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คณะกรรมการภาพลักษณ์ สาธารณะ

เข้าร่วมการอบรมภาคประจาปี (DTA)

เข้าร่วมงานสัมมนาภาพลักษณ์สาธารณะของภาค
สร้างแผนภาพลักษณ์สาธารณะ แล้วจึงกาหนดและ
ทางานให้บรรลุเป้ าหมาย

ทางานร่วมกับนายกรับเลือกเพื่อคัดเลือกและ
เตรียมคณะกรรมการ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าเป็ น
(ตัวอย่างเช่น สื่อสัมพันธ์ สื่อทางสังคม
โฆษณา/การตลาด งานกิจกรรมพิเศษ)
ประชุมอย่างสม่าเสมอและวางแผนกิจกรรม
ร่วมกัน
กาหนดเป้ าหมายของคณะกรรมการซึง่
สอดคล้องและช่วยให้บรรลุเป้ าหมายของสโมสร
ในปี นนั ้ และติดตามความก้าวหน้าไปสู่
เป้ าหมายเหล่านัน้
จัดการงบประมาณของคณะกรรมการ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสร
และคณะกรรมการภาคเกีย่ วกับกิจกรรมหรือ
ความคิดริเริม่ ของสโมสรร่วมหลายๆ สโมสร
รายงานกิจกรรมและความก้าวหน้าของ
คณะกรรมการแก่นายกสโมสร คณะกรรมการ
บริหารสโมสร และสมาชิกสโมสรทัง้ หมด
บ่งชีค้ วามคาดหมายของสโมสรทีม่ ตี ่อ
คณะกรรมการของท่าน

เผยแพร่กจิ กรรมและโครงการในหมูส่ มาชิกสโมสร
สื่อในท้องถิน่ และสมาชิกชุมชน
ใช้ทรัพยากรที่ Brand Center เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี
ทาให้มนใจว่
ั ่ าการสื่อสารของสโมสรเป็ นไปตาม
คาแนะนาเอกลักษณ์ทางเสียงและภาพของโรตารี
ใช้เอกสารการรณรงค์ คนพูดจริงทาจริง (People of
Action) เพื่อเพิม่ พูนความเข้าใจต่อโรตารีของ
สาธารณชน และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน
ใช้ส่อื ทางสังคมเพื่อสร้างความตระหนักในโรตารีและ
สโมสรในชุมชน
ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมเพื่อทาให้เป็ นทีส่ นใจ
แก่ส่อื มากขึน้
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ทางานกับ
คณะกรรมการของท่าน
ท่านเป็ นประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ ท่านจะทาอะไรเป็ นสิง่ แรก? ท่านควรจะพบกับ
ประธานทีก่ าลังจะพ้นตาแหน่ง ทบทวนข้อบังคับและแผนกลยุทธ์ของสโมสร และหากจาเป็ นต้องเริม่ คิดว่า
ควรจะมีใครเป็ นกรรมการอีกบ้าง นอกเหนือจากการเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งของกลยุทธ์ภาพลักษณ์
สาธารณะของสโมสรแล้ว ท่านจะต้องบริหารคณะกรรมการอีกด้วย
ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหนึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นเวลา 3 ปี ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ว่ากรรมการ
ในปั จจุบนั บางคนอาจจะทางานต่อเนื่องมาถึงปี ของท่าน หากต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการในตาแหน่งทีว่ ่างลง
ควรทางานร่วมกับนายกรับเลือกเพื่อหาผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในเรือ่ งต่างๆ ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งเรือ่ ง:
⚫ โฆษณา
⚫ การตลาด
⚫ การประชาสัมพันธ์
⚫ สื่อสัมพันธ์
⚫ การพูดในทีส
่ าธารณะ การเขียน หรือการถ่ายภาพ
⚫ สื่อทางสังคม
⚫ การพัฒนาเว็บไซต์
การวางแผนงานกิจกรรม
ในฐานะประธาน ท่านจะต้องมอบหมายงาน ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้ความชานาญและความ
สนใจของกรรมการอย่างไรให้ดที ส่ี ุด ท่านสามารถเตรียมตัวให้กรรมการโดยดาเนินการดังต่อไปนี้
⚫ แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการทีก
่ าลังดาเนินอยูแ่ ละเป้ าหมาย
⚫ จับคู่กรรมการใหม่กบ
ั กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
⚫ ส่งเสริมการสื่อสารของผูท
้ ท่ี างานเหมือนกันในสโมสรอื่นๆ
⚫ แจ้งรายการกิจกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค
⚫ แบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ
ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพื่อทาให้เกิดผลกระทบสูงสุดทัง้ สโมสร การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสโมสรเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ทีจ่ ะได้พดู คุยกันอย่างต่อเนื่อง

การกาหนดเป้ าหมาย
ในบทบาทของท่าน ท่านต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าคณะกรรมการได้กาหนดเป้ าหมายและทางานบรรลุเป้ าหมาย
ประจาปี ซง่ึ สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสร ท่านจะกาหนดเป้ าหมายร่วมกับนายกรับเลือกและผูน้ าสโมสร
รับเลือกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจาปี (District Training Assembly) นายกหรือเลขานุการสามารถใส่
เป้ าหมายที่ Rotary Club Central
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เป้ าหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต้องมันใจว่
่ าเป้ าหมายประจาปี ของท่านแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของ
สโมสร เป้ าหมายควรจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีส่วนร่วม วัดผลได้ ท้าทาย สามารถประสบความสาเร็จได้ และ
มีกาหนดเวลาชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สโมสรของเราจะสร้างเพจบนเฟซบุ๊คทีน่ าเสนอต่อภายนอกและเพิม่
จานวน “like” ให้ได้มากกว่าปีทผี ่ ่านมาถึงร้อยละ 50)

แผนปฏิ บตั ิ การ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการของท่านเพื่อสร้างแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ก็คอื ความต่อเนื่องของขัน้ ตอนเล็กๆ ที่
จาเป็ นในการบรรลุเป้ าหมายประจาปี แต่ละเป้ าหมาย ทุกขัน้ ตอนจะต้อง:
⚫ กาหนดว่าใครจะรับผิดชอบดาเนินการ
⚫ ระบุวน
ั ครบกาหนด
⚫ ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและความสาเร็จอย่างไร
⚫ พิจารณาทรัพยากรทีม
่ อี ยูแ่ ละหาทรัพยากรทีต่ อ้ งการให้ได้
⚫ ประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอและปรับเป้ าหมายตามความจาเป็ น

การให้แรงจูงใจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบส่วนหนึ่งในฐานะประธาน คือ ทาให้กรรมการของท่านมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จงจาไว้ว่า
กรรมการของท่านเป็ นอาสาสมัคร สิง่ ทีจ่ งู ใจโดยทัวไปได้
่
แก่:
⚫ ความมันใจว่
่ าเป้ าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสาเร็จได้ และจะเป็ นประโยชน์แก่สโมสร
และชุมชน
⚫ โอกาสในมิตรภาพและการเป็ นเครือข่าย
⚫ งานทีม
่ อบหมายให้ตอ้ งใช้ความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคน
⚫ ความพยายามทีจ
่ ะทาให้งานของคณะกรรมการมีความสนุกสนาน

งบประมาณ
ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านต้องทางานร่วมกับประธานคณะกรรมการและเหรัญญิกสโมสรทีจ่ ะหมดวาระ
เพื่อกาหนดว่าคณะกรรมการของท่านต้องการเงินทุนอะไรบ้าง และขอให้รวมการเงินนัน้ อยูใ่ นงบประมาณ
ของสโมสร กิจกรรมการหาทุนใดๆ ทีว่ างแผนเอาไว้แล้วต้องรวมอยูใ่ นงบประมาณด้วย
ท่านต้องดูแลเงินทุน ธุรกรรมการเงินและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ ระมัดระวังสถานการณ์
งบประมาณตลอดเวลา การประชุมกับเหรัญญิกของสโมสรอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้
ทันทีเมือ่ มีปัญหาเกิดขึน้
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คาถามเพือ่ การอภิปราย
ในการอบรมภาคประจาปี
การอบรมภาคประจาปี เป็ นโอกาสอันดียงิ่ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ าสโมสรรับเลือกคนอื่นๆ
คาถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรียมตัวสาหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรมีอะไรบ้าง? และหน้าทีข่ องท่านใน
ฐานะประธานมีอะไรบ้าง?

คณะกรรมการของท่านได้รบั มอบหมายให้ทางานตามเป้ าหมายของสโมสรในข้อใด?

ท่านจะทาอะไรได้บา้ งเพื่อส่งเสริมโรตารีแก่ผทู้ เ่ี ป็ นสมาชิกมุง่ หวัง และท่านจะทางานร่วมกับใครบ้างในชุมชน
เพื่อส่งเสริมสโมสรของท่าน?

สโมสรของท่านจะใช้วธิ กี ารทีม่ นี วัตกรรมอะไรบ้างในการเผยแพร่สโมสรในปี น้ี?

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบ้างให้กรรมการ และท่านจะสนับสนุนพวกเขาอย่างไร?

