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5 ขั้นตอนสู่การประชมุใหญ่ประจ าปีของภาคที่ประสบความส าเร็จ 
(FIVE STEPS TO A SUCCESSFUL DISTRICT CONFERENCE) 
คู่มอืนี้มุง่หมายทีจ่ะช่วยใหค้ณะกรรมการการประชุมใหญ่ประจ าปีของภาควางแผนงานทีเ่ป็นไปตามค าแนะน า
ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล และธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากลขณะเดยีวกนักบัที่
คน้หาแนวทางใหม่ๆ  และสนุกสนานเพื่อใหพ้ลงัและท าใหผู้ร้ว่มประชุมมสี่วนรว่ม ปรบัค าแนะน าในคู่มอืเล่มนี้ให้
เหมาะกบัความตอ้งการ ประเพณ ีและวฒันธรรมของภาค 
 
ใช ้My Rotary เป็นทรพัยากรหลกัเมือ่วางแผนงานการประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค (DC) ท่านจะพบขอ้มลูที่
เป็นปัจจุบนัในทุกๆ เรือ่งของโรตาร ีรวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้ก าหนดของการประชุม บทบาทและหน้าที่
ของทมีงานประชุมใหญ่ รายละเอยีดของโปรแกรม ข่าวสาร ประกาศต่างๆ และแนวทางทีจ่ะส่งเสรมิการประชุม
ใหญ่ของท่าน 
 
วตัถปุระสงค ์
วตัถุประสงคข์องการประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค คอืเพื่อใหส้มาชกิทุกระดบัมสี่วนร่วม ตัง้แต่ผูน้ าอาวุโสสงูสุด
ไปจนถงึสมาชกิใหมล่่าสุดของสโมสร งานน้ีควรจะยกย่องความส าเรจ็ของสมาชกิสโมสรและภาค เพื่อทีจ่ะให้
แรงบนัดาลใจแก่ทุกคนใหม้สี่วนเกีย่วขอ้งมากขึน้ เพื่อใหม้วีสิยัทศัน์ของโรตารเีหนือระดบัสโมสร และเพื่อใหม้ี
ประสบการณ์ในมติรภาพทีค่วรค่าแก่การจดจ า 
 
ข้อก ำหนด 
โปรแกรมการประชุมใหญ่ควรจะประกอบดว้ยรายการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยทีสุ่ด: 
 สุนทรพจน์การประชุมใหญ่ 2 ครัง้และสรุปปิดประชุมสัน้ๆ โดยผูแ้ทนประธานโรตารสีากล 
 การอภปิรายและลงมตเิหน็ชอบรายงานการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบบญัชขีองปีทีผ่่านมา 
 การอนุมตัเิงนิค่าบ ารงุภาค หากมไิดม้กีารอนุมตัใินการประชุมภาคประจ าปีเพื่ออบรมเจา้หน้าทีส่โมสร 

(DTA) หรอืการประชุมอบรมนายกรบัเลอืก (PETS) 
 การเลอืกตัง้สมาชกิในคณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการบรหิารโรตารสีากล ตามความเหมาะสมของโซน 
 การเลอืกตัง้ผูแ้ทนของภาคไปรว่มประชุมสภานิตบิญัญตัขิองโรตาร ี(หากเป็นเวลา 2 ปีก่อนการประชุมสภา

ครัง้ต่อไป และหากภาคเลอืกทีจ่ะไมใ่ชก้ระบวนการคณะกรรมการสรรหา) 
 
ทรพัยำกร 
ในคู่มอืตลอดทัง้เล่ม ท่านจะไดร้บัค าทา้ทายใหม้คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการประชุมใหญ่แตกต่างจากทีเ่คยท า
มาแลว้ในอดตี ก่อนทีจ่ะเริม่งาน ท่านตอ้งรูว้่ามทีรพัยากรหลายระดบัทีจ่ะสนับสนุนในขณะทีว่างแผนการประชุม
ใหญ่: 
 คู่มอืปฏบิตักิาร (Manual of Procedure) ซึง่มนีโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมใหญ่ 
 Tell Rotary’s Story: Voice and Visual Guidelines ค าแนะน าส าหรบัการจดัท าแบรนดก์ารประชุมใหญ่ 
 shop.rotary.org – มวีสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ะใชใ้นการประชุมใหญ่ 
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ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดล าดบัความส าคญัเพือ่มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 
ก่อนทีท่่านจะเริม่วางแผนรายละเอยีดการประชุมใหญ่ ตอ้งก าหนดล าดบัความส าคญัของการประชุมดงันี้: 
 ท่านตอ้งการประสบความส าเรจ็อะไรบา้ง? 
 ท่านตอ้งการใหผู้ร้ว่มประชุมเรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์อะไรบา้ง? 
 ท่านจะใชก้ารประชุมใหญ่เพื่อท าใหส้มาชกิมสี่วนรว่มในแนวทางใหม่ๆ  ทีส่นุกสนานไดอ้ยา่งไร? 
 
