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คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีสโมสร 
 

บทบาทของท่าน 
 
 

หน้าทีร่บัผดิชอบหลกัของท่านในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการมูลนธิโิรตารขีองสโมสร คอื การสรา้ง
แรงบนัดาลใจแก่สมาชกิสโมสรเพื่อการบรจิาคใหมู้ลนธิแิละมสี่วนร่วมในโปรแกรมของมูลนิธิ บทบาทของท่าน
รวมถงึ 

 ส่งเสรมิทุนสนับสนุน (Grants) และกจิกรรมของมูลนิธ ิและช่วยใหส้มาชกิมสี่วนร่วม 

 ด าเนินโปรแกรมสโมสรทีเ่น้นถงึความส าคญัของมูลนธิอินัจะสรา้งแรงบนัดาลใจอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

 มสี่วนร่วมในการสมัมนาการจดัการทุนสนับสนุนเพือ่เป็นหลกัประกนัว่าสโมสรของทา่นมคุีณสมบตัขิอรบั
ทุนสนับสนุนของมูลนิธโิรตาร ี

 สรา้งแรงบนัดาลใจแก่สมาชกิสโมสรเพื่อการบรจิาคใหมู้ลนิธโิรตาร ี

 ควบคุมดูแลกระบวนการท าใหม้คุีณสมบตัสิ าหรบัทุนสนับสนุน 

 ท างานกบัเหรญัญกิสโมสรเพื่อจดัการเงนิทุนสนับสนุนของมูลนิธทิีส่โมสรไดร้บั 

 ท างานร่วมกบัประธานบรกิารระหว่างประเทศของภาคและคณะกรรมการโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ของ
ภาคเพื่อพฒันาและใหทุ้นแก่โครงการตา่ง ๆ 

 ช่วยเหรญัญกิสโมสรในการส่งเงนิบรจิาคใหมู้ลนธิใินทนัทแีละถูกต้อง 

 ท างานกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสรเพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจในเรื่องประสบการณ์และ
ภาพลกัษณ์สโมสรทีด่ ี

 
พบคณะกรรมการมูลนิธโิรตารสีโมสรทีก่ าลงัจะหมดวาระเพือ่ทบทวนแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของสโมสร 
กรรมการแต่ละคนควรจะเขา้ใจและสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบัโครงสรา้งและกจิกรรมของมูลนิธิ
ได ้
 
ท่านจะท างานกบัคณะกรรมการอื่น ๆ ผูน้ าสโมสรและผูน้ าภาคตลอดทัง้ปี เรยีนรูใ้หม้ากขึน้ดงัตอ่ไปนี้ 
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เหรญัญิกสโมสร 

ท างานร่วมกนัเพื่อจดัการ
งบประมาณ กจิกรรมการหาทนุ 
และเงนิทุนของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการโครงการ

บ าเพ็ญประโยชน ์

คน้หาทรพัยากรโครงการและ
ก าหนดว่าโครงการในปัจจุบนั
หรอืในอนาคตสามารถรบัทุน
สนับสนุนของโรตารไีดห้รอืไม่ 

 

คณะกรรมการ 

สมาชิกภาพ  

ตดิต่อกบัศษิยเ์ก่าโปรแกรม 
โรตารแีละเชญิพวกเขาใหม้า
บรรยายเกี่ยวกบัประสบการณ์ 
และมสี่วนร่วมในงานกจิกรรม

ของสโมสร 

 

คณะกรรมการภาพลกัษณ ์ 

ส่งเสรมิโครงการและการหาทนุ 
แก่สื่อและโซเชยีลมเีดยี  ส่งเสรมิ
สมาชกิใหม้สี่วนร่วมในกจิกรรมที่

สนุกสนานและน่าสนใจ 

 

ประธานบริการระหว่าง

ประเทศของภาค  

รบัค าแนะน าในการวางแผน 
โครงการ การใชท้รพัยากรของภาค 

และการประเมนิชุมชน 

 
 

คณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค 

คณะกรรมการมูลนิธโิรตารภีาคสามารถช่วยท่านไดต้ลอดทัง้ปี พบกบัคณะกรรมการภาคอยา่งสม ่าเสมอเพือ่รบั
ฟังข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบังานของมูลนิธ ิแบ่งปันความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของสโมสรและกลยุทธท์ี่
ท่านก าลงัใช ้และหารอืเกีย่วกบัแนวทางทีจ่ะท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วม 
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การส่งเสริมมูลนิธิโรตาร ี
 
 
 

พนัธกจิของมูลนิธโิรตารคีอืช่วยใหส้มาชกิสามารถเพิม่พูนความเขา้ใจระหว่างกนัในโลก  
ไมตรจีติและสนัตภิาพ ดว้ยการปรบัปรุงสุขภาพ การจดัการศึกษาทีม่คุีณภาพ  

