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ตารางที ่1 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

1. Expected Learning Outcomes    4 
1.1 The expected learning outcomes 

have been clearly formulated and aligned 
with the vision and mission of the university 
[1,2] 

- การออกแบบหลกัสูตรตามขอ้ก าหนด

ACM/IEEE  

- PLOs สะทอ้นวสิัยทศัน์และพนัธกิจของ

มหาวทิยาลยั คณะ ภาควชิา และบณัฑิตพึง

ประสงคข์องคณะ 

- 4 

1.2 The expected learning outcomes 
cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes [3] 

- PLOs ของหลกัสูตรครอบคลุมทั้ง specific 

และ generic outcome 

 

 

- 4 

1.3 The expected learning outcomes 
clearly reflect the requirements of the 
stakeholders [4] 

- ปรับปรุง PLOs ในปี  61 โดยมีการน าเสียง

สะทอ้นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาก าหนด 

PLOs 

 

 

-  สร้าง PLOs จากเสียงสะทอ้นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก

กลุ่มอยา่งเป็นระบบ 

4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

2. Programme Specification    4 
2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-
date [1,2] 

- รายละเอียดของหลกัสูตรมีความชดัเจนและ

ปรับปรุงตามรอบท่ีสกอ.ก าหนด  

 

 4 

2.2 The information in the course 
specification is comprehensive and up-to-
date [1,2] 

- รายละเอียดของวชิาจากมคอ.3 และ course 

syllabus ในเร่ืองแผนการสอน การวดัผล มี

ความชดัเจน และมีการปรับปรุงทุกปี

การศึกษา 

 

 

 

4 

2.3 The programme and course 
specifications are communicated and made 
available to the stakeholders [1,2] 

-  การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลหลกัสูตรผา่นทาง

หลายช่องทางเพื่อให้เขา้ถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ในแต่ละกลุ่ม เช่น มคอ.2  เวบ็ไซต ์แผน่พบั 

facebook เป็นตน้ 

 

 
 
 

-  กระบวนการตรวจสอบการรับรู้ขอ้มูลหลกัสูตรของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม 
 

4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

3. Programme Structure and Content    3 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

- -  จาก SAR ยงัไม่พบการน า ELOs เพื่อสร้างรายวชิาใน

หลกัสูตรอยา่งชดัเจน 

- การเช่ือมโยง ELO ของหลกัสูตรในปัจจุบนักบัผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ดา้นของ
สกอ.จะช่วยใหเ้กิดการเช่ือมโยงในการด าเนินการระหวา่ง 
ELO ในปัจจุบนักบัรายวชิาในหลกัสูตรท่ีด าเนินการอยู ่

2 

3.2 The contribution made by each 
course to achieve the expected learning 
outcomes is clear [2] 

- แสดงการกระจาย PLOs ลงสู่ทุกรายวชิาใน

หลกัสูตร 

 

-  แสดงการน า ELOs ของแต่ละรายวชิามาออกแบบ 

CLOs ของรายวชิาเพื่อบรรลุ ELOs ของหลกัสูตรโดยใช้

แนวทาง backward design 

3 

3.3 The curriculum is logically 
structured, sequenced, integrated and up-to-
date [3,4,5,6] 

- การออกแบบหลกัสูตรตามขอ้ก าหนดของ

มคอ.1 และ ACM/IEEE  

- การก าหนดวชิา research methodology และ

สัมมนาส าหรับนกัศึกษาทุกแผน 

- แขนงวชิา 5 ดา้นเพื่อใหน้กัศึกษามีโอกาส
เลือกในดา้นท่ีมีความสนใจ 
- การจดัล าดบัรายวชิาตามล าดบัขั้นการเรียนรู้ 

- 4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

4. Teaching and Learning Approach    3 
4.1 The educational philosophy is well 

articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 

- มีการเผยแพร่ปรัชญาของหลกัสูตรในหลาย

ช่องทาง เช่น website การปฐมนิเทศนกัศึกษา 

 