ต่อไปนี้เป็นค าแนะน าในการก าหนดล าดบัความส าคญัและกลยทุธใ์นการท าใหส้มาชกิมสี่วนร่วม: 
 
ประเมนิความตอ้งการของภาค: 
 หาขอ้มลูยอ้นกลบัจากโรแทเรยีนในภาค เช่น พวกเขาเคยเขา้รว่มประชุมใหญ่มาก่อนหรอืไม ่หากเคย พอใจ

ในเรือ่งใดบา้ง ตอ้งการเปลีย่นแปลงอะไรบา้ง ตอ้งการเรยีนรูอ้ะไรบา้งในปีนี้ อยากจะใหจ้ดัเวลาอยา่งไร มี
อะไรบา้งทีจ่ะเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ขา้รว่มประชุม 

 ตรวจสอบและหลกีเลีย่งก าหนดการไมใ่หข้ดัแยง้กบัการประชุมอบรมประจ าปีของภาค (DTA) การประชุม 
International Assembly, การประชุม Rotary Institute, การประชุมใหญ่ประจ าปีของโรตาร ีและวนัหยดุ
ประจ าปีต่างๆ  

 
ยกยอ่งความส าเรจ็ในทุกระดบั และใหแ้รงบนัดาลใจแก่ทุกคนใหม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง: 
 ยกยอ่งและตอ้นรบัโรแทเรยีนใหม ่ผูเ้ขา้รว่มประชุมใหญ่เป็นครัง้แรก นายกสโมสร และเจา้หน้าทีส่โมสรรบั

เลอืก 
 ยกยอ่งผูท้ีม่สี่วนรว่มในกจิกรรมของมลูนิธโิรตาร ี
 ส่งเสรมิโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ของสโมสรและภาค 
 เน้นความส าคญัในความส าเรจ็ของโรแทเรยีนแต่ละบุคคล 
 ขอใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการยกยอ่งแบ่งปัน Rotary Moment 
 
ท าใหโ้รแทเรยีนและผูท้ีม่ใิช่โรแทเรยีนมสี่วนรว่ม 
 รวบรวมกจิกรรมทีด่งึดดูความสนใจผูเ้ขา้รว่มประชุมในวงกวา้ง และพจิารณาลองสิง่ใหม่ๆ  ใหไ้ด้ 
 เชญิคู่ครองและครอบครวัเขา้รว่มงาน 
 เชญิโรทาแรคเทอร ์อนิเทอรแ์รคเทอร ์นกัเรยีนเยาวชนแลกเปลีย่น ศษิยเ์ก่ามลูนิธโิรตาร ีและผูร้ว่ม

โปรแกรมอื่นๆ ของโรตาร ีใหม้าพดูเกี่ยวกบัประสบการณ์ของพวกเขา ใหเ้ขา้มสี่วนรว่มในโครงการและเขา้
รว่มงาน 

 เชญิสมาชกิในชุมชนทีม่คีวามโดดเด่นมาเป็นแขก เพื่อใหพ้วกเขามคีวามคุน้เคยกบังานดีๆ  ทีโ่รตารีท า 
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ขั้นตอนที่ 2 วางแผนระบบการจดัการขอ้มูลและทรพัยากร (ลอจิสติกส-์Logistics) 
 
ระบบการจดัการขอ้มลูและทรพัยากร (ลอจสิตกิส์-Logistics) ของการประชุมใหญ่ควรจะไดร้บัการประสานเป็น
อยา่งดลี่วงหน้า เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นงานทีม่กีารจดัการทีด่แีละสนุกสนาน  
 