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม และการบรรเทาความยากจน 
 
 
การสรา้งความตระหนักของผูค้นเกี่ยวกบัมูลนิธแิละท าใหส้มาชกิมสี่วนเกี่ยวขอ้งในกจิกรรมของมูลนิธิ เป็น
เป้าหมายทีค่ณะกรรมการของท่านจะด าเนินการตลอดทัง้ปี ท างานกบัผูน้ าสโมสรและคณะกรรมการมูลนธิ ิ
โรตารภีาคเพื่อพฒันากจิกรรมทีส่นุกสนาน มคีวามหมาย และแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารทีส่ าคญั 
 
แนวทางบางประการในการใหข้อ้มูลและความรูเ้กี่ยวกบัมูลนธิแิก่สมาชกิและชุมชน 
 

 

  

 

 

  

 

 

ใชเ้วบ็ไซต์ของสโมสรเพือ่แบ่งปัน
เรื่องราวเกี่ยวกบังานและ
ผลกระทบทีม่คีวามหมายของ
มูลนิธ ิ

 วางแผนงานกจิกรรมชุมชนเพื่อ
ส่งเสรมิและหาทุนส าหรบัมูลนิธ ิ

 ยกย่องสมาชกิและผูอ้ื่นทีม่กีาร
บ าเพญ็ประโยชน์ดเีดน่ หรอื
บรจิาคเงนิในจ านวนทีม่นีัยส าคญั
แก่มูลนิธ ิ
 

 

จดัการน าเสนอในการประชุมสโมสร 

เชญิศษิยเ์ก่าและอาสาสมคัรใหม้าบรรยายเกี่ยวกบัประโยชน์ของโปรแกรมมูลนิธทิีม่ตี่อพวกเขา หรอืการมสี่วน
เกี่ยวขอ้งของพวกเขาในโปรแกรมทีใ่หค้วามช่วยเหลอืแก่ผูอ้ืน่ 
 
ขอใชช้่วงเวลาในการประชุมสโมสรเพื่อยกย่องสมาชกิทีบ่รจิาคเงนิใหมู้ลนิธิ และเพื่อหารอืว่าสมาชกิจะสามารถ
สนับสนุนมูลนิธไิดอ้ย่างไรอยา่งน้อยทุก 3 เดอืน และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดจ้ดัในเดอืนพฤศจกิายนซึ่งเป็น
เดอืนแห่งมูลนิธโิรตารดีว้ย 
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดวดิโีอทีแ่สดงถงึผลงานของมูลนิธ ิและสามารถหาโลโก้มูลนธิโิรตารแีละสื่อตลอดจน
เอกสารในการส่งเสรมิไดท้ี ่Brand Center ทรพัยากรเหล่านี้จะส่งเสรมิการน าเสนอและช่วยใหผู้ค้นเขา้ใจผลงาน
ของมูลนิธ ิ
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ส่งเสริมใหส้นับสนุนโปลิโอพลสั 

สรา้งแรงบนัดาลใจแก่สมาชกิสโมสรเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในความพยายามของโรตารทีีจ่ะขจดั
โปลโิอใหห้มดไป ส่งเสรมิใหม้กีารบรจิาคเพื่อ
โปลโิอพลสั พจิารณาวางแผนการจดังานที่
สนุกสนานทุกปี อาจจะเกี่ยวขอ้งกบัวนัโปลโิอ
โลก เพื่อใหส้มาชกิมสี่วนร่วมในความคดิรเิริม่
อนัส าคญันี้ 

 

สรา้งความตระหนักเกี่ยวกับทุนสนัติภาพโรตารี 

ทุนสนัตภิาพโรตารเีป็นโปรแกรมการศกึษาชัน้เยีย่มของโรตาร ีและศูนยส์นัตภิาพโรตารเีป็นสว่นหนึ่งทีส่ าคญั
ของพนัธกจิของมูลนิธใินการส่งเสรมิความเขา้ใจระหวา่งกนัในโลก สโมสรของท่านสามารถคน้หาและอุปถมัภ์
ผูส้มคัรขอรบัทนุทีม่คุีณสมบตัดิ ี
 

หารือเกี่ยวกับโรแทเรียนทุกคน บริจาคทุกปี 

  
ส่งเสรมิใหส้มาชกิทุกคนในสโมสรบรจิาคใหแ้ก่กองทุนประจ าปีในทุก ๆ ปี  ความคดิรเิริม่นี้สนับสนุนแผนปฏบิตัิ
การของโรตารแีละส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในมูลนธิอิย่างกระตอืรอืรน้และต่อเนื่อง 
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ทรพัยากรออนไลน ์
 
 

