สรุปผลการปฏิบัตติ ามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.3.1 รับ ทราบรายงานผลการประชุ มคณะกรรมการ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
ด้านการพั ฒ นานั กศึกษาของสภามหาวิท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
ครั ้ง ที่ 7/2563 เมื่อ วัน จัน ทร์ที ่ 14 กัน ยายน
พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันอังคารที่
6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
1.3.2 รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
12/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
4.1 เรื่องเชิงนโยบาย
4.1.1 รั บ ทราบพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้แล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดาเนินการ
โดยนายบุญชู ประสพกิจถาวร (ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ส านั กงบประมาณ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ)

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

ผู้อานวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองพัฒ นานักศึกษาทราบ และ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการ
กองคลัง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองคลังทราบ และดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภา
ให้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อานวยการกองคลัง และ
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทราบ และดาเนินการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(นายบุญชู
ประสพกิจถาวร)

2
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.2 เรื่องเชิงบริหาร
4.2.1 พิจารณาผลการขอทบทวนการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการครั้งที่สอง กรณีไม่อนุมัติการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช า
นิ เทศศาสตร์ อนุ ส าขาวิ ช าการสื่ อ สารมวลชน
รายนางสาวภั ส สร สั ง ข์ ศ รี คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (วาระลับ)

มติสภา มทร.ธัญบุรี
-

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการ ให้ค วามเห็น ชอบแต่ง ตั้ง คณะกรรมการด้า นการ
ด้านการพั ฒ นานั กศึกษาของสภามหาวิท ยาลั ย พัฒ นานัก ศึก ษาของสภามหาวิท ยาลัย เพิ ่ม เติม
เพิ่มเติม
จานวน 2 ราย ดังนี้
1. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. ดร.จีรศักดิ์ หมุนขา

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

ผู้อานวยการ
กองบริหาร
งานบุคคล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา

- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคาสั่ งสภา มทร.
ธัญบุรี ที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
การพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
ประกาศบนเว็ บไซต์ สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

3
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ ความเห็ นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ - นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
การศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้
สภามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ที่ 48/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ที่ปรึกษา
(ผศ.ปณิตา
เศรษฐศาสตร์การศึก ษา ลงวัน ที่ 28 ตุ ล าคม
2. นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ
ที่ปรึกษา
สงวนทรัพย์)
พ.ศ. 2563
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
4. ศ. (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ
และงานทะเบียนทราบ และดาเนินการในส่วน
5. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน รองประธานกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
6. ดร.วิชา
จุ้ยชุม
กรรมการ
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
7. ดร.จีรศักดิ์
หมุนขา
กรรมการ
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
8. รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
กรรมการ
9. ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลาเจียก)
กรรมการ
10.ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.อานวย เรืองวารี)
กรรมการ
11.ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
กรรมการ
12.คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
13.คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ
14. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ
15. รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ผศ.ดร.ระพี กาญจนะ)
ผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาววารุณี กี่เอี่ยน
ผู้ช่วยเลขานุการ

4
ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการลดสิ่งสูญเปล่า ผู้ช่วยเลขานุการ - นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในค าสั่ งสภา
ลดสิ่งสูญเปล่าในการปฏิบัติราชการ
ในการปฏิบัติราชการ ดังรายชื่อต่อไปนี้
สภามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ที่ 49/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา
(ผศ.ปณิตา
ลดสิ่ งสู ญ เปล่ าในการปฏิ บั ติ ราชการ ลงวัน ที่
2. ดร.ชุมพล
พรประภา ที่ปรึกษา
สงวนทรัพย์)
28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
3. นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ที่ปรึกษา
- เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ งมติ ส ภา
4. ดร.วิชา
จุ้ยชุม
ประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยให้ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
5. ดร.พยุง
ศักดาสาวิตร รองประธาน
(ผศ.ปณิตา สงวนทรัพย์)ทราบ และดาเนินการ
กรรมการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย น าค าสั่ งดั งกล่ าว
กรรมการ
ประกาศบนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
7. รองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ) กรรมการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
8. รองอธิการบดี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) กรรมการ
9. รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์)
กรรมการ
10. รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
กรรมการ
11. รองอธิการบดี (ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา) กรรมการ
12. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ปณิตา สงวนทรัพย์) กรรมการ
13. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง)
กรรมการ
14. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
15.คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
16.คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
17.ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรรมการ

5
ระเบียบ
วาระที่
4.2.4
(ต่อ)

เรื่อง

มติสภา มทร.ธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

18.ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
19.ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่
กรรมการ
20.ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
และเลขานุการ
21.ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
22.นายเอกนรินทร์ พุทธบรรจง
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ อนุมัติให้ปริญญาผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รองอธิการบดี - นายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามในประกาศสภา
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจาเดือน (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ มทร.ธั ญ บุ รี เรื่ อ ง รายนามนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
ประจาเดือนกันยายน 2563
กันยายน 2563 จานวน 3 ราย
ภูมิกิตติพิชญ์)
ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้อานวยการ
ประจาเดือนกันยายน 2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม
สานักส่งเสริม
พ.ศ. 2563
วิชาการและ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
งานทะเบียน
ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติ
และ
พิชญ์) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
ผู้อานวยการสานัก งานทะเบียน และผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
ดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
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ระเบียบ
หน่วยงานหรือ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
ผู้รับผิดชอบ
4.4 เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็น ชอบแผนการรับ นักศึกษา ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รองอธิการบดี
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564
ประจาปีการศึกษา 2564
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สานักส่งเสริม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือกหลักสูตร สาขาวิ ช าการแพทย์ ท างเลื อ กหลั ก สู ต รนานาชาติ วิชาการและ
งานทะเบียน
นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจา ให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2562
จานวน 1 ราย คือ อาจารย์ ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจา ให้ ความเห็ น ชอบการเพิ่ มอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ป ระยุ ก ต์
ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2562
ฉบั บปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ราย คื อ อาจารย์ ดร.
อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการลดจานวนอาจารย์ ให้ความเห็นชอบการลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีอ าหาร ฉบับ ปี
ฉบับปี พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558 จากเดิ ม จ านวน 5 ราย ปรั บลดเหลื อ
จ านวน 3 ราย ทั้ ง นี้ ให้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้ ง แต่ ภ าค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
ฉบับปี พ.ศ. 2563

4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2563

มติสภา มทร.ธัญบุรี
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั กสู ต ร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ฉบับปี พ.ศ. 2563
โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์กมล สุทเธนทร์ เป็น อาจารย์
ดร.ศรีด ารา ติเ พีย ร ทั้ง นี้ ให้ มีผ ลบัง คับ ใช้ตั้ง แต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)
ให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร
ศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ กษา ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร จากเดิม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรพันธ์ จันทนะสุต และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลัก สูต ร จากเดิม ผู ้ช ่ว ยศาสตราจารย์อ รรคพล
เชิดชูศิลป์ เป็น อาจารย์ยงยุทธ สกุลชาตรี ทั้งนี้ ให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภูมิกิตติพิชญ์)
และ
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
ให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
ภู มิ กิ ตติ พิ ชญ์ ) และผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ
เรื่อง
มติสภา มทร.ธัญบุรี
วาระที่
6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
สภา มทร.ธัญบุรี

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย

(นายวิรัช โหตระไวศยะ)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี

