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441,000.00    

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู�ศตวรรษที่ 21 146,000.00    นางสาวศิวริน จักรอิ
ศราพงศ)

1 กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห%และประเมินผล Stakeholders ของหลักสูตร        5,000.00  กพ.-เมย.65

2
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู8แบบบูรณาการเพื่อสร8างทักษะปฏิบัติทาง
สัตวศาสตร%

     38,000.00  มค.-มี.ต. 65

3 กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ%หลักสูตร      13,000.00  มค.-พ.ค. 65

4 กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร8อมนักศึกษาสู�การเรียนรู8ในศตวรรษที่ 21      15,000.00  มค.-มิ.ย. 65

5 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      15,000.00  มิ.ย.-ส.ค. 65

6
กิจกรรมที่ 6 ส�งเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู�นักวิจัยที่มี
สมรรถนะสูง (Academic writing,  Journal club, International seminar 
in animal science,  Short course in animal science)

10,000.00      ม.ค.-ส.ค. 65

7 กิจกรรมที่ 7 พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 5,000.00        ม.ค.-สค. 65

8
กิจกรรมที่ 8 ก8าวใหม�สู�เส8นทางอาชีพนักสัตวบาล (ปฐมนิเทศ, มัชฌนิเทศ, 
มาตรฐานฟาร%ม, ประชาสัมพันธ%ตําแหน�งงาน)

40,000.00      มค.-กค. 65

9 กิจกรรมที่ 9 พัฒนาทักษะความเป\นผู8นําและการเป\นหัวหน8าที่ดี 5,000.00        ม.ค.-มี.ค. 65

2 โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA      50,000.00 นางสาวศิวริน จักรอิ
ศราพงศ)

10 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงและวิพากย%หลักสูตร      30,400.00  พ.ย.64-ก.ย. 65

11 กิจกรรมที่ 2 อบรม/เพิ่มพูน/แลกเปลี่ยนเรียนรู8การประกันคุณภาพการศึกษา      19,600.00  ม.ค.-ก.ค. 65

โครงการยุทธศาสตร)เงินรายได� ประจําป,งบประมาณ 2565 คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 

ด�านงานการเรียนการสอน  (63%)  441,000
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โครงการยุทธศาสตร)เงินรายได� ประจําป,งบประมาณ 2565 คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 

3 โครงการสหกิจศึกษาและการฝcกประสบการณ%การทํางาน      70,500.00 นางดาริน  ชมภูพันธ)

12 กิจกรรมที่ 1 นิเทศงานสหกิจศึกษา และประชาสัมพันธ%หาตําแหน�งงาน          42,200  สค. 65

13 กิจกรรมที่ 2 นิเทศงานสหกิจศึกษาภาคฤดูร8อน          22,200  เมย. - พค. 65

14
กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร8อมให8นักศึกษาหลักสูตร 4 ปd และหลักสูตร 4 ปd 
เทียบเข8าเรียนก�อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝcกปฏิบัติงานด8านสัตวศาสตร%
ในสถานประกอบการ

           6,100  มีค. 65

/ 15 กิจกรรมที่ 4 จัดนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา                -    พย. - ธค 64 พย. 64 7 พย. 64 24 ธค. 64

4 โครงการถ�ายทอดองค%ความรู8ด8านการผลิตปศุสัตว%สมัยใหม�      35,000.00 นางสาวศิวริน จักรอิ
ศราพงศ)

16
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายออนไลน%ให8ความรู8และพัฒนาองค%ความรู8ด8านการผลิต
ปศุสัตว%สมัยใหม�จากบุคคลภายนอก

       5,000.00  ม.ค.-ส.ค. 65

17
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มพูนความรู8ด8านการสร8างต8นแบบธุรกิจทางปศุสัตว% (Livestock 
business models) ระดับบัณฑิตศึกษา

       5,000.00  ม.ค.-มี.ค. 65

18
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มพูนความรู8เชิงอุตสาหกรรมทางสัตวศาสตร% ระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา เช�น การประกอบสูตรอาหารสัตวระดับอุตสาหกรรม
การผลิตสัตว%เชิงอุตสาหกรรม

