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โรงเรียนมีโครงการท่ีเปนการปฏิบัติท่ีดีสามารถเปน
แบบอยางแกโรงเรียนอาชีวศึกษาตางๆ ท่ัวประเทศได
คือ โครงการปฏิบัติงานจริงหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง   
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาเครื่องกล
และสาขาวิชาการพิมพ   ซ่ึงโครงการนี้โรงเรียนได
ดําเนินการมากวา 60 ปแลว    อีกโครงการหนึ่งคือ  
โครงการเรียนรวมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  สาขาวิชาการพิมพ  สําหรับนักเรียนปกติและ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  โครงการนี้เปน
โครงการชวยเหลือคนพิการทางการไดยินใหมีวิชาชีพ
เพ่ือประกอบอาชีพชวยเหลือตนเองและครอบครัว  
รวมถึงสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกับคนปกติได
อยางมีความสุข  โครงการนี้ถือเปนโครงการแรกใน
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  โดยกอนหนานี้โรงเรียน
ไดเปดหลักสูตรชางฝกฝมือการพิมพ 2 ป (ภาคคํ่า)  เพ่ือ
ชวยเหลือคนท่ีบกพรองทางการไดยินตั้งแตพุทธศักราช 
2529 เรื่อยมาจนถึงปพุทธศักราช 2549 ท่ีเปดเปน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดังกลาว 

  จะเห็นไดวา  โรงเรียนดอนบอสโก เปนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนการกุศล  ประเภทชาง
อุตสาหกรรม  เรามุงม่ันพัฒนาการศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือชวยเหลือเยาวชนท่ียากจน  กําพรา  ดอย
โอกาสและผูพิการทางการไดยินตอไป 
 
 
 
                                                                                       

(บาทหลวงตีโต    เปดรอน) 
 อธิการโรงเรียนดอนบอสโก 
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สิ่ง ท่ีโรงเรียนดอนบอสโกได ทําให กับสังคมมาเปน

เวลานานถึง 65 ป คือ การสรางเยาวชนจากสภาพการเปน
ผูดอยโอกาส  ใหกลายเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพในแวดวง
อุตสาหกรรม        นักเรียนท่ียากจน กําพรา   หรือพิการ
ทางการไดยินตางไดรับโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใน
สถาบันแหงนี้เพราะเราเชื่อวาเยาวชนทุกคนตางมีศักยภาพใน
การเรียนรูและฝกฝนจนเปนผูนําไดในท่ีสุด    เพียงแคพวกเขา
ตองการโอกาสและผูอุทิศตนชวยเหลือ  หรือจุดประกายชีวิตให
พวกเขาสามารถดึงศักยภาพของตนออกมาใชใหเกิดประโยชนตอ
ตนเอง ตอครอบครัวและตอสังคมโดยรวม        โดยเรา 

เชื่อวา  การลงมือปฏิบัติงานดวยความอดทนและเอาจริงเอาจังจะเปนหัวใจของการสรางอนาคต           เรา
ยังคงมุงม่ันทําความดีนี้ตอไป          และจะยืนเคียงขางผูดอยโอกาสทุกคนท่ีเขามาศึกษาในสถาบันแหงนี้          โดย
ไมเห็นแกระโยชนอันใด  และเราเชื่อในหลักการอบรมของผูกอตั้งท่ีใชความรักเมตตา   การยึดม่ันในศาสนาของตนเอง   
และการพูดจากันดวยเหตุผลมาเปนปจจัยหลอหลอมเยาวชนใหสมบูรณข้ึนควบคูไปกับวิชาการท่ีพวกเขาไดรับ       
เพราะคุณภาพของคนอยูท่ีจิตใจท่ีงดงามและความสามารถในการประกอบวิชาชีพอยางสุจริต      และนี่คือความ
แตกตางท่ีทําใหสถาบันแหงนี้ไมเหมือนใคร 

 
 

 
 
 

 (บาทหลวงบัญชา    กิจประเสริฐ) 
  ผูอํานวยการโรงเรียนดอนบอสโก 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภราดาชุณห   จันทรหอม 
ผูรับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ 

 

ภราดาสุวรรณ   จูทะสมพากร 
ผูจัดการ/กรรมการ 

 

บาทหลวง ดร.มนูญ   สนเจริญ 
ผูทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 

 

บาทหลวง ดร.วรวุฒิ   จิรสุจริตธรรม 
ผูทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 

 

นายวิชัย   ศรีสุระ 
ผูทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 

 

นายปริญญา   ไชยเจริญ 
ผูแทนครู/กรรมการ 

 

นายสราวุฒ   ชมจินดา 
ผูแทนผูปกครอง/กรรมการ 

 

บาทหลวงบัญชา   กิจประเสริฐ 
ผูอํานวยการ/กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารกิจการภายใน 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

      บาทหลวงเดอลอเรนซี แฟรงค           ภราดาชุณห จันทรหอม            ภราดาสุวรรณ จูทะสมพากร        บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ  
                                    รองอธิการ                        ผูแทนผูรับใบอนุญาต                         ผูจัดการ                              ผูอํานวยการ 
 
 
 
 
 
     
 

     นายคนองเดช แกวเนรมิตร              นายปริญญา ไชยเจรญิ                    นายธีระ กุลวิทย  นายสรายุทธ   ศรีประมงค 
                                รองผูอํานวยการ                     หัวหนาแผนกชางไฟฟา            หัวหนาแผนกชางกลโรงงาน           หัวหนาแผนกชางเช่ือม    
                     
 
 
 
 
 
                             นายสน่ัน   เพียรเศรฐกิจ            นายวิวัฒน  เจริญสาํราญ            นายพิศิษฐ สันติโรจนมงคล           นายบรรลือศักดิ์ อัตวัฒนา             
                        รักษาการหัวหนาแผนกชางยนต          หัวหนาแผนกชางพิมพ             ผช.ผอ. ฝายธุรการ-การเงิน              ผช.ผอ.ฝายวิชาการ                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                  นายพิศิษฐ สันติโรจนมงคล                          นายอนันต     เงินวิเศษ                          นาย สุริยนต พานุพันธ                                                    
          ผช.ผอ.ฝายอาคารสถานท่ี                         ผช.ผอ.ฝายกิจการ นร.-นศ.                          ผช.ผอ.ฝายบุคลากร 
                                                                                                          หน.สํานักงานประการคุณภาพภายในและเลขานุการ 
                                      

บาทหลวงตีโต    เปดรอน 
อธิการ 
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ขอมูลพื้นฐาน 

ประวัติโรงเรียน    
โรงเรียนดอนบอสโกเปนโรงเรียนอาชีวศึกษาประเภทชางอุตสาหกรร จัดตั้งข้ึนโดยอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ     

เปนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแหงประเทศไทย      อยูในความอุปการะของกรมประชาสงเคราะห   และ
ดําเนินกิจการโดยคณะนักบวชซาเลเซียน   

ปพุทธศักราช  2489  ไดเริ่มดําเนินกิจการเปดโรงเรียนอาชีวะข้ึน โดยเชาวังของพระองคเจาบวรเดช  ท่ี
ถนนวิทยุ  (สถานทูตเนเธอรแลนดในปจจุบัน)   และเปดสอนแผนกวิชาชีพชางตัดเย็บเสื้อผา  ชางพิมพและชางไม  แก
นักเรียนท่ีเปนเด็กกําพราและยากจน กลุมแรกจํานวน 35 คน โดยไมเก็บคาเลาเรียนแตอยางใด ซ่ึงถือเปนนโยบาย
ของโรงเรียนตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาเวลานั้นมีครูสอน 2 คน และบาทหลวงมารีโอ รูเซดด เปนอธิการชาวอิตาเลียนองคแรก 
 ปพุทธศักราช 2492   โรงเรียนไดยายมาอยูสถานท่ีปจจุบันท่ีถนนเพชรบุรี  และไดเปดหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาชางกลโรงงาน  ชางไฟฟากําลัง  ชางยนต  และการพิมพ  หลักสูตร ปวช. นี้  
โรงเรียนมุงเนนใหความชวยเหลือแกเด็กกําพรา  เด็กยากจน และผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาวิชาชีพจนจบ
หลักสูตร  โดยไมเก็บคาเลาเรียน 

ปพุทธศักราช 2495 ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม   ไดเล็งเห็นการณไกลวา  โรงเรียนนี้จะเจริญกาวหนา
เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางมากในอนาคต ทานไดสละเงินสรางอาคารเรียน 2 ชั้นเปนตึกยาว 40  
เมตร  กวาง 15 เมตร  จํานวน 1 หลัง  มอบใหอธิการโรงเรียน เพ่ือใชเปนท่ีเรียนและท่ีพักอาศัย  แตเปนท่ีนาเสียดาย
ท่ีตึกหลังนี้มีอายุไดไมถึง 4 ป  ก็ตองถูกรื้อถอนเพราะรัฐบาลจําเปนตองตัดถนนตัดผานตัวตึกของโรงเรียนพอดี  เม่ือ
ตึกหลังนี้ถูกรื้อถอน ก็ตองพยายามสรางตึกใหม  จึงไดขอความชวยเหลือจากผูใจบุญท้ังท่ีรูจักและไมรูจัก  ทําการสราง
ตึกหลังใหมเปนโรงฝกงาน 3 หลัง  เปนตึกชั้นเดียวกวาง 12 เมตร  ยาวหลังละ 50 เมตร  โดยใชเวลาทําการกอสราง
ท้ังสิ้น  3 ป   

ปพุทธศักราช 2502  รัฐบาลไทยไดรวมมือกับรัฐบาลเยอรมัน ทําการกอสรางตึกหลังใหมแทนตึกหลังเกาท่ี
ถูกรื้อถอน  โดยสรางเปนตึก 3 ชั้น กวาง 15 เมตร  ยาว 117 เมตร ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม  เปนตึกท่ีเพ่ิมความ
เปนสงาใหแกชุมชนยานนี้ไดเปนท่ีนาภาคภูมิใจยิ่ง   

     ปพุทธศักราช 2505  ไดสรางโบสถประจําโรงเรียน  ซ่ึงเปนโบสถท่ีโอโถงและสงางาม เพ่ือประกอบ  
พิธีกรรมตางๆ  และเพ่ือขอโมทนาคุณพระเจา  พรอมท้ังขอพรจากพระ 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2515  ฯพณฯ พจน  สาราสิน  รองนายกรัฐมนตรี  ไดเปนประธานเปดงาน
ฉลองครบรอบ 25 ปของการกอตั้งโรงเรียน 

วันท่ี  22 มิถุนายน  พุทธศักราช 2516   ฯพณฯ  ลูกัส  เวรมาเดอรส  เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจํา
ประเทศไทย  พรอมภริยา  ไดเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน  

วันท่ี 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2517   ฯพณฯ วนั ด็อง เซน  เอกอัครราชทูตเนเธอรแลนดประจํา
ประเทศไทยพรอมภริยา  ไดเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน 

วันท่ี 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2517  ฯพณฯ โซโร   เอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทยพรอมภริยา  
ไดเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน 

วันท่ี 30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2517   สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงและสมเด็จพระราชินีฟาบีโอลาแหง
ประเทศเบลเยี่ยมไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนเปนการสวนพระองค 
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ปพุทธศกัราช 2518   รัฐบาลประเทศเนเธอรแลนดไดใหความชวยเหลือแก “โครงการทุนการศึกษาเพ่ือครู 

ดอนบอสโก”  เปนโครงการสนับสนุนครูใหไดศึกษาตอในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยี   พระ
จอมเกลาพระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีอ่ืนๆ  เปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรครู  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  โครงการนี้ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ประเทศเนเธอรแลนดเปนเวลา 15 ป 

วันท่ี 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ  
พระบรมราชินีนาถ  ไดเสด็จพระราชดําเนิน ทรงเปดอาคารฝกงานชางกลโรงงานและตึกอาคารเรียนหาชั้น  พรอมท้ัง
ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจการตางๆ  ของโรงเรียนทุกแผนก  นับเปนพระมหากรุณาธิคุณตอนักเรียน
และคณะผูบริหารโรงเรียนดอนบอสโกอยางหาท่ีเปรียบมิได 

วันท่ี 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2529  เจาชายวิลเลม  อเล็กซานเดอร  มกุฎราชกุมารแหงประเทศ
เนเธอรแลนด  ไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนเปนการสวนพระองค 

ปพุทธศักราช 2529   โรงเรยีนไดเปดหลักสูตรพิเศษภาคคํ่า  สอนวิชาชีพดานการพิมพแกคนพิการทางการ
ไดยิน (คนใบ-หูหนวก)  เปนหลักสูตรสองป 

ปพุทธศักราช 2536  โรงเรียนไดเปดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใน 3 สาขาวิชา 
คือ  สาขาวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม   สาขาวิชาไฟฟากําลัง  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต  และสาขาวิชาการพิมพ  
จะเปดสอนในปพุทธศักราช 2551  โดยเก็บคาเลาเรียน 

วันท่ี 27  มกราคม พุทธศักราช 2539   ฯพณฯ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ  ไดเปดงานฉลอง 50 ปของการกอตั้งโรงเรียน 

วันท่ี 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2543   คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  มอบโลเกียรติคุณแก
โรงเรียนดอนบอสโก  เนื่องในโอกาสไดรับคัดเลือกใหเปนองคกรดีเดน  ท่ีใหการสนับสนุนคนพิการ 

วันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2549  แผนกการพิมพ  ไดรับอนุญาตใหเปดเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน  สาขาชางพิมพออฟเซต  ประเภทปอนแผน  จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

วันท่ี 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2549  เวลา 09.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินเพ่ือทรงเปดหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการพิมพ (ปวช.)  สําหรับคน
พิการทางการไดยิน  ซ่ึงมีเด็กผูพิการฯ  จํานวน 24 คน (ชาย 16 คนและหญิง 8 คน)  เปนนักเรียนรุนแรกของ
หลักสูตรฯ  แหงประวัติศาสตรนี้  และทรงวางศิลาฤกษตึกอนุสรณ 60 ปของดอนบอสโก  ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 
ปของการกอตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือยาวเชนไทยท่ียากจนและผูดอยโอกาสแหงนี้   
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ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 

มุงความรู     คูคุณธรรม     เลิศลํ้าทักษะ 
คติพจน  

 ขยัน     ศรัทธา     ราเริง 
นโยบายของโรงเรียน 

1. สงเสริมและจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแกเยาวชนท่ียากจนหรือกําพรา  ใหมีวิชาชีพติดตัวเพ่ือชวยเหลือ
ตนเองและครอบครัวไดเปนอยางดี 

2. สงเสริมและชวยเหลือเยาวชนท่ีดอยโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ   ไดมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพของตนให
สูงข้ึน  เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนและสังคมได 

3. ปลูกฝงเยาวชนใหยึดม่ันในคุณธรรม  ประพฤติตนเปนคนดี  รูจักชวยเหลือเพ่ือนมนุษยโดยไมเรียกรองสิ่ง
ตอบแทน 
วิสัยทัศนของโรงเรียน 

โรงเรียนดอนบอสโก  มุงผลิตเยาวชนใหเปนคนดี  มีสุข  คิดเปน  ทําเปน  เปนเลิศทางดานวิชาชีพ 
กาวทันเทคโนโลยี       จัดการเรียนรูโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายการศึกษาสู
ระดับอุดมศึกษา 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู    ทักษะวิชาชีพ    การใชภาษาสื่อสาร    ทักษะการใชเทคโนโลยีท่ี

จําเปนตองานวิชาชีพ    โดยจัดการเรียนรูแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ  จัดการเรียนรู ใหนักเรียน 

นักศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 
3. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในบรรยากาศการอบรมดวยระบบปองกัน 

(Preventive  System) คือ เหตุผล  ศาสนา และความรักใจดี    
4. สงเสริมการมีสวนรวมกับผูปกครอง  ศิษยเกา ชุมชนทองถ่ิน และสถานประกอบการ พัฒนาโรงเรียนให

เปนองคกรแหงการเรียนรู 
5. สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาครู ใหมีความเชี่ยวชาญในการสรางองคความรูใหมดวยวิธีการวิจัยและ

พัฒนา 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน  ระบบศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ  โดยมุงเนนคุณภาพดานครูและผูเรียนเปนสําคัญ  และขยายการศึกษาสู
ระดับอุดมศึกษา 

7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และมีการนําผลการประเมินมาใชในการ
พัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน 
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เปาหมายของโรงเรียน  

1. นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป  และผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะและแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีมีคุณภาพ   
3. นักเรียน  นักศึกษา เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  บุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ  

อนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. โรงเรียนมีการบริการวิชาชีพตามสาขาวิชาแกชุมชน สังคม องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน  
5. ครู และนักเรียน นักศึกษา มีผลงานสิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานเพ่ือนําไปพัฒนา  การเรียนการ

สอน หรือการประกวดแขงขันระดับชาติ 
6. ผูบริหารมีภาวะผูนําและวิสัยทัศน   บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา   บุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  และมีการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน
เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการความรูของโรงเรียน  

7. โรงเรียนมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรการบริหาร (Strategic)  
  ปการศึกษา 2554   โรงเรียนดอนบอสโก ไดกําหนดยุทธศาสตรเปนกรอบกลยุทธเชิงนโยบายและ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระยะ 3 ป  ระหวางปการศึกษา 2552  ถึงปการศึกษา 2554  โดยมุงม่ันท่ีจะพัฒนา
โรงเรียนในดานตางๆ  ประกอบดวย  7 ยุทธศาสตร   ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา    
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการใหบริการดานวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะดานภาวะผูนําและการจัดการ 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง 

ตอเนื่องและมีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหได 
มาตรฐาน 

บุคลากรของโรงเรียน 
บุคลากรของโรงเรียนดอนบอสโก  ประจําปการศึกษา 2554   ประกอบดวย 

    นักบวชคณะซาเลเซียน       5  คน 
    ครูบรรจุ       64  คน (รวมนักบวชคณะซาเลเซียน 3 คน) 
    บุคลากรสนับสนุน    151  คน 
    พนักงาน        5  คน 

รวมจํานวนท้ังส้ิน  225  คน 
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จํานวนนักเรียนและนักศึกษา 
 ในปการศึกษา  2554  โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนนักศึกษา  ดังนี้ 

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวนรวม ทุกสาขา  847  คน 
  1.1 สาขาวิชาเครื่องกล  

สาขางานยานยนต  จํานวน 192 คน 
1.2  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

สาขางานไฟฟากําลัง  จํานวน 214 คน 
1.3  สาขาวิชาการพิมพ  

สาขางานพิมพ   จํานวน 172 คน 
1.4  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  

สาขางานเครื่องมือกล  จํานวน 269 คน 
2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวนรวมทุกสาขา   417   คน 

   2.1  สาขาวิชาเครื่องกล  
สาขางานเทคนิคยานยนต  จํานวน   81 คน 

  2.2  สาขาวิชาไฟฟากําลัง  
สาขางานติดตั้งไฟฟา  จํานวน 111 คน 

  2.3  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 157 คน 

2.4  สาขาวิชาการพิมพ  
สาขางานการพิมพ  จํานวน  68 คน 
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โครงการปฏบิัติท่ีดี (Good Practice) 
โครงการปฏิบัติงานจริงของหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

โรงเรียนดอนบอสโก เปดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   จํานวน 4 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องมือกลและ
ซอมบํารุง ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
เครื่องกลและการพิมพ มีการจัดการศึกษา
แบบครบวงจร  เพ่ือใหนักเรียนเกิด
ประสบการณจริง  สามารถคิดเปน  ทํา
เปนและแกปญหาเปน สรางวินัยในการ
ทํางาน โดยจัดใหนักเรียนเรียนภาคทฤษฎี  
1  สัปดาห   และฝกภาคปฏิบัติ  1  
สัปดาห  สลับกันไป    ในสัปดาหท่ีเรียน
ภาคทฤษฎี    นักเรียนจะไดเรียนรายวิชา

ครบถวนตามโครงสรางหลักสูตรในชวงท่ีฝกภาคปฏิบัตินักเรียนจะไดรับการฝกหัดตามหลักสูตร โดยสอนใหนักเรียน
ทุกคนทํางานดวยความมุงม่ันและทุมเท โรงเรียนเนนประสบการณการทํางานแกนักเรียน  โดยรับผลิตชิ้นสวนอุปกรณ
ตางๆ จากบริษัท หางราน  โรงงานอุตสาหกรรม  และหนวยงานตางๆ  โดยมีครูอาจารยเปนผูควบคุมการผลิตอยาง
ใกลชิด นักเรียนไดรับการปลูกฝงใหทํางานดวยความเอาใจใส มีความรับผิดชอบสูง  และมีความระมัดระวังไมให
ชิ้นงานเสียหายเพราะเปนชิ้นงานจริงท่ีสามารถสรางรายไดนํามาพัฒนาโรงเรียนตอไป 

