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โรตารีคืออะไร?	
(What’s Rotary?)

โรตารีเป็นองค์กรท่ีประกอบด้วยสมาชิกนานาชาติท่ีมี 

ความปรารถนาอย่างเดียวกันและมีความมุ ่งมั่นที่จะ 

ส่งเสริมชุมชนและปรับปรุงชีวิตของผู้คนท่ัวโลก  มี 

สโมสรโรตารีอยู่เกือบทุกประเทศท่ัวโลก สมาชิกเปล่ียน 

แปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นและเชื่อมโยง 

กับสโมสรอ่ืนๆ เพ่ือท�าโครงการระหว่างประเทศท่ีตอบ 

สนองความท้าทายที่มีความกดดันอย่างยิ่งในปัจจุบัน		 

การเป็นสมาชิกถือเป็นโอกาสที่จะได้ปฏิบัติการเพื่อท�า 

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน  และในกระบวนการ

น้ันได้น�ามาซ่ึงรางวัลตอบแทนเฉพาะตัวบุคคลและ

มิตรภาพอันยั่งยืน

รูห้รือไม่?
ชื่อ โรตารี ถูกเลือก 
สรรโดยสมาชิกใน 
ยุคแรก	 เพราะมีการ 
หมุน เวี ยนสถานที ่
ประชุมไปตามส�านัก 
งานของเหล่าสมาชิก
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สมาชิกสโมสรโรตารี	(Rotary Club 
Members)

มีสมาชิกสโมสรโรตารีหรือโรแทเรียนมากกว่า	 1.2	 ล้าน 

คนทั่วโลก	 ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน	 ท่านจะมีศักยภาพ 

ในการท�าสิ่งดีๆ	ให้แก่ชุมชนได้มากกว่าก่อนหน้าที่จะเป็น 

สมาชิกมากมายนัก	ท่านจะมีโอกาสในการท�างานร่วมกับ 

ผู้มีวิชาชีพอื่นๆ	และมีโอกาสท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ 

ดีขึ้นแก่ชีวิตของผู้อื่น โดยการใช้ความช�านาญ ทักษะ 

และทรัพยากรต่างๆ	ร่วมกัน

สโมสรโรตารี	(Rotary Clubs)

สโมสรเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดในโครงสร้างองค์กรของโรตารี	มีสโมสรโรตารี 

มากกว่า 35,000 สโมสรในกว่า 220 ประเทศและพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ สโมสร 

โรตารีมีความเป็นเอกเทศ  ดังนั้น ประสบการณ์ของสมาชิกในแต่ละสโมสรจึงม ี

ความแตกต่างกันไป  อย่างไรก็ตาม สโมสรเหล่าน้ันมีการด�าเนินงานในบางส่วน 

ที่คล้ายคลึงกัน	 ตัวอย่างเช่น	 ทุกสโมสรจะมีนายก	 เลขานุการ	 เหรัญญิกและคณะ

กรรมการต่างๆ	ที่จะช่วยให้สโมสรด�าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น	สโมสรโรตารีแต่ละ

สโมสรเป็นสมาชิกของโรตารีสากล สโมสรที่มีความเข้มแข็งและมีการด�าเนินงาน 

ที่ดี จะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ของสมาชิกและสร้างการบ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีมี

คุณค่าให้แก่ชุมชน

โรตารีมีโครงสรา้ง
อย่างไร?
(How is Rotary structured?)

รูห้รือไม่?
หากท่านรู้จักผู ้ที่จะ
เป็นสมาชิกโรตารีที่
ดี	 แต่ไม่สามารถร่วม
ประชุมในสโมสรของ
ท่านได้ สามารถส่ง
 ต่อให้สโมสรอื่นผ่าน
 Member Center
ได้
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การประชมุสโมสร	(Club Meetings)

สโมสรโรตารีจัดการประชุมอย่างสม�่าเสมอในสถานที่ที่ 

สมาชิกรวมตัวกันเพ่ือสร้างสัมพันธ์และพูดคุยเกี่ยวกับ 

โครงการในปัจจุบัน เรื่องที่เกี่ยวกับโรตารีอื่นๆ และหัว 

ข้อที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ในขณะที่สโมสรส่วนใหญ่ประชุม 

แบบพบปะกัน บางสโมสรอาจจะประชุมทางออนไลน ์

เป็นหลัก หรือมีการผสมผสานกันระหว่างการประชุม 

แบบพบปะหน้ากันและการประชุมทางออนไลน์	 โรตาร ี

เป็นองค์กรที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและศาสนา  นอกจากนี้ สโมสรโรตารียังส่ง 

เสริมให้สร้างสภาพแวดล้อมส�าหรับสมาชิกสโมสรเป็นพิเศษในการประชุม การ 

ประชุมอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ และอาจจะมีการรับประทาน

อาหารและเครื่องดื่ม	มีผู้บรรยายและมีเวทีอภิปรายหรือมีกิจกรรมของกลุ่ม	ยิ่งท่าน

เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมของสโมสรมากขึ้นเท่าใด	 ท่านก็จะมีประสบการณ์

ในฐานะที่เป็นสมาชิกสโมสรมากขึ้นเท่านั้น

ภาคและโซน	(Districts and Zones)

สโมสรโรตารีถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นภาค ผู้ว่าการภาคมีบทบาทหน้าท่ีท่ีส�าคัญใน 

โรตารี ได้รับการเสนอชื่อจากสโมสรในภาค โดยค�านึงถึงทักษะการเป็นผู ้น�า 

ประสบการณ์ในโรตารีและการอุทิศตนให้แก่การบ�าเพ็ญประโยชน์ พวกเขาจะได ้

รับการอบรมอย่างเข้มข้นท้ังในระดับภูมิภาคและอบรมร่วมกันในการประชุมอบรม 

ผู้ว่าการภาค (International Assembly) ผู้ว่าการภาคมีวาระการท�างาน 1 ปี	 

เป็นผู้น�าทีมผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการต่างๆ ของภาคท่ีจะสนับสนุน 

และท�าให้สโมสรเข้มแข็ง รวมทั้งให้แรงบันดาลใจแก่สมาชิกสโมสรในการบ�าเพ็ญ- 

ประโยชน์ ผู้ว่าการภาคจะไปเยี่ยมสโมสรทุกสโมสรในภาคในระหว่างปี ดูแลการ 

พัฒนาสโมสรใหม่ และวางแผนการจัดประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาค รวมท้ังงาน 

กิจกรรมพิเศษอื่นๆ	 	ภาคถูกจัดรวมกันอยู่เป็นโซนในแต่ละภูมิภาค	น�าทีมโดยผู้น�า 

ในภูมิภาค ในที่สุดแล้วสโมสรโรตารีของท่านเป็นสมาคมระดับโลก นั่นคือ โรตารี

สากล	ซึ่งน�าโดยประธานโรตารีสากลและคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล

รูห้รือไม่?
สโมสรโรตารีแห ่ง

แรกประชุ มกั นที่

เมืองชิคาโก  เมื่อ 

วันที่	23	กุมภาพันธ์	

1905
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มีสโมสรโรตารีมากกว่า	

35,000	สโมสรที่ถูกจัดกลุ่ม

เป็นภาคประมาณ	530	ภาค	 

ภาคเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มเข้าเป็น

โซนในแต่ละภูมิภาคจ�านวน

ทั้งสิ้น	34	โซน

ผูน้�าอาวุโส	(Senior Leaders)

ประธานโรตารีสากลได้รับเลือกตั้งในวาระ 1 ปี ซึ่งในระหว่างนั้นจะท�าหน้าที ่

เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล คณะกรรมบริหารโรตารีสากล 

และคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีบริหารองค์กรโรตารีและมูลนิธิของโรตารี คณะ 

กรรมการบริหารเป็นผู้ก�าหนดนโยบายที่มุ่งหมายจะช่วยให้สโมสรมีความเข้มแข็ง	 

สโมสรจะเลือกตั้งกรรมการบริหารทุกปีในการประชุมใหญ่ประจ�าปีของโรตารี 

สากล กรรมการบริหารแต่ละคนท�าหน้าที่ 2 ปี และเป็นผู้แทนของโซนโรตารี 1	 

โซน	คณะกรรมการมูลนิธิบริหารจัดการงานต่างๆ	ของมูลนิธิโรตารี	 โดยมีประธาน

โรตารีสากลรับเลือกเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิในวาระ	4	ปี
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เรามาถงึจุดนี้ ไดอ้ย่างไร?
(How did we get here?)

