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  แนวทางแนะน าส าหรบัภาค  

ในสถานการณ ์COVID-19  
 

 
 
 

 

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในขณะน้ี  ภาคของท่านของคุณอาจจะพิจารณาทางเลือกอ่ืนแทนการประชุม
แบบพบปะกนั ส าหรับการอบรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น การสมัมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS) และ การประชุมอบรม
คณะกรรมการสโมสร (DTA) รวมถึงการประชุมใหญ่ภาค (DC)  

น่ีคือค าแนะน า แนวทางแนะน า และทรัพยากร ส าหรับผูว้า่การภาค ผูว้า่การภาครับเลือก ผูฝึ้กอบรมภาค และ ผูน้ าภาคท่านอ่ืนๆ: 
 

การประชุมอบรม 
 

ประชุมออนไลน์ 
หากคุณตดัสินใจท่ีจะจดัการประชุมออนไลน์ ใหพ้ิจารณาค าแนะน าเหล่าน้ี: 

• สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมจดัท าแผนการเรียนรู้ส าหรับบทบาทของพวกเขาใน Rotary Learning Center (ดู catalog 
ส าหรับลิ้งคไ์ปยงัแผนการเรียนรู้) 

• จดัการประชุมออนไลน์อยา่งนอ้ย 3 คร้ังๆละ 1 ชัว่โมง เพื่อครอบคลุมเร่ืองต่อไปน้ี – แผนกลยทุธของโรตารี 
(Rotary’s strategic plan), บทบาทและหนา้ท่ีของผูเ้ขา้ร่วม และ เป้าหมายส าหรับปีโรตารี 

• โรตารีสากลไดจ้ดัเตรียมเน้ือหาแนะน า ส าหรับการสมัมนาอบรมนายกรับเลือก และ การประชุมอบรมคณะกรรมการ
สโมสรแบบออนไลน์ (suggested content for online PETS and DTA) เพื่อช่วยท่านในการเตรียมการอบรม 

• ปฏิบติัตามแนวทางอ่ืนๆ ส าหรับการประชุมอบรมระดบัภาค โดยท่ีผูว้า่การภาครับเลือกสามารถพิจารณาไดว้า่การ
ฝึกอบรมนั้น เพียงพอส าหรับท่ีนายกสโมสรจะเขา้รับต าแหน่งหรือไม่ (ธรรมนูญของสโมสรโรตารี มาตรา 11 หมวด 
5 (ค) - Standard Rotary Club Constitution Article 11, Section 5 c) 

• ลองใช ้ Zoom Video ส าหรับการจดัประชุมออนไลน์ ใชฟ้รีได ้45 นาที โรแทเรียนและโรทาแรคทจ์ะไดรั้บส่วนลด
พิเศษผา่น Rotary Global Rewards on.rotary.org/zoom. 

 

เปลีย่นวันประชุม 
หากคุณตดัสินใจท่ีจะเล่ือนการประชุมออกไปก่อนส้ินเดือนมิถุนายน ใหพ้ิจารณาค าแนะน าเหล่าน้ี: 

• สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมจดัท าแผนการเรียนรู้ส าหรับบทบาทของพวกเขาใน Rotary Learning Center (ดู catalog 
ส าหรับลิ้งคไ์ปยงัแผนการเรียนรู้) 

• การประชุมควรครอบคลุมเร่ืองต่อไปน้ี – แผนกลยทุธของโรตารี (Rotary’s strategic plan), บทบาทและหนา้ท่ี
ของผูเ้ขา้ร่วม และ เป้าหมายส าหรับปีโรตารี 

• ปฏิบติัตามแนวทางอ่ืนๆ ส าหรับการประชุมอบรมระดบัภาค โดยท่ีผูว้า่การภาครับเลือกสามารถพิจารณาไดว้า่การ
ฝึกอบรมนั้น เพียงพอส าหรับท่ีนายกสโมสรจะเขา้รับต าแหน่งหรือไม่ (ธรรมนูญของสโมสรโรตารี มาตรา 11 หมวด 
5 (ค) – Standard Rotary Club Constitution Article 11, Section 5 c) 

https://learn.rotary.org/
https://learn.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/document/learning-center-course-catalog
https://my.rotary.org/en/document/learning-center-course-catalog
https://learn.rotary.org/members/share/asset/view/470
https://my.rotary.org/en/document/standard-rotary-club-constitution
https://my.rotary.org/en/document/standard-rotary-club-constitution
https://zoom.us/
http://on.rotary.org/zoom
https://learn.rotary.org/
https://learn.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/document/learning-center-course-catalog
https://my.rotary.org/en/document/learning-center-course-catalog
https://my.rotary.org/en/document/standard-rotary-club-constitution
https://my.rotary.org/en/document/standard-rotary-club-constitution
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ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 

