(สาหรับคณะทางาน)
ตารางการประชุมปฏิบัติการเตรียมการจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ รวม 6 จุด
ระหว่างวันที่ 9–13 มิถุนายน 2556 ณโรงแรมเฟิสท์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
วัน เดือน ปี

เวลา 09.00-12.00 น.
เวลา 13.00-16.30 น.
เวลา 19.00-21.00 น.
07.00-08.30น.
ชี้แจงวัตถุประสงค์
16.00 – 21.00 น.
วันอาทิตย์ที่
วางแผนเพื่อเตรียมชี้แจง
ในการเตรียมการประชุม
คณะทางานเตรียมเอกสารและขั้นตอนการประชุม
9 มิถุนายน
และการดาเนินงานให้กับ
คณะทางาน
โดย นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา
โดยแบ่งตามภาคภูมิศาสตร์
รับรายงานตัวผู้เข้าประชุม
2556
ผู
เ
้
ข้
า
ประชุ
ม
ตามภาคภู
ม
ศ
ิ
าสตร์
รายงานตัว
และคณะ
วันจันทร์ที่ 07.00-09.00น.
09.00-10.00 น.
แบ่งกลุ่มพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผลงานและวางแผนการคัดเลือก
19.00-21.00 น.
พิธีเปิด
10 มิถุนายน
ผลงานตามภูมิภาค 6 จุด ( ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก แบ่งกลุ่มพิจารณาเกณฑ์
และบรรยายพิเศษ
2556
ผู้เข้าประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จุด) วิทยากร
การคัดเลือกผลงาน
( ดร.อรทัย มูลคา )
รายงานตัว
Lab School Symposium 2013 ภาคเหนือ โดย ดร.บุญทอง บุญทวี
และวางแผนการคัดเลือก
ระดับประเทศ รวม 6 จุด
ภาคใต้ โดย น.ส.วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
ผลงานตามภูมิภาค 6 จุด
ภาคกลาง โดย ดร.ไพจิตร สดวกการ น.ส.นวลน้อย เจริญผล
(ต่อ)
ภาคตะวันออก โดย น.ส.เสาวณีย์ สุภรสุข นายกิตติ กสิณธารา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นางชัดเจน ไทยแท้ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่
วันอังคารที่
09.00-12.00 น.
13.00-21.00 น.
11 มิถุนายน
แบ่งกลุ่มพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน
วางแผนการจัดงาน Lab School Symposium 2013 ของแต่ละภาค
2556
และวางแผนการคัดเลือกผลงานตามภูมิภาค 6 (ต่อ)
และแผนการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
วันพุธที่
12 มิถุนายน
2556
วันพุธที่
13 มิถุนายน
2556

09.00-12.00 น.
นาเสนอแผนการจัดสัมมนาแสดงผลงานของแต่ละภาค
และแผนการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

การสรุปรวบรวมผลงาน
Symposiumและแนวทางการ
เผยแพร่ผลงาน

15.00-16.30 น.
อภิปรายซักถาม
และปิดการประชุม

จัดทาแนวทางจัดงาน การจัดสรรงบประมาณ
จัดทาแนวทางจัดงาน การจัดสรรงบประมาณ
และจัดทาต้นฉบับการคัดเลือกผลงาน Good practice / ผลงาน Best practice

หมายเหตุ
1. ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 2. เวลา 10.15
3. เวลา 12.00
– 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 4. เวลา 1

และจัดทาต้นฉบับการคัดเลือกผลงาน Good practice /
ผลงาน Best practice และปิดการประชุม
– 10.30 น. และ 14.15 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
8.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.
คณะทางานรวบรวมงาน
ของแต่จุด

(สาหรับผู้ประชุม)
ตารางการประชุมปฏิบัติการเตรียมการจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ รวม 6 จุด
ระหว่างวันที่ 10–12 มิถุนายน 2556 ณโรงแรมเฟิสท์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
วัน เดือน ปี
วันอาทิตย์ที่
9 มิถุนายน 2556

เวลา 09.00-12.00 น.

07.00-09.00 น.
วันจันทร์ที่
10 มิถุนายน 2556
ผู้เข้าประชุม
รายงานตัว

09.00-10.00 น.
พิธีเปิด
และบรรยายพิเศษ
( ดร.อรทัย มูลคา )

เวลา 13.00-16.30 น.

เวลา 19.00-21.00 น.
16.00 – 21.00 น.
ผู้เข้าประชุมรายงานตัว

แบ่งกลุ่มพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผลงานและวางแผนการคัดเลือก
ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน
Lab School Symposium 2013 ผลงานตามภูมิภาค 6 จุด (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จุด ) วิทยากร
ระดับประเทศ รวม 6 จุด

วันอังคารที่
11 มิถุนายน 2556

09.00-12.00 น.
แบ่งกลุ่มพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน
และวางแผนการคัดเลือกผลงานตามภูมิภาค 6 (ต่อ)

วันพุธที่
12 มิถุนายน 2556

09.00-12.00 น.
นาเสนอแผนการจัดสัมมนาแสดงผลงานของแต่ละภาค
และแผนการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

หมายเหตุ 1. ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 2. เวลา 10.15
3. เวลา 12.00
– 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 4. เวลา 1

ภาคเหนือ โดย ดร.บุญทอง บุญทวี
ภาคใต้ โดย น.ส.วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
ภาคกลาง โดย ดร.ไพจิตร สดวกการ น.ส.นวลน้อย เจริญผล
ภาคตะวันออก โดย น.ส.เสาวณีย์ สุภรสุข นายกิตติ กสิณธารา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นางชัดเจน ไทยแท้ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

19.00-21.00 น.
แบ่งกลุ่มพิจารณาเกณฑ์
การคัดเลือกผลงาน
และวางแผนการคัดเลือก
ผลงานตามภูมิภาค 6 จุด
(ต่อ)

13.00-21.00 น.
วางแผนการจัดงาน Lab School Symposium 2013 ของแต่ละภาค
และแผนการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การสรุปรวบรวมผลงาน Symposium
และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน

15.00-16.30 น.
อภิปราย ซักถามปัญหา
และปิดการประชุม

– 10.30 น. และ 14.15 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
8.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

