ขอน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
เรื่องเด่นในฉบับ

เรียนได้ดั่งใจ ต้องที่ดรุณาฯ 2 รอบรั้วขาวแดง 4 วิทยาลัยคุณธรรม 6
เปิดประตูสู่โลกกว้าง 8 คนเก่งของเรา 10 บทสัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการ 12

คุณธรรม น�ำวิชา พัฒนาสุข

MORALITY GENERATES WISDOM AND HAPPINESS
จดหมายข่าว ปีที่ 15 ฉบับ ที่ 29 ธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

DARUNARATCHABURI VOCATIONAL COLLEGE - DARUNAPOLYTECHNIC TECHNOLOGICAL COLLEGE
80/28 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 032-338-793, โทรสาร 032-314-767 www.Daruna.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
สายอาชีพ มีการจัดการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา
จีนกลาง โดยครูชาวต่างประเทศ เพื่อมุ่งผลิตผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาให้เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในสาขาวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในด้านการสื่อสาร เน้น “สหกิจศึกษา” เสริมสร้าง
องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์แก่ผเู้ รียน ด้วยการเพิม่ พูน
ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ

อาคารสถานที่พอเพียงและร่มรื่น

สาขาที่เปิดสอน
ระดับ ปวช. ปวส.

คุณสมบัติผู้สมัคร
สิทธิพิเศษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ดรุณาโปลีเทคนิค

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
ปวช. เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ
การบัญชี และการตลาด
ปวส. เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ
การบัญชี การตลาด และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระดับ ปวช. รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
ระดับ ปวส. รับผู้จบ ปวช.3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้น ปวช.1-3 มีทุนเรียนฟรีของวิทยาลัยและของรัฐบาล

ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญช การตลาด คอมพิวเตอร์
เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากครูต่างประเทศ

สิทธิพิเศษ

✰ ทุนเรียนฟรี
✰ เสริมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตามความถนัด
กับวิทยาลัยสารพัดช่างทุกชั้นปี
✰ จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อรองรับมาตรฐานการท�ำงานได้ทันที

ช่างก่อสร้าง

ช่างยนต์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้า

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง
และช่างอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้จากปฏิบัติจริง ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย
และครบครัน เสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากครูต่างประเทศ

การรับสมัคร / การขอรับทุนการศึกษาของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
ติดต่อสอบถามได้ที่ ... ฝ่ายธุรการ /ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ในวันและเวลาราชการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

โทร. 0 - 3233 - 8793, 0 - 3231 – 4767 www.Daruna.ac.th
โทร. 0 - 3232 - 1337, 0 - 3232 – 5761 www.Darunapoly.ac.th

พัฒนารอบด้านประสานความร่วมมือ (MOU) ผู้น�ำทางอาชีวศึกษาท�ำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดการศึกษา
แบบประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้ทั้งสองวิทยาลัย
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็น “เลิศคุณธรรม ล�้ำวิชาการ และช�ำนาญวิชาชีพ”
		 พัฒนาวิชาการ  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัย
หอการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทย-ไต้หวัน ในการพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร และการต่อยอดการศึกษาระดับปริญญาตรี
		 พัฒนาวิชาชีพ  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาชีพ (ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ฝึกงาน) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีกับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2559
		
พัฒนาทักษะชีวิต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านทักษะชีวิตกับ
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี ในการควบคุม เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเสี่ยง เพื่อให้นักเรียนประสบความส�ำเร็จทางการศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้

