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คูม่อืปฏบิตักิารบรกิารดา้นอาชพีเลม่นี� แปลจาก Vocational Service in Action ฉบบัภาษาองักฤษ 

โดยไดร้บัมอบหมายจากโรตารสีากล

ถงึแมว้า่คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและทบทวนอยา่ง

ละเอยีดแลว้   โรตารสีากลและคณะกรรมการฯ ไมส่ามารถที�จะรบัรองความสมบรูณ์ของคูม่อืเลม่นี�ได ้  

หากมขีอ้ความใดที�ไมช่ดัเจนขอใหอ้า้งองิไปยงัคูม่อื Vocational Service in Action ฉบบัภาษาองักฤษ

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย

พฤศจกิายน 2562 



วตัถุประสงคข์องโรตารี
โรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์ ในการ 

ด�าเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

 หน่ึง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบ�าเพ็ญประโยชน์

 สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่าในการ

ประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคนภูมิใจในอาชีพ

ของตน เพื่อการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 สาม การให้โรแทเรียนทุกคนน�าเอาอุดมการณ์แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์ไปใช้ใน

ชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน

 ส่ี  การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตรสัมพันธ์ของ

บุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ในการบ�าเพ็ญประโยชน์อย่าง

เดียวกัน
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วัตถุประสงค์ของโรตารีเป็นถ้อยแถลงท่ีเป็นปรัชญาในจุดมุ่งหมายของโรตาร ี
และหน้าที่รับผิดชอบของโรแทเรียน แนวความคิดเกี่ยวกับบริการด้านอาชีพฝัง
รากอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อที่สอง ซึ่งเรียกร้องให้โรแทเรียนส่งเสริมและสนับสนุน
 • มาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ 
 • การยอมรับคุณค่าของอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ 
 • ความภูมิใจในอาชีพของโรแทเรียนแต่ละคนเพื่อการบ�าเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคม

ในฐานะโรแทเรียน ท่านจะน�าอุดมคติเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร ควร
พิจารณาค�าแนะน�าเหล่านี้
 • พูดคุยเก่ียวกับวิชาชีพของท่านในสโมสร และใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับ

อาชีพของเพื่อนสมาชิก
 • ใช้ความช�านาญและความเชี่ยวชาญเพื่อบริการชุมชน
 • ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้

อื่นที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมตามค�าพูดและการกระท�าของ
ท่าน

 • ช่วยให้เยาวชนบรรลุเป้าหมายด้านอาชีพ
 • ชี้แนะและสนับสนุนผู้อื่นในการพัฒนาวิชาชีพ

การท�ากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ คือการที่ท่านได้น�าบริการด้านอาชีพมาสู่การปฏิบัติ บริการด้านอาชีพเป็นเรื่องส�าคัญของโรตารีและ
เป็นเสมือนรากฐานในการที่เราบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนทั่วโลก

ลงมือปฏิบตัิ

หาตัวอย่างที่ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับแนวทางท่ีจะปฏิบัติผ่านบริการด้านอาชีพ พิจารณาท�ากิจกรรมที่อธิบายรายละเอียดหรือ
แนะน�ากิจกรรมที่คล้ายคลึงกันในสโมสรของท่าน หรือท่านอาจจะต้องการขยายความพยายามในปัจจุบัน

แนวคิดเก่ียวกบัการบรกิารดา้นอาชีพ
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โรตารีเน้นความส�าคัญในเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานสอง
อย่างที่โรแทเรียนพัฒนาขึ้น นั่นก็คือบททดสอบสี่แนวทาง (Four-Way Test) และ 
ประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรียน (Rotarian Code of Conduct) เป็นแผนที่ 
เส้นทางส�าหรับการประพฤติปฏิบัติที่มีจริยธรรมในที่ท�างานและเรื่องอื่นๆ ในชีวิต

