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àÍ¡ÅÑ¡É³�Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
“สถานศึกษา พอเพยีง”

ÍÑµÅÑ¡É³�Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
“เป็นคนด ีมชีีวิตพอเพยีง”

»ÃÑªÞÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
“มวีินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนาํปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มุ่งผลิตคนดีตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการทอ้งถิน่และสังคม”
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ฉบับที่ ๑ ป ๒๕๖๓ (มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
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¡Ô̈ ¡ÃÃÁ

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÁÑÂÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨íÒ»‚áÅÐÊÑÁÁ¹Ò·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ÊÁÒ¤ÁÁŒ§Ç‹Ò§ã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È 
(¢Í¤ÇÒÁÍ¹Øà¤ÃÒÐË�ãªŒÊ¶Ò¹·Õè)

วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา นายสิทธิพร คลังแสง ผูอ้าํนวยการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมสมยัสามญัประจาํปี ๒๕๖๓ สมาคมมง้ว่าง

ในประเทศไทย โดยมีนายนฤดม ฤทธ์ิวฒันกิจ นายกสมาคมมง้ว่างในประเทศไทย กลา่วรายงาน ซึง่ทางสมาคมมง้ว่างในประเทศไทย ไดข้อความอนเุคราะห์

ขอใช้พื ้น ท่ี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ในการประชุมสมัยสามัญประจําปีและสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพ

ดา้นการลงทุนและการประกอบธุรกิจ แม่บา้นท่ีดี การเป็นผูน้าํท่ีดี วัฒนธรรมชาวไทยเชือ้สายมง้ และความสาํคญัของการศึกษา ในระหว่างวนัท่ี ๑๐-๑๒ 

มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือใหส้มาชิกไดร้บัทราบผลการดาํเนินงานของสมาคมในรอบปีท่ีผา่นมา และแนวทางการปฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องสมาคมฯ 

ทัง้ตวัแทนมง้ว่างในประเทศไทยและตวัแทนมง้ว่างในตา่งประเทศ ณ โรงอาหารและหอประชมุ วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการปง

ªÁÃÁ´¹µÃÕáÊ´§ã¹§Ò¹ºÇ§ÊÃÇ§à¨ŒÒ¾‹ÍË¹Í§àÃ×Í¤íÒ Ï
วนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๕๐ น. นายสิทธิพร คลงัแสง ผูอ้าํนวยการ มอบหมายใหช้มรมดนตรี นาํทีมวงดนตรีของวิทยาลยัเทคโนโลยี

และการจดัการปง รว่มการแสดงในงานบวงสรวงเจา้พ่อหนองเรือคาํ สมโภช ๑๐๘ ปี และของดีอาํเภอปง เพ่ือใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดแ้สดงความสามารถ

ทางดา้นดนตร ีณ ท่ีว่าการอาํเภอปง จงัหวดัพะเยา

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ»ÃÐàÁÔ¹§Ò¹ÅÙ¡àÊ×ÍÇÔÊÒÁÑÞã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ
¨Ñ§ËÇÑ´¾ÐàÂÒ

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผูอํานวยการ พรอมดวยคณะผูกํากับลูกเสือ

วิสามัญ รองผูกํากับลูกเสือวิสามัญ และตัวแทนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง รวมตอนรับ

คณะกรรมการผูประเมินงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ซ่ึงมีนายสมปอง พูลเพิ่ม ผูอํานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ประธานคณะกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการ เพื่อติดตามการดําเนินงาน ประเมินผล 

ใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะ ใหกับกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ณ หองกองลูกเสือวิสามัญ 

ชั้น ๑ อาคารบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ÇÒÃÊÒÃ หอมกลิ่นสารภี
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ ÀÒ¤àË¹×Í ò àÂÕèÂÁªÁ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลงัแสง ผูอ้าํนวยการ นายเกษม สายสาํราญ รองผูอ้าํนวยการ พรอ้มดว้ยหวัหนา้สาขาวิชา

