
ขา่วประชาสัมพันธ์  ชมพูพันธ์ุทิพยร์ายสัปดาห ์ฉบับที่  362 ระหว่างวันที่ 1 –  7 มิถุนายน  2562

 สวัสดคี่ะ... ในสัปปดาห์นน้กกเเปเนสัปปดาห์น ที้  4 ภาคเรีย้นที้  1 ปรีะจำาป้การีศึกกษา 2562.. ในสัปปดาห์นน้กม้กิจกรีรีมเกิดขกกน
มากมายห์ลายกิจกรีรีมด้วยกปน นอ้งๆ นปกเรี้ยนจะต้องให์ค้วามสันใจในเรีื องของการีเรีย้นเปเนพิเศึษ พรี้อมทีปกงทีำากิจกรีรีม
ควบคกักปนไปด้วย  และในสัปปดาห์นน้ก งานปรีะชาสัปมพปนธ์ขนขอแนะนำาครูณครีกคนให์มัให์น้้อง ๆ นปกเรี้ยน ได้รีก้จปกคัา..

ก�จกรรม...ประจ�	ส �ปด	ห�

แนะนำคคุณณคุรูคคุนใหมม

นคยณัฐพล  น้อยตณมน
คุรูคปรูะจำคแผนกวิชชคกครูตลคด

นคงสควิศชรูดค  ทองทำคมค
คุรูคปรูะจำคแผนกวิชชค
เทคุโนโลยีศชลปกรูรูม

นคยพงษ์พชนชจ  พรูหมเนตรู
คุรูคปรูะจำคแผนกวิชชคสคมัญสัมพันธ์

นคงสควิมัลลชกค  มีศชรูช
คุรูคปรูะจำคแผนกวิชชค

สคมัญสัมพันธ์

นคยพชพัฒน์พงศ์  ชชอชนโต
คุรูคปรูะจำคแผนกวิชชค

สคมัญสัมพันธ์  

นคงสควิธันยคภัทธ์  พรูหมสงัคุหะ
คุรูคปรูะจำคแผนกวิชชคกครูทมองเทียยวิ

นคงสควิมัลลชกค  มีศชรูช
คุรูคปรูะจำคแผนกวิชชคสคมัญสัมพันธ์

นคงสควิศชรูดค  ทองทำคมค
คุรูคปรูะจำคแผนกวิชชคเทคุโนโลยีศชลปกรูรูม



วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย จดัการสอนรายวิชาทวิศกึษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั ดังน้ี 
ครู ว.วาณ ี ธรุะพันธ์ สอนรายวิชาการโรงแรม นักเรียน ระดบัชั้น ชคค.1(ทวิ) / ครู ภัทรวธุ  บุบผา สอนรายวชิางานแม่บ้าน
โรงแรม นักเรียน ระดบัชั้น ชคค.1(ทวิ) / ครู กฤษฎา  มาตัน สอนรายวิชางานแกะสลัก นักเรียน ระดับชั้น ชคค.2(ทวิ) /
 ครูกติิพงษ์  ปันป่า สอนรายวิชาการสุขาภิบาลอาหาร นักเรียน ระดับชั้น ชคอ.1/1(ทวิ) /5.ครูนิภาพร  กลุณา สอนรายวิชา
อาหารบำาบัดโรค สอนนักเรียน ระดับชั้น ชคอ.3/1(ทวิ) / ครูมาโนช สวุรรณ สอนรายวชิาศิลปประดิษฐ์ นักเรียน ระดับชั้น 
ชคอ.2/2(ทวิ) / ครพูัชราภรณ์ กันติ๊บ สอนรายวชิาพืน้ฐานการเขียนโปรแกรม นักเรียน ระดบัชั้น ชพค.2(ทวิ) 
วนัที่ 1 มิถุุนายน พ.ศ. 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย จดัการสอนรายวชิาทวิศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
ดังน้ี ครูนภัทร  ดาวจติร สอนรายวชิาอาหารนานาชาต ิชคอ.3/2 (ทวิ) / ครรูัตชานนท์  ปัญญาฟู สอนรายวชิาคอมพิวเตอรแ์ละ
การบำารุงรักษา ชพค.2 (ทวิ) / นางสาวปิยะมาศ  สั่งสอน สอนรายวชิาขนมไทยเบ้ืองต้น ชคอ.1/2(ทวิ) โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ณ วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วันที่ 2 มิถุุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายศรากร บุญปถัุมภ์ รองผู้อำานวยการฯ พรอ้มดว้ยคณะครู และบุคลากร รว่มพิธี
ทำาบุญตักบาตรถุวายเปนนพระราชกุศล (พระสงฆ์จำานวน 41 รปู) และรว่มพิธลีงนามถุวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวดัเชียงราย อำาเภอเมือง จังหวดัเชียงราย วันที่ 3 มิถุุนายน 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายยุทธการ ตัง้ปัญญาศักดิ์ รองผู้อำานวยการฯ พร้อมดว้ยคณะครู และบุคลากร รว่ม
พิธถีุวายเครื่อ่งราชสักการะและจดุเทียนชัยถุวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย วนัที่ 3 มิถุุนายน 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยนายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำานวยการฯ พรอ้มด้วย นางนัยรตัน์  กลา้วเิศษ 
ครูประจำาแผนกวชิาสามัญสัมพันธ์ พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศกึษา ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล วทิยาลัยอาชีวศกึษา
เชียงราย วนัที่ 5 มิถุุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย จดัการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครัง้ที่ 2 / 2561 ณ ห้องประกัน
คุณภาพ วนัที่ 6 มิถุุนายน 2562



สหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชียงราย จำากดั มาพบปะ ประชุม ชี้แจง การดำาเนินงาน ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ กลุ่ม
วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย ณ ห้องประชุม 2 วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วันที่ 6 มิถุุนายน 2562

พธิีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ครัง้ที่ 1 ณ บริเวณสนามบาสเกต็บอล วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที่ 6 มิถุุนายน 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยนายศรากร บุญปถัุมภ์ รองผู้อำานวยการฯ จดัการประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ตดิตามการดำาเนินงานสถุานศึกษาเฉพาะทางดา้นการท่องเที่ยว ณ ห้องประกันคุณภาพ วนัที่ 6 มิถุุนายน 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนางสุวมิล ปันนาง รองผู้อำานวยการฯ พบปะนักเรียน นักศกึษา และคณะคร ู
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วทิยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย สวดมนต์ยาว ทำานองสรภัญญะ เพื่อความเปนนสิรมิงคล ตลอดจน
สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ณ สนามบาสเก็ตบอล วทิยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที่ 7 มิถุุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย รว่มกับอาชีวศกึษาจังหวดัเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาการบริหาร
สถุานศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระหวา่งวันที่ 7 - 8 มิถุุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสพุัฒนะกุล ประธาน
กรรมการอาชีวศกึษา เปนนประธานในพธิีเปิด ณ ห้องประชุมเอือ้งคำา วทิยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที่ 7 มิถุุนายน 2562

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีวทิยฐานะครชูำานาญการ ของ นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์ และ
นายสรุิยา ตะะศรเีรือน  ประเมินผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำานาญการ ณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 7 
มิถุุนายน 2562



วันสิ่งแวดลอ้มโลก (World Environment Day) เปนนวันที่ไดร้ับการประกาศจากองคก์ารสหประชาชาต ิ
ตรงกับวันที่ 5 มิถุุนายน ของทกุป  สืบเน่ืองมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ดา้นสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความรว่ม
มือและรู้ทันเหตกุารณ์ จึงไดม้ีการจดัประชุมใหญ่ระดับโลกข้ึนที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในชว่งวันที่ 5-16 มิถุุนายน 
พ.ศ. 2515 โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนเปนนประธานในการประชุมในครั้งน้ัน วนัสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World 
Environment Day น้ันก่อตัง้ข้ึนเพื่อให้เกิดความตื่นตวัในดา้นวกิฤตการณ์สิ่งแวดล้อมข้ึนทั่วโลก จึงมีมตใิห้จัดประชุมใหญ่ทีก่รุง
สตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุุนายน พ.ศ. 2515 โดยรฐับาลของสวีเดนเปนนเจ้าภาพ ซ่ึงเรียกการประชุมน้ีวา่ "การประชุม
สหประชาชาตเิรื่องสิ่งแวดลอ้มของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซ่ึงมีผู้เข้ารว่มประชุมกวา่
1300 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึุงมีผู้สังเกตการณ์อีกกวา่ 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และ
สื่อมวลชน
แขนงตา่งๆ เพื่อรว่มกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศตา่ง ๆ กำาลังเผชิญอยู่ ซ่ึงผลจากการประชุมครัง้น้ันได้มีข้อ
ตกลงร่วมกนัหลายอย่าง เช่น การจดัตัง้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment 
Programme) ที่มสีำานักงานใหญ่อยู่ทีก่รุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศตา่งๆ กไ็ด้รบัข้อตกลงจากการประชมุคราว
น้ัน ไปจดัตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมข้ึนในประเทศของตน ดงัน้ันเพื่อเปนนการระลึกถึุงจุดเริ่มตน้ของการรว่มมือ
จากหลากหลายชาติในดา้นสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจงึได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุุนายน ของทกุป ว่าเปนนวัน
สิ่งแวดล้อมโลก

เกร็ดความรู้

วินัสชยงแวิดลอ้มโลก 5 มชถณนคยน ของทณกปี

คนดี...ประจำาสัปปดาหห
นางสาวจุตพิร  บ่อแก้ว สบล.1 การเลขานุการ เก็บโทรศัพท์ได ้/ นางสาวพลอย  โฬม  สคท.1/1 อาหารและโภชนาการ เก็บ
โทรศพัท์ได ้/ นางสาวธิดา  ตาตาล ชออ. 1/3 การท่องเที่ยว เก็บเงินได ้/ นางสาวปาลดิา  จันยา  ชศบ.2 การออกแบบ เก็บจี้
พระได้ / นางนวลเพ็ญ  กองมา นักการภารโรง เก็บเงินได้ / นางสาวมะลิวลัย์  มาเยอะ ชอร.1/1 การโรงแรม เก็บเงินได ้/ นาง
สาวชลธิชา  พรมชัย  สคท.1/2 อาหารและโภชนาการ เก็บกุญแจรถุได้ / นางสาวพิสมัย  ลิเยอะ ชอร.1/1 การโรงแรม เก็บ
กุญแจรถุได้ / นายปณิธาน  สุขมาก สอร.1 การโรงแรม เก็บกุญแจรถุได้ /   
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