


Smart Farmer

เกษตรกร
ปราดเปรื่อง

เกษตรกรยุคใหม่ ไม่ต้องหลังสู้ฟา้หน้าสู้ดินอีก 
ต่อไป เพราะสมัยนี้เราน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สุดไฮเทคมาใช้ในฟาร์มของเราได้ โดย Smart 
Farmer หรือเกษตรอัจฉริยะ ปราดเปรือ่งเรือ่งการ
วางแผน จะรูถ้งึอปุสงคแ์ละอปุทานของตลาด และ
เตรียมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ 
รวมทั้งมีความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตเพราะรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส�าหรับการเกษตร เช่น การน�าโดรนเข้า
มาช่วย หรอืการบรหิารจดัการฟารม์ได้จากระยะไกล 
พลิกโฉมธุรกิจเกษตรดั้งเดิมสู่ธุรกิจเกษตร
อัจฉริยะ

นอกจากนีย้งัสามารถน�าความรูด้า้นการเกษตรและ
การท�าฟาร์มยุคใหม่ไปพัฒนาฟาร์มของตนเองได้ 
เพราะสามารถจดัการผลผลิตได้ตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึ
ปลายน�้า แถมยังต่อยอดสู่การจัดการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรได้ อาชีพนีม้คีวามเป็นอิสระในการท�างาน 
และยังสร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับครอบครัว 
ท่ามกลางวิถีชีวิตที่สงบอีกด้วย

คุณสมบัติคนที่เหมาะเป็น 
Smart Farmer

• รักธรรมชาติ • มีความสามารถในการ 
แก้ปัญหาได้รวดเร็ว

• มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ และการตลาด

• ชอบเรียนรู้และศึกษา 
สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

• มคีวามเป ็นผู ้น�านักพัฒนา      
(Leadership)  และมีความ 
เป ็นผู้ประกอบการ (Entrepre-
neurship



คุณเหมาะกับ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร (Innova-
tive Agricultural Management)

เรียนรู้การบริหารจัดการทางการเกษตรตั้งแต่
ต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้า โดยสามารถวางแผนการ
ผลติ การปลกูพืช และดแูลผลผลติดว้ยนวตักรรม 
เช่น การประยกุต์ใช้ภาพถา่ยดาวเทยีม ระบบไอโอที 
(IoT) และ Drone ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา
พันธุ์พืช ฝึกฝนทักษะการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ 
เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า และฝึกปฏิบัติงานด้านการ
จัดการสินค้าการเกษตร การขายและการบริการ  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการจัดการเกษตรแบบ
ครบวงจร 

นักนวัตกรรม 
การจัดการเกษตร

ท�าการเกษตร
แบบใหม่ 
ให้แตกต่าง
นักจัดการเกษตรยุคใหม่ คือผู้ที่มีความสามารถ
บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร 
เศรษฐศาสตร์ และนวัตกรรม ร่วมกับองค์ความรู้
ในเชงิธรุกจิไวด้ว้ยกัน และน�ามาใชง้านเพ่ือชว่ยแก้
ปัญหาของเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมเป็น 
เครื่องมือ ซึ่งนวัตกรรมนั้นต้องใช้แนวคิดใหม่ 
เทคโนโลยีใหม่ แตกต่าง และดีกว่าของเดิมที่มีอยู่ 
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต สร้างก�าไร 
ให้แก่สินค้าเกษตร และตอบโจทย์ผู้บริโภค 

ปัจจุบัน ธุรกิจเกษตรมีความต้องการนักจัดการ
เกษตรเขา้ไปท�างานในองค์กรเป็นอยา่งมาก ยิง่เป็น
ผู้ที่มีความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรในรูปแบบใหม่  
กย็ิง่เป็นทีต่อ้งการทัง้ในองคก์รภาครฐัและเอกชน 
หรือจะเป็นผู้ประกอบการอิสระก็ได้

คุณสมบัติของนักนวัตกรรม
การจัดการเกษตร

• มีกระบวนการคิดเชิง
อ อ ก แ บ บ ( D e s i g n 
Thinking)

• มีความคดิเชิงนวตักรรม 
ชอบศึกษาคน้ควา้ รกัการ
เรียนรู้

• ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น ไ ด ้ 
อย่างเป็นระบบ

• มี ค ว า มมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใ จ 
อยากพัฒนาการเกษตร
ไทยให้ดีขึ้น

