เรื่ องที่เน้ นความสําคัญ
ถ้ อยแถลงของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
มูลนิธิโรตารี ชี ้แจงเกี่ยวกับถ้ อยแถลงนโยบายในเรื่ องที่เน้ นความสําคัญดังต่อไปนี ้
1. เป้าหมายของวิสยั ทัศน์เพื่ออนาคต คือ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในกระบวนการของทุนสนับสนุน
และทําให้ มนั่ ใจในคุณภาพโครงการที่ได้ รับทุน
2. เนื ้อหาของถ้ อยแถลงนโยบายแต่ละเรื่ องมุง่ เน้ นการแสดงให้ เห็นถึงกิจกรรมที่มีสทิ ธิและไม่มีสทิ ธิขอรับทุน
3. กิจกรรมที่มีสทิ ธิจะขอรับทุนได้ แสดงให้ เห็นถึงกิจกรรมที่สโมสรโรตารีและภาคต่างๆ มักจะดําเนินการ
มากที่สดุ
4. การวางแผนงานโครงการเป็ นกระบวนการที่มีประชาชนเป็ นผู้ร่วมกําหนดกับสโมสร/ภาคเจ้ าภาพ
5. คําขอรับทุนสนับสนุนต้ องสอดคล้ องกับถ้ อยแถลงนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับแต่ละเรื่ องที่เน้ น
ความสําคัญ

สันติภาพและการป้องกัน/การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
โรตารี สง่ เสริ มการอบรม การศึกษา และการปฏิบตั ใิ นเรื่ องสันติภาพรวมถึงการป้องกันและการแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง

I. ถ้ อยแถลงในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ
มูลนิธิโรตารี ชว่ ยให้ โรแทเรี ยนสามารถส่งเสริมการปฏิบตั ใิ นเรื่ องสันติภาพและการป้องกัน/แก้ ไขข้ อขัดแย้ งโดย
1. การอบรมผู้นํา รวมทังผู
้ ้ นําเยาวชนที่คาดหวัง เพื่อการป้องกันและไกล่เกลี่ยข้ อขัดแย้ ง
2. สนับสนุนการสร้ างสันติภาพในชุมชนและภูมิภาคที่ได้ รับผลกระทบจากข้ อขัดแย้ ง
3. สนับสนุนการศึกษาให้ แก่ผ้ มู ีวิชาชีพ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับสันติภาพและการป้องกัน/การแก้ ไขข้ อขัดแย้ งที่มี
จิตสํานึกในอาชีพ

II. ปั จจัยหลักของการมีคณ
ุ สมบัติเข้ าเกณฑ์
มูลนิธิโรตารี พจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ที่มงุ่ เป้าหมายในเรื่องต่อไปนี ้ว่าให้ อยูใ่ นขอบเขตของเรื่ องที่เน้ น
ความสําคัญในเรื่ องสันติภาพและการป้องกัน/การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
1. กิจกรรมในชุมชนที่มงุ่ เป้าหมายไปยังผู้มีสว่ นร่วมที่มิได้ เป็ นโรแทเรี ยน รวมถึงการประชุมการอบรม
และค่ายต่างๆ ที่สนับสนุนเรื่ องการไม่ใช้ ความรุนแรง การสร้ างสันติภาพ และสิทธิมนุษยชน
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2. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในเรื่ องการแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง ในหัวข้ อที่ตอบสนองความต้ องการของชุมชน
เช่น การพัฒนานโยบาย กิจกรรมทางธุรกิจที่ลํ ้าเส้ นความขัดแย้ ง การปฏิวตั กิ ารศึกษา และ
หนังสือพิมพ์สนั ติภาพ
3. สนับสนุนความคิดริเริ่ มที่เกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้ งทางด้ านจิตวิทยา
4. ให้ ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ ง
5. จัดโปรแกรมการอบรมหรื อการรณรงค์เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงลบในชุมชน
รวมทังแต่
้ ไม่จํากัดเฉพาะเรื่ องความพยายามในการต่อต้ านต่างๆ และการเอาชนะความแตกต่าง
ทางการเมือง
6. การสื่อสารและการไกล่เกลีย่ ในระหว่างกลุม่ ที่เคยมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการขัดแย้ งโดยตรง
7. ทีมฝึ กอบรมด้ านอาชีพที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
8. ทุนเพื่อศึกษาระดับปริ ญญาโทในโปรแกรมที่เกี่ยวกับสันติภาพและการป้องกัน/การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
มูลนิธิโรตารี พจิ ารณากิจกรรมที่วางเป้าหมายดังต่อไปนี ้ว่าอยูน่ อกขอบเขตเรื่ องที่เน้ นความสําคัญในด้ าน
สันติภาพและการป้องกัน/การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง และดังนันจึ
้ งไม่มีสทิ ธิขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก
1. การประชุมเกี่ยวกับสันติภาพที่มงุ่ เป้าหมายผู้เข้ าร่วมงานที่เป็ นโรแทเรี ยน
2. การสมัครเข้ าศึกษาที่มหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นผู้ร่วมโปรแกรมของศูนย์สนั ติภาพโรตารี ในโปรแกรม
การศึกษาที่เหมือนหรื อคล้ ายคลึงกับโปรแกรมที่ผ้ รู ับทุนสันติภาพของโรตารี ศกึ ษาอยู่

III. องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และทีมฝึ กอบรมด้ านอาชีพที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกจะต้ อง
1. มีความยัง่ ยืน – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้ องการของตนในเรื่ องสันติภาพและข้ อขัดแย้ งได้ เอง
หลังจากที่สโมสรโรตารี /ภาคดําเนินงานสิ ้นสุดลง
2. สามารถวัดผลได้ – ผู้อปุ ถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่ องที่เน้ นความสําคัญได้ จากชุด
เครื่ องมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรื อใช้ การวัดผลของ
ตนเองเพื่อแสดงให้ เห็นผลงานที่ดี
3. เป็ นไปตามความต้ องการของชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้ าภาพบนพื ้นฐานของความต้ องการที่บง่ ชี ้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ ตามที่ระบุเอาไว้ ในเอกสารนโยบาย

IV. องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผ้ มู ีวิชาชีพที่มีจิตสํานึกในอาชีพ มูลนิธิ
โรตารี พิจารณาเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาที่เป็ นทุนสนับสนุนระดับโลก
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1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้ านี ้ของผู้สมัครในด้ านสันติภาพและการป้องกัน/การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
2. โปรแกรมการศึกษาเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับเรื่ องสันติภาพและการป้องกัน/การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
ก. ตัวอย่างโปรแกรมการศึกษาที่ควรจะเป็ นมีอาทิเช่นการป้องกัน/การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
การศึกษาด้ านสันติภาพและความยุตธิ รรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับสันติภาพและข้ อขัดแย้ งเป็ นการเฉพาะ
ข. โปรแกรมที่จะได้ รับพิจารณาเห็นชอบเรื่ องที่เน้ นในประเด็นของสันติภาพและข้ อขัดแย้ งโดยตรง
ค. โปรแกรมจะไม่ได้ รับพิจารณาเห็นชอบคือโปรแกรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรื อกฎหมายทัว่ ๆ ไป
3. แผนงานอาชีพของผู้สมัครที่เกี่ยวกับสันติภาพและการป้องกัน/การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง

การป้องกันและการรั กษาโรค
โรตารี สนับสนุนกิจกรรมและการอบรมที่ชว่ ยลดสาเหตุและผลกระทบของโรค

I. ถ้ อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ
มูลนิธิโรตารี ชว่ ยให้ โรแทเรี ยนสามารถป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพได้ โดย
1. ปรับปรุงศักยภาพของผู้มีวชิ าชีพด้ านสุขอนามัยในท้ องถิ่น
2. ส่งเสริ มโปรแกรมการป้องกันโรค โดยมีเป้าหมายในการจํากัดการแพร่กระจายของเชื ้อโรคติดต่อ
อนจากโรคที่ไม่ตดิ ต่อ
และลดเหตุการณ์ตา่ งๆ รวมทังการแทรกซ้
้
3. ส่งเสริ มโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านสุขภาพของชุมชนท้ องถิ่น
4. ให้ ความรู้และขับเคลื่อนชุมชนให้ ชว่ ยในการป้องกันโรคร้ ายแรงต่างๆ
5. ป้องกันการทุพพลภาพทางร่างกายที่มีผลจากการติดเชื ้อหรื อการบาดเจ็บ
6. สนับสนุนการศึกษาของผู้มีวิชาชีพที่มีจิตสํานึกในอาชีพของตนในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
รักษาโรค

