เรียนไดดั่งใจ ตองที่

ดรุณาฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนสายอาชีพ มีการจัดการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนกลาง โดยครูชาวตางประเทศ เพือ่ มุง ผลิตผูส าํ เร็จการศึกษาใหเปนผูม คี วามรูค วามสามารถ
ในดานการบริหารและวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมกาวสูป ระชาคมอาเซียนในดานการสือ่ สาร
และเทคโนโลยี เนน “สหกิจศึกษา” เสริมสรางองคความรูแ ละประสบการณแกผเู รียน ดวยการเพิม่ พูน
ประสบการณจริงจากสถานประกอบการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
แผนกบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปดสอน
- ปวช. เปดสาขาการบัญชี
ระดับ ปวช.
และสาขาการตลาด
ปวส.
- ปวส. เปดสาขาการบัญชี
สาขาการตลาด
และสาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
แผนกชางอุตสาหกรรม
- ชางอิเล็กทรอนิกส
- ชางยนต
- ชางไฟฟา
- ชางกอสราง

คุณสมบัติผู
สมัคร

ระดับ ปวช. รับผูจบมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา
ระดับ ปวส. รับผูจบ ปวช. 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6

สิทธิพิเศษ

ระดับชั้น ปวช. 1-3 มีทุนเรียนฟรีของวิทยาลัยและของรัฐบาล
เปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

สําหรับนักเรียนทุนเรียนฟรี

1,000
บาท
ก็สมัครเขาเรียนไดทันที
เพียง

Promotion สิทธิพิเศษ

 มีทุนเรียนฟรี
 เสริมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความถนัด
กับวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
 จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันพัฒนา
ฝมอื แรงงาน เพือ่ รองรับมาตรฐานการทํางานไดทนั ที

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาดและคอมพิวเตอรธรุ กิจ เรียนรูใ นหองปฏิบตั กิ ารและเสริมทักษะความรูภ าษาอังกฤษและภาษาจีนกลางโดยครูตา งประเทศ

สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม ชางยนต ชางไฟฟา ชางกอสราง และชางอิเล็กทรอนิกส เรียนรูจ ากปฏิบตั จิ ริง ดวยอุปกรณทนั สมัยและครบครัน เสริมทักษะความรูภ าษาอังกฤษโดยครูตา งประเทศ

การรับสมัคร/การขอรับทุนการศึกษาของวิทยาลัย ปการศึกษา 2560 ติดตอสอบถามไดที่ ...
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ฝายธุรการ/ฝายประชาสัมพันธวทิ ยาลัย ในวัน และเวลาราชการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
โทร. 0-3233-8793,0-3231-4767 www.daruna.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โทร. 0-3232-1337,0-3232-5761 www.darunapoly.ac.th

ดรุณาฯ มอบทุนเรียนฟรี ขอบคุณทุนเรียนฟรี
ในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค รับมอบตัวนักเรียน “ทุนเรียนฟรี”ทีผ่ า นการ
คัดสรรจากคณะกรรมการจํานวน 435 ทุน นักเรียนที่ไดรับ“ทุนเรียนฟรี”จะไดรับการ
ยกเวนคาธรรมเนียมการเรียน (คาเทอม) ตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เปนเวลา 3 ปเต็ม
นักเรียนทีจ่ บการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือกําลังศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคเรียนสุดทาย มีความสนใจ สามารถขอรับใบสมัคร “ทุนเรียนฟรี” ไดที่
อาจารยที่ปรึกษาชั้นเรียน หรืออาจารยฝายแนะแนวโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู หรือ
นักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคที่รูจัก หรือติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

ฝายประชาสัมพันธ ...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

โทรศัพท 0-3233-8793
โทรศัพท 0-3232-1337

www.daruna.ac.th
www.darunapoly.ac.th

กาวตอไปไมหยุดยั้ง ดวยพลังความรวมมือ(MOU)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
ไดจัดการศึกษาแบบประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบัน
การศึกษา เพื่อใหทั้งสองวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูที่เปน“เลิศคุณธรรม ลํ้าวิชาการ
และชํานาญวิชาชีพ” นอกจากจะมีการทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางดาน
วิชาการ (ฝกประสบการณวชิ าชีพ/ฝกงาน) กับสวนราชการเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2559 ที่
ผานมาแลว ลาสุดเมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ไดลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวม
มือกับหนวยงานภาคเอกชน โดยไดรับเกียรติจาก นายพิชิต ตั้งสุข ประธานหอการคา
จังหวัดราชบุรีมาเปนประธานรวมลงนาม

