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เร่ืองที่เน้นความสาํคัญ 
ถ้อยแถลงของวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

 
 

มลูนิธิโรตารีชีแ้จงเก่ียวกบัถ้อยแถลงนโยบายในเร่ืองท่ีเน้นความสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
 

1. เป้าหมายของวิสยัทศัน์เพ่ืออนาคต คือ การเพิ่มพนูประสทิธิภาพในกระบวนการของทนุสนบัสนนุ 
และทําให้มัน่ใจในคณุภาพโครงการท่ีได้รับทนุ 

2. เนือ้หาของถ้อยแถลงนโยบายแตล่ะเร่ืองมุง่เน้นการแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีมีสทิธิและไมมี่สทิธิขอรับทนุ 
3. กิจกรรมท่ีมีสทิธิจะขอรับทนุได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีสโมสรโรตารีและภาคตา่งๆ มกัจะดําเนินการ

มากท่ีสดุ 
4. การวางแผนงานโครงการเป็นกระบวนการท่ีมีประชาชนเป็นผู้ ร่วมกําหนดกบัสโมสร/ภาคเจ้าภาพ 
5. คําขอรับทนุสนบัสนนุต้องสอดคล้องกบัถ้อยแถลงนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัแตล่ะเร่ืองท่ีเน้น

ความสําคญั 
 

สันตภิาพและการป้องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง 
 

โรตารีสง่เสริมการอบรม การศกึษา และการปฏิบตัใินเร่ืองสนัตภิาพรวมถงึการป้องกนัและการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
 

I. ถ้อยแถลงในวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั 
 

มลูนิธิโรตารีชว่ยให้โรแทเรียนสามารถสง่เสริมการปฏิบตัใินเร่ืองสนัตภิาพและการป้องกนั/แก้ไขข้อขดัแย้งโดย 
1. การอบรมผู้ นํา รวมทัง้ผู้ นําเยาวชนท่ีคาดหวงั เพ่ือการป้องกนัและไกลเ่กล่ียข้อขดัแย้ง 
2. สนบัสนนุการสร้างสนัตภิาพในชมุชนและภมูิภาคท่ีได้รับผลกระทบจากข้อขดัแย้ง 
3. สนบัสนนุการศกึษาให้แก่ผู้ มีวิชาชีพ ซึง่เก่ียวข้องกบัสนัตภิาพและการป้องกนั/การแก้ไขข้อขดัแย้งท่ีมี 
     จิตสํานกึในอาชีพ 
 

II. ปัจจยัหลกัของการมีคณุสมบติัเข้าเกณฑ์ 
 

มลูนิธิโรตารีพจิารณากิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุง่เป้าหมายในเร่ืองตอ่ไปนีว้า่ให้อยูใ่นขอบเขตของเร่ืองท่ีเน้น
ความสําคญัในเร่ืองสนัตภิาพและการป้องกนั/การแก้ไขข้อขดัแย้ง 

1. กิจกรรมในชมุชนท่ีมุง่เป้าหมายไปยงัผู้ มีสว่นร่วมท่ีมิได้เป็นโรแทเรียน รวมถงึการประชมุการอบรม
และคา่ยตา่งๆ ท่ีสนบัสนนุเร่ืองการไมใ่ช้ความรุนแรง การสร้างสนัตภิาพ และสทิธิมนษุยชน 
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2. การประชมุเชิงปฏิบตักิารในเร่ืองการแก้ไขข้อขดัแย้ง ในหวัข้อท่ีตอบสนองความต้องการของชมุชน 
เช่น การพฒันานโยบาย กิจกรรมทางธุรกิจท่ีลํา้เส้นความขดัแย้ง การปฏิวตักิารศกึษา และ
หนงัสือพมิพ์สนัตภิาพ 

3. สนบัสนนุความคดิริเร่ิมท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของความขดัแย้งทางด้านจิตวทิยา 
4. ให้ความรู้แก่เยาวชนเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัตา่งๆ เพ่ือหลีกเล่ียงความขดัแย้ง 
5. จดัโปรแกรมการอบรมหรือการรณรงค์เก่ียวกบักระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในเชิงลบในชมุชน 

รวมทัง้แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะเร่ืองความพยายามในการตอ่ต้านตา่งๆ  และการเอาชนะความแตกตา่ง
ทางการเมือง 

6. การสื่อสารและการไกลเ่กล่ียในระหวา่งกลุม่ท่ีเคยมีสว่นเก่ียวข้องในการขดัแย้งโดยตรง 
7. ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น 
8. ทนุเพ่ือศกึษาระดบัปริญญาโทในโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัสนัตภิาพและการป้องกนั/การแก้ไขข้อขดัแย้ง 

 

มลูนิธิโรตารีพจิารณากิจกรรมท่ีวางเป้าหมายดงัตอ่ไปนีว้า่อยูน่อกขอบเขตเร่ืองท่ีเน้นความสําคญัในด้าน
สนัตภิาพและการป้องกนั/การแก้ไขข้อขดัแย้ง และดงันัน้จงึไมมี่สทิธิขอรับทนุสนบัสนนุระดบัโลก 

1. การประชมุเก่ียวกบัสนัตภิาพท่ีมุง่เป้าหมายผู้ เข้าร่วมงานท่ีเป็นโรแทเรียน 
2. การสมคัรเข้าศกึษาท่ีมหาวทิยาลยัซึง่เป็นผู้ ร่วมโปรแกรมของศนูย์สนัตภิาพโรตารีในโปรแกรม

