จดหมายข่่าว ( iNT News )

จากการประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
สถาบัันบริิหารจััดการเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ครั้้�งที่่� 14/2563 วัันพุุธที่่� 29 กรกฎาคม 2563
(1) งาน EE รายงานผลการจััดกิิจกรรม Startup Thailand
League ตามที่่�งาน EE ได้้มีีการจััดกิิจกรรม Startup Thailand
League โดยมีีนัักศึึกษาสนใจเข้้าร่่วมจำำ�นวน 37 คน ซึ่่�งในขณะนี้้�ได้้จััด
กิิจกรรม Bootcamp, Mentoring Session และนำำ�ทีีม startup ของ
นัักศึึกษาไป pitch ในเวทีีระดัับประเทศเป็็นเรีียบร้้อยแล้้ว โดยมีีทีีมที่่�ได้้
รัับการคััดเลืือก พร้้อมได้้รัับเงิินสนัับสนุุน จำำ�นวน 5 ทีีม (ทีีมละ 25,000
บาท) ได้้แก่่ ทีีม Penguintory, ทีีม TEAnity, ทีีม Selfin, ทีีม One
Night Miracle และทีีม SPIONs

(2) งาน AD แจ้้งแผนการดำำ�เนิินงานปิิดปีีงบประมาณ 2563
ของมหาวิิทยาลััย งาน AD แจ้้งต่่อที่่�ประชุุม เรื่่�องมหาวิิทยาลััยแจ้้ง
แผนปิิดปีงี บประมาณ 2563 มายัังสถาบัันฯ โดยขอให้้ทุกุ งานดำำ�เนิินการ
ดัังนี้้� 1) งานใดมีีแผการจััดกิิจกรรมที่่�จะดำำ�เนิินการในปีีงบประมาณ 63
นี้้� ขอให้้ดำำ�เนิินการขออนุุมััติิหลัักการจััดกิิจกรรมภายในวัันที่่� 21 ส.ค.
63 เพื่่�อนำำ�เข้้าที่่�ประชุุมกรรมการบริิหารในวัันที่่� 24 ส.ค. 63 เพื่่�อดำำ�เนิิน
การจองและกัันงบประมาณต่่อไป 2) ในส่่วนของกิิจกรรมใดที่่�เคยได้้
ดำำ�เนิินการขออนุุมััติิงบประมาณไว้้แล้้ว ขอให้้ดำำ�เนิินการเบิิกจ่่ายค่่าใช้้
จ่่ายตามแผนกิิจกรรมให้้เรีียบร้้อยภายในวัันที่่� 21 ส.ค. 63

(3) งาน AD นำำ�เสนอ Flow การจััดสรรเงิินงานบริิการวิิชาการ
งาน AD นำำ�เสนอ Flow การจััดสรรเงิินบริิการวิิชาการ ให้้กรรมการ
บริิหารพิิจารณา โดยมีีขั้้�นตอนสำำ�คััญต่่างๆเช่่น การส่่งรายละเอีียดเงิิน
งวด การตรวจสอบเอกสาร การขออนุุมััติิจััดสรร การดำำ�เนิินการโดย
กองคลัังมหาวิิทยาลััย ตลอดจนการส่่งใบเสร็็จรัับเงิิน แจ้้งการโอนเงิิน
และการบัันทึึกข้้อมููล โดยใน Flow นี้้� ที่่�ประชุุมมีีความเห็็นให้้ปรัับรููปแบบ
flow เรื่่�องการอนุุมััติิจััดสรร และให้้จััดเวลาการรัับเช็็ค

(4) งาน AD นำำ�เสนอการจััดทำำ�แบบฟอร์์ม/ขั้้�นตอนเบิิกค่่าใช้้
จ่่ายในการจััดประชุุมและค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินการด้้าน IP งาน AD
นำำ�เสนอแบบฟอร์์มและขั้้�นตอนเบิิกค่่าใช้้จ่่ายในการจััดประชุุม โดยเริ่่�ม
ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการขออนุุมััติิ การอนุุมััติิ และขั้้�นตอนการอนุุมััติิเบิิกจ่่าย
โดยที่่�ประชุุมมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิมให้้มีีการปรัับให้้ครอบคลุุมในเรื่่�องการ
เบิิกจ่่ายในการจััดประชุุม อบรม สััมมนาที่่�เป็็นภายใต้้กิิจกรรม/โครงการ
ด้้วย เพื่่�อให้้ใช้้เป็็นรููปแบบเดีียวกัันต่่อไป และในส่่วนของแบบฟอร์์มการ
เบิิกจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการด้้านทรััพย์์สิินทางปััญญาด้้วย โดย

