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ตะแบกสัมพันธ์  

 

 งานประชาสมัพนัธ์ วิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด 

ตะแบกสัมพันธ์ 
HUAIYOT INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2565 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ยินดีต้อนรับท่าน ดร.นิรุตต์ บุตรแสนดี 

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ในโอกาสเย่ียมชมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ครู และบคุลากรวทิยาลยัการอาชีพห้วยยอด ณ ห้องประชุม 

อาคารวิทยบริการ 

1 กรกฎาคม  2565  พธิีวนัคลา้ยวนัสถาปนาลกูเสอืแหง่ชาต ิประจำป ี2565 

 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแหง่ชาต ิประจำปี 2565  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม  2565  นายกษดิิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด  และนายวิชาญ 

หาญณรงค ์ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมกองลูกเสือวิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด พร้อมด้วยตวัแทนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แห่งชาต ิประจำป ี2565 เพื่อระลึกถงึพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมือง  จ.ตรัง  

 

2  กรกฎาคม  2565  รว่มพิธถีวายศาลาโรงทาน  

วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565 นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศกึษาให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฏร 

(นายชวน หลีกภัย) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายสมพร ปานดำ)  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและการพัฒนาการอาชีวศึกษา(ดร.นิรุตต์ บุตรแสนดี)  

ร่วมพิธีเปิดโรงทานรวมใจ นำอาหารคาวหวานไปร่วมทำบุญในคร้ังน้ี ณ สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจาต ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ. ตรัง  

1  กรกฎาคม  2565  ดร.นริตุต ์บุตรแสนดี เข้าเยี่ยมชมและมอบนโยบาย 
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วันอาทิตย์ที่  3  กรกฎาคม 2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน 

นักศึกษา  ร่วมเป็นเจ้าภาพประธานกรรมการร่วมองค์ผ้าป่า เพ่ือจำปัจจัยสมทบทุนซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ณ วัดกาญจนบริรักษ์ (วัดโคกแค) ม.2  

ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง     

 5-7 กรกฎาคม  2565  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 2565 

 

วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม  2565  นายกษิดฏิฐ ์คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุม

ผู้ปกครองระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ เพื่อทำความเขา้ใจแนวทางปฏิบตัิตน การเรียน การสอน 

ในสายวิชาชพีและเพื่อให้ผูป้กครองพบปะครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียนเพื่อสร้างความม่ันใจใหแ้ก่บุตรหลานเขา้มาเรียนต่อที่วิทยาลยัฯ 

 
11–12   กรกฎาคม  2565 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่  11- 12  กรกฎาคม 2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  จัดโครงการตรวจสุขภาพให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ปวช. และปวส. ประจำปี  

ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

3  กรกฎาคม  2565  ร่วมเป็นเจ้าภาพองค์ผ้าป่า  ณ วดักาญจนบริรักษ์ (วัดโคกแค) 
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วันอังคารที่  12  กรกฎาคม 2565  นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน 

นักศึกษา  ร่วมทำพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดกาญจนบริรักษ์ (วัดโคกแค) ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และวัดศรีรัตนาราม  

ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง   

ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง     

 
18 กรกฎาคม  2565  แสดงความยินดีครูบรรจุใหม่ 

 

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม  2565  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดโดย นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร

วิทยาลัยฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูอรษา  สองนา ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เน่ืองในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 

เข้ารับราชการครู  ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  

20   กรกฎาคม  2565 โครงการลงนามความร่วมมือเครือข่ายสถานประกอบการระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 

วันพุธที่  20  กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  น ำโดยนายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับสถานประกอบการลงนามความร่วมมือ

เครือข่ายสถานประกอบการระบบทวิภาคี ประจำปีการศกึษา 2565 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และสร้างความเข้มแข็งและ

พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

12  กรกฎาคม  2565  โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 
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วันศุกร์ที่  22  กรกฎาคม 2565  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดนำโดย นางสุดาวรรณ  วรรณบวร รองผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยคณะ ครู อาจารย์  

บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการธรรมะพัฒนาจิต ที่จัดข้ึนโดยนักศึกษาระดับ ปวช.3 ชมรมวิชาชีพการบัญชี  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นหลักในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
 

 
22 กรกฎาคม  2565  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-์เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2565 

 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม  2565  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  นำโดยนายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการได้เข้าร่วมการจัดการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ประจำปี 2565 ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ในการน้ีวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 โดยนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เรื่องสบู่เหลวยังย้ังเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus จากสารสกัดเปลือกสะตอ  

25  กรกฎาคม 2565 โครงการอบรมอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMVER ONE 

วันจันทร์ที่  25  กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมคัรแกนนำศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง และร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนและการพัฒนาศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  

ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

22  กรกฎาคม  2565  โครงการธรรมะพัฒนาจิต ชมรมวิชาชีพการบัญช ี
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วันอังคาร ที ่ 26  กรกฎาคม 2565  นายกิตติศักด์ิ กั่วพาณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด กล่าวให้โอวาทให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

ในการดำเนินชีวิต ก่อนกล่าวอำลาเน่ืองในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา  กำหนดเดินทาง 

รับตำแหน่ง ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  

 26- 28 กรกฎาคม  2565  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ  

 

วิทยาลยัการอาชีพหว้ยยอด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ  เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม 2565  ดังต่อไปน้ี  

1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกศุล ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลห้วยยอด 

2.พิธถีวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด  

3.พิธถีวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ ศาลาประชาคม อำเภอหว้ยยอด  

26 กรกฎาคม  2565  รองผู้อำนวยการฯ กิตติศักด์ิ ก่ัวพาณิช กล่าวอำลาในโอกาสไปดำรงตำแต่ง ผอ. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา 
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