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วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ด อนบอสโก ก อ ตั้ ง เมื่ อ ป
พุทธศักราช 2489 มีนโยบายจัด การศึก ษาดา นวิชาชีพ
ชวยเหลือเยาวชนที่ยากจน กําพราและดอยโอกาส ใหมี
วิชาชีพไปประกอบอาชีพชวยเหลือตนเองและครอบครัว
ปลู ก ฝ ง เยาวชนให ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ประพฤติตนเปนคนดี ชวยเหลือผูอื่นและสังคมโดยไม
เรียกรองสิ่งตอบแทน และเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
นับแตประเทศไทยประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ เมื่อ
ป พุ ท ธศั ก ราช 2540 ส ง ผลให เ กิ ด การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ตั้งแตปพุทธศักราช 2542 เปนตนมา โดยสาระสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา เนนการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนโดยเนนที่ตัวนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
กล า คิ ด กล า แสดงออกในการแก ป ญ หา การพั ฒ นา
บุ ค ลากรสู ม าตรฐานวิ ช าชี พ ตลอดจนวิ ธี ก ารใช
นวั ต กรรมใหม ๆ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เข า มาช ว ยในการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น
นอกจากนี้ ทําใหเกิดระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรองสถานศึกษาที่มีมาตรฐานตามเกณฑการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงไดจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาดูงาน การศึกษาตอ
และการพัฒนาคุณภาพการสอน อีกทั้งจัดกิจกรรมรวมกับสมาคมศิษยเกาดอนบอสโก สมาคมผูปกครองและครูฯ
ชุมชน และหนวยงานตางๆ เพื่อสรางบรรยาการในการรวมมือสงเสริมพัฒนานักเรียน นักศึกษาตลอดปการศึกษา
รายงานประจําป ปการศึกษา 2552 เลมนี้ ไดรวบรวมสาระสําคัญของกิจกรรมฝายตางๆ ทั้งระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาดวยกัน เพื่อใหผูที่สนใจตอการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกจะไดทราบถึงผลการดําเนินงาน การบริหารการศึกษาของโรงเรียน ขอถือ
โอกาสนี้ขอบคุณผูปกครองนักเรียน คณะครูและทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและกิจกรรมดานตางๆ
จนบรรลุลวงไปไดตามจุดมุงหมายหลักที่ตั้งไว หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนกับทานและตอ
การวางแผนพัฒนาวิทยาลัยในอนาคต
(บาทหลวงตีโต เปดรอน)
อธิการโรงเรียนดอนบอสโก
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สิ่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกไดทํา
ใหกับสังคมมาเปนเวลานานถึง 65 ป คือ การสราง
เยาวชนจากภาพการเปนผูดอยโอกาส ใหกลายเปน
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพในแวดวงอุ ต สาหกรรม
นักเรียนที่ยากจน กําพรา หรือพิการทางการไดยิน
ต า งได รั บ โอกาสพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนใน
สถาบันแหงนี้เพราะเราเชื่อวาเยาวชนทุกคนตางมี
ศักยภาพในการเรียนรูและฝกฝนจนเปนผูนําไดใน
ที่สุด เพียงแคพวกเขาตองการโอกาสและผูอุทิศตน
ชวยเหลือ หรือจุดประกายชีวิตใหพวกเขาสามารถ
ดึงศักยภาพของตนออกมาใชใหเกิดประโยชนตอ
ตนเอง ตอครอบครัวและตอสังคมโดยรวม โดย
เราเชื่อวา การลงมือปฏิบัติงานดวยความอดทนและ
เอาจริงเอาจังจะเปนหัวใจของการสรางอนาคต เรา
ยังคงมุงมั่นทําความดีนี้ตอไปและจะยืนเคียงขางผูดอยโอกาสทุกคนที่เขามาศึกษาในสถาบันแหงนี้โดยไมเห็นแกระ
โยชนอันใด และเราเชื่อในหลักการอบรมของผูกอตั้งที่ใชความรักเมตตา การยึดมั่นในศาสนาของตนเอง และ
การพู ด จากั น ด ว ยเหตุ ผ ลมาเปน ป จ จัย หล อ หลอมเยาวชนให ส มบู รณ ขึ้ น ควบคู ไ ปกั บ วิช าการที่ พ วกเขาได รั บ
เพราะคุณภาพของคนอยูที่จิตใจที่งดงามและความสามารถในการประกอบวิชาชีพอยางสุจริต และนี่คือความ
แตกตางที่ทําใหสถาบันแหงนี้ไมเหมือนใคร

(บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนดอนบอสโก
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ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา
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 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ปวส.
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 กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าดอนบอสโก
สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ
 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
 กิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
สถานภาพทางการเงิน
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกในอนาคต
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
6

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ภราดาชุณห์ จันทร์หอม
ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ

ภราดาสุวรรณ จูทะสมพากร
ผู้จัดการ/กรรมการ

นายวิชัย ศรีสุระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

บาทหลวง ดร.วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

นายปริญญา ไชยเจริญ
ผู้แทนครู/กรรมการ

นายสราวุฒ ชมจินดา
ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ

บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
ผู้อํานวยการ/กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารกิจการภายใน
บาทหลวงตีโต เปดรอน
อธิการ

บาทหลวงเดอลอเรนซี แฟรงค์
รองอธิการ

ภราดาชุณห์ จันทร์หอม
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ภราดาสุวรรณ จูทะสมพากร
ผู้จัดการ

บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
ผู้อํานวยการ

นายคนองเดช แก้วเนรมิตร
รองผู้อํานวยการ

นายปริญญา ไชยเจริญ
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า

นายธีระ กุลวิทย์
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

นายสรายุทธ ศรีประมงค์
หัวหน้าแผนกช่างเชื่อม

นายสนั่น เพียรเศรฐกิจ
รักษาการหัวหน้าแผนกช่างยนต์

นายวิวัฒน์ เจริญสําราญ
หัวหน้าแผนกช่างพิมพ์

นายพิศิษฐ์ สันติโรจน์มงคล
ผช.ผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบรรลือศักดิ์ อัตวัฒนา
ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ

นายจตุพล นพรัตน์
ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการ นร.-นศ.

นายโอฬาร เส็งเจริญ
ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการ นร.-นศ.

นายสุริยนต์ พานุพันธ์
ผช.ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
ประวัติวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นโดย
อนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย อยู่ในความอุปการะ
ของกรมประชาสงเคราะห์ และดําเนินกิจการโดยคณะนักบวชซาเลเซียน
ปีพุทธศักราช 2489 ได้เริ่มดําเนินกิจการเปิดวิทยาลัยอาชีวะขึ้น โดยเช่าวังของพระองค์เจ้าบวรเดช ที่
ถนนวิทยุ (สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบนั ) และเปิดสอนแผนกวิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างพิมพ์และช่างไม้ แก่
นักเรียนที่เป็นเด็กกําพร้าและยากจน กลุม่ แรกจํานวน 35 คน โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด ซึง่ ถือเป็นนโยบาย
ของโรงเรียนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเวลานั้นมีครูสอน 2 คน และบาทหลวงมารีโอ รูเซดด เป็นอธิการชาวอิตาเลียนองค์แรก
ปีพุทธศักราช 2492
วิทยาลัยได้ย้ายมาอยู่สถานทีป่ ัจจุบันที่ถนนเพชรบุรี และได้เปิดหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากําลัง ช่างยนต์ และการพิมพ์ หลักสูตร ปวช. นี้
วิทยาลัยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกําพร้า เด็กยากจน และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาวิชาชีพจนจบ
หลักสูตร โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน
ปีพุทธศักราช 2495 ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้เล็งเห็นการณ์ไกลว่า โรงเรียนนี้จะเจริญก้าวหน้า
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมากในอนาคต ท่านได้สละเงินสร้างอาคารเรียน 2 ชั้นเป็นตึกยาว 40
เมตร กว้าง 15 เมตร จํานวน 1 หลัง มอบให้อธิการวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นที่เรียนและที่พักอาศัย แต่เป็นที่น่าเสียดาย
ที่ตึกหลังนี้มีอายุได้ไม่ถึง 4 ปี ก็ต้องถูกรื้อถอนเพราะรัฐบาลจําเป็นต้องตัดถนนตัดผ่านตัวตึกของโรงเรียนพอดี เมือ่
ตึกหลังนี้ถูกรื้อถอน ก็ต้องพยายามสร้างตึกใหม่ จึงได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญทั้งที่รู้จักและไม่รจู้ ัก ทําการสร้าง
ตึกหลังใหม่เป็นโรงฝึกงาน 3 หลัง เป็นตึกชั้นเดียวกว้าง 12 เมตร ยาวหลังละ 50 เมตร โดยใช้เวลาทําการก่อสร้าง
ทั้งสิ้น 3 ปี
ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับรัฐบาลเยอรมัน ทําการก่อสร้างตึกหลังใหม่แทนตึกหลังเก่าที่
ถูกรื้อถอน โดยสร้างเป็นตึก 3 ชั้น กว้าง 15 เมตร ยาว 117 เมตร ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เป็นตึกที่เพิ่มความ
เป็นสง่าให้แก่ชุมชนย่านนี้ได้เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง
ปีพุทธศักราช 2505 ได้สร้างโบสถ์ประจําวิทยาลัย ซึ่งเป็นโบสถ์ที่โอ่โถงและสง่างาม เพื่อประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ และเพื่อขอโมทนาคุณพระเจ้า พร้อมทั้งขอพรจากพระ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ฯพณฯ พจน์ สาราสิน รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงาน
ฉลองครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน
วันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2516 ฯพณฯ ลูกัส เวร์มาเดอร์ส เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจํา
ประเทศไทย พร้อมภริยา ได้เยี่ยมชมกิจการของวิทยาลัย
วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2517 ฯพณฯ วัน ด็อง เซน เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจํา
ประเทศไทยพร้อมภริยา ได้เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน
วันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2517 ฯพณฯ โซโร เอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทยพร้อมภริยา
ได้เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน
วันที่ 30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2517 สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงและสมเด็จพระราชินีฟาบีโอลาแห่ง
ประเทศเบลเยี่ยมได้เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์
ปีพุทธศักราช 2518 รัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ “โครงการทุนการศึกษาเพื่อครู
ดอนบอสโก” เป็นโครงการสนับสนุนครูให้ได้ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยี พระ
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จอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีอื่นๆ เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรครู เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเวลา 15 ปี
วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดําเนิน ทรงเปิดอาคารฝึกงานช่างกลโรงงานและตึกอาคารเรียนห้าชั้น พร้อมทั้ง
ได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจการต่างๆ ของโรงเรียนทุกแผนก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียน
และคณะผู้บริหารโรงเรียนดอนบอสโกอย่างหาที่เปรียบมิได้
วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2529 เจ้าชายวิลเลม อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ได้เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์
ปีพุทธศักราช 2529 วิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรพิเศษภาคค่ํา สอนวิชาชีพด้านการพิมพ์แก่คนพิการทางการ
ได้ยิน (คนใบ้-หูหนวก) เป็นหลักสูตรสองปี
ปีพุทธศักราช 2536 วิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 3 สาขาวิชา
คือ สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาการพิมพ์
จะเปิดสอนในปีพุทธศักราช 2551 โดยเก็บค่าเล่าเรียน
วันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2539 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ ได้เปิดงานฉลอง 50 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน
วันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2543 คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มอบโล่เกียรติคุณแก่
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรดีเด่น ที่ให้การสนับสนุนคนพิการ
วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 แผนกการพิมพ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2549 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินเพื่อทรงเปิดหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการพิมพ์ (ปวช.) สําหรับคน
พิการทางการได้ยิน ซึ่งมีเด็กผู้พิการฯ จํานวน 24 คน (ชาย 16 คนและหญิง 8 คน) เป็นนักเรียนรุ่นแรกของ
หลักสูตรฯ แห่งประวัติศาสตร์นี้ และทรงวางศิลาฤกษ์ตึกอนุสรณ์ 60 ปีของดอนบอสโก ในโอกาสฉลองครบรอบ 60
ปีของการก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อยาวเชนไทยที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสแห่งนี้

