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บทบาทของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสร คอืสรา้งสรรคแ์ละด าเนิน
แผนงานเพื่อบอกเล่าเรือ่งราวของโรตารแีก่สาธารณะชน และเพื่อเผยแพรโ่ครงการและกจิกรรมของสโมสร 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 
ทัว่ไป คณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะ 
เขา้รว่มการอบรมภาคประจ าปี (DTA) เขา้รว่มงานสมัมนาภาพลกัษณ์สาธารณะของภาค 

ท างานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพื่อคดัเลอืกและ
เตรยีมคณะกรรมการ 

สรา้งแผนภาพลกัษณ์สาธารณะ แลว้จงึก าหนดและ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าเป็น 
(ตวัอยา่งเช่น สื่อสมัพนัธ ์สื่อทางสงัคม 
โฆษณา/การตลาด งานกจิกรรมพเิศษ) 

เผยแพรก่จิกรรมและโครงการในหมูส่มาชกิสโมสร 
สื่อในทอ้งถิน่ และสมาชกิชุมชน 

ประชุมอย่างสม ่าเสมอและวางแผนกจิกรรม
รว่มกนั 

ใชท้รพัยากรที ่Brand Center เพื่อส่งเสรมิ
ภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ี 

ก าหนดเป้าหมายของคณะกรรมการซึง่
สอดคลอ้งและช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายของสโมสร
ในปีนัน้ และตดิตามความก้าวหน้าไปสู่
เป้าหมายเหล่านัน้ 

ท าใหม้ัน่ใจว่าการสื่อสารของสโมสรเป็นไปตาม
ค าแนะน าเอกลกัษณ์ทางเสยีงและภาพของโรตาร ี

จดัการงบประมาณของคณะกรรมการ 
ใชเ้อกสารการรณรงค ์คนพูดจรงิท าจรงิ (People of 
Action) เพื่อเพิม่พนูความเขา้ใจต่อโรตารขีอง
สาธารณชน และก่อใหเ้กดิการมสี่วนรว่มในชุมชน 

ท างานรว่มกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสร
และคณะกรรมการภาคเกีย่วกบักจิกรรมหรอื
ความคดิรเิริม่ของสโมสรรว่มหลายๆ สโมสร 

ใชส้ื่อทางสงัคมเพื่อสรา้งความตระหนกัในโรตารแีละ
สโมสรในชุมชน  

รายงานกจิกรรมและความก้าวหน้าของ
คณะกรรมการแก่นายกสโมสร คณะกรรมการ
บรหิารสโมสร และสมาชกิสโมสรทัง้หมด 

ส่งเสรมิโครงการและกจิกรรมเพื่อท าใหเ้ป็นทีส่นใจ
แก่สื่อมากขึน้ 

บ่งชีค้วามคาดหมายของสโมสรทีม่ต่ีอ
คณะกรรมการของท่าน 

 

 

รายละเอยีดงานของ 
ประธานคณะกรรมการ
ภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสร 
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ท่านเป็นประธานคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะ ท่านจะท าอะไรเป็นสิง่แรก? ท่านควรจะพบกบั
ประธานทีก่ าลงัจะพน้ต าแหน่ง ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยทุธข์องสโมสร และหากจ าเป็นตอ้งเริม่คดิว่า
ควรจะมใีครเป็นกรรมการอกีบา้ง นอกเหนือจากการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งของกลยทุธภ์าพลกัษณ์
สาธารณะของสโมสรแลว้ ท่านจะตอ้งบรหิารคณะกรรมการอกีดว้ย  

ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงท าหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้่ากรรมการ
ในปัจจบุนับางคนอาจจะท างานต่อเนื่องมาถงึปีของท่าน หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการในต าแหน่งทีว่่างลง 
ควรท างานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพื่อหาผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในเรือ่งต่างๆ ต่อไปนี้อยา่งน้อยหน่ึงเรือ่ง: 
 ⚫ โฆษณา 
 ⚫ การตลาด 
 ⚫ การประชาสมัพนัธ ์
 ⚫ สื่อสมัพนัธ ์
 ⚫ การพดูในทีส่าธารณะ การเขยีน หรอืการถ่ายภาพ 
 ⚫ สื่อทางสงัคม 
 ⚫ การพฒันาเวบ็ไซต ์
การวางแผนงานกจิกรรม 
ในฐานะประธาน ท่านจะตอ้งมอบหมายงาน  ดงันัน้ จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจว่าจะใชค้วามช านาญและความ
สนใจของกรรมการอยา่งไรใหด้ทีีสุ่ด ท่านสามารถเตรยีมตวัใหก้รรมการโดยด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 ⚫ แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการทีก่ าลงัด าเนินอยูแ่ละเป้าหมาย   
 ⚫ จบัคู่กรรมการใหมก่บักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า   
 ⚫ ส่งเสรมิการสื่อสารของผูท้ีท่ างานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ   
 ⚫ แจง้รายการกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค  
 ⚫ แบ่งปันทรพัยากรต่างๆ  
รว่มมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพื่อท าใหเ้กดิผลกระทบสงูสุดทัง้สโมสร การประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสโมสรเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีจ่ะไดพ้ดูคุยกนัอย่างต่อเนื่อง 