II. ปั จจัยหลักของการมีคณ
ุ สมบัติเข้ าเกณฑ์
มูลนิธิโรตารี พจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ที่มงุ่ เป้าหมายในเรื่องต่อไปนี ้ว่าอยูใ่ นขอบเขตของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ
ในเรื่ องการป้องกันและการรักษาโรค
ก. การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
1. ตรวจสอบกับที่ปรึกษา และส่งต่อ/รับเข้ า (โรงพยาบาล) เพื่อการรักษา
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2. ให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของโรค และวัสดุอปุ กรณ์ที่อาจใช้ ในการช่วยในงาน
การป้องกันเหล่านี ้
3. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีเคลือ่ นที่ได้ และยานพาหนะที่จะติดตามและรักษาผู้ป่วย
4. อุปกรณ์ที่สนับสนุนระบบสาธารณสุขพื ้นฐานในท้ องถิ่นซึง่ รวมถึงแผนในการใช้ งานและบํารุงรักษา
5. จัดให้ มีโปรแกรมการป้องกัน เช่น การให้ วคั ซีนป้องกันโรค เซอร์ คมั ซิชนั่ สําหรับบุรุษหรื อการป้องกัน
การติดเชื ้อ เป็ นต้ น
6. จัดให้ มีแนวนโยบายทางเทคนิคและจัดอบรมการดําเนินงานตามแนวนโยบายเพื่อเป็ นการติดตาม
และเฝ้าดูการวินิจฉัยและรักษาโรค
7. การรักษาโรคติดต่อซึง่ รวมไปถึงส่วนของการป้องกันโรค การปรับปรุงการอบรมผู้มีวิชาชีพที่ให้ บริการ
ด้ านสุขอนามัย หรื อการให้ ความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงสุขภาพของชุมชนในระยะยาว
ข. โรคที่เกิดจากยุงและโรคที่ถ่ายทอดจากสัตว์อื่นๆ ที่เป็ นพาหะของโรค (สิง่ มีชีวิตที่ทําให้ เกิดโรค)
1. จัดหามุ้งและการใช้ ยาป้องกัน
2. จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่จะช่วยเก็บรักษานํ ้าขังได้ อย่างปลอดภัย และจัดการอบรมเกี่ยวกับการหยุดยัง้
วงจรชีวิตของยุง
3. พัฒนาระบบการระบายนํ ้าเพื่อป้องกันและควบคุมเชื ้อโรค
4. จัดให้ มีการกําจัดสัตว์ที่เป็ นพาหะของโรคอื่นๆ นอกเหนือจากยุง
ค. การป้องกันและการควบคุมโรคที่ไม่ตดิ ต่อ
1. จัดหาวัสดุอปุ กรณ์และจัดการอบรมเพื่อป้องกันการทุพพลภาพทางกายจากโรคหรือาการบาดเจ็บ
2. การให้ ความรู้แก่ชมุ ชน โปรแกรมการประสานประโยชน์ และโปรแกรมการคัดกรองโรคในระยะแรก
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราและการแพร่กระจายของโรคเรื อ้ รัง
3. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีเคลือ่ นที่และยานพาหนะที่จะเฝ้าดูและรักษาผู้ป่วย
4. อุปกรณ์ที่สนับสนุนโดยโครงสร้ างพื ้นฐานสาธารณสุขในท้ องถิ่นซึง่ รวมถึงแผนในการใช้ งานและ
บํารุงรักษา
5. การผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตหรื อการผ่าตัดเกี่ยวกับปั ญหาที่มีมาแต่กําเนิด หากได้ รับการสนับสนุนจาก
้ การดูแลติดตามผลอย่างเหมาะสม
โครงสร้ างพื ้นฐานสาธารณสุขในท้ องถิ่น รวมทังมี
6. การรักษาโรคที่ไม่ตดิ ต่อซึง่ รวมไปถึงส่วนของการป้องกันโรค การปรับปรุงการอบรมผู้มีวิชาชีพที่
ให้ บริ การด้ านสุขอนามัย หรื อการให้ ความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงสุขภาพของชุมชนในระยะยาว
ง. กิจกรรมอื่นๆ
1. ทุนเพื่อศึกษาในระดับปริ ญญาโทในโปรแกรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรค
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2. ทีมฝึ กอบรมด้ านอาชีพที่เน้ นความสําคัญในเรื่ ององค์ประกอบของการเรี ยนรู้ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ระบุ
ไว้ ข้างต้ น
มูลนิธิโรตารี พจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ที่มงุ่ เป้าหมายในเรื่องต่อไปนี ้ว่าอยูน่ อกขอบเขตของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ
ในเรื่ องการป้องกันและการรักษาโรค
1. โครงการที่ประกอบด้ วยการจัดซื ้ออุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างเดียว หากไม่มีการสนับสนุนทางโครงสร้ าง
พื ้นฐานทางสุขอนามัยในชุมชนซึง่ รวมถึงแผนการใช้ งานและการบํารุงรักษาที่เหมาะสม
2. การเดินทางของหน่วยแพทย์หรื อทีมศัลยแพทย์ที่มิได้ จดั โปรแกรมการเข้ าถึงประชาชนในท้ องถิ่น การ
ั้
ให้ ความรู้หรื อสร้ างศักยภาพที่มีนยั สําคัญในประเทศที่ตงโครงการ

III. องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ และทีมฝึ กอบรมด้ านอาชีพที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกจะต้ อง
1. มีความยัง่ ยืน – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้ องการของตนในเรื่ องการป้องกันและการรักษาโรค
ได้ หลังจากที่สโมสรโรตารี /ภาคดําเนินงานสิ ้นสุดลง
2. สามารถวัดผลได้ – ผู้อปุ ถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่ องที่เน้ นความสําคัญได้ จากชุด
เครื่ องมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรื อใช้ การวัดผลของ
ตนเองเพื่อแสดงให้ เห็นผลงานที่ดี
3. เป็ นไปตามความต้ องการของชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้ าภาพบนพื ้นฐานของความต้ องการที่บง่ ชี ้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ ตามที่ระบุเอาไว้ ในเอกสารนโยบาย

