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งานของท่าน 
ในฐานะ 
ประธาน 
คณะกรรมการ 
ประชาสมัพนัธข์องสโมสร 
ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสมัพนัธข์องสโมสร ทา่นตอ้งทาํใหม้ัน่ใจวา่สโมสร 
ไดร้บัความเชือ่ถอืจากสิง่ดีๆ  ทีท่าํในชุมชน ดขูอ้มลูรายละเอยีดไดท้ีเ่ป็นผูนํ้าสโมสรของทา่น : 
คณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์(Lead Your Club: Public Relations Committee)  

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 
 

คณะกรรมการทุกคณะ  คณะกรรมการของท่าน  

เขา้รว่มการอบรมภาคประจาํปี (DTA) 
สรา้งความตระหนกัในกจิกรรมและโครงการในหมูส่มาชกิ
สโมสร สือ่ และชมุชน 

ทาํงานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและเตรยีมคณะกรรมการ สนบัสนุนงานของคณะกรรมการสมาชกิภาพ 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่าํเป็น (ตวัอยา่งเชน่ สือ่สมัพนัธ ์
โฆษณา/การตลาด งานกจิกรรมพเิศษ) 

เรยีนรูป้ระเดน็สาํคญัเพือ่การพดูเกีย่วกบัโรตารแีละใชเ้มือ่
ตอ้งพดูในทีส่าธารณะ 

ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอและวางแผนกจิกรรม 
ใชส้ือ่ทางสงัคมเพือ่สง่เสรมิความตระหนกัในโรตารแีละ
สโมสรในชมุชน 

กาํหนดเป้าหมายของคณะกรรมการเพือ่ชว่ยใหบ้รรลุเป้าหมายของ
สโมสรในปีนัน้ และตดิตามความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหลา่นัน้ 

ทาํใหม้ัน่ใจวา่ภาพลกัษณ์ของสโมสรสอดคลอ้งกบั
ภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ี

จดัการงบประมาณของคณะกรรมการ แบง่ปนัเรือ่งราวโรตารขีองสโมสรกบัสือ่ในทอ้งถิน่ 

ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการอืน่ๆ ของสโมสรและคณะกรรมการภาค
เกีย่วกบักจิกรรมหรอืความคดิรเิริม่ของสโมสรรว่ม 

มคีวามคุน้เคยกบัทรพัยากรการประชาสมัพนัธข์องโรตาร ี

รายงานกจิกรรมและความกา้วหน้าของคณะกรรมการแก่นายกสโมสร 
คณะกรรมการบรหิารสโมสร และสมาชกิสโมสร 

 

กาํหนดวา่สโมสรตอ้งการใหค้ณะกรรมการทาํสิง่อืน่ใดอกีบา้ง   



EXCHANGE IDEAS:  www.rotary.org/myrotary

มีส่วนร่วมกับ
สมาชิกอื�นๆ:

กลุ่มสนทนาออนไลน์
(Online Discussion 

Groups)

ยกระดับโครงการ
บำเพ็ญประโยชน์:

กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน
(Rotarian Action 

Groups)มีเพื�อนใหม่ๆ:
กลุ่มมิตรภาพโรตารี
(Rotary Fellowships)

สร้างสันติภาพ
และเสริมสร้าง

สัมพันธภาพที�เข้มแข็ง:
คณะกรรมการ
อินเตอร์คันทรี
(Intercountry 
Committees)

แบ่งปันความชำนาญ
ด้านวิชาชีพ:

ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ
(Vocational Training 

Team)

ให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่นระหว่างประเทศ:

การแลกเปลี�ยน
มิตรภาพโรตารี 

(Rotary Friendship 
Exchange)

เฉลิมฉลองการเป็น
เพื�อนผู้ร่วมโครงการ:

สโมสรคู่มิตร
(Twin Clubs)

เชื�อมโยงกับกลุ่ม
เชื�อมโยง
ด้วยตนเอง

เชื�อมโยง
ออนไลน์

ร่วมมือกันในโครงการ
บำเพ็ญประโยชน์:
Rotary Ideas

แบ่งปันความสำเร็จของ
การบำเพ็ญประโยชน์:

Rotary Showcase

พบปะกับผู้ร่วม
โครงการที�มุ่งหวัง:
Project Fairs

มา
เชื�อมโยงกัน!
สร้างประสบการณ์ในความเป็น

นานาชาติอย่างแท้จริงของโรตารี

ด้วยโอกาสในการเป็นเครือข่าย
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บทนํา 

ขอแสดงความยนิดทีีท่า่นไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการ คูม่อืเลม่น้ีจะชว่ยทา่นในการกาํหนด
เป้าหมายและเขา้ใจหน้าทีร่บัผดิชอบในการประชาสมัพนัธส์โมสรและองคก์รโรตาร ี ทัง้ประกอบไปดว้ย
นโยบายและวธิปีฏบิตัติ่างๆ ทีทุ่กสโมสรควรจะดาํเนินการ รวมทัง้ความคดิเหน็ต่างๆ ทีอ่าจจะเป็น
ประโยชน์ 