ท่านจะทาอย่างไรให้ศษิ ย์เก่าโปรแกรมมีส่วนร่วมในงานการส่งเสริม?
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บอกเล่าเรือ่ งราวของโรตารี
วิธพี ดู คุยเกีย่ วกับโรตารีและสโมสรของท่านเป็ นการสร้างการรับรูข้ องสาธารณชนว่าเราคือใคร เราทาอะไร
และเหตุใดเราจึงทาสิง่ นัน้ ภาพลักษณ์สาธารณะทีเ่ ข้มแข็งทาให้มนใจว่
ั ่ าชุมชนทุกหนแห่งจะรูว้ ่าโรแทเรียน
คือคนพูดจริงทาจริง (People of Action) ซึง่ ถูกขับเคลื่อนโดยความปรารถนาทีจ่ ะสร้างโอกาส ทาให้สงั คม
เข้มแข็ง และค้นหาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาความท้าทายทีย่ ากยิง่ ซึง่ มีผลกระทบในโลก
โรตารีมที รัพยากรทีจ่ ะช่วยท่านในการจัดทาสารสาคัญของท่านให้พอเหมาะพอดีกบั การจูงใจ ความสนใจ
และระดับความรูเ้ กีย่ วกับโรตีของผูฟ้ ั งเฉพาะกลุ่ม หลังจากได้ฟังเรือ่ งราวเกีย่ วกับผลงานดีๆ ของสโมสรแล้ว
สมาชิกของชุมชนอาจจะได้รบั แรงบันดาลใจทีจ่ ะเรียนรูเ้ พิม่ เติมและสนับสนุ นท่านโดยการเป็ นอาสาสมัคร
บริจาคเงิน หรือเป็ นโรแทเรียนด้วยตนเอง
ใช้เอกสารการรณรงค์ คนพูดจริงทาจริง (People of Action) ที่ Brand Center เพื่อบอกเล่าเรือ่ งราวของ
สโมสรและตอบคาถามทัวๆ
่ ไป:
⚫ โรตารีคอ
ื อะไร?
⚫ โรแทเรียนคือใคร?
⚫ โรแทเรียนทาให้เกิดผลกระทบอะไรในชุมชนของฉันและทัวโลก?
่
⚫ โรตารีแตกต่างกับองค์กรอื่นๆ อย่างไร?
ทรัพยากร คนพูดจริงทาจริง (People of Action) มีอาทิ:
⚫ วีดโี อสัน
้ ๆ (30 และ 90 วินาที)
⚫ การโฆษณาทีเ่ ป็ นสิง
่ พิมพ์ ป้ ายติดนอกสถานที่ และแบบดิจติ อล
⚫ โฆษณาทางวิทยุ
เริม่ ต้นวางแผนงานการรณรงค์ คนพูดจริงทาจริง (People of Action) ในท้องถิน่ ต้องบ่งชีเ้ รือ่ งราวทีแ่ สดงถึง
ผลกระทบของสโมสรต่อชุมชน เมือ่ ท่านรูเ้ รือ่ งทีต่ อ้ งการจะบอกเล่า ท่านจะสามารถสร้างสรรค์โฆษณาทีจ่ ะ
นาเสนอสโมสร สื่อสารสาคัญ คนพูดจริงทาจริง (People of Action) และจับความสนใจของผูฟ้ ั งได้ ใช้
กระบวนการสามขัน้ ตอนต่อไปนี้ในการพัฒนาโฆษณาทีเ่ ป็ นสิง่ พิมพ์ คนพูดจริงทาจริง ซึง่ มีลกั ษณะพิเศษ
เฉพาะของสโมสรและชุมชน:
1. เลือกทากริยาทีเ่ ป็ นการกระทาสาหรับหัวข้อเรือ่ งจากตัวเลือกที่ Brand Center หัวข้อเรือ่ ง
“เราร่วมกัน” (Together) แนะนาความคิดเห็นว่าผลกระทบทีเ่ รากระทามีผลจากทีมงาน และเป็ นนัย
ในการเชิญชวนผูด้ ู
2. ใช้ภาพเพื่อสนับสนุ นยืนยันว่าเราเป็ น คนพูดจริงทาจริง (People of Action) ต้องมันใจว่
่ ารูปภาพ
แสดงให้เห็นคนมากกว่าหนึ่งคน
3. พัฒนาข้อความในสองถึงสามประโยค จัดทาถ้อยแถลงเกีย่ วกับองค์กรของเรา ให้บทพิสจู น์หรือสถิติ
เพื่อสนับสนุนถ้อยแถลง และจบลงด้วยการเรียกร้องให้ปฏิบตั ิ
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Brand Center มีทรัพยากรเพิม่ เติมทีห่ ลากหลายซึง่ จะช่วยท่านในการเล่าเรือ่ งทีช่ ดั เจนและกระตุน้ ความ
สนใจซึง่ จะให้แรงบันดาลใจแก่ผฟู้ ั งในการมีส่วนร่วมกับเราและลงมือปฏิบตั ิ:
⚫ คาแนะนาการณรงค์ คนพูดจริงทาจริง (People of Action)
⚫ แนวทางการวางแผนงานกิจกรรม
⚫ คาแนะนาในการเริม
่ ต้นอย่างเร็วสาหรับเพจสื่อทางสังคมของสโมสร
⚫ แนวทางสัน
้ ๆ ในการเริม่ ต้นเว็บไซต์สโมสร
⚫ แนวทางการทาสานสัมพันธ์ของโรตารี
ที่ Brand Center จะมีการเพิม่ วัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ ดังนัน้ จึงควรจะตรวจสอบบ่อยๆ
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กลยุทธ์ในการส่งเสริม
สโมสร
โดยการกระจายข่าวสารเกีย่ วกับผลกระทบของโรตารีทม่ี ตี ่อโลกนี้ ท่านสามารถช่วยสโมสรดังนี้:
⚫ สร้างความตระหนักในกิจกรรมของสโมสรและงานของโรตารี
⚫ ดึงดูดความสนใจและทาให้สมาชิกมีส่วนร่วม
⚫ เพิม
่ การบริจาคให้แก่มลู นิธโิ รตารี
⚫ สร้างการเป็ นเพื่อนร่วมโครงการ อาสาสมัคร และการสนับสนุ นสาหรับโครงการในท้องถิน
่
หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักของคณะกรรมการของท่านคือสร้างความตระหนักในชุมชนเกี่ยวกับโครงการและ
กิจกรรมของสโมสร ซึง่ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ของสโมสร อ่านคาแนะนาข้างล่างเพื่อเป็ นการเริม่ ต้น

