
ข่าวประชาสัมพันธ์  ชมพูพันธ์ุทิพย์รายสัปดาห์ ฉบับที่  359 ระหว่างวันที่ 11 –  17 พฤษภาคม  2562

 สวัสดคี่ะ... ในสัปดาห์นีกก็เเปเนสัปดาห์ ที่ 1 ภาคเรียนที ่1 ประจำาปีก็ารศึกก็ษา 2562.. งานประชาสัมพันธ์
ขอต้อนรบัน้อง ๆ นกั็เรียน นกั็ศึกก็ษาทุก็คน โดยเฉพาะ นกั็เรียน นกั็ศึกก็ษาใหม่ จะต้องมีก็ารปรับตวัเรียนรู้ในเรื่องของสถานที่ 
ห้องเรียนห้องปฏิบตัิก็ารต่าง ๆ และอย่าลืมวฒันธรรมองค์ก็รของเราด้วย  “ยิกม  ไหว้  ทัก็ทาย” และขอให้น้องๆ นกั็เรียน 
นัก็ศึกก็ษาทุก็คน ตักงใจศึกก็ษาเล่าเรียน กั็นด้วยนะคะ...

แนะน��...ค�ณคร
คนใหม�

นางสาวนิภาพร  กลุณา
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวรัศมี  ตาหลวง 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวเพลาพิลาส  พนมเทพ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ



ก�จกรรม...ประจ��ส �ปด�ห�

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายปริวชิญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ เปนนประธาน ในพิิธีเปดดการอบรมคุณณธรรม
จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศกึษาใหม่ ประจำาปกการศึกษา 2562 มีนักศกึษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชพีิชั้นสูง (ปวส.)
และปริญญาตร ีเข้าอบรม จำานวน 680 คุน ระหวา่งวันที่ 11 - 12 พิฤษภาคุม 2562 ณ หอประชณม 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที่ 11 พิฤษภาคุม 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดย นักศกึษาระดับปริญญาตรี แผนกวชิาการบัญชี / แผนกวชิาการท่องเที่ยว และแผนก
วิชาเทคุโนโลยีอาหารและโภชนาการ เข้ารว่มงานนิทรรศการ R3A จากอดตีสู่ปัจจณบัน โดยมีนายโพิธิต์ะวัน ทีโยตระกูล / นาง
ปรารถนา เชียงส่ง / นางฤทัยชนก นาคุะ และนางสาวนิภาพิร กณลณา เปนนคุรูผู้คุวบคุณม ณ ชัยโยแลนด์ อำาเภอเมออง จังหวัด
เชียงราย วันที่ 11 พิฤษภาคุม 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย จดัอบรมคุณณธรรมจรยิธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำาปกการศึกษา 
2562 นักศกึษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชพีิชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตร ีณ หอประชณม วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วันที่ 
12 พิฤษภาคุม 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายปริวชิญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ เปนนประธานในพิธิีเปดดการประชณมผู้
ปกคุรอง นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำาปกการศึกษา 2562 นักศกึษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชพีิชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตร ี
จำานวน 553 คุน ณ หอประชณม วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วันที่ 12 พิฤษภาคุม 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยนายปริวิชย์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ นำาคุณะคุรู และนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีิชั้นสูง (ปวส.) รว่มปลูกป่าเฉลิมพิระเกียรต ิณ พิณทธอณทยานดอยอินทรีย์ อำาเภอเมออง 
จังหวดัเชียงราย วันที่ 12 พิฤษภาคุม 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ กลา่วตอ้นรับและให้โอวาท นักเรียน 
นักศกึษา จำานวน 3,400 คุน ในวนัเปดดภาคุเรียนที่ 1 ปกการศึกษา 2562 # ยีนดีตอ้นรับนักเรียน นักศกึษา ทณกคุน Back To 
School # วนัที่ 13 พิฤษภาคุม 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายปริวชิญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ เปนนประธานในพิธิีเปดดโคุรงการฝึกกอบรม
การพิัฒนาและประยณกตใ์ช้แฟ้มสะสมงาน อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำาหรับคุรู
อาชวีศึกษา ระดบัพิอ้นฐาน รหัสหลักสตูร 625181003 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ รว่มกับ สำานักพิัฒนาสมรรถนะคุรูและบณคุลากร
อาชวีศึกษา สำานักงานคุณะกรรมการการอาชีวศกึษา ณ วทิยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย
ระหวา่งวันที่ 13 - 15 พิฤษภาคุม 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายปริวชิญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ และ ดร.ศรากร บณญปถัมภ์ 
รองผู้อำานวยการฯ พิบปะพิูดคุณยกับนักเรียน นักศึกษา และแนะนำา นางสาวปณิธาน เยโลกณ นักเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
ชออ.3/2 เลา่ประสบการณ์ จากการเข้าคุา่ยอบรมการเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน ระหว่างวนัที่ 16 - 30 เมษายน 2562 
ณ วทิยาลัยเกษตรปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจีน วันที่ 14 พิฤษภาคุม 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยคุณะคุร ูและบณคุลากร งานแนะแนวอาชพีิ เข้าร่วมปรกึษาหารออกับเจ้าหน้าที่
งานกระทรวงพิัฒนาสังคุมและคุวามมั่นคุงของมนณษย์จังหวดัเชียงราย เกีย่วกับเงินทณนชว่ยเหลออเบอ้องตน้สำาหรับนักเรียน 
นักศึกษา ที่ประสบปัญหาทางสังคุม ณ ศาลากลางจังหวดัเชียงราย วันที่ 15 พิฤษภาคุม 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายปริวชิญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ กล่าวปดดโคุรงการฝึกกอบรมการพิัฒนาและ
ประยณกตใ์ช้แฟ้มสะสมงาน อเิล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำาหรับคุรูอาชีวศกึษา 
ระดบัพิอ้นฐาน รหัสหลักสตูร 625181003 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ รว่มกับ สำานักพิัฒนาสมรรถนะคุรู และบณคุลากรอาชวีศึกษา 
สำานักงานคุณะกรรมการการอาชีวศกึษา ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วันที่ 15 พิฤษภาคุม 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยผู้บริหาร คุณะคุร ูและบณคุลากร รว่มต้อนรบัคุณะศึกษาดูงานจากสถาบันพิัฒนาฝึกมออ
แรงงานนานาชาต ิ/ ผู้บริหาร หัวหน้า เจา้หน้าที่ของภาคุรฐั จากกรมแรงงานเมียนมาร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพิ
เมียนมาร์ เข้าพิบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์คุวามรู้ดา้นการเรียนการสอน และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน 
ของวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที่ 16 พิฤษภาคุม 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยดร.ศรากร บณญปถัมภ์ รองผู้อำานวยการฝึา่ยวิชาการ เลขานณการคุณะกรรมการ
อาชวีศึกษาจงัหวัดเชียงราย พิร้อมดว้ยคุณะกรรมการผู้ทรงคุณณวณฒิ ดำาเนินการเข้าตรวจคุวามพิร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
ขออนณญาตเพิิ่ม และขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพิชัน้สูง พิ.ศ. 2557 โดยเริ่มจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคุเรียนที่ 1 ปก
การศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษาแม่สาย วันที่ 16 พิฤษภาคุม 2562



คุณะคุรู บณคุลากร และนักเรียน นักศึกษา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สวดมนต์ยาว ทำานองสรภัญญะ 
เพิอ่อคุวามเปนนสิริมงคุล และสอบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ณ สนามบาสเก็ตบอล วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย 
วันที่ 17 พิฤษภาคุม 2562

