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คณะสัตวิศาสตร์แลัะ
เทคโนโลัยีการเกษตร



คณะ�ัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�ออกแบบมาเพื่่�อพัื่ฒนาผู้้�เรียนให�มีค์วามร้�ค์วามสามารถในการเป็นผู้้�

ประกอบการธุิรกิจการเกษตร สามารถประยุกต์ใช่�นวัตกรรมแลัะกลัยุทธิ์ทางธุิรกิจ

การเกษตรที�ทันสมัยไดี�อย่างสร�างสรรค์์

มีการฝ่ึกปฏิบัติงานในองค์์กรธิุรกิจการเกษตรที�หลัากหลัายทั�งในภัาค์รัฐแลัะเอกช่น

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

เจ�าของประกอบการธิุรกิจส่วนตัวที�เกี�ยวข�องกับธิุรกิจสินค์�าเกษตรแลัะอาหาร

นักธิุรกิจการเกษตรในหน่วยงานภัาค์รัฐ / เอกช่น

นักวิจัย นักวิช่าการ ค์ร้ อาจารย์ ดี�านธิุรกิจการเกษตร

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต  สาขาวิิชาธิุรกิจการเกษตร

Bachelor of Science Program in Agribusiness

Facebook Page: Agribusiness 

Silpakorn  

   

 

 

 

   

 

6. รูปประกอบ 

 

 

Facebook Page: Agribusiness 

Silpakorn  

   

 

 

 

   

 

6. รูปประกอบ 

 

 

 

Facebook : Agribusiness Silpakorn Website : www.asat.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 

 

1. ช่ือภาควิชา/หน?วยงานเจ"าของหลักสูตร 

คณะสัตวศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Agribusiness 

 

3. จุดเด?นของหลักสูตร 

1) เป\นหลักสูตรท่ีออกแบบมาเพ่ือพัฒนาผูcเรียนใหcมีความรูcความสามารถในการเป\นผูcประกอบการธุรกิจ

การเกษตร สามารถประยุกต+ใชcนวัตกรรมและกลยุทธ+ทางธุรกิจการเกษตรท่ีทันสมัยไดcอยgางสรcางสรรค+ 

2) มีการฝjกปฏิบัติงานในองค+กรธุรกิจการเกษตรท่ีหลากหลายท้ังในภาครัฐและเอกชน 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได"หลังสำเร็จการศึกษา    

1) เจcาของประกอบการธุรกิจสgวนตัวท่ีเก่ียวขcองกับธุรกิจสินคcาเกษตรและอาหาร 

2) นักธุรกิจการเกษตรในหนgวยงานภาครัฐ / เอกชน 

3) นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย+ ดcานธุรกิจการเกษตร 

 

5. ช?องทางติดต?อ  

Website:  

คณะสัตวศาสตร+และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

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

Facebook Page: Agribusiness 

Silpakorn  

   

 

 

 

   

 

6. รูปประกอบ 

 

 



คณะ�ัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เปน็หลักัสต้รที�บ้รณ์าการศาสตร์ทางดี�านภัาวะผู้้�นำ สง่เสริมการเกษตร แลัะนิเทศศาสตร์

เกษตร 

มุง่หมายให�มีค์วามร้�พื่่�นฐานทางการเกษตร มภีัาวะผู้้�นำ มคี์วามสามารถเป็นผู้้�ประกอบการ

ส่งเสริมให�มีทักษะการส่�อสารทั�งภัาษาไทยแลัะภัาษาอังกฤษ 

พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�ผู้ลัติแลัะใช่�ส่�อประช่าสมัพื่นัธิใ์นการจดัีฝ่กึอบรม จดัีอเีว�นทน์ทิรรศการ

แลัะการประชุ่มที�เกี�ยวข�องกับสาขาวิช่าช่ีพื่

จัดีให�มีการฝ่ึกประสบการณ์์ให�กับผู้้�เรียนผู่้านการทำงานจริงในสถานประกอบการช่ั�น

นำดี�านการส่�อสารทั�งในแลัะต่างประเทศ 

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักฝ่ึกอบรมแลัะเผู้ยแพื่ร่งานดี�านการเกษตร  

