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ค าน า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ยึดนโยบาย

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการนี ้

วิทยาลัยเทคนคิขอนแก่น ไดน้ าเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไปนั้น 

ท้ายนี้วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจและหากมีข้อเสนอแนะประการใดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมน้อมรับไว้ด้วยความยินดี
และขอบคุณยิง่ 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
             วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

                    ตุลาคม 2561 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์  
       ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมระดับประเทศ 
และภูมิภาค 
ภารกิจ 

จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ   
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

เป้าหมายบริการ 
1. ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
2. เพิ่มปรมิาณผู้เรียน 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่งถึงและเสมอภาค 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 
มาตรฐานอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 : ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 : ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 : ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรฐานที่ 5 : ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
มาตรฐานที่ 6 : ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
มาตรฐานที่ 7 : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 8 : ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการและโครงการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

มาตรการ   
1. ประเมินและพัฒนาอาชีวศึกษา 
2. ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 
3. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  
4. สร้างและกระจายโอกาส 
5. ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 
6. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
7. พัฒนาระบบความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
8. สร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาอาเซียน 

9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ 

โครงการ 

1. โครงการตามภาระงานสถานศกึษา 

2. โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 

3. โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค 

3. การปฏิรูปคร ูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 

4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพให้ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 

5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 

6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ 

7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ    
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ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

1. วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษาและชุมชน อย่างแท้จริงและทั่วถึง 

2. ผู้บริหารทุกระดับมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

3. บุคลากรทุกระดับเข้าใจนโยบายและพัฒนาตนเองสู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพ 

4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิทยาลัย พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย เก่ง ดี มีสุข 

จุดเน้นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น งานวิจัยและพัฒนาโครงการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. จัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายภาคี 

3. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

4. พัฒนาครูในสถานศึกษาและในสถานประกอบการให้เป็น "ครูมืออาชีพ" 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในสถานศึกษาและการให้บริการ 

อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
ฝีมือดี 

เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
บริการเด่น 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

ปรัชญา 
 ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากร สู่ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
พันธกิจ  

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาโดยร่วมมือกับเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์  
1. ด้านการบริหารและการจัดการ 
2. ด้านวิชาการการพัฒนาหลักสูตร 
3. ด้านทรัพยากรบุคลากร 
4. ด้านอาคารสถานที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
5. ด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
6. ด้านสภาพแวดล้อม 
7. ด้านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
8. ด้านงบประมาณ 
9. ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนา 
10. ด้านการก ากับติดตามตรวจสอบและรายงาน ฯลฯ 

 
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น งานวิจัยและพัฒนาโครงการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. จัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายภาคี 
3. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 
4. พัฒนาครูในสถานศึกษาและในสถานประกอบการให้เป็น "ครูมืออาชีพ" 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในสถานศึกษาและการให้บริการ 
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
1. ชนะเลิศ      - การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. รับรางวัลเหรียญเงิน      - การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับชาติครั้งที่ 24 สาขาออกแบบและ 
         เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
3. ชนะเลิศ      - ชุดตัดไฟสแตนต์บายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
     ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4. ชนะเลิศ        - การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 24 สาขางานก่ออิฐ 
5. รองชนะเลิศอันดับสอง     - การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 24 สาขางานไม้เครื่องเรือน 
6. รองชนะเลิศ      - อันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีทั่วประเทศ 
7. รางวัลที่ 1   - สาขาออกแบบเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.  

8. รางวัลที่ 2   - สาขาช่างกลโรงงาน งานกลึง ระดับ ปวช. 

9. รางวัลที่ 3   - สาขาช่างก่อสร้าง งานปูน ระดับ ปวช.  

10. รางวัลที่ 3   - สาขาช่างก่อสร้าง งานประมาณราคาก่อสร้าง ระดับ ปวช.   

11. รางวัลที่ 3   - สาขาโทรคมนาคม สาขาติดตั้งตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ ระดับ ปวส.  

