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เรียนอย่างมีเป้าหมาย สร้างแรงบัลใจสู่อนาคต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
            วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

	 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ	 

มกีารจดัการสอนภาษาองักฤษ	และภาษาจนีกลาง	โดยครชูาวต่างประเทศ 

เพื่อมุ ่งผลิตผู ้ส�าเร็จการศึกษาให้เป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถใน

ด้านอาชีวศึกษาตามความถนัดอย่างมีเป้าหมาย	 และพร้อมก้าวสู ่

ความต้องการเร่งด่วนของตลาดแรงงาน	เน้น	“สหกิจศึกษา”	เสริมสร้าง

องค์ความรูด้้านการสือ่สาร	และประสบการณ์แก่ผูเ้รยีน	ด้วยการเพ่ิมพนู

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากสถานประกอบการ

สาขาที่เปิดสอน
ระดับ  ปวช./ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

แผนกบริหารธุรกิจ แผนกช่างอุตสาหกรรม

- ปวช. เปิดสาขาการบัญชีและ
สาขาการตลาด
- ปวส. เปิดสาขาการบัญชี  
สาขาการตลาดและ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างยนต์
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับ ปวช. รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า
ระดับ ปวส. รับผู้จบ  ปวช. 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

สิทธิพิเศษ ระดับชั้น ปวช. 1-3  มีทุนเรียนฟรี ของวิทยาลัยและของรัฐบาล

ต่อยอด ปวช. –ปวส. มีทุนการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

การรับสมัคร/การขอรับทุนการศึกษาของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามได้ที.่..
ฝ่ายธุรการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ในวันและเวลาราชการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  โทร. 0-3233-8793, 0-3231-4767 www.daruna.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค  โทร. 0-3232-1337, 0-3232-5761 www.darunapoly.ac.th

เสริม วิชาชีพเลือก  จากวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เสริม วุฒิบัตรสมรรถนะทางวิชาชีพ  จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
เสริม ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ IT.

ส�ำหรับนักเรียนทุน เรียนฟรี
เพียง 1,000 บำท
ก็สมัครเข้ำเรียนได้ทันที

 มีทุนเรียนฟรี

 มีทุนการศึกษาต่อระดับ ปวส. ที่ประเทศจีน

 เสริมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความถนัด จากวิทยาลัยสารพัดช่าง  ราชบุรี

 จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับมาตรฐานการท�างานได้ทันที

Promotion สิทธิพิเศษ

สาขาบริหารธุรกิจ ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ พร้อมก้าวสู่ภาคธรุกิจได้อย่างมั่นใจ

สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้าง และช่างอิเล็กทรอนิกส์เรียนรู ้
จากปฏิบัติจริง ด้วยอุปกรณ์ทันสมัยและครบครัน

ช่างยนต์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างก่อสร้าง

ช่างไฟฟ้า
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เปดแลว……ผูท่ีมีงานทําแลวไมต่ํากวา2 ป และมีความตองการความกาวหนาในการทํางาน
ดวยวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไดเปดหลักสูตรเทียบโอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 3 สาขา
 สาขาการบัญชี  สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

 รับผูที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตองการพัฒนาตนเอง ตองการวุฒิ ปวส. 
 เพื่อปรับตําแหนงหรือเพื่อหางานใหม 
 เรียนเฉพาะวันอาทิตย เวลา 08.30 -17.00 น,
 สามารถสอบเทียบโอนประสบการณในรายวิชาที่มีความรูความสามารถไดจํานวน 2ใน 3 รายวิชาของหลักสูตร
 เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไป
 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครไดที่ ฝายธุรการวิทยาลัยฯ 
 หมายเลขโทรศัพท 032 – 338793 ในวันและเวลาราชการ
 อนาคตจะกาวไกล ตัดสินใจเรียน หลักสูตรเทียบโอน ที่……วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

 หนรููสกึดใีจเปนอยางมากทีไ่ดรบัทนุ“เรยีนฟร”ี มี
อาจารยไปแนะแนวที่ โรงเรียนอนุบาลปากทอ ที่หนูเรียน 
ประกอบกับหนูตั้งใจจะเรียนสายอาชีพและปรารถนาจะ
เรียนที่วิทยาลัยนี้อยูแลว พอรูวาไดทุนก็ยิ่งดีใจมากเลยคะ 
หนูจะตั้งใจเรียน และปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยให
สมกับที่ไดรับทุน และเมื่อจบ ปวช.3 หนูตั้งใจจะเรียนตอ
ในระดบั ปวส. ทีว่ทิยาลยันีเ้ลย เพราะเปนวทิยาลยัทีด่มีาก 
ๆ คณาจารยรักและเอาใจใสนักเรียนเปนอยางดี

