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คณะ�ัตวศาสตร
และเทคโนโลยี
การเกษตร
ข"อมูลการประชาสั
มพันธ2หลักสูตร

าของหลักสูตร
นโลยีการเกษตร

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาธุุรกิิจการเกษตร
Bachelor of Science Program in Agribusiness
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

6. รูปประกอบ

เป็็นหลัักสููตรที่่�ออกแบบมาเพื่่�อพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความรู้้�ความสามารถในการเป็็นผู้้�
6. รูปประกอบ
ประกอบการธุุ
ร
กิิ
จ
การเกษตร
สามารถประยุุ
ก
ต์์
ใ
ช้้นวัั
ต
กรรมและกลยุุ
ทธ์์ทางธุุรกิิจ
กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
การเกษตรที่่�ทัันสมััยได้้อย่่างสร้้างสรรค์์
chelor of Science
Program
Agribusiness
มีีการฝึึ
กปฏิิบััติin
ิงานในองค์์
กรธุุรกิิจการเกษตรที่่�หลากหลายทั้้�งในภาครััฐและเอกชน

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
รกิิจส่่วนตััวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั
บธุุรกิิจสิินค้้าเกษตรและอาหาร
บมาเพื่อพัฒนาผูcเรีเจ้้าของประกอบการธุุ
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ทธ+ทางธุรกิจการเกษตรที่ทันสมัยไดcอยgางสรcางสรรค+
นัักวิิจััย นัักวิิชาการ ครูู อาจารย์์ ด้้านธุุรกิิจการเกษตร

องค+กรธุรกิจการเกษตรที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน

ได"หลังสำเร็จการศึกษา

ธุรกิจสgวนตัวที่เกี่ยวขcองกับธุรกิจสินคcาเกษตรและอาหาร
นหนgวยงานภาครัฐ / เอกชน
ครู อาจารย+ ดcานธุรกิจการเกษตร
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6. รูปประกอบ

Facebook : Agribusiness Silpakorn

คณะ�ัตวศาสตร
และเทคโนโลยี
การเกษตร
ข"อมูลการประชาสั
มพันธ2หลักสูตร

าของหลักสูตร
นโลยีการเกษตร

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาภาวะผู้้�นำและการสื่่�อสาร
ทางการเกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural Leadership รูand
ปประกอบ
Communications

จุุดเด่่นของหลัักสููตร
กสูตรวิทยาศาสตรบั
ฑิตกสููตรที่่�
สาขาวิ
ชาธุรกิจการเกษตร
เป็็นณหลัั
บููรณาการศาสตร์์
ทางด้้านภาวะผู้้น� ำ ส่่งเสริิมการเกษตร และนิิเทศศาสตร์์
เกษตร
chelor of Science
Program in Agribusiness

มุ่่�งหมายให้้มีีความรู้้พื้้� น� ฐานทางการเกษตร มีีภาวะผู้้น� ำ มีีความสามารถเป็็นผู้้ป� ระกอบการ
ส่่งเสริิมให้้มีีทัักษะการสื่่�อสารทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
รูปประกอบ
พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้ผลิิตและใช้้สื่่
อ� ประชาสััมพัันธ์์ในการจััดฝึ
กึ อบรม จััดอีเี ว้้นท์์นิทิ รรศการ
รูปประกอบ
บมาเพื่อพัฒนาผูcเรีและการประชุุ
ยนใหcมีความรูมที่่�cคเวามสามารถในการเป\
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กต+ใชcนวัตกรรมและกลยุ
ทางธุ
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นำด้้านการสื่่�อสารทั้้�งในและต่่างประเทศ

องค+กรธุรกิจการเกษตรที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
ฝึึกอบรมและเผยแพร่่งานด้้านการเกษตร
ได"หลังสำเร็จการศึนัักกษา

นัักพััฒนาสื่่�อดิิจิิทััลออนไลน์์เนื้้�อหาทางการเกษตร
องทางติดต?อ
ธุรกิจสgวนตัวที่เกี่ยวขcนัักอประชาสัั
งกับธุรกิมจพััสินนธ์์คcท5.ช?าางการเกษตร
เกษตรและอาหาร
Website:
ผลิิตรายการวิิทยุุโทรทััศน์์เกี่่�ยวกัับการเกษตร
นหนgวยงานภาครัฐ นัั/ กเอกชน
คณะสัตวศาสตร2และ
นัักผลิิตวีีดิิทััศน์์เกี่่�ยวกัั
บการเกษตร
เทคโนโลยี
การเกษตร
ครู อาจารย+ ดcานธุรนัักิกจพััการเกษตร
ฒนาสื่่�อการเรีียนการสอนเกี่่�ยวกัับการเกษตร
นัักสื่่�อสารการตลาดเพื่่�องานทางการเกษตร
พนัักงานส่่งเสริิมการขาย
http://www.asat.su.ac.th
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“หลักสูตรภาวะผู@นำและการสื่อสารทางการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพชรบุรี”