การศกึษาท่ีเหมือนหรือคล้ายคลงึกบัโปรแกรมท่ีผู้ รับทนุสนัตภิาพของโรตารีศกึษาอยู ่
 

III. องค์ประกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนษุย์และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีประสบความสําเร็จ 
 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกจะต้อง 
1. มีความยัง่ยืน – ชมุชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเร่ืองสนัตภิาพและข้อขดัแย้งได้เอง 
     หลงัจากท่ีสโมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานสิน้สดุลง 
2. สามารถวดัผลได้ – ผู้อปุถมัภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเร่ืองท่ีเน้นความสําคญัได้จากชดุ 
     เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวดัผลของ 
     ตนเองเพ่ือแสดงให้เห็นผลงานท่ีดี 
3. เป็นไปตามความต้องการของชมุชน  – ออกแบบโดยชมุชนเจ้าภาพบนพืน้ฐานของความต้องการท่ีบง่ชี ้
4. เป็นไปในแนวทางเดียวกบัเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั ตามท่ีระบเุอาไว้ในเอกสารนโยบาย 
 

IV. องค์ประกอบของทนุการศกึษาท่ีประสบความสาํเร็จ 
 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกสนบัสนนุทนุการศกึษาในระดบัปริญญาโทแก่ผู้ มีวิชาชีพท่ีมีจิตสํานกึในอาชีพ มลูนิธิ
โรตารีพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีเ้ม่ือประเมินใบสมคัรทนุการศกึษาท่ีเป็นทนุสนบัสนนุระดบัโลก 
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1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านีข้องผู้สมคัรในด้านสนัตภิาพและการป้องกนั/การแก้ไขข้อขดัแย้ง 
2. โปรแกรมการศกึษาเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัเร่ืองสนัตภิาพและการป้องกนั/การแก้ไขข้อขดัแย้ง 

ก. ตวัอยา่งโปรแกรมการศกึษาท่ีควรจะเป็นมีอาทิเชน่การป้องกนั/การแก้ไขข้อขดัแย้ง 
     การศกึษาด้านสนัตภิาพและความยตุธิรรม  และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ หรือ 
     กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสนัตภิาพและข้อขดัแย้งเป็นการเฉพาะ 
ข. โปรแกรมท่ีจะได้รับพิจารณาเห็นชอบเร่ืองท่ีเน้นในประเดน็ของสนัตภิาพและข้อขดัแย้งโดยตรง 
ค. โปรแกรมจะไมไ่ด้รับพิจารณาเห็นชอบคือโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
     หรือกฎหมายทัว่ๆ ไป 

3. แผนงานอาชีพของผู้สมคัรท่ีเก่ียวกบัสนัตภิาพและการป้องกนั/การแก้ไขข้อขดัแย้ง 
 

การป้องกันและการรักษาโรค 
 

โรตารีสนบัสนนุกิจกรรมและการอบรมท่ีชว่ยลดสาเหตแุละผลกระทบของโรค 
 

I. ถ้อยแถลงวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั 
 

มลูนิธิโรตารีชว่ยให้โรแทเรียนสามารถป้องกนัโรคและสง่เสริมสขุภาพได้โดย 
1. ปรับปรุงศกัยภาพของผู้ มีวชิาชีพด้านสขุอนามยัในท้องถ่ิน 
2. สง่เสริมโปรแกรมการป้องกนัโรค โดยมีเป้าหมายในการจํากดัการแพร่กระจายของเชือ้โรคตดิตอ่  
      และลดเหตกุารณ์ตา่งๆ รวมทัง้การแทรกซ้อนจากโรคท่ีไมต่ดิตอ่ 
3. สง่เสริมโครงสร้างพืน้ฐานด้านสขุภาพของชมุชนท้องถ่ิน 
4. ให้ความรู้และขบัเคลื่อนชมุชนให้ชว่ยในการป้องกนัโรคร้ายแรงตา่งๆ 
5. ป้องกนัการทพุพลภาพทางร่างกายท่ีมีผลจากการตดิเชือ้หรือการบาดเจ็บ 
6. สนบัสนนุการศกึษาของผู้ มีวิชาชีพท่ีมีจิตสํานกึในอาชีพของตนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและ 
     รักษาโรค 
 

II. ปัจจยัหลกัของการมีคณุสมบติัเข้าเกณฑ์ 
 

มลูนิธิโรตารีพจิารณากิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุง่เป้าหมายในเร่ืองตอ่ไปนีว้า่อยูใ่นขอบเขตของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั
ในเร่ืองการป้องกนัและการรักษาโรค 
 

ก. การป้องกนัและการควบคมุโรคตดิตอ่ 
1. ตรวจสอบกบัท่ีปรึกษา และสง่ตอ่/รับเข้า (โรงพยาบาล) เพ่ือการรักษา 
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2. ให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการแพร่กระจายของโรค และวสัดอุปุกรณ์ท่ีอาจใช้ในการช่วยในงาน   
     การป้องกนัเหลา่นี ้
3. จดัหาอปุกรณ์เทคโนโลยีเคล่ือนท่ีได้และยานพาหนะท่ีจะตดิตามและรักษาผู้ ป่วย 
4. อปุกรณ์ท่ีสนบัสนนุระบบสาธารณสขุพืน้ฐานในท้องถ่ินซึง่รวมถงึแผนในการใช้งานและบํารุงรักษา 
5. จดัให้มีโปรแกรมการป้องกนั เช่น การให้วคัซีนป้องกนัโรค เซอร์คมัซชิัน่สําหรับบรุุษหรือการป้องกนั 
     การตดิเชือ้ เป็นต้น 
6. จดัให้มีแนวนโยบายทางเทคนิคและจดัอบรมการดําเนินงานตามแนวนโยบายเพ่ือเป็นการตดิตาม 
     และเฝ้าดกูารวินิจฉยัและรักษาโรค 
7. การรักษาโรคตดิตอ่ซึง่รวมไปถึงสว่นของการป้องกนัโรค การปรับปรุงการอบรมผู้ มีวิชาชีพท่ีให้บริการ 
     ด้านสขุอนามยั หรือการให้ความรู้ด้านสาธารณสขุเพ่ือปรับปรุงสขุภาพของชมุชนในระยะยาว 
 

