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คำนำ 
    คู่มือการรับสมัครนักศึกษาเล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการใช้เป็นคู่มือในการสมัคร  
   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 7 สถานศึกษาใน
เขตพื้นที ่ 4 จังหวัด ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิค                  
เดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร และวิทยาลัยเทคนิค
อำนาจเจริญ  
   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ ต่างๆ ในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
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 1. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที ่ 5 มีนาคม            

พ.ศ. 2551 

 2. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื ่อจัดตั ้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที ่ 9 มีนาคม 2554                     
ตามมาตรา 13 ของ พรบ. การอาชีวศึกษา 2551 ที่กำหนดให้ “สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ 
การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระทำได้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง...” และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำกฎกระทรวงจัดตั้งสถาบัน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจา
นุเบกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 โดยมีสถาบันการอาชีวศึกษาท้ังสิ้น  จำนวน 19 สถาบัน ประกอบด้วย 

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

          รวม   19 สถาบัน 
และตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรพ.ศ. 2556             

ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย  
1. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ 
2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
4. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (Institute of Vocational Education: Northeastern 
Region 4) เป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 1 ใน 19 สถาบัน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551  
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และกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบัน การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  โดยมีที่ตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อยู ่ที ่ 632 หมู ่ 4 ถนนวาริน-พิบูล ตำบลบุ่งไหม  อำเภอวารินชำราบ        
จังหวัดอุบลราชธานี  34190 จัดการเรียนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ               
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 7 แห่ง คือ 
 
1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

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

จัดการศึกษา 3 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร   

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   

1. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

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 3 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร   
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

3. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
 

สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
1. สาขาวิชาการบัญชี 
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 

http://www.utc.ac.th/
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 ติดต่อ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  410  ถ. พรหมราช  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000  
    โทรศัพท์  045-254-655  โทรสาร  045-245-294  เว็บไซต์  www.uvc.ac.th 
   
3. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  377  ถ.โชคชัย – เดชอุดม ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  
   จ.อุบลราชธานี  34160   

จัดการศึกษา 3 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร   
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
ติดต่อ ว ิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 377  ถ.โชคชัย – เดชอุดม ต.เม ืองเดช  อ.เดชอุดม จ.อ ุบลราชธานี  34160     

   โทรศัพท์  045-429-050 โทรสาร 045-429-050  เว็บไซต์  www.dtec.ac.th 
 
4. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000  
จัดการศึกษา 3 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร    
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
5. สาขาวิชาการบัญชี 

  ติดต่อ ว ิทยาล ัย เทคน ิคศร ีสะ เกษ  อ . เม ื อง  จ . ศร ี สะ เกษ  33000 โทรศ ัพท ์   045-631-369  
    โทรสาร 045-612-698  เว็บไซต์ www.sisat.ac.th 
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5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
ที่ตั้ง   วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000 
จัดการศึกษา 3 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร   
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ติดต ่อ  ว ิทยาล ัยการอาช ีพศร ีสะเกษ  อ.เม ือง  จ.ศร ีสะเกษ  33000  โทรศ ัพท ์ 045-611-991  

    โทรสาร 045-613-998  www.sicc.ac.th   

 

6. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
ที่ตั้ง    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   ต.  ในเมือง  อ. เมือง  จ. ยโสธร  35000 
จัดการศึกษา 3 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร   
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
4. สาขาวิชาการบัญชี 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

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

http://www.sicc.ac.th/
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7. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 
ที่ตั้ง  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ   
จัดการศึกษา 3 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร    
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

3. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  โทรศัพท์  045-541234  

   เว็บไซต์ www. ant.ac.th  
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การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

จำนวนหน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 
1. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 

   1) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   2) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลอง หรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 
36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   3) รายวิชาปฏิบัติใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 54 
ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   4) การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการ
วัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต    
   5) การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาค
เรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต    
   6) การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการ
วัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต    

 2.  การระบุจำนวนหน่วยกิตให้ระบุตามความหมายของ น(ท-ป-ศ) 
  น   หมายถึง จำนวนหน่วยกิต 
  ท    หมายถึง จำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  ป   หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  ศ   หมายถึง จำนวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 