IV. องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุนระดับโลก สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผ้ มู ีวิชาชีพที่มีจิตสํานึกในอาชีพ มูลนิธิ
โรตารี พิจารณาเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาที่เป็ นทุนสนับสนุนระดับโลก
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้ านี ้ของผู้สมัครในด้ านการป้องกันและการรักษาโรค
2. โปรแกรมการศึกษาเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการป้องกันและการรักษาโรค ตัวอย่างเช่น
โปรแกรมการศึกษาด้ านสาธารณสุข การศึกษาขันสู
้ งด้ านการพยาบาลและการแพทย์
3. แผนงานอาชีพของผู้สมัครที่เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรค
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นํา้ และการสุขาภิบาล
โรตารี สนับสนุนกิจกรรมและการอบรมเพื่อจัดให้ มีการเข้ าถึงนํ ้าดื่มที่ปลอดภัยและการสุขาภิบาลขันพื
้ ้นฐาน

I. ถ้ อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ
มูลนิธิโรตารี ชว่ ยให้ โรแทเรี ยนสามารถทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ ประชาชนจะมีโอกาสในการเข้ าถึงนํ ้าและการ
สุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืนโดย
1. จัดให้ ชมุ ชนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้ าถึงนํ ้าที่ปลอดภัย การสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่
ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
2. ทําให้ ชมุ ชนมีศกั ยภาพที่เข้ มแข็งมากขึ ้นในการพัฒนา การให้ ทนุ และบํารุงรักษาระบบนํ ้าและการ
สุขาภิบาลที่ยงั่ ยืน
3. สนับสนุนโปรแกรมที่สง่ เสริมความตระหนักของชุมชนในเรื่ องประโยชน์ของนํ ้าสะอาด การสุขาภิบาล
และสุขอนามัย
4. สนับสนุนการศึกษาให้ แก่ผ้ มู ีวิชาชีพที่มีจิตสํานึกในอาชีพ ในเรื่ องเกี่ยวกับนํ ้าและการสุขาภิบาล

II. ปั จจัยหลักของการมีสิทธิ
มูลนิธิโรตารี พจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ที่มงุ่ เป้าหมายในเรื่องต่อไปนี ้ว่าให้ อยูใ่ นขอบเขตของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ
ในเรื่ องนํ ้าและการสุขาภิบาล
1. การเข้ าถึงนํ ้าดื่มที่ปลอดภัย (เช่น แหล่งนํ ้าและคุณภาพ)
2. การเข้ าถึงการสุขาภิบาลที่ดขี ึ ้น
3. สุขอนามัยที่ดขี ึ ้น
4. การพัฒนาชุมชนและการจัดการระบบเพื่อความยัง่ ยืน
5. แผนการจัดการสันปั นนํ ้าและ Food Security ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การมีแหล่งนํ ้าที่เพียงพอ
6. นํ ้าเพื่อการผลิต (เช่น พืชผลต่างๆ และปศุสตั ว์ เป็ นต้ น)
7. ทีมฝึ กอบรมด้ านอาชีพที่สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ น
8. ทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโทในโปรแกรมที่เกี่ยวกับนํ ้าและการสุขาภิบาล

III. องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และทีมฝึ กอบรมด้ านอาชีพที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกจะต้ อง
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1. มีความยัง่ ยืน – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้ องการของตนในเรื่ องนํ ้า การสุขาภิบาลและ
สุขอนามัยได้ หลังจากที่สโมสรโรตารี /ภาคดําเนินงานสิ ้นสุดลง
2. สามารถวัดผลได้ – ผู้อปุ ถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่ องที่เน้ นความสําคัญได้ จากชุด
เครื่ องมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรื อใช้ การวัดผล
ของตนเองเพื่อแสดงให้ เห็นผลงานที่ดี
3. เป็ นไปตามความต้ องการของชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้ าภาพบนพื ้นฐานของความต้ องการที่บง่ ชี ้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ ตามที่ระบุเอาไว้ ในเอกสารนโยบาย

IV. องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผ้ มู ีวิชาชีพที่มีจิตสํานึกในอาชีพ มูลนิธิ
โรตารี พิจารณาเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาที่เป็ นทุนสนับสนุนระดับโลก
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้ านี ้ของผู้สมัครในด้ านนํ ้าและการสุขาภิบาล
2. โปรแกรมการศึกษาสอดคล้ องกับนํ ้าและการสุขาภิบาล ตัวอย่างโปรแกรมการศึกษา มีเช่น วิศวกรรม/
วิทยาศาสตร์ การชลประทาน การจัดการนํ ้า นิเวศวิทยา ระบาดวิทยา และปรสิตวิทยา
3. แผนงานอาชีพของผู้สมัครที่เกี่ยวกับนํ ้าและการสุขาภิบาล

สุขอนามัยของแม่ และเด็ก
โรตารี สนับสนุนกิจกรรมและการอบรมที่ชว่ ยพัฒนาสุขอนามัยของแม่ให้ ดีขึ ้นและลดการเสียชีวิตของเด็ก
อายุตํ่ากว่า 5 ขวบ

