ถ้อยแถลงนโยบายเรือ่ งที่เน้ นความสาคัญ
มูลนิธโิ รตารีชแ้ี จงเกีย่ วกับถ้อยแถลงนโยบายในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญดังนี้
1. เป้ าหมายของมูลนิธิ คือ การเพิม่ พูนประสิทธิภาพในกระบวนการของทุนสนับสนุนและทําให้มนใจใน
ั่
คุณภาพโครงการทีไ่ ด้รบั ทุน
2. เนื้อหาของถ้อยแถลงนโยบายแต่ละเรื่องมุ่งเน้นการแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทีม่ สี ทิ ธิและไม่มสี ทิ ธิขอรับทุน
3. กิจกรรมทีม่ สี ทิ ธิจะขอรับทุนแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทีส่ โมสรโรตารีและภาคต่างๆ มักจะดําเนินการทีม่ กี าร
เสนอจากพืน้ ที่ (bottom-up) มากทีส่ ุด
4. การวางแผนงานโครงการเป็ นกระบวนการทีส่ โมสร/ภาคเจ้าภาพทําการผลักดันขึน้ มา
5. คําขอรับทุนสนับสนุนต้องสอดคล้องกับถ้อยแถลงนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับแต่ละเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ

สันติ ภาพและการป้ องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง
โรตารีสง่ เสริมการอบรม การศึกษา และการปฏิบตั ใิ นเรื่องสันติภาพรวมถึงการป้ องกันและการแก้ไขข้อขัดแย้ง

ถ้อยแถลงในวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถส่งเสริมการปฏิบตั ใิ นเรื่องสันติภาพและการป้ องกัน/แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
1. การอบรมผูน้ ํา รวมทัง้ ผูน้ ําเยาวชนทีค่ าดหวัง เพือ่ การป้ องกันและไกล่เกลีย่ ข้อขัดแย้ง
2. สนับสนุนการสร้างสันติภาพในชุมชนและภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากข้อขัดแย้ง
3. สนับสนุนการศึกษาให้แก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพ ซึง่ เกีย่ วข้องกับสันติภาพและการป้ องกัน/การ
แก้ไขข้อขัดแย้ง

ปั จจัยหลักของการมีคุณสมบัตเิ ข้าเกณฑ์
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ทีม่ ุ่งเป้ าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้น ความสําคัญ
ในเรื่องสันติภาพและการป้ องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง
1. กิจกรรมในชุมชนทีม่ ุ่งเป้ าหมายไปยังผูม้ สี ว่ นร่วมทีม่ ไิ ด้เป็ นโรแทเรียน รวมถึงการประชุม การอบรม และ
ค่ายต่างๆ ทีส่ นับสนุนเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรง การสร้างสันติภาพ และสิทธิมนุษยชน
2. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (workshop) ในเรื่องการแก้ไขข้อขัดแย้ง ในหัวข้อทีต่ อบสนองความต้องการ
ของชุมชน เช่น การพัฒนานโยบาย กิจกรรมทางธุรกิจทีล่ ํ้าเส้นความขัดแย้ง การปฏิวตั กิ ารศึกษา และ
วิชาการ หนังสือพิมพ์เพือ่ สันติภาพ
3. สนับสนุนความคิดริเริม่ ทีเ่ กี่ยวกับผลกระทบด้านจิตวิทยาของความขัดแย้ง
4. ให้ความรูแ้ ก่เยาวชนเกีย่ วกับมาตรการป้ องกันต่างๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งความขัดแย้ง
5. จัดโปรแกรมการอบรมหรือการรณรงค์เกีย่ วกับกระบวนการเปลีย่ นแปลงทางสังคมในเชิงลบในชุมชน แต่
ไม่จํากัดเฉพาะเรื่องความพยายามในการต่อต้านแก๊งต่างๆ และความพยายามในการเอาชนะความ
แตกต่าง ทางการเมือง
6. การสือ่ สารและการไกล่เกลีย่ ในระหว่างกลุ่มทีเ่ คยมีสว่ นเกีย่ วข้องในการขัดแย้งโดยตรง
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7. ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพทีส่ นับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
8. ทุนเพือ่ ศึกษาระดับปริญญาโทในโปรแกรมทีเ่ กี่ยวกับสันติภาพและการป้ องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมทีว่ างเป้ าหมายดังต่อไปนี้ว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญในด้าน
สันติภาพและการป้ องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง ดังนัน้ จึงไม่มสี ทิ ธิขอรับทุน โกลบอลแกร้นท์
1. การประชุมเกี่ยวกับสันติภาพทีม่ ุ่งเป้ าหมายผูเ้ ข้าร่วมงานทีเ่ ป็ นโรแทเรียน
2. การสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นผูร้ ่วมโปรแกรมของศูนย์สนั ติภาพโรตารีในโปรแกรม
การศึกษาทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกับโปรแกรมทีผ่ รู้ บั ทุนสันติภาพของโรตารีศกึ ษาอยู่

