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ฉบับนี้ได้รวมเนื้อหารายละเอียดต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
ของวิทยาลัยฯ ที่สำคัญและจำเป็นต่อนักเรียน-นักศึกษาทุกคน 
 

หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน-นักศึกษา เพ่ือไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป 
      
 
 

                           วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 
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อาจารย์วราภรณ์  ม่วงคร้าม 

ผู้แทนผูรั้บใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกน่ 
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ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกน่ 

อาจารย์พัฒนะ  ม่วงคร้าม 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกน่ 
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หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

และความร่วมมือ / ฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์สุดารัตน์  ปัญญายาว 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศกึษา 
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     อาจารย์พงษ์ศิริ  ภูไว 
 อาจารย์สาขาช่างกลโรงงาน 

 

อาจารย์นฤพนธ์ เหล่าพิเดช 
อาจารย์สาขาช่างกลโรงงาน 

อาจารย์ภาณุวัฒน์  ชำนาญปืน  
อาจารย์สาขาช่างกลโรงงาน 
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นางสาวกาญจนา ภูครองตา 
อาจารย์สามัญ 
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คำปรารภของผู้บริหาร 

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน - การสอน ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ เก่งคิด เก่งทำ 
และเก่งนำไปใช้ มุ่งพัฒนานักเรียน - นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับความถนัดความ
สนใจตลอดจนความต้องการของผู้เรียน มีทักษะวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นฝึกทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพให้สามารถประกอบอาชีพและ
สามารถอยู ่ร ่วมก ับส ังคมได ้อย ่างมีความสุข เพื ่อพัฒนาการศ ึกษาทางด้านอาช ีวศ ึกษา  ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้เจริญก้าวหน้าให้นักเรียน - นักศึกษา ในภูมิภาคนี้ได้มีสถานศึกษา ด้านอาชีวศึกษาใน
ภูมิภาคอย่างเพียงพอ   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพทางด้านเครื่องมือ - สื่อการสอน
ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จนเป็นที่ประจักษ์ว่านักศึกษาของเราสามารถสอบเข้า
เรียนต่อในสถานศึกษาของรัฐซึ ่งมีปริมาณสูงขึ ้นทุกปีอย่างต่อเนื ่อง ส่วนผู้ที ่รับราชการและประกอบธุรกิจ           
ก็ประสบผลสำเร็จกระจายอยู่ทุกองค์กร คณะผู้บริหารสถานการศึกษาแห่งนี้ มีเจตนาที่จะมุ่งพัฒนาสถาน
การศึกษาแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา เป็นเกียรติแก่ชาวขอนแก่น 
และประเทศไทยสืบไป 
 

ประวัติความเป็นมา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พุทธศักราช 2525 

ตามใบอนุญาตเลขที่  524/2525 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคศิลปะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชาคือ ประเภทช่างอุตสาหกรรมสาขา  
วิชาช่างก่อสร้างและประเภทวิชาศิลปหัตถกรรมสาขาวิจิตรกรรม โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ณ 
เลขที่ 123 หมู่ 14  ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บนพ้ืนที่ 5  ไร่ 3 งาน 53  ตารางวา  
โดยนายไพบูลย์  ม่วงคร้าม  เป็นผู้รับใบอนุญาต  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2525  ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเทคนิคศิลปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็น โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น  และในปีการศึกษา
เดียวกันเมื่อวันที่  31  ธันวาคม  2525 ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่นแผนก ปวส.”  เปิดทำการสอน 2  สาขาวิชา  
คือประเภทวิชาช่างโยธาแผนกวิชาก่อสร้างและประเภทวิชาวิจิตรศิลปกรรมแผนกวิชาจิตรกรรมสากล  
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พุทธศักราช 2526 โรงเรียนได้ขอเปิดเพิ่มหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
คือสาขาวิชาช่างสำรวจ และสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
 ปี พุทธศักราช 2529 โรงเรียนได้ขอเปิดเพิ่มหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
 ปี พุทธศักราช 2536 โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่นแผนก ปวส. ได้ขอเปิดเพิ่มหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สายวิชาช่างกลโรงงาน 
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 ปี พุทธศักราช 2539 โรงเรียนได้ขอเพ่ิมหลักสูตรประเภทพาณิชยกรรม  สายวิชาการบัญชี
และวิชาการขาย  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ปี พุทธศักราช  2540   โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่นได้ใช้ชื่อย่อของโรงเรียนว่า 

