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(ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก คร้ังที่ 2/2557

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประธานที่ประชุม
1. ดร.นันทน์ ถาวรังกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการที่ประชุม
2. ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. รศ.ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คุณศิรินาถ ทัพแสง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. คุณวรัท ไชยสนิท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คุณกฤตพัฒน์ อัคคภูริวงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. รศ.อุษณีย์ คำประกอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10. คุณป่ินปินัทธ์ ดำนุ้ย มหาวิทยาลัยทักษิณ
11. รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. คุณเทวินทร์ จันทรศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13. คุณปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14. คุณอรทัย แสงธำรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15. ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16. คุณฐิติกา

(แทน คุณจันทนา
จันทร์หล้า
พรหมศิริ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17. คุณกิ่งทอง ยงยุทธมีชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
18. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
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19. คุณจันทร์พร สุดจำนงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา
20. คุณชำนาญ

(แทน ผศ.ดร.วิบูลย์
แสงแก้ว
วัฒนาธร)

มหาวิทยาลัยพะเยา

21. ดร.ชลธิดา
(แทน รศ.ดร.สุภกร

เทพหินลัพ
พงศบางโพธิ์)

มหาวิทยาลัยพะเยา

22. อาจารย์ไฉไลฤดี
(แทน พระมหาหรรษา

ยุวนะศิริ
ธมฺมหาโส)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

23. พระมหาสุทัศน์ ติสฺสราวาที มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24. รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
25. คุณสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
26. รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล
27. รศ.กัลณกา สาธิตธาดา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
28. คุณชัยพงศ์ แกล้วกล้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
29. คุณศิริขวัญ ปัญสมคิด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
30. คุณระวิวรรณ

(แทน รศ.ดร.อมรา
พุฒทอง
ช้างทรัพย์)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

31. คุณอวยพร เรืองศรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
32. รศ.จันทนี เพชรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

เลขานุการที่ประชุม
33. คุณสุดเขต แจ้งกระจ่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
34. คุณศศิกร สงขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
35. ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
36. คุณอาทร สังขสมิท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
37. คุณธิภาภร นันทสุวรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
38. คุณสุวนีย์ พรหมมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39. คุณภัทราภรณ์ กุยแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40. คุณอังคณา สุคำปัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41. คุณนิชาภา ยศกองงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42. คุณนุชนาถ ทันใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43. คุณพรชนก รอดนิกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44. คุณณัฐกานต์ จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
45. คุณรุจิรัตน์ ชุมใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
46. คุณศรัณยู โกเมนต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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47. คุณเกษมศรี คงมีลาภ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
48. คุณณัฏฐยา กุลศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
49. คุณลินราพร ภิระบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้
50. คุณพิชิตร มีพจนา มหาวิทยาลัยบูรพา
51. คุณสนธิญาณ รักษาภักดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
52. คุณวันดี บุญล้อม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
53. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
54. ดร.สมชาติ พนาเกษม มหาวิทยาลัยมหิดล
55. คุณวันเพ็ญ เกิดศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

เริ่มประชุมเวลา 09.07 น.

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ
1.1 ความคืบหน้าการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. 

ภายหลังจากที่ประชุม ทอมก และ ทปอ ได้ร่วมกันพิจารณาตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ของ สมศ. และส่งข้อเสนอแนะที่มีต่อระบบประเมินและตัวบ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ให้แก่ สมศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีได้มีการดำเนินการประชุมที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
ดังน้ี

วันที่ รายละเอียด
วันที่ 11 มีนาคม 2557 - การประชุมร่วมกันระหว่าง ทปอ. ทอมก สกอ. และ สมศ. เพ่ือ

พิจารณาแนวทางการปรับปรุงตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ.
- ให้มีการนัดพิจารณาความสอดคล้องของตัวบ่งช้ีระหว่าง สกอ. และ 

สมศ. ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 โดยให้มีการประชุมล่วงหน้าเพ่ือรับ
ทราบตัวบ่งช้ีนำไปศึกษาก่อนในวันที่ 20 มีนาคม 2557 

วันที่ 20 มีนาคม 2557 - การประชุมร่วมระหว่าง ทปอ. ทอมก สกอ. และ สมศ. เพ่ือรับทราบ
เกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

วันที่ 21 มีนาคม 2557 - การประชุม ทอมก 
- ดร.นันทน์ นำเสนอผลการประชุมวันที่ 11 และ 20 มีนาคม 2557
- ที่ประชุมเห็นควรทำหนังสือชะลอการประกาศใช้เกณฑ์ให้ สมศ. 

