
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ
1.1  เร่ืองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1.2  เร่ืองรายงานผลการไปนํ าเสนอบทความ ณ ตางประเทศ
1.3  เรื่องรายงานขอมูลความกาวหนาการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
1.4  เร่ืองแจงนโยบายการจัดต้ังหนวยราชการใหมในมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดส ํานักงาน
       คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.5  เร่ืองสรุปผลการประชุม “โครงการเรียนลวงหนา”
1.6   เร่ืองจํ านวนผูสมัครนักศึกษา ป 2547
1.7  เร่ืองสรุปผลการจํ าหนายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2547
       ณ ศูนยวิทยพัฒนา
1.8  เรื่องรายงานชุดวิชาที่ยังไมไดจัดสงในภาคการศึกษาที่ 1/2546 และภาคการศึกษาที ่2/2546

ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการคร้ังท่ี 8/2547
  -

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง
3.1  เร่ืองการช้ีแจงเก่ียวกับกระบวนการเสนอแตงต้ังอธิการบดี

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพิจารณา
 4.1  เรื่องการสมัครสมาชิก APSA สาขาวิชารัฐศาสตร
4.2  เรื่องการพิจารณาใหความเห็นชอบสถานศึกษาในตางประเทศของผูมีสิทธิไดรับทุนปริญญาเอกฯ
       ของผูชวยศาสตราจารยเปรมฤทัย  รัตนวิลัย และอาจารยรชพร  จันทรสวาง
4.3  เร่ืองแนวทางการจัดต้ังศูนยวิจัยเฉพาะทาง
4.4  เร่ืองแนวปฏิบัติการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาเฉพาะบางหนวยการสอน
4.5  เร่ืองขออนุมัติเล่ือนกํ าหนดการใชเอกสารการสอนฉบับปรับปรุงชุดวิชาศิลปกับสังคมไทย
4.6  เร่ืองการขออนุมัติเล่ือนกํ าหนดใชชุดวิชาฉบับปรับปรุงชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
       สารสนเทศศาสตร และขออนุมัติใชขอสอบเกา
4.7  เร่ืองขอพิจารณาการเทียบโอนความรูและประสบการณของนักศึกษาเปนกรณีพิเศษ
4.8  เรื่องหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
4.9  เร่ืองความชัดเจนโครงการศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรปริญญาโท
       สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
4.10  เร่ืองการปรับแกหลักสูตรบริหารธุรกิจสหกรณบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ วิชาเอกสหกรณ
         (4  ป และตอเน่ือง 2 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
4.11  เร่ืองขอเสนอหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาธุรกจิการเกษตร
         วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (ตอเน่ือง 2 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
4.12  เร่ือง (ราง) ประกาศ ฯ เร่ืองการเทียบโอนผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี
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4.13  เร่ืองขอความเห็นชอบการสํ าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
4.14  เร่ืองขอความเห็นชอบการสํ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.15  เร่ืองโครงการความรวมมือในการพัฒนาครูโรงเรียนสองภาษา ระหวางมหาวิทยาลัย
         สุโขทัยธรรมาธริาช กับส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.16  เร่ืองการสงตนฉบับขอสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2546  

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองทักทวง
5.1  เร่ืองขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย
5.2  เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา
       สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.3  เร่ืองขอเสนอแตงต้ังกรรมการบริหารชุดวิชา 12409 ประสบการณไทยคดีศึกษา
5.4  เร่ืองขอเสนอแตงต้ังกรรมการบริหารชุดวิชา 12306 พัฒนาการวรรณคดีไทย
5.5  เร่ืองขออนุมัติจัดทํ าเอกสารการสอนฉบับเพ่ิมเติม และแตงต้ังคณะท ํางานชุดวิชาประสบการณ
       ไทยคดีศึกษา
5.6  เร่ืองขออนุมัติจัดทํ าเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมและแตงตั้งคณะท ํางานชุดวิชาพัฒนาการ
       วรรณคดีไทย
5.7  เร่ืองขอเสนอโครงสรางการปรับปรุงและรอยละการปรับปรุงเอกสารการสอนชดุวิชาการอาน
        ภาษาไทย ขอเสนอแตงต้ังผูรวมปรับปรุง และขออนุมติัปรับปรุงเอกสารการสอนตามรูปแบบเดิม
5.8  เร่ืองขอเสนอเปลีย่นแปลงกรรมการและกรรมการดานวัดผลการศึกษา และแตงต้ังผูรวมปรับปรุง
       ชุดวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
5.9  เร่ืองขอเสนอแตงต้ังผูรวมผลิตในคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาการจัดการผลผลิตพืช

ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอ่ืน ๆ
6.1  เร่ืองการเลอืกกรรมการสภาวิชาการหรือผูท่ีสภาวิชาการเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการ
       ประจํ าส ํานักพิมพ
6.2  เร่ืองการคัดเลือกผูอํ านวยการส ํานักพิมพ
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สรุปผลการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คร้ังท่ี 9/2547