“ P.TECH ”   ซึ่งย่อมาจาก  Progress  Technology 

 ปี พุทธศักราช  2542  เมื ่อวันที ่ 1 พฤศจิกายน  2542  นายไพบูลย์  ม่วงคร้าม ผู ้รับ
ใบอนุญาตได้ขอรวมโรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น กับ โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่นแผนก ปวส. เข้าเป็นโรงเรียน
เดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น” 
 ปี พุทธศักราช  2543   โรงเรียนขอใช้แผนการเรียนระดับ ปวส. แผนการเรียน 6  ภาค
เรียนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  สายวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างกลโรงงานสำหรับผู้เรียน
จบมัธยมศึกษาปีที ่6 
 ปี พุทธศักราช  2544  โรงเรียนได้ขอเปิดเพ่ิมหลักสูตรระดับ ปวส.   ประเภทวิชาบริหาร 
ธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 
 ปี พุทธศักราช  2545  นายไพบูลย์  ม่วงคร้าม  ผู้รับใบอนุญาตได้ลาออกจากตำแหน่ง 
ผู้จัดการและครูใหญ่ โดยได้บรรจุแต่งตั้ง นางวราภรณ์  ม่วงคร้ามเป็นผู้จัดการ และนายชัชวาล  พลคะชา เป็น
ครูใหญ ่
 ปี พุทธศักราช  2548  นายชัชวาลย์  พลคะชา ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่   
ผู้รับใบอนุญาตนายไพบูลย์  ม่วงคร้าม ได้บรรจุแต่งตั้ง นางสาวพรรณนา  ม่วงคร้าม เป็นครูใหญ่ 
 ปี พุทธศักราช 2550  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550  นายไพบูลย์ ม่วงคร้าม ผู้รับใบอนุญาต
ได้แต่งตั้งให้นางวราภรณ์ ม่วงคร้าม ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต 
 ปี พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้ขอเปิดเพิ ่มหลักสูตรระดับ ปวช.และปวส. ประเภท
บริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546  และปรับเปลี่ยนสาขาวิชาช่าง
กลโรงงานหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็น “สาขาวิชาเทคนิคการผลิต”หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2546   
 ปี พุทธศักราช 2555 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตราสาร
จัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อ ประเภท ระดับการศึกษา จากเดิม โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น เปลี่ยนเป็น 
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ตามใบอนุญาตเลขท่ี ขก 07/2555 
 ปัจจุบัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน 2 ประเภทวิชา คือประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม แยกเป็น 2 สาขางาน คือสาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แยก
เป็น 3 สาขางาน คือ สาขาการบัญชี   สาขาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช พ.ศ. 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) กรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2563 เปิดสอน 2 ประเภทวิชา คือ อุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาการบัญชี และสาขาเทคโนลยีธุรกิจดิจิทัล  
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วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้
เจริญก้าวหน้า และเพื่อให้นักเรียนในภูมิภาคนี้ได้มีสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาในภูมิภาคของตนเอง อย่าง
เพียงพอ โดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาในภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนกลางซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมากและเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 
 

สถานที่ตั้ง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ตั้งอยู่เลขท่ี 123 หมู่ที ่14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอ

เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 0-4323- 6133, 0-4323-7463 โทรสาร      
0-4323-9004  
 

นโยบายวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P.TECH) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  ครู  นักเรียน  อย่างเต็มศักยภาพ 
2. พัฒนาดุลยภาพสู่มาตรฐานสากล  จัดการเรียนการสอนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำระบบข้อมูล

สารสนเทศที่ก้าวหน้ามาใช้ดำเนินงานด้านต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ      
3. ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ   จัดกิจกรรมการเรียน – การสอน  ให้นักเรียน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 

มีทักษะตามที่หลักสูตรกำหนด  พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ทันสมัย  ทันต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ขอนแก่น  มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งการเก่งทักษะทางวิชาชีพ 

4. จัดบรรยากาศให้เรียนอย่างสนุก  ส่งเสริมกิจการนักเรียน มุ่งปลูกฝังให้มีสุขภาพทางร่างกายและ
จิตใจแข็งแรงสมบูรณ์  มีพฤติกรรมทางสังคมดีงาม  เน้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ   มีความคิดสร้างสรรค์  
ทำได้  แก้ปัญหาเป็น  ยึดมั่นในระเบียบวินัย  คุณธรรม  มีศีลธรรมประเพณีที่ดีงาม  สามารถทำงานและอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

5.   ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ มีวินัย สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบอาชีพร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

6.  ให้ความร่วมมือด้านสาธารณประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 
ปรัชญาและเป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P.TECH) 
1. ปรัชญาประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น  (P.TECH) 
 

“ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  นำเทคโนโลยี” 
 

ทักษะเด่น คือ   เน้นฝึกปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎีเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีฝีมือระดับอาชีพ 
เน้นคุณธรรม คือ  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน  เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
นำเทคโนโลยี คือ  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการ  
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2. วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P.TECH) 
                        วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น มุ่งเน้นผลิตผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม นำเทคโนโลยีและภาษามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
3. พันธกิจ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับ หลักสูตร เศรษฐกิจและสังคม 
2. สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียน รู้หน้าที่ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู   
5. ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6. สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

4. เป้าหมายวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P.TECH) 
1.     ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร  
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามความต้องการของสถานประกอบการณ์ 
3. ผู้เรียนรู้หน้าที่ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
4. ผู้บริหารและครูนำความรู้มาพัฒนาสถานศึกษาและตนเองให้มีศักยภาพ 
5. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6.    ชุมชนและสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความรู้สึกอันดีกับสถานศึกษา 
7.      สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

 

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P.TECH) 
- คณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัย 
- ผู้รับใบอนุญาต 
- ผู้จัดการ 
- ผู้อำนวยการ 

 -   ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
-   ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

-   ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
-   ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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สัญลักษณ์ สี ประจำวิทยาลัย 
 

           
 

ความหมายในสัญลักษณ์ของวิทยาลัย 
วงกลมและสามแฉก   หมายถึง  เป้าหมาย โครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานภายในวิทยาลัย 
สัญลักษณ์เลื่อยวงเดือน   หมายถึง  การมีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 

ความหมายของสีประจำวิทยาลัย 
  สีประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นคือ “ ฟ้า – ขาว ”  
  สีฟ้า  หมายถึง ความกว้างไกลของท้องฟ้า เปรียบเทียบกับชื่อเสียงของวิทยาลัยทั้งงานด้านวิชาการ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของนักเรียน - นักศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้
ออกมารับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ   
  สีขาว หมายถึง ความสงบ ร่มเย็น ของคณะครู - ผู้บริหาร ตลอดจนนักเรียน - นักศึกษาที่เข้า
มาในสถาบันแห่งนี้ เพราะทุกคนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกฎระเบียบของทาง
วิทยาลัยทุกประการ ทำให้ความเป็นอยู่ของนักเรียน - นักศึกษา เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ  
 

