
25 
 

ข้อมูลบุคลากร  (ข้าราชการครู) 
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ ์

 
ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ วุฒิการศึกษา หน้าท่ีสอน/หน้าท่ีพิเศษ 

1 นางสุภัทรา  พานิชเทพ 
รองฯ คศ.2 ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

2 
นายบุญชนะ  โพธิ์ละเดา 
 

รองผู้อ านวยการ - - รองฯ ฝ่ายวิชาการ 

3 
นางสาวนันทนา  ภูขมัง 
 

ครูช านาญ 
การพิเศษ 

คศ.3 บธ.บ. บัญชี 
หน.แผนกการบัญช ี
หน.งานการเงิน 
 

 
4 
 

นางเกศกนก   หนูนาค 
 

ครูช านาญ 
การพิเศษ 

คศ.3 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพ่ือการศึกษา 

หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

5 นายมานพ  ภูทองขาว รองผู้อ านวยการ -  รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

6 นายพัทย์ปกรณ์  ธนัทศิรวณิชย์ 
 

ครู 
ช านาญการ 

คศ.2 ปวส. ช่างยนต์ 
ปทส. ครูเทคนิคช่างยนต์ 

หน.งานโครงการพิเศษ 
หน.แผนกวิชาช่างยนต์ 

7 นายสมบัติ  แก้วมงคล 
 

ครู 
ช านาญการ 

คศ.2 คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็ก 
ทรอนิกส ์

หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
สอนประจ าแผนกวิชาช่าง

ไฟฟ้า 

8 
นางเพ็ญแข   พิมพิไสย 
 

รองฯ 
ช านาญการพิเศษ 

คศ.3 

ปวส.การเลขานุการ 
บธ.บ.การจัดการทั่วไป 
ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

รองฯ ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

9 นายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์ 
 

ครู 
 

คศ.1  
หน.วิจัย พัฒนานวัตกรรม ฯ 
สอนประจ าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

10 นางฐิตาพร  สวัสด์ินที 
 

ครู 
 

คศ.1 
บช.บ (การบัญชี) 
 

หน. งานทะเบียน 
สอนประจ าแผนกวิชาการ
บัญชี 

11 
นายปราโมทย์  วงษ์พรม 
 

ครู คศ.1 
ปวช. ช่างกลโรงงาน 
ปวส. เทคนิคการผลิต 
ค.อ.บ.อุตสาหการเครื่องมือกล 

หน. งานความร่วมมือ 
สอนประจ าแผนกวิชาช่างกล
โรงงาน 
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ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ วุฒิการศึกษา หน้าที่สอน/หน้าที่พิเศษ 

12 นายเทพทัต  ภูฆ้องไชย ครู คศ.1 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 

หน.งานอาคารสถานที่ 
สอนประจ าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 
ประจ างานกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี 

13 นายสมมัคร  สุพรม ครู คศ.1 วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 

หน.งานโครงการพิเศษและ
การบริการชมุชน 
สอนประจ าแผนกวิชาช่าง
ยนต์ 

14 
นางวรกมล  ภูมิภักด์ิ 
 

ครู 
ช านาญการ 

คศ.2 
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ค.ม.หลักสูตรและการเรียน
การสอน 

หน. งานวัดผลและ
ประเมินผล 
สอนประจ าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

15 
นางวิสนีย์  โยมศรีเคน 
 

ครูช านาญ 
การพิเศษ 

คศ.3 คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

หน. งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
สอนประจ าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ 

16 
นางจงจินต์  บุญไชยแสน 
 

ครูช านาญ 
การพิเศษ คศ.3 

ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
คศ.บ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 
ศศ.ม.วัฒนธรรมศาสตร ์

หน.งานบุคลากร 
หน.แผนกวิชาการโรงแรม 
หน.แผนกวิชานวดแผนไทย 
สอนประจ าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

17 
นายตวงสิทธิ์  อติชาติธ ารง 
 

ครูช านาญ 
การพิเศษ 

คศ.3 
ปวส. วิจิตรศิลป์ 
คบ. บรหิารการศึกษา 

หน.แผนกวิชาศิลปกรรม 
ประจ างานกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี 

18 นายอัศวิน  คะสุดใจ ครู คศ.1 คอ.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 

หน.งานสื่อการเรียนการ
สอน 
สอนประจ าแผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้า 

