
ข้อมูล ณ วันที� 14 ม.ีค.61 เวลา 15.35 น.

วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

 19 -20 มีนาคม 2561 ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี Smart Kids ศูนย์การแพทย์ฯ โรงพยาบาลศุนย์การแพทย์ฯ

 22 มีนาคม  2561 กิจกรรมสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางศาลรัฐธรรมนูญกับ สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวม 1

 08.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อ.ทวีพร)  - ห้อง 1310

 23 มีนาคม 2561 กิจกรรมแขงขันตอบปญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหนาที่ สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวม 1

 08.00-16.30 น. ของศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ทวีพร)  - ห้อง 1310

 22-23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  NICAHS 2018  สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ อาคารเรียนรวม 3 และอาคารวิชาการ 8

ม.วลัยลักษณ์ฯ

ตั�งแต่เวลา 08:00-17:00 น. มี 11 ห้อง ดังนี�

 - ห้อง 3310 (300 ที�นั�ง)

 - ห้อง 3209 และ 3217 (150 ที�นั�ง)

 - ห้อง 3202, 3207, 3211 และ 3216 (70 ที�นั�ง)

 - ห้อง 3204, 3206, 3212 และ 3214 (35 ที�นั�ง)

 - บริเวณโถงล่างชั�น 1 ของอาคารเรียนรวม 3 

(ใช้สําหรับรับประทานอาหารกลางวันของ

ผู้เข้าร่วมประชุม/เลี�ยงรับรองภาคกลางคืน)

 - บริเวณโถงชั�น 2 อาคารเรียนรวม 3

 (ใช้สําหรับจัดอาหารว่างระหว่างการประชุม

หน่วยงาน

ปฏิทินการจัดกิจกรรมต่างๆ งานวลัยลักษณ์เดย์ 

ระหว่างวันที� 19  มีนาคม - 1 เมษายน 2561

กิจกรรม



ข้อมูล ณ วันที� 14 ม.ีค.61 เวลา 15.35 น.

วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
หน่วยงานกิจกรรม

และการแสดงนิทรรศการ)

22-23 มีนาคม 2561 อาคารวิชาการ 8

ห้องปฏิบัติการกายภาพบําบัด

22-24 มีนาคม 2561 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลีนิก  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารวิจัย ม.วลัยลักษณ์ฯ

รุ่นที� 3  - ใช้ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย

 - ใช้ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

 - ใช้ห้องทานอาหารด้านล่าง

 - จุดลงทะเบียนวางด้านล่าง บริเวณหน้า

ทางเข้า โซนหน้าร้านโอเอซีส

 23 มีนาคม 2561  -กิจกรรมประกวดแพะ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

 -กิจกรรมประกวดโคเนื�อ

 08.00-13.00 น.  -กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

  14.40 - 16.00  -พิธีเปิดงาน "WU LAND of Glory" โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ คุณกอบสุข อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

สหกรณ์

  14.00-17.00 น.  -กิจกรรมแสดงการว่าความ และศาลจําลอง สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ห้อง AD 1212(โซนเหลือง)

อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 19.00 - 22.00 น.  - พิธีเปิดงาน "วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์" โดย อธิการบดี ส่วนกิจการนักศึกษา (คุณกอบสุข อรชร) เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์
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23-24 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั�งที� 1 : วิถีทรรศน์ สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  23 มีนาคม 2561 

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ  อาคารเรียนรวม 1 ม.วลัยลักษณ์ฯ

 - ห้องบรรยาย 211

 - ห้องบรรยาย 212

 - ห้องบรรยาย 214

 - ห้องบรรยาย 216

 - ห้องบรรยาย 217

 23 - 25 มีนาคม 2561 แข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018 กิจกรรมกีฬา(ส่วนกิจการนักศึกษา) อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ม.วลัยลักษณ์ฯ

23 – 31 มีนาคม 2561  -วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ (กิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในและ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

ภายนอก การอบรมอาชีพทางการเกษตร/เสวนา การจัดจําหน่ายสินค้าจากเกษตรกร 

การประกวด ฯลฯ)

 - กิจกรรมคาวบอย ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

 - กิจกรรมตลาดโคเนื�อ

Walailak Open House

 -นิทรรศการแสดงผลงานและบริการวิชาการของหลักสูตรที�เปิดสอน 1.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โถงกลางอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกอบด้วย 4 กลุ่ม 2.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการออกแบบ

3.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.กลุ่มหลักสูตรนานาชาติ
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   - กิจกรรมแล-เพลิน การจัดการ สํานักวิชาการจัดการ เวทีกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์

  09.00 - 15.00 น.  - ย้อนเมืองโบรานสถานตุมปัง เปิดมิติใหม่การเรียนรู้โบราณสถานตุมปังด้วย อาศรมวัฒนธรรมฯ โบราณสถานตุมปัง ม.วลัยลักษณ์

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Augmented Reality)

 24 มีนาคม 2561

 08.30 - 18.00 น.  - ประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า อาศรมวัฒนธรรม/ส่วนกิจการนักศึกษา เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 19.00 - 22.00 น.  - การแสดงของนักศึกษาและโรงเรียนรายรอบมหาวิทยาลัย คุณกอบสุข  อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

 - กิจกรรมประกวดไก่ชนพื�นเมือง ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

 - กิจกรรมประกวดไก่สวยงามซิล

 - การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั�งที� 1 สํานักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

