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เพ่ือให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการได้รับประกาศเกียรติคุณโรตารีสากล สโมสรต้องมีสถานะของสโมสรท่ีดี – 
ชําระค่าบํารุงโรตารีสากลตามใบแจ้งหนี้เต็มจํานวนโดยไม่มียอดค้างชําระ  
การทวนสอบว่าสโมสรมีสถานะท่ีดีนั้น สามารถตรวจสอบยอดเงินคงค้างชําระได้ท่ี Club Administration > 
Club Finances ยอดค้างชําระต้องแสดงเป็น  US$ 0.00  
ใบแจ้งหนี้ถึงกําหนดชําระเงินทันทีท่ีสโมสรได้รับแจ้ง ในช่วงกลางเดือนมกราคม และ กลางเดือนกรกฎาคม  
 
ช่วงเริ่มปี 2563-2564 ผู้นําสโมสรโรตารีสามารถเข้าไปท่ี Rotary Club Central และเลือกกําหนดเป้าหมาย
อย่างน้อย 13 จาก 25 เป้าหมาย เพ่ือบรรลุผลตามเกณฑ์ประกาศเกียรติคุณโรตารีสากล  
สโมสรสามารถเลือกเป้าหมายที่คาดว่าจะบรรลุผลได้ สโมสรรายงานผลสําเร็จตามเป้าหมายได้โดยทํา
เครื่องหมายท่ี "Achieved" ใน Rotary Club Central 
 
วิธีการได้รับ Citation  

 เข้าไปท่ี www.rotary.org  >  My Rotary  >  Manage  >  Rotary Club Central 
 ทําความเข้าใจ ทบทวน 25 เป้าหมาย 
 เลือกอย่างน้อย 13 เป้าหมาย หรือมากกว่า 50% ของเป้าหมายท้ังหมด 
 ดําเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 รายงานความสําเร็จใน Rotary Club Central  

Rotary Club Central   >  Goal Center  >  เลือกปี 2020-2021  >  เลือก All เพ่ือดูเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 

 
ประกาศเกียรติคุณโรตารีสากล (Rotary Citation) 

 The Rotary Citation เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์เท่านั้น บันทึกข้อมูลผ่าน Rotary Club Central 
 สโมสรมีเวลาบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ตามปีปฏิทินของโรตารี (ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 

มิถุนายน 2564)  
 เพ่ือให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ สโมสรต้องทํางานอย่างต่อเนื่องตลอดปีโรตารี ชําระเงินค่าบํารุงตรงเวลา 
 ผู้ว่าการภาคติดตามการดําเนินงานของสโมสรให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ผ่าน My Rotary  
 เป้าหมายของประกาศเกียรติคุณโรตารีสากล (Rotary Citation) สําหรับสโมสรโรทาแรคท์ (Rotaract Club) 

และสโมสรอินเทอร์แรคท์ (Interact Club) สอดคล้องกับเป้าหมายของสโมสรโรตารี และเป้าหมายท้ังหมดถูก
กําหนดมาเพ่ือสร้างประสบการณ์แก่ผู้นํารุ่นใหม่  ประกาศเกียรติคุณโรตารีสากลสําหรับสโมสรโรทาแรคท์ และ
สโมสรอินเทอร์แรคท์ (Citations for Rotaract & Interact Clubs เป็นรูปแบบไฟล์ PDF) การเสนอชื่อสําหรับ
ประกาศเกียรติคุณนี้ ดําเนินการผ่านออนไลน์โดยนายกสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ 
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ลําดับ เป้าหมาย (Goals) คําอธิบาย (Description) 
1. Club Membership How many total members does your club want by the 

end of the Rotary year? 
 สมาชิกสโมสร สโมสรของท่านจะมีสมาชิกรวมท้ังหมดจํานวนก่ีรายภายในสิ้นปีโรตารี 

2. Service Participation   How many members will participate in club service 
activities during the Rotary year? 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน มีสมาชิกจํานวนก่ีรายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของสโมสร ใน
ระหว่างปีโรตารีนี้ 

3. New Member Sponsorship How many members will sponsor a new club member 
during the Rotary year? 

 การแนะนําสมาชิกใหม่ มีสมาชิกสโมสรจํานวนก่ีรายท่ีสามารถแนะนําสมาชิกใหม่ ในระหว่าง
ปีโรตารีนี้ 

4. 
 

Rotarian Action Group 
Participation 

How many club members will be members of at least one 
Rotarian Action Group (RAG) during the Rotary year? 