ข. โรคท่ีเกิดจากยงุและโรคท่ีถ่ายทอดจากสตัว์อ่ืนๆ ท่ีเป็นพาหะของโรค (สิง่มีชีวิตท่ีทําให้เกิดโรค) 
1. จดัหามุ้งและการใช้ยาป้องกนั 
2. จดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีจะชว่ยเก็บรักษานํา้ขงัได้อยา่งปลอดภยั และจดัการอบรมเก่ียวกบัการหยดุยัง้ 
     วงจรชีวิตของยงุ 
3. พฒันาระบบการระบายนํา้เพ่ือป้องกนัและควบคมุเชือ้โรค 
4. จดัให้มีการกําจดัสตัว์ท่ีเป็นพาหะของโรคอ่ืนๆ นอกเหนือจากยงุ 
 

ค. การป้องกนัและการควบคมุโรคท่ีไมต่ดิตอ่ 
1. จดัหาวสัดอุปุกรณ์และจดัการอบรมเพ่ือป้องกนัการทพุพลภาพทางกายจากโรคหรือาการบาดเจ็บ 
2. การให้ความรู้แก่ชมุชน โปรแกรมการประสานประโยชน์ และโปรแกรมการคดักรองโรคในระยะแรก   
     โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดอตัราและการแพร่กระจายของโรคเรือ้รัง 
3. จดัหาอปุกรณ์เทคโนโลยีเคล่ือนท่ีและยานพาหนะท่ีจะเฝ้าดแูละรักษาผู้ ป่วย 
4. อปุกรณ์ท่ีสนบัสนนุโดยโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณสขุในท้องถ่ินซึง่รวมถึงแผนในการใช้งานและ 
     บํารุงรักษา 
5. การผา่ตดัเพ่ือช่วยชีวิตหรือการผา่ตดัเก่ียวกบัปัญหาท่ีมีมาแตกํ่าเนิด หากได้รับการสนบัสนนุจาก 
     โครงสร้างพืน้ฐานสาธารณสขุในท้องถ่ิน รวมทัง้มีการดแูลตดิตามผลอยา่งเหมาะสม 
6. การรักษาโรคท่ีไมต่ดิตอ่ซึง่รวมไปถึงสว่นของการป้องกนัโรค การปรับปรุงการอบรมผู้ มีวิชาชีพท่ี 
     ให้บริการด้านสขุอนามยั หรือการให้ความรู้ด้านสาธารณสขุเพ่ือปรับปรุงสขุภาพของชมุชนในระยะยาว 
 

ง. กิจกรรมอ่ืนๆ 
1. ทนุเพ่ือศกึษาในระดบัปริญญาโทในโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและการรักษาโรค 
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2. ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีเน้นความสําคญัในเร่ืององค์ประกอบของการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมท่ีระบ ุ
     ไว้ข้างต้น 

 

มลูนิธิโรตารีพจิารณากิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุง่เป้าหมายในเร่ืองตอ่ไปนีว้า่อยูน่อกขอบเขตของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั
ในเร่ืองการป้องกนัและการรักษาโรค 

1. โครงการท่ีประกอบด้วยการจดัซือ้อปุกรณ์โดยเฉพาะอยา่งเดียว หากไมมี่การสนบัสนนุทางโครงสร้าง
พืน้ฐานทางสขุอนามยัในชมุชนซึง่รวมถงึแผนการใช้งานและการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสม 

2. การเดนิทางของหน่วยแพทย์หรือทีมศลัยแพทย์ท่ีมิได้จดัโปรแกรมการเข้าถึงประชาชนในท้องถ่ิน การ
ให้ความรู้หรือสร้างศกัยภาพท่ีมีนยัสําคญัในประเทศท่ีตัง้โครงการ 

 

III. องค์ประกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนษุย์ และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีประสบความสําเร็จ 
 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกจะต้อง 
1. มีความยัง่ยืน – ชมุชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเร่ืองการป้องกนัและการรักษาโรค

ได้หลงัจากท่ีสโมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานสิน้สดุลง 
2. สามารถวดัผลได้ – ผู้อปุถมัภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเร่ืองท่ีเน้นความสําคญัได้จากชดุ

เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวดัผลของ
ตนเองเพ่ือแสดงให้เห็นผลงานท่ีดี 

3. เป็นไปตามความต้องการของชมุชน – ออกแบบโดยชมุชนเจ้าภาพบนพืน้ฐานของความต้องการท่ีบง่ชี ้
4. เป็นไปในแนวทางเดียวกบัเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั ตามท่ีระบเุอาไว้ในเอกสารนโยบาย 

 

