
 
 
 
 
 
 
ในการทีจ่ะมสีทิธิไ์ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณของโรตาร ีสโมสรจ าเป็นตอ้งเริม่ตน้ปีโรตารดีว้ยการเป็นสโมสรทีม่สีถานะดซีึง่กค็อืช าระ
เงนิตามใบแจง้หนี้เตม็จ านวนเมือ่ไดร้บัใบแจง้หนี้  ในการรบัรองว่าสโมสรของท่านเป็นสโมสรทีม่สีถานะด ีท่านสามารถตรวจสอบ
รายงาน Daily Club Balance Report ทีอ่ยู่ภายใตแ้ทป็ Club Administration > Club Finances ได ้ ท่านควรจะมยีอดคงคา้งทีเ่ป็น
ศูนย ์($0.00)  ใบแจง้หนี้จะครบก าหนดช าระเมื่อโพสตข์ึน้ระบบที ่(My Rotary) ในกลางเดอืนมกราคมและกลางเดอืนกรกฎาคม 

ผูน้ าสโมสรโรตารสีามารถไปที ่Rotary Club Central และเลอืกเป้าหมายอย่างน้อย 13 เป้าหมายจาก 25 เป้าหมายทีต่อ้งการท าเพื่อให้
บรรลุผลส าเรจ็ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณ  ความยดืหยุ่นนี้จะช่วยใหส้โมสรสามารถเลอืกเป้าหมายที่ตรงประเดน็ทีสุ่ดและบรรลุผล
ส าเรจ็ได ้ นอกจากน้ี เป้าหมายหลายเป้าหมายจะเป็นการรายงานดว้ยตวัสโมสรเองโดยการระบุว่า “achieved” (บรรลุผลส าเรจ็แลว้) ที ่
Rotary Club Central 

ในการทีจ่ะบรรลุผลส าเรจ็ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณ ท่านตอ้งด าเนินการดงันี้ 
• ไปที ่Rotary Club Central 
• พจิารณาเป้าหมาย 25 เป้าหมายทีม่อียู่ใน Rotary Club Central 
• คดัเลอืกอย่างน้อย 13 เป้าหมาย (หรอืมากกว่ารอ้ยละ 50 ของเป้าหมายทีม่ใีห)้ 
• ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
• รายงานความส าเรจ็ที ่Rotary Club Central 

เมื่อท่านอยู่ที ่Rotary Club Central ใหไ้ปที ่“Goal Center” เลอืก “year” (ปี) และคลิก้ที ่“All tab” เพื่อดเูป้าหมาย 
 

เป้าหมาย รายละเอียดของเป้าหมาย 
Club membership –  
สมาชกิภาพของสโมสร 

สโมสรตอ้งการจะมสีมาชกิทัง้หมดกีค่นก่อนสิน้ปีโรตาร ี 

Service participation –  
การมส่ีวนร่วมในการบ าเพญ็ประโยชน์  

สมาชกิกีค่นทีม่ส่ีวนร่วมในกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรในระหว่างปีโรตาร ี 

New member sponsorship –  
การอุปถมัภส์มาชกิใหม่ 

มสีมาชกิกีค่นทีอุ่ปถมัภส์มาชกิใหมใ่นระหว่างปีโรตาร ี 

Rotary Action Group participation – 
การมส่ีวนร่วมในกลุ่มปฏบิตักิารโรตาร ี

มสีมาชกิสโมสรกีค่นทีจ่ะเป็นสมาชกิของกลุม่ปฏบิตักิารโรแทเรยีนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม
ในระหว่างปีโรตาร ี 

Leadership development participation 
– การมส่ีวนรว่มในการพฒันาผูน้ า 

มสีมาชกิกีค่นทีจ่ะเขา้ร่วมในโปรแกรมหรอืกจิกรรมการพฒันาความเป็นผูน้ าในระหว่าง
ปีโรตาร ี 

District conference attendance –  
การเขา้ร่วมประชมุใหญ่ประจ าปีของภาค 

มสีมาชกิกีค่นทีจ่ะเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค  

Rotary Fellowship participation –  
การมส่ีวนร่วมในชมรมมติรภาพโรตาร ี

มสีมาชกิกีค่นทีจ่ะเป็นสมาชกิของชมรมมติรภาพโรตารใีนระหวา่งปีโรตาร ี 

District training participation –  
การมส่ีวนร่วมในการอบรมของภาค 

มปีระธานคณะกรรมการของสโมสรกีค่นทีจ่ะเขา้ร่วมการอบรมประจ าปีของภาค (DTA) 

Annual Fund contributions –  
การบรจิาคใหก้องทุนประจ าปี 

สโมสรและสมาชกิจะบรจิาคเงนิจ านวนเท่าใดใหก้องทุนประจ าปีของมลูนิธโิรตารใีน
ระหว่างปีโรตาร ี 

 

เป้าหมายของการประกาศเกียรติคุณและ 

ค าแนะน า (Citation Goals and Instructions) 

ปี 2564-65 



เป้าหมาย รายละเอียดของเป้าหมาย 
PolioPlus Fund contributions –  
การบรจิาคใหก้องทุนโปลโิอพลสั 