องค์ประกอบของโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์จะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเรื่องสันติภาพและข้อขัดแย้งได้เ อง
หลังจากทีส่ โมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานเสร็จสิน้
2. สามารถวัดผลได้ – ผูอ้ ุปถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญได้จากชุด
เครื่องมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวัดผลของ
ตนเองเพือ่ แสดงให้เห็นผลงานทีด่ ี
3. ขับเคลื่อนโดยชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้าภาพบนพืน้ ฐานของความต้องการที่พวกเขาบ่งชี้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ – ตามทีร่ ะบุเอาไว้ในเอกสารนโยบาย

องค์ประกอบของทุนการศึกษาทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ ีจติ สํานึกในอาชีพ มูลนิธิ โรตารี
พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาทีเ่ ป็ นทุนโกลบอลแกร้นท์
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้ มัครในสาขาสันติภาพและการป้ องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง
2. โปรแกรมการศึกษาทีส่ อดคล้องกับเรื่องสันติภาพและการป้ องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง
ก. ตัวอย่างของโปรแกรมการศึกษาทีค่ วรจะเป็ นมีอาทิ การป้ องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง การศึกษาด้าน
สันติภาพและความยุตธิ รรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสันติภาพและ
ข้อขัดแย้งเป็ นการเฉพาะ
ข. โปรแกรมทีจ่ ะได้รบั พิจารณาเห็นชอบเช่นเรื่องทีเ่ น้นในประเด็นของสันติภาพและข้อขัดแย้งโดยตรง
ค. โปรแกรมทีจ่ ะไม่ได้รบั พิจารณาเห็นชอบคือโปรแกรมทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
กฎหมายทัวๆ
่ ไป
3. แผนงานอาชีพของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วกับสันติภาพและการป้ องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง
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การป้ องกันและการรักษาโรค
โรตารีสนับสนุนกิจกรรมและการอบรมทีช่ ่วยลดสาเหตุและผลกระทบของโรค

ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถป้ องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพได้โดย
1. ปรับปรุงศักยภาพของผูม้ วี ชิ าชีพด้านสุขอนามัยในท้องถิน่
2. ส่งเสริมโปรแกรมการป้ องกันโรค โดยมีเป้ าหมายในการจํากัดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และลด
เหตุการณ์ต่างๆ รวมทัง้ การแทรกซ้อนจากโรคทีไ่ ม่ตดิ ต่อ
3. ส่งเสริมโครงสร้างพืน้ ฐานด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิน่
4. ให้ความรูแ้ ละขับเคลื่อนชุมชนให้ช่วยในการป้ องกันโรคร้ายแรงต่างๆ
5. ป้ องกันการทุพพลภาพทางร่างกายทีม่ ผี ลจากการติดเชื้อหรือการบาดเจ็บ
6. สนับสนุนการศึกษาของผูม้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพของตนในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการป้ องกันและรักษา
โรค

