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สโมสรโรตาร ี       ปีโรตาร ี       

ชื่อ       

อเีมล       

โทรศพัท ์       โทรสาร       
 

สโมสรของท่าน (Your Club) 
สโมสรทีป่ระสบความส าเรจ็จะบรรลุเป้าหมายไดด้ว้ยการตื่นตวัอยู่เสมอ มคีวามยดืหยุ่นและมนีวตักรรมใหม่ๆ  ในหวัขอ้น้ี  
ท่านจะสามารถดแูละตดิตามเป้าหมายเกีย่วกบัสมาชกิภาพ การมสีว่นร่วมของโรแทเรยีน การสือ่สารของสโมสร และการ
ประชาสมัพนัธ ์
 
ผูน้ าสโมสรในปัจจบุนั อนาคตและเพิง่ผ่านพน้ในต าแหน่งนายก เลขานุการ เหรญัญกิ เลขานุการบรหิาร ประธานมลูนิธ ิและ
ประธานสมาชกิภาพ สามารถแกไ้ข (edit) เป้าหมายและผลส าเรจ็ได ้สมาชกิทุกคนสามารถดู (view) เป้าหมายและผลส าเรจ็ใน
ระบบออนไลน์ได ้
 
เป้าหมายและความก้าวหน้า 
ผูน้ าสโมสรในปัจจบุนั อนาคตและเพิง่ผ่านพน้สามารถคลิก้ “Edit” (แกไ้ข) เพื่อก าหนดเป้าหมายและความส าเรจ็ได ้สมาชกิทุก
คนสามารถคลิก้ “View” เพื่อดรูายละเอยีดของเป้าหมายได ้
 
สมาชิกภาพ (Membership) 

 
ก าหนดและแก้ไขเป้าหมาย สมาชิก ณ 1 ก.ค.* 

เป้าหมาย  
2016-2017 

สมาชิก ณ ปัจจบุนั* 
2016-2017 

    
                 
สมาชกิภาพ (Membership)          

 
หมายเหต ุ
* ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลู ระบบจะขึน้ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
  



การมีส่วนร่วมของโรแทเรียน (Rotarian Engagement) 

ก าหนดและแก้ไขเป้าหมาย 
จ านวน* 

2015-2016 
เป้าหมาย 
2016-2017 

จ านวน ณ ปัจจบุนั* 
2016-2017 

             
    

 
 

รายละเอียด 
สมาชิก* 

2015-2016 
เป้าหมาย 
2016-2017 

สมาชิก ณ ปัจจบุนั 
2016-2017 

    
สมาชกิทีม่สีว่นร่วมในกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ของสโมสร 
(Members participating in club service activities) 

         
 

       
    

สมาชกิทีอุ่ปถมัภโ์รแทเรยีนใหม ่ 
(Members sponsoring new Rotarians) 

         
 

       
    

สมาชกิทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมหรอืโปรแกรมพฒันาผูน้ า  
(Members in leadership development programs of Activities) 

         
 

       
    

สมาชกิในกลุ่มปฏบิตักิารโรแทเรยีน  
(Member in Rotarian Action Groups) 

         
 

       
    

สมาชกิในกลุ่มมติรภาพโรตาร ี 
(Members in Rotary Fellowships) 

         
 

       
    

สมาชกิทีเ่ขา้ร่วมประชมุใหญ่ของภาค  
(Members attending district conference) 

         
 

       
    

ประธานคณะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการอบรมประจ าปีของภาค 
(Committee chairs attending district training assembly) 

         
 

       
    

 
หมายเหต ุ
* ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลู ระบบจะขึน้ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
 
การส่ือสารของสโมสร (Club Communication) 

 
ก าหนดและแก้ไขเป้าหมาย 
รายละเอียด 

สมาชิก* 
2015-2016 

เป้าหมาย 
2016-2017 

สมาชิก ณ ปัจจบุนั 
2016-2017 

    
สโมสรของเรามแีผนกลยุทธ ์ (Our club has a strategic plan)          

 

           
การน าเสนอทางออนไลน์สะทอ้นกจิกรรมในปัจจุบนัอย่างถูกตอ้ง  
(Our online presence accurately reflects current activities) 

         
 

       
    

จ านวนกจิกรรมทางสงัคมส าหรบัสมาชกินอกเหนือจากการประชุม
สโมสรในแต่ละปี (Number of social activities for members outside 
of club meetings per year) 

         
 

       



 
การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) 

 
ก าหนดและแก้ไขเป้าหมาย 
รายละเอียด 

สมาชิก* 
2015-2016 

เป้าหมาย 
2016-2017 

สมาชิก ณ ปัจจบุนั 
2016-2017 

    
จ านวนครัง้ทีป่รบัเวบ็ไซตห์รอืสือ่สงัคมใหเ้ป็นปัจจุบนัต่อเดอืน   
(Number of times we update our website or social media 
accounts per month) 

         
 

       

    
จ านวนครัง้ทีส่ ือ่ออกขา่วโครงการของสโมสรในแต่ละปี (แพร่ภาพหรอื
เสยีง และ/หรอื พมิพ)์ [Number of media stories (broadcast and/or 
print) covering our club’s projects per year] 

         
 

       

    
เราใชก้ารโฆษณา/เอกสารการบรกิารสาธารณะทีโ่รตารสีากลผลติ  
(We use RI-produced advertising/public service materials) 

         
 

       
 
  

การบ าเพญ็ประโยชน์ (Service) 
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถแปลใหเ้ป็นสโมสรทีม่ปีระสทิธภิาพ สโมสรสามารถประสบความส าเรจ็ในการ
ด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชนไดโ้ดยการคดัเลอืก วางแผนและประเมนิโครงการอย่าง
ระมดัระวงั 
 
ในหวัขอ้น้ี เจา้หน้าทีส่โมสรสามารถก าหนดเป้าหมายส าหรบัโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ โปรแกรมเยาวชน และการเขา้รว่มของ
เยาวชน 
 
เป้าหมายและความก้าวหน้า 
ผูน้ าสโมสรในปัจจบุนั อนาคตและเพิง่ผ่านพน้สามารถคลิก้ “Edit” (แกไ้ข) เพื่อก าหนดเป้าหมายและความส าเรจ็ได ้สมาชกิทุก
คนสามารถคลิก้ “View” เพื่อดรูายละเอยีดของเป้าหมายได ้
 
เป้าหมายของประกาศเกียรติคณุของประธานโรตารีสากล (2016-17 Presidential Citation Goals) 

 
ก าหนดและแก้ไขเป้าหมาย 
รายละเอียด 

ข้อมลู* 
2015-2016 

เป้าหมาย 
2016-2017 

ข้อมลู ณ ปัจจบุนั 
2016-2017 

    
สมาชกิในสโมสรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นสมาชกิกลุ่มปฏบิตักิาร 
โรตาร ีหรอืไม?่ (Does at least one club member belong to a 
Rotarian Action Group?) 

         
 

       

    

สมาชกิอย่างน้อยหนึ่งคนเขา้ประชุมการสมัมนาการจดัการทุน
สนบัสนุนหรอืไม่? (Did at least one club member attend a grant 
management seminar?) 

         
 

       

    



สโมสรท าโครงการทีม่สีว่นร่วมของพารท์เนอรท์ีใ่หค้วามร่วมมอืหรอื
หน่วยราชการไหม? (Did you do a project involving a corporate or 
government partner?) 

         
 

       

    
สโมสรท าโครงการทีม่สีโมสรอื่นๆในภูมภิาคอย่างน้อย 5 สโมสรเป็น
หุน้สว่นหรอืไม่? (Did you do a project in partnership with at least 
five other clubs in your region?) 

         
 

       

    
สมาชกิอย่างน้อยหนึ่งคนแป็นพีเ่ลีย้งโรทาแรคทเ์ตอร ์หรอือนิเทอร์
แรคทเ์ตอร ์หรอืไม?่ (Did at least one club member mentor a 
Rotaractor or Interactor?) 

         
 

       

    
สโมสรท าโครงการกบัผูร้่วมโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของโรตารี
ไหม? (Did you do a project with a Rotary service partner?) 

