
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง   

ปการศึกษา  2553  ระบบโควตา 
------------------------------------------------- 

 

 ดวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงครับสมัครผูสนใจเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)    ประจําปการศกึษา  2553  ระบบโควตา   รายละเอียดดังนี ้

1. สาขาวิชาและจํานวนท่ีรับสมัคร 
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม       สาขาวิชาเกษตรศาสตร จํานวน  240  คน 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      สาขาวิชาพณชิยการ  จํานวน    60  คน 

1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม       สาขาวิชาสัตวศาสตร  จํานวน  30  คน  

     สาขาวิชาสัตวรักษ  จํานวน  30  คน  
     สาขาวิชาพืชศาสตร      จํานวน  30  คน  
      สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน  30  คน  
     สาขาวิชาชางกลเกษตร จํานวน  30  คน  

ประเภทวิชาประมง               สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา จํานวน  30  คน 
ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ      สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน  30  คน  

     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน  30  คน  
 2.  คุณสมบัตผิูสมัคร 
  2.1  คุณสมบัตเิฉพาะ 
   1)  ผูสมัครเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ตองเปนนักเรียน      
ท่ีกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3   (ม.3 ) 
   2)  ผูสมัครเขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   ตองเปน
นักเรียนท่ีกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี  6  (ม.6 )  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี  3 (ปวช. 3 )          
ทุกสาขาวิชา 
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  2.2  คุณสมบัตท่ัิวไป 
   1)  มีความประพฤติเรียบรอย 
   2)  มีรางกายแข็งแรงเหมาะกับวิชาชีพท่ีศึกษา 
   3)  ไมเปนโรคสังคมรังเกียจ  หรือติดยาเสพติดชนิดรายแรงตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   4)  ถาเคยถูกใหออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดอยางรายแรง  จะตองพนสภาพ
นักเรียนนักศึกษามาแลวอยางนอย  1  ป  นบัถึงวันสมัครเขาเรียน 
   5)  มีความเคารพ  เล่ือมใส  ศรัทธาตอสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย   
ดวยความบริสุทธ์ิใจ 
   6)  มีเจตคติท่ีดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเปนประมุข 
 

 3.  เอกสารประกอบการสมัคร 
  3.1  ใบสมัครตามแบบฟอรมของวิทยาลัย ฯ  สามารถถายสําเนาเอกสารหรือ  Download  ได
ท่ี  Hwww.sskcat.ac.th 
  3.2  หลักฐานการศึกษา 
  3.3  สําเนาทะเบียนบาน 
  3.4  รูปถายหนาตรง  ขนาด  1  นิ้ว (ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา)  จํานวน  1  รูป 
  3.5  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถามี) 

 

  4.  การรับสมัคร 
  ผูท่ีมีความประสงคจะสมัครใหยืน่ใบสมัครตามแบบฟอรมของวิทยาลัย ฯ  สามารถถายสําเนา
เอกสารหรือ  Download  ไดท่ี  Hwww.sskcat.ac.thH  พรอมเอกสารประกอบการสมัคร  โดยสามารถยื่นใบสมัครได
ดังนี ้

4.1  การสมัครท่ีสถานศึกษาเดิม    ผูสนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพรอมเอกสารการสมัครไดท่ี
สถานศึกษาเดมิของผูสมัคร   และสถานศึกษารวบรวมเอกสารการสมัครเขาศึกษาตอระบบโควตาสงวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีศรีสะเกษ  ในระหวางวนัท่ี  1  ธันวาคม  2552   ถึงวันท่ี  29  มกราคม  2553 

4.2  การสมัครดวยตนเอง   ผูสนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพรอมเอกสารการสมัครดวยตนเอง   
ณ  งานทะเบียน  สํานักงานฝายวิชาการ   วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  
โทรศัพท   0–4561–2934    ในระหวางวันท่ี  1  ธันวาคม  2552   ถึงวันท่ี  29  มกราคม  2553   เวลา   
08.30 – 16.30  น.  ในวันเวลาราชการ    

