
  

 

 

 

Rotary Club Central คืออะไร? 
คอืเครื่องมอืออนไลน์ทีช่่วยสโมสรในการกาํหนดและตดิตามเป้าหมายรวมทัง้ความสาํเรจ็ของสโมสร 
 

วตัถปุระสงคข์องคาํแนะนําฉบบัน้ี 
คาํแนะนําฉบบัน้ี สรุปสว่นสาํคญัของขัน้ตอนในการตดิตามเพือ่ด ูกาํหนด และแกไ้ขเป้าหมายรวมทัง้รายงานความสาํเรจ็ใน 3 

หมวดหมู่ คอื 

1. สโมสรของท่าน 

2. การบาํเพญ็ประโยชน์ 

3. การบรจิาคใหม้ลูนิธ ิ
 

ใครสามารถแก้ไขและดบูนัทึกของสโมสรได้บา้ง? 
ผูนํ้าสโมสร คอื นายกรบัเลอืก นายกปจัจุบนั และอดตีนายก เลขานุการ เหรญัญกิ เลขานุการบรหิาร ประธานมลูนิธ ิและประธาน

สมาชกิภาพ สามารถแกไ้ขเป้าหมายและความสาํเรจ็ในปีทีร่บัตําแหน่ง 
 
สมาชกิสโมสรทุกคนสามารถดเูป้าหมายและความสาํเรจ็ของสโมสรได ้
 
หมายเหต:ุ หากมขีอ้มลูใดทีไ่มถ่กูตอ้งโปรดตดิต่อกบัผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค (CDS) ของท่าน 
 

สารบญั 
วธิกีารเขา้ใช ้Rotary Club Central 2-3 

พืน้ฐานการกาํหนดเป้าหมาย 4-5 

สโมสรของท่าน 6 

1. การรกัษาสมาชกิ 6 

2. การมสีว่นร่วมของโรแทเรยีน 7 

3. การสือ่สารของสโมสร 8 

4. การประชาสมัพนัธ ์ 8 

การบาํเพญ็ประโยชน์ 9 

1. โครงการและกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 10-11 

2. สโมสรของชนรุ่นใหม ่ 12 

3. ผูม้สีว่นร่วมในโปรแกรมชนรุ่นใหม ่ 12 

การบรจิาคใหม้ลูนิธ ิ 13 

1. กองทุนประจาํปี 14 

2. กองทุนโปลโิอพลสั 14 

3. เมเจอรก์ฟิทแ์ละกองทุนถาวร 15 

ROTARY CLUB CENTRAL 

CLUB REFERENCE GUIDE 

 



วิธีการเข้าใช้ Rotary Club Central (How to Access Rotary Club Central)  
ไปที ่rotary.org/myrotary และคลิก้ที ่Sign in/Register (ลงชือ่เขา้ใช/้ลงทะเบยีน) หรอืไปที ่www.rotary.org/clubcentral   

 

http://www.rotary.org/clubcentral
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คล้ิกท่ีน่ี 



พืน้ฐานการกาํหนดเป้าหมาย (Goal-setting Basics) 
ใตค้าํว่า Trends ในแต่ละหมวดหมูค่อืสว่นของเป้าหมายและความก้าวหน้า ซึง่ทา่นสามารถเลอืกทีจ่ะแก้ไข (EDIT) 

หรอืด ู(VIEW) แต่ละเป้าหมายได ้

 
เลอืกหมวดหมูท่ีท่า่น

ตอ้งการจะกาํหนด

หรอืแกไ้ขเป้าหมาย 

ผูใ้ชใ้นทีน่ี้เลอืก 

Your Club (สโมสร

ของท่าน) 

ใชเ้ครือ่งหมาย

ดงึลง (drop-

down) เพือ่ดู

แนวโน้มของ

สมาชกิสโมสร

ในชว่ง 5 ปี 

คลกิที ่View 

Details (ดู

รายละเอียด) 

เพือ่ดรูายงาน

ของสโมสรที่

เกีย่วกบัเพศ 

และอาย ุ

เลื่อนลงไปที ่

Goals and 

Progress 

(เป้าหมายและ

ความก้าวหน้า) 
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เลอืกปีโรตารทีีท่าํ

หน้าทีเ่พือ่กาํหนด

เป้าหมาย 

แลว้คลิก้ที ่EDIT 

(แก้ไข) 
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สโมสรของท่าน (Your Club) 

การรกัษาสมาชิก (Member Retention) 
 

 

 

 

 

 

ในระหว่าง 1 กรกฎาคม – 1 ตุลาคม จาํนวนสมาชกิ

ทีน่บัในวนัที ่30 มถุินายน จะแสดงอยูท่ีจุ่ดนี้ ตวัเลข

เริม่ตน้ 1 กรกฎาคม จะแสดงใหเ้หน็เมือ่สโมสรสง่

รายงานครึง่ปี 

จาํนวนสมาชกิ

เมือ่มกีารกาํหนด

เป้าหมาย  โรตารี

ใสข่อ้มลูให ้

ใสเ่ปอรเ์ซนตห์รอืจาํนวนทีเ่ป็นเป้าหมาย

ในปีนี้ เปอรเ์ซนตจ์ะขึน้อยูก่บัจาํนวน

สมาชกิเมือ่มกีารตัง้เป้าหมายและบนัทกึ

ขอ้มลู (Save) 

