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ค ำน ำ 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งการ
จัดเก็บข้อมูลควรจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศถือเป็นหัวใจของการด าเนินงานเป็นแหล่งความรู้ ท่ีใช้
ประกอบการตัดสินใจ และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการ ช่วยให้ผู้บริหาร และ
บุคลากรใช้ในการวางแผนในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และประกอบการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารประจ าปีการศึกษา 2563 ขึน้ โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารสถานศึกษา 9 ประการ ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรและการสอน ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี งบประมาณ ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูล
งานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด สังคม เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น และผลงาน
กิจกรรม รางวัลของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นระบบ ด้วยความมุ่งหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารงาน การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 ในการนี้ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอขอบคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านท่ีได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ในการอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 
2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
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สำรบัญ 

เรื่อง หน้ำ 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  

 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 1 

 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 8 
 คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 9 

 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 10 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาสถานศึกษา 11 
 ประวัติสถานศึกษา 12 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี 

 แผนผังอาคารวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 16 

 รายการสัญลักษณ์ 18 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลบุคลำกร 

 จ านวนบคุลากรภายในสถานศึกษา 32 

 บุคลากรภายในแผนกวิชา 33 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลหลักสูตรกำรศึกษำ 

 สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 52 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 

 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 54 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลสถำนประกอบกำร 58 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลงบประมำณ 69 

ส่วนที่ 8 ข้อมูลงำนวิจัย 78 
ส่วนที่ 9 ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น 95 

ภำคผนวก 

 จดหมายข่าว 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
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ประวัติผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

 

ชื่อ :  นำยสิทธิศักด์ิ  ช ำปฏิ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
ประวัติส่วนตัว :  เกิดเมื่อวันท่ี  2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2505 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  530/5 หมู่ 22 ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 

 
กำรรับรำชกำร 

ว/ด/ป ต ำแหน่ง 

18 มกราคม 2553 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 

18 กุมภาพันธ์ 
2554 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ 

2 ตุลาคม 2557 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จ.อุดรธานี 

14 ธันวาคม 2561 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 

กำรศึกษำ 

วุฒิกำรศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ ต้ังแต่ - ถึง สำขำ/วิชำเอก 

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

สามัญ 

ปริญญาตร ี 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 
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วุฒิกำรศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ ต้ังแต่ - ถึง สำขำ/วิชำเอก 

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 สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ 

พ.ศ. 2554 - 
พ.ศ. 2554 

การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่าย
อ านวยการ 

ประกาศนียบัตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2555 - 
พ.ศ. 2556 

นักบริหารการศึกษาระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(นศส.ศธ) 
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยนักบริหาร ส านักงาน ก.พ. พ.ศ. 2556 - 

พ.ศ. 2556 
เสริมนักบริหารระดับสูง 

(ส.นบส.) 
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ประวัติรองผู้อ ำนวยกำรวทิยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

 

ชื่อ :  นายอุดมศักดิ์  มนูศิลป์ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน :  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร) 
ประวัติส่วนตัว :  เกิดเมื่อวันท่ี  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  162/36  ม.4 ซ.ชาตะผดุง 16  ถ.ชาตะผดุง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 
 

กำรรับรำชกำร 
ว/ด/ป ต ำแหน่ง 

5 เมษายน 2550 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จ.ยโสธร 

1 ตุลาคม 2551 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพล จ.ขอนแก่น 

1 เมษายน 2556 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง จ.ขอนแก่น 

28 เมษายน 2563 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 

กำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ ต้ังแต่ - ถึง วุฒิกำรศึกษำ 

ประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
จ.ขอนแก่น 

พ.ค. 2523 - 
มี.ค. 2525 

ปวช. ช่างท่อและประสาน 

อนุปริญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
จ.ขอนแก่น 

พ.ค. 2526 - 
มี.ค. 2527 

ปวส. ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพมหานคร 

ต.ค. 2528 - 
พ.ค. 2530 

กศ.บ. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

ปริญญาตร ี 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 
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ประวัติรองผู้อ ำนวยกำรวทิยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

 

ชื่อ :  นายสมจิตร  วรศักดิ์ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน :  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) 
ประวัติส่วนตัว :  เกิดเมื่อวันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  55/3  ม.9 ซ.1 ถ.ศรีธาตุประชาสัน ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
 

กำรรับรำชกำร 
ว/ด/ป ต ำแหน่ง 

1 ตุลาคม 2558 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี 

1 เมษายน 2560 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   จ.ขอนแก่น 

5 ตุลาคม 2561 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น    จ.ขอนแก่น 
 

กำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ ต้ังแต่ - ถึง วุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญาตร ี สถาบันราชภัฏอุดรธานี  
จ.อุดรธานี 

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

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

 

ชื่อ :  นายชัชวาล  อุ่นแก้ว 
ต ำแหน่งปัจจุบัน :  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (ฝ่ายพัฒนาการกิจการนักเรียน นักศึกษา) 
ประวัติส่วนตัว :  เกิดเมื่อวันท่ี  12 เมษายน พ.ศ. 2508 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  132  ม.4  ถ.มะลิวัลย์  ต.โนนทัน  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  40210 
 

กำรรับรำชกำร 

ว/ด/ป ต ำแหน่ง 

6 กรกฎาคม 2550 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง     จ.บุรีรัมย์ 

7 พฤศจิกายน 2551 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง    จ.ขอนแก่น 

28 เมษายน 2563 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 
 

กำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ ต้ังแต่ - ถึง วุฒิกำรศึกษำ 
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  

จ.ขอนแก่น 
พ.ค. 2524 - 
มี.ค. 2527 

ปวช. ช่างเช่ือมโลหะ 

อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิค (ไทย - เยอรมัน)  
จ.ขอนแก่น 

พ.ค. 2527 - 
มี.ค. 2529 

ปวส. ช่างท่อและประสาน 

ปริญญาตร ี วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  
จ.ก าแพงเพชร 

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 
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ประวัติรองผู้อ ำนวยกำรวทิยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

 

ชื่อ :  นายไชยันต์  ไชยาดุลานันท์ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน :  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (ฝ่ายวิชาการ) 
ประวัติส่วนตัว :  เกิดเมื่อวันท่ี  3 ธันวาคม พ.ศ. 2518 
ที่อยู่ปัจจุบัน :  55/4  ม.9  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 
 

กำรรับรำชกำร 
ว/ด/ป ต ำแหน่ง 

14 กุมภาพันธ์ 2554 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
ธันวาคม 2554 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน   จ.ขอนแก่น 

1 เมษายน 2560 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง        จ.ขอนแก่น 

22 ตุลาคม 2563 รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น      จ.ขอนแก่น 
 

กำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ ต้ังแต่ - ถึง วุฒิกำรศึกษำ 

อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 

พ.ค. 2537 - 
มี.ค. 2539 

ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ปริญญาตร ี วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ค. 2539 - 
มี.ค. 2541 

ปวส. ไฟฟ้าส่ือสาร 

ปริญญาตร ี 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 
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

1. นายสิทธิศักดิ์ ช าปฏิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประธานกรรมการ 

2. นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

3. นายชัชวาล อุ่นแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ 

4. นายสมจิตร วรศักดิ ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ 

5. นายภาณุพงศ์ หล้าสวย ครู  ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ 

6. นายอภินันท์ ก้อนมณี ครูช านาญการ  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

7. นายภานุวัฒน ์ นิลศรี ครูช านาญการพิเศษ ผู้แทนฝ่ายพัฒนาฯ กรรมการ 

8. นายมัธยม อ่อนจันทร์ ครูช านาญการ ผู้แทนฝ่ายแผนงานฯ กรรมการ 

9. นายมานะ ศรีสูงเนิน ครูช านาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. นายจุรพล เฟื่องไธสงค์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11. นายประสิทธิ์ สุพรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

12. นายสาคร แถวโนนงิ้ว ครูช านาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

13. นายณรงค์ ปานสวัสด์ิ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

14. นายบัณฑิต จันทร์พุฒ ครูช านาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

15. นายจ ารูญ กาพย์ไกรแก้ว ครูช านาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

16. นายธีระ ไสโม้ คร ู ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

17. นายอุดมศักดิ์ มนูศิลป์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการและเลขานุการ 

18. นายประจักษ์ เทพศิลา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมกำรวิทยำลยัเทคนิคขอนแก่น 
 

1. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ ประธานกรรมการ 

2. นายสุขสันต์ วงชมพ ู กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 
3. นายสุวิทย์ วิทยตมาภรณ์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

4. นางสุพินญา เหลืองอุบล กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

5. นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. นายวันชัย แสนค าวงษ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

7. พระครูสุเมธธรรมสาร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรอืผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี 

8. พระมหาจิตติพงษ์  ฉันทโก กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรอืผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี 

9. นายวิฑูรย ์ กมลนฤเมธ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 

10. นายไพโรจน ์ สุวรรณจันทร์ดี กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 

11. นายณัฎฐินี รัชตเมธี กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 

12. นายประเสริฐ จันฤาไชย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายพินิจ ศุภวัฒน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสมโภชน์ รักสนิท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายวรโชติ พัฒน์ด ารงจิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ และปรัชญำสถำนศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์  (Vision)   
 

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากร 

สู่ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ (Mission) 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบนอกระบบ  และทวิภาคีโดยความ   
   ร่วมมือกับเครือข่าย ชุมชน  สถานประกอบการได้อย่างท่ัวถึง เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ   
2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ   
   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อน าไปใช้ในการ   
   บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ปรัชญำ  (Philosophy) 
 

ศึกษาดี    มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม 

 

เอกลักษณ์  (Identity) 
 

บริการเด่น 

 

อัตลักษณ์  (Identities) 
 

ฝีมือดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 12 

 

ประวัติสถำนศึกษำ 
 

 พ.ศ.2519กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดต้ัง โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ ขึ้นท่ี 
จังหวัดขอนแก่นให้การรับผู้จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  เข้าเรียนในวิชาช่างไม้ก าหนดหลักสูตร 2 ปี  ซึ่งเริ่มเปิด
ท าการสอนครั้งแรกวันท่ี  18 เมษายน พ.ศ.2480  โดยใช้สถานท่ีท าการประมงจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน เป็น
สถานท่ีท าการสอน และมีนักเรียนรุ่นแรก 52 คน ครูผู้สอน 3 คน ผู้บริหารคนแรกคือครูใหญ่ “ขุนธรรมสัตย์
ศึกษากร” (2480 – 2480) 
 

 พ.ศ.2481 กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายมาต้ังใหม่ท่ี “เหล่างา” ข้างวัดป่าเหล่างา (วัด
ป่าวิเวกธรรม) ตามเส้นทางขอนแก่น-ยางตลาด เนื้อที่ 16 ไร่ (คือท่ีอยู่ปัจจุบัน)  พ.ศ.2482 เปล่ียนช่ือใหม่เป็น 
“โรงเรียนอาชีพช่างไม้” พอถึง พ.ศ.2492 เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น “โรงเรียนช่างไม้ขอนแก่น”  พ.ศ.2503  
กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะของโรงเรียนช่างไม้ขอนแก่นเป็น “โรงเรียนการช่างขอนแก่น”   
 

 พ.ศ.2506  กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงโรงเรียนการช่างขอนแก่นให้เข้าอยู่ ในโครงการ SEATO 
(Skilled Labor Project)  โดยได้รับเงินจากโครงการมาท าการปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงานใหม่ เพื่อเตรียม
ติดต้ังเครื่องจักร  พ.ศ.2519  กรมอาชีวศึกษาประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างขอนแก่น และโรงเรียนการช่าง
สตรีขอนแก่นรวมเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น”  โดยให้โรงเรียนการช่างขอนแก่นเป็น “วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1”  และโรงเรียนการช่างสตรีเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 2”
พ.ศ.2522  กรมอาชีวศึกษาประกาศเปล่ียนฐานะจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1 เป็น 
“วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น” 
 

 ปัจจุบนัวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ต้ังอยู่เลขท่ี 67  ถนนศรีจันทร์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  
 จังหวัดขอนแก่น  มีเนื้อที่ 19 ไร่ 91 ตารางวา  
  