I. ถ้ อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ
มูลนิธิโรตารี ชว่ ยให้ โรแทเรี ยนสามารถพัฒนาสุขภาพของแม่และเด็กให้ ดีขึ ้นได้ โดย
1. ลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดโรคของเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี
2. ลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดโรคของแม่
3. ปรับปรุงโอกาสในการเข้ าถึงบริการด้ านการแพทย์ที่สําคัญๆ ผู้นําด้ านสุขอนามัยชุมชนที่ได้ รับการ
อบรมและผู้ให้ บริ การด้ านการดูแลสุขภาพสําหรับแม่และเด็ก
4. สนับสนุนการศึกษาของผู้มีวิชาชีพที่มีจิตสํานึกในอาชีพ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของแม่และเด็ก

II. ปั จจัยหลักของการมีสิทธิ
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มูลนิธิโรตารี พจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ที่มงุ่ เป้าหมายในเรื่องต่อไปนี ้ว่าให้ อยูใ่ นขอบเขตของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ
ในเรื่ องสุขอนามัยของแม่และเด็ก
1. การดูแลก่อนการคลอดให้ แก่สตรี มีครรภ์
2. การบริการเกี่ยวกับการคลอดบุตรให้ แก่สตรี มีครรภ์
3. การจัดหาเครื่ องมือแพทย์ ให้ แก่คลินิกและแผนกคลอดของโรงพยาบาลที่มีอปุ กรณ์ไม่เพียงพอ เมื่อ
มีการจัดกิจกรรมที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลก่อนการคลอดร่วมด้ วย
4. ความคิดริเริ่ มในการอบรม และ/หรื อ “การอบรมผู้ฝึกอบรม” ให้ แก่ผ้ มู ีวิชาชีพและผู้นําด้ านสุขอนามัย
ของแม่และเด็ก (เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในชุมชน และผดุงครรภ์ เป็ นต้ น)
5. การอบรม และ/หรื อ ความคิดริ เริ่ มในการ “อบรมผู้ให้ การอบรม” ให้ แก่นางผดุงครรภ์ที่มีความชํานาญ
6. กิจกรรมให้ ความรู้ก่อนการคลอด และการดูแลเด็กสําหรับพ่อแม่และครอบครัว
7. ความคิดริ เริ่ มที่สร้ างอยูบ่ น และ/หรื อ ปรับปรุงศักยภาพของความคิดริเริ่มของชุมชนที่มีอยูแ่ ล้ ว
และ/หรื อกลุม่ สตรี ในท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับสุขอนามัยของแม่และเด็ก
8. การให้ ความรู้และการเข้ าถึงการคุมกําเนิด การวางแผนครอบครัว และ/หรื อความคิดริเริ่มในการ
ป้องกัน และการลดโรคภัยต่างๆ รวมทัง้ HIV/AIDS และ HPV¹
9. ให้ ความรู้และอบรมในเรื่องอนามัยทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กหญิงในช่วงวัยรุ่น
10. ทีมฝึ กอบรมด้ านอาชีพที่เน้ นในเรื่ององค์ประกอบทางการศึกษาที่เกี่ยวกับกิจกรรมข้ างต้ น ไม่วา่ จะ
เพื่อสาธารณชน ผู้นําด้ านสาธารณสุขพื ้นบ้ าน หรื อผู้มีวิชาชีพด้ านสุขภาพในชุมชนที่เป็ นผู้รับ
11. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในโปรแกรมที่เกี่ยวกับสุขภาพของแม่และเด็ก
12. การให้ ภมู ิค้ มุ กันโรคแก่เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ขวบ
13. การให้ ภมู ิค้ มุ กันโรคสําหรับสตรีและเด็กหญิงในช่วงวัยรุ่น
14. การประสานประโยชน์เพื่อการต่อสู้กบั โรคปอดบวม ท้ องร่วง มาเลเรีย และ/หรือโรคหัด สําหรับแม่
และเด็กอายุตาํ่ กว่า 5 ขวบ
15. การประสานประโยชน์เพื่อการลดผลกระทบในโรคที่ถ่ายทอดทางเพศสัมพันธ์ในสตรี เช่น โรคเอดส์
มะเร็งปากมดลูก โรคหนองในและซิฟิลิส เป็ นต้ น
16. การป้องกันการถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีจากแม่สเู่ ด็ก
17. การส่งเสริมการเลี ้ยงลูกด้ วยนํ ้านมแม่และการประสานประโยชน์อื่นๆ เพื่อต่อสู้กบั ภาวะทุพโภชนาการ
HPV¹ เป็ นสาเหตุสําคัญแต่มิใช่เพียงอย่างเดียวที่ก่อให้ เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกรวมทังมะเร็
้ งอื่นๆ ที่อาจจะเกิดกับทังผู
้ ้ ชาย
และผู้หญิง ในประเทศที่กําลังพัฒนา มะเร็งปากมดลูกเป็ นมะเร็งชนิดที่เกิดในสตรี มากที่สดุ และมีอตั ราการเสียชีวิตสูง
เนื่องจากขาดการตรวจคัดกรองโรค ที่มีแพร่หลายในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว และไม่มี/หรื อมีโอกาสจํากัดที่จะเข้ าถึงวัคซีน
HPV ซึง่ เป็ นวัคซีนที่ได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าป้องกันได้
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18. Surgical repair of fistula
19. การผ่าตัดกระบวนการแก้ ไขปากแหว่งเพดานโหว่
20. การผ่าตัดช่วยชีวิตเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่มีมาแต่กําเนิด หากได้ รับการสนับสนุนจากโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางสุขภาพในท้ องถิ่น และรวมทังการดู
้
แลติดตามผลอย่างเหมาะสม
มูลนิธิโรตารี พจิ ารณาเห็นว่ากิจกรรมที่มงุ่ ผลในเรื่ องต่อไปนี ้ อยูน่ อกขอบเขตของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญใน
เรื่ องสุขภาพของแม่และเด็ก และดังนันจึ
้ งไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนระดับโลกได้
ั้
1. การเดินทางของทีมแพทย์/ทีมผ่าตัดที่มิได้ เสริมสร้ างศักยภาพสําคัญๆ ในประเทศที่ตงโครงการ

III. องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และทีมฝึ กอบรมด้ านอาชีพที่ประสบความสําเร็ จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกจะต้ อง
1. มีความยัง่ ยืน – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้ องการของตนในเรื่ องสุขอนามัยของแม่และเด็ก
ได้ หลังจากที่สโมสรโรตารี /ภาคดําเนินงานสิ ้นสุดลง
2. สามารถวัดผลได้ – ผู้อปุ ถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่ องที่เน้ นความสําคัญได้ จากชุด
เครื่ องมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรื อใช้ การวัดผล
ของตนเองเพื่อแสดงให้ เห็นผลงานที่ดี
3. เป็ นไปตามความต้ องการของชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้ าภาพบนพื ้นฐานของความต้ องการที่บง่ ชี ้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่องที่เน้ นความสําคัญ ตามที่ระบุเอาไว้ ในเอกสารนโยบาย

IV. องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผ้ มู ีวิชาชีพที่มีจิตสํานึกในอาชีพ มูลนิธิ
โรตารี พิจารณาเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาที่เป็ นทุนสนับสนุนระดับโลก
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้ านี ้ของผู้สมัครในด้ านสุขอนามัยของแม่และเด็ก
2. โปรแกรมการศึกษาสอดคล้ องกับสุขอนามัยของแม่และเด็ก ตัวอย่างโปรแกรมการศึกษา มีเช่น
ระบาดวิทยา โภชนาการ สุขภาพที่ดี การสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทังระดั
้ บ
ปริญญาด้ านการพยาบาลและการแพทย์
3. แผนงานอาชีพของผู้สมัครที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของแม่และเด็ก
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรู้ หนังสือ
โรตารี สนับสนุนกิจกรรมและการอบรมเพื่อการปรับปรุงการศึกษาสําหรับเด็กทุกคน และการรู้หนังสือของ
เด็กๆ และผู้ใหญ่

I. ถ้ อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ
มูลนิธิโรตารี ชว่ ยให้ โรแทเรี ยนสามารถมัน่ ใจได้ วา่ ประชาชนทุกคนมีสทิ ธิอย่างยัง่ ยืนที่จะเข้ าถึงการศึกษาขัน้
พื ้นฐานและการรู้หนังสือได้ โดย
1. ให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนโปรแกรมที่ทําให้ ชมุ ชนมีศกั ยภาพที่เข้ มแข็งในการจัดการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานและการรู้หนังสือสําหรับทุกคน
2. เพิ่มพูนการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ในชุมชน
3. ทํางานเพื่อลดความไม่เสมอภาคด้ านเพศในเรื่ องของการศึกษา
4. สนับสนุนการศึกษาแก่ผ้ มู ีวชิ าชีพที่มีจิตสํานึกในอาชีพซึง่ เกี่ยวกับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานและการรู้หนังสือ

