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การตัง้เป้าหมายของสโมสร ในแต่ละหัวข้อ ถ้าสโมสรไม่มกีารท าในเรื่องนั้น สามารถตัง้เปา้หมายวา่ 0 ได้ ไม่ควรปล่อยข้าม 

โดยไม่ใส่เปา้หมายใด ๆ ในช่อง Goal เป้าหมายทกุๆ เป้าหมาย ถ้ายงัไม่หมดเวลา สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา 

หัวข้อ สมาชกิ & การมีส่วนร่วม (Members & Engagement) 

1. สมาชิกสโมสร (Club Membership) - หมายถึงเป้าหมายของจ านวนสมาชิกในปีนั้นๆ 

จ านวนสมาชกิ ณ ปัจจุบัน (Achievement)  - ตัวเลขจะขึ้นตามจ านวนสมาชิก ณ เวลานั้น 

เป้าหมายของสมาชิกในปีนั้น ๆ (Goal) - จ านวนสมาชิกทัง้หมดทีต่ั้งเปา้ไว้ วา่จะมีกี่คน เมื่อสิ้นปีโรตารี สามารถปรับเปล่ียนได้

ตลอดเวลา 

2. การเขา้ร่วมในการบริการ (Service Participation) - หมายถึงจ านวนสมาชิกทีต่ั้งเป้าว่าจะมีส่วนร่วมในการบริการ

สโมสร 

สโมสรตั้งเป้าหมายจ านวนสมาชกิในช่อง Goal และ เมื่อใกล้ส้ินปีโรตารี สโมสรมีสมาชิกเข้ารว่มจรงิ ๆ กี่คน ให้บันทึกในช่อง 
Achievement  

3. การเป็นพ่ีเล้ียงสมาชิกใหม่ (New Member Sponsorship) - เป้าหมายของสปอนเซอรท์ี่สามารถหาสมาชิกใหม่

ให้กับสโมสร 

สโมสรตั้งเป้าหมายของสปอนเซอร์ในช่อง Goal และ เมื่อใกล้ส้ินปีโรตารี สโมสรมีสปอนเซอร์กี่คนที่สามารถหาสมาชิกใหม่เข้า

สโมสร ให้บันทึกในช่อง Achievement 

4. การเขา้ร่วมในกลุ่มโปฏิบัติการโรแทเรียน (Rotarian Action Group participation)  

Rotarian Action Group เป็นกลุ่มโรแทเรียน สมาชกิในครอบครัว ผู้เข้าร่วมโปรแกรม และศิษย์เกา่ ซึ่งแต่ละคนจะมคีวาม

ช านาญในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ เชน่ ไมโครเครดิต หรือน้ า และสุขอนามัย สมาชิกในกลุ่มแบง่ปันความเชี่ยวชาญโดยร่วมมือกับ

สโมสรและภาคในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 

สโมสรตั้งเป้าหมายว่าสโมสรมีจ านวนสมาชกิเป็นสมาชกิของ Rotarian Action Group หรือไม่  ถ้าสโมสรมีสมาชิกทีเ่ป็น

สมาชิกของ Rotarian Action Group สามารถบันทกึในชอ่ง Achievement ได้ 

5. การเขา้ร่วมในการพัฒนาการเปน็ผู้น า (Leadership development participation) 

การท่ีสโมสรมีการส่งสมาชกิของสโมสรเข้าร่วมการสัมมนาของภาคที่จัดขึ้นในการพัฒนาผู้น า เช่นการสัมมนาผู้ช่วยผู้ว่าการ

ภาค และ คณะกรรมการภาค หรือการสัมมนาผู้น าภาค ส่ิงเหล่านีเ้ป็นการพัฒนาภาวะผู้น าทั้งส้ิน 
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สโมสรตั้งเป้าหมายจ านวนสมาชกิที่เข้าสัมมนาการประชมุเหล่านี้ และจ านวนสมาชกิของสโมสรที่เข้าสัมมนาจริง สามารถ

บันทึกในช่อง Achievement 

6. การเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ภาค (District conference attendance) 

สโมสรตั้งเป้าหมายจ านวนสมาชกิที่จะเขา้การประชุมใหญ่ภาค และ จ านวนสมาชิกสโมสรที่เขา้ร่วมการประชมุใหญ่ภาค จริงๆ 

