
ข่าวประชาสัมพันธ์  ชมพูพันธ์ุทิพย์รายสัปดาห์ ฉบับที่  365 ระหว่างวันที่ 22 –  29 มิถุนายน  2562

 สวัสดคี่ะ... ในสัปปดาห์นน้กกเเปเนสัปปดาห์น ที้  7 ภาคเรีย้นที้  1 ปรีะจำาป้การีศึกกษา 2562.. ในสัปปดาห์นน้ก  
น้อง ๆ นปกเรี้ยน นปกศึกกษา ต้องพยายามตปกงใจเรี้ยน และติดตามงาน ส่ังงานให์้ครีบ เพรีาะอ้กปรีะมาณ 2 สัปปดาห์น 
กเจะม้การีสัอบกลางภาคแล้ว  ต้องอา่นห์นปงสืัอให์้มากๆ  และเตรี้ยมสุัขภาพร่ีางกายให์้พรี้อมกปนด้วยนะคะ.. 

ก�จกรรม...ประจ�	ส �ปด	ห�

นางสาวมัลลิกา  มีศิริ
ครปูระจำาแผนกวิชาสามัญสัมพัันธธ

นางสาวศริดา  ทองทำามา
ครูประจำาแผนกวิชาเทคโนโลยีีศลิปกรรม

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย รว่มกับสถาบันคณุวุฒิวิชาชพี (องคกการมหาชน) ดำาเนินการทดสอบประเมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี  สาขาวชิาชพีการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและรา้นอาหาร สาขาผู้ประกอบ
อาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย  คุณวุฒิวิชาชีพชันน 1 ภาคปฏิบัติ จำานวน 25 คน ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 2  
วันที่ 22 มิถุนายน  2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยงานโครงการพเิศษและบริการชุมชน ไดด้ำาเนินโครงการศูนยกซ่่อมสรา้งเพ่่อชุมชน (Fix
it Center) ไดอ้อกให้บริการซ่่อมสรา้งเคร่่องยนตก และเคร่่องใช้ไฟฟา้ โดยมีนายสรุิยา ต๊ะศรเีร่อน และทีมงาน เป็นผู้ให้บริการ
แก่ประชาชน มีผู้ใช้บริการ รวมจำานวน 54 คน และไดฝ้ึกอบรมการประดิษฐกกระเป๋าจากผา้ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีนางสาวยุว
ลี ดวงพทุธพรกุล นางสาวบุษกร เหล็กเพชร และนักศึกษา สคผ. 1 เป็นผู้ฝึกอบรมให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ จำานวน 42 คน ณ 
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ตำาบลสันกลาง อำาเภอพาน จังหวดัเชียงราย วันที่ 22 มิถุนายน 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย จดัการสอนรายวชิาทวิศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนศกึษาสงเคราะหกแม่จัน ดงันีน คร ู
ว.วาณี  ธรุะพันธก สอนรายวิชาการโรงแรม นักเรียนระดับชันน ชคค.1(ทวิ / ครู ภัทรวุธ  บุบผา สอนรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม 
นักเรียนระดับชันน ชคค.1(ทวิ) / ครู กฤษฎา  มาตัน สอนรายวิชางานแกะสลัก นักเรียนระดับชันน ชคค.2(ทวิ) / ครูกิตพิงษก  ปัน
ป่า สอนรายวิชาการสุขาภิบาลอาหาร นักเรียนระดับชันน ชคอ.1/1(ทวิ) / ครูนิภาพร  กุลณา สอนรายวิชาอาหารบำาบัดโรค 
นักเรียนระดับชันน ชคอ.3/1(ทวิ) / ครูมาโนช สวุรรณ สอนรายวชิาศิลปประดิษฐก นักเรียนระดับชันน ชคอ.2/2(ทวิ) / ครูพัชราภ
รณก กันติ๊บ สอนรายวชิาพ่นนฐานการเขียนโปรแกรม นักเรียนระดับชันน ชพค.2(ทวิ) ณ วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วันที่ 22 
มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยนางสาวศิรพิันธก วงคกคำาล่อ และนายณัฐพล  น้อยตุ่น ครูประจำาแผนกวชิาการตลาด 
เป็นวิทยากรการเขียนแผนธรุกิจ ณ วทิยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า วนัที่ 22 มิถุนายน 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย  วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย จดัการสอนหลักสูตรทวิศกึษา โดย ครูปิยะมาศ สั่งสอน 
สอนรายวชิาขนมไทยเบ่นองต้น นักเรียนระดับชันน ชคอ.1/2 (ทวิ)   / ครู นภัทร ดาววิจติร  สอนรายวชิาอาหารนานาชาต ิ
นักเรียนระดับชันน ชคอ.3/2 (ทวิ) ณ ห้องแปรรูป วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 23 มิถุนายน  2562



วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย โดยงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน ไดด้ำาเนินโครงการศูนยกซ่่อมสรา้งเพ่่อชุมชน 
(Fix it Center) ได้ออกให้บรกิารซ่่อมสร้างเคร่่องยนตก และเคร่่องใช้ไฟฟา้ โดยมีนายสุริยา ตะ๊ศรีเร่อน และทีมงาน เป็นผู้ให้
บริการแก่ประชาชน  มีผู้ใช้บริการ รวมจำานวน 59 คน และไดฝ้ึกอบรมการประดิษฐกกระเป๋าจากผา้ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยมี
นางสาวบุษกร เหล็กเพชรพร้อมนักศึกษา สคฟ.1 นางสาวอารียก ชั่งชัย และนายกฤษฎา มาตนั พรอ้มนักศึกษา สคค. 2 เป็นผู้ฝึก
อบรมให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ จำานวน 43 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายวุัดหัวฝาย ตำาบลสันกลาง อำาเภอพาน จังหวัดเชียงราย วนัที่ 23 
มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย รว่มกับสถาบันคณุวุฒิวิชาชพี (องคกการมหาชน) ดำาเนินการทดสอบประเมินสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี สาขาวิชาชพีการท่องเที่ยว / การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาชพี
อาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชพีชันน 1 ภาคปฏิบัต ิ ณ  ห้องปฏิบัตกิารอาหาร 2 วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย
วันที่ 23 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษา โดยนายสุภเวช โชตญิาณวงษก รองผู้อำานวยการฯ มอบประกาศนียบัตร การประกวดพานไหว้ครู #
ประเภทสวยงาม ได้แก่ ชนะเลิศ แผนกวชิาคหกรรมเพ่่อการโรงแรม / รองชนะเลิศ อันดับ 1 แผนกวชิาคหกรรมเพ่่อการโรงแรม
/ รองชนะเลิศ อันดบั 2 แผนกวิชาคหกรรมเพ่อ่การโรงแรม / ชมเชย แผนกวิชา คหกรรมเพ่่อการโรงแรม / ชมเชย แผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ # ประเภทความคิดสรา้งสรรคก ได้แก่ ชนะเลิศ แผนกวชิาวิจติรศิลป์ / รองชนะเลิศอันดับ 1 แผนกวิชา
วิจติรศิลป์ / รองชนะเลิศอันดบั 2 แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ / ชมเชย แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / ชมเชย 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยมีพิธมีอบ ณ หอประชุม วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย วนัที่ 24 มิถุนายน 2562



โดย นายยุทธการ ตันงปัญญาศกัดิ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายแผนงานและความรว่มม่อ พร้อมดว้ย ครูสุรยีก ทองกร หัวหน้า
ภาควชิาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ครูปนัดดา พึง่ศิลป์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และครูสมศรี แสงศรีจันทรก 
หัวหน้างาน ความร่วมม่อเข้ารว่มพิธลีงนามความรว่มม่อทางวิชาการ ระหวา่ง สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหน่อ 2 และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย เพ่่อการดำาเนินการจดัการศึกษา การวิจัย การบรหิารวชิาการ และการพัฒนาท้องถ่ิน 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย วนัที่ 25 มิถุนายน 2562

วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย นำาโดย ครชูญานุช ตุ้ยตาา และครรูัตตยิา กันทร นำานักเรียน ชพบ.1/1 และ ชพบ.1/2 
จำานวน 65 คน แผนกวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานที่ด่านศุลกากรแม่สาย อำาเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย วันที่ 26 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย จดักจิกรรมรณรงคกประชาสัมพันธกเน่่องในวันตอ่ต้านยาเสพติด ประจำาป  2562 โดยมี 
ดร.ศรากร  บุญปถัมภก รองผู้อำานวยการฯ อ่านสารของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร พร้อมดว้ยคณะผู้บริหาร คร ู
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา รว่มกิจกรรม  ณ  หอประชุม  วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 26 มิถุนายน 2562