อักษรย่อของวิทยาลัย 
 

        P.TECH    ย่อมาจาก    Progress   Technology 

 
การจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 
         ว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีขอนแก ่น (  P.TECH )  จ ัดการเร ียนการสอนตามระเบ ียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครนักเรียน- นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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คุณวุฒิและคุณสมบัติของนักศึกษา 
1.   เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า 
2.   เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ปวช. ม.6 หรือ

เทียบเท่า 
3.   เป็นผู้มีความประพฤติดี  แต่งกายสุภาพ  และรับรองต่อสถานศึกษาว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับ  และกฎระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
4.   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  โรคจิตร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  ติดยาเสพติดที่ให้โทษร้ายแรง   

พิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นโรคที่สำคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ยกเว้นแพทย์ลงความเห็นว่ามีสุขภาพที่สามารถ
เข้าศึกษาต่อได ้

5.   เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
6.   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ 

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 
7.    มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
8. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีทางสถาบันกำหนด 

 

ระบบการศึกษา 
1. เทอมการศึกษา 

หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจจะมีภาคฤดูร้อนตามสมควร 
ภาคเรียนที่  1 : เปิดภาคเรียนที่  1/2565  ในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม โดยจะดำเนินการสอบและ

วัดผลการศึกษาให้เสร็จภายใน  18  สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่  2 : เปิดภาคเรียนที่  2/2565  ในช่วง เดือนตุลาคม  โดยจะดำเนินการสอบ 

และวัดผลการศึกษาให้เสร็จภายใน  18  สัปดาห์ 
ภาคเรียนฤดูร้อน  : เปิดเรียนในระยะเวลาที่ปิดภาคเรียนที่ 2 โดยใช้เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 4 สัปดาห์ 

2. จำนวนวันเรียน 
เปิดทำการสอนสัปดาห์ละ 5  วันสำหรับภาคปกติ 

3. กำหนดเวลาเรียน 
นักเรียน-นักศึกษาจะมีสิทธิสอบรายวิชาใด  จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % ของเวลา

เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
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ประเภทและสาขาวิชาที่เปิดสอน   
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา เปิดสอน  ประเภทวิชา  ดังนี้ 
 1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 
     -  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

 1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 

  - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  - สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
 1.3  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา เปิดสอน ประเภทวิชา ดังนี้ 
 2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

-  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม 

 2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
-  สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
-  สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
 

 

การประเมินผลการเรียน 
  1. การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้มีการวัดหรือประเมินผลตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาค
เรียน ด้านความรู ้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที ่มอบหมายซึ่ง 
ครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ หลากหลายตามความเหมาะสม 

2. นักเรียน-นักศึกษา ต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียน - นักศึกษา ได้ลงทะเบียน
ครบทุกรายวิชา 

3. ให้ระดับผลการเรียนในการประเมินวิชาชีพฝีมือ  ดังนี้ 
  ผ่าน หมายถึง  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
  ไม่ผ่าน หมายถึง  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
  4.  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 
  4.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  3.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  3.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  2.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
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  2.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  1.5 หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์อ่อน 

1.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
     0 หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ  (ไม่ผ่าน) 
  5.   รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  4  ไม่ได้  ให้ใช้อักษรต่อไปนี้ 
 ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรุปผลกการเรียน เนื่องจากมีเวลา 
เรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษา โดยสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่ เหตุสุดวิสัย 
 ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล  
สมควร   
 ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียนโดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ไม่มีเหตุผลสมควร 
 ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกำหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี 
เหตุผลสมควร   
 ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกำหนด 
 ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน 
 ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทำ 
 ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง และ 
หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนตามกำหนดด้วยเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย 
 ม.ท. หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชา 
ที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 
 ผ. หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด และผ่านการประเมิน 
 ม.ผ. หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
 ม.ก. หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวม เพ่ือการสำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

6.   ในกรณีต่อไปนี้ ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 
1. มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (ไม่ผ่าน) 
2. ได้ ข.ร. 
3. ได้ ข.ป. 
4. ได้ ข.ส. 
5. ได้ ถ.ล. 
6. ได้ ถ.พ. 
7. ได้ ท. 
8. ได้ ม.ท. 

  

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น P.TECH    



 

16 
 

 
7. นักเรียน-นักศึกษา  ที่ทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ 

ทำในรายวิชาใดให้พิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี้ 
(1) ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ 
(2) ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น หรือ 
(3) ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น และตัดคะแนนความประพฤติ 

ตามระเบียบ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากำหนด 
8.    การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ให้นำผลบวกของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการ 
เรียนหารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ 

(2) ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ 6 และข้อ 7   
เว้นแต่รายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ำ เรียนแทนหรือรับการประเมินใหม่ให้ใช้ระบบผลการเรียนสุดท้าย  
และนับจำนวนหน่วยกิตมาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว 

(3) ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียน คำนวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 

ตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ  
ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำนวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ 

ระดับผลการเรียนตาม (2) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไปผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมิน  ครบ
ทุกครั้งต้องรับการประเมินทดแทนส่วนที่ขาดหายไปภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หาก
พ้นกำหนดนี้ให้ถือว่าไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย ให้สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไปทั้งนี้  ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จใน
ภาคเรียนถัดไปที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำหนดส่ง
งานนั้นให้สมบูรณ์ภายใน 10 วัน นับแต่ประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกำหนดให้สถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการทำการตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอันสุดวิสัยให้สถานศึกษาหรือ  สถานประกอบการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไปในกรณีนี้ให้ผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ควบคุมการฝึกทราบทุก
รายการระยะเวลาที่ใช้สำหรับหลักสูตร นักเรียน – นักศึกษา ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาสำหรับหลักสูตรสาขาวิชา
นั้นตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดดังนี้  

1. หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.)  หลักสูตร  3  ปี  ทั้งนี้มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี 
2. หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร 2  ปี  ทั้งนี้มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ป ี
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การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
 นักศึกษา- นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. เสียชีวิต 
2. ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร 
3. ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ให้ลาออก 
4. ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
5. ศึกษาไม่ครบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 
6. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปีการศึกษาดังนี้ 

- ปวช. 1 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.50 
- ปวช. 2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.75 
- ปวช. 3 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 
- ปวส. 1 เทอมที่ 1 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.75 
- ปวส. 1 เทอมที่ 2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 
- ปวส. 2 ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 

7. นักศึกษา- นักศึกษา สภาพวิทยาทัณฑ์ และได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคปกติทั่วไป 
ต่ำกว่า  2.00  

8. ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  2.00  อาจจะได้รับอนุญาต 
จากสาขาให้เรียนวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชานั้นต่อไปอีกแต่ไม่เกิน  2  ภาคการศึกษาติดต่อกัน เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลานี้แล้ว ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  2.00 

9. นักเรียน- นักศึกษาไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่สถาบันเปิดทำการสอนและมิได้ดำเนินการ
ขอลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพเป็นนักเรียน- นักศึกษา  ในภาคการศึกษานั้นการสำเร็จการศึกษานั้น 

นักศึกษา- นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเสนอชื่อให้รับประกาศนียบัตรต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ศึกษาครบหน่วยกิตท่ีวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ได้ค่าระดับคะแนนสะสมตามที่วิทยาลัยกำหนด 
3. เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรีของนักเรียน - นักศึกษา ตามข้อบังคับของวิทยาลัย 
  

หลักการและการบริหารงานปกครองนักเรียน-นักศึกษา 
การศึกษาวิชาชีพ เป็นการศึกษาที ่มุ ่งเน้นให้นักศึกษาที ่จบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สามารถประกอบอาชีพและ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้ด้วยความมั่นคงจากความรู้พื้นฐานที่ได้รับจากวิทยาลัย และประสบการณ์
ปลูกฝัง อบรมให้ผู้ที่เรียนจบการศึกษาออกไปเป็นพลเมืองดี  มีทัศนคติและอุดมการณ์การที่ดีต่อการประกอบ
วิชาชีพ  สำหรับการปกครองนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นได้ใช้กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  
ของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดขึ้นมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วม เพื่อให้นักเรียน - นักศึกษา และ
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ผู้ปกครองได้เข้าใจ  และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ในส่วนการปกครองของวิทยาลัยจะได้ชี ้แจง
แนวนโยบายในการปฏิบัติให้ทราบดังนี้ 
 

กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับทัว่ไปและอื่นๆ ที่นกัเรียน-นักศึกษาควรทราบ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P.TECH) มีความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียน-นักศึกษา มีวิชาชีพและ

มีความสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันชั้นสูงเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต  เพื่อประโยชน์ของสังคมและต่อ
ประเทศชาติไทยนอกจากนี้ยังมีความประพฤติเป็นแบบอย่างอันดีงามและถูกต้องตามระเบียบแบบแผนหลักปฏิบัติ  
และวัฒนธรรมไทยแต่มีความเป็นสากล  นักเรียน - นักศึกษาควรปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับของวิทยาลัยซึ่ง
แบ่งเป็นระเบียบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบัน 
การสมัครและมอบตัวเข้าศึกษาต่อในสถาบัน  หลักฐานที่นักเรียน - นักศึกษาต้องนำมายื่น 

ในวันสมัครและมอบตัว มีดังนี้ 
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว                  จำนวน  4  รูป 
2. ใบ ปพ.1 รบ. ใบสุทธิ หรือ ใบรับรอง           จำนวน  2  ชุด 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน               จำนวน  2  ชุด 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน               จำนวน  2  ชุด 

 
 

2. การลงทะเบียนเรียน 
  การลงทะเบียนเรียน  หมายถึง การยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนเพ่ือแจ้งสิทธิในการเรียนทุกภาค
เรียนนักเรียน- นักศึกษา ทุกสาขาวิชาจะต้องลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนก่อนการเปิดภาค
เรียนใหม่ วันที่ลงทะเบียนวิทยาลัยจะกำหนดให้ทราบ  การลงทะเบียนจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  1. ต้องมาลงทะเบียน ตามวัน และเวลาทีว่ิทยาลัยกำหนดไว้ 
  2. ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ฝ่ายวิชาการ 
  3. ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนตามจำนวนเงินที่วิทยาลัยกำหนดไว้ที่ฝ่ายการเงิน  

          (ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ) 
3.การเข้า-ออกวิทยาลัยฯ 

ก. เมื่อนักเรียน-นักศึกษามาถึงวิทยาลัยฯ แล้ว ห้ามออกนอกบริเวณวิทยาลัยเด็ดขาดต้องอยู่ 
ในการควบคุมดูแลของคณะครู แต่ถ้าต้องการออกนอกบริเวณวิทยาลัยในระหว่างเวลาเรียนให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. นักเรียน - นักศึกษา จะต้องมีจดหมายเพื่อขออนุญาต พร้อมทั้งมีลายเซ็น 
ครูทีป่รึกษาจากนั้นให้นำไปขออนุญาตกับฝ่ายปกครอง 

2. ในกรณีที่นักเรียน-นักศึกษา มาวิทยาลัยฯ สาย  อันเนื่องมาจากมีความ 
จำเป็นต้องทำกิจธุระหรือกรณีใดๆ ก็ตามนักเรียน-นักศึกษาจะต้องนำใบขออนุญาตจากฝ่ายปกครองก่อนแล้ว 
จึงนำไปแสดงแก่ครูที่กำลังสอนอยู่ในรายวิชานั้นๆ ก่อนได้รับการอนุญาตเข้าห้องเรียน 
 

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น P.TECH    



 

