
คุณวุฒิ ครูพิเศษสอน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สาขาที่จบ 

สถานที่จบ ปีท่ีจบ พ.ศ. หมายเหตุ 

๑ นายจำนง  วงสุทัศน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

วิทยาลัยครูมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒๕๓๓ 
๒๕๔๖ 

 

๒ นางสาวดวงเนตร  ยศคำลือ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ๒๕๕๐  
๓ นายณัฐพล  บุญอาษา วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๔๘  
๔ นางสาวไพจิตร  ศรีวันทา ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๔๖  
๕ นางสาวรัตนา  สาระคำ บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๕๑  
๖ นางปิยนาฏ  พูลสวาท ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๔๖  
๗ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา  หอมเชย ประกาศนียบัตรครูเทคนิคขั้นสูง (ปทส.) 

ครุศาสตร์บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ๒๕๕๕  

๘ นายเจษฎาวัจน์   เรืองบุญ คศ.บ. เทคโนโลยีงานประดิษฐสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๒๕๕๖  
๙ นายจรูญพรรณ  กุลมาตย์ ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร   

๑๐ นางจันทรา  ทองประดิษฐ์ กศ.ม.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
๑๑ นางสาวรญา  พิงไธสง ศศ.บ. (พลศึกษา) สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม ๒๕๕๘  
๑๒ นายนราธิป  วิมูลอาจ ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
๑๓ นางสาวหยกนภา  เพชรล้ำ น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๖๐  
๑๔ นางสาวมนชญษร  นะตะ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๒๕๔๖ 
๒๕๕๔ 

 

๑๕ นายณัฐชากร  ศรีสมบัติ วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๕๘  
๑๖ นายณัฐพล   ชิณแสน คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและ 

โภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๒๕๖๐  

๑๗ นางสาวพนิดา  ทองนาค วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ๒๕๕๗  



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สาขาที่จบ 

สถานที่จบ ปีท่ีจบ พ.ศ.  

๑๘ นายธวัชชัย  คำวงษา บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๒๕๖๒  

๑๙ นางสาวสุธิดา  พงษ์ทองเจริญ บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๕๙  
๒๐ นางสาวจีราภา  บุญจิราพัชร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)    
๒๑ นายชินวัฒน์  ทองสุทธิ์ คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๒๕๖๑  
๒๒ นางสาวฐิติมา  วงศ์บุตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๙  

 



คุณวุฒิครู – อาจารย์  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สาขาที่จบ 

สถานที่จบ ปีท่ีจบ พ.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 

๑ นายพิษณุ  ศิลาอาสน์ บธ.บ (การตลาด) 
คศ.บ.(การโรงแรมและภัตตาคาร) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๔๑ 
๒๕๕๗ 

หัวหน้าภาควิชา
ธุรกิจค้าปลีก 

๒ นายสราวุธ  แสนเย็น น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต) 
ร.ม. (รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๒๕๔๔ 
๒๕๕๕ 

หัวหน้างานอาคาร
สถานที่ 

๓ ว่าที่ร้อยโทภูวนัย  สุโพธิ ์ ปทส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ๒๕๕๒  
๔ นายนฤเบศ   เชาว์พานิช ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๕  
๕ นายณัฐพงศ ์ โหรากุล ศศ.บ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๑  
๖ นายอาณัติ   เหลื่อมศรี วท.บ.(สื่อนฤมิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๑  
๗ นายปริชญ์   ปุณณ์พัฒนโสภณ    ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๐  
๘ นายปริยนนท์    ประทุมตรี      ศป.ม. (นฤมิตศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๕  
๙ นายฉัตรมงคล   ไชยเดือน ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 
๒๕๕๐  

๑๐ นางสาวเพ็ญนภา   ยุบไธสง บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพะยา ๒๕๕๓  
 



คุณวุฒิครู – อาจารย์  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สาขาที่จบ 

สถานที่จบ ปีท่ีจบ พ.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 

 ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา     
๑ นายเทอดศักดิ์     นิสังกาศ ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ปร.ด. (บริหารอาชีวะและเทคโน
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