โทรศัพท์ 0-4322-1290  

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

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

พ.ศ.2480  รับผู้จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  เข้าเรียนในวิชาช่างไม้ก าหนดหลักสูตร 2 ปี   
พ.ศ.2481   กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เปล่ียนหลักสูตรเป็น 3 ปี  
พ.ศ.2482 ใช้หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เข้าเรียนเช่นเดิม 
พ.ศ.2486 ได้เปิดท าการสอนวิชา ระดับช้ัน ม.1 (พิเศษ) ให้แก่นักเรียน ซึง่เมื่อจบแล้วสามารถบรรจุ 
  เป็นครูประชาบาลได้ 
พ.ศ.2495 เริ่มรับผู้จบช้ัน ม.3 เข้าเรียนในหลักสูตรช้ัน อาชีวศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2499 เลิกรับนักศึกษาช้ัน ป.4 เข้าเรียน โดยรับเฉพาะผู้จบ ม.3 เท่านั้นเข้าเรียนอาชีวศึกษาตอน 
  ปลายและเปิดสอนหลักสูตรระดับช้ันอาชีวศึกษาช้ันสูงหลักสูตร 3 ปี  โดยรับผู้จบช้ัน 
  อาชีวศึกษาตอนปลาย ในช่วงนี้ก็รับสมัครผู้จบ ม.6 เข้าเรียนในระดับช้ันอาชีวศึกษาช้ันสูง 
พ.ศ.2504 ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น  โดยรับนักเรียนนกัศึกษาท่ีส าเร็จช้ันประโยคอาชีวศึกษา 
  ตอนปลาย หรือผู้ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าเรียนต่อหลักสูตร 3 ปี ส าเร็จแล้วได้ วุฒิ 
  ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง 
พ.ศ.2507   เปิดสอนอีกหลายหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ ช่างยนต์, ช่างกล 
  โรงงาน, ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น และช่างไฟฟ้า 
พ.ศ.2513 เปิดสอนแผนกช่างวิทยุ-โทรคมนาคมเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนกวิชาช่าง 
พ.ศ.2520 ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น  โดยรับนักเรียนท่ีส าเร็จประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง  เข้า 
  ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2524 เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  โดยเปิดสอนแผนกวิชาเทคนิค 
  วิศวกรรมส ารวจเพิ่มข้ึน 1 สาขา โดยรับจากนักเรียนท่ีจบจาก 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  
  ช่างเช่ือมโลหะ 
พ.ศ.2539 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคีเพิ่มอีก คือ วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.2546 -  เปิดท าการสอนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
  -  เปิดท าการสอน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  
  -  เปิดท าการสอนระดับ ปวส. (ม.6)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทท.)   
พ.ศ.2547 -  เปิดท าการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 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) 
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รำยนำมผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 
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   ผู้อ านวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2523 – 2527  นายวิทยา ทองขาว   ผู้อ านวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2527 – 2532  นายพินิจ ศุภวัฒน ์  ผู้อ านวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2532 – 2536  นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจ  ผู้อ านวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2536 – 2538  นายประกอบ จันทร์เพ็ญ  ผู้อ านวยการ ระดับ9 
 พ.ศ. 2538 – 2539  นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้  ผู้อ านวยการ ระดับ9 
 พ.ศ. 2539 – 2541  นายถาวร ชุปวา   ผู้อ านวยการ ระดับ9 
 พ.ศ. 2541 – 2542  นายประเสริฐ จันฤาไชย  ผู้อ านวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2542 – 2544  นายสุเมธ ดาโรจน์   ผู้อ านวยการ ระดับ9 
 พ.ศ. 2544 – 2552  นายประเสริฐ จันฤาไชย  ผู้อ านวยการ ระดับ8 
 พ.ศ. 2553 – 2555  นายพงษ์ศักดิ์ เวียงเพิ่ม  ผู้อ านวยการ ระดับ8 

พ.ศ. 2556 – 2558  นายประสิทธิ์ สิทธิวิบูลย์ชัย  ผู้อ านวยการ ระดับ9 
พ.ศ. 2558 – 2560  นายโปร่งวิทย์ ล้ิมตระกูล  ผู้อ านวยการ ระดับ9 
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน                นายสิทธิศักดิ์     ช าปฏิ                        ผู้อ านวยการ ระดับ9  

 
 
 
 
 
 
 

 



หน้า | 15 

 

ตรำสญัลักษณ์ วทิยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

 

ควำมหมำยของตรำสัญลักษณ์ 
เสมำธรรมจักร  หมายถึง  ความดีงาม 
บัลลังก์สิงห์  หมายถึง  ความมั่นคง 
ศิระประภำ (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมำธรรมจักร  หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา 
ตัวเลข 1 (ในรัศมีเปลว)     หมายถึง      ความล้ าเลิศแห่งปัญญา 
ดอกบัวที่บำนพน้น้ ำ (ด้านข้างท้ังสอง) หมายถึง   การเกดิปัญญา 
กนกเปลว (ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง   ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา 
อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่าง ซึ่งมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า คือ อริยสัจ 4) 
หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ 
 ทุ. ทุกข ์ คือ ความจริงท่ีว่าด้วยความทุกข์ 
 ส. สมุทัย  คือ ความจริงท่ีว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์ 
 นิ. นิโรธ คือ ความจริงท่ีว่าด้วยความดับทุกข์ 
 ม. มรรค คือ ความจริงท่ีว่าด้วยทางแห่งความดับทุกข์ 
เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษรภาษาไทย อยู่ด้านบนเขียนว่า “ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” และมี
อักษรภาษาภาษาไทย อยู่ด้านล่างเขียนว่า “วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น” 
ควำมหมำยรวมของตรำสัญลักษณ์ของวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น คือ ความล้ าเลิศทางปัญญา ต้องอยู่บน 
รากฐานมั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความ 
สว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ท่ีได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 16 

 

สีประจ ำ วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 
 

สีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น คือ ขาว – น้ าเงิน 
 

       สีขำว     หมายถึง   ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามพร้อม 
           ปราศจากสิ่งมัวหมองทั้งหลายทั้งปวง 
 

       สีน้ ำเงิน  หมายถึง  ขยันหมั่นเพียร อดทน อดกลั้น สุขุมรอบคอบ  
           หนักแน่น 
 

ต้นไม้ประจ ำสถำนศึกษำ 
 

     
 

 คือ “ต้นอินทนิลน้ า” เป็นไม้ยืนต้นท่ีมีความแข็งแรงอดทน ยืนต้นใหญ่  ทนต่อสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งเปรียบกับชาวเทคนิคขอนแก่นท่ีมีความอดทน สุขุมรอบคอบหนักแน่น  มานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบาก สามารถท่ีจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยพลังของตนเอง 
 

เพลงมำรช์ วิทยำลยัเทคนิคขอนแก่น 

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

 



 

 

 

 
 

 

 

ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
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    ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที ่
 ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
 ช่ือภาษาอังกฤษ KHON KAEN TECHNICAL COLLEGE 
 สถานท่ีต้ัง  67  ถนนศรีจันทร์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น   
     จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000 
 โทรศัพท์  0-4322-1290 
 โทรสาร  0-4322-2064 
 เว็บไซต์  www.kktech.ac.th 
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  khonkaen01 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา  16  ไร่เศษ 
 ข้อมูลอาคารสถานท่ี ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

รำยกำร จ ำนวน 
อาคารเรียน 8 หลัง 
อาคารปฏิบัติการ 9 หลัง 
อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด 3 หลัง 
อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง 
อาคารอื่น ๆ 10 หลัง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของ
สถานศึกษา 

192 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัด 
การเรียนการสอน 

192 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 192 
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    แผนผังวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 
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รำยกำรสญัลักษณ ์
 

1 อาคาร 1 11 ห้องผู้อ านวยการ 
 ช้ัน 1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 12 อาคาร 12 
 ช้ัน 2 – 4 ห้องเรียนทฤษฎี  ช้ัน ฝ่ายวิชาการ 

2 อาคาร 2 (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)  ช้ัน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3 อาคาร 3  ช้ัน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ 
 ช้ัน 1 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน  ช้ัน แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกลโรงงาน 
 ช้ัน 2 - 3 แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 13 อาคาร 13 
 ช้ัน 4 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง  ช้ัน 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
         (Self-Access Language Lerning Center  ช้ัน 2 แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต 
         Khon Kaen echnical College)  แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
4 อาคาร 4  ช้ัน 3 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 
 ช้ัน 1 ห้องประชุมอินทนิล  ช้ัน 4 ห้องประชุมศรีจันทร์ 
 ช้ัน 2 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 14 ลานกิจกรรมหลังคาโดม 
 ช้ัน 3 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15 ลานกิจกรรมหลังคาโดม 
 ช้ัน 4 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 โรงอาหาร 
5 อาคารช ารุด รอการรื้อถอน 17 ป้ายวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
6 แผนกวิชาช่างเช่ือม แผนกวิชาเทคนิคโลหะ 18 ป้อมยาม 
7 อาคาร 7 19 โรงจอดรถ 
8 อาคาร 8 20 พระวิษณุกรรม 
 ช้ัน 1 – 2 แผนกวิชาช่างยนต์ 21 ศาลพระภูมิ 
 ช้ัน 3 – 4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 22 พระพุทธรูป 
 ช้ัน 5 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 23 เสาธง 
 ช้ัน 3 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 24 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
9 อาคาร 9 25 บ้านพักผู้อ านวยการ 
 ช้ัน 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 26 บ้านพักรองผู้อ านวยการ 
 ช้ัน 2 แผนกวิชาช่างโยธา 27 บ้านพักข้าราชการครู 
 ช้ัน 3 แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 28 บ้านพักพนักงานขับรถ 
 ช้ัน 4 แผนกวิชาช่างส ารวจ 29 งานอาคารสถานท่ี 

10 โรงฝึกงาน 30 ห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
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    พระวิษณุกรรม 
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    พระพุทธรูปประจ ำสถำนศึกษำ 
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    อำคำร 1 

 

ชั้น 1 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
        1) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 2) งานการเงิน 
 3) งานบัญชี 
 4) งานประชาสัมพันธ์ 
 5) งานเอกสารการพิมพ์ 
 6) งานสารบรรณ 
 7) งานบุคลากร 
 8) ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 9) งานทะเบียน 
ชั้น 2 – 4 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรแผนกวิชำสำมัญ สัมพันธ์ พื้นฐำน 
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    อำคำร 2 

 

 

ชั้น 1 ห้องเรียนทฤษฎี ลำนกิจกรรม 
        1) ห้องเรียนทฤษฏี แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
        2) ลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 
        3) ห้องแยกผู้ป่วย (ISOLATION ROOM) 
ชั้น 2 – 4 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรแผนกวิชำสำมัญ สัมพันธ์ พื้นฐำน 
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    อำคำร 3  

 

ชั้น 1 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
        1) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 2) งานการเงิน 
 3) งานบัญชี 
 4) งานประชาสัมพันธ์ 
 5) งานเอกสารการพิมพ์ 
 6) งานสารบรรณ 
 7) งานบุคลากร 
 8) ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 9) งานทะเบียน 
ชั้น 2 – 3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรแผนกวิชำสำมัญ สัมพันธ์ พื้นฐำน 
ชั้น 4 ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ 
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    อำคำร 4  

 

ชั้น 1 ห้องประชุมอินทนิล 
ชั้น 2 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น 3 แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        ห้อง smart classroom 
ชั้น 4 แผนกวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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    อำคำร 6  

 

ชั้น 1 แผนกวิชำช่ำงเชื่อม 
ชั้น 2 แผนกวิชำเทคนิคโลหะ 
ชั้น 3 แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง   
        ห้องเรียนทฤษฎี 
        ลำนกิจกรรมแผนกไฟฟ้ำก ำลัง 
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    อำคำร 8  

 
 

ชั้น 1 – 2 แผนกวิชำช่ำงยนต์ 
ชั้น 3 – 4 แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
ชั้น 5  แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส ์
ชั้น 6  แผนกวิชำโทคโนโลยีโทรคมนำคม 
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    อำคำร 9  

 

ชั้น 1 แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
ชั้น 2 แผนกวิชำโยธำ 
ชั้น 3 แผนกวิชำเทคนิคสถำปัตยกรรม 
ชั้น 4 แผนกวิชำช่ำงส ำรวจ 
 

    โรงอำหำร  
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    อำคำร 12  

 

ชั้น G  
        1) งานพัสุด 
 2) งานการค้า 
 3) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
 4) ร้านค้าสหการณ์ 
 5) ส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 6) คูหาลูกเสือ 
 7) งานอาคารสถานท่ี 
ชั้น 1 ฝ่ำยวิชำกำร 
        1) ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 3) งานวัดผลและประเมินผล 
 4) งานทวิภาคี 
 5) งานทวิศึกษา 
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ชั้น 2 ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
        1) ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2) งานวางแผนและงบประมาณ 
 3) งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
 4) งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 5) งานความร่วมมือ 
 6) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 7) ห้องบริการสืบค้นข้อมูล 
ชั้น 3 แผนกวิชำเมคคำทรอนิกส์ 
ชั้น 4 แผนกวิชำช่ำงเขียนแบบเคร่ืองกล 
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    อำคำร 13  

 

ชั้น 1 แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
ชั้น 2 แผนกวิชำช่ำงเทคนิคอุตสำหกรรม 
ชั้น 3 แผนกวิชำช่ำงเทคนิคพื้นฐำน 
ชั้น 4 ห้องประชุมศรีจันทร์ 
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ข้อมูลบุคลำกร 
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จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วิทยำลยัเทคนิคขอนแก่น 
 

จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น 
1 ผู้บริหำร 5 คน 
     -  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1 คน 
     -  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 4 คน 
2 ข้ำรำชกำรครู 122 คน 
     -  ครูช านาญการพิเศษ 44 คน 
     -  ครูช านาญการ 46 คน 
     -  ครู 32 คน 
     -  ครูผู้ช่วย 0 คน 
     -  ครูมาช่วยราชการ 1 คน 
     -  ครูไปช่วยราชการ - คน 
3 ข้ำรำชกำรพลเรือน 2 คน 
4 ครูผู้ทรงคุณค่ำ 2 คน 
5 ลูกจ้ำงประจ ำ 2 คน 
6 พนักงำนรำชกำรสำยกำรสอน 16 คน 
7 พนักงำนรำชกำรสำยสนับสนนุ 5 คน 
8 ครูอัตรำจ้ำง 58 คน 
9 ลูกจ้ำงชั่วครำว 59 คน 
     -  เจ้าหน้าท่ีประจ างาน+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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แผนกวิชำสำมัญ สัมพันธ์ พื้นฐำน 
 

 
หมายเหตุ : ล าดับรายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา  

แถวบน (ซ้ำยไปขวำ) 

1. นายอัศชาติ  อาศิรกานต์ 
2. นายอุกฤษ  เหมมี 
3. นางสลิลทิพย์  ช าปฏิ 
4. นางณัทกาญจน์  ภูมิธนสวัสด์ิ 
5. นางอนุธิดา  อาศิรกานต์  
6. นางสาวกัญญาณี  แนวสุภาพ  
7. นางสาวสุพิชชา  ศรีบุญจันทร์ 
8. นางสาวเจติยา  ค่อมสิงห์ 
9. นางกรุณา  ศรีสถาน 
10. นางนภัสสร  หินเธาว์ 
11. นางรุ่งเรือง  อินทนพ 
12. นางสาวสุภรา  มนูศิลป์ 
13. นางสาวนิภาพร  แกลา 
14. นายเรืองศักดิ์  เรืองไชย 
15. นายแทนไท  เกาะลุน 

 

แถวล่ำง (ซ้ำยไปขวำ) 

16. นายไพโรจน์  นาชัยสิทธิ์ 
17. นายศิลปชัย  บุญรักษา 
18. นางอรวรรณ  เจือจารย์ 
19. นางวราพร  สิมมา 
20. นางสาวค าประเคียน  โพธิ์เพชรเล็บ 
21. นางสาวสุพรรษา  อเนกบุณย์ 
22. นางสุภิญญา  วรศักดิ ์
23. นางสาวไฉทยา  นามเชียงใต้  
24. นางวราชิณี  สิทธิวุฒิ 
25. นางทองสุข  ลีลาด  
26. นางจันทพร  วรยิ่งยง  
27. นางสาววรญา  ภาวะศิลป์  
28. นางสาวชวนิดา  ประแดงปุย  
29. นางสาววิมลศิลป์  หลงโสกเชือก   
30. นางสาวนิรัชรินทร์  สีหานู   
31. นายชโลธร  พิมพ์จักร 
32. นางรัตนาภา  มหรรณพกร 
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แผนกวิชำชำ่งกลโรงงำนและเทคนิคกำรผลิต 

 

 
 แถวบน (ซ้ำยไปขวำ)  แถวล่ำง (ซ้ำยไปขวำ)  

1.นายวีรพัฒน์  นามปัญญา    1.นายเดชาธร  ชุมมณเทียร  
2.นายวีรยุทธ  พลตรี     2.นายธีระชัย  เลิศนาวีพร  
3.นายภูวดล  กลับกลาง     3.นายประสิทธิ์  สุพรรณ์  
4.นายธวัช  สะตะ     4.นายประหยัด  โยทะการี 
5.นางสาวสาวิตรี  แก้วแสนเมือง     5.นายวีระมิตร  ไชยชาติ 
6.นางสาวพัชรา  วิคารมย์    6.นายกริช  แก้วกระจ่าง 
7.นายพงษ์พิชญ์  จันทร์โชติ   7.นายปริทัศน์  จันฤๅไชย   
8.นายเวคิน  กิติราช     8.นายเจริญ  บุญใบ 
9.นายวชิรพันธุ์  ช้าวศรี    9.ว่าท่ีร้อยโท เอกชัย  เสนาดี  
10.นายศิโรวัสย์  ศรีหนองบัว    10.นายสัญญา  พะมณี 
11.นายภูมินทร์  ไชยวรรณ  
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   แผนกวิชำชำ่งเชื่อมและเทคนิคโลหะ 

 

 

 แถวบน (ซ้ำยไปขวำ)   แถวล่ำง (ซ้ำยไปขวำ)  

1.นายธนากร เชียงสาย      1.นายณรงค์  นามพรมมา 
2.นายคทาวุธ  อรรคษร      2.นายสุรจอม  ล้ิมสุวรรณ 
3.นางสาวนิลยา  อัคษร       3.นายสุเทพ  ผกานิรินทร์ 
4.นายก าธร  สรรพ์สมบัติ      4.นายณรงค์  ปานสวัสด์ิ 
5.นายวีระยุทธ  อินทรพงษ์มีชัย      5.นางสาวกาญจนา  หนูแม้น  

6.นายฐิติรัตน์  ลีซีทวน 
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แผนกวิชำชำ่งเขียนแบบเครื่องกล 

 

 
จำกซ้ำยไปขวำ 
1.นายศุภมิตร  กิจเธาว์ 
2.นางวรรณา  พุทธาศรี 
3.นายบรรลือศักดิ์  ถีราวุฒิ 
4.นางนรนิทร์สิรี  ศรีนามชัย 
5.นายรณชัย  พรมมา  
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แผนกวิชำชำ่งเทคนิคอุตสำหกรรม 

 
 
จำกซ้ำยไปขวำ 
1.นายกิตติโรจน์  โชติช่ืน  
2.นายธีระศักดิ์  คงเอม 
3.นางสาวสุปาณี  วงค์พระจันทร์  
4.นายจรูญ  กองบุญธรรม 
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แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 

 

 
แถวบน (จำกซ้ำยไปขวำ)   แถวล่ำง (จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นายศุภชัย  แสงบัวท้าว    1.นายเจษฎากร  เกียนมะเริง 
2.นายประเสริฐ  วิสาคาม    2.นายรังสรรค์  เสนาสิงห์  
3.นายธีระนนัต์  แก้วบุญเรือง   3.นางจิตรา  ลืออุโฆษกุล 
      4.นายทรงกลด  ลุนคุณ 
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แผนกวิชำเทคโนโลยีพื้นฐำน 

 

 
แถวบน (จำกซ้ำยไปขวำ)   แถวล่ำง (จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นายชัชชัย   จันทะสีลา    1.นายรังษี   เวียงวิเศษ 
2.นายอภิสิทธิ์  กล่ าสกุล    2.นายประจักษ์  เทพศิลา 
3.นางกิ่งผกา  กองผล     3.นางทัศนีย์  ศิริสม 

4.นายปรมินทร์   สีจันทร์ฮด    4.นายธีระ   ไสโม้ 

5.นายธนาวุฒิ   พรมโสภา    5. นางนภาภรณ์   สาผิว  
 
 

 
   

  
 



หน้า | 40 

 

แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

 

 
แถวบน (จำกซ้ำยไปขวำ)   แถวล่ำง (จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นายจิตติศักดิ์  กัสนุกา    1.นายคงกฤช  ศิรินาค 
2.นายอิทธิกร  เค้าสิม    2.นายทักษิณ  โสภาปิยะ 
3.นายเพชร  ส าราญจิตต์    3.นายภาณุพงศ์  หล้าสวย  
4.นายยุทธพงษ์  โยธาภักดี   4.นายพีระพงษ์  สาสิมมา 
5.นายเกียรติศักดิ์  วิจิตรรัตน์    5.นายประชา  สุทธิโชติ 
6.นางสาวยุวดี  มีโคคง     6.นายอุทิศ  วงษ์พัฒน ์
7.นางสาวธัญพร  ถานะ     7.นายเสน่ห์  บริบูรณ์ 
8.นายอรรถพงษ์  ภูบุญอบ    8.นายเอกชัย  สิมสา 
9.นายธีรพงษ์  พลแสนจันทร์   9.นายชิษณุชา  ดวงอภินันท์  
10.นายวงศกร  จอมทอง    10.นายอนุศาสน์  ชะอ้อน  
11.นายธีรวัฒน์  ปัญญา    11.นายทัดเทพ  ชีวะโอสถ 
12.นายยุทธศาสตร์  น้อยศรี   12.นายพุฒิพงศ์  ไชยราช 
13.นายธเนศร์  บุญตาแสง   13.นายณัฐวุฒิ  จันมณี 
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แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
แถวบน (จำกซ้ำยไปขวำ)   แถวล่ำง (จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นายสุวิจักขณ์  ประจันตะเสน   1.นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา  
2.นายอัมพล  เจริญนนท์    2.นายดนุพล  ชุมชนสัมพันธ์  
3.นายสิทธิพร  ไกรยวงศ์    3.นายสาคร  แถวโนนงิ้ว 
4.นางสาวคัทลียา  กันทัง     4.นายกล้าณรงค์  ค าบึงกลาง 
5.นายเอกรินทร์  มาวงษา    5.นางภรศุภา  ลิมป์เศวต 
6.นายรณชัย  มรกตศรีวรรณ    6.นายพิเชษฐ์  จันทรังศรี 
7.นายวิทธวัช  สามารถ     7.นายประณต  ปิยมาพรชัย 
8.นายพิชญ์พล  จิตพิมลมาศ   8.นายธาตรี  สุภาระโยธิน 
      9.นายสมชาย  คุณสมบัติ 
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แผนกวิชำเทคโนโลยีโทรคมนำคม 

 

 
(จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นายอภินันท์  ก้อนมณี  
2.นายบัณฑิต  จันทร์พุฒ 
3.นายอภิวัฒน์  คงล าพันธ ์
4.นายกฤษดาพงษ์  กล้าหาญ 
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แผนกวิชำเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

 

 
(จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู  
2.นางเพ็ญนภา  สีแก้วส่ิว  
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แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 
แถวบน (จำกซ้ำยไปขวำ)   แถวล่ำง (จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นางสาวศรารัตน์  วรรณแจ่ม     1.นายสุนทร  นิศากร 
2.นางสาวเนตรสกาว  พิกุลทอง       2.นายจ ารูญ  กาพย์ไกรแก้ว 
3.นางบังอร  พลมิตร    3.นายสุริยันต์  เงาะเศษ 
4.นายมัธยม  อ่อนจันทร์    4.นายประวิทย์  ล้ิมตระกูล  
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แผนกวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 

 

 
(จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นายนเรศวร์  ศุภลักษณศึกษากร 
2.นายวชิรปัญญา  ปัญญาว่อง 
3.นายมนัส  จันนามอม  
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แผนกวิชำชำ่งก่อสร้ำง 

 

 
(จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นายนิรันดร์  ค าเรืองศรี  
2.นายรณฤทธิ์  ฤทธิมนตรี  
3.นายไพบูลย์  เขียวรัมย์  
4.นางสาวศิรินภา  ลุนชัยญา  
5.นายสมเก่ง  มาค า 
6.นายชัทชาคร  ผิวแดง  
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แผนกวิชำชำ่งโยธำ 

 

 
แถวบน (จำกซ้ำยไปขวำ)   แถวล่ำง (จำกซ้ำยไปขวำ) 

1.นายมานะ  ศรีสูงเนิน     1.นายสมมาตร  ค าภักดี 
2.นางสาวสุพิตรา  ชัยเดช     2.นายฉัตรชัย  พานิช 
3.นางรัชฎาภรณ์  เจริญโสภารัตน์    3.นายอนุวัติ  พาระพัฒน ์
4.นางสาวสุจิตรา  พุสิมมา     4.นายธนเศรษฐ์  ชมก้อน  
5.นายพรศักดิ์  นะคะจัด     5.นายจิรวัฒน์  ภูลายยาว  
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แผนกวิชำชำ่งส ำรวจ 

 
 

(จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นายชินกฤต  อุ่นใจ  
2.นายเรวัชชัย  รอตเจริญ 
3.นายมานัส  ยอดทอง  
4.นายกิตติพงศ์  เกียล่น 
5.นายจตุพล  หงษ์แก้ว 
6.นายวิศรุต  เฟื่องไธสงค์ 
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แผนกวิชำสถำปัตยกรรม 

 

(จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นายสรนันท์  ศิริจ าปา 
2.นายนิติพัฒน์  ภูผาใจ 
3.นายบัญญัติ  พงษ์พิริยะเดชะ  
4.นายปณิธาน  บุตรแก้ว 
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แผนกวิชำชำ่งยนต ์

 

แถวบน (จำกซ้ำยไปขวำ)   แถวล่ำง (จำกซ้ำยไปขวำ) 
1.นายคเชนทร์  มิ่งโอโล    1.นายพิชัย  ค าประเทือง     
2.นายภูริพงศ์  อักษรพิมพ์    2. นายธนานุวัช  ถาวิเศษ 
3.นายนรินทร์  สารภักดี     3.นายภานุวัฒน์  นิลศร ี
4.นายอุทัย  แหลมฉลาด    4.นายปรัชญานันท์  เย็นอ่วม 
5.นายกฤษฎา  อบมา    5.นายวิทยา  กองจันทร์ 
6.นางสาวมุขพิมาน  กลางฮวด    6.นายเอกสิทธิ์  ด้วงนิล  
7.นายณัฐพงษ์  เพียยุระ     7.นายสุรเชษฐ์  ชูศรี 
8.นายพันฤทธิ์  แถลงศรี    8.นายไพวัล  เขียวแป้ 
9.นายสุริยา  เหล่ามาลา     9.นายหิรัญ  สาราษฎร์ 
10.นายสุวัฒน์  จันทร์งาม    10.นายแสงชัย  คงสมบัติ 
11.นายสุรเชษฐ์  ประทุมโคตร    11.นายพงศกร  ภูมิพันธ ์
12.นายคณิน  ทองดี     12.นายวัชพล  จ าปานา 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลหลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำ 
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กำรจัดกำรศึกษำ 

   วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มีการเปิดการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และในระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) ดังนี้ 
   หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
    - สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
    - สาขาวิชากลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 
    - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 
    - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
    - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
    - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 
    - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม 
    - สาขาวิชาส ารวจ สาขางานส ารวจ 
    - สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 
    - สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขางานโทรคมนาคม 
    - สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
    - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
    - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 
     สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 
     สาขางานการผลิตเครื่องจักรกล (มิตรผล) (ทวิภาคี) 
    - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ 
    - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
     สาขางานบ ารุงรักษาระบบจ าหน่วยและอุปกรณ์ 
     ไฟฟ้า (มิตรผล) (ทวิภาคี) 
    - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
    - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
    - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 
    - สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 
    - สาขาวิชาส ารวจ สาขางานส ารวจ 
    - สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 
    - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดต้ังและบ ารุงรักษา (ปกติ/ทวิภาคี) 
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    - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 
    - สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   ระดับปริญญำตรี (ป.ตรี) 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 
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จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

ล ำดับ สำขำงำน 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย 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 ไฟฟ้าก าลัง  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 ส ารวจ  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 2,324 
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ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ล ำดับ สำขำงำน 
ปวส.1 ปวส.2 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

1 เทคนิคยานยนต์  189   5   194   143   3   146  

2 เครื่องมือกล  121   5   126   77   7   84  

3 แม่พิมพ์โลหะ -  - -  34   2   36  

4 ผลิตช้ินส่วนยานยนต์  29   3   32  - - - 

5 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ  12   1   13   18     18  

6 ไฟฟ้าก าลัง  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 ส ารวจ  26   15   41   17   10   27  

11 ออกแบบและเขียนแบบการผลิต  19   10   29   14   13   27  

12 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  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 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์  19   19   38   10   7   17  

รวม 794 136 930 686 131 1,747 
 

 
 
 
 

 
 

 



หน้า | 56 

 

ระดับปริญญำตรี (ป.ตรี) 

ล ำดับ สำขำงำน 
ป.ตรี 

ชำย หญิง รวม 

1 เทคโนโลยียานยนต์ (ป.ตรี)  24   1   25  

2 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ป.ตรี)  40   3   43  

3 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ป.ตรี)  13   3   16  

4 เทคโนโลยีการผลิต (ป.ตรี)  43   1   44  

รวม 120 8 128 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล 

สถำนประกอบกำร 
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ข้อมูลงบประมำณ 
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ข้อมูลงำนวิจัย 
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รำยช่ือผลงำนวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/โครงกำรของครูผู้สอน  

1.แผนกวิชำช่ำงยนต์ 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายอุทัย แหลมฉลาด ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครูผู้สอน 
2 นายณัฐพงษ์ เพียยุระ กิจกรรมเพิ่มความสามารถการใช้เครื่องค านวณวิทยาศาสตร์ส าหรับ

นักศึกษาระดับช้ันปวส. 1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น 

3 นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณของนักเรียนในวิชากลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 

4 นายวัชพล จ าปานา การศึกษาพฤติกรรมการปรับพฤติกรรมเข้าช้ันเรียนไม่ตรงเวลาเรียน 
5 นายภาณุวัฒน์ นิลศรี ชุดกาสอนงานไฟฟ้ายานยนต์ 
6 นายนรินทร์   สารภักดี การพัฒนาทักษะการใช้มัลติมิเตอร์ 
7 นายพันฤทธิ์  แถลงศรี การพัฒนาทักษะการอ่านและการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ภายใต้ชุมชน

การเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) 
8 นายวิทยา กองจันทร์ งานวิจัยการผลิตและหาประสิทธิภาพชุดการสอน 
9 นายแสงชัย  คงสมบติั การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน ปวส. 1/1,2 สาขางาน

เทคนิคยานยนต์ 
10 นายธนานุวัช  ถาวิเศษ เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทน

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
11 สิบเอกคณิน  ทองดี การส ารวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน 
12 นายกฤษฎา  อบมา การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของนักเรียน 

นักศึกษา   ช้ัน ปวช.ชย.3/7  โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก 
13 นายสุวัฒน์  จันทร์งาม เรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงาน 

 
2.แผนกวิชำ ช่ำงกลโรงงำนและเทคนิคกำรผลิต 

ท่ี ชื่อ – สกลุ หัวข้องำนวิจัย 
1 นายประหยัด โยทะการี การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการกลึงเกลียวสามเหล่ียม 
2 นายเดชาธร ชุมมณเฑียร การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบ

ต่อหน้าท่ีและการเรียนดีขึ้น 
3 นายปริทัศน์ จันฤๅไชย การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. สอผ.1/9 

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ในการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 
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ท่ี ชื่อ – สกลุ หัวข้องำนวิจัย 
4 นายศิโรวัสย์ ศรีหนองบัว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน เรื่อง 

การเขียนโปรแกรม 
เอ็นซีส าหรับงานกลึง ของนักเรียนระดับช้ันปวช.2 กลุ่ม 5,6 โดยใช้
บทเรียน 
ออนไลน์ในรูปแบบ google site ช่วยสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

5 นายภูมินทร์ ไชยวรรณ การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการอบชุบโลหะ 
6 นางสาวสาวิตรี แก้วแสน

เมือง 
การเปรียบเทียบทักษะการอ่านแบบภาพตัดโดยวิธีการสอนแบบเรียนรู้
ร่วมกันกับวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 2 

7 นายเมธาวุฒิ มังคละ การเปรียบเทียบทักษะการการปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น โดย
วิธีการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันกับวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 

8 นายคงเดช สุขสมบูรณ์ การเปรียบเทียบทักษะการการปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น โดย
วิธีการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันกับวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 

9 นายประสิทธิ์ สุพรรณ์ การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาเทคนิคการผลิตช้ินส่วนเครื่องมือ
กล1นักศึกษาระดับช้ันปวส. 1 กลุ่ม 7 แผนกวิชาช่างกลโรงงานภาค
เรียนท่ี1/2563 

10 นายภูวดล    กลับกลาง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น รหัส
วิชา 20100-1008 เรื่อง เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัดตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11 นายธีระศักดิ์ คงเอม การแก้ปัญหาการขาดทักษะในงานขูดปรับโดยใช้ส่ือเว็บเพจ 
12 นายอรงกรต ปีกลม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ    
13 นายวีรยุทธ พลตรี การวิจัยในช้ันเรียนเรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อ

เวลาของนักศึกษา สอผ.1-1 
14 นายวีรพัฒน์ นามปัญญา การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษา 

สอผ.1/1    



หน้า | 80 

 

ท่ี ชื่อ – สกลุ หัวข้องำนวิจัย 
15 นายวีระมิตร ไชยชาติ การปรับพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิค

การผลิต ระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
โดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนในรายวิชาโปรแกรม ซีเอ็นซี 

16 นายเจริญ บุญใบ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี รหัส
วิชา 30111-2204 

17 นางสาวพัชรา วิคารมย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน เรื่อง 
การเขียนโปรแกรม 
เอ็นซีส าหรับงานกลึง ของนักเรียนระดับช้ันปวช.2 กลุ่ม 1,2 โดยใช้
บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ google site ช่วยสอน 

18 นายอธิบดี ถุงแก้ว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน เรื่อง
การเขียนโปรแกรมเอ็นซีส าหรับงานกลึง ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 
กลุ่ม 1,2 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ google site ช่วยสอน 
แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

 
3.แผนกวิชำ ช่ำงเชื่อมและเทคนิคโลหะ 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายสุเทพ ผกานิรินทร์ ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อครูผู้สอนรายวิขา

ออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเช่ือม 
2 นางสาวปรียา นาดี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา

เช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 
3 นางสาวเมธินี  ทวีชัย การพัฒนาทักษะการเช่ือมไฟฟ้าของนักเรียนในรายวิชางานเช่ือมและ

โลหะแผ่นเบ้ืองต้น (กรณีศึกษาการปฏิบัติงานเช่ือมเดินแนวท่าราบ) 
ระดับ ปวช.1/13 สาขาวิชาช่างยนต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

4 นางสาวนิลยา  อัคษร พฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียน 
5 นายณรงค์      ปานสวัสด์ิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เกมบัตรค า วิชางานเช่ือม

และ โลหะแผ่นเบ้ืองต้น เรื่อง ขอบงานและตะเข็บงานโลหะแผ่น ของ
นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 กลุ่ม 3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
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4.แผนกวิชำ ช่ำงเขียนแบบเคร่ืองกล 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นางนรนิทร์สิรี  ศรีนามชัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์เครื่องกล รหัส

วิชา  20110-2011 เรื่องเส้นรอปรูป พื้นท่ีปริมาตรน้ าหนักของวัสดุและ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชบ.2/1,2 ท่ีสอนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) 

