ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
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ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
1.1 ประวัติความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เริ่มเปิดดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 โดยใช้อาคารเรียนวัดสว่างคง
คาเป็นสถานที่ทาการสอนชั่วคราว ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนสนามบิน
ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่ดินของราชพัสดุ แปลงเลขที่ กส. 646 (14033)
เนื้อที่ทั้งหมด 28 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวาโรงเรียนสารพัดช่างกาฬสินธุ์ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย
สารพัดช่างกาฬสินธุ์
ที่ตั้ง 12 ถนนสนามบิน ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่ดินของ
ราชพัสดุ แปลงเลขที่ กส. 646 (14033) เนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ห่างจากตัวจังหวัด
กาฬสินธุ์ไปตามเส้นทางกาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด (กิโลเมตรที่ 1+917.00 ซ้ายทาง) ถนนสนามบิน อาเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์หมายเลข 0-4381-21012 / โทรสารหมายเลข 0-4381-21012
เว็บไซต์ : http://www.kpc.ac.th

1.2 การดาเนินงาน
ความเป็นมาโดยสังเขป
กรมอาชีวศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขึ้นเมื่อวันที่
1 มกราคม 2524
ว่าที่ร้อยตรียนต์ โชรัมย์ ทาหน้าที่ผู้ประสานงานในการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524
วันที่ 28 พฤษภาคม 2525 กรมอาชีวศึกษาได้บรรจุครู - อาจารย์ จานวน 11 คน ซึ่ง ขณะนั้นยังไม่ได้รับ
งบประมาณ ในการก่อสร้าง จึงมีคาสั่งให้ช่วยราชการที่วิทยาลัย สารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2525 เช่าอาคารของวัดสว่างคงคา เป็นที่ทาการชั่วคราว และเปิดให้บริการ จัดการ
เรียนการสอนรุ่นแรก หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง จานวน 3 แผนกวิชา คือ วิชาพิมพ์ดีดไทย อังกฤษเบื้องต้น ช่างตัดเสื้อสตรี เบื้องต้น และช่างเครื่องยนต์เล็ก และมอเตอร์ไซด์ ปี 2526 กรมธนารักษ์
ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของราชพัสดุ แปลงทะเบียนเลขที่ กส 646 (14033) พื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบชุดแรกวันที่ 30 กันยายน 2526 เริ่มทาการก่อสร้าง
รวมเวลาก่ อ สร้ า ง 400 วั น โดยบริ ษั ท เลิ ศ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง โดยนายสมศั ก ดิ์ สุ จ ริต
เจ้าหน้าที่กองออกแบบและก่อสร้าง กรมอาชีวศึกษา วันที่ 10 มีนาคม 2527 ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายขุนทอง ภูผิวเดือน) เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ วันที่ 1 มกราคม 2528 ได้
ย้ายจากที่ทาการชั่วคราว วัดสว่างคงคามายังที่ทาการ ปัจจุบัน
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นายมาโนชญ์ เนาวสินธุ์ ดารงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2528 พ.ศ.
2528 เปิดทาการสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง
ว่าที่ร้อยตรียนต์ โชรัมย์ กลับมาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2529 พ.ศ. 2529 เปิดทาการสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง
นายสืบพงษ์ รักษาทรัพย์ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2530พ.ศ.
2530 เปิ ด ท าการสอนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น 225 ชั่ ว โมง พ.ศ. 2531 กรมธนรั ก ษ์ ได้ อ นุ ญ าตให้
วิทยาลัยฯ ใช้พื้นที่เพิ่มเติมได้อีก 15 ไร่
นายจ านงค์ ไชยยงยศ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ เมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2531
พ.ศ. 2532 เปิดทาการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง
นายสมใจ เชาว์พานิช ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2533
พ.ศ. 2533 เปิดทาการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง จานวน 25 รายวิชา
และหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม. 1 ปี) จานวน 2 รายวิชาคือ วิชาช่างยนต์ และวิชาช่างวิทยุ –
โทรทัศน์ พ.ศ. 2534 เปิดทาการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง จานวน 22
รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม. 1 ปี) จานวน 2 รายวิชา และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 55 รายวิชา วันที่ 7 มิถุนายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
ยกวิทยฐานะโรงเรียนสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สังกัดกองการศึกษาอาชีพ
กรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2535 เปิดทาการสอน 4 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง จานวน 16 รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม. 1 ปี)
จานวน 2 รายวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 39 รายวิชา และหลักสูตร
มัธยมศึกษา จานวน 12 รายวิชา พ.ศ.2536 เปิดทาการสอน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
225 ชั่วโมง จานวน 23 รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม. 1 ปี) จานวน 2 รายวิชา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 43 รายวิชา และหลักสูตรมัธยมศึกษา จานวน 13
รายวิชา พ.ศ.2537 เปิดทาการสอน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง จานวน 23
รายวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 43 รายวิชา หลักสูตรมัธยมศึกษา
จานวน 13 รายวิชา และกรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้วิทยาลัยฯ เปิดสอนในหลักสูตร ปวช. (หลักสูตร 2538
) เป็นปีแรก โดยเปิดทาการสอนจานวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
และสาขาวิชาบัญชี
พ.ศ.2538 เปิดทาการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง จานวน 23 รายวิชา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 12 รายวิชา และหลักสูตร ปวช (หลักสูตร 2538 )
จานวน 4 สาขาวิชา โดยเปิดทาการสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง เพิ่มอีก 1 สาขา พ.ศ.2539 เปิดทาการ
สอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง จานวน 23 รายวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 12 รายวิชา และหลักสูตร ปวช. (หลักสูตร 2538 ) จานวน 5 สาขาวิชา โดย
เปิดทาการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา
นายสุพจน์ รักษาทรัพย์ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 พ.ศ.
2540 เปิดทาการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225 ชั่วโมง จานวน 26 รายวิชา หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 11 รายวิชา และหลักสูตรปวช. (หลักสูตร 2538 )
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จานวน 5 สาขาวิชา และเริ่มเปิดหลักสูตร ปวช. เทียบโอน/สะสมหน่วยกิต) เป็นครั้งแรก จานวน
1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา ช่างยนต์
นายโสภณ กันภัย ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 พ.ศ.2541
เปิดทาการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 76 รายวิชาและ
หลักสูตร ปวช.(หลักสูตร 2538) จานวน 5 สาขาวิชา พ.ศ.2542 เปิดทาการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 76 รายวิชา และหลักสูตร ปวช. (เทียบโอนสะสมหน่วยกิต)
จานวน 6 สาขาวิชา โดยเปิด ทาการสอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา
นายเถลิงเกียรติ โนนทนวงศ์ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543
พ.ศ. 2543 เปิดทาการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 76
รายวิชา และหลักสูตร ปวช. (เทียบโอนสะสมหน่วยกิต) จานวน 6 สาขาวิชา พ.ศ. 2544 เปิดทาการสอน 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 76 รายวิชา และหลักสูตร ปวช.
(เทียบโอนสะสมหน่วยกิต) จานวน 6 สาขาวิชา และเปิด
ทาการสอนปวช.ทวิภาคี เป็นครั้งแรก จานวน 1 รายวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์
นายวีระพล วระวิบุล ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 พ.ศ.
2545 เปิดทาการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 76 รายวิชา
และหลักสูตร ปวช. (เทียบโอนสะสมหน่วยกิต) จานวน 6 สาขาวิชา และ ปวช. ทวิภาคี จานวน 1 รายวิชา
นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2545 พ.ศ.
2546 เปิดทาการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 76 รายวิชา
หลักสูตร ปวช. (เทียบโอน/สะสมหน่วยกิต) จานวน 8 สาขาวิชา โดยเปิดทาการ สอนเพิ่มอีก 2 รายวิชาคือ
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาช่าง ซ่อมตัวถังและพ่นสี ปวช.ทวิภาคี จานวน 1 สาขาวิชา
และเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร ปวส.เป็ น ปี แ รก จ านวน 2 สาขาวิ ช า คื อ สาขางานยานยนต์ และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายวิ ศ วชาติ สุ ว รรณราช ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เปิดทาการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 76 รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปกติและ ทวิภาคี
8 สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติ และทวิภาคี และเป็นครั้งแรกของการเปิด
ให้ บ ริ การ การเรี ย นการสอนระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชี พ ชั้นสู ง ในรูปแบบการเรี ยนแบบเที ย บโอน