19 
 

3. ถ้าผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องพบ หรือ มารับตัวนักเรียน - นักศึกษจะต้อง 
แจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบ เพื่อจะได้เรียกนักเรียน - นักศึกษาไปพบ  ผู้ปกครองที่มารับจะต้องมีลายเซ็น 
ในใบมอบตัวด้วย 

4. นักเรียน - นักศึกษา ควรแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึง ชั้น ห้องเรียน  
เพ่ือสะดวกในการประกาศหาตัวนักเรียน-นักศึกษา 
  ข. ต้องมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 08.00 น. พร้อมข้ึนเรียนเวลา 08.10 น. และถือ
ปฏิบัติด้วยดี 
  ค. ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่พกพาอาวุธ ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด ไม่นำเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิดเข้า
วิทยาลัยและห้ามเล่นการพนันในวิทยาลัยฯ 
  ง. มีความสุภาพอ่อนโยนต่อคณะครูและผู้บริหาร ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และต่อบุคคลทั่วไป 
  จ. เมื่อไปพบคณะครูและผู้บริหาร  เพื่อรับงานหรือคำแนะนำต่างๆ ควรน้อมตัวด้วยความ
สุภาพหรือปฏิบัติให้เหมาะกับโอกาสและสถานที่  ถ้านักเรียน-นักศึกษา  มาเป็นกลุ่มควรเข้าแถวอย่างเป็น
ระเบียบไม่รุมล้อม และสำรวมกิริยา วาจา ให้เหมาะสมถูกต้อง  

ฉ. เมื่อนักเรียน-นักศึกษา มาติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ โอกาสใดต้องแต่งกาย 
ด้วยเครื่องแบบ นักเรียน-นักศึกษาให้เรียบร้อย 

ช. การมาสาย  ครูประจำเวรจะจดชื่อ และทำการลงโทษนักเรียน-นักศึกษา ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของครู ตามระเบียบปฏิบัติด้วยการมาสาย คือ มาถึงไม่ทัน  การร้องเพลงชาติและการสวดมนต์ไหว้พระ พร้อม
ทั้งบำเพ็ญประโยชน์ภายในวิทยาลัยฯ 

ซ. การขาดเรียน ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจะต้องแจ้งให้ทราบเรื่องเวลาเรียน ว่าเวลาเรียน 
ทั้งหมดในรายวิชานั้นมีเท่าใด และนักเรียน-นักศึกษาจะขาดเรียนได้เป็นเวลาเท่าใด ถ้าขาดเกินกำหนดจะ 
ไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น ให้นักเรียน-นักศึกษาติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ เพ่ือยื่นความประสงค์ขอสอบ 

ฌ. การหนีเรียน ไม่ว่าเป็นกรณีใด ๆ ถือว่าเป็นความผิด ฉะนั้นทางวิทยาลัยให้ถือหลัก 
ปฏิบัติดังนี้ 

1. ถ้านักเรียน-นักศึกษา ไม่สบายระหว่างเวลาทำการเรียน - การสอน จะขอพัก 
ห้องพยาบาล  จะต้องได้รับอนุญาตจากพยาบาลประจำวิทยาลัยและจะต้องแจ้งให้ครูผู้สอนทราบ 

2. ถ้ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในชั่วโมงท่ีมีการเรียน -การสอน  
เช่นการทำกิจกรรมอ่ืนๆ การไปตอบปัญหาหรือการประกวด จะต้องแจ้งให้ครูผู้สอนประจำวิชา แจ้งครูที่
ปรึกษาและแจ้งครูฝ่ายปกครองทราบ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าเป็น การหนีเรียน 
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4. การลาป่วย 

1.  การลาป่วยก่อนสอบ  ถ้านักเรียน-นักศึกษา  ลาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษา 
นั้นจะสิ้นสุดลงและป่วยจนกระทั่งถึงวันสอบนักเรียน-นักศึกษา  ต้องยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการภายใน  
1 สัปดาห์ จากวันที่เริ่มป่วย  พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาล  ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ทาง
ราชการรับรอง 

2.  การลาป่วยระหว่างสอบ  เมื่อนักเรียน-นักศึกษา  ได้ศึกษาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว  
แต่เกิดป่วยไม่สามารถมาสอบบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้  นักเรียน-นักศึกษา  ต้องยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการ
ทันทีและต้องนำใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ทางราชการรับรองมาให้โดยด่วน 

 
5. ลากิจ 

1.  นักเรียน-นักศึกษา ที่จำเป็นต้องลาระหว่างชั่วโมงต้องขออนุญาตอาจารย์ประจำวิชานั้น 
2.  นักเรียน-นักศึกษา ที่จะต้องลากิจตั้งแต่  1  วันเป็นต้นไป  ต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อม 

ด้วยเหตุผลและคำร้องของผู้ปกครอง 
 
6. การพักการเรียน  (Drop) 

1.  นักเรียน - นักศึกษา  ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเพ่ือขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ได้รับทุนไปอบรม หรือดูงานต่างประเทศ 
1.2  ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษา  เป็นระยะเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่า 

ร้อยละ 20 % ของเวลาเรียนทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่ทางราชการรับรอง 

1.3 มีความจำเป็นส่วนตัว  โดยนักเรียน-นักศึกษา  ผู้นั้นได้ศึกษาในสถาบัน 
มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ภาคการศึกษา 

1.4  ถูกเกณฑ์  หรือระดมพลเข้ารับราชทหารกองประจำการ 
2.  นักเรียน-นักศึกษา  ลาพักการศึกษาได้ครั้งละ  1  ภาคการศึกษา  แต่ต้องไม่ลาพัก 

ติดต่อกันเกิน  2  ภาคการศึกษา  ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ  1.1  หรือ  1.4 
3.  ให้นับเวลาที่พักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้น การลาพักการ 

ศึกษาตาม  ข้อ1.1 
4.   ระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา จะต้องชำระค่ารักษา 

สถานภาพการเป็นนักศึกษา  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน-นักศึกษา   
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7.  การพ้นสภาพนักเรียน-นักศึกษา 
การพ้นสภาพนักเรียน-นักศึกษา  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามข้อ  26  หรือข้อ  27  แห่งระเบียบว่าด้วยการประเมิน
การเรียนรู้ผลการเรียน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.2546) 

2. ลาออก 
3. ถึงแก่กรรม 
4. สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ สั่งให้พ้นสภาพนักเรียน-นักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
ก. ขาดเรียนหรือขาดการฝึกอาชีพติดต่อกันเกินกว่า  15  วันโดยสถานศึกษาและ 

หรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอ่ืนที่แสดงว่าไม่มี
ความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ 
   ข. ไม่มาติดต่อเพ่ือรักษาสภาพนักเรียน-นักศกึษา   

ค.  ฝ่าฝืนระเบียนข้อบังคับของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการหรือทาง 
ราชการ  หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง  จนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สถานศึกษา  หรือประพฤติ 
 ตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ง. ต้องโทษคดีอาญา  โดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ความผิด 
ลหุโทษหรือ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 
   จ.  ขาดความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามที่กำหนดไว้  
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8. การแสดงความเคารพ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นมีความประสงค์ท่ีจะฝึกนักเรียน-นักศึกษา ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  
และมีคุณธรรมทางด้านจิตใจอันดีงาม  จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ  ดังนี้   

ก. การแสดงความเคารพต่อชาติ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ในการเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า ให้นักเรียน-นักศึกษา ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมี 

ระเบียบวินัยและร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระด้วยความพร้อมเพรียงกัน 
ข. การแสดงความเคารพต่อ คณะผู้บริหารและครู 
นักเรียน-นักศึกษา ทุกคนจะต้องทำความเคารพผู้บริหารและครูทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ 

และให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
1. เมื่อครู เข้าสอนทุกครั้งนักเรียน-นักศึกษาจะต้องทำความเคารพพร้อมกล่าวคำว่า 

สวัสดีค่ะ,สวัสดีครับ เมื่อครู ออกนอกห้องให้ทำความเคารพและกล่าวคำขอบคุณ 
2. ทุกครั้งที่มีการฟังอบรมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ไม่ว่าวิทยากร หรือคณะผู้บริหาร ครู 

หรือบุคคลใดก็ตาม นักเรียน-นักศึกษา จะต้องทำความเคารพและในตอนจบให้กล่าวคำขอบคุณเช่นเดียวกัน 
3. เมื่อพบ ผู้บริหารและครู นอกสถานที่ให้แสดงความเคารพ โดยการไหว้หรือกล่าวคำทักทาย

ด้วยคำพูดที่สุภาพ สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 
ค. การแสดงความเคารพต่อบุคคลทั่วไป 

  1. ให้นักเรียน-นักศึกษา  มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่อาวุโสกว่าตามควรแก่วัยและฐานะ 
  2. เมื่อมีแขกพิเศษหรือผู้ปกครองมาติดต่อหรือเยี่ยมวิทยาลัย ให้นักเรียน – นักศึกษา 
แสดงความเคารพต่อบุคคลผู้นั้นเช่นเดียวกับท่ีกระทำต่อคณะผู้บริหารและครู 

ง. การแสดงความเคารพต่อสถานที่ 
  1. การเข้ามาวิทยาลัยทุกครั้ง นักเรียน-นักศึกษาจะต้องเคารพและให้เกียรติต่อสถานที่โดย
การแต่งกายในเครื่องแบบหรือแต่งกายอย่างสุภาพ          
   2. รู้จักว่าสถานที่ใดควรใช้และปฏิบัติต่อสถานที่นั้นอย่างไร เช่น ไม่ก้าวก่ายเข้าไปใช้ห้อง
ผู้บริหาร   ห้องพักครูโดยไม่ได้รับอนุญาต  ห้องสมุดไม่ควรส่งเสียงดัง  ห้องน้ำจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาด   
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9. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน-นักศึกษา 
เครื่องแบบนักเรียนชาย  (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม) 

ระดับ (ปวช.) 1-3 เสื้อเชิ้ตสีขาวปกคอเสื้อสีเทาแขนสั้น มีขลิบสีเทาที่กระเป๋าเสื้อหน้าอก
ด้านซ้าย มีขลิบสีเทาที่แขนเสื้อ และแขนเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อ P.TECH สีฟ้า มีกระดุมผ่าอกตลอด เอวบ๊อบ  
ติดเข็มกลัดหน้าอกตราวิทยาลัยด้านขวา กางเกงขายาวสีเทาทรงนักเรียน เนคไทสีฟ้ามีโลโก้วิทยาลัยฯ คาดสาย
เข็มขัดหนังสีดำด้วยหัวตราวิทยาลัย สวมรองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวหรือดำล้วน 

เครื่องแบบนักเรียนหญิง  (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม) 
                 ระดับ (ปวช.) 1-3  เสื้อเชิ้ตสีขาวปกคอเสื้อสีเทาแขนสั้น มีขลิบสีเทาที่แขนเสื้อ และแขนเสื้อ
ด้านขวาปักอักษรย่อ P.TECH สีฟ้า  กลัดกระดุมโลหะผ่าอก 5 เม็ดตลอดด้วยตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ติด
ป้ายชื่อ – สกุล ติดเข็มกลัดหน้าอกตราวิทยาลัยฯ และติดตุ้งติ้งตราวิทยาลัยฯ ที่ด้านซ้าย  กระโปรงสีเทาทรงเอ 
ผูกโบว์สีเทา – ฟ้าตราวิทยาลัยฯ คาดสายเข็มขัดหนังสีดำด้วยหัวตราวิทยาลัย สวมรองเท้าคัทชูสีดำล้วน สูงไม่
เกิน 2 นิ้ว 
 