นายเทียนชัย ศรีราจันทร
ชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี
ผมได รั บ โอกาส
จากวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
ดรุ ณ าราชบุ รี ได รั บ ทุ น
“เรียนฟรี” เปนระยะเวลา 3
ป ตั้งแตปการศึกษา 25572559 ผมรูสึกดีใจมากที่ได
รับทุน ทําใหชวยแบงเบา
ภาระทางบานไดสวนหนึ่ง
และผมคิดวาทุน“เรียนฟรี” เปนสิง่ ทีด่ ที จี่ ะทําใหเด็กเยาวชน
ได รั บโอกาสในการศึ ก ษา ผมขอขอบคุณทางวิท ยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ที่ไดมอบทุน “เรียนฟรี” ใหกับ
ผมจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผมสัญญาวาจะ
ประพฤติตนเปนคนดี และบําเพ็ญประโยชนใหสังคมตอไป

นายธนปพล เพิม่ พูนทรัพยากร
ชัน้ ปวช.3
แผนกชางอิเล็กทรอนิกส
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ด รุ ณ า
โปลี เ ทคนิ ค ทํ า ให ผ มมี
พั ฒ นาการในเรื่ อ งทั ก ษะ
วิชาชีพ รวมทั้งไดรับความ
รู  แ ละการอยู  ร  ว มกั น กั บ ผู 
อื่นไดดี ไดรับการอบรมสั่ง
สอนใหเปนคนดีของสังคม รูจักการเสียสละเพื่อสวนรวม
สวนตัวผมสํานึกอยูเสมอวาวิทยาลัยไดมอบโอกาสดีๆ ให
โครงการทุนเรียนฟรี ไดศึกษาเลาเรียนในระดับ ปวช.1-3
ทําใหผมไดแบงเบาภาระคาใชจายในครอบครัว ผมขอ
ขอบพระคุณในความกรุณาของวิทยาลัยทีไ่ ดมอบทุนเรียน
ฟรีใหกับผมจนจบหลักสูตร

ยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
ผลงานของวิทยาลัย วิไดทรยาลัับการยอมรั
บจากหนวยงานตางๆ

กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบตั ร
ในฐานะทีเ่ ปนสถานศึกษาทีเ่ สริมสรางทักษะชีวติ
เยาวชนสูพ ลเมืองอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ า นจอมบึง มอบเกียรติบตั รทีม่ สี ว นรวมในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
และสนับสนุนในการฝกประสบการณวชิ าชีพครูของมหาวิทยาลัย
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ดรุณาจิตอาสา

ÍÒªÕÇÐ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹
ÊÃŒÒ§¤¹¾Ñ²¹ÒªÒµÔ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดกิจกรรมอาชีวะบริการ
เพื่อเสริมสรางประสบการณจริงใหกับนักเรียน นักศึกษาตามนโยบาย
ที่ รั ฐ บาลได ส  ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเป น การปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก การเป น พลเมื อ งแห ง คุ ณ ภาพ
“ทําความดีเพื่อพอ” โดยแผนกชางยนตไดออกหนวยบริการประชาชน ณ ที่ทําการองคบริหาร
ส ว นตํ า บลคุ  ง กระถิ น แผนกช า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซ อ มบํ า รุ ง คอมพิ ว เตอร ใ นโครงการของ ICT
กับ ชุม ชนที่ กศน. อํ าเภอบานคา และอําเภอสวนผึ้ ง แผนกช า งไฟฟ า ออกซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาระบบไฟฟ า ณ วั ด จอมปราสาท
ตํ า บลคลองข อ ย อํ า เภอโพธาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี แ ละแผนกช า งก อ สร า งจั ด ทํ า รั้ ว และทาสี โ รงเรี ย นวั ด ท า ยเมื อ ง
จังหวัดราชบุรี รวมทั้งทาสีบริเวณจุดกลับรถ ใตสะพานขามคลองโคกหมอ และลอกผักตบชวาในพื้นที่คลองขุดลัดอีกดวย

