
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

ปรัชญา 
 “ล้ำเลิศทักษะ  มีคุณธรรมจริยะ  เป่ียมพลปัญญา  มุ่งพัฒนาชาติ” 
วิสัยทัศน์  (VISION) 

 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
โดยใช้ทรัพยากรร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน   ในการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษาชาติมุ่ง
สู่การพัฒนาชุมชน สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้ศักยภาพของพื้นท่ี มีอาชีพ มีงานทำ 
พร้อมท่ีจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
.     พันธกิจ  (MISSION)   

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคลากร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
       ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  รู้ศักยภาพของพื้นท่ี มีอาชีพ มีงานทำ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

       เป้าประสงค์ 
                    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มีวัตถุประสงค์ท่ีจะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสาขาต่าง ๆ  
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท  และตรงตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงานในท้องถิ่น    รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาท่ีขาดแคลน  ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งประเทศ  อันจะเป็นการ
เสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 
      อัตลักษณ์ของวิทยาลัย  

“ เก่ง ดี  มีงานทำ ” 
 
      เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  

“ สถานศึกษา 5 ส.” 
 

2.จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
3.  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5.  เร่งยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 



 
 
6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในทุกระดับท้ังในและต่างประเทศ 
7.  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
 

รางวัลระดับชาติ 
 - รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทักษะ “การเขียนแผนธุรกิจ”  
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวอินธุอร  หงษา ,นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีมาธร , นางสาวรุ่งอรุณณี  คำสีมัค, นางสาวพรนภา  
กุวงษา , นางสาววราภรณ์ อุทา นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด  
ครูผู้ควบคุม นางศริษา  สาระวัล 
 
รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ “การเขียนแผนธุรกิจ” 
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวอินธุอร  หงษา ,นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีมาธร , นางสาวรุ่งอรุณณี  คำสีมัค, นางสาวพรนภา  
กุวงษา , นางสาววราภรณ์ อุทา นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด  
ครูผู้ควบคุม นางศริษา  สาระวัล 
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 “การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา” 
ผู้เข้าแข่งขัน กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
ครูผู้ควบคุม  กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 3. รางวัลชมเชย  การแข่งขันทักษะ “The Marketing Challenge” 
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวนฤมล พรมดี , นางสาวอภินันท์  กิ่งมาลา , นางสาวนิจวิภา แก้วนวล นักศึกษาแผนกการตลาด 
ครูผู้ควบคุม  นางปิยะรัตน์ บำรุงกุล 
 
รางวัลระดับจังหวัด 
 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ “การเขียนแผนธุรกิจ” 
    ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวอันธุอร หงษา , นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีมาธร, นางสาวรุ่งอรุณณี คำลีมัค, 
    นางสาวพรนภา กุวงษา, นางสาววราภรณ์ อุทา นักเรียนแผนกวิชาการตลาด 
    ครูผู้ควบคุม นางศริษา  สาระวัล 
 2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ “The Marketing Challenge” 
     ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวนฤมล  พรมดี, นางสาวอภินันท์ กิ่งมาลา, นางสาวนิจวิภา แก้วนวล นักเรียน 
     แผนกการตลาด 
     ครูผู้ควบคุม นางปิยะรัตน์ บำรุงกุล 
 3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “วิ่งผลัด 4*100 ” 
    ผู้เข้าแข่งขัน  นายวีระศักดิ์  โลมากาล แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายชยามร สาธุวงศ์ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง, 
             นายประกอบ แก้วมาเคน,นายอนุชิต ปราบจันดี 
    ครูผู้ควบคุม นางธัญพร  บุญเย็น ,นางสาวกฤติยาวดี  ระเบียบโพธิ์, นางสาวสาวิตรี  โยธาจันทร์, 
             นางสาวประภัสสร  ศรีภักดี 
 4. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “เดิน 5000 เมตร ชาย” 
    ผู้เข้าแข่งขัน  นายธนาธิป เปราะกระโทก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
    ครูผู้ควบคุม นางธัญพร  บุญเย็น ,นางสาวกฤติยาวดี  ระเบียบโพธิ์, นางสาวสาวิตรี  โยธาจันทร์, 



 
 