ถ้า Smart Farmer  
และ นักนวัตกรรมการ
จัดการเกษตร 
คืออาชีพในฝัน



เรื่องไก่ 
เรื่องหมู
เราดูแล 

สตัวบาล คอืผูท้�าหนา้ทีด่แูลสตัวใ์นทกุกระบวนการ
ผลิต เร่ิมตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่น�ามาใช้เป็น
อาหารสัตว ์การจดัการสภาพแวดล้อมในการเลีย้ง 
โรงเรือน การจัดการด้านสายพันธุ์ และการขยาย
พันธุ์สัตว์ ตลอดจนการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ที่
ไดจ้ากการเลีย้งสตัว์ให้มคีณุภาพเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภค

สัตวบาลคือคนส�าคัญในการจัดการธุรกิจฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ โดยเน้นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น หมู ไก่ ที่
เป็นธรุกจิส�าคญัในหว่งโซอ่ปุทาน ผลติและป้อนเนือ้
สัตว์สู่ภาคการผลิตอาหาร เพ่ือตอบสนองวิสัย
ทศันก์ารเป็น ‘ครัวของโลก’ ทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีนัสมัย 
ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สัตวบาล 

คุณเหมาะกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอก
การจดัการเทคโนโลยฟีารม์ (Farm Technology 
Management)

เรียนรู้การบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์สมัยใหม่
ดว้ยองคค์วามรู้จาก CPF ผูน้�าธรุกิจอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของคนที่เหมาะ
จะเป็นสัตวบาล

• เป็นผู้ใฝ่รู้ ชอบศึกษาค้นคว้า

• มีความละเอียดรอบคอบในการท�างาน อดทน ขยัน

• มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม

• ยอมรับปัญหา และแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องให้ดีขึ้น

ถ้า สัตวบาล   
คืออาชีพในฝัน

เกษตรและอาหารแบบครบวงจรระดับโลก ฝึกฝน
ด้านการดูแลและการคัดเลือกพันธุ์หมูและไก่  
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบ 
โรงเรอืนเลีย้งสตัว ์ระบบอจัฉรยิะในฟารม์ (Smart 
Farming) และการจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านพันธุ์สัตว์เพ่ือการขายและการตลาดในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร



แปรรูปอาหาร
ให้พร้อมทาน 
ด้วยเทคโนโลยี

กว่าจะมาเป็นไส้กรอกให้เราได้กินกันนั้น เขาท�า 
ยังไงกันนะ? ใครอยากรู้ต้องมาท�างานนี้ เลย  
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีหน้าที่คิดค้นสูตร
ผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้ งแต่ขั้ นตอนการผลิต  
ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนา 
โดยอาศยัเทคโนโลยกีารแปรรปูอาหารแบบสมัยใหม่ 
และต้องรู้หลักวิทยาศาสตร์อาหาร การจัดการ
กระบวนการผลิต รวมถึงสามารถตรวจสอบ
คณุภาพอาหารทกุขัน้ตอนวา่ สะอาด และปลอดภยั
ได้ตามมาตรฐานที่ต้องการก่อนถึงมือผู้บริโภค

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

คุณเหมาะกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอก
การจดัการเทคโนโลยีแปรรปูอาหาร (Food Pro-
cessing Technology Management) 

หลักสูตรที่ เน้นการบริหารจัดการในโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตั้งแต่กระบวนการ

คุณสมบัติของคนที่เหมาะ
จะเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร

• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนา

• มีทักษะในการสื่อสาร การวิเคราะห์ และสามารถท�างาน
เป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

• สามารถท�างานท่ีมคีวามยดืหยุน่สงู และมไีหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อ่าน และเขียน
ได้ในระดับดี

ถ้า นักพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
คืออาชีพในฝัน

วางแผนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ได้แก่ การจัดเตรียม
วัตถุดิบ ก�าลังคน เครื่องจักร การจัดการสินค้า
คงคลัง การขนส่ง และการกระจายสินค้าสู่ลูกค้า 
เรียนรู้ขั้นตอนการท�าวิจัยเพ่ือคิดค้นสูตรอาหาร 
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ
กระบวนการผลิตที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีสะอาด  
รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการ 
ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม




