
2020-21

TH-1219



เอกสารพื้นฐานคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรเล่มนี้ แปลจากหลกัสตูร Club 

Public Image Committee Basics ฉบบัภาษาองักฤษที ่Learning Center บนเวบ็ไซตข์อง 

โรตาร ี

ถงึแมว้่าคณะกรรมการแปลเอกสารของศูนยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและทบทวนอย่าง

ละเอยีดแลว้ โรตารสีากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ะรบัรองความสมบูรณ์ของเอกสาร

เล่มนี้ได ้หากมขีอ้ความใดไมช่ดัเจน ขอใหอ้า้งองิไปยงัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ 

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศูนยโ์รตารใีนประเทศไทย 

ธนัวาคม 2562 



สารบญั 
 

รายละเอียดงานของประธานคณะกรรมการ 

 ภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสร 1 

ทาํงานกบัคณะกรรมการของท่าน 2 

 การกําหนดเป้าหมาย 2 

  เป้าหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ 3 

  แผนปฏบิตักิาร 3 

  การใหแ้รงจงูใจ 3 

 งบประมาณ 3 

กลยทุธใ์นการส่งเสริมสโมสร 4 

 การประชาสมัพนัธ ์ 4 

 สือ่สมัพนัธ ์ 4 

 การตลาด 5 

 สือ่ทางสงัคม 5 

 งานกจิกรรม 6 

 เวบ็ไซตข์องสโมสร 6 

ภาพลกัษณ์ของสโมสร 7 

 ทาํภาพลกัษณ์ของสโมสรใหด้ขีึน้ 7 

 ขอใหส้มาชกิสโมสรช่วย 7 

ประเดน็สาํคญัในการพดูคยุเก่ียวกบัโรตารี 8 

 สารเกริน่นําทีส่าํคญั 8 

 สารสนับสนุน 8 

 เกีย่วกบัโรตาร ี- สารสาํคญั 8 

 สารสนับสนุน 8 

การใช้ตราสญัลกัษณ์โรตาร ี 10 

 แนวทางการตัง้ชื่อ 10 

 เครื่องหมายโรตารบีนสนิคา้เพือ่การหาทุน 10  

บอกเล่าเรื่องราวของโรตารี 12 

คาํถามเพื่อการอภิปรายในการอบรมภาคประจาํปี 14 



 



คณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสร   |   1 

 

บทบาทของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสร คอืสรา้งสรรคแ์ละดาํเนิน
แผนงานเพือ่บอกเล่าเรื่องราวของโรตารแีก่สาธารณชน และเพือ่เผยแพร่โครงการและกจิกรรมของสโมสร 

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

ทัว่ไป คณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะ 

เขา้ร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA) เขา้ร่วมงานสมัมนาภาพลกัษณ์สาธารณะของภาค 

ทาํงานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและ

เตรยีมคณะกรรมการ 

สรา้งแผนภาพลกัษณ์สาธารณะ แลว้จงึกําหนดและ

ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่าํเป็น 

(ตวัอย่างเช่น สือ่สมัพนัธ ์สือ่ทางสงัคม 

โฆษณา/การตลาด งานกจิกรรมพเิศษ) 

เผยแพร่กจิกรรมและโครงการในหมู่สมาชกิสโมสร 

สือ่ในทอ้งถิน่ และสมาชกิชุมชน 

ประชุมอย่างสมํ่าเสมอและวางแผนกจิกรรม

ร่วมกนั 

ใชท้รพัยากรที ่Brand Center เพือ่สง่เสรมิ

ภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ี 

กําหนดเป้าหมายของคณะกรรมการช่วยให้

บรรลุเป้าหมายของสโมสร และตดิตาม

ความกา้วหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ 

ทาํใหม้ัน่ใจว่าการสือ่สารของสโมสรเป็นไปตาม

คาํแนะนําเอกลกัษณ์เสยีงและภาพ (Voice and 

Visual Identity Guidelines) ของโรตาร ี

จดัการงบประมาณของคณะกรรมการ 

ใชเ้อกสารการรณรงคค์นพดูจรงิทาํจรงิ (People of 

Action) เพือ่เพิม่พนูความเขา้ใจต่อโรตารขีอง

สาธารณชน และก่อใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในชุมชน 

ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสร

และคณะกรรมการภาคเกีย่วกบักจิกรรมหรอื

ความคดิรเิริม่ของสโมสรร่วมหลายๆ สโมสร 

ใชส้ือ่ทางสงัคมเพือ่สรา้งความตระหนกัในโรตารี

และสโมสรของท่านในชุมชน  

รายงานขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัของคณะกรรมการ

แก่นายก คณะกรรมการบรหิาร และสมาชกิ

สโมสรทัง้หมด 

สง่เสรมิโครงการและกจิกรรมเพือ่ใหเ้ป็นทีส่นใจแก่

สือ่มากขึน้ 

บ่งชีค้วามคาดหมายของสโมสรทีม่ตี่อ

คณะกรรมการของท่าน 
 

 

 

รายละเอียดงานของ 
ประธานคณะกรรมการ

ภาพลกัษณส์าธารณะของสโมสร 
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ท่านเป็นประธานคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะ ท่านจะทําอะไรเป็นสิง่แรก? ท่านควรจะพบกบั

ประธานทีก่ําลงัจะหมดวาระ ทบทวนขอ้บงัคบัและแผนกลยุทธข์องสโมสร และหากจําเป็น ตอ้งเริม่คดิว่าควร

จะมใีครเป็นกรรมการอกีบา้ง นอกเหนือจากการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องของกลยุทธ์ภาพลกัษณ์สาธารณะ

