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ถ้อยแถลงนโยบายเรือ่งท่ีเน้นความส าคญั 
 
มลูนิธโิรตารชีีแ้จงเกีย่วกบัถ้อยแถลงนโยบายในเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัดงันี้ 
1. เป้าหมายของมลูนิธ ิคอื การเพิม่พูนประสทิธภิาพในกระบวนการของทุนสนับสนุนและทาํใหม้ัน่ใจใน

คุณภาพโครงการทีไ่ดร้บัทุน 
2. เนื้อหาของถอ้ยแถลงนโยบายแต่ละเรื่องมุ่งเน้นการแสดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรมทีม่สีทิธแิละไม่มสีทิธขิอรบัทุน 
3. กจิกรรมทีม่สีทิธจิะขอรบัทุนแสดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรมทีส่โมสรโรตารแีละภาคต่างๆ มกัจะดําเนินการทีม่กีาร

เสนอจากพืน้ที ่(bottom-up) มากทีสุ่ด 
4. การวางแผนงานโครงการเป็นกระบวนการทีส่โมสร/ภาคเจา้ภาพทําการผลกัดนัขึน้มา 
5. คาํขอรบัทุนสนับสนุนตอ้งสอดคลอ้งกบัถอ้ยแถลงนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแต่ละเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั 
 

สนัติภาพและการป้องกนั/การแก้ไขข้อขดัแย้ง 

โรตารสีง่เสรมิการอบรม การศกึษา และการปฏบิตัใินเรื่องสนัตภิาพรวมถงึการป้องกนัและการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
 
ถอ้ยแถลงในวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั 
มลูนิธโิรตารชี่วยใหโ้รแทเรยีนสามารถสง่เสรมิการปฏบิตัใินเรื่องสนัตภิาพและการป้องกนั/แกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดย 

1. การอบรมผูนํ้า รวมทัง้ผูนํ้าเยาวชนทีค่าดหวงั เพือ่การป้องกนัและไกล่เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ 
2. สนบัสนุนการสรา้งสนัตภิาพในชุมชนและภูมภิาคทีไ่ดร้บัผลกระทบจากขอ้ขดัแยง้ 
3. สนบัสนุนการศกึษาใหแ้ก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสาํนึกในอาชพี ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนัตภิาพและการป้องกนั/การ

แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
 
ปัจจยัหลกัของการมคีุณสมบตัเิขา้เกณฑ ์
มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ทีมุ่่งเป้าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั
ในเรื่องสนัตภิาพและการป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแย้ง 

1. กจิกรรมในชุมชนทีมุ่่งเป้าหมายไปยงัผูม้สีว่นร่วมทีม่ไิดเ้ป็นโรแทเรยีน รวมถงึการประชุม การอบรม และ
ค่ายต่างๆ ทีส่นับสนุนเรื่องการไม่ใชค้วามรุนแรง การสรา้งสนัตภิาพ และสทิธมินุษยชน 

2. การประชุมเชงิปฏบิตักิาร (workshop) ในเรื่องการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ในหวัขอ้ทีต่อบสนองความตอ้งการ
ของชุมชน เช่น การพฒันานโยบาย กจิกรรมทางธุรกจิทีล่ํ้าเสน้ความขดัแยง้ การปฏวิตักิารศกึษา และ
วชิาการ หนงัสอืพมิพเ์พือ่สนัตภิาพ 

3. สนบัสนุนความคดิรเิริม่ทีเ่กี่ยวกบัผลกระทบดา้นจติวทิยาของความขดัแยง้ 
4. ใหค้วามรูแ้ก่เยาวชนเกีย่วกบัมาตรการป้องกนัต่างๆ เพือ่หลกีเลีย่งความขดัแยง้ 
5. จดัโปรแกรมการอบรมหรอืการรณรงคเ์กีย่วกบักระบวนการเปลีย่นแปลงทางสงัคมในเชงิลบในชุมชน แต่

ไม่จํากดัเฉพาะเรื่องความพยายามในการต่อตา้นแก๊งต่างๆ และความพยายามในการเอาชนะความ
แตกต่าง ทางการเมอืง 

6. การสือ่สารและการไกล่เกลีย่ในระหว่างกลุ่มทีเ่คยมสีว่นเกีย่วขอ้งในการขดัแยง้โดยตรง 
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7. ทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีทีส่นับสนุนกจิกรรมต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
8. ทุนเพือ่ศกึษาระดบัปรญิญาโทในโปรแกรมทีเ่กี่ยวกบัสนัตภิาพและการป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

 
มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมทีว่างเป้าหมายดงัต่อไปนี้ว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตเรื่องทีเ่น้นความสําคญัในดา้น 
สนัตภิาพและการป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ดงันัน้จงึไม่มสีทิธขิอรบัทุนโกลบอลแกรน้ท์ 

1. การประชุมเกี่ยวกบัสนัตภิาพทีมุ่่งเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมงานทีเ่ป็นโรแทเรยีน 
2. การสมคัรเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัซึง่เป็นผูร้่วมโปรแกรมของศูนยส์นัตภิาพโรตารใีนโปรแกรม

การศกึษาทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกบัโปรแกรมทีผู่ร้บัทุนสนัตภิาพของโรตารศีกึษาอยู่ 
 
องคป์ระกอบของโครงการเพือ่เพือ่นมนุษยแ์ละทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ทจ์ะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนในเรื่องสนัตภิาพและขอ้ขดัแยง้ไดเ้อง 
หลงัจากทีส่โมสรโรตาร/ีภาคดาํเนินงานเสรจ็สิน้ 