10

ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
มุ่งความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ําทักษะ
คติพจน์
ขยัน ศรัทธา ร่าเริง
นโยบายของวิทยาลัย
1. ส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแก่เยาวชนที่ยากจนหรือกําพร้า ให้มีวิชาชีพติดตัวเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี
2. ส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ ได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพของตนให้
สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้
3. ปลูกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นในคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เรียกร้องสิ่ง
ตอบแทน
วิสัยทัศน์ของ วิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก มุ่งผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี มีสุข คิดเป็น ทําเป็น เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ
ก้าวทันเทคโนโลยี
จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายการศึกษาสู่
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ การใช้ภาษาสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีที่
จําเป็นต่องานวิชาชีพ โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียน
นักศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กําหนด ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในบรรยากาศการอบรมด้วยระบบป้องกัน
(Preventive System) คือ เหตุผล ศาสนา และความรักใจดี
4. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชนท้องถิ่น และสถานประกอบการ พัฒนาวิทยาลัยให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ให้มคี วามเชี่ยวชาญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการวิจัยและ
พัฒนา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน ระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นคุณภาพด้านครูและผู้เรียนเป็นสําคัญ และขยายการศึกษาสู่
ระดับอุดมศึกษา
7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการนําผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
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เป้าหมายของวิทยาลัย
นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
1. วิทยาลัยหลักสูตรฐานสมรรถนะและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีคุณภาพ
2. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. วิทยาลัยมีการบริการวิชาชีพตามสาขาวิชาแก่ชุมชน สังคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ครู และนักเรียน นักศึกษา มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานเพื่อนําไปพัฒนา การเรียนการ
สอน หรือการประกวดแข่งขันระดับชาติ
5. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ บุคลากรภายในวิทยาลัยและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา บุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน
เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ของวิทยาลัย
6. โรงเรียนมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategic)
ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยดอนบอสโก ได้กําหนดยุทธศาสตร์เป็นกรอบกลยุทธ์เชิงนโยบายและ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยระยะ 3 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2552 ถึงปีการศึกษา 2554 โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
วิทยาลัยในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการให้บริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาวะผู้นําและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้
มาตรฐาน
บุคลากรของวิทยาลัย
บุคลากรของวิทยาลัยดอนบอสโก ประจําปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย
 นักบวชคณะซาเลเซียน
3 คน
 ครูบรรจุ
69 คน
 บุคลากรสนับสนุน
154 คน
 พนักงาน
17 คน
รวมจํานวนทัง้ สิ้น
243 คน
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จํานวนนักเรียนและนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยมีจํานวนนักเรียนนักศึกษา ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวนรวม ทุกสาขา 808 คน
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
จํานวน 186
1.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากําลัง
จํานวน 207
1.3 สาขาวิชาการพิมพ์
สาขางานพิมพ์
จํานวน 162
1.4 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
สาขางานเครื่องมือกล
จํานวน 253
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวนรวมทุกสาขา 408
2.1 สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
จํานวน 89
2.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
จํานวน 108
2.3 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 152
2.4 สาขาวิชาการพิมพ์
สาขางานการพิมพ์
จํานวน 59

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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โครงการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
โครงการปฏิบัติงานจริงของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยดอนบอสโก
เปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 4
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อม
บํารุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลและ
การพิมพ์
มีการจัดการศึกษาแบบครบวงจร
เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์จริง สามารถ
คิดเป็น ทําเป็นและแก้ปญ
ั หาเป็น สร้างวินัยใน
การทํางาน โดยจัดให้นักเรียนเรียนภาคทฤษฎี
1 สัปดาห์ และฝึกภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์
สลับกันไป
ในสัปดาห์ที่เรียนภาคทฤษฎี
นักเรียนจะได้เรียนรายวิชาครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตรในช่วงที่ฝึกภาคปฏิบัตินักเรียนจะได้รับการฝึกหัดตามหลักสูตร โดยสอนให้นักเรียนทุกคนทํางาน
ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท วิทยาลัยเน้นประสบการณ์การทํางานแก่นักเรียน โดยรับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ จาก
บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้ควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด
นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ทํางานด้วยความเอาใจใส่ มีความรับผิดชอบสูง
และมีความระมัดระวังไม่ให้ชิ้นงาน
เสียหายเพราะเป็นชิ้นงานจริงที่สามารถสร้างรายได้นํามาพัฒนาโรงเรียนต่อไป
วิทยาลัยสามารถดําเนินการในลักษณะ
เช่นนี้ได้ เนื่องจากครูอาจารย์รวมทั้งนักเรียนของ
วิทยาลัยทุกคนต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อวิทยาลัยน มี
ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักและทุ่มเท
ต่อวิทยาลัยเต็มความสามารถ ซึ่งยากทีห่ าได้ใน
สังคมวิทยาลัยไทยในปัจจุบัน การที่นักเรียนได้
ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียนภายใต้การควบคุมของ
ครูอาจารย์ ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้และเพิ่มพูน
ทักษะในการทํางานควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎี
วัสดุฝึกที่ใช้คือชิ้นงานจริง ทําให้ไม่เกิดการสูญ
เปล่า จึงกล่าวได้ว่า นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนดอนบอสโก มีทกั ษะในการปฏิบัติงาน
ที่โดดเด่นมาก เมื่อเทียบกับโรงเรียนอาชีวศึกษา
ทั่วไป นับเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งสําหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทย
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โครงการเรียนร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการพิมพ์ สําหรับนักเรียนปกติและนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และโครงการ
สร้างทางการศึกษา ซึ่งผลกระทบต่อผู้ที่มวี ุฒิ
การศึกษาจํากัด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่บกพร่อง
ทางการได้ยินในเรื่องอัตราค่าตอบแทนและ
และฐานเงินเดือน เป็นต้น วิทยาลัยดอนบอส
โกได้เล็งเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา
เพื่อเยาวชนที่พิการทางการได้ยิน จึงได้เปิด
โครงการเรียนร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการพิมพ์ ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 โดยรับนักเรียนผู้
พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งชายและหญิง ชั้นเรียนละ 20 คน ในโครงการเรียนฟรี
ตลอดหลักสูตร 3 ปีตามนโยบายวิทยาลัยเพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยินให้ดี
ขึ้น โครงการนี้เป็นโครงการแรกในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน ที่ชว่ ยเหลือคนที่บกพร่องทางการได้ยินให้มี
วิชาชีพ เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทํางานในสถานประกอบการด้านการพิมพ์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนปกติในโครงการเรียนร่วมกับนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่ง
ช่วยให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา อาทิเช่น กิจกรรมการเรียนการสอนภาษามือให้กับครูและนักเรียนที่มีความสนใจ
กิจกรรมครูที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะในการดูแลและให้คําปรึกษากลุ่มนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินร่วมกับครูที่ปรึกษา
ประจําห้องเรียนในโครงการเรียนร่วม
กิจกรรมการสอนเสริมพิเศษประจําสัปดาห์ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่
พิการทางการได้ยินโดยเปิดสอนชั่วโมงเสริมพิเศษในช่วงเย็นนอกเวลาเรียนปกติสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และโครงการ ทัศน
ศึกษานอกสถานที่ในสถานประกอบการที่มีกระบวนการผลิต สิ่งพิมพ์แบบครบวงจร
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
สํานักงานประกันคุณภาพภายใน ได้ทําการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ตาม
กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ภายใต้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้

ตารางสรุปรวม ค่าเฉลี่ย 2555
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

ค่าเฉลี่ย 2555
คะแนน
ระดับคุณภาพ
4.00
5.00
4.83
5.00
4.00
5.00

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

4.50
4.62

ดีมาก
ดีมาก

ตารางแสดงรายละเอียดตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ (2555)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
คะแนน

มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จํานวน 9 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
5
2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
5
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
3
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
2
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบงชีท้ ี่ 1.6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ต้องปรับปรุง
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

2
5

ต้องปรับปรุง
ดีมาก

5

ดีมาก

32
4.00

ดี

ผลการประเมิน
คะแนน

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
5
สอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
5
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2
25
คะแนนเฉลี่ย
5
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
5
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
5
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหาร
5
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
5
สารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4
4
5

ดี
ดี
ดีมาก

58
4.83

ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก

4

ดี

4

ดี

4
4

ดี
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จํานวน 4 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
5
ดีมาก
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบาํ รุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
5
ดีมาก
สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของ
5
ดีมาก
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6
20
คะแนนเฉลี่ย
5
ดีมาก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
5
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
4
ดี
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7
9
คะแนนเฉลี่ย
4.5
ดีมาก
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ผลการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยดอนบอสโก ปีการศึกษา 2555
ที่ผ่านเกณฑ์การ
พ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร แยกตามสาขาวิชา สาขางาน
จําแนกตามชั้นปี

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

เครื่องมือกลและ
ซ่อมบํารุง

สาขางาน

เครื่องมือกล

ชั้นปี

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

ไฟฟ้ากําลัง

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม

อุตสาหกรรม
เครื่องกล

ยานยนต์

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

รวม
การพิมพ์

พิมพ์
รวม
รวม ปวช.

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3

จํานวน
ผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เรียน
ทั้งหมด
(1)
107
88
58
253
77
74
56
207
70
62
54
186
60
49
53
162
808

จํานวน
ผู้เรียน
ที่ออก
กลางคัน
(2)

จํานวน
ผู้เรียนที่
เหลือ
(3)

10
4
2
16
7
5
1
13
9
7
2
18
13
4
5
22
69

97
84
56
237
70
69
55
194
61
55
52
168
47
45
48
140
739

(1)-(2)

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จํานวน ร้อยละ
(4)

( 4)
x100
(3)

91
76
56
223
61
63
55
179
56
47
47
150
36
41
47
124
676

93.81
90.48
100.00
94.09
87.14
91.30
100.00
92.27
91.80
85.45
90.38
89.29
76.60
91.11
97.92
88.57
91.47
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง

หลักสูตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ชั้นปี

อุตสาหกรรม ปวส.1
การผลิต
ปวส.2
รวม
ปวส.1
ไฟฟ้ากําลัง
ติดตั้งไฟฟ้า
ปวส.2
รวม
เทคนิคยาน ปวส.1
เครื่องกล
ยนต์
ปวส.2
รวม
ปวส.1
การพิมพ์
พิมพ์
ปวส.2
รวม
รวม ปวส.
รวม ปวช., และ ปวส.

เทคนิค
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

สาขางาน

จํานวน
ผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เรียน
ทั้งหมด
(1)
87
65
152
64
44
108
40
49
89
16
43
59
408
1,216

จํานวน
ผู้เรียน
ที่ออก
กลางคัน
(2)

จํานวน
ผู้เรียนที่
เหลือ
(3)

7
2
9
19
9
28
10
4
14
2
0
2
53
122

80
63
143
45
35
80
30
45
75
14
43
57
355
1,094

(1)-(2)

ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป
จํานวน ร้อยละ
(4)

( 4)
x100
(3)

52
53
105
21
25
46
22
41
63
11
33
44
258
934

65.00
84.13
73.43
46.67
71.43
57.50
73.33
91.11
84.00
78.57
76.74
77.19
72.68
85.37

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจํานวนผูเ้ รียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด (1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้าย
ของการลงทะเบียนเรียน แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย
2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาต
ให้เปิดทําการสอน
3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน
4. ในกรณีทมี่ ีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด
ด้วย
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กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ
กิจกรรมปฐมนิเทศผูป้ กครองและนักเรียนใหม่
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 วิทยาลัยจัดให้มีการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2554 สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจ
ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน และวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
จัดให้มีการปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรกั ษ์วัฒนธรรม “ดอนบอสโกรักษ์...ไทย”
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยจัดโครงการทัศ นศึ ก ษาเชิ ง อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม “ดอนบอสโก รั ก ษ์ . ..ไทย”
สําหรับนั กเรี ยน ปวช. ชั้นปีที่ 1 โดยพานักเรียนไปเยื่ยมชม
ความยิ่ ง ใหญ่ อ ลั ง การของวั ด ไชยวั ฒ นาราม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถาน
แห่งชาติวังจันทรเกษม และเที่ยวชมตลาดน้ําอโยธยา เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและปลูกจิต สํานึกในการรักและ
หวงแหนศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาติ
โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยพานักเรียนไปเยื่ยมชมทัศน
ศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เพาะพันธุ์เต่าทะเล
และเรือหลวงจักรีนฤเบศ จ.ชลบุรีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
และปลูกจิต สํานึกในการรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
ของชาติ
โครงการเรียนปรับพืน้ ฐานนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.
เมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2555 ฝ่ายวิชาการ
ได้จัดการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ โดยกําหนดให้
นักเรียนใหม่ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเรียน
ปรับพื้นฐานใรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาพื้นฐานของ
แต่ ล ะสาขางานเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นใหม่ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานที่
ใกล้ เ คี ย งกั น และจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการส่ ง เสริ ม ให้
นั ก เรี ย นปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มใหม่ เช่ น รู้ จั ก
วิ ท ยาลั ย ครู อ าจารย์ แ ละเพื่ อ นใหม่ เมื่ อ เปิ ด ภาคเรี ย น
นั ก เรี ย นสามารถอยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข โดย
กําหนดให้มีการเรียนการสอนด้านวิชาการในภาคเช้า ส่วน
ภาคบ่าย จัดกิจกรรมนันทนาการและการทดลองฝึกงานในโรงฝึกงาน
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โครงสอบมาตรฐานวิชาชีพ(V-NET)
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ(V-NET)
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย ทั้ ง ระดั บ ปวช.3ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 20
มกราคม 2556 และระดับ ปวส.2 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
โดยใช้ข้อสอบของสถาบันทางการศึกษา (องค์การมหาชน) มีนักเรียน
ระดับ ปวช. เข้าสอบจํานวน 213 คน ส่วนนักศึกษาระดับ ปวส. เข้า
สอบจํานวน 1 คน
โครงการดอนบอสโกสูค่ วามเป็นเลิศ 2013
เมื่ อ วั น ที่ 8-9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ จั ด
โครงการโครงการดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ 2013 ที่วิทยาลัย
เทคโนโลยี ด อนบอสโก กรุ ง เทพฯ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา
แสดงออกด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชา
และเผยแพร่ผลงงานของครู นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาคมอาชี ว ศึ ก ษาและ
สถานศึกษาต่าง ๆ
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 40 ชั่วโมง

วิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 40 ชั่วโมงสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทุกชั้นปี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบอาชีพ โดยนักเรียนปวช.ปีที่ 1
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Office Word,
Excel และ PowerPoint ปวช.ปีที่ 2 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และการเขียนเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม
PHP และ Dream Weaver สําหรับปวช.ปีที่ 3 เรียนรู้การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม AutoCad
เพื่อการเขียนแบบ 2 มิติ และไอโซเมตริก 3 มิติ
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การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการ ศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่า ผู้เรียนมี
ความสําคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพวิทยาลัยจึงจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเน้นการปฏิบัติจริง
โดยให้นักเรียนสลับกันเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างละ 1 สัปดาห์
ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยดอนบอสโก ได้ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนา
ทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ตลอดปีการศึกษา เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ อาทิเช่น
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 ประจําปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ วันที่ 27 มกราคม 2555
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 27 ประจําปีการศึกษา 2555 ที่จัดโดยสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับรางวัลดังนี้
1. สาขางานเทคนิคพื้นฐาน (งานตะไบ)
1.1 นายภานุวัฒน์
เนืองวัง
ปวช.1/5 กล ได้รับรางวัล เหรียญทอง
1.2 นายธานินทร์
อินทร์แป้น
ปวช.1/3 กล ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
2. สาขาช่างกลโรงงาน (งานกลึง)
2.1 นายอภิสิทธิ์
มณศรี
ปวช. 3 กล (B) ได้รับรางวัล เหรียญทอง
3. สาขางานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
3.1 นายพงศกร
จันทร
ปวช. 3ไฟ (A) ได้รับรางวัล เหรียญทอง
3.2 นายสมบัติ
ล้านทรัพย์สกุล ปวช. 3ไฟ (B) ได้รับรางวัล เหรียญทอง
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4. สาขางานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
4.1 นายธีระศักดิ์
จันทร์แมน
ปวช.2/3 ไฟ ได้รับรางวัล
4.2 นายพงศ์เทพ
โชคพงศ์ธร
ปวช. 2/4 ไฟ ได้รับรางวัล
5. การแข่งขันคอมพิวเตอร์ (Computer Fundamental)
5.1 นายรัตพันธ์
อนันตวัฒน์
ปวช.2/5 ไฟ ได้รับรางวัล
5.2 นายภาสกร
ณ กลองดี
ปวช.2/5 ไฟ ได้รับรางวัล
5.3 นายศิริพงษ์
พระสุริยะทุ่ง ปวช.2/7 ไฟ ได้รับรางวัล
6. การแข่งขันคอมพิวเตอร์ (Living Online)
6.1 นายนราวิชญ์
สมนา
ปวช.3 ไฟ (A) ได้รับรางวัล
7. การประกวดมารยาทไทยและสมาคม (ปวช.) ประเภททีม 4 คน ได้รับรางวัล
7.1 นายเกียรติศักดิ์
สัขะวรรณ
ปวช.1/1 กล
7.2 นายวรุฒ
แซ่เล้า
ปวช.3 ไฟ (B)
7.3 นายสุทธิชัย
ยอดบัวบาน ปวช.1/8 กล
7.4 นายอัครพล
ชาระวัน
ปวช.1/8 กล
7.5 นายสุภเวช
ปาลศรี
ปวช.3 กล (B)
8. การประกวดมารยาทไทยและสมาคม (ปวส.) ประเภททีม 4 คน ได้รับรางวัล
8.1 นายจารุกิตต์
อุ่ยเกียรติสกุล ปวส. 1/1 ไฟกําลัง
8.2 นายคณิต
พึ่งศรีเกล้า
ปวส. 1/1 เทคนิคอุตสาหกรรม
8.3 นายณัฐพงษ์
จงสา
ปวส. 1/1 เทคนิคอุตสาหกรรม
8.4 นายณัฐพล
บุญมี
ปวส. 2/1 เครื่องกล
8.5 นายสิทธิโชค
สวนเหยี่ยว
ปวส. 2/2 เครื่องกล
การอบรมแบ่งปันประสบการณ์วิชาชีพ

เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

วิทยาลัยจัดกิจกรรมการอบรมแบ่งปันประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ
ปวส. ทุ ก ชั้ น ปี ทุ ก สาขาวิ ช า จั ด การอบรมภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/สถานประกอบการในสาขาวิชาต่างๆ มาแบ่งปันประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
เพื่อพัฒนานักเรียน
นักศึกษา ให้มีความสํานึกรักในวิชาชีพที่ตนศึกษา และพร้อมสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต
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โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวช.
วิทยาลัยไดจดั โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เพือ่ ให
นักเรียนทุกชัน้ ป ทุกสาขาวิชา ไดเขาเยี่ยมชมกิจการของสถานประกอบการตามสาขาวิชา ทําใหนกั เรียนมีโอกาส
เรียนรูเพิ่มเติมนอกหองเรียน มีประสบการณตรงจากสถานประกอบการจริง เปดโลกทัศนมุมมองดานวิชาชีพที่
กวางไกลขึ้น
สาขาวิชาเครือ่ งมือกลและซ่อมบํารุง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
ศึกษาดูงานที่ บริษัท ซีลพรีซชิ ั่น จํากัด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
ศึกษาดูงานที่ บริษัท แล็บ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
ศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จํากัด
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สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
ศึกษาดูงานที่ บริษัทสายไฟ-ไทยยาซากิ จํากัด (มหาชน)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
ศึกษาดูงานที่ บริษัทถิระไทย จํากัด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
ศึกษาดูงานที่บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
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สาขาวิชาเครือ่ งกล
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
ศึกษาดูงานที่ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จํากัด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
ศึกษาดูงานที่ บริษัท ISUZU Motors co. (Thailand) Ltd.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
ศึกษาดูงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ บ้านโพธิ์ จํากัด
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สาขาวิชาการพิมพ์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
ศึกษาดูงานที่ บริษัท สยามทบพันแพ็คเกจจิ้ง จํากัด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
ศึกษาดูงานที่ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
ศึกษาดูงานที่ บริษัท ฟูจิเอซ จํากัด และบริษัท T.K.S เทคโนโลยี จํากัด
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โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวส.
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1-2
ศึกษาดูงานที่ บริษัท โอกาโมโต้ จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา

สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
ศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1
ศึกษาดูงานที่ บริษัท บริษัทชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

สาขาวิชาเครือ่ งกล
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1
บริษัท ทีอาร์ดบั บลิว เอเชียติ๊ก จํากัด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี
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สาขาวิชาการพิมพ์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1-2
ศึกษาดูงานที่ บริษัท คอนติเนตัล บรรจุภัณฑ์ (ประเทศไทย) จํากัด

การฝึกภาคปฏิบัติงานจริงจากการให้บริการงานลูกค้า
วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์และทักษะวิชาชีพโดยตรง
จากการฝึกปฏิบัติงานจริงของลูกค้าที่มาขอรับบริการใน
สาขาวิชาต่างๆ
สาขาวิชาเครือ่ งมือกลและซ่อมบํารุง/สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง/สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม ให้บริการงานกลึง งานกัด งานไส งาน
เจียระไน งานเชื่อม งานตัด งานพับตัด งานสร้าง
เครื่องจักร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาไฟฟ้า
กําลัง
ให้บริการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง งานติดตั้งและ
บริการตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ระบบควบคุม
มอเตอร์ งานบริการพันขดลวดมอเตอร์ งานบริการ
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
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สาขาวิชาเครือ่ งกล
ให้บริการงานซ่อมบํารุงรถยนต์ทุกระบบ เช่น การ
ปรับแต่งเครื่องยนต์ งานช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์

สาขาวิชาการพิมพ์
ให้บริการงานผลิตสิ่งพิมพ์ทวั่ ไป เช่น นามบัตร การ์ดเชิญ
ใบปลิว โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือ ฯลฯ

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์
วิทยาลัยดอนบอสโก ได้ดําเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ เพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มี
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาตามวัย
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจําปี
เมื่ อ วั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2555 โรงเรี ย นจัด โครงการตรวจ
สุขภาพนั กเรียน นักศึกษา ประจํ าปี การศึ กษา 2555
โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ จํานวน 1,327 คน
ประกอบด้วย การ
ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ การตรวจเอกซเรย์
ปอด การตรวจหมู่เลือด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ด
โลหิต
การตรวจไวรัสตับอักเสบบี และตรวจหาสาร
เสพติดในร่างกาย ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พบสารเสพติด
กีฬาประเพณีสัมพันธ์
วิทยาลัยจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม
ให้คณะครูและนักเรียน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
แสดงความสามารถด้านกีฬา และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน ประกอบด้วย การแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือ ฟุต
ซอล และบาสเก็ตบอล จัดการแข่งขันทัง้ สองภาคเรียน
แบ่งทีมแข่งขันออกเป็นชั้นเรียนห้องต่าง ๆ และทีมครู
ทุกสาขาวิชา
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กิจกรรมส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 วิทยาลัยได้จัด
กิจกรรมส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองการ
บังเกิดมาของพระเยซูเจ้าและฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปี
ใหม่ ประกอบด้วย พิธีอวยพรส่งความสุขให้กับคณะผูใ้ หญ่
คณะครู และนักเรียน การมอบของขวัญของคณะผู้ใหญ่ให้
นักเรียน การแสดงของนักเรียนชั้นปีต่างๆ
กิจกรรมชมรม ระดับ ปวส.
วิทยาลัยจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมที่ตนเองชอบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ รวมถึงแสดงความสามารถในสิ่งที่ตนเองมีความถนัด จํานวน 13 ชมรม ได้แก่ ชมรม
ถ่ายภาพ ชมรมคนรักรถ ชมรมรักการอ่าน ชมรมบาสเก็ตบอล ชมรมฟุตซอล ชมรมปิงปอง ชมรมตกปลา
ชมรมดนตรี ชมรมต้นกล้า ชมรมมัลติมิเดีย ชมรมดูหนัง ชมรมคนรักปลา และชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
กีฬาสีสัมพันธ์ “สานสัมพันธ์พี่+น้อง”
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิ กายน 2555 โรงเรียนจั ด
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ าสี สั ม พั น ธ์ “สานสั ม พั น ธ์ พี่ +
น้อง” เป็นกิจกรรมกีฬา ที่จัดแข่งขันร่วมกันระหว่าง
นักเรียน ระดับ ปวช. และนักศึกษา ระดับ ปวส. จัดขึ้น
ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อส่งเสริม
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
และความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น
ระหว่างนักเรียนนักศึกษาในสถาบัน สนับสนุนให้นักเรียน
นั ก ศึ ก ษ า
แ ส ด ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น กี ฬ า
ประกอบด้ว ย ประเภทกี ฬ า กรี ฑา กิ จ กรรมเกม
นันทนาการ และการแสดง
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กิจกรรมการเรียนรักษาดินแดนและการฝึกภาคสนาม
วิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรักษาดินแดน
เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยกิจกรรมการ
สมัครและรายงานตัว การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร
การเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และการฝึกภาคสนาม

