
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชมพูพันธ์ุทิพย์ รายสัปดาห์ ฉบับที่  104 ระหว่างวันที่  20 - 24 กุมภาพันธ์ 2555 

   สัปดาห์นี้  เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 2/2554..สัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ของการ
สอบแล้วนะคะ.. ขอให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา หมั่นทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือกันให้เยอะ ๆ  งานอะไรที่ค้างอยู่ก็ขอให้รีบ
ท าส่งครูให้ครบ จะได้ไม่ติดขัดอะไร งานประชาสัมพันธ์ ขอเป็นก าลังใจให้น้อง ๆ ทุกคน สอบได้คะแนนเยอะ ๆ นะคะ... 

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาเคร่ืองมือ 
     ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย และ 
     ผู้แทนจากสถานประกอบการ ตามนโยบายของสถานประกอบการ  วันพฤหัสบดี  
     ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุม 821   
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย       
       
        อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “อาชีวะสัมพันธ์” 
     วันที่เสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555  ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  โดยมีคณะ
     ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  จากวิทยาลัย ต่าง ๆ ในกลุ่มของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย   
     จ านวน 7 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว       
 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ได้ก าหนดให้มีการรับรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
     ของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555  ระดับ  ปวช. และ ระดับ ปวส.   
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ  ชั้นล่างอาคาร  7  
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
      
 
       พิธีมอบใบประกาศนียบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2554  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 
     และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2  วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2555   ณ  หอประชุม   
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    
 



 

 กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 ด้วยพระด าริของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตร
ไชยากร กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และโทรคมนาคม พระองค์ทรงด าริตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น  
เมื่อพ.ศ.2471 โดยสั่งเคร่ืองส่งกระจายเสียงคลื่นสั้นเข้ามาทดลอง  และให้อยู่ในความควบคุมของช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข        
ตั้งสถานีที่ตึกที่ท าการไปรษณีย์ปากคลองโอ่งอ่าง ต าบลวัดราชบูรณะเป็นคร้ังแรก  ใช้ชื่อสถานีว่า "4 พีเจ" ต่อมาได้มีการประกอบ
เคร่ืองส่งคลื่นขนาดกลาง 1 กิโลวัตต์ ขึ้น ท าการทดลองที่ต าบลศาลาแดงใช้ชื่อสถานีว่า "11 พีเจ" ซึ่งการใช้ชื่อสถานีว่า "พีเจ" ในยุค
นั้น ย่อมาจากค าว่า "บุรฉัตรไชยากร" อันเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่านนั่นเอง หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473     
ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชร
อัครโยธิน ทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์ โดยใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” ตั้งอยู่ที่วังพญาไท มีก าลังส่ง 2.5 
กิโลวัตต์ พิธีเปิดสถานีกระท าโดยอัญเชิญกระแสพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย เข้าไมโครโฟนถ่ายทอดไปตามสาย เข้าเคร่ืองส่งแล้วกระจายเสียงสู่พสกนิกร  นับเป็นคร้ังแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ         
ในประเทศไทย  
              วิทยุกระจายเสียงเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในกระบวนการสื่อสาร  และมีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ข่าวสาร วิชาการ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคุลมได้กว้างไกลและทั่วทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่
ของประชาชนมาโดยตลอดตราบจนปัจจุบัน  
              จากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 จนถึงปัจจุบัน วิทยุกระจายเสียงมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ  
ความมั่นคงมาตามล าดับ  ดังนั้นหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายร่วมกัน  คือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญแล้ว                 
กิจการวิทยุกระจายเสียงจะเจริญก้าวหน้า เพิ่มพูนคุณประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้สังคมไทยได้ตลอดไป   
 

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ  :  25 กุมภาพันธ์ 

5  มีนาคม  2555   -   ส่งผลการเรียน  ระดับ  ปวช.3,  ปวส. 2 
8  มีนาคม  2555   -   ส่งผลการเรียน  ระดับ ปวช. 1 , 2  และ ปวส. 1 
    -   ประกาศผลการเรียน  ระดับ  ปวช. 3  และ ปวส. 2 
8 – 9  มีนาคม 2555  -   ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับ ปวช. 3 
9  มีนาคม  2555   -   สอบแก้ตัวระดับ ปวช.3 
12  มีนาคม  2555  -   ส่งผลการสอบแก้ตัว ระดับ ปวช. 3 
    -   อนุมัติผลการเรียน ทุกระดับชั้น 
13  มีนาคม 2555   -   ประกาศผลสอบแก้ตัว  ระดับ ปวช. 3 
14  มีนาคม 2555   -   ประกาศผลการเรียน  ระดับ  ปวช. 1 , 2  และระดับ ปวส. 1 
14 – 15  มีนาคม  2555  -   ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับ ปวช. 1 , 2 
15 – 16  มีนาคม  2555  -   สอบแก้ตัว ระดับ ปวช. 1 , 2 
19  มีนาคม  2555  -   ส่งผลสอบแก้ตัว  ระดับ  ปวช. 1 , 2 

