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• สรางสรรคและดําเนินแผนงานเพ่ือบอกเลาเร่ืองราวของ

โรตารีแกสาธารณะชน และเพ่ือเผยแพรโครงการและ

กิจกรรมของสโมสร 

บทบาทของประธานคณะกรรมการภาพลักษณฯ 



หนาที่รับผิดชอบเฉพาะ

ของคณะกรรมการฯ 



หนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 

• เขารวมสัมมนาภาพลักษณสาธารณะของภาค  

• สรางแผนภาพลักษณสาธารณะ แลวกําหนดและทํางานให

บรรลุเปาหมาย 

• เผยแพรกิจกรรมและโครงการของสโมสรในหมูสมาชิก

สโมสร ส่ือในทองถ่ิน และสมาชิกในชุมชน 

• ใชทรัพยากรใน Brand Center เพื่อสงเสริมภาพลักษณ

สาธารณะของโรตารี 



หนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 

• ทําใหมั่นใจวาการส่ือสารของสโมสรเปนไปตามคําแนะนํา

เอกลักษณทางเสียงและภาพของโรตารี 

• ใชเอกสารการรณรงค People of Action เพื่อเพิ่มพูนความ

เขาใจตอโรตารีของสาธารณชน และกอใหเกิดการมีสวน

รวมในชุมชน 

• ใชส่ือทางสังคมเพื่อสรางความตระหนักในโรตารีและ

สโมสรในชุมชน 

 



หนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 

• สงเสริมโครงการและกิจกรรมเพื่อทําใหเปนที่สนใจแกส่ือ

มากขึ้น  

 



หนึ่งของบทบาทของทานคอืการพัฒนา

และใชกลยุทธใหม ๆ เพื่อสรางการรับรู

เกี่ยวกบัโครงการของสโมสรสําหรับ

สมาชิกในชุมชนของทาน 



กลยุทธในการสงเสริมโรตารีดวยส่ือตางๆ 



การประชาสัมพนัธ 

• เชิญนักหนังสือพิมพจากส่ือทองถ่ินมารวมงาน
พิเศษของสโมสร  

• ดูแนวทางการประชาสัมพันธของโรตารี 
(Rotary Public Relations Guide) เพื่อดู
คําแนะนําตนแบบ และการปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
การพัฒนาการรณรงคการประชาสัมพันธ 



ความสัมพันธกับสื่อ  

• สรางความสัมพันธกับนักขาวในทองถ่ินซ่ึงจะลงขาวใน

หัวขอเก่ียวกับโครงการของสโมสร 

• เขาถึงส่ือเปาหมายดวยเรื่องราวที่กําหนดเวลาเก่ียวกับ

งานของสโมสรที่ตอบสนองประเด็นของชุมชน 

• แบงปนขาวสารกับส่ือตามชองทางส่ือทางสังคมของ

สโมสร 

• รวมกับองคกรที่ใหความรวมมือในการใหขาวแกส่ือ 

 



การตลาด 

• หาโอกาสท่ีจะลงโฆษณา People of Action ใน

หนังสือพิมพทองถิ่น หรือเว็บไซตของหนังสือพิมพ

ดังกลาวโดยไมมีคาใชจาย 

• จัดหาอุปกรณใหสมาชิกสโมสรเพื่อการสงเสริมโรตารีและ

สโมสรของทาน 

• สงเสริมใหสมาชิกติดเข็มโรตารีและพูดคุยเกี่ยวกับองคกร

โรตารี 



สื่อทางสังคม  

• โพสตเนื้อหาท่ีสะดุดสายตาและมีถอยแถลงท่ีนาสนใจ

เกี่ยวกับกิจกรรมของสโมสร 

• แบงปนเรื่องราวสวนตัวและขาวคราวเกี่ยวกับโครงการและ

งานของสโมสรโดยใชแฮชแทค #PeopleofAction 

• ใชคําอางอิง รูปถาย และวีดิโอจากผูบรรยาย(โดยไดรบั

อนุญาต) และเช่ือมโยงกับเพจส่ือทางสังคมของพวกเขา 



สื่อทางสังคม  

• จัดทําใหเพจส่ือทางสังคมของทานใหเปนปจจุบัน โดยการ

แบงปนเนื้อหาจากชองทางของโรตารีสากลและจากเพื่อ

รวมโครงการท่ีเช่ือถือได 

• สงเสริมใหสมาชิกแบงปนโพสตของสโมสรผานทางส่ือทาง

สังคมของพวกเขา 

• ทําใหม่ันใจวาเพจของทานมีขอมูลท่ีเปนปจจุบัน และเนน

ความสําคัญท่ีมุงสูสาธารณชนท่ัวไป 



งานกิจกรรม 

• สงเสริมใหสโมสรเปนเจาภาพงานกิจกรรมที่มีเอกลักษณ

หนึ่งงานทุกปเพือ่สงเสริมความตระหนักในชุมชน 

• อุปถัมภงานพิเศษตางๆ เชนงานวิ่งมาราธอน 

• จัดนิทรรศการที่พิพิธภณัฑ ศาลากลาง หรือหองสมุด 

• วางแผนงานและสงเสริมโอกาสการเปนเครือขายและ

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เนนประโยชนของการเขารวมงานโรตารี 



