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สารนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (สอ.ฉ.4) ก่อกำเนิดจากพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 13 และกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศกึษา 
พ.ศ. 2555 ตลอดระยะเวลา 5 ปีแรกของการต่อตั้ง สถาบันฯ ได้จัดสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบันฯทั้ง 7 วิทยาลัย ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัด
อำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษ โดยให้ความสำคัญด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการเตรียมนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ความต้องการของชุมชน สังคมและผู้เรียนอย่างหลากหลายช่องทางเกี่ยว
การศึกษาด้านอาชีพ เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในทุกมิติ และให้สถาบันฯสามารถรับมือกับความท้าทายต่อเป้าหมายคือ “พลังอาชีวศึกษา คน
สร้างชาติ” และตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2562 สถาบันฯ ได้เปิดการเรียน
การ สอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการเพื ่อเสนอจุดมุ ่งหมายของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
มาตรา 16 ท่ีให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ 
และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม วิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูงท่ีชํานาญการปฏิบัติการสอนการวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 256๓ ฉบับนี้ เป็นรายงาน
ผลการปฏิบัติภารกิจด้านการอาชีวศึกษาตามเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมาย
ของพระราชบัญญัติการ อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ตามมาตรา ๑๖ ที่มี
วัตถุประสงค์ให้สถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
ดังกล่าว ซึ่งสถาบัน สถานศึกษาในสังกัด ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วยทุกส่วนคงต้องคงต้องเร่งรัด พัฒนาตนเองให้
บรรลุเป้าหมายในอนาคตต่อไป 

 

 

นายนิยม   ศรีวิเศษ 

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

 



 

สารผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

              ส ถ า บั น ก า ร อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ มีปณิธานมุ่งมั่นในการผลิต
บ ัณฑ ิตบ ัณฑ ิตด ้ านสายเทคโนโลย ีหร ือสาย
ปฏิบัติการให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี  มุ ่งมั ่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  โดย
ส ่ง เสร ิมว ิชาการและวิชาช ีพช ั ้นส ูง การว ิจัย 
ทะนุบำร ุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การบริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้
เป็นผู ้มีคุณภาพ คุณธรรมและคุณค่าของสังคม
ประเทศตลอดมา 

   รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จัดทำ
ขึ้นเพื่ ่อแสดงผลการดำเนินงานตามพันธะกิจของ
สถาบัน 6 ด้าน ในรอบปีท่ีผ่านมา คือ  ยุทธศาสตร์
ที ่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเพิ ่มปร ิมาณ
ผ ู ้ เร ียนให ้สอดคล ้องก ับความต ้องการของ
ตลาดแรง งาน ในประเทศและต ่ า งประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์
และ บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศ ึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่  3 ส่งเสร ิมยกระดับมาตรฐาน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
และเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของ
ชุมชน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างเครือและสนับสนุนให้
ม ีการจัดทำบันท ึกข ้อตกลงความร ่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถานศึกษาท้ังและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การเปิดสอนปรับปรุงหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. 
และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
แนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจ
ของทุุกฝ่ายท่ีร่วมกันผลักด้นให้สถาบันขับเคล่่ือนไป
ตามแผนพัฒนายุ ุทธศาสตร์สถาบันทั ้ง ๖ ด้าน
ตลอดปีท่ีผ่านมา 

   สุดท้ายนี้ในนามคณะผู้บริหารสถาบัน 
ขอขอบค ุณผ ู ้ บร ิ หาร ในสถาบ ัน  ผ ู ้ บร ิ หาร
สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศ ึ กษา น ั ก เร ี ยน  น ั กศ ึ กษา  สถาน
ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทีมีส่วน
ร ่วมในการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสร ิมการ
ดำเนินงานของสถาบันด้วยดีมาตลอดมา เพื่อให้
สถาบ ันฯ ได ้ก ้าวหน ้าอย ่างม ั ่นคงและสร ้ าง
คุณประโยชน์สังคมและประเทศชาติสืบไป

 

 

 

 

 

นายลิขิต  พลเหลา 

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 



 

คำนำ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เปนสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ 
และเทคโนโลยี เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทํา รายงาน
ประจําป 256๓ (ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการ ดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันทั้ง 6 ด้าน รวมถึงภารกิจ
หลากหลายที่อยูในความรับผิดชอบประจําป งบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ โดยนําเสนอขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ 
โครงสรางองคกร และกระบวนงานที่แตละงานรับผิดชอบ งบประมาณตางๆ สรุปผลการดําเนินงาน และการ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนขอมูลในการอางอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานตอไป  
 