การก าหนดเป้าหมาย 
ในบทบาทของท่าน ท่านตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าคณะกรรมการไดก้ าหนดเป้าหมายและท างานบรรลุเป้าหมาย
ประจ าปีซึง่สนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสร ท่านจะก าหนดเป้าหมายรว่มกบันายกรบัเลอืกและผูน้ าสโมสร
รบัเลอืกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจ าปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการสามารถใส่
เป้าหมายที ่Rotary Club Central 

ท างานกบั 
คณะกรรมการของทา่น 
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เป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตอ้งมัน่ใจว่าเป้าหมายประจ าปีของท่านแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของ
สโมสร  เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงันี้ คอื มสี่วนรว่ม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความส าเรจ็ได ้และ
มกี าหนดเวลาชดัเจน (ตวัอยา่งเช่น สโมสรของเราจะสรา้งเพจบนเฟซบุ๊คทีน่ าเสนอต่อภายนอกและเพิม่
จ านวน “like” ใหไ้ดม้ากกว่าปีทีผ่่านมาถงึรอ้ยละ 50) 

แผนปฏิบติัการ 
ท างานรว่มกบัคณะกรรมการของท่านเพื่อสรา้งแผนปฏบิตักิาร ซึง่กค็อืความต่อเนื่องของขัน้ตอนเลก็ๆ ที่
จ าเป็นในการบรรลุเป้าหมายประจ าปีแต่ละเป้าหมาย ทุกขัน้ตอนจะตอ้ง: 
 ⚫ ก าหนดว่าใครจะรบัผดิชอบด าเนินการ   
 ⚫ ระบุวนัครบก าหนด 
 ⚫ ตดัสนิใจว่าจะวดัความก้าวหน้าและความส าเรจ็อย่างไร   
 ⚫ พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ละหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด้ 
 ⚫ ประเมนิความก้าวหน้าอย่างสม ่าเสมอและปรบัเป้าหมายตามความจ าเป็น   

การให้แรงจงูใจ 
หน้าทีร่บัผดิชอบส่วนหน่ึงในฐานะประธาน คอื ท าใหก้รรมการของท่านมแีรงจงูใจอยา่งต่อเนื่อง จงจ าไวว้่า
กรรมการของท่านเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่: 
 ⚫ ความมัน่ใจว่าเป้าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความส าเรจ็ได ้และจะเป็นประโยชน์แก่สโมสร

และชุมชน 
 ⚫ โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืข่าย   
 ⚫ งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามเชีย่วชาญของกรรมการแต่ละคน   
 ⚫ ความพยายามทีจ่ะท าใหง้านของคณะกรรมการมคีวามสนุกสนาน 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ท่านตอ้งท างานรว่มกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระ
เพื่อก าหนดว่าคณะกรรมการของท่านตอ้งการเงนิทุนอะไรบา้ง และขอใหร้วมการเงนินัน้อยูใ่นงบประมาณ
ของสโมสร กจิกรรมการหาทุนใดๆ ทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณดว้ย 

ท่านตอ้งดแูลเงนิทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานการณ์
งบประมาณตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอย่างสม ่าเสมอจะช่วยใหส้ามารถปฏบิตักิารได้
ทนัทเีมือ่มปัีญหาเกดิขึน้ 
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การอบรมภาคประจ าปีเป็นโอกาสอนัดยีิง่ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูน้ าสโมสรรบัเลอืกคนอื่นๆ 
ค าถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรยีมตวัส าหรบัการอบรม 
 

หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรมอีะไรบา้ง? และหน้าทีข่องท่านใน
ฐานะประธานมอีะไรบา้ง? 
 
 
 
คณะกรรมการของท่านไดร้บัมอบหมายใหท้ างานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 
 
 
 
ท่านจะท าอะไรไดบ้า้งเพื่อส่งเสรมิโรตารแีก่ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิมุง่หวงั และท่านจะท างานรว่มกบัใครบา้งในชุมชน
เพื่อส่งเสรมิสโมสรของท่าน? 
 
 
 
สโมสรของท่านจะใชว้ธิกีารทีม่นีวตักรรมอะไรบา้งในการเผยแพรส่โมสรในปีนี้? 
 
 
 
ท่านจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ และท่านจะสนบัสนุนพวกเขาอยา่งไร? 
 
 
 
ท่านจะท าอย่างไรใหศ้ษิยเ์ก่าโปรแกรมมสี่วนรว่มในงานการส่งเสรมิ? 