ดรุณา มอบ “ ทุ น เ รี ย น ฟ รี ”
ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยี
ดรุณาโปลีเทคนิค รับมอบตัวนักเรียน “ทุนเรียนฟรี” ทีผ่ า่ นการคัดสรรจากคณะกรรมการ จ�ำนวน 602 ทุน นักเรียน
ทีไ่ ด้รบั “ทุนเรียนฟรี”จะได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน (ค่าเทอม) ตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เป็นเวลา 3 ปีเต็ม
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว หรือก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน
สุดท้าย มีความสนใจ สามารถขอรับใบสมัคร “ทุนเรียนฟรี” ได้ทอี่ าจารย์ทปี่ รึกษาชัน้ เรียน หรืออาจารย์ฝา่ ย
แนะแนวโรงเรี ย นที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ หรื อ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
ดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ที่รู้จัก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-8793
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โทรศัพท์ 0-3232-1337

www. Daruna.ac.th
www. Darunapoly.ac.th

จ�ำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนฟรี (ค่าธรรมเนียมการเรียน) ปีการศึกษา 2546 - 2559
ปีการศึกษา
		
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
รวมทั้งสิ้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
จ�ำนวนทุน		 จ�ำนวนเงิน
332
252
478
466
368
257
190
200
236
302
336
284
200
304
4,205

1,902,360
1,443,960
2,738,940
2,670,180
2,108,640
1,472,610
786,980
828,400
977,512
1,250,884
1,391,712
1,176,328
828,400
1,259,168
20,836,074

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
จ�ำนวนทุน		 จ�ำนวนเงิน
107
46
122
144
195
132
154
118
130
204
191
201
216
241
2,201

625,950
269,100
713,700
842,400
1,140,750
772,200
900,900
690,300
760,500
1,193,400
1,117,350
1,175,850
1,263,600
1,409,850
12,875,850

MOU

นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติ
เป็นประธาน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ (ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/ฝึกงาน)
ในนามจังหวัดราชบุรี กับบาทหลวงจ�ำเนียร  จิตเสรีวงศ์
อธิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และหน่วยงาน
ภาครัฐ จ�ำนวน 40 หน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน
2559 ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี   

รูค
้ ณ
ุ ค่าของทุนเรียนฟรี
นายธีรวัตร สนธิเนน ปวช.1/2

ผมได้รับโอกาสจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี ได้รบั ทุน “เรียนฟรี” ซึง่ เป็น
สิ่ ง ที่ ผ มคิ ด ว่ า มั น เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ที่ จ ะท� ำ ให้
เด็กเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษา ซึ่ง
ผมก็ได้รบั ทุน “เรียนฟรี” นีเ้ ช่นกัน ผมรูส้ กึ
ดีใจมากก่อนอื่นผมขอขอบคุณทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุ รี ที่ ไ ด้ ม อบทุ น “เรี ย นฟรี ” ให้ กั บ ผม ผมสั ญ ญาว่ า
จะขยันตั้งใจเรียน และจะบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ สังคม
และชุมชน

นายนนทสิทธิ์ ศรีราจันทร์
แผนกช่างไฟฟ้า ปวส. 2/1
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี” เป็น
วิทยาลัยฯ ทีท่ ำ� ให้ผมรูส้ กึ ว่าได้เปลีย่ นแปลง
ตนเอง ได้รบั สิง่ ใหม่ ๆ ได้รบั ความแตกต่าง
รวมทั้งได้รับความรู้และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี ได้รับการ
อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีของพ่อ-แม่ และสังคม  และยังสอนให้
มีจติ อาสาในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ และการเสียสละต่อส่วนรวม  
ส่วนตัวผมมีความส�ำนึกอยู่เสมอที่วิทยาลัยฯ ได้ให้โอกาสดี ๆ
ให้ทนุ “เรียนฟรี” กับผมได้ศกึ ษาเล่าเรียนในระดับชัน้ ปวช.1 - 3
สามารถท�ำให้ผมได้แบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เป็น
อย่างดี ผมขอขอบพระคุณในความกรุณาของวิทยาลัยฯ ที่ได้
มอบทุน “เรียนฟรี” ให้กับผมได้เรียนจนจบหลักสูตรระดับชั้น  
ปวช. ครับ
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ผลงานของวิทยาลัย

