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  สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษาที่รักทุกคน ผมมีความยินดีและขอบคุณ

ท่านผู้ปกครองท่ีเห็นความสำาคัญของการศึกษาของบุตรหลานและให้ความใว้วางใจสถาบัน

ในเครืออักษรกรุ๊ปด้วยดีเสมอมา ขอต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาทุกคนเข้าสู่ ปีการศึกษา 

2560 ผมและคณะผู้บริหารครูอาจารย์ยังคงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ A-TECH เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำาของภูมิภาค 

  ซึ่งในปี 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยายังคงพัฒนาไม่หยุดยั้ง ด้วยการเพิ่ม

หลักสูตรการเรียนและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้

นักเรียน-นักศึกษา ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

สาส์นจากท่านประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครืออักษรกรุ๊ป
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ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

AKSORN PATTAYA TECHNOLOGICAL COLLEGE 

  ่
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพ

บำาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เเละนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

ร่วมกิจกรรมทำาดอกดารารัตน์แทนใจ ถวายพ่อ
และนำาถวายเป็นพระราชกุศล  ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)
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Memorandum of Understanding

A-TECH ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาและพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา 

กับ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  

A-TECH ร่วมลงนามความร่วมมือ

ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

และพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา 

กับ บริษัท บีคอน ออฟซอร์ จำากัด 

ณ บริษัท บีคอน ออฟซอร์ จำากัด 

A-TECH ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการฝึกงานแบบทวิภาคี

และพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา กับ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา

A-TECH ร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุน

การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

และพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา 

กับ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำากัด

A-TECH ร่วมลงนามความร่วมมือในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา

และพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา 

กับ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำากัด  

สาขาพัทยา
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นักเรียนระดับ ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง 

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดชลบุรี 

ประเภทคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชา 

ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำาเภอเมืองชลบุรี 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

A-TECH แผนกช่างยนต์ ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 2 และ 3 สาขางานสีรถยนต์ 

และแผนกการโรงแรม ชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 และ 2 สาขาบริการอาหาร

และเครื่องดื่มในการแข่งขันฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค พร้อมเป็นตัวแทน

ของภาคตะวันออกไปแข่งในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติต่อไป

The BEST of 2017

คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษา เข้านิเทศติดตามและประเมินผล 

การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เพื่อการศึกษาของแผนกการโรงเเรม

เเละเเผนกคอมพิวเตอร์ 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

A-TECH ได้รับรางวัล

การดำาเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ระดับดี 

โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
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สร้างคุณธรรมจริยธรรม 

A-TECH จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา - วันอาสาฬหบูชา 

ทำาบุญถวายเทียนจำานำาพรรษา สืบสานวัฒนธรรม

 และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

A-TECH จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำาคัญของวัฒนธรรม

และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
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พัฒนาผู้เรียนพัฒนาบุคลากร

A-TECH เข้าร่วม  โครงการอบรมการจัดทำาแผน

พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559

ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ศึกษาดูงาน 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  

ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 

เมื่อวันที่  26 เมษายน 2560

การประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูของสถานศึกษาเอกชน 

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

เศรฐกิจพอเพียง สู่การจัดการอาชีวศึกษา 

เมื่อวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2560 

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

คณะผู้บริหารและคณาจารย์

ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เพื่อการศึกษา  

ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม 2560

A-TECH เข้าอบรมเชิงปฏิบัติในการจัดทำา

แผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

ณ โรงแรมDEEV AREE 

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 
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A-TECH ได้จัดอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เกี่ยวกับการทำาหนังสั้น และหลักการจัดองค์ประกอบ

ของการถ่ายภาพ ให้กับนักเรียน-นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2560

นักศึกษาแผนกช่างยนต์ได้เข้าร่วมการอบรม โครงการ 3M Science Applied to Life

 เทคนิคการดูเเล การทำาสี เคลือบแก้ว รถยนต์  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ชลจันทร์พัทยา

พัฒนาผู้เรียน

บริษัทยามาฮ่า ประเทศไทยจำากัดร่วมกับมิตรยนต์ จัดอบรม เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 

และกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดการอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตร

เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบสมรรถนะ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีระบบสายสัญญาณและการสื่อสารในปัจจุบัน”

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

9A-TECH
a-tech.aksorn.ac.th



พิธีไหว้ครู 
A-TECH จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน - นักศึกษา น้อมรำาลึกถึงพระคุณของครู

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
A-TECH จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 

โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ณ ลานพิธีองค์พระวิษณุ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
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คณะครูและ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมกันรณรงค์และปฏิญานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ณ เทศบาลบางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 31 มิถุนายน 2560

A-TECH ร่วมมือกับกรมปราบปราม ปลัดอำาเภอและสารวัตรตำารวจเมืองพัทยา 

จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

การเลือกตั้ง อวท.(องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
A-TECH จัดกิจกรรมเลือกตั้ง อวท. เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษามีเจตคติที่ดี

เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

A-TECH จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

วันแม่แห่งชาติ
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A-TECH จัดกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีให้แก่เยาวชน 

และพัฒนาชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์
A-TECH ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

นักศึกษาวิชาทหาร จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ 

“อาชีวะศึกษา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันต้นไม้ประจำาปี 2560

ณ เทศบาลนาจอมเทียน ซอย 18 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
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A-TECH จัดบริการวิชาชีพ

เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพ ณ ชุมชนหนองเต่า 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 

A-TECH  ร่วมกับ เมืองพัทยา 

บริจาคสิ่งของ

เพื่อเป็นประโยนช์แก่ผู้ประสบ

อุทกภัยชาวภาคอีสาน 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

แผนกช่างยนต์ ร่วมกับ

บริษัท มิตรยนต์พัทยาจำากัด 

จัดกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน 

มีบริการเปลี่ยนถ่ายนำา้มันเครื่อง 

ณ ประตูหน้าวิทยาลัยฯ ถ.เทพประสิทธิ์ 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
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สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ณ พิพิธภัณฑ์ยางพารา RUBBERLAND PATTAYA 
สาขาการตลาด

สาขาวิชาช่างยนต์
ณ บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี สาขาพัทยา

ณ บริษัท โสภณ เคเบิล ทีวี. และสื่อสาร พัทยา จำากัด

ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา

ศึกษาดูงาน
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Achieve your goal at A-TECH

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้สำาเร็จการศึกษา โดย ดร. บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

Congratulations

A-TECH 
GAMES 
2017

กิจกรรมกีฬาสี 

15A-TECH
a-tech.aksorn.ac.th



16A-TECH
a-tech.aksorn.ac.th