IV. องค์ประกอบของทนุการศกึษาท่ีประสบความสาํเร็จ 
 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลก สนบัสนนุทนุการศกึษาในระดบัปริญญาโทแก่ผู้ มีวิชาชีพท่ีมีจิตสํานกึในอาชีพ มลูนิธิ
โรตารีพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีเ้ม่ือประเมินใบสมคัรทนุการศกึษาท่ีเป็นทนุสนบัสนนุระดบัโลก 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านีข้องผู้สมคัรในด้านการป้องกนัและการรักษาโรค 
2. โปรแกรมการศกึษาเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการป้องกนัและการรักษาโรค ตวัอยา่งเช่น  

               โปรแกรมการศกึษาด้านสาธารณสขุ การศกึษาขัน้สงูด้านการพยาบาลและการแพทย์ 
3. แผนงานอาชีพของผู้สมคัรท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและการรักษาโรค 
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นํา้และการสุขาภบิาล 
 

โรตารีสนบัสนนุกิจกรรมและการอบรมเพ่ือจดัให้มีการเข้าถึงนํา้ด่ืมท่ีปลอดภยัและการสขุาภิบาลขัน้พืน้ฐาน 
 

I. ถ้อยแถลงวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั 
 

มลูนิธิโรตารีชว่ยให้โรแทเรียนสามารถทําให้มัน่ใจได้วา่ประชาชนจะมีโอกาสในการเข้าถึงนํา้และการ
สขุาภิบาลอยา่งยัง่ยืนโดย 

1. จดัให้ชมุชนมีโอกาสอยา่งเทา่เทียมในการเข้าถึงนํา้ท่ีปลอดภยั การสขุาภิบาลและสขุอนามยัท่ี
ปรับปรุงให้ดีขึน้ 

2. ทําให้ชมุชนมีศกัยภาพท่ีเข้มแข็งมากขึน้ในการพฒันา การให้ทนุและบํารุงรักษาระบบนํา้และการ
สขุาภิบาลท่ียัง่ยืน 

3. สนบัสนนุโปรแกรมท่ีสง่เสริมความตระหนกัของชมุชนในเร่ืองประโยชน์ของนํา้สะอาด การสขุาภิบาล
และสขุอนามยั 

4. สนบัสนนุการศกึษาให้แก่ผู้ มีวิชาชีพท่ีมีจิตสํานกึในอาชีพ ในเร่ืองเก่ียวกบันํา้และการสขุาภิบาล 
 

II. ปัจจยัหลกัของการมีสิทธิ 
 

มลูนิธิโรตารีพจิารณากิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุง่เป้าหมายในเร่ืองตอ่ไปนีว้า่ให้อยูใ่นขอบเขตของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั 
ในเร่ืองนํา้และการสขุาภิบาล 

1. การเข้าถงึนํา้ด่ืมท่ีปลอดภยั (เช่น แหลง่นํา้และคณุภาพ) 

2. การเข้าถงึการสขุาภิบาลท่ีดีขึน้ 

3. สขุอนามยัท่ีดีขึน้ 

4. การพฒันาชมุชนและการจดัการระบบเพ่ือความยัง่ยืน 

5. แผนการจดัการสนัปันนํา้และ Food Security ซึง่ขึน้อยูก่บัการมีแหลง่นํา้ท่ีเพียงพอ 

6. นํา้เพ่ือการผลติ (เช่น พืชผลตา่งๆ และปศสุตัว์ เป็นต้น) 

7. ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีสนบัสนนุกิจกรรมดงักลา่วข้างต้น 

8. ทนุเพ่ือการศกึษาระดบัปริญญาโทในโปรแกรมท่ีเก่ียวกบันํา้และการสขุาภิบาล 
 

III. องค์ประกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนษุย์และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีประสบความสําเร็จ 
 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกจะต้อง 
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1. มีความยัง่ยืน – ชมุชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเร่ืองนํา้ การสขุาภิบาลและ
สขุอนามยัได้หลงัจากท่ีสโมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานสิน้สดุลง 

2. สามารถวดัผลได้ – ผู้อปุถมัภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเร่ืองท่ีเน้นความสําคญัได้จากชดุ
เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวดัผล
ของตนเองเพื่อแสดงให้เห็นผลงานท่ีดี 

3. เป็นไปตามความต้องการของชมุชน – ออกแบบโดยชมุชนเจ้าภาพบนพืน้ฐานของความต้องการท่ีบง่ชี ้
4. เป็นไปในแนวทางเดียวกบัเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั ตามท่ีระบเุอาไว้ในเอกสารนโยบาย 

 

IV. องค์ประกอบของทนุการศกึษาท่ีประสบความสาํเร็จ 
 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกสนบัสนนุทนุการศกึษาในระดบัปริญญาโทแก่ผู้ มีวิชาชีพท่ีมีจิตสํานกึในอาชีพ มลูนิธิ
โรตารีพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีเ้ม่ือประเมินใบสมคัรทนุการศกึษาท่ีเป็นทนุสนบัสนนุระดบัโลก 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านีข้องผู้สมคัรในด้านนํา้และการสขุาภิบาล 
2. โปรแกรมการศกึษาสอดคล้องกบันํา้และการสขุาภิบาล ตวัอยา่งโปรแกรมการศกึษา มีเชน่ วิศวกรรม/

วิทยาศาสตร์การชลประทาน การจดัการนํา้ นิเวศวทิยา ระบาดวิทยา และปรสติวิทยา 
3. แผนงานอาชีพของผู้สมคัรท่ีเก่ียวกบันํา้และการสขุาภิบาล 