และควรให้มีการคุยร่วมกันระหว่าง ทปอ. ทอมก สกอ. และ สมศ.
วันที่ 29 มีนาคม 2557 - การประชุมร่วมระหว่าง ทปอ ทอมก และ สมศ. (สกอ. ขาดประชุม)

- มีการจัดทำข้อเสนอแนะต่อกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสี่ ข้อสังเกตภาพรวมตัวบ่งช้ี และข้อเสนอแนะราย     
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วันที่ รายละเอียด
ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

วันที่ 17 เมษายน 2557 - การประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีของ สกอ. โดยเชิญผู้แทนของ ทปอ ทอมก
และ สมศ. เข้าร่วมรับฟัง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 - การประชาพิจารณ์ตัวบ่งช้ีของ สมศ. โดยเชิญผู้แทนสถาบันและผู้
ประเมินมาให้ความเห็นต่อตัวบ่งช้ี

มติที่ประชุม ขอเลื่อนวาระน้ีไปแจ้งเพ่ือทราบในการประชุมครั้งถัดไป เพ่ือใช้เวลาพิจารณา
วาระที่ 4.3 ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ.2557  

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ครั้งที่ 

1/2557 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมของอาคารสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ ช้ัน 3 ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัด
นครปฐม

ทั้งน้ีฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่ง (ร่าง) รายงานดังกล่าวผ่านทางระบบอีเมลให้แก่คณะกรรมการฯ
พิจารณา ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557 ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับข้อคิดเห็นและเสนอแนะมาปรับ
แก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุมตามที่เสนอ (เอกสารแนบที่ 1)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 โดยมีการปรับแก้ไขรายช่ือผู้เข้าร่วม
ประชุม ในหน้าที่ 3 ลำดับที่ 44 และ 46 ซ้ำกัน จึงให้ตัดลำดับที่ 46 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง
3.1 การจัดทำรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ครั้งที่ 4/2556 เห็นชอบให้
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประเมินระหว่างสถาบันสมาชิกของ ทอมก  เพ่ือเป็นข้อมูลให้แต่ละสถาบันใช้
ประกอบการเชิญผู้ประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญเหมาะสมตามบริบทของแต่ละสถาบัน 
โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มรวบรวมรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิและส่งให้สถาบันสมาชิกในวันที่ 10
มกราคม 2557 เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปสถาบันที่ส่งข้อมูลแล้ว โดยข้อมูลที่ได้รับ ฝ่ายเลขานุการฯ จะ 
upload ข้อมูลขึ้นใน site ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก
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ลำดั
บ

มหาวิทยาลัย / สถาบัน สถานะการส่ง

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับข้อมูลแล้ว

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับข้อมูลแล้ว

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับข้อมูลแล้ว (ยังขาดการระบุ
ประสบการณ์ของผู้ประเมิน)

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับข้อมูลแล้ว

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับข้อมูลแล้ว

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับข้อมูลแล้ว

7. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับข้อมูลแล้ว

8. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับข้อมูลแล้ว

9. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังไม่ได้รับข้อมูล

10. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยังไม่ได้รับข้อมูล

11. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับข้อมูลแล้ว

12. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับข้อมูลแล้ว

13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับข้อมูลแล้ว

14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับข้อมูลแล้ว

*ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2557

มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยที่ยังไมได้ส่งข้อมูลดำเนินการส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการภายใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากวันประชุม
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วาระที่ 4 เร่ืองพิจารณา
4.1 การเก็บค่าลงทะเบียนเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพประชุมคณะ

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก เป็นหน่ึงในคณะทำงาน เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในเรื่องที่อยู่ในขอบข่ายความสนใจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ด้านประกัน
คุณภาพ  โดยกำหนดให้มีการประชุม 1 ครั้งในทุก ๆ 3 เดือน และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ทอมก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ได้มีการหยิบยกกรณีการประชุมที่มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด และกำหนดให้ใช้เวลา
2 วัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและการเดินทางค่อนข้างสูง นอกจากน้ีในการ
ประชุมบ่อยครั้งที่มีหัวข้อที่น่าสนใจจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนหน่ึงที่ไม่ใช่คณะกรรมการฯ แต่เป็นผู้
สังเกตการณ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหน่ึง

ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา
1. สำหรับมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพโดยมีการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน ให้เก็บค่าลง

