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A-TECH ได้รับป้ายรับรอง
ฝีมือแรงงานของบุคลากร
ในสถานศึกษา เป็นผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

สถาบันอาชีวเอกชน แห่งแรกของชลบุรี
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
รับรองจาก สมศ. ด้านอาชีวศึกษา
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รางวัล ๑ แสนครูดี ประจ�ำปี 2556

รางวัล ครูดีในดวงใจ ประจ�ำปี 2557

ขอแสดงความยินดี

เนื่องในวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 122 ปี
ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์นิคม หมดราคี
ได้รับรางวัลผู้ท�ำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจ�ำปี 2557
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
โดยมีท่าน ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ร่วมแสดงความยินดี

คนดี ศรีอักษร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับจังหวัด
การแข่งขัน

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHONBURI
CHAMPIONSHIP 2015

ขอแสดงความยินดีกับดร.มัลลิกา จันตะบุตร
ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจ�ำปีการศึกษา 2557

ดร.มัลลิกา จันตะบุตร และคณะผู้บริหาร
แสดงความยินดี กับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันทางวิชาการ "FATHER RAY AWARDS"
และ PATTAYA FOOD & HOTELIERS EXPO'14

มอบเกียรติบัตรนักเรียน "มีความประพฤติดี" ปีการศึกษา 2557
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A-TECH SPORT DAY

A-TECH SPORT DAY ประจำ�ปีการศึกษา 2556 มุ่งสร้างความสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพ
หนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อวันที่ 13 - 15 มกราคม 2557

พิธีรับประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
โดยมีท่าน ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
4 เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557

เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเข้าใจหลักสูตร สามารถเรียนจบตามเกณฑ์ของวิทยาลัย ฯ
ณ ห้องประชุมนิคม-กาญจนา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

A-TECH จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียน มีความสามัคคี
และเตรียมความพร้อมในการเรียน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่

A-TECH จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา
ทราบถึงประวัติความเป็นมา ระลึกถึงสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

ไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2557

A-TECH จัดพิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ
และส�ำนึกในพระคุณของครู เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม นิคม- กาญจนา
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พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
A-TECH จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เป็นธรรมเนียมที่ปฎิบัติในทุกปีการศึกษา
ซึ่งถือว่าองค์พระวิษณุกรรม เป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบันการศึกษา ด้านวิชาชีพต่างๆ
เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2557

กิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียน วันเข้าพรรษา

A-TECH ร่วมหล่อเทียน ถวายเทียนเข้าพรรษา ร่วมสืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนจ�ำน�ำพรรษา
ณ วัดสุทธาวาส และ วัดห้วยใหญ่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

วันพ่อแห่งชาติ

A-TECH จัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ระลึกถึงพระคุณของบิดา
และร่วมถวายพระพร แสดงถึงความจงรัก ภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

6 A-TECH จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557
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วันวิชาการ A-TECH FAIR

วันเอดส์โลก
กิจกรรมวันเอดส์โลก

A-TECH จัดนิทรรศการวันวิชาการเพื่อให้นักศึกษาได้นำ�เสนอนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

A-TECH ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก กับ เมืองพัทยา
เพื่อรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556

จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

A-TECH ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมืองพัทยา เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2557

การแข่งทักษะวิชาชีพ

A-TECH เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( E-TECH )
ได้รับเหรียญทอง 32 เหรียญ เหรียญเงิน 27 เหรียญ เหรียญทองแดง 23 เหรียญ
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เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมบริจาคโลหิต

A-TECH จัดท�ำ"โครงการบริจาคโลหิต" ร่วมกับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมวัยรุ่นวัยใส

A-TECH จัดกิจกรรมวัยรุ่นวัยใส เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเอง
การเข้าใจตนเอง ในเรื่องเพศวิถีมากขึ้น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นักเรียน A-TECH ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยอ�ำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา
ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

กิจกรรมสร้างสุขวัยใส ห่างไกลยาเสพติด

A-TECH ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของนักศึกษา
ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยอาจารย์รัชพล ตรีทิพยภาดา และคณะ
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ณ หอประชุมโรงภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2557

กิจกรรมแผนกการโรงแรม
A-TECH BAKERY

ศรีราชา
สร้างบุคลากรมาตรฐานการบริการ สู่วิชาชีพโรงแรม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

รองชนะเลิ
ศอันดับ 2 การแข่งขัน
นางสาวธนนันท์ วัฒนแย้ม และนางสาวนภิสรา พบจันอัด
PATTAYA FOOD & HOTELIERS EXPO'14
15-17 AUGUST 2014
@ PEACH : ROYAL CLIFF HOTELS GROU

A-TECH MOU Pattaya Marriott Resort & Spa

A-TECH ท�ำพิธีลงนามความร่วมมือ

กับ โรงแรม Pattaya Marriott Resort & Spa
โดยมี ดร.มัลลิกา จันตะบุตร ร่วมลงนามระหว่าง
นายแมททริวส์ เฟรเยอร์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารการปฎิบัติงาน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

สาขาการโรงแรมศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงในกระบวนการ
ท�ำงานมาปรับใช้ในสาขาวิชาของตนเอง
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
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กิจกรรมแผนกการตลาด
สาขาการตลาดอบรม BIG C

สาขาวิชาการตลาดจัดอบรม โดยวิทยากรจาก Big C
มาให้ความรู้ การจัดการตลาด การวางแผน การบริหาร
การขายสินค้า ให้กับนักเรียน - นักศึกษา สาขาการตลาด
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

Makcro มอบรางวัลรวม 10,000 บาท

ในกิจกรรม "Makcroและมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก"
ปีการศึกษา 2557

ชมรมค

ณ โรงเรีย

สาขาวิชาตลาดท�ำอาหาร เพื่อเรียนรู้การขายอย่างที่แท้จริง
การจัดการทางการตลาด มาปรับใช้ในสาขาเรียนของตนเอง
สาขาวิชาการตลาดอบรม เรื่องการบริหารจัดการสินค้า
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
ของ Makro ในการจัดการตลาดร้านค้าโชว์ห่วย ณ A-TECH

กิจกรรมแผนกการบัญชี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557

พัฒนาศักยภาพ ด้านงานบัญชี ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
ที่หลากหลาย สร้างนักปฏิบัติการบัญชีที่มีคุณภาพ
และต่อยอดการศึกษาในวิชาชีพสู่ตลาดอาเซียน

นางสาว ปภาดา ชะรอยรัมย์ ชนะเลิศอันดับ 1
นายวริศ วัฒนแย้ม รองชนะเลิศอันดับ 1
สาขาการประกวดร้องเพลง
การแข่งขันทางวิชาการ "FATHER RAY AWARDS"
ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
นางสาวกมลวรรณ วังสันต์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557
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สาขาการบัญชี รับรางวัลยอดนักพูด

ค้าปลีก"

กิจกรรมแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชมรมคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนา ร่วมกันพัฒนา เมืองพัทยาให้น่าอยู่
อาทิ กิจกรรมเก็บขยะชายหาดจอมเทียน ท�ำความสะอาดวัดธรรมสามัคคี และชุมชนต่างๆ

ชมรมคอมพิวเตอร์ออกค่ายอาสาพัฒนา โดยมีการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
จัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ พร้อมมอบทุนการศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาอ่านข่าวภาษาอังกฤษ
ณ โรงเรียนบ้านคลองบง อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2557 การแข่งขันทางวิชาการ "Fater Ray Awards"

กิจกรรมสาขาธุรกิจค้าปลีก

ารสินค้า

-TECH

บธุรกิจ
ภาพ
าเซียน

ระบบการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพ

ธุรกิจค้าปลีก ระบบการจ�ำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน
ในระบบสากลสามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง
ด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมแผนกช่างยนต์

สาขาช่างยนต์ จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชน ให้ความรู้ในการดูแลรถจักรยานยนต์
และเปลี่ยนถ่ายน้ำ�มันเครื่อง ณ ลานจอดรถโครงการเคหะชุมชนพัทยา โดยร่วมกับ บริษัทมิตรยนต์พัทยา จำ�กัด
สาขาถนนเทพประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

สาขาช่างยนต์ร่วมกับ บริษัท มิตรยนต์พัทยา จ�ำกัด
จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
บริษัท เดอะสตาเลียน จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

สาขาช่างยนต์ จัดโครงการบริการวิชาชีพต่อชุมชน
ให้ความรู้ในการดูแลรถจักรยานยนต์
และเปลี่ยนถ่ายน้ำ�มันเครื่อง
ณ บริเวณหน้าเคหะเมืองพัทยา ถนนเทพประสิทธิ์
โดยร่วมกับบริษัทมิตรยนต์พัทยา จำ�กัด วันที่ 18 มิถุนายน 2557
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กิจกรรมแผนกช่างไฟฟ้า

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ศึกษาดูงาน ณ บริษัท MITSUBISHI จ�ำกัด
เพื่อให้นักเรียนได้ เรียนรู้กระบวนการผลิต ทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าระบบลิฟท์
บันไดเลื่อน จากผู้ผลิตโดยตรง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้และฝึกปฎิบัติงานตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ซ่อมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
เครื่องวัดทดสอบไฟฟ้าระบบเสียง ระบบภาพ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายติดตั้งควบคุม
บ�ำรุงรักษา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในงานอุตสาหกรรม

การแข่งขันทางวิชาการ "FATHER RAY AWARDS"
ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557
นายธนากร นันทเกิด รางวัลชนะเลิศ สาขาการออกแบบลายปริ้น
นายปฎิภาณ เตชะวงค์ รางวัลชนะเลิศ สาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
นายกฤธิเดช ไกรศรี รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการออกแบบลายปริ้น
นายคมกฤช นิยมโชค รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
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A-TECH Personality Development