การประชาสัมพันธ์
⚫

⚫

เชิญนักหนังสือพิมพ์จากสื่อในท้องถิน่ มาร่วมงานพิเศษของสโมสร โครงการทีด่ งึ ดูดความสนใจของ
สื่อมักจะ:
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับแนวโน้มของข่าวใหญ่
เกีย่ วข้องกับความพยายามระหว่างประเทศซึง่ สนับสนุ นโดยสโมสรของท่านหรือสมาชิกสโมสร
เกีย่ วข้องกับเยาวชนในท้องถิน่ หรือสมาชิกของชุมชนทีม่ ชี ่อื เสียง
เน้นความสาคัญของผูร้ ว่ มโปรแกรมโรตารีหรือศิษย์เก่าและประสบการณ์ในวัฒนธรรมอื่น
รวมถึงกิจกรรมทีแ่ สดงให้เห็นจากรูปภาพหรือวีดโี อทีน่ ่ าสนใจ
มีองค์ประกอบของนวัตกรรมหรือความเป็ นเอกลักษณ์
ดูแนวทางการประชาสัมพันธ์ของโรตารี (Rotary Public Relations Guide) เพื่อดูคาแนะนาต้นแบบ
(Templates) และการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดในการพัฒนาการรณรงค์การประชาสัมพันธ์

สื่อสัมพันธ์
⚫

⚫

สร้างความสัมพันธ์กบั นักข่าวในท้องถิน่ ซึง่ จะลงข่าวในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับโครงการของสโมสร ค้นหาว่า
พวกเขาชอบเรือ่ งราวประเภทใด ต้องการให้ตดิ ต่ออย่างไร ต้องการช่วงเวลาจากการรับข่าวจนถึง
การเผยแพร่นานเท่าใด และข้อมูลทีต่ อ้ งการได้รบั (เช่น เอกสารการให้ขา่ ว เอกสารภูมหิ ลัง รูปถ่าย
วีดโี อ การสัมภาษณ์)
เข้าถึงสื่อเป้ าหมายด้วยเรือ่ งราวทีม่ กี าหนดเวลาเกีย่ วกับงานของสโมสรทีต่ อบสนองประเด็นของ
ชุมชน ส่งอีเมลถึงนักข่าวเป็ นรายบุคคลซึง่ รวมถึง
ข้อมูลทีแ่ สดงถึงความสาคัญของเรือ่ งราวและผลกระทบในทางบวกของโครงการ
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⚫
⚫
⚫

เรือ่ งส่วนตัวทีเ่ น้นผลกระทบในงานของท่าน เช่น ผูร้ บั ประโยชน์หรือสมาชิกสโมสรทีเ่ กีย่ วกัน
ใกล้ชดิ กับประเด็นนัน้
โอกาสในการสัมภาษณ์ผนู้ าโครงการ ผูร้ ว่ มโครงการ หรือผูร้ บั ประโยชน์จากโครงการ
ภาพทีช่ ่วยบอกเล่าเรือ่ งราวของท่าน เช่น สมาชิกสโมสรมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับผูท้ ่ีอาศัยอยู่
ในชุมชน หรือการทา หรือการลงมือทางานอาสาสมัคร (Hands-On Volunteer Work)
คาอธิบายทีส่ นั ้ กระชับเกี่ยวกับเรือ่ งราวในหัวข้อเรือ่ ง
ข่าวแจก (หากเลือกทีจ่ ะส่งข่าวแจก) โดยการส่งรวมในอีเมลแทนทีจ่ ะเป็ นไฟล์เอกสารแนบกับ
อีเมล
แบ่งปั นข่าวสารกับสื่อตามช่องทางสื่อทางสังคมของสโมสร
ร่วมกับองค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือในการให้ข่าวแก่ส่อื
อ้างอิงเอกสาร Media Crisis Management Points ที่ Brand Center (ใต้ Guidelines) เพื่อเป็ น
แนวทางกับการจัดการกับสื่อ (Media Crisis)

