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เทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

	 พระทรงปราดทรงเปรื่องเรื่องหลายหลาก	 พระทรงเชี่ยวชาญมากหลากวิถี

พระทรงเปี่ยมพระกรุณาประชาชี				 																									พระทรงพลีพระเมตตาทาแผ่นดิน

	 พระทรงเป็นแบบอย่างอันวิเศษ		 											พระทรงเดชทรงคุณหนุนนำาถิ่น

พระทรงงานหนักหนาเพื่อธานินทร์		 																					พระทรงยินทรงยลเพื่อคนไทย

	 พระทรงเหนื่อยแสนเหนื่อย...มิยั้งหยุด		 										พระทรงฉุดพี่น้องไทยให้สดใส

พระทรงงานทรงฝ่าฟันมิหวั่นใด		 																												พระทรงไว้ทรงครองธรรมนำาความดี	

ทรงพระเจริญ
																																						ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

																																							ข้าพระพุทธเจ้า	วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

     

นิคม		หมดราคี

ประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครืออักษรกรุ๊ป

สารจากท่านประธาน
กรรมการบริหาร

สถาบันในเครืออักษรกรุ๊ป

 สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน	ผมมีความยินดี

และขอบคุณท่านผู้ปกครอง	ที่เห็นความสำาคัญของการศึกษาของบุตรหลาน

และให้ความใว้วางใจ	สถาบันในเครืออักษรกรุ๊ปด้วยดีเสมอมา	ขอต้อนรับ

นักศึกษาทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษา	2559	ผมและคณะผู้บริหาร	ครู-อาจารย์	

ยังคงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา	

A-TECH	ให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำาของภูมิภาคนี้	ซึ่งในปี	2559	

A-TECH	ยังคงพัฒนาไม่หยุดยั้ง	ด้วยการเพิ่มหลักสูตรการเรียนและเสริม

กิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย	เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน-นักศึกษา

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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YAMAHA

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

ได้รับเกียรติ จากบริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำากัด  ให้เป็น 1 ใน 20 ทีม 

 เข้าร่วมการแข่งขัน YAMAHA MOTO CHALLENGE 2015
A-TECH	PATTAYA	YAMAHA	EXCITER

MOTO CHALLENGE 2015

ทีม A-TECH  สนามแรกและสนามที่ 3 ณ สนามแข่งรถ

ไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี มอเตอร์สปอร์ตคอมเพล็กซ์  

 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 

 และ วันที่ 4-6 กันยายน 2558

สนามที่ 2 ณ พัทยา พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต 

 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2558   

สนามที่ 4 ณ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต 

 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 

คุณอิทธิพล		คุณปลื้ม	

นายกเมืองพัทยา

ร่วมสนับสนุนนักแข่ง A-TECH
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคล ๒๕๕๘  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา 

โดยการใส่เสื้อม่วง ในโครงการเเค่ใส่ก็ได้บุญ  (Wearing and Sharing) 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แค่ใส่ก็ได้บุญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำาเนินงาน 

และพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา 

และสร้างรายได้ระหว่างโรงเรียนเอกชน ประจำาปีงบประมาณ 2558 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวง

ศึกษาธิการ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 เมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

เข้าร่วมการประชุมใหญ่ สามัญประจำาปีครั้งที่ 40

สมาคมวิทยาลัยและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว

พัฒนาบุคลากร

พิธีมอบเกียรติบัตร

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่าง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กับ เมืองพัทยาเเละมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 เกี่ยวกับด้านการศึกษา เเละพัฒนาคนเมืองพัทยา   

ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา  เมื่อ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักเรียน

ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 2 โรงแรมสองพันบุรี อำาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คณะผู้บริหาร และนักเรียนปวส.ช่างยนต์ 

เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 

ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านยานยนต์แห่งแรก

ของประเทศไทย  เมื่อ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU 

ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

 กับ มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย 

สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งเอเชีย  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

เมื่อ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่าง อำาเภอบางละมุง สถานีตำารวจ

ภูธรเมืองพัทยา สถานีตำารวจภูธรบางละมุง สถานีตำารวจภูธรนาจอมเทียน 

สาธารณสุขอำาเภอบางละมุง ชุดทหารประสานงานพื้นที่อำาเภอบางละมุง 

มณฑลทหารบกที่ 14 กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

ณ ห้องประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

เมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558ดร.มัลลิกา จันตะบุตร ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เเละครูที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำา) ระดับ 1

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ขอแสดงความยินดี

 

MOU
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คณะผู้บริหารเข้าร่วมงานการประชุมระดับชาติ 

และนานาชาติประจำาปี 2558 

เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษา 

“ก้าวข้ามขีดจำากัด...สู่หัสวรรษแห่งคุณภาพ” 

ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  

เม่ือ 14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คณะครู-อาจารย์ A-TECH 

เข้าร่วมประกวดวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8  

 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อบรมหลักสูตร “ธรรมะพัฒนาองค์กร”

A-TECH ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรม 

หลักสูตรธรรมะพัฒนาองค์กร ค่ายดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม โดยพระอาจารย์ใบฎีกาสายันต์ ภู่สาย 

และพระอาจารย์พธรพล วชิรพโล ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  

เมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
การประชุมสัมมนาผู้แทนสถานประกอบการ

A-TECH จัดการประชุมสัมมนาผู้แทนสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  เมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คณะครู-อาจารย์ A-TECH เข้าร่วมอบรม เรื่อง เเนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

โดย อาจารย์เมธา อึ่งทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์์ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อบรมเเนวหลักธรรมชั้นตรี

