


การศึกษาค้นคว้าที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างแรก คือการศึกษาทาง 

แนวลึก อนัได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าวิชาเฉพาะของแต่ละคน ให้เชีย่วชาญ

ช�านาญแตกฉานลึกซ้ึง และพัฒนาก้าวหน้าพร้อมกันนั้น ในฐานะ 

นักปฏิบัต ิซึ่งจะต้องท�างานและแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่

เป็นปกติ ทุกคนจ�าเป็นต้องศึกษาทางแนวกว้างควบคู ่กันไปด้วย  
การศึกษาตามแนวกว้างน้ี หมายถงึ การศกึษาให้รูใ้ห้ทราบ ถงึวทิยาการ

สาขาอ่ืนๆ ตลอดจน ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการ 

ของบ้านเมอืงและสงัคมในทกุแง่มมุ เพือ่ช่วยให้มองเห็น ให้เข้าใจปัญหา

ต่างๆ อย่างชดัเจนถกูต้อง และสามารถน�าวชิาการด้านของตน ประสาน

เข้ากับวิชาด้านอื่นๆ ได้โดยสอดคล้องถูกต้อง และเหมาะสม...

ค�าพ่อสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ด้านการอาชีวศึกษา จึงถือได้ว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

มีความพร้อมทางด้านการจัดการเรียนการศึกษา เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพ 

ทางด้านการศึกษาต่อไป
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ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓



ผู้บริหาร-อาจารย์ A-TECH ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี"  
ประจ�าปี 2556 ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวชิาชพีทางการศึกษา วนัที ่12-14 กนัยายน 2556 ณ โรงเรยีนอสัสมัชญัศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยมอบเกียรติบัตร 

แก่ผู้บริหาร A-TECH ได้รับการประเมินผลงานวิจัย ในการประกวดแข่งขันผลงาน

วิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี  

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ด้านการอาชีวศึกษา จึงถือได้ว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

มีความพร้อมทางด้านการจัดการเรียนการศึกษา เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพ 

ทางด้านการศึกษาต่อไป

นิคม      หมดราค ี

 ประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครืออักษรกรุ๊ป

สาส์นจากท่านประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครืออักษรกรุ๊ป 
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ดร.มัลลิกา จันตะบุตร แสดงความยินดี  
กับ อาจารย์นงค์นุช สมุทรดนตรี เนื่องในโอกาส 

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ดีเยี่ยม ระดับประเทศ

              สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน ผมมีความยินดี

และขอบคุณท่านผู้ปกครอง ที่เห็นความส�าคัญของการศึกษาของบุตรหลาน

และให้ความไว้วางใจ สถาบนัเครืออกัษรกรุ๊ปด้วยดีเสมอมา ขอต้อนรบันกัศึกษา

ทุกคนเข ้าสู ่ป ีการศึกษา 2556 ผมและคณะผู ้บริหารครู -อาจารย ์  

ยังคงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 

A-TECH  ให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นน�าของภูมิภาคนี้ ซ่ึงในปี  2556 

A-TECH ยังคงพัฒนาไม่หยุดยั้ง ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมาย  

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน-นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



               สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 38 

ประจ�าปี 2556  โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย  

ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2556

                                  คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  
เข้าร่วมงาน EDUCA 2013 : The 6 th Annual Congress for Teacher Professional Development  

หรือ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 6 เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและงานจัดแสดง

นิทรรศการและสินค้าด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบายทางการ

ศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2556 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
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         ผู้บริหาร A-TECH เข้ารับใบประกาศการจัดตั้ง 

"ศูนย์ฝึกอาชีพ" ในโรงเรียนเอกชน ตามโครงการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ระหว่างเรียน และสร้างรายได้  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 29 สิงหาคม 2556