ปั จจัยหลักของการมีคุณสมบัตเิ ข้าเกณฑ์
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ทีม่ ุ่งเป้ าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ
ในเรื่องการป้ องกันและการรักษาโรค
ก. การป้ องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
1. ตรวจสอบกับทีป่ รึกษา และส่งต่อ/รับเข้า (โรงพยาบาล) เพือ่ การรักษา
2. ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันการแพร่กระจายของโรค และวัสดุอุปกรณ์ทอ่ี าจใช้ในการช่วยในงาน การ
ป้ องกันเหล่านี้
3. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีเคลื่อนทีไ่ ด้และยานพาหนะทีจ่ ะติดตามและรักษาผูป้ ่ วย
4. อุปกรณ์ทส่ี นับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านสุขภาพในท้องถิน่ ซึง่ รวมถึงแผนงานในการใช้งานและ
บํารุงรักษาทีเ่ หมาะสม
5. จัดให้มโี ปรแกรมการป้ องกัน เช่น การให้วคั ซีนป้ องกันโรค การขลิบสําหรับบุรุษหรือการป้ องกัน การติด
เชือ้ เป็ นต้น
6. จัดให้มแี นวนโยบายทางเทคนิคและจัดอบรมการดําเนินงานตามแนวนโยบายเพือ่ เป็ นการติดตามและ
เฝ้ าดูการวินิจฉัยและการรักษาโรค
7. การรักษาโรคติดต่อซึง่ รวมไปถึงส่วนของการป้ องกันโรค การปรับปรุงการอบรมผูม้ วี ชิ าชีพทีใ่ ห้บริการ
ด้านสุขอนามัย หรือการให้ความรูด้ า้ นสาธารณสุขเพือ่ ปรับปรุงสุขภาพของชุมชนในระยะยาว
ข. โรคทีเ่ กิดจากยุงและโรคทีถ่ ่ายทอดจากสัตว์อ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นพาหะของโรค (สิง่ มีชวี ติ ทีท่ าํ ให้เกิดโรค)
1. จัดหามุง้ และการใช้ยาป้ องกัน
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2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี ะช่วยเก็บรักษานํ้าขังได้อย่างปลอดภัย และจัดการอบรมเกีย่ วกับการหยุดยัง้ วงจร
ชีวติ ของยุง
3. พัฒนาระบบการระบายนํ้าเพือ่ ป้ องกันและควบคุมเชือ้ โรค
4. จัดให้มกี ารกําจัดสัตว์ทเ่ี ป็ นพาหะของโรคอื่นๆ นอกเหนือจากยุง
ค. การป้ องกันและการควบคุมโรคทีไ่ ม่ตดิ ต่อ
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดการอบรมเพือ่ ป้ องกันการทุพพลภาพทางกายจากโรคหรืออาการบาดเจ็บ
2. การให้ความรูแ้ ก่ชุมชน โปรแกรมการประสานประโยชน์และโปรแกรมการคัดกรองโรคในระยะแรก โดยมี
เป้ าหมายเพือ่ ลดการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรคเรือ้ รัง
3. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีเคลื่อนทีแ่ ละยานพาหนะทีจ่ ะเฝ้ าดูและรักษาผูป้ ่ วย
4. อุปกรณ์ทส่ี นับสนุนโดยโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณสุขในท้องถิน่ ซึง่ รวมถึงแผนในการใช้งานและ
บํารุงรักษาทีเ่ หมาะสม
5. การผ่าตัดเพือ่ ช่วยชีวติ หรือการผ่าตัดเกีย่ วกับปั ญหาทีม่ มี าแต่กําเนิด หากได้รบั การสนับสนุนจาก
โครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณสุขในท้องถิน่ รวมทัง้ มีการดูแลติดตามผลอย่างเหมาะสม
6. การรักษาโรคทีไ่ ม่ตดิ ต่อซึง่ รวมไปถึงส่วนของการป้ องกันโรค การปรับปรุงการอบรมผูม้ วี ชิ าชีพที่
ให้บริการด้านสุขอนามัย หรือการให้ความรูด้ า้ นสาธารณสุขเพือ่ ปรับปรุงสุขภาพของชุมชนในระยะยาว
7. โครงการทีป่ ้ องกันการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการจราจรและยานพาหนะ
ง. กิจกรรมอื่นๆ
1. ทุนเพือ่ ศึกษาในระดับปริญญาโทในโปรแกรมทีเ่ กีย่ วกับการป้ องกันและการรักษาโรค
2. ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพทีเ่ น้นความสําคัญในเรื่ององค์ประกอบของการเรียนรูท้ เ่ี กีย่ วกับกิจกรรมทีร่ ะบุไว้
ข้างต้น
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ทีม่ ุ่งเป้ าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้น
ความสําคัญ ในเรื่องการป้ องกันและการรักษาโรค
1. โครงการทีป่ ระกอบด้วยการจัดซือ้ อุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างเดียว หากไม่มกี ารสนับสนุนทางโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางสุขอนามัยในชุมชนซึง่ รวมถึงแผนการใช้งานและการบํารุงรักษาทีเ่ หมาะสม
2. การเดินทางของหน่วยแพทย์หรือทีมศัลยแพทย์ทม่ี ไิ ด้จดั โปรแกรมการศึกษาในการเข้าถึงประชาชนใน
ท้องถิน่ หรือการสร้างศักยภาพทีม่ นี ยั สําคัญในประเทศทีต่ งั ้ โครงการ

องค์ประกอบของโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์จะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเรื่องการป้ องกันและการรักษาโรค ได้
หลังจากทีส่ โมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
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2. สามารถวัดผลได้– ผูอ้ ุปถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญได้จากชุด เครื่องมือ
การตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวัดผลของ ตนเองเพือ่
แสดงให้เห็นผลงานทีด่ ี
3. ขับเคลื่อนชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้าภาพบนพืน้ ฐานของความต้องการที่พวกเขาบ่งชี้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ – ตามทีร่ ะบุเอาไว้ในเอกสารนโยบาย

องค์ประกอบของทุนการศึกษาทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์ สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพ มูลนิธิ โรตารี
พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาทีเ่ ป็ นทุนโกลบอลแกร้นท์
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้ มัครในด้านการป้ องกันและการรักษาโรค
2. โปรแกรมการศึกษาทีส่ อดคล้องกับการป้ องกันและการรักษาโรค ตัวอย่างเช่น โปรแกรมการศึกษาด้าน
สาธารณสุข การศึกษาขัน้ สูงด้านการพยาบาลและการแพทย์
3. แผนงานอาชีพของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วกับการป้ องกันและการรักษาโรค

น้าและการสุขาภิ บาล
โรตารีสนับสนุนกิจกรรมและการอบรมเพือ่ จัดให้มกี ารเข้าถึงนํ้าดื่มทีป่ ลอดภัยและการสุขาภิบาลขัน้ พืน้ ฐาน

ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถทําให้มนใจได้
ั่
ว่าประชาชนจะมีโอกาสในการเข้าถึงนํ้าและการ สุขาภิบาล
อย่างยังยื
่ นโดย
1. จัดให้ชุมชนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงนํ้าทีป่ ลอดภัย การสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ ปรับปรุง
ให้ดขี น้ึ
2. ทําให้ชุมชนมีศกั ยภาพทีเ่ ข้มแข็งมากขึน้ ในการพัฒนา การให้ทุนและบํารุงรักษาระบบนํ้าและการ
สุขาภิบาลทีย่ งยื
ั่ น
3. สนับสนุนโปรแกรมทีส่ ง่ เสริมความตระหนักของชุมชนในเรื่องประโยชน์ของนํ้าสะอาด การสุขาภิบาล
และสุขอนามัย
4. สนับสนุนการศึกษาให้แก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพในเรื่องเกีย่ วกับนํ้าและการสุขาภิบาล

ปั จจัยหลักของการมีสทิ ธิ ์
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ทีม่ ุ่งเป้ าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าให้อยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้น
ความสําคัญในเรื่องนํ้าและการสุขาภิบาล
1. การเข้าถึงนํ้าดื่มทีป่ ลอดภัย (เช่น แหล่งนํ้าและคุณภาพ)
2. การเข้าถึงการสุขาภิบาลทีป่ รับปรุงแล้ว
3. สุขอนามัยทีด่ ขี น้ึ
4. การพัฒนาชุมชนและการจัดการระบบเพื่อความยังยื
่ น
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5.
6.
7.
8.

แผนการจัดการสันปั นนํ้าและความปลอดภัยของอาหาร ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การมีแหล่งนํ้าทีเ่ พียงพอ
นํ้าเพือ่ การผลิต (เช่น พืชผลต่างๆ และปศุสตั ว์เป็ นต้น)
ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพทีส่ นับสนุนกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
ทุนเพือ่ การศึกษาระดับปริญญาโทในโปรแกรมทีเ่ กีย่ วกับนํ้าและการสุขาภิบาล

องค์ประกอบของโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์จะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเรื่องนํ้า การสุขาภิบาลและ สุขอนามัย
ได้หลังจากทีส่ โมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
2. สามารถวัดผลได้– ผูอ้ ุปถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญได้จากชุด เครื่องมือ
การตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวัดผล ของตนเองเพือ่
แสดงให้เห็นผลงานทีด่ ี
3. เป็ นไปตามความต้องการของชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้าภาพบนพืน้ ฐานของความต้องการทีบ่ ่งชี้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ – ตามทีร่ ะบุเอาไว้ในเอกสารนโยบาย

องค์ประกอบของทุนการศึกษาทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพ มูลนิธิ โรตารี
พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาทีเ่ ป็ นทุนโกลบอลแกร้นท์
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้ มัครในด้านนํ้าและการสุขาภิบาล
2. โปรแกรมการศึกษาสอดคล้องกับนํ้าและการสุขาภิบาล ตัวอย่างโปรแกรมการศึกษา มีเช่น วิศวกรรม/
วิทยาศาสตร์การชลประทาน การจัดการนํ้า นิเวศวิทยา ระบาดวิทยา และปรสิตวิทยา
3. แผนงานอาชีพของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วกับนํ้าและการสุขาภิบาล

สุขอนามัยของแม่และเด็ก
โรตารีสนับสนุนกิจกรรมและการอบรมทีช่ ่วยพัฒนาสุขอนามัยของแม่ให้ดขี น้ึ และลดการเสียชีวติ ของเด็ก อายุ
ตํ่ากว่า 5 ขวบ

ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถพัฒนาสุขภาพของแม่และเด็กให้ดขี น้ึ ได้โดย
1. ลดอัตราการเสียชีวติ และอัตราการเกิดโรคของเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี
2. ลดอัตราการเสียชีวติ และอัตราการเกิดโรคของแม่
3. ปรับปรุงโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ทส่ี ําคัญๆ ผูน้ ําด้านสุขอนามัยชุมชนทีไ่ ด้รบั การอบรม
และผูใ้ ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพสําหรับแม่และเด็ก
4. สนับสนุนการศึกษาของผูม้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับสุขอนามัยของแม่และเด็ก
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ปั จจัยหลักของการมีสทิ ธิ ์
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ทีม่ ุ่งเป้ าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าให้อยู่ในขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้น
ความสําคัญ ในเรื่องสุขอนามัยของแม่และเด็ก
1. การดูแลก่อนการคลอดให้แก่สตรีมคี รรภ์
2. การบริการเกีย่ วกับการคลอดบุตรให้แก่สตรีมคี รรภ์
3. การจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้แก่คลินิกและแผนกคลอดของโรงพยาบาลทีม่ อี ุปกรณ์ไม่เพียงพอ เมื่อ มี
การจัดกิจกรรมทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลก่อนการคลอดร่วมด้วย
4. อบรม และ/หรือ “อบรมผูฝ้ ึกอบรมเกีย่ วกับความคิดริเริม่ ” ให้แก่ผมู้ วี ชิ าชีพและผูน้ ําด้านสุขอนามัยของ
แม่และเด็ก (เช่น แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในชุมชน และผดุงครรภ์เป็ นต้น)
5. การอบรม และ/หรือ ความคิดริเริม่ ในการ “อบรมผูใ้ ห้การอบรม” ให้แก่นางผดุงครรภ์ทม่ี คี วามชํา นาญ
6. กิจกรรมให้ความรูก้ ่อนการคลอดและการดูแลเด็กสําหรับพ่อแม่และครอบครัว
7. ความคิดริเริม่ ทีส่ ร้างอยู่บน และ/หรือ ปรับปรุง ศักยภาพในความคิดริเริม่ ของชุมชนทีม่ อี ยู่แล้ว และ/
หรือกลุ่มสตรีในท้องถิน่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขอนามัยของแม่และเด็ก
8. การให้ความรูแ้ ละการเข้าถึงการคุมกําเนิด การวางแผนครอบครัว และ/หรือความคิดริเริม่ ในการ
ป้ องกันและการลดโรคภัยต่างๆ รวมทัง้ HIV/AIDS และ HPV1
9. ให้ความรูแ้ ละอบรมในเรื่องอนามัยทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับเด็กหญิงในช่วงวัยรุ่น
10. ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพทีเ่ น้นในเรื่ององค์ประกอบทางการศึกษาทีเ่ กี่ยวกับกิจกรรมข้างต้น ไม่ว่าจะ เพือ่
สาธารณชน ผูน้ ําด้านสาธารณสุขพืน้ บ้าน หรือผูม้ วี ชิ าชีพด้านสุขภาพในชุมชนทีเ่ ป็ นผูร้ บั
11. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในโปรแกรมทีเ่ กี่ยวกับสุขภาพของแม่และเด็ก
12. การให้ภูมคิ ุม้ กันโรคแก่เด็กอายุต่ํากว่า 5 ขวบ
13. การให้ภูมคิ ุม้ กันโรคสําหรับสตรีและเด็กหญิงในช่วงวัยรุ่น
14. การประสานประโยชน์เพือ่ การต่อสูก้ บั โรคปอดบวม ท้องร่วง มาเลเรีย และ/หรือโรคหัด สําหรับแม่ และ
เด็กอายุต่ํากว่า 5 ขวบ
15. การประสานประโยชน์เพือ่ การลดผลกระทบในโรคทีถ่ ่ายทอดทางเพศสัมพันธ์ในสตรีเช่น โรคเอดส์
มะเร็งปากมดลูก โรคหนองในและซิฟิลสิ เป็ นต้น
16. การป้ องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สเู่ ด็ก
17. การส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนํ้านมแม่และการประสานประโยชน์อ่นื ๆ เพือ่ ต่อสูก้ บั ภาวะทุพโภชนาการ
18. การผ่าตัดซ่อมแซมอวัยวะส่วนทีเ่ ป็ นรูโหว่
19. การผ่าตัดกระบวนการแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่
20. การผ่าตัดช่วยชีวติ หรือการผ่าตัดเพือ่ แก้ไขปั ญหาทีม่ มี าแต่กําเนิด หากได้รบั การสนับสนุนจาก
โครงสร้างพืน้ ฐาน ทางสุขภาพในท้องถิน่ และรวมทัง้ การดูแลติดตามผลอย่างเหมาะสม
HPV 1 เป็ นสาเหตุสาํ คัญแต่มใิ ช่เพียงอย่างเดียวทีก่ ่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกรวมทัง้ มะเร็งอื่นๆ ทีอ่ าจจะเกิดกับทัง้ ผูช้ าย และ
ผูห้ ญิง ในประเทศทีก่ ําลังพัฒนา มะเร็งปากมดลูกเป็ นมะเร็งชนิดทีเ่ กิดในสตรีมากทีส่ ุดและมีอตั ราการเสียชีวติ สูง เนื่องจากขาด
การตรวจคัดกรองโรค ทีม่ แี พร่หลายในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และไม่ม/ี หรือมีโอกาสจํากัดทีจ่ ะเข้าถึงวัคซีน HPV ซึง่ เป็ นวัคซีนที่
ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าป้ องกันได้
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มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณาเห็นว่ากิจกรรมทีม่ ุ่งผลในเรื่องต่อไปนี้อยู่นอกขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้นความสํา คัญในเรื่อง
สุขภาพของแม่และเด็ก และดังนัน้ จึงไม่สามารถขอรับทุนโกลบอลแกร้นท์ได้
1. การเดินทางของทีมแพทย์/ทีมผ่าตัดทีม่ ไิ ด้เสริมสร้างศักยภาพสําคัญๆ ในประเทศทีต่ งั ้ โครงการ

