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จากการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ห าร
สถาบัั น บริิ ห ารจัั ด การเทคโนโลยีี แ ละนวัั ต กรรม
ครั้้� ง ที่่� 8/2563 วัั น จัั น ทร์์ ที่่ � 27 เมษายน 2563
(1) iNT เตรีียมแถลงข่่าวผลงาน ‘มหิิดลสู้้�ภััยโควิิด’ พร้้อม
จััดตั้้�งกองทุุน ‘นวััตกรรมมหิิดลเพื่่�อการแพทย์์และสุุขภาพ’
สถาบัันฯ เตรีียมจััดงานแถลงข่่าวมหิิดลสู้้�ภััยโควิิด โดยขณะนี้้�อยู่่�
ระหว่่างการหารืือสร้้างความร่่วมมืือกัับบริิษััท B52 และสถานีี
โทรทััศน์์ต่า่ งๆ รวมถึึงการประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นทางช่่องทางออนไลน์์
อาทิิ เ ช่่ น Facebook และสื่่� อ ต่่ า งๆทั้้� ง ภายในและภายนอก
มหาวิิทยาลััย พร้้อมกัันนี้้�ทางสถาบัันฯ จะใช้้โอกาสนี้้�เปิิดตััวการจััด
ตั้้�งกองทุุนนวััตกรรมเพื่่�อการแพทย์์และสุุขภาพ ภายใต้้มููลนิิธิิ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสนัับสนุุนการวิิจััยและ
พััฒนาเพื่่�อสร้้างนวััตกรรมสำำ�หรัับการแพทย์์และสุุขภาพ ดำำ�เนิิน
งานเกี่่ย� วกัับการป้้องกัันและรัักษาโรคอุุบัติั ใิ หม่่ พร้้อมสนัับสนุุนการ
เผยแพร่่ข่า่ วสาร บทความวิิชาการที่่�เกี่่ย� วกัับงานวิิจัยั และนวััตกรรม
ทางด้้านสุุขภาพต่่อไป

(2) สรุุปรายชื่่�อผลงานวิิจััย สิ่่�งประดิิษฐ์์และนวััตกรรม ที่่�จะ
ถููกนำำ�เสนอในงานแถลงข่่าวมหิิดลสู้้�ภััยโควิิด
งาน TC สรุุปผลงานที่่�จะถููกเผยแพร่่ในงานแถลงข่่าวมหิิดลสู้้�ภััยโค
วิิด โดยจะแบ่่งกลุ่่�มผลงานออกเป็็น 3 ประเภท คืือ 1) กลุ่่�มเทคโนโลยีี
ที่่�ใช้้เพื่่�อวิินิิจฉััย ป้้องกััน และรัักษา จำำ�นวน 26 ผลงาน 2) กลุ่่�ม
เทคโนโลยีีที่่�เกี่่ย� วกัับการให้้บริิการหรืือด้้านสัังคม จำำ�นวน 9 ผลงาน
3) กลุ่่�มงานวิิจััยอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำำ�นวน 9 ผลงาน โดยทาง TC จะ
ดำำ� เนิิ น การสรุุ ป รวบรวมข้้อมููลเพื่่� อ นำำ� เสนอไปยัั ง ผู้้� บริิ ห าร
มหาวิิทยาลััยต่่อไป

(3) ที่่�ประชุุมมอบหมายหน่่วยนโยบายและแผน หน่่วยการ
เงิิน ศึึกษาภาพรวมและวิิเคราะห์์สภาพคล่่องส่่วนงาน ที่่อ� าจ
ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััส COVID-19
เมื่่อ� วัันที่่� 24 เมษายน ที่่ผ่� า่ นมา รองผู้้อำ� ำ�นวยการ (ดร.วนรัักษ์์) คุุณ
ณััฏฐา คุุณพวงชมภูู และคุุณจอมภพ เป็็นตััวแทนของสถาบัันฯ เข้้า
ร่่วมประชุุมการประเมิินสภาพคล่่องส่่วนงาน สำำ�หรัับปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563-2564 ที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่
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ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 จััดโดยกองคลัังและศููนย์์บริิหาร
สิินทรััพย์์ ผ่่านทาง Webex Meeting ที่่�ประชุุมได้้มีีการสรุุปมอบ
หมายให้้หน่่วยนโยบายและแผน หน่่วยการเงิิน ดำำ�เนิินการศึึกษาภาพ
รวมรายรัับ-รายจ่่าย และหารืือกัับหน่ว่ ยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ทำำ�การ
วิิเคราะห์์และแจ้้งกลัับไปที่่�ศููนย์์บริิหารสิินทรััพย์์ รวมถึึงรายงาน
สถานะทางการเงิินของสถาบัันฯ ต่่อคณะกรรมการอำำ�นวยการสถา
บัันฯ พร้้อมจััดทำำ�แผนการลดรายจ่่ายเพิ่่�มรายได้้ของสถาบัันฯ ต่่อ
ไป

(4) สรุุปผลการใช้้จ่่ายงบประมาณของสถาบัันฯ ไตรมาสที่่�
2 ประจำำ�ปีี 63
หน่่วยนโยบายและแผน รายงานผลการเบิิกจ่่ายงบประมาณของ
สถาบัันฯ ในไตรมาสที่่� 2 ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563 ประกอบด้้วย
งบ 2 ส่่วนคืือ งบประมาณเงิินรายได้้เบิิกจ่่ายไป 34% และงบ
มหาวิิทยาลััยสนัับสนุุนฯ ที่่�แบ่่งการเบิิกจ่่ายออกเป็็นแต่่ละโครงการ
ดัังนี้้� Talent Mobility 21%, ส่่งเสริิม Entre 34%, จััดทำำ�ระบบส่่ง
เสริิมTech/Inno 32%, พััฒนาบุุคลากร 23%, ส่่วนโครงการ PreSeed Fund, พััฒนาเครืือข่่ายฯ, และจััดตั้้�งศููนย์์ฯ ยัังไม่่มีีการเบิิก
จ่่าย

(5) รายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านทรััพย์์สิินทางปััญญา
ไตรมาสที่่� 2 ประจำำ�ปีี 2563
งาน TC รายงานผลการดำำ�เนิินงาน การขอรัับความคุ้้�มครอง
ทรััพย์์สิินทางปััญญาและการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ ในเชิิงพาณิิชย์์ ใน
ไตรมาสที่่� 2 ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563 ดัังนี้้� การยื่่�นขอรัับความ
คุ้้�มครอง 98 เรื่่�อง, จดทะเบีียน 70 เรื่่�อง การดำำ�เนิินงานด้้านการ
พาณิิชย์์มีีการอนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิ์์�แล้้ว 8 เรื่่อ� ง, อยู่่�ระหว่่างการเจรจา
12 เรื่่�อง และเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย 9 เรื่่�อง
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(6) แจ้้งความคืืบหน้้ากำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการ
อำำ�นวยการสถาบัันฯ ครั้้�งที่่� 1/2563
งาน AD แจ้้งกำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการอำำ�นวยการสถาบัันฯ
ครั้้�งที่่� 1/2563 โดยในขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการประสานงานนััดหมาย
เวลาที่่เ� หมาะสมกัับคณะกรรมการฯ โดยเบื้้อ� งต้้นคาดว่่าจะสามารถ
จััดการประชุุมได้้ในวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2563 (เวลา 13.30 น.)
หรืือวัันที่่� 27 พฤษภาคม 2563 (เวลา 14.00 น.)

(7) เตรีียมสอบสััมภาษณ์์ คััดเลืือกบุุคลากรรอบใหม่่ ในวััน
ที่่� 7 พฤษภาคม 63
หน่่วยทรััพยากรบุุคคล แจ้้งผลจำำ�นวนผู้้�ที่่�ผ่่านการสอบข้้อเขีียนใน
การคััดเลืือกบุุคลากรรอบใหม่่ (รอบวัันที่่� 11 มีี.ค. 63) มีีผู้้�ที่่�ผ่่าน
การสอบข้้อเขีียนและเข้้ารอบสััมภาษณ์์ดัังนี้้� RA จำำ�นวน 5 คน , EE
จำำ�นวน 6 คน ส่่วน IT ไม่่มีีผู้้�ผ่่านการสอบข้้อเขีียน ทั้้�งนี้้�จะดำำ�เนิิน
การสอบสััมภาษณ์์ในวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2563 ตั้้�งแต่่เวลา 9.00น.
เป็็นต้้นไป

สถาบั น บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

