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ภาพรวมของมูลนิธิโรตารี (Overview of The Rotary 

Foundation) 

 
 
โดยดาํเนนิการผา่นมลูนธิโิรตารทีีไ่ดร้บัรางวลั เราปกป้องเดก็ๆ จากโรคโปลโิอ เราต่อสูก้บัโรคทีเ่กดิจากน้ําและชว่ยผู้

อพยพใหไ้ดร้บัการดแูลสขุภาพ เราสง่เสรมิสนัตภิาพ และสรา้งสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัสาํหรบัแมแ่ละเดก็ เราชว่ยชมุชน

ต่างๆ ใหฟ้ื้นฟูไดห้ลงัจากเกดิภยัพบิตั ิ

ทัง้หมดนี้ สรา้งขึน้จากเงนิทีบ่รจิาคดว้ยความเอือ้เฟ้ือของผูส้นบัสนุน ซึง่ทาํใหเ้ราสามารถดาํรงและขยายโปรแกรมที่

เปลีย่นแปลงชวีติไดท้ัว่โลก มลูนิธแิปลงเงนิบรจิาคไปสูโ่ครงการบาํเพญ็ประโยชน์ซึง่เราไดร้วมตวักนัเพือ่ปฏบิตักิาร

และทาํใหเ้กดิผลกระทบทีย่ ัง่ยนื 

มลูนิธใิชเ้งนิหลายพนัลา้นเหรยีญทีไ่ดร้บับรจิาคมาเพือ่การทาํใหบ้รรลุเป้าหมายเพือ่เพือ่นมนุษยข์องเรา ตัง้แต่

โปรแกรมโปลโิอพลสัไปจนถงึทนุสนัตภิาพโรตาร ี

 

 

พนัธกจิของเราคอืการสง่เสรมิความเขา้ใจในโลก สนัถวไมตร ีและสนัตภิาพ โดยการปรบัปรุง

สุขภาพของผูค้น สนบัสนุนการศกึษาทีม่คีุณภาพ ปกป้องสิง่แวดลอ้ม และบรรเทาความยากจน 
 

 

มลูนิธโิรตารสีนบัสนุนพนัธกจินี้ผา่นโครงการต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อชวีติของผูค้นซึง่อยูใ่กลต้วัและทัว่โลก เหตุการณ์

สาํคญัในประวตัศิาสตรข์องเรามดีงันี้ 
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ค.ศ.1917 (พ.ศ.2460) 

อารช์ คลมัภ ์นําเสนอกองทุนถาวร 

ในการประชมุใหญ่โรตารสีากลปี 1997 ประธานโรตารี

อารช์ คลมัภ ์ซึง่กาํลงัจะหมดวาระ ไดนํ้าเสนอการกอ่ตัง้

กองทนุถาวรเพือ่วตัถุประสงคใ์นการทาํสิง่ดีๆ  ในโลก 

การบรจิาคซึง่เริม่ตน้ที ่26.50 เหรยีญ ไดร้บัมตทิีท่าํให้

เกดิการเปลีย่นแปลงชวีตินบัลา้นๆ คนทัว่โลก 

 
 
ค.ศ.1928 (พ.ศ.2471) 

มลูนิธิโรตารีมีช่ืออย่างเป็นทางการ  

ในการประชมุใหญ่โรตารสีากลปี 1928 มกีารตัง้ชือ่มลูนิธแิละแต่งตัง้คณะกรรมการมลูนิธ ิ

 

ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490) 

มลูนิธิริเร่ิมโปรแกรมแรก  

โปรแกรมแรกทีย่งัคงดาํเนินการอยูอ่ยา่งต่อเนื่องสง่เสรมิความเขา้ใจระหว่างประเทศโดยการสนบัสนุนการศกึษาใน

ระดบับณัฑติศกึษาในต่างประเทศ ผูร้ว่มโปรแกรมในระยะแรกมาจากประเทศนอรเ์วย ์ออสเตรเลยีและสหรฐัอเมรกิา 

 
 

 

ค.ศ.1965 (พ.ศ.2508) 

เปิดตวัทุนสนับสนุนสมทบ 

เป็นครัง้แรกทีม่ลูนิธมิโีปรแกรมประจาํซึง่ใหท้นุแกโ่ครงการของสโมสร

และภาค 

 
 

 

ค.ศ.1979 (พ.ศ.2522) 

โรตารีเร่ิมต้นการต่อสู้กบัโรคโปลิโอ  

ทนุสนบัสนุนเพือ่สขุภาพ ความหวิโหยและมนุษยชาต ิ(3-H) ทนุแรก ถกูใช้

เพือ่การจดัซือ้วคัซนีป้องกนัโรคโปลโิอเพือ่ใหภ้มูคิุม้กนัโรคแก ่ เดก็ 6 ลา้น

คนในประเทศฟิลปิปินส ์
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ค.ศ.1985 (พ.ศ.2528) 

โรตารีเปิดตวัโปรแกรมโปลิโอพลสั 

คาํว่าพลสั “plus”ในโปลโิอพลสั หมายถงึ วคัซนีอืน่ๆ ที่

ใหค้วบคูไ่ปกบัวคัซนีโปลโิอ ในปัจจุบนั สะทอ้นถงึความ

จรงิทีว่่าโครงสรา้งพืน้ฐาน การหาทนุ และวธิกีาร

สนบัสนุน ทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ความพยายามในการขจดั

โปลโิอถกูใชเ้พือ่ต่อสูก้บัโรคตดิเชือ้อืน่ๆ ดว้ย 

  
 

 
ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) 

มลูนิธิก่อตัง้ระบบเงินปันส่วน (SHARE) 

มลูนิธเิริม่ตน้ใชร้ะบบเงนิปันสว่นซึง่เป็นแนวทางในการจดัสรรสว่นหนึ่งของเงนิบรจิาคกองทนุประจาํปีใหแ้กภ่าค 

เพือ่ทีภ่าคจะสามารถใหท้นุแกโ่ปรแกรมมลูนธิติามทีภ่าคเลอืก 

 
 

 
ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) 

เร่ิมต้นโปรแกรมศนูยส์นัติภาพโรตารี 

โปรแกรมศนูยส์นัตภิาพโรตารกีอ่ตัง้ขึน้เพือ่ให้

ทนุการศกึษาซึง่จะชว่ยพฒันาผูนํ้าทีม่ศีกัยภาพในการ

เสรมิสรา้งสนัตภิาพและป้องกนัและแกไ้ขความขดัแยง้ใน

ชมุชนของพวกเขาและชมุชนทัว่โลก 

 
 

 
ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) 

เปิดตวัทุนสนับสนุน Programs of Scale  

ทนุสนบัสนุนของมลูนิธโิรตารทีีม่มีลูคา่ไมน้่อยกว่า 2 

ลา้นเหรยีญสหรฐั (Programs of Scale Grants) นี้ให้

ความสาํคญัในการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาประเดน็

ใหญ่แบบองคร์วม 
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โครงสร้างการเงิน 
มลูนิธโิรตารกีอ่ตัง้ขึน้เป็นองคก์รสาธารณกศุลซึง่ดาํเนนิการเพือ่วตัถุประสงคด์า้นการกศุลโดยเฉพาะ และบรหิารงาน

โดยคณะกรรมการมลูนิธ ิ

ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รระดบัโลกซึง่ดาํเนินการในเกอืบทกุประเทศ โรตารดีแูลการเงนิอยา่งเขม้งวด มลูนธิไิดร้บัคะแนน

สงูสดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดจ้ากองคก์ร Charity Navigator คอื 100 คะแนนจาก 100 คะแนนเตม็ สาํหรบัสถานภาพทาง

การเงนิทีเ่ขม้แขง็และพนัธะสญัญาในการมภีาระรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละความโปรง่ใส 

มลูนิธสิง่เสรมิทนุสนบัสนุนและโปรแกรมเพือ่เพือ่นมนุษย ์เชน่  

• ทนุโปลโิอพลสั 

• ทนุสนบัสนุนโรตาร ี

• ทนุสนัตภิาพโรตาร ี
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การขจดัโรคโปลิโอ (Eradicating Polio) 
 

 
 

 
การขจดัโรคโปลโิอเป็นเรือ่งทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงูสุดในการชว่ยเหลอืเพือ่นมนุษยข์องโรตาร ี

 

เราไดต้่อสูก้บัโรคโปลโิอมาแลว้ถงึ 4 ทศวรรษ และไดท้าํใหเ้กดิความกา้วหน้า 

อยา่งไมน่่าเชื่อไปสูก่ารทําใหโ้ลกน้ีปลอดจากโปลโิอตลอดไป 

 
 
โปลิโอคืออะไร 

โปลโิอคอืโรคทีเ่กดิขึน้จากไวรสัโปลโิอซึง่เป็นเชือ้โรค ตดิต่อ

ทีม่คีวามรนุแรงทีส่ดุ  

• ทาํใหผู้ค้นทีไ่ดร้บัอาหารหรอืน้ําทีป่นเป้ือนตดิเชือ้ได ้

• สามารถทาํใหเ้กดิความพกิารหรอือมัพาตตลอดชวีติ 

• มกัจะมผีลต่อเดก็อายตุํ่ากว่า 5 ขวบ 

• ไมม่วีธิรีกัษา 

• สามารถป้องกนัไดโ้ดยการใหภ้มูคิุม้กนัโรคทีป่ลอดภยั

และมปีระสทิธภิาพ 
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ในปีค.ศ. 1979 โรตารไีดเ้ริม่ตน้ความพยายามในการใหภ้มูคิุม้กนัโรคโปลโิอแก่เดก็  

6 ลา้นคนในประเทศฟิลปิปินส ์

ในปี 1985 เรามคีวามคดิรเิริม่เป็นครัง้แรกในการใหภ้มูคิุม้กนัโรคโปลโิอแกเ่ดก็ๆ ทัว่โลก และนัน่

คอืโปรแกรมโปลิโอพลสัของเรา 
 
กองทนุโปลโิอพลสัถกูใชเ้พือ่ 

• จดัหาวคัซนีและบรหิารงานวคัซนีเพือ่เดก็ๆ 

• จดัทาํการเฝ้าระวงัโรคตามปกตเิพือ่สบืคน้หาโรค 

• สรา้งความตระหนกัถงึประโยชน์ของการใหภ้มูคิุม้กนัโรค 

• สนบัสนุนผูเ้ชีย่วชาญโรค 
 

วนัให้ภมิูคุ้มกนัโรคแห่งชาติ (National Immunization Days) 

เราใชร้ปูแบบของวนัใหภ้มูคิุม้กนัโรคแหง่ชาตใินประเทศต่างๆ ทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากโรคโปลโิอหรอืมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะไดร้บัผลจากโปลโิอ นัน่

หมายความว่าเราพยายามทีจ่ะใหภ้มูคิุม้กนัโรคแกเ่ดก็ทกุคนทีม่อีายตุํ่า

กว่า 5 ขวบภายในระยะเวลาเพยีง 2-3 วนั เราไดช้ว่ยใหภ้มูคิุม้กนัโรคแก่

เดก็เกอืบ 3 พนัลา้นคนใน 122 ประเทศแลว้ 

 
3 ร่องรอยของโรคโปลิโอท่ียงัคงมีอยู่  
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ไทป์ 1 ยงัคงมอียู ่

มเีพยีงไทป์ 1 เทา่นัน้ทีย่งัเหลอือยูใ่หเ้ราเอาชนะใหไ้ด ้

 

ไทป์ 2 ขจดัหมดสิน้แลว้ 

พบครัง้สดุทา้ยในปี ค.ศ. 1999 และไดร้บัการประกาศวา่ขจดัหมดสิน้แลว้ในเดอืนกนัยายน 2015 

 

ไทป์ 3 ขจดัหมดสิน้แลว้ 

ไทป์ 3 พบครัง้สดุทา้ยในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 2012 และไดร้บัการประกาศว่าขจดัหมดสิน้แลว้ในเดอืนตุลาคม 2019 

 

ผูค้นเกอืบ 19 ลา้นคน ทีอ่าจจะตอ้งตายหรอืเป็นอมัพาตยงัคงมชีวีติอยูแ่ละเดนิได ้เพราะพวก

เขาไดร้บัภมูคิุม้กนัโรคโปลโิอ 

 

เป้าหมายของโรตารคีอืการหาทุน 50 ลา้นเหรยีญต่อปีเพือ่กจิกรรมการขจดัโปลโิอ  เงนิน้ีจะ

ไดร้บัการสมทบ 2 ต่อ 1 โดยมลูนิธ ิBill & Melinda Gates ซึ่งจะทาํใหเ้กดิผลกระทบ 3 เทา่ ที่

เราจะสามารถทาํไดเ้พือ่เดก็ๆ ทัว่โลก 

 
 



 

Rotary Foundation Basics: Areas of Focus          8 

เร่ืองท่ีเน้นความสาํคญั (Areas of Focus) 
 

กองทนุประจาํปีซึง่เป็นของขวญัทีม่อบใหแ้กม่ลูนิธไิดช้ว่ยใหส้โมสรโรตารปีฏบิตักิารเพือ่สง่เสรมิสนัตภิาพ ต่อสูโ้รคภยั

ไขเ้จบ็ จดัหาน้ําสะอาดและสขุาภบิาล ชว่ยชวีติแมแ่ละเดก็ สนบัสนุนการศกึษา สรา้งความเตบิโตใหแ้กเ่ศรษฐกจิใน

ทอ้งถิน่และปกป้องสิง่แวดลอ้ม เรือ่งราวเหลา่นี้เป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่ “เรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัของ    โรตาร”ี 

 

 
 

เร่ืองท่ีเน้นความสาํคญัของโรตารี 

มลูนิธไิดเ้ลอืกเรื่องตา่งๆ เหลา่น้ีเพราะ โรตารสีามารถสรา้งการเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนืผา่นเรื่อง

หลกัๆ เหลา่นัน้ เรื่องทีเ่น้นความสาํคญัสอดคลอ้งกบังานทีเ่ราทาํในชุมชนทัว่โลก                                                  

และขยายผลกระทบของเราไปทัว่โลก 

 

มลูนิธสินบัสนุนโครงการเพือ่เพือ่นมนุษยซ์ึง่สง่เสรมิการเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนือยา่งยาวนานในแต่ละเรือ่งทีเ่น้น

ความสาํคญั 
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การสร้างเสริมสนัติภาพและป้องกนัความขดัแย้ง 

เราดาํเนินโครงการบาํเพญ็ประโยชน์และสนบัสนุน

มติรภาพและทนุการศกึษา  ซึง่ตอบสนองเรือ่งราว

เกีย่วกบัความขดัแยง้ รวมทัง้ความยากจน การแบ่งแยก

ชนชัน้ ความตงึเครยีดทางเผา่พนัธุ ์การขาดการเขา้ถงึ

การศกึษา และการแจกจ่ายทรพัยากรอยา่งไมเ่ทา่เทยีม 

 