พัฒนานวัตกรรม  ม.วลัยลักษณ์ฯ

 - ห้องประชุม 4 ใช้สําหรับการประชุม

 - ห้องเล็ก ติดกับห้องประชุม 4 ใช้สําหรับ

 รับรองวิทยากร

 - โถงกลาง หน้าห้องประชุม 4,

 โถงกลางบริเวณชั�น 2ใช้สําหรับรับประทาน

อาหาร
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เวลา(ถ้ามี) 
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 24 มีนาคม 2561  - แข่งขันเซปักตะกร้อ Walailak Day 2018  กิจกรรมกีฬา(ส่วนกิจการนักศึกษา) สนามกีฬาเซปักตะกร้อ

อาคารพลศึกษา ม.วลัยลักษณ์ฯ

 24 - 25 มีนาคม 2561 การแข่งขันเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจําปี 2561 กิจกรรมกีฬา(ส่วนกิจการนักศึกษา) สนามกีฬาเทนนิส ม.วลัยลักษณ์ฯ 

 25 มีนาคม 2561

 05.00 - 08.00 น.  -เดิน-วิ�งเภสัชวลัยลักษณ์ ครั�งที� 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สํานักวิชาเภสัชศาสตตร์ ด้านหน้าอาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ฯ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 08.30 18.00 น.  - ประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า อาศรมวัฒนธรรม/ส่วนกิจการนักศึกษา เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 19.00 - 22.00 น.  - การแสดงของนักศึกษาและโรงเรียนรายรอบมหาวิทยาลัย คุณกอบสุข  อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

 25 มีนาคม 2561  - กิจกรรมประกวดปลากัดพื�นบ้าน ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

 26  มีนาคม 2561

 19.00 - 22.00  - การแสดงของนักศึกษาและโรงเรียนรายรอบมหาวิทยาลัย คุณกอบสุข  อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

 - กิจกรรมประกวดไก่ศรีวิชัย(ช่วงเช้า) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

 - กิจกรรมเสวนาโคเนื�อ(ช่วงบ่าย)

 -การประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาคารเรียนรวม 3 ม.วลัยลักษณ์ฯ

ห้อง 300 ที�นั�ง 3310

ห้อง 150 ที�นั�ง  3209 3217

ห้อง 70 ที�นั�ง 3202 3207 3211 3216

ห้อง 30 ที�นั�ง 3204 3206 3212 3214
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เวลา(ถ้ามี) 
หน่วยงานกิจกรรม

โถงกลางชั�น 1 พื�นที�ลงทะเบียน รับประทาน

อาหารเที�ยง และจัดแสดงนิทรรศการ

 26  มีนาคม 2561  - ประชุมกรมการจังหวัด ส่วนอํานวยการและสารบรรณ  อาคารไทยบุรี

(คุณสิทธิชัย  พนิตอังกูร)

26-27 มีค. 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารเรียนรวม 1  ม.วลัยลักษณ์ฯ

 -ห้อง 1310  1301  ห้องบรรยาย

 -ห้อง 70 ที�นั�ง 1202  1207  1211 1216

รวม 4 ห้อง ใช้สําหรับห้องประชุมย่อย

 -ห้อง 35 ที�นั�ง 1204 1206 1212 1214

รวม 4 ห้อง ใช้สําหรับห้องประชุมย่อย

 -โถงกลางชั�น 2 ใช้สําหรับรับประทาน

อาหาร

26-28 มีค. 2561 2
nd

 Work Integrated Learning Conference สํานักวิชาการจัดการ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

พัฒนานวัตกรรม  ม.วลัยลักษณ์ฯ 

และโรงแรมโนราบีชรีสอร์ทแอนด์สปา 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี



ข้อมูล ณ วันที� 14 ม.ีค.61 เวลา 15.35 น.

วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
หน่วยงานกิจกรรม

26 มีนาคม 2561 อาคารนวัตกรรมฯ

 - ห้องประชุม 4 

เวลา 07.00 - 18.00 น. เพื�อการปาฐกถา 

พิเศษและนําเสนอผลงานวิจัย

 - ห้องประชุม 1 

เวลา 12.00 - 16.00 น. เพื�อนําเสนอ

ผลงานวิจัย ห้องย่อยที� 1 

 - .ห้องประชุม 2 

เวลา 12.00 - 16.00 น. เพื�อนําเสนอ

ผลงานวิจัย ห้องย่อยที� 2

 - ห้องประชุม 3 

เวลา 12.00 - 16.00 น. เพื�อนําเสนอผลงาน

วิจัย ห้องย่อยที� 3

 27-28 มีนาคม 2561 โรงแรมโนราบีสรีสอร์ท

แอนด์สปา อ.เกาสมุย จ.สุราษฎร์
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 27 มี.ค.2561

 09.00 -12.00 น.  -กิจกรรมการจัดสวนถาด สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ห้อง AD 3501 

ห้อง AD 3502

ห้อง AD 3503

ห้อง AD 3504

* ชั�น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ

 13.00 - 22.00 น.  - ประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ อาศรมวัฒนธรรม/ส่วนกิจการนักศึกษา เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั�งที� 5 ระดับมัฐยมปลายหรือเทียบเท่า

อายุระหว่าง 16-19 ปี

27-28 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ”วลัยลักษณ์วิจัย”ครั�งที� 10 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม อาคารเรียนรวม 3 ม.วลัยลักษณ์ฯ