 ผมรู สึกยินดีที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลีเทคนิคไดมอบโอกาสที่ดีใหกับผมโดยใหการสนับสนุน
เรือ่งทนุเรยีนฟรทีาง วทิยาลยัฯ ไดใหการดแูลใสใจนกัเรยีน
เปนอยางด ีโอกาสทีผ่มไดรบันีท้าํใหผมสามารถชวยแบงเบา
ภาระจากทางบานไดเปนอยางมากผมขอสญัญาวาจะตัง้ใจ
เรียนและนําความรูที่ครูอาจารยไดมอบใหไปใชในชีวิตการ
ทาํงานและนาํไปใชประโยชนเพือ่พฒันาสงัคมประเทศชาติ
ตอไป

นายนนทพัทธ 
สาฤทธิ์ชัย 

นางสาวรัชนก 
เขียนวิมน 

นางสาวชโลธร 
จิตตประสงค

นางสาววิภาวี 
วรรณสุทธิ์

 หนูรูสึกยินดีและขอขอบคุณทางวิทยาลัยที่ใหทุน
เรียนฟรีแกหนูคะ รูสึกดีใจที่ไดรับโอกาสดีๆ แบบนี้ ทุน
เรียนฟรีน้ีทําใหหนูไดเรียนที่น่ีคะ เพราะเปนสิ่งที่ชวยแบง
เบาภาระทางบาน ทําใหหนูมีโอกาสไดเรียนตอในระดับสูง
ขึน้ หนขูอสญัญาวาจะตัง้ใจเรยีนอยางเตม็ความสามารถให
คุมคากับทุนที่สนับสนุนดานการเรียนของหนู และหนูจะ
นําความรูและทักษะประสบการณตางๆ ที่ไดรับไปพัฒนา
สังคมในอนาคตใหดีที่สุด

 ดิฉันไดรับโอกาสจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรี ไดรับทุน “เรียนฟรี” ในระดับชั้น ปวช.1-3 ดิฉัน
รูสกึดใีจมากทีไ่ดรบัทนุฯ นี ้เพราะไดชวยแบงเบาภาระทาง
บานไดอยางมากคะ และดฉินัคดิวาทนุ“เรยีนฟร”ี เปนสิง่ที่
ดีที่จะทําใหนักเรียนที่ตองการเรียนในสายอาชีพแตรายได
ครอบครัวนอยไดรับโอกาสในการศึกษา ดิฉันขอขอบคุณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ท่ีไดมอบทุน “เรียน
ฟรี” ดิฉันสัญญาวาจะประพฤติตนเปนคนดี และบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสังคมตอไป

 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 แลว หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ภาคเรียนสุดทาย มีความสนใจศึกษาตอสายอาชีพ
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค มีความประสงคจะรับ 
“ทุนเรียนฟรี”สามารถขอรับใบสมัคร“ทุนเรียนฟรี”ไดที่อาจารยที่ปรึกษาชั้นเรียน หรือ
อาจารยฝายแนะแนวโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู หรือจากนักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคที่รูจัก
นักเรียนที่ไดรับ“ทุนเรียนฟรี” จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการเรียน (คาเทอม)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

 จดัหลกัสตูรเช่ือมโยงกบัสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
ม.1 – ม. 3 เพื่อสอนวิชาเลือกเปนพื้นฐานใหแกผูเรียน 
เพื่อวัดแววความถนัดดานวิชาชีพในหลักสูตรอาชีวศึกษา
สามารถเทียบโอนหนวยกิตในหลักสูตร ปวช. ได

ËÅÑ¡ÊÙµÃà·ÕÂºâÍ¹ÃÐ´Ñº »ÇÊ.

ตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนเวลา 3 ปเต็ม 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
ฝายประชาสัมพันธ ...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โทรศัพท 0-3233-8793 www.Daruna.ac.th
วทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ โทรศพัท 0-3232-1337www.Darunapoly.ac.thวทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ โทรศพัท 0-3232-1337www.Darunapoly.ac.th

เปดแลว……ผูท่ีมีงานทําแลวไมต่ํากวา2 ป และมีความตองการความกาวหนาในการทํางานเปดแลว……ผูท่ีมีงานทําแลวไมต่ํากวา2 ป และมีความตองการความกาวหนาในการทํางาน
ดวยวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไดเปดหลักสูตรเทียบโอนระดับดวยวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไดเปดหลักสูตรเทียบโอนระดับ
เปดแลว……ผูท่ีมีงานทําแลวไมต่ํากวา2 ป และมีความตองการความกาวหนาในการทํางาน
ดวยวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไดเปดหลักสูตรเทียบโอนระดับ
เปดแลว……ผูท่ีมีงานทําแลวไมต่ํากวา2 ป และมีความตองการความกาวหนาในการทํางาน

 สามารถสอบเทียบโอนประสบการณในรายวิชาที่มีความรูความสามารถไดจํานวน 2ใน 3 รายวิชาของหลักสูตร

เสียงจากนักเรียน"ทุนเรียนฟรี"

ประโยชนเพื่อสังคมตอไป DARUNARATCHABURI VOCATIONAL COLLEGE
DARUNAPOLYTECHNIC TECHNOLOGICAL COLLEGE 
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 เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลีเทคนิคจัดงานวันวิชาการ ประจําปการศึกษา 2561
โดยมี พระสังฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เปนประธานเปดงาน มีนักเรียน
ตางสถาบันในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกลเคียง
กวา 30 โรงเรียน เขารวมงาน และรวมประลองความรู
ความสามารถทางวิชาการดวย

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลีเทคนิค ไดจัดกิจกรรมวันพอ เพื่อให
นักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกถึงความ
กตญักูตเวทติา ไดรบัเกยีรตจิากตวัแทน
คณุพอมารวมกจิกรรมสรางความซาบซึง้
และสรางสมัพนัธทีดี่ระหวางคุณพอกบัลกู 
รวมทั้งผูบริหารและคณาจารย

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 
และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
ทีจ่ะสาํเรจ็การศกึษาในปการศกึษา 2561 ไดจดักจิกรรมอาํลาครู
ดวยความรักและผูกพัน

 เมื่อวันที่ 15พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 
สาขาวิชาการบัญชี เขารับฟงบรรยายการพัฒนาความรูและทักษะ
ดานภาษีอากร ณ หอง104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดย
วิทยากรจากสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําวัยรุน เพื่อใหความรูดานเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ทักษะ
และเทคนิคการใหคําปรึกษา ตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวันรุน พ.ศ.2559 แกนักเรียนแกนนํา ระดับชั้น 
ปวช.2 โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลราชบุรี

 เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2562 ฝายกจิกรรมนกัเรยีนจดัอบรม เรือ่งการ
เขียนเรซุเม อยางไรใหไดงานโดยวิทยากรจาก บริษัท JOBTOPGUN

หนุมสาววัยใสใสใจภาษี 

รูเทาทัน ปองกันกอนเกิดปญหา

เขียน Resume อยางชาญฉลาด

รอบรั้วขาวแดง

 เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัย

พัฒนาผูเรียน
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 คณาจารย และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาจิตอาสาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เขาเยี่ยมผูปวย ณ โรงพยาบาลราชบุรี พรอมมอบ
ของใชที่จําเปน เนื่องในเทศกาลสงความสุขวันคริสตมาส

 อาจารยและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค รวมทําความดีบริจาคโลหิตแกโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อถวาย
เปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิร
าลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ฯ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ และถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่  19 - 20 มกราคม 2562 
นักเรยีนระดบัชัน้ ปวช.1 วทิยาลยัอาชวีศกึษา
ดรุณาราชบุรีเข ารวมกิจกรรมสรางฝาย 
บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปา แมนํ้าภาชี จัด
โดยศนูยพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบนั
พระปกเกลา จังหวัดราชบุรี ภายใตโครงการ
สานเครือขายพลเมืองตนกลาราชบุรี 

 เมื่อเดือน กุมภาพันธ 2562
นักเรียน นักศึกษา แผนกชางกอสราง 
รวมกอสรางอาคารเรยีนศูนยพัฒนา
เด็กพิเศษ ณ วัดหวยหมู อําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี

 วันเสารที่ 19 มกราคม 2562 ฝายงานจริยธรรม – คําสอน โดยซิสเตอรอภิ
ชญาพูลโภคผล อาจารย และตัวแทนนักเรียนจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรีไปจัดโครงการ “อาชีวะ จิตอาสา สรางสุขใหนอง ปที่2” ดวยการนําสิ่งของที่ได
รับบริจาคมีขนม และนม เปนตน ไปมอบใหกับเด็ก ๆ กลุมชาติพันธุ ณ หมูบานหวยสุด 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมสงความสุข พรอมทั้งเลี้ยงขนมและไอศกรีม เนื่องใน
โอกาสวันเด็กแหงชาติ

 นักศึกษาระดับ ปวส. 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรณุาราชบรุ ีไปจดักจิกรรมแบงปนรอยยิม้ ณ โรงเรยีน
วัดหลวง (คลึงวิทยาคม) และโรงเรียนวัดคงคาราม
(อินทราชผดุงศิลป) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เยี่ยมผู�ป�วยที่โรงพยาบาลราชบุรี

สรางฝายกักเก็บนํ้า

อาชีวะ จิตอาสา สรางสุขใหนอง ปที่ 2

จิตอาสา แบงปนรอยยิ้ม

บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปา แมนํ้าภาชี จัด
โดยศนูยพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบนั
พระปกเกลา จังหวัดราชบุรี ภายใตโครงการ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¨ÔµÍÒÊÒ

ชางกอสราง สรางความดี

 วนัที ่16 กมุภาพนัธ 2562 นกัศกึษาแผนกชางอเิลก็ทรอนกิส รวมกบั แผนกชางไฟฟา 
ออกบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร และติดตั้งเซอรกิตเบรกเกอร พรอมสายเมน ที่โรงเรียน
ธรรมศาสตร - จุฬา 2 อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี ที่เรียนรายวิชาการ
บรหิารจดัการสขุภาพเพือ่ภาวะผูนาํ  
เปนจิตอาสาชวยงานเอกสารแผนก
เวชระเบียน โรงพยาบาลราชบุรี

บริจาคโลหิต
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เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นักเรียน ระดับชั้น ปวช. ไปทัศนศึกษา
การท�องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการศึกษาวิธีการฟ��นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ�ม อันเนื่องมากจากพระราชดําริ ตําบลเขาชะงุ�ม อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

 เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ� 2562 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 ไปทัศนศึกษาที่
ณ สัทธา อุทยานไทย อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาหาความรู�นอกตํารานอกห�องเรียน
ปลูกฝ�งความเป�นไทยทุกมิติ ทั้งเชิงประวัติศาสตร� ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาไทย แบบเสมือนจริง

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ� 2562อาจารย�รสลิน. คลังทรัพย� 
,อาจารย�วนิดา คล�องอาษา และอาจารย�แสงศิริ ตาสว�าง นํานักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาบัญชีและสาขาการตลาดของศูนย�บ�มเพาะวิสาหกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ธุรกิจร�านกาแฟ ณ ร�าน The Tea House Ratchaburiถนนสมบูรณ�กุล 
ตําบลหน�าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเพื่อเป�นการส�งเสริมเรียนรู�
และหาประสบการณ�การเป�นผู�ประกอบอาชีพอิสระ

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ� 2562 นักเรียนระดับชั้น ปวส. 
แผนกช�างไฟฟ�า ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการ
ผลิตไฟฟ�าจากพลังความร�อนร�วม ณ บริษัท บร.กริม บีไอพี เพา
เวอร� 1&2 จํากัด จังหวัดปทุมธานี

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ� 2562นักเรียน
ระดับชั้น ปวส. แผนกช�างไฟฟ�าศึกษาดูงานเกี่ยว
กับการผลิตเครื่องปรับอากาศด�วยเทคโนโลยี
ใหม�ๆ ที่เกี่ยวข�องกับระบบเครื่องปรับอากาศที่ใช�
ในโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องปรับอากาศที่
ใช�ในครัวเรือน ณ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ
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จังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี
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ผลงานวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
	 เมื่อวันที่ 	 11	 พฤศจิกายน	 2561	 
นักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถ	 ราชวิทยาลัย 
มาศึกษาดูงาน	 ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส  ์

