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อบรมออนไลน
 ฝกอบรมการใชสื่อด าน IT ของผู สอนเพื่อปองกัน

การแพรระบาดของ COVID-19 ใหแกนกัเรยีน นักศกึษา วิทยาลยั

ไดสนับสนุนใหอาจารยของวิทยาลัย รวมรับการอบรมการสอน

ออนไลน โดยทีมวิทยากรของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 

 และทีมวิทยากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 

เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563

พัฒนาครู

การอบรมออนไลนหมวดภาษาจีน

    ครสูอนภาษาจนี “หองเรยีนออนไลน” ครัง้ที ่1 วทิยากรจากมหาวทิยาลยัหวัเฉยีว ประเทศจนี  จัดโดย

    สมาคมครูจีน (ประเทศไทย)

  โครงการฝกอบรมออนไลนสําหรับครูไทยที่สอนภาษาจีน จัดโดยศูนยฝกอบรมครูสถาบัน ขงจื๊อ

    มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง และ สํานักงานตัวแทนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม 

    ปกกิ่งประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 22-28 มิถุนายน 2563

 การทําแบบทดสอบออนไลน หัวขอ สัทอักษรภาษาจีน และ วิชาภาษาจีนธุรกิจระดับตน

   โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานีและหลักสูตร

    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ไดสงบุคลากร คือ นายดิศพงษ จิตรบํารุง

และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไดสงบุคลากร คือ นางสาววิชุตา เหนือกฤตสกุล

เขารวมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผูนําการศึกษาคาทอลิก” รุน 5 ตั้งแตวันที่ 5 

กันยายน – วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค สภาการ

ศึกษาคาทอลิก แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

การอบรมการพัฒนาผูนําการศึกษาคาทอลิก รุน 5
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 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพก ารเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย

และนักเรียน นักศึกษาดา นวิชาการ สรางเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู

ทางดานวิชาการ ดานการป ระกันคุณภาพ และสงเสริมสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรและกิจกร รมตางๆ พระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ 
อธิการ ผูอํานวยการมนัส วงศประดู ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา

ราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ไดรวมลงนามขอตกลง
ความรวมมือ MOU ดานวิชา การกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยธนบุรี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

 ในวันที่ 9 กันยายน 2563  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โดย
พระสังฆราชยอหน บอสโก ป ญญา กฤษเจริญ ผู อํานวยการวิทยาลัย

รวมลงนามบันทึกขอตกลงกั บบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด เซลส จํากัด
โดยนายรัชกฤต กาญจนรุงแสง ผูจัดการทั่วไปสวนภูมิภาค ประจําภาคตะวันตก

ในโครงการมอบทุนการศึกษาแ ละหารายไดพิเศษระหวางเรียนจากการ

ฝกประสบการณจริงของนักเ รียนนักศึกษา และยังมีนิทรรศการกิจกรรมความรู

ตางๆ มากมาย เปนกิจกรรมที่ไดรับความสนใจจากส่ือมวลชนเปนจํานวนมาก

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะผูบริหารและอาจารยจากวิทยาลัย

เทคนคิราชบรุ ีมาศกึษาดงูานดานเทคนคิการสอน และการใชสือ่การเรยีนการสอน
ในกระบวนการเรียนรูภาษาจีนของหมวดภาษาจีน และเย่ียมชม รับทราบการ

ใหบรกิารดานตางๆ ของศูนยจนีดรุณาฝูเจอของวิทยาลัยอาชีวศกึษาดรุณาราชบุรี

¾Ñ²¹Ò

ºÃÔÉÑ· ·ÃÙ ỐÊ·ÃÔºÔÇªÑè¹ áÍ¹´� à«ÅÊ� ¨íÒ¡Ñ´

μ ŒÍ¹ÃÑº¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐÍÒ¨ÒÃÂ �̈ Ò¡ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤ÃÒªºØÃÕ
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Around the white-red fence
ÃÍºÃÑéÇ ¢ÒÇ – á´§

ArA ou

c t i v i t y

      โลประกาศเกียรติคณุสถานศึกษาคาทอลิกทีส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม
คณะกรรมการอภิบาลและแพร ธรรมในโรงเรียน ฝ ายอบรมศึกษา

สั งฆมณฑลราชบุรี  ได มอบโล ประกาศเ กียรติคุณให แก วิทยาลัย

เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค วาเป นสถานศึกษาคาทอลิกที่ส งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ภายใตกิจกรรม/โครงการ “ดรุณาโปลีอาสา...พาแมกินขาว” ในงานวันชุมนุมครูคาทอลิก โอกาส 350 ป การสถาปนามิสซังสยาม