 3.  การจัดชั่วโมงเรียน 
  ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สามารถเกิดขึ ้นได้ทั ้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ดังนั ้นจึงควรจัดชั ่วโมงให้ได้ศ ึกษาค้นคว้าทั ้งใน และ                    
นอกเวลาเรียน  โดยจำแนกการจัดเวลาเรียนรู ้ประจำรายวิชา รูปแบบและวิธีการคำนวณชั่วโมงศึกษาค้นคว้า                 
นอกเวลาต่อสัปดาห์  ดังนี้ 
   1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 
   2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ
   3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา 
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การดำเนินการหลักสูตร 
 1.  วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

1.1 การจัดการศึกษาในสถานศึกษา ให้จัดในวันและเวลา ดังต่อไปนี้                    
     วัน-เวลาราชการปกติ   (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.) 

     วัน-เวลานอกเวลาทำการสอนปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 21.00 น.) 
       (วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) 
     1.2 การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ให้จัดในวันจันทร์  - เสาร์ ในเวลาทำการของสถาน
ประกอบการโดยให้ได้รับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน ตามแผนการฝึกอาชีพที่จัดร่วมกับสถานประกอบการและ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่กำหนด 
     1.3 การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนปกติหรือภาคฤดูร้อน กำหนดระยะเวลาศึกษาดังนี้ 
   ภาคเรียนที่ 1   เดือน พฤษภาคม - กันยายน 
   ภาคเรียนที่ 2   เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 
   ภาคเรียนฤดูร้อน  เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
     ทั้งนี้ วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน แต่ละสถานศึกษาและสถานประกอบการ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ฝ่ายหลักสูตรและการสอน อาชีวศึกษา
บัณฑิต สถาบันฯ 

ระยะเวลาการศึกษา  
 1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ใช้เวลาการศึกษา  2  ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน  4  ปีการศึกษา  สำหรับ                      
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  หรือใช้เวลาไม่เกิน  6  ปีการศึกษา  สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 2.  การขอโอนผลการศึกษา หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

การลงทะเบียนเรียน  
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนปกติได้ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต และไม่เกิน  22  หน่วยกิต  สำหรับ

ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน  
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การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา  
การสำเร็จการศึกษา  ต้องได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  และได้

คะแนน เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00  จากระบบ   4  ระดับคะแนน  และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1. การประเมินผลการศึกษาในแต่รายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษา  ในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

 4.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 3.5 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 3.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 
 2.5 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 2.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 1.5 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 1.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
     0 หมายถึง ผลการศึกษาตก  

2. รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการศึกษาตามข้อ 1 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
 ข.ร. หมายถึง  ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษา เนื่องจากมีเวลาศึกษา                  
                                                ต่ำกว่า ร้อยละ 80 โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย   
 ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี    
                                                เหตุผลสมควร 
 ข.ส. หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล 
                                                สมควร 
 ถ.ล. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังกำหนด โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
 ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในกำหนด 
 ถ.พ. หมายถึง  ถูกสั่งพักการศึกษาในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการศึกษา  
 ท. หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทำ 
 ม.ส. หมายถึง  ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้งและหรือไม่ส่งงาน 
                                                อันเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาตามกำหนดด้วยเหตุสุดวิสัย 

 ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชา 
ที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 

 ม.ก. หมายถึง  การศึกษาโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการสำเร็จ 
    การศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 
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3.  ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการศึกษาเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 
(1) ได ้ ข.ร. 
(2) ได ้ ข.ป. 
(3) ได ้ ข.ส. 
(4) ได ้ ถ.ล. 
(5) ได ้ ถ.พ.  
(6) ได ้ ท. 
(7) ได ้ ม.ท. 

