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สารจากผู้อำนวยการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าสู่รั้ว “ฟ้า - แดง” ทุกคน  
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต มีความแตกต่างการศ ึกษา                     

ขั ้นพื ้นฐาน ที ่นักศึกษาเคยได้เร ียนมา จำเป็นต้องปรับเปลี ่ยนรูปแบบการเรียนไปจากเดิม ต้องวางแผน                  
การเรียนรู้ให้กับตนเอง เพราะการศึกษาในระดับนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำ ความรู้ และทักษะไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได ้จร ิง ดังนั ้น จึงขอให้นักศึกษามุ ่งมั ่น ตั ้งใจ ใฝ่เร ียนรู้  ทั ้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบ ัติ                
และการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ พยายามเก็บเก่ียวประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการให้เกิดความชำนาญ รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการกระทำ ความดีให้เกิดแก่ตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ อันจะทำให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพต่อไป  

ในโอกาสนี ้ ผมขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาใหม่ทุกคน จงมีความมานะ อุตสาหะ  ขยันหมั ่นเพียร       
เพื่อความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 
 

                                                                                                 นายลิขิต  พลเหลา 
                                                                                                                 ผู้อำนวยการสถาบัน 
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คำนำ 

   คู่มือนักศึกษาเล่มน้ี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ใช้เพื่อเป็น คู่มือในการศึกษา ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดตลอด
ระยะเวลาของการเป็นนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา  

   นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และทำความเข้าใจกับข้อบังคับ 
ระเบ ียบ และประกาศของสถาบ ันการอาช ีวศ ึกษา เพ ื ่อน ักศ ึกษาจะได ้ปฏ ิบ ัต ิตนได ้อย ่างถ ูกต ้อง                                
และเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา โดยเฉพาะในหัวข้อที ่เกี ่ยวกับการศึก ษา เช่น การลงทะเบียนเรียน                  
การขอเทียบโอนผลการเรียน การลาพักการศึกษา และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การวัดผลและการ
ประเมินผลการคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย การถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ผลการเรียนที่ต้อง
ตรวจสอบเกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การขอสำเร็จการศึกษา เป็นต้น  

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนักศึกษาเล่มน้ี 
จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา ผู้ปกครอง ผูท้ี่สนใจโดยทั่วไป  
 

 

อาชีวศึกษาบัณฑิต                   
 กรกฎาคม 2563 
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กรรมการสภาสถาบัน (ผู้แทนคุณวฒุิ) 

นายอดิศักด์ิ  กุลวงศ์ 
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กรรมการสภาสถาบัน (ผู้แทนครู) 

ผู้อำนวยการสถาบัน 
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กรรมการสภาสถาบัน (ผู้แทน สอศ.) 
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นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ ์

 

นายธิติวัฒน์  กุลพิชัยจิราวฒุ ิ
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 นายนิยม  แสงวงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
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 นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
 นายสมปอง ทองศรี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 นายสำรวย โพธ์ิไทรย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  

 
 
 
 นายชาญวิทย์ กอแก้ว  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

นางสาวฐานิดา  อุทธา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
  นายเรืองชัย เขียวสด   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
  นายชัยรัตน์  ทองใบ   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
  นายสุรศักดิ์        บุญเอก   วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
     วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 
  
 
 

 

ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาบณัฑิตประจำวิทยาลยั 
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ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 
2551 และคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา (กอศ.)                  
ได้ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็น
สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2554 ตามมาตรา 13  ของ พรบ. การอาชีวศึกษา 2551 
ที่กำหนดให้ “สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็น
สถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็น
สถาบันการอาชีวศึกษาให้กระทำได้โดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำนึงถึงการประสาน
ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ...” 
และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
จัดทำกฎกระทรวงจัดตั ้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 ผ่านคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2555 และ
ประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 
มิถ ุนายน 2555 โดยมีสถาบันการอาชีวศ ึกษารวม        
จำนวน 19 สถาบัน   

และในวันที ่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื ่อจัดต ั ้ง "สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร" โดยแยกตามภาค 4 ภาค จำนวน 4 แห่ง รวม สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร รวมทั้งสิ้น 23 สถาบัน  
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และตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556            
ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย  

1. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ 
2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
4. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 
สถาบ ันการอาช ีวศ ึกษาภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ 4 (Institute of Vocational Education: 

Northeastern Region 4) เป็นสถาบันการอาชีวศ ึกษา 1 ใน 19 สถาบัน ตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัต ิการ
อาชีวศ ึกษา พุทธศ ักราช 2551  และกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศ ึกษาเพื ่อจ ัดต ั ้งสถาบัน                   
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  โดยมีที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อยู่ที่ 632 หมู่ 4 ถนน
วาริน-พิบูล ตำบลบุ่งไหม  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  34190 จัดการเรียนการศึกษาแบ่งออกเป็น 
3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 7 แห่ง 
 1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

 3. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 4. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

 6. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

 7. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 
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         วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา 

เอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์ 

พันธกิจ 

“เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนากำลังคน” 

“ปฺรชฺญา. ภูยส. ภูมิปัญญา  เขตตํง”     
“ปัญญา พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

“สร้างสรรค์ฅนอาชีพ  อย่างมีคุณภาพ” 

“เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน มากล้นจิตอาสา  
 พัฒนาธรรมชาติ เปี่ยมสะอาดด้วยคุณธรรม” 

“ฝีมือดี มีทักษะ เสียสละเพื่อสังคม” 

1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ 
   ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย และการผลิตผลงานทาง 
    วิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาชุมชน 
    และประเทศ 
3. สร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการเพื่อตอบ 
   สนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
4. ส่งเสริมสถานศึกษาในสถาบันฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้   
    ทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  

  

คำขวัญ 
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                                                     ตราประจำสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เป็นวงกลมสีแดงเลือดหมู เส้นรอบวงสีดำ บนพื้นสีแดงเลือดหมูมีภาพลายไทยสีเหลืองทองมีวงกลม
ล้อมรอบเส้นวงกลมวงเป็นแถบสามสี คือ สีดำ สีแดงเลือดหมูและสีดำพื้นสีขาว ด้านบนมีชื่อภาษาไทยสี
ดำ “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ” และด้านล่างมีชื ่อภาษาอังกฤษสีดำ 
INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION : NORTHEASTERN REGION 4 โดยมีดอกจันสีดำก้ัน
ด้านซ้ายและด้านขวาประกอบด้วย 