A-TECH จัดอบรมเเนวหลักธรรม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ

นักธรรมศึกษาชั้นตรี ให้แก่บุคลากร

ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคาราชพฤกษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

เมื่อ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พัฒนาบุคลากร

พิธีเปิดงานสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้รับคัดเลือกเป็นสนามสอบ

สอบธรรมศึกษาจึงจัดพิธีเปิดงานสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรีอย่างเป็นทางการ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
A-TECH ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ให้เป็นศูนย์สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้ทางวิทยาลัย

ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมประมวลผลคำา(Microsoft word) 

และทำาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ในสาขาอาชีพพนักงาน

การใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (ประมวลผลคำา) แก่บุคลากร   

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2558

เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาใหม่พบปะกับครูที่ปรึกษา เเละรับทราบกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติ

ของทางวิทยาลัย ณ ห้องประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

เมื่อ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม YAMAHA MOTO CHALLENGE

A-TECH ร่วมกับบริษัท THAI YAMAHA MOTOR จำากัด จัดกิจกรรม 

YAMAHA MOTO CHALLENGE Motor Sport Education

เพื่อแนะนำาทีมแข่งขัน A-TECH PATTAYA YAMAHA EXCITER

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์

และมีการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน-นักศึกษา

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พีธีบวงสรวงพระวิษณุ

พีธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ ประจำาปีการศึกษา 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครูอาจารย์ 

นักเรียน-นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ

ณ ห้องตำาหนักนำา้ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

 เมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีมอบรางวัล
ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค
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A-TECH จัดพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2558 

เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ณ ลานกีฬาในร่ม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  เมื่อ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีไหว้ครู ภาคสมทบ ประจำาปีการศึกษา 2558

ณ ห้องประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

เมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

A-TECH จัดพิธีทำาบุญตักบาตร หล่อเทียน 

เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธี  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

A-TECH ได้จัดกิจกรรมวันเเม่แห่งชาติ 

12 สิงหาคม ประจำาปีการศึกษา 2558

 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้

จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี 

และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

เมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไหว้ครู ประจำาปี 2558

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมหล่อเทียน              
ถวายเทียน วันเข้าพรรษา

A-TECH เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่

เเละอบายมุข โดยได้ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 100% 

 เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน สร้างความรักเเละความสามัคคี พร้อมทั้งมีการจัดอบรมใน หัวข้อวัยรุ่นวัยใส 

โดย อ.สุชาติ นิลพงษ์ เเละหัวข้อปลอดบุหรี่ ปอดสะอาด โดย ร.ต.อ.สังวาลย์ พันสีทา และทีมงานครูตำารวจแดร์

 (ครูตำารวจ D.A.R.E.  ทำาหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรครูตำารวจ D.A.R.E. ให้แก่ข้าราชการตำารวจ  ซึ่งจะต้องสำาเร็จการฝึก

อบรมหลักสูตรวิทยากรต้นแบบ D.A.R.E.)    ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

A-TECH จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ให้กับนักเรียน-นักศึกษา

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความอดทน มีความสามัคคี รู้จักเสียสละและแบ่งปัน 

ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

เมื่อ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558
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A-TECH ออกสำารวจพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อเข้าช่วยเหลือ 

เเละให้บริการประชาชนในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในบ้านและยานพาหนะ 

ณ ซอยสุขุมวิทพัทยา 46 (ซอยส้มป่อย) ต.หนองเกตุน้อย หมู่บ้านพัทยาชัยทิพย์ 

และวัดหนองใหญ่ วันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ. 2558

ชาว A-TECH ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งมอบให้สภากาชาดไทย

ณ หอประชุมโรงภาพยนตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

เมื่อ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

A-TECH จัดกิจกรรม แรลลี่ปลูกป่าในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ “อาชีวะศึกษา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันต้นไม้ ประจำาปี 2558

ณ วัดบุณย์กัญจนาราม เมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

A-TECH จัดการแข่งขันกีฬา

ต้านภัยยาเสพติด

โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

เพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกาย

รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ห่างไกลยาเสพติด ณ ลานกีฬาในร่ม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

โครงการ To Be Number One

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมโครงการหน้าบ้านน่ามองของเมืองพัทยากับชุมชนเทพประสิทธิ์ 

,ชุมชนกอไผ่ ,ชุมชนเขาตาโล และชุมชนวัดบุณย์กัญจนารามเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัย  

ณ เอาท์เลท มอลล์ ถึง หาดจอมเทียนพัทยา ถนนเทพประสิทธิ์ เมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมพัฒนาชุมชน
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A-TECH จัดการประกวด Miss ASEAN  

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน กล้าเเสดงออก และนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

ทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งยังเน้นการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

 เมื่อ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

A-TECH จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานและการเรียนรู้ โดยนำานักเรียนระดับ ปวช. 1 

เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ เมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Yes’Sir Days

cookie cutter

AnyWay

H a p p y  D a y
A-TECH จัดโครงการ Dancing Singing Music

กิจกรรมชื่นชมนักเรียน-นักศึกษา

ที่มีความสามารถพิเศษ  พร้อมทั้งมีการเเสดง  คอนเสิร์ต 3 วงดนตรี

วง Anyway ,Cookie Cutter เเละมินิคอนเสิร์ต

วง Yes’Sir Days ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2558
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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

และบริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมกีฬาสี
A-TECH GAMES 2015

กีฬาสี ประจำาปีการศึกษา 2558   ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. 2559 

จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับนักเรียน-นักศึกษา

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2559
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