
 

  

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 



  



หน้า | ก 

 

คำนำ 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งการ
จัดเก็บข้อมูลควรจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศถือเป็นหัวใจของการดำเนินงานเป็นแหล่งความรู้ที่ ใช้
ประกอบการตัดสินใจ และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการ ช่วยให้ผู้บริหาร และ
บุคลากรใช้ในการวางแผนในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และประกอบการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำ ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารสถานศึกษา 9 ประการ ได้แก่ ข้อมูลทั่ วไปของสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรและการสอน ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ งบประมาณ ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูล
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัด สังคม เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น และผลงาน
กิจกรรม รางวัลของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นระบบ ด้วยความมุ่งหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารงาน การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
 ในการนี้ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอขอบคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ในการอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ประจำปีการศึกษา 
2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
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ประวตัผิูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 

      

 

 

 

ชือ่ :  นายสทิธิศกัดิ ์ ชำปฏิ 
ตำแหนง่ปจัจบุนั :  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
ประวตัสิว่นตวั :  เกิดเม่ือวันที่  2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2505 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนั :  530/5 หมู่ 22 ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 

 
การรบัราชการ 

ว/ด/ป ตำแหนง่ 

18 มกราคม 2553 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 

18 กุมภาพันธ์ 
2554 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ 

2 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จ.อุดรธานี 

14 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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การศึกษา 

วฒุกิารศึกษา ชือ่สถานศึกษา ตั้งแต ่- ถงึ สาขา/วชิาเอก 

ม.ศ. 5 สอบเทียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522- 
พ.ศ. 2522 

สามัญ 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2523 - 
พ.ศ. 2526 

วท.บ. 
(ศึกษาศาสตร์ – เกษณร) 

Diploma Osaka University of Foreign 
Studies, Japan. 

พ.ศ. 2536 - 
พ.ศ. 2536 

Japanese Language 

Diploma Nara University of 
Education, Japan. 

พ.ศ. 2537 - 
พ.ศ. 2538 

Educational 
Administration and 

Management in 
Japan 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 - 
พ.ศ. 2541 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545 - 
พ.ศ. 2551 

ศษ.ด. การบริหาร
การศึกษา 

ประกาศนียบัตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

พ.ศ. 2554 - 
พ.ศ. 2554 

การปฏิบัติการจิตวิทยา
ฝ่ายอำนวยการ 

ประกาศนียบัตร 
 
 
 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ 
บุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2555 - 
พ.ศ. 2556 

นักบริหารการศึกษา
ระดับสูง 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(นศส.ศธ) 

ประกาศนียบัตร 
 

วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน 
ก.พ. 

พ.ศ. 2556 - 
พ.ศ. 2556 

เสริมนักบริหารระดับสูง 
(ส.นบส.) 
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รองผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 

     
 

ชือ่ :  นายอุดมศักดิ์  มนูศิลป์ 
ตำแหนง่ปจัจบุนั :  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร) 
ประวตัสิว่นตวั :  เกิดเม่ือวันที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนั :  162/36  ม.4 ซ.ชาตะผดุง 16  ถ.ชาตะผดุง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 
 

การรบัราชการ 
ว/ด/ป ตำแหนง่ 

5 เมษายน 2550 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จ.ยโสธร 

1 ตุลาคม 2551 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล  
จ.ขอนแก่น 

1 เมษายน 2556 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  
จ.ขอนแก่น 

28 เมษายน 2563 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

 

การศึกษา 

ระดบัการศกึษา ชือ่สถานศึกษา ตั้งแต ่- ถงึ วฒุกิารศึกษา 

ประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
จ.ขอนแก่น 

พ.ค. 2523 - 
มี.ค. 2525 

ปวช. ช่างท่อและประสาน 
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อนุปริญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
จ.ขอนแก่น 

พ.ค. 2526 - 
มี.ค. 2527 

ปวส. ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพมหานคร 

ต.ค. 2528 - 
พ.ค. 2530 

กศ.บ. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
จ.เลย 

พ.ค. 2529 - 
มี.ค. 2540 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพมหานคร 

เม.ย. 2532 - 
ก.ย. 2534 

กศ.ม. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

ประวตัริองผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 

     
 

ชือ่ :  นายสมจิตร  วรศักดิ์ 
ตำแหนง่ปจัจบุนั :  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) 
ประวตัสิว่นตวั :  เกิดเม่ือวันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนั :  55/3  ม.9 ซ.1 ถ.ศรีธาตุประชาสัน ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
 

การรบัราชการ 
ว/ด/ป ตำแหนง่ 

1 ตุลาคม 2558 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
  จ.ปราจีนบุร ี

1 เมษายน 2560 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  
  จ.ขอนแก่น 

5 ตุลาคม 2561 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  
   จ.ขอนแก่น 

 

การศกึษา 
ระดบัการศกึษา ชือ่สถานศึกษา ตั้งแต ่- ถงึ วฒุกิารศึกษา 
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ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏอุดรธานี  
จ.อุดรธานี 

มิ.ย. 2535 - มี.ค. 2539 วท.บ. สถิติประยุกต์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ค. 2546 - ธ.ค. 2548 ศษ.ม. พลศึกษา 
 

 

ประวตัริองผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 

     
 

ชือ่ :  นายชัชวาล  อุ่นแก้ว 
ตำแหนง่ปจัจบุนั :  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายพัฒนาการกิจการนักเรียน นักศึกษา) 
ประวตัสิว่นตวั :  เกิดเม่ือวันที่  12 เมษายน พ.ศ. 2508 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนั :  132  ม.4  ถ.มะลิวัลย์  ต.โนนทัน  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  40210 
 

การรบัราชการ 
ว/ด/ป ตำแหนง่ 

6 กรกฎาคม 2550 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  
    จ.บุรีรัมย ์

7 พฤศจิกายน 2551 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  
   จ.ขอนแก่น 

28 เมษายน 2563 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  
 จ.ขอนแก่น 

 

การศึกษา 
ระดบัการศกึษา ชือ่สถานศึกษา ตั้งแต ่- ถงึ วฒุกิารศึกษา 
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  

จ.ขอนแก่น 
พ.ค. 2524 - 
มี.ค. 2527 

ปวช. ช่างเชื่อมโลหะ 

อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิค (ไทย - เยอรมัน)  พ.ค. 2527 - ปวส. ช่างท่อและประสาน 
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จ.ขอนแก่น มี.ค. 2529 
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูกำแพงเพชร  

จ.กำแพงเพชร 
พ.ค. 2533 - 
มี.ค. 2535 

ค.บ. การบริหารการศึกษา 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก พ.ค. 2538 - 
มี.ค. 2540 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

ปริญญาเอก Magadh University ประเทศ
อินเดีย 

มี.ค. 2548 - 
ก.พ. 2550 

Ph.D Social Sciences 

ประวตัริองผูอ้ำนวยการวทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 

     
 

ชือ่ :  นายไชยันต์  ไชยาดุลานันท์ 
ตำแหนง่ปจัจบุนั :  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายวิชาการ) 
ประวตัสิว่นตวั :  เกิดเม่ือวันที่  3 ธันวาคม พ.ศ. 2518 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนั :  55/4  ม.9  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 
 

การรบัราชการ 
ว/ด/ป ตำแหนง่ 

14 กุมภาพันธ์ 2554 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
ธันวาคม 2554 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน  

  จ.ขอนแก่น 
1 เมษายน 2560 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  

       จ.ขอนแก่น 
22 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  

     จ.ขอนแก่น 
 

การศึกษา 
ระดบัการศกึษา ชือ่สถานศึกษา ตั้งแต ่- ถงึ วฒุกิารศึกษา 
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อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 

พ.ค. 2537 - 
มี.ค. 2539 

ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ปริญญาตรี วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ค. 2539 - 
มี.ค. 2541 

ปวส. ไฟฟ้าสื่อสาร 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ค. 2546 - 
มี.ค. 2547 

ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 

มิ.ย. 2550 - 
พ.ย. 2552 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

 

คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา 
 

1. นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประธานกรรมการ 

2. นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

3. นายชัชวาล อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ 

4. นายสมจิตร วรศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ 

5. นายภาณุพงศ์ หล้าสวย ครู  ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ 

6. นายอภินันท์ ก้อนมณี ครูชำนาญการ  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

7. นายภานุวัฒน์ นิลศร ี ครูชำนาญการพิเศษ ผู้แทนฝ่ายพัฒนาฯ กรรมการ 

8. นายมัธยม อ่อนจันทร์ ครูชำนาญการ ผู้แทนฝ่ายแผนงานฯ กรรมการ 

9. นายมานะ ศรีสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. นายจุรพล เฟ่ืองไธสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11. นายประสิทธิ์ สุพรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

12. นายสาคร แถวโนนงิ้ว ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

13. นายณรงค์ ปานสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

14. นายบัณฑิต จันทร์พุฒ ครูชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

15. นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว ครูชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

16. นายธีระ ไสโม ้ คร ู ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

17. นายอุดมศักดิ์ มนูศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการและเลขานุการ 

18. นายประจักษ์ เทพศิลา เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

 



หน้า | 9 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการวทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 
 

1. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ ประธานกรรมการ 

2. นายสุขสันต์ วงชมพ ู กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 
3. นายสุวิทย์ วิทยตมาภรณ์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

4. นางสุพินญา เหลืองอุบล   
5. กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

6. นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. นายวันชัย แสนคำวงษ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

8. พระครูสุเมธธรรมสาร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
9. พระมหาจิตติพงษ์  ฉันทโก กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
10. นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 

11. นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 

12. นายณัฎฐินี รัชตเมธี กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 

13. นายประเสริฐ จันฤาไชย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายพินิจ ศุภวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสมโภชน ์ รักสนิท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายวรโชต ิ พัฒน์ดำรงจิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสรา้งการบรหิารสถานศกึษา 
วทิยาลัยเทคนคิขอนแกน่ 
ประจำปกีารศกึษา 2564 
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วิสยัทศัน ์ พนัธกจิ และปรชัญาสถานศกึษา 
 

วสิยัทัศน ์ (Vision)   
 

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากร 

สู่ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

 

พันธกจิ (Mission) 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ  และทวิภาคีโดยความ   
   ร่วมมือกับเครือข่าย ชุมชน  สถานประกอบการได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ   
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ   
   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการ   
   บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ปรชัญา  (Philosophy) 
 

ศึกษาดี    มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม 

 

เอกลกัษณ ์ (Identity) 
 

บริการเด่น 

 

อตัลักษณ ์ (Identities) 
 

ฝีมือดี 
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ประวตัสิถานศกึษา 
 

 พ.ศ.2519กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ ขึ้นที่  
จังหวัดขอนแก่นให้การรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เข้าเรียนในวิชาช่างไม้กำหนดหลักสูตร 2 ปี  ซึ่งเริ่มเปิด
ทำการสอนครั้งแรกวันที่  18 เมษายน พ.ศ.2480  โดยใช้สถานที่ทำการประมงจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน 
เป็นสถานที่ทำการสอน และมีนักเรียนรุ่นแรก 52 คน ครูผู้สอน 3 คน ผู้บริหารคนแรกคือครูใหญ่ “ขุนธรรม
สัตย์ศึกษากร” (2480 – 2480) 
 

 พ.ศ.2481 กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายมาตั้งใหม่ที่ “เหล่างา” ข้างวัดป่าเหล่างา (วัด
ป่าวิเวกธรรม) ตามเส้นทางขอนแก่น-ยางตลาด เนื้อที่ 16 ไร่ (คือที่อยู่ปัจจุบัน)  พ.ศ.2482 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
“โรงเรียนอาชีพช่างไม้” พอถึง พ.ศ.2492 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนช่างไม้ขอนแก่น”  พ.ศ.2503  
กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะของโรงเรียนช่างไม้ขอนแก่นเป็น “โรงเรียนการช่างขอนแก่น”   
 

 พ.ศ.2506  กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงโรงเรียนการช่างขอนแก่นให้เข้าอยู่ในโครงการ SEATO 
(Skilled Labor Project)  โดยได้รับเงินจากโครงการมาทำการปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงานใหม่ เพ่ือเตรียม
ติดตั้งเครื่องจักร  พ.ศ.2519  กรมอาชีวศึกษาประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างขอนแก่น และโรงเรียนการช่าง
สตรีขอนแก่นรวมเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น”  โดยให้โรงเรียนการช่างขอนแก่นเป็น “วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1”  และโรงเรียนการช่างสตรีเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 2”
พ.ศ.2522  กรมอาชีวศึกษาประกาศเปลี่ยนฐานะจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1 เป็น 
“วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น” 
 

 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตั้งอยู่เลขท่ี 67  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  
 จังหวัดขอนแก่น  มีเนื้อที่ 19 ไร่ 91 ตารางวา  
  
โทรศัพท์ 0-4322-1290  

โทรสาร 0-4322-2064   
 Web Site วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  WWW.KKTECH.AC.TH 
  

อาณาเขต 
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 ทิศเหนือ จรดโรงพยาบาลขอนแก่น 
 ทิศใต้  จรดวัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าเหล่างา) 
 ทิศตะวันออก จรดหมู่บ้าน / โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น 
 ศตะวันตก จรดหมู่บ้าน / สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 
 

การจดัการของสถานศกึษา 
 

พ.ศ.2480  รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เข้าเรียนในวิชาช่างไม้กำหนดหลักสูตร 2 ปี   
พ.ศ.2481   กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็น 3 ปี  
พ.ศ.2482 ใช้หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนเช่นเดิม 
พ.ศ.2486 ได้เปิดทำการสอนวิชา ระดับชั้น ม.1 (พิเศษ) ให้แก่นักเรียน ซึ่งเมื่อจบแล้วสามารถบรรจุ 
  เป็นครูประชาบาลได้ 
พ.ศ.2495 เริ่มรับผู้จบชั้น ม.3 เข้าเรียนในหลักสูตรชั้น อาชีวศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2499 เลิกรับนักศึกษาชั้น ป.4 เข้าเรียน โดยรับเฉพาะผู้จบ ม.3 เท่านั้นเข้าเรียนอาชีวศึกษาตอน 
  ปลายและเปิดสอนหลักสูตรระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงหลักสูตร 3 ปี  โดยรับผู้จบชั้น 
  อาชีวศึกษาตอนปลาย ในช่วงนี้ก็รับสมัครผู้จบ ม.6 เข้าเรียนในระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูง 
พ.ศ.2504 ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น  โดยรับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จชั้นประโยคอาชีวศึกษา 
  ตอนปลาย หรือผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อหลักสูตร 3 ปี สำเร็จแล้วได้ วุฒิ 
  ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง 
พ.ศ.2507   เปิดสอนอีกหลายหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ ช่างยนต์, ช่างกล 
  โรงงาน, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น และช่างไฟฟ้า 
พ.ศ.2513 เปิดสอนแผนกช่างวิทยุ-โทรคมนาคมเพ่ิมขึ้นอีก 1 แผนกวิชาช่าง 
พ.ศ.2520 ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น  โดยรับนักเรียนที่สำเร็จประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง  เข้า 
  ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2524 เพ่ิมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  โดยเปิดสอนแผนกวิชาเทคนิค 
  วิศวกรรมสำรวจเพิ่มขึ้น 1 สาขา โดยรับจากนักเรียนที่จบจาก ม.ศ.5 เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี  
พ.ศ.2536 เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มอีก คือ สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
พ.ศ.2538 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี คือ ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างก่อสร้าง, ช่างไฟฟ้า  
  ช่างเชื่อมโลหะ 
พ.ศ.2539 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคีเพ่ิมอีก คือ วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.2546 -  เปิดทำการสอนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
  -  เปิดทำการสอน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  
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  -  เปิดทำการสอนระดับ ปวส. (ม.6)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทท.)   
พ.ศ.2547 -  เปิดทำการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 
พ.ศ.2556 - เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีการก่อสร้าง) 
พ.ศ.2557 - เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีแม่พิมพ์) 
  - เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

- เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 

รายนามผู้บรหิารสถานศกึษา 
 
พ.ศ. 2480   ขันธรรมสัตย์ศึกษากร   ครูใหญ่ 

 พ.ศ. 2480 – 2485  นายแป้น มัธยมจันทร์  ครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2485 – 2487  นายบุญนาค เจริญศรี   ครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2487 - 2492  นายปรีชา เสนาสุ   ครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2492 – 2506  นายบุษบก บัณฑิตวงษ์  ครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2506 – 2509  นายพิทักษ์ ไชยทะเศรษฐ์  อาจารย์ใหญ่ 
 พ.ศ. 2509 – 2516  นายเสงี่ยม หอมไกรลาศ  อาจารย์ใหญ่ 
 พ.ศ. 2516 – 2518  นายสุจินต์ เหมหงส์   อาจารย์ใหญ่ 
 พ.ศ. 2518 – 2519  นายกมล สุวรรณรงค์  อาจารย์ใหญ่ 
 พ.ศ. 2519 – 2523  นายบุญชู มูลพินิจ   ผู้อำนวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2523 – 2527  นายวิทยา ทองขาว   ผู้อำนวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2527 – 2532  นายพินิจ ศุภวัฒน์   ผู้อำนวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2532 – 2536  นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจ  ผู้อำนวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2536 – 2538  นายประกอบ จันทร์เพ็ญ  ผู้อำนวยการ ระดับ9 
 พ.ศ. 2538 – 2539  นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้  ผู้อำนวยการ ระดับ9 
 พ.ศ. 2539 – 2541  นายถาวร ชุปวา   ผู้อำนวยการ ระดับ9 
 พ.ศ. 2541 – 2542  นายประเสริฐ จันฤาไชย  ผู้อำนวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2542 – 2544  นายสุเมธ ดาโรจน์   ผู้อำนวยการ ระดับ9 
 พ.ศ. 2544 – 2552  นายประเสริฐ จันฤาไชย  ผู้อำนวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2553 – 2555  นายพงษ์ศักดิ์ เวียงเพ่ิม  ผู้อำนวยการ ระดับ8 

พ.ศ. 2556 – 2558  นายประสิทธิ์ สิทธิวิบูลย์ชัย  ผู้อำนวยการ ระดับ9 
พ.ศ. 2558 – 2560  นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล  ผู้อำนวยการ ระดับ9 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน                นายสิทธิศักดิ์     ชำปฏ ิ                       ผู้อำนวยการ ระดับ9  
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ตราสญัลกัษณ ์วทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 

 

ความหมายของตราสญัลกัษณ์ 
เสมาธรรมจักร  หมายถึง  ความดีงาม 
บลัลงักส์งิห์  หมายถึง  ความมั่นคง 
ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใตเ้สมาธรรมจักร  หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา 
ตวัเลข 1 (ในรัศมีเปลว)     หมายถึง      ความล้ำเลิศแห่งปัญญา 
ดอกบวัทีบ่านพ้นนำ้ (ด้านข้างท้ังสอง) หมายถึง   การเกิดปัญญา 
กนกเปลว (ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง   ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา 
อกัษร ท.ุส.น.ิม. (ด้านล่าง ซึ่งมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า คือ อริยสัจ 4) 
หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ 
 ท.ุ ทกุข์  คือ ความจริงที่ว่าด้วยความทุกข์ 
 ส. สมทุัย  คือ ความจริงที่ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์ 
 น.ิ นโิรธ คือ ความจริงที่ว่าด้วยความดับทุกข์ 
 ม. มรรค คือ ความจริงที่ว่าด้วยทางแห่งความดับทุกข์ 
เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษรภาษาไทย อยู่ด้านบนเขียนว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” และมี
อักษรภาษาภาษาไทย อยู่ด้านล่างเขียนว่า “วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น” 
ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย เทคนิคขอนแก่น คือ ความล้ำเลิศทางปัญญา ต้องอยู่บน 
รากฐานมั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความ 
สว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
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สปีระจำ วทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 
 

สีที่เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น คือ ขาว – น้ำเงิน 
 

       สีขาว     หมายถึง   ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามพร้อม 
           ปราศจากสิ่งมัวหมองทั้งหลายทั้งปวง 
 

       สีน้ำเงิน  หมายถึง  ขยันหมั่นเพียร อดทน อดกลั้น สุขุมรอบคอบ  
           หนักแน่น 
 

 
 
 
 
 

ต้นไมป้ระจำสถานศกึษา 
 

     
 

 คือ “ต้นอินทนิลน้ำ” เป็นไม้ยืนต้นที่มีความแข็งแรงอดทน ยืนต้นใหญ่  ทนต่อสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งเปรียบกับชาวเทคนิคขอนแก่นที่มีความอดทน สุขุมรอบคอบหนักแน่น  มานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่อความ
ยากลำบาก สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยพลังของตนเอง 
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เพลงมารช์ วทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 

  เทคนิคขอนแก่น แดนลือลั่น  สถาบัน ผลิตช่าง ต่างสาขา 
   เก่งแกร่งกล้า สามัคคี มีวิชา  สร้างศรัทธา เสริมศักดิ์ศรี มีมานาน 
   หมั่นขยัน ขันแข็ง เรี่ยวแรงเลิศ  สุดประเสริฐ รวมรัก สมัครสมาน 
   ถิ่นศึกษา เกรียงไกร วิไลปาน  เด่นตระการ ด้านกีฬา มานานปี 
   ชาวเทคนิค หญิงชาย หลายน้องพ่ี  ร่วมชีวิต พลีพลัง ร่วมสร้างสรรค์ 
   ศึกษาดี มีวินัย ใผ่คุณธรรม  ชื่อเสียงนั้น สถาพร ขจรไกล 

 



 

 

 

 
 

 

 

ข้อมูลอาคารสถานที่  
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    ขอ้มลูดา้นอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
 ชื่อภาษาอังกฤษ KHON KAEN TECHNICAL COLLEGE 
 สถานที่ตั้ง  67  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น   
     จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000 
 โทรศัพท ์  0-4322-1290 
 โทรสาร  0-4322-2064 
 เว็บไซต์  www.kktech.ac.th 
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  khonkaen01 
 เนื้อท่ีของสถานศึกษา  16  ไร่เศษ 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

รายการ จำนวน 
อาคารเรียน 8 หลัง 
อาคารปฏิบัติการ 9 หลัง 
อาคารวิทย์บริการ / อาคารห้องสมุด 3 หลัง 
อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง 
อาคารอ่ืน ๆ 10 หลัง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา 

192 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัด 
การเรียนการสอน 

192 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 18 

 

    แผนผงัวทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 
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รายการสญัลกัษณ ์
 

1 อาคาร 1 11 ห้องผู้อำนวยการ 
 ชั้น 1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 12 อาคาร 12 
 ชั้น 2 – 4 ห้องเรียนทฤษฎี  ชั้น ฝ่ายวิชาการ 

2 อาคาร 2 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน  ชั้น ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3 อาคาร 3  ชั้น แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ 
 ชั้น 1 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน  ชั้น แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลโรงงาน 
 ชั้น 2 - 3 แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 13 อาคาร 13 
 ชั้น 4 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง  ชั้น 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
         (Self-Access Language Lerning Center  ชั้น 2 แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต 
         Khon Kaen echnical College)  แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
4 อาคาร 4  ชั้น 3 แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 
 ชั้น 1 ห้องประชุมอินทนิล  ชั้น 4 ห้องประชุมศรีจันทร์ 
 ชั้น 2 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 14 ลานกิจกรรมหลังคาโดม 
 ชั้น 3 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15 ลานกิจกรรมหลังคาโดม 
 ชั้น 4 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 โรงอาหาร 
5 อาคารชำรุด รอการรื้อถอน 17 ป้ายวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
6 แผนกวิชาช่างเชื่อม แผนกวิชาเทคนิคโลหะ 18 ป้อมยาม 
7 อาคาร 7 19 โรงจอดรถ 
8 อาคาร 8 20 พระวิษณุกรรม 
 ชั้น 1 – 2 แผนกวิชาช่างยนต์ 21 ศาลพระภูมิ 
 ชั้น 3 – 4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 22 พระพุทธรูป 
 ชั้น 5 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 23 เสาธง 
 ชั้น 3 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 24 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
9 อาคาร 9 25 บ้านพักผู้อำนวยการ 
 ชั้น 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 26 บ้านพักรองผู้อำนวยการ 
 ชั้น 2 แผนกวิชาช่างโยธา 27 บ้านพักข้าราชการครู 
 ชั้น 3 แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 28 บ้านพักพนักงานขับรถ 
 ชั้น 4 แผนกวิชาช่างสำรวจ 29 งานอาคารสถานที่ 