4.3  การสมัครทางไปรษณีย   ผูสนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณยี  พรอมเอกสารการ 
สมัคร  ในระหวางวันท่ี  1  ธันวาคม  2552   ถึงวันท่ี  29  มกราคม  2553 โดยสงเอกสารการสมัครไปท่ี 
   หัวหนางานทะเบียน 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
   อ.เมือง      จ.ศรีสะเกษ     33000 
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 5.  การรายงานตัว 
ผูสมัครเขาศึกษาและไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขาศึกษาในระบบโควตา  ใหรายงานตัว 

ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ดวยตนเอง  พรอมนําผูปกครองมาทําการมอบตัวนักเรียนนกัศึกษา  ในระหวางวันท่ี  
15 – 16  กุมภาพันธ  2553  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  อาคารศูนยวิทยบริการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี      
ศรีสะเกษ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   
 

6.  การปฐมนิเทศ และการเปดเรียน 
  กําหนดการปฐมนิเทศ  และการเปดเรียน  นักศึกษาใหมท้ังระดับ  ปวช. และ ปวส.  จะแจงให

ทราบในวนัรายงานตัว 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 
 
 
 

(นายอุดมภูเบศวร   สมบูรณเรศ) 
ผูอํานวยการวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
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เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

เร่ือง   รับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง   
ปการศึกษา  2553  ระบบโควตา 

-------------------------------------- 
 

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี  (ปวช.)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
  ศึกษาเก่ียวกับ   หลักพืชกรรม  หลักการเล้ียงสัตวท่ัวไป  อุตสาหกรรมเกษตร  ชางกลเกษตร  
การประมงท่ัวไป   การใชแทรกเตอรและเคร่ืองทุนแรงฟารม  การขับเคล่ือนยานพาหนะ  การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในงานอาชีพ  การจัดการธุรกจิ  โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขางานตาง ๆ ตามความถนัด
และความสนใจ  ดังนี ้
   1.1   สาขางานพืชศาสตร   ศึกษาเพิ่มเติมเกีย่วกับ  การผลิตพืชผัก  การผลิตพืชไร     
การผลิตไมผลไมยืนตน  การผลิตไมดอกไมประดับ  การผลิตเห็ด  การผลิตพืชสมุนไพร  การจัดและดูแลสวน  
การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร 

1.2   สาขางานสัตวศาสตร   ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  การผลิตสัตวปก (ไกเนื้อ  ไกไข    
ไกพื้นเมือง  เปด) การผลิตสุกร (สุกรพันธุ  สุกรขุน)  การผลิตโค (โคเนื้อ  โคนม)  การเล้ียงแพะแกะ                
การเล้ียงกระบือ    การผลิตพืชอาหารสัตว  การผลิตอาหารสัตว   การฟกไขและการจดัการโรงฟก 

1.3 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร   ศึกษาเพิ่มเติมเกีย่วกบั  ผลิตภัณฑพืช  ผลิตภัณฑ
สัตว  ผลิตภัณฑนม  ผลิตภณัฑสัตวน้ํา  ผลิตภัณฑเห็ด  ผลิตภัณฑสมุนไพร  ผลิตภณัฑธัญพืช  การจัดการ
ผลผลิตตเพื่อการแปรรูป  สารเจือปนในอาหาร  การชาํแหละสัตว  

1.4   สาขางานชางกลเกษตร   ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  เคร่ืองยนตเล็ก  เคร่ืองทุนแรงฟารม    
ไฟฟาในฟารม  ชางเช่ือมโลหะ  ชางสํารวจ  ชางกอสราง   การชลประทานเพื่อการเกษตร  เคร่ืองมือทางการเกษตร  
การวางระบบน้ําเพื่อการเกษตร  การสรางและซอมอุปกรณทางการเกษตร     

