
ประเด็นการประชุม           
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ครั้งที่  2/2557 
วันพุธที ่ 28  พฤษภาคม  2557    

ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี  
 

เรื่อง รายละเอียด 

1.แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประจ าคณะ 

คุณสรรพ์ บุญเจริญ เนื่องครั้งที่ผ่านมาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ซึ่งท่าน
เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์น าการเกษตรสู่ภาคธุรกิจ   

2.เสริมสร้างสมรรถนะ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  เรื่องของ  Hands-on การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ และ 
Research โครงการ One Teacher On Research รวมถึงโครงการ Excellence Center 
: Tourist Agricultural Farm Center ซึ่งคณะได้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยจุดเน้นที่
คณะจะให้ความส าคัญ ตาม แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย คือ 
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ  (Hands-on) ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ  ทักษะสังคม 
(Soft skills) และประสบการณ์ในการท างานจริง  โดยการร่วมมือกับสถานประกอบการ  
บนพื้นฐานของการพัฒนาอาจารย์  หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและห้องปฏิบัติการ  
บัณฑิตนักปฏิบัติ  คือ บัณฑิตที่มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ  คิดเป็น ท าเป็น สร้างเป็น 
แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น  ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ   เพ่ือให้ได้บัณฑิต
ที่มีคุณภาพ  สร้างสมรรถนะนักศึกษาให้เกิดค่านิยมวิชาชีพที่เรียน และสมรรถนะในเรื่อง
ความรู้     รู้จริง ปฏิบัติได้ สร้างทักษะการเรียนรู้ใฝ่รู้ มีกระบวนการคิด มีจิตสาธารณะ  
สมรรถนะในเรื่องงานวิจัย สมรรถนะความเป็นสากล ความเป็นประชาคมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และทักษะการสื่อสาร พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ 
จรรยาบรรณความเป็นครู  ความเป็นมืออาชีพ และทักษะในสาขาวิชาชีพ   

3.ช่วงปิดภาคเรียน คณะได้เริ่มด าเนิน การพัฒนาทุกหลักสูตร และจัดโครงการอบรมพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน  พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะและประสบการณ์เข้าฝังตัวในสถานประกอบการ  
พัฒนาระบบบริการการศึกษาและประสานความร่วมมือ แนวทางท่ีจะด าเนินการในปี
การศึกษาถัดไป พร้อมทั้งเตรียมการในเรื่องของห้องปฏิบัติการ และงานฟาร์ม อาทิ สาขา
ประมง สาขาการผลิตพืช  

4.การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) รายงานจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557   คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 1,530 คน (รวมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ที่รายงานตัวขึ้น
ทะเบียนและช าระเงินแล้ว ทั้งยังรับสมัครนักศึกษาเพ่ิมเติมจนถึงเดือนกรกฎาคม)  และ
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 8 คน   
2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี จ านวน 323 คน โดย
มีนักศึกษาได้เกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน 2 ราย สาขาการผลิตพืช และเกียรตินิยมอันดับ 
2 จ านวน 7 ราย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3) ร่างหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร  วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตพืช           
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร  



 
 
4.การเรียนการสอน (ต่อ) 
 
 

4) เสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารศัตรูพืช
อย่างยั่งยืน ซึ่งเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปีการศึกษา 2552 เนื่องจาก
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2556 ไม่มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันจ านวน 3 ปี 
คณะจึงเสนอขอปิดหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2556 ภาคฤดูร้อน โดยมีจ านวน
นักศึกษาที่ยังอยู่ในหลักสูตร จ านวน 2 คน และคณะยังคงจัดการเรียนการสอนนักศึกษาที่
เรียนในหลักสูตรนี้ และจะรับผิดชอบจนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายจบการศึกษา  
5) เสนอปรับปรุงหลักสูตร ( Cur02) จ านวน 7 หลักสูตร  เนื่องจากหลักสูตรได้ใช้มาจน
ครบรอบปรับปรุงรายวิชา และเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต เป็นไปตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้มีผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชน และสังคมที่ประเทศก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยต่อสถานการณ์ตลาดแรงงาน  
6) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2556 ของคณะจ านวน 7 
หลักสูตร โดยบางหลักสูตรยังอยู่ในช่วงเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 อยู่ ท าให้ยังไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน  
7) ในช่วงปิดภาคเรียน คณะจะด าเนินการจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 7 สาขา ตามรอบการพัฒนาหลักสูตร 5 ปี ของ TQF (วันที่ 26 – 27 
มิ.ย.2557 ณ ศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ท แอนด์ สปา)   และโครงการพัฒนาบุคลากร จ านวน 2 
โครงการ  โครงการประเมินหลักสูตรและบริหารหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
(วันที่ 12 – 13 มิ.ย.2557 ณ คณะฯ) และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและ
วัดผล (วันที่ 29 ก.ค.2557 ณ คณะฯ) 