       รายงานประจําปฉบับนี้   สำเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือจากผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่ายของ
สถาบันและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูล และรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมตางๆ ทําใหการจัดทํารายงานฉบับนี้สำเร็จไดอยางสมบูรณ์ 
 

 

 

 

 

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน 
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ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 
 
๑.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถาบันการอาชีวศึกษา 
          พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื ่อวันที่ 5 มีนาคม           
พ.ศ. 2551  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื ่อจ ัดต ั ้ งเป็นสถาบันการอาช ีวศ ึกษา พ.ศ. 25 54                                 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 ตามมาตรา 13  ของ พรบ. การอาชีวศึกษา 2551 ที่กำหนดให้ “สถานศึกษา
อาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการ
อาชีวศึกษาให้กระทำได้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำนึงถึงการประสานความ
ร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนด   ในกฎกระทรวง...”  
และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำกฎกระทรวงจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา                      
พ.ศ. 2555 ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2555 และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา 
ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 โดยมีสถาบันการอาชีวศึกษาท้ังส้ิน  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      

และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการประกาศจัดต้ังสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรขึ้น เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ในมาตรา 
13 เพิ่มอีก จำนวน ๙ แห่ง จึงทำให้สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร มีจำนวนท้ังส้ิน 
23 แห่ง  

          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) Bachelor of Technology เป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง โดยมีสถานศึกษาในสังกัด ๗ สถานศึกษา 
ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด คือ 

๑. จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย  
     วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                 

  ๒.  จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
 ๓.  จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ                             
 ๔.  จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
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๑.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถาบันการอาชีวศึกษา 
       ๑.๒.๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔                                                
.              พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม            
พ.ศ. 2551  มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื ่อจ ัดต ั ้ งเป็นสถาบันการอาช ีวศ ึกษา พ.ศ. 2554                                
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 ตามมาตรา 13  ของ พรบ. การอาชีวศึกษา 2551 ที่กำหนดให้ “สถานศึกษา
อาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา
ให้กระทำได้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ...” และสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำกฎกระทรวงจัดตั ้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555                     
ผ่านคณะรัฐมนตรีเม ื ่อวันที ่ 15 มกราคม 2555 และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา                         
ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 โดยมีสถาบันการอาชีวศึกษาท้ังส้ิน  จำนวน 19 สถาบัน   
               สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (Institute of Vocational Education: 
Northeastern Region 4) เป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 1 ใน ๑๙ สถาบัน ตั้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551  และกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  โดยมีที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อยู่ที่ 632 หมู่ 4  
ถนนวาริน-พิบูล ตำบลบุ่งไหม  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ จัดการเรียนการศึกษา      
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประกอบด้วย
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 7 แห่ง คือ 
 1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอบุลราชธานี 
 3. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 4. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
 6. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

 7. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 
 

 ๑.๒.๒ ขนาดและที่ต้ัง 
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะว ันออกเฉียงเหน ือ ๔ สังก ัดสำนักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ มีพื ้นที่ 31 – 1 – 5  ไร่  ตั ้งอยู่  632  หมู่ 4  ถนนวาริน-พิบูล     
ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ 
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 ๑.๒.๓ ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
         1) นายนิยม        ศรีวิเศษ      นายกสภาสถาบัน 
       ๒) นายลิขิต        พลเหลา      ผู้อำนวยการสถาบัน 
         ๓) นายจิระวัฒน์   ชวลิต        รองผู้อำนวยการสถาบัน 
 4) นายประดิษฐ์   พาช่ืน        รองผู้อำนวยการสถาบัน 
         5) นายวินัย        จันทรเกษม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน 
 

 ๑.๒.4 หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน  จำนวน ๑๘ หลักสูตร 
       1) สาขาวิชาการบัญชี   จำนวน  ๓  หลักสูตร 
       2) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน  3  หลักสูตร 
       3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน  1  หลักสูตร 
       4) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  ๔  หลักสูตร 
       5) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  ๓  หลักสูตร 
      6) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา   จำนวน  ๑  หลักสูตร 
 ๗) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  จำนวน  ๑  หลักสูตร 
 ๘) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  หลักสูตร 
 ๙) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  จำนวน  ๑  หลักสูตร 
 
 ๑.๒.๕ พระพุทธรูปประจำสถาบัน 
      “พระพุทธรูปปางประทานพร”  (องค์ยืน) 
 
 ๑.2.6 ต้นไม้ประจำสถาบัน   

  
กันเกรามีความสวยงามและกลิ่นหอมไม่เหมือนใคร เป็นไม้มงคล 1 ใน 9 ชนิดอีกด้วย ที่คนนิยม