และ 100 ป สมณลิขิต Maximum Illud ในวันท่ี 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนดรุณานุเคราะห

 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

โดยฝายจริยธรรม-คําสอน ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการสมโภชนักบุญ

ยอหนบอสโก องคอุปถัมภของวิทยาลัยและพระสังฆราชยอหน บอสโก

ปญญา กฤษเจริญ เพ่ือเปนการเทิดเกียรติและขอพรทานนักบุญยอหน

บอสโก และเปนการแสดงความกตัญูตอพระสังฆราชยอหน บอสโก

ปญญา กฤษเจริญ ผูมพีระคณุตอวทิยาลยัของเรา รวมทัง้มีการจดันทิรรศการ

เกี่ยวกับชีวประวัติของนักบุญยอหน บอสโก เพื่อใหคณาจารย บุคลากร

และนักเรียนนักศึกษา ไดเรียนรูจักชีวิตและคุณธรรมของนักบุญองคอุปถัมภ

ที่นานับถือของวิทยาลัย พรอมกันน้ันไดจัดใหมีกิจกรรมประกวดดนตรี

โฟคซองสรางสรรค เพ่ือเปนการเสริมสรางการพัฒนาผูเรียนอีกดานหน่ึง

 วันที่ 6 สิงหาคม  2563 การไหวครู เปนวัฒนธรรมไทยท่ีมีความสําคัญ

ทีพ่งึอนรุกัษ ในสงัคมไทยครเูปนผูประสทิธิป์ระสาทวชิา และคณุธรรมแกศษิย

 ในปนี้วิทยาลัยอาชีวศึ กษาดรุณาราชบุรี 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีไห วครูใหเรียบงาย 

สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา

 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

ไดจดักจิกรรมไหวคร ูเพือ่จดุประสงคเดยีวกนั 
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¤Ø³¸ÃÃÁ

ÊÁâÀª¹Ñ¡ºØÞÂÍË�¹ ºÍÊâ¡
Í§¤ �ÍØ»¶ÑÁÀ�¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔμÊÀÒ¡ÒªÒ´ä·Â ¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹äËÇŒ¤ÃÙ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคไดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย เพ่ือใหนักเรียนมีความเสียสละ และมีจิตอาสาในการ

ชวยเหลือผู อื่นโดยมิหวัง

สิ่ ง ต อ บ แทน  โ ด ย จั ด

กิจกรรมขึ้น  ในวันที่  2 

กันยายน พ.ศ. 2563
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ผูสมัครรับเลือกตั้ง

 ประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี นายพีรพล  สมศรี
 ประธานชมรมวิชาชีพการตลาด นายจิรเดช  พิทักษวงศ

 ประธานชมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ นายชาญชัย  จีระ

ผลการลงคะแนน

 1. นายก อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
  นายพีรพล  สมศรี คะแนน  754  คะแนน
     2. รองนายก อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี คนที่ 1
  นายจิรเดช  พิทักษวงศ คะแนน  227 คะแนน
     3. รองนายก อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี คนที่ 2
  นายชาญชัย  จีระ คะแนน  48  คะแนน

 วันท่ี  12  สิงหาคมของทุกป

เป นวัน เฉ ลิมพระชนมพรรษา

ของสมเด็จพระนางเจ  าสิ ริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  พระบรม

ราชชนนีพันปหลวง และถือเปน

วันแม แห  งชาติ  ทางวิทยาลัย

อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไดจัด

กิจกรรมขึ้น ในวันที่ 11 สิงหาคม  
2563

     หมวดวิทย-คณิตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ดรุณาราชบุรี พานักเรียนชั้น ปวช.2/8 ไปชมการ

จัดกิจกรรมการถายทอด เผยแพรสาธิต และจัดแสดงนิทรรศการ

องคความรูดานพลงังานทดแทนและอนุรกัษพลงังาน ในงาน Open House 
“เปดบานพลังงานทดแทน ป 6” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 

ณ ศูนยบริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)

¡Ô̈ ¡ÃÃÁÇÑ¹áÁ‹áË‹§ªÒμÔ
¡Ô¨¡ÃÃÁÍºÃÁ¤ÇÒÁÃÙŒ
·Ò§´ŒÒ¹¡®ËÁÒÂ

ÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹

¡Ô¨¡ÃÃÁ ÍºÃÁ “ÇÑÂÃØ‹¹ ÁÑè¹ã¨ ãÊ‹ã¨ »‡Í§¡Ñ¹”

