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๑

 

ส่วนที ่๑ 
ข้อมูลเบือ้งต้นของหน่วยงาน 

 

๑.๑  ประวตัคิวามเป็นมาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมเป็นภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว ์ สังกดัคณะ
ผลิตกรรมการ เกษตร   ซ่ึ ง เ ป็นคณะแรก ท่ีได้จัดตั้ ง ข้ึนตามพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดป้ระกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวนัท่ี ๑๙ 
กมุภาพนัธ์  ๒๕๑๘ โดยสถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ ้ไดโ้อนยา้ยสังกดัจากกรมอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการมาสังกดัในทบวงมหาวิทยาลยั ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น“ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ”้  ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มหาวิทยาลยัแม่โจไ้ดย้า้ยจากทบวงมหาวิทยาลยัมา
สังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว ์ไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งเป็นคณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ี ๒/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี  ๒๗  
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสาร วงศม์ณีรุ่ง เป็นรักษาการคณบดีคณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ต่อมามีการสรรหาคณบดีและไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัให้
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย ์ดร. สุทศัน์ ศิริ เป็นคณบดี เม่ือวนัท่ี  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบนั
คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลย ีไดแ้บ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ งานดงัน้ี 

๑.  งานบริหารและธุรการ 
๒.  งานคลงัและพสัดุ 
๓.  งานนโยบาย แผนและประกนัคุณภาพ 
๔.  งานบริการการศึกษาและกิจการนกัศึกษา  
๕.  งานบริการวิชาการและวิจยั  

คณะฯ มีการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ดงัต่อไปน้ี  
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปิดสอนระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวปี์ก 

ทษ.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตรบณัฑิต) 
พ.ศ. ๒๕๒๓ เปิดสอนระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโคนม   

ทษ.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตรบณัฑิต) 
พ.ศ.  ๒๕๒๘  เปิดสอนระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาการผลิตสุกร  

ทษ.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตรบณัฑิต) 
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พ.ศ. ๒๕๓๘  เปิดสอนระดบัปริญญาตรี (๔ ปี) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์(โคนมและโคเน้ือ) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตวปี์ก) และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การ
ผลิตสุกร) 
 พ.ศ. ๒๕๓๘  เปิดสอนระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (๘ ปี) สาขาวิชา
สตัวศาสตร์ (อาหารสตัว)์  

พ.ศ. ๒๕๔๑   เปิดสอนระดบัปริญญาโท  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
การผลิตสตัว ์   

พ.ศ. ๒๕๔๘  ปรับปรุงหลกัสูตรระดบัริญญาตรีเป็น หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย ๔ สาขาวิชาเอกคือสัตวปี์ก โคนมและโคเน้ือ การผลิตสุกร 
และอาหารสัตว์  พร้อมทั้ งปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบการเปิดหลกัสูตรใหม่คือ หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจดัการอุตสาหกรรมการผลิตสตัว ์

 

๑.๒ ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ 
  ปรัชญา 
 พฒันาองคค์วามรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กบัการปฏิบติั  เพื่อ ผลิต
บุคลากรในสาขาวิชาชีพให้มีทกัษะใฝ่รู้  สู้งาน  คิดเป็น  และมีความเป็นผูน้าํท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม  
  
 วสัิยทศัน์ 
     สร้างนกัสตัวศาสตร์ระดบัแนวหนา้ของประเทศ 
 

พนัธกจิ 
๑.  พฒันาระบบการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ ความรู้ 

ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางดา้นสัตวศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงพฒันา
ทางดา้นการผลิตสตัว ์

๒.  บูรณาการวิจยัอยา่งมีทิศทาง เพื่อประโยชนต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
พฒันาใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ และนานาชาติ 
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๓. ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ทั้งระดบัชาติ และนานาชาติ 

๔.  ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
๕.  สร้างและพฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได ้
๖. พฒันางานฟาร์มสตัว ์ และวิสาหกิจใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน การ

วิจยั  บริการวชิาการ  และก่อเกิดรายได ้
 

วตัถุประสงค์ 
๑. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะความรู้ ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพทางดา้นสตัวศาสตร์  

ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงพฒันาทางดา้นการผลิตสตัว ์
๒.  เพื่อสร้างและพฒันาผลงานวิจยัดา้นสตัวศาสตร์ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ และนานาชาติ 
๓. เพื่อใหก้ารบริการวิชาการและความร่วมมือดา้นการผลิตสตัวแ์ก่ชุมชน องคก์รภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๔.  เพื่อสร้างจิตสาํนึกใหน้กัศึกษา  บุคลากร  ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทางดา้นทาํนุบาํรุง 

 ศิลปวฒันธรรม  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  
๕.  เพื่อสร้างและพฒันาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้
๖.  เพื่อพฒันางานฟาร์มสัตว ์และวิสาหกิจใหไ้ดม้าตรฐานเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน   

 การวิจยั  บริการวิชาการ  และก่อเกิดรายได ้
 
๒.   นโยบายการบริหารงานของคณะฯ 
 ด้านการเรียนการสอน 

๑. ปรับปรุงหลกัสูตรเดิมท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ี สกอ. กาํหนด และเป็นไป
ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ  

๒. สร้างหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด หรือผูป้ระกอบการ  
๓. พฒันาหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีมีอยูเ่ดิม และหลกัสูตรใหม่ใหมี้ความเป็นนานาชาติมากข้ึน  
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในดา้นการเรียนการสอนกบัสถานบนั หรือหน่วยงานอ่ืน ทั้ง

ในและต่างประเทศ  
๕. ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยมี์คุณวฒิุ และตาํแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน  
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๔

 

๖. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหก้บันกัศึกษาเพ่ือเพิ่มความเขม้แขง็ทางวิชาการ 
 
 ด้านการวจัิย 

๑. ส่งเสริมและผลกัดนัให้คณาจารยแ์ละนักวิชาการของคณะฯ ทาํงานวิจยัมากข้ึน และ
พฒันาคุณภาพงานวิจยัใหดี้ยิง่ข้ึน  

๒. แสวงหาแหล่งทุนสนบัสนุนการวิจยั พร้อมกบัจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการ
ทาํงานวิจยั การเผยแพร่ผลงานวิจยัของคณาจารยแ์ละนกัวิชาการของคณะฯ ใหม้ากข้ึน  

๓. พฒันาอุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีจะสนับสนุนให้การทาํงานวิจยัของ
คณาจารย ์และนกัวิชาการ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทาํงานวิจยักบัหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน               
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 ด้านการบริการวชิาการ และการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

๑. จดัสรรงบประมาณเพ่ือการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะชุมชนรอบขา้ง ทั้งน้ี
จะตอ้งให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมดว้ยเพื่อเกิด การบูรณา
การกบัการเรียนการสอน  

๒.  จดัให้มีกิจกรรมเก่ียวกบัการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีมีการ
เรียนการสอนในคณะฯ โดยใหมี้การสืบคน้หาประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ี
มีการเรียนการสอน แลว้จดักิจกรรมเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมดงักล่าวใหมี้การปฏิบติัสืบต่อไป
โดย ใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ย 
 
 ด้านการบริหารและจัดการ 

๑. สร้างความสามคัคีระหว่างบุคลากรในคณะฯใหม้ากยิง่ข้ึน ดว้ยการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
และเท่ียงธรรมในรูปแบบของการมีส่วนร่วม และเป็นมติของคณะกรรมการตวัแทน  

๒. ส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรของคณะฯ มีความรู้ มีศกัยภาพในการทาํงานสูงข้ึนตาม
สายงานและหนา้ท่ี  

๓. ผลกัดนัให้มีการจดัทาํฐานขอ้มูลของงานแต่ละดา้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานได้
รวดเร็ว ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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๔. จดัให้มีระบบควบคุม ตรวจสอบการใชเ้งินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่าง
ประหยดัและมีประสิทธิภาพ  

๕.   ผลกัดนัใหมี้การใชเ้งินงบประมาณรายไดเ้ป็นแบบรวมศูนย ์มีการใชท้รัพยากรร่วมกนัให้
มากข้ึน และมีการจดัสรรเงินรายไดส่้วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองของคณะฯ เพื่อการพฒันาคณะฯ 
ต่อไปในอนาคต 
 
