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บทบาทและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (Roles and 
Responsibilities) 
 

 

รายละเอียดของหลกัสูตร 
การวางแผนงานโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก รวมถึงการหาทรัพยากรท้ังหมดท่ีตองการเพ่ือเปนหลักประกันของ
ความสําเร็จ  จงทํางานกับเพ่ือนผูรวมโครงการเพ่ืออกแบบโครงการท่ีมีผลกระทบยั่งยนื และรวบรวมทรัพยากรตั้งแต
ระยะแรก 
 

บทบาทและหนา้ท่ีรบัผิดชอบของเพื่อนผูร้ว่มโครงการ  
ผูคนมากมายในบทบาทตาง ๆ จําเปนตองทํางานรวมกันเพ่ือดําเนินโครงการทุนสนับสนุนระดับโลกอยางมี
ประสิทธิภาพ  ในหลักสูตรนี้เราจะพิจารณาบทบาทและองคประกอบสําคัญของการรวมมือทํางานกัน ซ่ึงจะเปนการ
เริ่มตนการเปนพันธมิตรท่ีใหผลดียิ่ง 
 

 
ดูวิดีโอ Roles and Responsibilities ท่ีศูนยการเรียนรู (Learning Center) 
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บทที่ 1 

บทบาทและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ 

ทุนสนบัสนุน (Grant roles and responsibilities) 
การมีสวนรวมของทั้งโรตารีและชุมชนมีความจาํเปนตอโครงการที่ยั่งยืนและประสบความสําเร็จ  ในบทนี้ เราจะไดพิจารณาถึง

บทบาทตาง ๆ ภายในโครงการ และวิธีการที่จะทํางานรวมกันในทุนสนบัสนนุระดบัโลก 
 
ในการสมัครทุนสนับสนนุระดบัโลก สโมสรหรือภาคที่มีคุณสมบัติ 2 สโมสรหรือภาคตองทํางานรวมกัน 
 
ผูอุปถัมภเจาภาพเปนเพื่อนผูรวมโครงการในชุมชนหรืออยูใกลชุมชนที่จะดาํเนินโครงการ ผูอุปถัมภระหวางประเทศทํางาน

กับผูอุปถัมภเจาภาพและอยูภายนอกประเทศของผูอุปถัมภเจาภาพ 
 

 

ผูอุปถัมภเจาภาพ  

 

ผูอุปถัมภระหวางประเทศ 

• ริเริม่โครงการ 

• ทําการประเมินชุมชน 

• บริหารการดําเนินงานและงบประมาณโครงการ 

• จัดหาความชวยเหลือในทองถ่ินและใหการสนับสนุนทีมผู

ฝกอบรมดานอาชีพและผูรับทุนการศึกษา 

• รับเงินทุนโครงการ 

 

 • ใหความชวยเหลือทางการเงิน สนับสนุนดานเทคนิคและ

ใหคําแนะนํา 

• ดําเนินงานตาง ๆ ในโครงการท่ีสามารถทําไดจาก

ระยะไกล รวมท้ังมีสวนรวมในการบําเพ็ญประโยชน

ระหวางการเยี่ยมโครงการ 

• จัดเตรียมทีมผูฝกอบรมดานอาชีพหรือผูรบัทุนการศึกษา

ในการเดินทางและการศึกษาในตางประเทศ 

 
   

 

ผูอุปถัมภท้ังสองฝาย 

• ตองมีคุณสมบัติในการเขารวมทุนสนับสนุนระดับโลก 

• พัฒนาแผนงานโครงการ 

• มีคณะกรรมการโครงการท่ีจะประสานรวมมือกัน 

• เปนเพ่ือนผูรวมโครงการกับองคกรท่ีใหความรวมมือ หากจําเปน 
 

 
พิจารณาเปนเพื่อนผูรวมโครงการกับสโมสรโรทาแรคทในโครงการบําเพ็ญ
ประโยชนคร้ังตอไปของทาน เร่ิมตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2022 สโมสร 
โรทาแรคทสามารถเปนผูอุปถัมภระหวางประเทศหรือผูอุปถัมภเจาภาพ 
ของทุนสนบัสนุนระดบัโลก  หากผูอุปถัมภอีกฝายหนึ่งเปนสโมสรโรตารี 
หรือสโมสรโรทาแรคทซึ่งเคยเปนเพื่อนรวมโครงการทุนสนบัสนนุระดับโลก 
มากอนหนานี ้
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คณะกรรมการโครงการของทา่น 
เพื่อนผูรวมบําเพ็ญประโยชนทัง้ฝายเจาภาพและระหวางประเทศตองแตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งจะมีหนาที่รับผิดชอบตอสโมสร