วันพฤหัสบดีที่  18  มีนาคม  2547
ณ หองประชุมสารนิเทศ  1  อาคารบริหาร ชั้น  4

---------------------
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ

1.1  เร่ืองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ท่ีประชุมรับทราบเร่ือง ส ํานักทะเบียนและวัดผลของดการใหบริการนักศึกษาทางโทรศัพท

นอกเวลาราชการ ต้ังแต วันท่ี 1 มีนาคม 2547 เวลา 19.30 – 22.30 น. เปนตนไป เน่ืองจากปริมาณนักศึกษาท่ีติดตอ
ในชวงระยะเวลาดังกลาวลดนอยลง และมอบส ํานักทะเบียนและวัดผลด ําเนินการตอบปญหานักศึกษาทาง e – mail
ใหรวดเร็วดวย

1.2  เร่ืองรายงานผลการไปนํ าเสนอบทความ ณ ตางประเทศ
       ที่ประชุมรับทราบ ตามที ่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติให รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ

สุทธิประสิทธิ์  ไปนํ าเสนอบทความทางวิชาการเร่ือง “Open University Quality Assurance Mechanism: Meeting
the Challenges of Thailand’s Higher Education Reform” และรวมการประชุมโลก The 21st ICDE World Conference
ณ ฮองกง ระหวางวันท่ี 18 – 21 กุมภาพันธ 2547 และไดรับการคัดเลือกใหไดรับ OUHK-ICDE World Conference
Award ซึ่งเปนรางวัลที่ท ําใหไดรับการสนับสนุนคาใชจายบางสวนโดยตองนํ าเสนอ Report ไปยัง UNESCO ผาน
The 21st ICDE  World Conference Secretariat ตามรูปแบบที่ก ําหนดและไดดํ าเนินการเสนอไปยัง UNESCO แลว

1.3  เรื่องรายงานขอมูลความกาวหนาการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
         ท่ีประชุมรับทราบเร่ือง ส ํานักวิชาการรายงานขอมูลความกาวหนาการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
ของภาคการศึกษาที่ 2/2545,1/2546 และ 2/2546 ที่ยังไมไดสงหนวยการสอนราง 3 ใหกับสํ านักพิมพ        
และมอบใหประธานสาขาวิชาประสานประธานชุดวิชาเพื่อเรงรัดการผลิตหนวยใหแลวเสร็จ ทั้งนี้ ใหจัดสงเอกสาร
เปนรายหนวยใหนักศึกษาได หากหนวยใดที่ผลิตไมแลวเสร็จใหแจงนักศึกษาทราบวาจะมีการออกขอสอบหรือไม

1.4  เร่ืองแจงนโยบายการจัดต้ังหนวยราชการใหมในมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดส ํานักงาน
       คณะกรรมการการอุดมศึกษา
       ที่ประชุมรับทราบวา ดวยส ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีบันทึกที ่ศธ 0503(3)/ว216

ลงวันที ่27 กุมภาพันธ 2547 เร่ืองแจงนโยบายการจัดต้ังหนวยราชการใหมในมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดส ํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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1.5  เร่ืองสรุปผลการประชุม “โครงการเรียนลวงหนา”
       ตามที ่ศาสตราจารย ดร.สุมาล ี สังขศรี ไดเขาประชุมเร่ือง “โครงการเรียนลวงหนา” ซึง่จัดโดย

บัณฑิตสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (บวท.) ส ํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สสวท.) และมูลนิธิพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (มูลนิธ ิพสวท.) เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม
2547 เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ โรงแรมสยามซิตี ้น้ัน และไดสรุปผลการประชุมดังกลาวใหที่ประชุมทราบ

      ที่ประชุมรับทราบ

1.6   เร่ืองจํ านวนผูสมัครนักศึกษา ป 2547
 ที่ประชุมรับทราบ เร่ือง จํ านวนผูสมัครเปนนักศึกษา ป 2547 (ภาคตน) จํ านวนใบสมัคร 2,760

ชุด และรับสมัครเปนนักศึกษาแลว จํ านวน 2,515 ราย

1.7  เร่ืองสรุปผลการจํ าหนายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2547
       ณ ศูนยวิทยพัฒนา
       ท่ีประชุมรับทราบเร่ือง สรุปผลการจ ําหนายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่

1/2547 ณ ศูนยวิทยพัฒนา

1.8  เรื่องรายงานชุดวิชาที่ยังไมไดจัดสงในภาคการศึกษาที่ 1/2546 และภาคการศึกษาที ่2/2546
       ท่ีประชุมรับทราบเร่ือง ส ํานักบริการการศึกษารายงานชุดวิชาที่ยังไมไดจัดสงในภาคการศึกษาที่

1/2546 และภาคการศึกษาที ่2/2546 ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท และใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัด
การผลิตชุดวิชาใหแลวเสร็จโดยเร็วเพ่ือจะไดดํ าเนินการจัดสงเอกสารการสอนตอไป

      

ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการคร้ังท่ี 8/2547
  -

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง
3.1  เร่ืองการช้ีแจงเก่ียวกับกระบวนการเสนอแตงต้ังอธิการบดี
       ประธานกรรมการประจํ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร (รองศาสตราจารยพรจันทร  สุวรรณชาต)

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดเสนอบันทึกถึงประธานคณะกรรมการเสนอแตงตั้งอธิการบด ีน้ัน นายกสภา-
มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือทวงติงแลวและมอบอธิการบดีชี้แจงและอธิการบดีไดชี้แจงทางโทรศัพทเกี่ยวกับ
กระบวนการในการสรรหาอธิการบดีใหทราบแลว

          ที่ประชุมรับทราบ
          อน่ึงประธานกรรมการประจํ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร (รองศาสตราจารยพรจันทร

สุวรรณชาต) ขอเสนอใหบันทึกขอสังเกต 3 ขอ เก่ียวกับกระบวนการเสนอแตงต้ังอธิการบดีไวดวย
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          ผูอํ านวยการส ํานักวิทยพัฒนา (รองศาสตราจารยวรวุฒิ  เทพทอง) เสนอตอท่ีประชุมวา
ไมเห็นดวยกบัการบันทึกขอสังเกตของประธานกรรมการประจํ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตรตามที่ไดเสนอตอ
ที่ประชุม เน่ืองจากกระบวนการเสนอแตงต้ังอธิการบดีไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการเสนอแตงต้ัง
อธิการบด ีตลอดจนสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว อีกทัง้ขอสงัเกตท่ีประธานกรรมการประจํ า
สาขาวิชาพยาบาลศาสตรกลาวถึงนั้น เปนขอเท็จจริงในการพิจารณาเสนอผูสมควรเปนอธิการบดีของคณะกรรมการ
เสนอแตงต้ังอธิการบดี ซึง่แตกตางไปจากการรับฟงการช้ีแจงของกรรมการสภาวิชาการท่ีเปนกรรมการเสนอ
แตงตั้งอธิการบดีซึ่งไดชี้แจงตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อทราบแลว ประกอบกับสภาวิชาการเคยมีมติใหกรรมการ
สภาวิชาการที่ประสงคจะทักทวงในเรื่องดังกลาวสามารถด ําเนินการไดเปนการสวนตัว

       ทั้งนี ้อธิการบดีไดช้ีแจงเพ่ิมเติมวา หากกรรมการสภาวิชาการทานใดมีขอสังเกตเพิ่มเติม
พึงกระทํ าไดเปนการสวนตัว โดยการเสนอขอสังเกตน้ัน ตอประธานกรรมการเสนอแตงต้ังอธกิารบดีหรือ
นายกสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพิจารณา
 4.1  เรื่องการสมัครสมาชิก APSA สาขาวิชารัฐศาสตร

                ท่ีประชุมมีมติใหเล่ือนการพิจารณาเร่ืองดังกลาว เพ่ือรอการช้ีแจงจากสาขาวิชารัฐศาสตร
        ทัง้นี ้ทีป่ระชมุไดเสนอเชงินโยบายวา มหาวิทยาลยัจะเห็นชอบใหหนวยงานตาง ๆ  สมคัรเปน

สมาชกิสมาคมตางประเทศไดหนวยงานละ 1 สมาคม ถามคีวามจํ าเปนตองสมคัรสมาชกิสมาคมตางประเทศมากกวา
1 แหง ใหใชงบประมาณของแตละหนวยงานดํ าเนินการ และใหจัดสงเอกสารวารสารใหกบัส ํานักบรรณสารสนเทศดวย

4.2  เรื่องการพิจารณาใหความเห็นชอบสถานศึกษาในตางประเทศของผูมีสิทธิไดรับทุนปริญญาเอกฯ
       ของผูชวยศาสตราจารยเปรมฤทัย  รัตนวิลัย และอาจารยรชพร  จันทรสวาง
       ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ

ตางประเทศ ประจํ าป 2546 และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ
ตางประเทศ พ.ศ. 2545  กํ าหนดใหผูมีสิทธิไดรับทุนฯ  เสนอรายละเอียดของสถาบันที่จะสมัครเขาศึกษาให
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบกอน น้ัน ในการน้ี ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤทัย รัตนวิลัย ผูมีสิทธิไดรับทุนฯ สาขา
วิทยาการพยาบาลศาสตร และ อาจารยรชพร  จันทรสวาง  ผูมีสิทธิไดรับทุนฯ สาขาวิทยาการการทองเที่ยว  ไดยื่น
รายละเอียดของสถานศึกษาที่จะสมัครเขาศึกษามาเพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ   ตามรายละเอียดดังนี้

          1.  ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤทัย รัตนวิลัย เสนอสถานศึกษา จํ านวน 5 แหง ดังน้ี
1.1  University of Missouri-Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.2  The University of Kansas Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.3  John Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.4  Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.5  University of lowa ประเทศสหรัฐอเมริกา
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          2.  อาจารยรชพร  จันทรสวาง เสนอสถานศึกษา จํ านวน 2 แหง คือ
2.1  Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.2   Bournemouth University ประเทศอังกฤษ  