ห้อง 3310 พิธีเปิด

ห้อง 3207  3211  3212  3216

ห้องบรรยายย่อยและหัวข้อพิเศษ

ห้อง 3214  ห้องรับรอง VIP

ห้องพักอาจารย์ชั�น 2 ห้องละหมดหญิง

ห้อง 3206  ห้องละหมาดชาย

ห้อง 3204  ห้องเก็บอุปกรณ์การประชุม

โถงกลาง ชั�น 1 ลงทะเบียน/ป้ายงาน/

รับประทานอาหารกลางวัน

โถงกลาง ชั�น 2 แสดงผลงานภาคโปสเตอร์/

นิทรรศการ/อาหารว่างและเครื�องดื�ม



ข้อมูล ณ วันที� 14 ม.ีค.61 เวลา 15.35 น.

วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
หน่วยงานกิจกรรม

  08.30-16.30 น. จัดค่ายแข่งขันเครื�องบินพลังยางและค่ายแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามแสง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

 27-29 มี.ค.61 ห้อง AD 1301

 08.30 - 16.30 น. การแขงขัน E-Sport สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ห้อง AD 1302

ห้อง AD 1303

ห้อง AD 1304

ห้อง AD 1305

(โซนสีเขียว)

 28 มี.ค.2561

 8.00-12.00 น.  -ประชุมผู้บริหารอาจารย์แนะแนว ส่วนสื�อสารองค์กร อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 1301

 08.00 - 16.00 น.  -ประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ “ชาติก้าวไกลเมื�อเยาวชนไทยเก่งภาษา” หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ และหลักสูตร  -เวทีกลาง โถงกลางอาคารสถาปัตย -

อาเซียนศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร์ กรรมศาสตร์และการออกแบบ

 13.00 - 15.00 น.  -การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  -  ห้อง AD 1201 (โซนเหลือง)

 13.00 - 16.00 น.  - การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ “DMV Academic Competition” สํานักวิชาแพทยศาสตร์  -ห้อง AD 3501

  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  -ห้อง AD 3502

และวิทยาลัยทันแพทยศาสตร์นานาชาติ * ชั�น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ



ข้อมูล ณ วันที� 14 ม.ีค.61 เวลา 15.35 น.

วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
หน่วยงานกิจกรรม

 13.00 - 16.00 น.  -Public Health Challenge and Speed Contest สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง AD 3503

ห้อง AD 3504

* ชั�น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

 13.00 - 16.00 น.  -Searching for Next Generation Global Leaders วิทยาลัยนานาชาติ เวทีหลัง ระหว่างโซนสีเขียวและสีแดง

 13.00 - 17.00 น.  -แรลลี�ปฐมพยาบาลเบื�องต้น (First Aid Rally) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ลานจอดรถ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

 13.00 - 22.00 น.  - ประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ อาศรมวัฒนธรรม/ส่วนกิจการนักศึกษา เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั�งที� 5  ประชาชนทั�วไป อายุ 20 ปีขึ�นไป

28  - 29 มีค.2561 สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื�อการศึกษา อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

 ครั�งที� 5 เรื�อง พลังงานสะอาดเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน พัฒนานวัตกรรม  ม.วลัยลักษณ์ฯ

ห้องประชุม 4

 08.30-16.30 น. การแขงขันชิงชนะเลิศจรวดขวดน้ํา สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ สระนํ�าฝั�งตรงกันข้ามศูนย์การแพทย์ 

ม.วลัยลักษณ์ฯ

 29 มี.ค.2561

 06.30 - 11.00 น. งานสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที� 26 ส่วนอํานวยการและสารบรรณ อาคารไทยบุรี

(คุณสิทธิชัย  พนิตอังกูร)



ข้อมูล ณ วันที� 14 ม.ีค.61 เวลา 15.35 น.

วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
หน่วยงานกิจกรรม

 09.00 - 12.00 น.  -ลองของ 2 สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ห้อง AD 3504

* ชั�น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ

 09.00 - 15.00 น.  -กิจกรรมสร้างนวัตกรรมน้อยด้วยเครื�องพิมพ์ 3 มิติ LekObot สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ห้อง AD 3501

ห้อง AD 3502

ห้อง AD 3503

* ชั�น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

 10.00 - 15.00 น.  -การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านสหเวชศาสตร์ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ ห้อง AD 1201

 11.00 - 13.00 น.  -พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ สํานักวิชาสัตวแพทย์ฯ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

 13.00 - 16.00 น.  -กิจกรรมตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้เกมส์ชื�อ “ปริศนาฟ้าผ่า” ห้อง AD 3501

ห้อง AD 3502

ห้อง AD 3503

* ชั�น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ

 13.00 - 22.00 น.  - ประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ อาศรมวัฒนธรรม/ส่วนกิจการนักศึกษา เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั�งที� 5 ระดับมัฐยมปลายหรือเทียบเท่า

อายุระหว่าง 16-19 ปี



ข้อมูล ณ วันที� 14 ม.ีค.61 เวลา 15.35 น.

วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
หน่วยงานกิจกรรม

 -การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี "ศิลปศาสตรวิจัยวลัยลักษณ" ครั้งที่ 3 สํานักวิชาศิลปศาสตร อาคารเรียนรวม 3 ม.วลัยลักษณฯ

 - ห้อง 3310 (300 ที�นั�ง) พิธีเปิด พิธีปิด 

และการเสนอผลงานวิชาการ

 - ห้อง 3211,2216 (70 ที�นั�ง)

 เสนอผลงานหองยอย

29-30 มีค. 2561 2
nd

  Living Will and Palliative Care Conference ศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบสุขภาพและ รร.แกรนด์ปาร์ค

การแพทย์ และภาคีเครือข่าย

 29 มี.ค. - 1 เม.ย.2561 การแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ 2561 กิจกรรมกีฬา(ส่วนกิจการนักศึกษา) สนามแบดมินตัน อาคารกีฬาในร่ม

 (BADMINTON WALAILAK DAY 2018)  ม.วลัยลักษณ์ ฯ

30 มีค. 2561

เปดโลกอาชีพดานการจัดการในธุรกิจบริการ

 09.00 - 12.00 น.  -งาน/อาชีพด้านการจัดการในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท โดยเครือ สํานักวิชาการจัดการ เวทีกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

Marriott เกาะสมัย การออกแบบ

 13.00 - 16.00 น.  -เรียนรู้ธุรกิจกาแฟและออกแบบลวดลายลาเต้อาร์ต 

 19.00 - 22.00 น.  - การแสดงของนักศึกษาและโรงเรียนรายรอบมหาวิทยาลัย คุณกอบสุข  อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์



ข้อมูล ณ วันที� 14 ม.ีค.61 เวลา 15.35 น.

วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
หน่วยงานกิจกรรม

30-31 มีค. 2561 Symposium of International Language and Knowledge 2018 สํานักวิชาศิลปศาสตร์ และภาคีเครือข่าย อาคารเรียนรวม 3 ม.วลัยลักษณ์ฯ

 - ห้อง 3310 (300 ที�นั�ง) พิธีเปิด พิธีปิด 

การบรรยายเสนอผลงานวิชาการ

 - ห้อง 3211  3216  3207  3202   3212 

 เสนอผลงานห้องย่อย (70 ที�นั�ง และ

 35 ที�นั�ง (3212)

 - ห้อง 3209  (150 ที�นั�ง) ห้องบรรยายย่อย

 - ห้อง 3214 (35 ที�นั�ง) ห้องรับรอง

 - ห้อง 3206 และ ห้องพักอาจารย์  

เป็นห้องละหมาดหญิง และชาย

 - ห้อง 3204 ห้องกลาง-เอนกประสงค์-เก็บของ

 31 มี.ค.2561

 13.30 -17.00 น. แรลลี่ “หรอยหนัดการจัดการ” สํานักวิชาการจัดการ เวทีกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ

* ห้อง AD 1112 ห้องรับรองสําหรับ

ผู้ปกครอง

 19.00 - 22.00 น.  - การแสดงของนักศึกษาและโรงเรียนรายรอบมหาวิทยาลัย คุณกอบสุข  อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์



ข้อมูล ณ วันที� 14 ม.ีค.61 เวลา 15.35 น.

วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
หน่วยงานกิจกรรม

 - ประกวดสุนัช สํานักวิชาสัตวแพทย์ฯ บริเวณงานเกษตรแฟร์

30-31 มีนาคม 2561 บริจาคโลหิตเนื�องในโอกาสครบปีที� 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา (คุณวิมลลักษณ์) โถงล่างอาคารไทยบุรี 

 31 มี.ค.-1เม.ษ.61

 09.00-16.00 น ก้าวสู่นักไอทีมืออาชีพด้วย Oracle Technology  (เวลา 09.00-16.00 น.) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ห้อง E-Testing 4 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล



ผู้ประสาน หมายเลขโทรศัพท์

คุณเกศิณี  พรหมชาติ  086-7414867

คุณสุภักดิ�  มูลอักษร 816775798

 2. กองอํานวยการ 1.คุณสุภาณี  เพชรานันท์ 080-3829444

2.คุณสิทธิชัย พนิตอังกูร 081-0773225

3.คุณเกศิณี  พรหมชาติ 086-7414867

คุณสิทธิชัย  พนิตอังกูร  081-0773225

 4. กิจกรรมเวทีกลาง คุณกอบสุข  อรชร 084-9935220

 5.ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 1.คุณลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว  089 6486601

2.คุณนุสนธิ� สงเอียด  086-9422321

 6.งานเกษตรแฟร์ อ.ทนงค์  เอี�ยวศิริ  089-4645007

 7.Walailak Open House คุณพณิชา  โสพรรณรัตน์  093-6582899

 8.พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก อ.พันเลิศ   086-9667529

 9.การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี คุณจารุพร  ทองรุช  093-5791519

 10.ย้อนเมืองโบราณสถานตุมปังฯ คุณเพ็ญนภา  วัยเวก  080-1451064

11. กิจกรรมเดิน-วิ�งเภสัชวลัยลักษณ์ ครั�งที� 2 อ.ศิราณี  ยงประเดิม  088-7684357

 12. แข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018  1.คุณกิตติธัช ฟุ้งเหียน (บูม)  081-6912696 

2.นายกิตติศักดิ� เกื�อบุญส่ง (บ่าว)  082-5260082 

 13. แข่งขันเซปักตะกร้อ Walailak Day 2018  คุณจุฑารัฐ ไชยสาร(กาล)  093-9405297 

14.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจําปี 2561 คุณสุนันฑา ศรีเอียด  061-6651468

