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โรตารมีพีื�นฐานมาจากความสมัพนัธ ์ เมื�อครั �งที�ทา่นพอล แฮรสิ มาเมอืงชคิาโกในฐานะทนายความหนุ่มนั �น 
ท่านไดก่้อตั �งโรตารขีึ�นดว้ยเหตุผลจงูใจประการหนึ�งเพื�อช่วยใหท้่านสามารถตดิต่อกบัคนอื�นๆ ในเมอืงใหม่
แห่งหนึ�งนี�ได ้  กว่าศตวรรษต่อมา เราสามารถใชว้ถิทีางต่างๆ มากมายสุดคณานบัที�จะสรา้งมติรภาพและ
เครอืขา่ยต่างๆ ซึ�งสว่นใหญ่นั �น ท่านพอล แฮรสิ เองกไ็มเ่คยคดิฝันมาก่อน  จวบจนปัจจุบนั ความสามารถ
ขององคก์รโรตารใีนการเชื�อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งพวกเราเองกย็งัคงเป็นเอกลกัษณ์พเิศษที�ไมเ่หมอืน
ใครและไมม่ใีครเทยีบได้

ดว้ยพนัธกจิและโครงสรา้งที�เดน่ชดั โรตารสีากลใหว้ถิทีางในการเชื�อมโยงความสมัพนัธก์บัชมุชนและเครอื-
ขา่ยต่างๆ ไดอ้ยา่งมอือาชพี รวมทั �งสรา้งความสมัพนัธอ์นัยนืยงและมั �นคงไดอ้กีดว้ย  สมาชกิภาพของเราก็
เชื�อมโยงพวกเรากบัชุมชนโลกไดด้ว้ยโครงการและโปรแกรมต่างๆ มากมายนบัไมถ่ว้น อนัไดแ้ก่ความเป็น
ผูนํ้าของเราในการขจดัโรคโปลโิอ รวมทั �งงานที�ทาํรว่มกนัและผา่นองคก์ารสหประชาชาต ิ การบรกิารเชื�อม
โยงพวกเรากบัผูค้นที�ร่วมแบ่งปันคุณค่าของเราซึ�งเป็นผูท้ี�ลงมอืปฏบิตักิารเพื�อใหโ้ลกดขีึ�นกว่าเดมิ  การ
บรกิารนั �นกย็่อมเชื�อมโยงพวกเรากบัผูค้นทั �งหลายที�ไม่เคยพบปะมาก่อน  ซึ�งเขาเหล่านั �นกเ็ป็นเหมอืนกนั
กบัเราไดม้ากกว่าที�คาดคดิและการบรกิารนั �นๆ กย็งัเชื�อมโยงกบัผูค้นที�ตอ้งการความช่วยเหลอืจากเราให้
เปลี�ยนแปลงชวีติในชมุชนต่างๆ ทั �วโลกได้

เมื�อศตวรรษใหมเ่ริ�มตน้ขึ�น เรากาํลงัสรา้งอนาคตของโรตาร ี ในปี ค.ศ.2562-2563 โรตารจีะใชแ้ผนกลยทุธ์
ใหมต่อบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงใหม่ๆ  ของสภานิตบิญัญตั ิและปฏบิตังิานในจดุเน้นดา้นต่างๆ ที�ปรบัใหม่
ใหม้พีลงัไดม้ากขึ�น แต่ทวา่งานที�แทจ้รงิในการสรา้งอนาคตของโรตารนีั �น ขึ�นอยูก่บัสโมสรต่างๆ ในองคก์ร
ของเราซึ�งตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความเป็นจรงิที�กาํลงัเปลี�ยนแปลงไปในปัจจบุนัใหม้ากที�สดุ

ในขณะที�สโมสรยงัคงเป็นแกนสาํคญัของประสบการณ์โรตาร ีเราเองในปัจจบุนักส็ามารถตดัสนิใจอยา่งสรา้ง
สรรคแ์ละยดืหยุ่นไดม้ากขึ�นว่าอะไรที�สโมสรอาจจะเป็น จะประชุมกนัอย่างไร และแมแ้ต่จะพจิารณาอะไร
บา้งในการประชมุโรตาร ีเราจงึจาํเป็นตอ้งจดัระเบยีบ มกีลยทุธ ์และใชว้ธิกีารใหม่ๆ  ใหเ้ขา้ถงึสมาชกิภาพที�
หล่อหลอมการเชื�อมโยงกบัชุมชนใหก้วา้งขวางและลกึซื�งไดม้ากขึ�น  รวมทั �งจดัรูปแบบสโมสรใหม่ๆ เพื�อ
ดงึดดูสมาชกิใหม้สีว่นรว่มและมคีวามหลากหลายมากขึ�น

