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พิธีถวายความอาลัย
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา(A-TECH) ร่วมจัดกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน 

ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ “อาชีวะสมานฉันท์” น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงปิดทองหลังพระ พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที 

และร่วมแปลอักษรเลข ๙ เพื่อถวายความอาลัย

พิธีทำาบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในโอกาสบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิธีทำาบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในโอกาสบำาเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 20 มกราคม 2560
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นายแบงค์ชาติ เจ๊ะมะ

นายฌาณวัจน์ธนา พึ่งเมือง

นายวันเฉลิม แฝงด่านกลาง

นายพงศ์เศวต งามสมมิตร

นายอนันต์เทพ แฝงด่านกลาง

แชมป์กอล์ฟ แชมป์จักรยาน

เสือภูเขา 

แชมป์มวยไทย
แข่งขันกีฬาทางนำา้ แชมป์มวยไทย

รับรางวัล การแข่งขัน Pattaya 

Waters Sport Festival 2015

รุ่น เจ็ท เอ็นดูรานซ์

รับรองชนะเลิศอันดับ 3

นักศึกษาแผนกการตลาด  

ชนะการแข่งขัน กอล์ฟ 

เยาวชนชิงแชมป์ภาค 

ครั้งที่ 10 

ณ.สนามกอล์ฟสยาม

คันทรีคลับพัทยา

นักศึกษาแผนกช่างยนต์ 

ได้แชมป์ จักรยานเสือภูเขา 

รุ่น ดาวฮิล  สนาม 

จังหวัด สุพรรณบุรี  ปี 2559

( ปตท.เพชรรุ่งเรือง)

1. แชมป์มวย ไทยไฟท์ ปี 2559  

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ-

พระปรมิณทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2. แชมป์มวยรอบ อีซูซุ ปี 2558

ทางไทยทีวีสีช่อง 3

นักศึกษาแผนกการบัญชี 

รายการแชมป์ชนแชมป์ มวยไทยตัด

เชือก รุ่น 64 kg ปี 2516  

เข้าชิงแชมป์ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัววชิราลงกร บดินทรเทพยว

รางกูล ร.10   มวยไทยไฟท์ 2017
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ครูดีศรีอักษร รางวัล ครูดีในดวงใจ ประจำาปี 2559

คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการนำาเสนอผลงานทางวิชาการ

ด้วยงานวิจัยระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาลัยโนโลยีเเละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อ 15 ตุลาคม 2559
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นักศึกษาแผนกการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

ได้เข้าร่วมโครงการ ดิเอ็กซ์พลอเรอร์ รุ่นที่ 2 THAILAND EXPLORER PROGRAM

ของเครือ MINOR GROUP โดยมีนักศึกษา จำานวน 2 คน ได้รับการคัดเลือกให้ฝึกประสบการณ์ 

โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต ระยะเวลา 1 ปี  หลักสูตรทวิวุฒิ เมื่อ 27 กันยายน 2559

นายปริเทพ เเซ่ลิ้ง นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การพัฒนาเเอนนิเมชั่น จัดประกวดโดยมหาวิทยาลัยธนบุรี

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด และบริษัท มิตรยนต์พัทยา จำากัด มอบรางวัลยอดผู้ติดตามสูงสุดใน

สื่อออนไลน์ {รางวัลขวัญใจมหาชน} ในโครงการ Yamaha Moto Challenge season ๒ 

ให้กับทีม A-Tech Pattaya Yamaha Exciter ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา {A-TECH}

ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา เมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
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พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 

โดยมีนายสุรัตน์ จั่นเเย้ม ที่ปรึกษาอาชีวศึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นประธานในพิธี 

ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษณพัทยา 

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2559

MOUMemorandum of Understanding

A-TECH ทำาความร่วมมือกับ Starbucks 

ในการรับ นักเรียน-นักศึกษา ระบบทวิภาคเีข้าทำางาน

เเละฝึกงานกับ Starbucks เมื่อ 21 มกราคม พ.ศ. 2560
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พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้งานบริการรถยนต์ A-TECH AutoShop โดยมีนายสุรัตน์ จั่นเเย้ม ที่ปรึกษา

อาชีวศึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีมาเป็นประธานในพิธี

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษณพัทยา เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2559
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พัฒนาบุคลากร
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาเอกชน

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถาน

ศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ โรงเเรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี เมื่อ 2 ตุลาคม 2559

A-TECHจัดกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบ Speexx 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละนักเรียน-นักศึกษา