เสมาธรรมจักร  หมายถึง ความดีงาม 

บัลลังก์สิงห์  หมายถึง ความม่ันคง ศิริประภา  

   (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) 

ใต้เสมาธรรมจักร  หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา 

ตัวเลข 1 (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ำเลิศแห่งปัญญา 

               ดอกบัวท่ีบานพ้นน้ำ           หมายถึง การเกิดปัญญา 

                    (ด้านข้างท้ังสอง)  

                    กนกเปลว                      หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา 

                    (ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเปลวไฟ) 

                 ทุ.ส.นิ.ม. (ย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)  
     หมายถึง  ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ 
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          ธง สีและต้นไม้ประจำสถาบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      
 

  

    
 

ธงประจำสถาบนั สีประจำสถาบนั 

ความหมาย 

สีฟ้า     เป็นสีที่ให้ความรู้สึกปลอดโปร่งสบาย ปลอดภัย สดชื่นร่าเริง เย็นใจ                          
                                    และมีความเป็นอิสระ                         
สีแดง (เลือดหมู)    เป็นสีแห่งอำนาจแสดงถึงการมีพลัง ความม่ันคง ความเข้มแข็ง                    
                                    และความเป็นผู้นำ 
สีฟ้า - สีแดง (เลือดหมู)   แสดงถึงพลัง ความเข้มแข็ง ความม่ังคงและเย็นใจมีความเป็นอิสระ  

ต้นอนิทนิล 

(Lagerstroemia Speciosa) 

      ต้นอินทนิลเป็นไม้ยืนต ้น เนื ้อเข็ง ลำต้น
แข็งแรงทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศเปรียบเสมือน
ความมั่นคงของชีวิตจากการศึกษา ดอกอินทนิล  
มีสีม่วงขาว ชมพู ออกดอกตลอดปี เปรียบเสมือน
การสร้างนักศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

ตน้ไมป้ระจำสถาบนั 
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การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
จำนวนหน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 

1. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 
   1) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 18 
ชั่วโมงต่อภาคเรียน 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 ที ่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั ่วโมงต่อภาคเรียน              
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต    
   5) การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต    
   6) การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลา
การวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต    
 2.  การระบุจำนวนหน่วยกิตให้ระบุตามความหมายของ น(ท-ป-ศ) 
  น   หมายถึง  จำนวนหน่วยกิต 
  ท   หมายถึง  จำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  ป   หมายถึง  จำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  ศ   หมายถึง  จำนวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 3.  การจัดชั่วโมงเรียน 
  ในการจัดชั่วโมงเรียนน้ัน ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ดังน้ันจึงควรจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษาค้นคว้าทั้งในและนอก
เวลาเรียน  โดยจำแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจำรายวิชา รูปแบบและวิธีการคำนวณชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา
ต่อสัปดาห์  ดังน้ี 
   1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 
   2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 
   3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา 
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การดำเนินการหลักสูตร 
 1.  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

1.1 การจัดการศึกษาในสถานศึกษา ให้จัดในวันและเวลา ดังต่อไปน้ี     
     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 กำหนดระยะเวลาศึกษาดังน้ี 
   ภาคเรียนที่ 1   เดือน พฤษภาคม - กันยายน 
   ภาคเรียนที่ 2   เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 
   ภาคเรียนฤดูร้อน   เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
     ทั้งน้ี วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน แต่ละสถานศึกษาและสถานประกอบการ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซ่ึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ฝ่ายหลักสูตรและการสอน อาชีวศึกษา
บัณฑิต สถาบันฯ 
 
ระยะเวลาการศึกษา  
 1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ใช้เวลาการศึกษา  2  ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน  4  ปีการศึกษา  สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  หรือใช้เวลาไม่เกิน  6  ปีการศึกษา  สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 2.  การขอโอนผลการศึกษา หร ือขอประเมินเทียบโอนความร ู ้และประสบการณ์ทำงานในสถาน
ประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 
การลงทะเบียนเรียน  

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  สำหรับ
ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน  
 
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา  

การสำเร็จการศึกษา  ต้องได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  และได้
คะแนน เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00  จากระบบ   4  ระดับคะแนน  และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1. การประเมินผลการศึกษาในแต่รายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษา  ในแต่ละรายวิชา 
ดังต่อไปน้ี 
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 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. รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการศึกษาตามข้อ 1 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปน้ี 
 ข.ร. หมายถึง  ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษา เน่ืองจากมีเวลา

ศึกษาต่ำกว่า ร้อยละ 80 โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย   
 ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่า

ไม่มีเหตุผลสมควร 
 ข.ส. หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี

เหตุผลสมควร 
 ถ.ล. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังกำหนด โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล

สมควร 
 ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในกำหนด 
 ถ.พ. หมายถึง  ถูกสั่งพักการศึกษาในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการศึกษา  
 ท. หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทำ 

 ม.ส. หมายถึง  ไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้งและหรือไม่
ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาตามกำหนดด้วยเหตุ
สุดวิสัย 

 ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชาที่
ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 

 ม.ก. หมายถึง  การศึกษาโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเร็จ 
    การศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 

3.  ในกรณีต่อไปน้ีให้ตัดสินผลการศึกษาเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 
(1) ได้  ข.ร. 
(2) ได้  ข.ป. 
(3) ได้  ข.ส. 
(4) ได้  ถ.ล. 
(5) ได้  ถ.พ.  
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(6) ได้  ท. 
(7) ได้  ม.ท. 

