




ค ำน ำ 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ  
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละ
ปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
จัดท าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยเน้นการจัดท าแผนแบบบูรณาการ
และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทิศทางการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถ
ตรวจสอบได้ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกท่าน จะได้ถือปฏิบัติตามโครงการต่าง ๆ 
ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป 

 

  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     วิทยาลันเทคนิคขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ข 
 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

  สำรบัญ 
 หน้า 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
ส่วนที่ 1 

1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

1 

2. วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายบริการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
3. แผนภูมิการแบง่ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ส่วนที่ 2 
1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เอกลักษณ์ อตัลักษณ ์ 1 
2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น  
3. กลยุทธและมาตรการ  
4. ประวัติ ความเป็นมาและข้อมูลด้านอาคารสถานที ่  
5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  
6. ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนคิขอนแก่น  
7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  

ส่วนที่ 3 
1. การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 
2. ประมาณการรายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. สรุปงบหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 1) โครงการจัดท านิทรรศการของงาน ประชาสัมพันธ์  ภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ  
 2) โครงการการจัดการลงนามความร่วมมือ MOU  
 3) โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสร้างฝันสู่ผู้ประกอบการ  
 4) โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  
 5) โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ  
 6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ  
 7) โครงการจัดท ารายงานสรุผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 8) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม และแผนพัฒนา

สถานศึกษา 
 

 9) โครงการเตรียมความพร้อมรบัการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  
 10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุรภาพภายในสถานศึกษา  



  ค 
 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

สำรบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

 11) โครงการอบรมสถานศึกษาคณุธรรม  
 12) โครงการเตรียมความพร้อมรบัการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน  
 13) โครงต่ออายุ License Firewall  
 14) โครงการต่ออายุ Hostname  
 15) โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 
 

 16) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ ์  
 17) โครงการสนับสนุนนวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์  
 18) โครงการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมร่ะดับสถานศึกษา  
 19) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2563  
 20) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา (เรยีนจบพบงานแนะแนวการศกึษาต่อ)  
 21) โครงการติดตามผลการมีงานท าของนักเรียน นักศึกษาและการคัดสรรศิษย์เก่าดีเด่น  
 22) โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านผู้เรียน  
 23) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน ด้วยกิจกรรม  
 24) โครงการบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  
 25) โครงการสวัสดิการพยาบาลเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล  
 26) โครงการจัดท าประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา  
 27) โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
 28) โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาสีภายในวิทยาลัยฯ  
 29) โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  
 30) โครงการแข่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 31) โครงการแข่งขันกีฬาระดับชาติ  
 32) โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจ าปี 2563  
 33) โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศกึษาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562  
 34) โครงการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 

2562 
 

 35) โครงการกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา วท.ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(อวท.) องค์การวิชาชีพแห่งประเทศ 

 

 36) โครงการพัฒนาจิตเยาวชนด้วยการท าสมาธิ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  
 37) โครงการนิทรรศการวิชาการภาษาอังกฤษและวันคริสต์มาส  



  ง 
 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

สำรบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

 38) โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาต ิ  
 39) โครงการสอนซ่อมเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อม V-NET ประจ าปีการศึกษา 2562  
 40) โครงการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
 41) โครงการภาษาอังกฤษรอบ ๆ ตัว (English is All around)  
 42) โครงการสัปดาห์ห้องสมุด  
 43) โครงการจิตอาสา  
 44) โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน  
 45) โครงการจัดซื้อวารสารและสื่อส่งเสริมส าหรบัให้บริการห้องสมุด  
 46) โครงการจัดซื้อวารสารและสื่อส่งเสริมส าหรบัให้บริการห้องสมุด  
 47) โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสนธนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
 48) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่  
 49) โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน  
 50) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  
 51) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 52) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  
 53) โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่  
 54) โครงการค่ายบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาชุมชนท าดีด้วยหัวใจ  
 55) โครงการปัจฉิมนิเทศและการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
 

 56) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและพัฒนาภาวะผู้น าของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

 

 57) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมแ่ละปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการวิชาชาชีพ  
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำรโครงกำร 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำยบริกำร 

แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

นโยบำย ยุทธศำสตร์ ที่เก่ียวข้อง 
ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ 

นโยบำย ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ ในระยะ 15 ปี 
(พ.ศ. 2555 - 2569) 

 การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน 
 1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 
 2) ให้ความส าคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ  โดยมุ่งเพิ่มพูนขีด
ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดย
เน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  
 4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและ 
เชิงรุก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับ
สากล 
 ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย 
4 นโยบาย  10  ยุทธศาสตร์  28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ 

นโยบำยที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 เป้าหมาย : ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ให้ได้ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่  
นอกระบบให้เพิ่มขึ้น 
 ยุทธศำสตร์ ที่  1  มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล   
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ
สังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้ งปริมาณและคุณภาพ
ภายในประเทศ 
   1.1 ระดับจังหวัด 
   1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
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   1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม /กลุ่มอาชีพ 
  2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
ตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 
  3.  โครงการศึกษาเป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี 
(ปีการศึกษา 2555 – 2569) 
   ระยะที่ 1  2555 - 2561 (60:40) 
   ระยะที่ 2  2562 - 2569 (70:30) 
 กลยุทธิ์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ในกลุ่มจังหวัด 
  2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล 
  3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปน็ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให้ สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
  2.  โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ระดับจังหวัด 
  3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึก  
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย
กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1.  โครงการส่งเสริมให้ มี การสร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ของผู้เรียนและ  
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
  2.  โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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  3.  โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์  เชิงคุณภาพไปยังกลุ่ม เป้ าหมายให้ 
เห็นความส าคัญของการเรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต 
ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชวีิตที่มั่นคง” 
  4.  โครงการสร้างภาพยนตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาว
อาชีวศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 
  5.  โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
  6.  โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
  7.  โครงการอาชี วะอาสา เพ่ือพัฒนาสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรเพิ่มโอกำสกำรเรียน และกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้อยู่ 
นอกระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน 
  2.  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิต
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการท างานเพือ่ให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
  2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชด าร ิ
  3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
  4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
  2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ  
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  2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ 
  2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียน
อาชีวศึกษา  100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
  2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พักและแหล่ง 
รองรับงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับปวช., 
ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
  2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
  3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจ าตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความมั่นคง
ในชีวิต 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพ่ือการประกอบอาชีพ (Career Path)  
  2. โครงการกองทุนต้ังตัวอาชีวศึกษา 
  3. โครงการเถ้าแก่น้อย 
 กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษี อากรให้ แก่ภาคเอกชน/สถาน
ประกอบการในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
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นโยบำยที่  2 :  พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำ 
 เป้าหมาย :  
  1)  มีปริมาณครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัด
การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและการฝึกอบรม
วิชาชีพ 
  2) พัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและได้ รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการขออัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง 
  2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที ่
  3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
 กลยุทธ์ที่ 2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
  2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
  3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เช่ียวชาญในท้องถิ่น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพื่อคุณภำพของครู คณำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่
เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  3.  โครงการก าหนดมาตรการให้ ครู วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ ด้าน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  4. โครงการก าหนดมาตรการให้ มีการน าผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณาความดี
ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
  5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา (ท าหน้าที่พัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน) 
  2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
  4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 
  5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา 
  6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
  7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
  8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดท าต ารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการปรับบทบาทหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน 
  2. โครงการร่วมกับคุรุสภาก าหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 
(ก าหนดมาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา) 
  3. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะส าหรับครู
วิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 
  4. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานช่ัวโมงการสอนขั้นต่ า
และขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 
  5. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุ  แต่งตั้ง  
ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดยก าหนดอัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนตามความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
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  2. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรอง
การเป็นครู ฝึกในสถานประกอบการ 
  3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ 
  4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา 
  5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 

นโยบำยที่   3 :  พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ 
ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดยความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในระดับป วช., ปวส. และปริญญำตรี สำยเทคโนโลยี หรือสำยปฏิบัติกำรและเพิ่มศักยภำพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ วิชำชีพและฝึกอบรมวิ ชำชีพของชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู ้
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
  2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 
  3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
  3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก 
  4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช. ,ปวส. และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
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 กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  2.  โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 
  3.  โครงการพัฒนาและเพิ่มจ านวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความร่วมมือ
กับสถานประกอบการและชุมชน 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1.  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 
  2.  โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการ
และชุมชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
  2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
  3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
  4. โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
  5. โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 

นโยบำยที่   ๔ :  กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
 เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มี ประสิ ทธิภำพ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง (On the Job Training) 
  2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา 
  3. โครงการฝึกอบรม ICT เพื่อการบริหาร 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
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 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
 โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา 
  2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
  3. โครงการการวิเคราะห์งบประมาณการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศำสตร์ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน ์
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง และเสมอภาค และเป็นธรรม 
 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ 
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 







แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตร ี
 

หน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นเป็นการภายในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

หน่วยงานในก ากับของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักณ์ 
จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ควำมโดดเด่น 
กลยุทธและมำตรกำร 
ประวัติ ควำมเป็นมำ 
ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
ข้อมูลบุคลำกร 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ ส่วนที่ 2 



