
 
 
 

แบบเสนอเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

เรื่อง ขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

เรียน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ด้วย......................................................................................... .(ระบุชื่อหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอ
เรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) มีความประสงค์จะเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที.่........./…. ในวัน..................ที่.........เดือน....................พ.ศ. ......... เวลา.................น. ดังนี้ 

 เพ่ือทราบ  
 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน (จากการประชุมครั้งที่........เมื่อวันที่.........

เดือน .....................................พ.ศ. …. 
 เพ่ือพิจารณา     

 

ระเบียบวาระ........... 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้  (เฉพาะเพ่ือพิจารณา) 

(1) ชื่อระเบียบวาระ (โปรดระบุให้ชัดเจนและตรงประเด็น) ........ ...............................................
(ระบุชื่อระเบียบวาระ เช่น พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา) 

(2) สรุปเรื่อง / ความเป็นมา (สรุปสั้นๆ  ถึงท่ีมาและเหตุผลที่เสนอ) 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

(3) เรื่องท่ีเสนอมีกฎหมาย / ข้อบังคับ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้อง คือ 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
และได้แนบส าเนาเอกสารตาม (3) มาด้วยหรือไม่ 
    แนบแล้ว     ยังไม่ได้แนบ 

(4) เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบ / การพิจารณาจาก บุคคล / คณะกรรมการต่อไปนี้ ได้แก่ (ตัวอย่าง) 
4.1 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่......เดือน.....................พ.ศ. …. 
4.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อธิการบดี) เมื่อวันที่......เดือน.....................พ.ศ. …. 
4.3 ที่ประชุมคณะกรรมการ.............................................. ประชุมครั้งที่..................................... 

เมื่อวันที่......เดือน...................พ.ศ. .... 
(5) ประเด็นที่เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (ระบุให้ชัดเจนและตรงกับอ านาจหน้าที่

ของสภามหาวิทยาลัยจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548) 
(ถ้ามีหลายประเด็นให้แยกเป็นข้อ ๆ) 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

(6) ชื่อผู้ประสานงาน………………….…………………………………………………………….…………………..………
หมายเลขโทรศัพท์………………………….………….หมายเลขโทรศัพท์มือถือ………………..…………….… 

(7) ข้อมูลอ่ืน (เพ่ิมเติม / ถ้า)......................................................................................................………  
………………………………………………………………………………….………….……………………………………… 

 

 

(ลงชื่อ).................................................. 
(...........................................................) 

ชื่อ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบผู้เสนอ 

เอกสารแนบ  1 



 
 
 
 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
1.2.1 รายงาน............................................................................................................................ 

 
สรุปเรื่อง 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

จึงเสนอต่อสภา  มทร.ธัญบุรี  เพื่อโปรดทราบ 
 

มติสภา มทร.ธัญบุรี...................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

บน  
 3  ซม. 

ล่าง  2 ซม. 

เอกสารแนบ  2 

ซ้าย   
3.2  ซม. 

ขวา 
2  ซม. 



 
 
1.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ผลการประชุม คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่งตั้ง) 
1.3.1 รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ………………………….………………ของสภามหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
 

  ด้วยมีผลการประชุมคณะกรรมการ...................................................ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่............/.... เมื่อวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ............... 
ณ ห้องประชุม..................................................................................... 
 

  ในการนี้  จึงขอน าเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือโปรดพิจารณา 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้   
 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ..................................................ของสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที.่......../.... วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. .........  

 
1. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

1.1...................................................................................................... 
1.2......................................................................................................  

2. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2.1...................................................................................................... 
2.2......................................................................................................  

3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3.1...................................................................................................... 
3.2......................................................................................................  

 

จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี  เพื่อโปรดทราบ 
 

มติสภา มทร.ธัญบุรี................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. ..........
......................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................................................................
.  

เอกสารแนบ  3 

ซ้าย   
3.2  ซม. 

ขวา 
2 ซม. 

ล่าง  2 ซม. 

บน 
3 ซม. 



 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 
เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

--------------------- 
 

4.1 เรื่องเชิงนโยบาย  

4.1.1 พิจารณา....................................................................................................................................... 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

จึงเสนอต่อสภา  มทร.ธัญบุรี  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติสภา มทร.ธัญบุรี................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
  

เอกสารแนบ  4 

ซ้าย   
3.2  ซม. 

