


สารจากประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

อาจารย์ภัทรพล   ปลงไสว

ผู้อำานวยการ

อาจารย์วีรวัฒก์   นิลโมจน์

รองผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ

อาจารย์นงค์นุช   สมุทรดนตรี

รองผอ.ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ไพรสุดา   หมั่นหาดี

รองผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

อาจารย์ดวงดาว   นวลคำา

รองผอ.ฝ่ายกิจกรรม

อาจารย์นพพร   วัฒนสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

อาจารย์สัญญา   สำาเภา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ

ช่างอุตสาหกรรม

อาจารย์ดุสิต   ทวีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ

พาณิชยกรรมและ

บริหารธุรกิจ

อาจารย์เกรียงศักดิ์   ไชยภาพ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม

อาจารย์ชาญา   สมแก้ว

หัวหน้าฝ่ายวิชาชีพ

ดร.มัลลิกา   จันตะบุตร

ผู้จัดการ

อาจารย์สมชาย ทิพย์ประเสริฐสุข

ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารธุรกิจ

อาจารย์ยอดธง  อาทมาท

ที่ปรึกษา ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม
อาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

สวัสดีครับ

 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำาปีการศึกษา 2554 ทุกคน ในปีนี้วิทยาลัย

เทคโนโลยีอักษรพัทยามีนักเรียนทั้งสิ้นกว่า 3,200 คน ถือว่ามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

และทางโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เป็น “วิทยาลัย

เทคโนโลยีอักษรพัทยา” ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2554 วิทยาลัยได้พัฒนาบุคคลากร

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ เพื่อรองรับ

นักศึกษาเพิ่ม นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในทุกๆด้าน จนประสบความ

สำาเร็จอย่างต่อเนื่อง เช่น ชนะเลิศการแข่งขัน Web Design เป็นตัวแทนแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ        

ปี 2554   ,ชนะเลิศการแข่งขันสาขาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการทำาอาหารใน

รายการ จูเนี่ยร์ เซฟ ของเมืองพัทยา ในด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของสมาคม

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในปีที่ผ่านมามากกว่า 50 รางวัล ตลอดจนด้านกีฬามีนักกีฬา

เยาวชนชนะเลิศระดับโลก ในกีฬาเรือใบและเจ็ตสกี นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติทั้งสิ้น

 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจส่งบุตรหลานมาสมัครเรียนเราจะ

พัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาของเราให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถยิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณครับ



คณะครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร

พัทยาและโรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ เข้า

ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์วันแห่งความสุข”  

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 

ณ โรงแรม Maldives Beach Resort จ.จันทบุรี 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 คณะอาจารย์วิทยาลัย

เทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการอบรมเรื่อง 

“แนวคิดการพัฒนางานวิจัยการเรียนการสอน

ด้วย E-Learning” โดย ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และ 

ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

คณะครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผลการสอนตามสภาพจริง 

จัดขึ้นโดย คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 

2554 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

การพัฒนาบุคลากร

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทดลอง V-NET         

ประจำาปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 

2554 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 คณะผู้บริหารและอาจารย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้าร่วมอบรมใน

โครงการ “สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” 

 ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก

คณะครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพื่อนำาความรู้มาถ่ายทอดแก่นักเรียนต่อ

ไป ในวันที่ 20 สิงหาคม 2554



การพัฒนาบุคลากร

คณะครู-ผู้บริหารเข้าร่วมอบรม “โครงการ

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนของครูผู้สอนระดับ

อาชีวศึกษาเอกชน” ณ โรงเรียนเทคโนโลยี

ไออาร์พีซี จ.ระยอง วันที่ 4 พฤษภาคม 2554

คณะครู-ผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรม โครงการ 

”พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

รุ่นที่ 8 “ จัดโดย สถาบันพัฒนาครู อาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา (วัดไร่ขิง) วันที่ 10-13 

พฤษภาคม 2554

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสถา เรื่อง “การนำาเสนอผล

งานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผลงานนวัตกรรมของสถานศึกษา” และเข้ารับรางวัลผล

งานวิจัยยอดเยี่ยมระดับประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น วันที่ 13-15 กันยายน 2554

การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินฯ โดยต้นสังกัด ณ 

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 

วันที่ 31 สิงหาคม 2554

การประชุมผู้บริหาร เรื่องการจัดการเรียนการสอน

เพศศึกษาในสถานศึกษา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 

ณ ห้องประชุมบอลลูม A โรงแรมมารวย การ์เด้น 

กรุงเทพฯ



การแข่งขันกีฬาครูเอกชน ครั้งที่ 24
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  และโรงเรียน

อักษรบริหารธุรกิจ จัดการแข่งขันกีฬาครูเอกชน 

ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2554 ณ สนาม

กีฬาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชน 

สำานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการแข่งขันกีฬา

สัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี และร่วม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุ

ครบ 84 พรรษา ที่สนามกีฬาชลบุรีสเตเดียม อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วิทยาลัย

เทคโนโลยีอักษรพัทยา ส่งคณะครู เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วย



รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
นายสุภัค เสร็จธุระ แผนกช่างยนต์ sam.2/1
ปัจจุบันอยู่สังกัดทีม PTT POWER-R
แชมป์ประเทศไทย รุ่น pro-sport GP
ปี 2554 ตัวแทนทีมชาติไทย เช้าร่วมการแข่งขัน เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก
ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม ณ เมืองเลคฮาวาซู มลรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา 

นางสาวศศิธ์ชา  ว่องวุฒิ  นางสาวชลลัดดา  ฤาชานางสาวจันทร์ทิมา วังวงคำา

แผนกการโรงแรมส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขัน รายการ “พ่อครัวมืออาชีพ (Junior 

Chef)” ประเภทการจัดของหวาน ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม

รอยัลคลีฟ บีช รีสอร์ท 

ตัวแทนระดับประเทศ
นางสาวศิริพร แก้วดวงงาม (ดาว) นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ 
ปี 2553 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ รายการ ยูธโอลิมปิค 
(YOUTH OLYMPIC GAMES) ที่ประเทศสิงคโปร์ รุ่น เทคโน 293 
ปี 2554 ตำาแหน่งรองชนะเลิศการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์วินด์เซิร์ฟโลก   (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่จัดขึ้น
ที่เมืองซาดาร์ ประเทศโครเอเชีย  

ตัวแทนระดับประเทศ
นางสาวสโรชา  พุ่มไพร (โม) นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ 
ปี 2553 อันดับ 1 รุ่นเทคโน 293 รายการ สิงคโปร์โอเพ่น 
         อันดับ 3 รุ่นอาร์เอส เอ็กซ์ รายการฮ่องกงโอเพ่น
         อันดับ 2 รุ่นยูธ อาร์เอส เอ็กซ์ รายการชิงแชมป์เอเชีย ประเทศไต้หวัน 
ปี 2552  อันดับ 1 รุ่นอาร์เอสเอ็กซ์ รายการ ชิงแชมป์ประเทศไทย



ดาวเด่นอักษร
นายพีระพันธ์ พัดเถื่อน นักเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 แผนกคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการ

แข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 24 ระดับภาค ในสาขาการพัฒนาเว็บไซต์ ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ และได้้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

นางสาววิชญา มะลิแย้ม นักเรียน ระดับชัน ปวส.1 แผนกการโรงแรม เข้าร่วม

การแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 24 ระดับภาค ในสาขา การบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน

ตัวแทนนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการแข่งขันโครงการกรุง

ไทย ยุววาณิช ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 100 ทีม ระดับประเทศ ประกอบ

ด้วย น.ส.เสาวนีย์ หงษาคำา น.ส.สุมาลี บุศย์น้ำาเพ็ชร น.ส.ปาริฉัตร ไชยวงษ์ 

น.ส.น้ำาทิพย์ สุกคำา น.ส.สุนิชา สังฆะพันธ์ และนายจางเปียรน์ คงน้อย

ชนะเลิศการประกวดมารยาทงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้มอบใบประกาศคุณงามความดี

นักเรียนมีวินัยของโรงเรียน แก่นักเรียนที่มีพฤติกรรมดี ในเรื่องการแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา

บุคลิกภาพ ประกอบด้วย น.ส.กรชนก เติมสุขศิริ, น.ส.อลิสา ท้าวพระแสง , น.ส.อุษมา โมกขา , 

นายอัฐษฏา กาแก้ว , น.ส.กฤติยา กาญจนเตมีย์ , น.ส.พุฒตาล อุ่มมี และนายธนภัทร สุขสนธิสมบูรณ์

รางวัลชนะเลิศ โครงการ Love Love Star Write Season 2
นางสาวเมวิกา ดุงสูงเนิน ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เจ้าของ