2. สามารถวดัผลได ้– ผูอุ้ปถมัภส์ามารถเลอืกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัไดจ้ากชุด 
เครื่องมอืการตรวจสอบและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรอืใชก้ารวดัผลของ 
ตนเองเพือ่แสดงใหเ้หน็ผลงานทีด่ ี

3. ขบัเคลื่อนโดยชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจา้ภาพบนพืน้ฐานของความตอ้งการที่พวกเขาบ่งชี้ 
4. เป็นไปในแนวทางเดยีวกบัเรื่องทีเ่น้นความสําคญั – ตามทีร่ะบุเอาไวใ้นเอกสารนโยบาย 

 
องคป์ระกอบของทุนการศกึษาทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ทส์นับสนุนทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาโทแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่ีจติสํานึกในอาชพี มลูนิธ ิโรตารี
พจิารณาเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปนี้เมื่อประเมนิใบสมคัรทุนการศกึษาทีเ่ป็นทุนโกลบอลแกรน้ท์ 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้มคัรในสาขาสนัตภิาพและการป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
2. โปรแกรมการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัเรื่องสนัตภิาพและการป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

ก. ตวัอย่างของโปรแกรมการศกึษาทีค่วรจะเป็นมอีาท ิการป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ การศกึษาดา้น
สนัตภิาพและความยุตธิรรม และความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสนัตภิาพและ
ขอ้ขดัแยง้เป็นการเฉพาะ 

ข. โปรแกรมทีจ่ะไดร้บัพจิารณาเหน็ชอบเช่นเรื่องทีเ่น้นในประเดน็ของสนัตภิาพและขอ้ขดัแยง้โดยตรง  
ค. โปรแกรมทีจ่ะไม่ไดร้บัพจิารณาเหน็ชอบคอืโปรแกรมทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศหรอื

กฎหมายทัว่ๆ ไป 
3. แผนงานอาชพีของผูส้มคัรทีเ่กีย่วกบัสนัตภิาพและการป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
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การป้องกนัและการรกัษาโรค 
โรตารสีนบัสนุนกจิกรรมและการอบรมทีช่่วยลดสาเหตุและผลกระทบของโรค 
 
ถอ้ยแถลงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั 
มลูนิธโิรตารชี่วยใหโ้รแทเรยีนสามารถป้องกนัโรคและสง่เสรมิสุขภาพไดโ้ดย 

1. ปรบัปรุงศกัยภาพของผูม้วีชิาชพีดา้นสุขอนามยัในทอ้งถิน่ 
2. สง่เสรมิโปรแกรมการป้องกนัโรค โดยมเีป้าหมายในการจาํกดัการแพร่กระจายของโรคตดิต่อ และลด

เหตุการณ์ต่างๆ รวมทัง้การแทรกซอ้นจากโรคทีไ่ม่ตดิต่อ 
3. สง่เสรมิโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสุขภาพของชุมชนทอ้งถิน่ 
4. ใหค้วามรูแ้ละขบัเคลื่อนชุมชนใหช้่วยในการป้องกนัโรครา้ยแรงต่างๆ 
5. ป้องกนัการทุพพลภาพทางร่างกายทีม่ผีลจากการตดิเชื้อหรอืการบาดเจบ็ 
6. สนบัสนุนการศกึษาของผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสาํนึกในอาชพีของตนในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและรกัษา

โรค 
 
ปัจจยัหลกัของการมคีุณสมบตัเิขา้เกณฑ ์
มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ทีมุ่่งเป้าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั 
ในเรื่องการป้องกนัและการรกัษาโรค 
 
ก. การป้องกนัและการควบคุมโรคตดิต่อ 

1. ตรวจสอบกบัทีป่รกึษา และสง่ต่อ/รบัเขา้ (โรงพยาบาล) เพือ่การรกัษา 
2. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการแพร่กระจายของโรค และวสัดุอุปกรณ์ทีอ่าจใชใ้นการช่วยในงาน การ

ป้องกนัเหล่านี้ 
3. จดัหาอุปกรณ์เทคโนโลยเีคลื่อนทีไ่ดแ้ละยานพาหนะทีจ่ะตดิตามและรกัษาผูป่้วย 
4. อุปกรณ์ทีส่นับสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสุขภาพในทอ้งถิน่ซึง่รวมถงึแผนงานในการใชง้านและ

บํารุงรกัษาทีเ่หมาะสม 
5. จดัใหม้โีปรแกรมการป้องกนั เช่น การใหว้คัซนีป้องกนัโรค การขลบิสําหรบับุรุษหรอืการป้องกนั การตดิ

เชือ้ เป็นตน้ 
6. จดัใหม้แีนวนโยบายทางเทคนิคและจดัอบรมการดําเนินงานตามแนวนโยบายเพือ่เป็นการตดิตามและ

เฝ้าดกูารวนิิจฉัยและการรกัษาโรค 
7. การรกัษาโรคตดิต่อซึง่รวมไปถงึสว่นของการป้องกนัโรค การปรบัปรุงการอบรมผูม้วีชิาชพีทีใ่หบ้รกิาร 

ดา้นสุขอนามยั หรอืการใหค้วามรูด้า้นสาธารณสุขเพือ่ปรบัปรุงสุขภาพของชุมชนในระยะยาว 
 
ข. โรคทีเ่กดิจากยุงและโรคทีถ่่ายทอดจากสตัวอ์ื่นๆ ทีเ่ป็นพาหะของโรค (สิง่มชีวีติทีท่าํใหเ้กดิโรค) 

1. จดัหามุง้และการใชย้าป้องกนั 
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2. จดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะช่วยเกบ็รกัษาน้ําขงัไดอ้ย่างปลอดภยั และจดัการอบรมเกีย่วกบัการหยุดยัง้ วงจร
ชวีติของยุง 