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 หลักสูตรได้กำหนดแผนการเรียนในสถานศึกษา เป็นรายวิชาทฤษฎี ในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ในรายวิชาที่จำเป็น ให้กับนักศึกษาเรียนรู้ก่อน
การเข้าเรียนในสถานประกอบการ และจัดแผนการเรียนรายวิชา เป็นรายวิชาปฏิบัติในสถานประกอบการ                
ที่สถานประกอบการสามารถทำการสอนในภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา ได้แก่ กลุ ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา                  
กลุ่มวิชาโครงงาน และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณท์างวิชาชีพ  

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ  
     2.   ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
  (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนำไปแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า 
     3.   เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
  (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ 
  (5) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
     4.   ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 2 
     5.   การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา 
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การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  สมรรถนะ  ประสบการณ์  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ในระดับสากล โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
กำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจนใน  4  ประเด็น  คือ  

1. คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา  
จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาและประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  ดังนี้ 
 1.1 การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา  ให้ดำเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่อง ตลอดภาค

เรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนละการปฏิบัติงานที่มอบหมาย  ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม รวมทั้งให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการ
ประเมินสรุปผลการศึกษาโดยพิจารณาจากการประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตาม
ความสำคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย  รวมทั้งจัดให้ดำเนินการประเมินผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ี
ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์
นิเทศกำหนด 

 1.2 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื ่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบ                        
ทุกรายวิชาตามหลักสูตร  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  การให้ระดับผล
การประเมินในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ดังนี้ 

        ผ่าน       หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
         ไม่ผ่าน    หมายถึง ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 การบริหารหลักสูตร 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเต็มเวลา  มีคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 2. อาจารย์ผู้สอน  เป็นอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นอาจารย์พิเศษ
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาดังกล่าว  มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัย 
 3. มีอาจารย์ที ่ปรึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการศึกษา  ให้เหมาะสมตามความสามารถ ความถนัด              
ความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ 
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 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา   
  มีการจัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  รวมถึงการจัดห้อง
บรรยาย  ห้องปฏิบัติการ  ห้องประชุม อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  และระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย  
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่สามารถสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังได้
ร่วมมือกับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในการพร้อมจะเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้กับนักศึกษาได้ต่อไป 

ความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน   
มีการสำรวจความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานหรือร่วมวางแผนกับผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  อย่างต่อเนื่อง  มีการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิตทั้งด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และสมรรถนะวิชาชีพ  รวมทั้งจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือ  เครื่องใช้และครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถหรือสมรรถนะที่จะ
พัฒนางานโดยเครื่องมือเครื่องใช้และครุภัณฑ์นั้นๆ 

การพัฒนาหลักสูตร  
        จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็น
ระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี 

แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายวิชาที่จัดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาจนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

1. ชื่อหลักสูตร 

  ชื่อภาษาไทย   :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 
   ชื่อภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Technology Program in Automotive Technology 
                           (Continuing Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) :   เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :   ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Technology (Automotive Technology) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Tech. (Automotive Technology) 
3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี     
     5.2 บริษัท โตโยต้าดีลักซ์ จำกัด     
     5.3 กลุ่มบริษัท อีซูซุตังปักอุบล                
     5.4 บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด  
     5.5 บริษัท วีเอสเค ออโต โมบิล จำกัด  
     5.6 บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี จำกัด 
 
 
 
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 17 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายวสันต ์ สุดหา 
    6.2 นายอาคม  ปาสีโล 
    6.3 นายสมชาย  แววศรี 
    6.4 นายนครินทร์  คำผุย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 18 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 19 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 
 
 
 

 
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 20 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ตอ่เนื่อง) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Electrical Technology 
     (Continually Program) 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
  ชื่อย่อ   :  ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Technology (Electrical Technology) 
  ชื่อย่อ :  B.Tech. (Electrical Technology) 
3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
     5.2 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)   
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายสุนทร    ดอนชัย 

     6.2 นางสาวแสงเดือน   เพชรผดุง 
    6.3 นายสถิระ    กาญจันดา 
    6.4 นายคุณากร    ผ่านสำแดง 
    6.5 นายปัญจพร    พฤกษชาติ 
  



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 21 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 22 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 23 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ตอ่เนื่อง) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Computer Technology        
                                       (Continually Program)  
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
  ชื่อย่อ   :  ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Technology (Computer Technology) 
  ชื่อย่อ :  B. Tech. (Computer Technology) 
3.  วิชาเอก 
 -ไม่มี- 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี          
     5.2 บริษัท ทีทีคอม จำกัด            
     5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส  
     5.4 บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด 
     5.5 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  
     5.6 บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด 
     5.7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
 