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักศึกษา ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักศึกษา ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้กําลัง
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง มีความรักสามัคคีในหมู่คณะรู้จักผู้บริหาร คณะครูและเพื่อนมากขึ้น
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมฐาน กิจกรรมการแสดงบนเวทีของรุ่นพี่-รุ่นน้อง
การเลือกประธาน
และคณะกรรมการนักศึกษาของสาขาวิชา พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักศึกษา ปวส. สาขาวิชาการพิมพ์
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักศึกษา ปวส. สาขาวิชาการพิมพ์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง มีความรักสามัคคีในหมู่คณะรูจ้ ักผู้บริหาร คณะครูและเพื่อนมากขึ้น
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมฐาน กิจกรรมการแสดงบนเวทีของรุ่นพี่-รุ่นน้อง
การเลือกประธาน
และคณะกรรมการนักศึกษาของสาขาวิชา พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
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กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักศึกษา ปวส. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักศึกษา ปวส. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง มีความรักสามัคคีในหมู่คณะรู้จักผู้บริหาร คณะครูและเพื่อนมากขึ้น
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมฐาน กิจกรรมการแสดงบนเวทีของรุ่นพี่-รุ่นน้อง
การเลือกประธาน
และคณะกรรมการนักศึกษาของสาขาวิชา พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักศึกษา ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักศึกษา ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง มีความรักสามัคคีในหมูค่ ณะรู้จักผู้บริหาร คณะครูและเพือ่ นมากขึ้น โดยใช้กิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมฐานเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนันทนาการ พิธีบายศรีสู่ขวัญ
กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

กิจกรรมสายใย ทอ.ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคศิษยเกาและ
ศิษยปจจุบัน ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ในชื่องาน “สายใย ทอ. ครั้งที่ 14” เพื่อใหนกั ศึกษามี
โอกาสพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความรูแ ละประสบการณซึ่งกันและกัน
กิจกรรมไฟฟ้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 วิทยาลัยจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคศิษยเกาและ
ศิษยปจจุบัน ระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟากําลัง ในชื่องาน “ไฟฟาสัมพันธ ครั้งที่ 15” เพื่อใหนักศึกษามีโอกาส
พบปะสังสรรค ทํากิจกรรมรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน
กิจกรรมเปิดโรงรถนัดพบ ทย. ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 วิทยาลัยจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคศิษย
เกาและศิษยปจ จุบัน ระดับ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต ในชื่องาน “เปดโรงรถนัดพบ
ทย. ครั้งที่ 12” เพื่อใหนกั ศึกษามีโอกาสพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน
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กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิทยาลัยดอนบอสโก จัดกิจกรรมและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็น
กิจกรรมทางศาสนา เพื่อการเริ่มต้นปีการศึกษาอย่างดี โดยการเตรียมจิตใจและรับพรจากพระเจ้า แม่พระองค์
อุปถัมภ์ และนักบุญยอห์น บอสโก ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดปีการศึกษา

พิธีระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก
วันสุดท้ายของทุกเดือน คณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมใจกันทํากิจกรรมพิธีระลึกถึง
นักบุญยอห์น บอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชนและผู้ก่อตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน มีการอ่านประวัตินักบุญ
ยอห์น บอสโก มอบพวงมาลัยและช่อดอกไม้ การอบรมให้ข้อคิดในการดําเนินชีวิต
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กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคณะผู้ใหญ่
คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคณะผู้ใหญ่วิทยาลัย ในวันคล้ายวันเกิดของ
แต่ละท่าน ได้แก่ บาทหลวงตีโต เปดรอน (อธิการ) บาทหลวงเดอลอเรนซี แฟรงค์ (รองอธิการ) บาทหลวงบัญชา
กิจประเสริฐ (ผู้อํานวยการ) ภราดาชุณห์ จันทร์หอม (ผูร้ ับใบอนุญาต) ภราดาสุวรรณ จูทะสมพากร (ผูจ้ ัดการ)
ประกอบด้วยกิจกรรม อ่านสุนทรพจน์ ร้องเพลงอวยพร มอบช่อดอกไม้และมอบของขวัญจากผู้แทนสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ

พิธีไหว้ครู
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ตามธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย โดย
ภาคเช้า จัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน ระดับ ปวช. และภาคค่ํา สําหรับนักศึกษา ระดับ ปวส. โอกาสนี้สมาคม
ศิษย์เก่าดอนบอสโก ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทีเ่ รียนดี แต่มีฐานะยากจน จํานวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ปวช.ปีที่ 1
วิทยาลัยจัดค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 วันที่ 8-9 มิถุนายน
2555 และ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2555โดยเน้นการอบรมให้นักเรียนรู้และเข้าใจคุณค่าศักดิ์ศรีของเพศและชีวิต
มนุษย์ และจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่นักเรียนนับถือ ณ บ้านสวนพระ
หฤทัย
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โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ปวช.ปีที่ 2
วิทยาลัยจัดค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2 นักเรียนพุทธ ปฏิบัติ
ธรรมโดยพระภิกษุ ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และนักเรียนคริสต์ (คาทอลิก) รับการอบรม
ฟื้นฟูจิตใจและปฏิบัติศาสนกิจ โดยบาทหลวง สุเทพ ช้อนทอง ณ บ้านซาวีโอ อ.สามพราน จ.นครปฐม

กิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ
เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ 2555 วิทยาลัยจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ สําหรับนักเรียน ปวช.ชั้นปที่ 3 ที่กําลัง
จะสําเร็จการศึกษา เพื่อให้การอบรมเตรียมความพร้อมของผู้สําเร็จการศึกษาที่จะก้าวออกไปสู่สังคมภายนอก อบรม
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่นักเรียนนับถือ ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ อ.หัว
หิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

12 สิงหา มหาราชินี และวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวัน 12 สิงหา มหาราชินี โดยมีคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คณะครู ผูแ้ ทนสมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ วิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความกตัญญูรคู้ ุณ
ต่อมารดา และการประกวดเรียงความในหัวข้อ “พระคุณแม่” ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รวมถึงสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนด้วย
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พิธีฉลองนักบุญยอห์น บอสโก
วิทยาลัยจัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เพื่อยอ
เกียรติท่านผู้ก่อตั้งคณะซาเลเซียน ผู้เป็นบิดาอาจารย์
และเพื่อนของเยาวชนโดยมีพิธีกรรมเตรียมจิตใจ ตั้งแต่
วันที่ 21-30 มกราคม 2556 ประกอบด้วยการร้อง
เพลงสรรเสริญพ่อบอสโก การอ่านประวัติ การมอบ
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ การสวดภาวนาวอนขอพรจาก
ท่ า นนั ก บุ ญ ยอห์ น บอสโก การให้ ข้ อ คิ ด จากคณะ
ผู้ ใ หญ่ (นั ก บวชซาเลเซี ย น) และร่ ว มพิ ธี ก รรมทาง
ศาสนาพร้อมกันทุกคนเพื่อฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ในวันที่ 31 มกราคม 2556

วันกตัญญู
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 วิทยาลัยจัดกิจกรรมวัน
กตัญญู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูรู้คณ
ุ ต่อคณะผู้ใหญ่
คณะครูและผูม้ ีพระคุณ โดยทําพิธีคํานับอธิการและคณะผู้ใหญ่
ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณพ่อบอสโกและผูม้ ีพระคุณ ที่ทํางานอยู่
ท่ามกลางบรรดาเยาวชน มีการมอบช่อดอกไม้ กล่าวสุนทรพจน์
ร้องเพลงขอบคุณและให้กําลังใจ
กิจกรรมอบรมศีลธรรมนักศึกษา ระดับ ปวส.
วิทยาลัยจัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมให้กับนักศึกษา ระดับปวส. ทุกสาขาวิชา โดยแยกอบรมตามหลักศาสนาที่
นับถือสําหรับนักศึกษาคาทอลิก ได้รับการอบรมจากพระสงฆ์และร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สําหรับนักศึกษา
พุทธได้รับฟังธรรมะบรรยายจากพระภิกษุสงฆ์ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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กิจกรรมสภานักเรียน
วิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมการดําเนินงานสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้และเข้าใจระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย พัฒนาวุฒิภาวะผู้นํา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนให้สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ โดยดําเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน จัดการประชุมสภานักเรียน
และให้สภานักเรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ร่วมกับคณะครูและผู้บริหาร

กิจกรรมการทําสมาธิ
วิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและการเรียนการสอน โดยนักเรียน
ได้นั่งสมาธิเป็นประจําทุกวัน ประมาณ 3 นาที ตอนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า และทําสมาธิก่อนที่จะเรียนใน
รายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนที่จะเรียน
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รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา ระดัล ปวส.
วิทยาลัยได้จัดโครงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พิจารณาจาก
นักศึกษาที่มีคะแนนด้านความประพฤติและด้านกิจกรรม 100 คะแนน ทั้งสองด้าน จะได้รับรางวัลเข็มทอง และ
นักศึกษาที่มีคะแนนด้านความประพฤติหรือกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่ง 100 คะแนน จะได้รับรางวัลเข็มเงิน โดยจัดพิธี
มอบรางวัลในกิจกรรม Goodbye Senior 2011 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 มีนกั ศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเข็มเพชร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล
นายชัยพร้อมพงษ์
เพราะดีงาม
นายณรงค์
แชมือ
นายณัฐพล
จารุนาคร
นายธิษณะ
เกตุดํา
นายพงษ์สิทธิ์
โสภณไพศาลสุข
นายสุวิจักขณ์
ทองจันทร์

ห้อง
ทอ.2/1
ทอ.2/1
ทอ.2/1
ทอ. 2/1
ทอ. 2/1
ทอ. 2/2

รางวัลเข็มเพชร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
ลําดับ
1 นายพลวัต

ชื่อ-นามสกุล
เกิดประดิษฐ์

ห้อง
ฟก. 2/2

รางวัลเข็มเพชร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาเครื่องกล
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

นายทัศไนย
นายธนพงษ์
นายธีระวัฒน์
นายพนธกร
นายวัชรพล
นายวัชรินทร์
นายวีระ
นายวีระ

ชื่อ-นามสกุล
วิตตานุช
แก้วกุลดิเรก
โสสุด
สู้เหิม
แก้วบุตรดี
เอกาไล
วงค์จันทร์
สองยานเจริญสุข

ห้อง
คก. 2/1
คก. 2/1
คก. 2/1
คก. 2/1
คก. 2/1
คก. 2/1
คก. 2/1
คก. 2/1
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รางวัลเข็มเพชร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาการพิมพ์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-นามสกุล
นายกฤตภพ
บุญมาก
นายชาลี
หม่อโปกู่
นายทวีชัย
มาเยอะ
นายวีรพล
กองอนันต์เดช
นายอาคเนย์
ริ้วงาม
นายเกียรติศักดิ์
สุพล
นางสาวชญานี
มาลา
นางสาวปุณณ์ปภาอร อนุรักษ์ฤๅนนท์
นางสาวสุธาสินี
สินไชย

ห้อง
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/2

รางวัลเข็มทอง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล
นายชวลิต
จันทร์แสงสุก
นายฐิติพงษ์
ศรีมงคลศิริ
นายดิศรา
เชียงกุล
นายประจักษ์
ผิวคํา
นายปัญญวัสส์
ทรัพย์เกิด
นายอภิสิทธิ์
จูเภา

ห้อง
ทอ. 2/1
ทอ. 2/1
ทอ. 2/1
ทอ. 2/1
ทอ. 2/1
ทอ. 2/2

รางวัลเข็มทอง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
ลําดับ
1 นายธุวานนท์
2 นายสมพร

ชื่อ-นามสกุล
เจือน้ําหอม
จันเพ็ช

ห้อง
ฟก. 2/1
ฟก. 2/2
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รางวัลเข็มทอง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาเครื่องกล
ลําดับ
1 นายวิรัตน์
2 นายอโณชา
3 นายอนุชา

ชื่อ-นามสกุล
แตงอิน
สะมะแอ
สาลี

ห้อง
คก. 2/1
คก. 2/2
คก. 2/2

รางวัลเข็มทอง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาการพิมพ์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-นามสกุล
นายศุภัสนันท์
แอบสระน้อย
นายอัสนี
เวศนารัตน์
นางสาวจารุวรรณ
ว่องไวการค้า
นายพงศรัช
เอี่ยมสําอางค์
นางสาวธันญาณี
ชมชื่น
นายธีรพงศ์
หวะสุวรรณ
นายปวิน
สมนึก

ห้อง
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/2
กพ. 2/2
กพ. 2/2

รางวัลเข็มเงิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-นามสกุล
นายกรกช
กมลวัฒนโชติ
นายกิตติภัฏ
ศรีไพบูลย์
นายเกียรติวุฒิ
โถวสกุล
นายจาตุรงค์
บินกอรี
นายธนาวัฒน์
พรมมา
นายกรกช
กมลวัฒนโชติ
นายกิตติภัฏ
ศรีไพบูลย์
นายเกียรติวุฒิ
โถวสกุล
นายจาตุรงค์
บินกอรี
นายธนาวัฒน์
พรมมา
นายพีรยุทธ
บัญชากุลชัย
นายวัณณัฐ
มาแสละ
นายวันโน
พันธ์พืช

ห้อง
ฟก. 2/1
ฟก. 2/1
ฟก. 2/1
ฟก. 2/1
ฟก. 2/1
ฟก. 2/1
ฟก. 2/1
ฟก. 2/1
ฟก. 2/1
ฟก. 2/1
ฟก. 2/2
ฟก. 2/2
ฟก. 2/2
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รางวัลเข็มเงิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาเครื่องกล
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

นายณัฐพล
นายพีระ
นายศาสตรา
นายสิทธิโชค
นายสรุศักดิ์
นายธเนศร์
นายพชร
นายฟ้าคํารณ

ชื่อ-นามสกุล
บุญมี
ไตรยราช
วงศ์ประเสริฐ
สวนเหยี่ยว
ธงสันเทียะ
รัตนวรรังสี
จาดเจริญ
นันทะวงค์

ห้อง
คก. 2/1
คก. 2/1
คก. 2/2
คก. 2/2
คก. 2/2
คก. 2/2
คก. 2/2
คก. 2/2

รางวัลเข็มเงิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 2 สาขาวิชาการพิมพ์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นายปาปนาศ
นายวชิราวุฒิ
นายวรา
นายศิวะกร
นายสราวุฒิ
นายอานนท์
นายอิทธิพล
นางสาวกนกอร
นายชาญศักดิ์
นายพงศธร
นางสาวมนทิรา
นายมานพ
นางสาวสรัญญา
นายอภิทักษ์
นายประสิทธิชัย
นายกรวิทย์

ชื่อ-นามสกุล
กวยรักษา
เอี่ยมพินิจ
สว่างพันธ์
ทองอร่าม
หมอนทอง
ทุ่งสินธุ์
พึ่งรูป
วงษ์ประเสริฐ
มนังสถิตย์
เพ็งดิลก
แสงน้ํา
ประกายเพชร
นวกิจวงศ์
จํานงกิจ
แปรงนารถ
หังโส

ห้อง
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/1
กพ. 2/2
กพ. 2/2
กพ. 2/2
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รางวัลเข็มทอง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ไกรศักดิ์
คณิต
จักรี
จิรเดช
จิรายุ
ธนัชชนม์
ธรรมธร
ธีรวัฒน์
เบญจรงค์
ประทีป
ปวริศร
จิรภาส
ยุธนา
รัตภูมิ
สถาพร
สุทธิภัทร
สุวบูรณ์
อัษฏาวุธ
ภานุพงษ์

ชื่อ-นามสกุล
ฐิตินิวัฒน์
พึ่งศรีเกล้า
แสนยากุล
ปิ่นเกต
แก้วแจ่มศรี
กวีกิจสมพงศ์
ทองเปราะ
ช่างทํา
แสงจันทร์
ลาพอ
แนบชิด
คุ้มสุพรรณ
ชัยฤทธิ์
จันทร์จรูญ
ปานนิ่ม
จันทร์ศรี
ป่าดอน
ชืนภาศ
โชชัย

ห้อง
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/2
ทอ.1/2
ทอ.1/2
ทอ.1/2
ทอ.1/2
ทอ.1/2
ทอ.1/2

รางวัลเข็มทอง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
ลําดับ
1 จารุกิจตต์
2 ดลวัฒน์

ชื่อ-นามสกุล
อุ่ยเกียรติสกุล
โฉลกกลาง

ห้อง
ฟก.1/1
ฟก.1/2
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รางวัลเข็มทอง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาเครื่องกล
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชัยสิทธิ์
ชาญชัย
ณัฐวุฒิ
ชัยสิทธิ์
วีรชัย
เมธัส
ศุภวิชญ์

ชื่อ-นามสกุล
ยอดริด
ลีชานนท์
แซ่ท้าว
ยอดริด
อยู่แฮ
สุทธิธรรมานันต์
เสาวรณ์

ห้อง
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1

รางวัลเข็มทอง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาการพิมพ์
ลําดับ
1
2
3
4
5

กฤษฎา
ณรัฐนนท์
ดิศรณ์
พีรดนย์
ยุตธนา

ชื่อ-นามสกุล
เสือดี
ธนโชคนิธิววัฒน์
แสงเป่า
จันทร์ทอง
เสนสรสัง

ห้อง
กพ.1/1
กพ.1/1
กพ.1/1
กพ.1/1
กพ.1/1

รางวัลเข็มเงิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กวิน
เกรียงศักดิ์
คณิต
ณัฐพงษ์
ณัฐพล
ณัฐวุฒิ
ณัฐวุฒิ
ปิยะพัทธิ์
ปกรณ์
สุรศักดิ์
พิเชษฐ์

ชื่อ-นามสกุล
รุ่งอารีย์
ทองก้านเหลือง
สางสว่าง
จงษา
แก้วมณี
ทรงสวัสดิ์วงศ์
นวนเพ็ญ
ธนะมัย
แย้มกันชู
คํารนธารา
ผ่องใส

ห้อง
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/1
ทอ.1/2
ทอ.1/2
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12
13
14
15
16
17
18

พิพัฒน์
วรุฒ
สันติภาพ
เสถียรพงศ์
อทิติพงษ์
อภิสิทธิ์
โยธิน

วิศิษย์ศักดิ์วาสิน
วรจิตชุติวัฒน์
บุญมี
ประสพลาภ
มังคละศิริ
พวงไพรพฤกษ์
ชาววิวัฒน์

ทอ.1/2
ทอ.1/2
ทอ.1/2
ทอ.1/2
ทอ.1/2
ทอ.1/2
ทอ.1/2

รางวัลเข็มเงิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เจษฏา
ชิษณุพงศ์
ฐิติพงศ์
ธนัญย์
ปวริศ
ปิยะพงศ์
ชนัญวัฒน์
ณัฐพงษ์
วงศธร
รัตนพล
วรวุฒิ
วัชรพล
วีรชัย
สุรเดช
อุกฤษฏ์
ชาญนรงค์
จิรายุส
ณัฐพร

ชื่อ-นามสกุล
บางน้อย
จุลเกิด
ว่องประชานุกูล
ดีสุคนธ์
กันทรวิชัยวัมน์
สิทธิราชา
ศรีสันติรัตน
ตรันเจริญ
กุละปานนท์
วรรณสวาท
จันทรปัญญา
หงษ์สูงเนิน
โพธิ์วัน
ทับห่วง
เพ็งนาเลน
โอบอ้อม
ไหมนิคม
มโนมัยสุวรรณ

ห้อง
ฟก.1/1
ฟก.1/1
ฟก.1/1
ฟก.1/1
ฟก.1/1
ฟก.1/1
ฟก.1/1
ฟก.1/1
ฟก.1/1
ฟก.1/2
ฟก.1/2
ฟก.1/2
ฟก.1/2
ฟก.1/2
ฟก.1/2
ฟก.1/2
ฟก.1/2
ฟก.1/2
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รางวัลเข็มเงิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาเครื่องกล
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ฉัตรชัย
บุญญฤทธิ์
ภานุภัค
วันชัย
ศรัณย์
อธิการ
วรากร
ณัฐฐ์
กฤษณพงศ์

ชื่อ-นามสกุล
พุ่มหริ่ง
คําลือ
ทัยทิมทอง
หมื่นแต
อัตถะสัมปุณณะ
หนูแดง
กิ้มอารีย์
ธรรมปรีชาพงศ์
โรยมณี

ห้อง
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1
คก.1/1

รางวัลเข็มเงิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาการพิมพ์
ลําดับ
1
2
3
4
5

ฉวีวรรณ
ไซม่อนด์
ณัทกฤช
ภาณุวัฒน์
พงษ์ระวี

ชื่อ-นามสกุล
อ้วนมี
หว่อง
จรัสวงศ์
คําพิมูล
แสงเทียน

ห้อง
กพ.1/1
กพ.1/1
กพ.1/1
กพ.1/1
กพ.1/1
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ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานของนักเรียน นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อโครงการ เครื่องนับชิ้นงาน ตัว sencer และ counter
สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
สาขางาน เครื่องมือกล
การนําไปใช้ประโยชน์ นับจํานวนชิ้นงานจากหน้าจอ
ดิจิตอลของตัวเซ็นเซอร์
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร

ชื่อโครงการ เครื่องผ่าแตงโม
สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
สาขางาน
เครื่องมือกล
การนําไปใช้ประโยชน์ เครื่ อ งผ่ า แตงโมสามารถผ่ า
แตงโมออกเป็น 8 ชิ้นต่อการผ่า 1 ครั้ง
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร

ชื่อโครงการ ชุดสาธิตการทํางานระบบไฮดรอลิกส์
และนิวแมติกส์
สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
สาขางาน
เครื่องมือกล
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา
เพื่อที่จะศึกษาระบบนิวมติกส์และไฮดรอลิกส์
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร

ชื่อโครงการ เครื่องจ่ายสบู่ล้างมือแบบพอเพียง
สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
สาขางาน
เครื่องมือกล
การนําไปใช้ประโยชน์ สามารถใช้สบูก่ ้อนแทนสบู่
เหลวได้
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับชาติ
50

ชื่อโครงการ กระบอกอุ่นน้ําโดยใช้ไฟฟ้าในรถยนต์
สาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน
ไฟฟ้ากําลัง
การนําไปใช้ประโยชน์ สามารถอุ่นน้ําเปล่าที่
อุณหภูมิ 300C ถึง 900C ภายใน10 นาที
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร

ชื่อโครงการ เครื่องปอกฉนวนไฟฟ้าแบบกดรีด
สาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน
ไฟฟ้ากําลัง
การนําไปใช้ประโยชน์ สามารถนําสายไฟฟ้าไปปอก
ฉนวน เพื่อนําเอาทองแดงไปจําหน่าย
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร

ชื่อโครงการ เครื่องพ่นสีขนาดเล็ก
สาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน
ไฟฟ้ากําลัง
การนําไปใช้ประโยชน์ เกิดความสะดวก ในการพ่น
สีชิ้นงาน
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร

ชื่อโครงการ เครื่องเป่ากรองอากาศลดมลภาวะ
สาขาวิชา
เครื่องกล
สาขางาน
ยานยนต์
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อทดแทนการเป่ากรอง
อากาศโดยใช้ปืนลมเป่าทําความสะอาดกรองอากาศ
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
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ชื่อโครงการ เครื่องมือเติมลมยางรถจักรยานยนต์
แบบพกพา
สาขาวิชา
เครื่องกล
สาขางาน
ยานยนต์
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างเครื่องมือเติมลม
ยางรถจักรยานยนต์แบบพกพา เพื่อเป็นประโยชน์แก่
ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร

ชื่อโครงการ ป้ายสัญญาณไฟจราจรแบบระบบ
กึ่งอัตโนมัติ
สาขาวิชา
เครื่องกล
สาขางาน
ยานยนต์
การนําไปใช้ประโยชน์ สามารถนํามาใช้งานในการ
บอกทิศทางให้เกิดประโยชน์กับผู้ขับขี่ที่เดินทาง
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร

ชื่อโครงการ เครื่องมือผ่ากรองน้ํามันเครื่อง
สาขาวิชา
เครื่องกล
สาขางาน
ยานยนต์
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อทําการผ่ากรอง
น้ํามันเครื่องนําเอากรองที่เป็นกระดาษนั้นออกจาก
กรองน้ํามันเครื่อง
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
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ชื่อโครงการ อุปกรณ์ทําความร้อนกาวทาหัวงาน
สาขาวิชา
การพิมพ์
สาขางาน
พิมพ์
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อทําการติดปกของสมุด
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร

ชื่อโครงการ โต๊ะล้างเพลทเอนกประสงค์
สาขาวิชา
การพิมพ์
สาขางาน
พิมพ์
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อทําเป็นชั้นวางสําหรับ
วางเพลทล้ า งแม่ พิ ม พ์ ทํ า การเจาะรู ร ะบายน้ํ า ทิ้ ง
ติดตั้งท่อน้ํา
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ อุปกรณ์วางบล็อกสกรีนสําหรับ
ปาดกาวอัด
สาขาวิชา
การพิมพ์
สาขางาน
พิมพ์
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้แก้ปัญหาในขั้นตอน
การปาดกาวอัดในขั้นตอนการปาดกาวอัดใช้มือใน
การจับบล็อกสกรีน
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ รางล้างหมึกเครื่องพิมพ์ GTN-411
สาขาวิชา
การพิมพ์
สาขางาน
พิมพ์
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อล้างหมึกหลังจากการ
พิมพ์งานเสร็จแล้วของเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต GTN411
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
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ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานของนักเรียน นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อโครงการ เครื่องไล่ความชื้นในข้าวเปลือก
สาขาวิชา
เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน
อุตสาหกรรมการผลิต
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงชุดใบมีด
แก้ไขงานพับ
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องเคลือบแผ่น
PVC บนแผ่นสแตนเลส
สาขาวิชา
เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน
อุตสาหกรรมการผลิต
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยในการเคลือบ
แผ่นแสตนเลสและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งรักษา
ผิวของแสตนเลสให้ดสู วยงาม
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ ชุดหัวเชื่อมสปอตนัต
สาขาวิชา
เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน
อุตสาหกรรมการผลิต
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อความรวดเร็วและ
ประหยัดเวลาในการเชื่อมนัตให้ติดกับชิ้นงานใน
กรณีที่มีงานจํานวนมาก
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ อุปกรณ์ส่ายหัวเชื่อม MIG,MAG
สาขาวิชา
เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน
อุตสาหกรรมการผลิต
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อความรวดเร็วและ
ประหยัดเวลาในการเชื่อมในแนวราบ
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
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ชื่อโครงการ ปากกาช่วยจับชิ้นงานเชื่อม
ฉากด้วยระบบไฟฟ้า
สาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง
สาขางาน
ติดตั้งไฟฟ้า
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างปากกาช่วย
จับชิ้นงานและเพิ่มมาตรฐานในการเชื่อมฉากซึ่ง
อํ า นวยความสะดวกแก่ ผู้ ที่ ทํ า ชิ้ น งานและ
สามารถใช้งานได้ง่าย
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ เครื่องรีดและม้วนเก็บ
สายไฟฟ้า
สาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง
สาขางาน
ติดตั้งไฟฟ้า
การนํา ไปใช้ ประโยชน์ เพื่ อรี ดและม้วนเก็บ
สายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถ
นํากลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างสมบูรณ์
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ
เครื่องสํารองไฟฟ้าภายในบ้าน
สาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง
สาขางาน
ติดตั้งไฟฟ้า
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าที่สามารถใช้ภายในบ้านได้โดยคาดว่าจะมี
ประโยชน์ สํ า หรั บ บ้ า นพั ก อาศั ย โดยมี อุ ป กรณ์
หลัก
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ ชุดสาธิตการป้องกันกระแสรัว่
ลงดิน
สาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง
สาขางาน
ติดตั้งไฟฟ้า
การนํา ไปใช้ประโยชน์ เพื่อรีดและม้วนเก็บ
สายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถ
นํากลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างสมบูรณ์
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
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ชื่อโครงการ เครื่องดูดเศษเหล็ก
สาขาวิชา
เครื่องกล
สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อที่จะสร้างเครื่องดูด
เศษเหล็ก เครื่องดูดเศษเหล็กมีประสิทธิภาพใน
การทํางานดี
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ เครื่องมือถอดลูกหมากคันชักคัน
ส่งออกจากดุมล้อ
สาขาวิชา
เครื่องกล
สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างเครื่องมือถอด
ลูกหมากคันชักคันส่งออกจากดุมล้อ
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ เครื่องมือถอด – ประกอบวาล์ว
ไอดี และ วาล์วไอเสียแบบคันโยก
สาขาวิชา
เครื่องกล
สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความสะดวก
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการถอด – ประกอบวาล์วไอ
ดี และ วาล์วไอเสีย
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ เครื่องมือประกอบลูกปืนกากบาท
เพลากลาง
สาขาวิชา
เครื่องกล
สาขางาน
เทคนิคยานยนต์
การนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบลูกปืนกากบาทเพลากลาง
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
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ชื่อโครงการ ตู้สําหรับเก็บแม่พิมพ์ออฟเซต
สาขาวิชา
การพิมพ์
สาขางาน
การพิมพ์
การนําไปใช้ เพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บที่ไม่
เป็นระเบียบ และการค้นหาแม่พิมพ์ที่ล่าช้า
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ เครื่องยิงกระดาษคั่นงานพิมพ์
กึ่งอัตโนมัติ
สาขาวิชา
การพิมพ์
สาขางาน
การพิมพ์
การนําไปใช้ เพื่อปรับปรุงเครื่องยิงกระดาษ
คั่นงานพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
จริงในสถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ ชุดสื่อการเรียนรู้โครงสร้างโม
ระบบ 3 โมเครื่องพิมพ์ออฟเซต
สาขาวิชา
การพิมพ์
สาขางาน
การพิมพ์
การนําไปใช้ เพื่อประกอบการอธิบายให้
นักเรียน นักศึกษา ที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินให้มีความเข้าใจเรื่อง
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
ชื่อโครงการ อุปกรณ์จับยึดดอกสว่านเพื่อลับ
คมตัด
สาขาวิชา
การพิมพ์
สาขางาน
การพิมพ์
การนํา ไปใช้
วัสดุ ที่ นํามาเจาะให้ มี ความ
เที่ยงตรง
มีความแม่นยําทางด้านรูปทรง
เรขาคณิต และความรวดเร็ว
ตัวบ่งชี้ในการนําไปใช้ ระดับองค์กร
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เกียรติประวัติดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
ในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ผา่ นมา โรงเรียนดอนบอสโก ได้ส่งบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
และได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
เกียรติประวัติ ครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2555
ลําดับที่
1

วัน/เดือน/ปี
9/09/56

ชื่อ-นามสกุล

ผลงาน

หน่วยงาน

นายสามารถ หล่อปิ่นมณี

ผู้นําเสนอผลงาน ระดับดีมาก
การประกวดแข่งขันงานวิจัย
และนวัตกรรมฯ

ส.ว.ท.อ.

ส.ว.ท.อ.

2

9/09/56

นายธนพงษ์ แก้วกุลดิเลก

ผู้นําเสนอผลงาน ระดับดีมาก
การประกวดแข่งขันงานวิจัย
และนวัตกรรมฯ

3

30/04/55

นายวรากรณ์ ทับห่วง

เหรียญทองการแข่งขันฝีมือ
แรงงานอาเซียนครั้งที่ 9

กระทรวง
แรงงาน

ชื่อ-นามสกุล

ผลงาน

หน่วยงาน

เกียรติประวัติ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2555
ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี
1

8/01/56

นายอภิสิทธิ์ มณศรี

เหรียญทองการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

2

8/01/56

นายอนันต์ชัย เหลืองอุดมเลิศ

เหรียญทองการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

3

8/01/56

นายอัครพนธ์ อภิญญาวิศาล

เหรียญทองการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

4

8/01/56

นายอนันต์สิทธิ์ บุญมามิ

เหรียญทองการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

5

29/01/56

นายเกียรติศักดิ์ สังขะวรรณ

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

58

เกียรติประวัติ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-นามสกุล

ผลงาน

หน่วยงาน

29/01/56

นายวรุต แซ่เล้า

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

29/01/56

นายสุทธิชัย ยอดบัวบาน

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

8

29/01/56

นายอัครพล ชาระวัน

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

9

29/01/56

นายสุภเวช ปาลศรี

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

29/01/56

นายจารุกิตต์ อุ่ยเกียรติสกุล

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

11

29/01/56

นายคณิต พึ่งศรีเกล้า

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

12

29/01/56

นายณัฐพงษ์ จงสา

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

13

29/01/56

นายณัฐพล บุญมี

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

14

29/01/56

นายสิทธิโชค สวนเหยี่ยว

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

15

29/01/56

นายรัตพันธ์ อนันตวัฒน์

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
ทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์

บ.เออาร์ไอ
ที จํากัด

16

29/01/56

นายภาสกร ณ กลองดี

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
ทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์

บ.เออาร์ไอ
ที จํากัด

6
7

10

59

เกียรติประวัติ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-นามสกุล

ผลงาน

หน่วยงาน

17

8/02/56

นายนราวิชญ์ สมนา

เหรียญทองแดงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ

สช.

18

8/02/56

นายสมบัติ ล้านทรัพย์สกุล

เหรียญทองการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

19

8/02/56

นายพงศกร จันทร

เหรียญทองการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

20

8/02/56

นายพงเทพ โชคพงศ์ธร

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

21

8/02/56

นายธีรศักดิ์ จันทร์แมน

เหรียญทองการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

22

8/02/56

นายธานินทร์ อินทร์แป้น

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

23

8/02/56

นายภานุวัฒน์ เนืองวัง

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ

สช.

60

การศึกษาต่อและการได้งานทําของผู้สําเร็จการศึกษา
การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา
รายชื่อผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-นามสกุล

นายกฤษฎา
นายชนันต์ชัย
นายชวลิต
นายชัยรัตน์
นายดิศรา
นายเทวฤทธิ์
นายธนกฤต
นายธวัชชัย
นายธีรภัทร์
นายธีรวุฒิ
นายพิสิทธิ์
นายภาณุพงศ์
นายวันชัย
นายวัลลพ
นายเสรี
นายอนุรักษ์
นายอมรชัย
นายจาตุรงค์
นายชาตินุวัต
นายธนวัฒน์

เจริญพานิช
นุชประไพ
จันทร์แสงสุก
เเสงงาม
เชียงกุล
ธานีรัตน์
จรัสวงศ์
พุ่มศิโร
จันทร์บุญเจือ
โพธิสาเกตุ
ผิวพรรณ์
เนื้อจีน
อุดมธนารักษ์
พรรคอนันต์
ปาลี
จิตโส
แสงฟ้า
บินกอรี
ทรงสถาพร
สุรปัญญาวุฒิ

ศึกษาต่อสถาบัน/คณะ/สาขา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีออกแบบแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีออกแบบแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีออกแบบแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีออกแบบแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีออกแบบแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีออกแบบแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีออกแบบแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีออกแบบแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
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รายชื่อผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(ต่อ)
ลําดับ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ-นามสกุล

นายธนาวัฒน์
นายธุวานนท์
นายนนทชัย
นายปฐมพงศ์
นายพฤทธิ์
นายพีรยุทธ
นายวรวุฒิ
นายวันโน
นายวัชรพล
นายวัชรินทร์
นายวิรัตน์
นายวีระ
นายอโณชา
นายอนุชา
นายธนฉัตร
นายชัยยุทธ
นายกฤตภพ
นายปาปนาศ
นายวชิราวุฒิ
นายวรา
นายศิวะกร
นายศุภัสนันท์
นายสราวุฒิ

พรมมา
เจือน้ําหอม
โจหิงค์
ใจหล้า
หุ่นแก้ว
บัญชากุลชัย
รื่นรวย
พันธ์พืช
แก้วบุตรดี
เอกาไล
แตงอิน
วงค์จันทร์
สะมะแอ
สาลี
จารุปาณ
เลิศพงษ์วรพันธ์
บุญมาก
กวยรักษา
เอี่ยมพินิจ
สว่างพันธ์
ทองอร่าม
แอบสระน้อย
หมอนทอง

ศึกษาต่อสถาบัน/คณะ/สาขา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องต้นกําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องต้นกําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องต้นกําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องต้นกําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องต้นกําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องต้นกําลัง
มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
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รายชื่อผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(ต่อ)
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ศึกษาต่อสถาบัน/คณะ/สาขา
มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์

44 นายอิทธิพล
พึ่งรูป
45 นางสาวชญานี
มาลา
46 นายพงศ์ธร
เพ็งดิลก
47 นายอภิทักษ์
จํานงกิจ
48 นายทศพร
สายกลิ่น
รายชื่อผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-นามสกุล

นายกิติศักดิ์
นายกฤตภาส
นายกันทชัย
นายกิตติภณ
นายกุลโรจน์
นายคธากร
นายจักริน
นายจิรัฐพน
นายจิรวัฒน์
นายจิรเวช
นายชัยพล
นายชานนท์
นายณภัทร
นายณัฎฐสิทธิ์
นายณัฐรัฐ
นายไตรภพ

จงสงวน
ธรรมาวิวัฒน์
ปาละ
อุดมธนารักษ์
ก้องดี
สุดคนึง
มะนาวนอก
พันธุ์รักวงส์
บุญหาญ
สําเนียงดี
อินสุข
บุญประเทือง
ดานุวงค์
ปักใคหัง
เพ็งวงษา
เจนยุทธนา

ศึกษาต่อสถาบัน/คณะ/สาขา
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิคภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
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ลําดับ
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-นามสกุล

นายทรัพย์มงคล
นายทศพร
นายธนกฤต
นายธนพล
นายธวัชชัย
นายธันวา
นายนนทพัทธ์
นายนพพร
นายนเรศ
นายนันทพงศ์
นายบุญเลิศ
นายวีรากร
นายปรีดี
นายพงศกร
นายพรรษา
นายพิษณุ
นายพุฒิเมธ
นายไพบูลย์
นายภานุวัตร์
นายภูวดล
นายมนวิทย์
นายวรวัฒน์
นายวัฒนา
นายศิริวัฒน์

ตั้งวนไพศาล
เกราะชัย
ศิริวงศ์ประเสริฐ
เล็กเขียน
ขนาด
จันทร์วงศ์
จันทร์แก้ว
ศรีวงศ์วณิชย์
พุ่มพวง
สุทธิบุตร
ดูแฮ
เตชะวัฒนะ
ตะระโสภา
ห่านสวรรค์
จิตรบรรจง
คนสะอาด
สุดโสภณาดุลย์
ละคร
รัฐไชย
รุจิโรจน์พันธ์
จันทรวงศ์
บุญประเสริฐ
สิริรักษ์กุล
ทรงแก้ว

