
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมพรอ้มของ

คณะกรรมการโครงการ 

บ าเพ็ญประโยชนส์โมสร 
  

TH-1222(822) 
ศูนย์โรตารใีนประเทศไทย 



 
  

เอกสารการเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์สโมสรเล่มนี้ แปล
จากหลกัสูตร Get Ready: Club Service Projects Committee ภาษาองักฤษที ่Learning 
Center บนเวบ็ไซต์ Rotary.org 

ถงึแมว้่าคณะกรรมการแปลเอกสารของศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและทบทวนอยา่ง
ละเอยีดแลว้ คณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ะรบัรองความสมบูรณ์ของเอกสารเล่มนี้ได ้ 
หากมขีอ้ความใดไม่ชดัเจน ขอใหอ้า้งองิไปยงัต้นฉบบัภาษาองักฤษ 

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย 
ธนัวาคม 2565 



 

สารบญั 
 
 

บทบาทของท่าน 1 
 
การเข้าใจโอกาสในการบ าเพญ็ประโยชน์ของโรตารี 2 
 
การด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 4 
 
ภารกิจต่อไป 7 
 
บทส่งท้าย 8 
 

 
  



 
 
 



การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์สโมสร     |      1 

คณะกรรมการโครงการบ าเพ็ญประโยชน์

สโมสร 
 

บทบาทของท่าน 
 
 

บทบาทของท่านในฐานะกรรมการหรอืประธานคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์สโมสร คอื ช่วยให้
สโมสรโรตารหีรอืสโมสรโรทาแรคท์ของท่านบ่งชี้และตอบสนองความต้องการเร่งดว่นในชุมชนของท่านและ
ชุมชนทัว่โลก โดยการพฒันาและด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ซึ่งรวมถงึ 

 คดิถงึโครงการทีม่คีวามหมายซึ่งจะเพิม่พูนผลกระทบของท่าน 

 วางแผนการด าเนินงานและประเมนิโครงการเหล่านัน้ 

 เป็นผูน้ าในความพยายามหาทุนส าหรบัโครงการของสโมสร  

 เขา้ใจประเดน็ความรบัผดิชอบต่อบุคคลที ่3 ซึ่งอาจจะมผีลต่อโครงการ 

 ประสานงานกบัองค์กรทีเ่ป็นพนัธมติร อาสาสมคัรและคณะกรรมการเพื่อเพิม่พูนผลกระทบของโครงการให้
มากทีสุ่ด 

 ท างานกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์และผูน้ าภาคเพื่อส่งเสรมิโครงการ 

 โพสตโ์ครงการของท่านที ่Rotary Showcase 
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การเขา้ใจโอกาสในการบ าเพญ็ประโยชนข์องโรตารี 
 

 

โครงการของสโมสรโรตารแีละโรทาแรคท์ท าใหเ้กดิผลกระทบในชุมชนทัว่โลก ในขณะเดยีวกนักเ็สนอโอกาสที่
หลากหลายแก่สมาชกิในการปฏบิตักิารและใชเ้วลาร่วมกนั การท าใหส้มาชกิของสโมสรทุกคนมสี่วนเกี่ยวขอ้งใน
โครงการจะเป็นการท าใหพ้วกเขามสีว่นร่วมในความส าเรจ็ของสโมสร 
 

  
ท่านสามารถเพิม่พูนผลกระทบและแสดงใหเ้หน็ว่าโรตารที างานกบัชุมชนอย่างไร โดยการเชื้อเชญิศษิยเ์ก่า- 
โปรแกรม ผูน้ าอายนุ้อย มติรสหาย สมาชกิในครอบครวั เพือ่นร่วมโครงการในชุมชน และเพื่อนร่วมงาน ใหเ้ขา้
ร่วมในโครงการของสโมสร ความเชีย่วชาญของพวกเขายงัปรบัปรุงพฒันาผลทีไ่ดร้บัใหด้ขีึน้ได ้
 