     15,000.00  ม.ค.-ส.ค. 65

19
กิจกรรมที่ 3 การผลิตสื่อเรียนรู8ออนไลน%ทางสัตวศาสตร%(Page สัตวศาสตร% 
MJU-MOOC)

     10,000.00  ก.พ.-มิ.ย. 65

5 20
โครงการพัฒนาหนังสือ-ตําราทางสัตวศาสตร%เพื่อส�งเสริมศักยภาพอาจารย%และ
การเรียนรู8ตลอดชีวิต และห8องสมุด

       7,500.00  มค. - กย. 65 นางดาริน  ชมภูพันธ)
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โครงการยุทธศาสตร)เงินรายได� ประจําป,งบประมาณ 2565 คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 

6 โครงการให8ทุนการศึกษา    132,000.00 นายปริญญา  วงศ)จักร)

21 กิจกรรมที่ 1 ให8ทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย% 48,000          มค. - มีค. 65

22 กิจกรรมที่ 2 ให8ทุนนักศึกษาที่สร8างชื่อเสียงให8กับคณะฯ 40,000          มค. -เมย. 65

23 กิจกรรมที่ 3 ให8ทุนนักศึกษาประเภทเรียนดี 36,000          มิย. - กย. 65

24 กิจกรรมที่ 4 ให8ทุนนักศึกษากิจกรรม 8,000            กพ. - เมย. 65

     74,500.00 

7 โครงการพัฒนานักศึกษา   งบพัฒนานักศึกษา    นายปริญญา วงศ)จักร)  

25 กิจกรรมที่ 1 เข8าร�วมงานประเพณี 4 จอบแห�งชาติ     ม.ค.-มิ.ย. 65

8 26 โครงการพัฒนาเครือข�ายศิษย%เก�า  งบพัฒนานักศึกษา            2,500  มค. - มีค. 65 นายปริญญา วงศ)จักร)  

9 โครงการส�งเสริมวิชาการ    งบพัฒนานักศึกษา          14,500 นายปริญญา วงศ)จักร)  

27 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต�างประเทศ            2,000  ก.ค.-ส.ค.65

28 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย            2,000  ก.ค.-ส.ค.65

29 กิจกรรมที่ 3 การผลิตและประกวดสื่อออนไลน%ทางด8านสัตวศาสตร%            8,000  ธ.ค. 64-ก.พ. 65

30 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทักษะทางด8านสัตวศาสตร%            2,500  ส.ค. -ก.ย. 65

10 31 โครงการอบรมภาวะผู8นํา  งบพัฒนานักศึกษา                -    ม.ค.-มีค. 65 นายปริญญา วงศ)จักร)

งบพัฒนานักศึกษา
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โครงการยุทธศาสตร)เงินรายได� ประจําป,งบประมาณ 2565 คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 

11 โครงการแข�งขันทักษะสัตวศาสตร% กีฬาสัมพันธ%  งบพัฒนานักศึกษา          10,000 นายปริญญา วงศ)จักร)

32 กิจกรรมที่ 1 สัตวศาสตร%สัมพันธ% ปdที่ 8            5,000  มค. - กพ.65   

33 กิจกรรมที่ 2 แม�โจ8สัมพันธ%ครั้งที่ 47                -    มค. - กพ.65    

34 กิจกรรมที่ 3 แข�งขันทักษะเกษตรแม�โจ8  มค. - กพ.65    

35 กิจกรรมที่ 4 การแข�งขันกีฬาประเภท E-SPORT            5,000  มค. - กพ.65    

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  งบพัฒนานักศึกษา          12,500 นายปริญญา วงศ)จักร)

36 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา          12,500 ก.พ.-มี.ค. 65    

37 กิจกรรมที่ 2 เข8าร�วมโครงการค�ายผู8นํา 4 จอบ                -    เม.ย.-ก.ค. 65

38 กิจกรรมที่ 3  พัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ  -  มค. - สค. 65

13 โครงการนันทนาการ งบพัฒนานักศึกษา            8,000 นายปริญญา วงศ)จักร)

39 กิจกรรมที่ 1 เฟรชชี่และบายเนียร%                -    ก.พ. - มี.ค. 65

40 กิจกรรมที่ 2  การแข�งขันทักษะและความสามารถทางสัตวศาสตร%            8,000  มิ.ย.-ส.ค. 65  