19 
นางเพ็ญพร  ศิริกาญจนวงษ์ 
 

ครู 
ช านาญการ 

คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย 
หน.งานห้องสมุดฯ 
สอนประจ าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

20 
นายฤทธิเดช  ทองวรรณ์ 
 

ครูช านาญ 
การพิเศษ คศ.3 

ปวส. ช่างเชื่อมโลหะ 
คบ. อุตสาหกรรมศิลป ์
คอ.ม. เครื่องกล 

หน.แผนกวิชาช่างเชื่อม
โลหะ 
หน.งานพัสดุ 
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ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ วุฒิการศึกษา หน้าที่สอน/หน้าที่พิเศษ 

21 
นางศิริวรรณ  เรืองแสน 
 

ครู 
ช านาญการ 

คศ.2 ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
หน.งานสวัสดิการฯ 
สอนประจ าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

22 
นายเกษม  วิเศษบุปผา 
 

ครู 
ช านาญการ 

คศ.2 
ปกศ. สูงดนตรีศึกษา 
คบ. เกษตรกรรม 

หน.แผนกวิชาดนตรี 

23 
นายชาญชัย   ศรีวิสัย 
 

ครูช านาญ 
การพิเศษ 

คศ.3 ค.อ.ม. ไฟฟ้า 
หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง 

24 
นายประโยชน์  ถวิลการ 
 

ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 
ปวส. ช่างยนต์ 
คบ. อุตสาหกรรมศิลป ์
คอ.ม. เครื่องกล 

หน. แผนกวิชาตัวถังและสี
รถยนต์ 

25 
นางวันทนีย์  ถวิลการ 
 

ครูช านาญ 
การพิเศษ คศ.3 

ปวส. ช่างตัดเสื้อชาย 
คศ.บ. อุตสาหกรรมเครื่องแต่ง
กาย 

หน.แผนกผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 
หน.แผนกอาหารและ
โภชนาการ 
หน.งานบริหารงานทั่วไป 

26 
นายยุทธนา    หนูนาค 
 

ครูช านาญ 
การพิเศษ คศ. 3 

ปทส.อุตสาหกรรมประมง 
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 

ผช.หน.แผนกคอมพิวเตอร์ 
หน.งานวางแผนและ
งบประมาณ 

27 
นายชัยพัฒนพงษ์  ภูสัตย์ค า 
 

ครู 
ช านาญการ คศ.2 

ค.อ.บ.  อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ 
ค.อ.ม.ไฟฟ้า  

หน.แผนกอิเล็กทรอนิกส ์

28 
นายศราวุฒิ   บุญไชยแสน 
 

ครูช านาญ 
การพิเศษ คศ.3 

คบ. ฟิสิกส์  
ค.ม. คณิตศาสตรศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หน.งานประกันฯ 
สอนประจ าแผนกวิชาสามัญ
ฯ 

29 
นายพิชัย  จันทะสอน 
 

ครู 
ช านาญการพิเศษ คศ.3 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องมือกล 
คอ.ม. เครื่องกล 

หน.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
 

30 
น.ส.อรอนงค์  ปัญญวัฒน์วรกุล 

 
ครู คศ.1 คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 
สอนประจ าแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ 

31 นางฌาณิศา  เมฆตรง ครู คศ.1 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
หน.งานครูที่ปรึกษา 
สอนประจ าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 
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ข้อมูลบุคลากร  (พนักงานราชการ) 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าท่ีสอน/หน้าท่ีพิเศษ 

1 
นายนราทิพย์   เหล่าเขตกิจ 
 

ครู คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ 

หน.งานแนะแนวอาชีพฯ 
สอนประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
 

2 
น.ส.เตือนใจ    ธูปทอง 
 

ครู ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

หน.งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
หน.งานบัญชี 
สอนประจ าแผนกวิชาการบัญช ี
 

 
3  
 

ว่าที่ร.อ.จารยุทธ  ปาละสานต์ 
 

ครู 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีการผลิต) 

หน.งานปกครอง 
ผช.หน.งานกิจกรรมนกัเรียน นักศกึษาฯ 
สอนประจ าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

4 
ว่าที่ ร.ต. อุกฤษฏ์    ถิ่นรัศมี 
 

ครู 
วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

หน..งานสื่อการเรียนการสอนสอน
ประจ าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 

 
ข้อมูลบุคลากร  (ลูกจ้างประจ า) 

