
 

 

แนวทางการยกย่องให้รางวัลแก่สมาชิก และสโมสร ภาค 3330 
ปี 2560-2561 

การส่งผลงานภาค 
วิธีการส่งผลงาน ส่งทางไปรษณีย์ 

1. ฝ่ายสมาชิกภาพ (ไม่ต้องส่งรายงาน) 
2. ฝ่ายมูลนิธิโรตารี (ไม่ต้องส่งรายงาน) 
3. ฝ่ายบริหารจัดการสโมสร (ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคเป็นผู้รายงาน และดู Rotary Citation) 
4. ฝ่ายโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ (ส่งรายงาน 3 เล่ม) 
5. ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะ (ส่งรายงานเป็นภาพสื่อถึงการท ากิจกรรมขนาด 12x18นิ้ว ใน

การประกวดภาพถ่ายกิจกรรม หรือ VDO Clip 30-60 sec.ท่ีได้ลงข่าวในเคเบ้ิลทีวีหรือโทรทัศน์ หรือ 
รายงานภาพและข่าวกิจกรรมทางหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นหรือส่วนกลาง รายงานกิจกรรมท่ีส าเร็จ
แล้วผ่าน Rotary Showcase หรือ Rotary Ideas ท่ีได้รับความร่วมมือแล้ว (ส่งรายงาน) 

สถานที่ส่ง ส่งไปท่ี 
           ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ภาค 3330 
          ศูนย์โรตารีประเทศไทย 75/82-83 ชั้น 32 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซอยวัฒนา ถนนอโศก เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 

วันสุดท้ายในการส่ง  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ใช้เกณฑ์วันท่ีประทับตราไปรษณีย์)  ส าหรับระดับ
ภาค และ วันที่ 31 มกราคม 2561 ส าหรับระดับประเทศ 

 
1. ฝ่ายสมาชิกภาพ 

ใช้ตัวเลขสมาชิก ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 เป็นตัวเริ่มต้น และใช้ตัวเลขสมาชิก ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2561 เป็นตัวเลขหลังสุด(30 เมษายน 2561ส าหรับระดับประเทศ)   ได้จ่ายค่าบ ารุงโรตารีสากลงวด 
วันท่ี 1 มกราคม 2561 เรียบร้อยภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 
1.   สโมสรท่ีสามารถเพิ่มสมาชิกต่อเนื่องตลอด 3 ปี เป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดในภาคอันดับ    1,2และ3(
นับตั้งแต่ปี2558-2559,2559-2560,2560-2561) 
2.   สโมสรท่ีมีสมาชิก 10 คนหรือต่ ากว่า สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 11-15คนได้รางวัลทุก สโมสร และถ้าเพิ่ม
ถึง 16-20คนจะได้รางวัลยอดเย่ียม 



 

3. สโมสรท่ีมีสมาชิก 11-15 คน สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 16-20คนได้รางวัลทุกสโมสร และถ้าเพิ่มถึง 21-
25คนจะได้รางวัลยอดเย่ียม 

4. สโมสรท่ีมีสมาชิก 16-20 คน สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 21-25คนได้รางวัลทุกสโมสร และถ้าเพิ่มถึง 26
คนขึ้นไปจะได้รางวัลยอดเย่ียม 

5. สโมสรท่ีมีสมาชิก 21-25คน สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 26คนขึ้นไป ได้รางวัลทุกสโมสร  
6. สโมสรท่ีสามารถเพิ่มสมาชิกสุทธิเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มากท่ีสุด (แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล) 
7. สโมสรท่ีรักษาสมาชิกภาพได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มสมาชิกสุทธิได้ 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  ได้

รางวัลทุกสโมสร 
8. สโมสรก่อตั้งใหม่ท่ีได้ใบชาร์เตอร์ภายในวันท่ี 28  กุมภาพันธ์ 2561 สโมสรพี่เลี้ยง และผู้แทนพิเศษ

ผู้ว่าการภาค ได้รางวัลทุกสโมสร 
9. ผู้แนะน าสมาชิกใหม่สุงสุดในภาคอันดับ 1,2และ3 
10.  สโมสรท่ีสมาชิกมีการแนะน าสมาชิกใหม่ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดในภาคอันดับ 1,2และ3 

