตามบนัทกึขอ้มูลของโรตารภีายในวนัที่ 30 มถุินายนของทุกปีผ่านเพจ Club 

Administration ที ่My Rotary หากสโมสรของทา่นมทีีป่รกึษา ทา่นตอ้งรายงานชือ่และรายละเอยีด

การตดิต่อของทีป่รกึษาทกุปี

จดัใหโ้รตารไีดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบัสโมสร เพือ่ท�าใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูการตดิต่อของท่าน 

ไดถู้กบนัทกึไวใ้นท�าเนียบโรทาแรคทท์ัว่โลกอยา่งถูกตอ้ง  สโมสรจะไดร้บัขา่วสารล่าสดุเกีย่วกบั 

โรทาแรคท์และการประชุม Rotaract Preconvention รวมทัง้มสีทิธเิขา้ถึงเครื่องมอืในระบบ

ออนไลน์และทรพัยากรต่างๆ ของโรตารี

สโมสรทีไ่มร่ายงานขอ้มลูสโมสรนานตดิต่อกนัสองปีจะถกูยบุเลกิ



สโมสรโรตารีที่อปุถมัภ์

ที่ปรึกษาโรทาแรคท์

วิธกีารที่ผู้อปุถมัภ์และ 

ที่ปรึกษาจะสามารถสนับสนุน

สโมสรโรทาแรคท์

ผูอุ้ปถมัภแ์ละ
ทีป่รึกษาโรตารี

สโมสรโรตารีทีอุ่ปถมัภ์
ในขณะน้ีที่เป็นสโมสรอย่างเป็นทางการแล้ว โรทาแรคเทอร์สามารถตดัสนิใจว่าจะประชุม จดั

โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์และกจิกรรมต่างๆ รวมทัง้จดัการการเงนิของตนอย่างไร  แต่การเป็น

หุน้สว่นรว่มกนัระหวา่งโรทาแรคทแ์ละสโมสรโรตารจีะยงัคงมคีวามส�าคญัต่อทัง้สองสโมสรในการ 

ที่จะเตบิโตและประสบความส�าเรจ็ จดัการประชุมร่วมเพื่อการวางแผน มอบหมายให้สมาชกิ 

โรตารีเป็นพี่เลี้ยงและหาที่ปรึกษาที่มีความกระตือรือร้นซึ่งจะสามารถติดต่อกับโรตารีและ 

โรทาแรคทไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

สโมสรโรตารสีามารถเป็นหุน้สว่นกบัสโมสรอื่นในภาคเพือ่ร่วมกนัอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคทห์น่ึง

สโมสร สโมสรโรตารมีากถงึสามสโมสรสามารถอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคทห์น่ึงสโมสรรว่มกนั  เมือ่

สโมสรร่วมกนัอุปถมัภจ์ะแบ่งปันหน้าทีร่บัผดิชอบในการสนับสนุนและเป็นพีเ่ลีย้งโรทาแรคเทอร์

และท�าใหก้ารตดิต่อเชือ่มโยงของโรตารใีนทอ้งถิน่มคีวามแน่นแฟ้น

สโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภค์วรจะตัง้งบประมาณเพือ่ชว่ยผูน้�าสโมสรโรทาแรคทใ์หเ้ขา้รว่มการประชุม

อบรมต่างๆ ของภาคทีจ่�าเป็นทกุการประชมุ

ทีป่รึกษาโรทาแรคท์
ที่ปรกึษาโรทาแรคท์ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้ตดิต่อส�าหรบัสโมสรโรทาแรคท์ สนับสนุนการ

ด�าเนินงานประจ�าวนัของสโมสรโรทาแรคท ์ ท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานเบือ้งตน้กบัสโมสรโรตาร ี

ทีอุ่ปถมัภ์ และเชื่อมโยงโรทาแรคเทอรใ์หม้โีอกาสในการเป็นผูน้�าและการบ�าเพญ็ประโยชน์และ

ทรพัยากรโรตารี

ทีป่รกึษาสามารถเป็นโรแทเรยีนในสโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ์ ผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืครูอาจารย ์

บดิามารดาหรอือาสาสมคัรในชุมชน  อดตีสมาชกิโรทาแรคทย์งัสามารถเป็นทีป่รกึษาทีย่อดเยีย่ม 

แมว้่าจะรายงานชื่อทีป่รกึษาไดเ้พยีงหน่ึงคนส�าหรบัสโมสรโรทาแรคทแ์ต่ละสโมสร แต่โรทาแรค- 

เทอรจ์ะไดร้บัประโยชน์จากการมทีีป่รกึษาหลายๆ คน ซึง่จะสามารถชว่ยเป็นพีเ่ลีย้งและสนบัสนุน

สโมสร

สโมสรโรทาแรคทใ์นมหาวทิยาลยัตอ้งมทีีป่รกึษาเป็นอาจารย ์ ซึง่จะท�าใหม้ัน่ใจว่าสโมสรด�าเนิน 

กจิกรรมดว้ยความรว่มมอือยา่งเตม็ทีก่บัมหาวทิยาลยั 

วิธีการทีผู่อุ้ปถมัภแ์ละทีป่รึกษา
จะสามารถสนบัสนุนสโมสรโรทาแรคท์
แมว้า่กจิกรรมของโรทาแรคทจ์ะแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมในทอ้งถิน่ การสนบัสนุนจากสโมสร 

อุปถมัภ์และที่ปรกึษาสามารถจะเป็นสากล  ต่อไปน้ีเป็นวธิกีารที่ท่านสามารถช่วยให้สโมสร 

โรทาแรคทป์ระสบความส�าเรจ็ได้
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อ�านวยความสะดวก (ส�าหรับที่ปรึกษา)
l เข้าร่วมประชุมรวมทัง้การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรทาแรคท์ และท�าหน้าที่เป็นผู ้

ประสานงานระหวา่งสโมสรโรตารกีบัโรทาแรคเทอร ์

l ใหค้�าแนะน�าในระหวา่งการเลอืกตัง้เจา้หน้าที่

l ชว่ยเกบ็รกัษาบนัทกึทีถ่กูตอ้งของสโมสรและจดัการเงนิทนุของสโมสร

l ท�าใหม้ัน่ใจวา่นายกสโมสรจดัสง่ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัของสโมสรและสมาชกิใหแ้ก่โรตารทีกุปี

l ช่วยประสานปฏิทนิงานกิจกรรมของสโมสรโรทาแรคท์กบัก�าหนดการต่างๆ ของสโมสร 

โรตาร ีหรอืมหาวทิยาลยั 

เป็นพ่ีเล้ียงและให้แรงจูงใจ
l สรา้งสรรค์โอกาสในการเป็นพีเ่ลี้ยงและการพฒันาวชิาชพี ซึ่งเป็นการจบัคู่สมาชกิสโมสร 

โรตารกีบัโรทาแรคเทอรต์ามความสนใจ แนวทางการอาชพีหรอืความช�านาญ

l ใหค้�าแนะน�าและความเชีย่วชาญในระหวา่งการวางแผนและด�าเนินโครงการ

l ใหส้มาชกิโรทาแรคทม์สีว่นรว่มในการประชุมของสโมสรโรตารแีละงานกจิกรรมในวธิกีารทีม่ ี

ความหมาย ซึง่จะจงูใจใหพ้วกเขาอยากเขา้รว่มในโรตารตี่อไปในอนาคต

l สง่เสรมิใหส้รา้งสโมสรทีม่คีวามเขม้แขง็ ยดืหยุน่และมนีวตักรรมเพือ่สนบัสนุนแผนกลยทุธ์

ของโรตารี

เรียนรู้ ไปด้วยกนั
l เชญิโรทาแรคเทอรม์ารว่มประชมุใหญ่ประจ�าปีของภาคและเขา้รว่มงานอบรมโรทาแรคทข์อง

ภาค

l ส�าหรบัสโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ ์ควรจา่ยเงนิใหแ้ละสง่เสรมิใหเ้จา้หน้าที ่กรรมการบรหิาร และ

ประธานคณะกรรมการของสโมสรโรทาแรคทเ์ขา้ร่วมงานอบรมต่างๆ เพื่อแบ่งปันความคดิ

เหน็และเป็นเครอืขา่ยกบัผูน้�าโรทาแรคทแ์ละโรตารี

l พูดคุยกับผู้น�าโรทาแรคท์เพื่อเรียนรู้ว่าพวกเขาใช้กลยุทธ์ใดในการส่งเสริมโปรแกรม 

โรทาแรคท ์อบรมผูน้�าใหมแ่ละชว่ยใหส้โมสรเตบิโต

l เขา้ร่วมการประชุม Rotaract Preconvention ประจ�าปีเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ เรยีนรู ้

จากผูบ้รรยายและสง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัเป็นสากลระหวา่งโรทาแรคทก์บัโรตารี

เป็นเพ่ือนร่วมบ�าเพญ็ประโยชน์
l เป็นอาสาสมคัรในโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรโรทาแรคท ์ และเชญิโรทาแรคเทอร์

ใหเ้ขา้รว่มในโครงการและงานหาทนุของสโมสรของทา่น

l พัฒนาโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกันตามความเข้มแข็งของแต่ละสโมสรและให ้

โรทาแรคเทอรม์โีอกาสเป็นผูน้�า

l ท�าใหส้โมสรโรทาแรคท์มสี่วนร่วมในโครงการ Global Grant ของท่าน  เพื่อใหพ้วกเขามี

ประสบการณ์ในการท�าโครงการระหวา่งประเทศขนาดใหญ่

l ชว่ยสโมสรโรทาแรคทใ์นการพฒันากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ทีย่ ัง่ยนืซึง่สอดคลอ้งกบัเรือ่งที่

เน้นความส�าคญั (Areas of Focus) ของโรตาร ี 

l ชีแ้นะสมาชกิเกีย่วกบักลยุทธเ์พื่อการพฒันาเพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการดา้นการเงนิ  

ลอจสิตกิส ์และอุปกรณ์ส�าหรบัโครงการและกจิกรรมต่างๆ
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ส่งเสริมโปรแกรมโรทาแรคท์
l ยกยอ่งความส�าเรจ็ของโรทาแรคเทอรใ์นการประชมุสโมสรหรอืงานกจิกรรมของสโมสร

l ส่งเสรมิให้สโมสรท�างานเพื่อได้รบัการประกาศเกียรติคุณโรตารีส�าหรบัสโมสรโรทา- 

แรคท ์ (Rotary Citation for Rotaract Clubs) และเสนอโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่

ขอรบั Rotaract Outstanding Project Award 

l เฉลมิฉลองสปัดาหโ์รทาแรคทโ์ลก (World Rotaract Week) ในเดอืนมนีาคมทกุปี ดว้ยการท�า

โครงการหรอืกจิกรรมรว่มกนั

l แบ่งปันว่าโรทาแรคท์ได้ท�าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดใีนชุมชนอย่างไรในระหว่าง

เดอืนแหง่การบรกิารเยาวชน (Youth Service Month) ในเดอืนพฤษภาคม

l เผยแพร่โปรแกรมโรทาแรคทใ์นชุมชนและช่วยใหส้โมสรพฒันาเอกสารการเผยแพร่โดยใช้

เอกสารตน้แบบที ่Brand Center (template) และปรบัใหเ้หมาะกบัสโมสร 

ท�าให้สายสมัพันธข์องโรตารีแน่นแฟ้น
l สง่เสรมิโรทาแรคเทอรใ์หท้�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งแก่อนิเทอรแ์รคเทอรห์รอืเป็นอาสาสมคัรในงาน

กจิกรรมไรลา

l วางแผนการแลกเปลี่ยนบรกิารชนรุ่นใหม่ (New Generation Service Exchange) ซึ่งให ้

โอกาสแก่โรทาแรคเทอรใ์นการควบรวมเป้าหมายดา้นวชิาชพีกบัโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์