II. ปั จจัยหลักของการมีสิทธิ
มูลนิธิโรตารี พจิ ารณากิจกรรมที่มงุ่ เป้าหมายในเรื่ องต่อไปนี ้ว่าอยูภ่ ายในขอบเขตเรื่ องที่เน้ นความสําคัญใน
เรื่ องการศึกษาขันพื
้ ้นฐานและการรู้หนังสือ
1. การเข้ าถึงการศึกษาพื ้นฐานขันประถมและมั
้
ธยมที่มีคณ
ุ ภาพ
2. การให้ ความรู้แก่ผ้ ใู หญ่ในการรู้หนังสือ
3. จัดการอบรมในเรื่ องการสอน การรู้หนังสือ การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารโรงเรี ยน
4. การเสริ มสร้ างประสบการณ์ทางการศึกษาโดยการใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ที่พฒ
ั นาแล้ ว
5. การจัดการระบบการศึกษาของชุมชน
6. ทีมฝึ กอบรมด้ านอาชีพที่สง่ เสริ มกิจกรรมข้ างต้ น
้ ้นฐานและการรู้หนังสือ
7. ทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโทในโปรแกรมที่เกี่ยวกับการศึกษาขันพื
มูลนิธิโรตารี พจิ ารณาเห็นว่ากิจกรรมที่มงุ่ ผลในเรื่ องต่อไปนี ้ อยูน่ อกขอบเขตของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญใน
เรื่ องการศึกษาขันพื
้ ้นฐานและการรู้หนังสือ และดังนันจึ
้ งไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนระดับโลกได้
1. โครงการที่ประกอบด้ วยการซื ้ออุปกรณ์แต่เพียงอย่างเดียว
2. โครงการที่จดั การสอนหรื อจัดทําอุปกรณ์การเรี ยนโดยไม่มีแนวทางสําหรับชุมชนในการจัดหาสิง่
เหล่านี ้ในอนาคต
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III. องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และทีมฝึ กอบรมด้ านอาชีพที่ประสบความสําเร็ จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกจะต้ อง
1. มีความยัง่ ยืน – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้ องการของตนในเรื่ องการศึกษาขันพื
้ ้นฐานและ
การรู้หนังสือได้ หลังจากที่สโมสรโรตารี /ภาคดําเนินงานสิ ้นสุดลง
2. สามารถวัดผลได้ – ผู้อปุ ถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่ องที่เน้ นความสําคัญได้ จากชุด
เครื่ องมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรื อใช้ การวัดผล
ของตนเองเพื่อแสดงให้ เห็นผลงานที่ดี
3. เป็ นไปตามความต้ องการของชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้ าภาพบนพื ้นฐานของความต้ องการที่บง่ ชี ้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ ตามที่ระบุเอาไว้ ในเอกสารนโยบาย

IV. องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผ้ มู ีวิชาชีพที่มีจิตสํานึกในอาชีพ มูลนิธิ
โรตารี พิจารณาเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาที่เป็ นทุนสนับสนุนระดับโลก
้ ้นฐานและการรู้หนังสือ
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้ านี ้ของผู้สมัครในด้ านการศึกษาขันพื
2. โปรแกรมด้ านวิชาการที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานและการรู้หนังสือ เช่น
โปรแกรมด้ านวิชาการที่รวมถึงการศึกษา การรู้หนังสือ การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาพิเศษ และ
การบริหารโรงเรี ยน
้ ้นฐานและการรู้หนังสือ
3. แผนงานด้ านอาชีพในอนาคตของผู้สมัครที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาขันพื

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
โรตารี สนับสนุนการลงทุนในตัวบุคคลเพื่อสร้ างการพัฒนาเศรษฐกิจในชีวิตของพวกเขาและชุมชนที่สามารถ
วัดผลได้ และมีความยัง่ ยืน

I. ถ้ อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเรื่ องที่เน้ นความสําคัญ
มูลนิธิโรตารี ชว่ ยให้ โรแทเรี ยนสามารถลงทุนในตัวบุคคลโดยการสร้ างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน
วัดผลได้ และมีระยะยาวในชุมชนและการกินอยูเ่ ลี ้ยงชีพได้ โดย
1. การสร้ างศักยภาพของผู้ประกอบการ ผู้นําชุมชน องค์กรท้ องถิ่นและเครื อข่ายชุมชนเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนที่ยากจน
2. สร้ างโอกาสในงานที่ให้ ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ลดความยากจนในชุมชนด้ อยโอกาส
4. สนับสนุนการศึกษาแก่ผ้ มู ีวชิ าชีพที่มีจิตสํานึกในอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

II. ปั จจัยหลักของการมีสิทธิ
มูลนิธิโรตารี พจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ที่มงุ่ เป้าหมายให้ อยูใ่ นขอบเขตเรื่ องการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
1. สิทธิในการเข้ าถึงบริการด้ านการเงินสําหรับผู้ยากไร้ ซึง่ รวมทังเรื
้ ่ องของสินเชื่อรายย่อย การออมเงิน
หรื อการประกัน แต่มิได้ จํากัดเพียงท่านี ้
2. การอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และชุมชนซึง่ รวมทังเรื
้ ่ องของการเป็ นเจ้ าของกิจการ ผู้นํา
ชุมชน การมีความรู้เรื่ องอาชีพและการเงิน
3. การพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก/สหกรณ์/วิสาหกิจทางสังคม และกิจกรรมการสร้ างรายได้ สําหรับคนจน
้ บ่ ้ านที่จดั ให้ มีการจ้ างงาน
ซึง่ รวมถึงแต่มไิ ด้ จํากัดเพียงการจัดการธุรกิจของหมูบ่ ้ านทังหมู
4. การพัฒนาการเกษตรเพื่อการดํารงชีวิต และเกษตรกรรายย่อย รวมถึงแต่มิได้ จํากัดเพียงการ
อํานวยความสะดวกในเข้ าถึงตลาด
5. กิจกรรมการพัฒนาชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ หรื อกิจกรรมที่ชมุ ชนเป็ นผู้นํา หรื อหมูบ่ ้ านเป็ นผู้
ประสานงาน (coordinated adopt-a-village)
6. ทีมฝึ กอบรมอาชีพที่สนับสนุนกิจกรรมข้ างต้ น
7. ทุนเพื่อการศึกษาระดับปริ ญญาโทในโปรแกรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้ า และ
โปรแกรมที่ออกมาเฉพาะเพื่อการพัฒนาชุมชน
มูลนิธิโรตารี พจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ที่มงุ่ เป้าหมายให้ อยูใ่ นขอบเขตเรื่ องการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
1. โครงการโครงสร้ างพื ้นฐานของชุมชน หากมิใช่เป็ นกิจกรรมสร้ างรายได้ สว่ นใหญ่
2. โครงการจัดชุมชนให้ สวยงาม
3. การสร้ างหรื อการฟื น้ ฟูศนู ย์กลางของชุมชน

