


เรียนไดดั่งใจ ตองที่ดรุณาฯ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

สาขาที่เปดสอน

ระดับปวช.

ปวส.

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี          วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

คุณสมบัติผูสมัคร ระดับ ปวช. รับผูจบมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา

 ระดับ ปวส. รับผูจบ ปวช. 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6

สิทธิพิเศษ ระดับชั้น ปวช. 1-3 มีทุนเรียนฟรี ของวิทยาลัยและของรัฐบาล

 แผนกบริหารธุรกิจ          แผนกชางอุตสาหกรรม

 - ปวช. เปดสาขาการบัญชี และ

 สาขาการตลาด

 - ปวส. เปดสาขาการบัญชี สาขาการตลาด  

 และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 - ชางอิเล็กทรอนิกส

 - ชางยนต

 - ชางไฟฟา 

 - ชางกอสราง 

เสริม วิชาชีพเลือก จากวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
เสริม วุฒิบัตรสมรรถนะทางวิชาชีพ จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

สาขาบริหารธุรกิจ ฝกฝนจนเชี่ยวชาญ พรอมกาวสูภาคธุรกิจไดอยางมั่นใจ

สําหรับนักเรียนทุน เรียนฟรี
เพียง 1,000 บาท
ก็สมัครเข�าเรียนได�ทันที

 มีทุนเรียนฟรี
 เสริมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความถนัด 
 กับวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
 จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันพัฒนา  
 ฝมือแรงงาน เพื่อรองรับมาตรฐานการทํางานไดทันที

Promotion สิทธิพิเศษ

สาขาชางอุตสาหกรรม ชางยนต ชางไฟฟา ชางกอสราง และชางอิเล็กทรอนิกส เรียนรูจาก
ปฏิบัติจริง ดวยอุปกรณทันสมัย และครบครัน

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

ชางยนต

ชางอีเล็กทรอนิกส

ชางกอสราง

ชางไฟฟา

 เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนสายอาชีพ มีการจัดการสอนภาษาอังกฤษ

และภาษาจีนกลาง โดยครูชาวตางประเทศ เพื่อมุงผลิตผูสําเร็จการศึกษาใหเปนผูมีความรูความสามารถ

ในดานการบริหาร ดานภาษาและวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน

ในดานการสื่อสารเนน “สหกิจศึกษา” เสริมสรางองคความรูและประสบการณแกผูเรียน ดวยการเพิ่มพูน

ประสบการณจริงจากสถานประกอบการ
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ดรุณาฯ มอบ ทุนเรียนฟรี

 นักเรียนทีจ่บการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 แลว หรือ กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนสุดทาย มีความสนใจศึกษาตอสายอาชีพในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาดรณุาราชบุร ีและวทิยาลัยเทคโนโลยีดรณุาโปลีเทคนิค และมีความประสงคจะรบั “ทุนเรยีนฟร”ีสามารถขอรบัใบสมัคร “ทนุเรียนฟรี” ไดท่ีอาจารยท่ีปรกึษาชั้นเรยีน

หรอื อาจารยฝายแนะแนวโรงเรยีนท่ีกําลังศึกษาอยู หรอืนกัเรยีน นักศกึษาท่ีกาํลังศกึษาอยูในวทิยาลัยอาชวีศกึษาดรณุาราชบุร ีและวทิยาลัยเทคโนโลยีดรณุาโปลเีทคนคิท่ีรูจกั

 นักเรียนทีไ่ดรับ “ทุนเรียนฟรี” จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการเรียน (คาเทอม) ตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนเวลา 3 ปเต็ม

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

 ฝายประชาสัมพันธ ...

ผลงานวิทยาลัย

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

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

 เมือ่วันที ่ 14 กุมภาพันธ 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไดรับเกียรติจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ใหเปนสถานที่
จัดการแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิง่ประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชนกลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ประจําปการศึกษา 2560 เนื่องในปที่ครบรอบ 100 ป 
ของการศึกษาเอกชน
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จิตอาสาดรุณา
arunaratchaburi vocational college

and

runapol utechnic technologlcal collegeD

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

อาจารยและนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี 

จัดโครงการบริการแนะนําการคํานวณภาษีเงินไดใหชุมชน

ณ สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ)

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นําความรู�สู�ชุมชน

"ก�าวคนละก�าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล"

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิครวมบริจาคเงิน 

41,575 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบหาบาท)