ในประเทศอืน่

l สง่เสรมิใหโ้รทาแรคเทอรส์มคัรขอรบัทนุการศกึษาหรอืทนุสนัตภิาพโรตารี

l เชิญโรทาแรคเทอร์ให้เข้าร่วมสโมสรโรตารีของท่านในขณะที่ยงัคงเป็นสมาชิกสโมสร 

โรทาแรคทข์องตนอยู่
เป็นการดีท่ีได้รู้ 
นายกสโมสรโรทาแรคทต์อ้งปรบัปรงุ

ขอ้มลูสโมสรใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอเมือ่มี

การเปลีย่นแปลงใดๆ รวมทัง้ทีป่รกึษา

โรทาแรคท ์และตอ้งยนืยนัในบนัทกึ

ของโรตารกี่อนวนัที ่30 มถุินายน

ของทกุปี แมว้า่ทีป่รกึษาจะท�าหน้าที่

หลายๆ ปีกต็าม คณุตอ้งสง่ขอ้มลูน้ี 

ทกุปีผา่นเพจ Club Administration  

ที ่My Rotary



ธรรมนูญและข้อบงัคับ

บทบาทและหน้าที่รับผดิชอบ

ของการเป็นผู้น�า

การประชุมสโมสร

การท�าให้สมาชิกมส่ีวนร่วม

และการรักษาสมาชิก

การสรา้งสโมสร
ทีป่ระสบความส�าเร็จ

พืน้ฐานทีแ่ขง็แรงจะช่วยใหส้โมสรเตบิโตและมปีระสทิธภิาพ เอกสารธรรมนูญทีโ่ปร่งใสบทบาท

การเป็นผูน้�าทีช่ดัเจน การประชุมสโมสรทีม่กีารจดัการอย่างดแีละกลยุทธใ์นการท�าใหส้มาชกิมี

สว่นรว่มจะท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่สโมสรของทา่นจะประสบความส�าเรจ็ในปีทีจ่ะมาถงึ 

ธรรมนูญและขอ้บงัคบั
สโมสรโรทาแรคท์ทุกสโมสรต้องมธีรรมนูญและขอ้บงัคบัของสโมสร  เอกสารเหล่าน้ีจะก�าหนด

โครงสรา้งและช่วยสโมสรในการบรหิารงานตามนโยบายและวธิปีฏบิตัขิองโรตารสีากล  สโมสร 

โรทาแรคท์ทุกสโมสรจะต้องรบัธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์มาใชโ้ดยอตัโนมตั ิ

รวมทัง้การเปลีย่นแปลงต่างๆ โดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล  ขอ้บงัคบัสโมสรเป็นส่วน

เสรมิของธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์และก�าหนดขอ้ปฏบิตัิตามปกติของสโมสร  

ทา่นสามารถปรบัเปลีย่นข้อบงัคบัท่ีแนะน�าของสโมสรโรทาแรคทไ์ด ้ หรอือาจจะสรา้งขอ้บงัคบั

ของสโมสรเองตราบเท่าทีไ่ม่ขดัแยง้กบัธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์และประมวล

นโยบายของโรตารี

บทบาทและหนา้ทีร่บัผิดชอบของการเป็นผูน้�า
ทมีงานของผูน้�าทีเ่ขม้แขง็จะสามารถช่วยสโมสรโรทาแรคท์ใหห้าและรกัษาสมาชกิ หาทุนและ 

ด�าเนินโครงการทีป่ระสบความส�าเรจ็ได ้  กรรมการบรหิารของสโมสรควรจะมคีวามคุน้เคยกบั

เอกสารธรรมนูญของสโมสรโรทาแรคท ์  นอกจากน้ี เจา้หน้าทีร่บัเลอืกของสโมสรโรทาแรคทต์อ้ง

เขา้รว่มในการอบรมผูน้�าซึง่จดัโดยภาค

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรหิารท�าหน้าทีเ่ป็นองคบ์รหิารของสโมสรโรทาแรคท ์ ซึง่รวมถงึนายก นายกเพิง่

ผา่นพน้ อุปนายก เลขานุการ เหรญัญกิและเจา้หน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีส่โมสรตดัสนิใจวา่มคีวามจ�าเป็น  

หน้าทีข่องเจา้หน้าทีแ่ละบทบาทเพิม่เตมิควรจะถูกก�าหนดเอาไวใ้นขอ้บงัคบัสโมสร  โรแทเรยีน

และอาจารยท์ีป่รกึษาควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างสม�่าเสมอเพื่อใหค้�าแนะน�า  

สมาชกิสโมสรโรตารอีาจจะเขา้ร่วมการประชุมเหล่าน้ีในฐานะผู้สงัเกตการณ์  คณะกรรมการ 

บรหิารควรจะประชมุอยา่งสม�่าเสมอและรายงานการปฏบิตังิานในการประชมุสโมสรครัง้ต่อไป
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ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบรหิารจะทบทวนและอนุมตัโิครงการบ�าเพญ็ประโยชน์

และแผนงานของสโมสร ท�าใหม้ัน่ใจในความมัน่คงทางการเงนิของสโมสรและมอบหมายหน้าที ่

รบัผดิชอบ  เมือ่สิน้ปีโรตาร ี คณะกรรมการบรหิารจะจดัเตรยีมรายงานฉบบัสดุทา้ยซึง่อธบิายถงึ

งานหลกัทีด่�าเนินการมาเมือ่ 12 เดอืนก่อน  ควรสง่ส�าเนารายงานใหแ้ก่สโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ์

คณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคต้องจดัประชุมใหเ้จา้หน้าทีโ่รทาแรคท์รบัเลอืกทุกคน ซึ่งรวมถงึ 

กรรมการบรหิารและประธานคณะกรรมการ  เราสนับสนุนใหส้โมสรโรตารทีี่อุปถมัภ์จดัท�างบ

ประมาณเพือ่ช่วยผูน้�าใหเ้ขา้ร่วมการประชุมอบรมทีจ่�าเป็นทุกการประชุม  การอบรมอาจจะแตก

ต่างกนัไปในแต่ละภาค  บางครัง้ผูน้�าโรทาแรคทเ์ขา้ร่วมไปพรอ้มๆ กบัโรแทเรยีนในการประชุม

อบรมเจ้าหน้าที่โรตารภีาค หรอืคณะกรรมการภาคอาจจะจดัการอบรมเฉพาะผูน้�าโรทาแรคท์

แยกต่างหาก  ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการอบรมและการประชุมในบทการประชุมและงานกจิกรรม

ระหวา่งประเทศ (Meetings and International Events) 

นายก
บทบาทหน้าทีห่ลกัของนายก คอื เป็นผูน้�าสโมสรและเป็นประธานในการประชุมสโมสรและคณะ 

กรรมการบรหิารทุกครัง้  นายกยงัควรจะใหแ้รงจูงใจ ใหแ้รงบนัดาลใจและใหค้�าแนะน�าแก่คณะ

กรรมการสโมสรเพื่อท�าใหม้ัน่ใจว่าโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์และกจิกรรมการพฒันาผูน้�าและ

วชิาชพีของสโมสรจะประสบความส�าเรจ็

หน้าทีร่บัผดิชอบ

l จดัการประชุมสโมสรทีม่รีายละเอยีดวาระการประชุมทีใ่หเ้วลาเพยีงพอต่อการรายงานของ

เจา้หน้าทีแ่ละคณะกรรมการต่างๆ

l เป็นประธานการประชมุของคณะกรรมการบรหิาร

l แต่งตัง้คณะกรรมการหลกัและคณะกรรมการพเิศษตามมตเิหน็ชอบของกรรมการบรหิาร 

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 สือ่สารและรว่มมอืกบัโรแทเรยีนทีป่รกึษา สมาชกิสโมสรโรตาร ีและเจา้หน้าทีโ่รทาแรคทภ์าค

ในสโมสรซึง่สงักดัมหาวทิยาลยั  นายกควรจะหารอืกบัอาจารยท์ีป่รกึษาดว้ย

l ปรบัปรุงขอ้มลูของสโมสรและสมาชกิใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปีภายในวนัที ่ 30 มถุินายน ผา่นเพจ  

Club Administration ที ่My Rotary

ปรบัปรงุข้อมลูของสโมสร 

และสมาชิกให้เป็นปัจจบุนั
นายกสโมสรโรทาแรคทต์อ้ง 

ปรบัปรงุขอ้มลูเมือ่ใดกต็ามทีม่ ี

การเปลีย่นแปลงและยนืยนัขอ้มลู

ภายใน 30 มถุินายนของทกุปีผา่น 

เพจ Club Administration ที ่ 

My Rotary ซึง่จะท�าใหโ้รตารรีูว้า่

สโมสรของทา่นยงัด�าเนินงาน  

ยนืยนัวา่ขอ้มลูการตดิต่อของทา่น 

ตาม Worldwide Rotaract Directory 

ถกูตอ้ง และท�าใหม้ัน่ใจวา่สโมสร

ของทา่นไดร้บัขา่วสารโรทาแรคท ์

กจิกรรมก่อนการประชมุใหญ่ประจ�า

ปีของโรตารแีละทรพัยากรต่างๆ อยู่

เสมอ



คูม่อืโรทาแรคท ์ 13

อปุนายก
บทบาทหลกัของอุปนายกคอืสนับสนุนนายก บางสโมสรอาจจะเลอืกใหน้ายกรบัเลอืกท�าหน้าที่

เป็นอุปนายก

หน้าทีร่บัผดิชอบทีเ่สนอแนะ

l เป็นประธานในการประชมุเมือ่นายกไมอ่ยู่

l ท�าหน้าทีก่รรมการบรหิารและกรรมการโดยต�าแหน่งของคณะกรรมการทกุชดุ

l จดัการมอบหมายงานพเิศษตามทีไ่ดร้บัการแนะน�าจากนายก

l รูเ้รือ่งเป้าหมายและกจิกรรมของสโมสรอยูเ่สมอ

l ท�าหน้าทีเ่ป็นนายกหากต�าแหน่งวา่งลง

เลขานุการ
หน้าทีร่บัผดิชอบหลกัของเลขานุการคอื ชว่ยใหส้โมสรด�าเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ เลขานุการ

ควรจะเป็นคนทีจ่ดัการไดด้แีละมทีกัษะในการสือ่สารทีด่ี

หน้าทีร่บัผดิชอบทีเ่สนอแนะ

l เกบ็รกัษาบนัทกึของสโมสร รวมทัง้สมาชกิภาพ การแต่งตัง้คณะกรรมการ การเขา้ประชุม  

การจา่ยคา่บ�ารงุและเอกสารส�าคญัของสโมสร เชน่ ประกาศนียบตัรการก่อตัง้ (Certificate of 

Organization) ของสโมสร งบประมาณและรายงานต่างๆ 

l แจง้ใหส้มาชกิสโมสรอุปถมัภท์ราบถงึสมาชกิโรทาแรคทท์ีม่คีวามสนใจในการเขา้รว่มสโมสร

โรตาร ีไมว่า่จะเป็นโรทาแรคเทอรใ์นปัจจบุนั หรอืหลงัออกจากโรทาแรคทแ์ลว้

l ให้ข้อมูลของสโมสรและสมาชิกแก่นายกเพื่อปรบัข้อมูลประจ�าปีให้เป็นปัจจุบนัตามข้อ

ก�าหนดแก่โรตารี

l จดบนัทกึการประชุมทีเ่ป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และการปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร

อยา่งชดัเจนและกระชบัในการประชมุทกุครัง้ของสโมสร

เหรัญญิก
เหรญัญกิดแูลกองทนุทัง้หมดและเกบ็รกัษาบนัทกึการเงนิทีถ่กูตอ้ง ท�าใหม้ัน่ใจวา่มกีารด�าเนินการ

ทางการเงนิอยา่งโปรง่ใสและตอบค�าถามจากสมาชกิสโมสรและสโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ ์ เหรญัญกิ

ควรจะเป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบและใสใ่จในรายละเอยีด

หน้าทีร่บัผดิชอบเสนอแนะ

l เป็นประธานคณะกรรมการการเงนิ

l เกบ็คา่บ�ารงุสมาชกิ

l จดัการการเงนิทีเ่กบ็จากคา่บ�ารงุและรายไดจ้ากโครงการหาทนุทัง้หมด

l จา่ยใบแจง้หน้ีสโมสรและเบกิจา่ยเงนิคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ของสโมสร

l จดัเตรยีมและบรหิารงบประมาณ

l เตรยีมรายงานประจ�าเดอืนทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัการเงนิและคา่ใชจ้่ายของสโมสรอยา่งถูก