คาํอธบิายรายละเอยีดของงานในหน้า 1 สรปุหน้าทีร่บัผดิชอบของทา่น  ทา่นจะเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ใน 
การอบรมภาคประจาํปีซึง่ทา่นจะไดส้านสมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าภาคและสโมสร
อื่นๆ ทบทวนคาํถามเพือ่การอภปิรายทีห่น้า 16-17 ก่อนการประชุม 

คาํถาม? 
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องทา่น ตดิต่อกบัผูนํ้าอื่นๆ ทีท่า่นทาํงานดว้ย เชน่ ผูช้ว่ยผูว้า่
การภาคหรอือดตีประธานคณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์ ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค (Club 
and District Support representative) พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืเช่นกนั มกีารสนบัสนุนในภาษาต่างๆ 8 
ภาษาที ่Rotary.org และมพีนกังานทีส่าํนกังานใหญ่และสาํนกังานระหวา่งประเทศอกีดว้ย 

สง่คาํถามเกีย่วกบัคูม่อืเลม่น้ีหรอืเอกสารการอบรมของโรตารไีปที ่learn@rotary.org

แบง่ปนับทที ่1 กบั
กรรมการของท่าน 
เพือ่ใหต้ระหนกัถงึ
หน้าทีร่บัผดิชอบ 



เป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ

ขอรับได้ฟรีที�
shop.rotary.org

รออะไรอยู่หรือ? 

แนวทางสู่การเป็นสโมสรที�ตื�นตัวอยู่เสมอ
ประกอบด้วย
•
•
•

เรื�องราวความสำเร็จของสโมสรจากภูมิภาคของท่าน
แนวความคิดที�ควรจะลองทำ
ทรพัยากรสาํหรบัสโมสรที� My Rotary
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บทท่ี 1  
 

บทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบของ
คณะกรรมการ  

 
บทบาทของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คือ การพัฒนาและดําเนินแผนงานเพื่อบอกเล่าแก่
สาธารณชนเกีย่วกบัโรตาร ีและสง่เสรมิโครงการและกจิกรรมของสโมสร  การประชาสมัพนัธท์ีเ่ขม้แขง็
จะทําให้มัน่ใจได้ว่าชุมชนทัว่โลกรู้ว่าโรตารเีป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ซึ่งสนองตอบความต้องการอย่าง
แท้จรงิ  เมื่อสโมสรโรตารมีภีาพลกัษณ์สาธารณะที่ดี สมาชิกปจัจุบนัก็จะได้รบัแรงจูงใจให้มคีวาม
กระตอืรอืลน้  และสมาชกิมุง่หวงักจ็ะอยากเขา้มารว่มกบัสโมสร 
 
หากโรตารหีรอืสโมสรถกูเผยแพรใ่นทางลบในชุมชน คณะกรรมการควรจะประชุมกนัเพือ่หารอืวา่
จะรบัมอืกบัประเดน็ดงักลา่วอยา่งไร ควรแกไ้ขความเขา้ใจผดิๆ ดว้ยความพยายามในการ
ประชาสมัพนัธท์ีส่ ือ่โดยตรงถงึตวับุคคล ตดิต่อขอรายละเอยีดเพิม่เตมิจากพนกังานฝา่ย
ประชาสมัพนัธข์องโรตาร ี 

 

การส่งเสริมสโมสรโรตารีของท่าน 
หน้าที่รบัผิดชอบหลกัของคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ คือ การสร้างความตระหนักในชุมชนถึง
โครงการบําเพญ็ประโยชน์และกิจกรรมของสโมสร จงึเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของสโมสรในชุมชน 
ทา่นจะทาํอยา่งไรใหส้โมสรตดิต่อเชื่อมโยงกบัศษิยเ์ก่า?  
 
สิง่ทีท่า่นสามารถทาํไดม้ดีงัน้ี 
 อุปถมัภโ์ครงการและงานกจิกรรมพเิศษ เชน่ การวิง่มาราธอน งานรไีซเคลิต่างๆ หรอืการหาทุน 
จดัแสดงนิทรรศการในชุมชน 
 เชญิสมาชกิชุมชนเขา้รว่มในโครงการและงานกจิกรรมต่างๆ ของสโมสร 
สง่เสรมิใหส้มาชกิตดิเขม็โรตาร ี
ตอ้งมัน่ใจว่าเวบ็ไซต์และเพจสื่อทางสงัคมมกีารปรบัใหเ้ป็นปจัจุบนับ่อยๆ และแสดงถงึกจิกรรมของ
สโมสร 

 โพสต์ข่าวสารโรตารทีี่เกี่ยวกบัชุมชนบนเวบ็ไซต์และเพจสื่อทางสงัคมของสโมสร และปฏทินิของ
ชุมชน 

 

ดคูาํแนะนําเอกลกัษณ์
ของเสยีงและภาพ 
(Voice and Visual 
Identity Guidelines) 
ซึง่เป็นปจัจุบนัไดท้ี ่
Brand Center ของ 
โรตาร ี
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พดูคุยกบัคณะกรรมการเกีย่วกบัวธิกีารอื่นๆ ทีจ่ะสง่เสรมิสโมสร และจดัทาํแผนเพือ่
ดาํเนินการ ทาํงานรว่มกบัประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรเพือ่กาํหนดวา่
คณะกรรมการใดจะรบัผดิชอบเกีย่วกบัจดหมายขา่ว เวบ็ไซต ์บญัชสีือ่ทางสงัคม การสือ่สาร
การตลาด และการสือ่สารถงึสมาชกิและผูท้ีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิ 
 