๒๕๒๑ 
๒๕๓๒ 
๒๕๕๙ 

๐๙๘๑๖๘๘๐๕๒ 

๒ นางขวัญจิต     ธรรมศิรารักษ์ วท.บ. (ฟิสิกส์) 
กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์บางแสน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๕๓๐ 
๒๕๕๔ 

๐๘๙๘๔๑๒๗๖๐ 

๓ นางจุฑารัตน์  พิมพ์ทอง วิทยาศาสตร์ศึกษา    
๔ นางสาวรจนา   บัวศรีภูม ิ ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
สถาบันราชภัฎมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

๒๕๔๖ 
๒๕๕๕ 

๐๙๔๕๑๙๕๙๕๔ 

๕ นางสาวเบญจพร   หลวงเทพ กศ.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๕๔๙ 
๒๕๓๙ 

๐๘๙๙๔๐๕๑๓๑ 

๖ นางสาวอารยา  พุฒธะพันธ์ ภาษาไทย    
๗ นายทวีทรัพย์  แก้วสงัข์ คณิตศาสตร์    
๘ นางวัชราภรณ์  มาหนู สังคมศึกษา    
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์     

๑ นายอาคม  ยะหัตตะ คหกรมมศาสตร์ศึกษา    
 ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ     

๑ นายสมบูรณ์  แสงงาม อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย    
๒ นางวาสนา  เทอดเกียรติกุล คหกรรมศาสตร์ศึกษา – ผ้าและเครื่อง    



แต่งกาย 
 ภาควิชาการโรงแรมและบริการ     

๑ นางพชรภัทร   สาลี ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๕๓๒ 
๒๕๕๔ 

๐๖๓๒๖๕๐๕๕๙ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สาขาที่จบ 

สถานที่จบ ปีท่ีจบ พ.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 

๒ นางธาริกา   สุวรรณศรี ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๕๕๐ 
๒๕๕๗ 

๐๖๓๒๖๕๐๐๕๙ 

 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ     
๑ นางภิมลวรรณ  สุพรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ    
๒ นางสาววัลภา   กุญชะโมรินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ    
๓ นายนิติพงษ์  จำนงนิตย์ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒๕๔๗ 
๒๕๕๓ 

๐๘๑๙๖๕๑๕๕๖ 

๔ นายกอปรบุญ  วงศ์วีระพันธุ์ ภาษาอังกฤษ    
 ภาควิชาการท่องเที่ยว     

๑ นางจุลจิลา   ปัตถะเมฆ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. (การท่องเที่ยวนานาชาติ) 

วิทยาลัยครูมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๒๕๓๒ 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๔ 

๐๙๔๕๑๔๔๕๕๕ 

 ภาควิชาอาหารและโภชนาการ     
๑ นางเบญจพร   ช่วยเกิด วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์) 

 
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขตพระนครใต ้
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขตพระนครใต ้

๒๕๓๗ 
 
๒๕๓๕ 

๐๘๙๑๑๐๓๓๓๕ 

๒ นางพวงแก้ว   กำธรเจริญ คหกรรมศาสตร์    



๓ นางทิพย์รัตน์   ไกยะสวน บัณฑิตวิชาครู    
 ภาควิชาการตลาด     

๑ นางประทุมวรรณ   คันยุไร บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๒๕๔๖ 
๒๕๓๓ 

๐๖๒๒๘๗๕๗๑๐ 

๒ นายชิษณุพงศ์   ปฐมวณิชกุล บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๒๕๔๕ 
๒๕๓๐ 

๐๘๑๓๘๐๕๒๕๐ 

๓ นายสมชาติ    สุขแสน น.บ. (นิเทศศาสตร์) 
บธ.ม. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒๕๓๕ 
๒๕๔๙ 

๐๙๔๕๔๑๙๔๕๖ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สาขาที่จบ 

สถานที่จบ ปีท่ีจบ พ.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 

 ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ     
๑ นางสาวผ่องศรี   บัวบุตร บธ.บ. (การบัญชี 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
บธ.ม. (การเงิน) 

วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒๕๒๗ 
๒๕๓๐ 
๒๕๓๑ 

๐๙๘๐๙๗๒๔๘๙ 

 ภาควิชาการบัญชี     
๑ นางธัญญลักษณ์    คชรัตน์ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

บธ.บ. (บัญชี) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (กทม.) 