ของสโมสรแลว้ ท่านจะตอ้งบรหิารคณะกรรมการดว้ย  

ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหน่ึงทาํหน้าทีเ่ป็นเวลา 3 ปี ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้่ากรรมการ

ในปัจจุบนับางคนอาจจะทํางานต่อเน่ืองมาถงึปีของท่าน หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการในตําแหน่งทีว่่างลง 

ควรทาํงานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่หาผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ต่อไปน้ีอย่างน้อยหน่ึงเรื่อง 

  โฆษณา 

  การตลาด 

  การประชาสมัพนัธ ์

  สือ่สมัพนัธ ์

  การพดูในทีส่าธารณะ การเขยีน หรอืการถ่ายภาพ 

  สือ่ทางสงัคม 

  การพฒันาเวบ็ไซต ์

  การวางแผนงานกจิกรรม 

ในฐานะประธาน ท่านจะตอ้งมอบหมายงาน  ดงันัน้ จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจว่าจะใชค้วามชํานาญและความ

สนใจของกรรมการอย่างไรใหด้ทีีสุ่ด ท่านสามารถเตรยีมการใหก้รรมการดงัน้ี 

  แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมและเป้าหมายของคณะกรรมการ 

  จบัคู่กรรมการใหม่กบักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า   

  สง่เสรมิการสือ่สารของผูท้ีท่ํางานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ   

  แจง้รายการกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค  

  แบ่งปันทรพัยากรต่างๆ  

ร่วมมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิผลกระทบสงูสุดทัง้สโมสร การประชุมคณะกรรมการ

บรหิารสโมสรเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีจ่ะไดพ้ดูคุยกนัอย่างต่อเน่ือง 
 

การกาํหนดเป้าหมาย 
ในบทบาทของท่าน ท่านตอ้งมัน่ใจว่าคณะกรรมการไดก้ําหนดเป้าหมายและทํางานบรรลุเป้าหมายประจําปี

ซึง่สนบัสนุนแผนกลยุทธข์องสโมสร ท่านจะกําหนดเป้าหมายร่วมกบันายกรบัเลอืกและผูนํ้าสโมสรรบัเลอืก

อื่นๆ ในการอบรมภาคประจําปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการสามารถใสเ่ป้าหมายที ่

Rotary Club Central 

ทาํงานกบั 
คณะกรรมการของท่าน 
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เป้าหมายท่ีมปีระสิทธิภาพ 

เป้าหมายประจําปีของท่านตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร  

เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงัน้ี คอื มสีว่นร่วม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความสาํเรจ็ได ้และมี

กําหนดเวลาชดัเจน (ตวัอย่างเช่น สโมสรของเราจะสรา้งเพจบนเฟซบุ๊คทีนํ่าเสนอต่อภายนอกและเพิม่

จาํนวน “like” ใหไ้ดม้ากกว่าปีทีผ่่านมาถงึรอ้ยละ 50) 
 

แผนปฏิบติัการ 

ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการของท่านเพือ่สรา้งแผนปฏบิตักิาร ซึง่กค็อืความต่อเน่ืองของขัน้ตอนเลก็ๆ ที่

จาํเป็นในการบรรลเุป้าหมายประจําปีแต่ละเป้าหมาย ทุกขัน้ตอนจะตอ้ง 

  กําหนดว่าใครจะรบัผดิชอบดาํเนินการ   

  ระบุวนัครบกําหนด 

  ตดัสนิใจว่าจะวดัความก้าวหน้าและความสาํเรจ็อย่างไร   

  พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ลว้และหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด ้

  ประเมนิความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอและปรบัเป้าหมายตามความจําเป็น   
 

การให้แรงจงูใจ 

หน้าทีร่บัผดิชอบสว่นหน่ึงในฐานะประธาน คอื ทาํใหก้รรมการของท่านมแีรงจงูใจอย่างต่อเน่ือง จงจําไวว้่า

กรรมการของท่านเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 

  ความมัน่ใจว่าเป้าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสาํเรจ็ได ้และจะเป็นประโยชน์แก่สโมสร

และชุมชน 

  โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืข่าย   

  งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามเชีย่วชาญของกรรมการแต่ละคน   

  ความพยายามทีจ่ะทาํใหง้านของคณะกรรมการมคีวามสนุกสนาน 
 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ท่านตอ้งทาํงานร่วมกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระ

เพือ่ปรกึษาหารอืเรื่องการเงนิทีค่ณะกรรมการของท่านต้องการ และขอใหร้วมการเงนินัน้เอาไวใ้น

งบประมาณของสโมสร ตอ้งพจิารณากจิกรรมการหาทุนทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ดว้ย 

ท่านตอ้งดแูลกองทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานะของ

งบประมาณตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยใหส้ามารถปฏบิตักิารได้

ทนัทเีมื่อมปัีญหาเกดิขึน้ 
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การกระจายขา่วสารเกีย่วกบัผลกระทบของโรตารทีีม่ตี่อโลกจะทาํใหท่้านสามารถช่วยสโมสรไดด้งัน้ี 

  สรา้งความตระหนกัในกจิกรรมของสโมสรและผลงานของโรตาร ี

  ดงึดดูความสนใจและทาํใหส้มาชกิมสีว่นร่วม 

  เพิม่การบรจิาคใหแ้ก่มลูนิธโิรตาร ี

  สรา้งการเป็นเพือ่นร่วมโครงการ อาสาสมคัร และการสนับสนุนสําหรบัโครงการในทอ้งถิน่ 

หน้าทีร่บัผดิชอบหลกัของคณะกรรมการคอืสรา้งความตระหนกัในชุมชนเกีย่วกบัโครงการและกจิกรรมของ

