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โรทาแรคท์

คูม่ อื โรทาแรคท์เล่มนี้ แปลจาก Rotaract Handbook (562-EN) ฉบับภาษาอังกฤษ ถึงแม้วา่ คณะกรรมการแปล
เอกสารของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวนอย่างละเอียดแล้ว คณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ ะ
รับรองความสมบูรณ์ของเอกสารเล่มนี้ได้ หากมีขอ้ ความใดไม่ชดั เจนขอให้อา้ งอิงไปยังฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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โรทาแรคท์
คืออะไร?
โรทาแรคท์ คือ สโมสรบ�ำเพ็ญประโยชน์ส�ำหรับคนหนุ่มสาวอายุ 18
และมากกว่านั้น ซึ่งอุทิศตนเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาที่ท้าทายโลก
นี้เป็นอย่างยิ่งโดยใช้การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในขณะที่พัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้น�ำและสร้างมิตรไปทั่วโลกด้วย สโมสรโรทาแรคท์เป็น
สมาชิกของโรตารีสากล
สโมสรโรทาแรคท์ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการและด�ำเนินงาน
ของสโมสรเอง การจัดการเงินของตนเองและวางแผนตลอดจน
ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ซึ่งมีความส�ำคัญต่อ
ชุมชน สโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ให้ค�ำแนะน�ำและ
การสนับสนุน และท�ำงานร่วมกับโรทาแรคเทอร์เสมือนเพื่อนผู้ร่วม
บ�ำเพ็ญประโยชน์

การเริม่ ต้นสโมสรโรทาแรคท์

การประชุมและงานกิจกรรม
นานาชาติ

ผูอ้ ปุ ถัมภ์และที่ปรึกษาโรตารี

ชุมชนโลกของโรทาแรคท์

การสร้างสโมสรที่ประสบความส�ำเร็จ

นอกเหนือจากโรทาแรคท์

การบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ยั ่งยืน
และมีนวัตกรรม

ความปลอดภัยและ
การจัดการความเสี่ยง

การสนับสนุนในระดับภาค ภาคร่วม
และสากล

ทรัพยากรโรตารี

การเริม่ ต้น
สโมสรโรทาแรคท์
ประเมินความต้องการของ
ชุมชน
ก�ำหนดฐานที่ต้งั
เลือกตัวเลือกการอุปถัมภ์

ประเมินความต้องการของชุมชน

สโมสรโรทาแรคท์ถูกเริม่ ต้นขึน้ โดยบุคคลที่ได้รบั แรงจูงใจและมีความปรารถนาอย่างยิง่ ยวดที่
ต้องการจะฝึ กฝนทักษะความเป็ นผูน้ � ำและวางแผนโครงการทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้
ในท้องถิน่ และทัวโลก
่
หากมหาวิทยาลัยหรือชุมชนของท่านไม่มสี โมสรโรทาแรคท์ ท่านสามารถ
ปฏิบตั กิ ารและก่อตัง้ กลุม่ คนหนุ่มสาวทีม่ คี วามมุง่ มันเพื
่ อ่ การเริม่ ต้น

เฉลิมฉลอง

เป็ นเรื่องส�ำคัญที่ท่านจะต้องหารือและประเมินว่าสโมสรโรทาแรคท์แบบใดที่จะเหมาะสมที่สุด
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยหรือชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการเริม่ ต้น พิจารณาค�ำถามดังต่อไปนี้
• สโมสรโรทาแรคท์แบบใดทีพ่ น้ื ทีข่ องท่านต้องการ ในชุมชนหรือในสถานศึกษา
• สโมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคท์ใกล้เคียง สามารถอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ใหม่ได้หรือ
ไม่ ปรึกษาหารือว่าสโมสรอื่น ๆ เหล่านี้ สามารถสนับสนุ นคนหนุ่ มสาวในชุมชนได้ดที ่สี ุด
อย่างไร และการอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ใหม่อาจจะเหมาะกับความพยายามนี้อย่างไร
• ท่านเป็ นศิษย์เก่าโปรแกรมโรตารีเพื่อผูน้ � ำหนุ่ มสาวหรือไม่ ท่านสามารถมีส่วนร่วมกับศิษย์
เก่าโรตารีอ่นื ๆ ในชุมชน เช่น อดีตอินเทอร์แรคเทอร์ อดีตผูร้ ่วมโปรแกรมไรลา และอดีต
นักเรียนเยาวชนแลกเปลีย่ น ทีอ่ าจจะมีความสนใจเข้าร่วมในสโมสรหรือไม่

เชื่อมโยงกับโรตารี

ก�ำหนดฐานที่ตง้ั

หาสมาชิก
เลือกตั้งเจ้าหน้าที่
ท�ำให้เป็ นทางการ

สโมสรโรทาแรคท์แต่ละสโมสรจะตัง้ อยู่ในสถานศึกษาหรือในชุมชน สโมสรโรทาแรคท์ในสถาน
ศึกษาจะรับสมาชิกจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ หนึ่งแห่ง ใน
ขณะทีส่ โมสรในชุมชน จะสามารถรับสมาชิกได้จากทัวทั
่ ง้ ชุมชน
หากสโมสรโรทาแรคท์ของท่านอยูใ่ นสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือสถาบันทีค่ ล้าย
กัน นักศึกษาทุกคนซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ไม่วา่ จะมีอายุเท่าใด มีสทิ ธิทจ่ี ะเข้าร่วมตามนโยบาย
ของสถานศึกษา สโมสรในชุมชนจะเปิ ดกว้างส�ำหรับสมาชิกในชุมชนทีม่ อี ายุ 18 ปี และมากกว่านัน้
ไม่ว่าสโมสรของท่านจะอยู่ในสถานศึกษาหรือในชุมชน สามารถจัดการประชุมแบบพบปะตัว
บุคคล ออนไลน์ หรือผนวกรวมทัง้ สองอย่าง เช่นนี้ ท�ำให้โปรแกรมโรทาแรคท์เป็ นทางเลือก
ทีย่ ดื หยุ่นส�ำหรับผูท้ อ่ี าศัยในชนบท ผูม้ วี ชิ าชีพทีต่ อ้ งเดินทาง และนิสติ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่
ศึกษาอยูต่ ่างประเทศหรือก�ำลังศึกษาในระบบออนไลน์
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เลือกตัวเลือกการอุปถัมภ์

สโมสรโรทาแรคท์สามารถเลือกที่จะก่อตัง้ โดยมีหรือไม่มสี โมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคท์ท่ี
อุปถัมภ์ เมื่อท่านก่อตัง้ สโมสรโรทาแรคท์ใหม่ นี่คอื หนึ่งในการตัดสินใจส�ำคัญทีท่ ่านจะต้องท�ำ
นโยบายของโรตารีสากลมุง่ หมายทีจ่ ะท�ำให้มนใจว่
ั ่ า สโมสรโรทาแรคท์มคี วามยืดหยุน่ ในการเลือก
ความสัมพันธ์ในการอุปถัมภ์ทส่ี นับสนุ นความต้องการของพวกเขาได้ดที ส่ี ุด ในการก�ำหนดทาง
เลือกทีด่ ที ส่ี ดุ ส�ำหรับสโมสร ควรพิจารณาดังนี้
• การอุปถัมภ์จะให้ประโยชน์แก่สโมสรโรทาแรคท์ใหม่อย่างไร? (ความเป็ นไปได้มอี าทิ เช่น
ช่วยดึงดูดสมาชิกใหม่ วางแผนและจัดการโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ เสนอโอกาสในการ
เป็ นพีเ่ ลีย้ งหรือการพัฒนาวิชาชีพ และการจัดการการเงิน)
• การอุปถัมภ์มคี วามหมายอย่างไรต่อท่านและสโมสร?
ในบทต่อไป ท่านจะได้เรียนรูม้ ากขึน้ เกีย่ วกับบทบาทของผูอ้ ุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์ ซึง่ จะช่วย
ท่านในการตัดสินใจแบบมีขอ้ มูล

หาสมาชิก

เมือ่ ท่านตัดสินใจแล้วว่าจะให้เป็ นสโมสรในสถานศึกษาหรือในชุมชน และเลือกผูอ้ ุปถัมภ์ทเ่ี หมาะ
สมแล้ว ท่านสามารถเริม่ มองหาสมาชิกมุ่งหวัง เชิญชวนให้นิสติ นักศึกษา ผูม้ วี ชิ าชีพอายุน้อย
และคนหนุ่ มสาวทีม่ จี ติ ใจใฝ่ บริการ รวมทัง้ บุคคลจากภูมหิ ลังทีห่ ลากหลายให้มาเรียนรูม้ ากขึน้
เกีย่ วกับโรทาแรคท์
ช่วยให้คนหนุ่ มสาวซึง่ ได้มกี ารติดต่อเชื่อมโยงกับโรตารีแล้ว เช่น สมาชิกในครอบครัวของโรแทเรียน ศิษย์เก่าอินเทอร์แรคท์หรือไรลา และอดีตนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยน ได้คน้ พบโอกาส
ใหม่ ๆ ผ่านโรทาแรคท์ ใช้เครือข่ายวิชาชีพและชุมชนของท่านในการส่งเสริมสโมสรแก่ลกู จ้างหรือ
ผูท้ ฝ่ี ึกงานอยูใ่ นบริษทั ต่าง ๆ สมาชิกของศูนย์ชมุ ชนและกลุม่ เยาวชนในวัดวาอาราม
สโมสรในสถานศึกษาควรท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องสถานศึกษาหรืออาจารย์ทป่ี รึกษา เพือ่ หา
นิสติ นักศึกษาทีอ่ าจจะสนใจในการเข้าร่วมกับสโมสรโรทาแรคท์
ส�ำหรับสโมสรในชุมชน ให้ตดิ โปสเตอร์ไว้ในทีส่ าธารณะซึง่ คนหนุ่ มสาวมารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้
เล่นกีฬา หรือพบปะกับเพื่อนฝูง มอบเอกสารการส่งเสริมโปรแกรมให้แก่เพื่อนผูร้ ่วมโครงการใน
ชุมชน และส่งเสริมโรทาแรคท์ผา่ นสือ่ ทางสังคม
พบปะกับสมาชิกมุ่งหวังเพื่อตอบค�ำถามและยืนยันความสนใจในการเริม่ ต้นสโมสรโรทาแรคท์
นี่คอื ช่วงเวลาทีเ่ หมาะกับการตัดสินใจว่าสโมสรใหม่จะประชุมกันเมือ่ ใด ทีไ่ หนและอย่างไร (ออนไลน์ พบปะกัน หรือผสมผสานทัง้ สองแบบ)
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เลือกตัง้ เจ้าหน้าที่

สโมสรโรทาแรคท์แต่ละสโมสรจะมีนายก อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิกและคณะกรรมการบริหาร
สโมสรอาจจะแต่งตัง้ ต�ำแหน่ งเจ้าหน้าทีเ่ พิม่ เติมและก�ำหนดบทบาทในข้อบังคับสโมสร เรียนรูใ้ ห้
มากขึน้ เกีย่ วกับบทบาทของเจ้าหน้าทีใ่ นคูม่ อื เล่มนี้ และหาข้อมูลเกีย่ วกับการเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีไ่ ด้
จากธรรมนูญมาตรฐานและข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์

ท�ำให้เป็ นทางการ

วิธกี ารท�ำให้สโมสรโรทาแรคท์ได้รบั สารตราตัง้ มีดงั นี้
l ยอมรับ ธรรมนู ญ มาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์ และจัด ท�ำ ข้ อ บัง คับ เสนอแนะตาม
ต้องการ
l กรอกแบบฟอร์ม การรับ รองสโมสรโรทาแรคท์ ใ ห้ส มบู ร ณ์ และขอให้ผู้ว่ า การภาคและ
สโมสรอุปถัมภ์ (หากมี) ลงนาม
l สแกนแบบฟอร์มทีเ่ สร็จสมบูรณ์และส่งไปทีอ
่ เี มล rotaract@rotary.org ท่านสามารถส่งทาง
อีเมล โทรสารหรือส่งไปรษณียเ์ อกสารไปทีส่ ำ� นักงานระหว่างประเทศในภูมภิ าคของท่าน
ได้
เริม่ ต้น 1 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรทาแรคท์จะต้องจ่ายค่าบ�ำรุงรายหัวให้แก่โรตารีสากล
สโมสรในสถาบันการศึกษาต้องจ่ายปี ละ 5 เหรียญ และสโมสรในชุมชนต้องจ่ายปี ละ 8 เหรียญ

เป็ นการดีที่ได้รู้

ท่านไม่จำ� เป็ นต้องรอประกาศนียบัตร
รับรองอย่างเป็ นทางการให้มาถึง
ก่อนจึงจะเริม่ กิจกรรมของสโมสร
แม้แต่ก่อนทีจ่ ะได้รบั ประกาศนียบัตร
สมาชิกของสโมสรโรทาแรคท์ใหม่
สามารถประชุม จัดการ และปฏิบตั ิ
งานในชุมชนได้

ท่านจะได้รบั ประกาศนียบัตรการก่อตัง้ (Certificate of Organization) หลายสัปดาห์หลังจากที่
โรตารีได้รบั แบบฟอร์มทีก่ รอกข้อมูลครบถ้วนและหลักฐานการจ่ายเงิน

