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กําหนดการ 
การอบรมภาค 3330 ปี 2562- 2563 (District Training Assembly 2019-2020) 

การสัมมนาเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปล่ียน (Youth Exchange Officer) 
การสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค (District Grant Management Seminar) 

วันศุกร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง 

 
10 พฤษภาคม 2562           

เวลา รายการ ผู้ดําเนินรายการ สถานที่ หมายเหตุ 
09.00 – 09.30 ประชุม SAA อผภ.สมภพ ธีระสานต์  U 30 คน 
09.30 – 16.00 การสัมมนาเจ้าหน้าที่เยาวชน 

แลกเปล่ียนสโมสร (YEO) 
ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยน  
ภาค 3330 

ห้องธนาลาภ  
(ชั้น 2) 

Class room  
60 คน 

10.00 – 16.00 การประชุมการจัดการทุนสนับสนุน
มูลนิธิโรตารีภาค  

ประธานมูลนิธิภาค 3330 
 

ห้องธนารมย์ 3  
(ชั้น 3) 
(เที่ยง/เบรคบ่าย) 

Class room  
150 – 200 คน 

 
13:00 – 18:00  Clinic : Technology Lab* District My Rotary Team ห้องธนาฤทธิ ์ จองเวลา รับคําปรึกษา 

16.00 – 17.00 ประชุมผูน้ําการอบรม DTA อผภ.สมภพ ธีระสานต์ ห้องธนาสร (ชัน้ 3) U 30 คน 
17.00 – 19.00  ประชุมสภาทีป่รึกษาผู้วา่การภาค ผวภ.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา ห้องธนาสร (ชัน้ 3) U 30 คน 
19.00 – 20.30 สภาที่ปรึกษาฯ รับประทานอาหาร ผวภ.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา   

หมายเหตุ: * Technology Lab ให้คําแนะนํา แก้ไข ปัญหา เก่ียวกับการใช้งานผา่นระบบ Website/Online ของโรตารีสากล แก่สมาชิก 
เวลาที่เปิดให้จองรับบริการ คือ วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 – 18:30 น. 
 
11 พฤษภาคม 2562 District Training Assembly 

เวลา รายการ ผู้ดําเนินรายการ สถานที่ หมายเหตุ 
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน รับเอกสาร ฝ่ายลงทะเบียน Lobby 600-700 คน 
08.30 – 08.45 เข้าห้องประชุม   ห้องธนารมย์ 1-2 (ช้ัน 3) 
08.55 – 09.00 วีดิทัศน์    
09.00-  09.15 - พิธีเปิด ประชุมครบองค์คร้ังที่ 1 

- เปิดประชุม เคาะฆ้อง 
- เพลงชาติไทย 
- แนะนําผู้นําของภาค 3330 ในอดีต 

ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง 
ในฐานะ Convener 

  

09.15 – 09.30 กล่าวแสดงความยินดีกับผู้นํา 
สโมสรโรตารีชุดใหม่ 

ผวภ.พลโทคณิต แจ่มจันทรา   

09.30 – 09.45 แนะนําสโมสรที่เข้าร่วมประชุม ปฏิคม   
09.45 – 09.50 กล่าวต้อนรับโดยประธานจัดงาน ผวนด.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์   
09.50 – 10.15 
 
 

นําเสนอประวัติ คติพจน์ประจาํปี 
ของประธานโรตารีสากล 2019–2020 
ประวัติ ผู้วา่การภาค 2019–2020 

วีดิทัศน์ 
 
วีดิทัศน์ 
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เวลา รายการ ผู้ดําเนินรายการ สถานที่ หมายเหตุ 
10.15 – 10.35 District Awards ปี 2019-2020 ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   
10.35 – 10.50 ผลการประชุม COL อผภ.นพ.สงวน คุณาพร   
10.50 – 11.15 พักดื่มน้ําชา – กาแฟ    
11.15 – 11.50 บรรยายพิเศษ  

“Club Strategic Plan” 
อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย ์   

11.50 – 12.00 ปฏิคม แจ้งข่าว    
12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน แยกห้องย่อย  9 ห้อง 
13.00 – 13.45 วาระที่ 1 อภิปรายกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 

(แบ่งตามบทบาทเฉพาะ) 
   

 นายกสโมสรรับเลือก                    
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 
หัวข้อ “การพูดในท่ีสาธารณะ” 

อผภ.เธียรไชย นิยม 
 
 

ห้องธนารมย์ 3  
(ชั้น 3) 

 

 เลขานุการสโมสร/เหรัญญิก 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผดิชอบ” 

อน.พัชรา พูลโภคผล 
อน.อดิศักดิ์ โอภาสกรวงศ์ 
อน.สุภาภรณ์ ศรีไสย 

ห้องธนาภูมิ  
(2 จอ) (ชั้น 2) 

 

 การบริหารจัดการสโมสร 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และบทบาทของกรรมการ” 

อผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ 
อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ 
ผวนด.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ 

ห้องธนาสร (ช้ัน 3)  

 สมาชิกภาพ 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และบทบาทของกรรมการ” 

อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ 
อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ 
อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง 

ห้องธนาสม (ช้ัน 3)  

 ภาพลักษณ์สาธารณะ 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และบทบาทของกรรมการ” 

ประธานเสริมสร้างภาพลักษณ์ฯ 
ภาค ปี 2562- 2563 
ARPIC อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ 
และคณะกรรมการ 

ห้องธนาสิน (ช้ัน 3)  

 โครงการบําเพ็ญประโยชน์ 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และบทบาทของกรรมการ” 

ประธานคณะกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชน์ภาค ปี 2562 - 2563 
อน.ละออ จินดา 

ห้องธนาวงศ์ (ช้ัน 2)  

 มูลนิธิโรตารี 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และบทบาทของกรรมการ” 

อผภ.อรชร สายสีทอง 
ผวน.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ 
อน.ฐกฤต บุตรรุ่งโรจน์ 

ห้องธนาลาภ (ช้ัน 2)  

 ชนรุ่นใหม่ 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และบทบาทของกรรมการ” 

อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ 
และคณะกรรมการฯ 
 

ห้องธนาแสง (ช้ัน 2)  

 ห้องภาคภาษาอังกฤษ PP. Friedrich Fauma 
PP. Walter Wyler 
PP. David Arell 

ห้องธนาเสริม และ  
ห้องธนาสรร (ช้ัน 2) 

โต๊ะกลม 
ห้องละ 2 
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เวลา รายการ ผู้ดําเนินรายการ สถานที่ หมายเหตุ 
13.45 – 14.30 วาระที่ 2 อภิปรายกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 

(แบ่งตามบทบาทเฉพาะ) 
 ห้องเดิม 

เหมือนวาระ 1 
 

 นายกสโมสรรับเลือก                       
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 
หัวข้อ”การเป็นผู้นาํ” 

RRFC อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ   

 เลขานุการสโมสร/เหรัญญิก 
หัวข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย  
และแหล่งทรัพยากร” 

อน.พัชรา พูลโภคผล 
อน.อดิศักดิ์ โอภาสกรวงศ์ 
อน.สุภาภรณ์ ศรีไสย 

  

 การบริหารจัดการสโมสร 
หัวข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย  
และแหล่งทรัพยากร” 

อผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ 
อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ 
ผวนด.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ 

  

 สมาชิกภาพ 
หัวข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย  
และแหล่งทรัพยากร 

อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ 
อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ 
อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง 

  

 ภาพลักษณ์สาธารณะ 
หัวข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย 
และแหล่งทรัพยากร” 

ประธานเสริมสร้างภาพลักษณ์ฯ 
ภาคปี 2562- 2563 
ARPIC อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ 
และคณะกรรมการ 
 

  

 โครงการบําเพ็ญประโยชน์ 
หัวข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย  
และแหล่งทรัพยากร” 

ประธานคณะกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชน์ภาคปี 2562 - 2563 
อน.ละออ จินดา 

  

 มูลนิธิโรตารี 
หัวข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย  
และแหล่งทรัพยากร” 

อผภ.อรชร สายสีทอง 
ผวน.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ 
อน.ฐกฤต บุตรรุ่งโรจน์ 

  

 ชนรุ่นใหม่ 
หัวข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย  
และแหล่งทรัพยากร” 

อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ 
และคณะกรรมการฯ 
 

  

 ห้องภาคภาษาอังกฤษ PP. Friedrich Fauma 
PP. Walter Wyler 
PP. David  Arell 

  

14.30 – 15.15 วาระที่ 3 อภิปรายกลุ่มย่อยคร้ังที่ 3 
Case Study 
ยกเว้นห้องนายกสโมสรรับเลือกเป็น
การให้ข้อมูลเร่ือง RCC  
(โดย อน.ณัฐพชัร์ สุชาติกุลวิทย)์  

 ห้องเดิมเหมือน
วาระที่ 1 

 

15.15 – 15.30 พักดื่ม น้ําชา กาแฟ กลับมารวมกันในห้องใหญ่  
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เวลา รายการ ผู้ดําเนินรายการ สถานที่ หมายเหตุ 
15.30 – 16.45 กล่าวเปิดการประชุมครบองค์  

คร้ังที่ 2 
 ห้องธนารมย์  

1-2 (ชัน้ 3) 
 

15.30 – 15.50 แนะนําผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ทุกพื้นที่ 
และกรรมการภาค 

ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   

15.50 – 16.10 วาระที่ 4 Citation and How to 
Reach Your Goals  
(Rotary Club Central) 

อน.รัชดา เทพนาวา   

16.10 - 16.20 RYLA 2019 อน.สันทัด ลูกชาย   
16.20 – 16.30 มอบของที่ระลึกให้กับผู้นําการอบรม ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   
16.30 กล่าวปิดการประชุม ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   
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งานสถาปนาผู้ว่าการภาค 
 

11 พฤษภาคม 2562 พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล               การแต่งกาย: ชุดสากล หรือ เคร่ืองแบบสโมสร 
 