               ผู้บริหาร A-TECH เข้าร่วมอบรม การจัดท�ารายงาน

ประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภท อาชีวศึกษา    

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2556  

วทิยาลยัเทคโนโลยศีรรีาชา และ วิทยาลยัเทคโนโลยวีศิวกรรมแหลมฉบงั 

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

     A-TECH เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สาธารณชน 

และการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2556  

โดยมีท่านสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 

เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2556 

ครู-อาจารย์ A-TECH เข้าร่วมในงานนิทรรศการและเสวนา 

“สร้างอนาคตไทย 2020” เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2556 

ณ โรงแรมเซ็นทรัลพัทยาบีช  จ.ชลบุรี
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@

กิจกรรมอบรมเทคนิคการให้ค�าปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ท�าหน้าที่

ดูแลนักเรียน-นักศึกษา ได้ทราบถึงวิธีการพูดคุย การตอบข้อซักถาม 

ให้ข้อเสนอแนะให้กับนักเรียน-นักศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์  

ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556

คณะครู-อาจารย์ A-TECH เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ในโครงการบริการ

วิชาชีพต่อชุมชน/ศูนย์การเรียนรู้ประจ�าสาขาวิชาสามัญ กับอาจารย ์

ชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเพิ่มทักษะ 

การสื่อสารให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม

พัฒนาทักษะชีวิตด้านเพศศึกษา โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้

แบบบูรณาการ ทักษะชีวิตเพศศึกษา วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 

ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

             ครู-อาจารย์ A-TECH ร่วมกิจกรรม  BIG DIGITAL DAY 

WORKSHOP 2013 อบรมทักษะการถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยความ

สุข WORKSHOP ทั้ง 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ PORTRAIT STATION, 

MACRO STATION, SPEED SHUTTER และ DEPTH OF FIELD  

ภายใต้การดูแลจากวิทยากร และ ทีมงานจาก BIG Camera อย่าง

ใกล้ชิด ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร The Connection ลาดพร้าว 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556

ครู-อาจารย์ A-TECH เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างส�านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยวิทยากร นายวราวุธ ปิ่นเงิน  รองผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง  

ณ ห้องประชุมนิคม-กาญจนา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556
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พิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท บี-ควิก จ�ากัด  

สาขาพัทยาใต้ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556

พิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จ�ากัด 

จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

พิธีลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท มิตรยนต์พัทยา จ�ากัด 

จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556

พิธีลงนามความร่วมมือ กับ กระทรวงสาธารณสุข  

ในการป้องกันไข้เลือดออก ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

พิธีลงนามความร่วมมือ กับ Makro สาขาพัทยาใต้

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556

พิธีลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยเกริก โดยมีท่านประธาน 

นิคม หมดราคี ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครืออักษรกรุ๊ป 

ได้ท�าพิธีลงนามความร่วมมือ กับ นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกริกและคณะ ณ ห้องประชุมนิคม - กาญจนา 

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 

@

กิจกรรมอบรมเทคนิคการให้ค�าปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ท�าหน้าที่

ดูแลนักเรียน-นักศึกษา ได้ทราบถึงวิธีการพูดคุย การตอบข้อซักถาม 

ให้ข้อเสนอแนะให้กับนักเรียน-นักศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์  

ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556

A-TECH news
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แผนกการตลาดรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ เพื่อลดโลกร้อน  

ในกิจกรรมโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อให้นักเรียน-

นักศึกษา สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นการแสดงผลงาน

ความสามารถของตนเอง เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2556  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

       รับรางวัลกิจกรรม "การจัดท�าโครงการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม" 

ในงานวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์  

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ไตร่ตรอง แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

รักการท�างานสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

             นักศึกษา A-TECH รับรางวัล การแข่งขัน 

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาคตะวันออก   

นายบุญญฤทธิ์  ใหม่งาม รางวัลที่ 2 สาขา สีรถยนต์  

นายเกรียงศักดิ์ เกตุรัตน์ และ นางสาวศุภานัน  สิทธิประเสริฐ 

สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จ.ชลบุรี  

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
 

นางสาวฐิศิวรรณ  มีสุขและนางสาวอรวรรณ ชินสมุทร์ สาขาการโรงแรม ได้รับ

รางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันกิจกรรมยอดนักพูด "A-TECH NEWS" 

เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2556

            ทีม ซุปเปอร์สตาร์ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล ภายในวิทยาลัยฯ 

ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

นายคณิติน อ่วบทับ และ นายศิรวิทย์ สุดแท้ แผนกการโรงแรม

และการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน 

"The pattaya Hospitality 2013" ในงาน "Pattaya Food 

Hoteliers Expo 2013"   ณ  PEACH ROYAL CLIFF HOTEL 

GROUP เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

นักเรียน-นักศึกษา ชมรม "Enjoy Thai Food"  

รับรางวัล คะแนนสะสมมากที่สุดในการท�าอาหาร 

แต่ละสัปดาห์ เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2556  
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      A-TECH จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" เพื่อให้นักเรียน-

นักศึกษา ระลึกถึงพระคุณของมารดา และร่วมถวายพระพร  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวันแม่แห่งชาติ  

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556

คณะผู ้บริหาร-อาจารย์และนักศึกษา A-TECH ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร  

โดยพระครูพศิาลจรยิาภวิฒัน์(อนนัต์ ธมมฺโชโต) เจ้าอาวาสวดัชยัมงคลพระอารามหลวง 

เมืองพัทยา ได ้ท�าพิธี เจิมเพื่อเป ็นสิริมงคล ณ  ห ้องประชุมนิคม-กาญจนา  

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 

A-TECH จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุเทพ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ปฎิบัติในทุกปีการศึกษา 

ซึ่งถือว่าองค์พระวิษณุเทพ เป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ นักศึกษาด้านวิชาชีพต่างๆ 

ก็ยกย่องนับถือองค์พระวิษณุกรรมในฐานะเทพผู้เป็นบิดาแห่งงานช่างอุตสาหกรรม  

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

แผนกการตลาดรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ เพื่อลดโลกร้อน  

ในกิจกรรมโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อให้นักเรียน-

นักศึกษา สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นการแสดงผลงาน

ความสามารถของตนเอง เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2556  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
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        A-TECH จัดพิธีไหว้คร ู ประจ�าปีการศึกษา 2556 ได้เล็งเห็นความส�าคัญของคร ู

และได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ และส�านึกในพระคุณ

ของครู  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ  ห้องประชุม นิคม- กาญจนา

A-TECH จัดประชุมผู้ปกครอง ประจ�าปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ผู้ปกครอง

รับทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดกับบุตรของตนและร่วมกันหาวิธีการป้องกัน

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างศึกษา  ณ ห้องประชุมนิคม - กาญจนา  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556

A-TECH จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตน 

ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจหลักสูตรสามารถเรียนจบตามเกณฑ์ของวิทยาลัย ฯ  

รวมทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองทราบระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาประจ�า 

ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556

 A - T ECH  จั ด กิ จ ก ร รม  " กลุ ่ ม สั มพั น ธ ์ 5 6 "  
เพื่อให ้นักเรียน-นักศึกษา ใหม่เกิดความสามัคคีในหมู ่คณะ  

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
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นักเรียน-นักศึกษา A-TECH อบรมธรรมะในหัวข้อธรรมะอารมณ์

ดี เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม  เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  และให้

นักเรียน-นักศึกษา  ตระหนักถึงความส�าคัญของศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

นักเรียน-นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอรอ์บรม เทคนิคการถ่ายภาพ

และตกแต่งรูป โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า จากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้

มีทักษะการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพและการแต่งภาพถ่าย 

ให้มีความสวยงาม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

A-TECH จัดอบรมเผยแพร่ความรู้กฏหมาย  

ในหัวข้อฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา 

ได้น�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง  

ณ ห้องประชุมโรงภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556

 A-TECH จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานประกันภัย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ค�าศัพท์และส�านวนที่เกี่ยว

กับธุรกิจการประกันภัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556

A-TECH จัดท�า"โครงการบริจาคโลหิต"นักเรียน-นักศึกษา

ได้รู้จักการให้และการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

         กิจกรรมอบรมเรื่อง "เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน" ให้กับนักศึกษา

แผนกพาณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้

นักเรียน-นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาวัยรุ่นและทราบวิธีป้องกัน 

ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านต่างๆ โดย พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา 

ณ ห้องประชุมนิคม-กาญจนา A-TECH เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
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แผนกการตลาดและธุรกิจค้าปลีก จัดกิจกรรม อาหารจากดอกไม้  
โดยการน�าดอกไม้มาเป็นส่วนประกอบในการท�าอาหาร เพื่อให้

นักเรียนนักศึกษารู้จักใช้ประโยชน์จากพืชผักสวนครัว มาแปรรูปเป็น

อาหารเพื่อสุขภาพได้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556

 A-TECH จัดการแข่งฟุตซอลภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE  
เพื่อรณรงค์นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติดและให้นักศึกษากลุ่มเสี่ยงมีการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เพื่อให้นักศึกษามีน�้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (เรียนรู้เรื่องรัก  รู้จักเรื่องเซ็กส์)

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องเพศศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556

A-TECH จัดกิจกรรมเลือกตั้ง สร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นกับนักเรียน-

นักศึกษาเกี่ยวกับการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้

นักเรียน- นักศึกษา เลือกสรรตัวแทนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมพัฒนา

วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556

A-TECH จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ท�าความสะอาดห้องเรียน  

ห้องปฎิบัติการต่างๆภายในวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 2556

Big Cleaning Day

กองร้อยจิตวิทยา US NAVY CONCERT "กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา 

กองทัพเรือไทย ร่วมกับ นาวิกโยธิน สหรัฐฯ" จัดมินิคอนเสิร์ต เพื่อสร้าง 

ความสนุกสนานให้กับนักเรียน-นักศึกษาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
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      IEP  TOUR 

นกัศกึษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ ร่วมทัศนศึกษา  

พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ศึกษานิทรรศการ

รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM : IEP

A-TECH ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ร่วมสืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนจ�าน�าพรรษา  

เพื่อให้นักศึกษาอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษสู่อนุชนปลูกฝังจริยธรรม 

และคุณธรรม  ณ วัดในเขตเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2556

 IEP มุ่งวิชาการ ผสานภาษาอังกฤษ
           หลักสูตร Intensive English Program IEP  เน้นการจัดการความรู้ในรายวิชาทฤษฎีบูรณาการร่วมกับการฝึก

ปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้รับการดูแลจากครู 

ที่มีประสบการณ์รวมถึงมีความช�านาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้เรียนในหลักสูตร IEP จะได้รับประโยชน์มากมาย 

อาทิเช่น บรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น สนุกสนาน อีกทั้งได้รับประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆผ่านการทัศนศึกษา 

และยังได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการท่ีจ�าเป็นส�าหรับศตวรรษท่ี 21 เช่น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ 

แก้ปัญหา กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นทักษะกระบวนการ 

ที่จ�าเป็นในยุคเสรีอาเซียนทั้งสิ้น 

"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว IEP กับพวกเรา เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่แก่ชีวิตคุณ"

แผนกการตลาดและธุรกิจค้าปลีก จัดกิจกรรม อาหารจากดอกไม้  
โดยการน�าดอกไม้มาเป็นส่วนประกอบในการท�าอาหาร เพื่อให้

นักเรียนนักศึกษารู้จักใช้ประโยชน์จากพืชผักสวนครัว มาแปรรูปเป็น

อาหารเพื่อสุขภาพได้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556

A-TECH จัดกิจกรรมเลือกตั้ง สร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นกับนักเรียน-

นักศึกษาเกี่ยวกับการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้

นักเรียน- นักศึกษา เลือกสรรตัวแทนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมพัฒนา

วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
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       นักศึกษาแผนกการโรงแรม ศึกษาดูงาน 

ณ Marriott Hotel pattaya เพื่อเป็นการให้ความรู้

ในการเรียนของ นักศึกษาในสถานที่จริง อาทิเช่น 

การจัดโต๊ะอาหาร การต้อนรับแขก เป็นต้น  

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556   

แผนกช่างยนต์ศึกษาดูงาน บริษัท บี-ควิก จ�ากัด สาขาพัทยาใต้  

เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านการตรวจเช็คระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ของรถยนต์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2556

   แผนกคอมพิวเตอร์ A-TECH ศึกษาดูงาน   
มหกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2556

นักเรียน-นักศึกษาแผนกการโรงแรม   เข้าชมนิทรรศการ 7 สิงหาคม วันรพ ี

วันร�าลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องใน วันที่ 7 สิงหาคม  

เป็นวันคล้าย วันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง  

ต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักกฎหมายไทย เพื่อเป็นการ 

เผยแพร่พระเกียรติคุณและเป็นการน้อมร�าลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค ์

ณ  ศาลจังหวัดพัทยา  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
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      แผนกช่างยนต์ ดูงาน บริษัทมิตรยนต์พัทยา จ�ากัด  

เพือ่เป็นการพฒันาศกัยภาพทางด้าน การซ่อมบ�ารงุจกัรยานยนต์

และศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบริษัท มิตรยนต์พัทยา จ�ากัด  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

สาขาการโรงแรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้เรียนรู้จัดการ

โรงแรม อาทิเช่น การจัดโต๊ะอาหารประเภทต่างๆ การจัดดอกไม้ เป็นต้น 

ณ โรงแรมแมริออท  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

แผนกช่างยนต์ศึกษาดูงาน ที่ บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์  

เพื่อเป็นการเสริมสร้างและแนะแนวทางในการเรียนและ

ประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันท่ี  8 สิงหาคม 2556  

ณ บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ จ�ากัด

   แผนกการตลาดและธุรกิจค้าปลีก A-TECH น�านักเรียน-

นักศึกษาของแผนกการตลาดและธุรกิจค้าปลีก ศึกษาหาความรู้

ทางการตลาด ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสุข 

จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
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      ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน ในพิธ ี

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาต ุโดยมีคณะผู้บริหาร นักเรียน-นักศึกษา A-TECH  

เข้าร่วมใน พิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

ผู้บริหาร-นักเรียนเข้าร่วมโครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ให้นักศึกษาได้ทราบถึง 

พิษภัยของยาเสพติด ณ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

แผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก A-TECH จัดโครงการบริการวิชาชีพ 

เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษามีการบริการวิชาชีพตามความต้องการของสถานศึกษา 

และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการวิชาชีพ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 5   

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

   การโรงแรมและการท่องเที่ยว A-TECH เข้าร่วมสัมมนา  

ในหัวข้อ ท�าอย่างไรให้เติบโตในสายงานบริการ ณ หอประชุม

รัตนโกสินทร์ โรงแรม Eastern Grand Palace - Pattaya  

โดยคุณวนันต์ภัทร พรชัยพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556
        แผนกคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสังคม  

โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคปัจจัยและ

เครื่องใช้ อุปโภค บริโภค เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556  

ณ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบางละมุง 

คณะครู-อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ A-TECH 

จัดบริการวิชาการวิชาชีพต่อชุมชนและต่อสถานศึกษา  

ณ โรงเรียนชุมชนหนองปรือ วันที่ 11 กันยายน 2556
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        แผนกคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสังคม  

โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคปัจจัยและ

เครื่องใช้ อุปโภค บริโภค เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556  

ณ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบางละมุง 

17

ENTERTAINMENT
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A-TECH จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี  

 และมินิคอนเสิร์ตจากวง PARADOX  เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถ  