-  การทบทวนความเขา้ใจท่ีตรงกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ท่ีมีต่อปรัชญาการศึกษาของมหาวทิยาลยั ในการเรียนรู้

แบบ Progressivism เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการจดัการเรียน

การสอนในทิศทางเดียวกนัทุกวชิา 

3 

4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes [2,3,4,5] 

- ระบุวธีิการจดัการเรียนการสอนและวธีิการ
วดัผลประเมินผลไวใ้น มคอ.3  

- ทบทวนและวเิคราะห์ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการ

สอน การวดัผลเพื่อบรรลุตาม PLOs 

 

3 

4.3 Teaching and learning activities 
enhance life-long learning [6] 

- การจดัรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active 

learning สนบัสนุนใหเ้กิด Life-long learning 

จากการท าวจิยั 

 

 4 

5. Student Assessment     4 
5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes [1,2] 

- มีการก าหนดเกณฑแ์ละทดสอบวดัระดบั

ความรู้ก่อนรับเขา้ศึกษาเพื่อกลัน่กรองการรับ

นกัศึกษา  

-  4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

- ระบุวธีิการวดัผลประเมินผลไวใ้น มคอ.3 

-  ความเช่ือมโยงของรายวชิา PLOs และ

วธีิการประเมินผล ดงัตาราง 5.1 หนา้ 132 

5.2 The student assessments including 
timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit 
and communicated to students [4,5] 

- มีการแจง้เกณฑก์ารประเมินใหก้บันกัศึกษา
ผา่นทาง course syllabus ในคาบแรกของการ
เรียนรายวชิา 
-  การแบ่งหน่วยกิตส าหรับแต่ละล าดบังาน

ของวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

- 4 

5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are used to 
ensure validity, reliability and fairness of 
student assessment [6,7] 

- การประเมินผลดว้ยอิงเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

- การใช ้rubric s ในการวดัและประเมินผล

วชิาสัมมนา 

-  

 

 

4 

5.4 Feedback of student assessment is 
timely and helps to improve learning [3] 

 

- การใหค้วามเห็นต่อความกา้วหนา้ของ

นกัศึกษาโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาใหน้กัศึกษา

น าไปพฒันาและปรับปรุงได ้ 

- 4 

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 

- หลกัสูตรมีระบบรับขอ้ร้องเรียนจาก

นกัศึกษาในหลายช่องทาง 

-  การส่ือสารขั้นตอนของการอุทธรณ์ผลการเรียนใหก้บั

นกัศึกษาทุกคนในหลกัสูตร 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

6. Academic Staff Quality (Overall 
opinion) 

  4 

6.1 Academic staff planning 
(considering succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement) is 
carried out to fulfill the needs for education, 
research and service [1] 

- มีการวางแผนอตัราก าลงัโดยผา่นทางภาควชิา 

และไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะ 

- มีแผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการ ในปี 2561-

2570 

 

- 4 

6.2 Staff-to-student ratio and workload 
are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service 
[2] 

- มีการค านวณ FTE และ Staff-to-student 

ratio ของอาจารยใ์นหลกัสูตรในปี 2560 -2562 

มีการวเิคราะห์ผลของค่า FTEs 

 

 4 

6.3 Recruitment and selection criteria 
including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated [4,5,6,7] 

- กระบวนการคดัเลือกอาจารยแ์ละ
ความกา้วหนา้ในการท างานมีขั้นตอนชดัเจน
และมีการปรับปรุงอยูส่ม ่าเสมอ 

 4 

6.4 Competences of academic staff are 
identified and evaluated [3] 

- การประเมินการท างานของอาจารยมี์ระบบท่ี
ชดัเจน และมีการปรับปรุงอยูส่ม ่าเสมอ 

- ก าหนดสมรรถนะของอาจารยโ์ดยมุ่งเนน้ใหส้อดคลอ้ง
กบั ELOs ส าหรับการจดัการเรียนการสอน 

4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

6.5 Training and developmental needs of 
academic staff are identified and activities 
are implemented to fulfill them [8] 

- การสนบัสนุนการพฒันาอาจารยมี์สม ่าเสมอ
ตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั คณะ และ
หลกัสูตร 
 