เฉลิมฉลอง

เมื่อประกาศนียบัตรมาถึง จึงเป็ นเวลาทีจ่ ะเฉลิมฉลองสโมสรโรทาแรคท์ใหม่ งานนี้ยงั สามารถ
ท�ำให้การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างโรทาแรคเทอร์และภาคโรตารีของท่านมีความแน่ นแฟ้ นมากขึน้
เชิญโรทาแรคเทอร์ อินเทอร์แรคเทอร์ ศิษย์เก่า สมาชิกในครอบครัว ฝ่ ายบริหารของสถาบันการ
ศึกษาและคณะครู ผูร้ ว่ มโครงการในชุมชน โรแทเรียนและผูน้ �ำภาคให้มาร่วมงาน
ไม่ม ีพ ธิ ีม าตรฐานส�ำ หรับ งานชาร์เ ตอร์ส โมสรโรทาแรคท์ พิธีร บั สมาชิก ใหม่ห รือ การยกย่อ ง
เจ้าหน้าที่ ท่านสามารถตัดสินใจว่าจะเฉลิมฉลองในแนวทางทีจ่ ะมีความหมายแก่สโมสรและชุมชน
ได้อย่างไร ท่านสามารถใช้ประเพณีโรตารีหรือก�ำหนดประเพณีของตนขึน้ มา มอบบัตรประจ�ำตัว
สมาชิ กให้แก่สมาชิกสโมสรใหม่หรือการยกย่องเป็ นพิเศษส�ำหรับความมุ่งมันของพวกเขา
่
เช่น
เข็มสมาชิกหรือประกาศนียบัตรทีจ่ ะหาซือ้ จากผู้ขายที่ได้รบั ลิ ขสิ ทธิ์ ของโรตารี และอย่าลืมแบ่ง
ปั นรูปภาพและเรือ่ งราวบนสือ่ ทางสังคม
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เชื่อมโยงกับโรตารี

ท�ำให้โรตารีรู้ว่าสโมสรของท่านมีความกระตือรือร้นโดยการรายงานข้อมูลข่าวสารของสโมสร
และสมาชิกภาพ นายกสโมสรโรทาแรคท์ตอ้ งปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ตามบันทึกข้อมูลของ
โรตารีภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี ผา่ นเพจ Club Administration ที่ My Rotary ทีป่ รึกษา
สโมสรต้องรายงานชื่อและรายละเอียดการติ ดต่อทุกปี ดว้ ย
การท�ำให้โรตารีได้รบั ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับสโมสร ท่านจะมันใจว่
่ าได้รบั ข่าวสารล่าสุด
เกี่ย วกับ โรทาแรคท์แ ละการประชุ ม โรทาแรคท์ก่อนการประชุ มใหญ่โรตารีส ากล (Rotaract
Preconvention) รวมทัง้ มีสทิ ธิเข้าถึงเครือ่ งมือในระบบออนไลน์และทรัพยากรต่าง ๆ ของโรตารี
สโมสรทีไ่ ม่รายงานข้อมูลของสโมสรและสมาชิกทุกปี จะถูกยุบเลิก

ผูอ้ ปุ ถัมภ์และ
ที่ปรึกษาโรตารี
สโมสรอุปถัมภ์
ที่ปรึกษาโรทาแรคท์
วิธีการที่ผูอ้ ุปถัมภ์และ
ที่ปรึกษาจะสามารถ
สนับสนุ นสโมสรโรทาแรคท์

สโมสรที่อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคท์จะเรียนรู้การเป็ นพันธมิตรที่มคี วาม
กระตือรือร้นผ่านโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์และมิตรภาพทีย่ งยื
ั ่ น ในการสร้างความสัมพันธ์ของผู้
อุปถัมภ์ทป่ี ระสบความส�ำเร็จนัน้ การสรุปความคาดหวังและหน้าทีร่ บั ผิดชอบส�ำหรับโรทาแรคเทอร์ สโมสรอุปถัมภ์และทีป่ รึกษาเป็ นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญยิง่

สโมสรอุปถัมภ์

การเป็ นพันธมิตรระหว่างสโมสรโรทาแรคท์และสโมสรอุปถัมภ์ สามารถช่วยแต่ละสโมสรให้เติบโต
และมีความเข้มแข็ง จัดการประชุมร่วมเพือ่ การวางแผน มอบหมายให้สมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์
เป็ นพีเ่ ลี้ยงและหาทีป่ รึกษาทีม่ คี วามกระตือรือร้นซึ่งสามารถเชื่อมโยงโรตารีและโรทาแรคท์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สโมสรอุปถัมภ์ยงั สามารถสนับสนุ นงบประมาณเพื่อช่วยผูน้ � ำสโมสรโรทาแรคท์ให้เข้าร่วมการประชุมอบรมของภาคทีจ่ ำ� เป็ นได้ทกุ การประชุม

ที่ปรึกษาโรทาแรคท์

ทีป่ รึกษาโรทาแรคท์ทำ� หน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งและผูต้ ดิ ต่อของสโมสรโรทาแรคท์ สนับสนุ นการด�ำเนิน
งานประจ�ำวันของสโมสรโรทาแรคท์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานเบือ้ งต้นกับสโมสรอุปถัมภ์ และ
เชือ่ มโยงโรทาแรคเทอร์ให้มโี อกาสในการเป็ นผูน้ �ำและการบ�ำเพ็ญประโยชน์และทรัพยากรโรตารี
ทีป่ รึกษาสามารถเป็ นโรแทเรียนหรือโรทาแรคเทอร์จากสโมสรอุปถัมภ์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือ
ครูอาจารย์ หรืออาสาสมัครในชุมชน แม้ว่าจะรายงานชื่อทีป่ รึกษาต่อโรตารีสากลได้เพียงหนึ่ง
คนส�ำหรับสโมสรโรทาแรคท์แต่ละสโมสร แต่โรทาแรคเทอร์จะได้รบั ประโยชน์จากการมีทป่ี รึกษา
หลาย ๆ คน ซึง่ จะสามารถช่วยเป็ นพีเ่ ลีย้ งและสนับสนุนสโมสร
สโมสรโรทาแรคท์ในมหาวิทยาลัยต้องท�ำงานร่วมกับทีป่ รึกษาซึง่ เป็ นอาจารย์ อันจะท�ำให้มนใจว่
ั่ า
สโมสรด�ำเนินกิจกรรมด้วยความร่วมมืออย่างเต็มทีก่ บั มหาวิทยาลัย

วิธีการที่ผอู ้ ปุ ถัมภ์และที่ปรึกษา
จะสามารถสนับสนุนสโมสรโรทาแรคท์

แม้วา่ กิจกรรมของโรทาแรคท์จะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมในท้องถิน่ การสนับสนุนจากสโมสร
อุปถัมภ์และทีป่ รึกษาสามารถจะเป็ นสากล วิธกี ารทีท่ า่ นสามารถช่วยให้สโมสรโรทาแรคท์ประสบ
ความส�ำเร็จได้มอี าทิ เช่น
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ให้การสนับสนุ น (ส�ำหรับที่ปรึกษา)
l

l
l
l
l

เข้า ร่วมประชุม รวมถึงการประชุม คณะกรรมการบริห ารโรทาแรคท์ และท�ำหน้ าที่เป็ น ผู้
ประสานงานระหว่างสโมสรอุปถัมภ์กบั โรทาแรคเทอร์
ให้คำ� แนะน�ำในระหว่างการเลือกตัง้ เจ้าหน้าที่
ช่วยดูแลบันทึกทีถ่ กู ต้องของสโมสร และจัดการเงินทุนของสโมสร
ท�ำให้มนใจว่
ั ่ านายกสโมสรจัดส่งข้อมูลของสโมสรและสมาชิกทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ให้แก่โรตารีทกุ ปี
ช่วยประสานปฏิทนิ งานกิจกรรมของสโมสรโรทาแรคท์กบั ก�ำหนดการต่าง ๆ ของสโมสร
อุปถัมภ์หรือมหาวิทยาลัย

เป็ นพี่เลี้ ยงและให้แรงจูงใจ
l

l
l

l

สร้างสรรค์โอกาสในการเป็ นพีเ่ ลี้ยงและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งเป็ นการจับคู่สมาชิกสโมสร
อุปถัมภ์กบั โรทาแรคเทอร์ตามความสนใจ สายอาชีพ หรือความช�ำนาญ
ให้คำ� แนะน�ำและความเชีย่ วชาญในระหว่างการวางแผนและด�ำเนินโครงการ
ให้สมาชิกโรทาแรคท์มบี ทบาทส�ำคัญทีม่ คี วามหมายในการประชุมของสโมสรโรตารีและงาน
กิจกรรม เพือ่ ให้พวกเขาอยากมีสว่ นเกีย่ วข้องในปี ต่อไป
ส่งเสริมให้สร้างสโมสรทีม่ คี วามเข้มแข็ง ยืดหยุน่ และมีนวัตกรรม เพือ่ สนับสนุนแผนกลยุทธ์
ของโรตารี

เรียนรูไ้ ปด้วยกัน
l
l

l

l

เป็ นการดีที่ได้รู้

สโมสรสามารถเป็ นพันธมิตรกับ
สโมสรอืน่ ในภาคเพือ่ อุปถัมภ์สโมสร
โรทาแรคท์หนึ่งสโมสร โดยสโมสร
โรทาแรคท์หนึ่งสโมสรสามารถมี
สโมสรอุปถัมภ์ได้มากถึง 3 สโมสร
เมือ่ สโมสรร่วมกันอุปถัมภ์ จะแบ่งปั น
ความรับผิดชอบในการให้การสนับ
สนุนและเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้โรทาแรคเทอร์

เชิญโรทาแรคเทอร์มาร่วมงานประชุมใหญ่ของภาคและเข้าร่วมงานอบรมโรทาแรคท์ของภาค
ส�ำหรับสโมสรโรตารีทอ่ี ุปถัมภ์ ควรจ่ายเงินให้และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการของสโมสรโรทาแรคท์เข้าร่วมงานอบรมต่าง ๆ เพื่อแบ่งปั นความคิด
เห็น และเป็ นเครือข่ายกับผูน้ �ำโรทาแรคท์และโรตารี
พูดคุยกับผูน้ �ำโรทาแรคท์เพือ่ เรียนรูว้ า่ พวกเขาใช้กลยุทธ์ใดในการส่งเสริมโรทาแรคท์ อบรม
ผูน้ �ำใหม่ และช่วยให้สโมสรเติบโต
เข้าร่วมการประชุมโรทาแรคท์กอ่ นการประชุมใหญ่โรตารีส ากล (Rotaract Preconvention)
ประจ�ำปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้จากผู้บรรยายที่น่าสนใจ และส่งเสริมความ
สัมพันธ์อนั เป็ นสากลระหว่างโรทาแรคท์กบั โรตารี

เป็ นเพื่อนร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์
l

l

l

l

l

เป็ นอาสาสมัครในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรทาแรคท์ และเชิญโรทาแรคเทอร์
ให้เข้าร่วมในโครงการและงานหาทุนของสโมสรของท่าน
พัฒนาโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันตามความเข้มแข็งของแต่ละสโมสรและให้โรทาแรคเทอร์มโี อกาสเป็ นผูน้ �ำ
ส�ำหรับสโมสรโรตารีทอ่ี ุปถัมภ์ จัดให้สโมสรโรทาแรคท์มสี ่วนร่วมในโครงการทุนสนับสนุน
ระดับโลก (Global Grant) ของท่าน เพือ่ ให้พวกเขามีประสบการณ์ในการท�ำโครงการระหว่าง
ประเทศขนาดใหญ่
ช่วยสโมสรโรทาแรคท์ในการพัฒนากิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ทย่ี งยื
ั ่ น ซึง่ สอดคล้องกับเรื่อง
ที่เน้ นความส�ำคัญ (Areas of Focus) ของโรตารี
ชี้แนะสมาชิกเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านการเงิน
ลอจิสติกส์ และอุปกรณ์ทจ่ี ำ� เป็ นส�ำหรับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
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ส่งเสริมโรทาแรคท์
l
l

l

l

l

ยกย่องความส�ำเร็จของโรทาแรคเทอร์ในการประชุมหรืองานกิจกรรมของสโมสรอุปถัมภ์
ส่ง เสริม ให้ส โมสรได้ร บั การประกาศเกี ยรติ คุณของโรตารี ส�ำหรับสโมสรโรทาแรคท์
(Rotary Citation for Rotaract Clubs) และเสนอโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ ชิงรางวัล
โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์โรทาแรคท์ดเี ด่น (Rotaract Outstanding Project Award)
เฉลิมฉลองสัปดาห์โรทาแรคท์โลก (World Rotaract Week) ในเดือนมีนาคมทุกปี ด้วยการท�ำ
โครงการหรือกิจกรรมร่วมกัน
แบ่งปั นว่าโรทาแรคท์ได้ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดใี นชุมชนอย่างไรในระหว่างเดือน
พฤษภาคมซึง่ เป็ นเดือนแห่งการบริการเยาวชน (Youth Service Month)
เผยแพร่โรทาแรคท์ในชุมชนและช่วยให้สโมสรพัฒนาเอกสารการเผยแพร่โดยใช้เอกสาร
ต้นแบบ (template) ที่ Brand Center ทีป่ รับให้เหมาะกับสโมสร

ท�ำให้สายสัมพันธ์ของโรตารีแน่ นแฟ้ น
l

l

l

เป็ นการดีที่ได้รู้

สโมสรโรทาแรคท์ตอ้ งปรับปรุงข้อมูล
ของสโมสรและสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั
ในบันทึกข้อมูลของโรตารี ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายนทุกปี (รวมทัง้ การ
รายงานชือ่ นายกรับเลือก) มีเพียง
นายกสโมสรโรทาแรคท์คนปั จจุบนั
ทีป่ รึกษาและเจ้าหน้าทีข่ องสโมสร
อุปถัมภ์ทไ่ี ด้มกี ารแจ้งชือ่ ต่อโรตารี
สากลเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถดูและ
ปรับปรุงข้อมูลนี้ผา่ นบัญชี My Rotary
ได้ทเ่ี พจ Club Administration

