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การก าหนดเป้าหมาย

ของภาค 



2014 

• บ่งชี้จุดอ่อนจุดแข็งของภาค 

• ก าหนดเป้าหมายเพ่ือใช้ข้อได้เปรียบจากจุดแข็งและ

มุ่งความสนใจไปยังจุดอ่อน 

• สร้างแผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายแต่ละข้อ 

• บ่งชี้แนวทางที่ Rotary Club Central จะสามารถช่วย

ภาคของท่านในการก าหนดเป้าหมาย 

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 



2014 

• ไปที่ Rotary Club Central และเลือก District View หรือ

หากท่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการภาคให้เลือก Club Group 

View  

• ก าหนดเป้าหมายส าหรับภาคตามสิ่งที่ท่านค้นพบ 

เป้าหมายของภาค 



2014 

District View – Your Club 



2014 

Membership 

เป้าหมายที่สโมสรกรอก 

ตัวเลข ณ ปัจจุบัน 

สโมสรที่กรอกเป้าหมาย 

จ านวนสโมสรที่ร่วม 



2014 

Rotarian Engagement 



2014 

Club Communication  



2014 

Public Relations 



2014 

District View - Service 



2014 

Presidential Citation Goals 



2014 

Services Projects and Activities 



2014 

Clubs for Young Leaders & Youth program 



2014 

District View – Foundation Giving 



2014 

Annual Fund & PolioPlus Fund 



2014 

Major Gifts and Endowment Fund 



2014 

Presidential Citation, 2017 - 2018 

District Goal 

2017 - 2018 



2014 

กิจกรรมบังคับ 

• ช ำระเงินตำมใบแจ้งหนี้สโมสรงวดเดือน
กรกฎำคม 2560 และมกรำคม 2561 ตรงเวลำ 
• รำยงำนชั่วโมงกำรท ำงำนอำสำสมัครและเงิน
บริจำคเข้ำโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ท่ี 
Rotary Club Central ซึ่งจะท ำให้
สำมำรถวัดและเผยแพร่ผลกระทบที่โรตำรีท ำ
ทั่วโลกได้ 



2014 

สนับสนุนและท ำให้สโมสรเข้มแข็ง 

• สโมสรต้องบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 4 ข้อต่อไปนี้ 
• ก าหนดเป้าหมายอย่างน้อย 10 เป้าหมายที่ Rotary 

Club Central 
• ปรับหรือสร้างแผนกลยุทธ์ของสโมสร รายงานความส าเร็จ

ที่ Rotary Club Central 
 



2014 

สนับสนุนและท ำให้สโมสรเข้มแข็ง 

• บรรลุการเพิ่มสมาชิกสุทธิ สโมสรที่มีสมาชิกมากถึง 50 คนต้องเพิ่ม
สมาชิกในบันทึกข้อมูลของ    โรตารี  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ให้
ได้มากกว่าข้อมูลของโรตารีในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 อย่างน้อย
หนึ่งคน  สโมสรที่มีสมาชิกตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป ต้องมีรายชื่อเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 2 คนในบันทึกข้อมูลของโรตารี 

• บรรลุการเพิ่มสมาชิกสตรีสุทธิ สโมสรที่มีสมาชิกมากถึง 50 คนต้อง
ต้องเพิ่มสมาชิกสตรีอย่างน้อยหนึ่งคน  สโมสรที่มีสมาชิกตั้งแต่ 51 
คนขึ้นไป ต้องเพิ่มสมาชิกสตรีอย่างน้อย 2 คน 



2014 

สนับสนุนและท ำให้สโมสรเข้มแข็ง 

• บรรลุการเพิ่มสมาชิกสุทธิที่มีอายุน้อยว่า 40 ปี โดยนับสมาชิกที่เกิด
หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2520 และเข้าร่วมในสโมสรระหว่างวันที่  
1 กรกฎาคม 2560 ถึง 1 กรกฎาคม 2561 สโมสรที่มีสมาชิกมากถึง 
50 คนต้องต้องเพิ่มสมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปีอย่างน้อยหนึ่งคน  
สโมสรที่มีตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป ต้องเพิ่มสมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี
อย่างน้อย 2 คน 



