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แนวทางปฏิบัตกิารโครงการเยาวชนแลกเปลีย่น ภาค 3360 

ส าหรับสโมสรโรตารีอุปถมัภ์ (การรับอุปถมัภ์เยาวชนแลกเปลีย่นเข้า YE Inbound)  

 โครงการเยาวชนแลกเปล่ียน ภาค 3360 วตัถุประสงคแ์รกของโครงการน้ีมิใช่การขยายโอกาสทางการศึกษา 

แต่จะให้โอกาสเยาวชนไดเ้รียนรู้ไปในโลกกวา้ง ท่ีไม่มีโรงเรียนใดสามารถให้ได ้เยาวชนจะไดเ้รียนรู้การเขา้ร่วม

สังคม ซ่ึงจะท าให้เยาวชนสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมนั้นได้ อย่างไม่เคอะเขิน แมจ้ะอยู่ในสถานการณ์อนั

ล่อแหลม 

การรับอุปถมัภ์เยาวชนแลกเปลีย่นจากต่างประเทศ 

 สโมสรและภาคท่ีรับอุปถมัภเ์ยาวชนแลกเปล่ียน YE Inbound มีหนา้ท่ีรับผดิชอบไม่เพียงแต่การเป็นอยูด่า้น

สุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยงัตอ้งมีหนา้ท่ีจดัการให้เด็กไดรั้บประสบการณ์แลกเปล่ียนให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท า

ได้ หน้าท่ีส่วนใหญ่จึงตกอยู่กับสโมสรอุปถัมภ์ ดังนั้ น สโมสรควรจะต้องติดตามดูแลสภาพชีวิตประจ าวนั

โดยทัว่ไปของเยาวชนแลกเปล่ียน รวมไปถึงการคดัเลือกครอบครัวอุปถมัภ์ ต้องจดัการปฐมนิเทศเม่ือเยาวชน

แลกเปล่ียน YE Inbound เดินทางมาถึงใหม่ ๆ และมอบหมายให้สมาชิกโรแทเรียนผูห้น่ึงท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา (พี่

เล้ียง) ของเยาวชนแลกเปล่ียนตลอดระยะเวลาของการแลกเปล่ียน 

แนวปฏิบัต ิ

1. ส่วนดีของการรับอุปถมัภเ์ยาวชนแลกเปล่ียนจากต่างประเทศ  ท าใหโ้ครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงในโครงการ

ของบริการระหวา่งประเทศท่ีมีคุณค่าอยา่งมหาศาล  ซ่ึงสโมสรมีส่วนร่วมได ้

2. ทุกปี คณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนของภาค จะแจง้ไปยงัทุกสโมสรภายในภาค ใหพ้ิจารณา

เยาวชนจากต่างประเทศ ดงัน้ี 

2.1 การอุปถมัภเ์ยาวชนแลกเปล่ียนจากต่างประเทศหน่ึงคน ตอ้งพิจารณากนัใหล้ะเอียดทุกแง่มุม

ภายในสโมสร 

2.2 ก่อนแจง้ความจ านง ควรจะปรึกษากบัสุภาพสตรีในสโมสรดว้ย เพราะทุกท่านจะช่วยแบ่งเบา

ภาระหนา้ท่ี และมีส่วนให้โครงการน้ีประสบผลส าเร็จได ้

2.3 ตอ้งจดัเตรียมครอบครัวไวอ้ยา่งนอ้ย 3-4 ครอบครัว ไวเ้ป็นครอบครัวรับอุปถมัภเ์ยาวชน 

คณะกรรมการบริหารสโมสร อาจจะพิจารณาใหบุ้คคลภายนอกท่ีมิใช่โรแทรียน รับอุปถมัภ์

เยาวชน แต่จะตอ้งไปส ารวจท่ีพกัอาศยัดูความพร้อมและความกระตือรือร้นของครอบครัวนั้น

ดว้ย 



 
 

 

2.4 จะเป็นการดีและเหมาะสมมาก หากสโมสรจะเรียนเชิญคณะกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียนของ

ภาค มาเป็นองคป์าฐกในการประชุมปกติประจ าสัปดาห์ ในหวัขอ้ เร่ือง “การอุปถมัภเ์ยาวชน