 
 

 

การป้องกนัและรกัษาโรค  

เราใหค้วามรูแ้ละเครือ่งมอืแก่ชมุชนเพือ่หยดุการ

แพรก่ระจายของโรคทีท่าํใหถ้งึแกช่วีติ เชน่ โรคโปลโิอ 

HIV/AIDS และมาเลเรยี ความหมายของเราคอืปรบัปรงุ

และขยายการเขา้ถงึการดแูลสขุภาพทีม่คีา่ใชจ้่ายตํ่า

และฟรใีนพืน้ทีก่าํลงัพฒันา 

 

น้ํา สขุาภิบาลและสขุอนามยั 

เราสนบัสนุนการเขา้ถงึน้ําสะอาดและสขุาภบิาล รวมทัง้

โปรแกรมเพือ่สขุอนามยั เมือ่มน้ํีาสะอาด โรคทีเ่กดิจาก

น้ําจะลดลง เดก็ๆ จะมสีขุภาพทีด่ขี ึน้และไปโรงเรยีนได้

สมํ่าเสมอมากขึน้ และแมส่ามารถใชเ้วลาน้อยลงในการ

ลาํเลยีงน้ํามาจากแหล่งน้ํา และมเีวลามากขึน้ในการ

ชว่ยเหลอืครอบครวั 

 
 

 

สขุภาพของแม่และเดก็  

เราจดัใหม้กีารดแูลสขุอนามยัทีม่คีณุภาพสงูแกม่ารดา

และบุตรทีม่คีวามเสีย่ง เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถมชีวีติยนื

ยาวขึน้และแขง็แรงมากขึน้ โดยการจดัใหม้กีารศกึษา 

การใหภ้มูคิุม้กนัโรค ชดุเครือ่งมอืการทาํคลอด และ

คลนิิกสขุภาพเคลื่อนที ่เราชว่ยใหม้ารดาสามารถปกป้อง

ตนเองและบุตรจากความเจบ็ป่วยและโรคภยัต่างๆ 
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การศึกษาขัน้พื้นฐานและการรู้หนังสือ 

เราสนบัสนุนการศกึษาสาํหรบัเดก็ทกุคน และการรู้

หนงัสอืของเดก็และผูใ้หญ่ เป้าหมายต่อไปของเราคอื 

เสรมิสรา้งศกัยภาพของชมุชนใหเ้ขม้แขง็เพือ่สนบัสนุน

การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื ลดความเหลือ่ม

ลํ้าทางเพศในการศกึษาและเพิม่พนูการรูห้นงัสอืของ

ผูใ้หญ่ 

 
 

 

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

เราสรา้งโอกาสเพือ่ชว่ยบุคคลและชมุชน ใหม้คีวาม

เตบิโตทางดา้นการเงนิและสงัคม โครงการของเราสอน

ใหผู้ค้นมทีกัษะ ซึง่จะนําไปสูก่ารจา้งงาน และเสนอ

กจิกรรมการเป็นเครอืขา่ย และการอบรมเกีย่วกบัการ

จดัการการเงนิและการพฒันาเศรษฐกจิ 

 
 

ส่ิงแวดล้อม 

เราสนบัสนุนกจิกรรมทีส่รา้งเสรมิการอนุรกัษ์และ

ปกป้องทรพัยากรธรรมชาต ิสง่เสรมิสิง่แวดลอ้มใหม้ี

ความยัง่ยนื และสง่เสรมิการอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวาม

สอดคลอ้งระหว่างคนกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

 
 
ดวูดิโีอเพือ่พจิารณาว่าโครงการทีส่นบัสนุนการรูห้นงัสอืขัน้พืน้ฐานและการพฒันาเศรษฐกจิหรบัสตรใีนประเทศเนปาล 

ชว่ยใหพ้วกเขาไดม้อีสิระและมรีายไดเ้พิม่ขึน้ไดอ้ยา่งไร 

 

“การสร้างโอกาสให้แก่สตรีในประเทศเนปาล” 

 

ดวูดิโีอไดท้ีศ่นูยก์ารเรยีนรู ้(Learning Center ที ่www.rotary.org) 

มลูนิธสินบัสนุนความคดิรเิริม่รวมทัง้โครงการต่างๆ ทัว่โลกทีเ่สรมิสรา้งพลงัใหแ้กช่มุชนทอ้งถิน่  
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ทนุสนับสนุนของโรตารี (Rotary Grants) 
 

 
หอ้งสมุดสาธารณะในกรุงคกิาล ิประเทศรวนัดา 

สมาชกิโรตารใีชท้กัษะความเชีย่วชาญและทรพัยากรของพวกเขา เพือ่ชว่ยแกไ้ขปัญหาบางเรือ่งทีย่ากลาํบากทีส่ดุใน

โลก มลูนิธใิหท้นุสนบัสนุนเพือ่สง่เสรมิโครงการ ทนุการศกึษา การอบรม และอืน่ๆ ทีโ่รแทเรยีนดาํเนินการอยูท่ ัว่โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ทนุสนบัสนุนระดบัภาค 
(District Grants) 

    ทนุสนบัสนุนระดบัโลก 
          (Global Grants) 

 

ทนุสนบัสนุนของมลูนิธ ิ   

โรตารทีีม่มีลูคา่ไมน้่อยกว่า 
2 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

(Programs of Scale 
Grants) 

 

ทุนสนบัสนุนเพื่อตอบสนอง 

           ต่อภยัพบิตั ิ 
(Disaster Response 

Grants) 

 

 

การมีคณุสมบติัสาํหรบัทนุสนับสนุนของโรตารี  
ภาคตอ้งมคีณุสมบตัเิพือ่ทีจ่ะรบัทนุสนบัสนุนจากมลูนิธโิรตาร ีตอ้งมกีารอบรมเพือ่ใหม้คีณุสมบตันิี้ เพือ่เป็นหลกัประกนั

ว่าภาคจะเขา้ใจหน้าทีร่บัผดิชอบทางการเงนิทีม่าพรอ้มกบัทนุสนบัสนุน รวมทัง้การดแูลรกัษาและเตรยีมการเพือ่

จดัการทนุสนบัสนุนนัน้ 
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สาํหรบัทนุสนบัสนุนระดบัโลก ทางผูอ้ปุถมัภเ์จา้ภาพ (ภาคหรอืสโมสรในประเทศทีด่าํเนนิกจิกรรม) และผูอ้ปุถมัภ์

ระหว่างประเทศ (ภาคหรอืสโมสรในอกีประเทศหนึ่ง) จาํเป็นตอ้งมคีณุสมบตักิ่อนทีจ่ะสมคัรขอรบัทนุ ภาคและสโมสร

จาํเป็นตอ้งทาํคณุสมบตัใิหค้รบถว้นในแต่ละปี 

สมาชกิโรตารทีกุคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบทีจ่ะทาํใหม้ัน่ใจว่าทนุของมลูนิธไิดร้บัการจดัการดว้ยความรอบคอบ ผูท้ีม่สีว่น

เกีย่วขอ้งในโครงการทนุสนบัสนุนจะตอ้งมคีวามสาํนึกในความรบัผดิชอบเป็นพเิศษเกีย่วกบัการดแูลทนุสนบัสนุนของ

โรตารเีป็นอยา่งด ี

 

พจิารณาหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการดแูลสนบัสนุน (Stewardship Responsibilities) 

ดงัต่อไปน้ี 

 
 

