
ก ำหนดกำร 
โครงกำรจิตตปัญญำศึกษำ Contemplative Education 

“กำรเรียนรู้ด้วยใจอย่ำงใคร่ครวญ” 
ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภำคม 25๖2 เวลำ07.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 4 (ชั้น 2)  

อำคำรปฏิบัติกำรเทคโนโลยีและพัฒนำนวัตกรรม มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
*************** 

 
เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  

07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน  นางสาวดวงสมร วงค์ลิ่ม 
08.00 – 09.00 น. กิจกรรม “ice breaking”  

วัสดุ/อุปกรณ ์
      1.นกหวีด 
      2.ป้ายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม 
         แยกสีป้ายกลุ่ม  
      3.เครื่องเสียง กลอง เครื่องเข้าจังหวะ  

อาจารย์ นายแพทยป์วรตุม์  พวงศรี (วิทยากร) 
 

09.00 – 09.15 น. ประธานกลา่วเปิดงาน 
โดย คณบดสี านักวิชาแพทยศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพนัธุ์ เพชรช่วย 
คณบดสี านักวิชาแพทยศาสตร ์

09.15 - 10.00 น. กิจกรรมรู้จักฉัน  “Human communication” อาจารย์ นายแพทย์ปวรตุม์  พวงศรี (วิทยากร) 
10.00 - 10.15 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.15 – 10.45 น. กิจกรรม “though/thinking” อาจารย์ นายแพทย์ปวรตุม์  พวงศรี (วิทยากร) 
10.45 - 11.30 น. กิจกรรม “listening skill” อาจารย์ นายแพทย์ปวรตุม์  พวงศรี (วิทยากร) 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

กิจกรรม “though/thinking” 
วัสด/ุอุปกรณ์: ผา้ปิดตา 15 ผืน, หน้ากากกันฝุ่น 15 ผืน, ที่อุด
หู 15 คู,่ ผ้ายาวมัดแขนได้ 15 ผืน, ผ้ายาวมัดขาได้ 15 ผืน 

อาจารย์ นายแพทย์ปวรตุม์  พวงศรี(วิทยากร) 
อาจารย์ แพทย์หญิงนภารัตน์ สุขเกลี้ยง 
นางสาวดวงสมร วงค์ลิ่ม 

13.00 – 13.45 น. กิจกรรม “share and discussion” อาจารย์ นายแพทย์ปวรตุม์  พวงศรี (วิทยากร) 
13.45 - 14.15 น. กิจกรรม “Mindfulness I” อาจารย์ นายแพทย์ปวรตุม์  พวงศรี  (วิทยากร) 
14.15 - 14.45 น. กิจกรรม “Creation” อาจารย์ นายแพทย์ปวรตุม์  พวงศรี (วิทยากร) 
14.45 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

กิจกรรม “Bolloon” 
อาจารย์ นายแพทย์ปวรตุม์  พวงศรี (วิทยากร) 
อาจารย์ แพทย์หญิงนภารัตน์ สุขเกลี้ยง 
นางสาวดวงสมร วงค์ลิ่ม 

15.15 - 16.00 น. กิจกรรม “Mindfulness II” อาจารย์ นายแพทย์ปวรตุม์  พวงศรี (วิทยากร) 
16.00 - 16.30 น. สรุปการเรยีนรู้  อาจารย์ นายแพทย์ปวรตุม์  พวงศรี (วิทยากร) 

อาจารย์ แพทย์หญิงนภารัตน์ สุขเกลี้ยง 
นางสาวดวงสมร วงค์ลิ่ม 

 
หมำยเหตุ ก าหนดการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 



 -2- 

 
ข้อแนะน ำส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรจิตตปัญญำศึกษำ Contemplative Education 

“การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” 
ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 25๖2 เวลา07.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 4 (ชัน้ 2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  

**************************** 

1. ไม่ควรน าโทรศัพท์มือถือตดิตัวไปด้วย หำกน ำติดตัวไปก็ควรจะปิดเคร่ืองหรือปิดเสียง เพ่ือไม่ให้เกิดเสียงรบกวนขณะท ำกจิกรรม 

และวางไว้ข้าง ๆ ห้องในจุดเดียวอย่างเป็นระเบียบ ไม่น ามาไว้ใกล้ตวัจนกว่าจะเสร็จกิจกรรม 

2. ไม่ควรน าของมีคา่ติดตัวไปให้เกดิความห่วงกังวล หำกคนใดน ำไปและเกิดกำรสูญหำย ทำงส ำนักวิชำแพทยศำสตร์จะไม่   

  รับผิดชอบ  

3. ห้ามน าอาหาร ขนม และเครื่องดืม่ไปรับประทาน โดยเฉพาะการน าไปรับประทานในห้องท ากิจกรรมฯ เนื่องจากส านักวิชา

แพทยศาสตร์ เตรียมอาหารให้รับประทานตลอดกิจกรรม 

4. ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากมีความเจ็บป่วยไม่สบายทางร่างกายจะมียาให้ หรือแจ้ง อาจารย์ แพทย์หญิงนภารตัน์ สุขเกลี้ยง 

หรือผู้ประสานงานโครงการฯ คือนางสาวดวงสมร วงค์ลิ่ม เจา้หน้าที่บริหารงานท่ัวไป ส านักวิชาแพทยศาสตร์  หากนักศึกษาคนใดมี

โรคประจ าตัว ขอให้น ายานั้นติดตวัไปด้วย 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมและน ำไปใช้ในกิจกรรมฯ 

1. แขวนป้ายช่ือของตนเองไปให้พร้อมทุกคน (ซึ่งทุกคนมีเป็นของตนเองอยู่แล้ว) 

2. ติดสอ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดส าหรับบันทึก ฯลฯ 

3. ยารักษาโรค (เฉพาะผู้ที่มีโรคประจ าตัว) 

4. นักศึกษาแพทย์ (หญิง) คนใดผมยาว ควรน ายางรัดผม หรือที่เก็บผมไปด้วย เพื่อสะดวกในการท า

กิจกรรมฯ ต่าง ๆ 

  เคร่ืองแต่งกำย 

1. สวมชุดเครื่องแต่งกาย ด้วยเสื้อ และกางเกง ท่ีสุภาพเรียบร้อยไม่อึดอัดส าหรับผูส้วมใส่และเหมาะกับการ

ท ากิจกรรมแบบนั่งพื้น 

หมายเหต ุไม่ควรสวมกางเกงขาสัน้  ขาสามส่วน ผา้บาง หรือรดัรูป  

  

 ระเบียบปฏิบัต ิ

1. นักศึกษาควรไปถึงสถานท่ี ท่ีท ากิจกรรมก่อนเวลาตามก าหนดการ โดยประมาณ 15 นาที  

2. ปฏิบัติตามค าแนะน าของวิทยากร และปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ได้รับแจ้ง 

3. มีความสงบส ารวมกาย วาจา ใจ และตั้งใจท่ีจะร่วมกิจกรรมฯ ตลอด 1 วัน 

4. ควรงดพูดคุยส่งเสยีงดังขณะท ากิจกรรมฯ ตลอด 1 วัน (ยกเว้นมีการแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นซึ่งกันและกนั) 

5. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกนอกอาคาร จนกว่ำเสร็จสิน้กจิกรรมฯ หำกเกิดกรณีจ ำเป็น ต้องขออนุญาต    

     จากวิทยากร หรือผู้ประสานงานโครงการฯ พิจารณาเห็นควรอนุญาต/ไม่อนญุาต 

******************************************** 
 