นักพื่ัฒนาส่�อดีิจิทัลัออนไลัน์เน่�อหาทางการเกษตร

นักประช่าสัมพื่ันธิ์ทางการเกษตร

นักผู้ลัิตรายการวิทยุโทรทัศน์เกี�ยวกับการเกษตร

นักผู้ลัิตวีดีิทัศน์เกี�ยวกับการเกษตร

นักพื่ัฒนาส่�อการเรียนการสอนเกี�ยวกับการเกษตร

นักส่�อสารการตลัาดีเพื่่�องานทางการเกษตร

พื่นักงานส่งเสริมการขาย

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาภาวิะผู้นำแลัะการส่�อสาร

ทางการเกษตร

Bachelor of Science Program in Agricultural Leadership and 

Communications
รูปประกอบ 

          

 

 

รูปประกอบ 

          

 

 

รูปประกอบ 

          

 

 Facebook : หลัักสูติรภาวิะผูู้้นำแลัะการสื�อสารทางการเกษติร 

มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร เพัชรบุรี

Website : www.asat.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 

 

1. ช่ือภาควิชา/หน?วยงานเจ"าของหลักสูตร 

คณะสัตวศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Agribusiness 

 

3. จุดเด?นของหลักสูตร 

1) เป\นหลักสูตรท่ีออกแบบมาเพ่ือพัฒนาผูcเรียนใหcมีความรูcความสามารถในการเป\นผูcประกอบการธุรกิจ

การเกษตร สามารถประยุกต+ใชcนวัตกรรมและกลยุทธ+ทางธุรกิจการเกษตรท่ีทันสมัยไดcอยgางสรcางสรรค+ 

2) มีการฝjกปฏิบัติงานในองค+กรธุรกิจการเกษตรท่ีหลากหลายท้ังในภาครัฐและเอกชน 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได"หลังสำเร็จการศึกษา    

1) เจcาของประกอบการธุรกิจสgวนตัวท่ีเก่ียวขcองกับธุรกิจสินคcาเกษตรและอาหาร 

2) นักธุรกิจการเกษตรในหนgวยงานภาครัฐ / เอกชน 

3) นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย+ ดcานธุรกิจการเกษตร 

 

5. ช?องทางติดต?อ  

Website:  

คณะสัตวศาสตร+และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

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

5.ช?องทางติดต?อ 

Website:  

คณะสัตวศาสตร2และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

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

  

 

Facebook Page:                      

 
“หลักสูตรภาวะผู@นำและการส่ือสารทางการเกษตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพชรบุรี” 

 

 

 

 

 

 



คณะ�ัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

มุง่เน�นผู้ลัติบณั์ฑติที�มคี์วามร้� ค์วามเข�าใจ แลัะทกัษะทางดี�านการประมง การเพื่าะเลัี�ยง

สัตว์น�ำ แลัะการจัดีการทรัพื่ยากรทางน�ำ สามารถประยุกต์ใช่�ในการประกอบอาช่ีพื่ไดี�

อยา่งสร�างสรรค์ ์ เพื่่�อตอบสนองค์วามต�องการกำลังัค์นของภัาค์อุตสาหกรรมการประมง 

การเพื่าะเลัี�ยงสัตว์น�ำ แลัะการจัดีการทรัพื่ยากรทางน�ำของประเทศไดี�

เน�นการให�ค์วามร้�ทางวิช่าการค์วบค์้กั่บการฝึ่กปฏบิตัจิรงิแลัะการวิจยั รวมทั�งการปฏิบตัิ

งานในสถานประกอบการทั�งในประเทศแลัะต่างประเทศ เพ่ื่�อให�ผู้้�เรียนมีทักษะแลัะ

เรียนร้�การทำงานร่วมกับผู้้�อ่�นในสถานการณ์์จริง

สามารถทำการตลัาดีสินค์�าประมงในรป้แบบธุิรกจิออนไลัน์ไดี�อยา่งสร�างสรรค์ ์เพ่ื่�อเป็น

ผู้้�ประกอบการยุค์ใหม่ 

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักวิช่าการประมงในธิุรกิจดี�านการประมงในหน่วยงานภัาค์เอกช่น เช่่น นักวิช่าการ

ฟัาร์ม ผู้้�จัดีการฟัาร์มเพื่าะเลัี�ยงสัตว์น�ำ เจ�าหน�าที�วางแผู้นแลัะค์วบค์ุมการผู้ลัิตสัตว์น�ำ 

เจ�าหน�าที�สง่เสริมธิรุกจิการประมงแลัะการเกษตร อาหารสัตวน์�ำ เค์มีภัณั์ฑ์แลัะอุปกรณ์์

ต่าง ๆ

พื่นักงานในส่วนราช่การแลัะภัาค์รัฐอ่�น ๆ เช่่น นักวิช่าการประมง นักวิจัย นักวิช่าการ