 
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 หลักสูตรได้กำหนดแผนการเรียนในสถานศึกษา เป็นรายวิชาทฤษฎี ในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป หมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ในรายวิชาที่จำเป็น ให้กับนักศึกษา
เรียนรู ้ก่อนการเข้าเรียนในสถานประกอบการ และจัดแผนการเรียนรายวิชา เป็นรายวิชาปฏิบัติในสถาน
ประกอบการที่สถานประกอบการสามารถทำการสอนในภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
เฉพาะสาขากลุ่มวิชาโครงงาน และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ  

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
  (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ  
     2.   ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
  (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า 
     3.   เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
  (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
   (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน  
                     ประกอบการ 
  (5) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
     4.   ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 2 
     5.   การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา 
 
การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
  หลักสูตรน้ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  สมรรถนะ  ประสบการณ์  และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ในระดับสากล โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  มีนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ กำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจนใน  4  ประเด็น  คือ  
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1. คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา  
จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาและประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  ดังน้ี 
 1.1 การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา  ให้ดำเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่อง  

ตลอดภาคเรียนด้านความรู ้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนละการปฏิบัติงานที่
มอบหมาย  ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม รวมทั้งให้มีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการศึกษาโดยพิจารณาจากการประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่
มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความสำคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที ่มอบหมาย   รวมทั้งจัดให้ดำเนินการ
ประเมินผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ  ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศกำหนด 

 1.2 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบ  
ทุกรายวิชาตามหลักสูตร  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  การให้ระดับ
ผลการประเมินในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ดังน้ี 

        ผ่าน       หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
         ไม่ผ่าน    หมายถึง ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
  
การบริหารหลักสูตร 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเต็มเวลา  มีคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาที่เก่ียวข้อง 
 2. อาจารย์ผู้สอน  เป็นอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นอาจารย์
พิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาดังกล่าว  มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัย 
 3. มีอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการศึกษา  ให ้เหมาะสมตามความสามารถ                
ความถนัด  ความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ 
 
ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา   
  มีการจัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  รวมถึงการจัด
ห้องบรรยาย  ห้องปฏิบัติการ  ห้องประชุม อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  และระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัย  เชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่สามารถสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี  
นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในการพร้อมจะเป็นสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาได้ต่อไป 
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ความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน   
มีการสำรวจความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานหรือร่วมวางแผนกับผู้ใช้บัณฑิต   เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  อย่างต่อเน่ือง  มีการสำรวจความพึงพอใจ
ในคุณภาพของบัณฑิตทั้งด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และสมรรถนะ
วิชาชีพ  รวมทั้งจัดให้มีห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือ  เครื่องใช้และครุภัณฑ์ที ่ทันสมัยเพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้  
ความสามารถหรือสมรรถนะที่จะพัฒนางานโดยเครื่องมือเครื่องใช้และครุภัณฑ์น้ันๆ 
 
การพัฒนาหลักสูตร  
        จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุก  5  ปี 
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หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑิต 

 ปีการศกึษา 2563 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

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

  ชื่อภาษาไทย  :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) 
   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.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     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 

6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายพูนพงศ์        สวาสดิพันธ์ 
    6.2 นายอาคม          ปาสีโล 
    6.3 นายสมชาย         แววศรี 

  6.4 นายนครินทร์       คำผุย 

6.5 นายณัฏฐ์         สุวรรณกูฎ 
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7. แผนการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและนำเสนอ 3 (3-0-6)  
27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้   3 (3-0-6)  
27-4000-1503 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)  
หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
27-4000-2102 วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6)  
27-4000-2202 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต ์ 3 (3-0-6)  
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ     3 (2-2-5)  
27-4000-2302 เทคนิคการฝึกอบรม 3 (2-2-5)  

รวม 21 (19-4-40) 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
27-4000-1103 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 (3-0-6)  
27-4000-1201 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ  3 (3-0-6)  
27-4000-1601 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6)  
หมวดวิชาเฉพาะ  
27-4000-2303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3 (3-0-6)  
27-4000-2305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3 (2-2-5)  
27-4101-2401 ยานยนต์ไฟฟ้า 3 (2-2-5)  
27-4101-2402 วิศวกรรมยานยนต์ประยุกต ์ 3 (3-0-6)  

รวม 21 (19-4-40) 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
27-4101-2403 การวินิจฉัยและการบำรุงรักษายานยนต ์ 3 (0-9-0)  
27-4101-2404 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์ 3 (0-9-0)  
27-4101-2405 เทคโนโลยีเครื่องยานยนต ์ 3 (0-9-0)  
27-4101-2406 เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต ์ 3 (0-9-0)  
หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4101-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3 (2-2-5)  
หมวดวิชาเลือกเสรี  
27-4101-3003 การออบแบบและพัฒนาระบบยานยนต์ 3 (3-0-6)  

รวม 18 (5-38-11) 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
27-4101-2407 ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานยนต ์ 3 (0-9-0)  
27-4101-2408 การควบคุมมลภาวะยานยนต ์ 3 (0-9-0)  
27-4101-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3 (0-9-0)  
27-4101-2601 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน 3 (0-9-0)  
หมวดวิชาเลือกเสรี  
27-4101-3004 เช้ือเพลิงและการเผาไหม้ 3 (3-0-6)  

รวม 15 (5-36-6) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 
 

1.  ช่ือหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) 

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

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     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 
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7.   แผนการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
27-4000-1201 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-6)  
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและนำเสนอ 3 (3-0-6)  
27-4000-1601 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6)  
หมวดวิชาเฉพาะ  
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 3 (2-2-5)  
27-4000-2302 เทคนิคการฝึกอบรม 3 (2-2-5)  
27-4000-2103 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า 3 (2-2-5)  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4104-3005 ทฤษฎีและปฏิบัติการเครื่องมือวัด 3 (2-3-5)  

รวม 21 (17-10-38) 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
27-4000-1103 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 (3-0-6)  
 27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3 (3-0-6)  
27-4000-1503 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)  
หมวดวิชาเฉพาะ  
27-4000-2303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3 (3-0-6)  
27-4000-2305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3 (2-2-5)  
27-4000-2203 การจัดการพลังงาน 3 (2-3-5)  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4104-3004 เทคโนโลยีการออกแบบระบบไฟฟ้า 3 (2-3-5)  

รวม 21 (18-8-39) 
 

 

 

 

 



 

หน้า | 28    คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน  (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4104-2401 เครื่องจักรกลไฟฟ้า   3 (2-3-5)  
27-4104-2402 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3 (2-3-5)  
27-4104-2405 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3 (2-3-5)  

