


เปิดศักราชใหม่ในวงการศึกษา สานฝันการเรียนรู้สู่อาชีพ ทันตามความต้องการเร่งด่วน  
ด้านเทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมาย ด้วยทุนการศึกษามากมาย  รองรับฝันให้เป็นจริง

ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อ "น�ำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"
	 เรียนอาชีวศึกษา	 (บริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม)	 ตามความถนัดอย่างมีเป้าหมาย	 เพิ่มโอกาสท่ีดีกว่าส�าหรับอนาคต	
เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ	เสริมวิชาชีพเลือก	และความรู้พื้นฐานที่ส�าคัญ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจีน	ภาษาอังกฤษ	
และความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ	 นอกหลักสูตรตามข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 กับสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงหลายแห่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนชนจีน

        		น�าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต	ให้กับนักเรียน	โรงเรียนในเครือมิสซังคาทอลิกราชบุรี	และโรงเรียนเครือข่าย	โดยการมอบทุนการศึกษา	หาบุคลากร
สอนภาษาจนีทีม่คุีณภาพ	จดัหาสือ่การเรยีนการสอนภาษาจีนทีม่มีาตรฐาน	และจดัค่ายภาษา	ทัศนศกึษา	เพือ่เปิดโลกทศัน์	สูก่ารเรียนรูแ้ละวฒันธรรม
ทั้งในและต่างประเทศ	เป็นต้น

ผู้มีอุปกำรคุณผลักดันสิ่งที่ดี เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
	 พระคุณเจ้ามขุนายกปัญญา		กฤษเจรญิ	และสมเดจ็พระมหารชัมงคลมุน	ีหรอืสมเด็จธงชัย	วดัไตรมติร
วิทยารามวรวิหาร	กรุงเทพฯ

ศูนย์ภำษำและวัฒนธรรมจีนภำคตะวันตก  ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรี 

ศูนย์บริกำรโรงเรียนเครือข่ำย เพื่อกำรเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้

เพื่อ

	 ท่านจ้าว	 กั๋วเฉียง	 ผู้อ�านวยการศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน	 (ประเทศไทย)	 เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี	 
และแต่งตัง้ศนูย์ภาษาและวฒันธรรมจีนดรณุาฝเูจ๋อ	ให้เป็นศนูย์สอบวดัความรูภ้าษาจนี	(HSK)	HSKK	และ	YCT	ท่ีสมบูรณ์แบบประจ�าภูมภิาคตะวันตก

 	โรงเรียนคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก	ราชบุรี	และในประเทศไทย	(โคราช,	จันทบุรี,	อุบลราชธานี	,	อุดรธานี	และกรุงเทพฯ	เป็นต้น)
 	โรงเรียนเครือข่ายระดับประถม	มัธยม	ขยายโอกาสของรัฐและเอกชน
 	จัดค่ายทัศนศึกษา	ในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงต่างๆ	ในประเทศจีน	เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาสู่อนาคต
 	จัดหาที่เรียนต่อในสาขาที่ชอบที่ถนัด	ในมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนชนจีน	
 	จัดหาทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตามความถนัดที่ใฝ่ฝัน
 	จัดหาครูสอนภาษาจีนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาให้แก่โรงเรียนเครือข่ายที่ต้องการ
 	จัดหาต�าราเรียนภาษาจีนตรงตามหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับ
 	จัดอบรม	เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูผู้สอนในด้านเทคนิคการสอนและสื่อการเรียน
 	ติวภาษาจีนตามระดับชั้นความรู้
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 	วิทยาลัยเทคโนโลยีหนานทง
 	วิทยาลัยเทียนจิน
 	มหาวิทยาลัยคมนาคมฉงชิ่ง	เชียวทง
 	มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน
 	มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้
 	มหาวิทยาลัยซีเป่ยกงเย้

วิทยำลัยเทคโนโลยีหนำนทง วิทยำลัยเทียนจิน

สถำบันผู้สนับสนุนลงนำมให้ควำมร่วมมือ (MOU) ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน  

