
รายงานการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการด าเนินงานของพื้นที่  

(Business Continuity  Plan: BCP) พื้นที่พญาไท ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานคณบดี ชั้น ๕ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผู้มาประชุม 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๑.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร               ศรีธรา           คณบดี  (ประธานการประชุม) 

๒.  อาจารย์ นายแพทย์นวนรรน                      ธีระอัมพรพันธ์ุ          รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ 

๓.  อาจารย์ศนิ                                          มลกุล                       รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนเมธ          เตชะแสนสิริ          รองผู้อ านวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๕.  นายแพทย์ณรงค์ฤทธ์ิ                              มัศยาอานนท์          ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ 

๖.  คุณนัฐศิริ                                            เป่ียมเจริญพร          นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 

๗.  คุณวุฒิพงศ์                                          ตันพรพิทักษ์          หัวหน้างานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๘.  คุณมัลลิกา                                          ศรีมาก           หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 

๙.  คุณศิริพร                                            ทองวัน           รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารความเส่ียง 

๑๐.  คุณณิชาภา                                          จันทร์ละออ          นักบริหารความเส่ียง 

๑๑.  คุณวิรงรอง                                          ภูวิชัย           นักบริหารความเส่ียง 

๑๒.  คุณกฤติญา         เลิศล ้า           นักบริหารความเส่ียง 

๑๓.  คุณภนิดา         ข าประไพ                   นักบริหารความเส่ียง 

๑๔.  คุณพิกุล                                             โสเจยยะ           นักบริหารความเส่ียง 

๑๕.  คุณสุกัญญา                                         วงษ์ษา           นักบริหารความเส่ียง 

๑๖.  คุณสโรชา                                           บัวทอง           นักบริหารความเส่ียง 

๑๗.  คุณปิยธิดา                                          รัตนภักดี                    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 



ผู้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Cisco Webex Meetings 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๑.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริไชย             หงษ์สงวนศรี               รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๒.  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ        โค้วสถิตย์                  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส 

๓.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญส่ง                  องค์พิพัฒนกุล             รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

๔.  คุณนรา                                              เปาอินทร์                   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

๕.  อาจารย์ นายแพทย์สุกิจ                           แย้มวงษ์                    ผู้อ านวยการการแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

๖.  นายแพทย์มนต์ธวัช                                อ านวยพล                   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจ  

๗.  อาจารย์ ดร.อภรชา                                ล าดับวงศ์                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  

                                                                                       ด้านคุณภาพและบริหารความเส่ียง 

๘.  คุณชมพูนุท                                         จิวะธานน                   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

๙.  คุณเบญญภา                                        มันตราวิจักษณ์            หัวหน้าหน่วยบริหารภายในฝ่ายกลยุทธ์ 

๑๐.  คุณธารทิพย์                                         มาลัยศิริรัตน์               หัวหน้างานบริหารการศึกษา 

๑๑.  คุณสาลินี                                            คงทองวัฒนา               หัวหน้าฝ่ายการคลัง 

๑๒.  คุณสานิตย์                                          ทองแดง หัวหน้างานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล 

๑๓.  คุณเพ็ญรุ่ง                                           ยงศิริกุล หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ 

๑๔.  คุณวลัยลักษณ์                                      ผลบุญ                       นักวิชาการสารสนเทศ 

บริษัทอาร์เอฟเอส จ ากัด 

๑.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม                   โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ  

๒.  คุณประเสริฐ                                        พัชรบุษราคัมกุล รองกรรมการผู้จัดการ 

๓.  คุณเฉลิมพล                                         สืบแสงอินทร์ ผู้จัดการท่ัวไปสายงานบริหารและ 

                                                                                       ส่ิงอ านวยความสะดวก 

๔.  คุณลลิดา                                            ไชยแสง ผู้จัดการท่ัวไปสายงานบริการและ 

                                                                                       ส่ิงอ านวยความสะดวก 

๕.  คุณธีรวุธ                                             สุธีรานันท์ ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมบริการ 

 

 



คณะวิทยาศาสตร์ 

๑.  คุณค ารณ                                            โชธนะโชติ หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

๒.  คุณคณภรณ์                                         เข็มทอง หัวหน้าหน่วยจราจรและความปลอดภัย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑.  อาจารย์ผกาพร                                    เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ 

๒.  อาจารย์สนิท       แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและ 

                                                                                       โครงสร้างพ้ืนฐาน 

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกฬีา 

๑.  คุณบูรณรัตน์                                        ทรงพันธ์ุ รักษาการแทนรองผู้อ านวยการ 

๒.  นายวิโรจน์                                          ศรีมาลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง               ธนสุกาญจน์ คณบดี 

๒.  รองศาสตราจารย์ ธราดล                         เก่งการพานิช รองคณบดี 

๓.  คุณนภาพร       ม่วงสกุล เลขานุการคณะ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์   บัวจีบ คณบดี 

๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.พิศัลย์                     เสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ 

๓.  คุณวิทยา                                           แหลมทอน หัวหน้างานกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงศ์       ภูมิรัตนประพิณ คณบดี 

คณะเภสัชศาสตร์ 

๑.  คุณศจีวัลย์                                          ไวยานิกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 



วิทยาลัยการจัดการ 

๑.  คุณอุษณีย์                                    พันธ์จันทรอุไร ผู้ช่วยคณบดี งานบริหาร 

๒.  คุณอัศวิน                                     เพ็ชรรัตน์ หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล 

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑.  คุณอุทัยวรรณ                                แจ่มศักด์ิ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเส่ียง 

๒.  คุณกนกพร                                   ตฤปอัชฌา นักบริหารความเส่ียง 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑.  คุณธีรพันธ์ุ                                    วิมลสาระวงศ์   รักษาการแทนรองผู้อ านวยการกอง    

                                                                                      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Cisco Webex Meetings ไม่ยืนยันช่ือท่ีเป็นทางการ 

๑. Fin3 

๒. In 

๓. Kanyarud 

๔. Meeting for 7FI 

๕. Nattach 

๖. Pichit Lammayot 

๗. Ranya Jitardhan 

๘. Sirilak 

๙. Sirirat Ruangsawat 

๑๐. Snit Sanghlao 

๑๑. Sumet.ktp 

๑๒. Suwanna Putnual 

๑๓. Tamrong Sabongbarn 

๑๔. Varunluck 

๑๕. Walailak 

 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

Update Timeline และแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

                 ประธานการประชุม กล ่าวถ ึงท ี ่มาการด  าเน ินงานด้านการบร ิหารความต่อเน ื ่ อง ในการด  าเน ินงาน  

(Business Continuity Management: BCM) พื้นที่พญาไท ซึ่งทุกปีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ด าเนินการ

จัดการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity  Plan: BCP)  ในช่วงเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน

ของทุกปี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการซ้อม

แผนฯจากท่ีเคยด าเนินการมา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ น้ี อาจต้องด าเนินการซ้อมแผนฯตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

       รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ถึงวัตถุประสงค์

ในการจัดการประชุม และการด าเนินการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื ่องทางธุรกิจ (Business Continuity  Plan: BCP)   

ที่ได้มีการด าเนินการขึ้นทุกปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการซ้อมแผนฯ จึงอยากเรียนปรึกษาหารือ และขอความคิดเห็นจากทุกส่วนงานในการ

จัดการซ้อมแผนฯ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ น้ี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 

แนวทางในการด าเนินงานการจัดการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการด าเนินงานของพื้นที่ (Business Continuity  Plan: 
BCP)  พื้นทีพ่ญาไท  
         ๑.๑ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี น าเสนอแนวทางในการด าเนินการจัดการซ้อม
แผนความต่อเน่ืองในการด าเนินงานของพ้ืนท่ีพญาไท ได้มีการเสนอแนวทาง ๓ แนวทาง ดังน้ี 

๑. ยกเลิกการซ้อมแผน โดยรายงานความจ าเป็นตามมติท่ีประชุม 
๒. ด าเนินการซ้อมแผน หารือ Scenario จัดการประชุมร่วมอีกครั้ง เพื่อด าเนินการจัดท าแผน และซ้อมแผนตาม 

Action plan เดิม 
๓. ถอดบทเรียนจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแต่ละส่วนงาน และรวบรวมเป็น

แผนการด าเนินงาน เพ่ือน าส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
   ๑ .๒  คณะแพทยศาสตร ์ โ ร งพยาบาลรามาธ ิบด ี  ขอน  า เสนอการถอดบทเร ี ยน  จากสถานการณ ์ ของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ้างอิงจากสถานการณ์จริง โดยได้มีตัวอย่างของข้อค าถามในการถอดบทเรียนครั้งนี้ 

เพื่อให้ทุกส่วนงาน ใช้เป็นแนวทางในการถอดบทเรียน และขอความเห็นจากส่วนงานต่างๆ ถึงแนวทางในการจัดซ้อมแผนฯ 

การด าเนินงานในปีน้ี โดยการถอดบทเรียน อีกท้ังข้อค าถาม และข้อเสนอแนะ จากทุกส่วนงาน ดังน้ี 



 คณะสาธารณสุขศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์  คณบดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ได้ให้ความเห็นในประเด็น เรื ่องการถอดบทเรียน และการด าเนินการของคณะ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื ้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ี 

๑. การด าเนินงานด้านการเรียนการสอน มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยแบ่งตามระยะต่างๆ เช่น ระยะที่ 

ก าลังเผชิญปัญหา และระยะการฟื้นฟูปัญหา มีการจัดท าระบบในการจัดการ คนเข้า/ออก ขยับการฝึกภาคสนาม

ของนักศึกษาจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในคณะ 

๒. สถานการณ์เกี ่ยวกับข่าวลือต่างๆในส่วนของ Fake news และ Risk Communication โดยคณะได้ด าเนิน 

การจัดการในการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

๓. ผลกระทบด้านการเงิน คณะขาดรายได้จากการให้บริการในส่วนต่างๆ 

๔. ปัญหาด้านการศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งได้รับการกดดันจากผู้ปกครองซึ่งมีความกังวลว่านักศึกษาจะ

ไม่สามารถเรียนจบได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

๕. การ Monitor ในส่วนของการบริการสุขภาพ การจัดการในส่วนของผู้เข้ารับบริการ หากมีการกลับมาเปิดบริการ

ใหม่อีกคร้ัง 

๖. ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีการปรับการเรียนการสอนโดยสอนแบบออนไลน์โดย

ใช้โปรแกรม Cisco Webex Meetings และ Google Classroom  

๗. นักศึกษาต่างชาติไม ่สามารถเร ียนผ่านระบบออนไลน์ได้ เนื ่องจากนักศึกษาบางส่วนกลับประเทศ และ  

การวางระบบในการให้บริการยังไม่มีมาตรฐานพอ 

๘. การท าวิจัยบางส่วนในขณะนี้ ได้มีการผ่อนลงบ้าง บางส่วนสามารถด าเนินการต่อได้ เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษา

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

๙. มีการปรับรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาในการด าเนินชีวิตแบบ New Normal 

๑๐.  มีการใช้ Chat Board เพื่อเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน ให้ข้อมูลแก่คณะในเรื่องของ Social Distancing และการ

ประเมินสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร 

 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงศ์  ภูมิรัตนประพิณ คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้

ให้ความเห็นในประเด็นเรื่องการถอดบทเรียน และการด าเนินการของคณะ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ดังน้ี 

๑. ข้อค าถามทั้ง ๕ ข้อ ที่รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ และงานบริหารความเสี่ยงได้เสนอเป็นแนวทางในการถอดบทเรียน

ในครั้งนี้นั้น ได้ครอบคลุมถึงทุกประเด็นเป็นส่วนใหญ่ แต่จะขอเพิ่มเติมในส่วนของสิ่งที่ส่วนงานต้องการจะสื่อสาร

เกี ่ยวกับเร ื ่องการบร ิหารจัดการในส่วนของการระบาดของ โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

โดยแต่ละส่วนงานอาจจะมี Optional เพ่ิมเติม  



๒. บริบท และโจทย์ในแต่ละข้อ อาจจะแตกต่างกันไป หรือคล้ายคลึงกัน เนื่องจากบางคณะอาจมีการให้บริการในส่วน

ของการบริการสุขภาพ หรือบางคณะอาจไม่มี แต่ส่วนของการเรียนการสอน การศึกษา วิชาการ การวิจัย  

