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1.1  ประวัติความเปนมาของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เดิมเปนภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  สังกัดคณะ
ผลิตกรรมการ เกษตร   ซ่ึ ง เปนคณะแรก ท่ีได จั ด ต้ั ง ข้ึนตามพระราช บัญญั ติสถา บัน
เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ  พ.ศ. 2518 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี 19 
กุมภาพันธ  2518 โดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ไดโอนยายสังกัดจากกรมอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดในทบวงมหาวิทยาลัย ตอมาป พ.ศ. 2539 ไดเปล่ียนช่ือเปน 
“มหาวิทยาลัยแมโจ”  ตอมาในป  พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยแมโจไดยายจากทบวงมหาวิทยาลัยมา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังเปนคณะสัตว
ศาสตรและเทคโนโลยี  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแมโจ ท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 27  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2551  โดยมีผูชวยศาสตราจารยประสาร วงศมณีรุง เปนรักษาการคณบดีคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี  ตอมามีการสรรหาคณบดีและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหแตงต้ัง รอง
ศาสตราจารย ดร. สุทัศน ศิริ เปนคณบดี เม่ือวันท่ี  25 มกราคม พ.ศ. 2552 ปจจุบันคณะสัตว
ศาสตรและเทคโนโลยี ไดแบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งานดังนี้ 

1. งานบริหารและธุรการ 
2.  งานคลังและพัสดุ 
3.  งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ  
4.  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
5.  งานบริการวิชาการและวิจัย  

 
ชื่อ ภาษาไทย   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
  ภาษาอังกฤษ  Faculty of Animal Science and Technology 
 
สถานท่ีตั้ง   252 หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 
 โทรศัพท 053-353831-4   โทรสาร 053-353830 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน
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ตราคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี      

                           
 
 
 
 

สีประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี      
   
สีชมพูอมสม (Old rose)   
  

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 
  ปรัชญา 
 พัฒนาองคความรูในรูปแบบการเรียนรูทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ  เพื่อ ผลิต
บุคลากรในสาขาวิชาชีพใหมีทักษะใฝรู  สูงาน  คิดเปน  และมีความเปนผูนําท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม  
 
 วิสัยทัศน 
     สรางนักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ 
 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ ความรู 

ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงพัฒนา
ทางดานการผลิตสัตว 

2. บูรณาการวิจัยอยางมีทิศทาง เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
พัฒนาใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ใหบริการวิชาการและความรวมมือดานการผลิตสัตวแกชุมชน องคกรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ท้ังระดับชาติ และนานาชาติ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
5. สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และ 

ตรวจสอบได 
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6. พัฒนางานฟารมสัตว และวิสาหกิจใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย  บริการวิชาการ  และกอเกิดรายได 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความรู ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพทางดานสัตว-

ศาสตรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง พัฒนาทางดานการผลิตสัตว 
2. เพื่อสรางและพัฒนาผลงานวิจัยดานสัตวศาสตรใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
3. เพื่อใหการบริการวิชาการและความรวมมือดานการผลิตสัตวแกชุมชน องคกรภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
4.  เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษา  บุคลากร  ใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุง 

 ศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  
5.  เพื่อสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และ

ตรวจสอบได 
6.  เพื่อพัฒนางานฟารมสัตว และวิสาหกิจใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนนุการเรียนการสอน  

การวิจยั  บริการวิชาการ  และกอเกดิรายได 
 
2.   นโยบายการบริหารงานของคณะฯ 
 ดานการเรียนการสอน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมท่ีมีอยูใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด และเปนไป
ตามความตองการของสถานประกอบการ  

2. สรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาด หรือผูประกอบการ  
3. พัฒนาหลักสูตรตาง ๆ ท่ีมีอยูเดิม และหลักสูตรใหมใหมีความเปนนานาชาติมากข้ึน  
4. สรางเครือขายความรวมมือในดานการเรียนการสอนกับสถานบัน หรือหนวยงานอ่ืน  ท้ัง

ในและตางประเทศ  
5. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยมีคุณวฒิุ และตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน  
6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนกัศึกษาเพ่ือเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 