ตอ้ง
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l ท�าใหม้ัน่ใจวา่สโมสรท�าตามขอ้ก�าหนดในการรายงานการเงนิแก่รฐับาล

l เตรียมและแจกจ่ายรายงานสิ้นปีแก่สมาชิกสโมสรและเหรญัญิกรบัเลือก  รายงานของ

เหรญัญกิจะเป็นสว่นหน่ึงของบนัทกึทีถ่าวรของสโมสร

นายกเพ่ิงผ่านพ้น
นายกเพิง่ผา่นพน้ของสโมสรสามารถใหค้วามคดิเหน็และมมุมองทีม่ปีระโยชน์ในการวางแผนงาน

กจิกรรมสโมสร  สามารถชว่ยในเรือ่งโครงการพเิศษและใหก้ารสนบัสนุนแก่คณะกรรมการบรหิาร

และสมาชกิสโมสร

คณะกรรมการสโมสร
คณะกรรมการช่วยให้สโมสรด�าเนินกิจกรรมและโครงการได้  ด้วยความเห็นชอบของคณะ 

กรรมการบรหิาร  นายกสโมสรแต่งตัง้คณะกรรมการประจ�า เช่น บรกิารสโมสร บรกิารชุมชน  

บรกิารระหว่างประเทศ การพฒันาวชิาชพีและการเงนิ รวมทัง้คณะกรรมการอื่นๆ ตามความ 

จ�าเป็น  ขอ้บงัคบัสโมสรควรจะก�าหนดอยา่งชดัเจนถงึหน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการสโมสร

ทกุชดุ   

คณะกรรมการควรจะแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัแผนงานและกจิกรรมอยา่งสม�่าเสมอ  คณะ

กรรมการอาจจะแบง่ออกเป็นคณะอนุกรรมการเพือ่ด�าเนินงานใหป้ระสบความส�าเรจ็ กจิกรรมและ 

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ของคณะกรรมการทุกชุดต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร ดงันัน้ 

คณะกรรมการตอ้งแบง่ปันแผนงานกบันายกสโมสร

การประชมุสโมสร
สโมสรโรทาแรคทส์ามารถตดัสนิใจเองวา่จะมกีารประชมุทีไ่หน เมือ่ใด และอยา่งไร  คอืจะเป็นการ

ประชุมแบบพบปะกนั ออนไลน์ หรอืรวมกนั  ท่านควรจะประชุมกบัสโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ์อย่าง

น้อยปีละหน่ึงครัง้  แต่สามารถตดัสนิใจรว่มกนัวา่จะประชุมกนับ่อยเพยีงใด หรอืเมือ่ใดจะเขา้รว่ม

ประชมุของอกีฝ่ายหน่ึง

พจิารณาแต่งตัง้ประธานในทีป่ระชุมเพื่อจดัโปรแกรมของแต่ละการประชุม และเสนอใหส้มาชกิ

แต่ละคนท�าหน้าทีใ่นแต่ละครัง้เป็นผูจ้ดัประชมุและอ�านวยการในการประชมุ  การใหส้มาชกิมสีว่น

ร่วมในการวางแผนงาน ท�าใหม้ัน่ใจไดว้่าการประชุมของสโมสรจะน่าสนใจและมคีวามเกีย่วขอ้ง 

กบัทกุคน สโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภส์ามารถเป็นแหลง่ความคดิเหน็เกีย่วกบัโปรแกรมทีด่ี

เชญิผูเ้ชี่ยวชาญจากชุมชนหรอืมหาวทิยาลยั ผูน้�าทางธุรกจิ หรอืแขกรบัเชญิจากต่างประเทศ

ให้มาบรรยายในการประชุม  พจิารณาเดนิทางไปยงับรษิัทห้างร้านในท้องถิ่น องค์กรชุมชน

หรอืแหลง่วฒันธรรมต่างๆ ใชก้ารประชมุเพือ่ใหส้มาชกิไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบั 

โครงการของสโมสรหรอืความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ของโรตารี

เป็นการดีท่ีได้รู้
สโมสรโรทาแรคทอ์าจจะแกไ้ข 

ข้อบงัคบัท่ีแนะน�าของสโมสร 

โรทาแรคท ์ตราบเทา่ทีก่าร

เปลีย่นแปลงไมข่ดัแยง้กบัธรรมนูญ

มาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์

และประมวลนโยบายของโรตารี 

และไดร้บัความเหน็ชอบจากสโมสร

โรตารอุีปถมัภ์
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วาระการประชุม
การด�าเนินการประชุมตามวาระเป็นวธิดีทีีสุ่ดทีจ่ะท�าใหม้ัน่ใจว่า เป็นการใชเ้วลาของทุกคนอย่าง

มปีระสทิธภิาพ วาระการประชมุของทา่นอาจจะประกอบดว้ย

1. เวลาส�าหรบัการสงัสรรคก์่อนการประชมุ

2. การแนะน�าแขกทีม่าเยอืนและสมาชกิใหมข่องสโมสร

3. ประกาศและเตอืนความจ�า

4. รายงานของคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการต่างๆ

5. การน�าเสนอโปรแกรม

6. การปิดประชมุ

7. ปิดประชมุ

การท�าใหส้มาชิกมีส่วนร่วมและการรกัษาสมาชิก

การหาสมาชิก
กลยุทธ์หรอืแผนสมาชกิภาพสามารถช่วยสโมสรก�าหนดเป้าหมายทีส่มเหตุสมผลในการหาและ

รกัษาสมาชกิสโมสร  ท่านสามารถหาดคูวามคดิเหน็จากเอกสารการท�าให้สมาชิกภาพมีความ

เข้มแขง็: สร้างแผนสมาชิกภาพของท่าน

เหตุผลส�าคญัทีส่ดุสองขอ้ซึง่ผูค้นเขา้มารว่มในโปรแกรมโรทาแรคทก์ค็อื การพบปะกบัผูค้นใหม่ๆ   

และการมสีว่นรว่มในชุมชน  มติรสหายมากมายของท่านอาจจะก�าลงัแสวงหาสิง่เดยีวกนัน้ี  เชญิ 

พวกเขาใหม้าช่วยในโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ ร่วมงานราตรกีารเป็นเครอืข่ายหรอืเขา้ร่วมใน

การพบปะสงัสรรคข์องสโมสรเพือ่ใหม้ปีระสบการณ์ในโปรแกรมโรทาแรคทด์ว้ยตนเอง  พจิารณา

บุคคลทีม่ศีกัยภาพในการเป็นสมาชกิเหลา่น้ี

l เพือ่น

l ญาติ

l เพือ่นรว่มชัน้เรยีนหรอืเพือ่นรว่มงาน

l อนิเทอรแ์รคเทอร ์ผูร้ว่มโปรแกรมไรลา่ และนกัเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่น

ต่อไปน้ีเป็นวธิกีารทีท่า่นสามารถเผยแพรส่โมสรและโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ของสโมสร

l พฒันาเวบ็ไซตห์รอืบลอ็คของสโมสรทีซ่ึง่สมาชกิทีค่าดหวงัสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัโครงการ

ของสโมสรและวธิทีีจ่ะเขา้มสีว่นรว่มในสโมสร  ส�าหรบัสโมสรในมหาวทิยาลยั ขอใหเ้ชือ่มโยง

ลิง้คข์องสโมสรกบัเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั

l ใชส้ื่อทางสงัคมเพื่อแบ่งปันขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัของการประชุม งานกจิกรรมและโครงการ 

ของสโมสร

l เตรยีมจดัแสดงรปูภาพหรอืฉายวดิโีอเกีย่วกบักจิกรรมของสโมสรในงานของชมุชน มอบบตัร

สง่เสรมิโปรแกรมใหแ้ก่สมาชกิทีค่าดหวงัรวมทัง้แผน่พบั เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถตดิต่อท่าน

ได้

l ท�าการตลาดเกีย่วกบัสโมสรในฐานะทีเ่ป็นองคก์รผูน้�าและพฒันาวชิาชพี ซึง่สมาชกิสามารถ 

บรรลุเป้าหมายและพฒันาทกัษะความช�านาญใหม่ๆ

l ตพีมิพก์จิกรรมของสโมสรในหนงัสอืพมิพข์องมหาวทิยาลยั หรอืสือ่ในทอ้งถิน่อืน่ๆ

เป็นการดีท่ีได้รู้
Brand Center ของโรตารมีเีอกสาร

การสง่เสรมิทีส่ามารถจดัท�าตามความ

เหมาะสมและมสีสีนัสวยงามเพือ่ชว่ย

ในการสง่เสรมิสโมสร สรา้งสรรคก์ารด์

เพือ่การสง่เสรมิแบบสองหน้า แผน่

โปสเตอรแ์ละโลโกข้องสโมสรเอง  

หรอืดาวน์โหลดตน้แบบแบนเนอรแ์ละ

อืน่ๆ อกีมาก
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l จดัเตรยีมนิทรรศการโรทาแรคท์ที่ห้องสมุดในท้องถิน่ ร้านกาแฟ ศูนย์บรกิารชุมชน หรอื 

สถานทีอ่ืน่ๆ ซึง่คนหนุ่มสาวมาอยูร่วมกนั จะท�าใหก้ารหาสโมสรเป็นไปไดโ้ดยงา่ย

การให้พลังแก่สมาชิกใหม่
ควรเขา้ใจถงึแรงจงูใจในการเขา้รว่มโปรแกรมโรทาแรคทข์องสมาชกิ พวกเขาตอ้งการท�าใหโ้ลกน้ี

น่าอยูย่ ิง่ขึน้? หรอืพฒันาทกัษะการเป็นผูน้�า? หรอืขยายขอบเขตการมมีติรสหาย? หรอืเชือ่มโยง

สมาชกิกบักจิกรรมและโอกาสต่างๆ ทีจ่ะช่วยใหพ้วกเขาบรรลุเป้าหมายส่วนตวัในขณะเดยีวกนั

กบัทีท่�าใหส้โมสรมคีวามเขม้แขง็

ขอ้คดิเหน็อืน่ๆ

l ตอ้นรบัและเฉลมิฉลองสมาชกิใหมใ่นการประชมุหรอืงานกจิกรรมพเิศษ

l พฒันาโปรแกรมการปฐมนิเทศซึง่ท�าใหส้มาชกิใหม่มสีว่นร่วม และท�าใหพ้วกเขามคีวามคุน้

ชนิกบัสโมสรและครอบครวัโรตารี

l ขอใหโ้รทาแรคเทอรท์ีม่ปีระสบการณ์เป็นพีเ่ลีย้งสมาชกิใหม่และท�าใหพ้วกเขารูส้กึว่าไดร้บั

การตอ้นรบั

l ตดิตามสมาชกิใหมท่ีข่าดประชมุ

l ส่งเสรมิให้สมาชิกใหม่เชิญเพื่อนและสมาชิกในครอบครวัเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ

บ�าเพญ็ประโยชน์ของสโมสร

ท�าให้สมาชิกปัจจุบนัมส่ีวนร่วม
การรกัษาสมาชกิสโมสรมคีวามส�าคญัมากพอๆ กบัการหาสมาชกิใหม่ หมัน่มอบประสบการณ์ที่

ท�าใหส้มาชกิสนใจในโรทาแรคท ์กลยทุธท์ีป่ระสบความส�าเรจ็มอีาทิ

l ยกยอ่งสมาชกิในความส�าเรจ็ของพวกเขา

l ท�าใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในโครงการและกจิกรรมของสโมสร

l สง่เสรมิใหโ้รทาแรคเทอรม์สีว่นร่วมในโปรแกรมอนิเทอรแ์รคท ์ การแลกเปลีย่นเยาวชนของ

