ปฏิบตั ิการ
บริการ
ด้านอาชีพ

คูม่ อื ปฏิบตั กิ ารบริการด้านอาชีพเล่มนี� แปลจาก Vocational Service in Action ฉบับภาษาอังกฤษ
โดยได้รบั มอบหมายจากโรตารีสากล
ถึงแม้วา่ คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวนอย่าง
ละเอียดแล้ว โรตารีสากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ� ะรับรองความสมบูรณ์ของคูม่ อื เล่มนี�ได้
หากมีขอ้ ความใดทีไ� ม่ชดั เจนขอให้อา้ งอิงไปยังคูม่ อื Vocational Service in Action ฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
พฤศจิกายน 2562

วัตถุประสงค์ของโรตารี

โรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการ
ด�ำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์
สอง การยกระดั บ จรรยาบรรณในธุ ร กิ จ และวิ ช าชี พ การยอมรั บ คุ ณ ค่ า ในการ
ประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคนภูมิใจในอาชีพ
ของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
สาม การให้โรแทเรียนทุกคนน�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ไปใช้ใน
ชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน
สี่ การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตรสัมพันธ์ของ
บุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์อย่าง
เดียวกัน

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการด้านอาชีพ
วัตถุประสงค์ของโรตารีเป็นถ้อยแถลงที่เป็นปรัชญาในจุดมุ่งหมายของโรตารี
และหน้าที่รับผิดชอบของโรแทเรียน แนวความคิดเกี่ยวกับบริการด้านอาชีพฝัง
รากอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อที่สอง ซึ่งเรียกร้องให้โรแทเรียนส่งเสริมและสนับสนุน
• มาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ
• การยอมรับคุณค่าของอาชีพที่ยังคุณประโยชน์
• ความภูมิใจในอาชีพของโรแทเรียนแต่ละคนเพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม
ในฐานะโรแทเรียน ท่านจะน�ำอุดมคติเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร ควร
พิจารณาค�ำแนะน�ำเหล่านี้
• พูดคุยเกี่ยวกับวิชาชีพของท่านในสโมสร และใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาชีพของเพื่อนสมาชิก
• ใช้ความช�ำนาญและความเชี่ยวชาญเพื่อบริการชุมชน
• ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้
อื่นที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมตามค�ำพูดและการกระท�ำของ
ท่าน
• ช่วยให้เยาวชนบรรลุเป้าหมายด้านอาชีพ
• ชี้แนะและสนับสนุนผู้อื่นในการพัฒนาวิชาชีพ
การท�ำกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ คือการที่ท่านได้น�ำบริการด้านอาชีพมาสู่การปฏิบัติ บริการด้านอาชีพเป็นเรื่องส�ำคัญของโรตารีและ
เป็นเสมือนรากฐานในการที่เราบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนทั่วโลก

ลงมือปฏิบตั ิ
หาตัวอย่างที่ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับแนวทางที่จะปฏิบัติผ่านบริการด้านอาชีพ พิจารณาท�ำกิจกรรมที่อธิบายรายละเอียดหรือ
แนะน�ำกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันในสโมสรของท่าน หรือท่านอาจจะต้องการขยายความพยายามในปัจจุบัน
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คุณธรรมและจริยธรรม

โรตารีเน้นความส�ำคัญในเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานสอง
อย่างที่โรแทเรียนพัฒนาขึ้น นั่นก็คือบททดสอบสี่แนวทาง (Four-Way Test) และ
ประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรียน (Rotarian Code of Conduct) เป็นแผนที่
เส้นทางส�ำหรับการประพฤติปฏิบัติที่มีจริยธรรมในที่ท�ำงานและเรื่องอื่นๆ ในชีวิต

ประวัติของบททดสอบสี่แนวทาง

บททดสอบสี่แนวทางเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1932 โดยนักธุรกิจชื่อ เฮอร์เบิร์ท เจ.
เทย์เลอร์ ซึ่งเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
และเป็นประธานโรตารีสากลในปี 1954-55 ท่านรับหน้าที่ซึ่งจะต้องรักษาบริษัท
แห่งหนึ่งให้รอดพ้นจากการล้มละลาย เทย์เลอร์จึงได้พัฒนาบททดสอบที่เป็น
แนวทางด้านจริยธรรมเพื่อให้ด�ำเนินตามในกิจการทุกๆ เรื่อง บริษัทสามารถอยู่
รอดได้ด้วยปรัชญาเรียบง่ายนี้ บททดสอบสี่แนวทางถูกน�ำมาใช้โดยโรตารีสากล
ในปี 1934 และยังคงเป็นมาตรฐานส�ำคัญซึ่งโรแทเรียนจะใช้เป็นมาตรวัดความ
ประพฤติปฏิบัติที่มีจริยธรรม บททดสอบ 4 แนวทางถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ
มากมาย และได้รับการส่งเสริมจากโรแทเรียนทั่วโลก

ประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรียน

ประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรียนเป็นกรอบส�ำหรับการประพฤติปฏิบัติที่มี
จริยธรรมซึ่งโรแทเรียนทุกคนสามารถใช้ร่วมกับบททดสอบ 4 แนวทางทั้งในงาน
ธุรกิจและวิชาชีพ
บริการด้านอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของหลักการที่ส�ำคัญของโรตารีและแนวทางแห่ง
การบริการซึ่งเรียกร้องให้โรแทเรียนช่วยให้ผู้อื่นมีความสามารถโดยการใช้ความ
ช�ำนาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และ
ช่วยให้ผู้อื่นค้นพบโอกาสและความสนใจทางด้านวิชาชีพใหม่ๆ คู่มือเล่มนี้จะช่วย
ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบริการด้านอาชีพ และให้ข้อคิดเห็นในการน�ำ
ไปใช้ในกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในชีวิตส่วนตัว และในอาชีพของท่าน

บททดสอบ 4 แนวทาง

ไม่ว่าสิ่งใดที่เราคิด พูดหรือปฏิบัตินั้น
1. เป็นจริงหรือไม่?
2. เป็นธรรมไหมต่อทุกสิ่ง?
3. จะสร้างเสริมไมตรีจิตและมิตรภาพ
หรือไม่?
4. เป็นประโยชน์ไหมแก่ทุกฝ่าย?

ประมวลจรรยาบรรณของ
โรแทเรียน

ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ข้าพเจ้าจะ
1. ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ด ้ ว ยคุ ณ ธรรมพร้ อ ม
ด้ ว ยมาตรฐานจรรยาบรรณในชี วิ ต
ส่วนตัวและวิชาชีพ
2. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและ
เคารพในวิชาชีพของแต่ละบุคคล
3. ใช้ทักษะทางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่าน
กิจกรรมโรตารีเพื่อสนับสนุนส่งเสริม
เยาวชน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่จ�ำเป็น
ยิ่ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน
ในชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก
4. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
โรตารีหรือโรแทเรียนอื่นๆ
5. ช่วยธ�ำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ปลอด
จากการล่วงละเมิดใดๆ ในการประชุม
โรตารี การจัดงานและการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ รายงานเหตุน่าสงสัยในการล่วง
ละเมิด และช่วยเหลือให้ความมั่นใจ
ต่อผู้รายงานการล่วงละเมิดว่าจะไม่ถูก
ตอบโต้
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ความช�ำนาญหรืออาชีพ

