แผนพัฒนาคุณภาพของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ปีการศึกษา 2559
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน
องค์ประกอบ

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินงาน

-

1. ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ เพือ่ ใช้
ตรวจสอบและดูแลนิสติ จบ
การศึกษาตามเวลามากขึ้น

2. การเรียนการสอน

ผลการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
รองคณบดีฝา่ ยวางแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ

ฝ่ายวางแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ

15854

1. เพิม่ ความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและสร้างระบบเฝ้าระวังจากเครือข่าย
ของนิสติ กับอาจารย์ รวมถึงการให้คาปรึกษา
2. ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ เรียก
ตรวจประเมินจานวน minimum
requirements ของนิสติ เป็นระยะ และ
ประสานงานกับอาจารย์คลินิกต่าง ๆ เพือ่ ให้
ความช่วยเหลือสาหรับนิสติ ชั้นปีที่ 6 ที่ขาด
minimum requirements ก่อน

1. ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ทา
การประเมิน minimum requirements
ของนิสติ เป็นระยะ ในกรณีที่นิสติ บางคนมี
แนวโน้มเก็บ minimum requirements ไม่
ครบ ฝ่ายวิชาการ ได้ประสานงานกับอาจารย์
คลินิกต่าง ๆ เป็นผลให้การทางานของนิสติ
สาเร็จลุลว่ งลงได้

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
รองคณบดีฝา่ ยวางแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ
ผู้ชว่ ยคณบดีฝา่ ยพัฒนา
ศักยภาพนิสติ

งานบริการการศึกษา
ฝ่ายวางแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ

15170

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผู้ชว่ ยคณบดีฝา่ ยพัฒนา
ศักยภาพนิสติ

งานบริการการศึกษา

15170

1. สืบเนื่องมาจากการกาหนดภาระงานด้าน
การวิจยั ลงในเกณฑ์ภาระงานและตัวชี้วัด KPI
ของบุคลากรสายวิชาการ จึงทาให้อาจารย์มี
แนวทางในการดาเนินการทางงานวิจยั ที่
ชัดเจนขึ้น
2. มีการเปิดหลักสูตรหลังปริญญาเพิม่ ขึ้น จึง
มีความต้องการทุนทาวิจยั เพิม่ ขึ้น ทาให้ขอทุน
วิจยั เพิม่ ขึ้น

รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศ
สัมพันธ์

ฝ่ายวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์

15140

ผู้ชว่ ยคณบดีฝา่ ยพัฒนา
ศักยภาพนิสติ

งานบริการการศึกษา

15170

-

ผู้ชว่ ยคณบดีฝา่ ยพัฒนา
ศักยภาพนิสติ

งานบริการการศึกษา

15170

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

งานบริหาร

15237

2. ควรกาหนดเป้าหมาย
วิธีดาเนินการและการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนที่สง่ เสริม
การสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
1. ดาเนินการกาหนดเป้าหมายวิธีดาเนินการ
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะที่
และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
สังเคราะห์ขอ้ มูลความรู้ในสาขา
วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล

4. การวิจยั

1. เชิญผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางการ
วิจยั มาให้ความรู้แนะแนวทางการทาวิจยั
2. จัดโครงการสัมมนาการทาวิจยั แบบชุดหรือ
การวิจยั บูรณาการ สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกเพือ่ พัฒนางานวิจยั ที่ขนาด
ใหญ่ขึ้น และนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ

1. ควรมีแนวทางเพือ่ ให้รับนิสติ ได้
ตามเป้าหมาย เช่น จัด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กาหนด
จุดเด่นของหลักสูตร หรือการออก 1. เพิม่ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
1. มีจานวนผู้สนใจ เข้ามาสมัครเพิม่ มากขึ้น
5.การบริการวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ถงึ
มากขึ้น
และได้นิสติ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคณะฯ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง
2. มีการจัดกิจกรรม Open House ในคณะฯ
2. จัดทาเอกสารการบูรณาการการ
บริการวิชาการ กับการเรียนการสอน
ในทุกหลักสูตรของคณะฯ
6. การทานุบารุง
ศิลปและวัฒนธรรม

-

เบอร์โทรติดต่อ
-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.ต้องมีการวางแผนนโยบายเพือ่
3. กิจกรรมการ
เพิม่ การวางแผนนโยบายเพือ่ พัฒนาส่งเสริม
พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมให้สอดคล้อง
พัฒนานิสติ นักศึกษา
กิจกรรมให้สอดคล้องให้มากขึ้น
ให้มากขึ้น
1. พัฒนาระบบสนับสนุนการทาวิจยั
เพือ่ ให้มีการเริ่มดาเนินการวิจยั เร็ว
ขึ้น และกาหนดแผนการทางานวิจยั
ที่ชดั เจน
2. เสริมกาลังโดยการพัฒนาให้
อาจารย์ที่ยงั มีประสบการณ์ในการ
วิจยั น้อยร่วมทางานวิจยั ร่วมกับ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการวิจยั

ผู้จดั เก็บ
และรายงานข้อมูล
-

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

-

1. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้
อาจารย์แต่ละท่านมีความสามารถ 1. มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการให้กบั อาจารย์
7. การบริหารจัดการ
แต่ละด้านและเป็นที่รู้จกั พร้อมทั้งมี เพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถให้เพิม่ มากขึ้น
หลักฐานที่ชดั เจน

1

องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
ปีการศึกษา 2559

8.การเงินและ
งบประมาณ

1. วางแผนงบประมาณและการ
จัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ให้สอดคล้องกับการออกนอกระบบ
ของมหาวิทยาลัย
2. วางแผนการบริหารจัดการ
1. ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ ปรับปรุงแผนกล
งบประมาณ โดยพิจารณารับ
ยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น แผนพัฒนาคณะฯ ที่สามารถปฏิบัตจิ ริงได้
และศึกษาต่อยอด ในแผนทันต
สุขภาพแห่งชาติสาหรับผู้สงู อายุ มา
ดาเนินการเพือ่ ให้มีแหล่ง
งบประมาณมากขึ้น

9.ระบบกลไกและ 1. เพิม่ การวิเคราะห์ถงึ กลไกการ
การประกันฯ
รับเข้าและนามาปรับปรุง

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

1. วางแผนการวิเคราะห์ถงึ กลไกการรับเข้า
ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น

2

ผลการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ผู้จดั เก็บ
และรายงานข้อมูล

เบอร์โทรติดต่อ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

งานการเงินและบัญชี

15146

อยู่ระหว่างดาเนินการ

รองคณบดีฝา่ ยวางแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ

ฝ่ายวางแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ

15170