  15 
 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
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    ปรัชญำ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตาม  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยไว้ ดังนี ้

“สถาบันผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นน าของประเทศ” 
 พันธกิจ (Mission) 
  หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพื่อให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จ  
โดยในแต่ละพันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี ้
  พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถได้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  พันธกิจที่ 2   พัฒนาและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  พันธกิจที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

    จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 

 ยุทธศำสตร์วทิยำลัยเทคนคิขอนแก่น 
  1. วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรูข้องบุคลากร นักศึกษาและชมุชน อย่างแท้จริงและทั่วถึง 
  2. ผู้บริหารทุกระดับมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มคีวามมุ่งมั่น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3. บุคลากรทกุระดับเข้าใจนโยบายและพัฒนาตนเองสู่การเป็นบุคลากรมอือาชีพ 
  4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิทยาลัย พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย เก่ง ดี มีสุข 
 จุดเน้นวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 
  1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น งานวิจัยและพัฒนาโครงการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  2. จัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายภาค ี
  3. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 
  4. พัฒนาครูในสถานศึกษาและในสถานประกอบการให้เป็น "ครูมืออาชีพ" 
  5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในสถานศึกษาและการให้บรกิาร 
 อัตลักษณ ์   
  ฝีมือด ี
 เอกลักษณ ์
  บริการเด่น 
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 สีประจ ำ วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

  

  ส ี   สีที่เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น คือ ขาว – น้ าเงิน 
  สีขำว   หมายถึง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามพร้อมปราศจากสิ่งมัวหมอง 
ทั้งหลายทั้งปวง 
  สีน้ ำเงิน หมายถึง ขยันหมั่นเพียร อดทน อดกลั้น สุขุมรอบคอบ หนักแน่น 
 ต้นไม้ประจ ำสถำนศึกษำ 

  

  คือ “ต้นอินทนิลน้ ำ” เป็นไม้ยืนต้นที่มีความแข็งแรงอดทน ยืนต้นใหญ่ ทนต่อสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งเปรียบกับชาวเทคนิคขอนแก่นที่มีความอดทน สุขุมรอบคอบหนักแน่น  มานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบาก สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยพลังของตนเอง 

 สัญลักษณ์ ของวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

 
 
 เพลงมำร์ช วิทยำลัยเทคนคิขอนแก่น 
   เทคนิคขอนแกน่ แดนลือลั่น  สถาบัน ผลิตชา่ง ต่างสาขา 
   เก่งแกร่งกล้า สามัคคี มีวิชา  สร้างศรัทธา เสริมศักดิ์ศร ีมีมานาน 
   หมั่นขยัน ขันแข็ง เรี่ยวแรงเลิศ  สุดประเสริฐ รวมรัก สมัครสมาน 
   ถิ่นศึกษา เกรียงไกร วิไลปาน  เด่นตระการ ด้านกีฬา มานานป ี
   ชาวเทคนิค หญิงชาย หลายน้องพี่  ร่วมชีวิต พลีพลัง ร่วมสร้างสรรค์ 
   ศึกษาดี มีวินัย ใผ่คุณธรรม  ชื่อเสียงนั้น สถาพร ขจรไกล 
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 ควำมโดดเดน่ของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
 พ.ศ. 2562 1.) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสากล การประชุมทาง
      วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะ 
      วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562  ระหว่าง 
      วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     2.) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (แคน) การระชุม 
      ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน 
      ทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562   
      ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     3.) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (โหวด) การประชุม 
      ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน 
      ทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562   
      ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     4.) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) 
      การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ 
      การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
      2562  ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     5.) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทการ 
      ประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking  
      Contest) การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
      และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ า 
      ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     6.) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับปวส. 
      การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
      และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ า 
      ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     7.) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
      ระดับ ปวส. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
      ประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  
      ประจ าปีการศกึษา 2562  ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     8.) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
      ระดับ ปวช. การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
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      ประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  
      ประจ าปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     9.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง การประชุมทาง 
      วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะ 
      วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562  ระหว่าง
      วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     10.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดดนตรีพื้นบ้าน (พิณ) 
      การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ 
      การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
      2562  ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     11.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  
      ประเภทการแข่งขันพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demontration  
      Contest) การประชุมทาววิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
      ไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ า 
      ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     12.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
      ประวัติศาสตร์ชาติไทย การประชุมทาววิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
      แห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
      ขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
     13.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง 
      การประชุมทาววิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและ 
      การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
      2562  ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  19 
 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

    กลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนำบุคลำกรดำ้นอำชีวศึกษำ 
  มาตรการที่ 1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  มาตรการที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนศิษย์ดีศรีอาชีว 
  มาตรการที่ 3  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมกำรวจิัยและพัฒนำโครงกำร สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  มาตรการที่ 1  ส่งเสริมงานวิจัยโครงการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนบัสนุนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยร่วมมือกับเครือข่ำยชุมชนสถำน
ประกอบกำรได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธภิำพ 
  มาตรการที่ 1  สร้างเครือข่ายภาค ี
  มาตรการที่ 2  จัดท าหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายภาคี 
  มาตรการที่ 3  จัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายภาค ี
  มาตรการที่ 4  จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 
  มาตรการที่ 5  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคี 
  มาตรการที่ 6  สนับสนุนการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาเช่ือมโยงกับสถานประกอบการ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  มาตรการที่ 1  พัฒนาครูในสถานประกอบการให้เป็น "ครูมืออาชีพ" 
  มาตรการที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในสถานศึกษาและการให้บริการ 
 

    กลยุทธ์ (Strategy) 
 หมายถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจ เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์
ที่ก าหนดไว้ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี ้
 พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถได้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสุข
ภาวะที่ดี น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีจิตสาธารณะ และจิตส านักรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจที่ 2   พัฒนาและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

  1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3. บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. การน านโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ สร้างโอกาสและ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชุน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 

การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

เผยแพร่สู่สาธารณชน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

    พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ แผนงำน โครงกำร ตัวชี้วัด 

 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก าหนดทิศทาง

และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปน้ี 

 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนอำชีวศึกษำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 

สถำนประกอบกำรหน่วยงำนภำครัฐ ได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

 1. วัตถุประสงค ์

  1.1 เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

  1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  1.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 2. กลยุทธ์ 

  พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังน้ี  

  2.1 กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

  2.2 กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 



  21 
 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

  2.3 กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้มีความเข้มแข็ง 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับผู้เรียน 