รวม 9 (6-9-15) 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4104-2403 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3 (0-9-0)  
27-4104-2407 เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 3 (0-9-0)  
27-4104-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1  3 (0-9-0)  
27-4104-2601 การฝึกปฏิบัติเทคโนโลย ี 3 (0-9-0)  

รวม 12 (0-36-0) 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4104-2404 การฝึกปฏิบัติระบบควบคุม  3 (0-9-0)  
27-4104-2406       การซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า 3 (0-9-0)  
27-4104-2408 เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 3 (0-9-0)  
27-4104-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3 (0-9-0)  

รวม 12 (0-36-0) 
รวม 4  ภาคการศึกษา 75 (41-99-92) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

1.  ช่ือหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย       : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเน่ือง) 

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

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     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) 

6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายสวัสดิ์    ธงไชย 
    6.2 นายทรงวุฒ    วิมลพัชร 
    6.3 นายอิทธิพล  สุขเต็ม 
    6.4 นายชนินทร์   พบลาภ 

6.5 นายชวินทร์           พลหาญ 
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7.  แผนการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและนำเสนอ 3 (3-0-6)  
27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้   3 (3-0-6)  
27-4000-1501 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)  
หมวดวิชาเฉพาะ  
27-4000-2104 คณิตศาสตร์ดิสครตี 3 (3-0-6)  
27-4000-2203 เทคโนโลยีส่วนต่อประสานผู้ใช้สมัยใหม่ 3 (2-2-5)  
27-4000-2302 เทคนิคการฝึกอบรม 3 (2-2-5)  
27-4000-2303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3 (3-0-6)  

รวม 21 (19-4-40) 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
27-4000-1101 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 (3-0-6)  
27-4000-1201 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ  3 (3-0-6)  
27-4000-1601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจำวัน 3 (3-0-6)  
หมวดวิชาเฉพาะ  
27-4000-2306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5)  
27-4128-2401 อินเทอร์เน็ตมในทุกสรรพสิ่ง 3 (2-2-5)  
27-4128-2403 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (2-2-5)  
27-4128-2405 การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่าย 3 (2-2-5)  

รวม 21 (17-8-38) 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน  (สถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 3 (2-2-5)  
27-4128-2404 เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม ่ 3 (2-2-5)  
27-4128-2407 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3 (2-2-5)  

รวม 9 (6-6-15) 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4128-2402 ปฏิบัติการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 3 (0-9-0)  
27-4128-2406 ปฏิบัติการบริหารเครือข่าย 3 (0-9-0)  
27-4128-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3 (0-9-0)  
หมวดวิชาเลือกเสรี  
27-4101-3002 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (0-9-0)  

รวม 12 (0-36-0) 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 (สถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4128-2408 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน 3 (0-9-0)  
27-4128-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3 (0-9-0)  
27-4128-2601 ปฏิบัติการพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร 3 (0-9-0)  
หมวดวิชาเลือกเสรี  
27-4101-3001 ปฏิบัติการทำเหมืองข้อมูล 3 (0-9-0)  

รวม 12 (0-36-0) 
รวม 4  ภาคการศึกษา 75 (42-90-93) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
 
 

1.  ช่ือหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง) 

       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.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
     5.2 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
     5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรรพสิทธ์ิการบัญชีและการจัดการ 

6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นางสาวฐานิดา   อุทธา 
    6.2 นางราณี    ศรีสุรนารี 
    6.3 นางสุพัตรา   วงศ์วิศาลพร 
    6.4 นางสาวพัชนี   ตันติเศรษฐ  
    6.5 นางบังอร    พันธ์โสภา 
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7.  แผนการเรียน สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและนำเสนอ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1503 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1601 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ     3 (2-2-5) สถานศึกษา 
27-4000-2302 เทคนิคการฝึกอบรม 3 (2-2-5) สถานศึกษา 

วิชาเฉพาะด้าน 
27-4201-2401 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4201-2403 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

รวม 21 (19-4-40) 

 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1103 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
 27-4000-2102 วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
วิชาเฉพาะด้าน 
27-4201-2402 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4201-2405 การบัญชีต้นทุน 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4201-2407 การจัดการทางการเงิน 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

รวม 21 (21-0-42) 
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ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

27-4000-2201 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) สถานศึกษา 
วิชาเฉพาะด้าน 

27-4201-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1                                      3 (2-2-5) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

27-4201-3002 การบัญชีบริหาร 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
รวม  9 (8-2-17) 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

27-4000-2301 ปฏิบัติการบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความ
ปลอดภัย  

3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

วิชาเฉพาะด้าน 
27-4201-2501 การบัญชีชั้นสูง 2                                       3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4201-2601 ปฏิบัติการบัญชีครบวงจร 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4201-3006 ปฏิบัติการกฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม  12 (0-36-0) 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

27-4000-2307 ปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธิ์  3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
วิชาเฉพาะด้าน 

27-4201-2406 สัมมนาการบัญชี 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4201-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4201-2408 การภาษีอากร 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม  12 (0-36-0) 
รวมตลอด  4  ภาคการศึกษา 75 (48-78-99) 

 



 

หน้า | 36    คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

 
1. ชื่อหลักสูตร  
 ชื่อภาษาไทย         :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเน่ือง) 
 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.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 
5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
     5.2 บริษัท สื่อสร้างสุข จำกัด 
     5.3 บริษัท โสภณเคเบิ้ลทีวี จำกัด 
     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 
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7.  แผนการเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและนำเสนอ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1501 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจำวัน   3 (3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ     3 (2-2-5) สถานศึกษา 
27-4000-2302 เทคนิคการฝึกอบรม 3 (2-2-5) สถานศึกษา 
วิชาเฉพาะด้าน 
27-4303-2404 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชั่น 2 มิติ                              3 (1-4-4) สถานศึกษา 
27-4303-2407 สื่อศิลปะสมัยใหม่ 3 (1-4-4) สถานศึกษา 

รวม 21 (15-12-36) 

