
 
ก ำหนดกำร 

กำรสัมมนำเจ้ำหน้ำที่เยำวชนแลกเปลี่ยน ( Youth Exchange Officer ) 
กำรสัมมนำกำรจัดกำรทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตำรีภำค ( District Grant Management Seminar ) 

กำรอบรมภำค 3330 ประจ ำปี ( District Training Assembly ) 
ปีโรตำรี 2561 – 2562  

วันศุกร์ที่ 27 – วันอำทิตย์ที่ 29 เมษำยน 2561 
ณ โรงแรม Sea Pine สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

เวลำ รำยกำร ผู้ด ำเนินรำยกำร สถำนที่ หมำยเหตุ 

27เมษำยน 2561 
09.00 – 09.30 การประชมุ SAA อผภ.สมภพ ธีระสานต์ ห้องเขาเตา่ U 30 คน 
09.30 – 16.00 การสมัมนาเจ้าหน้าทีเ่ยาวชนแลกเปลีย่น

สโมสร (YEO) 
ประธานเยาวชนแลกเปลีย่น  
ภาค 3330 

ห้องเขาเตา่ Class room 60 
คน 

09.30 – 15.30 การประชมุการจดัการทนุสนบัสนนุ
มลูนิธิโรตารีภาค (District Rotary 
Foundation Grant  Management 
seminar) 

ประธานมลูนิธิภาค 3330 
 

ห้องราชพฤกษ์ Class room 150 
– 200 คน 

อาหารเทีย่งและ
เบรคบา่ย 

15.00 – 16.30 การประชมุผู้น าการอบรม DTA อผภ.สมภพ ธีระสานต์ ห้องชมคลืน่ U 30 คน 
17.00 – 19.00  การประชมุสภาที่ปรึกษาผู้วา่การภาค ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไฟบลูย์ ห้องเขาเตา่ U 30 คน 
19.00 – 20.30 สภาที่ปรึกษาฯรับประทานอาหาร ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไฟบลูย์ ห้องอาหาร Seapine  

 

เวลำ รำยกำร ผู้ด ำเนินรำยกำร สถำนที่ หมำยเหตุ 

 28 เมษำยน 2561 District Training Assembly 
08.00 – 08.30 การลงทะเบียน รับเอกสาร ฝ่ายลงทะเบียน Lobby (Seapine Hotel) 600-700 คน 
08.30 – 08.45 เข้าห้องประชมุ   ห้องราชพฤกษ์  
08.55 – 09.00 วีดีทศัน์    
09.00 -  09.15 - พิธีเปิด ประชมุครบองค์ครัง้ที่ 1 

- เปิดประชมุ เคาะฆ้อง 
- เพลงชาติไทย 
- แนะน าผู้น าของภาค 3330 ในอดีต 

ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา 
ในฐานะ Convener 

ห้องราชพฤกษ์  

09.15 – 09.30 การกลา่วแสดงความยินดีกบัผู้ น าสโมสร
ชดุใหม ่

ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบลูย์   

09.30 – 09.45 การแนะน าสโมสรที่เข้าร่วมประชมุ ปฏิคม   
09.45 – 09.50 กลา่วต้อนรับโดยประธานจดังาน อน.ชนิษภคั  กลัยาพิเชษฏฐ์   
09.50 – 10.15 
 
 

การน าเสนอประวตัิ คติพจน์ประจ าปีของ
ประธานโรตารีสากล  ปี 2018 – 2019 
ประวตัิ ผู้วา่การภาค ปี 2018 - 2019 

วีดิทศัน์ 
 
วีดิทศัน์ 

  

Update 14 มี.ค.61 
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เวลำ รำยกำร ผู้ด ำเนินรำยกำร สถำนที่ หมำยเหตุ 

10.15 – 10.45 District Award ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา   
10.45 – 11.15 พกัดื่มน า้ชา – กาแฟ    
11.15 – 11.50 บรรยายพิเศษ “Club Strategic plan” ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบลูย์    
11.50 – 12.00 ปฏิคมแจ้งขา่วสาร    
12.00 – 13.00 การรับประทานอาหารกลางวนั การแยกห้องยอ่ยตามบทบาท

เฉพาะ    9 ห้อง 
ห้องอาหาร Seapine 
Hotel ชัน้ท่ี 1 

 

13.00 – 13.45 วำระที่ 1 อภปิรำยกลุ่มย่อยครัง้ที่ 1 
(แบง่ตามบทบาทเฉพาะ) 

   

 นำยกสโมสรรับเลือก,                    
ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรภำค   
หวัข้อ”การพดูในท่ีสาธารณะ” 

อผภ. เธียรไชย นิยม 
 

ห้องราชพฤกษ์/1 (130 คน) 

 เลขำนุกำรสโมสร / เหรัญญิก 
หวัข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ” 

เลขานกุารภาค ปี 2561 – 2562  
อน. พชัรา พลูโภคผล 
อน. อดิศกัดิ ์โอภาสกรวงศ์ 

ห้องราชพฤกษ์/2 (180 คน) 

 กำรบริหำรจัดกำรสโมสร 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และ  บทบาทของกรรมการ” 

อผภ. ธีระนนัท์ วงศ์หลอ่ 
อผภ. ยทุธกิจ มานะจิตต์ 
ผวน. สกนธ์ อึง่สร้อยทอง 

ห้องเขาเตา่ (110 คน) 

 สมำชิกภำพ 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และ บทบาทของกรรมการ” 

อผภ. นพ.สงวน คณุาพร 
อผภ. สมบรูณ์ กาญจโนฬาร 
อผภ. นพ.พรชยั บญุแสง 

ห้องก่ิงสน  
(สวนสน 1) 

(110 คน) 

 ภำพลักษณ์สำธำรณะ 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และ  บทบาทของกรรมการ” 

อผภ.จฑุาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ 
และคณะกรรมการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ฯ 

ห้องราชินีแหง่การรบ/1 
(สวนสน 1) 

(50 คน) 

 โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และ  บทบาทของกรรมการ” 

อผภ. เธียรศกัดิ ์ปิยธรรมสริิ 
อน.ระหงษ์  แพรอตัถ์  

ห้องราชินแีหง่การบ/2 
(สวนสน 1) 

(50 คน) 

 มูลนิธิโรตำรี 
หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และ บทบาทของกรรมการ” 

อน. เฉลมิฉตัร จนัทร์อินทร์ 
อผภ. อรชร สายสทีอง 
อน. สรรเพชญ ศลษิฏ์อรรถกร 

ห้องเกาะสงิโต 
(ศนูย์พฒันากีฬา 
กองทพับก) 

(250-300 คน) 

 ชนรุ่นใหม่ 
หวัข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ 
และ บทบาทของกรรมการ” 

อผภ. มานิต วงษ์สรีุย์รัตน์ 
 

ห้องราชินแีหง่การบ/3 
(สวนสน 1) 

(50 คน) 
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เวลำ รำยกำร ผู้ด ำเนินรำยกำร สถำนที่ หมำยเหตุ 

 ห้องภำคภำษำอังกฤษ อน. ฟรีดริค แซม ฟาวมา่ 
PP. Walter Wyler 
PP. David W.Arell 
PP. Gianni Battistini 
Resource: อผภ. ขวญัชยั            
เลาหวิรภาพ 

ห้องชมคลืน่ (20-30 คน) 

13.45 – 14.30 วาระท่ี 2 อภิปรายกลุม่ยอ่ยครัง้ที่ 2 
(แบง่ตามบทบาทเฉพาะ) 

 ห้องเดิมเหมือนวาระท่ี 1  

 นำยกสโมสรรับเลือก,                        
ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรภำค 
หวัข้อ”การเป็นผู้น า” 

 อผภ. วิชยั มณีวชัรเกียรติ ห้องราชพฤกษ์/1 (130 คน) 

 เลขำนุกำรสโมสร / เหรัญญิก 
หวัข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบ” 

เลขานกุารภาค ปี 2561 – 2562  
อน. พชัรา พลูโภคผล 
อน. อดิศกัดิ์ โอภาสกรวงศ์ 

ห้องราชพฤกษ์/2 (180 คน) 

 กำรบริหำรจัดกำรสโมสร 
หวัข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย และแหล่ง
ทรัพยากร” 

อผภ. ธีระนนัท์ วงศ์หลอ่ 
อผภ. ยทุธกิจ มานะจิตต์ 
ผวน. สกนธ์ อึง่สร้อยทอง 

ห้องเขาเตา่ (110 คน) 

 สมำชิกภำพ 
หวัข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย และแหล่ง
ทรัพยากร 

อผภ. นพ.สงวน คณุาพร 
อผภ. สมบรูณ์ กาญจโนฬาร 
อผภ. นพ.พรชยั บญุแสง 

ห้องก่ิงสน  
(สวนสน 1) 

(110 คน) 

 ภำพลักษณ์สำธำรณะ 
หัวข้อ “การพัฒนาเป้าหมายและแหล่ง
ทรัพยากร” 

อผภ.จฑุาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ 
และคณะกรรมการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ฯ 

ห้องราชินีแหง่การรบ/1 
(สวนสน 1) 

(50 คน) 

 โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
หวัข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย และแหล่ง
ทรัพยากร” 

อผภ. เธียรศกัดิ ์ปิยธรรมสริิ 
อน.ระหงษ์  แพรอตัถ์  

ห้องราชินีแหง่การบ/2 
(สวนสน 1) 