เราได้สร้างประวัติศาสตร์และท�าให้โลกของเรามาอยู่ใกล้ชิดกันมามากกว่า 100 ปี	 

สโมสรโรตารีแรกเร่ิมต้นที่เมืองชิคาโก  มลรัฐอิลลินอยส์  สหรัฐอเมริกา  ในป	ี 

ค.ศ.1905	โดยทนายความชื่อ	พอล	แฮริส		ซึ่งต้องการที่จะรวบรวมกลุ่มผู้มีวิชาชีพ 

ที่มีภูมิหลังและทักษะที่แตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ก่อตั้งเป็นกลุ่มคนที่รู้จักกันอย่างมีนัยส�าคัญ	 ในเดือนสิงหาคม	 ค.ศ.1910	 มีสโมสร 

โรตารีในสหรัฐอเมริกา	 16	 สโมสรที่ก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคมแห่งชาติของสโมสรโรตารี 

ซ่ึงปัจจุบันคือโรตารีสากล  ในปี ค.ศ.1912 โรตารีได้ขยายออกไปสู่ประเทศอื่นๆ	 

มากขึ้น	 และในเดือนกรกฎาคม	 1915	 มีสโมสรโรตารีอยู่ใน	 6	 ทวีป	 ในปัจจุบันมี

สโมสรมากกว่า	 35,000	 สโมสรในเกือบทุกประเทศทั่วโลก	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับประวัติของโรตารีได้ที่	rotary.org/history

โรแทเรียน	4	คนแรก	
Gustavus	Loehr	(กุสตัฟท์	 
โลเอห์ร),	Silvester	Shiele	
(ซิลเวสเตอร์	ชีล),	Hiram	
Shoray	(ฮีแรม	โชเรย์),	 
Paul	P.	Harris	(พอล	พี	แฮริส)	
ในช่วงระหว่างปี	ค.ศ.	1905-
1912
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สิง่ทีเ่ราใหคุ้ณค่า
(What we value)

โรตารีก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานท่ียังคงเป็นหัวใจขององค์กรในปัจจุบัน หลักการเหล่านี้ 

สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าหลักของเรา	นั่นคือ	คุณธรรม	ความหลากหลาย	การบริการ	 

การเป็นผู้น�าและการคบหาสมาคมหรือมิตรภาพ	คุณค่าหลักของเราปรากฏขึ้นเป็น

สาระส�าคัญในหลักการที่เป็นแนวทางของเรา

แนวทางแห่งการบริการ	(Avenues of Service)

เราใช้ความมุ่งม่ันในการบ�าเพ็ญประโยชน์ผ่าน 5 แนวทางแห่งการบริการ ซึ่งเป็น 

พื้นฐานในกิจกรรมของสโมสร	คือ

l	 การบริการสโมสร มุ่งเน้นการท�าให้สโมสรเข้มแข็ง สโมสรที่ประสบความ

ส�าเร็จจะมีมิตรภาพแน่นแฟ้น	และมีแผนพัฒนาสมาชิกภาพที่มีพลัง

l	 การบริการด้านอาชีพ	 เชิญชวนให้สมาชิกทุกคนท�างานด้วยคุณธรรมและใช้

ความเชี่ยวชาญของตนในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ

สังคม

l	 การบริการชุมชน ส่งเสริมให้โรแทเรียนทุกคนหาหนทางท่ีจะช่วยปรับปรุง

ชีวิตของประชาชนในชุมชนของตนและให้บริการเพื่อสาธารณประโยชน์

l	 การบริการระหว่างประเทศ อธิบายการเข้าถึงการส่งเสริมสันติภาพและ

ความเข้าใจระหว่างกันทั่วโลก อุปถัมภ์หรือเป็นอาสาสมัครในโครงการ

ระหว่างประเทศ การใช้ความช�านาญของสมาชิกในท้องถิ่นเพื่อสร้างการ

เป็นเพื่อนร่วมงานในระยะยาวเพื่อการท�าโครงการท่ียั่งยืน  การหาเพื่อนผู้

ร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์จากต่างประเทศและอื่นๆ	
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l การบริการเยาวชน ยกย่องความส�าคัญในการให ้

พลังแก่เยาวชนและผู ้มีวิชาชีพอายุน้อยผ่าน 

โปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้น�า เช่น โรทา- 

แรคท์ อินเทอร์แรคท์ รางวัลผู้น�าเยาวชนของ

โรตารี (ไรลา)	และการแลกเปลี่ยนเยาวชนของ

โรตารี

เรือ่งทีเ่นน้ความส�าคญั	(Areas of Focus)

เรื่องต่างๆ ที่เรามุ่งหวังจะท�าให้เกิดผลกระทบมากที่สุด 

นั้น	 เราเรียกกันว่าเรื่องที่เน้นความส�าคัญ	 โครงการและ

กิจกรรมที่ย่ังยืนและประสบความส�าเร็จจะรวมอยู ่ใน

เรื่องเหล่านี้ เราช่วยให้สโมสรมุ่งเน้นความพยายามใน 

การบ�าเพ็ญประโยชน์โดยการใช้ Global Grant และ

ทรัพยากรอื่นๆ	ในเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้	คือ

l	 ส่งเสริมสันติภาพ

l	 ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ

l	 จัดหาน�้าสะอาด

l	 ช่วยชีวิตแม่และเด็ก

l	 สนับสนุนการศึกษา

l	 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

โครงการที่มุ่งเน้นในเรื่องเหล่าน้ีจะสามารถขอรับทุน Global Grant จากมูลนิธิ 

โรตารีได้

(Areas of focus icons)

รูห้รือไม่?
ค�าขวัญของโรตารี

ที่ว ่า  “การบริการ

เ ห นื อ ต น เ อ ง ”	

สะท้อนให ้ เห็นถึง

ความเชื่อของเรา

ในเรื่องการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ของอาสา

สมัครที่เห็นแก่ส่วน

รวมมากกว่าตนเอง

เสมอ
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บททดสอบ	4	แนวทาง	(The Four-Way Test)

สมาชิกโรตารีในยุคแรกๆ เน้นความส�าคัญของการกระท�าท่ีรับผิดชอบและม ี

จริยธรรม และใช้วิชาชีพเป็นแนวทางในการบ�าเพ็ญประโยชน์ การยกย่องค�ามั่น 

สัญญาของเรา	ไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญเพียงใดก็ตาม	เป็นลักษณะที่เป็นอุดมคติ 

ของโรแทเรียน  ในปีค.ศ.  1932  บททดสอบ  4 แนวทางถูกพัฒนาขึ้นมาโดย 

เฮอร์เบิร์ต เทย์เลอร์ ซึ่งเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีชิคาโก และเป็นประธานโรตาร ี

สากลในปี	1954-55	ภายหลังโรตารีได้ยอมรับและน�ามาใช้	และเน้นย�้าความส�าคัญ 

ในคุณค่าแห่งจริยธรรมของโรตารี	 บททดสอบ	 4	 แนวทางได้ถูกน�ามาใช้เป็นเวลา

นานเสมือนเป็นแนวทางแห่งจริยธรรมส�าหรับสมาชิกที่จะน�ามาใช้ทั้งในความ

สัมพันธ์ส่วนตัวและในวิชาชีพ

ไม่ว่าสิ่งใดที่เราคิด พูด หรือปฏิบัตินั้น

1. เป็นจริงหรือไม่?

2. เป็นธรรมไหมต่อทุกสิ่ง?

3. จะสร้างเสริมไมตรีจิตและมิตรภาพหรือไม่?

4. เป็นประโยชนไ์หมแก่ทุกฝ่าย?
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วตัถุประสงคข์องโรตารี	(Object of Rotary)

ในช่วงทศวรรษแรกของโรตารี สมาชิกได้ก�าหนดหลักการที่เป็นแนวทางซ่ึงใน 

ปัจจุบันรู้จักกันว่าเป็นวัตถุประสงค์ของโรตารี นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมเรื่องการ

ส่งเสริมสันติภาพในปี ค.ศ.1921 และปรับภาษาให้เป็นเพศกลางในปี 1989 และ	 

1995

วัตถุประสงค์ของโรตารี คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่ง

การบ�าเพ็ญประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดย

เฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนและส่งเสริม:

หนึ่ง เสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพ่ือโอกาสในการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์	

สอง	ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ	การตระหนักใน

คุณค่าของอาชีพที่มีประโยชน์ทุกอาชีพ	และความภาคภูมิใจในอาชีพของ

โรแทเรียนแต่ละคนที่จะใช้เป็นโอกาสในการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม	

สาม	การใช้อุดมการณ์ในการบ�าเพ็ญประโยชน์ในชีวิตส่วนตัว	ธุรกิจและ

ชุมชนของโรแทเรียนแต่ละบุคคล	

สี	่เพิ่มพูนความเข้าใจ	ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ	โดยผ่านมิตรภาพ

ของผู้ท่ีมีธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ซึ่งเช่ือมโยงกันในอุดมการณ์แห่งการ

บ�าเพ็ญประโยชน์

ในขณะท่ีสโมสรของท่านอาจจะไม่ได้เน้นถึงหลักการเหล่าน้ีท้ังหมด แต่การเข้าใจ 

หลักการเหล่านี้จะน�าประสบการณ์ของสโมสรไปสู่ทัศนคติ	และเพิ่มพูนความหมาย

ของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้
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ความหลากหลาย	(Diversity)

ในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ โรตารีให้คุณค่ากับความหลากหลายท่ัวโลก 

และภายในสโมสร แต่ละสโมสรมุ่งม่ันที่จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ 

ชุมชนโดยรวมเอาสมาชิกที่มาจากหลากหลายวิชาชีพ	เพศ	อายุและเชื้อชาติ		การมี 

สมาชิกที่มีภูมิหลังและมุมมองแตกต่างกันจะท�าให้สโมสรมีความเข้าใจในชุมชน 

และปัญหาของชุมชนได้กว้างขึ้น สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น  สิ่งที่ม ี