III. องค์ประกอบของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และทีมฝึ กอบรมด้ านอาชีพที่ประสบความสําเร็ จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกจะต้ อง
1. มีความยัง่ ยืน – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้ องการของตนในเรื่ องการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ชุมชนได้ หลังจากที่สโมสรโรตารี /ภาคดําเนินงานสิ ้นสุดลง
2. สามารถวัดผลได้ – ผู้อปุ ถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่ องที่เน้ นความสําคัญได้ จากชุด
เครื่ องมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรื อใช้ การวัดผล
ของตนเองเพื่อแสดงให้ เห็นผลงานที่ดี
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3. เป็ นไปตามความต้ องการของชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้ าภาพบนพื ้นฐานของความต้ องการที่บง่ ชี ้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่องที่เน้ นความสําคัญ ตามที่ระบุเอาไว้ ในเอกสารนโยบาย

IV. องค์ประกอบของทุนการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ทุนสนับสนุนระดับโลกสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผ้ มู ีวิชาชีพที่มีจิตสํานึกในอาชีพ มูลนิธิ
โรตารี พิจารณาเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาที่เป็ นทุนสนับสนุนระดับโลก
1. ประสบการณ์การทํางานที่ผา่ นมาของผู้สมัครในด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนให้ เห็นว่าได้ ทํา
กิจกรรมและได้ มีผลสําเร็ จให้ กบั ผู้ที่ด้อยโอกาสในชุมชนมาแล้ ว
2. โปรแกรมการศึกษาที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนดังนี ้
ก. ตัวอย่างของโปรแกรมการศึกษาที่จะได้ รับการพิจารณาเห็นชอบ มีอาทิเช่น ปริญญาทางด้ าน
สังคมวิทยาที่เน้ นเจาะจงลงไปในเรื่ องของการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน และปริญญาทาง
ธุรกิจโดยเฉพาะทางด้ านธุรกิจสังคมหรื อสินเชื่อรายย่อย
ข. โปรแกรมที่อาจจะพิจารณาเห็นชอบมีลกั ษณะดังนี ้
1. เน้ นในเรื่ องกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากหญ้ า
2. เน้ นการตอบสนองประเด็นเศรษฐกิจของชุมชนยากจนและด้ อยโอกาส
3. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (social business) เช่น แนวทางของโปรแกรมปริ ญญา
โทด้ านการบริ หารธุรกิจ
4. รวมเอาคําว่า “การพัฒนาชุมชน” เข้ าไว้ ในชื่อของโปรแกรมหรื อแนวทางที่กําหนด
ค. โปรแกรมที่จะไม่พิจารณาเห็นชอบ คือโครงการดังนี ้
1. เน้ นในเรื่ องของเศรษฐกิจในเรื่ องทฤษฎีหรื อในระดับมหภาคเท่านัน้
2. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจส่วนตัวทัว่ ๆ ไป เช่น ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ
3. เกี่ยวข้ องโดยทัว่ ไปในสาขาการพัฒนาชุมชน แต่มิได้ รวมคําว่า “การพัฒนาชุมชน” เอาไว้ ใน
ชื่อของโปรแกรมหรื อ tailored track
3. แผนงานอาชีพของผู้สมัครที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
ก. อาชีพที่จะพิจารณาเห็นชอบมีอาทิ เช่น อาชีพที่
1. เน้ นปรับปรุงการกินดีอยูด่ ีในแง่ของเศรษฐกิจของชุมชนยากจนและด้ อยโอกาส
2. มีสภาพที่ไม่หวังผลกําไร หรื อเป็ นวิสาหกิจทางสังคม
ข. อาชีพที่จะไม่พิจารณาเห็นชอบ คือ อาชีพที่เน้ นความสําคัญในเรื่ องของกิจกรรมทางธุรกิจทัว่ ๆ ไป
ในสภาพของการเป็ นส่วนตัวหรื อรวมกันเป็ นบริษัท
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