โรตารีที่อุปถัมภ และตองรายงานแกคณะกรรมการบริหารของสโมสรเหลานี้ คณะกรรมการของผูอุปถัมภแตละฝายตอง

ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน 
 
หลีกเลี่ยงผลประโยชนทบัซอน กรรมการและเจาหนาที่ของสโมสรหรือภาคทีม่ีสวนเก่ียวของกับโครงการทุนสนับสนนุไมควรมี

ตําแหนงที่รับผิดชอบในองคกรที่ใหความรวมมือ หรือองคกรที่ไดรับประโยชน  ตองเปดเผยผลประโยชนทบัซอนใด ๆ ที่

อาจจะเกิดข้ึน เพื่อเปนหลักประกันในความโปรงใส  พนักงานฝายทุนสนบัสนุนของโรตารีสามารถชวยหาทางแกไขได   
 
เมื่อแตงตั้งคณะกรรมการ เลือกผูนําที่มีพันธสัญญาตอโครงการและคาดหวังวาจะมสีวนเก่ียวของตลอดเวลาจนดาํเนนิโครงการ

แลวเสร็จ  
 

 

ควรมองหากรรมการที่มีคุณลักษณะดังน้ี 

• มีความมุงมั่น 

• เปนผูเชี่ยวชาญ 

• สามารถเขาถึงได 

• เปนที่นบัถือ 

• มีการตอบสนอง 

• พูดไดหลายภาษา 

• ไมมีผลประโยชนทับซอน 

 

ผูต้ิดตอ่หลกั 
ทั้งคณะกรรมการเจาภาพและระหวางประเทศจะตองมีกรรมการหนึ่งคนทีไ่ดรับมอบหมายใหเปนผูติดตอหลกั (Primary 

Contact Person) บุคคลผูนี้จะสื่อสารกับมูลนิธิโรตารีเก่ียวกับโครงการ  
 
หากโครงการนี้อุปถัมภโดยสโมสร ผูติดตอหลักตองเปนสมาชิกของสโมสรอุปถัมภหลัก  หากโครงการอุปถัมภโดยภาค บุคคลที่

เปนผูติดตอหลักตองเปนสมาชิกของสโมสรในภาคนัน้  
 
เปนเร่ืองสําคัญที่จะตองจําไววา ผูติดตอหลักเปนตัวแทนของคณะกรรมการและพูดแทนคณะกรรมการทั้งหมด ผูติดตอหลัก

ทุกคนจะตองมีอีเมล ซึ่งเปนวิธกีารสื่อสารหลักของมูลนิธิโรตารี  

 

 

บทบาทของชุมชน 
ทุนสนับสนุนระดับโลกมีผลกระทบตอชุมชน การรวมมือกับสมาชิกและองคกรอ่ืน ๆ ในชุมชนทําใหทานสามารถดําเนินการ

รวมกันเพื่อทําใหเกิดผลกระทบสูงสุดของโครงการได พิจารณาบทบาทพืน้ฐานอ่ืน ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดความสําเร็จของโครงการ  
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ผูรับประโยชน  (BENEFICIARIES) 

ผูรับประโยชนไดรับการสนบัสนนุและบริการโดยตรงจากผูอุปถัมภ

โครงการ ผลลัพธที่มุงหมายคือ เพื่อใหผูรับประโยชนสามารถ

เสริมสรางความเขมแข็งในทักษะและศักยภาพในการ

ประคับประคองผลทีไ่ดรับของโครงการ พวกเขาควรจะมีสวนรวม

ตั้งแตการประเมินชุมชนจนถึงการประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 
ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (STAKEHOLDERS) 

ในชุมชนที่ไดรับการประเมนิ ผูที่มีสวนไดหรือสวน

เสียเปนผูมีสวนได-สวนเสียในโครงการของทาน ซึ่ง

รวมถึงผูที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจจะไดรับ

ผลกระทบ โดยการสนองตอบความตองการของ

ชุมชนโดยการประสานประโยชน เชน โครงการที่

ไดรับเงินจากทุนสนบัสนุน 
 
 
 
 
 

