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พิธีถวายพระพรช ัย และกิจกรรมวันแม่ฯ วิทยาลัยฯ จัดพิธีถวายพระพรช ัยมงคลเนื องในวโรกาส
$
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ ้าสิ ริกิติพระบรมราชิ
นีนาถ โดย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู ้จัดการ/
ผู ้อํานวยการ ได ้เรียนเชิญคุณแม่ดีเด่น ประจําปี 2559 ตัวแทนจากสาขางานต่าง ๆ จํานวน 9 ท่าน ดังนี 8
1. คุณแม่แสงจันทร ์ ปัญญาเมา คุณแม่นายกิจจา ปัญญาเมา สาขางานไฟฟ้ ากําลัง
2. คุณแม่อุไรวรรณ ทับเจริญ คุณแม่นางสาวรัชฎาพร เตจ๊ะสุข สาขางานการโรงแรมฯ
3. คุณแม่พนิ ดา วงศ ์ไชยา คุณแม่นายกรรช ัย วงศ ์ไชยา สาขางานอิเล็กทรอนิ กส ์
@ อินต๊ะ คุณแม่นางสาวแสงเงิน สึงสุข สาขางานคอมพิวเตอร ์ธุรกิจ
4. คุณแม่ติบ
5. คุณแม่อรชร ปาระมี คุณแม่นายธนภัทร ปาระมี สาขางานยานยนต ์
6. คุณแม่ธญ
ั นันท ์ ปัDนเงิน คุณแม่นายศุภกร เทพไหว สาขางานก่อสร ้าง
7. คุณแม่ญาณิ ศา กาญจนารุง่ โรจน์ คุณแม่นายศิวกร กรแก ้ว สาขางานยานยนต ์
8. คุณแม่รต
ั นา ไชยะหงษ ์ คุณแม่นางสาวสุพต
ั รา ไชยะหงษ ์ สาขางานธุรกิจค ้าปลีก
9. คุณแม่ศรีพรรณ กันทะตุ่น คุณแม่นายสิรวุฒิ กันทะตุ่น สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
ในโอกาสนี 8 วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกบ
ั คุณแม่ดีเด่น ประจําปี 2559 ทุกท่าน
ต่อจากนั8นได ้มีการมอบทุนการศึกษาจากคุณแม่ธนิ สร มะโนสกูล ให ้แก่สาขา
งานยานยนต ์และมอบให ้กับนักศึกษาจํานวน 10 ทุน มูลค่า 10,000 บาท
และทุนของ ดร.อดิศร โอดศรี ศิษย ์เก่าสาขางานอิเล็กทรอนิ กส ์ มูลค่า 2,000
บาท ปัจจุบน
ั เป็ นอาจารย ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล ้านนาฯ, การเทศนาธรรม
โดยกราบนิ มนต ์ พระคุณเจ ้าพระมหาอํานวย ปัญญาวชิโร วัดพระสิงห ์
วรมหาวิหาร บรรยายธรรมเรือง"พระคุณแม่" ,การมอบรางวัลแก่นักศึกษาทีชนะ
การประกวดการคัดลายมือ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ , รางวัลประกวดเล่าเรือง
จากภาพหัวข ้อ“พระราชกรณี ยกิจในสมเด็จพระนางเจ ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”
ณ ห ้องประชุมใหญ่อริยวิทย ์ เมือวันที 11 สิงหาคม 2559

************************************************************

ตรวจและติดตามเงินอุดหนุ นฯ วิทยาลัยฯ
ได ้ให ้การต ้อนรับคณะกรรมการตรวจและติดตามการ
ใช ้เงินอุดหนุ นโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ประจําปี 2559 จากสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิ คเชียงใหม่ วันที 10
สิงหาคม 2559
ประก ันสังคมสู ่สถานศึกษา วิทยาลัยฯ จัดการ
อบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ความรู ้ เรือง “การ
ประกันสังคมสูส
่ ถานศึกษา” โดยเรียนเชิญ คณะวิทยากร
จากสํานักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นผู ้ให ้ความรู ้
8 8เพือเตรียมตัวเข ้าสู่
แก่นักศึกษา ในระดับชน8ั ปวส. 2 ทังนี
ตลาดแรงงานต่อไป เมือวันที 17 สิงหาคม 2559
อบรมเรืAอง “อิเล็กทรอนิ กส ์ยานยนต ์” สาขางาน
อิเล็กทรอนิ กส ์ จัดอบรมให ้ความรู ้เกียวกับระบบอิเล็กทรอนิ กส ์ใน
รถยนต ์แก่นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิ กส ์ สาขางานเทคนิ ค
คอมพิวเตอร ์ และสาขางานยานยนต ์ โดยเรียนเชิญ นายศรัณย ์
8 เจริญกิจ โปรแกรมเมอร ์ ECU Shop ณ ห ้องประชุมชน8ั 1
ยิมศรี
อาคารวิทยวัฒน์ เมือวันที 17 สิงหาคม 2559

เปิ ดงานสัปดาห ์วิทยาศาสตร ์ 2559 เนื องในวันที 18 สิงหาคมเป็ นวันวิิทยาศาส
ยาศาสตร ์แห่งชาติ อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากรร ผู ้จัดการ/
ผู ้อํานวยการ วิทยาลัยฯ ได ้เป็ นประธานเป
ประธานเปิ ดงานสัปดาห ์วิทยาศาสตร ์ ประจําปีี การศึกษา 2559 มีการจัดนิ ทรรศการสัปดาห
ห ์วิทยาศาสตร
ยาศา
์ ,
การประกวดโครงงานทางวิิทยาศาสตร
ยาศาส ์ของ
8ั และมีการส่งเสริ
นักศึกษาทุกชนปี
สริมความคิด
สร ้างสรรค ์ในการประกวดเครื
เครืองแต่
องแตงกายจาก
วัสดุเหลือใช ้ ซึงผลงานทีีชนะเลิศ จะได ้รับ
8น
การพัฒนาเพือในไปใช ้ได ้จริงนอกจากนั
นอกจ
ยังมีการจัดการแข่งขันลูกโป่ งนํ า8 ของ
นักศึกษาทุกสาขาวิชา และมี
ละมีการมอบรางวั
าร
ล
แก่นักศึกษาทีชนะการประกวดในก
ะกวดในกิจกรรม
สัปดาห ์วันวิทยาศาสตร ์แห่
ห่งชาติด ้วย

ประเมินผลงาน "ระบบจ ัดการฟาร
การฟาร ์มเกษตรฯ" ผู ้บริหาร อาจารย ์และนั
ะนักศึกษา
ษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให ้การต ้อนรับคณะกรรมก
ณะกรรมการจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี
ยี และมูลนิ ธิบวั หลวง ในการตรวจผลงานการประกวด
รประกวดสิงประดิษฐ ์คิดค ้นทางวิทยาศาสตร ์และเทคโนโล
ะเทคโนโลยี
ประจําปี 2559 ซึงทางสาขางาน
อิเล็กทรอนิ กส ์ , ไฟฟ้ ากําลังและ
พาณิ ชยการคอมพิวเตอร ์ ได ้ส่งผล
งาน"ระบบจัดการฟาร ์มเกษตรพอเพียง
จากสมาร ์ทโฟนในระบบแอนดรอยด ์"
Farm Management system by
smartphones ซึงเป็ นผลงานร่วมกัน
ของ อ.ธีรพงษ ์ ณ เชียงใหม่ อาจารย ์
ประจําสาขางานไฟฟ้ ากําลัง/ อ.พรเทพ
ไชยวรรณ์ หัวหน้าสาขางาน
อิเล็กทรอนิ กส ์และนักศึกษา คือ น.ส.
8
ธัญญลักษณ์ เอินทะไชย
/ น.ส.แสง
เงิน สึงสุข เมือวันที 18 สิงหาคม 2559
เทคโนเอเชีย + โรงเรียนสารสาสน
ารสาสน์ฯ ผนึ กความร่วมมือทางวิชาการ ผู ้บริหาร 2 สถานศึกษา โดย อ.วิไลรัตน์์ เกียรติไชยากร

ผู ้จัดการ/ผู ้อํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลย
ทคโนโลยีเอเชีย ร่วมกับ อ. ดารารัตน์ ไชยชนะ
นะ รองผ
รองผู ้อํานวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียี งใหม่ ได ้ร่วมลง
นามความร่วมมือ MOU วิชาการระหว่
ระหว่าง 2 สถาบัน เพือร่วมมือในการพัฒนาบุ
บุคลากรแ
ลากรและนักเรียน นักศึกษาด ้านวิชาการ, ด ้านกิจกรรม
ก
8
รวมทังความร่
วมมือด ้านการศึกษาที
ทีจะมีขนในอนาคต
นใ
ึ8
ซึงหลังจากเสร็จการลงนามทางวิ
มทางวิชาการแล ้ว นักเรียนของโรงเรียนสารสาสน์วิวิเทศฯ
ทศ ได ้เข ้า
อบรมและปฏิบต
ั ิการเรือง "การประดิ
ดิษฐ ์หุ่นยนต ์ไมโครเมา้ ท ์" ซึงได ้เข ้ารับการอบรม
รม ระหว
ระหว่างวันที 22g24 สิงหาคม 2559
โครงการรณรงค ์ "เมาไม่ข ับ"
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาร่วมกับมูลนิ ธิเมา
ไม่ขบั จัดโครงการบรรยายพิเศษ "การ
รณรงค ์ลดอุบต
ั ิเหตุทางถนนในสถาน
ศึกษาฯ " เพือถ่ายทอดประสบการณ์
รณ์จริง
จากวิทยากรของมูลนิ ธิเมาไม่ข ับและผู ้ที
ประสบอุบต
ั ิเหตุจากการเมาแล ้วขับั ให ้แก่
8ั
นักศึกษาของวิทยาลัยในทุกชนปี
เพือ
เป็ นการเตือนสติการขับขีฯ โดยจัด
ั อบรม
ระหว่างวันที 22g24 สิงหาคม 2559

ซุปเปอร ์ชีปจบ
ั มือเทคโนเอเชี
เอเชียเป
เปิ ดทวิภาคี อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู ้จัดการ/ผู ้อํานวยการ วิทยาลัยฯ ได ้ร่วมลงนามความร่
มล
วมมือด ้านการศึกษาทวิภาคี
กับ บริษท
ั สอาดกรุป๊ จํากัด สาขา ๒ (ซุปเปอร ์ชีป) โดย คุณชามา บุปผา
เจริญสุข ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เพือร่วมกันจัดการเรียนการสอนให ้
นักศึกษาในสาขางานช่างไฟฟ้ ากําลัง ซึงจะเริ
ง
มเปิ ดการเรียนทวิภาคีในปี การศึกษา
8
2560 นี ลักษณะของการเรียนแบบทวิ
บทวิภาคี
าค คือ นักศึกษาในสาขางานไฟฟ้ ากําลัง
ระดับ ปวช. จะเรียนตามหลักสูตรอาชี
อาชีวศึกษาในวิ
ษ
ทยาลัยฯ 1 ปี หลังจากนั8น ทาง
ซุปเปอร ์ชิปจะรับนักศึกษาไปทํางานในปี
นในปี ที 2 เพือให ้นักศึกษาได ้มีความรู ้และ
8
ประสบการณ์วิชาชีพ พร ้อมทังรับสวัสดิการในสถานประกอบการตามระเบี
า
ยบว่าด ้วย
การศึกษาระบบทวิภาคี เป็ นความร่ร่วมมือระหว่
ระ างวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ
8 ือวันที 25 สิงหาคม 2559 ณ บริษท
ฯลฯ พิธีลงนามดังกล่าว จัดขึนเมื
ั สะอาด
กรุป๊ จํากัด สาขา ๒ (ซุปเปอร ์ชีป)
ออกบริ การชุมชนทีีAวัดเสาหิ
เสาหน
นักศึกษาและอาจารย ์สาขางานอิ
อิเล็กทรอนิ
ทรอ กส ์
และสาขางานยานยนต ์ ของวิทยาลัยฯ ออก
ให้บริการตรวจเช็ครถยนต ์ รถจั
จักรยานยนต
รยานย ์
8
เปลียนถ่ายนํ ามันเครือง ซ่อมเครืรืองใช ้ไฟฟ้
้ไฟ าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส ์ทุกชนิ ด ร่วมกับโครงการ
โ
8
ออกบริการอําเภอเมืองเชียงใหม่ยเคลื
ิ อนที
อน ณ
วัดเสาหิน ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
งให โดย
ชุมชนบริเวณเสาหินและหนองหอยมา
มาใช ้บริการ
เมือวันที 25 สิงหาคม 2559
นักศึกษาการโรงแรมฯ ปี 5 อบรมมั
อบ
คคุเทศก ์
ประจําปี 2559 จัดโดย มหาวิทยาลั
ลัยมหาม
มหามกุฏราชวิทยาลัย
8 ยงให
วิทยาเขตล ้านนา ณ โรงแรมบีพีซต
ิ ีเชี
งใหม่ และจะทําการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด ้านมัคคุเทศก ์ ณ วัดต ้นเกว๋น
อ.หางดง และ เวียงท่ากาน อ.สันป่ าตอง เมือวันที 25g26
สิงหาคม 2559

Asia Yamaha Exciter team แข่
แขงยามาฮ่า รอบทีA 3 การต่อสู ้ทีน่่ าสนุ กสน
สนานของเหล่านักศึกษาอาชีวะเอกชน ณ สนาม พีระ
( อินเตอร ์เนชนแนลเซอร
ั
์กิต ) พัทยา จ.ชลบุรี ในการแข่งขัน Yamaha Moto
oto Ch
Challenge 2 ในสนามที 3 ของการเก็
รเก็บคะแนนสะสม
คะแน

ซึงผลงานในรอบที 3 ของทีม Asia Yamaha
Y
Exciter นักขับ คือ นายณรงค
รงค ์ฤทธิ
์ฤทธ $ นภา
สกาวเดือน นักขับ หมายเลข 14 รอบคลอลิ
ฟายทําตําแหน่ งสตาร ์ทได ้เป็ นอั
อันดับที 18 ผล
การแข่งขันในสนามที 3 ได ้อันดับที
บ 17 ซึง
เวลาต่อรอบ 1 นาที 26.121 วินาที
าท มี
คะแนนสะสมทุกสนามรวม 11 แต ้ม สรุ
ส ปแล ้ว
ตอนนี 8จาก 27 ทีม Asia Yamaha
amaha Exciter
E
ได ้อันดับที 12 เมือวันที 27g28
28 สิงหาคม

2559
A
เปิ ดรับสมัครบุคคลทัวไป
เข้ารับก
การทดสอบมาตรฐานฝี มือด้า้ นไฟฟ้า
าฯ
ศูนย ์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน วิทยาลั
ยาลยเทคโนโลยีเอเชีย ได ้รับอนุ ญาตจากกรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสว
านและสวัสดิการสังคม ให ้เป็ นผู ้ดําเนิ นการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ ในการนี
การนี 8วิทยาลัยฯ ได ้เปิ ดรับสมัครผู ้ประกอบอาชี
าชีพช่าง
ไฟฟ้ าเพือเข ้ารับการทดสอบมาตรฐานฝี
ฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้ าภายในอาคาร
ยในอาคาร
ระดับ 1 ในรุน
่ ที 3 สอบถามเพิมเติ
เติมที โท
โทร. 0 5314 0244 g 5 ต่อ 117 ณ ศูนย ์
ทดสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อําเภอเมื
เภอเมองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาเทคโนเอเชีย ผ่านการนํ าเสนอโครงงานระด ับประเทศ ร่วมเวิร ์คช็อปรับทุนเข้าแข่งข ันสิAงประดิษฐ ์
สําหรับเมกเกอร ์รุ่นใหม่ Enjoy Science: Yong Makers Contest โครงงานของนักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิ กส ์
1. Asia Maker club 1 คือ นายสัญญลักษณ์ ยีเมา และนายอภิสิทธิ $ จิตธรรม ผลงาน "Smart Watch Health care"
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2. Asia Maker club 2 คือ นายกิติพน
ั ธ ์ พูลเงิน และ น.ส.ธัญญลักษณ์ เอินทะไชย
ผลงาน “Smart home healthcar”

โดย อ.พรเทพ ไชยวรรณ์ หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิ กส ์ เป็ นอาจารย ์ทีปรึกษาได ้รับคัดเลือกจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมกับ บริษท
ั เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด /องค ์การพิพิธภัณฑ ์วิทยาศาสตร ์แห่งชาติ (อพวช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) นํ าเสนอผลงานโครงการประกวดสิงประดิษฐ ์สําหรับเมกเกอร ์รุน
่ ใหม่ Enjoy Science: Yong
Makers Contest ในหัวข ้อ “สิงประดิษฐ ์เพือผู ้สูงอายุและผู ้พิการ” โดยเดินทางไปร่วมกิจกรรมเวิร ์ค ช็อป เมือวันที 27 สิงหาคม 2559 ณ
อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ นักศึกษาได ้ทําการ Present ผลงานและได ้รับทุนดังกล่าว โดยจะนํ าเข ้าร่วมแข่งขัน ในโครงการสิงประดิษฐ ์
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สําหรับเมกเกอร ์นรุน
่ ใหม่ Enjoy Science: Yong Makers Contest ทีจะจัดขึนอย่
างยิงใหญ่ ในวันที 29 ตุลาคม 2559 ณ บ ้าน
วิทยาศาสตร ์สิ รินธร อุทยานวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย

วิทยาลัยฯ เปิ ดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มอบสิทธิพิเศษด่วน!!! แก่นักศึกษาใหม่ในปี การศึกษา 2560 ดังรายละเอียดทีแนบ
มาพร ้อมนี 8 โดยผู ้ปกครองและนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้ที ฝ่ ายกิจการพิเศษ อ.นิ ติ 081g5954515 / อ.สมพร 081g
8 บด
0356531 และ อ.ชินร ์ 087g 3005445 ได ้ตังแต่
ั นี 8เป็ นต ้นไป และวิทยาลัยฯ ยังได ้เปิ ดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา 2556
8
ท่านทีมีบุตรหลานทีกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับ ม.3 และ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า สามารถสอบถามสิทธิพิเศษของนักศึกษาใหม่ได ้ตังแต่
บัดนี 8เป็ นต ้นไป หรือติดตามข่าวสารของวิทยาลัยได ้ที www.technoasia.ac.th และ Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
สําหรับนักศึกษาใหม่ ระด ับ ปวช. และ ปวส.

สําหรับนักศึกษาจบ ปวช. 3 ทีAต้องการศึกษาต่อ ปวส. ทีAวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