การรวบรวมสมาชิกชายและหญิงจากวิชาชีพและภูมิหลังที่หลากหลาย คือการ
ที่โรตารียอมรับถึงความส�ำคัญของความช�ำนาญและอาชีพทุกประเภท สโมสร
โรตารีที่ตื่นตัวอยู่เสมอจะแสดงให้เห็นถึงการค้า องค์กร และวิชาชีพต่างๆ ใน
ชุมชน รวบรวมความหลากหลายในประสบการณ์และมุมมองต่างๆ ในการ
ท�ำงาน ชีวิตและบริการด้านอาชีพสามารถเดินไปด้วยกันได้ โรแทเรียนมีหน้า
ที่รับผิดชอบสองเรื่องคือ เป็นผู้แทนด้านอาชีพในสโมสรและเป็นตัวอย่างที่
อธิบายถึงอุดมคติของโรตารีในสถานที่ท�ำงาน

ลงมือปฏิบตั ิ
เข้าร่วมในกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน (Rotarian Action Group)

และสนับสนุนโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลก กลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีความ
เป็นอิสระ ประกอบด้วยโรแทเรียน สมาชิกในครอบครัว และศิษย์เก่ารวม
ทั้งผู้ร่วมโปรแกรมโรตารีซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน สมาชิก
จะให้ค�ำแนะน�ำแก่สโมสรและภาค และร่วมมือกันในโครงการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ rotary.org/actiongroups

เข้าร่วมหรือก่อตั้งกลุ่มมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowship)

ชื่อของโรตารี

ชื่อ “โรตารี” มาจากการหมุนเวียนสถานที่
ประชุ ม ไปตามสถานที่ ท� ำ งานของสมาชิ ก
ประเพณี นั้ น ยั ง คงเป็ น แนวทางที่ ย อดเยี่ ย ม
ส� ำ หรั บ โรแทเรี ย นในการแบ่ ง ปั น เรื่ อ งราว
อาชีพของตนกับสโมสร เชิญชวนสมาชิกใน
สโมสรของท่านให้แบ่งปันสั้นๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ เรื่องที่มีความช�ำนาญพิเศษ หรือความ
ช� ำ นาญเฉพาะด้ า นในระหว่ า งการประชุ ม
สโมสรตลอดทั้งปี

ปฏิบตั กิ ารในบริการอาชีพ
สโมสรโรตารีแ คปปิตอล ฮิลล์ ในวอชิงตัน
ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เริ่มปฏิบัติการการเป็น
เพื่อนร่วมโครงการกับองค์กรที่ไม่หวังผลก�ำไร
ในท้องถิ่นถึง 6 องค์กร สมาชิกท�ำหน้าที่เป็น
ผู้ให้ค�ำแนะน�ำด้านกลยทุธ์ ใช้ความเชี่ยวชาญ
ของตนแก่ เ พื่ อ นร่ ว มโครงการโดยไม่ คิ ด ค่ า
ใช้จ่าย การเป็นเพื่อนร่วมโครงการน�ำมาซึ่ง
ประโยชน์ใน 4 ด้านด้วยกันคือ
1. โอกาสในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ส�ำหรับ
สมาชิกสโมสรดีขึ้น ซึ่งท�ำให้มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่ ม พู น การเป็ น ที่ รู ้ จั ก ของสโมสรและ
เพื่อนร่วมโครงการ
3. ดึงดูดสมาชิกใหม่ได้
4. ท�ำให้ทีมงานบริการโรแทเรียนและผู้ที่มิ
ใช่โรแทเรียนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