นามปากกา “องค์หญิงยิ้มหวาน” ได้ส่งผลงานเรื่อง “FIGHTER OF LOVE 

ล่ารักละลายหัวใจ ยัยตัวป่วนแก้มใสกับนายจอมโหด” เข้าร่วมประกวด

งานเขียนโครงการ Love Love Star Writer Season 2 (ถนนนักเขียน

คนรุ่นใหม่)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท รับโล่ประกาศ

เกียรติคุณ และได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ผลงานกับสำานักพิมพ์ Happy 

Book



ช่วงแนะแนว

ช่วงเข้าพบอาจารย์
ช่วงประกวดดาวเดือน



ช่วงรำาลึกความหลัง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกับรายการรถโรงเรียน ถ่ายทำาเทปบันทึกภาพ

ของรายการ โดยทางรายการเชิญ แนท ณัฐชา นวลแจ่ม นางเอก SuckSeed ห่วยขั้นเทพ เป็นดารารับเชิญ 

และร่วมทำาภารกิจต่างๆของรายการ

ช่วงแสดงความสามารถ

ศิษย์เก่าสร้างชื่อ
แนท ณัฐชา นวลแจ่ม 
ศิษย์เก่าแผนกคอมพิวเตอร์
ผลงานจอเงิน ดารานักแสดงนำา suck seed ห่วยขั้นเทพ
ผลงานจอแก้ว พิธีกร รายการ PlayGang
พรีเซ็นเตอร์ เครื่องดื่ม Pepsi



กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรม 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2554 

เมื่อในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554          

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้จอมเทียน

กิจกรรมวันไหว้ครู
นักเรียน - นักศึกษา จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำาปีการศึกษา 

2554  เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554      

และวันที่   26 มิถุนายน 2554 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 54นักเรียน ระดับ ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์ 54 ”    

เพื่อให้นักเรียนใหม่เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ รู้จักกัน  ได้

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554     

กิจกรรมวันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” 

ประจำาปีการศึกษา 2554  เพื่อรำาลึกครูกวีศรีสุนทรโวหาร โดยมีการจัดกิจกรรม การ

ประกวด เขียนเรียงความ แต่งกลอนและนิทรรศการเกี่ยวกับวันสุนทรภู่



กิจกรรม บวงสรวงพระวิษณุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา   

จัดกิจกรรม “บวงสรวงพระวิษณุ”

ประจำาปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554         

กิจกรรม นักเรียน-นักศึกษา

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม และ 6 สิงหาคม 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

เป็นการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน ให้สามารถสำาเร็จการ

ศึกษาและมีความรู้ ความสามารถเพื่อศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ

บริจาคสิ่งของ บ้านการุณญเวศน์
แผนกคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม “บริจาคสิ่งของ ณ บ้านการุณยเวศม์ “ โดยขอบริจาคจากผู้ที่สนใจ

และได้นำาสิิ่งของไปบริจาค พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2554

อบรมธรรมะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรม อบรมธรรมะ และสร้างจิตสำานึกในการปฏิบัติ

ตามหลักพระพุทธศาสนา แก่นักเรียนระดับปวช.1 ทุกแผนกในวันที่่ 26 พฤษภาคม 2554



Happy Day

A-Tech จัดกิจกรรม “วัน Happy Day “  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 54 เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียน แสดงความสามารถของตัวเองและกล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น  

การแสดงดนตรี เต้น B-Boy และการแสดงการขับขี่มอเตอร์ไซต์ผาดโผน

แผนกคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมแสดงความสามารถทางด้านดนตรี 

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Computer Music Festival

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรม”วันวิทยาศาสตร์” เพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด ริเริ่มและแก้ไขปัญหาได้  

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 15-30 สิงหาคม 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยี

อักษรพัทยา จัดกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

กีฬาต้านยาเสพติด



กิจกรรมวัน แม่แห่งชาติ
เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม  2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  จัด

กิจกรรม วันแม่โดยมีกิจกรรม ทำาบุญตักบาตรอาหารแห้ง ,การรำาถวาย

พระพร, ร้องเพลงประสานเสียง ประกวดการเขียนเรียงความ 

นักเรียนแผนกไฟฟ้า ,แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกองช่าง งานจราจร

เมืองพัทยา ตีเส้นฟุตบาทหน้าโรงเรียน ,ทำาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย บริเวณในโรงเรียน, 