 
กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา 
มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรการที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนศิษย์ดีศรีอาชีว 
มาตรการที่ 3 การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโครงการ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมงานวิจัยโครงการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชวีศึกษาโดยร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนสถานประกอบการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 1 สร้างเครือข่ายภาค ี
มาตรการที่ 2 จัดท าหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายภาคี 
มาตรการที่ 3 จัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายภาคี 
มาตรการที่ 4 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรการที่ 5 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคี 
มาตรการที่ 6 สนับสนุนการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการที่ 1 พัฒนาครูในสถานประกอบการให้เป็น "ครูมืออาชีพ" 
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในสถานศึกษาและการให้บริการ 
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ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นและมีการพัฒนามาเป็นล าดับดังนี้ 

พ.ศ.2480 กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ให้การรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในวิชาช่างไม้ก าหนดหลักสูตร 2 ปี ซึ่งเริ่มเปิดท าการสอน 
ครั้งแรกวันที่ 18 เมษายน  

พ.ศ.2480   โดยใช้สถานที่ท าการประมงจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน เป็นสถานที่ท าการสอน และมีนักเรียนรุ่นแรก 52  
คน ครูผู้สอน 3 คน ผู้บริหารคนแรกคือครูใหญ่ "ขุนธรรมสัตย์ศึกษากร" (2480-2480) 

พ.ศ.2481 กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็น 3 ปี และได้ย้ายมาตั้งใหม่ท่ี "เหล่างา"ข้างวัด 
ป่าเหล่างา (วัดป่าวิเวกธรรม) ตามเส้นทางขอนแก่น-ยางตลาด เนื้อที่ 16 ไร่(คือที่อยู่ปัจจุบัน) 

พ.ศ.2482 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนอาชีพช่างไม้" ใช้หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียน 
เช่นเดิม 

พ.ศ.2486 ได้เปิดท าการสอนวิชา ระดับชั้น ม.1 (พิเศษ) ให้แก่นักเรียน ซึ่งเมื่อจบแล้วสามารถบรรจุเป็นครูประชาบาลได้ 
พ.ศ.2492 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนช่างไม้ขอนแก่น" และเรียกระดับชั้นเรียนเป็น "อาชีวศึกษาชั้นต้น"เมื่อจบแล้วสามารถ

เรียนต่ออาชีพชั้นกลางอีก 3 ปีได้ 
พ.ศ.2495 เริ่มรับผู้จบชั้น ม.3 เข้าเรียนในหลักสูตรชั้น อาชีวศึกษาตอนปลายครั้งแรก 
พ.ศ.2499 เลิกรับนักศึกษาชั้น ป.4 เข้าเรียน โดยรับเฉพาะผู้จบ ม.3 เท่านั้นเข้าเรียนอาชีวศึกษาตอนปลายและเปิดสอนหลักสูตร

ระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงหลักสูตร 3 ปี โดยรับผู้จบชั้นอาชีวศึกษาตอนปลาย ใน 
ช่วงนี้ก็รับสมัครผู้จบ ม.6 เข้าเรียนในระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงดว้ย 

พ.ศ.2503 กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะของโรงเรียนช่างไม้ขอนแก่นเป็น "โรงเรียนการช่างขอนแก่น" และเปิดสอนชั้นอาชีวศึกษา
ตอนปลาย กับชัน้อาชีวศึกษาชั้นสูงเช่นเดิม 
พ.ศ.2504ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น โดยรับนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนปลายหรือ
ผู้ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อหลักสูตร 3 ปี ส าเร็จแล้วได้ วุฒิประกาศนียบัตร 
ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง 

พ.ศ.2506 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงโรงเรียนการช่างขอนแกน่ให้เข้าอยู่ในโครงการ SEATO (Skilled Labor Project) โดย
ได้รับเงินจากโครงการมาท าการปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงานใหม่ เพื่อเตรียมติดตั้ง 
เครื่องจักร-เครื่องมือ รับการเปิดสอนเป็นแผนกช่างก่อสร้างครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.) 

พ.ศ.2507 เปิดสอนอีกหลายหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือช่างยนต,์ ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อมและโลหะ
แผ่น และช่างไฟฟ้า 

พ.ศ.2513 เปิดสอนแผนกช่างวิทย-ุโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนกวิชาช่าง 
พ.ศ.2519 กรมอาชีวศึกษาประกาศยกฐานนนนะโรงเรียนการช่างขอนแก่น และโรงเรียนการช่างสตรีขอนแก่นรวมเป็น "วิทยาลัย

อาชีวศึกษาขอนแก่น" โดยให้โรงเรียนการช่างขอนแก่นเป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ขอนแก่นวิทยาเขต 1" และโรงเรียนการช่างสตรีเป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 2" 

พ.ศ.2520 ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น โดยรับนักเรียนที่ส าเร็จชั้นประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง เข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ เป็นครั้งแรก 

 

 



