
เปิดช่องทางสู่โรตารีด้วยภาพลักษณ์
สาธารณะโดยใช้ BRAND CENTER 



เหตุใดสโมสรของคุณจึงต้องการภาพลักษณ์สาธารณะ 

• งานของภาพลักษณ์สาธารณะคือการบอกเล่าเรื่องราวของสโมสรโรตา
รีหรือสโมสรโรทาแรคทใ์นรูปแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ไม่ใช่
สมาชิกมีส่วนร่วม  
• งานของภาพลักษณ์สาธารณะที่ประสบความส าเร็จจะช่วยให้
สาธารณชนเข้าใจสิ่งทีโ่รตารีท าและผลกระทบทีโ่รตารีสร้างขึ้นในระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก 

• หากปราศจากความเข้าใจ เราจะไม่บรรลุวิสัยทัศน์ 



วิสัยทัศน์ของโรตารี 

ด้วยการร่วมมือกัน เรา
ย่อมจะเห็นโลกใบหนึ่ง ซึ่ง
ผู้คนมารวมกัน และลงมือ

ปฏิบัติ เพ่ือสร้างสรรค์ 
การเปลี่ยนแปลงที่ยืน
ยาวระหว่างกันในโลก ในชุมชน
และในตัวของเราเอง 

การท าให้วิสัยทัศน์เปน็จริง เราต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดความส าเร็จ 

Rotary Brand 



Brand มีอะไรมากกว่าโลโก ้



1. แก่นแท้ของโรตารี (Our Essence) ได้แก่อะไร 

Join Leaders, Exchange Ideas, Take Action 

รวมผู้น า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติ 

แก่นแท้ของโรตารีสรุปสิ่งที่โรตารีเป็นทัง้หมด นั่นคือ ผู้น าในปัจจุบันและท่ีก าลังจะเกิดขึ้น

ซึ่งมาอยู่ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ และสร้างผลกระทบในทางบวกแก่ชุมชนท้องถิ่นและ

ทั่วโลก 



2. สาระส าคัญของเรา (Our Messaging) 

• เราคือคนพูดจริง ท าจริง (We are People of Action)  

คนพูดจริงท าจริงช่วยนิยามค าว่า โรตารี แก่ผู้ที่ไม่รู้จักเรา 

อธิบายถึงตัวเราว่าเป็นคนพดูจริงท าจริง โดยจะสร้างความสมัพันธ์ส่วนตัวในองค์กรและ

เน้นความส าคัญถึงผลกระทบทีโ่รตารีกระท าในชุมชน  



3. ถ้าเราต้องการใหโ้รตารีโดดเด่นกว่าองค์กรอื่น เป็นที่สนใจของผู้คนด้วย

เสียงของเราที่เราควรสื่อสารออกไปเพื่ออธิบายถึงโรตารีและสมาชิกของเรา 

ควรมีคุณลักษณะแบบนี้ คือ 

•การเอาจริงเอาจัง 

•การให้แรงบันดาลใจ 

•การเข้าถึงจิตใจผู้อื่น 

•การใช้ความฉลาดทางปัญญา 



4. คุณค่าหลัก (Core Value) เป็นสิ่งที่พวกเราปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ชุมชนทั่วโลก และบอกถึงสิ่งที่ได้เมื่อเข้าร่วมกับโรตาร ี

•เราสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน  
•เรายกย่องพันธสัญญาในเรื่องคุณธรรมของเรา  

•เราเชือ่มโยงมุมมองที่หลากหลาย  
•เราใช้ความเป็นผู้น าและความเชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาของ
สังคมด้วยการบริการ/การบ าเพ็ญประโยชน ์



5. โลโก้ท่ีสอดคล้องกับแบรนด์ของโรตาร ี

การสร้างโลโก้โรตารีต้องสร้างจาก Brand 
Center เท่านั้น 



โลโก้ระดับสากลซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์ของโรตารี 

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ 

มาสเตอร์แบรนด์ซิกเนเจอร์ซิมพลิฟายด์ 

มี Rotary International 
อยู่ในเฟืองวงล้อ 

ไม่มี Rotary 
International อยู่ใน
เฟืองวงล้อ 



สีของโลโก้ที่ใช้งาน 

•Full Color (Recommended) 

•All White 

•All Black 

•All Azure Blue  

•White and Gold 



วงล้อโรตารีคือมาร์คออฟเอ็กเซลเลนซ ์(Mark of Excellence) 