Facebook : หลัักสููตรภาวะผู้้�นำและการสื่่�อสารทางการเกษตร
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร เพชรบุุรีี

คณะ�ัตวศาสตร
และเทคโนโลยี
การเกษตร
ข"อมูลการประชาสั
มพันธ2หลักสูตร

าของหลักสูตร
นโลยีการเกษตร

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์การประมง
Bachelor of Science Program in Fisheries Science
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

มุ่่�งเน้้นผลิิตบััณฑิติ ที่่�มีคี วามรู้้� ความเข้้าใจ และทัักษะทางด้้านการประมง การเพาะเลี้้�ยง
สััตณ
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ผู]ประกอบอาชี
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กต+ใชcนวัต4.4
กรรมและกลยุ
ทธ+ทพางธุอิสรระและธุ
กิจการเกษตรที
ไดcอยgางสรcางสรรค+
ผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่
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องค+กรธุรกิจการเกษตรที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
ได"หลังสำเร็จการศึนัักกษา
วิิชาการประมงในธุุรกิิจด้้านการประมงในหน่่วยงานภาคเอกชน เช่่น นัักวิิชาการ
ช0องทางติดต0อ ฟาร์์ม ผู้้�จััดการฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้้ำ เจ้้าหน้้าที่่�วางแผนและควบคุุมการผลิิตสััตว์์น้้ำ
ธุรกิจสgวนตัวที่เกี่ยวขcเจ้้าหน้้าที่่�
องกับธุส่รง่ กิเสริิ
จสิมนธุุคcรากิิเกษตรและอาหาร
จการประมงและการเกษตร อาหารสััตว์์น้้ำ เคมีีภัณฑ์
ั แ์ ละอุุปกรณ์์
Website:
งๆ
นหนgวยงานภาครัฐ ต่่/าเอกชน
คณะสัตวศาสตร+
และเทคโนโลยี
การเกษตร ฐอื่่�น ๆ เช่่น นัักวิิชาการประมง นัักวิิจััย นัักวิิชาการ
กงานในส่่
วนราชการและภาครัั
ครู อาจารย+ ดcานธุรพนัั
กิจการเกษตร
ประจำห้้องปฏิิบััติิการทางวิิทยาศาสตร์์
นัักธุุรกิิจเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้้ำ ปลาสวยงาม พรรณไม้้น้้ำ
ผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระและธุุรกิิจส่่วนตััวด้้านการประมง
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หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร+การประมง
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คณะ�ัตวศาสตร
และเทคโนโลยี
การเกษตร
ข"อมูลการประชาสั
มพันธ2หลักสูตร

าของหลักสูตร
นโลยีการเกษตร

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการผลิิตพืืช
Bachelor of Science Program in Crop Production Technology
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีพื้้�นฐานความรู้้�ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิทาง
เทคโนโลยีีการผลิิตพืืช
กสูตรวิทยาศาสตรบั
ฑิตกสููตรที่่�
สาขาวิ
าธุรกกิารฝึึ
จการเกษตร
เป็็นณหลัั
จััดชให้้มีี
กประสบการณ์์ให้้กัับผู้้�เรีียนผ่่านการทำงานจริิงในสถาน
chelor of Science
Program in Agribusiness
ประกอบการและฟาร์์
มสาธิิตของคณะฯ เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมก่่อนการประกอบอาชีีพ

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
บมาเพื่อพัฒนาผูcเรีนััยนใหc
cความสามารถในการเป\
นผูcประกอบการธุวรยงานราชการ
กิจ
กวิิจััยมีคนััวามรู
กวิิทยาศาสตร์์
และนัักวิิชาการเกษตรประจำหน่่
เช่่น สถานีี
วิิจััยพืืชสวน
สถานีี
ิจััยพืืชไร่่ ศููนย์์่ทวิันิจัสมั
ัยพััยนไดc
ธุ์์�พืืช
าการเกษตรและกรมส่่งเสริิม
กต+ใชcนวัตกรรมและกลยุ
ทธ+ทางธุ
รกิจวิการเกษตรที
อยgากรมวิิ
งสรcาชงสรรค+