 
ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ วุฒิการศึกษา หน้าท่ีสอน/หน้าท่ีพิเศษ 

1 
นายพุฒิพงษ์   ภูจ าปา 
 

พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด

กลาง 
ช 1 

ม.ศ. 5 
คบ. ประถมศึกษา 

พนักงานขับรถยนต์ 

2 
นายโพธ์ิชัย   ลครอนันท์ 
 

ช่างไม้ ช 3 มัธยมศึกษาตอนต้น ประจ างานอาคารสถานท่ี 

3 
นายศิวพร   วรวิทย์ 
 

ครูสอน 
เสริมสวยและ

อาภรณ์ 
ช 2 

ปวช. วิทยุ
โทรคมนาคม 

ประจ าแผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัด
ผม 
ผช.หน.งานอาคารสถานท่ี 
ผช.หน.งานโครงการพิเศษฯ 
ผช.หน.งานปกครอง 

4 
นายสุระพงษ์   โคตรยอด 
 

หัวหน้า 
หมวดรถยนต์ 

ส 2/
หัวหน้า 

ประถมศึกษา
ตอนต้น 

พนักงานขับรถยนต์ 

5 
นายปัญจ๋า   ชารีแสน 
 

ช่างเหล็ก ช 3 
ประถมศึกษาตอน
ปลาย 

ประจ างานอาคารสถานท่ี 
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ข้อมูลบุคลากร  (ครูจ้างสอน) 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าท่ีสอน/หน้าท่ีพิเศษ 

1 
นายภานุวัฒน์  อุดมถิ่น 
 

ครูพิเศษสอน 
ปทส. เชื่อมและ
ประสาน 

สอนประจ าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
ผช.หน.งานปกครอง 
ผช.หน.งานวิจัยและพัฒนาฯ 
 

2 
นายอุทัย  ไสยมรรคา  
 

ผู้ช านาญการ 

ปวส. เทคนิคยานยนต์ 
วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(แขนง
เทคโนโลยีการผลิต) 

สอนประจ าแผนกเทคโนโลยีตัวถังและ
สีรถยนต์ 
ผช.หน.งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 
ผช.หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี 
ผช.หน.งานปกครอง 
 

3 
นายอ านาจ    ฉายอ าไพ 
 

ครูพิเศษสอน 
อส.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

สอนประจ าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์
ผช.หน.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
ผช.หน.งานปกครอง 
ผช.หน.งานสื่อการเรียนการสอน 

4 
นายสุดใจ    นาสินส่ง 
 

ครูพิเศษสอน ปทส. เทคนิคช่างยนต์ 
สอนประจ าแผนกช่างยนต์ 
ผช.หน.งานวิจัยและพัฒนาฯ 
ผช.หน.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

5 นางรัศมี    ค ามูล 
 

ครูพิเศษสอน ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 

สอนประจ าแผนกอาหารและ
โภชนาการ 
ผช.หน.งานโครงการพิเศษและการ
บริการชมุชน 

6 
นายปริญญา   โยธาฤทธิ์ 
 

ครูพิเศษสอน 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (แขนง
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม) 

สอนประจ าแผนกวิชาไฟฟ้า 
ผช.หน.งานอาคารสถานที่ 
ผช.หน.วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 

7 
น.ส.กมลทิพย์  บวรโมทย ์
 

ครูพิเศษสอน 
บธ.บ. การบริหารธรุกิจ  
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

สอนประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
ผช.หน.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
ผช.หน.ความร่วมมือ 
ผช.หน.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

8 
ว่าที่ ร.ต.บดี   ไชยเสนา 
 

ครูพิเศษสอน ปทส.เทคนิคช่างยนต์ 
สอนประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
ผช.หน.ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
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ข้อมูลบุคลากร  (ครูจ้างสอน) 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าท่ีสอน/หน้าท่ีพิเศษ 

9 
นายธีรพล  ประทิน 
 

ครูพิเศษสอน 
ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

สอนประจ าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์
ผช.หน.วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 
ประจ างานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

10 
นายธีรพล  ประทิน 
 

 

ครูพิเศษสอน 
ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

สอนประจ าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์
ผช.หน.วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 
ประจ างานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

11 นายศิลป์ชัย  บุตรเพ็ง ครูพิเศษสอน 
ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

สอนประจ าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์
ผช.หน.วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 

12 น.ส.กิ่งแก้ว  รัตนไชย ครูพิเศษสอน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
สอนประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ประจ างานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

13 น.ส.เจนจิรา  ผ่านส าแดง ครูพิเศษสอน ค.อ.บ. วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

สอนประจ าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

14 น.ส.วารุณี  ค าหงษา ครูพิเศษสอน พท.บ. การแพทย์
แผนไทย 

สอนประจ าแผนกวิชานวดแผนไทย 

15 นายธนวัฒน์  พุ่มแก้ว ครูพิเศษสอน 
ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

สอนประจ าแผนกวิชาช่างเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
ผช.หน.วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 

16 นายสุรไกร  คอนบัวล ี ครูพิเศษสอน ปทส.เทคนิคช่างยนต์ สอนประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
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ข้อมูลบุคลากร  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา หน้าท่ี 

1 
นางไพริน  แก้วกัลป์ 
 

ศศ.บ. การบริหารธุรกิจและการจัดการ จนท.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

2 
นายอุดม  ดวงประทุม 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ างานอาคารสถานที่ 

3 นายวรวัฒน์  เสริฐสนิท ปวส. เทคนิคยานยนต์ ประจ างานอาคารสถานที่ 

4 
นายตระกูล  ภูพวงเพชร 
 

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  
 (พัฒนาซอฟแวร์) 

จนท.งานศูนย์ข้อมูลฯ 

5 
นางรัชนี  มีกลาง 
 

บธ.บ. การบริหารธรุกิจ 
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

จนท.งานวางแผนและงบประมาณ 

6 
นางสาวกิตติญา  อรัญสุทธิ์ 
 

บธ.บ. การบริหารธรุกิจ 
(แขนงวิชาการบัญชี) 

จนท.งานการเงิน 

7 
นางวิไลลักษณ์   คารภูมี 
 

บธ.บ. การบริหารธรุกิจ 
(แขนงวิชาการบัญชี) 

จนท.งานบัญชี 

8 
นางญาดา    แก้วมูลเมือง 
 

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ 
จนท.งานวิทยบริการ  ประจ า
ห้องสมุด 
 

9 
นางเพียงใจ    วิเศษบุปผา 
 

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ศน.บ. การประถมศึกษา 

จนท.งานบริหารงานทั่วไป 

10 
นางศิริพร   จันทะสอน 
 

ปวส. อาหารและโภชนาการ จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

11 
นางสาวรัศมี    ฉายถวิล 
 

ปวส.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จนท.งานกิจกรรม 

12 
นางเพ็ชรพลอย   โคตรยอด 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ างานอาคารสถานที่ 

13 
นางมะลิวรรณ  ลครอนันท์ 
 

บธ.บ. การจัดการทั่วไป จนท.งานบุคลากร 

14 
นางกชกร  สมจิตร 
 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จนท.งานพัสดุ 

15 
นางสาวเมธ์นันทิภา  คารภูมี 
 

บธ.บ. ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟแวร์) 

จ.น.ท.งานวัดผลและประเมินผล 

16 
นายไพวรรณ  เศษวงษ์ 
 

ประถมศึกษาตอนต้น ประจ างานอาคารสถานที่ 

17 
นางสาวศรีพนา   สัตราศรี 
 

บธ.บ. การจัดการ จนท.งานบริหารงานทั่วไป 
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 ข้อมูลบุคลากร  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา หน้าท่ี 

18 
นายวรวัตร  ภูชนะศรี 
 

มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานขับรถยนต์ 

19 
นางสุภาพ  ใจเมตตา 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ างานอาคารสถานที่ 

20 
น.ส.อณัชชา  ชนะดี 
 

บธ.บ. การจัดการ จนท.งานทะเบียน 

21 
นายณัฐพล  แพงเวียงจันทร์ 
 

ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ จนท.งานทะเบียน 

22 
นายยอดชาย  ค าแดง 
 

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ างานอาคารสถานที่ 

23 
น.ส.จีระภา  ภูแสนใบ 
 

ปวส. การบัญชี จนท.งานการเงิน 

24 
นายณฐพงศ์  เหลาแตว 
 

รบ. การเมืองการปกครอง จนท.งานพัสดุ 

25 นายสัญญา  ฆารฤทธิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น ยามรักษาการณ์ 

 
ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2565 