 
 ดานการวิจัย 

1. สงเสริมและผลักดันใหคณาจารยและนักวิชาการของคณะฯ ทํางานวิจัยมากข้ึน และ 
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหดียิ่งข้ึน  

2. แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย พรอมกับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
ทํางานวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยและนักวิชาการของคณะฯ ใหมากข้ึน  
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3. พัฒนาอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีจะสนับสนุนใหการทํางานวิจัยของ
คณาจารย และนักวิชาการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

4. สรางเครือขายความรวมมือในการทํางานวิจัยกับหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน               
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

 
 ดานการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยเฉพาะชุมชนรอบขาง ท้ังนี้
จะตองใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคมดวยเพื่อเกิด การบูรณา
การกับการเรียนการสอน  

2.  จัดใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีมีการเรียน
การสอนในคณะฯ โดยใหมีการสืบคนหาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีมีการ
เรียนการสอน แลวจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมดังกลาวใหมีการปฏิบัติสืบตอไปโดย 
ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมดวย 
 
 ดานการบริหารและจัดการ 

1. สรางความสามัคคีระหวางบุคลากรในคณะฯใหมากยิ่งข้ึน ดวยการบริหารงานท่ีโปรงใส 
และเท่ียงธรรมในรูปแบบของการมีสวนรวม และเปนมติของคณะกรรมการตัวแทน  

2. สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ มีความรู มีศักยภาพในการทํางานสูงข้ึนตาม
สายงานและหนาท่ี  

3. ผลักดันใหมีการจัดทําฐานขอมูลของงานแตละดาน เพื่อประโยชนในการบริหารงานได
รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

4. จัดใหมีระบบควบคุม ตรวจสอบการใชเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ  

5. ผลักดันใหมีการใชเงินงบประมาณรายไดเปนแบบรวมศูนย มีการใชทรัพยากรรวมกัน 
ใหมากข้ึน และมีการจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองของคณะฯ เพื่อการพัฒนาคณะฯ 
ตอไปในอนาคต 
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 ดานงานฟารมปศุสัตวและวสิาหกิจ 
1. พัฒนางานฟารมปศุสัตวใหอยูในรูปแบบเชิงพานิชย เพื่อกอใหเกิดรายไดแกคณะฯ มาก

ข้ึน 
2. ปรับปรุงระบบการบริหารงานฟารมปศุสัตวใหเอ้ือตอการสรางรายได และสามารถ

สนับสนุนการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา และการทํางานวิจัยของคณาจารย  นักวิชาการ และ
นักศึกษาของคณะฯ  

3.  แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือท่ีจะพัฒนานวัตกรรมและ
วิสาหกิจ เพื่อเพิ่มรายไดของคณะฯ และยังเปนแหลงบมเพาะความรูใหกับนักศึกษา 
 
1.3  ภารกิจหลักของหนวยงาน 
 1.3.1 การเรียนการสอน 
คณะฯ มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังตอไปนี้  

พ.ศ. 2518 เปดสอนระดบัปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวปก 
ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) 

พ.ศ. 2523 เปดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโคนม   
ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) 

พ.ศ.  2528  เปดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตสุกร  
ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) 

พ.ศ. 2538  เปดสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร (โคนมและโคเนื้อ) สาขาวิชาสัตวศาสตร (สัตวปก) และสาขาวิชาสัตว
ศาสตร (การผลิตสุกร) 
 พ.ศ. 2538  เปดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) 
สาขาวิชาสัตวศาสตร (อาหารสัตว)  

พ.ศ. 2541  เปดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ผลิตสัตว    

พ.ศ. 2548  ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีเปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 4 สาขาวิชาเอกคือสัตวปก โคนมและโคเนื้อ การผลิตสุกร 
และอาหารสัตว  พรอมท้ังปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทเปน หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 

พ.ศ. 2552  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปดหลักสูตรใหมระดับ ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 
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พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปดหลักสูตรใหม ระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 

 

• หลักสูตร 
  ในปการศึกษา 2554 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 1 หลักสูตร  หลักสูตรในระดับปริญญาโทท่ีเปดสอน จํานวน  2  หลักสูตร  หลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
  ระดับปริญญาตรี   จํานวน 1 หลักสูตร   คือ 
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร  ดังนี้  

