
ขา่วประชาสัมพันธ์  ชมพูพันธ์ุทิพยร์ายสัปดาห ์ฉบับที่  363 ระหว่างวันที่ 8 –  14 มิถุนายน  2562

 สวัสดคี่ะ... ในสัปปดาห์นน้กกเเปเนสัปปดาห์น ที้  5 ภาคเรีย้นที้  1 ปรีะจำาป้การีศึกกษา 2562.. ในสัปปดาห์นน้กนอกจากจะม้การี
เรี้ยนการีสัอนตามปกติแล้ว กเยปงม้การีจปดกิจกรีรีมสัำาคปญ นป นกเคออ พิิธี้ไห์วค้รีชชาาง ปรีะจำาป้การีศึกกษา 2562 นปกเรี้ยน นปกศึกกษา 
จะต้องตปกงใจปรีะกอบพิิธี้รีาวมกปนด้วยความเคารีพิ เพิอ อความเปเนสิัรีิมงคลนะคะ...  

ก�จกรรม...ประจ�	ส �ปด	ห�

นางสาวมัลลิกา  มีศิริ
ครปูระจำาแผนกวิชาสามัญสัมพัันธธ

นางสาวศริดา  ทองทำามา
ครูประจำาแผนกวิชาเทคโนโลยีีศลิปกรรม

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย รว่มกับอาชีวศกึษาจังหวดัเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ณ ห้องประชุมเอื้องคำา วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที  8 มิถุนายน 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ไดด้ำาเนินโครงการศนนยซซ่่อมสรา้งเพื อชุมชน (Fix
it Center) ได้ออกให้บรกิารซ่่อมสร้างเครื องยนตซ และเครื องใช้ไฟฟา้ โดยมีนายสุริยา ตะ๊ศรีเรือน และทีมงาน เป็นผน้ให้บริการ
แก่ประชาชน มีผน้ใช้บรกิาร รวมจำานวน 47 คน ณ ศนนยซพื้นที เขต อบต. สันกลาง ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย วนัที  8 มิถุนายน
2562



วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย  จดัการสอนรายวชิาทวศิึกษา ดังน้ี ครน ว.วาณ ี ธุรุะพันธุซ  สอนรายวิชาการโรงแรม 
นักเรียนระดับชั้น ชคค.1 (ทวิ)   ณ ห้อง 821 / ครน กฤษฎา  มาตัน  สอนรายวิชางานแกะสลัก นักเรียนระดับชั้น ชคค.2 (ทวิ) / 
ครน กิตพิงษซ  ปันป่า  สอนรายวชิาการสุขาภิบาล นักเรียนระดับชั้น ชคอ.1/1 (ทวิ)  ณ ห้องแปรรนป / ครน นิภาพร  กุลณา  สอน
รายวชิาอาหารบำาบัด เวลา 08.20-16.20 น. นักเรียนระดับชั้น ชคอ.3/1 (ทวิ) / ครน มาโนช  สุวรรณ สอนรายวิชาศิลปะ
ประดษิฐ์ซ นักเรียนระดบัชั้น ชคอ.2/2 (ทวิ) / ครน พชัราภรณซ  กันติบ๊ สอนรายวิชาพื้นฐ์านการเขียนโปรแกรม นักเรียนระดบัชั้น 
ชพค.2 (ทวิ) / ครน ภัทรวธุุ  บุบผา สอนรายวชิางานแม่บ้านโรงแรม นักเรียนระดบัชั้น ชพค.2 (ทวิ)  
ณ  วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชยีงราย  วนัที  8 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนางสาวพชัรี พวยฟุ้ง ครนประจำาแผนกวิชาสามัญสัมพันธุซ เข้าร่วมประชุมโครงการครน
อาสาสมัครจีนปฏิบัติการสอนสถานศึกษาในสังกดัสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ประจำาปาการศึกษา 2562 และรับครน
จีน ณ โรงแรมทาวนซ อิน ทาวนซ กรุงเทพมหานคร วนัที  8 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายธุวัชชัย สาเกตุ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารว่มประชุม
การจดัทำาเกณฑ์ซ กตกิา การแข่งขันทักษะวิชาชพี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำาปาการศึกษา 2562-2563 
ระหวา่งวันที  7 - 9 มิถุนายน 2562  ณ  โรงแรมโกลดซเดน้ดารซกอนรีสอรซท  จังหวดัสิงหซบุรี  วนัที  8 มิถุนายน 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย จดัการสอนรายวชิาทวิศึกษา ดังน้ี ครนอนุพล  บุญศรี สอนรายวิชาขนมไทยเบ้ืองตน้ 
นักเรียนระดับชั้น ชคค.1/2 (ทวิ)  / ครนนภัทร  ดาววิจติร สอนรายวิชาอาหารนานาชาติ นักเรียนระดับชั้น ชคอ.3/2 (ทวิ) 
ณ วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วันที  9 มิถุนายน 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ไดด้ำาเนินโครงการศนนยซซ่่อมสรา้งเพื อชุมชน (Fix
it Center) ได้ออกให้บรกิารซ่่อมสร้างเครื องยนตซ และเครื องใช้ไฟฟา้โดยมีนายสรุิยา ต้ะศรเีรือน และทีมงาน เป็นผน้ให้บริการแก่
ประชาชน มีผน้ใชบ้ริการ รวมจำานวน 44 คน ณ ศนนยซพื้นที เขต อบต. สันกลาง ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย วนัที  9 มิถุนายน 
2562

