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ห้องสมุด

ถงุหอมดับกลิ่นสมนุไพร 



“ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน”

ปรัชญาสถานศึกษา



“จัดการองค์ความรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา พัฒนาสังคม”

การจัดการองค์ความรู้
จัดการศึกษาวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

จัดหาครุภัณฑ์ให้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
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นางณัฐสิมา ตามสายลม
นายอนุรักษ์ บุญประสิทธิ์
นายปรัชญา โพธี
ว่าที่ร.ต.อาทร บุญประเสริฐ
นายสรณัฐ พรมมา
นายชัช ศรีภักดี
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เขียนถึงเรา 
จดหมายจ่าหน้าซองถึง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เลขที่ 336

ถนนพหลโยธิน  ตำาบลบ้านกล้วย

อำาเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000 

(โปรดระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ

ได้ในวันทำางาน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข

และตัดทอนข้อความเพื่อความเหมาะสม)

 ปัจจุบันสถานการณ์การอ่านหนังสือของเด็กไทย

โดยเฉลี่ยแล้วจะอ่านหนังสือประมาณ 2 เล่มต่อคนต่อปี และ

มีแนวโน้มที่จะลดลง ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่าง

เช่น สิงคโปร์และเวียตนาม มีการอ่านหนังสือเฉลี่ย 60 เล่มต่อ

คนต่อปี  จึงเกิดคำาถามตามมาว่าทำาไมเด็กไทยไม่อ่านหนังสือ 

หรืออ่านหนังสือน้อยลง  มักเป็นคำาถามที่คาใจเราที่อยู่ใน

แวดวงการศึกษา อาจเป็นเพราะมีสื่อทันสมัยที่น่าสนใจกว่า 

เช่น โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต และแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

ความสัมพันธ์บนโลกอินเตอร์เน็ต (Social network) ที่กล่าว

มาข้างต้นนั้น เป็นสื่อที่มีรูปลักษณ์น่าสนใจประกอบกับเป็น

สื่อใหม่ที่เด็กไทยสมัยนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก  โดยเฉพาะ 

อินเตอร์เน็ต เป็นสื่อที่มีบทบาทกับเด็กไทยสมัยนี้  ทำาให้

ความนิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ทำารายงาน  

ค้นคว้าผ่านโลกไซเบอร์มากกว่าในห้องสมุดอย่างที่เห็นใน

ปัจจุบัน

 ห้องสมุดเป็นสถานท่ีค้นคว้าและหาความรู้ต่างๆ 

ด้วยตนเองอย่างอิสระ และตามความสนใจของบุคคล ถึง

กระนั้นก็ยังคงไม่มากเท่ากับ อินเตอร์เน็ต แต่ความแตกต่าง

ระหว่างโลกไซเบอร์กับห้องสมุดเองก็มีอยู่หลายอย่าง โดย

เฉพาะทำาให้เด็กก่อเกิดนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า จน

กระทั่งผู้ใช้สามารถมองเห็นถึงความแตกต่างของหนังสือ 

ว่าเล่มไหนดี และจดจำาแนวทางการเขียนที่ดีได้ เพื่อนำามา

ประยุกต์ใช้งานให้เป็นประโยชน์

 การพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ที่ว่า หนังสือดี  บรรยากาศดี  บรรณารักษ์ดี  นั้นอาจสามารถ

ช่วยทำาให้เด็กไทยหันกลับมาใช้ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น  และ

หันกลับมาอ่านหนังสือมากกว่าเดิม

    กองบรรณาธิการ

บ
ท
บ
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“ การอ่านหนังสือไม่เพียงให้ความรู้แก่บุคคล แต่หากเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ ”
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“ หนังสือ  ด ี  บรรยากาศ  ด ี  บรรณารักษ์  ด ี เป็นโครงการพัฒนาห้องสมุด
ในชื่อนโยบาย ห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปลูกฝังนิสัยการอ่าน
ให้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และเป็นการก้าวข้ามสู่การเป็น

ศูนย์ความรู้ (Knowledge Center)  ในอนาคต”
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ถ้าพูดถึงห้องสมุดหลายคนจะนึกถึงห้องที่เต็มไป

