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การประกาศเกยีรตคิุณของโรตารสี าหรบัสโมสรโรทาแรคทเ์ป็นการยกย่องสโมสรซึง่สนบัสนุนแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ของโรตารโีดยการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ  
ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ กจิกรรมเหล่านัน้เป็นกจิกรรมทีช่่วยเพิม่พนูผลทีจ่ะไดร้บั ขยายการเขา้ถงึ สง่เสรมิการมสีว่นร่วม และเพิม่ขดีความสามารถในการปรบัปรุงแกไ้ขของเรา  
 
เลอืกเป้าหมาย 12 จาก 22 เป้าหมายขา้งล่าง ความยดืหยุ่นนี้จะท าใหท้่านสามารถเลอืกเป้าหมายทีต่รงประเดน็และสามารถบรรลุผลส าเรจ็ไดม้ากทีสุ่ด ท่านมเีวลา
ตลอดทัง้ปีโรตารทีีจ่ะบรรลุเป้าหมายของสโมสรเพือ่ทีจ่ะไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณ 
 
ใชไ้ฟล ์PDF นี้ เป็นเอกสารปฏบิตังิานเพือ่การก าหนดเป้าหมาย ตดิตามความกา้วหน้าและอา้งองิเมื่อท่านกรอกแบบฟอรม์การเสนอชื่อ การทีจ่ะไดร้บัการประกาศ
เกยีรตคิุณสโมสรจะตอ้ง 

• พจิารณารายละเอยีดของเป้าหมาย 22 ขอ้  
• เลอืกอย่างน้อย 12 เป้าหมายทีจ่ะท าใหบ้รรลุความส าเรจ็  
• บ่งชีเ้ป้าหมายทีท่่านวางแผนจะบรรลุผลส าเรจ็ และก าหนดเป้าประสงคต์ามความเหมาะสมทีค่อลมัน์ SET YOUR GOAL  
• เมื่อสโมสรบรรลุเป้าหมายแต่ละขอ้แลว้ ตอ้งระบุในคอลมัน์ GOAL ACHIEVED ดว้ย 
• อา้งองิเอกสารปฏบิตังิานตลอดทัง้ปี เพือ่ท าใหม้ัน่ใจว่าสโมสรด าเนินการตามแนวทางทีจ่ะบรรลุเป้าหมายได ้
• นายกสโมสรโรตารหีรอืสโมสรโรทาแรคทท์ีอุ่ปถมัภ ์จะตอ้งสง่แบบฟอรม์การเสนอชื่อก่อนวนัที ่15 สงิหาคม ใชเ้อกสารปฏบิตังิานน้ีในการอา้งองิเพือ่กรอก

แบบฟอรม์ใหส้มบูรณ์ 
 
การทีจ่ะมสีทิธิไ์ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณของโรตาร ีสโมสรโรทาแรคท์จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากโรตารสีากล และผูว้่าการภาคตอ้งลงนามรบัรองก่อนวนัที ่ 
1 กรกฎาคม 
 

เป้าหมายและค าแนะน า 

การประกาศเกียรตคิุณส าหรบัสโมสรโรทาแรคท ์
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ท่ี เป้าหมาย รายละเอียดของเป้าหมาย Set your goal Goal achieved 
1 Club membership - สมาชกิภาพของ

สโมสร 
สโมสรตอ้งการจะมสีมาชกิทัง้หมดกีค่นก่อนสิน้ปีโรตาร ี? 
 

  

2 Service participation - การมส่ีวนร่วมใน
การบ าเพญ็ประโยชน์  

สมาชกิกีค่นทีม่ส่ีวนร่วมในกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสรในระหว่างปีโรตาร ี? 
 

  

3 Rotary Action Group participation - 
การมส่ีวนร่วมในกลุ่มปฏบิตักิารโรตาร ี

มสีมาชกิสโมสรกีค่นทีจ่ะเป็นสมาชกิของกลุม่ปฏบิตักิารโรแทเรยีนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มใน
ระหว่างปีโรตาร ี? 

  

4 Leadership development participation - 
การมส่ีวนร่วมในการพฒันาผูน้ า 

สโมสรจะจดัโปรแกรมการพฒันาความเป็นผูน้ าหรอืวชิาชพีเพื่อเพิม่พนูทกัษะของสมาชกิ 
กีค่รัง้ ? 

  

5 District conference attendance -  
การเขา้ร่วมประชมุใหญ่ประจ าปีของภาค 

มสีมาชกิกีค่นทีจ่ะเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค ? 
 

  

6 Rotary Fellowship participation - การมี
ส่วนร่วมในชมรมมติรภาพโรตาร ี

มสีมาชกิกีค่นทีจ่ะเป็นสมาชกิของชมรมมติรภาพโรตารใีนระหวา่งปีโรตาร ี? 
 

  

7 District training participation - การมี
ส่วนร่วมในการอบรมของภาค 

มสีมาชกิของสโมสรกีค่นทีจ่ะเขา้ร่วมการอบรมของภาค ?   