เพื่อนผูรวมโครงการท่ีใหการสนับสนุน 

(SUPPORTING PARTNERS) 
คนเหลานี้ คือ บุคคล องคกร สถาบัน หรือหนวยงาน

ที่มีสวนรวมในการวางแผนงาน การใหทุน การให

สิทธิ และ/หรือสนับสนุนโครงการทุนสนับสนนุ 

เพื่อนผูรวมโครงการที่ใหการสนบัสนนุอาจจะรวมถึง

สโมสรโรตารี สโมสรโรทาแรคท กลุมบําเพ็ญ

ประโยชนชุมชนโรตารี (Rotary Community 

Corps) กลุมปฏิบัติการโรแทเรียน และหนวยงาน

รัฐบาลในทองถ่ิน 
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องคกรท่ีใหความรวมมือ (COOPERATING ORGANIZATIONS) 

องคกรที่ใหความรวมมือสามารถสงเสริมคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของโครงการได การใหความเชี่ยวชาญ

ทางดานเทคนิค เชน การติดตามและประเมินผล 

การใหคําแนะนํา การอบรม การใหความรู หรือการ

สนับสนนุอ่ืน ๆ ทานอาจจะเปนเพื่อนผูรวมโครงการ

กับองคกรที่ไมใชของรัฐบาล กลุมชุมชน หรือ

หนวยงานของรัฐบาลที่มีศักยภาพนี ้
 
ทั้งผูอุปถัมภที่เปนสโมสรและองคกรจะตองทําบนัทึก

ความเขาใจขององคกรที่ใหความรวมมือใหเสร็จ

สมบูรณกอนที่โครงการของทานจะเร่ิมตน  

 
 
เพ่ือนผูรวมโครงการจะสามารถสื่อสารผลงานดี ๆ ของโรตารีกับชุมชนไดอยางไร? 

• แบงปนกับเพื่อนผูรวมโครงการถึงสิ่งที่กําลงัเกิดข้ึนในโครงการ 

และทําใหมั่นใจวาสโมสรอุปถัมภทุกสโมสรไดรับการสื่อสารถึง

ความสําเร็จของโครงการในทุกเร่ือง 
 
• สโมสรและภาคสามารถสงเสริมโครงการกับสํานักขาวในทองถ่ิน 

โดยเชญินักขาวมาในงานพิธีเปดและงานที่สาํคัญ ๆ ในระหวาง 

การดําเนินโครงการ 
 
• เดินทางไปสโมสรอ่ืนเพื่อนาํเสนอโครงการของทานแกมิตร 

โรแทเรียน ซึ่งเปนวิธีการที่ดีในการสรางการสนับสนนุเพิ่มเติม 

แกโครงการ 
 
• สงเสริมโครงการในการประชุมใหญภาค ทั้งโดยการนําเสนออยาง

เปนทางการและการสนทนาอยางไมเปนทางการ 
 
• สงเสริมความสาํเร็จของโครงการบนสื่อทางสังคม และแสดงใหโลก

รูถึงผลงานดี ๆ ที่ทานทํา 
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บทที่ 2 

ส่ิงสาํคญัสูก่ารเป็นพนัธมิตรท่ีประสบ

ความสาํเร็จ (Keys to an Effective Partnership) 
พันธมิตรของทุนสนับสนนุระดับโลกจะเพิ่มคุณคาข้ึนโดยความพยายามรวมกันที่จะบรรลุวิสัยทัศนที่เหมือน ๆ กัน การเปน

พันธมิตรที่มีความเทาเทียมเปนเร่ืองสําคัญตอทุนสนบัสนุนที่ประสบความสาํเร็จ เพื่อนผูรวมโครงการตองมีความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของแตละฝายที่จะเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพและมีความซื่อสัตย เพื่อนผูรวมโครงการแตละฝายมีหนาที่ความ

รับผิดชอบในการดําเนนิงานตามแผนโครงการ 
 
เราสามารถสรางและรักษาพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพไดอยางไร 

 
การทํางานรวมกันของเพื่อนผูรวมโครงการระหวางประเทศเปน

คุณสมบัติทีส่ําคัญของทุนสนบัสนุนระดบัโลก เปนเพราะ

เครือขายของโรตารี จึงทําใหทานสามารถทํางานไปสูเปาหมายที่

มีรวมกันกับโรแทเรียนจากประเทศอ่ืน ๆ  ซึ่งใหโอกาสที่ยอด

เยี่ยมในการสงเสริมสันติภาพและความรวมมือระหวางกันในโลก 
 
 

การพัฒนาความเปนพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
ตองทําใหมั่นใจวาทุกคนรูวามีความคาดหวังอะไรบางจาก

พวกเขาเพ่ือทําใหความสัมพันธในการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพเปนไปไดงายข้ึน 

 

  
มีแผนปฏิบัติงานในรายละเอียด 
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพกับเพ่ือนผูรวมโครงการ 

ตองทํางานตามแผนปฏิบัติการ แบงปนแผนงานท่ีเปน 

ลายลักษณอักษรซึ่งมีการมอบหมายงานอยางชัดเจน 
 
แผนปฏิบัติการน้ีจะเปนโครงรางวากิจกรรมใดบางท่ีจะเปน

สวนหน่ึงของการดําเนินการทุนสนับสนุน และใครจะมีหนาท่ี

รับผิดชอบกิจกรรมเหลาน้ันบาง และในกรอบเวลาเทาใด 
  

 
พัฒนาสายการสื่อสารที่เปดกวางและชัดเจน 
การเปนพันธมิตรท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยูกับสายการสื่อสารท่ี

เปดกวางและชัดเจน  เพ่ือนผูรวมโครงการแตละฝายควรจะ

รูสึกวาไดรับการสงเสรมิพลังใหแสดงความคิดเห็น และ

สอบถามเมื่อจาํเปน 

 

  
มีเพ่ือนผูรวมโครงการที่มีความรูและแรง

บันดาลใจ 
พันธมิตรท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุคือพันธมิตรท่ีเพ่ือนผูรวม

โครงการทุกฝายมีความรูและแรงบันดาลใจ 
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แสดงความนับถือซึ่งกันและกัน 
พ้ืนฐานของพันธมิตรท่ีมีประสิทธิภาพคือความนับถือ เพ่ือนผู

รวมโครงการทุกฝายควรจะมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดย

การทําใหคํามั่นวาจะรับฟงและพิจารณาอยางถ่ีถวน 

 

  
คาดเดาอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได 
แกไขอุปสรรคอยางรวดเร็วเพ่ือท่ีจะทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพกับเพ่ือนผูรวมโครงการ เมื่อการเปนพันธมิตร

พัฒนาข้ึน เพ่ือนผูรวมโครงการตองบงช้ีอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

และทํางานรวมกันเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคเหลาน้ัน 
 

การเปนพันธมิตรที่มีความเทาเทียมจําเปนตองมีสวนรวมจากเพ่ือนผูรวมโครงการทุกฝาย เพื่อนผูรวมโครงการระหวาง

ประเทศจะตองไมยดัเยียดโครงการใหแกเพื่อนผูรวมโครงการเจาภาพ  ในขณะที่บางคร้ัง เพื่อนผูรวมโครงการเจาภาพอาจจะ

รูสึกลําบากใจในการปฏิเสธความชวยเหลือจากตางประเทศ แตเพื่อนผูรวมโครงการเจาภาพไมควรจะรูสึกวาตองยอมรับความ

ชวยเหลือ หากไมเห็นชอบและไมสนับสนนุโครงการทีไ่ดรับการเสนอ 
 
ตามหลักการแลว ในขณะที่ความคิดริเร่ิมของโครงการควรจะมาจากเพื่อนผูรวมโครงการเจาภาพ แตเพื่อนผูรวมโครงการ

ระหวางประเทศก็ถูกคาดหวังใหมีสวนรวมในโครงการอยางกระตือรือรน 
 
ในบางคร้ัง  เพ่ือนผูรวมโครงการระหวางประเทศอาจจะพบวาความยากลําบากเก่ียวกับระยะทางและการสื่อสารทําใหเกิด

ความทาทายเมื่อจะมีสวนเก่ียวของในโครงการอยางกระตือรือรน  อยางไรก็ตาม พวกเขาตองหาวิธีการที่สรางสรรคในการมี

บทบาทที่กระตือรือรนในโครงการ 
 
การมีสวนรวมอยางกระตือรือรนของเพื่อนผูรวมโครงการระหวางประเทศ เก่ียวของกับกิจกรรมที่นอกเหนือจากการใหทุน 

ในขณะที่การบริจาคเงินเปนสวนประกอบสาํคัญของโครงการใด ๆ ก็ตาม แตไมถือเปนการมีสวนรวมอยางกระตือรือรนตามที่