ก าหนดการส่งผลการเรียน  ประจ าภาคเรียน ท่ี 2 / 2554 
งานวัดผลประเมินผล 



 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 มีนาคม 2555   - ปิดภาคเรียนที่ 2/2554 
วันที่ 3 มีนาคม 2555   - พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวช.3 
     และระดับ ปวส.2 
วันที่ 8 มีนาคม 2555   - ประกาศผลสอบปลายภาคทางอินเตอร์เน็ต ระดับ ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2554 
วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2555   - ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน 
วันที่ 8 มีนาคม 2555   - ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ( 0 ) ระดับ ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2/2554 (เวลา 08.30-15.00 น.)  
    ณ ห้องทะเบียน 
วันที่ 9 มีนาคม 2555   - สอบแก้ตัว (0) ระดับ ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2/2554 (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน) 
วันที่ 12 มีนาคม 2555   - เปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน 
วันที่ 13 มีนาคม 2555   - ประกาศผลการสอบแก้ตัวทางอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2554 (ปวช.3) 
วันที่ 14 มีนาคม 2555   - ประกาศผลการสอบปลายภาคทางอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2554  ระดับ ปวช.1 – 2 และ ปวส. 1 
วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2555   - ลงทะเบียนสอบแก้ตัว( 0 ) ระดับ ปวช.1-2 ภาคเรียนที่ 2/2554 (เวลา 08.30-15.00 น.)  
    ณ ห้องทะเบียน 
วันที่ 15 มีนาคม 2555   - ส่ง GPAX ระดับ ปวช.3 (ผู้ส าเร็จการศึกษา) 
วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2555   - สอบแก้ตัว (0) ระดับ ปวช.1-2 ภาคเรียนที่ 2/2554 (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน) 
วันที่ 20 มีนาคม 2555  - ประกาศผลการสอบแก้ตัวทางอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2554 (ปวช.1-2) 
วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2555  - ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับ ปวส. 
วันที่ 2 เมษายน 2555   - แจกใบระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
    - เปิดเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน 
วันที่ 2 – 11 พฤษภาคม 2555   - ยื่นค าร้องพร้อมผู้ปกครองขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
    ภาคเรียนท่ี 1/2555 (กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องขอผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียน) 
วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2555   - นักศึกษาระดับ ปวช.2-3, ปวส.2 รับบัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2555 
    ณ ห้องทะเบียน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2555   - เวลา 08.30 – 15.00 น.ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 ของนักศึกษา 
    ระดับ ปวช.2-3,ปวส.2 ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2555   - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร หลังจากพ้นก าหนดลง 
    ทะเบียนผ่านธนาคารแล้ว ให้นักเรียน นักศึกษาติดต่อขอลงทะเบียนได  
    ณ ห้องทะเบียน จนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า 

 

ก าหนดการ เปิด – ปิด ภาคเรียนท่ี 1 / 2555 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 



   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนท ำดี..ไม่ได้ดี..ไม่มีหรอก 
ฟ้ำแค่หยอกหวั่นใจเล่นอย่ำอ่อนล้ำ 
ปล่อยคนชั่วหลงดีใจคอยเวลำ 
สักวันฟ้ำมีตำคงเห็นเอง.. 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 คนดี ที่เก็บสิ่งของมีค่า และสิ่งของท่ีเจ้าของท าหล่นหาย น าส่งคืนท่ีงานประชาสัมพันธ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 นางสาวชนากานต์  สุทธะ, นางสาวสุรีวรรณ  วงค์ดวง ชศป. 2 เก็บเงินได้, นางสาวฐานุตรา  โว่ยหยื่อ  สคอ.1 เก็บหนังสือ
เรียนได,้ นางสาวขวัญฤทัย  โกแสนตอ  สบล.2 เก็บกุญแจรถได้,  นายปฐมกานต์  ลือชัย  ชคอ.3/2  เก็บกุญแจรถได้, นางสาวกัลยา  
ตามจิตต์  ชออ.1/1 เก็บกุญแจรถได้, นางสาวนิภาพร  ศิริ  สคอ.2 เก็บกุญแจรถได้, นางสาวทัดนิยา  จองปิ่นหย่า, นางสาวพนิดา   
จันทรีมา ชพล.1 เก็บกุญแจรถได้, นางสาวภัทริรา  วงค์เชือง, นางสาวนิภา  ใจเชีย  ชพข. 2/3 เก็บกุญแจรถได้, นายสุเมธ  กองแก้ว  
ชสว. 1 เก็บกุญแจรถได้, นางสาวชัชฎาภรณ์  ศรีชมภู สบบ.2/3 เก็บกุญแจรถได้, นางสาวสินีนาถ  มะโนวร สบบ.1/1 เก็บกระเป๋าใส่
ดินสอได้ 
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2555   - เปิดภาคเรียนที่ 1/2555 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555  - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า 
    - การเปลี่ยน/การเพิ่มรายวิชา/ปรับพื้นฐาน 
    - วันสุดท้ายของการโอนผลการเรียน 
วันที่ 12 มิถุนายน 2555   - วันสุดท้ายของการลาพักการเรียน, การรักษาสภาพนักศึกษา, การถอนรายวิชา 
 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านธนาคาร 
 

1. รับบัตรลงทะเบียนคนละ 1 ใบ จากห้องทะเบียน แล้วน าไปกรอก ชื่อ - สกุล, ชั้น, รหัสนักศึกษา ให้ครบถ้วน 
2. น าบัตรลงทะเบียนทั้ง 1 ใบ ไปยื่นที่เคาท์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาเพื่อช าระเงิน 
3. น าบัตรนักศึกษาไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
4. รับบัตรลงทะเบียนคืนจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
5. เก็บบัตรลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันการช าระค่าลงทะเบียน 