กำรวำงแผนทัว่ไป 
เพื่อทีจ่ะพฒันาการประชุมใหญ่ทีม่ปีระสทิธภิาพ ควรด าเนินการดงันี้: 
 สรา้งแผนปฏบิตักิารและตารางเวลา ประสานงานกบัทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งในการวางแผนงาน 
 มอบหมายงานเฉพาะเรือ่งใหแ้ก่คณะอนุกรรมการ พรอ้มดว้ยก าหนดเสน้ตายใหเ้หมาะสมกบัทกัษะและ

ความสนใจเฉพาะเรือ่งของคณะอนุกรรมการ 
 เลอืกสถานทีแ่ละโรงแรมตามความตอ้งการของการประชุม ขอรบัขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่นสญัญา 

ระบุวนัทีแ่ละขอ้ก าหนดของการประชุมใหญ่ล่วงหน้าก่อนการประชุมใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 
 ส่งเอกสารการลงทะเบยีนและเอกสารส่งเสรมิการประชุมใหแ้ก่โรแทเรยีนในภาคใหเ้รว็ทีสุ่ด 
 จดัใหม้กีารประกนัทรพัยส์นิและความรบัผดิเพื่อป้องกนัภาคและผูจ้ดัการประชุมใหญ่จากความรบัผดิ

สาธารณะและการเรยีกรอ้งความเสยีหายของทรพัยส์นิ การประกนัควรจะคุม้ครองกจิกรรมของการประชุม
ใหญ่ในทุกเรือ่ง รวมทัง้งานมติรภาพ การประชุมและงานเลีย้งอาหาร 

 
ระบบกำรจดักำรข้อมูลและทรพัยำกร (ลอจิสติกส-์Logistics) เพ่ือท ำให้สมำชิกมีส่วนร่วมมำกท่ีสดุ 
ในการใหล้ าดบัความส าคญักบัการมสี่วนรว่มของสมาชกิเมือ่ท่านตดัสนิใจเกี่ยวกบัระบบการจดัการขอ้มลูและ
ทรพัยากร (ลอจสิตกิส-์Logistics) ท่านจะสามารถสรา้งอทิธพิลส าคญัต่อการตดัสนิใจของโรแทเรยีนในการเขา้
รว่มประชุมใหญ่ ควรพจิารณาดงันี้: 
 
การเลอืกสถานที ่– จดัการประชุมใหญ่ในสถานทีซ่ึง่ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มมากทีสุ่ด 
 
งบประมาณ – จดัใหม้คี่าใชจ้า่ยในการเขา้ประชุมใหญ่ใหน้้อยทีสุ่ด เลอืกสถานทีท่ีม่รีาคาเหมาะสมรวมทัง้
หอ้งพกัในโรงแรมและสิง่บนัเทงิ ก าหนดว่าผูร้ว่มประชุมจะจา่ยค่าลงทะเบยีนหรอืไม่ หรอืจะมเีงนิกองทุนภาคที่
จะสนับสนุนค่าใชจ้า่ยทัง้หมดหรอืบางส่วน พจิารณาขายพืน้ทีโ่ฆษณาในหนงัสอืโปรแกรมการประชุมหรอืขอรบั
การอุปถมัภจ์ากธุรกจิในทอ้งถิน่เพื่อช่วยเป็นค่าใชจ้า่ยของโรแทเรยีนแต่ละคน 
 
การลงทะเบยีน –  ก าหนดว่าจะจดัการลงทะเบยีนอย่างไร เช่น บนเวบ็ไซตข์องภาค ถอืเป็นส่วนหนึ่งของชุด
เอกสารเชญิชวนส าหรบัสมาชกิในครอบครวัทีส่่งไปยงับา้นของโรแทเรยีนแต่ละคน หรอืแจก หรอืส่งเสรมิโดย
เลขานุการสโมสรในการประชุมประจ าสปัดาห ์ตอ้งจ าไวว้่ากระบวนการทีเ่รยีบง่ายจะน าไปสู่การเขา้รว่มงาน
มากกว่า 
 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเพจ District Conference ที ่Rotary.org 
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ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนโปรแกรม 
 