ความส�าคัญมากพอๆ	กัน	คือ	การส่งเสริมวัฒนธรรมการรวมกลุ่มที่ให้ความเคารพ	 

สนับสนุนและให้คุณค่าในความแตกต่างระหว่างกัน โรตารีเป็นองค์กรท่ีไม่ยุ่งเก่ียว 

กับการเมืองและศาสนา	และไม่แบ่งแยกเพศ	เผ่าพันธุ์	สีผิว	ความเชื่อ	เชื้อชาติหรือ

รสนิยมทางเพศ

สโมสรจะประสบความส�าเร็จ 

มากที่สุดเมื่อสะท้อนให้เห็น 

ถึงชุมชนที่สโมสรบ�าเพ็ญ

ประโยชน์
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โรตารีสากลบริหารจัดการโดยส�านักงานเลขาธิการ	 ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการและ 

พนักงานเกือบ	 800	 คนที่ท�างานสนับสนุนสโมสรและภาคทั่วโลก	 	 ส�านักงานใหญ่ 

โลกของโรตารีตั้งอยู่ที่เมืองอีฟเวนสตัน มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ในตึกท่ี 

เรียกว่า วันโรตารีเซ็นเตอร์ (One Rotary Center) ซึ่งมีห้องประชุมที่จุได้ 190	 

ที่นั่ง ห้องเก็บเอกสารโรตารี ห้องชุดเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท ห้องประชุมส�าหรับคณะ 

กรรมการบริหารโรตารีสากลและคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ส่วนท่ีเป็นส�านักงาน 

ของประธานโรตารีสากลและเจ้าหน้าที่อาวุโสอื่นๆ และยังมีห้องท่ีจัดแสดงจ�าลอง 

ส�านกังานของ
โรตารีสากล
(Rotary International Offices)

ตึก	One	Rotary	Center	 

ณ	เมืองอีฟเวนสตัน	 

มลรัฐอิลลินอยส์	 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ห้องหมายเลข 711 ซึ่งเป็นที่ประชุมของสโมสรโรตารี 

แห่งแรก  พนักงานของส�านักงานระหว่างประเทศ  7  

แห่งเป็นส่วนหน่ึงของส�านักเลขาธิการและสนับสนุน 

โรแทเรียนในแต่ละภูมิภาค พนักงานโรตารีสนับสนุน

สมาชิกโรตารีและท�างานเพื่อให้โรตารีสากลและมูลนิธิ

โรตารีด�าเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

นอกจากผู ้แทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค (Club  

and District Support – CDS) จะให้ค�าแนะน�าและ 

ตอบค�าถามต่างๆ	 ของท่านและผู้น�าสโมสรแล้ว	 พวกเขา 

ยังเข้าร่วมประชุมของสโมสรและภาคเพื่อพบปะกับ 

โรแทเรียนและให้การอบรมแก่ผู้น�าอีกด้วย	ค้นหารายชื่อ 

ผู ้แทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาคของท่านได ้ที	่ 

rotary.org/cds ท่านยังสามารถติดต่อกับ Rotary’s  

Support Center ได้ที่โทร. +1-847-866-3000 หรือ	

supportcenter@rotary.org เพ่ือสอบถามเก่ียวกับโรตารี

รูห้รือไม่?
One Rotary Cen- 

ter ต้อนรับโรแท- 

เรียนและแขกที่มา

เยือนถึงปีละ	2,000	

คน	 มีการน�าชมใน

ภาษาต่างๆ โดยไม่

เสียค่าใช้จ่ายในวัน

จันทร์-ศุกร์	 ติดต่อ

ขอเข้าชมได้ที่อีเมล	

visitors@rotary.

org

ส�านักงานของประธานโรตารี

สากลอยู่บนชั้น	18	ของ	One	

Rotary	Center	เมื่อมองออก

ไปจะเห็นวิวทะเลสาบมิชิแกน
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ส�านักงานใหญ่โลกและส�านักงานระหว่างประเทศของโรตารีสากล

l	 One	Rotary	Center	เมืองอีฟเวนสตัน	มลรัฐอิลลินอยส์	สหรัฐอเมริกา

l	 ส�านักงานยุโรปและอัฟริกา	เมืองซูริค	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

l	 ส�านักงานเอเชียใต้	นิวเดลลี	ประเทศอินเดีย

l	 ส�านักงานบราซิล	เมืองเซาเปาโล

l	 ส�านักงานญี่ปุ่น	กรุงโตเกียว

l	 ส�านักงานเกาหลี	กรุงโซล

l	 ส�านักงานฟิลิปปินส์และแปซิฟิคใต้ เมืองพารามัตตา (ซิดนีย์) รัฐนิวเซาท์- 

เวลส์	ประเทศออสเตรเลีย

l	 ส�านักงานอเมริกาใต้	กรุงบัวโนสไอเรส	ประเทศอาร์เยนตินา

l	 โรตารีสากลในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ (RIBI) เมืองอัลเซสเตอร  ์

ประเทศอังกฤษ	เป็นส�านักงานอิสระ แต่ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับโรตารี
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ในปี ค.ศ. 1917 ประธานโรตารีสากล อาร์ช คลัมภ์ ได้ประกาศแนวคิดเรื่อง 

กองทุนถาวรท่ีก�าหนดให้ใช ้เพื่อ  “ท�าสิ่งดีๆ  ในโลก”  จากถ้อยแถลงส้ันๆ  นี้	 

คลัมภ์ได้ให้แรงบันดาลใจในการก่อตั้งมูลนิธิโรตารี  ปัจจุบัน มูลนิธิโรตารีช่วยให ้

สโมสรและภาคต่างๆ ท�างานร่วมกันเพ่ือการบ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีมีความหมายและ 

ยั่งยืน	 มูลนิธิที่ได้รับรางวัลและติดอันดับยอดเยี่ยมของเราใช้เงินมากกว่า 3.7 พัน 

ล้านเหรียญไปในโครงการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นให้ดีขึ้นและยั่งยืน	 ซึ่งช่วยเหลือผู้

ที่มีความขาดแคลนทั่วโลกให้มีน�้าสะอาด	บริการด้านการแพทย์	การเรียนรู้หนังสือ

และสิ่งที่จ�าเป็นอื่นๆ

การบริจาคของสมาชิกและผู้บริจาคอ่ืนๆ ท�าให้เราสามารถน�าการเปลี่ยนแปลง 

อย่างยั่งยืนมาสู่ชุมชนที่มีความขาดแคลน สอบถามกับประธานมูลนิธิโรตารีของ 

สโมสรหรือไปที่ rotary.org/donate เพื่อเรียนรู้วิธีการสนับสนุนมูลนิธิ ท่าน 

สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้โดยดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลอ้างอิง - มูลนิธิโรตารี 

(The Rotary Foundation Reference Guide) หรือเรียนรู้จากหลักสูตร 

พื้นฐานมูลนิธิโรตารี	 (Rotary	 Foundation	 Basics)	 ทีศู่นย์การเรียนรู้ของโรตารี 

(Rotary’s Learning Center)

มูลนธิิโรตารี
(The Rotary Foundation)

โรแทเรียนหยอดวัคซีนโปลิโอที่

ไนจีเรีย	อัฟริกา



16				พื้นฐานโรตารี

การขจดัโปลิโอทัว่โลก	(Eradicating Polio 
Worldwide)

ประโยชน์ข้อหนึ่งของการเป็นโรแทเรียน  คือ  ท่าน

สามารถที่จะภาคภูมิใจได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรที ่

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างแท้จริง ต้ังแต่ปี	 

ค.ศ.1985 เป็นต้นมา โรแทเรียนได้เป็นก�าลังในชุมชน 

เพื่อการขจัดโปลิโอให้หมดไป  ผลักดันกลุ ่มระหว่าง 

ประเทศ	รัฐบาล	องค์กรเอกชน	ชุมชนและผู้คนมากมาย 

ให ้ร ่วมกันในความพยายามท่ัวโลกที่จะขจัดโปลิโอ 

ให้หมดไป โรตารีท�างานในโครงการความคิดริเร่ิมเพ่ือ 

ขจัดโปลิโอทั่วโลก  (Global Polio Eradication 

Initiative	–	GPEI)	ร่วมกับหุ้นส่วน	คือ	องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	ศูนย์ป้องกัน 

และควบคุมโรคของสหรัฐ  (CDC) ยูนิเซฟ  และมูลนิธิบิลล์แอนด์เมอร์ลินดา 

เกทส์ รวมทั้งรัฐบาลทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสาธารณสุขอันจะเป็น 

ประวัติศาสตร์สืบไป

ในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของความพยายามนี้ โรแทเรียนได้อุทิศเวลาและเงินทอง	 

หาทุน รณรงค์ให้มีการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นอาสาสมัครช่วยให้ภูมิคุ้มกันโรค 

แก่เด็กๆ และสร้างความตระหนักในชุมชน การบริจาคเงินให้แก่ความพยายาม

ในการขจัดโปลิโอทั่วโลกของโรตารีจนถึงปัจจุบันมีจ�านวนมากกว่า 1.6 พันล้าน

เหรียญสหรัฐแล้ว	 รวมทั้งการสมทบทุนจากมูลนิธิเกทส์	 อาสาสมัครนับแสนๆ	 คน 

ได้ช่วยสนับสนุนวันให้ภูมิคุ ้มกันโรคแห่งชาติ (NIDs) ต้ังแต่ปี 1988 เป็นต้นมา	 

เด็กๆ มากกว่า 2 พันล้านคนได้รับการหยอดวัคซีนโปลิโอ และเราประสบความ

ส�าเร็จในการลดจ�านวนผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโอลงถึงร้อยละ	99.9	อาจจะนับได้ว่าเป็น 

การบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกเคยมี	 และโรแทเรียนทุก

คนสามารถภาคภูมิใจในความส�าเร็จนี้

เรียนรู้วิธีสนับสนุนความพยายามในการขจัดโรคโปลิโอได้ที่	endpolio.org

รูห้รือไม่?
โรตารีสากลเริ่มต้น

การขจัดโปลิโอใน

ปี	 ค.ศ.	 1979	 ด้วย

การท� า โ ค ร งกา ร

ให้ภูมิคุ ้มกันโรคใน

ประเทศฟิลิปปินส์

เป็นเวลาหลายปี
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ศูนยส์นัติภาพโรตารี	(Rotary Peace Centers)

ศูนย์สันติภาพโรตารีที่มหาวิทยาลัยชั้นน�า 7 แห่งทั่วโลกให้โอกาสในการศึกษาข้ัน 

สูงแก่ผู้รับทุนสันติภาพโรตารีซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพที่ปรารถนาจะท�างานหรือพัฒนา

อาชีพทางด้านการสร้างสันติภาพและแก้ไขข้อขัดแย้ง  ในแต่ละปี มีผู้รับทุนถึง	 

100 คนได้รับการคัดเลือกจากท่ัวโลกให้เริ่มการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ

โปรแกรมประกาศนียบัตรในด้านการแก้ไขข้อขัดแย้ง การศึกษาสันติภาพ หรือ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		ภาคโรตารีสามารถเสนอชื่อผู้สมัครกี่คนก็ได้เพื่อเข้า 

แข่งขันในกระบวนการคัดเลือกในทุกๆ	 ปี	 ผู้รับทุนสันติภาพโรตารีได้ท�าหน้าที่เป็น 

ผู้น�าในรัฐบาล	องค์กรที่มิใช่ของรัฐ	ทหาร	ต�ารวจ	การศึกษา	การปฏิบัติการเพื่อช่วย

เพื่อนมนุษย์	 การบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	 และองค์การระหว่างประเทศ	

เช่น	องค์การสหประชาชาติ

ทุนสนบัสนุนของโรตารี	(Rotary Grants)

มูลนิธิโรตารีให้ทุนเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์	 ทุนการศึกษาและทีมฝึก 

อบรมด้านอาชีพ ทุน Global Grants สนับสนุนโครงการระหว่างประเทศที่มีผล

ยั่งยืนในระยะยาวในเรื่องที่เน้นความส�าคัญของโรตารีในหนึ่งเรื่องหรือมากกว่า	

โดยปกติจะมีมูลค่า 30,000-200,000 เหรียญสหรัฐ  District Grants ให้ทุน

ขนาดเล็กในระยะส้ันที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในชุมชนของท่านหรือต่าง

ประเทศ สโมสรสามารถใช้ประโยชน์จากทุนสนับสนุนของมูลนิธิได้มากท่ีสุดร่วม 

กับเงินทุนจัดสรรของภาค (DDF) และกองทุนในระบบปันส่วน (SHARE) เพื่อให ้

เกิดผลกระทบกับโครงการมากที่สุด เรียนรู้ให้มากขึ้นโดยการพูดคุยกับประธาน

คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีของสโมสรหรือภาค	หรือไปที่	rotary.org/grants
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ภาพลักษณ์สาธารณะที่ดีของโรตารีส่งเสริมศักยภาพของเราในการท�าสิ่งดีๆ	ในโลก	 

ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ค�าพูดและการกระท�าของท่านเป็นตัวแทนของโรตาร	ี

และการเข้าร่วมในโรตารีหมายถึงการมีพันธสัญญาที่จะด�าเนินชีวิตตามความ 

เชื่อหลักของโรตารี  พวกเราแต่ละคนมีศักยภาพในการท�าให้ความเข้าใจของ

สาธารณชนที่มีต่อโรตารีดีขึ้น	 เราท�าให้มั่นใจได้ว่าโรตารีจะเป็นที่รู้จักจากสิ่งดีๆ	 ที่

เราท�า โดยการบอกเล่าเรื่องราวของโรตารีในฐานะสมาชิก ท่านสามารถเสนอชื่อ

สมาชิกใหม่แก่สโมสรได้	

ภาพลกัษณโ์รตารี
(Rotary’s Image)

มาสเตอร์แบรนด์	ซิกเนเจอร์
ของโรตารี	เป็นโลโก้หลัก
ส�าคัญที่สโมสรโรตารีทั่วโลก
จะใช้

ROTARY.ORG

เว็บไซต์ทางการของโรตารีที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกภาพ ทุนการศึกษา งาน

กิจกรรมต่างๆ	ของโรตารี	โอกาสในการบริจาคออนไลน์	ข่าวล่าสุดของโรตารี	และ

เรื่องราวเกี่ยวกับการบ�าเพ็ญประโยชน์ของโรตารี	รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ	ทั่วโลก	เมื่อ

ลงทะเบียนมีบัญชี	(account)	แล้วจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ	ได้มากมาย

 l Brand Center – ค้นหาสารส�าคัญและค�าแนะน�าที่เป็นภาพ พร้อมทั้ง

เอกสารต่างๆ	ที่จะสามารถจัดท�าให้เหมาะกับความต้องการเพื่อใช้ในการส่ง

เสริมสโมสร	โครงการและโปรแกรมต่างๆ	
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โรแทเรียนแสดงให้เห็นถึงการ

เป็นผู ้ปฏิบัติผ ่านการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

 l Discussion Groups – แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกครอบครัว 

โรตารีจากท่ัวโลกในหัวข้อต่างๆ นับร้อย

 l Grant Center – สมัครและจัดการทุนสนับสนุนของสโมสร

 l Learning Center – ค้นหาคอร์สออนไลน์ต่างๆ ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับโรตารี	

และการพัฒนาวิชาชีพ

 l Rotary Club Central – ดูประวัติและเป้าหมายสโมสรของท่าน

 l Rotary Global Rewards – เรียนรู้เก่ียวกับโปรแกรมท่ีให้ผลประโยชน์แก่ 

สมาชิก เพ่ือจะได้รับส่วนลดในเร่ืองการเดินทาง โรงแรม อาหารและส่ิง

บันเทิงต่างๆ

 l Rotary Ideas – ค้นหาทุน เพ่ือนร่วมโครงการ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ 

อาสาสมัครเพ่ือการท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์

 l Rotary Showcase – โพสต์เร่ืองราวเก่ียวกับโครงการท่ีเสร็จส้ินแล้ว และ

ดูโครงการของผู้อ่ืนเพ่ือให้ได้แนวคิดใหม่ๆ ส�าหรับโครงการต่อไป

การมีบัญชี (Account) ท่ี Rotary.org จะท�าให้สามารถลงทะเบียนการประชุม

ระหว่างประเทศ และสร้างเครือข่ายกับผู้มีวิชาชีพอ่ืนๆ เรียนรู้วิธีการสร้างบัญชีโดย

ดาวน์โหลดเอกสาร How to Create a My Rotary Account
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ประสบการณ	์
ระหว่างประเทศ		
(An International Experience)

โรตารีเป็นเครือข่ายของสมาชิก

ทั่วโลกที่ท�างานร่วมกันเพื่อแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น	และลงมือ

ปฏิบัติการ

ประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี คือโอกาสท่ีจะมีประสบ- 

การณ์และติดต่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพรับนักเรียนเยาวชน 

แลกเปลี่ยน  ร่วมการประชุมนานาชาติของโรตารี  หรือการเป็นหุ ้นส่วนร่วม 

โครงการกับสโมสรในประเทศอื่น  โรตารีเสนอวิธีการต่างๆ มากมายในการเชื่อม 

โยงกับผู้คนจากทั่วโลก

การประชมุใหญ่ประจ�าปีของโรตารีสากล 

(The Rotary International Convention)

การประชุมใหญ่ประจ�าปีของโรตารีสากลมีขึ้นในเดือน

พฤษภาคมหรือมิถุนายน  และต้อนรับสมาชิกและ

ครอบครัวทุกคน โดยทั่วไปจะจัดขึ้นตามเมืองต่างๆ ทั่ว

โลก และมีผู้ร่วมประชุมประมาณ 20,000-40,000 คน	

เป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองโรตารี การเป็นเครือข่าย

และการติดต่อเชื่อมโยงกับโรแทเรียนจากทั่วโลก

รูห้รือไม่?
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ หญ ่ 

โรตารีสากล  จัดข้ึน 

ค รั้ ง แ ร ก ที่ เ มื อ ง 

ชิคาโก  มลรัฐอิลลิ- 

นอยส์	 ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา  เ ม่ือเดือน

สิงหาคม ค.ศ. 1910
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ผู้ร่วมประชุมใหญ่โรตารี	 

ปี	2016	ที่ประเทศเกาหลี

กลุ่มมิตรภาพโรตารีและกลุ่มปฏิบติัการโรแทเรียน	
(Rotary Fellowships and Rotarian Action Group) 

ความสนใจและงานอดิเรกของโรแทเรียนมีความหลากหลายเช่นเดียวกับตัวสมาชิก

กลุ่มระหว่างประเทศ	2	ประเภท	เสนอแนวทางให้โรแทเรียนได้สืบสานความสนใจ 

ท่ีมีเหมือนๆ กันกับสมาชิกอื่นๆ ทั่วโลก  กลุ่มมิตรภาพโรตารีมุ่งความสนใจไปใน 

เรื่องอาชีพและสันทนาการ ส่วนกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนเน้นในเร่ืองการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์เฉพาะเรื่อง

กลุ่มมิตรภาพโรตารีแสดงถึงสันทนาการมากมาย	 เช่น	 เทนนิส	 ดนตรีและการพาย 

เรือแคนนู	ความสนใจด้านวิชาชีพ	อาทิเช่น	การแพทย์	การบังคับใช้กฎหมาย และ

การถ่ายภาพ กิจกรรมมีความหลากหลายไปตามความสนใจ เรียนรู้ได้ที่ rotary.

org/fellowships

กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนช่วยสโมสรและภาคโรตารีในการวางแผนงานและด�าเนิน

โครงการขนาดใหญ่ในเรื่องที่พวกเขามีความเชี่ยวชาญ	ตัวอย่างเช่น	กลุ่มปฏิบัติการ 

โรแทเรียนด้านน�้าและสุขาภิบาลในฐานะท่ีเป็นหน่วยให้ค�าแนะน�าโดยผู้เช่ียวชาญ

จะให้ค�าปรึกษาแก่สโมสรและภาคถึงวิธีการท�าโครงการน�้าและสุขาภิบาลที่ท�าให้

เกิดผลกระทบอย่างแท้จริง  โรแทเรียนของกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนในเรื่อง

อนามัยครอบครัวและการป้องกันโรคเอดส์ กระตุ้นโรแทเรียนด้วยกันให้ช่วยเหลือ 

ผู้คนนับพันๆ คนในชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากรให้ได้รับการคัดกรองและบริการ 

ด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทุกด้านในราคาถูก  เรียนรู้เพิ่มเติมท่ี  rotary.org/

actiongroups
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การแลกเปลีย่นมิตรภาพโรตารี
(Rotary Friendship Exchange) 

การแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารีให ้โอกาสผู ้ร ่วม 

โปรแกรมในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และค้นพบ 

มุมมองที่มีความหลากหลาย	 การเข้าร่วมในโปรแกรม

แลกเปลี่ยนเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการรู้จักเพ่ือน

ใหม่ๆ ก่อให้เกิดหุ ้นส่วนในการบ�าเพ็ญประโยชน์

ระหว่างประเทศ และเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่าง

ประเทศ	 โดยตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	2017	ผู้ที่มิได้

เป็นสมาชิกจะสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมได้เช่น

เดียวกับสมาชิก

กลุ่มบ�าเพญ็ประโยชนช์มุชนโรตารี	
(Rotary Community Corps – RCC)

เป็นกลุ่มของผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกโรตารีที่สนับสนุนโดย 

สโมสรโรตารีและต้องการจะช่วยชุมชนของตนโดย 

การท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ โรแทเรียนช่วยเหลือให้ความรู้ความช�านาญใน 

วิชาชีพ	 ค�าแนะน�า	 การสนับสนุนโครงสร้างการจัดการ	 และวัสดุอุปกรณ์บางอย่าง 

แก่กลุ่ม ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะอุทิศแรงงานและความรู้ตามความต้องการของ 

ชุมชน โปรแกรมการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่มีพื้นฐานในชุมชนนี้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ.	

1986	เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในหมู่บ้าน	บริเวณใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆ

รูห้รือไม่?
มีสโมสรโรตารีอยู ่ ใน

ทุกทวีป  ท่านสามารถ 

เรียนรู้วัฒนธรรมโรตารี 

ใหม่ๆ โดยการไปเยี่ยม 

เ ยื อนส โมสรอื่ น  ใ ช  ้

เครื่องมือ	Club	Finder	 

ที่เว็บไซต์ Rotary.org  

เ พ่ือดาวน์โหลดแอพ- 

พลิเคช่ัน Club Loca- 

tor หรือดูรายละเอียด

การประชุมและข้อมูล

การติดต่อได้จากเว็บ- 

ไซต์ของสโมสร
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ท�าใหเ้ยาวชนเขม้แข็ง		
(Strengthening Our Youth)

สมาชิกโรทาแรคท์ประชุม

ประจ�าปีก่อนการประชุมใหญ่

โรตารี

เราเชื่อมั่นในการลงทุนเพื่ออนาคตโดยการให้พลังแก่ผู้น�าอายุน้อย	 ช่วยให้พวกเขา

ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้น�า	และให้โอกาสพวกเขาได้มีประสบการณ์ในหลากหลาย

วัฒนธรรม

การแลกเปลีย่นเยาวชนของโรตารี	(Rotary Youth Exchange)

โปรแกรมนี้ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศและมิตรภาพท่ียั่งยืนโดยการให ้

คนหนุ่มสาวได้เห็นอีกส่วนหนึ่งของโลก การแลกเปลี่ยนอาจจะเป็นระยะสั้นหรือ 

ระยะยาว การแลกเปลี่ยนระยะสั้นใช้เวลา 2-3 วัน จนถึงหลายเดือน และมัก 

จะมีขึ้นเมื่อโรงเรียนปิดภาค นักเรียนมักจะอาศัยอยู่กับครอบครัวในท้องถ่ินใน 

ประเทศเจ้าภาพ แต่ก็อาจจะไปร่วมค่ายเยาวชนได้ หรือท่องเที่ยวทั่วประเทศไป

พร้อมกับนักเรียนต่างชาติ	 ในระหว่างการแลกเปลี่ยนระยะยาว	นักเรียนจะใช้เวลา

หนึ่งปีในประเทศอื่น	เข้าเรียนในโรงเรียนและอาศัยอยู่กับครอบครัวเจ้าภาพ	มีการ

แลกเปล่ียนอย่างกว้างขวางในระหว่างภาค โปรดติดต่อกับประธานโครงการแลก

เปลี่ยนเยาวชนของภาคเพื่อเรียนรู้ว่ามีการแลกเปลี่ยนแบบใดบ้างในพื้นที่ของท่าน
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อินเทอรแ์รคทแ์ละโรทาแรคท	์(Interact and Rotaract)

สโมสรอินเทอร์แรคท์ให้โอกาสแก่ผู้ที่มีอายุ 12-18 ปี ท�างานร่วมกันอย่างสนุก 

สนานในขณะที่เรียนรู้เก่ียวกับการบ�าเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมความเข้าใจ

ระหว่างประเทศ	 แต่ละสโมสรจะต้องท�าโครงการหลักให้เสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย	 2	

โครงการในแต่ละปี  โครงการหนึ่งเป็นการบริการชุมชนและอีกโครงการหนึ่งเพื่อ 

ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ

สโมสรโรทาแรคท์เป็นสโมสรบ�าเพ็ญประโยชน์ของคนหนุ่มสาวอายุ 18-30 ปี ที ่

เน้นถึงความส�าคัญของการเป็นผู้น�าและการมีส่วนร่วมในชุมชน โรทาแรคเทอร ์

สามารถเข้าร่วมในสโมสรโรตารีและมีสมาชิกภาพซ้อนได้จนกว่าจะออกจาก 

โรทาแรคท์

สโมสรอินเทอร์แรคท์และสโมสรโรทาแรคท์อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีที่อยู่ใกล้เคียง	

สอบถามจากผู้น�าสโมสรว่าท่านจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรหากต้องการท�างานร่วมกับ

สโมสรอินเทอร์แรคท์และสโมสรโรทาแรคท์ในท้องถิ่น

งานอบรมไรลาปลูกฝังค่านิยม

ของการบ�าเพ็ญประโยชน์และ

การเป็นผู้น�าในขณะที่อายุยัง

น้อย

รางวลัผูน้�าเยาวชนของโรตารี	(Rotary Youth Leadership 
Awards)

ในแต่ละปี เยาวชนนับพันคนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายหรือการสัมมนาผู้น�าที ่

อุปถัมภ์โดยโรตารีในโปรแกรมรางวัลผู้น�าเยาวชนของโรตารี	 (ไรลา)	 ในบรรยากาศ 

ที่ไม่เป็นทางการ กลุ ่มผู ้ที่มีความโดดเด่นอายุ 14-30 ปี ใช้เวลาหลายๆ วันใน 

โปรแกรมการอบรมผู้น�าที่มีความท้าทาย	การอภิปรายที่มีผู้อ�านวยการ	สุนทรพจน ์

ที่ให้แรงบันดาลใจ และกิจกรรมที่สร้างความคุ้นเคยซึ่งมุ่งหมายจะส่งเสริมการ

พัฒนาบุคคล	ทักษะการเป็นผู้น�าและการเป็นพลเมืองที่ดี



พื้นฐานโรตารี				25

สโมสรอาจจะจัดการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เพื่อให้เกิด 

ความคุ้นเคยกับโรตารีและสโมสร  สมาชิกยังสามารถ 

สมัครเรียนรู ้ เรื่องราวต ่างๆ  ในหัวข ้อที่สนใจจาก	

Learning Center (learn.rotary.org) หรือเข้าร่วม 

กับ discussion group ต่างๆ ของโรตารีเพื่อเรียนรู้ให ้

มากขึ้น สโมสรอาจจะจัดการอบรมผู้น�าหรือผู้น�าสโมสร

และค้นหาว่าจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

ภาคของท่านยังจัดการสัมมนาเกี่ยวกับโรตารีในหัวข้อ 

เรื่องต่างๆ เช่น สมาชิกภาพ ภาพลักษณ์ มูลนิธิโรตารี	 

และการจัดการทุนสนับสนุน ส�าหรับสมาชิกทุกคนที่สนใจ ภาคทุกภาคยังจัดการ 

ประชุมใหญ่ประจ�าปีเพื่อเฉลิมฉลองความส�าเร็จในปีน้ัน  สมาชิกโรตารีและ 

ครอบครัวได้รับเชิญชวนให้เข้าร่วมและเพลิดเพลินไปกับสุนทรพจน์ที่ให้แรง

บันดาลใจ งานบันเทิง และผู้คนที่คุ ้นเคย การประชุมอบรมและงานกิจกรรม 

แบบพบปะกันน้ีเป็นวิธีการยอดเยี่ยมที่จะได้พบผู้คนที่มีความสนใจร่วมกันในการ

บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน

ภาคยังจัดงานอบรมตามบทบาทส�าหรับนายกสโมสร เลขานุการ เหรัญญิกและ 

ประธานคณะกรรมการต่างๆ และสมาชิกที่ท�าหน้าท่ีผู ้ช่วยผู ้ว ่าการภาคและ 

ประธานคณะกรรมการภาค เมื่อท่านมีส่วนร่วมในการเป็นผู้บรรยายหรือผู้ฝึก 

อบรม  ท่านจะได้เรียนรู ้ทักษะต่างๆ  เช่น  การบริหารโครงการ  การพูดในที่ 

สาธารณะและการวางแผนการจัดงาน ซึ่งจะสามารถช่วยท่านท้ังในชีวิตส่วนตัว 

และวิชาชีพ

การอบรมและ
การสรา้งทกัษะ	
(Training and Skill Building)

รูห้รือไม่?
ท่านสามารถเรียน

รู ้ เ กี่ ย วกั บ โ รตารี

เพิ่มเติมโดยศึกษา

ชุดวิชาต่างๆ  จาก	

Learning Center 

ของโรตารี
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กุญแจสู่การตอบสนองความสนใจของการเป็นสมาชิก	 

คือ เวลาและพลังงานที่ท่านทุ่มเทในการมีส่วนร่วมใน 

โรตารีจะให้ผลเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่  ท่านสามารถจัด 

รูปแบบประสบการณ์ในสโมสรได้โดยพูดคุยกับผู ้น�า 

สโมสรเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านและในฐานะ 

สมาชิก ท่านมีสิทธ์ิที่จะเป็นผู้น�าของสโมสร เมื่อเวลา 

ผ่านไป สมาชิกที่มีความกระตือรือร้นจะค้นพบว่าการ

ติดต่อเชื่อมโยงที่ผ่านโรตารีกลายเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืน

ชั่วชีวิต

เรียนรู้วิธีการมีส่วนร่วมได้จากภาคผนวก ก – เพิ่มพูน 

ประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกให้ถึงขีดสุด ท่านยังสามารถดูส่ิงพิมพ์สานสัมพันธ์ 

ที่ยั่งยืน (Connect for Good) ซึ่งเป็นภาพรวมของโอกาสในการเป็นสมาชิกที่มี

ส่วนร่วมของโรตารี

เป็นอย่างไรต่อไป
(What’s Next?)

รูห้รือไม่?
สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะรับ 

การลดราคาค่าบริการ 

ต่างๆ ทั่วโลกผ่านโปร- 

แกรม	Rotary Global  

Rewards เรียนรู้เพิ่ม

เติมได ้ที่  Member 

Center  บนเว็บไซต์	

Rotary.org



พื้นฐานโรตารี				27

	 เข้าร่วมประชุมสโมสรและงานกิจกรรมต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได	้

ควรติดต่อเชื่อมโยงกับผู้คนหลากหลายในแต่ละครั้ง

	 อาสาใช้ทักษะความช�านาญและมีบทบาทในการเป็นกรรมการ	 ผู้ต้อนรับ	

(ในการประชุม)	หรือเว็บมาสเตอร์

	 บ่งชี้ความต้องการในชุมชนของท่าน และเสนอแนะโครงการที่ลงมือท�า	

(Hands-on	Project)	เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ	

	 มีส่วนร่วมหรือใช้ความเชี่ยวชาญของท่านในโปรแกรมการพัฒนาผู้น�าของ

สโมสร

	 บอกเล่าให้มิตรสหายหรือเพื่อนร่วมงานของท่านทราบเก่ียวกับการ

ตอบแทนชุมชน และเน้นถึงความส�าคัญของการท่ีโรตารีให้โอกาสท่ีเป็น

หนึ่งเดียวในการเป็นเครือข่ายกับผู้น�าในวิชาชีพต่างๆ	มากมาย

	 มีส่วนร่วมในโครงการบริการระหว่างประเทศของสโมสร

	 ดูโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ทั่วโลกของโรตารีได ้ที่  rotary.org/

showcase

	 เข้าร่วม discussion group ของโรตารี เพื่อติดต่อเช่ือมโยงกับผู้อื่นท่ีมี

ความสนใจเหมือนๆ	กัน

	 ค้นหาความคิดเห็นเกี่ยวกับโรตารีจากทั่วโลกได้ที่	blog.rotary.org

ภาคผนวก	ก:
เพิม่พูนประสบการณ์
ในการเป็นสมาชิก
ใหถ้งึขีดสุด
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 ติดตามข่าวสารที่เป็นปัจจุบันโดยบอกรับเป็นสมาชิกจดหมายข่าวต่างๆ 

จากโรตารีท่ี rotary.org/newsletters รวมท้ังเข้าไปเย่ียมชมเว็บไซต์

ของสโมสรและภาค และเว็บไซต์	Rotary.org

 ช่วยสโมสรและภาคหาทุนเพ่ือขจัดโรคโปลิโอ

 ต้ังเป้าหมายการบริจาคของตัวเอง เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการบริจาคให้

กองทุนประจ�าปีของสโมสรหรือโปรแกรมการบริจาคซ�้าหลายๆ คร้ังของ

มูลนิธิโรตารี	ท่ีเรียกว่า Rotary Direct 

 แนะน�ามิตรสหายหรือเพ่ือนร่วมงานให้เป็นสมาชิกสโมสร

 สอบถามกับผู้น�าสโมสรว่าท่านจะมีส่วนร่วมในโปรแกรมการแลกเปล่ียน

เยาวชน อินเทอร์แรคท์หรือโรทาแรคท์ได้อย่างไร

 พูดคุยกับผู้น�าสโมสรว่าความเช่ียวชาญของท่านเป็นท่ีต้องการส�าหรับงาน

ในเร่ืองใดมากท่ีสุด

 เข้าดูเมนู Rotary Ideas เพ่ือให้ได้แนวคิดในการท�าโครงการของสโมสร 

หรือบริจาคให้แก่โครงการของสโมสรอ่ืน

 โพสต์โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีเสร็จส้ินแล้วท่ี Rotary Showcase 

เพ่ือแบ่งปันความส�าเร็จและให้แรงบันดาลใจแก่ผู้อ่ืน

 เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) คร้ังต่อไป และ 

ช่วยวางแผนงานกิจกรรมของสโมสร

 อาสาช่วยโครงการเด่น (Signature project) ของสโมสรซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกัน

ดีในชุมชน

 ตรวจสอบ Member Center และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ี	Rotary.org

 เข้าร่วมกลุ่มมิตรภาพโรตารีและพบปะกับโรแทเรียนจากประเทศอื่นที่มี

ความสนใจเหมือนกัน

 ไปร่วมประชุมใหญ่ประจ�าปีของภาค (District Conference) และการ

ประชุมใหญ่โรตารีสากล (RI Convention)

 ไปร่วมประชุมของสโมสรอ่ืน ติดต่อกับผู้น�าสโมสรก่อนเพ่ือการเตรียมการ

 เรียนรู้คอร์สต่างๆ ท่ี	Learning Center
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ภาคผนวก	ข:
อภิธานศพัทโ์รตารี

สมาชิกสามัญ  
(active member)

สมาชิกสามัญ คือ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกภายใต ้

ประเภทอาชีพที่เป็นงานธุรกิจหรือวิชาชีพ และได้ใช ้

สิทธิ์ตามภาระผูกพัน หน้าที่รับผิดชอบและเอกสิทธิ ์

ของการเป็นสมาชิกตามที่ระบุในธรรมนูญและข้อ

บังคับของโรตารีสากล

เรื่องที่เน้นความส�าคัญ 
(areas of focus)

เรื่องที่โรตารีเน้นความส�าคัญ คือ สันติภาพและการ

ป้องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง การป้องกันและรักษา 

โรค น�้าและการสุขาภิบาล สุขอนามัยของแม่และ 

เด็ก	 การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ	 และการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

ฝ่ายสนับสนุน 
สโมสรและภาค  

(Club and District 

Support – CDS)

พนักงานของโรตารีที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคที่ดูแล

โดยเฉพาะ และมีความช�านาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการ

สนับสนุนสมาชิก	การอบรม	นโยบายและวิธีปฏิบัติของ

โรตารี

เอกสารที่เกี่ยวกับ
ระเบียบข้อบังคับ 

(constitutional 

documents)

เอกสารการบริหารของโรตารีสากล คือ ธรรมนูญและ

ข้อบังคับของโรตารีสากล และธรรมนูญมาตรฐานของ 

สโมสรโรตารี เอกสารเหล่านี้จะแก้ไขได้โดยสภานิติ- 

บัญญัติของโรตารีเท่านั้น
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สภานิติบัญญัติของโรตารี 
(Council on Legislation 

– COL)

การประชุมที่ผู ้แทนจากภาคต่างๆ ของโรตารี 530 

ภาคหรือมากกว่า	ลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่จะ

มีผลกระทบต่อสโมสรทั่วโลกทุกๆ	3	ปี

สภาพิจารณาญัตต ิ
ของโรตารี 

(Council on Resolutions) 

การประชุมออนไลน์ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อลงคะแนนเสียง 

เกี่ยวกับญัตติที่ได้รับการเสนอ สภานี้จะแสดงความ 

คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหาร 

โรตารีสากล

การประชุมใหญ ่
ประจ�าปีของภาค 

(district conference)

การฉลองความส�าเร็จประจ�าปีของภาคและเป็นการ

ประชุมที่ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	ของภาค	เปิดให้สมาชิก

ทุกคนในภาคเข้าร่วมประชุม

เงินทุนจัดสรรของภาค 
(District Designated 

Fund – DDF)

เงินที่ภาคใช้เป็นทุนส�าหรับโครงการต่างๆ คือจ�านวน

ร้อยละ 50 ของเงินที่บริจาคให้กองทุนประจ�าปี-ระบบ 

ปันส่วน  (Annual Fund-SHARE)  เมื่อ  3 ปีก่อน	 

รวมกับร้อยละ 50 ของรายได้ท่ีสามารถน�ามาใช้จ่าย 

ได้จากการบริจาคให้แก่กองทุนถาวร-ระบบปันส่วน	

(Endowment	Fund-SHARE)

ผู้ว่าการภาค 
(district governor – DG)

เจ้าหน้าที่ของโรตารีสากลที่ท�างานร่วมกับทีมงานภาค

และเป็นผู้น�าภาค ให้แรงบันดาลใจและจัดอบรมให้

สโมสร	และเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆ	ให้แก่สโมสร

ผู้ว่าการภาครับเลือก 
(district governor-elect 

– DGE)

ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าการภาคในปีที่จะมาถึง
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ผู้ว่าการภาคนอมินี
(District Governor-

Nominee – DGN)

ผู้ที่จะท�าหน้าที่ผู ้ว่าการภาคในอีก 2 ปี ภาคจะต้อง 

เสนอชื่อผู ้ว ่าการภาค  24 เดือนล่วงหน้า  ซึ่งก็คือ  

ผู้ว่าการภาคนอมินี และในปีก่อนที่จะท�าหน้าที่ผู ้ว่า 

การภาคจะเป็นผู้ว่าการภาครับเลือก	(DGE)

คณะกรรมการ 
สมาชิกภาพของภาค  

(district membership 
committee)

คณะกรรมการซ่ึงบ่งชี้กลยุทธ์เพื่อท�าให้สมาชิกภาพมี

ความเข้มแข็งและส่งเสริมกลยุทธ์เหล่านั้นแก่สโมสรใน

ภาค

ประธานคณะกรรมการ 
มูลนิธิโรตารีภาค
(district Rotary 

Foundation com- 
mittee chair – DRFC)

ประธานของคณะกรรมการชุดน้ีท่ีให้ความรู้แก่สโมสร

เกี่ยวกับมูลนิธิโรตารี	และให้แรงบันดาลใจแก่สโมสรใน

การสนับสนุนโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ	ของมูลนิธิ

การอบรมภาคประจ�าปี
(district training 

assembly)

งานอบรมที่จัดให้ผู้น�าสโมสรที่จะเข้ามาท�าหน้าที่เพ่ือ

ให้ได้รับการเตรียมตัวในบทบาทหน้าที่

ผู้ประสานงาน End 
Polio Now ของโซน
(End Polio Now zone 

coordinators)

ผู้น�าในภูมิภาคที่ท�าหน้าที่เป็นทรัพยากรส�าหรับความ

พยายามในการขจัดโปลิโอในท้องถิ่น

ที่ปรึกษากองทุนถาวร
และเมเจอร์กิฟท์ 

(endowment/major 
gifts adviser – E/MGA)

ผู ้น�าในภูมิภาคที่ท�าหน้าที่ เป ็นแหล่งความรู ้ความ

ช�านาญเกี่ยวกับเรื่องกองทุนถาวรและเมเจอร์กิฟท์

ครอบครัวโรตารี  
(family of Rotary)

ครอบครัวโรตารีหมายรวมถึงผู้ที่มิได้เป็นโรแทเรียน 

ที่ได้รับผลกระทบจากความพยายามของโรตารี เช่น	

ศิษย์เก่าในโปรแกรมของโรตารี	และผู้ที่ได้รับประโยชน์

จากโครงการต่างๆ	ของโรตารี
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เลขาธิการ  
(general secretary)

หัวหน้าของส�านักงานเลขาธิการ  ท�าหน้าท่ีบริหาร 

จัดการพนักงานที่ส�านักงานใหญ่โลกของโรตารีสากล

และส�านักงานระหว่างประเทศของโรตารี

การสัมมนาอบรม 
ผู้ว่าการภาครับเลือก 

(governors-elect training 

seminar – GETS)

การอบรมประจ�าปีซึ่งผู้ว่าการภาครับเลือกจะได้รับการ

อบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่โดยผู้น�าในภูมิภาค

สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
(honorary member)

เรียกว่าโรแทเรียนกิตติมศักดิ์ด ้วย  สมาชิกเหล่าน้ี 

สามารถไปเยือนทุกสโมสร	 แต่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

หรือท�าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าที่สโมสร สโมสรสามารถ

เลือกบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในความพยายามเพื่อเพื่อน

มนุษย์หรือเป็นตัวอย่างในเรื่องคุณค่าของโรตารีมาเป็น

สมาชิกกิตติมศักดิ์

อินเทอร์แรคท์  
(Interact)

สโมสรส�าหรับเยาวชนอายุ 12-18 ปี ท่ีต้องการเช่ือม 

สัมพันธ์กับผู ้อื่นในชุมชนหรือโรงเรียน สมาชิกจะมี

ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการท�าโครงการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์และเรียนรู้เรื่องต่างๆ ในโลก สโมสรอิน- 

เทอร์แรคท์อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี

การอบรมผู้ว่าการภาค  
(International Assembly)

การอบรมระหว่างประเทศประจ�าปีซ่ึงผู้ว่าการภาคท่ี

จะเข้ามารับหน้าที่หรือท่ีเรียกกันว่าผู ้ว่าการภาครับ

เลือกจากทุกภาคโรตารีจะได้รับการอบรมร่วมกัน

คู่มือปฏิบัติการ  
(Manual of Procedure)

นโยบายและวิธีปฏิบัติของโรตารีฉบับย่อ	ปรับปรุงทุกๆ	

3	ปีหลังจากการประชุมสภานิติบัญญัติของโรตารี
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ท�าเนียบทางการ 
(Official Directory)

สิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารโรตาร	ี

คณะกรรมการมูลนิธิ	 และคณะกรรมการต่างๆ	 รวมทั้ง 

รายชื่อของโซน สมาคมศิษย์เก่า กลุ่มมิตรภาพโรตาร ี

และกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน ฉบับออนไลน์จะมีราย

ละเอียดการติดต่อของสโมสรโรตารีมากกว่า 35,000 

สโมสร

พอล แฮริส เฟลโลว์ 
(Paul Harris Fellow)

บุคคลที่บริจาคเงิน 1,000 เหรียญสหรัฐให้แก่กองทุน

ประจ�าปี กองทุนโปลิโอพลัส หรือทุนสนับสนุนของ

มูลนิธิโรตารีที่ได้รับอนุมัติแล้ว	 มูลนิธิยกย่องมิตรเหล่า

นั้นด้วยการมอบเหรียญ เข็มและใบประกาศเกียรติคุณ	

พอล	แฮริส	เฟลโลว์

สมาชิกชมรม พอล แฮริส 
(Paul Harris Society)

สมาชิกชมรม พอล แฮริส ให้ค�ามั่นว่าจะบริจาคเงิน 

อย่างน้อย 1,000 เหรียญทุกปีให้แก่กองทุนประจ�าปี	

กองทุนโปลิโอพลัส หรือทุนสนับสนุนของมูลนิธิโรตาร ี

ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

โปลิโอพลัส  
(PolioPlus)

โปรแกรมที่เร่ิมด�าเนินการโดยโรตารีสากลเมื่อปี ค.ศ.	