สโมสร ซึง่เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ของสโมสร อ่านคําแนะนําขา้งล่างเพือ่เป็นการเริม่ตน้ 
 

การประชาสมัพนัธ ์ 
  เชญินกัหนงัสอืพมิพจ์ากสือ่ในทอ้งถิน่มาร่วมงานกจิกรรมพเิศษของสโมสร โครงการทีด่งึดดูความ

สนใจของสือ่มกัจะ 

 ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน หรอืประจวบกบัสิง่ทีก่ําลงัเป็นทีนิ่ยมในข่าว 

 เกีย่วขอ้งกบัความพยายามระหว่างประเทศซึง่สนบัสนุนโดยสโมสรของท่านหรอืสมาชกิสโมสร 

 เกีย่วขอ้งกบัเยาวชนในทอ้งถิน่หรอืสมาชกิของชุมชนทีม่ชีื่อเสยีง 

 เน้นความสาํคญัของผูร่้วมโปรแกรมโรตารหีรอืศษิยเ์ก่าและประสบการณ์ในวฒันธรรมอื่น 

 รวมกจิกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็จากรปูภาพหรอืวดีโีอทีน่่าสนใจ 

 มอีงคป์ระกอบของนวตักรรมหรอืความเป็นเอกลกัษณ์  

  ดคูาํแนะนําต้นแบบ (Templates) และการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในการพฒันาการรณรงคก์าร

ประชาสมัพนัธไ์ดจ้ากแนวทางการประชาสมัพนัธข์องโรตาร ี(Rotary Public Relations Guide) 
 

ส่ือสมัพนัธ ์ 
  สรา้งความสมัพนัธก์บันกัขา่วในทอ้งถิน่ซึง่จะลงข่าวในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัโครงการของสโมสร คน้หาว่า

พวกเขาชอบเรื่องราวประเภทใด ตอ้งการใหต้ดิต่ออย่างไร ตอ้งการช่วงเวลาจากการรบัขา่วจนถงึ

การเผยแพร่นานเท่าใด และขอ้มลูทีต่อ้งการไดร้บั (เช่น เอกสารการใหข้า่ว เอกสารภูมหิลงั รูปถ่าย 

วดีโีอ การสมัภาษณ์) 

  เขา้ถงึสือ่เป้าหมายดว้ยเรื่องราวทีม่กีําหนดเวลาเกีย่วกบังานของสโมสรทีต่อบสนองประเดน็ของ

ชุมชน สง่อเีมลถงึนกัข่าวเป็นรายบุคคลซึง่รวมถงึ 

 ขอ้มลูทีแ่สดงถงึความสาํคญัของเรื่องราวและผลกระทบในทางบวกของโครงการ 

กลยุทธใ์นการสง่เสริมสโมสร 
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 เรื่องเฉพาะตวัทีเ่น้นผลกระทบในผลงานของท่าน เช่น ผูร้บัประโยชน์หรอืสมาชกิสโมสรทีม่ี

ความสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัประเดน็นัน้ 

 โอกาสในการสมัภาษณ์ผูนํ้าโครงการ ผูร่้วมโครงการ หรอืผูร้บัประโยชน์จากโครงการ  

 ภาพทีช่่วยบอกเล่าเรื่องราวของท่าน เช่น สมาชกิสโมสรมสีว่นร่วมอย่างกระตอืรอืรน้กบัผูอ้ยูอ่าศยัใน

ชุมชน หรอืลงมอืทํางานอาสา 

 คาํอธบิายทีส่ ัน้กระชบัเกี่ยวกบัเรื่องราวตามหวัขอ้เรื่อง 

 ขา่วแจก (หากเลอืกทีจ่ะสง่ข่าวแจก) ทีส่ง่เป็นขอ้ความในตวัอเีมลแทนการสง่เป็นเอกสารแนบไป

กบัอเีมล 

  แบ่งปันขา่วสารกบัสือ่ตามช่องทางสือ่ทางสงัคมของสโมสร   

  ร่วมกบัองคก์รทีใ่หค้วามร่วมมอืในการใหข้่าวแก่สือ่ 

  อา้งองิเอกสาร Media Crisis Management Points ที ่Brand Center (ใต ้Guidelines) เพือ่เป็น

แนวทางในการจดัการกบัสือ่ (Media Crisis) 
 

การตลาด  
  หาโอกาสทีจ่ะลงโฆษณาคนพดูจรงิทาํจรงิ (People of Action) ในหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่และบน

เวบ็ไซตข์องหนงัสอืพมิพน์ัน้ ขอใหส้ถานีวทิยุในชุมชนออกอากาศโฆษณาดงักล่าว ขอใหส้ือ่ต่างๆ 

เสนอการรณรงคใ์หห้ากไม่มคี่าใชจ่้าย 

  สอบถามหา้งรา้นในทอ้งถิน่ว่าจะสามารถปิดใบโฆษณาและโปสเตอรห์รอืทิง้แผ่นพบัเอาไวไ้ดห้รอืไม่ 

  ตดิตามกบัผูบ้รรยาย ผูท้ีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุน ผูอุ้ปถมัภใ์นอดตี และผูบ้รจิาคทีม่กีารตดิต่อกบัสโมสร

เพือ่ใหพ้วกเขาเขา้ใจวธิกีารมสีว่นร่วมในโครงการและงานกจิรรมของท่าน 

  จดัหาวสัดุอุปกรณ์ใหส้มาชกิสโมสรเพือ่การสง่เสรมิโรตารแีละสโมสรของท่าน ท่านสามารถใชต้น้แบบ 

