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เอกสารพื้นฐานคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรเล่มนี้ แปลจากหลักสูตร Club
Public Image Committee Basics ฉบับภาษาอังกฤษที่ Learning Center บนเว็บไซต์ของ
โรตารี
ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแปลเอกสารของศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและทบทวนอย่าง
ละเอียดแล้ว โรตารีสากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ่ ะรับรองความสมบูรณ์ของเอกสาร
เล่มนี้ได้ หากมีขอ้ ความใดไม่ชดั เจน ขอให้อา้ งอิงไปยังต้นฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
ธันวาคม 2562
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รายละเอียดงานของ
ประธานคณะกรรมการ
ภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสร
บทบาทของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสร คือสร้างสรรค์และดําเนิน
แผนงานเพือ่ บอกเล่าเรื่องราวของโรตารีแก่สาธารณชน และเพือ่ เผยแพร่โครงการและกิจกรรมของสโมสร

หน้ าที่รบั ผิดชอบ

ทัวไป
่

คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ

เข้าร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA)

เข้าร่วมงานสัมมนาภาพลักษณ์สาธารณะของภาค
สร้างแผนภาพลักษณ์สาธารณะ แล้วจึงกําหนดและ
ทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย

ทํางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ คัดเลือกและ
เตรียมคณะกรรมการ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าํ เป็ น
(ตัวอย่างเช่น สือ่ สัมพันธ์ สือ่ ทางสังคม
โฆษณา/การตลาด งานกิจกรรมพิเศษ)
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอและวางแผนกิจกรรม
ร่วมกัน
กําหนดเป้ าหมายของคณะกรรมการช่วยให้
บรรลุเป้ าหมายของสโมสร และติดตาม
ความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายเหล่านัน้
จัดการงบประมาณของคณะกรรมการ
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสร
และคณะกรรมการภาคเกีย่ วกับกิจกรรมหรือ
ความคิดริเริม่ ของสโมสรร่วมหลายๆ สโมสร
รายงานข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ของคณะกรรมการ
แก่นายก คณะกรรมการบริหาร และสมาชิก
สโมสรทัง้ หมด
บ่งชีค้ วามคาดหมายของสโมสรทีม่ ตี ่อ
คณะกรรมการของท่าน

เผยแพร่กจิ กรรมและโครงการในหมู่สมาชิกสโมสร
สือ่ ในท้องถิน่ และสมาชิกชุมชน
ใช้ทรัพยากรที่ Brand Center เพือ่ ส่งเสริม
ภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี
ทําให้มนใจว่
ั ่ าการสือ่ สารของสโมสรเป็ นไปตาม
คําแนะนําเอกลักษณ์เสียงและภาพ (Voice and
Visual Identity Guidelines) ของโรตารี
ใช้เอกสารการรณรงค์คนพูดจริงทําจริง (People of
Action) เพือ่ เพิม่ พูนความเข้าใจต่อโรตารีของ
สาธารณชน และก่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมในชุมชน
ใช้สอ่ื ทางสังคมเพือ่ สร้างความตระหนักในโรตารี
และสโมสรของท่านในชุมชน
ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมเพือ่ ให้เป็ นทีส่ นใจแก่
สือ่ มากขึน้
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ทํางานกับ
คณะกรรมการของท่าน
ท่านเป็ นประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ ท่านจะทําอะไรเป็ นสิง่ แรก? ท่านควรจะพบกับ
ประธานทีก่ ําลังจะหมดวาระ ทบทวนข้อบังคับและแผนกลยุทธ์ของสโมสร และหากจําเป็ น ต้องเริม่ คิดว่าควร
จะมีใครเป็ นกรรมการอีกบ้าง นอกเหนือจากการเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องของกลยุทธ์ภาพลักษณ์สาธารณะ
ของสโมสรแล้ว ท่านจะต้องบริหารคณะกรรมการด้วย
ในหลายๆ สโมสร กรรมการในคณะกรรมการชุดหนึ่งทําหน้าทีเ่ ป็ นเวลา 3 ปี ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ว่ากรรมการ
ในปั จจุบนั บางคนอาจจะทํางานต่อเนื่องมาถึงปี ของท่าน หากต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการในตําแหน่งทีว่ ่างลง
ควรทํางานร่วมกับนายกรับเลือกเพือ่ หาผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
โฆษณา
การตลาด
การประชาสัมพันธ์
สือ่ สัมพันธ์
การพูดในทีส่ าธารณะ การเขียน หรือการถ่ายภาพ
สือ่ ทางสังคม
การพัฒนาเว็บไซต์
การวางแผนงานกิจกรรม
ในฐานะประธาน ท่านจะต้องมอบหมายงาน ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้ความชํานาญและความ
สนใจของกรรมการอย่างไรให้ดที ส่ี ุด ท่านสามารถเตรียมการให้กรรมการดังนี้
แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมและเป้ าหมายของคณะกรรมการ
จับคู่กรรมการใหม่กบั กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
ส่งเสริมการสือ่ สารของผูท้ ท่ี ํางานเหมือนกันในสโมสรอื่นๆ
แจ้งรายการกิจกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค
แบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ
ร่วมมือกับคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ ทําให้เกิดผลกระทบสูงสุดทัง้ สโมสร การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสโมสรเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ทีจ่ ะได้พดู คุยกันอย่างต่อเนื่อง