ทะเบียน 
1.1 เฉพาะผู้สังเกตการณ์หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่ใช่คณะกรรมการ 

หรือ 
1.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

2. สำหรับมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพและจัดกิจกรรมไม่เกิน 1 วัน 
3. ให้การดำเนินงานตามมติหลังจากตกลงร่วมกัน ในประเด็นที่ 1 และ 2 ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2558 

มติที่ประชุม ขอเลื่อนวาระน้ีไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป เพ่ือใช้เวลาพิจารณาวาระที่ 
4.3 ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557  

 
4.2 การสรรหาประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ซึ่งมีวาระดำรง

ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
ตามคำสั่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่1/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะ

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประธานและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอ
มก จะมีวาระดำรงตำแหน่งสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ทั้งน้ี เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงเห็นควรมีการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทอมก ชุดใหม่ ซ่ึงจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 – 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2559)

ทั้งน้ี ที่ประชุม ทอมก ได้ให้แนวทางการดำรงตำแหน่งประธานของคณะกรรมการแต่ละชุด
ว่าการดำรงตำแหน่งน้ันจะไม่ซ้ำมหาวิทยาลัยกัน ทั้งน้ีประธานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปัจจุบัน
จากมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางด้านล่าง
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คณะกรรมการ ประธาน
1. ที่ประชุมนักกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2. การประกันคุณภาพการศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ม.ทักษิณ
4. ระบบบุคลากร ม.ทักษิณ
5. เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ม.วลัยลักษณ์
6. การเงินและงบประมาณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
7. ความร่วมมือด้านวิชาการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา
1. สรรหาประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ชุดใหม่ ซ่ึงมีวาระดำรง

ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
2. ให้ทุกมหาวิทยาลัยส่งตำแหน่งหรือรายช่ือที่เป็นปัจจุบันเพ่ือจัดทำคำส่ังแต่งตั้งคณะ

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาชุดใหม่ 

มติที่ประชุม ขอเลื่อนวาระน้ีไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป เพ่ือใช้เวลาพิจารณาวาระที่ 
4.3 ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557  

 
4.3 เสนอข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2557  
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทำ (ร่าง) คู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 โดยการประเมินรอบ
ใหม่จะจำแนกการประเมินคุณภาพออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับ
สถานศึกษา

ปัจจุบัน สกอ. อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือดังกล่าว โดยมีการดำเนินการ
ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 9 แห่ง ทั้งน้ี สกอ. คาดหวังว่าจะดำเนินการทำประชาพิจารณ์ และ
ปรับปรุงคู่มือฉบับดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รับทราบ ภายในเดือน
สิงหาคม 2557 (เอกสารแนบที่ 2)

ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายจัดทำข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) คู่มือดังกล่าว ทั้งน้ีด้วยข้อจำกัดของ
ระยะเวลาการประชุม ที่ประชุมเห็นควรให้คณะกรรมการทุกท่านกลับไปพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว
อีกครั้งหน่ึง พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังน้ี

1. ฝ่ายเลขานุการเรียบเรียงข้อเสนอแนะจากที่ประชุมส่งผ่านระบบอีเมลภายในวันที่ 23 
พฤษภาคม พ.ศ.2557 ให้แก่คณะกรรมการพิจารณา

2. คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส่งกลับมาที่ฝ่ายเลขานุการภายใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 
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3. ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และส่งให้พิจารณาอีกครั้งภายใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557

4. ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ และนำเสนอต่อที่ประชุม ทอมก 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการทุกท่านกลับไปพิจารณาข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) คู่มือฯ ตาม
แนวทางการดำเนินงานข้างต้น

4.4 การกำหนดประเด็นการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก คร้ัง
ที่ 3/2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ครั้งที่ 3/2557 ในเดือนสิงหาคม 2557 เพ่ือ
ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายและเห็นควรให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทอมก ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วงบ่าย
เป็นการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ครั้งที่ 3/2557 โดยจะนำประเด็นการ
พิจารณาที่เลื่อนจากการประชุมครั้งที่ 2/2557 มาพิจารณาในการประชุมครั้งน้ี

มติที่ประชุม
1. กำหนดวันประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ครั้งที่ 3/2557 ในวัน

ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. กำหนดกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วงบ่ายเป็นการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ปิดประชุมเวลา 12.27 น.
นางสาวศศิกร  สงขาว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสุดเขต  แจ้งกระจ่าง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