ประจำห�องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นักธิุรกิจเพื่าะเลัี�ยงสัตว์น�ำ ปลัาสวยงาม พื่รรณ์ไม�น�ำ

ผู้้�ประกอบอาช่ีพื่อิสระแลัะธิุรกิจส่วนตัวดี�านการประมง

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาศิาสตร์การประมง

Bachelor of Science Program in Fisheries Science

Facebook : www.facebook.com/aquaculture.asat.suWebsite : www.asat.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 

 

1. ช่ือภาควิชา/หน?วยงานเจ"าของหลักสูตร 

คณะสัตวศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Agribusiness 

 

3. จุดเด?นของหลักสูตร 

1) เป\นหลักสูตรท่ีออกแบบมาเพ่ือพัฒนาผูcเรียนใหcมีความรูcความสามารถในการเป\นผูcประกอบการธุรกิจ

การเกษตร สามารถประยุกต+ใชcนวัตกรรมและกลยุทธ+ทางธุรกิจการเกษตรท่ีทันสมัยไดcอยgางสรcางสรรค+ 

2) มีการฝjกปฏิบัติงานในองค+กรธุรกิจการเกษตรท่ีหลากหลายท้ังในภาครัฐและเอกชน 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได"หลังสำเร็จการศึกษา    

1) เจcาของประกอบการธุรกิจสgวนตัวท่ีเก่ียวขcองกับธุรกิจสินคcาเกษตรและอาหาร 

2) นักธุรกิจการเกษตรในหนgวยงานภาครัฐ / เอกชน 

3) นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย+ ดcานธุรกิจการเกษตร 

 

5. ช?องทางติดต?อ  

Website:  

คณะสัตวศาสตร+และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

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

   4.3  นักธุรกิจเพาะเล้ียงสัตว+น้ำ ปลาสวยงาม พรรณไม]น้ำ 

   4.4  ผู]ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจสXวนตัวด]านการประมง 

 

 

 

5. ช0องทางติดต0อ   

Website:  

คณะสัตวศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร 

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

Facebook Page:  

หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร+การประมง 

 
http://www.facebook.com/aquaculture.asat.su/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.รูปประกอบ  

  

  

6.รูปประกอบ  

  

  

6.รูปประกอบ  

  

  

  

 

 

        

 

 



คณะ�ัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�มุ่งพื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีพื่่�นฐานค์วามร้�ทั�งภัาค์ทฤษฎีีแลัะภัาค์ปฏิบัติทาง

เทค์โนโลัยีการผู้ลัิตพื่่ช่

เป็นหลัักส้ตรที�จัดีให�มีการฝ่ึกประสบการณ์์ให�กับผู้้�เรียนผู่้านการทำงานจริงในสถาน

ประกอบการแลัะฟัารม์สาธิติของค์ณ์ะฯ เพื่่�อเตรยีมค์วามพื่ร�อมกอ่นการประกอบอาช่พีื่

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ แลัะนักวิช่าการเกษตรประจำหน่วยงานราช่การ เช่่น สถานี

วิจัยพื่่ช่สวน สถานีวิจัยพื่่ช่ไร่ ศ้นย์วิจัยพื่ันธิุ์พื่่ช่ กรมวิช่าการเกษตรแลัะกรมส่งเสริม

การเกษตร เป็นต�น 

นักวิจัยแลัะผู้้�ช่่วยนักวิจัยดี�านการปรับปรุงพื่ันธิุ์พื่่ช่ ประจำบริษัท 

นักวิช่าการดี�านพื่่ช่ประจำบริษัท 

ฝ่่ายขายแลัะส่งเสริมการขาย การตลัาดีประจำบริษัท

เจ�าหน�าที�ค์วบค์ุมค์ุณ์ภัาพื่ของสินค์�าดี�านพื่่ช่ เช่่น เมลั็ดีพื่ันธิุ์หร่อผู้ลัิตภััณ์ฑ์อาหารจาก

ผู้ักแลัะผู้ลัไม� 

ประกอบธิุรกิจส่วนตัว เพื่าะเลัี�ยงกลั�วยไม� สวนผู้ัก ไม�ผู้ลั ผู้ลัิตพื่่ช่ไร่ จำหน่ายไม�ดีอกไม�

ประดีับ เพื่าะเลัี�ยงเน่�อเย่�อพื่่ช่ ดี�านการจัดีสวน เกษตรผู้สมผู้สาน

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลัยีการผลัิตพ่ช

Bachelor of Science Program in Crop Production Technology

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Facebook : เทคโนโลัยกีารผู้ลัติิพัชื ศิลิัปากร Crop Production 