 1. วัตถุประสงค์ 

  1.1 เพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพอันส่งผลต่อ 
การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  1.2 เพื่อให้ผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา  
  1.2 เพื่อ 
 2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 
สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังน้ี  
  2.1 กลยุทธ์ ที่  1 ผลิตและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผู้เรียน 
 1. วัตถุประสงค ์
  1.1 เพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพอันส่งผลต่อ  
การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. กลยุทธ์ 
  พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 
สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังน้ี  
  2.1 กลยุทธ์ ที่  1 ผลิตและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
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    ข้อมูลสถำนศึกษำ 
ประวัติสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้ก่อต้ังขึ้นและมีการพัฒนามาเป็นล าดับดังนี ้
 พ.ศ. 2480 กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้
     ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในวิชาช่างไม้ก าหนด
     หลักสูตร 2 ปี  ซึ่งเริ่มเปิดท าการสอนครั้งแรกวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2480 โดยใช้
     สถานที่ท าการประมงจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน เป็นสถานที่ท าการสอน และมี 
     นักเรียนรุ่นแรก 52 คน ครูผู้สอน 3 คน ผู้บริหารคนแรกคือครูใหญ่ “ขุนธรรมสัตย์  
     ศึกษากร”  
 พ.ศ. 2481 กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็น 3 ปี และได้ย้าย 
     มาตั้งใหม่ที่ “เหล่างา” ข้างวัดป่าเหล่างา (วัดป่าวิเวกธรรม) ตามเส้นทางขอนแก่น –  
     ยางตลาด เนื้อที่ 16 ไร่ (คือที่อยู่ปัจจุบัน) 
 พ.ศ. 2482 เปลี่ ยนชื่อ ใหม่ เป็น  “โรงเรียนอาชีพช่างไม้” ใช้หลักสูตร 3 ปี  รับผู้ จบชั้น 
     ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนเช่นเดิม 
 พ.ศ. 2486 ได้เปิดท าการสอนวิชา ระดับชั้น ม.1 (พิ เศษ) ให้แก่นักเรียน ซึ่ งเมื่อจบแล้ว 
     สามารถบรรจุเป็นครูประชาบาลได้ 
 พ.ศ. 2492 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนช่างไม้ขอนแก่น” และเรียกระดับชั้นเรียนเป็น  
     “อาชีวศึกษาช้ันต้น” เมื่อจบแล้วสามารถเรียนต่ออาชีพช้ันกลางอีก 3 ปี ได้ 
 พ.ศ. 2495 เริ่มรับผู้จบชั้น ม.3 เข้าเรียนในหลักสูตรชั้นอาชีวศึกษาตอนปลายครั้งแรก 
     พ.ศ. 2499 เลิกรับนักศึกษาชั้น ป.4 เข้าเรียน โดยรับเฉพาะผู้จบ ม.3 เข้าเรียน  
     อาชีวศึกษาตอนปลายและเปิดสอนหลักสูตรระดับชั้นอาชีวศึกษาช้ันสูง หลักสูตร 3 ปี  
     โดยรับผู้จบชั้นอาชีวศึกษาตอนปลาย ในช่วงนี้ก็รับสมัครผู้จบ ม.6 เข้าเรียน 
     ในระดับช้ันอาชีวศึกษาชั้นสูงด้วย 
 พ.ศ. 2503 กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะของโรงเรียนช่างไม้ขอนแก่นเป็น “โรงเรียนการช่าง 
     ขอนแก่น” และเปิดสอนช้ันอาชีวศึกษาตอนปลาย กับช้ันอาชวีศึกษาช้ันสูงเช่นเดิม 
 พ.ศ. 2504 ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น  โดยรับนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จชั้นประโยค 
     อาชีวศึกษาตอนปลาย หรือผู้ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อหลักสูตร 3 ปี  
     ส าเร็จแล้วได้วุฒิประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง 
 พ.ศ. 2506 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงโรงเรียนการช่างขอนแก่นให้เข้าอยู่ในโครงการ SEATO  
     (Skilled Labor Project) โดยได้รับเงินจากโครงการมาท าการปรับปรุงห้องเรียน 
     โรงฝึกงานใหม่ เพื่อเตรียมติดตั้ง เครื่องจักร – เครื่องมือ รับการเปิดสอนเป็น 
     แผนกช่างก่อสรา้งครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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 พ.ศ. 2507 เปิดสอนอีกหลายหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ ช่างยนต์, 
     ช่างกลโรงงาน, ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น และช่างไฟฟ้า 
 พ.ศ. 2513 เปิดสอนแผนกช่างวิทยุ -โทรคมนาคมเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนกวิชา 
 พ.ศ. 2519 กรมอาชีวศึกษาประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างขอนแก่น และโรงเรียนการช่าง 
     สตรีขอนแก่นรวมเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น”  โดยให้โรงเรียนการช่าง 
     ขอนแก่นเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1” และโรงเรียนการช่าง 
     สตรีเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 2” 
 พ.ศ. 2520 ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น  โดยรับนักเรียนที่ส าเร็จประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง 
     เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) สาขาวิชาช่าง 
     อิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก 
 พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาประกาศเปลี่ยนฐานะจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1 
     เป็น “วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น” 
 พ.ศ. 2524 เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) โดยเปิดสอนแผนกวิชาเทคนิค 
     วิศวกรรมส ารวจเพิ่มขึ้น 1 สาขา โดยรับจากนักเรียนที่จบจาก ม.ศ.5 เข้าศึกษาต่อ 
     อีก 2 ปี  (รุ่นแรก) 
 พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มอีก คือ สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ และสาขาวิชา 
     ช่างก่อสร้าง 
 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 าการสอน ระดับ ปวส. (ม.6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 พ.ศ. 2547 เปิดท าการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 
 พ.ศ. 2556 เปิดท าการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 พ.ศ. 2557 เปิดท าการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสาขาเทคโนโลยี 
     แม่พิมพ์โลหะ 
 พ.ศ. 2559 เปิดท าการสอนระดับปริญญาตรีสาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
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    ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
 ชื่อภาษาอังกฤษ KHON KAEN TECHNICAL COLLEGE 
 สถานที่ตั้ง  67  ถนนศรีจันทร์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น   
     จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000 
 โทรศัพท ์  0-4322-1290 
 โทรสาร  0-4322-2064 
 เว็บไซต ์  www.kktech.ac.th 
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  khonkaen01 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา  16  ไรเ่ศษ 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2561 ดังนี ้

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

192 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัด 
การเรียนการสอน 

192 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้ 192 
 
 ผังวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  จรดถนนศรีจันทร ์
  ทิศใต้   จรดซอยวัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าเหล่างา) 
  ทิศตะวันออก  จรดหมู่บ้าน 
  ทิศตะวันตก  จรดหมู่บ้าน 
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    ผังวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 
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รำยกำรสัญลักษณ์ 
 อำคำร 1  อำคำร 9 
 ชั้น 1 ฝ่ายบรหิารทรัพยากร, งานการเงิน,  ชั้น 1 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต,  

       งานประชาสัมพันธ์, งานครูที่ปรึกษา,           ชั้น 2 – 4 ห้องเรียน 
       งานสารบรรณ, งานทะเบียน  
ชั้น 2 – 3 ห้องเรียน  

 อำคำร 2  อำคำร 11  ห้องผู้อ านวยการ 
 ชั้น 1 ห้องเรียน  อำคำร 12 
 อำคำร 3  ชั้น G งานพัสดุ, เอกสารการพิมพ์,  
 ชั้น 1 ห้องพักครูแผนกสามญั สมัพันธ์ พื้นฐาน          ศูนย์บม่เพาะฯ, สหการณ ์
 ชั้น 2 แผนกวิชาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน  ชั้น 1 ฝ่ายวิชาการ 
 ชั้น 3 ห้องเรียน  ชั้น 2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ชั้น 4 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง   ชั้น 3 - 4 แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 
 (Self-Access Language Lerning Center               โรงงาน 
 Khon Kaen echnical College)  ลานกิจกรรมหลังคาโดม 
 อำคำร 4  ลานกิจกรรมชา่งกลโรงงาน 
 ชั้น 1 ห้องประชุม  โรงอาหาร 
 ชั้น 2 ห้องสมดุเฉลิมพระเกยีรต ิ  ป้ายวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่ 
 ชั้น 3 - 4 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ป้อมยาม 
 อำคำร 5 (ช ารุด รอการรื้อถอน)  โรงจอดรถ 
 อำคำร 6  พระวิษณุกรรม 
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  ศาลพระภูมิ 
 แผนกวิชาเทคนิคโลหะ  พระพุทธรูป 
 อำคำร 7   เสาธง 
 ชั้น 1 ห้องลูกเสือ  งานปกครอง 
 ชั้น 2 ห้องเรียน  ห้องพยาบาล 
 อำคำร 8  บ้านพักผู้อ านวยการ 
 ชั้น 1 – 2 แผนกวิชาช่างยนต ์  บ้านพักรองผู้อ านวยการ 
 ชั้น 3 – 4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  บ้านพักข้าราชการคร ู
 ชั้น 5 แผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์  บ้านพักพนักงานขับรถ 
 ชั้น 6 แผนกวชิาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 
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    ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 
 อัตรำก ำลังคนของ วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น มีบุคลำกรทั้งสิ้น  คน 
 ก. ข้ำรำชกำร  คน 
  1. ผู้บริหาร 3 คน 
  2. ข้าราชการ  คน 
  3. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มาตรา 38 ค(2)  2 คน 
 ข. ลูกจ้ำงประจ ำ  คน 
  1. ท าหน้าที่สอน  คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน  คน 
 ค. พนักงำนรำชกำร  คน 
  1. ท าหน้าที่สอน  คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน  คน 
 ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว  คน 
  1. ท าหน้าที่สอน  คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน  คน 
 ข้อมูลบุคลำกร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

ก.ครูผู้สอน ข.เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
-  ต่ ากว่า  ม.6              คน 
- ปวช./ม.6                  คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี      คน 
- ปริญญาตรี                 คน 
- ปริญญาโท                 คน 
- ปริญญาเอก                คน 

รวม                         คน 

  

 

ข้อมูลบุคลำกรจ ำแนกตำมเงินที่จ้ำง 
ก.ครูผู้สอน ข.เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 

-  ต่ ากว่า  ม.6              คน 
- ปวช./ม.6                  คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี      คน 
- ปริญญาตรี                 คน 
- ปริญญาโท                 คน 
- ปริญญาเอก                คน 

รวม                         คน 
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ข้อมูลบุคลกรทั้งหมด จ ำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอง 
 ข้าราชการ รวม คน   

ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ปฏิบัติหน้ำที่สอนประจ ำ
แผนก 

1.  นายสิทธิศักดิ์  ช าปฎิ                 ป.เอก ศษ.ด การบริหาร
การศึกษา 

ผู้อ านวยการ 

2.  นายสุคนธ์  สุคนธรัตนสุข                     ป.เอก ปร.ด.การบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

3.  นายสมจิตร  วรศักดิ์ ป.โท ศษ.ม.การบริหารการกีฬา
และนันทนาการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน
และ 

ความร่วมมือ 
4.  นางญาดา  สัยงาม                       กศ.บ.ภาษาไทย  
5.  นางรัตนาภา  มหรรณพกร                    ศษ.ม.การบริหาร

การศึกษา 
 

6.  นางสาวค าประเคียน  โพธิ์เพชรเล็บ  ศศ.ม.ปรัชญา  
7.  นายไพโรจน์  นาชัยสิทธิ์                     วท.บ.สถิติประยุกต์  
8.  นายศิลปะชัย  บุญรักษา                    ค.บ.ฟิสิกส ์  
9.  นางวราชิณี  สิทธิวุฒิ                    กศ.ม.วิทยาศาสตร์  
10.   นางสาวไฉทยา   นามเชียงใต้                 กศ.ม.ภาษาอังกฤษ  
11.   นางสุภิญญา    วรศักดิ์                    ศษ.ม.หลักสูตรและการ

สอนคณิตศาสตร์ 
 

12.   นางวราพร  สิมมา                     ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ,  
13.   นางสลิลทิพย์  ช าปฏิ                 ศษ.ม.หลักสูตรและการ

สอน 
 

14.   นางสาวชวนิดา  ประแดงปุย                คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
15.   นางณัทกาญจน์  ภูมิธนสวัสดิ์                  ค.บ.ภาษาอังกฤษ  
16.   นางจันทพร  กงอินทร์                        วท.ม.ปฐพีวิทยา  
17.   นางกรุณา  ศรีสถาน                         ศศ.ม.เศรษฐศาสตร์  
18.   นางทองสุข  ลีลาด                      คม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์  
19.   นายแทนไท  เกาะลุน                     กศ.บ.จิตวิทยาการศึกษา  
20.   นางรุ่งเรือง  อินทนพ   คบ.ภาษาอังกฤษ  
21.   นางสาวสุพรรษา  อเนกบุณย์                ปร.ด.วิจัย วัดผลและสถิติ

การศึกษา 
 

22.   นายอัศชาติ  อาศิรกานต์                     กศ.บ.สุขศึกษา  
23.   นางนภัสสร  หินเธาว์                     ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ  
24.   นางอรวรรณ   เจือจารย์                       ศษ.ม.สังคมศึกษา  
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ปฏิบัติหน้ำที่สอนประจ ำ
แผนก 

25.   นางสาววิมลศิลป์  หลงโสกเชือก    ศ ษ .ม  ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา 

 

26.   นายวิทยา  กองจันทร์                     ค.อ.บ.เครื่องกล  
27.   นายประศาสตร์  ผลสว่าง              ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  
28.   นายประมวล  เสติ                 ปร.ด.ไทศึกษา  
29.   นายปรัชญานันท์  เย็นอ่วม            ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล  
30.   นายภานุวัฒน์  นิลศรี                   ค อ .บ .อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เครื่องกล 
 

31.   นายสุรเชษฐ์  ชูศรี                ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  
32.   นายสุรเชษฐ์  ประทุมโคตร                   
33.   นายพิเชษฐ์  เรืองแสน                 ศ ษ .ม . ก า ร บ ริ ห า ร

การศึกษา 
 

34.   นายเอกสิทธิ ์ ด้วงนิล                 ปทส.เทคนิคช่างยนต์  
35.   นายณัฐพงษ์  เพียยุระ               ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  
36.   นายแสงชัย  คงสมบัติ                    คบ.อุตสาหกรรมศิลป์  
37.   นายหิรัญ  สาราษฎร์                         
38.   นายอุทัย  แหลมฉลาด                        
39.   นายพันฤทธิ์  แถลงศรี                        
40.   นายกฤษฎา  อบมา                           
41.   นายสุริยา  เหล่ามาลา                       
42.   นายนรินทร์  สารภักดี                       
43.   นายสิทธิชัย  เที่ยงตรง                  
44.   นายกริช   แก้วกระจ่าง                   ค .อ .บ .อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เครื่องกล 
 

45.   นายคงเดช  สุขสมบูรณ์                ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  
46.   นายประหยัด  โยทะการี             ค.อ .บ .วิศวกรรมอุตสา

หการ-เครื่องมือกล 
 

47.   นายศุภชัย  ตันติพัฒนานนท์                 วศ .บ .วิ ศ วก รรมอุ ต ส า
หการ 

 

48.   นายธีรศักดิ์  เลิศศึกษากุล               ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์  
49.   นายสมนึก  วรรณพันธ์                 ค.อ.บ.เครื่องมือกล  
50.   นายพงษ์พิชญ์  จันทร์โชติ            ค.อ.ม.เครื่องกล  
51.   นายประสิทธิ์  สุพรรณ์              ค.อ.ม.เครื่องกล  
52.   นายธีระชัย  เลิศนาวีพร                 ศ ษ .ม . ก า ร บ ริ ห า ร  
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ปฏิบัติหน้ำที่สอนประจ ำ
แผนก 

การศึกษา 
53.   นายปริทัศน์  จันฤๅไชย               ค.อ .บ .วิศวกรรมอุตสา

หการ 
 

54.   นายธีระศักดิ์   คงเอม               ค.อ .บ .วิศวกรรมอุตสา
หการเครื่องมือกล 

 

55.   นางสาวพัชรา  วิคารมย์                      วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต  
56.   นายเดชาธร  ชุมมณเทียร                 
57.   นายภูวดล   กลับกลาง                     
58.   นายศิโรวัสย์   ศรีหนองบัว                 
59.   นายภูมินทร์  ไชยวรรณ               
60.   นายภูมิพัฒน์   เรืองชา                 
61.   นายเทพหัสดิน  นิลนามะ                
62.   นายณรงค์  ปานสวัสดิ์                      
63.   นายฐิติรัตน์  ลีซีทวน                    
64.   นายสุเทพ  ผกานิรินทร์                    ค . อ . บ . วิ ศ ว ก ร ร ม

อุตสาหกรรมเชื่อมและ
ประสาน 

 

65.   นายณรงค์  นามพรมมา                    
66.   นายวีระมิตร  ไชยชาติ                  ค.อ .บ .วิศวกรรมอุตสา

หการ 
 

67.   นายศุมิตร   นามโสม                     คอ.ม.เครื่องกล  
68.   นายเจริญ  บุญใบ                        
69.   นายวีรพัฒน์  นามปัญญา                     
70.   นายธนกฤต   สิ้นภัย                   ว ท . บ . เ ท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรมการผลิต 
 

71.   นายสิทธิชัย  เทียมประชา                    ว ท . บ . เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรมการผลิต 

 

72.   นายศุภมิตร  กิจเธาว์                        
73.   นางวรรณา  พุทธาศรี                     
74.   นายบันลือศักดิ์   ถีราวุฒิ               
75.   นางนภาภรณ์   สาผิว                  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
76.   นางทัศนีย์  ศิริสม                     ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา  
77.   นางนัฏยา  ลิ้มไพบูลย์                       
78.   นายธีระ  ไสโม้                              
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ปฏิบัติหน้ำที่สอนประจ ำ
แผนก 

79.   นายอดิศักดิ์   ศรีสิทธิพรหม                   ค.อ.ม.เครื่องกล  
80.   นายจรูญ  กองบุญธรรม                     ค .อ .บ .อุ ต ส า ห ก า ร -

เครื่องมือกล 
 

81.   นายส าอาง  สิมมาโคตร                    ค.อ.บ . วิศวกรรมอุตสา
หการ 

 

82.   นายกิตติโรจน์   โชติชื่น                   
83.   นายฐนนท์   ธิศาเวช                     ค.อ.บ.อุตสาหการ-เชื่อม

และประสาน 
 

84.   นายรังสรรค์  เสนาสิงห์                        คอ.บ.อุตสาหการ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน 

85.   นายเจษฎากร  เกียนมะเริง                  ค.อ.บ.อุตสาหการ ครูประจ าแผนกเทคนิค
พื้นฐาน 

86.   นางจิตรา  ลืออุโฆษกุล                       ครูประจ าแผนกเทคนิค
พื้นฐาน 

87.   นายทรงกลด  ลุนคุณ                        ครูประจ าแผนกเทคนิค
พื้นฐาน 

88.   นายอุทิศ  วงษ์พัฒน์                      ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
89.   นายหนูศักดิ์  มุ่งปั่นกลาง                    ศ ษ .ม . ก า ร บ ริ ห า ร

การศึกษา 
ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

90.   นายประชา  สุทธิโชติ                    ค .อ .บ .วิศวกรรมไฟฟ้ า
ก าลัง 

ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

91.   นายธเนศร์  บุญตาแสง                     ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
92.   นายพุฒิพงศ์   ไชยราช                   ศศ.ม.ไทยศึกษาเพื่อการ

พัฒนา 
ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

93.   นายเสน่ห์   บริบูรณ์                      คอบ. วิศวกรรมไฟฟ้า ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำงไฟฟ้ำ 
94.   นายอาคม   ไชยนา                      ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำงไฟฟ้ำ 
95.   นายพีระพงษ์   สาสิมมา                   ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำงไฟฟ้ำ 
96.   นายภาณุพงศ์   หล้าสวย                  ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
97.   นายคงกฤช   ศิรินาค                   ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำงไฟฟ้ำ 
98.   นายสุรสิทธิ์  เบญญาวัฒนาศิริ                    หัวหน้ำแผนกวิชำ
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ปฏิบัติหน้ำที่สอนประจ ำ
แผนก 

ช่ำงไฟฟ้ำ 
99.   นายทัดเทพ  ชีวะโอสถ                      
100.  นางสาวพรทิพย์  อินทร์แพง                   
101.  นางสาวธัญพร  ถานะ                     
102.  นายอภินันท์  ก้อนมณี                   ค.อ.ม.ไฟฟ้า ครูประจ าแผนกวิชา

โทรคมนาคม 
103.  นายบัณฑิต  จันทร์พุฒ                   ค.อ.บ.วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

หัวหน้าแผนกวิชาโทรคมนาคม 

104.  นายวิศิษฎ์   ชฎาศิลป์                     ศษ.ม.บริหารการศึกษา ครูประจ าแผนกวิชา
โทรคมนาคม 