ค าถามเพือ่การอภปิราย          
ในการอบรมภาคประจ าปี 
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วธิพีดูคุยเกีย่วกบัโรตารแีละสโมสรของท่านเป็นการสรา้งการรบัรูข้องสาธารณชนว่าเราคอืใคร เราท าอะไร 
และเหตุใดเราจงึท าสิง่นัน้ ภาพลกัษณ์สาธารณะทีเ่ขม้แขง็ท าใหม้ัน่ใจว่าชุมชนทุกหนแห่งจะรูว้่าโรแทเรยีน
คอืคนพดูจรงิท าจรงิ (People of Action) ซึง่ถูกขบัเคลื่อนโดยความปรารถนาทีจ่ะสรา้งโอกาส ท าให้สงัคม
เขม้แขง็ และคน้หาวธิกีารแกไ้ขปัญหาความทา้ทายทีย่ากยิง่ซึง่มผีลกระทบในโลก 
โรตารมีทีรพัยากรทีจ่ะช่วยท่านในการจดัท าสารส าคญัของท่านใหพ้อเหมาะพอดกีบัการจงูใจ ความสนใจ
และระดบัความรูเ้กีย่วกบัโรตขีองผูฟั้งเฉพาะกลุ่ม  หลงัจากไดฟั้งเรือ่งราวเกีย่วกบัผลงานดีๆ  ของสโมสรแลว้
สมาชกิของชุมชนอาจจะไดร้บัแรงบนัดาลใจทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิและสนับสนุนท่านโดยการเป็นอาสาสมคัร 
บรจิาคเงนิ หรอืเป็นโรแทเรยีนดว้ยตนเอง 
ใชเ้อกสารการรณรงค ์คนพูดจรงิท าจรงิ (People of Action) ที ่Brand Center เพื่อบอกเล่าเรือ่งราวของ
สโมสรและตอบค าถามทัว่ๆ ไป: 
 ⚫ โรตารคีอือะไร? 
 ⚫ โรแทเรยีนคอืใคร? 
 ⚫ โรแทเรยีนท าใหเ้กดิผลกระทบอะไรในชุมชนของฉนัและทัว่โลก? 
 ⚫ โรตารแีตกต่างกบัองคก์รอื่นๆ อยา่งไร? 
ทรพัยากร คนพดูจรงิท าจรงิ (People of Action)  มอีาท:ิ 
 ⚫ วดีโีอสัน้ๆ (30 และ 90 วนิาท)ี 
 ⚫ การโฆษณาทีเ่ป็นสิง่พมิพ ์ป้ายตดินอกสถานที ่และแบบดจิติอล 
 ⚫ โฆษณาทางวทิยุ 
เริม่ตน้วางแผนงานการรณรงค ์คนพดูจรงิท าจรงิ (People of Action) ในทอ้งถิน่ ตอ้งบ่งชีเ้ร ือ่งราวทีแ่สดงถงึ
ผลกระทบของสโมสรต่อชุมชน  เมือ่ท่านรูเ้รือ่งทีต่อ้งการจะบอกเล่า ท่านจะสามารถสรา้งสรรคโ์ฆษณาทีจ่ะ
น าเสนอสโมสร สื่อสารส าคญั คนพดูจรงิท าจรงิ (People of Action) และจบัความสนใจของผูฟั้งได ้ ใช้
กระบวนการสามขัน้ตอนต่อไปนี้ในการพฒันาโฆษณาทีเ่ป็นสิง่พมิพ ์คนพดูจรงิท าจรงิ ซึง่มลีกัษณะพเิศษ
เฉพาะของสโมสรและชุมชน: 

1. เลอืกท ากรยิาทีเ่ป็นการกระท าส าหรบัหวัขอ้เรือ่งจากตวัเลอืกที่ Brand Center หวัขอ้เรือ่ง        
“เรารว่มกนั” (Together) แนะน าความคดิเหน็ว่าผลกระทบทีเ่รากระท ามผีลจากทมีงาน และเป็นนยั
ในการเชญิชวนผูดู้ 

2. ใชภ้าพเพื่อสนับสนุนยนืยนัว่าเราเป็น คนพดูจรงิท าจรงิ (People of Action) ตอ้งมัน่ใจว่ารปูภาพ
แสดงใหเ้หน็คนมากกว่าหนึ่งคน 

3. พฒันาขอ้ความในสองถงึสามประโยค จดัท าถอ้ยแถลงเกีย่วกบัองคก์รของเรา ใหบ้ทพสิจูน์หรอืสถติิ
เพื่อสนบัสนุนถอ้ยแถลง และจบลงดว้ยการเรยีกรอ้งใหป้ฏบิตัิ 

บอกเล่าเรือ่งราวของโรตาร ี
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Brand Center มทีรพัยากรเพิม่เตมิทีห่ลากหลายซึง่จะช่วยท่านในการเล่าเรือ่งทีช่ดัเจนและกระตุน้ความ
สนใจซึง่จะใหแ้รงบนัดาลใจแก่ผูฟั้งในการมสี่วนรว่มกบัเราและลงมอืปฏบิตัิ: 
 ⚫ ค าแนะน าการณรงค ์คนพดูจรงิท าจรงิ (People of Action)   
 ⚫ แนวทางการวางแผนงานกจิกรรม 
 ⚫ ค าแนะน าในการเริม่ตน้อย่างเรว็ส าหรบัเพจสื่อทางสงัคมของสโมสร 
 ⚫ แนวทางสัน้ๆ ในการเริม่ต้นเวบ็ไซตส์โมสร 
 ⚫ แนวทางการท าสานสมัพนัธข์องโรตาร ี

ที ่Brand Center จะมกีารเพิม่วสัดุอุปกรณ์ใหม่ๆ  อยา่งสม ่าเสมอ ดงันัน้จงึควรจะตรวจสอบบ่อยๆ 
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โดยการกระจายข่าวสารเกีย่วกบัผลกระทบของโรตารทีีม่ต่ีอโลกนี้ ท่านสามารถช่วยสโมสรดงันี้: 
 ⚫ สรา้งความตระหนกัในกจิกรรมของสโมสรและงานของโรตาร ี
 ⚫ ดงึดดูความสนใจและท าใหส้มาชกิมสี่วนรว่ม 
 ⚫ เพิม่การบรจิาคใหแ้ก่มลูนิธโิรตาร ี
 ⚫ สรา้งการเป็นเพื่อนรว่มโครงการ อาสาสมคัร และการสนับสนุนส าหรบัโครงการในทอ้งถิน่ 
หน้าทีร่บัผดิชอบหลกัของคณะกรรมการของท่านคอืสรา้งความตระหนกัในชุมชนเกี่ยวกบัโครงการและ
กจิกรรมของสโมสร ซึง่เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ของสโมสร อ่านค าแนะน าขา้งล่างเพื่อเป็นการเริม่ตน้ 