 ด้านงานฟาร์มปศุสัตว์และวสิาหกจิ 

๑. พฒันางานฟาร์มปศุสัตวใ์หอ้ยูใ่นรูปแบบเชิงพานิชย ์  เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่คณะฯ มาก
ข้ึน 

๒. ปรับปรุงระบบการบริหารงานฟาร์มปศุสัตวใ์ห้เอ้ือต่อการสร้างรายได ้ และสามารถ
สนับสนุนการฝึกปฏิบติังานของนักศึกษา และการทาํงานวิจยัของคณาจารย ์ นักวิชาการ และ
นกัศึกษาของคณะฯ  

๓.  แสวงหาความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อท่ีจะพฒันานวตักรรม
และวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มรายไดข้องคณะฯ และยงัเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ใหก้บันกัศึกษา 
 

๑.๓  ภารกจิหลกัของหน่วยงาน 
 ๑.๓.๑ การเรียนการสอน 

• หลกัสูตร 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี มีหลกัสูตรในระดบัปริญญา
ตรี และหลกัสูตรในระดบัปริญญาโทท่ีเปิดสอน จาํนวน  ๒  หลกัสูตร คือ 
  ระดับปริญญาตรี   จาํนวน ๑ หลกัสูตร   คือ 
  -  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์  ดงัน้ี  

- วิชาเอกสตัวปี์ก   (๒ ปี และ ๔ ปี) 
- วิชาเอกการผลิตสุกร  (๒ ปี และ ๔ ปี) 
- วิชาเอกโคนมและโคเน้ือ (๒ ปี และ ๔ ปี) 
- วิชาเอกอาหารสตัว ์  (๔ ปี) 

 

  ระดับปริญญาโท   จาํนวน ๑ หลกัสูตร   คือ 
  -  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาสตัวศาสตร์) 
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๖

 

  คณะฯ จะเปิดสอนระดบัปริญญาโทอีกจาํนวน ๑ หลกัสูตร คือ หลกัสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจดัการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว ์ และปริญญาเอกจาํนวน ๑  
หลกัสูตร คือ หลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาสตัวศาสตร์ (นานาชาติ) 
 
 ๑.๓.๒  การวจัิย  
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  บุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไดรั้บทุนทาํ
วิจยัจากทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั  เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน ๑๒ โครงการ   เป็นจาํนวน
เงินรวม  ๕,๘๐๓,๕๖๒   บาท   ดงัน้ี 
 

ท่ี 
วนัท่ีเร่ิม/
ส้ินสุด 

หวัขอ้ ผูว้จิยั แหล่งเงิน จาํนวนเงิน 

แหล่งทุนวจิยัภายใน     
๑ ส.ค. ๕๓ -   

ก.ค. ๕๔ 
การตลาดและศกัยภาพการผลิตหนอนนก
เป็นเชิงการคา้ในประเทศไทย 

ดร.ดาํรง  ลีนานุ
รักษ ์

เงินโครงการ
พฒันางานวจิยั 
คณะสัตวศาสตร์ฯ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒ ส.ค. ๕๓ -   
ก.ค. ๕๔ 

การใชเ้ปลือกและเมลด็ลาํไยและใบกระถิน
หมกัเป็นอาหารขน้เล้ียงแกะ 

อ.ไพโรจน์  ศิล
มัน่ 

เงินโครงการ
พฒันางานวจิยั 
คณะสัตวศาสตร์ฯ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓ ส.ค. ๕๓ -   
ก.ค. ๕๔ 

การศึกษาลกัษณะท่ีปรากฏและรวบรวม
พนัธ์ุไก่กระดูกดาํในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ผศ.ดร.ประภากร 
ธาราฉาย 

เงินโครงการ
พฒันางานวจิยั 
คณะสัตวศาสตร์ฯ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๔ ส.ค. ๕๓ -   
ก.ค. ๕๔ 

คุณค่าทางอาหารและการสลายตวัของ
โภชนะในผลลาํไยตกเกรด เปลือกและ
เมลด็ลาํไยในกระเพาะรูเมนโคนมโดยใช้
ถุงไนล่อน 

รศ.ดร. สมปอง 
สรวมศิริ 

เงินโครงการ
พฒันางานวจิยั 
คณะสัตวศาสตร์ฯ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕ ต.ค. ๕๓ -   
ก.ย. ๕๔ 