105.  นายศุภชัย   หอมดี                      
106.  นายวีระพล   พงษ์บริบูรณ์                   
107.  นายสายยน   อ้อนสูงเนิน                อส.บ.เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
ครูประจ าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

108.  นายสาคร   แถวโนนงิ้ว                     ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
109.  นางเพ็ญนภา  สีแก้วสิ่ว                ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
110.  นางเสาวคนธ์  รักเพื่อน                  ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
111.  นายประณต  ปิยมาพรชัย                  ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
112.  นายพิชญ์พล   จิตพิมลมาศ                 ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
113.  นายเจษฎานันท์   ลิมป์เศวต             ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
114.  นางภรศุภา  ลิมป์เศวต                 ครูประจ ำแผนก
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ปฏิบัติหน้ำที่สอนประจ ำ
แผนก 

วิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
115.  นายธาตรี   สุภาระโยธิน                     ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
116.  นายสมชาย   คุณสมบัติ                    ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
117.  นายพิเชษฐ์   จันทรังศรี                   หัวหน้ำแผนกวิชำ

ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
118.  นายสุวิจักขณ์   ประจันตะเสน              ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
119.  นายกล้าณรงค์   ค าบึงกลาง                ครูประจ ำแผนก

วิชำช่ำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
120.  นายดนุพล   ชุมชนสัมพันธ์                
121.  นายสุริยันต์   เงาะเศษ                คอ.ม.คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

122.  นายจ ารูญ   กาพย์ไกรแก้ว                วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครูประจ าแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

123.  นายสุนทร   นิศากร                  ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

ครูประจ าแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

124.  นางบังอร    พลมิตร                 ครูประจ าแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

125.  นายมัธยม   อ่อนจันทร์               ครูประจ าแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

126.  นายวชิรปัญญา  ปัญญาว่อง             วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

127.  นายนเรศวร์   ศุภลักษณศึกษากร                  ครูประจ าแผนกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

128.  นายสมเก่ง   มาค า                   บธ.บ.การจัดการงาน
ก่อสร้าง 

 

129.  นายจุระพล    เฟื่องไธสงค์              บธ.บ.การจัดการงาน  
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ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ปฏิบัติหน้ำที่สอนประจ ำ
แผนก 

ก่อสร้าง 
130.  นายนิรันดร์   ค าเรืองศรี                   
131.  นายรณฤทธิ์   ฤทธิมนตรี                    
132.  นายสมชาย   สกุลเทวัญพิทักษ์                ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา หัวหน้าแผนกวิชาช่างส ารวจ 
133.  นายชัยวัฒน์    บุญยัง             คบ.บริหารการศึกษา ครูประจ าแผนกวิชาช่างส ารวจ 
134.  นายมานัส    ยอดทอง                   ครูประจ าแผนกวิชาช่างส ารวจ 
135.  นายทวีศักดิ์   อินทมาตย์                  
136.  นายอนุวัติ     พาระพัฒน์              ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา 
137.  นายฉัตรชัย  พานิช                ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูประจ าแผนกวิชาช่างโยธา 
138.  นายจิรวัฒน์  ภูลายยาว                ครูประจ าแผนกวิชาช่างโยธา 
139.  นายธนเศรษฐ์  ชมก้อน                 ครูประจ าแผนกวิชาช่างโยธา 
140.  นายมานะ  ศรีสูงเนิน                    ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา ครูประจ าแผนกวิชาช่างโยธา 
141.  นายสมมาตร  ค าภักดี                    ครูประจ าแผนกวิชาช่างโยธา 
142.  นายบัญญัติ   พงษ์พิริยะเดชะ                   หัวหน้าแผนกวิชาช่าง

สถาปัตยกรรม 
143.  นายอรรคพล   พาประโยชน์     
144.      
145.      

 

   
 
 
  ลูกจ้างประจ า รวม คน  (ท าธุรการทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 
146.      
147.      
148.      

 
  พนักงานราชการ รวม คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 
149.      
150.      
151.      
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 รายช่ือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)  รวม  2  คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 
152.  นายประจักษ์   เทพศิลา                      
153.  นางพัชชรี   พันธหงษ ์                         
154.      

 
  ลูกจ้างช่ัวคราว รวม คน  (ครูสอนพิเศษ) 

ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 
155.  นำงสำวนิภำพร  แกลำ  ค.บ.ภำษำไทย  
156.  นำยชวนำกร  ภูสิลิตร์    
157.  นำงสำววรญำ  ภำวะศิลป์  ค.บ.พลศึกษำ  
158.  นำยอุกฤษ  เหมมี    
159.  นำยเรืองศักดิ ์ เรืองไชย  ค.บ.สังคมศึกษำ  
160.  นำงสำวสุกัญญำ  ส ำรำญ

พิทักษ์ 
 บธ.บ.บัญชี  

161.  นำยสุวัฒน์  จันทร์งำม    
162.  นำยอิทธิภรณ ์ วัฒนภูมิ  ค . อ . บ .

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

163.  นำยคณิน  ทองด ี  ค . อ . บ .

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

164.  นำยเวคิน  กิติรำช  ค . อ . ม .

วิศวกรรมเครื่องกล 
 

165.  นายเมธาวุฒ ิ มังคละ  ค.อ.บ.วิศวกรรม

อุตสำหกำรออก

แบบกำรผลิต 

 

166.  นางสาวสาวิตรี  แก้วแสน
เมือง 

 ค.อ.บ.วิศวกรรม

อุตสำหกำร 
 

167.  นำงสำวจุไรรัตน์   มีเมือง
เก่ำ 

 ค.อ.บ.วิศวกรรม

อุ ต ส ำ ห ก ำ ร  – 

ออกแบบกำรผลิต    

 

168.  นำยรณชัย  ยุ่งพรมมำ  ค.อ.บ.วิศวกรรม

อุ ต ส ำ ห ก ำ ร  – 

ออกแบบกำรผลิต    
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ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 
169.  นำยวีระยุทธ  อินทรพงษ์มี

ชัย 
 ค.อ.บ.วิศวกรรม

อุตสำหกำรเชื่อม

ประกอบ 

 

170.  นำงสำวกำญจนำ  หนูแม้น     ค.อ.บ.วิศวกรรม

อุตสำหกำร 
 

171.  นำงสำวนิลยำ  อัคษร  ค.อ.บ.วิศวกรรม

อุตสำหกำรเชื่อม

ประกอบ 

 

172.  นายยุทธพงษ ์ โยธาภักด ี   ครูป ระจ าแผนก
วิชาช่างไฟฟ้า 

173.  นายเพชร   ส าราญจิตต์   ครูประจ าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า 

174.  นายวงศกร  จอมทอง   ครูประจ าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า 

175.  นายธีรเดช  แก้วทอง   ครูประจ าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า 

176.  นายธีรวัฒน์  ปัญญา   ครูประจ าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า 

177.  นายอรรถพงษ์  ภูบุญอบ   ครูประจ าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า 

178.  นายจิตติศักดิ์  กัสนุกา   ครูประจ าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า 

179.  นายอนุศาสน์  ชะอ้อน   ครูประจ าแผนกวิชา
ช่างไฟฟ้า 

180.  นายรณชัย  มรกตศรีวรรณ   ครูป ระจ าแผนก
วิ ช า ช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส ์

181.  นายรณชัย  มรกตศรีวรรณ   ครูประจ าแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

182.  นำยวิทธวัช  สำมำรถ 

 

  ครูประจ าแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

183.  นำยอภิวัฒน ์ คงล ำพันธ์   ครูประจ าแผนก
เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 
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ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 
184.  นำยกฤษดำพงษ ์ ผิวขม   ครูประจ าแผนก

เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

185.  นำยอรงกรต  ปีกลม  อส.บ.เทคโนโลยี

อุตสำหกำร 
ครูป ระจ าแผนก
วิชาช่างเทคนิคการ
ผลิต 

186.  นำยวีรยุทธ  พลตร ี  ค.อ.บ.วิศวกรรม

อุตสำหกำรออก

แบบกำรผลิต 

ครูป ระจ าแผนก
วิชาช่างเทคนิคการ
ผลิต 

187.  นายประเสริฐ  วิสาคาม  ปท ส .เชื่ อ ม แ ล ะ

ประสำน 
ครูป ระจ าแผนก
วิ ช าช่ า ง เท ค นิ ค
พื้นฐาน 

188.  นำยธีระนั นต์   แก้ วบุญ
เรือง 

 ว ศ . บ .

วิศวกรรมเครื่องกล 
ครูป ระจ าแผนก
วิ ช าช่ า ง เท ค นิ ค
พื้นฐาน 

189.  นำยชัชชัย  จันทะสีลำ  ค . อ . ม .