 

สุขอนามัยของแม่และเดก็ 
 

โรตารีสนบัสนนุกิจกรรมและการอบรมท่ีชว่ยพฒันาสขุอนามยัของแมใ่ห้ดีขึน้และลดการเสียชีวิตของเดก็
อายต่ํุากวา่ 5 ขวบ 
 

I. ถ้อยแถลงวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั 
 

มลูนิธิโรตารีชว่ยให้โรแทเรียนสามารถพฒันาสขุภาพของแมแ่ละเดก็ให้ดีขึน้ได้โดย 
1. ลดอตัราการเสียชีวิตและอตัราการเกิดโรคของเดก็อายต่ํุากวา่ 5 ปี 
2. ลดอตัราการเสียชีวิตและอตัราการเกิดโรคของแม ่
3. ปรับปรุงโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ท่ีสําคญัๆ ผู้ นําด้านสขุอนามยัชมุชนท่ีได้รับการ

อบรมและผู้ให้บริการด้านการดแูลสขุภาพสําหรับแมแ่ละเดก็ 
4. สนบัสนนุการศกึษาของผู้ มีวิชาชีพท่ีมีจิตสํานกึในอาชีพ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสขุอนามยัของแมแ่ละเดก็ 

 

II. ปัจจยัหลกัของการมีสิทธิ 
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มลูนิธิโรตารีพจิารณากิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุง่เป้าหมายในเร่ืองตอ่ไปนีว้า่ให้อยูใ่นขอบเขตของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั 
ในเร่ืองสขุอนามยัของแมแ่ละเดก็ 

1. การดแูลก่อนการคลอดให้แก่สตรีมีครรภ์ 
2. การบริการเก่ียวกบัการคลอดบตุรให้แก่สตรีมีครรภ์ 
3. การจดัหาเคร่ืองมือแพทย์ ให้แก่คลนิิกและแผนกคลอดของโรงพยาบาลท่ีมีอปุกรณ์ไมเ่พียงพอ เม่ือ

มีการจดักิจกรรมท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัการดแูลก่อนการคลอดร่วมด้วย 
4. ความคดิริเร่ิมในการอบรม และ/หรือ “การอบรมผู้ ฝึกอบรม” ให้แก่ผู้ มีวิชาชีพและผู้ นําด้านสขุอนามยั

ของแมแ่ละเดก็  (เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุในชมุชน และผดงุครรภ์ เป็นต้น) 
5. การอบรม และ/หรือ ความคดิริเร่ิมในการ “อบรมผู้ให้การอบรม” ให้แก่นางผดงุครรภ์ท่ีมีความชํานาญ 
6. กิจกรรมให้ความรู้ก่อนการคลอด และการดแูลเดก็สําหรับพอ่แมแ่ละครอบครัว 
7.  ความคดิริเร่ิมท่ีสร้างอยูบ่น และ/หรือ ปรับปรุงศกัยภาพของความคดิริเร่ิมของชมุชนท่ีมีอยูแ่ล้ว 

และ/หรือกลุม่สตรีในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัสขุอนามยัของแมแ่ละเดก็ 
8. การให้ความรู้และการเข้าถงึการคมุกําเนิด การวางแผนครอบครัว และ/หรือความคดิริเร่ิมในการ

ป้องกนั และการลดโรคภยัตา่งๆ รวมทัง้ HIV/AIDS และ HPV¹ 

9. ให้ความรู้และอบรมในเร่ืองอนามยัทางเพศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสําหรับเดก็หญิงในช่วงวยัรุ่น 

10. ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีเน้นในเร่ืององค์ประกอบทางการศกึษาท่ีเก่ียวกบักิจกรรมข้างต้น ไมว่า่จะ
เพ่ือสาธารณชน ผู้ นําด้านสาธารณสขุพืน้บ้าน หรือผู้ มีวิชาชีพด้านสขุภาพในชมุชนท่ีเป็นผู้ รับ 

11. ทนุการศกึษาระดบัปริญญาโทในโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัสขุภาพของแมแ่ละเดก็ 

12. การให้ภมูิคุ้มกนัโรคแก่เดก็อายต่ํุากวา่ 5 ขวบ 

13. การให้ภมูิคุ้มกนัโรคสําหรับสตรีและเดก็หญิงในช่วงวยัรุ่น 

14. การประสานประโยชน์เพ่ือการตอ่สู้กบัโรคปอดบวม ท้องร่วง มาเลเรีย และ/หรือโรคหดั สําหรับแม่
และเดก็อายต่ํุากวา่ 5 ขวบ 

15. การประสานประโยชน์เพ่ือการลดผลกระทบในโรคท่ีถ่ายทอดทางเพศสมัพนัธ์ในสตรี เช่น โรคเอดส์ 
มะเร็งปากมดลกู โรคหนองในและซฟิิลสิ เป็นต้น 

16. การป้องกนัการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีจากแมสู่เ่ดก็ 

17. การสง่เสริมการเลีย้งลกูด้วยนํา้นมแมแ่ละการประสานประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือตอ่สู้กบัภาวะทพุโภชนาการ 
 
