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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

สารจากท่านประธาน



การพัฒนาบุคลากร

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ในวันที่่ 9 มกราคม 2555 
ณ โรงแรม มิลาเคิลแกรนด์ คอนเวชัน

ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้า
ร่วมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ วันที่่ 29 สิงหาคม 
2554 ณ โรงเรียนชลราษฏรอำารุง

คณะครู- อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
พัทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
ขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีพ
จัดขึ้นโดย กระทรวงพลังงานและสำานักงาน
คณะกรรมการ อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 
19-21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมปัญจดารา 
จ.นครราชสีมา

คณะครู- อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา”  โดย ดร.คมศร วงษ์รักษาในวัน
ที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
พัทยา

A-TECH เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2554

ตัวแทนคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ เข้า
ร่วมกิจกรรม การประกวดครูดีเด่น ครั้งที่ 7 จัดขึ้นโดยสมาคม
การศึกษาเอกชน และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม
ศึกษา ระยองเขต 1 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง



คณะครู- อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม” ณ ศูนย์เทคโนโลยีฯ โรงเรียนชำานาญสามัคคีวิทยา ในวันที่ 25 มกราคม 2555

ครูดี ศรีอักษร A-TECH BEST TEACHER
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของวิทยาลัย ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร 
เนื่องในโอกาศ “วันครู” วันที่ 16 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย  ผอ.ภัทรพล ปลงไสว เข้ารับรางวัลครูและบุคลากรผู้ทำาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ของ
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ชลบุรี กระทรวง
ศึกษาธิการ และรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ประกอบไปด้วย 
ผอ.ภัทรพล ปลงไสว อ.นพพร วัฒนสิทธิ์ อ.ณัชมน เพ็งศรี อ.วัชรี สีแดง อ.อรษา เกตุสุริยงค์ อ.ณุจรี สุขอนันต์ 
อ.อรวรรณ สัมฤทธิ์ และอ.วิลัย ทรงกรานต์ และรางวัล บันทึกสมุดความเป็นครูดี ประกอบด้วย อ.ชาญา สมแก้ว และ 
อ.นงค์นุช สมุทรดนตรี



เชิดชูคนเก่งอักษร

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำาความดี โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมาเรียนทุกวัน แต่งกายถูกระเบียบวินัยของ
วิทยาลัย และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยมีรายนามผู้ได้รับวุฒิบัตร ดังต่อไปนี้ นายกัมพล สว่างดาว,  นายโมฮามัดอาซิก อาราม,  นายอำาพล อ้ายแก้ว,  
นายสุริยะ จันทรังษี,  นายธารา ขวัญสุข,  นายวิษณุกร สร้อยอุดม,  นายอาลักษณ์  บุญถนอม,  นายนพรัตน์  เรืองบ้านโคน,  นายจาตุรงค์ ทองปลิว,
นายณัฐกิติ์  หมื่นรามสุข,  นายคมกฤช  นิยมโชค,  น.ส.ศุภกานต์  สุนทร,  น.ส.กัญญารัตน์  ปรมเดชา,  น.ส.สิรัญญา  โตวา,  น.ส.กาญจนา ภูพิลา,
น.ส.วิกกี้  ติละ,  น.ส.ศิริญญา  ไชยวงษา,  น.ส.กาญธนา  รุ่งเรือง,  น.ส.วิภาพร  ห่อทองคำา,  น.ส.รุ่งอรุณ  แม่นปืน,  น.ส.เบญจรัตน์  วิลัยมาตร,  
นายรัฐภูมิ  ฤกษ์พินัย,  นายพุฒิพงศ์ กลิ่นเทศ,  น.ส.วิชุดา  วุฒิวุฒ,  น.ส.ฉวีวรรณ  จันทรา,  น.ส.อัญชลี  เกษรุ่งเรือง,  น.ส.ณัฐฐารัตน์  ซื่อตรง,  
น.ส.นิดานุช วัสสะธารา,  นายกฤษดา  ภิญโญวรพจน์,  น.ส.ธนศร  บุญรินทร์,  น.ส.สุรีย์พร  แจ้งกระจ่าง,  นายธนภัทร  สุขสนธิสมบูรณ์,  น.ส.สุชานันท์
หมั่นหาดี,  น.ส.พัณณิตา  เกตุทอง,  นายพศวัต  ทับศิริ,  น.ส.วารุณี  หมั่นทำา,  นายอัฐพล  สิงห์พันธ์,  นายฉัตรดนัย  รักษาพล,  น.ส.จุฑาทิพย์  ศรี
ทิพย์, นายเบญจรงค์ มะหิทธิ, น.ส.บุษยามาส  เพ็ชรเนียม, น.ส.กรชนก  เติมสุขศิริ,  น.ส.เรณุกา  สุยคำาใฮ,  นายนวมินทร์  ตั้งรัศมี, นายพงศกร หมั่น
ประกอบ,  นายรัตพล  แก้วรัตนกูล,  นายอนันต์  แสงทอง,  นายสวราชย์  ศรีชูเปี่ยม,  น.ส.พรญาณี  น้อยแสง,  น.ส.ประภาพร  วงศิล,  น.ส.ปรารถนา  
พลโดด, นายอภิสิทธิ์  เย็นร่มไทร,  น.ส.รุ่งทิวา  จันน้ำาคำา,  นายอโนชา  ยามา,  น.ส.ปาริชาต  ใบเงิน,  น.ส.นิติญา  รอดทองคำา,  น.ส.ประวีณา  ทอง
จันทร์, น.ส.พัชรินทร์  พลหาญ,  นายจิรวัฒน์  ทองดีเขียว,  น.ส.ธัญญาเรศ  เถื่อนธรรมโฮง,  น.ส.นภาภรณ์  วายุ,  น.ส.ศิริพร  ทะรังศรี,  นายกิตติ
นันท์    สัมมาเมฆ,  นายวัชราวุฒิ  สลางสิงห์,  น.ส.พัชราภรณ์  ศรีขันธ์ซ้าย,  น.ส.สุวนันท์  หมั่นเรียน,  น.ส.ชลธิดา  ดังก้อง,  น.ส.สินิทรา  ป้อมแก้ว, 
น.ส.พิมพิไลย  หนูภู,  น.ส.วิสุดา  ศรีบุรินทร์,  นายนฤชา  ตั้งทวีมงคล,  น.ส.กมลรัตน์  วงศ์วารินทร์,  น.ส.สุพัตรา  จันวัต,  น.ส.ธิติมา  เปล่งวิทยา



วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดอบรมเรื่อง 
“การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ” 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความ
สูญเสียที่เกิดจากเหตุอัคคีภัยและวิธีระงับเหตุ
เบื้องต้น ในวันที่่ 3 พฤศจิกายน 2554 โดยได้
รับความร่วมมือจาก งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เมืองพัทยา 

อบรมอัคคีภัย

อนุรักษ์ทะเลไทยA-TECH จัดกิจกรรม “อนุรักษ์ทะเลไทย” 
โดยนำานักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ทุก
แผนก ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาและทะเลไทย หมู่เกาะขาม อ.สัตหีบ 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2554



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วิทยาลัยฯส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ จึงจัดกิจกรรม “สวน
หย่อมเพื่อช่วยโลก” เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 
โดยให้นักเรียนช่วยกันจัดสวนหย่อมข้ึนมา
และช่วยกันดูแลรักษา ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี
แก่ผู้เรียน

รักษ์สิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจได้จัด
กิจกรรมวันพ่อขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รำาลึกถึง
พระคุณพ่อแสดงความกตัญญูและได้ทำากิจกรรม
ร่วมกับพ่อเพื่อสร้างความรักความผูกพัน ในวันที่ 
2 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ

วันพ่อแห่งชาติ



Merry Christmas

A-TECH จัดกิจกรรมงาน “Merry Christmas & Happy 
New Year 2012” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีการจัด
เลี้ยงอาหาร และ การแสดงคอนเสิร์ต ดา เอนโดฟีน

& Happy New Year 2012



โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ปีใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการเลี้ยง
ขอบคุณคณะครู-อาจารย์ที่ทำางานร่วมกันมา และ
มอบรางวัลแค่คณะครู-อาจารย์ที่ทำางานครบ 12 ปี

สังสรรค์ปีใหม่



ปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แผนกคอมพิวเตอร์ ณ ฟอเต้อร็ฟร้อน รีสอร์ท จ.ระยอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์
อันดี แก่นักเรียนและอาจารย์ในแผนกต่างๆ โดยเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะเป็นประจำาทุกปี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แผนกช่างยนต์ Automotive Rally Satfty Tour 7