กรรมการของท่านควรจะมวีชิาชพีในสาขาการประชาสมัพนัธ ์มกีารตดิต่อเชื่อมโยงมากมาย
กบัชุมชนหรอืเป็นผูรู้เ้กีย่วกบัอนิเตอรเ์น็ต หากไมม่ปีระสบการณ์ตามอุดมคต ิคาํแนะนํา
ต่อไปน้ีจะชว่ยได ้
พจิารณาผูร้บัขา่วสารและจดัทาํขอ้ความใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัขา่ว 
สรา้งความสมัพนัธก์บัสือ่ในชุมชน เชญิมารว่มในงานกจิกรรมหรอืโครงการ พวกเขาอาจจะ
นําเสนอขา่วให ้

สง่ขา่วสารผา่นสือ่หลายๆ ประเภท (โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์บลอ็ก สือ่ทางสงัคม ป้ายขนาด
ใหญ่ โฆษณาในนิตยสาร โฆษณาทางวทิย)ุ 

 ใชเ้อกสารการใหข้า่วเพือ่ประชาสมัพนัธง์านหรอืเรือ่งราวต่างๆ  
สง่เสรมิใหส้โมสรเป็นเจา้ภาพงานกจิกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละปีเพือ่ทีชุ่มชนจะได้
เชื่อมโยงสมัพนัธก์บัสโมสรดว้ยงานนัน้ 

จดัทาํแผน่พบัของสโมสรใหเ้หมาะกบัความตอ้งการโดยใชแ้มแ่บบ (template) ที ่Brand 
Center  

 
สง่อเีมลเอกสารการใหข้า่วในรปูแบบของขอ้ความแทนทีจ่ะเป็นเอกสารแนบ ระบุวา่การ
ใหข้า่วเป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไรเป็นหวัขอ้เรือ่ง ใชเ้วลาในการหาผูต้ดิต่อและสง่อเีมลไปยงัผู้
ทีเ่หมาะสมโดยตรง 

 

สมาชิกภาพและภาพลกัษณ์สาธารณะ 
ยิง่สโมสรดูดมีากขึน้เท่าใดในชุมชน ท่านกจ็ะดงึดูดความสนใจของผูค้นใหม้าเป็นสมาชกิได้
มากขึน้เทา่นัน้ 
 

การสง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ ี 
ทํางานร่วมกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพเพื่อพจิารณาว่ากลุ่มวชิาชพีหรอืกลุ่มประชากรที่มี
อายุเท่าใดที่ควรจะมุ่งเป้าหมายและมอีะไรบ้างที่จะดงึดูดความสนใจได ้แลว้จงึกําหนดสื่อที่
น่าจะไปถงึพวกเขาไดม้ากทีส่ดุ พจิารณาถงึการทาํงานรว่มกนัในการหาสมาชกิใหม ่
 
เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของสมาชิกใหม่ คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ควรพจิารณาดงั 
ต่อไปน้ี 
ขอใหส้ถานีวทิยแุละโทรทศัน์ในทอ้งถิน่ประกาศขา่วการบรกิารสาธารณะของโรตาร ี
สง่เสรมิโอกาสในการเป็นเครอืขา่ย กจิกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และประโยชน์อื่นๆ ในการเขา้
รว่มกบัโรตาร ี

ตพีมิพก์จิกรรมและการบําเพญ็ประโยชน์ทีเ่น้นการปฏบิตับินเวบ็ไซตข์องเมอืงหรอืจงัหวดั
หรอืในหนงัสอืพมิพ ์และเชญิสมาชกิในชุมชนมารว่มงาน 

ดตูวัอยา่งและดาวน์
โหลดเอกสารทีพ่รอ้มจะ
มอบใหส้ือ่ไดท้ี ่Rotary 
Images และ Rotary 
Videos  
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จดัสว่นหน่ึงบนเวบ็ไซตข์องสโมสรสาํหรบัสาธารณชนและสง่เสรมิองคก์รชุมชนใหเ้ชื่อมโยง
กบัเวบ็ของสโมสร 

 

ปรบัปรุงกจิกรรมของสโมสรใหเ้ป็นทีส่นใจของสือ่  
ชุมชนจะสนใจในกจิกรรมและงานต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชน ควรเชญินกัขา่วจากสือ่ใน
ทอ้งถิน่มารว่มงานกจิกรรมพเิศษของสโมสร  ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารจดัการ
สโมสรเพือ่ทาํใหก้ารประชุมสโมสรน่าสนใจและมคีา่ควรแก่การเป็นขา่ว และทาํงานรว่มกบั
คณะกรรมการโครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่สโมสรดาํเนินโครงการทีจ่ะเป็นที่
สนใจของสือ่ เช่น 
 โครงการทีส่นองตอบความตอ้งการของชุมชน หรอืสอดคลอ้งกบัแนวโน้มของกระแสขา่วให้
มากขึน้ 

 โครงการบรกิารระหวา่งประเทศทีส่นบัสนุนโดยสโมสรหรอือาสาสมคัรจากสโมสรของทา่น 
 โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเยาวชนในทอ้งถิน่หรอืสมาชกิของชุมชนทีม่ชีื่อเสยีง 
ผูบ้รรยายทีน่่าสนใจและมชีื่อเสยีงในการประชุมสโมสร 
การนําเสนอประสบการณ์ในประเทศอื่นๆ ของผูท้ีเ่คยรว่มโปรแกรมและศษิยเ์ก่าของโรตาร ี
กจิกรรมของอนิเทอรแ์รคทแ์ละโรทาแรคท ์
กจิกรรมทีม่รีปูภาพประกอบทีใ่หพ้ลงั 
 โครงการและกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นของใหมห่รอืมเีอกลกัษณ์ 
 

ขอใหส้มาชกิสโมสรชว่ย 
ฐานสมาชกิภาพของทา่นเป็นทรพัยากรทีม่คีา่สาํหรบัคณะกรรมการ ทาํใหส้มาชกิและอดตีผู้
รว่มโปรแกรมมสีว่นรว่มในการทาํงานเกีย่วกบัภาพลกัษณ์สาธารณะ โดยใหพ้วกเขาเป็นผู้
กระจายขา่วเกีย่วกบักจิกรรมและโครงการของสโมสรและเกีย่วกบัองคก์รโรตาร ีทาํใหม้ ัน่ใจ
วา่สมาชกิทุกคนของสโมสรมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรตารแีละโปรแกรมต่างๆ สนบัสนุนใหพ้วกเขา
สง่เสรมิพนัธะกจิและคุณคา่หลกัของโรตารแีก่ผูต้ดิต่อในเรือ่งสว่นตวั ในทางธุรกจิและวชิาชพี  
 

สง่เสรมิสโมสรของทา่นในบรบิทเกีย่วกบัคุณคา่ของโรตาร ี
ตวัอยา่งเชน่ บอกกลา่ววา่สโมสรของทา่นทาํอะไรบา้ง แลว้จงึอธบิายวา่เหตุใดจงึทาํใหเ้กดิผล
กระทบมากขึน้ ถอ้ยแถลงต่อไปน้ีสามารถชว่ยได ้
 โดยการมมีติรภาพ เราจงึสรา้งความสมัพนัธอ์นัยาวนานซึง่สง่เสรมิความเขา้ใจทัว่โลกอนั
ยิง่ใหญ่ 

ดว้ยการมคีุณธรรม เราจงึยกยอ่งพนัธะสญัญาและสนบัสนุนมาตรฐานจรยิธรรม  
ความหลากหลายทาํใหเ้ราสามารถเชื่อมโยงมมุมองทีแ่ตกต่างและเขา้ถงึปญัหาไดจ้าก
หลายแงม่มุ 

 เราใชค้วามชาํนาญดา้นอาชพี การบาํเพญ็ประโยชน์ และความเป็นผูนํ้าเพือ่แกไ้ขปญัหา
บางอยา่งทีท่า้ทายยิง่ในระดบัโลก 

 

เรยีนรูว้ธิกีารนํา
คุณคา่ของโรตาร ี
สูก่ารปฏบิตัโิดย
การลงทะเบยีน 
คอรส์ออนไลน์
เกีย่วกบัแผน 
กลยทุธข์องโรตาร ี
ที ่Learning Cen-
ter (บนเวบ็ไซต ์
Rotary.org) 
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ประเดน็สาํคญัสาํหรบัการพดูคยุเร่ืองเก่ียวกบัโรตารี 
วธิกีารทีท่่านกล่าวถงึโรตารแีละสโมสรของท่านจะเป็นการสรา้งการรบัรูแ้ก่สาธารณชนว่าเรา
คอืใคร และเราทาํอะไร  
 
ในสถานการณ์ทีต่อ้งกล่าวสนุทรพจน์ซึง่เป็นทางการมากขึน้และใชเ้วลามากขึน้ ลองพจิารณา
คาํแนะนําต่อไปน้ี 
จดัทาํสาร (message) ใหเ้หมาะกบัผูร้บัสาร 
 เตรยีมรา่งหวัขอ้เรือ่งทีท่า่นตอ้งการพดู 
 ฝึกพดูและจบัเวลาด ู
 
ท่านสามารถใช้สารสําคญัของโรตารดีงัต่อไปน้ีในเอกสารประชาสมัพนัธ์และสุนทรพจน์ที่
แสดงต่อสาธารณชน 
 
โรตารีทาํให้เกิดเครือข่ายผู้นําท่ีเป็นอาสาสมคัรทัว่โลกซ่ึงอทิุศตนเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ี 
ท้าทายมนุษยชาติทัว่โลกอย่างย่ิง  
  โรตารใีชค้วามเขม้แขง็และประสบการณ์ของผูนํ้าวชิาชพีและผูนํ้าชุมชน 1.2 ลา้นคนจาก
เกอืบทุกประเทศ เพือ่ชว่ยเหลอืครอบครวัทีม่คีวามขาดแคลน  

  จากการเกบ็รกัษาอาหารในทอ้งถิน่ไปจนถงึการจดัหาน้ําสะอาดและการปรบัปรงุสขุภาพ
ของมารดา สโมสรโรตารรีวมพลงัในการทาํโครงการทีย่ ัง่ยนืซึง่มผีลกระทบทีแ่ทจ้รงิทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