14
โครงการสัตวศาสตร%บําเพ็ญประโยชน% สืบสานประเพณี และส�งเสริมวัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม   งบพัฒนานักศึกษา

           2,500  

/ 41 กิจกรรมที่ 1 สัตวศาสตร%จิตอาสา            2,500  ม.ค.-ส.ค. 65   3,6 พย. 64 10 มค. 65 27 พย. 64
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โครงการยุทธศาสตร)เงินรายได� ประจําป,งบประมาณ 2565 คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 

42 กิจกรรมที่ 2 ไหว8ครู                -    ก.ค.-ก.ย. 65 นายปริญญา วงศ)จักร)

15 โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร% งบพัฒนานักศึกษา          24,500 

43 กิจกรรมที่ 1 สัตวศาสตร%พัฒนาวิชาชีพ          24,500  ม.ค.-ส.ค. 65

44 กิจกรรมที่ 2 ช�วยเหลือศูนย%ฝcกวิชาชีพคนตาบอด                -    มี.ค.- ส.ค. 65

16 โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ�นเยาว%    งบพัฒนานักศึกษา                -   นายปริญญา วงศ)จักร)

45 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร                -    มค. - พค. 65

46 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ%จากปศุสัตว%                -    มค. - พค. 65

47 กิจกรรมที่ 3 การจัดการและบริหารการตลาด                -    มค. - พค. 65

17 โครงการพัฒนาทักษะผู8ประกอบการทางสัตวศาสตร%                -   นายปริญญา วงศ)จักร)

48 กิจกรรมที่ 1 ยุวสัตวบาลสร8างอาชีพสู�ผู8ประกอบการรุ�นใหม�                -   

49 กิจกรรมที่ 2 เลี้ยงสัตว%แลกค�าเทอม                -   

18 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสังคม          70,000 นางดาริน ชมภูพันธ)

50
กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนการตีพิมพ%ผลงานระดับชาติ (TCI1) และระดับ
นานาชาติ (Q1, Q2)

         60,000  มค. - กย. 65

ด�านงานวิจัย (13 %)
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โครงการยุทธศาสตร)เงินรายได� ประจําป,งบประมาณ 2565 คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 

51 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาข8อเสนอโครงการร�วมกับชุมชนและผู8ประกอบการ            5,000  มค. - กย. 65

52
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกระดับการผลิตวิสาหกิจและภาคเอกชนด8วยองค%ความรู8
คณะสัตวศาสตร%ฯ  (สหกิจศึกษา)

           5,000  มค. - กย. 65

     21,000.00  

19 โครงการพัฒนางานบริการวิชาการร�วมกับ Stakeholders      11,000.00 นางดาริน ชมภูพันธ)

53 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแหล�งเรียนรู8การผลิตปศุสัตว%ตามภูมินิเวศ            6,000  มค. - กย. 65

54 กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห% SROI ของโครงการบริการวิชาการ            5,000  มค. - กย. 65

55 กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห%คุณภาพอาหารสัตว%                -    มค. - กย. 65

20  โครงการ Talent Mobility      10,000.00 นางดาริน ชมภูพันธ)

56 กิจกรรมที่ 1 การส�งเสริมบุคลากรทํางานวิจัยและพัฒนา          10,000  มค. - กย. 65

14,000.00     

21 โครงการศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ%ของสัตวศาสตร%      14,000.00 นางสาวพัชรกิต  วัชร
ปรีชา

57 กิจกรรมที่ 1 ทําบุญให8สัตว%ทดลอง        2,000.00  กค. 65
นางสาวพัชรกิต  วัชร
ปรีชา

58 กิจกรรมที่ 2 สืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต%        3,000.00  เมย. 65
นางสาวพัชรกิต  วัชร
ปรีชา

59 กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ%การเลี้ยงไก�พื้นเมือง และการเลี้ยงไก�ต�อไก�ตั้ง        4,000.00  กพ. 65
นางสาวพัชรกิต  วัชร
ปรีชา

ด�านงานบริการวิชาการ (2%)

ด�านงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ)สิ่งแวดล�อม  (2%)



ยกเลิกโครงการ ไมได�สงรายงาน สงรายงาน

ลํา
ดับ
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าน รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา
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กําหนดสง
รายงาน

