
เอกสารประกอบหมายเลข 2 

  
กำหนดการ 

โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

---------------------------------------- 
 

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 07.30 – 08.30 น. ผู้บริหารขึ้นรถพร้อมกันที่หน้าอาคารบริหาร มวล. (ฝั่งส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ) 

/ออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก                                                                     

เวลา 08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

เวลา 08.45 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและเปิดการประชุม 

โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 

ธำรงธัญวงศ)์ 

	 การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (นำเสนอหน่วยงานละ 15-20 นาที) 

(เสิร์ฟอาหารว่างระหว่างประชุมเวลา 10.30 น.)                                    

เวลา 09.15 – 11.20 น.	 � ช่วงที่ 1 กลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)   

เวลา 11.20 – 12.30 น. � ช่วงที่ 2 กลุ่มสำนักวิชาด้านสังคมศาสตร์ (สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ )                                   

เวลา 12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

	 การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (ต่อ) 

(เสิร์ฟอาหารว่างระหว่างประชุมเวลา 15.30 น.)                                    

เวลา 13.30 – 15.30 น. � ช่วงที่ 3 กลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุชภาพ (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร ์)                                   

เวลา 15.30 – 16.30 น. � ช่วงที่ 4 กลุ่มโครงการ (โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 

โครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ)  
(*หน่วยงานจัดตั้งเพิ่มระหว่างป)ี 

เวลา 16.30 – 18.00 น. � ช่วงที่ 5 กลุ่มศูนย ์(นำเสนอหน่วยงานละ 15 นาที) (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 

(รวมโครงการจัดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป) 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ)  
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วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 (ต่อ) 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 18.00 – 19.30 น.	 รับประทานอาหารเย็น 

เวลา 19.30 – 21.00 น. การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (ต่อ) (นำเสนอหน่วยงานละ 15 นาที) 

	 � ช่วงที่ 6 กลุ่มศูนย์(ต่อ) (ศูนย์สหกิจศึกษาฯ อาศรมวัฒนธรรมฯ 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์การแพทย์ฯ )	

เวลา 21.00 – 21.15 น.	 รับประทานอาหารว่าง /พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.15 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

 การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (ต่อ)      

เวลา 08.30 – 09.30 น. � ช่วงที่ 1 กลุ่มศูนย์(ต่อ) (ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ อุทยานพฤกษศาสตร)์ 

เวลา 09.30 – 10.30 น. � ช่วงที่ 2 กลุ่มสถาบัน (สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 

สถาบันภาษาฯ) 

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 - 12.00 น. การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (ต่อ)                                      

 � ช่วงที่ 3 กลุ่มสำนักงานอธิการบด ี(ส่วนอาคารสถานที่ ส่วนบริการกลาง 

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมฯ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว )    

เวลา 12.00 – 13.00 น.	 รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (ต่อ)  

 � ช่วงที่ 4 กลุ่มสำนักงานอธิการบดี(ต่อ) (ส่วนกิจการนักศึกษา (รวมงานศูนย์กีฬาฯ) 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ (รวมงานพัฒนาองค์กร) ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนแผนงานฯ 

ส่วนพัสด ุส่วนสื่อสารองค์กร)    

เวลา 15.00 – 15.15 น.	 พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 15.15 – 16.30 น. การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (ต่อ)  

 • ช่วงที่ 5 กลุ่มสำนักงานอธิการบดี (ต่อ) (ส่วนอำนวยการฯ ส่วนนิติการ 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยประสานงาน มวล. 

กทม. )    

 เวลา 16.30 – 17.00 น. ปิดการประชุม โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เวลา 17.00 – 18.00 น.	 เดินทางจากโรงแรมที่พักถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสวัสดิภาพ 
	

   หมายเหตุ :   - ทีมงานส่วนหน้าเดินทางไปโรงแรมที่พักเพื่อเตรียมงาน (เวลา 06.30-07.30 น.) 

- กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
  - ให้เวลาในการนำเสนอผลงานกลุ่มสำนักวิชา 20 นาที กลุ่มศนูย์สถาบัน 15 นาที และกลุ่มส่วน 10 นาท ี  
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เอกสารประกอบการประชุม 

 
1. โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. กำหนดการ 
3. สรุปแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร ์

- กลุ่มสำนักวิชา-โครงการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ 

- กลุ่มศูนย์-สถาบัน 

- กลุ่มสำนักงานอธิการบดี -สำนักงานสภามหาวิทยาลัย-หน่วยตรวจสอบภายใน-โครงการ ม.สีเขียว-

โครงการกำจัดขยะฯ 

4. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ณ สิ้นไตรมาส 3 

5. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 15 สิงหาคม 2560 

 