หของโรแทเรียน สมาชิกในครอบครัว และศิษย์เก่ารวมทั้งผู้ร่วมโปรแกรม
ที่มีความสนใจทางด้านอาชีพหรือสันทนาการอย่างเดียวกัน กลุ่มมิตรภาพ
มากมายมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น ทางด้ า นวิ ช าชีพ เช่น กลุ่ม บรรณาธิการ
และส� ำ นั ก พิ ม พ์ (Editors and Publishers) วิช าชีพ ด้านสุขภาพ นัก
กฎหมาย ช่างภาพ และต�ำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย ดูเพิ่มเติมได้ที่
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อาสาท�ำงานในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ และใช้ความช�ำนาญด้าน
อาชีพเพื่อให้บริการแก่ผู้อื่น ลองคิดถึงความช�ำนาญที่ท�ำให้ท่านประสบ
ความส�ำเร็จในวิชาชีพ เช่น ท่านอาจจะมีความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ในบางสาขา สามารถช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องมือหรือ
เครื่องจักร รู้วิธีการเริ่มต้นท�ำธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหาร
การเงิ น หรื อ สามารถโน้ ม น้ า วผู ้ อื่ น ได้ จ ากการพู ด ในที่ ส าธารณะหรื อ
การเขียน ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของท่านเพื่อท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
แบ่งปันความเชี่ยวชาญโดยการเป็นเครือข่ายทรัพยากรของภาค หากท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก 6
เรื่องที่เน้นความส�ำคัญของโรตารี (Areas of Focus) หรือการวางแผนและการด�ำเนินโครงการ การประเมินชุมชน การวัดและ
การประเมินผล หรือเรื่องอื่นๆ ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับทุนสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ ควรแจ้งให้ประธานบริการระหว่างประเทศของ
ภาคทราบ ใช้ความช�ำนาญของท่านเพื่อช่วยสโมสรในท้องถิ่นพัฒนาโครงการให้มีผลกระทบมากยิ่งขึ้น
มีส่วนร่วมในโปรแกรมการแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารีที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ ท�ำงานร่วมกับประธานคณะ
กรรมการการแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารีของภาคเพื่อจัดการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศซึ่งกันและระหว่างสองภาคที่มีความ
สนใจจะส�ำรวจสาขาวิชาชีพในบริบทใหม่ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม จัดให้ผู้มีวิชาชีพอายุน้อยมีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมที่มีการแลก
เปลี่ยนผู้ร่วมโครงการเพื่อให้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในขณะที่ส�ำรวจสาขาวิชาของพวกเขาในสภาวะแวด
ล้อมใหม่ๆ ไปด้วย
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ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมในสถานที่ท�ำงาน

ในฐานะที่เป็นผู้น�ำทางธุรกิจและวิชาชีพ โรแทเรียนสามารถส่งเสริมมาตรฐาน
จริยธรรมโดยการก�ำหนดตัวอย่างที่ดีในกลุ่มเพื่อนร่วมงานและในชุมชน โรแทเรียนสามารถผนวกรวมจริยธรรมเข้าไว้ในชีวิตการท�ำงานประจ�ำวันได้ด้วย
แนวทางเฉพาะตัวดังต่อไปนี้
• แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเน้นถึงความส�ำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์
ความเชื่อถือได้ ความยุติธรรม คุณธรรม และความนับถือ เมื่อมีการจ้าง
งาน การอบรม และการควบคุมดูแลลูกจ้าง
• แสดงความชื่นชมและสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติของเพื่อนร่วมงาน
ที่เป็นตัวอย่างอันดี
• แสดงให้เห็นถึงค�ำมั่นสัญญาส่วนตัวที่จะมีมาตรฐานจริยธรรมกับลูกค้า
ผู้ขาย และเพื่อนร่วมธุรกิจ ปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจในแต่ละครั้งด้วย
ความใส่ใจและความเห็นใจผู้อื่น
• ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติท้ังในธุรกิจและองค์กรด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสภาพแวดล้อม

ลงมือปฏิบตั ิ
ให้ความรู้แก่สมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ สละเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส�ำคัญของบททดสอบ 4 แนวทางและ
ประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรียน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะวิกฤตทางด้านจริยธรรม
จัดเวิร์คช้อปหรือกิจกรรมที่มีการสื่อสารระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านจริยธรรมในสถานการณ์ที่มีความ
ท้าทาย