การกําหนดเป้ าหมาย
ในบทบาทของท่าน ท่านต้องมันใจว่
่ าคณะกรรมการได้กําหนดเป้ าหมายและทํางานบรรลุเป้ าหมายประจําปี
ซึง่ สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของสโมสร ท่านจะกําหนดเป้ าหมายร่วมกับนายกรับเลือกและผูน้ ําสโมสรรับเลือก
อื่นๆ ในการอบรมภาคประจําปี (District Training Assembly) นายกหรือเลขานุการสามารถใส่เป้ าหมายที่
Rotary Club Central
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เป้ าหมายที่มปี ระสิ ทธิ ภาพ
เป้ าหมายประจําปี ของท่านต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร
เป้ าหมายควรจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีสว่ นร่วม วัดผลได้ ท้าทาย สามารถประสบความสําเร็จได้ และมี
กําหนดเวลาชัดเจน (ตัวอย่างเช่น สโมสรของเราจะสร้างเพจบนเฟซบุ๊คทีน่ ําเสนอต่อภายนอกและเพิม่
จํานวน “like” ให้ได้มากกว่าปีทผี ่ ่านมาถึงร้อยละ 50)

แผนปฏิ บตั ิ การ
ทํางานร่วมกับคณะกรรมการของท่านเพือ่ สร้างแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ก็คอื ความต่อเนื่องของขัน้ ตอนเล็กๆ ที่
จําเป็ นในการบรรลุเป้ าหมายประจําปี แต่ละเป้ าหมาย ทุกขัน้ ตอนจะต้อง
กําหนดว่าใครจะรับผิดชอบดําเนินการ
ระบุวนั ครบกําหนด
ตัดสินใจว่าจะวัดความก้าวหน้าและความสําเร็จอย่างไร
พิจารณาทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วและหาทรัพยากรทีต่ อ้ งการให้ได้
ประเมินความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอและปรับเป้ าหมายตามความจําเป็ น






การให้แรงจูงใจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบส่วนหนึ่งในฐานะประธาน คือ ทําให้กรรมการของท่านมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จงจําไว้ว่า
กรรมการของท่านเป็ นอาสาสมัคร สิง่ ทีจ่ งู ใจโดยทัวไปได้
่
แก่
ความมันใจว่
่ าเป้ าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสําเร็จได้ และจะเป็ นประโยชน์แก่สโมสร
และชุมชน
โอกาสในมิตรภาพและการเป็ นเครือข่าย
งานทีม่ อบหมายให้ตอ้ งใช้ความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคน
ความพยายามทีจ่ ะทําให้งานของคณะกรรมการมีความสนุกสนาน






งบประมาณ

ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านต้องทํางานร่วมกับประธานคณะกรรมการและเหรัญญิกสโมสรทีจ่ ะหมดวาระ
เพือ่ ปรึกษาหารือเรื่องการเงินทีค่ ณะกรรมการของท่านต้องการ และขอให้รวมการเงินนัน้ เอาไว้ใน
งบประมาณของสโมสร ต้องพิจารณากิจกรรมการหาทุนทีว่ างแผนเอาไว้แล้วด้วย
ท่านต้องดูแลกองทุน ธุรกรรมการเงินและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ ระมัดระวังสถานะของ
งบประมาณตลอดเวลา การประชุมกับเหรัญญิกของสโมสรอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้
ทันทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้
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กลยุทธ์ในการส่งเสริมสโมสร
การกระจายข่าวสารเกีย่ วกับผลกระทบของโรตารีทม่ี ตี ่อโลกจะทําให้ท่านสามารถช่วยสโมสรได้ดงั นี้
สร้างความตระหนักในกิจกรรมของสโมสรและผลงานของโรตารี
ดึงดูดความสนใจและทําให้สมาชิกมีสว่ นร่วม
เพิม่ การบริจาคให้แก่มลู นิธโิ รตารี
สร้างการเป็ นเพือ่ นร่วมโครงการ อาสาสมัคร และการสนับสนุนสําหรับโครงการในท้องถิน่





หน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักของคณะกรรมการคือสร้างความตระหนักในชุมชนเกีย่ วกับโครงการและกิจกรรมของ
สโมสร ซึง่ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ของสโมสร อ่านคําแนะนําข้างล่างเพือ่ เป็ นการเริม่ ต้น