โรงเรียนสามารถดําเนินการใน
ลักษณะเชนนี้ได เนื่องจากครูอาจารย
รวมท้ังนักเรียนของโรงเรียนทุกคนตางมี
ความรูสึกท่ีดีตอโรงเรียน มีความเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน  มีความรักและทุมเทตอ
โรงเรียนเต็มความสามารถ ซ่ึงยากท่ีหาได
ในสังคมโรงเรียนไทยในปจจุบัน  การท่ี
นักเรียนไดปฏิบัติงานจริงระหวางเรียน
ภายใตการควบคุมของครูอาจารย ทําให
นักเรียนไดเรียนรูและเพ่ิมพูนทักษะใน
การทํางานควบคูไปกับการเรียนทฤษฎี  
วัสดุฝกท่ีใชคือชิ้นงานจริง ทําใหไมเกิด
การสูญเปลา จึงกลาวไดวา นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดอนบอสโก มีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีโดดเดน
มาก  เม่ือเทียบกับโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ัวไป  นับเปนแบบอยางท่ีดียิ่งสําหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
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โครงการเรียนรวมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาการพิมพ สําหรับนักเรียนปกติและนักเรียน
ท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
 ในชวง 20 ปท่ีผานมา  สังคมไทยได
ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ และโครงการ
สรางทางการศึกษา ซ่ึงผลกระทบตอผูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาจํากัด โดยเฉพาะกลุมคนท่ีบกพรอง
ทางการไดยินในเรื่องอัตราคาตอบแทนและ
และฐานเงินเดือน เปนตน  โรงเรียนดอนบอส
โกไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา
เพ่ือเยาวชนท่ีพิการทางการไดยิน จึงไดเปด
โครงการเรียนรวมหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการพิมพ  ตั้งแต
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549  โดยรับนักเรียนผู
พิการทางการไดยินท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท้ังชายและหญิง  ชั้นเรียนละ 20 คน  ในโครงการเรียนฟรี
ตลอดหลักสูตร 3 ปตามนโยบายโรงเรียนเพ่ือเปนการยกระดับความเปนอยูของเยาวชนท่ีบกพรองทางการไดยินใหดี
ข้ึน โครงการนี้เปนโครงการแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ท่ีชวยเหลือคนท่ีบกพรองทางการไดยินใหมี
วิชาชีพ เม่ือจบการศึกษาสามารถเขาทํางานในสถานประกอบการดานการพิมพท้ังในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด 
     โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมนักเรียนปกติในโครงการเรียนรวมกับนักเรียนผูพิการทางการไดยิน  ซ่ึง
ชวยใหเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา อาทิเชน กิจกรรมการเรียนการสอนภาษามือใหกับครูและนักเรียนท่ีมีความสนใจ 
กิจกรรมครูท่ีปรึกษาพิเศษเฉพาะในการดูแลและใหคําปรึกษากลุมนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินรวมกับครูท่ีปรึกษา
ประจําหองเรียนในโครงการเรียนรวม   กิจกรรมการสอนเสริมพิเศษประจําสัปดาห  ใหความชวยเหลือนักเรียนท่ี
พิการทางการไดยินโดยเปดสอนชั่วโมงเสริมพิเศษในชวงเย็นนอกเวลาเรียนปกติสัปดาหละ 2 ครั้ง  และโครงการ ทัศน
ศึกษานอกสถานท่ีในสถานประกอบการท่ีมีกระบวนการผลิต  สิ่งพิมพแบบครบวงจร 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สํานักงานประกันคุณภาพภายใน  ไดทําการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน       ปการศึกษา 2554    

ตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ภายใตมาตรฐานการอาชีวศึกษา   ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 43 ตัว
บงชี้ ดังตอไปนี้ 

 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช 
ปรับป

รุง 
01. รอยละของผูเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตาม
ช้ันป 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 77.53    

02. รอยละของผูเรียนท่ีไดรบัการเทียบ
โอนผลการเรียนรู 

     

03.รอยละของผูเรยีนท่ีสามารถประยุกต
หลักการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    

04.รอยละของผูเรยีนท่ีมีทักษะในการ
สื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน 
และการสนทนา ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    

05.รอยละของผูเรยีนท่ีมีความ สามารถ
ใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการ 
ศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    

06.รอยละของผูเรยีนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม  ท่ีดีงามในวิชาชีพมี
บุคลิกภาพ ท่ีเหมาะสมและมมีนุษย
สัมพันธท่ีด ี

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 99.92    

07.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการ
สําเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 64.75    
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ตัวบงชี้ 
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ    
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช 
ปรับป

รุง 
08.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการ
สําเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 61.17    

09.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    

010.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    

011.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีได
งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป 

ดี   มากกวารอยละ 59 
พอใช   รอยละ 50-59 

ปรับปรุงนอยกวารอยละ 50 
รอยละ 77.36    

012.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมตีอคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

ดี   4.00-5.00 
พอใช   3.50-3.99 

ปรับปรุง  1.00-3.49 
เฉลี่ย 4.16    

 
 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ การ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช 
ปรับป

รุง 
013. รอยละหลักสตูรฐานสมรรถนะท่ี
มีคุณภาพ   

ดี   มากกวารอยละ 75 
พอใช   รอยละ 60-75 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    

014. รอยละของแผนการจัดการเรยีนรู
แบบบูรณาการ 

ดี   มากกวารอยละ 75 
พอใช   รอยละ 60-75 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    
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ตัวบงชี้ 
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ การ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช 
ปรับ
ปรุง 

015.ระดับความพึงพอใจของผูเรียน
ตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

ดี   4.00-5.00 
พอใช   3.50-3.99 

ปรับปรุง  1.00-3.49 
เฉลี่ย 4.27    

016.รอยละของงบประมาณท่ี
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดฝุกอุปกรณ
 สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม 

ดี   มากกวารอยละ 15 
พอใช   รอยละ 10-15 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 10 
(ตองบดําเนินการท้ังหมด) 

รอยละ 13    

017.ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอรใน
แตละสาขาวิชา 

ดี   1 คนตอ 1 เครื่อง 
พอใช   2 คนตอ 1 เครื่อง 

ปรับปรุง  3 คนข้ึนไป          ตอ 
1 เครื่อง 

เฉลี่ย 0.68 คน   ตอ 
1 เครื่อง 

   

018.ระดับความเหมาะสมในการจดั
อาคารเรยีน อาคารประกอบ 
หองเรียน  หองปฏิบัติ การ โรง
ฝกงานพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสม
กับวิชาท่ีเรียน          มีบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

ดี   ปฏิบัติทุกขอ 
พอใช   ปฏิบัติขอ 1-3 

ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1-2 
ปฏิบัติทุกขอ    

019.ระดับความเหมาะสมในการจดั
ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชา
ท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 

ดี   ปฏิบัติทุกขอ 
พอใช   ปฏิบัติขอ 1-3 

ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1-2 
ปฏิบัติทุกขอ    

020.ระดับความเหมาะสมในการจดั
ใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ 

ดี   ปฏิบัติทุกขอ 
พอใช   ปฏิบัติขอ 1-4 

ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1-3 
ปฏิบัติ 4 ขอ    

021.ระดับคณุภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ 
เรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

ดี   มากกวารอยละ 70 
พอใช   รอยละ 60-70 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ60 
รอยละ 100    

022.รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตาม
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ดี   มากกวารอยละ 89 
พอใช   รอยละ 75-89 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ75 
รอยละ 15.18    
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ตัวบงชี้ 
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ การ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช 
ปรับ
ปรุง 

018.ระดับความเหมาะสมในการจดั
อาคารเรยีน อาคารประกอบ 
หองเรียน  หองปฏิบัต ิ การ โรง
ฝกงานพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสม
กับวิชาท่ีเรียน          มีบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

ดี   ปฏิบัติทุกขอ 
พอใช   ปฏิบัติขอ 1-3 

ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1-2 
ปฏิบัติทุกขอ    

019.ระดับความเหมาะสมในการจดั
ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชา
ท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 

ดี   ปฏิบัติทุกขอ 
พอใช   ปฏิบัติขอ 1-3 

ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1-2 
ปฏิบัติทุกขอ    

020.ระดับความเหมาะสมในการจดั
ใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ 

ดี   ปฏิบัติทุกขอ 
พอใช   ปฏิบัติขอ 1-4 

ปรับปรุง  ปฏิบัติขอ 1-3 
ปฏิบัติ 4 ขอ    

021.ระดับคณุภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ 
เรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

ดี   มากกวารอยละ 70 
พอใช   รอยละ 60-70 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ60 
รอยละ 100    

022.รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตาม
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ดี   มากกวารอยละ 89 
พอใช   รอยละ 75-89 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ75 
รอยละ 15.18    

023.จํานวนครั้งหรือปรมิาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือ สนับสนุนการจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ  

ดี   25 ครั้งข้ึนไป 
พอใช   20-24 ครั้ง 

ปรับปรุง  นอยกวา 20 ครั้ง 
28 ครั้ง    

024.จํานวนสถานประกอบการ ท่ีมี
การจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ
ปกติ 

ดี   20 แหงข้ึนไป 
พอใช   15-19 แหง 

ปรับปรุง  นอยกวา 15 แหง 
50 แหง    
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ตัวบงชี้ 
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ การ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช 
ปรับ
ปรุง 

025.จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

ดี   มากกวารอยละ 89 
พอใช   รอยละ 75-89 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ75 
รอยละ 100    

026.อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมี
คุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนใน แต
ละสาขาวิชา 

ดี   รอยละ 100 
พอใช   รอยละ 50-99 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ50 
รอยละ 100    

027.อัตราสวนของผูสอนประจําตอ
ผูเรยีน 

ดี 1 คนตอผูเรียน <25คน 
พอใช   1 คนตอ 25-30 คน 
ปรับปรุง1 คน:ผูเรยีน>30คน 

1: 18.59    

 
 

มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช 
ปรับป

รุง 
028.จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบ
ครูท่ีปรึกษา 

ดี   มากกวา 25 ครั้งตอป 
พอใช   20-25 ครั้งตอป 

ปรับปรุงนอยกวา 20 ครั้ง  ตอป 
36 ครั้งตอป    

029.จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจ
สารเสพตดิใหกับผูเรียน 

ดี   มากกวารอยละ 90 
พอใช   รอยละ 80-90 

ปรับปรุง นอยกวารอยละ80 
รอยละ 86.39    

030.รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคัน
เมื่อเทียบกับแรกเขา 

ดี   นอยกวารอยละ 31 
พอใช   รอยละ 31-40 

ปรับปรุง มากกวารอยละ40 
รอยละ 12.18    

031.จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการคณุธรรม 
จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  
รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ 

ดี   มากกวารอยละ 80 
พอใช   รอยละ 75-80 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ75 
รอยละ 100    

032.จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม ประเพณ ี
0และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ดี   มากกวารอยละ 80 
พอใช   รอยละ 75-80 

ปรับปรุง นอยกวารอยละ75 
รอยละ 100    
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มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสูชุมชน 
 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช 
ปรับป

รุง 
033.จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ
และฝกทักษะวิชาชีพ 

ดี 4 กิจกรรม/โครงการข้ึนไป 
พอใช  2-3 กิจกรรม/โครงการ 

ปรับปรุง  0-1 กิจกรรม/โครงการ 

16   โครงการ/
กิจกรรม 

   

034.รอยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ
และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ 

ดี   มากกวารอยละ 0.20 
พอใช   รอยละ 0.11-0.20 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ0.11 
รอยละ 0.03    

 
 

มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช 
ปรับป

รุง 
035.จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงาน 

ดี   รอยละ 100 
พอใช   รอยละ 75-99 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ75 
รอยละ 100    

036.จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยโครงงาน  ท่ีมีประโยชนทาง
วิชาชีพและ/หรือไดรบัการ เผยแพร
ระดับชาต ิ

ดี   3 ช้ินข้ึนไป 
พอใช   2 ช้ิน 

ปรับปรุง  1 ช้ิน/นอยกวา 
56 ช้ินงาน    

037.รอยละของงบประมาณท่ีใชใน
การสราง พัฒนา และเผยแพร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ   งานวิจัย 
และโครงงานตองบดําเนินการ  

ดี   มากกวารอยละ 1.00 
พอใช   รอยละ 0.50-1.00 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ0.50 
รอยละ 0.61    

038.จํานวนครั้งและชองทางการ
เผยแพรขอมลูขาวสารเก่ียวกับ
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย
และโครงงาน 

ดี   4 ครั้งและ 4 ชองทางข้ึนไป 
พอใช   2-3 ครั้งหรือ 2-3 ชองทาง 

ปรับปรุง  1 ครั้งและ 1 ชองทางหรือ
นอยกวา 

7 ครั้ง และ      3 
ชองทาง 
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มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช 
ปรับป

รุง 
039.ระดับคณุภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและการมสีวนรวม 
0ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได 

ดี   ครบ 8 ขอ 
พอใช   6-7 ขอ 

ปรับปรุง  นอยกวา 6 ขอ 
ครบ 8 ขอ    

040.รอยละของบุคลากรในสถานศกึษา
ท่ีสามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ 

ดี   มากกวารอยละ 90 
พอใช   รอยละ 85-90 

ปรับปรุง นอยกวารอยละ85 
รอยละ 100    

041.ระดับคุณภาพของการจดัระบบ
สารสนเทศ และการจดัการความรูของ
สถานศึกษา 

ดี   ปฏิบัติขอ 1-4 หรือครบท้ัง 5 
ขอ 

พอใช   ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3 
ปรับปรุง ปฏิบัติขอ1–ขอ2 หรือ

ไมไดดําเนินการ 

ปฏิบัติได 3 ขอ    

 
 

มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ การ

ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ดี พอใช 
ปรับป

รุง 
042.ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

ดี   ปฏิบัติครบท้ัง 4 ขอ  5ขอ 
พอใช   ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 3 
ปรับปรุง ปฏิบัติขอ1–ขอ2 

หรือไมไดดําเนินการ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 
 

   

043.ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

ดี   ปฏิบัติครบท้ัง 3 ขอ 
พอใช   ปฏิบัติขอ 1 – ขอ 2 

ปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1 เพียงขอ
เดียว 

ปฏิบัติ 3 ขอ    
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ผลการดําเนินงาน 
ดานการพัฒนาผูเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนดอนบอสโก  ปการศึกษา 2554        ท่ีผานเกณฑการ 
พนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  แยกตามสาขาวิชา สาขางาน    
จําแนกตามชั้นป  
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปท่ี 1 

สาขาวิชา สาขางาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ลงทะเบียน ผานเกณฑ รอยละ 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล 113 81 71.68 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง 81 69 85.19 
เครื่องกล ยานยนต 80 50 62.50 
การพิมพ พิมพ 56 42 75.00 

รวมทุกสาขาวิชา/สาขางาน 330 242 73.33 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปท่ี 2 

สาขาวิชา สาขางาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ลงทะเบียน ผานเกณฑ รอยละ 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล 65 51 78.46 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง 63 54 85.71 
เครื่องกล ยานยนต 62 50 80.65 
การพิมพ พิมพ 57 45 78.95 

รวมทุกสาขาวิชา/สาขางาน 247 200 80.97 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปท่ี 3 

สาขาวิชา สาขางาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ลงทะเบียน ผานเกณฑ รอยละ 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง เครื่องมือกล 91 89 97.80 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง 70 68 97.14 
เครื่องกล ยานยนต 50 47 94.00 
การพิมพ พิมพ 59 54 91.53 

รวมทุกสาขาวิชา/สาขางาน 270 258 95.56 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ช้ันปท่ี 1 

สาขาวิชา สาขางาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ลงทะเบียน ผานเกณฑ รอยละ 
เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 94 51 54.26 
ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 64 30 46.88 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต 49 41 83.67 
การพิมพ พิมพ 50 30 60.00 

รวมทุกสาขาวิชา/สาขางาน 275 152 59.14 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ช้ันปท่ี 2 

สาขาวิชา สาขางาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ลงทะเบียน ผานเกณฑ รอยละ 
เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 63 55 87.32 
ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 47 31 65.96 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต 32 28 87.50 
การพิมพ พิมพ 18 14 77.78 

รวมทุกสาขาวิชา/สาขางาน 160 128 80.00 
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กิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ 
กิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครองและนักเรียนใหม 
 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2554  โรงเรียนจัดใหมีการปฐมนิเทศ 
ผูปกครองและนักเรียนใหม ปการศึกษา 2554  สําหรับนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   เพ่ือใหผูปกครองและนักเรียนเขาใจ 
ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน  และวันท่ี18 พฤษภาคม 2554 
จัดใหมีการปฐมนเิทศสําหรบันักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษวัฒนธรรม  “ดอนบอสโกรักษ...ไทย” 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2554     โรงเรียนจัดโครงการทัศน-
ศึกษาเชิงอนุรักษวัฒนธรรม   “ดอนบอสโก รักษ...ไทย”      
สําหรับนักเรียน ปวช. ชั้นปท่ี 1   โดยพานักเรียนไปเยื่ยมชม
ความยิ่งใหญอลังการของวัดไชยวัฒนาราม พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติวังจันทรเกษม และเท่ียวชมตลาดน้ําอโยธยา     เพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนและปลูกจิต สํานึกในการรักและ
หวงแหนศิลปวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคาของชาติ 

โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนจัดโครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียน ปวช. ชั้นปท่ี 2 โดยพานักเรียน
ไปทัศนศึกษาท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน และรวม
ปลูกปาชายเลน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนและใหนักเรียนมีความ
สํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

โครงการเรียนปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม ระดับ ปวช. 
เม่ือวันท่ี  18-24   เมษายน 2554  ฝายวิชาการ  ไดจัดการเรียนปรับ
พ้ืนฐานนักเรียนใหม โดยกําหนดใหนักเรียนใหมทุกคนท่ีไดรับการ
คัดเลือกเขาศึกษาตอเรียนปรับพ้ืนฐาน ในรายวิชาคณิตศาสตร และ
รายวิชาพ้ืนฐานของแตละสาขางาน เพ่ือใหนักเรียนใหมมีความรู
พ้ืนฐานท่ีใกลเคียงกัน และจัดกิจกรรมนันทนาการสงเสริมใหนักเรียน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหม เชน  รูจักโรงเรียน  ครอูาจารยและ
เพ่ือนใหม เม่ือเปดภาคเรียน นักเรียนสามารถอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข โดยกําหนดใหมีการเรียนการสอนดานวิชาการในภาคเชา 

สวนภาคบาย จัดกิจกรรมนันทนาการและการทดลองฝกงานในโรงฝกงาน  
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โครงสอบมาตรฐานวิชาชีพ(V-NET) 

เม่ือวันท่ี 4-5  กุมภาพันธ 2555  ฝายวิชาการ  ไดจัดโครงการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นปสุดทาย ท้ังระดับ 

ปวช. และ ปวส.    โดยใชขอสอบของสถาบันทางการศึกษา 
(องคการมหาชน)   มีนักเรียน ระดับ ปวช.    เขาสอบจํานวน 
266 คน  สวนนักศึกษาระดับ ปวส.  เขาสอบจํานวน  157 คน   
 
 

โครงการวันวิชาการ 2554 
เม่ือวันท่ี 19-21 มกราคม 2554  ฝายวิชาการ  ไดจัดโครงการวัน
วิชาการ 2554 รวมกับโรงเรียนในเครือซาเลเซียน      ท่ีโรงเรียน
เซนตดอมินิก เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา แสดงออกดานความรูทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาและเผยแพรผลงงานของครู 
นักเรียน นักศึกษา อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางเครือขายการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษาและสถานศึกษาตาง ๆ   
โครงการอบรมคอมพิวเตอร 40 ช่ัวโมง 
โรงเรียนไดจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร 40 ชั่วโมงสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกชั้นป  
เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการประกอบอาชีพ  โดยนักเรียนปวช.ปท่ี 1 ไดเรียนรู
เก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การใชโปรแกรม Microsoft Office เชน Microsoft Office Word,  Excel และ 
PowerPoint  ปวช.ปท่ี 2 เรยีนรูการเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาซี  และการเขียนเว็บไซตโดยใชโปรแกรม PHP และ 
Dream Weaver   สําหรับปวช.ปท่ี 3  เรียนรูการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม AutoCad  เพ่ือการ
เขียนแบบ 2 มิติ  และไอโซเมตริก  3 มิติ 
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การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการ ศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักวา  
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและถือวา ผูเรียนมี
ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการปฏิบัติจริง 
โดยใหนักเรียนสลับกันเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางละ 1 สัปดาห 
ตลอดปการศึกษา  

 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

โรงเรียนดอนบอสโก      ไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา     พัฒนา 
ทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาตางๆ  ดังนี้ 
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ    ตลอดปการศึกษา  เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาตางๆ อาทิเชน  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 26 ประจําปการศึกษา 2554 จัดข้ึนโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ วันท่ี 27 มกราคม 2555  

สาขาชางเทคนิคพ้ืนฐาน (งานตะไบ) 
  เหรียญทอง นาย อภิศักดิ์   โพธิมาต 
    นาย สุวรรณ   อยางวิชัยกุล 
 สาขาวิชาชางกลโรงงาน (งานกลึงโลหะ) 
  เหรียญทอง นาย รัตภูมิ   จันทรจรูญ 
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การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 24 (ระดับภาค) 

จัดข้ึนโดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค1 สมุทรปราการ   ใน
วันท่ี 5-6 สิงหาคม 2554   ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค1 
สมุทรปราการ  
 สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลดวย
คอมพิวเตอร  
  อันดับท่ี 2   นาย อภิชาต  มวงสีดา 
 สาขามาตรวิทยาดานมิติ 
  อันดับท่ี 2   นาย พงษสิทธิ์  โสภณไพศาลสุข  
        นาย ชวลิต  จันทรแสงสกุ 
 สาขาเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร 
  อันดับท่ี 1   นาย วรากรณ  ทับหวง 
 
การอบรมแบงปนประสบการณวิชาชีพ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการอบรมแบงปนประสบการณวิชาชีพ 
ใหกับนักเรียน นักศึกษา ท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกชั้นป 
ทุกสาขาวิชา   จัดการอบรมภาคเรียนละ  1  ครั้ง    โดยไดรับ 
ความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/สถานประกอบการ 
ในสาขาวิชาตางๆ  มาแบงปนประสบการณดานวิชาชีพ  เพ่ือ 
พัฒนานักเรียน  นักศึกษา   ใหมีความสํานึกรักในวิชาชีพท่ีตน 
ศึกษา และพรอมสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต   
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โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวช. 

โรงเรียนไดจัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เพ่ือให 
นักเรียนทุกชั้นป ทุกสาขาวิชา ไดเขาเยี่ยมชมกิจการของสถานประกอบการตามสาขาวิชา  ทําใหนักเรียนมีโอกาส
เรียนรูเพ่ิมเติมนอกหองเรียน มีประสบการณตรงจากสถานประกอบการจริง    เปดโลกทัศนมุมมองดานวิชาชีพท่ี
กวางไกลข้ึน                 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัท ซีลพรีซิชั่น จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 2 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัท ไทยซัมมทิ  จํากัด และบริษัท แล็บ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคานิคส จํากัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัทสายไฟ-ไทยยาซากิ จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 2 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัทถิระไทย จํากัด 
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สาขาวิชาเครื่องกล 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัท โรเบิรต บอช จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 2 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัท โรเบิรต บอช จํากัด 
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สาขาวิชาการพิมพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัทศิริวัฒนาอินเตอรพริ้น จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 2 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัทสี่พระยาการพิมพ จํากัด 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัทสยามทบพันแพ็คเกจจิ้ง จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 1-3 
โรงเรียนดอนบอสโกไดรับการสนับสนุนเปนคาใชจายจากบริษัท ไทยซัมมิท จํากัด ในการนํานักเรียนชั้นปท่ี 1-3 ศึกษา
ดูงาน BOI FAIR 2012 ณ เมืองทองธานีระหวางวันท่ี 9 – 12 มกราคม 2555 
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โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปท่ี 1 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปท่ี 2 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัท มารซัน  จํากัด  
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สาขาวิชาการพิมพ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ช้ันปท่ี 1-2 
ศึกษาดูงานท่ี บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 
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การฝกภาคปฏิบัติงานจริงจากการใหบริการงานลูกคา 
  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เนนใหนักเรียนมีประสบการณและทักษะวิชาชีพโดยตรง
จากการฝกปฏิบัติงานจริงของลูกคาท่ีมาขอรับบริการในสาขาวิชาตางๆ   
 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง/สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง/สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม ใหบริการงานกลึง  งานกัด  งานไส  งาน
เจียระไน งานเชื่อม งานตัด งานพับตัด  งานสราง
เครื่องจักร   

 
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส/สาขาวิชาไฟฟา
กําลัง   
ใหบริการงานติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูง งานติดตั้งและ
บริการตรวจซอมเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุม
มอเตอร     งานบริการพันขดลวดมอเตอร  งานบริการ
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร   
 
 
สาขาวิชาเครื่องกล  
ใหบริการงานซอมบํารุงรถยนตทุกระบบ  เชน  การ
ปรับแตงเครื่องยนต  งานชวงลาง  ระบบไฟฟา ระบบ
ปรับอากาศ  งานตัวถังและพนสีรถยนต    
 
 
 
สาขาวิชาการพิมพ 
ใหบริการงานผลิตสิ่งพิมพท่ัวไป เชน นามบัตร การดเชิญ 
ใบปลิว โปสเตอร แผนพับ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือ ฯลฯ 
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กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาดานรางกาย จิตใจและอารมณ 
 โรงเรียนดอนบอสโก ไดดําเนินการจัดการศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ   โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาดานรางกาย  จิตใจและอารมณ  เพ่ือใหมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี  มี
พัฒนาการดานรางกาย  จิตใจและอารมณเจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาตามวัย     
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําป 
เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2554  โรงเรียนจัดโครงการตรวจ
สุขภาพนักเรียน นักศึกษา     ประจําปการศึกษา 2554   
โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เขารับ
การตรวจสุขภาพ จํานวน 1,327 คน      ประกอบดวย  
การตรวจสุขภาพรางกายท่ัวไปโดยแพทย   การตรวจ
เอกซเรยปอด  การตรวจหมูเลือด การตรวจความ
สมบูรณของเม็ดโลหิต       การตรวจไวรัสตับอักเสบบี  
และตรวจหาสารเสพติดในรางกาย   ผลการตรวจ
สุขภาพนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพรางกายแข็งแรง
สมบูรณ  ไมพบสารเสพติด 

กีฬาประเพณีสัมพันธ 
โรงเรียนจัดการแขงขันกีฬาประเพณีสัมพันธ  เพ่ือสงเสริมให
คณะครูและนักเรียน มีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรงแสดง
ความสามารถดานกีฬา  และสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 
ประกอบดวย การแขงขัน  3  ชนิดกีฬา   คือ  ฟุตซอล และ
บาสเก็ตบอล   จัดการแขงขันท้ังสองภาคเรียนแบงทีมแขงขัน
ออกเปนชั้นเรียนหองตาง ๆ    และทีมครูทุกสาขาวิชา 
 

กิจกรรมสงความสุขคริสตมาสและปใหม 
เม่ือวันท่ี 24  ธันวาคม 2554  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสงความสุข
คริสตมาสและปใหม เพ่ือเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจาและ
ฉลองเทศกาลคริสตมาสและปใหม  ประกอบดวย พิธีอวยพรสง
ความสุขใหกับคณะผูใหญ  คณะครู  และนักเรียน  การมอบของขวัญ
ของคณะผูใหญใหนักเรียน    การแสดงของนักเรียนชั้นปตางๆ 
 
 
กิจกรรมชมรม ระดับ ปวส. 
โรงเรียนจัดตั้งชมรมตางๆ    เพ่ือใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมของชมรมท่ีตนเองชอบ   เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาท้ัง 
ดานรางกาย จิตใจ และอารมณ รวมถึงแสดงความสามารถในสิ่งท่ีตนเองมีความถนัด  จํานวน 13 ชมรม ไดแก  ชมรม 
ถายภาพ   ชมรมคนรักรถ     ชมรมรักการอาน    ชมรมบาสเก็ตบอล  ชมรมฟุตซอล   ชมรมปงปอง   ชมรมตกปลา  
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ชมรมดนตรี   ชมรมตนกลา   ชมรมมัลติมิเดีย   ชมรมดูหนัง  ชมรมคนรักปลา  และชมรมอนุรักษธรรมชาติ 
กีฬาสีสัมพันธ “สานสัมพันธพ่ี+นอง” 
เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม  2553  โรงเรียนจัดกิจกรรม
การแขงขันกีฬาสีสัมพันธ “สานสัมพันธพ่ี+นอง” 
เปนกิจกรรมกีฬา   ท่ีจัดแขงขันรวมกันระหวาง
นักเรียน ระดับ ปวช.  และนักศึกษา ระดับ ปวส.  
จัดข้ึนท่ีสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดี      และความเปน
หนึ่งเดียวกันระหวางนักเรียนนักศึกษาในสถาบัน 
สนับสนุนใหนักเรียน    นักศึกษา     แสดง
ความสามารถดานกีฬา   ประกอบดวย     ประเภท
กีฬา  กรีฑา  กิจกรรมเกมนันทนาการ   และการ
แสดง 

 
กิจกรรมการเรียนรักษาดินแดนและการฝกภาคสนาม 
โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา  เรียนรักษาดินแดน 
เพ่ือฝกใหนักเรียน นักศึกษา     มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑตางๆ  ไดเปนอยางดี  ประกอบดวยกิจกรรมการ
สมัครและรายงานตัว  การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร  
การเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   การสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ   และการฝกภาคสนาม 
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กิจกรรมคายสัมพันธนักศึกษา ปวส. สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
เม่ือวันท่ี  25-26  มิถุนายน  2554    โรงเรียนจัดกิจกรรมคายสัมพันธนักศึกษา ปวส.  สาขาวิชาไฟฟกําลัง    เพ่ือ
สงเสริมใหนักศึกษารุนพ่ีและรุนนอง  มีความรักสามัคคีในหมูคณะรูจักผูบริหาร     คณะครูและเพ่ือนมากข้ึน    
ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมฐาน   กิจกรรมการแสดงบนเวทีของรุนพ่ี-รุนนอง       การเลือกประธาน
และคณะกรรมการนักศึกษาของสาขาวิชา   พิธีบายศรีสูขวัญ   กิจกรรมทางศาสนา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมคายสัมพันธนักศึกษา ปวส. สาขาวิชาการพิมพ 
เม่ือวันท่ี  4-5  มิถุนายน  2554    โรงเรียนจัดกิจกรรมคายสัมพันธนักศึกษา ปวส.  สาขาวิชาการพิมพ     เพ่ือ
สงเสริมใหนักศึกษารุนพ่ีและรุนนอง  มีความรักสามัคคีในหมูคณะรูจักผูบริหาร     คณะครูและเพ่ือนมากข้ึน    
ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมฐาน   กิจกรรมการแสดงบนเวทีของรุนพ่ี-รุนนอง       การเลือกประธาน
และคณะกรรมการนักศึกษาของสาขาวิชา   พิธีบายศรีสูขวัญ   กิจกรรมทางศาสนา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมคายสัมพันธนักศึกษา ปวส. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
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กิจกรรมคายสัมพันธนักศึกษา ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล 
เม่ือวันท่ี  18-19  มิถุนายน  2554    โรงเรียนจัดกิจกรรมคายสัมพันธนักศึกษา ปวส.  สาขาวิชาเครื่องกล     เพ่ือ
สงเสริมใหนักศึกษารุนพ่ีและรุนนอง  มีความรักสามัคคีในหมูคณะรูจักผูบริหาร  คณะครูและเพ่ือนมากข้ึน     โดยใช
กิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมฐานเชื่อมความสัมพันธ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมนันทนาการ  พิธีบายศรีสูขวัญ 
กิจกรรมทางศาสนา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสายใย ทอ.ครั้งท่ี 14  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคศิษยเกาและ

ศิษยปจจุบัน    ระดับ ปวส.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  ในชื่องาน “สายใย ทอ. คร้ังที่ 14”     เพื่อใหนักศึกษามี

โอกาสพบปะสังสรรค  แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมไฟฟาสัมพันธ ครั้งท่ี 15  เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคศิษยเกาและ

ศิษยปจจุบัน    ระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟากําลัง  ในชื่องาน “ไฟฟาสัมพันธ คร้ังที่ 15”     เพื่อใหนักศึกษามีโอกาส

พบปะสังสรรค   ทํากิจกรรมรวมกัน  มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมเปดโรงรถนัดพบ ทย. ครั้งท่ี 12  เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม  2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคศิษย

เกาและศิษยปจจุบัน    ระดับ ปวส.  สาขาวิชาเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต  ในชื่องาน  “เปดโรงรถนัดพบ 

ทย.    คร้ังที่ 12”     เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสพบปะสังสรรค   แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน 
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กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค 
 โรงเรียนดอนบอสโก จัดกิจกรรมและโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปน ผูมี
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีดี  โดยดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
วจนพิธีกรรมเปดปการศึกษา 
เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554  คณะครูและนักเรียนเขา
รวมวจนพิธีกรรมเปดปการศึกษา 2554  ซ่ึงเปนกิจกรรม
ทางศาสนา  เพ่ือการเริ่มตนปการศึกษาอยางดี   โดยการ
เตรียมจิตใจและรับพรจากพระเจา   แมพระองคอุปถัมภ 
และนักบุญยอหน  บอสโก  ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางดี
ตลอดปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีระลึกถึงนักบุญยอหน  บอสโก 
วันสุดทายของทุกเดือน  คณะผูใหญ  ผูบริหาร  คณะครูและ
นักเรียน   รวมใจกันทํากิจกรรมพิธีระลึกถึงนักบุญ 
ยอหน  บอสโก   บิดาและอาจารยของเยาวชนและผูกอตั้ง
คณะนักบวชซาเลเซียน  มีการอานประวัตินักบุญยอหน  
บอสโก  มอบพวงมาลัยและชอดอกไม   การอบรมใหขอคิดใน
การดําเนินชีวิต  
 
 

กิจกรรมอวยพรวันคลายวันเกิดคณะผูใหญ 
คณะครูและนักเรียน รวมกันจัดกิจกรรมอวยพรวันคลายวันเกิดคณะผูใหญของโรงเรียน   ในวันคลายวันเกิดของ   แต
ละทาน ไดแก บาทหลวงตีโต  เปดรอน (อธิการ)  บาทหลวงเดอลอเรนซี  แฟรงค (รองอธิการ)  บาทหลวงบัญชา  กิจ
ประเสริฐ (ผูอํานวยการ)  ภราดาชุณห  จันทรหอม (ผูรับใบอนุญาต)  ภราดาสุวรรณ  จูทะสมพากร (ผูจัดการ)และ
บาทหลวงมานะชัย  ธาราชัย    ประกอบดวยกิจกรรม  อานสุนทรพจน  รองเพลงอวยพร  มอบชอดอกไมและมอบ
ของขวัญจากผูแทนสมาคมผูปกครองและครูฯ 
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พิธีไหวครู 
เม่ือวันท่ี  16  มิถุนายน  2554  โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหวครู  ตามธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย โดย 
ภาคเชา จัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน ระดับ ปวช.  และภาคคํ่า สําหรับนักศึกษา ระดับ ปวส. โอกาสนี้สมาคม 
ศิษยเกาดอนบอสโก ไดมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนท่ีเรียนดี แตมีฐานะยากจน  จํานวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการคายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ระดับ ปวช.ปท่ี 1 
โรงเรียนจัดคายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   สําหรับนกัเรียน ปวช.ชั้นปท่ี 1 โดยเนนการอบรมใหนักเรียนรูและ
เขาใจคุณคาศักดิ์ศรีของเพศและชีวิตมนุษย  และจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  การปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนา 
ท่ีนักเรียนนับถือ ณ ศูนยเยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ หัวหิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการคายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ระดับ ปวช.ปท่ี 2 
โรงเรียนจัดคายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม     สําหรบันักเรียน ปวช. ชั้นปท่ี 2  นกัเรียนพุทธ  ปฏิบัติธรรมโดย
พระภิกษุ  ณ วัดภุมรินทรกุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  และนักเรียนคริสต (คาทอลิก)  รับการอบรมฟนฟูจิตใจ
และปฏิบัติศาสนกิจ โดยบาทหลวง สุเทพ ชอนทอง  ณ บานซาวีโอ  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
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กิจกรรมคายปจฉิมนิเทศ 
เม่ือวันท่ี 9-11 กุมภาพันธ  2555  โรงเรียนจัดกิจกรรมปจฉิม
นิเทศ  สําหรับนักเรียน ปวช.ชั้นปท่ี 3    ท่ีกําลังจะสําเร็จ
การศึกษา   เพ่ือใหการอบรมเตรียมความพรอมของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีจะกาวออกไปสูสังคมภายนอก อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  และปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ  ณ 
ศูนยเยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ หัวหิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา คณะครูและนักเรียน  รวมถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน   ณ 
วัดดิสหงษาราม (มักกะสัน)  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี  14  กรกฎาคม  2554    

 12 สิงหา มหาราชินี และวันแมแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี 11  สิงหาคม  2554  โรงเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสวัน 12 สิงหา 
มหาราชินี โดยมีคณะผูใหญ ผูบริหาร คณะครู ผูแทนสมาคม
ผูปกครองและครูฯ   และนักเรียนเขารวมกิจกรรม  นอกจากนี้ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนแสดงความกตัญูรูคุณตอ
มารดา  และการประกวดเรียงความในหัวขอ “พระคุณแม” ซ่ึง
บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน รวมถึงสมาคมผูปกครองและครูฯ
จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแกครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนดวย     
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พิธีฉลองนักบุญยอหน บอสโก 
โรงเรียนจัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอหน บอสโก เพ่ือยอ
เกียรติทานผูกอตั้งคณะซาเลเซียน ผูเปนบิดาอาจารย
และเพ่ือนของเยาวชนโดยมีพิธีกรรมเตรียมจิตใจ ตั้งแต
วันท่ี 18 มกราคม 2555  ประกอบดวยการรองเพลง
สรรเสริญพอบอสโก  การอานประวัติ การมอบ
พวงมาลัย ชอดอกไม การสวดภาวนาวอนขอพรจาก
ทานนักบุญยอหน บอสโก  การใหขอคิดจากคณะ
ผูใหญ (นักบวชซาเลเซียน)  และรวมพิธีกรรมทาง
ศาสนาพรอมกันทุกคนเพ่ือฉลองนักบุญยอหน บอสโก ในวันท่ี  31 มกราคม  2554  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันกตัญู 
เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2555  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันกตัญู เพ่ือ
สงเสริมใหนักเรียนมีความกตัญูรูคุณตอคณะผูใหญ คณะครู
และผูมีพระคุณ  โดยทําพิธีคํานับอธิการและคณะผูใหญ ซ่ึงเปน
ตัวแทนของคุณพอบอสโกและผูมีพระคุณ  ท่ีทํางานอยูทามกลาง
บรรดาเยาวชน   มีการมอบชอดอกไม กลาวสุนทรพจน  รอง
เพลงขอบคุณและใหกําลังใจ 
 

กิจกรรมอบรมศลีธรรมนักศึกษา ระดับ ปวส. 
โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมใหกับนักศึกษา ระดับปวส. ทุกสาขาวิชา  โดยแยกอบรมตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
สําหรับนักศึกษาคาทอลิก  ไดรับการอบรมจากพระสงฆและรวมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  สําหรับนักศึกษาพุทธ 
ไดรับฟงธรรมะบรรยายจากพระภิกษุสงฆ  ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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กิจกรรมบริจาคโลหิต 
โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคณะ
ครู  นักเรียน นักศึกษา ดานการเปน “ผูให”  ดวยการ
บริจาคโลหิตรวมกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย    โดยจัดหนวยเคลื่อนท่ีมารับบริจาค
โลหิตท่ีโรงเรียนดอนบอสโก ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 
กิจกรรมสภานักเรียน 
โรงเรียนไดจัดใหมีกิจกรรมการดําเนินงานสภานักเรียน  
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูและเขาใจระบอบการปกครอง 
แบบประชาธิปไตย   พัฒนาวุฒิภาวะผูนํา  มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนใหสามารถปฏิบัติงานเปนหมูคณะ    โดยดําเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน  จัดการประชุมสภานักเรียนและให
สภานักเรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  รวมกับคณะครูและผูบริหาร  
กิจกรรมการทําสมาธิ 
โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติการฝกสมาธิเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและการเรียนการสอน   โดยนักเรียนไดนั่งสมาธิ
เปนประจําทุกวัน ประมาณ 3 นาที  ตอนเขาแถวเคารพธงชาติตอนเชา   และทําสมาธิกอนท่ีจะเรียนในรายวิชาตางๆ 
เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมกอนท่ีจะเรียน   
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รางวัลเชิดชเูกียรตินักศึกษา ระดับ ปวส. 
 โรงเรียนไดจัดโครงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พิจารณา
จากนักศึกษาท่ีมีคะแนนดานความประพฤติและดานกิจกรรม 100 คะแนน ท้ังสองดาน จะไดรับรางวัลเข็มทอง และ
นักศึกษาท่ีมีคะแนนดานความประพฤติหรือกิจกรรมดานใดดานหนึ่ง 100 คะแนน จะไดรับรางวัลเข็มเงิน โดยจัดพิธี
มอบรางวัลในกิจกรรม Goodbye Senior 2011 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2555 มีนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ดังนี้ 
 

รางวัลเข็มเพชร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
1 533103348 ณัฐพงษ หงษสุวงศ ทอ.2/1 
2 533103367 ประกรณวิทย มณีวงษ ทอ.2/2 
3 533103385 สุทธิกาญจน ศรีสมบุญ ทอ.2/2 

 

รางวัลเข็มเพชร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
1 533203409 คมฉัตร สละ ฟก.2/1 
2 533203416 ณัฐพล แกวสุวรรณ ฟก.2/1 
3 533203419 ธนพล เวียงชัย ฟก.2/1 
4 533203425 ประเวทย คําผา ฟก.2/1 
5 533203435 รวิชญ ธรรมธาดานาวี ฟก.2/2 
6 533203462 พีรพงษ มีเจริญ ฟก.2/2 

 

รางวัลเข็มเพชร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาเครื่องกล 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
1 533303458 ขวัญ นาคบุญชัย คก.2/1 
2 533303467 ชาญณรงค งามวงศ คก.2/1 
3 533303479 นิกร หลาชน คก.2/1 
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รางวัลเข็มทอง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
1 543103536 กฤษฎา เจริญพานิช ทอ.1/1 
2 543103541 ชัยพรอมพงษ เพราะดีงาม ทอ.1/1 
3 543103542 ชัยรัตน แสงงาม ทอ.1/1 
4 543103546 ณรงค แชมือ ทอ.1/1 
5 543103548 ณัฐพล จารุนาคร ทอ.1/1 
6 543103554 ธนะศิลป กลิ่นมาลี ทอ.1/1 
7 543103555 ธวัชชัย พุมศิโร ทอ.1/1 
8 543103556 ธิษณะ เกตุดํา ทอ.1/1 
9 543103557 ธีรธรรม ลอยฟา ทอ.1/1 
10 543103558 ธีรพล เส็งเจริญ ทอ.1/1 
11 543103560 ธีรวุฒ ิ โพธิสาเกตุ ทอ.1/1 
12 543103566 ประจักษ ผิวคํา ทอ.1/1 
13 543103570 พงษสิทธิ์ โสภณไพศาลสุข ทอ.1/1 
14 543103574 พลวัต วงศเกษร ทอ.1/2 
15 543103579 รัฐกานต เอ่ียมวงศ ทอ.1/2 
16 543103587 ศรัณย แชมวงศ ทอ.1/2 
17 543103589 สงกรานต กําพรา ทอ.1/2 
18 543103598 สุวิจักขณ ทองจันทร ทอ.1/2 
19 543103600 อนุชา ศรีวงคษา ทอ.1/2 
20 543103602 อภิสิทธิ์ หนูขวัญ ทอ.1/2 
21 543103619 ไมตรี ไชยสิทธิ์ตระกูล ทอ.1/3 

 
รางวัลเข็มทอง 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 

1 543203634 จาตุรงค บินกอรี ทอ.1/1 
2 543203646 นนทชัย โจหิงค ทอ.1/1 
3 543203656 พรชัย พงษพิพัฒน ทอ.1/1 
4 543203658 พลวัต เกิดประดิษฐ ทอ.1/1 
5 543203676 อัมรินทร สังขรัตน ทอ.1/1 
6 543203678 จิรวัฒน พริ้งกุลเศรษฐ ทอ.1/1 
7 543203687 นิวัฒน จอดนอก ทอ.1/1 
8 543203691 ลิขิต แกนไธสง ทอ.1/1 
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รางวัลเข็มทอง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาเครื่องกล 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
1 543303704 ทัศไนย วิตตานุช คก.1/1 
2 543303705 ธนพงษ แกวกุลดิเรก คก.1/1 
3 543303706 ธีระวัฒน โสสุด คก.1/1 
4 543303710 พนธกร สูเหิม คก.1/1 
5 543303712 วัชรพล แกวบุตรดี คก.1/1 
6 543303713 วัชรินทร เอกาไร คก.1/1 
7 543303715 วีระ วงคจันทร คก.1/1 
8 543303716 วีระ สองยางเจริญสุข คก.1/1 
9 543303719 สรวิชญ ตันธรรมจาริก คก.1/2 
10 543303725 ไพฑูรย เมืองมูลพุมนาค คก.1/2 

 
 
 

รางวัลเข็มทอง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาการพิมพ 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
1 543403742 กฤตภพ บุญมาก กพ.1/1 
2 543403744 ชาลี หมอโปกู กพ.1/1 
3 543403747 ทวีชัย มาเยอะ กพ.1/1 
4 543403750 ภูวดล ธรรมธาดานาวี กพ.1/1 
5 543403753 วีรพล กองอนันตเดช กพ.1/1 
6 543403756 สราวุฒ ิ หมอนทอง กพ.1/1 
7 543403759 อาคเนย ริ้วงาม กพ.1/1 
8 543403762 กนกอร วงษประเสริฐ กพ.1/1 
9 543403763 เกียรติศักดิ์ สุพล กพ.1/1 
10 543403766 ชญานี มาลา กพ.1/1 
11 543403767 ชาญศักดิ์ มนังสถิตย กพ.1/1 
12 543403769 ปุณณปภาอร อนุรักษฤานนท กพ.1/1 
13 543403770 พงศธร เพ็งดีลก กพ.1/1 
14 543403772 มนทิรา แสงน้ํา กพ.1/1 
15 543403773 มานพ ประกายเพชร กพ.1/1 
16 543403775 สรัญญา นวกิจวงศ กพ.1/1 
17 543403776 สุธาสิน ี สินไชย กพ.1/1 
18 543403777 อภิทักษ จํานงกิจ กพ.1/1 
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รางวัลเข็มทอง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
1 533103350 ณัฐพล มหาบุญ ทอ.2/1 
2 533103368 ประทีป จันทรรังษี ทอ.2/2 
3 533103386 สุทธิชัย หญาเรืองฤทธิ์ ทอ.2/2 

 
 
 

รางวัลเข็มเงิน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
1 543103540 ชวลิต จันทรแสงสุก ทอ.1/1 
2 543103549 ดิศรา เชียงกุล ทอ.1/1 
3 543103550 ตะวัน บรรจงดวง ทอ.1/1 
4 543103551 ทรงพล ปญญาธรักษ ทอ.1/1 
5 543103552 เทวฤทธิ ์ ธานีรัตน ทอ.1/1 
6 543103553 ธนกฤต จรัสวงศ ทอ.1/1 
7 543103568 ปญญวัสส ทรัพยเกิด ทอ.1/1 
8 543103605 เคน แสงนาทร ทอ.1/1 
9 543103571 พงษสุวรรณ กล่ําแสง ทอ.1/2 
10 543103578 ภารากร มาลาสินธ ทอ.1/2 
11 543103585 วัลลพ พรรคอนันต ทอ.1/2 
12 543103593 สิทธินนท เบียคอ ทอ.1/2 
13 543103594 สิทธิศักดิ์ จุลพรหม ทอ.1/2 
14 543103610 อนุรักษ จิตโส ทอ.1/2 
15 543103613 อมรชัย แสงฟา ทอ.1/2 
16 543103617 ณัชญสพล แผทอง ทอ.1/3 
17 543103624 สุรสิทธิ์ ลนเหลือ ทอ.1/3 
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รางวัลเข็มเงิน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
1 543203629 กรกช กมลวัฒนโชติ ฟก.1/1 
2 543203630 กิตติภัฎ ศรีไพบูลย ฟก.1/1 
3 543203633 จาตุรงควิชญ ทองบุศย ฟก.1/1 
4 543203636 ชาตินุวัต ทรงสถาพร ฟก.1/1 
5 543203638 ณัฐนันท แยมมณฑา ฟก.1/1 
6 543203639 ตระการ อินทรพยุง ฟก.1/1 
7 543203640 ธนวัฒน สุรปญญาวุฒิ ฟก.1/1 
8 543203642 ธนาวัฒน พรมมา ฟก.1/1 
9 543203648 นิมิตรชัย ไชยสาสน ฟก.1/1 
10 543203649 ปฐมพงศ ใจหลา ฟก.1/1 
11 543203653 ปุณยวีร คําไชย ฟก.1/1 
12 543203655 พงษอมร อิงควรเศรษฐ ฟก.1/1 
13 543203659 พีรยุทธ บัญชากุลไชย ฟก.1/2 
14 543203665 วรุฒ วงคชารี ฟก.1/2 
15 543203671 ศรัณยู มีพันลม ฟก.1/2 
16 543203675 อภิสิทธิ์ ตั้งสกุลนุรักษ ฟก.1/2 
17 543203677 อานนท อดทน ฟก.1/2 
18 543203679 ชวน นิธิหวังสมจิตร ฟก.1/2 
19 543203683 กนก เมืองคํา ฟก.1/2 
20 543203689 แมน ทรวงชัย ฟก.1/3 
21 543203690 รัฐภัทร ทองลอง ฟก.1/3 

 

รางวัลเข็มเงิน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาเครื่องกล 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
1 543303707 นราธิป ยุนุมาน คก.1/1 
2 543303714 วิรัตน แตงอิน คก.1/1 
3 543303718 สมณะ จันใด คก.1/2 
4 543303722 สุระศักดิ์ บัววิชัย คก.1/2 
5 543303723 อโณชา สะมะแอ คก.1/2 
6 543303724 อนุชา สาลี คก.1/2 
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รางวัลเข็มเงิน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาการพิมพ 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
1 543403748 ปาปนาศ กวยรักษา กพ.1/1 
2 543403751 วชิราวุฒ ิ เอ่ียมพินิจ กพ.1/1 
3 543403752 วรา สวางพันธ กพ.1/1 
4 543403754 ศิวะกร ทองอราม กพ.1/1 
5 543403755 ศุภัสนันท แอบสระนอย กพ.1/1 
6 543403758 อัสนี เวศนารัตน กพ.1/1 
7 543403761 อิทธิพล พ่ึงรูป กพ.1/1 
8 543403765 จารุวรรณ วองไวการคา กพ.1/1 
9 543403771 พงศรัช เอ่ียมสําอางค กพ.1/1 
10 543403778 ผานิตา สมบูรณ กพ.1/1 
11 543403782 ธันญาณี ชมชื่น กพ.1/1 
12 543403783 ธีรพงศ หวะสุวรรณ กพ.1/1 
13 543403784 ปวิน สมนึก กพ.1/1 

 
รางวัลเข็มเงิน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 

1 533103338 กิตติศักดิ์ มีชํานาญ ทอ.2/1 
2 533103339 กิตติศักดิ์ จันทนหอมไกล ทอ.2/1 
3 533103342 จิรศักดิ์ ยงเส็ง ทอ.2/1 
4 533103344 ชัชวาล ชูฉัตร ทอ.2/1 
5 533103347 ณัฎฐพล รุงเรือง ทอ.2/1 
6 533103349 ณัฐพล ใหมตา ทอ.2/1 
7 533103351 ณัฐพล ปลื้มกลาง ทอ.2/1 
8 533103352 ณัฐพล หวงทอง ทอ.2/1 
9 533103354 ณัฐวุฒิ ฤทธิ์บํารุง ทอ.2/1 
10 533103356 ตระการ ศรีวงคษา ทอ.2/1 
11 533103357 ตูหม่ิง ลาหู ทอ.2/1 
12 533103358 ทรงชัย เบี้ยเบียะ ทอ.2/1 
13 533103361 ธนพล ตั้งตระกูล ทอ.2/1 
14 533103362 ธนากร พงษสําราญ ทอ.2/1 
15 533103363 นครินทร ใบบง ทอ.2/1 
16 533103364 นพดล สิริโวหาญ ทอ.2/1 
17 533103365 นภนต สัตยาบรรพต ทอ.2/1 
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รางวัลเข็มเงิน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ตอ) 
ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 
18 533103366 บดินทร พราหมณเวทอุด ทอ.2/1 
19 533103393 กําธร สุรเดชศักดิ์ศรี ทอ.2/1 
20 533103369 ปยบุตร เล็กวงษ ทอ.2/2 
21 533103374 ภูวเดช ทัศนาภิรมย ทอ.2/2 
22 533103378 วันชัย กาษศิริ ทอ.2/2 
23 533103379 วิชาญ เสียงไพเราะ ทอ.2/2 
24 533103384 สิวดล บุญมาเรือง ทอ.2/2 
25 533103387 สุภกิจ ชินนาวงษ ทอ.2/2 
26 533103392 อานนท ฉองงูเหลือม ทอ.2/2 
27 533103519 อรรถพล สิงหจุย ทอ.2/2 

 
รางวัลเข็มเงิน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 

1 533203407 กิตติพันธุ ฉายอรุณ ฟก.2/1 
2 533203408 กิตติศักดิ์ จั่นเพ็ชร ฟก.2/1 
3 533203410 จักรพงษ แสงยากุล ฟก.2/1 
4 533203411 จาตุรนต ศรีประสิทธิ์ ฟก.2/1 
5 533203418 ธนพล แกงดํารงค ฟก.2/1 
6 533203420 ธนากร แซลี่ ฟก.2/1 
7 533203421 ธิติวัฒน เงินประถมลัง ฟก.2/1 
8 533203428 พงศธร มีพรปญญาเลิศ ฟก.2/1 
9 533203432 ภานุวัฒน เหมือนแมนสกุล ฟก.2/1 
10 533203433 มานพ ยังแสง ฟก.2/1 
11 533203440 วราพงษ ทรัพยยอมเกิด ฟก.2/2 
12 533203453 หัตถชัย รุงแจง ฟก.2/2 
13 533203454 อนุชา คําภา ฟก.2/2 
14 533203459 จิรภาส แซซี ฟก.2/2 
15 533203463 อนุชา นาทมพล ฟก.2/2 
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รางวัลเข็มเงิน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาเครื่องกล 
ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 

1 533303469 ณัฐพงษ อริยะพิทักษ คก.2/1 
2 533303481 พชร แสงอรามนิวัฒน คก.2/1 
3 533303484 พิพัฒน แซวะ คก.2/1 
4 533303493 อมรเทพ คิดดี คก.2/1 
5 533303495 ลาภิศ แซฉ่ัว คก.2/1 
6 533303497 วรฤทธิ์ ศรีพุทธรินร คก.2/1 

 
รางวัลเข็มเงิน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาการพิมพ 
ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หอง 

1 533403500 ชายชนะ วารีนิยม กพ.2/1 
2 533403501 ธนศร พรรศิริ กพ.2/1 
3 533403503 นิวัตร ทรงสวัสดิ์วงค กพ.2/1 
4 533403504 บรรจง อภิญญาวิศาล กพ.2/1 
5 533403508 พิทักษ จันทรปลั่ง กพ.2/1 
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ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและโครงงานของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ช่ือโครงการ อุปกรณชวยลบคม 45 องศา 
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซอมบํารุง 
สาขางาน เครื่องมือกล 
การนําไปใชประโยชน เพ่ือใชเปนอุปกรณเสริมสําหรับ
เครื่องเจียรโลหะในการลบคม ทําใหรอยลบคมมีมุม 45 
องศา และความลึกมีขนาดเทากันท้ังหมด 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 

 
ช่ือโครงการ อุปกรณจับงานเชื่อมแนวเสนรอบวง 
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซอมบํารุง 
สาขางาน เครื่องมือกล 
การนําไปใชประโยชน ส าม า ร ถ ส ร า ง อุ ปก รณ จั บ
ชิ้นงานเชื่อมแนวเสนรอบวงโดยใชชุดเกียรทดหมุนได
อยางมีประสิทธิภาพตามท่ีตองการ 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 

 
ช่ือโครงการ เครื่องลับฟอรมมีด 
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซอมบํารุง 
สาขางาน เครื่องมือกล 
การนําไปใชประโยชน สามาลับมีดกลึงไดดีใกลเคียง
กับมาตรฐานของมีดกลึงและมีดกลึง ท่ีได ก็สามารถ
นําไปใชงานไดอยางดี 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 

 
ช่ือโครงการ Bobbin set 
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซอมบํารุง 
สาขางาน เครื่องมือกล 
การนําไปใชประโยชน ส า ม า ร ถ ใ ช กั บ เ ค รื่ อ ง 
BRAIDING เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และจะยืดระยะเวลาของอุปกรณใหนานมากยิ่งข้ึน 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 
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ช่ือโครงการ พัฒนาแมแรงเกลียว 2 ระบบ 
สาขาวิชา เครื่องกล 
สาขางาน ยานยนต 
การนําไปใชประโยชน พัฒนาแมแรงใหงายตอการใช
งานและไมเสียแรงมากกวาแมแรงท่ีมีมากับตัวรถแตละ
คันในปจจุบัน 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 

 
 
ช่ือโครงการ เครื่องทดสอบหัวเทียนรถยนต 
สาขาวิชา เครื่องกล 
สาขางาน ยานยนต 
การนําไปใชประโยชน ทดสอบหัวเทียนรถยนตโดย
อาศัยการหมุนของมอเตอรไฟฟาขับใหจานจาย เพ่ือสราง
จังหวะในการจุดระเบิดของหัวเทียน 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 

 
 
ช่ือโครงการ อุปกรณตอพวงเครื่องตัดหญา(เก็บเศษหญา) 
สาขาวิชา   เครื่องกล 
สาขางาน   ยานยนต 
การนําไปใชประโยชน สามารถตัดหญาและเก็บเศษ
หญาท่ีตัดในขณะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 

 
 
ช่ือโครงการ ชุดสาธิตการผสมแมสีทางแสง 
สาขาวิชา   การพิมพ 
สาขางาน   การพิมพ 
การนําไปใชประโยชน เพ่ือเปนประโยชนแกนักเรียน
เพ่ือท่ีจะศึกษาการผสมสีของแมสีทางแสงวามีหลักการ
ทํางานอยางไร 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 
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ช่ือโครงการ   กระดาษสาจากเยื่อกลวย 
สาขาวิชา     การพิมพ 
สาขางาน     การพิมพ 
การนําไปใชประโยชน ผลิตกระดาษสาจากเยื่อกลวย 
และสามารถนํากระดาษไปประยุกตใชในการพิมพระบบ
สกรีนเพ่ือนํามาใชตกแตงงานตาง ๆ ได 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร  

 
ช่ือโครงการ อุปกรณเสริมสําหรับกวนหมึกในราง 
สาขาวิชา   การพิมพ 
สาขางาน   การพิมพ 
การนําไปใชประโยชน เ พ่ื อ ใ ห ห มึ ก พิ มพ ส าม า ร ถ
ถายเทไดหลังจากการเคลื่อนท่ีของพายพลาสติก และทํา
การปรับปรุงสภาพอุปกรณเสริมสําหรับกวนหมึกในราง 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 

 
ช่ือโครงการ การพัฒนาและปรับปรุงแกไขเครื่องรีด
สติ๊กเกอรไฟฟา 
สาขาวิชา   การพิมพ 
สาขางาน   การพิมพ 
การนําไปใชประโยชน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเครื่อง
รีดสติ๊กเกอรไฟฟาเพ่ือลดปญหาฟองอากาศในสติ๊กเกอร 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 

 

 

ช่ือโครงการ หนังสือในรูปแบบสามมิติ  
สาขาวิชา   การพิมพ 
สาขางาน   การพิมพ 
การนําไปใชประโยชน สรุปหลักการพิมพระบบพ้ืน
นูน,พ้ืนราบ,พ้ืนลึก และพ้ืนฉลุลายผาและจักทําเปน
หนังสือท่ีมีภาพประกอบในลักษณะภาพเคลื่อนไหวใน
รูปแบบ Scanimate ซ่ึงอาศัยเทคนิคการซอนเฟรมภาพ
และเลื่อนแถบฟลมขาวดํา ทําใหภาพขยับไดเปนรูปเลม
หนังสือปกแข็งหนังสือสามมิติ  
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 
ช่ือโครงการ อุปกรณชวยงานเชื่อม 
สาขาวิชา   อุตสาหกรรมการผลิต 
สาขางาน   เทคนิคอุตสาหกรรม 
การนําไปใชประโยชน ชวยจับยึดชิ้นงานในการเชื่อม
ชิ้นงานท่ีเปนลักษณะของงานทรงกระบอกและงานกลม 
มีความสะดวกรวดเร็วชวยลดแรง เวลาในการเชื่อม
ชิ้นงานใหนอยลง รวมถึงชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิต 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 

 
ช่ือโครงการ เครื่องกดแนวเชื่อมพลาสติก 
สาขาวิชา   อุตสาหกรรมการผลิต 
สาขางาน   เทคนิคอุตสาหกรรม 
การนําไปใชประโยชน อํานวยความสะดวกในการกด
แนวเชื่อมพลาสติกและเปนการประหยัดเวลาในการกด
แนวเชื่อมและมีความเท่ียงตรงกวาของเดิมท่ีมีอยูโดยมี
ความรวดเร็วในการกดแนวเชื่อม 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 

 
ช่ือโครงการ เครื่องซีลถุงพลาสติก 
สาขาวิชา   อุตสาหกรรมการผลิต 
สาขางาน   เทคนิคอุตสาหกรรม 
การนําไปใชประโยชน หอหุมชิ้นงานเพ่ือไมใหชิ้นงาน
นั้นเกิดสนิม และผิวงานเปนลอย ใชหลักการของสปริง
และฮีตเตอรเขามาใชในเครื่องซีลถุงพลาสติกและไดนํา
เหล็กฉากมาเชื่อมติดกันเพ่ือมาเปนโครงสราง 

ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 
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ช่ือโครงการ ดอกเจาะชนิดพิเศษ 
สาขาวิชา   อุตสาหกรรมการผลิต 
สาขางาน   เทคนิคอุตสาหกรรม 
การนําไปใชประโยชน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ
ทํางาน และ นําไปใชงานดานอุตสาหกรรมการผลิต  
โดยสามารถใชงานไดจริงโดยนําไปใชเจาะทอ 

ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ช่ือโครงการ เครื่องใหอาหารปลาสวยงาม 
สาขาวิชา   อุตสาหกรรมการผลิต 
สาขางาน   เทคนิคอุตสาหกรรม 
การนําไปใชประโยชน ชวยใหการใหอาหารปลา 
เปนไปดวยความสะดวก เพราะติดอุปกรณตั้งเวลาไวท่ี
เครื่อง เม่ือถึงเวลาท่ีผูใชกําหนด เครื่องก็จะปลอย
อาหารปลา ลงสูตูปลา  และยังสามารถกําหนดปริมาณ
อาหารปลาท่ีจะปลอยลงสูตูปลาไดอีกดวย 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ช่ือโครงการ เครื่องสํารองไฟฟาภายในบาน 
สาขาวิชา   ไฟฟากําลัง 
สาขางาน   ติดตั้งไฟฟา 
การนําไปใชประโยชน เม่ือเปดเครื่องสํารองไฟฟา 
เครื่องก็จะทําการชารจแบตเตอรรี่เพ่ือเปนไฟฟาสํารอง
และเม่ือไฟฟาหลักดับเครื่องก็จะสํารองไฟฟาโดย
อัตโนมัติ 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
ช่ือโครงการ เครื่องชารจแบตเตอรรี่โทรศัพทมือถือ
พลังงานแสงอาทิตย 
สาขาวิชา   ไฟฟากําลัง 
สาขางาน   ติดตั้งไฟฟา 
การนําไปใชประโยชน ชารจแบตเตอรรี่โดยใช
พลังงานแสงอาทิตย  
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 



59 
 

 

 
ช่ือโครงการ เครื่องดูดเก็บสารทําความเย็น 
สาขาวิชา   ไฟฟากําลัง 
สาขางาน   ติดตั้งไฟฟา 
การนําไปใชประโยชน เครื่องดูดเก็บน้ํายาทําความ
เย็นเพ่ือนํากลับไปใชใหมและเพ่ือลดการปลอยน้ํายาทํา
ความเย็นสูบรรยากาศ 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ช่ือโครงการ ชุดควบคุมปมน้ําในอาคาร 
สาขาวิชา   ไฟฟากําลัง 
สาขางาน   ติดตั้งไฟฟา 
การนําไปใชประโยชน บ อ ร ด ค ว บ คุ ม นี้ มี
สวนประกอบเชนวงจรบริดจ วงจรควบคุมรีเลย โดยจะ
ทํางานตามระดับขาอีเลคโทรดท่ีออกแบบ ตามอาคาร
ขนาดใหญใชในบอน้ําหรือแท็งคน้ําดี 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ช่ือโครงการ เครื่องทดสอบหัวฉีดเบนซิน 
สาขาวิชา   เครื่องกล 
สาขางาน   เทคนิคยานยนต  
การนําไปใชประโยชน แบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปน
เครื่องลางหัวฉีดเบนซินและสวนท่ีเปนโตะ สําหรับวางเครื่อง
ลางซึ่งเครื่องลางหัวฉีด เบนซินจะสามารถทดสอบ และ ลาง
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกสแบบ แอล - เจ็ททรอนิกส และ ดี - เจ็ท
ทรอนิกส ของเครื่องยนตเบนซินไดครั้งละ4หัว 

ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ช่ือโครงการ ชุดจําลองพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม 
สาขาวิชา   ไฟฟากําลัง 
สาขางาน   ติดตั้งไฟฟา 
การนําไปใชประโยชน จํ าลองการผลิตพลั ง งาน
ไฟฟาท่ีไดจากพลังงานลม โดยอาศัยแรงลมพัดผานตัว
กังหันซ่ึงตอเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟา และสรางกระแส
และแรงดันออกมา 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 
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ช่ือโครงการ เครื่องตรวจเช็คลูกหมากและลูกปนลอ
แบบคานอิสระ 
สาขาวิชา   เครื่องกล 
สาขางาน   เทคนิคยานยนต  
การนําไปใชประโยชน ตร ว จ เ ช็ ค ลู กห ม ากแล ะ
ลูกปนลอเพ่ือแกไขปญหาการตรวจเช็คลาชา 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ช่ือโครงการ เครื่องบดพลังงานกล 
สาขาวิชา   เครื่องกล 
สาขางาน   เทคนิคยานยนต  
การนําไปใชประโยชน ปรับปรุง เครื่องบดแบบมือ
หมุนใหใชงานไดดียิ่งข้ึน มีรอบการทํางานท่ีสูงข้ึน 
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ช่ือโครงการ ชุดกดลูกสูบเบรกชนิดเกลียว 
สาขาวิชา   เครื่องกล 
สาขางาน   เทคนิคยานยนต  
การนําไปใชประโยชน ใชในการกดลูกสูบเบรก และ 
เ พ่ิมความรวดเร็วในการทํางาน รวมท้ังลดความ
เสียหายใหกับลูกสูบเบรก ในการถอดประกอบ 

ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ช่ือโครงการ บล็อกสกรีนจากเศษกระดาษเหลือใช 
สาขาวิชา   การพิมพ 
สาขางาน   การพิมพ  
การนําไปใชประโยชน เปนบล็อกสกรีนจากเศษ
กระดาษท่ีทํางานพิมพสกรีนไดจริง 

ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 
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ช่ือโครงการ เครื่องผสมหมึกประดิษฐจากหมอหุงขาว 
สาขาวิชา   การพิมพ 
สาขางาน   การพิมพ  
การนําไปใชประโยชน  เครื่องผสมหมึกพิมพผลิตจาก
หมอหุงขาว นําหมึกพิมพกลับมาใชไดอีก  
ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ช่ือโครงการ เครื่องเจียรยางปาดหมึกพิมพสกรีน 
สาขาวิชา   การพิมพ 
สาขางาน   การพิมพ  
การนําไปใชประโยชน  สามาใชทํางานปรับสภาพ
ผิวหนายางปาดพิมพสกรีน ใหเรียบเหมือนเดิม 

ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ เครื่องอัดกระดาษดวยระบบไฮดรอลิก 
สาขาวิชา   การพิมพ 
สาขางาน   การพิมพ  
การนําไปใชประโยชน  นําเอาเศษกระดาษท่ีเหลือใช
มาทําการใสในชองอัดกระดาษแลวทําการอัดกระดาษ
ใหเปนกอนแลวทําการมัดเพ่ือไมใหกระดาษแตกออก
จากกันและสามารถใชงานเครื่องอัดกระดาษไดจริง 

ตัวบงช้ีในการนําไปใช ระดับองคกร 
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เกียรติประวัตดิีเดนของนักเรียน นักศึกษา 
 ในรอบปการศึกษา 2554 ท่ีผานมา   โรงเรียนดอนบอสโก ไดสงบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรม 
และไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้ 

ลําดับ วัน เดือน ป รายการ รางวัล สถานท่ี รายช่ือ 
1. 5 ส.ค. 54 การแขงขันฝมือ

แรงงานแหงชาติ  
ครั้งท่ี 24 

อันดับ 1 สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 
ภาค1  
จ.สมุทรปราการ 

นายวรากรณ  ทับหวง 

2. 5 ส.ค. 54 การแขงขันฝมือ
แรงงานแหงชาติ  

ครั้งท่ี 24 

อันดับ 2 สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 
ภาค1  
จ.สมุทรปราการ 

นายพงษสิทธิ์  โสภณไพศาลสุ
นายชวลิต  จันทรแสงสุก 
 

3 5 ส.ค. 54 การแขงขันฝมือ
แรงงานแหงชาติ  

ครั้งท่ี 24 

อันดับ 2 สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 
ภาค1  
จ.สมุทรปราการ 

นายอภิชาต  มวงสีดา 

4 27 ม.ค. 55 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 26 

เหรียญทอง วิทยาลัย
เทคโนโลยี
กรุงเทพ 

นายอภิศักดิ์   โพธิมาต 
นายสุวรรณ   อยางวิชัยกุล 
 

5 27 ม.ค. 55 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 26 

เหรียญทอง วิทยาลัย
เทคโนโลยี
กรุงเทพ 

นายรัตภูมิ   จันทรจรูญ 

6 29 ก.พ. 55 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งท่ี 26 

เหรียญทอง วิทยาลัย
เทคโนโลยี
กรุงเทพ 

นายสุวรรณ  อยางวิชัยกุล 
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การศึกษาตอและการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา 

การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
1 นายกิตติศักดิ ์  จันทนหอมไกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2 นายจักรรินทร   เจริญชาต ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาออกแบบเครือ่งกล 
3 นายจิรศักดิ ์  ยงเส็ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาออกแบบเครือ่งกล 
4 นายชัยพัฒน   มีเกษม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาเทคโนโลยีงานเช่ือม 
5 นายณัฐพงษ   หงษสุวงศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาออกแบบเครือ่งกล 
6 นายณัฐพล   มหาบุญ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาออกแบบแมพิมพ 
7 นายเดชาธร   ดีลาภ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาออกแบบเครือ่งกล 
8 นายทัศนพล   จุลวงค มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาออกแบบเครือ่งกล 
9 นายธนพล   ตั้งตระกูล มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
10 นายธนากร   พงษสําราญ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาเทคโนโลยีงานเช่ือม 
11 นายนภนต   สัตยาบรรพต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาออกแบบเครือ่งกล 
12 นายบดินทร   พราหมณเวทอุดม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาแมพิมพและเครื่องมือ 
13 นายประกรณวิทย   มณีวงษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
14 นายปยบุตร   เล็กวงษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
15 นายภูวเดช   ทัศนาภิรมย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
16 นายมงคลชัย   มะวรคนอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17 นายยุทธพงษ   สุขด ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
18 นายวิชาญ   เสียงไพเราะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
19 นายวีรานุวัตติ ์  ผิวเกลีย้ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
20 นายสันต ิ  เพชรคีรีรัฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
21 นายสุทธิกาญจน   ศรีสมบุญ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
22 นายสุทธิชัย   หญาเรืองฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/สาขาออกแบบเครื่องกล 
23 นายอานนท   ฉองงูเหลือม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี/คณะวิสวกรรมศาสตร/สาขาออกแบบสิ่งทอ 
24 นายณัฐกานต   สาลีวรรณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
25 นายรวีวัฒน   เหมือนเนียม มหาวิทยาลยัรามคําแหง/คณะวิศวกรรมศาสตร 
26 นายกิตติพันธุ   ฉายอรุณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
27 นายคมฉัตร   สละ มหาวิทยาลยัศรีปทุม/คณะวิศวกรรมศาสตร 
28 นายจักรพงษ   แสนยากุล มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม 
29 นายจาตรุนต   ศรีประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 
30 นายธนากร   แซลี ่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร/คณะวิศวกรรมศาสตร 
31 นายพงศธร   มีพรปญญาเลิศ มหาวิทยาลยัเซนตจอหน/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
32 นายภานุวัฒน   เหมือนแมนสกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวิทยาเขตปราจนีบุร ี
33 นายสรวิชญ   ธาระบุญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม/คณะบริหารธุรกิจ/สาขการจดัการ 
34 นายสุนทร   ดอนลาดล ี มหาวิทยาลยัธนบุรี/คณะวิศวกรรมศาสตร 
35 นายอวยพร   สิริมหาไชยกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาเครื่องมือวัด 
36 นายจิรภาส   แซซ ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
37 นายพีรพงษ   มีเจรญิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
38 นายขวัญ   นาคบุญชัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
39 นายกรปราการ   ถนอมนาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ/คณะวิศวกรรมศาสตร 
40 นายกอบกิจ   ใจซื่อ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
41 นายชาญณรงค   งามวงศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/สาขาเทคโนโลยีงานเช่ือม 
42 นายณัฐพงษ   อริยะพิทักษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาวิศวกรรมขนถายวัสด ุ
43 นายทวิล   อยูศร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ/คณะวิศวกรรมศาสตร 
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
44 นายทศพล   กริชไพฑูรย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ/คณะวิศวกรรมศาสตร 
45 นายปริญญา   ขุนเทพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
46 นายพชร   แสงอรามนิวัฒน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
47 นายพิสิษฐ   พันธพืช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ/คณะวิศวกรรมศาสตร 
48 นายวิชัยชาญ   เซอร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
49 นายศุภชัย   สิ้นโศก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
50 นายลาภศิ   แซฉ่ัว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
51 นายวรรธนะ   เชาวนสินธุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
52 นายวรฤทธ์ิ   ศรีพุทธรินทร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาวิศวกรรมขนถายวัสด ุ
53 นายอัครวัฒน   เอ่ียมประโคน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาเทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง 
54 นายธนศร   พรรณศิร ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
55 นายธรัฐกรณ   จิรรักษโสภากุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
56 นายนิวัตร   ทรงสวัสดิ์วงค มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
57 นายปยะพันธ   อาจอํ่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
58 นายวรเชษฐ   ภูษิตวณิช มหาวิทยาลยัสยาม/คณะวิศวกรรมศาสตร/สาขาเทคโนโลยีการพิมพ 
59 นายวรวีย   แซเตีย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
60 นายวศิน   มิดดี ้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
61 นายศิรสิทธ์ิ   คลังเปรมจิตต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
62 นายสารสิทธ์ิ   พาทอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
63 นายอาณัต ิ  คําลิ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
64 นายณัฏฐพล   ไตรปยานนท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
65 นายอัคพนธ   ประภสัสร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
1 นายพันธุธัช ภักดีกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
2 นายกฤตนู สมประสงค วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
3 นายกวิน รุงอารยี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
4 นายกิตติศักดิ ์ ทับทวี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
5 นายไกรฤกษ ไทยวิชัย มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
6 นายไกรศักดิ ์ ฐิตินิวัฒน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
7 นายคณติ พ่ึงศรีเกลา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
8 นายคณติ สางสวาง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
9 นายจักร ี แสนยากุล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
10 นายจิรเดช ปนเกต ุ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
11 นายจิราย ุ แกวแจมศร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
12 นายชวิน พินิจกุลวิวัฒน มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมขนถายวัสด ุ
13 นายณฐกร ผังรกัษ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
14 นายณัฏฐณวัต สกุลศริิปาลทัต มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
15 นายณัฐพงษ จงสา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
16 นายณัฐพงษ กิจประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
17 นายณัฐพล แกวมณ ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
18 นายณัฐวุฒิ ทรงสวัสดิ์วงค วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
19 นายณัฐิวุฒิ นวนเพ็ญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
20 นายตองการ รังสูงเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
21 นายทินภัทร โฆษวสันต วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
22 นายธนพร อาจมาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมมอุตสาหการ 
23 นายธนัชชนม กวีกิจสมพงศ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
24 นายธรรมธร ทองเปราะ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
25 นายธีรพันธ แกววรรณา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
26 นายธีรวัฒน อารุณ ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
27 นายธีรวัฒน มีโชค มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมมสิ่งทอ 
28 นายธีรวัฒน ชางทํา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
29 นายธีระ บุญธรรมติระวุฒิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมมสิ่งทอ 
30 นายนฤเบศ มหัทธนะนําชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
31 นายนัทลิน ลิ้มชัยเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
32 นายนิวัฒน สังชา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
33 นายบุรัสกร ชูบดินทร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
34 นายเบญจรงค แสงจันทร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
35 นายปกรณ ไพศาลวุฒินันท วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
36 นายปฐวี สันเตะ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
37 นายประดิษฐ สมคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
38 นายประทีป ลาพอ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
39 นายปวริศร แนบชิด วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
40 นายปยะพัทธ ธนะมัย วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
41 นายพงศภัค พูลเพ่ิม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
42 นายพนารักษ บัวหลวง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
43 นายพรสันต วงศสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
44 นายพิเชษฐ ผองใส วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
45 นายพิพัฒน วิศิษยศักดิ์วาสิน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
46 นายพีรวัส บุญเถ่ือน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
47 นายเพ่ิมศักดิ ์ อุนโรจน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
48 นายภาคภมู ิ ดีนัก วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
49 นายภานุมาศ สาทสินธุ มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลติ 
50 นายภูริทัต พะระรามันห วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
51 นายมนัสวีร สายนาค วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
52 นายยุทธนา ชัยฤทธ์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
53 นายรัตภูม ิ จันทรจรูญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
54 นายวธิต นาคะปกษิณ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส 
55 นายวรุฒ วรจิตชุติวัฒน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
56 นายวิบูลยศักดิ ์ สาคร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
57 นายศรีบุรินทร สุภาษิต สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศกรรมอุตสาหการ 
58 นายศักดิ์ระวี สีพุดธา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
59 นายศุภชัย พิริยะสงวนพงศ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
60 นายศุภณัฐ บุญปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
61 นายศุภษิต พิพัฒนไพฑูรย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร 
62 นายสถาพร ปานน่ิม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
63 นายสรวิศ วงษวิบูลยสิน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
64 นายสันตภิาพ บุญม ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
65 นายสิทธิพร เดชอมรรตันกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
66 นายสุขุม แดงวิจิตร มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมการผลิต 
67 นายสุทธิภัทร จันทรศร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
68 นายสุรินทร ตาสาย วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
69 นายสุวบูรณ ปาดอน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
70 นายเสถียรพงค ประสพลาภ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
71 นายอณิวุฒิ ทรัพยวัฒนานุกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
72 นายพัทธฐนันตร อินกรัด วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
73 นายอทิติพงษ มังคละศริ ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
74 นายอนัฐพล บัวเรืองสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
75 นายอภิสิทธ์ิ พวงไพรพฤกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
76 นายอัษฎาวุธ ชินภาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
77 นายเอกพจน แซหล ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
78 นายเอกราช ฉวีวงษ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
79 นายเอกวัฒน กมลรตัน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
80 นายกษิดิ์เดช ปานทอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร 
81 นายกิตติพศ จักษุกรรฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
82 นายคันธกฤษณ พงษวิจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
83 นายจักรภัทร อรรถาวร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย 
84 นายจารุกิตต อุยเกียรตสิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
85 นายเจษฎา บางนอย วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
86 นายฉัตรดนัย สุขสิงห วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
87 นายชิษณุพงศ จุลเกิด วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
88 นายไชยวัฒน สาล ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
89 นายฐิติพงศ วองประชานุกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
90 นายณัชพล ศิริวัฒน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
91 นายณัฐนนท สีหสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
92 นายณัฐพงษ ตรันเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
94 นายถิรกรณ พ่ึงมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
95 นายถิรพงศ อยูอาจินต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
96 นายทศวรรษ เจริญสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
97 นายทัตเทพ แซอึง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
98 นายเทวินทร แพบรรยง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร  
99 นายธนัญย ดีสุคนธ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
100 นายธนากร เจริญวัจนะกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
101 นายธราธิป อวมเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
102 นายนภสินธุ ไกรสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
103 นายนรินทร ยุนประยงค วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
104 นายนัทธพงศ แกวประดับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
105 นายบพิธ ฉัตรบรรยงค วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
106 นายบุญเดช ฤกษไกร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
107 นายปวริศ กันทรวิชัยวัฒน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
108 นายพงษธวัช ไชยนาด ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
109 นายภวัต พงศวัชร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
110 นายภูวดล เหลืองบงกช วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
111 นายภูวนาถ ทองพานิช วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
112 นายรัตนพล วรรณสวาท วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
113 นายวงศธร กุละปาลานนท วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
114 นายวรายุทธ เจนดาราการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
115 นายวีระชัย โพธ์ิวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
116 นายศรราม ทุมผา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
117 นายศิขริน วัชรภิญโญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
118 นายศิวกร แสงสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
119 นายศุภการ ธนไพศาลกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
120 นายศุภกิตติ ์ จิระธนานันต มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัด 
121 นายสิทธิศักดิ ์ ศรีสวัสดิ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
122 นายสุทธิฬส โคตรมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
123 นายสุภิชาต ิ ธนวิบูลสวัสดิ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
124 นายสุรเดช ทับหวง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
125 นายสุวัฒนชัย โคตรชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
126 นายหัสนัย จอนนุย วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
127 นายอดิศร สุวรรณวงศ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
128 นายอภิวัฒน มะตัน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
129 นายอรรณพ กุลวทันยา สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
130 นายอัสนี อากรนิธ์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
131 นายอุกฤษฏ เพ็งนาเลน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
132 นายเอกราช เก้ือพิทักษ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
133 นายเอกสิทธ์ิ สุขสาคร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
134 นายปานสิทธ์ิ พิทักษธีระบัณฑติ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาไฟฟากําลัง 
135 นายกฤตนัย เรืองเกษม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
136 นายกฤษฎา กิจสุวิโรจน มหาวิทยาลยัหัวเฉียว คณะนิเทศศาสตร สาขาออกบแบบนิเทศศลิป 
137 นายกานต โพธ์ิวิเชียร วิทยาลัยเทคโนโลยีชางฝมือปญจวิทยา สาขาเทคนิคยานยนต 
138 นายกิตติกรณ สุวรรณกุล มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโลจสิติกส 
139 นายกรภัทร โกศลกิจจา มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโลจสิติกส 
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
141 นายจิรวัฒน มณสีังข มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมการผลิต 
142 นายจิระ จิรากร มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมขนถายวัสด ุ
143 นายเจตนวิริศ เจริญหิรัญ มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมขนถายวัสด ุ
144 นายฉัตรชัย พุมหริ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
145 นายวันชัย หมื่นเต วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
146 นายชัชวัสส วัฒนปรีชากุล มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโลจสิติกส 
147 นายชัยสิทธ์ิ ยอดริด วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
148 นายชาญชาย ศุภชัยพิศุทธ์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 
149 นายณัฏฐ ธรรมปรีชาพงศ มหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร สาขาออกแบบผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 
150 นายณัฐพล มเีกษม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
151 นายณัฐวัส ศรีรัตอําไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
152 นายณัฐวุฒิ แซทาว วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
153 นายประกาศติ พงษษร มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
154 นายประพล เสาทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
155 นายปราชญชณา วงษประดู มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
156 นายปรินทร นราบุณยโรจน มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
157 นายปญญณัฐ เปรียบปาน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
158 นายพีรวัส สุพพัตพงศ มหาวิทยาลยักรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร 
159 นายภคพล เรืองรัตน มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
160 นายภาณุภัค ทับทิมทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
161 นายยงยุทธ พุทธกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
162 นายวรินทร สุวรรณโอภาส มหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร สาขาออกแบบผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 
163 นายวัชรากร ศรีวะพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
165 นายวีรวัฒน ลลิตชัยวศิน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
166 นายศรณัย อัตถะสัมปุณณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
167 นายศราวุธ บุญชูสวัสดิ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
168 นายอโนชา ดอนเทพพล มหาวิทาลัยรามคําแหง คณะรัฐศาสตร 
169 นายอดิศร แจงกระจาง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
170 นายอธิการ หนูแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
171 นายอนุเทพ โฉมวิจิตร วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี สาขาเทคนิคยานยนต 
172 นายอรรถวัฒน เกษสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาเครื่องกล 
173 นายเกียรติกาญจน ชอแกว มหาวิทยาลยัสยาม สาขาเทคโนโลยีการพิมพ 
174 นายเกียรติศักดิ ์ ลือคําหาญ มหาวิทยาลยัพายัพ 
175 นายเจษฎา ทองคําซุย มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต คณะวิทยาการจดัการ สาขานิเทศศาสตร 
176 นายชินวัตร สุวรรณโณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาการพิมพ 
177 นายไซมอนต หวอง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาการพิมพ 
178 นายณพวรรษ เอ่ียมสําอางค มหาวิทยาลยัสยาม สาขาเทคโนโลยีการพิมพ 
179 นายณรัฐนนท ธนโชคนิธิวัฒน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาการพิมพ 
180 นายดิศรณ แสงเปา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาการพิมพ 
181 นายเดชธนา อัญชลิสังกาศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
182 นายณัทกฤช จรัสวงศ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาการพิมพ 
183 นายปูรนินทร ศรีแกว มหาวิทยาลยัราชภฎับานสมเดจ็ 
184 นายพลพัฒน จันทรทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาการพิมพ 
185 นายพีรดนย จันทรทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาการพิมพ 
186 นายภาณุวัฒน คําพิมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาการพิมพ 
187 นายยุตธนา เสนสรสัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาการพิมพ 
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ศึกษาตอสถาบัน/คณะ/สาขา 
189 นายศักดิกร ช่ืนบุปผา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ 
190 นายสรธัญ ขํานพคุณโชค มหาวิทยาลยัสยาม สาขาวิศวกรรมการพิมพ 
191 นายอรุณรัชช ทองอุดม มหาวิทยาลยัสยาม สาขาวิศวกรรมการพิมพ 
192 นายกฤษฎา เสือด ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาการพิมพ 
193 นางสาวชัญญาภัส กลิ่นวัน วิทยาลัยกาญจนาภิเษกชางทองหลวง 
194 นางสาวศันสิธร เสถียรนภาพร วิทยาลัยกาญจนาภิเษกชางทองหลวง 
195 นายเอกพล บูรประทีป มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต คณะวิทยาการจดัการ สาขานิเทศศาสตร 
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การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา 
รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีไดงานทํา 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สถานท่ีทํางาน/ประเภทของงาน 

1 นายกิตติศักดิ ์  จันทนหอมไกล การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
2 นายจักรรินทร   เจริญชาต ิ บริษัท JEP ENTERPRISE 
3 นายชัยพัฒน   มีเกษม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
4 นายชาตร ี  สุขกส ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
5 นายณัฎฐพล   รุงเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
6 นายณัฐพล   ใหมตา KFC 
7 นายณัฐพล   มหาบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
8 นายณัฐวุฒิ   ฤทธ์ิบํารุง KFC 
9 นายตูหมิ่ง   ลาหู วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
10 นายทรงชัย   เบ้ียเบียะ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
11 นายธนพล   ตั้งตระกูล บริษัทเร็กซเอ็นเตอรไพต 
12 นายธนากร   พงษสําราญ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
13 นายบดินทร   พราหมณเวทอุดม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
14 นายประกรณวิทย   มณีวงษ โรงพิมพคุรสุภาลาดพราว 
15 นายประทีป   จันทรรังษี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
16 นายสุทธิกาญจน   ศรีสมบุญ โรงภาพยนตร SF CINEMA CITY 
17 นายสุทธิชัย   หญาเรืองฤทธ์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
18 นายอานนท   ฉองงูเหลือม ธุรกิจสวนตัว 
19 นายคมฉัตร   สละ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
20 นายจักรพงษ   แสนยากุล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
21 นายรวิชญ   ธรรมธาดานาวี บริษัทโปรเฟชันแนลทเอ็นจิเนียริ่ง/ชางเทคนิค 
22 นายวรากรณ   ทับหวง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
23 นายวราพงษ   ทรัพยยอมเกิด โรงแรมเฟรสโอเท็ล 
24 นายสรวิชญ   ธาระบุญ บริษัทไทยประกันชีวิตจํากัด 
25 นายพีรพงษ   มีเจรญิ บริษัทกรมดิษฐ/ชางท่ัวไป 
26 นายอนุชา   นาทมพล บริษัทซีพีแลนดจาํกัดมหาชน 
27 นายกอบกิจ   ใจซื่อ บริษัท SHL เอ็นจิเนียริ่งจํากัด 
28 นายชาญณรงค   งามวงศ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
29 นายฐานันท   ชิวหะ บริษัทเอ็มวายเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
30 นายณัฐพงษ   อริยะพิทักษ ทํางานโตโยตา 
31 นายนิกร   หลาชน มูลนิธิพระดาบส 
32 นายพิพัฒน   แซวะ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
33 นายศุภชัย   สิ้นโศก บริษัท TOT จํากัด มหาชน 
34 นายลาภศิ   แซฉ่ัว บริษัท TOT จํากัด มหาชน 
35 นายวรฤทธ์ิ   ศรีพุทธรินทร ทํางานสงเอกสาร 
36 นายชายชนะ   วารีนิยม โรงเรียนพระแมมารีพระโขนง/ครสูอนคอมพิวเตอร 
37 นายบรรจง   อภิญญาวิศาล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
38 นายพิทักษ   จันทรปลั่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
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รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีไดงานทํา 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สถานท่ีทํางาน/ประเภทของงาน 

1 นายจักร ี แสนยากุล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก/ผูชวยอาจารยแผนกชางเช่ือม 
2 นายธีรพันธ แกววรรณา บ๊ิกซีราชดําร ิ
3 นายประทีป ลาพอ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก/ผูชวยอาจารยแผนกชางเช่ือม 
4 นายภาคภมู ิ ดีนัก บริษัทพาวเวอรืไลน 
5 นายยุทธนา ชัยฤทธ์ิ ทํางานท่ีประตูนํ้าเซ็นเตอร 
6 นายรัตภูม ิ จันทรจรูญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก/ผูชวยอาจารยแผนกชางเช่ือม 
7 นายศุภชัย พิริยะสงวนพงศ ธุรกิจสวนตัว 
8 นายสุวบูรณ ปาดอน บริษัทพาวเวอรืไลน 
9 นายอณิวุฒิ ทรัพยวัฒนานุกูล ทํางานท่ี Palladium 
10 นายพัทธฐนันตร อินกรัด ธุรกิจสวนตัว 
11 นายอนัฐพล บัวเรืองสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
12 นายอภิศักดิ ์ ไสยสะอาด ธุรกิจสวนตัว 
13 นายอัษฎาวุธ ชินภาศ พนักงานแมคโดนัลด 
14 นายจารุกิตต อุยเกียรตสิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
15 นายฉัตรดนัย สุขสิงห วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
16 นายฐิติพงศ วองประชานุกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
17 นายพงษธวัช ไชยนาด ี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
18 นายศิขริน วัชรภิญโญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
19 นายสุรเดช ทับหวง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
20 นายหัสนัย จอนนุย วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
21 นายอดิศร สุวรรณวงศ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
22 นายเอกราช เก้ือพิทักษ รถไฟฟาใตดิน/ชางซอมบํารุง 
23 นายปานสิทธ์ิ พิทักษธีระบัณฑติ รถไฟฟาใตดิน/ชางซอมบํารุง 
24 นายกานต โพธ์ิวิเชียร บริษัทคิงสยนตอิซูซ/ุชางยนต 
25 นายชินวัตร สุวรรณโณ บริษัทพรีเพรส/ชางพิมพออฟเซต 
26 นายไซมอนต หวอง บริษัทพรีเพรส/ชางพิมพออฟเซต 
27 นายณพวรรษ เอ่ียมสําอางค บริษัทพรีเพรส/ชางพิมพออฟเซต 
28 นายณรัฐนนท ธนโชคนิธิวัฒน บริษัทพรีเพรส/ชางพิมพออฟเซต 
29 นายพีรดนย จันทรทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
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ดานหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช . )  โดยจัดแผนการเรียน

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ .ศ .2546)  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  กระทรวงศึกษาธิการ   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส . )   จัดแผนการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง   พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
กระทรวงศึกษาธิการ   ไดดําเนินการดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูฐานสมรรถนะ 
ฝายวิชาการไดดําเนินการใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยใหผูเรียนมีความรู ความสามารถในทางปฏิบัติ  
และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพได   

การนิเทศการสอน 
ฝายวิชาการ ไดดําเนินการนิเทศการสอนของครูผูสอนทุกคน ท้ังใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูผูสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และชวยใหครูพัฒนารูปแบบการสอนใหมี
ความหลากหลาย ภาคเรียนท่ี 1/2554 ดําเนินงานนิเทศการสอน
ระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2554 และภาคเรียนท่ี 2/2554 
นิเทศการสอนระหวางเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 
2555  โดยทํานิเทศครูผูสอนทุกคน 

โครงการประเมินคุณภาพครผููสอน 
ฝายวิชาการ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการสอนของครูผูสอน  โดยประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
ตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถในรายวิชาท่ีสอน  ความสามารถในการ
ถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน  การใชสื่อการสอน  การวัดและประเมินผล เปนตน  ท้ังนี้ ไดดําเนินการประเมิน
ครูผูสอนท้ังในระดับ ปวช. และ ปวส. ครบทุกรายวิชา  ทุกสาขาวิชา 
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ดานการพัฒนาบุคลากร 
โรงเรียนดอนบอสโกไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรสายสนับสนุน  ให

ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอนและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย      ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ    ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  พ.ศ. 2548       
ไดอยางถูกตองเหมาะสม  โดยจัดการอบรมภายในโรงเรียนและสงบุคลากรไปประชุม/สัมมนา/อบรมภายนอกโรงเรียน   
ดังนี้ 

การอบรมพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน 
 อบรมพัฒนาบุคลากรใหม 
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2554  โรงเรียนจัดอบรมพัฒนาบุคลากรใหมทุก
สาขาวิชา  จํานวน 25 คน   เพ่ือใหบุคลากร 
ใหมทุกคน  มีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีการเปนครูและครูผูชวย   
ประกอบดวย    การอบรมใหความรูเก่ียวกับบทบาทของการเปนครู
ในโรงเรียนซาเลเซียน  ระเบียบของคณะซาเลเซียนวาดวยการบริหาร
โรงเรียนดอนบอสโก และกลไกการประกันคุณภาพภายใน    
โครงการอบรมพัฒนาประสบการณวิชาชีพครู และโครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรเรื่อง “กาวสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. 2554-2558) ดานอาชีวศึกษา 
เม่ือวันท่ี 16  พฤษภาคม  2554  โรงเรียนจัดการอบรมพัฒนา
ประสบการณวิชาชีพครูเรื่อง “จิตสํานึกความเปนครูกับสถานท่ี
เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน” โดย พันเอกหลักแกว อัมโรสถ เปนวิทยากร   
และการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง “กาวสูการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ดานอาชีวศึกษา โดย ดร.วิไล ชินะผา เปนวิทยากร 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง “ความปลอดภัยในโรงงานและการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” 
เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2554   โรงเรียนจัดอบรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเครื่องกล เรื่อง “ความปลอดภัยในโรงงาน
และการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาเครื่องกล ใหมีความรูและเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง “หย่ังรากจิตวิญญาณครูตอยอดวิชาการพิมพ” 

เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2554   โรงเรียนจัดอบรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการพิมพ เรื่อง “หยั่งรากจิตวิญญาณครูตอ

ยอดวิชาการพิมพ” เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรสนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหสอดคลองทันกับ
เทคโนโลยีการพิมพ  เนื้อหาของการอบรมประกอบดวย การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพกับการจัดการศึกษาวิชาชีพ
ทางการพิมพในประเทศไทย บทบาทและความสําคัญของครูวิชาชีพ(การพิมพ)ตอการสรางบุคลากร ในวิชาชีพการ

พิมพ มาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะท่ีดีเดนของครูวิชาชีพการพิมพ และการการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการ
พัฒนาบุคลากรคุณภาพสูภาคอุตสาหกรรม     
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โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง “ปลูกพลังบวกในตัวเรา” 

เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2554   โรงเรียนจัดอบรมพัฒนาบุคลากร

สาขาวิชาการพิมพ เรื่อง “ปลูกพลังบวกในตัวเรา” เพ่ือให
บุคลากรสาขาวิชาการพิมพมีทัศนคติท่ีดีตอตนเองและองคกร 
และเพ่ือใหเขาใจแนวทางท่ีถูกตองในการพัฒนาตนเอง รวมท้ัง

นโยบายและเปาหมายของ โดย คุณอธิพรรณ ตรีกูล กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ตรีนิตี้ คอนซัลติ้ง แอนด เทรนนิ่ง จํากัด เปนวิทยากร   
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง “การเขียนโครงการ” 
เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554   โรงเรียนจัดอบรมพัฒนาครู เรื่อง “การเขียนโครงการ” เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผูสอน 
ใหมีความรูเพ่ิมมากข้ึน โดย อาจารยประเสริฐ วิเศษกิจ เปนวิทยากร  

 

 

 

 

 

 
 

การสงบุคลากรเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานภายนอก 
การอบรมสัมมนาระบบปองกันซาเลเซียน (Salesian 
Preventive System) 

โรงเรียนไดสงครูใหมเขารับการอบรมสัมมนาระบบ
ปองกันซาเลเซียน จํานวน 10 คน ระหวางวันท่ี 24-26 
มิถุนายน 2554 ณ บานฟนฟูจิตใจซาเลเซียน อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ เพ่ือใหครูใหมเขาใจการอบรมระบบปองกันซา
เลเซียน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการอบรมของโรงเรยีน 

ดูงานบริษัท เอสเอ็ม วิล จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา 
เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2554 โรงเรียนไดสงบุคลากร
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง เขาศึกษาดูงาน
บริษัท เอสเอ็ม วิล จํากัด 
จ.ฉะเชิงเทรา  
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การอบรมสัมมนาเรื่อง ส่ือการเรียนการสอนวิชานิวเมติกสพ้ืนฐาน 
เม่ือวันท่ี 22 – 24 มิถุนายน 2554 โรงเรียนไดสงอาจารยโอฬาร เส็งเจริญ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง และ
อาจารยเลอศักดิ์  เสแสวง สาขาวิชาเครื่องกล เขารับการอบรมสัมมนาเรื่อง    “แนะนําชุดสื่อการเรียนการสอนวิชา
นิวเมติกสพ้ืนฐาน” เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชานิวเมติกสเบื้องตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาคูมือคัดกรอง
นักเรียน นักศึกษา 
เม่ือวันท่ี 2 – 4 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนไดสง
อาจารยจตุพล นพรัตน และอาจารยโอฬาร เส็งเจริญ 
เขารวมประชุมเรื่อง “พัฒนาคูมือคัดกรองนักเรียน 
นักศึกษา” เพ่ือนํามาพัฒนาระบบงานปกครองนักเรียน 
นักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จัดโดย สํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้  โรงเรียนไดสงบุคลากรเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาภายนอก  ตามท่ีหนวยงานตางๆ จัดข้ึน 

เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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No. วัน เดือน ป ช่ือ-สกุล หัวขอ  อบรมสัมมนา / ปฏิบัติหนาท่ี สถานท่ี 

1 05 เม.ย. 54 สุริยนต พานุพันธ วิทยากรการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนอาชีวะดอน
บอสโก 

โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บานโปง 

2 19 เม.ย. 54 สลักจิตร เจริญมรรค งานวิจัยการศึกษาพิเศษ อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่องสมเด็จพระเทพฯ 
3 20 เม.ย. 54 คนองเดช แกวเนรมิตร ประชุมสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
4 20 เม.ย. 54 จิรวัฒน ปาลิไชยวัฒน การจัดทําตราสารจัดตั้งตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน หองประชุมบุณยเกตุ 
5 21 เม.ย. 54 จตุพล 

โอฬาร 
นพรัตน 
เส็งเจริญ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือคัดกรอง นร. นศ. โรงแรม เค.เอส. พาวิลเลี่ยน จ.นครราชสีมา 

6 21 เม.ย. 54 บาทหลวงบัญชา 
คนองเดช 

กิจประเสริฐ 
แกวเนรมิตร 

แนวทางการประฏิบัติตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน
ฉบับแกไข 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

7 24 เม.ย. 54 บรรลือสักดิ์ 
สลักจิตร 

อัตวัฒนา 
เจริญมรรค 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ิมเติมประสบการณในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 

โรงแรมนภาลัย จ. อุดรรธาน ี

8 24 เม.ย. 54 สมศักดิ์ 
ยศพล 
รุงโรจน 
วรพงษ 
นิรันดร 

คําใบ 
แซจาง 
เลาะหผูดี 
ปงลิขิต 
สีคํายอด 

TQM โรงแรม SUMMIT PAVILION 

9 08 มิ.ย. 54 คนองเดช แกวเนรมิตร แนวทางการปองกันกระทําผิดของเยาวชนฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
10 13 มิ.ย. 54 สุริยนต พานุพันธ อบรมครูใหม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 
11 20 มิ.ย. 54 เลอศักดิ์ เสแสวง การประกวดเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมเกษตร อิมแพค เมืองทองธานี 
12 20 มิ.ย. 54 ภัทรภรณ 

ตอเกียรติ์ 
จันทพันธ 
นพวรรณวงศ 

การจัดการแสงและสี ม.ราชมงคลธัญบุรี 

13 20 มิ.ย. 54 โอฬาร เส็งเจริญ ประชุมผูบรหารและคร ูเพ่ือยกระดับความเขมแข็งของ
สถานศึกษา 

โรงแรมแกรน ทาวเวอร อินน พระราม 6 
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No. วัน เดือน ป ช่ือ-สกุล หัวขอ  อบรมสัมมนา / ปฏิบัติหนาท่ี สถานท่ี 
14 20 มิ.ย. 54 เลอศักดิ์ 

โอฬาร 
เสแสวง 
เส็งเจริญ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการชุดการเรียนการสอน นิวเมติกส พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

15 21 มิ.ย. 54 โอฬาร เส็งเจริญ อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ''เด็กอาชีวะสูอนาคตสดใส'' โรงแรมแกรน ทาวเวอร อินน พระราม 6 
16 07 ก.ค. 54 รัชนีย อินทรีย เตรียมการจัดสัปดาหหองสมุด สํานักหอสมุดแหงชาติ 
17 07 ก.ค. 54 คนองเดช แกวเนรมิตร ประชุมการเขียนตราสารจัดตั้งตาม พ.ร.บ. ฯ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
18 07 ก.ค. 54 บรรลือสักดิ์ อัตวัฒนา การนําหลักสูตร ปวช. ปวส. ไปใชในโรงเรียน โรงเรียนเทคโนลยีชลบุรี จ.ชลบุรี 
19 07 ก.ค. 54 บุญเชาว ชุมแสง ประชุม ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โรสการเดน ริเวอไซด 
20 07 ก.ค. 54 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ สัมมนาประจําป 2554 , ประชุมใหญ โรงแรมเอเชีย พัทยา ชลบุรี 
20 07 ก.ค. 54 สุริยนต 

ยศพล 
พานุพันธ 
แซจาง 

ประชุมคุณภาพภายใน สนง. บริหารงานคณะกรรมการ สช. 

21 09 ก.ค. 54 รชตะ พรหมมา พัฒนาผูนําอาชีวศึกษา ศูนยวิชการและนันทนาการเซนตคาเบรียล 
22 21 ก.ค. 54 พันแสง พงศพิริยะเกียรติ อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ 
23 21 ก.ค. 54 โอฬาร 

บาทหลวงบัญชา 
เส็งเจริญ 
กิจประเสริฐ 

ประชุมครูคําสอน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 

24 21 ก.ค. 54 ภิรมย นิลเจียรนัย อบรมสําหรับผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
25 29 ก.ค. 54 เลอศักดิ์ 

อัศวเณศว 
เสแสวง 
ณ บางชาง 

อบรมการผลิตสื่อ CAI ราชภัฎสวนดสุิต 

26 06 ส.ค. 54 บรรลือศักดิ์ อัตวัฒนา ประชุมปฏิบัติการ V-NET โรงแรมดิเอมเมอรลัล กรุงเทพ 
27 08 ส.ค. 54 ชุติมา 

บาทหลวงบัญชา 
ธงศรี 
กิจประเสริฐ 

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ โรงแรมมารวยการเดน 

28 08 ส.ค. 54 วินัย 
ธานินทร 
สุภาพร 
วาทิน 

หวังสุวรรณโชค 
ใหมพิมพ 
เพชรนนท 
บูมู 

อบรมเทคนิคการจัดการเรียนรูตามแนวหลักสูตรฐาน
สมรรรถนะ 

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ 
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No. วัน เดือน ป ช่ือ-สกุล หัวขอ  อบรมสัมมนา / ปฏิบัติหนาท่ี สถานท่ี 
29 22 ส.ค. 54 พิศิษฐ สันติโรจนมงคล สัมมนา , การพัฒนาตามอุดมการณแผนดินธรรม

แผนดินทอง 
โรงแรมปริ๊นซ พาเลส กทม. 

30 22 ส.ค. 54 โอฬาร 
ปุณธิกาญจน 
พลปกรณ 

เส็งเจริญ 
เดชดี 
แจมหม่ืน 
 

อบรมครูจิตวิทยาโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. 

31 22 ส.ค. 54 คนองเดช 
อนันต 

แกวเนรมิต 
เงินวิเศษ 

ประชุมยกระดับสถานะความเขมแข็งของ
สถานศึกษา 

โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. 

32 30 ส.ค. 54 บรรลือศักดิ์ 
สุริยนต 
อัศวเณศว 
ยศพล 

อัตวัฒนา 
พานุพันธ 
ณ บางชาง 
แซจาง 

งานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของครู โรงเรียนศรีวัฒนาปริหารธุรกิจ 

33 30 ส.ค. 54 พิทักษ 
ภูวดล 

จันทรปลั่ง 
ธรรมดาดานทวี 

อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง ภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล 

34 30 ส.ค. 54 จุฑานันท 
อลิสา 
สุภาพร 
พลชัย 
วิวัฒน 
สลักจิตร 
รติพร 
ศิริพร 

ปนรุโรจน 
แสนสวัสดิ ์
เพชรนนท 
ศรีวุฒิเจริญ 
เจริญสําราญ 
เจริญมรรค 
ทองมี 
ทอนชัย 

พัฒนาทักษะลามภาษามือและการสัมมนา
มาตราฐาน 

โรงแรมพักพึงอิงทางบูติค นนทบุร ี

35 3 ก.ย. 54 สุริยนต 
ยศพล 

พานุพันธ 
แซจาง 

เตรียมความพรอมประเมินคุณภาพภายนอก ม.เกษรศาสตร 
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No. วัน เดือน ป ช่ือ-สกุล หัวขอ  อบรมสัมมนา / ปฏิบัติหนาท่ี สถานท่ี 
36 12 ก.ย. 54 พิบูลช เชาวเพชร NGV Safty Awarenes Synergy hall 
37 13 ก.ย. 54 คนองเดช 

สุริยนต 
วิวัฒน 

แกวเนรมิตร 
พานุพันธ 
เจริญสําราญ 

ประชุมใหมสามัญประจําป มูลนิธิเซนตคาเบรียล 

38 13 ก.ย. 54 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ สัมมนาผูบริหารโรงเรียนเอกชนประชุมใหญ โรงแรมอิมพิเรียลควีนปารค 
39 14 ก.ย. 54 รชตะ พรหมมา ประชุมโครงการเด็กอาชีวะสูอนาคตสดใส โรงแรมแกรน ทาวเวอร อินน พระราม 6 
40 17 ก.ย. 54 รชตะ พรหมมา อบรมผูนํานักเรียนอาชีวะเอกชน โรงแรมมิรามา 
41 20 ก.ย. 54 คนองเดช 

บาทหลวงบัญชา 
แกวเนรมิตร 
กิจประเสริฐ 

ประชุมครั้งสําคัญ นโยบายรัฐบาล โรงแรมรามาการเดน 

42 17 ต.ค. 54 คนองเดช แกวเนรมิตร หารือแผนฟนฟูผูประสบน้ําถวม หองประชุมบัวฉลองขวัญ 
43 21 ต.ค. 54 พีรวัส 

อัสนี 
ณ นคร 
เวศพารัตน 

กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพดิจิตอล ม.จุฬาฯ 

44 14 ธ.ค. 54 จุฑานันท 
สุภาพร 

ปนรุโรจน 
เพชรนนท 

ประชุม’’แนวทางการใหบริการลาม’’ โรงแรมเอสดีอเวนิว 

45 9 ม.ค. 55 บรรลือศักดิ์ 
พระนาย 

อัตวัฒนา 
พงศพิริยะเกียรติ 

ประชุม V-NET วิทยาเขตอุเทนถวาย 

46 13 ม.ค. 55 ภิรมย 
บรรจง 

นิลเจียรนัย 
เลขบรรจบ 

อบรมผูทดสอบมาตราฐานการพิมพออฟเซท ม.สยาม 

47 14 ม.ค. 55 สรายุทธ 
จตุพล 
โอฬาร 

ศรีประมงค 
นพรัตน 
เส็งเจริญ 

แนวทางปองกันกระทําผิดของเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

48 26 ม.ค. 55 สนั่น 
อธิชัย 
ศรายุทธ 

เพียรเศรษฐกิจ 
มูลสาร 
วณิชกิจอมร 

ดูงานโรงงาน MONROE อมตะนคร ชลบุรี 
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No. วัน เดือน ป ช่ือ-สกุล หัวขอ  อบรมสัมมนา / ปฏิบัติหนาท่ี สถานท่ี 
49 26 ม.ค. 55 ตอเกียรติ์ 

พงษปกรณ 
นพวรรณวงศ 
ม่ังสิน 

เตรียมผูทดสอบมาตราฐานฝมือแรงงาน ม.สยาม 

50 13 ก.พ. 55 จุฬารัตน 
ชุติมา 

ตอหิรัญพฤก 
ธงศรี 

ทิศทางการจัดการเรื่องการสอนแบบ inquiry นานมีบุคส 

51 14 ก.พ. 55 สุริยนต พานุพันธ สงเสริมการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบ
การณ 

โรงแรมอมารี 

52 01 มี.ค. 55 ตอเกียรติ์ 
พงษปกรณ 

นพวรรณวงศ 
ม่ังสิน 

การหาสูตรและผสมหมึก บ.ซี.จี.เอส. จํากัด 

53 12 มี.ค. 55 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ การอยูรอดของโรงเรียนเอกชน เม่ือครูโรงเรียน
เอกชนไดรับวิทยะฐานะ 

สโมสรตํารวจ 

54 23 มี.ค. 55 ปรญิญา ไชยเผือก การรับเข็มเชิดชูเกียรติ์และเกียรติ์บัตร สโมสรกองทัพ 
55 26 มี.ค. 55 ภิรมย นิลเจียรนัย อนุกรรมการกําหนดมาตราฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
56 27 มี.ค. 55 วินัย หวังสุวรรณโชต ิ เทคโนโลยีรถจักรยานยนตฮอนดา รุนใหม โรงแรมชารีนา 
57 28 มี.ค. 55 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ ประชุมวิชาการ 2555 ครั้งท่ี 4 โรงแรมเอเชีย 
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การศึกษาตอของบุคลากร 
บุคลากรที่ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

โรงเรียนดอนบอสโก  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของโรงเรียน  มีโอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  ในปการศึกษา 2554   มีบุคลากรท่ีกําลังศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี  ดังนี้ 
บุคลากรแผนกชางกลโรงงาน 

 ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบัน คณะ/สาขา 

1 ไพชยนต สีมาวงค พระจอมเกลาพระนครเหนือ ออกแบบเครื่องกล 
2 นัฐวุฒิ แจงอรุณ พระจอมเกลาพระนครเหนือ วิศวกรรมเครื่องกล 
3 มกรพงษ ศรีวงคษา พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลติ 
4 วระเทพ วงศิลป พระจอมเกลาพระนครเหนือ วิศวกรรมเครื่องกล 
5 ชัยวัฒน เมืองจันทรหอม พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลติ 
6 นพพล ช่ืนอารมณ พระจอมเกลาพระนครเหนือ ออกแบบเครื่องกล 
7 เมทิตวัฒน โชติวงศจันทรา พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลติ 
8 จิรัฐติกร ธงชัย พระจอมเกลาพระนครเหนือ ออกแบบเครื่องกล 
9 ภุชพงษ อุดมศิร ิ พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลติ 
10 พงศกร อุนวุน พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลติ 
11 อิทธิพัทธ อาจอ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร 

บุคลากรแผนกชางเช่ือม 

 ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบัน คณะ/สาขา 

1 ยุรนันท จันทรังษี พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลติ 
2 สุวิทย ลิ่นสริิธนากร พระจอมเกลาพระนครเหนือ ออกแบบแมพิมพ 
3 วุฒิพร กิจประชุม พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีงานเช่ือม 
4 อภิวัฒน ศีรีวัฒนสกุล พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีงานเช่ือม 
5 วิติ ใตชมภ ู พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีงานเช่ือม 
6 ทวีศักดิ์ กลิ่นประทุม พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีงานเช่ือม 
7 สุธี ทรงสวางวงศ พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีงานเช่ือม 
8 เจษฎา วิจิตรานนท พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีงานเช่ือม 

บุคลากรแผนกชางยนต 

 ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบัน คณะ/สาขา 

1 นิพนธ แซลิ้ม พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยียานยนต 
2 นพรัตน จันนํ้าคบ พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลติ 
3 สุทธิลักษณ โคตรมิตร พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยียานยนต 
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บุคลากรแผนกชางไฟฟา 

 ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบัน คณะ/สาขา 

1 อํานาจ โสวรรณะ ม.ราชภัฎพระนคร การจัดการอุตสาหกรรม 
2 เฉลิมเกียรต ิ โอประเสริฐ ม.เทคโนโลยมีหานคร วิศวกรรมไฟฟา 
3 อานนท ศิริโชต ิ ม.เทคโนโลยมีหานคร วิศวกรรมไฟฟา 
4 ศักดา พัฒนพรสกุล ม.เทคโนโลยมีหานคร วิศวกรรมไฟฟา 
5 อํานาจ เทียมเมฆา ม.เทคโนโลยมีหานคร วิศวกรรมไฟฟา 
6 วสันต กริชไพฑูรย วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภมู ิ การจัดการอุตสาหกรรม 
7 กนกศิลป กุชโร สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน บริหารธุรกิจอุตสากรรม 
8 สุชาต ิ แคเซอ ม.เทคโนโลยมีหานคร วิศวกรรมไฟฟา 
9 วิสุทธ์ิ อ่ิมวรคุณ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา 

บุคลากรแผนกการพิมพ 

 ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบัน คณะ/สาขา 

1 ภาคภูม ิ ช่ืนสุวรรณ มหาวิทยาลยัสยาม เทคโนโลยีการพิมพ 
2 ศิวนัช นุนาบี มหาวิทยาลยัสยาม เทคโนโลยีการพิมพ 

 

บุคลากรครูผูสอน (แผนกวิชาการ) 

 ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบัน คณะ/สาขา 

1 กช อิงสุธรรม พระจอมเกลาพระนครเหนือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
2 วรกานต วรจตุรพิธพร พระจอมเกลาพระนครเหนือ ครุศาสตรไฟฟา 

 
บุคลากรท่ีกําลังศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   ปการศึกษา 2554 

ลําดับ           ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา สาขางาน 
1 ณรงค แชมือ เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

2 ชัยรัตน แสงงาม เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

3 พงษสิทธ์ิ โสภณไพศาลสุข เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

4 จิรศักดิ ์ ยงเส็ง เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

5 ตูหมิง ลาหู เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

6 ณัฐพล มหาบุญ เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

7 ทรงชัย เบ้ียเบียะ เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

8 บดินทร พราหมณเวทอุดม เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

9 ณัฎฐพล รุงเรือง เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

10 สิวดล บุญมาเรือง เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

11 ชัยพัฒน มีเกษม เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

12 พงษสวุรรณ กล่ําแสง เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 
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บุคลากรท่ีกําลังศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   ปการศึกษา 2554 (ตอ) 

ลําดับ          ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา สาขางาน 
12 กฤษฎา เจริญพานิช เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

14 ชาตร ี สุขเกษม เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

15 ประทีป จันทรรังษี เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 

16 พีรยุทธ บัลชากุลชัย ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

17 วรารักษ วงษสวาง ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

18 ปุณยวีร คําชัย ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

19 คมฉัตร สละ ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

20 วรากรณ ทับหวง ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

21 ลัทธพล เบญจบรรพต ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

22 ภานุวัฒน เหมือนแมนสกุล ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

23 มานพ ยังแสง ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

24 จักรพงษ แสนยากุล ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

25 สุนทร ดอนลาดล ี ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

26 อวยพร สิริมหาไชยกุล ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

27 อัศวิน อาหวัง ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 

28 ธีรวัฒน โสสดุ เครื่องกล เทคนิคยานยนต 

29 ทัศไนย วิตตานุช เครื่องกล เทคนิคยานยนต 

30 ธนพงษ แกวกุลดิเรก เครื่องกล เทคนิคยานยนต 

31 ปริญญา ขุนเทพ เครื่องกล เทคนิคยานยนต 

32 ชาญณรงค งามวงศ เครื่องกล เทคนิคยานยนต 

33 วิชัยชาญ เซอ เครื่องกล เทคนิคยานยนต 

34 อาคเนย ร้ิวงาม การพิมพ การพิมพ 

35 ชาลี หมอโปกู การพิมพ การพิมพ 

36 เกียรตศิักดิ ์ สุพล การพิมพ การพิมพ 

37 ศุภัสนันท แอบสระนอย การพิมพ การพิมพ 

38 อัสนี เวศนารัตน การพิมพ การพิมพ 

39 ทวีชัย มาเยอะ การพิมพ การพิมพ 

40 บรรจง อภิญญาวิศาล การพิมพ การพิมพ 

41 ภูวดล ธรรมธาดานาวี การพิมพ การพิมพ 

42 ปาปนาศ กวยรักษา การพิมพ การพิมพ 

43 พิทักษ จันทรปลั่ง การพิมพ การพิมพ 
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บุคลากรที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ 
บุคลากรที่รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
 ในปการศึกษา 2554 โรงเรียนรวมแสดงความยินดีกับบุคลากรท่ีไดรับพระราชทาน ประจําป2554  (ราช
กิจจานุเบกษา เลมท่ี128 ตอนท่ี17ข วันท่ี5 ธันวาคม 2554) ดังนี้ 

 
 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยพลชัย ศรีวุฒิเจริญ          อาจารยวรพงษ ปงลิขิต  อาจารยวิทยา  ฤทธิ์สารพิทักษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

           อาจารยสรธร  สายนาค    อาจารยวุฒิชัย  ธิเลิศ 
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บุคลากรที่ไดรับรางวัล Teacher Awards 
ในปการศึกษา 2554 โรงเรียนไดจัดโครงการมอบรางวัล Teacher Awards แกครูท่ีสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ยกยองชมเชยครูผูมีผลงานการสอนดีเดน ครูท่ีเปนตัวอยางท่ีดี มีความรัก 
ความเมตตาตอศิษยและเอาใจใสในหนาท่ี โดยคัดเลือกจากผลคะแนนโหวตของนักศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ และทําพิธี
มอบรางวัลในกิจกรรม Goodbye Senior 2011 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2555 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยพระนาย   พงศพิริยะเกียรติ   อาจารยนิรันดร   สีคํายอด        อาจารยเลอศักดิ์   เสแสวง 
   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม       สาขาวิชาไฟฟากําลัง                      สาขาวิชาเครื่องกล 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

อาจารยพงษปกรณ   ม่ังสิน      อาจารยสุกฤตา   บัวนาค 
    สาขาวิชาการพิมพ             กลุมวิชาสามัญ 
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ดานการพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องจักร เครือ่งมือ และอุปกรณทางการศึกษา 
การพัฒนาดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
โครงการอบรมปองกันอัคคีภัยและฝกซอมอพยพหนีไฟ 
โรงเรียนจัดโครงการอบรมปองกันอัคคีภัยและการฝกซอมอพยพหนีไฟ เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีของบุคลากรและนักเรียน
ในการรวมมือปองกันและระงับอัคคีภัย และสงเสริมใหนักเรียนมีความรู มีทักษะท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ    
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในโรงฝกงานและในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง ถูกวิธี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม 5 ส 
โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรม 5ส   เพ่ือสงเสริมใหครูและนักเรียน  ตระหนักในการรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยในสถานท่ีตางๆ ของโรงเรียน โดยจัดประกวดหองเรียนดีเดน การปรับปรุงและพัฒนาหอง
ทํางานของครูและบุคลากร   การรณรงคประชาสัมพันธ  และการมอบรางวัลสําหรับหองเรียนดีเดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปรับปรุงสนามเปตอง 
โรงเรียนไดดําเนินการปรับปรุงสนามเปตอง  ใหเปนสนามเปตอง จํานวน 
1 สนาม  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา  ออกกําลังกายและเลนกีฬาท่ี
หลากหลายมากข้ึน 
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การพัฒนาเครื่องจกัร เครื่องมือ และอุปกรณทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เครื่องเจาะ Yoshida YD2-54          เครื่องเจาะ Yoshida YUD-540 
จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 85,000 บาท      จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 85,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   LCD PROJECTOR         Printer สี Ricoh SP C430DN 
   จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 28,200 บาท    จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 37,450 บาท  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      เครื่องถายเอกสาร Ricoh MP7001        คอมพิวเตอรตั้งโตะ 
     จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 379,850 บาท              จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 22,700 บาท 
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  คอมพิวเตอรตั้งโตะ     โตะเรียน ตราชาง TD643PL 
 จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 24,000 บาท      จํานวน 12 ตัว มูลคา 30,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

พัดลมติดผนัง F1-C-24      เครื่องกลึง ROMI 
   จํานวน 6 ตัว มูลคา 26,647 บาท    จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 60,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
         เครื่องเจียรจานเบรค Caorle    เครื่องเจียรวาลว   Black&Decker 
   จํานวน 2 เครื่อง มูลคา 50,000 บาท            จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 5,000 บาท 
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ดานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
 ปการศึกษา2554 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยประกาศท่ี 032/2554 กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
และโลหะการ ไดแตง อ.พิศิษฐ สันติโรจนมงคล อาจารยโรงเรียนดอนบอสโก อาจารยแผนกชางกลโรงงาน ผูชวย
ผูอํานวยการงานธุรการ งานทะเบียน หนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
ฝมือแรงงานระดับชาติ ของกลุมอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลและโลหะการ นับเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีบุคลากรโรงเรียน
ไดรับคัดเลือกในปการศึกษา 2554 

ของกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ ตามแผนงานดังนี้ 
1 จัดทํา Industrial Function Map 
2 จัดทํา Road Map และ Action plan 
3 จัดทํากรอบการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
4 จัดทํา Task List 
5 จัดทํา Competency Standard 
6 จัดทํารางมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติตามอุตสาหกรรม ป 2554 
(NISS) 
7 จัดทํา Competency Standard and Assessment 

 
 ปการศึกษาโรงเรียนเซนตดอมินิกไดจัดงานวันวิชาการแขงขัน
คอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษา ชื่องาน The Untitled -1 web Design 
& multimedia contest 2011 ครั้งท่ี 1 งานฉลอง 50 ป โรงเรียนเซนต
ดอมินิก เบญจทศวรรษแหงสายธารพระพร สําหรับนักเรียนระดัมัธยม
ศึกษาท่ัวประเทศ ระหวางวันท่ี 19-21 มกราคม 2555 มีการคัดเลือกทีม
เขารอบชิงชนะเลิศจํานวน 20 ทีมจากท่ัวประเทศชิงถวยเกียรติยศจาก                                             
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการแขงขันครั้งนี้ ทาง
โรงเรียนเซนตดอมินิกไดใหเกียรติเชิญ นายแมนรัตน เสรีวงศ หัวหนางาน
สารสนเทศฯ โรงเรียนดอนบอสโก เปนกรรมการรวมการตัดสินในงาน
ดังกลาว   

 
 กรุงเทพฯและปริมณฑล เกิดอุทกภัยมีน้ําทวมขังเปนเวลานานทางสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนไดแลวใหทางโรงเรียนดอนบอสโกสงคณะครู นักศึกษาของโรงเรียนรวมจิตอาสารวมดําเนินการสราง
ทางยกระดับใหผูประสบภัย รวมกับกองทัพบก และสํานักงานเขตหลักสี่ ณ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 
ระหวาง 14-16 พฤศจิกายน 2554 โดยมีมีคณะครูเขารวม 10 คน นักเรียน นักศึกษา 7 คน เม่ือจบสิ้นโดยการ สช. 
ไดมอบเกียรติบัตรใหผูรวมกิจกรรมดังกลาว 
  
 
 
 



95 
 

อาจารยบุญเชาว ชุมแสง เปนตัวแทนของโรงเรียนไดรับ
การแตงตั้งเปน ท่ีปรึกษา กต.ตร.สน.มักกะสัน ปการศึกษา2553-
2554 เนื่องจาก อาจารย บุญเชาว ชุมแสง ไดดํารงตําแหนง 
กต.ตร. 2วาระแลวทางพันตํารวจเอก ศรัญู ชํานาญราช ผู
กํากับสถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน แตงตั้งเปนท่ีปรึกษา 
กต.ตร.สน.มักกะสัน 

 
 

คณะกรรมการชมรมครูสอนพระพุทธศาสนา ยุวพุทธิก
สมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชอุปถัมภ ทีวาระการ
ประชุมเดือนละครั้ง มีหนาท่ีเปนคณะกรรมการจัดการอบรมครู
สอนพุทธศาสนา ครั้งท่ี15 ระหวาง 10-14 ตุลาคม 2554 ณ 
อาคารธรรมมานิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชอุปถัมภ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

 
  

คณะผูบริหาร และครูโรงเรียนดอนบอสโก กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดอนบอสโก 
กรุงเทพฯ ระหวางวันท่ี 16-20 เมษายน 2556 

 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตรวมกับองคการ CBM นําคณะครูจากประเทศกัมพูชามา
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเด็กหูหนวก เม่ือวันท่ี 10 
มกราคม 2555 โดยมี นางสาว อัมพร พันธุพาณิชย เปนผู
ประสานนําคณะครูเขามาศึกษาดูงาน เปนตน 

 
 
 
  

คณะผูบริหาร คณะครูดอนบอสโกสุราษฏรมาศึกษาดู
งาน การบริหารการจัดสถานศึกษาดานวิชาการ , กิจการนักเรียน 
โดยมีบาทหลวงสามัคคี ชัยพระคุณ พรอมคณะครู รวม14 ทาน 
เยี่ยมชม ณ โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ วันท่ี 23 กันยายน 
2554  
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การอบรมหลักสูตร การใชโปรแกรมPhotoshop cs5 

รุน1 มีเจาหาท่ีตํารวจ นครบาลมักกะสัน เด็กนักเรียน-อาจารย
จากโรงเรียนมักกะสันวิทยาลัยมารวมอบรม เพ่ือนําความรูไปใน
การทํางานจํานวน 13 ทาน เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2554 ณ แผนก
การพิมพ โรงเรียนดอนบอสโก  

 
 
โดยการอบรมพนักงาน บริษัท ซี.เอ.เอส อ้ิงแอนดอีควิป

เมนท จํากัด เรื่อง” เรียนรูระบบการพิมพออฟเซท “ ระหวาง
วันท่ี 26-31 มีนาคม 255 มีบุคลากรเขารวมอบรมจํานวน 7 
ทาน เพ่ือนําความรูไปพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป จัดท่ัวแผนก
การพิมพ โรงเรียนดอนบอสโก   

 
 
 
 
โดยการอบรมใหพนักงานในเครือเจริญอักษร กรุฟ 

จํากัด เรื่อง “ เรียนรูระบบการพิมพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขาย “ มีผูเขารับการอบรมแจงชื่อ 30 คน  วันเขารับการอบรม
จํานวน 22 คน จัดการอบรมเม่ือ 30 กรกฎาคม 2554 ณ หอง
ประชุมครูโรงเรียนดอนบอสโก  

 
 
 
 

แผนกชางยนต ไดใหบริการดูแล รักษา เครื่องยนต
เบื้องตน แกลูกคาภายนอกการดูรักษาเครื่องยนต ในปการศึกษา 
2554 นักศึกษา ปวส. เทคนิคยานยนต วันจันทร – วันเสาร เวลา 
17.00-21.00 น. ณ แผนกชางยนต โรงเรียนดอนบอสโก และ
การบํารุงดูแลรักษาสีรถยนตของนักเรียน ปวช .  ตลอดป
การศึกษา 2554 เวลา 08.00-16.00 น. ใหกับลูกคาภายนอก ณ 
แผนกชางยนต โรงเรียนดอนบอสโก 

 
 
 



97 
 

 

ดานการบริหารและการจัดการ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามมาตรา 
30 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกอบดวย
ผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการ  ผูอํานวยการ  ผูทรงคุณวุฒ ิ 
ผูแทนครูและผูแทนผูปกครอง โดยจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ปละ 3 ครั้ง เพ่ือมีสวนรวม
ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  ทิศทางและ 
นโยบาย  รวมถึง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจําป 

คณะกรรมการบริหารกิจการภายใน 
โรงเรียนดอนบอสโก ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการภายใน ประกอบดวยคณะนักบวชซาเลเซียน หัวหนา
แผนกและผูชวยผูอํานวยการฝายตางๆ   ทําหนาท่ีรวมกันวางแผนและดําเนินงานดานการบริหารโรงเรียนในระดับ
ตางๆ   ใหเกิดความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา  โดยมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน เพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงาน และวางแผนงานรวมกันตลอดปการศึกษา 

คณะกรรมการรวม 4 ฝาย 
โรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการรวม 4 ฝาย เพ่ือประชุม
พิจารณาเงินอุดหนุนเปนคาใชจาย 4 รายการ คือ คาหนังสือ  
คาอุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามโครงการเรียนฟรี   15  ปอยางมี
คุณภาพของรัฐบาล ประกอบดวย ผูบริหาร  ผูแทนครู 
ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนชุมชนและผูแทนนักเรียน  มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการรวม 4 ฝาย  ปการศึกษาละ 2 ครั้ง  

คณะกรรมการบริหาร ปวส. 
โรงเรียนดอนบอสโก  ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารบริหารงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)       
เพ่ือบริหารงานดานตางๆ  ไดแก งานวิชาการ  งานทะเบียนและวัดผล งานปกครอง  งานกิจกรรม  งานสัมพันธชุมชน     
งานประชาสัมพันธ  งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและโครงงาน โดยมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน และรายงานผล
การดําเนินงานใหคณะกรรมการบริหารกิจการภายในทราบทุกเดือน 
 

การประชุมครูประจําเดือน 
โรงเรียนจัดการประชุมครูเปนประจําทุกเดือน  โดยกําหนด
ทุกวันพุธตนเดือนเปนวันประชุมครูรวม  เพ่ือสรางการมี 
สวนร วมของบุคลากร ท้ั ง โรง เรี ยนรับทราบผลการ
ดําเนินงานของแตละฝาย  รวมถึงแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
การพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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HD-Playground  มอบทุนการศึกษา 
เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2554  คุณพอบัญชา  กิจประเสริฐ ผูอํานวยการ  ไดรับมอบเงินบริจาคทุนการศึกษาจากกลุม 
HD-Playground  จํานวน 74,800 บาท  เพ่ือมอบเปนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนของโรงเรียนดอน
บอสโก  จํานวน 50 ทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลงนามความรวมมือ (MOU) 
MOU กับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป.ป.ส. 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนดอนบอสโก โดย
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ ผูอํานวยการ ไดลงนามความ
รวมมือ(MOU) กับศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ืเอาชนะยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เรื่องการดําเนินงานสถานศึกษาอาสาปองกันยา
เสพติด เพ่ือสงเสริมกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 

MOU กับโรงเรียนลําปางเทคโนโลยี (แลมปเทค) 
เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2554 โรงเรียนดอนบอสโก โดยบาทหลวง
บัญชา กิจประเสริฐ ผูอํานวยการ ไดลงนามความรวมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับโรงเรียนลําปางเทคโนโลยี (แลมปเทค) เพ่ือ

รวมกันพัฒนาการศึกษาและนําความรูมาประยุกตใชในการ
ดําเนินงานตางๆ   
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MOU กับบริษัทโรเบิรต บอช จํากัด 
เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2554  โรงเรียนดอนบอสโก โดย
บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ ผูอํานวยการ ไดลงนามความ
รวมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัทโรเบิรต บอช จํากัด 
เพ่ือสนับการศึกษา วิจัย ฝกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู
วิทยาการในดานเทคโนโลยียานยนต 
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ดานการประกันคณุภาพภายใน 
 โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีสวนรวมคิด  รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบของ
บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน  มีการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือ
จัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ  แผนปฏิบัติการประจําป  และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  เพ่ือใหเกิดกลไกในการดําเนินงานและระบบการติดตามผลการพัฒนาควบคูกับการประกันคุณภาพภายใน  
ทําใหเกิดการปรับปรุง พัฒนา ปรับเปลี่ยน ท้ังการเรียนการสอน การบริหารและการปฏิบัติงานตางๆ  มีการประเมิน
ประสิทธิผล และนําผลไปปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในและการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายใน ในป
การศึกษา 2554 โรงเรียนไดดําเนินการโครงการ/กิจกรรมดานการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในใหกับบุคลากรตามสาขาวิชา 
ตลอดปการศึกษา 2554 โรงเรียนจัดใหมีการอบรมการประกันคุณภาพภายใหกับบุคลากรในแตละสาขาวิชาไดแก  
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาการพิมพ 
อมรมโดย อ.สุริยนต พานุพันธ หัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพภายใน ทุกวันพฤหัสบดี ของแตละสัปดาห 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพภายใน 
เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2554   ผูบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  จํานวน 18 คน    
เยี่ยมชมศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพภายใน 3 แหง ไดแก โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา   อ.เมือง  จ.เชียงใหม 
โรงเรียนพายัพเทคโนโลยี  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม และโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง  (แลมป-เทค)   อําเภอ
เมือง    จังหวัดลําปาง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและวิธีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน   
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จุดเดนของโรงเรียน  
1. โรงเรียนไดจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพไดคอนขางสมบูรณ  ทําใหประสิทธิผลของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในท่ีชัดเจน 
2. โรงเรียนไดดําเนินโครงการท่ีจัดเปนการปฏิบัติท่ีดี สมควรแกการ เปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอ่ืน 2 โครงการ 
3. โรงเรียนมีโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สําหรับผูจบการศึกษาท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีจัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบทุกสาขาวิชา 
4. โรงเรียนไดรับผูท่ีจบการศึกษาท้ังระดับการศึกษา ปวช. และ ปวส. เขาทํางานในโรงเรียนในตําแหนงครูชวยสอน  

หรือครูพ่ีเลี้ยง  มีผลทําใหการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษามากข้ึน 

5. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติงานไดจริง 
6. ครู อาจารย มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ มีความตั้งใจถายทอดความรูแกนักเรียน 
7. มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมระหวางผูบกพรองทางการไดยินและนักศึกษาปกติ 

8. มีสถานประกอบการในเครือขายเปนจํานวนมาก 
9. มีเครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัยใชงานไดจริง 
10. มีการใหนักศึกษาไดทําโครงงาน/สิ่งประดิษฐ ท้ังในระดับ ปวช.   และ ปวส. ท่ีมีความหลากหลายของทุก

สาขาวิชา  สามารถนําไปใชในงานไดจริงและใชในดานการเรียนการสอนของโรงเรียน 
11. โรงเรียนใหบริการวิชาการทางดานงานการคาท่ีสถานประกอบการมาจางทํางานเปนจํานวนมาก โดยนํานักเรียน

มาฝกปฏิบัติงานจริง  ซ่ึงเปนการบูรณาการระหวางการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง 

12. โรงเรียนหารายไดจากงานบริการวิชาการทางดานงานการคาท่ีสถานประกอบการมาจางทํางานเปนจํานวนมาก 
และมีการสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการจากหนวยงานภายนอกทุกโครงการ 

13. โรงเรียนใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยใหมีทักษะทางวิชาชีพสูงข้ึนอยางสมํ่าเสมอ 

14. โรงเรียนมีศักยภาพในการประสานงานความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการใหมีบทบาทและ  
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

15. โรงเรียนมีการจัดทําวิสัยทัศนอยางมีข้ันตอนสอดคลองกับบริบทของสังคมและไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกฝาย 
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                  สมาคมศิษยเกาดอนบอสโก   
 

                  นายสมบูรณ    พิทยรังสฤษฎ     นายกสมาคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                            
 
 
 
 
                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกอลฟการกุศล กิจกรรมโบลิงการกุศล 

กิจกรรมแรลล่ีการกุศล กิจกรรมนัดพบลูกพอบอสโก 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 
โรงเรียนดอนบอสโก 
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สมาคมผูปกครองและครฯู 
 

 
                             นายสราวุฒ      ชมจินดา         นายกสมาคม 

 
 
 

 เล้ียงอาหารวันพอ-วันแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมผาปาเพ่ือการศึกษา 

     
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมเดิน-ว่ิงการกุศล “ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพ่ือการศึกษา ครั้งท่ี 10” 
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  สถานภาพทางการเงิน   
งบรายไดและคาใชจาย (งบกําไรขาดทุน) 
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2555 

รายได      บาท 
เงินอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาล    10,565,177.09  
คาธรรมเนียมการศึกษา     11,518,181.00  
เงินบริจาค      10,876,538.27  
รายไดอ่ืน ๆ      48,207,430.15  
  รวมรายได    81,167,326.51 
คาใชจาย       
เงินเดือนครู      38,319,999.00  
งบพัฒนาบุคลากร     425,311.00  
ทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน    289,380.00  
งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม    
 จากภายในสถาบัน    491,975.00 
 จากภายนอกสถาบัน                                                                 -  
งบประมาณในการบริการวิชาการตอชุมชนและสังคม  20,603.00 
งบประมาณวัสดุฝก     10,552,174.22  
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม    2,242,246.00  
คาสาธารณูปโภค     4,928,591.66  
คาใชจายอ่ืน ๆ     19,662,837.36  
คาเสื่อมราคา     1,072,864.52 
 รวมคาใชจาย    78,005,981.76 
 เงินเหลือจายสุทธิ    3,161,344.74 
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  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในอนาคต   
โรงเรียนดอนบอสโก  มีจุดเดนดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติการจริง  ท่ีสามารนํามา ใชเปน

แบบอยางแกสถาบันอาชีวศึกษาอ่ืนๆ ในประเทศไทยไดเปนอยางดี การท่ีโรงเรียนสามารถดําเนินงานในลักษณะนี้ได
เปนเพราะบุคลากรมีความรับผิดชอบ  มีความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม และทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ีเปนอยางดี 
 เพ่ือใหโรงเรียนสามารถรักษาระดับคุณภาพ และพัฒนาใหดีข้ึน โรงเรียนจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนในอนาคตไว  ดังนี้ 
พัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่องในทุกดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เรงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ใหเช่ือมโยงกันอยางมีระบบ 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
เสริมศักยภาพแกนักเรียนดานภาษาตางประเทศและ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหโดดเดนมากย่ิงข้ึน 
 
 

สงเสริมใหนักเรียนมีคุณสมบัติการเปนพลเมืองท่ีดี 
ของชาติโดยเนนความมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
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