
ประเมินกองลูกเสือวิสามัญ 
คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ        

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปี

การศึกษา  2558 ช่วง เ ช้าระดับ ช้ัน ปวช.  และช่วงบ่ าย ระดับ ช้ัน ปวส.                       
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

บริจาคโลหิตฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
สภากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รับบริจาค

โลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ โดยมีนางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย         
มาตรวจเย่ียมและให้ก าลังใจ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

     

 

 

   

  

           

  

  

    

 

   

     

       

 

 

 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์ ชมพพูนัธุท์พิย ์รายสปัดาห ์ ฉบบัที ่ 238 ระหวา่งวนัที ่ 30 พฤศจกิายน - 4 ธนัวาคม  2558 

สัปดาห์นี้…วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมเทิดพระเกียรติ  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  วันที่ 5 ธันวาคม 2558                              
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา                             
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาทุกคน ต่างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงร่วมใจจัดกิจกรรม                           
“สัปดาห์ท าดีเพื่อพ่อ”เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมสนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษา                    
ได้ท าความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์  ตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้....แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีค่ะ 
 

กิจกรรม...ประจ ำสัปดำห์ 



ครไูปราชการ...สปัดาหน์ี ้

รองฯ ศรากร บุญปถัมภ์, รองฯ สุภเวช โชติญาณวงษ์, ครูกนกวรรณ มูลมณี,ครูพิมพ์ณดา นนประสาท, ครูเณรี ช่างหล่อ, 
ครูสุพัตรา พรหมพิชัย, ครูพีระพงษ์ ดวงสนิท, ครูศุภศานต์ รักสกุล, ครูอ าไพ สาลิกานนท์, ครูภคพร ไพบูลย์, ครูอมรทิพย์ สิงหา
กัน, ครูเครือฟ้า อุทธิยา, ครูนุชจรี แก้วเพียร, ครูเสาวคนธ์ อาทนิตย์, ครูอุไรวรรณ ค าดี, ครูปนัดดา พึ่งศิลป์, ครูฤทัยชนก ไผ่ผาด, 
ครูมทนพร อินต๊ะแก้ว, ครูLi Jie, ครูLiu Xiao, ครู Rosalie Dagaojes Rubino, ครูศศิญา เจริญสุข, ครูรัตชานนท์ ปัญญาฟู, ครู
วฏาการ อินทรทิพย์, ครูสุนิสา รัตนประยูร, ครูธนพงศ์ หุ่นดี, ครูกฤษฎา มาตัน, ครูจิรวัฒน์ วงกา, ครูกุลธวัช แสนค าปิง, ครูสุรชิต 
ทะยะธง, ครูเมทินี ปัญญาฟู, ครูอนุพล บุญศรี และครูรักษ์กิติ์  ศิริพรรณรัตน์ ไปราชการเพื่อควบคุม ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 
ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

รองฯ ศรากร บุญปถัมภ์ และครูบดินทร์ ยอดประดิษฐ์ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าน าของบ
ลงทุนฯ ระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ 
 

ครูอนุพล บุญศรี ไปราชการควบคุม ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมการประเมินการจัดนิทรรศการพร้อมการน าเสนอผลงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ครูสวัสดิ์ จอมพูน, ครูสาคร วรรณสุข, ครูสุรสิทธ์ิ ปุสุรินทร์ค า และครูธวัชชัย สาเกตุ ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการ
ตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

ครูยุวดี กันทะ ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาการบัญชี ทักษะวิชาโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ครูนันทภรณ์ ธิวงค์เวียง ไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพิมพ์ดีดภาษาไทย 
และพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงาน 
คณะครู และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าศึกษาดูงาน                  

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 3 ธันวาคม 2558 

  

    

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คนด.ี..ประจ าสปัดาห ์

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการ                   
ได้ก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย 

วัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเ จ้าอ ยู่หัวหรือ วันพ่อแห่งชาติ  มีความเป็นมาของวันส าคัญ                                    
คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์                     
ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์เป็นผู้ถวายการประสูติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ                      
ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราช
จริยาวัตรเป็นเอนกประการจ าเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธี
พระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชด ารัสที่ พสกนิกรทุกคนยังจดจ าได้  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันค าว่าโดย 
“ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ าเลิศที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า “ราชธรรม 10 ประการ” 
วันพ่อแห่งชาติเกิดขึ้นได้อย่างไร 

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นคร้ังแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคม                    
ผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเร่ิมหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติ พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทส าคัญต่อ
ครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู  และสมควรที่สังคมจะยกย่อง                   
ให้เกียรติร าลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”                          
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของ
พระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และให้ดอกพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ 

ด้วยพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณ มีบทบาทส าคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพ เทิดทูน และตอบแทน
พระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติร าลึกถึงผู้เป็นพ่อนี่เป็นที่มาของการจัดให้มี  วันพ่อแห่งชาติ 
 

ดอกไม้ประจ าวันพ่อแห่งชาติ 
ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจ าวันพ่อแห่งชาติ “พุทธรักษา” 
ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง ให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น 

 

5 ธนัวาคม  วนัพอ่แห่งชาต ิ

ครูดาวรุ่ง เดชบุญ เก็บกุญแจรถจักรยานยนต์ได้, นางสาวอัญชลี ไชยช่อฟ้า สคอ.1/1 เก็บกุญแจรถจักรยานยนต์ได้, ครู
กิตติ์ชญาห์ เมืองอินทร์ เก็บกุญแจได้, นายนพณัฐ ไชยลังกา ชพบ.1/4 เก็บกุญแจรถจักรยานยนต์ได้, นางสาวสุชานุช วงค์เวียนมา ชพบ.
1/3 เก็บกระเป๋าเงินได้ และนายปฏิภาร หมื่นปั้น ชพบ.2/1 เก็บกุญแจรถจักรยานยนต์ได้   ส่งคืนงานประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 



 

 

งานประชาสมัพนัธ ์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงราย 

พระราชประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช”                           

ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล  ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระศรี                  
นครินทราบรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470                    
ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

การศึกษา 
เมื่อพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ 

ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. 2478 
ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติ                       
และทรงได้รับประกาศนียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษา ดังกล่าว ทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 
และ ละติน ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมือง โลชานน์ ต่อมาในปี                     
พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราชพระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าพ่ีนางเธอ 
 

พระราชกรณียกิจ 
ต้ังแต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชนิี ได้เสด็จ

พระราชด าเนินไป ทรงกระฉับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราช
ด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎร ในชนบทที่ด ารงชีวิตด้วยความยากจน ล าเค็ญ
และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดิน
ไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยากน าความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ ของราษฎร ให้ดีขึ้นด้วย                     
พระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของ                 
ราษฏร และเพ่ือความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงค านึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข 
การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจ
เพ่ือประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรงขจัด ปัญหาทุกข์ยาก ของประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร
อุทกภัยและปัญหาน้ าเน่าเสียในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์ และอนุรักษ์ช้างของไทยอีกด้วย  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตร าพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามทรงพระประชวร                  
ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชด าริเ พ่ือ  ขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้าพระเสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์                               
และ พระวรกายหยาดตกต้องผืนปถพีประดุจน้ าทิพย์มนต์ชโลมแผ่นดินแล้งร้าง ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์นับแต่เสด็จ                            
เถลิงถวัลยราชย์ตราบจนปัจจุบัน แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทาง
ด ารงชีพแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบอาชีพ                        
อยู่กินตามอัตภาพซ่ึงราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน 
 

5  ธนัวาคม  วนัพระราชสมภพ 


