
    หลักสูตรที่เปิดสอน 

 

 ปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เปิดการเรียนการสอน ทั้งสิ้น ๒ คณะ  
    ๗ วิทยาลัยฯ  และ  ๘  สาขาวิชา  ดังนี้  คือ 

 

๑. คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ประกอบด้วยหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 

   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

   สาขาเทคโนโลยียานยนต์  
    สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
    สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
    สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
    สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (คาดว่าจะเปิดในปี ๒๕๕๙) 

 

๒. คณะวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต     ประกอบด้วยหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 

   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

   สาขาการบัญชี 
    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    สาขาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 
ที่ตั้ง    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ต. ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 
จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
  ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๓. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  คือ 

๑. สาขาเทคโนโลยียานยนต์  
๒. สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (คาดว่าจะเปิดในปี ๒๕๕๙)  

ติดต่อ  
  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    ต. ในเมือง   อ.เมือง   จ.อุบลราชธานี 34000 

โทรศัพท์ 045-262-566    โทรสาร 045-261-077     เว็บไซต์  www.utc.ac.th  
 
 
 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
 
ที่ตั้ง     วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  410  ถ. พรหมราช  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
  ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

๓. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  คือ 

๑. สาขาการบัญชี 
 ติดต่อ    
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  410  ถ. พรหมราช  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000  

โทรศัพท์  045-254-655  โทรสาร  045-245-294  เว็บไซต์  www.uvc.ac.th 
   
 

http://www.utc.ac.th/


 
3. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 
ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ๓๗๗  ถ.โชคชัย – เดชอุดม ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  

   จ.อุบลราชธานี  ๓๔๑๖๐   
จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
  ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๓. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  คือ 

๑. สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
 ติดต่อ  
   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ๓๗๗  ถ.โชคชัย – เดชอุดม ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  
๓๔๑๖๐   โทรศัพท์  045-429-050 โทรสาร 045-429-050  เว็บไซต์  www.dtec.ac.th 
    

 
4. วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
 
ที่ตั้ง  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ   
จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
  ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๓. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  คือ 

๑. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

  ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  โทรศัพท์  045-541234  
 เว็บไซต์ www. ant.ac.th  

 
 
 



๕. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 
ที่ตั้ง    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   ต.  ในเมือง  อ. เมือง  จ. ยโสธร  35000 
จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
  ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๓. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  คือ 

๑. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
๒. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 

  ติดต่อเรา 
   วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   ต.  ในเมือง  อ. เมือง  จ. ยโสธร  35000  
โทรศัพท์  045-709-103  โทรสาร  045-709-199  เว็บไซต์  www.yt.ac.th 

 
 
๖. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 
ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ๓๓๐๐๐  
จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
  ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๓. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  คือ 

๑. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
๓. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

  ติดต่อ  
   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ๓๓๐๐๐ โทรศัพท์  045-631-369 
โทรสาร  045-612-698  เว็บไซต์ www.sisat.ac.th 

 



๗. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

 

ที่ตั้ง   วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ 
จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
  ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๓. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  คือ 

๑. สาขาการตลาด 
  ติดต่อ   
   วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐  โทรศัพท์ 045-611-991 
โทรสาร 045-613-998  www.sicc.ac.th   

 

http://www.sicc.ac.th/