แต่ละสาขาวิชา ร่วมตอ้นรบั นายบุญธรรม เกีย้วฝ้ัน ผูอ้าํนวยการสถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ และคณะกรรมการ ไดเ้ขา้เยี่ยมชมการจดัการเรียน

การสอนแต่ละสาขาวิชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนยวิ์ทยบริการ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการปง

ÍÍ¡á¹Ðá¹Çã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹ÍÊÒÂÍÒªÕ¾
วนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการปง มอบหมายใหง้านแนะแนว นาํตวัแทนคณะครูของแต่ละสาขาวิชา 

ออกแนะแนวโรงเรียนบ้านทุ่งแต และโรงเรียนบา้นดอนไชยป่าแขม เพ่ือใหน้ักเรียนไดร้บัขอ้มูลต่าง ๆ เป็นแนวทางในการศึกษาต่อสายอาชีพ ซึ่งไดร้บั

ความสนใจจากนกัเรยีนทัง้ ๒ โรงเรยีน สมคัรเรยีนศกึษาตอ่วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการปง ณ รร.บา้นทุง่แต และ รร.บา้นดอนไชยป่าแขม

¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒ¿ØµºÍÅ (÷ ¤¹) “ÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾¤Ñ¾ ¤ÃÑé§·Õè ñ”
วนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๐ น. ชมรมสนุทรยีภาพ ไดจ้ดัการแขง่ขนักีฬาฟตุบอล (๗ คน) เพ่ือสง่เสรมินกัเรยีน นกัศกึษา มีสขุภาพแข็งแรง 

สมบูรณ ์ทัง้ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สติปัญญา มีนํา้ใจเป็นนกักีฬา และใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน ์รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษา 

แสดงความสามารถทางดา้นกีฬา ณ สนามกีฬา วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการปง

ฉบับที่ ๑ ป ๒๕๖๓ (มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
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Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹¤ÃÙ áÅÐ¡ÕÌÒÍÒªÕÇÐÊÑÁ¾Ñ¹¸� ñö Á.¤. òõöó
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผูอํานวยการ นายเกษม สายสําราญ 

รองผูอํานวยการ นําคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เพื่อรําลึกพระคุณบูรพาจารย  แสดงความกตัญูกตเวที รวมทั้ งไดรวมกิจกรรมกีฬาอาชีวะสัมพันธ 

ประจําป ๒๕๖๓ มีคณะผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยรัฐ และวิทยาลัยเอกชน ในอาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา เขารวมแขงขันกีฬา เพื่อสรางความสัมพันธอันดีงามในองคกร สงเสริมใหบุคลากรไดออกกําลังกาย 

และมีการสงมอบธงในการจัดงานวันครู พ.ศ.๒๕๖๔ และการแขงขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ ประจําป ๒๕๖๔ 

ใหกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ทั้งน้ีไดรับเกียรติจาก นายสถิตย ปริปุณณากรณ ผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เปนประธานในพิธีวันครูและกีฬาอาชีวะสัมพันธ 

ประจําป ๒๕๖๓ ณ หองประชุมชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ และสนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต

รางวัลผูบริหารดีเดน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายเกษม สายสําราญ รองผูอํานวยการ

รางวัลครูผูสอนดีเดน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวทินมณี พลศิริ ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ

นายธีรวศิษฐ จินมอญ ครูสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

นายกรุงไกร ปงยศ ครูสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

นางสาวอารียรัช ใจกวาง ครูสาขาวิชาการบัญชี

รางวัลบุคลากรดีเดน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวไปรยดา เกรียงกีรติกุล เจาหนาที่งานพัสดุ

¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã·Õèä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ

ÇÒÃÊÒÃ หอมกลิ่นสารภี
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ฉบับที่ ๑ ป ๒๕๖๓ (มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
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´Ã.ÍÃÃ¶¾Å ÊÑ§¢ÇÒÊÕ ¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ

»ÃÐ¸Ò¹¾Ô̧ Õ·Í´¼ŒÒ»†ÒÊÒÁÑ¤¤Õ ¶ÇÒÂ ³ ÇÑ´ËŒÇÂáÁ‹á´§ Í.»§ ¨.¾ÐàÂÒ

ÇÒÃÊÒÃ หอมกลิ่นสารภี

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผูศรัทธาวัดหวยแมแดง รวมกับ 

ดร .อรรถพล สังขวาสี ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิ ธีทอดผาป าสามัคคี เพื่อสมทบทุน

ในการกอสรางพระอุโบสถ วัดหวยแมแดง ต .นาปรัง อ.ปง จ .พะเยา ใหแลวเสร็จ

โดยมีผูบริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาหลายวิทยาลัย

ในภาคเหนือ รวมถวายองคผาปา 

วัดหวยแมแดง เปนวัดประจําสถานศึกษา ที่พระภิกษุสงฆ สามเณร ใชทํากิจ

ของสงฆ รวมถึงทางวิทยาลัยฯ ใชในการทํากิจกรรมสงเสริมทางพระพุทธศาสนา 

ซ่ึง ณ ตอนน้ีทางวัดกําลังกอสรางพระอุโบสถทดแทนหลังเดิมที่มีการชํารุดทรุดโทรมตาม

กาลเวลา ณ วัดหวยแมแดง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา



ฉบับที่ ๑ ป ๒๕๖๓ (มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๓)

´Ã.ÍÃÃ¶¾Å ÊÑ§¢ÇÒÊÕ ¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ 

»ÃÐ¸Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà·¤â¹âÅÂṎ Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ�¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒáÅÐäÎâ´Ãà¨¹
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง 

ผูอํานวยการ มอบหมายใหสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง ดําเนินโครงการ

อบรมเชิ งปฏิ บัติ การ เทคโนโลยี จักรยานยนตพลั ง งานไฟฟ าและ

ไฮโดรเจน ระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยไดรับเกียรติจาก 

ดร.อรรถพล สังขวาสี ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สํ า นักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา  เป นประธานพิ ธี เป ด

โครงการอบรมฯ และไดรับเกียรติจาก ดร.ธงชัย จินาพันธ เปนวิทยากร

ใหความรูในครั้งน้ี ซ่ึงมีครูวิทยาลัยการอาชีพเทิง วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา 

วิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 

เขารวมอบรม ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการปง

8
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Ã‹ÇÁàÂÕèÂÁªÁ¡ÒÃ¨Ñ́ áÊ´§¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ºŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ CKTC. Open Houes 2020
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผูอํานวยการ พรอมดวยหัวหนาสาขาวิชาแตละสาขาวิชา รวมเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานนักเรียน

นักศึกษา ผลงานทางวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ในโครงการเปดบานวิชาการ CKTC. Open Houes 2020 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

·´ÊÍº·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºªÒµỐ ŒÒ¹ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ V-NET
วันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และนักศึกษาระดับ ปวส.๒ เขารวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

V-NET (Vocational National Educational Test) ซ่ึงเปนการทดสอบเพื่อวัดความรูและความคิดรวบยอดของนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃªÑé¹àÃÕÂ¹à¾×èÍ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹ÈµÇÃÃÉ·Õè òñ
วนัท่ี ๑๕-๑๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสิทธิพร คลงัแสง ผูอ้าํนวยการ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การบริหาร

การจดัการชั้นเรียนเพ่ือทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีนายเกษม สายสาํราญ รองผูอ้าํนวยการ กล่าวรายงาน มีคณะครูวิทยาลยัเทคโนโลยี

และการจัดการปงเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี ้การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการจัดการชั้นเรียนเพ่ือทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

เป็นการนาํเอาความรู ้เทคนิควิธีการจัดการชั้นเรียน เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเทคนิคต่างๆ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการเรียนการสอน ซึ่งดาํเนินการ

