
องค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน

ปกีารศึกษา 2559
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ

ผู้จดัเก็บ
และรายงานข้อมูล

เบอร์โทรตดิตอ่

ข้อเสนอแนะเร่งดว่น - - - - - -

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถปุระสงค์ และ
แผนการด าเนินงาน

- - -

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพฒันา
และประกนัคุณภาพ

 ฝ่ายวางแผนพฒันา
และประกนัคุณภาพ

15854

1. ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ เพือ่ใช้
ตรวจสอบและดูแลนิสิตจบ
การศึกษาตามเวลามากขึ้น

1. เพิม่ความเขม้แขง็ของระบบอาจารยท์ี่
ปรึกษาและสร้างระบบเฝ้าระวังจากเครือขา่ย
ของนิสิตกบัอาจารย ์รวมถงึการให้ค าปรึกษา
2. ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ เรียก
ตรวจประเมินจ านวน minimum 
requirements ของนิสิตเป็นระยะ และ
ประสานงานกบัอาจารยค์ลินิกต่าง ๆ เพือ่ให้
ความชว่ยเหลือส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 6 ที่ขาด 
minimum requirements กอ่น

1. ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ท า
การประเมิน  minimum requirements 
ของนิสิตเป็นระยะ ในกรณีที่นิสิตบางคนมี
แนวโน้มเกบ็ minimum requirements ไม่
ครบ ฝ่ายวิชาการ ได้ประสานงานกบัอาจารย์
คลินิกต่าง ๆ เป็นผลให้การท างานของนิสิต
ส าเร็จลุล่วงลงได้

2. ควรก าหนดเป้าหมาย
วิธีด าเนินการและการประเมินผล
การจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะที่
เกี่ยวกบัการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ในสาขา
วิทยาการชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟ
เชยีล

1. ด าเนินการก าหนดเป้าหมายวิธีด าเนินการ
และการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน
เพือ่ให้สอดคล้องกบัศตวรรษที่ 21

อยู่ระหว่างด าเนินการ

3.  กจิกรรมการ
พฒันานิสิตนักศึกษา

1.ต้องมีการวางแผนนโยบายเพือ่
พฒันาส่งเสริมกจิกรรมให้สอดคล้อง
ให้มากขึ้น

เพิม่การวางแผนนโยบายเพือ่พฒันาส่งเสริม
กจิกรรมให้สอดคล้องให้มากขึ้น

อยู่ระหว่างด าเนินการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต
งานบริการการศึกษา 15170

4. การวิจยั

1. พฒันาระบบสนับสนุนการท าวิจยั
 เพือ่ให้มีการเร่ิมด าเนินการวิจยัเร็ว
ขึ้น และก าหนดแผนการท างานวิจยั
ที่ชดัเจน
2. เสริมก าลังโดยการพฒันาให้
อาจารยท์ี่ยงัมีประสบการณ์ในการ
วิจยัน้อยร่วมท างานวิจยัร่วมกบั
อาจารยผู้์เชี่ยวชาญทางการวิจยั

1. เชญิผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางการ
วิจยัมาให้ความรู้แนะแนวทางการท าวิจยั
2. จดัโครงการสัมมนาการท าวิจยัแบบชดุหรือ
การวิจยับูรณาการ สร้างความร่วมมือกบั
องค์กรภายนอกเพือ่พฒันางานวิจยัที่ขนาด
ใหญข่ึ้น และน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ

1. สืบเนื่องมาจากการก าหนดภาระงานด้าน
การวิจยัลงในเกณฑ์ภาระงานและตัวชี้วัด KPI
 ของบุคลากรสายวิชาการ จงึท าให้อาจารยม์ี
แนวทางในการด าเนินการทางงานวิจยัที่
ชดัเจนขึ้น
2. มีการเปิดหลักสูตรหลังปริญญาเพิม่ขึ้น จงึ
มีความต้องการทุนท าวิจยัเพิม่ขึ้น ท าให้ขอทุน
วิจยัเพิม่ขึ้น

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศ
สัมพนัธ์

ฝ่ายวิจยั
และวิเทศสัมพนัธ์

15140

5.การบริการวิชาการฯ

1. ควรมีแนวทางเพือ่ให้รับนิสิตได้
ตามเป้าหมาย เชน่ จดั
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร ก าหนด
จดุเด่นของหลักสูตร หรือการออก
ประชาสัมพนัธ์เชงิรุกให้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง
2. จดัท าเอกสารการบูรณาการการ
บริการวิชาการ กบัการเรียนการสอน
 ในทุกหลักสูตรของคณะฯ

1. เพิม่ชอ่งทางในการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร
มากขึ้น
2. มีการจดักจิกรรม Open House ในคณะฯ

1. มีจ านวนผู้สนใจ เขา้มาสมัครเพิม่มากขึ้น 
และได้นิสิตที่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายของคณะฯ

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต

งานบริการการศึกษา 15170

6. การท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรม

- - -
ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต
งานบริการการศึกษา 15170

7. การบริหารจดัการ

1. ควรมีการส่งเสริมและพฒันาให้
อาจารยแ์ต่ละท่านมีความสามารถ
แต่ละด้านและเป็นที่รู้จกั พร้อมทั้งมี
หลักฐานที่ชดัเจน

1. มีการจดัสัมมนาเชงิวิชาการให้กบัอาจารย ์
เพือ่พฒันาความรู้ความสามารถให้เพิม่มากขึ้น

อยู่ระหว่างด าเนินการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานบริหาร 15237

แผนพัฒนาคุณภาพของ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปกีารศึกษา 2560

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพฒันา

และประกนัคุณภาพ
ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

งานบริการการศึกษา
ฝ่ายวางแผนพฒันา
และประกนัคุณภาพ

151702. การเรียนการสอน

1



องค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
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8.การเงินและ
งบประมาณ

1. วางแผนงบประมาณและการ
จดัสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ให้สอดคล้องกบัการออกนอกระบบ
ของมหาวิทยาลัย
2. วางแผนการบริหารจดัการ
งบประมาณ โดยพจิารณารับ
โครงการพฒันาหลักสูตรระยะส้ัน 
และศึกษาต่อยอด ในแผนทันต
สุขภาพแห่งชาติส าหรับผู้สูงอาย ุมา
ด าเนินการเพือ่ให้มีแหล่ง
งบประมาณมากขึ้น

1. ประชมุเชงิปฏิบัติการเพือ่ปรับปรุงแผนกล
ยทุธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกบั
แผนพฒันาคณะฯ ที่สามารถปฏิบัติจริงได้

อยู่ระหว่างด าเนินการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานการเงินและบัญชี 15146

9.ระบบกลไกและ
การประกนัฯ

1. เพิม่การวิเคราะห์ถงึกลไกการ
รับเขา้และน ามาปรับปรุง

1. วางแผนการวิเคราะห์ถงึกลไกการรับเขา้
ให้มีประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น

อยู่ระหว่างด าเนินการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพฒันา

และประกนัคุณภาพ
 ฝ่ายวางแผนพฒันา
และประกนัคุณภาพ

15170
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