


 เรียนไดดั่งใจ ตองที่

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

สําหรับนักเรียนทุนเรียนฟรี 
เพียง 1,000  บาท
ก็สมัครเข�าเรียนได�ทันที

 เปนวทิยาลยัอาชวีศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนสายอาชพี มกีารจดัการสอนภาษาองักฤษ 

และภาษาจนีกลาง โดยครูชาวตางประเทศ เพือ่มุงผลติผูสาํเรจ็การศกึษาใหเปนผูมคีวามรูความสามารถ

ในดานการบริหารและวิชาชพีอยางมปีระสทิธภิาพ และพรอมกาวสูประชาคมอาเซยีนในดานการส่ือสาร

และเทคโนโลย ีเนน “สหกจิศกึษา” เสรมิสรางองคความรูและประสบการณแกผูเรยีน ดวยการเพิม่พนู

ประสบการณจริงจากสถานประกอบการ 

 มีทุนเรียนฟรี
 เสริมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความถนัด 
 กับวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
 จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันพัฒนา  
 ฝมอืแรงงาน เพือ่รองรบัมาตรฐานการทาํงานไดทนัที

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีการตลาดและคอมพวิเตอรธรุกจิ เรียนรูในหองปฏบิตักิารและเสริมทกัษะความรูภาษาอังกฤษและภาษาจนีกลางโดยครตูางประเทศ

สาขาวชิาชางอตุสาหกรรม ชางยนต ชางไฟฟา ชางกอสราง และชางอเิล็กทรอนกิส  เรียนรูจากปฏบิตัจิริง ดวยอุปกรณทนัสมยัและครบครัน เสริมทกัษะความรูภาษาองักฤษโดยครตูางประเทศ

ดรุณาฯ

Promotion สิทธิพิเศษ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

สาขาที่เปดสอน

ระดับ  ปวช.

ปวส.

แผนกชางอุตสาหกรรมแผนกบริหารธุรกิจ

- ชางอิเล็กทรอนิกส

- ชางยนต

- ชางไฟฟา

- ชางกอสราง

- ปวช. เปดสาขาการบัญชี 

     และสาขาการตลาด

- ปวส. เปดสาขาการบัญชี    

    สาขาการตลาด 

    และสาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ

ระดับ ปวช. รับผูจบมัธยมศึกษาปที่ 3  หรือเทียบเทา

ระดับ ปวส. รับผูจบ  ปวช. 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6

คุณสมบัติผู

สมัคร

ระดับชั้น ปวช. 1-3  มีทุนเรียนฟรีของวิทยาลัยและของรัฐบาลสิทธิพิเศษ

เปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ฝายธรุการ/ฝายประชาสมัพันธวทิยาลยั  ในวนั และเวลาราชการ
วทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุ ี โทร. 0-3233-8793,0-3231-4767     www.daruna.ac.th
วทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ    โทร. 0-3232-1337,0-3232-5761     www.darunapoly.ac.th

การรบัสมคัร/การขอรบัทนุการศกึษาของวทิยาลยั ปการศกึษา 2560  ตดิตอสอบถามไดที ่ ...

วทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุ ี
วทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ  2
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สําหรับนักเรียนทุนเรียนฟรี 
เพียง 1,000  บาท
ก็สมัครเข�าเรียนได�ทันที

Promotion สิทธิพิเศษ

ฝายธรุการ/ฝายประชาสมัพันธวทิยาลยั  ในวนั และเวลาราชการ
วทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุ ี โทร. 0-3233-8793,0-3231-4767     www.daruna.ac.th
วทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ    โทร. 0-3232-1337,0-3232-5761     www.darunapoly.ac.th

 ในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
และวทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ รบัมอบตวันกัเรยีน “ทนุเรยีนฟร”ีทีผ่านการ
คัดสรรจากคณะกรรมการจํานวน 435 ทุน นักเรียนที่ไดรับ“ทุนเรียนฟรี”จะไดรับการ
ยกเวนคาธรรมเนยีมการเรยีน (คาเทอม) ตลอดหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 
เปนเวลา 3 ปเต็ม
 นกัเรยีนทีจ่บการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 หรอืกาํลังศึกษาในช้ันมธัยมศึกษา
ปที่ 3 ภาคเรียนสุดทาย มีความสนใจ  สามารถขอรับใบสมัคร “ทุนเรียนฟรี” ไดที่
อาจารยที่ปรึกษาชั้นเรียน หรืออาจารยฝายแนะแนวโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู หรือ
นักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคที่รูจัก หรือติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 

ไดจัดการศึกษาแบบประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบัน

การศึกษา เพื่อใหทั้งสองวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูท่ีเปน“เลิศคุณธรรม ล้ําวิชาการ 

และชํานาญวิชาชีพ” นอกจากจะมีการทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางดาน

วชิาการ (ฝกประสบการณวชิาชพี/ฝกงาน) กบัสวนราชการเมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2559 ที่

ผานมาแลว  ลาสดุเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2559 ไดลงนามบนัทกึขอตกลงวาดวยความรวม

มือกับหนวยงานภาคเอกชน โดยไดรับเกียรติจาก นายพิชิต  ตั้งสุข ประธานหอการคา

จังหวัดราชบุรีมาเปนประธานรวมลงนาม

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบงึ มอบเกยีรตบิตัรทีม่สีวนรวมในการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา
และสนบัสนนุในการฝกประสบการณวชิาชพีครขูองมหาวทิยาลยั

 ผมได  รับ โอกาส
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี  ได รับทุน 
“เรยีนฟร”ี เปนระยะเวลา 3 
ป ตั้งแตปการศึกษา 2557-
2559 ผมรูสึกดีใจมากท่ีได
รับทุน ทําใหชวยแบงเบา
ภาระทางบานไดสวนหน่ึง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลี เทคนิค ทํ า ให ผมมี
พัฒนาการในเรื่องทักษะ
วิชาชีพ รวมท้ังไดรับความ
รู และการอยู ร วมกันกับผู 
อื่นไดดี ไดรับการอบรมสั่ง

นายเทียนชัย  ศรีราจันทร
ชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี

นายธนปพล  เพิม่พนูทรพัยากร
ชัน้ ปวช.3 
แผนกชางอเิลก็ทรอนกิส

ดรุณาฯ มอบทุนเรียนฟรี

วทิยาลัยอาชีวศกึษาดรณุาราชบรุ ี โทรศพัท  0-3233-8793   www.daruna.ac.th

วทิยาลัยเทคโนโลยีดรณุาโปลเีทคนคิ โทรศพัท  0-3232-1337 www.darunapoly.ac.th

 ฝ�ายประชาสมัพนัธ� ...

ขอบคุณทุนเรียนฟรี 

และผมคดิวาทนุ“เรยีนฟร”ี เปนสิง่ทีด่ทีีจ่ะทาํใหเดก็เยาวชน
ไดรับโอกาสในการศึกษา  ผมขอขอบคุณทางวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ที่ไดมอบทุน “เรียนฟรี” ใหกับ
ผมจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผมสัญญาวาจะ
ประพฤติตนเปนคนดี และบําเพ็ญประโยชนใหสังคมตอไป

สอนใหเปนคนดีของสังคม รูจักการเสียสละเพื่อสวนรวม 
สวนตัวผมสํานึกอยูเสมอวาวิทยาลัยไดมอบโอกาสดีๆ ให
โครงการทุนเรียนฟรี ไดศึกษาเลาเรียนในระดับ ปวช.1-3 
ทําใหผมไดแบงเบาภาระคาใชจายในครอบครัว ผมขอ
ขอบพระคณุในความกรณุาของวทิยาลยัทีไ่ดมอบทนุเรยีน
ฟรีใหกับผมจนจบหลักสูตร

ผลงานของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค  
ได�รับการยอมรับจากหน�วยงานต�างๆ 

กาวตอไปไมหยุดยั้ง ดวยพลังความรวมมือ(MOU)

กระทรวงศกึษาธกิารมอบเกยีรตบิตัร
ในฐานะทีเ่ปนสถานศกึษาทีเ่สรมิสรางทกัษะชวีติ

เยาวชนสูพลเมอืงอาเซยีน
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      à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ

ÊÃŒÒ§¤¹¾Ñ²¹ÒªÒµÔ...

ดรุณาจิตอาสา

 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดกิจกรรมอาชีวะบริการ
เพื่อเสริมสรางประสบการณจริงใหกับนักเรียน นักศึกษาตามนโยบาย

ที่ รั ฐบาลได ส  ง เสริม  สนับสนุนและเป นการปลุกจิตสํานึกการเป นพลเมืองแห  งคุณภาพ
“ทําความดีเพื่อพอ” โดยแผนกชางยนตไดออกหนวยบริการประชาชน ณ ที่ทําการองคบริหาร
สวนตําบลคุ งกระถิน แผนกชางอิเล็กทรอนิกส ซ อมบํารุงคอมพิวเตอรในโครงการของ ICT
กับชุมชนที่ กศน. อําเภอบานคา และอําเภอสวนผึ้ง แผนกชางไฟฟาออกซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา ณ วัดจอมปราสาท
ตําบลคลองข อย อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีและแผนกช างก อสร างจัดทํารั้ ว  และทาสี โรงเรียนวัดท ายเมือง
จังหวัดราชบุรี รวมทั้งทาสีบริเวณจุดกลับรถ ใตสะพานขามคลองโคกหมอ และลอกผักตบชวาในพ้ืนที่คลองขุดลัดอีกดวย

 ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  และวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ไปเยี่ยมพูดคุย
ใหกําลังใจและมอบของขวัญใหแกผูปวยและ
ผูสูงอายุที่บานศิริวัฒนธรรม โรงพยาบาลราชบุรี รวมทั้งไดไปแบงปนความสุขใหกับนองๆ 
ณ สถานสงเคราะห และพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี  ในโอกาสเทศกาลคริสต มาส
และปใหมราชบุรี

 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
ทําความดี โดยบริจาคโลหิตแกโรงพยาบาลราชบุรี
เพื่ อถวายเป นพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9

      à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ      à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ      à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ      à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ      à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ      à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ

ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔµÍØ·ÔÈà¾×èÍ¾‹ÍËÅÇ§...
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ÁÍº¤ÇÒÁÊØ¢á´‹...¼ÙŒãËÞ‹ã¨´Õ

¾ÅÑ§ªÒÇ´ÃØ³Ò...

 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ฝายจริยธรรม - คําสอน ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ไดไปรองเพลงสงความสุขในโอกาสเทศกาลวันคริสตมาสและปใหม ใหแกผูใหญใจดี 
ไดแก นายสุรพล แสวงศกัดิ ์ผูวาราชการจังหวดัราชบรีุ, นายธรรมศกัดิ ์ฤทธิแ์ดง นายกเทศมนตรตีาํบลหลกัเมอืง, นายมานติ นพอมรบดี 
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข และนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี

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

 เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 เหลาชาวดรุณาฯ รวม
จิตอาสา “ทําดีเพ่ือพอ” ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรม “คลีนนิ่งเดย” เนื่อง
ในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

¾ÅÑ§ªÒÇ´ÃØ³Ò...¾ÅÑ§ªÒÇ´ÃØ³Ò...
Ã‹ÇÁÍÒÊÒ«Ñº¹éíÒµÒªÒÇãµŒ

 ¤ÅÕ¹¹Ôè§à´Â� (CLEANING DAY)

 เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 เหลาชาวดรุณาฯ รวม
จิตอาสา 
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 เมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 2559 นกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 จํานวน 54 คน รวมสัมมนา

คอมพิวเตอรธุรกิจ เรื่อง “ชีวิตงายๆ กับเทคโนโลยี 4G ในยุค 

AEC” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 อาจารย และนักศึกษา

ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการตลาด ไปรวมงานเปดบาน

Open House Siam Technology College ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีสยามกรุงเทพฯ ไดรับการตอนรับอยางดียิ่งจาก

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 อาจารยหมวดวิทย - คณิต นําคณะนักศึกษา

ระดับชั้น ปวส.1 เขาร วมอบรม “การถายทอดและเผยแพรการอนุรักษพลังงาน

ในบานอยู อาศัยและสํานักงาน” หลักสูตรการล างเครื่องปรับอากาศดวยตัวเอง 

ณ ศูนย บริการวิชาการที่  2 จังหวัดราชบุรี  ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 นักเรียน นักศึกษา

แผนกชางกอสรางไปศกึษาดูงานการผลติอฐิโปรบลอก ซึง่เปน

วัสดุที่ใชในการกอสราง การผลิตกระดาษ และการจัดการ

ระบบนํ้าเสีย ที่บริษัท สยามคราฟท จํากัด อําเภอบานโปง

จังหวัดราชบุรี

 ระหวางวนัที ่20 - 21 มกราคม 2560 นกัเรยีน นกัศกึษา

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ไปทัศนศึกษาดูงานเทคโนโลยี

ดานการสื่อสารดาวเทียม ณ บริษัท PSI Corporation

 อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

¤¹à¡‹§¢Í§àÃÒ
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 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 นักศึกษา ระดับชั้น 

ปวส. 2 แผนกชางยนตไปศึกษาดูงานดานการผลิตชิ้นสวน

รถยนต ที่ บริษัทไทยออโตทูลสแอนดดาย จํากัด อําเภอ

ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

 เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2560 นกัเรยีน นกัศกึษา ไปศกึษา

ดงูานดานการใช การประหยดัและการอนรุกัษพลงังาน ณ อาคาร

อนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ สํานักพัฒนาทรัพยากร

บุคคลดานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงานจังหวัดปทุมธานี

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 นักเรียน นักศึกษาไปศึกษา

ดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตเคร่ืองทําลมเย็น

HYBRID COOL UNIT ณ บริษัทไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 นกัเรยีนนกัศกึษาวทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุ ีและวทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ ทีไ่ดแสดงความรู ความสามารถในการแขงขนั
ทกัษะวชิาชพี ระดบัประเทศ ของสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลย ีและอาชวีศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย ครัง้ที ่31 กลุม ภาคกลาง ประจาํป
การศึกษา 2559 ระหวางวนัที ่6 - 7 กมุภาพนัธ 2560 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อ.ีเทค) จงัหวดัชลบรุไีดรบัรางวลัเกยีรตบิตัร
รวมทั้งสิ้น 111 รางวัล