1985 เพ่ือการขจัดโปลิโอทั่วโลกโดยการให้วัคซีนแก่

เด็กจ�านวนมาก

การสัมมนาอบรม 
นายกรับเลือก 

(presidents-elect 
training seminar – PETS)

การสัมมนาระดับภาคเพื่ออบรมนายกรับเลือกเกี่ยวกับ

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
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ครบองค์ประชุม 
(quorum)

จ�านวนน้อยที่สุดของผู้มีส่วนร่วมท่ีต้องอยู่ในท่ีนั้นขณะ

ที่มีการลงคะแนนเสียง ข้อบังคับเสนอแนะของโรตารี

ก�าหนดให้ต้องมีสมาชิกหนึ่งในสามในการตัดสินใจใดๆ	

ของสโมสรและคะแนนเสียงส่วนใหญ่ส�าหรับการตัดสิน

ใจของคณะกรรมการบริหารสโมสร

ผู้น�าในภูมิภาค  
(regional leaders)

ผู ้ประสานงานมูลนิธิโรตารีในภูมิภาค  (RRFC)   ผู ้ 

ประสานงานโรตารี (RC) ผู้ประสานงานภาพลักษณ ์

สาธารณะ  (RPIC) และที่ปรึกษากองทุนถาวรและ

เมเจอร์กิฟท์ (Endowment-Major Gifts Adviser –  

E/MGA)

ผู้ประสานงาน 
มูลนิธิโรตารีในภูมิภาค 

(regional Rotary 
Foundation coordinator 

– RRFC)

ผู้น�าในภูมิภาคที่สนับสนุนและส่งเสริมทุนสนับสนุน

ของมูลนิธิและการหาทุนส�าหรับโปรแกรมต่างๆ เช่น	

โปลิโอพลัส	และศูนย์สันติภาพโรตารี

กรรมการบริหาร 
โรตารีสากล 
(RI director)

โรแทเรียนที่ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารของ

โรตารีสากลในวาระ 2 ปี แต่ละคนจะได้รับการเสนอ 

เสนอชื่อจากสโมสรในโซน แต่ได้รับการเลือกตั้งที่การ

ประชุมใหญ่ประจ�าปีโดยสโมสรทั้งหมด	 หมายความว่า 

กรรมการบริหารแต่ละคนเป็นผู ้แทนของสโมสรทุก

สโมสรในการบริหารงานของโรตารี

ประธานโรตารีสากล  
(RI president)

สมาชิกที่ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าขององค์กรในวาระหนึ่งปี

ประธานโรตารีสากล 
รับเลือก 

(RI president-elect)

สมาชิกที่จะท�าหน้าที่เป็นผู้น�าขององค์กรในปีที่จะมา

ถึง
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โรทาแรคท์ 
(Rotaract)

สโมสรของคนหนุ่มสาวอายุ	 18-30	 ปีในมหาวิทยาลัย

หรือชุมชนทั่วโลกที่จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	

พัฒนาความเป็นผู ้น�าและทักษะในวิชาชีพ  รวมทั้ง 

มีความสนุกสนาน สโมสรโรทาแรคท์สนับสนุนโดย

สโมสรโรตารีแต่มีการจัดการและหาทุนของสโมสรโดย

อิสระ

โรแทเรียน 
(Rotarian)

สมาชิกสามัญของสโมสรโรตารี

กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน
(Rotarian Action Group 

– RAG)

กลุ่มที่เป็นอิสระของโรแทเรียน	สมาชิกในครอบครัว	 ผู้

ร่วมโปรแกรมและศิษย์เก่าท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขา

เฉพาะด้าน เช่น สินเชื่อขนาดเล็ก หรือน�้าและการ

สุขาภิบาล  และให้ค�าปรึกษาแก่สโมสรและภาคใน

โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์

ศิษย์เก่าโรตารี  
(Rotary alumni)

ผู้ที่เคยร่วมโปรแกรมดังต่อไปนี้ คือ อินเทอร์แรคท์	 

โรทาแรคท์ การแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารี การ 

แลกเปลี่ยนบริการชนรุ่นใหม่	รางวัลผู้น�าเยาวชนโรตารี	

(ไรลา) ทุนสันติภาพโรตารี ทุนการศึกษาโรตารี (ทุน 

จากโกลบอลแกร้นท์และดิสทริคแกร้นท์) ทีมฝึกอบรม

ด้านอาชีพ	และโปรแกรมอื่นๆ

การประกาศเกียรติคุณ
ของโรตารี  

(Rotary Citation)

รางวัลที่สโมสรได้รับจากความส�าเร็จในการบรรลุ 

เป้าหมายตามที่ก�าหนดโดยประธานโรตารีสากล

กลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์
ชุมชนโรตารี  

(Rotary Community 
Corps – RCC)

กลุ่มผู้ที่มิได้เป็นโรแทเรียนซึ่งมีพันธสัญญาเหมือนกัน

ในการบ�าเพ็ญประโยชน์ วางแผนและด�าเนินโครงการ

ในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนโครงการของสโมสรโรตาร ี

ในท้องถิ่น
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ผู้ประสานงานโรตารี
(Rotary coordinator  

– RC)

ผู้น�าในภูมิภาคที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานโรตารี

สากล ให้การสนับสนุนและกลยุทธ์ท่ีปฏิบัติได้ในการ

ส่งเสริมสมาชิกภาพของสโมสรและท�าให้สมาชิกมีส่วน

ร่วมอยู่เสมอ

กลุ่มมิตรภาพโรตารี
(Rotary Fellowships)

กลุ่มนานาชาติที่มีความสนใจด้านอาชีพและสันทนาการ

ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มมิตรภาพสกีนานาชาติของ 

โรแทเรียน

การแลกเปลี่ยน 
มิตรภาพโรตารี 

(Rotary Friendship 
Exchange)

โอกาสในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโดยใช้ทุน

ส่วนตัวของโรแทเรียน คู่ครองและผู้ท่ีมิได้เป็นโรแท- 

เรียน

โรตารีโกลบอลรีวอร์ดส์ 
(Rotary Global Rewards)

โปรแกรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกที่เป็นข้อเสนอ

พิเศษส�าหรับโรแทเรียนและโรทาแรคท์เทอร์ในเรื่อง

ของสินค้าและการบริการ	 เช่น	 สิ่งบันเทิง	 การเดินทาง	

บริการด้านธุรกิจ ประกันภัย อาหารและสินค้าขาย 

ปลีก	โรแทเรียนสามารถโพสต์ข้อเสนอแก่โปรแกรมได้

โรตารีสากล 
(Rotary International  

– RI)

หมายถึงองค์กรโดยรวมทั้งหมด	แต่ไม่รวมมูลนิธิโรตารี

โรตารีสากลในสหราช
อาณาจักรและไอร์แลนด์ 
(Rotary International in 

Great Britain and Ireland 
– RIBI)

หน่วยที่เป็นอิสระของโรตารีสากล ซึ่งเป็นไปตามการ

อนุญาตเฉพาะเรื่องในธรรมนูญของโรตารีสากล	
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การประชุมใหญ ่
ประจ�าปีของโรตารีสากล 

(Rotary International 
Convention)

การรวมตัวประจ�าปีที่จัดขึ้นในเมืองต่างๆ	 กันไปทั่วโลก

เพ่ือเฉลิมฉลองความส�าเร็จของโรตารี รับฟังข่าวสาร

ปัจจุบันและเรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจ และเรียนรู ้

เกี่ยวกับโรตารีให้มากขึ้น

ผู้ประสานงานภาพลักษณ์
สาธารณะของโรตารี 

(Rotary public image 
coordinator – RPIC)

ผู้น�าในภูมิภาคที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานโรตารี 

สากล  เพราะมีความเช่ียวชาญในด้านการประชา- 

สัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ และการสื่อสาร เพื่อแนะน�า

สโมสรในเรื่องภาพลักษณ์สาธารณะ

ผู้น�าอาวุโสของโรตารี 
(Rotary senior leaders)

ประธานโรตารีสากล กรรมการบริหารและกรรมการ

มูลนิธิโรตารี	คนปัจจุบัน	รับเลือกและอดีต

ปีโรตารี 
(Rotary year)

วันที่	1	กรกฎาคม	-	30	มิถุนายน

รางวัลผู้น�าเยาวชน 
ของโรตารี 

(Rotary Youth Leadership  
Awards – RYLA)

โปรแกรมการพัฒนาผู้น�าส�าหรับนักเรียนและผู้ใหญ่ 

วัยหนุ่มสาวซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสร	ภาค	หรือหลายๆ	ภาค

ร่วมกัน

ส�านักเลขาธิการ 
(Secretariat)

พนักงานของโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารีซึ่งท�างานที่

ส�านักงานใหญ่โลกโรตารีสากล และส�านักงานระหว่าง

ประเทศของโรตารี	มีเลขาธิการเป็นผู้น�า

ระบบปันส่วน  
(SHARE)

ระบบที่แปลงเงินบริจาคแก่มูลนิธิโรตารีไปสู่ทุนสนับ- 

สนุนและโปรแกรมต่างๆ
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มูลนิธิโรตารี  
(The Rotary Foundation 

- TRF)

มือที่ท�างานการกุศลของโรตารีซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อนมนุษย์และการศึกษา มีความ 

มุ่งมั่นที่จะขจัดโปลิโอและส่งเสริมสันติภาพ	 โรแทเรียน 

และมิตรของโรตารีสนับสนุนงานของมูลนิธิโดยการ

บริจาคเงินโดยสมัครใจ  มูลนิธิท�างานเพื่อขจัดโรค

โปลิโอ ให้ทุนแก่โครงการผ่านทุนสนับสนุนและรับผิด

ชอบโครงการที่เป็นความคิดริเริ่มทั่วโลก

กรรมการมูลนิธิ 
(trustee)

สมาชิกของคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ได้รับการแต่ง

ตั้งจากประธานโรตารีสากลรับเลือก

ทีมฝึกอมรมด้านอาชีพ
(vocational training 

team)

ทีมผู ้มีวิชาชีพซึ่งเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสร้าง

ศักยภาพของตนเองหรือศักยภาพของชุมชนที่ไปเยือน

โซน 
(zone)

กลุ่มของสโมสรที่ต้ังขึ้นตามข้อบังคับของโรตารีสากล

และก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกตั้งสมาชิกของคณะ

กรรมการเสนอชื่อประธานโรตารีสากลและเพื่อเสนอ

ชื่อกรรมการบริหาร
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