ส่งเสริมโรทาแรคเทอร์ให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งแก่อนิ เทอร์แรคเทอร์หรือเป็ นอาสาสมัครในงาน
กิจกรรมไรลา
วางแผนโปรแกรมการแลกเปลีย่ นบริการชนรุน่ ใหม่ (New Generation Service Exchange)
ซึ่งให้โอกาสแก่โรทาแรคเทอร์ในการควบรวมเป้ าหมายด้านวิชาชีพกับโครงการเพื่อเพื่อน
มนุษย์ในประเทศอื่น
ส่งเสริมให้โรทาแรคเทอร์สมัครขอรับทุนการศึกษาหรือทุนสันติภาพโรตารี

การสร้างสโมสร
ที่ประสบความส�ำเร็จ
ธรรมนู ญและข้อบังคับ
บทบาทและหน้าที่รบั ผิดชอบ
ของการเป็ นผูน้ �ำ
การประชุมสโมสร
การท�ำให้สมาชิกมีส่วนร่วม
และการรักษาสมาชิก

พืน้ ฐานทีแ่ ข็งแรงจะช่วยให้สโมสรเติบโตและมีประสิทธิภาพ เอกสารธรรมนูญทีโ่ ปร่งใส บทบาท
การเป็ นผูน้ �ำทีช่ ดั เจน การประชุมสโมสรทีม่ กี ารจัดการอย่างดี และกลยุทธ์ในการท�ำให้สมาชิกมี
ส่วนร่วม จะท�ำให้มนใจได้
ั่
วา่ สโมสรของท่านจะประสบความส�ำเร็จในอนาคต

ธรรมนูญและข้อบังคับ

สโมสรโรทาแรคท์ทุกสโมสรต้องมีธรรมนู ญและข้อบังคับของสโมสร เอกสารเหล่านี้จะก�ำหนด
โครงสร้างและช่วยสโมสรในการบริหารงานตามนโยบายและวิธปี ฏิบตั ขิ องโรตารีสากล สโมสร
โรทาแรคท์ทุกสโมสรจะต้องรับธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์มาใช้โดยอัตโนมัติ
การเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ กระท�ำได้โดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลเท่านัน้ ข้อบังคับสโมสร
เป็ น ส่ว นเสริม ของธรรมนู ญ มาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์แ ละก� ำ หนดข้อ ปฏิบ ตั ิท วไปของ
ั่
สโมสร ท่านสามารถปรับเปลีย่ นข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์ได้ หรืออาจจะสร้าง
ข้อบังคับของสโมสรเองตราบเท่าที่ไม่ขดั แย้งกับธรรมนู ญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์และ
ประมวลนโยบายของโรตารี

บทบาทและหน้าที่รบั ผิดชอบของการเป็ นผูน้ ำ�

ทีมงานของผูน้ �ำทีเ่ ข้มแข็งจะสามารถช่วยสโมสรโรทาแรคท์ในการหาและรักษาสมาชิก หาทุน และ
ด�ำเนินโครงการทีป่ ระสบความส�ำเร็จได้ คณะกรรมการบริหารของสโมสรควรจะมีความคุน้ เคยกับ
เอกสารธรรมนูญของสโมสรโรทาแรคท์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีร่ บั เลือกของสโมสรโรทาแรคท์ตอ้ ง
เข้าร่วมในการอบรมผูน้ �ำซึง่ จัดโดยภาค

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าทีเ่ ป็ นองค์บริหารของสโมสรโรทาแรคท์ ซึง่ ประกอบด้วยนายก นายก
เพิง่ ผ่านพ้น อุปนายก เลขานุ การ เหรัญญิกและเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ เพิม่ เติมตามทีส่ โมสรตัดสินใจว่า
มีความจ�ำเป็ น หน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีแ่ ละบทบาทเพิม่ เติมควรจะถูกก�ำหนดเอาไว้ในข้อบังคับสโมสร
ทีป่ รึกษาควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่ำเสมอเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ สมาชิกสโมสร
อุปถัมภ์อาจจะเข้าร่วมการประชุมเหล่านี้ในฐานะผูส้ งั เกตการณ์ คณะกรรมการบริหารควรจะ
ประชุมอย่างสม�่ำเสมอ และรายงานการปฏิบตั งิ านในการประชุมสโมสรครัง้ ต่อไป

คูม่ อื โรทาแรคท์

12

ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริหารจะทบทวนและอนุ มตั แิ ผนงานและโครงการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ของสโมสร ท�ำให้มนใจในความมั
ั่
นคงทางการเงิ
่
นของสโมสร และมอบหมายหน้าทีร่ บั
ผิดชอบ เมือ่ สิน้ ปี โรตารี คณะกรรมการบริหารจะจัดเตรียมรายงานฉบับสุดท้ายซึง่ อธิบายถึงงาน
ส�ำคัญ ๆ ทีด่ ำ� เนินการมาในช่วง 12 เดือนก่อน ควรส่งส�ำเนารายงานให้แก่สโมสรอุปถัมภ์ (หากมี)
คณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคต้องจัดการอบรมให้เจ้าหน้าทีโ่ รทาแรคท์รบั เลือก กรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการ เราสนับสนุ นให้สโมสรอุปถัมภ์จดั งบประมาณเพื่อช่วยผูน้ � ำให้เข้า
ร่วมการประชุมอบรมทีจ่ �ำเป็ นทุกการประชุม การอบรมอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาค บาง
ครัง้ ผูน้ � ำโรทาแรคท์เข้าร่วมการอบรมไปพร้อม ๆ กับโรแทเรียนในการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่
โรตารีภาค หรือคณะกรรมการภาคอาจจะจัดการอบรมเฉพาะผูน้ �ำโรทาแรคท์แยกต่างหาก ดูราย
ละเอียดเกีย่ วกับการอบรมและการประชุมใหญ่ในบทการประชุมและงานกิจกรรมระหว่างประเทศ
(Meetings and International Events)

ปรับปรุงข้อมูลของสโมสร
และสมาชิ กให้เป็ นปัจจุบนั

นายกสโมสรโรทาแรคท์ตอ้ งปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั   ภายใน 30
มิถุนายนของทุกปี ผา่ นเพจ Club
Administration ที่ My Rotary ซึง่ จะ
ท�ำให้โรตารีรวู้ า่ สโมสรของท่านยัง
ด�ำเนินงาน (รวมทัง้ การรายงานชือ่
นายกรับเลือก) การปรับปรุงข้อมูล
ท�ำให้มนใจได้
ั่
วา่ สโมสรจะได้รบั
ข่าวสารโรทาแรคท์ กิจกรรม
การประชุมโรทาแรคท์ก่อนการ
ประชุมใหญ่โรตารีสากล (Rotaract
Preconvention) และทรัพยากรอืน่ ๆ

นายกสโมสร

บทบาทหน้ าที่หลักของนายก คือ เป็ นผู้น�ำสโมสร และเป็ นประธานในการประชุมสโมสรและ
คณะกรรมการบริหารทุกครัง้ นายกยังควรจะให้แรงจูงใจ แรงบันดาลใจและค�ำแนะน� ำแก่คณะ
กรรมการสโมสร เพื่อท�ำให้มนใจว่
ั ่ าโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมการพัฒนาผูน้ � ำและ
วิชาชีพของสโมสรจะประสบความส�ำเร็จ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบทีเ่ สนอแนะ
จัดการประชุมสโมสรทีม่ วี าระการประชุมอย่างละเอียดซึง่ ให้เวลาเพียงพอต่อการรายงานของ
เจ้าหน้าทีแ่ ละคณะกรรมการต่าง ๆ
เป็ นประธานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการหลัก และคณะกรรมการพิเ ศษตามมติเ ห็น ชอบของคณะกรรมการ
บริหาร และท�ำหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการโดยต�ำแหน่งในคณะกรรมการทุกชุด
แต่งตัง้ ประธานคณะกรรมการตามประสบการณ์ของบุคคล และแสวงหาความคิดเห็นเกีย่ ว
กับกรรมการจากประธานคณะกรรมการ
มอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ ช่วยสมาชิกในการพัฒนาทักษะส�ำหรับบทบาทการเป็ นผูน้ �ำ
สโมสรในอนาคต
ส่งเสริมให้สมาชิกสโมสรมีสว่ นร่วมในโครงการตามทักษะความช�ำนาญและความสนใจ
ท�ำให้มนใจว่
ั ่ าโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมของสโมสรได้รบั การส่งเสริมและด�ำเนิน
การอย่างส�ำเร็จเรียบร้อย
สนับสนุนกลยุทธ์เรือ่ งสมาชิกภาพซึง่ ส่งเสริมความหลากหลาย
สือ่ สารและร่วมมือกับทีป่ รึกษา สมาชิกของสโมสรอุปถัมภ์ และเจ้าหน้าทีโ่ รทาแรคท์ภาคใน
สโมสรซึง่ สังกัดมหาวิทยาลัย นายกควรจะหารือกับอาจารย์ทป่ี รึกษาของสโมสรด้วย
แก้ไขปั ญหาในระหว่างสมาชิกด้วยกัน และท�ำให้มนใจว่
ั ่ าวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมของ
สโมสรส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการอยูร่ ว่ มกัน และปลอดจากการคุกคาม
ใด ๆ
ปรับปรุงข้อมูลของสโมสรและสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั ทุกปี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านเพจ
Club Administration ที่ My Rotary
l

l
l

l

l

l

สโมสรทีไ่ ม่รายงานข้อมูลของสโมสร
และสมาชิกทุกปี จะถูกยุบเลิก และจะ
ไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมการประชุมโรทาแรคท์กอ่ นการประชุมใหญ่โรตารีสากล
(Rotaract Preconvention) และการ
ประชุมใหญ่ประจ�ำปี ของโรตารีสากล
หรือได้รบั ทรัพยากรและการสนับสนุน
จากโรตารีสากล

l

l
l

l

l
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อุปนายก

บทบาทหลักของอุปนายกคือสนับสนุ นนายก บางสโมสรอาจจะเลือกให้นายกรับเลือกท�ำหน้าที่
เป็ นอุปนายก
หน้าทีร่ บั ผิดชอบทีเ่ สนอแนะ
เป็ นประธานในการประชุมเมือ่ นายกไม่อยู่
ท�ำหน้าทีก่ รรมการบริหารและกรรมการโดยต�ำแหน่งของคณะกรรมการทุกชุด
จัดการกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นพิเศษตามทีน่ ายกสังการ
่
รูเ้ รือ่ งเป้ าหมายและกิจกรรมของสโมสรอยูเ่ สมอ
รับช่วงเป็ นนายกหากต�ำแหน่งว่างลง
l
l
l
l
l

เลขานุ การ

หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักของเลขานุการคือ ช่วยให้สโมสรด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เลขานุการ
ควรจะเป็ นคนทีจ่ ดั การได้ดแี ละมีทกั ษะในการสือ่ สารทีด่ ี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบทีเ่ สนอแนะ
เก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ ของสโมสร เช่น สมาชิกภาพ การแต่งตัง้ คณะกรรมการ การเข้า
ประชุม การจ่ายค่าบ�ำรุงและเอกสารส�ำคัญของสโมสร เช่น ประกาศนียบัตรการก่อตัง้ (Certificate of Organization) ของสโมสร งบประมาณและรายงานต่าง ๆ
แจ้งให้ผนู้ �ำภาคทราบถึงสมาชิกทีม่ คี วามสนใจในการเข้าร่วมสโมสรโรตารี ไม่วา่ จะเป็ นโรทาแรคเทอร์ในปั จจุบนั หรือหลังออกจากโรทาแรคท์แล้ว
ให้ข้อ มูล ของสโมสรและสมาชิก แก่ น ายกเพื่อ ปรับ ข้อ มูล ประจ�ำ ปี ใ ห้เ ป็ น ปั จ จุ บ นั ตามข้อ
ก�ำหนดของโรตารี
จดบันทึกการประชุมที่เป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจนและกระชับ ในการประชุมทุกครัง้ ของสโมสร
l

l

l

l

เหรัญญิก

เหรัญญิกดูแลกองทุนทัง้ หมดและเก็บรักษาบันทึกการเงินทีถ่ ูกต้อง ท�ำให้มนใจว่
ั ่ ามีการด�ำเนิน
การทางการเงินอย่างโปร่งใส และตอบค�ำถามต่าง ๆ จากสมาชิกสโมสรและสโมสรอุปถัมภ์ (หาก
มี) เหรัญญิกควรจะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรับผิดชอบและใส่ใจในรายละเอียด
หน้าทีร่ บั ผิดชอบเสนอแนะ
เป็ นประธานคณะกรรมการการเงิน
เก็บค่าบ�ำรุงสมาชิก
จัดการการเงินทีเ่ ก็บจากค่าบ�ำรุงและรายได้จากโครงการหาทุนทัง้ หมด
จ่ายใบแจ้งหนี้สโมสร และเบิกจ่ายเงินค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ของสโมสร
จัดเตรียมและบริหารงบประมาณ
เตรียมรายงานประจ�ำเดือนทีม่ รี ายละเอียดเกีย่ วกับการเงินและค่าใช้จ่ายของสโมสรอย่างถูก
ต้อง
l
l
l
l
l
l
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ท�ำให้มนใจว่
ั ่ าสโมสรท�ำตามข้อก�ำหนดในการรายงานการเงินของรัฐบาล
เตรีย มและแจกจ่ า ยรายงานสิ้น ปี แ ก่ ส มาชิก สโมสรและเหรัญ ญิก รับ เลือ ก รายงานของ
เหรัญญิกจะเป็ นส่วนหนึ่งของบันทึกทีถ่ าวรของสโมสร