ยกย่องผู้ที่ท�ำความดี ยกย่องธุรกิจหรือวิชาชีพที่แสดงถึงมาตรฐานจริยธรรม

ให้เยาวชนมีส่วนร่วม โอกาสในการเป็นพี่เลี้ยงจะท�ำให้ท่านได้แบ่งปัน

ตัวอย่างของจริยธรรมในที่ทำ� งาน

• สโมสรโรตารีอิสลามาบัด (เมโทรโปลิแทน) ในประเทศปากีสถาน อุปถัมภ์การ
แข่งขันสุนทรพจน์เกี่ยวกับบททดสอบ
4 แนวทาง นักเรียนแสดงความเข้า ใจ
ในภาษาอังกฤษและภาษาอูรดูเกี่ยวกับ
บททดสอบ 4 แนวทาง ในแนวทางที่
สร้างสรรค์เพื่อใช้ทดสอบในที่ท�ำงาน ที่
โรงเรียน และในการสื่อสารระหว่างกัน
คณะกรรมการซึ่ ง เป็ น โรแทเรี ย นและ
อาจารย์ 4 คนเป็นผู้ตัดสินรางวัลให้แก่
ผู้ชนะ
• สโมสรโรตารี Edina และ New Ulm
รัฐมินนิโซต้า สหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพ
จัดโปรแกรมจริยธรรมส�ำหรับนักเรียน
โรงเรียนมัธยมในท้องถิ่น 3 แห่ง นักเรียน
ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมผู้บริหารของ
บริ ษั ท แห่ ง หนึ่ ง ที่ ส มมุ ติ ขึ้ น มา แต่ ล ะ
ที ม ต้ อ งสรุ ป ค� ำ ตอบที่ ดี ที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ
ประเด็นทางด้านจริยธรรมที่มีความซับ
ซ้อนซึ่งบริษัทก�ำลังเผชิญหน้าอยู่
• สโมสรโรตารี ซั น ตาครู ส ในประเทศ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใช้ ร างวั ล ด้ า นอาชี พ เพื่ อ
ยกย่อ งสมาชิกในชุม ชนที่เ ป็นตัวอย่า ง
อั น ดี ด ้ า นการบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ใ นที่
ท�ำงาน ผู้รับรางวัลได้แสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมในขณะที่บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชนด้วย

ความรู้และชี้แนะแก่เยาวชนในการสร้างอนาคตที่ประสบความส�ำเร็จ
พิ จ ารณาจั ด ท� ำ เวิ ร ์ ค ช้ อ ปหรื อ เป็ น เจ้ า ภาพจั ด สั ม มนาการพั ฒ นาด้ า น
วิชาชีพ
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การอบรมด้านอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ
โรตารีได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นองค์กรเครือข่ายทางธุรกิจ ดังนั้น โรตารีจึงเน้นถึงความส�ำคัญในการน�ำเอาผู้น�ำทางธุรกิจและวิชาชีพมาอยู่
ร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาความสัมพันธ์และปรับปรุงชุมชนให้ดีขึ้น สมาชิกโรตารีมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมความช�ำนาญ โรแทเรียนสามารถท�ำตามพันธสัญญานี้ได้โดยท�ำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มพูนความรู้ของ
พวกเขาเอง และโดยการแนะน�ำและอบรมผู้อื่นเพื่อให้สามารถหางานที่จ้างเต็มอัตราและมีรายได้

ลงมือปฏิบตั ิ
เป็นเจ้าภาพจัดงานการเป็นเครือข่ายด้านธุรกิจและการพัฒนาวิชาชีพในชุมชน
•

สโมสรโรตารี Bentonville รัฐอาร์คันซัส สหรัฐอเมริกา ทราบว่าเด็กนักเรียนและลูกจ้างของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ไม่สามารถเข้าถึงงานกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพที่จะให้แรงบันดาลใจ เช่น การเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ดังนั้น สโมสรจึงได้จัด
การสัมมนาวันสตรีนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยการสนับสนุนจากผู้น�ำสตรีในท้องถิ่นและอดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล
Jennifer Jones และ Mary Beth Growney Selene มีนักเรียนและชายหญิงจากชุมชนมากกว่า 300 คนได้รับฟังถึงการที่
สตรีประสบความส�ำเร็จเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนและการท�ำให้เกิดความสมดุลในชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว

•

สโมสรโรตารีในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อุปถัมภ์ Young Professionals Conference ซึ่งเชื่อมโยงผู้มีวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์กับเยาวชนที่เริ่มต้นอาชีพโดยการจัดอบรม จัดหาเครื่องมือ และโอกาสในการเป็นเครือข่ายในธุรกิจ การประชุม
หนึ่งวันเต็มเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้มีจิตเมตตาในประเด็นและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาทั้งทางด้านส่วนตัวและวิชาชีพ

จัดให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาทางด้านอาชีพ
•

สโมสรโรทาแรคท์ Cape Munyonyo ในประเทศอูกันดา ด�ำเนินโครงการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่อินเทอร์แรคเทอร์ในเรื่องการ
พัฒนาวิชาชีพ ค�ำแนะน�ำด้านอาชีพและการบ�ำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนมัธยมต้นทุกปี

•

สโมสรโรตารีเบอร์มิงแฮม อะลาบามา สหรัฐอเมริกา เป็นเพื่อนร่วมโปรแกรมการเป็นพี่เลี้ยงกับสโมสรโรทาแรคท์ โรทาแรคเทอร์จะจับคู่กับโรแทเรียนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งขึ้นทางด้านอาชีพ เรื่องส่วนตัวและเรื่องในเมือง โรทาแรคเทอร์
เรียนรู้จากโรแทเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของพวกเขาและภาคอุตสาหกรรม โรแทเรียนมี
โอกาสที่จะได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านอาชีพกับเยาวชน

ให้แรงบันดาลใจแก่ชนรุ่นต่อไป
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•

สโมสรโรตารีอีคลับ Tamar Hong Kong ที่เกาะฮ่องกง จัดการสัมมนาส�ำหรับเยาวชนในชุมชนโดยมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ใน
เรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตประจ�ำวันและอาชีพ สมาชิกของสโมสรแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
การเดินทาง เครื่องประดับ บันเทิง และการเป็นเจ้าของกิจการ เยาวชนยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการเขียนเรซูเม่และจดหมายปะหน้า
และยังได้รับค�ำแนะน�ำถึงวิธีการสัมภาษณ์ให้ประสบความส�ำเร็จ

•

สโมสรโรตารี Madras Industrial City ทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย จัดเวิร์คช้อปให้ค�ำแนะน�ำด้านอาชีพแก่สโมสรอินเทอร์แรคท์เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความสนใจของตนเอง ประธานบริการด้านอาชีพของภาคจัดให้มีวาระการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นครึ่งวันส�ำหรับนักเรียนเพื่อสร้างเป้าหมายด้านอาชีพและวางแผนงานด้านอาชีพในอนาคต และมีการจัดเวิร์คช้อปพิเศษ
ส�ำหรับเด็กผู้หญิงซึ่งมีเด็กหญิงมากกว่า 200 คนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
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ทีมฝึกอบรมอาชีพ