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
ครูป ระจ าแผนก
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

190.  นำยสุรชัย  บุญจวง  ค.อ.บ.วิศวกรรม

อุตสำหกำร 
ครูป ระจ าแผนก
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

191.  นำยธนำวุฒ ิ พรมโสภำ  ค.อ.บ.วิศวกรรม

อุตสำหกำร 
ครูป ระจ าแผนก
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

192.  นำยปรมินทร์  สีจันทร์ฮด  ค .อ .บ . วิ ศ ว ก ร ร ม
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ
โทรคมนาคม 

ครูป ระจ าแผนก
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

193.  นำยศุภชัย  พรมอรัญ   ครูป ระจ าแผนก
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

194.  นำงสำวศิรินภำ  ลุนชัยญำ  ค.อ.บ.วิศวกรรม

โยธำ 
ครูป ระจ าแผนก
วิชาช่างก่อสร้าง 

195.  นำยชัทชำคร  ผิวแดง  ค.อ.บ.วิศวกรรม

โยธำ 
ครูป ระจ าแผนก
วิชาช่างก่อสร้าง 

196.  นำยธำริส  ก้อนโฮม  ค.อ.บ.วิศวกรรม ครูป ระจ าแผนก
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ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

โยธำ วิชาช่างก่อสร้าง 
197.  นำยวิศรุต  เฟ่ืองไธสงค ์  ค.อ.บ.วิศวกรรม

โยธำ 
ครูป ระจ าแผนก
วิชาช่างส ารวจ 

198.  นำยจตุพล หงส์แก้ว  ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูป ระจ าแผนก
วิชาช่างส ารวจ 

199.  นำงรัชฎำภรณ์  เจริญโสภำ
รัตน์ 

  ครูป ระจ าแผนก
วิชาช่างโยธา 

200.  นำงสำวสุพิตรำ  ชัยเดช   ครูป ระจ าแผนก
วิชาช่างโยธา 

201.  นายนิติพัฒน์  ภูผาใจ  สถ.บ.สถาปัตยกรรม, ผ.
ม.การวางแผนภาคและ
เมือง 

ครูประจ าแผนก
วิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

202.  นายปณิธาน  บุตรแก้ว  สถ .บ .สถ าปั ต ยก รรม
เมืองและชุมชน 

ครูประจ าแผนก
วิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

203.  นายสรนันท์  ศิริจ าปา  สถ.บ.สถาปัตยกรรม ครูประจ าแผนก
วิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

204.  นายมนัส  จันนามอม  ค .อ .บ . วิ ศ ว ก ร ร ม
คอมพิวเตอร ์

ครูประจ าแผนก
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

205.  นายประวิทย ์ ลิ้มตระกูล  ว ท .บ . เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

ครูประจ าแผนก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

206.  นางสาวเนตรสกาว  พิกุล
ทอง 

 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร ์ ครูประจ าแผนก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

207.      
208.      
209.      
210.      
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ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 
211.      
212.      
213.      

 
  ลูกจ้างช่ัวคราว รวม คน  (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 

ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 
214.  นำงณัฏฐวรรณ  ทนธะ

เสน 
ป.ตรี นศ.บ. นิเทศศาสตร์ งานสารบรรณ 

215.  นำงสำวยุพยงค์  อุ่นสำ ป.ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

งานสารบรรณ 

216.  นำงสำวกันยกร  โม้หอชัย ป.ตรี บธ.บ . การจัดการ
ทั่วไป 

บุคลากร 

217.  นำงสำวนวลนิตย์ รักษ์
วิชำ 

ป.ตรี ศศ.บ . การจัดการ
ทั่วไป (การบัญชี) 

บุคลากร 

218.  นำงสำวภิรัญญำ  รูปสงู ป.ตรี บธ.บ . การจัดการ
ทั่วไป 

บุคลากร (เลขาฯ) 

219.  นำยกฤษกร  พงษ์โคกส ี  ป วส . เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

 

220.  นำงกรรณิการ ์ นามปัญญา ป.ตรี ว ท .บ . ส า ข า วิ ช า
ชีววิทยา 

 

221.  นำงสำวจริยำภรณ์  มอญ
ขำม 

ป.ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 

222.  นำงสำวนันทนำ  นำท ำ
ทอง 

ป.ตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ

บัณฑิต  

(การจัดการ) 

 

223.  นำงนิภำพร  เสนำด ี ป.ตรี บธ.บ . การจัดการ
ทั่วไป 

การเงิน 

224.  นำงสำวสำวิตรี  สุข
ส ำรำญ 

 ปวส. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

การเงิน 

225.  นำงสำววิชุดำ  ธรรมลำ    
226.  นำงสำวอำภิรมย์  แสนอำ

มำตย์    
 ปวส. คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น
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ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 
ประชาสัมพันธ์ 

227.  นำยอัครพล  สว่ำงแสง ป.ตรี บธ.บ . การจัดการ
อุตสาหกรรม 

พัสด ุ

228.  นำงสำวนำรรีตัน์  สินพันธ ์ ป.ตรี วท.บ. คอมพิวเตอร์
แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

พัสด ุ

229.  นำงสำวจินดำ  สีนอเพีย   พัสด ุ
230.  นำงสำวพรรณธิพำ  บุญ

ศร ี
 บธ.บ . การจัดการ

ทั่วไป 
หลักสูตร ฯ 

231.  นำงสำววิชำดำ  ท ำเนำว ์ ป.ตรี บธ.บ. การจัดการ หลักสูตร ฯ 
232.  นำงฐิติญำ  บญุรักษำ  บธ.บ . การจัดการ

ทั่วไป 
วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล 

233.  นำยอภิวัฒน์  ปำหนอง
แปน 

 ป วส . เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล 

234.  นำงพิมพ์กำนต ์ พร
ภำวนำนนท ์

 บธ.บ. การตลาด ทวิภาคี 

235.  นำยวิทยำ  สุโภภำค  วท.บ. เทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม (อิเล็ก
ฯ) 

สื่ อ ก าร เรี ย น ก าร
สอน 

236.  นำงสำวเกศิน ี สีสวำท  บธ.บ. การตลาด เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น
อาชีวศึกษาบัณฑิต 

237.  นำงฉวีวรรณ  กองจันทร ์  ค ศ .บ . ค ห ก ร ร ม
ศาสตร์ 

วิทยบริการ 

 
   
  
  

ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

238.  นำงสำวกรชนก  ปุ่งค ำน้อย   วิทยบริการ 
239.  นำยเด่นดำรำ  ถำดเกษม   วิทยบริการ 
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ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

240.  นำงสำวรุจิรำภรณ์  นิลนำมะ ป.ตร ี  เจ้าหน้าที่ห้องการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

241.  นำงสำวอังคณำ  รักเพื่อน ป.ตร ี  ประกันคุณภาพ ฯ 
242.  นำงสำวยุภำวรรณ  เชื้อนำหว้ำ ปวส. ปวส. คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
งานวางแผนและ
งบประมาณฯ 

243.  นำงสำวศิมำภรณ์  บุตรวิชำ ป.ตร ี ค.บ. วทิยาศาสตร ์

 

งานส่งเสริมการค้าฯ
,วิจัยฯ 

244.  นำงสำวธัญกัญจน์  แก้วบุดดำ ป.ตร ี ปวท. การบัญชี ความร่วมมือฯ 
245.  นำยณัฐกำนต์  อริยภักด ี  ป ว ส .  ช่ า ง

อิเล็กทรอนิกส์ 
ศูนย์ข้อมูล 

246.  นำงสำวชลนำฐ  ภระมรทัต ป.ตร ี วท.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

(เทคโนโลยีการผลิต) 

ปกครอง 

247.  นำยภำณุพงษ์  เลิศศึกษำกุล ป.ตร ี ว ศ บ . วิ ศ ว ก ร ร ม
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 

248.  นำงสำวปวีณำ  ฝ่ำยพุฒ ป.ตร ี บธ.บ . การจัดการ
ทั่วไป 

สวัสดิการ 

249.  นำงจริยำ  นิลศรี ป.ตร ี บ ธ . บ .  ก า ร
บริหารธุรกิจ  (การ
บัญชี) 

ครูที่ปรึกษา 

250.  นำยภำคภูมิ  นึกชอบ ป.ตร ี ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์ 

โครงการพิเศษฯ 

251.  นำงสำวสุวัจนันท์  พลมำตย์   แนะแนวฯ 
252.      
253.      
254.      
255.      
256.      
257.      
258.      
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ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

259.      
 
 
 ลูกจ้างช่ัวคราว รวม คน  (แม่บ้าน นักการภารโรง) 

ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

260.  นายยรรยง               ฝ่ายพุฒ          ป.6  พนักงำนขับรถ 
261.  นายอดิศักดิ์               โรจน์

เจริญ       
 ปวช. ช่างยนต์ พนักงำนขับรถ 

262.  นายกานต์นิธิ            พรมมา             ปวส. ก่อสร้าง พนักงำนขับรถ 
263.  นางสาววรรณา          อุ่นเรือน          ม.3  อำคำรสถำนที่ 

(นั ก ก ำรภ ำร

โรง) 
264.  นายทศเทพ               สินพันธ์           ปวส. ศิลปกรรม อำคำรสถำนที่ 

(นั ก ก ำรภ ำร

โรง) 
265.  นายสมชาย               เงินลอย          ป.7  อาคารสถานที่ (นักการ

ภารโรง) 
266.  นายศักด์ิสิทธิ์             อามาตย์          ป.6  อาคารสถานที่ (นักการ

ภารโรง) 
267.  นางวาสนา                ลุนพุฒ            ปวช. การบัญชี อาคารสถานที่ (นักการ

ภารโรง) 
268.  นายศรศิลป์                เอาะ

น้อย         
ป.6  อาคารสถานที่ (นักการ

ภารโรง) 

269.  นายชูเดือน               อะปะหัง ม.6  อาคารสถานที่ (นักการ
ภารโรง) 

270.  นายบดินร์                นามสีลี ป.6  อาคารสถานที่ (นักการ
ภารโรง) 

271.  นางดาวน้อย             นายวิชัย ป.6  อาคารสถานที่ (นักการ
ภารโรง) 

272.  นางสมบูรณ์              สีสง ป.6  อาคารสถานที่ (นักการ
ภารโรง) 
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ชื่อ - สกุล วุฒิ
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

273.  นายเสถียร                คล้าย
เมือง            

ป.6  อาคารสถานที่ (นักการ
ภารโรง) 

274.  นายฉมาดล               ภระมร
ทัต             

ม.3  อาคารสถานที่ (นักการ
ภารโรง) 

275.  นายธนาพิพัฒน์           แก้ว
บุญปั๋น            

ม.3  อาคารสถานที่ (นักการ
ภารโรง) 

276.  นายปิยบุตร               ผลทิพย์                ม.3  อาคารสถานที่ (นักการ
ภารโรง) 

277.  นายค าภีร์                 บุญค้ า            ป.6  อาคารสถานที่ (นักการ
ภารโรง) 

278.      
279.      
280.      
281.      