¤¹à¡‹§¢Í§àÃÒ

สถานศึกษา ประเภทวิชา เกียรติบัตร
เหรียญทอง

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง รวม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 39 15 10 64

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลีเทคนิค ชางอุตสาหกรรม 20 17 10 47

รวมทั้งสิ้น 59 32 20 111

ผลงานทกัษะวชิาชพียอดเยี่ยม
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	 	 “...ผมได้เริ่มศึกษาเมื่อปี	 พ.ศ.2534	 ระดับชั้น	 ปวช.	 สายบริหารธุรกิจ	 สาขาการบัญช ี
ซึง่อาจารย์แต่ละท่านได้สัง่สอนและถ่ายทอดวชิาความรู	้ โดยเฉพาะวชิาการต่างๆ	สอนให้รู้จกัการวางแผน	ท�างาน
ให้เป็นระบบ	ทัง้การบรกิาร	 การควบคมุ	 การจดัการองค์กรการบรหิารงานการเงนิ	 และการจดัท�าบัญชี	 แม้แต่
การตลาดโดยมีเป้าหมาย	 คือการใช้ทรัพยากรที่มีให้เป็นประโยชน์และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 อีกทั้งสอนให้
มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะ	 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและสามารถปรับตัว 
ให้ทันต่อเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์	 ผมได้อะไรๆ	 หลายอย่าง	 รู ้สึกภูมิใจที่ได ้คณาจารย์หลายท่าน 

สัง่สอนและมอบโอกาสต่างๆ	ในการท�ากจิกรรมหรอืงานต่างๆ	ท�าให้ผมได้น�าประสบการณ์เหล่านัน้มาใช้ในการท�างานบนเส้นทางชวีติการท�างาน
มากกว่า	20	 ปี	 ในหลายต�าแหน่งและหลายหน้าท่ีท่ีต้องรบัผดิชอบ	ทัง้งานให้บรกิารและงานตรวจสอบต่างๆ	ประสบการณ์เหล่านีมิ้ได้มากจาก
ตนเองเท่านัน้	หากได้จากสถาบนัและคณาจารย์ท่ีให้ท้ังความรกัความหวงัดีและสัง่สอน	ให้ค�าแนะน�าต่างๆ		ท�าให้ผมได้มวีชิาความรูต้ดิตวั	ส่งผล
ให้ผมมอีนาคตทีด่จีนถงึทุกวนันี.้..”

	 นายอมร	 	 รวยบุญส่ง	 	 ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ	 ในระดับ	
ปวช.	 สาขาการบัญชี	 	 ปี	 พ.ศ.	 2537	 ปัจจุบันเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 ต�าแหน่ง	 พนักงานไปรษณีย์ระดับ	 7 
(หวัหน้างานเครอืข่าย)	ส�านกังานไปรษณย์ีเขต	7	ราชบรุี

	 ผลงานนวตักรรมรถประหยดัน�า้มนัเชือ้เพลงิของวทิยาลยั 
เทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ	 ได้เข้าร่วมการแข่งขนั	 Honda	 eco	
mileage	 challenge	 ปีท่ี	 19	 	 	 ณ	 สนามช้างอนิเตอร์เนชัน่แนล 
เซอร์กติ	จงัหวดับรุรีมัย์	ได้อนัดับที	่21	จากทมีทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนั
ทัง้สิน้	227	ทมี	จัดโดย	บรษิทั	เอ.พ.ี	ฮอนด้า	จ�ากดั	ร่วมกับส�านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร		

	 ระหว่างวนัที	่ 18	 -	 22	 มกราคม	 2560	 นกัศกึษา 
วทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ	ได้ส่งผลงานหุน่ยนต์ต่อสูเ้ข้าร่วม 
การแข่งขนัประลองหุน่ยนต์	 ในรายการระดับประเทศ	Seacon	War 
of	Steel	ครัง้ที	่2	ณ	ศนูย์สรรพสนิค้าซีคอนสแควร์		กรงุเทพมหานคร	
ผลงานได้เข้ารอบ	8	ทมีสดุท้าย	จาก	128	ทมีทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนั

นวตักรรมรถประหยดั
น�้ำมนัเชื้อเพลงิ

คนเก่งของเรา

	 ระหว่างวนัที	่16	-	17	กมุภาพนัธ์	2560	นกัเรยีนระดับชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี	(ปวช.)	ปีท่ี	3	นกัศกึษาระดับชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู	(ปวส.)	ปีที	่2	ของวทิยาลยัอาชีวศกึษาดรณุาราชบุร	ีและวทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ	เข้าสอบมาตรฐานวิชาชพีภาคทฤษฎแีละภาค
ปฏบิตั	ิได้ผ่านเกณฑ์การประเมนิทุกคน