โรตารเีสนอโปรแกรมเพื่อเพือ่นมนุษย ์ โปรแกรมวฒันธรรมนานาชาต ิและโปรแกรมการศกึษามากมายทีช่่วย
สโมสรและภาคใหบ้รรลุเป้าหมายการบ าเพญ็ประโยชน์ได ้ เราใชค้วามพยายามผ่านช่องทาง 5 แนวทางแห่ง
การบรกิาร คอื 
 • บรกิารสโมสร 
 • บรกิารดา้นอาชพี 
 • บรกิารชุมชน 
 • บรกิารระหว่างประเทศ 
 • บรกิารเยาวชน 
 
ตรวจสอบใหใ้จว่าสมาชกิสโมสรรูจ้กัโปรแกรมและกจิกรรมตา่ง ๆ เหล่านี้ของโรตาร ี
 
โปลิโอพลสั 
เป็นโปรแกรมทีส่นับสนุนความพยายามในการขจดัโปลโิอใหห้มดไปทัว่โลก  
https://my.rotary.org/en/take-action/end-polio 
 
อินเทอรแ์รคท ์
สโมสรบ าเพญ็ประโยชน์ส าหรบัผูเ้ยาว์อายุ 12-18 ปี อุปถมัภ์โดยสโมสรโรตารใีนทอ้งถิน่ 
https://www.rotary.org/en/get-involved/interact-clubs/details 
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โปรแกรมแลกเปลี่ยนชนรุ่นใหม่ 
โปรแกรมการแลกเปลีย่นส าหรบันักศกึษามหาวทิยาลยัและผูใ้หญ่อายุมากถงึ 30 ปี ทีมุ่่งเน้นบรกิารดา้นอาชพี
หรอืบรกิารเพือ่เพื่อนมนุษยท์ีจ่ดัท าขึน้โดยเฉพาะ 
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/new-generations-service-exchange-directory-and-
information 
 
ตลาดนัดโครงการ 
งานกจิกรรมในภูมภิาคจดัโดยภาคโรตารี ส่งเสรมิความพยายามในการบ าเพญ็ประโยชน์ทอ้งถิน่แก่เพือ่นผูร้่วม
โครงการระหว่างประเทศทีมุ่่งหวงั 
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/project-fairs 
 
กลุ่มปฏิบติัการโรตารี  
กลุ่มคนทีอ่ยู่ทัว่โลกซึ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ และสนับสนุนสโมสรและภาคในการท า
โครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความช านาญ โดยเฉพาะเรื่องทีเ่ชีย่วชาญ 
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/join-rotarian-action-group 
 
กลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตารี 
กลุ่มของผูท้ีม่ใิช่สมาชกิซึ่งท างานกบัสโมสรโรตารใีนทอ้งถิน่ เพื่อวางแผนและด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์
ในชุมชน 
https://www.rotary.org/en/our-programs/rotary-community-corps 
 
ชมรมมิตรภาพโรตารี 
กลุ่มระหว่างประเทศของสมาชกิทีม่วีชิาชพี งานอดเิรก หรอืความสนใจเหมอืน ๆ กนั 
https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships 
 
การแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารี 
โปรแกรมการแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศส าหรบัสมาชกิโรตารแีละมติรสหายทีส่ามารถสรา้งความสมัพนัธ์และ
เป็นพืน้ฐานส าหรบัโครงการระหว่างประเทศ 
https://www.rotary.org/en/our-programs/friendship-exchange 
 
เยาวชนแลกเปลีย่น 
โปรแกรมส าหรบันักเรยีนอายุ 15-19 ปีทีส่่งเสรมิความเขา้ใจระหว่างประเทศและสนัตสิุข 
https://www.rotary.org/en/our-programs/youth-exchanges/details 
 
โปรแกรมการพฒันาความเป็นผู้น าของเยาวชนโรตารี (ไรลา) 
งานกจิกรรมส าหรบัผูท้ีม่อีายุ 14-30 ปีซึ่งมุ่งเน้นความส าคญัในการเป็นผูน้ า มติรภาพ และการเตบิโตของบุคคล 
https://www.rotary.org/en/our-programs/rotary-youth-leadership-awards/details 
 
นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสมาชกิรูจ้กัทุนสนัตภิาพโรตาร ีโปรแกรมการศกึษาระหว่างประเทศนี้เสนอ
ทุนในระดบัปรญิญาโทหรอืประกาศนียบตัรการพฒันาวชิาชพีในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนัตภิาพและการ
พฒันาแก่ผูส้มคัรทีม่คุีณสมบตั ิ
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การด าเนินโครงการบ าเพ็ญประโยชน ์
 
 
คณะกรรมการของท่านจะด าเนินการประเมนิชุมชน จดัท าก าหนดการ และตัง้กฎเกณฑท์ีจ่ะใชเ้พื่อวดัผลกระทบ
ส าหรบัแต่ละโครงการ 
 
กระบวนการทีส่โมสรสามารถใชเ้พื่อวางแผนและด าเนินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ มีดงันี้ 
 
ขัน้ตอนท่ี 1 ประเมินสถานการณ์ 
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ทีป่ระสบความส าเรจ็
ตอบสนองความหว่งใยทีแ่ทจ้รงิและเป็นปัจจุบนั และ
เกี่ยวขอ้งกบัประชากรทอ้งถิน่ในการท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนื การประเมนิคอืวธิกีารทีท่่านจะ
พจิารณาความต้องการและทรพัยากรของชุมชน และ
หากท่านจะขอรบัทุนสนับสนุนระดบัโลก ท่านจ าเป็น 
ต้องส่งผลการประเมนิไปกบัการสมคัร หนังสอืคู่มอื
เครือ่งมอืการประเมนิชุมชนใหโ้ครงร่างวธิกีารทีท่ัง้
สามารถใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย  

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 ตดัสินใจโครงการท่ีจะท า 
ผลจากการประเมนิจะชี้น าว่า ท่านจะท างานกบัชุมชน
เพื่อก าหนดว่าโครงการควรจะเป็นอย่างไรองค์ประกอบ
เพื่อการพจิารณามอีาท ิประสบการณ์การบ าเพญ็
ประโยชน์ของสโมสร ท่านสามารถหาการสนับสนุนและ
ความเกี่ยวขอ้งของทอ้งถิน่อะไรไดบ้า้ง มทีรพัยากร
อะไรบา้ง โครงการจะใชเ้วลานานเท่าใด และท่านจะท า
ใหม้คีวามยัง่ยนืไดอ้ยา่งไร 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 จดัท าแผนงาน 
จดัท าก าหนดการ ก าหนดงบประมาณและพจิารณาว่าทา่นจ าเป็นตอ้งมี
การปกป้องการรบัผดิต่อบุคคลที ่3 อะไรบา้ง ท างานกบัคณะกรรมการ
บรหิารสโมสรและผูน้ าภาคเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัเงนิทุน
และทรพัยากรอื่น ๆ ทีจ่ะช่วยท่านในการพฒันาแผนงานทีม่รีายละเอยีด 
ตดิต่อกบัประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาคเพื่อเชื่อมโยง
ผูเ้ชีย่วชาญทอ้งถิน่ภายในโรตาร ี
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ขัน้ตอนท่ี 4 ด าเนินโครงการ 
หาทุน ส่งเสรมิโครงการ และด าเนินกจิกรรมโครงการ 

 

ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมินผลโครงการ 
พจิารณาว่าสิง่ใดทีไ่ดผ้ลดแีละไม่ไดผ้ล จดบนัทกึสิง่ที่
ท่านคน้พบและผนวกรวมไวใ้นกระบวนการวางแผน
โครงการของสโมสร 

 
การเร่ิมต้น 
ใชท้รพัยากรต่าง ๆ เหล่านี้เพือ่เริม่ต้นโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของท่าน 
 
หลกัสูตร Rotary Areas of Focus 
เรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบัเรื่องราวของเรา และวธิกีารทีเ่ราสรา้งโครงการของสมาชกิสโมสรโรทาแรคท์และ
สโมสรโรตารทีัว่โลก 
https://my.rotary.org/learn?deep-
link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/83/rotarys-areas-of-focus 
 