10 โรงฝึกงาน 30 ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา 
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    พระวษิณกุรรม 
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    ศาลพระภมูพิระพทุธรปูประจำสถานศกึษา 
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    อาคาร 1 

 

ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวนหอ้ง 

1 ห้องสำนักงาน 9 
2 ห้องเรียนทฤษฎี  
3 ห้องเรียนปฏิบัติการ  

รวมทัง้สิน้  
 

ชัน้ 1 ฝา่ยบรหิารทรัพยากร 
        1) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 2) งานการเงิน 
 3) งานบัญชี 
 4) งานประชาสัมพันธ์ 
 5) งานเอกสารการพิมพ์ 
 6) งานสารบรรณ 
 7) งานบุคลากร 
 8) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 9) งานทะเบียน 
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ชัน้ 2 – 4 หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตัิการแผนกวชิาสามญั สัมพนัธ ์พืน้ฐาน 

    อาคาร 2 

 
 

ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวนหอ้ง 

1 ห้องสำนักงาน  
2 ห้องเรียนทฤษฎี  
3 ห้องเรียนปฏิบัติการ  

รวมทัง้สิน้  
 

ชัน้ 1 หอ้ง เรยีนทฤษฎ ีลานกจิกรรม 
        1) ห้องเรียนทฤษฏี แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
        2) ลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 
        3) ห้องแยกผู้ป่วย (ISOLATION ROOM) 

ชัน้ 2 – 4 หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตัิการแผนกวชิาสามญั สัมพนัธ ์ 
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อาคาร 3  

 

ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวนหอ้ง 

1 ห้องสำนักงาน 6 

2 ห้องเรียนทฤษฎี  
3 ห้องเรียนปฏิบัติการ  

รวมทัง้สิน้  
 
 

ชัน้ 1 – 3 หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตัิการแผนกวชิาสามญั สัมพนัธ ์พืน้ฐาน 

ชัน้ 4 หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 
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 อาคาร 4  

 

ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวนหอ้ง 

1 ห้องสำนักงาน  
2 ห้องเรียนทฤษฎี  
3 ห้องเรียนปฏิบัติการ  

รวมทัง้สิน้  
 
 

ชัน้ 2 – 4 หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตัิการแผนกวชิาสามญั สัมพนัธ ์พืน้ฐานหอ้งสมดุเฉลิมพระเกยีรติ 
ชัน้ 3 แผนกวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และ หอ้ง smart classroom 
ชัน้ 4 แผนกวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 
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    อาคาร 6  

 

 

ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวนหอ้ง 

1 ห้องสำนักงาน  
2 ห้องเรียนทฤษฎี  
3 ห้องเรียนปฏิบัติการ  

รวมทัง้สิน้  
 

ชัน้ 1 หอ้งพักคร ู
ชัน้ 2 – 4 หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตัิการแผนกวชิาสามญั สัมพนัธ ์พืน้ฐานแผนกวชิาเทคนิคโลหะ 
ชัน้ 3 แผนกวชิาชา่งไฟฟา้กำลงั   
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        หอ้งเรยีนทฤษฎ ี
        ลานกจิกรรมแผนกไฟฟ้ากำลงั 
 
 
 
 
 

    อาคาร 8  
 

 

ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ดังนี้ 

 

ที ่ รายการ จำนวนหอ้ง 

1 ห้องสำนักงาน  
2 ห้องเรียนทฤษฎี  
3 ห้องเรียนปฏิบัติการ  

รวมทัง้สิน้  
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ชัน้ 2 – 4 หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตัิการแผนกวชิาสามญั สัมพนัธ ์พืน้ฐานแผนกวชิาชา่งไฟฟา้กำลงั 
ชัน้ 5  แผนกวชิาอเิล็กทรอนกิส์ 
ชัน้ 6  แผนกวชิาโทคโนโลยโีทรคมนาคม 
 

อาคาร 9 

 
 

 

ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวนหอ้ง 

1 ห้องสำนักงาน  

2 ห้องเรียนทฤษฎี  

3 ห้องเรียนปฏิบัติการ  

รวมทัง้สิน้  

 

ชัน้ 1 ฝา่ยบรหิารทรัพยากรแผนกวชิาชา่งกอ่สรา้ง 
ชัน้ 2 – 4 หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตัิการแผนกวชิาสามญั สัมพนัธ ์พืน้ฐานแผนกวชิาโยธา 
ชัน้ 3 แผนกวชิาเทคนคิสถาปตัยกรรม 
ชัน้ 4 แผนกวชิาชา่งสำรวจ 
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    โรงอาหาร  
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อาคาร 12 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวนหอ้ง 

1 ห้องสำนักงาน  
2 ห้องเรียนทฤษฎี  
3 ห้องเรียนปฏิบัติการ  

รวมทัง้สิน้  
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ชัน้ 1 ฝา่ยบรหิารทรัพยากร 
        1) งานพัสดุ 
 2) งานการค้างานการเงิน 
 3) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นงานบัญชี 
 4) ร้านค้าสหการณ์ 
 5) สำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 6) คูหาลูกเสือ 
 7) งานอาคารสถานที่ 
ชัน้ 1 ฝา่ยวชิาการ 
        1) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 3) งานวัดผลและประเมินผล 
 4) งานทวิภาคี 
 5) งานทวิศึกษา 
ชัน้ 2 ฝา่ยแผนงานและความรว่มมอื 
        1) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2) งานวางแผนและงบประมาณ 
 3) งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 4) งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 5) งานความร่วมมือ 
 6) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 7) ห้องบริการสืบค้นข้อมูล 
ชัน้ 3 แผนกวชิาเมคคาทรอนกิส์ 
ชัน้ 4 แผนกวชิาชา่งเขยีนแบบเครือ่งกล 
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 อาคาร 13  

 

 

 

 

 

 

ชัน้ 1 แผนกวชิาชา่งกลโรงงาน 
ชัน้ 2 แผนกวชิาชา่งเทคนคิอตุสาหกรรม 
ชัน้ 3 แผนกวชิาชา่งเทคนคิพืน้ฐาน 
ชัน้ 4 หอ้งประชมุศรจีนัทร์ 
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ข้อมูลบุคลากร 
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จำนวนบคุลากรทางการศกึษา 

วทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 
 

จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนคิขอนแก่น 
1 ผูบ้รหิาร 5 คน 
     -  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 คน 
     -  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 4 คน 
2 ข้าราชการคร ู 122 คน 
     -  ครูชำนาญการพิเศษ 44 คน 
     -  ครูชำนาญการ 46 คน 
     -  คร ู 32 คน 
     -  ครูผู้ชว่ย 0 คน 
     -  ครูมาช่วยราชการ 1 คน 
     -  ครูไปช่วยราชการ - คน 
3 ข้าราชการพลเรอืน 2 คน 
4 ครผููท้รงคณุคา่ 2 คน 
5 ลูกจา้งประจำ 2 คน 
6 พนกังานราชการสายการสอน 16 คน 
7 พนกังานราชการสายสนบัสนนุ 5 คน 
8 ครอูตัราจา้ง 58 คน 
9 ลูกจา้งชัว่คราว 59 คน 
     -  เจ้าหน้าที่ประจำงาน+บรรณรักษ์ 38 คน 
     -  ช่างเทคนิค 1 คน 
     -  พนักงานขับรถ 3 คน 
     -  นักการภารโรง 8 คน 
     -  แม่บ้าน 4 คน 
     -  ยามรักษาการณ์ 5 คน 
  รวม 271 คน 
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แผนกวชิาสามญั สมัพนัธ ์พืน้ฐาน 
 

 
หมายเหตุ : ลำดับรายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา  

 
แถวบน 

นางสาวสุพรรษา  อเนกบุณย์  นางสาวไฉทยา  นามเชียงใต้  
นางรัตนาภา  มหรรณพกร  นางสุภิญญา  วรศักดิ์  
นางอรวรรณ  เจือจารย์ นางสาวชวนิดา  ประแดงปุย  
นางสาวคำประเคียน  โพธิ์เพชรเล็บ  นางรุ่งเรือง  อินทนพ  
นางวราชิณี  สิทธิวุฒิ  นางสาววิมลศิลป์  หลงโสกเชอืก   
นางสลิลทิพย ์ ชำปฏิ  นายอัศชาติ  อาศิรกานต์  

  นางณัทกาญจน ์ ภูมิธนสวัสดิ์       นางสาวนิรัชรินทร์  สีหาน ู  
แถวลา่ง 

นางทองสุข  ลีลาด  นางอนุธิดา  อาศิรกานต์  
นายไพโรจน์  นาชัยสิทธิ์ นางสาวกัญญาณี  แนวสุภาพ  
นางกรุณา  ศรีสถาน  นายเรืองศักดิ์  เรืองไชย  
นางนภัสสร  หินเธาว ์ นางสาววรญา  ภาวะศิลป์  
นายศิลปชัย  บุญรักษา นางสาวนิภาพร  แกลา  
นางจันทพร  วรยิ่งยง  นายอุกฤษ  เหมมี  
นางวราพร  สิมมา  นางสาวสุพิชชา  ศรีบุญจันทร์  
นายแทนไท  เกาะลุน นางสาวสุภรา  มนูศิลป์  
นายชโลธร  พิมพ์จักร์ นางสาวเจติยา  ค่อมสิงห์  
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แผนกวชิาชา่งยนต์

 
 
แถวบน 
แถวลา่ง 
 

นายเอกสิทธิ์  ด้วงนิล (ต้อย) นายวิทยา  กองจันทร์ 
นายปรัชญานันท์  เย็นอ่วม นายภานุวัฒน์  นิลศร ี
นายสุรเชษฐ์  ชูศร ี  นายแสงชัย  คงสมบัติ 
นายธนานุวัช  ถาวิเศษ  นายณัฐพงษ ์ เพียยุระ (คิม) 
นายสุรเชษฐ์  ประทุมโคตร (เบิร์ด) นายไพวัล  เขียวแป้ 
นายหิรัญ  สาราษฎร์  นายพิชัย  คำประเทือง       (รอแฟ้ม ก.พ. 7) 
นายภูริพงศ ์ อักษรพิมพ์ (มีน) นายอุทัย  แหลมฉลาด 
นายพันฤทธิ์  แถลงศรี  นายกฤษฎา  อบมา 
นายสุริยา  เหล่ามาลา (ตุ้ย) นายนรินทร์  สารภักดี (อ้อม) 
นายสุวัฒน์  จันทร์งาม  นายคณิน  ทองดี (แบงค์) 
นายวัชพล  จำปานา  นายคเชนทร์  มิ่งโอโล 
นายพงศกร  ภูมิพันธ์  นางสาวมุขพิมาน  กลางฮวด (ปาล์ม) 
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แผนกวชิาชา่งกลโรงงานและเทคนคิการผลติ 

 

แถวบน 
แถวลา่ง 

 
นายวีระมิตร  ไชยชาติ  นายประหยัด  โยทะการี 
นายพงษ์พิชญ์  จันทร์โชติ  นายเจริญ  บุญใบ 
นายปริทัศน์  จันฤาไชย (กอล์ฟ) นายประสิทธิ์  สุพรรณ์ (เดี่ยว) 
นายธีระชัย  เลิศนาวีพร (หรั่ง) นายวีรพัฒน์  นามปัญญา (หยุ่ย) 
นางสาวพัชรา  วิคารมย์ (บี๋) ว่าที่ร้อยโท เอกชัย  เสนาดี (เอก) 
นายวชิรพันธุ์  ช้างศรี (นิก) นายสัญญา  พะมณี (แก้ว) 
นายเดชาธร  ชุมมณเทียร (ตั้ม) นายภูวดล  กลับกลาง (แซม) 
นายศิโรวัสย์  ศรีหนองบัว (ป๋อง) นายภูมินทร์  ไชยวรรณ (โชค) 
นายเวคิน  กิติราช  นางสาวสาวิตรี  แก้วแสนเมือง   (แพท) 
นายวีรยุทธ  พลตรี  นายธวัช  สะตะ (มอส) 
นายกริช  แก้วกระจ่าง  นายบุญเกิด พุทธระสุ 
นายอานุภาพ รบไพรินทร์ 
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แผนกวชิาชา่งเชือ่มและเทคนคิโลหะ 

 

 
แถวบน 

นายฐิติรัตน์  ลีซีทวน (ตี๋) 
นายสุรจอม  ลิ้มสุวรรณ 
นายคทาวุธ  อรรคษร 
นายวีระยุทธ  อินทรพงษ์มีชัย (ปอ) 
นางสาวนิลยา  อัคษร (แวว) 
นายกำธร  สรรพ์สมบัติ (อ๋ัน) 
 
แถวลา่ง 

นายณรงค ์ ปานสวัสดิ์ 
นายสุเทพ  ผกานิรินทร์ 
นายณรงค ์ นามพรมมา 
นางสาวกาญจนา  หนูแม้น (เล็ก) 
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แผนกวชิาชา่งเขยีนแบบเครือ่งกล 

แถวบน 
แถวลา่ง 
 

นายบรรลือศักดิ์  ถีราวุฒิ 
นางวรรณา  พุทธาศรี 
นายศุภมิตร  กิจเธาว์ 
นางนรินทร์สิรี  ศรีนามชัย (นก) 
นายรณชัย  พรมมา (ต้น) 
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แผนกวชิาชา่งเทคนคิอตุสาหกรรม 

แถวบน 
แถวลา่ง 
นายกิตติโรจน์  โชติชื่น (แจ็ค) 
นายธีระศักดิ ์ คงเอม (ต่าย) 
นางสาวสุปาณ ี วงค์พระจันทร์ (อ๊ีฟ) 
นายจรูญ  กองบุญธรรม 
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แผนกวชิาเทคนคิพืน้ฐาน 

 

แถวบน 
แถวลา่ง 
นายรังสรรค์  เสนาสิงห์ (เล็ก) 
นายเจษฎากร  เกียนมะเริง 
นางจิตรา  ลืออุโฆษกุล 
นายทรงกลด  ลุนคุณ 
นายศุภชัย  แสงบัวท้าว 
นายประเสริฐ  วิสาคาม 
นายธีระนันต์  แก้วบุญเรือง 
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แผนกวชิาเทคโนโลยพีืน้ฐาน 

 

นายธีระ  ไสโม้  
นางทัศนีย์   ศิริสม  

นางนภาภรณ์   สาผิว (อ่ึง)  
นายรังษี  เวียงวิเศษ  

นางกิ่งผกา   กองผล (ยุ้ย)  
นายชัชชัย   จันทะสีลา (โจ้ ) 
นายธนาวุฒิ   พรมโสภา (วา)  
นายปรมินทร์   สีจันทร์ฮด (ต้า)  
นายอภิสิทธิ์   กล่ำสกุล (หมู)  
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แผนกวชิาไฟฟา้กำลงั 

 

นายประชา  สุทธิโชต ิ    นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู (บอย) 
นายธเนศร์  บุญตาแสง                                   นายอรรถพงษ ์ ภูบุญอบ (อุ้ย) 
นายพีระพงษ ์ สาสิมมา                                   นายจติติศักดิ์  กัสนุกา 
นายภาณุพงศ ์ หล้าสวย (อ้วน)                          นายอิทธิกร  เค้าสิม                     
นายเสน่ห์  บริบูรณ ์                                      นายเกยีรติศักดิ ์ วิจิตรรัตน์ (ก๊ัก) 
นายอุทิศ  วงษ์พัฒน์                                      นางสาวยุวดี  มีโคคง (หนิง) 
นายพุฒิพงศ ์ ไชยราช                                    นายณฐัวุฒิ  จันมณ ี
นายทักษิณ  โสภาปิยะ                                   นายธีรวัฒน์  ปัญญา 
นายทัดเทพ  ชีวะโอสถ                                   นายวงศกร  จอมทอง 
นายคงกฤช  ศิรินาค 
นางสาวธัญพร  ถานะ (บิว) 
นายธีรพงษ์  พลแสนจันทร์ 
นายเอกชัย  สิมสา 
นายชิษณุชา  ดวงอภินันท์ (ฮอลล์) 
นายยุทธศาสตร์  น้อยศรี 
นายยุทธพงษ ์ โยธาภักดี 
นายเพชร  สำราญจิตต์ 
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แผนกวชิาอเิลก็ทรอนกิส์  

 

นายพิเชษฐ์  จันทรังศรี 
นางภรศุภา  ลิมป์เศวต 
นายสาคร  แถวโนนงิ้ว 
นายประณต  ปิยมาพรชัย 
นายสมชาย  คุณสมบัติ 
นายธาตรี  สุภาระโยธิน 
นายพิชญ์พล  จิตพิมลมาศ 
นายสุวิจักขณ์  ประจันตะเสน 
นายกล้าณรงค ์ คำบึงกลาง 
นายเอกรินทร์  มาวงษา 
นายสิทธิพร  ไกรยวงศ์ 
นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา (เอ) 
นายอัมพล  เจริญนนท์ 
นายดนุพล  ชุมชนสัมพันธ์ (โด่ง) 
นายรณชัย  มรกตศรีวรรณ (อาร์ท) 
นายวิทธวัช  สามารถ (เก่ง) 
นางสาวคัทลียา  กันทัง (ฝน) 
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แผนกวชิาเทคโนโลยโีทรคมนาคม 

นายบัณฑิต  จันทร์พุฒ 
นายอภินันท ์ ก้อนมณี (โจ้) 
นายอภิวัฒน์  คงลำพันธ์ 
นายกฤษดาพงษ ์ กล้าหาญ 
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แผนกวชิาเมคคาทรอนกิสแ์ละหุน่ยนต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเพ็ญนภา  สีแก้วสิ่ว (เหมียว) 
นายพีรวัส รัตนโชต ิ
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แผนกวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นายสุนทร  นิศากร 
นายสุริยันต์  เงาะเศษ 
นายจำรูญ  กาพย์ไกรแก้ว 
นายมัธยม  อ่อนจันทร์ 
นางบังอร  พลมิตร 
นางสาวศรารัตน์  วรรณแจ่ม  (กวางตุ้ง) 
นายประวิทย์  ลิ้มตระกูล (โจ้) 
นางสาวเนตรสกาว  พิกุลทอง    (เดียร์) 
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แผนกวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์
 

 

แถวบน 
แถวลา่ง 
 
นายวชิรปัญญา  ปัญญาว่อง 
นายนเรศวร์  ศุภลักษณศึกษากร 
นายมนัส  จันนามอม (แมน) 
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แผนกวชิาชา่งกอ่สรา้ง 

นายรณฤทธิ์  ฤทธิมนตรี (จ้าว) 
นายสมเก่ง  มาคำ 
นายนิรันดร์  คำเรืองศรี (เหน่ง) 
นายไพบูลย์  เขียวรัมย ์(อ้วน) 
นางสาวศิรินภา  ลุนชัยญา (ไก่) 
นายชัทชาคร  ผิวแดง (มีน) 
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แผนกวชิาชา่งโยธา 

 

นายอนุวัติ  พาระพัฒน์ 
นายมานะ  ศรีสูงเนิน 
นายธนเศรษฐ์  ชมก้อน (เป้) 
นายจิรวัฒน์  ภูลายยาว (หนุ่ย) 
นายฉัตรชัย  พานิช 
นายพรศักดิ ์ นะคะจัด 
นายสมมาตร  คำภักดี 
นางรัชฎาภรณ์  เจริญโสภารตัน์ 
นางสาวสุพิตรา  ชัยเดช 
นางสาวสุจิตรา  พุสิมมา 
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แผนกวชิาชา่งสำรวจ 

 
นายมานัส  ยอดทอง (นัส) 
นายวิศรุต  เฟ่ืองไธสงค์ (ต้า) 
นายจตุพล  หงษ์แก้ว 
นายภานุมาศ ไชยสิงห์ 
นางสาวพนิดา ศิริกรรณ์ 
นาสาวศิรินภา ลุนชัยญา (ไก่) 
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แผนกวชิาสถาปตัยกรรม 

นายบัญญัติ  พงษ์พิริยะเดชะ (อ้วน) 
นายนิติพัฒน์  ภูผาใจ 
นายปณิธาน  บุตรแก้ว 
นายสรนันท์  ศิริจำปา 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



หน้า | 18 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลหลักสูตร 

การจัดการศึกษา 
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การจดัการศกึษา 

   วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มีการเปิดการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และในระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) ดังนี้ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    - สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
    - สาขาวิชากลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 
    - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 
    - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
    - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
    - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 
    - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม 
    - สาขาวิชาสำรวจ สาขางานสำรวจ 
    - สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 
    - สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขางานโทรคมนาคม 
    - สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
    - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
    - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 
     สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 
     สาขางานการผลิตเครื่องจักรกล (มิตรผล) (ทวิภาคี) 
    - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
    - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
     สาขางานบำรุงรักษาระบบจำหน่วยและอุปกรณ์  
     ไฟฟ้า (มิตรผล) (ทวิภาคี) 
    - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
    - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
    - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 
    - สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 
    - สาขาวิชาสำรวจ สาขางานสำรวจ 
    - สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 
    - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา (ปกติ/ทวิภาคี) 
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    - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 
    - สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
    
ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
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จำนวนนกัเรยีน นกัศกึษา 

ประจำปกีารศกึษา 2564 
 

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 

ลำดับ สาขางาน 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ยานยนต์  181   13   194   199   6   205   184     184  

2 เครื่องมือกล  145   15   160   141   15   156   125   5   130  

3 โครงสร้าง  49     49   41   1   42   30     30  

4 ไฟฟ้ากำลัง  138   15   153   109   17   126   102   9   111  

5 อิเล็กทรอนิกส์  89   9   98   80   8   88   77   20   97  

6 ก่อสร้าง  9   2   11   10   2   12   17   1   18  

7 สถาปัตยกรรม  8   6   14   7   6   13   4   6   10  

8 สำรวจ  9   5   14   7   7   14   13   1   14  

9 เขียนแบบเครื่องกล      0   4   5   9   18   10   28  

10 โทรคมนาคม      0   2   8   10   8   11   19  

11 โยธา  29   21   50   45   22   67   35   19   54  

12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      0   4   4   8   1   2   3  

13 เทคโนโลยีสารสนเทศ  27   16   43   16   22   38   24   28   52  

รวม 684 102 786 665 123 778 638 112 750 
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ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 

ลำดับ สาขางาน 
ปวส.1 ปวส.2 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เทคนิคยานยนต์  189   5   194   143   3   146  

2 เครื่องมือกล  121   5   126   77   7   84  

3 แม่พิมพ์โลหะ -  - -  34   2   36  

4 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์  29   3   32  - - - 

5 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  12   1   13   18     18  

6 ไฟฟ้ากำลัง  169   16   185   177   11   188  

7 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  40  16  56   33   18   51  
8 ก่อสร้าง  25   4   29   23   5   28  

9 เทคนิคสถาปัตยกรรม  7   3   10   5   11   16  

10 สำรวจ  26   15   41   17   10   27  

11 ออกแบบและเขียนแบบการผลิต  19   10   29   14   13   27  

12 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม  64   1   65   77   10   87  

13 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม  13   7   20   12   10   22  

14 โยธา  32   12   44   28   13   41  

15 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  8     8   7     7  

16 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย  21   19   40   11   11   22  

17 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  19   19   38   10   7   17  

รวม 794 136 930 686 131 817 
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ระดบัปรญิญาตร ี(ป.ตร)ี 

ลำดับ สาขางาน 
ป ี1 ป ี2 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เทคโนโลยียานยนต์ (ป.ตรี)  24   1   25   25   24   1  

2 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ป.ตรี)  40   3   43   43   40   3  

3 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ป.ตรี)  13   3   16   16   13   3  

4 เทคโนโลยีการผลิต (ป.ตรี)  43   1   44   44   43   1  

รวม 794 136 930 686 131 817 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล 

สถานประกอบการ 

 
 



 

ลำดับ ชือ่สถานประกอบการ เลขที ่
ถนน/
ตำบล 

อำเภอ จงัหวดั ไปรษณยี ์ เบอรโ์ทร สาขาวชิา/งาน 
ปวช.3 ปวส.2 

รวม 
รหัส63 รหัส64 

1 
บริษัทแก่นนครยานยนต์จำกัด สาขา

หน้าเมือง 
94/1-2 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043236390 

ช่างยนต์ 
2   

2 ร้านช่างตี๋ 114 ม.11 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0627351464 ช่างยนต์ 1   

3 
บริษัทแสงตะวันมอเตอร์ไบค์จำกัด 

สาขาเชียงยืน 
613 ถ.ขอนแก่น-ยาง

ตลาด ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน 
จ.

มหาสารคาม 
44160 

043781230 ช่างยนต์ 
5   

4 ร้านช่างโอ๊ตไดนาโม 
103 

ต.บ้านเต่า 
อ.บ้าน
แท่น จ.ชัยภูมิ 

36190 
0637947302 ช่างยนต์ 

1   

5 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นทีมอเตอร์

ขอนแก่น สาขาสำราญ 
279,279/1 ม.1 

ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0989096945 ช่างยนต์ 
3   

6 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบชัยโมโต 211/3 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0943928997 ช่างยนต์ 4   

7 
บริษัทเจริญวัฒนามอเตอร์จำกัด สาขา

ศรีจันทร์ 
449-453 ถ.ศรีจันทร์ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0864617787 ช่างยนต์ 
3   

8 
บริษัทพรพิวัฒน์ยานยนต์ขอนแก่น

จำกัด 
79/2-5 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0895745123 ช่างยนต์ 
7   

9 ร้านอีสานยานยนต์ 
110/22-23 ถ.ศรี

จันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 043222606 

ช่างยนต์ 
2   

10 ร้าน อ. เจริญยนต์ 
416 ถ.มะลิวัลย์ 

ต.บ้านกง 
อ.หนอง

เรือ จ.ขอนแก่น 
40240 

0897145878 ช่างยนต์ 
1   

  

ประจำภาคเรยีนที ่  ฤดรูอ้น  ปกีารศกึษา 2564   ปวช.รหสั 63 ทวศิกึษา -  ปวส.รหสั 64 

ระบบปกต ิ ระหวา่งวนัที ่23 พฤษภาคม 2565 ถงึ วนัที่ 23 กนัยายน 2565  รวม 18 สปัดาห ์

ระบบทวภิาค ี23 พฤษภาคม 2565 ถงึ วนัที่ 3 มนีาคม 2566  รวม 1 ปกีารศกึษา 

สถานประกอบการฝกึประสบการณว์ชิาชพีและฝกึอาชพี ของนกัเรยีน นักศกึษา วิทยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 
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11 
บริษัทไทยมอเตอร์ไบค์ขอนแก่นจำกัด 

สาขามะลิวัลย์ 
294/4 ถ.มะลิวัลย์ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0885637921 ช่างยนต์ 
6   

12 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภิญโญพรสวัสด์ิการ

ช่าง 
256 ม.12 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0817173699 

ช่างยนต์ 
3   

13 
บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัด สาขา

มิตรภาพ 
378 ม.17 ถ.

มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

 ช่างยนต์ 
1   

14 
บริษัทสุฐินการช่างจำกัด 

193 ม.9 ต.หนอง
เรือ 

อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น 

40210 
0925095861 ช่างยนต์ 

2   

15 โรงกลึงพูลสง่าการช่าง 136/39 ถ.แจ้งสนิท ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 0952329595 ช่างยนต์ 3   

16 ร้าน ช มะลิวัลย์ยานยนต์ 107 ม.3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0639177456 ช่างยนต์ 1   

17 
บริษัทแก่นนครยานยนต์จำกัด สาขา

ดรุณสำราญ 
73/1 ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043220596 

ช่างยนต์ 
2   

18 
บริษัทเอสพีไฮบริคจำกัด สาขาหน้า

เมือง 
60-62,64,64/2-5 ถ.

หน้าเมือง 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0646579088 

ช่างยนต์ 
15   

19 
บริษัทไทยมอเตอร์ไบค์ขอนแก่นจำกัด 

สาขาศรีจันทร์ 
800-802 ถ.ศรีจันทร์ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

08856438122 ช่างยนต์ 
3   

20 ร้านทอยอะไหล่ โรงกลึงช่างทอย 23 ม.6 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 09444771118 ช่างยนต์ 2   

21 บริษัทก้าวเจริญยนต์จำกัด 61 ม.4 ต.บ้านเด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0905812334 ช่างยนต์ 2   

22 
บริษัท99มอเตอร์ชอยจักรยานยนตฺ

จำกัด 
257 ม.3 

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 0991923540 

ช่างยนต์ 
1   

23 ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐบิ๊กไบค์ 222/2 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043472888 ช่างยนต์ 2   

24 
บริษัทพีซีวายเทรดดิ้งจำกัด 85/6-7 ถ.มะลิวัลย์ 

ต.หนอง
เรือ 

อ.หนอง
เรือ 

จ.ขอนแก่น 40210 043294671 
ช่างยนต์ 

2   

25 ห้างหุ้นส่วนอิสานยานยนต์ 2017 690/5 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043271010 ช่างยนต์ 2   

26 บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 68/24 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0868634466 เทคนิคยาน  2  
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ยนต ์

27 
อู่บ้านช่างเซอร์วิส 

162/211 ถ.เหล่านา
ดี 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0894210442 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 1  

28 
อู่ช่างเต๋าขอนแก่น 85 ม.15 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0973198989 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 7  

29 
ร้านชาญสวัสด์ิแทรกเตอร์ 18 ม.5 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 0872203130 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 1  

30 ร้านมิตรภาพโช๊คอัพ 
208/1 ถ.มิตรภาพ 

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0823054344 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 3  

31 ร้านเก้าก้าวหน้า 
466 ถ.มิตรภาพ 

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 0990246651 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 2  

32 
อู่สงวนชัยการยาง 

108/4 ม.20 
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

40260 
043261669 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 1  

33 
บริษัทสุวัฒนาขอนแก่นจำกัด 

168/157 ถ.ชาตะ
ผดุง 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043241380 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 2  

34 โรงงานเอสทีขอนแก่น 
124 บ้านสะอาด 

ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0898618611 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 1  

35 บริษัทโตโยต้าแก่นนครจำกัด 359/888 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043333444 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 6  

36 
นัทช้อป 333/55 ม.11 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0988393556 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 1  

37 
บริษัทขอนแก่นชัยบุญทองจำกัด 202 ม.3 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0868509050 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 3  

38 
อู่ประสิทธิ์ออโต้เซอร์วิส 476 ม.5 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0812607930 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 1  
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39 
อู่สมบัติการช่าง 254 ม.7 

ต.หนอง
บัว 

อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 0892766878 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 1  

40 
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขา

อำเภอน้ำพอง 
485 ม.4 

ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
40140 

043441157 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 1  

41 
บริษัทโตโยต้าแก่นนครจำกัด สาขา

บ้านดอน 
888 ม.13 ถ.กสิกร

ทุ่งสร้าง 
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043241888 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 3  

42 
อู่ประจักษ์การช่าง 905 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0949282498 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 5  

43 
อู่คลีนิคอีซูซุ 425/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043333604 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 3  

44 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นออโต้คาร์ 557 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 08174945524 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 3  

45 
อู่เกมส์กล่องซิ่งขอนแก่น 90/501 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0846007295 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 2  

46 
บริษัทมิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์จำกัด 

สาขาประชาสโมสร 
154 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043235666 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 3  

47 
บริษัทโค้วยู่ฮะจำกัด สาขาเชียงยืน 682 ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน 

จ.
มหาสารคาม 

44160 043781988 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 2  

48 โรงกลึงเดชาการช่าง 
254 ถ.โนนม่วง-

หนองปอ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0857543661 
เทคนิคการ

ผลิต 
 4  

49 
บริษัทสยามทูลลิ่งอินดัสเกรียลจำกัด 262/3 ม.2 ถ.ปานวิถี 

ต.บาง
เพรียง 

อ.บางบ่อ 
จ.

สมุทรปราการ 
105560 0986907182 

เทคนิคการ
ผลิต 

 1  

50 
บริษัท ช ทวีจำกัด (มหาชน) 265 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043043888 

เทคนิคการ
ผลิต 

 3  

51 บริษัท พ.บ่าวาล์ว จำกัด 50/7 ม.9 ถ.หนาม ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. 10540 0814990820 เทคนิคการ  1  
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แดง-บางพลี สมุทรปราการ ผลิต 

52 
โรงกลึงขอนแก่นการช่าง(โรงกลึงช่าง

เบ็ญ) 
450/29 ถ.เทพารักษ์ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

099441623 
เทคนิคการ

ผลิต 
 1  

53 วิญโยวัสดุก่อสร้าง 
252 ม.4 

ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
40140 

0819656862 
เทคนิคการ

ผลิต 
 1  

54 บริษัทไดโนวัสดุก่อสร้างจำกัด 
225 ถ.น้ำพอง-

กระนวน ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
40140 

043431777 
เทคนิคการ

ผลิต 
 3  

55 
ช.ช้างโรงกลึง 433 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0832329952 

เทคนิคการ
ผลิต 

 1  

56 บริษัทซีซีออโต้พาร์ท จำกัด 29 ม.8 
ต.ศาลา

แดง 
อ.บางน้ำ

เปี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 029882334 
เทคนิคการ

ผลิต 
 1  

57 บริษัทสมาร์ทโฟโต้ปริ้นจำกัด 28/2 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0816622207 ช่างกลโรงงาน 4   

58 โรงกลึงขอนแก่นเอเซียกลการ 400/14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043238128 ช่างกลโรงงาน 2   

59 โรงกลึงช่างแต๊ก 105 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0951810037 ช่างกลโรงงาน 3   

60 โรงกลึงกุดนางทุย 212 ม.9 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0815445712 ช่างกลโรงงาน 12   

61 โรงกลึงบ้านฝาง 136 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 0992066471 ช่างกลโรงงาน 5   

62 
บริษัทวิคเตอร์น้ำด่ืมคอร์เปอร์เรชั่น

จำกัด 
585 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043262636 

ช่างกลโรงงาน 
2   

63 บริษัทชีเคชูส(ประเทศไทย)จำกัด 499 ม.7 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 04325555/7 ช่างกลโรงงาน 1   

         ช่างไฟฟ้า 1   

64 บริษัทมนูญการช่างจำกัด 167/36-38 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043237194 ช่างกลโรงงาน 3   

65 
ร้าน ส รุ่งทวีศักดิ์การช่าง 89 ม.9 

ต.ท่ากระ
เสริม 

อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 0816019655 
ช่างกลโรงงาน 

1   

66 ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นยนต์ไพศาล 108/49 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 086559805 ช่างกลโรงงาน 3   

67 บริษัทเวลแมนจำกัด 11/73 ซอย แขวงเสนา เขต กรุงเทพฯ 10900 029416702-5 ช่างกลโรงงาน 1   
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พหลโยธิน32 นิคม จตุจักร 

68 
บริษัทออโต้โมชั่นเวิร์ดจำกัด 

213 ม.13 ถ.เลี่ยง
เมือง 

ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043258196 
ช่างกลโรงงาน 

6   

         ช่างเขียนแบบ 1   

69 โรงกลึงฃ่างเฒ่า 42 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0866396451 ช่างกลโรงงาน 1   

70 โรงกลึงณรงค์ยนต์ 2/20 ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0926929982 ช่างกลโรงงาน 3   

71 บริษัทขอนแก่นเพชรศิลาจำกัด 255 ม.10 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 0880544761 ช่างกลโรงงาน 2   

72 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหทรัพย์กลการ 

2000 
156/9 ม.7 

ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40260 

043346723 ช่างกลโรงงาน 
2   

73 โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น 20 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0815444205 ช่างกลโรงงาน 2   

74 โรงกลึงบุญชิตการยนต์ 
82/5 ถ.ประชา

สโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0810576163 ช่างกลโรงงาน 
4   

75 โรงกลึงช่างปอ 32 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0917695601 ช่างกลโรงงาน 2   

76 บริษัทไทยฟู้ดส์กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) 
1010 อาคารชันวัตร

ทาวเวอร์3 ชั้น 2 
แขวง

จตุจักร 
เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

025138989 ช่างกลโรงงาน 
1   

77 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง 310 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 0880609858 ช่างไฟฟ้า 1   

78 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 

2 
444 ถ.มะลิวัลย์ 

ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043470216 ไฟฟ้ากำลัง 
 7  

         ช่างไฟฟ้า 3   

79 ร้านณัชชาการไฟฟ้า 58/115 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0891414488 ช่างไฟฟ้า 9   

80 ร้านธนากรแอร์ขอนแก่น 131/3 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0877498555 ช่างไฟฟ้า 6   

81 
ร้านวันชัยแอร์ดอนโมง 

540 ม.9 ต.หันกง 
อ.หนอง

เรือ จ.ขอนแก่น 
40240 

0619715599 ช่างไฟฟ้า 
2   

82 
ร้านชัยเดชการไฟฟ้า 

391 ม.10 ถ.เลี่ยง
เมือง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

40000 
0819645975 ช่างไฟฟ้า 

1   
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83 ร้านสง่าแอร์เซอร์วิส 389/16 บ.พระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0808965383 ช่างไฟฟ้า 4   

84 บริษัททรงยุทธการโยธาจำกัด 

200 ซ.ประเสริฐมนู
กิจ 29 แยก 7 ถนน

ประเสริฐมนูกิจ 
แขวงจรเข้

บัว 
เขต

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
10230 

0863071782 ไฟฟ้ากำลัง 
 1  

85 
บริษัทซีเมเจอร์เทคโนโลยีจำกัด 

108/135 ถ.เฉลิม
พระเกียรติ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0862193582 
ช่างไฟฟ้า 

2   

86 โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 
81 ถ.มิตรภาพ ต.โนน

สมบูรณ์ 
อ.บ้าน
แฮด จ.ขอนแก่น 

40110 
043267041 ช่างไฟฟ้า 

1   

87 ร้านขอนแก่นแอร์รื่นรมย์ 539/4 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0963252244 ช่างไฟฟ้า 4   

88 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูหลวง 118 ม.6 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 042879060 ช่างไฟฟ้า 1   

89 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระนวน 
607 ม.11 

ต.หนองโก 
อ.

กระนวน จ.ขอนแก่น 
40170 

043251336 ไฟฟ้ากำลัง 
 1  

         ช่างไฟฟ้า 1   

90 

บริษัทสยามคลีนอินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด 

9 ถ.นิมิตรใหม่ 
แขวงสาม

วา
ตะวันออก 

เขตคลอง
สามวา 

กรุงเทพฯ 10510 0807017766 
ช่างไฟฟ้า 

1   

91 
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น 

ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043238001 
ช่างไฟฟ้า 

1   

92 ร้านขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์ 40/83 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0864572304 ช่างไฟฟ้า 4   

93 บริษัทพัฒนากร189 จำกัด 
157/12-14 ถ.

มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043334600 ช่างไฟฟ้า 
3   

94 ร้านพิชิตแอร์ สาขา 2 3/23-24 ม.24 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043326391 ช่างไฟฟ้า 10   

95 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามเหลี่ยมแอร์ 116/7 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0897102072 ช่างไฟฟ้า 16   

         ไฟฟ้ากำลัง 4   

96 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มเซอร์วิส 135/360 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0844095624 ช่างไฟฟ้า 2   
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ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1   

97 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิรืศฉฮณื 2017 

179/82 ม.4 ถ.
ประชาสโมสร 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043241322 
ช่างไฟฟ้า 

3   

98 ร้านยุทธอิเล็กทรอนิกส์ 501 ม.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043006267 ช่างไฟฟ้า 2   

  
 

 
   

 
 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

2   

99 โรงน้ำด่ืมสีเขียว 19 ม.8 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 0831455589 ช่างไฟฟ้า 1   

100 บริษัทเรียลคอนโทรลเทคโนโลยีจำกัด 
21/29 ซ.นวมินทร

133 
แขวง

นวลจันทร์ เขตบุงกุ่ม กรุงเทพฯ 
10230 

029442511 ช่างไฟฟ้า 
2   

101 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเอแอนด์เอ็น 235/60 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043243376 ช่างไฟฟ้า 4   

102 ร้านสมหมายแอร์ 
143/114 ม.19 ถ.

บ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0868574957 ช่างไฟฟ้า 
1   

103 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043009900 ช่างไฟฟ้า 5   

         ไฟฟ้ากำลัง  2  

         สารสนเทศ 3   

         สถาปัตยกรรม 6   

104 บริษัทแพลตตินัมโปรพลาสติกจำกัด 
99/11 ม.6 ต.มะขาม

คู่ 
อ.นิคม
พัฒนา จ.ระยอง 

21180 
0818576006 

เทคนิคการ
ผลิต 

 3  

105 
บริษัทพรพิวัฒน์ยานยนต์ขอนแก่น

จำกัด สาขาน้ำพอง 
229 ม.1 

ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
40140 

043431806 เปลี่ยน 
   

106 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 

ต.เขื่อน
อุบลรัตน์ 

อ.อุบล
รัตน์ 

จ.ขอนแก่น 40250 043446447 
ช่างไฟฟ้า 

2   

         ไฟฟ้ากำลัง  5  
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         เขียนแบบ  1  

107 ร้านวีวันโอเอแอนด์เซอร์วิส 
227/64 ถ.หลังศูนย์

ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

08188768411 ไฟฟ้ากำลัง 
 1  

108 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 345 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0819652333 ไฟฟ้ากำลัง  6  

109 
ร้าน 3 เอสพีเอ็น สาขาเชียงยืน 

23/1 ม.19 ถ.เชียง
ยืน 

ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน 
จ.

มหาสารคาม 
44160 0951682585 

ช่างไฟฟ้า 
1   

110 บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่จำกัด 333 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 043346567 ไฟฟ้ากำลัง  1  

         ช่างกลโรงงาน 3   

111 
บริษัทเทคนิคคอลซีสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง

จำกัด 
207/207 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038042323 

ไฟฟ้ากำลัง 
 3  

112 เทศบาลตำบลเมืองเก่า 33 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0432508102 ไฟฟ้ากำลัง  2  

113 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 95 นครแอร์เซอร์วิส 168/52 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0823054431 ไฟฟ้ากำลัง  2  

114 ฉัตรทอง 99 360/179 ม.7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0626424998 ไฟฟ้ากำลัง  1  

115 
บริษัทพรีเมียร์โปรเทคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง

จำกัด 
3003/15 ม.1 ถ.

สุขุมวิท 
ต.สำโรง
เหนือ อ.เมือง 

จ.
สมุทรปราการ 

10270 
0852180403 ไฟฟ้ากำลัง 

 1  

116 บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสานจำกัด 99 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 022402909 ไฟฟ้ากำลัง  1  

117 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ขอนแก่น 
343 

ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40260 

043264504 ไฟฟ้ากำลัง 
 4  

118 บริษัทอาร์แฮ้งค์เซอร์วิสจำกัด 
54/20 ม.5 

ต.ละหาร 
อ.บางบัว

ทอง จ.นนทบุรี 
11110 

0851445273 ไฟฟ้ากำลัง 
 1  

119 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอภินันท์เอ็นจิเนียริ่ง 
50/20-21 ถ.ศิลป

สนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043238327 ไฟฟ้ากำลัง 
 3  

120 
บริษัทโชกุนไอเดียจำกัด 

215/22 ซอย
ลาดพร้าว 126 

แขวง
พลับพลา 

เขตว้ง
ทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310 027365187 
ไฟฟ้ากำลัง 

 2  

121 บริษัทธีราแอร์แอนด์เซอร์วิส2008 131/52-53 ถ.ชาตะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043237438 ไฟฟ้ากำลัง  4  
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จำกัด ผดุง 

122 ห้างหุ้นส่วนฐิติรัตน์แอร์เซอร์วิส 261 ม.13 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0804117224 ไฟฟ้ากำลัง  2  

123 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรหมวิจิตรแอร์ซัพ

พลาย 
333/75 ม.6 ถ.
ประชาสโมสร 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0943915552 
ช่างไฟฟ้า 

5   

124 บริษัทฟู้ดแพชชั่นจำกัด 99 เซ็นทรัลขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0899204721 สารสนเทศ 1   

125 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 
 ต.บ้าน

ขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
40140 

043436024 สารสนเทศ 
3   

126 บริษัทขอนแก่นเคเบิ้ลทีวีจำกัด 33/12 ถ.ร่วมจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043332967 สารสนเทศ 8   

127 
บริษัทเจเน็ตคอมพิวเตอร์จำกัด 348/1 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0433894445 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3   

128 บริษัทสหธาคอนสตรัคชั่นจำกัด 
224/134 ถ.สายไหม แขวงสาย

ไหม 
เขตสาย

ไหม กรุงเทพฯ 
10220 

0635478915 สารสนเทศ 
1   

129 
บริษัทพรีเมียร์แทงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด

(มหาชน) 
111 

ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
40310 

0933190075 สารสนเทศ 
1   

130 บริษัทเบสท์เทคโอเอจำกัด 159/209 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043244333 ช่างสารสนเทศ 1   

131 เดอะพิซซ่าคอมพะนี สาขากังสดาล 140/142 ถ.กังสดาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0621981212 ช่างสารสนเทศ 2   

132 เทศบาลตำบลโคกงาม  ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 043424375 ช่างเขียนแบบ 1   

133 
บริษัททอสเท็มไทยจำกัด 60/2 

แขวง
คลองหนึ่ง 

เขตคลอง
หลวง 

จ.ปทุมธานี 12120 0863325071 
เขียนแบบ 

 1  

134 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 จังหวัด

ขอนแก่น 
151 ม.21 ถ.มะลิ

วัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043468234 เขียนแบบ 
 2  

         ช่างเขียนแบบ 1   

135 บริษัทไนน์พลัสเอ็นจิเนียริ่งจำกัด 
818/76 ถ.อุดมสุข แขวงบาง

นาเกลือ 
เขตบาง

นา กรุงเทพฯ 
10260 

020655365 เขียนแบบ 
 2  

136 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโมเดิร์นดีไซน์น็อค 119 ม.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0617964646 ช่างก่อสร้าง 2   
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ดาวน์แอนด์เฮ้าส์ 

137 เทศบาลตำบลกุดปลาดุก 
297 ม.3 ต.กุดปลา

ดุก อ.ช่ืนชม 
จ.

มหาสารคาม 
44160 

043706856 ช่างก่อสร้าง 
1   

138 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จังหวัดขอนแก่น 
110/5 ม.17 ถ.

มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043224682 ไฟฟ้ากำลัง 
 2  

139 
บริษัทดีกรีคอนสตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิส

จำกัด 
216 ม.10 

ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
40140 0621148260 

ช่างเขียนแบบ 
1   

140 
บริษัทโตโยต้าอมตะจำกัด 88/8 ม.7 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

043240333-
165 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 3  

  
       

เทคนิคยาน
ยนต ์ทวิภาคี 

   

141 บริษัททีวายอ๊อปติกส์(ไทยแลนด์)จำกัด 
1/59 ม.5 ต.ท่า

สะอ้าน 
อ.บางปะ

กง จ.ฉะเชิงเทรา 
24130 

038989022  
   

142 
บริษัทแอ็บโบรวาวล์(ประเทศไทย)

จำกัด 
34/3 ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

038345718-
23-1503 ไฟฟ้ากำลัง 

 1  

143 
KRAISORN PROPUCTS PART LTD 

PART 
33/80 ม.10 ถ.

เทพารักษ์ 
ต.บางปลา อ.บางพลี 

จ.
สมุทรปราการ 

10540 027508593 
ช่างกลโรงงาน 

1   

144 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีทูเมดิแคร์ สาขา

00001 
351 ม.5 

ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0814300976  
   

145 บริษัทอภิโชคดีไซน์จำกัด 297 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0945086868 ช่างเขียนแบบ 5   

146 ศรีเมืองขอน สตูดิโอ 777/38 ถ.บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043001133 สารสนเทศ 1   

147 เทศบาลตำบลบ้านค้อ  ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043452002 ช่างไฟฟ้า 3   

148 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. เซอร์วิสแอร์ 452/6 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0896197403 ช่างไฟฟ้า 3   

149 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย จังหวัดขอนแก่น 
20/1 ถ.นิกรสำราญ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043236204 สารสนเทศ 
1   
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150 
บริษัทแมสซ่ีเอ็นจิเนี่ยริ่งจำกัด 

1338/14 ถ.พระราม 
3 

แขวงช่อง
นนทรี 

เขตยาน
นาวา 

กรุงเทพฯ 10120 020408727 
เทคนิคการ

ผลิต 
 1  

151 
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค

ขอนแก่น 
67 ถ.ศรีจันทร์ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0945397734 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
4   

152 ร้านรุ่งเรืองโทรทัศน์ 
6/8 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043241615 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
3   

         อิเล็กทรอนิกส์  2  

153 
ร้านน้ำพองแอร์ 

10/12-13 ม.9 
ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 

40310 
043473254 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1   

154 ร้านต้อมแซทเทิลไลน์แอนด์ซัพพลาย 
42 ต.ศรีสุข

สำราญ 
อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

40250 0868514933 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
1   

155 ศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 
222/4 ม.1 

ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0814114425 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
3   

156 ร้านเคหะออโต้แอร์ 
140/11 ถ.กลางเมือง 

ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0813929919 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
1   

157 ร้านอานนท์อิเล็กทรอนิกส์ 
48 ม.4 

ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0983673457 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
3   

158 
บริษัทเฟืองทองรีพริกอินเตอร์เนชั่น

แนลจำกัด 
398 ม.3 

ต.หมาก
แข้ง 

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002 08191116242 
ไฟฟ้ากำลัง 

 1  

159 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีทีเพาเวอร์เอ็นจิ

เนียริ่งเซอร์วิส 
626/2 ถ.กลางเมือง 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0648875920 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
1   

160 ร้านธวัชชัยเดชวรรคฌีย์ 108/90 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0819744966     

161 
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

123 ถ.มิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

40000 
043009700 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3   

162 บริษัทไทม์ไฟเบอร์บอร์แบนด์จำกัด 535/34-36 ถ.มะลิ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043255444 โทรคมนาคม 3   
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วัลย์ 

163 บริษัทพาวเวอร์อีสจำกัด 121 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043242300 โทรคมนาคม 4   

164 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสทีเอ็นจิเนียริ่งอาร์

แอนด์ดี 69/6 ม.2 
ต.ศรีษะ
จรเข้ 

อ.บางเสา
ธง 

จ.
สมุทรปราการ 

10540 
0942573108 เขียนแบบ 

 1  

165 สำนักงานปฏิรูปท่ีดิน จังหวัดขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043466245-11 ช่างสำรวจ 3   

166 อู่สุทินการช่าง 404 ม.13 
ต.หนอง

เรือ 
อ.หนอง

เรือ จ.ขอนแก่น 
40210 08804030052 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 1  

167 สำนักงานท่ีดินจังหวัดขอนแก่น 4 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043236528 ช่างสำรวจ 9   

168 ห้างหุ้นส่วนจำกัดยิ่งเจริญชำนาญกิจ 
1302/2 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิง

ชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 
47000 

0956494743 
ช่าง

สถาปัตยกรรม 
1   

169 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮมเวิร์ค50จำกัด 63 ถ.สิทธิเดช 

ต.
กาฬสินธุ์ 

อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 0864596199 
ช่าง

สถาปัตยกรรม 
1   

170 
บริษัทเอมิสท์พรอพเพอร์ตี้จำกัด 

55/5 ม.16 ถ.ศรี
นครินทร์ 

ต.บางแก้ว อ.บางพลี 
จ.

สมุทรปราการ 
10540 0546841459 

ช่างโยธา 
2   

171 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอแอนด์จีเคคโด่ 241 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 0621245648 ช่างโยธา 2   

172 สำนักงานเทศบาลตำบลพระลับ 144 ม.11 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043915088 ช่างโยธา 2   

173 บริษัทมายแฟมิล่ีเรียลเอลเตทจำกัด 77 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 0989944541 ช่างโยธา 2   

174 บริษัทนครพลัสคอนสตรัคชั่นจำกัด 54/13 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0645909562 โยธา  4  

175 แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 44 ม.14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043465869 โยธา  6  

176 บริษัทพุทธเตชะจำกัด 
531 ถ.มิตรภาพ 

ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.

นครราชสีมา 
30000 

0973376622 โยธา 
 1  

177 
บริษัทเคมาสคอนจำกัด 

270 ม.15 ซอยรัชดา 
ถ.ฉิมพลี 

ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0815442322 
ช่างโยธา 

4   

178 บริษัทโฟร์พีแลนด์จำกัด 207/53 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0892771000 ช่างโยธา 3   

179 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีเฮาส์ดีไซน์แอนด์ 888/40 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0807607311 ช่างโยธา 2   
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คอนสตรัคชั่น 

180 
บริษัททีสเปซพร๊อมเพอร์ตี้จำกัด 

โครงการตลาดจอมพล 
555/60 ถ.หลังศูนย์

ราชการร 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0816613300 

ช่างโยธา 
4   

181 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวณิภาสงวนศิลป์

ก่อสร้าง 
19 ซอย17 ถ.สุขา

อุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.

อุบลราชธานี 
40000 

0615265656 โยธา 
 1  

182 
บริษัทฟินิคซพัลพแอนด์เพเพอร์จำกัด

(มหาชน) 
99 ม.3 

ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
40310 

043433104-6  
   

183 ร้าน กม.1 เซอร์วิส 400/13 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0885641477 ช่างเชื่อมโลหะ 3   

184 
บริษัทเคเคทีขอนแก่นจำกัด สำนักงาน

ใหญ่ 
88/8 ม.6 ถ.ศีรจันทร์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0990408822 

 
   

185 
บริษัทราชามอเตอร์ขอนแก่นจำกัด 

3/3-7 ม.14 ถ.
มิตรภาพ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0883403434 
 

   

186 
บริษัทโตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโต

โยต้าจำกัด 
 

   
 

  
   

187 
ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์

จำกัด 
      

เทคนิคยาน
ยนต ์ทวิภาคี 

   

188 บริษัทแสงไทยเมทัลชีทจำกัด(มหาชน) 
88/88 ถ.ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 36 ต.มาบข่า 
อ.นิคม
พัฒนา จ.ระยอง 

21180 
0818655403 

เมคคาทรอ
นิกส์ 

 3  

189 
ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองคู 
270 ม.15 ซอยรัชดา 

ถ.ฉิมพลี 
ต.หนองคู 

อ.บ้าน
แท่น 

จ.ชัยภูมิ 36190 044886109 
ช่างโยธา 

1   

190 บริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด 250 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043221880-2 ไฟฟ้ากำลัง  5  

   
 

   
 

 
เมคคาทรอ

นิกส์ 
 2  

   
 

   
 

 
เทคนิคการ

ผลิต 
 4  
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191 
สำนักงานทางหลวงที่ 8 จังหวัด

มหาสารคาม 
114 ต.ตลาด อ.เมือง 

จ.
มหาสารคาม 

44000 043711278 
ช่างโยธา 

1   

192 
บริษัทสยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม

จำกัด 
3/3 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0864610261 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 4  

193 บริษัทเอ็มเอ็มดีจ๊อบเซอร์วิสจำกัด 
35/82 ม.6 

 อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 

033640578 
เทคนิคการ

ผลิต 
 1  

194 อู่เอกชัยเซอร์วิส 
150/1 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0809479559 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 3  

195 ร้านวุฒิชัยการไฟฟ้า 353 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0897147269 อิเล็กทรอนิกส์  5  

196 บริษัทเพอร์เฟคท์แวร์คอร์ปจำกัด 188/1-2 ม.12 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0982376066 ไฟฟ้ากำลัง  1  

197 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นการไฟฟ้า 

1988 
1/6 ถ.รื่นจิตร 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043224816 ช่างไฟฟ้า 
1   

198 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส จักรกลสตีส 
 

   
 

 
เทคนิคการ

ผลิต 
 1  

199 
บริษัทพานาโซนิคอิเล็กทรอนิกส์เวริค

จำกัด 
99 ม.9 ต.ม่วง

หวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
40310 

043240888 อิเล็กทรอนิกส์ 
 1  

200 เทศบาลตำบลโคกงาม  ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 043424375 ช่างไฟฟ้า 1   

201 เทคนิคยานยนต์ 
250 ต.หนอง

ตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0822692588 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 1  

202 ร้านเหนือเจริญยนต์ 
บ้านโกทา 

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

0629152546 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 1  

203 
ร้านไสวการช่าง 141 ม.9 บ้านป่าส่าน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 0621784604 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 3  

204 
สำนักงานท่ีดินจังหวัดขอนแก่น สาขา

น้ำพอง 
ถนนมุขสิริมูล ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 043431507 

ช่างโยธา 
3   
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205 ร้านกฤษณธรแอร์ 777/37 ซอย 5 ม.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0863249877 ช่างไฟฟ้า 1   

206 
บริษัทพลาสติกลอมเนียมออโตอินเนอยี่

(ประเทศไทย)จำกัด ม.4 
ต.ปลวก

แดง 
อ.ปลวก

แดง 
จ.ระยอง 21140 038863900 

เทคนิคการ
ผลิต 

 2  

207 
บริษัทจาร์ดีเอ็นจิเนียริ่งจำกัด 

252 อาคารเอสพีอี
พาวเวอร์ ชั้น 16-17 

ถ.พหลโยธิน 

แขวงสาม
เสนใน 

เขตพญา
ไท 

กรุงเทพฯ 10400 020795999 
เขียนแบบ 

 3  

  
       

เมคคาทรอ
นิกส์ 

 3  

208 
บริษัทพิจิตรเพชรขอนแก่นเซลล์จำกัด 

69/69 ม.4 ถ.
มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

40000 
043239860-1 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 1  

209 
ร้านคิงซิสเท็มเทคโนโลยี 65/6 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0982425546 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1   

210 โรงกลึงยนต์กิจกลการ ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043236389 ช่างกลโรงงาน 3   

211 
ร้านชัยบุญทองมิตรภาพ 

93/1 ม.11 ถ.
มิตรภาพ 

ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 0813923059 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 2  

212 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคนิคขอนแก่น 
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 043363116 

ช่างไฟฟ้า 
1   

213 
โครงการก่อสร้าง สำนักงาน

ชลประทานท่ี 6 
ถนนศรีจันทร์ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043221740 ช่างก่อสร้าง 
3   

214 
บริษัทพรพิวัฒน์ยานยนต์จำกัด 

120/1 ม.2 ถ.
มิตรภาพ 

ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 
043473198-

101 ช่างยนต์ 
2   

215 
บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัด สาขา

กระนวน 
499 ม.1 ต.หนองโน 

อ.
กระนวน 

จ.ขอนแก่น 40170 043923112 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 2  

216 โรงกลึงไทยหนองกุง 142 ม.10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 0898622399 ช่างกลโรงงาน 1   

217 บริษัทซีเจแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด 333 ม.2 ถ.กรุงเทพ ต.คลอง อ.บางบ่อ จ. 10560 021709278-     
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ชลบุรี-สายใหม่ นิยม

ยาตรา 
สมุทรปราการ 80-13 

218 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน 
 ต.หนอง

ซอน อ.เชียงยืน 
จ.

มหาสารคาม 
44160 

043706852 ช่างก่อสร้าง 
1   

219 สำนักงานเทศบาลตำบลสะอาด   อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 043424200-23 ช่างไฟฟ้า 1   

220 บริษัทโรงงานทออวนเดชาพานิช จำกัด       เขียนแบบ  1  

221 
กองอาคารและสถานท่ี มหาวิยาลัย

ขอนแก่น 
123 ม.16 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40002 

043202339 เขียนแบบ 
 5  

222 บริษัทสหกิจการช่าง 2014 จำกัด 
127/29 ม.4 ต.บางละ

มุง 
อ.บางละ

มุง จ.ชลบุรี 
 

038113522 
เทคนิคการ

ผลิต 
 1  

223 
งานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคนิค

ขอนแก่น 
67 ถ.ศรีจันทร์ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043221290 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
1   

224 มาติโก้คาร์เซ็นเตอร์ 
178/274 ม.4 ถ.
ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

40000 
0868529118 

เทคนิคยาน
ยนต ์

 1  

225 โรงกลึงมิตรภาพจักรกล 
392/5 

ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
40220 

0986287699 
เทคนิคยาน

ยนต ์
 1  

226 ร้านทีเจกิจมั่งมีออโต้ 
109/1055-1057 ม.

13 
ต.บางพลี

ใหญ่ อ.บางพลี 
จ.

สมุทรปราการ 
10540 

0958793540 ช่างยนต์ 
1   

227 ศูนย์รับสร้างบ้านเอเอสเฮ้าส์       โยธา  3  

228 
บริษัทปทุมดีไซน์ดีเวลอป(พีดีเฮ้าส์)

จำกัด 
 

   
 

 โยธา 
 2  

229 บริษัทสยามเซมจำกัด 
119/366 

ต.ลำโพ 
อ.บางบัว

ทอง จ.นนทบุรี 
11110 0982376066 

ไฟฟ้ากำลัง 
 1  

230 บริษัทอีสานพิมานกรุ๊ปจำกัด 11 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0864597708 ช่างโยธา 1   

231 ร้าน ส ทวีแอร์ 131/303 ถ.ประชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043306403 เทคนิคยาน  1  
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สโมสร ยนต ์

232 ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีเคสแตนเลส       ช่างเชื่อมโลหะ 2   

233 เทศบาลตำบลสาวะถี 169 ม.8 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043448394 เขียนแบบ  1  

234 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 ขอนแก่น 
295 ม.13 ถนนศูนย์

ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043237407 อิเล็กทรอนิกส์ 
 4  

235 ร้านออโต้รันโมบาย 
ห้อง2.023 ถ.ศรี

จันทร์ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

0945755564 อิเล็กทรอนิกส์ 
 1  

236 บริษัทเมืองเอกขอนแก่นจำกัด 999/1 ม.2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0864556424 โยธา  1  

237 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสอีบีอิเล็กทรอนิกส์ 87/94 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043332976 อิเล็กทรอนิกส์  1  

238 ร้านธวัชชัยเซอร์วิส 108/90 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0819744966 อิเล็กทรอนิกส์  5  

239 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเปือยน้อย       ช่างไฟฟ้า 1   

240 ห้างหุ้นส่วนจำกัดธาตรีเอ็นจิเนียริ่ง       ช่างไฟฟ้า 1   

241 ร้านชัยทวีอิเล็กทรอนิกส์ 
 

   
 

 
ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
2   

242 อู่สมหมาย           

243 บริษัทเอสบีดีเอ็นจิเนี่ยริ่ง 2013 จำกัด 

501/228-229 บ้าน
รายรุ่งเรือง พระราม 

3 แยก 64 
แขวงช่อง
นนทรี 

เขตยาน
นาวา กรุงเทพฯ 

10120 
0924633106 ไฟฟ้ากำลัง 

 2  

244 
สำนักงานท่ีดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา

เกษตรวิสัย 
 ต.เกษตร

วิสัย 
อ.เกษตร

สิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
45150 

043589253 ช่างสำรวจ 
1   

245 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเรือ 
28 ม.1 ถ.มลิวรรณ ต.หนอง

เรือ 
อ.หนอง

เรือ จ.ขอนแก่น 
 

043295026 ช่างไฟฟ้า 
1   

246 ร้านมิตรภาพการช่าง 151/2 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0899445024 ช่างเชื่อมโลหะ 1   

247 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ 70/1 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 044831571 ไฟฟ้ากำลัง  1  

248 เทศบาลตำบลท่าพระ 438 ม.18 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 043262250 ช่างไฟฟ้า 1   
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249 ร้านเวอร์เปอร์อะไหล่เฮง 
144/31 ถนนศรี

จันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

061351636 ช่างยนต์ 
1   

250 
สำนักงานทางหลวงที่ 7 จังหวัด

ขอนแก่น 
 

   
 

 ช่างก่อสร้าง 
1   

251 โรงกลึงมิตรภาพการช่าง 
421/1 

ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
40220 

0822290996 
เทคนิคการ

ผลิต 
 2  

252 ร้านกมลอิเล็กทรอนิกส์ 78/27 ม.21 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0850070412 อิเล็กทรอนิกส์  3  

 รวม 379 201 0 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

ข้อมูลงบประมาณ 
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2. การจดัสรรเงนิงบประมาณ  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

       2.1 การจดัสรรงบประมาณ  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบรายจา่ย/ประเภท 
ผลผลติ/โครงการ 

หมายเหต ุ
ปวช. ปวส. ระยะสัน้ รวม 

1. งบบคุลากร - 77,320,322.00 - 77,320,322.00 - 

-    เงินเดือน - 60,626,470.00 - 60,626,470.00  
-    เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนราย
เดือน - 10,225,017.00 - 10,225,017.00  
-   ค่าจ้างประจำ - 1,143,290.00 - 1,143,290.00  
-   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ - 5,325,545.00 - 5,325,545.00  
-    ค่าครองชีพช่ัวคราว (พนักงานราชการ) - - - -  
2. งบดำเนนิงาน 1,334,000 9,865,300.00 1,301,700 12,501,000.00 - 

- ค่าตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ      
1. ค่าบริหารจดัการศึกษา 834,000.00 7,876,000.00 1,301,700 10,011,700.00 - 

2. ค่าเช่าบ้าน - - - -  
3. ค่าเช่าท่ีดิน - - - -  
4. ค่าสมทบประกันสังคม - 189,300.00  189,300.00  
5. อื่นๆ - - - -  
- ค่าสาธารณูปโภค 500,000.00 1,800,000.00 - 2,300,000.00  
3. งบลงทุน - 78,598,900.00 - 78,598,900.00  

-  ค่าครุภัณฑ ์  840,000.00  840,000.00 
ตาม สงป.
จัดสรร 

-  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  77,758,900.00  77,758,900.00 
ตาม สงป.
จัดสรร 

      
รวมทัง้สิน้ 1,334,000 165,784,522.00 1,301,700 168,420,222 - 
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       2.2 การจดัสรรเงนิงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (เงนิอดุหนนุการศกึษาขัน้พืน้ฐาน)   

วทิยาลยัเทคนคิขอนแกน่ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  กระทรวงศกึษาธกิาร 

1 จำนวนนักเรยีน นกัศกึษา       

  1.1 หลกัสตูร ปวช.        

      ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) จำนวน 2,615 คน   

      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 2564 -ก.ย. 2565)  จำนวน 2,633 คน   

   รวมทั้งสิ้น 5,248 คน   

  หมายเหตุ : ภาคเรียนท่ี 1/2564 ใช้ยอดนักศึกษาใหม่ 80% ของแผนการรับ     

      ประมาณการรายรับ - รายจา่ย  (เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ 2564     

2 ยอดเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่30 กันยายน 2563  จำนวน 3,505.00 บาท   

     รายรับจากเงินงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนการศึกษา       

     ขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวน 16,917,850.00 บาท   

   รวมทัง้สิน้  16,921,355.00 บาท   

3 ประมาณการรายจา่ย (แยกตามประเภทหมวดรายจา่ยงบประมาณ)      

  งบบคุลากร       

     ค่าจ้างช่ัวคราว/ครูพิเศษสอน (66*9,340*12)  จำนวน 7,397,280.00 บาท   

     ค่าจ้างช่ัวคราว/เจ้าหน้าท่ี (39*8,670*12)    จำนวน 4,056,560.00 บาท   

     ค่าจ้างช่ัวคราว/แม่บ้าน,พนักงานขับรถ,ยาม  จำนวน 1,141,200.00 บาท   

     ค่าครองชีพช่ัวคราว/ครูพิเศษสอน (66*500*12)  จำนวน 396,000.00 บาท   

     ค่าครองชีพช่ัวคราว/เจ้าหน้าท่ี  จำนวน 231,000.00 บาท   

     ค่าครองชีพช่ัวคราว/แม่บ้าน,พนักงานขับรถ,ยาม   จำนวน 102,000.00 บาท   

  งบดำเนนิงาน       

     ค่าตอบแทน  จำนวน 2,404,609.00 บาท   

     ค่าใช้สอย  จำนวน 247,000.00 บาท   

     ค่าวัสด ุ  จำนวน 774,206.00 บาท   

     ค่าสาธารณปูโภค  จำนวน - บาท   

     ค่าวัสดุโครงการ  จำนวน 171,500.00 บาท   

  งบลงทนุ       

     ค่าครุภัณฑ์ (ครุภณัฑ์การศึกษา,สำนักงาน)  จำนวน -          - บาท   

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน - บาท   

  งบอดุหนนุ (งบอดุหนนุทัว่ไป)       
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     โครงการหารายได้ระหว่างเรียน          จำนวน - บาท   

     โครงการเสริมสร้าง นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี  จำนวน - บาท   

     สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา  จำนวน - บาท   

  งบรายจา่ยอืน่       

     โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)  จำนวน - บาท   

     สำรองฉุกเฉิน  จำนวน - บาท   

    รวมทัง้สิน้   16,921,355.00 บาท   

  

คาดว่าจะ
ได้รับ ผลตา่ง                        -    

  

                           -    
  

  
ผลตา่ง                         -    
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2.3  การจดัสรรเงนิงบประมาณ  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงนิรายได)้ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1 จำนวนนักเรยีน  นกัศกึษา     

 1.1 หลกัสตรู ปวช. และ ปวส.     

 ภาคเรยีนที่ 2 การศึกษา 2564 (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) จำนวน 4,856 คน 

 ภาคเรยีนที 1  ปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 2564 - ก.ย. 2564) จำนวน 4,788 คน 

 1.2 หลกัสตูรวชิาระยะสัน้  (สำหรบัประชนทั่วไป)  จำนวน 2,160 คน 

 1.3 หลกัสตูรทวศิกึษา     

 ภาคเรยีนที่ 2 การศึกษา 2563 (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) สะสมหนว่ยกิต จำนวน 162 คน 

 ภาคเรยีนที 1  ปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 2564 - ก.ย. 2564) สะสมหน่วยกิต จำนวน 145 คน 

 1.4 หลกัสตูรทวภิาค ี     

 ภาคเรยีนที่ 2 การศึกษา 2563 (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) จำนวน 214 คน 

 ภาคเรยีนที 1  ปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 2564 - ก.ย. 2564) จำนวน 178 คน 

 1.4 หลกัสตูรทวภิาคปีรญิญาตร ี     

 ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564). จำนวน 109 คน 

 ป.ตรี ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2564 (พ.ค. 2564 - ก.ย. 2564) จำนวน 141 คน 

  รวมทัง้สิน้  12,753 คน 

2 ประมาณการรายรบั     

 ยอดเงินคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  จำนวน  บาท 

 รายรับท่ีจะเก็บได้ (ค่าลงทะเบียน ) ปวส. , ป. ตร ี จำนวน 375,000 บาท 

 ระดมทรัพยากร  (ปวช. ปวส. ป.ตรี) เทอม 2/64  จำนวน 3,840,300.00 บาท 

  รวมทัง้สิน้  43,114,183.93 บาท 

3 ประมาณการรายจา่ย (แยกตามประเภทหมวดรายจา่ยงบประมาณ)    

 งบบคุลากร     
 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว/ครูจ้างสอน  จำนวน - บาท 

 ค่าจ้างช่ัวคราว/เจา้หน้าท่ี  จำนวน 104,040.00 บาท 

 ค่าครองชีพช่ัวคราว/แม่บ้าน พนักงานขับรถ ยาม  จำนวน 1,047,520.00 บาท 

 ค่าครองชีพช่ัวคราว/เจ้าหนา้ที่  จำนวน 9,000.00 บาท 

 งบดำเนนิงาน     

 ค่าตอบแทน  จำนวน 10,036,990 บาท 

 ค่าใช้สอย  จำนวน 2,999,450.00 บาท 
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 ค่าวัสด ุ  จำนวน 2,203,984.00 บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค  จำนวน 3,406,716.00 บาท 

 ค่าวัสดตุามโครงการ  จำนวน 3,828,179.89 บาท 

 งบลงทนุ     

 ค่าครุภณัฑ์การศึกษา (สำนักงาน/ แผนกวิชา)  จำนวน 9,547,690.00 บาท 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  จำนวน - บาท 

 งบอดุหนนุ     

 ค่าวัสดตุามโครงการ (เสริมสร้างนวัตกรรมฯ)  จำนวน  บาท 

 งบรายจา่ยอืน่     

 สำรองฉุกเฉิน  จำนวน 12,136,664.04 บาท 

  รวมทัง้สิน้ จำนวน 45,320,233.93 บาท 
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2.4  การจัดสรรเงนิงบประมาณ  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  (เงนิอดุหนนุเรยีนฟร ี15 ป ี)  
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1 จำนวนนักเรยีน  นกัศกึษา       
   1.1 หลกัสตูร  ปวช       
  ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) จำนวน 2,615 คน   

  ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 (พ.ค. 2564 - ก.ย. 2565) จำนวน 2,633 คน 
แผนการรับปี 

63 

   

รวม
ทั้งสิน้  5,248 คน   

2 ยอดคงเหลอื       
  ยอดเงินคงเหลือ ณ วันท่ี  30  กันยายน  2563         
  หนังสือเรียนฟร ี  จำนวน 4,264,713.24 บาท   
  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จำนวน 487,600.00 บาท   
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน 477,000.00 บาท   
  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  จำนวน 685,604.11 บาท   

   

รวม
ทั้งสิน้  5,914,917.35 บาท   

3 ประมาณการรายรบั งบประมาณป ี2564       
  ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับ ปวช  2,615  คน       
  ค่าหนังสือเรยีน  จำนวน 2,615,000.00 บาท   
  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จำนวน 601,450.00 บาท   
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน - บาท   
  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  จำนวน 1,242,125.00 บาท   

   

รวม
ทั้งสิน้ จำนวน 4,458,575.00 บาท   

  ภาคเรยีนที ่1  ปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับ ปวช   2,633    คน      
  ค่าหนังสือเรยีน  จำนวน 2,633,000.00 บาท   
  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จำนวน 605,590.00 บาท   
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน 2,369,700.00 บาท   
  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  จำนวน 1,250,675.00 บาท   

   

รวม
ทั้งสิน้ จำนวน 6,858,965.00 บาท   

         
4 รวมประมาณการรายรบัทัง้สิน้       
  ยอดยกมาจากงบประมาณ ปี 2563  จำนวน 5,914,917.35    



หน้า | 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  จำนวน 4,458,575.00 บาท   
  ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จำนวน 6,858,965.00 บาท   

   

รวม
ทั้งสิน้  17,232,457.35 บาท   

5 ประมาณการรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ  2564       
  ค่าหนังสือเรยีน  จำนวน 9,512,713.24 บาท   
  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จำนวน 1,694,640.00 บาท   
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน 2,846,700.00 บาท   

  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  จำนวน 3,178,404.11 บาท   

    
รวม

ทั้งสิน้   17,232,457.35 บาท   
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 รายจ่าย  

บกศ 13,000,000.00 ค่าสอน 
อุดหนุน 10,861,040.00 บุคลากร 

ปวช. ปวส 13,519,904.00 โครงการ 

   
   

พัฒนาผู้เรียน 1,300,000.00 รถยนต์ 

 4,000,000.00 สาธารณู 

 1,800,000.00 ค่าตอบแทน 

 3,850,000.00 ใช้สอย 

 4,300,000.00 วัสดุฝึก 

 1,300,000.00 สนง 

   
 53,930,944.00  
   



 

 

 

 
 

 

 

ข้อมูลงานวิจัย 
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รายชือ่ผลวจิยั/สิง่ประดษิฐ์/โครงการของผูส้อน 
1.แผนกวชิาเทคโนโลยีพืน้ฐาน 

ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายชัชชัย จันทะสีลา เครื่องตรวจวดัฝุ่นละออง P.M.2.5 ด้วย Arduino 

2 นางนภาภรณ์ สาผิว การปรับพฤติกรรมนักเรียนเข้าเรยีนสาย  

3 นายรังษี เวียงวิเศษ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  รหัส

วิชา 20100-1001 ของนักเรียน ช้ัน ปวช.1 โดยใช้โปรแกรมการนำเสนอ

ข้อมูล  ภาคเรียนท่ี 2/2564 

4 นายอภิสิทธ์ิ กล่ำสกุล เจตคติทีม่ีต่อวินัยในตนเองด้านวินยัในห้องเรียน 

5 นายปรมินทร์ สีจันทรฮ์ด การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพือ่งาน

อาชีพ 

6 นายธีระ ไสโม ้ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านทักษะการแก้ปญัหาสัญญาณต้าน

ในวงจร ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประจำภาคเรยีนที่ 2/2564 ภายใต้กระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

7 นายธนาวุฒิ พรมโสภา การแก้ปัญหานักเรียนมองภาพฉายไม่ถูกต้อง โดยใช้สื่อช้ินงานจริง 

8 นายประจักษ์ เทพศลิา การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสญัญาณต้านในวงจร  

9 นางกิ่งผกา กองพล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ  เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ  ของนักศึกษาระดับช้ัน

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 สาขาช่างโยธา  ด้วยการจัดการ

เรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

 

2.แผนกวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายจำรญู กาพย์ไกรแก ว การสำรวจความพึงพอใจของนักเรยีนนักศึกษาท่ีมีต่อครผูู้สอน วิชาการ

พัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต รหสัวิชา 30901-2104 

2 นายสุรยิันต์ เงาะ ศษ เรื่อง พฤติกรรมระหว่างการเรยีนการสอนในช้ันเรียนของนักศึกษา  

3 นางสาวศรารัตน์ วรรณแจม่ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอนประกอบการเรียน 
รายวิชาการเขยีนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รหสัวิชา 20901-2005 
เรื่องการเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยภาษา JAVA  ของนักเรยีนช้ัน
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ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี 2/1 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   ภาค
เรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 

4 นายมัธยม อ่อนจันทร ์  

5 นางบังอร พลมิตร การใช้ชุดฝึก “MIT App Inventor” เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน การ
พัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้จริงของ Graphic User Interface รายวชิา การ
เขียนโปรแกรมตดิต่อผู้ใช้แบบกราฟิก  

6 นายสุนทร นิศากร ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มตี่อครผูู้สอน วชิาการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ภาคเรียนท่ี 2/2564 

7 นางบังอร พลมิตร  การพัฒนาชุดการสอนและจดัทำคูม่ือเรื่องการใช้เครื่องมือ Google Data 
Studio เพื่อวิเคราะหผ์ลทางสถติิในงานวิจัย ในรายวิชาโครงงาน รหสัวิชา 
20901-8501  

8 นางสาวเนตรสกาว พิกุลทอง พฤติกรรมของนักเรยีนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
เรื่องการไม่ส่งงาน / การบา้น 

9 นายประวิทย์ ลิ้มตระกลู วิจัยการส่งการบ้านในช้ันเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน3 
  

 
3.เทคนิคพืน้ฐาน   
ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายทรงกลด ลุนคุณ การสำรวจความพึงพอใจของนักเรยีนนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนของ

ครูผูส้อน  

2 นางจิตรา ลืออุโฆษกุล ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของครผูู้สอน 

3 นายประเสริฐ วิสาคาม ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อครูผูส้อนในรายวิชา งานฝึกฝีมือ รหสั
วิชา 20100-1003  

4 นายศุภชัย แสงบัวท้าว ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อครูผูส้อนในรายวิชา งานฝึกฝีมือ รหสั
วิชา 20100-1003  

5 นายธีระนันต์ แก้วบญุเรือง ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มตี่อครผูู้สอน รายวิชา 
งานฝึกฝีมือ   รหสัวิชา ๒๐๑๐๐-๑๐๐๓ ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

6 นายเจษฎากร เกียนมะเริง สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อครูผูส้อนในรายวิชา งานเทคนิค
และเครื่องมือกลพื้นฐาน รหสัวิชา 30100-0011 

7 นายรังสรรค์ เสนาสิงห ์ การสำรวจความพึงพอใจของนักเรยีนนักศึกษาท่ีมีต่อครผูู้สอน  
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4.แผนกชา่งเขยีนแบบเครือ่งกล 
ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒ ิ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานเขียนแบบช้ินส่วนเครื่องกลด้วยคอม

ฯ เรื่องการเขียนแบบภาพฉายมุมที่ 1 และ 3 โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน 

2 นายรณชัย ยุ่งพรมมา ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มตี่อครผูู้สอน วิชา การ
เขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ รหสัวิชา 30110-2005 

3 นายศุภมติร กิจเธาว ์ การใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาออกแบบและเขียนแบบเครือ่งกลด้วย
คอมพิวเตอร์ รหสัวิชา 30110 – 2001 

4 นางนรินทร์สิรี ศรีนามชัย การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์เครื่องกล รหสัวิชา      
20110-2011 เรื่องเส้นรอปรูป พ้ืนท่ีปริมาตรน้ำหนักของวัสดุและของนักเรียน    
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชบ.2 ที่สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้    
แบบซิปปา (CIPPA Model) 

5 นางวรรณา พุทธาศร ี นศ.ไมส่่งการบ้าน 

6 นางวรรณา พุทธาศร ี นศ.ไมส่่งการบ้าน 

 
5.ชา่งเชือ่มโลหะและเทคนคิโลหะ 

ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายณรงค์ นามพรมมา พฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนกัศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ช้ันสูง ปีท่ี 2/1,3 สาขาวิชาช่างเชื่อมและเทคนคิโลหะ วิทยาลยัเทคนิค
ขอนแก่น รายวิชางานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 
30103-2006 

2 นางสาวนิลยา อัคษร พฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนกัศึกษา 

3 นางสาวกาญจนา หนูแม้น เรื่อง พฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษา  ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2/1,3  สาขาวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ 

4 นายกำธร สรรพ์สมบัต ิ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนแบบจับคู่ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ
เชื่อมโลหะอาร์กแก๊สคลมุ 

5 นายสุเทพ ผกานริินทร ์  

6 นายณรงค์ ปานสวัสดิ ์ การพัฒนาทักษะการเชื่อมไฟฟ้าของนักเรียนในรายวิชางานเชื่อมและโลหะ 
แผ่นเบื้องต้น โดยใช้กิจกรรมจับคูฝ่ึก (กรณีศึกษาการปฏิบตัิงานเช่ือมเดินแนว 
ท่าราบ) 

7 นายสุรจอม ลิ้มสุวรรณ พฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนกัศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง ปีท่ี 2/1,3 สาขาวิชาช่างเชื่อมและเทคนคิโลหะ วิทยาลยัเทคนิค
ขอนแก่น รายวิชางานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วย คอมพิวเตอร์ รหสัวิชา 
30103-2006 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

8 นายวีระยุทธ อินทรพงษ์มีชัย ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนแบบจับคู่ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ
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เชื่อมโลหะอาร์กแก๊สคลมุ ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ด้วยกระบวนการชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) 

9 นายคทาวุธ อรรคษร ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนแบบจับคู่ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ
เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลมุ ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ด้วยกระบวนการชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) 

10 นายฐิติรตัน์ ลีซีทวน ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนแบบจับคู่ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ
เชื่อมโลหะอาร์กแก๊สคลมุ ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ด้วยกระบวนการชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) 

11 นายธนากร เชียงสาย ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนแบบจับคู ่

 

 

6.ชา่งเทคโนโลยโีทรคมนาคม 

ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 

1 นายอภินันท์ ก้อนมณ ี การใช้ Google Meet และ Application Flipgrid ในรูปแบบ M-Learning 
รายวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

2 นายอภิวัฒน ์คงลำพันธ ์ นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลยัไม่ไดเ้นื่องด้วยสถานการณ์ โรคระบาดโควิด 
19 จึงใช้ Google Meet และ Application  Flipgrid ในรูปแบบ M-
Learning ในการนำเสนองานในรายวิชาโครงการ 

3 นายบัณฑติ จันทร์พุฒ การใช้ Google Meet และ Application Flipgrid ในรูปแบบ M- Lerning 
รายวิชาโครงการ สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทาง
วิชาชีพ(PLC) 

4 นายกฤษดาพงษ ์กล้าหาญ การสื่อสารไรส้าย 

 
 
7.ชา่งเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัต ิ
2 นายวชิรปัญญา ปญัญาว่อง ผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาการเรยีนวิชาการบริหารจัดการระบบ เครือข่าย
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คอมพิวเตอร์ รหสัวิชา 3128-2304 โดยใช้บันได 5 ขั้น 

3 นายมนัส จันนามอม การติดตามการส่งงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งงาน 

 

8.ชา่งเทคนคิสถาปัตยกรรม 

ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายบัญญตัิ พงษ์พิริยะเดชะ การปรับเปลี่ยนเครื่องมือการวดัผลประเมินผลการเรยีน ในรายวิชา

ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม ภายใต้กระบวนการชุมชนการเรยีนรู้วชิาชีพ 
(PLC) 

2 นายนิติพัฒน์ ภูผาใจ การปรับเปลี่ยนเครื่องมือการวดัผลประเมินผลการเรยีน ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม ภายใต้กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ 
(PLC) 

3 นายสรนันท์ ศริิจำปา การปรับเปลี่ยนเครื่องมือการวดัผลประเมินผลการเรยีน ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม ภายใต้กระบวนการชุมชนการเรยีนรู้วชิาชีพ 
(PLC) 

4 นายปณิธาน บุตรแก้ว เรื่องการปรับเปลีย่นเครื่องมือการวัดผลประเมินผลการเรียน  ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม ภายใต้กระบวนการชุมชนการเรยีนรู้วชิาชีพ 
(PLC) 

 

9.ชา่งเทคนคิอตุสาหกรรม 

ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายจรูญ กองบุญธรรม การฝึกทักษะกระบวนการคดิทางการเรยีนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ  โดย

ใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง “Strain”  ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม ระดับช้ัน ปวส. ๒ กลุ่ม ๑-๒  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

2 นายกิตติโรจน์ โชติช่ืน พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
3 นางสาวสุปาณี วงศ์พระจันทร ์ พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา รายวิชาเทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ 

รหัสวิชา ๓๐๑๑๑ - ๒๐๐๓   ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม ระดับช้ัน ปวส. ๑ กลุ่ม ๓-๔  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

4 นายธีระศักดิ์ คงเอม การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการบำรุงรักษาด้วยตนเองวิชางาน
บำรุงรักษาทวีผลโดยทุก คนมีส่วนร่วม นักศึกษาช้ัน ปวส. 2สาขาวิชา
เทคนิคอุตสาหกรรม 
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10.ชา่งเมคคาทรอนกิสแ์ละหุน่ยนต์ 

ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญช ู การศึกษาพฤติกรรมไม่ส่งงานของนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1 วิชาโปรแกรม

เมเบลิคอนโทรลเลอร์ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   
2 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนช้าของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 กลุ่ม 1 

แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

 
11.ชา่งโยธา 
ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นางรัชฎาภรณ์ เจริญโสภารัตน ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา  งานปูน  ระดับประกาศนียบตัรวิชีพ  (ปวช.) 

ระดับชั้นปีท่ี 1 ห้อง 2  สาขาวิชาโยธา  ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา  2564  
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

2 นายสมมาตร คำภักด ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชางานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3 นางสาวสุจติรา พุสมิมา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา  การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียน  ระดับประกาศนียบตัรวิชีพ  (ปวช.) ระดบัช้ันปี
ที่ 2 ห้อง 1,2  สาขาวิชาโยธา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2564  
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

4 นายฉัตรชัย พานิช “เจตคติที่มตี่อวินัยในตนเองด้านวนิัย ในห้องเรียน  ความขยันอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน” ของนักเรียนช้ัน ปวส. 
1/3,4 

5 นายพรศักดิ์ นะคะจัด การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงาน/การบ้านท้ังในการจดัการเรียนการสอน
แบบ Online และ Onsite ในรายวิชา เครื่องจักกลงานโยธา รหัสวชิา 
20121-2012 ของนักเรียนระดับชัน้ ปวช.1/3 สาขางานโยธา แผนกวิชา
ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

6 นายธนเศรษฐ์ ชมก้อน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเขยีนแบบงานก่อสร้างของนักเรียน ระดับ    
ประกาศนียบตัรวิชีพ  (ปวช.) ระดบัช้ันปีท่ี 1 ห้อง 1,2 

7 นางสาวสุพิตรา ชัยเดช ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชีพช้ันสูง (ปวส.) ระดับชั้นปีท่ี 2 ห้อง 
3,4 สาขาวิชาโยธา  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น 

8 นายอนุวัต ิพาระพัฒน์ การเพื่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาโครงงาน ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์นักศึกษาสาขาวิชาโยธา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู  

9 นายจิรวัฒน์ ภลูายยาว การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผูส้อนของครูผู้สอน วิชา 
โครงงาน รหัสวิชา 20121-8501 ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
โยธา ช้ันปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

10 นายมานะ ศรีสูงเนิน สาเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน 
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12.ชา่งไฟฟา้กำลัง 
ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายชิษณุชา ดวงอภินันท ์ วิจัยในช้ันเรียน  การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รหสัวิชา 30104-

2003 รายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า  1 เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ของ
นักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1  สาขาวิชา
ไฟฟ้า สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้สื่อประสม ภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา 2564 

2 นายยุทธพงษ ์โยธาภักด ี เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 วิชาการควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า   
รหัสวิชา 20104-2009 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

3 นายพุฒิพงศ์ ไชยราช การสร้างและหาคุณภาพภาพชุดสาธิตการควบคมุระบบปั้มน้ำด้วย
อินเวอร์เตอร ์

4 นายจิตติศักดิ์ กัสนุกา การพัฒนาการดดัท่อ PVC ด้วยแบบดัดท่อ นักเรียนช้ัน ปวช.1  ในรายวิชา
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รหัสวิชา 20104 - 2005 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

5 นายธีรพงษ ์พลแสนจันทร ์ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

6 นายคงกฤช ศิรินาค การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า        ด้วยวิธีโนด วิชา วงจรไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 30104 – 1002 
หน่วยท่ี 2  เทคนิคการวิเคราะห์         วงจรไฟฟ้า 

7 นายเพชร สำราญจติต ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดบัช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 
รหัสวิชา 2104-2106 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

8 นายธเนศร์ บุญตาแสง  

9 นายเสน่ห์ บริบูรณ ์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคณุลักษณธอันพึงประสงคต์ามหลักธรร
มาภิบาลกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2 กลุม่7 

10 นายณัฐวุฒิ จันมณ ี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักเรียน 

11 นายเอกชัย สิมสา การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอนวิชา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการ
เรียนแบบมสี่วนร่วม(เทคนิคการสอนแบบ (Jigsaw) 

12 นายพีระพงษ ์สาสมิมา การสร้างและหาคุณภาพภาพชุดสาธิตปั๊มน้ำควบคมุด้วยเครื่องตรวจจับ
โลหะ 

13 นางสาวธัญพร ถานะ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PJBL) 
ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอรเ์บื้องต้น 
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14 นายวงศกร จอมทอง งานวิจัย 8 ด้าน 

15 นายทักษิณ โสภาปิยะ ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า  รหัสวิชา 30104 – 2007  หลักสูตร
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.)  พุทธศักราช 2563 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

16 นายยุทธศาสตร์ น้อยศร ี การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ัน ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในเรื่องการไมส่่งงาน/ส่งการบ้าน 

17 นายภาณุพงศ์ หล้าสวย การศึกษาการแก้ปญัหาเวลาเรียนไม่ต่อเนื่องในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

18 นางสาวยุวดี มีโคดง การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 
โดยการจัดรปูแบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

19 นายทัดเทพ ชีวะโอสถ พฤติกรรมการเรียนวิชาการเขยีนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษา
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู(ปวส.)  ช้ันปีท่ี 1 

20 นายประชา สุทธิโชต ิ การศึกษาการจดักิจกรรมการเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social media) 

21 นายอุทิศ วงษ์พัฒน์  

22 นายอุทิศ วงษ์พัฒน์  

23 นายอุทิศ วงษ์พัฒน์ สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดประลองการของเครื่องคัดแยกขนาดวัตถุ
ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร ์

24 นายธเนศร์ บุญตาแสง รายงานการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพบทเรยีนเสริมทักษะ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ Google Classroom วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหสั 30104-1001 
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

25 นายธีรวัฒน์ ปัญญา การพัฒนาทักษะการปฏบิัติงานการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารด้วยท่อร้อยสาย 

26 นายอนุศาสน์ ชะอ้อน การศึกษาพฤติกรรมการไมเ่ข้าเรยีนของนักเรียนปวช.2/3 

27 นายเกียรติศักดิ์ วิจิตรรตัน ์ พัฒนาการศึกษาวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

28 นายอรรถพงษ ์ภูบุญอบ การศึกษาพฤติกรรมการไมเ่ข้าเรยีนของนักเรียนช้ัน ปวช.3 
วิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น 

29 นายอิทธิกร เค้าสมิ ระดับคณุลักษณะและลำดับที่ของคุณลักษณะของครู  ที่พึงประสงค์ตาม
ทัศนะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 แผนกวิชาไฟฟ้า
กำลัง 
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13.ชา่งกลโรงงานและเทคนคิการผลติ 
ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายปริทัศน์ จันฤาไชย การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. สอผ.1/5 สาขางาน

เครื่องมือกล ในการไมส่่งงานและการบ้าน 

2 นายสัญญา พะมณ ี การพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง ภาพตดั รายวิชาเขียนแบบเครื่องมือกล 1 
(20102-2001) ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน ปีที่ 1 
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

3 นายวีรพัฒน ์นามปัญญา การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษา สอผ.
1/5แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ที่เรียนในรายวิชามาตรวิทยา
อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2564 

4 นายธีระชัย เลิศนาวีพร การศึกษาเจตคติที่มตี่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยนัอดทน
ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนระดบั ปวส. 
1  แผนกเทคนิคการผลิต 

5 นายศิโรวสัย์ ศรหีนองบัว การพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง การกดัเฟืองเฉียง ในรายวิชาผลิตชิ้นส่วนด้วย
เครื่องมือกล 3 (20102-2103)  

6 นายวีรยุทธ พลตร ี การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษา สอผ.
1/1   

7 นายเอกชัย เสนาด ี การพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง การเขยีนแบบสั่งงาน รายวิชาเขียนแบบ
เครื่องมือกล 1 (20102-2001) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนยีบตัร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 1/1,2 แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลติ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

8 นายวีระมติร ไชยชาต ิ  
9 นายเดชาธร ชุมมณเทียร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ    
10 นายวชิรพันธุ ์ช้างศรี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคนิคการผลิตแม่พิมพต์ัดและเจาะ

โลหะ  รหัสวิชา  30102 – 2203  ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1 
สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต ทีส่อนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและ
วิธีการสอนแบบอธิบายประกอบการใช้โมเดล 

11 นายประหยัด โยทะการ ี การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการกลึงเกลียวสามเหลี่ยม วิชาผลิตช้ินส่วน
ด้วยเครื่องมือกล 1 นักเรียน ช้ัน ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขา
งานเครื่องมือกล วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น 

12 นายประสิทธ์ิ สุพรรณ ์ การออกแบบและสร้างแม่พมิพ์แบบต่อเนื่องในการผลิตชิ้นส่วนประตู
รถยนต ์

13 นายธวัช สะตะ การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการมาเรยีนสายของนักเรยีนระดับชั้น 
14 นายภูมินทร์ ไชยวรรณ การสำรวจความพึงพอใจของนักเรยีนนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนของ

ครูผูส้อน รายวิชา อบชุบโลหะ 
15 นายภูวดล กลับกลาง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 
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16 นายเจรญิ บุญใบ ชุดการสอนรายวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหสัวิชา 30102-

2002 เรื่องการสร้างรูปเลขาคณิต (Sketch Entities and Sketch Tools)  
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 

17 นางสาวสาวิตรี แก้วแสนเมือง การเปรยีบเทียบทักษะการกลึงเกลียวโดยวิธีการสอนแบบเรยีนรู้ร่วมกันกับ
วิธีการสอนแบบปกติของนักเรยีน 
 
 

18 นางสาวพัชรา วิคารมย ์ การจัดการเรยีนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้และการจดจำสูตรการคำนวณรายวิชาผลติชิ้นส่วน
ด้วยเครื่องมือกล1                                                         เรื่อง
ความเร็วรอบและความเร็วตัด ของนักเรียนช้ันปวช.1 กลุ่ม 5 และกลุ่ม 6 
แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
 
 
 
 

 

19 นางสาวสาวิตรี แก้วแสนเมือง การเปรยีบเทียบทักษะการออกแบบ Punch Plate โดยวิธีการสอน
แบบเรียนรู้ร่วมกันกับวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันปีท่ี2  

20 นายกริช แก้วกระจ่าง การเปรยีบเทียบทักษะการออกแบบ Punch Plate โดยวิธีการสอน
แบบเรียนรู้ร่วมกันกับวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันปีท่ี2  

21 นายพงษ์พิชญ์ จันทร์โชติ  
22 นายเวคิน กิติราช เรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการแต่งกายให้ถูกระเบยีบ ภายใต้ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

 
14.ชา่งกอ่สรา้ง 
ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายนิรันดร์ คำเรืองศร ี การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Sketchup เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน 

ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้าง ด้วย
คอมพิวเตอร 

2 นายไพบูลย์ เขียวรมัย ์ การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
ส่วนประกอบของกล้องเพื่อการตั้งกล้องระดับ และกล้องวัดมุม  

3 นางสาวศิรินภา ลุนชัยญา การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Sketchup เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน 
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้าง ด้วย
คอมพิวเตอร ์
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4 นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตร ี ความพึงพอใจท่ีมีต่อครูผูส้อนวิชาวางแผนและจดัการงานก่อสร้าง 

5 นายชัทชาคร ผิวแดง การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Sketchup เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน 
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้าง ด้วย
คอมพิวเตอร ์

6 นายสมเก่ง มาคำ การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Sketchup เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน 
ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้าง ด้วย
คอมพิวเตอร ์

 
15.ชา่งยนต ์
ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายปรัชญานันท์ เย็นอ่วม นักเรียนไม่ส่งงานท่ีมอบหมาย 

2 นายคณิน ทองด ี การสำรวจการเข้าเรยีนสายของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 3/1-3/2 สาขา
งานเทคนิคยานยนต ์

3 นายณัฐพงษ์ เพียยุระ กิจกรรมเพิ่มความสามารถการใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์สำหรับ
นักศึกษาระดับช้ันปวช. 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

4 นางสาวมุขพิมาน กลางฮวด การพัฒนาทักษะการใช้ฟิลเลอร์เกจปรับตั้งระยะหา่งลิ้นเครื่องยนต์
จักรยานยนต์ 4 จังหวะ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 
2/13 แผนกวิชาช่างยนต์ในวิชางานจักรยานยนต์ รหสั 20101-2102 โดย

การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

5 นายพงศกร ภูมิพันธ ์ การศึกษาพฤติกรรมการเรียน รายวิชาเทอร์โมไดนามิกส ์

6 นายวิทยา กองจันทร์ การผลิตและหาประสิทธิภาพชุดการสอน  วิชางานจักรยานยนต์ รหสัวิชา 
20101-2102 ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 2 

7 นายคเชนทร์ มิ่งโอโล การพัฒนาทักษะการใช้ฟิลเลอร์เกจปรับตั้งระยะหา่งลิ้นเครื่องยนต์
จักรยานยนต์ 4 จังหวะ 

8 นายวัชพล จำปานา การสำรวจการเข้าเรยีนสายของนักเรียน 

9 นายหิรัญ สาราษฎร ์ การสำรวจการเข้าเรยีนสายของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 3/3 สาขางาน
เทคนิคยานยนต ์

10 นายสุรเชษฐ์ ชูศรี รายงานการวิจยั วิชา งานปรับอากาศรถยนต์  รหสัวิชา  20101-2105 

11 นายนรินทร์ สารภักด ี การพัฒนาทักษะการใช้มัลติมิเตอร์ 

12 นายเอกสิทธิ ์ด้วงนิล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนของนักเรยีน โดยใช้
โดยใช้ชุดการสอนงานเครื่องยนตแ์ก๊สโซลีน 

13 นายพันฤทธิ ์แถลงศรี การใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน PLC 

14 นายแสงชัย คงสมบตั ิ การสำรวจการเข้าเรยีนออนไลนส์ายของนักเรียน 

15 นายสุวัฒน ์จันทร์งาม  

16 นายธนานุวัช ถาวิเศษ การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงาน ช่วงการเรียนออนไลน์ของนักเรียนช้ัน 
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ปวช.2/9 แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 

2/2564 

17 นายอุทัย แหลมฉลาด ความพึงพอใจทีมีต่อครูผูส้อนวิชางานเครื่องยนต์ดเีซล 

18 นายพิชัย คำประเทือง การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงาน ช่วงการเรียนออนไลน์ของนักเรียนช้ัน 
ปวช.2/5 แผนกวิชาช่างยนต์   

19 นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ ์ การศึกษาผลการใช้สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการถอดประกอบเพลาลูก
เบี้ยวและวดัขนาดถ้วยเพลาลูกเบีย้วตามคู่มือซ่อม ของนักศึกษาระดับ 

ปวส.2 แผนกวิชาช่างยนต์  

20 นายภานุวัฒน์ นิลศร ี  

21 นายกฤษฎา อบมา การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผดิชอบในการทำงานของนักเรียน 
นักศึกษา                 ช้ัน (ปวช.) ชย. 3/3 โดยการใช้การเสรมิแรง

ทางบวก 

22 นายสุรยิา เหล่ามาลา การจัดใช้สื่อคาร์บูเรเตอรเ์ครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เพื่อเปรยีบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิของ ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่าง

ยนต์ 2/6 

23 นายไพวัล เขียวแป ้ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคมุด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้น 

24 นายสุรเชษฐ ์ประทุมโคตร จากความสำคัญดังกล่าวผู้วิจยัจึงนำหลักการจัดการเรียนการสอนโดยการ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) มาประยุกต์ใช้ใน

รายวิชากลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้
ศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง และพัฒนาทักษะการคดิขั้นสงู  

25 นายภานุวัฒน์ นิลศร ี การแก้ปัญหาผู้เรียนผลสัมฤทธ์ิเรือ่งการบริการระบบสตารต์ ของนักศึกษา
ระดับ ปวส.2 แผนกวิชา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในรายวิชา

งานไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 30101-2004 

 
16.ชา่งสำรวจ 
ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายเรวัชชัย รอดเจริญ การปรับปรุงความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน-นักศึกษา 

2 นายชินกฤต อุ่นใจ การพัฒนาสื่อมลัติมเีดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ การเขยีน
แผนที่ เส้นช้ันความสูง (Contouring Map) 

3 นายจตุพล หงษ์แก้ว การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนท่ีไม่ตรงเวลาของนักเรยีนท่ีส่งผลใหก้าร
เรียนของนักเรียนท่ีต่ำลง  

4 นายมานัส ยอดทอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบในการ
ส่งงาน ด้วย Google Classroom     ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

5 นางสาวพนิดา  ศิริกรรณ ์ การรับผิดชอบงานของนักเรียน 
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17.ชา่งอเิลก็ทรอนกิส์ 

ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายรณชัย มรกตศรีวรรณ การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวดัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของ

นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 กลุ่ม 5 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
กิจกรรมจบัคู่ฝึกปฏิบัต ิ

2 นายสุวิจักขณ์ ประจันตะเสน การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวดัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
นักเรียนระดับ ปวช.2  กลุ่ม 1  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ  

3 นายวิทธวัธ สามารถ การพัฒนาทักษะการประกอบวงจรและการใช้เครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกส ์

4 นายพิชญ์พล จิตพิมลมาศ ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไมส่่งงาน                 
รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักศึกษา ระดับชัน้
ปวช.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

5 นางภรศุภา ลิมป์เศวต ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไมส่่งงาน                 
รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียน ระดับช้ัน
ปวช.1 

6 นายเฉลมิเกียรติ ถีอาสนา การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น  THE USE GOOGLE 
CLASSROOM IN THE DEVELOPMENT OF TEACHING 
MICROCONTROLLER COURSE FOR STUDENT VOCATIONAL 
CERTIFICATE ELECTRONICS DIVISION KHONKAEN TECHNICAL 
COLLEGE 

7 นายประณต ปิยมาพรชัย การสำรวจความพึงพอใจการสอนออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาที่มตี่อ
ครูผูส้อน วิชา โครงการ รหสัวิชา 30105-8501 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

8 นายอัมพล เจริญนนท์ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิระหว่างภาคเรียน  รายวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น โดยการใช้แบบทดสอบ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี  1  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

9 นายสาคร แถวโนนง้ิว  

10 นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

11 นางสาวคัทลียา กันทัง เรื่องการใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมการเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ”  
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12 นายสิทธิพร ไกรยวงศ ์ การใช้ชุดการสอนแบบสื่อผสมในการสอนวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 

13 นายพิเชษฐ์ จันทรังศร ี การพัฒนาทักษะการใช้ชุดสาธิตการทำงานของอุปกรณ์เซ็นเซอร ์

14 นายเอกรินทร์ มาวงษา การใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมในการสอนวิชาระบบภาพ  เรื่อง การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  CCTV  สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ปีท่ี 2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

15 นายธาตรี สุภาระโยธิน การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่ังน้ำหนักใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคช่ัน 
16 นายสาคร แถวโนนง้ิว การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมปริมาณน้ำหนักอตัโนมตัิ 
17 นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์ การเล่นมือถือในช้ันเรียน 
18 นายสมชาย คณุสมบัต ิ กรณีศึกษาการแก้ไขปญัหาของการไมส่่งงานหรือส่งงานลา่ช้าของ

นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. สาย ม.6 

 
18.วทิยาเขตหนองเรอื 

ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นายณัฐพล  พรหมภูวงศ ์  

2 นางสาววชิรญาณ์  ห่อคนด ี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันปวช. 2 โดยใช้
บทเรียนสำเร็จรูป 

3 นายชัยณรงค์ กองศรผีิว พฤติกรรมการไม่ส่งงาน 

4 นายศาสตรา   กำสมุทร การพัฒนาทักษะการใช้ฟิลเลอร์เกจปรับตั้งระยะหา่งลิ้นเครื่องยนต์
แก๊สโชลีน 

5 นางสาวมนัสนันท ์ พงษ์สระพัง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป วิชาโปรแกรม
ฐานข้อมูล  นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2,3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

6 นางสาววัชรียา  ศรีภมูิกุล การแก้ปัญหาการวัดหาขาทรานซสิเตอร ์

7 นางสาวนุจรินทร์  สืบสุนทร การพัฒนาหนังสือส่งเสรมิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  เรือ่ง 
Important  Holiday                      

8 นางสาวอรดี  สุกเลิม การพัฒนาทักษะการใช้เมาส์ด้วยเกมส์ของนักศึกษาระดับ  
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3  

9 นายสุขสันต์  พรมรักษา การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสรมิทักษะวิชา 
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล เรื่อง ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ 
นักศึกษา ปวช. 2/15 ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น(วก.หนอง
เรือ) 
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19.สามัญ สมัพนัธ ์พืน้ฐาน 
 

ที ่ ชือ่-สกลุ หวัขอ้งานวจิยั 
1 นางรุ่งเรือง อินทนพ การแก้ไขปัญหาการขาดความกระตือรือร้นในงานท่ีไดร้ับมอบหมายของ

นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี  1  สาขาวิชาช่าง
เทคนิคอุตสาหกรรม ห้องที่ 3และ 4 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น รายวิชา
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการรหัสวิชา 30000 - 1203 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

2 นางณัทกาญจน์ ภมูิธนสวัสดิ ์ เรื่อง การแก้ไขปญัหาพฤติกรรมการรับผิดชอบ การกระตือรือร้นต่องาน
ที่มอบหมายของผู้เรียนในกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบออนไลน์และ
แบบช้ันเรียนของนักศึกษาระดบัช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูงปีท่ี  2  
สาขาวิชาช่างยนต์ ห้องที่ 1 และ  2 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น รายวชิา
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ รหัสวิชา 3000 - 1203 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

3 นางวราพร สิมมา การพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้
ชุดการเรยีนรู้ แบบ ACTIVE LEARNING DEVELOPING  ENGLISH  
SPEAKING  CONVERSATION SKILLS IN DAILY LIFE THROUGH 
LEARNING PACKAGE  OF ACTIVE LEARNING MODEL 

4 นางสาวเจตยิา ค่อมสิงห ์ การแก้ปัญหาไม่ทำงานท่ีได้รับมอบหมาย วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
อาชีพช่างอุสาหกรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 1/7-8 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

5 นางสาวกัญญาณี แนวสภุาพ เรื่องการใช้เกมการเรียนรู้ออนไลน ์เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรม การเข้าช้ัน
เรียนออนไลน์รายวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี ๑/๑,๒ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 256๔ 

6 นางสาวไฉทยา นามเชียงใต ้ วิจัยผลการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Google classroom 
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม รหัส 20000-1209 
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

7 นางสุภิญญา วรศักดิ ์ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการแรียนวิชาคณติศาสตร์ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี 1 

8 นางสาวสุพิชชา ศรีบุญจันทร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปีท่ี 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสมองเป็นฐาน (BBL) 

9 นางกรุณา ศรสีถาน การพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ตามหลัก COSO ERM 2017 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยชุดการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ตามหลัก COSO ERM 2017 ระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคเรียนท่ี 2/2564   กรณีศึกษา : นักศึกษา 
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) แผนกวิชาช่างโยธา  ช้ันปีท่ี 
1 กลุ่ม 3,4  ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) 

10 นางนภัสสร หินเธาว ์ การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี ๑ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

11 นางสลิลทิพย์ ชำปฏ ิ ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based 
Learning)            รายวิชา แคลคูลัส 1 เรื่อง การประยุกต์ใช้อนุพันธ์
ในงานอาชีพ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคเรียนที ่2 
ปีการศึกษา 2564 

12 นางรัตนาภา มหรรณพกร การพัฒนาทักษะและการคิดวเิคราะห์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

13 นางอรวรรณ เจือจารย ์ การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงาน / การบ้านตามกำหนดของนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

14 นางสาวสุภรา มนูศลิป ์ การพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบรว่มมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับ
เทคนิคการสอนแบบบรรยาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
รายวิชากฎหมายแรงงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 2วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

15 นายอัศชาติ อาศิรกานต ์ ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการไมส่่งงานของนักศึกษาแผนก
วิชาเทคนิคการผลิต (สอผ.1/5,6) รายวิชา การพัฒนาสุขภาพ  ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

16 นายศิลปชัย บุญรักษา การไม่ทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเองวิชา วิทยาศาสตร์งาน
เครื่องกลและการผลติ 

17 นางอนุธิดา อาศริกานต ์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างโยธา (ชธ.1/2,3) 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภาคเรยีนท่ี 2/2564 

18 นางสาวสุพรรษา อเนกบุณย ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 กลุ่มที่ 11 สาขางาน ไฟฟ้ากำลงั  
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยใช้กิจกรรมกลุ่มในรายวิชา แคลคลูัส 1 
รหัสวิชา 30000-1404 

19 นางสาวนิภาพร แกลา รายงานการพัฒนาการเขียนสะกดคำของนักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี๑ 

20 นายเรืองศักดิ์ เรืองไชย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความกล้าแสดงออกหน้าช้ันเรียน 
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21 นางสาววิมลศลิป์ หลงโสกเชือก การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนที่ เพือ่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ช้ินงานของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
ห้อง 1–2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2564  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

22 นางสาววรญา ภาวะศลิป ์ การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม ท่ีมีความบกพร่องทางกล้ามเนื้อมดัใหญ่ 
ของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1และ 2 

23 นายแทนไท เกาะลุน การศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีน  ในการจัดการเรียนการการสอน 
รายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน  ในรูปแบบ
คุณธรรมนำความรู้ ของนักเรียนระดับ ปวช. 3  กลุ่ม 1,2  แผนกวิชา  
อิเล็กทรอนิกส ์

24 นางสาวชวนิดา ประแดงปุย การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการสะเต็มศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  เพือ่ส่งเสรมิทักษะการเรียนรู ้

25 นางจันทพร วรยิ่งยง การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการสะเต็มศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม(20000-1302)เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรูภ้าคเรียนท่ี2ปีการศึกษา2564 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ภายใต้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 

26 นายอุกฤษ เหมม ี การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม ของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1/1,1/1 
แผนกวิชาช่างก่อสร้างและวิชาช่างสำรวจ 

27 นายชโลธร พิมพ์จักร ์ ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการไมส่่งงานของนักเรียนแผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับช้ันปวช. 3 

28 นางทองสุข ลีลาด การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะเรียน ของนักเรยีน 
ระดับชั้น ปวช. 2สาขาวิชา เครื่องมือกล  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 

29 นางสาวนิรัชรินทร์ สีหาน ู ความวิตกกังวลในการอ่านออกเสยีงในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

30 นางวราชิณี สิทธิวุฒ รายงานการวิจยัในช้ันเรียน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ
นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ วิชาวิทยาศาสตร์งานเครื่องกล
และการผลิต รหสัวิชา 30000-1304   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

31 นางสาวคำประเคียน โพธิ์เพชรเลบ็ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 



 

 

 

 
 

 

 

ข้อมูลจังหวัด 
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ขอ้มลูจงัหวัดขอนแกน่ 

ปพีทุธศกัราช 2564 

 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่ 

 
 

นายสมศกัดิ ์ จงัตระกลู 
รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

1 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน 
 

ประวตั ิดร.สมศักดิ ์จงัตระกลุ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
เกิดวันที่ 5 มกราคม 2505 
ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแก่น 

การศึกษา 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) สาขาบริหารรัฐกิจ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและเอกชน  

การฝกึอบรม 
- หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 76 วิทยาลัยการปกครอง  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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- หลักสูตรผู้บังคับบัญชา (ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 42 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2553-2554 
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3  ประจำปี 2554 สำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- ทุนฝึกอบรมของรัฐบาล (ก.พ.) สำหรับผู้บริหารระดับสูง  หลักสูตรด้านการบริหารและการพัฒนา

ผู้บริหาร ประจำปี 2555  ณ National Graduate Institute For Policy Studies (GRIPS)  
- ประเทศญี่ปุ่น (Certificate The Senior Executive Development  Program (SEDP) 

conducted at National Graduate Institute For  Policy Studies (GRIPS) , Japan.) 
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)  รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2555 วิทยาลัยการ

ยุติธรรมทางปกครอง  สำนักงานศาลปกครอง 
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555 วิทยาลัย รัฐธรรมนูญ สำนักงานศาล

รัฐธรรมนูญ 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 7  พ.ศ. 2557 สถาบัน

วิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประวตัิการรบัราชการ 
- ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  
- พ.ศ. 2546 - นายอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
- พ.ศ. 2546 - นายอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
- พ.ศ. 2547 - เลขานุการกรมการปกครอง  
- พ.ศ. 2549 - หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม 
- พ.ศ. 2549 - หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร 
- พ.ศ. 2551 - ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
- พ.ศ. 2552 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- พ.ศ. 2554 - ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย 
- ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) สำนักนโยบายและแผน 

กระทรวงมหาดไทย 
- พ.ศ.2557 - ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
- พ.ศ. 2558 - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
- 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
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ตราสญัลกัษณ์ประจำจงัหวดั 
 

 
 

เป็นรูปเจดีย์เก่าครอบต้นมะขาม เรียกว่า เจดีย์ขามแก่น ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของ
จังหวัด มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าครั้งหนึ่งต้นมะขามใหญ่ถูกตัดโค่นลงไว้หลายปีกลับงอกงามมีก่ิงก้านสาขาข้ึนอีก 
ประชาชนถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จึงพากันสร้างเจดีย์ครอบต้นมะขามนั้นไว้เรียกว่า เจดีย์ขามแก่น และถือเป็นปู
ชนียสถาน เคารพกราบไหว้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้นำมาเป็นตราประจำจังหวัด ต่อมาคำว่า ขามแก่น 
ก็เพ้ียนเป็น ขอนแก่น 

 
คำขวญัประจำจงัหวดั  

"พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ 
ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก " 
 
ดอกไมป้ระจำจงัหวดั 

 
 

ชื่อ :: ดอกราชพฤกษ์ 
ชื่อสามัญ :: Golden Shower Tree, Purging Cassia 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Cassis fistula Linn. 
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ตน้ไมป้ระจำจงัหวดั 

  
 

ชื่อ :: ชัยพฤกษ์ 
ชื่ออ่ืน ๆ :: กัลปพฤกษ์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Cassia bakeriana Craib 
 

ประวตัเิมอืงขอนแกน่ 
ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติ

ความเป็นมาที่ยาวนาน แบ่งเป็นยุคต่าง ๆ ได้ดังนี ้
  

สมัยกอ่นประวตัิศาสตร์ 
ในอดีตกาลยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปกว่าร้อยกว่าล้านปีมาแล้ว ในบริเวณเขตจังหวัดขอนแก่น

เคยที่อยู่ของ “ไดโนเสาร์” สัตว์โลกดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ที่สูญพันธ์ไปแล้ว โดยนักธรณ๊วิทยาได้ค้นพบรอยเท้า
และฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์กินพืชและพันธุ์กินเนื้ออายุกว่า  4,000 – 2,000 ปี 

ขอนแก่นเคยเป็นถิ่นอาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฎหลักฐานจากการขุดค้นของนัก
โบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีโนนนกทา บ้านนาดี ตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขุดค้นเมื่อ 
พ.ศ. 2509 ค้นพบโครงกระดูกกว่า 200 โครงกระดูก นอกจากนั้นยังพบเครื่องสำริด และ เหล็กมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เป็นขวาน รวมทั้งแบบแม่พิมพ์ที่ใช้หล่อ มีกำไลแขนสำริดคล้องอยู่ที่โครงกระดูกท่อนแขน ซ้อนกัน
หลาย วง พบกำไรทำด้วยเปลือกหอย รวมทั้งพบแหวนเหล็กไน แสดงว่ามีการปั่นด้ายทอผ้าใช้ในยุคนั้นแล้ว 
นอกจากนี้ ยังพบขวานทองแดง อายุ 4,600-4,800 ปี เป็นหัวขวานหัวเดียวที่พบในประเทศไทย ที่มีอายุเก่าแก่
ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ในชั้นดินที่ 20 การกำหนดอายุโดยคาร์บอนด์ 14 จากชั้นดินที่ 19 ปรากฏว่าอายุ 4,275 
ปี มีเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดย ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์สังคม
เกษตรกรรมที่รู้จักการใช้โลหะซึ่งมีอายุไล่เลี่ยกันนี้พบกระจายตัวอยู่ทั่วขอนแก่น 100 แห่ง โดยส่วนมากพบ
ตามที่ที่ราบลุ่มแม่น้ำพรม แม่น้ำพอง แม่น้ำเชิญ และแม่น้ำชี ซึ่งบางส่วนก็ยังไม่ได้มีการขุดค้นขึ้นมาศึกษา
อย่างจริงจัง 
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การขยายตัวของชุมชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของผู้คนมากมายอย่างมากมายจากชุมชนที่ผลิตเพ่ือการบริโภค อุปโภค ภายในชุมชน กลายมาเป็นการ
ผลิตเพ่ือการค้าขายแลกเปลี่ยน ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชน จนกลายเป็นสังคมเมืองในที่สุด 