แลกเปล่ียนจากต่างประเทศ” โรแทเรียนและคู่ครองควรจะเขา้ร่วมประชุมและฟังการบรรยาย

ในคร้ังน้ี เพราะจะเป็นประโยชน์อยา่งมากมายมหาศาล 

2.5 เงินเบ้ียเล้ียง (Monthly Allowance) ของเยาวชนต่างประเทศ เดือนละ 3,000 บาท  เหรัญญิก

โครงการ จะโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของเยาวชน หลงัจากไดรั้บรายงานประจ าเดือนแลว้ 

2.6 เงินฝากในธนาคารกรณีฉุกเฉิน (Emergency Fund) เยาวชนต่างประเทศตอ้งเตรียมมาเอง 

จ านวน $500 เหรียญสหรัฐ  โดยเปิดบญัชีร่วมกบัท่ีปรึกษาเยาวชนของสโมสร หากไม่ไดใ้ช้

เงินจ านวนดงักล่าว จะไดรั้บคืนตอนกลบับา้น  หากมีความจ าเป็นจะตอ้งใชเ้งินจ านวนน้ี 

จะตอ้งใหท้างบา้นโอนเงินมาเขา้บญัชี ใหมี้ยอดเงินจ านวน $500 เหรียญสหรัฐ คงเดิม   

 

หน้าที่ความรับผดิชอบของสโมสรอุปถมัภ์ (Host Club) 

บทบาทและความรับผดิชอบของสโมสรที่เข้าร่วมโครงการ 

1. ประสานกิจกรรมของเยาวชนแลกเปล่ียน (YE Inbound) ใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ภาค และใหเ้ป็นไปตามระเบียบและนโยบายของโรตารีสากล และภาค 

2. เขา้ร่วมประชุมกบัโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนของภาค 

3. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสโมสรให้กบัเยาวชนแลกเปล่ียน เท่าท่ีจะเป็นได ้

4. จดัใหเ้ยาวชน (YE Inbound) ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีจ าเป็น เช่น การปฐมนิเทศ หรือการเขา้ร่วมประชุม

ใหญ่ของภาค 

5. เตรียมรับขอ้คิดเห็นสะทอ้นกลบัจากเยาวชน (YE Inbound) ท่ีมีต่อโครงการเพื่อเป็นขอ้มูลน าไป

ปรับเปล่ียนกิจกรรมโครงการใหเ้หมาะสมต่อไป 

6. รายงานใหป้ระธานโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนทราบ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชน เช่น การเดินทางออก

นอกภาค หรือปัญหาจากโรงเรียน 

 

 



 
 

หลงัจากแจ้งความจ านงรับอปุถัมภ์เยาวชนแลกเปลีย่นแล้ว 

1. กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดของบุคคลเก่ียวขอ้ง ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัเยาวชนจากต่างประเทศ ไป

ยงัคณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนของภาค 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรองรับโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนน้ี ถา้เป็นไปขอเสนอให ้“ท่ีปรึกษาของ

เยาวชนต่างประเทศ” เป็นประธานคณะกรรมการ 

3. จดัและมอบหมายสมาชิกโรแทเรียนให้เป็นท่ีปรึกษาของเยาวชนแต่ละคน 

4. สัมภาษณ์และคดัเลือกครอบครัวอุปถมัภ ์3-4 ครอบครัว เพื่ออุปถมัภเ์ยาวชนต่างประเทศ 

5. ประสานติดต่อกบัผูป้ระสานงานของภาคของเยาวชนท่ีเดินทางเขา้ (Inbound Coordinator) 

6. ประมาณ 4 สัปดาห์หลงัจากแจง้ความจ านงอยา่งเป็นทางการ ท่ีจะอุปถมัภเ์ยาวชนต่างประเทศแลว้ ท าการ

ติดต่อกบัเยาวชนแลกเปล่ียน YE Inbound ก่อนมาถึง  ขอแนะน าใหเ้ขียนจดหมายยนิดีตอ้นรับไปยงั

เยาวชนผูน้ั้น หากเป็นไปไดย้ืนยนัการใหก้ารตอ้นรับท่ีอบอุ่นแก่บิดามารดาของเยาวชนดว้ยก็จะดี ควรจะ

เล่าคร่าว ๆ ถึงสภาพของชุมชนของท่านท่ีเขา/เธอ จะมาพ านกัอาศยั, จ  านวนประชากร, สภาพแวดลอ้มต่าง 