อำจำรย์ Duan Lei
จบจากมหาวิทยาลัย	Lampang	Rajabhat	University
อำจำรย์ศุภลักษณ์ กิจศุภไพศำล
จบจากมหาวิทยาลัย	Shanghai	International	Studies	University	
อำจำรย์วิภำวรรณ แซ่ลุ่ย
	จบจากมหาวิทยาลัย	Huaqiao	University	
อำจำรย์ Li xin
จบจากมหาวิทยาลัย	Kunming	University

คณะเหล่ำซือผู้เชี่ยวชำญ
และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนภำษำจีนโดยตรง

ขอแนะน�ำ

พระคุณเจ้ำมุขนำยกปัญญำ  กฤษเจริญ  แสวงหำควำมร่วมมือกับพันธมิตร  เพื่อน�ำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตชำวดรุณำ

ท�ำควำมตกลงร่วมมือ (MOU) ทำงวิชำกำร ระหว่ำงสังฆมณฑลรำชบุรี กับมหำวิทยำลัยซีเป่ยกงเย้ 
(Northwestern Polytechnical University) ซีอำน

ลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) กับมหำวิทยำลัยฉงชิ่ง เชียวทง  เพื่อสนับสนุนทุนกำรศึกษำ
ถึงระดับปริญญำตรี ด้ำนวิศวกรรม , รถไฟฟ้ำ/ระบบรำง, กำรเกษตร , Logistic และ Computer
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 ผูบรหิาร คณะแพทยแผนจนี จากมหาวทิยาลัย
แพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ มาเปดคลินิกแพทยแผนจีนใน
จงัหวดัราชบุร ีและตอยอดบูรณาการการจดัการเรยีนรู
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค  พรอมใหการสนับสนุนทุน
การศึกษาดานการนวด  การฝงเข็มและยาจีน

    คณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมฮารบินจากประเทศ
ส า ธ า ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า ช น จี น
มาเย่ียมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี และใหความรวมมือ
ดานการจัดการศึกษา

 ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณา ได
จัดทัศนศึกษาคายภาษาและวัฒนธรรมจีน แพทย
แผนจีน ณ มหานครเซี่ยงไฮ  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีผูเขารวมกิจกรรม 73 คน

 ผูบริหารจากมหาวิทยาลัย Beijing language 
& Culture เย่ียมชมวิทยาลัยและหารือดานความรวมมือ
จัดตั้งศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีน

 นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จํานวน 
19 คน ไดรับทุนไปศึกษาตอท่ีวิทยาลัย
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีหนานทง  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขา 
E-Commerce, Computer Application 
สาขาการบริการสายการบิน และสาขาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม

 นักศึกษา 3 คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรี ไดรับทุนไปศึกษาในสาขา internet of things
ที่วิทยาลัยเทียนจิน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  เขารวมการแขงขัน
อาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎ (ภาษาจีน) ครั้งท่ี 1 ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-
บรมราชกุมารี  จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รวมกับมูลนิธิรมฉัตร
สถาบันขงจื่อเสนทางสายไหมทางทะเล และสถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร ไดรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษามาหลาย
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 นางสาวจิรภัทร  นาคเส็ง และนางสาวจุฑาลักษณ  สุมารตรา นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาการบัญชี ปที่ 3 ไดรับรางวัล "คนดีศรีราชบุรี" จากผูวาราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 
18 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ โรงแรม ณ เวลา  ราชบุรี  ในงานสมัชชาคุณธรรม จังหวัดราชบุรี

 ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ควารางวัลชนะเลิศการแขงขันโดรน ใน
รายการ “Soaring Cup international Youths Unmanned aerial vehicle (UAV) challenge 2019” 
ณ มหาวิทยาลัย Northwestern Polytecnhical University มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จากทั้งหมด 8 ประเทศ 140 ทีม

 ผูอาํนวยการฝายสงเสรมิความรูดานการเงนิ  ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
และคณะ มาเยี่ยมและใหขอแนะนําในการดําเนินโครงงาน “ออมดีทวีทรัพย” ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ที่สงเขาประกวดในโครงการ Fin. ดี We Can Do Season 2 
ของ ธปท.