นายกเพิ่งผ่านพ้น

นายกเพิง่ ผ่านพ้นของสโมสรสามารถให้ความคิดเห็นและมุมมองทีม่ ปี ระโยชน์ในการวางแผนงาน
กิจกรรมสโมสร สามารถช่วยในเรือ่ งโครงการพิเศษ และให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกสโมสร

คณะกรรมการสโมสร

คณะกรรมการช่วยสโมสรในการด�ำเนิ นกิจ กรรมและโครงการ ด้วยความเห็น ชอบของคณะ
กรรมการบริหาร นายกสโมสรแต่งตัง้ คณะกรรมการหลัก เช่น บริการสโมสร บริการชุมชน
บริการระหว่างประเทศ การพัฒนาวิชาชีพ และการเงิน รวมทัง้ คณะกรรมการอื่น ๆ ตามความ
จ�ำเป็ น ข้อบังคับสโมสรควรจะก�ำหนดอย่างชัดเจนถึงหน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการสโมสร
ทุกชุด
คณะกรรมการควรจะประชุมเพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรมอย่าง
สม�่ำเสมอ คณะกรรมการอาจจะแบ่งออกเป็ นคณะอนุ กรรมการเพื่อด�ำเนินงานให้ประสบความ
ส�ำ เร็จ กิจ กรรมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของคณะกรรมการทุกชุด ต้อ งได้ร บั การอนุ ม ตั ิจากคณะ
กรรมการบริหาร ดังนัน้ คณะกรรมการต้องแบ่งปั นแผนงานกับนายกสโมสร

การประชุมสโมสร
เป็ นการดีที่ได้รู้

สโมสรโรทาแรคท์อาจจะแก้ไข
ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสร
โรทาแรคท์ได้ ตราบเท่าทีก่ าร
เปลีย่ นแปลงไม่ขดั แย้งกับธรรมนูญ
มาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์
และประมวลนโยบายของโรตารี
สโมสรทีม่ ผี อู้ ุปถัมภ์ตอ้ งได้รบั ความ
เห็นชอบเกีย่ วกับข้อบังคับจากสโมสร
อุปถัมภ์

สโมสรโรทาแรคท์สามารถตัดสินใจเองว่าจะมีการประชุมทีไ่ หน เมื่อใด และอย่างไร และจะเป็ น
การประชุมแบบพบปะกัน ออนไลน์ หรือผสมผสานกัน สโมสรทีม่ ผี อู้ ุปถัมภ์ควรประชุมกับสโมสร
อุปถัมภ์อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ แต่สามารถตัดสินใจร่วมกันว่าจะประชุมกันบ่อยเพียงใด หรือเมือ่
ใดจะเข้าร่วมประชุมของอีกฝ่ ายหนึ่ง
พิจารณาแต่งตัง้ ประธานในทีป่ ระชุมเพื่อจัดโปรแกรมของแต่ละการประชุม หรือเสนอให้สมาชิก
แต่ละคนท�ำหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั ประชุมและอ�ำนวยการในการประชุมในแต่ละครัง้ การให้สมาชิกมีสว่ น
ร่วมในการวางแผนงาน ท�ำให้มนใจได้
ั่
ว่าการประชุมของสโมสรจะน่ าสนใจและมีความเกีย่ วข้อง
กับทุกคน สโมสรอุปถัมภ์สามารถเป็ นแหล่งความคิดเห็นทีด่ เี กีย่ วกับโปรแกรม
เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากชุมชนหรือมหาวิทยาลัย ผูน้ �ำทางธุรกิจ หรือแขกรับเชิญจากต่างประเทศให้
มาบรรยายในการประชุม พิจารณาเดินทางไปยังบริษทั ห้างร้านในท้องถิน่ องค์กรชุมชนหรือ
สถานทีท่ างวัฒนธรรมต่าง ๆ ใช้การประชุมเพือ่ ให้สมาชิกได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เกีย่ ว
กับโครงการของสโมสรหรือความคิดริเริม่ ใหม่ ๆ ของโรตารี

คูม่ อื โรทาแรคท์
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วาระการประชุม

การด�ำเนินการประชุมตามวาระเป็ นวิธดี ที ส่ี ุดทีจ่ ะท�ำให้มนใจว่
ั ่ า เป็ นการใช้เวลาของทุกคนอย่าง
มีประสิทธิภาพ วาระการประชุมอาจจะประกอบด้วย
1. เวลาส�ำหรับการสังสรรค์ก่อนการประชุม
2. การแนะน�ำแขกทีม่ าเยือนและสมาชิกใหม่ของสโมสร
3. ประกาศและเตือนความจ�ำ
4. รายงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการต่างๆ
5. การน�ำเสนอโปรแกรม
6. การปิ ดท้าย
7. ปิ ดประชุม

การท�ำให้สมาชิกมีสว่ นร่วมและการรักษาสมาชิก
การหาสมาชิก

กลยุทธ์หรือแผนสมาชิกภาพสามารถช่วยสโมสรก�ำหนดเป้ าหมายทีส่ มเหตุสมผลในการหาและ
รักษาสมาชิกสโมสร ท่านสามารถหาดูความคิดเห็นจากเอกสารการท�ำให้สมาชิ กภาพมีความ
เข้มแข็ง: สร้างแผนสมาชิ กภาพของท่าน
เหตุผลส�ำคัญที่สุดสองข้อซึ่งผูค้ นเข้ามาร่วมในโรทาแรคท์ก็คอื การพบปะกับผูค้ นใหม่ ๆ และ
การมีส่วนร่วมในชุมชน มิตรสหายมากมายของท่านอาจจะก�ำลังแสวงหาสิง่ เดียวกันนี้ เชิญ
พวกเขาให้มาช่วยในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ร่วมงานราตรีการเป็ นเครือข่าย หรือเข้าร่วมใน
การพบปะสังสรรค์ของสโมสรเพือ่ ให้มปี ระสบการณ์ในโรทาแรคท์ดว้ ยตนเอง พิจารณาบุคคลทีม่ ี
ศักยภาพในการเป็ นสมาชิกเหล่านี้
เพือ่ น
ญาติ
เพือ่ นร่วมชัน้ เรียนหรือเพือ่ นร่วมงาน
อินเทอร์แรคเทอร์ ผูร้ ว่ มโปรแกรมไรลา และนักเรียนเยาวชนแลกเปลีย่ น
l

เป็ นการดีที่ได้รู้

Brand Center ของโรตารีมวี สั ดุ
อุปกรณ์การส่งเสริมทีส่ ามารถจัด
ท�ำให้เหมาะสมและมีสสี นั สวยงาม
เพือ่ ช่วยในการส่งเสริมสโมสร
สร้างสรรค์โปสเตอร์การ์ดเพือ่ การ
ส่งเสริมแบบสองหน้า แผ่นโปสเตอร์
และโลโก้ของสโมสรเอง หรือ
ดาวน์โหลดต้นแบบ (Templates)
แบนเนอร์และอืน่ ๆ อีกมาก

l
l
l

วิธกี ารทีท่ า่ นสามารถเผยแพร่สโมสรและโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรได้มดี งั นี้
พัฒนาเว็บไซต์หรือบล็อคของสโมสรทีซ่ ง่ึ สมาชิกมุง่ หวังสามารถเรียนรูเ้ กีย่ วกับโครงการของ
สโมสรและวิธกี ารมีสว่ นร่วมในสโมสร ส�ำหรับสโมสรในมหาวิทยาลัย ขอให้เชือ่ มโยงลิง้ ค์ของ
สโมสรกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ใช้ส่อื ทางสังคมเพื่อแบ่งปั นข้อมูลของการประชุม งานกิจกรรมและโครงการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
ของสโมสร
เตรียมจัดแสดงรูปภาพหรือวิดโี อเกีย่ วกับกิจกรรมของสโมสรในงานของชุมชน มอบโปสการ์ด
หรือแผนพับการส่งเสริมสโมสรให้แก่สมาชิกทีค่ าดหวัง เพือ่ ให้พวกเขาสามารถติดต่อท่านได้
เผยแพร่เกี่ยวกับสโมสรในฐานะที่เป็ นองค์กรของผู้น�ำและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งสมาชิก
สามารถบรรลุเป้ าหมายและพัฒนาทักษะความช�ำนาญใหม่ ๆ
ตีพมิ พ์กจิ กรรมของสโมสรในหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัย หรือสือ่ ในท้องถิน่ อืน่ ๆ
l

l

l

l

l
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จัด เตรีย มนิ ท รรศการโรทาแรคท์ท่ีห้อ งสมุด ท้อ งถิ่น ร้านกาแฟ ศูนย์บ ริก ารชุมชน หรือ
สถานทีอ่ น่ื ๆ ซึง่ คนหนุ่มสาวมาอยูร่ วมกัน จัดให้การค้นหาสโมสรท�ำได้โดยง่าย

การให้พลังแก่สมาชิกใหม่

ควรเข้าใจถึงแรงจูงใจในการเข้าร่วมโรทาแรคท์ของสมาชิก พวกเขาต้องการท�ำให้โลกนี้น่าอยูย่ งิ่
ขึน้ ? หรือพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ �ำ? หรือว่าขยายขอบเขตการมีมติ รสหาย? เชือ่ มโยงสมาชิกกับ
กิจกรรมและโอกาสต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้ าหมายส่วนตัว ในขณะเดียวกันกับทีท่ ำ� ให้
สโมสรมีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้
ข้อคิดเห็นอืน่ ๆ
ต้อนรับและเฉลิมฉลองสมาชิกใหม่ในการประชุมหรืองานกิจกรรมพิเศษ
พัฒนาโปรแกรมการปฐมนิเทศซึง่ ท�ำให้สมาชิกใหม่มสี ว่ นร่วม และท�ำให้พวกเขามีความคุน้
ชินกับสโมสรและครอบครัวโรตารี
ขอให้โรทาแรคเทอร์ทม่ี ปี ระสบการณ์เป็ นพีเ่ ลีย้ งให้สมาชิกใหม่ และท�ำให้พวกเขารูส้ กึ ว่าได้
รับการต้อนรับ
ติดตามสมาชิกใหม่ทข่ี าดประชุม
ส่ง เสริม ให้สมาชิกใหม่เชิญ เพื่อ นและสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจ กรรมและโครงการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ของสโมสร
l
l

l

l
l

ท�ำให้สมาชิกปั จจุบนั มีส่วนร่วม
ค�ำแนะน�ำของสโมสรอุปถัมภ์

สโมสรอุปถัมภ์รถู้ งึ ความส�ำคัญของ
สมาชิกภาพทีเ่ ข้มแข็งและมักจะพบ
กับความท้าทายมากมายเหมือน ๆ
กับทีส่ โมสรของท่านก�ำลังเผชิญอยู่
ควรขอค�ำแนะน�ำและทรัพยากรใน
การสรรหาและรักษาสมาชิก  
โรตารีจดั ให้มกี ลยุทธ์ในการพัฒนา
สมาชิกภาพมากมายรวมทัง้ ทรัพยากร
ทีส่ โมสรโรทาแรคท์สามารถใช้ได้ดว้ ย

การรักษาสมาชิกสโมสรมีความส�ำคัญมากพอ ๆ กับการหาสมาชิกใหม่ หมันมอบประสบการณ์
่
ท ่ี
ท�ำให้สมาชิกสนใจในโรทาแรคท์อยูเ่ สมอ กลยุทธ์ทป่ี ระสบความส�ำเร็จมีอาทิ
ยกย่องสมาชิกในความส�ำเร็จของพวกเขา
ท�ำให้สมาชิกมีสว่ นร่วมในโครงการและกิจกรรมของสโมสร
ส่งเสริมให้โรทาแรคเทอร์มสี ว่ นร่วมในโปรแกรมอินเทอร์แรคท์ การแลกเปลีย่ นเยาวชนของ
โรตารี ไรลาและโอกาสอืน่ ๆ ของโรตารีในพืน้ ทีข่ องท่าน
สนับสนุนให้สมาชิกมีบทบาทผูน้ �ำ
ส่งข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ทางอีเมลทุกเดือน
สอบถามความคิดเห็นของสมาชิกเกีย่ วกับการประชุมสโมสร กิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ
ของสโมสรอย่างสม�่ำเสมอ
l
l
l

l
l
l

การบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ยั ่งยืน
และมีนวัตกรรม
สโมสรโรทาแรคท์จะต้องท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อยสองโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ใน
แต่ละปี โครงการหนึ่งตอบสนองความต้องการชุมชนท้องถิน่ และอีกโครงการหนึ่งช่วยชุมชนทัวไป
่
โครงการเหล่านี้เป็ นแนวทางอันยอดเยีย่ มส�ำหรับสโมสรโรทาแรคท์ทจ่ี ะมีส่วนร่วมในชุมชนของ
ตน ติดต่อเชือ่ มโยงกับผูใ้ หญ่ในวัยหนุ่มสาวทัวโลก
่
และดึงดูดความสนใจสมาชิกใหม่

การวางแผนโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์

ท�ำให้เกิดผลกระทบอันยังยื
่ นโดยการเลือกกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ท่เี ป็ นการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในชุมชนและผูร้ บั ประโยชน์จากกิจกรรมนัน้ จัดท�ำการประเมินชุมชนเพือ่ ก�ำหนด
ว่าความเชีย่ วชาญและทรัพยากรของสโมสรจะสนับสนุ นชุมชนในท้องถิน่ หรือชุมชนทัวไปได้
่
ดี
ทีส่ ดุ อย่างไร เครื่องมือประเมิ นชุมชน (Community Assessment Tools) สามารถช่วยสโมสร
โรทาแรคท์ให้ทำ� งานกับชุมชนเพือ่ คัดเลือกโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทป่ี ระสบความส�ำเร็จ ยังยื
่ น
และตรงประเด็น ในการมุง่ เป้ าหมายความพยายามในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ โรตารีได้บง่ ชีเ้ รื่องที่
เน้ น ความส�ำคัญ (Areas of Focus) ซึ่งเราสามารถท�ำให้เกิด การเปลี่ย นแปลงที่ย งยื
ั ่ น คือ
การสร้างเสริมสันติภาพและการป้ องกันข้อขัดแย้ง, การป้ องกันและการรักษาโรค, น�้ำ สุขาภิบาล
และสุขอนามัย, สุขอนามัยแม่และเด็ก, การศึกษาขัน้ พื้นฐานและการรูห้ นังสือ และ การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
ควรรวบรวมองค์ประกอบของโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทป่ี ระสบความส�ำเร็จเหล่านี้เข้าไว้ในการ
วางแผนงานและการด�ำเนินงาน
ท�ำการประเมิ นชุมชน
จัดท�ำโครงการในแนวทางเดียวกันกับเรื่องที่เน้ นความส�ำคัญของโรตารี
ขอรับความช่วยเหลือในเรื่องการออกแบบ การวางแผน และการด�ำเนินโครงการ สโมสรที่
อุปถัมภ์ กลุ่มปฏิบตั กิ ารโรตารีหรือผูน้ � ำภาค เช่น ประธานบริการระหว่างประเทศของภาค
สามารถให้คำ� แนะน�ำได้
จัดหาทุนและก�ำหนดกองทุนเฉพาะส�ำหรับโครงการ
ท�ำให้มนใจว่
ั ่ าโครงการของท่านจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยงยื
ั ่ นซึ่งชุมชนสามารถให้การ
สนับสนุ นต่อไปได้หลังจากการมีส่วนร่วมของสโมสรสิน้ สุดลง เรียนรูเ้ กี่ยวกับ 6 ขัน้ ตอน
ส�ำหรับโครงการที่ ยงยื
ั ่ น (six steps for a sustainable project) ก�ำหนดกฎเกณฑ์ใน
การวัดและประเมินผล รวบรวมสิง่ ทีพ่ บจากการประเมินผลไว้ส�ำหรับการพัฒนาโครงการใน
อนาคต
เฉลิมฉลองความส�ำเร็จ แบ่งปั นรูปภาพและผลงานโครงการบนสื่อทางสังคม สื่อในท้องถิน่
อืน่ ๆ และที่ Rotary Showcase
ใช้ Discussion Group ของโรตารีเพื่อเชื่องโยงกับโรทาแรคเทอร์อ่นื ๆ และโรแทเรียน
ค้นหาผูร้ ว่ มโครงการ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
l
l
l

l
l

l

l
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การหาทุน

การหาทุนจะช่วยในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยส�ำหรับโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมอืน่ ๆ ของสโมสร
ตัวอย่างงานหาทุนทีป่ ระสบความส�ำเร็จของโรทาแรคท์มอี าทิ งานเลีย้ งอาหารเย็น งานเทศกาล
ต่าง ๆ การขายสลาก งานกีฬา การแข่งขันและการแสดงละครการกุศล
เมือ่ จัดงานหาทุน ควรพิจารณาข้อแนะน�ำเหล่านี้
มีความคิดสร้างสรรค์ งานทีม่ เี อกลักษณ์จะดึงดูดความสนใจของสมาชิกทีค่ าดหวัง ผูบ้ ริจาค
และสือ่
พยายามมีค วามคิด เห็นที่ถูกต้อ งเกี่ย วกับ การสนับ สนุ นด้านการเงินที่ต้องการ เพื่อที่จะ
สามารถก�ำหนดเป้ าหมายการหาทุนที่เป็ นจริงได้
เมือ่ ร้องขอเงินจากบุคคล ห้างร้าน ธุรกิจหรือองค์กร ต้องมันใจว่
่ าพวกเขาเข้าใจว่าเงินบริจาค
จะถูกใช้จา่ ยอย่างไร และจะยกย่องพวกเขาในการบริจาคอย่างไร
ใช้ประโยชน์จากทักษะความช�ำนาญ ความสามารถพิเศษและการติดต่อของสมาชิก เสนอชือ่
โฆษกทีม่ คี วามมันใจเพื
่
อ่ เป็ น MC ในการหาทุนครัง้ ต่อไป และขอให้สมาชิกกระตุน้ เครือข่าย
ของพวกเขาเพือ่ สนับสนุนความคิดริเริม่ ของท่าน
เชิญสือ่ ในท้องถิน่ ให้มาร่วมงาน (ดูคำ� แนะน�ำในการประชาสัมพันธ์ในส่วนต่อไป)
ร้องขอข้อคิดเห็นและวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดจากสโมสรอุปถัมภ์หรือสโมสรโรทาแรคท์อ่นื ๆ เพื่อ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์และเรือ่ งราวทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ให้สโมสรอุปถัมภ์มสี ว่ นร่วมในการด�ำเนินงานและให้ทุนแก่โครงการของท่านในฐานะเพือ่ นผู้
ร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์
l

l

l

l

l
l

l

รางวัลโครงการดีเด่นของ
โรทาแรคท์

ในแต่ละปี โรตารียกย่องโครงการ
ของโรทาแรคท์สำ� หรับงานบริการ
ระหว่างประเทศและบริการชุมชน
ทีด่ เี ด่น ผูไ้ ด้รบั รางวัลจะได้รบั เชิญ
ให้น�ำเสนอโครงการในการประชุม
โรทาแรคท์กอ่ นการประชุมใหญ่โรตารี
สากล (Rotaract Preconvention)
ประจ�ำปี ตอ้ งเสนอโครงการภายในวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ เรียนรูเ้ พิม่ เติมได้จาก
เพจ Awards ของโรตารี
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การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์

สโมสรและโครงการของท่านจะได้รบั การสนับสนุ นมากขึน้ หากชุมชนรูเ้ รือ่ ง การมีภาพลักษณ์ทด่ี ี
ในชุมชนสามารถช่วยสโมสรในการหาสมาชิกและสร้างความประทับใจในทางบวกเกีย่ วกับโรทาแรคท์และโรตารี
ท�ำให้มนใจว่
ั ่ าผลงานทีด่ ขี องท่านได้รบั ความสนใจเช่นทีค่ วร โดย
ถ่ายรูปภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงรวมทัง้ วิดโี อในงานกิจกรรมโครงการ และการหาทุนของสโมสร
เผยแพร่กจิ กรรมในช่องทางสือ่ ทางสังคม
สร้างเอกสารและแบนเนอร์เพื่อการเผยแพร่ท่เี ป็ นเอกลักษณ์ และมีสสี นั สวยงาม ดังเช่น
ตัวอย่างที่ Brand Center หรือจากผูข้ ายที่ได้รบั ลิ ขสิ ทธิ์ ของโรตารี
อธิบายสัน้ ๆ ให้สมาชิกสโมสรทราบเกีย่ วกับจุดส�ำคัญทีค่ วรพูดคุยเกีย่ วกับโครงการทีเ่ สร็จ
สมบูรณ์ไปแล้วเมือ่ เร็ว ๆ นี้หรือโครงการทีก่ �ำลังจะมีขน้ึ เพือ่ ให้พวกเขาเป็ นทูตแห่งการเผย
แพร่ในสถานศึกษา ทีท่ ำ� งานและในชุมชน
สร้างแผนการส่งเสริมส�ำหรับโครงการทีก่ �ำลังจะเกิดขึน้ ทุกโครงการ เพื่อให้ทมี งานสามารถ
เริม่ ต้นงานเผยแพร่ได้ตงั ้ แต่แรกเริม่
l
l
l

l

l

ท�ำงานกับสื่อในท้องถิ่ น

แต่งตัง้ สมาชิกคนหนึ่งเพือ่ ให้เป็ นผู้
ติดต่อด้านการประชาสัมพันธ์ ซึง่ เป็ น
คนทีส่ ามารถท�ำความรูจ้ กั สือ่ ในท้อง
ถิน่ และแจ้งแก่พวกเขาว่า สโมสรของ
ท่านสร้างสรรค์การเปลีย่ นแปลงที่
ยังยื
่ นอย่างแท้จริง  มอบเอกสารภูม ิ
หลังเกีย่ วกับโครงการและสโมสรให้
แก่นกั ข่าว เช่น เอกสารข้อเท็จจริง
หรือโปสการ์ดเพือ่ การส่งเสริม และ
เชิญชวนให้พวกเขาน�ำเสนอข่าวของ
ท่านโดยการถ่ายทอดสด อย่าลืมส่ง
รูปภาพและวิดโี อหลังจากงานกิจกรรม
ของท่านพร้อมกับค�ำอธิบายทีช่ ดั เจน
และกระชับ เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะสามารถ
ส่งเสริมกิจกรรมของท่านได้
ดูความคิดเห็นและทรัพยากรเพิม่
เติม รวมทัง้ ตัวอย่างการให้ขา่ วและ
ค�ำแนะน�ำในการท�ำงานกับสือ่ ได้ท่ี
Brand Center ของโรตารี

การสนับสนุนในระดับภาค
ภาคร่วม และสากล
บทบาทของภาค
คณะกรรมการภาค
องค์กรข่าวสารภาคร่วม
ของโรทาแรคท์
บทบาทของโรตารีสากล

สโมสรอุปถัมภ์สามารถมีบทบาทส�ำคัญทีส่ ุดในการชีแ้ นะและเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้แก่สโมสรโรทาแรคท์
ใหม่ แต่ภาคโรตารีกส็ นับสนุนโรทาแรคท์เช่นกัน ภาคโรตารีคอื กลุม่ ของสโมสรโรตารีทอ่ี ยูใ่ นพืน้ ที่
หรือภูมภิ าคจ�ำเพาะ โรตารีมภี าคต่าง ๆ มากกว่า 530 ภาคทัวโลก
่
โรตารีสนับสนุนบทบาทหน้าทีใ่ นระดับภาค คณะกรรมการและงานอบรมต่าง ๆ มากมาย เพือ่ ส่ง
เสริมและท�ำให้โรทาแรคท์มคี วามเข้มแข็ง นอกจากนี้ ภาคยังส่งเสริมเป็ นอย่างยิง่ ให้เชิญและริเริม่
งบประมาณส�ำหรับโรทาแรคเทอร์เพือ่ เข้าร่วมในงานกิจกรรม โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์และการ
ประชุมอบรมต่าง ๆ ของภาค

บทบาทของภาค

แต่ละภาคมีโอกาสทีจ่ ะสนับสนุนโรทาแรคท์ตามบทบาทหน้าที่

ผูว้ า่ การภาค

ผูว้ ่าการภาคสนับสนุ นสโมสรทุกสโมสร โปรแกรมและกิจกรรมทุกอย่างของภาค เป็ นผูอ้ นุ มตั ใิ น
การก่อตัง้ สโมสรโรทาแรคท์ใหม่และแต่งตัง้ ประธานโรทาแรคท์ภาค (District Rotaract Chair)
ผูว้ า่ การภาคจะต้องเป็ นผูช้ ข้ี าดในกรณีพพิ าทเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาค (District
Rotaract Representative) โดยการหารือร่วมกับคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค
ผูว้ ่าการภาคต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาคเพื่อเข้าร่วมการอบรมผูน้ � ำในระดับ
ภาค ภาคร่วม หรือนานาชาติ
ผู้ว่าการภาคยังควรจะสนับสนุ นค่าใช้จ่ายทัง้ หมดหรือส่วนหนึ่งส�ำหรับผู้แทนโรทาแรคท์ภาค
รับ เลือ ก ในการเข้า ร่ ว มการประชุ ม โรทาแรคท์ก่อนการประชุ มใหญ่โรตารีส ากล (Rotaract
Preconvention) แต่มไิ ด้เป็ นการบังคับ

ประธานโรทาแรคท์ภาค (District Rotaract Chair)

ประธานโรทาแรคท์ภาคเป็ นโรแทเรียนทีบ่ ริหารโรทาแรคท์ภายในภาคและท�ำให้มนใจว่
ั ่ าสโมสร
ทุกสโมสรได้รายงานข้อมูลสมาชิกภาพและข้อมูลเกีย่ วกับสโมสรแก่โรตารีสากลทุกปี ประธาน
โรทาแรคท์จะค้นหาวิธกี ารใหม่ ๆ ในการเชื่อมโยงสโมสรโรทาแรคท์เข้าด้วยกัน และท�ำให้การ
เชือ่ มโยงระหว่างโรทาแรคท์และโรตารีมคี วามเข้มแข็ง
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ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาค (District Rotaract Representative)

ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาค คือ โรทาแรคเทอร์ทไ่ี ด้รบั เลือกตัง้ จากสโมสรโรทาแรคท์ในภาค ในการ
ทีจ่ ะมีสทิ ธิดงั กล่าว โรทาแรคเทอร์นัน้ ต้องเป็ นนายกสโมสรโรทาแรคท์ครบหนึ่งปี เต็ม หรือเป็ น
กรรมการโรทาแรคท์ภาคครบหนึ่งปี ภาคอาจจะก�ำหนดกฎเกณฑ์อน่ื ๆ เพิม่ เติมในข้อบังคับของ
ภาครวมทัง้ ข้อจ�ำกัดเรือ่ งอายุ หากภาคใดมีสโมสรโรทาแรคท์เพียงหนึ่งสโมสร ผูแ้ ทนจะเป็ นอดีต
นายกสโมสรโรทาแรคท์ทเ่ี พิง่ ผ่านพ้นหรืออดีตนายกทีส่ ามารถรับหน้าทีไ่ ด้ หรือนายกปั จจุบนั หาก
สโมสรเพิง่ จะได้รบั การก่อตัง้ เมือ่ เร็ว ๆ นี้ ผูแ้ ทนจะเป็ นประธานร่วมของคณะกรรมการโรทาแรคท์
ภาค และเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างสโมสรโรทาแรคท์ต่าง ๆ กับภาค