HPV¹ เป็นสาเหตสํุาคญัแตมิ่ใช่เพียงอยา่งเดียวท่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลกูรวมทัง้มะเร็งอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกิดกบัทัง้ผู้ชาย
และผู้หญิง   ในประเทศท่ีกําลงัพฒันา มะเร็งปากมดลกูเป็นมะเร็งชนิดท่ีเกิดในสตรีมากท่ีสดุและมีอตัราการเสียชีวิตสงู 
เน่ืองจากขาดการตรวจคดักรองโรค ท่ีมีแพร่หลายในประเทศท่ีพฒันาแล้ว และไมมี่/หรือมีโอกาสจํากดัท่ีจะเข้าถงึวคัซีน 
HPV ซึง่เป็นวคัซีนท่ีได้รับการพิสจูน์แล้ววา่ป้องกนัได้ 
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18. Surgical repair of fistula 

19. การผา่ตดักระบวนการแก้ไขปากแหวง่เพดานโหว ่

20. การผา่ตดัช่วยชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีมีมาแตกํ่าเนิด หากได้รับการสนบัสนนุจากโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางสขุภาพในท้องถ่ิน และรวมทัง้การดแูลตดิตามผลอยา่งเหมาะสม 

 

มลูนิธิโรตารีพจิารณาเห็นวา่กิจกรรมท่ีมุง่ผลในเร่ืองตอ่ไปนี ้อยูน่อกขอบเขตของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญัใน
เร่ืองสขุภาพของแมแ่ละเดก็ และดงันัน้จงึไมส่ามารถขอรับทนุสนบัสนนุระดบัโลกได้ 

1. การเดนิทางของทีมแพทย์/ทีมผา่ตดัท่ีมิได้เสริมสร้างศกัยภาพสําคญัๆ ในประเทศท่ีตัง้โครงการ 
 

III. องค์ประกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนษุย์และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีประสบความสําเร็จ 
 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกจะต้อง 
1.  มีความยัง่ยืน – ชมุชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเร่ืองสขุอนามยัของแมแ่ละเดก็

ได้หลงัจากท่ีสโมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานสิน้สดุลง 
2. สามารถวดัผลได้ – ผู้อปุถมัภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเร่ืองท่ีเน้นความสําคญัได้จากชดุ

เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวดัผล
ของตนเองเพื่อแสดงให้เห็นผลงานท่ีดี 

3. เป็นไปตามความต้องการของชมุชน – ออกแบบโดยชมุชนเจ้าภาพบนพืน้ฐานของความต้องการท่ีบง่ชี ้
4. เป็นไปในแนวทางเดียวกบัเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั ตามท่ีระบเุอาไว้ในเอกสารนโยบาย 

     
IV. องค์ประกอบของทนุการศกึษาท่ีประสบความสาํเร็จ 

 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกสนบัสนนุทนุการศกึษาในระดบัปริญญาโทแก่ผู้ มีวิชาชีพท่ีมีจิตสํานกึในอาชีพ มลูนิธิ
โรตารีพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีเ้ม่ือประเมินใบสมคัรทนุการศกึษาท่ีเป็นทนุสนบัสนนุระดบัโลก 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านีข้องผู้สมคัรในด้านสขุอนามยัของแมแ่ละเดก็ 
2. โปรแกรมการศกึษาสอดคล้องกบัสขุอนามยัของแมแ่ละเดก็ ตวัอยา่งโปรแกรมการศกึษา มีเชน่ 

ระบาดวิทยา โภชนาการ สขุภาพท่ีดี การสาธารณสขุ และการสง่เสริมสขุภาพ รวมทัง้ระดบั
ปริญญาด้านการพยาบาลและการแพทย์ 

3. แผนงานอาชีพของผู้สมคัรท่ีเก่ียวกบัสขุอนามยัของแมแ่ละเดก็ 
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การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนังสือ 
 
โรตารีสนบัสนนุกิจกรรมและการอบรมเพ่ือการปรับปรุงการศกึษาสําหรับเดก็ทกุคน และการรู้หนงัสือของ
เดก็ๆ และผู้ใหญ่ 
 

I. ถ้อยแถลงวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั 
 

มลูนิธิโรตารีชว่ยให้โรแทเรียนสามารถมัน่ใจได้วา่ประชาชนทกุคนมีสทิธิอยา่งยัง่ยืนท่ีจะเข้าถงึการศกึษาขัน้
พืน้ฐานและการรู้หนงัสือได้โดย 

1. ให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุโปรแกรมท่ีทําให้ชมุชนมีศกัยภาพท่ีเข้มแข็งในการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานและการรู้หนงัสือสําหรับทกุคน 

2. เพิ่มพนูการรู้หนงัสือของผู้ใหญ่ในชมุชน 
3. ทํางานเพ่ือลดความไมเ่สมอภาคด้านเพศในเร่ืองของการศกึษา 
4. สนบัสนนุการศกึษาแก่ผู้ มีวชิาชีพท่ีมีจิตสํานกึในอาชีพซึง่เก่ียวกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนงัสือ 

 

II. ปัจจยัหลกัของการมีสิทธิ 
 

มลูนิธิโรตารีพจิารณากิจกรรมท่ีมุง่เป้าหมายในเร่ืองตอ่ไปนีว้า่อยูภ่ายในขอบเขตเร่ืองท่ีเน้นความสําคญัใน
เร่ืองการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนงัสือ 

