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จากการประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
สถาบัันบริิหารจััดการเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ครั้้�งที่่� 13/2563 วัันจัันทร์์ที่่� 13 กรกฎาคม 2563
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(1) งาน RA , TC , EE , AD สรุุปรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ไตรมาส 3 ประจำำ�ปีี 2563

(2) RA รายงานผลการจััดสััมมนาออนไลน์์ “Trend and
Technology อาหารผู้้�สููงอายุุ”

งาน RA รายงานผลโครงการที่่เ� ข้้ามารัับบริิการมีีจำำ�นวนทั้้ง� สิ้้น� 263
โครงการ โดยมอบอำำ�นาจลงนามในสััญญาจำำ�นวน 183 และขึ้้�น
ทะเบีียนโครงการแล้้วจำำ�นวน 103 โครงการ ทั้้�งนี้้�ยัังคงมีีโครงการ
คงค้้าง (Ongoing) นัับตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 62 รวมทั้้�ง 265
โครงการ โดยที่่�ประชุุมให้้มีีการติิดตามโครงการคงค้้างให้้เสร็็จสิ้้�น
ต่่อไป งาน TC รายงานผลการยื่่�นขอรัับความคุ้้�มครอง/แจ้้งข้้อมููล
ด้้านสิิทธิิบััตร 27 รายการ อนุุสิิทธิิบััตร 40 รายการ ลิิขสิิทธิ์์� 220
รายการ และเครื่่�องหมายการค้้า 6 รายการ โดยมีีการจดทะเบีียน
และได้้รัับการจดแจ้้งเรีียบร้้อยแล้้ว ดัังนี้้� ด้้านสิิทธิิบััตร 5 รายการ
อนุุสิิทธิิบััตร 10 รายการ ลิิขสิิทธิ์์� 80 รายการและเครื่่อ� งหมายการค้้า
2 รายการ งาน EE รายงานผลงานและความคืืบหน้้าการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมดัังนี้้� กิิจกรรมส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการ 8 กิิจกรรม ซึ่่�งมีี
นัักศึึกษา อาจารย์์ และบุุคลากรเข้้าร่่วมโครงการรวมจำำ�นวน 409
คน โครงการ Talent Mobility ได้้มีีการติิดตามความก้้าวหน้้าของ
โครงการจำำ�นวน 11 ครั้้�ง โครงการ Research Gap Fund
ปีีงบประมาณ 2563 ได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณจากสำำ�นัักงาน
พััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ จำำ�นวน 3 โครงการ
พื้้� น ที่่� Makerspace มีีการขอรัั บ บริิ ก ารใช้้ เ ครื่่� อ งมืือที่่� ค ณะ
วิิทยาศาสตร์์ , วิิทยาลััยนานาชาติิ และ Innogineer Maker Studdio รวม 208 ครั้้�ง โครงการ Pre seed Fund ได้้รัับการสนัับสนุุน
จำำ�นวน 8 โครงการ งาน AD รายงานผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ
ดัังนี้้� 1) งบประมาณเงิินรายได้้สถาบัันฯ เบิิกจ่่ายไปคิิดเป็็นร้้อยละ
46 ของงบประมาณที่่�ได้้รัับการจััดสรร 2) งบประมาณเงิินรายได้้
มหาวิิทยาลััยสนัับสนุุน จำำ�นวน 7 โครงการ โดยมีีสััดส่่วนต่่องบ
ประมาณที่่�ได้้รัับการจััดสรรหลัังมีีการปรัับลดส่่งคืืนมหาวิิทยาลััย
แล้้วในแต่่ละโครงการดัังนี้้� โครงการ Talent Mobility คงเหลืือ 28%
โครงการส่่งเสริิมและพััฒนานัักศึึกษาเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็นผู้้�ประกอบ
การยุุคใหม่่ คงเหลืือ 35% โครงการจััดทำำ�ระบบส่่งเสริิมใช้้ประโยชน์์
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมฯ คงเหลืือ 46% โครงการพััฒนาเครืือ
ข่่ายฯ คงเหลืือ 50% โครงการจััดตั้้�งศููนย์์บริิการวิิจััยและวิิชาการ
คงเหลืือ 60% โครงการพััฒนาทัักษะและเสริิมสร้้างความสุุขแก่่
บุุคลากร คงเหลืือ 27% ส่่วนโครงการ Pre-Seed Fund ยัังไม่่มีี
การเบิิกจ่่าย

งาน RA รายงานผลการจััดสััมมนา “Trend and Technology
อาหารผู้้�สููงอายุุ” ผ่่านโปรแกรม Zoom เมื่่�อวัันพุุธที่่� 24 มิิถุุนายน
2563 ที่่ผ่� า่ นมา มีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมการสััมมนา 131 คน แบ่่งเป็็นผ่่าน
ระบบ ZOOM จำำ�นวน 47 คน และผ่่าน Facebook live 84 คน มีี
ผลการประเมิินความพึึงพอใจอยู่่�ที่่�ระดัับ 4 – 4.5 คะแนน (จาก 5
คะแนน) โดยในการจัั ด กิิจกรรมในครั้้� ง นี้้� นอกจากจะเป็็ น การ
ประชาสััมพัันธ์์ iNT และเปิิดตััว Mahidol Industry Connection
Center (MICC) แล้้ว ผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนายัังได้้รัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
แนวทางในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ สามารถนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ประกอบ
การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลผู้้�ประกอบการ รวมถึึงจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิิน
งานวิิจััยเชิิงรุุก นำำ�ความรู้้�ของอาจารย์์ นัักวิิจััยไปช่่วยเหลืือผู้้�
ประกอบการภายนอกต่่อไป

(3) ความคืืบหน้้าการวางระบบปฏิิบัติั งิ านเพื่่�อเตรีียมพร้้อมใน
การเป็็นส่่วนงานที่่�บริิหารจััดการเงิินรายได้้เอง

ตามที่่�สถาบัันฯ ได้้มีีนโยบายบริิหารจััดการเงิินรายได้้เองตาม
ประกาศมหาวิิทยาลััยมหิิดล งาน AD รายงานความคืืบหน้้าในการ
ดำำ�เนิินการวางระบบปฏิิบััติิงานด้้านต่่างๆ ดัังนี้้� ด้้านงบประมาณ แบ่่ง
เป็็นการบริิหารจััดการงบประมาณของสถาบัันฯ และงบประมาณ
ด้้านบริิการวิิชาการ ด้้านพััสดุุ การจััดซื้้อ� จััดหา บริิหารวััสดุคุ งคลััง
และสิินทรััพย์์ ด้้านการเงิิน ทั้้�งในการบริิหารจััดการรายได้้และราย
จ่่าย ด้้านการบััญชีี การบัันทึึกบััญชีีตามหลัักเกณฑ์์คงค้้างและบััญชีี
แยกประเภท ด้้านการบริิหารงานบุุคคล โครงสร้้างองค์์กรและ
ตำำ�แหน่่ง ทะเบีียนประวััติิบุคุ ลากร และเงิินเดืือน รวมถึึงแนวทางการ
ขอดำำ�เนิินการบริิหารจััดการรัับและเบิิกจ่่ายเงิิน การให้้บริิการรัับทำำ�
วิิจััย เป็็นต้้น โดยกรรมการบริิหารให้้ความเห็็นเพิ่่�มเติิมในเรื่่�องการ
พััฒนาระบบ Tracking ของ RA ให้้ครอบคลุุมการเบิิกจ่่ายเงิินตาม
งวดเงิิ น จากนั้้� น ให้้ ดำำ� เนิินการปรึึกษาหารืือร่่ ว มกัั บ กองคลัั ง
มหาวิิทยาลััยต่่อไป
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(4) ความคืืบหน้้าการสอบคััดเลืือกพนัักงานสถาบัันฯ 2 อััตรา
หน่่วย HR รายงานความคืืบหน้้าการจััดสอบคััดเลืือกพนัักงาน
สถาบัันฯจำำ�นวน 2 อััตรา ซึ่่�งได้้จััดสอบข้้อเขีียนไปเมื่่�อวัันที่่� 7 ก.ค.
63 ได้้แก่่ ตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสิินทรััพย์์ทางความรู้้� เทคโนโลยีี
และนวััตกรรม (งาน TC) จำำ�นวน 1 อััตรา โดยมีีผู้้�ผ่่านการสอบข้้อ
เขีียนจำำ�นวน 5 ราย และตำำ�แหน่่งนัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์ จำำ�นวน
1 อััตรา มีีผู้้�ผ่่านการสอบข้้อเขีียน จำำ�นวน 2 ราย ซึ่่�งที่่�ประชุุมได้้มีี
มติิตั้้�งรองผู้้�อำำ�นวยการ (ดร.วนรัักษ์์), หััวหน้้างาน(TC/AD) เป็็น
คณะกรรมการสอบสััมภาษณ์์ ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการคััดเลืือกไปเมื่่�อวัันที่่�
21 ก.ค. 63 ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งขณะนี้้�อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาผลการ
สอบสััมภาษณ์์

(5) หน่่วย HR แจ้้งรายชื่่�อบุุคลากรสถาบัันฯ เข้้าร่่วมอบรม
โครงการพััฒนานัักบริิหารระดัับต้้น (MU-SUP#25)

หน่่วย HR แจ้้งต่่อกรรมการบริิหาร ส่่งนายพิิเชษฐ์์ ธนพงศ์์จงรวย
เจ้้าหน้้าที่่ทรั
� พย์
ั สิิ์ นทางปััญญา เข้้าร่่วมอบรมในโครงการ MU-SUP
รุ่่�น 25 ซึ่่�งจััดระหว่่างวัันที่่� 13 ก.ค. – 17 ส.ค. 63 รวมระยะเวลา
การอบรม 75 ชั่่�วโมง

(6) พิิจารณาการส่่งบุุคลากร เข้้าร่่วมอบรมการบริิหารสู่่�ความ
เป็็นเลิิศตามแนวทางรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ 2563

(7) หารืือแนวทางการควบคุุมการใช้้ทรััพยากรในสถาบัันฯ

ผู้้�อำำ�นวยการหารืือที่่ป� ระชุุมในเรื่่อ� งการกำำ�หนดแนวทาง นโยบายการ
ติิดตามและควบคุุมการใช้้ทรััพยากรในสถาบัันฯ ดัังนี้้� 1) ให้้แต่่ละ
งานกำำ�หนดเป้้าหมายลดการใช้้ทรััพยากร เช่่น เริ่่�มต้้นตั้้�งเป้้าลด
ปริิมาณการใช้้กระดาษโดยเปรีียบเทีียบระหว่่างเดืือน เป็็นต้้น 2)
มอบหมายให้้หน่่วยพััสดุุติิดตามการใช้้ทรััพยากร โดยอาจสรุุปใน
รอบ 3 เดืือน 3) การใช้้ทรัพั ยากรประเภทไม่่สิ้น้� เปลืือง เช่่น อุุปกรณ์์
สำำ�นักั งาน ควรมีีไว้้เป็็นส่่วนกลางเป็็นจุุด เพื่่�อรัับผิิดชอบร่่วมกัันและ
ลดการสั่่�งซื้้�อ เป็็นต้้น

(8) TC เตรีียมจััดงานสััมมนาออนไลน์์ “สิิทธิิบััตรปััญญา
ประดิิษฐ์์ (AI PATENT)” และ “มาตรฐาน อย. เพื่่อ� ส่่งเสริิมงาน
วิิจััยเครื่่�องมืือแพทย์์” กรรมการบริิหารเห็็นชอบ อนุุมััติิจััดงาน
อบรมสััมมนาออนไลน์์ของงาน TC จำำ�นวน 2 ครั้้ง� คืือ 1) การอบรม
ให้้ความรู้้� “สิิทธิิบััตรปััญญาประดิิษฐ์์ (AI PATENT)” ในวัันศุุกร์์ที่่�
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่่านโปรแกรม ZOOM
2) การอบรมให้้ความรู้้� “มาตรฐาน อย. เพื่่�อส่่งเสริิมงานวิิจัยั เครื่่อ� ง
มืือแพทย์์” ในวัันพฤหััสบดีีที่่� 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 –
16.30 น. ผ่่านโปรแกรม ZOOM

หน่่วย HR เสนอกรรมการฯพิิจารณาส่่งบุุคลากรเข้้าร่่วมอบรมการ
บริิหารสู่่�ความเป็็นเลิิศตามแนวทางรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ 2563
(TQA) จััดโดย สำำ�นัักงานรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ สถาบัันเพิ่่�ม
ผลผลิิตแห่่งชาติิ ระหว่่างเดืือน ส.ค. – ก.ย. 63 โดยกรรมการบริิหาร
มีีความเห็็นว่่าควรให้้บุุคลากรสถาบัันฯได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้�/ฝึึกอบรม
ไปพร้้อมๆกัันทั้้�งหมด จึึงให้้หน่่วย HR ประสานเชิิญวิิทยากรด้้าน
การจััดทำำ� TQA มาให้้ความรู้้�แก่่บุุคลากรสถาบัันฯต่่อไป

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