  โรตารมีแีนวนโยบายสาํหรบัชายและหญงิทีป่ระสบความสาํเรจ็ในทุกเชือ้ชาต ิความเชื่อ 
และวฒันธรรม เพือ่ทาํใหโ้ลกน้ีน่าอยูย่ ิง่ขึน้จากการบาํเพญ็ประโยชน์ของอาสาสมคัร   

 
เป้าหมายด้านมนุษยชาติท่ีมีความสาํคญัสงูสดุของโรตารี คือ การขจดัโปลิโอทัว่โลก  
 โรตารแีละพนัธมติรใกลจ้ะขจดัโปลโิอใหห้มดไปโดยบรรลุผลสาํเรจ็ในการลดผูป้ว่ยดว้ยโรค
โปลโิอลงได ้99% ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1988 โปลโิอจะเป็นโรคทีส่องรองจากฝีดาษทีถ่กูขจดัให้
หมดไปในประวตัศิาสตรเ์ชือ้โรครา้ยของมนุษย ์ 

บทบาทสาํคญัของโรตารคีอืการหาทุน การสนบัสนุนและการขบัเคลื่อนอาสาสมคัร 
สมาชกิโรตารไีดบ้รจิาคเงนิมากกวา่ 1.2 พนัลา้นเหรยีญและชัว่โมงการทาํงานของ
อาสาสมคัรนบัไมถ่ว้นเพื่อปกป้องเดก็ๆ กวา่ 2.5 พนัลา้นคนใน 122 ประเทศจากโรค
โปลโิอ 

 โรตารทีาํงานเพื่อหาทุนอกี 35 ลา้นเหรยีญในแต่ละปีจนถงึปี 2018 เพือ่การขจดัโรคโปลโิอ 
และจะไดร้บัการสมทบ 2 ต่อ 1 จากมลูนิธบิลิลแ์อนดเ์มอรล์นิดาเกทส ์ 

 
โรตารีขยายผลกระทบได้สงูสดุจากการมีเพ่ือนร่วมโครงการใหม่ๆ  

  แนวทางการมุง่สูเ่ป้าหมายในรปูแบบธุรกจิของโรตาร ีเน้นความสาํคญัถงึความตอ้งการใน
การมสีว่นรว่มของชุมชน เป้าหมายทีว่ดัได ้และการทาํใหเ้กดิผลกระทบรวมทัง้ความยัง่ยนื
สงูสดุ  

หลกีเลีย่งการใช ้
คาํเฉพาะหรอืคาํ 
ทีเ่ขา้ใจยาก (เชน่ 
ผูว้า่การภาค  
ภาค การประชุม
ทดแทน)  
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 โรตารจีดัรวบรวมทรพัยากรต่างๆ จากการเป็นหุน้สว่นรว่มกบัองคก์รดา้นมนุษยชาตชิัน้นําอื่นๆ เพือ่
การต่อสูก้บัโรครา้ยและการไมรู่ห้นงัสอือยา่งมปีระสทิธภิาพ การปรบัปรงุสขุภาพของแมแ่ละเดก็ 
การปรบัปรงุการเขา้ถงึน้ําสะอาด และการลดความยากจนรวมทัง้ขอ้ขดัแยง้ทัว่โลก  

 
โรตารีสร้างสนัติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศผา่นการศึกษาและการบาํเพญ็ประโยชน์
เพ่ือเพ่ือนมนุษยร์วมทัง้โดยการสานสมัพนัธก์บัผูนํ้าหนุ่มสาว  
ผูส้าํเรจ็การศกึษามากกวา่ 600 คนในโปรแกรมของศนูยส์นัตภิาพโรตาร ีทาํงานอยูใ่นตาํแหน่งทีเ่ป็น
ผูต้ดัสนิใจทีส่าํคญัในรฐับาล บรษิทั และองคก์รต่างๆ ทัว่โลก  

 โครงการเพือ่เพื่อนมนุษยข์องโรตารชีว่ยป้องกนัสาเหตุทีเ่ป็นรากฐานของขอ้ขดัแยง้ เชน่ ความ
ยากจน การไมรู่ห้นงัสอื และการขาดแคลนน้ําสะอาด  

การแลกเปลีย่นเยาวชนของโรตารสีง่เสรมิไมตรจีติระหวา่งประเทศ โดยการจดัใหน้กัเรยีนมธัยม
ปลาย 8,500 คน ไดไ้ปอาศยัและศกึษาในประเทศต่างๆ กวา่ 100 ประเทศในแต่ละปี  

องคก์รบาํเพญ็ประโยชน์สาํหรบัผูนํ้าหนุ่มสาว 2 องคก์รของโรตาร ีคอื อนิเทอรแ์รคทแ์ละโรทาแรคท ์
สง่เสรมิการบาํเพญ็ประโยชน์ของอาสาสมคัร ความเป็นผูนํ้าและการพฒันาวชิาชพี  

  



•

•

ลงทะเบียนเรียนคอร์สต่างๆ
ค้นหาทรัพยากร

• เชื�อมโยงกับชุมชนออนไลน์
•

•

พูดคุยกับผู้ลงทะเบียนอื�นๆ และผู้ดำเนินรายการของคอร์ส

สร้างประวัติผู้ใช้และติดตามความก้าวหน้าของตนเอง

เรียนรู้วิธีการบอกเล่าเรื �องราวโรตารีของท่าน, กาํหนดเป้าหมายที � Rotary Club
Central, สมคัรขอรบัทนุสนับสนุน และอื �นๆ อีกมาก

เยี�ยมชมศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ที� www.rotary.org/myrotary เพื�อเรียนรู้ให้
มากขึ�น

 

เรียนรู้
ได้ในทุกที�
กบัศูนย์  
การเรียนรู้
ของโรตารี
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บทท่ี 2  
 

ประธานคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์
ของสโมสร 

 
ทา่นเป็นประธานคณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์จะเป็นอยา่งไรต่อไป?  ทา่นควรจะพบกบัประธาน
คณะกรรมการทีก่าํลงัจะพน้ตาํแหน่ง ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยทุธข์องสโมสร และเริม่คดิวา่ควรจะ
มใีครเป็นกรรมการอกีบา้ง ทา่นควรเริม่ตน้วางแผนวา่จะดาํเนินงานอยา่งไร นอกเหนือจากการตอ้งเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งของคณะกรรมการของทา่นเองแลว้ ทา่นจะตอ้งบรหิารกรรมการอกีดว้ย  
 

คณะกรรมการของท่าน   
ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงทาํหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้า่
กรรมการในปจัจุบนับางคนอาจจะทาํงานต่อเน่ืองมาถงึปีของท่าน หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการใน
ตาํแหน่งทีว่า่งลง ควรทาํงานรว่มกบันายกรบัเลอืกเพือ่หาผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
มอีาชพีสือ่ 
การพดู การเขยีน และการถ่ายภาพ 
สือ่ทางสงัคม 
การพฒันาเวบ็ไซต ์
ผลงานในชุมชนทีป่ระจกัษ์ได ้
การประชาสมัพนัธ ์การตลาด หรอืภาพลกัษณ์สาธารณะ 
 
ในฐานะประธาน ทา่นจะตอ้งมอบหมายงาน จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจวา่จะใชค้วามชาํนาญและความ
สนใจของกรรมการอยา่งไร ทา่นสามารถเตรยีมกรรมการโดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการทีก่าํลงัดาํเนินอยูแ่ละเป้าหมาย 
จบัคูก่รรมการใหมก่บักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่ 
สง่เสรมิการสือ่สารของผูท้ีท่าํงานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ  
แจง้รายการกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค 
แบง่ปนัทรพัยากรต่างๆ  
 
รว่มมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อสโมสรมากทีส่ดุ ควรมกีารพดูคุย
กนัอยา่งต่อเน่ืองในการประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสร  
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การกาํหนดเป้าหมาย 
ในฐานะประธาน ทา่นตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่คณะกรรมการไดก้าํหนดเป้าหมายและทาํงานบรรลุเป้าหมาย
ประจาํปีซึง่สนบัสนุนแผนกลยทุธข์องสโมสร ทา่นจะกาํหนดเป้าหมายรว่มกบันายกรบัเลอืกและผูนํ้า
สโมสรรบัเลอืกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจาํปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการ
สามารถใสข่อ้มลูเป้าหมายต่างๆ ที ่Rotary Club Central 
 

เป้าหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ตอ้งมัน่ใจวา่เป้าหมายประจาํปีแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร  
เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงัน้ี คอื มสีว่นรว่ม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความสาํเรจ็ได ้และมี
กาํหนดเวลาชดัเจน ตวัอยา่งเชน่ สโมสรของเราจะสรา้งเพจบนเฟซบุ๊คทีนํ่าเสนอต่อภายนอกและเพิม่
จาํนวน “like” ใหไ้ดม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมาถงึ 50 เปอรเ์ซนต ์
 

แผนปฏบิตักิาร  
ทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการของทา่นเพือ่สรา้งแผนปฏบิตักิารหรอืเป้าหมายยอ่ยหลายเป้าหมาย  
หรอืขัน้ตอนทีจ่าํเป็นในการบรรลุแต่ละเป้าหมาย ควรดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอนดงัน้ี 
กาํหนดเวลาสิน้สดุ 
กาํหนดวา่ใครจะรบัผดิชอบดาํเนินการ 
ตดัสนิใจวา่จะวดัความกา้วหน้าและความสาํเรจ็อยา่งไร 
พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ละหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด ้
ประเมนิความกา้วหน้าอยา่งสมํ่าเสมอและปรบัเปลีย่นเป้าหมายตามความจาํเป็น   
 