      ที่ประชุมมีมติดังนี้
      1.  เห็นชอบสถานศึกษาในตางประเทศของผูมีสิทธิไดรับทุนปริญญาเอกฯ  ของ

ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤทัย รัตนวิลัย ผูมีสิทธิไดรับทุนฯ สาขาวิทยาการพยาบาลศาสตร ตามเสนอ
       2.  เห็นชอบสถานศกึษาในตางประเทศของผูมสีทิธไิดรับทนุปริญญาเอกฯ ของอาจารยรชพร

จันทรสวาง  ผูมสีทิธไิดรับทนุฯ สาขาวิทยาการการทองเทีย่ว และมอบส ํานักวิชาการตรวจสอบ Bournemouth University
วา ก.พ. รับรองหรือไม ทัง้นี ้ใหพจิารณาเสนอชือ่สถานศกึษาเพิม่เติมเพือ่เสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป

4.3  เร่ืองแนวทางการจัดต้ังศูนยวิจัยเฉพาะทาง
       ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง
       ที่ประชุมมีมติดังนี้
       1.  ปรับวัตถุประสงคในขอ 2 “พัฒนาการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา”

เปน “พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย”
       2.  ปรับโครงสรางในขอ 4 ใหชัดเจนวา โครงสรางศูนยวิจัยเฉพาะทางภายในสาขาวิชามีองค

ประกอบอยางไร
      3.  ปรับคุณสมบัต ิบทบาท อํ านาจหนาท่ีของตํ าแหนงหนวยงานตาง ๆ ใหอยูในกลุมเดียวกัน
      4.  ควรกํ าหนดเกณฑกลางการประเมินผลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและระบุตัวชี้วัด

5.  ในขอ 6  3)  บรรทัดท่ี 2 ใหตัด “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ออก

4.4  เร่ืองแนวปฏิบัติการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาเฉพาะบางหนวยการสอน
       ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที ่7/2547  วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2547  ไดมีมติเห็นชอบ

ในหลักการใหสาขาวิชาสามารถปรับปรุงเอกสารการสอนไดเปนรายหนวย และใหสามารถเบิกจายคาตอบแทน
ผูปรับปรุงไดตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย เงินรางวัลในการผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2545 ขอ 7  โดยมอบสํ านักวิชาการพิจารณาแนวทางและรายละเอียดในการด ําเนินการ น้ัน ในการน้ี ส ํานักวิชาการ
ไดพิจารณาก ําหนดแนวปฏิบัติการดํ าเนินการดังกลาว ดังตอไปน้ี

1.  ใหสาขาวิชา โดยคณะกรรมการบริหารชุดวิชา(คบ.ช.) เปนผูพิจารณารายละเอียด
การปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาเปนรายหนวย

2.  ใหคณะกรรมการบริหารชุดวิชา(คบ.ช.) สรุปประเด็นการปรับปรุงเอกสารการสอน
ชุดวิชาเปนรายหนวย พรอมผูปรับปรุงเสนอตอสาขาวิชา
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3.  ใหสาขาวิชาเสนอแตงตั้งคณะผูรับผิดชอบปรับปรุงตอสภาวิชาการ ประกอบดวย
ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ(จํ านวนผูปรับปรุงข้ึนอยูกับความเห็นชอบของ คบ.ช. และสาขาวิชา) และ
บรรณาธิการ 1 คน

4.  ในกรณีทีม่เีอกสารการสอนชดุวิชาเดิมคางอยู ใหจัดพมิพเอกสารการปรับปรุงเปน
รายหนวยเชนเดียวกบัการจัดท ํา Supplement โดยจัดสงไปพรอมกบัชดุวิชา  หากเปนการ Reprint ใหจัดพมิพทดแทน
หนวยการสอนทีท่ ําการปรับปรุงลงในแตละเลม  ทัง้นี ้จะตองมกีารระบรุายละเอียดการปรับปรุงไวในค ํานํ าอยางชดัเจน

5.  ใหสามารถเบิกจายคาตอบแทนประธานกรรมการไดในอัตราหนวยละ 700 บาท
(10,000 ! 15 = 666.70)  บรรณาธิการหนวยละ 2,000 บาท

         ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาเฉพาะบางหนวย
การสอน โดยมีการปรับแกในขอ 2 และขอ 3 เปน “ขอ 2 ใหคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) สรุปประเด็น
การปรับปรุงเอกสารชุดวิชาเปนรายหนวย พรอมเสนอคณะผูรับผิดชอบการปรับปรุงตอสาขาวิชาซ่ึงประกอบดวย
ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) เปน ประธาน กรรมการบริหารชุดวิชา เปน กรรมการ  ผูปรับปรุง
ตามจํ านวนท่ีคณะกรรมการบริหารชุดวิชาเห็นชอบ เปน กรรมการ และบรรณาธิการ 1 คน และใหสาขาวิชาเสนอ
แตงต้ังคณะผูรับผิดชอบการปรับปรุงตอสภาวิชาการ