(Template) ทีส่ามารถปรบัใหเ้หมาะสมที ่Brand Center เพือ่สรา้งสรรคแ์ผ่นพบัสมาชกิมุ่งหวงั 

  สง่เสรมิใหส้มาชกิตดิเขม็โรตารแีละพดูคุยเกี่ยวกบัองคก์รโรตาร ี
 

ส่ือทางสงัคม 
  โพสตเ์น้ือหาทีส่ะดุดสายตาและมถีอ้ยแถลงทีน่่าสนใจเกี่ยวกบักจิกรรมของสโมสร 

  แบ่งปันเรื่องราวสว่นตวัและขา่วสารเกี่ยวกบัโครงการและงานของสโมสร โดยการใชแ้ฮชแทค็ 

#PeopleofAction 

  ใชค้าํอา้งองิ รปูถ่าย และวดีโีอของผูบ้รรยาย (โดยไดร้บัอนุญาต) และเชื่อมโยงกบัเพจสือ่ทางสงัคม

ของพวกเขา 

  จดัทําเพจสือ่ทางสงัคมใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ โดยการแบ่งปันเน้ือหาจากช่องทางของโรตารสีากลหรอื

จากเพือ่นร่วมโครงการทีเ่ชื่อถอืได ้

  สง่เสรมิใหส้มาชกิแบ่งปันโพสตข์องสโมสรผ่านทางสือ่ทางสงัคมของพวกเขา 

  เพจของท่านตอ้งมขีอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั และเน้นสารสาํคญัสาํหรบัสาธารณชนทัว่ไป 
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งานกิจกรรม  
  สง่เสรมิใหส้โมสรเป็นเจา้ภาพงานกจิกรรมทีม่เีอกลกัษณ์ (Signature Event) หน่ึงงานทุกปี เพือ่

สง่เสรมิความตระหนกัในชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

  อุปถมัภง์านพเิศษต่างๆ เช่น งานวิง่มาราธอน การปัน่จกัรยาน และการหาทุนสําหรบัโครงการหรอื

โปรแกรมของโรตาร ี

  จดันิทรรศการทีพ่พิธิภณัฑ ์ศาลากลาง หรอืหอ้งสมุด 

  วางแผนงานและสง่เสรมิโอกาสการเป็นเครอืขา่ยและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่น้นประโยชน์ของการเขา้ร่วม

ในโรตาร ี
 

เวบ็ไซตข์องสโมสร  
  ใชภ้าพและวดีโีอซึง่แสดงใหเ้หน็สมาชกิสโมสรทํางานร่วมกนั มคีวามสนุกสนาน และทาํใหเ้กดิความ

เปลีย่นแปลงทีด่ภีายในชุมชน 

  อุทศิสว่นหน่ึงของเวบ็ไซตส์โมสรเพือ่สาธารณประโยชน์และสง่เสรมิองคก์รทอ้งถิน่ใหเ้ชื่อมโยงกบั

เวบ็ไซตข์องสโมสร 

  จดัใหผู้อ้ยู่อาศยัในชุมชนสนับสนุนสโมสรไดโ้ดยง่ายขึน้ โดยระบุความตอ้งการใหช้ดัเจน เช่น 

วธิกีารบรจิาค วธิเีป็นอาสาสมคัร หรอืวธิกีารเป็นสมาชกิ 

พดูคุยกบัคณะกรรมการของท่านเกี่ยวกบัแนวทางอื่นๆ ในการสง่เสรมิสโมสร และทาํงานกบัผูนํ้าสโมสร เพือ่

กําหนดว่าใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัจดหมายข่าว เวบ็ไซต ์บญัชสีือ่ทางสงัคม เอกสารการตลาด และ

การสือ่สารอื่นๆ  
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เมื่อสโมสรโรตารขีองท่านมภีาพลกัษณ์สาธารณะในทางบวก สมาชกิปัจจุบนัจะมแีรงจงูใจและกระตอืรอืรน้ 

และสมาชกิทีค่าดหวงัจะอยากเขา้ร่วม   ควรทาํงานกบัคณะกรรมการสมาชกิภาพของสโมสร เพือ่พดูคุยว่ามี

ภาพลกัษณ์ของสโมสรในเรื่องใดทีอ่าจจะยบัยัง้สมาชกิทีค่าดหวงัไม่ใหเ้ขา้ร่วมในโรตารหีรอืไม่ และสรา้ง 

กลยุทธท์ีจ่ะเอาชนะปัญหาต่างๆ เหล่านัน้ บ่งชีก้ลุ่มเป้าหมายดา้นวชิาชพีหรอืกลุ่มประชากรตามอายุ 

พจิารณาว่ามอีะไรทีจ่ะดงึดูดความสนใจของสมาชกิทีค่าดหวงัเหล่าน้ีไดบ้า้ง และกําหนดว่าสือ่ใดน่าจะเขา้ถงึ

พวกเขาไดม้ากทีสุ่ด 

ทาํภาพลกัษณ์ของสโมสรให้ดีขึ้น 
ทาํงานกบัเจา้หน้าทีส่โมสรเพือ่ตดัสนิใจว่าจะสรา้งแบรนดข์องสโมสรอย่างไร ควรพจิารณาเรื่องเหล่าน้ี  

  การสือ่สารของท่านตอ้งแสดงถงึประสบการณ์ของสโมสรอย่างถูกตอ้ง มัน่ใจว่าการประชุมสโมสร