ด้วยหนังสือวิชาการอันหลากหลาย เงียบสงัด 

กับบรรณารักษ์เสียงเข้มๆ คอยสอดส่องสายตา แต่หลังจากนี้ 

ห้องสมุดจะไม่เป็นพื้นที่ที่แน่นไปด้วยหนังสือที่เก่าครำ่าครึ เพราะ

ห้องสมุดกำาลังจะกลับมามีชีวิตชีวากว่าแต่ก่อน  ห้องสมุดกำาลัง

จะกลายเป็นห้องสมุด 3ดี ถูกแล้วครับ 3ดี ไม่ใช่ 3D จึงเป็น

คนละอย่างกับสถานศึกษา 3D ครับ ห้องสมุด 3ดี ประกอบไป

ด้วยดีที่ 1 หนังสือดี   มีความหลากหลายของหนังสือและมีความ

สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ มีเนื้อหาสาระถูกต้อง และตรงใจผู้อ่าน

ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อส่งเสริมการ

อ่านและการเรียนรู้ของนักศึกษา  ดีที่ 2 บรรยากาศดีมีสภาพ

แวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอ่านการเรียนรู้ การค้นคว้า 

สถานที่สะดวก สะอาด ดีที่ 3  บรรณารักษ์ดีผู้

ดูแลห้องสมุดเป็นตัวกลางระหว่างความ

รู้ในห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ ต้องมีจิต

บริการ และเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่าง

มีความสุข ครูทุกคนจะเข้ามามี

ส่วนร่วม มาสู่การเป็นผู้จัดการ

ความรู้และพัฒนาจากเป็นห้อง

สมุดสู่การเป็นศูนย์ความรู้หรือ.

Knowledge Center ในอนาคต

ห้องสมุด 3ดี เป็นอีกหนึ่ง

โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาห้องสมุด 

เป็น “ห้องสมุด 3ดี” มีจุดประสงคเ์พื่อ

ที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการอ่านให้

แก่เด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กไทยสมัย

ใหม่นั้นส่วนมากแล้วมักจะใช้เวลาว่างอยู่กับสื่อ

อันทันสมัย อาทิเช่น อินเตอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์ โทรทัศน์ ทำาให้การอ่านหนังสือนั้นลดลง ส่วน

ประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีการพัฒนาเด็กๆ และเยาวชนก้าวไปไกล

กว่าเด็กไทยของเราด้วยการพัฒนาในการอ่าน การอ่านเป็นเครื่อง

มือสำาคัญที่ช่วยในมนุษย์ได้รับรู้ พัฒนาความคิด และความบันเทิงใจ 

อย่างไรก็ตามการอ่านที่มีคุณภาพต้องมีจุดประสงค์และเป้าหมายว่า

อ่านเพื่ออะไร และการอ่านที่ดีคืออ่านแล้วคิดวิเคราะหเ์ป็นสามารถ

นำาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นการอ่านจึงจำาเป็นต้องมีวัฒนธรรมใน

การอ่านจึงจะเป็นการอ่านอย่างมีคุณภาพ  รัฐบาลได้กำาหนดให้

ส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างสรรค์สังคมเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

ในอดีตการศึกษาและอ่านของคนไทยถูกจำากัดอยู่ใน

เฉพาะชนชั้นสูง พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งคนส่วนใหญ่ได้รับความรู้ความ

บันเทิงจากการฟังเทศน์หรือชนชั้นสูงเล่าเรื่องราวมากกว่าการ

อ่านเพราะสมัยก่อน หนังสือแต่ละเล่มต้องคัดลอกด้วยมือ กว่า

จะได้หนังสือหนึ่งเล่มต้องใช้เวลานาน จึงเป็นปัญหาต่อการอ่าน 

วัฒนธรรมการอ่านของคนไทยนั้นเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่ก่ีร้อยปีที่ผ่าน