1. การเข้าถงึการศกึษาพืน้ฐานขัน้ประถมและมธัยมท่ีมีคณุภาพ 
2. การให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่ในการรู้หนงัสือ 
3. จดัการอบรมในเร่ืองการสอน การรู้หนงัสือ การพฒันาหลกัสตูรและการบริหารโรงเรียน 
4. การเสริมสร้างประสบการณ์ทางการศกึษาโดยการใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีพฒันาแล้ว 
5. การจดัการระบบการศกึษาของชมุชน 
6. ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีสง่เสริมกิจกรรมข้างต้น 
7. ทนุการศกึษาระดบัปริญญาโทในโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนงัสือ 

 
มลูนิธิโรตารีพจิารณาเห็นวา่กิจกรรมท่ีมุง่ผลในเร่ืองตอ่ไปนี ้อยูน่อกขอบเขตของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญัใน
เร่ืองการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนงัสือ และดงันัน้จงึไมส่ามารถขอรับทนุสนบัสนนุระดบัโลกได้ 

1. โครงการท่ีประกอบด้วยการซือ้อปุกรณ์แตเ่พียงอยา่งเดียว 
2. โครงการท่ีจดัการสอนหรือจดัทําอปุกรณ์การเรียนโดยไมมี่แนวทางสําหรับชมุชนในการจดัหาสิง่

เหลา่นีใ้นอนาคต 
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III. องค์ประกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนษุย์และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีประสบความสําเร็จ 
 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกจะต้อง 
1. มีความยัง่ยืน – ชมุชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเร่ืองการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ

การรู้หนงัสือได้หลงัจากท่ีสโมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานสิน้สดุลง 
2. สามารถวดัผลได้ – ผู้อปุถมัภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเร่ืองท่ีเน้นความสําคญัได้จากชดุ

เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวดัผล
ของตนเองเพื่อแสดงให้เห็นผลงานท่ีดี 

3. เป็นไปตามความต้องการของชมุชน – ออกแบบโดยชมุชนเจ้าภาพบนพืน้ฐานของความต้องการท่ีบง่ชี ้
4. เป็นไปในแนวทางเดียวกบัเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั ตามท่ีระบเุอาไว้ในเอกสารนโยบาย 

     
IV. องค์ประกอบของทนุการศกึษาท่ีประสบความสาํเร็จ 

 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกสนบัสนนุทนุการศกึษาในระดบัปริญญาโทแก่ผู้ มีวิชาชีพท่ีมีจิตสํานกึในอาชีพ มลูนิธิ
โรตารีพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีเ้ม่ือประเมินใบสมคัรทนุการศกึษาท่ีเป็นทนุสนบัสนนุระดบัโลก 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านีข้องผู้สมคัรในด้านการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนงัสือ 
2. โปรแกรมด้านวิชาการท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนงัสือ เชน่ 

โปรแกรมด้านวิชาการท่ีรวมถึงการศกึษา การรู้หนงัสือ การพฒันาหลกัสตูร การศกึษาพเิศษ และ
การบริหารโรงเรียน 

3. แผนงานด้านอาชีพในอนาคตของผู้สมคัรท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนงัสือ 
     

การพฒันาเศรษฐกิจและชุมชน 
 

โรตารีสนบัสนนุการลงทนุในตวับคุคลเพ่ือสร้างการพฒันาเศรษฐกิจในชีวิตของพวกเขาและชมุชนท่ีสามารถ
วดัผลได้และมีความยัง่ยืน 
 

I. ถ้อยแถลงวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั 
 

มลูนิธิโรตารีชว่ยให้โรแทเรียนสามารถลงทนุในตวับคุคลโดยการสร้างสรรค์การพฒันาเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน 
วดัผลได้และมีระยะยาวในชมุชนและการกินอยูเ่ลีย้งชีพได้โดย 

1. การสร้างศกัยภาพของผู้ประกอบการ ผู้ นําชมุชน องค์กรท้องถ่ินและเครือขา่ยชมุชนเพ่ือสนบัสนนุ
การพฒันาเศรษฐกิจและชมุชนท่ียากจน 

2. สร้างโอกาสในงานท่ีให้ในการทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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3. ลดความยากจนในชมุชนด้อยโอกาส 
4. สนบัสนนุการศกึษาแก่ผู้ มีวชิาชีพท่ีมีจิตสํานกึในอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจและชมุชน 

 

II. ปัจจยัหลกัของการมีสิทธิ 
 

มลูนิธิโรตารีพจิารณากิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุง่เป้าหมายให้อยูใ่นขอบเขตเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจและชมุชน 
1. สทิธิในการเข้าถึงบริการด้านการเงินสําหรับผู้ยากไร้ ซึง่รวมทัง้เร่ืองของสนิเช่ือรายยอ่ย การออมเงิน

หรือการประกนั แตม่ิได้จํากดัเพียงทา่นี ้
2. การอบรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ และชมุชนซึง่รวมทัง้เร่ืองของการเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ นํา

ชมุชน การมีความรู้เร่ืองอาชีพและการเงิน 
3. การพฒันาธุรกิจขนาดเลก็/สหกรณ์/วิสาหกิจทางสงัคม และกิจกรรมการสร้างรายได้สําหรับคนจน 

ซึง่รวมถงึแตม่ไิด้จํากดัเพียงการจดัการธุรกิจของหมูบ้่านทัง้หมูบ้่านท่ีจดัให้มีการจ้างงาน 
4. การพฒันาการเกษตรเพ่ือการดํารงชีวิต และเกษตรกรรายยอ่ย รวมถงึแตม่ิได้จํากดัเพียงการ

