
 

 

 

 

 

รายงานผลกิจกรรม 

 

 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ตามพันธกิจของคณะฯ ครั้งที่ 4  

เรื่อง “การจัดการประกวดสัตว์”  

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) 

 

 

 

วันพุธที่  30  สิงหาคม  2560 

ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจ าป ี2560 
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รายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ 1  

การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามพันธกิจของคณะฯ คร้ังท่ี 4 

เรื่อง “การจัดการประกวดสัตว์”   

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  ในวันที่  30 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

1. ชื่อกิจกรรม  การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามพันธกิจของคณะฯ ครั้งที่ 4  

เรื่อง “การจัดการประกวดสัตว์”  

  ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู ้(KM) 

2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย 

3.  หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการจัดการความรู้ 

ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ นั้น คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เรียนเชิญ

คณาจารย์ในคณะฯ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงให้กับคณาจารย์ 

และบุคลากรของคณะฯ เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมการจัดการ

ประกวดสัตว์ในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นสมควรในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การจัดการประกวด

สัตว์” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู ้(KM) ในครั้งนี ้

4.  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

4.1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของคณะฯ ในการจัดท าโครงการ/   

กิจกรรมการประกวดสัตว์ 

4.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาตอ่ยอดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมการประกวดสัตว์ในอนาคตได้    
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5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 การจัดการความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามพันธกิจของคณะฯ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การจัดการ

ประกวดสัตว์” (กิจกรรมการประกวดไก่พืน้เมือง, ไก่แจ้สวยงาม, สุนัข, แมว, สุนัขสงคราม, และสุนัขแสนรู้ท า

ตามค าสั่ง) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยได้เสนอวิธีการ แนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการต่อยอด และน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้และน าไปปฏิบัติ

ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ  

ขันธปราบ อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ดยสรุปผลการด าเนนิงานได้ ดังนี้   

งานประกวดไก่พื้นเมือง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่เป็นการอนุรักษ์ไก่พื้นเมอืงดัง้เดิม 

2. เพื่อให้เกิดแรงจูงใจพัฒนาสายพันธุ์ ที่ตลาดนิยม 

3. เป็นการสง่เสริมกิจการของรัฐและเอกชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ด ีตอ่กัน 

4. เพื่อเป็นการให้เจา้ของฟาร์มไก่พื้นเมอืง ได้พบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์

ระหว่างกัน 

5. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศชาติ 

รายละเอียดการประกวด 

1. พอ่พันธุ์เหลอืงหางขาวน้ าหนัก 2.8 กิโลกรัมขึ้นไป  

2. พ่อพันธุ์ประดู่หางด า น้ าหนัก 2.8 กิโลกรัมขึ้นไป 

3. พ่อพันธุ์สีทั่วไป น้ าหนัก 2.8  กิโลกรัมขึ้นไป 

4. พอ่พันธุ์ทุกสี น้ าหนัก ต่ ากว่า 2.8 กิโลกรัม 

5. แม่พันธุ์ทุกสี ไม่จ ากัดน้ าหนัก 

 

ประเภทรางวัล 

๑. ไก่ทุกตัวที่ลงทะเบียน จะได้รับไข่ไก่สด 10 ฟอง ยา หรือไวตามิน  

๒. โดยไก่ทุกประเภทของการประกวดที่ผ่านการตัดสินของกรรมการจะได้รับถ้วยรางวัล, เงินสด  และ 

ใบประกาศนยีบัตรดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศที่สุดในงาน (Best in Show) มีแค่หนึ่งตัวโดยการน าไก่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทุกตัวมาตัดสิน จะได้รับ ถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 2 ,000 บาท และ                       

ใบประกาศนยีบัตร 

- รางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล, เงินสด 1,000 บาท และใบประกาศนยีบัตร 
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทุกประเภท จะได้รับ ถ้วยรางวัล, เงินสด 750 บาท และ             

ใบประกาศนยีบัตร  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทุกประเภท จะได้รับ ถ้วยรางวัล, เงินสด 500 บาท และ             