หมายเลขโทรศัพท์สําหรับใช้ติดต่อประสานงาน

งานวลัยลักษณ์เดย์

ระหว่างวันที� 23 - 31 มีนาคม 2561

ฝ่าย/กิจกรรม

 1.ฝ่ายเลขานุการประสานงานกลาง

 3.ประชุมกรมการจังหวัด



ผู้ประสาน หมายเลขโทรศัพท์ฝ่าย/กิจกรรม

15.ประกวดสุนัข อ.เอกพจน์  095-4294907

16. ฝ่ายจัดค่ายแข่งขันเครื�องบินพลังยางและค่ายแข่งขัน 1.คุณไพศาล  พุมดวง 081-5387860

    หุ่นยนต์เดินตามแสง 2. คุณสุวภา  วรรณเพชร  081-5973819

17.ยานพาหนะ/แม่บ้าน คุณชมพูนุช 093-6209288

18.ระบบรักษาความปลอดภัย จราจร คุณบูม 091-7824777

19. ระบบไฟฟ้า คุณโกสินทร์  081-8943016

20.ระบบนํ�าประปา คุณนิพนธ์  086-2678019

21.ระบเครื�องปรับอากาศ 1.คุณขจรศักดิ�  081-8914812

2.คุณธรรมศักดิ�  088-5750015

22.การบริจาคโลหิต คุณวิมลลักษณ์ 082-2961536

23.การประชุมวิชาการรับชาติและนานาชาติ ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ�  089-8009939

   NICAHS 2018

24.การรับบริจาคโลหิต เนื�องในโอกาสครบปีที� 26 แห่งการ คุณวิมลลักษณ์ 082-2961536

อ.ทวีพร 089-6806822

26.ประชุมผู้บริหารอาจารย์แนะแนว 1.คุณสุภาณี  เพชรานันท์ 080-3829444

    สถาปนามหาวิทยาลัยฯ

 

25.เปิดบ้านนิติศาสตร์  ส.รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

 23 มีนาคม 2561

  14.00-17.00 น.  -กิจกรรมแสดงการว่าความ และศาลจําลอง สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ห้อง AD 1212(โซนเหลือง)

อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

23 – 31 มีนาคม 2561 Walailak Open House

 -นิทรรศการแสดงผลงานและบริการวิชาการของหลักสูตรที�เปิดสอน 1.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โถงกลางอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกอบด้วย 4 กลุ่ม 2.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการออกแบบ

3.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.กลุ่มหลักสูตรนานาชาติ

   - กิจกรรมแล-เพลิน การจัดการ สํานักวิชาการจัดการ เวทีกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์

 27 มี.ค.2561

 09.00 -12.00 น.  -กิจกรรมการจัดสวนถาด สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ห้อง AD 3501 

ห้อง AD 3502

ห้อง AD 3503

ห้อง AD 3504

* ชั�น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ

 27-29 มี.ค.61 ห้อง AD 1301

  08.30-16.30 น. การแขงขัน E-Sport  (เวลา 08.30-16.30 น.) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ห้อง AD 1302

ห้อง AD 1303

ห้อง AD 1304

กิจกรรม หน่วยงาน



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
กิจกรรม หน่วยงาน

ห้อง AD 1305

(โซนสีเขียว)

 28 มี.ค.2561

 08.00 - 16.00 น.  -ประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ “ชาติก้าวไกลเมื�อเยาวชนไทยเก่งภาษา” หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ และหลักสูตร  -เวทีกลาง โถงกลางอาคารสถาปัตย -

อาเซียนศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร์ กรรมศาสตร์และการออกแบบ

 13.00 - 15.00 น.  -การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  -  ห้อง AD 1201 (โซนเหลือง)

 13.00 - 16.00 น.  - การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ “DMV Academic Competition” สํานักวิชาแพทยศาสตร์  -ห้อง AD 3501

  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  -ห้อง AD 3502
และวทยาลยทนแพทยศาสตรนานาชาต * ชน 3 อาคารสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ

 13.00 - 16.00 น.  -Public Health Challenge and Speed Contest สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง AD 3503

ห้อง AD 3504
* ชัน 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

 13.00 - 16.00 น.  -Searching for Next Generation Global Leaders วิทยาลัยนานาชาติ เวทีหลัง ระหว่างโซนสีเขียวและสีแดง

 13.00 - 17.00 น.  -แรลลี�ปฐมพยาบาลเบื�องต้น (First Aid Rally) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ลานจอดรถ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ

 29 มี.ค.2561



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
กิจกรรม หน่วยงาน

 09.00 - 12.00 น.  -ลองของ 2 สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบห้อง AD 3504

* ชั�น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ

 09.00 - 15.00 น.  -กิจกรรมสร้างนวัตกรรมน้อยด้วยเครื�องพิมพ์ 3 มิติ LekObot สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ห้อง AD 3501

ห้อง AD 3502

ห้อง AD 3503

* ชั�น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

 10.00 - 15.00 น.  -การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านสหเวชศาสตร์ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ ห้อง AD 1201

 13.00 - 16.00 น.  -กิจกรรมตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้เกมส์ชื�อ “ปริศนาฟ้าผ่า” ห้อง AD 3501

ห้อง AD 3502

ห้อง AD 3503
* ชน 3 อาคารสถาปตยกรรมศาสตรและ

การออกแบบ

30 มีค. 2561

เปดโลกอาชีพดานการจัดการในธุรกิจบริการ

 09.00 - 12.00 น.  -งาน/อาชีพด้านการจัดการในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท โดยเครือ สํานักวิชาการจัดการ เวทีกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
Marriott เกาะสมย การออกแบบ

 13.00 - 16.00 น.  -เรียนรู้ธุรกิจกาแฟและออกแบบลวดลายลาเต้อาร์ต 

 31 มี.ค.2561

 13.30 -17.00 น. แรลลี่ “หรอยหนัดการจัดการ” สํานักวิชาการจัดการ เวทีกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และ



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
กิจกรรม หน่วยงาน

การออกแบบ

* ห้อง AD 1112 ห้องรับรองสําหรับ

ผู้ปกครอง



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

 22 มีนาคม 2561 กิจกรรมสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางศาลรัฐธรรมนูญ สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวม 1

กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  - ห้อง 1310

 23 มีนาคม 2561 กิจกรรมแขงขันตอบปญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหนาที่ สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวม 1

ของศาลรัฐธรรมนูญ  - ห้อง 1310

 22-23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  NICAHS 2018  สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ อาคารเรียนรวม 3 และอาคารวิชาการ 8

ม.วลัยลักษณ์ฯ

ตั�งแต่เวลา 08:00-17:00 น. มีทั�งหมด 11 ห้อง 

ดังนี�

 - ห้อง 3310 (300 ที�นั�ง)

 - ห้อง 3209 และ 3217 (150 ที�นั�ง)

 - ห้อง 3202, 3207, 3211 และ 3216 (70 ที�นั�ง)

 - ห้อง 3204, 3206, 3212 และ 3214 (35 ที�นั�ง)

 - บริเวณโถงล่างชั�น 1 ของอาคารเรียนรวม 3 

(ใช้สําหรับรับประทานอาหารกลางวันของ

ผู้เข้าร่วมประชุม/เลี�ยงรับรองภาคกลางคืน)

 - บริเวณโถงชั�น 2 อาคารเรียนรวม 3

 (ใช้สําหรับจัดอาหารว่างระหว่างการประชุม

และการแสดงนิทรรศการ)

23-24 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั�งที� 1 : วิถีทรรศน์ สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ อาคารเรียนรวม 1 ม.วลัยลักษณ์ฯ

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ  - ห้องบรรยาย 211

 - ห้องบรรยาย 212

 - ห้องบรรยาย 214

กิจกรรม หน่วยงาน



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
กิจกรรม หน่วยงาน

 - ห้องบรรยาย 216

 - ห้องบรรยาย 217

 26  มีนาคม 2561  -การประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาคารเรียนรวม 3 ม.วลัยลักษณ์ฯ

ห้อง 300 ที�นั�ง 3310

ห้อง 150 ที�นั�ง  3209 3217

ห้อง 70 ที�นั�ง 3202 3207 3211 3216

ห้อง 30 ที�นั�ง 3204 3206 3212 3214

โถงกลางชั�น 1 พื�นที�ลงทะเบียน รับประทาน

อาหารเที�ยง และจัดแสดงนิทรรศการ

26-27 มีค. 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารเรียนรวม 1  ม.วลัยลักษณ์ฯ

 -ห้อง 1310  1301  ห้องบรรยาย

 -ห้อง 70 ที�นั�ง 1202  1207  1211 1216

รวม 4 ห้อง ใช้สําหรับห้องประชุมย่อย

 -ห้อง 35 ที�นั�ง 1204 1206 1212 1214

รวม 4 ห้อง ใช้สําหรับห้องประชุมย่อย

 -โถงกลางชั�น 2 ใช้สําหรับรับประทาน

อาหาร



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
กิจกรรม หน่วยงาน

27-28 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ”วลัยลักษณ์วิจัย”ครั�งที� 10 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม อาคารเรียนรวม 3 ม.วลัยลักษณ์ฯ

ห้อง 3310 พิธีเปิด

ห้อง 3207  3211  3212  3216

ห้องบรรยายย่อยและหัวข้อพิเศษ

ห้อง 3214  ห้องรับรอง VIP

ห้องพักอาจารย์ชั�น 2 ห้องละหมดหญิง

ห้อง 3206  ห้องละหมาดชาย

ห้อง 3204  ห้องเก็บอุปกรณ์การประชุม

โถงกลาง ชั�น 1 ลงทะเบียน/ป้ายงาน/

รับประทานอาหารกลางวัน

โถงกลาง ชั�น 2 แสดงผลงานภาคโปสเตอร์/

นิทรรศการ/อาหารว่างและเครื�องดื�ม

 8.00-12.00 น.  -ประชุมผู้บริหารอาจารย์แนะแนว ส่วนสื�อสารองค์กร อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 1301

29 มีค. 2561

 -การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี "ศิลปศาสตรวิจัยวลัยลักษณ" ครั้งที่ 3 สํานักวิชาศิลปศาสตร อาคารเรียนรวม 3 ม.วลัยลักษณฯ

 - ห้อง 3310 (300 ที�นั�ง) พิธีเปิด พิธีปิด 

และการเสนอผลงานวิชาการ

 - ห้อง 3211,2216 (70 ที�นั�ง)

 เสนอผลงานหองยอย



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 
กิจกรรม หน่วยงาน

30-31 มีค. 2561 Symposium of International Language and Knowledge 2018 สํานักวิชาศิลปศาสตร์ และภาคีเครือข่าย อาคารเรียนรวม 3 ม.วลัยลักษณ์ฯ