ä»´ŒÇÂã¨ ãËŒ´ÇŒ ÂÃÑ¡¡Ô¨¡ÃÃÁÍÒÊÒàÁµµÒ¸ÃÃÁ
à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃÔÊµÁÒÊ

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาดรุ ณ าราชบุ รี และวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ไปเยี่ยมพูดคุย
ใหกําลังใจและมอบของขวัญใหแกผูปวยและ
ผูสูงอายุที่บานศิริวัฒนธรรม โรงพยาบาลราชบุรี รวมทั้งไดไปแบงปนความสุขใหกับนองๆ
ณ สถานสงเคราะห แ ละพั ฒ นาคนพิ ก ารจั ง หวั ด ราชบุ รี ในโอกาสเทศกาลคริ ส ต ม าส
และปใหม ร าชบุ รี

ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµÍØ·ÔÈà¾×èÍ¾‹ÍËÅÇ§...
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุ รี แ ละวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ด รุ ณ าโปลี เ ทคนิ ค
ทํ า ความดี โดยบริ จ าคโลหิ ต แก โ รงพยาบาลราชบุ รี
เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
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ÁÍº¤ÇÒÁÊØ¢á´‹...¼ÙŒãËÞ‹ã¨´Õ

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ฝายจริยธรรม - คําสอน ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ไดไปรองเพลงสงความสุขในโอกาสเทศกาลวันคริสตมาสและปใหม ใหแกผูใหญใจดี
ไดแก นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผูว า ราชการจังหวัดราชบุร,ี นายธรรมศักดิ์ ฤทธิแ์ ดง นายกเทศมนตรีตาํ บลหลักเมือง, นายมานิต นพอมรบดี
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข และนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี

¾ÅÑ§ªÒÇ´ÃØ³Ò...

Ã‹ÇÁÍÒÊÒ«Ñº¹éíÒµÒªÒÇãµŒ

จากเหตุการณ อุทกภัยครั้งใหญในเขตภาคใตในชวงเดือนธันวาคม - มกราคม ที่ผานมา พลังนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคไดเลนดนตรีเปดหมวก จัดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เชน นํ้าดื่ม
ขาวสาร อาหารแหง ของใชที่จําเปน แลวนําไปมอบใหกับผูประสบภัย รวมทั้งไดทําความสะอาดบริเวณคลังเก็บเวชภัณฑของ
โรงพยาบาลบางสะพาน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธดวย

¤ÅÕ¹¹Ôè§à´Â (CLEANING DAY)
เมื่ อ วั นที่ 2 ธั นวาคม 2559 เหล า ชาวดรุ ณ าฯ รวม
จิ ต อาสา “ทํ า ดี เ พื่ อ พ อ ” ตามรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบาทเพื่ อ
ถวายเปนพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรม “คลีนนิ่งเดย” เนื่อง
ในวั น คล า ยวั น พระราชสมภพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
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เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 จํานวน 54 คน รวมสัมมนา
คอมพิวเตอรธุรกิจ เรื่อง “ชีวิตงายๆ กับเทคโนโลยี 4G ในยุค
AEC” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2560 อาจารย ห มวดวิ ท ย - คณิ ต นํ า คณะนั ก ศึ ก ษา
ระดั บ ชั้ น ปวส.1 เข า ร ว มอบรม “การถ า ยทอดและเผยแพร ก ารอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
ในบ า นอยู  อ าศั ย และสํ า นั ก งาน” หลั ก สู ต รการล า งเครื่ อ งปรั บ อากาศด ว ยตั ว เอง
ณ ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการที่ 2 จั ง หวั ด ราชบุ รี ของกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคม 2560 อาจารย และนั ก ศึ ก ษา
ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการตลาด ไปรวมงานเปดบาน
Open House Siam Technology College ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามกรุงเทพฯ ไดรับการตอนรับอยางดียิ่งจาก
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 นักเรียน นักศึกษา
แผนกชางกอสรางไปศึกษาดูงานการผลิตอิฐโปรบลอก ซึง่ เปน
วัสดุที่ใชในการกอสราง การผลิตกระดาษ และการจัดการ
ระบบนํ้าเสีย ที่บริษัท สยามคราฟท จํากัด อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี

ระหวางวันที่ 20 - 21 มกราคม 2560 นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ไปทัศนศึกษาดูงานเทคโนโลยี
ดานการสื่อสารดาวเทียม ณ บริษัท PSI Corporation
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

6

NEWSLETTER"31
NEWS
LETTER"31

DARUNARATCHABURI VOCATIONAL COLLEGE
DARUNAPOLYTECHNIC TECHNOLOGICAL COLLEGE

เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2560 นักเรียน นักศึกษา ไปศึกษา
ดูงานดานการใช การประหยัดและการอนุรกั ษพลังงาน ณ อาคาร
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ สํ า นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคลดานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 นักศึกษา ระดับชั้น
ปวส. 2 แผนกชางยนตไปศึกษาดูงานดานการผลิตชิ้นสวน
รถยนต ที่ บริษัทไทยออโตทูลสแอนดดาย จํากัด อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 นักเรียน นักศึกษาไปศึกษา
ดู ง านเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ใ หม ๆ ในการผลิ ต เครื่ อ งทํ า ลมเย็ น
HYBRID COOL UNIT ณ บริษัทไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Ò
Ã
à
§
Í
¢
¤¹à¡‹§

ผลงานทักษะวิชาชีพยอดเยี่ยม

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคทีไ่ ดแสดงความรูความสามารถในการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 31 กลุม ภาคกลาง ประจําป
การศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรไี ดรบั รางวัลเกียรติบตั ร
รวมทั้งสิ้น 111 รางวัล
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม

สถานศึกษา

ประเภทวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

39

15

10

64

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลีเทคนิค

ชางอุตสาหกรรม

20

17

10

47

59

32

20

111

รวมทั้งสิ้น
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คนเก่
ง
ของเรา
เก่งการบัญชี
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 อาจารย์วรรณา เจตสิกทัต
น�ำตัวแทนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาชีพบัญชี ทีม่ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดง ทัง้ 2 ทีม

นวัตกรรมรถประหยัด
น�้ำมันเชื้อเพลิง
ผลงานนวัตกรรมรถประหยัดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงของวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Honda eco
mileage challenge ปีที่ 19    ณ สนามช้างอินเตอร์เนชัน่ แนล
เซอร์กติ จังหวัดบุรรี มั ย์ ได้อนั ดับที่ 21 จากทีมทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน
ทัง้ สิน้ 227 ทีม จัดโดย บริษทั เอ.พี. ฮอนด้า จ�ำกัด ร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

หุ่นยนต์

ระดับแนวหน้า
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 นางสาวสาลิกา อ่างเหล็ก
นักศึกษา ระดับชัน้ ปวส.2 สาขาการบัญชี เข้าร่วมแข่งขันความรู้
ทางบัญชี ครัง้ ที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รบ
ั เกียรติบตั รรางวัล
ชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

อาชีวศึกษาดรุณาวิจัย

ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2560 นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้สง่ ผลงานหุน่ ยนต์ตอ่ สูเ้ ข้าร่วม
การแข่งขันประลองหุน่ ยนต์ ในรายการระดับประเทศ Seacon War
of Steel ครัง้ ที่ 2 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์  กรุงเทพมหานคร
ผลงานได้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย จาก 128 ทีมทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุร  
ี ได้จดั กิจกรรม อาชีวศึกษา
ดรุณาวิจยั   ครัง้ ที่ 1 (Daruna Vocational College  1st    Research
Presentation)  เป็นการประกวดและเผยแพร่ผลงานการวิจยั ของนักศึกษา
ระดับชัน้ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและ
การน�ำเสนอแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ ากกว่า 40  ผลงาน

สอบมาตรฐานวิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 นักศึกษาระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.) ปีที่ 2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบตั ิ ได้ผา่ นเกณฑ์การประเมินทุกคน

ส่องกล้องมองศิษย์เก่า

นายอมร   รวยบุ ญ ส่ ง    ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นดรุ ณ าราชบุ รี พ ณิ ช ยการ ในระดั บ
ปวช. สาขาการบัญชี   ปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต�ำแหน่ง พนักงานไปรษณีย์ระดับ 7
(หัวหน้างานเครือข่าย) ส�ำนักงานไปรษณียเ์ ขต 7 ราชบุรี

“...ผมได้ เ ริ่ ม ศึ ก ษาเมื่ อ ปี พ.ศ.2534 ระดั บ ชั้ น ปวช. สายบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาการบั ญ ชี
ซึง่ อาจารย์แต่ละท่านได้สงั่ สอนและถ่ายทอดวิชาความรู้ โดยเฉพาะวิชาการต่างๆ สอนให้รจู้ กั การวางแผน ท�ำงาน
ให้เป็นระบบ ทัง้ การบริการ การควบคุม การจัดการองค์กรการบริหารงานการเงิน และการจัดท�ำบัญชี แม้แต่
การตลาดโดยมีเป้าหมาย คือการใช้ทรัพยากรที่มีให้เป็นประโยชน์และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งสอนให้
มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและสามารถปรับตัว
ให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ นยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ผมได้ อ ะไรๆ หลายอย่ า ง รู ้ สึ ก ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ค ณาจารย์ ห ลายท่ า น
สัง่ สอนและมอบโอกาสต่างๆ ในการท�ำกิจกรรมหรืองานต่างๆ ท�ำให้ผมได้นำ� ประสบการณ์เหล่านัน้ มาใช้ในการท�ำงานบนเส้นทางชีวติ การท�ำงาน
มากกว่า 20 ปี ในหลายต�ำแหน่งและหลายหน้าทีท
่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบ ทัง้ งานให้บริการและงานตรวจสอบต่างๆ ประสบการณ์เหล่านีม้ ไิ ด้มากจาก
ตนเองเท่านัน้ หากได้จากสถาบันและคณาจารย์ทใี่ ห้ทงั้ ความรักความหวังดีและสัง่ สอน ให้คำ� แนะน�ำต่างๆ  ท�ำให้ผมได้มวี ชิ าความรูต้ ดิ ตัว ส่งผล
ให้ผมมีอนาคตทีด่ จี นถึงทุกวันนี.้ ..”
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พัฒนาผู้เรียน
           อาจารย์เยาวรัตน์ เจริญรักษ์ และตัวแทนนักเรียนระดับชัน้ ปวช.2
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนสาระการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษาณโรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพฯ

นักเรียนระดับชัน้ ปวช.1 รับการอบรม “เทคนิคการน�ำเสนอขาย
แบบมืออาชีพ”โดยคุณปาริชาติเราจุตธิ รรม ผูบ
้ ริหารระดับ Senior Director
เป็นวิทยากร ทีห
่ อ้ งอบรม 104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

   นักศึกษาระดับ ปวส.2
แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยี
ดรุณาโปลีเทคนิคเข้ารับการอบรม
“ความรูใ้ นเรือ่ งความปลอดภัยใน
การท�ำงานเกีย่ วกับงานด้านช่างไฟฟ้า”
นักเรียนระดับชัน้ ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี รับการอบรม“วัยใส
ใส่ใจภาษีปี 59” โดยวิทยากรจากสรรพากร พืน้ ทีร่ าชบุรี ณ ห้องประชุม 104
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

เจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
มาบรรยายให้ความรูเ้ ตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน ให้กบ
ั
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ดรุณาโปลีเทคนิค
          นักเรียนแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณโปลีเทคนิค
เข้ารับการอบรม“ด้านจักรยานยนต์และระบบเครือ่ งยนต์ดเี ซลควบคุม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์” ณ สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 4 ราชบุรี

เจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ได้มาบรรยาย
ให้ความรูด้ า้ นกฎหมายแรงงาน แก่นกั เรียน นักศึกษาระดับชัน้ ปวช.3
และ ปวส.2 ทีว่ ทิ ยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

หมวดภาษาอังกฤษวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม
English Club เพือ่ พัฒนาทักษะการสือ่ สาร ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นกั เรียน
ระดับชัน้ ปวช. 1 - 3 ระหว่างเวลา 15.20 - 16.30 น. ของทุกวันจันทร์ถงึ ศุกร์
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นด้านการสะกดค�ำ การเรียนรูด้ า้ นไวยากรณ์ การฝึกพูด
และการแสดง ทัง้ ในและนอกห้องเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการ
สือ่ สาร ตามสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อยากจบแต่ไม่อยากจาก
รักกันนะพวกพ้อง
เราพี่น้องต้องฝ่าฟัน
เมื่อจบจ�ำจากกัน
เดินสู่ฝันวันที่คอย
เคยอยู่คู่เคียงข้าง
ถึงคราวห่างต่างเหงาหงอย
นานวันฉันจะคอย
อยู่เคียงข้างปลายทางเดิน
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คนเก่งติดดาว

นางสาวสาลิ ก า อ่ า งเหล็ ก (นุ ่ น ) เป็นนักศึกษาระดับประกาศนีย บั ต รวิ ชาชี พ ชั้ น
สูง (ปวส.) สาขาการบัญชี ที่มีพื้นภูมิหลังธรรมดาๆ ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเพาะเห็ด
แต่ นุ ่ น รั ก ดี ใฝ่ เ รี ย น พากเพี ย รท� ำ กิ จ กรรมทุ ก อย่ า งตามที่ ท างคณาจารย์ ห รื อ วิ ท ยาลั ย
มอบหมายให้ ส่ ง ผลให้ นุ ่ น เรี ย นดี มี ค ะแนนเฉลี่ ย ไม่ เ คยต�่ ำ กว่ า 3.77 ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปวช.1
จนส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 ได้รับเกียรติบัตรระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด และระดับภาค
มากมายหลายรางวัล เช่น
 เกียรติบตั รเชิดชูเกียรติผไู้ ด้คะแนนเฉลีย่ สะสมดีเป็นเลิศทุกปี
 เกียรติบตั รเหรียญทอง ในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับภาคกลาง คณะกรรมการส่งเสริม
         การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษา
 เกียรติบตั รเหรียญทองแดง ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ช่วงชัน้ ที่ 4 ในงานวันวิชาการ
         “ดรุณาวิชาการในศตวรรษที่ 21”
 รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญเงิ น การแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางด้ า นการบั ญ ชี
          จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 เกียรติบัตรเหรียญทอง และเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาการบัญชี ระดับปวช. และระดับปวส.
       จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
          และอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2559
 เกียรติบตั รรางวัลชมเชย โครงการ “แข่งขันความรูท้ างบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงครัง้ ที่ 5”
          ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
 เกียรติบตั รเหรียญทองแดง การแข่งขันวิชาการบัญชี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยา
          เขตพณิชยการพระนคร

ด้านความดี
   เกียรติบัตรผู้แต่งเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบในโครงการ “แต่งกายดี มีมารยาท”
        ของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
 เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันเยาวชนแห่งชาติ
        ประจ�ำปีการศึกษา 2556
   เกียรติบตั รเยาวชนดีเด่น ประจ�ำปีการศึกษา 2558 จากเทศบาลเมืองราชบุรี
   โล่เกียรติคณ
ุ เด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากสังฆมณฑลราชบุรี
วิธีเรียนให้เก่ง   รู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้อง   มีสมาธิตั้งใจเรียน   กล้าถามเมื่อมีข้อสงสัย ทบทวน
บทเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอ ฝึกปฏิบตั ซิ ำ�้ ๆ เพือ่ ให้เกิดความช�ำนาญ และยึดคติทวี่ า่ “ไม่มคี ำ� ว่ายากถ้าเรา
ยังไม่ได้ลงมือท�ำ เพราะค�ำว่ายากจะเป็นการตีกรอบความสามารถของตัวเอง”
คติประจ�ำใจ  ความภาคภูมใิ จสูงสุด คือ การท�ำในสิง่ ทีค่ นรอบข้างคิดว่า เราไม่มวี นั ท�ำได้
เป้าหมายในอนาคต  อยากประกอบอาชีพรับราชการ เพราะเป็นงานทีม่ นั่ คง และเป็นงานทีท่ ำ� เพือ่ ชาติ
บ้านเมือง ช่วยให้ประเทศพัฒนา และได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน

รอบรั้วขาวแดง

ดรุณาวิชาการสืบสาน
พระราชปณิธานพ่อหลวง
     ระหว่ า งวั น ที่ 24-25 พฤศจิ ก ายน 2559
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาดรุ ณ าราชบุ รี และวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ด รุ ณ าโปลี เ ทคนิ ค จั ด งานวั น วิ ช าการ
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน
มีนักเรียนต่างสถาบันในจังหวัดราชบุรี และจังหวัด
ใกล้ เ คี ย ง 30 โรงเรี ย น จ� ำ นวน 900 คน
เข้าชมผลงานและร่วมประลองความรู้
ความสามารถทางวิชาการด้วย

พ่อหลวงกับเมืองราชบุรี

        เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายอดุลย์ ถาวรกุล ป้องกันจังหวัดราชบุรี ได้น�ำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดราชบุรี
มาถ่ายทอดให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

เมื่อลูกศิษย์อ�ำลา ครูก็อาลัย

         เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ที่จะส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ได้ท�ำพิธีลาครู บรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยความรัก
ความผูกพัน และความปรารถนาดี ระหว่างครูและลูกศิษย์
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เสริมสร้างครูเก่ง
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายงานจริยธรรม - ค�ำสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาต่อยอดคุณธรรม จริยธรรม“ราชบุรี
เมืองแห่งความจงรักภักดี” ณ ห้องประชุมแพรวอาภาเพลส อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หมวดภาษาอังกฤษ จัดการอบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับครูไทยทุกคน
ในคาบเรียนที่ 9 ของวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์  โดยครูชาวต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อัมพร วิชาดากุล และ
อาจารย์ณชยุต นิลแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และอาจารย์ศักดิ์ชัย ทรัพย์เกิด
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีในสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา” ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัด
นครปฐม

เยาวชนดีเด่น
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 คณาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เข้าร่วม
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการป้องกันการทุจริต ณ ส�ำนักงาน
ป.ป.ช. จ.นนทบุรี

นางสาวสาลิกา อ่างเหล็ก นักศึกษา ระดับชัน้ ปวส.2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี และนายธีรชัย   อินทร์สุวรรณ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้รับโล่เยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
จากฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี

คนดีศรีดรุณา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 หมวดภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับอาชีวศึกษาอิงกรอบมาตรฐานสากล CEFR ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

คุณพ่อจ�ำเนียร   จติ เสรีวงศ์ อธิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุร  ี มอบเกียรติบตั ร
และรางวัลตอบแทนคุณงามความดีให้แก่ นางสาวเรืองรอง แซ่ตนั คนดีศรีดรุณา ด้านความซือ่ สัตย์
เก็บกระเป๋าเงินได้และส่งคืนเจ้าของ
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ครูคนเกง

อาจารยวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลีเทคนิค ไดรบั ประกาศเกียรติคณ
ุ “ครูเอกชนดีเดน” (Opec Teacher Award2017)
ในโอกาสงานสัปดาหวนั การศึกษาเอกชน ประจําป พ.ศ. 2560 จากสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
อาจารยวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ไดรบั เกียรติบตั รรางวัลครูผสู อนดีเดนและรับเกียรติ
บัตรรางวัลการวิจยั ชัน้ เรียนประจําปการศึกษา 2559 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ ในพระราชูปถัมภฯ
อาจารยสเุ ทพ โคฮุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรไี ดรบั เกียรติบตั รรางวัลผูท าํ คุณประโยชนทางดานการศึกษา จากสํานักงานคณะ
กรรมการ สกศค.

º·¤ÇÒÁ....
¤Ø³¾‹ÍÍ¸Ô¡ÒÃ
โลกกาวหนา โลกเปลี่ยนแปลง โลก
พั ฒ นามาตลอด ป ญ ญามนุ ษ ย ก็ คิ ด ค น ตลอด
เวลา เกิดศาสตรมากมาย มีนวัตกรรมใหมๆ
จนหลายสิ่ ง ตกยุ ค หลายอย า งเลิ ก ใช และ
มี ก ารนาเอา AI (Artiﬁcial Intelligence :
ปญญาประดิษฐ) มาแทน ดวยปจจัยของเวลา....
ความเร็ว...บุคลากร...การแขงขันสูง...ฯลฯ ตาง
คนตางเรงฝเทาใหทนั ยุคทันเหตุการณ การพัฒนา
ขีดความสามารถของคนจึงสาคัญยิ่ง
เมื่อจะตองออกไปยังสนามงาน..ออก
ไปแขงขัน..ขึ้นเวทีประกวด..ตองถามตัวเองกอน
วา “จะเอาอะไรไปสูเขา” ...มีอะไรเดนที่จะไปสูเขา..ความรูความสามารถ
..ประสบการณ..ทักษะดานภาษาและการสื่อสาร..การรังสรรคนวัตกรรม..
ฯลฯ วัยหนุมวัยสาวเปนวัยที่มีพลัง มีความคลองแคลววองไว จงใชใหเกิด
ประโยชน
การเตรียมคนเขาสูตลาดแรงงาน จึงสาคัญยิ่ง บาน วัด โรงเรียน
และสถานประกอบการมีสวนสาคัญในการพัฒนาเสริมสง “ปนเด็กและ
เยาวชนใหพรอมในดานตางๆ ตามศักยภาพ” สิ่งดีๆ คําพูดดีๆ แบบอยาง
ดีๆ ที่มอบใหกับเด็กและเยาวชนในวันนี้ จะสงผลถึงอนาคต จงสอนเด็ก
และเยาวชนใหรูจักคิดวิเคราะห รูจักรับผิดชอบ มีความเพียรความอดทน
รูจักผอนหนักผอนเบา เห็นคุณคาของการฝกงานและการทางาน แมงานที่
ทาจะตาตอยก็ตาม “ชีวิตเหมือนการเดินหมาก หากเดินพลาดก็จบ” จงมุง
มั่นตั้งใจ ปรับเข็มทิศแตบัดนี้..
ขอบคุณทานผูปกครอง ครูอาจารย สถานประกอบการที่มีสวน
พัฒนาขีดความสามารถของเด็กและเยาวชน ใหรกั ในวิชาชีพและรวมพัฒนา
สังคมตลอดไป

คุณพอจําเนียร จิตเสรีวงศ

ออกแบบ/พิมพที่ เมืองราชการพิมพ
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คําโบราณสอนใจ ทองขึ้นใจกันมาตั้งแต
บรรพชน สอนศิษย สอนครู และสอนคน ใหมี
คุณลักษณะที่งดงามติดตัวไปสอนไววา
คนจะงาม
คนจะสวย
คนจะแก
คนจะรวย

งามใจ
สวยจรรยา
แกความรู
รวยศีลทาน

ใชใบหนา
ใชตาหวาน
ใชอยูนาน
ใชบานโต

คุณลักษณะทีง่ ดงามของคนทีม่ กี ารศึกษา
มิไดหมายความวาจะตองเรียนจบปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก แตมีภูมิปญญา
คุณลักษณะที่งดงาม บงบอกใหเห็นคุณภาพของคน คุณภาพของ
สังคม คุณภาพของประเทศชาติ
ประเทศไทยตองการคนไทยที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะงดงาม มี
ภูมิปญญา มีสังคมที่มีความผาสุกรมเย็น มีความเอื้ออาทร มีเหตุมีผล อยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข ติดอันดับตนๆ ของโลก นับเปนความโชค
ดีของคนไทย ของประเทศไทย ใตพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
แมสงั คมไทย จะตองเปลีย่ นแปลงไป มีพฒ
ั นาการกาวหนาไปทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตางๆ ที่เปนคําเรียกขานสูยุค 4.0 ตามที่นักวิชาการบัญญัติ
ศัพทใหเรียกขาน แตถาสังคมไทย “ขาด” คุณลักษณะที่งดงามขั้นพื้นฐาน
อันเปนปจจัยทีส่ าํ คัญยิง่ ของคน ของสังคม พัฒนาการทีไ่ ขวความาถึงยุค 4.0
หรือ 5.0 ก็เปลาประโยชน
อาชีวศึกษา สรางคน สรางชาติ สรางสังคม ที่มีคุณลักษณะที่งดงามมี
ภูมิปญญา

นายมนัส วงศประดู