1.5   สาขางานการประมง   ศึกษาเพิ่มเติมเกีย่วกับ  การเพาะพันธุสัตวน้ํา  การเล้ียงสัตวน้ํา 
การเกษตรแบบผสมผสาน  การเพาะพันธุปลา   การเล้ียงปลา  การเล้ียงกุง  การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจ                  
การขยายพันธุไมน้ํา  การผลิตอาหารสัตวน้าํ  การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 
  ลักษณะการเรียนการสอน   จัดการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยปฏิบัติจริงในฟารม
ตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ อาทิเชน  ฟารมโคนม  ฟารมโคเนื้อ  ฟารมกระบือ  ฟารมแพะแกะ  ฟารมสุกรขุน  ฟารม
สุกรพันธุ  ฟารมไกไข  ฟารมไกเนื้อ  ฟารมไกพื้นเมือง  โรงอาหารสัตว  แปลงพืชอาหารสัตว  ฟารมไมดอกไม
ประดับ  ฟารมผักปลอดสารพิษ  ฟารมการปลูกพืชไรดนิ  สวนยางพารา  สวนปาลมน้ํามัน  สวนไมผล  นาขาว  
ฟารมเห็ด  ฟารมเกษตรผสมผสาน  ฟารมประมง  และฝกปฏิบัติการในหองปฏิบัติการดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
วิชาชีพ    โรงงานแปรรูปน้ํานม  โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว  ฝกปฏิบัติการจดัการและจาํหนายสินคา  รวมท้ัง     
ฝกปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
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  โอกาสประกอบอาชีพและแนวทางการศึกษาตอ   ผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  เกษตรศาสตร  
มีความรูและทักษะสามารถประกอบอาชีพไดท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน  เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  และหนวยราชการอ่ืน ๆ   บริษัทหรือฟารมเอกชนท่ีเกี่ยวของกับ
การเกษตร รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพสวนตัวได   และสามารถศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี ได   ซ่ึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษมีโควตาใหนักศึกษา
สามารถศึกษาตอไดในระดบั  ปวส. และปริญญาตรี 
 

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ 
  ศึกษาเก่ียวกับ   การใชคอมพวิเตอร  การบญัชี  การขาย  พิมพดีดไทย-อังกฤษ  เศรษฐศาสตร  
กฎหมายธุรกจิ  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม  เอกสารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ  มารยาทและการสมาคม
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขางานตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ  ดังนี ้
   2.1  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ   ศึกษาเพิม่เติมเกี่ยวกับ  คอมพวิเตอรและ
ระบบปฏิบัติการ  การใชโปรแกรมตารางงาน  การใชโปรแกรมฐานขอมูล  การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล  
โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต  การผลิตส่ือส่ิงพิมพ  การประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หลักการเขียน
โปรแกรม  การเขียนโปรแกรมระบบตาง ๆ   ระบบเครือขาย  เทคโนโลยีสํานักงาน 
   2.2  สาขางานการบัญชี   ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  การบัญชีต๋ัวเงิน  การบัญชีหางหุนสวน  
การบัญชีบริษัทจํากัด  การบัญชีเชาซ้ือและซ้ือขายผอนชําระ  ระบบบัญชีเดี่ยวและสินคา  การบัญชีอุตสาหกรรม
และระบบใบสําคัญ  บัญชีเกี่ยวกับภาษี  กระบวนการจัดทําบัญชี  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  การบัญชีสินคา    
การบัญชีอุตสาหกรรม 
  ลักษณะการเรียนการสอน   จัดการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยปฏิบัติจริงใน
หองปฏิบัติการของวิทยาลัย   และฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
  โอกาสประกอบอาชีพและแนวทางการศึกษาตอ   ผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวช. พณชิยการ  มีความรู
และทักษะสามารถประกอบอาชีพไดท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน   รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพสวนตัวได   
และสามารถศึกษาตอในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรีได   ซ่ึงวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ  มีโควตาใหนกัศึกษาสามารถศึกษาตอไดในระดบั  ปวส. และปริญญาตรี 
 

3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง  (ปวส.)   ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 3.1  สาขาวิชาสัตวศาสตร 

   ศึกษาเก่ียวกับ   วิทยาศาสตรเกษตร  การจดัการธุรกิจเกษตร  สถิติและการวางแผนการ
ทดลอง  จุลชีววิทยา  โภชนศาสตรสัตว  การปรับปรุงพันธุสัตว  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว  อาหารและการ
ใหอาหารสัตว  การจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมสัตวเล้ียง  การบัญชีฟารม  การผลิตไกเนื้อ      การผลิตไกไข  การ
ผลิตไกพื้นเมือง  การผลิตเปดและหาน  การผลิตสุกร  การผลิตโคนม  การผลิตโคเนื้อและกระบือ  การผลิตโคขุน  
การผลิตแพะแกะ  การสุขาภบิาลสัตว  การผสมเทียม  การแปรรูปเนื้อสัตว  กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว  การสงเสริม
ปศุสัตว  การประกวดและตัดสินสัตว 
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3.2  สาขาวิชาสัตวรักษ 