ประธานศิษย์เก่าภาค (District Alumni Chair)

ประธานศิษย์เก่าภาคช่วยท�ำให้การเปลีย่ นถ่ายจากการเป็ นโรทาแรคเทอร์ไปเป็ นโรแทเรียนง่าย
ขึน้ และเชือ่ มโยงศิษย์เก่ากับโอกาสอืน่ ๆ ในโรตารี เช่น ทุนการศึกษา และการแลกเปลีย่ น

คณะกรรมการภาค
บทบาทในภาค

โรทาแรคเทอร์อาจท�ำหน้าทีเ่ ป็ น
ประธานคณะกรรมการภาคได้ทกุ ชุด
ยกเว้นคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค
ประธานโรทาแรคท์ภาคเป็ นโรแทเรียน
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยผูว้ า่ การภาค

ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาค

ท่านเป็ นประธานโรทาแรคท์ภาคหรือ
ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาคหรือไม่? ขอให้
ผูว้ า่ การภาคยืนยันว่าได้รายงานชือ่ แก่
โรตารีเพือ่ ให้ทา่ นได้รบั อีเมลเกีย่ วกับ
ข่าวสารและโอกาสต่าง ๆ ของโรทาแรคท์

คณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค
ค้นหารายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
บทบาทและหน้าทีร่ บั ผิดชอบของ
คณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคได้
จากหลักสูตร Get Ready: District
Rotaract Committee ที่ Learning
Center

ผูว้ า่ การภาคควรจะแต่งตัง้ คณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคเพือ่ ส่งเสริมและท�ำให้โรทาแรคท์มคี วาม
เข้มแข็ง โรทาแรคเทอร์อาจท�ำหน้าทีใ่ นคณะกรรมการชุดนี้หรือคณะกรรมการภาคอืน่ ๆ เช่น การ
เงิน สมาชิกภาพ ภาพลักษณ์ การอบรม ศิษย์เก่า บริการชุมชน บริการระหว่างประเทศ ส่งเสริม
การประชุมใหญ่ของโรตารี อินเทอร์แรคท์ ไรลา และเยาวชนแลกเปลีย่ น

คณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค

คณะกรรมการประกอบด้วยโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์จ�ำนวนเท่า ๆ กัน ประธานโรทาแรคท์
ภาคและผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาคท�ำหน้าทีเ่ ป็ นประธานร่วม คณะกรรมการชุดนี้สง่ เสริมโรทาแรคท์
ส่งเสริมการก่อตัง้ สโมสรใหม่และให้การสนับสนุ นในท้องถิ่นแก่สโมสร ประธานร่วมของคณะ
กรรมการชุดนี้ยงั ท�ำหน้ าที่วางแผนและจัดสัมมนาอบรมผู้น�ำในเวลา 1-2 วันส�ำหรับเจ้าหน้ าที่
กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการรับเลือกของสโมสรโรทาแรคท์ หากกรรมการคนใด
เป็ น สมาชิกควบ (โรแทเรีย น/โรทาแรคเทอร์) ภาคต้อ งตัด สินใจว่าบุค คลนัน้ จะเป็ น ผู้แทนใน
บทบาทใด

คณะกรรมการบริการเยาวชนภาค

คณะกรรมการชุดนี้สนับสนุ นการเปลีย่ นถ่ายของผูน้ � ำอายุน้อยจากโปรแกรมโรตารี (ตัวอย่างเช่น
จากอินเทอร์แรคท์สู่ไรลา สู่โรทาแรคท์) และให้โอกาสในการเป็ นผูน้ � ำในระดับสูงขึน้ เพื่อพัฒนา
ทักษะ และยังท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง รวมทัง้ ส่งเสริมผูร้ ่วม
โปรแกรมให้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมของศิษย์เก่า
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องค์กรข่าวสารภาคร่วมของโรทาแรคท์

มีภาคมากมายทีส่ ามารถท�ำงานร่วมกันเพื่อตัง้ องค์กรสือ่ สารภาคร่วม (Multidistrict Information
Organization – MDIO) องค์กรนี้จะเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์
และงานกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการสื่อสารระหว่างภาค แต่ละองค์กรจะประกอบด้วยภาค
โรตารีสองภาคหรือมากกว่า และอาจจะเป็ นตัวแทนของสโมสรโรทาแรคท์ในภูมภิ าค ในประเทศ
หรือหลาย ๆ ประเทศ เรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับการก่อตัง้ องค์กรใหม่น้ี และดาวน์โหลดตัวอย่าง
ธรรมนูญและข้อบังคับได้

บทบาทของโรตารีสากล

นโยบายของโรทาแรคท์มคี วามเข้มแข็งและปรับปรุงให้ดขี น้ึ โดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล
ซึง่ ได้รบั ค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการโรทาแรคท์ของโรตารีสากล และพนักงานทีอ่ ุทศิ ตนทีโ่ รตารี
สากล

คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล

คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลก�ำหนดนโยบายของโรตารีสากลรวมทัง้ นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โรทาแรคท์ สโมสรโรตารีเลือกตัง้ กรรมการบริหารทุกปี ในการประชุมใหญ่โรตารีสากล (Rotary
International Convention) โดยกรรมการบริหารอยู่ในต�ำแหน่ งวาระ 2 ปี คณะกรรมการบริหาร
เท่านัน้ ทีส่ ามารถแก้ไขธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์

คณะกรรมการโรทาแรคท์ของโรตารีสากล

คณะกรรมการชุด นี้ ไ ด้ร บั การแต่ ง ตัง้ จากประธานโรตารีส ากล มีห น้ า ที่ใ ห้ค�ำ แนะน� ำ แก่ ค ณะ
กรรมการบริหารเกีย่ วกับโรทาแรคท์ ทบทวนนโยบายในการท�ำให้เกิดความเข้มแข็งในความร่วม
มือ ส่งเสริมการเป็ นพีเ่ ลีย้ งร่วมกันระหว่างโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ ส่งเสริมเป้ าหมายการเป็ น
ผูน้ �ำ การพัฒนาวิชาชีพและการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรทาแรคท์ คณะกรรมการชุดนี้จะวางแผน
งานและพัฒนาเนื้อหาของโปรแกรมส�ำหรับการประชุมโรทาแรคท์กอ่ นการประชุมใหญ่โรตารีสากล
(Rotaract Preconvention) ภายใต้การชีแ้ นะของประธานโรตารีสากล

ส�ำนักงานเลขาธิการโรตารีสากล

พนักงานหลายร้อยคนทีเ่ ป็ นมืออาชีพทัวโลกของโรตารี
่
สากลจะให้การรับรองสโมสรใหม่ ส่งข่าว
สารทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ให้ผูน้ � ำภาคและสโมสรอย่างสม�่ำเสมอ วางแผนเกี่ยวกับโอกาสในการท�ำให้ม ี
ส่วนร่วมอย่างมีความหมาย เช่น รางวัลโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์โรทาแรคท์ดเี ด่น ส่งเสริมสัปดาห์
โรทาแรคท์โลก และพัฒนาทรัพยากร รวมทัง้ ข้อมูลส�ำหรับสโมสรทัวโลก
่
เมือ่ รายงานข้อมูลเกีย่ ว
กับสมาชิกและสโมสรแล้ว สโมสรจะได้รบั การเชื่อมโยงกับข้อมูลล่าสุดและทรัพยากรต่าง ๆ จาก
โรตารีต่อเนื่อง ติดต่อที่ rotaract@rotary.org หรือส�ำนักงานระหว่างประเทศในภูมภิ าคของ
ท่านเมือ่ มีคำ� ถาม

การประชุมและงานกิจกรรม
นานาชาติ
งานกิจกรรมของภาค
และภาคร่วม
งานกิจกรรมนานาชาติ

เมือ่ โรทาแรคเทอร์เข้าร่วมงานกิจกรรมของภาคและงานกิจกรรมนานาชาติ พวกเขาจะเป็ นเครือ
ข่ายกับสมาชิกโรทาแรคท์และโรตารีอ่นื ๆ พัฒนาความเป็ นผูน้ �ำและทักษะด้านวิชาชีพ รวมทัง้ มี
ความสนุกสนาน ควรท�ำงานร่วมกับผูน้ �ำภาคเพือ่ น�ำโรทาแรคเทอร์และโรแทเรียนให้มาร่วมกันใน
งานอบรมและการประชุมใหญ่ ซึง่ พวกเขาจะสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ �ำทีม่ จี ติ ใจใฝ่
บริการในภูมภิ าค

งานกิจกรรมของภาคและภาคร่วม
การอบรมเจ้าหน้าที่สโมสรโรทาแรคท์

หนึ่งในงานทีส่ ำ� คัญยิง่ ของคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค คือ การจัดอบรมเจ้าหน้าทีส่ โมสรโรทาแรคท์ ประธานคณะกรรมการสโมสรโรทาแรคท์ ทีป่ รึกษาและครูอาจารย์ทป่ี รึกษา ควรก�ำหนดการ
อบรมอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนทีผ่ นู้ �ำจะเข้ารับต�ำแหน่ งเพื่อให้มเี วลาท�ำความคุน้ เคยกับบทบาท
หน้าทีใ่ หม่ ภาคควรจัดงานอบรมผูน้ �ำโรทาแรคท์รว่ มกับการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS)
และการอบรมเจ้าหน้าทีส่ โมสรโรตารี สโมสรอุปถัมภ์ควรจัดงบประมาณเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่
สโมสรโรทาแรคท์เข้าร่วมการอบรมทีจ่ ำ� เป็ น

การอบรมผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาครับเลือก

เพื่อให้มนใจในความต่
ั่
อเนื่องของการเป็ นผูน้ � ำ คณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคควรจะมีบทบาทที่
กระตือรือร้นในการอบรมผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาคคนใหม่ ภาคโรตารีตอ้ งจ่ายเงินให้แก่ผแู้ ทนโรทาแรคท์ภาคในการเข้าร่วมการประชุมอบรมผูน้ �ำในระดับภาค ภาคร่วมหรือนานาชาติ ผูว้ า่ การภาค
ควรจ่ายเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาครับเลือกให้เข้าร่วมในการประชุม
โรทาแรคท์กอ่ นการประชุมใหญ่โรตารีสากล (Rotaract Preconvention) แต่มไิ ด้เป็ นข้อบังคับ

การประชุมใหญ่โรทาแรคท์ภาค

งานประจ�ำปี เหล่านี้ซ่งึ ผู้แทนโรทาแรคท์ภาคเป็ นผู้จดั ขึน้ จะให้โอกาสแก่โรทาแรคเทอร์ในการ
แบ่งปั นความคิดเห็นในการวางแผนโครงการ ส่งเสริมโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ และสร้างมิตรภาพรวมทัง้ เครือข่ายในพื้นที่
ควรวางแผนการจัดประชุมใหญ่โรทาแรคท์ภาคให้อยูใ่ นช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมใหญ่ภาค
โรตารี และจัดให้มวี าระร่วมอย่างน้อยหนึ่งวาระเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรทาแรคท์และ
โรตารี ดูรายละเอียดเพิม่ เติมถึงวิธกี ารวางแผนงานประชุมใหญ่โรทาแรคท์ภาคได้จากหลักสูตร
Get Ready: District Rotaract Committee ที่ Learning Center
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ในการประชุมใหญ่ โรทาแรคท์ภาค สโมสรโรทาแรคท์อาจจะลงคะแนนเสียงเพื่อท�ำโครงการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์หนึ่งโครงการทัวทั
่ ง้ ภาค และก่อตัง้ กองทุนเพือ่ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรทาแรคท์ภาคโดยสมัครใจเพื่อหาทุนส�ำหรับโครงการนี้ ต้องมีคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 3 ใน 4 ของ
สโมสรโรทาแรคท์ในภาค และผู้ว่าการภาคจะเป็ นผู้อนุ มตั เิ ห็นชอบในแผนงานการหาทุนและ
โครงการซึง่ ถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด

การประชุมภาคร่วม

การร่วมมือกันของภาคต่าง ๆ จะให้โอกาสทีด่ กี ว่าแก่โรทาแรคเทอร์ในการเรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน
ท�ำงานร่วมมือกันในโครงการและท�ำให้เห็นการปฏิบตั งิ านของโรทาแรคท์ในชุมชนทัวโลก
่
ผูว้ ่าการภาคเจ้าภาพและคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาคเจ้าภาพมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการให้คำ� แนะน�ำ
และดูแล รวมทัง้ จัดให้มกี ารประกันภัยความเสียหายต่าง ๆ

งานกิจกรรมนานาชาติ

เชือ่ มโยงกับโรตารีในระดับโลก เป็ นเครือข่ายกับผูน้ �ำ เรียนรูจ้ ากวิทยากรและเดินทางท่องเทีย่ วใน
ขณะทีส่ ร้างมิตรจากทัวโลก
่
งานกิจกรรมนานาชาติของโรตารีเป็ นงานส�ำหรับทุกคนในครอบครัว
โรตารี มาร่วมกันเพือ่ เรียนรู้ แบ่งปั น ได้รบั แรงบันดาลใจ และสนุกสนาน