 - ห้อง 3310 (300 ที�นั�ง) พิธีเปิด พิธีปิด 

การบรรยายเสนอผลงานวิชาการ

 - ห้อง 3211  3216  3207  3202   3212 

 เสนอผลงานห้องย่อย (70 ที�นั�ง และ

 35 ที�นั�ง (3212)

 - ห้อง 3209  (150 ที�นั�ง) ห้องบรรยายย่อย

 - ห้อง 3214 (35 ที�นั�ง) ห้องรับรอง

 - ห้อง 3206 และ ห้องพักอาจารย์  

เป็นห้องละหมาดหญิง และชาย

 - ห้อง 3204 ห้องกลาง-เอนกประสงค์-เก็บของ



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

 19 -20 มีนาคม 2561 ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี Smart Kids ศูนย์การแพทย์ฯ โรงพยาบาลศุนย์การแพทย์ฯ

28  - 29 มีค.2561

 08.30-16.30 น. การแขงขันชิงชนะเลิศจรวดขวดน้ํา สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ สระนํ�าฝั�งตรงกันข้ามศูนย์การแพทย์ 

ม.วลัยลักษณ์ฯ

  29 มีค.2561

 11.00 - 13.00 น.  -พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ สํานักวิชาสัตวแพทย์ฯ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

กิจกรรม หน่วยงาน



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

 24 มีนาคม 2561

 - การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั�งที� 1 สํานักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

พัฒนานวัตกรรม  ม.วลัยลักษณ์ฯ

 - ห้องประชุม 4 ใช้สําหรับการประชุม

 - ห้องเล็ก ติดกับห้องประชุม 4 ใช้สําหรับ

 รับรองวิทยากร

 - โถงกลาง หน้าห้องประชุม 4,

 โถงกลางบริเวณชั�น 2ใช้สําหรับรับประทาน

อาหาร

26-28 มีค. 2561 2
nd

 Work Integrated Learning Conference สํานักวิชาการจัดการ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

พัฒนานวัตกรรม  ม.วลัยลักษณ์ฯ 

และโรงแรมโนราบีชรีสอร์ทแอนด์สปา 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

26 มีนาคม 2561 อาคารนวัตกรรมฯ

 - ห้องประชุม 4 

เวลา 07.00 - 18.00 น. เพื�อการปาฐกถา 

พิเศษและนําเสนอผลงานวิจัย

 - ห้องประชุม 1 

เวลา 12.00 - 16.00 น. เพื�อนําเสนอ

ผลงานวิจัย ห้องย่อยที� 1 

กิจกรรม หน่วยงาน



 - .ห้องประชุม 2 

เวลา 12.00 - 16.00 น. เพื�อนําเสนอ

ผลงานวิจัย ห้องย่อยที� 2

 - ห้องประชุม 3 

เวลา 12.00 - 16.00 น. เพื�อนําเสนอผลงาน

วิจัย ห้องย่อยที� 3

28  - 29 มีค.2561 สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื�อการศึกษา อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

 ครั�งที� 5 เรื�อง พลังงานสะอาดเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน พัฒนานวัตกรรม  ม.วลัยลักษณ์ฯ

ห้องประชุม 4



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

 23 มีนาคม 2561

  14.40 - 16.00  -พิธีเปิดงาน "WU LAND of Glory" โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและคุณกอบสุข อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

สหกรณ์

 19.00 - 22.00 น.  - พิธีเปิดงาน "วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์" โดย อธิการบดี คุณกอบสุข อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

 24 มีนาคม 2561

 08.30 - 18.00 น.  - ประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า อาศรมวัฒนธรรม/ส่วนกิจการนักศึกษา เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 19.00 - 22.00 น.  - การแสดงของนักศึกษาและโรงเรียนรายรอบมหาวิทยาลัย

 25 มีนาคม 2561

 08.30 18.00 น.  - ประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า อาศรมวัฒนธรรม/ส่วนกิจการนักศึกษา เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 19.00 - 22.00 น.  - การแสดงของนักศึกษาและโรงเรียนรายรอบมหาวิทยาลัย คุณกอบสุข อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

 26  มีนาคม 2561

 19.00 - 22.00  - การแสดงของนักศึกษาและโรงเรียนรายรอบมหาวิทยาลัย คุณกอบสุข  อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

 27 มี.ค.2561

 13.00 - 22.00 น.  - ประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ อาศรมวัฒนธรรม/ส่วนกิจการนักศึกษา เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั�งที� 5 ระดับมัฐยมปลายหรือเทียบเท่า

อายุระหว่าง 16-19 ปี

กิจกรรม หน่วยงาน/บุคคล



 28 มี.ค.2561

 13.00 - 22.00 น.  - ประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ อาศรมวัฒนธรรม/ส่วนกิจการนักศึกษา เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั�งที� 5  ประชาชนทั�วไป อายุ 20 ปีขึ�นไป

 29 มี.ค.2561

 13.00 - 22.00 น.  - ประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ อาศรมวัฒนธรรม/ส่วนกิจการนักศึกษา เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั�งที� 5 ระดับมัฐยมปลายหรือเทียบเท่า

อายุระหว่าง 16-19 ปี

30 มีค. 2561

 19.00 - 22.00 น.  - การแสดงของนักศึกษาและโรงเรียนรายรอบมหาวิทยาลัย คุณกอบสุข อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์