นำมาใช้ในพิธีกรรมในตอนก่อสร้างบ้านเรือน การประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้น
คนอีสานยังนำมาประกอบพิธีกรรมหนึ่งของการเข้านาค ก่อนที่จะถึงวันบวชนาคผู้ที่จะบวชนาคต้องมีการ
เตรียมตัวเตรียมใจอย่างดี เรียกกว่า การเข้า พิธีกรรมหนึ่งของการเข้านาคจะมีการแห่ดอกไม้ก็คือดอกมันปลา 

        กันเกรามีช่ือเรียกต่างกันไปคือ ภาคกลาง

เ ร ี ย ก  ก ั น เ ก ร า  ภ าค เ ห น ื อ แ ละ ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกมันปลา ส่วนภาคใต้

เรียก ตำแสง หรือตำเสา ซึ่งถือเป็นไม้มลคลชนิด

หนึ่งอันมีชื ่อเป็นมงคลและมีคุณสมบัติที ่ดีใน

การใช้ประโยชน์  

กันเกรา Fagraea fragrans Roxb. 

ชื่ออื่น ตำเสา มันปลา กันตรา กันตรา ทำมะชู่ 
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๑.๒.๗ สีประจำสถาบบัน                    
            ธงประจำสถาบัน                                                      สีประจำสถาบัน           

     

 

 
สีฟ้า - สีแดง (เลือดหมู)  แสดงถึงพลัง ความเข้มแข็ง ความมั่งคงและเย็นใจมีความเป็นอิสระ  
ความหมาย 
สีฟ้า  เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกปลอดโปร่งสบาย ปลอดภัย สดช่ืนร่าเริง เย็นใจและมีความเป็นอิสระ                         
สีแดง (เลือดหมู)  เป็นสีแห่งอำนาจแสดงถึงการมีพลัง ความมั่นคง ความเข้มแข็งและความเป็นผู้นำ 
  
๑.๒.๘ การจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ระดับ ได้แก่ 
      ๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
      ๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
      ๓) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
๑.๒.๙ วิทยาลัยภายในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   จำนวน 7 แห่ง  
  ๑.๒.๙.๑ จังหวัดอุบลราชธาน ี
         ๑) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    
จำนวน ๓ สาขาวิชา คือ 
           - สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์    
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
          ๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยี       
จำนวน ๒ สาขาวิชา คือ  
            - สาขาวิชาการบัญชี 
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
                            ๓) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยี                   
จำนวน ๑ สาขาวิชาคือ 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา                                   
  ๑.๒.๙.๒ จังหวัดอำนาจเจริญ 
           ๑) วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยี       
จำนวน  ๑ สาขาวิชา คือ              
            -  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

      
 

 

    
 

สีฟ้า 

สีแดง
ZX==() 
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 ๑.๒.๙.๓ จังหวัดศรีสะเกษ 
         ๑) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยี                
จำนวน  ๕  สาขาวิชา  คือ 
                   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
                   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                   - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
           - สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์    
              - สาขาวิชาการบัญชี 
    ๑.๒.๙.๔ จังหวัดยโสธร 
            ๑) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยี               
จำนวน ๕ สาขาวิชา คือ 
                    - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
                    - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
           - สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
    - สาขาวิชาการบัญชี 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  
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๑.3 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7       

คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

 
 

ว่าง ว่าง ว่าง 

นายธิติวัฒน์  กุลพิชัยจิราวุฒิ นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ นายอาคม  ศรีพรม ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง  บุญหนา 
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 9       

๑.๔ ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ได้จัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
๑.๔.๑ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน 
            ๑.๔.๑.๑ ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 

   ๑) งานสารบรรณ 
    ๒) งานประชาสัมพันธ์ 
    ๓) งานวิเทศสัมพันธ์ 
    ๔) งานเลขานุการ 

            ๑.๔.๑.๒ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ๑) งานบริหารงานบุคคล 
   ๒) งานนิติการ 

            ๑.๔.๑.๓ ฝ่ายงานการคลังและพัสดุ 
   ๑) งานการเงิน 
    ๒) งานบัญชี 
   ๓) งานอาคารสถานท่ี 
   ๔) งานยานพาหนะ 

  ๑.๔.๑.๔ ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
   ๑) งานวางแผนงบประมาณ 
    ๒) งานบริหารงบประมาณ 

     ๑.๔.๒ สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
            ๑.๔.๒.๑ ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
                        ๑) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา 
                        ๒) งานติดตามและประเมินผล 
           ๑.๔.๒.๒ ฝ่ายความร่วมมือ 

     ๑) งานความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ 
    ๒) งานระดมทุนและสร้างเครือข่ายเชิงการตลาด 