- การพฒันาอาจารยใ์หมี้ทกัษะท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน
ท่ีสอดคลอ้งกบั ELOs 

4 

6.6 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research 
and service [9] 

- มีกระบวนการยกยอ่งอาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ี
ดีเด่นเป็นประจ าทุกปีโดยมหาวทิยาลยั คณะ 
และภาควชิา 
- สามารถสะสมงบพฒันาตนเองภายในสาม 
ปีงบประมาณ 
- มหาวทิยาลยัและคณะสนบัสนุนเงินรางวลั
ตีพิมพผ์ลงานวจิยั 
- มหาวทิยาลยัและคณะสนบัสนุนเงินทุน
ส าหรับท าวจิยั 

- 4 

6.7 The types and quantity of research 
activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [10] 

 

-  แสดงขอ้มูลผลงานวิจยัของอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตรปี 2556-2562 

- มีการเทียบเคียงผลงานวชิาการของอาจารย์

กบัหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 

 - การเทียบคู่เทียบท่ีเหมาะสมในการวเิคราะห์และเรียนรู้
กระบวนการท างานท่ีจะน ามาปรับปรุงและพฒันา 

4 



9 
 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

 
 

และ ม. ขอนแก่น  

7. Support Staff Quality (Overall opinion)   4 
7.1 Support staff planning (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) 
is carried out to fulfill the needs for 
education, research and service [1] 

- มีการวางแผนอตัราก าลงัโดยผา่นทางคณะ
และมหาวทิยาลยั 

- 4 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated [2] 

- กระบวนการคดัเลือกบุคลาการสาย
สนบัสนุนมีขั้นตอนชดัเจนและมีการปรับปรุง
อยูส่ม ่าเสมอ 

- ความเหมาะสมในความกา้วหนา้ของต าแหน่งส าหรับ

บุคลากรสายสนบัสนุน โดยเฉพาะพนกังานเงินรายได้ 

 

3 

7.3 Competences of support staff are 
identified and evaluated [3] 

- การประเมินการท างานของบุคลากรสาย
สนบัสนุนมีระบบท่ีชดัเจน และมีการปรับปรุง
อยูส่ม ่าเสมอ 

- 4 

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them [4] 

- บุคลากรสายสนบัสนุนไดรั้บการสนบัสนุน

ในการอบรม/การศึกษาต่อ 

- สามารถสะสมงบพฒันาตนเองภายในสาม

ปีงบประมาณ 

- 4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

7.5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research 
and service [5] 

- อาจารยพ์ี่เล้ียงส าหรับการพฒันานวตักรรม  

- มีการยกยอ่งชมเชยบุคลากรท่ีไดรั้บการ

คดัเลือกดีเด่นดา้นต่าง ๆ  

 

- 4 

8. Student Quality and Support (Overall 
opinion) 

  4 

8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date [1] 

- มีแผนการรับและเกณฑก์ารรับท่ีก าหนดดว้ย
คณะกรรมการ มีการประชาสัมพนัธ์ให้
ผูส้นใจทราบ และมีการทบทวนรูปแบบ 
 

- 4 

8.2 The methods and criteria for the 
selection of students are determined and 
evaluated [2] 

-  มีการก าหนดคณะกรรมการในการออกแบบ

ขอ้สอบและค าถามในการคดัเลือก และมีการ

เปล่ียนรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์

จ านวนนกัศึกษาท่ีนอ้ยลง 

 

 

- 4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

8.3 There is an adequate monitoring 
system for student progress, academic 
performance, and workload [3] 

-  มีระบบติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้รียนผา่น

ประธานหลกัสูตร และอาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 

- 4 

8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, and other 
student support services are available to 
improve learning and employability [4] 

-  มีทุนใหน้กัศึกษาไปร่วมงานประชุมวชิาการ

ทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

- 4 

8.5 The physical, social and 
psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal 
well-being [5] 

- สภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีปลอดภยัและ

สะดวกส าหรับนกัศึกษา 

 