การประชาสัมพันธ์




เชิญนักหนังสือพิมพ์จากสือ่ ในท้องถิน่ มาร่วมงานกิจกรรมพิเศษของสโมสร โครงการทีด่ งึ ดูดความ
สนใจของสือ่ มักจะ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน หรือประจวบกับสิง่ ทีก่ ําลังเป็ นทีน่ ิยมในข่าว
เกีย่ วข้องกับความพยายามระหว่างประเทศซึง่ สนับสนุ นโดยสโมสรของท่านหรือสมาชิกสโมสร
เกีย่ วข้องกับเยาวชนในท้องถิน่ หรือสมาชิกของชุมชนทีม่ ชี ่อื เสียง
เน้นความสําคัญของผูร้ ่วมโปรแกรมโรตารีหรือศิษย์เก่าและประสบการณ์ในวัฒนธรรมอื่น
รวมกิจกรรมทีแ่ สดงให้เห็นจากรูปภาพหรือวีดโี อทีน่ ่ าสนใจ
มีองค์ประกอบของนวัตกรรมหรือความเป็ นเอกลักษณ์
ดูคาํ แนะนําต้นแบบ (Templates) และการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดในการพัฒนาการรณรงค์การ
ประชาสัมพันธ์ได้จากแนวทางการประชาสัมพันธ์ของโรตารี (Rotary Public Relations Guide)

สื่อสัมพันธ์




สร้างความสัมพันธ์กบั นักข่าวในท้องถิน่ ซึง่ จะลงข่าวในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับโครงการของสโมสร ค้นหาว่า
พวกเขาชอบเรื่องราวประเภทใด ต้องการให้ตดิ ต่ออย่างไร ต้องการช่วงเวลาจากการรับข่าวจนถึง
การเผยแพร่นานเท่าใด และข้อมูลทีต่ อ้ งการได้รบั (เช่น เอกสารการให้ขา่ ว เอกสารภูมหิ ลัง รูปถ่าย
วีดโี อ การสัมภาษณ์)
เข้าถึงสือ่ เป้ าหมายด้วยเรื่องราวทีม่ กี ําหนดเวลาเกีย่ วกับงานของสโมสรทีต่ อบสนองประเด็นของ
ชุมชน ส่งอีเมลถึงนักข่าวเป็ นรายบุคคลซึง่ รวมถึง
ข้อมูลทีแ่ สดงถึงความสําคัญของเรื่องราวและผลกระทบในทางบวกของโครงการ
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เรื่องเฉพาะตัวทีเ่ น้นผลกระทบในผลงานของท่าน เช่น ผูร้ บั ประโยชน์หรือสมาชิกสโมสรทีม่ ี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับประเด็นนัน้
โอกาสในการสัมภาษณ์ผนู้ ําโครงการ ผูร้ ่วมโครงการ หรือผูร้ บั ประโยชน์จากโครงการ
ภาพทีช่ ่วยบอกเล่าเรื่องราวของท่าน เช่น สมาชิกสโมสรมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรือร้นกับผูอ้ ยูอ่ าศัยใน
ชุมชน หรือลงมือทํางานอาสา
คําอธิบายทีส่ นั ้ กระชับเกี่ยวกับเรื่องราวตามหัวข้อเรื่อง
ข่าวแจก (หากเลือกทีจ่ ะส่งข่าวแจก) ทีส่ ง่ เป็ นข้อความในตัวอีเมลแทนการส่งเป็ นเอกสารแนบไป
กับอีเมล
แบ่งปั นข่าวสารกับสือ่ ตามช่องทางสือ่ ทางสังคมของสโมสร
ร่วมกับองค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือในการให้ข่าวแก่สอ่ื
อ้างอิงเอกสาร Media Crisis Management Points ที่ Brand Center (ใต้ Guidelines) เพือ่ เป็ น
แนวทางในการจัดการกับสือ่ (Media Crisis)

การตลาด









หาโอกาสทีจ่ ะลงโฆษณาคนพูดจริงทําจริง (People of Action) ในหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ และบน
เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์นัน้ ขอให้สถานีวทิ ยุในชุมชนออกอากาศโฆษณาดังกล่าว ขอให้สอ่ื ต่างๆ
เสนอการรณรงค์ให้หากไม่มคี ่าใช้จ่าย
สอบถามห้างร้านในท้องถิน่ ว่าจะสามารถปิ ดใบโฆษณาและโปสเตอร์หรือทิง้ แผ่นพับเอาไว้ได้หรือไม่
ติดตามกับผูบ้ รรยาย ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนสนับสนุน ผูอ้ ุปถัมภ์ในอดีต และผูบ้ ริจาคทีม่ กี ารติดต่อกับสโมสร
เพือ่ ให้พวกเขาเข้าใจวิธกี ารมีสว่ นร่วมในโครงการและงานกิจรรมของท่าน
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้สมาชิกสโมสรเพือ่ การส่งเสริมโรตารีและสโมสรของท่าน ท่านสามารถใช้ตน้ แบบ
(Template) ทีส่ ามารถปรับให้เหมาะสมที่ Brand Center เพือ่ สร้างสรรค์แผ่นพับสมาชิกมุ่งหวัง
ส่งเสริมให้สมาชิกติดเข็มโรตารีและพูดคุยเกี่ยวกับองค์กรโรตารี