- วิชาเอกสัตวปก  (หลักสูตร 2 ป และ 4 ป) 
- วิชาเอกการผลิตสุกร  (หลักสูตร 2 ป และ 4 ป) 
- วิชาเอกโคนมและโคเน้ือ (หลักสูตร 2 ป และ 4 ป) 
- วิชาเอกอาหารสัตว  (หลักสูตร 4 ป) 

 
  ระดับปริญญาโท   จํานวน 2 หลักสูตร   คือ 
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร 
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรม   
                  การผลิตสัตว  
 
  ระดับปริญญาเอก  จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
  -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
  
 1.3.2  การวิจัย  
  ในปงบประมาณ 2554  บุคลากรของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี   ไดรับทุนทํา
วิจัยจากท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  เปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 12 โครงการ เงินสนับสนุน
ภายใน จํานวน 925,500 บาท เงินสนับสนุนภายนอก 237,000 บาท รวมท้ังส้ิน เปนจํานวนเงิน  
1,162,500  บาท  ดังนี้ 
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งานวิจัยท่ีไดรับเงินสนับสนุนภายใน 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย งบประมา
ณท่ีไดรับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหลงทุนวิจัย 

1 ศึกษาแนวโนมความตองการการ
บริโภคเนื้อคุณภาพสูงและเนื้อ
คุณภาพปานกลางภายในจังหวัด
เชียงใหม 

อ.ธนนันท  ศุภกิจจา
นนท 

150,000 1  ป สํานักวิจยัฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

2 ความสามารถในการยอยอาหาร
ของปลานิลท่ีเล้ียงดวยอาหารท่ี
ผสมกากเหลือจากการหมักมูล
สุกรในระดับท่ีแตกตางกนั 

ดร.ทองเลียน  บัวจูม 170,000 1  ป สํานักวิจยัฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

3 การเพิ่มจํานวนลูกแพะเพศเมีย
โดยการผสมเทียมดวยน้ําเช้ือท่ี
ผานการคัดเพศ 

ดร.วิวัฒน  พัฒนาวงศ 293,000 1  ป  สํานักวิจยัฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

4 การใชกวาวเครือขาวเพ่ือการ
คุมกําเนิดในสุนัขเพศเมีย 

น.สพ.ไพโรจน  พงศ
กิดาการ 

312,500 1  ป สํานักวิจยัฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

5 การพัฒนาทักษะการเขียนตอบ
คําถามแบบบรรยายของนักศึกษา 

ผศ.รัชฎา  ศีตะโกเศศ 5,000 6  เดือน เงินรายไดคณะสัตว
ศาสตรฯ 

6 สํารวจภาวะการทํางานและความ
ตองการฝกอบรมของศิษยเกา
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

นางรจนา  อุดมรักษ 5,000 1  ป เงินรายไดคณะสัตว
ศาสตรฯ 

7 การใชเปลือกลําไยหมักเปน
แหลงอาหารหยาบในอาหารลูก
โค 

อ.ไพโรจน  ศิลม่ัน 50,000 1  ป เงินรายไดคณะสัตว
ศาสตรฯ 

8 การเปรียบเทียบวิธีการหาการ
ยอยไดของโภชนะในไกเนื้อ 

ผศ.ดร.นรินทร  ทอง
วิทยา 

50,000 1  ป เงินรายไดคณะสัตว
ศาสตรฯ 

9 การใชถ่ัวเหลืองฝกสดและลําตน
กลวยหมักในอาหารไกกระดูกดํา 

ดร.ทองเลียน  บัวจูม 50,000 1  ป เงินรายไดคณะสัตว
ศาสตรฯ 

10 ผลของน้ําสมควันไมและพืช
สมุนไพรบางชนิดท่ีมีตอเหบ็สัตว
เล้ียง 

น.สพ.ไพโรจน  พงศ
กิดาการ 

27,000 6  เดือน เงินรายไดคณะสัตว
ศาสตรฯ 
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งานวิจัยท่ีไดรับเงินสนับสนุนภายนอก 
 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย งบประมาณ
ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหลงทุนวิจัย 

1 การศึกษาลักษณะเดนทาง
เศรษฐกิจของไกดําไทย 

อ. ดร.วิวัฒน  พัฒนา
วงศ(ผูวจิัยมีสวนรวม 
20% ของงานวิจัย) 

1,430,000 6  เดือน สํานัก
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาต ิ

 
 1.3.3  การบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการแกสังคมเปนพันธกิจท่ีคณะฯ  ใหความสําคัญและตระหนักดีวา
ตองมีการดําเนินงานใกลชิดกับชุมชน  และเกษตรกร  การดําเนินงานสวนใหญเปนการใหบริการ
วิชาการ   ดานการถายทอดเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ  เชน  
  1) ฐานการเรียนรูดานเกษตร จํานวน 3 ฐาน และโครงการบริการวิชาการ จํานวน 
3  โครงการ  ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2554  ดังนี ้

-  ฐานเรียนรูการเล้ียงสุกรแบบครบวงจร   
-  ฐานการจดัฐานเรียนรูและฝกอบรมดานอาหารสัตว   
-  ฐานเรียนรูการผลิตไกพื้นเมืองแบบครบวงจร  
-  โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผูนําชุมชนทางดานการเล้ียงสัตว 
-  โครงการบริการสุขภาพสัตวใหชุมชนใกลเคียงมหาวทิยาลัย  
-  โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน 

ลําดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผูวิจัย งบประมา
ณท่ีไดรับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหลงทุนวิจัย 

11 การเปล่ียนแปลงของผลผลิตใน
กระเพาะรูเมนของโคนมท่ีไดรับ
อาหารผสมเสร็จท่ีมีเปลือกลําไย
หมักรวมกับใบกระถินเปนแหลง
อาหารหยาบ 

รศ.ดร.สมปอง  สรวม
ศิริ 

50,000 1  ป เงินรายไดคณะ
สัตวศาสตรฯ 

    รวม 1,162,500     
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2) การจัดฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการ 
  3) รับเชิญเปนวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
  4) การจัดนิทรรศการท้ังในและนอกสถานที่  
  5) การฝกอบโครงการระยะส้ันใหแกหนวยงาน และเกษตรกรภายนอก   
  6) การออกรายการวิทย ุ
  7) การใหคําปรึกษาแกเกษตรกร 
  8) การใหบริการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

ในปจจุบันคณะฯ   ไดพัฒนาเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการกับชุมชน 
และบริษัทเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการเล้ียงสัตว  เชน  

- ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยแมโจกับสหกรณโคนมแมโจ 
- ความรวมไตรภาคี  ระหวางมหาวิทยาลัยแมโจ  สํานักปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม กับสหกรณโคเน้ือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด 
- ความรวมมือทางวิชาการดานสัตวปกของฟารมสัตวปกกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ

อุตสาหกรรม  จํากัด    
- ความรวมมือทางวิชาการดานการเล้ียงสุกรของฟารมสุกร และดานการแปรรูป

ผลิตภัณฑสุกร กับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด     
  - โครงการความรวมมือดานการเล้ียงสุกรขุนในโรงเรือนระบบปดกับบริษัทเบทา
โกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด     
 
 1.3.4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  บุคลากรและนักศึกษาของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขารวมกิจกรรม/
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอมตามท่ีมหาวิทยาลัยและคณะฯ ไดจัด
ข้ึนอยางสมํ่าเสมอ โดยในปการศึกษา 2554 มีกิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมแหเทียนพรรษา  
- กิจกรรมประเพณียี่เปง  
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนของคณะสัตวศาสตร  
- กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูอาวุโสวันสงกรานต   
- กิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง  
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1.4 โครงสรางหนวยงานคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการประจําคณะคณบดี 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนาวิสาหกิจ

สํานักงานคณบดี งานฟาร์ม 

งานฟาร์มโคนมและโค

งานฟาร์มสัตว์ปีก 

งานฟาร์มสุกร

งานนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ งานคลังและพัสดุ งานบริหารและธุรการ

งานบริการวิชาการ
และวิจัย

งานบริการการศึกษา 
และกิจการนักศกึษา 

งานห้องปฏิบัติการ         
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 