1. ควบคมุดแูลโครงการ   

โครงการจาํเป็นตอ้งควบคมุดแูลโดยโรแทเรยีนทีม่คีวามเกีย่วขอ้งอยา่งกระตอืรอืรน้ ทาํใหม้ัน่ใจว่าทกุคนดาํเนินการ

ตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของทนุสนบัสนุน 

 

2. ดาํเนินโครงการตามท่ีได้รบัความเหน็ชอบ  

โครงการจาํเป็นตอ้งสาํเรจ็เรยีบรอ้ยตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากมลูนิธ ิหากจะมกีารเปลีย่นแปลง ตอ้งไดร้บัความ

เหน็ชอบจากมลูนิธกิอ่น 

 

3. รายงานความไม่ปกติ  

รายงานความไมป่กตทิางการเงนิแกภ่าคเพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาได ้ 

 

 
ควบคมุดแูลโครงการ 
ดาํเนินโครงการตามท่ี                

ได้รบัความเหน็ชอบ  

รายงานความไม่ปกติ 

ส่งรายงาน 

เกบ็รกัษาเอกสาร 

สรปุ 
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4. ส่งรายงาน 

สง่รายงานใหแ้กม่ลูนิธภิายใน 12 เดอืนหลงัจากทีไ่ดร้บัเงนิครัง้แรก และปีละหนึ่งครัง้หลงัจากนัน้ ตอ้งสง่รายงาน

สดุทา้ยภายใน 2 เดอืนเมือ่สิน้สดุโครงการ  

 

5. เกบ็รกัษาเอกสาร 

เกบ็รกัษาเอกสารต่างๆ เอาไว ้5 ปีหรอืตามทีก่ฎหมายในประเทศของทา่นกาํหนด  

 

6. สรปุ 

มลูนิธจิดัการทนุสนบัสนุนโดย 

- ตอ้งมคีุณสมบตั ิ 

- ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการดแูลการเงนิ  

- ดแูลตรวจตราอยา่งสมํ่าเสมอ 

- ตดิตามรายงาน  

- ตรวจสอบ หากจาํเป็น 

 

ประธานมลูนธิโิรตารภีาค ประธานคณะอนุกรรมการทนุสนบัสนุน และประธานคณะอนุกรรมการดแูลการเงนิของมลูนิธ ิ

จะทาํงานรว่มกนัเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าไดด้าํเนนิการตามแนวปฏบิตัทิางการเงนิและการจดัการโครงการทีเ่หมาะสมสาํหรบัทนุ

สนบัสนุนทนุ 
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ทนุสนับสนุนระดบัภาค (District Grants) 
 

 
 
 

ภาคเลอืกกจิกรรมทีจ่ะใหทุ้นสนบัสนุนระดบัภาค เพือ่ทีภ่าคและสโมสรจะสามารถตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนของตนและมากกวา่นัน้ได ้
 
 
ความตอ้งการมอียู่ทัว่ไปทกุหนทกุแหง่ ทนุสนบัสนุนระดบัภาคเป็นการเรือ่งทาํงานกบัชมุชนและคาํถามทีว่่าทา่นจะ

ชว่ยไดอ้ยา่งไร ทนุสนบัสนุนเหล่านี้ สามารถใหท้นุแกโ่ครงการเพือ่เพือ่นมนุษย ์โปรแกรมเยาวชน และกจิกรรมอืน่ๆ ที่

ทาํใหท้า่นสามารถสรา้งความเปลีย่นแปลงในชวีติของผูค้น 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัทนุสนบัสนุนระดบัภาคซึง่ใหท้นุแกก่จิกรรมขนาดเลก็ในระยะสัน้ 

 

ทา่นสามารถใชท้นุสนบัสนุนระดบัภาคในโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของสโมสรและภาคไดม้ากมาย รวมทัง้

ทนุการศกึษาและการฝึกอบรมดา้นอาชพี 

 

ภาคสามารถใชท้นุจดัสรรของภาค (District Designated Fund – DDF) ไดถ้งึครึง่หนึ่งเพื่อเป็นทนุสนบัสนุนระดบัภาค

หนึ่งทนุในแต่ละปี และไมจ่าํเป็นตอ้งขอเตม็จาํนวนทีม่อียู ่

 

ทา่นเป็นอสิระอยา่งมากทีจ่ะออกแบบโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ ไมม่ขีอ้จาํกดัมากนกั ตราบเทา่ทีท่า่นใชท้นุสนบัสนุน

ระดบัภาคเพือ่สนบัสนุนพนัธกจิของมลูนิธโิรตาร ี
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การให้ทนุสนับสนุนระดบัภาค (District Grant Funding) 
ภาคสามารถสมคัรขอรบัทนุสนบัสนุนระดบัภาคไดห้นึ่งทนุในแต่ละปี โดยจะไดร้บัทนุทัง้หมดในครัง้เดยีว แลว้จงึ

แจกจ่ายใหแ้กส่โมสรตามตอ้งการ ภาคอาจจะมขีอ้กาํหนดและคาํแนะนําของภาคเองในการใชท้นุสนบัสนุน 

 

ตวัอยา่งของทนุสนบัสนุนระดบัภาคทีป่ฏบิตักิาร 

 

 

 

 
สมาชกิโรตารมีสีว่นรว่มในโครงการสาธติและแจกจ่าย

ระบบกรองน้ําทีเ่วอรจ์นิ ไอรแ์ลนด ์

 

 สโมสรโรตารสีนบัสนุนโปรแกรมสาํหรบัสตรใีนการผลติ

และจาํหน่ายสบู่เหลวในประเทศเคนยา กาํไรทีไ่ดร้บั

ชว่ยเป็นทนุทีท่าํใหเ้ขา้ถงึน้ําสะอาดในหมูบ่า้นต่างๆ ได ้

 
การใชท้นุสนบัสนุนระดบัภาคสามารถชว่ยใหส้โมสรเริม่ตน้โครงการเลก็ๆ และเกบ็เกีย่วประสบการณ์ทีจ่าํเป็นต่อการ

วางแผนโครงการขนาดใหญ่ขึน้เพือ่เพิม่พนูผลกระทบใหม้ากขึน้



 

Rotary Foundation Basics: Global Grants          16 

ทนุสนับสนุนระดบัโลก (Global Grants) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ทุนสนบัสนุนระดบัโลกใหทุ้นแก่โครงการเพือ่เพือ่นมนุษยร์ะหวา่งประเทศทีม่ขีนาดใหญ่  
ทมีผูฝึ้กอบรมดา้นอาชพีและทุนการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาทีม่ผีลวดัไดแ้ละยัง่ยนื 

 
 
ทนุสนบัสนุนระดบัโลกจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัหนึ่งเรือ่งหรอืมากกว่า 

• การสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้ 

• การป้องกนัและรกัษาโรค 

• น้ํา สขุาภบิาลและสขุอนามยั 

• สขุภาพของแมแ่ละเดก็  

• การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 

• การพฒันาเศรษฐกจิชมุชน 

• สิง่แวดลอ้ม 

 

ลกัษณะอื่นๆ ของทุนสนบัสนุนระดบัโลก 

ทีท่าํใหม้คีวามแตกต่างจากทุนสนบัสนุนระดบัภาค คอื 
 

พนัธมิตร (Partnerships) 
สว่นสาํคญัสว่นหนึ่งของโครงการทนุสนบัสนุนระดบัโลกคอื การเป็นพนัธมติรระหว่างสโมสรหรอืภาคทีม่กีจิกรรมเกดิ

ขึน้กบัสโมสรหรอืภาคในอกีประเทศหนึ่ง ผูอ้ปุถมัภท์ัง้สองฝ่ายจะตอ้งมคีณุสมบตักิอ่น จงึจะสามารถสง่ใบสมคัรขอรบั