ประวัติของบททดสอบสี่แนวทาง
บททดสอบสี่แนวทางเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1932 โดยนักธุรกิจชื่อ เฮอร์เบิร์ท เจ.  
เทย์เลอร์ ซึ่งเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 
และเป็นประธานโรตารีสากลในปี 1954-55 ท่านรับหน้าที่ซึ่งจะต้องรักษาบริษัท
แห่งหนึ่งให้รอดพ้นจากการล้มละลาย เทย์เลอร์จึงได้พัฒนาบททดสอบที่เป็น
แนวทางด้านจริยธรรมเพื่อให้ด�าเนินตามในกิจการทุกๆ เรื่อง บริษัทสามารถอยู ่
รอดได้ด้วยปรัชญาเรียบง่ายนี้ บททดสอบสี่แนวทางถูกน�ามาใช้โดยโรตารีสากล
ในปี 1934 และยังคงเป็นมาตรฐานส�าคัญซึ่งโรแทเรียนจะใช้เป็นมาตรวัดความ
ประพฤติปฏิบัติท่ีมีจริยธรรม  บททดสอบ 4 แนวทางถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ 
มากมาย และได้รับการส่งเสริมจากโรแทเรียนทั่วโลก

ประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรียน
ประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรียนเป็นกรอบส�าหรับการประพฤติปฏิบัติที่มี
จริยธรรมซึ่งโรแทเรียนทุกคนสามารถใช้ร่วมกับบททดสอบ 4 แนวทางทั้งในงาน
ธุรกิจและวิชาชีพ

บริการด้านอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของหลักการที่ส�าคัญของโรตารีและแนวทางแห่ง
การบริการซึ่งเรียกร้องให้โรแทเรียนช่วยให้ผู้อื่นมีความสามารถโดยการใช้ความ
ช�านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และ
ช่วยให้ผู้อื่นค้นพบโอกาสและความสนใจทางด้านวิชาชีพใหม่ๆ   คู่มือเล่มนี้จะช่วย 
ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบริการด้านอาชีพ และให้ข้อคิดเห็นในการน�า
ไปใช้ในกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ในชีวิตส่วนตัว และในอาชีพของท่าน

คณุธรรมและจรยิธรรม

บททดสอบ 4 แนวทาง
ไม่ว่าสิ่งใดที่เราคิด พูดหรือปฏิบัตินั้น

 1. เป็นจริงหรือไม่?

 2. เป็นธรรมไหมต่อทุกสิ่ง?

 3. จะสร้างเสริมไมตรีจิตและมิตรภาพ
หรือไม่?

 4. เป็นประโยชนไ์หมแก่ทุกฝ่าย?

ประมวลจรรยาบรรณของ 
โรแทเรยีน
ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ข้าพเจ้าจะ
 1. ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมพร้อม

ด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณในชีวิต
ส่วนตัวและวิชาชีพ

 2. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและ
เคารพในวิชาชีพของแต่ละบุคคล

 3. ใช้ทักษะทางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่าน
กิจกรรมโรตารีเพื่อสนับสนุนส่งเสริม
เยาวชน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่จ�าเป็น
ยิ่ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน
ในชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก

 4. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อ
โรตารีหรือโรแทเรียนอื่นๆ

 5. ช่วยธ�ารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ปลอด
จากการล่วงละเมิดใดๆ ในการประชุม
โรตารี การจัดงานและการท�ากิจกรรม
ต่างๆ  รายงานเหตุน่าสงสัยในการล่วง
ละเมิด และช่วยเหลือให้ความมั่นใจ
ต่อผู้รายงานการล่วงละเมิดว่าจะไม่ถูก
ตอบโต้
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ความช�านาญหรืออาชีพ
การรวบรวมสมาชิกชายและหญิงจากวิชาชีพและภูมิหลังที่หลากหลาย คือการ
ที่โรตารียอมรับถึงความส�าคัญของความช�านาญและอาชีพทุกประเภท สโมสร
โรตารีที่ตื่นตัวอยู่เสมอจะแสดงให้เห็นถึงการค้า องค์กร และวิชาชีพต่างๆ ใน
ชุมชน รวบรวมความหลากหลายในประสบการณ์และมุมมองต่างๆ ในการ
ท�างาน ชีวิตและบริการด้านอาชีพสามารถเดินไปด้วยกันได้ โรแทเรียนมีหน้า
ที่รับผิดชอบสองเรื่องคือ เป็นผู้แทนด้านอาชีพในสโมสรและเป็นตัวอย่างที่
อธิบายถึงอุดมคติของโรตารีในสถานที่ท�างาน

ลงมือปฏิบตัิ

เข้าร่วมในกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน (Rotarian Action Group) 
และสนับสนุนโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ทั่วโลก กลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีความ
เป็นอิสระ ประกอบด้วยโรแทเรียน สมาชิกในครอบครัว และศิษย์เก่ารวม
ทั้งผู้ร่วมโปรแกรมโรตารีซ่ึงมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะด้าน สมาชิก
จะให้ค�าแนะน�าแก่สโมสรและภาค และร่วมมือกันในโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ rotary.org/actiongroups 

เข้าร่วมหรือก่อตั้งกลุ่มมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowship)  
หของโรแทเรียน สมาชิกในครอบครัว และศิษย์เก่ารวมทั้งผู้ร่วมโปรแกรม
ที่มีความสนใจทางด้านอาชีพหรือสันทนาการอย่างเดียวกัน กลุ่มมิตรภาพ
มากมายมีความเกี่ยวข้องกันทางด้านวิชาชีพ เช่น กลุ ่มบรรณาธิการ 
และส�านักพิมพ์ (Editors and Publishers) วิชาชีพด้านสุขภาพ นัก 
กฎหมาย ช่างภาพ และต�ารวจและการบังคับใช้กฎหมาย ดูเพิ่มเติมได้ที่  
rotary.org/fellowships

อาสาท�างานในโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ และใช้ความช�านาญด้าน
อาชีพเพื่อให้บริการแก่ผู้อื่น ลองคิดถึงความช�านาญที่ท�าให้ท่านประสบ
ความส�าเร็จในวิชาชีพ เช่น ท่านอาจจะมีความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ในบางสาขา สามารถช่วยเหลือในเรื่องของเคร่ืองมือหรือ 
เครื่องจักร รู้วิธีการเริ่มต้นท�าธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองการบริหาร 
การเงินหรือสามารถโน้มน้าวผู ้อื่นได้จากการพูดในที่สาธารณะหรือ

 การเขียน ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของท่านเพื่อท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

แบ่งปันความเชี่ยวชาญโดยการเป็นเครือข่ายทรัพยากรของภาค หากท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก 6 
เรื่องที่เน้นความส�าคัญของโรตารี (Areas of Focus) หรือการวางแผนและการด�าเนินโครงการ การประเมินชุมชน การวัดและ
การประเมินผล หรือเรื่องอื่นๆ ที่ส�าคัญเกี่ยวกับทุนสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ ควรแจ้งให้ประธานบริการระหว่างประเทศของ
ภาคทราบ ใช้ความช�านาญของท่านเพื่อช่วยสโมสรในท้องถิ่นพัฒนาโครงการให้มีผลกระทบมากยิ่งขึ้น

มีส่วนร่วมในโปรแกรมการแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารีที่มีความเก่ียวข้องกับอาชีพ ท�างานร่วมกับประธานคณะ
กรรมการการแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารีของภาคเพื่อจัดการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศซึ่งกันและระหว่างสองภาคที่มีความ
สนใจจะส�ารวจสาขาวิชาชีพในบริบทใหม่ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม  จัดให้ผู้มีวิชาชีพอายุน้อยมีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมท่ีมีการแลก
เปลี่ยนผู้ร่วมโครงการเพื่อให้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในขณะที่ส�ารวจสาขาวิชาของพวกเขาในสภาวะแวด
ล้อมใหม่ๆ ไปด้วย