สงรายงาน

โครงการยุทธศาสตร)เงินรายได� ประจําป,งบประมาณ 2565 คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 

60 กิจกรรมที่ 4 ทําขวัญควาย        5,000.00  กค. 65
นางสาวพัชรกิต  วัชร
ปรีชา

   149,000.00 

22 โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการ      40,000.00 นางรจนา  อุดมรักษ)

61 กิจกรรมที่ 1 ถ�ายทอดแผนปฏิบัติการสู�บุคลากร        5,000.00  มค. 65

62 กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทําร�างแผนปฏิบัติราชการ      35,000.00  พค. - สค. 65

23 โครงการพัฒนาการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา      35,000.00 นางจิราพรรณ  เคหา

63 กิจกรรมที่ 1  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปdการศึกษา 2564      30,000.00  พค. - สค. 65

64 กิจกรรมที่ 2  ส�งเสริมและพัฒนาความรู8ทางด8านประกันคุณภาพการศึกษา        5,000.00  มค. 65

24 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู8และถ�ายทอดองค%ความรู8 (KM)        5,000.00 นางรจนา  อุดมรักษ)

65 กิจกรรมที่ 1  แลกเปลี่ยนเรียนรู8และถ�ายทอดองค%ความรู8 (KM)        5,000.00  มค. - สค. 65

25 โครงการเสริมสร8างศักยภาพของบุคลากร      30,000.00 นางจิราพรรณ เคหา

66 กิจกรรมที่ 1 เสริมสร8างศักยภาพในการปฏิบัติงาน      20,000.00  มีค. 65

67 กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานสายสนับสนุน เฉพาะด8าน      10,000.00  กพ-- มีค. 65

26 โครงการรณรงค%งานด8านอนุรักษ%พลังงาน        5,000.00 นายธนกร เคหา

68 กิจกรรมที่ 1 ฝcกอบรมด8านพลังงานและสิ่งแวดล8อม            1,800  พค. - สค. 65

ด�านบริหารมหาวิทยาลัย (20%)



ยกเลิกโครงการ ไมได�สงรายงาน สงรายงาน
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โครงการยุทธศาสตร)เงินรายได� ประจําป,งบประมาณ 2565 คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 

69 กิจกรรมที 2 รณรงค%ลดการใช8พลังงาน            3,200  มค. - สค. 65

27 โครงการสํานักงานสีเขียว      34,000.00 นางสาวพัชรกิต วัชร
ปรีชา

70 กิจกรรมที่ 1 ให8ความรู8ทางด8านสํานักงานสีเขียว 14,000.00     มค. - พค. 65

72 กิจกรรมที่ 2 อบรมหนีไฟ 20,000.00     มีค.- พค. 65

28 โครงการการใช8สารสกัดเห็ดหลินจืออินทรีย%ในอาหารไก�ไข� 117,400.00    นางดาริน  ชมภูพันธ)

/ 73 กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงไก�ไข�ด8วยอาหารผสมสารสกัดเห็ดหลินจือ 117,400.00    ธค. 64- กย. 65 1 มค. - 30 กย. 65 7 มค. 65 30 กย. 65

29 / 74 โครงการปรับปรุงโรงงานผลิตอาหารสัตว%อินทรีย% 60,000.00     มค. - สค. 65 นางดาริน  ชมภูพันธ) 1 มค. - 30 กย. 65 7 มค. 65 30 กย. 65

1 โครงการฐานการเรียนรู8การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร 50,000.00     มค. - กย. 65 นายกิตติพงษ)  ทิพยะ

2 โครงการฐานการเรียนรู8การผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร 50,000.00     มค. - กย. 65 ผศ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก

3 โครงการสัตวบาลรุ�นเยาว% 50,000.00     มค. - มิย. 65
อาจารย) ดร.สุภารักษ)  
คําพุฒ

โครงการงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก

โครงการบริการวิชาการ (เงินงบประมาณ)



ยกเลิกโครงการ ไมได�สงรายงาน สงรายงาน
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สงรายงาน

โครงการยุทธศาสตร)เงินรายได� ประจําป,งบประมาณ 2565 คณะสัตวศาสตร)และเทคโนโลยี 


