รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ 3/2555
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล (คณบดี)
ประธานที่ประชุม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
รองประธานที่ประชุม
(รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา)
3. รองศาสตราจารย์ ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)
5. อาจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)
6. รองศาสตราจารย์ ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
7. รองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ (หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา (ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ (หัวหน้าศูนย์บริการเภสัชกรรม)
10. นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์ (หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ)
11. นางสาวสมพร พวงประทุม (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
12. นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง (หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
13. นางสาวอุมาพร ปัญญา (หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)
14. นายสุวัฒน์ งามดี (หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา)
15. นางสาวพัชรรักษ์ ใจคําปิง (แทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ)
16. นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ (เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์)
กรรมการและเลขานุการ
17. นางพรพิมล จาปัญญะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อําไพ พฤติวรพงศ์กุล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)
เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมฯ และได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ (รองประธาน
คณะกรรมการ) ดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

–2วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะเภสัชศาสตร์
รองประธานฯ แจ้งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 ว่า คณะเภสัชศาสตร์ ได้
ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 9 องค์ประกอบ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้รวม
จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเท่ากับ 4.67 คะแนน คือ มีระดับการดําเนินงานของคณะในระดับดีมาก นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้มีข้อคิดเห็นที่ระบุถึงจุดแข็ง วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง จุดอ่อน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รองประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่แนบ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 โดยไม่มีข้อแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง –ไม่ม-ี
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจาก
คณะกรรมการและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
รองประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากคณะกรรมการและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัช
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ ที่แนบ
ที่ประชุมฯพิจารณา และมีมติเห็นชอบ โดยให้แนวทางการพัฒนาตามผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ ดังแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จะมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานเป็นระยะๆ โดยจะให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในส่วนท้ายของรายงานการ
ประเมินตนเองของหน่วยงาน

แผนพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผน
1. ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงท้าทายของยุทธศาสตร์ที่สําคัญ โดยเฉพาะการ
- ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 (2555-2559 คณะ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
2. เพิ่มจุดเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สมุนไพรภาคเหนือไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ - เพิ่มวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ที่เน้นด้านการพัฒนา
และนําไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ ในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจรและส่งเสริมการใช้อย่างยั่งยืน
สําคัญ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ยังมีน้อย
- ควรหากลยุทธ์กระตุ้นให้อาจารย์ทําวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนให้มากขึ้น
2. อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการกําลังเกษียณอายุจาก - ควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับอาจารย์ที่จะเกษียณอายุใน
คณะ แต่อาจารย์รุ่นใหม่ยังมีคุณวุฒิปริญญาเอกน้อย และไม่ขอตําแหน่งทาง
ระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การมีแผน
วิชาการ
เพื่อการสนับสนุนการวิจัย และการขอตําแหน่งของอาจารย์
- มีการประสานงานเพื่อการสื่อสารและวางแผนการพัฒนา
อาจารย์
3. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนน้อย
- ควรเพิ่มกลยุทธ์จูงใจให้นักศึกษามาสมัครเรียนโดยเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์
- ควรมีการแสวงหาทุนการศึกษา/ทุนวิจัยให้กับนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- งานนโยบายและแผนฯ
- งานนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

- งานบริการการศึกษาฯ
- ภาควิชาฯ
- งานบริหารทั่วไปฯ
- ภาควิชาฯ

- หน่วยบัณฑิตศึกษา
- ภาควิชาฯ

ข้อเสนอแนะ
4. ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ

-

ทดแทนการสอนในชั้นเรียน
5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การทําวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

-

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ
6. ควรระบุแผนการพัฒนาอาจารย์ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่ชัดเจน -

7. สร้างการรับรู้และตระหนักต่อผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(Asean Economic Community) ให้กับนักศึกษาและบัณฑิต
โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งจากรายวิชาและ/หรือกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะจีนและ ASEAN ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
8. ควรจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จําเป็นพื้นฐาน สําหรับการ
เรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาให้มีอย่างพอเพียง