มานี้ คนไทยโดยทั่วไปอ่านหนังสือน้อยมาก ความรู้ความคิด จึง

มาจากสื่อที่เป็นการเล่าเรื่อง หรือพระธรรมเทศนา ในขณะที่

ความบันเทิงนั้นมาจากมหรสพต่างๆ หลังจากการเปลี่ยนแปลง

การปกครองในปี พ.ศ. 2475 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ

ของสยาม ทำาให้ขอบเขตของการศึกษาขยายตัวออกไปและมี

การก่อตั้งมหาวิทยาลัยหลายแห่ง จึงมีการพิมพ์หนังสือเพื่อการ

ศึกษาและความรู้ด้านในด้านต่างๆ ตั้งแต่นั้นคนไทยเริ่มสนใจ

ในการอ่านมากขึ้นแต่วัฒนธรรมการอ่านนั้นกลับไม่แข็งแรงนัก 

ต่อจากนั้นการเข้ามาของโทรทัศน์ก็เป็นอุปสรรคในการอ่าน 

ทำาให้คนไทยที่เริ่มจากการฟังไปสู่การอ่าน และก้าวกระโดดไป

สู่ยุคของการดูเครื่องรับโทรทัศน์มากที่สุด แต่ที่น่าสนใจคือต่าง

ประเทศ การเข้ามาของเครื่องรับโทรทัศน์ได้แย่งชิงกลุ่มคนอ่าน

ให้กลายเป็นคนดูได้พอสมควรแต่ไม่มากเท่ากับในประเทศเรา 

อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมในการอ่านของเขาหยั่งรากลึกแข็งแรง

และยาวนาน 

การพัฒนาห้องสมุดแบบเดิมๆ ให้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ละทิ้ง

ความจำาเจต่างๆ อาจทำาให้เด็กๆ นักศึกษาของเรามีเวลาให้กับ

หนังสือและรักหนังสือมากขึ้นกว่าทุกวันนี้นะครับ
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 ใครที่กำาลังเผชิญกับปัญหากลิ่นอันไม่พึงประสงค์อยู่

ละก็ วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ ถุงหอมสมุนไพร

ดับกลิ่น ของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทกันค่ะ  โครงงานนี้เริ่มจาก

แนวคิดที่ว่าการเข้าเรียนในห้องเรียนบางห้องจำาเป็นที่ต้องถอด

รองเท้า เวลาเรียนอาจทำาให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ให้กับ

ครูและเพื่อนๆ รวมทั้งตัวเราเอง จึงทำาให้เสียอรรถรสในการ

เรียนรู้ลงไปเป็นอย่างมาก โครงงานชิ้นนี้ได้ประยุกต์จากถุงหอม

ดับกลิ่นที่มีจำาหน่ายอยู่ตามท้องตลาด ซึ่งส่วนมากแล้วตามที่

วางขายมักจะใช้ เจลหรือเม็ดหอมปรับอากาศ เราจึงหันมาใช้

สมุนไพรพื้นบ้านรวมกับดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ เพื่อให้ได้กลิ่น

และขจัดความชื้น ทั้งยังสามารถกำาหนดกลิ่นได้เองตามความ

ชอบของแต่ละคน 

 ปัจจุบันคนไทยหันมานิยมใช้สมุนไพรทำากันอย่างแพร่

หลาย เพราะหาง่ายและมีสรรพคุณมากมาย สามารถนำามา

ดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ผลิตภัณฑ์

หลายๆ ชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแต่งกลิ่นอาหาร และ

เครื่องสำาอาง รวมถึงในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปาเป็นผลผลิตที่ได้มา

จากสมุนไพรทั้งสิ้น

 ถุงหอมสมุนไพรขจัดกลิ่นของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ปวช. จากการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ผลิตขึ้นโดยมีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่น

อับ และขจัดกลิ่นในอากาศ ช่วยให้อากาศสดชื่น ทำาให้รู้สึกผ่อน

คลายและยังช่วยไล่แมลงได้อีกด้วย  ในถุงประกอบด้วยสมุนไพร

เพ่ือเป็นจุดขายดึงดูดใจผู้บริโภคกลุ่มที่เน้นความเป็นธรรมชาติ 

ถงุหอมดับกลิน่
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ส่วนผสมหลักของถุงหอมขจัดกลิ่นนั้นประกอบไปด้วย ผิวมะกรูดและ

