5 ขั้นตอนสู่การประชุมใหญ่ประจาปี ของภาคที่ประสบความสาเร็จ
(FIVE STEPS TO A SUCCESSFUL DISTRICT CONFERENCE)
คู่มอื นี้มงุ่ หมายทีจ่ ะช่วยให้คณะกรรมการการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาควางแผนงานทีเ่ ป็ นไปตามคาแนะนา
ซึง่ กาหนดโดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล และธรรมนูญและข้อบังคับของโรตารีสากลขณะเดียวกันกับที่
ค้นหาแนวทางใหม่ๆ และสนุกสนานเพื่อให้พลังและทาให้ผรู้ ว่ มประชุมมีส่วนร่วม ปรับคาแนะนาในคู่มอื เล่มนี้ให้
เหมาะกับความต้องการ ประเพณี และวัฒนธรรมของภาค
ใช้ My Rotary เป็ นทรัพยากรหลักเมือ่ วางแผนงานการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค (DC) ท่านจะพบข้อมูลที่
เป็ นปั จจุบนั ในทุกๆ เรือ่ งของโรตารี รวมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับข้อกาหนดของการประชุม บทบาทและหน้าที่
ของทีมงานประชุมใหญ่ รายละเอียดของโปรแกรม ข่าวสาร ประกาศต่างๆ และแนวทางทีจ่ ะส่งเสริมการประชุม
ใหญ่ของท่าน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาค คือเพื่อให้สมาชิกทุกระดับมีส่วนร่วม ตัง้ แต่ผนู้ าอาวุโสสูงสุด
ไปจนถึงสมาชิกใหม่ล่าสุดของสโมสร งานนี้ควรจะยกย่องความสาเร็จของสมาชิกสโมสรและภาค เพื่อทีจ่ ะให้
แรงบันดาลใจแก่ทุกคนให้มสี ่วนเกีย่ วข้องมากขึน้ เพื่อให้มวี สิ ยั ทัศน์ของโรตารีเหนือระดับสโมสร และเพื่อให้ม ี
ประสบการณ์ในมิตรภาพทีค่ วรค่าแก่การจดจา
ข้อกำหนด
โปรแกรมการประชุมใหญ่ควรจะประกอบด้วยรายการต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อยทีส่ ุด:
 สุนทรพจน์การประชุมใหญ่ 2 ครัง้ และสรุปปิ ดประชุมสัน
้ ๆ โดยผูแ้ ทนประธานโรตารีสากล
 การอภิปรายและลงมติเห็นชอบรายงานการเงินทีไ
่ ด้รบั การตรวจสอบบัญชีของปี ทผ่ี ่านมา
 การอนุ มต
ั เิ งินค่าบารุงภาค หากมิได้มกี ารอนุ มตั ใิ นการประชุมภาคประจาปี เพื่ออบรมเจ้าหน้าทีส่ โมสร
(DTA) หรือการประชุมอบรมนายกรับเลือก (PETS)
 การเลือกตัง้ สมาชิกในคณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการบริหารโรตารีสากล ตามความเหมาะสมของโซน
 การเลือกตัง้ ผูแ
้ ทนของภาคไปร่วมประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ องโรตารี (หากเป็นเวลา 2 ปีก่อนการประชุมสภา
ครัง้ ต่อไป และหากภาคเลือกทีจ่ ะไม่ใช้กระบวนการคณะกรรมการสรรหา)
ทรัพยำกร
ในคู่มอื ตลอดทัง้ เล่ม ท่านจะได้รบั คาท้าทายให้มคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับการประชุมใหญ่แตกต่างจากทีเ่ คยทา
มาแล้วในอดีต ก่อนทีจ่ ะเริม่ งาน ท่านต้องรูว้ ่ามีทรัพยากรหลายระดับทีจ่ ะสนับสนุ นในขณะทีว่ างแผนการประชุม
ใหญ่:
 คู่มอ
ื ปฏิบตั กิ าร (Manual of Procedure) ซึง่ มีนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมใหญ่
 Tell Rotary’s Story: Voice and Visual Guidelines คาแนะนาสาหรับการจัดทาแบรนด์การประชุมใหญ่
 shop.rotary.org – มีวส
ั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ ะใช้ในการประชุมใหญ่
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ขั้นตอนที่ 1 กาหนดลาดับความสาคัญเพือ่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ก่อนทีท่ ่านจะเริม่ วางแผนรายละเอียดการประชุมใหญ่ ต้องกาหนดลาดับความสาคัญของการประชุมดังนี้ :
 ท่านต้องการประสบความสาเร็จอะไรบ้าง?