การประชาสมัพนัธ ์ 
 ⚫ เชญินกัหนงัสอืพมิพจ์ากสื่อในทอ้งถิน่มารว่มงานพเิศษของสโมสร โครงการทีด่งึดดูความสนใจของ

สื่อมกัจะ: 
 ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวโน้มของขา่วใหญ่ 
 เกีย่วขอ้งกบัความพยายามระหว่างประเทศซึง่สนบัสนุนโดยสโมสรของท่านหรอืสมาชกิสโมสร 
 เกีย่วขอ้งกบัเยาวชนในทอ้งถิน่หรอืสมาชกิของชุมชนทีม่ชีื่อเสยีง 
 เน้นความส าคญัของผูร้ว่มโปรแกรมโรตารหีรอืศษิยเ์ก่าและประสบการณ์ในวฒันธรรมอื่น 
 รวมถงึกจิกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็จากรปูภาพหรอืวดีโีอทีน่่าสนใจ 
 มอีงคป์ระกอบของนวตักรรมหรอืความเป็นเอกลกัษณ์  

 ⚫ ดแูนวทางการประชาสมัพนัธข์องโรตาร ี(Rotary Public Relations Guide) เพื่อดคู าแนะน าตน้แบบ 
(Templates) และการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในการพฒันาการรณรงคก์ารประชาสมัพนัธ์ 

ส่ือสมัพนัธ ์ 
 ⚫ สรา้งความสมัพนัธก์บันกัขา่วในทอ้งถิน่ซึง่จะลงข่าวในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัโครงการของสโมสร คน้หาว่า

พวกเขาชอบเรือ่งราวประเภทใด ตอ้งการใหต้ดิต่ออยา่งไร ตอ้งการช่วงเวลาจากการรบัขา่วจนถงึ
การเผยแพรน่านเท่าใด และขอ้มลูทีต่อ้งการไดร้บั (เช่น เอกสารการใหข้า่ว เอกสารภมูหิลงั รปูถ่าย 
วดีโีอ การสมัภาษณ์) 

 ⚫ เขา้ถงึสื่อเป้าหมายดว้ยเรือ่งราวทีม่กี าหนดเวลาเกีย่วกบังานของสโมสรทีต่อบสนองประเดน็ของ
ชุมชน ส่งอเีมลถงึนกัข่าวเป็นรายบุคคลซึง่รวมถงึ 
 ขอ้มลูทีแ่สดงถงึความส าคญัของเรือ่งราวและผลกระทบในทางบวกของโครงการ 

กลยุทธใ์นการสง่เสรมิ 
สโมสร 
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 เรือ่งส่วนตวัทีเ่น้นผลกระทบในงานของท่าน เช่น ผูร้บัประโยชน์หรอืสมาชกิสโมสรทีเ่กีย่วกนั
ใกลช้ดิกบัประเดน็นัน้ 

 โอกาสในการสมัภาษณ์ผูน้ าโครงการ ผูร้ว่มโครงการ หรอืผูร้บัประโยชน์จากโครงการ  
 ภาพทีช่่วยบอกเล่าเรือ่งราวของท่าน เช่น สมาชกิสโมสรมสี่วนรว่มอย่างกระตอืรอืรน้กบัผูท้ี่อาศยัอยู่
ในชุมชน หรอืการท า หรอืการลงมอืท างานอาสาสมคัร (Hands-On Volunteer Work) 

 ค าอธบิายทีส่ ัน้กระชบัเกี่ยวกบัเรือ่งราวในหวัขอ้เรือ่ง 
 ขา่วแจก (หากเลอืกทีจ่ะส่งข่าวแจก) โดยการส่งรวมในอเีมลแทนทีจ่ะเป็นไฟลเ์อกสารแนบกบั
อเีมล 

 ⚫ แบ่งปันขา่วสารกบัสื่อตามช่องทางสื่อทางสงัคมของสโมสร   
 ⚫ รว่มกบัองคก์รทีใ่หค้วามรว่มมอืในการใหข้่าวแก่สื่อ 
 ⚫ อา้งองิเอกสาร Media Crisis Management Points ที ่Brand Center (ใต ้Guidelines) เพื่อเป็น

แนวทางกบัการจดัการกบัสื่อ (Media Crisis) 

การตลาด  
 ⚫ หาโอกาสทีจ่ะลงโฆษณา คนพดูจรงิท าจรงิ (People of Action) ในหนังสอืพมิพท์อ้งถิน่และบน

เวบ็ไซตข์องหนงัสอืพมิพด์งักล่าว ขอใหส้ถานทีว่ทิยใุนชุมชนออกอากาศโฆษณาดงักล่าว ขอใหส้ื่อ
ต่างๆ เสนอการรณรงคใ์หโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ย 

 ⚫ สอบถามหา้งรา้นในทอ้งถิน่ว่าท่านสามารถปิดใบโฆษณาและโปสเตอรห์รอืทิง้แผ่นพบัเอาไวไ้ดห้รอืไม่ 
 ⚫ ตดิตามกบัผูบ้รรยาย ผูท้ีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุน ผูอุ้ปถมัภใ์นอดตี และผูบ้รจิาคทีม่กีารตดิต่อกบัสโมสร