และดิจิตอล	 ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา-
โปลีเทคนิค	 ในโครงการหลักสูตร
เชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเมินคุณภาพการศึกษา
	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 	 เป ็น	 1	 ใน	 30	 วิทยาลัย	 จาก	 800 
สถานศึ กษาทั่ ว ป ร ะ เ ทศ 	 ที่ ส� า นั ก ง านการอาชี วศึ กษาคั ด เ ลื อก เ พ่ื อ เ ข ้ า รั บ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยคณะกรรมการจากส�านักรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	เมื่อวันที่	12	-	13	กุมภาพันธ์	2562		คณะ
กรรมการ	3	ท่าน	 ได้เข้ามาประเมินผลการตรวจเยี่ยม 
ดูร่องรอย	 	 แผนงาน	 	 การด�าเนินงาน	 และผลงาน 
ตามสภาพจริง	 ได้รับค�าชื่นชมจากคณะกรรมการ 
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้

มีดีต้องอวด
	 เมื่อวันที่	 26-27	พฤศจิกายน	
2561	นักเรียน	 นักศึกษา	วิทยาลัย-
อ า ชี ว ศึ ก ษ าด รุณ า ร า ช บุ รี แ ล ะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 
ร ่วมจัดนิทรรศการ	 วันวิชาการ 
ที่โรงเรียนเทพวิทยา	อ�าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี	 และเม่ือวันที่	 28	 -	29 
พฤศจกิายน	2561	ร่วมจดันทิรรศการ 
ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ	อศจ.	ภาคกลางประจ�าปีการศึกษา	2561	ณ	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	
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	 เปิดศักราชใหม่สู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 

แก่นักศึกษาที่	“มุ่งมั่น”	จะพัฒนาความรู้		ความสามารถ	และประสบการณ์ 

ในวิชาชีพที่ตนถนัดเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานเร่งด่วน 

ในด้านต่างๆ	ในการพัฒนาประเทศ

	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุ รี 	 และวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ดรุณาโปลี เทคนิค	 ได ้ประสานความ 

ร่วมมือกับวิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัย 

ที่มีชื่อเสียงหลายแห ่ง	 ในประเทศจีน 

เพื่อขอความช่วยเหลือด้านบุคลากร 

เ ท ค โ น โ ล ยี 	 แ ล ะ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 

เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดให ้แก ่ผู ้ เรียน 

ความช่วยเหลือด้านต่าง	 ๆ	 ได้ท�าความ 

ตกลง	 MOU	 กันอย่างเป ็นรูปธรรม 

และขยายขอบเขตกว้างไกลขึ้นเป็นล�าดับ

	 ในปีการศึกษา	 2562	 วิทยาลัย 

ทั้งสอง	 ได ้ รับทุนการศึกษา	 30	 ทุน 

มีนักเรียนเข ้าร ่วมโครงการขอรับทุน 

19	 คน	 เพื่อไปศึกษาต่อที่วิทยาลัย- 

หนานทง	ในประเทศจีน	

ดรุณาฯ	ก้าวสู่ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ		และจัดหาทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับสูง

สถาบันทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
	 วิทยาลัย เทคโนโลยี
ดรุณาโปลีเทคนิค	 มีบุคลากร
ของวิทยาลัยที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานมากกว่า
ร้อยละ	20	ของจ�านวนบุคลากร
ทั้ งหมดสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน	 4	 ราชบุรี 	 ได ้มอบ
เครื่องหมายมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน	 และให ้ เป ็นสถานบัน
ในการทดสอบฝีมือแรงงาน 
ในจังหวัดราชบุรี

DARUNARATCHABURI VOCATIONAL COLLEGE
DARUNAPOLYTECHNIC TECHNOLOGICAL COLLEGE 

NEWSLETTER’’358



	 	 	 	 	 	 	 นักเรียน	นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี	 และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	 	 ได้แสดงความรู้	 	 ความสามารถ	 	 ในการแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพระดับประเทศ		ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ		ครั้งที	่	33		กลุ่มภาคกลาง		ประจ�าปีการศึกษา		2561		ระหว่างวันที่		29	-	30	
มกราคม		2562	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก	(อี.	เทค)		จังหวัดชลบุรี		ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรทุกเหรียญรางวัล	รวมทั้งสิ้น		114	รางวัล		