-

แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)
ควรจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนการสอน
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ควรวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อปรับให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและเป็นความต้องการของตลาด
ควรมีการสร้างความร่วมมือและทําบันทึกข้อตกลง MOU กับ
สถานประกอบการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ควรวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการ
บริหารจัดการเรื่องภาระงานที่เหมาะสม
ควรวิเคราะห์ภาพรวมการเรียนการสอนโดยเน้นนักศึกษาเป็น
สําคัญ
ควรใช้ระบบ IT มาสนับสนุนการเรียนรู้
ควรส่งเสริมการดําเนินการโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
ควรจัดทําแผนที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้
คณาจารย์เข้ารับการอบรมการประเมินการเรียนการสอน
โดยประสานเชื่อมโยงกิจกรรมกับแผนการพัฒนาบุคคลากร
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการเรียนการสอนที่ทําให้
เกิดความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- งานบริการการศึกษาฯ
- ภาควิชาฯ

- หน่วยบัณฑิตศึกษา
- ภาควิชาฯ
- งานบริการการศึกษา
- ภาควิชาฯ
- งานบริการการศึกษาฯ
- หน่วยบัณฑิตศึกษา
- หน่วยกิจการนักศึกษา
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- ภาควิชาฯ

-

มีการแสวงหาอุปกรณ์เพื่อการวิจัยจากแหล่งอื่นๆ
นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน

- ภาควิชาฯ
- งานบริหารงานวิจัยฯ

ข้อเสนอแนะ
9. ควรจัดให้มีการบรรยายวิชาการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ โดยอาจารย์หรือ

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง ประเทศอย่างสม่ําเสมอ

แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)
- ควรมีการประสานงานเพื่อดําเนินโครงการฯ ระหว่างหน่วย
วิจัยและบัณฑิตฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- หน่วยบัณฑิตศึกษา
- ภาควิชาฯ
- งานบริหารงานวิจัยฯ

10. ควรให้คณาจารย์ upload เอกสารประกอบการสอนให้เร็วขึ้นก่อนเข้าชั้นเรียน

-

ได้มีการแจ้งเป็นประกาศคณะเพื่อขอความร่วมมือคณาจารย์
แล้ว ภายใต้นโยบายการประหยัดการใช้กระดาษ (ในทุกภาค
การศึกษา) ให้มีการ up load เอกสารล่วงหน้าก่อน 3 วัน

- ภาควิชาฯ

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
1. ควรมีการติดตามดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาเฉพาะราย เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้

-

- หน่วยกิจการนักศึกษา

2. ควรให้สิทธิ์การใช้ฐานข้อมูลทางวิชาการของคณะแก่ศิษย์เก่า

-

ควรมีการประสานงานระหว่างงานบริการการศึกษา และ
หน่วยกิจการนักศึกษา ดําเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการ
ติดตามดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาเฉพาะราย
ควรหาแนวทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า

- งานบริหารทั่วไป
- ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม (DIS)

3. ควรให้ข้อมูลแก่นักศึกษาอย่างชัดเจนในเรื่องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ควรมีการจัดทําองค์ความรู้จากงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชนตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

-

2. ควรมีการทําวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนใน
ระดับประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
3. ควรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อความพร้อมในการรองรับการต่อยอด
อนาคตของแต่ละกลุ่มวิจัย

-

-

-

ควรมีการสื่อสารกับนักศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนเข้าสู่
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี

- งานบริการการศึกษาฯ

ควรมีระบบการบริหารจัดการ การจัดทําองค์ความรู้จาก
งานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์ทั้งสอง
ภาควิชาสู่สาธารณชนตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ควรมีการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
งานวิจัย ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
ควรมีกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริม/พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ควรมีการสนับสนุนระบบ Mentor ของอาจารย์ภายในคณะ