เพื่อสมทบโครงการ "กาวคนละกาวเพื่อ 11 โรงพยาบาล" 

ของ อาทิวราห คงมาลัย หรือ พี่ตูน บอดี้แสลม

โดยมีคุณพอจําเนียร จิตเสรีวงศ อธิการวิทยาลัยฯ

เปนตัวแทนมอบเงิน

ดรุณา “ช�วยกันก�าว”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

นักเรียนจิตอาสาจัดกิจกรรม “แบงปนความสุข” โดยมีกิจกรรมการ

ใหความรูดานการใชภาษาอังกฤษ กิจกรรมสันทนาการ แจกชุด

ของขวัญ และเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับนักเรียนโรงเรียน

วัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

และมอบหนังสืออานประกอบใหนอง ๆ นักเรียน

โรงเรียนวัดพระศรีอารยดวย

กิจกรรมแบ�งป�นความสุข

มอบความสุขแด�ผู� ใหญ�ใจดี

ระหว�างวันที่ 18 -19 ธันวาคม 2560

คุณพอจําเนียร จิตเสรีวงศ อธิการ อาจารยมนัส วงศประดู

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

ซิสเตอรอภิชญา พูลโภคผล พรอมดวยอาจารย นักเรียน นักศึกษา จาก 4 สถาบัน คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

เดินทางสงความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสตมาส 2017 และอวยพรปใหม 2561 แดนายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการ

จังหวัดราชบุรี, อดีต ส.ส.มานิต นพอมรบดี, เจากรมการทหารชาง, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี,

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี, นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และนายกเทศมนตรีตําบลหลักเมือง เปนตนDARUNARATCHABURI VOCAT IONAL COLLEGE
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เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

คณะอาจารย และนักศึกษาจิตอาสา

จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เขาเยี่ยมผูปวย

ณ โรงพยาบาลราชบุรี พรอมมอบปจจัยตางๆ

จํานวน 200 ชุด เนื่องในเทศกาล

สงความสุขวันคริสตมาส

เยี่ยมผู�ป�วยที่โรงพยาบาลราชบุรี

บริจาคโลหิต

แบ�งป�นสานฝ�นให�น�อง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

เมื่อวันเสาร�ที่ 13 มกราคม 2561

อาจารยและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค รวมทําความดีบริจาคโลหิตแกกาชาด

จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

และถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดวย 

คณะครูและนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 
ไปจัดกิจกรรมวันเด็กใหกับนักเรียนโรงเรียนบานหุบพริก  

ตําบลดานทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ใหนอง ๆ ไดรวมสนุกมากมาย เชน

เกมแขงขันฐานลารางวัลและการจับรางวัลบนเวที

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ� 2561  

นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ที่จะสําเร็จการศึกษา

ในปการศึกษา 2560  ไดจัดกิจกรรมอําลาครู

ดวยความรักและผูกพัน

ขอลาแค�กาย หัวใจฝากไว�ที่ครู
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นักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกชางไฟฟา วิทยาลัยเทคโนโลยี

ดรุณาโปลีเทคนิค เขารับการอบรมเกี่ยวกับการใชงาน

โปรแกรมควบคุม PLC ณ ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี  

เมื่อวันที่ 15 – 17 มกราคม 2561

พัฒนาผู�เรียน

เพิ่มมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

เมื่อวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 หมวดการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไดจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐาน

สมรรถนะ ในหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขาย

ชั้น 2 ใหกับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก

ณ บมจ. สยามแม็คโคร สาขาราชบุรี และหลักสูตรการ

สรางรานคาและหลักการตลาดออนไลนครบวงจร

ณ หองปฏิบัติการ 217 ของวิทยาลัยฯ

หมวดวิชาการตลาดของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ดรุณาราชบุรี จัดการแนะแนวการศึกษาตอ

ใหกับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3

สาขาวิชาการตลาด 

แนะแนวการศึกษาต�อ

การฝ�กอบรมงานจกัรยานยนต�

นักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกชางยนต วิทยาลัยเทคโนโลยี

ดรุณาโปลีเทคนิค เขารับการฝกอบรม งานจักรยานยนต

ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี  จัดโดย

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี รวมกับ  

บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด      

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 อบรมการใช�งานโปรแกรมควบคุม PLC
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 เ ป� ด ป ร ะ ตู สู� โลกกว�าง
 เม ือ่วันที่  6 กุมภาพันธ   2561 