ตะไคร้อบแห้ง และกากใบชาที่ช่วยดูดความชื้น เพิ่มกลิ่นให้สดชื่น

มากขึ้นด้วยนำ้ามันหอมระเหยตะไคร้และผิวมะกรูด (Lemongrass 

& Kaffir lime peel essential oil) พิมเสน การใส่พิมเสนเพื่อ

ช่วยให้มีกลิ่นสดชื่นโล่งจมูกซึ่งในทางสมุนไพรถือว่าพิมเสนช่วย

ให้การเต้นของหัวใจดีขึ้น เมื่อสูดดมแล้วจะรู้สึกโล่งในอก และ

สารส้มบดผ่านวิธีการไล่ความช้ืนเพื่อให้ได้ผงสารส้มดับกลิ่น 

บรรจุลงในถุงผ้าโปร่งทุกส่วนล้วนเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบเนื่อง

กันมาแต่โบราณ นำามาพัฒนาต่อโดยไม่พึ่งสารเคมีที่เป็นอันตราย

ถงุหอมดับกลิน่

โรงเรียนวัดสามง่ามวันครู
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 TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทได้ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้า

ร่วมการแข่งขัน TEEN DANCERCISE ในโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีนาย

จำาลอง โพธ์ิสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพีธีเปิด ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

ซึ่งนักศึีกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน 

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ

ภาค ในการประกวดการ์ตูนแอนิเมชั่น ในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ณ 

สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 20 สิงหาคม 

2553 นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เป็นผู้มอบ

รางวัล ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

นายอภิสิทธิ์ มะลิวรรณ์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด

แกนนำาวิทยากรเลือกตั้ง รณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยที่ ๒ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำานวย

การพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2553

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทได้ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยว

กับรัฐสภา ประจำาปี 2553 ณ สำานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 

จังหวัด ลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 โดยมีนายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2553

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย

แกนนำาวิทยากรเลือกตั้ง 
รณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น

แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
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Fix It Centerวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้เข้าร่วมออกบูธ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It 

Center) ในงานอาชีวะล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้

อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทเป็นผู้ควบคุม ณ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวง
ศึกษาธิการ ในวันที่ 11-19 สิงหาคม 2553 

อาชีวะล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชน (Fixit center) ณ 

เทศบาลตำาบลเที่ยงแท้ 

อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

ระหว่างวันที่ 15-16 

พฤษภาคม 2553 เพื่อ

ลดรายจ่าย และช่วย

สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ตำาบลเที่ยงแท้  ตำา
บล

เท
ี่ยง

แท
้  

นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์

ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และมอบเครื่องมือช่างประจำาศูนย์ของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

ณ วัดโคกเข็ม ตำาบล ตลุก อำาเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท โดยมี นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้

อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ให้การต้อนรับ

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It center) ณ เทศบาลตำาบลบางขุด 

อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2553 เพื่อลดรายจ่าย และช่วยสร้างราย

ได้ให้กับชุมชน โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำาแนะนำา ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องทักษะทางช่าง 

พร้อมกับยกระดับฝีมือช่างชุมชน ในการพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำารุงและสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ยังพัฒนา

ทักษะให้นักศึกษาที่มีความสามารถ มีความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยให้

ความเชื่อมั่นที่จะออกไปปฏิบัติงานได้จริง

ตำาบลบางขุด
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วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทได้จัดอบรม “โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกัน

คุณภาพในสถานศึกษา” ให้กับสถานศึกษาในสถาบันอาชีวภาคกลาง2 (จ.ลพบุรี จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี 

จ.ชัยนาท) รุ่นที่ 1,2 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องราชาวดีโรงแรมชัยนาทธานี จ.ชัยนาท 

โดยมี ผอ.เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

โครงการประชุมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
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วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ร่วมกับ บริษัท ยูแทคไทย จำากัด จัดโครงการบรรยายพิเศษให้กับ

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ในหัวข้อ “หลักการคิดและการทำางานให้ประสบ