2 นางวรรณา พุทธาศร พฤติกรรมไม่ส่งการบ้าน 
3 นายบรรลือศักด์ิ ถีราวุฒิ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนแบบภาพฉายมุมท่ี 1 และ 3 โดยวิธีเพื่อน
ช่วยเพื่อน 

4 นายรณชัย ยุ่งพรมมา การส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน สังกัดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 

5 นายศุภมิตร กิจเธาว์ การใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาออกแบบและเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 30110 – 2001 

 

5.แผนกวิชำ ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายพุฒิพงศ์ ไชยราช ชุดสาธิตแขนกลหยิบจับช้ินงานระบบนิวเมติกส์ ควบคุมด้วย  

Programmable Logic Controller รุ่น FX5U – 32MT/ES 
2 นายยุทธพงษ์ โยธาภักดี การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
รหัสวิชา 2104-2009 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น 

3 นายธเนศร์ บุญตาแสง รายงานการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนเสริมทักษะวิชา
เครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 30104-1001 ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 
การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนเสริมทักษะ 
ผ่านส่ือออนไลน์ Google Classroom 

4 นางสาวธัญพร ถานะ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน (PJBL) ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น 
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ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
5 นายธีรเดช แก้วทอง การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลับของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
6 นายภาณุพงศ์ หล้าสวย การพัฒนาทักษะการค านวณวงจรย่อย สายป้อน และเลือกอุปกรณ์

ป้องกันสายไฟฟ้าตามมาตรฐานไฟฟ้าโดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน 

7 นายวงศกร จอมทอง คุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค์ท้ัง 8 ด้าน 
8 นายจิตติศักดิ์ กัสนุกา การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 วิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  รหัสวิชา 30100-0003 แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

9 นายคงกฤช ศิรินาค 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีโนด วิชา วงจรไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 30104 – 
1002 หน่วยที่ 2  เทคนิคการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า 1 

10 นานอนุศาสน์ ชะอ้อน การศึกษาพฤติกรรมการไม่เข้าเรียนของนักเรียนช้ัน ปวช.3 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

11 นายทัดเทพ ชีวะโอสถ พฤติกรรมการเรียนวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ของ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)  ช้ันปีท่ี 1 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

12 นายธีรพงษ์  พลแสน
จันทร์ 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้าของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

13 นายเกียรติศักดิ์ วิจิตรรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เรื่องกฎของ
โอห์ม โดยใช้โปรแกรม Ohm’s law 

14 นายอิทธิกร   เค้าสิม การศึกษาคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

15 นายชิษณุชา  ดวงอภินันท์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 30100-0003 งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 (ม.6)กลุ่ม 6 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ โดยใช้ส่ือประสม 
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6.แผนกวิชำ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 

1 นายพิชญ์พล จิตพิมลมาศ เรื่องศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่ง
งาน รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา ระดับช้ันปวช.2 

2 นางภรศุภา ลิมป์เศวต การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนมีเจตคติและกิจ
นิสัยในการปฏิบัติงานท่ีดีไม่ 
ใช้โทรศัพท์ขณะเรียนของนักศึกษา 

3 นายวิทธวัช สามารถ งานวิจัยการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา 

4 นายสุวิจักขณ์ ประจันตะเสน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้งานมัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
โดยการสอนแบบสาธิต 

5 นายกล้าณรงค์ ค าบึงกลาง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์
แบบเข็ม โดยการสอนแบบสาธิต 

6 นายรณชัย มรกตศรีวรรณ การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของ
นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 กลุ่ม 8 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ 

7 นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์ การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีไม่ใช้
โทรศัพท์ขณะเรียน 

8 นายประณต ปิยมาพรชัย การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในรายวิชาดิจิตอลเทคนิค 
เรื่องพีชคณิตบูลลีนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีท่องจ า ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

9 นายสมชาย คุณสมบัติ ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีต่อครูผู้สอน
ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (2105-2105) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

10 นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการท างาน 
11 นางสาวคัทลียา กันทัง การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนมีเจตคติและกิจ

นิสัยใน  การปฏิบัติงานท่ีดีไม่ใช้โทรศัพท์ขณะเรียน ปวช.1 กลุ้ม 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

12 นายสาคร แถวโนนงิ้ว เครื่องแจ้งเตือนการหกล้มของผู้สูงอายุผ่านโทรศัพท์มือถือ 
13 นางเสาวคนธ์  รักเพื่อน งานวิจัยการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา 
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ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
14 นายอินทนนท์ บุญจวง ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
15 นางสาวสุจิตภัณฑ์   ค าศรีลา การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการท างานของ

ทรานสดิวเซอร์ 
 
7.แผนกวิชำ เทคโนโลยีโทรคมนำคม 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายวิศิษฎ์ ชฎาศิลป์ การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับช้ัน  

ปวส. ๒/๑-๓  แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

2 นายอภินันท์ ก้อนมณี เครื่องผสมเลือดในหลอดทดลอง 
3 นายอภิวัฒน์ คงล าพันธ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนช้ันปวช.1  

ท่ีเรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนท่ี 2/2563  
โดยใช้ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

4 นายกฤษดาพงษ์  ผิวขม การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยวธิีการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมใจ 

5 นางสาว วิยะดา ทองวาด ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า RC 

8.แผนกวิชำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน ( Blended Leanning ) โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนด้วย Google Classroom ของรายวิชา 3128-
2005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 1 สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

2 นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่านไลน์ 
3 นายมนัส  จันนามอม อุปกรณ์แจ้งเตือนอายุไส้กรองน้ า 
4 นางสาวณัฐวรรณ กัณหาพิมพ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ 

Active Learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย 
Google Classroom ของรายวิชา 3128-2003 การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 1 สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

5 นางสาวเกศรา  แสงจันทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ( Blended Learning ) โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนด้วย Google Classroom ของรายวิชา 3128-
2005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 1 สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

 
9.แผนกวิชำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายมัธยม อ่อนจันทร์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.๒/1 เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน  (PLC) 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจัดรูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร HTML ในรูปแบบ CSS ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ในการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
การน างานศิลปะสมัยใหม่ พัฒนา ร่วมกับการมัดหมี่พื้นบ้าน ใน
จังหวัดขอนแก่น ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

2 นางสาวเนตรสกาว พิกุลทอง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 แผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน (PLC) 

3 นายประวิทย์ ล้ิมตระกูล การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.๒/1 เทคโนโลยี
สารสนเทศในการไม่ส่งงาน / การบ้าน (PLC) 

4 นางบังอร  พลมิตร การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.๑/๑ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน (PLC) 

 
 
 
 



หน้า | 86 

 

10.แผนกวิชำ ช่ำงก่อสร้ำง 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายนิรันดร์ ค าเรืองศรี การใช้ส่ือการสอนโปรแกรม Sketchup เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้างด้วย
คอมพิวเตอร์ (PLC) 

2 นายธาริส ก้อนโฮม การใช้ส่ือการสอนโปรแกรม Sketchup เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้างด้วย
คอมพิวเตอร์ (PLC) 

3 นายชัทชาคร ผิวแดง การใช้ส่ือการสอนโปรแกรม Sketchup เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้างด้วย
คอมพิวเตอร์ (PLC) 

4 นายจุระพล เฟื่องไธสงค์ แนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาพื้นฐานงานปูนให้เหมาะสม
ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการสอนแบบ TGT (Team 
- Games –Tournaments)) 

5 นางสาวศิรินภา ลุนชัยญา การใช้ส่ือการสอนโปรแกรม Sketchup เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้างด้วย
คอมพิวเตอร์ (PLC) 

6 นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี การใช้ส่ือการสอนโปรแกรม Sketchup เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้างด้วย
คอมพิวเตอร์ (PLC) 

7 นายสมเก่ง มาค า การใช้ส่ือการสอนโปรแกรม Sketchup เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2 ในรายวิชาเขียนแบบโครงสร้างด้วย
คอมพิวเตอร์ (PLC) 

 
11.แผนกวิชำ ช่ำงส ำรวจ 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายมานัส ยอดทอง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 ห้อง 3,4 
2 นายกิตติพงศ์ เกียล่น การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนงานก่อสร้าง 

ด้วยโปรแกรม Microsoft office Project โดยวิธีผสมผสาน 



หน้า | 87 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
3 นายจตุพล หงษ์แก้ว การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนท่ีไม่ตรงเวลาของนักเรียนท่ีส่งผลให้การ

เรียนของนักเรียนท่ีต่ าลง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี
ท่ี 1 ช่างส ารวจ 

4 นายชัยวัฒน์ บุญยัง การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
ส่วนประกอบของกล้องเพื่อการตั้งกล้องระดับ และกล้องวัดมุม ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

5 นายไพบูลย์ เขียวรัมย์ การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
ส่วนประกอบของกล้องเพื่อการตั้งกล้องระดับ และกล้องวัดมุม ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

6 นายวิศรุต เฟื่องไธสงค์ บทเรียนซ่อมเสริม เรื่อง การหาแรงภายในโครงถักโดยวิธีค านวณจุดต่อ 
(Joint Methods) 

7 นายทวีศักด์ิ อินทะมาตย์ การปรับปรุงความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรยีน นักศึกษา 
8 นายชินกฤต อุ่นใจ 

นายมานัส    ยอดทอง 
ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ใน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบถามตอบกับการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย 

 
12.แผนกวิชำ ช่ำงโยธำ 

ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายฉัตรชัย พานิช “เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทน

ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน” ของนักเรียนช้ัน 
ปวส. 1/3,4 

2 นางสาวสุพิตรา  ชัยเดช ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  การส ารวจเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) ระดับช้ันปีท่ี 1 ห้อง 1,2 สาขาวิชาโยธา  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

3 นางสาวสุจิตรา พุสิมมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพ  (ปวช.) 
ระดับช้ันปีท่ี 2 ห้อง 1,2  สาขาวิชาโยธา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  
2563  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

4 นายอนุวัติ พาระพัฒน์ ศึกษาพฤติกรรมของการไม่ส่งงานในวิชากลศาสตร์โครงสร้าง ของ
นักศึกษา ปวส.1 ห้อง3, 4 สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
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5 นายสมมาตร ค าภักดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา  งานสุขาภิบาล  ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชีพ  (ปวช.) 2/3 
6 นายธนเศรษฐ์ ชมก้อน พัฒนาทักษะการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานไม้ ของ

นักเรียน ระดับ ปวช.1/4  สาขาโยธา  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
7 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอนกรีตเทคโนโลยี

เบ้ืองต้น (20121-2008) ของนักเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ กับแบบบรรยาย 

8 นายมานะ ศรีสูงเนิน  
9 นางรัชฎาภรณ์  เจริญ

โสภารัตน์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วย
คอมพิวเตอร์  ระดับประกาศนียบัตรวิชีพ  (ปวช.) ระดับช้ันปีท่ี 2 ห้อง 2  
สาขาวิชาโยธา 

10 นายกนกชัย เทียมทัน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอนกรีตเทคโนโลยี
เบ้ืองต้น (20121-2008) ของนักเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกับแบบบรรยาย 

 
13.แผนกวิชำ เทคนิคสถำปัตยกรรม 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายนิติพัฒน์ ภูผาใจ การทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIAPภายใต้กระบวนการ

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
2 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะ

เดชะ 
การทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIAPภายใต้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

3 นายอรรคพล พา
ประโยชน์ 

การทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIAPภายใต้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

4 นายปณิธาน บุตรแก้ว การทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIAPภายใต้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

5 นายสรนันท์ ศิริจ าปา การทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIAPภายใต้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

6 นางสาวชลิตา อนุศรี การทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIAPภายใต้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

7 นางสาวชลิตา  อนุศรี การสร้างการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน วิชา 20108-1002 วัสดุก่อสร้าง1  
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โดยการสอนแบบสองทาง (Two way) ของนักเรยีนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี1 กลุ่ม1 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

 
14.แผนกวิชำ เทคนิคอุตสำหกรรม 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายจรูญ  กองบูญธรรม การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุโดย

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

2 นายกิตติโรจน์ โชติช่ืน พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา รายวิชาเทคโนโลยีช้ินส่วนเครื่องกล 
3 นายส าอาง สิมมาโคตร ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา โครงการ 1 ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. ๒ 

กลุ่ม ๕ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
 
15.แผนกวิชำ เทคโนโลยีพื้นฐำน 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นายชัชชัย จันทะสีลา IoT Smart Meter 
2 นายรังษี  เวียงวิเศษ การพัฒนาทักษะการเขียนแบบภาพฉาย ส าหรับเนื้อหาการเรียนวิชา

เขียนแบบเทคนิค  รหัสวิชา 30100-0002    
3 นายสุรชัย บุญจวง ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีต่อครูผู้สอนวิชา นิว

เมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 3011 - 0004ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 

4 นางนภาภรณ์ สาผิว การปรับพฤติกรรมนักเรียนเข้าเรียนสายในรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

5 นายอภิสิทธิ์ กล่ าสกุล เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช่างยนต์ กลุ่ม 2/9,10 

6 นายธนาวุฒิ พรมโสภา การแก้ไขปัญหานักเรียนมองภาพฉายไม่ถูกต้อง 
7 นางทัศนีย์ ศิริสม เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ของนักศึกษา  

ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ โดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบสาธิต 

8 นายปรมินทร์   สีจันทร์ฮด ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีต่อครูผู้สอน 
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16.แผนกวิชำ ช่ำงเทคนิคพื้นฐำน 
ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นางสาวอารดา  ชัยเจริญ การแก้ปัญหาการส่งงานรายวิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัส

วิชา 20100-1002 โดยส่งผ่านห้องเรียนออนไลน์ (Google 
Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ช้ันปีท่ี 
1 (ห้อง1และ2) สาขาเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

 
 
17.แผนกวิชำ สำมัญ-สัมพันธ์-พื้นฐำน 

ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
1 นางนภัสสร หินเธาว์ การส่งเสริมการท่องค าศัพท์ในวิชา English for 

communication 
2 นางวราพร  สิมมา การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ชุดฝึกบทสนทนา แบบ ACTIVE LEARNING 
3 นางสาวไฉทยา  นามเชียงใต้ THE REREARCH OF USING E-BOOKS WITH CONTENT-

BASED INSTRUCTION APPROACH   
FOR TEACHING ENGLISH ON-THE-JOB (3000-1203) 
ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนโดยวิธีการสอนแบบเน้น
เนื้อหา (CBI)ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) วิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงาน รหัส 3000-1203 

4 นางสาววิมลศิลป์  หลงโสกเชือก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการการเคล่ือนท่ี  โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักศึกษาระดับช้ัน  ปวส. 2 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ   
โดยการสอนเสริมพื้นฐานด้านการค านวณ  ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (20000-1301) ภาคเรียนท่ี 
1/2564    

5 นางสาวสุพิชชา  ศรีบุญจันทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนค า
ควบกล้ า 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรช้ันปีท่ี 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) 
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6 นางสาวนิรัชรินร์  สีหานู เรื่องการส ารวจการไม่กล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ 

ของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานช่างกล
โรงงาน 

7 นางรุ่งเรือง  อินทนพ การแก้ปัญหานักศึกษาไม่กล้าสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ 
8 นายแทนไท  เกาะลุน การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ในการจัดการเรียนการ

การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานช่างอุตสาหกรรม  ใน
รูปแบบคุณธรรมน าความรู้ของนักเรียนระดับ ปวช. 2  กลุ่ม 1,2  
แผนกวิชา  อิเล็กทรอนิกส์ 

9 นางสุภิญญา  วรศักดิ์ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปี
ท่ี  1 
รายงานการวิจัยการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 

10 นายศิลปชัย  บุญรักษา การแก้ปัญหาการขาดความเอาใจใส่ในการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  ของนักเรียน
ระดับช้ัน  ปวช. 2  แผนกวิชา  ช่างเช่ือมโลหะ  ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา  2563 

11 นางสาวสุภรา มนูศิลป์ “เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยัน
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน” ของ
นักเรียนช้ัน ปวส. 1/3,4 

  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT 
ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบบรรยาย เพื่อ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากฎหมายแรงงาน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพช้ันปีท่ี 1 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) 

12 นางรัตนาภา  มหรรณพกร การวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง ทักษะและการคิดวิเคราะห์ภาคเรียนท่ี 
1  ปีการศึกษา 2563 
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  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT 

ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบบรรยาย เพื่อ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากฎหมายแรงงาน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพช้ันปีท่ี 1 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) 

13 นายอุกฤษ  เหมมี ศึกษาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
14 นางสาวสุพรรษา อเนกบุณย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2 กลุ่มท่ี 7-8 สาขางาน ไฟฟ้า
ก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยใช้กิจกรรมกลุ่มในรายวิชา 
แคลคูลัสพื้นฐาน รหัสวิชา 3000-1406 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ Google classroom
และ Google Meet ในรายวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชา เทคนิคโลหะ  
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

15 นายอัศชาติ  อาศิรกานต์ ศึกษาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
16 นายไพโรจน์  นาชัยสิทธิ์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
17 นางสาวนิภาพร แกลา รายงานการพัฒนาการเขียนสะกดค าของนักเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี๑ 
18 นางญาดา สัยงาม รายงานการพัฒนาการเขียนสะกดค าของนักเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี๑ ช่างก่อสร้าง 
19 นางทองสุข   ลีลาด การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะเรียนของ

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเขียน
แบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

20 นายเรืองศักดิ์    เรืองไชย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

21 นางอรวรรณ   เจือจารย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าท่ีพลเมืองและ
ศีลธรรมโดยการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 
8 ประการ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1(
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ท่ี ชื่อ – สกุล หัวข้องำนวิจัย 
ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  ท่ีได้รับกาจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 

22 นางกรุณา  ศรีสถาน การแก้ปัญหาการส่งงานในช่วงโควิด -19 ในรายวิชา ธุรกิจและ
การเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 20001-1003 โดยใช้วิธีการ
ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT 
ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบบรรยาย เพื่อ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากฎหมายแรงงาน ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพช้ันปีท่ี 1 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) 

23 นางสาวค าประเคียน  โพธิ์เพชร
เล็บ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

24 นางสลิลทิพย์  ช าปฏิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ Google classroom
และ Google Meet ในรายวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชา เทคนิคโลหะ  
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

25 นางวราชิณี     สิทธิวุฒิ รายงานการวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้ 
แบบฝึกทักษะ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 
รหัสวิชา 3000-1302   

26 นางสาวกัญญาณี   แนวสุภาพ วิจัยในช้ันเรียน เรื่องพัฒนาการอ่าน วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพใน
ระดับช้ัน ปวช.1/1,2  แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการ
ผลิตวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

ข้อมูลจังหวัด 
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ข้อมูลจังหวดัขอนแก่น 

ปีพุทธศักรำช 2563 

 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น 

 
 

นำยสมศักด์ิ  จังตระกูล 
รับต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

1 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน 
 

ประวัติ ดร.สมศักด์ิ จังตระกุล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
เกิดวันท่ี 5 มกราคม 2505 
ภูมิล าเนา จังหวัดขอนแก่น 

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

กำรฝึกอบรม 
- หลักสูตรปลัดอ าเภอ รุ่นท่ี 76 วิทยาลัยการปกครอง  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
- หลักสูตรผู้บังคับบัญชา (ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น) รุ่นท่ี 10 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 
- หลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นท่ี 42 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นท่ี 46 สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ) รุ่นท่ี 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2553-2554 
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นท่ี 3  ประจ าปี 2554 ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- ทุนฝึกอบรมของรัฐบาล (ก.พ.) ส าหรับผู้บริหารระดับสูง  หลักสูตรด้านการบริหารและการพัฒนา

ผู้บริหาร ประจ าปี 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.)  รุ่นท่ี 4 พ.ศ. 2555 วิทยาลัยการ

ยุติธรรมทางปกครอง  ส านักงานศาลปกครอง 
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 1 พ.ศ. 2555 วิทยาลัย รัฐธรรมนูญ ส านักงานศาล

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

วิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประวัติกำรรับรำชกำร 
- ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  
- พ.ศ. 2546 - นายอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
- พ.ศ. 2546 - นายอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
- พ.ศ. 2547 - เลขานุการกรมการปกครอง  
- พ.ศ. 2549 - หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครปฐม 
- พ.ศ. 2549 - หัวหน้าส านักงานจังหวัดสกลนคร 
- พ.ศ. 2551 - ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
- พ.ศ. 2552 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- พ.ศ. 2554 - ท่ีปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย 
- ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส านักนโยบายและแผน 

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

 
 

เป็นรูปเจดีย์เก่าครอบต้นมะขาม เรียกว่า เจดีย์ขามแก่น ซึ่งเป็นปูชนียสถานท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของ
จังหวัด มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าครั้งหนึ่งต้นมะขามใหญ่ถูกตัดโค่นลงไว้หลายปีกลับงอกงามมีกิ่งก้านสาขาขึ้นอีก 
ประชาชนถือว่าเป็นส่ิงมหัศจรรย์จึงพากันสร้างเจดีย์ครอบต้นมะขามนั้นไว้เรียกว่า เจดีย์ขามแก่น และถือเป็นปู
ชนียสถาน เคารพกราบไหว้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้น ามาเป็นตราประจ าจังหวัด ต่อมาค าว่า ขามแก่น 
ก็เพี้ยนเป็น ขอนแก่น 

 
ค ำขวัญประจ ำจังหวัด  

"พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเส่ียว เท่ียวขอนแก่นนครใหญ่ 
ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก " 
 
ดอกไม้ประจ ำจังหวัด 

 
 

ช่ือ :: ดอกราชพฤกษ์ 
ช่ือสามัญ :: Golden Shower Tree, Purging Cassia 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :: Cassis fistula Linn. 
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ต้นไม้ประจ ำจังหวัด 

  
 

ช่ือ :: ชัยพฤกษ์ 
ช่ืออื่น ๆ :: กัลปพฤกษ์ 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :: Cassia bakeriana Craib 
 

ประวัติเมืองขอนแก่น 
ขอนแก่น เป็นจังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติ

ความเป็นมาท่ียาวนาน แบ่งเป็นยุคต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
  

สมัยก่อนประวัติศำสตร์ 
ในอดีตกาลยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปกว่าร้อยกว่าล้านปีมาแล้ว ในบริเวณเขตจังหวัดขอนแก่น

เคยท่ีอยู่ของ “ไดโนเสาร์” สัตว์โลกดึกด าบรรพ์ขนาดใหญ่ท่ีสูญพันธ์ไปแล้ว โดยนักธรณ๊วิทยาได้ค้นพบรอยเท้า
และฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์กินพืชและพันธุ์กินเนื้ออายุกว่า  4,000 – 2,000 ปี 

ขอนแก่นเคยเป็นถิ่นอาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฎหลักฐานจากการขุดค้นของนัก
โบราณคดีท่ีแหล่งโบราณคดีโนนนกทา บ้านนาดี ต าบลบ้านโคก อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขุดค้นเมื่อ 
พ.ศ. 2509 ค้นพบโครงกระดูกกว่า 200 โครงกระดูก นอกจากนั้นยังพบเครื่องส าริด และเหล็กมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เป็นขวาน รวมท้ังแบบแม่พิมพ์ท่ีใช้หล่อ มีก าไลแขนส าริดคล้องอยู่ท่ีโครงกระดูกท่อนแขน ซ้อนกัน
หลาย วง พบก าไรท าด้วยเปลือกหอย รวมท้ังพบแหวนเหล็กไน แสดงว่ามีการปั่นด้ายทอผ้าใช้ในยุคนั้นแล้ว 
นอกจากนี้ ยังพบขวานทองแดง อายุ 4,600-4,800 ปี เป็นหัวขวานหัวเดียวที่พบในประเทศไทย ท่ีมีอายุเก่าแก่
ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย์ ในช้ันดินท่ี 20 การก าหนดอายุโดยคาร์บอนด์ 14 จากช้ันดินท่ี 19 ปรากฏว่าอายุ 4,275 
ปี มีเครื่องปั้นดินเผาท่ีมีอายุใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดย ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์สังคม
เกษตรกรรมท่ีรู้จักการใช้โลหะซึ่งมีอายุไล่เล่ียกันนี้พบกระจายตัวอยู่ท่ัวขอนแก่น 100 แห่ง โดยส่วนมากพบ
ตามท่ีท่ีราบลุ่มแม่น้ าพรม แม่น้ าพอง แม่น้ าเชิญ และแม่น้ าชี ซึ่งบางส่วนก็ยังไม่ได้มีการขุดค้นขึ้นมาศึกษาอย่าง
จริงจัง 
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การขยายตัวของชุมชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนี้ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตของผู้คนมากมายอย่างมากมายจากชุมชนท่ีผลิตเพื่อการบริโภค อุปโภค ภายในชุมชน กลายมาเป็นการ
ผลิตเพื่อการค้าขายแลกเปล่ียน ท าให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชน จนกลายเป็นสังคมเมืองในท่ีสุด 

