วิธีปรับปรุงข้อมูลของสโมสรโรทาแรคท์ให้เป็ นปัจจุบนั
(How to Update Rotaract Club Information)
เมื่อต้องการรูส้ ถานภาพของสโมสรโรทาแรคท์แต่ละสโมสรในภาค ท่านสามารถหาข้อมูลทัง้ หมดได้ในทีเ่ ดียวอย่าง
ง่าย ๆ
• โรแทเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงรายชื่อสโมสรโรทาแรคท์ผ่าน Rotary Club Central โดยไปทีโ
่ ฮมเพจของ
Rotary Club Central และเลือก Reports จากเมนูทางซ้ายมือ
• ผูแ
้ ทนโรทาแรคท์ภาคซึ่งถูกเพิม่ ชื่อในฐานข้อมูลของโรตารีแล้ว สามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้เช่นกัน โดยไปที่
My Rotary >> Club and District Administration และเลือก Reports

การปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั สาหรับสโมสรที่แอ็คทีฟ หรือเพื่อฟื้ นฟูสโมสรที่ถกู
ระงับชัวคราว
่
(Updating Data for an Active Club or Reactivating a Suspended
One)
นายกสโมสรโรทาแรคท์จะต้องปรับปรุงข้อมูลของสโมสรและสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั ภายในวันที่ 30 มิ ถนุ ายนของ
ทุกปี
ท่านสามารถรายงานข้อมูลของสโมสรและสมาชิกของสโมสรโรทาแรคท์ท่ีแอ็คทีฟหรือถูกระงับชัวคราวได้
่
ผ่าน
My Rotary หรือผูข้ ายระบบ Date integration ทีเ่ ข้าร่วม
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้จะไม่เปลีย่ นแปลงสถานภาพของสโมสรทีส่ น้ิ สุดสมาชิกภาพแล้ว (Terminated) หรือสโมสรทีไ่ ม่
อยู่ในบันทึกข้อมูลของโรตารีได้
การปรับข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั ผ่าน My Rotary
นายกและทีป่ รึกษาของสโมสรโรทาแรคท์ และเจ้าหน้าทีข่ องสโมสรอุปถัมภ์ทไ่ี ด้รายงานชื่อต่อโรตารีสากลแล้ว
สามารถปรับปรุงสมาชิกภาพและข้อมูลการติดต่อโดยทัวไปของสโมสรโรทาแรคท์
่
ไ ด้โดยผ่านบัญชี My Rotary ดังนี้
1. ลงชื่อเข้าใช้ My Rotary
2. ไปทีแ่ ทป Member Center ค้นหา Resources & reference แล้วเลือก Club & District Administration
3. ภายใต้แทป Club Administration เลือก Manage My Club
4. ไปทีส่ ว่ นของ Rotaract ซึง่ ท่านจะเห็นลิงค์ Add, edit or remove Rotaract club member เพือ่ ทีจ่ ะเพิ่ ม
แก้ไขหรือลบชื่อเจ้าหน้ าที่สโมสรโรทาแรคท์ และเพื่อปรับข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั
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คาแนะนาในการปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกและสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั มีดงั ต่อไปนี้
• บุคคลผูน
้ นั ้ จะต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของโรตารีว่าเป็ นสมาชิกของสโมสรโรทาแรคท์ ก่อนทีท่ ่านจะ
แต่งตัง้ ให้เป็ นนายกสโมสรโรทาแรคท์ ในการเพิม่ ชื่อบุคคลเป็ นสมาชิกสโมสร ให้เลือกเมนู Add, edit or
remove Rotaract Club Member
• สมาชิกสโมสรโรทาแรคท์สามารถรายงานสมาชิกภาพต่อโรตารีได้โดยการสร้างบัญชี My Rotary นายก
สโมสรโรทาแรคท์ ทีป่ รึกษา และเจ้าหน้าทีข่ องสโมสรอุปถัมภ์สามารถเพิม่ ชื่อโรทาแรคท์ทล่ี งทะเบียนแล้ว
เข้าในรายชื่อสมาชิกสโมสรได้
• เมื่อท่านปรับทีอ
่ ยู่ของสถานทีป่ ระชุมสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั แล้ว จะทาให้ทต่ี งั ้ ของสโมสรถูกรวมอยู่ใน Club
Finder ซึง่ ทาให้คน้ หาสโมสรได้
หากท่านมีปัญหาในการเพิม่ ชื่อสมาชิก ให้สง่ อีเมลไปที่ data@rotary.org เพือ่ ขอความช่วยเหลือ หากไม่สามารถ
ลงชื่อเข้าใช้ My Rotary ได้ ให้สง่ อีเมลไปที่ rotarysupportcenter@rotary.org หรือสานักงานระหว่างประเทศใน
ภูมภิ าคของท่าน
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั ผ่านระบบการจัดการของสโมสร (Club Management System)
ผูข้ ายระบบการจัดการสโมสร (Club Management System) ทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิจากโรตารี
์
สามารถจัดการข้อมูลของ
สโมสรโรทาแรคท์ได้แล้วในปั จจุบนั นี้ ผูข้ ายทีม่ สี ว่ นร่วมเหล่านี้สามารถอัพเกรดระบบเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในเรื่องนี้
ซึง่ ทาให้สโมสรโรทาแรคท์สามารถใช้ระบบการจัดการสโมสรเพือ่ จัดการข้อมูลเกีย่ วกับสมาชิกภาพและใส่ช่อื นายก
สโมสรได้ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ท่ี data@rotary.org

การรับรองสโมสรที่ไม่อยู่ในรายชื่อหรือสโมสรที่อยูใ่ นรายชื่อสโมสรสิ้ นสุดสมาชิ ก
ภาพแล้ว (Certifying Unlisted Clubs or Clubs Listed as Terminated)
สโมสรโรทาแรคท์ทไ่ี ม่อยู่ในฐานข้อมูลของโรตารี หรืออยู่ในรายชื่อสโมสรซึง่ สิน้ สุดสมาชิกภาพแล้ว จะต้องได้รบั
การรับรองจากโรตารี โดยจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กรอกแบบฟอร์มการรับรองสโมสรโรทาแรคท์ (Rotaract Club Certification Form) บันทึกวันทีก่ ่อตัง้ ใน
ท้องถิน่ เพือ่ ให้รปู้ ระวัตขิ องสโมสร
2. ชาระค่าธรรมเนียมการรับรอง 50 เหรียญ โดยติดต่อกับผูแ้ ทนการเงินของโรตารีสากลของท่านเพือ่ เลือก
วิธกี ารและคาแนะนาในการชาระเงิน
3. ส่งแบบฟอร์มทีก่ รอกสมบูรณ์แล้วไปยัง rotaract@rotary.org หรือสานักงานระหว่างประเทศในภูมภิ าคของ
ท่าน
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การยุบเลิ กสโมสรซึ่งไม่แอ็คทีฟแล้วที่อยูใ่ นรายชื่อสโมสรที่แอ็คทีฟหรือถูกระงับ
ชัวคราว
่
(Terminating Inactive Clubs Listed as Active or Suspended)
การยุบเลิกสโมสรทีไ่ ม่แอ็คทีฟแล้ว ให้ตดิ ต่อที่อเี มล rotaract@rotary.org หรือสานักงานระหว่างประเทศในภูมภิ าค
ของท่าน

การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิ กการอุปถัมภ์สโมสร (Changing or Removing the
Sponsorship of a Club)
ต้องพิจารณานโยบายของโรตารีทเ่ี กีย่ วกับโรทาแรคท์ ในการเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกการอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์
จะต้องกรอกแบบฟอร์ม Rotaract Club Change of Sponsorship Form ให้สมบูรณ์และส่งอีเมลไปยัง
rotaract@rotary.org หรือสานักงานระหว่างประเทศในภูมภิ าคของท่าน

การเปลี่ยนชื่อสโมสรหรือฐานที่ตงั ้ ของสโมสร (Changing a Club Name of Basse)
ในการเปลีย่ นแปลงสโมสรทีอ่ ยู่ในชุมชน (Community-Based) ไปเป็ นสโมสรทีอ่ ยู่ในมหาวิทยาลัย (UniversityBased) หรือเปลีย่ นแปลงจากสโมสรในมหาวิทยาลัยเป็ นสโมสรในชุมชน หรือเปลีย่ นชื่อสโมสรโรทาแรคท์ ให้สง่ คา
ขอไปที่ rotaract@rotary.org หรือสานักงานระหว่างประเทศในภูมภิ าคของท่าน และส่งสาเนาให้นายกสโมสร
โรทาแรคท์ ทีป่ รึกษาโรทาแรคท์และนายกสโมสรโรตารีทอ่ี ุปถัมภ์ (หากมี) รวมทัง้ ผูน้ าโรทาแรคท์ภาค

คาถาม?
หากมีคาถามให้ตดิ ต่อ rotaract@rotary.org หรือสานักงานระหว่างประเทศในภูมภิ าคของท่าน
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