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ข้อมูลทั่วไป 
 
 
๑. ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
  1. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2551 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 
  2. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2554 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 ตามมาตรา 13  ของ พรบ. การอาชีวศึกษา 2551 ที่ก าหนดให้ “สถานศึกษา
อาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการ
อาชีวศึกษาให้กระท าได้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และค านึงถึงการประสานความ
ร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง...”  
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดท ากฎกระทรวงจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา  
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 โดยมีสถาบันการอาชีวศึกษาท้ังสิ้น  จ านวน 19 สถาบัน ประกอบด้วย 

1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5   จ านวน 5 สถาบัน 
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1-3   จ านวน 3 สถาบัน 
3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   จ านวน 1 สถาบัน 
4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-5 จ านวน 5 สถาบัน 
5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1-4   จ านวน 4 สถาบัน 
6. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  จ านวน 1 สถาบัน 

         รวม   19 สถาบัน 
  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (Institute of Vocational Education: 
Northeastern Region 4) เป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 1 ใน 19 สถาบัน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551  และกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการ
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อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  โดยมีที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อยู่ที่  กม.๘   
ถนนวาริน-พิบูล ต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ จัดการเรียนการศึกษา 
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประกอบด้วย
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 7 แห่ง คือ 

 

1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
3. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
4. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
6. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
7. วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
 

๒. ขนาดและท่ีตั้ง 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีพ้ืนที่ 31 – 1 – 5  ไร่  ตั้งอยู่ กม. ๘  ถนนวาริน-พิบูล ต าบลบุ่งไหม อ าเภอวาริน 
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ 
 
๓. ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 1. นายนิยม   ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 2. นายลิขิต   พลเหลา ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 ๓. นายจิระวัฒน์   ชวลิต  รองผู้อ านวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 ๔. นายวินัย    จันทรเกษม ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 
4. สาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน  จ านวน ๘ สาขาวิชา 
 1. การบัญชี 
 2. เทคโนโลยียานยนต ์
 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 5. เทคโนโลยีไฟฟ้า 
 6. เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
  ๗. การตลาด 
 ๘. สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (คาดว่าจะเปิดในปี ๒๕๕๙) 
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๕. พระพุทธรูปประจ าสถาบัน 
  “พระวิษณุกรรม” 
 
 
๖. ต้นไม้ประจ าสถาบัน 
 
 
 
๗. สีประจ าสถาบัน 
 
 
๘.  จัดการศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ   

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ๓. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   

 
๙. วิทยาลัยภายในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   จ านวน 7 แห่ง 
 
  (๑) จังหวัดอุบลราชธานี 
   - วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          เปิดสอนสาขาเทคโนโลยียานยนต์  
 
   - วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  เปิดสอนสาขาการบัญชี 
 
    - วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
 
  (๒) จังหวัดอ านาจเจริญ 
    -  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  เปิดสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 



“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ” 
  
 

  (๓) จังหวัดศรีสะเกษ 
    -  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
         เปิดสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 
    -  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  เปิดสอนสาขาการตลาด 
 
 
  (๔) จังหวัดยโสธร 
    -  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
        เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
         เปิดสอนสาขาเทคโนโลยียานยนต์ 

 