นายอนุวัตร  บุญพริ้ง เยาวชนดีเดน สาขาศิลปวัฒนธรรม
นางสาวทิตฐติา  ตวมศร ีรองชนะเลิศ อนัดับ 1 การประกวดรองเพลงลกูทุง
นายลัทธพล  เรืองเดช / นางสาวอัจฉรา  จันทรหลิน
รองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล
             ในงานวันเยาวชนแหงชาติ 2562 จัดโดยเทศบาลเมืองราชบุรี

¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ค น ดี ศ รี ด รุ ณ า

ธ ป ท . ม า เ ยี่ ย ม โ ค ร ง ง า น

เ ย า ว ช น ค น เ ก ง่

 ผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ The Saving Money Box  ของทีม   
Daruna Poly Piggy Bank เปนการจดัทํากระปุกออมเงนิอเีล็กทรอนิกส โดย
การปอนรหัสนักเรียน นักศึกษาผาน keypad  แจงเตือนยอดการฝากเงิน
ผานแอพพลิเคช่ันไลน  เปนการปลูกฝง สรางลักษณะนิสัยใหนักเรียน 
นักศึกษา วทิยาลัยเทคโนโลยีดรณุาโปลีเทคนิคไดรูจกัการออมเงนิกอนใช
อยางรอบคอบ  เพื่อใหเกิดความมั่นคงย่ังยืนในชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  เปน 1 ใน  40 ทีมจากทั่วประเทศ ที่ชนะเขารอบ
ชิงชนะเลิศ ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ  ในการแขงขันในโครงการ Fin. ดี 
We can do Season 2  ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.).  เขาคาย
เพิม่พนูความรูและประสบการณในการบรหิารจดัการเงนิ ณ ธนาคารแหง
ประเทศไทย สํานักงานใหญดวย

W e  c a n  d o

ด รุ ณ า โ ป ลี ฯ  ค ว  า แ ช ม ปโ ด ร น  ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ
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ผลงานชางกอสรางระดับมืออาชีพ....

ทดสอบฝมือแรงงานแหงชาติ...

วิศวยานยนตของคนชางคิด...

 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ไดรับรางวัลชนะเลิศมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
สาขางานกออฐิ  ณ ศนูยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานภาค 4  วทิยาลัยเทคโนโลยดีรณุาโปลีเทคนิค

 นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาพนักงาน
คอมพิวเตอร Computer Using (word Processing Program) ระดับ 1  สามารถสอบผานมาตรฐานไดจํานวน 63  คน

 นักศกึษาแผนกชางไฟฟา เขา
รวมการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ 
ครั้งที่ 28 (ระดับภาค) ณ สถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงาน 4 ราชบุรี  ใน
สาขาเทคโนโลยีระบบทําความเย็น 
สาขาเมคคาทรอนิกส  และสาขา
เทคโนโลยีระบบไฟฟาภายในอาคาร 
ไดรางวัลอันดับ 3

 แผนกชางไฟฟา วิทยาลัย
เทคโนโลยีดรณุาโปลเีทคนคิ ไดรวมกบั
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 4 ราชบุรี 
จดัการทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน
แหงชาตใิหกับนกัศกึษาในสาขาชางไฟ
ฟาอุตสาหกรรม ระดับ 1

 ในการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ปท่ี 22 “Honda Eco 
Mileage Challenge 2019”  ณ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต 
จังหวัดบุรีรัมย รถประหยัดพลังงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลีเทคนิค ไดรับรางวัล 4 รางวัล  คือ อันดับที่ 11 (เหลือง) , อันดับที่ 13
(เขียว) , อนัดบัที ่29 (ดาํ) และรางวลัพฒันาการยอดเยีย่ม อนัดบัที ่9  จาก
ทีมเขารวมการแขงขัน  200  ทีม
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พระคุณครูยิ่งใหญ ่
สร้างซ่อมแก้ไข  เหล่าศิษย์พร้อมใจน้อมจิตวันทา  บูชาคุณครู  กตัญญูกตเวที

