พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช

ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน ฯ บุคลากรสถาบันฯ
และนักศึกษาปริญญาตรี ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถวายเครื่องราช
สักการะ และจุ ดเทียนถวายพระพรชั ยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5
ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน จ.ภูเก็ต

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ ผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต และข้าราชการครู ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดวิชิตสังฆาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ครั้งที่ 11/2558

สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2 จัดการประชุมสภาสถาบัน ฯ ครั้ง ที่ 11/2558 เพื่อพิจารณาร่างประกาศสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 การจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัด เสนอแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของ
สถานศึกษาในสังกัด และทาคารับรองปฏิบัติราชการของผู้อานวยการสถาบัน และรองผู้อานวยการสถาบัน เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ลงนามความร่วมมือ(MOU)ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ดร.สุ น ทร พลรงค์ ผู้ อ ำนวยกำรสถำบั น กำร
อำชี ว ศึก ษำภำคใต้ 2 และ นายสุ คนธ์ แก้ ว แท้
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
โดยมี น ายจ าเริ ญ ทิ พ ญพงศ์ ธ าดา ผู้ ว่ า ราชการ
จัง หวัดภูเก็ต เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์
ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การเสวนา การจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยกำรสถำบันกำร
อำชี ว ศึ ก ษำภำคใต้ 2 นายภั ก ดี ธุ ร ะเจน
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
และนายสมพงค์ จตุทอง ผู้อานวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมการเสวนา การ
จัดการอาชีวศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี ในงาน
ประชุม วิ ช าการองค์ การนั กวิ ช าชี พ ฯ ระดั บ
ภาคใต้ โดยมีผู้นานักศึกษาทั่วภาคใต้ร่วมรับ
ฟัง เมื่อวันที่ 23 ธัน วาคม 2558 ณ โรงแรม
วัฒนาพาร์ค จ.ตรัง

พิธีเปิดงานประประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 26
ดร.สุ นทร พลรงค์ ผู้ อ ำนวยกำ ร
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2 ร่วม
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การ นัก
วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
ระดั บ ภาคใต้ ครั้ ง ที่ 26 งานประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา
2558 โดยมี ดร.ชาญเวช บุญประเดิ ม
รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24
ธั น วาคม 2558 ณ ศู น ย์ บ ริ ก าร ทาง
วิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ออกบูธประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้

สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2 ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ออกบูธประชาสัมพันธ์
หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญา ปีการศึกษา 2558

ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปริญ ญา ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กรรมการสภาสถาบัน เป็นรองประธาน เพื่อ
พัฒนาเครื่องมือการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัยเทศกาลปีใหม่

ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2 และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เยี่ยมศูนย์
อาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ "สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559" ดาเนิน การโดย
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ปั๊มน้ามันปตท. ต.วิชิต จ.ภูเก็ต

มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559
ดร.สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยกำรสถำบัน
กำรอำชีวศึ กษำภำคใต้ 2 มอบกระเช้ า
อวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีอุปการคุณใน
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ณ จังหวัดภูเก็ต

