
บันทึกการเล่าเร่ือง 
เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษา COP7 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ ห้อง 902 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.อยุธยา 

ชุมชนนักปฏิบัติ ประเด็นความรู้ เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษา 
เร่ิม เวลา 9.00 น. 
ผู้เล่าคนที่ 1 มทร.กรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ปราบพาล 
ประเด็น เรื่อง การใช้โปรแกรม Excel บริหารงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การน าโปรแกรมเอ๊กเซล มาใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา และยึดกระบวนการ 
PDCA มาเป็นแนวทางในการท างาน  
 1.(Plan) โดยการคิดคะแนนและก าหนดเป้าหมาย พิจารณาเกณฑ์ตาม ตัวบ่งชี้ แล้วน า
เกณฑ์คะแนนมาใส่ในโปรแกรมเอ็กเซลเพื่อประเมินคต่าความเป็นไปได้ น าเสนอผู้บริหาร เพื่อ
ทราบถึงคะแนนเป้าหมาย ให้ผ่านเกณฑ์ 3.51 
 2.(Do) เก็บข้อมูลต่าง ๆ ง่ายต่อการสืบค้น แก้ไขได้ 
         3.(Check)มีความรวดเร็วในการนประเมินคะแนนสามารถเขียนรายงานได้ 
 4.(Action) บันทึกข้อมูลที่คณะกรรมการแนะน า เพื่อเก็บเป็นข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา 
 รางวัลในการพัฒนาด้านงานประกันคุณภาพดีเด่น การรักษามาตรฐานคะแนนดีเด่น  
ในปี 2554 
 ผู้บริหารเรียนรู้งานประกัน ช่วยงานประกันทีผู่้ปฏิบัติท าทุกอย่าง 
 ความท้าทาย คือ  มีการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อจัดท า มคอ 3 เป็นภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐาน AUN 

การใช้โปแกรมเอ๊กเซล สามารถช่วยในการค านวนผลต่าง ๆ ของข้อมูล เช่น จ านวนผู้มี
คุณวุฒิในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 
 
  



ผู้เล่าคนที่ 2 มทร.ล้านนา 
ดร.สุเทพ ทองมา 
 ในหน่วยงานสายสนับสนุน เป็นบทบาทท่ีส าคัญ ท่ีควรจะมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน จึงเห็นควรว่าต้องด าเนินการให้หน่วยงานสับสนุน ก าหนดตัวชี้วัดกลางของหน่วยงานสาย
นับสนุนท้ังหมดร่วมกัน มีตัวชี้วัดความส าเร็จเฉพาะตามภาระกิจ  
 เริ่มต้นได้พูดคุยกันใน 9 ราชมงคล เริ่มท่ี ล้านนา ก าหนดตัวชี้วัดด้านผลกระทบ1-2 ตัว 
ร่วมกันก าหนดเกณฑ์ จัดให้มีการจัดท า SAR สายสนับสนุน จัดให้มีการตรวจประกันคุณภาพ มี
รายงานผล เชิญผู้ประเมินจากภายนอกมาตรวจ โดยการจัดท าคู่มือ เพื่อเป็นเกณฑ์ เมื่อตรวจเสร็จ
ก็น าผลไปปรับปรุงในปีต่อไป จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการจัดท า SAR 
ของระดับมหาลัยต่อไป 
 แรกเริมถูกคัดค้านจากหลายหน่วยงาน แต่ค่อย ๆ ท าความเข้าใจกึ่งบังคับ ปีท่ี  4 
ทุกหน่วยงาน ได้คะแนนมากกว่า 3.51 ซึ่งเป็นพัฒนาการและสร้างวัฒนธรรมในการท างานประกัน  
 ข้อมูลของส่วนกลางท้ังหมดท่ีได้ไปตรวจในระดับมหาลัยจะนิ่ง และสามาถน าผลการ
ด าเนินงานของประกันคุณภาพสายสนัยสนุนมาท าความตกลงกันในการจัดท ารายงานใวนระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ต้องมุ่งเน้นคุณภาพ เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก 
ตามนโยบายของท่านอธิการบดี ต้องมีการใช้บุคลากรร่วมกันท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ท้ังสองส่วนต้องสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกัน  
 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันของผู้บริหารสายวิชาการและสานสนับสนุน 
เพื่อให้งานประกันเป็นงานเดียวกับงานประจ า บุคลากรต้องช่วยกันทุกฝ่ายและได้รับตอบแทนท่ี
คุ้มกับงานท่ีมีส่วนร่วม 
 มีการจัดท า ระบบสารสานเทศ ในการเก็บข้อมูลออนไลน์ ให้สามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันท่ีสุด 
 