- 4 

9. Facilities and Infrastructure (Overall 
opinion) 

  4 

9.1 The teaching and learning facilities 
and equipment (lecture halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are adequate and 

- หอ้งเรียนและห้องแล็บมีเพียงพอต่อการเรียน

การสอนและการวิจยั 

- มีหอ้งวิจยัเฉพาะทางส าหรับนกัศึกษาและ

- 4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

updated to support education and research 
[1] 

คอมพิวเตอร์เฉพาะบุคคลส าหรับนกัศึกษา 

 

 
9.2 The library and its resources are 

adequate and updated to support education 
and research [3,4] 

- มีหอ้งสมุดคุณหญิงหลงและหอ้งสมุดภาควิ
ขาฯ และทรัพยาการการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้
บริการ 
 

- การติดตามประเมินการใชท้รัพยากรในห้องสมุดวา่

เหมาะสมหรือไม่อยา่งต่อเน่ือง 

 

4 

9.3 The laboratories and equipment are 
adequate and updated to support education 
and research [1,2] 

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ิงอ านวยความ

สะดวกเพียงพอ และอาจารยใ์นหลกัสูตร

จดัหาอุปกรณ์ตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

- 4 

9.4 The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and updated to 
support education and research [1,5,6] 

- ศูนยค์อมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัและคณะ

ใหบ้ริการระบบสาระสนเทศและเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตแก่นกัศึกษาครอบคลุมพื้นท่ีทุก

อาคารในคณะ 

- 4 

9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for people with 
special needs are defined  and implemented 

- มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยั 
เช่น มีลานพกัผอ่นรอบอาคาร มีระบบสแกน

- 4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

[7] บตัรเขา้-ออก อาคาร 
10. Quality Enhancement (Overall 
opinion) 

  4 

10.1Stakeholders’needs and feedback 
serve as input to curriculum design and 
development [1] 

- การรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อ

น ามาใชป้รับปรุงหลกัสูตร โดยเพิ่มรายวชิา

และปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั 

 

- ทบทวนการปรับปรุงกระบวนการพฒันาหลกัสูตร

โดยเฉพาะความเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 

3 

10.2 The curriculum design and 
development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement [2] 

- การน าหลกั OBE มาใชใ้นการปรับปรุง

หลกัสูตรใหม่ในปี 2564 

 

- การทบทวนรูปแบบและขั้นตอนของการออกแบบ

หลกัสูตร 

 

3 

10.3 The teaching and learning processes 
and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their 
relevance and alignment [3] 

- มีการประเมินการเรียนการสอนและทบทวน
การจดัการเรียนการสอนและวดัผล 
 

- 4 

10.4 Research output is used to enhance 
teaching and learning [4] 

- การน างานวจิยัของอาจารยใ์นหลกัสูตร 6 

เร่ืองมาใชใ้นการเรียนการสอน 5 รายวชิา 

 

- 4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

 
10.5 Quality of support services and 

facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is subjected to 
evaluation and enhancement [5] 

- มีการส ารวจความพึงพอใจในการใชส้ถานท่ี

และส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

 

-  4 

10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement [6] 

- การส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสูตร
ของผูมี้ส่วนเสียโดยใชแ้บบสอบถามและ
เพิ่มเติมในส่วนการสอบสัมภาษณ์ใหมี้มากข้ีน 
 

-   4 

11. Output (Overall opinion)   3 
11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

- การเก็บขอ้มูลแนวโนม้และการเทียบเคียงจาก

ปี 2558-62 ของการรับเขา้ การคงอยู ่และการ

ตกออกกบัหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ ม.

