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่ กเรี ยน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รบ
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลรายชือนั
ั รางวัลพระราชทาน
ประจําปี พุุทธศ ักราช ๒๕๕๙ และเป็ นอีก 1 ปี แห่งความสําเร็จและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ที่
้
นักศึกษาได ้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ทังระดั
บ ปวส. และ ระดับ ปวช. คือ
้
ธัญญลักษณ์ เอินทะไชย
นักศึกษาระด ับ ปวส.
สาขางานอิเล็กทรอนิ กส ์

แสงเงิน สึ่งสุข
นักศึกษาระด ับ ปวช.
สาขางานพาณิ ชยการ
คอมพิวเตอร ์

ในโอกาสนี ้ วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกบ
ั นักศึกษาและครอบครัว ที่ได ้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่าง
ที่สุดมิได ้

 Welcome English teachers from EFL วิทยาลัยเทคโนโลยี

เอเชีย ร่วมกับ EFL Learning Centre จัดอบรมในหัวข ้อ Easy English
Workshop ให้กบ
ั คณาจารย ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมความรูในด
้
้าน
่
้
่
ภาษาอังกฤษให้มากยิงขึน ซึงบรรยากาศในการเรียนการสอนเป็ นไปด ้วยความ
สนุ กสนานและความรูภาษาอั
้
งกฤษนํ าไปใช ้ได ้ในชีวิตประจําวันฯ เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 25560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

 ม.พายัพจดั อบรมเชิงปฏิบตั ิการฯ อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผูจ้ ดั การ/ผูอ้ าํ นวยการ ได ้กล่าวต ้อนรับ ผศ.ดร.นงนภัส

พันธ ์พลกฤต อาจารย ์ประจําภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ พร ้อมคณะอาจารย ์จากวิทยาลัยเทคนิ คสารภี/
วิทยาลัยเทคนิ คสันกําแพง และคณะอาจารย ์ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ในการอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการ
่
หลักสูตร "การเสริมสร ้างศักยภาพครู เพือการพัฒนา
พฤติกรรมมุ่งอนาคตฯ" แก่อาจารย ์ที่ปรึกษา เพื่อนํ าไป
พัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาเพื่อการศึกษาให้สาํ เร็จ
ตลอดระยะเวลาของการเรียนรู ้ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2560
 สัมภาษณ์นก
ั ศึกษาใหม่ ปวช.1 ธุรกิจค้าปลีก

สาขา

งานธุรกิจค ้าปลีก วิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะจากฝ่ ายบุคคลและ
หัวหน้าเขตของ บ.ช ้อยส ์มินิสโตร ์ จํากัด ได ้จัดการสัมภาษณ์
้ 1
นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ทุกคน ณ ห้องประชุมชัน
อาคารวิทยวัฒน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2590



การตรวจสุขภาพ ประจําปี 2560 วิทยาลัยฯ จัดการตรวจสุขภาพแก่ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทุกคน เพื่อเป็ นสวัสดิการ
ด ้านสุขภาพ มีการตรวจเลือด, เอ็กสเรย ์ปอด ,
ตรวจปัสสาวะ, วัดความดัน เช็คการเต ้นของหัวใจ
ฯลฯ โดยแพทย ์ พยาบาลจากโรงพยาบาลเทพ
ปัญญา 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

 การอบรมและดําเนิ นงานสถานศึกษาคุณธรรม อ.วิไลรัตน์
เกียรติไชยากร ผูจ้ ด
ั การ/ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธานเตรียมความพร ้อมแก่
คณะครู ในการจัดการประชุมผูป้ กครองและปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่
ประจําภาคเรียนที่ 1/2560 หลังจากนั้น วิทยาลัยฯ ไดจ้ ด
ั การอบรมและ
ดําเนิ นงานสถานศึกษาคุณธรรมแก่คณาจารย ์ทุกคน เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาล ในการสร ้างภาพลักษณ์ใหม่ ของสถาบันอาชีวศึกษา ภายใต ้
สโลแกน "สุภาพชน คนอาชีวะ" เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560



