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บทบาทของทีป่รึกษาเยาวชนแลกเปลีย่นของสโมสร (Club Counselor) 

**ที่ปรึกษาจะเป็นคนแรกที่ต้องติดตามเยาวชน** 

 

 ท ำหนำ้ท่ีประสำนระหวำ่งเยำวชน, สโมสรโรตำรี, ครอบครัวอุปถมัภ ์และชุมชน 

      Students    

      Rotary Club 

   Liaison  

      Host family 

      Community 

 

1. กำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำเยำวชนแลกเปล่ียนของสโมสร มีควำมส ำคญัท่ีสุดต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร ควรท่ี

จะเลือกจำกผูท่ี้มีควำมสนใจในโครงกำรเยำวชนแลกเปล่ียน และเขำ้ถึงจิตใจของเยำวชน 

2. หำกเป็นไปไดค้วรจะสรรหำจำกครอบครัวท่ีมีประสบกำรณ์ เคยเล้ียงดูวยัรุ่นมำก่อน เพรำะเขำ้ใจในวยัรุ่นดี 

ควรเป็นผูมี้ปฏิภำณดี, มีควำมอดกลั้น, มีอธัยำศยั, มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และหำกเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศ

มำก่อนจะเป็นกำรดีมำก 

3. เป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับท่ีปรึกษำ ในกำรเตรียมตวัป้องกนัสิทธิของเยำวชนกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในต่ำงแดน และย  ้ำ

อีกคร้ังถึงกฎขอ้บงัคบัของกรรมกำรภำคต่อสโมสรอุปถมัภใ์นต่ำงประเทศ และแจง้ใหเ้ยำวชนทรำบ

เก่ียวกบัเร่ืองกำรล่วงละเมิดทำงเพศ 

4. หำกมีเหตุกำรณ์เฉพำะหนำ้ท่ีจ  ำเป็นส ำหรับตวัท่ำน ท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะท่ีปรึกษำเยำวชน

แลกเปล่ียนได ้ขอแนะน ำวำ่ท่ำนควรจะโอนหนำ้ท่ีน้ีไปใหโ้รแทเรียนท่ำนอ่ืนท่ีมีควำมพร้อม ก่อนท่ีท่ำนจะ

เขำ้ไปยุง่เก่ียวมำกกวำ่น้ี 

5. ติดต่อกบัเยำวชนในนำมของสโมสรและของภำค ก่อนเยำวชนออกเดินทำง หรือวนัท่ีมำถึง 

6. เก็บรักษำตัว๋เคร่ืองบิน, หนงัสือเดินทำง และบตัรประกนัสุขภำพ ท่ีเยำวชนน ำติดตวัมำจำกต่ำงประเทศ (มี

เฉพำะบำงคนท่ีท ำในประเทศไทย)  พำไปเปิดบญัชีธนำคำร และแจง้ใหท้ำงโครงกำรฯ ทรำบ เพื่อจะได้

โอนค่ำใชจ่้ำยประจ ำแต่ละเดือนได ้หลงัจำกส่งรำยงำน วนัท่ี 20-25 ของแต่ละเดือน 

เยำวชน 

สโมสรโรตำรี 

ครอบครัวอุปถมัภ ์

ชุมชน 

ผูป้ระสำนงำน 



 

7. พำไปโรงเรียนวนัแรก พร้อมนำยกสโมสร และครอบครัวอุปถมัภ ์เพื่อมอบตวัเยำวชนเขำ้ศึกษำ และมอบ

เงินสนบัสนุนโรงเรียนอุปถมัภ ์จ ำนวน 2,000 บำท (ต่อเยำวชน 1 คน) ท่ีทำงโครงกำรฯ ไดม้อบไวใ้หก้บั

นำยกสโมสรในวนัปฐมนิเทศ โดยใหท้ำงโรงเรียนเป็นผูเ้ซ็นรับมอบเงินดงักล่ำว ในใบส ำคญัท่ีทำง

โครงกำรฯ ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ และส่งกลบัคืนมำยงัโครงกำรฯ เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป 

8. ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองโรงเรียน, กำรเลือกวชิำเรียน, กำรคบเพื่อน และกำรร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 

9. ช่วยเหลือเยำวชนในกำรปรับตวัใหเ้ขำ้กบัวฒันธรรมและภำษำ จดัใหเ้รียนภำษำเพิ่มเติม ตลอดจน

วฒันธรรมต่ำงๆ  

10. ปรึกษำและจดัเตรียมเร่ืองกำรเดินทำงภำยในภำค และนอกภำค หรือไปร่วมกิจกรรมของสโมสร และของ

โรงเรียน โครงกำรไม่อนุญำตใหเ้ยำวชนเดินทำงออกนอกรำชอำณำจกัรไทย ในระหวำ่งกำรแลกเปล่ียน ไม่

วำ่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

11. สนบัสนุนและใหค้  ำปรึกษำแก่เยำวชนในทุก ๆ เร่ือง รวมถึงแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัเยำวชน 

12. ติดต่อเยำวชนอยำ่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 

13. อธิบำยถึงควำมตอ้งกำรของสโมสร และภำค, มีหนำ้ท่ีแนะน ำเยำวชนใหป้ฏิบติัตำมระเบียบวนิยัของ

โครงกำรเยำวชนแลกเปล่ียน, ชุมชน และโรงเรียน 

14. แนะน ำเยำวชนในกำรปฏิบติัตนในชีวิตประจ ำวนั คบเพื่อนคนไทยท่ีโรงเรียน มีสัมมำคำรำวะและเช่ือฟัง

พอ่แม่อุปถมัภ ์

15. เป็นเสมือนพี่ชำยหรือพี่สำวคนโต 

16. เป็นศูนยก์ลำงกำรส่ือสำรระหวำ่งเยำวชน, บิดำมำรดำ และพอ่แม่อุปถมัภ ์

17. เตือนเยำวชนให้เขียนรำยงำนถึงประธำนเยำวชนแลกเปล่ียนของภำค, ประธำนและกรรมกำรบริกำร

ระหวำ่งประเทศของสโมสรเป็นประจ ำ 

18. ในเดือนมีนำคม – เมษำยน  ท่ีปรึกษำตอ้งติดตำมให้เยำวชน ด ำเนินกำรยนืยนัเล่ือนตัว๋เคร่ืองบิน ส ำหรับ

เดินทำงกลบัประเทศภูมิล ำเนำ ก ำหนดกลบัภำยในเดือนมิถุนำยน อนัเป็นกำรส้ินสุดระยะเวลำของกำร

แลกเปล่ียน  

 

 

 

 



แผนผงัความสัมพนัธ์ของเยาวชนกบัครอบครัวอุปถัมภ์, สโมสร และภาค 

Relationships of YE students, the hosting club, Host families and District 
 

ผูว้ำ่กำรภำค District Governor 

 

ประธำนโครงกำรเยำวชนแลกเปล่ียนโรตำรี 

Chairman of the YE Program 

 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ 

YE Committee (officers) 

 

นำยกสโมสร Club President 

  นำยกรับเลือก      อุปนำยก 

     เลขำนุกำร          เหรัญญิก 

ประธำนอนุกรรมเยำวชนแลกเปล่ียนของสโมสร 

 

ท่ีปรึกษำเยำวชนแลกเปล่ียนของสโมสร Club counselor 
 

ครอบครัวอุปถมัภ ์Host Families 
 

เยำวชนแลกเปล่ียน Youth Exchange student 

 



Traveling Rules 

Travelling allow within Thailand only NOT allow to travel alone or with friends 

 

"Notification" 

Travelling with Host, Siblings, RC club members 

Within District 3360  

 notify Club Counselor 

    Outside District 3360 

 notify Club Counselor and Inbound Coordinator  

 

Pattana Pittrapan  E-mail: pattanap@pttep.com  

Inbound Coordinator  

(Zone 1: Phitsanulok, Uttaradit, Phichit, Sukhothai, 

Kamphaengphet and Tak) 

 

Sirilak Raya   E-mail: sirilakraya@hotmail.com  

Inbound Coordinator  

(Zone 2, 3, 4: Chiang Mai, Lamphoon, Chiangrai, Payao, 

Lampang, Phrae and Nan) 

 

"Get Permission" 

Host's relatives and School 

 Apply through Club Counselor and need permission from Inbound 

Coordinator 

With parents from home 

 Apply through Club Counselor + Inbound Coordinator AND need 

permission from D3360 chairman "Naiyana Khomson" + Sponsor 

district Chairman 

 

Self-Traveling is not permitted. 

Traveling outside Thailand will result in the termination of the program. 



 

ระเบียบปฏิบติัเม่ือไดรั้บทรำบกำรถูกล่วงละเมิดและ/หรือคุกคำมทำงเพศ 

 

เม่ือมีเหตุกำรณ์ถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 

         แจง้ 

ผูรั้บผดิชอบ และท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยของสโมสร 

         รำยงำน 

       นำยกสโมสร 

ถำ้แกปั้ญหำไม่ไดแ้ละเกิดเหตุ 

ซ ้ ำอีก ใหท้ ำรำยงำนและส่งไปยงั 

ผูรั้บผดิชอบ ระดบัภำค 

         รำยงำนทนัที 

ผูว้ำ่กำรภำค และท่ีปรึกษำกฎหมำยของภำค 

 

 ท ำกำรสอบสวน 

 ด ำเนินกำร 

 เกบ็ไวเ้ป็นควำมลบั. 

 

 

 รับฟังโดยไม่ตดัสิน 

 ก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ข 

 เกบ็ไวเ้ป็นควำมลบั 