คณะครนจากวิทยาลัย University of Hong Kong NGL snd VTC และครนจีน Miss.XU YUE จากเมืองจี๋หลิน Jilin 
International Studies. University แนะนำาตวัพบปะพนดคุย กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมชั้นลา่งอาคาร 7 วิทยาลัย
อาชวีศึกษาเชียงราย วนัที  10 มิถุนายน 2562



วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยนางสาวดารณี มาเยอะ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาแฟชั นและสิ งทอ และ
นางสาวงามตา อนซซื่อ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวชิาการเลขานุการ เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากรา้นทวียนตซ 
ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที  10 มิถุนายน 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย เข้าร่วมรับการประเมินศุนยซบ่มเพาะระดับภาค ภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์ซ”เค้กข้าวตอก
ข้าวเม่า” ได้แก่ นางสาวมยุรียซ เมอโป๊ะกน่ แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ / นางสาวฟา้ มาเยอะ แผนกวชิาอาหารและ
โภชนาการ / นางสาวมณรีัตนซ ยุบลไมยซ แผนกวชิาการตลาด โดยมีนางพจนา นพรัตนซ และนางสาวปิยะมาศ สั งสอน เป็นครนที 
ปรึกษา ณ วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงใหม่ วนัที  10 มิถุนายน 62

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยมีนางสาวพศิมัย ต๊ะวิโล และนางเสาวคนธุซ อาทนิตยซ ครนประจำาคณะวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที ยว เข้ารว่มการฝึกอบรมและพฒันาครน หลกัสนตรสถาบันคุรพุัฒนา รหัสหลกัสนตร 625182011 
การเขียนรายงานผลการพฒันาที เกิดจากการออกแบบสื อและนวตักรรมการเรียนการสอน สาระหลักสนตร บนรณาการสาระระดบั
กลาง 21 ชั วโมง ระหว่างวนัที  9 - 11 มิถุนายน 2562 ณ วทิยาลัยเทคนิคลำาพนน วันที  10 มิถุนายน 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยงานแนะแนวออกเยี ยมบ้านนักเรียน  ผน้ประสงคซขอรับทุนเฉลิมราชกุมารี  รุ่นที 2 
ระยะที 3 ประจำาปาการศึกษา 2562 ระดบัชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาแฟชั นและสิ งทอ / การบัญช ี/ วิจติรศิลป์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งหมด 4 คน  ณ บ้านดน่  หมน่บ้านแม่จัน หมน่บ้านแม่ยาว และอำาเภอพาน วันที  11 มิถุนายน  2562  