 
 
 
 
  



ผู้เล่าคนที่ 3 มทร.ศรีวิชัย 
นางสาวจันตินา สุชาฏา 
 จัดท า คู่มือ ศรีวิชัย QA Version 
 ก าหนด INPUT PROCESSES OUTPUT 
การด าเนินงาน อบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ  
ท าปฏิทิน การปฏิบัติงานประกัน และมอบหมายงาย ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ 
ติดตาม เก็บข้อมูล 6 9 12 เดือน โดยจะมีแบบฟอร์มเก็บข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ 
มีการตรวจประเมิณระดับสาขา และ ระดับฝ่าย มาจัดท ารายงาน และตรวจประเมินระดับคณธ 
ก่อนจัดระดับมหาลัยต่อไป 
คณะ มีนโยบาย ให้แต่ละบุคคคลจัดท ารายงานเก็บผลงาน ตามความรับผิดชอบเพื่อสามารถรู้ว่า
จะประสานงานกับบุคลใด ตามภาระงานท่ีเหมาะสม 
การรวบรวมข้อมูล เป็นระดับ บุคคล ส่วนกลาง มหาลัย 
 การด าเนินงานท่ีผ่านมา ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ สิ่งท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ คือ ต้อง 
ท างาน อย่าง มีคุณภาพ บูรณาการการประกันกับงานบริการ  
เสนอแนะ สร้างแนวทางกับผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 
 ปัญหา การหมุนเวียนของบุคลากร ต้องมีการน าบุคลากรใหม่มาเรียนรู้ และช่วยให้ข้อมูล 
เรื่งงานประกันให้มากที่สุด เพื่อช่วยงานประกันคุณภาพได้ทุกคน 
 แนวทางในอนาคต คือการหลีกเลี่ยงการท างานประกันแบบเฉพาะหน้า 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



ผู้เล่าคนที่ 4 มทร.ศรีวิชัย 
นางสาวเปรมจิต รองสวัสดิ์ 
 การด าเนินงาน PDCA เป็นหลัก  
Plan ยึดนโยบายมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และเกณฑ์ สมส สกอ ตั้งคณะกรรมการ ก าหนดเป้าหมาย
และผู้รับผิดชอบ ประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
จัดโดครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักศึกษาเขียนโครงการท่ีสอดคลบ้องกับการท าประกันคุณภาพ 
ตามกรอบตัวชี้วัด  
Do ทุกส่วนงานด าเนินการตามแผน จัดท ารายงาน สรุปผลตามตัวชี้วัด เผยแพร่การด าเนินงาน 
โดยการประชุมคณะกรรมการ เวปไซต์  
Check น าผลการประเมินเสนอท่ีประชุม จัดท าแผนการปรับปรุง  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ผู้บริหารมีความรู้คว่ามเข้าใจในงานประกันคุณภาพ และถ่ายทอดความรู้จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ 
ท าให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ผู้เล่าคนที่ 5 มทร.รัตนโกสินทร์ 
นายอาคีรา ราชเวียง 
 ปัญหาวิทยาเขต พื้นท่ีห่างไกลกัน ท าให้รวบรวมข้อมูลในการตรวจประเมินคุณภาพเป็น
เรื่องท่ีท าได้ยาก 
 จัดตั้งคลีนิคประกันคุณภาพ 4 พื้นท่ี เพื่อดูว่าตกการประเมินข้อใดบ้าง เช่นการเรียนต่อ
ระดับปริญญาเอก น้อย ผู้บริหารก็จะสนับสนุนให้เรียนต่อ ตั้งเงินอัดฉีดเพื่อเป็นรางวัล ระดับ
ปริญญาเอก 15000 บาท และปริญญาโท  
 จัดสรรงบประมาณในการจัดท าเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ เพื่อปรับให้มีการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์  
 สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ เข้าคลีนิ คประกันคุณภาพ เพื่อจัดการเรียนการตอนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อสามารถด าเนินตามกรอบการตรวจประเมินคุณภาพ ปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้อง ด าเนินการให้เหมาะสม 
 Link ข้อมูล 4 พื้นท่ีให้เป็นข้อมูลภารวมมากท่ีสุด และ ส่วนงานประกันคุณภาพ  
จะ ตรวจสอบผลทุก  3 เดือน 
 ให้ความส าคัญกับการให้ความรู้และให้นิสิต มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านประกัน
คุณภาพ ไม่ใช่แค่บุคลากรหรือ อาจารย์เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