ฝึกอบรมโดย ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาอาชีวศกึษาภาคเหนือ มีอาจารยพิ์มพร ศะริจนัทร,์ อาจารยธ์นสาร รุจิรา และอาจารยณ์ฐัภสัสร คาํฟู เป็นวิทยากร

ใหค้วามรูใ้นครัง้นี ้ณ อาคารศนูยวิ์ทยบรกิาร ชัน้ ๓ วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการปง

"¡ÕÌÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� äµÃÀÒ¤Õ ÊÒÁÑ¤¤Õ ÃÇÁã¨ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÑé§·Õè ñ »‚ òõöó"
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผูอํานวยการ มอบหมายใหนายเกษม สายสําราญ รองผูอํานวยการ นําคณะครู 

และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดปง รวมเขาแขงขันกีฬา "กีฬาสัมพันธ ไตรภาคี สามัคคี รวมใจอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ป ๒๕๖๓" 

โดยมีการแขงขันกีฬาฟุตบอล(๗ คน) กีฬาเปตองคูผสม กีฬาวอลเลยบอล และกีฬาแชรบอล ซ่ึงมีวิทยาลัยการอาชีพเทิง วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา และวิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการปง เขารวมการแขงขันดังกลาว ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ผลการแขงขัน มีดังน้ี

รางวัลชนะเลิศ (กีฬารวม) 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (กีฬารวม)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (กีฬารวม) 

วิทยาลัยการอาชพีเทงิ

ÇÒÃÊÒÃ หอมกลิ่นสารภี



10

àÃ×ÍÍÒ¡ÒÈâ· ÊÁ¾Ã »Ò¹´íÒ ¼Í.ÊíÒ¹Ñ¡µỐ µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ

µÃÇ¨àÂÕèÂÁ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹

วัน ท่ี  ๒๐ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ เ รืออากาศโท สมพร ปานดํา 

ผู อํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดตรวจเย่ียมการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 

โดยมีผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการปง รวมตอนรับ 

ในการตรวจเย่ียมในคร้ังนี้ เรืออากาศโท สมพร ปานดํา ไดเขาพบ 

กราบนมัสการ พระอธิการรัตน ปฺญาวโร เจาอาวาสวัดหวยแมแดง 

ซึ่งเปนวัดประจําสถานศึกษาท่ีนักเรียน นักศึกษา รวมทํากิจกรรมทางศาสนา 

ณ อาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ฉบับที่ ๑ ป ๒๕๖๓ (มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
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â¤Ã§¡ÒÃà¢ŒÒ¤‹ÒÂ¾Ñ¡áÃÁÅÙ¡àÊ×ÍÇÔÊÒÁÑÞ áÅÐ»ÃÐ´Ñºá¶ºÊÒÁÊÕ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõöò
วนัท่ี ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสิทธิพร คลงัแสง ผูอ้าํนวยการ มอบหมายใหง้านกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา(ลูกเสือ) 

ดาํเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบสามสี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. 

ซึง่มีนายสิทธิพร คลงัแสง ผูอ้าํนวยการ เป็นประธานในกิจกรรมชมุนมุรอบกองไฟ กิจกรรมประดบัแถบสามสี และนายเกษม สายสาํราญ รองผูอ้าํนวยการ 

เป็นประธานในพิธีเปิดคา่ยพกัแรม กิจกรรมประกอบดว้ย กิจกรรมการทดสอบทกัษะของวิชาลกูเสือวิสามญั กิจกรรมผจญภยั กิจกรรมชุมนมุรอบกองไฟ 

กิจกรรมประดบัแถบสามสี และกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน ์ณ คา่ยลกูเสือชั่วคราว วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการปง

â¤Ã§¡ÒÃ»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½ƒ¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³� »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõöò
วนัท่ี ๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิทธิพร คลงัแสง ผูอ้าํนวยการ มอบหมายใหง้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดาํเนินโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ ์ระดับ ปวช.๒ และระดับ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการปฐมนิเทศ แจ้งสาระสาํคัญของการฝึกงาน 