กิจกรรมนักเรียน

	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี	 และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา

โปลีเทคนิค	ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ให้แก่นักเรียน	นักศึกษาที่

ส�าเรจ็การศกึษา	ประจ�าปีการศกึษา	2561	ณ	วัดนกับญุยอนห์	บอสโก	ราชบรุี 

	 ผู้บริหารวิทยาลัย	 คณาจารย์และผู้ปกครอง	 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ดรณุาราชบรุ	ีและวทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ	ประสานความร่วมมอื 

ช่วยกนับริหารจดัการอนาคตของบตุรหลานให้ประสบความส�าเร็จในการศกึษา

	 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ดรุณาราชบุรี	 และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	 จัดกิจกรรมค่าย

ปฐมนเิทศนกัเรยีนใหม่		เพ่ือให้นกัเรียนใหม่		ปวช.	1		ได้เรยีนรูก้ารอยูร่่วมกนั 

ในรั้วขาว-แดงอย่างมีความสุข		เต็มด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ

ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

วันพบผู้ปกครอง

วันไหว้ครู
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รักษ์วัฒนธรรมประเพณี

วันภาษาไทยแห่งชาติ

	 นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยี

ดรุณาโปลีเทคนิค	ถวายผ้าจ�าน�าพรรษา	ณ	วัดเขากรวด	วัดเขาพระเอก	และ

ส�านักสงฆ์สวนป่าสิริกิตติ์

	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา

โปลีเทคนิค	 ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ	 เพ่ือให้นักเรียน	 นักศึกษา

เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีจัดการเลือกตั้งนายกองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	(อวท.)	เป็นการสร้างผู้น�าทางวิชาชีพ		
ปลูกฝังการเป็นนักประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา	

	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลเีทคนคิ	จดักจิกรรมวนัแม่แห่งชาตขิึน้	เพือ่ให้นกัเรยีน	นกัศกึษาได้ตระหนกัถงึ 
ความรักของแม่ที่มีต่อลูก	สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลีเทคนิค	จัดกิจกรรมกีฬาภายใน	ประจ�าปีการศึกษา		2562	พักการเรียน
มาเล่นกีฬา		เพื่อพัฒนานักเรียน	นักศึกษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสนุก		
สุขใจได้สุขภาพดีกันทั่วหน้า

รักของแม่ คือรักท่ีย่ิงใหญ่

กีฬาสามัคคี สุขภาพดี มีน�้าใจเลือกตั้งนายก อวท.
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	 รักษ์สิ่งแวดล้อม	 พร้อมใจกันพับถุงใส่ยา	 แจกผู้มาใช้บริการ	 
ณ	ห้องจ่ายยา	โรงพยาบาลราชบุรี

	 คิดดี	 ท�าดี	 ท�าน�้ายาล้างจานสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี	
แจกประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ

	 น�้าใจไหลหลั่ง	รวมพลังสู้ภัยน�้าท่วม	ดนตรีเปิดหมวก	ประมูลของรัก
ของหวงจากผู้บริจาค	เพื่อสมทบทุนช่วยอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

    นักเรียน	 นักศึกษา	 ร่วมกันบริจาคโลหิตให้
ธนาคารเลือดโรงพยาบาลราชบุรี	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ด้วย

	 นักเรียนชั้น	ปวช.	2
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	 ปลูกป่าเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้โลก	 
ณ	หมู่บ้านซอนต้า	ต�าบลรางบัว	อ�าเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี

	 นักเรียน	นักศึกษา
แผนกช่างยนต	์วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	น�าเรือ	ซึ่งเป็นผลงาน
ของนักศึกษา	 ไปปฏิบัติภารกิจ	 สนับสนุนการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วย
พระราชทาน	ครัง้ที	่15	ณ	ล�าน�า้แม่กลอง	บรเิวณท่าน�า้หน้าวดัศริเิจรญิเนินหม้อ 
ต�าบลโคกหม้อ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี

	 ครูและนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้า	
วทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ	จดัท�า 
ระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนบ้านทุ ่งศาลา	
ต�าบลป่าหวาย	อ�าเภอสวนผึง้	จงัหวดัราชบรุี

จิตอาสา

ปันน�้าใจให้ผู้ป่วย

รวมน�้าใจซับน�้าท่วม

บริจาคโลหิต ช่างไฟใจเกินร้อย

แจกน�้ายาล้างจานสูตรดรุณา

เยาวชนคนรักษ์ป่า

ช่างยนต์คนช่างช่วย

	 	 	 	 			นกัเรยีน	ปวช.3	แผนกช่างก่อสร้าง	วทิยาลยั
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค	 ร่วมกับ	 เทศบาลหลักเมือง	 จิตอาสาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะของเทศบาลหลักเมือง

	 นักเรียนแผนกช่างก ่อสร ้าง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 
ร่วมท�ากิจกรรมอาชีวบริการ	 สร้าง 
อาคารเรียนส�าหรับเด็กพิเศษวัดห้วยหมู
อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี

ช่างก่อดีจริง

DARUNARATCHABURI VOCATIONAL COLLEGE
DARUNAPOLYTECHNIC TECHNOLOGICAL COLLEGE 

NEWSLETTER’’36 9



เป�ดประตูสู�โลกกว�าง
 นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา

ราชบุรี ไปทัศนศึกษา ณ ศูนยการเรียนรู ตันแลนด

ดนิแดนแหงความสมดลุ ซึง่เปนโรงงานอชิตัิน กรนี แฟคทอรี

นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ 3 ตาํบลอทุยั อาํเภออทุยั จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา

 วันที่ 18 สิงหาคม 2562 หมวด

วิทยาศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา

ราชบรุ ีพานกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัร

วชิาชีพ (ปวช.) ไปทศันศกึษางานมหกรรม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ประจําป 2562 ณ ศูนยแสดงสินคา

และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี

 วันจันทรที่ 26 สิงหาคม 2562 นักเรียนแผนกชางยนต

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ไปทัศนศึกษาดูงาน

ที่บริษัท ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง ตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง 

จงัหวดัราชบรีุ เพ่ือเสรมิสรางประสบการณความรูใหกบัผูเรยีน

ไดเรียนรู เก่ียวกับกระบวนการผลิตชิ้นสวน และประกอบ

เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม กับสภาพจริง

 นักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนก

อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยี

ดรุณาโปลีเทคนิค ไปศึกษาดูงาน

ณ บรษิทั Asian stanley international

co., ltd. ตําบลระแหง อําเภอ

ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เพื่อ

เปนการศกึษาเรยีนรูกระบวนการผลติ

อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสและหลอด LED 

ตามสภาพจริง ณ แหลงผลิตโดยตรง
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 เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2562 อาจารยรสลิน คลังทรัพย และอาจารย

วนิดา คลองอาษา ไดเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการดําเนินการศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชวีศกึษาในสถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชน ณ โรงแรมสองพันบรุี

จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการไดมาประเมินศูนยบมเพาะฯ ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ผลการประเมิน ผานในระดับ 4 ดาว

 เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประเมินองคการนักวิชาชีพ

ในอนาคตแหงประเทศไทย มาประเมินการดําเนินงานชององคการนักวิชาชีพ

ในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับจังหวัด ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีไดนําเสนอผลงานการดําเนินงาน

สถานศึกษาคุณธรรมในระดับภาคที่โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

และระดับชาติที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไดรับ

การคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตนแบบ

 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 แลว หรือกําลังศึกษา

ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนสุดทาย มีความสนใจศึกษาตอสายอาชีพ

บริหารธุรกิจในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี หรือชางอุตสาหกรรม