แน่นอนที�สดุโรตารเีป็นครอบครวั   แมก้ระนั �น บ่อยครั �งที�โครงสรา้งของสมาชกิภาพหรอืความตอ้งการของ
ผูนํ้าดเูหมอืนจะวางโรตารไีวไ้กลเกนิเอื�อมสาํหรบันกัวชิาชพีหนุ่มสาวในปัจจบุนั  แทนที�จะแขง่ขนักนั โรตารี
สามารถและควรจะเป็นประสบการณ์ที�เตมิเตม็ความสมบรูณ์ของครอบครวัได ้ เมื�อสโมสรโรตารอีบอุ่น เป็น
สถานที�ที�ตอ้นรบัขบัสู ้เป็นที�ซึ�งมกีารบรกิารและครอบครวัไปดว้ยกนัไดอ้ยา่งด ีเรากย็อ่มใหโ้อกาสนกัวชิา-
ชพีหนุ่มสาวทั �งหลายซึ�งเน้นความเป็นครอบครวัเหลา่นั �นยอมรบักบัการบรกิารของโรตารแีละการมสีว่นรว่ม
ทางสงัคมอนัเป็นรูปแบบทางบวกได ้และเมื�อใดที�เราทําใหค้วามคาดหมายในตําแหน่งหน้าที�ที�ปฏบิตัเิป็น
จรงิ และสามารถจดัการไดด้สีาํหรบันักวชิาชพีทั �งหลายที�ไม่ว่างนักได ้เรากย็่อมจะพฒันาทกัษะและเครอื-
ขา่ยต่างๆ ของชนรุน่ใหมข่องโรแทเรยีนทั �งหลาย ซึ�งจะกลายมาเป็นผูนํ้าโรตารตี่อไปได้

ในปี ค.ศ.2562-2563 นี� จะเป็นปีที�ทา้ทายของเราในการทําใหว้ถิทีางอนัหลากหลายที�โรตารเีชื �อมสมัพนัธ์
โลกแขง็แกรง่ยิ�งขึ�นโดยสรา้งความสมัพนัธใ์หผู้ค้นทั �งหลายที�มคีวามสามารถพเิศษ มนํี�าใจ มจีติเมตตา เขา้
มารว่มกนัปฏบิตังิานอนัมคีวามหมายยิ�งดว้ยการบรกิารของโรตารี

มารค์ แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารสีากล ปี ค.ศ.2562-2563

โรตารี
เชื่อมสมัพนัธ์
โลก

คตพิจนแ์ละการประกาศเกียรตคิณุ
ของประธานโรตารสีากล

มารค์ แดเนียล
มาโลนีย์
ประธานโรตารสีากล
ปี 2562-63ดว้ยการร่วมมอืกนั เราย่อมจะเหน็โลกใบหนึ�งซึ�งผูค้นมารวมกนั 

และลงมอืปฏบิตัเิพื�อสรา้งสรรคก์ารเปลี�ยนแปลงที�ยนืยาวระหวา่ง
กนัในโลก ในชมุชนและในตวัของเราเอง

วิสยัทศันข์องโรตารี



การประกาศเกียรติคณุของโรตารีนี�จะยกย่องสโมสรโรตารทีี�สนับสนุนแผน
กลยทุธห์ลกั โดยการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ นั �นโดยสมบรูณ์แลว้ ซึ�งสโมสรต่างๆ 
มเีวลาตลอดปีที�จะบรรลุเป้าหมายของการประกาศเกยีรตคิณุดงักลา่ว

โรตารสีามารถรบัรองผลงานสโมสรของท่านโดยอตัโนมตัไิดม้ากมาย ตราบเท่า
ที�ท่านใหข้อ้มลูของสมาชกิและสโมสรที�เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอใน My Rotary การ
ที�จะมคีณุสมบตัไิดร้บัประกาศเกยีรตคิณุของโรตาร ีสโมสรจาํเป็นตอ้งเริ�มตน้ตั �ง
แต่ตน้ปีโรตารทีี�จะเป็นสโมสรกระตอืรอืรน้ มสีถานภาพด ีและคงสภาพเช่นนั �น
ไดต้ลอดปี  ผลสาํเรจ็จะเปรยีบเทยีบกบัจํานวนสมาชกิตั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 
2562 และหลงัจากนับจํานวนสมาชกิสุดทา้ยในวนัที� 1 กรกฎาคม 2563 แลว้ 
โดยจะไดร้บัการยกยอ่งในวนัที� 15 สงิหาคม 2563

เชื�อมโยงผูค้น

บรรลุ 5 เป้าหมายเป็นอยา่งน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี�:
 แต่งตั �งคณะกรรมการสมาชกิภาพที�มคีวามกระตอืรอืร้นซึ�งประกอบด้วย

สมาชกิไมน้่อยกวา่ 5 คนและรายงานชื�อประธานกรรมการต่อโรตารสีากล
 ไดส้มาชกิสทุธ ิ1 คน
 คงไวห้รอืพฒันาการรกัษาสมาชกิปัจจบุนัและสมาชกิใหมข่องสโมสรไดโ้ดย

 พฒันาการรกัษาสมาชกิของสโมสรได ้1%  หรอื
 ยงัคงรกัษาสมาชกิสโมสรของท่านไดเ้ช่นเดมิ หากเคยรกัษาสมาชกิได้

ถงึ 90% หรอืมากกวา่ในปี 2561-62
 ไดส้มาชกิสภุาพสตรหีรอืสมาชกิอายนุ้อยกวา่ 40 ปี สทุธ ิ1 คน
 ศกึษาเกี�ยวกบัอาชพีสมาชกิในสโมสรของท่าน และจดัสมาชกิภาพใหร้วม

ธรุกจิและวชิาชพีที�มใีนชมุชนของทา่นดว้ย
 อุปถมัภห์รอืรว่มอุปถมัภส์โมสรใหมห่รอืกลุม่ชมุชนโรตาร ี(RCC) ใหม่
 อุปถมัภห์รอืรว่มอุปถมัภส์โมสรอนิเทอรแ์รคทห์รอืโรทาแรคท์
 เป็นเจ้าภาพงานกิจกรรมสําหรบัศษิย์เก่าโรตาร ีและเน้นโอกาสการเป็น

เครอืขา่ยของโรตารี
 สนบัสนุนนกัเรยีนเยาวชนแลกเปลี�ยน (YE) หรอืผูเ้ขา้ประชมุไรลา (RYLA)

ปฏิบตักิาร

บรรลุ 5 เป้าหมายเป็นอยา่งน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี�:
 แต่งตั �งคณะกรรมการมูลนิธสิโมสรที�มคีวามกระตอืรอืรน้ซึ�งประกอบด้วย

สมาชกิไมน้่อยกวา่ 5 คน และรายงานชื�อประธานกรรมการต่อโรตารสีากล
 เพิ�มจาํนวนสมาชกิที�มสีว่นรว่มในโครงการบาํเพญ็ประโยชน์
 บรจิาคอยา่งน้อย 100 เหรยีญต่อหวัใหแ้ก่กองทนุประจาํปีของมลูนิธโิรตารี
 จดังานกจิกรรมหาทุนหรอืเพิ�มความตระหนกัในงานของโรตารเีกี�ยวกบัการ

ขจดัโรคโปลโิอ
 ดาํเนินโครงการบรกิารชุมชนหรอืบรกิารระหวา่งประเทศที�เกี�ยวกบั 1 ใน 6 

ดา้นของจดุเน้นในโรตาร ี(Rotary’s 6 Areas of Focus)
 นําเสนอโครงการที�ประสบความสาํเรจ็ พรอ้มรายละเอยีดเกี�ยวกบักจิกรรม 

ชั �วโมงของการอาสาสมคัร และเงนิทนุที�จดัสรรไดท้ี� Rotary.org
 ทําต่อเนื�องหรอืสรา้งสรรคผ์ูร้่วมบําเพญ็ประโยชน์กบับรษิทั องคก์รภาครฐั

และเอกชน และปฏบิตังิานโครงการรว่มกนั
 ใชแ้นวทางเสนอแนะเกี�ยวกบัแบรนด์ของโรตาร ีแบบอย่างเอกสาร วสัดุ-

อุปกรณ์การรณรงคใ์หเ้ป็นคนพดูจรงิทาํจรงิ (People of Action Campaign) 
และทรพัยากรที�เกี�ยวขอ้ง