นักเรียนระดับชั้นปวช.3 แผนกชางไฟฟา

ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ

ในดานการผลิตเครื่องปรบัอากาศ ณ บรษิทั

ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด อําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 เมือ่วันที ่ 7 กุมภาพันธ 2561 นกัศึกษาระดับชัน้ปวส. แผนกชางไฟฟา

ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหลอดไฟฟาชนิดตาง ๆ  ณ บริษัท เลคิ

เซไลทติ้ง จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 เมือ่วันที ่ 18 มกราคม 2561 นักศึกษาระดับ ปวส.1 - 2 แผนกชาง

อิเล็กทรอนิกส ไปศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited)

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกชางยนต

ไดไปทัศนศึกษาดูงานเกี ่ยวกับกระบวนการผลิตชิ ้นสวนเครื ่องยนตเล็ก

ณ บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด อําเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

 เมือ่วันที ่ 11 มกราคม 2561 นักเรียนระดับชั ้น ปวช.3 สาขา

ชางอิเล็กทรอนิกส ไปทัศนศึกษาทีส่ถานีโทรคมนาคมเคเบิ้ลใตนํ้าชลี 1 

จังหวัดเพชรบุรี

 เมือ่วันที ่ 12 มกราคม 2561 นักเรียนระดับ ปวช. แผนกชางยนต

ไปทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรถยนต ณ บริษัท มิตซูบิชิ

มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 เม ือ่วันท ี ่ 10 มกราคม 

2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช.3

สาขาชางกอสราง ไปศึกษาดูงาน

กระบวนการผลิตปูนซี เมนต   

ณ โรงงานปูนซี เมนต  บริษัท

ชลประทานซีเมนตจํากัด อําเภอ

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 เมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ 2561 นักเรียน

ระดับชั ้น ปวช.1 ไปทัศนศึกษาดูงานเพื ่อเสริม

ประสบการณความรูนอกหองเรียนตามแนวหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการศึกษาวิธีการ

ฟนฟูทีดิ่นเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ตําบลเขาชะงุ ม อําเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
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ดรุณาวิชาการ
 เมือ่วันที ่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคจัดงานวันวิชาการ ประจําป
การศกึษา 2560 โดยมี ฯพณฯ ยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจรญิ พระสงัฆราช มุขนายกมิสซงัคาทอลกิราชบรุ ีและนายชยาวธุ จนัทร ผูวาราชการจงัหวดัราชบรุี
เปนประธานเปดงาน มีนักเรียนตางสถาบันในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกลเคียงกวา 30 โรงเรียน เขาชมผลงานและรวมประลองความรู ความสามารถ
ทางวิชาการดวย

กิจกรรมวันพ�อ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและวิทยาลัย
เทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ไดจัดกิจกรรมวันพอ เพื่อให
นักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทิตา 
ไดรับเกียรติจากตัวแทนคุณพอมารวมกิจกรรม

จิตอาสาพาไป
 นกัเรียน นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลี
เทคนิคใชความรูและทักษะวิชาชีพไปบําเพ็ญประโยชน
ตอชุมชน โดยเมือ่วันที ่ 12 มกราคม 2561 นักศึกษา
ระดับชั้น ปวส. แผนกชางไฟฟา ไปติดตั้งพดัลมและซอม

OPEN HOUSE
 ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 วิทยาลัย
เทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิคจดักิจกรรม OPEN HOUSE เพือ่เปดโอกาสใหนักเรยีน
ท่ีกาํลังจะสําเร็จการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปที่ 3 (ม.3) ไดมาสัมผัสและเหน็รปูแบบ
การเรียนการสอน ในสาขาวิชาชีพตางๆ ของทางวิทยาลยัฯ เพือ่เปนแนวทาง
ในการเลือกศึกษาตอในสายอาชีพมีโรงเรียนตางๆ ใหความสนใจเยีย่มชม 
25 โรงเรียน รวมจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 884 คน

เยี่ยมบ�านลุงสนิท
 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 เนื่องในโอกาสวันคริสตมาส 2017
และเทศกาลปใหม 2561 ซสิเตอรอภชิญา พลูโภคผล พรอมดวยตวัแทน
คณาจารยและนักเรียนจิตอาสา ไดนําสิง่ของบริจาคจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไปมอบใหกับลุงสนิท เจาของสถานดูแล
คนชราและผูปวยติดเตียง และรวมเลีย้งอาหารกลางวัน พรอมกันนี้ 
ไดจดักจิกรรม รองเพลงสงความสุข พดูคุย ปอนอาหาร ทําความสะอาด
ใหกบัคนชราและผูปวยตดิเตยีง เปนการปลกูฝงคณุธรรมใหรูจักการแบงปน
การเสียสละ และความเอื้ออาทรแกคนในสังคม