ร่วมประกวดนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร สําหรับ

ภาคเหนื อ 2560 ของกรมทรัพย ์สินทางปัญญา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภค
ู ํา ดังนี ้
1. สาขางานไฟฟ้ ากําลัง ส่งผลิตภัณฑ ์ยาลูกกลอนไก่ชน โดยนายเอกลักษณ์
ปวนบุญนํ า นักศึกษาระดับ ปวส. 1 / อ.ธีรพงษ ์ ณ เชียงใหม่ อาจารย ์ที่ปรึกษา
่
่
2. สาขางานการโรงแรมฯ ส่ง 2 ผลงานคือ ผลิตภัณฑ ์นํ ้าพริกถัวแระคั
วทราย
โดย
น.ส.นิ ดา ลุงมาตร นักศึกษาระดับ ปวช. 3 / อ.วชิราภรณ์ บุญเพ็ ชร เป็ นที่ปรึกษา
และผลิตภัณฑ ์นํ ้าพริกในฝัน โดย น.ส. ศิ ริรต
ั น์ ไชยเหล็ก นักศึกษาระดับ ปวช. 3
/ อ.ฐาณิ ญา ถาวร เป็ นที่ปรึกษา 3. สาขาสามัญสัมพันธ ์ ส่งผลิตภัณฑ ์นํ ้าพริกตา
้ ้จะเป็ น
แดงโดย อ.อรุณโรจน์ แสงสีสดและ อ.ศมาภรณ์ อ ้วนแก ้ว กิจกรรมในครังนี
การอบรมและคัดเลือกรอบแรกระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
 ตรวจความพร้อมเปิ ดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ผูบ้ ริหารวิทยาลัยฯ ให้การต ้อนรับคณะกรรมการดําเนิ นการตรวจ
่
ความพร ้อมของวิทยาลัยฯ ในการขออนุ ญาตเปิ ดเพิมหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา/สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักสูตร
ั้ ง
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชึนสู
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
โปรแกรมเมอร ์ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได ้มอบหมายให้อาชีวศึกษา
้
จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนิ นการแต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบความพร ้อมของ
่
่
อาคารสถานที ห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบต
ั ิการ เครื่องมืออุปกรณ์ รายชือหนั
งสือ
่ ส้ อนพร ้อมวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขาทีเปิ
่ ดสอน โดยคณะกรรมการ
และรายชือผู
ผูด้ าํ เนิ นการตรวจสอบความพร ้อมของการขออนุ ญาตเพิ่มหลักสูตรปี การศึกษา
่ อไปนี ้ 1. นายปัญญชาติ วงษ ์ปัญญา ประธานกรรมการ 2.
2560 ดังรายชือต่
นายอรรถกฤต อินทะโย รองประธานกรรมการ 3. นายไพศาล จันทร ์ไชย
กรรมการ 4. นายนิ ยม ฉิ นตระกูล กรรมการ 5. นางวิชชุดา สุพรรณพยัค
กรรมการ 6. นายหงษ ์คํา อินใจ กรรมการและเลขานุ การ 7. นายอพิเชษฐ
อุดมผล กรรมการและผูช
้ ว่ ยเลขานุ การ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
 ต้อนรับคณะผู บ
้ ริ หารและครู จาก THIWAN ผูบ้ ริหารวิทยาลัย
ฯ ร่วมให้การต ้อนรับกัลยาณมิตร ประกอบด ้วยคณะผูบ้ ริหารและคณะ
ครูจาก Vocational Pei-men Senior Agricultural and
Industrial Vocational School จากประเทศไต ้หวัน ในโอกาสเยี่ยม
ชมดูงานด ้านการอาชีวศึกษากับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
ลําพูนและลําปาง ในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2560

่
โครงการเยาวชนศาสนสัมพันธ ์ ทําดีเพื่อพ่อ อ.นัยนา ชืนชม
อาจารย ์
ประจําสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นํ านักศึกษาจํานวน 7 คน คือ นายศิวกร กรแก ้ว/
นายสัญญลักษณ์ ยี่เมา / น.ส.ศิ ริรต
ั น์ ไชยเหล็ก/ น.ส.กณกวรรณ บุญเมือง/ น.ส.ชฎา
่
พร คํายอย/ น.ส.วิชด
ุ า หรังเมือง และ น.ส.นุ ชจิรา ธรรมคําหมื่น เข ้าค่ายเยาวชนศาน
สัมพันธ ์ทําดีเพื่อพ่อ จัดโดย คณะกรรมการศาสนิ กสัมพันธ ์เชียงใหม่ ร่วมกับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ พุทธสถานเชียงใหม่



การประชุมผู ป
้ กครองและปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ปี 2560 วิทยาลัยฯ จัดการประชุมผูป้ กครองและปฐมนิ เทศนักศึกษา
่
ใหม่ ประจําปี การศึกษา 2560 โดยผูบ้ ริหารได ้กล่าวชืนชมและขอบคุ
ณในความไว ้วางใจของผูปกครองทุ
้
กท่าน ที่ส่งบุตรหลานเข ้า
มาศึกษาในสายวิชาชีพด ้านช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงให้ข ้อคิดการเรียนในสายอาชีพ
้
และชีแจงกฎและข
้อปฏิบต
ั ิ , สวัสดิการต่าง ๆ ,
แนะนํ าผูบ้ ริหารทุกฝ่ าย ก่อนที่จะเรียนเชิญ
ผูป้ กครองและนักศึกษารับทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมโดยการพบอาจารย ์ที่ปรึกษาในแต่ละ
้ บอุปกรณ์การเรียนฟรี ซึง่
ห้องเรียน รวมทังรั
บรรยากาศเป็ นไปด ้วยความเรียบร ้อย เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2560 สําหรับการเปิ ดรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยฯ ยังเปิ ดรับ
สมัครต่อไปในวันและเวลาราชการ