โรตาร ีไรลาและโอกาสอืน่ๆ ของโรตารใีนพืน้ทีข่องทา่น

l สนบัสนุนใหส้มาชกิมบีทบาทผูน้�า

l สง่ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปัจจบุนัทางอเีมลทกุเดอืน

l สอบถามความคดิเหน็ของสมาชกิเกี่ยวกบัการประชุมสโมสร กจิกรรมและโปรแกรมต่างๆ 

อยา่งสม�่าเสมอ

ค�าแนะน�าของสโมสรโรตารี
สโมสรโรตารอุีปถมัภร์ูถ้งึความส�าคญั

ชองสมาชกิภาพทีเ่ขม้แขง็และมกัจะ

พบกบัความทา้ทายมากมายเหมอืนๆ  

กบัทีส่โมสรของคณุก�าลงัเผชญิอยู ่

ควรขอค�าแนะน�าและทรพัยากรใน 

การสรรหาและรกัษาสมาชกิ  โรตารี

จดัใหม้กีลยทุธใ์นการพฒันาสมาชกิ

ภาพมากมายรวมทัง้ทรพัยากรที่

สโมสรโรทาแรคทส์ามารถใชไ้ดด้ว้ย



การบ�าเพญ็ประโยชนที์ย่ ัง่ยนื
และมีนวตักรรม

สโมสรโรทาแรคทจ์ะตอ้งท�าโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์อยา่งน้อยสองโครงการในแต่ละปี โครงการ

หน่ึงตอบสนองความตอ้งการชมุชนทอ้งถิน่และอกีโครงการหน่ึงชว่ยชมุชนทัว่โลก  โครงการเหลา่

น้ีเป็นแนวทางอนัยอดเยีย่มส�าหรบัสโมสรโรทาแรคทท์ีจ่ะมสีว่นรว่มในชมุชนของตน ตดิต่อเชือ่ม

โยงกบัผูใ้หญ่ในวยัหนุ่มสาวทัว่โลกและดงึดดูความสนใจสมาชกิใหม่

การวางแผนโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์
ท�าให้เกดิผลกระทบอนัยัง่ยนืโดยการเลอืกกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ที่เป็นการท�างานร่วมกนั

ระหวา่งสมาชกิในชมุชนและผูร้บัประโยชน์จากกจิกรรมนัน้ จดัการประเมนิชมุชนเพือ่ก�าหนดวา่

ความเชีย่วชาญและทรพัยากรของสโมสรจะสนบัสนุนชุมชนในทอ้งถิน่หรอืชุมชนทัว่โลกไดด้ทีีส่ดุ 

อย่างไร  เคร่ืองมือประเมินชุมชน (Community Assessment Tools) สามารถช่วยสโมสร 

โรทาแรคทใ์หท้�างานกบัชมุชนเพือ่คดัเลอืกโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ ยัง่ยนื

และตรงประเดน็  ในการมุง่เป้าหมายความพยายามในการบ�าเพญ็ประโยชน์ โรตารไีดบ้ง่ชีเ้รื่อง

ท่ีเน้นความส�าคญั 6 ขอ้ซึง่เราสามารถท�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนื คอื สนัตภิาพและการ

ป้องกนั/แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ การป้องกนัและการรกัษาโลก น�้าและการสุขาภบิาล สุขอนามยัของแม ่

และเดก็ การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื และการพฒันาเศรษฐกจิและชมุชน

ควรรวบรวมองคป์ระกอบของโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความส�าเรจ็เหล่าน้ีเขา้ไวใ้นการ

วางแผนงานและการด�าเนินงาน

l ท�าการประเมินชมุชน

l จดัท�าโครงการในแนวทางเดยีวกนักบัเรื่องท่ีเน้นความส�าคญั

l อยา่กลวัทีจ่ะขอรบัความชว่ยเหลอืในเรือ่งการออกแบบโครงการ การวางแผน และการด�าเนิน

การ สโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ์ กลุ่มปฏบิตักิารโรแทเรยีนหรอืผูน้�าภาค เช่นเดยีวกบัประธาน

บรกิารระหวา่งประเทศของภาคสามารถใหค้�าแนะน�าได้

l บ่งชีเ้พือ่นร่วมโครงการทีม่ศีกัยภาพทัง้ในและนอกครอบครวัโรตารสี�าหรบัโครงการระหว่าง

ประเทศ  ใชท้�าเนียบโรทาแรคทท์ัว่โลก เพจ Rotary Ideas และ Multidistrict Information 

Organizations สื่อทางสงัคมและงานกจิกรรมโรทาแรคท ์ เช่น งานประชุม Preconvention  

เพือ่หาเพือ่นผูร้ว่มโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรโรทาแรคทจ์ากนานาชาติ

l จดัหาทนุและก�าหนดกองทนุเฉพาะส�าหรบัโครงการ

l ท�าให้มัน่ใจว่าโครงการของท่านจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ย ัง่ยนืซึ่งชุมชนสามารถให้การ

สนับสนุนต่อไปไดห้ลงัจากการมสี่วนร่วมของสโมสรสิน้สุดลง  เรยีนรูเ้กี่ยวกบั 6 ขัน้ตอน 

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

การวดัและประเมนิผล รวบรวมสิง่ทีพ่บจากการประเมนิผลเขา้ไวใ้นการพฒันาโครงการใน

อนาคต

l เฉลมิฉลองความส�าเรจ็ แบ่งปันรูปภาพและผลงานโครงการบนสื่อทางสงัคม สื่อในทอ้งถิน่ 

อืน่ๆ และที ่Rotary Showcase
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ทรัพยากรวงจรชีวิตของโครงการ
ชดุคู่มือวงจรชีวิตของโครงการของโรตารชีว่ยสโมสรในการพฒันาโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ที ่

ประสบความส�าเรจ็ตัง้แต่เริม่ต้นจนจบ ใช้เครื่องมอืเหล่าน้ีเพื่อวางแผน สนับสนุนและส่งเสรมิ

โครงการโรตาร ี

l Discussion Groups ของโรตารจีะเชือ่มโยงทา่นกบัโรทาแรคเทอรอ์ื่นๆ และโรแทเรยีนเพือ่

คน้หาเพือ่นผูร้ว่มโครงการและแลกเปลีย่นความคดิเหน็

l Rotary Ideas สามารถช่วยท่านในการหาอาสาสมคัร การบรจิาค เงนิหรอืกองทุนเพื่อ

สนบัสนุนโครงการ  นายกสโมสรโรทาแรคทส์ามารถโพสตเ์รือ่งราวในนามของสโมสรได้

l Rotary Showcase เป็นทีโ่พสต์เรื่องราวความส�าเรจ็ของโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีย่อด

เยีย่มและเรยีนรูก้จิกรรมหลายหลากชนิดทีส่โมสรโรตารแีละสโมสรโรทาแรคทด์�าเนินการทัว่

โลก

การหาทุน
การหาทุนจะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมอื่นๆ  ของสโมสร 

ตวัอย่างงานหาทุนที่ประสบความส�าเร็จของโรทาแรคท์มอีาทิเช่น งานเลี้ยงอาหารเย็น งาน

เทศกาลต่างๆ การขายสลาก งานกฬีา การแขง่ขนัและการแสดงอืน่ๆ

เมือ่จดังานหาทนุ ควรพจิารณาขอ้แนะน�าเหลา่น้ี

l มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ งานทีม่เีอกลกัษณ์จะดงึดดูความสนใจของสมาชกิทีค่าดหวงั ผูบ้รจิาค

และสือ่

l พยายามมคีวามคดิเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการสนับสนุนด้านการเงนิที่ต้องการ  เพื่อที่จะ

สามารถก�าหนดเป้าหมายการหาทนุทีเ่ป็นจรงิได้

l เมือ่รอ้งขอเงนิจากบุคคล หา้งรา้น ธรุกจิหรอืองคก์ร  ตอ้งมัน่ใจวา่พวกเขาเขา้ใจวา่เงนิบรจิาค

จะถกูใชจ้า่ยอยา่งไรและจะยกยอ่งพวกเขาในการบรจิาคอยา่งไร

l ใชป้ระโยชน์จากทกัษะความช�านาญ ความสามารถพเิศษและการตดิต่อของสมาชกิ  เสนอชือ่

โฆษกทีม่คีวามมัน่ใจเพือ่เป็น MC ในการหาทนุครัง้ต่อไป และขอใหส้มาชกิกระตุน้เครอืขา่ย

ของพวกเขาเพือ่สนบัสนุนความคดิรเิริม่ของทา่น

l เชญิสือ่ในทอ้งถิน่ใหม้ารว่มงาน (ดคู�าแนะน�าในการประชาสมัพนัธใ์นสว่นต่อไป)

l รอ้งขอขอ้คดิเหน็และวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุจากสโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภห์รอืสโมสรโรทาแรคทอ์ืน่ๆ 

เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัประสบการณ์และเรือ่งราวทีป่ระสบความส�าเรจ็

l ท�าใหส้โมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ์มสี่วนร่วมในการด�าเนินงานและใหทุ้นแก่โครงการของท่านใน

ฐานะเพือ่นผูร้ว่มโครงการ

รางวลัโครงการดีเด่นของ 

โรทาแรคท์
ในแต่ละปี โรตารยีกยอ่งโครงการของ 

โรทาแรคทส์�าหรบัการบรกิารระหวา่ง

ประเทศและการบรกิารชมุชนทีด่เีดน่  

ผูไ้ดร้บัรางวลัจะไดร้บัเชญิใหน้�าเสนอ

โครงการในการประชมุโรทาแรคท์

ก่อนการประชมุ Convention   

ตอ้งเสนอชือ่โครงการภายใน 

วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์เรยีนรูเ้พิม่เตมิ

ไดจ้ากเพจโรทาแรคทท์ีเ่วบ็ไซต ์

Rotary.org
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การเผยแพร่และการประชาสมัพันธ์
สโมสรและโครงการของท่านจะไดร้บัการสนับสนุนมากขึน้หากชุมชนรูเ้รื่อง การมภีาพลกัษณ์ที ่

ดใีนชุมชนสามารถช่วยสโมสรในการหาสมาชกิและสร้างความประทบัใจในทางบวกเกี่ยวกบั 

โรทาแรคทแ์ละโรตารี

ท�าใหม้ัน่ใจวา่ผลงานทีด่ขีองทา่นไดร้บัความสนใจเชน่ทีค่วร โดย

l ถ่ายรปูภาพทีม่คีณุภาพสงูรวมทัง้วดิโีอในงานกจิกรรมของสโมสร โครงการ และการหาทนุ

l เผยแพรก่จิกรรมในชอ่งทางสือ่ทางสงัคม

l สร้างเอกสารและแบนเนอร์ เพื่อการเผยแพร่ที่เป็นเอกลกัษณ์และมสีสีนัสวยงาม ดงัเช่น

ตวัอยา่งที ่Brand Center หรอืจากผูข้ายทีไ่ดร้บัลขิสทิธิข์องโรตารี

l อธบิายสัน้ๆ ใหส้มาชกิสโมสรทราบเกีย่วกบัจุดส�าคญัทีค่วรพดูคุยเกีย่วกบัโครงการทีเ่สรจ็

สมบูรณ์ไปแลว้เมื่อเรว็ๆ น้ีหรอืโครงการทีก่�าลงัจะมขีึน้ เพื่อใหพ้วกเขาเป็นทูตแห่งการเผย

แพรใ่นโรงเรยีน ทีท่�างานและในชมุชน

l สรา้งแผนการส่งเสรมิส�าหรบัโครงการทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ทุกโครงการเพื่อใหท้มีงานสามารถ