สื่อทางสังคม










โพสต์เนื้อหาทีส่ ะดุดสายตาและมีถอ้ ยแถลงทีน่ ่ าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของสโมสร
แบ่งปั นเรื่องราวส่วนตัวและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการและงานของสโมสร โดยการใช้แฮชแท็ค
#PeopleofAction
ใช้คาํ อ้างอิง รูปถ่าย และวีดโี อของผูบ้ รรยาย (โดยได้รบั อนุญาต) และเชื่อมโยงกับเพจสือ่ ทางสังคม
ของพวกเขา
จัดทําเพจสือ่ ทางสังคมให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ โดยการแบ่งปั นเนื้อหาจากช่องทางของโรตารีสากลหรือ
จากเพือ่ นร่วมโครงการทีเ่ ชื่อถือได้
ส่งเสริมให้สมาชิกแบ่งปั นโพสต์ของสโมสรผ่านทางสือ่ ทางสังคมของพวกเขา
เพจของท่านต้องมีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และเน้นสารสําคัญสําหรับสาธารณชนทัวไป
่
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งานกิ จกรรม







ส่งเสริมให้สโมสรเป็ นเจ้าภาพงานกิจกรรมทีม่ เี อกลักษณ์ (Signature Event) หนึ่งงานทุกปี เพือ่
ส่งเสริมความตระหนักในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
อุปถัมภ์งานพิเศษต่างๆ เช่น งานวิง่ มาราธอน การปั น่ จักรยาน และการหาทุนสําหรับโครงการหรือ
โปรแกรมของโรตารี
จัดนิทรรศการทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ ศาลากลาง หรือห้องสมุด
วางแผนงานและส่งเสริมโอกาสการเป็ นเครือข่ายและกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ น้นประโยชน์ของการเข้าร่วม
ในโรตารี

เว็บไซต์ของสโมสร






ใช้ภาพและวีดโี อซึง่ แสดงให้เห็นสมาชิกสโมสรทํางานร่วมกัน มีความสนุกสนาน และทําให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงทีด่ ภี ายในชุมชน
อุทศิ ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์สโมสรเพือ่ สาธารณประโยชน์และส่งเสริมองค์กรท้องถิน่ ให้เชื่อมโยงกับ
เว็บไซต์ของสโมสร
จัดให้ผอู้ ยู่อาศัยในชุมชนสนับสนุนสโมสรได้โดยง่ายขึน้ โดยระบุความต้องการให้ชดั เจน เช่น
วิธกี ารบริจาค วิธเี ป็ นอาสาสมัคร หรือวิธกี ารเป็ นสมาชิก

พูดคุยกับคณะกรรมการของท่านเกี่ยวกับแนวทางอื่นๆ ในการส่งเสริมสโมสร และทํางานกับผูน้ ําสโมสร เพือ่
กําหนดว่าใครจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับจดหมายข่าว เว็บไซต์ บัญชีสอ่ื ทางสังคม เอกสารการตลาด และ
การสือ่ สารอื่นๆ
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ภาพลักษณ์ของสโมสร
เมื่อสโมสรโรตารีของท่านมีภาพลักษณ์สาธารณะในทางบวก สมาชิกปั จจุบนั จะมีแรงจูงใจและกระตือรือร้น
และสมาชิกทีค่ าดหวังจะอยากเข้าร่วม ควรทํางานกับคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร เพือ่ พูดคุยว่ามี
ภาพลักษณ์ของสโมสรในเรื่องใดทีอ่ าจจะยับยัง้ สมาชิกทีค่ าดหวังไม่ให้เข้าร่วมในโรตารีหรือไม่ และสร้าง
กลยุทธ์ทจ่ี ะเอาชนะปั ญหาต่างๆ เหล่านัน้ บ่งชีก้ ลุ่มเป้ าหมายด้านวิชาชีพหรือกลุ่มประชากรตามอายุ
พิจารณาว่ามีอะไรทีจ่ ะดึงดูดความสนใจของสมาชิกทีค่ าดหวังเหล่านี้ได้บา้ ง และกําหนดว่าสือ่ ใดน่ าจะเข้าถึง
พวกเขาได้มากทีส่ ุด

ทําภาพลักษณ์ของสโมสรให้ดีขึ้น
ทํางานกับเจ้าหน้าทีส่ โมสรเพือ่ ตัดสินใจว่าจะสร้างแบรนด์ของสโมสรอย่างไร ควรพิจารณาเรื่องเหล่านี้
การสือ่ สารของท่านต้องแสดงถึงประสบการณ์ของสโมสรอย่างถูกต้อง มันใจว่
่ าการประชุมสโมสร
เป็ นไปตามความคาดหวังทีก่ ําหนดไว้ ภาพลักษณ์ของสโมสรทีต่ ่นื ตัวอยู่เสมอไม่อาจจะส่งเสริม
สมาชิกภาพได้ หากมิได้สะท้อนถึงความเป็ นจริง
แจ้งให้สมาชิกทราบว่าพวกเขาเป็ นผูแ้ ทนของสโมสร และทุกสิง่ ทีพ่ วกเขาทําจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์
ของสโมสร กิจกรรมภายนอกโรตารีเป็ นโอกาสทีจ่ ะได้ดงึ ดูดความสนใจของสมาชิกใหม่และส่งเสริม
วัฒนธรรมของสโมสร
ปรับปรุงเพจสือ่ ทางสังคม เว็บไซต์ของสโมสร และบล็อกให้เป็ นปั จจุบนั เพือ่ ให้น่าสนใจมากขึน้ ต้อง
มันใจว่
่ าจะสามารถหาข้อมูลการติดต่อกับท่านได้ง่าย ดาวน์โหลดกราฟฟิ กและแบนเนอร์ได้จาก
Brand Center ของโรตารี