 ท่านต้องการให้ผร
ู้ ว่ มประชุมเรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์อะไรบ้าง?
 ท่านจะใช้การประชุมใหญ่เพื่อทาให้สมาชิกมีส่วนร่วมในแนวทางใหม่ๆ ทีส
่ นุกสนานได้อย่างไร?
ต่อไปนี้เป็ นคาแนะนาในการกาหนดลาดับความสาคัญและกลยุทธ์ในการทาให้สมาชิกมีส่วนร่วม:
ประเมินความต้องการของภาค:
 หาข้อมูลย้อนกลับจากโรแทเรียนในภาค เช่น พวกเขาเคยเข้าร่วมประชุมใหญ่มาก่อนหรือไม่ หากเคย พอใจ
ในเรือ่ งใดบ้าง ต้องการเปลีย่ นแปลงอะไรบ้าง ต้องการเรียนรูอ้ ะไรบ้างในปี น้ี อยากจะให้จดั เวลาอย่างไร มี
อะไรบ้างทีจ่ ะเป็ นแรงบันดาลใจให้เข้าร่วมประชุม
 ตรวจสอบและหลีกเลีย
่ งกาหนดการไม่ให้ขดั แย้งกับการประชุมอบรมประจาปี ของภาค (DTA) การประชุม
International Assembly, การประชุม Rotary Institute, การประชุมใหญ่ประจาปี ของโรตารี และวันหยุด
ประจาปี ต่างๆ
ยกย่องความสาเร็จในทุกระดับ และให้แรงบันดาลใจแก่ทุกคนให้มสี ่วนเกี่ยวข้อง:
 ยกย่องและต้อนรับโรแทเรียนใหม่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมใหญ่เป็ นครัง้ แรก นายกสโมสร และเจ้าหน้าทีส
่ โมสรรับ
เลือก
 ยกย่องผูท
้ ม่ี สี ่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธโิ รตารี
 ส่งเสริมโครงการทีป
่ ระสบความสาเร็จของสโมสรและภาค
 เน้นความสาคัญในความสาเร็จของโรแทเรียนแต่ละบุคคล
 ขอให้ผท
ู้ ไ่ี ด้รบั การยกย่องแบ่งปั น Rotary Moment
ทาให้โรแทเรียนและผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนมีส่วนร่วม
 รวบรวมกิจกรรมทีด
่ งึ ดูดความสนใจผูเ้ ข้าร่วมประชุมในวงกว้าง และพิจารณาลองสิง่ ใหม่ๆ ให้ได้
 เชิญคู่ครองและครอบครัวเข้าร่วมงาน
 เชิญโรทาแรคเทอร์ อินเทอร์แรคเทอร์ นักเรียนเยาวชนแลกเปลีย
่ น ศิษย์เก่ามูลนิธโิ รตารี และผูร้ ว่ ม
โปรแกรมอื่นๆ ของโรตารี ให้มาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา ให้เข้ามีส่วนร่วมในโครงการและเข้า
ร่วมงาน
 เชิญสมาชิกในชุมชนทีม
่ คี วามโดดเด่นมาเป็ นแขก เพื่อให้พวกเขามีความคุน้ เคยกับงานดีๆ ทีโ่ รตารีทา
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ขั้นตอนที่ 2 วางแผนระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากร (ลอจิ สติกส์-Logistics)
ระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากร (ลอจิสติกส์-Logistics) ของการประชุมใหญ่ควรจะได้รบั การประสานเป็ น
อย่างดีล่วงหน้า เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นงานทีม่ กี ารจัดการทีด่ แี ละสนุกสนาน
กำรวำงแผนทัวไป
่
เพื่อทีจ่ ะพัฒนาการประชุมใหญ่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ควรดาเนินการดังนี้:
 สร้างแผนปฏิบต