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 24 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายสวัสดิ์   ธงไชย 
    6.2 นายอทิธิพล   สุขเตม็ 
    6.3 นายชนินทร์   พบลาภ 
    6.4 นายชวินทร์   พลหาญ 
    6.5 นางสาวเสาวภา ยุติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 25 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 26 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 27 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอ่เนื่อง) 

      ชื่อภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of Technology Program in Accounting 
            (Continuing Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (การบัญชี) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Accounting) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Accounting) 
3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
     5.2 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
     5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรรพสิทธิ์การบัญชีและการจัดการ 
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นางราณี   ศรีสุรนารี 
    6.2 นางสุพัตรา   วงศ์วิศาลพร 
    6.3 นางสาวพัชนี   ตันติเศรษฐ  
    6.4 นางบังอร   พันธ์โสภา 
    6.5 นางเสาวณี  แสนทวีสุข 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 28 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 29 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 30 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
1. ชื่อหลักสูตร  
 ชื่อภาษาไทย         :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Technology Program in Computer Graphic 

   (Continually Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) :    เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิก)   
 ชื่อย่อ (ไทย) :    ทล.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิก)   
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :    Bachelor of Technology (Computer Graphic)   
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :    B.Tech. (Computer Graphic) 
3.  วิชาเอก 
 -ไม่มี- 
4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 
5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
     5.2 บริษัท สื่อสร้างสุข จำกัด 
     5.3 บริษัท เอโอเอ็น อะครีลิค แอนด์ไซน์ 
     5.4 บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
     5.5 บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด 
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายสุริยา  จันทร์ส่อง    
    6.2 นางรติภัทร  จันทร์ส่อง 
    6.3 นายพิศิษฐ์  อู่ศิริกุลพาณิชย์ 
    6.4 นายสุระชาติ  พละศักดิ์    
    6.5 นายชิตณรงค์  อักษรศรี 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 31 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 32 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 33 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อหลักสูตร  

 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Civil Technology 

    (Continually Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)   :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีโยธา) 
 ชื่อย่อ(ภาษาไทย) :  ทล.บ. (เทคโนโลยีโยธา) 
 ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Technology (Civil Technology) 

 ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Civil Technology) 

3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4           
     5.2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                      
     5.3 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                    
     5.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ                                  
     5.5 บริษัท ส. เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด   
     5.6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรยิาขนส่งอุบล 
     5.7 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 
     5.8 บริษัท อัลเท็มเทค  จำกัด     
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 34 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6.1 นางสาวทักษิณา   ชมจันทร์         
6.2 นายเรืองชัย   เขียวสด          
6.3 นายธนัท    ทวีวัฒน์ 
6.4 นายกิตติศักดิ ์  แนวบุตร  
6.5 นายธนกฤต    สมคะเนย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 35 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 36 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 37 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Technology Programin Automotive Technology (Continually Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Technology (Automotive Technology) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Automotive Technology) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ          
     5.2 บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993)        
     5.3 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  
     5.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัดคูโบต้าศรีสะเกษเลาเจริญ 
     5.5 บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด   
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.1 นายพยนต ์ สืบเสน 
6.2 นายจิรโรจน์  เลิศธนเปี่ยมสุข 
6.3 นายจรินทร์  เจนจิตต ์
6.4 นายจิรศักดิ์  ดุษฎี 
6.5 นายอธิวัฒน์  สารโพคา 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 38 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 39 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 40 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ตอ่เนื่อง) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Electrical Technology 
     (Continually Program) 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
  ชื่อย่อ   :  ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Technology (Electrical Technology) 
  ชื่อย่อ :  B.Tech. (Electrical Technology) 
3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
     5.2 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) 
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.1 นายเลิศ  ก้านเหลือง 
6.2 นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง 
6.3 นายบัญชา ปัญญามงคล 
6.4 นายสุภาษิต ดวนใหญ่ 
6.5 นายอักษรทัย งามแสง 

 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 41 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 42 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 43 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