ค าแนะน าเร่ืองท่ีเน้นความส าคญัของโรตารี 
คน้หาตวัอย่างวธิปีฏบิตักิารในแต่ละเรื่องทีเ่น้นความส าคญัของโรตาร ี
https://my.rotary.org/document/rotarys-areas-focus 
 
Rotary Showcase 
ดูโครงการทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้ในปัจจุบนัซึ่งสามารถช่วยท่านใหเ้กดิแนวคดิเกี่ยวกบัโครงการของสโมสร 
https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx 
 
การศกึษาขัน้พื้นฐานและการรู้หนังสือ : กลยทุธ์ส าหรบัโครงการ 
พจิารณากลยุทธ์และกรณีศกึษาส าหรบัโครงการทีเ่กี่ยวกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นังสอื 
https://my.rotary.org/document/basic-education-and-literacy-project-strategies 
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การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน : กลยทุธ์ส าหรบัโครงการ 
พจิารณากลยุทธ์และกรณีศกึษาส าหรบัโครงการทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน 
https://my.rotary.org/document/economic-and-community-development-project-strategies 
 
ทรพัยากรรอบระยะเวลาของโครงการ 
คน้หาความคดิและทรพัยากรเพิม่เตมิส าหรบัการวางแผนงานและการท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของทา่น 
https://my.rotary.org/en/take-action/develop-projects/project-lifecycle-resources 
 
จงจ าไวว้่า มผีูค้นมากมายทีส่ามารถช่วยท่านในการวางแผนงานและการด าเนินโครงการ 
 • ประธานบรกิารระหว่างประเทศ 
 • โรแทเรยีน โรทาแรคเทอร์ และครอบครวั และมติรสหายของพวกเขา 
 • สมาชกิองค์กรชุมชน 
 • สมาชกิของกลุ่มบ าเพญ็ประโยชน์ชุมชนโรตาร ี
 • สมาชกิอนิเทอร์แรคท์ นักเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่นของโรตาร ีและผูร้่วมโปรแกรมไรลา  
 • ศษิยเ์ก่าโรตาร ี
 • สมาชกิกลุ่มปฏบิตักิารโรตารแีละกลุ่มมติรภาพโรตาร ี
 • ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นของมูลนิธโิรตาร ี
 
การปกป้องข้อมูลของผู้ร่วมโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 
โรตารเีอาจรงิเอาจงัเกี่ยวกบัหนา้ทีร่บัผดิชอบในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของผูค้น ซึ่งหมายรวมถงึรายชือ่ที่
รวบรวมมาจากการตดิต่อของโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัโรตาร ีภายใต้นโยบายของโรตาร ีสมาชกิไม่
สามารถใชท้รพัยากรเหล่านี้เพื่อวตัถุประสงค์ทางการคา้ 
 • ท าเนียบทางการ 
 • ท าเนียบของสโมสรหรอืภาค  
 • ฐานขอ้มูลอื่น ๆ หรอืรายชื่อทีร่วบรวมขึน้จากการตดิต่อของโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัโรตาร ี
 
สมาชกิยงัไม่สามารถแบ่งปันทรพัยากรเหล่านี้กบัผูอ้ื่นเพือ่วตัถุประสงค์ทางการคา้ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า
สมาชกิทุกคนของสโมสรรูจ้กันโยบายเหล่านี้ เพื่อปกป้องการใชท้รพัยากรของโรตารใีนทางทีผ่ดิ 
 
สโมสรสามารถตดิต่อกบัสโมสรอื่นในเรื่องทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัภารกจิและกจิกรรมของโรตารภีายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ 
 • สโมสรจ าเป็นต้องแจง้แก่ผูว้่าการภาคถงึสาเหตทุีต่้องการตดิต่อกบัสโมสรอื่น ๆ และขอรบัค าอนุญาตจาก

ผูว้่าการภาค 
 • สโมสรต้องขออนุญาตคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลก่อนทีจ่ะขอรบัการสนับสนุนทางการเงนิโดยตรง

จากสโมสรอื่น หรอืจากสมาชกิอื่นใดทีม่ใิช่สมาชกิของสโมสรเอง 
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ภารกิจตอ่ไป 
 