รอบรั้ ว ขาวแดง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้รับเกียรติบัตร
จากกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ได้จัดกิจกรรม
“ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าชี พ ” ในโครงการเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์อาชีวศึกษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนเอกชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ใส่ใจด้านสุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการนักเรียนอาสาปราบ
ยุ ง ลาย ได้ รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ จากส� ำ นั ก งาน
เทศบาลเมืองราชบุรี

วั น แห่ ง ความส� ำ เร็ จ

พิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ที่ส�ำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และวุฒบิ ตั รการเรียนหลักสูตรโปรแกรม
สนทนาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ ในโอกาสนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้
สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยด้วย

ค่ า ยปฐมนิ เ ทศ ประจ�ำปีการศึกษา 2559
ฝ่ า ยกิ จ กรรมนั ก เรี ย น วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
ดรุ ณ าราชบุ รี จั ด ค่ า ยปฐมนิ เ ทศ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น
ระดับชั้น ปวช.1 วันที่ 19 และ วันที่ 23 พฤษภาคม
2559 และวันที่ 3 มิถุนายน 2559 จัดปฐมนิเทศ
ปวส.1 ณ ห้องประชุม 104

กิ จกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม
“วิทยาลัย-บ้านสานสัมพันธ์” พบผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชัน้ ปวช.1 และ ปวช.2 เพือ่ แจ้งแนวทางจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ และเปิดโอกาสให้พบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลนักเรียนร่วมกัน
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พิ ธีไ หว้ ค รู

ประจ�ำปีการศึกษา 2559

ร่ ว มกิ จ กรรมเดิ น รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชน
ในเขตจั ง หวั ด ราชบุ รี ไ ปออกเสี ย งประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ

หมวดวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2559 และจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่า และใช้ภาษาไทย
ให้ถูกต้อง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559

แข่ ง ขั น กี ฬ า พัฒนาจิตใจ ร่างกายแข็งแรง
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจ�ำปีการศึกษา 2559
วิ ทยาลัย อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณ าโปลีเ ทคนิค
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วิ ท ยาลั ย คุ ณ ธรรม

ดรุ ณ ามี จิ ต อาสา

นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี”

วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาดรุ ณ าราชบุ รี ถวาย
เทียนจ�ำน�ำพรรษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ
วัดหนองแช่เสา ต�ำบลน�้ำพุ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี

อาจารย์หมวดวิทย์ - คณิตฯ และนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 ร่วมจัดซุ้มกิจกรรม เกมชิงรางวัล
และมอบหนั ง สื อ เรี ย นภาษาจี น ให้ กั บ นั ก เรี ย น
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง   ช่วงสุวนิช) เนื่องในงาน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

ฝ่ายจริยธรรม และตัวแทนนักเรียน น�ำเสื้อผ้า อาหาร และสิ่งของอื่นๆ ไปมอบให้กับเด็ก ๆ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุขให้เด็กๆ ณ บ้านโป่งแห้ง อ. สวนผึง้ จ.ราชบุรี

ซิสเตอร์ ฝ่ายงานจริยธรรม - ค�ำสอน และตัวแทนนักเรียนกลุ่มค�ำสอนคาทอลิก ไปเยี่ยมเยียน
และน�ำสิง่ ของทีน่ กั เรียน นักศึกษาบริจาค ไปมอบให้ผสู้ งู อายุทอี่ ยูอ่ าศัยเพียงล�ำพัง ในพืน้ ที่ ต.ชัฏป่าหวาย,
ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดโครงการ
“โปลีอาสา พาแม่กินข้าว” ณ บ้านพักคนชราศิริวัฒนธรรม อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2559

อาชี ว ะเอกชน สร้ า งคน สร้ า งชาติ
นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จ�ำนวน 100 คน ได้จัดกิจกรรม “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” โดยสอนนักเรียนท�ำบัญชีเงินออม
ท�ำน�้ำยาล้างจานจากวัสดุธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน ณ  โรงเรียนวัดเหนือวน (ประชาอุทิศ) ต.คุ้งน�้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
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สุ ด แสนอาลั ย ร่วมใจท�ำความดีถวายแด่พ่อหลวง

ร่วมพิธีราชบุรีท�ำดีเพื่อพ่อ
ผู ้ บ ริ ห าร คณะครู บุ ค ลากร และ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
จ�ำนวน 626 คน เข้าร่วม กิจกรรม “ราชบุรี
ท� ำ ดี เ พื่ อ พ่ อ ” แสดงความไว้ อ าลั ย แด่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช ณ สนามฟุตบอล หน้ากองบัญชาการ
กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี วันที่ 1
พฤศจิกายน 2559

Fit it Center บริการจิตอาสา

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม “ท�ำดีเพื่อพ่อ” โดยจัดกิจกรรมย้อมผ้าสีด�ำให้กับ
ประชาชน และท�ำริบบิ้นสีด�ำ จ�ำนวน 22,000 ชิ้น เพื่อแจกให้กับบุคคลทั่วไป
โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

พิธีถวายความอาลัย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดพิธี
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความ
ส�ำนึกในพระมหาหกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้   
 	 “ข้าพระพุทธเจ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ขอกราบถวาย
สักการะ ด้วยดวงใจอันส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ขอฝาก
การกราบถวายสักการะครัง้ นีไ้ ปกับผืนแผ่นดิน แผ่นดินทีเ่ ชือ่ มต่อเป็นผืนเดียว
กับที่ตั้งของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อันเป็นที่ประดิษฐาน พระโกศแห่ง
ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา
พระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย แม้ ธ สถิต ณ แดนสรวง ขอทรงรับรู้
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายสักการะ ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี
ตราบนิจนิรันดร”

อาชี
ว
ะสมานฉั
น
ท์
ขอเป็น 1 ในอาชีวะ 999,999 ทั่วประเทศ
ใช้พลังไปในทางที่ดี

นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
ดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
จัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ
อาชีวะสมานฉันท์” เป็นกิจกรรมที่ท�ำพร้อมกัน
ทั่ ว ประเทศ ทั้ ง สถานศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน
รวม 914 แห่ง จ�ำนวน 999,999 คน เป็นการรวมตัว
เพื่อปฏิญาณตนเพื่อพ่อ จะสมานฉันท์ ท�ำความดี
ใช้พลังทั้งความรู้ ทักษะที่มีอยู่ในทางสร้างสรรค์
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เปิ ด ประตู
สู ่ โ ลกกว้ า ง

ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู ้ เสริ ม วิ ช าชี พ
นักเรียน ระดับชัน้ ปวช.3 ออกฝึกงาน อาจารย์ทปี่ รึกษา
และอาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาออกนิเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี จัดหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาการบัญชี เพื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์เสริม
ทางวิชาชีพเพิ่มเติมหลายหลักสูตร เช่น การท�ำขนมอบ การประดิษฐ์ของช�ำร่วย ริบบิ้น การท�ำ
บายศรีใบตอง เป็นต้น เมื่อจบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตร และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพ
หารายได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วย
E n g li s h C a m p
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดกิจกรรม English Camp 2016
เพื่อพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มศักยภาพในการท�ำงานให้มากขึ้น
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เสริมสร้าง ครู เ ก่ ง

อบรมการจัดการระบบเครือข่ายส�ำหรับโรงเรียน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประชุมวิชาการระดับชาติ
“นวัตกรรมการวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ”
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

อบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม”
ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ณ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 15 - 17 กันยายน 2559

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน
ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2559

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการด�ำเนินงาน
และพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม
“ศูนย์บริการวิชาชีพ”
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 28 กันยายน 2559

การประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
และการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
“การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประเทศไทย 4.0”
(Spring up Private TVET Towards Thailand 4.0)
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล”
ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
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คนเก่ ง ของเรา