เป็นไปตามความคาดหวงัทีก่ําหนดไว ้ ภาพลกัษณ์ของสโมสรทีต่ื่นตวัอยู่เสมอไม่อาจจะสง่เสรมิ

สมาชกิภาพได ้หากมไิดส้ะทอ้นถงึความเป็นจรงิ 

  แจง้ใหส้มาชกิทราบว่าพวกเขาเป็นผูแ้ทนของสโมสร และทุกสิง่ทีพ่วกเขาทาํจะก่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์

ของสโมสร  กจิกรรมภายนอกโรตารเีป็นโอกาสทีจ่ะไดด้งึดดูความสนใจของสมาชกิใหม่และสง่เสรมิ

วฒันธรรมของสโมสร 

  ปรบัปรุงเพจสือ่ทางสงัคม เวบ็ไซตข์องสโมสร และบลอ็กใหเ้ป็นปัจจุบนัเพือ่ใหน่้าสนใจมากขึน้ ตอ้ง

มัน่ใจว่าจะสามารถหาขอ้มลูการตดิต่อกบัท่านไดง้่าย ดาวน์โหลดกราฟฟิกและแบนเนอรไ์ดจ้าก 

Brand Center ของโรตาร ี

 

ขอให้สมาชิกสโมสรช่วย 
ฐานสมาชกิภาพของท่านเป็นทรพัยากรทีม่คี่าสําหรบัคณะกรรมการ ทําใหส้มาชกิและผูร่้วมโปรแกรมในอดตี

มสีว่นร่วมในความพยายามเกีย่วกบัภาพลกัษณ์สาธารณะโดยใหพ้วกเขาเป็นผูก้ระจายข่าวเกีย่วกบัโรตารี

และกจิกรรมของสโมสร ตอ้งมัน่ใจว่าสมาชกิทุกคนมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรตารแีละโปรแกรมของโรตาร ีและ

สง่เสรมิใหเ้ผยแพร่พนัธกจิและคุณค่าหลกัของโรตารแีก่ผูท้ีต่ดิต่อดว้ยเป็นการสว่นตวั ผูต้ดิต่อทางธุรกจิและ

วชิาชพี เสนอแนะใหพ้วกเขาเชญิสมาชกิทีค่าดหวงัมาร่วมในงานกจิรรมสโมสรและโครงการบําเพญ็

ประโยชน์เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์เกีย่วกบัสโมสรดว้ยตนเอง 

 

ภาพลกัษณข์องสโมสร 
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สารสาํคญัทีจ่ะช่วยท่านในการพฒันาประเดน็สาํคญัก่อนการใหส้มัภาษณ์กบัสือ่และเตรยีมสุนทรพจน์สาํหรบั

ผูฟั้งภายนอกมดีงัน้ี 
 

สารเกร่ินนําท่ีสาํคญั 
  ทุกวนัน้ี ในชุมชนของเราและชุมชนทัว่โลก เพือ่นบา้นใกลเ้รอืนเคยีงของเรากําลงัเผชญิกบัความ 

ทา้ทายทีย่ากลําบาก เช่น ความขดัแยง้ โรคภยัไขเ้จบ็ และการขาดแคลนน้ําสะอาด สุขอนามยั 

การศกึษา และโอกาสในเรื่องของเศรษฐกจิ 
 

สารสนับสนุน 
  โรแทเรยีนมวีสิยัทศัน์เกีย่วกบัสิง่ทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัเพือ่นบา้น โรแทเรยีนระดมกําลงัผูนํ้าอื่นๆ และ

ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ลงมอืปฏบิตัแิละทาํจนสําเรจ็ 
 

เก่ียวกบัโรตารี – สารสาํคญั 
  โรแทเรยีนคอื คนพดูจรงิทาํจรงิ (People of Action) ซึ่งถูกขบัเคลื่อนโดยความปรารถนาทีจ่ะสรา้งโอกาส 

ทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ และคน้หาแนวทางแกไ้ขเรื่องทา้ทายทีย่ากยิง่ซึง่มผีลกระทบต่อผูค้นทัว่โลก 

  โรตารคีอืชุมชนของชายและหญงิ 1.2 ลา้นคนจากทัว่ทุกทวปี วฒันธรรม อาชพีและประสบการณ์ซึง่

เชื่อมโยงกนัผ่านสโมสรโรตารใีนทอ้งถิน่ 

  สโมสรโรตารทีาํโครงการทุกขนาดและใหแ้รงบนัดาลใจแก่โรแทเรยีน มติรสหาย เพือ่นบา้น และ

เพือ่นผูร่้วมโครงการในการแบ่งปันวสิยัทศัน์ แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่การแก้ปัญหาทีย่ ัง่ยนื และ

ลงมอืนําความคดิไปสูก่ารกระทํา 
 

สารสนับสนุน 
  โดยการทํางานร่วมกบัผูร่้วมโครงการ เพือ่นบา้นและมติรสหาย พวกเรากําลงัทํางาน เช่น 

 สง่เสรมิสนัตภิาพ - สนบัสนุนการเจรจาทีจ่ะสง่เสรมิความเขา้ใจภายในวฒันธรรมเดยีวกนัและขา้ม

วฒันธรรม 

 ต่อสูโ้รคภยัไขเ้จบ็ - ใหค้วามรูแ้ละเครื่องมอืแก่ชุมชนเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชือ้โรคที่

ป้องกนัไดห้รอืโรคทีเ่ป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติ 

 จดัหาน้ําสะอาด - แกปั้ญหาในชุมชนเพือ่นําน้ําสะอาดและบรกิารดา้นสุขาภบิาลมาสูป่ระชาชน