   ศึกษาเก่ียวกับ   วิทยาศาสตรเกษตร  สถิติและการวางแผนการทดลอง  จุลชีววิทยา  
โภชนศาสตรสัตว  การปรับปรุงพันธุสัตว  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว  การผสมเทียม  อายุรศาสตร  คลินิก  
เวชภณัฑพื้นฐานในงานปศุสัตว การผลิตไกเนื้อ  การผลิตไกไข   การผลิตสุกร  การผลิตโคนม  การผลิตโคเนื้อ
และกระบือ  ศัลยศาสตรเบ้ืองตน  ปาราสิตวิทยา   กฎหมายเกีย่วกบัปศุสัตว  การสงเสริมปศุสัตว  การแปรรูป
เนื้อสัตว  การประกวดและตัดสินสัตว   อาหารและการใหอาหารสัตว   

 3.3  สาขาวิชาพืชศาสตร 
   ศึกษาเก่ียวกับ   วิทยาศาสตรเกษตร  หลักพนัธุศาสตร  สถิติและการวางแผนการทดลอง  
พฤกษศาสตร  สรีรวิทยาของพืช  การปรับปรุงพันธุพืช  ดินและความอุดมสมบูรณของดิน  สารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช  เกษตรชลประทาน  หลักการสงเสริมการเกษตร  การตลาดการเกษตร   สารชีวภาพในการผลิตพืช      
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขางานตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ  ดังนี ้
    1)  สาขางานพืชไร   ศึกษาเพิ่มเติมเกีย่วกบั   ธัญพืช  พืชไร   ระบบการปลูกพืช  
ศัตรูพืชไรและการปองกันจํากัด  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ  การจัดการหลังการเก็บเกีย่วพชืไร  เคร่ืองจักรกลหนักเพื่อ
การเกษตร   

    2)  สาขางานพืชสวน   ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ   การขยายพันธุพืช  การจัดการ
สถานเพาะชํา  การผลิตไมดอกเพื่อการคา  การผลิตกลวยไม  การผลิตไมกระถางเพือ่การคา  การผลิตไมประดับ
เพื่อการคา  การผลิตพืชผักเพื่อการคา  การจดัการสวนผลไม  ไมผลเศรษฐกิจ  การผลิตเห็ด     การปลูกพืชโดย
ไมใชดิน 

 3.4  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
   ศึกษาเก่ียวกับ   อินทรียเคมี  ชีวเคมี  มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  
การบรรจุผลิตภัณฑ   กฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  การ
สุขาภิบาลแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร  โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขางานตาง ๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจ  ดงันี้ 

   1)  สาขางานผลิตภัณฑพชื   ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ   ผลิตภัณฑผักและผลไม  
การแปรรูปธัญพืช  การผลิตเคร่ืองดื่ม  ผลิตภัณฑแปง  ผลิตภัณฑชากาแฟและโกโก  ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกิจชุมชน 

   2)  สาขางานผลิตภัณฑสัตว   ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ   การฆาและการชําแหละ
สัตว  ผลิตภัณฑเนื้อสัตว   ผลิตภัณฑสัตวปก  ผลิตภัณฑน้ํานม  ผลิตภณัฑประมง  ผลิตภัณฑไหม   

 3.5  สาขาวิชาชางกลเกษตร 
  ศึกษาเก่ียวกับ   การเขียนแบบ  ความแข็งแรงของวัสดุ  สถิติและการวางแผนการ