5.งานวิจัย 
 

1) โครงการวิจัยงบรายจ่ายประจ าปี 2557 แยกประเภทเป็นถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้าง
องค์ความรู้  อย่างละ 1 โครงการ 760,500 บาท  โครงการวิจัยงบรายได้ประจ าปี 255 7 
สร้างองค์ความรู้ 28 โครงการ 1,546,400 บาท และโครงการวิจัยเงินกองทุนประจ าปี 
2557 สร้างองค์ความรู้ 3 โครงการ 150,000 บาท  
2) โครงการวิจัยที่เสนอของบรายจ่ายประจ าปี 2558 และได้รับการพิจารณาแล้ว โดยแบ่ง
ประเภทเป็นถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 โครงการ 926,000 บาท และสร้างองค์ความรู้ 4 
โครงการ 1,454,400 บาท  และโครงการวิจัยที่เสนอของบรายได้ประจ าปี 2558  สร้างองค์
ความรู้ 45 โครงการ 2,957,504 บาท  
3) ในปีงบประมาณ 2557 คณะจะด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จ านวน 
2 โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย(25,000 บาท จากงบเงินรายได้ เดือน ก.ค.)  
และโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (50,000 บาท จากงบเงินรายจ่ายปี เดือน ก.ค.) 

6.งานบริการวิชาการ   แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี 2557 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรสู่สังคม พื้นที่เป้าหมายชุมชนหนองเสือและชุมชนล าลูกกา มีหลักสูตร
ให้บริการทางวิชาการ จ านวน 11 หลักสูตร เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน จ.ปทุมธานี จ านวน 8 หลักสูตร และโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมฯ(โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน
และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร) จ านวน 3 หลักสูตร   มติที่ประชุม ให้จัดท า



กระบวนการขั้นตอนในการน าส่งเพื่อเสนอขอ หัวข้อด าเนินโครงการ การบริการวิชาการ 
และวิจัย ในรอบปี 

7.งานประกันคุณภาพ 1)  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2555 ตามตัวบ่งชี้ของสกอ. คะแนน
เฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับดี 
2)  ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา( SAR56) ระดับสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 
16-18 มิถุนายน 2557 และตรวจระดับคณะ ประมาณวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2557 

8.ติดตามการใช้จ่ายเงิน
ประจ าปีงบประมาณ 2557   

เงินงบประมาณ  งบด าเนินงาน ร้อยละ 50 หมวดค่าวัสดุการศึกษาแยกตามสาขาวิชา ร้อย
ละ 47  การใช้จ่ายเงินงบประมาณในการพัฒนาสาขาวิชา ร้อยละ 58   
งบเงินรายได้ งบด าเนินงาน ร้อยละ 39    
มติที่ประชุม มอบหัวหน้าสาขาวิชาฯเร่งรัดการจัดซื้อเพ่ือเบิกจ่ายให้ทันตามก าหนด และ
มอบรองฯบริหาร ด าเนินการวางแผนการใช้จ่ายเงิน วิเคราะห์รายรับรายจ่าย โดยก าหนด
สัดส่วนรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละหมวดเป็นอัตราร้อยละ 

9.ติดตามการด าเนิน
โครงการปีงบประมาณ 
2557   

สรุปการด าเนินโครงการ รายละเอียดโครงการ 
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 23 โครงการ ด าเนินการแล้ว 17 โครงการ 
เงินรายได้ 9 โครงการ ด าเนินการแล้ว 3 โครงการ 

10.รายงานตัวชี้วัด ตามภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของคณะ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี พ.ศ. 2557-2560 รวมทุกภารกิจ 44 ตัวชี้วัด 52 โครงการ/กิจกรรม ประมาณ
การงบประมาณ 447,853,500 บาท เป็นตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน 32 ตัวชี้วัด 29 โครงการ/
กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 214,220,000 บาท และตัวชี้วัดภารกิจปกติ 12 ตัวชี้วัด 
23 โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 233,633,500 บาท  โดยจ านวนตัวชี้วัด
ประจ าปี 2557 ทั้งหมด 70 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน 24 ตัวชี้วัด ภารกิจปกติประจ า 
9 ตัวชี้วัด และภารกิจปกติตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 37 ตัวชี้วัด 

11.การบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี 2557 

ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้  โดยเมื่อวันจันทร์ที่
ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเรื่องของความเสี่ยงทั้งในระดับผู้ปฏิบัติ
และผู้บริหาร จึงขอปรับหัวเรื่องน าประเด็นที่เป็นปัญหาอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง
ต่อคณะ และด าเนินการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการครบถ้วนแล้วจะขอ
น ามารายงานให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง 

12.โครงการสัมมนาสมาชิก
สภานักศึกษา 

โครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2557 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  จัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา ทักษะจ าเป็นส าหรับผู้น า กิจกรรม
นักศึกษา ที่ควรค านึงถึงในความคิดแบบผู้น า ความส าเร็จต้องมาก่อน   และลักษณะ
แนวโน้มของกิจกรรมในศตวรรษท่ี 21 

13.สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการด้านพัฒนา
นักศึกษา 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 มอบให้แต่ละคณะด าเนินการหาบุคคลที่เป็นต้นแบบของนักศึกษา
มาพบปะพูดคุยหรือเล่าประสบการณ์ให้นักศึกษาฟัง พร้อมทั้งเร่งขับเคลื่อนภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา และส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา (IC3) 

14.รายงานผลโครงการ
สัมมนาเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา นิสิต 

ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2557 ณ  โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา 
จังหวัดนครนายก  จัดกิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา เน้นวิชาการท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีกิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรม 



นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย บ าเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์  
พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรสวนศรียา  

15.รายงานการอบรม
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อ
การพัฒนาคณะ 

ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน และ วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้น
เซส กรุงเทพ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ในด้านการ
บริหารงาน พัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการถ่ายทอด
นโยบายจากสภามหาวิทยาลัย จากสกอ. รวมทั้งเข้าใจในบริบทของอุดมศึกษาในระดับชาติ
และสากล ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรรมการคณะของสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยังยืน  

16.การประชุมโครงการ
มูลนิธิรากแก้ว 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ  มหาวิทยาลัย เป็นโครงการมุ่งเน้นให้นักศึกษาน าความรู้ที่
ได้เรียนจากมหาวิทยาลัยไปพัฒนาชุมชน โดยเน้นการพัฒนาจิตส านึกความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ซึ่งมีนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนักศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
และได้มีการจัดประชุมส่วนภูมิภาค โดยภาคกลางมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการ
มูลนิธิรากแก้วในวันที่ 20 มิถุนายน 2557   

17.การเข้าร่วมสัมมนาเสนอ
ผลงานวิจัย เรื่อง “ดนตรี 
กีฬา งานอดิเรก สามารถใช้
วิเคราะห์ทักษะ
ความสามารถในการท างาน
ได้หรือไม่?” 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ Central World จัดโดย บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด ซ่ึง
การด าเนินงานวิจัยส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างทักษะที่ได้จากการเล่นดนตรี กีฬา งาน
อดิเรกกับทักษะความสามารถ ในการท างาน สรุปได้ว่า มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับการ
พัฒนาทักษะความสามารถของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในด้าน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

18.ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557- สิงหาคม 2558   
โดยจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2557 

19.แผนพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 
มทร.ธัญบุรีพ.ศ. 2557-
2560 

จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 1 Hand on การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research&Innovations พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
Internationalization ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 Modern 
Management การบริหารจัดการสมัยใหม่ ส่วนภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 
2560 โดยคณะได้ด าเนินการเสนอโครงการสนองตามยุทธศาสตร์อย่างครบถ้วน  และไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาและเสนอแนะเพ่ิมเติม 

20. ทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2557 

วิเคราะห์สถานการณ์ของคณะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ วิสัยทัศน์ ภาพความเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มติที่ประชุม  ปรับเพิ่ม 
แก้ไข วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของคณะ  ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  มอบรองฯบริหาร 
ด าเนินการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติแจ้งให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งออกประกาศ
จากคณะกรรมการประจ าคณะเน้นย้ าเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

21.น าเสนอแนวคิดของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

เสนอแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะให้กับอาจารย์ และนักศึกษา   โดยพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้ความส าคัญในสื่อการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 



ดร.ณรงค์  ชูชีพ   ซึ่งทุกบทเรียนควรมีภาพยนตร์เรื่องสั้นน าเสนอประมาณ 5-10 นาที  มี Modelเครื่องจัก
บางชนิดผ่าให้เห็นการท างานภายใน  สาธิตให้ดูแล้วให้ไปท าจ าหน่วย จ าลองสถานการณ์ 
เช่น การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปจ าหน่ายร้านค้าต่างๆควรพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
โรงงาน สถานประกอบการ รายวิชาละ 1 ครั้ง และเน้นการท างานเป็นทีม และขอขอบคุณ
โรงงาน นิตยาวุ้นมะพร้าว ได้น าของที่ระลึกมอบให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน  มติที่ประชุม 
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
โดยการสร้างสมรรถนะของอาจารย์และนักศึกษา 

22.น าเสนอแนวคิดของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
คุณสรรพ์ บุญเจริญ 

อยากให้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของคณะ ในด้านธุรกิจเกษตร ตัวอย่างเช่น มุ่งเป็น
สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนที่เข้มแข็งเฉพาะ
ด้าน ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการได้อย่างท่อง
แท้ มติที่ประชุม มอบหัวหน้าสาขาวิชา น าไปพิจารณาหาจุดเน้นของแต่ละสาขา เพื่อผลิต
นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง  และน ามาจัดท าเป็น
Action Plan ของคณะ 

 
 
 