จาํนวนมากขึน้ทุกๆ วนั 

ประเด็นสาํคญั 

ในการพดูคุยเก่ียวกบัโรตาร ี
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 ช่วยชวีติแม่และเดก็ - ขยายโอกาสในการเขา้ถงึการอนามยัทีม่คีุณภาพ เพือ่ทีแ่ม่และเดก็จะ

สามารถมชีวีติและเตบิโตอย่างแขง็แรง 

 สนบัสนุนการศกึษา - ขยายโอกาสในการศกึษา และใหพ้ลงัแก่ครเูพือ่ใหแ้รงบนัดาลใจแก่เดก็และ

ผูใ้หญ่ในการเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ 

 พฒันาเศรษฐกจิชุมชน - สรา้งโอกาสใหแ้ก่บุคคลและชุมชนทีจ่ะเตบิโตทางดา้นการเงนิและสงัคม 

 ขจดัโปลโิอ - รวมพลงัทัว่โลกเพือ่ขจดัโปลโิอใหห้มดไปอย่างถาวร 

  โรตารคีอืเพือ่นร่วมโครงการและทรพัยากรทีเ่ชื่อถอืได ้ดว้ยสมาชกิและโครงการต่างๆ ในเกอืบทุก

สว่นของโลก จงึไม่มขีอบเขตในการทีเ่ราจะทาํสิง่ดีๆ  ได ้

เป้าหมายด้านมนุษยชาติท่ีมีความสาํคญัสูงสุดของโรตารีคือการขจดัโปลิโอทัว่โลก 

  โรตารแีละพนัธมติรใกลจ้ะขจดัโปลโิอใหห้มดไปไดแ้ลว้ โดยลดจํานวนผูป่้วยดว้ยโรคโปลโิอลงไดถ้งึ 

99.9% ตัง้แต่ปี ค.ศ.1988 เป็นตน้มา 

  บทบาทสาํคญัของโรตารคีอืการหาทุน การสนบัสนุนและการขบัเคลื่อนอาสาสมคัร 

  โรตารบีรจิาคเงนิเพือ่ความพยายามในการขจดัโปลโิอมากกว่า 2.2 พนัลา้นเหรยีญและชัว่โมงการ

ทาํงานของอาสาสมคัรนบัไม่ถว้นเพือ่ปกป้องเดก็ๆ กว่าสองพนัลา้นคนใน 122 ประเทศจากโรค

โปลโิอ 

  โรตารกีําลงัหาทุนอกี 50 ลา้นเหรยีญต่อปีจนถงึปี 2020 เพือ่การขจดัโรคโปลโิอ และจะไดร้บัการ

สมทบ 2 ต่อ 1 จากมลูนิธบิลิลแ์อนดเ์มอรล์นิดาเกทส ์

โรตารีสร้างสนัติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ ไม่เพียงให้การศึกษาและการบาํเพญ็

ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย ์แต่ยงัพฒันาผู้นําหนุ่มสาวอีกด้วย 

  ผูส้าํเรจ็การศกึษามากกว่า 900 คนในโปรแกรมปรญิญาโทของศูนยส์นัตภิาพโรตาร ีทาํงานอยู่ใน

ตําแหน่งทีเ่ป็นผูต้ดัสนิใจทีส่ําคญัในรฐับาล บรษิทั และองคก์รต่างๆ ทัว่โลก 

  โครงการเพือ่เพือ่นมนุษยข์องโรตารช่ีวยป้องกนัสาเหตุทีเ่ป็นรากฐานของขอ้ขดัแยง้ เช่น ความ

ยากจน การไม่รูห้นงัสอื และการขาดแคลนน้ําสะอาด 

  โปรแกรมการแลกเปลีย่นเยาวชนของโรตารสีง่เสรมิไมตรจีติระหว่างประเทศ โดยการจดัใหน้กัเรยีน

มธัยมปลายมากกว่า 8,000 คน ไดไ้ปอาศยัและศกึษาในประเทศต่างๆ กว่า 115 ประเทศในแต่ละปี 

  โปรแกรมอนิเทอรแ์รคทแ์ละโรทาแรคทข์องโรตารพีฒันาผูนํ้าหนุ่มสาวโดยการสง่เสรมิการบําเพญ็

ประโยชน์ของอาสาสมคัร ความเป็นผูนํ้าและการพฒันาวชิาชพี 

หากไม่มัน่ใจในการตอบคาํถามเกีย่วกบัโรตาร ีควรดคูาํแนะนําเอกลกัษณ์เสยีงและภาพ (Voice and Visual 

Identity Guidelines) ถงึวธิกีารสือ่สารความสําคญัและคุณค่าของแบรนดข์องโรตาร ี(Rotary’s Brand)  
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ภาพลกัษณ์ขององคก์รทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั (Masterbrand Signature) (โลโกท้างการ) ของโรตาร ีบ่งชี ้

ถงึโรตารแีละพนัธสญัญาในการปรบัปรุงชุมชนทัว่โลกใหด้ขีึน้ โรตารสีากลเป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้

และตราสญัลกัษณ์แห่งการบรกิาร [หมายถงึตราสญัลกัษณ์โรตารแีละอา้งองิรายการคาํแนะนําเอกลกัษณ์

เสยีงและภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of  

Policies)] เพือ่ประโยชน์ของโรแทเรยีนทัว่โลก 

เมื่อผลติตราสญัลกัษณ์ของโรตารขีึน้มาใหม่ ใหใ้ชค้าํแนะนําเอกลกัษณ์เสยีงและภาพ (Voice and Visual 

Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of Policies) (มาตรา 33) สโมสรสามารถ

ดาวน์โหลดโลโกข้องโรตาร ีโรทาแรคท ์และโปรแกรมอื่นๆ ของโรตารไีดท้ี ่Brand Center 

 

แนวทางการตัง้ช่ือ 
ในการตัง้ชื่อกจิกรรม โครงการ โปรแกรม เวบ็ไซตห์รอืสิง่พมิพ ์สโมสรโรตารหีรอืหน่วยงานอื่นๆ ของโรตารี

ตอ้งใชช้ื่อของตน และตอ้งไม่ใชแ้ต่เพยีงคาํว่า “โรตาร”ี เท่านัน้ สโมสรสามารถเพิม่ชื่อสโมสรไวใ้นชือ่

โครงการ เป็นตน้ ตวัอย่างการตัง้ชื่อทีเ่หมาะสม เช่น 

  โครงการทาํความสะอาดของสโมสรโรตารอีฟีเวนสตนั 

  สวนสาธารณะ 100 ปีโรตารขีองสโมสรโรตารเีมาเทนซติี้ 

  www.anycityrotaryclub.org 

เอกลกัษณ์ของสโมสรโรตารซีึง่ประกอบดว้ยตราสญัลกัษณ์โรตารทีีเ่ป็นทางการพรอ้มดว้ยชื่อสโมสรควรจะ

ใชใ้นการสือ่สารทุกประเภทของสโมสร รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วกบักจิกรรม โครงการและโปรแกรมของสโมสร 

ดคูาํแนะนําเฉพาะเรื่องสาํหรบัการตัง้ชื่อโครงการของสโมสรทีป่ระมวลนโยบายโรตาร ี(Rotary Code of  

Policies) หรอืตดิต่อผูแ้ทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค 

 

เครื่องหมายโรตารบีนสินค้าเพื่อการหาทุน 
มผีูข้ายทีไ่ดล้ขิสทิธิเ์กอืบ 160 รายทีไ่ดร้บัอนุญาตใหผ้ลติสนิคา้ทีม่เีครื่องหมายโรตารแีละขายระบบการ

จดัการสโมสร รวมทัง้เครื่องมอืออนไลน์อื่นๆ ดรูายชื่อผูม้ลีขิสทิธิท์างการเพือ่การตดิต่อไดท้ี ่My Rotary 

และ Official Licensees และ Community Marketplace Resources  มเีพยีงผูข้ายทีไ่ดร้บัลขิสทิธิเ์ท่านัน้ที่

ไดร้บัอนุญาตใหผ้ลติและขายสนิคา้ทีม่ตีราสญัลกัษณ์โรตาร ี

การใชต้ราสญัลกัษณโ์รตาร ี
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หากสโมสรของท่านตอ้งการหาทุนสําหรบัโครงการโดยการขายสนิคา้ ท่านสามารถขายผลติภณัฑท์ีม่ตีรา

สญัลกัษณ์โรตารใีนช่วงเวลาจาํกดัตราบเท่าทีท่่านซือ้สนิคา้จากผูไ้ดร้บัลขิสทิธิจ์ากโรตารอีย่างเป็นทางการ 

และใสร่ายละเอยีดดงัต่อไปน้ีเอาไวบ้นสิง่ของ 

  ชื่อสโมสรโรตารหีรอืสญัลกัษณ์ของสโมสร 

  ชื่อโครงการหรอืงานหาทุน 

  วนัเวลาของโครงการ 

หากสโมสรตอ้งการขายของในโครงการหาทุนระยะยาวจะตอ้งสมคัรขอลขิสทิธิ ์หากสโมสรตอ้งการซือ้สนิคา้

จากผูข้ายทีม่ไิดร้บัลขิสทิธิ ์ผูข้ายนัน้จะตอ้งไดร้บัอนุญาตใหใ้ชต้ราสญัลกัษณ์โรตารโีดยตรงจากโรตารสีากล 

โปรดตดิต่อ rilicensingservices@rotary.org หากมคีําถามเกีย่วกบัตราสญัลกัษณ์โรตารบีนสนิคา้ 
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วธิพีดูคุยเกีย่วกบัโรตารแีละสโมสรของท่านเป็นการสรา้งการรบัรูข้องสาธารณชนว่าเราคอืใคร เราทาํอะไร 

และเหตุใดเราจงึทาํสิง่นัน้ ภาพลกัษณ์สาธารณะทีเ่ขม้แขง็ทาํใหม้ัน่ใจว่าชุมชนทุกหนแห่งจะรูว้่าโรแทเรยีน

คอื คนพดูจรงิทําจรงิ (People of Action) ซึง่ถูกขบัเคลื่อนดว้ยความปรารถนาทีจ่ะสรา้งโอกาส ทําใหส้งัคม

เขม้แขง็ และคน้หาวธิกีารแกไ้ขปัญหาความทา้ทายทีย่ากยิง่ซึง่มผีลกระทบต่อโลก 

โรตารมีทีรพัยากรทีจ่ะช่วยท่านในการจดัทาํสารสําคญัของท่านใหเ้หมาะกบัการจงูใจ ความสนใจและระดบั

ความรูเ้กี่ยวกบัโรตารเีป็นการเฉพาะสาํหรบัผูร้บัสารของท่าน  หลงัจากไดฟั้งเรื่องราวเกีย่วกบัผลงานดีๆ  

ของสโมสรแลว้สมาชกิของชุมชนอาจจะไดร้บัแรงบนัดาลใจทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิและสนบัสนุนท่านโดยการ

เป็นอาสาสมคัร บรจิาคเงนิ หรอืเป็นโรแทเรยีนเอง 

ใชเ้อกสารการรณรงคค์นพดูจรงิทาํจรงิ (People of Action) ที ่Brand Center เพือ่บอกเล่าเรื่องราวของ

สโมสรและตอบคาํถามทัว่ๆ ไป 

  โรตารคีอือะไร? 