4.5  เร่ืองขออนุมัติเล่ือนกํ าหนดการใชเอกสารการสอนฉบับปรับปรุงชุดวิชาศิลปกับสังคมไทย
       ดวยสาขาวิชาศิลปศาสตรขออนุมัติเลื่อนก ําหนดการใชเอกสารการสอนฉบับปรับปรุงชุดวิชา

ศิลปกับสังคมไทย จาก ภาคการศึกษาที่ 1/2547 เปน ภาคการศึกษาที่ 1/2548
       ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหเล่ือนกํ าหนดการใชเอกสารการสอนฉบับปรับปรุงชุดวิชาศิลปกับ

สังคมไทย จาก ภาคการศึกษาที่ 1/2547 เปน ภาคการศึกษาที่ 1/2548 ตามเสนอ

4.6  เร่ืองการขออนุมัติเล่ือนกํ าหนดใชชุดวิชาฉบับปรับปรุงชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ
       สารสนเทศศาสตร และขออนุมัติใชขอสอบเกา
       ดวยสาขาวิชาศิลปศาสตรขออนุมัติเลื่อนก ําหนดใชชุดวิชาฉบับปรับปรุงชุดวิชาประสบการณ

วิชาชีพสารสนเทศศาสตร และขออนุมัติใชขอสอบเกาตามรายละเอียดดังนี้
       1.  ขออนุมัติเล่ือนกํ าหนดใชชุดวิชาฉบับปรับปรุงชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร

(ฉบับปรับปรุง) ในภาคการศึกษาที่ 1/2547
       2.  ขออนุมัติใชขอสอบเกาชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ือ

ประโยชนทางการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา
       ที่ประชุมมีมติดังนี้
       1.  อนุมัติเล่ือนกํ าหนดใชชุดวิชาฉบับปรับปรุงชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร

(ฉบับปรับปรุง) ในภาคการศึกษาที่ 1/2547 ตามเสนอ
       2.  อนุมัติใชขอสอบเกาชุดวิชาประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร ตามเสนอ
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4.7  เร่ืองขอพิจารณาการเทียบโอนความรูและประสบการณของนักศึกษาเปนกรณีพิเศษ
       ดวยสาขาวิชาพยาบาลศาสตรขอพิจารณาการเทียบโอนความรูและประสบการณของ

นางวราภรณ  กอร นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร เปนกรณีพิเศษ
       ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑในการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและใหสาขา

วิชาพยาบาลศาสตรเสนอรายละเอียดหลกัเกณฑการโอนชุดวิชา ตามขอ ค  (1) – (5) เสนอสภาวิชาการพิจารณา

4.8  เรื่องหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
       ท่ีประชุมเห็นชอบใหเล่ือนการพิจารณาเร่ืองดังกลาวออกไปกอน

4.9  เร่ืองความชัดเจนโครงการศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรปริญญาโท
       สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
       ดวยสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณเสนอความชัดเจนโครงการศึกษาความเปนไปได

ในการเปดหลักสตูรปริญญาโท สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
      ที่ประชุมมีมติใหสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรสหกรณทบทวนการเปดหลักสูตรเกษตรศาสตร

มหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการระบบการเกษตรและแขนงวิชาการจัดการการเกษตรอีกคร้ังหน่ึง

4.10  เร่ืองการปรับแกหลักสูตรบริหารธุรกิจสหกรณบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ วิชาเอกสหกรณ
         (4  ป และตอเน่ือง 2 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
         ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที ่8/2547 วันท่ี 4 มีนาคม 2547 มีมติใหปรับแกเพ่ิมเติม

บางประการ น้ัน ในการน้ี สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณไดดํ าเนินการปรับแกเรียบรอยแลว
         ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจสหกรณบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ   

วิชาเอกสหกรณ (4 ป และตอเน่ือง 2 ป) โดยใหปรับแกกอนดํ าเนินการตอไป ตามประเด็นดังน้ี
         1.  ใหเสนอรายละเอียดชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติไวในหลักสูตร เชน ในชุดวิชาประสบการณ-

วิชาชีพ
         2.  ปรับจํ านวนชั่วโมงในชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติใหถูกตอง

3.  ปรับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษาใน 5) เปน ส ําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ

4.11  เร่ืองขอเสนอหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาธุรกจิการเกษตร
         วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (ตอเน่ือง 2 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
         ดวยสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณขอเสนอหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาธุรกจิการเกษตร วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (ตอเน่ือง 2 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 
         ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาธุรกจิการเกษตร

วิชาเอกธุรกิจการเกษตร (ตอเน่ือง 2 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 ตามเสนอ
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4.12  เร่ือง (ราง) ประกาศ ฯ เร่ืองการเทียบโอนผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี
         ดังส ํานักทะเบียนและวัดผลขอเสนอ (ราง) ประกาศฯ เร่ืองการเทียบโอนผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
         ที่ประชุมมีมติใหนํ าประกาศฯ เร่ืองการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไปพิจารณา

และเสนอสภาวิชาการอีกคร้ังหน่ึงในประเด็นดังน้ี
         1.  ไมควรมีคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษา ตามขอ 2 ใหเปนดุลพินิจของสาขาวิชา

พิจารณากอนเสนอสภาวิชาการซึง่อาจเปนองคประกอบของกรรมการประจํ าสาขาวิชาหรือเปนคณะท ํางานที่
สาขาวิชาตั้งขึ้น

         2.  ควรตัดกํ าหนดระยะ 10 ป เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน
         3.  ใหพิจารณารายละเอียดในขอ ง. วิธีการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษาตามอัธยาศัย

 
4.13  เร่ืองขอความเห็นชอบการสํ าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
         ดวยส ํานักทะเบียนและวัดผลขอความเห็นชอบการส ําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2545  จํ านวน 1 ราย และภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2546 จํ านวน 1 ราย   
                 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการสํ าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามเสนอและเสนอ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติอนุปริญญาตอไป

4.14  เร่ืองขอความเห็นชอบการสํ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
           ดวยส ํานักบัณฑิตศึกษาขอความเห็นชอบการส ําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2546 จํ านวน 75 ราย  ตามรายละเอียดดังนี้
1.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร       แขนงวิชาบริหารการศึกษา จ ํานวน   12 ราย

         2.  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  แขนงวิชาบริหารธุรกิจ จํ านวน   61 ราย
         3.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร      แขนงวิชาเศรษฐศาสตร จํ านวน     2 ราย
          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการสํ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเสนอและเสนอ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาตอไป

4.15  เร่ืองโครงการความรวมมือในการพัฒนาครูโรงเรียนสองภาษา ระหวางมหาวิทยาลัย
         สุโขทัยธรรมาธริาช กับส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         ดวยสาขาวิชาศึกษาศาสตรเสนอโครงการความรวมมือในการพัฒนาครูโรงเรียนสองภาษา

ระหวางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการความรวมมือในการพัฒนาครูโรงเรียนสองภาษา ระหวาง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเสนอ
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4.16  เร่ืองการสงตนฉบับขอสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2546  
         ดวยส ํานักทะเบียนและวัดผลมีก ําหนดสงตนฉบับแบบทดสอบเขาพิมพที่ส ํานักพิมพในวันที่

19 มีนาคม 2547 และสาขาวิชายังสงตนฉบับขอสอบใหส ํานักทะเบียนและวัดผลไมครบ ซึ่งจะมีผลกระทบตอการพิมพ
ของส ํานักพิมพ และส ํานักทะเบียนและวัดผลจะตองมีเวลาในการจัดท ําตนฉบับแบบทดสอบกอนสงเขาส ํานักพิมพ
ส ํานักทะเบียนและวัดผลจึงขอแนวทางปฏิบัติส ําหรับชุดวิชาที่มีรายชื่อ ดังน้ี

         1.  ชุดวิชา 15233  ความรูทางสงัคมศาสตรและเทคโนโลยีสํ าหรับนักนิเทศศาสตร
         2.  ชุดวิชา 91357 พ้ืนฐานความรูส่ิงแวดลอม
         ท่ีประชุมมีมติมอบประธานกรรมการประจํ าสาขาวิชาประสานผูเกี่ยวของเรงรัดด ําเนินการสง

ตนฉบับขอสอบใหแลวเสร็จโดยเร็ว

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองทักทวง
5.1  เร่ืองขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย

             ดวยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีก ําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที ่1/2548 จํ านวน  8  ราย ดังรายนามตอไปน้ี

1.  รองศาสตราจารย  ดร.ออทิพย  ราษฎรนิยม ประธานกรรมการและบรรณาธกิาร
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนูญ  โตะยามา กรรมการและบรรณาธกิาร
3.  รองศาสตราจารย ดร.อุดมศักด์ิ  ศีลประชาวงศ กรรมการดานเน้ือหา
4. อาจารย ดร.ชมพูนุท  โกสลากร  เพ่ิมพูนวิวัฒน กรรมการดานเน้ือหา
5. อาจารย ดร.เยาวลักษณ  ราชแพทยาคม กรรมการดานเน้ือหา
6.  รองศาสตราจารยพิศเพลิน  เขียวหวาน กรรมการดานวัดผลการศึกษา
7.  รองศาสตราจารยวรางคณา  โตโพธิไ์ทย กรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา
8.  นางสาวสุนทรี  ธรรมานุรักษ เลขานุการ