ั กิ ารและตารางเวลา ประสานงานกับทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องในการวางแผนงาน
 มอบหมายงานเฉพาะเรือ
่ งให้แก่คณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยกาหนดเส้นตายให้เหมาะสมกับทักษะและ
ความสนใจเฉพาะเรือ่ งของคณะอนุกรรมการ
 เลือกสถานทีแ
่ ละโรงแรมตามความต้องการของการประชุม ขอรับข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่นสัญญา
ระบุวนั ทีแ่ ละข้อกาหนดของการประชุมใหญ่ล่วงหน้าก่อนการประชุมให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
 ส่งเอกสารการลงทะเบียนและเอกสารส่งเสริมการประชุมให้แก่โรแทเรียนในภาคให้เร็วทีส
่ ุด
 จัดให้มก
ี ารประกันทรัพย์สนิ และความรับผิดเพื่อป้ องกันภาคและผูจ้ ดั การประชุมใหญ่จากความรับผิด
สาธารณะและการเรียกร้องความเสียหายของทรัพย์สนิ การประกันควรจะคุม้ ครองกิจกรรมของการประชุม
ใหญ่ในทุกเรือ่ ง รวมทัง้ งานมิตรภาพ การประชุมและงานเลีย้ งอาหาร
ระบบกำรจัดกำรข้อมูลและทรัพยำกร (ลอจิ สติ กส์-Logistics) เพื่อทำให้สมำชิ กมีส่วนร่วมมำกที่สดุ
ในการให้ลาดับความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกเมือ่ ท่านตัดสินใจเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลและ
ทรัพยากร (ลอจิสติกส์-Logistics) ท่านจะสามารถสร้างอิทธิพลสาคัญต่อการตัดสินใจของโรแทเรียนในการเข้า
ร่วมประชุมใหญ่ ควรพิจารณาดังนี้:
การเลือกสถานที่ – จัดการประชุมใหญ่ในสถานทีซ่ ง่ึ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมากทีส่ ุด
งบประมาณ – จัดให้มคี ่าใช้จา่ ยในการเข้าประชุมใหญ่ให้น้อยทีส่ ุด เลือกสถานทีท่ ม่ี รี าคาเหมาะสมรวมทัง้
ห้องพักในโรงแรมและสิง่ บันเทิง กาหนดว่าผูร้ ว่ มประชุมจะจ่ายค่าลงทะเบียนหรือไม่ หรือจะมีเงินกองทุนภาคที่
จะสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดหรือบางส่วน พิจารณาขายพืน้ ทีโ่ ฆษณาในหนังสือโปรแกรมการประชุมหรือขอรับ
การอุปถัมภ์จากธุรกิจในท้องถิน่ เพื่อช่วยเป็ นค่าใช้จา่ ยของโรแทเรียนแต่ละคน
การลงทะเบียน – กาหนดว่าจะจัดการลงทะเบียนอย่างไร เช่น บนเว็บไซต์ของภาค ถือเป็ นส่วนหนึ่งของชุด
เอกสารเชิญชวนสาหรับสมาชิกในครอบครัวทีส่ ่งไปยังบ้านของโรแทเรียนแต่ละคน หรือ แจก หรือส่งเสริมโดย
เลขานุการสโมสรในการประชุมประจาสัปดาห์ ต้องจาไว้ว่ากระบวนการทีเ่ รียบง่ายจะนาไปสู่การเข้าร่วมงาน
มากกว่า
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากเพจ District Conference ที่ Rotary.org
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ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนโปรแกรม
ความสาเร็จของการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาคขึน้ อยู่กบั โปรแกรมเป็ นอย่างยิง่ การประชุมครบองค์ควรจะ