 31 มี.ค.2561

 19.00 - 22.00 น.  - การแสดงของนักศึกษาและโรงเรียนรายรอบมหาวิทยาลัย คุณกอบสุข อรชร เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

 25 มีนาคม 2561

 05.00 - 08.00 น.  -เดิน-วิ�งเภสัชวลัยลักษณ์ ครั�งที� 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สํานักวิชาเภสัชศาสตตร์ ด้านหน้าอาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ฯ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 26  มีนาคม 2561

 - ประชุมกรมการจังหวัด ส่วนอํานวยการและสารบรรณ  อาคารไทยบุรี

(คุณสิทธิชัย  พนิตอังกูร)

 29 มี.ค.2561

 06.30 - 11.00 น. งานสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที� 26 ส่วนอํานวยการและสารบรรณ อาคารไทยบุรี

(คุณสิทธิชัย  พนิตอังกูร)

30-31 มีนาคม 2561 บริจาคโลหิตเนื�องในโอกาสครบปีที� 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา (คุณวิมลลักษณ์) โถงล่างอาคารไทยบุรี 

กิจกรรม หน่วยงาน



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

 23 - 25 มีนาคม 2561 แข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018 กิจกรรมกีฬา(ส่วนกิจการนักศึกษา) อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ม.วลัยลักษณ์ฯ

 24 มีนาคม 2561

 - แข่งขันเซปักตะกร้อ Walailak Day 2018  กิจกรรมกีฬา(ส่วนกิจการนักศึกษา) สนามกีฬาเซปักตะกร้อ

อาคารพลศึกษา ม.วลัยลักษณ์ฯ

 24 - 25 มีนาคม 2561 การแข่งขันเทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจําปี 2561 กิจกรรมกีฬา(ส่วนกิจการนักศึกษา) สนามกีฬาเทนนิส ม.วลัยลักษณ์ฯ 

 29 มี.ค. - 1 เม.ย.2561 การแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ 2561 กิจกรรมกีฬา(ส่วนกิจการนักศึกษา) สนามแบดมินตัน อาคารกีฬาในร่ม

 (BADMINTON WALAILAK DAY 2018)  ม.วลัยลักษณ์ ฯ

กิจกรรม หน่วยงาน



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

22-24 มีนาคม 2561 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลีนิก  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารวิจัย ม.วลัยลักษณ์ฯ

 - ใช้ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย

 - ใช้ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

 - ใช้ห้องทานอาหารด้านล่าง

 - จุดลงทะเบียนวางด้านล่าง บริเวณหน้า

ทางเข้า โซนหน้าร้านโอเอซีส

กิจกรรม หน่วยงาน



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

 23 มีนาคม 2561

 -กิจกรรมประกวดแพะ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

 -กิจกรรมประกวดโคเนื�อ

23 – 31 มีนาคม 2561  -วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ (กิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในและ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

ภายนอก การอบรมอาชีพทางการเกษตร/เสวนา การจัดจําหน่ายสินค้าจากเกษตรกร 

การประกวด ฯลฯ)

 - กิจกรรมคาวบอย ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

 - กิจกรรมตลาดโคเนื�อ

 24 มีนาคม 2561

 - กิจกรรมประกวดไก่ชนพื�นเมือง ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

 - กิจกรรมประกวดไก่สวยงามซิล

 25 มีนาคม 2561  - กิจกรรมประกวดปลากัดพื�นบ้าน ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

 26  มีนาคม 2561

 - กิจกรรมประกวดไก่ศรีวิชัย(ช่วงเช้า) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม บริเวณงานเกษตรแฟร์

 - กิจกรรมเสวนาโคเนื�อ(ช่วงบ่าย)

 31 มี.ค.2561

 - ประกวดสุนัช สํานักวิชาสัตวแพทย์ฯ บริเวณงานเกษตรแฟร์

กิจกรรม หน่วยงาน



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

23 – 31 มีนาคม 2561

  09.00 - 15.00 น.  - ย้อนเมืองโบรานสถานตุมปัง เปิดมิติใหม่การเรียนรู้โบราณสถานตุมปังด้วย อาศรมวัฒนธรรมฯ โบราณสถานตุมปัง ม.วลัยลักษณ์

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Augmented Reality)

กิจกรรม หน่วยงาน



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

 27 - 28 มี.ค.61

  08.30-16.30 น. จัดค่ายแข่งขันเครื�องบินพลังยางและค่ายแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามแสง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

 31 มี.ค.-1เม.ษ.61

 09.00-16.00 น. ก้าวสู่นักไอทีมืออาชีพด้วย Oracle Technology  (เวลา 09.00-16.00 น.) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ห้อง E-Testing 4 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรม หน่วยงาน



วัน/เดือน/ปี สถานที�

เวลา(ถ้ามี) 

26-28 มีค. 2561 2
nd

 Work Integrated Learning Conference สํานักวิชาการจัดการ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

พัฒนานวัตกรรม  ม.วลัยลักษณ์ฯ 

และโรงแรมโนราบีชรีสอร์ทแอนด์สปา 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

29-30 มีค. 2561 2
nd

  Living Will and Palliative Care Conference ศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบสุขภาพและ รร.แกรนด์ปาร์ค

การแพทย์ และภาคีเครือข่าย

กิจกรรม หน่วยงาน
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