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FB : วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจําปี พุทธศ ักราช
2558 วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีในเกียรติยศสูงสุด แก่
นายศิวกร กรแก้ว นักศึกษาสาขางานยานยนต ์ ระด ับ
ปวช.3 ที>ได้รบ
ั พระราชทานรางวัลนักศึกษาพระราชทาน
ประจําปี พุทธศ ักราช 2558 ถือเป็ นนักศึกษาคนที> 7 ของ
วิทยาลัยฯ และในโอกาสเดียวกันนี E นายมงคล คําป๊อก
นักศึกษาสาขางานเครื>องกลไฟฟ้า ระด ับ ปวส. 5 ได้รบ
ั
รางวัลชมเชยนักศึกษารางวัลประราชทาน ประจําปี
พุทธศ ักราช 2558 นี E ด้วยเช่นกัน
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ..เป็ นเกียรติยศอันสูงสุดของ
$
$
ชีวิตเกิดขึนจากนํ
าพระทั
ยอันเปี' ยมด ้วยพระเมตตาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั ที'ทรงมีพระราชปรารภ แด่ ฯพณฯ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ( มล.ปิ' น มาลากุล) ในปี
$
พ.ศ. 2506 เมื'อครังเสด็
จพระราชดําเนิ นทรงเปิ ดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปี การศึกษา 2506 ใจความของพระราช
' ความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได ้ผลดี รวมทังมี
$ โรงเรียนซึงจั
' ด
ปรารภมีวา่ " มีนักเรียนจํานวนมากซึงมี
การศึกษาดีจนนักเรียนได ้รับการเรียนดีเป็ นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที'มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าวสมควรจะได ้รับรางวัลพระราชทาน
และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้.." วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและขอให้นักศึกษาทัง$ 2 คน ดํารงตนเป็ นดัว
อย่างที'ดีแก่เยาวชน เป็ นคนดีและมุ่งสร ้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมตลอดไป ..”
รับประกาศเกียรติคณ
ุ บริ จาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ว.เทคโนโลยีเอเชีย
ได ้รับเกียรติบต
ั รเกียรติคณ
ุ ให้เป็ นสถานศึกษาที'ให้บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย
'
อย่างสมําเสมอ 5 ปี โดย นางนันธนัษฐ ์ ฐานุ กิติกล
ุ อาจารย ์งานพยาบาล เป็ นผูร้ บั ใน
นามวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และขอแสดงความยินดี กับ นายโชติพฒ
ั น์ องอาจ
อาจารย ์ประจําหมวดวิชาภาษาไทย ได ้เข ้ารับพระราชทานเหรียญผูบ้ ริจาคโลหิต
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาอย่างต่อเนื' อง จํานวน36 ครัง$ เมื'อวันที'
2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมปางสวนแก ้ว เชียงใหม่
อบรมด้านเทคนิ คของยามาฮ่าฯ อาจารย ์ภัชณิ ชา พุทธปวน รองผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได ้กล่าวต ้อนรับทีมงาน YAMAHA Technical Academy และอาจารย ์จากวิทยาลัย
'
อาชีวศึกษาเอกชนจากทัวประเทศ
จํานวน 45 คน ในการอบรมเทคนิ คการใช ้เครื'องมือวิเคราะห ์ระบบหัวฉี ด ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย เมื'อวันที' 4V6 พฤษภาคม 2559

$
โครงการสิงห ์ อาร ์Kเอ็กซ ์พลอร ์ ปี ที> 4 นางสาวธัญญลักษณ์ เอินทะไชย
นักศึกษาสาขางานช่างอิเล็กทรอนิ กส ์ ปี 5 ได ้รับการ

คัดเลือกจากวิทยาลัยฯ และ บริษท
ั บุญรอด บิวเวอร ร์ ี' จํากัด ให ้
เข ้าร่วมโครงการสิงห ์ อาร ์Vเอ็กซ ์พลอร ์ ปี ที' 4 ในระหว่างวันที'
'
$
$ 'อการพัฒนานักศึกษาในสายอาชีวศึกษาได ้เพิ'มประสบการณ์
18 V 27 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร
ซึงโครงการฯ นี จัดขึนเพื
$
$
และเปิ ดทัศนคติให ้กว ้างขึน โดยทาง สิงห ์ฯ ได ้จัดอบรมทังภาคทฤษฎีและปฏิบต
ั ิ นักศึกษาจะได ้พบและสัมผัสกับผู ้บริหารเครือสิงห ์,
นักวิชาการและผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขางานต่าง ๆ เป็ นต ้น