ศึกษาต่อสถาบัน/คณะ/สาขา

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
64

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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นายศุภกรณ์
นายศุภรังสี
นายสามารถ
นายนพพร
นายสิทธิศักดิ์
นายสุทธิพงษ์
นายสุภเวช
นายอนันต์สิทธิ์
นายอภิชาติ
นายอภิสิทธิ์
นายอัครพนธ์
นายอาทิตย์
นายอําพล
นายกิตติศักดิ์
นายกิตติพงษ์
นายกิตติภพ
นายกุลเชษฐ์
นายโกวิท
นายจักรพงศ์
นายชนม์เกียรติ
นายสุภเวช
นายชยุตม์
นายณธีพัฒน์
นายณัฐวุฒิ
นายดรัณภพ

มานพ
คิดรุ่งเรือง
ขจรไกรพิพัฒน์
ศรีวงศ์วณิชย์
สายทอง
ภูศรี
ปาลศรี
บุญมามิ
ปิติปิยมิตร
มณศรี
อภิญญาวิศาล
แซ่คู
ศรีเจริญ
สีลาวัน
ผังรักษ์
ชาวทํานา
บุญหนา
นกโต
เหลืองอร่าม
คนองศิลป์
ปาลศรี
วัฒนวานิชย์
เรืองศตวิทย์
ปาลภาษี
เตียวเจริญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล้กทรอนิกส์กําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล้กทรอนิกส์กําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
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79
80
81
82
83
84
85
86
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นายถิรพัฒน์
นายธนกร
นายธนกฤต
นายธนะกุล
นายธนพล
นายธนา
นายธนิน
นายธนานพ
นายนรากร
นายนราวิชญ์
นายนวกร
นายนัฐพล
นายนาวิก
นายปัญจพล
นายพงศกร
นายพงศธร
นายพศวีร์
นายภาคิน
นายภาสกร
นายภาสวร
นายวรัญญู
นายวรุฒ
นายวิชัยชาญ
นายวีระพร
นายศรีครินทร์

ถีระศิลป์
ช่างสมบัติ
พรรณยศ
ชาติดี
ธนูศิลป์
เด่นอําไพ
ว่องวิไลกุล
แสงสกุล
โคตรวิทย์
สมนา
สาวะ
ตางาม
สุทธิธารสุวรรณ
เพ็งไพที
จันทร
วิชชุวัฒนากร
เรียนวาที
เล้าประเสิรฐ
ศรีทัต
ธัญญอนันต์ผล
เพ็ชร์รุ่ง
แซ่เล้า
แจ่มจักษุ
วารีบุตร
สุภาษิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล้กทรอนิกส์กําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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108
109
110
111
112
113
114
115

นายศักดา
นายศิรวิทย์
นายศิลป์วดล
นายศิวกร
นายศิวทัตต์
นายรัชพล
นายศุภวัฒน์
นายสมบัติ
นายสรายุทธ
นายสิรภพ
นายอนิวรรต
นายอานันทพล
นายเอนกพงษ์
นายกฤษฎี
นายกิตติศักดิ์
นายคณิศร
นายจักรพล
นายจักรพันธ์
นายจีรพัฒน์
นายชัยพฤกษ์
นายฐิติกร
นายทศพร
นายธนจักร
นายนภสกร
นายนรุตม์

เจริญพานิช
สุนทรเมธีวรกุล
สุ่มมาตย์
ผาสุข
ศิริมา
บุญญะรังษี
กุศล
ล้านทรัพย์สกุล
ปรางทอง
ตันติพัฒน์พงศ์
ดาหาญ
ตีรณานนท์
เฟื่องฟู
โยติภัย
บุญมี
กาญจณาวิสุตย์
รสทอง
วงเวียน
ฤทธิจักร
จิตใจตรง
คล้ายปาน
มุตพรม
พงศาภาสิริทัต
สุขสม
มีพืช

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล้กทรอนิกส์กําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

นายบัลลังย์
นายบุญอนันต์
นายปฏิพัทธ์
นายปฏิพันธ์
นายเปรม
นายพลวัฒน์
นายพิเชษฐพงศ์
นายพินิจ
นายพิชญ์พงษ์
นายอนุชา
นายวรรธนัย
นายวิชาญชัย
นายวุฒิชัย
นายศาศวัต
นายศิวกรณ์
นายเศรษฐศักดิ์
นายสัชฌุกร
นายจิรทีปต์
นายอนาวิล
นายอนุพงศ์
นายอรุณรัชช์
นายอัษฎาวุธ
นายอาชาไนย

บุญยะมาตย์
เอื้อธนวันต์
อุ่นคงพะเนา
จิราพันธ์
พุ่มขจร
อัครโรจน์
ฉันทธนไพบูลย์
พรรณภักตรา
ภักดี
เบอแล
วิเศษเธียรกูล
แหลมทอง
ชาววิวัฒน์
สงวนนภาพร
ฉิมพาลี
นิลเวช
บุณฑริกสดใส
สุรพันธ์วรเวช
พิมนา
ภักดีโชติ
พัฒนพันธุ์
อัศววิภาพันธ์
คําลิ้ม

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

นายอาซาง
นายอานันท์
นายอําพล
นางสาวบุญนภา
นายกิตติพงษ์
นายกิตติภพ
นายจลรัฐ
นายจุมพล
นายชัยวุฒิ
นายชูศักดิ์
นายฐิตพัฒน์
นายณัฐภัทร
นายทรงพล
นายนริศ
นายประพันธ์ศักดิ์
นายปริญญา
นายพีรพงษ์
นายรังสิมันต์
นายเล่าจู
นายวีรภัทร
นายศรัณยู
นายศรายุธ
นายสรวิศ

แก้วคํา
ศรีตะโชติ
จําเริญลาภ
พงษ์กาญจน์
สกุลแก้ว
ร่มเย็นดี
หัตถโกศล
สุดใจ
แสงแลบ
ชีวินสุขสงวน
ยางงาม
พรหมศิริ
จริตกล้า
จิตราพรพันธ์
อุทัยโรจนรัตน์
เร่ยู้
วรรณะถาวร
ซาฮิบ
อางิ
มาเยอะ
ศรีมันตะ
ร้อยอําแพง
ก้อนอําพร

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
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162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

นายสรายุทธ
นายสุรกานต์
นายอดิศร
นายอลงกรณ์
นายอัครพล
นายอาสั่ง
นายจิรายุค
นายธีรพงศ์
นายปณชัย
นายปารวี
นายวัศพล
นายวิทวัต
นายสนธิ
นายสุดที่รัก
นายอนุชา

จอเจริญพานิช
สุริยะวงศ์
ลิมปิสวัสดิ์
อินทร์สุวรรณ์
จิรรักษ์โสภากุล
อาจอ
เชี่ยวสวาท
แสงทอง
สิริกิตติเจิมจิตร
ศรีเรือน
ปิ่นทองพันธ์
ถาวร
รุ่งไทย
จันทะแจ่ม
แซ่โก

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สาขาวิชาการพิมพ์
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การได้งานทําของผู้สําเร็จการศึกษา
รายชื่อผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ได้งานทํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่ทํางาน/ประเภทของงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นายกฤษฎา
นายชัยรัตน์
นายชัยพัฒน์
นายณรงค์
นายเทวฤทธิ์
นายธีรภัทร์
นายธีรวุฒิ
นายนัฐวุฒิ
นายปัญญวัสส์
นายพงษ์สุวรรณ
นายพัฒนพงษ์
นายอภิสิทธิ์
นายอนุรักษ์
นายอมรชัย
นายกิจวัฒน์
นายปิยะพงษ์
นายลัทธพล
นายธนวัฒน์
นายธนาวัฒน์
นายกิตติ
นายทัตธน
นายธงชัย
นายธีรพล
นายกมลวัชร์
นายกิตติศักดิ์
นายอนุชา
นายธนพงษ์
นายธีระวัฒน์
นายพนธกร
นายพนธกร
นายวัชรพล
นายวัชรินทร์
นายวิรัตน์
นายวีระ
นายคเชน
นายอัสนี
นายอาคเนย์
นายอิทธิพล
นายเกียรติศักดิ์

เจริญพานิช
เเสงงาม
มีเกษม
แชมือ
ธานีรัตน์
จันทร์บุญเจือ
โพธิสาเกตุ
แพน้อย
ทรัพย์เกิด
กล่ําแสง
ตื้อจุมปู
จูเภา
จิตโส
แสงฟ้า
ชุมภูถี
สัตย์ช้ํา
เบญจบรรพต
สุรปัญญาวุฒิ
พรมมา
กล้าหาญ
บุญดิษฐ
เกตุแก้ว
เต่งภาวดี
สีแพร
ปฏิมาประกร
นาทมพล
แก้วกุลดิเรก
โสสุด
สู้เหิม
สู้เหิม
แก้วบุตรดี
เอกาไล
แตงอิน
วงค์จันทร์
เก็มกาเเมน
เวศนารัตน์
ริ้วงาม
พึ่งรูป
สุพล

ธุรกิจส่วนตัว.
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
N.A.P.
kitchanhitech
น. (การช่าง)
N.A.P.
P.S.M. เมทัลเวิร์ค
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
ธุรกิจส่วนตัว.
บริษัทชวนันท์
บริษัท NPK นพคุณ
N.A.P.
Savills
บิ๊กซี ราชดําริ
Savills
Savills
Savills
KFC
ธุรกิจส่วนตัว.
'บริษัทเชฟโลเรต
kitchanhitech
น. (การช่าง)
นิสสัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
Savills
โตโยต้า
Savills
ธุรกิจส่วนตัว.
อิซูซุ
ธุรกิจส่วนตัว.
อู่ช่างเสี่ย
UTAC
ธุรกิจส่วนตัว.
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
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รายชื่อผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ได้งานทํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่ทํางาน/ประเภทของงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

นายกิติศักดิ์
นายกันทชัย
นายกุลโรจน์
นายคธากร
นายจักริน
นายจิรัฐพน
นายจิรวัฒน์
นายจิรเวช
นายชัยพล
นายณัฎฐสิทธิ์
นายณัฐรัฐ
นายไตรภพ
นายทศพร
นายธนกฤต
นายธนพล
นายธันวา
นายนพพร
นายนเรศ
นายบุญเลิศ
นายวีรากร
นายปรีดี โสภา
นายภานุวัตร์
นายภูวดล
นายมนวิทย์
นายวรวัฒน์
นายศิริวัฒน์
นายสิทธิศักดิ์
นายสุทธิพงษ์
นายอภิสิทธิ์
นายอัครพนธ์
นายอาทิตย์
นายอําพล
นายธนา
นายนรากร
นายนัฐพล
นายปัญจพล
นายพงศกร
นายพงศธร
นายภาสกร
นายวรุฒ
นายวิชัยชาญ

จงสงวน
ปาละ
ก้องดี
สุดคนึง
มะนาวนอก
พันธุ์รักวงส์
บุญหาญ
สําเนียงดี
อินสุข
ปักใคหัง
เพ็งวงษา
เจนยุทธนา
เกราะชัย
ศิริวงศ์ประเสริฐ
เล็กเขียน
จันทร์วงศ์
ศรีวงศ์วณิชย์
พุ่มพวง
ดูแฮ
เตชะวัฒนะ
ตะระ
รัฐไชย
รุจิโรจน์พันธ์
จันทรวงศ์
บุญประเสริฐ
ทรงแก้ว
สายทอง
ภูศรี
มณศรี
อภิญญาวิศาล
แซ่คู
ศรีเจริญ
เด่นอําไพ
โคตรวิทย์
ตางาม
เพ็งไพที
จันทร
วิชชุวัฒนากร
ศรีทัต
แซ่เล้า
แจ่มจักษุ

ธุรกิจส่วนตัว
กระทรวงแรงงาน
สนามบินสุวรรณภูมิ
บิ๊กซี ราชดําริ
เทสโก้โลตัส
บิ๊กซี ราชดําริ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
ธุรกิจส่วนตัว
บริษัทนิรันกาล จํากัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
โรงแรม FX
โรงแรม Swiss Hotel เลอร์คอนคอร์ด
CP LAND
CP LAND
บริษัทนิรันกาล จํากัด
โรงแรม Swiss Hotel เลอร์คอนคอร์ด
บิ๊กซี ราชดําริ
ธุรกิจส่วนตัว
CP LAND
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
การรถไฟ
บริษัทไทยเรลเทค
เทสโก้โลตัส
CP LAND
ทนงศักดิ์ การช่าง
บริษัทไทยเรลเทค
บริษัทไทยเรลเทค
ทนงศักดิ์ การช่าง
บริษัทไทยเรลเทค
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
CP LAND
ธุรกิจส่วนตัว
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
บริษัทไทยเรลเทค
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
ธุรกิจส่วนตัว
กระทรวงแรงงาน
โจสแลงลาซาน
โรงงานมักกะสัน
ซาวิล
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