ทนุได ้
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ความยัง่ยืน (Sustainability) 
การใหท้นุสนบัสนุนระดบัโลกเป็นการลงทนุเพือ่การเปลีย่นแปลงในระยะยาว เราตอ้งการโครงการทีป่ระสบความสาํเรจ็

ยาวนานหลงัจากใชท้นุสนบัสนุนหมดลง โครงการทีย่ ัง่ยนืสามารถเป็นไดใ้นหลายรปูแบบ แต่การสรา้งหลกัประกนัของ

ความยัง่ยนืจะตอ้งมขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
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การให้ทนุ (Funding) 
ทนุสนบัสนุนระดบัโลกใหท้นุจากแหล่งต่างๆ ทีร่วมถงึการบรจิาคของโรแทเรยีนและผูส้นบัสนุนอืน่ๆ เงนิ DDF และ

กองทนุโลก การบรจิาคของภาคจะมผีลต่อ DDF ใน วนัที ่1 กรกฎาคม 2021 การจดัสรรเงนิ DDF สาํหรบัทนุสนบัสนุน

ระดบัโลกจะไดร้บัการสมทบรอ้ยละ 80  

 

โครงการทนุสนบัสนุนระดบัโลกมงีบประมาณขัน้ตํ่า 30,000 เหรยีญ ผูอ้ปุถมัภท์นุสามารถใหท้นุสนบัสนุนระดบัโลก

โดยการผนวกรวมเงนิ DDF, เงนิสด และการบรจิาคโดยตรงและรายไดจ้ากกองทนุถาวรเขา้ดว้ยกนั/กองทนุโลกจะ

สมทบเงนิ DDF สงูสดุ 400,000 เหรยีญและไมม่ขี ัน้ตํ่า 

 

นอกเหนือจากโครงการเพือ่เพือ่นมนุษยข์นาดใหญ่แลว้ ทนุสนบัสนุนระดบัโลกยงัใหท้นุสนบัสนุนเพือ่เป็นทนุการศกึษา

และทมีผูฝึ้กอบรมดา้นอาชพี 

 

ทุนการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา  

ทนุสนบัสนุนระดบัโลกใหท้นุการศกึษา 1-4 ปี ในระดบั

บณัฑติศกึษาในเรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัของ   โรตารหีนึ่ง

เรือ่งแกผู่ม้วีชิาชพี   

 

การทาํงานกอ่นหน้าของผูร้บัทนุ กจิกรรมอาสาสมคัรและ

ประสบการณ์ในการศกึษาจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งที่

เลอืกไวช้ดัเจน แผนงานดา้นอาชพีทัง้หลงัจากทีร่บัทนุ

ในทนัทแีละในระยะยาวจะตอ้งสมัพนัธก์บัเรือ่งทีเ่น้น

ความสาํคญัอยา่งน่าเชือ่ถอื 
 

ทีมผูฝึ้กอบรมด้านอาชีพ 

ทนุสนบัสนุนระดบัโลกสามารถสนบัสนุนการทาํงานของทมี ผู้

ฝึกอบรมดา้นอาชพี กลุ่มของผูม้วีชิาชพีเหล่านี้เดนิทางเพือ่

เรยีนรูเ้กีย่วกบัอาชพีของตน หรอืสอนผูอ้ืน่ในสาขาเฉพาะดา้น 

ทมีเหล่านี้สามารถขยายความรูแ้ละทกัษะของบุคคลและชมุชน

ต่างๆ ได ้
 

 

ทา่นตอ้งการมสีว่นรว่มในทนุสนบัสนุนระดบัโลกหรอืไม ่ดทูรพัยากรเหล่านี้เพือ่หาขอ้มลูเพิม่เตมิถงึวธิกีารประเมนิ

ความตอ้งการของชมุชน และประเภทของกจิกรรมทีย่ ัง่ยนืซึง่ทา่นสามารถดาํเนินการได ้

 

เครือ่งมอืประเมนิชมุชน (Community Assessment Tools)  

ถอ้ยแถลงนโยบายเรือ่งทีเ่น้นความสาํคญั (Area of Focus Policy Statements)

https://my-cms.rotary.org/en/document/community-assessment-tools
https://my-cms.rotary.org/en/document/areas-focus-policy-statements
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ทนุสนับสนุนของมลูนิธิโรตารีท่ีมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 2 ล้าน

เหรียญสหรฐั (Project of Scale Grants) 
 

 
 
 

ทุนสนบัสนุนของมลูนิธทิีม่มีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 2 ลา้นเหรยีญสหรฐั ใหทุ้นแกก่ารประสานประโยชน์ 

ในเรื่องทีม่หีลกัพยานเป็นพืน้ฐานและนําโดยทอ้งถิน่ ซ่ึงได้แสดงให้เหน็ถึงผลสาํเรจ็แล้ว 

โปรแกรมซึง่ตอ้งมกีารแขง่ขนัน้ี สนบัสนุนกจิกรรมในระยะยาวทีส่อดคลอ้งกบั  

เรื่องทีเ่น้นความสาํคญัหน่ึงเรื่องหรอืมากกวา่ และตอ้งมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัในการดแูล          

การประเมินและการเรียนรู้โดยการร่วมมือกนั 
 
 
เราตอ้งการทีจ่ะนํามาซึง่ผลงานทีแ่สนมหศัจรรยข์องโรแทเรยีนโดยผา่นทนุสนบัสนุนนี้  ในสถานทีใ่หมแ่ละผูค้นใหม่ๆ   

เรยีนรูร้ว่มกนั และคน้หาหนทางทีจ่ะเตบิโตรว่มกนัในการตดิตามเป้าหมาย เราตอ้งการแสดงใหเ้หน็ถงึพลงัของโรตารี

ในการสรา้งสรรคก์ารเปลีย่นแปลงทีแ่ทจ้รงิ 
 

กระบวนการของทุนสนับสนุน  Programs of Scale  

มลูนิธโิรตารใีหท้นุหนึ่งทนุในแต่ละปีผา่นกระบวนการทีต่อ้งมี

การยืน่ขอ้เสนอและใบสมคัร โครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิะ

ไดร้บัเงนิ 2 ลา้นเหรยีญจากกองทนุโลก เราสนบัสนุนเป็น

อยา่งยิง่ใหผู้ส้มคัรขอรบัทนุ ผนวกรวมทนุนี้เขา้กบัการรบัทนุ

จากแหล่งอืน่ๆ ดว้ย 
 

 
 

ทนุสนบัสนุนนี้สง่เสรมิการดาํเนินโปรแกรมในสถานทีใ่หม ่เชน่ ชมุชนอืน่ และในพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีก่วา้งขวางขึน้ 

ทนุนี้สนบัสนุนแผนปฏบิตักิารของโรตารโีดยตรง และจะชว่ยใหเ้ราสามารถเพิม่พนูผลกระทบไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
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ทนุสนับสนุนเพ่ือตอบสนองต่อภยัพิบติั (Disaster 

Response Grants) 
 
 

 
 

 

ภาคทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ เชน่ พายเุฮอรเิคน ไซโคลน แผน่ดนิไหว  

และไฟไหมป่้า สามารถสมคัรขอรบัทุนเพือ่ตอบสนองต่อภยัพบิตั ิ 

เพือ่สนบัสนุนความพยายามในการฟ้ืนฟูในทอ้งถิน่ 
 

 