เริม่ตน้งานเผยแพรไ่ดต้ัง้แต่แรกเริม่ 

ท�างานกบัส่ือในท้องถ่ิน
แต่งตัง้สมาชกิคนหน่ึงเพือ่ใหเ้ป็นผู้

ตดิต่อดา้นการประชาสมัพนัธท์ีจ่ะ

สามารถรูจ้กัสือ่ในทอ้งถิน่และแจง้แก่

พวกเขาวา่ สโมสรของคณุสรา้งสรรค์

การเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ  

มอบเอกสารภมูหิลงัเกีย่วกบัโครงการ

และสโมสรใหแ้ก่นกัขา่ว เชน่ เอกสาร

ขอ้เทจ็จรงิ หรอืการด์เพือ่การสง่เสรมิ 

และเชญิชวนใหพ้วกเขาน�าเสนอขา่ว

ของทา่นโดยการถ่ายทอดสด อยา่ลมืสง่

รปูภาพและวดิโีอหลงัจากงานกจิกรรม

ของคณุพรอ้มกบัค�าอธบิายทีช่ดัเจน

และกระชบัเพือ่ทีพ่วกเขาจะสามารถสง่

เสรมิกจิกรรมของคณุได ้ 

ดคูวามคดิเหน็และทรพัยากรเพิม่

เตมิรวมทัง้ตวัอยา่งการใหข้า่วและ

ค�าแนะน�าในการท�างานกบัสือ่ไดท้ี ่

Rotary.org



บทบาทของภาค

คณะกรรมการภาค

องค์กรข่าวสารภาคร่วม 

ของโรทาแรคท์

บทบาทของโรตารีสากล

การสนบัสนุนจากภาค
ภาคร่วม และนานาชาติ

สโมสรโรตารอุีปถมัภม์บีทบาทส�าคญัทีส่ดุในการชีแ้นะและเป็นพีเ่ลีย้งใหแ้ก่สโมสรโรทาแรคท ์ แต่

ภาคโรตารกีส็นับสนุนโรทาแรคท์เช่นกนั ภาคโรตารคีอืกลุ่มของสโมสรโรตารทีีอ่ยู่ในพืน้ทีห่รอื

ภมูภิาคจ�าเพาะ โรตารมีภีาคต่างๆ มากกวา่ 530 ภาคทัว่โลก

โรตารสีนับสนุนบทบาทหน้าทีใ่นระดบัภาค คณะกรรมการและงานอบรมต่างๆ มากมาย เพื่อสง่

เสรมิและท�าใหโ้รทาแรคทม์คีวามเขม้แขง็  นอกจากน้ี ภาคยงัสง่เสรมิเป็นอยา่งยิง่ใหเ้ชญิและรเิริม่

งบประมาณส�าหรบัโรทาแรคเทอรเ์พือ่เขา้รว่มในงานกจิกรรม โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์และการ

ประชมุอบรมต่างๆ ของภาค

บทบาทของภาค (District Roles)
แต่ละภาคมโีอกาสทีจ่ะสนับสนุนโปรแกรมโรทาแรคทต์ามบทบาทหน้าทีต่่อไปน้ี (โรแทเรยีนท�า

หน้าทีใ่นทกุบทบาทยกเวน้การเป็นผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าค (District Rotaract representative) ซึง่

จะเป็นสมาชกิโรทาแรคทท์ีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้)

ผู้ว่าการภาค (District Governor)
ผูว้่าการภาคสนับสนุนโปรแกรมและกจิกรรมทุกอย่างของภาค เป็นผูอ้นุมตัใินการก่อตัง้สโมสร 

โรทาแรคทใ์หมแ่ละสโมสรโรตารอุีปถมัภร์วมทัง้การแต่งตัง้ประธานโรทาแรคทภ์าค  ผูว้า่การภาค

จะตอ้งมมีตเิหน็ชอบในกรณีพพิาทเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าคโดยการหารอืร่วม

กบัประธานโรทาแรคทภ์าค

ผูว้่าการภาคตอ้งมอบค่าใชจ้่ายใหผู้แ้ทนโรทาแรคทภ์าคเพื่อเขา้ร่วมการอบรมผูน้�าในระดบัภาค 

ภาครว่ม หรอืนานาชาติ

ผูว้่าการภาคยงัส่งเสรมิใหส้นับสนุนค่าใชจ้่ายทัง้หมดหรอืส่วนหน่ึงส�าหรบัผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าค

รบัเลอืก ในการเขา้รว่มการประชมุ Rotaract Preconvention แต่มไิดเ้ป็นการบงัคบั

ประธานโรทาแรคทภ์าค (District Rotaract Chair)
ประธานโรทาแรคทภ์าคบรหิารโปรแกรมโรทาแรคทแ์ละท�าใหม้ัน่ใจวา่สโมสรทกุสโมสรไดร้ายงาน

ขอ้มลูสมาชกิภาพและขอ้มลูเกีย่วกบัสโมสรแก่โรตารสีากลทุกปี  ประธานโรทาแรคทจ์ะคน้หาวธิ ี

การใหม่ๆ ในการเชื่อมโยงสโมสรโรทาแรคท์เขา้ด้วยกนัและเพื่อท�าใหม้กีารเชื่อมโยงระหว่าง 

โรทาแรคทแ์ละโรตารมีคีวามเขม้แขง็
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ผู้แทนโรทาแรคทภ์าค (District Rotaract Representative)
ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าค คอื โรทาแรคเทอรท์ีไ่ดร้บัเลอืกตัง้จากสโมสรโรทาแรคทใ์นภาค  ในการ

ทีจ่ะมสีทิธดิงักล่าว โรทาแรคเทอรน์ัน้ตอ้งเป็นนายกสโมสรโรทาแรคท์ครบหน่ึงปีเตม็ หรอืเป็น 

กรรมการโรทาแรคทภ์าคครบหน่ึงปี  หากภาคใดมสีโมสรโรทาแรคทเ์พยีงหน่ึงสโมสร ผูแ้ทนจะ 

เป็นอดตีนายกสโมสรโรทาแรคทท์ีเ่พิง่ผ่านพน้หรอือดตีนายกทีส่ามารถรบัหน้าทีไ่ด  ้ หรอืนายก 

ปัจจบุนัหากสโมสรเพิง่จะไดร้บัการก่อตัง้เมือ่เรว็ๆ น้ี ผูแ้ทนจะรว่มเป็นประธานของคณะกรรมการ

โรทาแรคทภ์าค และเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งสโมสรโรทาแรคทต์่างๆ และภาค

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบับทบาทของภาคใน Guide for District Rotaract Representa- 

tives

ประธานบริการเยาวชนของภาค (District Youth Service Chair)
ประธานบรกิารเยาวชนของภาคบ่งชีโ้อกาสส�าหรบัโรทาแรคเทอรใ์นการมสี่วนร่วมกบัโรตารใีน

ระดบัภาค และสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งโปรแกรมส�าหรบัผูน้�าอายนุ้อย  กจิกรรมทีเ่กีย่วเน่ือง

กบัศษิยเ์ก่าและการเขา้ถงึสมาชกิภาพของโรตารี

ประธานศษิย์เก่าภาค (District Alumni Chair)
ประธานศษิยเ์ก่าภาคช่วยท�าใหก้ารเปลีย่นถ่ายจากการเป็นโรทาแรคเทอรไ์ปเป็นโรแทเรยีนง่าย

ขึน้ และเชือ่มโยงศษิยเ์ก่ากบัโอกาสอืน่ๆ ในโรตาร ีเชน่ ทนุการศกึษา การแลกเปลีย่น และสมาชกิ

ภาพในสโมสรโรตารี

คณะกรรมการภาค 
ผูว้่าการภาคควรจะแต่งตัง้คณะกรรมการเหล่าน้ีเพื่อส่งเสรมิและท�าใหโ้ปรแกรมโรทาแรคทแ์ละ

โปรแกรมส�าหรบัผูน้�าอายนุ้อยอืน่ๆ ของโรตารมีคีวามเขม้แขง็

คณะกรรมการโรทาแรคทภ์าค 
กรรมการประกอบดว้ยโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรจ์�านวนเทา่ๆ กนั ประธานโรทาแรคทภ์าคและ 

ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าคท�าหน้าทีเ่ป็นประธานรว่ม คณะกรรมการชุดน้ีสง่เสรมิโปรแกรมโรทาแรคท ์ 

ส่งเสรมิการก่อตัง้สโมสรใหม่และให้การสนับสนุนในท้องถิ่นแก่สโมสร ประธานร่วมของคณะ 

กรรมการชุดน้ียงัท�าหน้าที่วางแผนและจดัสมัมนาอบรมผู้น�าในเวลา 1-2 วนัส�าหรบัเจ้าหน้าที ่

กรรมการบรหิารและประธานคณะกรรมการรบัเลอืกของสโมสรโรทาแรคท์

คณะกรรมการบริการเยาวชนภาค 
คณะกรรมการชดุน้ีสนบัสนุนการเปลีย่นถ่ายของผูน้�าอายนุ้อยจากโปรแกรมโรตาร ี (ตวัอยา่ง เชน่ 

จากอนิเทอรแ์รคทส์ูไ่รลา สูโ่รทาแรคท)์ และใหโ้อกาสในการเป็นผูน้�าในระดบัสงูขึน้เพือ่ใหม้คีวาม 

ก้าวหน้า ในขณะที่พวกเขาพฒันาทกัษะของตน และยงัท�าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างโปรแกรม 

ต่างๆ มคีวามเขม้แขง็ รวมทัง้สง่เสรมิผูร้ว่มโปรแกรมใหม้สีว่นรว่มในกจิกรรมของศษิยเ์ก่า

เป็นการดีท่ีได้รู้
ทา่นเป็นประธานโรทาแรคทภ์าค 

หรอืผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าคหรอืไม?่   

ขอใหผู้ว้า่การภาคยนืยนัวา่ไดร้ายงาน

ชือ่กบัโรตารเีพือ่ใหท้า่นไดร้บัอเีมล

ขา่วสารและโอกาสต่างๆ ของ 

โรทาแรคท์
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องคก์รข่าวสารภาคร่วมของโรทาแรคท ์
มภีาคมากมายทีส่ามารถท�างานร่วมกนัเพือ่ตัง้องคก์รสือ่สารภาคร่วม (Multidistrict Information 

Organizations – MDIO) องคก์รน้ีจะเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์

และงานกจิกรรมต่างๆ และส่งเสรมิการสื่อสารระหว่างภาค  แต่ละองคก์รจะประกอบดว้ยภาค

โรตารสีองภาคหรอืมากกว่า และอาจจะเป็นตวัแทนของสโมสรโรทาแรคทใ์นภูมภิาค ในประเทศ

หรอืหลายๆ ประเทศ  เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัการก่อตัง้องคก์รใหม่น้ี และดาวน์โหลดตวัอย่าง

ธรรมนูญและข้อบงัคบัได้

บทบาทของโรตารีสากล 
นโยบายของโปรแกรมโรทาแรคทม์คีวามเขม้แขง็และปรบัปรุงใหด้ขี ึน้โดยคณะกรรมการบรหิาร

โรตารสีากล ซึง่ไดร้บัค�าแนะน�าจากคณะกรรมการโรทาแรคทแ์ละอนิเทอรแ์รคทข์องโรตารสีากล

ทมีงานทีอุ่ทศิตนทีโ่รตารสีากลสนบัสนุนโปรแกรมโรทาแรคท์

คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล 
คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลก�าหนดนโยบายของโรตารสีากลรวมทัง้นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โรทาแรคท ์ สโมสรโรตารเีลอืกตัง้สมาชกิของคณะกรรมการบรหิารทกุปีในการประชมุใหญ่ประจ�า

ปีของโรตารสีากล (Rotary International Convention) โดยกรรมการบรหิารอยู่ในต�าแหน่งวาระ

สองปี และคณะกรรมการบรหิารเทา่นัน้ทีส่ามารถแกไ้ขธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์

คณะกรรมการโรทาแรคทแ์ละอนิเทอร์แรคทข์องโรตารีสากล
คณะกรรมการชุดน้ีได้รบัการแต่งตัง้จากประธานโรตารีสากล  มีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าแก่คณะ 

กรรมการบรหิารเกีย่วกบัโปรแกรมโรทาแรคทแ์ละอนิเทอรแ์รคท ์ ทบทวนนโยบายในการสง่เสรมิ 

และการท�าให้เกิดความเข้มแขง็ในความร่วมมอื การเป็นพี่เลี้ยง และการเป็นพี่เลี้ยงร่วมกนั 

ระหว่างโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอร ์ รวมทัง้นโยบายในการสง่เสรมิเป้าหมายการเป็นผูน้�า การ

พฒันาวชิาชพีและการบ�าเพญ็ประโยชน์ของโรทาแรคท ์  คณะกรรมการชุดน้ีจะวางแผนงานและ 

พฒันาเน้ือหาของโปรแกรมส�าหรบัการประชุม Rotaract Preconvention ภายใต้การชี้น�าของ

ประธานโรตารสีากล 

ส�านักงานเลขาธกิารโรตารีสากล
พนกังานนบัพนัทีเ่ป็นมอือาชพีทัว่โลกของโรตารสีากลจะใหก้ารรบัรองสโมสรใหม่ เกบ็รกัษาและ 