ขอให้สมาชิ กสโมสรช่วย
ฐานสมาชิกภาพของท่านเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่าสําหรับคณะกรรมการ ทําให้สมาชิกและผูร้ ่วมโปรแกรมในอดีต
มีสว่ นร่วมในความพยายามเกีย่ วกับภาพลักษณ์สาธารณะโดยให้พวกเขาเป็ นผูก้ ระจายข่าวเกีย่ วกับโรตารี
และกิจกรรมของสโมสร ต้องมันใจว่
่ าสมาชิกทุกคนมีความรูเ้ กีย่ วกับโรตารีและโปรแกรมของโรตารี และ
ส่งเสริมให้เผยแพร่พนั ธกิจและคุณค่าหลักของโรตารีแก่ผทู้ ต่ี ดิ ต่อด้วยเป็ นการส่วนตัว ผูต้ ดิ ต่อทางธุรกิจและ
วิชาชีพ เสนอแนะให้พวกเขาเชิญสมาชิกทีค่ าดหวังมาร่วมในงานกิจรรมสโมสรและโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพือ่ ให้มปี ระสบการณ์เกีย่ วกับสโมสรด้วยตนเอง
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ประเด็นสําคัญ
ในการพูดคุยเกี่ยวกับโรตารี
สารสําคัญทีจ่ ะช่วยท่านในการพัฒนาประเด็นสําคัญก่อนการให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ และเตรียมสุนทรพจน์สาํ หรับ
ผูฟ้ ั งภายนอกมีดงั นี้

สารเกริ่ นนําที่สาํ คัญ


ทุกวันนี้ ในชุมชนของเราและชุมชนทัวโลก
่
เพือ่ นบ้านใกล้เรือนเคียงของเรากําลังเผชิญกับความ
ท้าทายทีย่ ากลําบาก เช่น ความขัดแย้ง โรคภัยไข้เจ็บ และการขาดแคลนนํ้าสะอาด สุขอนามัย
การศึกษา และโอกาสในเรื่องของเศรษฐกิจ

สารสนับสนุน


โรแทเรียนมีวสิ ยั ทัศน์เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้สาํ หรับเพือ่ นบ้าน โรแทเรียนระดมกําลังผูน้ ําอื่นๆ และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ลงมือปฏิบตั แิ ละทําจนสําเร็จ

เกี่ยวกับโรตารี – สารสําคัญ






โรแทเรียนคือ คนพูดจริงทําจริง (People of Action) ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยความปรารถนาทีจ่ ะสร้างโอกาส
ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง และค้นหาแนวทางแก้ไขเรื่องท้าทายทีย่ ากยิง่ ซึง่ มีผลกระทบต่อผูค้ นทัวโลก
่
โรตารีคอื ชุมชนของชายและหญิง 1.2 ล้านคนจากทัวทุ
่ กทวีป วัฒนธรรม อาชีพและประสบการณ์ซง่ึ
เชื่อมโยงกันผ่านสโมสรโรตารีในท้องถิน่
สโมสรโรตารีทาํ โครงการทุกขนาดและให้แรงบันดาลใจแก่โรแทเรียน มิตรสหาย เพือ่ นบ้าน และ
เพือ่ นผูร้ ่วมโครงการในการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ การแก้ปัญหาทีย่ งยื
ั ่ น และ
ลงมือนําความคิดไปสูก่ ารกระทํา

สารสนับสนุน


โดยการทํางานร่วมกับผูร้ ่วมโครงการ เพือ่ นบ้านและมิตรสหาย พวกเรากําลังทํางาน เช่น
ส่งเสริมสันติภาพ - สนับสนุ นการเจรจาทีจ่ ะส่งเสริมความเข้าใจภายในวัฒนธรรมเดียวกันและข้าม
วัฒนธรรม
ต่อสูโ้ รคภัยไข้เจ็บ - ให้ความรูแ้ ละเครื่องมือแก่ชุมชนเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชือ้ โรคที่
ป้ องกันได้หรือโรคทีเ่ ป็ นอันตรายถึงแก่ชวี ติ
จัดหานํ้าสะอาด - แก้ปัญหาในชุมชนเพือ่ นํานํ้าสะอาดและบริการด้านสุขาภิบาลมาสูป่ ระชาชน
จํานวนมากขึน้ ทุกๆ วัน
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ช่วยชีวติ แม่และเด็ก - ขยายโอกาสในการเข้าถึงการอนามัยทีม่ คี ุณภาพ เพือ่ ทีแ่ ม่และเด็กจะ
สามารถมีชวี ติ และเติบโตอย่างแข็งแรง
สนับสนุ นการศึกษา - ขยายโอกาสในการศึกษา และให้พลังแก่ครูเพือ่ ให้แรงบันดาลใจแก่เด็กและ
ผูใ้ หญ่ในการเรียนรูไ้ ด้มากขึน้
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน - สร้างโอกาสให้แก่บุคคลและชุมชนทีจ่ ะเติบโตทางด้านการเงินและสังคม
ขจัดโปลิโอ - รวมพลังทัวโลกเพื
่
อ่ ขจัดโปลิโอให้หมดไปอย่างถาวร
โรตารีคอื เพือ่ นร่วมโครงการและทรัพยากรทีเ่ ชื่อถือได้ ด้วยสมาชิกและโครงการต่างๆ ในเกือบทุก
ส่วนของโลก จึงไม่มขี อบเขตในการทีเ่ ราจะทําสิง่ ดีๆ ได้