จากหลักฐานข้างต้นพิสูจน์ให้เห็นว่าอาณาเขตบริเวณจังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรม 
วัฒนธรรมอันสูงสุดมาแต่ดึกดำบรรพ์ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลหลายพันปี  

  
สมัยประวัติศาสตร์   
ในสมัยประวัติศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมแบบทวารวดีจากภาคกลางเข้ามาสู่

ภาคอีสานเมื่อราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16 และได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณบ้านโนนเมือง วัด
ป่าพระนอน ตำบลชุมแพ ได้พบเสมาหินปักอยู่เป็นระยะและล้มจมดิน มีรอยสลักกลีบบัว กลีบเดียวหรือสอง
กลีบ แท่งหินที่สำคัญที่ชาวบ้านเรียกว่าเสาหลักเมืองเป็นรูปทรงกลมมีรอยจารึก ซึ่งเข้าใจว่าเป็นตัวอักษรมอญ
โบราณ ได้นำเอามาทำเป็นหลักเมืองขอนแก่น เมืองโบราณแห่งนี้ 

กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ฝังอยู่อย่างเป็นระเบียบ มีโบราณวัตถุหลายอย่าง 
ฝังรวมอยู่ด้วย สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่มาหลายยุคหลายสมัยบริเวณยอดเขาภูเวียงเป็นวงกลมซึ่ง 
โอบล้อมพ้ืนที่ 3 ตำบล มีพระพุทธรูปแบบทวารวดี จากภาพถ่ายทางอากาศ พบเมืองโบราณหลายแห่งอยู่ใกล้ 
ลำน้ำพอง ซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญ คือเมืองโบราณที่วัดดงเมืองแอม ในเขตอำเภอเขาสวนกวางเมืองมีขนาด 
2900X3000 เมตร ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเท่าท่ีได้พบเห็นในประเทศไทย จะเป็นรองอยู่ก็  

 เฉพาะเมืองนครชัยศรี (นครปฐมโบราณ)  ในจังหวัดขอนแก่นพบว่ามีการสร้างเมืองโบราณใน
ลักษณะของการขุดคูน้ำ-คันดินล้อมรอบชุมชนโบราณกว่า 26 แห่ง ความสำคัญอีกประการหนึ่งของเมือง
โบราณบ้านดงแอม คือ พบศิลาจารึกด้วยหินทรายหนึ่งหลักอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 มีข้อความกล่าวถึง 
พระเจ้ามเหนทรวรมัน กษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ(อันเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มชนเขมรในยุคโบราณ) ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงอิทธิพลของกลุ่มชนเขมรที่มีในพ้ืนที่มาอย่างตั้งแต่โบราณ การเข้ามาของอิทธิพลเขมร ส่งผลให้
ศาสนาฮินดูได้แพร่ตามเข้ามาด้วย   

โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 เห็นได้จาก ปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย มีลักษณะเป็น
ปราสาทหิน 3 หลังตั้งอยู่บนศิลาแลงเดียวกัน โดยมีกำแพงศิลาแลง และคูน้ำล้อมรอบ ถือศาสนาสถานสำคัญท่ี
ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู   

และในช่วงศตวรรษที่ 18 อิทธิพลของเขมรแบบบายนที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยมี กู่
ประภาชัย  อำเภอน้ำพอง ศาสนสถานสำคัญท่ีใช้เป็น อโรคยาศาล(สถานพยาบาล) ประกอบด้วย ปราสาทศิลา
แลงอยู่ตรงกลาง 1 หลัง และบรรณาลัย(หอเก็บพระคำภีร์) 1 หลัง อยู่ที่มุมด้านหน้าของปราสาทประธาน ซึ่ง
เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันเป็นช่วงที่เขมรหันมานับถือพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน หลังจากนั้น  

ราวพุทธศตวรรษที่ 19 วัฒนธรรมล้านช้างแถบลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำโขง และวัฒนธรรมแบบล้านนา ได้
เจริญรุ่งเรืองและได้เข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่แทนวัฒนธรรมดั้งเดิม กลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสานที่แพร่หลาย
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ไปทั่วดินแดนอีสาน เรียกว่า ศิลปะแบบล้านช้าง ซึ่งสถาปัตยกรรมที่สำคัญสำหรับศิลปะรูปแบบนี้ คือ พระธาตุ
ขามแก่น อำเภอน้ำพอง อันเป็นการพัฒนารูปทรงมาจากพระธาตุศรีสองรักษ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
(พระธาตุศรีสองรักษ์ สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต) มีประวัติความเป็นมา
ว่า แต่เดิม ณ ที่แห่งนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ต่อมาเมื่อเริ่มมีชาวบ้านเข้ามาหักล้างถางพง จับจองที่ดินทำกิน
และที่อยู่อาศัยนั้น ชาวบ้านพบว่ามีตอมะขามที่ตายแล้วเหลือแต่แก่นอยู่ต้นหนึ่ง แต่ต่อมาปรากฏว่าแก่น
มะขามนั้นกลับมีการแตกใบ ผลิดอก ดูแปลกประหลาด และพบว่าหากมีใครที่ไปทำการอะไรที่เป็นการดูหมิ่น
หรือลบหลู่ตอมะขามนั้น คนผู้นั้นก็จะมีอันเป็นไป ชาวบ้านจึงเกิดความเคารพบูชา และร่วมกันสร้างเจดีย์ครอบ
ตอมะขามนั้นไว้ พร้อมกับบรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 9 ประการ ไว้ในนั้นด้วย จึงเรียกเจดีย์ที่
สร้างนั้นว่า พระเจ้าเก้าพระองค์ หรือ เจดีย์บ้านขาม ต่อมาจึงเป็นพระธาตุขามแก่น ถือเป็นพระธาตุ
คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่มาของชื่อจังหวัดขอนแก่น 

 
การสรา้งบา้นแปนเมอืง 
ประวัติศาสตร์การสร้างเมืองขอนแก่นได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2322 ขณะนั้นเมืองเวียงจันทน์ได้เกิด

เหตุพิพาทกับกลุ่มของเจ้าพระวอจนถึงกับยกทัพไปตีค่ายของเจ้าพระวอแตกที่บ้านดอนมดแดง (อุบลราชธานี
ปัจจุบัน) และจับเจ้าพระวอประหารชีวิต สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถือว่าฝ่ายเจ้าพระวอเป็นข้าข อบ
ขัณฑสีมาของไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์ยกทัพขึ้นไปตี
เวียงจันทน์ จากนั้นจึงได้ยกทัพกลับมายังกรุงเทพมหานคร พร้อมกับได้อัญเชิญพระแก้วมรกต พระพุทธ
ปฏิมากร และพระบางกลับมาถวายแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วย 

เจ้าแก้วบุฮม (แก้วบรม) กับพระยาเมืองแพน (หรือเพ้ียเมืองแพน) สองพ่ีน้อง ซึ่งเป็นโอรสของเจ้า
แสนปัจจุทุม (ท้าวแสนแก้วบุฮม) ได้ยกกองทัพจากบ้านเพ้ียปู่ เขตแขวงเมืองทุละคม (ธุระคม) ซึ่งขึ้นกับเมือง
เวียงจันทน์ในทุกวันนี้ ข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานที่อยู่บ้านโพธิ์ตาก (บ้านโพธิ์ตาก ตำบลบ้านกง อำเภอเมือง
ขอนแก่น) และบ้านยางเดี่ยว บ้านโพธิ์ศรี (บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบ้านโนน อำเภอกระนวน) บ้านโพธิ์ชัย (บ้านโพธิ์
ชัย อำเภอมัญจาคีรี) เมืองมัญจาคีรีหรืออำเภอมัญจาคีรี ปรากฏอยู่ในทำเนียบมณฑลอุดร กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. 
2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองขึ้นชื่อเมืองมัญจาคีรี โดยมีจางวางเอก
พระยาพฤติคุณธนเขม (สน สนธิสัมพันธ์) เป็นเจ้าเมืองคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2433-2439 เจ้าเมืองคนที่ 2 คือ พระ
เกษตรวัฒนา (โส สนธิสัมพันธ์) เมื่อ พ.ศ. 2439-2443 และมีปรากฏประวัติเมืองมัญจาคีรีในหนังสือประวัติ
จังหวัดในประเทศไทย บ้านสร้าง บ้านชีโหล่น (อยู่ในเขตเมืองสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปัจจุบัน) 

ในปัจจุบัน บางบ้านก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น บางบ้านก็อยู่ในเขตอำเภอน้ำพอง บางบ้านก็อยู่
ในเขตอำเภออาจสามารถ (จังหวัดร้อยเอ็ด) บางบ้านก็อยู่ในเขตจังหวัดยโสธร บางบ้านก็อยู่ที่อำเภอมัญจาคีรี 
และบางบ้านก็อยู่ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว (จังหวัดยโสธร) เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเมือง
ในสมัยหลัง ๆ ต่อมานั่นเอง 



หน้า | 18 

 

เจ้าแก้วบุฮมได้อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโพธิ์ชัย พระยาเมืองแพนอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือน
อยู่ในบ้านชีโหล่น คุมไพร่พลคนละ 500 คน ขึ้นกับเมืองท่งหรือเมืองสุวรรณภูมิ ครั้นต่อมาอีกราว 9 ปี ในปี 
พ.ศ. 2331 เพ้ียเมืองแพนก็ได้พาราษฎรและไพร่พลประมาณ 330 คน ขอแยกตัวออกจากเมืองสุวรรณภูมิไป
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ฝั่งบึงบอน ยกขึ้นเป็นเมืองที่บ้านดอนพยอมเมืองเพ้ีย (ปัจจุบันคือ บ้านเมืองเพ้ีย ตำบลเมือง
เพ้ีย อำเภอบ้านไผ่) 

บึงบอนหรือดอนพยอมในปัจจุบันได้ตื้นเขินเป็นที่นาไปหมดแล้ว แต่ก็ยังปรากฏเป็นรูปของบึงซึ่งมีต้น
บอนขึ้นอยู่มากมาย ต่อมาก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมืองแพนเป็นพระนครศรีบริ รักษ์ เจ้าเมือง
ขอนแก่น ดังปรากฏข้อความในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานของหม่อมอมรวงศ์วิจิตรว่า 

“ลุจุลศักราช 1159 ปีมเสง นพศก (พ.ศ. 2340) ฝ่ายเพี้ยเมืองแพน บ้านชีโล่น เมืองสุวรรณภูมิ เห็นว่า
เมืองแสนได้เป็นเจ้าเมืองชนบท ก็อยากจะได้เป็นบ้าง จึงเกลี้ยกล่อมผู้คนให้อยู่ในบังคับสามร้อยคนเศษ จึง
สมัครขึ้นอยู่ในเจ้าพระยานครราชสีมา แล้วขอตั้งบ้านบึงบอนเป็นเมือง เจ้าพระยานครราชสีมาได้มีใบบอก
มายังกรุงเทพฯ จึงโปรดเกล้าฯ ตั้งให้เมืองแพนเป็นที่พระยานครศรีบริรักษ์ เจ้าเมือง ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น
เมืองขอนแก่น ขึ้นกับเมืองนครราชสีมา...” 

เอกสารพงศาวดารอีสานฉบับพระยาขัติยวงศา (เหลา ณ ร้อยเอ็ด) ได้กล่าวถึงการตั้งเมืองขอนแก่นว่า 
“...ได้ทราบข่าวว่าเมืองแพน บ้านชีโล่น แขวงเมืองสุวรรณภูมิ พาราษฎร ไพร่พลประมาณ 330 คน 

แยกจากเมืองสุวรรณภูมิไปขอตั้งฝั่งบึงบอนเป็นเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมืองแพนเป็นพระนคร
ศรีบริรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น...” ขอนแก่นจึงได้ที่มาว่าเป็นเมืองคู่กับมหาสารคามนั้นเอง 

 
สมัยรัตนโกสินทร์ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2339 ได้มีการย้ายเมือง

ขอนแก่นไปตั้งอยู่ที่บ้านหนองเหล็ก (ตำบลบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบัน) โดยได้
ขอขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร คือจะขอส่งส่วยต่อกรุงเทพมหานครโดยตรง ไม่ผ่านเมืองสุวรรณภูมิ เพราะให้
เหตุผลว่า บ้านดอนพยอมเมืองเพี้ยอยู่ใกล้กับแขวงเมืองนครราชสีมา ซึ่งก็เป็นจริง เพราะอยู่ใกล้กับเมืองชนบท
อันเป็นแขวงเมืองนครราชสีมาอยู่ขณะนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เข้าใจว่าเจ้าเมืองในขณะนั้นอยากจะ
แยกตัวออกเป็นอิสระ คืออยากจะแยกออกมาเป็นเมืองใหญ่อีกต่างหาก การย้ายเมืองครั้งนี้ ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวคำบัง (บุตรเจ้าแก้วบุฮม) เป็นพระนครศรีบริรักษ์ เจ้าเมืองขอนแก่นต่อมา 

ในปี พ.ศ. 2352 ได้ย้ายเมืองจากบ้านหนองเหล็กไปตั้งเมืองอยู่ที่บ้านดอนพันชาด (เขตตำบลบ้านแพง 
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) พระนครศรีบริรักษ์ (คำบ้ง) ได้ถึงแก่กรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้เจ้าราชบุตร (ท้าวคำยวง) น้องชายของพระนครศรีบริรักษ์ (คำบ้ง) ซึ่งมีความดีความชอบจากการไป
ราชการสงคราม ขับไล่กองทัพพม่าออกไปจากเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น เป็นที่ “พระนครศรีบริรักษ์ บรมราช
ภักดี ศรีศุภสุนทร” เจ้าเมืองขอนแก่น 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2381 เมืองขอนแก่นก็ได้ย้ายจากบ้าน
ดอนพันชาดไปตั้งอยู่ที่ริมฝั่งบึงพระลับโนนทอง คือบ้านเมืองเก่า ตำบลในเมือง อำเภอ  
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เมืองขอนแก่นในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อก่อนเรียกว่า "บ้านโนนทอง" ต่อมาเมื่อย้ายเมืองไปอยู่ที่นั่น จึงเรียกว่า
บ้านเมืองเก่า สาเหตุที่ย้ายเมืองนั้นเล่ากันว่า เกิดการแย่งราษฎรไพร่พลขึ้น และเกิดแผ่นดินแยกที่ถนนกลาง
เมือง มีโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มป่วยกันมาก จึงถือว่าที่ตรงนั้นไม่เป็นมงคลต่อการอยู่อาศัย จึงย้ายเมืองอีกครั้ง
หนึ่ง จากบึงพระลับโนนทองไปตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกที่บ้านโนนทัน (อยู่ในตำบลพระลับ อำเภอเมือง
ขอนแก่น ปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2398 พอดีพระนครศรีบริรักษ์ (คำยวง) ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวอินธิวงษ์ บุตรคนเล็กของพระยานครศรีบริรักษ์ เป็นเจ้าเมืองขอนแก่น เพราะมีวิชาความรู้
ดีกว่าพี่ชายคนอ่ืน ๆ โดยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาในราชทินนามเดิมของบิดาสืบมา  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2407 ท้าวอินธิวงษ์เจ้าเมืองขอนแก่นได้ถึงแก่อนิจกรรมลงอีก จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ท้าวคำบุ่ง (พ่ีชายท้าวอินธิวงษ์) ผู้เป็นอุปฮาดแต่เดิมให้เป็นเจ้าเมืองขอนแก่นสืบแทนน้องชายต่อมา
อีก 3 ปี เพราะชราภาพมากแล้ว 

ในปี พ.ศ. 2410 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวอุ (ราชบุตร) ซึ่งเป็นหลานท้าวอินธิวงษ์ (พระยา
นครศรีบริรักษ์) ขึ้นเป็นเจ้าเมืองขอนแก่น และได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านโนนทันกลับไปตั้งอยู่ที่บ้านเมือง
เก่าอีก (บ้านโนนทองเดิม) พอถึงปี พ.ศ. 2413 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านเมืองเก่าไปตั้งอยู่ที่บ้านดอนบม 
(บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น)  ด้วยเหตุผลทางด้านการคมนาคมสะดวก เนื่องจากต้องใช้
แม่น้ำในการคมนาคมติดต่อ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานบรรดาศักดิ์ท้าวอุ (ราชบุตร) เจ้า
เมืองขอนแก่นในขณะนั้น เป็นพระนครศรีบริรักษ์ และให้ท้าวหนูหล้า บุตรคนเล็กของท้าวอินธิวงษ์ เป็นปลัด
เมืองขอนแก่น (หรืออุปฮาด) 

ในปี พ.ศ. 2434 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ได้โปรดเกล้าให้
เปลี่ยนแปลงการปกครองหัวเมืองลาวใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นบริเวณหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือให้เป็นหัวเมืองลาวพวน 
ดังนั้น เมืองขอนแก่นจึงกับขึ้นกับเมืองลาวพวน ในสมัยนั้นได้มีสายโทรเลข ที่เดินจากเมืองนครราชสีมา ผ่าน
เมืองชนบท เข้าเขตเมืองขอนแก่นข้ามลำน้ำชีที่ท่าหมากทัน ตรงไปท่าพระ บ้านทุ่ม โดยไม่เข้าเมืองขอนแก่น 
และตรงไปข้ามลำน้ำพองไปบ้านหมากแข้งเมืองอุดรธานี กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม (พระยศในขณะนั้น) ซึ่ง
เป็นข้าหลวงใหญ่ประจำมณฑลทรงดำริว่า ที่ว่าการเมืองขอนแก่นที่ตั้งอยู่ที่บ้านดอนบม ไม่สะดวกแก่ราชการ 
และบ้านทุ่มก็ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ใกล้เส้นทางไปมาในสมัยนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้พระนครศรีบริรักษ์ (อุ) ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ที่บ้านทุ่ม (อำเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน) ในปลาย พ.ศ. 
2434 และเปลี่ยนนามตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมือง 

ในปี พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานบรรดาศักดิ์ท้าวหนูหล้าปลัดเมือง
ขอนแก่นเป็นพระพิทักษ์สารนิคม และในปี พ.ศ. 2441 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านทุ่มกลับไปตั้งอยู่ที่
บ้านเมืองเก่าตามเดิม โดยตั้งศาลากลางข้ึนที่ริมบึงเมืองเก่าทางด้านเหนือ (หน้าสถานีโทรทัศน์ในปัจจุบัน) ด้วย
เหตุผลที่ว่า บ้านทุ่มนั้นกันดารน้ำในฤดูแล้งไม่เหมาะแก่การตั้งเมืองใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 2444 ทางราชการได้เกณฑ์แรงงานของราษฎรที่เคยหลงผิดไปเชื่อผีบุญ-ผีบาป ที่เขตแขวง
เมืองอุบลราชธานีในตอนนั้น โดยให้พากันมาช่วยสร้างทำนบกั้นน้ำขึ้นเป็นถนนรอบบึงเมืองเก่า เพ่ือกักน้ำไว้ใช้
สอยในฤดูแล้ง เพราะบึงนี้เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวเมืองขอนแก่น 



หน้า | 18 

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 พระนครบริรักษ์ (อุ นครศรี) เจ้าเมืองขอนแก่น ได้กราบถวายบังคมลาออกจาก
ราชการ เหตุเพราะชราภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนตำแหน่งพระพิทักษ์สารนิคม (หนูหล้า 
สุนทรพิทักษ์) ปลัดเมืองขอนแก่นขึ้นเป็นผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น และในปีนั้นเอง ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ เปลี่ยนนามตำแหน่งข้าหลวงประจำเมืองขอนแก่นเป็นข้าหลวงประจำบริเวณลำชี ส่วนเมืองต่าง ๆ ที่
ขึ้นต่อนั้น ก็ให้เปลี่ยนเป็นอำเภอ และผู้เป็นเจ้าเมืองนั้น ๆ ก็ให้เปลี่ยนเป็นนายอำเภอ ตำแหน่งอุปฮาดก็เป็น
ปลัดอำเภอไป  

ต่อมาใน พ.ศ. 2450 ได้ย้ายศาลากลาง มาตั้งที่บ้านพระลับ (ที่ทำการเทศบาลนครขอนแก่น ใน
ปัจจุบัน) และเปลี่ยนนามข้าหลวงประจำบริเวณลำชี มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองตามเดิม 

ต่อมาในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็น
จังหวัดแทน ตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองจึงกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และศาลาว่าการเมืองก็เปลี่ยนมาเป็น
ศาลากลางจังหวัด   

และใน พ.ศ. 2507 สมัย จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้สร้างศาลากลางใหม่ที่
สนามบินเก่า ห่างจากที่เดิม 2,000 เมตร ตามดำริของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้เริ่มต้น
ไว้ก่อนแล้ว ปัจจุบันเรียกว่า "ศูนย์ราชการ" ซึ่งตรงกับสมัย นายสมชาย กลิ่นแก้ว เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งในระหว่าง พ.ศ. 2503 – 2511 นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  
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1. ข้อมูลทั่วไป 

 
 
1.1  ที่ตั้งและพื้นที่ 
 จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 - 17 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 - 103  

องศาตะวันออก ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร  
มีพ้ืนที่ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่  ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ มีลักษณะสูงต่ำสลับ
เป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้  มีที่ราบลุ่มแถบลุ่ มน้ำชีและลุ่มน้ำพอง พ้ืนที่สูงกว่า
ระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย  100 - 200 เมตร 

1.2  อาณาเขต 
ทิศเหนือ - ติดกับจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวลำภู  
ทิศใต ้  - ติดกับจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์  
ทิศตะวันออก - ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม  
ทิศตะวันตก - ติดกับจังหวัดชัยภูมิ  และเพชรบูรณ์ 

1.3  การปกครอง 
อำเภอ   - จำนวน 26 อำเภอ  198 ตำบล  2,331 หมู่บ้าน และ 389 ชุมชน  
(ท่ีทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555) 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  จำนวน 225 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน 1 แห่ง  เทศบาล จำนวน 75 แห่ง (เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 6 แห่ง และ
เทศบาลตำบล จำนวน 68 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 149 แห่ง   
(ท่ีมา : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 2555)  

ราชการส่วนภูมิภาค    -  33 ส่วนราชการ  
ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ -  208 หน่วยงาน 

1.4  ประชากร 
 ประชากรรวม 1,766,066 คน  แยกเป็นชาย 875,013 คน หญิง 891,053 คน                

จำนวนบ้าน  534,715 หลัง  (ท่ีมา : กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)     
1.5  เส้นทางคมนาคม 

 ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพื้นที่จำนวน 7 สาย ได้แก่ 
ทางหลวงหมายเลข   2 : สระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 
ทางหลวงหมายเลข  12 : ขอนแก่น-เพชรบูรณ์ 
ทางหลวงหมายเลข  23 : แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอำเภอบ้านไผ่  

(ขอนแก่น) - มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 201 : ขอนแก่น-ชัยภูมิ-เลย 
ทางหลวงหมายเลข 207 : ขอนแก่น-บุรีรัมย์ 
ทางหลวงหมายเลข 208 : ขอนแก่น-มหาสารคาม  
ทางหลวงหมายเลข 209 : ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 

   ทางรถไฟ เส้นทางจาก กรุงเทพฯ-หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนน
มิตรภาพ ผ่านอำเภอในเขตพ้ืนที่  คือ อำเภอพล บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น น้ำพอง และเขาสวนกวาง 
   ทางเครื่องบิน มีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร เส้นทางบิน
กรุงเทพฯ -ขอนแก่น- กรุงเทพ ฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที วันละ 8 เที่ยวบิน 



 
 
 
 
 
  



 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 
  



หน้า | 16 

 

 
 

สรปุผลการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพี ปกีารศกึษา 2564 
1) รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค  จำนวน 26 รางวัล  ดังนี้ 
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน     4  รางวัล 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน     1  รางวัล 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน     2  รางวัล 
 - รางวัลอื่น ๆ      จำนวน   19  รางวัล 
 