7 

 
พ.ศ.2522 กรมอาชีวศึกษาประกาศเปลี่ยนฐานะจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1 เป็น  

"วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น" 
พ.ศ.2524 เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) โดยเปิดสอนแผนกวิชาเทคนิควิศวกรรมส ารวจเพิ่มขึ้น 1 สาขา 

โดยรับจากนักเรียนที่จบจาก มศ.5 เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี (รุ่นแรก) 
พ.ศ.2536 เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มอีก คือสาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะและสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
พ.ศ.2538 เปิดสอนระดับ ปวช.ระบบทวิภาคีคือช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างก่อสร้าง,ช่างไฟฟ้า,ช่างเชื่อมโลหะ 
พ.ศ.2539 เปิดสอนระดับ ปวช.ระบบทวิภาคีเพิ่มอีกคือวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2546 เปิดท าการสอนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมเปิดท าการสอนระดับ ปวช.และระดับ 

ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมเปิดท 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) 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
ชื่อภาษาอังกฤษ KHON KAEN TECHNICAL COLLEGE 
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 67 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัส 40000 
โทรศัพท์     โทร. 0-4322-1290 
โทรสาร      โทร. 0-4322-2064 
เว็บไซต์      WWW.KKTECH.AC.TH 
อีเมล          khonkaen01@kktech.ac.th 
เนื้อที่ของสถานศึกษา   16 ไร่ 

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 23 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 261  ห้องได้แก่ 
1. อาคารโรงฝึกงาน  1  ชั้น   จ านวน 1  หลัง    -  ห้อง 
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น   จ านวน 1  หลัง    -  ห้อง 
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น   จ านวน 4  หลัง  96  ห้อง 
4. อาคารเรียน  2  ชั้น   จ านวน 2  หลัง  16  ห้อง 
5. อาคารเรียนและปฏิบัติการ  6  ชั้น   จ านวน 1  หลัง  80  ห้อง 
6. อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 3,000 ตร.ม. 4  ชั้น   จ านวน 1  หลัง    -  ห้อง 
7. อาคารโรงฝึกงาน 4,000 ตร.ม. 4  ชั้น   จ านวน 1  หลัง    -  ห้อง 
8. อาคารตึกอ านวยการ 3  ชั้น   จ านวน 1  หลัง  18  ห้อง 
9. อาคารบ้านพกัผู้บริหาร 2  ชั้น   จ านวน 3  หลัง    -   ห้อง 
10. อาคารบ้านพักข้าราชการ 2  ชั้น   จ านวน 1  หลัง    5  ห้อง 
11. อาคารบ้านพักคนงาน 1  ชั้น   จ านวน 1  หลัง    3  ห้อง 
12. อาคารชั่วคราว (งานอาคารสถานที่) 1  ชั้น   จ านวน 1  หลัง    2  ห้อง 
13. ป้อมยามรักษาการณ์ 1  ชั้น   จ านวน  1 หลัง    2  ห้อง 
14. โรงอาหารชั่วคราว 1  ชั้น   จ านวน  1 หลัง     -  ห้อง 
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สีประจ า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

สี สีที่เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น คือขาว –น้ าเงิน 

สีขาว หมายถึง ระเบียบวินัย คุณธรรม-จริยธรรมอันดีงามพร้อมปราศจากสิง่มัวหมองทั้งหลายทั้งปวง 

สีน้ าเงิน หมายถึง ขยันหมั่นเพียร อดทน อดกลั้น สุขุมรอบคอบ หนักแน่น 

 

ต้นไม้ประจ าสถานศึกษา 

คือ “ต้นอินทนิลน้ า” เป็นไม้ยืนต้นที่มีความแข็งแรงอดทน ยืนต้นใหญ่ ทนต่อสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเปรียบกับชาวเทคนิค

ขอนแก่นที่มีความอดทน สุขุมรอบคอบหนักแน่น มานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากชาวเทคนิคขอนแก่นที่มีความอดทน สุขุม

รอบคอบหนักแน่น มานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยพลังของตนเอง 

 

สัญลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

 

 

 

 

 

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

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 
  

 

    

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

ฝ่ายวิชาการ 
   

        

         

 
งานบริหารทั่วไป 

  
งานวางแผนและงบประมาณ 

 งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

  แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
พื้นฐาน     

     

 
งานบุคลากร 

งานประกันคุณภาพและ 
มาตรฐาน 

งานครูที่ปรึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ 
    

    