1.  ชือ่หลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย      :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)  
 ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Technology Program in Electronics Technology   
                              (Continuing Program) 
2.  ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม (ไทย)     :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)  
  ชื่อย่อ (ไทย)      :  ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Technology (Electronics Technology) 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Tech. (Electronics Technology) 
3.  วิชาเอก 
 -ไม่มี- 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
     5.2 บริษัท พีเอสซี อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด 
     5.3 บริษัท มีเดีย วิชัน่ (1994) จำกัด 
     5.4 บริษัท ทีไลท์ติ้ง จำกัด 
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.1 นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 
6.2 นายอรุณ ทองกลม  
6.3 นางมัลลิกา สิทธิโชค 
6.4 ว่าที่ ร.ต. ปิยะ ภูมิภักดิ์ 
6.5 นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่ 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 44 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 45 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 46 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 47 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2563 

 

ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  :            วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
          ชื่อภาษาไทย  :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Technology Program in Accounting (Continually Program) 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  เทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  :  ทล.บ. (การบัญชี) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Technology (Accounting) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Tech. (Accounting) 
3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 
4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
     5.2 สำนักงานบัญชีซอฟแวร์การบัญชี 
     5.3 สำนักงานบัญชีทีเจการบัญชี 
     5.4 สำนักงานบัญชีนิ่มการบัญชี 
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     6.1 นางสาวอิสราภรณ์  พบลาภ 
     6.2 นางณัฐิกา  สิมชมภ ู
     6.3 นางสาวปริยากร ปริโยทัย 
     6.4 นางสาวพิชชาพิมพ์  ศรีเสมอ 
     6.5 นางมลีทอง  จารุพงษ์ 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 48 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 49 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 50 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
 ชื่อภาษาไทย    :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Business Computer (Continually Program) 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
  ชื่อย่อ : ทล.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor  of  Technology (Business Computer) 
  ชื่อย่อ : B.Tech. (Business Computer) 

3.  วิชาเอก 
 -ไม่มี- 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
     5.2 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด 
     5.3 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)   
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.1 นางปริษา ปั้นดี 
6.2 นางนลินี  เดชวัน 
6.3 ดร.ธนชน  อินทจักทร์ 
6.4 นายพรธิวา  วงษ์พิทักษ์ 
6.5 นางสาวบุณณดา  คำเสียง 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 51 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 52 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 53 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย        :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)  

ภาษาอังกฤษ    :   Bachelor  of  Technology Program in  Production Technology 
(Continually Program) 

2.  ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)    :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต)  

ชื่อย่อ (ไทย)     :   ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Technology (Production Technology) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Tech. (Production Technology) 

3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ          
     5.2 บริษัท เอ็มอาร์อินดัสตรีส์ จำกัด          
     5.3 บริษัท สยามโคชิ จำกัด        
     5.4 บริษัท เฟมโตบิท จำกัด   
     5.5 บริษัท สยามพาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด   
     5.6 บริษัท อาร์เอสทีโรโบติกส์สยามโคชิ จำกัด   
     5.7 ห้างหุ้นส่วนศรีสะเกษรวมกิจ จำกัด  
 
  



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 54 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6.1 นายทวี  มณีสาย 
6.2 นายชัยสมร  ทนทาน 
6.3 นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน 
6.4 นายพิสิฐพงศ์  จันทร์หอม 
6.5 นายศักรินทร์  ไชยปัญญา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 55 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 
 
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 56 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 57 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย        :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)  

  ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Technology Program in Information Technology (ContinuallyProgram) 
2.  ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)    :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

ชื่อย่อ (ไทย)     :   ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Technology (Information Technology) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Tech. (Information Technology) 

3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ          
     5.2 บริษัท นุซอฟต์ ไฮเทค จำกัด 
     5.3 บริษัท ศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด    
     5.4 บริษัท พีวีคอม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
     5.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรสีะเกษ นาโนเทค  
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

6.1 นางมะลิ  จรรยากรณ์   
6.2 นายกัณหา อุทธิเสน   
6.3 นายคณิศร บัวจันทร์   
6.4 นายคำพา ขันตี   
6.5 นายวุฒิภัทร  พรมมา 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 58 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 