ผู้เล่าคนที่ 6 มทร.พระนคร 
นางสาวเจนจิรา งามมานะ 
 มีระบบ IQA  เพื่อติดตามการประกันคุณภาพ เพื่อเก็บข้อมูล แต่ละปีการศึกษา เพื่อลด
ปัญหา การตรวจสอบข้อมูลคะแนน 
คณะ มหาลัย เก็บ IQA-CDS เล่มSAR  
 IQA บันทึก ค านวน สรุปผล เป็นระบบออนไลน์ เปิดูข้อมูลได้ตลอดเวลาท่ีมีอินเตอร์เนต 
และมีการแสดงเอกสารหลักฐานในการตรวจประเมินเก็บไว้แต่ละตัวชี้วัด  
 ผู้บริหารของ สวส มีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ จึงสามารถคิดส่วนของ
โปรแกรมท่ีเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ IQA 
 IQA จะช่วยในการแสดงสิ่งท่ีต้องพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมและแก้ไขส่วนท่ียังขาดอยู่
ให้ครบตามเกณฑ์การตรวจประเมินท่ีก าหนด 
 IQA มีตารางสนับสนุนขอมูล กพร สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น 
 ง่ายต่อการอ้างอิง สืบค้น ลดการใช้กระดาษ ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ผู้เล่าคนที่ 7 มทร.ธัญญบุรี 
นางสาวปิยะวรรณ สนธิสัมพนธุ์ 
ผู้บริหารให้ความส าคัญในการลงมือปฏิบัติมากกว่า ด้านนโยบายวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน 
เครือข่ายแต่ละคณะเข้มแข็ง เพื่อช่วยกันด าเนินงาน ท้ังเครือข่ายภายในและภายนอก 
จัดท า AUN (ระดับหลักสูตร คุณภาพภายใน สถาบัน) เลือกระดับสถาบัน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการประกันคุณภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอกจาก มทร . ด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพร่วมกัน หากผ่านการประเมิณ AUN จะสามารถได้รับการรับรองในระดับอาเซียน 5 ปี เริ่ม
จากการให้วิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจ ด าเนินการจริงตามเกณ AUN  
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้ท าเพื่อการตรวจประเมิน แต่ส่งเสริมให้เป็นการด าเนินงานเพื่อการ
พัฒนาด้านๆ อยู่ตลอดกเวลาและมีความต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ผู้เล่าคนที่ 8 มทร.อีสาน 
นายนิกร ศรีนวล 
 การด าเนินงานของมหาลัยมีหลายวิทยาเขต จึงท าให้เป็นปัญหาในการประสานงานต่าง จึง
ด าเนินการ จัดท า ระบบ ISO 2008 มีการบูรณาการจัดท าคู่มือ 2 ด้าน คือ การประกันคุณภาพ 
และ การจัดการความรู้  
 คู่มือ ท่ีจัดท าขึ้น ในระดับมหาลัยเริ่มตั้งแต่การจัดท าแผน ประกันคุณภาพเป็นผู้ จัดท า 
เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ น าไปเป็นแนวปฏิบัติ ในการด าเนิงานตามกรอบระยะเวลาเดียวกัน 
เช่นคู่มือประกันคุฯภาพ บูรณาการจากเกณฑ์กลาง และนโยบายของระดับมหาวิทยาลัย  
 จัดท าเป้าหมายคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ ใส่โปรแกรม Excel เพื่อใส่รูปแบบด าเนินงานตาม
ความรับผิดชอบ  
 ติดตามความก้าวหน้า ก าลังพัฒนาระบบ เพื่อติดตารมความก้าวหน้า งานประกันคุณภาพ  
เดิมจัดส่งเป็นรูปแบบเอกสาร ให้หน่วยงายรายงานกลับ เพื่อสรุปผล รอการพัฒนาระบบ  
 การประเมิน จัดท ารูปแปป WI  
 ปัจจัยแห่งตวามส าเร็จ 
 ตั้งกรรมการ เพื่อจัดท า SAR ท่ีเป็นการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง จากข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน 
จัดท าแก้ไข เล่ม SAR ตามคณะกรรมการ เผยแพร่อย่างท่ัวถึง 
มีเครือข่าย ด้านประกันคุณภาพ ของ มทร อีสาน คล้ายคลึงกับคลีนิคประกันคุณภาพ 
จัดอบรม 1  ปี/ 3 ครั้ง เพื่อให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพกับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ผู้เล่าคนที่ 9 มทร.สุวรรณภูมิ 
นายรุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม 
 เน้นการวิธีการติดตามเอกสารหลักฐานในการตรวจประเมินคุณภาพ เป็นหลัก มีการ
ประชุมร่วมกัน เพื่อหาวิธีการท่ีเหมาะสม แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการเป็นหัวหน้า
งานแต่ลสาขาและองค์ประกอบ  
 ประชุมเพื่อหาแนวทางการติดตามและเก็บเอกสาร 
 ถ่ายทอดระดับล่าง โดยหัวหน้างานต้องเข้าใจเอกสารหลักฐานท่ีมีอยู่อย่างดี 
 น าข้อมูลมากรอกลงแบบฟอร์ม ตรวจเช็คข้อมูล  
 เอกสารหลักฐานท่ีได มาประเมินคะแนนท่ีจะได้ 
 ข้อมูลพื้นฐาน จะต้องประสานไปยังหน่วยงานและผู้รับผิดชอบต่าง ๆ เพื่อด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุง 
 แบบฟอร์ม จะมีการเสนอแนะการติดตรามผลการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างมสีระบบมากขึ้น 
 เมื่อประชุมและตกผลึกตัวแบบตารางการติ ดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด สามารถดู
เอกสารหลักฐานท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อการประสานงาน ตลอดจนสิ่งท่ีด าเนินการแล้ว และยนัง
ไม่ได้ด าเนินการ 
 แบบฟอร์มท่ีได้ช่วยในการสร้างความเข้าใจการด าเนิงานประกันมากขึ้น ผลการด าเนินงาน
ดีขึ้นตามล าดับ 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 ผู้บริหาร ประชุมและติดตามการด าเนินอย่างสม่ าเสมอ  
 ผู่ปฏิบัติงานระดับหน่วยงานย่อย มีความเข้าใจการตรวจประเมินคุณภาพเป็นอย่างดี 
 แบบฟอร์มในการติดตามเอกสารหลัดฐาน จะช่วยใมนการด าเนินงานประกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค 
 หากบุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินคุณภาพ  จะกระทบต่อการ
ด าเนิการตรวจประเมินทุกระบบ 
 ความท้าทาย 
 ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ล่วงหน้า เตรียมตัวอย่างเนิ่น ๆ เพื่อรองรับการตรวจในปี
ถัดไปที่ดีขึ้น 
  



ผู้เล่าคนที่ 9 มทร.ตะวันออก 
นางสาวสุภาภรณ์ บุญเจริญ 
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบชัดเจน เฉพาะผู้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว มีเจ้าหน้าท่ีในการ
ประสานงานต่างๆ นโยบาย แบ่งตรวจเป็นสาขาวิชา ก าหนดระยะเวลาแน่นอน 
ตรวจได้แล้วรายงานในรูปเล่ม และรายงานผล เพื่อพัฒนาปรับปรุง 
 หากมีบุคลกรใหม่ ต้องเข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจประเมินคุณภาพ 
 ตรวจประเมิน ข้ามสาขา เพื่อประเมินตนเอง 
 แต่งตั้งกรรมการของแต่ละวิทยาเขตมาเพื่อตรวจระดับคณะ 
 ความท้านทาย ในการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐาน 
นางสาวสุวณีย์ กุลกรินีธรรม 
 กระบวนการการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ Excel และก าลังพัฒนาระบบรองรับ 
น าผลการตรวจมาเป็นแผนยกระดับ เพื่อด าเนินงานปรับปรุง และ แผนงานประกันที่ปี 
จัดท าคู่มือของคณะตรามเกณฑ์ ก านดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา 
มอบหมายตัวบ่งชี้ และข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมข้อมูลจุดเด่นจุดด้อยของการรองรับการตรวจ 
การติดตาม 6-9-12 เดือน 
 สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจและได้รับการขึ้นทะเบียนมากกว่าการน า
บุคคลคภายนอกมาเป็นผู้ตนวจ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ผู้บริหารให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้ขุคลากรเป็นผู้ตรวจ 
 ทุกคนต้องมีความร่มมือกันในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
 