จากหลักฐานข้างต้นพิสูจน์ให้เห็นว่าอาณาเขตบริเวณจังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรม 
วัฒนธรรมอันสูงสุดมาแต่ดึกด าบรรพ์ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลหลายพันปี  

  
สมัยประวัติศำสตร์   
ในสมัยประวัติศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมแบบทวารวดีจากภาคกลางเข้ามาสู่

ภาคอีสานเมื่อราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16 และได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณบ้านโนนเมือง วัด
ป่าพระนอน ต าบลชุมแพ ได้พบเสมาหินปักอยู่เป็นระยะและล้มจมดิน มีรอยสลักกลีบบัว กลีบเดียวหรือสอง
กลีบ แท่งหินท่ีส าคัญท่ีชาวบ้านเรียกว่าเสาหลักเมืองเป็นรูปทรงกลมมีรอยจารึก ซึ่งเข้าใจว่าเป็นตัวอักษรมอญ
โบราณ ได้น าเอามาท าเป็นหลักเมืองขอนแก่น เมืองโบราณแห่งนี้ 

กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ฝังอยู่อย่างเป็นระเบียบ มีโบราณวัตถุหลายอย่าง 
ฝังรวมอยู่ด้วย สันนิษฐานว่าเป็นเมืองท่ีมีคนอาศัยอยู่มาหลายยุคหลายสมัยบริเวณยอดเขาภูเวียงเป็นวงกลมซึ่ง 
โอบล้อมพื้นท่ี 3 ต าบล มีพระพุทธรูปแบบทวารวดี จากภาพถ่ายทางอากาศ พบเมืองโบราณหลายแห่งอยู่ใกล้ 
ล าน้ าพอง ซึ่งเป็นล าน้ าส าคัญ คือเมืองโบราณท่ีวัดดงเมืองแอม ในเขตอ าเภอเขาสวนกวางเมืองมีขนาด 
2900X3000 เมตร ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคอีสานเท่าท่ีได้พบเห็นในประเทศไทย จะเป็นรองอยู่ก็  

 เฉพาะเมืองนครชัยศรี (นครปฐมโบราณ)  ในจังหวัดขอนแก่นพบว่ามีการสร้างเมืองโบราณในลักษณะ
ของการขุดคูน้ า-คันดินล้อมรอบชุมชนโบราณกว่า 26 แห่ง ความส าคัญอีกประการหนึ่งของเมืองโบราณบ้านดง
แอม คือ พบศิลาจารึกด้วยหินทรายหนึ่งหลักอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 มีข้อความกล่าวถึง พระเจ้ามเหนทรวร
มัน กษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ(อันเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มชนเขมรในยุคโบราณ) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล
ของกลุ่มชนเขมรท่ีมีในพื้นท่ีมาอย่างต้ังแต่โบราณ การเข้ามาของอิทธิพลเขมร ส่งผลให้ศาสนาฮินดูได้แพร่ตาม
เข้ามาด้วย   

โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 เห็นได้จาก ปราสาทเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย มีลักษณะเป็น
ปราสาทหิน 3 หลังต้ังอยู่บนศิลาแลงเดียวกัน โดยมีก าแพงศิลาแลง และคูน้ าล้อมรอบ ถือศาสนาสถานส าคัญท่ี
ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู   

และในช่วงศตวรรษท่ี 18 อิทธิพลของเขมรแบบบายนท่ีนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยมี กู่
ประภาชัย  อ าเภอน้ าพอง ศาสนสถานส าคัญท่ีใช้เป็น อโรคยาศาล(สถานพยาบาล) ประกอบด้วย ปราสาทศิลา
แลงอยู่ตรงกลาง 1 หลัง และบรรณาลัย(หอเก็บพระค าภีร์) 1 หลัง อยู่ท่ีมุมด้านหน้าของปราสาทประธาน ซึ่ง
เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 อันเป็นช่วงท่ีเขมรหันมานับถือพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน หลังจากนั้น  

ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 วัฒนธรรมล้านช้างแถบลุ่มน้ าชีลุ่มน้ าโขง และวัฒนธรรมแบบล้านนา ได้
เจริญรุ่งเรืองและได้เข้ามามีบทบาทในพื้นท่ีแทนวัฒนธรรมด้ังเดิม กลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสานท่ีแพร่หลาย
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ไปท่ัวดินแดนอีสาน เรียกว่า ศิลปะแบบล้านช้าง ซึ่งสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญส าหรับศิลปะรูปแบบนี้ คือ พระธาตุ
ขามแก่น อ าเภอน้ าพอง อันเป็นการพัฒนารูปทรงมาจากพระธาตุศรีสองรักษ์ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (พระ
ธาตุศรีสองรักษ์ สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต) มีประวัติความเป็นมาว่า แต่
เดิม ณ ท่ีแห่งนี้เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่า ต่อมาเมื่อเริ่มมีชาวบ้านเข้ามาหักล้างถางพง จับจองท่ีดินท ากินและท่ีอยู่
อาศัยนั้น ชาวบ้านพบว่ามีตอมะขามท่ีตายแล้วเหลือแต่แก่นอยู่ต้นหนึ่ง แต่ต่อมาปรากฏว่าแก่นมะขามนั้นกลับ
มีการแตกใบ ผลิดอก ดูแปลกประหลาด และพบว่าหากมีใครท่ีไปท าการอะไรท่ีเป็นการดูหมิ่นหรือลบหลู่ตอ
มะขามนั้น คนผู้นั้นก็จะมีอันเป็นไป ชาวบ้านจึงเกิดความเคารพบูชา และร่วมกันสร้างเจดีย์ครอบตอมะขามนั้น
ไว้ พร้อมกับบรรจุพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 9 ประการ ไว้ในนั้นด้วย จึงเรียกเจดีย์ท่ีสร้างนั้นว่า พระ
เจ้าเก้าพระองค์ หรือ เจดีย์บ้านขาม ต่อมาจึงเป็นพระธาตุขามแก่น ถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองและเป็นท่ีมา
ของช่ือจังหวัดขอนแก่น 

 
กำรสร้ำงบ้ำนแปนเมือง 
ประวัติศาสตร์การสร้างเมืองขอนแก่นได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2322 ขณะนั้นเมืองเวียงจันทน์ได้เกิด

เหตุพิพาทกับกลุ่มของเจ้าพระวอจนถึงกับยกทัพไปตีค่ายของเจ้าพระวอแตกท่ีบ้านดอนมดแดง (อุบลราชธานี
ปัจจุบัน) และจับเจ้าพระวอประหารชีวิต สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถือว่าฝ่ายเจ้าพระวอเป็นข้าขอบ
ขัณฑสีมาของไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์ยกทัพขึ้นไปตี
เวียงจันทน์ จากนั้นจึงได้ยกทัพกลับมายังกรุงเทพมหานคร พร้อมกับได้อัญเชิญพระแก้วมรกต พระพุทธ
ปฏิมากร และพระบางกลับมาถวายแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วย 

เจ้าแก้วบุฮม (แก้วบรม) กับพระยาเมืองแพน (หรือเพี้ยเมืองแพน) สองพี่น้อง ซึ่งเป็นโอรสของเจ้า
แสนปัจจุทุม (ท้าวแสนแก้วบุฮม) ได้ยกกองทัพจากบ้านเพี้ยปู่ เขตแขวงเมืองทุละคม (ธุระคม) ซึ่งขึ้นกับเมือง
เวียงจันทน์ในทุกวันนี้ ข้ามแม่น้ าโขงมาต้ังถิ่นฐานท่ีอยู่บ้านโพธิ์ตาก (บ้านโพธิ์ตาก ต าบลบ้านกง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น) และบ้านยางเด่ียว บ้านโพธิ์ศรี (บ้านโพธิ์ศรี ต าบลบ้านโนน อ าเภอกระนวน) บ้านโพธิ์ชัย (บ้านโพธิ์
ชัย อ าเภอมัญจาคีรี) เมืองมัญจาคีรีหรืออ าเภอมัญจาคีรี ปรากฏอยู่ในท าเนียบมณฑลอุดร กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. 
2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังเมืองขึ้นช่ือเมืองมัญจาคีรี โดยมีจางวางเอก
พระยาพฤติคุณธนเขม (สน สนธิสัมพันธ์) เป็นเจ้าเมืองคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2433-2439 เจ้าเมืองคนท่ี 2 คือ พระ
เกษตรวัฒนา (โส สนธิสัมพันธ์) เมื่อ พ.ศ. 2439-2443 และมีปรากฏประวัติเมืองมัญจาคีรีในหนังสือประวัติ
จังหวัดในประเทศไทย บ้านสร้าง บ้านชีโหล่น (อยู่ในเขตเมืองสุวรรณภูมิ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปัจจุบัน) 

ในปัจจุบัน บางบ้านก็อยู่ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น บางบ้านก็อยู่ในเขตอ าเภอน้ าพอง บางบ้านก็อยู่
ในเขตอ าเภออาจสามารถ (จังหวัดร้อยเอ็ด) บางบ้านก็อยู่ในเขตจังหวัดยโสธร บางบ้านก็อยู่ท่ีอ าเภอมัญจาคีรี 
และบางบ้านก็อยู่ท่ีอ าเภอค าเขื่อนแก้ว (จังหวัดยโสธร) เป็นต้น ท้ังนี้เป็นเพราะได้มีการเปล่ียนแปลงเขตเมือง
ในสมัยหลัง ๆ ต่อมานั่นเอง 
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เจ้าแก้วบุฮมได้อพยพเข้ามาต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านโพธิ์ชัย พระยาเมืองแพนอพยพเข้ามาต้ังบ้านเรือน
อยู่ในบ้านชีโหล่น คุมไพร่พลคนละ 500 คน ขึ้นกับเมืองท่งหรือเมืองสุวรรณภูมิ ครั้นต่อมาอีกราว 9 ปี ในปี 
พ.ศ. 2331 เพี้ยเมืองแพนก็ได้พาราษฎรและไพร่พลประมาณ 330 คน ขอแยกตัวออกจากเมืองสุวรรณภูมิไป
ต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ีฝ่ังบึงบอน ยกขึ้นเป็นเมืองท่ีบ้านดอนพยอมเมืองเพี้ย (ปัจจุบันคือ บ้านเมืองเพี้ย ต าบลเมือง
เพี้ย อ าเภอบ้านไผ่) 

บึงบอนหรือดอนพยอมในปัจจุบันได้ต้ืนเขินเป็นท่ีนาไปหมดแล้ว แต่ก็ยังปรากฏเป็นรูปของบึงซึ่งมีต้น
บอนขึ้นอยู่มากมาย ต่อมาก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมืองแพนเป็นพระนครศรีบริรักษ์ เจ้าเมือง
ขอนแก่น ดังปรากฏข้อความในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานของหม่อมอมรวงศ์วิจิตรว่า 

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

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

แยกจากเมืองสุวรรณภูมิไปขอตั้งฝ่ังบึงบอนเป็นเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมืองแพนเป็นพระนคร
ศรีบริรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น...” ขอนแก่นจึงได้ท่ีมาว่าเป็นเมืองคู่กับมหาสารคามนั้นเอง 

 
สมัยรัตนโกสินทร์ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2339 ได้มีการย้ายเมือง