เว็บไซตของสโมสร 

• ใชภาพและวีดิโอแสดงถึงสมาชิกสโมสรทํางานรวมกัน มี

ความสนุกสนาน และทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในทางที่

ดีภายในชุมชน 

• อุทิศสวนหนึ่งของเว็บไซตสโมสรใหแกสาธารณะและ

สงเสริมองคกรทองถ่ินใหเชื่อมโยงกับเว็บไซต 

• จัดใหผูอยูอาศัยในชุมชนสนับสนุนสโมสรไดโดยงาย โดย

ระบุความตองการใหชัดเจน เชนวิธีการบริจาค  

•               อาสาสมัคร หรือการเปนสมาชิก 



เปาหมายของภาพลักษณ
สาธารณะ 



     1. ทําใหสโมสรรูจักการใช Brand Center ภายใน 3 เดือนแรกของการ

เร่ิมตนปโรตารี เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ัง Logo สี ขนาด พื้นหลัง 

โบรชัวร และ นามบัตร 
 

     2. สนับสนุนใหทุกสโมสรรูจักการใชงาน Rotary Showcase ในการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมและหาทุนทําโครงการของสโมสร 
 

     3. ต้ังเปาทําใหกลุมบุคคลภายนอกเขาใจและรูจักโรตารีมากขึน้ ภายใน 

3 เดือนแรกของการเร่ิมตนปโรตารี โดยผานชองทางส่ือออนไลนตางๆ เชน 

Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube เพื่อดึงดูดใหคนเขามาเปน

สมาชิกมากขึ้น 

ภาพลักษณสาธารณะ 



4. สนับสนุนใหทุกสโมสรทํากิจกรรมของสโมสรตนเองสโมสร

เดียว หรือรวมกับสโมสรอ่ืน หรือรวมกับสโมสรอินเทอรแรคท 

หรือสโมสรโรทาแรคท โดยสวมใสเสื้อโปลิโอในวันโปลิโอโลก 

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ซึ่งถือเปน Rotary day of Service 

ของภาค 

ภาพลักษณสาธารณะ 

(รายไดจากการจําหนายเส้ือหลังหักคาใชจายบริจาคเขา

กองทุนโปลิโอในนามสโมสรที่ซื้อเส้ือยืด) 





แนวทางการยกยองและมอบรางวัล 

แกสมาชิกและสโมสร ภาค 3330 

การสงผลงานประกวดในระดับภาค 
 

ป 2564-2565 



      1. สโมสรที่มีการประชาสัมพันธโครงการบําเพ็ญประโยชนของสโมสร

โดยใชโลโกอยางถูกตองตามรูปแบบที่แนะนําใน Brand Center ผาน

สื่อตางๆ อยางนอย 4 สื่อในสื่อตอไปนี้ ใหรางวัลทุกสโมสรที่ทําตรงตาม

เง่ือนไข 

1.1 ฟรีทีวี หรือทีวีทองถิ่น อยางนอย 3 ขาว (สงวีดิโอดังกลาวให

คณะกรรมการโดย Flash drive เทานั้น) 

1.2 หนังสือพิมพ  อยางนอย 3 ขาว (แสดงภาพขาว) 

1.3 Rotary Showcase อยางนอย 3 ขาว (ถายภาพหนาจอพรอมคํา

บรรยาย) 

ฝายภาพลักษณสาธารณะ 



1.4 Facebook โดยใช Template จาก Brand Center ใหตรงกับ

ความหมายของ template อยางนอย 3 ขาว 

(ถายภาพหนาจอพรอมคําบรรยาย)  

1.5 สิ่งพิมพตางๆ เชน แผนพับ โบชัวร ไวนิล (พรอมรูปถายที่สื่อใหเห็น

การนําไปใช) 

1.6 YouTube อยางนอย 3 ขาว (ถายภาพหนาจอพรอมคําบรรยาย) 

1.7 Billboard  

1.8 สารผูวาการภาค อยางนอย 3 ขาว  

ฝายภาพลักษณสาธารณะ 



ขาวที่จะลงในสารผูวาการภาค 

อยางนอย 3 ขาว 



Public Image Center มีบัญชีทางการ LINE แลว!  
 

เปนเพื่อนกับบัญชีนี้กันเถอะ คุณจะไดรับขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนมากมาย ตอบคําถามขอสงสัยเกี่ยวกับภาพลักษณ

ทุกๆเรื่อง  

 

แตะลิงกดานลางเลยคะ 

 

https://lin.ee/2dwiq3d 



แบบที่1 

แบบที่ 2  

แบบที่ 3 





ชื่อสโมสรเปนภาษาไทย 









2. การประกวดภาพถาย People of Action โดยมีเงื่อนไข

ดังตอไปนี้  

        (แบงเปน 4 กลุม ใหรางวัลกลุมละ 3 รางวัล ) 

ฝายภาพลักษณสาธารณะ 



2.1 ตองมีองคประกอบภาพดังตอไปนี้ 

• เห็นโลโกโรตารีอยางชัดเจน 

• มีโรแทเรียนอยูในภาพ 

• มีผูรับประโยชนอยูในภาพ 

• มีช่ือภาพและคําบรรยาย 

• ไมตองใส Template 

ฝายภาพลักษณสาธารณะ 



     2.2 ขนาดของภาพ 12x18 นิ้ว แปะบนฟวเจอรบอรด 

     2.3 สงไดไมเกิน สโมสรละ 2 ภาพ 

     2.4 พรอมสงไฟลรูปภาพ อีเมลลมาท่ี 

mailkhunped@gmail.com 

ฝายภาพลักษณสาธารณะ 

mailto:mailkhunped@gmail.com
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