การตลาด
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

หาโอกาสทีจ่ ะลงโฆษณา คนพูดจริงทาจริง (People of Action) ในหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ และบน
เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ดงั กล่าว ขอให้สถานทีว่ ทิ ยุในชุมชนออกอากาศโฆษณาดังกล่าว ขอให้ส่อื
ต่างๆ เสนอการรณรงค์ให้โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ย
สอบถามห้างร้านในท้องถิน่ ว่าท่านสามารถปิ ดใบโฆษณาและโปสเตอร์หรือทิง้ แผ่นพับเอาไว้ได้หรือไม่
ติดตามกับผูบ้ รรยาย ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนสนับสนุน ผูอ้ ุปถัมภ์ในอดีต และผูบ้ ริจาคทีม่ กี ารติดต่อกับสโมสร
ของท่านเพื่อให้พวกเขาได้รวู้ ธิ กี ารมีส่วนร่วมในโครงการและทากิจรรมของท่าน
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้สมาชิกสโมสรเพื่อการส่งเสริมโรตารีและสโมสรของท่าน ท่านสามารถใช้ตน้ แบบ
(Template) ทีส่ ามารถปรับให้เหมาะสมที่ Brand Center เพื่อสร้างสรรค์แผ่นพับสมาชิกมุง่ หวัง
ส่งเสริมให้สมาชิกติดเข็มโรตารีและพูดคุยเกี่ยวกับองค์กรโรตารี

สื่อทางสังคม
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

โพสต์เนื้อหาทีส่ ะดุดสายตาและมีถอ้ ยแถลงทีน่ ่ าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของสโมสร
แบ่งปั นเรือ่ งราวส่วนตัวและข่าวคราวเกีย่ วกับโครงการและงานของสโมสร โดยการใช้แฮชแทค
#PeopleofAction
ใช้คาอ้างอิง รูปถ่าย และวีดโี อจากผูบ้ รรยาย (โดยได้รบั อนุญาต) และเชื่อมโยงกับเพจสื่อทางสังคม
ของพวกเขา
จัดทาให้เพจสื่อทางสังคมของท่านเป็ นปั จจุบนั โดยการแบ่งปั นเนื้อหาจากช่องทางของโรตารีสากล
และจากเพื่อนร่วมโครงการทีเ่ ชื่อถือได้
ส่งเสริมให้สมาชิกแบ่งปั นโพสต์ของสโมสรผ่านทางสื่อทางสังคมของพวกเขา
ทาให้มนใจว่
ั ่ าเพจของท่านมีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และเน้นความสาคัญทีม่ ุ่งสู่สาธารณชนทัวไป
่
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งานกิจกรรม
⚫

⚫

⚫
⚫

ส่งเสริมให้สโมสรเป็ นเจ้าภาพงานกิจกรรมทีม่ เี อกลักษณ์หนึ่งงานทุกปี เพื่อส่งเสริมความตระหนักใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
อุปถัมภ์งานพิเศษต่างๆ เช่น งานวิง่ มาราธอน การขีจ่ กั รยาน และการหาทุนสาหรับโครงการหรือ
โปรแกรมของโรตารี
จัดนิทรรศการทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ ศาลากลาง หรือห้องสมุด
วางแผนงานและส่งเสริมโอกาสการเป็ นเครือข่ายและกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ น้นประโยชน์ของการเข้าร่วม
ในงานโรตารี

เว็บไซต์ของสโมสร
⚫

⚫
⚫

ใช้ภาพและวีดโี อซึง่ แสดงถึงสมาชิกสโมสรทีท่ างานร่วมกัน มีความสนุกสนาน และทาให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ภี ายในชุมชน
อุทศิ ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์สโมสรให้แก่สาธารณะและส่งเสริมองค์กรท้องถิน่ ให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์
จัดให้ผอู้ ยูอ่ าศัยในชุมชนสนับสนุนสโมสรได้โดยง่าย โดยระบุความต้องการให้ชดั เจน เช่น วิธกี าร
บริจาค อาสาสมัคร หรือการเป็ นสมาชิก

พูดคุยกับคณะกรรมการของท่านเกี่ยวกับแนวทางอื่นๆ ในการส่งเสริมสโมสร และทางานร่วมกับผูน้ าสโมสร
เพื่อกาหนดว่าใครจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับจดหมายข่าว เว็บไซต์ บัญชีส่อื ทางสังคม เอกสารการตลาด
และการสื่อสารอื่นๆ
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ภาพลักษณ์ของสโมสรของท่าน
เมือ่ สโมสรโรตารีของท่านมีภาพลักษณ์สาธารณะในทางบวก สมาชิกปั จจุบนั จะมีแรงจูงใจและกระตือรือร้น
และสมาชิกทีค่ าดหวังจะกระตือรือร้นในการเข้าร่วม ทางานกับคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร เพื่อ
พูดคุยว่าภาพลักษณ์ของสโมสรในเรือ่ งใดทีอ่ าจจะยับยัง้ สมาชิกทีค่ าดหวังไม่ให้เข้าร่วมในโรตารีหรือไม่ และ
สร้างกลยุทธ์ทจ่ี ะเอาชนะประเด็นต่างๆ เหล่านัน้ บ่งชีก้ ลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มประชากรตามอายุซง่ึ ท่าน
ต้องการมุง่ เป้ าหมาย พิจารณาว่าสิง่ ใดจะดึงดูดความสนใจของสมาชิกทีค่ าดหวังเหล่านี้ และกาหนดว่าสื่อใด
น่าจะไปถึงพวกเขามากทีส่ ุด