การศึกษาการใชป้ระโยชน์ไดข้องสารโพลี
ปีนอลในเมลด็ลาํไยและกากเมลด็ลาํไยใน
อาหารไก่เน้ือ 

ผศ.ดร.นรินทร์ 
ทองวทิยา 

สาํนกัวจิยัและ
ส่งเสริมวชิาการ
การเกษตร 

๑๒๐,๐๐๐ 

๖ ต.ค. ๕๓ -   
ก.ย. ๕๔ 

การผสมเทียมโคนมดว้ยนํ้าเช้ือโคนมแช่
แขง็ท่ีผา่นกระบวนการคดัเพศเมียดว้ย
ปฏิกิริยาไซโตทอกชิคซิต้ี 

ดร.วิวฒัน์  
พฒันาวงศ ์

สาํนกัวจิยัและ
ส่งเสริมวชิาการ
การเกษตร 

๓๐๐,๐๐๐ 

๗ ต.ค. ๕๓ -   
ก.ย. ๕๔ 

ผลการใช้บวับกเสริมในอาหารสุกรระยะ
เ จ ริญ เ ติ บ โต ท่ี มี ต่ อสมร รถภ าพก า ร

ผศ. ดร. อภิชยั  
เมฆบงัวนั 

สาํนกัวจิยัและ
ส่งเสริมวชิาการ

๓๐๐,๐๐๐ 
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๗ 

 

ท่ี 
วนัท่ีเร่ิม/
ส้ินสุด 

หวัขอ้ ผูว้จิยั แหล่งเงิน จาํนวนเงิน 

เจริญเติบโตภมิูคุม้กนัโรคและองคป์ระกอบ
ของเลือด 

การเกษตร 

รวมแหล่งทุนวจิัยภายใน ๙๒๐,๐๐๐ 

แหล่งทุนวจิัยภายนอก 

๑ พ.ค. ๕๓ - 
เม.ย. ๕๔ 

รูปแบบการผลิตและโอกาสทางการตลาด
สาํหรับเน้ือโคขาวลาํพนูภายใตส้ภาพการ
เล้ียงของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัลาํพนู 

รศ.ดร.ญาณิน 
โอภาสพฒันกิจ 

สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

๙๖๖,๑๔๐ 

๒ พ.ค. ๕๓ - 
เม.ย. ๕๔ 

พฒันารูปแบบการตลาดเน้ือโคและ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม : กรณีศึกษา
จงัหวดัเชียงใหม่ 

อ.ธนนนัท ์  ศุภ
กิจจานนท ์

สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

๕๑๐,๓๒๐ 

๓ พ.ค. ๕๓ - 
เม.ย. ๕๔ 

การใชป้ระโยชน์จากเศษเหลือจากการผลิต
ลาํไยเพ่ือเป็นอาหารโค 

รศ.ดร.สมปอง  
สรวมศิริ 

สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

๖๒๔,๖๐๒ 

๔ ต.ค. ๕๓ – 
ก.ย. ๕๔ 

การเพ่ิมความหลากหลายทางพนัธุกรรม
โดยเทคนิคการเหน่ียวนาํการเป็นสัดของโค
ขาวลาํพนูและกระบือปลกัร่วมกบัการผสม
เทียม 

ดร.วิวฒัน์ พฒันา
วงศ ์

สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

๒,๓๐๕,๐๐๐ 

๕ ม.ค. ๕๒ 
– ก.ค. ๕๔ 

ระบบการผลิตโคเน้ือและการพฒันาอาชีพ
การเล้ียงโครงการประสานงานวิจยัต่อเน่ือง 
๑๘ เดือน    

รศ.ดร.ญาณิน 
โอภาสพฒันกิจ 

สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.) 

