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จากรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
สถาบั น บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ครั้ ง ที่ 6/2563 วั น จั น ทร์ ที่ 23 มี น าคม 2563

แจ้งเพื่อทราบ

(1) แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการสถาบันฯ
เนือ่ งด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 และนโยบาย social distancing กรรมการบริหารสถาบันฯจึงมีมติให้เลือ่ นก�ำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการสถาบันฯ จากเดิมวันที่ 25
มีนาคม 2563 ออกไปก่อนโดยก�ำหนดการประชุมและรูปแบบ
ในการประชุมก�ำหนดใหม่จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
(2) แผนปฏิบัติงานของสถาบันฯ กรณียกระดับ สถานการณ์
COVID–19 ณ ปัจจุบัน สถาบันฯได้มีการปรับยกการปฏิบัติ
งานสู่ระดับที่ 2 คือ บุคลากรปฏิบัติงานตามปกติและให้ลด
จ�ำนวนบุคลากรเข้ามาท�ำงานลงร้อยละ 50 และให้แต่ละฝ่าย
งานให้ขอ้ มูลว่าท�ำอะไรอยูบ่ า้ ง พร้อมให้หวั หน้างานท�ำแผนมอบ
หมายงานให้บคุ ลากรในทีมของตนเองในกรณีการท�ำงานทีบ่ า้ น
(Work From Home) พร้อมจัดระบบการรายงานตัวส�ำหรับ
บุคลากรที่ Work From Home ใน Line โดยให้รายงานสุขภาพ
รายวันต่อผู้อ�ำนวยการหรือหัวหน้างาน ในส่วนของบุคลากรที่
เข้ามาปฏิบัติงานที่สถาบันฯ จะมีการจัดพื้นที่ในการท�ำงานใหม่
หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกัน
*หมายเหตุ ในส่วนการเตรียมแผนรับมือ กรณีมีการยกระดับสู่
ระดับ 3 ได้มกี ารส�ำรวจภาระงานทีอ่ าจต้องด�ำเนินการให้ได้ และ
ที่สามารถด�ำเนินการได้ไว้แล้วครบทุกงาน
(3) การจัดท�ำประกัน โรคระบาด Covid-19 ให้กับบุคลากร
สถาบันฯ ทางมหาวิทยาลัยก�ำลังด�ำเนินการจัดท�ำประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค ส�ำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ให้แก่บุคลากร โดยท�ำประกันฯกับธนาคารไทย
พาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับบมจ.เทเวศประกันภัย โดย
ทั้งนี้ หากบุคลากรคนใดที่ได้เคยท�ำประกันการติดเชื้อ COVID-19 กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด(มหาชน) ซึง่ ร่วมกับบมจ.
เทเวศประกันภัยไว้แล้ว (ท�ำส่วนตัว) จะไม่สามารถท�ำซ�้ำได้ โดย
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มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินค่าเบีย้ ประกันให้ในอัตราคนละ 220
บาท และส�ำหรับบุคลากรที่ได้ท�ำประกันส�ำหรับการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ไว้กับสถาบันฯอื่น และไม่ประสงค์จะท�ำ
ประกันร่วมกับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ สามารถน�ำมาเบิกรับการ
สนับสนุนค่าเบี้ยประกันได้ โดยเบิกจากเงินรายได้ของสถาบันฯ
ทั้งนี้ ไม่เกินคนละ 220 บาท
(4) เลื่อนก�ำหนดการท�ำบุญเนื่องในวันครบรอบ 4 ปี สถาบันฯ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังไม่
ดีขึ้น ทางกรรมการบริหารสถาบันฯ จึงมีมติเลื่อนการจัดงาน
ท�ำบุญครบรอบสถาบันฯในปีนอี้ อกไปก่อน และก�ำหนดให้จดั การ
ท�ำบุญครั้งต่อไป ในปีถัดไป (ปี 2564)
(5) แผนงานการพัฒนาบุคลากร (HR)
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดท�ำแผนการ
พัฒนาและความก้าวหน้าของตัวบุคคลในสายอาชีพ พร้อม
ส�ำรวจและเก็บข้อมูลความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงใน
เรื่องของการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของบุคลากร ที่จะเน้นถึง
ความสะดวกของบุคลากรเป็นหลัก โดยเบื้องต้นได้มีการเสนอ
ให้ทางฝ่าย HR ด�ำเนินการปรึกษาหารือกับทางศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก นอกจากนีย้ งั มีแนวคิดทีจ่ ะสร้างระบบการส�ำรวจ
และประเมินผล Happinometer พร้อมกับวัด Engagement
ของบุคลากรทีม่ ตี อ่ สถาบันฯ ในทุกๆเดือน และท้ายทีส่ ดุ ในเรือ่ ง
ของการเตรียมจัดท�ำประกาศหลักเกณฑ์ ของสถาบันฯเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติในการลาของบุคลกากร โดยก�ำหนดเบื้องต้นว่า
กรณีลากิจ ต้องลาล่วงหน้าในระบบอย่างน้อย 3 วัน แต่ถา้ น้อย
กว่า 3 วันต้องเเจ้งหัวหน้างานด้วยวาจาร่วมด้วย ในส่วนการ
ลากิจฉุกเฉิน ต้องท�ำเรือ่ งลาทันทีทกี่ ลับมาปฏิบตั หิ น้าที่ การลา
พักผ่อนต้องลาในระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ข่าวกิจกรรม/โครงการของสถาบันฯ
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(1) โครงการ EECi และ การพัฒนาเครื่องมือแพทย์
โครงการ EECi (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EEC ของภาครัฐ ) มีเป้าหมายส่วน
หนึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ โดยทางกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่ง
ตั้งที่ปรึกษาและมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะเทคนิคการแพทย์ โดยทางผู้บริหารสถาบันฯได้เล็งเห็นว่า เป็นโอกาสที่ดีของ
สถาบันฯ ในการท�ำงานเชิงรุกเรื่องการค้นหา Invention Disclosure จึงมอบหมาย
ให้งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (TC) ประสานงานนัดประชุมร่วมกับ รศ.ดร.
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์)
และ ดร.เคอิตา โอโน (รองผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ) เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการ
ด�ำเนินการ เพื่อเข้าร่วมการระดมสมองในครั้งต่อไป
(2) การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการ สถาบันฯได้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
โดยมี นายกษิเดช นฤวรวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งผู้แทนจาก
งานต่างๆร่วมเป็นคณะท�ำงาน ดังนี้ นางสาวกาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์ (งานบริการ
วิจัยและวิชาการ), นางสาวแพรวนภา คชพันธ์ (งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์),
นางสาวตรีนุช เทียนทอง (งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) และ นายณัฏฐ์ อาวะกุล
พาณิชย์ (งานบริหาร) โดยมี นางสาวแวววรรณ บ�ำเพ็ญเกียรติกลุ เป็นเลขานุการคณะ
ท�ำงาน ทั้งนี้การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานชุดนี้จะอยู่ในช่วง เดือนมีนาคม – เดือน
พฤษภาคม 2563
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