ทาภาพลักษณ์ของสโมสรให้ดีขึ้น
ทางานกับเจ้าหน้าทีส่ โมสรเพื่อตัดสินใจว่าจะสร้างแบรนด์ของสโมสรอย่างไร ควรพิจารณาเรือ่ งเหล่านี้:
⚫ ต้องมันใจว่
่ าการสื่อสารของท่านแสดงถึงประสบการณ์ของสโมสรอย่างถูกต้อง มันใจว่
่ าการประชุม
สโมสรเป็ นไปตามความคาดหวังทีท่ ่านวางเอาไว้ ภาพลักษณ์ของสโมสรทีต่ ่นื ตัวอยูเ่ สมอไม่อาจจะ
ส่งเสริมสมาชิกภาพได้หากมิได้สะท้อนถึงความเป็ นจริง
⚫ แจ้งให้สมาชิกทราบว่าพวกเขาเป็ นผูแ
้ ทนของสโมสร และทุกสิง่ ทีพ่ วกเขาทาจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์
ของสโมสร กิจกรรมภายนอกโรตารีเป็ นโอกาสทีจ่ ะได้ดงึ ดูดความสนใจของสมาชิกใหม่และส่งเสริม
วัฒนธรรมของสโมสร
⚫ ปรับปรุงเพจสื่อทางสังคม เว็บไซต์ของสโมสร และ blog ให้เป็ นปั จจุบน
ั เพื่อให้น่าสนใจมากขึน้ ต้อง
มันใจว่
่ าสามารถหาข้อมูลการติดต่อกับท่านได้อย่างง่ายดาย ท่านสามารถดาวน์โหลดกราฟฟิ กและ
แบนเนอร์ได้จาก Brand Center ของโรตารี

ขอให้สมาชิกสโมสรช่วย
ฐานสมาชิกภาพของท่านเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่าสาหรับคณะกรรมการ ทาให้สมาชิกและผูร้ ่วมโปรแกรมในอดีต
มีส่วนร่วมในความพยายามเกีย่ วกับภาพลักษณ์สาธารณะของท่านโดยให้พวกเขาเป็ นผูก้ ระจายข่าวเกีย่ วกับ
โรตารีและกิจกรรมของสโมสร ต้องมันใจว่
่ าสมาชิกทุกคนมีความรูเ้ กี่ยวกับโรตารีและโปรแกรมของโรตารี
และส่งเสริมให้พวกเขาเผยแพร่พนั ธกิจและคุณค่าหลักของเราแก่ผทู้ ต่ี ดิ ต่อด้วยเป็ นการส่วนตัว ผูต้ ดิ ต่อทาง
ธุรกิจและวิชาชีพ เสนอแนะให้พวกเขาเชิญสมาชิกทีค่ าดหวังมาร่วมในงานกิจรรมสโมสรและโครงการ
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อให้มปี ระสบการณ์เกี่ยวกับสโมสรด้วยตนเอง
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ประเด็นสาคัญ
ในการพูดคุยเกีย่ วกับโรตารี
ต่อไปนี้เป็ นสารสาคัญทีจ่ ะช่วยท่านในการพัฒนาประเด็นสาคัญก่อนการให้สมั ภาษณ์กบั สื่อและเตรียม
สุนทรพจน์สาหรับผูฟ้ ั งภายนอก

สารลาดับแรกในการเกริ่นนา
⚫

ทุกวันนี้ ในชุมชนของเราและชุมชนทัวโลก
่
เพื่อนบ้านของเรากาลังเผชิญเรือ่ งท้าทายทีย่ ากลาบาก
เช่น ความขัดแย้ง โรคภัยไข้เจ็บ และการขาดแคลนน้ าสะอาด สุขอนามัย การศึกษา และโอกาสใน
เรือ่ งของเศรษฐกิจ

สารสนับสนุน
⚫

โรแทเรียนมีวสิ ยั ทัศน์ในเรือ่ งทีเ่ ป็ นไปได้สาหรับเพื่อนบ้านของพวกเขา โรแทเรียนระดมกาลังผูน้ า
อื่นๆ และผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อลงมือปฏิบตั แิ ละทาจนสาเร็จ

เกี่ยวกับโรตารี – สารสาคัญ
⚫

⚫

⚫

โรแทเรียนคือคนพูดจริงทาจริง (People of Action) ซึง่ ถูกขับเคลื่อนโดยความปรารถนาทีจ่ ะสร้างโอกาส
ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง และค้นหาแนวทางแก้ไขเรือ่ งท้าทายทีย่ ากลาบากซึง่ มีผลกระทบต่อผูค้ นทัวโลก
่
โรตารีคอื ชุมชนของชายและหญิง 1.2 ล้านคนจากทัวทุ
่ กทวีป วัฒนธรรม อาชีพและประสบการณ์ซง่ึ
เชื่อมโยงกันผ่านสโมสรโรตารีในท้องถิน่
สโมสรโรตารีทาโครงการทุกขนาดและให้แรงบันดาลใจแก่โรแทเรียน มิตรสหาย เพื่อนบ้าน และ
เพื่อนผูร้ ว่ มโครงการในการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อการแก้ปัญหาทีย่ งยื
ั ่ น และ
ลงมือนาความคิดไปสู่การกระทา