 การเข้าร่วมในกลุ่มปฏิบัติการโรแท
เรียน (RAG) 

มีสมาชิกจํานวนก่ีรายของสโมสรท่ีจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ปฏิบัติการโรแทเรียน (RAG) อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ในระหว่างปีโรตารีนี้ 

5. Leadership Development 
Participation 

How many members will participate in leadership 
development programs or activities during the Rotary year? 

 การเข้าร่วมการพัฒนาภาวะผู้นํา มีสมาชิกสโมสรจํานวนก่ีรายท่ีจะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาภาวะผู้นํา ในระหว่างปีโรตารีนี้ 

6. District Conference Attendance  How many members will attend district conference? 
 การเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของภาค มีสมาชิกสโมสรจํานวนก่ีรายท่ีจะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของภาค 

7. Rotary Fellowship Participation  How many club members will be members of a Rotary 
Fellowship during the Rotary year? 

 การเข้าร่วมกลุ่มมิตรภาพโรตารี มีสมาชิกสโมสรจํานวนก่ีรายท่ีจะเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพโรตารี ใน
ระหว่างปีโรตารีนี้ 

8. District Training Participation  How many of your club's committee chairs will attend the 
district training assembly? 

 การเข้าร่วมการฝึกอบรม
คณะกรรมการบริหารสโมสร (DTA) 

มีกรรมการบริหารของสโมสรของท่านก่ีรายท่ีจะเข้าร่วมการฝึกอบรม
คณะกรรมการบริหารสโมสร (DTA) 
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9. Annual Fund Contributions  How much money will be contributed to The Rotary 
Foundation Annual Fund by your club and its members 
during the Rotary year? You can select your local Rotary 
currency for setting your goal and viewing progress. 

 การบริจาคเข้ากองทุนประจําปี 
 

สโมสรของท่านและสมาชิกจะบริจาคเงินสมทบทุนเข้ากองทุนประจําปี
จํานวนเท่าไหร่ระหว่างปีโรตารีนี้ โดยสามารถเลือกสกุลเงินให้เป็นสกุล
เงินท้องถ่ิน และติดตามความก้าวหน้าของจํานวนเงินท่ีบริจาคได้ 

10. PolioPlus Fund Contributions  How much money will be contributed to The Rotary 
Foundation PolioPlus Fund by your club and its members 
during the Rotary year? You can select your local Rotary 
currency for setting your goal and viewing progress. 

 การบริจาคเข้ากองทุนโปลิโอพลัส 
 

สโมสรของท่านและสมาชิกจะบริจาคเงินสมทบทุนเข้ากองทุน
โปลิโอพลัสจํานวนเท่าไหร่ระหว่างปีโรตารีนี้  
สามารถ เลื อกส กุล เ งิน ให้ เป็ นส กุล เ งิน ท้อง ถ่ิน  และติดตาม
ความก้าวหน้าของจํานวนเงินท่ีบริจาคได้   

11. Major gifts  How many single outright donations of US$10,000 or more 
will be made by individuals associated with your club 
during the Rotary year? 

 การบริจาคเมเจอร์กิฟท์  
(US$ 10,000.-) 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสโมสรของท่านบริจาคเงินจํานวนต้ังแต่ 10,000 
ดอลลาร์สหรัฐข้ึนไป จํานวนก่ีราย ในระหว่างปีโรตารีนี้ 

12. Bequest Society members  
 

During the Rotary year, how many individuals or couples 
will inform The Rotary Foundation of their plans to leave 
US$10,000 or more to The Rotary Foundation through their 
estate? 

 สมาชิกท่ีบริจาครูปแบบพินัยกรรม ระหว่างปีโรตารีนี้ จะมีบุคคลหรือคู่สามีภรรยาจํานวนก่ีรายท่ีแสดง
เจตน์จํานงแก่มูลนิธิโรตารีสากล เก่ียวกับแผนการมอบมรดกแก่สโมสร
โรตารี ต้ังแต่ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐข้ึนไป 
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13. Benefactors  During the Rotary year, how many individuals or couples 
will inform The Rotary Foundation of their estate plans to 
include the Endowment Fund as a beneficiary or will make 
an outright gift of US$1,000 or more to the Endowment 
Fund? 

 เบเนแฟคเทอร์ 
 

ระหว่างปีโรตารีนี้ มีบุคคลหรือคู่สามีภรรยาจํานวนก่ีรายท่ีแสดงเจตน์
จํานงแก่มูลนิธิโรตารีสากล เก่ียวกับแผนการมอบให้กองทุนถาวร หรือ
การบริจาคโดยตรงเข้ากองทุนถาวร มีมูลค่าต้ังแต่ 10,000 ดอลลาร์
สหรัฐข้ึนไป 

14. Service Projects  How many service projects will your club complete during 
the Rotary year? To track and report project details, such 
as contributions and volunteer hours, select Service 
Activities in the main menu. 