2) รางวลัการแขง่ขนัทักษะวชิาชีพ ระดบัจงัหวัด จำนวน 36 รางวลั ดงันี้ 
    - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน     3  รางวัล 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน     4  รางวัล 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน     3  รางวัล 
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3            จำนวน     2  รางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4             จำนวน      1  รางวัล 
 - รางวัลอื่น ๆ      จำนวน   23  รางวัล 
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สรปุผลการแขง่ขนังานประชมุวิชาการองคก์ารนกัวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย (อวท.) 
ระดบัชาต ิ  ประจำปกีารศกึษา 2564 

ระหวา่งวนัที ่20 – 24 กมุภาพนัธ์ 2565  ณ อาชวีศกึษาจงัหวดัยนา่น 

วทิยาลัยเทคนคิขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ 

ระดบัชาต ิ

ที ่ รายการ รางวลั นักเรยีน – นักศกึษา ครผููค้วบคมุทมี ระดบั ใหโ้ดย 

1 ทักษะงานจักรยานยนต์  ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 1 
เหรียญทองแดง 

1. นายสุรทิน พละการ 
2. นายจุมพล สุพรม 
3. นายอภิศักดิ์ ดาขาว 

นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

2 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 
 

อันดับที่ 3 
เหรียญทอง  

4. นายปริญญา พันเดช 
5. นายอุกฤษฎ์ โยธะการี 

นายอนุวัติ พาระพัฒน์ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3 ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 6 
- 

6. นายเดชสิทธิ์ ชินทอง 
7. นายสรภพ คิดการ 
8. นายจตุพรชัย อุปลี 

นายอนุวัติ พาระพัฒน์ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

4 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 6 
เหรียญทองแดง 

9. นายมัคคพงษ ์พรมบ้านสังข์ 
10. นายชินวงค์ ศรีอุ้ย 

นายแสงชัย คงสมบัติ ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

5 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล อันดับที่ 8 11. นายนครินทร์ ศรีจันทร์ นายธีรพงษ์ พลแสนจันทร์ ชาติ สำนักงาน
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ที ่ รายการ รางวลั นักเรยีน – นักศกึษา ครผููค้วบคมุทมี ระดบั ใหโ้ดย 

คอนโทรลเลอร์ PLC  ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

เหรียญทองแดง 12. นายปุณณัตถ์ แซ่เตีย 
13. นายรติพงษ์ ภูจำเริญ 

นายอุทิศ วงษ์พัฒน์ คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

6 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 11 
เหรียญทองแดง 

14. นายสราวุฒิ มุสิกะพันธ์ 
15. นายธัญญธร ยิ้มทัด 

นายสุริยา เหล่ามาลา ชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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สรปุผลการแขง่ขนังานประชมุวิชาการองคก์ารนกัวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย (อวท.) 
ระดบัภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ครัง้ที่ 31 ประจำปกีารศกึษา 2564 

ระหวา่งวนัที ่25 – 29 ธันวาคม 2564  ณ อาชวีศกึษาจงัหวดัยโสธร 

วทิยาลัยเทคนคิขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ 

ระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ที ่ รายการ รางวลั นักเรยีน – นักศกึษา ครผููค้วบคมุทมี ระดบั ใหโ้ดย 

1 ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

1. นายเดชสิทธิ์ ชินทอง  
2. นายสรภพ คิดการ  
3. นายจตุพรชัย อุปลี  

นายอนุวัติ พาระพัฒน์ ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

2 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

4. นายมัคคพงษ์ พรมบ้านสังข์  
5. นายชินวงค์ ศรีอุ้ย  

นายแสงชัย คงสมบัติ ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3 ทักษะการสำรวจเพ่ือการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 

6. นายเดชา ดวงคำจันทร์ 
7. นายทองใหญ่ แดนสีแก้ว 
8. นายนภนันท์ เมืองนาม 
9. นายอรรถพล เจริญศรี 

นายกิตติพงศ ์เกียล่น ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

4 ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 1 
 

10. นายสุรทิน พละการ 
11. นายจุมพล สุพรม 
12. นายอภิศักดิ์ ดาขาว 

นายวัชพล ลำปาพา ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

5 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

อันดับที่ 2 
เหรียญทอง 

13. นายสราวุฒิ มุสิกะพันธ์ 
14. นายธัญญธร ยิ้มทัด 

นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์ ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ



หน้า | 20 

 

ที ่ รายการ รางวลั นักเรยีน – นักศกึษา ครผููค้วบคมุทมี ระดบั ใหโ้ดย 

แห่งประเทศไทย (อวท.) การอาชีวศึกษา 

6 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 3 
เหรียญทอง 

15. นายปริญญา พันเดช 
16. นายอุกฤษฎ์ โยธะการี 

นายอนุวัติ พาระพัฒน์ ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

7 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 3 
เหรียญเงิน 

 

17. นายนครินทร์ ศรีจันทร์ 
18. นายรติพงษ์ ภูจำเริญ 
19. นายปุณณัตถ์ แซ่เตีย 

นายธีรพงษ์ พลแสน
จันทร์ 
นายอุทิศ วงษ์พัฒน์ 

ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

8 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 4 
เหรียญเงิน 

 

20. นายปิยะวัฒน์ ขวาโยธา 
21. นายนันทชัย ดีแป้น 

นายกำธร สรรพ์สมบัติ ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

9 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  
ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 4 
เหรียญทองแดง 

 

22. นายนราธิป กว้างขวาง นายสัญญา พะมณี ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

10 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 4 
เหรียญทองแดง 

 

23. นายสิรวิชย์ ภูมิชัย 
24. นายพีรภัทร สุระกาญจน์ 
25. นายศราวุฒิ สาบุตร 

นายกฤษฎา อบมา ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

11 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท บุคคล 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

อันดับที่ 5 
เหรียญทอง 

26. นางสาวนกพนา มาสอน 
27. นางสาวสิรีธร วรรณพันธ์ 

นายสรนันท์ ศิริจำปา ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
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แห่งประเทศไทย (อวท.) การอาชีวศึกษา 

12 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 5 
 

28. นายเฉลิมชัย ชันษา 
29. นายปรเมษฐ์ อรรคฮาต 

นายทัดเทพ ชีวะโอสถ 
นางสาวธัญพร ถานะ 

ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

13 ทักษะงานทำหุ่นจำลอง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 6 
เหรียญเงิน 

30. นายไขแสง สาสีดา 
31. นางสาวชลธิชา จิตบุตร 

นายปณิธาน บุตรแก้ว ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

14 การประกวดดนตรีพ้ืนเมือง พิณ  
ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 6 
เหรียญเงิน 

32. นายณัฐธเดชน์ นิลพงษ์ นายเรืองศักดิ ์เรืองไชย ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

15 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 6 
เหรียญเงิน 

 

33. นายอนุชา นารีดอกไม้ 
34. นายธนกฤต หล้าเขียว 
35. นายธนพล วังนาทัน 

นายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุล ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

16 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 7 
เหรียญเงิน 

 

36. นายศิริชัย โชติวรกุลณ์ 
37. นายธีระภัทร์ ครูไชย 
38. นายกริชกรณ์ สอนเพ็ง 

นายธาตรี สุภาระโยธิน ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

17 ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 

อันดับที่ 8 
เหรียญทอง 

39. นายนัทพงษ์ เดื่อไธสง 
40. นายธีระพล เหง้ามูล 

นายกล้าณรงค ์คำบึง
กลาง 

ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
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การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

 การอาชีวศึกษา 

18 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 8 
เหรียญทองแดง 

41. นายศิริศักดิ์ โสวาปี 
 

นายอรรถพงษ ์ภูบุญอบ ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

19 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 9 
เหรียญทองแดง 

42. นายศุภกร จิตรไมตรี 
43. นายวิศรุทธิ์ อรัญมาลา 

นายนรินทร์ สารภักดี ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

20 ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 9 44. นายอภิสิทธิ์ พรวัฒนกุลชัย 
45. นางสาวภัทรวดี อุทธา 

นางสาวพัชรา วิคารมย์ ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

21 การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทมี 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 11 
เหรียญทองแดง 

46. นางสาวจันทร์สุณี พรมดี 
47. นายภานุพงศ์ อะปะหัง 
48. นายณัฐธเดชน์ นิลพงษ์ 
49. นายอภิชาติ ถาสุด 
50. นายอัษฎาวุธ ดอนบ้านเขียว 
51. นายศักรินทร์ ศรีแก้วทุม 

นายเรืองศักดิ ์เรืองไชย ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

22 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม  
ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 11 
เหรียญทองแดง 

52. นายณัฐวุฒิ สีทะโคตร 
53. นายเมธา นาเมืองรักษ์ 

นายณรงค ์ปานสวัสดิ์ ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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23 ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 12 
เหรียญทองแดง 

54. นายอภิสิทธิ์ แข็งฤทธิ์ 
55. นายยุทธภูมิ ศรีบุญ 

นายวีระยุทธ อินทรพงษ์
มีชัย 

ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

24 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-
CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 12 56. นายอัมรินทร์ เลิศวิชญกมล 
 

นายธีระชัย เลิศนาวีพร ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

25 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม  
ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 13 57. นายอรรณพ การไร่ 
58. นายพงศกร หม่องคำเหล็ก 

นายคทาวุธ อรรคษร ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

26 ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) 

อันดับที่ 17 59. นายสวัสกร เดชดา 
60. นายนวพล ต้นสีนนท์ 

นายธวัช สะตะ ภาคฯ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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สรปุผลการแขง่ขนังานประชมุวิชาการองคก์ารนกัวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย (อวท.) 
ระดบั อาชวีศกึษาจงัหวดัขอนแกน่  ครัง้ที ่31 ประจำปกีารศกึษา 2564 

ระหวา่งวนัที ่24 – 26 พฤศจกิายน 2564  ณ อาชวีศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ 

วทิยาลัยเทคนคิขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ 
ระดบัอาชีวศกึษาจังหวดั 

ลำดับ รายการ นักเรยีน นักศึกษา ครผููฝ้กึซอ้ม ผลการแขง่ขนั 
1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1. นายสุรทิน พละการ 

2. นายจุมพล สุพรม 
3. นายอภิศักดิ์ ดาขาว 

นายวัชพล ลำปาพา เป็นตัวแทน 

2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 4. นายสราวุฒิ มุสิกะพันธ์ 
5. นายธัญญธร ยิ้มทัด 

นายสุริยา  เหล่ามาลา เป็นตัวแทน 

3 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 6. นายสิรวิชย์ ภูมิชัย 
7. นายพีรภัทร สุระกาญจน์ 
8. นายศราวุฒิ สาบุตร 

นายกฤษฎา อบมา เป็นตัวแทน 

4 ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 
ประเภท ทีม 

9. นายชินวัตร  ราชคิ้ม 
10. นายวินัย  งามศรี 

นายไฟวัล  เขียวแป้ 
นายภูริพงศ์  อักษรพิมพ์ 

อันดับที่ 2 
(วก.บ้านไผ่ 
เป็นตัวแทน) 

5 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 11. นายมัคคพงษ ์พรมบ้านสังข ์ 
12. นายชินวงค์ ศรีอุ้ย  

นายแสงชัย คงสมบัติ เป็นตัวแทน 

6 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 13. นายศุภกร จิตรไมตรี 
14. นายวิศรุทธิ์ อรัญมาลา 

นายนรินทร์ สารภักดี เป็นตัวแทน 

7 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ปวช. 15. นายสุรวิทย์  อ่อนปา นายวชิรพันธ์  ช้างศรี รองชนะเลิศ 
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ลำดับ รายการ นักเรยีน นักศึกษา ครผููฝ้กึซอ้ม ผลการแขง่ขนั 
นายธวัช  สะตะ อันดับที่ 1  

(ไม่ได้เป็นตัวแทน) 
8 ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 16. นายอภิสิทธิ์ พรวัฒนกุลชัย 

17. นางสาวภัทรวดี อุทธา 
นางสาวพัชรา วิคารมย์ 
นายวีระพัฒน์  นามปัญญา 

เป็นตัวแทน 

9 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 18. นายศกยะ  เฮงพระธานี นายเอกชัย  เสนาดี รองชนะเลิศอันดับ 1 
(ไม่ได้เป็นตัวแทน) 

10 ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 19. นายสวัสกร เดชดา 
20. นายนวพล ต้นสีนนท์ 
21. นายเสกสรร  แสนทะวงศ์ 

นายภูวดล  กลับกลาง เป็นตัวแทน 

11 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ 
ปวส. ประเภท เดี่ยว 

22. นายอัมรินทร์ เลิศวิชญกมล นายธีระชัย เลิศนาวีพร 
นายวีระยุทธ  พลตรี 

เป็นตัวแทน 

12 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว 23. นายนราธิป กว้างขวาง นายสัญญา พะมณี เป็นตัวแทน 
13 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 24. นายปิยะวัฒน์ ขวาโยธา 

25. นายนันทชัย ดีแป้น 
นายกำธร สรรพ์สมบัติ เป็นตัวแทน 

14 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 26. นายอภิสิทธิ์ แข็งฤทธิ์ 
27. นายยุทธภูมิ ศรีบุญ 

นายวีระยุทธ อินทรพงษ์มีชัย เป็นตัวแทน 

15 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท 
ทีม 

28. นายณัฐวุฒิ สีทะโคตร 
29. นายเมธา นาเมืองรักษ์ 

นายณรงค์ ปานสวัสดิ์ เป็นตัวแทน 

16 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท 
ทีม 

30. นายอรรณพ การไร่ 
31. นายพงศกร หม่องคำเหล็ก 

นายคทาวุธ อรรคษร เป็นตัวแทน 

17 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 32. นายศิริศักดิ์ โสวาปี นายอรรถพงษ ์ภูบุญอบ ชนะเลิศ 



หน้า | 26 

 

ลำดับ รายการ นักเรยีน นักศึกษา ครผููฝ้กึซอ้ม ผลการแขง่ขนั 
33. นายภวัต  ดีราษฎร์วิเศษ 
34. นายธวัชชัย  โพธิ์นิล 

นายวงศกร  จอมทอง เหรียญทอง 
เป็นตัวแทน 

18 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 

35. นายเฉลิมชัย ชันษา 
36. นายปรเมษฐ์ อรรคฮาต 

นายทัดเทพ ชีวะโอสถ 
นางสาวธัญพร ถานะ 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 
เป็นตัวแทน 

19 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 
ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 

37. นายนครินทร์ ศรีจันทร์ 
38. นายรติพงษ์ ภูจำเริญ 
39. นายปุณณัตถ์ แซ่เตีย 

นายธีรพงษ์ พลแสนจันทร์ 
นายอุทิศ วงษ์พัฒน์ 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 
เป็นตัวแทน 

20 ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 
(Intregrate Amplifier) กำลังขับไม่น้อยกว่า 30x30 Watt ระดับ ปวช. 
ประเภท ทีม 

40. นายพัชระพล  พงษ์ทองคำ 
41. นายณัฐวุฒิ  เพ็งหลอย 
42. นายสุเมธ  สีกะแจะ 

นายวิทธวัช  สามารถ รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

21 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 
ประเภท ทีม 

43. นายณัฐพงศ ์ ศรีริวิ 
44. นายณัฐพงศ ์ ผิวกระจ่าง 

นายสมชาย  คุณสมบัติ 
นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 3 

22 ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 
ประเภท ทีม 

45. นายนัทพงษ์ เดื่อไธสง 
46. นายธีระพล เหง้ามูล 
47. นายจารุภัทร  วงศ์จิตรัตน์ 

นายกล้าณรงค ์คำบึงกลาง เป็นตัวแทน 

23 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 48. นายศิริชัย โชติวรกุลณ์ 
49. นายธีระภัทร์ ครูไชย 
50. นายกริชกรณ์ สอนเพ็ง 

นายธาตรี สุภาระโยธิน เป็นตัวแทน 

24 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 51. นายอนุชา นารีดอกไม้ 
52. นายธนกฤต หล้าเขียว 

นางเพ็ญนภา  สีแก้วสิ่ว 
นายกิตติศักดิ ์ ทิพบุญชู 

เป็นตัวแทน 
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ลำดับ รายการ นักเรยีน นักศึกษา ครผููฝ้กึซอ้ม ผลการแขง่ขนั 
53. นายธนพล วังนาทัน นายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุล 

25 ทักษะการสำรวจเพ่ือการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 54. นายเดชา ดวงคำจันทร์ 
55. นายทองใหญ่ แดนสีแก้ว 
56. นายนภนันท์ เมืองนาม 
57. นายอรรถพล เจริญศรี 

นายกิตติพงศ์ เกียล่น เป็นตัวแทน 

26 ทักษะงานทำหุ่นจำลอง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 58. นายไขแสง สาสีดา 
59. นางสาวชลธิชา จิตบุตร 

นายปณิธาน บุตรแก้ว เป็นตัวแทน 

27 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท บุคคล 60. นางสาวนกพนา มาสอน 
61. นางสาวสิรีธร วรรณพันธ์ 

นายสรนันท์ ศิริจำปา 
นายนิติพัฒน์  ภูผาใจ 

เป็นตัวแทน 

28 ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 62. นายเดชสิทธิ์ ชินทอง  
63. นายสรภพ คิดการ  
64. นายจตุพรชัย อุปลี  

นายอนุวัติ พาระพัฒน์ เป็นตัวแทน 

29 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 65. นายปริญญา พันเดช 
66. นายอุกฤษฎ์ โยธะการี 

นายอนุวัติ พาระพัฒน์ เป็นตัวแทน 

30 ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว 67. นายณัฐวุฒิ  เสมอจิตต์ นายรังสรรค์  เสนาสิงห์ ลำดับที่ 4 
31 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

ระดับ ปวช. ประเภททีม  

68. นายณัฐพล  นันจำรัส 
69. นางสาวกมลพร  ทัศนนิติกร 

นางสาวศรารัตน์  วรรณแจ่ม รองชนะเลิศ  
อันดับที่ 1 
เหรียญทอง 
94 คะแนน 

(ไม่ได้ไปภาค) 
 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย  ระดับ ปวส. ประเภททีม 70. นางสาวเมสินี  สวัสดิ์วอ นายประวิตร  ลิ้มตระกูล รองชนะเลิศ  
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ลำดับ รายการ นักเรยีน นักศึกษา ครผููฝ้กึซอ้ม ผลการแขง่ขนั 
 71. นางสาวสิริกัญญา  ดงใหญ่ อันดับที่ 1 

เหรียญทอง 
94 คะแนน 

(ไม่ได้ไปภาค) 
32 การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทมี 72. นางสาวจันทร์สุณี พรมดี 

73. นายภานุพงศ์ อะปะหัง 
74. นายณัฐธเดชน์ นิลพงษ์ 
75. นายอภิชาติ ถาสุด 
76. นายอัษฎาวุธ ดอนบ้านเขียว 
77. นายศักรินทร์ ศรีแก้วทุม 

นายเรืองศักดิ ์เรืองไชย 
นายศิโรวัสย์  ศรีหนองบัว 

เป็นตัวแทน 

33 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 78. นายภาณุวัฒน์  มึดอ่ิม นางสาวกัญญาณ ี แนวสุภาพ รองชนะเลิศ  
อันดับที่ 4  

(ไม่ได้ไปภาค) 
34 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 79. น.ส.บุศยรินทร์  เดชสกุลเจริญสุข นางสาวกัญญาณ ี แนวสุภาพ รองชนะเลิศ  

อันดับที่ 3 
(ไม่ได้ไปภาค) 

35 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประเภท ทีม 80. นายโกสินทร์  รมเพ็ง 
81. นายสุทธิศักดิ ์ สาระวิเศษ 
82. นางสาวเดือนฉาย  อาษาสนา 
83. นายจักร ี พระธานี 
84. นายอภิรักษ์  ราดเข่ง 

นางสาวชวนิดา  ประแดงปุย 
นางสาววิมลศิลป์  หลงโสกเชือก 

รองชนะเลิศ  
อันดับที่ 2 

(ไม่ได้ไปภาค) 
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ลำดับ รายการ นักเรยีน นักศึกษา ครผููฝ้กึซอ้ม ผลการแขง่ขนั 
36 การประกวดดนตรีพ้ืนเมือง พิณ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 85. นายณัฐธเดชน์ นิลพงษ์ นายเรืองศักดิ์ เรืองไชย เป็นตัวแทน 
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สรุปผลงาน รางวลั และความภาคภมูิใจ 
วิทยาลยัเทคนคิขอนแกน่ 

ระหวา่ง ปกีารศกึษา 2564 - 2565 
 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 

ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 

ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 

ประจำปีการศึกษา 2564 

รองรางวัลชนะเลิศ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 

ประจำปีการศึกษา 2564 

รองรางวัลชนะเลิศ ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 

ประจำปีการศึกษา 2564 

รองรางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท บุคคล 
การแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค 

ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ปวช. ระดับจังหวัด ประจำปี

การศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 

ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 
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รางวัลชนะเลิศ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม ระดับจังหวัด 

ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 

ปวส. ประเภท ทีม 

ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 

รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ 

ปวส. ประเภท ทีมระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 

(Intregrate Amplifier) กำลังขับไม่น้อยกว่า 30x30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม ระดับ

จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับ ปวช. ประเภท

ทีม ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประเภท ทีม 

ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 
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สรปุผลการสิง่ประดษิฐ์ ประจำปกีารศกึษา 2564 
รางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.  จำนวน 9 รางวัล  ดังนี้ 
- รางวัลอื่น ๆ      จำนวน   9  รางวัล 

ระดบัอาชีวศกึษาจังหวดั 

ลำดับ รายการ นักเรยีน นักศึกษา ครผููฝ้กึซอ้ม รางวลั 
1 อุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ นางสาว ทิพวรรณ อ่อนเฉวียง 

นางสาว นัฐริกา มาตสีหา 
นาย นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร 
ดร. วชิรปัญญา ปัญญาว่อง 

ชมเชย 

2 ระบบโซล่าร์เซลล์สำหรับ
สมาร์ทฟาร์ม 

นางสาว พรรณภัสสา โพธินิน 
นาย พงศ์ศิริ ชุมผาง 

นาย นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร 
ดร. วชิรปัญญา ปัญญาว่อง 

ชมเชย 

3 แผงโซล่าเซลล์หมุนตามแสง
ล้างแผง อัตโนมัติ 

นาย ชัยวัฒน์ ไชยมูล 
นาย ณัฐนันท์ ประทุมมาลา 

นาย นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร 
ดร. วชิรปัญญา ปัญญาว่อง 

ชมเชย 

4 เซิร์ฟเวอร์ BLYNK นางสาว ดารุณี มณีแฮ้ด 
นางสาว นัฐริกา มาตสีหา 

นาย นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร 
ดร. วชิรปัญญา ปัญญาว่อง 

ชมเชย 

5 ถังขยะอัจฉริยะ นางสาว ศรีประภา ศรีหงษ์ 
นางสาว ปริมประภา พลคราม 

นาย นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร 
ดร. วชิรปัญญา ปัญญาว่อง 

ชมเชย 

6 แอฟพลิเคชั่นระบบขาย
สินค้า 

นางสาว สุนิสา แก้วกาบิน นาย มนัส จันนามอม 
นาย นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร 
ดร. วชิรปัญญา ปัญญาว่อง 

ชมเชย 

7 ชุดควบคุมฟาร์มขนาดใหญ่ นางสาว กุลธิดา จำปานา 
นางสาว ศศิวรรณ บุญหล้า 

นาย นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร 
ดร. วชิรปัญญา ปัญญาว่อง 

ชมเชย 

8 ชุดควบคุมฟาร์มขนาด
ครัวเรือน 

นางสาว ศศิวรรณ บุญหล้า 
นางสาว กุลธิดา จำปานา 

นาย นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร 
ดร. วชิรปัญญา ปัญญาว่อง 
นางสาว วาสนา ขุนพิบูลย์ 

ชมเชย 

9 ตู้ชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือแบบหยอด
เหรียญ 4 CH 

นาย นครินทร์ แสนหอม 
นางสาว ธมลวรรณ เสนเคน 
 

นาย ชัชชัย จันทะสีลา ชมเชย 



 

 

 

 
 

 

 

จดหมายข่าว 
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