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ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 23   หมู่  16  ถนนมะลิวัลย ์ ต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น  40000 
  โทรศัพท์ 043 423863    โทรสาร 043 423831 
  E-mail admin@kuva.ac.th   Website www.kuva.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
  ประวัติจากความส าเร็จของบริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากัด ที่ด าเนินธุรกิจด้านยานยนต์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และกรุงเทพฯ มาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ของท่าน ดร.วิญญู - มาลิน   
คุวานันท ์ ผู้ก่อตั้งโค้วยู่ฮะกรุ๊ป  ท่านทั้งสองเล็งเห็นว่าการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสามารถเป็นวิชาชีพติดตัวและ
เป็นสินทรัพย์ที่ล้ าค่าท่ีสุด ตลอดจนเป็นภูมิปัญญาที่น าไปประกอบสัมมาอาชีพได้ตลอดกาล 
      ดังนั้น  จึงได้มอบหมายให้ นายจิรวุฒิ  คุวานันท์  บุตรชายคนโตได้ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นและได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนในเวลาต่อมา  และมีนายจิรวุฒิ  คุวานันท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต
โดยใช้ชื่อว่า  "วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์"  โดยเปิดสอนหลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาทั้งแผนกบริหารธุรกิจ
และช่างอุตสาหกรรม  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เพ่ือสอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 
ประวัติการจัดตั้ง 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น "โรงเรียนคุวานันท์"   เมื่อวันที่ 15 เดือน 
พฤษภาคม 2552  (รหัสสถานศึกษา 40100120) เปิดท าการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิชาที่
เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขาการบัญชี  และสาขาการขาย  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์  ต่อมาในปี 2554 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีคุ
วานันท์"  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
 
 



ตราประจ าวิทยาลัย 
      สัญญลักษณ์  รูปวงกลม 2 วง ซ้อนกัน วงกลมด้านนอกประกอบกด้วย  ชื่อวิทยาลัยภาษาไทย คือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  และบอกที่ตั้ง คือ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  วงกลมด้านในประกอบด้วย  
รูปลูกโลกสวมหมวกบัณฑิตที่มีชื่อวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ คือ KUVANANT TECH  อยู่ภายในหมวกบัณฑิต
มีความหมายว่า  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นความรู้สู่สากล 
สีประจ าวิทยาลัย 
      สีประจ าวิทยาลัย  คือ  สีฟ้า  หมายถึง  ความสงบ  สุขุม  เยือกเย็น 
พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัย 
      พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัย คือ พระปางร าพึง เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยบทประทับยืน พระหัตถ์ทั้งสอง
ประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก)  พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย 
      ประวัติ  ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นไทร  พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าบุคคลในโลกนี้
เปรียบเสมือนบัว 4 เหล่า ดังนี้ 
      1. พระอุคฆฏิตัญญู  คือ พวกที่สติปัญญาดี  เมื่อฟังธรรมก็สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว  เสมือนดอกบัวที่อยู่
พ้นน้ า เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที 
      2. วิปจิตัญญู  คือ  พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง  เมื่อฟังธรรมแล้วพิจรณาตาม ฝึกฝนเพ่ิมเติมจะเข้าใจได้
ในเวลาอันไม่ช้า  เสมือนดอกบัวที่ปริ่มน้ าซึ่งจะบานในวันถัดไป 
      3. เนยยะ คือ พวกที่สติปัญญาปานกลาง  เมื่อฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและฝึกฝนอยู่เสมอ มีความ
ขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อในที่สุดก็จะสามารถเข้าใจได้  เสมือนดอกบัวใต้น้ าซึ่งจะโผล่ขึ้นเบ่งบานในวันหนึ่ง 
      4. ปทปรมะ คือ พวกไร้สติปัญญา แม้ได้ฟังธรรม ก็ไม่อาจเข้าใจ เปรียบเสมือนบัวที่จมอยู่กับโคลนตม ไม่
มีโอกาสเบ่งบาน 
      เมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาญาณ  ก็ทรงอธิษฐานว่าจะแสดงธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์   
และตั้งพุทธปณิธานที่จะด ารงพระชนม์อยู่จนกว่าจะได้อยู่ประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายส าเร็จประ
โยนช์แก่ชนทุกหมู่เหล่า 
  การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุานันท์ เปิดสอนตามหลักสูตรของส านักงานอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
สาขาที่เปิดท าการเรียนการสอน ดังนี้ คือ 
      1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
         ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
            - สาขาวิชาช่างยนต์ 
         ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
            - สาขาวิชาการบัญชี 
            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
            - สาขาวิชาการตลาด 



      2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
         ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
            - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 
         ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
            - สาขาวิชาการบัญชี 
            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
            
  สภาพชุมชน 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์  ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 16 ถนนมะลิวัลย์ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  
   
สภาพทั่วไปของอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
        ลักษณะภูมิประเทศ 
        อ าเภอเมืองขอนแก่น  ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การแพทย์ การอุตสาหกรรมต่าง ๆ จัดเป็น
อ าเภอชั้นพิเศษ มีพ้ืนที่ประมาณ 963.390 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12 ของพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร  อ าเภอเมืองขอนแก่นมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังต่อไปนี้ 
           • ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภออุบลรัตน์และอ าเภอน้ าพอง 
           • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอซ าสูง อ าเภอเชียงยืน และอ าเภอโกสุมพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม) 
           • ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอโกสุมพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม) อ าเภอบ้านแฮด และอ าเภอพระยืน 
           • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบ้านฝาง 
 
        ลักษณะภูมิอากาศ 
 อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.3 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม 
อากาศร้อนจัดในช่วงเมษายนของทุกปี ฤดูฝนมีฝนตกชุก ในเดือนสิงหาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 
หนาวจัดในช่วงธันวาคม 
   
       สภาพเศรษฐกิจ 
  ข้อมูลเศรษฐกิจ 
         เศรษฐกิจ 
        อาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตรกรรม ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง ปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม กระบือ 
สุกร ประมง ส่วนใหญ่ท าการประมงโดยการเลี้ยงปลาในกระชัง 



        การคมนาคม 
 ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 449 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวง
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น 
        อีกเส้นทางหนึ่ง เมื่อถึงสระบุรีแล้วตรงไปตามถนนสระบุรี -ล านารายณ์ แยกขวาเข้าเส้นทางม่วงค่อม-
ด่านขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแก่น หรือสระบุรี-อ าเภอล านารายณ์-อ าเภอเทพสถิต-ชัยภูมิ-อ าเภอมัญจาคีรี-อ าเภอ
พระยืน-ขอนแก่น 
  สภาพสังคม 
   สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 อ าเภอเมืองขอนแก่น เป็นอ าเภอศูนย์กลางทางการปกครอง การคมนาคม การศึกษา การแพทย์ 
อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น 
 
 ข้อมูลด้านสถานศึกษา 
 อ าเภอเมืองขอนแก่นจัดการศึกษาท้ังหมด  6 หมวด 
           1. โรงเรียนมัธยม สพฐ. 
           2. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
           3. โรงเรียนสาธิต 
           4. โรงเรียนเอกชน 
           5. โรงเรียนนานาชาติ 
           6. โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
 
 