ทดลอง  ชางกลโรงงานฟารม  เคร่ืองยนตดีเซล  เคร่ืองยนตแกสโซลีน  ฟารมแทรกเตอร  เคร่ืองจักรกลกอนการ
เก็บเกีย่ว  เคร่ืองจักรกลหลังการเก็บเกีย่ว  การสํารวจรังวดั  เทอรโมไดนามิกส  กลศาสตรการไหล  ไฮโดรลิกส
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และนิวแมตริกส  การผลิตอุปกรณการเกษตร  ไฟฟาในฟารม  เกษตรชลประทาน  เคร่ืองจักรกลหนักเพื่อ
การเกษตร  ระบบการใหน้ํา  อาคารและส่ิงกอสรางในฟารม  การจัดการโรงงานฟารม 
  ลักษณะการเรียนการสอน   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาสัตวศาสตร  สัตวรักษ  พืชศาสตร  อุตสาหกรรมเกษตร  และชางกลเกษตร  จัดการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  โดยปฏิบัติจริงในฟารมตาง ๆ ของวิทยาลัย  อาทิเชน  ฟารมโคนม  ฟารมโคเนื้อ  ฟารมกระบือ  
ฟารมแพะแกะ  ฟารมสุกรขุน  ฟารมสุกรพันธุ  ฟารมไกไข  ฟารมไกเนื้อ  ฟารมไกพื้นเมือง  โรงอาหารสัตว  
แปลงพืชอาหารสัตว  ฟารมไมดอกไมประดับ  ฟารมผักปลอดสารพิษ  ฟารมการปลูกพืชไรดิน  สวนยางพารา  
สวนปาลมน้ํามัน  สวนไมผล  นาขาว  ฟารมเห็ด  ฟารมเกษตรผสมผสาน  ฟารมประมง  โรงงานแปรรูปน้ํานม  
โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว   ในหองปฏิบัติการดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ    รวมท้ังฝกปฏิบัติการจริงในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
  โอกาสประกอบอาชีพและแนวทางการศึกษาตอ   ผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวส.  สาขาวิชา          
สัตวศาสตร  สัตวรักษ  พืชศาสตร  อุตสาหกรรมเกษตร  และชางกลเกษตร   มีความรูและทักษะสามารถประกอบ
อาชีพไดท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน   รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพสวนตัวได   และสามารถศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี โท  เอก  ได   ซ่ึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  มีโควตาใหนักศึกษาสามารถศึกษาตอไดใน
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  และเอกชน  จํานวนมาก 

 

4.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง  (ปวส.)   ประเภทวิชาประมง   สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
  ศึกษาเก่ียวกับ  เคมีท่ัวไปและการวเิคราะห  สถิติและการวางแผนการทดลอง  หลักการสงเสริม
การเกษตร  การเพาะและอนบุาลสัตวน้ํา  การเล้ียงสัตวน้ําแบบยั่งยืน    อาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา          
การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา  การจดัการฟารมสัตวน้ํา  การประยุกตใชคอมพวิเตอรในงานอาชีพ  โดย
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขางานตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ  ดังนี ้

 4.1  สาขางานวิทยาศาสตรเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
  ศึกษาเก่ียวกับ   สัตววิทยา   มีนวิทยา  ชีววทิยากุง ปู  ชีววิทยาหอย  สมุทรศาสตร      

แพลงตอน  สาหราย  หลักพนัธุศาสตร  จุลชีววิทยา  อินทรียเคมี    
 4.2  สาขางานผลิตสัตวน้ํา 
  ศึกษาเก่ียวกับ   โรคพยาธิและศัตรูสัตวน้ํา  เคร่ืองทุนแรงในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา   

การเล้ียงแพลงตอน  การเล้ียงสาหราย  การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม  การเล้ียงสัตวน้ําแบบผสมผสาน    
 4.3  สาขางานธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 
  ศึกษาเก่ียวกับ   การตลาดสินคาสัตวน้ํา  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประมง  การจัดการ

ธุรกิจเกษตร  ธนกิจเกษตร  การบริหารงานบุคคล  การขายและการสงเสริมการขาย  บัญชีฟารม     
4.4 สาขางานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ัวไป 

ศึกษาเก่ียวกับ  สัตววิทยา   มีนวิทยา  ชีววิทยาปลา  แพลงตอน    หลักพนัธุศาสตร  
จุลชีววิทยา  อินทรียเคมี   โรคพยาธิและศัตรูสัตวน้ํา  การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม  การเล้ียงสัตวน้ําแบบผสมผสาน    
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  ลักษณะการเรียนการสอน   จัดการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยปฏิบัติจริงใน
หองปฏิบัติการ  และอาคารโรงเพาะฟกสัตวน้ําจดื  โรงเพาะเล้ียงปลาสวยงาม  และบอเพาะเล้ียงปลา ของวิทยาลัย  
รวมท้ังฝกปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา   
  โอกาสประกอบอาชีพและแนวทางการศึกษาตอ   ผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวส.  การเพาะเล้ียงสัตว
น้ําทุกสาขางาน  มีความรูและทักษะสามารถประกอบอาชีพไดท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน   เชน กรมประมง         
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  บริษัทหรือฟารมเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  รวมท้ังสามารถ
ประกอบอาชีพสวนตัวได   และสามารถศึกษาตอในระดับระดับปริญญาตรี โท  เอก  ได   ซ่ึงวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษมีโควตาใหนกัศึกษาสามารถศึกษาตอไดในระดบั ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  และเอกชน  
จํานวนมาก 
 