 
2. ฝ่ายมูลนิธิโรตาร ี
         1. สโมสรท่ีสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนประจ าปี (ไม่เจาะจง)ยอดรวมสูงสุดได้มากสุด(แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 
1 รางวัล) 
        2. สโมสรท่ีสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนประจ าปี (ไม่เจาะจง) และมียอดเฉลี่ยต่อสมาชิกสูงสุด           
(แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล) 
        3. สโมสรท่ีสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนโปลิโอสูงสุด (แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล) 
        4. สโมสรท่ีสามารถบริจาคเงินเข้ามูลนิธิรวมทุกกองทุนสูงสดุ (แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล) 
        5. สโมสรท่ีสมาชิกทุกคนบริจาคอย่างน้อยคนละ 25 เหรียญสหรัฐ และ มียอดรวมบริจาคสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 
ได้รางวัลทุกสโมสร 
        6. สโมสรท่ีเป็นผู้บริจาครายใหม่ และ มียอดการบริจาคเฉล่ีย 100 เหรียญสหรัฐขึ้นไป 
ได้รางวัลทุกสโมสร 
        7. สโมสรท่ีสมาชิกทุกคนบริจาคคนละ 100 เหรียญสหรัฐขึ้นไป  ได้รางวัลทุกสโมสร 
         
 
 
 



 

3. ฝ่ายบริหารจัดการสโมสร 
        1. สโมสรท่ีด าเนินการได้ตามมาตรฐานของโรตารีได้ดีท่ีสุด (แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 3 รางวัล อันดับ 1,2และ3) 
โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้ 
               ก.สโมสรท่ีมีธรรมนูญสโมสรตามธรรมนูญฉบับใหม่ของโรตารี และมีข้อบังคับสโมสรฉบับใหม่   
เป็นปัจจุบันในปีท่ีผ่านมาหรือในปีนี้ และได้น าเสนอแก่ ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ตอนเย่ียมสโมสรอย่างเป็น
ทางการ 
               ข.สโมสรท่ีมีแผนกลยุทธ์ 3 ปีเป็นปัจจุบันและมีแผนปฏิบัติการประจ าปี และได้น าเสนอแก่ ผวภ.นพ.
พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ตอนเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ 
               ค.สโมสรมีสมุดบัญชีสโมสรอย่างน้อย 2 เล่มคือบัญชีบริหารสโมสรและบัญชีกิจกรรมสโมสร โดยมี
ผู้มีอ านาจลงนามเป็นสมาชิกสโมสรอย่างน้อย 2 คนและต้องลงนามพร้อมกัน 2 คน  หรือ 2 ใน 3 และได้
น าเสนอแก่ ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ตอนเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ 
               ง.มีการประชุมสโมสร ประชุมกิจกรรมสโมสร ประชุมกรรมการบริหารสโมสร และประชุมใหญ่
สโมสรก่อน 31 ธันวาคม 2560 และสามารถสรรหานายกรับเลือกท่ีจะท าหน้าท่ีนายกในปี 2562 -2563 ผ่านการ
รายงานของผชภ.ที่ดูแลอยู่         
              จ.มีกิจกรรมมิตรภาพและมีการสื่อสารภายในสโมสร   และได้น าเสนอแก่ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ 
ตอนเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ  หรือผ่านการรายงานของ ผชภ.ที่ดูแลอยู่         
              ฉ.ได้จ่ายค่าบ ารุงภาคปี 2560-2561 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 256 0 ได้จ่ายค่าบ ารุงโรตารีสากลงวด 
วันท่ี 1 มกราคม 2561เรียบร้อยภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561        
      2. สโมสรท่ีสมาชิกลงทะเบียนใน My Rotary ได้ครบถ้วนทุกคน  และมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน สามารถลง
ข้อมูลใน Rotary Club Central ได้ดี( ผชภ. รายงาน) ได้รางวัลทุกสโมสร 
        3. มีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมภาคประจ าปี 2560-2561(DTA 2017-2018)สูงสุด (แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 1 
รางวัล สโมสรในจังหวัดท่ีจัดงานไม่นับ) 
       4. มีสมาชิก ลงทะเบียนออนไลน์ (ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561) เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ าปี 2560-
2561 (DC 2017-2018) สูงสุด (แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล สโมสรในจังหวัดท่ีจัดงานไม่นับ)  
       5. สโมสรท่ีมีสมาชิกท่ีใม่ใช่สภาผู้ว่าการภาคอย่างน้อย 1 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากล ท่ี
เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนนาดา (ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561) ได้รางวัลทุกสโมสร 
 