ได้ รั บ ทุ น คาเร็ ต โต

นายธีรวัฒน์  สนธิเนน และนางสาวดวงพร  จันทรศิริ เป็นตัวแทน
เข้ารับทุนคาเร็ตโต จ�ำนวนเงิน 20,000 บาท ในงานวันสถาปนาโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ปีที่ 59 “ก้าวแห่งความสุข” ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์
โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยพระสังฆราชสิริพงษ์   จรัสศรี ประมุข
สังฆมณฑลจันทบุรี เป็นผู้มอบ

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559 นักเรียน ปวช. 3 ได้รับการ
คัดเลือกจากการส่งเรียงความเสนอความคิดเห็นได้เข้าร่วมอบรม
สัมมนาสรุปผลการด�ำเนินโครงการขยายผลและศึกษาดูงานภายใต้
โครงการเสริมทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ประจ�ำปี 2559
ที่เกาะหลักรีสอร์ท อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยส�ำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 4

นายอนุวัตร  บุญพริ้ง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/7
ร่วมทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านน�้ำพุ ชนะการประกวดนาฏศิลป์มวยไทย
ได้รบั พระราชทานถ้วยรางวัลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ
ราชกุมาร

ช่ า งยนต์ นั ก บิ ด
ติด Top
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วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้ส่ง
รถจักรยานยนต์ Yamaha Exciter 150 เข้าร่วม
แข่งขันเก็บคะแนนสะสม ชิงแชมป์ประจ�ำปี จ�ำนวน
4 สนาม ในรายการ Yamaha Motor Challenge
2016 จัดโดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ผลการแข่งขัน นักแข่งของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้คะแนนรวม
เป็นอันดับที่ 10 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น
27 ทีม
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สร้ า งหุ ่ น ยนต์ แ ข่ ง ขั น ระดั บ ประเทศ
วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2559 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับแผนกช่างยนต์ ส่งหุ่นยนต์ต่อสู้ เข้าร่วมแข่งขันในงาน Thailand Industrial Fair 2016
ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค Hall 101 - 104 ภายใต้กิจกรรม “THAILAND ROBOT FIGHTING” (THE STAGE OF
MECHANIC SHOWCASE เป็น “เป็นเวทีแสดงศักยภาพของช่างฝีมืออุตสาหกรรมไทย”) ได้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย และนักศึกษาแผนก
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมโครงการ “รถวิ่งตามเส้น เจ้าความเร็ว เอนจิเนียริ่ง ชาเร้นจ์ 2016” ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เก่ ง
อย่ า ง
สิ ง ห์

นายสุรพงษ์ วงศ์รุ่งทวีทรัพย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาดรุ ณ าราชบุ รี นางสาวจิ ต สุ ภ า มี ศิ ริ
แผนกช่างก่อสร้าง และนายฉัฐภาณุ แก้วทับทิม แผนก
ช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ด รุ ณ าโปลี เ ทคนิ ค
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากบริ ษั ท สิ ง ห์ คอร์ เ ปอเรชั่ น จ� ำ กั ด
ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรม SINGHA R-INTERN ปีที่ 6 ซึ่งเป็น 3
ใน 40 คน จากการคัดเลือกนักศึกษาทั่วประเทศ

