
วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินวารินชําราบ

ฉบับวั น ที�  2 1  มกราคม  2 5 6 6

    นางสวุนิจ สรุยิพนัตร ีผูอํ้านวยการวทิยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ พรอ้มดว้ย
คณะผูบ้รหิาร ครู วทิยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ เขา้รว่มประชุมวชิาการ ป�จจุบนั
สูอ่นาคตการผลิตและพฒันากําลังคนอาชวีศึกษาสมรรถนะสงู เพื�อการพฒันา
ประเทศ “สื�อสาร สง่เสรมิ สูก่ารปปฏิบติั” ครั�งที�4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

            โดยม ีวา่ที�รอ้ยตร ีธนุ วงษ์จนิดา เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
เป�นประธานเป�ดโครงการประชุมวชิาการป�จจุบนัสูอ่นาคตการผลิตและพฒันา
กําลังคนอาชวีศึกษาสมรรถนะสงู เพื�อการพฒันาประเทศ “สื�อสาร สง่เสรมิ สูก่าร
ปฏิบติั” ครั�งที� 4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) โดยมนีายยศพล เวณโุกเศศ
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เรอือากาศโท สมพร ปานดํา รอง
เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศึกษา นายสง่า แต่เชื�อสาย ผูช้ว่ยเลขาธกิาร
คณะกรรมการการอาชวีศึกษา ผูอํ้านวยการสาํนัก ผูอํ้านวยการศูนย ์รว่มบรรยาย
พเิศษ ประธานอาชวีศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ผูบ้รหิารสถาบนัการ
อาชวีศึกษา ภาครฐัและเอกชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง กวา่ 270 คน
จาก 8 จงัหวดั เจา้หน้าที�และผูเ้กี�ยวขอ้ง เขา้รว่มประชุมฯ 
 ณ   โรงแรมสนีุยแ์กรนด์ แอนด ์คอนเวนชั�น เซน็เตอร ์จงัหวดัอุบลราชธานี

ประชุมวิชาการป�จจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาสมรรถนะสูง

 "เพื�อการพัฒนาประเทศ สื�อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” 
ครั�งที� 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินวารินชําราบ

ฉบับวั น ที�  2 1  มกราคม  2 5 6 6

 
        วันที� ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

        นางสวุนจิ สรุยิพนัตร ีผูอํ้านวยการวทิยาลัยการอาชพี
วารนิชาํราบ มอบหมายภารกิจให ้นายเอกชยั จนัทรจ์า่ย หวัหนา้
งานวดัผลและประเมนิผล ตรวจเยี�ยมความเรยีบรอ้ย ดแูลหอ้ง
สอบและระบบการสอบ V-NET ด้วยระบบ Digital Testing

โดยม ีนักเรยีน นักศึกษา ในระดบัชั�น ประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

เขา้รว่มในการทดสอบความรู ้เพื�อนําผลการสอบไปใชใ้นการ
พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนของสถานศึกษา และเพื�อ
ประกันคณุภาพการศึกษา  ซึ�งกําหนดสอบ 

   ระหวา่งวนัที� ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ จัดสนามสอบ V-NET 
ด้วยระบบ DIGITAL TESTING ในระดับชั�น ปวช. ๓ 

ป�การศึกษา ๒๕๖๕ 
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วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินวารินชําราบ

ฉบับวั น ที�  2 2  มกราคม  2 5 6 6

 
        วันที� ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖

        นางสวุนจิ สรุยิพนัตร ีผูอํ้านวยการวทิยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ มอบ
หมายภารกิจใหน้ายพุฒวฒันกั์นยะกาญจนร์องผูอํ้านวยการฝ�ายวชิาการ
และ นายเอกชยั จนัทรจ์า่ย หวัหนา้งานวดัผลและประเมนิผล ตรวจเยี�ยมความ
เรยีบรอ้ย ดแูลหอ้งสอบและระบบการสอบ V-NET ดว้ยระบบ Digital
Testing

โดยม ีนักเรยีน นกัศึกษา ในระดบัชั�น ประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

เขา้รว่มในการทดสอบความรู ้เพื�อนาํผลการสอบไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพ
การเรยีนการสอนของสถานศึกษา และเพื�อประกันคณุภาพการศึกษา  ซึ�ง
กําหนดสอบ  ระหวา่งวนัที� ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ จัดสนามสอบ V-NET 
ด้วยระบบ DIGITAL TESTING ในระดับชั�น ปวช. ๓ 

ป�การศึกษา ๒๕๖๕ 
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วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินวารินชําราบ

ฉบับวั น ที�  2 5  มกราคม  2 5 6 6

 
 กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ รบัการการ
ประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ในสถานศึกษาอาชวีศึกษา

ประจาํป�งบประมาณ ๒๕๖๕
วันที� ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 
นางสุวนิจ สุรยิพันตร ีผู้อํานวยลูกเสือโรงเรยีนวิทยาลัยการอาชพี
วารนิชาํราบ นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์ นางพิศมัย นิติศักดิ� 
รองผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรยีน วิทยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ

 นําทีมคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และตัวแทนลูกเสือวิสามัญ
 รบัการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ในสถานศึกษา

อาชวีศึกษา (สถานศึกษาขนาดกลาง) ประจาํป�งบประมาณ ๒๕๖๕
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ ขอต้อนรบั

คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านด้วยความยินดียิ�งค่ะ

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ
 รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ 

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ป�การศึกษา ๒๕๖๕ 
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วนัที� ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ที�ผา่นมา  นางสวุนิจ สรุยิพนัตร ี ผูอํ้านวยการวทิยาลัย

การอาชพีวารนิชาํราบ ไดม้อบหมายให ้นายธวชัชยั สขุเกษม และนายศศิพงษ์ เงินบาํรงุ

ครแูผนกวชิาชา่งกลโรงงาน , นายวุฒพิงษ์ วมิลพชัร  และนายรชัมงคล ชยัศร ีครู

แผนกวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกิจ  นํานกัศึกษา ระดบัชั�น ปวส.2  เขา้รว่มโครงการแขง่ขนัทักษะ

ทางวชิาชพี ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ ครั�งที� ๓  ณ คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น

 โดยผลจากการแขง่ขนัปรากฏวา่ วทิยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ ไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศ

อันดบั ๒ เหรยีญทองแดง ชื�อผลงานระบบบจดัการการขายสนิค้า WIC POS  และ

  ไดร้บัรางวลัอันดบัที� ๕ เหรยีญทองแดง ชื�อผลงาน เทเลอรโ์ซล่าเซลล์เคลื�อนที�

 ซึ�งนาํความภาคภมูใิจมาสูค่ณะผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนกัเรยีน นกัศึกษา

วทิยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ เป�นอยา่งยิ�ง

 วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินวารินชําราบ

ขอแสดงความยินดี
ฉบับวั น ที�  2 7  มกราคม  2 5 6 6

                                  กับผลงานของนักศึกษา ที�ได้รับรางวัล
 ในการแข่งขันประเภทนวัตกรรมสิ�งประดิษฐ์

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจําป�การศึกษา 2565 ครั�งที�  3 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
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วนัที� ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖  

นางสวุนจิ สรุยิพนัตร ีผูอํ้านวยการวทิยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ 

มอบหมายให ้นายณฐักฤต แสงสวา่ง คร ูหวัหน้าแผนกวชิาชา่งเชื�อมโลหะ 

นายตระกลู ไชยกิจ คร ูแผนกวชิาชา่งเชื�อมโลหะ พรอ้มดว้ยนกัศึกษา 

แผนกวชิาชา่งเชื�อมโลหะ  เขา้รว่มการแขง่ขนัทักษะการควบคมุหุน่ยนต์เชื�อม

อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลย ีCMT (สาธติ) ระดบัชาติ

 ณ วทิยาลัยเทคนคิระยอง 

ระหวา่งวนัที� ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๖

 วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

ฉบับวั น ที�  2 9  มกราคม  2 5 6 6

นางสุวนิจ สุริยพันตรี 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

“WARIN SMART นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื� อมโลหะ
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ เป�นตัวแทนเข้าร่วมการ

แข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์เชื� อมอุตสาหกรรม 
ด้วยเทคโนโลยี CMT ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง" 
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" SOLID KNOWLEDGE    SOLID PRACTICE       LIFE SKILL "  "รู้จริง ทําได้ เข้าใจชีวิต"

วันที� 27 ม.ค. 2566   เวลา 09.00 น. นางสุวนิจ สุริยพันตรี   ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ  เป�นประธานฯ

พร้อมด้วย  นายธนกร อ่อนละมัย รองผู้อํานวยการฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    นางชื�นจิต เดชโยธิน  รองผู้อํานวยการฝ�าย

แผนงานและความร่วมมือ นางพิศมัย  นิติศักดิ� รองผู้อํานวยฝ�ายบริหารทรัพยากร  นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์ รองผู้อํานวยการฝ�าย

วิชาการ  และคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ซึ�ง กิจกรรมครั�งนี�มีวัตถุประสงค์เพื�อให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้แสดงออกทาง

ความสามารถเกี�ยวกับการกีฬาและด้านสมรรถภาพทางกายมีน�าใจเป�นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย  รู้จักการทํางานเป�นหมู่คณะ  การ

เสียสละและความรับผิดชอบต่อหน้าที�ของตนเองสร้างความสามัคคีระหว่างครู อาจารย์นักศึกษา ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั�งนี�มี

นักศึกษาทั�ง หลักสูตรปวช. หลักสูตรปวส. โดยแบ่งออกเป�น 4 สีคือ  สีม่วง  สีแสด สีน�าเงิน  สีแดง 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

 วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

ฉบับวั น ที�  2 7  มกราคม  2 5 6 6

นางสุวนิจ สุริยพันตรี 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

การแข่งขันกีฬาสีภายใน 
“พะยอมเกมส์” 

ประจําป�การศึกษา 2565

Solid Knowledge Solid Practice Life Skill   ล้ําเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปยมพละปญญา มุงพัฒนาชาติ

187 ม.7 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190           045- 854086

ภาพกิจกรรมเพ่ิมเติม



 

วนัที� ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ วทิยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ 

นาํโดย นางสวุนิจ สรุยิพนัตร ีผูอํ้านวยการวทิยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ 

ได้เขา้ใหกํ้าลังใจ นายรุง่สรุยิา  ชมตา ครทีู�ปรกึษา และ นายธนกร วงษาพล

นายกองค์การนกัวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย  งานประชุมวชิาการ

องค์การนกัวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย ระดบัชาติ ครั�งที� 31

  ณ  วทิยาลัยเทคนิคระยอง

 วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

ฉบับวั น ที�  3 1  มกราคม  2 5 6 6

นางสุวนิจ สุริยพันตรี 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ ครั�งที�  31

 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง" 

Solid Knowledge Solid Practice Life Skill   ล้ําเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปยมพละปญญา มุงพัฒนาชาติ

187 ม.7 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190           045- 854086



วนัที� ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖    นางสวุนจิ สรุยิพนัตร ีผูอํ้านวยการวทิยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ ปฏิบติัหนา้ที�กรรมการ

การแขง่ขนัทักษะะพมิพไ์ทยดว้ยคอมพวิเตอร ์  ระดบัชาติ  ใ นงานประชุมวชิาการองค์การนกัวชิาชพีในอนาคต

แหง่ประเทศไทย ระดบัชาติ  ครั�งที� 31  ป�การศึกษา 2565 

ณ อาชวีศึกษาจงัหวดัระยอง 

 วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

ฉบับวั น ที�  3 0  มกราคม  2 5 6 6

นางสุวนิจ สุริยพันตรี 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั�งที�  31

 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

Solid Knowledge Solid Practice Life Skill   ล้ําเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปยมพละปญญา มุงพัฒนาชาติ

187 ม.7 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190           045- 854086



วนัที� ๑ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๖    นางสวุนจิ สรุยิพนัตร ีผูอํ้านวยการวทิยาลัยการอาชพีวารนิชาํราบ ปฏิบติัหน้าที�
รองประธานกรรมการ"  ในการแขง่ขนัทักษะวชิาชพีสาขาการจดัการสาํนกังาน ทักษะพมิพไ์ทยดว้ยคอมพวิเตอร ์

 ในงานประชุมวชิาการองค์การนกัวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย (อวท.) ระดบัชาติ ครั�งที� 31  ประจาํป�การศึกษา 2565    

ณ อาชวีศึกษาจงัหวดัระยอง 

 วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

ฉบับวั น ที�  1  กุมภาพันธ์  2 5 6 6

นางสุวนิจ สุริยพันตรี 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

 นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้ อํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ
ปฏิบัติหน้าที�รองประธานคณะกรรมการ

 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั�งที�  31 งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั�งที�  31

 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

Solid Knowledge Solid Practice Life Skill   ล้ําเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปยมพละปญญา มุงพัฒนาชาติ

187 ม.7 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190           045- 854086



 การแขงขันทักษะการควบคุมหุนยนตเชื่อมอุตสาหกรรม 
ดวยเทคโนโลยี CMT"  ระดับชาติ   ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