การเรียนรูจ้ากสถานประกอบการจริง ใหน้กัเรียน นกัศึกษา ก่อนเขา้ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ รวมถึงตวัแทนครูแต่ละสาขาวิชาไดพ้บปะ

ผูป้กครองของนกัเรยีน นกัศกึษา ณ หอ้งประชมุ ชัน้ ๓ อาคารศนูยวิ์ทยบรกิาร วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการปง

â¤Ã§¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ ÀÒÂãµŒÇÔªÒâ¤Ã§¡ÒÃ
วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ดาํเนินโครงการนาํเสนอผลงาน วิชาโครงการ 

โดยมีนายสิทธิพร คลังแสง ผูอ้าํนวยการ เป็นประธานในพิธี และนายเกษม สายสาํราญ รองผูอ้าํนวยการ กล่าวรายงาน เพ่ือใหน้กัเรียน นกัศึกษา 

ไดแ้สดงสามารถในดา้นการนาํเสนอผลงาน ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสแ์ละสาขางานเทคนิคยานยนต ์ท่ีเรียนวิชาโครงการ

ในภาคเรยีนท่ี ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ รว่มนาํเสนอผลงาน ณ หอ้งประชมุชัน้ ๓ อาคารศนูยวิ์ทยบรกิาร วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการปง

ÇÒÃÊÒÃ หอมกลิ่นสารภี



à»�´ÊÍ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃÇÔªÒªÕ¾ÃÐÂÐÊÑé¹ ÃÃ.àªÕÂ§Á‹Ç¹ÇÔ·ÂÒ¤Á áÅÐá¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Í 
วนัท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลงัแสง ผูอ้าํนวยการ มอบหมายให ้นายเกษม สายสาํราญ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ นาํคณะครู 

บุคลากรทางการศึกษา รว่มโครงการเปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้ โดยวิทยาลยัเทคโนโลยีและการจัดการปง ร่วมกบั โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

อาํเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา ทัง้นี ้วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการปงไดน้าํหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ หลากหลายวิชา รว่มเปิดสอนใหก้บันกัเรียน

ท่ีสนใจ รวมถึงแนะแนวการศกึษาตอ่ในระดบั ปวช. และ ปวส. สายอาชีพ ซึง่นกัเรยีนไดใ้หค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก ณ โรงเรยีนเชียงมว่นวิทยาคม อาํเภอ

เชียงมว่น จงัหวดัพะเยา

à»�´ÊÍ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃÇÔªÒªÕ¾ÃÐÂÐÊÑé¹ ÃÃ.»§ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ áÅÐá¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Í 
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพร คลังแสง ผูอํานวยการ มอบหมายใหฝายวิชาการ นําคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมเปดสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น ในการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก "โครงการ PRP Open Houes 2019" ทั้งน้ี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ไดนําหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลากหลายวิชา รวมเปดสอนใหกับนักเรียนที่สนใจ รวมถึงแนะแนวการศึกษาตอในระดับ ปวช. และ ปวส. สายอาชีพ 

ซ่ึงนักเรียนไดใหความสนใจเปนอยางมาก ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ‹ÍÂÍ´ÍÒªÕ¾ »ÃÐªÒ¡ÃÇÑÂáÃ§§Ò¹ ¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ¾ÔàÈÉáÅÐ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ã¹à¢µ ·µ.§ÔÁ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิพร คลังแสง ผูอํานวยการ นายเกษม สายสําราญ รองผูอํานวยการ พรอมดวยคณะครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินโครงการพัฒนาตอยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงาน กลุมเปาหมายพิเศษและผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลงิม อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงดําเนินโครงการ รวมกับ เทศบาลตําบลงิม ณ เทศบาลตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา

12¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁÇÔªÒªÕ¾ÃÐÂÐÊÑé¹

ฉบับที่ ๑ ป ๒๕๖๓ (มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
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