กําหนดโดยคณะกรรมการมูลนธิิโรตารี 
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บทที่ 3 

วิธีการหาพนัธมิตรโครงการ (How to find a 
project partner) 
 
การรวบรวมความคิดเห็น การรองขอเพื่อนผูรวมโครงการ

และหาการสนับสนุนระหวางประเทศชวยทาํใหโครงการ

ประสบความสาํเร็จ ทรัพยากรที่ชวยสโมสรในการหาเพื่อนผู

รวมโครงการ เงินบริจาค หรืออาสาสมัคร มีดังตอไปนี ้
 

คณะกรรมการระหวางประเทศ 
(Intercountry committees) 
เครือขายของสโมสรโรตารีหรือภาคในสองประเทศหรือ

มากกวานัน้ที่ทาํงานรวมกันเก่ียวกับโครงการบาํเพ็ญ

ประโยชน การอุปถัมภสโมสรใหม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/take-action/develop-projects/rotary-affiliated-groups 

 

ตลาดนัดโครงการ (Project fairs) 
งานกิจกรรมที่ภูมิภาคเปนเจาภาพจัดข้ึนเพื่อสงเสริมมิตรภาพและความรวมมือระหวางประเทศ 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/project-fairs 

 

กลุมปฏบิัติการโรแทเรียน (Rotarian Action Groups) 
สมาชิกและบุคคลอ่ืนที่เปนผูเชีย่วชาญในสาขาเฉพาะดานและเปนผูที่สามารถชวยโครงการของสโมสรและภาค 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/join-rotarian-action-group 

 
Rotary discussion groups 
ที่ประชุมสําหรับอภิปรายของสมาชิกสโมสรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชื่อมโยงกับเพื่อนผูรวมโครงการ และไดมุมมองความ

คิดเห็นจากทั่วโลก 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups 

 
Rotary Ideas 
แพลทฟอรมการระดมทรัพยากรออนไลนเพื่อรองขอเพื่อนรวมโครงการ วัสดุอุปกรณ อาสาสมคัรและการสนบัสนนุทาง

การเงินจากทั่วโลก 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/ 
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เพ่ือนผูรวมโครงการของโรตารี (Rotary partners) 
พิจารณาเพื่อนผูรวมโครงการของโรตารีเพื่อวางแผนโครงการทีม่ีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดูรายละเอียดขององคกรที่มี

ความสัมพันธกับโรตารี 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/partners 

 

โอกาสในการเปนเครือขายอ่ืน ๆ (Other networking opportunities) 
มองหาเพื่อนผูรวมโครงการและขอมูลในงานกิจกรรมโรตารี เชน การประชุมใหญโรตารีสากล งานประชุมใหญภาคและงาน

กิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งโรแทเรียนและมิตรสหายของโรตารีจะมาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความสนใจ 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/events 

 
การเปนพันธมิตรระหวางประเทศเปนจุดแข็งของทุนสนับสนุนระดับโลกของโรตารี การรวมมือกันกับองคกรอ่ืน ๆ และ

ไดรับทรัพยากรและการสนับสนุนจากทีมงาน จะทําใหม่ันใจวาโครงการของทานมีองคประกอบที่ประสบความสําเร็จ 
 
ทบทวนประเด็นสําคัญในการเปนเพ่ือนผูรวมโครงการของทุนสนับสนุนระดับโลก 

 

จับคูขอความที่ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําตอบ 

1) - ข) 

2) - ค) 

3) - ก) 

 
 
 
  

1) สามารถรวมทํางานจากที่หางไกลซึ่งมิใช

ที่ตั้งโครงการ 
ก) ผูอุปถัมภเจาภาพ 

2) ตองมีคุณสมบัติในการเขารวมทุนสนับสนุน

ระดับโลก 
ข) ผูอุปถัมภระหวางประเทศ 

3) อยูในหรือใกลชุมชนที่มีโครงการเกิดข้ึน ค) ผูอุปถัมภทั้งสองฝาย 
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ลักษณะพิเศษอะไรบางทีบ่งชี้พนัธมิตรที่ใหความรวมมือกัน (เลอืกทุกขอที่ถูกตอง) 