นายจิรเดช  พิทักษ�วงศ� นายชาญชัย  จีระ

2 3

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§¹ÒÂ¡Í§¤�¡ÒÃ¹Ñ¡ÇÔªÒªÕ¾ã¹Í¹Ò¤μáË‹§»ÃÐà·È (ÍÇ·.)
ÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ´ÃØ³ÒÃÒªºØÃÕ

นายพีรพล  สมศรี

1

 วันพฤหัสที่  10 กันยายน  2563
สถานพินิจและคุ มครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเชิงป องกัน

โดยการใหความรูกฎหมายและการปองกัน

ปญหาพฤติกรรมและการกระทําผิดของ

นักเรียน นักศึกษา ภายใตโครงการ สงเสริม
และสนับสนุนสถานศึกษารวมกับเครือขาย

ในการปองกันปญหาพฤติกรรมและการ

กระทําผิดของเด็กและเยาวชนอยางย่ังยืน 
ผู เขารวมกิจกรรม เปนนักเรียน ปวช. 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วั นศุ ก ร  ที่  11  กั นยายน  2563

โรงพยาบาลราชบุรี รวมกับ สาธารณสุข 
จังหวัดราชบุรี จัดอบรมบูรณาการความรู

เรื่องการปองกันการติดเชื้อ HIV / เอดส 

/ วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ให กับนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ดรุณาราชบุรี จํานวน 200 คน ตามโครงการ

“วัยรุน มั่นใจ ใสใจ ปองกัน”
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 วันที่ 1 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกูล)

ไดเขารวมกิจกรรม จิตอาสา "อาชีวะเอกชน สรางคน สรางชาติ" ณ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดยหมวดคอมพิวเตอรไดจัดนักศึกษา ปวส.แผนก

คอมพวิเตอร เปนวิทยากรในกา
รอบรมสราง Animation ดวยโปรแกรม PowerPoint

"ÍÒªÕÇÐàÍ¡ª¹ ÊÃŒÒ§¤¹ ÊÃŒÒ§ªÒμÔ"

 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค แผนกชางไฟฟา และชางอิเล็กทรอนิกส

ไดจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีคณะครูอาจารย และนักเรียนจากท้ัง 2 แผนก โดยได
ทําการปรับปรุงระบบไฟฟา รวมถึงระบบคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ 15 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนบานทุงศาลา อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี

 ในวนัที ่2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แผนกชางอเิลก็ทรอนิกสไดจดักจิกรรมจติอาสา โดยมคีณาจารย 
และนักเรียนจิตอาสา ณ โรงเรียนบานชัฏหนองหมี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี โดยไดทําการปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอร

 ในวันท่ี 3 มกราคม 2563 อาจารยและ
นักเรียนจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา

โปลีเทคนิค ไดทํากิจกรรมแบงปนความสุขให

แกนองๆ ที่วัดอรัญญิกาวาส โดยการรวมทํา

กจิกรรมสนกุๆ เลีย้งอาหาร บาํเพญ็ประโยชน

 นกัศกึษา ปวส. 2 วทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบุรทีีเ่รยีน รายวชิาการ
บรหิารจดัการสุขภาพเพ่ือภาวะผูนาํ จดัทําน้ํายาอเนกประสงค เพือ่ใหบรกิาร

ในวิทยาลัย และชุมชนใกลเคียง

ในวันที่ 5 กันยายน 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

เขารวมกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก โดยบุคลากรในวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาการบริหารจัดการ

สุขภาพเพ่ือภาวะผูนํา นําตนไมกลับไปปลูกในพ้ืนท่ีบานของตนเอง จํานวน 100 ตน
 ในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

ไดจัดกิจกรรมเยาวชนรักษปา รักคน ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเพื่อใหนักเรียน
มีความรูความเขาใจรวมถึงการปลูกจิตสํานึกการอนุรักษปา และนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน

»ÃÑº»ÃØ§ÃÐººä¿¿‡Ò ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�
âÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹·Ø‹§ÈÒÅÒáÅÐ âÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹ªÑ̄ Ë¹Í§ËÁÕ

