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ปี 2563 – 64  

 

บทน ำ 
การประกวดโปสเตอร์ People of Action เป็นแนวคิดริเร่ิมของคณะกรรมการภาพลกัษณ์ภูมิภาค 12 ของปีโรตารี 
2563 – 64 การแข่งขนัน้ีเปิดใหทุ้กสโมสรโรตารีในภูมิภาค 12 (Region 12) เขา้ร่วม ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเทศ
ไทย กมัพชูา เมียนมา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน 
 

การส่งเสริมภาพลกัษณ์เป็นส่วนหน่ึงของความคิดริเร่ิมการเสริมสร้างแบรนด์ใหเ้ขม้แขง็ระดบัโลกของโรตารีสากล 
การรณรงคน้ี์เป็นการท าใหเ้ร่ืองราวของโรตารีใหมี้ชีวติ โดยการลดช่องวา่งระหวา่งการสร้างโรตารีใหเ้ป็นที่รู้จกั 
และความเขา้ใจวา่โรตารีท าอะไร 
 

ในขณะที่หลายคนเคยไดย้นิช่ือโรตารี แต่มีคนส่วนนอ้ยที่รู้วา่แทท้ี่จริงแลว้ สโมสรโรตารีท าอะไร อนัที่จริง ร้อยละ 
35 ของสาธารณชน ไม่คุน้เคยกบักิจกรรมใดๆเลยของโรตารี รวมถึงสโมสรโรตารีในพื้นที่ของพวกเขาดว้ย การวาง
ต าแหน่งของ People of Action ของโรตารี ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นอยูใ่นโรตารีแบรนด์เซ็นเตอร์ [Rotary Brand Centre 
(https://brandcenter.rotary.org/en-GB)] ซ่ึงมีคู่มือการใช ้และการปรับใชอ้งคป์ระกอบต่างๆ ท าใหส้โมสรต่างๆใน
โลกสามารถที่จะบอกเล่าเร่ืองราวของพวกเขาในวธีิที่สอดคลอ้งกนัและน่าสนใจไดอ้ยา่งง่ายขึ้น 

 

People of Action คอือะไร? 
People of Action ช่วยในการใหค้  านิยามเก่ียวกบัโรตารีส าหรับผูท้ี่ไม่รู้จกัโรตารี เราคือผูน้ าทางวิชาชีพ ชุมชน และ
พลเมือง ที่เช่ือมโยงถึงกนัและร่วมในอุดมการณ์เดียวกนั ที่จะร่วมกนัพฒันาโลกน้ีใหดี้ขึ้น การอธิบายและแสดงตวั
เราในฐานะ People of Action (ผูล้งมือปฏิบตัิ) จะสามารถสร้างสายสมัพนัธส่์วนตวักบัองคก์ร และเนน้ถึงส่ิงต่างๆที่
โรตารีท าในชุมชนของเรา 
 

ควำมมุ่งหมำย 
การรณรงค ์People of Action มีจุดมุ่งหมายที่จะการท าใหเ้ร่ืองราวของโรตารีใหมี้ชีวติ ส าหรับผูท้ี่ไม่รู้จกัโรตารี 
โดยการแสดงใหเ้ห็นวา่โรแทเรียนคือ People of Action (ผูล้งมือปฏิบตั)ิ เราคือเหล่าผูน้ าที่ท  างานร่วมกนัในชุมชน
ในการสร้างแรงบนัดาลใจ เปล่ียนแปลง เช่ือมโยง และเฉลิมฉลองใหก้บัทุกๆส่ิงที่เป็นไปได ้การรณรงคน้ี์ยงัมีส่วน

https://brandcenter.rotary.org/en-GB
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ในการสร้างแรงกระตุน้ การมีส่วนร่วม และเป็นแรงบนัดาลใจใหแ้ก่สมาชิกปัจจุบนัและสมาชิกมุ่งหวงั รวมถึงผู ้
บริจาค พนัธมิตร และผูส้นบัสนุน 
 