ช่ือของโรตารี
ชื่อ “โรตารี” มาจากการหมุนเวียนสถานที ่
ประชุมไปตามสถานที่ท�างานของสมาชิก 
ประเพณีน้ันยังคงเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยม
ส�าหรับโรแทเรียนในการแบ่งปันเรื่องราว
อาชีพของตนกับสโมสร เชิญชวนสมาชิกใน 
สโมสรของท่านให้แบ่งปันสั้นๆ เกี่ยวกับวิชา- 
ชีพ เรื่องที่มีความช�านาญพิเศษ หรือความ
ช�านาญเฉพาะด้านในระหว่างการประชุม
สโมสรตลอดทั้งปี

ปฏิบตักิารในบรกิารอาชีพ

สโมสรโรตารีแคปปิตอล ฮิลล์ ในวอชิงตัน  
ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เริ่มปฏิบัติการการเป็น
เพื่อนร่วมโครงการกับองค์กรที่ไม่หวังผลก�าไร
ในท้องถิ่นถึง 6 องค์กร สมาชิกท�าหน้าที่เป็น
ผู้ให้ค�าแนะน�าด้านกลยทุธ์ ใช้ความเชี่ยวชาญ
ของตนแก่เพื่อนร่วมโครงการโดยไม่คิดค่า 
ใช้จ่าย การเป็นเพื่อนร่วมโครงการน�ามาซ่ึง
ประโยชน์ใน 4 ด้านด้วยกันคือ

 1. โอกาสในการบ�าเพ็ญประโยชน์ส�าหรับ
สมาชิกสโมสรดีขึ้น ซึ่งท�าให้มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

 2. เพ่ิมพูนการเป็นที่รู ้จักของสโมสรและ
เพื่อนร่วมโครงการ

 3. ดึงดูดสมาชิกใหม่ได้

 4. ท�าให้ทีมงานบริการโรแทเรียนและผู้ที่มิ
ใช่โรแทเรียนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
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ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมในสถานที่ท�างาน
ในฐานะที่เป็นผู้น�าทางธุรกิจและวิชาชีพ โรแทเรียนสามารถส่งเสริมมาตรฐาน
จริยธรรมโดยการก�าหนดตัวอย่างที่ดีในกลุ่มเพื่อนร่วมงานและในชุมชน โรแท- 
เรียนสามารถผนวกรวมจริยธรรมเข้าไว้ในชีวิตการท�างานประจ�าวันได้ด้วย
แนวทางเฉพาะตัวดังต่อไปนี้

• แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเน้นถึงความส�าคัญในเร่ืองความซื่อสัตย์ 
ความเชื่อถือได้ ความยุติธรรม คุณธรรม และความนับถือ เมื่อมีการจ้าง
งาน การอบรม และการควบคุมดูแลลูกจ้าง

• แสดงความชื่นชมและสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติของเพ่ือนร่วมงาน
ที่เป็นตัวอย่างอันดี

• แสดงให้เห็นถึงค�ามั่นสัญญาส่วนตัวท่ีจะมีมาตรฐานจริยธรรมกับลูกค้า 
ผู้ขาย และเพื่อนร่วมธุรกิจ ปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจในแต่ละคร้ังด้วย
ความใส่ใจและความเห็นใจผู้อื่น

• ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติทั้งในธุรกิจและองค์กรด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสภาพแวดล้อม

ลงมือปฏิบตัิ

ให้ความรู้แก่สมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ สละเวลาเพื่อแลก- 
เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส�าคัญของบททดสอบ 4 แนวทางและ
ประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรียน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะวิกฤตทางด้านจริยธรรม 
จัดเวิร์คช้อปหรือกิจกรรมท่ีมีการสื่อสารระหว่างกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านจริยธรรมในสถานการณ์ที่มีความ
ท้าทาย