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค มีความประสงคจะรับ “ทุนเรียนฟรี” สามารถขอรับใบสมัคร “ทุนเรียนฟรี” ไดที่อาจารยท่ีปรึกษาชั้นเรียน

หรืออาจารยฝายแนะแนวโรงเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู หรือจากนักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีหรือวิทยาลัยเทคโนโลยี

ดรุณาโปลีเทคนิคที่รูจัก หรือสมัครออนไลนผาน QR Code นักเรียนที่ไดรับ “ทุนเรียนฟรี” จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการเรียน (คาเทอม) ตลอด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนเวลา 3 ปเต็ม 

 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

 ฝายประชาสัมพันธ ...

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โทรศัพท 0-3233-8793 www.Daruna.ac.th

 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โทรศัพท 0-3232-1337 www.Darunapoly.ac.th
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

ผลงานวิทย
าลัย
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ศูนย�บ�มเพาะระดับ 4 ดาว สถานศึกษาคุณธรรมต�นแบบ

ประเมิน อวท.

เรียนดีมีทุนให�
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 ยอนประวัติศาสตรไปพิจารณาวิวัฒนาการดานการศึกษาของโลก ในแตละยุค

ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากความเจริญรุงเรือง ดานอารยธรรมทั้งดานศาสตรและศิลป

ของชนชาติหนึ่งในซีกโลกหนึ่ง ไปสู อีกชนชาติหนึ่งอีกซีกโลกหนึ่งที่แพรกระจาย

ความเจริญรุ งเรืองเหลานั้นไปสูภาคสวนประชากรตาง ๆ ในโลกใบนี้เปนบทพิสูจน

สัจธรรมใหเห็นประจักษวา “เมื่อความเจริญรุงเรืองพัฒนาข้ึนไปจนถึงจุดสุดยอดแลว

ความเสื่อมก็คืบคลานเขามาแทน คงเหลือแตประวัติศาสตรที่ถูกจารึกไวหรือคงเหลือ

เพียงรองรอยของความเจริญรุงเรืองเหลานั้นใหชนรุนหลังไดศึกษา”

  การศึกษาของไทยรับเอาและเจริญรอยตามความเจริญรุงเรืองตะวันตก ทั้งดาน

ศาสตรและศิลปมาเปนเวลาหลายรอยป เมื่อประเทศไทยเริ่มเปดประตูสูอารยธรรมตะวันตก

ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงยุคปจจุบัน นักการศึกษาและประชาคมโลกเริ่มตั้งคําถามกับวิทยาการในกระบวนการเรียนรู

เหลานั้นวาตอบโจทยความตองการพัฒนาคน ซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญของทองถิ่นของแตละภูมิภาค แตละประเทศหรือไม

 วิทยาการ กระบวนการเรียนรูและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานตาง ๆ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

กําลังพุงแรงแซงโคงความเจริญรุงเรืองดานศาสตรและศิลปจากโลกตะวันตกจนเปนที่เกรงขามไปทั่วโลก

 ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาและตองการกําลังคนที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีอยางมากมายเพื่อ

รองรบัความเจรญิกาวหนาทีจ่ะนาํพาประเทศไปสู THAILAND 4.0  ใหเทาเทยีมและเทาทนัประเทศเพือ่นบานในซกีโลกตะวนัออก

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ดวยความชวยเหลือและความรวมมือ

ดานเทคโนโลยีและวิชาการอยางใกลชิดจากหนวยงาน และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงตาง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

กําลังบริหารจัดการอยางเรงดวน เพื่อตอบโจทยความตองการของผูปกครองและผูเรียนทุกระดับ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามวัตถุประสงคการจัดการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป ดวยความพรอมของผูสนับสนุนจาก

ภายในและภายนอกประเทศ ดวยความพรอมของทีมงานผูสอนและความพรอมของผูประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามสโลแกนที่วา “ดรุณา นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” “DARUNA BRINGS FORTH DISRUPTION OF DRASTIC CHANGES FOR

THE BETTERMENT OF LIFE”
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