 ๒.๔.๒.๓ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๑) งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
    ๒) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๔.๓ สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 ๑.๔.๓.๑ ฝ่ายโครงการพระราชดำริ 

  ๑) งานฝึกอบรมวิชาชีพ 
 ๒) งานกิจการพิเศษ 

 ๓) งานส่งเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 
  ๔) งานอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 ๑.๔.๓.๒ ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาองค์การนักศึกษา 
  ๑) งานพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและคลังสมอง 
  ๒) งานพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและความประพฤติผู้เรียน 
  ๓) งานสวัสดิการและทุนการศึกษา 
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๑.๔.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
  ๑.๔.๔.๑ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
           ๑) งานส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
           ๒) งานสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 

 
๑.๔.๕ อาชีวศึกษาบัณฑิต 

๑.๔.๕.๑ ฝ่ายหลักสูตรและการสอน 
 ๑) งานพัฒนาหลักสูตร 
 ๒) งานส่งเสริมวิชาการ 
 ๓) งานครู/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

   ๑.๔.๕.๒ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 1) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๒) งานส่งเสริมการพัฒนาครูและคณาจารย์ด้านวิชาการ 

๑.๔.๕.๓ ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
   ๑) งานทะเบียน 
  ๒) งานวัดผลและประเมินผล 

๑.๔.๕.๔ คณะวิชา 
 ๑) คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒) คณะวิชาบริหารธุรกิจ 
 

๑.4.๖ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
ที่ต้ัง  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ต. ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 
จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
 ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 ๓. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  คือ 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

          ติดต่อ : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ต. ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
                     โทรศัพท์ 045-262-566    โทรสาร 045-261-077  เว็บไซต์  www.utc.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 11       

๑.4.๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
ที่ต้ัง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  410  ถ. พรหมราช  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
  ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
        ๓. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  คือ 

- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

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

 
๑.4.๘  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ที่ต้ัง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ๓๗๗  ถ.โชคชัย – เดชอุดม ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  
 จ.อุบลราชธานี  ๓๔๑๖๐   

จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
  ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

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

        สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
          ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ๓๗๗  ถ.โชคชัย – เดชอุดม ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม                         

จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ โทรศัพท์  045-429-050 โทรสาร 045-429-050  
                    เว็บไซต์ www.dtec.ac.th 
 
๑.4.๙  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 

ที่ต้ัง  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ   
จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
 ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

           ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
           ๓. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  

สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  คือ 
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

          ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  โทรศัพท์  045-541234  
                    เว็บไซต์ www. ant.ac.th 
 
 
 
 

http://www.uvc.ac.th/
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๑.4.๑๐ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
ที่ต้ัง  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   ต.  ในเมือง  อ. เมือง  จ. ยโสธร  35000 
จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
  ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

            ๓. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
           สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  คือ 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
 5. สาขาวิชาการบัญชี 
           ติดต่อ     วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   ต.  ในเมือง  อ. เมือง  จ. ยโสธร  35000                     

โทรศัพท์  045-709-103   โทรสาร  045-709-199  เว็บไซต์  www.yt.ac.th 
 
๑.4.๑๑ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
          ที่ต้ัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐  

จัดการศึกษา ๓ ระดับ แบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร  คือ  
  ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

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

 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 ๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
 5. สาขาวิชาการบัญชี 
         ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ โทรศัพท์  045-631-369        
                  โทรสาร  045-612-698  เว็บไซต์ www.sisat.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sisat.ac.th/
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จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ (ปีการศึกษา ๒๕62 – ๒๕63) 

 

วิทยาลัย สาขาวิชา 

 
ปีการศึกษา  

 256๓ 

 
ปีการศึกษา   

256๒ 

 
รวม

นักศึกษา 
ทั้งสิ้น 

 
จำนวนผู้สำเร็จ

การศึกษา 
2557 -2562 

 

วิทยาลัยอาชวีศึกษา
อุบลราชธานี 

การบัญชี 39 14 53 113 

คอมพิวเตอร์กราฟิก 0 9 9 - 

วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 

เทคโนโลยียานยนต์ 
33 14 47 99 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 
12 10 22 - 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10 0 10 - 

 
วิทยาลัย 

เทคนิคศรีสะเกษ 
  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 38 72 88 
เทคโนโลยียานยนต์ 8 - 8 - 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11 4 15 47 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 14 16 30 30 

การบัญชี 19 0 19 - 

วิทยาลัยเทคนิค
อำนาจเจริญ 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - - - 41 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 60 

วิทยาลัย 
เทคนิคเดชอุดม 

เทคโนโลยีโยธา 
0 12 12 46 

วิทยาลัย 
เทคนิคยโสธร 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 27 22 49 66 

เทคโนโลยีการผลิต - - - - 

เทคโนโลยียานยนต์ 14 18 32 18 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11 8 19 13 

การบัญชี 20 18 38 - 
วิทยาลัย 

การอาชีพศรีสะเกษ 
เทคโนโลยีการผลิต 

17 12 29 - 

รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 269 195 464 621 

 
หมายเหตุ*** งานอาชีวศึกษาบัณฑิต  ข้อมูล ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม 25
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รายงานสรุปจำนวนบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 256๓ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

ท่ี สถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ทั่วไป ครู 
ภูมิ

ปัญญา
ท้องถิ่น 

รวม 
มี 

บุคลา 
กร

ทั้งสิ้น 

จ้างด้วย 
เงิน งปม. 