 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1101 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
 27-4000-2102 วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2201 วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
วิชาเฉพาะด้าน   
27-4303-2405 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชั่น 3 มิติ 3 (1-4-4) สถานศึกษา 
27-4303-2403 การพัฒนางานแอมิเมชั่นและเกม  3 (1-4-4) สถานศึกษา 

รวม 21 (17-8-38) 
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ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
27-4000-2307 ปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

27-4000-2304 
ปฏิบัติการบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความ
ปลอดภัย 

3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

วิชาเฉพาะด้าน 
27-4303-2402 การพัฒนากราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4303-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12 (0-36-0) 

 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา                 ชื่อวิชา น (ท–ป–ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ  
27-4303-2401 การออกแบบและพัฒนางานมัลติมีเดีย 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4303-2408 เทคโนโลยีกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4303-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
27-4303-2601 ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12 (0-36-0) 
รวมตลอด 4 ภาคการศึกษา  75 (35-104-86) 

 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้าน 
27-4303-2406 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3 (1-4-4) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4303-3002 การออกแบบกระบวนการคิด    3 (1-4-4) สถานศึกษา 
27-4303–3003 การออกแบบเครื่องใช้ประกอบการแสดง 3 (1-4-4) สถานศึกษา 

รวม  9 (3-12-12) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 
1. ชื่อหลักสูตร  

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

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

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

3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     5.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4           
     5.2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                      
     5.3 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี                    
     5.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ                                  
     5.5 บริษัท ส. เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด   
     5.6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาขนส่งอุบล 
     5.7 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 
     5.8 บริษัท อัลเท็มเทค  จำกัด     
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6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6.1 นางสาวทักษิณา   ชมจันทร์         
6.2 นายเรืองชัย  เขียวสด          
6.3 นายธนัท    ทวีวัฒน์ 
6.4 นายกิตติศักดิ์  แนวบุตร  
6.5 นายธนกฤต   สมคะเนย์ 
 

7.  แผนการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1101 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา  3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนำเสนอ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2102 วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2202 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต ์ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 3(2-2-5) สถานศึกษา 
27-4000-2302 เทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) สถานศึกษา 

รวม 21(19-4-40) 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1501 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ  
27-4000-2303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3(2-2-5) สถานศึกษา 
27-4121-2403 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4121-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3(1-4-4) สถานศึกษา 

รวม 21(18-6-39) 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4121-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3(1-4-4) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

 - วิชาเลือกเสรี - 3(*-*-*) สถานศึกษา 
- วิชาเลือกเสรี - 3(*-*-*) สถานศึกษา 

รวม 9(*-*-*) 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4121-2401 ปฎิบัติการออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4121-2402 ปฎิบัติการโครงสร้างอาคารและพฤติกรรม 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4121-2404 ปฎิบัติการเทคโนโลยีงานฐานรากและงานดิน 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4121-2405 ปฎิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง 3(0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12(0-36-0) 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4121–2406 ปฎิบัติการการควบคุมงานก่อสร้าง 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4121-2407 ปฎิบัติการการบริหารงานก่อสร้าง 3(0-9-0) สถานประกอบการ 

27-4121–2408 ปฎิบัติการการประมาณราคา 3(0-9-0)  สถานประกอบการ 
27-4121-2601 การปฏิบัติงานวิชาชีพโยธา  3(0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12(0-36-0) 
รวมทั้งสิ้น 75(42-90-93) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

1.  ชือ่หลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย      :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   
                                             (ต่อเน่ือง)  
 ช่ือภาษาอังกฤษ  :  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.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
     5.2 บริษัท พเีอสซี อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด 
     5.3 บริษัท มีเดีย วิชั่น (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 
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7.  แผนการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  (เรียนในสถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1201 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ    3 (3-0-6)  
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและและการนำเสนอ 3 (3-0-6)  
27-4000-1503 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)  

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2102 วิจัยเพ่ืองานอาชีพ       3 (3-0-6)  
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 3 (2-2-5)  
27-4000-2303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความ

ปลอดภัย 
3 (3-0-6)  

27-4105-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3 (3-0-0)  
รวม 21 (20-2-35) 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  (เรียนในสถานศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1103 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 (3-0-6)  
27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3 (3-0-6)  
27-4000-1601 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6)  

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2201 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)  
27-4000-2302 เทคนิคการฝึกอบรม            3 (2-2-5)  
27-4000-2305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3 (2-2-5)  
27-4105-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3 (0-9-0)  

รวม 21 (16-13-34) 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน  (เรียนในสถานศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4105-2401 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 (2-2-5)  
27-4105-2402 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 (2-2-5)  
27-4105-2404 เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                     3 (2-2-5)  

รวม  9 (6-6-15) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  (เรียนในสถานประกอบการ) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4105-2403 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 (0-9-0) 

บริษัท พีเอสซี อินเตอร์
ซัพพลาย จำกัด 

27-4105-2405 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์           3 (0-9-0) 
27-4105-2601 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ 3 (0-9-0) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  
27-4105-3001 การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (0-9-0)  

รวม 12 (0-36-0) 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  (เรียนในสถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4105-2403 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 (0-9-0) 

บริษัท มีเดยี วิชั่น 
(1994) จำกัด และ 
บริษัท ทีไลทต์ิ้ง จำกัด 

27-4105-2405 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์           3 (0-9-0) 
27-4105-2602 เทคโนโลยีแสงสำหรับเวท ี 3 (0-9-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4105-3003 เทคโนโลยีระบบเสียงดิจิตอล 3 (0-9-0) 

รวม 12 (0-36-0) 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  (เรียนในสถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4105-2406 การควบคุมกระบวนการโดยไมโครโปรเซสเซอร์              3 (0-9-0) 

บริษัท พีเอสซี อินเตอร์
ซัพพลาย จำกัด 

27-4105-2407 การออกแบบดิจิตอลขั้นสูง 3 (0-9-0) 
27-4105-2408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                        3 (0-9-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4105-3002 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม                    3 (0-9-0) 

รวม 12 (0-36-0) 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 (เรียนในสถานประกอบการ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหต ุ

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4105-2406 การควบคุมกระบวนการโดยไมโครโปรเซสเซอร์              3 (0-9-0) 