ทีมฝึกอบรมอาชีพ (VTT) เป็นการน�ำเสนอแนวทางของบริการด้านอาชีพที่ต้องลงมือท�ำ ในทีม VTT กลุ่มผู้มีวิชาชีพจะเดินทางเพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของตนให้มากขึ้น หรือมิเช่นนั้นเพื่อไปสอนผู้มีวิชาชีพในท้องถิ่นเกี่ยวกับสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ ทีม VTT
ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนโดยท�ำให้บุคคลและชุมชนมีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เข้มแข็งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นการพัฒนา
ศักยภาพในการให้บริการของพวกเขา นอกจากนี้ เพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมใหม่ๆ และส่งเสริมการเชื่อมโยงทั่วโลก
โรแทเรียนที่เข้าร่วมในทีมฝึกอบรมอาชีพจะมีโอกาสในการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง
ทีมฝึกอบรมอาชีพมีคุณสมบัติที่จะขอรับ Global Grant ผ่านมูลนิธิโรตารีหากได้แสดงถึงหนึ่งในเรื่องที่เน้นความส�ำคัญของโรตารี และ
ด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับขอบเขต ความยั่งยืนและการวัดผล ทีมที่ได้รับทุนจะต้องประกอบด้วยผู้น�ำทีมที่เป็น
โรแทเรียนอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรตารี ความช�ำนาญในการเป็นผู้น�ำ ประสบการณ์ระหว่างประเทศ และความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ และมีผู้ร่วมทีมอีกอย่างน้อยสองคน (โรแทเรียนหรือมิใช่โรแทเรียนก็ได้) ซึ่งมีประสบการณ์ในการ
ท�ำงานในเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ 2 ปี เรียนรู้เพิ่มเติมและดูค�ำแนะน�ำฉบับสมบูรณ์ส�ำหรับทีม VTT ที่ได้รับทุน Global Grant ได้ที่
rotary.org/grants

ตัวอย่างของทีมฝึ กอบรมอาชีพ

• ภาคในสหรัฐใช้ทุน District Grant เพื่อร่วมโครงการกับภาคใน
ประเทศออสเตรเลียในการแลกเปลี่ยนทีมฝึกอบรมด้านอาชีพที่
เน้นความส�ำคัญในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากน�้ำมันรั่วลง
ทะเล ทีมได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เกิดความเสียหายเพื่อประเมิน
ผลกระทบและความพยายามในการปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้วจึงแบ่ง
ปันการวิเคราะห์และความคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีแนวทางที่
จะท�ำน�้ำให้สะอาดขึ้นได้
• ภาคในประเทศแอฟริกาใต้ใช้ทุน District Grant เพื่อส่งทีมฝึก
อบรมอาชีพไปยังชุมชนในอีกส่วนหนึ่งของประเทศเพื่ออบรมครู
ในเรื่องคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และความช�ำนาญในห้องเรียน
ด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ จากคุ ณ ครู พ่ อ แม่แ ละชุม ชน การอบรมนี้
จะช่วยให้มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายสองแห่งสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้มากขึ้น
• ที ม ผู ้ มี วิ ช าชี พ ด้ า นการแพทย์ จ ากสหรั ฐ เดิ น ทางไปยั ง อู ก านดา
เพื่อสอนเกี่ยวกับการดูแลหลังผ่าตัดแก่ศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาล
คัม พาลาซึ่ง เป็น แพทย์เ ฉพาะทางที่มีความรู้และความช�ำนาญ
ด้านการผ่าตัดหัวใจเด็ก ทีม VTT มีคุณสมบัติที่จะขอรับ Global
Grant ของมูลนิธิโรตารีเพราะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สุขภาพของแม่และเด็กซึ่งเป็น 1 ใน 6 เรื่องที่เน้นความส�ำคัญ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะท�ำให้มั่นใจว่าการอบรมจะท�ำให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญและยั่งยืน