ใบประกาศนยีบัตร 

- รางวัลพิเศษ ไก่เพศผู้ที่มนี้ าหนักตัวสูงสุด 1 ตัว จะได้รับ ถ้วยรางวัล,  เงินสด 1,000 บาท 

และ ใบประกาศนยีบัตร 

รางวัลพิเศษ  

  ไก่เพศเมียที่มีน้ าหนักตัวสูงสุด 1 ตัว จะได้รับ ถ้วยรางวัล , เงินสด 1 ,000 บาท และ                     

ใบประกาศนยีบัตร 

คณะกรรมการตัดสิน 

  กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ สมาคม/ชมรมผู้อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง 

1. คุณอภิชาต  รัตนวนิชย์  (กรมปศุสัตว์) 

2. รศ.ดร. สุชน ตัง้ทวีวิพัฒน์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

โทร 083-9482501 และ 081-8857929   

3. ดร.พิชิตร์  วรรณค า มหาวิทยาลัยแม่โจแ้พร่-เฉลิมพระเกียรติ 

4. ดร.วรศลิป์ มาลัยทอง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ 

5. ผศ.ดร.มานิตย์เทวารักษ์พิทักษ์ 

6. ผศ.ดร.นรนิทร์ ทองวิทยา 

7. คุณบุญธรรม โพธิ์อ่อง (ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแมแ่ตง)    

8. จริายุทธ์  ยังแหยม (โครงการหลวง) 

9. อุทัย ชัยชนะทอง  (ส านักงานปศุสัตว์ จ. เชียงใหม่) 

ที่ปรึกษา  

๑. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

๒. ต าแหน่ง ปศุสัตว์เขต 5, ปศุสัตว์ จ. เชียงใหม่, ปศุสัตว์อ าเภอ  

(หนา้ที่ : ขอความสะดวกในการขนย้ายสัตว์ ขอยากิน ยาถ่าย) 

๓. อ.อนันต ์ปัญญาวีร ์ (อดีต ผู้อ านวยการกองกิจการนักศกึษา)  

โทรศัพท์ 081-1112049 

๔. ผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

๕. คุณสมควร ปัญญาวีร์  (อดีต ศูนย์บ ารุงพันธุ์สัตว์เชยีงใหม่) 

๖. ผูบ้ริหารสาขา ซีพีภาคเหนือ เบทาโกร  ฯลฯ (สนับสนุนผลติภัณฑไ์ข่ อาหาร และยา) 

 



5 
 

งบประมาณ (ประมาณการ 95,000  บาท) 

1. เงินรางวัล 

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการหารอืสองฝ่าย 

2. ถ้วยรางวัลพระราชทาน และรางวัลปกติ 

3. ค่ากรรมการตัดสิน สองชุดๆ ละ 3 คนๆ   

4. ค่าวัสดุเกษตร เชน่สุ่มไก่ และ อื่นๆ 

5. ค่าวัสดุส านักงาน 

6. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม (ตั้งแต่เตรียมงานถึงเสร็จงาน) 

7. ค่าจา้งเหมาจัดตกแตง่สถานที่ 

 

