
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 
 

1.1  ประวัติความเป็นมา 
 

  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ัง  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เริ่มเปิดด าเนินการต้ังแต่ปีการศึกษา  2525 โดยใช้อาคารเรียนวัดสว่างคง
คาเป็นสถานท่ีท าการสอนช่ัวคราว  ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  ต้ังอยู่เลขท่ี  12  ถนนสนามบิน 
ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นท่ีดินของราชพัสดุ  แปลงเลขท่ี  กส.  646 (14033)  
เนื้อท่ีท้ังหมด  28  ไร่  2 งาน  60  ตารางวาโรงเรียนสารพัดช่างกาฬสินธุ์ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย
สารพัดช่างกาฬสินธุ์ 
  ที่ต้ัง   12 ถนนสนามบิน   ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นท่ีดินของ
ราชพัสดุ   แปลงเลขท่ี กส. 646 (14033)     เนื้อที่  29  ไร่  2  งาน  60  ตารางวา  ห่างจากตัวจังหวัด
กาฬสินธุ์ไปตามเส้นทางกาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด    (กิโลเมตรท่ี 1+917.00 ซ้ายทาง)  ถนนสนามบิน  อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46000   

โทรศัพท์หมายเลข 0-4381-21012 / โทรสารหมายเลข 0-4381-21012 
  เว็บไซต์ : http://www.kpc.ac.th  
   

 

1.2  การด าเนินงาน 
ความเป็นมาโดยสังเขป 
 
 กรมอาชีวศึกษา ได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ข้ึนเมื่อวันท่ี  

1 มกราคม 2524  
 

 ว่าที่ร้อยตรียนต์ โชรัมย์ ท าหน้าท่ีผู้ประสานงานในการจัดต้ัง เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2524  
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2525 กรมอาชีวศึกษาได้บรรจุครู - อาจารย์ จ านวน 11 คน ซึ่ง ขณะนั้นยังไม่ได้รับ
งบประมาณ ในการก่อสร้าง จึงมีค าส่ังให้ช่วยราชการท่ีวิทยาลัย สารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพมหานคร    
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2525 เช่าอาคารของวัดสว่างคงคา เป็นท่ีท าการช่ัวคราว และเปิดให้บริการ จัดการ
เรียนการสอนรุ่นแรก หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง จ านวน 3 แผนกวิชา คือ วิชาพิมพ์ดีดไทย - 
อังกฤษเบ้ืองต้น ช่างตัดเส้ือสตรี เบื้องต้น และช่างเครื่องยนต์เล็ก และมอเตอร์ไซด์  ปี 2526 กรมธนารักษ์ 
ได้อนุญาตให้ใช้ท่ีดินของราชพัสดุ แปลงทะเบียนเลขท่ี กส 646 (14033) พื้นท่ี 13 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา 
เป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบชุดแรกวันท่ี 30 กันยายน 2526 เริ่มท าการก่อสร้าง 
รวมเวลาก่อสร้าง 400 วัน โดยบริษัท เลิศเอ็นจิเนียริ่ง ควบคุมงานก่อสร้าง โดยนายสมศักด์ิ สุจริต 
เจ้าหน้าท่ีกองออกแบบและก่อสร้าง กรมอาชีวศึกษา  วันท่ี 10 มีนาคม 2527 ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

http://www.kpc.ac.th/
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กระทรวงศึกษาธิการ (นายขุนทอง ภูผิวเดือน) เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์  วันท่ี 1 มกราคม 2528 ได้
ย้ายจากท่ีท าการช่ัวคราว วัดสว่างคงคามายังท่ีท าการ ปัจจุบัน 

 นายมาโนชญ์ เนาวสินธุ์ ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2528 พ.ศ. 
2528 เปิดท าการสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง  

          ว่าที่ร้อยตรียนต์ โชรัมย์ กลับมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกครั้ง เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 
2529   พ.ศ. 2529 เปิดท าการสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง  

          นายสืบพงษ์ รักษาทรัพย์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2530พ.ศ. 
2530  เปิดท าการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง  พ.ศ. 2531 กรมธนรักษ์ ได้อนุญาตให้
วิทยาลัยฯ ใช้พื้นท่ีเพิ่มเติมได้อีก 15 ไร่ 