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนายปริวชิญซ ไชยประเสริฐ์ ผน้อำานวยการฯ เข้ารว่มการประชุมหารอืความรว่มมือกับ
สภาการศกึษา มณฑ์ลยนนนาน รว่มงาน Ex-pro ASIAN ณ เมืองคุนหมิง และประชุมร่วมกับผน้บริหารของสำานักงานใหญ่สถาบัน
ขงจื อ / สำานักงาน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ และ Higher Education Press Limited Company (HEP) 
ณ กรุงปักกิ ง สาธุารณรฐั์ประชาชนจนี ระหวา่งวันที  10 - 16 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนางสุวมิล  ปันนาง รองผน้อำานวยการฯ พรอ้มดว้ยคณะกรรมการ ประชุมพิจารณาคัด
เลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ีระยะที  2 รุ่นที  3  ณ  ห้องประกนัคณุภาพ  วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วันที  
12 มิถุนายน 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดย นายกมล สาริกานนทซ / นายสรุสิทธุิ ์ปุสรุินทรซคำา / นางฤทัยชนก นาคะ / นางนันท
ภรณซ บุญอิ ม / นางสาวเมทินี ปัญญาฟน เข้ารว่มการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลกัสนตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชันสนง 
พุทธุศักราช 2562 ครัง้ที  3 ประเภทวิชาบริหารธุรุกิจ ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมการท่องเที ยว 
อุตสาหกรรมบันเทงิและดนตรี ระหวา่งวันที  12 - 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคลาสสคิคามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยธุุยา วัน
ที  12 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย จดัพธิุีบวงสรวงไหว้ครนช่าง ประจำาปาการศึกษา 2562  ณ  บริเวณลานพระวิษณุกรรม 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที  13 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยคณะครน และนักเรียน นักศึกษา สวดมนตซยาว ทำานองสรภัญญะ เพื อความเป็นสิริ
มงคล ตลอดจนสืบทอดวัฒนธุรรมอันดีงาม ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วันที  14 มิถุนายน 2562



ประวัตแิละเรือ่งราวของพัระวิษณุกรรม
พระวิศวกรรม หรือเรียกได้อีกหลายชื อวา่ พระวิษณกุรรม พระวิสสกุรรมพระเวสสกุรรม หรือ พระ เพชรฉลน