จ้างด้วยเงิน
รายได้ 

จ้างด้วย 
เงิน งปม. 

จ้างด้วยเงิน
รายได้ 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ก.พ. ทำ
หน้าที่
สอน 

ทั่วไป ทำ
หน้า
ที่

สอน 

ทั่ว 
ไป 

งบ
ดำเนิน 
งาน 

งบ
เงิน
อุด 

หนุน 

ราย
เดือน 

ราย
ชั่วโมง 

ดำ 
เนิน
งาน 

งบเงิน
อุด 

หนุน 

ราย
เดือน 

ราย
ชั่วโมง 

1 สถาบันฯ ฉ.4 4 - - - - - 5 - - - - 3 - 6 - - 18 
2 วิทยาลัยเทคนิค

อุบลราชธานี 
5 106 2 - 2 8 - - 2 122 - 2 69 - - - 318 

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 

5 82 1 - 2 8 - - 2 28 - - 2 73 - - 203 

4 วิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม 

5 16 - - - 19 - - 35 - - - 43 - - 1 119 

5 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 5 107 2 - 5 29 - - 38 - - - 69 - - - 255 
6 วิทยาลัยเทคนิค

อำนาจเจริญ 
5 19 - 3 - 32 - - 48 38 - - - 1 - - 146 

7 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 5 106 4 - 4 31 - 3 - 55 - 2 - 96 - - 306 
8 วิทยาลัยการอาชีพ 

ศรีสะเกษ 
5 27 4 - 2 8 - 2 34 - - 1 25 - - - 108 

รวมทั้งสิ้น 34 444 13 - 15 103 5 5 111 205 - 8 208 175 - 1 1,327 
 

ข้อมูล   ณ  วันที ่ 18 กันยายน 256๓ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจำปี 2563 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ 
                           ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 
1. โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(หลักสูตรใหม่) ระดับปริญญาตรีสาย 
    เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 หลักสูตร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้จัด “โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต(หลักสูตรใหม่) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 หลักสูตร คือ 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน 2 หลักสูตร คือ  สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต โดยได้วิเคราะห์มาตรฐานอาชีพ กรอบ

คุณวุฒิว ิชาชีพแห่งชาติ เพื ่อยกระดับมาตรฐานอาชีพและ
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาแนวใหม่ พัฒนาการเรียนการสอน 
พัฒนาอาจารย์ ครูฝึกในสถานประกอบการ พัฒนาผู้บริหาร 
พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
แห่งชาติ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั ่นต่อภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการ จึงมีการพัฒนาหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย 
สามารถนำไปปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน จะต้องเร่งพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพใหม่ เพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด                            
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ 
                           ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 
2. โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
 

การประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ 
ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและ
เกร็ดความรู้ต่างๆ การประชาสัมพันธ์ จึงเป็นหน่วยงานท่ีสำคัญ และ
มีความจำเป็นต่อองค์กรอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจ ให้การบริการข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและชัดเจน อันก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์  สื ่อสิ ่งพิมพ์ ช่องทางออนไลน์ วีดีทัศน์ ส่ือ
เทคโนโลยี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสร้างความน่าเช่ือถือในสังคม สร้าง
ภาพลักษณ์ที ่ดีของสถาบันฯ และความเชื ่อมั ่นให้กับนักศึกษา 
ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันฯ กับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการ
พัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของสถาบันให้
ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ 
                           ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 
  3.  “โครงการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
       ประจำปีการศึกษา  2563 
 

              ส ถ า บ ั น ก า ร อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความสำคัญของการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
(กยศ.)และนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต
กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
(กรอ.)  และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
โดยรวมและมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียน
ได้ จนสำเร ็จตามหลักสูตร   จ ึง ได้ทำบันทึก
ข้อตกลงและเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้
กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา  2561 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560   
สถาบันฯ จึงได้ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาและจัดทำ “โครงการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและลงนามใน
สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563” ขึ ้น โดยในปีการศึกษา 2563 มี
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ จำนวน  คน 