๔๗๗,๕๐๐ 

รวมแหล่งทุนวจิัยภายนอก ๔,๘๘๓,๕๖๒ 

 
 ๑.๓.๓  การบริการวชิาการ 

งานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นพนัธกิจท่ีคณะฯ  ให้ความสาํคญัและตระหนกัดีว่า
ตอ้งมีการดาํเนินงานใกลชิ้ดกบัชุมชน  และเกษตรกร  การดาํเนินงานส่วนใหญ่เป็นการให้บริการ
วิชาการ   ดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยรูีปแบบต่าง ๆ  เช่น  
  ๑) ฐานการเรียนรู้ดา้นเกษตร จาํนวน ๓ ฐาน และโครงการบริการวิชาการ 
จาํนวน ๓  โครงการ  ท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ประจาํปี ๒๕๕๓  ดงัน้ี 
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๘

 

-  ฐานเรียนรู้การเล้ียงสุกรแบบครบวงจร   
-  ฐานการจดัฐานเรียนรู้และฝึกอบรมดา้นอาหารสตัว ์  
-  ฐานเรียนรู้การผลิตไก่พื้นเมืองแบบครบวงจร  
-  โครงการเพ่ิมพนูประสิทธิภาพผูน้าํชุมชนทางดา้นการเล้ียงสตัว ์
-  โครงการบริการสุขภาพสตัวใ์หชุ้มชนใกลเ้คียงมหาวทิยาลยั  
-  โครงการนกัสตัวบาลกา้วหนา้สาํหรับเยาวชน 

๒) การจดัฝึกอบรมสมัมนาทางวิชาการ 
  ๓) การออกรายการวิทย ุ 
  ๔) การจดันิทรรศการทั้งในและนอกสถานท่ี  
  ๕) การฝึกอบรมระยะสั้น   
  ๖) รับเชิญเป็นวิทยากรและผูท้รงคุณวฒิุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
  ๗) การใหค้าํปรึกษาแก่เกษตรกร 
  ๘) การใหบ้ริการวเิคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ 

ในปัจจุบนัคณะฯ   ไดพ้ฒันาเครือข่ายความร่วมมือทางดา้นวิชาการกบัชุมชน 
และบริษทัเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงสตัว ์ เช่น  

- ความร่วมมือทางวิชาการดา้นสัตวปี์กของฟาร์มสัตวปี์กกบับริษทัเจริญโภคภณัฑ์
อุตสาหกรรม  จาํกดั    

- ความร่วมมือทางวิชาการดา้นการเล้ียงสุกรของฟาร์มสุกร และดา้นการแปรรูป
ผลิตภณัฑสุ์กร กบับริษทัเบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั     
  - โครงการความร่วมมือดา้นการเล้ียงสุกรขุนในระบบอีแวปกบับริษทัเบทาโกร
ภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั     
 
 ๑.๓.๔  การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

  บุคลากรและนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/
โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามท่ีมหาวิทยาลยัและคณะฯไดจ้ดัข้ึน
อย่างสมํ่าเสมอ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของคณะฯ และของมหาวิทยาลยั 
คือ การแข่งขนัทกัษะกีฬา ๔  จอบแห่งชาติ  การแข่งขนักีฬาทกัษะเกษตรแม่โจ ้  เป็นตน้  และใน
แผนการปฏิบติังานของคณะฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมต่าง ๆ  เช่น โครงการ
สืบสานวฒันธรรมวนัสงกรานต ์  ซ่ึงมีการรดนํ้ าดาํหวัผูอ้าวุโสของคณะฯ, งานสืบสานวฒันธรรม
ยีเ่ป็ง โครงการทาํบุญพรรษา, และโครงการทาํบุญใหส้ตัวท์ดลอง เป็นตน้ 



 

 
 
 
 

 

 ๙  

๑.๔ โครงสร้างหน่วยงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี

ทีป่รึกษาคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําคณะ คณบด ี

รองคณบด ี
ฝ่ายวชิาการและวจิัย 

รองคณบด ี
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดฝี่ายวางแผน 
และพฒันาวสิาหกจิ 

สํานักงานคณบด ี
งานฟาร์ม 

งานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 

งานฟาร์มสัตวป์ีก 

งานฟาร์มสุกร 

งานนโยบาย แผนและ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา งานคลงัและพสัดุ 

 
งานบริหารและธุรการ 

งานบริการวิชาการ 
และวจิยั 

งานบริการการศึกษา 
และกิจการนกัศึกษา 

งานหอ้งปฏิบตัิการ           
และเครื่องมือวทิยาศาสตร์ 