งานการเงิน 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐ์ 
งานแนะแนวอาชีพและ การ

จัดหางาน 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

    
    

งานการบัญชี งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานปกครอง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
    

    

งานพัสดุ งานความร่วมมือ 
งานสวัสดิการนักเรียน 

นักศึกษา 
แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ 

    
    

งานอาคารสถานที่ 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และ

ประกอบธุรกิจ 
งานโครงการพิเศษและการ 

บริการชุมชน 
แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต 

    
    

งานทะเบียน 
 แผนกวิชาช่างเขียนแบบ

เครื่องกล      
    

งานประชาสัมพันธ์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
แผนกวิชาช่างเทคนิค

สถาปัตยกรรม 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

    
    

 
 งานสื่อการเรียนการสอน 

แผนกวิชาช่างเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนกชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     

    

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
แผนกวิชาช่างเทคนิค

อุตสาหกรรม 
แผนกวิชาช่างเทคโนโลยี

โทรคมนาคม    
   

งานทวิศึกษา แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
แผนกวิชาช่างเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์    
   

คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
   

   

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

แผนกวิชาช่างส ารวจ 
  

  

งานวัดผลและประเมินผล แผนกวิชาช่างโยธา 
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ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

อัตราก าลัง ปี 2562 

อัตราก าลังของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มีบุคลากรท้ังส้ิน 281 คน 

 ก.ข้าราชการ 

1. ผู้บริหาร     จ านวน      5  คน  

2. ข้าราชการคร ู    จ านวน  120  คน  

3. ข้าราชการพลเรือน   จ านวน      3  คน  

 ข.ลูกจ้างประจ า     จ านวน      4  คน  

 1.ท าหน้าที่สอน       -        คน 

 2.ทั่วไป/สนับสนุน         4     คน 

 ค.พนักงานราชการ    จ านวน    22  คน 

 1.ท าหน้าที่สอน       17     คน 

 2.ทั่วไป/สนับสนุน         5     คน    

 ง.ลูกจ้างชั่วคราว     จ านวน      128 คน 

 1.ท าหน้าที่สอน       65      คน 

 2.ทั่วไป/สนับสนุน       63      คน 

 จ.มีข้าราชการ/ลกูจ้าง มาช่วยราชการ  1   คน 

 ฉ.มีข้าราชการ/ลกูจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น -    คน 

 

 ช.มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง   คน 

 1.ข้าราชการ  คน 

 2.ลูกจ้างประจ า  คน 
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  
จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

   หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง      รวมทั้งสิ้น   4,934  คน 

  
ประเภท/สาขาวิชา 

 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
 

  
 

         

  - สาขางานยานยนต์ 132 138 124 394        

  - สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 42 15 18 75        

  - สาขางานยานยนต์ (ทวิศึกษา) 39 35 36 110        

  - สาขางานยานยนต์ (วก.หนองเรือ) 15 25 18 58        

  - สาขางานเทคนิคยานยนต์     128 122 250     

  - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)     39 42 81     

  - สาขางานช่างกลโรงงาน 129 126 111 366        

  - สาขางานช่างกลโรงงาน(ทวิภาคี) 46 12 11 69        

  - สาขางานช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ) 13 13 21 47        

  - สาขางานเทคนิคการผลิต     128 83 211     

  - สาขางานเทคนิคการผลิต(แม่พิมพ์โลหะ)     72 55 127     

  - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 40 29 15 84 56 27 83     

  - สาขางานช่างเชื่อมโลหะ 29 23 21 73        

  - สาขางานช่างเชื่อมโลหะ (เรือนจ ากลาง) 23 17 0 40        
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ประเภท/สาขาวิชา 

 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม  

  - สาขางานเทคนิคโลหะ     31 27 58     

  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 132 140 125 397 196 160 356     

  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 0 0 8 8 37 17 54     

  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง (วก.หนองเรือ) 4 8 16 28 0 0      

  - สาขางานบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า (ทวิภาคี)     0 0      

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 84 76 68 228        

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 0 0 5 5 14       

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (เรือนจ ากลาง) 22 21 0 43        

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิศึกษา) 15 13 0 28        

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม     86 54 140     

  - สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม 40 33 25 98 55 46 101     

  - สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      41 32 73     

  - สาขางานก่อสร้าง 28 23 32 83 48 41 89     

  - สาขางานก่อสร้าง (ทวิภาคี) 0 0 0 0        

  - สาขางานก่อสร้าง (ทวิศึกษา) 0 0 0 0        

  - สาขางานส ารวจ 23 12 17 52 62 41 103     

  - สาขางานโยธา 69 49 47 165 64 49 113     
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ประเภท/สาขาวิชา 

 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม  

  - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 18 16 13 47 25 12 37     

  - สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม     101 90 191     

รวม 943 824 731 2,498 1,170 897 2,067 0 0 0 4,565 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

  - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 37 28 104 32 28 60     

  - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิศึกษา) 26 31 27 84 0 0      

รวม 65 68 55 188 32 28 60 0 0 0 248 

ประเภทวชิาพาณิชยการ (วก.หนองเรือ)            

  - สาขางานการบัญชี 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 

  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 12 7 24 0 0 0 0 0 0 24 

รวม 5 12 13 30 0 0 0 0 0 0 30 

ประเภทวชิา/สาขาวิชา ระดับ ปริญญาตรี                  

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง        0 0 0 0 

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์        22 18 40 40 

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์        14 9 23 23 

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า        17 11 28 28 

รวม        53 38 91 91 

รวมทั้งสิ้น 1,013 904 799 2,716 1,202 925 2,127 0 0 0 4,934 
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เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

   หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง      รวมทั้งสิ้น   5,952  คน 

  
ประเภท/สาขาวิชา 

 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
 

  
 

         

  - สาขางานยานยนต์ 120 132 153 405        

  - สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 40 42 15 97        

  - สาขางานยานยนต์ (ทวิศึกษา) 20 39 35 94        

  - สาขางานยานยนต์ (วก.หนองเรือ) 20 15 25 60        

  - สาขางานเทคนิคยานยนต์     120 128 248     

  - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)     40 39 79     

  - สาขางานช่างกลโรงงาน 120 129 126 375        

  - สาขางานช่างกลโรงงาน(ทวิภาคี) 40 46 12 98        

  - สาขางานช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ) 20 13 13 46        

  - สาขางานเทคนิคการผลิต     140 128 268     

  - สาขางานเทคนิคการผลิต(แม่พิมพ์โลหะ)     100 72 172     

  - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล 40 40 29 109 80 56 136     

  - สาขางานช่างเชื่อมโลหะ 60 29 23 112        

  - สาขางานช่างเชื่อมโลหะ (เรือนจ ากลาง) 20 23 17 60        
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ประเภท/สาขาวิชา 

 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม  

  - สาขางานเทคนิคโลหะ     40 31 71     

  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 120 132 140 392 200 196 396     

  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 40 0 0 40 20 37 57     

  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง (วก.หนองเรือ) 20 4 8 32 0 0      

  - สาขางานบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า (ทวิภาคี)     0 0      

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 100 84 76 260        

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 20 0 0 20        

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (เรือนจ ากลาง)  22 21 43        

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิศึกษา) 20 15 13 48        

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม     120 86 206     

  - สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม 40 40 33 113 80 55 135     

  - สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      40 41 81     

  - สาขางานก่อสร้าง 40 28 23 91 60 48 108     

  - สาขางานก่อสร้าง (ทวิภาคี) 20 0 0 20 20  20     

  - สาขางานก่อสร้าง (ทวิศึกษา) 20 0 0 20        

  - สาขางานส ารวจ 40 23 12 75 60 62 122     

  - สาขางานโยธา 100 69 49 218 100 64 164     
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ประเภท/สาขาวิชา 

 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม  

  - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 40 18 16 74 40 25 65     

  - สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม     100 101 201     

รวม 1,160 943 824 2,927 1,400 1,170 2,529 0 0 0 5,497 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

  - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 39 37 116 40 32 72     

  - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิศึกษา) 20 26 31 77 0 0 0     

รวม 60 65 68 193 40 32 72 0 0 0 248 

ประเภทวชิาพาณิชยการ (วก.หนองเรือ)            

  - สาขางานการบัญชี 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 

  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 5 12 25 0 0 0 0 0 0 25 

รวม 40 5 12 57 0 0 0 0 0 0 57 

ประเภทวชิา/สาขาวิชา ระดับ ปริญญาตรี                  

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง        20 0 20 20 

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์        20 22 42 42 

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์        20 14 34 34 

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า        20 17 37 37 

รวม        80 53 133 133 

รวมทั้งสิ้น 1,260 1,013 904 3,177 1,440 1,202 2,642 80 53 133 5,952 
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