3. พฒันาระบบการระบายน้ําเพือ่ป้องกนัและควบคุมเชือ้โรค 
4. จดัใหม้กีารกําจดัสตัวท์ีเ่ป็นพาหะของโรคอื่นๆ นอกเหนือจากยุง 

 
ค. การป้องกนัและการควบคุมโรคทีไ่ม่ตดิต่อ 

1. จดัหาวสัดุอุปกรณ์และจดัการอบรมเพือ่ป้องกนัการทุพพลภาพทางกายจากโรคหรอือาการบาดเจบ็ 
2. การใหค้วามรูแ้ก่ชุมชน โปรแกรมการประสานประโยชน์และโปรแกรมการคดักรองโรคในระยะแรก โดยมี

เป้าหมายเพือ่ลดการเกดิโรคและการแพร่กระจายของโรคเรือ้รงั 
3. จดัหาอุปกรณ์เทคโนโลยเีคลื่อนทีแ่ละยานพาหนะทีจ่ะเฝ้าดแูละรกัษาผูป่้วย 
4. อุปกรณ์ทีส่นับสนุนโดยโครงสรา้งพืน้ฐานสาธารณสุขในทอ้งถิน่ซึง่รวมถงึแผนในการใชง้านและ

บํารุงรกัษาทีเ่หมาะสม 
5. การผ่าตดัเพือ่ช่วยชวีติหรอืการผ่าตดัเกีย่วกบัปัญหาทีม่มีาแต่กําเนิด หากไดร้บัการสนบัสนุนจาก 

โครงสรา้งพืน้ฐานสาธารณสุขในทอ้งถิน่ รวมทัง้มกีารดแูลตดิตามผลอย่างเหมาะสม 
6. การรกัษาโรคทีไ่ม่ตดิต่อซึง่รวมไปถงึสว่นของการป้องกนัโรค การปรบัปรุงการอบรมผูม้วีชิาชพีที่

ใหบ้รกิารดา้นสุขอนามยั หรอืการใหค้วามรูด้า้นสาธารณสุขเพือ่ปรบัปรุงสุขภาพของชุมชนในระยะยาว 
7. โครงการทีป้่องกนัการบาดเจบ็อนัเน่ืองมาจากการจราจรและยานพาหนะ 

 
ง. กจิกรรมอื่นๆ 

1. ทุนเพือ่ศกึษาในระดบัปรญิญาโทในโปรแกรมทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและการรกัษาโรค 
2. ทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีทีเ่น้นความสําคญัในเรื่ององคป์ระกอบของการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบักจิกรรมทีร่ะบุไว้

ขา้งตน้ 
 
มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ทีมุ่่งเป้าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่น้น
ความสาํคญั ในเรื่องการป้องกนัและการรกัษาโรค 

1. โครงการทีป่ระกอบดว้ยการจดัซือ้อุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างเดยีว หากไม่มกีารสนบัสนุนทางโครงสรา้ง 
พืน้ฐานทางสุขอนามยัในชุมชนซึง่รวมถงึแผนการใชง้านและการบํารุงรกัษาทีเ่หมาะสม 

2. การเดนิทางของหน่วยแพทยห์รอืทมีศลัยแพทยท์ีม่ไิดจ้ดัโปรแกรมการศกึษาในการเขา้ถงึประชาชนใน
ทอ้งถิน่ หรอืการสรา้งศกัยภาพทีม่นียัสําคญัในประเทศทีต่ ัง้โครงการ 

 
องคป์ระกอบของโครงการเพือ่เพือ่นมนุษยแ์ละทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ทจ์ะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนในเรื่องการป้องกนัและการรกัษาโรค ได้
หลงัจากทีส่โมสรโรตาร/ีภาคดาํเนินงานเสรจ็สิน้ลง 
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2. สามารถวดัผลได–้ ผูอุ้ปถมัภส์ามารถเลอืกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัไดจ้ากชุด เครื่องมอื
การตรวจสอบและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรอืใชก้ารวดัผลของ ตนเองเพือ่
แสดงใหเ้หน็ผลงานทีด่ ี

3. ขบัเคลื่อนชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจา้ภาพบนพืน้ฐานของความตอ้งการที่พวกเขาบ่งชี้ 
4. เป็นไปในแนวทางเดยีวกบัเรื่องทีเ่น้นความสําคญั – ตามทีร่ะบุเอาไวใ้นเอกสารนโยบาย 

 
องคป์ระกอบของทุนการศกึษาทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ท ์สนบัสนุนทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาโทแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสํานึกในอาชพี มลูนิธ ิโรตารี
พจิารณาเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปนี้เมื่อประเมนิใบสมคัรทุนการศกึษาทีเ่ป็นทุนโกลบอลแกรน้ท์ 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้มคัรในดา้นการป้องกนัและการรกัษาโรค 
2. โปรแกรมการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัการป้องกนัและการรกัษาโรค ตวัอย่างเช่น โปรแกรมการศกึษาดา้น

สาธารณสุข การศกึษาขัน้สูงดา้นการพยาบาลและการแพทย ์
3. แผนงานอาชพีของผูส้มคัรทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและการรกัษาโรค 

 

น ้าและการสขุาภิบาล 
โรตารสีนบัสนุนกจิกรรมและการอบรมเพือ่จดัใหม้กีารเขา้ถงึน้ําดื่มทีป่ลอดภยัและการสุขาภบิาลขัน้พืน้ฐาน 
 
ถอ้ยแถลงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั 
มลูนิธโิรตารชี่วยใหโ้รแทเรยีนสามารถทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าประชาชนจะมโีอกาสในการเขา้ถงึน้ําและการ สุขาภบิาล
อย่างยัง่ยนืโดย 