อาจมีความคล้ายคลึงกัน 

 คณะทันตแพทยศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์   บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์  

ได้ให้ความเห็นในประเด็นเรื่องการถอดบทเรียน และการด าเนินการของคณะ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ดังน้ี 

๑. คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับผลกระทบอย่างมากในส่วนของการเรียนการสอน ที่ต้องมีการปิดคลินิกการเรียนการ

สอนอย่างเร่งด่วน โดยส่งผลกระทบต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษา 

๒. คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้งดการให้บริการทันตกรรม โดยมีการปรับส่วนของการให้บริการ ซ่ึงรับเฉพาะเคสเร่งด่วน

เท่าน้ัน 

๓. มีจุดคัดกรองในการตรวจวัดอุณหภูมิ เพ่ือเป็นการตรวจเช็คบุคลากรก่อนเข้าท างานทุกครั้ง 

๔. มีการปรับโครงสร้างในการด าเนินงานก่อนการเปิดให้บริการทางทันตกรรม เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย

ท้ังในส่วนของบุคลากร ผู้รับการบริการ และนักศึกษา 

๕. มีการปรับตัวด้านงบประมาณ และการเงิน จากการขาดรายได้ในการให้บริการทางทันตกรรม 

๖. ในการด าเนินการถอดบทเรียน เสนอแนะให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงมาตรการระดับชาติ มาตรการระดับนานาชาติ 

และน ามาตรการดังกล่าวมาใช้เป็นตัวแปรในการด าเนินการถอดบทเรียนในครั้งน้ี 

 คณะวิทยาศาสตร์  คุณค ารณ โชธนะโชติ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความเห็น 

ในประเด็นเรื ่องการถอดบทเรียน และการด าเนินการของคณะ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดังน้ี 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การในครั้งนี้ แม้ว่าทางคณะจะไม่มีการให้บริการในส่วนของ 

การบริการสุขภาพ แต่ในส่วนของการบริการวิชาการได้รับผลกระทบโดยตรง และยังส่งผลต่อรายได้เป็นจ านวนมาก

เน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการได้ด้านการบริการวิชาการได้ 

๒. ด้านการคลัง ประสบปัญหาทางการเงิน เนื่องจากรายได้ลดลงในแง่ของการบริหารจัดการในส่วนของการเช่าพื้นที่  

ของร้านค้า ท่ีต้องลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ีของร้านค้าต่างๆ 

๓. ด้านการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษาในคณะ โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex 

Meetings 

๔. ด าเนินการจัดการอบรมอาจารย์ ในการใช้โปรแกรม Cisco Webex Meetings ก่อนด าเนินการสอนแบบระบบ

ออนไลน์ 

๕. ในส่วนของ HR มีการพัฒนาแนวทางในการจัดการอบรมแบบ Online Skill และการใช้งาน Online ต่างๆ 



 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร   อาจารย์ผกาพร  เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้ความเห็นในประเด็นเรื ่องการถอดบทเรียน และการด าเนินการ 

ของคณะ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ี 

๑. คณะมีการด าเนินการโดยให้บุคลากร Work From Home ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

๒. มีการจัดท า Official Line เพ่ือใช้ส่ือสารในการปฏิบัติงานของคณะในทุกส่วนงาน 

๓. มีการสร้าง Application ส าหรับใช้ในการ Sign in/Sing out เวลาท างานของบุคลากร 

๔. มีการตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตแก่อาจารย์และบุคลากรในการ Work From Home ถึงที่พักอาศัยก่อนการ

ปฏิบัติงานจริง 

๕. คณะมีการจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา แก่บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาสามารถยืมใช้งานได้

โดยจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่านทางระบบไปรษณีย์ 

๖. ด้านการศึกษา มีการปรับการเรียนการสอน การสอบด้วยระบบ Online มีการอบรมการใช้โปรแกรม Cisco 

Webex Meetings ให้แก่อาจารย์เพ่ือใช้ในการเตรียมการสอนแก่นักศึกษา 

๗. การเข้าออกอาคารมีการตรวจเช็คอุณหภูมิของบุคลากร และนักศึกษาก่อนทุกครั้ง 

 คณะเภสัชศาสตร์  คุณศจีวัลย์ ไวยานิกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้ความเห็นในประเด็น