บริษัท มีเดีย วิช่ัน (1994) 
จำกดั  และ 
บริษัท ทีไลท์ติง้ จำกัด 

27-4105-2407 การออกแบบดิจิตอลข้ันสูง 3 (0-9-0) 
27-4105-2408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสงู                         3 (0-9-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4105-3004 การควบคุมภาพ แสง เสียงสำหรับงานแสดง 3 (0-9-0) 

รวม 12 (0-36-0) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

1.  ช่ือหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) 

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

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     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 
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7.  แผนการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (เรียนในสถานศึกษา) 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

27-4000-1201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6)  
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนำเสนอ 3(3-0-6)  
27-4000-1503 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6)  
27-4104-2401 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)  
27-4104-2402 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-3-5)  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4104-3001 พลังงานทางเลือก 3(3-0-6)  

รวม 21(20-3-41)  

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (เรียนในสถานศึกษา) 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1103 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา 3(3-0-6)  
27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6)  
27-4000-1601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจำวัน 3(3-0-6)  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2203 การจัดการพลังงานไฟฟ้า 3(2-3-5)  
27-4000-2302  เทคนิคการฝึกอบรม 3(3-0-6)  
27-4000-2303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6)  
27-4104-2403 ระบบควบคุม 3(2-3-5)  

รวม 21(19-6-40)  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน (เรียนในสถานศึกษา) 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2102 วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6)  
27-4000-2305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3(2-2-5)  
2. หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4104-3002 การจัดการพลังงานไฟฟ้า  3(2-3-5)  

รวม 9(6-5-26)  
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (เรียนในสถานประกอบการ) 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4104-2405 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3(0-9-0)  
27-4104-2407 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า 3(0-9-0)  
27-4104-2501 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1 3(0-9-0)  
27-4104-2601 การฝึกปฏิบัติเทคโนโลย ี 3(0-9-0)  

 รวม 12(0-36-0)  
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (เรียนในสถานประกอบการ) 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4104-2404 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 3(0-9-0)  
27-4104-2406 การซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า 3(0-9-0)  
27-4104-2408 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3(0-9-0)  
27-4104-2502 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 3(0-9-0)  

 รวม 12(0-36-0)  
รวมทุกภาคเรียน 75(45-90-96)  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
 ชื่อภาษาไทย    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเน่ือง) 
 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.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
     5.2 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด 
     5.3 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)   

6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6.1 นางปริษา  ปั้นดี 
6.2 นายคณิศร   บัวจันทร์ 
6.3 ดร.ธนชน  อินทจักทร์ 
6.4 นายพรธิวา  วงษ์พิทักษ์ 
6.5 นางสาวบุณณดา  คำเสียง 
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7.  แผนการเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (เรียนในสถานศึกษา 18 สัปดาห์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
27-4000-1201 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนำเสนอ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1501 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ  
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 3 (2-2-5) สถานศึกษา 
วิชาเฉพาะด้าน 
27-4204-2001 การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานธุรกิจ    3 (2-2-5) สถานศึกษา 
27-4204-2002 การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3 (2-2-5) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4204-2115 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) สถานศึกษา 

รวม 21 (17-8-36) 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (เรียนในสถานศึกษา 18 สัปดาห์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
27-4000-1101  ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1401  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3 (2-2-5) สถานศึกษา 
27-4000-1601     คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2202  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต ์ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2302 เทคนิคการฝึกอบรม   3 (2-2-5) สถานศึกษา 
วิชาเฉพาะด้าน 

27-4204-2005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (2-2-5) สถานศึกษา 
27-4204-8501  โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 3 (1-4-4) สถานศึกษา 

รวม 21 (16-10-37) 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน (เรียนในสถานศึกษา 9 สัปดาห์) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2102  วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
วิชาเฉพาะด้าน 
27-4204-2010  การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4204-2121  เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) สถานศึกษา 

รวม 9 (7-4-16) 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (ฝึกในสถานประกอบการ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2304 ปฏิบัติการบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการ ความปลอดภัย 3 (0-9-0)  
วิชาเฉพาะด้าน 
27-4204-2006 ความปลอดภัยและการบริหารความเส่ียงของระบบสารสนเทศ 3 (0-9-0)  
27-4204-2003 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 (0-9-0)  
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
27-4204-8001  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 3 (0-9-0)  

รวม 12 (0-36-0) 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (ฝึกในสถานประกอบการ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2307  ปฏิบัติการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ 3 (0-9-0)  
วิชาเฉพาะด้าน 
27-4204-2007 เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้ 3 (0-9-0)  
27-4204-2009   การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3 (0-9-0)  
27-4204-8501  โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 3 (0-9-0)  

รวม 12 (0-36-0) 
รวมทั้งหมด 75 (40-94-89) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2563 

 

ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4 
                                          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  :            วิทยาลัยเทคนิคศรสีะเกษ 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
          ชื่อภาษาไทย :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง) 
 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.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
     5.2 สำนักงานบัญชีซอฟแวร์การบัญชี 
     5.3 สำนักงานบัญชีทีเจการบัญชี 
     5.4 สำนักงานบัญชีน่ิมการบัญชี 

6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     6.1 นางสาวอิสราภรณ์  พบลาภ 
     6.2 นางณัฐิกา   สิมชมภู 
     6.3 นางสาวปริยากร  ปริโยทัย 
     6.4 นางสาวพิชชาพิมพ์   ศรีเสมอ 
     6.5 นางมลีทอง   จารุพงษ์ 
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7.  แผนการเรียน สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนำเสนอ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1501 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจำวัน 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ- วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ     3 (2-2-5) สถานศึกษา 
27-4000-2303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2302 เทคนิคการฝึกอบรม 3 (2-2-5) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ- วิชาเฉพาะด้าน 
27-4201-2406 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญช ี 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

รวม 21 (20-2-41) 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1101 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ- วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
27-4000-2102 วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2201 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ- วิชาเฉพาะด้าน 

27-4201-2402 การบัญชีบริหาร 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

27-4201-3001 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4201-3003 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5) สถานศึกษา 

รวม 21 (21-0-42) 
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ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  3 (3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ- วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
27-4000-2306 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ- วิชาเฉพาะด้าน 
27-4201-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3 (2-2-5) สถานศึกษา 