1) เพื่อนผูรวมโครงการจะมีสายการสื่อสารที่เปดกวางและชัดเจน 

2) เพื่อนผูรวมโครงการมักจะเห็นชอบในความคิดเห็นเปนหนึง่เดียวกัน 

3) หนาที่รับผดิชอบทีไ่ดรับมอบหมายถูกกําหนดอยางชัดเจนพรอมเงื่อนเวลา 

4) เพื่อนผูรวมโครงการจะมีความนบัถือซึ่งกันและกันในความคิดเห็นทั้งหมด 

 

 
คําตอบ 

1, 3, 4 
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บทที่ 4 

ทรพัยากรเพ่ือการวางแผนงาน (Planning 
resources) 
 
เราไดเรียนรูวิธีการคัดเลือกและทํางานรวมกันกับ

เพื่อนผูรวมโครงการไปแลว ในบทนี้ โปรด

พิจารณาทรัพยากรของภาคที่ทานสามารถใชเพื่อ

ชวยในการวางแผนงานโครงการ 
 
ทีมสนบัสนนุนีจ้ะสามารถชวยทานในการหา

ความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค คําแนะนําในการ

จัดการโครงการ และการชวยเหลือเร่ืองเงินทุน และการวิเคราะห เมื่อทานวางแผนโครงการทนุสนับสนนุระดับโลก 
 
ทรัพยากรเหลานี้จะเชื่อมตอกับทีมงานโครงการของทานไดอยางไรบาง 

 

ศิษยเกา (Alumni) 

ศิษยเกาโรตารีมีประสบการณในโปรแกรมและความคิดเห็นที่อาจจะเปนประโยชนกับโครงการของทาน พวกเขาสามารถชวย

ทําการประเมินชุมชน หรืออาจจะเปนผูนํา หรือมีสวนรวมในทมีผูฝกอบรมดานอาชีพซึ่งจะชวยเสริมสรางความสําเร็จของ

โครงการได 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/club-connections/alumni 

 
ผูจัดการเรื่องท่ีเนนความสําคัญ (Area of Focus Managers) 

ผูจัดการที่เปนพนักงานของโรตารีสามารถชวยทานในการพัฒนาแผนงานโครงการที่มีสทิธิ์ขอรับทุน และแบงปนการปฏิบัตทิี่ดี

ที่สุดในเร่ืองที่เนนความสําคัญ (Area of Focus) 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/document/areas-focus-staff-contact-sheet 

 
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานของมูลนิธิโรตารี (Cadre of Technical Advisers) 

พวกเขาใหความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคที่เขมขนและประเมินโครงการทุนสนับสนนุที่มีขนาดใหญ 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/cadre-technical-advisers 

 
เจาหนาท่ีทุนสนับสนุนในภูมิภาค (Regional Grants Officer) 

สามารถใหคําแนะนําตัง้แตเร่ิมตนการออกแบบและการมีสทิธิ์ไดรับทุนของโครงการ  นอกจากนี ้ควรติดตอกับเจาหนาที่ทนุ

สนับสนนุในภูมิภาคเมื่อมีคําถามที่เก่ียวกับกระบวนการสมัครขอรับทุน 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/document/rotary-grants-staff-contact-sheet 
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ผูประสานงานมูลนิธิโรตารีภูมิภาค (Regional Rotary Foundation Coordinator) 

สามารถชวยในการหาทนุและสงเสริมความพยายามในโครงการ  ติดตอกับผูประสานงานของทานเพื่อแบงปนเร่ืองราวเก่ียวกับ

ผลกระทบและความสําเร็จของโครงการ 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/regional-leaders 

 
กลุมปฏิบัติการโรแทเรียน (Rotarian Action Groups) 

ทีมนานาชาติของโรแทเรียน โรทาแรคเทอร ศิษยเกา และสมาชิกครอบครัว สามารถชวยในการประเมินชุมชน ชวยเตรียมการ

สมัครขอรับทุน หาทุน และชวยพิจารณาแผนการติดตามและประเมินผล 
 
ขอมูลเพิ่มเติม: https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/join-rotarian-action-group 

 

เราคิดวาการรวมมือที่ดีที่สุดจะเกิดข้ึนเมื่อผูนําจากวฒันธรรมทีแ่ตกตางทํางานรวมกันในโครงการ  นี่คือเหตุผลวาทาํไมมลูนิธิ

จึงกําหนดวาตองมีพันธมิตรระหวางประเทศเปนองคประกอบของทุนสนบัสนนุระดับโลก  ติดตอกับเจาหนาที่ทนุสนับสนุน

ของทาน หากมีคําถามเก่ียวกับการเปนพันธมิตร 