แสดงถงึจาํนวนสมาชกิทีเ่ขา้รว่มในสโมสร

หลงัจาก 1 กรกฎาคมของปีก่อนหน้า โรตารใีส่

ขอ้มลูให ้

ใสจ่าํนวนสมาชกิ

ทีว่างแผนจะรบั

ในปีนี้ 

ใสเ่ปอรเ์ซน็ตห์รอืจาํนวนสมาชกิ

ทีร่บัเขา้มาซึง่ทา่นวางแผนจะ

รกัษาใหไ้ดใ้นปีนี้ 

โรตารจีดั

ใสข่อ้มลู

ให ้



การมีส่วนร่วมของโรแทเรียน (Rotarian Engagement) 

 

 

 

 

 

 

ผลสาํเรจ็ในปีกอ่นหน้า  

ซึง่โรตารใีสข่อ้มลูให ้

จาํนวนสมาชกิในปี

ปจัจบุนั  ซึง่โรตารจีดั

ใสข่อ้มลูให ้

ใสเ่ปอรเ์ซน็ตห์รอืจาํนวนสมาชกิที่

วางแผนจะมสีว่นรว่มในกจิกรรมแต่ละ

เรือ่งตามรายการ 

ใสจ่าํนวน

สมาชกิทีม่ ี

สว่นรว่มใน

แต่ละ

กจิกรรม 

เลื่อนลงมา 

หลงัจากทีไ่ดต้รวจสอบกจิกรรมตามรายการแลว้ ใส่

เปอรเ์ซน็ตห์รอืจาํนวนสมาชกิทัง้หมดททีา่นวางแผนจะ

ใหม้สีว่นรว่มในกจิกรรมของสโมสรในระหว่างปี (นัน่คอื 

สโมสรของทา่นจะใหส้มาชกิทกุคนมสีว่นรว่มในกจิกรรม

หรอืคน 10 คนเหมอืนเดมิ ทาํทกุๆ กจิกรรม 
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การส่ือสารของสโมสร (Club Communication) 
 
 
 

 

 

 

0

การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) 

ผลสาํเรจ็ในปีกอ่นหน้า 

เลอืก YES 

(ใช่) หรอื 

NO (ไม่ใช่) 

ตาม

เป้าหมาย

ในปีน้ี 

เลอืก YES 

(ใช่) หรอื 

NO (ไม่ใช่) 

ทีบ่รรลุผล

สาํเรจ็จรงิ 

ใสจ่าํนวนที่

วางแผนไว้

ในปีน้ี 

ใสจ่าํนวนที่

บรรลุผล

สาํเรจ็ 

ใสเ่ป้าหมาย

ของปีน้ีใน

แต่ละช่อง 

ใสจ่าํนวนที่

บรรลุผล

สาํเรจ็ 
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การบาํเพญ็ประโยชน์ (Service) 
 

 

 

 

 

 

 

เลอืก Service 

(การบาํเพญ็

ประโยชน์) 

ใชเ้ครือ่งหมายดงึ

ลงเพือ่ดผูลกระทบ

ในการบาํเพญ็

ประโยชน์ของ

สโมสรในชว่ง 5 ปี

สดุทา้ย 

เลอืกปีทีท่า่น

ตอ้งการจะ

กาํหนดเป้าหมาย 

แลว้คลิก้ที ่EDIT 

(แก้ไข) เพือ่ปรบั

เป้าหมายใหเ้ป็น

ปจัจบุนั 



โครงการและกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ (Service Projects and Activities) 
 

 

 

ใสจ่าํนวนโครงการ

หรอืกจิกรรมที่

สโมสรของท่าน

วางแผนสาํหรบัปีน้ี 

จาํนวนน้ีจะจดัใสใ่ห้

โดยขึน้อยู่กบั

จาํนวนโครงการ

บาํเพญ็ประโยชน์ที่

ท่านเลอืกว่า 

Achieved (สาํเรจ็) 

ขา้งล่างน้ี 

คลิก้เพือ่เพิม่เตมิรายละเอยีด 

ใสท่รพัยากรต่างๆ 

ทีท่า่นคดิว่าจาํเป็น

สาํหรบัโครงการ 

คลิก้เพือ่เพิม่เตมิรายละเอยีดทีค่าดการณ์ไวร้วมทัง้ผูร้ว่มโครงการ เรือ่งทีเ่น้นความสาํคญั 

และอืน่ๆ 

ใสท่รพัยากรต่างๆ 

ทีท่า่นใชจ้รงิสาํหรบั

โครงการ 

การคลิก้ที ่Achieved (สาํเรจ็) จะเป็นการเพิม่ตวัเลขทีด่า้นบนของหน้านี้ 

คลิก้เพือ่เพิม่เตมิรายละเอยีด เชน่ ผูร้ว่มโครงการ เรือ่งทีเ่น้นความสาํคญั และอืน่ๆ 