 จดัใหส้มาชกิสโมสรพูดคุยกบัสื�อเพื�อบอกเล่าเกี�ยวกบัเรื�องราวของสโมสร
และโรตารี

การประกาศเกยีรตคิณุของโรตารปีี 2562-2563
สาํหรบัสโมสรโรตารี

การประกาศเกียรติคุณของโรตารีสําหรบัสโมสรโรทาแรคท์จะยกย่อง
สโมสรที�สนับสนุนแผนกลยุทธห์ลกัโดยเสรจ็สิ�นกจิกรรมต่างๆ นั �นโดยสมบูรณ์
แลว้ ซึ�งสโมสรต่างๆ มเีวลาตลอดปีที�จะบรรลุเป้าหมายของการประกาศเกยีรต-ิ
คณุดงักลา่ว

การที�จะมคีุณสมบตัิได้รบัประกาศเกียรติคุณของโรตาร ี สโมสรโรทาแรคท์
จําเป็นตอ้งไดร้บัการรบัรองจากโรตารสีากล และลงนามโดยผูว้่าการภาคก่อน
วันที� 1 กรกฎาคม 2562  สโมสรต่างๆ จะรายงานผลสําเร็จต่างๆ โดยส่ง
แบบฟอรม์การเสนอภายในวนัที� 15 สงิหาคม 2563

เชื�อมโยงผูค้น

บรรลุ 3 เป้าหมายเป็นอยา่งน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี�:
 ไดส้มาชกิสทุธ ิ1 คน
 มสีมาชกิอย่างน้อย 50% เพิ�มทกัษะและความสนใจในขอ้มูลส่วนตวัของ

สมาชกิใน My Rotary
 สรา้งสรรคห์รอืรกัษาความสมัพนัธข์องสโมสรคูม่ติร
 เป็นเจ้าภาพกจิกรรมหรอืงานในระหว่างสปัดาห์โรทาแรคท์โลก (วนัครบ

รอบปีของโรทาแรคท)์ โดยเชญิสื�อมวลชนและบอกกล่าวเรื�องราวเกี�ยวกบั
สโมสรและโรตารี

 เขา้ร่วมในงานการเป็นเครอืข่ายหรอืกจิกรรมทางสงัคมกบัสโมสรโรตารี
อุปถมัภ์

ปฏิบตักิาร

บรรลุ 3 เป้าหมายเป็นอยา่งน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี�:
 ประสบความสําเรจ็ในการบรจิาคเพื�อโครงการโปลโิอพลสั โดยเฉลี�ย 25 

เหรยีญต่อสมาชกิ 1 คน
 จดักจิกรรมหาทุน หรอืเพื�อเพิ�มพนูความตระหนกัในงานของโรตารเีกี�ยวกบั

การขจดัโรคโปลโิอ
 เป็นเพื�อนผูร้่วมโครงการบรกิารชุมชนหรอืบรกิารระหว่างประเทศ 1 ใน 6 

ดา้นของจุดเน้นในโรตาร ี(Rotary’s 6 Areas of Focus) กบัสโมสรโรตารี
อุปถมัภ์

 นําเสนอโครงการที�ประสบความสาํเรจ็ พรอ้มรายละเอยีดเกี�ยวกบักจิกรรม 
ชั �วโมงของการอาสาสมคัร และเงนิทนุที�จดัสรรไดท้ี� Rotary.org

 ใชแ้นวทางเสนอแนะเกี�ยวกบัแบรนด์ของโรตาร ีแบบอย่างเอกสาร วสัดุ-
อุปกรณ์การรณรงคใ์หเ้ป็นคนพดูจรงิทาํจรงิ (People of Action Campaign) 
และทรพัยากรที�เกี�ยวขอ้ง

การประกาศเกยีรตคิณุของโรตารปีี 2562-2563
สาํหรบัสโมสรโรทาแรคท์

การประกาศเกียรติคณุของโรตารีสาํหรบัสโมสรอินเทอรแ์รคท์จะยกย่อง
สโมสรที�สนบัสนุนแผนกลยทุธห์ลกัในแต่ละดา้น โดยเสรจ็สิ�นกจิกรรมต่างๆ นั �น
โดยสมบูรณ์แล้ว ซึ�งสโมสรต่างๆ มเีวลาตลอดปีที�จะบรรลุเป้าหมายของการ
ประกาศเกยีรตคิณุดงักลา่ว

การที�จะมคีุณสมบตัไิดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณของโรตาร ี สโมสรอนิเทอร์-
แรคทจ์าํเป็นตอ้งไดร้บัการรบัรองจากโรตารสีากล และลงนามโดยผูว้่าการภาค
ก่อนวนัที� 1 กรกฎาคม 2562  นอกจากนี� ก่อนวนัที� 1 กรกฎาคม ที�ปรกึษาซึ�ง
เป็นผูใ้หญ่ของสโมสรจําเป็นต้องเสนอชื�อและขอ้มูลในการตดิต่อมายงัโรตาร ี
เจา้หน้าที�ของสโมสรโรตารอุีปถมัภ์หรอืที�ปรกึษาสโมสรอนิเทอร์แรคท์จะต้อง
รายงานผลงานที�ประสบความสาํเรจ็ โดยสง่แบบฟอรม์การเสนอภายในวนัที� 15 
สงิหาคม 2563

เชื�อมโยงผูค้น

บรรลุ 2 เป้าหมายเป็นอยา่งน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี�:
 จดัการประชุมที�แนะนําสมาชกิเกี�ยวกบัโปรแกรมโรตารสีาํหรบัผูนํ้าเยาวชน 

เช่น ไรลา (RYLA) และการแลกเปลี�ยนเยาวชนโรตาร ี(Rotary Youth 
Exchange)

 รว่มมอืกบัสโมสรโรตารอุีปถมัภห์รอืที�ปรกึษาในการพฒันาและมสีว่นรว่มใน
วนังานอาชพีหรอืกจิกรรมการเป็นพี�เลี�ยง

 มสี่วนร่วมกบัสโมสรโรตารอุีปถมัภ์หรอืที�ปรกึษาเพื�อตดิต่ออนิเทอร์แรค-
เทอรท์ี�จะจบการศกึษากบัสโมสรโรทาแรคทใ์นมหาวทิยาลยัหรอืในชมุชน

 จดังานกจิกรรมในระหว่างสปัดาห์อนิเทอร์แรคท์โลก (วนัครบรอบปีของ
อนิเทอรแ์รคท)์ โดยเชญิสื�อมวลชนและบอกกล่าวเรื�องราวเกี�ยวกบัสโมสร
และโรตารี

ปฏิบตักิาร

บรรลุ 3 เป้าหมายเป็นอยา่งน้อยจากเป้าหมายต่างๆ ต่อไปนี�:
 วางแผนและดําเนินโครงการสาํหรบัวนับรกิารเยาวชนโลก (Global Youth 

Service Day)
 จดังานหาทุน หรอืเพื�อเพิ�มพนูความตระหนกัในงานของโรตารเีกี�ยวกบัการ

ขจดัโรคโปลโิอ
 เป็นเพื�อนผูร้่วมโครงการบรกิารชุมชนหรอืบรกิารระหว่างประเทศ 1 ใน 6 

ดา้นของจดุเน้นในโรตาร ี(Rotary’s 6 Areas of Focus) รว่มกบัสโมสรโรตารี
อุปถมัภห์รอืที�ปรกึษา

 ขอให้สโมสรอุปถมัภ์นําเสนอโครงการที�ประสบความสําเร็จ พร้อมราย-
ละเอยีดเกี�ยวกบักจิกรรม ชั �วโมงของการอาสาสมคัร และเงนิทุนที�จดัสรรได้
ที� Rotary.org

 ใชแ้นวทางเสนอแนะเกี�ยวกบัแบรนด์ของโรตาร ีแบบอย่างเอกสาร วสัดุ-
อุปกรณ์การรณรงคใ์หเ้ป็นคนพดูจรงิทาํจรงิ (People of Action Campaign) 
และทรพัยากรที�เกี�ยวขอ้ง

การประกาศเกยีรตคิณุของโรตารปีี 2562-2563
สาํหรบัสโมสรอินเทอรแ์รคท์

ในปีนี� สโมสรสามารถรบัประกาศเกียรติคุณดีเด่นของประธานโรตารี
สากล เมื�อไดร้บัประกาศเกยีรตคิณุของโรตารบีวกกบัผลงานที�สาํเรจ็เพิ�มเตมิ
อกี 1-3 เป้าหมาย

สาํหรบัสโมสรโรตารี

บรรลุเป้าหมายต่อไปนี�เพิ�มเติมเพื�อรบัประกาศเกยีรตคิุณดเีด่นระดบัเงนิ (1 
เป้าหมาย) ระดบัทอง (2 เป้าหมาย) และระดบัแพลทตนิมั (3 เป้าหมาย)
 เชื�อมสมัพนัธก์บัผูนํ้า ไดส้มาชกิสทุธ ิ5 คนหรอืมากกวา่
 เชื�อมสมัพนัธ์กบัครอบครวั จดัโครงการบําเพ็ญประโยชน์ที�มุ่งเน้น

