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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตร สํานักงานคณบดี 

 1.5  การบริหารส่วนงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
   
  
   

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

   
 
 

ระดับปริญญาตร ี: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สัตวศาสตร์) 

ประเภท 

เทียบเข้าเรียน 2 ป ี

ประเภทเรียนเต็ม 

หลักสูตร  4  ปี 

ระดับปริญญาโท 

ระดับปริญญา

งานนโยบาย แผน 

และประกันคุณภาพ 

งานคลังและพัสดุ 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา 

และกิจการนักศกึษา 

งานบริการวิชาการ 

และวิจัย 

สาขาสัตวศาสตร์  วิชาเอกสัตว์ปีก 

สาขาสัตวศาสตร์  วิชาเอกการผลิตสุกร 

สาขาสัตวศาสตร์  วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ 

สาขาสัตวศาสตร์  วิชาเอกสัตว์ปีก 

สาขาสัตวศาสตร์  วิชาเอกการผลิตสุกร 

สาขาสัตวศาสตร์  วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ 

สาขาสัตวศาสตร์  วิชาเอกอาหารสัตว์ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว ์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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                   1.6  จํานวนบุคลากร 

       ในปีการศึกษา 2554 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรท้ังส้ินจํานวน 75 คน  
จําแนกตามตําแหน่ง ได้ดังนี้ 

   

สังกัด ข้าราชการ 
พนักงาน
ม./ราชการ ลูกจ้างประจํา 

จ้างเหมา/
ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 19 20 12 24 75
รวม 19 20 12 24 75

 
 บุคลากรสายวิชาการ จํานวนรวม 23 คน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ได้ดังน้ี  

 
สังกัด/ตําแหน่ง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 17 23
รวม 2 4 17 23

 
                       บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 23 คน จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ได้ดังนี้ 

 

สังกัด/ตําแหน่ง อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
รวม 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 11 8 4 23
รวม 11 8 4 23

 
 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
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  1.7  จํานวนนักศึกษา และบัณฑิต 
   1.6.1  จํานวนนักศึกษาในปกีารศึกษา 2554  มีดังนี้ 
      1)  ระดับปริญญาตร ี   จํานวน   667 คน 
      2)  ระดับปริญญาโท   จํานวน     22 คน 
      3)  ระดับปริญญาเอก   จํานวน       2   คน 
       รวมทั้งสิ้น จํานวน    691 คน 
 
   1.6.2  จํานวนบณัฑิตท ี ่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554  มีดังน้ี 
      1) ระดับปริญญาตร ี   จํานวน    157 คน 
      2) ระดับปริญญาโท   จํานวน       3 คน 
       รวมทั้งสิ้น จํานวน    160 คน 
 
  1.8  งบประมาณปี 2554 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานทั้งส้ิน 
จํานวน  31,125,200.00 บาท แบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 20,971,200.00  บาท  
เงินงบประมาณรายได้ จํานวน  10,154,362.27 บาท  ในการดําเนินงานมีค่าใช้จ่ายแยกตามงบ
รายจ่าย ดังนี้ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
1. งบบุคลากร   จํานวน          14,424,490.00 บาท 
2. งบลงทุน   จํานวน          4,960,390.00 บาท 
3. งบดําเนินงาน   จํานวน           2,791,703.09 บาท 

    รวม         22,176,583.09 บาท 
เงินงบประมาณรายได้ 
1. งบบุคลากร   จํานวน             689,080.00 บาท 
2. งบลงทุน   จํานวน             337,599.00 บาท 
3. งบดําเนินงาน   จํานวน  4,705,686.43 บาท 
4. งบเงินอุดหนุน   จํานวน  2,406,686.71  บาท 
5. งบรายจ่ายอ่ืน   จํานวน     200,000.00 บาท 

       รวม  8,339,052.14  บาท 
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1.9  อาคารสถานที่ คณะฯ มีอาคารสถานที่ ดังนี้ 
1. อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี    1  หลัง 
ขนาดเนื้อที ่14,200 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

1. สํานักงานคณบดี 
2. ห้องเรียน 
3. ห้องปฏิบตัิการอาหารสัตว์ 
4. ห้องปฏิบตัิการนมและผลิตภัณฑ ์
5. ห้องปฏิบตัิการผสมเทียม 
6. คลินิกสัตว์ 
7. ห้องประชุมนานาชาติ 
8. โรงฆ่าสัตว์และทําผลิตภัณฑ์สัตว์ 

2. อาคารปฏิบัติการโคนมและผลิตภัณฑ์พร้อมครภุัณฑ์ (750 ตรม.) 1  หลัง 
1.  อาคารปฏิบตัิการสัตว์ปีกและสุกรพร้อมครภุณัฑ ์  1  หลัง 
2.  อาคารอาหารสัตว์      1  หลัง 
3.  โรงผลิตและระบบประปา     1  หลัง 
4.  ฟาร์ม 

4.1  ฟาร์มสัตว์ปีก 
 -  อาคารฟักไข่พร้อมครุภณัฑ ์
 -  โรงเรือนไข่ไก่ 
 -  โรงเรือนไก่กระทง 
 -  โรงเรือนไก่พันธุ์แท้พร้อมอุปกรณ์ 
 -  โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ ขนาด 8 x 12 ม. 
4.2  ฟาร์มสุกร 
 -  โรงเรือนสุกรแบบรวมพร้อมอุปกรณ ์
 -  โรงเรือนสุกรขุน 
 -  โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ ขนาด 10 x 28 x 2.65 ม. 
4.3  ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 
 -  คอกเล้ียงแม่โค 
 -  คอกโคเนื้อและโรงผสมเทียม 
 -  โรงเรือนเลี้ยงลูกโค 3-4 เดือน 
 -  โรงเรือนกระบือ  
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 -  โรงเรือนสัตว์เฉพาะอย่าง เช่น แพะ แกะ 
 -  โรงเรือนแพะและแกะ 
 

  1.8   ระบบและกลไกประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาต้ังแต่เป็นหน่วยงานท่ีสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และจัดตั้งเป็นคณะฯ เมื่อปี
การศึกษา 2551 ทั้งนี้ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน สอดคล้องกับ
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการกําหนด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจําทุกป ี

ในปีการศึกษา 2554  คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ  เ พ่ือกําหนดนโยบายและดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  โดย
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร หัวหน้างานสํานักงานคณบดี นายก
สโมสรนักศึกษา และหัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
นอกจากนี้คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือทํา
หน้าที่รวบรวมเอกสารและจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง ของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตัวแทนคณาจารย์ หัวหน้างาน
สํานักงานคณบดี หัวหน้างานต่าง ๆ นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกฝ่ายประกันคุณภาพ 
ประธานชมรมต่าง ๆ และหัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ เป็นคณะทํางานและ
เลขานุการ 

 
 
 
 
 