ส่ อ งกล้ อ งมองศิ ษ ย์ เ ก่ า
นายอาทิตย์ ดาวเรือง

จบ ปวส. แผนกช่างยนต์ สาขาเทคนิคยานยนต์   
โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
(วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค)
ปัจจุบันประกอบอาชีพ : วิศวกรเครื่องกล  
ต�ำแหน่ง : วิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษาควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งงาน
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสถานทีท่ ำ� งาน
สถานที่ท�ำงาน : บริษัท บิลท์แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตัวผมนั้นเริ่มเข้าศึกษาในปี 2546 ระดับ ปวช. แผนกช่างยนต์ ได้เรียนรู้วิชา
ช่างกลต่าง ๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านได้สอนผมให้มีความรู้ความสามารถและระเบียบวินัย
ได้ฝึกความอดทนความละเอียดต่าง ๆ ในการที่เราจะเป็นช่างและที่ส�ำคัญคือ สถาบัน
ท�ำให้รจู้ กั การท�ำงานเป็นทีม ก่อนทีผ่ มจะจบระดับ ปวช. นักเรียนทุกคนต้องท�ำงานกลุม่
เป็นวิชาโครงการ ที่นักเรียนจบ ปวช. 3 ต้องท�ำชิ้นงานน�ำเสนอโดยใช้วิชาความรู้ด้าน
ช่างกลที่เรียนมาตั้งแต่ ปวช. 1 - 3 เพื่อท�ำโครงการนี้ วิชานี้ฝึกผมให้ท�ำงานเป็นทีมกับ
เพื่อนร่วมงานและใช้ความรู้ ความสามารถวิชาช่างในการท�ำงานไม่ว่าจะเป็นการ
เขียนแบบ การวางแผนเรือ่ งเงินทุน ก�ำหนดระยะเวลาการท�ำงานและคุณภาพงาน ท�ำให้
ผมมีพื้นฐานพอสมควรในระดับ ปวช. และหลังจากจบ ปวช. ผมได้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปวส. แผนกช่างยนต์ สาขาเทคนิคยานยนต์ ในช่วงทีเ่ รียนระดับ ปวส. นัน้ ต่างจาก ปวช. มาก
ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเข้ามหาวิทยาลัยปี 1 ผมได้เรียนรูว้ ชิ าการมากขึน้ และได้แนวทาง
ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยได้อาจารย์หลาย ๆ ท่าน ทั้งในแผนกและ
นอกแผนกให้ค�ำแนะน�ำ  พูดได้ว่าโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค ได้ขัดเกลาผมท�ำให้
ผมได้มีวิชาชีพติดตัวและอนาคตที่ดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ผมขอขอบคุณ
อาจารย์ที่ให้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ท�ำให้เป็นช่างผู้ที่สร้างผลงานเพื่อพัฒนา
ประเทศชาติ เป็นช่างที่สร้างความดีงามในสังคมไทย และขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ
ฟันเฟืองขาวแดง และที่ส�ำคัญเพื่อน ๆ รุ่น 46 โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
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ครู ค นเก่ ง

ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมสื่ อ การสอนระดั บ ประเทศ
คณาจารย์วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 6 ท่าน ได้เข้าร่วม
น�ำเสนอผลงานวิชาการ เพือ่ การประกวดแข่งขันการวิจยั ชัน้ เรียนและ
นวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559
(The 9th National Symposium on Teaching and Vocational
Education Research) ของสมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ
ผลปรากฏดังนี้
อาจารย์สุเทพ โคฮุด
ระดับผลงาน
ดีเยี่ยม ล�ำดับที่ 2
อาจารย์จีรนันท์ จิตต์อ�ำนวยศักดา
ระดับผลงาน
ดีมาก
อาจารย์สุวรรณา ธนธรรมกุล
ระดับผลงาน
ดี
อาจารย์วิลัยวรรณ เพชรพูล
ระดับผลงาน
ดี
อาจารย์ณัฐพงศ์ เจริญศรี
ระดับผลงาน
ดี
อาจารย์รสลิน คลังทรัพย์
ระดับผลงาน
ผ่าน

