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กำหนดการโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 6 

(Mahidol University Head of Department Development Program: MU-HDP#6) 

ระหว่างวันที่พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม ถึง วันที่พุธ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ในรูปแบบ Online Training ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

 
 

08.30 – 09.00 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ  

09.00 น.  พิธีเปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 6 (MU-HDP#6)  

   - กล่าวรายงานเปิดโครงการฯ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์: รองอธิการบดี 

   - กล่าวเปิดโครงการฯ โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ: อธิการบด ี

09.00 – 12.00 น. แนะนำโครงการและหลักสูตร 

   โดย คุณจริยา ปัญญา: ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 

13.00 – 14.30 น. บรรยาย หัวข้อ “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ World Class University” 

   โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ: อธิการบดี 

   (พักการอบรม 12.00 – 13.00 น.) 

 

08.30 – 09.00 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ 

09.00 – 12.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ “Mindfulness for Leader”  

   โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ: อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

08.30 – 09.00 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ 

09.00 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหัวหน้าภาควิชากับการสร้างวัฒนธรรมองค์การมหิดล (MAHIDOL Culture)” 

   โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา: คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

13.00 – 16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง” 

   โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา: คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   (พักการอบรม 12.00 – 13.00 น.) 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 
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08.30 – 09.00 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ 

09.00 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการ Feedback และการพัฒนาผู้ใต้บังคบับัญชาด้วย IDP” 

   โดย ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข ์

13.00 – 16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารยุคใหม่” 

   โดย ศาสตราจารย ์ดร.จิรประภา อัครบวร: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

   สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

   (พักการอบรม 12.00 – 13.00 น.)  

 

12.30 – 13.00 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ   

13.00 – 14.30 น. บรรยาย หัวข้อ “การประกันคุณภาพยุคใหม่ (TQA)” 

   โดย  รองศาสตราจารย ์ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ:์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

   และบริการวิชาการ 

14.30 – 16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “นโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย” 

   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐติิ: รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

   และสื่อสารองค์กร 

 

10.00 – 10.30 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ   

10.30 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “นโยบายการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล” 

   โดย  รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์: รองอธิการบดี 

13.00 – 16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)” 

   โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์: รองอธิการบดี 

(พักการอบรม 12.00 – 13.00 น.) 

 

08.30 – 09.00 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ   

09.00 – 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” 

   โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จฑุามณี สุทธิสีสังข:์ รองอธกิารบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

10.30 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “นโยบายการบริหารงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย” 

   โดย ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ: รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 

วันจันทรท์ี่ 2 สิงหาคม 2564 

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 
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13.00 – 16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “Mindfulness for Leader”    

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ: อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

(พักการอบรม 12.00 – 13.00 น.) 

 

08.30 – 09.00 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ   

09.00 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาและบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน” 

   โดย  อาจารย์ นพ.ดร.ดนัย วังสตุรค: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.00 – 14.30 น. บรรยาย หัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย” 

   โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์: รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

   (พักการอบรม 12.00 – 13.00 น.) 

 

08.30 – 09.00 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ 

09.00 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย”์ 

   โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน: ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี 

   และนวัตกรรม 

13.00 – 16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “Discussion Partner” 

   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร: หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  

   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์: หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค  

   คณะเทคนิคการแพทย์ 

        ศาสตราจารย์ พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์: อดีตหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา 

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   (พักการอบรม 12.00 – 13.00 น.) 

 

 

 

 

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 (ต่อ) 
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08.30 – 09.00 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ   

09.00 – 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” 

   โดย คุณจริยา ปัญญา: ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 

10.30 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “หลักการและแนวทางการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ” 

   โดย คุณอนุช จิระวันชัยกุล: ผู้อำนวยการกองคลัง 

13.00 – 14.30 น. บรรยาย หัวข้อ “กรณีศึกษาปัญหาด้านกฎหมาย” 

   โดย คุณคณพศ เฟ่ืองฟุ้ง: ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 

   (พักการอบรม 12.00 – 13.00 น.) 

 
 

08.30 – 09.00 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ 

09.00 – 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” 

   โดย คุณวารุณี ปรีดานนท์: หุ้นส่วนที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยง  

   การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน – บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PwC)  

13.00 – 16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “Digital Disruption in University” 

   โดย รองศาสตราจารยย์ืน ภู่วรวรรณ: ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

   (พักการอบรม 10.30 – 13.00 น.) 

 
 

08.30 – 09.00 น. เข้าโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมระบบ 

09.00 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร” 

   โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล: เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

13.00 – 15.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “หัวหน้าภาควิชาพบผู้บริหาร” 

   โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ: อธิการบดี และทมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

15.00 – 16.00 น. พิธีปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 6 (MU-HDP#6) 

   - กล่าวรายงานปิดโครงการฯ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์: รองอธิการบด ี

   - กล่าวปิดโครงการฯ โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวรยิะ: อธิการบดี  

   (พักการอบรม 12.00 – 13.00 น.) 

วันจันทรท์ี่ 9 สิงหาคม 2564 

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 