มทีรพัยากรออนไลน์มากมายทีจ่ะช่วยในการท าหนา้ทีร่บัผดิชอบในฐานะประธานหรอืกรรมการมูลนธิโิรตารขีอง
สโมสร และด าเนินงานของคณะกรรมการอย่างมปีระสทิธผิล 
 
 

 

บญัชี My Rotary  
My Rotary ใหส้ทิธิก์ารเขา้ถงึฟังก์ชัน่ทีจ่ดัไวเ้ฉพาะ 
และขอ้มูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ มากมาย  ทา่น
สามารถทีจ่ะ 
 • ตรวจสอบรายงานการบรจิาคประจ าเดอืนและ

การบรจิาคใหโ้ปลโิอพลสั 
 • ดู Rotary Showcase เพื่อคน้หาความคดิ

เกี่ยวกบัโครงการ และหาเพื่อนผูร้ว่มโครงการ 
 • ใช ้Brand Center เพื่อคน้หาโลโก้ของมูลนิธ ิ

และสรา้งสรรค์แผ่นพบัเกี่ยวกบังานกจิกรรม 
 • บรจิาคใหมู้ลนิธโิรตาร ี
 • เรยีนรูห้ลกัสูตรต่าง ๆ ใหม้ากขึน้ทีศู่นยก์าร

เรยีนรู ้(Learning Center) 
 
 

 
ฟังกช์ัน่เกี่ยวกับการบริหารงานสโมสร 

ทีเ่พจ Club Administration ใน My Rotary ท่าน
จะพบรายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ทีม่ปีระโยชน์ 
รวมทัง้ขอ้มูลการบรจิาค 
 
ท่านควรใชร้ายงานการบรจิาคใหมู้ลนิธเิพือ่
วตัถปุระสงค์ของโรตารตีามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
เท่านัน้ การใชร้ายงานต่าง ๆ เหล่านี้หมายถงึท่าน
ยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายการใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลของโรตาร ีซึ่งใหค้วามส าคญัในการปกป้อง
ความเป็นส่วนตวั และขอ้มูลส่วนบุคคล 
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Rotary Club Central 

ก าหนดและตดิตามเป้าหมายของท่านในระหวา่งปีที ่Rotary Club Central 
 
ผูน้ าสโมสรสามารถใส่และปรบัปรุงเป้าหมายการบรจิาคใหมู้ลนิธโิรตารใีหเ้ป็นปัจจุบนั ผูน้ าภาคสามารถดแูละ
แก้ไขเป้าหมายนี้ได ้
 

 

ที ่Rotary Club Central เลอืก Goal Center 
และแทป็ Rotary Foundation Giving ใช ้
SELECT GOAL เพื่อใส่เป้าหมายของสโมสร
ในแต่ละประเภท 
 
สอดสอ่งดแูลความก้าวหน้าของสโมสรไปสู่
เป้าหมายและรบัรายงานอย่างสม า่เสมอ  การ
ประเมนิแนวโน้มสามารถช่วยใหท้่านตดัสนิใจ
ไดว้่าจะมุ่งเน้นความพยายามในปีทีจ่ะมาถงึ
อย่างไร 

 

การบริจาคออนไลน์ 

อ้างองิถงึเพจ Donate เพื่อการบรจิาคแก่มูลนิธใิน
แนวทางทีง่่ายและปลอดภยั 

 
 

 

จดหมายข่าว 

บอกรบัเป็นสมาชกิจดหมายข่าวโรตารตี่างๆ เพื่อรบัขอ้มูล
ข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบนัในเรื่องทีน่่าสนใจหรอืเกี่ยวขอ้งกบัท่าน
และสโมสร เช่น 

 • Giving & Grants  
 • End Polio Now  
 • Rotary Service 
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รางวัลและการยกย่อง 

เพจ Donor Recognition ที ่My Rotary มสีรปุระดบัการยกยอ่งและ
รางวลั กรรมการทุกคนควรจะเขา้ใจถงึโอกาสและรางวลัในการ
บรจิาคของสโมสรและบุคคล 

  
 

 

เจา้หนา้ที่ของโรตารี  

ตดิต่อกบัเจา้หน้าทีข่องโรตารหีากท่านมคี าถาม
เกี่ยวกบันโยบายของโรตารแีละของสโมสร 
ทรพัยากรโรตาร ีหรอืทุนสนับสนุนและการบรจิาค
กองทุนประจ าปี 
 • ศูนยส์นับสนุนของโรตาร ี(Rotary Support 

Center) สามารถตอบค าถามต่าง ๆ เกี่ยวกบั
เรื่องโรตารทีัว่ไป มูลนธิโิรตาร ีการบรจิาค 
คะแนนการยกย่อง พอล แฮรสิ เฟลโลว์ และทมี
เจา้หน้าทีโ่รตาร ี