 
 

ท่านไดเ้รยีนรูม้ากมายเกีย่วกบัวธิกีารท าหน้าทีร่บัผดิชอบในบทบาทของท่านใหลุ้ล่วง ขอใหน้ึกถงึ
ค าถามเหล่านี้ในขณะทีท่่านเตรยีมตวัส าหรบัการอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค และปีที่
จะมาถงึ 

 
 
1) หน้าทีร่บัผดิชอบของกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์สโมสรมอีะไรบา้ง ประธานมหีนา้ทีร่บัผดิชอบ

เพิม่เตมิอะไรบา้ง 

2) คณะกรรมการของท่านรบัผดิชอบเกี่ยวกบัเป้าหมายใดของสโมสร 

3) ท่านจะก าหนดว่าโครงการใดจะมผีลกระทบสูงสุด 

4) โครงการประเภทใดทีม่คีวามส าคญัตอ่สโมสร โครงการนัน้ ๆ สะทอ้นถงึวสิยัทศัน์และวฒันธรรมของ
สโมสรหรอืไม่ 

5) ท่านจะท างานกบัคณะกรรมการอื่นในสโมสรและภาคไดอ้ย่างไรเพื่อพฒันาโครงการของสโมสร 

6) หากท่านเป็นประธาน ท่านจะมอบหมายงานใดใหแ้ก่กรรมการอื่น ๆ ท่านจะสนับสนุนพวกเขาอย่างไร 

7) ท่านจะส่งเสรมิโครงการของสโมสรในปีนี้ในแนวทางทีม่นีวตักรรมไดอ้ย่างไร 
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บทส่งทา้ย 
 
 
 
“การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์” (Get Ready: Club Service Projects 
Committee) เป็นหลกัสตูรหนึ่งในแผนการเรยีนรูข้อง Club Service Projects Committee Basics [เรยีนรูว้ธิทีี่
ท่านจะช่วยใหส้โมสรด าเนินงานไดอ้ย่างราบรื่นและสรา้งประสบการณ์ในทางทีด่สี าหรบัสมาชกิในขณะทีท่่าน
เริม่ต้นวางแผนงานในวาระของท่านในคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์  ปรบัปรุงเมื่อเดอืนกรกฎาคม 
2565]  มหีลกัสตูรอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับทบาทของท่านในแผนการเรยีนรู ้Club Service Projects Committee 
Basics นี้ ซึ่งทา่นสามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากศูนยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center) บนเวบ็ไชต์ Rotary.org  

 • Working with Your Club Leadership Team (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Minimizing Risk  

 • Rotary Club Central Resources  

 • Leading Effective Committees (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Our Logo: Representing Rotary 

 • Rotary Foundation Basics (มฉีบบัภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 
 
 



 

  



 

  



 


 

………  ในสโมสรของท่าน 

  การเตรยีมพรอ้มของนายกสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของเลขานุการสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการสมาชกิภาพสโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการภาพลกัษณ์สโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์สโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการมูลนิธโิรตารสีโมสร 

  การเตรยีมพรอ้มของเหรญัญกิสโมสร 
 

………  ในภาคของท่าน 

  พืน้ฐานปฏบิตังิานของผูช้่วยผูว่้าการภาค 

  พืน้ฐานปฏบิตังิานของคณะกรรมการภาค 

 

 

นอกจากนี้ ยงัมเีอกสารแปลหลกัสูตรต่าง ๆ จากศูนยก์ารเรยีนรู ้
(Learning Center) ของโรตาร ีซึง่ศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยไดจ้ดัแปล
เป็นภาษาไทยอยู่บนเวบ็ไซต์ www.rotarythailand.org  

 
  พืน้ฐานโรตาร ี(Rotary Basics) 

  ความรูพ้ืน้ฐานมูลนิธโิรตาร ี(Rotary Foundation Basics) 

  ภาพรวมการจดัการทุนสนับสนุน (Grant Management Overview) 

  การเริม่ต้นสโมสรโรตาร ี(Starting a Rotary Club) 

ฯลฯ 

 
  



 

 


