
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ รายสัปดาห์ ฉบับที่  94 ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2554 

  สัปดาห์นี้ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมเทิดพระเกียรติ  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่  5 
ธันวาคม 2554 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา  
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคน ต่างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  จึงร่วมใจจัดกิจกรรม       
“วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ท าดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้ท าความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2554 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2554    

พระบรมราโชวาท ๓๖ ข้อ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑. ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ าทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ  
๒. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก " ปัญญา"และ "ความกล้าหาญ" 
๓. จงใช้จุดแข็ง แต่อย่าเอาชนะจุดอ่อน  
๔. อ่านหนังสือ "ธรรมะ" ปีละเล่ม  
๕. ปฏิบัติต่อคนอ่ืนเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อเรา  
๖. พูดค าว่า "ขอบคุณ" ให้มากๆ  
๗. รักษา "ความลับ" ให้เป็น 
๘. ประเมินคุณค่าของการให้ "อภัย" ให้สูง  
๙. ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี  
๑๐. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครต าหนิ และรู้แก่ใจว่า เป็นจริง  
๑๑. หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่  
๑๒. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก ให้คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว  
๑๓. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟท์  
๑๔. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน 
๑๕. อย่าหยิ่งที่จะกล่าวค าว่า "ขอโทษ"  
๑๖. อย่า อาย หากจะบอกใครว่า "ไม่รู"้ 
๑๗. ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดเส้นทาง  
๑๘. ไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรท าสิ่งต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

๑๙. การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ ารวย เป็นหนทางแห่งความไม่ประมาท 



 

        คณะครู บุคลากร (กลุ่มที่ 2, 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ร่วมพิธี 
      จุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกับจังหวัดเชียงราย  เน่ืองในวันเฉลิมพระชนม  
      พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554   
      ณ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
 
      
        ผอ.คนึงนิจ  พรหมเนตร  และ ครูเฉลิมชัย  ภู่จีนาพันธ์ เข้าร่วมพบปะ 
      หารือข้อราชการประจ า สัปดาห์ “สภากาแฟ” จัดโดยเทศบาลนครเชียงราย   
      ในวันพุธ ที่ 7  ธันวาคม 2554   ณ  โรงแรมเลอเมอริเด่ียน เชียงรายรีสอร์ท   
      อ.เมือง  จ.เชียงราย    

        คณะครู บุคลากร (กลุ่มที่ 1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ร่วมพิธี 
      ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีถวายพระพร เน่ืองในวันเฉลิม 
      พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น. 
      เป็นต้นไป   ณ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
 

๒๐. คนไม่ รักเงิน คือ คนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต  
๒๑. ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือ ผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี  
๒๒. ชีวิตน้ีฉันไม่เคยได้ท างานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันที่สนุกหมด  
๒๓. "เพื่อน ใหม่" คือ ของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วน "เพื่อนเก่า" คือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มค่า  
๒๔. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้า ใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอ่ืนที่จะท าความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด  
๒๕. เหรียญเดียวมีสองหน้า "ความส าเร็จ"กับ "ล้มเหลว"  
๒๖. อย่าตามใจตัวเอง เร่ืองยุ่งๆ ที่เกิดขึ้นล้วนตามใจตนเองทั้งสิ้น  
๒๗. ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน  
๒๘. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ (อย่าใจร้อน) 
๒๙. ระลึกถึงความตายวันละ 3 คร้ัง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้ 
๓๐. ถ้า ติดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดต่อๆไปก็จะผิดหมด  
๓๑. ทุกชิ้นงานจะต้องก าหนดวัน เวลาแล้วเสร็จ  
๓๒. จงเป็นน้ าคร่ึงแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด  
๓๓. ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีน "บันไดสูง"  
๓๔. มนุษย์ทุกคนมี ชิ้นงานมากมายในชีวิต จงท าชิ้นงานที่ส าคัญที่สุดก่อนเสมอ  
๓๕. หนังสือ เป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม  
๓๖. ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต 

 
       