ขวา 
2 ซม. 

ล่าง  2 ซม. 

บน 
3 ซม. 



84 

 
 
4.3 เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา 
4.3.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ .... ปีการศึกษา .... 

จ านวน ....... ราย โดยส าเร็จการศึกษาในวันที่ ............................ 
 
สรุปเรื่อง 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  จึงเสนอต่อสภา มทร. ธัญบุรี  เพ่ือโปรดพิจารณา 
   
  มติสภา มทร. ธัญบุรี...................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................................................................................................................... ................. 
 
 
 

เอกสารแนบ  5 

ซ้าย   
3.2  ซม. 

ขวา 
2 ซม. 

ล่าง  2 ซม. 

บน 
3 ซม. 
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4.4   เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน 

4.4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

สรุปเรื่อง 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 4 เมษายน 2556 
และที่ประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบ 
ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งมีสาระในการปรับปรุงสอดคล้องกับ  

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
2. มคอ. 1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่วยกิต 
 1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ 5   หน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 30 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 33 หน่วยกิต 

 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
    

 

 จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติสภา มทร.ธัญบุรี…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เอกสารแนบ 6 

ซ้าย   
3.2  ซม. 

ขวา 
2  ซม. 

ล่าง  2 ซม. 

บน 
3 ซม. 
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ข้อสรุปหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. ความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตรต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการเน้นการเรียนการสอนเน้น
ทางด้านวิชาการ/ปฏิบัติอย่างไร 

 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ. 1) พ.ศ. 2554 
โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต 

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม เน้นให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยน าแนวคิดการจัด
การศึกษาแบบ STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อีกทั ้งยังมีการก าหนดให้มีการเรียนรู ้ในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ใน
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างประสบการณ์และรู้จัก
แก้ปัญหาในสภาพการท างานจริง  

ส าหรับเกณฑ์อ่ืน ๆ เช่นจ านวนอาจารย์ประจ า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

2. การเปรียบเทียบลักษณะของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และได้จัดล าดับรวมทั้งท าการ
เปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ เพื่อให้รู้ต าแหน่งว่าอยู่ในระดับไหน 

          จากการเปรียบเทียบหลักสูตรพบว่ามีหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณทิตทางด้านคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับหลักสูตรนี้ อยู่ 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสูตร
ของหลักสูตรนี้มีความใกล้เคียงกับหลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ดังนี้ 
 

ล าดับ มหาวิทยาลัย จ านวนหน่วยกิต 
1 สถาบัณเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 135 
2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี 133 
3 สถาบัณเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 132 

 

จุดเด่นและข้อแตกต่างของหลักสูตรนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน  
 

จุดเด่นของหลักสูตรคือ ได้มีการน าแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เพ่ือท าให้
นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการก าหนดให้มีการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
ในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างประสบการณ์และรู้จัก
แก้ปัญหาในสภาพการท างานจริง  
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3. ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
หัวข้อ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

โครงสร้าง
หลักสูตร 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 131 หน่วยกิต 
 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 33 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาภาษา              15 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ        1 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาบูรณาการ               5 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ             92 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ              21 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ              34 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก              30 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์          7 หน่วยกิต 
      ในวิชาชีพ                                                   
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี              6 หน่วยกิต 
 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 133 หน่วยกิต 
 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                33 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษา             15 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ       1 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาบูรณาการ              5 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ            94 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ            24 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ            30 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก            33 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์        7 หน่วยกิต 
      ในวิชาชีพ                                           
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี             6 หน่วยกิต 
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4.5   เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4.5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย 

.............................................. พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

  
- (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย ................................... 

พ.ศ. .... 
 

 จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติสภา มทร.ธัญบุรี…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ร่าง) 

 

   
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. .... 

-------------------------------------- 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การรับ - จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้การจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ......./.... 
เมื่อวันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. .... จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงิน
กิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การรับ -  จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของคณะกรรมการด้านการ
พัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”  

 
ประกาศ ณ วันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. .... 
 

 
 
                                            (ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น) 

                  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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4.6   เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.6.1 พิจารณา .......................................................................................................................... 
 
สรุปเรื่อง 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติสภา มทร.ธัญบุรี…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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