(50 คน) 

 มูลนิธิโรตำรี 
หวัข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย และแหล่ง
ทรัพยากร” 

อน. เฉลมิฉตัร จนัทร์อินทร์ 
อผภ. อรชร สายสทีอง 
อน. สรรเพชญ ศลษิฏ์อรรถกร 

ห้องเกาะสงิโต 
(ศนูย์พฒันากีฬา 
กองทพับก) 

(250-300 คน) 

 ชนรุ่นใหม่ 
หวัข้อ “การพัฒนาเป้าหมาย และแหล่ง
ทรัพยากร” 

อผภ. มานิต วงษ์สรีุย์รัตน์ 
 

ห้องราชินีแหง่การบ/3 
(สวนสน 1) 

(50 คน) 
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เวลำ รำยกำร ผู้ด ำเนินรำยกำร สถำนที่ หมำยเหตุ 

 ห้องภำคภำษำอังกฤษ อน. ฟรีดริค แซม ฟาวมา่ 
PP. Walter Wyler 
PP. David W.Arell 
PP. Gianni Battistini 
Resource: อผภ. ขวญัชยั            
เลาหวิรภาพ 

ห้องชมคลืน่ (20-30 คน) 

14.30 – 15.15 วาระท่ี 3 อภิปรายกลุม่ยอ่ยครัง้ที่ 3 
Case Study 

 ห้องเดิมเหมือนวาระท่ี 1  

15.15 – 15.30 พกัดื่มน า้ชา – กาแฟ กลบัมารวมกนัในห้องใหญ่   

15.30 – 16.45 การกลา่วเปิดการประชมุครบองค์ ครัง้ที่ 2  ห้องราชพฤกษ์  
15.30 – 15.50 การแนะน าผู้ช่วยผู้วา่การภาค ทกุพืน้ท่ี

และคณะกรรมการภาค 
 ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา   

15.50 – 16.10 วาระที่ 4 Citation and how to reach 
your Goal (Rotary Club Central) 

 อผภ.วิชยั มณีวชัรเกียรติ    

16.10 - 16.20 RYLA 2018 อน.ไพศาล คณุพิทกัษ์วฒันา   
16.20 – 16.30 การมอบของที่ระลกึให้กบัผู้น าการอบรม ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา   
16.30 กลา่วปิดการประชมุ ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา   

 
 
 

งำนสถำปนำผู้ว่ำกำรภำค 3330 
 

เวลำ รำยกำร ผู้ด ำเนินกำร สถำนที่ หมำยเหตุ 

28 เมษำยน 2561 
16.30 – 17.40 

พิธีสถำปนำผู้ว่ำกำรภำค 3330               
โรตำรีสำกล  
การแตง่กาย: ชดุสากล หรือ เคร่ืองแบบ
สโมสร 

PRID นรเศรษฐ  ปัทมานนัท์ 
ประธานพิธีฯ 

ห้องราชพฤกษ์  

16.30 - 16.35 พิธีเปิดการประชมุโดย ผวภ. 3330            
โรตารีสากล 

ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบลูย์    

16.35 - 16.40 การดื่มถวายพระพร   ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา    

16.40 - 16.45 การน าดื่มเพื่อโรตารีสากล   ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบลูย์    
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เวลำ รำยกำร ผู้ด ำเนินกำร สถำนที่ หมำยเหตุ 

16.45 - 16.50 การกลา่วต้อนรับโดย ผู้วา่ราชการจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

ดร.พลัลภ  สงิหเสนี     

16.50 - 17.00 
 

ผู้วา่การภาค 2560 – 2561 กลา่วอ าลา
ต าแหนง่ 

 ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบลูย์ 
 

   

17.00 - 17.15 
 

พิธีสถาปนาผู้วา่การภาค 3330   
ปี 2561 – 2562 

 ประธานพิธีฯ    

17.15 – 17.25 ประธานพิธีฯ กลา่วแสดงความยนิดี      
17.25 - 17.35 ผู้วา่การภาค 2561 – 2562 กลา่วเนื่องใน

โอกาสรับต าแหนง่ 
ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา   

17.35 - 17.40 การกลา่วปิดการประชมุ โดย                      
ผู้วา่การภาค 3330 ปี 2561 – 2562 

ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา    

17.40 – 18.30 พกัผอ่นตามอธัยาศยั                                 
(เปลีย่นการแตง่กายเป็นชดุฮาวาย) 

   

18.30 – 19.00 งานเลีย้งรับรองฉลองการสถาปนา 
ผู้วา่การภาค 3330 ปีบริหาร 2561-2562 
- มิตรภาพสงัสรรค์ 
- งานเลีย้งรับรอง 