 2. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ จำนวน  คน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสรมิสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์และ 
                          บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต
 

      
     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการ
ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ว ิชาช ีพ ซ ึ ่ งหล ักส ูตรเทคโนโลย ีบ ัณฑ ิต (ทล.บ.) 
ดำเนินการในรูปแบบทวิภาคีตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8(3) ซึ ่งระบุว่า
การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ี
เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาและ

การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล โดยผู้เรียน
ใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับมาตรา 54 ระบุ 
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรืออง๕กรอื่นที่ให้
ความร่วมมือในการจัดการการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพอาจได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านการ
สนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่
กรณี เช ่น คร ูฝ ึกในสถานประกอบการ จ ึงได ้จัด 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนิเทศและครู
ฝึกในสถานประกอบการระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต” ระหว่างวันท่ี 22 – 23 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการให้มี
คุณสมบัติการเป็นครูฝึกอบรมวิชาชีพระดับปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สร้าง
เสริมสมรรถนะครูฝึกในการเก็บข้อมูล ให้คำปรึกษา
ในช ่วงระยะเวลาท ี ่ม ีการเร ียนการสอนในสถาน
ประกอบการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสรมิสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์และ 
                          บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
2.  โครงการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ ๑ “ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้
และเทคโนโลยี เพือ่การพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21” 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชั ้นสูงที ่ชำนาญการ
ปฏิบัติการสอน  การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี 
ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุร ักษ์ส ิ ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้การบริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม จึงได้จัด
โครงการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 
๑ “ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนา ความรู ้และ
เทคโนโลยี เพื ่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที ่ 21” 
ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  เพื ่อเป็นเวที
เผยแพร่ ผลงานวิจัย สิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของครูและ

นักศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต และประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษา ด้านศักยภาพด้านวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรม  

รวมทั้งประกวดคัดเลือก ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมระดับนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตด้วย ซึ่งใน
การจัดงานครั้งนี้มีคณาจารย์ นักศึกษาและ ผู้สนใจสิ่งผลงาน
เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 100 ผลงาน ดังน้ี 
 1. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) จำนวน 50 ผลงาน 
 2. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) จำนวน 77 ผลงาน 
 โดยแบ่งผลงานเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 2. กลุ่มบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว 
 3. กลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาและสงัคม

 
 
 
 



 

 20       

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสรมิสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์และ 
                          บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
3. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับคณาจารย์แบะนักศึกษา หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ( การจัดทำและเผยแพร่ Proceeding) 
 

สถ าบ ั น ก า ร อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ตระหนักในความสำคัญ
ของการ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนั้น
จึงมีโครงการส่งเสริมสมรรถนะและประสบการณ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ขึ ้นโดยได้จัดทำ
เอกสารรูปเล่ม Proceeding เผยแพร่ ผลงานท้ัง
ของครู อาจารย์และนักศึกษาให้กว้างขวางแก่สา
ธารณ ซึ ่งจะเป็นการเผยแพร่ เก ียรต ิค ุณของ
คณาจารย์ และสถาบัน รวมทั้งจะเป็นแนวทางใน
การให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้พัฒนาผลงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงได้จัด  “โครงการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับคณาจารย์แบะนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 
2563” ขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสรมิสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์และ 
                          บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

4. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาสือ่การเรียนการสอนออนไลน์ (Online)  หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วและต้นทุนต่ำลงและ
เป็นเครื่องมือช้ินสำคัญท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการเรียนการสอน การฝึกอบรมรวมทั้งการถ่ายทอความรู้ โดย
มีการพัฒนา WEB  E-Learning  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ยิ่งจำเป็นที่ครู 
และนักศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ New Normal เช่น การเรียนการสอนแบบผสมทั้ง  on site 
และ On line หรือ แบบ On demand เป็นต้น ดังนั้น สถาบันฯ จึงโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตปริญญาตรี ขึ้น เพื่อให้ครู อาจารย์
และบุคคลากรสถาบันฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) 
สร้างกลยุทธ์ในกระบวน การเรียนการสอน การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับระบบ การจัดการเรียน
การสอนและสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จึงได้จัด “โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตปริญญาตรี” ขึ้น ในวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสรมิสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์และ 
                          บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
5. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action Plan) เพื่อพัฒนาคุณภาพบทความวิจัย 
    นวัตกรรมอาชีวศึกษา และวารสารทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563 