- งานบริหารงานวิจัยฯ

- หน่วยกิจการนักศึกษา

- งานบริหารงานวิจัยฯ
- ภาควิชาฯ
- งานบริหารงานวิจัยฯ
- ภาควิชาฯ

ข้อเสนอแนะ
4. จัดทํายุทธศาสตร์การต่อยอดงานวิจัยไปสู่การบริการวิชาการที่สร้างมูลค่า
โดยเฉพาะเรื่องสมุนไพร

-

5. อาจารย์มีภาระงานสอนมากทําให้มีเวลาทําวิจัยน้อย โดยเฉพาะสาขาวิชา
บริบาลเภสัชกรรม
6. ผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือและตําราที่เขียนโดยคณาจารย์ของคณะ
มีจํานวนน้อยมาก

-

-

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
1. ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอน
2. ควรจัดทํามุมแสดงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากงานวิจัยของคณะให้มีความชัดเจน
และสร้างตราสินค้า เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

-

แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)
ควรมีระบบการบริหารจัดการ การจัดทําองค์ความรู้จาก
งานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์ทั้งสอง
ภาควิชาสู่สาธารณชนตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ควรมี ก ารวิ เ คราะห์ ภ าระงานสอบของอาจารย์ และมี ก าร
กําหนดสัดส่วนเรื่องการวิจัยใน TOR ที่ชัดเจนจากภาควิชาฯ
ควรสนับสนุนการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่
มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มการสนับสนุนและส่งเสริมการเขียนหนังสือและตําราของ
อาจารย์รุ่นใหม่ โดยเป็นการบูรณาการความรู้จากการวิจัย
และบริการวิชาการที่คณะทําได้ดี
ควรจัดให้มีระบบ Mentor สําหรับอาจารย์ใหม่
ควรมีกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ
กับงานวิจัยและการเรียนการสอน
ควรมีกลยุทธ์ที่ผลักดันให้เกิดการต่อยอดจากงานวิจัยสู่
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- งานบริหารงานวิจัยฯ
- ภาควิชาฯ
- ภาควิชาฯ
- งานบริหารงานวิจัยฯ
- ภาควิชาฯ
- งานบริหารทั่วไป

- หน่วยบริการวิชาการ
- ภาควิชาฯ
- ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
- งานบริหารงานวิจัยฯ
- ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน

องค์ประกอบที่ 6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. พิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจมาก ควรพัฒนาเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้สะดวก

-

ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ให้
บุคคลภายนอก

- ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

แนวทางการพัฒนา
(จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)

ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ให้มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม
โดยอาจกําหนดเป็นเงื่อนไข TOR ประจําปีของบุคลากร
2. ควรปรับปรุงระบบกลไกการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบที่ 8 การบริหารและการจัดการ
1. ให้มียุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยของคณะ เพื่อนําไปสู่
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
3. ควรมีการเตรียมการเงินและงบประมาณ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายบุคลากรที่
เพิ่มขึ้น
4. ควรมีที่ปรึกษาด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อจัดทําแผนธุรกิจการ
สร้างความมั่นคงด้านการเงินของคณะ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. ควรมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เอกสารอ้างอิงในองค์ประกอบที่ 2 และ 4 บางรายการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน

-

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ควรกําหนดให้เป็นเงื่อนไขสําหรับคณาจารย์และบุคลากรที่จะ - งานบริหารทั่วไป
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและกําหนดใน TOR สําหรับผู้ท่ี
- ภาควิชาฯ
ต้องการพัฒนาฯ
ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- งานบริหารทั่วไป
ควรมีกลยุทธ์ที่ผลักดันให้เกิดการต่อยอดจากงานวิจัยสู่
- งานบริหารงานวิจัยฯ
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
ควรมีการวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ของการหารายได้ - งานนโยบายและแผนฯ
และมีแผนแม่บทสําหรับการหารายได้เพื่อรองรับ
ควรมีที่ปรึกษาด้านการเงินแต่ละงานจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก - งานนโยบายและแผนฯ

- ควรการปรับกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี

- หน่วยประกันคุณภาพฯ

- มีการสร้างความเข้าใจเรื่องการเก็บข้อมูลที่ตรงกันระหว่าง

- หน่วยประกันคุณภาพฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