การประชุมโรทาแรคท์กอ่ นการประชุมใหญ่โรตารีสากล

ท�ำให้สโมสรโรทาแรคท์ของท่านมีความเข้มแข็ง เรียนรูเ้ กีย่ วกับโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของ
โรทาแรคท์ทเ่ี ด่น ๆ และสร้างมิตรภาพทีย่ งยื
ั ่ นในการประชุมโรทาแรคท์กอ่ นการประชุมใหญ่โรตารี
สากล (Rotaract Preconvention) ประจ�ำปี ร่วมกับผูน้ �ำโรทาแรคท์จากทัวโลกเพื
่
อ่ แบ่งปั นความคิด
เห็นในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshops) เรียนรูว้ ธิ กี ารส่งเสริมการเป็ นผูน้ �ำและการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ และสร้างมิตรภาพทีย่ งยื
ั ่ นในขณะทีเ่ รียนรูจ้ ุดมุ่งหมายใหม่ ๆ ทีน่ ่ าสนใจในแต่ละปี มี
วาระการประชุมพิเศษส�ำหรับผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาครับเลือกด้วย
การประชุมโรทาแรคท์กอ่ นการประชุมใหญ่โรตารีสากล (Rotaract Preconvention) เปิ ดให้โรทาแรคเทอร์และโรแทเรียนทุกคนทีส่ นใจในโรทาแรคท์ ควรวางแผนตัง้ แต่บดั นี้เพื่อเข้าร่วมในการ
ประชุมโรทาแรคท์กอ่ นการประชุมใหญ่โรตารีสากล (Rotaract Preconvention) ครัง้ ต่อไป

การประชุมใหญ่ของโรตารีสากล

การประชุมใหญ่ของโรตารีสากลดึงดูดสมาชิกโรตารีจากทัวโลกให้
่
มาค้นหาความคิดเห็นใหม่ ๆ
แลกเปลีย่ นการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ และสร้างสโมสรทีเ่ ข้มแข็งขึน้ โรทาแรคเทอร์ได้รบั การเชิญชวนให้
อยู่ต่อหลังจากการประชุมโรทาแรคท์กอ่ นการประชุมใหญ่โรตารีสากล (Rotaract Preconvention)
เพื่อให้เห็นบริการระหว่างประเทศเต็มรูปแบบของโรตารีจากฟอรัมต่
่ าง ๆ การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การ การแสดงนิ ท รรศการโครงการ และวาระการประชุม ครบองค์ ลงทะเบียนได้ท่ีเว็บไซต์
convention.rotary.org/en
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การประชุมโรทาแรคท์โลก (INTEROTA)

การประชุมโรทาแรคท์โลก คือ การประชุมโรทาแรคท์ทวโลกที
ั่
โ่ รทาแรคเทอร์เป็ นผูจ้ ดั และเป็ น
เจ้าภาพในเมืองต่าง ๆ กันไปทุก ๆ สามปี ในขณะทีม่ ไิ ด้เป็ นการประชุมทีเ่ ป็ นทางการของโรตารี
สากล แต่โรตารียอมรับคุณค่าของงานกิจกรรมนี้และสนับสนุนการประชุมโรทาแรคท์โลก โดยการ
เห็นชอบเนื้อหาของโปรแกรมและท�ำให้มนใจว่
ั ่ ามีผนู้ �ำของโรตารีสากลเป็ นผูแ้ ทนในงานกิจกรรมนี้
การประชุมจะมีทงั ้ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและผูบ้ รรยายทีน่ ่าสนใจ
รวมทัง้ กิจกรรมการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ผูร้ ว่ มประชุมยังน�ำเสนอสถานทีป่ ระชุมโรทาแรคท์โลก
ครัง้ ต่อไป และผูเ้ ข้าร่วมการประชุมจะลงคะแนนเสียงในการเลือกสถานทีป่ ระชุมครัง้ ต่อไปด้วย ดู
รายละเอียดเกีย่ วกับการประชุมโรทาแรคท์โลกเพิม่ เติมได้ทเ่ี พจ Rotaract บนเว็บไซต์ Rotary.org
ก่อนทีจ่ ะเข้าร่วมการเสนอตัวเป็ นเจ้าภาพจัดประชุมโรทาแรคท์โลก โรทาแรคเทอร์จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากผูว้ ่าการภาคเจ้าภาพ หลังจากทีม่ กี ารเลือกสถานทีแ่ ล้ว โรตารีสากลจะขอให้
ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาคทีเ่ ป็ นเจ้าภาพส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์อย่างน้อยหนึ่งปี ก่อนวันงานกิจกรรม

สัปดาห์โรทาแรคท์โลก

ในระหว่างสัปดาห์โรทาแรคท์โลก โรทาแรคเทอร์และโรแทเรียนทัวโลกเฉลิ
่
มฉลองการก่อตัง้
สโมสรโรทาแรคท์แห่งแรก การเฉลิมฉลองทีเ่ กิดขึน้ ในสัปดาห์ของวันที่ 13 มีนาคม (จากวันจันทร์
ถึงวันอาทิตย์) เป็ นเวลาอันเหมาะสมส�ำหรับสโมสรโรทาแรคท์และผูอ้ ุปถัมภ์ทจ่ี ะด�ำเนินกิจกรรม
ร่วมกันและส่งเสริมการอุทศิ ตนของสโมสรโรทาแรคท์แก่ชุมชน โรทาแรคเทอร์สามารถตัดสินใจ
แนวทางที่ดที ่สี ุดส�ำหรับสโมสรในการเฉลิมฉลอง อาจจะเป็ นกิจกรรมที่มคี ุณค่าหนึ่งหรือสอง
กิจกรรม หรือมีกจิ กรรมตลอดทัง้ สัปดาห์
หลังจากสโมสรจัดงานสัปดาห์โรทาแรคท์โลกแล้ว สโมสรอุปถัมภ์หรือประธานโรทาแรคท์ภาค
สามารถมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องให้แก่สโมสรโรทาแรคท์ ซึง่ จะหาได้จากเพจ Awards ของ
โรตารี

ชุมชนโลกของ
โรทาแรคท์
สิง่ หนึ่งทีด่ ที ส่ี ดุ เกีย่ วกับโรทาแรคท์กค็ อื การเชือ่ มโยงผูน้ �ำหนุ่มสาวเข้ากับครอบครัวโรตารีทวโลก
ั่
ให้โอกาสพวกเขาในการขยายเครือข่ายวิชาชีพ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ
โรทาแรคเทอร์จะเชือ่ มโยงกับสโมสรอืน่ ๆ ทัง้ ในท้องถิน่ และทัวโลกได้
่
ดงั นี้
เริม่ ต้นทีภ่ าคของท่าน โรแทเรียนสามารถดาวน์โหลดรายชือ่ สโมสรโรทาแรคท์ได้จาก Rotary
Club Central ผูแ้ ทนโรทาแรคท์ภาคสามารถดาวน์โหลดรายชือ่ จากเพจ District Administration ที่ My Rotary ติดต่อกับสโมสรใกล้เคียงเพือ่ วางแผนงานโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์
ในระดับภาค และเชิญสมาชิกให้เข้าร่วมการอบรมผูน้ �ำของภาค
เข้าถึงข้อมูลการติดต่อกับสมาชิกโรตารีและสมาชิกโรทาแรคท์อ่นื ๆ ที่ My Rotary ค้นหา
เพื่อนร่วมโครงการบริการระหว่างประเทศ เริม่ ต้นความสัมพันธ์ของการเป็ นสโมสรคู่มติ ร
หรือวางแผนการไปเยือนสโมสรโดยใช้เครื่องมือ Club Finder แลกเปลีย่ นความคิดเห็นที่
Discussion Groups ส�ำหรับโรทาแรคเทอร์และส�ำรวจผลงานดี ๆ ทีโ่ รทาแรคเทอร์และโรแทเรียนท�ำไว้ทงั ้ ในท้องถิน่ และทัวโลก
่
ส�ำรวจโลกโรทาแรคท์ผ่านสื่อทางสังคม ติดตามโรทาแรคท์จาก Facebook และ Twitter
และโรตารีสากลบน Instagram และ Snapchat @Rotary เพือ่ ดูวา่ โรทาแรคเทอร์ทวโลกคิ
ั่
ด
อะไร และพวกเขาลงมือปฏิบตั กิ ารอย่างไรในการปรับปรุงชุมชน ติดต่อกับภาคและสโมสร
โรทาแรคท์อน่ื ๆ เพือ่ พัฒนามิตรภาพ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงการและแบ่งปั น
รูปภาพบนสือ่ ทางสังคม
ค้นหาเว็บไซต์ของสโมสรอืน่ และภาคทัวโลก
่
และติดต่อกันโดยตรงผ่านเว็บไซต์
l

l

l

l

นอกเหนือจากโรทาแรคท์
โรทาแรคท์เป็ นเพียงแนวทางหนึ่งทีโ่ รตารีให้การสนับสนุ นผูน้ � ำอายุน้อย ส�ำรวจโอกาสอื่น ๆ ที่
โรตารีเสนอให้และเรียนรู้ว่าท่านจะสามารถปฏิบตั ิการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยงยื
ั ่ นผ่าน
โรตารีได้อย่างไร

ชมรมมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships) น� ำพาผู้คนที่มคี วามสนใจทางด้าน

สันทนาการหรืองานอดิเรกเหมือน ๆ กันมาอยูร่ ว่ มกัน ท่านจะพบทุกเรือ่ งตัง้ แต่การขีจ่ กั รยานและ
การวิง่ มาราธอน ไปจนถึงการเป็ นเครือข่ายทางสังคมและสิง่ แวดล้อม เรียนรูเ้ พิม่ เติมที่ https://
www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships

กลุ่มปฏิบตั ิการโรตารี (Rotary Action Groups) จัดตัง้ โดยโรแทเรียนและโรทาแรค-

เทอร์ทเ่ี ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาเฉพาะเรือ่ ง เช่น น�้ำและสุขาภิบาล หรือ HIV/AIDS ท่านยังสามารถ
แบ่งปั นความเชีย่ วชาญและท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในโครงการต่าง ๆ เหนือระดับสโมสรหรือ
ภาค เรียนรูเ้ พิม่ เติมที่ http://www.rotary.org/actiongroups

อินเทอร์แรคท์

เป็ นสโมสรบ�ำเพ็ญประโยชน์สำ� หรับเยาวชนอายุ 12-18 ปี ทต่ี อ้ งการเชือ่ มโยง
กับคนรุ่นเยาว์อ่นื ๆ และสนุ กสนานในขณะทีบ่ �ำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนของตนและเรียนรูเ้ กีย่ ว
กับ โลก เชิญ ชวนสโมสรอินเทอร์แ รคท์ใกล้เคีย งมาร่วมโครงการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ หรืองาน
กิจกรรม หรือเป็ นพีเ่ ลีย้ งอินเทอร์แรคเทอร์และช่วยพวกเขาเตรียมการเข้ามหาวิทยาลัย สโมสร
โรทาแรคท์สามารถร่วมกับสโมสรโรตารีหนึ่งสโมสรหรือมากกว่าในการอุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์ เรียนรูเ้ พิม่ เติมที่ https://www.rotary.org/en/get-involved/interact-clubs

โปรแกรมพัฒนาความเป็ นผูน้ �ำของเยาวชนโรตารี (ไรลา) (Rotary Youth
รูจ้ กั กันมากกว่าในชือ่ ไรลา คือประสบการณ์การเป็ นผูน้ �ำ
ทีพ่ ฒ
ั นาโดยสโมสรและภาคเพือ่ คนหนุ่ มสาวอายุ 14-30 ปี งานไรลาแต่ละครัง้ จะมีจุดเน้นเฉพาะ
เช่น สร้างความมันใจ
่ พัฒนาทักษะ พัฒนาด้านวิชาชีพหรือส่งเสริมความเติบโตของบุคคล และ
ทัง้ หมดนี้ท�ำให้คนหนุ่ มสาวมีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ � ำและมีเพื่อนใหม่ ๆ โรทาแรคเทอร์สามารถเข้าร่วมงาน เป็ นผู้น�ำหรือแม้แต่จดั งานไรลาได้ เรียนรู้เพิม่ เติมที่ https://www.
rotary.org/en/our-programs/rotary-youth-leadership-awards
Leadership Awards – RYLA)

การแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารี (Rotary Youth Exchange) กระตุน้ ชุมชน

ของโรตารีทวโลก
ั ่ ทัง้ ภาค สโมสร ครอบครัวเจ้าภาพและโรงเรียน ในการทีจ่ ะให้โอกาสแก่นกั เรียน
อายุ 15-19 ปี ในการค้นหาวัฒนธรรมใหม่ ๆ เรียนรูภ้ าษาทีแ่ ตกต่างออกไป และเป็ นทูตสันติภาพ
ในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
ส่งเสริมให้คนหนุ่ มสาวในชุมชนของท่านเข้าร่วมในโปรแกรมโรตารีน้ี
และจัดให้มพี เ่ี ลีย้ งทีเ่ ป็ นเพือ่ นกับนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการแลกเปลีย่ น เรียนรูเ้ พิม่ เติมที่ https://
www.rotary.org/en/our-programs/youth-exchanges
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โปรแกรมการแลกเปลี่ยนบริการชนรุ่นใหม่ (New Generations Service