        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังตามเสนอ

5.2  เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา
       สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
       ดวยศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาขอเปลีย่นแปลงกรรมการในคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังตอไปน้ี
1.  แตงต้ังรองศาสตราจารย ดร.วรรณา  สนั่นพานิชกุล  เปน  กรรมการในคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาในฐานะผูแทนคณาจารย  แทน  รองศาสตราจารยธีระ  ตั้งวิชาชาญ
2.  แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสมลักษณ   ละอองศรี  เปน  กรรมการในคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาในฐานะผูแทนคณาจารย  เพ่ิมเติม  จํ านวน  1  ราย
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3.  แตงตั้งกรรมการและเลขานุการ  จาก  เลขานุการคณะกรรมการประจํ าสาขาวิชา

(ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ  ศรีประดิษฐ)  เปน  ผูที่สาขาวิชามอบหมาย (รองประธานกรรมการประจํ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา)

        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังตามเสนอ

5.3  เร่ืองขอเสนอแตงต้ังกรรมการบริหารชุดวิชา 12409 ประสบการณไทยคดีศึกษา
       ดวยสาขาวิชาศิลปศาสตรขอเสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารชุดวิชาประสบการณ

ไทยคดีศึกษา  จํ านวน  4  ราย  ดังรายนามตอไปน้ี
1.  รองศาสตราจารย  เรือเอกหญิงปรียา  หิรัญประดิษฐ ประธานกรรมการ
2.  รองศาสตราจารยสุวิทย  ไพทยวัฒน กรรมการดานเน้ือหา

3.  รองศาสตราจารยมัลลิกา  มัสอูดี กรรมการดานเน้ือหา
4.  นายสุธน  มากระดี ผูจัดการ

        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังตามเสนอ

5.4  เร่ืองขอเสนอแตงต้ังกรรมการบริหารชุดวิชา 12306 พัฒนาการวรรณคดีไทย
       ดวยสาขาวิชาศิลปศาสตรขอเสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารชุดวิชาพัฒนาการวรรณคดีไทย

จํ านวน  4  ราย  ดังรายนามตอไปน้ี
1.  รองศาสตราจารย  เรือเอกหญิงปรียา  หิรัญประดิษฐ ประธานกรรมการ
2.  รองศาสตราจารยศรีสุดา  จริยากุล กรรมการดานเน้ือหา
3.  ผูชวยศาสตราจารยชวนพิศ  อิฐรัตน กรรมการดานเน้ือหา
4.  นายสุธน  มากระดี ผูจัดการ

        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังตามเสนอ

5.5  เร่ืองขออนุมัติจัดทํ าเอกสารการสอนฉบับเพ่ิมเติม และแตงต้ังคณะท ํางานชุดวิชาประสบการณ
       ไทยคดีศึกษา
        ดวยสาขาวิชาศิลปศาสตรขอเสนอแตงตั้งคณะท ํางานจัดทํ าเอกสารการสอน  ฉบับเพ่ิมเติม

ชุดวิชาประสบการณไทยคดีศึกษา จํ านวน  4  ราย  ดังรายนามตอไปน้ี
1.  รองศาสตราจารย  เรือเอกหญิงปรียา  หิรัญประดิษฐ ประธานคณะทํ างาน
2.  รองศาสตราจารยสุวิทย  ไพทยวัฒน ผูท ํางานและบรรณาธิการ
3.  ศาสตราจารย ดร.พัทยา  สายหู ผูท ํางาน
4.  รองศาสตราจารยมัลลิกา  มัสอูดี ผูท ํางาน

        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังตามเสนอ
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5.6  เร่ืองขออนุมัติจัดทํ าเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมและแตงตั้งคณะท ํางานชุดวิชาพัฒนาการ
       วรรณคดีไทย
        ดวยสาขาวิชาศิลปศาสตรขอเสนอแตงตั้งคณะท ํางานจัดทํ าเอกสารการสอน  ฉบับเพ่ิมเติม

ชุดวิชาพัฒนาการวรรณคดีไทย  จํ านวน  3  ราย  ดังรายนามตอไปน้ี
1.  รองศาสตราจารย  เรือเอกหญิงปรียา  หิรัญประดิษฐ ประธานคณะทํ างาน
2.  รองศาสตราจารยธิดา  โมสิกรัตน ผูทํ างานและบรรณาธิการ
3.  รองศาสตราจารยศรีสุดา  จริยากุล ผูท ํางาน

        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังตามเสนอ

5.7  เร่ืองขอเสนอโครงสรางการปรับปรุงและรอยละการปรับปรุงเอกสารการสอนชดุวิชาการอาน
        ภาษาไทย ขอเสนอแตงต้ังผูรวมปรับปรุง และขออนุมติัปรับปรุงเอกสารการสอนตามรูปแบบเดิม
        ดวยสาขาวิชาศิลปศาสตรขอเสนอโครงสรางการปรับปรุงและรอยละการปรับปรุงเอกสาร

การสอนชุดวิชาการอานภาษาไทย ขอเสนอแตงต้ังผูรวมปรับปรุง และขออนุมัติปรับปรุงเอกสารการสอน
ตามรูปแบบเดิม ตามรายละเอียดดังนี้