กรรม เป็น เทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทรซ ตามตำานานกล่าวว่าเป็นผน้สร้างเครื องมือ สิ งของต่าง ๆ ให้เกิดข้ึน และเป็นแบบ
อย่างให้กับมนุษยซสืบมา พระวิศวกรรมรบัเทวโองการตา่ง ๆจากพระอินทรซ เพื อสรา้งอุปกรณซสิ งของอาคารตา่ง ๆ มากมาย เป็น
ผน้นำาวชิาชา่งมาสอนแก่มนุษยซนับแต่น้ันมา มนุษยซจึงรนจ้ักการสรา้งและใชง้านสิ งของต่าง ๆ จนมกีารพัฒนารนปแบบมาจนถึง
ปัจจุบันน้ี ชา่งไทยแขนงตา่ง ๆ ให้ความเคารพบนชาพระวิศวกรรมในฐ์านะครนช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยเรามัก
พบเห็นรนป จำาลององคซทา่นได้บ่อย ๆ ตามสถานศึกษาทางชา่งทุกสถาบัน โดยนิยมสร้างอยน่สองทา่คือทา่ประทับนั ง ห้อยพระบาท
พระหัตถซข้างหนึ งถือผึ ง (จอบสำาหรับขุดไม้) และอีกข้างถือดิ ง และทา่ประทับยืนมือขวาถือ ไม้เมตรหรือไมว้า มือซ้่ายถือลนกดิ ง
และไม้ฉาก ที มาขององคซพระวิษณุกรรมทั้ง 2 ทา่น้ีพอขยายความไดว้่า หากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชพีชา่งก่อสรา้ง มักอยน่ในท่า
ยืนมือถือลนกดิ งและไม้เมตรหรือไมว้าอันเป็นเครื องมือของช่างก่อสร้างมาแต่สมัยโบราณซึ่ งชา่งทั้งหลายทราบดีวา่เป็นเครื องมือ
สำาหรับวดัระยะ วดัความเที ยงตรง แต่สิ งที นอกเหนือไปจากน้ันยังแฝงไปดว้ยปรัชญาในการดำาเนินชีวติ คือความแม่นยำา เที ยง
ตรง ไม่เอนเอียงในทางปฏิบัติ ซึ่ งเป็นที มาของชา่งที ดี คือความมีคุณธุรรมประจำาใจ หากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชพีสาขาอื นๆ ที 
ไม่ใช่ชา่งก่อสรา้งอยน่ดว้ย มกัจะใช้ทา่นั ง เข้าใจวา่ผน้สรา้งคงจะชี้ให้เห็นเด่นชัด ถึงสถาบันผน้ผลติช่างก่อสรา้ง อันเป็นช่างเกา่แก่มีมา
แต่ก่อนพิธุบีวงสรวงไหวค้รนชา่ง (พระพิฆเณศวรซ) ลักษณะความเชื อการประกอบพธิุีบวงสรวงน้ี เพื อเป็นสิริมงคลแก่ชา่งผน้
ประกอบอาชพีในทางศิลป์ทั วไป เช่น ชา่งไม้ ชา่งปนน ช่างตดัเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ โดยมีความเชื อวา่ พระพฆิเณศวรซเป็นครนชา่งศิลป์ 
เมื อประกอบพิธุีแล้วจะทำาให้ช่างผน้น้ันประสบความสำาเร็จในการประกอบอาชพีชา่ง มีความเจริญ รุ่งเรืองในวิชาชพีความสำาคัญ
พิธุบีวงสรวงไหวค้รนชา่งน้ัน มักจะนิยมประกอบพธิุีในวันพฤหัสบด ีข้างข้ึน เดอืน ๙  ของทกุปา เพื อให้บรรดาช่างทัง้หลายได้รำาลึก
ถึงบุญคุณที ทำาให้ตนสามารถประกอบอาชพีงานช่างไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา และเป็นการขอพรให้ประสบความสำาเร็จลุลว่งไปด้วย
ดีในปาต่อ ๆ ไปพิธุกีรรมเชา้ตรนเ่จ้าพธิุีทำาพิธุีบวงสรวงอัญเชิญเทพ สวดมนตซบทชมุนุมเทวดา รำาถวาย 
๑ ชดุ เจ้าพิธุีเจิมหน้าชา่งผน้เข้ารว่มพธิุี ซึ่ งเครื องพธิุี (เครื องบวงสรวง) จะประกอบด้วย (เทียนแดง บายศรเีทพ บายศรีปากชาม 
มะพรา้วอ่อน พานพุ่มบัวขาว พานพุ่มกุหลาบสีแดง อยา่งละ ๑ คน่) ธุนป ๑๖ ดอก กำายาน น้ำาอบไทย พวงมาลัย ๒๐ พ พวง ธุนป
เทียนแพ ขันน้ำามนตซ เทียนน้ำามนตซ แป้งหอมเจิมหน้าอาหารคาว ข้าวสุกปากหม้อ หัวหมน เป็ดอบ ไก่นึ ง ปลาชอ่นนึ ง ปนนึ ง ไข่ต้ม
อาหารหวาน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมชั้น ขนมต้มแดง-ขาว ขนมถ้วยฟนผลไม้ ๙  ชนิด ตามฤดนกาล นิยมชื อ
ผลไม้ที เป็นมงคลถั วงา ข้าวตอก น้ำาเขียว-แดง นมสด

เกร็ดความรู้

คนดี...ประจำาสัปปดาหห
นางสาวสุดารัตซ  ทองใบ สคอ.1/1 อาหาร เก็บโทรศัพทซได ้/ นางสาวตวงทอง  ธุนัวา สบต.1 การตลาด เก็บโทรศพัทซได้ / นางสาว
นภเกตนซ  ปันต๊ะโย ชคป.3 เทคโนศิลปกรรม เก็บนาฬกิาได ้/ นางสาวรัตกิาล  ไชยบาล, นางสาวพรรณนิภา  
ยะโน สคอ.1/1 อาหาร เก็บกระเป๋าเงินได้ / นางสาวปวีณา  อารินทรซ ชคอ.3/1 อาหาร เก็บเงินได้ / นายสุรพัส  อาทา สบต.1 
การตลาดเก็บกุญแจรถได้ / นางสาวอังคณาภรณซ  ใจวงคซ สคอ.1/2 อาหาร เก็บกุญแจรถได ้/ นายวัฒนชัย  ละเอียด 
ชพค.2/2 เก็บกุญแจรถได้ / นายอดิณัฐ์  แสงไชย ชอร.1 การโรงแรม เก็บกญแจรถได้ / นายอักกโชติ  วัฒนชยานนทซชพค.2/1 
เก็บกุญแจรถได ้/ นายธุนกร  สามคำา ชพต.1/2 เก็บกุญแจรถได ้/   
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