
 

  
กาํหนดการ  

การประชมุติดตามผลการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ;<=3 รอบ 11 เดือน 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ระหว่างวนัทีI 24 - 26 สิงหาคม ;<=P  
ณ ห้องโมคลาน ชั Sน ; อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

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

วนัจนัทรที์I ;T สิงหาคม ;<=P  

เวลา กิจกรรม 

"#.%& – "#.)" น. ลงทะเบยีน 

08.30– 09.00 น. กล่าวต้อนรบัผู้เข้าร่วมประชุม โดยรองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การ
พฒันา (ศาสตราจารย ์ดร.ธวชัชยั  ศุภดษิฐ)์                       

 เปิดการประชมุ โดยอธกิารบดมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์   

(ศาสตราจารย ์ดร.สมบตั ิธาํรงธญัวงศ)์ 

 การนําเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปี ;<=P (นําเสนอหน่วยงานละ %& นาทแีละ 
แลกเปลีSยนขอ้คดิเหน็รว่มกบัคณะผูบ้รหิาร %0 นาท)ี (เสริฟ์อาหารวา่งในระหวา่งประชมุ) 

09.00 - 11.05 น. � ช่วงทีI W กลุ่มสาํนักวิชาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
(สาํนกัวชิาวทิยาศาสตร ์สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตรฯ์ สาํนกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
สาํนกัวชิาสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ สาํนกัวชิาสารสนเทศศาสตร)์ 

11.05 – 12.20 น. � ช่วงทีI ; กลุ่มสาํนักวิชาด้านสงัคมศาสตร ์
 (สาํนกัวชิาศลิปศาสตร ์สาํนกัวชิาพหภุาษาและศกึษาทั Lวไป สาํนกัวชิารฐัศาสตรแ์ละ
นิตศิาสตร)์                                                     

%`.`" - %)."" น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

 การนําเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปี ;<=; (นําเสนอหน่วยงานละ %& นาทแีละ 
แลกเปลีSยนขอ้คดิเหน็รว่มกบัคณะผูบ้รหิาร %0 นาท)ี  

13.00 – 13.25 น. � ช่วงทีI P กลุ่มสาํนักวิชาด้านสงัคมศาสตร(์ต่อ) 
(สาํนกัวชิาการจดัการ)                                                     

%).`& – %&.)" น. � ช่วงทีI T กลุ่มสาํนักวิชาด้านวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  
(สาํนกัวชิาแพทยศาสตร ์สาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร ์สาํนกัวชิาเภสชัศาสตร ์สาํนกัวชิาสห
เวชศาสตร ์สาํนกัวชิาสาธารณสขุศาสตร)์  

15.)" – %&.a& น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 

15.45 – 17.25 น. � ช่วงทีI < กลุ่มวิทยาลยั 
(วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตรฯ์ วทิยาลยัสตัวแพทยศาสตรฯ์ วทิยาลยันานาชาต ิบณัฑติ
วทิยาลยั) 

%d.`& – %#.%& น. � ช่วงทีI = กลุ่มศนูย ์
 (ศนูยส์หกจิศกึษาฯ ศนูยก์จิการนานาชาต)ิ 



 

18.%& – %#.a& น. รบัประทานอาหารเยน็ 

วนัองัคารทีI "# สิงหาคม ;<=P  

เวลา กิจกรรม 

08.15 - "#.)" น. ลงทะเบยีน 

 การนําเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปี ;<=P (ต่อ) (นําเสนอหน่วยงานละ %& นาที
และ แลกเปลีSยนขอ้คดิเหน็รว่มกบัคณะผูบ้รหิาร %0 นาท)ี  
(เสริฟ์อาหารวา่งในระหวา่งประชมุ) 

08.30 – 12.%& น. � ช่วงทีI W กลุ่มศนูย-์สถาบนั  

(ศนูยก์ารแพทยฯ์ ศนูยบ์รรณสารฯ ศนูยบ์รกิารการศกึษา ศนูยเ์ครื Lองมอืวทิยาศาสตรฯ์ 
ศนูยเ์ทคโนโลยดีจิทิลั ศนูยบ์รกิารวชิาการ ศนูยน์วตักรรมการเรยีนการสอน สถาบนัวจิยั
และนวตักรรม สถาบนัวจิยัวทิยาการสขุภาพ) 

%`.%& – %)."" น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

 การนําเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปี ;<=P (ต่อ)  

13.00 – %&.)" น. � ช่วงทีI ; กลุ่มศนูย-์สถาบนั(ต่อ) (นําเสนอหน่วยงานละ %5 นาทแีละแลกเปลีSยน
ขอ้คดิเหน็ %0 นาท)ี 
(ศนูยบ์รหิารทรพัยส์นิ อุทยานวทิยาศาสตรฯ์ อุทยานพฤกษศาสตร ์อาศรมวฒันธรรมฯ 
ศนูยส์มารท์ฟารม์ฯ คก.บรหิารจดัการของเสยีฯ)  

%&.)" – %&.a& น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 

15.45 – 18.%& น. � ช่วงทีI P กลุ่มสาํนักงานอธิการบดี (นําเสนอหน่วยงานละ %5 นาทแีละตอบขอ้
ซกัถาม/แลกเปลีSยนขอ้คดิเหน็รว่มกบัคณะผูบ้รหิาร %" นาท)ี 
(สว่นแผนงานฯ สว่นพสัด ุสว่นการเงนิและบญัช ีสว่นทรพัยากรมนุษยฯ์ สว่นอาํนวยการฯ  
สว่นนิตกิาร) 

18.%& – %#.a& น. รบัประทานอาหารเยน็ 

วนัพธุทีI ;= สิงหาคม ;<=P   

เวลา กิจกรรม 

"#.%& – "#.)" น. ลงทะเบยีน 

 การนําเสนอผลการดาํเนินงานประจาํปี ;<=P (ต่อ) (นําเสนอหน่วยงานละ %& นาที
และตอบขอ้ซกัถาม/แลกเปลีSยนขอ้คดิเหน็รว่มกบัคณะผูบ้รหิาร %" นาท)ี  
(เสริฟ์อาหารวา่งในระหวา่งประชมุ) 

08.30 - %`.%& น. � ช่วงทีI 1 กลุ่มสาํนักงานอธิการบดี  
(สว่นกจิการนกัศกึษา สว่นสื Lอสารองคก์ร สว่นอาคารสถานที L สว่นภมูสิถาปัตยกรรมฯ สว่น
บรกิารกลาง คก.มหาวทิยาลยัสเีขยีว สาํนกังานสภามหาวทิยาลยั หน่วยตรวจสอบภายใน 
หน่วยประสานงาน มวล. กทม.)  

12.15 – 12.35 น. ปิดการประชมุ โดยอธกิารบดมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

12.35 – %).)" น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
   หมายเหตุ :   - กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 