 
สถาบันฯ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นและ

เชิญวิทยากรท่ีมีคามรู้ความสามารถมาให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเตรียมบทความวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการ ถือเป็น
ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งและเร่งด่วนของสถาบันฯในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดได้เผยแพร่
ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยสู ่หน่วยงานภายนอก
และความก้าวหน้าทางวิชาการอันนำไปสู่ความก้าวหน้า
ทางวิชาการของบุคลากรเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ผลงานวิชาการในรูปแบบสื่อสิ ่งพิมพ์ ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป จึงได้จัด “โครงการ
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) เพ ื ่อพัฒนาคุณภาพบทความวิจัย 
นวัตกรรมอาชีวศึกษา และวารสารทางวิชาการ ปี
การศึกษา 2563” ในวันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสรมิยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ 
                           และเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปริญญาตรี 
 

ตามข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงประกันคุณภาพ ท่ี
กำหนดให้มีการประเมินผลและการติดตามคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกการควบคุมตรวจสอบระบบ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้
เก ิดการพัฒนาและสร้างความเช ื ่อให้แก ่ผ ู ้ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแล สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะทำ
หน้าที ่ดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
จัดส่งรายงานผลการประเมินและติดตามตรวจสอบ 
พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแลสถานศึกษานั ้นๆ 
เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ตระหนักในการสร้าง
ความเข้าใจแก่บุคคลากรในการจึงได้จัดทำ “โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัต ิการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิการการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปริญญาตรี” ในวันท่ี 
20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวังปลากระโห้ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสรมิยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ 
                           และเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
 
2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
    

             ส ถ า บ ั น ก า ร อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ได้ดำเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 เพื่อสามารถส่งผลการประเมินให้
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ทัน
ตามวงรอบภายใน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสรมิยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ 
                           และเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
 
3. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID –19)  
 

 ด ้ ว ยอ งค ์ ก า รอนาม ั ย โลก  (World Health 
Organization) คาดการณ์การระบาดของสถานการณ์
โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID –19) จะขยับ
เข้าสู่ระดับการระบาดใหญ่ (Pandemic) โดยพบผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก และน่าจะใช้ระยะเป็นปีใน
การค้นพบวัคซีนรักษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ได้สนองนโยบายโดยการฉีดพ่น
น้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร ห้องประชุมจัดเตรียมน้ำยา
ฆ่าเชื ้อ สำหรับทำความสะอาดล้างมือ จัดหาอุปกรณ์
ป้องกันการแพร่กระจาย เช่น หน้ากากอนามัย กระจัง

ป้องกันใบหน้า (Face Shield) เอกสารแนะนำการปฎิบัติตัวช่วงระบาดของเช้ือโรค เป็นต้น รวมท้ังได้นำ “อุปกรณ์กด
เจลแอลกอฮอล์” นวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมอบแก่โรงเรียน หน่วยงานในท้องท่ีใกล้เคียงสถาบันฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสรมิยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ 
                           และเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
 
4. โครงการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปี
การศึกษา 2563 หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

ตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 
ข ้อ  2 ได ้กำหนดน ิยาม “การประก ันค ุณภาพ
การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมี
กลไกลการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษา ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื ่อมั ่นให้แก่ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
กำกับดูแล สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะทำหน้าท่ี
ดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบ 
พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ 
เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป 

เนื่องด้วย องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีของสถาบัน
การอาชีวศึกษาที่จัดทำขึ ้นใหม่ จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิพากษ์องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี เป็นการ
พัฒนาและปรับปรุงจากองค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีของ
สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2558 ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน โดย
แบ่งองค์ประกอบ/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้การประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1.) ระดับ
สถาบัน จำนวน 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี ้ 2.) ระดับ
หลักสูตร จำนวน 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งช้ี สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรูปแบบ
ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหร ือสายปฏิบัติการ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สร้างเครือและสนับสนุนให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
                          ระหว่างหน่วยงาน สถานประกอบการและสถานศึกษาท้ังและต่างประเทศ 
1. โครงการพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการเพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ 
    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งให้นักศึกษา
ได้ร ับประสบการตรงในการทำงานเป็นการ เรียนรู้ใน
สภาพจริงของการทำงาน อีกทั้งยังเน้นการนำความรู้ท่ี
ได้รับภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใช้ เพื่อตอกย้ำให้
เกิดความชัดเจนเห็นจริงในองค์ความรู้ที่ได้รับอันจะเป็น
ประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมใน
พฤติกรรมทุกด้านไม่ว่าด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ
ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อที่จะออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อสังคมใน
ที่สุด จึงจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสถาน
ประกอบการจำนวนหลากหลายเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เช่น 

 
 1. บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซับพราย จำกัด 
 2. บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด 
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเข่ือนสิรินธร) 
 4. บริษัท อะครีลิคแอนด์ไซน์ จำกัด 
 5. บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด 
 7. บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตรระดับ ปวช.  
                           ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถาบันการ 
   อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
  