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แผนกบัญชี
ณ ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท จ.ระยอง



กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แผนกการโรงแรม
ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แผนกการขาย
ณ บ้านพักตากอากาศ ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ณ เขาเขียว เอสตาเต้ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แผนกไฟฟ้า ณ หาดสวนสน 
จ.ระยอง



A-TECH GAMES วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำาปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่ 28 พ.ย - 2 ธ.ค. 54 โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน - นักศึกษา ตามโครงการ to be Number One มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

กีฬาสี 54



วันวิชาการ
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรม “วันวิชาการ 54 “ ในวันที่  13 ธันวาคม 2554 โดยนำาเสนอผล
งานทางวิชาการ ผลงานนักเรียน การเปิดร้านขายของ ของนักเรียน-นักศึกษา และการให้บริจารต่างๆ ของหน่วย
งานภายนอก เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดให้นักเรียน-นักศึกษา ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตฟรี บริษัท มิตรยนต์ จำากัด ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์์ที่ถูกวิธี โรงเรียนวิชาเอกการ
อาหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหาร เป็นต้น

แผนกการโรงแรม วิทยาลัยฯ จัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติวิชาชีพ เรื่อง “บันไดสู่ความเป็น
ผู้นำา” โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
โรงแรม ฮิลตัน พัทยา เป็นวิทยกร และ
เชิญตัวแทนของโรงแรมชั้นในเมืองพัทยา
เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นในวัน
ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมโรง
ภาพยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

สัมมนาเรื่อง “บันไดสู่ความเป็นผู้นำา”



บริจาคสิ่งของบ้านการุณยเวศม์ แผนกช่างยนต์ จัดกิจกรรม “บริจาคสิ่งของ 
ณ บ้านการุณยเวศม์ “ โดยขอรับบริจาคจาก
ผู้ที่สนใจ และได้นำาสิ่งของไปบริจาค พร้อม
เลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2554

อักษรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม 
ปัจฉิมนิเทศ เพื่อส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียน 
และอาจารย์ โดยนำานักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนกไป
ทำากิจกรรมร่วมกัน  

ปัจฉิม A-BAC



อบรมสอนการแต่งหน้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จัดอบรมสอนการแต่งหน้า โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมาให้คำาแนะนำา ในวันที่ 5 มกราคม 2555

ศิษย์เก่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกับ
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป รับบริจาค
สิ่งของ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำาท่วมครั้งใหญ่
ของประเทศไทย ได้รับความอนุเคราะห์
จากหน่วยงาน นักเรียน-นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง โดยบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ 
และเครื่องอุปโภค บริโภค ณ ศูนย์พักพิง
ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม วิทยาลัยพลศึกษา
ชลบุรี จ.ชลบุรี

ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ร่วมกับบี-คลิก พัทยาใต้ ขอรับบริจาค
สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม
โดยขอรับบริจาค ระหว้างวันที่ 9 - 11 
พฤศจิกายน 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

   - สาขางานการบัญช ี  - สาขางานยานยนต์   - สาขางานการโรงแรม (DVT)

   - สาขางานการขาย   - สาขางานไฟฟ้ากำาลัง

   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

   - สาขาธุรกิจค้าปลีก (DVT)

ระดับ ปวส.

บริหารธุรกิจ      ช่างอุตสาหกรรม   

   - สาขาการบัญช ี   - สาขาเทคนิคยานยนต์  

   - สาขาการตลาด   - สาขางานไฟฟ้ากำาลัง

   - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

   - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุตสากรรมการท่องเที่ยว

- สาขาโรงแรมและการบริการ

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

เอกสารรับสมัคร

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

- สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

- สำาเนาใบ รบ. 3 ชุด

- สำาเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา   

  มารดา อย่างละ 1 ชุด

เปิดรับสมัคร 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนอักษรศึกษา
119/134 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.0-3842-8938

เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

http://aksuksa.aksorn.ac.th

โรงเรียนอักษรพัทยา
608/1 ม.10 ซ.กอผ่ ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.0-3837-4531-2

เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

http://akpattaya.aksorn.ac.th

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
189/17-18 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.0-3841-2118

เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

http://akthepprasit.aksorn.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
111/7 ม.3 ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทร.0-3860-4741-2

เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.

http://akbanchang.aksorn.ac.th

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป ( AKSORN GROUP)

Design & Creative by Watchana Youngcharoen