สโมสรและสมาชกิจะบรจิาคเงนิจ านวนเท่าใดใหแ้ก่กองทุนโปลโิอพลสัของมลูนิธโิรตารี
ในระหว่างปีโรตาร ี 

Major gifts – เมเจอรก์ฟิท ์
จะมกีารบรจิาคเงนิทนัทคีรัง้เดยีวจ านวน 10,000 เหรยีญหรอืมากกว่ากีค่รัง้โดยบุคคล
ทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัสโมสรของท่านในระหว่างปีโรตาร ี 

Bequest Society members –  
สมาชกิชมรมผูบ้รจิาคจากผลประโยชน์ 

มบีุคคลหรอืคู่สมรสจ านวนเท่าใดทีจ่ะแจง้แก่มลูนิธโิรตารวี่าไดว้างแผนจะบรจิาคเงนิ
จ านวน 10,000 เหรยีญหรอืมากกว่าจากกองมรดกใหแ้กม่ลูนิธโิรตาร ี 

Benefactors – ผูบ้รจิาคกองทุนถาวร 
มบีุคคลหรอืคู่สมรสจ านวนเท่าใดทีจ่ะแจง้แก่มลูนิธโิรตารถีงึแผนพนิัยกรรมทีจ่ะรวม
กองทุนถาวรใหเ้ป็นผูร้บัประโยชน์หรอืจะบรจิาคเงนิสดทนัท ี1,000 เหรยีญหรอื
มากกว่าใหแ้ก่กองทุนถาวร  

Service projects –  
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 

สโมสรจะด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ใหแ้ล้วเสรจ็กีโ่ครงการในระหว่างปีโรตาร ี 

Rotaract clubs – สโมสรโรทาแรคท ์
สโมสรของท่านจะอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคทใ์หมแ่ละสโมสรทีม่อียู่แลว้กีส่โมสรใน
ระหว่างปีโรตาร ี 

Interact clubs – สโมสรอนิเทอรแ์รคท ์
สโมสรของท่านจะอุปถมัภส์โมสรอนิเทอรแ์รคทใ์หมแ่ละสโมสรทีม่อียู่แลว้กีส่โมสรใน
ระหว่างปีโรตาร ี 

Inbound Youth Exchange students – 
นักเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่นทีเ่ขา้มาใน
ประเทศ 

สโมสรของท่านจะเป็นเจา้ภาพรบันักเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่นกีค่นในระหว่างปีโรตาร ี 

Outbound Youth Exchange students – 
นักเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่นทีเ่ดนิทางไป
ต่างประเทศ 

สโมสรของท่านจะอุปถมัภน์ักเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่นกีค่นในระหว่างปีโรตาร ี 

RYLA participation –  
ผูม้ส่ีวนร่วมในโปรแกรมไรลา 

สโมสรของท่านจะอุปถมัภผ์ูเ้ขา้ร่วมในโปรแกรมรางวลัเยาวชนผูน้ าของโรตารกีีค่นใน
ระหว่างปีโรตาร ี 

Strategic plan – แผนกลยุทธ ์ สโมสรของท่านมแีผนกลยุทธท์ีเ่ป็นปัจจบุนัหรอืไม่  
Online presence –  
การมตีวัตนในระบบออนไลน์ 

สโมสรของท่านมตีวัตนในระบบออนไลน์ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกจิกรรมทีเ่ป็นปัจจุบนัของ
สโมสรอย่างถูกตอ้งหรอืไม่  

Social activities – กจิกรรมทางสงัคม 
สโมสรจดังานกจิกรรมทางสงัคมกีง่าน นอกเหนือจากการประชุมปกตใินระหว่างปี 
โรตาร ี 

Update website and social media – 
ปรบัปรุงเวบ็ไซตแ์ละสื่อทางสงัคมใหเ้ป็น
ปัจจบุนั 

สโมสรจะปรบัปรุงเวบ็ไซตห์รอืบญัชสีื่อทางสงัคมของสโมสรใหเ้ป็นปัจจบุนัเดอืนละกี่
ครัง้ในระหว่างปีโรตาร ี 

Media stories about club projects – 
เรื่องราวเกีย่วกบัโครงการของสโมสร
ส าหรบัสื่อ 

สโมสรจะมเีรื่องราวเกีย่วกบัโครงการส าหรบัสื่อกีเ่รื่องในระหว่างปีโรตาร ี 

Use of official Rotary promotional 
materials – การใชว้สัดุอุปกรณ์เพื่อการ
ส่งเสรมิโรตารอีย่างเป็นทางการ 

สโมสรของท่านใชเ้อกสารการบรกิารสาธารณะหรอืโฆษณาของโรตารสีากล เช่น วดิโีอ 
โฆษณาทีเ่ป็นสิง่พมิพแ์ละวสัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นทางการอื่น ๆ ซึง่มอียู่ที ่Brand Center 
เพื่อส่งเสรมิโรตารใีนชุมชนในระหว่างปีโรตารหีรอืไม่  

 


