เป้ าหมายและคาแนะนา
การประกาศเกียรติคุณสาหรับสโมสรอินเทอร์แรคท์
การประกาศเกียรติคุณของโรตารีสาหรับสโมสรอินเทอร์แรคท์เป็ นการยกย่องสโมสรซึง่ สนับสนุนแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) ของโรตารีโดยการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ให้เสร็จสมบูรณ์ กิจกรรมเหล่านัน้ เป็ นกิจกรรมทีช่ ่วยเพิม่ พูนผลทีจ่ ะได้รบั ขยายการเข้าถึง ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม และเพิม่ ขีดความสามารถในการปรับปรุงแก้ไขของเรา
เลือกเป้ าหมาย 11 จาก 20 เป้ าหมายข้างล่าง ความยืดหยุ่นนี้จะทาให้ท่านสามารถเลือกเป้ าหมายทีต่ รงประเด็นและสามารถบรรลุผลสาเร็จได้มากทีส่ ุด ท่านมีเวลาตลอด
ทัง้ ปี โรตารีทจ่ี ะบรรลุเป้ าหมายของสโมสรเพือ่ ทีจ่ ะได้รบั การประกาศเกียรติคุณ
ใช้ไฟล์ PDF นี้เป็ นเอกสารปฏิบตั เิ พือ่ การกาหนดเป้ าหมาย และติดตามความก้าวหน้า เจ้าหน้าทีข่ องสโมสรอุปถัมภ์และทีป่ รึกษาสโมสรสามารถใช้อา้ งอิงเมื่อกรอก
แบบฟอร์มการเสนอชื่อ ในการทีจ่ ะได้รบั การประกาศเกียรติคุณ สโมสรจะต้อง
• พิจารณารายละเอียดของเป้ าหมาย 20 ข้อ
• เลือกอย่างน้อย 11 เป้ าหมายทีจ
่ ะทาให้บรรลุความสาเร็จ โดยคาแนะนาของทีป่ รึกษาสโมสร
• บ่งชีเ้ ป้ าหมายทีท
่ ่านวางแผนจะบรรลุผลสาเร็จ และกาหนดเป้ าประสงค์ตามความเหมาะสม ทีค่ อลัมน์ SET YOUR GOAL
• เมื่อสโมสรบรรลุเป้ าหมายแต่ละข้อแล้ว ต้องระบุในคอลัมน์ GOAL ACHIEVED
• เจ้าหน้าทีส
่ โมสรอุปถัมภ์และทีป่ รึกษาสโมสรควรอ้างอิงถึงเอกสารปฏิบตั งิ านตลอดทัง้ ปี เพือ่ ทาให้มนใจว่
ั ่ าสโมสรดาเนินการตามแนวทางทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมายได้
•
ทางานร่วมกับเจ้าหน้าทีส่ โมสรโรตารีอุปถัมภ์หรือทีป่ รึกษาอินเทอร์แรคท์ เพือ่ ต้องส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ขอให้พวกเขาอ้างอิงถึง
เอกสารปฏิบตั งิ านนี้เพือ่ การกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์
การทีจ่ ะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณของโรตารี สโมสรอินเทอร์แรคท์จะต้องได้รบั การรับรองจากโรตารีสากล และผูว้ ่าการภาคต้องลงนามรับรองก่อนวันที ่ 1
กรกฎาคม ทีป่ รึกษาซึง่ เป็ นผูใ้ หญ่ของสโมสรต้องแจ้งชือ่ และรายละเอียดการติดต่อแก่โรตารีก่อนวันที ่ 1 กรกฎาคม ด้วยเช่นกัน
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เป้ าหมาย
Club membership สมาชิกภาพของสโมสร
Service participation การมีส่วนร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์
Rotary Action Group participation การมีส่วนร่วมในกลุ่มปฏิบตั กิ ารโรตารี
Leadership development participation การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผูน้ า
District conference attendance การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค
Rotary Fellowship participation การมีส่วนร่วมในชมรมมิตรภาพโรตารี
District training participation การมีส่วนร่วมในการอบรมของภาค
Learning Center engagement การมีส่วนร่วมทีศ่ ูนย์การเรียนรู้
Annual Fund contributions การบริจาคให้กองทุนประจาปี
PolioPlus Fund contributions การบริจาคให้กองทุนโปลิโอพลัส
Service projects โครงการบาเพ็ญประโยชน์
RYLA participation ผูม้ สี ่วนร่วมในโปรแกรมไรลา
Programs for young leaders โปรแกรมสาหรับผูน้ าหนุ่มสาว

รายละเอียดของเป้ าหมาย
สโมสรต้องการจะมีสมาชิกทัง้ หมดกีค่ นก่อนสิน้ ปี โรตารี ?