2014 

สนับสนุนและท ำให้สโมสรเข้มแข็ง 

• ท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกเหนือจากการประชุมปกติ
ของสโมสร บันทึกกิจกรรมทางสังคมของสโมสรอย่างน้อยหนึ่ง
กิจกรรม หรือบ่งชี้ว่าสมาชิกมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของสโมสร ที่ Rotary Club 

Central 



2014 

สนับสนุนและท ำให้สโมสรเข้มแข็ง 

• อุปถัมภ์หรือร่วมอุปถัมภ์สโมสรโรตารีหรือกลุ่มบ าเพ็ญ
ประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC) แห่งใหม่เพื่อขยายการ
เข้าถึงของโรตารีในชุมชน  การอุปถัมภ์ RCC  ต้อง
กรอกแบบฟอร์มการก่อตั้ง RCC ส่งไปยังโรตารีสากล  
สโมสรที่อุปถัมภ์สโมสรโรตารีใหม่ จะได้รับรายงานเมื่อ
สโมสรใหม่ส่งใบสมัคร 



2014 

สนับสนุนและท ำให้สโมสรเข้มแข็ง 

• อุปถัมภ์หรือร่วมอุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์หรือโรทา
แรคท์เพื่อให้คนรุ่นเยาว์มีส่วนร่วมในโรตารี รายงานโดย
การส่งแบบฟอร์มการอุปถัมภ์หรือร่วมอุปถัมภ์สโมสรอิน
เทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ไปที่ 
interact@rotary.org  หรือ  
rotaract@rotary.org 

 

mailto:interact@rotary.org
mailto:rotaract@rotary.org


2014 

มุ่งเน้นควำมส ำคัญและเพิ่มกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
เพื่อนมนุษย์ 

บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงน้อย 4 เป้ำหมำยดังต่อไปนี ้
• อุปถัมภ์หรือมีสมาชิกสโมสรที่มีส่วนร่วมในการหาทุนหรืองาน
กิจกรรมที่สร้างความตระหนักเกี่ยวกับโปลิโอ  ค้นหาทรัพยากร
ต่างๆ ได้ที่ endpolio.org  ต้องรายงานความส าเร็จโดยการ
โพสต์งานกิจกรรมที่ Rotary Showcase ในหัวข้อเรื่อง
โปลิโอ 

• เป็นเพื่อนร่วมโครงการกับมูลนิธิโรตารีโดยการอุปถัมภ์อย่างน้อย 
1 โครงการ ซึ่งใช้ทุน Global Grant หรือ District 
Grant  ค้นหาวิธีการได้ที่ www.rotary.org/grants 

 

http://www.rotary.org/grants


2014 

มุ่งเน้นควำมส ำคัญและเพิ่มกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
เพื่อนมนุษย์ 

• ด าเนินโครงการอย่างน้อยหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  ต้องรายงานที่ Rotary 
Showcase ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม 

• ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยการท างาน
ร่วมกัน  ร่วมมือกับสโมสรโรตารีในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขอบข่าย
และการรับรู้โครงการ  ต้องรายงานที่ Rotary Club 
Central หรือ Rotary Showcase 



2014 

มุ่งเน้นควำมส ำคัญและเพิ่มกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
เพื่อนมนุษย์ 

• รวมครอบครัวโรตารีเข้าไว้ในโครงการที่ยั่งยืน  ให้โรทาแรค์เทอร์ 
อินเทอร์แรคเทอร์ สมาชิก RCC หรือศิษย์เก่าโรตารีมีส่วนร่วมใน
โครงการและงานกิจกรรมของสโมสร ต้องรายงานที่ Rotary 

Club Central  
• ช่วยให้โรตารีท างานได้มากขึ้นโดยการเพิ่มยอดรวมการบริจาคให้
มูลนิธิโรตารีของสโมสรให้มากกว่าปี 2559-60 อย่างน้อย 10%   
โดยค านวณจากสกุลเงินในท้องถิ่น  ต้องรายงานที่ Rotary 

Club Central  



2014 

มุ่งเน้นควำมส ำคัญและเพิ่มกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
เพื่อนมนุษย์ 