ความส าเรจ็ของการประชุมใหญ่ประจ าปีของภาคขึน้อยู่กบัโปรแกรมเป็นอย่างยิง่ การประชุมครบองคค์วรจะ
เป็นการน าเสนอทีน่่าสนใจและตรงประเดน็ โปรแกรมควรจะเน้นหวัขอ้เรือ่งทีม่รีะดบัประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั
และความสนใจแตกต่างกนั   
 
ในขณะทีม่งีานธุรกจิของโรตารทีีจ่ะตอ้งกระท า จงจ าไวว้่าโปรแกรมควรจะสนุกสนาน  การประชุมใหญ่ประจ าปี
เป็นโอกาสทีโ่รแทเรยีนจะพบปะผูค้นใหม่ๆ ท าใหค้วามสมัพนัธก์บัโรตารมีคีวามเขม้แขง็ขึน้ และเฉลมิฉลอง
ความส าเรจ็ของสโมสรและของภาคโดยรวม 
 
ค าแนะน าในการสรา้งโปรแกรมที่ดงึดดูใจมดีงันี้: 
 
โปรแกรมส าหรบัสมาชกิทุกประเภท: 
 จดัใหม้โีปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชกิใหม่ ใหเ้วลาส าหรบัการเรยีนรูแ้ละการเป็นเครอืขา่ย และยกยอ่งการ

มสี่วนรว่มของสมาชกิใหม่ 
 จดัใหม้ ีDistrict Leadership Seminar แก่สมาชกิทีส่นใจจะท าหน้าทีเ่ป็นนายกสโมสรหรอืมบีทบาทผูน้ า

สโมสรในอกี 3 ปีเป็นอย่างน้อย 
 สละเวลาใหแ้ก่เรือ่งราวของสมาชกิโรตารใีนเรือ่งต่างๆ  เช่น การเป็นเครอืข่ายและมติรภาพ โครงการ

บ าเพญ็ประโยชน์ และกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัมลูนิธ ิ
 
จดัใหโ้ปรแกรมมคีวามตื่นเต้นและแปลกใหม่: 
 เชญิผูบ้รรยายทีเ่ป็นโรแทเรยีนและมใิช่โรแทเรยีน ส่วนใหญ่ผูบ้รรยายทีม่ใิช่โรแทเรยีนจะสามารถพดูถงึ

หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัโรตารไีดเ้ช่น คุณครพูดูคุยเรือ่งเกีย่วกบัการรูห้นงัสอื เป็นตน้ 
 จดัใหม้หีวัขอ้ทีจ่ะเป็นการสนเทศขอ้มลูใหม่ๆ  แก่โรแทเรยีนใหมแ่ละผูท้ีเ่ป็นโรแทเรยีนมานานแลว้ 
 แนะน าความคดิเหน็ใหม่ๆ  ทีส่โมสรในภาคของท่านและภาคอื่นๆ ไดล้องท าแลว้ในโครงการบ าเพญ็

ประโยชน์หรอืในการดงึดดูความสนใจของสมาชกิใหม่ 
 ใชร้ปูแบบต่างๆ ในการท าใหเ้กดิความตื่นเตน้ เช่น การอภปิรายกลุ่มยอ่ย วดีโีอ การอภปิรายเป็นหมูค่ณะ 
 ใชเ้วลาในการประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็ส าหรบัโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ใหม่ๆ หรอืแนวทางในการ

รว่มมอืกบัสโมสรอื่นๆ  
 จดัใหม้โีอกาสส าหรบัมติรภาพและการเป็นเครอืขา่ยในทุกๆ วาระ 
 บ่งชีโ้อกาสในการท าใหผู้ท้ีม่ใิช่โรแทเรยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรม พจิารณาแนวทางทีจ่ะจดัวางการประชุมใหญ่

ใหเ้ป็นงานสรรหาสมาชกิทีค่าดหวงั 
 พจิารณาแนวทางทีจ่ะรวมคตพิจน์ของประธานโรตารสีากลในปีปัจจบุนัเขา้ไวด้ว้ยเพื่อสรา้งสรรคส์ารส าคญั

และโปรแกรมทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั  
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ขั้นตอนที่ 4 ส่งเสริมการประชุมใหญ่ 
 