เป็ นการนาเสนอทีน่ ่าสนใจและตรงประเด็น โปรแกรมควรจะเน้นหัวข้อเรือ่ งทีม่ รี ะดับประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน
และความสนใจแตกต่างกัน
ในขณะทีม่ งี านธุรกิจของโรตารีทจ่ี ะต้องกระทา จงจาไว้ว่าโปรแกรมควรจะสนุกสนาน การประชุมใหญ่ประจาปี
เป็ นโอกาสทีโ่ รแทเรียนจะพบปะผูค้ นใหม่ๆ ทาให้ความสัมพันธ์กบั โรตารีมคี วามเข้มแข็งขึน้ และเฉลิมฉลอง
ความสาเร็จของสโมสรและของภาคโดยรวม
คาแนะนาในการสร้างโปรแกรมที่ดงึ ดูดใจมีดงั นี้:
โปรแกรมสาหรับสมาชิกทุกประเภท:
 จัดให้มโี ปรแกรมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ให้เวลาสาหรับการเรียนรูแ
้ ละการเป็ นเครือข่าย และยกย่องการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกใหม่
 จัดให้ม ี District Leadership Seminar แก่สมาชิกทีส
่ นใจจะทาหน้าทีเ่ ป็ นนายกสโมสรหรือมีบทบาทผูน้ า
สโมสรในอีก 3 ปี เป็ นอย่างน้อย
 สละเวลาให้แก่เรือ
่ งราวของสมาชิกโรตารีในเรือ่ งต่างๆ เช่น การเป็ นเครือข่ายและมิตรภาพ โครงการ
บาเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับมูลนิธิ
จัดให้โปรแกรมมีความตื่นเต้นและแปลกใหม่:
 เชิญผูบ
้ รรยายทีเ่ ป็ นโรแทเรียนและมิใช่โรแทเรียน ส่วนใหญ่ผบู้ รรยายทีม่ ใิ ช่โรแทเรียนจะสามารถพูดถึง
หัวข้อทีเ่ กีย่ วกับโรตารีได้เช่น คุณครูพดู คุยเรือ่ งเกีย่ วกับการรูห้ นังสือ เป็ นต้น
 จัดให้มห
ี วั ข้อทีจ่ ะเป็ นการสนเทศข้อมูลใหม่ๆ แก่โรแทเรียนใหม่และผูท้ เ่ี ป็ นโรแทเรียนมานานแล้ว
 แนะนาความคิดเห็นใหม่ๆ ทีส
่ โมสรในภาคของท่านและภาคอื่นๆ ได้ลองทาแล้วในโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์หรือในการดึงดูดความสนใจของสมาชิกใหม่
 ใช้รป
ู แบบต่างๆ ในการทาให้เกิดความตื่นเต้น เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย วีดโี อ การอภิปรายเป็ นหมูค่ ณะ
 ใช้เวลาในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นสาหรับโครงการบาเพ็ญประโยชน์ใหม่ๆ หรือแนวทางในการ
ร่วมมือกับสโมสรอื่นๆ
 จัดให้มโี อกาสสาหรับมิตรภาพและการเป็ นเครือข่ายในทุกๆ วาระ
 บ่งชีโ
้ อกาสในการทาให้ผทู้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม พิจารณาแนวทางทีจ่ ะจัดวางการประชุมใหญ่
ให้เป็ นงานสรรหาสมาชิกทีค่ าดหวัง
 พิจารณาแนวทางทีจ
่ ะรวมคติพจน์ของประธานโรตารีสากลในปี ปัจจุบนั เข้าไว้ดว้ ยเพื่อสร้างสรรค์สารสาคัญ
และโปรแกรมทีเ่ ป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ขั้นตอนที่ 4 ส่งเสริมการประชุมใหญ่
ผูจ้ ดั งานประชุมใหญ่ทด่ี เี ยีย่ มมักจะเริม่ ต้นด้วยการถามตัวเองว่า “อะไรทีจ่ ะส่งเสริมให้โรแทเรียนในภาคเข้าร่วม