ของท่านเพื่อใหพ้วกเขาไดรู้ว้ธิกีารมสี่วนรว่มในโครงการและท ากจิรรมของท่าน 
 ⚫ จดัหาวสัดุอุปกรณ์ใหส้มาชกิสโมสรเพื่อการส่งเสรมิโรตารแีละสโมสรของท่าน ท่านสามารถใชต้น้แบบ 

(Template) ทีส่ามารถปรบัใหเ้หมาะสมที ่Brand Center เพื่อสรา้งสรรคแ์ผ่นพบัสมาชกิมุง่หวงั 
 ⚫ ส่งเสรมิใหส้มาชกิตดิเขม็โรตารแีละพดูคุยเกี่ยวกบัองคก์รโรตาร ี

ส่ือทางสงัคม 
 ⚫ โพสตเ์นื้อหาทีส่ะดุดสายตาและมถีอ้ยแถลงทีน่่าสนใจเกี่ยวกบักจิกรรมของสโมสร 
 ⚫ แบ่งปันเรือ่งราวส่วนตวัและขา่วคราวเกีย่วกบัโครงการและงานของสโมสร โดยการใช้แฮชแทค 

#PeopleofAction 
 ⚫ ใชค้ าอา้งองิ รปูถ่าย และวดีโีอจากผูบ้รรยาย (โดยไดร้บัอนุญาต) และเชื่อมโยงกบัเพจสื่อทางสงัคม

ของพวกเขา 
 ⚫ จดัท าใหเ้พจสื่อทางสงัคมของท่านเป็นปัจจบุนั โดยการแบ่งปันเนื้อหาจากช่องทางของโรตารสีากล

และจากเพื่อนรว่มโครงการทีเ่ชื่อถอืได้ 
 ⚫ ส่งเสรมิใหส้มาชกิแบ่งปันโพสตข์องสโมสรผ่านทางสื่อทางสงัคมของพวกเขา 
 ⚫ ท าใหม้ัน่ใจว่าเพจของท่านมขีอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนั และเน้นความส าคญัทีมุ่่งสู่สาธารณชนทัว่ไป 
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งานกิจกรรม  
 ⚫ ส่งเสรมิใหส้โมสรเป็นเจา้ภาพงานกจิกรรมทีม่เีอกลกัษณ์หนึ่งงานทุกปี เพื่อส่งเสรมิความตระหนกัใน

ชุมชนอยา่งต่อเนื่อง 
 ⚫ อุปถมัภง์านพเิศษต่างๆ เช่น งานวิง่มาราธอน การขีจ่กัรยาน และการหาทุนส าหรบัโครงการหรอื

โปรแกรมของโรตาร ี
 ⚫ จดันิทรรศการทีพ่พิธิภณัฑ ์ศาลากลาง หรอืหอ้งสมดุ 
 ⚫ วางแผนงานและส่งเสรมิโอกาสการเป็นเครอืขา่ยและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่น้นประโยชน์ของการเขา้รว่ม

ในงานโรตาร ี

เวบ็ไซตข์องสโมสร  
 ⚫ ใชภ้าพและวดีโีอซึง่แสดงถงึสมาชกิสโมสรทีท่ างานรว่มกนั มคีวามสนุกสนาน และท าใหเ้กดิความ

เปลีย่นแปลงในทางทีด่ภีายในชุมชน 
 ⚫ อุทศิส่วนหน่ึงของเวบ็ไซตส์โมสรใหแ้ก่สาธารณะและส่งเสรมิองคก์รทอ้งถิน่ใหเ้ชื่อมโยงกบัเวบ็ไซต์ 
 ⚫ จดัใหผู้อ้ยูอ่าศยัในชุมชนสนับสนุนสโมสรไดโ้ดยง่าย โดยระบุความตอ้งการใหช้ดัเจน เช่น วธิกีาร

บรจิาค อาสาสมคัร หรอืการเป็นสมาชกิ 

พดูคุยกบัคณะกรรมการของท่านเกี่ยวกบัแนวทางอื่นๆ ในการส่งเสรมิสโมสร และท างานรว่มกบัผูน้ าสโมสร 
เพื่อก าหนดว่าใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัจดหมายขา่ว เวบ็ไซต ์บญัชสีื่อทางสงัคม เอกสารการตลาด 
และการสื่อสารอื่นๆ  
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เมือ่สโมสรโรตารขีองท่านมภีาพลกัษณ์สาธารณะในทางบวก สมาชกิปัจจบุนัจะมแีรงจงูใจและกระตอืรอืรน้ 
และสมาชกิทีค่าดหวงัจะกระตอืรอืรน้ในการเขา้รว่ม   ท างานกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร เพื่อ
พดูคุยว่าภาพลกัษณ์ของสโมสรในเรือ่งใดทีอ่าจจะยบัยัง้สมาชกิทีค่าดหวงัไมใ่หเ้ขา้ร่วมในโรตารหีรอืไม ่และ
สรา้งกลยุทธท์ีจ่ะเอาชนะประเดน็ต่างๆ เหล่านัน้ บ่งชีก้ลุ่มวชิาชพีหรอืกลุ่มประชากรตามอายุซึง่ท่าน
ตอ้งการมุง่เป้าหมาย พจิารณาว่าสิง่ใดจะดงึดดูความสนใจของสมาชกิทีค่าดหวงัเหล่านี้ และก าหนดว่าสื่อใด
น่าจะไปถงึพวกเขามากทีสุ่ด 