บทสั ม ภาษณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการ
ค�ำถาม : วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยี
ดรุณาโปลีเทคนิค มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างไรบ้าง
ตอบ :
ด้วยความตระหนักในความอ่อนด้อยด้านผลสัมฤทธิ์ และ
คุณภาพในการศึกษาของนักเรียนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเรียน
รู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
วิทยาลัยทัง้ สองได้ให้ความส�ำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเป็นล�ำดับต้น ๆ มานานนับสิบปี ได้ทมุ่ เททรัพยากรและงบประมาณ
เพื่อการนี้ให้บรรลุเป้าหมายแม้จะเป็นภารกิจที่ยากและเป็นเป้าหมาย
ที่ห่างไกล
นอกนั้นยังมุ่งเน้นสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละการศึกษาเล่าเรียน ให้รจู้ กั หนักเอาเบาสู้ เพือ่ แข่งขัน
กับชาติอื่น ๆ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
ค�ำถาม : มีความคิดเห็นอย่างไรที่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหันมา
เปิดหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาทางด้านทักษะวิชาชีพมากขึ้น
ตอบ :
การทีส่ ถาบันในระดับอุดมศึกษาหันมาเปิดหลักสูตร เพือ่ รองรับ
นักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพมากขึ้น นับเป็นก้าวกระโดดที่ส�ำคัญของวงการ
ศึกษาไทย เป็นทางเลือกหลากหลายที่ต่อยอดความฝันของผู้เรียน ซึ่ง
ส่วนใหญ่ใฝ่ฝันอยากจะเรียนให้จบชั้นสูง ถึงระดับปริญญาตรี
ความรูส้ กึ และค่านิยมของคนไทย จะผูกติดกับปริญญาบัตรมา
แต่ชา้ นานและให้คณ
ุ ค่าจนเกินความเป็นจริง จนลืมไปว่า “ค่าของคนอยูท่ ี่
ผลของงาน” อันความเชี่ยวชาญที่ท่านปราชญ์สุนทรภู่ว่า “อันความรู้ รู้
กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชีย่ วชาญเถิด จะเกิดผล” อันความเชีย่ วชาญ

ที่ท่านปราชญ์สุนทรภู่กล่าวถึง ก็คือ ทักษะและความช�ำนาญการในวิชาชีพ
ซึ่งมีความส�ำคัญมากกว่าใบปริญญาบัตร
สถาบันในระดับอุดมศึกษา นอกจากเปิดโลกทัศน์ในสาขาวิชาชีพ
ทีม่ คี วามหลากหลายเพิม่ ขึน้ และให้ความส�ำคัญต่อการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ
(Skill) เฉพาะทางในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ ให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญช�ำนาญการอย่าง
แท้จริง จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อวงการศึกษาไทย และการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน
ค�ำถาม : คิดว่านักศึกษาในระดับวิชาชีพในประเทศไทย ควรจะส่งเสริม
หรือพัฒนาทักษะใดบ้าง ควบคู่กับทักษะวิชาชีพ
ตอบ :
ความอ่อนด้อยของนักศึกษาไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏผลออกมาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ก็คือ ขาด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และหนักไม่เอาเบาไม่สู้ และขาดความรับผิดชอบ
คุณลักษณะที่จ�ำเป็นทั้งสามประการ ควรต้องพัฒนา ส่งเสริม
ให้เข้มแข็งตั้งแต่เยาว์วัย มิใช่มาฝึกกันจนถึงวัย “ไม้แก่ดัดยาก”
ไม่วา่ วงการวิชาชีพใด ถ้าไม่ถกู หวย “เก่งและเฮง” มาตัง้ แต่เกิด
มักจะไม่ประสบความส�ำเร็จในวิชาชีพนั้น ๆ
เด็กไทยไม่โง่ มิใช่ชาติพันธุ์ที่มีไอคิวต�่ำ  แต่
ระบบการศึกษาของไทย และสังคมโดยรวม
ฟูมฟักให้ความรักความสะดวกสบาย และไม่มี
วินยั ส่งผลให้ผลสัมฤทธิแ์ ทบทุกๆ ด้าน ต�ำ่ เตีย้
จนอยู่ในระดับบ๊วย หรือรอง ๆ บ๊วย เมื่อเข้าสู่
สนามแข่งขันระดับกลุ่มประเทศ หรือระดับ
นานาชาติ
อาจารย์มนัส วงศ์ประดู่