เป้ าหมายด้านมนุษยชาติ ที่มีความสําคัญสูงสุดของโรตารีคือการขจัดโปลิ โอทัวโลก
่
โรตารีและพันธมิตรใกล้จะขจัดโปลิโอให้หมดไปได้แล้ว โดยลดจํานวนผูป้ ่ วยด้วยโรคโปลิโอลงได้ถงึ
99.9% ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1988 เป็ นต้นมา
บทบาทสําคัญของโรตารีคอื การหาทุน การสนับสนุนและการขับเคลื่อนอาสาสมัคร
โรตารีบริจาคเงินเพือ่ ความพยายามในการขจัดโปลิโอมากกว่า 2.2 พันล้านเหรียญและชัวโมงการ
่
ทํางานของอาสาสมัครนับไม่ถว้ นเพือ่ ปกป้ องเด็กๆ กว่าสองพันล้านคนใน 122 ประเทศจากโรค
โปลิโอ
โรตารีกําลังหาทุนอีก 50 ล้านเหรียญต่อปี จนถึงปี 2020 เพือ่ การขจัดโรคโปลิโอ และจะได้รบั การ
สมทบ 2 ต่อ 1 จากมูลนิธบิ ลิ ล์แอนด์เมอร์ลนิ ดาเกทส์







โรตารีสร้างสันติ ภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ ไม่เพียงให้การศึกษาและการบําเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุษย์ แต่ยงั พัฒนาผู้นําหนุ่มสาวอีกด้วย
ผูส้ าํ เร็จการศึกษามากกว่า 900 คนในโปรแกรมปริญญาโทของศูนย์สนั ติภาพโรตารี ทํางานอยู่ใน
ตําแหน่งทีเ่ ป็ นผูต้ ดั สินใจทีส่ ําคัญในรัฐบาล บริษทั และองค์กรต่างๆ ทัวโลก
่
โครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ของโรตารีช่วยป้ องกันสาเหตุทเ่ี ป็ นรากฐานของข้อขัดแย้ง เช่น ความ
ยากจน การไม่รหู้ นังสือ และการขาดแคลนนํ้าสะอาด
โปรแกรมการแลกเปลีย่ นเยาวชนของโรตารีสง่ เสริมไมตรีจติ ระหว่างประเทศ โดยการจัดให้นกั เรียน
มัธยมปลายมากกว่า 8,000 คน ได้ไปอาศัยและศึกษาในประเทศต่างๆ กว่า 115 ประเทศในแต่ละปี
โปรแกรมอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ของโรตารีพฒ
ั นาผูน้ ําหนุ่มสาวโดยการส่งเสริมการบําเพ็ญ
ประโยชน์ของอาสาสมัคร ความเป็ นผูน้ ําและการพัฒนาวิชาชีพ








หากไม่มนใจในการตอบคํ
ั่
าถามเกีย่ วกับโรตารี ควรดูคาํ แนะนําเอกลักษณ์เสียงและภาพ (Voice and Visual
Identity Guidelines) ถึงวิธกี ารสือ่ สารความสําคัญและคุณค่าของแบรนด์ของโรตารี (Rotary’s Brand)
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การใช้ตราสัญลักษณ์โรตารี
ภาพลักษณ์ขององค์กรทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั และยอมรับ (Masterbrand Signature) (โลโก้ทางการ) ของโรตารี บ่งชี้
ถึงโรตารีและพันธสัญญาในการปรับปรุงชุมชนทัวโลกให้
่
ดขี น้ึ โรตารีสากลเป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
และตราสัญลักษณ์แห่งการบริการ [หมายถึงตราสัญลักษณ์โรตารีและอ้างอิงรายการคําแนะนําเอกลักษณ์
เสียงและภาพ (Voice and Visual Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of
Policies)] เพือ่ ประโยชน์ของโรแทเรียนทัวโลก
่
เมื่อผลิตตราสัญลักษณ์ของโรตารีขน้ึ มาใหม่ ให้ใช้คาํ แนะนําเอกลักษณ์เสียงและภาพ (Voice and Visual
Identity Guidelines) และประมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of Policies) (มาตรา 33) สโมสรสามารถ
ดาวน์โหลดโลโก้ของโรตารี โรทาแรคท์ และโปรแกรมอื่นๆ ของโรตารีได้ท่ี Brand Center