ยกย่องผู้ที่ท�าความดี ยกย่องธุรกิจหรือวิชาชีพที่แสดงถึงมาตรฐานจริย- 
ธรรม

ให้เยาวชนมีส่วนร่วม โอกาสในการเป็นพี่เลี้ยงจะท�าให้ท่านได้แบ่งปัน
ความรู้และชี้แนะแก่เยาวชนในการสร้างอนาคตที่ประสบความส�าเร็จ  
พิจารณาจัดท�าเวิร์คช้อปหรือเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการพัฒนาด้าน
วิชาชีพ

ตวัอยา่งของจรยิธรรมในท่ีท�างาน
• สโมสรโรตารีอิสลามาบัด (เมโทรโปลิ- 

แทน) ในประเทศปากีสถาน อุปถัมภ์การ
แข่งขันสุนทรพจน์เกี่ยวกับบททดสอบ  
4 แนวทาง นักเรียนแสดงความเข้าใจ
ในภาษาอังกฤษและภาษาอูรดูเกี่ยวกับ 
บททดสอบ 4 แนวทาง ในแนวทางที่
สร้างสรรค์เพ่ือใช้ทดสอบในที่ท�างาน ที่ 
โรงเรียน และในการสื่อสารระหว่างกัน 
คณะกรรมการซึ่งเป็นโรแทเรียนและ
อาจารย์ 4 คนเป็นผู้ตัดสินรางวัลให้แก ่
ผู้ชนะ

• สโมสรโรตารี Edina และ New Ulm  
รัฐมินนิโซต้า สหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพ
จัดโปรแกรมจริยธรรมส�าหรับนักเรียน
โรงเรียนมัธยมในท้องถิ่น 3 แห่ง นักเรียน
ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมผู้บริหารของ
บริษัทแห่งหนึ่งที่สมมุติขึ้นมา  แต่ละ
ทีมต ้องสรุปค�าตอบที่ ดีที่สุดเกี่ยวกับ
ประเด็นทางด้านจริยธรรมที่มีความซับ
ซ้อนซึ่งบริษัทก�าลังเผชิญหน้าอยู่

• สโมสรโรตารีซันตาครูส  ในประเทศ
ฟิลิปปินส์  ใช ้รางวัลด ้านอาชีพเพื่อ 
ยกย่องสมาชิกในชุมชนที่เป็นตัวอย่าง
อันดีด ้านการบ�าเพ็ญประโยชน ์ในที่
ท�างาน ผู้รับรางวัลได้แสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมในขณะที่บ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชนด้วย
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การอบรมดา้นอาชีพและการพฒันาวิชาชีพ
โรตารีได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นองค์กรเครือข่ายทางธุรกิจ  ดังนั้น โรตารีจึงเน้นถึงความส�าคัญในการน�าเอาผู้น�าทางธุรกิจและวิชาชีพมาอยู ่
ร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาความสัมพันธ์และปรับปรุงชุมชนให้ดีขึ้น สมาชิกโรตารีมีความมุ่งมั่นใน 
การพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมความช�านาญ โรแทเรียนสามารถท�าตามพันธสัญญาน้ีได้โดยท�ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเพ่ิมพูนความรู้ของ 
พวกเขาเอง และโดยการแนะน�าและอบรมผู้อื่นเพื่อให้สามารถหางานที่จ้างเต็มอัตราและมีรายได้

ลงมือปฏิบตัิ

เป็นเจ้าภาพจัดงานการเป็นเครือข่ายด้านธุรกิจและการพัฒนาวิชาชีพในชุมชน
• สโมสรโรตารี Bentonville รัฐอาร์คันซัส สหรัฐอเมริกา ทราบว่าเด็กนักเรียนและลูกจ้างของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