โรแทเรียนมีอุดมการณ์ที่เป็นเอกลกัษณ์ในการร่วมกนัลงมือพฒันาชุมชนและโลก ในที่ที่คนอ่ืนเห็นปัญหา เราเห็น
วธีิแกปั้ญหา น่ีเป็นโอกาสของเราที่จะแสดงใหค้นอ่ืนเห็นวา่ โรแทเรียนมองเห็นส่ิงที่เป็นไปไดใ้นชุมชนของพวก
เขาอยา่งไร และเพือ่เนน้ส่ิงที่เราสามารถท าได ้เม่ือผูน้ าชุมชนเขา้ร่วมในโรตารีมากขึ้น การรณรงคน้ี์มีเป้าหมายที่จะ
ใหส้โมสรโรตารีมีความคุน้เคยกบัโรตารีแบรนด์เซ็นเตอร์ (Rotary Brand Centre) และสร้างส่ือสู่ทอ้งถ่ิน โดยใช้
รูปภาพจากโครงการของสโมสรของตนเอง 
 

ภำพตัวอย่ำง 
 
 
 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขกำรประกวด 
1. การประกวดน้ี เปิดสิทธ์ิใหแ้ก่สโมสรที่อยูส่ถานะที่ดี (สโมสรที่จ่ายค่าบ ารุงโรตารีสากลและค่าบ ารุงภาค

ครบถว้น) ในภาค 3300, 3310, 3330, 3340, 3350 และ 3360 โรตารีสากล 
 

2. แต่ละสโมสรสามารถส่งไดเ้พยีงหน่ึง (1) ภาพเท่านั้น 
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3. เกณฑใ์นการท าโปสเตอร์ 
ก. โปสเตอร์ขนาด A4 (21.0 x 29.7 ซ.ม. หรือ 8.27 x 11.69 น้ิว) โดยสามารถเป็นภาพไดท้ั้งแนวตั้ง

และแนวนอน 
ข. ภาพที่ส่งเขา้ประกวดตอ้งเป็นภาพกิจกรรมของสโมสรที่ส่งภาพนั้นๆ โครงการที่เกิดขึ้นในปี

ก่อนๆ ยงัคงมีสิทธ์ิน ามาใชไ้ด ้ตราบใดที่บุคคลในภาพยงัคงเป็นสมาชิกของสโมสรที่เขา้ร่วม หาก
บุคคลในภาพไม่ใช่โรแทเรียน แต่ยงัคงเช่ือมโยงกบัสโมสรที่เขา้ร่วม ภาพดงักล่าวก็น ามาใชใ้น
การประกวดได ้ ทั้งน้ี ค  าวา่ "เช่ือมโยง" หมายถึง บุคคลนั้นๆ ยงัมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จดัโดย
สโมสรที่เขา้ร่วม 

ค. ภาพที่ส่งเขา้ประกวดตอ้งมีรูปของสมาชิกสโมสรหรือแขกสโมสรที่ลงมือท ากิจกรรมนั้นๆ อยา่ง
นอ้ย 1 คน 

ง. เลือกกริยาการกระท าส าหรับขอ้ความพาดหวัจากตวัเลือกในโรตารีแบรนดเ์ซ็นเตอร์ (Rotary 
Brand Centre) โดยขอ้ความพาดหวั ‘Together, We [Connect (เช่ือมโยง), Inspire (สร้างแรง
บนัดาลใจ), Transform (เปล่ียนแปลง) และ End Polio (ขจดัโปลิโอ) ฯลฯ]’ เป็นการส่ือแนวคิด
ที่วา่ส่ิงต่างที่เราท า เกิดจากการท างานเป็นทีม และเป็นการเช้ือเชิญผูอ่้านใหม้าเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์รดว้ย 

จ. ใชรู้ปภาพที่สนบัสนุนการยนืยนัวา่เราคือ People of Action (ผูล้งมือปฏิบตัิ) โดยแนะน าใหใ้ชรู้ป
ถ่ายมากกวา่ทีมี่ผูเ้ขา้ร่วมมากกวา่หน่ึงคน 

ฉ. สโมสรที่เขา้ร่วมจะตอ้งแน่ใจวา่ภาพของทุกคนที่อยูใ่นโปสเตอร์ไดรั้บความยนิยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรส าหรับการใชภ้าพถ่ายของพวกเขา โรตารีสากลและภาคนั้นๆจะไม่รับผดิชอบทาง
กฎหมายใดๆ  