ทนุสนบัสนุนเหล่านี้ชว่ยชมุชนในการจดัการกบัผลกระทบของภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิภาคสามารถทาํงานกบัองคก์ร

บรรเทาทกุขท์ีม่อียูแ่ลว้ เพือ่ชว่ยผูร้อดชวีติและสามารถใชเ้งนิทนุเพือ่จดัหาสิง่ของจาํเป็นขัน้พืน้ฐาน เชน่ น้ํา อาหาร ยา

รกัษาโรค และเสือ้ผา้ 

 

การให้ทนุ  
ภาคในพืน้ทีห่รอืประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบสามารถสมคัรขอรบัทนุไดม้ากถงึ 25,000 เหรยีญ ภาคตอ้งมคีณุสมบตัใิน

การขอรบัทนุสนบัสนุนของโรตารอียูแ่ลว้ 

 

ผูว้่าการภาคและประธานมลูนธิโิรตารภีาค ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรใหส้มบรูณ์ ภาคอาจจะสมคัรขอรบัทนุ

สนบัสนุนเพิม่เตมิไดห้ลงัจากรายงานผลสาํเรจ็ของทนุกอ่นหน้านี้ 

 

 

 



 

Rotary Foundation Basics: Disaster Response Grants          21 

 

บททดสอบความรูเ้กีย่วกบัทนุสนบัสนุนของโรตาร ีจงเลอืกจบัคูป่ระเภทของทนุสนบัสนุนทีถ่กูตอ้ง 

 

รายการ 

ทนุสนบัสนุน 

ระดบัภาค 

 (ก) 

ระดบัโลก 

(ข) 

Programs of 

Scale 

(ค) 

เพือ่ตอบสนอง

ต่อภยัพบิตั ิ

(ง) 

1. สนบัสนุนโครงการระยะสัน้ของสโมสรและภาค 

 

    

2. สนบัสนุนกจิกรรมทีพ่สิจูน์แลว้ว่ามผีลสาํเรจ็ใน

พืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีม่ขีนาดใหญ่ 

    

3. ใหท้นุสงูสดุ 25,000 เหรยีญ 

 

    

4. สนบัสนุนโครงการขนาดใหญ่ทีม่คีวามยัง่ยนื ซึง่มี

งบประมาณ ขัน้ตํ่า 30,000 เหรยีญ 

    

5. สนบัสนุนการตอบสนองต่อภยัพบิตัทิาง 

ธรรมชาต ิ

    

6. สนบัสนุนโครงการขนาดเลก็ 

 

    

7. ใหท้นุ 2 ลา้นเหรยีญผา่นกระบวนการแขง่ขนั 

 

    

8. สนบัสนุนโครงการทนุการศกึษาและทมีผู้

ฝึกอบรมดา้นอาชพีในเรือ่งทีเ่น้นความสาํคญั 

    

 
 

 

คาํตอบ 

1)   ก 

2)   ค 

3)   ง 

4)   ข 

5)   ง 

6)   ก 

7)   ค 

8)   ข 
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ทนุสนัติภาพโรตารี (Rotary Peace Fellowships) 
 

 
 
 

ศูนยส์นัตภิาพโรตารเีป็นโปรแกรมการศกึษาชัน้เยีย่มของโรตาร ี 

และเป็นแนวทางทีส่าํคญัสูพ่นัธกจิของมลูนิธใินเรื่องของ 

การสง่เสรมิความเข้าใจระหว่างกนัในโลกและสนัติภาพ 
 
 
โดยเสนอการอบรมทางดา้นวชิาการ การฝึกปฎบิตั ิและโอกาสของการเป็นเครอืขา่ยทัว่โลก ทนุสนัตภิาพโรตารพีฒันา

ศกัยภาพของผูม้วีชิาชพีหรอืผูฝึ้กหดัในดา้นสนัตภิาพและการพฒันา ใหเ้ป็นผูท้ีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้น

สนัตภิาพทีม่ปีระสบการณ์และประสทิธภิาพ 
 

พวกเขาทาํหน้าทีผู่นํ้าในองคก์รของรฐับาลและองคก์รทีไ่มใ่ช่

ของรฐัในเรือ่งของการศกึษาและงานวจิยั ในองคก์รระหว่าง

ประเทศ เชน่ องคก์ารสหประชาชาต ิในเรือ่งของการใชก้ฎหมาย

และการทหาร และกลุ่มเพือ่เพือ่นมนุษยต่์างๆ 

 

 
 

โปรแกรมทุนสนัตภิาพมวีสิยัทศัน์ในการสรา้งสรรคส์นัตภิาพทีย่ ัง่ยนื  

โดยการสรา้งเครอืขา่ยของผูส้รา้งสนัตภิาพและผูนํ้าชุมชน  

ซึง่อุทศิตนใหแ้ก่การป้องกนัและแกไ้ขความขดัแยง้ในระดบัโลก 
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ทนุสนัติภาพโรตารี (The Rotary Peace Fellowship) 
เราใหท้นุสนัตภิาพโรตารมีากถงึ 130 ทนุในแต่ละปี เงนิทนุนี้มาจากการบรจิาค รวมทัง้การสนบัสนุนเพิม่เตมิจาก

กองทนุโลก 

• ในแต่ละปี มลูนิธใิหท้นุการศกึษา 50 ทนุในโปรแกรมระดบัปรญิญาโท สาขาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

การศกึษาสนัตภิาพ การแกไ้ขความขดัแยง้และวชิาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เราใหท้นุมากถงึ 80 ทนุ แกโ่ปรแกรมประกาศนียบตัรทางวชิาชพี ระยะเวลา 1 ปีซึง่ใหก้ารอบรมเพิม่เตมิแกผู่้

มวีชิาชพีทีม่ปีระสบการณ์ทางดา้นสนัตภิาพและการพฒันา 

 

ทนุการศกึษานี้ ใหค้า่ใชจ้่ายเพือ่เป็นคา่เล่าเรยีน ทีพ่กั คา่เดนิทาง และคา่ใชจ้่ายสาํหรบัประสบการณ์ภาคสนาม 

 

โปรแกรมระดบัปริญญาโท 
โปรแกรมประกอบดว้ย 

• หลกัสตูรการศกึษา 15 - 24 เดอืน เป็นการสอนทีเ่น้น      

งานวจิยัและนกัศกึษาทีม่คีวามหลากหลาย 

• การประชมุเชงิปฏบิตักิารทีโ่รตารเีป็นผูอ้ปุถมัภเ์พือ่

พฒันาทกัษะความยดืหยุน่ 

• โอกาสในการเป็นเครอืขา่ยกบักลุ่มผูร้บัทนุสนัตภิาพ 

รวมทัง้โรแทเรยีนในประเทศของตนและในประเทศ

เจา้ภาพ 

• ประสบการณ์ภาคสนามทีจ่ะเป็นประโยชน์เป็นเวลา 2-3 เดอืนในองคก์รเชน่ องคก์ารสหประชาชาต ิองคก์รกาชาด 

องคก์ร Human Rights Watch หรอื Save the Children 

• การสมัมนาสนัตภิาพประจาํปีพรอ้มโอกาสในการแบง่ปันสิง่ทีค่น้พบจากงานวจิยั 

 

โปรแกรมประกาศนียบตัร 
โปรแกรมนี้ประกอบดว้ย 

•  หลกัสตูรการศกึษาหนึ่งปีเตม็สาํหรบัผูม้วีชิาชพีจากภมูหิลงั

ทีห่ลากหลายซึง่ทาํงานในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งอยูแ่ลว้ 