1. จดัใหชุ้มชนมโีอกาสอย่างเท่าเทยีมในการเขา้ถงึน้ําทีป่ลอดภยั การสุขาภบิาลและสุขอนามยัที ่ปรบัปรุง
ใหด้ขีึน้ 

2. ทาํใหชุ้มชนมศีกัยภาพทีเ่ขม้แขง็มากขึน้ในการพฒันา การใหทุ้นและบํารุงรกัษาระบบน้ําและการ 
สุขาภบิาลทีย่ ัง่ยนื 

3. สนบัสนุนโปรแกรมทีส่ง่เสรมิความตระหนกัของชุมชนในเรื่องประโยชน์ของน้ําสะอาด การสุขาภบิาล 
และสุขอนามยั 

4. สนบัสนุนการศกึษาใหแ้ก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสาํนึกในอาชพีในเรื่องเกีย่วกบัน้ําและการสุขาภบิาล 
 
ปัจจยัหลกัของการมสีทิธิ ์
มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ทีมุ่่งเป้าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าใหอ้ยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่น้น
ความสาํคญัในเรื่องน้ําและการสุขาภบิาล 

1. การเขา้ถงึน้ําดื่มทีป่ลอดภยั (เช่น แหล่งน้ําและคุณภาพ) 
2. การเขา้ถงึการสุขาภบิาลทีป่รบัปรุงแลว้ 
3. สุขอนามยัทีด่ขีึน้ 
4. การพฒันาชุมชนและการจดัการระบบเพื่อความยัง่ยนื 
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5. แผนการจดัการสนัปันน้ําและความปลอดภยัของอาหาร ซึง่ขึน้อยู่กบัการมแีหล่งน้ําทีเ่พยีงพอ 
6. น้ําเพือ่การผลติ (เช่น พชืผลต่างๆ และปศุสตัวเ์ป็นตน้) 
7. ทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีทีส่นับสนุนกจิกรรมดงักล่าวขา้งตน้ 
8. ทุนเพือ่การศกึษาระดบัปรญิญาโทในโปรแกรมทีเ่กีย่วกบัน้ําและการสุขาภบิาล 

 
องคป์ระกอบของโครงการเพือ่เพือ่นมนุษยแ์ละทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ทจ์ะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนในเรื่องน้ํา การสุขาภบิาลและ สุขอนามยั
ไดห้ลงัจากทีส่โมสรโรตาร/ีภาคดาํเนินงานเสรจ็สิน้ลง 

2. สามารถวดัผลได–้ ผูอุ้ปถมัภส์ามารถเลอืกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัไดจ้ากชุด เครื่องมอื
การตรวจสอบและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรอืใชก้ารวดัผล ของตนเองเพือ่
แสดงใหเ้หน็ผลงานทีด่ ี

3. เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจา้ภาพบนพืน้ฐานของความตอ้งการทีบ่่งชี้ 
4. เป็นไปในแนวทางเดยีวกบัเรื่องทีเ่น้นความสําคญั – ตามทีร่ะบุเอาไวใ้นเอกสารนโยบาย 

 
องคป์ระกอบของทุนการศกึษาทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ทส์นับสนุนทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาโทแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสํานึกในอาชพี มลูนิธ ิโรตารี
พจิารณาเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปนี้เมื่อประเมนิใบสมคัรทุนการศกึษาทีเ่ป็นทุนโกลบอลแกรน้ท์ 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้มคัรในดา้นน้ําและการสุขาภบิาล 
2. โปรแกรมการศกึษาสอดคลอ้งกบัน้ําและการสุขาภบิาล ตวัอย่างโปรแกรมการศกึษา มเีช่น วศิวกรรม/ 

วทิยาศาสตรก์ารชลประทาน การจดัการน้ํา นิเวศวทิยา ระบาดวทิยา และปรสติวทิยา 
3. แผนงานอาชพีของผูส้มคัรทีเ่กีย่วกบัน้ําและการสุขาภบิาล 

 

สขุอนามยัของแม่และเดก็ 
โรตารสีนบัสนุนกจิกรรมและการอบรมทีช่่วยพฒันาสุขอนามยัของแม่ใหด้ขีึน้และลดการเสยีชวีติของเดก็ อายุ
ตํ่ากว่า 5 ขวบ 
 
ถอ้ยแถลงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั 
มลูนิธโิรตารชี่วยใหโ้รแทเรยีนสามารถพฒันาสุขภาพของแม่และเดก็ใหด้ขีึน้ไดโ้ดย 

1. ลดอตัราการเสยีชวีติและอตัราการเกดิโรคของเดก็อายุตํ่ากว่า 5 ปี 
2. ลดอตัราการเสยีชวีติและอตัราการเกดิโรคของแม่ 
3. ปรบัปรุงโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารดา้นการแพทยท์ีส่ําคญัๆ ผูนํ้าดา้นสุขอนามยัชุมชนทีไ่ดร้บัการอบรม

และผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสุขภาพสําหรบัแม่และเดก็ 
4. สนบัสนุนการศกึษาของผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสาํนึกในอาชพีในเรื่องทีเ่กีย่วกบัสุขอนามยัของแม่และเดก็ 
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ปัจจยัหลกัของการมสีทิธิ ์
มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ทีมุ่่งเป้าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าใหอ้ยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่น้น
ความสาํคญั ในเรื่องสุขอนามยัของแม่และเดก็ 