แนวทางการตัง้ ชื่อ
ในการตัง้ ชื่อกิจกรรม โครงการ โปรแกรม เว็บไซต์หรือสิง่ พิมพ์ สโมสรโรตารีหรือหน่วยงานอื่นๆ ของโรตารี
ต้องใช้ช่อื ของตน และต้องไม่ใช้แต่เพียงคําว่า “โรตารี” เท่านัน้ สโมสรสามารถเพิม่ ชื่อสโมสรไว้ในชือ่
โครงการ เป็ นต้น ตัวอย่างการตัง้ ชื่อทีเ่ หมาะสม เช่น
โครงการทําความสะอาดของสโมสรโรตารีอฟี เวนสตัน
สวนสาธารณะ 100 ปี โรตารีของสโมสรโรตารีเมาเทนซิต้ี
www.anycityrotaryclub.org




เอกลักษณ์ของสโมสรโรตารีซง่ึ ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์โรตารีทเ่ี ป็ นทางการพร้อมด้วยชื่อสโมสรควรจะ
ใช้ในการสือ่ สารทุกประเภทของสโมสร รวมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรม โครงการและโปรแกรมของสโมสร
ดูคาํ แนะนําเฉพาะเรื่องสําหรับการตัง้ ชื่อโครงการของสโมสรทีป่ ระมวลนโยบายโรตารี (Rotary Code of
Policies) หรือติดต่อผูแ้ ทนฝ่ ายสนับสนุนสโมสรและภาค

เครื่องหมายโรตารีบนสิ นค้าเพื่อการหาทุน
มีผขู้ ายทีไ่ ด้ลขิ สิทธิเกื
์ อบ 160 รายทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ผลิตสินค้าทีม่ เี ครื่องหมายโรตารีและขายระบบการ
จัดการสโมสร รวมทัง้ เครื่องมือออนไลน์อ่นื ๆ ดูรายชื่อผูม้ ลี ขิ สิทธิทางการเพื
์
อ่ การติดต่อได้ท่ี My Rotary
และ Official Licensees และ Community Marketplace Resources มีเพียงผูข้ ายทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิเท่
์ านัน้ ที่
ได้รบั อนุญาตให้ผลิตและขายสินค้าทีม่ ตี ราสัญลักษณ์โรตารี
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หากสโมสรของท่านต้องการหาทุนสําหรับโครงการโดยการขายสินค้า ท่านสามารถขายผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี รา
สัญลักษณ์โรตารีในช่วงเวลาจํากัดตราบเท่าทีท่ ่านซือ้ สินค้าจากผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิจากโรตารี
์
อย่างเป็ นทางการ
และใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้เอาไว้บนสิง่ ของ
ชื่อสโมสรโรตารีหรือสัญลักษณ์ของสโมสร
ชื่อโครงการหรืองานหาทุน
วันเวลาของโครงการ




หากสโมสรต้องการขายของในโครงการหาทุนระยะยาวจะต้องสมัครขอลิขสิทธิ ์ หากสโมสรต้องการซือ้ สินค้า
จากผูข้ ายทีม่ ไิ ด้รบั ลิขสิทธิ ์ ผูข้ ายนัน้ จะต้องได้รบั อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์โรตารีโดยตรงจากโรตารีสากล
โปรดติดต่อ rilicensingservices@rotary.org หากมีคําถามเกีย่ วกับตราสัญลักษณ์โรตารีบนสินค้า
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บอกเล่าเรื่องราวของโรตารี
วิธพี ดู คุยเกีย่ วกับโรตารีและสโมสรของท่านเป็ นการสร้างการรับรูข้ องสาธารณชนว่าเราคือใคร เราทําอะไร
และเหตุใดเราจึงทําสิง่ นัน้ ภาพลักษณ์สาธารณะทีเ่ ข้มแข็งทําให้มนใจว่
ั ่ าชุมชนทุกหนแห่งจะรูว้ ่าโรแทเรียน
คือ คนพูดจริงทําจริง (People of Action) ซึง่ ถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาทีจ่ ะสร้างโอกาส ทําให้สงั คม
เข้มแข็ง และค้นหาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาความท้าทายทีย่ ากยิง่ ซึง่ มีผลกระทบต่อโลก
โรตารีมที รัพยากรทีจ่ ะช่วยท่านในการจัดทําสารสําคัญของท่านให้เหมาะกับการจูงใจ ความสนใจและระดับ
ความรูเ้ กี่ยวกับโรตารีเป็ นการเฉพาะสําหรับผูร้ บั สารของท่าน หลังจากได้ฟังเรื่องราวเกีย่ วกับผลงานดีๆ
ของสโมสรแล้วสมาชิกของชุมชนอาจจะได้รบั แรงบันดาลใจทีจ่ ะเรียนรูเ้ พิม่ เติมและสนับสนุนท่านโดยการ
เป็ นอาสาสมัคร บริจาคเงิน หรือเป็ นโรแทเรียนเอง
ใช้เอกสารการรณรงค์คนพูดจริงทําจริง (People of Action) ที่ Brand Center เพือ่ บอกเล่าเรื่องราวของ
สโมสรและตอบคําถามทัวๆ
่ ไป
โรตารีคอื อะไร?
โรแทเรียนคือใคร?
โรแทเรียนทําให้เกิดผลกระทบอะไรในชุมชนของฉันและทัวโลก?
่
โรตารีแตกต่างกับองค์กรอื่นๆ อย่างไร?