อำชวีศกึษำดรณุำวจิยั
	 วทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุ	ี 	 ได้จดักจิกรรม	อาชวีศึกษา
ดรณุาวจิยั		ครัง้ที	่1	(Daruna	Vocational	College		1st				Research	
Presentation)		เป็นการประกวดและเผยแพร่ผลงานการวจิยัของนกัศกึษา
ระดบัชัน้	ปวส.	 2	ทกุสาขาวชิา	 ในรปูแบบของการจัดนทิรรศการและ
การน�าเสนอแลกเปลีย่นเรยีนรูม้ากกว่า	40		ผลงาน

สอบมำตรฐำนวชิำชพี

ส่องกล้องมองศษิย์เก่ำ

	 วนัเสาร์ที	่14	มกราคม	2560	นางสาวสาลิกา	อ่างเหล็ก	
นกัศกึษา	ระดบัชัน้	ปวส.2	สาขาการบัญชี	เข้าร่วมแข่งขันความรู้
ทางบญัช	ีครัง้ที	่5	ณ	มหาวิทยาลยัรงัสติ	ได้รบัเกยีรตบิตัรรางวลั
ชมเชย	พร้อมทนุการศกึษา	1,000	บาท

	 วนัพฤหสับดทีี	่19	มกราคม	2560	อาจารย์วรรณา	เจตสกิทตั 
น�าตัวแทนนักศึกษา	 ระดับชั้น	 ปวส.2	 สาขาวิชาการบัญช ี
เข้าร่วมแข่งขนัตอบปัญหาทางด้านวชิาชพีบญัช	ีทีม่หาวทิยาลัย 
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง	ทัง้	2	ทมี 

หุ่นยนต์
ระดบัแนวหน้ำ

เก่งกำรบญัชี

8

NEWSLETTER"31
DARUNARATCHABURI VOCATIONAL COLLEGE  
DARUNAPOLYTECHNIC TECHNOLOGICAL COLLEGE



	 นกัเรียนระดบัชัน้	 ปวช.2	 สาขาวชิาการบญัช	ี รบัการอบรม“วยัใส 
ใส่ใจภาษปีี	59”	โดยวิทยากรจากสรรพากร	พืน้ทีร่าชบรุ	ีณ	ห้องประชุม	104	
วทิยาลยัอาชวีศกึษาดรุณาราชบรุี

	 นกัเรยีนระดบัชัน้	 ปวช.1	 รับการอบรม	 “เทคนคิการน�าเสนอขาย 
แบบมอือาชพี”โดยคณุปารชิาตเิราจตุธิรรม	 ผู้บรหิารระดบั	Senior	Director 
เป็นวทิยากร	ทีห้่องอบรม	104	วทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุี	

	 หมวดภาษาองักฤษวทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุ	ี จดักจิกรรม 
English	 Club	 เพือ่พฒันาทกัษะการสือ่สาร	 ด้านภาษาองักฤษให้แก่นกัเรยีน 
ระดบัชัน้	ปวช.	1	-	3	ระหว่างเวลา	15.20	-	16.30	น.	ของทกุวนัจนัทร์ถงึศุกร์ 
โดยแบ่งกจิกรรมออกเป็นด้านการสะกดค�า	การเรยีนรูด้้านไวยากรณ์	การฝึกพูด 
และการแสดง	ทัง้ในและนอกห้องเรยีน	เพ่ือให้นกัเรยีนใช้ภาษาอังกฤษในการ
สือ่สาร	ตามสถานการณ์จรงิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

รักกันนะพวกพ้อง
เราพี่น้องต้องฝ่าฟัน
เมื่อจบจ�าจากกัน
เดินสู่ฝันวันที่คอย
เคยอยู่คู่เคียงข้าง

ถึงคราวห่างต่างเหงาหงอย
นานวันฉันจะคอย

อยู่เคียงข้างปลายทางเดิน

										นักเรยีนแผนกช่างยนต์	วทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุโปลเีทคนคิ 
เข้ารบัการอบรม“ด้านจกัรยานยนต์และระบบเครือ่งยนต์ดเีซลควบคมุ 
ด้วยอเิลก็ทรอนกิส์”	ณ	สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค	4	ราชบรุี

											อาจารย์เยาวรตัน์	เจรญิรกัษ์	และตวัแทนนกัเรยีนระดบัชัน้	ปวช.2 
เข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิารทบทวนสาระการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมด้านการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในระดบัอาชวีศกึษา	ณ	โรงแรมรเิวอร์ไซต์ 
กรงุเทพฯ