NEWS
เป็็นแบบฟอร์์มที่่ใ� ช้้ในการเบิิกจ่่ายค่่าธรรมเนีียมในการยื่่น� จด ต่่ออายุุ ขอ
แก้้ไข ขอให้้ตรวจสอบการประดิิษฐ์์ คำำ�ขอตรวจค้้นคำำ�ขอรัับสิิทธิิบััตร
อนุุสิิทธิิบััตร และคััดสำำ�เนา ตลอดจนค่่าพิิมพ์์/ถ่่ายเอกสาร เป็็นต้้น ซึ่่�ง
ที่่�ประชุุมมีีความเห็็นว่่าให้้ส่่งให้้งาน TC ดำำ�เนิินการปรัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิมให้้
ครอบคลุุมการเบิิกค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัันต่่อไป

(5) งาน RA เตรีียมจััดกิิจกรรมสััมมนาผู้้�ประกอบการภาค
อุุตสาหกรรม ครั้้�งที่่� 2 เนื่่�องจากการจััดกิิจกรรมสััมมนาผู้้�ประกอบ
การภาคอุุตสาหกรรมครั้้ง� ที่่� 1 หััวข้้อ “Trend and Technology อาหาร
ผู้้�สููงอายุุ” ไปเมื่่�อวัันที่่� 24 มิิ.ย. 2563 ได้้รัับผลตอบรัับเป็็นอย่่างดีีจาก
ผู้้�ประกอบการ งาน RA จึึงขออนุุมััติิจััดสััมมนาผู้้�ประกอบการภาค
อุุตสาหกรรมครั้้�งที่่� 2 ในหััวข้้อ “เทคนิิคการดััดแปรเนื้้�อสััมผััสอาหาร
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ” ในวัันพุุธที่่� 26 ส.ค. 63 ผ่่านระบบ Online โปรแกรม
ZOOM

(6) งาน EE เตรีียมจััดกิิจกรรม MUxTrue Co-Creation
workshop ที่่ป� ระชุุมอนุุมัติั เิ ห็็นชอบให้้งาน EE จััดกิจิ กรรม MUxTrue
Co-Creation workshop จากความร่่วมมืือของ iNT กองบริิหารงาน
วิิจัยั และบริิษัททรู
ั คู อร์์ปอเรชั่่น� จำำ�กัดั (มหาชน) โดยมุ่่�งให้้ผู้้�เข้้าร่่วมได้้รับั
ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับแนวทางการพััฒนาการบริิหารโครงการวิิจัยั
เพื่่�อพััฒนานวััตกรรมจากแหล่่งทุุนภาคเอกชน และสามารถบริิหาร
จััดการโครงการวิิจััยให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของแหล่่งทุุน โดยมีี
กำำ�หนดการจััดกิิจกรรมในวัันพุุธที่่� 5 ส.ค. 63 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ True LAB @ Mahidol อาคาร ศููนย์์การเรีียนรู้้� ซึ่่�งในส่่วนของ iNT
จะมีีผู้้�บริิหาร ทีีม RA และทีีม TC เชิิงรุุกเข้้าร่่วมกิิจกรรมด้้วย

(7) เตรีี ย มขยายการรองรัั บ จำำ� นวนผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ผ่่ า น
โปรแกรม ZOOM ให้้มากขึ้้�น ตามที่่� iNT เคยจััดซื้้�อสิิทธิิการเข้้าใช้้
โปรแกรม ZOOM Meeting โดยสิิทธินั้้ิ น� สามารถรองรัับผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
ได้้จำำ�นวน 100 ราย เนื่่�องจากในปััจจุุบััน การจััดกิิจกรรมประชุุม อบรม
สััมมนาที่่ผ่� า่ นมาของ iNT มีีผู้้�ลงทะเบีียนขอเข้้าร่่วมเกิินจำำ�นวน 100 ราย
กรรมการบริิหารจึึงเห็็นควรให้้มีีการขยายการรองรัับจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วม
ประชุุมเพิ่่�มเติิมเพื่่�อรองรัับกิิจกรรมของในครั้้�งต่่อไป

