
เกียวกับองค์กรร่วมจัด 
มูลนิธิกองทุนไทย  

มูลนิธิกองทุนไทย/ ภาคีความร่วมมือเพือสนับสนุนการพัฒนา( DSC)  ก่อตั งขึ นในปี 

2539 เพือตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาองค์กรแหล่งทุนเพือการพัฒนาของต่างประเทศได้ย้าย 

ไปสู่ภูมิภาคอืน ภาคีฯ  มีวัตถุประสงค์เพือสนับสนุนการทํางานขององค์ภาคประชาสังคม

โดยเฉพาะองค์กรระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็งและพึงตนเองได้ และในปี 2543 ภาคี ได้จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลในชือ “มูลนิธิกองทุนไทย” (TFF)   

มูลนิธิกองทุนไทยดําเนินงานทีเกียวของกับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยงัยืนให้กับองค์กร

ภาคประชาสังคม ดําเนินงานในด้าน การฝึกอบรม การรณรงค์วัฒนธรรมการให้ในสังคมไทย ให้

บริการเวบไซต์ www.thaingo.org การระดมทรัพยากรไปสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนระดับราก

หญ้าให้ทํางานในประเด็นสุขภาพสิงแวดล้อม และสิทธิมนุษยนชนและประชาธิปไตย

www.tff.or.th 

    

คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเป็นคณะทีสองของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติซึงก่อตั งโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ ง คณะเริมจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโทตั งแต่ปี 2533 นักศึกษามากกว่า 1,500 คน จบการศึกษาไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทั ง

ในภาคราชการและภาคประชาสังคม นอกจากนั น คณะยังได้ทําหน้าทีรับใช้สังคมโดยมีการ

บริการวิชาการการทําวิจัย และจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าทีรัฐในระดับท้องถิน และเจ้าหน้าที

ขององค์กรพัฒนาเอกชน http://swhcu.net/ 

Resource Alliance 

The Resource Alliance is a UK registered charity with head office in London. Our 
mission is to build the fundraising capabilities of the non-profit sector worldwide 
so they can mobilize support and achieve greater financial sustainability. The 
Resource Alliance believes in a strong civil society, and in voluntary 
organizations actively engaging with, and being publicly accountable to their 
communities. www.resource-alliance.org 

                                                            

หลักสูตรประกาศนียบัตรการระดมทรัพยากรและการสือสาร 

(Certificate in Resource Mobilisation and Communication) 

วันที 6-24 มิถุนายน 2554 (ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์) 
 

ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ ซอยทองหล่อ 25 กรุงเทพฯ 
 

                                 

                                 

                        

       เพิมทักษะการเป็นนักระดมทุน เรียนรู้ จากมืออาชีพ 
      สมัครด่วน ภายใน 31 พฤษภาคม 2554 

       รับทุนสนับสนุนสําหรับองค์กรทีต้องการ 
      สอบถามเพิมเติมได้ที chomphutff@gmail.com  

ดาวโหลดใบสมัครได้ที www.tff.or.th 



มูลนิธิกองทุนไทยร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ The Resource  Alliance ประเทศอังกฤษโดยการสนับสนุนจาก   

The Rockefeller Foundation จะจัดอบรมระยะเวลา 15 วัน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการ 

ระดมทรัพยากรและการสือสาร(Certificate in Resource Mobilisation and Communication)  

หลักสูตรนี เหมาะสําหรับ เจ้าหน้าทหีรืออาสาสมัครทีทําหน้าทีระดมทรัพยากรให้กับ 

 องค์กร การอบรมนีจะช่วยให้ผู ้ เข้าอบรมได้รับความรูแ้ละแลกเปลียนประสบการณ์ทีหลากหลาย 

ทั งทีเกียวกับเงินและทรัพยากรอืน  ๆให้สามารถนําไปปรับปรุงองค์กรให้มีความยังยืนทาง 

การเงินได้ 
 

เมือจบหลักสูตรแล้วท่านจะสามารถ 

-  วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนฐานทรัพยากรขององค์กร 

-  วางแผนการทํางานทีให้ได้มาซึงทรัพยากรทีหลากหลาย 

-  ระบุแหล่งเงินทุนหลักและเทคนิคทีเหมาะสมในการระดมทุน 

-  เข้าใจบทบาทของการสือสารเพือการระดมทุน 

-  จัดทําระบบรายงานและสือสารกับผู ้บริจาคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หลักสูตรนีมีเนื อหาในเรือง; 
 

 Introduction to resource mobilisation 

 Getting started with resource mobilisation 

 Communication and relationship building 

 Sustaining and researching donors 

 Resource mobilisation techniques 

 Strategy and planning 

วิทยากร 

 อบรมโดยวิทยากรผูเ้ชียวชาญด้านการระดมทรัพยากรจากองค์กรพัฒนาเอกชนใน 

ประเทศไทยทีได้รับการอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรการระดมทุนขององค์กร

พัฒนาเอกชน” ซึงเป็นหลักสูตรที Resource Alliance ประเทศอังกฤษ เปิดสอนร่วมกับ

มหาวิทยาลัย ในหลายประเทศ เช่น อินเดีย มาเลเซีย รัสเซีย บราซิล โคลัมเบียและกานา 

ใบลงลงทะเบียน 

โปรดกรอกชือผูป้ระสงค์จะเข้าอบรม 

 ที ชือ-นามสกุล ตําแหน่ง 

   

   

   

   

   

ค่าลงทะเบียน 21,000 บาท/คน  (รวมค่าอุปกรณ์ อาหารว่างและอาหารกลางวัน ไม่รวมค่าทีพัก) 

วิธีชําระค่าลงทะเบียน: โอนเงินจํานวน 21,000 บาท ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

ชือบัญชี  มูลนิธิกองทุนไทย  เลขทีบัญชี 043 - 247734 – 4 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปที คุณสายชล อารยะชัย  

มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10130   

โทรสาร: 0-2-718-1850 หรือสแกนแล้วส่งไปที e-mail: chomphutff@gmail.com 

ผู ้ยืนใบสมัคร: 

ชือ: ......................................................................................................................................... 

ตําแหน่ง : .............................................................................................................................. 

องค์กร: ................................................................................................................................. 

ทีอยู:่ ..................................................................................................................................... 

โทร: ................................................. แฟกซ์: ........................................................................ 

อีเมล์.................................................เวบไซต์: ...................................................................... 
 

 มูลนิธิฯ อํานวยความสะดวกสํารองห้องพักทีศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญใน ราคา 800 บาท/

คืน ราคาดังกล่าวไม่รวมในค่าลงทะเบียน □ เข้าพัก ระหว่างวันท.ี.............ถึงวันท.ี....... 

มิถุยนายน2554  จํานวน .............. ห้อง  □ ไม่พัก 

 โปรดระบุอาหารทีท่านต้องการ □ ทัวไป □ มังสวิรัต  □ เจ หรือ □ อาหารอิสลาม  

 การลงทะเบียนทีสมบรูณ์จะต้องแนบเอกสารการจ่ายเงิน ก่อนการอบรมอย่างน้อย 7 วัน  

  ไม่สามารถยกเลิกเพือคืนเงินแต่สามารถเปลียนผู ้ เข้าประชุมได้ 