ขอนแก่นไปต้ังอยู่ท่ีบ้านหนองเหล็ก (ต าบลบ้านแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบัน) โดยได้
ขอขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร คือจะขอส่งส่วยต่อกรุงเทพมหานครโดยตรง ไม่ผ่านเมืองสุวรรณภูมิ เพราะให้
เหตุผลว่า บ้านดอนพยอมเมืองเพี้ยอยู่ใกล้กับแขวงเมืองนครราชสีมา ซึ่งก็เป็นจริง เพราะอยู่ใกล้กับเมืองชนบท
อันเป็นแขวงเมืองนครราชสีมาอยู่ขณะนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เข้าใจว่าเจ้าเมืองในขณะนั้นอยากจะ
แยกตัวออกเป็นอิสระ คืออยากจะแยกออกมาเป็นเมืองใหญ่อีกต่างหาก การย้ายเมืองครั้งนี้ ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวค าบัง (บุตรเจ้าแก้วบุฮม) เป็นพระนครศรีบริรักษ์ เจ้าเมืองขอนแก่นต่อมา 

ในปี พ.ศ. 2352 ได้ย้ายเมืองจากบ้านหนองเหล็กไปต้ังเมืองอยู่ท่ีบ้านดอนพันชาด (เขตต าบลบ้านแพง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) พระนครศรีบริรักษ์ (ค าบ้ง) ได้ถึงแก่กรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้เจ้าราชบุตร (ท้าวค ายวง) น้องชายของพระนครศรีบริรักษ์ (ค าบ้ง) ซึ่งมีความดีความชอบจากการไป
ราชการสงคราม ขับไล่กองทัพพม่าออกไปจากเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น เป็นท่ี “พระนครศรีบริรักษ์ บรมราช
ภกัดี ศรีศุภสุนทร” เจ้าเมืองขอนแก่น 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2381 เมืองขอนแก่นก็ได้ย้ายจากบ้าน
ดอนพันชาดไปต้ังอยู่ท่ีริมฝ่ังบึงพระลับโนนทอง คือบ้านเมืองเก่า ต าบลในเมือง อ าเภอ  
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เมืองขอนแก่นในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อก่อนเรียกว่า "บ้านโนนทอง" ต่อมาเมื่อย้ายเมืองไปอยู่ท่ีนั่น จึงเรียกว่า
บ้านเมืองเก่า สาเหตุท่ีย้ายเมืองนั้นเล่ากันว่า เกิดการแย่งราษฎรไพร่พลขึ้น และเกิดแผ่นดินแยกท่ีถนนกลาง
เมือง มีโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มป่วยกันมาก จึงถือว่าท่ีตรงนั้นไม่เป็นมงคลต่อการอยู่อาศัย จึงย้ายเมืองอีกครั้งหนึง่ 
จากบึงพระลับโนนทองไปต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกท่ีบ้านโนนทัน (อยู่ในต าบลพระลับ อ า เภอเมืองขอนแก่น 
ปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2398 พอดีพระนครศรีบริรักษ์ (ค ายวง) ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ท้าวอินธิวงษ์ บุตรคนเล็กของพระยานครศรีบริรักษ์ เป็นเจ้าเมืองขอนแก่น เพราะมีวิชาความรู้ดีกว่าพี่ชาย
คนอื่น ๆ โดยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาในราชทินนามเดิมของบิดาสืบมา  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2407 ท้าวอินธิวงษ์เจ้าเมืองขอนแก่นได้ถึงแก่อนิจกรรมลงอีก จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ท้าวค าบุ่ง (พี่ชายท้าวอินธิวงษ์) ผู้เป็นอุปฮาดแต่เดิมให้เป็นเจ้าเมืองขอนแก่นสืบแทนน้องชายต่อมา
อีก 3 ปี เพราะชราภาพมากแล้ว 

ในปี พ.ศ. 2410 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวอุ (ราชบุตร) ซึ่งเป็นหลานท้าวอินธิวงษ์ (พระยา
นครศรีบริรักษ์) ขึ้นเป็นเจ้าเมืองขอนแก่น และได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านโนนทันกลับไปต้ังอยู่ท่ีบ้านเมือง
เก่าอีก (บ้านโนนทองเดิม) พอถึงปี พ.ศ. 2413 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านเมืองเก่าไปต้ังอยู่ท่ีบ้านดอนบม 
(บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น)  ด้วยเหตุผลทางด้านการคมนาคมสะดวก เนื่องจากต้องใช้
แม่น้ าในการคมนาคมติดต่อ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานบรรดาศักด์ิท้าวอุ (ราชบุตร) เจ้า
เมืองขอนแก่นในขณะนั้น เป็นพระนครศรีบริรักษ์ และให้ท้าวหนูหล้า บุตรคนเล็กของท้าวอินธิวงษ์ เป็นปลัด
เมืองขอนแก่น (หรืออุปฮาด) 

ในปี พ.ศ. 2434 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ได้โปรดเกล้ าให้
เปล่ียนแปลงการปกครองหัวเมืองลาวใหม่ โดยเปล่ียนเป็นบริเวณหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือให้เป็นหัวเมืองลาวพวน 
ดังนั้น เมืองขอนแก่นจึงกับขึ้นกับเมืองลาวพวน ในสมัยนั้นได้มีสายโทรเลข ท่ีเดินจากเมืองนครราชสีมา ผ่าน
เมืองชนบท เข้าเขตเมืองขอนแก่นข้ามล าน้ าชีท่ีท่าหมากทัน ตรงไปท่าพระ บ้านทุ่ม โดยไม่เข้าเมืองขอนแก่น 
และตรงไปข้ามล าน้ าพองไปบ้านหมากแข้งเมืองอุดรธานี กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม (พระยศในขณะนั้น) ซึ่ง
เป็นข้าหลวงใหญ่ประจ ามณฑลทรงด าริว่า ท่ีว่าการเมืองขอนแก่นท่ีต้ังอยู่ท่ีบ้านดอนบม ไม่สะดวกแก่ราชการ 
และบ้านทุ่มก็ต้ังอยู่ในท าเลท่ีดี มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ใกล้เส้นทางไปมาในสมัยนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้พระนครศรีบริรักษ์ (อุ) ย้ายเมืองไปต้ังอยู่ท่ีบ้านทุ่ม (อ าเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน) ในปลาย พ.ศ. 
2434 และเปล่ียนนามต าแหน่งเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมือง 

ในปี พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานบรรดาศักด์ิท้าวหนูหล้าปลัดเมือง
ขอนแก่นเป็นพระพิทักษ์สารนิคม และในปี พ.ศ. 2441 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านทุ่มกลับไปต้ังอยู่ท่ี
บ้านเมืองเก่าตามเดิม โดยต้ังศาลากลางขึ้นที่ริมบึงเมืองเก่าทางด้านเหนือ (หน้าสถานีโทรทัศน์ในปัจจุบัน) ด้วย
เหตุผลท่ีว่า บ้านทุ่มนั้นกันดารน้ าในฤดูแล้งไม่เหมาะแก่การตั้งเมืองใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 2444 ทางราชการได้เกณฑ์แรงงานของราษฎรท่ีเคยหลงผิดไปเช่ือผีบุญ-ผีบาป ท่ีเขตแขวง
เมืองอุบลราชธานีในตอนนั้น โดยให้พากันมาช่วยสร้างท านบกั้นน้ าขึ้นเป็นถนนรอบบึงเมืองเก่า เพื่อกักน้ าไว้ใช้
สอยในฤดูแล้ง เพราะบึงนี้เป็นแหล่งน้ าท่ีส าคัญของชาวเมืองขอนแก่น 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 พระนครบริรักษ์ (อุ นครศรี) เจ้าเมืองขอนแก่น ได้กราบถวายบังคมลาออกจาก
ราชการ เหตุเพราะชราภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เล่ือนต าแหน่งพระพิทักษ์สารนิคม (หนูหล้ า 
สุนทรพิทักษ์) ปลัดเมืองขอนแก่นขึ้นเป็นผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น และในปีนั้นเอง ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ เปล่ียนนามต าแหน่งข้าหลวงประจ าเมืองขอนแก่นเป็นข้าหลวงประจ าบริเวณล าชี ส่วนเมืองต่าง ๆ ท่ีขึ้น
ต่อนั้น ก็ให้เปล่ียนเป็นอ าเภอ และผู้เป็นเจ้าเมืองนั้น ๆ ก็ ให้เปล่ียนเป็นนายอ าเภอ ต าแหน่งอุปฮาดก็เป็น
ปลัดอ าเภอไป  

ต่อมาใน พ.ศ. 2450 ได้ย้ายศาลากลาง มาต้ังท่ีบ้านพระลับ (ท่ีท าการเทศบาลนครขอนแก่น ใน
ปัจจุบัน) และเปล่ียนนามข้าหลวงประจ าบริเวณล าชี มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองตามเดิม 

ต่อมาในวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนค าว่าเมืองเป็น
จังหวัดแทน ต าแหน่งผู้ว่าราชการเมืองจึงกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และศาลาว่าการเมืองก็เปล่ียนมาเป็น
ศาลากลางจังหวัด   

และใน พ.ศ. 2507 สมัย จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สร้างศาลากลางใหม่ท่ี
สนามบินเก่า ห่างจากท่ีเดิม 2,000 เมตร ตามด าริของ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีได้เริ่มต้น
ไว้ก่อนแล้ว ปัจจุบันเรียกว่า "ศูนย์ราชการ" ซึ่งตรงกับสมัย นายสมชาย กล่ินแก้ว เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งท่านได้ด ารงต าแหน่งในระหว่าง พ.ศ. 2503 – 2511 นับต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
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1.1  ที่ต้ังและพื้นที่ 
 จังหวัดขอนแก่น ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15 - 17 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 101 - 103  

องศาตะวันออก ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร  
มีพื้นท่ี 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่  ภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ มีลักษณะสูงต่ าสลับ
เป็นลูกคล่ืนลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้  มีท่ีราบลุ่มแถบลุ่มน้ าชีและลุ่มน้ าพอง พื้นท่ีสูงกว่า
ระดับน้ าทะเลปานกลางเฉล่ีย  100 - 200 เมตร 

1.2  อำณำเขต 
ทิศเหนือ - ติดกับจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวล าภู  
ทิศใต้  - ติดกับจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์  
ทิศตะวันออก - ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม  
ทิศตะวันตก - ติดกับจังหวัดชัยภูมิ  และเพชรบูรณ์ 

1.3  กำรปกครอง 
อ าเภอ   - จ านวน 26 อ าเภอ  198 ต าบล  2,331 หมู่บ้าน และ 389 ชุมชน  
(ท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2555) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  จ านวน 225 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ านวน 1 แห่ง  เทศบาล จ านวน 75 แห่ง (เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 6 แห่ง และ
เทศบาลต าบล จ านวน 68 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 149 แห่ง   
(ท่ีมา : ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 2555)  

ราชการส่วนภูมิภาค    -  33 ส่วนราชการ  
ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ -  208 หน่วยงาน 

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

จ านวนบ้าน  534,715 หลัง  (ท่ีมา : กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554)     
1.5  เส้นทำงคมนำคม 

 ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพื้นท่ีจ านวน 7 สาย ได้แก่ 
ทางหลวงหมายเลข   2 : สระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 
ทางหลวงหมายเลข  12 : ขอนแก่น-เพชรบูรณ์ 
ทางหลวงหมายเลข  23 : แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอ าเภอบ้านไผ่  

(ขอนแก่น) - มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 201 : ขอนแก่น-ชัยภูมิ-เลย 
ทางหลวงหมายเลข 207 : ขอนแก่น-บุรีรัมย์ 
ทางหลวงหมายเลข 208 : ขอนแก่น-มหาสารคาม  
ทางหลวงหมายเลข 209 : ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 
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   ทางรถไฟ เส้นทางจาก กรุงเทพฯ-หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนน
มิตรภาพ ผ่านอ าเภอในเขตพื้นท่ี  คือ อ าเภอพล บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น น้ าพอง และเขาสวนกวาง 
   ทางเครื่องบิน มีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร เส้นทางบิน
กรุงเทพฯ -ขอนแก่น- กรุงเทพ ฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที วันละ 8 เท่ียวบิน 
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