ให้ประสบการณ์ระหว่างประเทศทีจ่ ดั ให้มคี วามเหมาะสมในระยะสัน้ พร้อมทัง้ เน้น
ความส�ำคัญไปในด้านอาชีพหรือเพื่อนมนุ ษย์สำ� หรับผูร้ ่วมโปรแกรมทีม่ อี ายุ 18-30 ปี โรทาแรคเทอร์สามารถออกแบบการแลกเปลีย่ นบริการชนรุ่นใหม่ของตน ใช้เครือข่ายของตนเพื่อขยาย
โปรแกรมการแลกเปลีย่ นในวงทีก่ ว้างขึน้ และเชิญผูร้ ่วมโปรแกรมทีม่ าเยือนเข้าร่วมในโครงการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ ของตน เรียนรู้เพิม่ เติมที่ https://www.rotary.org/en/our-programs/newgenerations-service-exchange
Exchange)

สมาชิกภาพในสโมสรโรตารี (Rotary Club Membership)

เป็ นแนวทางสมบูรณ์
แบบส�ำหรับโรทาแรคเทอร์ทจ่ี ะมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในโรตารี และน� ำทักษะการเป็ นผูน้ � ำไป
สู่การปฏิบตั ผิ ่านการบ�ำเพ็ญประโยชน์ โรทาแรคเทอร์สามารถเข้าร่วมในสโมสรโรตารีในขณะที่
ยังคงเป็ นสมาชิกของสโมสรโรทาแรคท์ของตน การทีจ่ ะท�ำให้เป็ นทีส่ นใจแก่ผมู้ วี ชิ าชีพอายุน้อย
สโมสรโรตารีอาจจะสร้างประเภทสมาชิกที่มคี วามยืดหยุ่น และท�ำให้ประสบการณ์ ในสโมสรมี
ความเป็ นเอกลักษณ์ เช่น ลดข้อก�ำหนดในการเข้าประชุม หรือลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ทุ นการศึกษาของโรตารี (Rotary Scholarships)

ให้ทนุ การศึกษาในระดับมัธยม
ศึกษา ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มูลนิธโิ รตารีให้ทุนสันติภาพโรตารี (ดูรายละเอียดด้าน
ล่าง) ทุนการศึกษาของทุนสนับสนุ นระดับโลก ให้ทุนเพือ่ การศึกษาในต่างประเทศระดับปริญญา
สาขาหนึ่งในเรือ่ งทีเ่ น้นความส�ำคัญของโรตารี (Areas of Focus) เรียนรูเ้ พิม่ เติมที่ https://www.
rotary.org/en/our-programs/scholarships

ทุนสันติภาพโรตารี (Rotary Peace Fellowships)

ให้ทุนเต็มรูปแบบส�ำหรับการ
อบรมในเรือ่ งสันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้งทีม่ หาวิทยาลัยชัน้ หนึ่งทัวโลก
่
ในแต่ละปี มูลนิธิ
โรตารีให้ทุนในระดับปริญญาโท 50 ทุน และการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร 80 ทุนทีห่ นึ่งใน
ศูนย์สนั ติภาพโรตารี 7 แห่ง มูลนิธสิ นับสนุ นโรทาแรคเทอร์ ศิษย์เก่า และผูม้ วี ชิ าชีพที่มคี วาม
มุ่งมันทางด้
่
านอาชีพในการพัฒนาสันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศให้สมัครขอรับทุน
เรียนรูเ้ พิม่ เติมที่ https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships

ความปลอดภัยและ
การจัดการความเสี่ยง
ในขณะทีท่ ่านวางแผนกิจกรรมและงานต่าง ๆ เป็ นเรือ่ งส�ำคัญยิง่ ทีต่ อ้ งมันใจว่
่ าได้ดำ� เนินการตาม
ขัน้ ตอนทีจ่ ำ� เป็ นเพือ่ ให้มนใจในความปลอดภั
ั่
ยของผูเ้ ข้าร่วมงานทุกคน และยึดมันในพั
่
นธะสัญญา
ในการมีมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจรรยาบรรณของโรตารี อาสาสมัครทุกคนควรจะเข้าใจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบและบทบาทในการสร้างประสบการณ์ทางบวกเฉพาะเรือ่ งให้แก่กนั และแก่ชมุ ชน

ความรับผิดและการจัดการความเสี่ยง

สโมสรโรตารีและการประชุมใหญ่ภาคโรตารีซง่ึ เชิญโรทาแรคเทอร์หรือสโมสรโรทาแรคท์เข้าร่วม
ในกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ควรจะมีประกันการเดินทาง ประกันอุบตั เิ หตุและประกันความเสียหาย
เพียงพอ เพือ่ ปกป้ องสโมสรโรตารีและการประชุมใหญ่ภาคจากความรับผิดและข้อจ�ำกัดทางด้าน
ศีลธรรมหรือกฎหมายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
การจัดการความเสีย่ งเกีย่ วข้องกับการบ่งชีส้ ถานการณ์และองค์ประกอบทีอ่ าจจะเป็ นอันตรายแก่
ผูค้ นและทรัพย์สนิ และหาทางแก้ไขเพื่อลดหรือหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง ก่อนท�ำกิจกรรมใด ๆ ของ
สโมสรโรทาแรคท์ ควรประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และพัฒนาแผนความร่วมมือทีจ่ ะจัดการ
ความเสีย่ งนัน้ สโมสรในมหาวิทยาลัยควรจะประสานงานเกีย่ วกับแผนการจัดการความเสีย่ งกับ
ฝ่ ายบริหารของมหาวิทยาลัย สโมสรโรทาแรคท์และสโมสรอุปถัมภ์ (หากมี) ควรจะประเมิน
ประเด็นความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับโรทาแรคท์ และจัดให้มกี ารประกันภัยตามความเหมาะสม
สโมสรโรทาแรคท์ทไ่ี ม่มสี โมสรอุปถัมภ์อาจจะต้องจัดท�ำประกันภัยของตนเองหรือจากภาค ควร
ขอค�ำแนะน�ำจากทีป่ รึกษาทางกฎหมายและประกันภัยเกีย่ วกับการป้ องกันความรับผิด
โปรแกรมการประกันความเสียหายของโรตารีคุ้มครองเฉพาะสโมสรโรทาแรคท์ท่อี ยู่ในสหรัฐ
อเมริกาเท่านัน้ สอบถามเกีย่ วกับการประกันภัยได้ท่ี insurance@rotary.org

คูม่ อื โรทาแรคท์

การปฏิบตั ิสำ� หรับงานและกิจกรรมของโรตารี

30

โรตารีมคี วามมุง่ มันในการรั
่
กษาสิง่ แวดล้อมซึง่ ส่งเสริมความปลอดภัย ความสุภาพ ความมีศกั ดิ ์ศรี
และความนับถือ สมาชิกทุกคนและบุคคลทีร่ ว่ มหรือมีสว่ นร่วมในงานหรือกิจกรรมของโรตารีหรือ
โรทาแรคท์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมทีป่ ลอดจากการถูกคุกคาม รวมทัง้ การสัมผัสทาง
กาย การส่งเสริมหรือค�ำแนะน�ำทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา โรแทเรียน โรทาแรคเทอร์และผูท้ ไ่ี ด้รบั เชิญจะ
แสดงให้เห็นถึงการมีคุณสมบัตทิ ด่ี ี มีศกั ดิศรี
์ และความเป็ นผูน้ � ำได้โดยส่งเสริมสถานการณ์อย่าง
มืออาชีพในงานและกิจกรรมของสโมสร การกล่าวหาเกีย่ วกับการสัมผัสทางร่างกาย การส่งเสริม
หรือค�ำแนะน�ำทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาในงานหรือกิจกรรมของโรตารีหรือโรทาแรคท์จะถูกตรวจสอบโดย
คณะกรรมการบริหารสโมสรและตอบกลับภายในเวลาทีเ่ หมาะสม หากบุคคลทีเ่ ป็ นผูค้ กุ คามเป็ น
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารสโมสร ต้องเอาตัวออกจากการปรึกษาหารือ ข้อกล่าวหาเกีย่ ว
กับพฤติกรรมทีเ่ ป็ นอาชญากรรมใด ๆ ก็ตามควรจะต้องแจ้งเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในท้องถิน่ หากไม่ม ี
การจัดการต่อข้อกล่าวหาในพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมตามสมควร จะต้องส่งเรือ่ งไปยังผูว้ า่ การภาค
เรียนรูเ้ พิม่ เติมได้จากหลักสูตร Preventing and Addressing Harassment ที่ศูนย์การเรียนรู้
(Leaning Center)

ถ้อยแถลงการประพฤติ ปฏิ บตั ิ
ในการท�ำงานร่วมกับเยาวชน

โรตารีสากลพยายามสร้างและรักษา
สถานการณ์แวดล้อมทีป่ ลอดภัยส�ำหรับ
เยาวชนทุกคนทีเ่ ข้าร่วมในกิจกรรม
ของโรตารี โรแทเรียน และคูค่ รองของ
โรแทเรียน รวมทัง้ อาสาสมัครอืน่ ๆ
ต้องปกป้ องเด็ก ๆ และเยาวชนทีต่ ดิ ต่อ
ด้วย  และปกป้ องพวกเขาจากการถูก
ล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศและทาง
อารมณ์ให้ดที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถท�ำได้
หากท่านมีคำ� ถามเกีย่ วกับนโยบาย
นี้ ติดต่อที่ youthprotection@
rotary.org เรียนรูเ้ พิม่ เติมได้จาก
หลักสูตร Protecting Youth Program
Participants ที่ Learning Center

ทรัพยากร
โรตารี
เครื่องมือออนไลน์

เครือ่ งมือออนไลน์

งานกิจกรรมและรางวัล

Brand Center – ปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมและดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ของสโมสรโรทาแรคท์
เอกสารเพือ่ การเผยแพร่ และอืน่ ๆ

การสื่อสารและสิ่งพิมพ์

Rotary Showcase – ได้รบั แรงบันดาลใจจากโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทเ่ี สร็จสมบูรณ์แล้ว และ
โพสต์โครงการของท่านเพือ่ ให้ทกุ คนได้เห็น
Discussion groups – แบ่งปั นประสบการณ์และความคิดเห็นกับสมาชิกทัวโลก
่
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) – เตรียมตัวส�ำหรับบทบาทผูน้ �ำกับหลักสูตรทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์
ได้
เพจ Facebook Rotaract
Rotaract Twitter
Instagram ของโรตารีสากล
Rotary Snapshot

งานกิจกรรมและรางวัล
สัปดาห์โรทาแรคท์โลก – เฉลิมฉลองผลกระทบทัวโลกของโรทาแรคท์
่
ในระหว่างสัปดาห์ของวัน
ที่ 13 มีนาคมซึง่ เป็ นวันครบรอบโรทาแรคท์ ตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ วันอาทิตย์
รางวัลโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ โรทาแรคท์ดีเด่น – ยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ทท่ี ำ� ให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทางบวก โดยการท�ำโครงการบริการระหว่างประเทศหรือบริการชุมชนทีด่ เี ด่น
การประกาศเกี ยรติ คุณของโรตารีสำ� หรับสโมสรโรทาแรคท์ – ยกย่องสโมสรโรทาแรคท์ท่ี
บรรลุเป้ าหมายซึง่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรตารี และท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ี

คูม่ อื โรทาแรคท์
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การสื่อสารและสิ่งพิมพ์
Young Leaders in Action – จดหมายข่าวรายเดือนทีม่ เี รื่องราวเกีย่ วกับโปรแกรมของโรตารี
ส�ำหรับผูน้ �ำอายุน้อย รวมทัง้ โรทาแรคท์
แบบฟอร์มการรับรองสโมสรโรทาแรคท์ (Rotaract Club Certification Form)
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรทาแรคท์ (Standard Rotaract Club Constitution)
ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรทาแรคท์ (Recommended Rotaract Club Bylaws)
เรื่องที่ เน้ นความส�ำคัญของโรตารี (Rotary’s Areas of Focus) – ค�ำแนะน� ำเกีย่ วกับเรื่องที่
เน้นความส�ำคัญ มีตวั อย่างโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของแต่ละเรือ่ งด้วย
เครื่องมือประเมิ นชุมชน (Community Assessment Tools) – ค�ำแนะน�ำเพือ่ การบ่งชีโ้ ครงการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพในชุมชน
ประมวลนโยบายของโรตารี (Rotary Code of Policies) – (นโยบายทีเ่ กีย่ วกับโรทาแรคท์ มี
อยู่ในบทที่ 2 ข้อ 12) การตัดสินใจทีอ่ นุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลทีส่ อดคล้องกับ
ธรรมนูญและข้อบังคับของโรตารีสากล

เป็ นการดีที่ได้รู้

เอกสารฉบับนี้คอื คูม่ อื โรทาแรคท์
ฉบับปี 2020 ข้อมูลในเอกสารชุดนี้
เป็ นไปตามธรรมนูญและข้อบังคับของ
โรตารีสากล และประมวลนโยบาย
ของโรตารี  โปรดอ้างอิงเอกสาร
ดังกล่าวส�ำหรับนโยบายโรตารีเฉพาะ
เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงของเอกสาร
ทีร่ ะบุขา้ งต้นโดยคณะกรรมการบริหาร
โรตารีสากล จะมีผลท�ำให้เปลีย่ นแปลง
นโยบายทีร่ ะบุในคูม่ อื ฉบับนี้ดว้ ย   
ส่งค�ำถามหรือค�ำแนะน�ำไปที่
rotaract@rotary.org

เยีย่ มชมเว็บไซต์ Rotary.org เพื่อดูทรัพยากรเพิม่ เติมส�ำหรับการสนับสนุ นสโมสรโรทาแรคท์
อีเมลค�ำถามต่าง ๆ ไปที่ rotaract@rotary.org หรือส�ำนักงานระหว่างประเทศในภูมภิ าคของ
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