กลุม่ ปฏิบตั กิ ารโรแทเรียนท�ำงาน
ร่วมกับทีมฝึ กอบรมอาชีพ

กลุ ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารโรแทเรี ย นเพื่ อ ลดจ� ำ นวนผู ้
พิการจากโรคเท้าได้เชื่อมโยงโรแทเรียนเข้า
กั บ เพื่ อ นร่ ว มโครงการซึ่ ง สามารถให้ ค วาม
เชี่ ย วชาญโดยวิ ธี Ponseti Method เพื่ อ
การแก้ไขโรคเกี่ยวกับเท้า กลุ่มปฏิบัติการช่วย
ภาค 4420 (ประเทศบราซิล) และ 6000
(สหรั ฐ อเมริ ก า) ในการสมั ค รขอรั บ ทุ น
Global Grant เพื่อให้ทีมฝึกอบรมอาชีพจัด
เตรียมผู้ฝึกอบรม 15 คนเพื่อสอนวิธี Ponseti
Method ให้กับศัลยแพทย์กระดูก 50 คน
เป็นเวลา 2 ปี กลุ่มยังจัดให้มีเว็บบินาร์ซึ่งเน้น
ความส�ำคัญของการสมัครขอรับทุนและความ
คาดหวังของผู้ร่วมโครงการทั้งสองฝ่ายตลอด
กระบวนการของทุนให้แก่ผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพ
และผู้อุปถัมภ์ระหว่างประเทศของ Global
Grant
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ทรัพยากรส�ำหรับบริการด้านอาชีพ

ควรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและโอกาสเหล่านี้ และเริ่มต้นส่งเสริมบริการด้านอาชีพในสโมสรตั้งแต่วันนี้

ติดต่อประธานบ�ำเพ็ญประโยชน์ของภาค

ผู้ว่าการภาคควรแต่งตั้งประธานการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของภาคเพื่อให้ค�ำแนะน�ำและการสนับสนุนแก่โรแทเรียน ใช้ท�ำเนียบภาค
หรืออีเมล rotary.service@rotary.org เพื่อขอรับข้อมูลการติดต่อกับประธานของภาค

เดือนแห่งบริการด้านอาชีพ

เดือนแห่งการบริการด้านอาชีพคือเดือนมกราคมให้โอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะแสดงให้เห็นว่าแนวความคิดของบริการด้านอาชีพจะถูก
ด�ำเนินการในสโมสรและภาคของท่านอย่างไร พิจารณาใช้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการในคู่มือนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น

ลงทะเบียนขอรับจดหมายข่าว Rotary Service

จดหมายข่าว Rotary Service เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์รายสองเดือนที่บอกรับฟรี ช่วยให้โรแทเรียนได้รับทราบว่าจะใช้ความช�ำนาญ
ด้านวิชาชีพในโครงการของโรตารี สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพแก่บุคคลและชุมชนที่มีความต้องการและเป็นผู้แทน ตลอดจนส่ง
เสริมคุณค่าของโรตารีในที่ท�ำงานได้อย่างไร บอกรับเป็นสมาชิกที่ rotary.org/newsletters

อ่านบล๊อก Rotary Service Blog

บล๊อกโรตารีจะมีข้อความที่โพสต์เกี่ยวกับการบ�ำเพ็ญประโยชน์ การมีส่วนร่วม รวมทั้งการพูดคุยเกี่ยวกับวิกฤตด้านจริยธรรมทุก
3 เดื อ น ทรั พ ยากร การปฏิ บั ติที่ดี ที่ สุ ด เรื่ อ งราวที่ประสบความส�ำเร็จ และบทเรียนที่ไ ด้เ รียนรู้ บอกรับการเป็นสมาชิกได้ที่
rotaryserviceblog.org

ใช้ประโยชน์จาก Project Lifecycle Kit
• เข้าร่วมหรือเริ่มต้นการสนทนาใน Rotary Discussion Group ที่ My Rotary กลุ่ม Vocational Service group
จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ แบ่งปันความส�ำเร็จและเชื่อมโยงสมาชิกเพื่อให้สามารถบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่
ชุมชนได้ดียิ่งขึ้น
• ค้นหาการสนับสนุนส�ำหรับโครงการบริการด้านอาชีพของสโมสรได้ที่ Rotary Ideas
• แบ่งปันความส�ำเร็จในโครงการบริการด้านอาชีพที่ Rotary Showcase เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น และส่งเสริม
ความพยายามในภาพรวมที่จะปรับปรุงชุมชนทั่วโลก

ค�ำถามต่างๆ
ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยการบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ แ ละการมี ส ่ ว นร่ ว มของโรตารี (Rotary Service and Engagement) ได้ ที่
rotary.service@rotary.org
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