ๆ, โรงงานอุตสาหกรรม, สถานศึกษา และกิจกรรมดา้นการกีฬา เป็นตน้ พร้อมทั้งส่งภาพถ่ายไปดว้ย 

7. ท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานระหวา่งสโมสร และโรงเรียนท่ีเยาวชนไปเรียน สรรหาโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายใหแ้ก่เยาวชนเป็นท่ีเรียนอยา่งนอ้ย 1 ปี การศึกษาและเน่ืองจากสภาพการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

หากเป็นไปไดใ้ห้รอจนกวา่เยาวชนจะเดินทางมาถึง จึงด าเนินการเร่ืองหลกัสูตรการเรียน ตลอดจนการ

จดัหาแบบเรียนต่าง ๆ เร่ืองน้ีคงจะตอ้งปรึกษากบัผูบ้ริหารของโรงเรียนหลงัจากเยาวชนเดินทางมาถึง ค่า

เล่าเรียน, แบบเรียน และเคร่ืองแบบนกัเรียน อยูใ่นความรับผดิชอบของสโมสร หา้มน าเยาวชนไปฝากเรียน

เกินโรงเรียนละ 2 คน 

8. การประกนัอุบติัเหตุและการเดินทาง โรตารีสากลก าหนดใหเ้ยาวชนแลกเปล่ียนตอ้งจดัท าประกนัดงักล่าว 

อยา่งนอ้ย $10,000 เหรียญสหรัฐ ก่อนออกเดินทางจากประเทศ โดยค่าใช้จ่ายของเยาวชนเอง โดยผา่น

คณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนของประเทศนั้น ๆ 

9. ทนัทีท่ีทราบก าหนดและตารางการเดินทางมาถึงประเทศไทยของเยาวชน โปรดแจง้ให้ทางโครงการ

แลกเปล่ียนรับทราบดว้ย 

10. ใหก้ารตอ้นรับเยาวชนแลกเปล่ียนท่ีสนามบิน และส่งกลบัเม่ือหมดวาระการแลกเปล่ียน  

11. ประสานและจดัปฐมนิเทศใหแ้ก่ครอบครัวอุปถมัภ ์และติดต่อกบัครอบครัวอุปถมัภอ์ยา่งต่อเน่ืองจนส้ินสุด

การแลกเปล่ียน 

12. ติดตามและประเมินผลการเรียนภาษาไทย และวฒันธรรมไทยของเยาวชนอยา่งสม ่าเสมอ 



 
 

เม่ือเยาวชน (YE Inbound) เดนิทางมาถงึ 

1. จดักลุ่มเล็ก ๆ ไปใหก้ารตอ้นรับเยาวชนท่ีสนามบิน ไดแ้ก่ นายกสโมสร,สมาชิกโรแทเรียน, ท่ีปรึกษา และ

ครอบครัวอุปถมัภท่ี์หน่ึง  หรือทั้งสามครอบครัว  

2. แจง้ใหบิ้ดามารดาของเยาวชนทราบทางโทรศพัท,์ โทรสาร หรืออีเมล ์เม่ือเยาวชนเดินทางถึงโดย 

สวสัดิภาพ และแจ้งให้คณะกรรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลีย่นของภาคได้รับทราบด้วย 

3. เม่ือเยาวชนเดินทางมาถึง ท่ีปรึกษาควรสร้างความสนิทสนมเสมือนดัง่บิดามารดาเยาวชนดว้ยการสนทนา

กบัเยาวชนอยา่งเป็นกนัเอง พยายามเขา้ใจในตวัเยาวชน เช่นเดียวกบัท่ีเราหวงัให้เยาวชนเขา้ใจเรา 

4. ท่ีปรึกษาควรจะมัน่ใจวา่เยาวชนทราบดีถึงโครงการเยาวชนแลกเปล่ียน และความรับผิดชอบ 

5. สโมสรตอ้งส่งเยาวชนไปร่วมการปฐมนิเทศ และการประชุมประจ าปีของเยาวชนแลกเปล่ียน ทุกคร้ังท่ี

โครงการเยาวชนแลกเปล่ียนจดักิจกรรม 

6. เยาวชนควรไดรั้บการปฐมนิเทศจากท่ีปรึกษา และครอบครัวอุปถมัภ ์ถึงภาระหนา้ท่ีของเยาวชน เช่น การ