 
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 59 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 60 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
   ชื่อภาษาไทย       :   หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 
   ชื่อภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Technology Program in Automotive Technology (Continually Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) :   เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :   ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Technology (Automotive Technology) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Tech. (Automotive Technology) 
3. วิชาเอก  
 - ไม่มี - 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 
5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร          
     5.2 บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด        
     5.3 หจก. ภาคอิสาณอุบล(ตังปัก) ยโสธร 
     5.4 บริษัท พงษ์ทองยโสธร จำกัด 
     5.5 บริษัท เอสทียโสธรมอเตอร์ จำกัด 
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายสุรเดช    จันทร์สา    
    6.2 นายกฤษฎา   ทั่งทอง    
    6.3 ว่าที่ ร.ท สาคร  ศรีสุวรรณ์ 
    6.4 นายทวี     ละลอกน้ำ 
    6.5 นายวชัระ    ดียะตาม 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 61 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 62 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 63 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 
1.   ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Electrical Technology 
     (Continuing Program) 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ช่ือเต็ม  :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
  ชื่อย่อ   :  ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Technology (Electrical Technology) 
  ชื่อย่อ :  B.Tech. (Electrical Technology) 
3.  วิชาเอก 
 -ไม่มี- 
4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 
5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
     5.2 บริษัท อินโนเวชัน่เทคโนโลยี จำกัด 
     5.3 บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด 
     5.4 บริษัท พีแอลเคสวิตช์บอร์ด จำกัด 
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
    6.1 นายประศาสน์    คำตา    
    6.2 นายสนัน่    คำบุดดา   
    6.3 นายศุภฤกษ์    ศรีดาว 
    6.4 นายเพิ่มพูล     อนันตา 
    6.5 นายสุรศักดิ์    บุญเอก 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 64 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 65 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 66 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  4 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
1. ชื่อหลักสูตร 

       ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

       ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Electronics Technology 
     (Continually Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย    ช่ือเต็ม  :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
   ชื่อย่อ   :  ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Technology (Electronics Technology) 
   ชื่อย่อ :  B.Tech. (Electronics Technology) 
3. วิชาเอก  
 - ไม่มี - 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร          
     5.2 บริษัทมาสเตอร์ คอนโทรล จำกัด        
     5.3 บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด 
     5.4 ร้านพี ซี เวิร์ค 
     5.5 บริษัทเวลฟ์ คอมพีเทนซี่ จำกัด 
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
    6.1 นายชิงชัย   ศรีสุรัตน์    
    6.2 นายสนองศิลป ์ ศิริโสม                  
    6.3 นายฤทฺธิเดช  บุญตา                                     
    6.4 นายอภิชล  แสวงด ี
    6.5 นายวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 67 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 68 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 69 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
 

ชือ่สถาบันการอาชวีศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ชือ่สถานศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย        :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)  
ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Technology Program in Production Technology 

(Continually Program) 
2.  ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)    :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต) 
ชื่อย่อ (ไทย)     :  ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Technology (Production Technology) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Tech. (Production Technology) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
75 หนว่ยกิต 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร          
     5.2 บริษัท สยามโคชิ จำกัด        
     5.3 บริษัท ท.ีเค.ซี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
     5.4 บริษัท ฟู อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด 
     5.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์ผลพานิช 
 
 
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 70 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายจุมพล   ชุมสงค์  
    6.2 นายรังสรรค์  ศรีเสมอ 
    6.3 นายอุดมศักดิ์  นามมนตรี 
    6.4 นายอุทัย   พลเขตต์ 
    6.5 นายสุพัฒน์   แนวจำปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 71 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 72 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 73 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
1. ชื่อหลักสูตร  
   ชื่อภาษาไทย      :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
   ชื่อภาษาอังกฤษ    :   Bachelor of Technology Program in Accounting (Continuing Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (การบัญชี) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Accounting) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Accounting) 
3. วิชาเอก  
 - ไม่มี - 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 
5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     
     5.2 บริษัท  วี.อาร์.พลัส  การบัญชีและภาษีอากร  จำกัด 
     5.3 สำนักงานยโสธรการบัญชี   
     5.4 สำนักงาน เอส พี  การบัญชี 101  
     5.5 สำนักงานนิติภรณ์การบัญชี 
     5.6 บริษัท พี.แอล.เอ. บิสซิเนส จำกัด 
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายวิวัฒน์   นัสสาสาร   
    6.2 นางเมตตา  บรรลือหาญ   
    6.3 นางสาววรรณภา  แคนไธสง 
    6.4 นางสาวปิยธิดา  สายสุทธิ์ 
    6.5 นางทารินทร  วิเวกวินย์ 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 74 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 75 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  ยโสธร  ศรสีะเกษ 76 