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 27 ตุลาคม 2559

T eacher 
Development
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อบรมหลักสูตร “ธรรมะชั้นตรี”
A-TECH  จัดอบรมจัดอบรมเเนวหลักธรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี 

ให้แก่บุคลากร โดยพระอาจารย์ใบฎีกาสายันต์ ภู่สาย และพระอาจารย์พธรพล วชิรพโล สอบนักธรรมชั้นตรี

ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  เมื่อ 12 ตุลาคม 2559

คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต 

ระดับอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ โรงเเรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

ในการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 กลุ่มภาคกลาง

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

พัฒนาผู้เรียน

คณะนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 กลุ่มภาคกลาง

โดยสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560

Student 
Development
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A-TECH ร่วมกับ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

โดยเปิดโอกาศให้นักเรียน โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์  ได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ

ในสาขาวิชาการโรงแรง,ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 12 ธันวาคม 2559

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การโรงแรม

ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การส่งเสริมการขายแบบบูรณาการเพื่อประชาสัมพันธ์ 

และให้ นักเรียน-นักศึกษา ได้มีทักษะกลยุทธทางการตลาด  ของแผนกวิชาการตลาด 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560
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พิธีประดิษฐานเเละบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

 โดยมีพระราชครูวามเทพมุนี (ชวิน รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าพราหมณ์หลวงเป็นผู้ประกอบพิธี 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559

12



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

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เเละนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

วันครู
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A-TECH PATTAYA จัดกิจกรรม “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่อง

และทำาความสะอาดบริเวณชุมชนโดยรอบ สนับสนุนโครงการโดย สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2559ณ วัดบุญกัณย์จนาราม เมื่อ 5 กันยายน 2559

 กิจกรรมน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ดำาเนินงานบำาเพ็ญประโยชน์

และจิตอาสา ณ หน้าบริษัทฮอนด้ามารีน จำากัด ,ชุมชนเทพประสิทธิ์ ชุมชนรุ่งเรืองซอยสุขุมวิท- พัทยา ๕๐ 

เเละวัดบุญกัญจนาราม  เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมพัฒนาชุมชน
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A-TECH กิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 เเละ ปวส.2 ทุกสาขา

ณ วัดบุณย์กัญจนาราม เมื่อ 28 กันยายน 2559

นักเรียน-นักศึกษา เเละคณะครู-อาจารย์ ออกบริการชุมชนทำาความสะอาด

ณ วัดหนองจับเต่า เมื่อ 26 ตุลาคม 2559

กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์

A-TECH นำานักเรียนสาขาการโรงเเรม เข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์

ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 กับ โรงเรียนวัดสุทธาวาส เมื่อ 16 ธันวาคม 2559
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A-TECH ร่วมกับสภากาชาดไทยชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 

ประจำาภาคเรียนที่ 2/2559   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำาปีการศึกษา 2559

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

นักเรียน-นักศึกษา A-Tech ได้เข้าร่วมอบรม 

โครงการติดตามแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ค่ายอักษรสีขาว

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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A-TECH จัดกิจกรรมการอบรมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย ให้กับนักเรียน-นักศึกษาในวิทยาลัยฯ 

เเละนักเรียนโรงเรียนอักษรเพทประสิทธิ์

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด แก่นักเรียน-นักศึกษา A-TECH 

โดยฝ่ายความมั่นคง (ศป.ปส.อ.บางละมุง)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ตัวเเทนนักเรียน-นักศึกษา A-TECH เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี

ณ ชุมชนธรรมน้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านโกรก) จ. ชลบุรี เมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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ศึกษาดูงาน สาขาการบัญชี

ณ บริษัท โสภาการบัญชี เเละกฎหมาย จำากัด เมื่อ 14 กันยายน 2559

ศึกษาดูงาน  แผนกวิชาช่างยนต์  

ณ บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด เมื่อ 16 กันยายน 2559

ทัศนศึกษา แผนกการโรงแรม

ณ โรงแรม แมริออท พัทยา เมื่อ 17 กันยายน 2559

สาขาโลจิสติกส์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำานักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 

โดย อ.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล เป็นวิทยากร

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 30 กันยายน 2559

ดูงานในสถานประกอบการ
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A-TECH Happy Day

กิจกรรม Happy Day จัดขึ้นเพื่อเป็นงานเเละเวทีให้นักเรียน-นักศึกษาเเสดงความสามารถ กล้าเเสดงออก

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 21 กันยายน 2559

กิจกรรมกีฬาสี A-TECH GAMES 2016

กีฬาสี ประจำาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม พ.ศ. 2560

จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับนักเรียนนักศึกษา 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 27 มกราคม 2560 
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