ไปโรงเรียนทุกวนั หนา้ท่ีไปโบสถ์, ระเบียบวนิยัของครอบครัว, และภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบภายในบา้น 

7. ช้ีแจงเร่ืองเงินฉุกเฉิน (Emergency Fund) จ านวน $500 เหรียญสหรัฐ  จะตอ้งน าฝากเขา้บญัชี โดยเปิดบญัชี

ร่วมกบัท่ีปรึกษาเยาวชนของสโมสร หากไม่ไดใ้ชเ้งินจ านวนดงักล่าว จะไดรั้บคืนตอนกลบับา้น หากมีเหตุ

ฉุกเฉินตอ้งใชจ้ริงๆ ตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองโอนเงินมาเพิ่มเติม ใหเ้ตม็จ านวนเหมือนเดิม 

8. เนน้ย  ้าใหเ้ยาวชนทราบวา่ ตอ้งไม่ขบัข่ียานพาหนะท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนตโ์ดยเด็ดขาด เยาวชนจะนัง่ใน

ฐานะผูโ้ดยสาร ท่ีขบัโดยบุคคลท่ีครอบครัวอุปถมัภ ์หรือท่ีปรึกษาไดใ้หค้วามไวว้างใจเท่านั้น และไม่

อนุญาตใหเ้ยาวชนโดยสารยานพาหนะท่ีขบัข่ีโดยบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตไม่ถึง 12 เดือน 

9. เยาวชนไม่ไดรั้บอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจกัรไทยในระหวา่งการแลกเปล่ียน ไม่วา่กรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

10. ทบทวนกบัเยาวชนวา่ เขาจะตอ้งอยูใ่นความปกครองของสโมสรอุปถมัภ,์ สโมสรท่ีส่งและคณะกรรมการ

โครงการเยาวชนแลกเปล่ียนภาค 3360 และจะไม่ท าผดิกฎใด ๆ และจะเช่ือฟังพอ่แม่อุปถมัภ ์

11. ไม่อนุญาตใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และสูบบุหร่ี  

12. แนะน าเยาวชนให้รู้จกัการบงัคบัจิตใจตนเอง ไม่เรียกร้องในการเดินทาง ท่องเท่ียวยงัท่ีต่างๆ 

13. เป็นธุระใหก้บัเยาวชน ในการเก็บรักษาหนงัสือเดินทาง, วีซ่า, ใบประกนัสุขภาพ, ตัว๋เคร่ืองบินเท่ียวกลบั 

และส่ิงของมีค่าอ่ืน ๆ ขอแนะน าใหเ้ก็บในตูนิ้รภยัของธนาคาร และคืนใหใ้นวนัสุดทา้ยท่ีเยาวชนจะ

เดินทางกลบัภูมิล าเนา 

14. ดูแลเยาวชนใหไ้ดรั้บการสอนภาษาไทยอยา่งจริงจงั ระหวา่งแลกเปล่ียนอยูใ่นประเทศไทย 



 
 

 

15. แนะน าใหเ้ยาวชนเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป 

16. ตามปกติภายใน 4 สัปดาห์เม่ือเดินทางมาถึงเยาวชน, ท่ีปรึกษา และครอบครัวอุปถมัภจ์ะไดรั้บเชิญใหเ้ขา้

ร่วมการปฐมนิเทศ ซ่ึงจดัโดยคณะกรรมการภาค เยาวชนทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมการอบรมคร้ังน้ี เพราะจะ

เป็นโอกาสไดรั้บค าแนะน าแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

คณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปล่ียน จะเป็นผูก้  าหนดวนั, เวลา และสถานท่ีการปฐมนิเทศคร้ังน้ี 

 

ความรับผดิชอบตลอดทั้งปี 

1. พบปะและใหค้  าปรึกษาแก่เยาวชน ทุกสัปดาห์ และถามเยาวชนวา่ไดรั้บเงินเบ้ียเล้ียงประจ าเดือนหรือไม่ 

2. ติดต่อกบัครอบครัวอุปถมัภป์ระจ า และพิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีบงัเกิดข้ึน 

3. เป็นผูส่้งผา่นค าร้องขอของสโมสรไปยงัเยาวชน 

4. ตรวจสอบวนัหมดอายขุองวีซ่า และพาเยาวชนไปต่อวซ่ีาก่อนวนัครบก าหนด อยา่งนอ้ย 7 วนั และแจง้การ