8 Learning Center engagement - การมี
ส่วนร่วมทีศู่นยก์ารเรยีนรู ้ 

สมาชกิสโมสรกีค่นทีจ่ะเขา้ถงึ Learning Center และพวกเขาเรยีนรูจ้นจบกีห่ลกัสตูร ?   

9 Annual Fund contributions - การบรจิาค
ใหก้องทุนประจ าปี 

สโมสรจะบรจิาคเงนิใหก้องทุนประจ าปีของโรตารหีรอืไม ่และการบรจิาคเหล่านี้เป็นไป 
ตามขอ้ก าหนดของเกยีรตบิตัรส าหรบัการบรจิาคเงนิของโรทาแรคท ์(Rotaract Giving 
Certificate) หรอืไม่ ? 

  

10 PolioPlus Fund events - งานกจิกรรม
ของกองทุนโปลโิอพลสั 

สโมสรจดังานกีค่รัง้เพื่อหาทุนหรอืเพิม่ความตระหนักในงานการขจดัโรคโปลโิอของโรตารี
ในระหว่างปีโรตาร ี? 

  

11 Service projects - โครงการบ าเพญ็
ประโยชน์ 

สโมสรจะเป็นหุน้ส่วนกบัสโมสรอุปถมัภใ์นการท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีส่ าคญัใน
ทอ้งถิน่หรอืระหว่างประเทศในเรื่องทีเ่น้นความส าคญัของโรตารหีรอืไม่ ? 

  

12 Rotaract clubs - สโมสรโรทาแรคท ์ สโมสรของท่านจะอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคทก์ีส่โมสรในระหวา่งปีโรตาร ี?   
13 Interact clubs - สโมสรอนิเทอรแ์รคท ์ สโมสรของท่านจะอุปถมัภส์โมสรอนิเทอรแ์รคทก์ีส่โมสรในระหวา่งปีโรตาร ี?   
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14 RYLA participation - การมส่ีวนร่วมใน
โปรแกรมไรลา 

สมาชกิสโมสรของท่านจะมส่ีวนเกีย่วขอ้งในการวางแผนงานหรอืมส่ีวนร่วมในโปรแกรม
รางวลัเยาวชนผูน้ าของโรตารกีีค่น ? 

  

15 Program for young leaders - โปรแกรม
ส าหรบัผูน้ าหนุ่มสาว 

สโมสรของท่านจะเป็นเจา้ภาพการประชุมทีแ่นะน าโปรแกรมต่าง ๆ ของโรตาร ีเช่น 
โปรแกรมไรลาและการแลกเปลีย่นบรกิารชนรุ่นใหม่หรอืไม่ ? 

  

16 Strategic plan - แผนกลยุทธ ์ สโมสรของท่านมแีผนกลยุทธท์ีเ่ป็นปัจจบุนัหรอืไม่ ?   
17 Online presence - การมตีวัตนในระบบ

ออนไลน์ 
สโมสรของท่านมตีวัตนในระบบออนไลน์ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกจิกรรมปัจจุบนัของสโมสร
อย่างถูกตอ้งหรอืไม่ ? 

  

18 Update website and social media - 
ปรบัปรุงเวบ็ไซตแ์ละสื่อทางสงัคมใหเ้ป็น
ปัจจบุนั 

สโมสรจะปรบัปรุงเวบ็ไซตห์รอืบญัชสีื่อทางสงัคมของสโมสรใหเ้ป็นปัจจบุนัเดอืนละกีค่รัง้ 
ในระหว่างปีโรตาร ี? 

  

19 Social activities - กจิกรรมทางสงัคม สโมสรจดังานกจิกรรมทางสงัคมกีง่าน นอกเหนือจากการประชุมปกตใินระหว่างปีโรตาร ี?   
20 Media stories about club projects - 

เรื่องราวเกีย่วกบัโครงการของสโมสร
ส าหรบัสื่อ 

สโมสรจะมเีรื่องราวเกีย่วกบัโครงการส าหรบัสื่อกีเ่รื่องในระหว่างปีโรตาร ี? 
 

  

21 Use of official Rotary promotional 
materials - การใชว้สัดุอุปกรณ์เพื่อการ
ส่งเสรมิโรตารอีย่างเป็นทางการ 

สโมสรของท่านใชส้ารส าคญัหรอืเอกสารการบรกิารสาธารณะของโรตารสีากล เช่น วดิโีอ 
โฆษณาทีเ่ป็นสิง่พมิพแ์ละวสัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นทางการอื่น ๆ ซึง่มอียู่ที ่Brand Center เพื่อ
ส่งเสรมิโรทาแรคทใ์นชุมชนในระหว่างปีโรตารหีรอืไม ่? 

  

22 Promote your Club -  
ส่งเสรมิสโมสรของท่าน 

ท่านจะส่งโครงการทีด่ทีีสุ่ดเพื่อร่วมชงิรางวลัโครงการดเีด่นของโรทาแรคท ์(Rotaract 
Outstanding Project Awards) หรอืไม่ ? 

  

 