 ส ถ า บ ั น ก า ร อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ได้พัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต ้องการของน ักศ ึกษาและผู ้ปกครอง  ท่ี
ต้องการให้นักศึกษาในการปกครองได้รับ
การศึกษาสูงขึ ้น อยู่ใกล้บ้านเพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวและลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่ง ตอบสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการในพ ื ้นท ี ่ท ี ่ม ีความต ้องการ
พนักงาน ลูกจ้างหรือคนงานในท้องถิ่น โดย
ในปีการศึกษานี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) จำนวน ๓ หลักสูตร คือ 
 ๑. สาขาวิชาการบัญชี 
 ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
  

  
 

 
 
 



 

 29       

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม 
         หลักธรรมมาภิบาล 

1. โครงการประชุมสภาสถาบันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

  

    เนื ่องจากสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโควิท-19 ในปัจจุบัน ทำให้สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ปร ับการประช ุมสภาสถาบ ันผ ่ าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งท่ี 3/2563 ในวันท่ี 27 
มีนาคม พ.ศ.2563 เพื ่อให้เป ็นไปตาม
มาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของ
รัฐบาล 
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2. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อให้สถานศึกษา
ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา เสนอปัญหาต่างๆและข้อเสนอแนะอื่นๆต่อสภาสถาบันและสถาบัน เพื่อ
ทราบและร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนต่อไป รวมทั้งนำแนวทางที่ได้บรรจุเป็น
แผนงานระยะส้ันและระยะยาวในการแก้ไขหรือส่งเสริมสถานศึกษาต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม 
         หลักธรรมมาภิบาล 

 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ได้ร ับเลือกให้เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรอง
ผ ู ้ อ ำน วยการสถานศ ึ กษา   ส ั ง ก ั ดสำน ั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัด “โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู ้อำนวยการสถานศึกษา  ส ังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ขึ้น ระหว่างวันท่ี 19 
– 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนา 
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความก้าวหน้าแก่ราชการ สามารถพัฒนาหลักสตูร
และการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานโครงสร้าง
หลักสูตร  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม 
         หลักธรรมมาภิบาล 

4. โครงการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื ่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการกำหนดค่าตอบแทน
เริ่มต้นการเล่ือนค่าตอบแทน ขิงผู้บริหารท่ีไม่เป็นข้าราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  
พ.ศ. 2562 ข้อ 10 ท่ีกำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา  นั้น      
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  จึงได้แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะฯ กำหนดการ
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันของสถาบันฯ การสัมภาษณ์ การพิจารณาหลักฐาน ร่องรอย
และเอกสารต่างๆ ในวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม 
         หลักธรรมมาภิบาล 
 

5. โครงการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
 ตามความนัย ข้อ 19 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547ประกอบความนัยข้อ 5 
และข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน
ราชการ ลงวันที ่ 280 ก.พ.2554 เรื ่อง แนวทาวการ
ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สถาบันการ
อาช ีวศ ึกษาภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ 4   ได ้แต ่ง ต้ัง
คณะกรรมการประเมินการปฏิบัต ิและได้ประเมินการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  โดยยึดหลักความยุติธรรม 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีได้ดำเนินการ 
1. โครงการเทินทูนสถาบันชาติ ศาสน์และกษัตริย์  
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตระหนักถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบ
สำคัญของการปกครองในระบอบอประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย จึงจำเป็นต้องเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริง รวมทั้งแสดงความเคารพเชิดชูเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน 
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบัน สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของสถาบัน เรียนรู้เข้าใจหลักการการ
ทรงงาน สามารถนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชกสรและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่าง ด้วยความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที ่กล่าวมา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงจัด “โครงการเทินทูนสถาบันชาติ ศาสน์และกษัตริย์” ในโอกาสต่างๆ 
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2. กิจกรรมบริการชุมชน 
▪ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันผลิตวัสดุอุปกรณ์กด

เจลแอลกอฮอส์และบริการชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
สถาบันฯได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดท้ัง ๗ สถานศึกษาให้ร่วมผลิตวัสดุอุปกรณ์กดเจลแอลกอ
ฮอส์ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น และสถาบันฯได้บริจาคให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมสร้างความ
ตระหนักในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคโควิค – 19  
 

▪ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ถวาย ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที ่ 15 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 

 

    
▪ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 (ถวาย ณ วันมหาธาตุ พระอารามหลวง ต. ในเมือง จ.ยโสธร) 
ในวันอาทิตย์ท่ี 25 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

 
 
 
 

 