Set your goal

Goal achieved

สมาชิกกีค่ นทีม่ สี ่วนร่วมในกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของสโมสรในระหว่างปี โรตารี ?
มีสมาชิกสโมสรกีค่ นทีจ่ ะเป็ นสมาชิกของกลุม่ ปฏิบตั กิ ารโรแทเรียนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มใน
ระหว่างปี โรตารี ?
สโมสรของท่านจะจัดโปรแกรมการพัฒนาความเป็ นผูน้ าเพื่อเพิม่ พูนทักษะให้แก่สมาชิกกี่
ครัง้ ?
มีสมาชิกกีค่ นทีจ่ ะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค ?
มีสมาชิกกีค่ นทีจ่ ะเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เกีย่ วกับโอกาสทีม่ ผี ่านชมรมมิตรภาพโรตารี ในระหว่าง
ปี โรตารี ?
สมาชิกของสโมสรกีค่ นทีจ่ ะเข้าร่วมการอบรมของภาค ?
ทีป่ รึกษาสโมสรหรือสมาชิกสโมสรได้รบั การอบรมการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการบาเพ็ญประโยชน์
ทีศ่ ูนย์การเรียนรูใ้ นปี โรตารี 2020 -21 หรือไม่ ?
สโมสรจะหาทุนให้ หรือเพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับกองทุนประจาปี ของโรตารีกค่ี รัง้ ?
สโมสรจะจัดงานหาทุนให้กองทุนโปลิโอพลัสหรือเพิม่ ความตระหนักในงานขจัดโปลิโอของ
โรตารีกค่ี รัง้ ในระหว่างปี โรตารี ?
สโมสรของท่านจะเป็ นหุน้ ส่วนกับสโมสรอุปถัมภ์หรือทีป่ รึกษา เรื่องทีเ่ น้นความสาคัญของ
โรตารีทงั ้ ในท้องถิน่ และระหว่างประเทศกีโ่ ครงการจะดาเนินโครงการบาเพ็ญประโยชน์ ?
สมาชิกสโมสรกีค่ นจะมีส่วนร่วมในโปรแกรมรางวัลเยาวชนผูน้ าของโรตารี ?
สโมสรของท่านจะจัดประชุมทีแ่ นะนาสมาชิกเกีย่ วกับโปรแกรมอื่นๆ ของโรตารีทเ่ี กีย่ วกับ
ผูน้ าหนุ่มสาว เช่น ไรลาและเยาวชนแลกเปลีย่ นของโรตารีหรือไม่ ?
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14
15
16

17

18
19

20

Alumni engagement - การมีสว่ นร่วมกับ
ศิษย์เก่า
Strategic plan - แผนกลยุทธ์
Update website and social media ปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อทางสังคมให้เป็ น
ปั จจุบนั
Media stories about club projects เรื่องราวเกีย่ วกับโครงการของสโมสร
สาหรับสื่อ
Use the Brand Center - ใช้แบรนด์
เซ็นเตอร์
Use of official Rotary promotional
materials - การใช้วสั ดุอุปกรณ์เพื่อการ
ส่งเสริมโรตารีอย่างเป็ นทางการ
Promote your Club - ส่งเสริมสโมสรของ
ท่าน

สโมสรของท่าน จะมีส่วนร่วมกับสโมสรอุปถัมภ์ในการเชื่อมโยงอินเทอร์แรคเทอร์ทส่ี าเร็จ
การศึกษาแล้วเข้ากับสโมสรโรทาแรคท์ทอ่ี ยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในชุมชนหรือไม่ ?
สโมสรของท่านมีแผนกลยุทธ์ทเ่ี ป็ นปั จจุบนั หรือไม่ ?
สโมสรจะปรับปรุงเว็บไซต์หรือบัญชีส่อื ทางสังคมของสโมสรให้เป็ นปั จจุบนั เดือนละกีค่ รัง้ ใน
ระหว่างปี โรตารี ?
สโมสรจะมีเรื่องราวเกีย่ วกับโครงการสาหรับสื่อกีเ่ รื่องในระหว่างปี โรตารี ?

ท่านใช้ Brand Center เพื่อสร้างสรรค์โลโก้และเอกสารต่างๆ ทีส่ ะท้อนให้เห็นแบรนด์ของ
โรตารี อย่างถูกต้องหรือไม่ ?
สโมสรของท่านใช้สารสาคัญและเอกสารการบริการสาธารณะของโรตารีสากล เช่น วิดโี อ
โฆษณาทีเ่ ป็ นสิง่ พิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี ป็ นทางการอื่นๆ ซึง่ มีอยู่ท่ี Brand Center เพื่อ
ส่งเสริมอินเทอร์แรคท์ในชุมชน ในระหว่างปี โรตารีหรือไม่ ?
ท่านจะมีส่วนร่วมในรางวัลอินเทอร์แรคท์ประจาปี (Annual Interact Awards) หรือไม่ ?
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