Technology

Website : www.asat.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 

 

1. ช่ือภาควิชา/หน?วยงานเจ"าของหลักสูตร 

คณะสัตวศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Agribusiness 

 

3. จุดเด?นของหลักสูตร 

1) เป\นหลักสูตรท่ีออกแบบมาเพ่ือพัฒนาผูcเรียนใหcมีความรูcความสามารถในการเป\นผูcประกอบการธุรกิจ

การเกษตร สามารถประยุกต+ใชcนวัตกรรมและกลยุทธ+ทางธุรกิจการเกษตรท่ีทันสมัยไดcอยgางสรcางสรรค+ 

2) มีการฝjกปฏิบัติงานในองค+กรธุรกิจการเกษตรท่ีหลากหลายท้ังในภาครัฐและเอกชน 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได"หลังสำเร็จการศึกษา    

1) เจcาของประกอบการธุรกิจสgวนตัวท่ีเก่ียวขcองกับธุรกิจสินคcาเกษตรและอาหาร 

2) นักธุรกิจการเกษตรในหนgวยงานภาครัฐ / เอกชน 

3) นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย+ ดcานธุรกิจการเกษตร 

 

5. ช?องทางติดต?อ  

Website:  

คณะสัตวศาสตร+และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

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

5. ช?องทางติดต?อ 

Website:  

คณะสัตวศาสตร,และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

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

Facebook Page:                                

เทคโนโลยีการผลิตพืช ศิลปากร Crop 

Production Technology 

 

      

 

รูปประกอบ 

 

 



คณะ�ัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร

จุดีเดี่นของหลัักสูตร
เป็นหลัักส้ตรที�มีงานรองรับ 100% ทั�งในแลัะต่างประเทศ

เป็นหลัักส้ตรช่ั�นนำทางดี�านสัตวศาสตร์แลัะการผู้ลัิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ 

เป็นหลัักส้ตรที�มุ่งพื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีทักษะค์วามร้�ทั�งภัาค์ทฤษฎีีแลัะภัาค์ปฏิบัติ

ทางสัตวศาสตร์

เป็นหลัักส้ตรสหกิจ 100% +หลัักส้ตร Work Integrated Learning (WIL)

เป็นหลัักส้ตรที�จัดีให�มีการฝึ่กประสบการณ์์ให�กับผู้้�เรียนผู่้านการทำงานจริงในสถานประกอบการ

ช่ั�นนำดี�านปศุสัตว์ทั�งในแลัะต่างประเทศ เพื่่�อเตรียมค์วามพื่ร�อมก่อนการประกอบอาช่ีพื่

หลัักส้ตรมีค์วามร่วมม่อกับสถานประกอบดี�านปศุสัตว์ช่ั�นนำ

เป็นหลัักส้ตรที�ออกแบบแลัะสอดีรับกับ พื่รบ. วิช่าช่ีพื่สัตวบาลั

หลัักส้ตรมีค์ณ์าจารย์ที�หลัากหลัายสาขา แลัะสร�างช่่�อเสียงดี�านปศุสัตว์ 

หลัักส้ตรมุ่งเน�นพื่ัฒนาผู้้�เรียนเพื่่�อให�มีทักษะค์วามเป็นผู้้�ประกอบการ การตลัาดีดีิจิตอลั ค์วามเป็น

ผู้้�นำ แลัะการแก�ปัญหาอย่างสร�างสรรค์์  

สถานที�เรียนอย้่ใกลั�แหลั่งท่องเที�ยว (หัวหิน-ช่ะอำ) เม่องมรดีกโลัก แหลั่งเรียนร้�ภัายใต�โค์รงการ

ตามพื่ระราช่ดีำริ เม่องอาหาร UNESCO

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   
นักวิช่าการสัตวบาลั/สัตวศาสตร์ นักวิจัยแลัะนักวิทยาศาสตร์ประจำหน่วยงานของภัาค์รัฐที�

เกี�ยวข�องกับทางปศุสัตว์ เช่่น กรมปศุสัตว์ เป็นต�น

นกัวชิ่าการเกษตร นกัวชิ่าการพื่ฒันาช่มุช่น นกัวชิ่าการสง่เสรมิการเกษตร แลัะเจ�าหน�าที�หนว่ยงาน

ของภัาค์รัฐอ่�น เช่่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิช่าการเกษตร กรมพื่ัฒนาชุ่มช่น แลัะองค์์การ