แจกจ่ายท�าเนียบโรทาแรคท์ทัว่โลก   ส่งข่าวสารที่เป็นปัจจุบนัให้ผู้น�าภาคและสโมสรอย่าง 

สม�่าเสมอ วางแผนเกี่ยวกบัโอกาสในการท�าให้มสี่วนร่วมอย่างมคีวามหมาย เช่น Rotaract  

Outstanding Project Awards  สง่เสรมิสปัดาหโ์รทาแรคทโ์ลกและพฒันาทรพัยากร รวมทัง้วสัดุ

อุปกรณ์ส�าหรบัสโมสรทัว่โลก เมื่อรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัสมาชกิและสโมสรแลว้ สโมสรจะไดร้บั

การเชือ่มโยงกบัขอ้มลูลา่สดุและทรพัยากรต่างๆ จากโรตารตี่อไป ตดิต่อที ่rotaract@rotary.org 

เมือ่มคี�าถาม



งานกจิกรรมของภาค

และภาคร่วม

International Events

การเฉลิมฉลองทั่วโลก

การประชมุและงานกิจกรรม
ระหว่างประเทศ

เมือ่โรทาแรคเทอรเ์ขา้รว่มงานกจิกรรมของภาคและงานกจิกรรมระหวา่งประเทศ พวกเขาจะเป็น

เครอืขา่ยกบัสมาชกิโรทาแรคทแ์ละโรตารอีืน่ๆ พฒันาความเป็นผูน้�าและทกัษะดา้นวชิาชพีรวมทัง้

มคีวามสนุกสนาน  ควรท�างานรว่มกบัผูน้�าภาคเพือ่น�าโรทาแรคเทอรแ์ละโรแทเรยีนใหม้ารว่มกนั

ในงานอบรมและการประชุมใหญ่ ซึง่พวกเขาจะสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูน้�าทีม่จีติใจ

ใฝ่บรกิารในภมูภิาค

งานกิจกรรมของภาคและภาคร่วม

การอบรมเจ้าหน้าที่สโมสรโรทาแรคท์
หน่ึงในงานที่ส�าคญัยิง่ของคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค คือ การจดัอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร 

โรทาแรคท์ ประธาน คณะกรรมการของสโมสรโรทาแรคท์ ที่ปรกึษาซึ่งเป็นโรแทเรยีนและที ่

ปรกึษาซึง่เป็นครอูาจารย ์  ควรก�าหนดการอบรมอยา่งน้อยหน่ึงเดอืนก่อนทีจ่ะเริม่ตน้รบัต�าแหน่ง

เพือ่ใหม้เีวลาท�าความคุน้เคยกบับทบาทหน้าทีใ่หม ่  เราแนะน�าเป็นอยา่งยิง่ใหภ้าคจดังานอบรม 

ผูน้�าโรทาแรคทร์่วมกบัการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก (PETS) และการอบรมเจา้หน้าทีส่โมสร 

โรตาร  ี  เรายงัสนับสนุนให้สโมสรโรตารอุีปถมัภ์จดังบประมาณเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สโมสร 

โรทาแรคทเ์ขา้รว่มการอบรมทีจ่�าเป็น

การอบรมผู้น�าโรทาแรคทภ์าครับเลือก
เพื่อใหม้ัน่ใจในความต่อเน่ืองของการเป็นผูน้�า คณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคควรจะมบีทบาท 

ที่กระตอืรอืรน้ในการอบรมผูแ้ทนโรทาแรคท์ภาคคนใหม่ ภาคโรตารตี้องจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูแ้ทน 

โรทาแรคทภ์าคในการเขา้ร่วมการประชุมอบรมผูน้�าในระดบัภาค ภาคร่วมหรอืระหว่างประเทศ   

ผูว้่าการภาคควรสง่เสรมิการจ่ายเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหแ้ก่ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าครบัเลอืกให้

เขา้รว่มในการประชมุ Rotaract Pre-Convention แต่มไิดเ้ป็นขอ้บงัคบั

การประชุมใหญ่ประจ�าปีของโรทาแรคทภ์าค 
(District Rotaract Conferences)
งานประจ�าปีเหล่าน้ีซึ่งผู้แทนโรทาแรคท์ภาคเป็นผู้จดัขึน้จะให้โอกาสแก่โรทาแรคเทอร์ในการ 

แบ่งปันความคดิเหน็ในการวางแผนโครงการ ส่งเสรมิโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ ส่งเสรมิความ

เขา้ใจระหวา่งประเทศ สง่เสรมิการพฒันาวชิาชพีและสรา้งมติรภาพรวมทัง้เครอืขา่ยในพืน้ที ่ ควร

วางแผนการจดัประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาคโรทาแรคทใ์หอ้ยู่ในช่วงเวลาเดยีวกนักบัการประชุม

ใหญ่ประจ�าปีของภาคโรตาร ี และจดัใหม้วีาระร่วมอย่างน้อยหน่ึงวาระเพื่อส่งเสรมิความสมัพนัธ์

ระหว่างโรทาแรคทแ์ละโรตาร ี  ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิถงึวธิกีารวางแผนงานประชุมใหญ่ประจ�าปี

ของโรทาแรคทภ์าคไดจ้าก Guide for District Rotaract Representatives 
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ในการประชุมใหญ่ประจ�าปีของโรทาแรคทภ์าค  สโมสรโรทาแรคทอ์าจจะลงคะแนนเสยีงเพื่อท�า

โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทัว่ทัง้ภาคและก่อตัง้กองทุนเพื่อการบ�าเพญ็ประโยชน์ของโรทาแรคท์

ภาคโดยสมคัรใจเพื่อหาทุนส�าหรบัโครงการน้ี โดยต้องมกีารลงคะแนนเสยีงส่วนใหญ่สามในสี่

ของสโมสรโรทาแรคทใ์นภาค และผูว้า่การภาคจะเป็นผูอ้นุมตัเิหน็ชอบในแผนงานการหาทุนและ

โครงการซึง่ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ

การประชุมภาคร่วม
การรว่มมอืกนัทัว่ทัง้ภาคจะใหโ้อกาสทีด่กีวา่แก่โรทาแรคเทอรใ์นการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั  ท�างาน

รว่มมอืกนัในโครงการและท�าใหเ้หน็การปฏบิตังิานของโรทาแรคทใ์นชมุชนทัว่โลก  ผูว้า่การภาค

เจา้ภาพและคณะกรรมการโรทาแรคทภ์าคเจา้ภาพมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการใหค้�าแนะน�าและดแูล

รวมทัง้จดัใหม้กีารประกนัภยัความเสยีหายต่างๆ 

งานกิจกรรมระหว่างประเทศ (International Events) 
เชื่อมโยงกบัโรตารใีนระดบัโลก เป็นเครอืขา่ยกบัผูน้�า เรยีนรูจ้ากวทิยากรและเดนิทางท่องเทีย่ว

ในขณะทีส่รา้งมติรจากทัว่โลก  งานกจิกรรมระหวา่งประเทศของโรตารเีป็นงานส�าหรบัทุกคนใน

ครอบครวัโรตารมีารว่มกนัเพือ่เรยีนรู ้แบง่ปัน ใหแ้รงบนัดาลใจและสนุกสนาน

การประชุม Rotaract Preconvention 
ท�าใหส้โมสรโรทาแรคทข์องท่านมคีวามเขม้แขง็ เรยีนรูเ้กีย่วกบัโปรแกรมบ�าเพญ็ประโยชน์ของ 

โรทาแรคทท์ีเ่ด่นๆ และสรา้งมติรภาพทีย่ ัง่ยนืในการประชุม Rotaract Preconvention ประจ�าปี 

ร่วมกบัผูน้�าโรทาแรคทจ์ากทัว่โลกเพื่อแบ่งปันความคดิเหน็ในเวริค์ช๊อป  เรยีนรูว้ธิกีารส่งเสรมิ 

การเป็นผู้น�าและการบ�าเพญ็ประโยชน์และสร้างมติรภาพที่ย ัง่ยนืในขณะที่เรยีนรู้จุดมุ่งหมาย

ใหม่ๆ  ทีน่่าสนใจในแต่ละปี มวีาระการประชมุพเิศษส�าหรบัผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าครบัเลอืกดว้ย

การประชุม Rotaract Preconvention เปิดส�าหรบัโรทาแรคเทอร์ทุกคนรวมทัง้โรแทเรยีนที ่

สนใจในโปรแกรมโรทาแรคท์  ควรวางแผนตัง้แต่บดัน้ีเพื่อเข้าร่วมในการประชุม  Rotaract 

Preconvention ครัง้ต่อไป

การประชุมใหญ่ประจ�าปีของโรตารีสากล
การประชุมใหญ่ประจ�าปีของโรตารสีากลดงึดดูสมาชกิจากทัว่โลกใหม้าคน้หาความคดิเหน็ใหม่ๆ 

แลกเปลีย่นการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุและสรา้งสโมสรทีเ่ขม้แขง็ขึน้  โรทาแรคเทอรไ์ดร้บัการเชญิชวนให ้

อยู่ต่อหลงัจากการประชุม Preconvention เพื่อใหเ้หน็บรกิารระหว่างประเทศเต็มรูปแบบของ

โรตารจีากฟอรัม่ต่างๆ เวริค์ช๊อป การแสดงนิทรรศการโครงการ และวาระการประชุมครบองค ์  

ลงทะเบยีนไดท้ีเ่วบ็ไซต ์riconvention.org
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INTEROTA
Interota คอื การประชมุโรทาแรคทท์ัว่โลกทีโ่รทาแรคเทอรเ์ป็นผูจ้ดัและเป็นเจา้ภาพในเมอืงต่างๆ  

กนัไปทุกๆ สามปี ในขณะทีม่ไิดเ้ป็นการประชุมทีเ่ป็นทางการของโรตารสีากล แต่โรตารยีอมรบั

คณุคา่ของงานกจิกรรมน้ีและสนบัสนุนการประชมุ Interota โดยการเหน็ชอบเน้ือหาของโปรแกรม

และท�าใหม้ัน่ใจวา่มผีูน้�าของโรตารสีากลเป็นผูแ้ทนในงานกจิกรรมน้ี  การประชมุจะมทีัง้เวริค์ช๊อป 

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และผูบ้รรยายทีน่่าสนใจ รวมทัง้กจิกรรมการแลกเปลีย่นวฒันธรรม  

ผูร้่วมประชุมยงัน�าเสนอขอ้เสนอส�าหรบัสถานทีป่ระชุม Interota ครัง้ต่อไป และผูเ้ขา้ร่วมจะลง

คะแนนเสยีงในการเลอืกสถานทีป่ระชุมครัง้ต่อไปดว้ย  ดรูายละเอยีดเกีย่วกบั Interota เพิม่เตมิ

ไดท้ีเ่พจ Rotaract บน My Rotary 

ก่อนทีจ่ะเขา้ร่วมประกวดการเป็นเจา้ภาพจดัประชุม Interota  โรทาแรคเทอรจ์ะตอ้งไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูว้่าการภาคเจา้ภาพหลงัจากทีม่กีารเลอืกสถานทีแ่ลว้  โรตารสีากลจะขอใหผู้แ้ทน 

โรทาแรคทภ์าคทีเ่ป็นเจา้ภาพสง่ขอ้เสนอฉบบัสมบรูณ์อยา่งน้อยหน่ึงปีก่อนวนัทีจ่ะมงีานกจิกรรม

การเฉลิมฉลองทัว่โลก

สปัดาห์โรทาแรคทโ์ลก
ในระหว่างสปัดาห์โรทาแรคท์โลก โรทาแรคเทอร์และโรแทเรยีนทัว่โลกเฉลมิฉลองการก่อตัง้

สโมสรโรทาแรคทแ์หง่แรก  การเฉลมิฉลองทีเ่กดิขึน้ในสปัดาหข์องวนัที ่13 มนีาคม (จากวนัจนัทร์