อยูเ่กินกวา่ 90 วนั (ทุก ๆ 90 วนั) ของเยาวชน ต่อด่านตรวจคนเขา้เมือง 

5. ติดต่อกบัโรงเรียน และใหค้วามสนใจในหลกัสูตรของโรงเรียน และไดรั้บการเรียนภาษาไทยอยา่งต่อเน่ือง 

6. ใหค้  าแนะน าแก่เยาวชนในการพูดในท่ีชุมชน 

7. รับค าแนะน าจากกรรมการภาค ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบถึงเร่ืองความยุง่ยากและปัญหาท่ีประสบพบ มา และส่ง

รายงานไปยงัคณะกรรมการภาคใหท้นัเวลา 

8. ติดต่อสอบถามผูรั้บผดิชอบจดัการประชุมประจ าปีของเยาวชนแลกเปล่ียน ท่ีปรึกษาตอ้งเขา้ร่วมประชุมกบั

เยาวชนดว้ย 

9. เม่ือก าหนดการเดินทางกลบัของเยาวชนใกลจ้ะมาถึง ปรึกษากบับิดามารดาของเยาวชน ถึงรายละเอียดของ

การเดินทางกลบั 

10. ใหเ้ยาวชนเขา้ร่วมประชุมปกติประจ าสัปดาห์ของสโมสรอุปถมัภอ์ยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาส

ใหโ้รแทเรียนคนอ่ืน ไดมี้โอกาสรู้จกักบัเยาวชน จะเป็นการดีถา้จะใหเ้ยาวชนเปล่ียนท่ีนัง่ไปเร่ือย ๆ เม่ือ

เสร็จส้ินโครงการ เยาวชนจะไดพ้บและรู้จกักบัโรแทเรียนทุกคน ควรจดัเวลาใหเ้ยาวชนไดพู้ดในสโมสร

บา้ง 

 

 



 
 

แผนผงัความสัมพนัธ์ของเยาวชนกบัครอบครัวอุปถัมภ์, สโมสร และภาค 

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

ผูว้า่การภาค District Governor 

 

ประธานโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนโรตารี 

Chairman of the YE Program 

 

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ 

YE Committee (officers) 

 

นายกสโมสร Club President 

  นายกรับเลือก      อุปนายก 

     เลขานุการ          เหรัญญิก 

ประธานอนุกรรมเยาวชนแลกเปล่ียนของสโมสร 

 

ท่ีปรึกษาเยาวชนแลกเปล่ียนของสโมสร Club counselor 
 

ครอบครัวอุปถมัภ ์Host Families 
 

เยาวชนแลกเปล่ียน 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. 



 
 

 

ระเบียบปฏิบติัเม่ือไดรั้บทราบการถูกล่วงละเมิดและ/หรือคุกคามทางเพศ 

 

เม่ือมีเหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

         แจง้ 

ผูรั้บผดิชอบ และท่ีปรึกษาทางกฎหมายของสโมสร 

         รายงาน 

       นายกสโมสร 

ถา้แกปั้ญหาไม่ไดแ้ละเกิดเหตุ 

ซ ้ าอีก ใหท้ ารายงานและส่งไปยงั 

ผูรั้บผดิชอบ ระดบัภาค 

         รายงานทนัที 

ผูว้า่การภาค และท่ีปรึกษากฎหมายของภาค 

 

 ท าการสอบสวน 

 ด าเนินการ 

 เกบ็ไวเ้ป็นความลบั. 

 

 รับฟังโดยไม่ตดัสิน 

 ก าหนดแนวทางการแกไ้ข 

 เกบ็ไวเ้ป็นความลบั 



 
 

แนวทางปฏิบัตกิารโครงการเยาวชนแลกเปลีย่น ภาค 3360 ส าหรับสโมสรโรตารีอุปถมัภ์  

การส่งและคดัเลือกเยาวชนแลกเปลีย่นเพ่ือเดนิทางไปต่างประเทศ 

แนวปฏบิัติ 

1. สโมสรโรตารีจะไดรั้บหนงัสือเชิญจากคณะกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียนของภาคใหส่้งผูส้มคัรเขา้ร่วม

แข่งขนัรับการคดัเลือก เพื่อเป็นเยาวชนแลกเปล่ียนเดินทางไปต่างประเทศ ในขณะเดียวกนั ก็ไดรั้บการเชิญ