ตวัแทนจากวทิยาลัยอาชีวศกึษาเชยีงราย เคารพศพ วางพวงหรีดและเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพอ่ประดับ
ไพบูลยก บิดาของครภูคพร ไพบูลยก ณ จังหวดัพิษณุโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562

วิทยากรจติอาสา ๙๐๔ รุน่ที่ ๓/๖๒ จดัอบรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจติอาสา พระราชทานตามแนวพระ
ราชดำาริ "หลักสตูรหลักประจำา" รุ่นที่ ๓/๖๒ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพก" โดยมี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศกึษา 
เข้ารบัการอบรม ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วนัที่ 27 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย โดยคณะคร ูและนักเรียน นักศึกษา สวดมนตกยาว ทำานองสรภัญญะ เพ่่อความเป็นสิริ
มงคล ตลอดจนส่บทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย วันที่ 28 มิถุนายน 2562



วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย เข้ารว่มการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรก อาชวีศึกษา - เอสโซ่่ ระดับภาค ภาคเหน่อ 
ครันงที่ 29 ประจำาป การศกึษา 2562 ระหว่างวนัที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  จงัหวัดตาก  
วันที่ 28 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย ขอแสดงความยินดี ครู และนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตวัแทน เข้ารว่มการประกวดโครง
งานวทิยาศาสตรก อาชวีศึกษา - เอสโซ่่ ระดับภาค ภาคเหน่อ ครันงที่ 29 ประจำาป การศกึษา 2562 ระหว่างวนัที่ 26 - 28 
มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวดัตาก # รางวลัเหรียญเงิน ช่่อโครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของนนำาหมัก
จากหัวปลีที่มีผลตอ่การเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน ไดแ้ก่ นางสาวเก็จแกว้ ลุงปันต๊ะ, นางสาวรอด อ่อนคำา ครูผู้ควบคุม 
นางสาวภรณกทพิยก มีสุข # รางวลัเหรียญเงิน ช่่อโครงงาน การศึกษาฮอรกโมนจากผลไม้ที่มีผลตอ่การเร่งการเจรญิเติบโตของ
ถ่ัวฝักยาว ไดแ้ก่ นางสาวยุรีลกัษณก บุญสิมมา, นางสาวสมพร วงคกนะ, นางสาวชวาลา กิตตมิา ครูผู้ควบคุม นางสาวศุภนิชา โย
ปัญเตีนย วันที่ 28 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย  จดัการสอนรายวิชาทวิศึกษา ดงันีน ครวู.วาณ ี ธรุะพันธก  สอนรายวิชาการโรงแรม 
นักเรียนระดับชันน ชคค.1(ทวิ) / ครกูฤษฎา  มาตัน สอนรายวชิางานแกะสลัก นักเรียนระดบัชันน ชคค.2 (ทวิ) / ครูกิตพิงษก  ปัน
ป่า สอนรายวิชาการสุขาภิบาลอาหาร นักเรียนระดับชันน ชคอ.1/1 (ทวิ) / ครูมาโนช  สุวรรณ  สอนรายวิชาศิลปประดษิฐก 
นักเรียนระดับชันน ชคอ.2/2 (ทวิ) / ครูนภัทร  ดาววิจิตร สอนรายวชิาอาหารบำาบัดโรค นักเรียนระดับชันน ชคอ.3/1(ทวิ) / ครู
พัชราภรณก  กันติ๊บ  สอนรายวิชาพ่นนฐานการเขียนโปรแกรม นักเรียนระดบัชันน ชพค.2 (ทวิ) / ครูภัทรวธุ 
บุบผา  สอนรายวิชางานแม่บ้านโรงแรม นักเรียนระดับชันน ชคค.1 (ทวิ)  ณ  วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย 
วันที่ 29 มิถุนายน 2562