 
 



 

4. ฝ่ายโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 
       1. สโมสรท่ีสามารถท าโครงการเกี่ยวกับการบริการด้านอาชีพ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากโครงการนั้น
ด าเนินการโดยสมาชิกท่ีมีอาชีพดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง) ได้ดีที่สุด (แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล) 
       2. สโมสรท่ีสามารถท าโครงการท่ีมีความยั่งยืนและมีคุณค่า (ตามแนวทางการท ากิจกรรมของGlobal 
Grants) ได้ดีที่สุด (แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 1 รางวัล)) 
       3. สโมสรท่ีก่อตั้ง RCC ได้ส าเร็จภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รางวัลทุกสโมสร 
       4. สโมสรท่ีก่อตั้ง Rotaract ได้ส าเร็จภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รางวัลทุกสโมสร 
       5. สโมสรท่ีก่อตั้ง Interact ได้ส าเร็จภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รางวัลทุกสโมสร 
       6. สโมสรท่ีท ากิจกรรมท่ีครบถ้วน ผสมผสานบริการท้ัง 5 แนวทางในกิจกรรมเดียว และมีความร่วมมือจาก
ต่างสโมสร หรือ  RCC, Rotaract, Interact, YE ศิษย์เก่าโรตารี หรือองค์กรอ่ืนๆ ได้ดีที่สุด  
(แบ่ง 5 กลุ่มๆละ 3 รางวัล อันดับ 1,2 และ3) 
 
5. ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะ 
     1. สโมสรท่ีท าโครงการท่ีเป็นเอกลักษณ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะได้ดีท่ีสุดในภาค อันดับ 1,2 
และ3 
     2. สโมสรท่ีมีการประชาสัมพันธ์ VDO Clip 30-60 sec.ท่ีได้ลงข่าวในเคเบ้ิลทีวีหรือโทรทัศน์ หรือ รายงาน
ภาพและข่าวกิจกรรมทางหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นหรือส่วนกลาง รายงานกิจกรรมท่ีส าเร็จแล้วผ่าน  Rotary 
Showcase หรือ Rotary Ideas ท่ีได้รับความร่วมมือแล้ว มีการเผยแพร่ภาพลักษณ์สาธารณะได้ดีท่ีสุดในภาค 
อันดับ 1,2 และ3 
     3. สโมสรท่ีรณรงค์ให้สมาชิก ร่วมกับ RCC, Rotaract , Interact, YE ศิษย์เก่าโรตารี หรือองค์กรอื่นๆร่วม
ปลูกต้นไม้คนละ 2 ต้น ตามโครงการ “One Two Trees”ของภาคได้สูงสุดในภาค อันดับ 1,2และ3 
     4. ประกวดภาพถ่ายขณะท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่สื่อคติพจน์ “โรตาร:ี มุ่งมั่น สร้างสรรค์” ได้ดีทีสุ่ดใน
ภาค อันดับ 1,2 และ3 
     5. ประกวดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของสโมสร (Rotary Club Brochure) ขนาด A4 พับ 3 ท่อน พิมพ์หน้า
หลัง มีตราโรตารีใหม่ ชื่อสโมสร ผู้น าสโมสรในปีปัจจุบัน กิจกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ และโครงการเด่นๆท่ีน่า
ภาคภูมิใจของสโมสรพร้อมรูปภาพท่ีสื่อถึงกิจกรรมนั้นๆ ท่ีประชุม เวลาประชุม และช่องทางการติดต่อสโมสร 
เพื่อที่จะใช้แผ่นพับนี้แจกจ่ายในชุมชนและผู้สนใจ สมาชิกมุ่งหวัง ตลอดจนถึงสื่อมวลชนได้ เป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์สาธารณะได้ดีท่ีสุดในภาค อันดับ 1,2 และ3 