ความสำาเร็จ” ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท โดยมีนายปรีชา การัก รองผู้

อำานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

2553

ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ได้จัดโครงการอบรมวิชาชีพช่างยนต์ โดยมีนาย

อัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เป็น

ประธาน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา ชั้น ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้

ศึกษาดูงาน ณ มิวเซียมสยาม พิพิทธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพฯ 

วัดพระแก้วฯ และงานครูโลก ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 28 สิงหาคม 

2553

หลักการคิดและการทำางานให้ประสบความสำาเร็จ

ศึกษาดูงาน ณ มิวเซียมสยามโครงการอบรมวิชาชีพช่างยนต์

สาละสัมพันธ์ วารสารประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
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วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้จัดโครงการประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบคุณภาพ

ของสถานศึกษา” โดยมี นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น

ประธาน ,นายสุบิน แพทย์รัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 

เป็นวิทยากร และมี นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทให้การต้อนรับ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ระบบคุณภาพของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทได้จัดโครงการ ”อบรม

เชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและส่งเสริม

การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาด้วย Project Base” 

โดยมีนายวัยวุฒิ ธรรมกุล รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายวิชาการ และนายบวร ขจรศิลป์ รองผู้

อำานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นำาคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ณ 

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดจังหวัดระยองและ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 

2553

Project Base

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทได้จัดการศึกษาดูงานการจัดทำาส่ือการเรียนการสอนและประกันคุณภาพ

การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัย

เทคนิคชัยนาทเป็นผู้นำาคณะ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัย

เทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2553

ดูงานการจัดทำาสื่อการเรียนการสอนและประกันคุณภาพ

โครงการคณะหัวหน้าแผนก

วิชาชีพและครูนิ เทศฝึกงาน

เพิ่มศักยภาพศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการ ณ การนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร อำาเภอ 

คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 

โดยมีครูสุราษฎร์ เดชปรอท 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี นำาทีมไปดูงาน 2 บริษัท

ชั้ นนำ า ของประ เทศ ไทย ได้ แก่  

บริษัท NEC. Tokin Electronic 

ThaiLand Co.LTD., บริษัท 

Rohm Integrated System 

(ThaiLand) Co.LTD. เยี่ยมชม 

ระบบบริหารความปลอดภัย

ในโรงงาน ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและขบวนการ

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 

กรกฎาคม 2553

โครงการคณะหัวหน้าแผนกวิชาชีพและครูนิเทศฝึกงานเพิ่มศักยภาพ

เดือน พฤษภาคม 2554 ฉบับที่ 9
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คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้นำาเครื่องปั่นไอศกรีมไปสาธิตการทำางานของเครื่องให้กับ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชมการทำางานของเครื่องจักร โดยมีนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เป็นผู้ควบคุม ณ 

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553

เครื่องปั่นไอศกรีม

ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้เข้ากับ

กิจกรรมของจังหวัดชัยนาท ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการ

มีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดชัยนาท โดยมีนายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ควบคุม ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553

คณะผู้ประเมินจากโครงการ “ธงไตรรงค์ ธำารงไทย” ได้มาประเมินการประดับ

ธงชาติของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทในโครงการ “ธงไตรรงค์ ธำารงไทย” โดยมีนาย

ธีระ แพ่งประสิทธิ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้การต้อนรับ ในวัน

ที่ 26 สิงหาคม 2553

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ธงไตรรงค์ ธำารงไทย

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทครบรอบ 

73 ปี ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 โดยมีนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทเป็นประธาน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

สาละสัมพันธ์ วารสารประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
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จังหวัดชัยนาทนิทรรศการ เกี่ยวกับการน้อมนำาพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อส่วนราชการให้นำาไปปฏิบัติจนเกิดผลดีต่อประชาชน 

ภายใต้ชื่อ “ธ ทรงมีคุณูปการต่อชาวไทย” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายจำาลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด 

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายบวร ขจรศิลป์ รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำาคณะครูอาจารย์และนักเรียน

นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 

ธ ทรงมีคุณูปการต่อชาวไทย

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด “หนุ่มลุ่ม

เจ้าพระยา” ได้รับรางวัลหนุ่ม Healthy และ รางวัล ขวัญใจสื่อมวลชน 

ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายจำาลอง 

โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 

2553

คณะผู้บริหารและครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท นำานักเรียนนักศึกษา

เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 

โดยมีนายธีระ แพ่งประสิทธิ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นผู้

ควบคุม ณ อาคารวิมลคุณากร วันที่ 12 สิงหาคม 2553

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการ

ศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 โดยมีนายอัคร

วงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เป็นประธาน 

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553

 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2553 ใน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำารงไว้ซึ่ง

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง

ความกตัญญูกตเวทิตา ต่อคณะครู

งา
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ฉล
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เกี
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มเด
จ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด “หนุ่มลุ่มเจ้าพระยา”

พิธีไหว้ครู ประจำา
ปกี

าร
ศึก

ษา
 2

55
3กิจกรรมวันแม่ แห่งชาตแิละมอบทุนการศึกษา
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วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการค่ายผู้นำา “คุณธรรมนำาความรู้” ของนักศึกษา ปวส.1 ประจำา

ปีการศึกษา 2553 เพื่อแนะนำาให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักการประพฤติปฏิบัติดำารงตนอยู่ในสถานศึกษาอย่างผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

งาม โดยจัดกิจกรรมจำานวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย.53 และวันที่ 1-3 ก.ค.53 ณ วัดดอนตูม อำาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมี

นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

โครงการค่ายผู้นำา “คุณธรรมนำาความรู้”

คณะครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท เข้าศึกษาดูงาน 

แผนกคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท โดยมีคณะครูอาจารย์แผนก

วิชาคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 

สิงหาคม 2553

วิทยาลัยการอาชีพโคกสำาโรง จ.ลพบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรม 

อชท. ของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดยมี

คณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553

ศึก
ษา

ดูง
าน

คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคน่านมาดู

งาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท โดยมีนาย

บวร ขจรศิลป์ รองผู้อำานวยการฝ่าย

พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนาย

ธีระ แพ่งประสิทธิ์ รองผู้อำานวยการฝ่าย

บริหารทรัพยากรให้การต้อนรับ ในวันที่ 

27 สิงหาคม 2553

สาละสัมพันธ์ วารสารประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
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เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 

ทางวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร

ผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาปี

การศึกษา 2553  โดยมีนาย

อัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้

อำานวยการวิทยาลัยเทคนิค

ชัยนาท เป็นประธาน ในพิ ธี  

มอบประกาศนียบัตรผู้สำาเร็จ

การศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำาเร็จการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา 2553

คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิค

ชัยนาท จ.ชัยนาท โดยมี รองธีระ แพ่งประสิทธิ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร, รองวัยวุฒิ ธรรมกุล รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู

อาจาย์ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553

คณะบุคลากรจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เข้าศึกษา

ดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เพื่อดำาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเอกชน โดยให้ความรู้ การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ และ

การดำาเนินการส้วมสุขสันต์ในสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 

2553 โดยมีนายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัย

เทคนิคชัยนาท ให้การต้อนรับและบรรยายความดีเด่นของสถานศึกษา 

เดือน พฤษภาคม 2554 ฉบับที่ 9
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ค่ายอาสาพัฒนา

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้จัดโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนา”   ณ วัดเขาท่าพระ 

อำาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553  โดยมีนายอัคร

วงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท นำาคณะครูอาจารย์ 

นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพัฒนา

นั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน
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นั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้จัดโครงการ “นั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน”   เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีจิตใจที่แจ่มใสก่อนการเข้าเรียน  โดยจัดให้มีการนั่งสมาธิอย่างน้อย 1 วัน ในแต่ละสัปดาห์ 

ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

English Camp

คณะครูอาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้จัดกิจกรรมนำา

นักเรียนนักศึกษาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) ประจำาปีการศึกษา 2553 ใน

ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2554  ณ บ้านแก้ว อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีนายวัยวุฒิ ธรรมกุล รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน 