ชวนใหรั้บอุปถมัภเ์ยาวชนแลกเปล่ียนจากต่างประเทศดว้ย 

2. ท าการสอบสัมภาษณ์คดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัครบตามเกณฑท่ี์โครงการเยาวชนแลกเปล่ียนไดก้ าหนด

ไว ้เอาไวเ้พียงคนเดียว กรอกแบบฟอร์มใบสมคัร (Long-Term Application Form) จ านวน 4 ชุด พร้อมดว้ย 

ใบรับรองตรวจสุขภาพของแพทย ์และทนัตแพทย,์ รายงานของผูอ้  านวยการโรงเรียน, ภาพถ่ายหนา้ตรง

ของเยาวชนพร้อมทั้งภาพถ่ายส่ิงท่ีเยาวชนสนใจจ านวน 4 ภาพ และส่งไปยงัคณะกรรมการโครงการ

เยาวชนแลกเปล่ียนภาค 3360 ก่อนครบก าหนดวนัรับสมคัร ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่แบบฟอร์มทุกฉบบัมี

ภาพถ่าย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ครบถว้น คณะกรรมการภาคจะเก็บรักษาแบบฟอร์มไวฉ้บบัเดียว ท่ีเหลือจะ

ส่งไปยงัต่างประเทศ 

3. การคดัเลือกเอาผูส้มคัรเพียงคนเดียวในคร้ังแรก โดยสโมสรจะส่งมีความส าคญัมาก เพราะโรแทเรียน

ทอ้งถ่ินจะเป็นผูต้ดัสินท่ีดีท่ีสุด เพราะทราบขอ้มูลของเยาวชนและครอบครัวเป็นอยา่งดี                                

หมายเหตุ: เยาวชนจะตอ้งมีอายรุะหวา่ง 15 ปี ในวนัรับสมคัร และไม่เกิน 18 ปี ในวนัเดินทาง                    

**ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และฝร่ังเศส มีขอ้จ ากดัเร่ืองอายตุอ้งไม่เกิน 17 ปี ในวนัเดินทาง** 

4. ในการสอบคดัเลือกน้ี มีหลายสโมสรรู้สึกผดิหวงัเม่ือทราบวา่เยาวชนท่ีสโมสรส่งไปไม่ไดรั้บการคดัเลือก

จากคณะกรรมการสอบคดัเลือก ดงันั้น ในการคดัเลือกระดบัสโมสรหากคุณสมบติั และความสามารถของ

เยาวชนไม่ถึงเกณฑม์าตรฐาน หรือไม่ตรงตามเกณฑท่ี์โครงการเยาวชนแลกเปล่ียนก าหนดไว ้ขอแนะน าวา่

อยา่ส่งเยาวชนเขา้ร่วมการสอบแข่งขนัเลย เพราะหากไม่ไดรั้บการคดัเลือกแลว้จะรู้สึกผดิหวงั 

5. นอกจากน้ี ความผดิหวงัท่ีไม่พึงปรารถนา มกัจะเกิดจากการไปใหค้  ามัน่แก่ผูส้อบคดัเลือกท่ีมากเกินความ

จ าเป็น โดยสโมสรท่ีจะส่งนัน่เอง เม่ือไม่ไดรั้บการคดัเลือกในภายหลงัก็เกิดความเสียใจ สโมสรโรตารีควร

จะบอกกบัเยาวชนวา่ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา อยา่ไปหวงัอะไรมากนกั 

6. เพื่อประกนัความส าเร็จของโครงการน้ี นายกสโมสรควรจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียน 

อนัเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการบริการระหวา่งประเทศ หรือคณะกรรมการกิจกรรมเยาวชน เป็นความ

จ าเป็นท่ีประธานคณะอนุกรรมการชุดน้ีควรจะมีความสนใจเร่ืองเยาวชน และมีศกัยภาพท่ีจะท างาน

เก่ียวขอ้งกบัเยาวชนได ้



 
 

 

ความรับผดิชอบของสโมสร (Sponsor Club / Host Club) 

บทบาทและความรับผดิชอบของสโมสรที่เข้าร่วมโครงการ 

1. ประสานกิจกรรมของเยาวชนแลกเปล่ียน (YE Outbound) ใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ภาค และใหเ้ป็นไปตามระเบียบและนโยบายของโรตารีสากล และภาค 

2. เขา้ร่วมประชุมกบัโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนของภาค 

3. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสโมสรให้กบัเยาวชนแลกเปล่ียน 

4. จดัใหเ้ยาวชน (YE Outbound) ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีจ าเป็น เช่น การปฐมนิเทศ หรือการเขา้ร่วมประชุม

ใหญ่ของภาค 

5. เตรียมรับขอ้คิดเห็นสะทอ้นกลบัจากเยาวชน (YE Outbound) ท่ีมีต่อโครงการเพื่อเป็นขอ้มูลน าไป

ปรับเปล่ียนกิจกรรมโครงการใหเ้หมาะสมต่อไป 

6. รายงานใหป้ระธานโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนทราบ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชน 

7. จดัตั้งท่ีปรึกษาสโมสร (Club Counselor) ส าหรับเยาวชนแลกเปล่ียนเขา้ 

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของสโมสร 

1. ประกาศรับสมคัรเยาวชนผา่นส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน หรือติดต่อโดยตรงกบัโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย หรือวทิยาลยัในทอ้งถ่ิน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 อายไุม่ต ่ากวา่ 15 ปีในวนัสมคัร และไม่เกิน 18 ปี ในวนัเดินทาง ในบางประเทศจะไม่รับ

เยาวชนท่ีจะมีอายคุรบ 18 ปี ขณะท่ีก าลงัแลกเปล่ียนในประเทศนั้นๆ 

1.2 มีผลการเรียนดี โดยมี เกรดเฉลีย่ย้อนหลงั 1 ปี ไม่ต ่ากว่า 2.50 

1.3 ครอบครัวเตม็ใจ และสามารถรับเป็นครอบครัวอุปถมัภเ์ยาวชนแลกเปล่ียนจากต่างประเทศได ้

1.4 บิดามารดาจะตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบัเร่ืองการเงิน ดงัน้ี 

1.4.1 ค่าเดินทางไป-กลบั และประกนัอุบติัเหตุ 

1.4.2 เงินฝากฉุกเฉิน (Emergency Fund) จ านวน $500 US                                

**หมายเหตุ จ  านวนเงินข้ึนอยูก่บัแต่ละ District จะก าหนด** 

1.4.3 เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มท่ีจ าเป็น และเหมาะกบัสภาพภูมิอากาศของประเทศท่ี

จะเดินทางไปแลกเปล่ียน 



 
 

 

2. แนะน าผูส้มคัรวา่ แมว้า่จะไดรั้บเลือกแลว้ก็ตาม ก็ไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่จะไดเ้ดินทางไปต่างประเทศใน

ฐานะเยาวชนแลกเปล่ียนอยา่งแน่นอน 

3. คดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีผลการเรียนดี, ความประพฤติเรียบร้อย, มีมนุษยสัมพนัธ์ดีเยีย่ม ไวเ้พียง 2 คน แลว้จดัส่ง

ใบสมคัรไปยงัประธานคณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนภาค 3360 ก่อนวนัครบก าหนดท่ีวางไว ้

ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่แบบฟอร์มทุกฉบบัมีภาพถ่าย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ครบ ประธานคณะกรรมการภาค 

จะเก็บรักษาแบบฟอร์มไวฉ้บบัเดียว ท่ีเหลือจะส่งไปยงัภาคในต่างประเทศ 

4. ในกรณีท่ีทางสโมสร ส่งผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการหลายคน คณะกรรมการภาคจะพิจารณาเฉพาะ 2 อนัดบั

แรกก่อน ต่อหน่ึงสโมสร สโมสรท่ีส่งเยาวชนจะตอ้งยอมรับเง่ือนไขวา่ ผลการสอบคดัเลือกท่ีปรากฏ

ออกมา อาจเป็นไปไดว้า่ผูส้มคัรคนท่ี 3 อาจไดรั้บการคดัเลือก แต่ผูส้มคัรคนท่ี 1 หรือ 2 อาจจะผดิหวงั 

5. จะตอ้งมีสมาชิกสโมสรท่านหน่ึง (เป็นไปไดค้วรเป็นท่ีปรึกษา) ร่วมไปกบัเยาวชนและบิดามารดา ในวนั

สอบคดัเลือกเยาวชนแลกเปล่ียนของภาค เร่ืองน้ีส าคญัมาก 

6. ช่วยเหลือเยาวชน (หากไดรั้บคดัเลือกเป็นเยาวชนแลกเปล่ียนแลว้) ในการจดัเตรียมวสัดุทางวชิาการ, ภาพ

