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ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
 

     กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
สังกัดกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2539   
     สถานที่ตั้ง 25 หมู่ที่ 2 ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043- 814401    
ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ หมายเลขท่ีทะเบียนที่ กส.92 บนเนื้อที่จ านวน 100 ไร่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

อ าเภอหนองกุงศรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาณาเขต คือ 
ทิศเหนือ ติดอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

และอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศใต้  ติดอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศตะวันออก ติดอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศตะวันตก ติดอ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ความเป็นมาโดยสังเขป 
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ สังกัดกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2539 โดย นายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2539 ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากกรมอาชีวศึกษา จ านวนเงิน 1,000,000 บาท  
เพ่ือจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 8 หอ้งเรียน จ านวน 1 หลัง และได้รับการสนับสนุนจากท่าน ส.ส.วิทยา  
ภูมิเหล่าแจ้ง ในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ  
 พ.ศ. 2540 นายมนูญ แก้วแสนเมือง ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ท า
หน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 2 คน คือ  
นายเอนก ปิ่นแก้วน้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
และนายสุวิทย์  ตรีรัตนเศวต อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    
 พ.ศ. 2541 เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 2 สาขาวิชา คือ  
สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานการบัญชี) 
 พ.ศ. 2542 นายมนูญ แก้วแสนเมือง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  
และนายสุวิทย์ ตรีรัตนเศวต ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2543 เปิดสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและเปิดสอนระบบทวิภาคีสาขาวิชาช่างยนต์ (สาขา
งานช่างยนต์) สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานธุรกิจค้าปลีก) 
 พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับชั้น ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (เรียนต่อเนื่อง
จากผู้จบ  ปวช.) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรียนต่อเนื่องจาก ผู้จบชั้น ม.6)  



 พ.ศ. 2544 นายวีระศักดิ์ โคตะนนท์ อาจารย์ 2 ระดับ 6  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ท าหน้าที่ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และนายณัฐพล จันทร์โมรา อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยการ
อาชีพหนองกุงศรี ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 
 พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 4,817,400 บาท เปิดสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย) และให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน 
 พ.ศ. 2546 นายสุรีย์ ศรีชะตา ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม มาช่วยราชการที่
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 3,759,100 บาท 
 พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา จ านวนเงิน 3,365,000 บาท ได้เปิดสอนสาขา
งานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช. และเปิดสอนหลักสูตรระดับชั้นปวส. ภาคสมทบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
และสาขาวิชาเครื่องกล   
 พ.ศ. 2548 เปิดท าการสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ (Fast Track) ในระดับ ปวช. และ 
ปวส. ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร จ านวนเงิน 3,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2549 นายพนม แพนแก้ว ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  
นายวีระศักดิ์  โคตะนนท์ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ และนายสุรีย์ ศรีชะตา ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ  และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน จ านวนเงิน 1,000,000  บาท 
 พ.ศ. 2550 ได้รับจัดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนเงิน 723,000 บาท 
 พ.ศ. 2551 นายธัช แสงใส ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  
นายสุระเด่น คุนุ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และได้รับจัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ จ านวนเงิน 3,000,000 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวนเงิน 760,000 บาท 
 พ.ศ. 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน
นักศึกษา จ านวนเงิน 300,000 บาท     
  พ.ศ. 2553 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จ านวนเงิน 
808,000 บาท 
 พ.ศ. 2554 นายวรวิทย์ ศรีตระกูล ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
นายสุวิทย์ ตรีรัตนเศวต ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุรีย์ ศรีชะตา ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ นายสุระเด่น คุนุ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา จ านวนเงิน  400,000  บาท  
  

 พ.ศ. 2555 นายสมพงษ์ แสนบุตร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  
นายสุรีย์ ศรีชะตา ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายประสิทธิ์ ค าบับภา ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ นายสุระเด่น คุนุ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา  
  



 พ.ศ. 2556 นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  
นายสุรีย์ ศรีชะตา ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพีระพงค์ อนาวงศ์ ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ นายประสิทธิ์ ค าบับภา ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 
 
 พ.ศ. 2560 นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  
นายสุรีย์ ศรีชะตา ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสวาท มาปัสสา ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและความร่วมมือ นายพีระพงค์ อนาวงศ์ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ นายบัญชา โครตแก้ว ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

สภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 
 การบริหารวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  มีโครงสร้างการบริหารตามแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา  ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. 2549  โดยแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 

-   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

- ฝ่ายวิชาการ 

 