เร ื ่องการถอดบทเร ียน และการด  าเน ินการของคณะ  ในช่วงสถานการณ์ โรคต ิดเช ื ้ อไวร ัส โคโรนา 2019  

(COVID-19) ดังน้ี 

๑. คณะได้มีการสร้าง Line Group ไว้พูดคุยเกี ่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ซึ่ง Line Group ที่สร้างขึ้นจะเป็นการอัพเดท ข้อมูลข่าวสาร จากท่านคณบดี และการ

ติดตามนักศึกษาต่างชาติ และการดูแลสุขภาพของนักศึกษา 

๒. การเรียนการสอน มีการด าเนินการโดยการงดกิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องรวมกลุ่มกันของนักศึกษา 

๓. มีการจัดท าแผนการรองรับนักศึกษาหากสถานการณ์ดีขึ้น เช่น การจัดท าแบบฟอร์มสุขภาพของนักศึกษาก่อนออก

ฝึกงาน 

 วิทยาลัยการจัดการ  คุณอุษณีย์ พันธ์จันทรอุไร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานบริหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ให้ความเห็นในประเด็นเรื่องการถอดบทเรียน และการด าเนินการของคณะ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ดังน้ี 

๑. วิทยาลัยการจัดการ มีการปรับระบบการเรียนการสอนเป็นระบบ Online ท้ังหมด 

๒. มีการปรับการสอบของนักศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

๓. วิทยาลัยการจัดการได้รับผลกระทบในเร่ืองของรายรับ 



 สถาบันวิทยาศาสตร ์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา  ค ุณวิโรจน์  ศรีมาลา ผู ้ปฏิบ ัติงานบริหาร   

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ได้ให้ความเห็นในประเด็นเรื ่องการถอดบทเรียน และ 

การด าเนินการของคณะในช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ี 

๑. สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ได้ด าเนินการจัดการประชุมด้วยระบบ Onlineในช่วง

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และตามมาตรการการเว้น

ระยะห่างทางสังคม Social Distancing 

๒. สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ยังไม่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในขณะนี้ 

๓. มีการจัดการท างานแบบ Work From Home และสลับกันมาท างานของบุคลากรภายในคณะ 

 ศูนย์บริหารจัดการความเสี ่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล   คุณอุทัยวรรณ  แจ่มศักดิ ์   ผู ้อ านวยการศูนย์บริหาร 

จัดการความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความเห็นในประเด็นเร่ืองการถอดบทเรียน และการด าเนินการ ดังน้ี 

๑. ต้องด าเนินการการจัดการซ้อมแผน และปรับในส่วนของแผนให้มีการอัพเดทในทุกปี 

๒. สามารถด าเนินการในรูปแบบของการถอดบทเรียนได้ หากมติในท่ีประชุมลงความเห็นชอบทุกส่วนงาน 

๓. เสนอในเรื่องของการถอดบทเรียนในครั้งนี้จะต้องครอบคลุม ทั้งในส่วนของพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน โดย

เน้นท่ีพันธกิจสนับสนุนเช่น IT, HR, Finance และส่ือสารองค์กร เป็นต้น  

๔. สนับสนุนให้การถอดบทเรียนมีความคลอบคุมในด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

    มติที ่ประชุม เห็นชอบแนวทางการด าเนินการถอดบทเรียนการบริหารความต่อเนื ่องทางธุรกิจ (Business Continuity   

    Management: BCM) จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       

   การด าเนินการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะด าเนินการจัดส่งหนังสือ คู่มือการถอดบทเรียน และระยะเวลาการ    

 ด าเนินการถอดบทเรียนด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) สถานการณ์ 

 โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ส่วนงานในเขตพื ้นที ่พญาไททั้ง ๙ ส่วนงาน เพื ่อเป็นแนวทางในการถอด  

 บทเรียนในครั้งนี้ ตามท่ีได้แจ้งต่อท่ีประชุม 

 

    เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.           
 

  นางสาวสโรชา  บัวทอง    ผู้จดรายงานการประชุม 

                 นางศิริพร  ทองวัน    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 



 