• เพิ่มจ านวนสมาชิกที่บริจาค 25 เหรียญหรือมากกว่าให้แก่
กองทุนของมูลนิธิโรตารี 

• บรรลุการบริจาคกองทุนประจ าปีอย่างน้อย $100 ต่อหัว 
• ใช้ Rotary Idea เป็นหลักการในการร่วมสร้างสรรค์ของโรตารี 
เพื่อบริจาคเงินให้แก่โครงการหรือหาทรัพยากรเพื่อท าโครงการใน
ท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศของสโมสร 



2014 

ส่งเสริมภำพลักษณ์สำธำรณะและควำมตระหนักในโร
ตำรี 

บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงน้อย 4 เป้ำหมำยดังต่อไปนี ้
• ใช้ค าแนะน าที่เป็นแม่แบบและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตรา
สัญลักษณ์ (Brands) ของโรตารีในการสื่อสารทุกประเภทเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง ในภาพลักษณ์ของโรตารี  ดูรายละเอียดที่ 
www.rotary.org/brandscenter  ต้องรายงานที่ 
Rotary Club Central 

http://www.rotary.org/brandscenter


2014 

ส่งเสริมภำพลักษณ์สำธำรณะและควำมตระหนักในโร
ตำรี 

• ปรับปรุงเว็บไซต์และบัญชีสื่อทางสังคมของสโมสรให้
ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อแสดงกิจกรรมของสโมสรและแสดง
ผลกระทบของโรตารีทั้งในท้องถิ่นและทั่วโลก ต้องรายงานที่ 
Rotary Club Central 

• เป็นเจ้าภาพและส่งเสริมงานกิจกรรมของชุมชนที่สนับสนุน
วันโปลิโอโลก  สโมสรต้องลงทะเบียนที่ endpolio.org  



2014 

ส่งเสริมภำพลักษณ์สำธำรณะและควำมตระหนักในโร
ตำรี 

• ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยการเป็นเจ้าภาพจัดงานเครือข่าย
ส าหรับผู้มีวิชาชีพในท้องถิ่น องค์กรชุมชน หรือศิษย์เก่าโร
ตารีอย่างน้อย 1 ครั้ง  ต้องรายงานที่ Rotary Club 

Central 
• สร้างหรือคงความเป็นเพื่อนร่วมโครงการกับบริษัทหรือ
หน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ และท าโครงการ
ร่วมกัน  ต้องรายงานที่ Rotary Club Central 



2014 

ส่งเสริมภำพลักษณ์สำธำรณะและควำมตระหนักในโร
ตำรี 

• เป็นเจ้าภาพจัดการอภิปรายหรือการสัมมนาส าหรับชุมชน
เกี่ยวกับประเด็นที่มีความส าคัญในชุมชน  เน้นความส าคัญ
ในการท างานของสโมสรที่เกี่ยวกับการรวบรวมผู้คนที่ค้นหา
วิธีการแก้ปัญหา ต้องรายงานที่ Rotary Club 

Central 
• จัดให้สื่อในท้องถิ่นน าเสนอข่าวโครงการ  งานกิจกรรม  หรือ
การหาทุนของสโมสร  ต้องรายงานที่ Rotary 
Showcase หรือ Rotary Club Central 



2014 

ส่งเสริมภำพลักษณ์สำธำรณะและควำมตระหนักในโร
ตำรี 

• ส่งเสริมสันติภาพและพัฒนาผู้น าในอนาคตโดยการ
อุปถัมภ์หรือเป็นเจ้าภาพนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยน
อย่างน้อยหนึ่งคนหรืออุปถัมภ์ผู้ร่วมโปรแกรมไรล่า
อย่างน้อยหนึ่งคน สโมสรต้องรายงานท่ี Rotary 

Club Central 



2014 

Action Plan 

• แนะน าให้เอาแต่ละเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นไปท า 
Action Plan 



2014 

Period Time 

•District Awards 
•Not lather than February 28, 2018 

• Presidential Citation 
•Until June 30, 2018 



2014 

• บ่งชี้จุดอ่อนจุดแข็งของภาค 

• ก าหนดเป้าหมายเพ่ือใช้ข้อได้เปรียบจากจุดแข็งและ

มุ่งความสนใจไปยังจุดอ่อน 

• สร้างแผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายแต่ละข้อ 

• บ่งชี้แนวทางที่ Rotary Club Central จะสามารถช่วย

ภาคของท่านในการก าหนดเป้าหมาย 

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 



2014 