มาร์คออฟเอ็กเซลเลนซค์วรถือเปน็โลโก้ที่สอง เมื่อใช้งาน เราขอแนะน าให้คุณวางโล

โก้สโมสร ภาค หรือโซนของคุณไว้ใกล้ ๆ เพื่อความชัดเจนและเป็นที่จดจ า ไม่มีมาร์ค

ออฟเอ็กเซลเลนซ ์อย่างง่าย - ค าว่า "โรตารีสากล" ต้องปรากฏบนวงลอ้โรตารีเสมอ 



โลโก้ของภาคที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์ของโรตารี 



โลโก้ของสโมสรที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์ของโรตาร ี



โลโก้ของสโมสรที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์ของโรตาร ี



สโมสรแนะน าให้ใช้เฉพาะโลโก้ของสโมสร 



เส้นแบ่ง  

Lockups 



 ด้านขวาโลโก้พันธมิตรหรือ

สปอนเซอร์หรือชื่อโปรแกรมหรือ

เหตุการณ์/งาน 

ด้านซ้ายใช้โลโก้สโมสร

ตามแบบที่น าเสนอไป

ก่อนหน้า 

วิธีใช้เส้นแบ่ง Lockup 



 โลโก้โรตารีมี 2 แบ่งคือแบบปกติ Regular (มี 
Rotary International อยู่ในเฟืองวงล้อ) และแบบ
ง่าย Simplified (ไม่มี Rotary International อยู่ใน
เฟืองวงล้อ) 
 
 

ดูด้านซ้ายของเส้น Lockup 



 

ประเภทของสีของโลโกโ้รตาร ี



 

ต าแหน่งชื่อสโมสร 



 

ประเภทที่จะจัดวางข้างขวาของเส้น Lockup 

• พาร์ทเนอร์ 
• สปอนเซอร ์
• โปรแกรม 
• งาน/เหตุการณ ์



 

แบบที่จะจัดวางข้างขวาของเส้น Lockup 



 แบบที่จะจัดวางข้างขวาของเส้น 
Lockup เป็นโลโก้ส ารอง 



 

โลโก้ส ารองของโรตารีท่ีมีอยู่

ในขณะนี้ 



 

ดาวโหลดรูปแบบพื้นขาว JPG 

ดาวโหลดรูปแบบพื้นใส PNG 

การดาวโหลดโลโก้มี 3 แบบ 

PDF เป็นแบบเอกสาร  



การใช้โลโก้คติพจน์ของประธานโรตารีสากลส าหรับงาน
หรือกิจกรรมที่สโมสรของคุณ   



ขนาดของเส้นแบ่งโลโก้ (Lockup) 

หนา 0.5 พอยส์     

สูงเท่ากับโลโก้ของเฟืองโรตารี 

มีสีด า 50%      



ตัวอย่างโลโก้สโมสรกับพาร์ทเนอร์ภายนอก
ที่ไม่ใช่โรตาร ี

ขนาดโลโก้พาร์ทเนอร์จะสูงเท่ากับเฟือง
วงล้อโรตารี 



โลโก้สโมสรกับโปรแกรม RCC 



โลโก้ภาคหรือสโมสรกับการแลกเปลี่ยนเยาวชน 



6. ภาพถ่ายที่สามารถบอกเรื่องราวของโรตารีในรูปแบบ people 
of action ได้ดี ควรเน้นในเรื่องต่อไปนี ้

• เน้นผู้มีส่วนร่วมในโรตารี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกระตือรือร้นในงาน 

•บอกเรื่องราวที่แท้จริงของผลกระทบ 

•ควรจะมีพลังให้แรงบันดาลใจและกระตุ้นสาธารณชนให้เห็นถึงสิ่งที่
โรตารีท า 



7. ธงโรตารีที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์ของโรตารี? 



โลโก้ที่เห็นด้านล่าง (สีทองและน้ าเงิน) ใช้ได้เฉพาะในรูปแบบเข็ม
สมาชิกโรตารีเท่านั้น 



8. สื่อสังคมที่สามารถน าเรื่องราวของโรตารีเผยแพร่ 

• Facebook 
• YouTube 
• Instagram 
• TikTok 
•Others 
• ข้อส าคัญ เราต้องสื่อให้บุคคลภายนอกไดเ้ห็นกิจกรรมต่างๆ ของสโมสร 

 



ท่านจะสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรตารีได้โดย 

•แบ่งปันกิจกรรมของท่านบนสื่อทางสังคม 

•ติดเข็มสมาชิกโรตารี / เสื้อยืดโรตาร ี

•พูดคุยกับมิตรสหายและครอบครัวเก่ียวกับโรตารี 



เหตุใดสโมสรของคุณจึงต้องการภาพลักษณ์สาธารณะ 

•งานของภาพลักษณ์สาธารณะจะช่วยให้คนภายนอกเข้าใจ
สิ่งทีโ่รตารีท าและผลลัพทท์ีโ่รตารีสร้างขึ้นในระดับท้องถิ่น
และระดับโลก 
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