 ภูมิใจ ควารางวัล เหรียญเงิน
 ชาว WARIN SMART

นางสุวนิจ สุริยพันตรี  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ มอบหมายให นายณัฐกฤต แสงสวาง ครู หัวหนาแผนกวิชาชาง
เช่ือมโลหะ นายตระกูล ไชยกิจ ครู แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ และครูแผนกวิชาชางเช่ือมฯ ผูควบคุมการฝกซอม นําตัวแทน
นักศึกษา แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ คือ นายชาญชัย บุญม่ัน นายพลพล ศรีภักดี และนายวรธน สูบุญ เขารวมการแขงขันทักษะการ
ควบคุมหุนยนตเช่ือมอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี CMT (สาธิต)    ระดับชาติ  ควารางวัลเหรียญเงิน มาครอง 

นางสุวนิจ สุริยพันตรี

STUDENT FUN

" WELDING  COMPETITION "
       Mrs. Suwanit  Suriyapantri, The Director of Warin Chamrap
Industrial  and  Community Education College assigned 
Mr. Natthakrit  Saengsawang , The head of welding department,
Mr. Trakul Chaiyakit, and teachers  of welding  department. The
rehearsal supervisor led the student representatives of Welding
Department.
    Mr. Chanchai Boonman, Mr. Polpol Sriphakdi and Mr. Worathon
Shuboon, to participate in the competition for Controlling
Industrial robotic welding skills with CMT technology
(demonstration) at the national level. The team went on to win
the silver medal Award. at Rayong Technical college.

WARIN
SMART

ง านปร ะ ช าสั มพั น ธ์  วิ ทย า ลั ยก า รอ าชีพ ว า ริน ชาํ ร าบ

 วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ



รับผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะ ปงบประมาณ 2566 

นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ พรอมดวยคณะผูบริหาร รองผูอํานวยการ 4 ฝาย 
ไดแก นางช่ืนจิต เดชโยธิน รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ นายธนกร ออนละมัย รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา นายพุฒวัฒน กันยะกาญจน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ นางพิศมัย นิติศักด์ิ รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร และ
คณะ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ รวมตอนรับ นายทวีศักด์ิ เท่ียงธรรม 

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖
 

นางสุวนิจ สุริยพันตรี

STUDENT FUN

ปีงบประมาณ 2566
ซึ�งมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต่�อนรับฯ และนําเสนอนโยบายการบริหารงานใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. ในการนี� นางสวุนิจ สุริยพันตรี ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ ได้นําเสนอข้อมูลและรับนโยบายการบริหารงาน และการ
ดําเนินงานในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ จากนั�นนายทวีศักดิ� เที�ยงธรรม
ได้มอบนโยบาย และแนวคิดการบริหารงาน การขับเคลื� อนและพัฒนาการศึกษา 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ทางการศึกษา สายอาชีวศึกษา แก่
คณะผู้บริหารครู เพื� อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ยกกระดับและเพิ�มขีด
ความสามารถในการเรียน และการทํางานในอนาคตต่อไป

WARIN
SMART

ง านปร ะ ช าสั มพั น ธ์  วิ ทย า ลั ยก า รอ าชีพ ว า ริน ชาํ ร าบ

 วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ



รับผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะ ปงบประมาณ 2566 

นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ พรอมดวยคณะผูบริหาร รองผูอํานวยการ 4 ฝาย 
ไดแก นางช่ืนจิต เดชโยธิน รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ นายธนกร ออนละมัย รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา นายพุฒวัฒน กันยะกาญจน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ นางพิศมัย นิติศักด์ิ รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร และ
คณะ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ รวมตอนรับ นายทวีศักด์ิ เท่ียงธรรม 

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖
 

นางสุวนิจ สุริยพันตรี

STUDENT FUN

ปีงบประมาณ 2566
ซึ�งมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต่�อนรับฯ และนําเสนอนโยบายการบริหารงานใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. ในการนี� นางสวุนิจ สุริยพันตรี ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ ได้นําเสนอข้อมูลและรับนโยบายการบริหารงาน และการ
ดําเนินงานในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชาํราบ จากนั�นนายทวีศักดิ� เที�ยงธรรม
ได้มอบนโยบาย และแนวคิดการบริหารงาน การขับเคลื� อนและพัฒนาการศึกษา 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ทางการศึกษา สายอาชีวศึกษา แก่
คณะผู้บริหารครู เพื� อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ยกกระดับและเพิ�มขีด
ความสามารถในการเรียน และการทํางานในอนาคตต่อไป

WARIN
SMART

ง านปร ะ ช าสั มพั น ธ์  วิ ทย า ลั ยก า รอ าชีพ ว า ริน ชาํ ร าบ

 วารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ


