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• รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจําปี

2560 วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดี
กับนายสัญญลักษณ์ ยี่เมา
นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิ กส ์
ระดับ ปวส. ได ้รับรางวัลเยาวชน
ดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
2560 ได ้รับเกียรติบต
ั รจาก นาย
ปวิณ ชํานิ ประศาสน์ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
•
โครงการทัศนศึกษา
ดู งาน ประจําปี 2559
ผูบ้ ริหาร คณาจารย ์และบุคลากร
วิทยาลัยฯ ได ้เดินทางทัศนศึกษาดู
งาน ณ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 4 เมษายน 2560 วันที่ 1
เมษายน 2560 ผูบ้ ริหาร คณะ
ครูของวิทยาลัยฯ เข ้าแถวเพื่อ
ถวายความเคารพในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ อย่างวที่สุดมิได ้
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั ใน

พระบรมโกศ รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันที่ 2 เมษายน 2560 ร่วมทําบุญไหว ้พระ ณ วัด
้ กลอง 5 วัด อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 3 เมษายน
พระปฐมเจดีย ์ จ.นครปฐมและล่องเรีอทําบุญ ณ วัดริมลํานํ าแม่
2560 เข ้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กรมอาชีวศึกษา อ.หัวหิน จ.ประจวบศี รีขนั ธ ์ โดย นาย
จาตุรน
ั ต ์ วัฒนประทีป ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได ้ให้เกียรติกล่าวต ้อนรับในการเข ้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานใน
้ ้ หลังจากนั้นได ้เข ้าสักการะพระบูรพมหากษัตริย ์ไทย ณ อุทยานราชภักดิ ์ 7 มหาราช บูรพมหากษัตริย ์ไทย อ.หัวหิน จ.
ครังนี
้
้
ประจวบคี รีขนั ธ ์ และเมื่อเสร็จสินจากการดู
งานทังหมดแล
้ว ผูบ้ ริหาร ได ้นํ าคณะครูพก
ั ผ่อน ณ ชายทะเลชะอํา อ.ชะอํา จ.
้
้
่
เพชรบุรี ทังนี เพือเป็ นการสร ้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรฯ
• ร่วมสืบสานประเพณี สรงนํ ้ าพระ และรดนํ ้ าดําหวั ท่านผู ร้ บ
ั ใบอนุ ญาต ผูบ้ ริหารและบุคลากร ร่วมพิธีสกั การะ-สรงนํ ้า

องค ์พระพุทธมงคลศรีเอเชีย(สะหลี
เอเชีย) , องค ์พระวิษณุ กรรม ศาล
์
พระภูมิ เจ ้าที่และสิ่งศักดิสิ์ ทธิของ
้
วิทยาลัยฯ และได ้จัดพิธีรดนํ าดําหัว
ดร.วัชระ ตันตรานนท ์ ท่านผู ้รับ
ใบอนุ ญาต เพื่อสืบสานประเพณี ปี
ใหม่เมือง โดยท่านผู ้รับใบอนุ ญาต
ได ้ให้พรและให้กําลังใจในการทํางาน
แก่บุคลากรทุกคน และเมื่อเสร็จพิธี
้
เสร็จสินแล
้วได ้รับประทานอาหาร
่
่
ร่วมกัน เสริมสร ้างความสามัคคีและพลังใจแก่บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียทุกคน เมือวันที 12 เมษายน 2560

ั การ/ผูอ้ าํ นวยการ วิทยาลัยฯ
• งานดําหวั ครู อาวุโส ของสมาคมโรงเรี ยนเอกชน 2560 อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผูจ้ ด
นํ าผูบ้ ริหาร และอาจารย ์ฝ่ ายกิจการนักศึกษา มาช่วยแจกไอศครีม งานดําหัวครูอาวุโสของสมาคมโรงเรียนเอกชนฯ ณ โรงเรียน
ปริส ์รอยแยลส ์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
ต้อนรับผู บ
้ ริ หารจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ได้จัดการสอบไล่สว่ นภูมิภาค
ในภาคเรียนที่ 2/2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย ศูนย ์สอบ 01 เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน และวันที่ 2930 เมษายน 2650 ในโอกาสนี ้ อ.วิไลรัตน์
เกียรติไชยากร ผูจ้ ด
ั การ/ผูอ้ าํ นวยการ
ได ้มีโอกาสต ้อนรับ รศ.ปรีชา พหลเทพ รองอธิการบดี สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ อดีตรักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
•