1. การดแูลก่อนการคลอดใหแ้ก่สตรมีคีรรภ์ 
2. การบรกิารเกีย่วกบัการคลอดบุตรใหแ้ก่สตรมีคีรรภ์ 
3. การจดัหาเครื่องมอืแพทยใ์หแ้ก่คลนิิกและแผนกคลอดของโรงพยาบาลทีม่อีุปกรณ์ไม่เพยีงพอ เมื่อ มี

การจดักจิกรรมทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลก่อนการคลอดร่วมดว้ย 
4. อบรม และ/หรอื “อบรมผูฝึ้กอบรมเกีย่วกบัความคดิรเิริม่” ใหแ้ก่ผูม้วีชิาชพีและผูนํ้าดา้นสุขอนามยัของ

แม่และเดก็ (เช่น แพทยพ์ยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสุขในชุมชน และผดุงครรภเ์ป็นตน้) 
5. การอบรม และ/หรอื ความคดิรเิริม่ในการ “อบรมผูใ้หก้ารอบรม” ใหแ้ก่นางผดุงครรภท์ีม่คีวามชาํนาญ 
6. กจิกรรมใหค้วามรูก้่อนการคลอดและการดแูลเดก็สาํหรบัพอ่แม่และครอบครวั 
7. ความคดิรเิริม่ทีส่รา้งอยู่บน และ/หรอื ปรบัปรุง ศกัยภาพในความคดิรเิริม่ของชุมชนทีม่อียู่แลว้ และ/

หรอืกลุ่มสตรใีนทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขอนามยัของแม่และเดก็ 
8. การใหค้วามรูแ้ละการเขา้ถงึการคุมกําเนิด การวางแผนครอบครวั และ/หรอืความคดิรเิริม่ในการ 

ป้องกนัและการลดโรคภยัต่างๆ รวมทัง้ HIV/AIDS และ HPV1 
9. ใหค้วามรูแ้ละอบรมในเรื่องอนามยัทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่สําหรบัเดก็หญงิในช่วงวยัรุ่น 
10. ทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีทีเ่น้นในเรื่ององคป์ระกอบทางการศกึษาทีเ่กี่ยวกบักจิกรรมขา้งตน้ ไม่ว่าจะ เพือ่

สาธารณชน ผูนํ้าดา้นสาธารณสุขพืน้บา้น หรอืผูม้วีชิาชพีดา้นสุขภาพในชุมชนทีเ่ป็นผูร้บั 
11. ทุนการศกึษาระดบัปรญิญาโทในโปรแกรมทีเ่กี่ยวกบัสุขภาพของแม่และเดก็ 
12. การใหภู้มคิุม้กนัโรคแก่เดก็อายุตํ่ากว่า 5 ขวบ 
13. การใหภู้มคิุม้กนัโรคสาํหรบัสตรแีละเดก็หญงิในช่วงวยัรุ่น 
14. การประสานประโยชน์เพือ่การต่อสูก้บัโรคปอดบวม ทอ้งร่วง มาเลเรยี และ/หรอืโรคหดั สาํหรบัแม่ และ

เดก็อายุตํ่ากว่า 5 ขวบ 
15. การประสานประโยชน์เพือ่การลดผลกระทบในโรคทีถ่่ายทอดทางเพศสมัพนัธใ์นสตรเีช่น โรคเอดส ์

มะเรง็ปากมดลูก โรคหนองในและซฟิิลสิ เป็นต้น 
16. การป้องกนัการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวจีากแม่สูเ่ดก็ 
17. การสง่เสรมิการเลีย้งลูกดว้ยน้ํานมแม่และการประสานประโยชน์อื่นๆ เพือ่ต่อสูก้บัภาวะทุพโภชนาการ 
18. การผ่าตดัซ่อมแซมอวยัวะส่วนทีเ่ป็นรโูหว่ 
19. การผ่าตดักระบวนการแกไ้ขปากแหว่งเพดานโหว่ 
20. การผ่าตดัช่วยชวีติหรอืการผ่าตดัเพือ่แกไ้ขปัญหาทีม่มีาแต่กําเนิด หากไดร้บัการสนบัสนุนจาก

โครงสรา้งพืน้ฐาน ทางสุขภาพในทอ้งถิน่ และรวมทัง้การดแูลตดิตามผลอย่างเหมาะสม 

 
HPV 1 เป็นสาเหตุสาํคญัแต่มใิช่เพยีงอย่างเดยีวทีก่่อใหเ้กดิโรคมะเรง็ปากมดลูกรวมทัง้มะเรง็อื่นๆ ทีอ่าจจะเกดิกบัทัง้ผูช้าย และ
ผูห้ญงิ ในประเทศทีก่ําลงัพฒันา มะเรง็ปากมดลูกเป็นมะเรง็ชนิดทีเ่กดิในสตรมีากทีสุ่ดและมอีตัราการเสยีชวีติสงู เนื่องจากขาด
การตรวจคดักรองโรค ทีม่แีพร่หลายในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ และไม่ม/ีหรอืมโีอกาสจาํกดัทีจ่ะเขา้ถงึวคัซนี HPV ซึง่เป็นวคัซนีที่
ไดร้บัการพสิจูน์แลว้ว่าป้องกนัได ้
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มลูนิธโิรตารพีจิารณาเหน็ว่ากจิกรรมทีมุ่่งผลในเรื่องต่อไปนี้อยู่นอกขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัในเรื่อง
สุขภาพของแม่และเดก็ และดงันัน้จงึไม่สามารถขอรบัทุนโกลบอลแกรน้ทไ์ด ้

1. การเดนิทางของทมีแพทย/์ทมีผ่าตดัทีม่ไิดเ้สรมิสรา้งศกัยภาพสาํคญัๆ ในประเทศทีต่ ัง้โครงการ 
 