ช. สร้างขอ้ความ (หวัเร่ืองยอ่ย) สูงสุด 100 ค  า เพือ่สร้างบทความเก่ียวกบัองคก์รของเรา จดัเตรียม
หลกัฐานหรือสถิติเพือ่สนบัสนุนบทความนั้นๆ และจบดว้ยการขอใหมี้ส่วนร่วมกบัองคก์ร 
 

4. ประเภทของผูช้นะ 
ก. การประกวดภาพลกัษณ์ระดบัภาค 
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ข. การประกวดภาพลกัษณ์ระดบัภูมิภาค 12 (Region 12) 
 

5. การประกวดภาพลกัษณ์ระดบัภาค 

ก. การประเมินผลงานต่างๆภายในภาค ตอ้งมาจากสโมสรโรตารีในภาคเดียวกนัเท่านั้น โดยภาพที่ส่ง
เขา้ประกวดตอ้งเป็นภาพกิจกรรมของสโมสรที่ส่งภาพนั้นๆ 

ข. โรตารีภาคแต่ละภาคจะตอ้งมีผูต้ดัสินของตนเอง ที่เสนอโดยผูว้า่การภาคและประธานภาพลกัษณ์
สาธารณะภาค  

ค. เกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งผูต้ดัสิน ขึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของผูว้า่การภาคและประธานภาพลกัษณ์
สาธารณะภาค  

ง. เกณฑก์ารประเมินและวธีิการใหค้ะแนน เป็นความรับผดิชอบของประธานภาพลกัษณ์สาธารณะ

ภาค โดยปรึกษากบัผูว้า่การภาค 

จ. วธีิการส่งผลงานของแต่ละสโมสรจะเป็นไปตามดุลยพนิิจของประธานภาพลกัษณ์สาธารณะภาค 

ฉ. ผูต้ดัสินไม่ควรทราบขอ้มูลทีม่าของโปสเตอร์ เพื่อรักษาความเป็นกลาง 

ช. ผูช้นะ 

๑. สโมสรที่ไดรั้บคะแนนสูงสุด 3 สโมสร ถือเป็นผูช้นะระดบัภาค 

๒. ผูช้นะระดบัภาคจะไม่มีการจดัอนัดบั 1, 2 และ 3 ดงันั้นทั้ง 3 สโมสรที่ชนะจะไดรั้บรางวลัเดียวกนั 

๓. รางวลัส าหรับผูช้นะระดบัภาค เป็นดุลยพนิิจของประธานภาพลกัษณ์สาธารณะภาค โดย

ปรึกษากบัผูว้า่การภาค 
  

6. การประกวดภาพลกัษณ์ระดบัภูมิภาค 12 (Region 12) 

ก. สโมสรที่ไดรั้บคะแนนสูงสุด 3 สโมสร จากแต่ละภาค มีคุณสมบตัิในการเขา้ประกวดภาพลกัษณ์
ระดบัภูมิภาคโดยอตัโนมตัิ  
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ข. ประธานภาพลกัษณ์สาธารณะภาคตอ้งอีเมลโปสเตอร์ที่ไดรั้บคะแนนสูงสุดทั้ง 3 ใบจากภาคของ
ตน ใหแ้ก่ผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะโรตารีระดบัภูมิภาค องัเดร ซูฮาร์โต ในวนั หรือ
ก่อนวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ อีเมล RPIC.Region12@gmal.com  

ค. ภาพโปสเตอร์ทั้ง 18 ใบ จะถูกน าขึ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องภูมิภาค 12 โดย ผูป้ระสานงาน

ภาพลกัษณ์สาธารณะโรตารีระดบัภูมิภาค องัเคร ซูฮาร์โต 

ง. รางวลัส าหรับภูมิภาค 12 ประกอบดว้ย 

๑. รางวลัชนะเลิศภูมิภาค 12 – 1,500 เหรียญสหรัฐ 

๒. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 – 1,000 เหรียญสหรัฐ 

๓. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 – 500 เหรียญสหรัฐ 

๔. รางวลัปลอบใจ (จ  านวนจะประกาศในภายหลงั) 

จ. ผูต้ดัสินการประกวดภาพลกัษณ์ระดบัภูมิภาค 12 จะประกอบดว้ยผูท้ี่ไม่ใช่โรแทเรียน ซ่ึงเป็นมือ