ความสามัคคี และห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556

TO BE NUMBER ONE 

PARADOX 
2013
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7+1 วิชาชีพอาเซียน  
โอกาสทองของผู้เลือกเรียนอาชีวศึกษา

             เป้าหมายส�าคัญประการหนึ่งของ การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ 10 ประเทศสมาชิก คือ การสร้างตลาด และ

ฐานการผลิตเดียวกัน ให้เกิดขึ้นภายในภูมิภาคอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นภายในภูมิภาคและเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก  การที่จะบรรลุสู ่การเป็น ฐานการผลิตเดียวกันหรือตลาดร่วม  

(Common Market) นั้น แน่นอนว่าต้องเกิดการเคลื่อนย้ายและไหลเวียนปัจจัย การผลิตต่างๆ ได้อย่างเสรีอันหมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้า 

บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมือให้มีความสะดวกและเสรีมากขึ้นทั้งนี้หากกล่าวจ�าเพาะ การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสร ี

 (Free Flow of Skilled Labor) ปัจจบุนั ประเทศ สมาชกิอาเซยีนได้มกีารลงนามในข้อตกลง ยอมรบัร่วมกนั (Mutual Recognition Agreements 

: MRAs)ในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7+1 วิชาชีพ จาก 4 ภาค บริการภายใต้กรอบการตกลงอาเซียนด้านบริการทั้งหมด จ�าแนกได้ดังนี ้

อาชีพ ภาคบริการที่

แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล  ด้านสุขภาพ  (3 อาชีพ)1

สถาปนิก วิศวกร ช่างส�ารวจด้านการก่อสร้าง  (3 อาชีพ)2

นักบัญชีด้านการเงิน  (1 อาชีพ)3

สาขาการโรงแรม 23 ต�าแหน่ง   

สาขาการท่องเที่ยว 9 ต�าแหน่ง 

ด้านการท่องเที่ยว (32 อาชีพ) 4

              

              จากตารางแสดงให้เห็นว่าอาชีพต่างๆ ที่จะเกิดการเคลื่อนย้ายไหลเวียนได้อย่างสะดวกในภูมิภาคอาเซียนขณะนี้มีทั้งสิ้น 39 อาชีพ 

จากทั้งหมด 1,200 อาชีพ อย่างไรก็ตามรูปธรรมของการเคลื่อนย้ายไหลเวียน ของแรงงานอย่างเสรีที่จะปรากฏขึ้นในภูมิภาคอาเซียนมิได้ด�าเนิน

ไปอย่างอัตโนมัติ (automatic mobility) 

ค�าถามคือ 7+1 วิชาชีพอาเซียน เป็นโอกาสทองของผู้เลือกเรียนสายอาชีวศึกษาอย่างไร 
          การที่ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ได้ก�าหนดคุณวุฒิการศึกษาผู้ที่จะขึ้น ทะเบียนเป็นบุคลากรอาเซียนว่าต้องจบระดับปริญญาตรี

และเมื่อพิจารณาสถานศึกษา อาชีวศึกษาต่างมีภารกิจส�าคัญคือ ผลิตและพัฒนาแรงงานระดับ ปวช.และ ปวส. เป็นหลัก ซึ่งคุณวุฒิการศึกษา 

ดังกล่าว มิได้เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ก�าหนดไว้ใน MRA แต่อย่างใด ทว่าในความจริงแล้วเราต้องไม่ลืมว่า อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ต้องการแรงงานคน

ระดับกลาง(ปวช./ปวส.) เพ่ือการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เป็นจ�านวนมากทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

ยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้คนในภูมิภาคอันหมายถึงการพัฒนาโครงข่ายด้านการสื่อสารและ การคมนาคมขนส่งที่มีความจ�าเป็นต้อง เชื่อมโยง

ระหว่างกันในภูมิภาคและนอก ภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่นโครงการ ทวาย หรือ อภิมหาโปรเจคอย่างโครงการ THAILAND 2020  

ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

                ประการส�าคัญเราต้องไม่ลืมว่าการศึกษา เป็นเรื่องของระบบและกระบวนการที่มี ผลิตและพัฒนาต่อยอดไม่มีที่สิ้นสุด ดังจะเห็นได้

ว่ามีผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.จากอาชีวศึกษาจ�านวนไม่น้อย มุ่งต่อยอดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 

ช่างส�ารวจ สถาปัตยกรรม การบญัช ีการท่องเทีย่ว และโรงแรมในมหาวทิยาลยัต่างๆ ซึง่นสิิตนักศึกษาเหล่านีส่้วนหนึง่คือผลผลิตจากรัว้อาชวีศกึษา

ทีเ่ราภาคภมูใิจและเมือ่ พจิารณาในบรบิทของการอาชวีศกึษายคุ ปัจจบุนัทีก่�าลงัทยอยเปิดการเรยีนการสอน ระดบัปรญิญาตรใีนสาขาท่ีมคีวาม

พร้อม ภายใต้ร่มเงาของสถาบนัการอาชวีศกึษา ทัว่ประเทศแล้วนบัเป็นพฒันาการทีก้่าวหน้า สะท้อนถงึการรองรับการเปิดประต ูเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียนของการอาชีวศึกษาไทยอย่างมีนัยส�าคัญ

            กล่าวโดยสรุป การที่ตลาดแรงงาน อาเซียนมีขนาดใหญ่ขึ้นกับนโยบาย การเปิดการเรียนการสอนของการอาชีวศึกษาตามที่กล่าวมา

นับเป็นการเปิดโลกกว้างของผู้เลือกเรียนสายอาชีวศึกษาที่สามารถพัฒนาตนเองก้าวเป็นบุคลากร วิชาชีพอาเซียนได้ไม่ยากนัก ด้วยเหตุนี้ เองผู้

เลอืกเรยีนสายอาชีวศกึษาจงึเป็น กระดกูสนัหลงัและเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประชาคมอาเซยีน....โอกาสทอง ของผูเ้ลอืกเรยีนสายอาชีวศกึษา

มาถึงแล้ว

                                                                               ที่มา :ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2555) และณรงค์เดช นวลมีชื่อ



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

วิสัยทัศน์  (VISION) ของวิทยาลัยฯ 

มุ่งพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพเป็น.“

ที่ยอมรับของสังคมและก้าวสู่สากลอย่างมีคุณภาพ

  ปรัชญา ของวิทยาลัยฯ

”ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ“

 พันธกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

 เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ

สร้างวินัยการออม น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

จดัระบบบรหิารจดัการท่ีมีประสทิธภิาพ พฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ละเป็น

แหล่งเรยีนรูข้องชุมชนสังคมและมมีาตรฐานระดบัสากลจัดหลักสตูรและการจัดการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาให้มี

ประสิทธิผลพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ และ 

มีจิตอาสา มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานสู่สากล มีระบบ 

การประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

1919



โรงเรียนอักษรศึกษา

จัดการศึกษาระดับ เตรียมอนุบาล , อนุบาล , ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาตอนต้น

โทร. 0-3842-8938, 083-6874019

 

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ (โรงเรียนพระราชทานปี 2554)

จัดการศึกษาระดับ เตรียมอนุบาล , อนุบาล , ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาตอนต้น   

 โทร. 0-3841-2118 โทรสาร. 0-3841-2118

 

 

โรงเรียนอักษรพัทยา (โรงเรียนพระราชทานปี 2551)

จัดการศึกษาระดับ เตรียมอนุบาล , อนุบาล , ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาตอนต้น   

 โทร. 0-3837-4531 โทรสาร. 0-3837-4532 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)

จัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ปวช. และ ปวส. 

ภาคเช้า และ ภาคสมทบ

 โทร.0-3830-0164-5  โทรสาร 0-3830-0626 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

จัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ปวช. และ ปวส.  

ภาคเช้า และ ภาคสมทบ

โทร. 0-3860-4741 โทรสาร. 0-3860-4742 

                                 