Welcome teachers from EFL วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย ร่วมกับ EFL Learning Centre จัด
อบรมในหัวข ้อ Easy English Workshop ให ้กับ
คณาจารย ์ของวิทยาลัยฯ เพื'อเสริมความรู ้ในด ้าน
'
ภาษาอังกฤษให ้มากยิ'งขึน$ ซึงบรรยากาศในการเรี
ยน
การสอนเป็ นไปด ้วยความสนุ กสนานและความรู ้
ภาษาอังกฤษนํ าไปใช ้ได ้ในชีวิตประจําวันฯ เมื'อวันที'
12 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
สัมภาษณ์นก
ั ศึกษา
ใหม่ ปวช. ธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมกับ
'
คณะเจ ้าหน้าทีจาก
บริษท
ั ซีพี
ออลล ์ จํากัด มหาชน และบริษท
ั
ชอยส ์มินิสโตร ์ จํากัด ได ้จัดการ
สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับ
ปวช. 1 เพื'อจัดกลุม
่ ลงร ้านและทํา
สัญญามอบตัว ประจําปี การศึกษา
2559 หลังจากนั$น นักศึกษาใหม่
'
'
ทุกคนได ้รายงานตัว พร ้อมสัมภาษณ์นักศึกษาก่อนเปิ ดเรียน เมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
รับเกียรติบต
ั ร และร่วมขบวนแห่เนื> องในวน
ั วิสาขบู ชา ประจําปี 2559 อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู ้จัดการ/ผู ้อํานวยการ

วิทยาลัย ฯ
รับเกียรติบต
ั รผู ้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื' องในวันวิสาขบูชา ประจําปี 2559 จาก นายปวิณ ชํานิ ประศาสน์ ผู ้ว่าราชการจังหวัด
$ ดทีวั' ดพระ
เชียงใหม่ หลังจากนั$นคณะผู ้บริหารและบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยจะร่วมเดินขบวนแห่โคมไฟวิสาขบูชา จากพุทธสถานไปสินสุ
สิงห ์ เมื'อวันที' 19 พฤษภาคม 2559
Asia Yamaha Exciter team อบรมเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริง นักศึกษาและอาจารย ์สาขางานช่างยนต ์ เข ้ารับการ
อบรมเตรียมความพร ้อมในการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2016 ปี ที' 2 ของบริษท
ั ไทยยามาฮ่ามอเตอร ์ จํากัด ร่วมมือกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมมอเตอร ์สปอร ์ตสําหรับเยาวชนระดับอาชีวศึกษา รายการ
Yamaha Moto Challenge 2016 ปี ที'2 เมื'อวันที' 16V18 พฤษภาคม 2559

Dual Vocational Education. อบรมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผู ้บริหารวิทยาลัยฯ
เข ้าร่วมประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการ เพิ'มประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อาชีวะฝี มือชน
คนสร ้างชาติ สร ้างคน สร ้างงาน สร ้างอาชีพ โดย ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.อกนิ ษฐ ์ คลังแสง เป็ นประธาน และผอ.อรัญญา กิมภีระ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เจ ้าภาพใน
การประชุม เมื'อวันที' 23 พฤษภาคม 2559 ณ ทัชสตาร ร์ ีสอร ์ท อ.จอมทอง เชียงใหม่
อบรมครู แกนนํ าตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู ้จัดการ/ผู ้อํานวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็ นประธานเปิ ดการอบรม การ
อบรมเชิงปฎิบต
ั ิการ ครูแกนนํ าตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม โดย อ.จันทร ์เพ็ญ ยานนท ์ และ อ.โชติพฒ
ั น์
องอาจ เป็ นวิทยากร จัดอบรมเชิงปฎิบต
ั ิการครูแกนนํ า
'
โรงเรียนคุณธรรม ซึงสอดคล
้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย แก่ คณาจารย ์สาขางานต่างๆ ก่อนเปิ ด
ภาคเรียนที' 1/2559 เมื'อ 24 พฤษภาคม 2559