คณะกรรมการจดังานฯ ลานจัด เลี ย้ ง ริมทะเล 
โรงแรม Seapine 

 

19.00 – 19.05 การกลา่วเปิดงานเลีย้งรับรองฉลองการ
สถาปนาผู้วา่การภาคฯ 

ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา   

19.05 – 19.10 การกลา่วต้อนรับโดยผู้บญัชาการศนูย์
การทหารราบ 

พลตรี สเุทพ  นพวิง   

19.30 - 19.45 พิธีรับมอบเงินบริจาคให้มลูนิธิโรตารีของ
โรตารีสากล โดย Non Rotarians และ 
Rotarians for Major Gift 

  
 

   

22.00 ปิดงานและกลา่วขอบคณุ ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา    
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สัมนำกำรพัฒนำสมำชกิภำพ 
วันอำทติย์ที่ 29 เมษำยน 2561 
 ( เฉพาะผู้ลงทะเบยีนเทา่นัน้ ) 

 

เวลำ รำยกำร ผู้ด ำเนินรำยกำร สถำนที่ หมำยเหตุ 

 29 เมษำยน 
2561 

สมันาการพฒันาสมาชิกภาพ 
District Membership Development 
seminar 

 ห้องราชพฤกษ์ Class Room 
300 คน 

07.30 – 08.45 ลงทะเบียน รับเอกสาร ฝ่ายลงทะเบียน    
09.00 – 09.10 การประชมุครบองค์  

- การเปิดประชมุ (Opening Session)  
- วตัถปุระสงค์  (Objectives) 

ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา   

09.10 – 09.25 การแนะน าผู้ เข้าร่วมการประชมุ  
Introduce Attendees 

   

09.25 -  09.40 เป้าหมายของภาค  
District Goals 

ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา   

09.40 – 10.10   การบรรยายพิเศษ  ARC  PDG. Jason Lim   
10.10 – 10.30 Coffee Beak  แยกห้องภาษาองักฤษ ห้องเขาเตา่  
10.30 – 11.30 วาระท่ี 1 วิธีการใหมใ่ห้สโมสรเข้มแข็ง  

Session 1 Innovative Ways to 
Strengthen Clubs 

ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบลูย์ 
 

ห้องราชพฤกษ์  

11.30 – 12.00 วาระท่ี 2 ภาพลกัษณ์สาธารณะและ
สมาชิกภาพ 
Session 2 Public Image and 
Membership 

อผภ.นพ.สงวน คณุาพร 
 

ห้องราชพฤกษ์  

12.00 ปิดประชมุ  
Closing Plenary Session 

ผวล.พลโทคณิต แจ่มจนัทรา ห้องราชพฤกษ์  

12.15  การรับประทานอาหารกลางวนั  ห้องอาหาร Seapine 
Hotel ชัน้ท่ี 1 
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พิธีสถำปนำนำยกสโมสร (ร่วม) 

ปีโรตำรี 2561 – 2562  
วันอำทติย์ที่ 29 เมษำยน 2561  

( 13.30 – 15.30 พิธีสถำปนำนำยกสโมสร (ร่วม) ปีโรตำรี 2561 – 2562 ) 
 

เวลำ รำยกำร ผู้ด ำเนินกำร สถำนที่ หมำยเหตุ 

29 เมษำยน 2561 
13.15 – 15.30 

พิธีสถาปนานายกสโมสร(ร่วม) ปีโรตารี 
2561 – 2562   

การแตง่กาย: ชดุสากล หรือ เคร่ืองแบบ
สโมสร 

คณะกรรมการจดัพิธีสถาปนา
นายก(ร่วม) ปีโรตารี 2561-62 

ห้องราชพฤกษ์ Theatre 300 คน 

13.15 – 13.30 สาธิตวิธีการสถาปนาฯ       
13.30 – 13.35 พิธีเปิดการสถาปนานายกสโมสร(ร่วม)  

โดย ผวภ. 3330 โรตารีสากล 
ผวภ.นพ.พีระ  ฟาร์มไพบลูย์    

13.35 – 13.40 การดื่มถวายพระพร  อดีตผู้วา่การภาค 3330    

13.40 – 13.45 การน าดื่มเพื่อโรตารีสากล  อดีตผู้วา่การภาค 3330    
13.45 – 15.15  
 

พิธีสถาปนานายกสโมสร(ร่วม) ปีโรตารี 
2561 – 2562  

     

15.15 – 15.20 การกลา่วขอบคณุนายกสโมสร  
ปี 2560 – 2561 

ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบลูย์   

15.20 – 15.25 การกลา่วแสดงความยินดี นายกสโมสร  
ปี 2561 – 2562 

ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจนัทรา   

15.25 ปิดการประชมุ ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจนัทรา   
 