รวม  9 (8-2-17) 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ- วิชาเฉพาะด้าน 
27-4201-2403 การวางระบบบัญชี 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4201-2404 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4201-2408 การภาษีอากร 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4201-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2  3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12 (0-36-0) 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา                 ชื่อวิชา น (ท–ป–ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ- วิชาเฉพาะด้าน 
27-4201-2405 สัมมนาการบัญชี 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4201-2401 การจัดการทางการเงิน 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4201-2407 การสอบบัญชีการควบคุมภายในและการบริหาร 

ความเส่ียง 
3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
27-4201-2601 ปฏิบัติการทางบัญชีครบวงจร 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12 (0-36-0) 
รวมตลอด 4  ภาคเรียน 75 (49-76-100) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย        :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเน่ือง)  

ภาษาอังกฤษ    :   Bachelor  of  Technology Program in  Product ion  Technology 
                                       (Continually Program) 
2.  ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ไทย)    :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีการผลิต)  

ช่ือย่อ (ไทย)     :   ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Technology (Product ion Technology) 

ช่ือย่อ (อังกฤษ) :   B.Tech. (Product ion  Technology) 
3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

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

 
7.  แผนการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1103 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1503 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
27-4000-1601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
27-4000-2302 เทคนิคการฝึกอบรม 3 (2-2-5) สถานศึกษา 
27-4000-2303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) สถานศึกษา 

รวม 21 (19-4-40)  

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนำเสนอ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2102 วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
27-4000-2202 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต ์ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 3(2-2-5) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
27-4102-2407    ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการผลิต 1 3(2-2-5) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4102-3001  วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-0) สถานศึกษา 

รวม 21 (19-4-34)  
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ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
27-4102-2402 เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา 3(2-2-5) สถานศึกษา 
กลุ่มวิชาโครงงาน 
27-4101-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3(2-2-5) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4102-3005    การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) สถานศึกษา 

รวม 9 (7-4-9)  

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
27-4102-2401 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4102-2406    วิศวกรรมการบำรุงรักษา    3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4102-2403    ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการผลิต 2 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

27-4102-2601 การทดสอบวัสด ุ 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
รวม 12 (0-36-0)  

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
27-4102-2403    อัตโนมัติอุตสาหกรรม                                                           3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4102-2404    ซีเอ็นซี – คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต    3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4102-2405    เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ    3(0-9-0) สถานประกอบการ 
กลุ่มวิชาโครงงาน 
27-4101-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3(0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12 (0-36-0)  
รวมทั้งสิ้น 75 (45-84-75)  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
   ชื่อภาษาไทย  :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) 
   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. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 
5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     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 นายวัชระ     ดียะตาม 
 
 
 



 

หน้า | 62    คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 

 

7.  แผนการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนำเสนอ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1501 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) สถานศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2102 วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4101-2401 ยานยนต์ไฟฟ้า 3(2-2-5) สถานศึกษา 
27-4101-2402 การออกแบบพัฒนาระบบยานยนต์ 3(1-4-4) สถานศึกษา 
27-4000-2305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3(2-2-5) สถานศึกษา 

รวม 21(17-8-38) 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1103 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา  3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1601 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ  
27-4000-2202 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต ์ 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2302 เทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) สถานศึกษา 
27-4101-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3(2-2-5) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4101-xxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) สถานศึกษา 

รวม 21(19-4-40) 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4000-2303 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 3(2-2-5) สถานศึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
27-4101-xxxx เลือกเสรี 3(3-0-6) สถานศึกษา 

รวม 9(8-2-17) 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4101-2403 การวินิจฉัยและการบำรุงรักษายานยนต ์ 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4101-2404 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์ 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4101-2405 เทคโนโลยีเครื่องยนต ์ 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4101-2406 เทคโนโลยีเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต ์ 3(0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12(0-36-0) 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
27-4101-2407 ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานยนต ์ 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4101-2408 การควบคุมมลภาวะยานยนต ์ 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4101-2601 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน 3(0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4101-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3(0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12(0-36-0) 
รวมทั้งสิ้น 75 (44-86-95) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 

1.   ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Electrical Technology 
     (Continuing Program) 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ช่ือเต็ม  :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
  ช่ือย่อ   :  ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Technology (Electrical Technology) 
  ช่ือย่อ :  B.Tech. (Electrical Technology) 
3.  วิชาเอก 
 -ไม่มี- 

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 

5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  
     5.2 บริษัท อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด 
     5.3 บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด 
     5.4 บริษัท พีแอลเคสวิตช์บอร์ด จำกัด 
 

6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายประศาสน์   คำตา    
    6.2 นายสน่ัน   คำบุดดา   
    6.3 นายศุภฤกษ์   ศรีดาว 
    6.4 นายเพิ่มพูล    อนันตา 
    6.5 นายสุรศักดิ์   บุญเอก 
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7.  แผนการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
27-4000-1103 
27-4000-1401 
27-4000-1503 
27-4000-2102 
27-4000-2303 
27-4000-2305 
27-4104-30XX 

ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 
วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 
การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (2-3-5) 

 
 
จัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

 รวม 21 (19-5-40)  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

27-4104-2601 
27-4104-2405 
27-4104-2406       

การฝึกปฏิบัติเทคโนโลย ี
การป้องกันระบบไฟฟ้า 
การซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า 

3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 

จัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

 รวม 9 (0-27-0)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

27-4000-1201 
27-4000-1301 
27-4000-1601 
27-4000-2201 
27-4000-2301 
27-4000-2302 
27-4104-30XX 

มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและนำเสนอ 
สถิติเพ่ืองานอาชีพ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
เทคนิคการฝึกอบรม 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-3-5) 

 
 
จัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

 รวม 21 (18-7-39)  
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ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

27-4104-2501 
27-4104-2402 
27-4104-2403 
27-4104-2407 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1  
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 

3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 

จัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

 รวม 12 (0-36-0)  
 

 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
27-4104-2502 
27-4104-2401 
27-4104-2404 
27-4104-2408 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า   
การฝึกปฏิบัติระบบควบคุม  
เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 

3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 

จัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

 รวม 12 (0-36-0)  
 รวมทั้งสิ้น 75 (37-111-79)  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   หน้า | 67  