อาชีพดา้นการสร้างแบรนด ์การโฆษณา หรือการสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร น าโดยผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นการสร้างแบรนดจ์ากโรตารีสากล 

ฉ. ผลการตดัสินจะประกาศในวนัที่ 7 ธนัวาคม 2563 
 

7. ทรัพยากรและแนวทางปฏิบตัิ 

ขอใหแ้ต่ละสโมสรที่เขา้ร่วมการประกวด ไดก้รุณาอ่าน 
ก. ตวัอยา่ง People of Action 

https://www.dropbox.com/s/omslu2ose67y0tk/PEOPLE%2BOF%2BACTION%2BEXAMPLES%2BEN.PDF?dl=0  
ข. Visual Identity at a Glance:  

https://www.dropbox.com/s/9oe002x4gh6her4/Visual%20Identity%20at%20a%20Glance%20547B_EN19.pdf?dl=0 
  

8. การรณรงค ์People of Action จะเปิดรับการประกวด ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึง วันปิดรับในวนัที่ 31 
ตุลาคม 2563 

mailto:RPIC.Region12@gmal.com
https://www.dropbox.com/s/omslu2ose67y0tk/PEOPLE%2BOF%2BACTION%2BEXAMPLES%2BEN.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9oe002x4gh6her4/Visual%20Identity%20at%20a%20Glance%20547B_EN19.pdf?dl=0
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9. ขนาดของไฟลต์อ้งไมเกิน 3MB 
 

10. การประกวดโปสเตอร์ People of Action จดัขึ้นโดยคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะโรตารีภูมิภาค 12 โดยมี ผู ้
ประสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะโรตารีระดบัภูมิภาค อดีตผูว้า่การภาค องัเดร ซูฮาร์โต เป็นประธาน 

 

11. การเผยแพร่ภาพถ่าย / บนัทึกภาพ: 
โดยการเขา้ร่วมในกิจกรรมน้ี สโมสรโรตารีที่เขา้ร่วมไดใ้หค้วามยนิยอมแก่โรตารีสากล รวมถึงโรตารี
ภูมิภาค 12 ในการเผยแพร่โปสเตอร์ People of Action ในรูปแบบดิจิตอลและส่ือส่ิงพมิพ ์สโมสรโรตารีที่
เขา้ร่วมไดใ้หสิ้ทธ์ิโรตารีสากลและโรตารีภูมิภาค 12 ในการคดัลอก แสดง ปรับเปล่ียน แจกจ่ายเผยแพร่ 
และอนุญาตใหใ้ชภ้าพโปสเตอร์ People of Action โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และไม่สามารถเพกิถอนสิทธ์ิไดท้ัว่
โลก เพือ่การส่งเสริมการขายการตลาดและการศึกษา และไม่มีหน้ีสินใดๆเกิดขึ้นแก่โรตารีสากลหรือ
มูลนิธิโรตารี โรตารีจะน าโปสเตอร์ขึ้นบนเวบ็ไซต ์ลงในส่ือส่ิงพมิพ ์และในโซเชียลมีเดีย และเก็บรักษาไว ้
เพือ่จุดประสงคท์างประวตัิศาสตร์และการวจิยั 

 

หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เติม ติดต่อไดท้ี ่
1.  ผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะโรตารีระดบัภูมิภาค อผภ.องัเดร ซูฮาร์โต (ภาค 3310) 
อีเมล andre.suharto@comserv.my 

2.  ผูช่้วยผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะโรตารีระดบัภูมิภาค คาธี พาลานิซามิ (ภาค 3300) 
อีเมล karthi@crush.com.my 

3. ผูช่้วยผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะโรตารีระดบัภูมิภาค อผภ.นพ.สงวน คุณาพร (ภาค 3330, 3340, 
3350 และ 3360) อีเมล sanguan.ku@phuketpsi.com 

4. ผูช่้วยผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะโรตารีระดบัภูมิภาค ผชภ.เฉินย ีชู (ภาค 3350 – กมัพชูา)  
อีเมล chenyi@gmail.com  

 

แปลไทยโดย อน.ภำณุ ยศเมธำ (โฮป) – สร.กรุงเทพไซเบอร์ ภาค 3350 
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