
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีค่ะ... ในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ ที่ 14 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563.. ในสัปดาห์นี้ งานประชาสัมพันธ์ 
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมท าบุญ เนื่องด้วยเทศกาล วันออกพรรษา เข้าวัด ตักบาตร ท าบุญ เตรียมร่างกาย และจิตใจให้ 
สดชื่นแจ่มใส เตรียมตัวให้พร้อมกับการท างาน และการเรียน อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ...  

ข่าวประชาสัมพนัธ์  ชมพูพนัธ์ุทพิย์รายสัปดาห์ ฉบับที ่409 ระหว่างวนัที ่26 กนัยายน –  1 ตุลาคม 2563 

กจิกรรม...ประจ ำสัปดำห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนดี...ประจ ำสัปดำห์ 

วันที่ 28 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย
นายสุภเวช  โชติญาณวงษ์ รองผู้อ านวยการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วม
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย จังหวัดเชียงราย ภายใต้
โครงการรณรงค์ ปลุกจิตส านึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวัน
พร ะร าชทานธ งช าติ ไทย  ( Thai National Flag Day) ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ  บริเวณเสาธงด้านหน้าศาลากลางจังหวัด
เชียงราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  

วันที่ 26 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้มี
การสอนหลักสูตรทวิศึกษา ดังนี้ 1. ครูศตนันทน์ ชุ่มหา สอนรายวิชา 
งานแม่บ้านโรงแรม นักเรียนระดับชั้น ชคค.1 (ทวิ) ณ ห้อง 736 / 2 
ครูทิชากร เนตรสุวรรณ์ สอนรายวิชา หลักการเขียนโปรแกรม นักเรียน
ระดับชั้น ชพค.2 (ทวิ) ณ ห้อง 651 สอนรายวิชา โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล เวลา 13.20 – 17.20 น. นักเรียนระดับชั้น ชพค.3 (ทวิ) ณ 
ห้อง 651 / 3. ครูรัตชานนท์ ปัญญาฟู สอนรายวิชาการสร้างเว็ปไซค์ 
นักเรียนระดับชั้น ชพค.3 (ทวิ) ณ ห้อง 663 สอนรายวิชา คอมพิวเตอร์
และการบ ารุงรักษา เวลา 13.20 – 17.20 น. นักเรียนระดับชั้น ชพค.2 
(ทวิ) ณ ห้อง 663 / 4. ครูจิรวัฒน์ วงกา สอนรายวิชา การโรงแรม 
นักเรียนระดับชั้น ชคค.1 (ทวิ) ณ ห้อง 821  

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ด าเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix It Center โดยมีกิจกรรม
การท า เจลแอลกอฮอล์  ล้างมือ /  ซ่อมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า / ซ่อม
รถจักรยานยนต์ / การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 26-27 
กันยายน 2563  ณ เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันพุธที่  30 กันยายน 2563  เวลา 08.30 น. วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย มอบหมาย  นายยุทธการ  ตั้งปัญญาศักดิ์ รอง
ผู้อ านวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รักให้ปลอดภัย วัยใส
เข้าใจเรื่องเพศ สนับสนุนโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
เชียงราย และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย  ณ  หอประชุม
ชั้นล่าง อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย โดยดร.อรพิน  ดวงแก้ว ผู้อ านวยการฯ มอบหมายให้ ครู
สุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์ค า พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา 
น าเสนอ การปลูกจิตส านึกให้เด็กเรียนรู้  และลงมือท าตามแนว
พระราชด าริ บูรณาการการเรียนการสอนออกสู่ชุมชน สร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และเพ่ือประโยชน์สุขในวันหน้า ต่อ พล
เอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาเป็นประธาน
มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ณ 
โรงแรม เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี (The Riverie by Katathani) 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