สไลด,์ แผนพบัท่ีเก่ียวกบัเมือง-จงัหวดั หรือประเทศไทยเพื่อน าไปแสดงในต่างประเทศ 

7. สโมสรควรเปิดโอกาสสักหน่ึงหรือสองคร้ังใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสพูดในท่ีประชุมปกติประจ าสัปดาห์ของ

สโมสร เพื่อพฒันาบุคลิกภาพในการพูดในท่ีชุมชน ก่อนท่ีเยาวชนจะไดพู้ดในท่ีประชุมสโมสรอุปถมัภใ์น

ต่างประเทศต่อไป 

8. ในฐานะเยาวชนแลกเปล่ียนท่ีจะเดินทางไปต่างประเทศ ควรจะส่งจดหมายแสดงความยนิดีของนายก

สโมสรท่ีจะส่งเยาวชนไป และถา้เป็นไปไดห้ากมีจดหมายสักฉบบัของนายกเทศมนตรีเทศบาลในทอ้งถ่ิน

ขอเยาวชนนั้น ก็จะเป็นการดี จะเป็นการสานความร่วมมือกนัระหวา่งสโมสรท่ีส่งเยาวชนกบัสโมสร

อุปถมัภ ์

9. รับผดิชอบเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับเยาวชนของท่านเม่ือเดินทางกลบัมาแลว้ ในการเขา้ร่วมประชุม

ประจ าปีของเยาวชนแลกเปล่ียน,การปฐมนิเทศเยาวชนแลกเปล่ียนหรืออ่ืนๆท่ีจดัข้ึนโดยคณะกรรมการภาค 

10. **ตอ้งยอมรับการพิจารณาตดัสิน ของคณะกรรมการสอบคดัเลือกเยาวชนแลกเปล่ียนของภาค วา่เป็นท่ีสุด 

ตลอดจนยอมรับการจดัสรรประเทศท่ีจะท าการแลกเปล่ียนดว้ย** 

11. เม่ือเยาวชนผา่นการคดัเลือกเป็นเยาวชนแลกเปล่ียน แต่ไม่สามารถผา่นความเห็นชอบขอ VISA เขา้ประเทศ

นั้น ๆ เป็นความรับผดิชอบของเยาวชน, ครอบครัว และสโมสร  คณะกรรมการเยาวชนแลกเปล่ียนไม่

สามารถรับผดิชอบได ้



 
 

 

12. หากเยาวชนเดินทางออกไปแลว้ และมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือท าผิดกฎของเยาวชนแลกเปล่ียน 

และถูกส่งกลบับา้นก่อนเวลา  ทางโครงการไม่สามารถรับผดิชอบต่อเหตุการณ์น้ีได ้

 

ทีป่รึกษาเยาวชนแลกเปลีย่น 

1. การแต่งตั้งท่ีปรึกษาเยาวชนแลกเปล่ียน เป็นหวัใจส าคญัของความส าเร็จของโครงการ ควรจะคดัเลือกจากผู ้

ท่ีมีความสนใจในโครงการน้ี และเขา้ใจถึงจิตใจของเยาวชน 

2. หากเป็นไปได ้ท่ีปรึกษาควรจะมาจากครอบครัวท่ีเคยมีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัเยาวชนมาก่อน ควรจะมี

ปฏิภาณดี มีความอดทนอดกลั้น มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และหากเคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อน ก็จะเป็น

การดี 

3. เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับท่ีปรึกษาในการเตรียมป้องกนัสิทธิของเยาวชน กบัผูเ้ก่ียวขอ้งในต่างแดน และย  ้าอีก

คร้ังถึงกฎขอ้บงัคบัของกรรมการภาคต่อสโมสรอุปถมัภใ์นต่างประเทศ 

4. หากมีเหตุการณ์เฉพาะหนา้ท่ีจะเป็นส าหรับตวัท่าน ท าให้ท่านไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะท่ี

ปรึกษาได ้ขอแนะน าวา่ จะเป็นการดีหากท่านจะโอนหนา้ท่ีน้ีไปใหโ้รแทเรียนท่านอ่ืน ก่อนท่ีท่านจะเขา้ไป

ยุง่เก่ียวในหนา้ท่ีน้ีมากกวา่น้ี 

*********************************** 
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