          นายจ านงค์ ไชยยงยศ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2531 
พ.ศ. 2532  เปิดท าการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง 

นายสมใจ เชาว์พานิช ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2533 
พ.ศ. 2533 เปิดท าการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง จ านวน 25 รายวิชา  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม. 1 ปี) จ านวน 2 รายวิชาคือ วิชาช่างยนต์ และวิชาช่างวิทยุ – 
โทรทัศน์   พ.ศ. 2534 เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง จ านวน 22 
รายวิชา     หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม. 1 ปี) จ านวน 2 รายวิชา และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 55 รายวิชา วันท่ี 7 มิถุนายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ 
ยกวิทยฐานะโรงเรียนสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สังกัดกองการศึกษาอาชีพ 
กรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2535 เปิดท าการสอน 4 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง จ านวน 16 รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ(ปชม. 1 ปี) 
จ านวน 2 รายวิชา  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 39 รายวิชา  และหลักสูตร
มัธยมศึกษา จ านวน 12 รายวิชา  พ.ศ.2536 เปิดท าการสอน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
225 ช่ัวโมง จ านวน 23 รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม. 1 ปี) จ านวน 2 รายวิชา 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 43 รายวิชา และหลักสูตรมัธยมศึกษา จ านวน 13 
รายวิชา พ.ศ.2537 เปิดท าการสอน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง จ านวน 23 
รายวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 43 รายวิชา หลักสูตรมัธยมศึกษา 
จ านวน 13 รายวิชาและกรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้วิทยาลัยฯ เปิดสอนในหลักสูตร ปวช.(หลักสูตร 2538) 
เป็นปีแรก โดยเปิดท าการสอนจ านวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
และสาขาวิชาบัญชี พ.ศ.2538 เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง 
จ านวน 23 รายวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 12 รายวิชา และหลักสูตร 
ปวช (หลักสูตร 2538 ) จ านวน 4 สาขาวิชา โดยเปิดท าการสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง เพิ่มอีก 1 สาขา 
พ.ศ.2539 เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง จ านวน 23 รายวิชา 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 12 รายวิชา และหลักสูตร ปวช.(หลักสูตร 2538 ) 
จ านวน 5 สาขาวิชา โดยเปิดท าการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา  
           นายสุพจน์ รักษาทรัพย์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2540 พ.ศ.
2540 เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 225 ช่ัวโมง จ านวน 26 รายวิชา หลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 11 รายวิชา และหลักสูตรปวช. (หลักสูตร 2538 ) 
จ านวน 5 สาขาวิชา และเริ่มเปิดหลักสูตร ปวช. เทียบโอน/สะสมหน่วยกิต) เป็นครั้งแรก จ านวน  
1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา ช่างยนต์ 

         นายโสภณ กันภัย ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2541 พ.ศ.2541 
เปิดท าการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 76 รายวิชาและ
หลักสูตร ปวช.(หลักสูตร 2538) จ านวน 5 สาขาวิชา พ.ศ.2542 เปิดท าการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 76 รายวิชา และหลักสูตร ปวช. (เทียบโอนสะสมหน่วยกิต) 
จ านวน 6 สาขาวิชา โดยเปิด ท าการสอนสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา 

          นายเถลิงเกียรติ โนนทนวงศ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ เมื่อ วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2543    
พ.ศ. 2543 เปิดท าการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 76 
รายวิชา และหลักสูตร ปวช. (เทียบโอนสะสมหน่วยกิต) จ านวน 6 สาขาวิชา พ.ศ. 2544 เปิดท าการสอน  
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 76 รายวิชา และหลักสูตร ปวช. 
(เทียบโอนสะสมหน่วยกิต) จ านวน 6 สาขาวิชา และเปิดท าการสอนปวช.ทวิภาคี เป็นครั้งแรก จ านวน  
1 รายวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ 

       นายวีระพล วระวิบุล ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2545 พ.ศ.
2545 เปิดท าการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 76 รายวิชา 
และหลักสูตร ปวช. (เทียบโอนสะสมหน่วยกิต) จ านวน 6 สาขาวิชา และ ปวช. ทวิภาคี จ านวน 1 รายวิชา 

          นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2545 พ.ศ. 
2546 เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 76 รายวิชา 
หลักสูตร ปวช. (เทียบโอน/สะสมหน่วยกิต) จ านวน 8 สาขาวิชา โดยเปิดท าการ สอนเพิ่มอีก 2 รายวิชาคือ 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาช่าง ซ่อมตัวถังและพ่นสี ปวช.ทวิภาคี จ านวน 1 สาขาวิชา 
และเปิดสอนหลักสูตร ปวส.เป็นปีแรก จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขางานยานยนต์ และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2547  ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 76 รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปกติและ  ทวิภาคี 
8 สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปกติ และทวิภาคี และเป็นครั้งแรกของการเปิด
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ให้บริการ การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในรูปแบบการเรียนแบบเทียบโอน 
ประสบการณ์ และสมทบ 
  นายไชยศักด์ิ   ไชยศรี  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 
1 ธันวาคม 2552 จนถึงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2554 เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 76 รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปกติและทวิภาคี 8 
สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปกติและทวิภาคี อีกท้ังเปิดให้บริการ การเรียน
การสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในรูปแบบการเรียนแบบเทียบโอนประสบการณ์ และสมทบ 
  นายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เมื่อ
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2554  จนถึงวันท่ี 11  พฤศจิกายน  2556  เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 76 รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปกติ
และทวิภาคี 8 สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปกติและทวิภาคี อีกท้ังเปิด
ให้บริการ การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในรูปแบบการเรียนแบบเทียบโอน
ประสบการณ์ และสมทบ และได้มีการปรับเปล่ียน ปรัชญา, วิสัยทัศน์, พันธกิจของวิทยาลัยฯ ใหม่ โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

  ปรัชญาเดิม “ใช้เวลาเพียงนิด    คิดได้    ท าเป็น    เห็นคุณค่าพัฒนางานตน” 
  เปลี่ยนเป็น “ทักษะดี  มีคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีมาตรฐาน
วิชาชีพสู่สากล” 
 
  วิสัยทัศน์ เดิม “มุ่งมั่นจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา  ให้ประชาชนอย่างท่ัวถึงตลอดชีวิต  
ในระดับกึ่งฝีมือ  ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และวิชาชีพระยะส้ัน  อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” 

 เปลี่ยนเป็น “สร้างอาชีพให้เป็นเลิศ เกิดรายได้ท่ีมั่นคงให้ผู้เรียนในระดับวิชาชีพระยะส้ัน 
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี อย่างมีคุณธรรม และมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานสากล” 

 

  พันธกิจเดิม  
 พันธกิจท่ี  1.  ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพในหลักสูตรระยะส้ัน  ปวช. และ ปวส. 

พันธกิจท่ี  2.  สร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
พันธกิจท่ี  3.  วิจัย  สร้างนวัตกรรม  และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 เปลี่ยนเป็น 
พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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 พันธกิจท่ี 2 สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู ้
 พันธกิจท่ี 3 วิจัย สร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 พันธกิจท่ี 4 สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย และรักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

นายสมพงษ์  แสนบุตร  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เมื่อ
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 – 30 กันยายน  2562  เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย) จ านวน 27  รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปกติและทวิภาคี 9 
สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปกติและทวิภาคี 8 สาขาวิชา อีกท้ังเปิดให้บริการ 
การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในรูปแบบการเรียนแบบเทียบโอนประสบการณ์ และ
สมทบ และได้มีการปรับเปล่ียน  วิสัยทัศน์, พันธกิจ  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ ใหม่ โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา 
เอกลักษณ์:    สถานศึกษาดีเด่น  เน้นพัฒนาวิชาชีพสู่สังคม 
 สถานศึกษาดีเด่น  หมายความว่า  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะ  ความเช่ียวชาญในวิชาชีพและมีความโดดเด่นในวิชาการสร้างนวัตกรรม  พัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม  และชุมชน 
  เน้นพัฒนาวิชาชีพสู่สังคม  หมายความว่า  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  เป็นสถานศึกษาท่ี
มุ่งเน้นในการพฒันาผู้เรียนให้มีวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  เป็นท่ียอมรับทางด้านฝีมือ  มีทักษะในวิชาชีพ  
และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
เปลี่ยนเป็น    บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 
เอกลักษณ์:   เก่ง ดี มีความสุข 