องค์ประกอบของโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์จะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเรื่องสุขอนามัยของแม่และเด็ก ได้
หลังจากทีส่ โมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
2. สามารถวัดผลได้– ผูอ้ ุปถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญได้จากชุด เครื่องมือ
การตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวัดผล ของตนเองเพือ่
แสดงให้เห็นผลงานทีด่ ี
3. ขับเคลื่อนโดยชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้าภาพบนพืน้ ฐานของความต้องการที่พวกเขาบ่งชี้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ – ตามทีร่ ะบุเอาไว้ในเอกสารนโยบาย

องค์ประกอบของทุนการศึกษาทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพ มูลนิธิ โรตารี
พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาทีเ่ ป็ นทุนโกลบอลแกร้นท์
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้ มัครในด้านสุขอนามัยของแม่และเด็ก
2. โปรแกรมการศึกษาสอดคล้องกับสุขอนามัยของแม่และเด็ก ตัวอย่างโปรแกรมการศึกษา มีอาทิ ระบาด
วิทยา โภชนาการ สุขภาพโดยรวม การสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทัง้ ระดับ ปริญญาด้าน
การพยาบาลและการแพทย์
3. แผนงานอาชีพของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วกับสุขอนามัยของแม่และเด็ก

การศึกษาขัน้ พื้นฐานและการรู้หนังสือ
โรตารีสนับสนุนกิจกรรมและการอบรมเพือ่ การปรับปรุงการศึกษาสํา หรับเด็กทุกคน และการรูห้ นังสือของ เด็กๆ
และผูใ้ หญ่

ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถมันใจได้
่
ว่าประชาชนทุกคนมีสทิ ธิอย่างยังยื
่ นทีจ่ ะเข้าถึงการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือได้โดย
1. ให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนโปรแกรมทีท่ าํ ให้ชุมชนมีศกั ยภาพทีเ่ ข้มแข็งในการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือสําหรับทุกคน
2. เพิม่ พูนการรูห้ นังสือของผูใ้ หญ่ในชุมชน
3. ทํางานเพือ่ ลดความไม่เสมอภาคด้านเพศในเรื่องของการศึกษา
4. สนับสนุนการศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพซึง่ เกีย่ วกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ
8

ปั จจัยหลักของการมีสทิ ธิ ์
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมทีม่ ุ่งเป้ าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่ภายในขอบเขตเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญใน เรื่อง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ
1. ส่งเสริมการศึกษาพืน้ ฐานขัน้ ประถมและมัธยมทีม่ คี ุณภาพ
2. การให้ความรูแ้ ก่ผใู้ หญ่ในการรูห้ นังสือ
3. จัดการอบรมครูในเรื่อง การจัดทําหลักสูตรการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และ/หรือ การประเมินนักเรียน
(พยายามให้เจ้าหน้าทีใ่ นท้องถิน่ มีสว่ นเกี่ยวข้องหากเป็ นไปได้)
4. การเสริมสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาโดยการใช้วสั ดุอุปกรณ์ทพ่ี ฒ
ั นาแล้วเพือ่ เสริมหลักสูตรให้
สมบูรณ์ และ/หรือ การอบรมครู
5. การจัดซือ้ โต๊ะนักเรียนเมื่อมีแผนงานทีพ่ สิ ูจน์ได้ และมีรายละเอียดแนบท้ายว่าเพือ่ เป็ นการปรับปรุง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ
6. ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพทีส่ ง่ เสริมกิจกรรมข้างต้น
7. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในโปรแกรมทีเ่ กี่ยวกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณาเห็นว่ากิจกรรมทีม่ ุ่งผลในเรื่องต่อไปนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญใน
เรื่องการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ และดังนัน้ จึงไม่สามารถขอรับทุนโกลบอลแกร้นท์ได้
1. โครงการทีป่ ระกอบด้วยการซือ้ อุปกรณ์แต่เพียงอย่างเดียว
2. โครงการทีจ่ ดั ให้มกี ารสอนหรืออุปกรณ์การเรียนโดยไม่มแี นวทางสําหรับชุมชนในการจัดหาสิง่ เหล่านี้ใน
อนาคต
3. โครงการทีช่ ุมชนไม่สามารถสานต่อได้ภายหลังเสร็จสิน้ การรับทุน

องค์ประกอบของโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์จะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเรื่องการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ การรู้
หนังสือได้หลังจากทีส่ โมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
2. สามารถวัดผลได้ – ผูอ้ ุปถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญได้จากชุด
เครื่องมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวัดผล ของ
ตนเองเพือ่ แสดงให้เห็นผลงานทีด่ ี
3. ขับเคลื่อนโดยชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้าภาพบนพืน้ ฐานของความต้องการที่พวกเขาบ่งชี้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ – ตามทีร่ ะบุเอาไว้ในเอกสารนโยบาย

องค์ประกอบของทุนการศึกษาทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพ มูลนิธโิ รตารี
พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาทีเ่ ป็ นทุนโกลบอลแกร้นท์
1. ประสบการณ์ในการทํางานก่อนหน้านี้ของผูส้ มัครในด้านการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ
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2. โปรแกรมด้านวิชาการทีเ่ ป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ เช่น
โปรแกรมด้านวิชาการทีร่ วมถึงการศึกษา การรูห้ นังสือ การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาพิเศษ และ การ
บริหารโรงเรียน
3. แผนงานด้านอาชีพในอนาคตของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาขัน้ พื้นฐานและการรูห้ นังสือ

การพัฒนาเศรษฐกิ จและชุมชน
โรตารีสนับสนุนการลงทุนในตัวบุคคลเพือ่ สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในชีวติ ของพวกเขาและชุมชนทีส่ ามารถ
วัดผลได้และมีความยังยื
่ น

ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถลงทุนในตัวบุคคลโดยการสร้างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ งยื
ั ่ น วัดผล
ได้และมีระยะยาวในชุมชนและการเลีย้ งชีพได้โดย
1. การสร้างศักยภาพของผูป้ ระกอบการ ผูน้ ําชุมชน องค์กรท้องถิน่ และเครือข่ายชุมชนเพือ่ สนับสนุน การ
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนทีย่ ากจน
2. สร้างโอกาสในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดความยากจนในชุมชนด้อยโอกาส
4. สนับสนุนการศึกษาแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

ปั จจัยหลักของการมีสทิ ธิ ์
มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ทีม่ ุ่งเป้ าหมายให้อยู่ในขอบเขตเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
1. สิทธิในการเข้าถึงบริการด้านการเงินสําหรับคนจน ซึง่ รวมทัง้ เรื่องของสินเชื่อรายย่อย การออมเงิน หรือ
การประกันภัย แต่มไิ ด้จํากัดเพียงเท่านี้
2. การอบรมทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน เช่น การเป็ นเจ้าของกิจการ ผูน้ ํา ชุมชน อาชีพและ
การรูเ้ รื่องการเงินแต่มไิ ด้จํากัดเพียงเท่านี้
3. การพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก/สหกรณ์/วิสาหกิจทางสังคม และกิจกรรมการสร้างรายได้สําหรับคนจน ซึง่
รวมถึงการจัดการธุรกิจทัวทั
่ ง้ หมู่บา้ นซึง่ ทําให้มกี ารจ้างงาน แต่มไิ ด้จาํ กัดเพียงเท่านี้
4. การพัฒนาการเกษตรเพือ่ การดํารงชีพ และเกษตรกรรายย่อย รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงตลาด แต่มไิ ด้จํากัดเพียงเท่านี้
5. กิจกรรมการพัฒนาชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ หรือกิจกรรมทีช่ ุมชนเป็ นผูน้ ํา หรือหมู่บา้ นเป็ นผูป้ ระสานงาน
(coordinated adopt-a-village)
6. ทีมฝึกอบรมอาชีพทีส่ นับสนุนกิจกรรมข้างต้น
7. ทุนเพือ่ การศึกษาระดับปริญญาโทในโปรแกรมทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิน่ ในภูมภิ าคและ
ระดับชาติ และโปรแกรมทีเ่ จาะจงการพัฒนาชุมชนเป็ นพิเศษ
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มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณากิจกรรมต่างๆ ทีม่ ุ่งเป้ าหมายในเรื่องต่อไปนี้ว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของเรื่องทีเ่ น้น
ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
1. โครงการทีเ่ ป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานของชุมชน หากมิได้ทําให้มผี ลต่อการเพิม่ รายได้อย่างมีนัยสําคัญโดย
ศักยภาพของสมาชิกในชุมชนในการผลิตและแจกจ่ายสินค้าและการบริการทีส่ ร้างทรัพยากรเป็ นการ
ส่วนตัว
2. โครงการจัดชุมชนให้สวยงาม
3. การสร้างหรือการฟื้ นฟูศูนย์ชุมชน

องค์ประกอบของโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์และทีมฝึกอบรมด้านอาชีพทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์จะต้อง
1. มีความยังยื
่ น – ชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของตนในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและ ชุมชนได้
หลังจากทีส่ โมสรโรตารี/ภาคดําเนินงานเสร็จสิน้ ลง
2. สามารถวัดผลได้ – ผูอ้ ุปถัมภ์สามารถเลือกดรรชนีมาตรฐานในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญได้จากชุด
เครื่องมือการตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Toolkit) หรือใช้การวัดผล ของ
ตนเองเพือ่ แสดงให้เห็นผลงานทีด่ ี
3. ขับเคลื่อนโดยชุมชน – ออกแบบโดยชุมชนเจ้าภาพบนพืน้ ฐานของความต้องการทีบ่ ่งชี้
4. เป็ นไปในแนวทางเดียวกับเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญ ตามทีร่ ะบุเอาไว้ในเอกสารนโยบาย

องค์ประกอบของทุนการศึกษาทีป่ ระสบความสําเร็จ
ทุนโกลบอลแกร้นท์สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ สํานึกในอาชีพ ผูท้ ม่ี ี
เป้ าหมายในการปรับปรุงความเป็ นอยู่ทด่ี ดี า้ นสังคมและเศรษฐกิจของผูท้ ข่ี าดแคลน (ชุมชนทีย่ ากจน รายได้ต่ํา
หรือด้อยโอกาส) มูลนิธโิ รตารีพจิ ารณาการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ของผูส้ มัคร โปรแกรมการศึกษาและ
แผนงานด้านอาชีพของผูส้ มัคร เมื่อประเมินใบสมัครทุนการศึกษาทีเ่ ป็ นทุนโกลบอลแกร้นท์
1. ประสบการณ์การทํางานทีผ่ ่านมาของผูส้ มัครในสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนผูส้ มัครต้องแสดงให้
เห็นว่ามีผลงานทีท่ าํ เพือ่ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องด้านเศรษฐกิจของชุมชนทีย่ ากจน รายได้ต่าํ และด้อยโอกาส
ในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าคและระดับชาติ
2. โปรแกรมการศึกษาทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนดังนี้
ก. ตัวอย่างของโปรแกรมการศึกษาทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาเห็นชอบ มีอาทิ ปริญญาทางด้านสังคมวิทยา
ทีเ่ น้นเจาะจงลงไปในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน และปริญญาทางธุรกิจโดยเฉพาะ
ทางด้านธุรกิจสังคม การเป็ นเจ้าของกิจการรายย่อย หรือสินเชื่อรายย่อย
ข. โปรแกรมทีอ่ าจจะพิจารณาเห็นชอบมีลกั ษณะดังนี้
1. เน้นในเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าคและระดับชาติ
2. เน้นการตอบสนองประเด็นเศรษฐกิจของชุมชนยากจน รายได้น้อยและด้อยโอกาส
3. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเพ่อสังคม (social business) เช่น แนวทางของโปรแกรมปริญญาโทด้าน
การบริหารธุรกิจ
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4. ให้ปริญญาทางธุรกิจเพือ่ การสอนทักษะการเป็ นเจ้าของกิจการหรือสตาร์ทอัพในระดับท้องถิน่
ภูมภิ าคและระดับชาติ
5. รวมเอาคําว่า “การพัฒนาชุมชน” เข้าไว้ในชื่อของโปรแกรมหรือแนวทางทีก่ ําหนด
6. ปรับปรุงการแนะนําและให้คําปรึกษาเรื่องศักยภาพของบุคคลในการทํางานกับธุรกิจขนาดเล็กหรือ
การเป็ นเจ้าของกิจการ
ค. โปรแกรมทีจ่ ะไม่พจิ ารณาเห็นชอบ คือโครงการดังนี้
1. เน้นในเรื่องของทฤษฎีหรือเศรษฐกิจในระดับมหภาค การเมืองหรือการเงินเท่านัน้
2. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจส่วนตัวทัวๆ
่ ไป เช่น ปริญญาโทการบริหารธุรกิจสําหรับผูม้ วี ชิ าชีพที่
มิใช่งานทางสังคม
3. แผนงานอาชีพของผูส้ มัครทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
ก. อาชีพทีจ่ ะพิจารณาเห็นชอบ
1. เน้นปรับปรุงการกินดีอยู่ดใี นแง่ของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยากจนมีรายได้น้อยและด้อย
โอกาสในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าคและระดับประเทศ
2. มีสภาพทีไ่ ม่หวังผลกําไร หรือเป็ นวิสาหกิจทางสังคม
3. เกีย่ วข้องกับการสนับสนุนความเป็ นอยู่ทด่ี ที างเศรษฐกิจและสังคม เช่น คนจน รายได้น้อย สตรี
ผูด้ อ้ ยโอกาส และชนพืน้ เมือง
ข. อาชีพทีจ่ ะไม่พจิ ารณาเห็นชอบ คือ อาชีพทีเ่ น้นความสําคัญในเรื่องของกิจกรรมทางธุรกิจทัวๆ
่ ไป
การบริหารทัวไปในองค์
่
กรส่วนตัวหรือบริษทั หรืองานสังคมทัวไป
่
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