	 	 เจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานอยัการจงัหวดัราชบรุ	ี ได้มาบรรยาย 
ให้ความรูด้้านกฎหมายแรงงาน	 แก่นกัเรยีน	 นกัศกึษาระดบัชัน้ปวช.3	
และ	ปวส.2	ทีว่ทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ	

	 	 เจ้าหน้าท่ีจากส�านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
มาบรรยายให้ความรูเ้ตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงาน	ให้กบั 
นกัเรยีน	 นกัศกึษา	 ระดับ	 ปวช.3	 และ	 ปวส.2	 วทิยาลยัเทคโนโลยี
ดรณุาโปลเีทคนคิ

	 	 	 นกัศกึษาระดบั	 ปวส.2	
แผนกช่างไฟฟ้า	 วทิยาลยัเทคโนโลยี 
ดรณุาโปลเีทคนคิเข้ารบัการอบรม	
“ความรูใ้นเรือ่งความปลอดภยัใน 
การท�างานเกีย่วกบังานด้านช่างไฟฟ้า”

พัฒนาผู้เรียน

อยากจบ     แต่ไม่อยากจาก
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 นางสาวสาลิกา  อ่างเหล็ก (นุ ่น)	 เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง	 (ปวส.)	 สาขาการบัญชี	 ท่ีมีพื้นภูมิหลังธรรมดาๆ	 ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเพาะเห็ด 
แต ่นุ ่นรักดี 	 ใฝ ่ เ รียน	 พากเพียรท�ากิจกรรมทุกอย ่างตามที่ทางคณาจารย ์หรือวิทยาลัย 
มอบหมายให้	 ส ่งผลให้นุ ่นเรียนดี	 มีคะแนนเฉลี่ยไม่เคยต�่ากว่า	 3.77	 ตั้งแต่ระดับ	 ปวช.1 
จนส�าเร็จการศึกษาระดับ	 ปวส.2	 ได้รับเกียรติบัตรระดับวิทยาลัย	 ระดับจังหวัด	 และระดับภาค 
มากมายหลายรางวลั	เช่น	

     เกยีรตบิตัรเชดิชเูกียรตผู้ิได้คะแนนเฉลีย่สะสมดเีป็นเลศิทกุปี	
   เกยีรตบิตัรเหรยีญทอง	 ในการประกวดกล่าวสนุทรพจน์ภาษาไทย	ระดบัภาคกลาง	คณะกรรมการส่งเสรมิ 
									การศกึษาเอกชน	กระทรวงศึกษา	
   เกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง	 ในการแข่งขนัตอบปัญหาวชิาภาษาไทย	 ช่วงช้ันที	่ 4	 ในงานวนัวชิาการ 
									“ดรณุาวชิาการในศตวรรษที	่21”	
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 เกียรติบัตรเหรียญเงิน	 การแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี 
										จากวทิยาลัยเทคโนโลยพีงษ์สวัสดิ	์
   เกียรติบัตรเหรียญทอง	 และเกียรติบัตรเหรียญเงิน	 วิชาการบัญชี	 ระดับปวช.	 และระดับปวส. 
	 	 	 	 	 	 จากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	กระทรวงศกึษาร่วมกบัสมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี 
										และอาชวีศึกษาแห่งประเทศไทย	ในปีการศกึษา	2557	และ	ปีการศกึษา	2559
   เกียรตบิตัรรางวลัชมเชย	 โครงการ	“แข่งขนัความรูท้างบญัชรีะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูคร้ังท่ี	5” 
										ของคณะบญัช	ีมหาวิทยาลัยรงัสิต	
   เกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง	การแข่งขนัวชิาการบญัช	ี 	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวทิยา 
										เขตพณชิยการพระนคร

ด้านความดี 
	 	 เกียรติบัตรผู้แต่งเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบในโครงการ	 “แต่งกายดี	 มีมารยาท” 
								ของวทิยาลัยฯ	ในปีการศกึษา	2558	และปีการศกึษา	2559	
 	 เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 วันเยาวชนแห่งชาต ิ
								ประจ�าปีการศกึษา	2556	
			เกยีรตบิตัรเยาวชนดเีด่น	ประจ�าปีการศกึษา	2558	จากเทศบาลเมอืงราชบรุ	ี
			โล่เกยีรตคิณุเดก็และเยาวชนดเีด่น	ด้านคณุธรรมและจรยิธรรม	จากสงัฆมณฑลราชบรุี