•  การเน้นความสาํคญัถงึทกัษะทีป่ฏบิตัไิดเ้พือ่สง่เสรมิ

สนัตภิาพภายในชมุชนและทัว่โลก 

•  ประสบการณ์การเรยีนภาคสนาม รวมทัง้ขอ้กาํหนดในการ

วางแผนและดาํเนินความคดิรเิริม่เพือ่การเปลีย่นแปลง

สงัคม 

 

โรตารพีฒันาพนัธมติรทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์กบัมหาวทิยาลยัชัน้นําของโลกซึง่ตัง้อยูท่ ัว่โลก ซึง่จะสรา้งพลงัให้

การศกึษาและเพิม่พนูศกัยภาพแกผู่ส้รา้งเสรมิสนัตภิาพ 
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1) มหาวทิยาลยั Uppsala ประเทศสวเีดน – ภาควชิาสนัตภิาพและการวจิยัขอ้ขดัแยง้ เสนอโปรแกรม ในระดบั

ปรญิญาโททางดา้นสงัคมวทิยาซึง่มชีือ่เสยีงไปทัว่โลกเกีย่วกบัการเกบ็ขอ้มลูทีเ่ขา้ถงึไดอ้ยา่งเป็นอสิระและทัว่โลกที่

เกีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ในเรือ่งการใชอ้าวุธและการจดัการความรนุแรง 

 

2) มหาวทิยาลยั Bradford สหราชอาณาจกัร - ภาควชิาการศกึษาสนัตภิาพที ่Bradford เป็นภาควชิาใหญ่ทีส่ดุในโลก

และมหีลกัสตูรระดบัปรญิญาโทมากมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนัตภิาพ ความขดัแยง้ ความปลอดภยั และการพฒันา 

 

3)  มหาวทิยาลยั International Christian ประเทศญีปุ่่ น - บณัฑติวทิยาลยัสาขาศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรม์ชีือ่เสยีง

เกีย่วกบัโปรแกรมสหวทิยาการและแนวทางศลิปศาสตร ์ผูร้บัทนุจะไดร้บัปรญิญาโททางดา้นการศกึษาสนัตภิาพ

จากภาควชิานโยบายสาธารณะและการวจิยัสงัคม  

 

4) มหาวทิยาลยั Duke และมหาวทิยาลยั North Carolina ที ่Chapel Hill สหรฐัอเมรกิา - ผูร้บัทนุจะไดร้บัปรญิญาโท

ในสาขานโยบายการพฒันาระหว่างประเทศจากมหาวทิยาลยั Duke หรอืปรญิญาโทจากภาควชิาต่างๆ มากมายที่

มหาวทิยาลยั North Carolina   

 นอกจากนี้ผูร้บัทนุทีม่หาวทิยาลยัทัง้ 2 แหง่ยงัสามารถศกึษาในระดบัอนุปรญิญาโท (Graduate Certificate) ในดา้น

สนัตภิาพระหว่างประเทศและการแกไ้ขความขดัแยง้จากมหาวทิยาลยั North Carolina 

 

5) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประเทศไทย - โปรแกรมระดบัประกาศนียบตัรสหวทิยาการซึง่เน้นความสาํคญัเกีย่วกบั

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นการเรยีนรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัใินขณะเดยีวกบัทีไ่ดร้บัประโยชน์จากประสบการณ์

ของคณาจารยท์ีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญและผูม้สีว่นรว่มทัว่โลก 

 

6)  มหาวทิยาลยั Makerere ประเทศอกูนัดา – โปรแกรมระดบัประกาศนียบตัรทีผ่สมผสานทฤษฎงีานวจิยัและ

ภาคปฏบิตัสิาํหรบัผูนํ้าดา้นสนัตภิาพและการพฒันาซึง่มาจากหรอืทาํงานในแอฟรกิา  
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ผูร้บัทนุจะเรยีนรูถ้งึวธิกีารสรา้งอทิธพิลต่อนโยบายและรเิริม่ปฏบิตักิารทีเ่ปลีย่นแปลงสงัคมผา่นสนัตภิาพใน

ทางบวก  

 

7)  มหาวทิยาลยั Queensland ประเทศออสเตรเลยี – ผูร้บัทนุจะไดร้บัปรญิญาโทดา้นการต่างประเทศ และการศกึษา

สนัตภิาพและความขดัแยง้จากศนูยบ์ณัฑติศกึษา สาขาการปกครองและการต่างประเทศ (Graduate Centre of 

Governance and International Affairs) 

 

พบกบัผูร้บัทนุสนัตภิาพโรตารแีละเรยีนรูเ้กีย่วกบังานของพวกเขาในวดิโีอ Rotary Peace Center in Action 
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การให้ทุนแก่โปรแกรม (Funding our programs) 
 

 
 
มลูนิธโิรตารเีป็นของสมาชกิโรตารแีละทุม่เทเพือ่สง่เสรมิโปรแกรมซึง่ตอบสนองความตอ้งการอนัยิง่ใหญ่ทัว่โลก  

เราสนบัสนุนมลูนิธใินแนวทางดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

เพ่ือการขจดัโปลิโอให้หมดไป  

กองทนุโปลโิอพลสัทุม่เทใหก้บัการขจดัโปลโิอทัว่โลก เงนิบรจิาค

ใหแ้กก่องทนุโปลโิอพลสัสนบัสนุนความพยายามในเรือ่งการให้

ภมูคิุม้กนัโรค และวสัดุอปุกรณ์สาํหรบัอาสาสมคัร 

 

 

 

เพ่ือให้ทุนแก่การทาํงานในปัจจบุนั 

กองทนุประจาํปีเป็นแหล่งทีใ่หก้ารสนบัสนุนเบือ้งตน้แกท่นุ

สนบัสนุนและกจิกรรมต่างๆ ของมลูนิธ ิเงนิบรจิาคใหแ้กก่องทนุ

ประจาํปีจะสนบัสนุนทนุในระดบัทอ้งถิน่และนานาชาต ิและ

กจิกรรมต่างๆ ผา่นระบบเงนิปันสว่น (SHARE System) 

เมือ่ทา่นบรจิาคเงนิใหแ้กก่องทนุประจาํปี การบรจิาคของทา่นจะ

เป็นเครดติของสโมสรและจะถกูนบัไปสูเ่ป้าหมายกองทนุ

ประจาํปีของสโมสร 
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ระบบเงินปันส่วน (The SHARE System) 
กองทนุประจาํปี-ระบบเงนิปันสว่น เป็นแหล่งทนุเบือ้งตน้สาํหรบักจิกรรมของมลูนิธทิัง้ในทอ้งถิน่และระหวา่งประเทศ

อยา่งกวา้งขวาง 

เมือ่ผูบ้รจิาควางแผนการบรจิาคเงนิใหแ้กก่องทนุประจาํปี-ระบบปันสว่น การบรจิาคจะเขา้สูร่ะบบเงนิปันสว่น 

เมือ่ผูบ้รจิาควางแผนการบรจิาคเงนิใหแ้กก่องทนุถาวร-ระบบเงนิปันสว่น รายรบัทีส่ามารถใชจ้่ายไดจ้ะเขา้สูร่ะบบเงนิ

ปันสว่น 

เงนิทีบ่รจิาคใหแ้กก่องทนุโปลโิอพลสัจะถกูแยกออกไปต่างหาก และไมเ่ขา้สูร่ะบบเงนิปันสว่น 

ภายใตร้ะบบเงนิปันสว่น เงนิบรจิาคจะถกูแบ่งออกเป็นกองทนุโลกและกองทนุจดัสรรสาํหรบัภาค (DDF) เงนิ DDF ใช้