• ประชุมครู พัฒนาผลงานวิจย
ั
้
วิทยาลัยฯ จัดการประชุมชีแจงแก่
คณะ
ครู เพื่อทําความเข ้าใจหลักการในการทํา
ผลงานวิจยั ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
และถูกต ้อง เพื่อนํ าไปสูก
่ ารส่งผลงานวิจยั
เข ้าแข่งขันในระดับจังหวัด และระดับชาติ
ในปี การศึกษา 2560 ต่อไป เมื่อวันที่ 7
เมษายน 2560
•
อบรมพัฒนาศ ักยภาพครู
อ.ภัชนิ ชา พุทธปวน รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
วิทยาลัยฯ นํ าคณะครูเข ้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบต
ั ิการศักยภาพครูแกนนํ าโครงการ
นํ าร่องสถาบันอาชีวะต ้นแบบสร ้าง
“สุภาพชน คนอาชีวะ” จัดโดยหน่ วยงาน
ภาครัฐที่สําคัญ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การศึกษาอาชีวศึกษาฯ เมื่อวันที่ 23-25
เมษายน 2560
้ ทธิพิเศษ ก่อนหมดเขต
• ขยายวันเพิ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันจน
ั ทร ์-วันเสาร ์ เวลา 08.30-15.30 น. ยําสิ
ด่วน !!!!! ..
• ช่างอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต ์/ ก่อสร ้าง/ สถาปัตยกรรม/
ช่างกลโรงงาน/ เทคนิ คอุตสาหกรรม /ไฟฟ้ ากําลัง /
อิเล็กทรอนิ กส ์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
• บริหารธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร ์ธุรกิจ / เทคโนโลยี
สารสนเทศ / สาขางานธุรกิจค ้าปลีก (เรียนฟรี-มีรายได ้) ทํา
MOU กับ บริษท
ั ซีพีออลล ์ จํากัด มหาชน ทํางานในร ้าน
้
สะดวกซึอเซเว่น-อิเลฟเว่น และสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
และในปี การศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ เปิ ดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปวส. เรียนในระบบทวิภาคี โดยวิทยาลัยฯ ได ้มีการลงนาม MOU
กับ บริษท
ั ซีพีออลล ์ จํากัด มหาชน (เซเว่น อิเลฟเว่น) ,บริษท
ั
เจริญมอเตอร ์ จํากัด (เชพโลเล็ต) , บริษท
ั สยามนิ สสัน จํากัด
่ งเชียงใหม่ , บริษท
(นิ สสัน) , บริษท
ั นิ่ มซีเส็
ั สะอาดกรุป๊
(ซุปเปอร ์ชิป) , คุมขั
้ นโตกเชียงใหม่ และโรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่
่
และยังมีอีกหลายหน่ วยงาน ซึงทางวิ
ทยาลัยฯ จะได ้ขยายความ
ร่วมมือหลักสูตรทวิภาคีตอ
่ ไป
้ งมีทน
นอกจากนั้น วิทยาลัยฯ มอบโควพิเศษให้กบ
ั นักศึกษาทัง้ ปวช. และ ปวส. ทังยั
ุ การศึกษาอีกหลายประเภท เช่น ทุน
่
หมู่บา้ น ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทีผลการเรียนดี / ประพฤติดี / ขาดแคลนทุนทรัพย ์ / ทุนนักกีฬา / ทุนนักดนตรี และ
้ สวัสดิการกองทุนก็ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. / บุตรข ้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนได ้ตาม
คูปองอาหารกลางวัน รวมทังมี
้ บด
้ นตน้ ไป โทร. 053–140244-5
สิทธินักเรียน นักศึกษาและผูป้ กครองที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ตังแต่
ั นี เป็
้ บด
้ นตน้ ไป
ต่อ 120 และ 121 หรือ อ. สมพร 081-0356531 ตังแต่
ั นี เป็