Ô̈μÍÒÊÒ¾ÕèãËŒ¹ ŒÍ§áº‹§»˜¹¤ÇÒÁÊØ¢ãËŒá¡‹¹ŒÍ§æ
·ÕèÇÑ´ÍÃÑÞÞÔ¡ÒÇÒÊ

Ô̈μÍÒÊÒºÃÔ¡ÒÃ Œ́ÇÂ¹íéÒã¨ Ñ́̈ ·Ó¹íéÒÂÒÍà¹¡»ÃÐÊ§¤�

»ÅÙ¡μŒ¹äÁŒáÅÐ»ÅÙ¡»†Òà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

                   ไดจัดกิจกรรมศูนยบริการชุมชน /
แหลงเรียนรูเพื่อใหบริการโดยแบงเปน 2 กิจกรรม คือ

1. การบริการแนะนําการคํานวณภาษีเงินได ใหกับบุคลากรของบริษัท

พอเพียง อินดัสทรี จํากัด
2. การใหความรู – การทํานํ้ายาลางจาน /
การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร / 
การตัดพวงมะโหตร / การทําโมบายจาก

ทางมะพราว / การพับเหรียญโปรยทาน

ใหกบันกัเรยีนจากโรงเรยีน วดัสนามสทุธาวาส 
พรหมประชานุกูล

ºÃÔ¡ÒÃªØÁª¹

DARUNARATCHABURI VOCATIONAL COLLEGE AND
DARUNAPOLYTECHNIC TECHNOLOGICAL COLLEGE6

Newsletter V
ol.37 



Fin.ดี We Can Do!!!

ภาษาอังกฤษ

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
พื้นที่ปลอดภัย

เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ยากจน ยากไร้ และด้อยโอกาส

     ทีมของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ในชื่อทีมว่า Darunapoly 

Piggy Bank ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลการประกวดผลงานด้านความรู้

ทางการเงิน โครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 2 ด�าเนินงานโดย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 

ป๋วย อี๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานใหญ่ จากผลงาน 

ส่ิงประดษิฐ์ทีส่่งเข้าร่วมประกวดทีช่ือ่ว่า “The Saving Money Box” และ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (หรืออันดับ 4) ในระดับประเทศ ประเภท

สิ่งประดิษฐ์  ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

        วันท่ี 9 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย มังคลา, นายวีรพล 

วิบูลศุภากร, นางสาวณิชาภา เที่ยงเทศ นักศึกษา ปวช. 2/7 ได้เข้าร่วม

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์พืน้ทีป่ลอดภยั Save Zone No New Face 

(YouthTubers) เป็นการประกวดผลิตหนังสั้น เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงจัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ผลการประกวด ทีมของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลชมเชย

        ในวนัพธุที ่22 มกราคม 2563 ณ ตลาดเบร์ิดคลองถม มีนกัเรยีนจิตอาสา

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ท�ากิจกรรมโดยใช้ความสามารถ

ทางดนตรีและร้องเพลงเพื่อขอรับเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 

รณรงค์จติตารมณ์ในเทศกาลมหาพรตของคาทอลกิ ซึง่เป็นเทศกาลแห่งการ

พลีกรรมและแบ่งปัน เพื่อแผ่เมตตาจิต ช่วยเหลือผู้อื่นที่ยากจน ยากไร้ และ

ด้อยโอกาส ซึง่รวบรวมเงินทีไ่ด้ส่งให้ศูนย์สงัคมพฒันา สงัฆมณฑลราชบุร ีเพือ่

เป็นทุนการศึกษาส�าหรับเด็กยากจน ผู้อยู่ห่างไกล ผู้รอโอกาส ผู้พิการ และ

รวมถึงกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน กิจกรรมเด็กพิการไร้สัญชาติ และกิจกรรมเด็กเจ็บป่วยไร้สัญชาติ 

เพื่อเป็นการร่วมสร้างความยุติธรรม ความรัก สันติสุข ให้ด�ารงอยู่ในสังคมไทย

เมื่อวันที่ 6 และ 13 มิถุนายน 2563  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

ได้รบัเชญิเป็นวทิยากรให้ความรูภ้าษาองักฤษ  ทีศ่าลเยาวชน

และครอบครัว จังหวัดราชบุรี  

ผ ล ง า น
โครงการ

ให้ความรู ้

ร ้องเพลง

ประกวดผลิตหนังสั้น
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    นักบุญ ยอห์น บอสโก ได้รับเกียรติยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่ง

เยาวชน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนผู ้ด้อยโอกาส ยากไร้ อยู ่

ชายขอบ ท่านเป็นผู้ประสาทการอาชีวศึกษาให้ความรู้ด้านวิชาชีพ 

และสอนคุณธรรมให้เยาวชนมีความรู้ มีความสามารถ และเป็นคนดี

ของสังคม  ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

      “ทนุเรยีนฟร”ี เป็นการสบืสานปณธิาน ของนกับญุ ยอห์น บอสโก 

ให้บรรลุเป้าหมาย ตามเจตนารมย์ของท่าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ของเยาวชนไทย เพื่ออนาคตอันสดใส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กลุ่มเยาวชนจากครอบครัวชายขอบที่ยากไร้ และด้อยโอกาส