เก่งวิชาการ	ช�านาญวิชาชีพ
	 ระหว่างวันที่	27-28	พฤศจิกายน	2561	นักเรียน	นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี	 เข ้าร่วมการแข่งขันวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน	 ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดราชบุรี	 ได ้รับรางวัลชนะเลิศการแข ่งขันทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็น 
ภาษาอังกฤษ	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ในการแข่งขันการน�าเสนอขายสินค้า 
(The	Marketing	Challenge)	 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ในการแข่งขันทักษะ 
การตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย

รางวัล	SAENGTHAM	BIBLE	CONTEST
	 วันพฤหัสบดีที่ 	 29	 พฤศจิกายน	 2561	 ฝ ่ายงานจริยธรรม 
ค�าสอน	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
ในงานวันวิชาการ	 “แสงธรรม	 ไบเบิ้ล	 คอนเทสต์	 ครั้งที่	 8	 (SAENGTHAM 
BIBLE	 CONTEST	 8th)”	 ณ	 วิทยาลัยแสงธรรม	 จังหวัดนครปฐม 
ผลการแข่งขัน	 นางสาวชลลดา	 ธีรพารุ ่งเรือง	 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ	 1 
นางสาวคัทลียา	 นาคเขียว	 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 และนายธีรภัทร์ 
สิทธิกูล	ได้รางวัลชมเชย

สถานศึกษา สาขาวิชา ประกาศนียบัตร
เหรียญทอง

ประกาศนียบัตร
เหรียญเงิน

ประกาศนียบัตร
เหรียญทองแดง รวม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี บริหารธุรกิจ 40 21 8 69

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ช่างอุตสาหกรรม 20 20 5 45

รวมทั้งสิ้น 60 41 13 114

เก่งเกินร้อย

 
	 เมื่อวันที่ 	 7 	 ธันวาคม	 2561	 นักเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี	 เข้าร่วมแข่งขัน 
ทักษะทางวิชาคอมพิวเตอร ์ 	 ในงานวันวิชาการ 
PBAC	 Ed’s	 Fair	 คร้ังที่	 21	ณ	 วิทยาลัยเทคโนโลยี 
พัฒนบริหารธุรกจิ	ได้รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง	1	คน 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน	 1	 คน	 และเกียรติบัตรเหรียญทองแดง	3	คน	

คนเก่งคอมพ์

คนเก่งของเรา
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	 เมื่อวันที่	 20	กุมภาพันธ์	 2562	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 ปีที่	 2	 
น�าผลงานการวิจัยมาร่วมจัดนิทรรศการและน�าเสนอด้วย	Power	Point	 เพ่ือให้คณะกรรมการ
วิพากษ์ผลงาน	 	 ในงาน	 “อาชีวศึกษาดรุณาวิจัย” ครั้งท่ี	 2	 โดยมีคุณพ่อวุฒิชัย	 อ่องนาวา 
ผู้อ�านวยการศูนย์วิชาการสังฆมฑลราชบุร	ีเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมผลงาน	ได้รับเกียรติ
จาก	ดร.วไลพร	บุษบก	และ	ดร.ปิยวัฒน	์ชัดเจนกิจ	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน

	 นางสาวชญานิศ	 จูฑะศร	 นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.) 
ปีที่	3	สาขาการบัญชี	วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี	 ได้รับเกียรติบัตรให้เป็น 
เด็กดีเด่น	 สาขาการศึกษาและวิชาการ 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2562 
จากเทศบาลเมืองราชบุรี		จังหวัดราชบุรี

	 นักเรียน	 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
อันดับ	2	 ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	 เอคโค่วี	 	 คอนเทสต์	 (EchoVE	
contest)	 ระดับประเทศ	 	 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ของคนไทยทุกคน	 เม่ือวันท่ี	 18	 ตุลาคม	 2561	 เข ้ารับโล่เกียรติยศ		
ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา	30,000	บาท	จากนายแพทย์ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 พร้อมกับ 
ได้ ไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร	์3	วัน	2	คืน

	 นางสาววิมลสิริ	 เอี๊ยะเเหวด	 นักเรียนระดับชั้น	 ปวช.1	 ช ่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1 
จากการแข่งขันกีฬารถจักรยานยนต์วิบาก	 รุ ่น	 KLX	 150	 cc.	 Lady 
ในรายการ	 IDEMITSU	 THAILAND	 SUPERCROSS	 2019	 สนามที่	 1 
	idemitsu	หนองจานเซอร์กิต		ต�าบลหน้าพระลาน		จังหวัดสระบุรี	