สามารถบันทกึในชอ่ง Achievement 

7. การเขา้ร่วมกลุ่มมติรภาพโรตารี (Rotary Fellowship participation) 

กลุ่มมิตรภาพโรตารีเป็นกลุ่มระหว่างประเทศทีม่ีความปรารถนารว่มกันในงานอดิเรก หรืออาชีพ การเป็นส่วนหนึ่งของการคบ

หาเป็นวิธีที่สนุกในการท าให้เพื่อน ๆ ท่ัวโลกส ารวจงานอดเิรกหรืออาชีพและเสริมสรา้งประสบการณ์โรตารีของคุณ 

สโมสรตั้งเป้าหมายจ านวนสมาชกิสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มมิตรภาพโรตารี และ จ านวนสมาชกิสโมสรที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม

มิตรภาพโรตารีจรงิๆ สามารถบันทึกในช่อง Achievement 

8. การเขา้ร่วมการอบรมภาคประจ าปี (District training participation) 

สโมสรตั้งเป้าหมายของจ านวนสมาชกิของสโมสรที่จะเข้ารว่มการอบรมภาคประจ าปี (DTA) และจ านวนสมาชิกของสโมสรที่

เข้าการอบรมภาคประจ าปี (DTA) จริงๆ สามารถบันทกึในช่อง Achievement 

 

หัวข้อ การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation Giving) 

9. การบริจาคเงินเขา้กองทุนประจ าปี (Annual Fund contributions) 

สโมสรสามารถตัง้เป้าหมายการบริจาคเงินเข้ากองทุนประจ าปี ในช่องของ Goal เป็นจ านวนเงินท่ีจะบริจาคเขา้กองทุนประจ าปี

ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการบริจาคเพื่อ PHF, Multi PHF, EREY, หรือ Major gift ในช่องของ Achievement จะเปน็จ านวนเงินท่ี

สโมสรส่งให้กับมูลนิธิโรตารีแล้ว  

10. การบริจาคเงินเขา้กองทุนโปลิโอพลัส (PolioPlus Fund contributions) 

สโมสรสามารถตัง้เป้าหมายการบริจาคเงินเข้ากองทุนโปลิโอพลัสในช่องของ Goal เป็นจ านวนเงินที่จะบริจาคเขา้กองทุน

โปลิโอพลัสทั้งหมด ในช่องของ Achievement จะเป็นจ านวนเงินท่ีสโมสรส่งให้กับมูลนิธิโรตารีแล้ว 

11. การบริจาครายใหญ่ (Major gifts) เป็นการบริจาคเขา้กองทุนใดก็ได้ เป็นการบริจาคครั้งเดยีว ยอดบริจาคขั้นต่ า 

U$ 10,000 
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สโมสรสามารถตัง้เป้าหมายของจ านวนสมาชกิที่มีการบริจาครายใหญ่ในช่องของ Goal ในช่องของ Achievement จะเป็น

จ านวนสมาชกิที่มีการบริจาครายใหญ่ท่ีสโมสรส่งให้กับมูลนิธิโรตารีแล้ว 

12. สมาชิกผู้บริจาคมรดก (Bequest Society members) คู่สมรสหรือบุคคลท่ีได้ท าสัญญาในแผนมรดกของพวก

เขาที่จะมอบใหก้ับมูลนิธิ $ 10,000 หรือมากกว่า เช่น พินัยกรรม ประกันชีวติ จะได้รับเชิญใหเ้ข้ารว่ม Bequest 

Society 

สโมสรสามารถตัง้เป้าหมายของจ านวนสมาชกิที่มีจะเป็นผู้บริจาคมรดก ในช่องของ Goal ในช่องของ Achievement จะเป็น

จ านวนสมาชกิที่ได้ท าสัญญากับมูลนิธิโรตารีแล้ว 

13. เบนีแฟคเตอร์ (Benefactors) บุคคลหรือคู่สมรสที่ได้ตั้งข้อก าหนดในแผนมรดกของเขาทีจ่ะมอบเงินใหก้ับมูลนิธิโร