ระบบไฟฟาใหกับบานเณรแสงธรรม วิทยาลัยแสงธรรม อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2561 คณะครแูละนกัเรยีน ไปทาํการปรบัสภาพ
บานใหกับนายประทีป สาขา ซึ่งเปนบานผูพิการ ณ ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และเมื่อวันที่ 1 และวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 นักเรียน
แผนกชางกอสราง ไดไปทาํกจิกรรมอาชวีะบริการ จติอาสาทาสีบานของอาจารยดศิพงษ จติรบาํรงุ ณ บานหนองนางแพรว ตาํบลนํ้าพ ุอาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุี

DARUNARATCHABURI VOCAT IONAL COLLEGE
DARUNAPOLYTECHNIC TECHNOLOGICAL COLLEGE8

Newsletter V
ol.33



ฝ�กอบรมหลักสูตรระยะสั้น
 เมือ่ที ่ 24 มกราคม 2561 แผนกชางอิเล็กทรอนิกส ไดจัดอบรม
หลักสูตรระยะสัน้การซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและการติดตั้งระบบ
ดาวเทียมใหแกประชาชนท่ัวไปและเยาวชนในโรงเรยีนวดับางล่ี อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 แผนกชางยนตไดมีการจัด
การอบรมการปะยางรถจักรยานยนตใหแกประชาชนทั่วไปและเยาวชนใน
เขตชุมชนเจดียหัก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

จัดนิทรรศการวันวิชาการ
 ในภาคเรียนที่ 2/2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ไปจัด
นิทรรศการในงานวนัวชิาการตามโรงเรยีนตาง ๆ  ไดแก โรงเรยีนปากทอพทิยาคม
โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนสายธรรมจันทร 
โดยไดนําผลงานของนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชาไปจัดแสดงพรอมทั้งให
ความรูแกนักเรียนแตละสถานศึกษาที่มาชมผลงานดวย

คนเกงติดดาว
สองกลองมองศษิยเกา

 โดยทัว่ไปมักพบวาเด็กวัยรุนสมัยนี้ หนักไมเอา เบาไมสู เกียจคราน
การเรยีน การทาํงาน เสพตดิโซเชยีลไปวนัๆ เชามาแบมอืขอเงนิพอแมมาเรยีน
หนังสือ ตั้งใจเรียนบาง ไมตั้งใจเรียนบาง ปลอยเวลาใหผานไปวันๆ หนึ่ง ไมคิด
ท่ีจะชวยผูปกครองทํางานหรอืหารายไดมาจนุเจอืครอบครวั หรอืเกบ็ไวใชสอย
สําหรบัตวัเอง... ใครจะคิดวา ยังมีนกัศกึษาคนหนึ่ง ท่ีไมใชคนในลกัษณะดงักลาว

นางสาวกัลยสุดา สุขนิรันดร (บี)
 เกดิวนัที่ 10 ธนัวาคม 2540 อาย ุ20 ป

 บดิาชื่อ นายธรีวฒัน สขุนรินัดร อาชพีรบัจาง 

 มารดาชื่อ นางวาสนา สขุนรินัดร อาชพีคาขาย 

 ที่อยูปจจบุนั บานเลขที่ 68 หมู 2 ตาํบลคุงกระถนิ

 อําเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุี

ประวตักิารศกึษา

 ระดบัประถมศกึษา โรงเรยีนเขาวงั (แสง ชวงสวุนชิ)

 ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนราชโบรกิานเุคราะห

 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขาการบญัช ีวทิยาลยัอาชวีศกึษาดรุณาราชบรีุ