องคป์ระกอบของโครงการเพือ่เพือ่นมนุษยแ์ละทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ทจ์ะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนในเรื่องสุขอนามยัของแม่และเดก็ ได้
หลงัจากทีส่โมสรโรตาร/ีภาคดาํเนินงานเสรจ็สิน้ลง 

2. สามารถวดัผลได–้ ผูอุ้ปถมัภส์ามารถเลอืกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัไดจ้ากชุด เครื่องมอื
การตรวจสอบและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรอืใชก้ารวดัผล ของตนเองเพือ่
แสดงใหเ้หน็ผลงานทีด่ ี

3. ขบัเคลื่อนโดยชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจา้ภาพบนพืน้ฐานของความตอ้งการที่พวกเขาบ่งชี้ 
4. เป็นไปในแนวทางเดยีวกบัเรื่องทีเ่น้นความสําคญั – ตามทีร่ะบุเอาไวใ้นเอกสารนโยบาย 

 
องคป์ระกอบของทุนการศกึษาทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ทส์นับสนุนทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาโทแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสํานึกในอาชพี มลูนิธ ิโรตารี
พจิารณาเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปนี้เมื่อประเมนิใบสมคัรทุนการศกึษาทีเ่ป็นทุนโกลบอลแกรน้ท์ 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้มคัรในดา้นสุขอนามยัของแม่และเดก็ 
2. โปรแกรมการศกึษาสอดคลอ้งกบัสุขอนามยัของแม่และเดก็ ตวัอย่างโปรแกรมการศกึษา มอีาท ิระบาด

วทิยา โภชนาการ สุขภาพโดยรวม การสาธารณสุข และการสง่เสรมิสุขภาพ รวมทัง้ระดบั ปรญิญาดา้น
การพยาบาลและการแพทย ์

3. แผนงานอาชพีของผูส้มคัรทีเ่กีย่วกบัสุขอนามยัของแม่และเดก็ 
  

การศึกษาขัน้พื้นฐานและการรู้หนังสือ 
โรตารสีนบัสนุนกจิกรรมและการอบรมเพือ่การปรบัปรุงการศกึษาสาํหรบัเดก็ทุกคน และการรูห้นงัสอืของ เดก็ๆ 
และผูใ้หญ่ 
 
ถอ้ยแถลงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั 
มลูนิธโิรตารชี่วยใหโ้รแทเรยีนสามารถมัน่ใจไดว้่าประชาชนทุกคนมสีทิธอิย่างยัง่ยนืทีจ่ะเขา้ถงึการศกึษาขัน้ 
พืน้ฐานและการรูห้นงัสอืไดโ้ดย 

1. ใหชุ้มชนมสีว่นร่วมในการสนบัสนุนโปรแกรมทีท่าํใหชุ้มชนมศีกัยภาพทีเ่ขม้แขง็ในการจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานและการรูห้นงัสอืสาํหรบัทุกคน 

2. เพิม่พนูการรูห้นงัสอืของผูใ้หญ่ในชุมชน 
3. ทาํงานเพือ่ลดความไม่เสมอภาคดา้นเพศในเรื่องของการศกึษา 
4. สนบัสนุนการศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสาํนึกในอาชพีซึง่เกีย่วกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นังสอื 
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ปัจจยัหลกัของการมสีทิธิ ์
มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมทีมุ่่งเป้าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่ภายในขอบเขตเรื่องทีเ่น้นความสําคญัใน เรื่อง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 

1. สง่เสรมิการศกึษาพืน้ฐานขัน้ประถมและมธัยมทีม่คีุณภาพ 
2. การใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้หญ่ในการรูห้นงัสอื 
3. จดัการอบรมครใูนเรื่อง การจดัทําหลกัสตูรการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ และ/หรอื การประเมนินกัเรยีน 

(พยายามใหเ้จา้หน้าทีใ่นทอ้งถิน่มสีว่นเกี่ยวขอ้งหากเป็นไปได้) 
4. การเสรมิสรา้งประสบการณ์ทางการศกึษาโดยการใชว้สัดุอุปกรณ์ทีพ่ฒันาแลว้เพือ่เสรมิหลกัสตูรให้

สมบูรณ์ และ/หรอื การอบรมครู 
5. การจดัซือ้โต๊ะนกัเรยีนเมื่อมแีผนงานทีพ่สิูจน์ได ้และมรีายละเอยีดแนบทา้ยว่าเพือ่เป็นการปรบัปรุง

การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 
6. ทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีทีส่ง่เสรมิกจิกรรมขา้งตน้ 
7. ทุนการศกึษาระดบัปรญิญาโทในโปรแกรมทีเ่กี่ยวกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 

 
มลูนิธโิรตารพีจิารณาเหน็ว่ากจิกรรมทีมุ่่งผลในเรื่องต่อไปนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่น้นความสําคญัใน 
เรื่องการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื และดงันัน้จงึไม่สามารถขอรบัทุนโกลบอลแกรน้ท์ได ้

1. โครงการทีป่ระกอบดว้ยการซือ้อุปกรณ์แต่เพยีงอย่างเดยีว 
2. โครงการทีจ่ดัใหม้กีารสอนหรอือุปกรณ์การเรยีนโดยไม่มแีนวทางสําหรบัชุมชนในการจดัหาสิง่เหล่านี้ใน

อนาคต 
3. โครงการทีชุ่มชนไม่สามารถสานต่อไดภ้ายหลงัเสรจ็สิน้การรบัทุน 

 
องคป์ระกอบของโครงการเพือ่เพือ่นมนุษยแ์ละทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ทจ์ะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนในเรื่องการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ การรู้
หนงัสอืไดห้ลงัจากทีส่โมสรโรตาร/ีภาคดําเนินงานเสรจ็สิน้ลง 