นางสาวมนสิรัชฌาญา ทองเกิด 
 ให้ความส าคัญกับการน าผลการตรวจประเมินมาเพื่อวางแผนในการด าเนินงานให้ดีมากขึ้น 
อาจารย์และผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยดูแล จัดตารคาง ทุกวันศุกร์ เพื่อมาช่วยการดูแลระบบ
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน 1 เดือน 2 ครั้ง เพื่อด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้ก้าวหน้า 
 
 
 
 

บทสรุป 
 ทุกมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นเป้าหมายเป็นหลัก เพื่อด าเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ขาดหน่วยงานสนับสนุนไม่ได้ ท่ีช่วยเป็นหลัก สร้างวัฒนธรรม คุณภาพ เพื่อการพัฒนา การประกัน
คุณภาพ  โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์บูรณาการกับระบบการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ ต้องมีการด าเนินการระบบ PDCA เป็นระบบหลักในการด าเนินงาน



เชื่อมโยงความถูกต้องของข้อมูล ลดปัญหาการอยู่คนละพื่นท่ี ด้วยการจัดตั้ง คลีนิคประกัน
คุณภาพการสร้างเครือข่าย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ
การจัดเก็บเอกสารต้องเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน สามรถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและท่ีขาดไม่ได้ คือ 
บุคลากร เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะต้องมีการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้าง วัฒนธรรมคุณภาพ 
จากการประเมิณคุณภาพ 
 
ประเด็นค าถาม 
นโยบายของ มทร ตะวันออก เห็นความส าคัญของการท างานประกัน โดยการมีส่วนร่วมทุกวัน
ตามท่ีก าหนด 
ตอบ 
การลงชื่อเสนอตัว 
แต่งตั้งร่าง และเสนอท่ีประชุม 
ขอความร่วมมือ เพื่องานของคณะ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 1.ควรจะมีการสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย  เพื่อด าเนินการระบบประกันคุณภาพ ให้เป็น
แนวทางร่วมกัน ให้เหนียวแน่น และ เป็นการแสดงความคิดเห็นความร่วมมือ ดังท่ีเคยเป็นเหมือน
ท่ีผ่านมา รวมท้ัง  2  สถาบันท่ีเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี ้
 2.การด าเนินงานน AUN และ FPEC เป็นสิ่งท่ีควารน ามาพิจารณาให้เป็นเหมือนกันท้ัง  9 
มทร เพื่อก้าวไปพร้อม ๆ กัน ในการก้าวสู่สมาคมอาเซียนร่วมกัน 
 3. ควรใช้ประโยชน์ จาก การประชุม อธิการ 9 มทร เพื่อน านโยบายในระดับสูงลงสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด 