         
 

       
    
สโมสรใหโ้รทาแรคทเ์ตอร ์หรอือนิเทอรแ์รคทเ์ตอรม์สีว่นร่วมใน
โครงการหรอืกจิกรรมของสโมสร หรอืไม?่ (Did you involve 
Rotaractors or Interactors with a club project or event?) 

         
 

       

    
สโมสรจดักจิกรรมในชมุชนในการฉลองครบรอบ 100 ปีมลูนิธ ิ
โรตาร ีหรอืไม?่ (Did you hold a community event celebrating the 
Rotary Foundation Centennial?) 

         
 

       

    
สโมสรใหส้ือ่ทอ้งถิน่ร่วมในกจิกรรม โครงการ หรอืการหาทุนของ
สโมสร หรอืไม่? (Did you involve local media in an event, project, 
or fundraiser?) 

         
 

       

 
หมายเหต ุ
* ไมต่อ้งกรอกขอ้มลู ระบบจะขึน้ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
 
 
โครงการและกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ (Service Projects and Activities) 

 
ก าหนดและแก้ไขเป้าหมาย 
รายละเอียด 

ข้อมลู* 
2015-2016 

ข้อมลู ณ ปัจจบุนั 
2016-2017 

   
จ านวนโครงการ และ/หรอื กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ (Number of service 
projects and/or activities) 

        
 

   
จ านวนโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็  
(ตวัเลขจะปรากฏโดยอตัโนมตัถิา้ระบุว่าโครงการส าเรจ็แลว้)  

 

      
 

 
ช่ือโครงการ (ไม่เกนิ 50 ตวัอกัษร) 

      

 



สรปุ (ไม่เกนิ 100 ตวัอกัษร) 
      

 
ทรพัยากรท่ีคาดหวงั 
ชัว่โมงการท างานทัง้หมดของอาสาสมคัร จ านวนอาสาสมคัร เงนิสดทีไ่ดร้บับรจิาค (เหรยีญสหรฐั) 

      
 

      
 

      
  

การบริจาคส่ิงของ 
ประเภท ปรมิาณ รวมมลูค่า (เหรยีญสหรฐั) 

      
 

      
 

      
  

ทรพัยากรท่ีหาได้จริง 
ชัว่โมงการท างานทัง้หมดของอาสาสมคัร จ านวนอาสาสมคัร เงนิสดทีไ่ดร้บับรจิาค (เหรยีญสหรฐั) 

      
 

      
 

      
  

การบริจาคส่ิงของ 
ประเภท ปรมิาณ รวมมลูค่า (เหรยีญสหรฐั) 

      
 

      
 

      
 

 
สภาพการณ์ของโครงการ 
หมายเหตุ: ตอ้งม ี“ทรพัยากรทีห่าไดจ้รงิ” อยา่งน้อยหนึ่งขอ้ก่อนทีจ่ะระบุไดว้่าโครงการ “Achieved” ประสบความส าเรจ็ 

 ประสบความส าเรจ็แลว้ 
 
ประเภทโครงการ 

 ชุมชน 
 ระหว่างประเทศ 
 อาชพี 
 ชนรุ่นใหม ่
 หาทุน 
 โปลโิอ 
 เรื่องทีเ่น้นความส าคญั (เลอืกหนึ่งขอ้) 

  สนัตภิาพและการป้องกนั/การแกไ้ขขด้ขดัแยง้ 
  การป้องกนัและการรกัษาโรค 
  น ้าและการสขุาภบิาล 
  สขุอนามยัของแม่และเดก็ 
  การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 
  การพฒันาเศรษฐกจิและชมุชน 

ผูร้ว่มโครงการ 
 อนิเทอรแ์รคท ์
 โรทาแรคท ์
 กลุ่มปฏบิตักิารโรแทเรยีน 
 สโมสรโรตาร ี
 กลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตาร ี
 ภาคโรตาร ี
 กลุ่มมติรภาพโรตาร ี
 อื่นๆ       

 
ทุน 

 มลูนิธขิองสโมสร/สมาชกิสโมสร 
 ทุนภาพลกัษณ์สาธารณะ 
 ทุนสนบัสนุนของโรตาร ีหมายเลข        

 
 