เก่ง  หมายความว่า  ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ ทักษะ  วิชาการและวิชาชีพ 
ดี  หมายความว่า  ผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ  คือ  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  เป็นผู้มี

วินัย  เป็นผู้มีความผูกพัน  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์  และเป็นผู้มีคุณธรรมน าวิชาชีพ 
มีความสุข  หมายความว่า  ผู้เรียนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

เปลี่ยนเป็น  ทักษะดี  มีอาชีพ 
 
นายวาทิช  ผ่านส าแดง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เมื่อ

วันท่ี 28  พฤศจิกายน 2562 – 30  กันยายน  2564  เปิดท าการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน (หลักสูตรหลากหลาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ทวิภาคี และได้มีการปรับเปล่ียน ปรัชญา,วิสัยทัศน์, พันธกิจ  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ ของ
วิทยาลัยฯ ใหม่ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาดังนี้ 
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ปรัชญาวิทยาลัย 

ทักษะดี  มีคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ  เช่ียวชาญเทคโนโลยี  มีจิตอาสา พัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพสู่สากล 

วิสัยทัศน์ 

  สร้างฝีมือ  สร้างอาชีพ  ยกระดับผู้เรียน   ให้เป็นเลิศ อย่างมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  

ได้มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจพันธกิจ 
พันธกิจพันธกิจที่  1   

ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ในหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
พันธกิจที่  2   

สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจที่  3   

วิจัย  สร้างนวัตกรรม  และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
พันธกิจที่  4   

สืบสานขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงามของไทย  มีจิตอาสา  และรักษาไว้ซึ่งการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
เอกลักษณ์:   “ บริการวิชาชีพสู่สังคม ” 
อัตลักษณ์  “ทักษะดี    มีอาชีพ” 
 
 และเม่ือวันที่ 21  ธันวาคม  2564   ได้เปล่ียนช่ือ จากวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  เป็น
วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ตามนโยบายของกรมอาชีวศึกษา 
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รายนามผู้บริหารวทิยาลยัสารพดัชา่งกาฬสินธุ์ 
  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ว/ด/ป ที่ด ารงต าแหน่ง ผอ.วช 

1 ว่าท่ีร้อยตรียนต์      โชรัมย์  ผู้อ านวยการ 4 พฤศจิกายน 2525 4 พฤศจิกายน 2525 
2 นายมาโนชญ์    เนาวสินธุ์ ผู้อ านวยการ 4 พฤศจิกายน 2528 4 ตุลาคม 2529 
3 ว่าท่ีร้อยตรียนต์      โชรัมย์  ผู้อ านวยการ 17 ตุลาคม 2529 1 มิถุนายน 2530 
4 นายสืบพงษ์   รักษาทรัพย์ ผู้อ านวยการ 29 มิถุนายน  2530 1 ธันวาคม 2531 
5 นายจ านง  ไชยยงยศ ผู้อ านวยการ 29 ธันวาคม 2531 22  สิงหาคม 2533 
6 นายสมใจ   เชาว์พานิช ผู้อ านวยการ 22 สิงหาคม 2533 20 พฤศจิกายน 2540 
7 นายสุพจน์   รักษาทรัพย์ ผู้อ านวยการ 19 พฤษภาคม 2540 24 เมษายน 2541 
8 นายโสภณ   กันภัย ผู้อ านวยการ 20 พฤษภาคม 2540 3 กุมภาพันธ์ 2543 
9 นายเถลิงเกียรติ  โนนทนวงศ์ ผู้อ านวยการ 3 กุมภาพันธ์ 2543 18 มกราคม 2545 
10 นายวีระพล  ระวิบูล ผู้อ านวยการ 21 มกราคม 2545 2 ธันวาคม 2545 
11 นายชาญยุทธ  โคตะยนต์ ผู้อ านวยการ 3 ธันวาคม 2545 3 กุมภาพันธ์ 2543 
12 นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผู้อ านวยการ 25 พฤศจิกายน 2547 30 กันยายน 2552 
13 นายชัยศักดิ์  ไชยศรี ผู้อ านวยการ 1 ธันวาคม 2552 16 กุมภาพันธุ์ 2554 
14 นายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์   ผู้อ านวยการ 17 กุมภาพันธุ์ 2554 11 พฤศจิกายน 2556 
15 นายสมพงษ์  แสนบุตร ผู้อ านวยการ 11 พฤศจิกายน 2556 30 กันยายน 2562 
16 นายวาทิช  ผ่านส าแดง ผู้อ านวยการ 28 พฤศจิกายน 2562 30 กันยายน 2564 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

………………………………………. 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
นายมานพ  ภูทองขาว  

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางเพ็ญแข  พิมพิไสย 
 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางสุภัทรา  พานิชเทพ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวชิำกำร 

นายบุญชนะ  โพธ์ิละเดา 
 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางวันทนีย์  ถวิลการ 

 
หัวหน้างานบุคลากร 

นางจงจินต์  บุญไชยแสน 

หัวหน้างานการเงิน 
นางสาวนันทนา ภูขมัง 

หัวหน้างานการบัญชี 
นางสาวเตือนใจ  ธูปทอง 

หัวหน้างานพัสดุ 
นายฤทธิเดช  ทองวรรณ ์

 

หัวหน้างานทะเบียน 
นางฐิตาพร  สวัสดิ์นท ี

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
นายยุทธนา  หนูนาค 

 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นายปราโมทย์  วงษ์พรม 

 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า  
และประกอบธุรกิจ 

นางสาวเตือนใจ  ธูปทอง 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายนราทิพย์  เหล่าเขตกิจ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

หัวหน้างานแนะแนว 
อาชีพและการจัดหางาน 

นายนราทิพย์  เหล่าเขตกิจ 
 

หัวหน้างานสวัสดกิารนักเรียนนักศกึษา 

นางศิริวรรณ  เรืองแสน 

 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต ์
นายพัทย์ปกรณ์  ธนัทศิรวณิชย์ 

หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ 
นางวันทนีย์  ถวิลการ 

 หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
นายชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์ค า 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
นายชาญชัย  ศรีวิสัย 

หัวหน้าแผนกวิชาเช่ือมโลหะ 
นายฤทธิเดช ทองวรรณ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร ์
นางเกศกนก  หนูนาค 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
นายอัศวิน  คะสุดใจ 

หัวหน้าแผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์
นางวรกมล  ภูมิภักดิ ์ หัวหน้าแผนกวิชาดนตรีสากล 

นายเกษม  วิเศษบุปผา 

หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม 
นายตวงสิทธ์ิ  อติชาติธ ารง 

หัวหน้าแผนกวิชาผ้าฯ 
นางวันทนีย์  ถวิลการ 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยตีัวถังฯ 
นายประโยชน์  ฉายฉวิล 

หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวยฯ 
นางทิพธัญญา  โชติชัยศิริกร 

หัวหน้าแผนกวิชาการบญัชี 
นางสาวนันทนา  ภูขมัง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

นางวรกมล  ภูมิภักดิ์ 

หัวหน้าแผนกวิชานวดแผนไทย 
นางจงจินต์  บญุไชยแสน 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
นายทัดเทพ ภูฆ้องไชย 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวอรอนงค์ ปัญญวัฒน์วรกุล 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางวิสนีย์  โยมศรีเคน 

 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

นายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์ 

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

นายศราวุฒิ  บุญไชยแสน 

หัวหน้างานปกครอง 
ว่าที่ ร.อ.จารยุทธ  ปาละสานต ์

หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
และการบริการชุมชน 

นายสมมัคร  สุพรม หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางเพ็ญพร  ศิริกาญจนวงศ ์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาวกมลทิพย์ บวรโมท 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นายสมบัติ  แก้วมงคล 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา วทิยาลัยสารพัดชา่งกาฬสินธุ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล 
นายพิชัย  จันทะสอน 

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
นางจงจินต์  บุญไชยแสน 
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