             นางสาวประภัสสร  ศรีภักดี 
 5. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  “เดิน 3000 เมตร” 
    ผู้เข้าแข่งขัน  ปภัฏชมน  อิงมั่น  แผนกวิชาการบัญชี 
    ครูผู้ควบคุม นางธัญพร  บุญเย็น ,นางสาวกฤติยาวดี  ระเบียบโพธิ์, นางสาวสาวิตรี  โยธาจันทร์, 
              นางสาวประภัสสร  ศรีภักดี 
 6. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “พุ่งแหลนชาย” 
 ผู้เข้าแข่งขัน  นายอัครพล นามกัณหา  แผนกวิชาช่างยนต์ 
     ครูผู้ควบคุม นางธัญพร  บุญเย็น ,นางสาวกฤติยาวดี  ระเบียบโพธิ์, นางสาวสาวิตรี  โยธาจันทร์, 
              นางสาวประภัสสร  ศรีภักดี 
 7. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “พุ่งแหลนหญิง” 
      ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวลัดดารัตน์  บัวเขียว  แผนกวิชาการบัญชี 
     ครูผู้ควบคุม นางธัญพร  บุญเย็น ,นางสาวกฤติยาวดี  ระเบียบโพธิ์, นางสาวสาวิตรี  โยธาจันทร์, 
              นางสาวประภัสสร  ศรีภักดี 
 8. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “ขว้างจักรชาย” 
 ผู้เข้าแข่งขัน  นายกิดากร  แก้วกัณหา 
     ครูผู้ควบคุม นางธัญพร  บุญเย็น ,นางสาวกฤติยาวดี  ระเบียบโพธิ์, นางสาวสาวิตรี  โยธาจันทร์, 
              นางสาวประภัสสร  ศรีภักดี 
 9. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “ขว้างจักรหญิง” 
     ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวลัดดารัตน์  บัวเขียว  แผนกการบัญชี 
        ครูผู้ควบคุม นางธัญพร  บุญเย็น ,นางสาวกฤติยาวดี  ระเบียบโพธิ์, นางสาวสาวิตรี  โยธาจันทร์, 
                  นางสาวประภัสสร  ศรีภักดี 
 10. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  “ขว้างจักรหญิง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
    มาตรการท่ี 1 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
     มาตรการท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
     มาตรการท่ี 3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทุกระดับฝีมือให้เป็นเลิศทุกสาขาวิชาชีพ 
     มาตรการท่ี 4 งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
     มาตรการท่ี 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
    มาตรการท่ี 1 สร้างความเข้าใจและค่านิยมในการเรียนระบบอาชีวศึกษา 
    มาตรการท่ี 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
    มาตรการท่ี 3  จัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    มาตรการท่ี 4  ส่งเสริมการสร้างรายได้ ระหว่างเรียน 
    มาตรการท่ี 5  ลดปัญหาการออกกลางคัน 
กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
   มาตรการท่ี 1 เร่งพัฒนาครู และบุคลากร  ให้ได้มาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
   มาตรการท่ี 2  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ 
   มาตรการท่ี 3  ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน 
   มาตรการท่ี 1  พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
   มาตรการท่ี 2  ส่งเสริมความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตอบสนองภาคอุตสาหกรรม/ 
   พณิชยกรรม ท้ังภาครัฐและเอกชน 
   มาตรการท่ี 3  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
   มาตรการท่ี 4  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ชุมชน สถาน 
                     ประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  10  กรกฎาคม  2540  ณ  บริเวณท่ีดินป่า 
สาธารณะประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีพื้นท่ี 44 ไร่   
51  ตารางวา   เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
           วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   ต้ังอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  10  กิโลเมตรและระยะทาง
ห่างจากท่ีว่าการอำเภอวารินชำราบ 7  กิโลเมตร   การคมนาคม ไป – มา   ระหว่างจังหวัด   อำเภอ  และวิทยาลัยฯ  
สะดวก   เดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารได้หลายเส้นทาง     นอกจากนี้อำเภอวารินชำราบ   ยังเป็นท่ีต้ังของ
สถานีรถไฟอุบลราชธานีอีกด้วย 
            ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ต้ังอยู่เลขท่ี 187  หมู่ 7  ถนนวาริน - กันทรลักษณ์     
ตำบลแสนสุข   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34190    
หมายเลขโทรศัพท์  045-854086       หมายเลขโทรสาร  045-854087 
Website : http://www.warinice.ac.th        
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4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ 
 ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี 187 หมู่ท่ี 7 ถนนวาริน – กันทรลักษณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 โทรศัพท์ โทร. 045-854086 
 โทรสาร  โทร. 045-854087 
 เว็บไซต์  www.warinice.ac.th 
 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 44 ไร่  51 ตารางวา 
  มีอาคาร รวมทั้งส้ิน 12 หลัง  มีห้องท้ังส้ิน  58   ห้อง  ได้แก่ 

1. อาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 3 ช้ัน จำนวน  1  หลัง  19   ห้อง 
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ช้ัน  จำนวน  1  หลัง  23   ห้อง 
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    9   ห้อง 
4. อาคารอำนวยการช่ัวคราว  ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    2   ห้อง 
5. อาคารศูนย์วิทยบริการ  2 ช้ัน  จำนวน  1  หลัง    4   ห้อง 
6. โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง    1   ห้อง 
7. อาคารอเนกประสงค์ช่ัวคราว ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
8. บ้านพักผู้บริหารช่ัวคราว ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
9. บ้านพักครูช่ัวคราว ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง              -   ห้อง 
10. โรงจอดรถยนต์    จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
11. โรงจอดรถรถจักรยานยนต์  จำนวน  1  หลัง     -   ห้อง 
12. ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา ชาย-หญิง จำนวน  2  หลัง    -   ห้อง 

 
 
สีประจำวิทยาลัย    :   สีกรมท่า -  สีเหลือง  
             สีกรมท่า   หมายถึง   มีความเข้มแข็งอดทน มีความรู้ความสามารถท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
             สีเหลือง    หมายถึง    มีคุณธรรม จริยธรรม มีอนาคตสดใส โชติช่วงชัชวาล 
 
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย    :   ต้นพะยอม 
 
วัดประจำวิทยาลัย   :  วัดหนองป่าพง  และวัดใหม่ทองสวาง (บ้านก่อ) 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

 คณะกรรมการวิทยาลัย 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายสุริยา พิจารณ ์

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นายศศพิงษ์  เงินบำรุง 

   5.แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
     วิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ                                                                                                                                                                                                                  

 

   
  
   

 

 
 

                                            

 
  
 
 

      
   

     
  
 

      
      
  

   
  
   

 
 
                                        

        

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
นางชื่นจิต  เดชโยธิน 

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยบริหารทรัพยากร 
นางลฎาภา  แสวงทรัพย ์

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายกำธร  วงศ์วิศาลพร 

รองผู้อำนวยการฝา่ยวิชาการ 
นายพุฒิชาติ  ทัดเทียม 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวกฤติยาวดี  ระเบียบโพธิ์ 

งานบุคลากร 
นายศิวะลักษณ์  คำพ ุ

งานการเงิน 
นางกรรณิกา  ธรรมมาลี 

งานบัญช ี
นางสาวสุปราณี  พรใส 

งานพัสดุ 
นายณัฐกฤต  แสงสว่าง 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายจำรัส  ชนะสิงห ์

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายศิวะลักษณ์  คำพ ุ

งานความร่วมมือ 
นางสาวสายธาร  อระภาพ 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายบุญเกียรติ  ใจสว่าง 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ 

งานปกครอง 
ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ กันยาสาย 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสุพรรณี สัตนาโค 

งานอาคารสถานที ่
นายธวัชชัย  สขุเกษม 

แผนกวิชาช่างยนต์ (นายสุริยันต์  อ่อนน้อม) 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางอัญญรัตน์  สุขสิงห์ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวยลธิดา โกลี 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
นางสาวปวิตรา  มังพรมมา 

งานทะเบียน 
นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวจำเรียง  ละคร 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายสุริยันต์  อ่อนน้อม 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (นายจำรัส  ชนะสิงห์) 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (นายสันติ  ภาคะ) 

แผนกวิชาช่างโลหะการ(นายณัฐกฤต แสงสว่าง) 

แผนกวิชาการบัญชี (นางกรรณิกา  ธรรมมาลี) 

แผนกวิชาการตลาด (นางลฎาภา  แสวงทรัพย์) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ (นางสุพรรณี  สัตนาโค) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวกาญจนา  ศีลให้อยู่สุข 

 
 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคพื้นฐาน 

นายธวัชชัย  สุขเกษม 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางธันยพร  บุญเย็น 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายเอกชัย  จันทร์จ่าย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายวิรัตน์  สว่างศักดิ์ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายรักพงษ์  คำพีระ 
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