คณะครู อาจารย์ เข้ารับการอบรมแนวทางในการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต
และร่วมกันพัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข โดย นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการ จ.ระยอง

A-TECH ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)
โครงการ"Smart English teacher เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
เพื่อเป็นแนวทางไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2557

A-TECH Career Coaching Center ศูนย์ฝึกอาชีพตามโครงการส่งเสริมอาชีพ (สช.)
จัดอบรมการท�ำขนมจีบให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนต่างๆที่สนใจตลอดปีการศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
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Deverlopment Innovation and Researeh Model โครงการพัฒนาครูในการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร จากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.เกรียงศักดิ์ บุญมา และ ดร.เสกสรร ทองค�ำบรรจง
ณ หอประชุมโรงภาพยนต์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

A-TECH Personality Development

AKSORN GROUP จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวดมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดชัยมงคล(พระอารามหลวง)

คณะผู้บริหาร-อาจารย์และนักศึกษา A-TECH ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร
เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

พิธีท�ำบุญและตั้งศาลพระภูมิ อาคารส�ำนักงาน A-TECH
อาคารเรียนบริหารธุรกิจ เปิดท�ำการในปีการศึกษา 2557
ประกอบด้วยศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม, ศูนย์ประชุม
ห้องเรียนรวมในสายบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
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A-TECH Personality Development
การประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและ
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมอุดรธานี
โรงแรมเซ็นทาราแอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

การสัมนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ร่วมกับองค์กรภายนอก
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โดยมี ผอ.ภัทรพล ปลงไสว ให้การต้อนรับและบรรยายการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3 โดย สมศ. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
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"การพัฒนาทรัพยากรบุคคล" พัฒนาตนเอง รู้เขารู้เรา ให้พร้อมทั้งกาย ใจ ในการร่วมพัฒนาศักยภาพ
องค์กร ให้มีความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพทูรย์ วชิรวงค์ภิญโญ หัวหน้าประสานการฝึก
ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานงาน จ.ระยอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ Mr. Jason Tan ที่ปรึกษาการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมนิคมอมตะ จ.ระยอง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

556
คณะครู A-TECH จัดอบรมเรื่อง "การให้ค�ำปรึกษา" เพื่อน�ำมาปรับใช้ในการให้ค�ำปรึกษา
กับนักเรียน นักศึกษา ได้อย่างถูกต้องโดย ดร.ไกรเดช ไกรสกุล คณะคุรุศาสตร์
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557

AKSORN GROUP GAME 5 สถาบันในเครืออักษรกรุ๊ป จัดกีฬาประจ�ำปี
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคี ให้กับครู-อาจารย์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

คณะครู ผู้บริหาร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต กับ ครูธนิดา พัธโนทัยธาดา
ณ หอประชุม นิคม-กาญจนา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557
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ผู้บริหาร AKSORN GROUP ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหาร AKSORN GROUP
ศึกษาดูงาน ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้บริหาร ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเช็ก และประเทศออสเตรีย

อาจารย์นิคม หมดราคี และ ดร.มัลลิกา จันตะบุตร ศึกษาดูงาน

PRIVATE UNIVERSITY COLLEGE OF EDUCATION OF THE DIOCESE OF LINZ
( DEPARTMENT OF TEACHER TRAINING )

คณะผู้บริหาร และครู A-TECH สัมมนา ณ เดือนฉายรีสอร์ท

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
ร่วมสัมมนา ณ เดือนฉาย รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2557
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การศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 แล้ ว มี ท างเลื อ กในการศึ ก ษาต่ อ ทางด้ า น
สายอาชี พ อี ก ทางหนึ่ ง นั่ น ก็ คื อ ศึ ก ษาต่ อ ใน
โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาซึ่ ง ใช้ เ วลาในการศึ ก ษา
ตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
3 ปี โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มี ห น้ า ที่ โ ดยตรงในการจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ
เพื่ อ พั ฒ นาก� ำ ลั ง คนระดั บ กึ่ ง ฝี มื อ ระดั บ ฝี มื อ
และระดั บ ผู ้ ช� ำ นาญการเฉพาะสาขาวิ ช าชี พ
(ระดั บ เทคนิ ค )ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตลาดแรงงาน
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน
หรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพ
อิสระได้โดยเน้นการแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้
ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี
หลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 2 ปี

A-TECH @ สาระน่ารู ้

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่มา : https://www.facebook.com/HxKhawChawPrakar
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วิทยาลัยเทคโนโลยี
อ
ก
ั
ษรพั
ท
ยา
AKSORN PATTAYA TECHNOLOGICAL COLLEGE

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับ ปวช.-ปวส.
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางานบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-Intensive English Program
สาขางานธุรกิจค้าปลีก

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาช่างยนต์
สาขาช่างไฟฟ้า
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม

หลักสูตรปกติ - ทวิภาคี

สอบถามรายละเอียด

0 -3830 -0164 -5

www.a-tech.aksorn.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
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