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ก ำหนดกำร Rev. 1 
กำรอบรมทีมงำนภำค 3330 ปีโรตำร ี2560 - 2561 

วันที่ 17 - 18 กุมภำพันธ์ 2560 
ณ โรงแรมหำดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
วันศุกร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560 รำยกำร 

14.00 – 15.00 ประชุมผู้น ำกำรอบรม 

15.30 – 18.00 ประชุมสภำที่ปรึกษำผู้ว่ำกำรภำค  ห้องเรือทอง 
18.30 – 21.00 งำนเลี้ยงรับรองสภำที่ปรึกษำผู้ว่ำกำรภำคและผู้น ำกำรอบรม 

 
วันเสำร์ท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2560 รำยกำร 

08.00 – 08.30 ลงทะเบียนและรับเอกสำร 
08.30 – 09.00 เปิดประชุมครบองค์ ห้องโยธิน (แต่งกำยชุดสำกลหรือชุดประจ ำ

สโมสร) 
เปิดประชุม เคำะฆ้อง ร้องเพลงชำติ โดย ผวล. นพ. พีระ ฟำร์มไพบูลย์ 
ผู้ว่ำกำรภำค จุฑำทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ กล่ำวแสดงควำมยินดีกับทีมงำน
ภำค   
ประธำนจัดงำนฯ กล่ำวต้อนรับ          
แนะน ำ ผู้น ำภำคทุกท่ำน โดย ปฏิคม 

09.00 – 09.25 ประวัติประธำนโรตำรีสำกล เป้ำหมำย และกำรยกย่องของประธำนโร
ตำรสีำกล โดย ผวล. นพ. พีระ ฟำร์มไพบูลย์ 

09.25 – 09.55 District Strategic Planning โดย ผวล. นพ. พีระ ฟำร์มไพบูลย์ 
09.55 – 10.15 พัก  ด่ืมน้ ำชำ กำแฟ และ แยกกลุ่มตำมหน้ำที่ 

ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรภำค         ห้องแสงตะวัน  
คณะกรรมกำรภำค        ห้องโยธิน  
คณะกรรมกำรจัดกำรประชุม       ห้องเรือทอง 

10.15 – 11.15 บทบำทและควำมรับผิดชอบ (Idea Exchanger) 
ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรภำค         ห้องแสงตะวัน อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ 
คณะกรรมกำรภำค        ห้องโยธิน อผภ. ธีระนันท์ วงศ์หล่อ 
คณะกรรมกำรจัดกำรประชุม       ห้องเรือทอง อผภ. เธียรไชย นิยม    

11.15 – 11.30 กลับมำที่ห้องประชุมใหญ่ ห้องโยธิน 
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11.30 – 12.30 กำรก ำหนดเป้ำหมำยภำค (Workshop) อผภ. สมภพ ธีระสำนต์ 

12.30 – 13.30 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน (กลับไปห้องย่อย) 

13.30 – 14.30 แหล่งทรัพยำกร (workshop) 
ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรภำค         ห้องแสงตะวัน อผภ. นพ. สงวน คุณำพร  
คณะกรรมกำรภำค        ห้องโยธิน  อผภ. ขวัญชัย เลำหวิริยภำพ 
คณะกรรมกำรจัดกำรประชุม   ห้องเรือทอง อผภ. เธียรไชย นิยม 

14.30 – 15.30 กำรสนับสนุนสโมสร (Idea Exchanger) 
ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรภำค         ห้องแสงตะวัน อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ   
คณะกรรมกำรภำค        ห้องโยธิน อผภ. นพ. พรชัย บุญแสง  
คณะกรรมกำรจัดกำรประชุม    ห้องเรือทอง อผภ. เธียรไชย นิยม 

15.30 – 15.50 พัก  ด่ืมน้ ำชำ กำแฟ (กลับไปห้องใหญ่) 
15.50 – 16.45 How to talk about Rotary (Public Image) อผภ. อรชร สายสี

ทอง 
16.45 – 17.00 สรุปกำรอบรม  

17.00 ปิดกำรประชุม 
18.30 – 21.00 งำนเลี้ยงรับรองผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกท่ำน 

 
 
หมำยเหตุ  
– กำรอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรอบรม ไม่ต้องเสียค่ำลงทะเบียนส ำหรับกำรเข้ำรับกำรอบรมทีมงำนภำค 

แต่ต้องเสียค่ำที่พักและค่ำเดินทำงเอง   
– จ ำนวนห้องประชุมที่ใช้งำน 

ห้องประชุมครบองค์ ห้องโยธิน ขนำด 250 ที่นั่ง จัดห้อง แบบ class room จ ำนวน 1 ห้อง 
ห้องประชุมย่อย ห้องแสงตะวัน ขนำด 30 ที่นั่ง จัดห้องแบบ U shape จ ำนวน 1 ห้อง 

      ห้องประชุมย่อย ห้องเรือทอง ขนำด 20 ที่นั่ง จัดห้องแบบ U shape จ ำนวน 1 ห้อง 
      ห้องประชุมย่อย ห้องเรือทอง ขนำด 25 ที่นั่ง จัดแบบ U shape จ ำนวน 1 ห้อง ส ำหรับประชุมสภำผู้ว่ำ
กำรภำค ในวันที่ 17 ก.พ. 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ 

 LCD 3 เครื่อง (ทำงโรตำรีหำเพิ่ม 1 เครื่อง) 

 computer 3 เครื่อง (ทำงโรตำรีหำ) 

 จอภำพ 3 จอ  