 



สโมสรส าหรบัผูน้ าเยาวชน (Clubs for Young Leaders) 
 
ก าหนดและแก้ไขเป้าหมาย 
รายละเอียด 

สมาชิก* 
2015-2016 

เป้าหมาย 
2016-2017 

สมาชิก ณ ปัจจบุนั 
2016-2017 

    
จ านวนสโมสรโรทาแรคท ์(Number of Rotaract Clubs)          

 

           
จ านวนสโมสรอนิเทอรแ์รคท ์(Number of Interact Clubs)          

 

        
หมายเหต ุ

* ไมต่อ้งกรอกขอ้มลู ระบบจะขึน้ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
 
 
ผูร่้วมโปรแกรมเยาวชน (Youth Program Participants) 

 
ก าหนดและแก้ไขเป้าหมาย 
รายละเอียด 

ข้อมลู* 
2015-2016 

เป้าหมาย 
2016-2017 

ข้อมลู ณ ปัจจบุนั 
2016-2017 

    
จ านวนนกัเรยีนแลกเปลีย่นทีเ่ขา้มา  
(Number of inbound Youth Exchange students) 

         
 

       
    

จ านวนนกัเรยีนแลกเปลีย่นทีอ่อกไป  
(Number of Outbound Youth Exchange students) 

         
 

       
    

จ านวนผูร้่วมโปรแกรมไรลา (Number of RYLA participants)          
 

       
 

การบริจาคให้มูลนิธิ (Foundation Giving)  
สโมสรของท่านสามารถท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้แก่ชวีติความเป็นอยูข่องผูค้นทัว่โลกไดโ้ดยการมสีว่นรว่มและสนบัสนุน
มลูนิธโิรตาร ีการบรจิาคใหม้ลูนธิจิะท าใหโ้รแทเรยีนสามารถด าเนินโครงการเพื่อเพื่อนมนุษยแ์ละการศกึษา หวัขอ้น้ีช่วยให้
สโมสรสามารถตดิตามและวเิคราะหก์ารบรจิาคใหม้ลูนิธไิด ้
 
เป้าหมายและความก้าวหน้า 
ผูน้ าสโมสรในปัจจบุนั อนาคตและเพิง่ผ่านพน้สามารถคลิก้ “Edit” (แกไ้ข) เพื่อก าหนดเป้าหมายและความส าเรจ็ได ้สมาชกิทุก
คนสามารถคลิก้ “View” เพื่อดรูายละเอยีดของเป้าหมายได ้
 
กองทุนประจ าปี (เหรียญสหรฐั) [Annual Fund (USD)] 

 
จ านวน* 

2015-2016 
เป้าหมาย 
2016-2017 

จ านวน ณ ปัจจบุนั* 
2016-2017* 

             

 

รายละเอียด 
จ านวน* 

2015-2016 
เป้าหมาย 
2016-2017 

จ านวน 5 ปีสงูสดุ* 

    
กองทุนประจ าปี (Annual Fund)          

 

  
 



กองทุนโปลิโอพลสั (PolioPlus Fund) 
 
ก าหนดและแก้ไขเป้าหมาย 
รายละเอียด 

จ านวน* 
2015-2016 

เป้าหมาย 
2016-2017 

จ านวน ณ ปัจจบุนั* 
2016-2017 

    
กองทุนโปลโิอพลสั (เหรยีญสหรฐั) [PolioPlus Fund (USD)]          

 

  
 
การบริจาครายใหญ่และกองทุนถาวร (Major Gifts and Endowment Fund)  

 
ก าหนดและแก้ไขเป้าหมาย 
รายละเอียด 

จ านวน* 
2015-2016 

เป้าหมาย 
2016-2017 

จ านวนถึงปัจจบุนั 

    
การบรจิาครายใหญ่ (Major Gifts)          

 

           
ชมรมผูบ้รจิาคจากกองมรดก (Bequest Society)          

 

           
เบเนแฟคเตอร ์(Benefactors)          

 

       
 
หมายเหต ุ
* ไมต่อ้งกรอกขอ้มลู ระบบจะขึน้ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
 