สาํหรบัทนุสนบัสนุนและกจิกรรมของโรตารเีพือ่ทาํสิง่ดีๆ  ในโลก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ่ือให้สามารถทาํงานในอนาคต 

กองทนุถาวรสนบัสนุนมลูนธิใินดา้นความยัง่ยนื  เงนิบรจิาค

ใหแ้กก่องทนุถาวรของมลูนิธเิป็นหลกัประกนัวา่ในอนาคตจะมี

ทรพัยากรทีจ่าํเป็นในการวางแผนและดาํเนินโครงการทีย่ ัง่ยนืใน

ปีแลว้ปีเล่า 
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ผูว้่าการภาค ผูว้่าการภาครบัเลอืกและประธานมลูนิธโิรตารภีาคตดัสนิใจว่าจะแจกจ่ายเงนิ DDF อยา่งไรและ อนุมตัิ

การใชเ้งนิเพือ่เป็นทนุสนบัสนุน 

 

 

การบริจาคของสโมสร 

สโมสรของทา่นตัง้เป้าหมายการหาทนุเพือ่สนบัสนุนมลูนธิ ิสโมสร

ควรจะมเีป้าหมายสาํหรบักองทนุประจาํปีและกองทนุโปลโิอพลสั 

 

กองทุนถาวร 

การบรจิาคใหก้องทนุถาวรจะเป็นหลกัประกนัถงึการดาํรงอยู่

ของโปรแกรมและทนุสนบัสนุนของมลูนิธใินระยะยาว 

 
เงนิบรจิาคใหแ้กก่องทนุถาวรจะถกูจดัการอยา่งยัง่ยนื โดยจะ

ถกูนําไปลงทนุโดยมอือาชพีซึง่สว่นหนึ่งของรายไดจ้ะถกูใช้

จ่ายไปในแต่ละปี ตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดโดย

คณะกรรมการมลูนิธแิละผูบ้รจิาค  

 
 

 

โรแทเรียนทุกคนบริจาคทุกปี 

เราสง่เสรมิใหส้มาชกิโรตารทีกุคนบรจิาคเขา้กองทนุประจาํปีทกุปี 

สนบัสนุนแผนปฏบิตักิารของโรตารแีละสง่เสรมิสมาชกิภาพโดย

การมสีว่นรว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ในทนุสนบัสนุนหรอืโปรแกรมของ

มลูนิธใินทกุๆ ปี 

 
 
โอกาสในการบริจาคอ่ืนๆ  

มโีอกาสมากมายทีจ่ะไดร้บัรางวลั การยกยอ่ง และคาํขอบคณุสาํหรบัผูท้ีใ่หก้าร

สนบัสนุนทนุสนบัสนุนและโปรแกรมของเรา 

ตวัอยา่งเชน่การบรจิาคเงนิ 1,000 เหรยีญหรอืมากกว่าใหแ้กก่องทนุประจาํปี

กองทนุโปลโิอพลสั หรอืทนุสนบัสนุนของมลูนิธทิีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้ จะทาํให้

ทา่นเป็นพอล แฮรสิ เฟลโลว ์การบรจิาคเงนิรวมทัง้สิน้ 10,000 เหรยีญจะทาํให้

ทา่นเป็นเมเจอรโ์ดนเนอร ์  
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การรูจ้กักองทนุของมลูนิธทิีม่คีวามแตกต่างกนัจะชว่ยใหท้า่นเขา้ใจว่ามลูนิธดิาํเนินการอยา่งไร ทดสอบความรูข้องทา่น

โดยการจบัผูก้องทนุ เขา้กบัคาํอธบิาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ทุม่เทใหแ้ก่การขจดัโปลโิอทัว่โลก  ก) กองทนุถาวร 

   

2)  การบรจิาคจะสนบัสนุนการทาํงานในปัจจุบนัของโรตาร ี  ข) กองทนุโปลโิอพลสั 

   

3)  รายรบัจากการลงทนุจะสนบัสนุนมลูนิธเิป็นการถาวร  ค) กองทนุประจาํปี 

 

คาํตอบ 

1 – ข 

2 – ค 

3 – ก 
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สรปุและทรพัยากร (Summary and Resources) 

 
 

ทา่นจะปฏบิตัอิยา่งไรเพือ่สนบัสนุนพนัธกจิของมลูนิธโิรตาร ี

การมสีว่นรว่มในมลูนิธเิป็นแนวทางทีส่มบรูณ์แบบในการเพิม่พนูผลกระทบและขยายการเขา้ถงึ โดยการทาํสิง่ดีๆ  ในปี

นี้ จงมพีนัธะสญัญาทีจ่ะทาํงานหรอืบรจิาคใหแ้กค่วามคดิรเิริม่ โครงการ หรอืโปรแกรมของมลูนิธ ิอยา่งน้อยหนึ่งเรือ่ง 

ใชท้รพัยากรเหล่านี้เพือ่ชว่ยในการตดัสนิใจว่าทา่นตอ้งการมสีว่นรว่มอยา่งไร 

 

ข้อมลูอ้างอิง : (The Rotary Foundation Reference Guide) 

เรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบัโครงสรา้งของมลูนิธแิละโปรแกรมการยกยอ่งผูบ้รจิาค 

https://my.rotary.org/en/document/rotary-foundation-reference-guide  

 

ทุนสนับสนุนของมลูนิธิ (Foundation Grants) 

เรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบัประเภทของทนุสนบัสนุนของมลูนธิ ิ

https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants  

 

บริจาคให้แก่มลูนิธิโรตารี (Donate To The Rotary Foundation) 

มอบของขวญัใหแ้กม่ลูนิธ ิ

https://my.rotary.org/en/donate  

 

ชว่ยใหม้ลูนธิขิองเราเพิม่พนูผลกระทบในการเป็นองคก์รการกศุลทีไ่ดร้บัรางวลั พจิารณาว่าทา่นจะสามารถชว่ยมลูนธิิ

ในการสง่เสรมิความเขา้ใจระหว่างกนัในโลก สนัถวไมตรแีละสนัตภิาพไดอ้ยา่งไร โดยการปรบัปรงุสขุภาพของผูค้น 

สนบัสนุนการศกึษา ปกป้องสิง่แวดลอ้ม และบรรเทาความยากจนทัว่โลก 

 

https://my.rotary.org/en/document/rotary-foundation-reference-guide
https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants
https://my.rotary.org/en/donate
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ตวัอย่างโครงการ 
 
พจิารณาโครงการทนุสนบัสนุนระดบัโลกและ ตดัสนิใจว่าโครงการกบัเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัในดา้นใด 

 

แคมป์สาํหรบัเดก็ทีถ่กูทารณุกรรม  

ความสนุกสนานและการเยยีวยาเป็นเป้าหมายของแคมป์ 2 สปัดาหใ์นประเทศโปแลนดซ์ึง่สมาชกิโรตารจีดัขึน้เพือ่

ฟ้ืนฟูเดก็ๆ จากการถกูบาดเจบ็ในสภาพแวดลอ้มทีส่งบสขุ 

 
 

    โครงการนี้สนบัสนุนเรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัในดา้นใด 

        การป้องกนัและรกัษาโรค 

        สขุภาพของแมแ่ละเดก็  

        การสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้ 

        การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 

 

 

 
 

 
คาํตอบ 

การสรา้งเสรมิสนัตภิาพและป้องกนัความขดัแยง้ 

 
โครงการนี้สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสนัตภิาพใน 

ชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้ 

 
 



 

 

 