 

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564                                                 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 
 

1.   ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Electronics Technology (Continually Program) 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  ชื่อย่อ   :  ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Technology (Electronics Technology) 
  ชื่อย่อ :  B.Tech. (Electronics Technology) 
3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 
4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 
5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 
     5.2 บริษัท เอส.แอล.อิเลก็ทริคอล เพาเวอร์ จำกัด 
     5.3 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์บรกิารลูกค้าจังหวัดอำนาจเจริญ 
     5.4 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
     5.5 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายประศาสน์   ลูกอินทร์   
    6.2 นายธีรพงษ์   ตาทอง    
    6.3 นายศักนรินทร์  ผิวเหลือง  
    6.4 นางจุฬาพรรณ์   คณารักษ์ 
    6.5 นายกิตติพจน์เดช  สำโรงธนารัตน์ 
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การติดต่อสอบถามการรับสมัคร 

สถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1.1 เทคโนโลยียานยนต์ อ.จีระวุฒิ  ประกอบดี 089-7196057 

1.2 เทคโนโลยีไฟฟ้า อ.สุนทร  ดอนชัย 081-9670783 
1.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อ.สวัสดิ์  ธงไชย 081-3604742 

2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 2.1 การบัญชี อ.ราณี  ศรีสุรนารี 
 อ.ลักคณา โสมเกษตรินทร์ 

090-5538321 
088-5361709 

2.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก อ.สุริยา  จันทร์ส่อง 086-3164064 
3.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 3.1 เทคโนโลยีโยธา อ.เรืองชัย  เขียวสด 081-7632832 
4.  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 4.1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อ.ชัยรัตน์  ทองใบ 091-8286108 

4.2 เทคโนโลยีไฟฟ้า อ.เลิศ  ก้านเหลือง 089-5789672 
4.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.คำภา ขันตี 

อ.ปริษา  ปั้นดี 
086-6524233 
081-2823683 

4.4 การบัญชี อ.ธิดาวรรณ สรรพศรี 089-7181631 
4.5 เทคโนโลยียานยนต์ อ.สุพรรณ  ผาแก้ว 098-1946635 

5.  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 5.1 เทคโนโลยีการผลิต อ.รุ่งสว่าง  บุญหนา 086-6855805 
6.  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 6.1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อ.ศศิเดชา จิตตะยโศธร 089-6855805 

6.2 เทคโนโลยีไฟฟ้า อ.สุรศักดิ์  บุญเอก 095-6714828 
6.3 เทคโนโลยียานยนต์ อ.วัชระ  ดียะตาม 061-1843492 
6.4 การบัญชี อ.ปิยะธิดา  สายสุทธิ์ 088-5957110 
6.5 เทคโนโลยีการผลิต อ.ทวี  มณีสาย 081-4423311 

7. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 7.1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อ.ธีระพงษ์  ตาทอง 085-4423311 
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ภาคผนวก 
- ประกาศการรับสมัครนักศึกษา 
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษา 

 

 

 

















 

                                                     

 

                                                             

 

1. ชื่อ-สกุล  (นาย/นาง/นางสาว)............................................................... .................เลขประจำตัวผู้สมัคร 

2. สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชา  เทคโนโลยียานยนต์  เทคโนโลยีไฟฟ้า  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

3. สำเร็จการศึกษาศึกษาจากวิทยาลัย...............................................................สาขาวิชา/โปรแกรม.................................................. 

อำเภอ.....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์...... ........................................ 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ................................ 

4. ภูมิลำเนา บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่ ..........หมู่บ้าน.............................ถนน...............................ตำบล................................... 

อำเภอ..............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...............................  

5. ความรู้ความสามารถพิเศษ………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
 

                                                              ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร                     

                                                                    (.....................................................) 

 

             iระเบียนแสดงผลการเรีย 
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