เวลา รายการ ผู้ดําเนินการ สถานที่ หมายเหตุ 
16.30 - 16.35 พิธีเปิดการประชุมโดย ผวภ. ภาค 3330 

โรตารีสากล 
ผวภ.พลโทคณิต แจ่มจันทรา ห้องธนารมย์  

1-2 (ชั้น 3) 
 

16.-35 - 16.40 ดื่มถวายพระพรชัยมงคล  ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   
16.40 - 16.45 นําดื่มเพื่อโรตารีสากล  ผวภ.พลโทคณิต แจ่มจันทรา   
16.45 - 16.50 กล่าวต้อนรับโดย ผู้วา่ราชการจงัหวัดตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   
16.50 – 17.00 
 

ผู้ว่าการภาค 2561-2562 กล่าวอําลา
ตําแหน่ง 

ผวภ.พลโทคณิต แจ่มจันทรา 
 

  

17.00 - 17.10 
 

พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3330  
ปี 2562-2563 

อปร.พิชัย รัตตกุล   

17.10 – 17.40 กล่าวแสดงความยินดี  อปร.พิชัย รัตตกุล   
17.40 - 17.50 ผู้ว่าการภาค 2562-2563                     

กล่าวแสดงความรู้สึก 
ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   

17.50 - 18.05 พิธีรับมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิโรตารีของ
โรตารีสากล โดย Non Rotarians และ 
Rotarians for Major Gift เท่านั้น 

อผภ.อรชร สายสีทอง   

18.05 - 18.10 กล่าวปิดการประชุม โดย                      
ผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2562-2563 

ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   

18.10 – 19.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย (เปลี่ยนการแต่ง
กายเป็นชดุ..........................................) 

   

 

 
งานฉลองผู้ว่าการภาคภาค 3330  “ทักษิณา ญาลา”   การแต่งกาย: ชุดไทยปักษ์ใต ้
 

19.00 – 19.15 มิตรภาพสังสรรค ์
รับประทานอาหารเย็น 

   

19.15 – 19.25
  

กล่าวเปิดงานฉลองการสถาปนา 
ผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2562-2563 

ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   

19.25 – 19.35 การแสดงของนายกรับเลือก (#115) นายกสโมสรโรตารีรุ่น 115   
19.35 – 22.00 งานเฉลิมฉลองผู้ว่าการภาค    
22.00 ปิดงานและกล่าวขอบคุณ ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   
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สัมมนาการพัฒนาสมาชิกภาพ 
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 

(เฉพาะผู้ลงทะเบยีนเท่านั้น) 
 

12 พฤษภาคม 2562 District Membership Development Seminar 
เวลา รายการ ผู้ดําเนินรายการ สถานที่ หมายเหตุ 

07.30 – 08.45 ลงทะเบียน รับเอกสาร ฝ่ายลงทะเบียน   
09.00 – 09.10 การประชุมครบองค์  

เปิดประชุม     
วัตถุประสงค์   

ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง ห้องธนารมย์ 3 
(ชั้น 3) 

Class Room 
300 คน 

09.10 – 09.25 แนะนําผู้เข้าร่วมการประชุม    
09.25 -  09.40 เป้าหมายของภาค ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   
09.40 – 10.10   การบรรยายพิเศษ 

“การรักษาสมาชิกภาพ” 
ARC PDG. Jason Lim   

10.10 – 10.30 แยกห้องภาษาอังกฤษ     
10.30 – 11.30 วาระที ่1 นวัตกรรมทําให้สโมสรเข้มแข็ง อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์   
11.30 – 12.00 วาระที่ 2 ภาพลักษณ์สาธารณะกับการ

พัฒนาสมาชิกภาพ 
อผภ.นพ.สงวน คุณาพร 
 

  

12.00 ปิดประชุม ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   
12.15  รับประทานอาหารกลางวนั    

 
พิธีสถาปนานายกสโมสรร่วม ปี 2562- 2563 

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 
การแต่งกาย: ชุดสากล หรือ เคร่ืองแบบสโมสร 

เวลา รายการ ผู้ดําเนินการ สถานที่ หมายเหตุ 
13.15 – 13.30 สาธิตวิธีการสถาปนาร่วม  ห้องธนารมย์ 1 (ชั้น 3) Theatre 200 คน 
13.30 – 13.35 พิธีเปิดการงานสถาปนา โดย  

ผวภ.3330 โรตารีสากล 
ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   

13.35 – 13.40 ดื่มถวายพระพรชัยมงคล  อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์   
13.40 – 13.45 นําดื่มเพื่อโรตารีสากล  ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   
13.45 – 15.15  พิธีสถาปนายกสโมสรร่วม ปี 2562-2563   
15.15 – 15.20 กล่าวขอบคุณนายกสโมสรโรตารี 

ปี 2561-2562 
ผวภ.พลโทคณติ แจ่มจันทรา   

15.20 – 15.25 กล่าวแสดงความยินด ีแก่  
นายกสโมสรโรตาร ีป ี2562-2563 

ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   

15.25 ปิดการประชุม ผวล.สกนธ์ อ่ึงสร้อยทอง   
 