 โครงการบริการชุมชน 
 

สโมสรของท่านดําเนินโครงการบริการชุมชนจํานวนก่ีโครงการภายใน
ปีโรตารีนี้  
ติดตามและรายงานผลของรายละเอียดโครงการ เช่น การบริจาคและ
จํานวนชั่วโมงอาสาสมัคร ท่ี Service Activities ในเมนูหลัก   

15. Rotaract clubs  
 

How many new and existing Rotaract clubs will your club 
sponsor during the Rotary year? 

 สโมสรโรทาแรคท์ สโมสรของท่านจะอุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์เดิมและก่อตั้งใหม่ 
จํานวนก่ีแห่ง ในระหว่างปีโรตารีนี้ 

16. Interact Clubs 
 

How many new and existing Interact clubs will your club 
sponsor during the Rotary year? 

 สโมสรอินเทอร์แรคท์ สโมสรของท่านจะอุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์เดิมและก่อตั้งใหม่ 
จํานวนก่ีแห่ง ในระหว่างปีโรตารีนี้ 

17. Inbound Youth Exchange 
Students  

How many Rotary Youth Exchange students will your club 
host during the Rotary year? 

 การอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปล่ียนรับเข้า สโมสรของท่านจะอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนรับเข้า จํานวนก่ีราย ใน
ระหว่างปีโรตารีนี้ 

18. Outbound Youth Exchange  
Students  

How many Rotary Youth Exchange students will your club 
sponsor during the Rotary year? 

 การอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปล่ียนออกไป
ต่างประเทศ 

สโมสรของท่านอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนออกไปต่างประเทศจํานวน
ก่ีราย ในระหว่างปีโรตารีนี้ 
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19. RYLA Participation  How many individuals will your club sponsor to participate 
in Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) events during 
the Rotary year? 

 การมีส่วนร่วมในโครงการเยาวชนผู้นํา 
(Rotary Youth Leadership 
Awards) 

สโมสรของท่านจะอุปถัมภ์เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชน
ผู้นํา (RYLA) จํานวนก่ีราย ในระหว่างปีโรตารีนี้ 

20. Strategic plan  Does your club have an up-to-date strategic plan? 
 แผนกลยุทธ์ของสโมสร สโมสรของท่านได้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ 

21. Online Presence  Does your club's online presence accurately reflect its 
current activities? 

 การนําเสนอผ่านส่ือออนไลน์ การนําเสนอเรื่องราวผ่านสื่อออนไลน์ของสโมสรของท่านนั้น สะท้อน
ถึงกิจกรรมปัจจุบันหรือไม่ 

22. Social activities  
 

How many social activities will your club hold outside of 
regular meetings during the Rotary year?  

 กิจกรรมทางสังคม สโมสรของท่านมีการจัดกิจกรรมทางสังคมนอกเหนือจากการประชุม
ตามปกติจํานวนก่ีครั้ง ในระหว่างปีโรตารีนี้ 

23. Update Website and Social 
Media  

During the Rotary year, how many times per month will 
your club's website or social media accounts be updated? 

 การปรับปรุงเว็บไซต์และส่ือสังคม
ออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน 

ในระหว่างปีโรตารี เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของสโมสรได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จํานวนก่ีครั้งต่อหนึ่งเดือน 

24. Media Stories about Club 
Projects  

How many media stories will cover your club's projects 
during the Rotary year? 

 การส่ือสารเรื่องราวเก่ียวกับโครงการ
ของสโมสรผ่านส่ือ 

สื่อสารเรื่องราวเก่ียวกับโครงการของสโมสรผ่านสื่อจํานวนก่ีเรื่อง ใน
ระหว่างปีโรตารีนี้ 

25. Use of official Rotary 
Promotional Materials  

Did your club use Rotary International's advertising and 
public service materials, such as broadcast videos, print 
ads, and other official materials available in the Brand 
Center, to promote Rotary in your community during the 
Rotary year? 

 การใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นทางการ
ของโรตารี 
 

สโมสรของท่านได้ใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ของโรตารีสากล เช่น VDO, 
สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทอ่ืนๆ ใน Brand Center เพ่ือประชาสัมพันธ์
โรตารีต่อชุมชนของท่านหรือไม่ ในระหว่างปีโรตารีนี้ 

 
 