 
 • เจา้หน้าทีทุ่นสนับสนุนในภูมภิาคสามารถช่วยใหท้่านเขา้ใจวธิกีารสมคัรและจดัการทุนสนับสนุน ส่งอเีมล

ไปที ่grants@rotary.org 
 • เจา้หน้าทีมู่ลนิธโิรตารสีามารถตอบค าถามเกี่ยวกบัการบรจิาคเงนิ ตดิตอ่พวกเขาไดท้ี ่

philanthropy@rotary.org 
 • ส านักงานระหว่างประเทศของโรตารมีแีผนกมูลนธิ ิซึ่งมเีจา้หน้าทีท่ีจ่ะสนับสนุนภาคและโซนของทา่น 
 
ส่งเสรมิใหส้มาชกิลงทะเบยีนบญัช ีMy Rotary ซึ่งจะท าใหพ้วกเขาสามารถ 
 
 • สรา้งและจดัการประวตัซิึ่งมขีอ้มูลการตดิต่อ ภูมหิลงั อาชพี การมสี่วนร่วมในโปรแกรมโรตาร ีและเรื่องที่

มคีวามเชีย่วชาญ 
 • ตรวจสอบประวตักิารบรจิาคส่วนตวั 
 • ดูเป้าหมายและความส าเรจ็ที ่Rotary Club Central  
 • คน้หาและตดิต่อกบัสโมสรและสมาชกิอื่น ๆ  
 • ดูโครงการตา่ง ๆ ที ่Rotary Showcase 
 • เรยีนรูห้ลกัสูตรต่าง ๆ ทีศู่นยก์ารเรยีนรู ้
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ภารกิจตอ่ไป 
 
 

ท่านไดเ้รยีนรูม้ากมายเกีย่วกบัวธิทีีจ่ะท างานในบทบาทหน้าที ่และท่านพรอ้มทีจ่ะเริม่ต้นแลว้ ขอใหน้ึก
ถงึค าถามเหล่านี้ขณะทีท่่านเตรยีมตวัส าหรบัการอบรมคณะกรรมการบรหิารสโมสรของภาค (DTA) 

 
1) กรรมการมูลนธิโิรตารสีโมสรมหีน้าทีร่บัผดิชอบอะไรบา้ง ประธานมหีน้าทีร่บัผดิชอบเพิม่เตมิอะไรบา้ง 

2) คณะกรรมการของท่านไดร้บัมอบหมายเป้าหมายสโมสรอะไรบา้ง 

3) ท่านจะสนับสนุนมูลนิธแิละใหแ้รงบนัดาลใจแก่สมาชกิเพื่อการบรจิาคไดอ้ย่างไรบา้ง 

4) คณะกรรมการของท่านจะส่งเสรมิใหส้มาชกิบรจิาคทุกปีไดอ้ย่างไรบา้ง 

5) คณะกรรมการของท่านจะใชโ้ซเชยีลมเีดยีเพื่อส่งเสรมิมูลนิธแิละเรื่องราวต่าง ๆ ของมูลนิธไิดอ้ย่างไร 

6) นอกเหนือจากโซเชยีลมเีดยี ท่านจะส่งเสรมิมูลนิธแิก่สมาชกิในชุมชนไดอ้ย่างไร 

7) คณะกรรมการมจุีดแขง็และจุดอ่อนอะไรบา้ง ท่านควรจะด ารงแนวปฏบิตัอิะไรไวบ้า้ง และจะปรบัปรุง
อะไรบา้ง 

8) หากท่านเป็นประธาน มงีานอะไรบา้งทีท่่านจะมอบหมายใหก้รรมการอื่น และท่านจะสนับสนุนพวกเขาได้
อย่างไร 
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บทส่งทา้ย 
 
 
 
“การเตรยีมพรอ้มของคณะกรรมการมูลนธิโิรตารสีโมสร” (Get Ready: Club Rotary Foundation Committee) 
เป็นหลกัสูตรหนึ่งในแผนการเรยีนรูข้อง Club Rotary Foundation Committee Basics [เรยีนรูเ้กีย่วกบับทบาท
ของท่านในฐานะกรรมการมูลนธิโิรตารสีโมสร และวธิกีารส่งเสรมิและสนับสนุนมูลนธิโิรตาร]ี มหีลกัสตูรอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบับทบาทของท่านในแผนการเรยีนรู ้Club Rotary Foundation Committee Basics นี้ ซึ่งท่าน
สามารถดรูายละเอยีดไดจ้ากศูนยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center) บนเวบ็ไชต์ Rotary.org 

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

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

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

 • The Power of Giving 

 • Fundraising Basics (มเีอกสารแปลภาษาไทยที ่www.rotarythailand.org) 

 • Rotary Club Central Resources 

 • Protecting Personal Data (มเีอกสารแปลภาษาไทยที ่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 

 
  



 

 