5.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง  (ปวส.)   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 5.1  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญช ี

   ศึกษาเก่ียวกับ   หลักเศรษฐศาสตร  กฎหมายธุรกิจ   กฎหมายแรงงานและการ
ประกันสังคม  กฎหมายเกีย่วกับทรัพยสินทางปญญา  หลักการจัดการ  การประกอบธุรกิจ  หลักการตลาด        
การภาษีอากร  การปฏิบัติงานสํานักงาน  การบัญชีการเงิน  การบัญชีช้ันกลาง  การบญัชีช้ันสูง  การบัญชีตนทุน  
การบัญชีภาษอีากร  การบัญชีเฉพาะกิจการ  การบัญชีรัฐบาล  การบัญชีธนาคาร  การบัญชีบริหาร  การบัญชีสินคา
คงคลัง  การบัญชีเพื่อการจัดการ  การบัญชีเพื่อธุรกิจโรงแรม  การบัญชีเพื่ออุตสาหกรรมการทองเท่ียว  การบัญชี
สถานพยาบาล  การตรวจสอบภายใน  ระบบบัญชี    การสอบบัญชี  การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ  
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
   ลักษณะการเรียนการสอน   จัดการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยปฏิบัติจริง
ในหองปฏิบัติการของวิทยาลัย  รวมท้ังฝกปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการท่ีเกีย่วของกับการบัญชีและ 
การบริหารธุรกิจ 
   โอกาสประกอบอาชีพและแนวทางการศึกษาตอ   ผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวส.  การบัญชี  
  มีความรูและทักษะสามารถประกอบอาชีพไดท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน   รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพ
สวนตัวได   และสามารถศึกษาตอในระดับระดับปริญญาตรี โท  เอก  ได   ซ่ึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
มีโควตาใหนักศึกษาสามารถศึกษาตอไดในระดบั ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  และเอกชน  จํานวนมาก 

 5.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
   ศึกษาเก่ียวกับ   หลักเศรษฐศาสตร  กฎหมายธุรกิจ   กฎหมายแรงงานและการ
ประกันสังคม  กฎหมายเกีย่วกับทรัพยสินทางปญญา  หลักการจัดการ  การประกอบธุรกิจ  หลักการตลาด              
การภาษีอากร  การปฏิบัติงานสํานักงาน  การบัญชีการเงิน  เทคโนโลยสีารสนเทศ  โครงสรางระบบคอมพิวเตอร  
ระบบปฏิบัติการ  ระบบฐานขอมูล  โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  การออกแบและการพัฒนาโปรแกรม  การเขียน
โปรแกรม    การวิเคราะหและออกแบบระบบ  การส่ือสารขอมูลและเครือขาย  เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต  ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี  การผลิตส่ือส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร  การใชโปรแกรมเพือ่งาน
ตาง ๆ    เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร 
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   ลักษณะการเรียนการสอน   จัดการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยปฏิบัติ
จริงในหองปฏิบัติการของวิทยาลัย  รวมท้ังฝกปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับอาชีพดาน
คอมพิวเตอรและการบริหารธุรกิจ   
   โอกาสประกอบอาชีพและแนวทางการศึกษาตอ   ผูสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวส.  
คอมพิวเตอรธุรกิจ  มีความรูและทักษะสามารถประกอบอาชีพไดท้ังหนวยงานภาครัฐและ รวมท้ังสามารถประกอบ
อาชีพสวนตัวได   และสามารถศึกษาตอในระดับระดับปริญญาตรี โท  เอก  ได   ซ่ึงวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
ศรีสะเกษมีโควตาใหนักศึกษาสามารถศึกษาตอไดในระดับ ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  และเอกชน  จํานวน
มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