วันพุธที่  30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย และคณะผู้บริหาร ร่วม จัดการประชุม
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 
2563  ณ ห้องประชุมเอ้ืองเงิน อาคารปฏิบัติการและหอพัก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย
นางพจนา นพรัตน์ และนางสาวเครือฟ้า  อุทธิยา ครูประจ าแผนก
วิชาการตลาด ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู
อาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ณ  โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 
วันพฤหัสบดีที่  1 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย โดยนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ / การ
จัดการส านักงาน จัดกิจกรรมโครงการพ่ีสอนน้องท าเปเปอร์มาเช่  
สมุดเล่มเล็ก เเละไหมพรมโมบาย ณ โรงเรียนบ้านน้ าลัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 



 

 

 

วันออกพรรษา 2563 ประวัตวัินออกพรรษา วันเทโวโรหณะ 

              วันออกพรรษำ หรือวันปวารณาออกพรรษา เป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวัน
สิ้นสุดช่วงฤดูจ าพรรษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท ซึ่งจะเป็นวันที่พระสงฆ์จะท าสังฆกรรมปวารณาออกพรรษา
กันในวันนี้ โดยปกติ วันออกพรรษา (ออกปุริมพรรษา) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 (ช่วงประมาณเดือนตุลาคม)  
ตามปฏิทินจันทรคติไทย 

ควำมเป็นมำวันออกพรรษำ 
การออกพรรษา ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยส าหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า ปวารณา จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆ

กรรมประเภทหนึ่งที่ถูกก าหนดโดยพระวินัยญัตติให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาส ให้สามารถตักเตือน
และชี้ข้อบกพร่องแก่กันได้โดยเสมอภาคด้วยจิตที่ปราถนาดีซึ่งกันและกัน โดยให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่อง
ของตนและสามารถน าข้อบกพร่องนั้นไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัด
เพ่ือบ าเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ท่ีตั้งใจจ าพรรษา และตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสพรรษากาลในวันนี้ และเมื่อถึงวันถัด
จากวันออกพรรษา 1 วัน (วันแรม 1 ค่ า เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปท าบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า  
ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการท าบุญออกพรรษาเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า ในวัน
ถัดจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ใน
พรรษาที่ 7 แล้วลงมายังเมืองสังกัสสนคร พร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหารย์เปิดโลกทั้งสามด้วย  นอกจากนี้ ในช่วงเวลา
ออกพรรษาตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ถึง วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ถือเป็นเวลากฐินกาลตามพระวินัยปิฎกดถรวาท เป็น
ช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเข้าร่วมบ าเพ็ญกุศลเนื่องในงานกฐินประจ าปีตามวัดต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นงานบ าเพ็ญกุศลที่ได้
บุญมากอีกงานหนึ่ง 

ควำมส ำคัญของวันออกพรรษำ 
วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจ าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับแต่วันที่เข้าพรรษา) โดยเรียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่า วันมหาปวารณา ค าว่า ปวารณา แปลว่า อนุญาต หรือ ยอมให้ ซึ่งในวันออกพรรษานี้ พระสงฆ์จะประกอบพิธีท าสังฆกรรม
ใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา จะเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูป
อาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือนได้จะท าให้รู้ข้อบกพร่องของตน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ซักถาม
ข้อสงสัยซึ่งกันและกันอีกด้วย 

 
 
 
 
 

เกร็ดความรู้ 

นายนฤดม  ส่งพิมพ์ ชพต.1/1 การตลาด เก็บกุญแจรถได้ / นางสาวอาพร  เบียงเชกู่ ชทท.2/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บ
กุญแจรถได้ / นศท.อัควิชญ์  วงษ์ษา ชศป.2 เทคโนโลยีศิลปกรรม เก็บกุญแจรถได้ / นศท.หญิง  ประกาย  อินทะปัญญา 
ชคอ.1/1 อาหารและโภชนาการ เก็บกุญแจรถได้ 

คนด.ี..ประจ าสัปดาห ์

 

งำนประชำสัมพันธ์  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย 