ไม่สามารถเข้าถึงงานกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพที่จะให้แรงบันดาลใจ เช่น การเฉลิมฉลองวันสตรีสากล  ดังนั้น สโมสรจึงได้จัด 
การสัมมนาวันสตรีนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยการสนับสนุนจากผู้น�าสตรีในท้องถิ่นและอดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล 
Jennifer Jones และ Mary Beth Growney Selene มีนักเรียนและชายหญิงจากชุมชนมากกว่า 300 คนได้รับฟังถึงการที่
สตรีประสบความส�าเร็จเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนและการท�าให้เกิดความสมดุลในชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว

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

จัดให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาทางด้านอาชีพ
• สโมสรโรทาแรคท์ Cape Munyonyo ในประเทศอูกันดา ด�าเนินโครงการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่อินเทอร์แรคเทอร์ในเรื่องการ 

พัฒนาวิชาชีพ ค�าแนะน�าด้านอาชีพและการบ�าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนมัธยมต้นทุกปี

• สโมสรโรตารีเบอร์มิงแฮม อะลาบามา สหรัฐอเมริกา เป็นเพื่อนร่วมโปรแกรมการเป็นพี่เล้ียงกับสโมสรโรทาแรคท์ โรทาแรค- 
เทอร์จะจับคู่กับโรแทเรียนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งขึ้นทางด้านอาชีพ เรื่องส่วนตัวและเรื่องในเมือง โรทาแรคเทอร ์
เรียนรู้จากโรแทเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของพวกเขาและภาคอุตสาหกรรม โรแทเรียนมี
โอกาสที่จะได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านอาชีพกับเยาวชน

ให้แรงบันดาลใจแก่ชนรุ่นต่อไป 
• สโมสรโรตารีอีคลับ Tamar Hong Kong ที่เกาะฮ่องกง จัดการสัมมนาส�าหรับเยาวชนในชุมชนโดยมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ใน 

เรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตประจ�าวันและอาชีพ สมาชิกของสโมสรแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
การเดินทาง เครื่องประดับ บันเทิง และการเป็นเจ้าของกิจการ เยาวชนยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการเขียนเรซูเม่และจดหมายปะหน้า 
และยังได้รับค�าแนะน�าถึงวิธีการสัมภาษณ์ให้ประสบความส�าเร็จ

• สโมสรโรตารี Madras Industrial City ทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย จัดเวิร์คช้อปให้ค�าแนะน�าด้านอาชีพแก่สโมสรอินเทอร์- 
แรคท์เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความสนใจของตนเอง ประธานบริการด้านอาชีพของภาคจัดให้มีวาระการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นครึ่งวันส�าหรับนักเรียนเพื่อสร้างเป้าหมายด้านอาชีพและวางแผนงานด้านอาชีพในอนาคต และมีการจัดเวิร์คช้อปพิเศษ
ส�าหรับเด็กผู้หญิงซึ่งมีเด็กหญิงมากกว่า 200 คนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
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ทีมฝึกอบรมอาชีพ
ทีมฝึกอบรมอาชีพ (VTT) เป็นการน�าเสนอแนวทางของบริการด้านอาชีพที่ต้องลงมือท�า  ในทีม VTT กลุ่มผู้มีวิชาชีพจะเดินทางเพื่อ 
เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของตนให้มากขึ้น หรือมิเช่นน้ันเพ่ือไปสอนผู้มีวิชาชีพในท้องถิ่นเกี่ยวกับสาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ  ทีม VTT  
ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนโดยท�าให้บุคคลและชุมชนมีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เข้มแข็งขึ้น  ดังนั้น จึงเป็นการพัฒนา 
ศักยภาพในการให้บริการของพวกเขา  นอกจากน้ี เพ่ือให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมใหม่ๆ และส่งเสริมการเชื่อมโยงทั่วโลก 
โรแทเรียนที่เข้าร่วมในทีมฝึกอบรมอาชีพจะมีโอกาสในการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง

ทีมฝึกอบรมอาชีพมีคุณสมบัติที่จะขอรับ Global Grant ผ่านมูลนิธิโรตารีหากได้แสดงถึงหนึ่งในเรื่องที่เน้นความส�าคัญของโรตารี และ
ด�าเนินการตามค�าแนะน�าเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับขอบเขต ความยั่งยืนและการวัดผล  ทีมที่ได้รับทุนจะต้องประกอบด้วยผู้น�าทีมที่เป็น
โรแทเรียนอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรตารี ความช�านาญในการเป็นผู้น�า ประสบการณ์ระหว่างประเทศ และความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่เน้นความส�าคัญ และมีผู้ร่วมทีมอีกอย่างน้อยสองคน (โรแทเรียนหรือมิใช่โรแทเรียนก็ได้) ซึ่งมีประสบการณ์ในการ 
ท�างานในเรื่องที่เน้นความส�าคัญ 2 ปี เรียนรู้เพิ่มเติมและดูค�าแนะน�าฉบับสมบูรณ์ส�าหรับทีม VTT ที่ได้รับทุน Global Grant ได้ที่  
rotary.org/grants

ตวัอยา่งของทีมฝึกอบรมอาชีพ
• ภาคในสหรัฐใช้ทุน District Grant เพ่ือร่วมโครงการกับภาคใน

ประเทศออสเตรเลียในการแลกเปลี่ยนทีมฝึกอบรมด้านอาชีพที่
เน้นความส�าคัญในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากน�้ามันรั่วลง
ทะเล ทีมได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เกิดความเสียหายเพื่อประเมิน
ผลกระทบและความพยายามในการปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้วจึงแบ่ง
ปันการวิเคราะห์และความคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีแนวทางที่
จะท�าน�้าให้สะอาดขึ้นได้

• ภาคในประเทศแอฟริกาใต้ใช้ทุน District Grant เพื่อส่งทีมฝึก
อบรมอาชีพไปยังชุมชนในอีกส่วนหน่ึงของประเทศเพื่ออบรมครู
ในเรื่องคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และความช�านาญในห้องเรียน 
ด้วยความช่วยเหลือจากคุณครู พ่อแม่และชุมชน การอบรมนี ้
จะช่วยให้มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายสองแห่งสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

• ทีมผู ้มีวิชาชีพด้านการแพทย์จากสหรัฐเดินทางไปยังอูกานดา
เพ่ือสอนเก่ียวกับการดูแลหลังผ่าตัดแก่ศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาล 
คัมพาลาซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู ้และความช�านาญ
ด้านการผ่าตัดหัวใจเด็ก ทีม VTT มีคุณสมบัติที่จะขอรับ Global 
Grant ของมูลนิธิโรตารีเพราะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ 
สุขภาพของแม่และเด็กซึ่งเป็น 1 ใน 6 เรื่องที่เน้นความส�าคัญ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีจะท�าให้มั่นใจว่าการอบรมจะท�าให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญและยั่งยืน