1.  ขอเสนอโครงสรางการปรับปรุงและรอยละการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
การอานภาษาไทย เฉลี่ยรอยละ 85  ตามรายละเอียดดังนี้

หนวยที ่ 1  ปรับปรุงรอยละ     90
     หนวยที ่ 2  ปรับปรุงรอยละ   100
      หนวยที ่ 3  ปรับปรุงรอยละ     55

      หนวยที ่ 4  ปรับปรุงรอยละ   100
     หนวยที ่ 5  ปรับปรุงรอยละ     70
      หนวยที ่ 6  ปรับปรุงรอยละ   100
      หนวยที ่ 7  ปรับปรุงรอยละ   100

      หนวยที ่ 8  ปรับปรุงรอยละ     80
      หนวยที ่ 9  ปรับปรุงรอยละ     60

       หนวยที ่10  ปรับปรุงรอยละ  100
      หนวยที ่11 ปรับปรุงรอยละ     55
      หนวยที ่12  ปรับปรุงรอยละ    60
      หนวยที ่13  ปรับปรุงรอยละ    80

       หนวยที ่14  ปรับปรุงรอยละ    55
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      หนวยที ่15  ปรับปรุงรอยละ   100

        2.  แตงต้ังผูรวมปรับปรุง จํ านวน  10  ราย  ดังรายนามตอไปน้ี
2.1  ศาสตราจารย ดร.สิทธา  พินิจภูวดล
2.2  รองศาสตราจารย ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ
2.3  รองศาสตราจารยธิดา  โมสิกรัตน
2.4  รองศาสตราจารยมัลลิกา  มัสอูดี
2.5  รองศาสตราจารยวรรณา  บัวเกิด
2.6 รองศาสตราจารยศรีสุดา  จริยากุล
2.7 รองศาสตราจารยสุวิทย  ไพทยวัฒน

2.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีรัตน  สุกโชติรัตน
2.9  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยา  ชางขวัญยืน
2.10 อาจารยชมัยภร  แสงกระจาง

3.  ขออนุมัติปรับปรุงเอกสารการสอนตามรูปแบบเดิม
        ที่ประชุมมีมติดังนี ้       

             1.  เห็นชอบสดัสวนรอยละการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดการอานภาษาไทยตามเสนอ
             2.  อนุมัติแตงต้ังผูรวมปรับปรุงตามเสนอ
             3.  อนุมัติปรับปรุงเอกสารการสอนตามรูปแบบเดิม

5.8  เร่ืองขอเสนอเปลีย่นแปลงกรรมการและกรรมการดานวัดผลการศึกษา และแตงต้ังผูรวมปรับปรุง
        ชุดวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
         ดวยสาขาวิชาศิลปศาสตรขอเสนอเปลีย่นแปลงกรรมการและกรรมการดานวัดผลการศึกษา และ

แตงตั้งผูรวมปรับปรุงชุดวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตามรายละเอียดดังนี้
          1.  แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ  เปน  กรรมการดานเน้ือหา

แทน  อาจารยชัยวัฒน  นาชม
2.  แตงต้ังอาจารยเกียรติภูมิ  ชูเกียรติศิริ  เปน  กรรมการดานวัดผลการศึกษา  แทน

อาจารยสังวรณ  งัดกระโทก
              3.  แตงต้ังผูรวมปรับปรุง เพ่ิมเติม  จํ านวน  2  ราย  ดังรายนามตอไปน้ี

3.1  รองศาสตราจารย ดร.พงศพันธุ  เธียรหิรัญ
3.2  อาจารยชัยวัฒน  นาชม

       ท่ีประชุมมีมติอนุมติแตงต้ังตามเสนอ
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5.9  เร่ืองขอเสนอแตงต้ังผูรวมผลิตในคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาการจัดการผลผลิตพืช
        ท่ีประชุมมีมติอนุมติแตงต้ัง อาจารย ดร.นิพนธ  เอี่ยมสุภาษิต  เปน  ผูรวมผลิตในคณะกรรมการ
กลุมผลิตชุดวิชาการจัดการผลผลิตพืช  เพ่ิมเติม  จํ านวน  1  ราย  ตามที่สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณเสนอ

ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอ่ืน ๆ
6.1  เร่ืองการเลอืกกรรมการสภาวิชาการหรือผูท่ีสภาวิชาการเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการ
       ประจํ าส ํานักพิมพ
       ท่ีประชุมเห็นชอบใหเล่ือนการพิจารณาเร่ืองดังกลาวไปในการประชุมคร้ังตอไป

6.2  เร่ืองการคัดเลือกผูอํ านวยการส ํานักพิมพ
             ท่ีประชุมเห็นชอบใหเล่ือนการพิจารณาเร่ืองดังกลาวไปในการประชุมคร้ังตอไป

                      (รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ  เอี่ยมสุภาษิต)
                 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ

               เลขานุการสภาวิชาการ

     (นางสาวเพียงโสม  เพียรพานิช)

       (นางสาวปราณ ี เพ็ชรสีมวง)
           ผูจดบันทึกการประชุม
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