ครอบครวั ซึ�งจะเชื�อมสมัพนัธ์ครอบครวัของสมาชิก ผู้ร่วมโปรแกรม
เยาวชนและอื�นๆ

 เชื�อมสมัพนัธ์ด้านวิชาชีพ รเิริ�มหรอืต่อเนื�องความเป็นผูนํ้า โปรแกรม
การพฒันาวชิาชพีหรอืการพฒันาตนเอง เพื�อเพิ�มพนูทกัษะของสมาชกิ

 เชื�อมสมัพนัธ์กบัชุมชน แสดงให้เหน็วธิกีารที�สมาชกิสโมสรของท่าน 
เป็นคนพดูจรงิทาํจรงิ (People of Action) โดยสง่เสรมิสโมสรและกจิกรรม
บาํเพญ็ประโยชน์ในสื�อทางสงัคมอยา่งน้อย 4 ครั �งต่อเดอืน

สาํหรบัสโมสรโรทาแรคท์

บรรลุเป้าหมายต่อไปนี�เพิ�มเติมเพื�อรบัประกาศเกยีรตคิุณดเีด่นระดบัเงนิ (1 
เป้าหมาย) ระดบัทอง (2 เป้าหมาย) และระดบัแพลทตนิมั (3 เป้าหมาย)
 เชื�อมสมัพนัธก์บัผูนํ้า ไดส้มาชกิสทุธ ิ5 คนหรอืมากกวา่
 เชื�อมสมัพนัธ์ในครอบครวั จดัโครงการบําเพ็ญประโยชน์ที�มุ่งเน้น

ครอบครัว ซึ�งจะสานสมัพันธ์ครอบครัวของสมาชิก ผู้ร่วมโปรแกรม
เยาวชนและอื�นๆ

 เชื�อมสมัพนัธ์ด้านวิชาชีพ รเิริ�มหรอืต่อเนื�องความเป็นผูนํ้า โปรแกรม
การพฒันาวชิาชพีหรอืพฒันาตนเองเพื�อเพิ�มพนูทกัษะของสมาชกิ

 เชื�อมสมัพนัธ์กบัชุมชน แสดงให้เหน็วธิกีารที�สมาชกิสโมสรของท่าน 
เป็นคนพูดจริงทําจริง (People of Action) โดยส่งเสริมสโมสรและ
กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ในสื�อทางสงัคมอยา่งน้อย 4 ครั �งต่อเดอืน

สาํหรบัสโมสรอินเทอรแ์รคท์

บรรลุเป้าหมายต่อไปนี�เพิ�มเติมเพื�อรบัประกาศเกยีรตคิุณดเีด่นระดบัเงนิ (1 
เป้าหมาย) ระดบัทอง (2 เป้าหมาย) และระดบัแพลทตนิมั (3 เป้าหมาย)
 เชื�อมสมัพนัธก์บัผูนํ้า รเิริ�มหรอืต่อเนื�องโปรแกรมการพฒันาความเป็นผู้

นําเพื�อสง่เสรมิทกัษะของสมาชกิ
 เชื�อมสมัพนัธ์กบัครอบครวั จดัโครงการบําเพ็ญประโยชน์ที�มุ่งเน้น

ครอบครวั ซึ�งจะเชื�อมสมัพนัธค์รอบครวัของสมาชกิและอื�นๆ
 เชื�อมสมัพนัธ์ในเชิงวิชาการ ทํางานกบัสโมสรโรตารอุีปถมัภ์หรอืที�

ปรกึษา เพื�อสาํรวจสโมสรโรตารใีนทอ้งถิ�นและโอกาสเรื�องทุนการศกึษา
อื�นๆ ที�อาจหาไดแ้ก่สมาชกิของสโมสร และนําเสนอโอกาสต่างๆ นั �นต่อ
สโมสร

 เชื�อมสมัพนัธก์บัชมุชน แสดงใหเ้หน็วธิกีารที�สมาชกิสโมสรของทา่นเป็น
คนพูดจรงิทําจรงิ (People of Action)  โดยส่งวดิโีอที�ส่งเสรมิสโมสรและ
กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ไปชงิรางวลัวดิโีอของอนิเทอร์แรคท์ประจําปี 
(Annual Interact Video Awards)

การประกาศเกยีรตคิณุดีเดน่
ของประธานโรตารสีากลปี 2562-2563