กลุม่ปฏิบตักิารโรแทเรยีนท�างาน
รว่มกบัทีมฝึกอบรมอาชีพ
กลุ ่มปฏิบัติการโรแทเรียนเพื่อลดจ�านวนผู ้
พิการจากโรคเท้าได้เช่ือมโยงโรแทเรียนเข้า
กับเพ่ือนร่วมโครงการซึ่งสามารถให้ความ
เชี่ยวชาญโดยวิธี  Ponseti  Method  เพื่อ 
การแก้ไขโรคเกี่ยวกับเท้า กลุ่มปฏิบัติการช่วย 
ภาค 4420 (ประเทศบราซิล) และ 6000 
(สหรัฐอเมริกา)  ในการสมัครขอรับทุน 
Global Grant เพ่ือให้ทีมฝึกอบรมอาชีพจัด
เตรียมผู้ฝึกอบรม 15 คนเพื่อสอนวิธี Ponseti 
Method ให้กับศัลยแพทย์กระดูก 50 คน  
เป็นเวลา 2 ปี กลุ่มยังจัดให้มีเว็บบินาร์ซึ่งเน้น
ความส�าคัญของการสมัครขอรับทุนและความ
คาดหวังของผู้ร่วมโครงการทั้งสองฝ่ายตลอด
กระบวนการของทุนให้แก่ผู้อุปถัมภ์เจ้าภาพ
และผู้อุปถัมภ์ระหว่างประเทศของ Global 
Grant
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ทรพัยากรส�าหรบับรกิารดา้นอาชีพ
ควรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและโอกาสเหล่านี้ และเริ่มต้นส่งเสริมบริการด้านอาชีพในสโมสรตั้งแต่วันนี้

ติดต่อประธานบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาค
ผู้ว่าการภาคควรแต่งตั้งประธานการบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาคเพื่อให้ค�าแนะน�าและการสนับสนุนแก่โรแทเรียน ใช้ท�าเนียบภาค 
หรืออีเมล rotary.service@rotary.org เพื่อขอรับข้อมูลการติดต่อกับประธานของภาค

เดือนแห่งบริการด้านอาชีพ
เดือนแห่งการบริการด้านอาชีพคือเดือนมกราคมให้โอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะแสดงให้เห็นว่าแนวความคิดของบริการด้านอาชีพจะถูก
ด�าเนินการในสโมสรและภาคของท่านอย่างไร พิจารณาใช้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการในคู่มือนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น

ลงทะเบียนขอรับจดหมายข่าว Rotary Service
จดหมายข่าว Rotary Service เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์รายสองเดือนที่บอกรับฟรี ช่วยให้โรแทเรียนได้รับทราบว่าจะใช้ความช�านาญ
ด้านวิชาชีพในโครงการของโรตารี สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพแก่บุคคลและชุมชนที่มีความต้องการและเป็นผู้แทน ตลอดจนส่ง 
เสริมคุณค่าของโรตารีในที่ท�างานได้อย่างไร บอกรับเป็นสมาชิกที่ rotary.org/newsletters

อ่านบล๊อก Rotary Service Blog
บล๊อกโรตารีจะมีข้อความที่โพสต์เกี่ยวกับการบ�าเพ็ญประโยชน์ การมีส่วนร่วม รวมทั้งการพูดคุยเกี่ยวกับวิกฤตด้านจริยธรรมทุก  
3 เดือน ทรัพยากร การปฏิบัติท่ีดีที่สุด เรื่องราวที่ประสบความส�าเร็จและบทเรียนที่ได้เรียนรู ้ บอกรับการเป็นสมาชิกได้ที่ 
rotaryserviceblog.org

ใช้ประโยชน์จาก Project Lifecycle Kit
• เข้าร่วมหรือเร่ิมต้นการสนทนาใน Rotary Discussion Group ที่ My Rotary กลุ่ม Vocational Service group  

จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ แบ่งปันความส�าเร็จและเชื่อมโยงสมาชิกเพ่ือให้สามารถบ�าเพ็ญประโยชน์แก ่
ชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

• ค้นหาการสนับสนุนส�าหรับโครงการบริการด้านอาชีพของสโมสรได้ที่ Rotary Ideas

• แบ่งปันความส�าเร็จในโครงการบริการด้านอาชีพที่ Rotary Showcase เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น และส่งเสริม 
ความพยายามในภาพรวมที่จะปรับปรุงชุมชนทั่วโลก

ค�าถามต่างๆ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ ่ายการบ�าเพ็ญประโยชน์และการมีส่วนร่วมของโรตารี  (Rotary  Service  and  Engagement)  ได้ที ่ 
rotary.service@rotary.org
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