ตารี U$ 1,000 ขึ้นไป หรือการบรจิาคเงินสด U$ 1,000 ขึ้นไปให้กบั Endowment Fund 

สโมสรสามารถตัง้เป้าหมายของจ านวนสมาชกิที่มีจะเป็นผู้บริจาคดังกล่าว ในช่องของ Goal ในชอ่งของ Achievement จะเป็น

จ านวนสมาชกิที่ได้ท าด าเนินการให้กับมูลนิธิโรตาร ี

 

หัวข้อ การบริการ (Service) 

14. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ (Service Projects) 

สโมสรสามารถตัง้เป้าหมายของจ านวนโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีสโมสรต้องการท าในช่อง Goal ส่วนในช่องของ 

Achievement จะขึ้นโดยอตัโนมตัิ เมื่อสโมสร เข้าไปท่ี Service Activities และมีการบันทึกข้อมูลใน Add New Service 

Project จนกระท าเสร็จสมบูรณ์ สโมสรตั้งเป้าหมายไวก้ี่โครงการ สโมสรต้องบันทึกข้อมูลของแต่ละโครงการให้ครบ 

หัวข้อ ผู้น าเยาวชน (Young Leaders) 

15. สโมสรโรทาแรคท์ (Rotaract Club) 

สโมสรตั้งเป้าหมายของจ านวนสโมสรโรทาแรค์ที่สโมสรจะอุปถัมภ์ หรือร่วมอุปถัมภ์ สโมสรที่มีการอุปถัมภ์ หรือร่วมอุปถัมภ์

สโมสรโรทาแรคท์อยู่แล้ว จะมีตวัเลขจ านวนสโมสรที่อุปถัมภ์ขึ้นในช่อง Achievement แต่ถ้าสโมสรมีการก่อตั้ง หรือร่วมก่อตัง้

สโมสรโรทาแรคท์ใหม่ ตัวเลขในช่องของ Achievement ก็จะถูกบนัทึกโดยอัตโนมัต ิ

16. สโมสรอินเตอร์แรคท์  (Interact Club) 

สโมสรตั้งเป้าหมายของจ านวนสโมสรอินเตอรแ์รคท์ทีส่โมสรจะอปุถัมภ์ หรือร่วมอุปถัมภ์ สโมสรที่มีการอุปถมัภ์ หรือร่วม

อุปถัมภ์สโมสรอินเตอรแ์รคท์อยู่แล้ว จะมีตวัเลขจ านวนสโมสรที่อุปถัมภ์ขึ้นในช่อง Achievement แต่ถ้าสโมสรมีการก่อตั้ง หรือ

ร่วมก่อตัง้สโมสรอินเตอรแ์รคทใ์หม่ ตัวเลขในช่องของ Achievement ก็จะถกูบันทึกโดยอัตโนมตั ิ
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17. นักเรียนแลกเปล่ียน Inbound (Inbound Youth Exchange students)  

สโมสรตั้งเป้าหมายของจ านวนนกัเรียนแลกเปล่ียนรับเขา้ ท่ีสโมสรรับอุปถัมภ์ในช่อง Goal และสโมสรจะบันทึกจ านวนนักเรียน

แลกเปล่ียนรับเขา้ที่สโมสรรับจริง ในช่อง Achievement  

18. นักเรียนแลกเปล่ียน outbound ( Outbound Youth Exchange students) 

สโมสรตั้งเป้าหมายของจ านวนนกัเรียนแลกเปล่ียนส่งออก ท่ีสโมสรรับอุปถัมภ์ในช่อง Goal และสโมสรจะบันทึกจ านวน

นักเรียนแลกเปล่ียนส่งออกที่สโมสรส่งออกจริง ในช่อง Achievement 

19. การเขา้ร่วมโปรแกรม RYLA (RYLA participation) 

สโมสรตั้งเป้าหมายจ านวนเยาวชนท่ีสโมสรส่งเข้าร่วมโปรแกรมไรลาในช่อง Goal และ สโมสรบันทึกจ านวนเยาวชนที่สโมสรส่ง

เข้าร่วมโปรแกรมไรลาจรงิ ในช่อง Achievement 

หัวข้อ ภาพลักษณ์สาธารณะ (Public Image) 