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562 

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

       ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์    

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

5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร          
     5.2 บริษัทมาสเตอร์ คอนโทรล จำกัด        
     5.3 บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด 
     5.4 ร้านพี ซี เวิร์ค 
     5.5 บริษัทเวลฟ์ คอมพีเทนซ่ี จำกัด 
6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    6.1 นายชิงชัย   ศรีสุรัตน์    
    6.2 นายสนองศิลป์ ศิริโสม                  
    6.3 นายฤทฺธิเดช  บุญตา                                     
    6.4 นายอภิชล  แสวงดี 
    6.5 นายวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร 
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7.  แผนการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

27-4000-1601 
27-4000-2201 
27-4000-2301 
27-4000-2305 
27-4105-2401 
27-4105-2402 
27-4105-2501 

สถิติเพ่ืองานอาชีพ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 

 
 
จัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

 รวม 21 (17-8-38)  
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

27-4000-1301 
27-4000-1401 
27-4000-1503 
27-4000-2102 
27-4000-2302 
27-4105-2404 
27-4105-2502 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและนำเสนอ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 
วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 
เทคนิคการฝึกอบรม 
เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (0-9-0) 

 
 
จัดการเรียนการ
สอนใน
สถานศึกษา 

 รวม 21 (17-13-34)  
 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
27-4000-1101 
27-4000-1201 
27-4000-2303 

ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 
การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

จัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

 รวม 9 (9-0-18)  
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ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

27-4105-2409 
27-4105-2410 
27-4105-2603 
27-4105-3006 

การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย 
การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
โครงข่ายการสื่อสารและสายสง่ 
การออกแบบระบบข่ายสาย 

3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 

จัดการเรียนการ
สอนในสถาน
ประกอบการ 

 รวม 12 (0-36-0)  
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

27-4105-2403 
27-4105-2405 
27-4105-2411 
27-4105-3005 

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดวิเซอร์ 
การสื่อสารแบบดิจิตอล 

3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 

จัดการเรียนการ
สอนในสถาน
ประกอบการ 

 รวม 12 (0-36-0)  
รวมทั้งสิ้น 75 (43-93-90) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
1. ชื่อหลักสูตร  
   ชื่อภาษาไทย      :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง) 
   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. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 
5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     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  สายสุทธ์ิ 
    6.5 นางทารินทร  วิเวกวินย์ 
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7.  แผนการเรียน สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
27-4000-1301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและนำเสนอ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1503 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
 27-4000-2102 วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4010-2301 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ     3 (2-2-5) สถานศึกษา 
27-4010-2302 เทคนิคการฝึกอบรม 3 (2-2-5) สถานศึกษา 

วิชาเฉพาะด้าน 
27-4201-2401 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4201-2403 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

รวม 21 (19-4-40) 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
27-4000-1401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1103 ทักษะเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4000-1601 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
27-4000-2201 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
วิชาเฉพาะด้าน 
27-4201-2402 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4201-2405 การบัญชีต้นทุน 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4201-2407 การจัดการทางการเงิน 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

รวม 21 (21-0-42) 
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ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
27-4000-1201 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

27-4201-2xxx วิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6) สถานศึกษา 
27-4201-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 3 (3-0-6) สถานศึกษา 

รวม 9 (9-0-18) 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

27-4010-2304 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

วิชาเฉพาะด้าน 

27-4201-2404 การบัญชีชั้นสูง 2 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4201-2408 การภาษีอากร 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4201-3xxx วิชาเลือกเสรี 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12 (0-36-0) 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท–ป–ศ) หมายเหตุ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน  
27-4010-2307 ปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
วิชาเฉพาะด้าน 
27-4201-2406 สัมมนาการบัญชี 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
27-4201-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
27-4201-2601 ปฏิบัติการบัญชีครบวงจร 3 (0-9-0) สถานประกอบการ 

รวม 12 (0-36-0) 
รวมตลอด  4  ภาคเรียน 75 (49-76-100) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 
 

1.   ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  

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

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ช่ือเต็ม  :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
  ช่ือย่อ   :  ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Technology (Electronics Technology) 
  ช่ือย่อ :  B.Tech. (Electronics Technology) 
3.  วิชาเอก 
 - ไม่มี - 
4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 
5.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     5.1 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 
     5.2 บริษัท เอส.แอล.อิเล็กทริคอล เพาเวอร์ จำกัด 
     5.3 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดอำนาจเจริญ 
     5.4 บริษัท โซน่ี เทคโนโลย ี(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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7.  แผนการเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 

 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

27-4000-1601 
27-4000-2201 
27-4000-2301 
27-4000-2305 
27-4105-2401 
27-4105-2402 
27-4105-2501 

สถิติเพ่ืองานอาชีพ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
โครงการ1 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 

 
 
จัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

 รวม 21 (17-8-38)  
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

27-4000-1301 
27-4000-1401 
27-4000-1503 
27-4000-2102 
27-4000-2302 
27-4105-2404 
27-4105-2502 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและนำเสนอ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 
วิจัยเพ่ืองานอาชีพ 
เทคนิคการฝึกอบรม 
เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการ 2 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (0-9-0) 

 
 
จัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

 รวม 21 (17-13-34)  
 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 
27-4000-1103 
27-4000-1201 
27-4000-2303 

ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 
การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

จัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

 รวม 9 (9-0-18)  
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ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

27-4105-2409 
27-4105-2410 
27-4105-2603 
27-4105-3006 

การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย 
การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
โครงข่ายการสื่อสารและสายสง่ 
การออกแบบระบบข่ายสาย 

3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 

จ ัดการเร ี ยนการ
ส อ น ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 

 รวม 12 (0-36-0)  
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-ศ) หมายเหตุ 

27-4105-2403 
27-4105-2405 
27-4105-2411 
27-4105-3005 

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดวิเซอร์ 
การสื่อสารแบบดิจิตอล 

3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 

จัดการเรียนการ
ส อ น ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 

 รวม 12 (0-36-0)  
รวมทั้งสิ้น 75 (43-93-90) 
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พระราชกฤษฎกีา  

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

ประกาศ 
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แบบฟอรม์ทีเ่กีย่วกบั

การศึกษา 
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