บริหารส่วนท�องถิ�น

นักสัตวบาลัประจำฟัาร์ม สัตวบาลัส่งเสริม สัตวบาลัฟัาร์มทดีลัอง แลัะสัตวบาลัโรงฟััก

นักวิช่าการอาหารสัตว์ฝ่่ายประกันค์ุณ์ภัาพื่ (QA) แลัะ ฝ่่ายค์วบค์ุมค์ุณ์ภัาพื่ (QC) ประจำโรงงาน

อาหารสัตว์

นักวิช่าการส่งเสริมการขาย

เจ�าหน�าที�โรงงานแปรร้ป ผู้ลัิตภััณ์ฑ์อาหารสัตว์ แลัะเจ�าหน�าที�ค์วบคุ์มคุ์ณ์ภัาพื่ของสินค์�าทางดี�าน

ปศุสัตว์

เจ�าหน�าที�ธินาค์ารเพื่่�อการเกษตรแลัะสหกรณ์์ รวมถึงธินาค์ารพื่าณ์ิช่ย์อ่�น ๆ

นักวิช่าการสวนสัตว์ 

เจ�าของธิุรกิจฟัาร์มปศุสัตว์, สัตว์เลัี�ยงเป็นเพื่่�อน, สัตว์เลัี�ยงต่างถิ�น แลัะการประกอบธิุรกิจส่วนตัว

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาสัตวิศิาสตร์

Bachelor of Science Program in Animal Sciences

Facebook : สัติวิศิาสติร์ ศิิลัปากร B.Sc. Animal SciencesWebsite : www.asat.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 

 

1. ช่ือภาควิชา/หน?วยงานเจ"าของหลักสูตร 

คณะสัตวศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Agribusiness 

 

3. จุดเด?นของหลักสูตร 

1) เป\นหลักสูตรท่ีออกแบบมาเพ่ือพัฒนาผูcเรียนใหcมีความรูcความสามารถในการเป\นผูcประกอบการธุรกิจ

การเกษตร สามารถประยุกต+ใชcนวัตกรรมและกลยุทธ+ทางธุรกิจการเกษตรท่ีทันสมัยไดcอยgางสรcางสรรค+ 

2) มีการฝjกปฏิบัติงานในองค+กรธุรกิจการเกษตรท่ีหลากหลายท้ังในภาครัฐและเอกชน 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได"หลังสำเร็จการศึกษา    

1) เจcาของประกอบการธุรกิจสgวนตัวท่ีเก่ียวขcองกับธุรกิจสินคcาเกษตรและอาหาร 

2) นักธุรกิจการเกษตรในหนgวยงานภาครัฐ / เอกชน 

3) นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย+ ดcานธุรกิจการเกษตร 

 

5. ช?องทางติดต?อ  

Website:  

คณะสัตวศาสตร+และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

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

       3) นักสัตวบาลประจำฟาร+ม สัตวบาลส\งเสริม สัตวบาลฟาร+มทดลอง และสัตวบาลโรงฟoก 

       4) นักวิชาการอาหารสัตว+ฝxายประกันคุณภาพ (QA) และ ฝxายควบคุมคุณภาพ (QC) ประจำโรงงานอาหาร

สัตว+ 

       5) นักวิชาการส\งเสริมการขาย 

       6) เจ_าหน_าท่ีโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ+อาหารสัตว+ และเจ_าหน_าท่ีควบคุมคุณภาพของสินค_าทางด_านปศุสัตว+ 

       7) เจ_าหน_าท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ+ รวมถึงธนาคารพาณิชย+อ่ืน ๆ 

 8) นักวิชาการสวนสัตว+  

       9) เจ_าของธุรกิจฟาร+มปศุสัตว+, สัตว+เล้ียงเปUนเพ่ือน, สัตว+เล้ียงต\างถ่ิน และการประกอบธุรกิจส\วนตัว 
 

5. ช?องทางติดต?อ 

Website หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร2 

www.animalscisu.com 

 

Website คณะ:สัตวศาสตร,และเทคโนโลยีการเกษตร 

www.asat.su.ac.th 

 

Facebook Page:  

สัตวศาสตร2 ศิลปากร B.Sc. Animal Sciences 

 

 

 

 

 

 

รูปประกอบ 
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จัดทำโดย กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

 

 

 

: SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

: SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่องทางสอบถาม / ติดตามข้อมูล TCAS

: SU_TCAS 

: SUTCAS 

034-255750 / 06-3245-4243

: https://admission.su.ac.th

https://bit.ly/3sSFaG6
หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ฉบับเต็ม)  