ผูจ้ดังานประชุมใหญ่ทีด่เียีย่มมกัจะเริม่ตน้ดว้ยการถามตวัเองว่า “อะไรทีจ่ะส่งเสรมิใหโ้รแทเรยีนในภาคเขา้รว่ม
ประชุม?”  เพือ่ทีจ่ะท าใหค้วามพยายามในการส่งเสรมิการประชุมมปีระสทิธภิาพจะตอ้งมกีารวางแผนอย่าง
รอบคอบในแงมุ่มต่างๆ  สรา้งความกระตอืรอืรน้โดยการมุง่เน้นใหเ้หน็ถงึประโยชน์ในการเขา้รว่มประชุม 
 
ความพยายามในการเผยแพรท่ีด่ตีอ้งใชท้กัษะและเวลา เพื่อเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรและความ
เชีย่วชาญในภาค ประธานคณะกรรมการประชุมใหญ่ภาคควรจะเลอืกบุคคลทีส่ามารถท าหน้าทีป่ระสานงานกบั
คณะกรรมการประชาสมัพนัธข์องภาค หรอืพจิารณาแต่งตัง้คณะอนุกรรมการการตลาดส าหรบัการประชุมใหญ่  
การตลาดทีป่ระสบความส าเรจ็ตอ้งเริม่ตน้แต่เนิ่นๆ และสรา้งการตลาดในระหว่างปี มกีารส่งจดหมายเตอืน
ความจ าออกไปถงึโรแทเรยีนในภาคใหบ้่อยครัง้ สรา้งปฏทินิขึน้มาเพื่อช่วยในการวางแผนและจดัการความ
พยายามของท่านใหส้ าเรจ็ 
 
พจิารณากลยุทธเ์หล่านี้: 
 ขอใหผู้ว้่าการภาครวมข่าวสารของการประชุมใหญ่เอาไวใ้นการสื่อสารทีท่ าเป็นประจ า (สารผูว้่าการภาคราย

เดอืน) 
 สรา้งความตื่นเตน้บนสื่อทางสงัคม เริม่ตน้การรณรงคท์างเฟสบุ๊ค หรอืทวติเตอร ์เพื่อเน้นกจิกรรมที่

สนุกสนานหรอืกจิกรรมทีใ่หผ้ลตอบแทน อธบิายถงึประโยชน์ของการเขา้รว่มประชุม และจดัใหม้กีารนบั
ถอยหลงังานใหญ่ครัง้นี้ 

 จดัท าวดีโิอมุง่เน้นเรือ่งบนัเทงิเพื่อส่งเสรมิการประชุมใหญ่ โพสตว์ดีโิอบนสื่อทางสงัคม และส่งอเีมลให้        
โรแทเรยีนในภาค 

 จดัท าชุดเผยแพรก่ารประชุมและแจกให้ทุกสโมสร  
 จดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปัจจบุนัเกี่ยวกบัการประชุมใหญ่บนเวบ็ไซตข์องภาค 
 ท างานรว่มกบัผูว้่าการภาคเพื่อส่งจดหมายเกีย่วกบัการประชุมทีส่ ัน้ กระชบั ออกไปเป็นระยะๆ 
 จดัใหม้รีางวลัแก่สโมสรทีม่คีวามพยายามในการส่งเสรมิเกีย่วกบัการประชุมดทีีสุ่ด เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารเขา้

รว่มมากยิง่ขึน้ 
 
ส่ือต่ำงๆ 
การใหข้่าวแก่สื่อไมเ่พยีงเป็นการสรา้งความตื่นเตน้ใหแ้ก่โรแทเรยีนในภาค แต่ยงัเป็นการส่งเสรมิงานดีๆ  ของ      
โรตารใีนชุมชนของท่าน หาโอกาสทีจ่ะส่งเสรมิการประชุมใหญ่ผ่านสื่อในทอ้งถิน่ ท างานรว่มกบัประธาน
ประชาสมัพนัธภ์าคเพื่อบ่งชีโ้ปรแกรมทีค่วรค่าแก่การเป็นขา่ว และร่างเอกสารเพื่อการเผยแพรข่อ้มลู (Press 
Release) เพื่อส่งใหแ้ก่สื่อในทอ้งถิน่ทัง้หมด ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการท าใหส้ื่อในทอ้งถิน่มสี่วนรว่มที่
เพจ Public Relations บนเวบ็ไซตข์องโรตาร ี
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ขั้นตอนที่ 5 ด าเนนิการ ประเมินผล และสนุกสนานไปกบัการประชุมใหญ่ 

 
ในขณะทีท่่านไดร้วบรวมช่วงเวลา พลงังาน และสตปัิญญาเขา้เป็นแผนงานการประชุมใหญ่ภาคแลว้ ก็ถงึเวลาที่
ท่านจะน าแผนงานไปสู่การปฏบิตั ิจงเตรยีมตวั  บ่งชีปั้ญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ และจดัใหม้แีผนส ารอง  และจงจ า
ไวว้่าความยดืหยุน่เป็นกุญแจสู่การประชุมใหญ่ทีป่ระสบความส าเรจ็ 
 
กำรจดักำรธรุกิจของกำรประชุมใหญ่ 
การประชุมใหญ่เป็นช่วงเวลาทีด่ทีีจ่ะจดัการธุรกจิของภาค (District Business) ในเรือ่งทีส่ าคญั เช่น 
 การลงมตริบัรองบญัชกีารเงนิประจ าปีของภาค 
 การก าหนดค่าบ ารงุภาค (หากมไิดก้ าหนดในการอบรมภาคประจ าปี (DTA) หรอืการอบรมนายกรบัเลอืก

(PETS)) 
 การลงคะแนนเสยีงมตขิองการประชุมใหญ่ 
 การคดัเลอืกสมาชกิของคณะกรรมการสรรหากรรมการบรหิารโรตารสีากล 
 การเลอืกผูแ้ทนของภาคไปร่วมประชุมสภานิตบิญัญตัขิองโรตาร ี
 การเลอืกผูว้่าการภาคนอมนิี 
 
มภีาคหลายภาคทีใ่ชก้ารประชุมใหญ่เพื่ออภปิรายถงึธุรกจิอื่นๆ ของภาคดว้ย เช่น รายงานการเงนิจาก
เหรญัญกิ การรบัการสนับสนุนในกจิกรรม และเรือ่งทีท่า้ทายของภาค การยกยอ่งสโมสรใหม ่การมอบรางวลั
ของภาค และการขอรบัขอ้มลูจากสโมสรเกีย่วกบัการใชเ้งนิ DDF 
 
ท่านจะหาทรพัยากรต่างๆ ในการด าเนินธุรกจิของการประชุมใหญ่ รวมทัง้นโยบายและวธิปีฏบิตัใินการ
ลงคะแนนเสยีง และปฏบิตักิารในฐานะภาคไดท้ีเ่พจ District Conference  บนเวบ็ไซตข์องโรตาร ี
 
กำรประเมินผล 
เป็นเรือ่งส าคญัทีท่่านตอ้งใชเ้วลาในการสอบถามสมาชกิเพื่อประเมนิประสบการณ์การประชุมใหญ่ประจ าปีของ
ภาค พฒันาแบบส ารวจทีส่ามารถกรอกใหเ้สรจ็ในการประชุมหรอืส่งกลบัมาใหใ้นภายหลงั ซึง่จะท าให้ทมีงาน
ประชุมใหญ่ในปีหน้ามขีอ้มลูพืน้ฐานทีแ่ขง็แรงในขณะทีเ่ริม่ตน้วางแผนงาน และเป็นแนวทางทีด่ทีีจ่ะท าใหเ้หน็
ผลกระทบของผลงาน  ในฐานะกรรมการ ควรเกบ็รกัษาค าแนะน าต่างๆ ส าหรบัการประชุมใหญ่ในปีหน้า เพื่อ
ช่วยใหผู้ท้ีม่าท างานต่อจากท่านไดเ้รยีนรูจ้ากความส าเรจ็และความทา้ทายของท่าน  
 
สนุกสนำนไปกบักำรประชุม! 
ท่านไดก้ าหนดล าดบัความส าคญั มุง่เน้นการมสี่วนรว่มของสมาชกิ เน้นย ้าเรือ่งระบบการจดัการขอ้มลูและ
ทรพัยากร (ลอจสิตกิส-์Logistics) และส่งเสรมิการประชุมใหญ่ของท่านเรยีบรอ้ยแลว้  บดันี้ ถงึเวลาเฝ้าดทูุก
ส่วนทีเ่ขา้มาผนวกรวมกนัและสนุกสนานในทุกช่วงเวลาในขณะทีท่่านเฉลมิฉลองความส าเรจ็ของภาค 
 