2. สามารถวดัผลได ้– ผูอุ้ปถมัภส์ามารถเลอืกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัไดจ้ากชุด 
เครื่องมอืการตรวจสอบและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรอืใชก้ารวดัผล ของ
ตนเองเพือ่แสดงใหเ้หน็ผลงานทีด่ ี

3. ขบัเคลื่อนโดยชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจา้ภาพบนพืน้ฐานของความตอ้งการที่พวกเขาบ่งชี้ 
4. เป็นไปในแนวทางเดยีวกบัเรื่องทีเ่น้นความสําคญั – ตามทีร่ะบุเอาไวใ้นเอกสารนโยบาย 

 
องคป์ระกอบของทุนการศกึษาทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ทส์นับสนุนทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาโทแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสํานึกในอาชพี มลูนิธโิรตารี
พจิารณาเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปนี้เมื่อประเมนิใบสมคัรทุนการศกึษาทีเ่ป็นทุนโกลบอลแกรน้ท์ 

1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้มคัรในดา้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื 
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2. โปรแกรมดา้นวชิาการทีเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื เช่น 
โปรแกรมดา้นวชิาการทีร่วมถงึการศกึษา การรูห้นงัสอื การพฒันาหลกัสตูร การศกึษาพเิศษ และ การ
บรหิารโรงเรยีน 

3. แผนงานดา้นอาชพีในอนาคตของผูส้มคัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาขัน้พื้นฐานและการรูห้นงัสอื 
 

การพฒันาเศรษฐกิจและชุมชน 
โรตารสีนบัสนุนการลงทุนในตวับุคคลเพือ่สรา้งการพฒันาเศรษฐกจิในชวีติของพวกเขาและชุมชนทีส่ามารถ 
วดัผลไดแ้ละมคีวามยัง่ยนื 
 
ถอ้ยแถลงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของเรื่องทีเ่น้นความสาํคญั 
มลูนิธโิรตารชี่วยใหโ้รแทเรยีนสามารถลงทุนในตวับุคคลโดยการสรา้งสรรคก์ารพฒันาเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื วดัผล
ไดแ้ละมรีะยะยาวในชุมชนและการเลีย้งชพีไดโ้ดย 

1. การสรา้งศกัยภาพของผูป้ระกอบการ ผูนํ้าชุมชน องคก์รทอ้งถิน่และเครอืขา่ยชุมชนเพือ่สนบัสนุน การ
พฒันาเศรษฐกจิในชุมชนทีย่ากจน 

2. สรา้งโอกาสในการทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
3. ลดความยากจนในชุมชนดอ้ยโอกาส 
4. สนบัสนุนการศกึษาแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสาํนึกในอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 

 
ปัจจยัหลกัของการมสีทิธิ ์
มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ทีมุ่่งเป้าหมายใหอ้ยู่ในขอบเขตเรื่องการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 

1. สทิธใินการเขา้ถงึบรกิารดา้นการเงนิสาํหรบัคนจน ซึง่รวมทัง้เรื่องของสนิเชื่อรายย่อย การออมเงนิ หรอื
การประกนัภยั แต่มไิดจ้ํากดัเพยีงเท่านี้ 

2. การอบรมทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน เช่น การเป็นเจา้ของกจิการ ผูนํ้า ชุมชน อาชพีและ
การรูเ้รื่องการเงนิแต่มไิดจ้ํากดัเพยีงเท่านี้ 

3. การพฒันาธุรกจิขนาดเลก็/สหกรณ์/วสิาหกจิทางสงัคม และกจิกรรมการสรา้งรายไดส้ําหรบัคนจน ซึง่
รวมถงึการจดัการธุรกจิทัว่ทัง้หมู่บา้นซึง่ทําใหม้กีารจา้งงาน แต่มไิดจ้าํกดัเพยีงเท่านี้ 

4. การพฒันาการเกษตรเพือ่การดํารงชพี และเกษตรกรรายย่อย รวมถงึการอํานวยความสะดวกในการ
เขา้ถงึตลาด แต่มไิดจ้ํากดัเพยีงเท่านี้ 

5. กจิกรรมการพฒันาชุมชนแบบเบด็เสรจ็ หรอืกจิกรรมทีชุ่มชนเป็นผูนํ้า หรอืหมู่บา้นเป็นผูป้ระสานงาน 
(coordinated adopt-a-village) 

6. ทมีฝึกอบรมอาชพีทีส่นับสนุนกจิกรรมขา้งตน้ 
7. ทุนเพือ่การศกึษาระดบัปรญิญาโทในโปรแกรมทีเ่กีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ ในภูมภิาคและ

ระดบัชาต ิและโปรแกรมทีเ่จาะจงการพฒันาชุมชนเป็นพเิศษ 
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มลูนิธโิรตารพีจิารณากจิกรรมต่างๆ ทีมุ่่งเป้าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่น้น
ความสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 

1. โครงการทีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐานของชุมชน หากมไิดท้ําใหม้ผีลต่อการเพิม่รายไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัโดย
ศกัยภาพของสมาชกิในชุมชนในการผลติและแจกจ่ายสนิคา้และการบรกิารทีส่รา้งทรพัยากรเป็นการ
สว่นตวั 

2. โครงการจดัชุมชนใหส้วยงาม 
3. การสรา้งหรอืการฟ้ืนฟูศูนยช์ุมชน 

 
องคป์ระกอบของโครงการเพือ่เพือ่นมนุษยแ์ละทมีฝึกอบรมดา้นอาชพีทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ทจ์ะตอ้ง 