 ผมรู ้ สึ กยินดี และขอบคุณทางวิทยาลั ย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ที่มอบโอกาสดีๆ โดย
ให้ทุนเรียนฟรีแก่ผม ซึ่งทุนเรียนฟรีนั้นช่วยแบ่งเบา
ภาระในเรือ่งค่าเล่าเรยีนให้แก่ครอบครวัผมเป็นอย่าง
มาก และอีกทั้งผมยังมีเงินเก็บในการซื้ออุปกรณ์การ
เรียนเพื่อการศึกษาต่อๆ ไป 
 ผมขอขอบพระคณุทางวิทยาลยัเป็นอย่างมากท่ีมอบโอกาสดีๆ  
แบบนี้ และอยากให้มีโอกาสแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นประโยชน์
แก่อีกหลายๆ คน ส่วนผมจะท�าหน้าที่การเป็นนักเรียนให้ดีที่สุดเพื่อ
อนาคตของผมต่อไป ให้เหมาะสมกับที่ได้รับโอกาสดีๆ นี้ครับ 

       ดิฉันเป็นนักเรียนทุน “เรียนฟรี” คนหนึ่งของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ทางวิทยาลัยฯ 
ให้ทุนกับดิฉันจนถึงระดับชั้น ปวช.3 ทุนน้ีเป็น
ทุนที่ให้เปล่าค่ะ เมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถเลือก

งานท�าได้ตามที่ต้องการ ไม่ต้องมาท�างานทดแทน 
    ความรู ้สึกเม่ือดิฉันได้รับทุน “เรียนฟรี” ดีใจค่ะ 

      ผมเป็นนักเรียนทุน “เรียนฟรี” คนหนึ่ง
ของวทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุ ีทางวิ
ทยาลัยฯใหทุ้นกับผมตัง้แต ่ปวช.1 – ปวช.3 
ทนุนีเ้ป็นทนุให้เปล่าครบั เมือ่ผมเรยีนจบแล้ว 

สามารถเลือกงานที่ต้องการได้โดยไม่ต้องมา 
    ท�างานทดแทน ความรู้สึกของผมเมื่อ
ได้รับทุน ผมดีใจมากที่ทางวิทยาลัยฯให้ทุนผม ท�าให้มีโอกาสได้เข้ามา 
เรียนในวิทยาลัยฯที่เป็นเอกชน เป็นวิทยาลัยฯที่ผมรักมาก ๆ สอนให้
เด็กนักเรียนมีวินัย มีความเข้มงวดทางการศึกษา และการแต่งกาย 
ที่ถูกต้อง ในฐานะนักเรียนทุน “เรียนฟรี” ผมจะตั้งใจเรียนหนังสือ
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
พี่ ๆ เพื่อน ๆ ในฐานะที่เป็นนักเรียนทุน “เรียนฟรี” ให้มากที่สุดครับ

 นักเรียนทุนเรียนฟรีได้รับโอกาสดีๆ จากทางวิทยาลัย เป็นทุน

เรยีนฟรีทีไ่ม่ต้องเสยีค่าธรรมเนยีมการเรยีนเลย และเป็นทนุทีใ่ห้เปล่า

โดยไม่ต้องคนืทนุด้วย แต่ขอเพียงให้นกัเรยีนตัง้ใจเรยีน ปฏบิตัตินเป็น

นกัเรยีนทีด่ ีมคีณุธรรมจรยิธรรม เป็นแบบอย่างทีดี่ต่อนักเรยีนคนอืน่ๆ 

และแสดงความกตญัญตู่อการได้รบัโอกาสนี ้โดยการบ�าเพญ็ประโยชน์ 

(จิตอาสา) เพื่อวิทยาลัยและสังคมเป็นจ�านวน 18 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

ปีการศึกษา
จ�านวนนักเรียนที่ได้

รับทุนเรียนฟรี

จ�านวน

ค่าเทอม/ปี
รวม

2546 332 5,730 1,902,360

2547 252 5,730 1,443,960
2548 478 5,730 2,738,940
2549 466 5,730 2,670,180
2550 368 5,730 2,108,640
2551 257 5,730 1,472,610
2552 190 4,142 786,980
2553 200 4,142 828,400
2554 236 4,142 977,512
2555 302 4,142 1,250,884
2556 336 4,142 1,391,712
2557 284 4,142 1,176,328
2558 200 4,142 828,400
2559 304 4,142 1,259,168
2560 264 5,168 1,364,352
2561 305 5,168 1,576,240
2562 324 5,168 1,674,432
2563 352 5,168 1,819,136

ทุนเรียนฟรี

ดรุณาฯ มอบทุนเรียนฟรี

ทุนเรียนฟรีบ�าเพ็ญประโยขน์

เสียงจากนักเรียนทุนเรียนฟรี

จ�ำนวนนักเรียนทุนเรียนฟรี
ปีกำรศึกษำ 2546 - 2563

ท�าให้มโีอกาสเข้ามาใช้ชวีติในวทิยาลยัฯ ทีเ่ป็นเอกชน เป็นวทิยาลยัฯ ทีอ่บอุน่ มรีะเบยีบแบบแผนทีช่ดัเจน มคีวามเข้มงวดท้ังการศึกษา
และการแต่งกาย ในฐานะนักเรียนทุน “เรียนฟรี” ดิฉันจะตั้งใจเรียนและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ ให้มากที่สุด ในฐานะ
ที่ได้รับโอกาสเป็นนักเรียนทุน “เรียนฟรี”

นายธีรนัย จี่พล้ง

น.ส.อรนภา แกล้วกล้า

นายสกลวุฒิ แดงประเสริฐ
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การปฐมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ก่อนออกฝึกงาน

       เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ผู้อ�านวยการ

ได้ปฐมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ก่อนออกฝึกงาน 

เพื่อให้นักเรียน ปวช.3 ตระหนักถึงประสิทธิภาพ

การออกฝึกงาน ทั้งการใช้ความรู้วิชาการ ทักษะ 

ประสบการณ์ วนิยั และคณุธรรมให้เกดิประโยชน์

สงูสดุแก่ตนเองและหน่วยงาน ทีห้่องสมดุวทิยาลยั

อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นิเทศติดตามศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

       เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้ด�าเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมอบรม "การเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ" ประจ�าปีการศึกษา 2563 

วิทยากรบรรยาย คือ อาจารย์รสลิน คลังทรัพย์ และ อาจารย์วนิดา คล่องอาษา เป็นการบรรยายให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ 

สูก่ารเริม่ต้นเป็นผูป้ระกอบการ มีนักเรียนนักศึกษาในระดบั ปวช.และ ปวส.จาก 3 หมวดวิชาการตลาด, บัญชี,คอมพวิเตอร์ เข้าร่วมอบรม 

ช่วงบ่ายนักเรียนน�าเสนอแผนธุรกิจ  มีธุรกิจทั้งหมด 9 ธุรกิจโดยมีคณะกรรมการตัดสินจาก 3 หมวดวิชา...

     รางวัลชนะเลิศ ธุรกิจพิมพ์ด่วนปริ้นเร็ว 24 ชม.นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์

     รางวัลรองชนะเลิศ 1 ธุรกิจใส่ได้ใส่ไว  นักเรียนปวช.3 สาขาการบัญชี

     รางวัลรองชนะเลิศ 2 ธุรกิจเบียร์ shop  นักศึกษาปวส.2 สาขาการตลาด

      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ศูนย์บ่มเพาะ 

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจ�าปีการศึกษา 2563 จากศูนย์ส่งเสริม 

พัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง โดยท่าน ผอ.สมชาย วณารักษ์ และ ศน.จิตราพร วัชรเมฆินทร์ ให้ค�าแนะน�า

ในการด�าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของวิทยาลัยฯ

การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

อาจารย์อินทิรา อินทร์ทรง 
หัวหน้าหมวดวิชาภาษาจีน
ปรญิญาโท สาขาวชิาการสอนภาษาจนี ส�าหรบัต่างชาตมิหาวทิยากุย้โจว (ประเทศจนี)

ปริญญาตรี (ศ.ศ.บ.) ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อาจารย์ศิริรัตน์ นัยเนตร
ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อาจารย์สุมิตา แววสันเทียะ
ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นางสาวชุติมา สุขศรี
ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     

นางสาวกมลวรรณ จันทร์วงษ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สาขาภาษาจนี (ค.บ.) ความรูภ้าษาจนี HSK ระดบั 4

นางสาวพัชรียา อุปจักร์
ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อาจารย์อมรฤทธิ์ ยุทธนากรอนุกูล
ปรญิญาตร ี(ศศ.บ.)  สาขา ธรุกจิภตัตาคารและการโรงแรม

อาจารย์ธิติพร บ�ารุงใจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการบัญชี

คุรุทายาท  บุคลากรทางการศึกษา

แนะน�าครูใหม่
หมวดวิชาภาษาจีน

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดวิชาภาษาจีน
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 ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจออยูภายใตการดูแลของสังฆมณฑลราชบุรีไดทํา

พิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันจันทรที่ 17 กุมภาพันธ ค.ศ. 2020 โดยไดรับเกียรติจากทาง

ทาน Mr. Wang Hui Chang ผูอาํนวยการสาํนักงานสงเสริมการเรยีนการสอนภาษาจนีสูนานาชาติ 

แหงประเทศจีน “ฮั่นปน” เปนผูแทนของทานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา

ประเทศไทย ในการอานสารแสดงความยินดีของทานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดตั้งศูนยภาษา

และวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจอ และไดรับเกียรติจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) 

กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนกลาง ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา

ไทย - จีน ประธานสถาบันขงจื๊อเสนทางสายไหมทางทะเลและประธานหองเรียนขงจื๊อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เปนประธานในพิธี 

 ศนูยภาษาและวฒันธรรมจีนดรณุาฝเูจอไดรบัการแตงตัง้ใหเปนศนูยสอบวดัระดบัความรูภาษาจีนผานอนิเทอรเนต็ (HSK, HSKK, YCT) 

ประจาํภาคตะวนัตกโดยทาํพธิลีงนามและรับมอบปายจัดตัง้ศนูยสอบฯ โดยพระสงัฆราชยอหนบอสโกปญญา กฤษเจรญิ ประมขุสงัฆมณฑล

ราชบรุ ีกบันายจาว กัว๋ เสยีง ผูอาํนวยการศนูยบรกิารการสอบภาษาจนีแหงอาเซยีน(ประเทศไทย)การจดัตัง้ศนูยสอบในครัง้นีเ้พือ่ชวยอาํนวย

ความสะดวกใหกบันกัเรยีนในโรงเรยีนและประชาชนโดยรอบในการพฒันาดานภาษาจนีรวมถงึ โอกาสในการขอทนุศกึษาตอในประเทศจนี

 ศูนยดรณุาฝเูจอ ยงัเปนศูนยติวเตอรภาษาจีน และศนูยเรียนรูทางไกลผานสือ่ Internet กบัหลายมหาวทิยาลยัท่ีมช่ืีอเสยีงในประเทศจีน

ที่มีขอตกลงความรวมมือ MOU กับศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจอ

พันธกิจ
 1. พัฒนาและสงเสริมการเรียนภาษาจีนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี

 2. พัฒนาและอบรมครูไทยสอนภาษาจีนสําหรับโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี

   ดานการจัดการเรียนรู การนิเทศภายใน การวัดผลและประเมินผล

 3. จัดหาอัตรากําลังครูสอนภาษาจีนสําหรับโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี

 4. เปนศูนยศึกษาคนควาและสงเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีนใหกับโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล 

   ราชบุรีและบุคคลทั่วไป

 5. แนะแนวและประสานงานทุนศึกษาตอ ณ ประเทศจีน สําหรับครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือคาทอลิก

   ในประเทศไทย ในสังฆมณฑลราชบุรี และบุคคลทั่วไป

 6. จัดกิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรมจีน ในประเทศและตางประเทศ (ประเทศจีน)

 7. ประสานงานใหคณะผูบริหาร คณะครู ศึกษาดูงาน

   และแหลงเรียนรู ณ ประเทศจีน

 8. ติวสอบ HSK,HSKK,YCT 

 9. ศูนยสอบมาตรฐานทางภาษาจีน HSK, HSKK, YCT

ชองทางติดตอ : เบอรโทรศัพท 096-9430909 

Facebook Page : ศนูยภาษาและวฒันธรรมจนีดรณุาฝเูจอ 

Line ID : @072djqqh

 4. เปนศูนยศึกษาคนควาและสงเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีนใหกับโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล 

ชองทางติดตอ : เบอรโทรศัพท 096-9430909 
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 แจกหมา CEO บรษิทัคาปลกีคาสงสนิคาตัง้แตสากกะเบอืยนัเรอืรบ ทางธรุกจิ E-Commerce 
“อาลีบาบา” ผูพลิกผันตนเองจากครอบครัวชาวจีนจนๆ เปนครูสอนภาษาอังกฤษหลังจากจบ
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา กลับมาเปนอภิมหาเศรษฐีติดอันดับโลกจากการคาสงทาง 
Internet ทั่วโลก ไดใหขอคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษาในโลกปจจุบันไวอยางคมคาย มีขอคิด
ที่นาศึกษาอยางยิ่ง