 
 
 
 

    ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 
 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 

สำขำวิชำ 
ปวช. 

รวม 
ปวส. 

รวม 
 ปริญญำ

ตรี 
รวม 

ทั้งสิ้น 1 2 3 1 2 
ช่างยนต์ 240 184 205  629 - - - - 629 
ช่างกลโรงงาน 173 123 140  436 - - - - 436 
ช่างเช่ือมโลหะ 53 37 38  128 - - - - 128 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 143 117 150  410 - - - - 410 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 146 91 106  343 84 70 154 - 497 
ช่างก่อสร้าง 35 17 23   75 35 35 70 - 145 
สถาปัตยกรรม 20 16 15   51 16 20 36 - 87 
ส ารวจ 20 19 13   52 44 54 98 - 150 
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ช่างเขียนแบบเครื่องกล 42 33 28  103 29 51 80 - 183 
ช่างโทรคมนาคม 26 28 32   86 - - - - 86 
โยธา 81 54 52  187 74 55 129 - 316 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 12   19 - - - - 19 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 66 53 61  180 35 29 64 - 244 
เทคนิคเครื่อกล - - - - 183 136 319 - 319 
เทคนิคการผลติ - - - - 174 173 347 - 347 
เทคนิคโลหะ - - - - 23 28 51 - 51 
ไฟฟ้า - - - - 227 204 431 - 431 
เทคนิคอุกสาหกรรม - - - - 99 95 194 - 194 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม - - - - 17 42 59 - 59 
แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - - - - 5 - 5 - 5 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - - - - 28 39 67 - 67 
เทคโนโลยีแมพ่ิมพ ์ - - - - - - - 46 46 
เทคโนโลยีไฟฟ้า - - - - - - - 36 36 
เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส ์ - - - - - - - 22 22 

รวมทั้งสิ้น 4,907 
ข้อมูล ณ วันที่     ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 

    ข้อมูลด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  ระบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต (ทล.บ.) สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการดังนี้ 

ระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพ (ปวช.)   
สำขำวิชำ สำขำงำน 

1. สาขาวิชาเครื่องกล 
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
 

- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 
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3. สาขาวิชาโลหะการ 
4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 
 
5. สาขาวิชาการก่อสร้าง 

- สาขางานเช่ือมโลหะ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
- สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
- สาขางานก่อสร้าง 
- สาขางานส ารวจ 
- สาขางานโยธา 
- สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 

 
ระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพชั้นสูง (ปวส.)   

สำขำวิชำ สำขำงำน 
1. สาขาวิชาเครื่องกล 
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
3. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
 
4. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
 
5. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
8. สาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
 
 
9. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
 
10 . สาขาวิชาเทคโน โลยีสารสน เทศและ 
       การสื่อสาร 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 
- สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 
- สาขางานเทคนิควิศวกรรมงานเช่ือม 
- สาขางานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 
- สาขางานการติดต้ังไฟฟ้า 
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 
- สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์
- สาขางานระบบโทรศัพท ์
- สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์(ฮาร์ดแวร์) 
- สาขางานก่อสร้าง 
- สาขางานส ารวจ 
- สาขางานโยธา 
- สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 
- สาขางานติดตั้งและบ ารุงรักษา 
- สาขางานโลจิสติกส์ (ทวิภาคี) 
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



  47 
 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

 
ระดับปริญญำตรี  ระบบทวิภำคี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  สำยเทคโนโลยีหรือ 

สำยปฏิบัติกำร  
สำขำวิชำ สำขำงำน 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
3. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติกำรและ 
แผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ปีที่ผ่ำนมำ 

(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 

ประมำณกำรรำยรับ - รำยจ่ำย   

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป) 

 

ส่วนที่ 3 



    สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 
                    หน่วย : บำท 

 แผนงำน/งบรำยจ่ำย 

ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงกำร 
รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน เงินงบประมำณ 

เงินอุดหนุนขัน้
พื้นฐำน 

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 
15 ป ี

เงินรำยได ้ 
สถำนศึกษำ 

1 แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำกำรศึกษำ           

   - งบบุคลากร 4,992,300.00 13,199,292.00   126,330.00 18,317,922.00 

   - งบด าเนินงาน 12,442,111.61 4,143,039.59   15,806,889.85 32,392,041.05 

   - งบลงทุน 11,561,083.32 0.00   2,101,843.29 13,662,926.61 

   - งบเงินอุดหนุน 33,751,913.00 0.00 3,521,423.00 0.00 37,273,336.00 

   - งบรายจ่ายอ่ืน 3,216,531.00      1,300,447.76    925,010.34 5,441,989.10 

  รวม 65,963,938.93 18,642,779.35 3,521,423.00 18,960,073.48 107,088,214.76 
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    ประมำณกำรรำยรับ - รำยจ่ำย  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป) 
1. ประมำณกำรรำยรับ         199,208,437.55 บำท 
 ก. เงินรำยได้ (บกศ.)    47,043,483.00 บำท   
     - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 20,175,433.00  บาท       
     - คาดว่ามีรายรับในปตี่อไป 26,868,050.00  บาท       
 ข. เงินงบประมำณ ป ี2563 (ปีต่อไป) ที่คำดว่ำจะได้รับ 152,164,954.55 บำท   
     - งบบุคลากร  81,404,970.00 บาท       
     - งบด าเนินงาน 12,925,200.00 บาท       
     - งบลงทุน 23,469,400.00 บาท       
     - เงินอุดหนนุฯค่าจัดการเรียน 17,059,956.00 บาท       
     - เงินอุดหนนุฯเงินเรียนฟรี 15 ปี 17,305,428.55 บาท       
     - เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ  บาท       
2. ประมำณกำรรำยจ่ำย      199,208,437.55 บำท 
 2.1 งบบุคลำกร    94,131,810 บำท   
     - เงินเดือน   64,725,360  บาท     
     - ค่าจ้างประจ า     1,198,020  บาท     
     - เงินประจ าต าแหน่งค่าตอบแทนรายเดือน 10,243,800   บาท       
     - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     5,237,790  บาท     
     - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  12,120,840  บาท     
     - ค่าครองชีพชั่วคราว       606,000  บาท     
 2.2 งบด ำเนินงำน   46,999,754.00 บำท   
     - ค่าตอบแทน   21,300,000  บาท     
     - ค่าใช้สอย     4,940,000  บาท     
     - ค่าวัสดุ   14,558,754  บาท     
     - ค่าสาธารณูปโภค     6,201,000  บาท     
 งบลงทุน   29,138,490.00 บำท   
     - ค่าครุภัณฑ ์  6,669,090 บาท     
     - ค่าสิ่งก่อสร้าง  22,469,400 บาท     
 งบเงินอุดหนุน   14,812,094.55 บำท   
     - อุดหนุนโครงการจดัการศึกษา เรียนฟรี 15 ป ี 14,812,094.55 บาท     
     - อื่น ๆ   บาท     
 งบรำยจ่ำยอื่น   14,126,289.00 บำท   
     - ส ารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบายสอศ., 

      กระทรวงฯ, พื้นที ่  
14,126,289.00 บาท     
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

    กำรจัดสรรเงินงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

งบรำยจ่ำย/ประเภท 
ผลผลิต/โครงกำร หมำย

เหตุ ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม 
1. งบบุคลำกร - 81,404,970.00  - 81,404,970.00   
    - เงินเดือน - 64,725,360.00  - 64,725,360.00   
    - เงินประจ าต าแหน่งและ 
      ค่าตอบแทนรายเดือน 

- 
10,243,800.00 

- 
10,243,800.00 

 
    - ค่าจ้างประจ า - 1,198,020.00  - 1,198,020.00   
    - ค่าตอบแทนพนักงาน 
      ราชการ 

- 5,237,790.00  - 5,237,790.00  
 

    - ค่าครองชีพชั่วคราว  
      (พนักงานราชการ) 

- - - - 
 

2. งบด ำเนินงำน  2,075,600.00  10,849,600.00  - 12,925,200.00   
    - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ     

 
  

       1. ค่าบริหารจัดการศึกษา 1,575,600.00 8,907,700.00 - 10,483,300.00 ตาม สงป.
จัดสรร 

      2. ค่าเช่าบ้าน - - - -  
      3. ค่าเช่าที่ดิน - - - -  
      4. ค่าสมทบประกันสังคม 

 
201,900.00  - 201,900.00  

       5. อื่น ๆ - - - - 
     - ค่าสาธารณูปโภค 500,000.00  1,740,000.00  - 2,240,000.00  
 3. งบลงทุน - 23,469,400.00  - 23,469,400.00  
   -  ค่าครุภัณฑ ์ -  1,000,000.00  - 1,000,000.00    

  -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 22,469,400.00  - 22,469,400.00    
รวมทั้งสิ้น 2,075,600.00 115,723,970.00 - 117,799,570.00 
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

    กำรจัดสรรเงินงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)   
1 จ ำนวนนักเรียน หลักสูตร ปวช.  