อาชีวศึกษาดรุณาวิจัย

อาชีวศึกษาดรุณาวิจัย

เก่งภาษาอังกฤษระดับประเทศ

รางวัลนักบิดระดับประเทศ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ	ระดับอาชีวศึกษา
	 เมื่อวันที่	31	มกราคม	–	1	กุมภาพันธ์	2562	นักเรียน	นักศึกษา 
เข ้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ระดับอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 	 ประจ�าป ีการศึกษา	 2561 
ณ	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม	 จังหวัดนครปฐม 
ผลการแข่งขันได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	 3	 คน	 เกียรติบัตร 
เหรยีญเงิน	11	คน		เกียรตบิตัรเหรยีญทองแดง	3	คน	และรางวลัชมเชย	1	คน	

	 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	 เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ	 ผลการสอบ 
ผ่านมาตรฐานผ่านทุกกลุ่ม

สอบมาตรฐานวิชาชีพ
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เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561   

	 อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัย

เทคโนโลยีดรุณาโปลี เทคนิค	 ได ้รับรางวัลครูดี ในประเภทต ่าง	 ๆ	 

ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุร	ี โดยอาจารย์อุฤทธิ	์ สอนพานิช	 เป็น

ตัวแทนเข้ารับรางวัลจากพระสังฆราช	 ยอห์นบอสโก	 ปัญญา	 กฤษเจริญ 

ในวันวิชาการโรงเรียนเทพวิทยา	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562    

	 เนือ่งในโอกาสวนัครู	คณาจารย์วทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุแีละ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	 เข้ารับ	 “รางวัลครูดี”ประเภทต่าง	 ๆ 

ของส�านักงานอาชีวศึกษา	 จังหวัดราชบุรี	 และคณาจารย์คาทอลิยังได้รับ

เกียรติบัตร	 "ครูคาทอลิกผู้อุทิศตนประกาศพระคริสตเจ้า"ในการชุมนุมครู

คาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี	ครั้งที่	25	ณ	โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี		จังหวัด

กาญจนบุรีจัดโดยคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรม	 ฝ่ายอบรมศึกษา

สังฆมณฑลราชบุรีและศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี

รักกัน	นะพวกพ้อง	 เราพี่น้อง		ต้องฝ่าฟัน

เมื่อจบ	จ�าจากกัน	 เดินสู่ฝัน		วันที่คอย 

เคยอยู่	คู่เคียงข้าง	 ถึงคราวห่าง		ต่างเหงาหงอย

นานวัน	ฉันจะคอย	 อยู่เคียงข้าง	ปลายทางเดิน

แล้วเราจะพบกนัใหม่

ครูคนเก่ง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562    

	 อาจารย์อนพัทย	์นาควรรณโณ	ตัวแทนอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคเข้ารับเกียรติบัตร

รางวัลครูดีเด่นประจ�าปีการศึกษา	 2561จากส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ร ่วมกับสมาคมวิทยาลัย 

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ณ	 มหาวิทยาลัยธนบุรี		

กรุงเทพฯ

เชิดชูครูผู้ท�ำงำนหนัก
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อาชีวศึกษามิใช่การศึกษาเกรดสอง
	 อย่ามัวหลงทางเพื่อตะกายดาวไปสู่อนาคตที่เล่ือนลอยตามกระแส	 โดยมิได้เหลียวหลังกลับมามองตาม
ความเป็นจริงและความเร่งด่วนของประเทศ	และโลกแห่งความเป็นจริง

	 โลกแห่งการศึกษาและโลกแห่งการเรียนรู้	 ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามบริบทของสังคม	
เศรษฐกิจ	และเทคโนโลยี

	 เรยีนจบปรญิญาตร	ีมแีต่ปรญิญาบตัรมแีต่ความรูเ้พยีงน้อยนดิมสีทิธิต์กงานนบัแสนคน	เพราะมใิช่ความ
ต้องการของตลาดแรงงานอาจจะพอมรความรูอ้ยูบ้่าง	แต่ท�าอะไรไม่เป็นประสบการณ์วชิาชพีไม่มไีปสมคัรงานทีไ่หน
ก็ไม่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการผลก็คือ	“ตกงาน”

	 เพราะทกุวนันีห้รอืในอนาคตอนัใกล้สถานประกอบการจะไม่ถามหาปรญิญาบตัรเพือ่รบับคุลากรเข้าท�างาน
แล้ว	แต่สถานประกอบการทุกแห่งต้องการรู้ว่า	“ท�าอะไรเป็นบ้าง”	“มีประสบการณ์ในการท�างานในสาขาวิชาชีพที่เขาต้องการ”มากน้อยเพียงใด