สารสนับสนุน
⚫

โดยการทางานร่วมกับผูร้ ว่ มโครงการ เพื่อนบ้าน และมิตรสหาย พวกเรา:
ส่งเสริมสันติภาพ - สนับสนุ นการเจรจาทีจ่ ะส่งเสริมความเข้าใจภายในวัฒนธรรมเดียวกันและข้าม
วัฒนธรรม
ต่อสูโ้ รคภัยไข้เจ็บ - ให้ความรูแ้ ละเครือ่ งมือแก่ชุมชนเพื่อหยุดยัง้ การแพร่กระจายของเชือ้ โรคที่
ป้ องกันได้หรือโรคทีเ่ ป็ นอันตรายถึงแก่ชวี ติ
จัดหาน้าสะอาด - แก้ปัญหาในชุมชนเพื่อนาน้ าสะอาดและบริการด้านสุขาภิบาลมาสู่ประชาชน
จานวนมากขึน้ ทุกๆ วัน
ช่วยชีวติ แม่และเด็ก - ขยายโอกาสในการเข้าถึงการอนามัยทีม่ คี ุณภาพ เพื่อทีแ่ ม่และเด็กจะ
สามารถมีชวี ติ และเติบโตอย่างแข็งแรง
สนับสนุ นการศึกษา - ขยายโอกาสในการศึกษา และให้พลังแก่ครูเพื่อให้แรงบันดาลใจแก่เด็กและ
ผูใ้ หญ่ในการเรียนรูไ้ ด้มากขึน้
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน - สร้างโอกาสให้แก่บุคคลและชุมชนทีจ่ ะเติบโตทางด้านการเงินและสังคม
ขจัดโปลิโอ - รวมพลังทัวโลกเพื
่
่อขจัดโปลิโอให้หมดไปอย่างถาวร
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⚫

โรตารีคอื เพื่อนร่วมโครงการและทรัพยากรทีเ่ ชื่อถือได้ ด้วยสมาชิกและโครงการต่างๆ ในเกือบทุก
ส่วนของโลก จึงไม่มขี อบเขตในการทาสิง่ ดีๆ ได้

เป้ าหมายด้านมนุษยชาติ ที่มีความสาคัญสูงสุดของโรตารี คือ การขจัดโปลิ โอทัวโลก
่
⚫ โรตารีและพันธมิตรใกล้จะขจัดโปลิโอให้หมดไปได้แล้ว โดยลดจานวนผูป
้ ่ วยด้วยโรคโปลิโอลงได้ถงึ
99.9% ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1988
⚫ บทบาทสาคัญของโรตารีคอ
ื การหาทุน การสนับสนุ นและการขับเคลื่อนอาสาสมัคร
⚫ โรตารีบริจาคเงินเพื่อความพยายามในการขจัดโปลิโอมากกว่า 2.2 พันล้านเหรียญและชัวโมงการ
่
ทางานของอาสาสมัครนับไม่ถว้ นเพื่อปกป้ องเด็กๆ กว่า 2.2 พันล้านคนใน 122 ประเทศจากโรค
โปลิโอ
⚫ โรตารีกาลังหาทุนอีก 50 ล้านเหรียญในแต่ละปี จนถึงปี 2020 เพื่อการขจัดโรคโปลิโอ และจะได้รบ
ั การ
สมทบ 2 ต่อ 1 จากมูลนิธบิ ลิ ล์แอนด์เมอร์ลนิ ดาเกทส์
โรตารีสร้างสันติ ภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ ไม่เพียงให้ การศึกษาและการบาเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุษย์ แต่ยงั พัฒนาผูน้ าหนุ่มสาวอีกด้วย
⚫ ผูส
้ าเร็จการศึกษามากกว่า 900 คนในโปรแกรมปริญญาโทของศูนย์สนั ติภาพโรตารี ทางานอยูใ่ น
ตาแหน่งทีเ่ ป็ นผูต้ ดั สินใจทีส่ าคัญในรัฐบาล บริษทั และองค์กรต่างๆ ทัวโลก
่
⚫ โครงการเพื่อเพื่อนมนุ ษย์ของโรตารีช่วยป้ องกันสาเหตุทเ่ี ป็ นรากฐานของข้อขัดแย้ง เช่น ความ
ยากจน การไม่รหู้ นังสือ และการขาดแคลนน้ าสะอาด
⚫ โปรแกรมการแลกเปลีย
่ นเยาวชนของโรตารีส่งเสริมไมตรีจติ ระหว่างประเทศ โดยการจัดให้นกั เรียน
มัธยมปลายมากกว่า 8,000 คน ได้ไปอาศัยและศึกษาในประเทศต่างๆ กว่า 115 ประเทศในแต่ละปี
⚫ โปรแกรมอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ของโรตารีพฒ
ั นาผูน้ าหนุ่มสาวโดยการส่งเสริมการบาเพ็ญ
ประโยชน์ของอาสาสมัคร ความเป็ นผูน้ าและการพัฒนาวิชาชีพ
หากไม่มนใจในการตอบค
ั่
าถามเกีย่ วกับโรตารี ควรดูคาแนะนาเอกลักษณ์ของเสียงและภาพ (Voice and
Visual Identity Guidelines) ถึงวิธกี ารสื่อสารความสาคัญและคุณค่าของตราสัญลักษณ์ของโรตารี (Rotary’s
brand)
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การใช้ตราสัญลักษณ์โรตารี
ภาพลักษณ์ขององค์กรทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั และยอมรับ (Masterbrand Signature) (โลโก้ทางการ) ของโรตารี บ่งชี้
ถึงโรตารีและพันธสัญญาในการปรับปรุงชุมชนทัวโลกให้
่
ดขี น้ึ โรตารีสากลเป็ นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้า
และตราสัญลักษณ์แห่งการบริการ (อ้างอิงตราสัญลักษณ์โรตารีและตามรายการคาแนะนาเอกลักษณ์ของ
เสียงและภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตารี) เพื่อประโยชน์ของ
โรแทเรียนทัวโลก
่
เมือ่ ท่านผลิตตราสัญลักษณ์ของโรตารีขน้ึ มาใหม่ ให้ใช้คาแนะนาเอกลักษณ์ของเสียงและภาพ (Voice and
Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตารี (มาตรา 33) สโมสรสามารถดาวน์โหลดโลโก้โรตารี
โรทาแรคท์ และโปรแกรมอื่นๆ ของโรตารีได้ท่ี Brand Center

แนวทางการตัง้ ชื่อ
ในการตัง้ ชื่อกิจกรรม โครงการ โปรแกรม เว็บไซต์หรือสิง่ พิมพ์ สโมสรโรตารีหรือหน่ วยงานอื่นๆ ของโรตารี
ต้องใช้ช่อื ของตน และต้องไม่ใช้แต่เพียงคาว่า “โรตารี” เท่านัน้ สโมสรสามารถเพิม่ ชื่อสโมสรไว้ในชื่อ
โครงการ เป็ นต้น ตัวอย่างการตัง้ ชื่อทีเ่ หมาะสม เช่น
• โครงการทาความสะอาดของสโมสรโรตารีอฟี เวนสตัน
• สวนสาธารณะ 100 ปี โรตารีของสโมสรโรตารีเมาเทนซิต้ี
• www.anycityrotaryclub.org
เอกลักษณ์ของสโมสรโรตารีซง่ึ ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์โรตารีทเ่ี ป็ นทางการพร้อมด้วยชื่อ สโมสรควรจะ
ใช้ในการสื่อสารทุกประเภทของสโมสร รวมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรม โครงการและโปรแกรมของสโมสร
ดูคาแนะนาเฉพาะเรือ่ งสาหรับการตัง้ ชื่อโครงการของสโมสรทีป่ ระมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of
Policies) หรือติดต่อผูแ้ ทนฝ่ ายสนับสนุนสโมสรและภาค

เครื่องหมายโรตารีบนสินค้าเพื่อการหาทุน
มีผขู้ ายทีไ่ ด้ลขิ สิทธิ ์เกือบ 160 รายทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ผลิตสินค้าทีม่ เี ครือ่ งหมายโรตารีและขายระบบการ
จัดการสโมสร รวมทัง้ เครือ่ งมือออนไลน์อ่นื ๆ ดูรายชื่อผูม้ ลี ขิ สิทธิ ์ทางการเพื่อการติดต่อได้ท่ี My Rotary
และ Official Licensees และ Community Marketplace Resources มีเพียงผูข้ ายทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิ ์เท่านัน้ ที่
ได้รบั อนุญาตให้ผลิตและขายสินค้าทีม่ ตี ราสัญลักษณ์โรตารี
หากสโมสรของท่านต้องการหาทุนสาหรับโครงการโดยการขายสินค้า ท่านสามารถขายผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี รา
สัญลักษณ์โรตารีในช่วงเวลาจากัดตราบเท่าที่ท่านขายสินค้าจากผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิ ์จากโรตารีอย่างเป็ นทางการ
และใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้เอาไว้บนสิง่ ของ
• ชื่อสโมสรโรตารี หรือ สัญลักษณ์ของสโมสร
• ชื่อโครงการหรืองานหาทุน
• วันเวลาของโครงการ
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หากสโมสรต้องการขายของในโครงการหาทุนระยะยาว ท่านจะต้องสมัครขอลิขสิทธิ ์ หากสโมสรต้องการซือ้
สินค้าจากผูข้ ายทีม่ ไิ ด้รบั ลิขสิทธิ ์ ผูข้ ายนัน้ จะต้องได้รบั อนุ ญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์โรตารีโดยตรงจากโรตารี
สากล โปรดติดต่อ rilicensingservices@rotary.org หากมีคาถามเกีย่ วกับลิขสิทธิ ์
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