ประชุม?” เพือ่ ทีจ่ ะทาให้ความพยายามในการส่งเสริมการประชุมมีประสิทธิภาพจะต้องมีการวางแผนอย่าง
รอบคอบในแง่มุมต่างๆ สร้างความกระตือรือร้นโดยการมุง่ เน้นให้เห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุม
ความพยายามในการเผยแพร่ทด่ี ตี อ้ งใช้ทกั ษะและเวลา เพื่อเป็ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความ
เชีย่ วชาญในภาค ประธานคณะกรรมการประชุมใหญ่ภาคควรจะเลือกบุคคลทีส่ ามารถทาหน้าทีป่ ระสานงานกับ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของภาค หรือพิจารณาแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการการตลาดสาหรับการประชุมใหญ่
การตลาดทีป่ ระสบความสาเร็จต้องเริม่ ต้นแต่เนิ่นๆ และสร้างการตลาดในระหว่างปี มีการส่ง จดหมายเตือน
ความจาออกไปถึงโรแทเรียนในภาคให้บ่อยครัง้ สร้างปฏิทนิ ขึน้ มาเพื่อช่วยในการวางแผนและจัดการความ
พยายามของท่านให้สาเร็จ
พิจารณากลยุทธ์เหล่านี้:
 ขอให้ผว
ู้ ่าการภาครวมข่าวสารของการประชุมใหญ่เอาไว้ในการสื่อสารทีท่ าเป็ นประจา (สารผูว้ ่าการภาคราย
เดือน)
 สร้างความตื่นเต้นบนสื่อทางสังคม เริม
่ ต้นการรณรงค์ทางเฟสบุ๊ค หรือทวิตเตอร์ เพื่อเน้นกิจกรรมที่
สนุกสนานหรือกิจกรรมทีใ่ ห้ผลตอบแทน อธิบายถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุ ม และจัดให้มกี ารนับ
ถอยหลังงานใหญ่ครัง้ นี้
 จัดทาวีดโิ อมุง
่ เน้นเรือ่ งบันเทิงเพื่อส่งเสริมการประชุมใหญ่ โพสต์วดี โิ อบนสื่อทางสังคม และส่งอีเมลให้
โรแทเรียนในภาค
 จัดทาชุดเผยแพร่การประชุมและแจกให้ทุกสโมสร
 จัดให้มข
ี อ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับการประชุมใหญ่บนเว็บไซต์ของภาค
 ทางานร่วมกับผูว
้ ่าการภาคเพื่อส่งจดหมายเกีย่ วกับการประชุมทีส่ นั ้ กระชับ ออกไปเป็ นระยะๆ
 จัดให้มร
ี างวัลแก่สโมสรทีม่ คี วามพยายามในการส่งเสริมเกีย่ วกับการประชุมดีทส่ี ุด เพื่อส่งเสริมให้มกี ารเข้า
ร่วมมากยิง่ ขึน้
สื่อต่ำงๆ
การให้ข่าวแก่ส่อื ไม่เพียงเป็ นการสร้างความตื่นเต้นให้แก่โรแทเรียนในภาค แต่ยงั เป็ นการส่งเสริมงานดีๆ ของ
โรตารีในชุมชนของท่าน หาโอกาสทีจ่ ะส่งเสริมการประชุมใหญ่ผ่านสื่อในท้องถิน่ ทางานร่วมกับประธาน
ประชาสัมพันธ์ภาคเพื่อบ่งชีโ้ ปรแกรมทีค่ วรค่าแก่การเป็ นข่าว และร่างเอกสารเพื่อการเผยแพร่ขอ้ มูล (Press
Release) เพื่อส่งให้แก่ส่อื ในท้องถิน่ ทัง้ หมด ดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับการทาให้ส่อื ในท้องถิน่ มีส่วนร่วมที่
เพจ Public Relations บนเว็บไซต์ของโรตารี
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ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการ ประเมินผล และสนุกสนานไปกับการประชุมใหญ่