การเกษตร เป็็นต้้น
นัักวิิจััย่หและผู้้
�ช่่วยนััก้งวิิในภาครั
จััยด้้านการปรัั
บปรุุงพัันธุ์์�พืืช ประจำบริิษััท
องค+กรธุรกิจการเกษตรที
ลากหลายทั
ฐและเอกชน
นัักวิิชาการด้้านพืืชประจำบริิษััท
ยขายและส่่งเสริิมการขาย การตลาดประจำบริิษััท
ได"หลังสำเร็จการศึฝ่่กาษา
5. ช?องทางติ
ดต?อควบคุุมคุุณภาพของสิินค้้าด้้านพืืช เช่่น เมล็็ดพัันธุ์์�หรืือผลิิตภััณฑ์์อาหารจาก
เจ้้าหน้้าที่่�
ธุรกิจสgวนตัวที่เกี่ยวขcผัักอและผลไม้้
งกับธุรกิจสินคcาเกษตรและอาหาร
Website:
นหนgวยงานภาครัฐ ประกอบธุุ
/ เอกชน รกิิจส่่วนตััว เพาะเลี้้�ยงกล้้วยไม้้ สวนผััก ไม้้ผล ผลิิตพืืชไร่่ จำหน่่ายไม้้ดอกไม้้
คณะสัตวศาสตร,
และ �ยงเนื้้�อเยื่่�อพืืช ด้้านการจััดสวน เกษตรผสมผสาน
บ เพาะเลี้้
ครู อาจารย+ ดcานธุรประดัั
กิจการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร

http://www.asat.su.ac.th
Facebook Page:
เทคโนโลยีการผลิตพืช ศิลปากร Crop
Production Technology

http://www.asat.su.ac.th
Website
: www.asat.su.ac.th

รูปประกอบ

Facebook : เทคโนโลยีีการผลิิตพืชื ศิิลปากร Crop Production
Technology

คณะ�ัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาสััตวศาสตร์์
Bachelor of Science Program in Animal Sciences
จุุดเด่่นของหลัักสููตร
ข"อมูลการประชาสั
นธ2หลับก100%
สูตร ทั้้�งในและต่่างประเทศ
เป็็นหลัักสููตรที่่�มมีีงพัานรองรัั