วิธีเรียนให้เก่ง	 	 รู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้อง	 	 มีสมาธิตั้งใจเรียน	 	 กล้าถามเม่ือมีข้อสงสัย	 ทบทวน 
บทเรยีนอย่างสม�า่เสมอ	 ฝึกปฏบิตัซิ�า้ๆ	 เพือ่ให้เกดิความช�านาญ	และยดึคติทีว่่า	 “ไม่มีค�าว่ายากถ้าเรา 
ยงัไม่ได้ลงมอืท�า	เพราะค�าว่ายากจะเป็นการตกีรอบความสามารถของตวัเอง”

คตปิระจ�าใจ		ความภาคภมูใิจสูงสุด	คอื	การท�าในส่ิงท่ีคนรอบข้างคดิว่า	เราไม่มวีนัท�าได้

เป้าหมายในอนาคต	 	อยากประกอบอาชีพรบัราชการ	เพราะเป็นงานท่ีมัน่คง	และเป็นงานทีท่�าเพือ่ชาติ
บ้านเมอืง	ช่วยให้ประเทศพฒันา	และได้ตอบแทนคณุแผ่นดนิ

คนเก่งติดดาว

รอบรั้วขาวแดง

	 	 	 	 ระหว่างวันที่ 	 24-25	 พฤศจิกายน	 2559	
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี	 และวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	 จัดงานวันวิชาการ
ประจ�าปีการศกึษา	2559	โดยมนีายสุรพล	แสวงศักด์ิ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	 เป็นประธานเปิดงาน 
มีนักเรียนต่างสถาบันในจังหวัดราชบุรี	 และจังหวัด 
ใกล ้ เคี ยง 	 30	 โรง เรี ยน	 จ� านวน	 900	 คน
เข้าชมผลงานและร่วมประลองความรู้	 
ความสามารถทางวิชาการด้วย

ดรณุำวชิำกำรสบืสำน
พระรำชปณธิำนพ่อหลวง

พ่อหลวงกบัเมอืงรำชบรุี
								เมื่อวันที	่7	ธันวาคม	2559	นายอดุลย์	ถาวรกุล	ป้องกันจังหวัดราชบุรี	ได้น�าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดราชบุรี
	มาถ่ายทอดให้นักเรียน	นักศึกษา	ได้รับทราบเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม	ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

เมื่อลกูศษิย์อ�ำลำ ครกูอ็ำลยั
	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันท่ี	 24	 กุมภาพันธ์	 2560	 นักเรียนระดับชั้น	 ปวช.3	 และนักศึกษาระดับชั้น	 ปวส.2	 ท่ีจะส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา	 2559	 ได้ท�าพิธีลาครู	 บรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยความรัก 
ความผูกพัน	และความปรารถนาดี	ระหว่างครูและลูกศิษย์
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	 ระหว่างวันที่	 9	 -	 10	 กุมภาพันธ์	 2560	 อาจารย์อัมพร	 วิชาดากุล	 และ 
อาจารย์ณชยุต	นิลแสง	วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุร	ีและอาจารย์ศักดิ์ชัย	ทรัพย์เกิด	
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “การจัดการอาชีว- 
ศกึษาทวภิาคใีนสถานศกึษาเอกชนในระบบ	ประเภทอาชวีศกึษา”	ณ	โรงแรมรเิวอร์	จงัหวดั
นครปฐม

	 เมื่อวันที	่ 4	 มีนาคม	 2560	หมวดภาษาอังกฤษ	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
และวทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ	เข้าร่วมการสัมมนาเชงิปฏิบัตกิาร	จัดการเรยีนการสอน 
ภาษาอังกฤษในระดับอาชีวศึกษาอิงกรอบมาตรฐานสากล	CEFR	ณ	โรงแรมตรัง	กรุงเทพฯ	

	 ระหว่างวันท่ี	 26	 -	 27	 กุมภาพันธ์	 2560	 ฝ่ายงานจริยธรรม	 -	 ค�าสอน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคเข้าร่วมประชุม 
ปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาต่อยอดคุณธรรม	 จริยธรรม“ราชบุรี
เมืองแห่งความจงรักภักดี”	ณ	ห้องประชุมแพรวอาภาเพลส	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	

	 เมื่อวันที	่31	มกราคม	2560	คณาจารย	์วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี	เข้าร่วม
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 ในการป้องกันการทุจริต	ณ	ส�านักงาน	
ป.ป.ช.	จ.นนทบุรี

 หมวดภาษาอังกฤษ	จัดการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับครูไทยทุกคน	
ในคาบเรียนที	่9	ของวันอังคาร	วันพุธ	และวันศุกร์		โดยครูชาวต่างประเทศ

เสริมสร้างครูเก่ง

	 คณุพ่อจ�าเนยีร			จติเสรวีงศ์	อธกิารวทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุ	ี	มอบเกยีรตบิตัร 
และรางวลัตอบแทนคณุงามความดใีห้แก่	นางสาวเรอืงรอง	แซ่ตัน	คนดศีรดีรณุา	ด้านความซือ่สตัย์ 
เกบ็กระเป๋าเงนิได้และส่งคนืเจ้าของ