  โรแทเรยีนคอืใคร? 

  โรแทเรยีนทาํใหเ้กดิผลกระทบอะไรในชุมชนของฉนัและทัว่โลก? 

  โรตารแีตกต่างกบัองคก์รอื่นๆ อย่างไร? 

ทรพัยากรคนพดูจรงิทําจรงิ (People of Action)  มอีาท ิ

  วดีโีอสัน้ๆ (30 และ 90 วนิาท)ี 

  การโฆษณาทีเ่ป็นสิง่พมิพ ์นอกสถานที ่และแบบดจิติอล 

  โฆษณาทางวทิยุ 

เริม่ตน้วางแผนงานการรณรงคค์นพดูจรงิทําจรงิ (People of Action) ในทอ้งถิน่ ตอ้งบ่งชีเ้รื่องราวทีแ่สดงถงึ

ผลกระทบของสโมสรต่อชุมชน  เมื่อท่านเขา้ใจเรื่องทีต่้องการจะบอกเล่า ท่านจะสามารถสรา้งสรรคโ์ฆษณา

ทีจ่ะอธบิายถงึสโมสร สือ่สารขอ้ความเกีย่วกบัคนพดูจรงิทาํจรงิ (People of Action) และจบัความสนใจของ

ผูฟั้งได ้ ใชก้ระบวนการ 3 ขัน้ตอนต่อไปน้ีในการพฒันาโฆษณาคนพดูจรงิทําจรงิ (People of Action) ทีเ่ป็น

สิง่พมิพซ์ึง่มลีกัษณะพเิศษเฉพาะของสโมสรและชุมชน 

1. เลอืกคาํกรยิาทีบ่่งชีก้ารกระทาํเป็นหวัเรื่องจากตวัเลอืกที ่Brand Center  หวัเรื่องทีว่่า “เราร่วมกนั” 

(Together, We) เกริน่นําความคดิว่าผลกระทบของเราเกดิจากการกระทําร่วมกนั และมคีวามหมาย

เป็นนัยถงึการเชญิชวนผูช้ม 

บอกเล่าเรื่องราวของโรตารี 



คณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสร   |   13 

2. ใชภ้าพเพือ่สนับสนุนยนืยนัว่าเราเป็นคนพดูจรงิทําจรงิ (People of Action) ตอ้งมัน่ใจว่ารูปภาพ

แสดงใหเ้หน็คนมากกว่าหน่ึงคน 

3. สรา้งเน้ือหาสัน้ๆ จดัทาํถอ้ยแถลงเกีย่วกบัองคก์รของเราในสองถงึสามประโยค จดัหาหลกัฐานหรอื

สถติเิพือ่สนบัสนุนถอ้ยแถลงนัน้ และจบลงดว้ยการเรยีกรอ้งใหล้งมอืกระทาํ 

Brand Center มทีรพัยากรเพิม่เตมิทีห่ลากหลายซึง่จะช่วยท่านในการเล่าเรื่องราวไดช้ดัเจนและกระตุน้

ความสนใจซึง่จะใหแ้รงบนัดาลใจแก่ผูฟั้งในการมสีว่นร่วมกบัเราและลงมอืปฏบิตั ิ

  คาํแนะนําการณรงคค์นพดูจรงิทาํจรงิ (People of Action Campaign Guidelines)   

  แนวทางการวางแผนงานกจิกรรม (Event Planning Guide) 

  คาํแนะนําในการเริม่ตน้อย่างเรว็สาํหรบัเพจสือ่ทางสงัคมของสโมสร (Quick Start Guide for Club 

Social Media Pages) 

  คาํแนะนําในการเริม่ตน้เวบ็ไซตส์โมสร (Quick Start Guide for Club Websites) 

  แนวทางการสือ่ขอ้ความของโรตาร ี(Rotary Messaging Guide) 

ที ่Brand Center จะมกีารเพิม่วสัดุอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ดงันัน้จงึควรจะตรวจดบู่อยๆ 
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การอบรมภาคประจาํปีเป็นโอกาสอนัดยีิง่ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าสโมสรรบัเลอืกคนอื่นๆ 
คาํถามเหล่าน้ีจะช่วยท่านในการเตรยีมตวัสาํหรบัการอบรม 

 

หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรมอีะไรบา้ง? และหน้าทีข่องท่านใน

ฐานะประธานมอีะไรบา้ง? 

 

 

 

คณะกรรมการของท่านไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 

 

 

 

ท่านจะทาํอะไรไดบ้า้งเพือ่สง่เสรมิโรตารแีก่สมาชกิมุ่งหวงั และจะทาํงานร่วมกบัใครบา้งในชุมชนเพือ่สง่เสรมิ

สโมสร? 

 

 

 

ท่านจะใชว้ธิกีารทีม่นีวตักรรมอะไรบา้งเพือ่สง่เสรมิสโมสรในปีน้ี? 

 

 

 

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ และท่านจะสนบัสนุนพวกเขาอย่างไร? 

 

 

 

ท่านจะทาํอย่างไรใหศ้ษิยเ์ก่าโปรแกรมมสีว่นร่วมในงานการสง่เสรมิ? 

 

คาํถามเพ่ือการอภิปราย          

ในการอบรมภาคประจาํปี 