งานประกวดไก่แจ้สวยงาม 

ประเภทการประกวด 

1. พ่อพันธุ์สหีลัก  

2. พ่อพันธุ์สแีฟนซี 

3. พ่อพันธุ์สไีก่ไทย 

4. แมพ่ันธุ์สหีลัก  

5. แมพ่ันธุ์สแีฟนซี 

6. แมพ่ันธุ์สไีก่ไทย 

7. ไก่รุน่สีหลักเพศผู้  

8. ไก่รุน่สีแฟนซีเพศผู้  

9. ไก่รุน่สีไก่ไทยเพศผู้  

10. ไก่รุน่สีหลักเพศเมีย  

11. ไก่รุน่สีแฟนซีเพศเมีย  

12. ไก่รุน่สีไก่ไทยเพศเมีย 

     อน่ึง อาจมีไก่ประเภทอื่น ที่ทางสมาคมไก่แจ้ หรอื ชมรมไก่แจ้ภาคเหนอืแนะน า 

ประเภทรางวัล จะรวมทั้งเกียรติบัตร 

1. ถ้วยชนะเลิศ  รวมทั้งใบประกาศนยีบัตร 

2. ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมทั้งใบประกาศนยีบัตร 

3. ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 รวมทั้งใบประกาศนยีบัตร 

รางวัล  

1.  ไก่ทุกตัวที่ลงทะเบียน จะได้รับไข่ไก่สด 10 ฟอง ยา หรอืไวตามิน  

2. ไก่ทุกประเภทของการประกวดที่ผ่านการตัดสินของกรรมการจะได้รับถ้วยรางวัลและ                         

ใบประกาศนยีบัตรดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศที่สุดในงาน (Best in Show) มีแค่หนึ่งตัวโดยการน าไก่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทุกตัวมาตัดสิน จะได้รับ ถ้วยพระราชทาน พร้อมใบประกาศนยีบัตร 

- รางวัลชนะเลิศทุกประเภท จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศนยีบัตร 

- รางวลัรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทุกประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อม ใบประกาศนยีบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทุกประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อม ใบประกาศนยีบัตร 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 

   จะจัดท าหลังทราบผลการเจรจาระหว่างอธิการบดี และ รัฐมนตรกีระทรวงเกษตรฯ 

ประธาน ชมรมไก่แจภ้าคเหนอื 089-6356166 

ชมรมไก่แจ้ภาคเหนอื  086-2369446 

อ.จรูญ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 085-7225159 

คณะกรรมการตัดสิน 

- กรมปศุสัตว์, มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  และ สมาคมไก่แจ ้หรอืชมรมไก่แจภ้าคเหนือ 

- ประธาน ชมรมไก่แจภ้าคเหนอื 089 635 6166 

- ชมรมไก่แจ้ภาคเหนอื  086 2369446 

- อ.จรูญ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    085-7225159 

 

งบประมาณ (ประมาณการ 80,000  บาท) 

1. ถ้วยรางวัลพระราชทาน และรางวัลปกติ 

2. ค่ากรรมการตัดสินสองชุด  

3. ค่าวัสดุเกษตร เชน่กรงไก่แจ้ สุม่ไก่ และ อื่นๆ 

4. ค่าวัสดุส านักงาน 

5. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม (ตั้งแต่เตรียมงานถึงเสร็จงาน) 

6. ค่าจา้งเหมาจัดตกแตง่สถานที่ 

 

ประกวดสุนัขและแมว  

คณะกรรมการและผูป้ระสานงาน  :   คุณกุ้ง รา้นรักสัตว์   081-7648752 

ต้องมีพื้นที่ ให้เขาออกร้านค้าของผูส้นับสนุนงาน  

 

กิจกรรมสุนัขสงคราม สุนัขแสนรู้ ท าตามค าสั่ง 

  มีการย้ายสังกัด ไปๆ มาๆ  เชน่ กองการสัตว์ทหารบก ไป สังกัด กองทัพอากาศ ตอนนี ้มขี่าวถูกย้าย

อีกแล้ว 

หมายเหตุ ** แตง่ตั้งทุกงาน  

 

กรรมการชุดด าเนินงานทุกกิจกรรม 

บุคลากรภายในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้(ส่วนใหญ่)  

บุคลากรของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) 

และ เครอืเบทาโกร (ศิษย์เก่า) 
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แผนกิจกรรม 

1. ประชาสัมพันธ์ 

2. จัดคณะท างาน 

3. เตรียมสถานที่ ถ้วยรางวัล วัสดุอุปกรณ์ 

4. เชญิผูท้รงคุณวุฒิ มากล่าวเปิดงาน มอบรางวัล และปิดงาน 

5. สรุปผลกิจกรรม และอื่นๆ 

6. งบประมาณ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้เกษตรกรมีรายได้ รางวัล และใบประกาศนยีบัตร ที่จะน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ 

2. ท าให้เกิดแรงจูงใจ ในการเลี้ยงไก่พื้นเมอืงเพิ่มมากขึ้น 

3. ผูช้มทั่วไปสามารพบเห็นไก่พืน้เมืองดั้งเดิมของไทย ที่ถูกอนุรักษ์รักษาพันธุ์โดยเกษตรกร 