	 นางสาวสาลกิา	อ่างเหลก็	นกัศกึษา	ระดบัชัน้	ปวส.2	สาขาการบญัช	ีวทิยาลยัอาชวีศกึษา 
ดรุณาราชบุรี	 และนายธีรชัย	 	 อินทร์สุวรรณ	 นักเรียน	 ระดับชั้น	 ปวช.3	 สาขาช่างก่อสร้าง	
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	 ได้รับโล่เยาวชนดีเด่น	 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
จากฝ่ายอบรมศึกษา	สังฆมณฑลราชบุรี

คนดศีรดีรณุำ

เยำวชนดเีด่น
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 อาจารยวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลเีทคนคิ ไดรบัประกาศเกียรตคิณุ “ครเูอกชนดเีดน” (Opec Teacher Award2017) 
ในโอกาสงานสปัดาหวนัการศกึษาเอกชน ประจําป พ.ศ. 2560 จากสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและสงเสรมิการศกึษาเอกชน

ครูคนเกง

 โลกกาวหนา โลกเปลี่ยนแปลง โลก
พัฒนามาตลอด ปญญามนุษยก็คิดคนตลอด
เวลา เกิดศาสตรมากมาย มีนวัตกรรมใหมๆ
จนหลายสิ่งตกยุค หลายอยางเลิกใช  และ
มีการนาเอา AI (Artificial Intelligence : 
ปญญาประดิษฐ) มาแทน ดวยปจจัยของเวลา....
ความเร็ว...บุคลากร...การแขงขันสูง...ฯลฯ ตาง
คนตางเรงฝเทาใหทนัยคุทนัเหตกุารณ การพฒันา
ขีดความสามารถของคนจึงสาคัญยิ่ง
 เมื่อจะตองออกไปยังสนามงาน..ออก
ไปแขงขัน..ขึ้นเวทีประกวด..ตองถามตัวเองกอน
วา “จะเอาอะไรไปสูเขา” ...มีอะไรเดนที่จะไปสูเขา..ความรูความสามารถ 
..ประสบการณ..ทักษะดานภาษาและการสื่อสาร..การรังสรรคนวัตกรรม..
ฯลฯ วัยหนุมวัยสาวเปนวัยท่ีมีพลัง 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
พฒันาขดีความสามารถของเดก็และเยาวชน ใหรกัในวชิาชพีและรวมพฒันา
สังคมตลอดไป

 คําโบราณสอนใจ ทองขึ้นใจกันมาตั้งแต
บรรพชน สอนศิษย สอนครู และสอนคน ใหมี
คุณลักษณะที่งดงามติดตัวไปสอนไววา
 คนจะงาม งามใจ ใชใบหนา

 คนจะสวย สวยจรรยา ใชตาหวาน

 คนจะแก แกความรู ใชอยูนาน

 คนจะรวย รวยศีลทาน ใชบานโต
 คุณลกัษณะทีง่ดงามของคนทีม่กีารศึกษา 
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
แมสงัคมไทย จะตองเปลีย่นแปลงไป มพีฒันาการกาวหนาไปทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตางๆ ที่เปนคําเรียกขานสูยุค 4.0 ตามที่นักวิชาการบัญญัติ
ศัพทใหเรียกขาน แตถาสังคมไทย “ขาด” คุณลักษณะที่งดงามขั้นพื้นฐาน 
อนัเปนปจจยัทีส่าํคญัยิง่ของคน ของสงัคม พฒันาการทีไ่ขวความาถงึยคุ 4.0 
หรือ 5.0 ก็เปลาประโยชน
อาชีวศึกษา สรางคน สรางชาติ สรางสังคม ที่มีคุณลักษณะที่งดงามมี
ภูมิปญญา

 โลกกาวหนา โลกเปลี่ยนแปลง โลก
พัฒนามาตลอด ปญญามนุษยก็คิดคนตลอด

คุณพอจําเนียร จิตเสรีวงศ นายมนัส  วงศประดู

ออกแบบ/พิมพ�ที่ เมืองราชการพิมพ�
44/36-37 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 085-1937279, 032-323777

 อาจารยวทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุ ีและวทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ ไดรบัเกียรตบัิตรรางวลัครผููสอนดเีดนและรบัเกยีรติ
บัตรรางวลัการวจิยัชัน้เรยีนประจาํปการศกึษา 2559 จากสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร รวมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแหงประเทศ ในพระราชูปถัมภฯ
 อาจารยสเุทพ โคฮดุ วทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบุรไีดรบัเกียรตบัิตรรางวลัผูทําคณุประโยชนทางดานการศกึษา จากสํานกังานคณะ
กรรมการ  สกศค.
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