การใหแ้รงจงูใจ 
หน้าทีร่บัผดิชอบสว่นหน่ึงในฐานะประธาน คอื ทาํใหก้รรมการของทา่นมแีรงจงูใจอยา่งต่อเน่ือง จงจาํ
ไวว้า่กรรมการของทา่นเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 
ความมัน่ใจวา่เป้าหมายจะเป็นประโยชน์ 
ความเชื่อทีว่า่เป้าหมายจะบรรลุผลและประสบความสาํเรจ็ได ้
 โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืขา่ย 
 งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามชาํนาญของกรรมการแต่ละคน 
ทาํใหม้ ัน่ใจวา่กรรมการมคีวามพอใจในงานของคณะกรรมการ 
 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ทาํงานรว่มกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระเพือ่
กาํหนดวา่คณะกรรมการของท่านตอ้งการเงนิทุนอะไรบา้ง และการเงนินัน้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณ
ของสโมสร กจิกรรมการหาทุนทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ตอ้งรวมอยูใ่นงบประมาณดว้ย 
 
ดแูลเงนิทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานการณ์
การเงนิงบประมาณของคณะกรรมการตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอยา่งสมํ่าเสมอ
จะชว่ยใหส้ามารถลงมอืปฏบิตักิารไดท้นัทเีมือ่มปีญัหาเกดิขึน้  
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บทท่ี 3  
 

ทรพัยากร 

การสนับสนุนจากสโมสร ภาค และสาํนักเลขาธิการ 
ผูว้า่การภาค – สามารถใหค้าํแนะนําเกีย่วกบักลยทุธท์ีจ่ะทาํใหส้โมสรของทา่นมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค – ไปเยีย่มสโมสรทุก 3 เดอืนเป็นอยา่งน้อยและพรอ้มจะตอบคาํถามหรอืให้
คาํแนะนํา 

ประธานคณะกรรมการของสโมสรอื่นๆ ในภาคของทา่น – ทาํหน้าทีเ่ป็นทรพัยากรเกีย่วกบัความ
คดิเหน็ใหม่ๆ  และเป็นเพื่อนผูร้ว่มบาํเพญ็ประโยชน์ทีค่าดหวงัในงานความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ของสโมสร 

อดตีประธานคณะกรรมการและอดตีผูนํ้าสโมสร – ใหค้าํแนะนําเมือ่ทา่นวางแผนงานประจาํปี 
ผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ี(RPIC) – เป็นทรพัยากรทีส่าํคญัในเรือ่งของการ
ประชาสมัพนัธ ์หนงัสอืพมิพ ์หรอืการสือ่สาร  

ผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาค – พนกังานทีส่าํนกังานใหญ่ของโรตารหีรอืสาํนกังานระหวา่ง
ประเทศทีจ่ะชว่ยตอบคาํถามเกีย่วกบัการบรหิารงาน และสง่คาํถามต่างๆ ไปยงัพนกังานของโรตารทีี่
เหมาะสม 

ศนูยส์นบัสนุนโรตาร ี(Rotary Support Center) – ทมีงานทีจ่ะตอบคาํถามต่างๆ สามารถตดิต่อไดท้ี ่
contact.center@rotary.org หรอืโทร.ฟร ี(ภายในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา) ที ่866-9-ROTARY 
(866-976-8279) โรแทเรยีนนอกอเมรกิาเหนือควรจะตดิต่อกบัสาํนกังานระหวา่งประเทศของตน  

 

เอกสารเก่ียวกบันโยบายและการอ้างอิง  
คู่มอืการปฏบิตังิาน (Manual of Procedure) – นโยบายและวธิกีารปฏบิตัขิองโรตารสีากลและมลูนิธิ
โรตารทีี่กําหนดโดยมติของสภานิติบญัญตั ิคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล และคณะกรรมการ
มลูนิธโิรตาร ีจดัทาํทุกๆ สามปีหลงัจากการประชุมสภานิตบิญัญตัขิองโรตาร ีมเีอกสารธรรมนูญของ
โรตารสีากลอยูด่ว้ย 

ประมวลนโยบายของโรตารแีละประมวลนโยบายของมลูนิธโิรตาร ี 
ขอ้บงัคบัเสนอแนะของสโมสรโรตาร ี 
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ี 
 

ตวัอยา่งใบแจง้หน้ี 
สโมสร 
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ทรพัยากรออนไลน์  
Rotary.org – เวบ็ไซต์ของโรตารทีี่ให้ขอ้มูลข่าวสาร ทรพัยากรและเครื่องมอืต่างๆ แก่ผู้นําสโมสร
ตามทีต่อ้งการเพื่อการสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ของสโมสร ไปที ่My Rotary เพื่อเขา้ถงึทรพัยากรใน
ระดบัสโมสรเพื่อการพฒันาสมาชกิภาพ สรา้งสรรค์เอกสารเพื่อการประชาสมัพนัธ์ การดําเนินงาน
ของสโมสร การหาทุน และอื่นๆ 

 
Learning & Reference (การเรยีนรูแ้ละการอา้งองิ)  
Learning Center (ศนูยก์ารเรยีนรู)้ – ลงทะเบยีนเรยีนคอรส์ต่างๆ เพือ่พฒันาความชาํนาญและ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัโรตารใีหม้ากขึน้ 

ทาํเนียบทางการ (Official Directory) – ขอ้มลูการตดิต่อกบัเจา้หน้าทีข่องโรตารสีากลและมลูนิธิ
คณะกรรมการต่างๆ กลุม่ทรพัยากรและพนกังานของสาํนกังานเลขาธกิาร รายชื่อของภาคและผูว้า่
การภาคทัว่โลก รายชื่อสโมสรในภาคเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรรวมทัง้ขอ้มลูการตดิต่อ จดัทาํใหมทุ่กปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manage (การจดัการ) 
Shop.rotary.org – รา้นคา้ออนไลน์ของโรตารเีพือ่การสัง่ซือ้สิง่พมิพ ์ดวีดี ีแบบฟอรม์และวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 

Club Administration – จดัการรายชื่อสมาชกิ เจา้หน้าที ่ขอ้มลูของสโมสรและอื่นๆ 
Brand Center – ทรพัยากรออนไลน์ทีม่โีลโกโ้รตารทีางการ แมแ่บบ (template) ของแผน่พบั  
แนวทางการใชส้ญัญลกัษณ์และอื่นๆ  

 

การส่ือสารและส่ิงพิมพต่์างๆ   
สานสมัพนัธเ์พือ่สิง่ดดี ี(Connect for Good) – เอกสารทีม่สีสีนัสวยงาม 8 หน้าซึง่เป็นคาํแนะนําเกีย่ว 
กบัวธิกีารมสีว่นรว่มและเชื่อมโยงกนักบัโรตาร ีใหข้อ้มลูปจัจุบนัของโรตารสีาํหรบัโรแทเรยีนทุกคน 

 นิตยสารโรตาร ี- เดอะโรแทเรยีน (The Rotarian) – นิตยสารทางการรายเดอืนของโรตาร ีรวมทัง้
นิตยสารภมูภิาคของโรตารอีกี 30 ฉบบัใน 24 ภาษา 

คู่มอืคําแนะนําเอกลกัษณ์ของเสยีงและภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) – คําแนะนํา
สําหรบังานออกแบบสิง่พิมพ์ในทุกระดบัขององค์กรโรตารแีละเพื่อการใช้ตราสญัลกัษณ์โรตารีที่
ถกูตอ้ง 

 โรตารคีอือะไร? (What’s Rotary?) – แผ่นพบัขนาดพกพาซึง่นิยมแจกใหผู้ท้ีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิ ใชต้อบ
คาํถามทีถ่ามกนับอ่ยๆ เกีย่วกบัโรตาร ีหน่ึงแพคม ี50 ใบ  
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 เป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยูเ่สมอ : แผนผูนํ้าสโมสรของทา่น (Be a Vibrant Club: You Club Leadership 
Plan) – สิง่พมิพท์ีท่าํใหเ้หมาะกบัแต่ละภมูภิาค พรอ้มตวัอยา่งวธิกีารทีจ่ะเปลีย่นจากสโมสร
ธรรมดาๆ เป็นสโมสรทีต่ื่นตวัอยูเ่สมอ 

Rotary Leader – จดหมายขา่วรายสองเดอืนสาํหรบัผูนํ้าสโมสรโรตารแีละภาค 
แนวทางการวางแผนกลยุทธ ์(Strategic Planning Guide) – คําแนะนําสัน้ๆ และเอกสารปฏบิตังิาน
ทีจ่ะชว่ยสโมสรในการสรา้งวสิยัทศัน์ทีส่นบัสนุนเป้าหมายระยะยาวและประจาํปี 
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คาํถามเพือ่การอภปิรายในการอบรมภาคประจาํปี  
เมือ่พจิารณาคาํถามเหลา่น้ี ควรพดูคุยกบัผูนํ้าสโมสรทีก่าํลงัจะหมดวาระและทีจ่ะมารบัหน้าทีเ่พือ่แบ่งปนัความคดิเหน็ 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการประชาสมัพนัธข์องสโมสรมอีะไรบา้ง และหน้าทีข่องทา่นในฐานะประธานมอีะไรบา้ง? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการของทา่นไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะทาํอะไรไดบ้า้งเพือ่ประชาสมัพนัธโ์รตารแีก่ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิมุง่หวงั และทา่นจะทาํงานรว่มกบัใครบา้งในชุมชนเพือ่
สง่เสรมิสโมสรของทา่น? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คาํถามเพือ่การอภปิราย     |     17 

สโมสรของทา่นจะใชว้ธิกีารใหม่ๆ  อะไรบา้งในการเผยแพรส่โมสรในปีน้ี? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ และจะสนบัสนุนพวกเขาอยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นจะทาํอยา่งไรใหศ้ษิยเ์ก่าโปรแกรมมสีว่นรว่มในงานการประชาสมัพนัธ?์ 
 
 







ROTARY CLUB CENTRAL:   www.rotary.org/clubcentral

Rotary Club Central? 

ROTARY CLUB CENTRAL

ใครบ้างที�สามารถใช ้

Rotary Club
Central ได้อย่างไร?
ไปที� www.rotary.org/clubcentral 

Rotary Club Central?

226C-TH—1015(315)
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
www.rotary.org

จะเข้าสู่

โรแทเรียนทุกคนสามารถดูเป้าหมาย

และความสำเร็จของสโมสร นายก

เลขานุการ เลขานุการบริหาร เหรัญญิก

ประธานมูลนิธิและประธานสมาชิกภาพ

คนปัจจุบันและรับเลือก สามารถเพิ�มเติม

และเปลี�ยนแปลงแก้ไขเป้าหมายและ

ความสำเร็จของสโมสรได้
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