 แจกหมา กลาวคําปราศรัยไวในการประชุมเรื่องการศึกษาไวตอนหนึ่งวา ในโลกปจจุบัน
ในสภาพการณทีม่กีารเปลีย่นแปลง ทาทายดานเทคโนโลยอียางรวดเรว็ การศกึษาแบบ “Farming” 
กับผูเรียนในระดับประถม ไปจนถึงระดับปริญญาในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เปนการศึกษา

ที่ไมตอบโจทยความตองการของผูเรียนสูอนาคตในวิชาชีพที่จะทําในอนาคตอันใกล

 การศกึษาแบบ “Farming” เปรยีบไดกบัการเลีย้งสตัวในฟารม ตัง้แตเลก็จนโต จะเลีย้งแบบเดยีวกนัอยูแบบเดยีวกนั ใหอาหารชนดิ
เดียวกันเพื่อ “ขุน” ใหสัตวทุกตัวเติบโต สมบูรณ อวนทวน แข็งแรง พรอมนําไปขาย ตามความตองการของตลาด

 แตโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ควรจัดการศึกษาแบบ “Zoo” คือ แบบ “สวนสัตว” ซ่ึงหมายความวา สถานศึกษาควรให
การศึกษาที่มีความหลากหลายแบบสวนสัตวที่ใหอาหารใหการดูแลเอาใจใสตามเอกัตตภาพของบุคคล ตามความถนัด ตามความสนใจ 
ตามแรงจูงใจ อยากรูอยากเรียนของผูเรียนแตละบุคคล แบบการเลี้ยงดูสัตวในสวนสัตว ( Zoo)

 วิทยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุ ีและวทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลีเ่ทคนคิ มเีปาหมาย และมุงมัน่ทีจ่ะจดัการศกึษาดานอาชวีศกึษา
แบบ “สวนสตัว” มีตัวเลอืกหลากหลายเปดโอกาสใหผูเรยีนคนพบความถนดัของตนเอง สรางแรงจงูใจใหเกดิการเรยีนรูวชิาชพีสาขาวิชาตางๆ
ทีอ่ยากรู อยากเรียนตามความถนดั และมตัีวเลอืกทีห่ลากหลายใหผูเรยีนไดเรียนอยางมเีปาหมาย นาํไปใชประกอบวชิาชพีไดอยางมคีวามสขุ
มีอาหารเสริมเพ่ิมคุณคาใหเปนคนไทยที่สมบูรณแบบดวยคุณธรรม ใหมีคุณลักษณะที่ดีแบบไทยๆ สามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข เอื้ออาทร เกื้อกูลกันในสังคม

 เปนความใฝฝนที่เราคนไทยทุกคนมุงหวัง ใหประเทศชาติไทยของเราดํารงอยูเจริญพัฒนามั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดๆ ไปมิใชหรือ

สาขาที่เปดสอน

ระดับ ปวช.,

ปวส.

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี            วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

คุณสมบัติ           ระดับ ปวช. รับผูจบมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา

ผูสมัคร              ระดับ ปวส. รับผูจบ ปวช.3 และมัธยมศึกษาปที่ 6

สิทธิพิเศษ           ระดับชั้น ปวช. 1-3 มีทุนเรียนฟรี ของวิทยาลัยและของรัฐบาล

 แผนกบริหารธุรกิจ          แผนกชางอุตสาหกรรม

 - ปวช. เปดสาขาการบัญชี, สาขาการตลาด
 และสาขาการทองที่ยว 
-  ปวส. เปดสาขาการบญัช ีสาขาการตลาด    
    สาขาเทคโนโลยธีรุกจิดจิทัิล และสาขาการทองเท่ียว

 - ชางอิเล็กทรอนิกส
 - ชางยนต
 - ชางไฟฟา 
 - ชางกอสราง 

เสริม วิชาชีพเลือก จากวิทยาลัยสารพัดชาง ราชบุรี
เสริม วุฒิบัตรสมรรถนะทางวิชาชีพ จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

การรับสมัคร/การขอรับทุนการศึกษาของวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 ติดตอสอบถามไดที่...

ฝายธุรการ/ฝายประชาสัมพันธวิทยาลัย 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

เรียนอยางมีเปาหมาย  สรางแรงบันดาลใจสูอนาคต

สําหรับนักเรียนทุนเรียนฟรี เพียง 1,000 บาท ก็เรียนได
* มีทุนเรียนฟรี  * มีทุนการศึกษาตอระดับ ปวส. และปริญญาตรีที่จีน
* เสริมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
* จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
   เพื่อรองรับมาตรฐานการทํางานไดทันที 

ออกแบบ/พิมพที่ เมืองราชการพิมพ : 44/36-37 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 085-1937279, 032-323377