1. มคีวามยัง่ยนื – ชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนในเรื่องการพฒันาเศรษฐกจิและ ชุมชนได้
หลงัจากทีส่โมสรโรตาร/ีภาคดาํเนินงานเสรจ็สิน้ลง 

2. สามารถวดัผลได ้– ผูอุ้ปถมัภส์ามารถเลอืกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่น้นความสาํคญัไดจ้ากชุด 
เครื่องมอืการตรวจสอบและประเมนิผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรอืใชก้ารวดัผล ของ
ตนเองเพือ่แสดงใหเ้หน็ผลงานทีด่ ี

3. ขบัเคลื่อนโดยชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจา้ภาพบนพืน้ฐานของความตอ้งการทีบ่่งชี้ 
4. เป็นไปในแนวทางเดยีวกบัเรื่องทีเ่น้นความสําคญั ตามทีร่ะบุเอาไวใ้นเอกสารนโยบาย 

 
องคป์ระกอบของทุนการศกึษาทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ทุนโกลบอลแกรน้ทส์นับสนุนทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาโทแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติสํานึกในอาชพี ผูท้ีม่ ี
เป้าหมายในการปรบัปรุงความเป็นอยู่ทีด่ดีา้นสงัคมและเศรษฐกจิของผูท้ีข่าดแคลน (ชุมชนทีย่ากจน รายไดต้ํ่า
หรอืดอ้ยโอกาส) มลูนิธโิรตารพีจิารณาการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ของผูส้มคัร โปรแกรมการศกึษาและ
แผนงานดา้นอาชพีของผูส้มคัร  เมื่อประเมนิใบสมคัรทุนการศกึษาทีเ่ป็นทุนโกลบอลแกรน้ท์ 

1. ประสบการณ์การทํางานทีผ่่านมาของผูส้มคัรในสาขาการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชนผูส้มคัรตอ้งแสดงให้
เหน็ว่ามผีลงานทีท่าํเพือ่ความเป็นอยู่ทีด่ขีองดา้นเศรษฐกจิของชุมชนทีย่ากจน รายไดต้ํ่า และดอ้ยโอกาส
ในระดบัทอ้งถิน่ ภูมภิาคและระดบัชาต ิ

2. โปรแกรมการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชนดงันี้ 
ก. ตวัอย่างของโปรแกรมการศกึษาทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบ มอีาท ิปรญิญาทางดา้นสงัคมวทิยา

ทีเ่น้นเจาะจงลงไปในเรื่องของการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน และปรญิญาทางธุรกจิโดยเฉพาะ
ทางดา้นธุรกจิสงัคม การเป็นเจา้ของกจิการรายย่อย หรอืสนิเชื่อรายย่อย 

ข. โปรแกรมทีอ่าจจะพจิารณาเหน็ชอบมลีกัษณะดงันี้ 
1. เน้นในเรื่องกลยุทธก์ารพฒันาเศรษฐกจิในระดบัทอ้งถิน่ ภูมภิาคและระดบัชาติ 
2. เน้นการตอบสนองประเดน็เศรษฐกจิของชุมชนยากจน รายไดน้้อยและดอ้ยโอกาส 
3. สนบัสนุนการพฒันาธุรกจิเพอ่สงัคม (social business) เช่น แนวทางของโปรแกรมปรญิญาโทดา้น

การบรหิารธุรกจิ 
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4. ใหป้รญิญาทางธุรกจิเพือ่การสอนทกัษะการเป็นเจา้ของกจิการหรอืสตารท์อพัในระดบัทอ้งถิน่ 
ภูมภิาคและระดบัชาต ิ

5. รวมเอาคาํว่า “การพฒันาชุมชน” เขา้ไวใ้นชื่อของโปรแกรมหรอืแนวทางทีก่ําหนด 
6. ปรบัปรุงการแนะนําและใหค้ําปรกึษาเรื่องศกัยภาพของบุคคลในการทํางานกบัธุรกจิขนาดเลก็หรอื

การเป็นเจา้ของกจิการ 
ค. โปรแกรมทีจ่ะไม่พจิารณาเหน็ชอบ คอืโครงการดงันี้ 

1. เน้นในเรื่องของทฤษฎหีรอืเศรษฐกจิในระดบัมหภาค การเมอืงหรอืการเงนิเท่านัน้ 
2. สนบัสนุนการพฒันาธุรกจิส่วนตวัทัว่ๆ ไป เช่น ปรญิญาโทการบรหิารธุรกจิสําหรบัผูม้วีชิาชพีที่

มใิช่งานทางสงัคม 
 

3. แผนงานอาชพีของผูส้มคัรทีเ่กีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชน 
ก. อาชพีทีจ่ะพจิารณาเหน็ชอบ 

1. เน้นปรบัปรุงการกนิดอียู่ดใีนแงข่องเศรษฐกจิและสงัคมของชุมชนยากจนมรีายไดน้้อยและดอ้ย
โอกาสในระดบัทอ้งถิน่ ภูมภิาคและระดบัประเทศ 

2. มสีภาพทีไ่ม่หวงัผลกําไร หรอืเป็นวสิาหกจิทางสงัคม 
3. เกีย่วขอ้งกบัการสนบัสนุนความเป็นอยู่ทีด่ทีางเศรษฐกจิและสงัคม เช่น คนจน รายไดน้้อย สตร ี

ผูด้อ้ยโอกาส และชนพืน้เมอืง 
ข. อาชพีทีจ่ะไม่พจิารณาเหน็ชอบ คอื อาชพีทีเ่น้นความสาํคญัในเรื่องของกจิกรรมทางธุรกจิทัว่ๆ ไป 

การบรหิารทัว่ไปในองคก์รส่วนตวัหรอืบรษิทั หรอืงานสงัคมทัว่ไป 
  
 
 