เป็็นหลัักสููตรชั้้�นนำทางด้้านสััตวศาสตร์์และการผลิิตสััตว์์เศรษฐกิิจของประเทศ
เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีทัักษะความรู้้�ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ
าของหลักสูตร ทางสััตวศาสตร์์
นโลยีการเกษตร เป็็นหลัักสููตรสหกิิจ 100% +หลัักสููตร Work Integrated Learning (WIL)
เป็็นหลัักสููตรที่่�จััดให้้มีีการฝึึกประสบการณ์์ให้้กัับผู้้�เรีียนผ่่านการทำงานจริิงในสถานประกอบการ
ชั้้�นนำด้้านปศุุสััตว์์ทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมก่่อนการประกอบอาชีีพ
3) นัสักัตสัว์์ตชั้้วบาลประจำฟาร+
ม สัตวบาลส\งเสริม สัตวบาลฟาร+มทดลอง และสัตวบาลโรงฟoก
หลัักสููตรมีีความร่่วมมืือกัับสถานประกอบด้้านปศุุ
�นนำ
เป็็นณหลััฑิกตสููตรที่่�
ออกแบบและสอดรัั
บกัับ พรบ. 4)วิิชนัาชีีกวิพสั
ัตวบาล ตว+ฝxายประกันคุณภาพ (QA) และ ฝxายควบคุมคุณภาพ (QC) ประจำโรงงานอา
ชาการอาหารสั
ลกสูตรวิทยาศาสตรบั
สาขาวิ
ชาธุรกิจการเกษตร
หลัักProgram
สููตรมีีคณาจารย์์
ที่่�หลากหลายสาขา
สัตว+และสร้้างชื่่�อเสีียงด้้านปศุุสััตว์์
chelor of Science
in Agribusiness
หลัักสููตรมุ่่�งเน้้นพััฒนาผู้้�เรีียนเพื่่�อให้้มีีทัักษะความเป็็นผู้้�ประกอบการ การตลาดดิิจิิตอล ความเป็็น
5) นักวิชาการส\งเสริมการขาย
ผู้้�นำ และการแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
6) เจ_าหน_
าที่โรงงานแปรรูแหล่่
ป ผลิงตเรีีภัยณนรู้้ฑ+�ภอายใต้้โครงการ
าหารสัตว+ และเจ_าหน_าที่ควบคุมคุณภาพของสินค_าทางด_านปศุสัตว
สถานที่่�เรีียนอยู่่�ใกล้้แหล่่งท่่องเที่่�ยว (หััวหิิน-ชะอำ)
เมืืองมรดกโลก
UNESCO 7) เจ_าหน_าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ+ รวมถึงธนาคารพาณิชย+อื่น ๆ
บมาเพื่อพัฒนาผูcเรีตามพระราชดำริิ
ยนใหcมีความรูเมืืองอาหาร
cความสามารถในการเป\
นผูcประกอบการธุรกิจ
8)
นักวิชจาการสวนสั
ว+
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็
การศึึกตษา
กต+ใชcนวัตกรรมและกลยุ
ทธ+ทางธุ
รกิจการเกษตรที
ยไดcอวิิทยgยาศาสตร์์
างสรc
างสรรค+
นัักวิิชาการสัั
ตวบาล/สัั
ตวศาสตร์์ นััก่ทวิิจัันัยสมั
และนัั
ระจำหน่่
9) เจ_กาของธุ
รกิจฟาร+ปมปศุ
สัตว+, สัวตยงานของภาครัั
ว+เลี้ยงเปUนเพื่อน,ฐที่่�สัตว+เลี้ยงต\างถิ่น และการประกอบธุรกิจส\วนตัว
เกี่่�ยวข้้องกัับทางปศุุสััตว์์ เช่่น กรมปศุุสััตว์์ เป็็นต้้น
องค+กรธุรกิจการเกษตรที
่หลากหลายทั
ในภาครั
ฐ5.และเอกชน
นัักวิิชาการเกษตร
นัักวิิช้งาการพัั
ฒนาชุุ
มชน
นัักวิิชาการส่่
ช?องทางติ
ดต?อ งเสริิมการเกษตร และเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงาน
ของภาครััฐอื่่�น เช่่น กรมส่่งเสริิมการเกษตร กรมวิิชาการเกษตร กรมพััฒนาชุุมชน และองค์์การ
Website หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร2
Website คณะ:สัตวศาสตร,และเทคโนโลยีการเกษต
หารส่่วนท้้องถิ่่�น
ได"หลังสำเร็จการศึบริิกษา
นัักสััตวบาลประจำฟาร์์ม สััตวบาลส่่งเสริิม สััตwww.animalscisu.com
วบาลฟาร์์มทดลอง และสััตวบาลโรงฟััก
www.asat.su.ac.th
ชาการอาหารสัั
่ายประกัันคุุณภาพ (QA) และ ฝ่่ายควบคุุมคุุณภาพ (QC) ประจำโรงงาน
ธุรกิจสgวนตัวที่เกี่ยวขcนัักอวิิงกั
บธุรกิจสินตคcว์์าฝ่เกษตรและอาหาร
อาหารสััตว์์
นหนgวยงานภาครัฐ นัั/กเอกชน
วิิชาการส่่งเสริิมการขาย
โรงงานแปรรููป ผลิิตภััณฑ์์อาหารสััตว์์ และเจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมคุุณภาพของสิินค้้าทางด้้าน
ครู อาจารย+ ดcานธุรเจ้้าหน้้าที่่�
กิจการเกษตร
ปศุุสััตว์์
เจ้้าหน้้าที่่�ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์ รวมถึึงธนาคารพาณิิชย์์อื่่�น ๆ
นัักวิิชาการสวนสััตว์์
Facebook Page:
เจ้้าของธุุรกิิจฟาร์์มปศุุสััตว์์, สััตว์์เลี้้�ยงเป็็นเพื่่�อน, สััตว์์เลี้้�ยงต่่างถิ่่�น และการประกอบธุุรกิิจส่่วนตััว
สัตวศาสตร2 ศิลปากร B.Sc. Animal Sciences

http://www.asat.su.ac.th
Website
: www.asat.su.ac.th

Facebook : สััตวศาสตร์์ ศิิลปากร B.Sc. Animal Sciences