         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) จ านวน 2,616 คน 

     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (พ.ค. 2563 - ก.ย. 2563) จ านวน 2,633  คน 

  รวมทั้งสิ้น 5,249  คน 

     ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  (เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  2 ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 

 
จ ำนวน 706.00  บำท 

     รายรับจากเงินงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนการศึกษา 
         ขั้นพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

จ านวน 17,059,250.00  บาท 

  
 

รวมทั้งสิ้น 17,059,956.00  บาท 

3 ประมำณกำรรำยจ่ำย (แยกตำมประเภทหมวดรำยจ่ำยงบประมำณ) 
     งบบุคลำกร 

         ค่าจ้างชั่วคราว/ครูพิเศษสอน (60*9,340*12) 
 

จ านวน 6,724,800.00  บาท 

     ค่าจ้างชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (40*8,670*12) (1*7,410*12)   
 

จ านวน 4,250,520.00  บาท 

     ค่าจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน 
 

จ านวน 98,000.00  บาท 

     ค่าครองชีพชั่วคราว/ครูพิเศษสอน (60*500*12) 
 

จ านวน 360,000.00  บาท 

     ค่าครองชีพชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ (41*500*12) 
 

จ านวน 246,000.00  บาท 

  งบด ำเนินงำน 
         ค่าตอบแทน 
 

จ านวน 4,204,430.00  บาท 

     ค่าใช้สอย 
 

จ านวน 200,000.00  บาท 

     ค่าวัสดุ 
 

จ านวน 774,206.00  บาท 

     ค่าสาธารณูปโภค 
 

จ านวน   บาท 

     ค่าวัสดุโครงการ 
 

จ านวน 202,000.00  บาท 

  งบลงทุน 
         ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การศึกษา,ส านักงาน) 
 

จ านวน - บาท 

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

จ านวน - บาท 

  งบอุดหนุน (งบอุดหนุนทั่วไป) 
  

  
      โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 

 
จ านวน - บาท 

     โครงการเสริมสร้าง นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
 

จ านวน  บาท 

     สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา 
 

จ านวน - บาท 

  งบรำยจ่ำยอื่น 
  

 
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) 

 
จ านวน - บาท 

     ส ารองฉุกเฉิน 
 

จ านวน - บาท 

  
 

รวมทั้งสิ้น 17,059,956.00 บำท 
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

    กำรจัดสรรเงินงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เงินรำยได้)   
1 จ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำ 

   
  

  1.1 หลักสตูร ปวช. และ ปวส. 
   

  
      ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2562 (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) จ านวน  4,559  คน 
      ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2563 (พ.ค. 2563 - ก.ย. 2563) จ านวน   4,972  คน 
  1.2 หลักสูตรวิชำระยะสั้น  (ส ำหรับประชนทั่วไป) 

 
จ านวน   1,312  คน 

  1.3 หลักสูตรทวิศึกษำ 
  

    
      แบบที่ 1 สะสมหน่วยกิต (ม.1 - ม.3) 

 
จ านวน 206 คน 

      แบบที่ 2 ปกติ (ม.ปลาย) 
 

จ านวน 0 คน 
  1.4 หลักสูตรทวิภำคี 

  
    

      ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2562 (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) จ านวน  343  คน 
      ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2563 (พ.ค. 2563 - ก.ย. 2563) จ านวน 4,401  คน 
  1.4 หลักสูตรทวิภำคีปริญญำตรี 

  
    

      ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ต.ค. 25562 - มี.ค. 2563) จ านวน 101 คน 
      ป.ตรี ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2559 (พ.ค. 2563 - ก.ย. 2563) จ านวน 104 คน 
  

 
รวมทั้งสิ้น 

 
15,998 คน 

2 ประมำณกำรรำยรับ  
   

  
      ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
จ านวน     20,175,433.00  บาท 

      รายรับที่จะเก็บได้ (ค่าลงทะเบียน ) ปวส., ป. ตรี 
 

จ านวน     11,475,950.00  บาท 
      ระดมทรัพยากร  (ปวช. ปวส. ป.ตรี)  

 
จ านวน     15,392,100.00  บาท 

  
 

รวมทั้งสิ้น 
 

47,043,483.00  บำท 
3 ประมำณกำรรำยจ่ำย (แยกตำมประเภทหมวดรำยจ่ำยงบประมำณ) 

  
  

  งบบุคลำกร 
   

  
     ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/ครูจ้างสอน 

 
จ านวน                      -    บาท 

     ค่าจ้างชั่วคราว/เจ้าหน้าที่  
 

จ านวน                      -    บาท 
     ค่าจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน,นักการภารโรง,ยาม (19*6,340*12) 

 
จ านวน 1,047,520.00  บาท 

     ค่าครองชีพชั่วคราว/แม่บ้าน,นักการภารโรง,ยาม (19*500*12) 
 

จ านวน 
 

บาท 
  งบด ำเนินงำน 

   
  

     ค่าตอบแทน 
 

จ านวน     10,740,220.00  บาท 
     ค่าใช้สอย 

 
จ านวน  3,862,500.00  บาท 

     ค่าวัสดุ 
 

จ านวน 1,138,444.00  บาท 
     ค่าสาธารณูปโภค 

 
จ านวน  3,759,716.00  บาท 

     ค่าวัสดุตามโครงการ 
 

จ านวน  6,629,704.00  บาท 
  งบลงทุน 

   
  

     ค่าครุภัณฑ์การศึกษา (ส านักงาน/ แผนกวิชา) 
 

จ านวน 5,669,090.00  บาท 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 
จ านวน                      -    บาท 

  งบอุดหนุน 
   

  
     ค่าวัสดุตามโครงการ (เสริมสร้างนวัตกรรมฯ) 

 
จ านวน 

 
บาท 

  งบรำยจ่ำยอื่น 
   

  
     ส ารองฉุกเฉิน 

 
จ านวน     14,196,289.00  บาท 

  
 

รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 47,043,483.00  บำท 
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 

    กำรจัดสรรเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี) 
1 จ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำ 

      1.1 หลักสูตร  ปวช 
           ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา  2562 (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) จ านวน 2,616  คน 

       ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2563 (พ.ค. 2563 - ก.ย. 2563) จ านวน 2,633  คน 
  รวมทั้งสิ้น 

 
5,249  คน 

2 ยอดคงเหลือ 
      ยอดเงินคงเหลอื ณ วันที่  30  กันยายน  2562 
           หนังสือเรียนฟร ี
 

จ านวน 4,384,734.55  บาท 
       ค่าอุปกรณก์ารเรียน 

 
จ านวน 479,090.00  บาท 

       ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
 

จ านวน 1,122,300.00  บาท 
       ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
จ านวน 59.00  บาท 

  รวมทั้งสิ้น 
 

5,986,183.55  บาท 
3 ประมำณกำรรำยรับ งบประมำณปี 2563 

      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับ ปวช. 2,378  คน 
          ค่าหนังสือเรียน 

 
จ านวน 2,616,000.00  บาท 

       ค่าอุปกรณก์ารเรียน 
 

จ านวน 601,680.00  บาท 
       ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 

 
จ านวน - บาท 

       ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

จ านวน  1,242,600.00  บาท 
  รวมทั้งสิ้น จ านวน  4,460,280.00  บาท 
  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับ ปวช.  2,633  คน 

          ค่าหนังสือเรียน 
 

จ านวน 2,633,000.00  บาท 
       ค่าอุปกรณก์ารเรียน 

 
จ านวน 605,590.00  บาท 

       ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
 

จ านวน 2,369,700.00  บาท 
       ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
จ านวน 1,250,675.00  บาท 

  
 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 6,858,965.00  บาท 
4 รวมประมำณกำรรำยรับทั้งสิ้น 

      ยอดยกมาจากงบประมาณ ปี 2562 
 

จ านวน 5,986,183.55  บาท 
       ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 

 
จ านวน 4,460,280.00  บาท 

       ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
 

จ านวน 6,858,965.00  บาท 
  

 
รวมทั้งสิ้น 

 
17,305,428.55  บาท 

5 ประมำณกำรรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
           ค่าหนังสือเรียน 
 

จ านวน 9,633,734.55  บาท 
       ค่าอุปกรณก์ารเรียน 

 
จ านวน 1,686,360.00  บาท 

       ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
 

จ านวน 3,492,000.00  บาท 
       ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
จ านวน  2,493,334.00  บาท 

    รวมทั้งสิ้น   17,305,428.55  บาท 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำรโครงกำร 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำยบริกำร 

แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

ส่วนที่ 4 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำรโครงกำร 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำยบริกำร 

แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

ภำคผนวก 
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ภำคผนวก 

วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ภำคผนวก 

วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 



  ก 
 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ภำคผนวก 

วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น 



 