ทรัพยากรคนพูดจริงทําจริง (People of Action) มีอาทิ
วีดโี อสัน้ ๆ (30 และ 90 วินาที)
การโฆษณาทีเ่ ป็ นสิง่ พิมพ์ นอกสถานที่ และแบบดิจติ อล
โฆษณาทางวิทยุ




เริม่ ต้นวางแผนงานการรณรงค์คนพูดจริงทําจริง (People of Action) ในท้องถิน่ ต้องบ่งชีเ้ รื่องราวทีแ่ สดงถึง
ผลกระทบของสโมสรต่อชุมชน เมื่อท่านเข้าใจเรื่องทีต่ ้องการจะบอกเล่า ท่านจะสามารถสร้างสรรค์โฆษณา
ทีจ่ ะอธิบายถึงสโมสร สือ่ สารข้อความเกีย่ วกับคนพูดจริงทําจริง (People of Action) และจับความสนใจของ
ผูฟ้ ั งได้ ใช้กระบวนการ 3 ขัน้ ตอนต่อไปนี้ในการพัฒนาโฆษณาคนพูดจริงทําจริง (People of Action) ทีเ่ ป็ น
สิง่ พิมพ์ซง่ึ มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะของสโมสรและชุมชน
1. เลือกคํากริยาทีบ่ ่งชีก้ ารกระทําเป็ นหัวเรื่องจากตัวเลือกที่ Brand Center หัวเรื่องทีว่ ่า “เราร่วมกัน”
(Together, We) เกริน่ นําความคิดว่าผลกระทบของเราเกิดจากการกระทําร่วมกัน และมีความหมาย
เป็ นนัยถึงการเชิญชวนผูช้ ม
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2. ใช้ภาพเพือ่ สนับสนุ นยืนยันว่าเราเป็ นคนพูดจริงทําจริง (People of Action) ต้องมันใจว่
่ ารูปภาพ
แสดงให้เห็นคนมากกว่าหนึ่งคน
3. สร้างเนื้อหาสัน้ ๆ จัดทําถ้อยแถลงเกีย่ วกับองค์กรของเราในสองถึงสามประโยค จัดหาหลักฐานหรือ
สถิตเิ พือ่ สนับสนุนถ้อยแถลงนัน้ และจบลงด้วยการเรียกร้องให้ลงมือกระทํา
Brand Center มีทรัพยากรเพิม่ เติมทีห่ ลากหลายซึง่ จะช่วยท่านในการเล่าเรื่องราวได้ชดั เจนและกระตุน้
ความสนใจซึง่ จะให้แรงบันดาลใจแก่ผฟู้ ั งในการมีสว่ นร่วมกับเราและลงมือปฏิบตั ิ
คําแนะนําการณรงค์คนพูดจริงทําจริง (People of Action Campaign Guidelines)
แนวทางการวางแผนงานกิจกรรม (Event Planning Guide)
คําแนะนําในการเริม่ ต้นอย่างเร็วสําหรับเพจสือ่ ทางสังคมของสโมสร (Quick Start Guide for Club
Social Media Pages)
คําแนะนําในการเริม่ ต้นเว็บไซต์สโมสร (Quick Start Guide for Club Websites)
แนวทางการสือ่ ข้อความของโรตารี (Rotary Messaging Guide)







ที่ Brand Center จะมีการเพิม่ วัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ดังนัน้ จึงควรจะตรวจดูบ่อยๆ
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คําถามเพื่อการอภิปราย
ในการอบรมภาคประจําปี
การอบรมภาคประจําปี เป็ นโอกาสอันดียงิ่ ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูน้ ําสโมสรรับเลือกคนอื่นๆ
คําถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรียมตัวสําหรับการอบรม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรมีอะไรบ้าง? และหน้าทีข่ องท่านใน
ฐานะประธานมีอะไรบ้าง?

คณะกรรมการของท่านได้รบั มอบหมายให้ทาํ งานตามเป้ าหมายของสโมสรในข้อใด?

ท่านจะทําอะไรได้บา้ งเพือ่ ส่งเสริมโรตารีแก่สมาชิกมุ่งหวัง และจะทํางานร่วมกับใครบ้างในชุมชนเพือ่ ส่งเสริม
สโมสร?

ท่านจะใช้วธิ กี ารทีม่ นี วัตกรรมอะไรบ้างเพือ่ ส่งเสริมสโมสรในปี น้?ี

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบ้างให้กรรมการ และท่านจะสนับสนุนพวกเขาอย่างไร?

ท่านจะทําอย่างไรให้ศษิ ย์เก่าโปรแกรมมีสว่ นร่วมในงานการส่งเสริม?
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