ถงึวนัอาทติย)์ เป็นเวลาอนัเหมาะสมส�าหรบัสโมสรโรทาแรคทแ์ละผูอุ้ปถมัภท์ีจ่ะด�าเนินกจิกรรม 

ร่วมกนัและส่งเสรมิการอุทศิตนของสโมสรโรทาแรคทแ์ก่ชุมชน โรทาแรคเทอรส์ามารถตดัสนิใจ 

แนวทางที่ดทีี่สุดส�าหรบัสโมสรในการเฉลมิฉลอง อาจจะเป็นกิจกรรมที่มคีุณค่าหน่ึงหรอืสอง

กจิกรรมหรอืมกีจิกรรมตลอดทัง้สปัดาห์

หลงัจากสโมสรจดังานสปัดาหโ์รทาแรคทโ์ลกแลว้ สโมสรโรตารอุีปถมัภ์หรอืประธานโรทาแรคท์

ภาคสามารถมอบประกาศเกยีรตคิุณยกย่องใหแ้ก่สโมสรโรทาแรคท ์ ซึง่จะหาไดจ้ากเพจ Award  

ที ่My Rotary 

เดอืนแห่งบริการเยาวชน
ทุกเดอืนพฤษภาคม ทัว่โลกของโรตารจีะเฉลมิฉลองการอุทศิตนของโปรแกรมโรตารสี�าหรบัผูน้�า 

เยาวชนและความพยายามของโรแทเรยีนทัว่โลกที่จะท�าให้เยาวชนมสี่วนร่วมในการบ�าเพญ็

ประโยชน์  ควรวางแผนการเฉลมิฉลอง จดัท�าโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทัว่ชุมชน หรอืบอกเล่า 

เรือ่งราวความส�าเรจ็ของบรกิารเยาวชนทีท่า่นชืน่ชอบโดยการพดูคยุบนสือ่ทางสงัคม
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โรทาแรคท์

สิง่หน่ึงทีด่ทีีสุ่ดเกี่ยวกบัโรทาแรคท์กค็อื การเชื่อมโยงผูน้�าหนุ่มสาวกบัครอบครวัของโรตารทีัว่ 

โลก ใหโ้อกาสพวกเขาในการขยายเครอืขา่ยวชิาชพี และสง่เสรมิความเขา้ใจระหวา่งประเทศ

วธิกีารทีโ่รทาแรคเทอรจ์ะเชือ่มโยงกบัสโมสรอืน่ๆ ทัง้ในทอ้งถิน่และทัว่โลกมดีงัน้ี

l เริม่ต้นกบัภาค  โรแทเรยีนสามารถดาวน์โหลดรายชื่อสโมสรอุปถมัภ์จาก Rotary Club 

Central ผูแ้ทนโรทาแรคทภ์าคสามารถดาวน์โหลดรายชื่อจากเพจ District Administra- 

tion ที ่My Rotary  ตดิต่อกบัสโมสรใกลเ้คยีงเพือ่วางแผนงานโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ใน

ระดบัภาคและเชญิสมาชกิใหเ้ขา้รว่มการอบรมผูน้�าของภาค

l เขา้ถงึขอ้มลูการตดิต่อของสโมสรโรทาแรคท ์ภาค และภาครว่มที ่My Rotary  นายกสโมสร 

โรทาแรคท์ ที่ปรกึษาโรทาแรคท์ ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค ประธานโรทาแรคท์ภาค และผู ้

ตดิต่อ MDIO  โรทาแรคทส์ามารถเขา้ถงึรายชือ่ผูต้ดิต่อสโมสรในปัจจบุนัทัง้หมดจากทัว่โลก

ได ้ คน้หาเพือ่นรว่มโครงการบรกิารระหวา่งประเทศ คูม่ติร หรอืวางแผนการไปเยอืนสโมสร

ใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของการเดนิทางในครัง้ต่อไปของทา่น

l ใชท้�าเนียบทางการ (Official Directory) เพื่อคน้หาสโมสรโรทาแรคท์เฉพาะในภูมภิาค 

สโมสรโรตารทีีม่ตีวั “(R)” หลงัชื่อเป็นผูอุ้ปถมัภส์โมสรโรทาแรคทอ์ยา่งน้อยหน่ึงสโมสร หรอื

ใช ้Club Finder และคน้หาค�าวา่ “Rotaract Club” ภายใตห้วัขอ้ Type of Club 

l ส�ารวจโลกโรทาแรคทผ์่านสื่อทางสงัคม  ตดิตามโรทาแรคทจ์าก Facebook และ Twitter  

และโรตารสีากลบน Instagram และ Snapchat @Rotary เพือ่ดวูา่โรทาแรคเทอรท์ัว่โลกคดิ

อะไร และพวกเขาลงมอืปฏบิตักิารอย่างไรในการปรบัปรุงชุมชน  ตดิต่อกบัภาคและสโมสร 

โรทาแรคท์อื่นๆ เพื่อพฒันามติรภาพ  แลกเปลี่ยนความคดิเห็นในการท�าโครงการและ 

แบง่ปันรปูภาพบนสือ่ทางสงัคม

l สร้างโปรไฟล์ที่ My  Rotary  เพื่อเชื่อมโยงกับสมาชิกอื่นๆ  ที่มีพนัธสญัญาเหมือนกัน   

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ที ่Discussion Group ส�าหรบัโรทาแรคเทอร ์และคน้หาเพือ่นผูร้ว่ม

บรกิารระหวา่งประเทศที ่Rotary Ideas 

l ใชป้ระโยชน์จากพลงัของอนิเตอรเ์น็ต  การเรยีนรูเ้พยีงแค่ 2-3 นาทจีะน�าท่านไปสู่เวบ็ไซต ์

ของสโมสรและภาคทัว่โลก ซึง่จะสามารถหาขอ้มลูการตดิต่อกบัสโมสรโรทาแรคทอ์ืน่ๆ ได้
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โรทาแรคทเ์ป็นเพยีงแนวทางหน่ึงทีโ่รตารใีหก้ารสนับสนุนผูน้�าอายุน้อย ส�ารวจโปรแกรมโรตาร ี

ทัง้หมดรวมทัง้โอกาสและเรยีนรูว้่าท่านจะสามารถปฏบิตักิารเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนื

ผา่นโรตารไีดอ้ยา่งไร

ชมรมมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships)  น�าพาผู้คนที่มคีวามสนใจทางด้าน 

สนัทนาการหรอืงานอดเิรกเหมอืนๆ กนัมาอยู่ร่วมกนั มทีุกเรื่องตัง้แต่การขีจ่กัรยานและการวิง่

มาราธอนไปจนถงึการเป็นเครอืขา่ยทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

กลุ่มปฏบิัติการโรแทเรียน (Rotarian Action Groups)  ก่อตัง้โดยโรแทเรยีนและ

โรทาแรคเทอรท์ีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขาเฉพาะเรื่อง เช่น น�้าและการสุขาภบิาล หรอื HIV/AIDS  

ท่านยงัสามารถแบ่งปันความเชีย่วชาญและท�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในโครงการต่างๆ เหนือ 

ระดบัสโมสรหรอืภาค

อินเทอร์แรคท์  เป็นสโมสรบ�าเพญ็ประโยชน์ส�าหรบัคนหนุ่มสาวอายุ 12-18 ปีที่ต้องการ 

เชื่อมโยงกบัคนรุ่นเยาว์อื่นๆ และสนุกสนานในขณะที่บ�าเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนของตนและ 

เรยีนรูเ้กีย่วกบัโลก  เชญิชวนสโมสรอนิเทอรแ์รคทใ์กลเ้คยีงมารว่มโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์หรอื

งานกจิกรรม หรอืเป็นพีเ่ลีย้งอนิเทอรแ์รคเทอรแ์ละชว่ยพวกเขาเตรยีมการเขา้มหาวทิยาลยั

รางวัลเยาวชนผู้น�าโรตารี (Rotary Youth Leadership Awards – RYLA) รูจ้กั

กนัมากกวา่ในชือ่ไรลา คอืประสบการณ์การเป็นผูน้�าทีพ่ฒันาโดยสโมสรและภาคเพือ่คนหนุ่มสาว 

อายุ 14-30 ปี  งานไรลาแต่ละครัง้จะมจีุดเน้นเฉพาะ เช่น สรา้งความมัน่ใจ พฒันาทกัษะ พฒันา 

ด้านวชิาชพีหรอืส่งเสรมิความเติบโตของบุคคล และทัง้หมดน้ีท�าให้คนหนุ่มสาวมโีอกาสที่จะ 

พฒันาทกัษะการเป็นผูน้�าและมเีพือ่นใหม่ๆ   โรทาแรคเทอรส์ามารถเขา้รว่มงาน เป็นผูน้�าหรอืแม ้

แต่จดังานไรลาได้

การแลกเปล่ียนเยาวชนของโรตารี (Rotary Youth Exchange)  ท�าใหเ้กดิชมุชน 

ของโรตารทีัว่โลก ทัง้ภาค สโมสร ครอบครวัเจ้าภาพและโรงเรยีน  ในการที่จะให้โอกาสแก่ 

นกัเรยีนเพือ่ศกึษาเกีย่วกบัวฒันธรรมใหม่ๆ  เรยีนรูภ้าษาทีแ่ตกต่างออกไป และเป็นทตูสนัตภิาพ

ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก  ส่งเสรมิใหค้นหนุ่มสาวในชุมชนของท่านเขา้ร่วมในโปรแกรมโรตารน้ีี 

และจดัใหม้พีีเ่ลีย้งทีเ่ป็นเพือ่นกบันกัเรยีนทีอ่ยูใ่นระหวา่งการแลกเปลีย่น
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การแลกเปล่ียนบริการชนรุ่นใหม่ (New Generations Service Exchange)  
ใหป้ระสบการณ์ระหวา่งประเทศทีจ่ดัใหม้คีวามเหมาะสมในระยะสัน้ พรอ้มทัง้เน้นความส�าคญัไป 

ในดา้นวชิาชพีหรอืเพื่อนมนุษยส์�าหรบัผูร้่วมโปรแกรมทีม่อีายุ 18-30 ปี  โรทาแรคเทอรส์ามารถ

ออกแบบการแลกเปลี่ยนบริการชนรุ่นใหม่ของตน   ใช้เครือข่ายของตนเพื่อขยายโปรแกรม 

การแลกเปลี่ยนในวงที่กว้างขึ้นและเชญิผู้ร่วมโปรแกรมที่มาเยอืนเขา้ร่วมในโครงการบ�าเพญ็

ประโยชน์ของตน

สมาชิกภาพในสโมสรโรตารี (Rotary Club Membership)  เป็นแนวทางสมบรูณ์

แบบส�าหรบัโรทาแรคเทอรท์ีจ่ะมสี่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองในโรตาร ี และน�าทกัษะการเป็นผูน้�าไปสู ่

การปฏบิตัผิ่านการบ�าเพญ็ประโยชน์  โรทาแรคเทอรส์ามารถเขา้ร่วมในสโมสรโรตารใีนขณะที ่

ยงัคงเป็นสมาชกิของสโมสรโรทาแรคทข์องตน  การทีจ่ะท�าใหเ้ป็นทีส่นใจแก่ผูม้วีชิาชพีอายุน้อย  

สโมสรโรตารอีาจจะสรา้งประเภทสมาชกิที่มคีวามยดืหยุ่น และท�าใหป้ระสบการณ์ในสโมสรมี

ความเป็นเอกลกัษณ์ เชน่ ลดขอ้ก�าหนดในการเขา้ประชมุ หรอืลดคา่ธรรมเนียมต่างๆ 

ทุนการศึกษาของโรตารี (Rotary Scholarships)  ใหทุ้นการศกึษาในระดบัมธัยม 

ศกึษา ปรญิญาตรแีละปรญิญาโท  มลูนิธโิรตารใีหท้นุสนัตภิาพโรตาร ี(ดรูายละเอยีดขา้งลา่ง) และ

ทุนการศกึษาเกีย่วกบัเรื่องน�้าและการสุขาภบิาลแก่ผูท้ีส่�าเรจ็ปรญิญาตรแีละผูม้วีชิาชพีทีท่�างาน