วันตอ่ต้านยีาเสพัติด   26   มิถุนายีน
ประวัติความเป็นของวนัตอ่ต้านยีาเสพัติดโลก   
            ผลจากปัญหายาเสพติด ได้กอ่ให้เกิดความเสียหายรา้ยแรงตอ่มวลมนุษยชาติทัว่โลก เพ่่อเน้นถึงความสำาคัญของการ
ต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผดิ และการลักลอบค้ายาเสพตดิและเพ่่อส่งเสริมความรว่มม่อระหว่างประเทศทั่วโลกใน การ
ต่อสู้กับปัญหายาเสพตดิ ที่ประชุมระหว่างประเทศวา่ดว้ยการใช้ยาในทางทีผ่ิด และการลักลอบใช้ยาเสพตดิ (International 
Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking I) ซ่ึ่งจัดขึนนที่กรงุเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหวา่ง วนัที่ 17-26 
มิถุนายน 2530 ที่ประชุมไดเ้สนอเป็นข้อมติตอ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำาหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกป  เป็นวันต่อ
ตา้นยาเสพตดิซ่ึ่งที่ประชุมไดม้ีมติเห็นชอบตาม ข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเม่่อ วนัที่ 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2530 ปัญหายาเสพตดิ
เป็นวาระสำาคัญของชาต ิส่งผลกระทบต่อความเด่อดร้อน ความทกุขกยากของประชาชนและการพัฒนาประเทศ จำาเป็นต้องใช้
ความรว่มม่อจากทุกภาคสว่นในการแก้ไขปัญหาอย่างแทจ้ริง โดยคณะรฐับาล ภายใต้การนำาของ พลเอกประยุทธก จันทรกโอชา 
นายกรฐัมนตร ีมีมติเม่่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบการขับเคล่่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยมุ่งสรา้ง
ความเข้าใจถึงเคร่อข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ สรา้งการรบัรู้และดำาเนินการให้มี
ความเช่่อมโยงดา้นการป้องกัน ปราบปราม และการบำาบัดฟ้นนฟสูมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ เพ่่อค่นคนดสีู่สังคม ตาม
แผนปประชารัฐรว่มใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพตดิ  พ.ศ. 2559 - 2560” เน่่องในโอกาสมหามงคลทีพ่ระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยู่หัว ภูมิพลอดลุยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ป  วันที่ 9 มิถุนายน 2559 รฐับาลกำาหนดจดักิจกรรม
เฉลิมพระเกียรตฯิ เพ่่อให้คนในชาติไดแ้สดงความจงรกัภักดีและเพ่่อเผยแพรพ่ระเกียรตคิุณไปสู่นานาประเทศ โดยเน้นยนำาให้ทุก
ภาคสว่นร่วมใจกันจดักิจกรรม  ให้สมพระเกียรตฯิ และให้เกิดความพร้อมเพรยีงกันทั่วประเทศ สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพตดิ (สำานักงาน ป.ป.ส.) จึงกำาหนดให้มีการจัดกจิกรรมรณรงคกประชาสัมพันธกเน่่องในวันตอ่ตา้นยาเสพตดิ
โลก (26 มิถุนายน) ประจำาป  2559 เพ่่อเฉลิมพระเกียรตฯิ โดยการทำาความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเน่่องในโอกาสมหามงคล 
70 ป  ทรงครองราชยก

เกร็ดความรู้

คนดี...ประจำาสัปปดาหห

ง	นประช	ส �มพ �นธ�  ว �ทย	ล �ย
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นางสาวกชกร  เบียก่า ชพค.1/2 คอมพวิเตอรกธุรกจิ เก็บเงินได้ / นางสาวหมี่ต ู มาเยอะ, นางสาวรุจริา  พงษกราดา ชคอ.2/4 
อาหารและโภชนาการ เก็บเงินได้/ นายนิธิสิทธิ์  ศรีนาท, นายจตพุงษก  วงใหญ่ สบค.1/1 คอมพิวเตอรกธรุกิจ เก็บเงินได ้/ นางสาว
อาพรอ  เบียงเชกู ่ชทท.1/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บเงินได้ / นางสาวกัญญกวรา  เฌอหม่่อ,นางสาวพลอย  สามคำา, นางสาว
ญาเญอ  แถมา ชคอ.1/4 อาหารและโภชนาการ เก็บเงินได้ / นางสาวราตร ี เชอหม่อกู่ สบจ.1/1 อาหารและโภชนาการ เก็บ
กุญแจรถได้ / นางสาววรรณารนิทรก  สายเป็ง สคท. 2/1  อาหารและโชนาการ เก็บกุญแจรถได้ / นางสาวปวีณา  สมบัติ, นางสาว
อดุมลักษณก  ปุยคำา ชคอ.2/2 อาหารและโภชนาการ เก็บกุญแจรถได้ / นางสาวจอมขวัญ  เขาแก้ว ทลท.1 การทอ่งเที่ยว เก็บ
กุญแจรถได้ / นางสาวสุภาพร รตันชมภู สบค.1/1 คอมพวิเตอรกธุรกจิ เก็บกุญแจรถได้   