ประสบการณ์ และสมทบ
นายไชยศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2552 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2554 เปิดทาการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 76 รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปกติและทวิ
ภาคี 8 สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติ และทวิภาคี อีกทั้งเปิดให้บริการ การ
เรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในรูปแบบการเรียนแบบเทียบโอนประสบการณ์ และ
สมทบ
นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2554 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เปิดทาการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 76 รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปกติ
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และทวิภ าคี 8 สาขาวิช า หลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) ปกติและทวิภ าคี อี กทั้งเปิ ด
ให้ บ ริ การ การเรี ย นการสอนระดับ ประกาศนีย บั ต รวิช าชี พ ชั้นสู ง ในรูปแบบการเรี ยนแบบเที ย บโอน
ประสบการณ์ และสมทบ และได้มีการปรับเปลี่ยน ปรัชญา, วิสัยทัศน์, พันธกิจของวิทยาลัยฯ ใหม่ โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา
ปรัชญาเดิม “ใช้เวลาเพียงนิด คิดได้ ทาเป็น เห็นคุณค่าพัฒนางานตน”
เปลี่ยนเป็น “ทักษะดี มีคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีมาตรฐาน
วิชาชีพสู่สากล”
วิสัยทัศน์ เดิม “มุ่งมั่นจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงตลอดชีวิต
ในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และวิชาชีพระยะสั้น อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”
เปลี่ยนเป็น “สร้างอาชีพให้เป็นเลิศ เกิดรายได้ที่มั่นคงให้ผู้เรียนในระดับวิชาชีพระยะสั้น
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี อย่างมีคุณธรรม และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล”
พันธกิจเดิม
พันธกิจที่ 1. ผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพในหลักสูตรระยะสั้น ปวช. และ ปวส.
พันธกิจที่ 2. สร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
พันธกิจที่ 3. วิจัย สร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เปลี่ยนเป็น
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
พันธกิจที่ 3 วิจัย สร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
พันธกิจที่ 4 สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย และรักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นายสมพงษ์ แสนบุตร ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบัน เปิดทาการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(หลักสูตรหลากหลาย) จานวน 27 รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปกติและทวิภาคี 9
สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติและทวิภาคี 8 สาขาวิชา อีกทั้งเปิดให้บริการ
การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในรูปแบบการเรียนแบบเทียบโอนประสบการณ์ และ
สมทบ และได้มีการปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์, พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ ใหม่ โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา
เอกลักษณ์:
สถานศึกษาดีเด่น เน้นพัฒนาวิชาชีพสู่สังคม
สถานศึกษาดีเด่น หมายความว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีความโดดเด่นในวิชาการสร้างนวัตกรรม พัฒนา
เทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์แก่สังคม และชุมชน
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เน้นพัฒนาวิชาชีพสู่สังคม หมายความว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่
มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีวิชาชีพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับทางด้านฝีมือ มีทักษะในวิชาชีพ
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
เปลี่ยนเป็น
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
เอกลักษณ์:
เก่ง ดี มีความสุข
เก่ง หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ วิชาการและวิชาชีพ
ดี หมายความว่า ผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ คือ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เป็นผู้มี
วินัย เป็นผู้มีความผูกพัน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และเป็นผู้มีคุณธรรมนาวิชาชีพ
มีความสุข หมายความว่า ผู้เรียนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
เปลี่ยนเป็น
ทักษะดี มีอาชีพ

รายนามผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรียนต์ โชรัมย์
นายมาโนชญ์ เนาวสินธุ์
ว่าที่ร้อยตรียนต์ โชรัมย์
นายสืบพงษ์ รักษาทรัพย์
นายจานง ไชยยงยศ
นายสมใจ เชาว์พานิช
นายสุพจน์ รักษาทรัพย์
นายโสภณ กันภัย
นายเถลิงเกียรติ โนนทนวงศ์

นายวีระพล ระวิบูล
นายชาญยุทธ โคตะยนต์
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นายชัยศักดิ์ ไชยศรี
นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
นายสมพงษ์ แสนบุตร

ตาแหน่ง

ว/ด/ป ที่ดารงตาแหน่ง ผอ.วช

ผู้อานวยการ 4 พฤศจิกายน 2525
ผู้อานวยการ 4 พฤศจิกายน 2528
ผู้อานวยการ 17 ตุลาคม 2529
ผู้อานวยการ 29 มิถุนายน 2530
ผู้อานวยการ 29 ธันวาคม 2531
ผู้อานวยการ 22 สิงหาคม 2533
ผู้อานวยการ 19 พฤษภาคม 2540
ผู้อานวยการ 20 พฤษภาคม 2540
ผู้อานวยการ 3 กุมภาพันธ์ 2543
ผู้อานวยการ 21 มกราคม 2545
ผู้อานวยการ
3 ธันวาคม 2545
ผู้อานวยการ 25 พฤศจิกายน 2547
ผู้อานวยการ
1 ธันวาคม 2552
ผู้อานวยการ 17 กุมภาพันธุ์ 2554
ผู้อานวยการ 11 พฤศจิกายน 2556

4 พฤศจิกายน 2525
4 ตุลาคม 2529
1 มิถุนายน 2530
1 ธันวาคม 2531
22 สิงหาคม 2533
20 พฤศจิกายน 2540
24 เมษายน 2541
3 กุมภาพันธ์ 2543
18 มกราคม 2545
2 ธันวาคม 2545
3 กุมภาพันธ์ 2543
30 กันยายน 2552
16 กุมภาพันธุ์ 2554
11 พฤศจิกายน 2556
ปัจจุบัน
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่ างกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัย
นายสมพงษ์ แสนบุตร

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
นายปกรณ์ ฉายถวิล

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
นางเพ็ญแข พิมพิไสย

คณะกรรมการสถานศึกษา

หัวหน้ างานบริหารงานทัว่ ไป
นางวันทนีย ์ ถวิลการ

หัวหน้ างานวางแผนและงบประมาณ
นายยุทธนา หนูนาค

หัวหน้ างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ

หัวหน้ างานบุคลากร
นางจงจินต์ บุญไชยแสน

หัวหน้ างานศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศ
นางวิสนีย ์ โยมศรี เคน

หัวหน้ างานครูทปี่ รึกษา
นางสาวอมรรัตน์ ไชยวงศ์

หัวหน้ างานการเงิน
นางสาวนันทนา ภูขมัง

หัวหน้ างานความร่ วมมือ
นายปราโมทย์ วงษ์พรม

หัวหน้ างานปกครอง
ว่าที่ ร.อ.จารยุทธ ปาละสานต์

หัวหน้ างานการบัญชี
นางชนาภา ภูนาแร่

หัวหน้ างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐ์
นายชัยพัฒนพงษ์ ภูสตั ย์คา

หัวหน้ างานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน
นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ

หัวหน้ างานพัสดุ
นายฤทธิ เดช ทองวรรณ์
หัวหน้ างานอาคารสถานที่
นายตวงสิ ทธิ์ อติชาติธารง
หัวหน้ างานทะเบียน
นางฐิตาพร สวัสดิ์นที
หัวหน้ างานประชาสั มพันธ์
นางสาวอรอนงค์ ปัญญวัฒน์วรกุล

หัวหน้ างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
นายศราวุฒิ บุญไชยแสน
หัวหน้ างานส่ งเสริมผลิตผล การค้ า
และประกอบธุรกิจ
นางสาวเตือนใจ ธูปทอง

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายวิชาการ
นายสุรีย ์ ศรี ชะตา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายบัณฑิตย์ ปิ ตานุวฒั น์

หัวหน้ างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางศิริวรรณ เรื องแสน
หัวหน้ างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน
นายพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์

หัวหน้ าแผนกวิชาสามัญสั มพันธ์
นางเรไร เนตรทัศน์

หัวหน้ าแผนกวิชาดนตรีสากล
นายเกษม วิเศษบุปผา

หัวหน้ าแผนกวิชาเทคโนโลยีตวั ถังฯ
นายสุรสีห์ ศรี ชะตา

หัวหน้ าแผนกวิชาเสริมสวยฯ
นางทิพธัญญา โชติชยั ศิริกร

หัวหน้ าแผนกวิชาช่ างยนต์
นายสุรศักดิ์ นันทวี

หัวหน้ าแผนกวิชานวดแผนไทย
นางชนาภา ภูนาแร่

หัวหน้ าแผนกวิชาเชื่อมโลหะ

หัวหน้ าแผนกวิชาศิลปกรรม
นายตวงสิทธิ์ อติชาติธารง

นายฤทธิเดช ทองวรรณ์
หัวหน้ าแผนกวิชาเครื่องกล

นายพิชยั จันทะสอน

หัวหน้ าแผนกอาหารและโภชนาการ
นางวันทนีย ์ ถวิลการ

หัวหน้ าแผนกวิชาช่ างไฟฟ้ า
นายชาญชัย ศรี วิสยั

หัวหน้ างานสื่อการเรียนการสอน
นายพิชยั จันทะสอน

หัวหน้ าแผนกวิชาช่ างอิเล็กทรอนิกส์
นายชัยพัฒนพงษ์ ภูสตั ย์คา

หัวหน้ างานวัดผลและประเมินผล
นางวรกมล ภูมิภกั ดิ์

หัวหน้ าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวนันทนา ภูขมัง

หัวหน้ างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางเพ็ญพร ศิริกาญจนวงศ์

หัวหน้ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นางเกศกนก หนูนาค

หัวหน้ างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายประโยชน์ ถวิลการ

หัวหน้ าแผนกวิชาผ้าฯ
นางวันทนีย ์ ถวิลการ

หัวหน้ างานพัฒนาหลักสู ตรฯ
นายสมบัติ แก้วมงคล

หัวหน้ าแผนกวิชาการโรงแรม
นางจงจินต์ บุญไชยแสน
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ปรัชญา (Philosophy)
ทักษะดี มีคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล
( Great skills, morality, academic excellence and technology expertise to
international standards. )
ทักษะดี หมายความว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยเน้นการฝึกฝนจากประสบการณ์
จริงให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกิดทักษะ และความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่เลือกเรียนหรือ
ฝึ ก อบรม สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ สู่ ก ารประกอบอาชี พ พั ฒ นางาน พั ฒ นาอาชี พ ได้ อ ย่ าง
เหมาะสม
มีคุณธรรม หมายความว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นในการ
ปลู กฝั งค่านิ ย ม คุร ธรรมที่ดีงามให้เกิดแก่ผู้ เรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยด้า
สอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน ๕ ประการ คือ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เป็นผู้มีวิ นัย เป็นผู้มีความ
ผูกพัน เป็นผู้มีมนุษสัมพันธ์ และเป็นผู้มีคุณธรรมนาวิชาชีพ โดยมุ่งหวังในผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เลิศล้าวิชาการ หมายความว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่นอกเหนือ
จาการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักาะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแล้ว ยังเป็นสถานสึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิอชาการ ศาสตร์สากลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถประยุกต์ใช้หลักการทฤษฎีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายความว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน สามารถบูรณา
การหลักการทฤษฎีสู่การสร้างนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
มีมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล หมายความว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับทางด้านฝีมือและ
ความมีทักษะในวิชาชีพและเป็นที่ต้องการตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10

วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างอาชีพให้เป็นเลิศ เกิดรายได้ที่มั่นคงให้ผู้เรียนในระดับวิชาชีพเฉพาะทาง
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี และมีคุณภาพ อย่างมีคุณธรรม ได้มาตรฐานสากล
( The learners have excellence careers for steady income from shortterm careers, skill level, technical skill level and technology level. They have
integrity and skilled professionals with international standards. )
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
( To manage the Vocational education for producing and developing the capacity
of qualified manpower in the short- tem courses, the Certificate in Vocational
Education, the Technical Diploma and the Higher Diploma. )
พั น ธกิ จ ที่ 2 สร้ า งเครื อ ข่ า ยแห่ ง การเรี ย นรู้ ( To create intellectual knowledge
network.)
พันธกิจที่ 3 วิจัย สร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ( To engage in research,
create innovation and technology transfer for the learners. )
พันธกิจที่ 4 สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย และรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ( To support traditional, culture
of Thailand and to preserve the democratic regime of government with the
king as Head of State. )