20. แผนกลยุทธ ์(Strategic plan) เป็นการวางแผนของสโมสรในระยะเวลา 3 ปี เกี่ยวกับเรื่องสมาชกิ การบริจาคเงิน 

การท าโครงการบ าเพ็ญประโยชน ์และภาพลักษณ์สาธารณะ 

ถ้าสโมสรมีแผนกลยุทธ์ สโมสรสามารถเล่ือนปุ่ม Achievement ไปทางขวามือ  

21. สถานะออนไลน์ (Online Presence) 

สโมสรมีการใช้ระบบออนไลน์ในกิจกรรมของสโมสร หรือไม่ ถ้ามี ให้เลื่อนปุ่ม Achievement ไปทางขวามือ 

22. กิจกรรมสังคม (Social activities) 

สโมสรมีการตั้งเป้าหมายจ านวนครั้งของกิจกรรมสังคมที่สโมสรจดั เช่น กิจกรรมมิตรภาพ กิจกรรม Rotary day หรือ กิจกรรม

การหาทุน ในช่อง Goal สโมสรสามารถบันทึกจ านวนครั้งของกิจกรรมสังคม ที่สโมสรได้ท าจริง ในชอ่ง Achievement  

23. การปรับปรุงเว็บไซต์และส่ือสังคม (Update website and social media) 

สโมสรตั้งเป้าหมายของจ านวนครั้งที่สโมสรมีการปรับปรุงเว็บไซตแ์ละส่ือสังคม เช่น Facebook ในช่อง Goal และสโมสรบันทึก

จ านวนครั้งที่สโมสรปรับปรุงเว็บไซต์และส่ือสังคมจริงๆ ในช่อง Achievement 

24. เรื่องราวในส่ือเกี่ยวกับโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ (Media stories about club projects)  

สโมสรตั้งเป้าหมายจ านวนครั้งทีส่โมสรเผยแพร่โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีสโมสรท าในส่ือสังคม ในช่อง Goal และสโมสร

บันทึกจ านวนครั้งที่สโมสรเผยแพร่โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีสโมสรท าในส่ือสังคมจริงๆ ในช่อง Achievement 
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25. การใช้วัสดุ เอกสาร หรือสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของโรตารี (Use of official Rotary promotional 

materials) เช่น โลโก้ แผ่นพับ เข็ม เป็นต้น 

สโมสรมีการใชว้ัสดุ เอกสาร หรือสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของโรตารี หรือไม่ ถ้ามี ใหเ้ล่ือนปุ่ม Achievement ไปทางขวามือ 

หัวข้อ ประกาศเกยีรติคุณของโรตารี (Rotary Citation) 

26. งานเครือข่ายศษิย์เก่า (Alumni networking event) 

สโมสรมีการจัดงานเครือขา่ยศษิย์เกา่หรือไม่ ถ้ามี ให้เลื่อนปุ่ม Achievement ไปทางขวามือ 

27. จัดท าบัญชีประเภทอาชีพของสมาชิก (Conduct a member classification study) 

สโมสรมีการจัดท าบัญชีประเภทอาชีพของสมาชิกหรือไม่ ถ้ามี ใหเ้ล่ือนปุ่ม Achievement ไปทางขวามือ 

28. การพูดคยุของสมาชกิกับส่ือ (Club members talking with media) 

สโมสรมีสมาชิกของสโมสรพูดคุย หรือให้สัมภาษณ์กับส่ือหรือไม่ ถา้มี ใหเ้ล่ือนปุ่ม Achievement ไปทางขวามือ 

29. โปรแกรมพัฒนาส าหรับสมาชิก (Development program for members) 

สโมสรมีการจัดโปรแกรมพฒันาส าหรับสมาชิก หรือส่งสมาชกิเขา้ร่วมการพัฒนาสมาชิกหรือไม่ ถา้มี ใหเ้ล่ือนปุ่ม 

Achievement ไปทางขวามือ 

30. การร่วมอืกับพาร์ทเนอร์ที่ไม่ใช่โรตารี (Collaboration with non-Rotary partner) 

สโมสรมีการท างานร่วมกับองค์กรอื่นที่ไม่ใช่โรตารี ถา้มี ใหเ้ล่ือนปุ่ม Achievement ไปทางขวามือ 