4. ผูช้มทั่วไปสามารพบเห็นไก่พืน้เมืองสายพันธุ์แปลกใหม่ ที่ตลาดนิยมให้ความนยิม 

5. เป็นการสรา้งความสัมพันธ์ที่ด ีตอ่กันระหว่างองค์กรของรัฐ และเอกชน 
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การประเมินการด าเนินกิจกรรม 

  ผูร้ับการประเมินมีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.29 และ                  

มีสถานภาพเป็นบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นรอ้ยละ 38.71  

 ผู้รับการประเมินเป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.06 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

41.94 

 ผูร้ับการประเมินได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมฯ จากหนังสือเชิญมากที่สุด คิดเป็นเป็นร้อยละ 61.30 

และจากกลุ่มไลน์ของคณะฯ คิดเป็นร้อยละ 19.35 และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ คิดเป็นร้อยละ 

19.35 ตามล าดับ 

 ผูร้ับการประเมินมีความคิดเห็นว่าควรจะมีการจัดท ากิจรรมฯ ในโอกาสต่อไป คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
มาก

ที่สดุ 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อย

ที่สดุ 

1 

1. การรับรู้และการประชาสัมพันธ์อยา่งท่ัวถึง 41.94 58.06 - - - 4.42 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบ ชว่งเวลา/ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

38.71 61.29 - - - 4.35 

3. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 38.71 61.29 - - - 4.39 

4. ความเหมาะสม/เพยีงพอของอาหาร 35.48 61.29 3.23 - - 4.32 

5. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 22.58 67.74 9.68 - - 4.13 

6. ความรูค้วามเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม 6.45 35.48 41.94 16.13 - 3.32 

7. ความรูค้วามเข้าใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 38.71 48.39 9.68 - - 4.16 

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ทีได้รับไปใช้

ประโยชนไ์ด้ 

41.94 48.39 9.67 - - 4.32 

9. ความพึงพอใจในภาพรวม 38.71 54.84 6.45 - - 4.32 

รวมค่าเฉลี่ย 4.19 

 

ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  - 

คร้ังต่อไปท่านเห็นควรให้จัดกิจกรรมเรื่องใด 

- ประกวดไก่สวยงาม และไก่แจ้ 
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6. ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของ

คณะฯ ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมการประกวดสัตว์เพิ่มมากขึ้น จากผลการส ารวจความพึงพอใจ 

ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.4 ผลการส ารวจ ความพึงพอใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม            

คิดเป็นร้อยละ 83.2 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถน าไปต่อ

ยอดในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมการประกวดสัตว์ในอนาคตได้ 

2. ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าแนวทางที่ได้รับมาต่อยอดในการพัฒนากระบวนการด าเนินงานด้านการ

จัดโครงการ/กิจกรรมประกวดสัตว์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพตามเจตนารมณข์องผู้จัดได้ 

7.  รายงานผลความส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ตามที่ตั้งไว้ในกิจกรรม) 

ตัวชี้วัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

เชงิปริมาณ ร้อยละ 80 100 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจใน

กระบวนการจัดการความรูเ้พิ่มมากขึ้น 

เชงิคุณภาพ ร้อยละ 80 83.2 

ร้อยละของระยะเวลาการจัดกิจกรรมไปตามที่ก าหนดไว้ เชงิเวลา ร้อยละ 80 100 

จ านวนประเด็นความรูส้ าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชงิปริมาณ ประเด็น 1 1 

8.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          750  บาท 

        (30 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) 

                    รวมทั้งสิ้น                 750  บาท 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          750  บาท 

        (30 คน x 25 บาท x 1 มื้อ) 

                    รวมทั้งสิ้น                  750  บาท 

9. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาด าเนินงานตามจรงิ 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560  

เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2201-2  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560  

เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2201-2  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

10.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ไม่ม ี
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11.  รูปภาพประกอบการรายงานการด าเนินกิจกรรม 
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12.  ผู้รายงานการด าเนินกิจกรรม 

    

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย) 

                              ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

13.  ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานโดย 

 

 

 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 