ซ.สุขุมวิท52 ,ซ.เทพประสิทธิ์ 2 และ ซ.เทพประสิทธิ์ 4  เพื่อบำาเพ็ญประโยชน์ในวัน แม่แห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 

ณ ศรีราชา ขอรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 

บริจาคโลหิต



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา นำานักเรียนระดับชั้น EN.3 แผนกช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ห้องควบคุมระบบสั่งการงานจราจร เมืองพัทยา 

(ห้อง CCR) ห้องควบคุมระบบชุมสายโทรศัพท์ (ห้อง Call Center) 

ณ ที่ว่าการเมืองพัทยา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554

คณะอาจารย์-นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนก ศึกษา

ดูงาน ณ ไบเทค บางนา ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีี ประจำาปี 2554 จุดประกายความคิด 

พัฒนาความคิดด้วยวิทยาศาสตร์”  เมื่อวันที่ 6 และ 13 

สิงหาคม 2554

คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 แผนกการบัญชีี 

ศึกษาดูงาน ณ.  สวนนงนุช ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 นักศึกษาระดับชั้น SEN 1,2  แผนก

อิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษา ห้องควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

โดยใช้พลังงานทดแทน สำานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

ศึกษาดูงาน การผลิตไฟฟ้า

ศึกษาดูงาน การควบคุมงานจราจร

ศึกษาดูงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาดูงาน สวนนงนุช



บริการชุมชน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกการขายและการตลาด แผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร

พัทยา จัดกิจกรรมบริการชุมชน โดยทำาการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ปลูกต้นไม้รอบโรงเรียน ให้

ความรู้เกี่ยวกับการทำาบัญชีครัวเรือน การตกแต่งภาพจากกระดาษสี แก่นักเรียน โรงเรียนบ้าน

ทุ่งกลม ต.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 และในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 แผนก

คอมพิวเตอร์ แผนกสามัญ  แผนกการโรงแรมและแผนกไฟฟ้า ทำาการสอนการใช้งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า สอนการทำาขนมลูกชุปและสอนภาษาอังกฤษ 

ซ่อมคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ฝ่ายมัธยมศึกษา

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
แผนกการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้ส่งนักเรียน-นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตาม

สถานที่ต่างๆ อาทิ เช่น โรงแรมชั้นนำาในพัทยา ร้านอาหารหรือสถานบริการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้

รับการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการจริง เพื่อการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ และได้จัดสัปดาห์นิเทศ 

นักเรียน-นักศึกษา เพื่อสอบถามและประเมินผลการออกงานตามสถานที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-19 กันยายน 2554



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
189/30 หมู่ 11 ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   โทร. 0-3830-0164-5

เปิดรับสมัคร นักเรียน - นักศึกษา ปีการศึกษา 2555  สาขาดังต่อไปนี้
ระดับ ปวช.

พาณิชยกรรม      ช่างอุตสาหกรรม   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

   - สาขางานการบัญชี  - สาขางานยานยนต ์   - สาขางานการโรงแรม (DVT)

   - สาขางานการขาย  - สาขางานไฟฟ้ากำาลัง

   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

   - สาขาธุรกิจค้าปลีก (DVT)

ระดับ ปวส.

บริหารธุรกิจ      ช่างอุตสาหกรรม   

   - สาขาการบัญชี   - สาขาเทคนิคยานยนต ์  

   - สาขาการตลาด   - สาขางานไฟฟ้ากำาลัง

   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

   - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุตสากรรมการท่องเที่ยว

- สาขาโรงแรมและการบริการ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 0-38300164-5 ต่อ 118 หรือ 119 หรือที่ www.aksorn.ac.th

เรียนในสิ่งที่ใช่ ได้ในสิ่งที่ชอบ คำาตอบคือความสำาเร็จ

เอกสารรับสมัคร

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

- สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

- สำาเนาใบ รบ. 3 ชุด

- สำาเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา   

  มารดา อย่างละ 1 ชุด

เปิดรับสมัคร 
1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

อ.ดุสิต ทวีจันทร์
08-9935-1226

อ.ไพบูลย์ ทองยอด
08-1295-9133

อ.ชิษณุพงศ์ โคตรบัณฑิต 
08-9936-9597

อ.พนารักษ์ ศรียารัตน์
08-7936-3893

อ.นพรัตน์ ป้องกัน
08-3516-3221