  เครื่องแบบนักเรียนชาย (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 
               ระดับ (ปวช.) 1-3 เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดเข็มกลัดหน้าอกตราวิทยาลัยด้านขวา กางเกงขา
ยาวสีดำหรือสีกรมท่าทรงนักเรียน คาดสายเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดตราวิทยาลัย สวมรองเท้าหนังหรือผ้าใบสี
ดำเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวหรือดำล้วน 
 
 เครื่องแบบนักเรียนหญิง (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 
 ระดับ (ปวช.) 1-3  เสื้อเชิ้ตสีขาวปกคอเสื้อสีเทาแขนสั้น มีขลิบสีเทาที่แขนเสื้อ และแขนเสื้อด้านขวา
ปักอักษรย่อ P.TECH สีฟ้า  กลัดกระดุมโลหะผ่าอก 5 เม็ดตลอดด้วยตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ติดป้ายชื่อ – 
สกุล ติดเข็มกลัดหน้าอกตราวิทยาลัยฯ และติดตุ้งติ้งตราวิทยาลัยฯ ที่ด้านซ้าย  กระโปรงสีเทาทรงเอ ผูกโบวส์ี
เทา – ฟ้าตราวิทยาลัยฯ คาดสายเข็มขัดหนังสีดำด้วยหัวตราวิทยาลัย สวมรองเท้าคัทชูสีดำล้วน  สูงไม่เกิน 2 
นิ้ว 

เครื่องแบบปฏิบัติงาน (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)  
ระดับ (ปวช.)  เสื้อปฏิบัติงานคอเชิ้ต แขนสั้น สีกรมท่าหน้าอกด้านขวาปักชื่อ - สกุล (สีฟ้าขาว) 

หน้าอกกระเป๋าด้านซ้ายปักโลโก้ของวิทยาลัย กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าทรงนักเรียน คาดสายเข็มขัดหนัง
สีดำ หัวเข็มขัดโลหะตราของวิทยาลัย รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวหรือดำล้วน 
โดยได้กำหนดการปักชื่อ ที่หน้าอกด้านขาว ดังนี้ 

แถวที่ 1 ปักชื่อวิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 
แถวที่ 2 ปักชื่อ - สกุล ของนักเรียน เช่น นายนฤพนธ์  เหล่าพิเดซ 
แถวที่ 3 ปักชื่อสาขาท่ีนักเรียนสังกัด เช่น สาขา ช่างกลโรงงาน หรือ สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
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เครื่องแบบนักศึกษาชาย (ประเภท บริหารธุรกิจ) 

นักศึกษาชาย ระดับ ปวส. ปีที่ 1-2  เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว เนคไทสีกรมท่ามีโลโก้วิทยาลัย 
ติดเข็มกลัดหน้าอกตราวิทยาลัยด้านขวา กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าทรงนักเรียน คาดสายเข็มขัดหนังสีดำ 
หัวเข็มขัดตราวิทยาลัย สวมรองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวหรือดำล้วน 

เครื่องแบบนักศึกษาหญิง (ประเภทบริหารธุรกิจ) 
นักศึกษาหญิง ระดับ ปวส. ปีที่1 - 2 เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น กลัดกระดุมโลหะผ่าอก 5 เม็ด

ตลอดด้วยตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ติดเข็มกลัดหน้าอกตราวิทยาลัยฯ ด้านซ้าย  และติดตุ้งติ้งตราวิทยาลัยฯ 
บนปกคอเสื้อด้านขวา กระโปรงจีบรอบสีดำ คาดสายเข็มขัดหนังสีดำด้วยหัวตราวิทยาลัย สวมรองเท้าคัทชูสีดำ
ล้วน สูงไม่เกิน 2 นิ้ว 

เครื่องแบบนักศึกษาชาย (ประเภทอุตสาหกรรม) 
นักศึกษาชาย ระดับ ปวส. ปีที่ 1-2  เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว เนคไทสีกรมท่ามีโลโก้วิทยาลัย 

ติดเข็มกลัดหน้าอกตราวิทยาลัยด้านขวา กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าทรงนักเรียน คาดสายเข็มขัดหนังสีดำ 
หัวเข็มขัดตราวิทยาลัย สวมรองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวหรือดำล้วน 

 
เครื่องแบบนักศึกษาหญิง (ประเภทอุตสาหกรรม)            

 นักศึกษาหญิง ระดับ ปวส. ปีที่1 - 2 เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น กลัดกระดุมโลหะผ่าอก 5 เม็ด 
ด้วยตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ติดเข็มกลัดหน้าอกตราวิทยาลัยฯ ด้านขวา  และติดตุ้งติ้งตราวิทยาลัยฯ บนปก
คอเสื้อด้านซ้าย กระโปรงจีบรอบสีดำ คาดสายเข็มขัดหนังสีดำด้วยหัวตราวิทยาลัย สวมรองเท้าคัทชูสีดำล้วน  
สูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
 
 เครื่องแบบปฏิบัติงาน (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 
  ระดับ ปวส.ปีที่ 1 - 2 เสื้อปฏิบัติงานแขนสั้นสีแดงเลือดหมู หน้าอกด้านขวาปักชื่อ-สกุล (สี
ขาว)  กระเป๋าหน้าอกด้านซ้ายปักโลโก้ของวิทยาลัย  กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าทรงนักเรียน คาดสายเข็ม
ขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะตราวิทยาลัย รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวหรือดำลว้น 
โดยได้กำหนดการปักชื่อ ที่หน้าอกด้านขาว ดังนี้ 