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิก   
-  การวาดภาพคนเหมือนด้วยคอมพิวเตอร์  (ปวส.)  ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวชญานิษธ์  ชลชาติ, นางสาวอรภีญญา  มีเกิด 
-  การออกแบบโปสเตอร์ 750 ปี เชียงราย (ปวช.)  ชนะเลิศ  ได้แก่  นายรุ่งโรจน์  ภูมิตัน, นายปฎิพัทธ์  อินต๊ะวงค์  
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว   
-  การจัดท าและน าเสนอรายการน าเที่ยว (ปวช., ปวส.)  ชนะเลิศ  ได้แก่  นายเชิดชู  เขื่อนค า, นายอภิชัย  โสภาพันธ์ 
-  การตอบปัญหาท่องเที่ยว (ปวช., ปวส.)  ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวมนทิรา  บุญเป็ง, นางสาวสุนิสา  ใจค า 
แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ   
-  การผสมเคร่ืองดื่มประกอบลีลา  (ชายเด่ียว) (ปวช., ปวส.)  ชนะเลิศ  ได้แก่  นายวัชรพงษ์  ธรรมวงค์ 
-  การผสมเคร่ืองดื่มประกอบลีลา (หญิงเด่ียว) (ปวช., ปวส.)  ชนะเลิศ  ได่แก่  นางสาวอ าภา  จันต๊ะน๊ะ 
 

 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วย 

1.  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ   
 -   ชนะเลิศ  ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นางสาวจิราวรรณ  นันตา, นางสาวนับเดือน  ลมวิชัย, นางสาวภักนิกา   
     พรมยา, นางสาวระพีพรรณ  ท าของดี, นางสาวศิริพร  พันนะมาตร 
 -   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   นางสาวสุมาลี  สีรัตน์, นางสาวสุกัญญา  ทนงแผลง,  
                 นางสาวปทุมพรรณ  จันทร์เป็ง, นางสาวสาวิตรี  อินทรีสังวรณ์, นางสาวนิภาวรรณ  แสวงงาม 
2.  ทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์  
 -   ชนะเลิศ  ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นางสาวปิยพร  แก้วค า, นางสาววัฑฒินี  ทวีสุข 
3.  ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  
 -   ชนะเลิศ  ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นางสาวกนกวรรณ  ชัยขันต๊ะ, นางสาวอรุณรัตน์  สุริโย 
4.  ทักษะพิมพ์ดีดไทย    
 -   ชนะเลิศ  ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นางสาวอรวิภา  ใจศักดิ์ 
5.  ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ 
 -   ชนะเลิศ  ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นางสาวเจนจิรา  การิยา 
6.  ทักษะการผลิตสื่อแอนนิเมชั่น และภาพเคลื่อนไหว 
 -   รางวัลชมเชย  ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นางสาวขวัญสุดา  แก้วดอนคู่, นายเมธาสิทธิ์  เพ็ญกุล 
7.  ทักษะการออกแบบเว็บเพจ   
 -   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   นางสาวเพ็ญนภา  มะโนใจ, นางสาวปราณี  ปิงยอง 

 



       ผอ.คนึงนิจ  พรหมเนตร พร้อมด้วยตัวแทน คณะครู เข้าร่วมแสดง 
      มุทิตาจิต พิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระรัตนมุนี (ปุณณมี  วิสารโท)  
      รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  ณ  อาคารสมเด็จ 
      พระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย  วันพุธ  ที่ 7 ธันวาคม 2554 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 คนดี ที่เก็บสิ่งของมีค่า และสิ่งของท่ีเจ้าของท าหล่นหาย น าส่งคืนท่ีงานประชาสัมพันธ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
นางชยุดา  กัลยาณกูล  เก็บโทรศัพท์มือถือได้, นางสาวจันทร์ มาลากุลต๊ะ, นางสาววารุณี  ติ๊บมา สบค.1 เก็บกุญแจรถได้ 
  
 

          นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  จ านวน 900 คน     
      จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเข้าร่วมการติววิชาภาษาไทย กับอาชีวศึกษา 
      จังหวัดเชียงราย โดยได้เชิญครูลิลลี่ มาเป็นวิทยากร ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม  
      2554  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชา 
      พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย 
      เข้าแข่งขัน ระดับภาค ภาคเหนือ  ณ  จังหวัดแพร่ ต่อไป  วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม  
      2554   ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
                

        คณะกรรมการ ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น  จ านวน 4 คน มา 
      ประเมิน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา
      เชียงราย ระดับจังหวัด  วันที่ 8 ธันวาคม 2554   ณ   วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
      โดยมีคณะครู และคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ให้การต้อนรับ 

            
 

           ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอแผนธุรกิจ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
      ตามโครงการอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ตาม 
      หลักมาตรฐานสากล โดย วิทยากร คือ Mr. Peter  Pans  จากองค์กร PUM.  
      ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 6 – 16 ธันวาคม 2554   
      ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 