 ผลการเรยีนไมเคยตํ่ากวา 3.33 แมวาเรยีนระดบัชั้นที่สงูขึ้นและเนื้อหายากขึ้น
ตามชวงชั้นกต็าม แตผลการเรยีนมกีารพฒันาการสงูขึ้นอยางตอเนื่อง ภาพท่ีเหน็ คอื 
เวลาเรยีนกต็ั้งใจเรยีนจรงิ เวลาปฏบิตังิานกจิกรรมกม็ุงมั่นตั้งใจดวยหลกัอิทธิบาท 4 
ที่สาํคญักริยิามารยาทงดงาม มสีมัมาคารวะทั้งในและนอกสถานศกึษาอยางเสมอ
ตนเสมอปลาย และดวยการเปนคนที่มอีปุนสิยัราเรงิ ยิ้มงาย จงึเปนที่ชื่นชอบของ
คณาจารยและเปนท่ีรกัใครของเพือ่นๆ

 เชื่อหรอืไมวาตอนเยน็หลงัเลกิเรยีนหรอืวนัหยดุ กลัยสดุา (บ)ี จะไปทาํงานหา
ลาํไพ โดยเปนพนกังานรถเขน็ผกัในตลาดศรเีมอืง รายไดตอวนัประมาณ 600–700 บาท
เปนเยาวชนตวัอยางท่ีดีๆ  ใหนองๆ เพื่อนๆ ดเูปนแบบอยาง 

ภาคเรียนที่ ผลการเรียน

1/2559 3.33

2/2559 3.77

1/2560 3.83

2/2560 3.77

เฉลี่ยสะสม 3.68

โชคอนันต รักษาภักดี อายุ 29 ป

ที่อยูปจจุบัน ตําบลหวยโรง อําเภอเขายอย   
จังหวัดเพชรบุรี

ตําแหนงปจจุบัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คุณวุฒิการศึกษา 
 ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) สาขาวชิาการบญัช ีโรงเรยีนดรณุาราชบรุี
พณิชยการ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี)
 ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิบณัฑิต คณะบรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการบริหารธรุกิจ
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

 ผานหลกัสตูรการฝกอบรมมากมาย อาท ิหลกัสตูร Shot-term Chinese Courses 
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี หลกัสูตร English Enrichment Programme ประเทศ
สงิคโปร หลกัสตูร SUGAR “Student Understanding Global Awareness RMUTT” 
ประเทศเกาหลีใต หลักสูตรการจัดการศึกษาดาน STEM Education สหราชอาณาจักร
หลักสูตร KOSEN Management ประเทศญี่ปุน

ประสบการณการทํางาน รับราชการตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติ
การ สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ปจจุบันรับ
ราชการตําแหนงนกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ สงักัดสาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ความทรงจําอันดีงามเกี่ยวกับดรุณาราชบุรีพณิชยการ
 จากนักเรียนชนบทสูนักเรียนในเมืองทีช่ื่อวา “ดรุณาราชบรีุพณชิการ” ท่ีได
เปดโอกาสทางการศกึษาใหกบัเยาวชนคนหน่ึงท่ีมีชื่อวา โชคอนันต รกัษาภกัด ีดวยทุน
“เรียนฟรี” ของโรงเรียน จุดเริ่มตนในวันนั้นจากเปนเด็กที่ไมกลาแสดงออก เอาแต
ตั้งใจเรียนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว สูการเปนนักกิจกรรมของโรงเรียนจนมีผลงาน
ตางๆ ออกมามากมายในระดับตางๆ สิง่เหลานีเ้ปนเคร่ืองหมายยืนยันถึงคุณภาพ
การจัดการศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาอยางเปนรูป
ธรรม ไมมีขอสงสัยหรือขอคําถามใดๆ ถึงคุณภาพของสถานศึกษาแหงนี้ ขอขอบคณุผู
บรหิารและคณะครอูาจารย ทีไ่ดใหความสําคญักบัการจดัการศกึษาท่ีมุงหวังใหผูเรียน
มีคุณภาพครอบคลุมทั้งดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ทั่วไปและดานสมรรถนะวิชาชีพ ดังปรัชญาของสถานศึกษาที่วา "คุณธรรม นําวิชา 
พัฒนาสุข"
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รางวัลทักษะวิชาชีพยอดเยี่ยม
 นกัเรยีน นกัศกึษาวทิยาลัยอาชีวศกึษาดรณุาราชบุร ีและวทิยาลยัเทคโนโลยีดรณุาโปลเีทคนคิ ท่ีไดแสดงความรู ความสามารถ ในการแขงขนั
ทกัษะวิชาชีพระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ครั้งที ่ 32 กลุมภาคกลาง ประจําปการศึกษา 
2560 ระหวางวนัท่ี 30 -31 มกราคม 2561 ณ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อี.เทค) จงัหวดัชลบรุ ีไดรบัรางวลัประกาศนยีบตัรทุกเหรยีญรางวลั 
รวมทั้งสิ้น 107 รางวัล 

สถานศึกษา สาขาวิชา ประกาศนียบัตร 

เหรียญทอง

ประกาศนียบัตร 

เหรียญเงิน

ประกาศนียบัตร

เหรียญทองแดง

รวม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี บริหารธุรกิจ 35 13 18 66

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ชางอุตสาหกรรม 16 18 7 41

รวมทั้งสิ้น 51 31 25 107

 นกัเรยีน นกัศกึษาวทิยาลัยอาชีวศกึษาดรณุาราชบุร ีและวทิยาลยัเทคโนโลยีดรณุาโปลเีทคนคิ ท่ีไดแสดงความรู ความสามารถ ในการแขงขนั

คนเก�งของเรา

การแข�งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู�ความเป�นเลิศ
 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 นกัศกึษาระดบัชั้น ปวส.2 สาขาวชิาการ
บัญชี จํานวน 4 คน เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชีสูความเปนเลิศ
ครั้งท่ี 4 ชงิถวยพระราชทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ีพระวร
ราชาทินัดดามาต ุณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยตวัแทน
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดงนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

นวัตกรรมหุ�นยนต�ต�อสู�
 ระหวางวันที่ 17 - 21 มกราคม 2561 แผนกอิเล็กทรอนิกสรวมกับ
แผนกชางยนต ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เขารวมแขงขัน
หุนยนตตอสู ในงาน  SEACON WAR OF STEEL  3  จัดโดยบริษัท ซีคอน
ดีเวลลอปเมนท จํากัด รวมกับสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร ผลปรากฏวา เขารอบ 32 ทีมสุดทาย 
จากผูเขาแขงขันทั้งหมด 140 ทีม 
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สอบมาตรฐานวิชาชีพ
 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ 2561 นักเรยีนระดบัชั้นประกาศนยีบตัรวชิาชพี 
(ปวช.3) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลีเทคนิค เขาสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ ผลการสอบไดมาตรฐานผาน
ทุกกลุม

อาชีวศึกษาดรุณาวิจัย
 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ 2561 นักศกึษาระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั ้นส ูง ป ที่  2 ร วมงาน “อาช ีวศ ึกษาดรุณาว ิจัย” 
ครั้งที่ 2 นําผลงานการวิจัยมารวมจัดนิทรรศการและนําเสนอดวย
Power Point เพื่อใหคณะกรรมการวิพากษผลงาน 

แล�วเราจะพบกันใหม�
รักกัน  นะพวกพอง  เราพี่นอง  ตองฝาฟน

เมื่อจบ  จําจากกัน  เดินสูฝน  วันที่คอย 

เคยอยู  คูเคียงขาง  ถึงคราวหาง  ตางเหงาหงอย

นานวัน  ฉันจะคอย  อยูเคียงขาง  ปลายทางเดิน
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 โลกกาวหนา โลกเปลี ่ยนแปลง 
โลกพัฒนามาตลอด ปญญามนุษยก็คิดคน
ตลอดเวลา เกิดศาสตรมากมาย มีนวัตกรรม
ใหมๆ จนหลายสิ่งตกยุค หลายอยางเลิกใช 
และมีการนําเอา AI (Artificial Intelligence :
ป ญญาประดิษฐ  ) มาแทน ด วยป จจัย
ขอ ง เ วล า . . . ค ว าม เ ร็ ว . . . บุ ค ล ากร . . .
การแขงขันสงู...ฯลฯตางคนตางเรงฝเทา
ให  ทันยุคทันเหตุการณ การพัฒนาขีด
ความสามารถของคนจึงสําคัญยิ่ง

 เมือ่จะตองออกไปยังสนามงาน...ออกไปแขงขัน...ขึ้นเวทีประกวด
...ตองถามตัวเองกอนวา “จะเอาอะไรไปสูเขา” ...มีอะไรเดนที่จะไปสูเขา...
ความรูความสามารถ ...ประสบการณ...ทักษะดานภาษาและการสื่อสาร...
การรังสรรคนวัตกรรม...ฯลฯ วัยหนุมวัยสาวเปนวัยทีม่ ีพลัง มีความ
คลองแคลววองไว จงใชใหเกิดประโยชน

 การเตรียมคนเขาสูตลาดแรงงาน จึงสําคัญยิ่ง บานวัด โรงเรียน และ
สถานประกอบการมีสวนสาคญัในการพฒันาเสรมิสง “ปนเด็กและเยาวชนให
พรอมในดานตางๆ ตามศกัยภาพ” ส่ิงดีๆ  คาํพดูดีๆ  แบบอยางดีๆ  ท่ีมอบให
กับเด็กและเยาวชนในวันนี้ จะสงผลถึงอนาคต จงสอนเด็กและเยาวชน
ใหรูจักคิดวิเคราะห รูจักรับผิดชอบ มีความเพียรความอดทน รูจักผอนหนัก
ผอนเบา เห็นคุณคาของการฝกงานและการทํางาน แมงานทีท่ําจะตํ่าตอย
ก็ตาม “ชีวิตเหมือนการเดินหมาก หากเดินพลาดก็จบ” จงมุงมั่นตั้งใจ
ปรับเข็มทิศแตบัดนี้..

 ขอบคุณทานผูปกครอง ครอูาจารย สถานประกอบการท่ีมีสวนพฒันา
ขีดความสามารถของเด็กและเยาวชน ใหรักในวิชาชีพและรวมพัฒนาสังคม
ตลอดไป

 จากสุภาษิตสอนใจจากปราชญ
สุนทรภูทีว่า “รูสิ่งใดไมสูรูวิชา รูรักษาตัว
รอดเปนยอดดี”

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 
สอนคนใหมีวิชา มีความรู มีประสบการณ 
วิชาชีพในทุกๆ ดาน แตในเวลาเดียวกัน
กส็อน “ทกัษะชวีติ” ควบคูไปกบัวชิาความรู

 เพราะ “วิทยาลัยคุณธรรม” เปน
เปาหมายหลัก เปนผลสัมฤทธิ์ทีส่ังคมคาดหวัง เพื่อทําใหประเทศไทยและ
คนไทยอยูเย็นเปนสุขดวยประชากรทีม่ีความรูและมีคุณธรรมตามพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 

 ถ าความเจริญทางเทคโนโลยีและสังคมรุดก าวไปไกลอยาง
รวดเร็ว ประชากรมคีวามรู ความสามารถมากมาย แตดอยคุณภาพดาน
คุณธรรม สังคมไทยก็คงอยูไมเปนสุข แกงแยงชิงดีกัน เอารัดเอาเปรียบกัน
คอยฉกฉวยผลประโยชน เอารัดเอาเปรียบผูทีด่อยกวา กราบไหวมนตรา
“พระเจาเงิน” สุดทายวัดความสําเร็จกันดวยความมั่งคั่งรํ่ารวย สังคมไทย
ก็คงอยูเปนสุขไมได

 เยาวชนไทย กาํลงัสาํคญัของประเทศไทยในอนาคต กาํลงัถกูครอบงาํ
ดวยความคิด ดวยคานิยมจากเทคโนโลยีและความสะดวกสบายตางๆ
จนหลงประเดน็ เปนความปรวิติกท่ีเราในฐานะท่ีเปนสถานศกึษามหีนาท่ีตอง
สอน ตองสรางความตระหนักและสํานึกใหเกิดขึ้นไมหยุดยั้ง

คุณพอจําเนียร จิตเสรีวงศ

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

อาจารยมนัส  วงศประดู

ครูคนเกง
 อาจารยวทิยาลัยอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุแีละวทิยาลยัเทคโนโลยีดรณุาโปลเีทคนิค ไดรับเขม็ท่ีระลกึและเกยีรติบัตรรางวลั “100 ป ครูดีศรีเอกชน”
จากกระทรวงศึกษาธิการ
 เม่ือวนัท่ี 12  กมุภาพนัธ  2561 อาจารย วทิยาลยัอาชวีศกึษาดรณุาราชบรุแีละวทิยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิไดรบัเกยีรตบิตัรรางวัลครดีูเดน
ประจําปการศึกษา 2560 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แหงประเทศ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี  กรุงเทพฯ

 เมื่อวันที ่ 16 มกราคม 2561 คณาจารยวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีและ
วิทยาลยัเทคโนโลยดีรณุาโปลเีทคนคิ เขารบั “รางวลัครดู”ี ประเภทตางๆ ของฝายอบรมศกึษา
สังฆมณฑลราชบุรี เนื่องในงานวันครูประจําป 2561 ณ โรงเรียนนารีวิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี โดยมีพระสังฆราช ยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ เปนประธานในพิธี