แถวที่ 1 ปักชื่อวิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 
แถวที่ 2 ปักชื่อ - สกุล ของนักเรียน เช่น นายนฤพนธ์  เหล่าพิเดซ 
แถวที่ 3 ปักชื่อสาขาท่ีนักเรียนสังกัด เช่น สาขา เทคนิคการผลิต หรือ สาขา ไฟฟ้า 

เครื่องแบบกิจกกรม (พละ)  
  นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น เสื้อโปโลสีฟ้าแขนสั้นปลายแขนเป็นขอบสีขาวมีขีดสีฟ้า และ
ปกคอเสื้อสีขาวมีขีดสีฟ้า กระเป๋าเสื้อด้าวซ้ายมีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ กางเกงวอมขายาวปลายขาจั้มด้านข้าง
มีแทบฟ้าขาว ขอบกระเป๋ากางเกงมีแทบสีฟ้า นักเรียน นักศึกษาชายสวมรองเท้าผ้าใบสีดำ นักเรียนนักศึกษา
หญิงสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว 
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10. ด้านกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา 

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 

- กิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรมต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 

- กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 

- กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม 

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

- กิจกรรมทัศนศึกษา 

- กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบทุนการศึกษา 

- กิจกรรมชมรมต่าง ๆ 

- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 

- กิจกรรมวันปีใหม่ 

- กิจกรรมอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน และการบริการวิชาชีพ 

- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

- กิจกรรม ACC FESTIVAL 

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อ 

- กิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

- กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา 

- กิจกรรมทำบุญประจำปีวันก่อตั้งสถาบัน 

- กิจกรรม OPEN HOUSEN 

- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 

- ฯลฯ 
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เพลงมาร์ช วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 
 

วิทยาลัย เทคโนโลยี ขอนแก่น 
ลือเลื่อง ทั่วแคว้น แดนอีสาน 

ทักษะเด่น สร้างสม อุดมการณ์ 
ปณิธาน เพื่อการช่าง สู่สังคม 

**วงเดือน เตือนใจ ให้กล้าแกร่ง 
เข้มแข็ง ประสบการณ์ ส่ังสม 

สามัคคี แน่นเหนียว เกลียวกลม 
น่าชื่นชม คุณธรรม นำจรรยา 

***ธงฟ้าขาว เด่นพราวโบกสะบัด 
วิสัยทัศน์ ก้าวไกล ใฝ่ศึกษา 

เลิศการช่าง พาณิชย์ล้ำ นำปัญญา 
สร้างชาติ ให้พัฒนา สถาพร... 
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เครื่องแบบนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องแบบนักเรียนชาย 
แผนกช่างอุตสาหกรรม 

เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
แผนกพาณิชยการ และ  
แผนกช่างอุตสาหกรรม 

เครื่องแบบนักเรียนชาย 
แผนกพาณิชยการ 

เครื่องแบบปฏิบัติงาน 
แผนกช่างอุตสาหกรรม 

เครื่องแบบกิจกกรม (พละ) 

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น P.TECH    



 

28 
 

 
เครื่องแบบนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องแบบปฏิบัติงาน 

แผนกช่างอุตสาหกรรม 
เครื่องแบบกิจกกรม (พละ) 

เครื่องแบบนักศึกษาชาย 
แผนกบริหารธุรกิจ และ
แผนกช่างอุตสาหกรรม 

เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 
แผนกบริหารธุรกิจ และ
แผนกช่างอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ก. 
(แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) 

 

  

 

Scan ดูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ได้ที่นี ่
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ภาคผนวก ข. 
(แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Scan ดูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ปวส. ได้ที่นี ่
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ภาคผนวก 
(หมายเลขติดต่ออาจารย์) 
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เบอร์โทรศัพท์ติดต่อคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายพัฒนะ               ม่วงคร้าม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 084-0245334 
2 นายพงษ์ศิริ               ภูไว อาจารย์สาขาช่างกลโรงงาน 084-4524758 
3 นายนฤพนธ์              เหล่าพิเดช อาจารย์สาขาช่างกลโรงงาน 080-1771519 
4 นายภาณุวัฒน์           ชำนาญปืน อาจารย์สาขาช่างกลโรงงาน 098-2092430 
5 นายพงศ์พิชญ์            เมืองวงษ์ อาจารย์สาขาช่างกลโรงงาน 083-9355398 
6 นายรักสายชล           ศรีวิเศษ อาจารย์สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 082-6719964 
7 นายจักรพันธ์             ธารชยั อาจารย์สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 091-0563263 
8 นายนพพล               ฉายรมย์ อาจารย์สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 080-7034168 
9 นางสาวรวีวรรณ        ไชยศรี อาจารย์สาขาการบัญชี 099-1977927 
10 นางสาวศกุลตรา        โลมพรหม อาจารย์สาขาการบัญชี 061-7682933 
11 นางสาวกมลชนก        ไชยพิเดช อาจารย์สาขาการบัญชี 095-2190037 
12 นางสาวสุดารัตน์        ปัญญายาว อาจารย์ขาสาเทคโนโลยีสารสนเทศ 095-1687415 
13 นางสาวโชติรส         ใจภักด ี อาจารย์ขาสาเทคโนโลยีสารสนเทศ 088-3073752 
14 นายบัณฑิต               แก้วพรม อาจารย์ขาสาเทคโนโลยีสารสนเทศ 091-6840810 
15 นางสาววัชรี              ดอนปา อาจารย์สามัญ 061-9319416 
16 นางสาวกาญจนา       ภูครองตา อาจารย์สามัญ  098-9152563 
17 นางสาวชมพูนุท        พิมพ์ภู อาจารย์ธุรการ/การเงิน 063-0415357 
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แผนผังวิทยาลยัเทคโนโลยีขอนแก่น 
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