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อบรมการเขียนแผนพัฒนาสู ่แผนปฏิบต
ั ิการฯ กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่–ลําพูน มุ่งมันทีจะพัฒนาคุณภาพ

อยู่อย่างต่อเนื อง ได ้ร่วมกันจัดอบรมการเขียนแผนพัฒนาสู่แผนปฏิบต
ั ิการฯ ด้านอาชีวศึกษา การอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการเรือง “การ
8
เขียนแผนพัฒนาสู ่แผนปฏิบต
ั ิการ เพือสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอาชีวะ” โดย อ.วิทยา ใจวิถี
ผู ้อํานวยการศูนย ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวะศึกษา ภาคเหนื อ เมือวันที 4 เมษายน 2559

อบรมรู ปแบบการพัฒนาการฝึ กอาชีพ
(ทวิภาคี) วท.เทคโนโลยีเอเชีย ร่วมกับ วท.
เทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จัดการประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ิการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีวิทยาลัย DVE (Dual Vocational
Education) รูปแบบการพัฒนาการฝึ กอาชีพ
เพือนํ ามาเป็ นหลักสุตรการเรียนการสอนใน
สถาบันอาชีวศึกษา ทีจะบังคับใช ้ในปี
การศึกษา 2560 เป็ นต ้นไป โดยเรียนเชิญ ดร.
สิ ริช ัย นัยกองศิ ริ ผู ้ทรงคุณวุฒิการจัดอาชีวศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ ปัจจุบน
ั ดํารงตําแหน่ งรองผู ้อํานวยการวิทยาลัยพณิ ชยการบางนา
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ นายธวัช นนท
ธรรม หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต ์ วิทยาลัยเทคนิ คเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื อ 1 เป็ นวิทยากรในการอบรม เมือวันที
9O10 เมษายน 2559
ร่วมสืบสานประเพณี สรงนํ C าพระ และรดนํ C าดําหวั ท่านผู ร้ บ
ั ใบอนุ ญาต ผูบ้ ริหารและบุคลากร ร่วมพิธีสกั การะOสรงนํ Pา
R
องค ์พระพุทธมงคลศรีเอเชีย(สะหลีเอเชีย) , องค ์พระวิษณุ กรรม ศาลพระภูมิ เจ ้าทีและสิงศักดิสิR ทธิของวิ
ทยาลัยฯ และได ้จัดพิธีรดนํ Pาดําหัว

ดร.วัชระ ตันตรานนท ์ ท่านผู ้รับใบอนุ ญาต เพือสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง โดยท่านผู ้รับ
P
ใบอนุ ญาต ได ้ให้พรและให้กําลังใจในการทํางานแก่บุคลากรทุกคน และเมือเสร็จพิธเี สร็จสินแล
้วได ้รับประทานอาหารร่วมกัน เสริมสร ้าง
ความสามัคคีและพลังใจแก่บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียทุกคน เมือวันที 12 เมษายน 2559

นศ. เทคโนเอเชียร่วมเข้าค่าย Move World Together ค่าย 1 ปี 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได ้รับการคัดเลือกให้
นํ าเยาวชน จํานวน 2 ทีม จากสาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากําลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิ กส ์ เข ้ารับการอบรมผู ้นํ าเยาวชนเพือโลกทียังยืน
หรือ โครงการ Move World Together ในปี ที 5 ค่ายที 1 ภาคเหนื อ จัดโดย
U
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ์ ป๋ วย อึงภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ (ศูนย ์รังสิต) ร่วมกับ การไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุ ษย ์ และสมาคมพัฒนา
ศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุ ษย ์
เมือวันที 20O24 เมษายน 2559 ณ เขือนภูมิพล
จังหวัดตาก โดยมีผู ้นํ านักศึกษาและอาจารย ์ของ
วิทยาลัยเข ้าร่วมคือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กําลัง ส่ง นายพันธกานต ์ ไชยวุฒิ / นายดนัย
แขกเสนา / นายช ัยธกานต ์ สุวรรณสิทธิ R โดยมี
อ.ธีรพงษ ์ ณ เชียงใหม่ เป็ นอาจารย ์ทีปรึกษา
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิ กส ์ ส่ง นางสาว
P
ธัญญลักษณ์ เอินทะไชย
/ นายกิติพน
ั ธ ์ พูลเงิน
/ นายสัญญลักษณ์ ยีเมา โดยมี อ.พรเทพ
ไชยวรรณ์ เป็ นอาจารย ์ทีปรึกษา

ร่วมพิธีดา
ํ หวั ขอสู มาคารวะ
ผู บ
้ ริ หารอาวุโสฯ อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู ้จัดการ/ผูอํานวยการ นํ าทีมคณะอาจารย ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมแจกไอศครีม และ
เข ้าร่วมพิธีดําหัวขอสูมาคารวะผู ้บริหารอาวุโสฯ
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ
P ์ฯ เมือวันที 22
อาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส
เมษายน 2559
ว.เทคโนเอเชีย เป็ นศู นย ์สอบ
เชียงใหม่ (01) ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ได ้จัดการสอบในภาค 2 ปี
การศึกษา 2558 ติดต่อกัน 2 สัปดาห ์
เมือวันที 23O24 เมษายน 2559 และ
วันที 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม
2559

ออกบริ การชุมชน ณ ตําบลอุโมงค ์ งานบริการชุมชน ฝ่ ายกิจการพิเศษ ร่วมกับสาขา
งานยานยนต ์ / สาขางาน
อิเล็กทรอนิ กส ์ และสาขา
งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
ออกจิตอาสาบริการชุมชน
ณ ตําบลอุโมงค ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน เมือ
วันที 25 เมษายน 2559

ยินดีกบ
ั ผู อ
้ ํานวยการวิทยาลัยเทคนิ คลําพู นคนใหม่ ผู ้บริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตําแหน่ งใหม่แก่
U จากผู ้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิ คสารภี อ.สารภี
นายวัชรพงศ ์ ฝัPนติบ
จ.เชียงใหม่ ไปดํารงตําแหน่ งผู ้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิ คลําพูน อ.เมือง
จ.ลําพูน เมือวันที 25 เมษายน 2559

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559 ทุกวัน เรี ยนสายอาชีพมี
งานทําแน่ นอน วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ด ้าน
ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ระดับ ปวช. และ ปวส. ดังนี P
O ช่างอุตสาหกรรม คือ สาขางานยานยนต ์/ ไฟฟ้ ากําลัง/
อิเล็กทรอนิ กส ์ / เทคนิ คสถาปัตยกรรม / ก่อสร ้าง/ ช่างกลโรงงาน/ เทคนิ ค
คอมพิวเตอร ์ / เทคนิ คอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
O บริหารธุรกิจ คือ สาขางานธุรกิจค ้าปลีกเซเว่นอิเลฟเว่น/ คอมพิวเตอร ์
ธุรกิจ
8 คือ สาขางานการโรงแรมฯ
O อุตสาหกรรมการท่องเทียว
วิทยาลัยฯ มีนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล / มีทุนการศึกษาหลายประเภท
คือ เรียนดี, ประพฤติดี, นักกีฬา, นักดนตรีฯ นอกจากนี Pยังเปิ ดรับสมัคร
นักศึกษาทีจบสายตรงสาขา
งานธุรกิจค ้าปลีก ปวช.
รวมถึง ม.6 ทีต ้องการเรียน
ต่อสาขาธุรกิจค ้าปลีก ระดับ
ปวส. จะได ้รับทุนเรียนจาก
ซีพีออลล ์ ตลอดหลักสูตร
2 ปี โดยเหมาจ่ายค่าเทอมปี
ละ 12,400 บาท/ มีรายได ้
ระหว่างเรียน เดือนละ
10,000O12,000 บาท
นักเรียนและผู ้ปกครองทีสนใจ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมที ฝ่ ายกิจการพิเศษ โทร. 0O5380O1889O92 , 053O140244O45 ต่อ 120 หรือ โทร. 081O
P บด
5954515 ตังแต่
ั นี Pเป็ นต ้นไป และ/หรือติดตามข่าวสารได ้ทาง เฟสบุค
๊ : วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และ www.technoasia.ac.th