ท าภาพลกัษณ์ของสโมสรให้ดีข้ึน 
ท างานกบัเจา้หน้าทีส่โมสรเพื่อตดัสนิใจว่าจะสรา้งแบรนดข์องสโมสรอย่างไร ควรพจิารณาเรือ่งเหล่านี้:  
 ⚫ ตอ้งมัน่ใจว่าการสื่อสารของท่านแสดงถงึประสบการณ์ของสโมสรอย่างถูกตอ้ง มัน่ใจว่าการประชุม

สโมสรเป็นไปตามความคาดหวงัทีท่่านวางเอาไว ้ ภาพลกัษณ์ของสโมสรทีต่ื่นตวัอยูเ่สมอไมอ่าจจะ
ส่งเสรมิสมาชกิภาพไดห้ากมไิดส้ะทอ้นถงึความเป็นจรงิ 

 ⚫ แจง้ใหส้มาชกิทราบว่าพวกเขาเป็นผูแ้ทนของสโมสร และทุกสิง่ทีพ่วกเขาท าจะก่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์
ของสโมสร  กจิกรรมภายนอกโรตารเีป็นโอกาสทีจ่ะไดด้งึดดูความสนใจของสมาชกิใหมแ่ละส่งเสรมิ
วฒันธรรมของสโมสร 

 ⚫ ปรบัปรงุเพจสื่อทางสงัคม เวบ็ไซตข์องสโมสร และ blog ใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อใหน่้าสนใจมากขึน้ ตอ้ง
มัน่ใจว่าสามารถหาขอ้มลูการตดิต่อกบัท่านไดอ้ยา่งง่ายดาย ท่านสามารถดาวน์โหลดกราฟฟิกและ
แบนเนอรไ์ดจ้าก Brand Center ของโรตาร ี

ขอให้สมาชิกสโมสรช่วย 
ฐานสมาชกิภาพของท่านเป็นทรพัยากรทีม่คี่าส าหรบัคณะกรรมการ ท าใหส้มาชกิและผูร้่วมโปรแกรมในอดตี
มสี่วนรว่มในความพยายามเกีย่วกบัภาพลกัษณ์สาธารณะของท่านโดยใหพ้วกเขาเป็นผูก้ระจายข่าวเกีย่วกบั
โรตารแีละกจิกรรมของสโมสร ตอ้งมัน่ใจว่าสมาชกิทุกคนมคีวามรูเ้กี่ยวกบัโรตารแีละโปรแกรมของโรตาร ี
และส่งเสรมิใหพ้วกเขาเผยแพรพ่นัธกจิและคุณค่าหลกัของเราแก่ผูท้ีต่ดิต่อดว้ยเป็นการส่วนตวั ผูต้ดิต่อทาง
ธุรกจิและวชิาชพี เสนอแนะใหพ้วกเขาเชญิสมาชกิทีค่าดหวงัมารว่มในงานกจิรรมสโมสรและโครงการ
บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อใหม้ปีระสบการณ์เกี่ยวกบัสโมสรดว้ยตนเอง 
 
 
 

ภาพลกัษณ์ของสโมสรของทา่น 
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ต่อไปนี้เป็นสารส าคญัทีจ่ะช่วยท่านในการพฒันาประเดน็ส าคญัก่อนการใหส้มัภาษณ์กบัสื่อและเตรยีม  
สุนทรพจน์ส าหรบัผูฟั้งภายนอก 
สารล าดบัแรกในการเกร่ินน า 
 ⚫ ทุกวนัน้ี ในชุมชนของเราและชุมชนทัว่โลก เพื่อนบา้นของเราก าลงัเผชญิเรือ่งทา้ทายทีย่ากล าบาก 

เช่น ความขดัแยง้ โรคภยัไขเ้จบ็ และการขาดแคลนน ้าสะอาด สุขอนามยั การศกึษา และโอกาสใน
เรือ่งของเศรษฐกจิ 

สารสนับสนุน 
 ⚫ โรแทเรยีนมวีสิยัทศัน์ในเรือ่งทีเ่ป็นไปไดส้ าหรบัเพื่อนบา้นของพวกเขา โรแทเรยีนระดมก าลงัผูน้ า

อื่นๆ และผูเ้ชีย่วชาญเพื่อลงมอืปฏบิตัแิละท าจนส าเรจ็ 
เก่ียวกบัโรตารี – สารส าคญั 
 ⚫ โรแทเรยีนคอืคนพดูจรงิท าจรงิ (People of Action) ซึง่ถูกขบัเคลื่อนโดยความปรารถนาทีจ่ะสรา้งโอกาส 

ท าใหชุ้มชนเขม้แขง็ และคน้หาแนวทางแกไ้ขเรือ่งทา้ทายทีย่ากล าบากซึง่มผีลกระทบต่อผูค้นทัว่โลก 
 ⚫ โรตารคีอืชุมชนของชายและหญงิ 1.2 ลา้นคนจากทัว่ทุกทวปี วฒันธรรม อาชพีและประสบการณ์ซึง่

เชื่อมโยงกนัผ่านสโมสรโรตารใีนทอ้งถิน่ 
 ⚫ สโมสรโรตารที าโครงการทุกขนาดและใหแ้รงบนัดาลใจแก่โรแทเรยีน มติรสหาย เพื่อนบา้น และ

เพื่อนผูร้ว่มโครงการในการแบ่งปันวสิยัทศัน์ แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อการแก้ปัญหาทีย่ ัง่ยนื และ
ลงมอืน าความคดิไปสู่การกระท า 

สารสนับสนุน 
 ⚫ โดยการท างานรว่มกบัผูร้ว่มโครงการ เพื่อนบา้น และมติรสหาย พวกเรา: 

 ส่งเสรมิสนัตภิาพ - สนบัสนุนการเจรจาทีจ่ะส่งเสรมิความเขา้ใจภายในวฒันธรรมเดยีวกนัและขา้ม
วฒันธรรม 

 ต่อสูโ้รคภยัไขเ้จบ็ - ใหค้วามรูแ้ละเครือ่งมอืแก่ชุมชนเพื่อหยดุยัง้การแพรก่ระจายของเชือ้โรคที่
ป้องกนัไดห้รอืโรคทีเ่ป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติ 

 จดัหาน ้าสะอาด - แกปั้ญหาในชุมชนเพื่อน าน ้าสะอาดและบรกิารดา้นสุขาภบิาลมาสู่ประชาชน
จ านวนมากขึน้ทุกๆ วนั 

 ช่วยชวีติแมแ่ละเดก็ - ขยายโอกาสในการเขา้ถงึการอนามยัทีม่คีุณภาพ เพื่อทีแ่มแ่ละเดก็จะ
สามารถมชีวีติและเตบิโตอยา่งแขง็แรง 

 สนบัสนุนการศกึษา - ขยายโอกาสในการศกึษา และใหพ้ลงัแก่ครเูพื่อใหแ้รงบนัดาลใจแก่เดก็และ
ผูใ้หญ่ในการเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ 

 พฒันาเศรษฐกจิชุมชน - สรา้งโอกาสใหแ้ก่บุคคลและชุมชนทีจ่ะเตบิโตทางดา้นการเงนิและสงัคม 
 ขจดัโปลโิอ - รวมพลงัทัว่โลกเพื่อขจดัโปลโิอใหห้มดไปอยา่งถาวร 

ประเดน็ส าคญั 
ในการพดูคุยเกีย่วกบัโรตาร ี
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 ⚫ โรตารคีอืเพื่อนรว่มโครงการและทรพัยากรทีเ่ชื่อถอืได ้ดว้ยสมาชกิและโครงการต่างๆ ในเกอืบทุก
ส่วนของโลก จงึไม่มขีอบเขตในการท าสิง่ดีๆ  ได ้

เป้าหมายด้านมนุษยชาติท่ีมีความส าคญัสงูสดุของโรตารี คือ การขจดัโปลิโอทัว่โลก 
 ⚫ โรตารแีละพนัธมติรใกลจ้ะขจดัโปลโิอใหห้มดไปไดแ้ลว้ โดยลดจ านวนผูป่้วยดว้ยโรคโปลโิอลงไดถ้งึ 

99.9% ตัง้แต่ปี ค.ศ.1988  
 ⚫ บทบาทส าคญัของโรตารคีอืการหาทุน การสนบัสนุนและการขบัเคลื่อนอาสาสมคัร 
 ⚫ โรตารบีรจิาคเงนิเพื่อความพยายามในการขจดัโปลโิอมากกว่า 2.2 พนัลา้นเหรยีญและชัว่โมงการ

ท างานของอาสาสมคัรนบัไมถ่ว้นเพื่อปกป้องเดก็ๆ กว่า 2.2 พนัลา้นคนใน 122 ประเทศจากโรค
โปลโิอ 

 ⚫ โรตารกี าลงัหาทุนอกี 50 ลา้นเหรยีญในแต่ละปีจนถงึปี 2020 เพื่อการขจดัโรคโปลโิอ และจะไดร้บัการ
สมทบ 2 ต่อ 1 จากมลูนิธบิลิลแ์อนดเ์มอรล์นิดาเกทส์ 

โรตารีสร้างสนัติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ ไม่เพียงให้การศึกษาและการบ าเพญ็
ประโยชน์เพ่ือเพ่ือนมนุษย ์แต่ยงัพฒันาผูน้ าหนุ่มสาวอีกด้วย 

 ⚫ ผูส้ าเรจ็การศกึษามากกว่า 900 คนในโปรแกรมปรญิญาโทของศูนยส์นัตภิาพโรตาร ีท างานอยูใ่น
ต าแหน่งทีเ่ป็นผูต้ดัสนิใจทีส่ าคญัในรฐับาล บรษิทั และองคก์รต่างๆ ทัว่โลก 

 ⚫ โครงการเพื่อเพื่อนมนุษยข์องโรตารชี่วยป้องกนัสาเหตุทีเ่ป็นรากฐานของขอ้ขดัแยง้ เช่น ความ
ยากจน การไม่รูห้นงัสอื และการขาดแคลนน ้าสะอาด 

 ⚫ โปรแกรมการแลกเปลีย่นเยาวชนของโรตารสี่งเสรมิไมตรจีติระหว่างประเทศ โดยการจดัใหน้กัเรยีน
มธัยมปลายมากกว่า 8,000 คน ไดไ้ปอาศยัและศกึษาในประเทศต่างๆ กว่า 115 ประเทศในแต่ละปี 