อํานวยความสะดวกในเข้าถึงตลาด 
5. กิจกรรมการพฒันาชมุชนแบบเบด็เสร็จ หรือกิจกรรมท่ีชมุชนเป็นผู้ นํา หรือหมูบ้่านเป็นผู้

ประสานงาน (coordinated adopt-a-village) 
6. ทีมฝึกอบรมอาชีพท่ีสนบัสนนุกิจกรรมข้างต้น 
7. ทนุเพ่ือการศกึษาระดบัปริญญาโทในโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจรากหญ้า และ

โปรแกรมท่ีออกมาเฉพาะเพ่ือการพฒันาชมุชน 
 

มลูนิธิโรตารีพจิารณากิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุง่เป้าหมายให้อยูใ่นขอบเขตเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจและชมุชน 
1. โครงการโครงสร้างพืน้ฐานของชมุชน หากมิใช่เป็นกิจกรรมสร้างรายได้สว่นใหญ่ 
2. โครงการจดัชมุชนให้สวยงาม 
3. การสร้างหรือการฟืน้ฟศูนูย์กลางของชมุชน 

 

III. องค์ประกอบของโครงการเพ่ือเพ่ือนมนษุย์และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพท่ีประสบความสําเร็จ 
 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกจะต้อง 
1. มีความยัง่ยืน – ชมุชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจและ

ชมุชนได้หลงัจากท่ีสโมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานสิน้สดุลง 
2. สามารถวดัผลได้ – ผู้อปุถมัภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเร่ืองท่ีเน้นความสําคญัได้จากชดุ

เคร่ืองมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวดัผล
ของตนเองเพื่อแสดงให้เห็นผลงานท่ีดี 
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3. เป็นไปตามความต้องการของชมุชน – ออกแบบโดยชมุชนเจ้าภาพบนพืน้ฐานของความต้องการท่ีบง่ชี ้
4. เป็นไปในแนวทางเดียวกบัเร่ืองท่ีเน้นความสําคญั ตามท่ีระบเุอาไว้ในเอกสารนโยบาย 

 

IV. องค์ประกอบของทนุการศกึษาท่ีประสบความสาํเร็จ 
 

ทนุสนบัสนนุระดบัโลกสนบัสนนุทนุการศกึษาในระดบัปริญญาโทแก่ผู้ มีวิชาชีพท่ีมีจิตสํานกึในอาชีพ มลูนิธิ
โรตารีพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีเ้ม่ือประเมินใบสมคัรทนุการศกึษาท่ีเป็นทนุสนบัสนนุระดบัโลก 

1. ประสบการณ์การทํางานท่ีผา่นมาของผู้สมคัรในด้านการพฒันาเศรษฐกิจและชมุชนให้เห็นวา่ได้ทํา
กิจกรรมและได้มีผลสําเร็จให้กบัผู้ ท่ีด้อยโอกาสในชมุชนมาแล้ว 

2. โปรแกรมการศกึษาท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการพฒันาเศรษฐกิจและชมุชนดงันี ้
ก. ตวัอยา่งของโปรแกรมการศกึษาท่ีจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบ มีอาทิเช่น ปริญญาทางด้าน

สงัคมวทิยาท่ีเน้นเจาะจงลงไปในเร่ืองของการพฒันาเศรษฐกิจและชมุชน และปริญญาทาง
ธุรกิจโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจสงัคมหรือสนิเช่ือรายยอ่ย 

ข. โปรแกรมท่ีอาจจะพิจารณาเห็นชอบมีลกัษณะดงันี ้
1. เน้นในเร่ืองกลยทุธ์การพฒันาเศรษฐกิจในระดบัรากหญ้า 
2. เน้นการตอบสนองประเดน็เศรษฐกิจของชมุชนยากจนและด้อยโอกาส 
3. สนบัสนนุการพฒันาธุรกิจเพ่ือสงัคม (social business) เช่น แนวทางของโปรแกรมปริญญา

โทด้านการบริหารธุรกิจ 
4. รวมเอาคําวา่ “การพฒันาชมุชน” เข้าไว้ในช่ือของโปรแกรมหรือแนวทางท่ีกําหนด 

ค. โปรแกรมท่ีจะไมพ่ิจารณาเห็นชอบ คือโครงการดงันี ้
 1. เน้นในเร่ืองของเศรษฐกิจในเร่ืองทฤษฎีหรือในระดบัมหภาคเทา่นัน้ 
 2. สนบัสนนุการพฒันาธุรกิจสว่นตวัทัว่ๆ ไป เช่น ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ 
 3. เก่ียวข้องโดยทัว่ไปในสาขาการพฒันาชมุชน แตม่ิได้รวมคําวา่  “การพฒันาชมุชน” เอาไว้ใน

ช่ือของโปรแกรมหรือ tailored track 
3. แผนงานอาชีพของผู้สมคัรท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและชมุชน 

ก. อาชีพท่ีจะพิจารณาเห็นชอบมีอาทิ เชน่ อาชีพท่ี 
1. เน้นปรับปรุงการกินดีอยูดี่ในแง่ของเศรษฐกิจของชมุชนยากจนและด้อยโอกาส 
2. มีสภาพท่ีไมห่วงัผลกําไร หรือเป็นวิสาหกิจทางสงัคม 

ข. อาชีพท่ีจะไมพ่ิจารณาเห็นชอบ คือ อาชีพท่ีเน้นความสําคญัในเร่ืองของกิจกรรมทางธุรกิจทัว่ๆ ไป 
ในสภาพของการเป็นสว่นตวัหรือรวมกนัเป็นบริษัท 


