
 

 ก ำหนดกำรกิจกรรมสัมภำษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) 
ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

วันที ่10-12 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 ******************* 

 

วันศุกร์ที่ 10 มกรำคม 2563 
เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

12.30-13.30 น. 
ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร คณบดีพบผู้ปกครอง และ
ชมวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(อาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

อาคารพลศึกษา 

นักเรียนทุกคนต้องรำยงำนตัวให้เสร็จสิ้นภำยในเวลำ 13.30 น. 

13.30-14.00 น. 

ปฐมนิเทศ/แนะน ากิจกรรมข้อมูลโครงการผลิตแพทย์เพ่ือ
ชาวชนบท โดย : 
      อำจำรย์ ดร.นำยแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย  
      ผู้อ ำนวยกำรศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก      
      โรงพยำบำลตรัง และโรงพยำบำลวชิระภูเก็ต 

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

14.00-15.00 น. เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย     
วลัยลักษณ ์

15.00-16.00 น. เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์  สวนวลัยลักษณ์ 
16.00-16.30 น. ขึ้นรถจากสวนวลัยลักษณ์กลับอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา สวนวลัยลักษณ์ 
16.30-17.30 น. สันทนาการ ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
17.30-18.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน หอ้ง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

18.30-20.00 น. 

- อาจารย์/พ่ี พบน้อง 
- ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และแนะน าการ
สัมภาษณ์ MMI และสัมภาษณ์จิตเวช โดย: 
อำจำรย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผำสุข และ อำจำรย์ 
นำยแพทย์ปวรุตม์ พวงศรี 
 

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

20.00-21.00 น. อาหารว่าง/กลับที่พัก ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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วันเสำร์ที่ 11 มกรำคม 2563 
เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

06.30 น. ภารกิจส่วนตัว (อาบน้ า แต่งตัว) อาคารพลศึกษา 
07.00-07.๓0 น. รับประทานอาหารเช้า ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

07.๔0 -08.๐๐ น. 
กลุ่ม 1  ขึ้นรถไปยังอาคารวิชาการ  9 
กลุ่ม 2 ขึ้นรถไปยังอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6  

หน้าอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

08.30-11.00 น. 
กลุ่ม 1  สัมภาษณ์ MMI 
กลุ่ม 2  สัมภาษณ์จิตเวช 

- อาคารวิชาการ  9  (กลุ่ม 1) 
- อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6 (กลุ่ม 2) 

11.00-11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
- ห้องเสริมทักษะฯ อาคารวิชาการ  9 (กลุ่ม 1) 
- อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6 (กลุ่ม 2) 

11.30-11.45 น. 
กลุ่ม 1 ขึ้นรถไปยังอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6  
กลุ่ม 2 ขึ้นรถไปยังอาคารวิชาการ  9 

- ที่จอดรถข้างอาคารวิชาการ  9  (กลุ่ม 1) 
- ที่จอดรถข้างอาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (กลุ่ม 2) 

12.30-14.50 น. 
กลุ่ม 1 สัมภาษณ์จิตเวช 
กลุ่ม 2 สัมภาษณ์ MMI 

- อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6 (กลุ่ม 1) 
- อาคารวิชาการ  9  (กลุ่ม 2) 

14.50-15.15 น. ขึ้นรถกลับอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ที่จอดรถข้างอาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (กลุ่ม 1) 
- ที่จอดรถข้างอาคารวิชาการ  9  (กลุ่ม 2) 

15.15-17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
18.00-21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
21.00-21.30 น. อาหารว่าง/กลับที่พัก ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันอำทิตย์ที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2563 
06.30 น. ภารกิจส่วนตัว (อาบน้ า แต่งตัว) อาคารพลศึกษา 

07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

08.30-10.30 น. 
 

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นแพทย์และทักษะความเป็น
แพทย์ โดย : 
   นักศึกษำแพทย์ช้ันปีที่ 2 (รุ่นที่ 11)  

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

10.30-12.00 น. 
กิจกรรมบทบาทหน้าที่ของนักเรียนแพทย์ โดย  
อำจำรย์ แพทย์หญิงจุฑำมำศ ชูทอง 

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
13.00-14.00 น. สรุปกิจกรรม/ถ่ายภาพร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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สิ่งที่ต้องน ำมำ 

1. ชุดนักเรียนส าหรับวันลงทะเบียน และวันสมัภาษณ์ MMI 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน/บตัรประจ าตัวนักเรียน  
3. ชุดล าลองสภุาพและของใช้ส่วนตัว  
4. ยารักษาโรคประจ าตัว (ส าหรับคนที่มีโรคประจ าตัว) 

หมำยเหตุ : ไม่ควรน าของมีค่าติดตัวมา ให้เตรียมมาเฉพาะของที่จ าเป็น  
(ผู้ที่น ำของมีค่ำติดตัวมำหำกเกิดกำรสูญหำย มหำวิทยำลัยวลัยลกัษณ์ จะไม่รับผิดชอบ) 
 

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