ในสาขาดงักลา่ว  ทนุ Global Grant ของมลูนิธใิหท้นุเพือ่การศกึษาในต่างประเทศระดบัปรญิญา

ในสาขาหน่ึงในเรือ่งทีเ่น้นความส�าคญั 6 เรือ่งของโรตาร ี(areas of focus) 

ทุนสนัตภิาพโรตารี (Rotary Peace Fellowships)  ใหท้นุการอบรมในเรือ่งสนัตภิาพ

และการแก้ไขขอ้ขดัแยง้ทีม่หาวทิยาลยัชัน้หน่ึงทัว่โลก  ในแต่ละปี มูลนิธโิรตารใีหทุ้นในระดบั

ปรญิญาโท 50 ทุน และการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัร 50 ทุนทีห่น่ึงในศูนยส์นัตภิาพโรตาร ี 

6 แหง่  เราสนบัสนุนโรทาแรคเทอร ์ศษิยเ์ก่า และผูม้วีชิาชพีทีม่พีนัธะสญัญาทางดา้นอาชพีในการ

พฒันาสนัตภิาพและความเขา้ใจระหวา่งประเทศใหส้มคัรขอรบัทนุ



ความปลอดภยัและ
การจดัการความเสีย่ง

ในขณะทีท่่านวางแผนกจิกรรมและงานต่างๆ  เป็นเรือ่งส�าคญัยิง่ทีต่อ้งมัน่ใจวา่ไดด้�าเนินการตาม

ขัน้ตอนทีจ่�าเป็นเพือ่ใหม้ัน่ใจในความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มงานทุกคนและยดึมัน่ในพนัธะสญัญา

ในการมมีาตรฐานจรยิธรรมและประมวลจรรยาบรรณของโรตาร ี  อาสาสมคัรทุกคนควรจะเขา้ใจ

หน้าที่รบัผดิชอบและบทบาทในการสรา้งประสบการณ์ทางบวกและเฉพาะเรื่องใหแ้ก่ผูอ้ื่นและ

ชมุชน

ความรับผดิและการจัดการความเสี่ยง
สโมสรโรตารแีละการประชมุใหญ่ประจ�าปีของภาคโรตารซีึง่เชญิสมาชกิหรอืสโมสรโรทาแรคทเ์ขา้

รว่มในกจิกรรมหรอืงานต่างๆ  ควรจะมปีระกนัการเดนิทาง ประกนัอุบตัเิหตุและประกนัความเสยี

หายเพยีงพอ เพือ่ปกป้องสโมสรโรตารแีละการประชุมใหญ่จากความรบัผดิและขอ้จ�ากดัทางดา้น

ศลีธรรมหรอืกฎหมายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้

การจดัการความเสีย่งเกีย่วขอ้งกบัการบ่งชีส้ถานการณ์และองคป์ระกอบทีอ่าจจะเป็นอนัตรายแก่

ผูค้นและทรพัยส์นิ และหาทางแกไ้ขเพื่อลดหรอืหลกีเลีย่งความเสีย่ง  ก่อนท�ากจิกรรมใดๆ ของ

สโมสรโรทาแรคท ์ ควรประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้และพฒันาแผนความรว่มมอืทีจ่ะจดัการ

ความเสีย่งนัน้  สโมสรในมหาวทิยาลยัควรจะประสานงานเกีย่วกบัแผนการจดัการความเสีย่งกบั

ฝ่ายบรหิารของมหาวทิยาลยั  คณะกรรมการโรทาแรคทข์องสโมสรโรตารอุีปถมัภค์วรจะประเมนิ

ประเดน็ความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัโรทาแรคทแ์ละจดัใหม้กีารประกนัภยัตามความเหมาะสม  ขอ

แนะน�าใหห้าค�าแนะน�าจากทีป่รกึษาทางกฎหมายและประกนัภยัเกีย่วกบัการป้องกนัความรบัผดิ

โปรแกรมการประกนัความเสยีหายของโรตารคีุ้มครองเฉพาะสโมสรโรทาแรคท์ที่อยู่ในสหรฐั 

อเมรกิาเทา่นัน้ สอบถามเกีย่วกบัการประกนัภยัไดท้ี ่insurance@rotary.org
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การปฏบิตัสิ �าหรับงานและกจิกรรมของโรตารี
โรตารมีพีนัธะสญัญาในการรกัษาสิง่แวดล้อมซึ่งส่งเสรมิความปลอดภยั ความสุภาพ ความม ี

ศกัดิศ์รแีละการนับถือ  สมาชกิทุกคนและบุคคลที่ร่วมหรอืมสี่วนร่วมในงานหรอืกจิกรรมของ 

โรตารหีรอืโรทาแรคทค์วรจะไดอ้ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดจากการถกูคกุคาม รวมทัง้การสมัผสั

ทางกาย การสง่เสรมิหรอืค�าแนะน�าทีไ่มพ่งึปรารถนา  โรแทเรยีน โรทาแรคเทอรแ์ละผูท้ีไ่ดร้บัเชญิ

จะแสดงใหเ้หน็ถงึการมคีุณสมบตัทิีด่ ี มศีกัดิศ์รแีละความเป็นผูน้�า โดยสง่เสรมิสถานการณ์อย่าง

มอือาชพีในงานและกจิกรรมของสโมสร  การกลา่วหาเกีย่วกบัการสมัผสัทางรา่งกาย การสง่เสรมิ

หรอืค�าแนะน�าทีไ่มพ่งึปรารถนาในงานหรอืกจิกรรมของโรตารหีรอืโรทาแรคทจ์ะถกูตรวจสอบโดย

คณะกรรมการบรหิารสโมสรและโตต้อบภายในเวลาทีเ่หมาะสม  หากบุคคลทีเ่ป็นผูคุ้กคามเป็น

สมาชกิของคณะกรรมการบรหิารสโมสร ตอ้งเอาตวัออกจากการปรกึษาหารอื  ขอ้กล่าวหาเกีย่ว 

กบัพฤตกิรรมทีเ่ป็นอาชญากรรมใดๆ กต็าม ควรจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หน้าทีต่�ารวจในทอ้งถิน่ทราบ  

การไมก่ระท�าการโตต้อบต่อขอ้กล่าวหาในพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมตามสมควร อาจจะถูกสง่เรือ่ง

ไปยงัผูว้า่การภาค

ถ้อยแถลงการประพฤติปฏิบติั 

ในการท�างานร่วมกบัเยาวชน
โรตารสีากลพยายามสรา้งและรกัษา

สถานการณ์แวดลอ้มทีป่ลอดภยั 

ส�าหรบัเยาวชนทกุคนทีเ่ขา้รว่มใน

กจิกรรมของโรตาร ี  โรแทเรยีน  

คูค่รองและพารท์เนอรข์องโรแทเรยีน 

รวมทัง้อาสาสมคัรอืน่ๆ ตอ้งปกป้อง

เดก็ๆ และเยาวชนทีต่ดิต่อดว้ย  

และปกป้องพวกเขาจากการถกู 

ลวนลามทางกาย ทางเพศและ 

ทางอารมณ์ใหด้ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถ

ท�าได้

หากทา่นมคี�าถามเกีย่วกบันโยบายนี้ 

ตดิต่อที ่rotaract@rotary.org



เคร่ืองมอืออนไลน์

งานกจิกรรมและรางวัล

การสื่อสารและสิ่งพิมพ์

ทรพัยากร
โรตารี

เครือ่งมือออนไลน์

Brand Center – ปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดาวน์โหลดโลโก้สโมสรโรทาแรคท ์

เอกสารการเผยแพรแ่ละอืน่ๆ

Rotary Showcase – ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้ และ

โพสตโ์ครงการของทา่นเพือ่ใหท้กุคนไดเ้หน็

Rotary Ideas – คน้หาขอ้คดิเหน็ในการบ�าเพญ็ประโยชน์หรอืหาการบรจิาค อาสาสมคัร วสัดุ

อุปกรณ์ หรอืเพือ่นรว่มโครงการของทา่น

Discussion groups – แบง่ปันประสบการณ์และความคดิเหน็กบัสมาชกิทัว่โลก

เพจเฟซบุค๊ Rotaract – ติดต่อเชื่อมโยงกบัโรทาแรคเทอร์และโรแทเรยีนที่ให้การสนับสนุน 

โรทาแรคท์

Rotaract Twitter

Instagram ของโรตารีสากล

งานกิจกรรมและรางวลั

สปัดาห์โรทาแรคท์โลก – เฉลมิฉลองผลกระทบทัว่โลกของโรทาแรคท์ในระหว่างสปัดาหข์อง 

วนัที ่13 มนีาคมซึง่เป็นวนัครบรอบโรทาแรคท ์ตัง้แต่วนัจนัทรถ์งึวนัอาทติย์

Rotaract Outstanding Project Awards – ยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ทีท่�าใหเ้กดิการเปลีย่น 

แปลงในทางบวก โดยการท�าโครงการบรกิารระหวา่งประเทศหรอืบรกิารชมุชนทีด่เีดน่

การประกาศเกียรติคณุของโรตารีส�าหรบัสโมสรโรทาแรคท์ – ยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ที่

บรรลุเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องโรตารแีละท�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางบวก
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การสือ่สารและสิง่พมิพ์

Young Leaders in Action – จดหมายขา่วรายเดอืนทีม่เีรื่องราวเกีย่วกบัโปรแกรมของโรตารี

ส�าหรบัผูน้�าอายนุ้อยรวมทัง้โรทาแรคท์

Visual Identity Guidelines: Rotary’s Programs for Young Leaders – ใหแ้รงบนัดาลใจ 

และการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุเกีย่วกบัโลโก ้พาเลทส ีตวัพมิพแ์ละอืน่ๆ

นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัโรทาแรคท ์(Policy Related to Rotaract)

แบบฟอรม์การรบัรองสโมสรโรทาแรคท ์(Rotaract Club Certification Form)

ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท ์(Standard Rotaract Club Constitution)

ข้อบงัคบัท่ีแนะน�าของสโมสรโรทาแรคท ์(Recommended Rotaract Club Bylaws)

หน้าท่ีรบัผิดชอบในการเป็นผูอ้ปุถมัภข์องสโมสรโรตารี

ชุดคู่มือรอบระยะเวลาของโครงการ (Project Lifecycle Kit) – ใหค้�าแนะน�าในการวางแผน 

ด�าเนินการและแบง่ปันความคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์

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

เน้นความส�าคญัทัง้ 6 เรือ่ง มตีวัอยา่งโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ของแต่ละเรือ่งดว้ย

เครื่องมือประเมินชุมชน  (Community  Assessment  Tools)  – ค�าแนะน�าเพื่อการบ่งชี ้

โครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีม่ปีระสทิธภิาพในชมุชน

ประมวลนโยบายของโรตารี (Rotary Code of Policies) – การตดัสนิใจที่อนุมตัโิดยคณะ

กรรมการบรหิารโรตารสีากลทีส่อดคลอ้งกบัธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากล

ดทูรพัยากรอกีมากมายในการอุปถมัภ ์ อุปถมัภร์ว่มและสนบัสนุนสโมสรโรทาแรคทท์ี ่ Rotary.org  

หากมคี�าถามสง่อเีมลไปที ่rotaract@rotary.org 

เป็นการดีท่ีได้รู้
เอกสารฉบบัน้ีคอืคูม่อืโรทาแรคท:์ 

แนวทางส�าหรบัสโมสรและผูอุ้ปถมัภ ์

(Rotaract Handbook: A Guide for 

Clubs and Sponsors) ฉบบัปี 2018 

ขอ้มลูในเอกสารชดุน้ีเป็นไปตาม

ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากล 

และประมวลนโยบายของโรตาร ี   

โปรดอา้งองิเอกสารดงักลา่วส�าหรบั

นโยบายโรตารเีฉพาะเรือ่ง    

การเปลีย่นแปลงของเอกสารทีร่ะบุ 

ขา้งตน้โดยคณะกรรมการบรหิาร 

โรตารสีากล จะมผีลท�าใหเ้ปลีย่นแปลง

นโยบายทีร่ะบุในคูม่อืฉบบัน้ีดว้ย   

สง่ค�าถามหรอืค�าแนะน�าไปที ่

rotaract@rotary.org
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