ผูว้า่การภาครับเลือกและผูฝึ้กอบรมภาคสามารถเขา้ถึงรายงานในศูนยก์ารเรียนรู้ เพื่อช่วยใหภ้าคของคุณบรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ รายงานเหล่าน้ีจะบอกคุณวา่ใครไดล้งทะเบียนเรียนในหลกัสูตร ไดเ้ร่ิมเรียน และจบหลกัสูตรในศูนยก์าร
เรียนรู้ หากตอ้งการใชร้ายงานเหล่าน้ี ตอ้งจบหลกัสูตร “การเขา้ถึงรายงานศูนยก์ารเรียนรู้” ก่อน (Access to Learning 

Center Reports course) รายงานแรกจะถูกส่งถึงคุณทางอีเมลภายในสองสัปดาห์หลงัจากจบหลกัสูตร 
 

การประชุมใหญ่ภาค 

หากรัฐบาลทอ้งถ่ินของคุณหา้มการชุมนุมเน่ืองจาก COVID-19 หรือคุณและผูน้ าภาคของคุณเห็นสมควร โปรด
พิจารณาตวัเลือกต่อไปน้ีส าหรับการประชุมใหญ่ภาค: 

• เล่ือนการประชุมออกไปก่อนส้ินเดือนมิถุนายน, ยกเลิกและจดัการประชุมออนไลน์ หรือจดัการประชุมใหญ่
ร่วมปี 2562 – 63 / 2563 – 64 ในอนาคต 

• การเลือกตั้งต่างๆ หรือธุระต่างๆของภาค ท่ีจะตอ้งด าเนินการในการประชุมใหญ่ภาค สามารถท าไดโ้ดยการ
ลงคะแนนเสียงของสโมสร (ขอ้บงัคบัโรตารีสากล มาตรา 15.050.4 – RI Bylaws Article 15.050.4) 

• งบเดินทางท่ีสนบัสนุนโดยโรตารีสากล ถูกระงบัไวจ้นถึงส้ินเดือนเมษายน หากโรตารีสากลไดแ้ต่งตั้งผูแ้ทน
ประธานโรตารีสากลไปเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ภาคของท่าน โปรดติดต่อ 
Presidential.Services@rotary.org เพื่อแจง้การเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก  

 

การเลือกตั้งของภาค 

หากท่านยงัไม่ไดเ้ลือกผูว้า่การภาคนอมินี หรือผูแ้ทนในการประชุมสภานิติบญัญติั โปรดพิจารณาตวัเลือกต่อไปน้ี: 

• ถา้ภาคของท่านใชว้ิธีการเลือกโดยมีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาสามารถจดัการประชุม
ออนไลน ์

• ถา้ภาคของท่านใชว้ิธีการเลือกโดยการออกเสียงในการประชุมใหญ่ภาค และการประชุมใหญ่ภาคไดมี้การเล่ือน
หรือยกเลิก ท่านสามารถท าไดโ้ดยการลงคะแนนเสียงของสโมสร (ขอ้บงัคบัโรตารีสากล มาตรา 15.050.5 – RI 

Bylaws Article 15.050.5) 
 

ทรัพยากรอ่ืน ๆ  

น่ีคือทรัพยากรเพิ่มเติมส าหรับท่านและสโมสร: 
• คลิก  ท่ีน่ี เพื่อตรวจสอบขอ้มูลผลกระทบจาก Corona virus  

• ภาค 6690 ไดท้ าการสร้าง  helpful page ท่ีมีประโยชน์อยา่งมากท่ีรวมลิงคแ์ละขอ้มูลต่างๆ 

• โรแทเรียนไดท้ าการแชร์ขอ้มูลและเทคนิคต่างๆ เอาไวท่ี้ Rotary Voices blog. 

• หากตอ้งการความช่วยเหลือ โปรดติดต่องานสนบัสนุนสโมสรและภาค (Club and District Support team)  

 

อน.ภาณุ ยศเมธา / สโมสรโรตารีกรุงเทพไซเบอร์ ภาค 3350  
ผูแ้ปล 

https://my.rotary.org/en/document/bylaws-rotary-international
mailto:Presidential.Services@rotary.org
https://my.rotary.org/en/document/bylaws-rotary-international
https://my.rotary.org/en/document/bylaws-rotary-international
https://www.rotary.org/en/rotary-monitors-coronavirus-outbreak
http://rotary6690.org/maintaining-engagement
https://blog.rotary.org/2020/03/19/how-to-engage-members-during-the-coronavirus-pandemic/
https://my.rotary.org/en/contact/representatives