 

 
 

 
 

 

ลงิคท์ัง้ 3 นี้ปรากฎอยูด่า้นล่างของ

หน้า เมือ่ทา่น Add a new project 

(เพ่ิมโครงการใหม่) ทา่นจะถกู

นําไปทีห่น้าจอตามทีแ่สดงขา้งล่าง 

นี่คอืรายการโครงการของสโมสรใน 

Showcase และ Rotary Grants 

ตรวจสอบทีก่รอบ Import (นํา

ข้อมลูเข้า) แลว้จงึคลิก้ที ่

Continue (ไปต่อ) และ

โครงการจะถกูเพิม่เขา้ในระบบ 

Rotary Club Central 



เพือ่ทีจ่ะดเูป้าหมายเกีย่วกบัชนรุน่ใหม ่ใหก้ลบัไปทีส่ว่นของ Goals and Progress (เป้าหมายและความก้าวหน้า) และ

คลิก้ที ่EDIT (แก้ไข) 
 

สโมสรของชนรุ่นใหม่ (New Generations Clubs) 
 

 

 

 
 

ผูมี้ส่วนร่วมในโปรแกรมชนรุ่นใหม่ (New Generations Participants) 
 
 

 

 

จาํนวนสโมสรโรทาแรคทแ์ละสโมสร

อนิเทอรแ์รคทท์ัง้หมดทีส่โมสรของ

ทา่นอปุถมัภใ์นปีกอ่นหน้า 
ใสจ่าํนวนสโมสร

ทัง้หมด (สโมสรทีม่ี

อยู่ + สโมสรใหม่) 

ทีท่่านวางแผนจะ

อุปถมัภใ์นปีน้ี 

จาํนวนสโมสร

ทัง้หมดทีท่่าน

อุปถมัภ ์(ปี

ปจัจบุนั) โรตาร ี

จดัใสข่อ้มลูให ้

จาํนวนผูม้สีว่น

รว่มทีท่า่น

อปุถมัภ ์(ปี

ปจัจบุนั) โรตารี

จดัใสข่อ้มลูให ้

ใสจ่าํนวนผูม้สีว่น

รว่มทัง้หมดทีท่า่น

วางแผนจะ

อปุถมัภใ์นปีนี้ 

จาํนวนผูม้สีว่นรว่มทัง้หมดทีส่โมสร

ของทา่นอปุถมัภใ์นปีกอ่นหน้า 
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การบริจาคให้มูลนิธิ (Foundation Giving) 

 

 

เลอืก Foundation 

Giving (การ

บริจาคให้มลูนิธิ) 

เครือ่งหมายดงึลง

เพือ่ดกูารบรจิาค

ของสโมสรใหแ้ก่

กองทนุประจาํปี

ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่น

มา 

เลอืกปีทีท่า่น

ตอ้งการจะกาํหนด

เป้าหมาย 

แลว้จงึคลิก้ EDIT 

(แก้ไข) เพือ่ปรบั

เป้าหมายใหเ้ป็น

ปจัจบุนั 



กองทุนประจาํปี (Annual Fund) 
 

 

 

 

 

 
 

กองทุนโปลิโอพลสั (PolioPlus Fund) 

 

โรตารจีดัใสข่อ้มลูให ้

ใสจ่าํนวนผูบ้รจิาคทีท่า่น

ตอ้งการจะมใีนแต่ละ

หมวดหมู ่ใสเ่พยีงยอด

บรจิาคสงูสดุเทา่นัน้ 

ใสจ่าํนวนบรจิาคโดย

เฉลีย่ของแต่ละบุคคล 

โรตารจีดัใส่

ขอ้มลูให ้

ขอ้มลูจะถูก

คาํนวณโดย

อตัโนมตัติาม

เป้าหมายที่

ใสไ่ว ้

โรตารจีดัใสข่อ้มลูให ้

โรตารจีดัใส่

ขอ้มลูให ้

ใสจ่าํนวนที่

สโมสรของ

ท่านตอ้งการ

บรจิาค 



เมเจอรกิ์ฟทแ์ละกองทุนถาวร (Major Gifts and Endowment Fund) 
 

 

 

 

 

 

 
 

จาํนวนสมาชกิทัง้หมดทีบ่รรลกุารบรจิาคในแต่ละ

ระดบัในชว่งเวลาทีเ่ป็นโรแทเรยีน โรตารใีสข่อ้มลูให ้

ใสจ่าํนวนบุคคลทีจ่ะสญัญาวา่จะบรจิาคในแต่ละระดบั 

การบรจิาคไมจ่าํเป็นตอ้งเกดิขึน้ในวาระของผูนํ้าสโมสร 

แต่ตอ้งไดร้บัคาํมัน่สญัญา 

โรตารจีดัใส่

ขอ้มลูให ้