	 ระบบการศกึษาไทยก�าลงัหลงประเดน็	หลงทางกระทรวงศึกษาธกิารเองกพ็ยายามอย่างทีส่ดุเพือ่สร้างแรงจงูใจให้นกัเรยีนและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	“ผู้ปกครอง”หันมาให้ความสนใจและให้ความส�าคัญล�าดับต้น	ๆ	ต่อการเรียนวิชาชีพในสายอาชีวศึกษาค่านิยมเปลี่ยนแปลงยาก

	 แต่หารู้ไม่ว่า	 การเลือกเส้นทางการศึกษาผิด	 ท�าให้นักเรียนหมดสิทธิ์และพลาดโอกาสทองในอนาคตเมื่อเรียนจบไปอย่างน่าเสียดาย	 
เพียงเพราะหลงตามกระแสสังคมว่าถ้าเรียนสูง	ๆ	ต้องตะกายดาวไปให้จบปริญญาตรี	ถึงจะมีคุณค่า	มีหน้ามีตา	อวดเพื่อนฝูงในสังคมได	้แต่เรียน
จบมาแล้ว	“ตกงาน”
	 เพราะลืมมองอีกมุมหนึ่งที่ก้าวไกลกว่า	ที่ว่า	“อาชีวศึกษามิใช่การศึกษาเกรดสอง”	เป็นรองใคร

ประวัติการศึกษา

	 ระดับประถมศึกษา		จากโรงเรียนวัดเขาวัง	(แสง	ช่วงสุวนิช)		ปี	พ.ศ.	2531

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี		ปี	พ.ศ.	2534

	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวฃ.)	สาขาวิชาการขาย	และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง		(ปวส.)	

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 จากโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ	 (ปัจจุบัน	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี)	 
ในปี	พ.ศ.	2539	ปรญิญาตร	ี(สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศกึษาและระดบัปรญิญาโท	ครศุาสตรมหาบณัฑติ	(สาขาการบรหิาร
การศึกษา)	มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง		ในปี	พ.ศ.	2558

ประวัติการท�างาน 

อาจารย์มนัส วงศ์ประดู่

ออกแบบ/พิมพ์ที่ เมืองราชการพิมพ์ : 44/36-37 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 085-1937279, 032-323377

บทความ...ผู้อ�านวยการ

ส่องกล้องมองศิษย์เก่า

ผู้อ�านวยการ

	 ในป	ีพ.ศ.	2539	เป็นอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ	รับราชการบรรจุเข้า			ในปี	พ.ศ.	2550	เป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนรุจิรพัฒน์		อ�าเภอสวนผึ้ง		ปีถัดมาใน	พ.ศ.	2551		เป็นพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง		อ�าเภอสวนผึ้ง		จังหวัดราชบุรี		รับราชการครั้งแรก	 
เมื่อวันที่	25	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2553		ในต�าแหน่ง	ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน		อ�าเภอท่ามะกา	จังหวัดกาญจนบุรี		เลื่อนเป็นคร	ูคศ.1	โรงเรียน
บ้านโป่งกระทิงบน		อ�าเภอบ้านคา	จังหวัดราชบุรี	เป็นครู	คศ.2	โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน		อ�าเภอบ้านคา	และโรงเรียนวัดเจติยาราม	(บัณฑิตประชาน้อย
พานิช)	จังหวัดราชบุรี	ตามล�าดับ	ปัจจุบันเป็นครูวิทยฐานะ	ครูช�านาญการ	ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการ			โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส	(พรหมประชานุกูล)	
อ�าเภอปากท่อ		จังหวัดราชบุรี		ในวัยอายุเพียง	42		ปี

 เลือดขาว – แดง คนนี้  เป็นเมล็ดพันธุ์ดีที่ได้บ่มเพาะเป็นต้นกล้า จนเจริญเติบโตในหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ  เป็นศิษย์เก่าที่สถาบัน 
ภาคภูมิใจมากอีกคนหนึ่ง  ให้น้อง ๆ ดูเป็นต้นแบบและเดินตามรอยได้

นายศรีชล ร้ายไพรี 
ผู้อ�านวยการ โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 

(พรหมประชานุกูล)