 

     6. ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ส าหรับสโมสรโรตารีในภาค3330 ท่ี
สามารถเพิ่มสมาชิกสุทธิได้สูงสุดในภาค และช าระค่าบ ารุงโรตารีสากลงวด 1 มกราคม 2561ภายในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2561 และครอง 1ปี ตั้งแต่วันประกาศรางวัล จนถึงวันประกาศรางวัลในปีถัดไป 
     7.  ถ้วยรางวัลเกียรติยศระดับประเทศ แข่งขันกันกับทั้ง 4 ภาคในประเทศไทย มีทั้งหมด 6 ใบ โดยมีกฎกติกา
ดังนี้ 

1. ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ส าหรับสโมสรโรตารีท่ีบ าเพ็ญประโยชน์แก่เยาวชน
ในด้านต่างๆ เป็นเลิศ 3 กิจกรรมหรือมากกว่า  โดยนับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 
  2. ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส าหรับสโมสรโรตารีท่ีบ าเพ็ญประโยชน์ครบวงจร
อันประกอบด้วยกิจกรรมบริการสโมสร บริการอาชีพ บริการระหว่างประเทศ บริการชุมชน ท่ีดีเด่น 4 กิจกรรม
ขึ้นไป โดยนับตั้งแต่ 1กรกฎาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561     

3. ถ้วยกรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน ส าหรับสโมสรท่ีท าคะแนนการประชุมสโมสรเฉลี่ยรายเดือนได้
สูงสุดตลอดท้ังปี โดยนับคะแนนการเข้าประชุม ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 โดยสโมสรต้องมี
สมาชิก 15 คนขึ้นไป ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560     

4. ถ้วยกรมหมื่นนราทิปพงศ์ประพันธ์ ส าหรับสโมสรโรตารีท่ีมีสมาชิกเพิ่มขึ้นสุทธิ ตั้งแต่ 1กรกฎาคม 
2560 ถึง 30 เมษายน 2561 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้สูงสุด  โดยสโมสรต้องมีสมาชิก 15 คนขึ้นไป ณ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2560    

5. ถ้วยกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ส าหรับสโมสรโรตารีท่ีเข้าร่วมประชุมใหญ่ภาคมากท่ีสุด โดยคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ของสโมสรนั้น ณ วันที่ 1 มกราคม ของแต่ละปี โดยสโมสรต้องมีสมาชิก 15 คนขึ้นไป ณ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2560     
  6. ถ้วยพระยาศรีวิสารวาจา ส าหรับสโมสรโรตารีท่ีมีกิจกรรมในบริการใดบริการหนึ่งท่ีดีเด่นท่ีสุดใน
รอบปี ท้ังนี้นับกิจกรรมดีเด่น ตั้งแต่ 1กรกฎาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 
หมายเหตุ การแบ่งกลุ่มสโมสร 5 กลุ่มดังนี้ 
                    กลุ่มที่ 1 มีสมาชิก 15 คน หรือ ต่ ากว่า 
                    กลุ่มที่ 2 มีสมาชิก ระหว่าง 16-22 คน   
                    กลุ่มที่ 3 มีสมาชิก ระหว่าง 23-28 คน  
                    กลุ่มที่ 4 มีสมาชิก ระหว่าง 29-35 คน 
                    กลุ่มที่ 5 มีสมาชิกตั้งแต่ 36 คนขึ้นไป 
 



 

รูปแบบรายงาน ให้ก าหนดหัวข้อว่า 
1. หัวข้อท่ีจะประกวด 
2. ชื่อโครงการ 
3. วัตถุประสงค ์
4. วิธีด าเนินโครงการ 
5. งบประมาณที่ใช ้
6. การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชน 
7. ผลที่ได้รับ 
8. การประเมนิผลของโครงการ 