ในขณะทีท่ ่านได้รวบรวมช่วงเวลา พลังงาน และสติปัญญาเข้าเป็ นแผนงานการประชุมใหญ่ภาคแล้ว ก็ถงึ เวลาที่
ท่านจะนาแผนงานไปสู่การปฏิบตั ิ จงเตรียมตัว บ่งชีป้ ั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และจัดให้มแี ผนสารอง และจงจา
ไว้ว่าความยืดหยุน่ เป็ นกุญแจสู่การประชุมใหญ่ทป่ี ระสบความสาเร็จ
กำรจัดกำรธุรกิ จของกำรประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่เป็ นช่วงเวลาทีด่ ที จ่ี ะจัดการธุรกิจของภาค (District Business) ในเรือ่ งทีส่ าคัญ เช่น
 การลงมติรบ
ั รองบัญชีการเงินประจาปี ของภาค
 การกาหนดค่าบารุงภาค (หากมิได้กาหนดในการอบรมภาคประจาปี (DTA) หรือการอบรมนายกรับเลือก
(PETS))
 การลงคะแนนเสียงมติของการประชุมใหญ่
 การคัดเลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหากรรมการบริหารโรตารีสากล
 การเลือกผูแ
้ ทนของภาคไปร่วมประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ องโรตารี
 การเลือกผูว
้ ่าการภาคนอมินี
มีภาคหลายภาคทีใ่ ช้การประชุมใหญ่เพื่ออภิปรายถึงธุรกิจอื่นๆ ของภาคด้วย เช่น รายงานการเงินจาก
เหรัญญิก การรับการสนับสนุนในกิจกรรม และเรือ่ งทีท่ า้ ทายของภาค การยกย่องสโมสรใหม่ การมอบรางวัล
ของภาค และการขอรับข้อมูลจากสโมสรเกีย่ วกับการใช้เงิน DDF
ท่านจะหาทรัพยากรต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจของการประชุมใหญ่ รวมทัง้ นโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการ
ลงคะแนนเสียง และปฏิบตั กิ ารในฐานะภาคได้ทเ่ี พจ District Conference บนเว็บไซต์ของโรตารี
กำรประเมิ นผล
เป็ นเรือ่ งสาคัญทีท่ ่านต้องใช้เวลาในการสอบถามสมาชิกเพื่อประเมินประสบการณ์การประชุมใหญ่ประจาปี ของ
ภาค พัฒนาแบบสารวจทีส่ ามารถกรอกให้เสร็จในการประชุมหรือส่งกลับมาให้ในภายหลัง ซึง่ จะทาให้ทมี งาน
ประชุมใหญ่ในปี หน้ามีขอ้ มูลพืน้ ฐานทีแ่ ข็งแรงในขณะทีเ่ ริม่ ต้นวางแผนงาน และเป็ นแนวทางทีด่ ที จ่ี ะทาให้เห็น
ผลกระทบของผลงาน ในฐานะกรรมการ ควรเก็บรักษาคาแนะนาต่างๆ สาหรับการประชุมใหญ่ในปี หน้า เพื่อ
ช่วยให้ผทู้ ม่ี าทางานต่อจากท่านได้เรียนรูจ้ ากความสาเร็จและความท้าทายของท่าน
สนุกสนำนไปกับกำรประชุม!
ท่านได้กาหนดลาดับความสาคัญ มุง่ เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก เน้นย้าเรือ่ งระบบการจัดการข้อมูลและ
ทรัพยากร (ลอจิสติกส์-Logistics) และส่งเสริมการประชุมใหญ่ของท่านเรียบร้อยแล้ว บัดนี้ ถึงเวลาเฝ้ าดูทุก
ส่วนทีเ่ ข้ามาผนวกรวมกันและสนุกสนานในทุกช่วงเวลาในขณะทีท่ ่านเฉลิมฉลองความสาเร็จของภาค
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