เกร็ดความรู้

ง�นประช�ส �มพ �นธ�  ว �ทย�ล �ย
อ�ช!วศ#กษ�เช!ยงร�ย

ตอ้งเตรยีมตัวอย่างไรในช่วงเปิดเทอม

           เร่ิมฝึกต่ืนให้เช้าขึ้น หลายๆคนตอนปิดเทอมก็คงจะนอนดึก และต่ืนสายกันมากๆใช่ไหมละ แต่พอเปิดเทอมแล้วก็อยา่ลืมละว่าจะต้องไป
ถึงโรงเรียนกันก่อน 8 โมงเช้าหรืออาจจะเช้ากวา่นั้น ดังนั้นช่วงก่อนเปิดเทอมก็อย่านอนดึกกันเพลิน และพยายามเร่ิมฝึกต่ืนเช้าได้แลว้ เด๋ียวจะ
ต่ืนเช้าไม่ไหวตอนเปิดเทอมนะ  เตรียมอุปกรณ์การเรียน  ใกล้เปิดเทอมนั้นน้องๆควรจะรีบเช็คว่าปากกา ยางลบ ดินสอ ไฮไลต์ สมุด หรืออุปกรณ์
การเรียนเมื่อปีที่แล้วของเรานั้นยังอยูค่รบหรือไม่ เพื่อที่ถา้หากวา่หายไปแล้ว หาไม่เจอ จะได้รีบไปหาซ้ือมาไว้ใช้ในตอนเปิดเทอม อีกทั้งช่วงใกล้
เปิดเทอมนั้นบางที่ยังมีจัดโปรโมช่ันลดราคาอุปกรณ์การเรียนซะด้วย ไปแอบสืบวิชาที่จะเรียนในเทอมที่จะถึง ถ้ามีเวลาน้องๆควรจะไปถาม
เพื่อนๆ รุ่นพี ่หรือคุณครูว่าในเทอมนี้จะต้องเรียนเนื้อหาอะไรบ้าง ถ้าหากวา่ใครที่รู้อยู่แลว้เพราะโรงเรียนแจกแผนการสอนลว่งหน้าก็ยิ่งดี เพราะ
จะได้เตรียมหาหนังสอือ่านเสริมบทเรียนมาไวก้่อน และถา้จะให้ดีมีเวลาก็ควรจะอ่านไปก่อนเพื่อที่เมื่อตอนเรียนจะได้เรียนไปได้ไวขึน้นั่นเอง ...

คนดี...ประจำาสัปัดาหห
นายประเสริฐ คุำาอินตะะ นักการภารโรง เก็บโทรศัพิท์ได ้/ นางสาวนฤชล  จันทร์เมอองคุำา, นางสาวเมรี่  แซ่่ตั้ง ชพิบ.2/3 การ
บัญชี เก็บโทรศัพิทไ์ด้ / นางสาวนัทชา  บณรีนอก เก็บโทรศพัิท์ได้ / นางสาวจันทรส์ณดา  แซ่่ลี, นางสาวณัฐธา  ตายา, นางสาวพิา
ทินธดิา  วงคุ์ลา, นางสาวมนิตนันท์  ชีมออ สปท.1 คุา้ปลีก เก็บโทรศัพิทไ์ด้ / นางสาวอรดี  คุณ้มทรัพิย์ สบบ.1/2 การบัญชี เก็บ
โทรศพัิท์ได ้/ นางสาวอำาพิกิา  ดาววี เจ้าหน้าที่ เก็บโทรศัพิท์ได ้/ นายฑีฆายณ  เพิียรธรรม ชคุอ. 3/2 อาหารและโภชนการ เก็บ
กระเป๋าเงินได ้/ นางสาวพิลอยแสง  หน่อใจยา, นางสาวรัฐฎาภรณ์  หนักหาร ทล.ท 2 การทอ่งเที่ยว เก็บกระเป๋าเงินได้ / 
นางสาวนิภาพิร  กณลณา  อาหารและโภชนการ เก็บบัตร ATM ได ้/ / นางจรญู  แสนมงคุล ลูกจ้างประจำา เก็บกณญแจรถได้ / 
นางสาวฟาร์รดีา  ชาลิฟ  ชคุอ.1/5 อาหารและโภชนาการ เก็บกณญแจรถได้ / นางสาวจนัทร์  อาแป, นางสาวนภัสวรรณ์  ยานะ
นวล ชพิบ.การบัญช ี เก็บกณญแจรถได้ / นางสาวสณวรรณี  ใจเกษมสณขดีมาก ปวส.2/4 การบัญช ีเก็บกณญแจรถได้ / นางสาวพิัชริ
นทร์  ยวงมณ ีคุร ูเก็บกณญแจรถได้ / 