๒๕๓๔ 
๒๕๓๔ 

๐๘๙๗๑๑๗๗๒๐ 

๒ นางคารวศรี    ลำมะยศ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (บัญชี) 
บธ.บ. (การจัดการ) 
ค.บ. (แนะแนว) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

๒๕๔๔ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 
๒๕๒๘ 

๐๘๖๒๒๕๓๓๔๔ 

๓ นางวิไลลักษณ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา บช.ม. (บัญชี) 
บช.บ. (บัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๒๕๔๖ 
๒๕๒๙ 

๐๘๑๓๒๐๕๒๒๐ 

๔ นางคนึงนิจ  แก้วแสนเมือง ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์    



๕ นางกัลยกร  พรหมบ้านสังข์ บธ.บ. การบัญช ี    
๖ นางดารุณี   ธรรมประวัติ บธ.ม. (บัญชี) 

บธ.บ. (บัญชี) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น 

๒๕๕๕ 
๒๕๓๔ 

๐๘๑๕๔๕๗๒๗๔ 

๗ นางมลิวัล  กองศรี บธ.บ. การบัญช ี    
๘ นางวิสาข์รัตน์  ภวภูตานนท์ ณ 

มหาสารคาม 
บช.บ. (การบัญชี) 
บช.ม. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๒๕๓๗ 
๒๕๔๗ 

๐๙๔๕๒๓๐๖๑๙ 

๙ นางเกษร  ศรีศิลป์ บธ.บ. การบัญช ี    
๑๐ นางนันทิยา    อังกุรวัฒนานุกุล บช.ม. (บัญชีมหาบัณฑิต) 

บธ.บ. (การบัญชี) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สถาบันราชภัฎมหาสารคาม 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๙ 
๒๕๓๖ 

๐๘๕๐๑๔๑๓๙ 

๑๑ นางวราภรณ์   คำพิชิต บธ.ม. (บัญชี) 
บธ.บ. (บัญชี) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น 

๒๕๕๔ 
๒๕๓๗ 

๐๘๔๕๓๒๒๑๐๕ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สาขาที่จบ 

สถานที่จบ ปีท่ีจบ พ.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 

๑๒ นางสาวปัญจรัตน์   คำทองสุข บธ.บ.(การบัญชี) 
ค.ม.(การบริหารจัดการการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

๒๕๔๔ 
๒๕๖๐ 

๐๘๘๓๒๘๘๑๖๘ 

๑๓ นางมลิวรรณ    ศรีมงคล บธ.ม. (บัญชี) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ. (บัญชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๗ 
๒๕๔๐ 

๑๘๔๔๐๔๑๐๒๕ 

๑๔ นางจินตนา   คำทอง การบัญชี    
 ภาควิชาการจัดการสำนักงาน     

๑ นางนพมาตร์     วาดเมือง บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

๒๕๔๕ 
๒๕๓๕ 

๐๘๖๒๒๖๐๐๘๓ 

๒ นางปนิสรา     อรกุล อท.ม. (เทคโนโลยีเหมาะสมเพ่ือพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ ๐๘๙๕๓๕๗๗๗๒ 



         ทรัพยากร) 
บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (เลขานุการ) 

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
๒๕๒๔ 
๒๕๒๒ 

 ภาควิชาการเงินและการธนาคาร     
๑ นางพิศมัย     บุดดา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๒๕๓๔ 
๒๕๔๖ 

๐๘๙๒๗๖๘๐๕๗ 

 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
๑ นางสาวสุพัตตา    คุ้มสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา    
๒ นางสาวกิตต์สิณี   นุ่นภักดี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการ
อาชีวะ 
และเทคนิคศึกษา) 

วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
ทหารลาดกระบัง 

๒๕๓๔ 
๒๕๔๔ 

๐๘๑๕๔๔๓๔๓๒ 

๓ นางขนิษฐา    จิณรักษ์ บธ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

๒๕๔๖ 
๒๕๓๖ 

๐๘๖๘๕๐๖๙๙๓ 

๔ นางจุฬาลักษณ์   ถาไชยลา วท.บ. ศาสตร์คอมพิวเตอร์    
๕ นางละมุล  ปะวะโข สารสนเทศ    

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สาขาที่จบ 

สถานที่จบ ปีท่ีจบ พ.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 

๖ นางนันทา    เพ็ตมาน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ศศ.ม. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนิเทศ) 

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๕๓๖ 
๒๕๔๔ 

๐๘๖๗๑๗๔๒๔๗ 

๗ นางอุไรวรรณ   จันทมูล วศ.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๕๓๘ 
๒๕๔๕ 

๐๘๙๗๑๓๓๔๒๖ 

๘ นายกฤษณะ  กั้วสิทธ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
๙ นายมงคล   แสงอรุณ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ๒๕๕๙ ๐๘๘๕๖๒๖๙๒๕ 



บธ.ม. (สารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 
ปทส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

๒๕๔๐ 
๒๕๓๘ 

๑๐ นายสมัย    สีลาดเลา ปท.ส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๕๔๑ 
๒๕๕๙ 

๐๘๑๙๓๑๐๘๔๐ 

๑๑ นายประมุข   ธรรมศิรารักษ์ วศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
พบ.ม. (คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

๒๕๓๐ 
๒๕๔๑ 

๐๙๕๖๖๑๗๘๒๙ 

๑๒ นางมณีวรรณ  แสงงาม บธ.บ. คอมพิวเตอร์    
๑๓ นางสาวนิราวรรณ   ภูหงษ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

๒๕๔๕ 
๒๕๕๔ 

๐๘๔๓๔๘๘๔๓๙ 

๑๔ นางกนกกาญจน์   แสนสุวรรณ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  

 ภาควิชาการออกแบบ     
๑ นายถวิล     เดชบุรัมย ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
ศศ.ม. (ทัศนศิลป์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๕๒๙ 
๒๕๓๒ 
๒๕๕๕ 

๐๘๔๗๙๗๐๖๗๙ 

 ภาควิชาวิจิตรศิลป์     
๑ นางสาวอุไรรัตนา   โพธิ์แก้ว ค.ม. (ศิลปศึกษา)    
๒ นายศุภกฤษ      ทิพย์โอสถ   ศิลปศึกษา    
      
      

 
 
 

      



ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สาขาที่จบ 

สถานที่จบ ปีท่ีจบ พ.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 

 ภาควิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพฯ     
๑ นายพิศาล     ภูมิศร ี เทคโนโลยีการศึกษา    
๒ นายชัยรัตน์    ธนไพศาลกิจ เทคโนโลยีการศึกษา    
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก     

๑ นางสาวศริญญา     วรจันทร์ เทคโนโลยีผลิคภัณฑ์    
 



คุณวุฒิผู้บริหาร  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สาขาที่จบ 

สถานที่จบ ปีท่ีจบ พ.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 

๑ นางทิพย์วรรณ   อู่ทรัพย์ คศ.บ. พัฒนาเด็กและครอบครัว 
ค.บ. บริหารการศึกษา 
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

   

๒ นายกรณ์   จันทรโสภณ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

   

๓ นายบรรจง   พลขันธ์ ศษ.บ. 
ค.ม. การบริหารการศึกษา 
ค.ด. การบริหารจัดการการศึกษา 

   

๔ นายอนิรุทธ์   จันทมูล ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
กศ.ม. วิทยาศาสตร์การศึกษา 
ปร.ด. การบริหารการศึกษา 

   

๕ นายปริญญา   ญาณโภชน์ วท.บ. สถิติประยุกต์ 
วท.ม. สถิติประยุกต์ 

   

 



ตารางจ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) หมายเหตุ 
1 ผูบ้รหิาร 5  

2 ขา้ราชการครู 67  

3 ลูกจา้งประจ า 9  

4 พนกังานราชการ 9  

5 ครพูเิศษสอน 20  

6 ลูกจา้งชัว่คราว 33  

รวม 143  

 