บูรพาและม.ขอนแก่น 

- การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแนวโนม้และจากการ

เทียบเคียงส าหรับการรับเขา้ การคงอยูแ่ละตก

ออกของนกัศึกษา 

- การเทียบคู่เทียบท่ีเหมาะสมในการวเิคราะห์และเรียนรู้

กระบวนการท างานท่ีจะน ามาปรับปรุงและพฒันา 

 

4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

11.2 The average time to graduate is 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

- การเก็บขอ้มูลเวลาศึกษาเฉล่ียของนกัศึกษา

ในปี 2558-2562 และมีการเทียบเคียงขอ้มูลกบั

หลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 

- วเิคราะห์ขอ้มูลเวลาศึกษาเฉล่ียนกัศึกษาใน

หลกัสูตร 

 

 

- การเทียบคู่เทียบท่ีเหมาะสมในการวเิคราะห์และเรียนรู้

กระบวนการท างานท่ีจะน ามาปรับปรุงและพฒันา 

 

4 

11.3 Employability of graduates is 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

- มีการเก็บขอ้มูลการไดง้านท าของนกัศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 -61 

 

 

-  การเทียบเคียงขอ้มูลการไดง้านท าของนกัศึกษาและน า
แนวทางปฏิบติัท่ีดีมาใชใ้นการพฒันา 
 

2 

11.4 The types and quantity of research 
activities by students are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [2] 

- มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวจิยัของ

นกัศึกษาในปี 2560-62 และเทียบเคียงขอ้มูล ปี 

2562 กบั ม.ขอนแก่น 

 

 

-  การเก็บขอ้มูลในรูปแบบของแนวโนม้เพื่อวิเคราะห์

ส าหรับ ผลงานวจิยัของนกัศึกษา  

 

 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

11.5 The satisfaction levels of 
stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement [3] 

- การส ารวจขอ้มูลความพึงพอใจต่อหลกัสูตร

จากนกัศึกษา ศิษยเ์ก่า อาจารย ์บุคลากร และ

ผูใ้ชบ้ณัฑิตในปี 59-62 

 

-  การเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเพื่อวเิคราะห์ความพึงพอใจ

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

-  การเทียบเคียงขอ้มูลและน าแนวทางปฏิบติัท่ีดีมาใชใ้น
การพฒันา 

3 

Overall   3.73 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  
จุดแข็ง  

 
1. คณะมีทิศทางส าหรับหลกัสูตรท่ีชดัเจน 
2. การพฒันาและเช่ือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นรูปธรรมและเสริมศกัยภาพใหก้บัหลกัสูตร 
3. อาจารยใ์นหลกัสูตรมีความพร้อมในการพฒันาหลกัสูตรตามกระบวนการ OBE ท าใหห้ลกัสูตรมี

ศกัยภาพในการพฒันาท่ีสูงข้ึนในการปรับปรุงคร้ังต่อไป 
4. ELO เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ACM/IEEE และผลการเรียนรู้ 5 ดา้นของ สกอ. 
5. แขนงวชิา 5 ดา้นเพื่อให้นกัศึกษามีโอกาสเลือกในดา้นท่ีมีความสนใจ 
6. สามารถสะสมงบพฒันาตนเองภายในสามปีงบประมาณ 
7. อาจารยใ์นหลกัสูตรมีงานวิจยัสม ่าเสมอและทนัสมยั 
 
จุดทีค่วรพฒันา  
1. การก าหนดลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตร 
2. การสร้าง ELO ท่ีสะทอ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
3. การประชาสัมพนัธ์และเนน้ใหค้วามส าคญัเร่ืองของรายละเอียดหลกัสูตรแก่นกัศึกษา 
4. ท าความเขา้ใจกบันกัศึกษาเร่ือง LO 
5. การสร้างความตระหนกัรู้ให้กบันกัศึกษาเก่ียวกบัการอุทธรณ์ผลการประเมินอยา่งเป็นระบบ 
6. การน า trend ของจ านวนและรูปแบบงานวิจยัของอาจารยม์าพฒันาและสนบัสนุนการวิจยั 

 
ข้อเสนอแนะต่อมหาวทิยาลยั  
1. การจดัการเร่ืองปัญหาของจ านวนนกัศึกษาแรกเขา้ของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
2. การน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไวม้าใชว้เิคราะห์เพื่อพฒันาการปฏิบติังานทุกดา้น โดยเฉพาะในดา้นท่ีมีผล

ต่อการพฒันาหลกัสูตร 
3. การสร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของบุคลากรสายสนบัสนุน 
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