 ⚫ โปรแกรมอนิเทอรแ์รคทแ์ละโรทาแรคทข์องโรตารพีฒันาผูน้ าหนุ่มสาวโดยการส่งเสรมิการบ าเพญ็
ประโยชน์ของอาสาสมคัร ความเป็นผูน้ าและการพฒันาวชิาชพี 

หากไม่มัน่ใจในการตอบค าถามเกีย่วกบัโรตาร ีควรดูค าแนะน าเอกลกัษณ์ของเสยีงและภาพ (Voice and 
Visual Identity Guidelines) ถงึวธิกีารสื่อสารความส าคญัและคุณค่าของตราสญัลกัษณ์ของโรตาร ี(Rotary’s 
brand)  
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ภาพลกัษณ์ขององคก์รทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั (Masterbrand Signature) (โลโกท้างการ) ของโรตาร ีบ่งชี ้
ถงึโรตารแีละพนัธสญัญาในการปรบัปรงุชุมชนทัว่โลกใหด้ขีึน้ โรตารสีากลเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้
และตราสญัลกัษณ์แห่งการบรกิาร (อา้งองิตราสญัลกัษณ์โรตารแีละตามรายการค าแนะน าเอกลกัษณ์ของ
เสยีงและภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตาร)ี เพื่อประโยชน์ของ
โรแทเรยีนทัว่โลก 

เมือ่ท่านผลติตราสญัลกัษณ์ของโรตารขีึน้มาใหม ่ใหใ้ชค้ าแนะน าเอกลกัษณ์ของเสยีงและภาพ (Voice and 
Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตาร ี(มาตรา 33) สโมสรสามารถดาวน์โหลดโลโกโ้รตาร ี      
โรทาแรคท ์และโปรแกรมอื่นๆ ของโรตารไีดท้ี ่Brand Center 

แนวทางการตัง้ช่ือ 
ในการตัง้ชื่อกจิกรรม โครงการ โปรแกรม เวบ็ไซตห์รอืสิง่พมิพ ์สโมสรโรตารหีรอืหน่วยงานอื่นๆ ของโรตารี
ตอ้งใชช้ื่อของตน และตอ้งไมใ่ชแ้ต่เพยีงค าว่า “โรตาร”ี เท่านัน้ สโมสรสามารถเพิม่ชื่อสโมสรไวใ้นชื่อ
โครงการ เป็นตน้ ตวัอยา่งการตัง้ชื่อทีเ่หมาะสม เช่น 

• โครงการท าความสะอาดของสโมสรโรตารอีฟีเวนสตนั 
• สวนสาธารณะ 100 ปีโรตารขีองสโมสรโรตารเีมาเทนซติี้ 
• www.anycityrotaryclub.org 

เอกลกัษณ์ของสโมสรโรตารซีึง่ประกอบดว้ยตราสญัลกัษณ์โรตารทีีเ่ป็นทางการพรอ้มดว้ยชื่อสโมสรควรจะ
ใชใ้นการสื่อสารทุกประเภทของสโมสร รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วกบักจิกรรม โครงการและโปรแกรมของสโมสร 
ดคู าแนะน าเฉพาะเรือ่งส าหรบัการตัง้ชื่อโครงการของสโมสรทีป่ระมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of  
Policies) หรอืตดิต่อผูแ้ทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค 

เครื่องหมายโรตารีบนสินค้าเพ่ือการหาทุน 
มผีูข้ายทีไ่ดล้ขิสทิธิเ์กอืบ 160 รายทีไ่ดร้บัอนุญาตใหผ้ลติสนิคา้ทีม่เีครือ่งหมายโรตารแีละขายระบบการ
จดัการสโมสร รวมทัง้เครือ่งมอืออนไลน์อื่นๆ ดรูายชื่อผูม้ลีขิสทิธิท์างการเพื่อการตดิต่อไดท้ี ่My Rotary 
และ Official Licensees และ Community Marketplace Resources  มเีพยีงผูข้ายทีไ่ดร้บัลขิสทิธิเ์ท่านัน้ที่
ไดร้บัอนุญาตใหผ้ลติและขายสนิคา้ทีม่ตีราสญัลกัษณ์โรตาร ี

หากสโมสรของท่านตอ้งการหาทุนส าหรบัโครงการโดยการขายสนิคา้ ท่านสามารถขายผลติภณัฑท์ีม่ตีรา
สญัลกัษณ์โรตารใีนช่วงเวลาจ ากดัตราบเท่าที่ท่านขายสนิคา้จากผูไ้ดร้บัลขิสทิธิจ์ากโรตารอีย่างเป็นทางการ 
และใส่รายละเอยีดดงัต่อไปนี้เอาไวบ้นสิง่ของ 

• ชื่อสโมสรโรตาร ีหรอื สญัลกัษณ์ของสโมสร 
• ชื่อโครงการหรอืงานหาทุน 
• วนัเวลาของโครงการ 

การใชต้ราสญัลกัษณ์โรตาร ี
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หากสโมสรตอ้งการขายของในโครงการหาทุนระยะยาว ท่านจะตอ้งสมคัรขอลขิสทิธิ ์หากสโมสรตอ้งการซือ้
สนิคา้จากผูข้ายทีม่ไิดร้บัลขิสทิธิ ์ผูข้ายนัน้จะตอ้งไดร้บัอนุญาตใหใ้ชต้ราสญัลกัษณ์โรตารโีดยตรงจากโรตารี
สากล โปรดตดิต่อ rilicensingservices@rotary.org หากมคี าถามเกีย่วกบัลขิสทิธิ ์
 
 

 