นายวีระพร
นายศรีครินทร์
นายศักดา
นายศุภวัฒน์
นายสรายุทธ
นายอานันทพล
นายกิตติศักดิ์
นายคณิศร
นายจักรพล
นายชัยพฤกษ์
นายฐิติกร
นายณรงค์
นายธนจักร
นายนภสกร
นายนรุตม์
นายบัลลังย์
นายบุญอนันต์
นายพลวัฒน์
นายพิเชษฐพงศ์
นายอนุชา
นายวรรธนัย
นายวิชาญชัย
นายวิศรุต
นายวุฒิชัย
นายศิวกรณ์
นายอนาวิล
นายอนุพงศ์
นายอัษฎาวุธ
นายอาซาง
นายอานันท์
นายอําพล
นางสาวบุญนภา
นายกิตติพงษ์
นายประพันธ์ศักดิ์
นายเล่าจู
นายวีรภัทร
นายอาสั่ง

วารีบุตร
สุภาษิต
เจริญพานิช
กุศล
ปรางทอง
ตีรณานนท์
บุญมี
กาญจณาวิสุตย์
รสทอง
จิตใจตรง
คล้ายปาน
ธนามาศ
พงศาภาสิริทัต
สุขสม
มีพืช
บุญยะมาตย์
เอื้อธนวันต์
อัครโรจน์
ฉันทธนไพบูลย์
เบอแล
วิเศษเธียรกูล
แหลมทอง
สัมมาวิภาวีกุล
ชาววิวัฒน์
ฉิมพาลี
พิมนา
ภักดีโชติ
อัศววิภาพันธ์
แก้วคํา
ศรีตะโชติ
จําเริญลาภ
พงษ์กาญจน์
สกุลแก้ว
อุทัยโรจนรัตน์
อางิ
มาเยอะ
อาจอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
บริษัทไทยเรลเทค
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
บริษัทไทยเรลเทค
บริษัทไทยเรลเทค
บริษัทไทยเรลเทค
เดนโซ่
เดนโซ่
Pizza Hut
Ten star Inn
อิซูซุ
KFC
ฮอนด้า
บริษัท Global
โตโยต้า
ธุรกิจส่วนตัว
อิซูซุ
Premas
เดนโซ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
Premas
ฮอนด้า
โตโยต้า
Premas
โตโยต้า
ธุรกิจส่วนตัว
ธุรกิจส่วนตัว
ทนงศักดิ์ การช่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
เทสโก้โลตัส
ศักดิ์ การช่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
รถไฟฟ้าใต้ดิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
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ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) โดยจั ด แผนการเรี ย น
ตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545 (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2546) ประเภทวิ ช า
อุ ต สาหกรรม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) จั ด แผนการ
เรี ย นตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
พุ ท ธศั ก ราช 2546 ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ดํา เนิ น การด้ า นหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน ดั ง นี้
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
ในทางปฏิบัติ
และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
การนิเทศการสอน
ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการนิเทศการสอนของครูผู้สอนทุก
คน ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ครูพัฒนารูปแบบการสอนให้มี
ความหลากหลาย ภาคเรียนที่ 1/2555 ดําเนินงานนิเทศการสอน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2555 และภาคเรียนที่ 2/2555
นิเทศการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม
2556 โดยทํานิเทศครูผสู้ อนทุกคน
โครงการประเมินคุณภาพครูผู้สอน
ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน โดยประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอนในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอน ความสามารถใน
การถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ดําเนินการ
ประเมินครูผู้สอนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ครบทุกรายวิชา ทุกสาขาวิชา
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
วิทยาลัยได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาภายนอก ตามที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น เพือ่ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ดังนี้
No. วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
หัวข้อ อบรมสัมมนา / ปฏิบัติหน้าที่
สถานที่
1 19 พ.ค. 55 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน
บ.ทีโอที หลักสี่
อ.คนองเดช
แก้วเนรมิตร
2 8 มิ.ย. 55 อ.โอฬาร
เส็งเจริญ
การอบรมการพูด การเป็นพิธีกร และการนําเสนอ
โรงแรมแกรน เดอวิลล์(วังบูรพา) กทม.
ศัพท์วาจา
3 8 มิ.ย. 55 อ.บรรลือศักดิ์
อัตวัฒนา
social media learning สิทธิการเรียนการสอน
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหราช ม.
รามคําแหง
4 8 มิ.ย. 55 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
การประชุมประจําปี สมาคมสภาการศึกษาเอกชน
โรงแรมรามาการ์เด้น หลักสี่ กทม.
แห่งประเทศไทย
5 11 มิ.ย. 55 อ.รชตะ
พรหมมา
โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม
หอประชุมสํานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
6 15 มิ.ย. 55 อ.รชตะ
พรหมมา
สร้างเสริมประสบการณ์ประชาธิปไตยสําหรับเด็ก
ห้องประชุมคณะกรรมาธิการอาคารรัฐสภา
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 2555
7 20 มิ.ย. 55 อ.โอฬาร
เส็งเจริญ
ประชุมกิจกรรมเดินรนรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ห้องประชุมชั้น9 สํานักงานเขตราชเทวี กทม.
8 21 มิ.ย. 55 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริญ
ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษา ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล
ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
อบรมครูใหม่ในเครือซาเลเซียน
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
วงษ์ยอด
9 21 มิ.ย. 55 อ.เรวัต
กันทา
อ.คุณากร
สุขทวี
อ.การวรัศน์
วงศ์พงศ์เกษม
อ.สิริวรรณ
หวังสะแลร์
อ.มาลินี
10 4 ก.ค. 55 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
ให้การศึกษาเยาวชนในเรื่องความยุติธรรม
ชั้น10 อาคารสภาพสังฆราช คาทอลิกฯ กทม.
ทักษะการคิดนวัฒกรรมการเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุม5-2อาคารสํานักงานอธิการบดี2 ม.ธุรกิจบันฑิตย์
11 4 ก.ค. 55 อ.พลชัย
ศรีวุฒิเจริญ
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No. วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
12 5 ก.ค. 55 บาทหลวงบัญชา
กิจประเสริฐ
13 17 ก.ค. 55 อ.รัชนี

อินทรีย์

14 18 ก.ค. 55 บาทหลวงบัญชา
15 25 ก.ค. 55 อ.รชตะ
(น.ร. จํานวน 6คน)
16 25 ก.ค. 55 อ.รติพร
อ.ศิริพร
17 06 ส.ค. 55 บราเดอร์อนุสิทธิ์
18 06 ส.ค. 55 อ.โอฬาร

กิจประเสริฐ
พรหมมา
ทองมี
ทอนชัย
จันทร์เพ็ญ
เส็งเจริญ

19
20

06 ส.ค. 14 อ.โอฬาร
09 ส.ค. 55 บาทหลวงบัญชา

เส็งเจริญ
กิจประเสริฐ

21

23

25 ส.ค. 55 อ.โอฬาร.
อ.พลปกรณ์
อ.สิทธิชัย
อ.สรายุทร
27 ส.ค. 55 อ.บรรลือศักดิ์
อ.อัศวเนศว์
29 ส.ค. 55 อ.ปิติ

เส็งเจริญ
แจ่มเหมือน
สวนชํานิ
ศรีประมงค์
อัตวัฒนา
ณ บางช้าง
มีกมลเวช

24

30 ส.ค. 55 อ.วิวัฒน์

เจริญสําราญ

22

หัวข้อ อบรมสัมมนา / ปฏิบัติหน้าที่
อบรมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเอกชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่
36 2555
ประชุมสัมมนาประจําปี2555สภาคาทอลิก ครั้งที่42
โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม

สถานที่
โรงเรียนเซนต์จอห์น กรุงเทพ

อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
โรงเรียนอาชีวะเอกชน
ค่ายกระแสเรียกนักเรียน ป.6 ในเครือซาเลเซียน
อบรมโรงเรียนอาชีวะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา
อบรมโรงเรียนเอกชน การสร้างภูมิคุ้นกันยาเสพติด
การประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวะ
ศึกษาและการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่37
ตํารวจกับกระบวนการยุติธรรมไทย

ม.จุฬาลงกรวิทยาลัย จ.มหานครศรีอยุธยา

การนําผล V-NETไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ
แนวทางการสอบปี 2555
สัมมนา''พัฒนาการสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที2่ )''
จิตตารมณ์ด้านการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี
ร.ร.วัดบางปลา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

บ้านเณรหังหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงแรมบางกอก พาเลส
โรงแรมบางกอก พาเลส
โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเซนชั่น กรุงเทพ

โรงแรม Pull man กรุงเทพ
บริษัท เออาร์ไอที จํากัด พระราม3
ห้องยูงทอง2 สมาคมธรรมศาสตร์
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No. วัน เดือน ปี
25 31 ส.ค. 55 อ.อัศวเนศว์
05ก.ย. 55

27

05 ก.ย. 55 อ.สามารถ
อ.อธิชัย
06 ก.ย. 55 อ.คนองเดช

หล่อปิ่นมณี
มูลลาภ
แก้วเนรมิตร

06 ก.ย. 55 อ.สิริวรรณ
06 ก.ย. 55 อ.สนัน่
อ.วินัย
10 ก.ย. 55 บาทหลวงบัญชา
อ.สลักจิตร
อ.รติพร
12 ก.ย. 55 อ.วรรณี
อ.ปัศนี
19 ก.ย. 55 อ.พลปกรณ์
อ.สรายุทร
22 ก.ย. 55 อ.นพพร
อ.วุฒิชัย

วงศ์พงค์เกษม
เพียรเศรษฐกิจ
หวังสุวรรณโชค
เส็งเจริญ
เจริญมรรค
ทองมี
อินทราช
ชัยวังราช
แจ่มเหมือน
ศรีประมงค์
เจริญพันธ์
ธิเลิศ

22 ก.ย. 55 อ.สุริยนต์
อ.วุฒิชัย

พานุพันธ์
ธิเลิศ

การประชุมชี้แจง’’ ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินและแก้ไข
การดําเนินงานระบบ i-andit “
อบรมครูฝ่ายปกครอง ร.ร.อาชีวะศึกษาเพื่อป้องกัน
และ
สัมมนา''ทําอย่างไรถึงจะเป็นผลงานครูและนักเรียน
ตามเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสามด้านอาชีวะ
ศึกษา''
ประชุมผู้บริหารและครูเกี่ยวกับประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา

เจริญพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย

29
30
31
32
33
34
35

36 01 ต.ค. 55 อ.นพพร

กิจประเสริฐ

หัวข้อ อบรมสัมมนา / ปฏิบัติหน้าที่
ประชุม การพัฒนาดงเครือค่ายในการสร้างเครื่อง
วัดผล ''V-NET''
สัมมนา ASEAN's Geative Economies iducation
tomorrow's Leadirs
อบรม โช๊คอัพ SA CHS

26

28

บาทหลวงบัญชา

ชื่อ-สกุล
ณ บางช้าง

สถานที่
โรงแรมการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.
ห้องบอลรูม ชั้น7 โรงแรมเดอร์แลนด์มาร์ค
กรุงเทพ
ศูนย์ฝึกอบรมพระราม4 บริษัทโรเบิรต์ บ๊อช

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555

อาคารแม่พระรับเกียรติยศชั้นสวรรค์ สมาคมครู
โรงเรียนคาทอลิก
สัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารหอประชุมสถาบันการเงินพลเรือน กรุงเทพ
อบรมสัมมนา''การดําเนินกิจกรรมกลุม่ คุณภาพQCC'' บริษัท ทีอาร์ดบั บลิว เอเชียติ๊ก จํากัด คลองเตย
กรุงเทพ
อบรมเชิงปฏิบัติการ''การจัดการศึกษาการเรียนร่วม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์
โดยใช้โครงสร้างSEAT''
ห้องฟอร์นบอลรูม ชั้น3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เดียว
ฟอร์จูน กทม
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
อาคาร3ชั้น4 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษรศาสตร์
กรุงเทพ
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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No. วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
37 29 ต.ค. 55 บาทหลวงบัญชา
กิจประเสริฐ
38

14 พ.ย. 55 อ.พิบูล

เชาว์เพชร

39

มั่งสิน
สมใจ
พลรัตน์
แก้วเนรมิต

41

22 พ.ย. 55 อ.พลปกรณ์
อ.วีระ
อ.จินดา
22 พ.ย. 55 อ.คนองเดช
อ.สุริยนต์
30 พ.ย. 55 อ.ปิติ

42

11 ธ.ค. 55

43

13 ธ.ค. 55

44

17 ธ.ค. 55

45

24 ธ.ค. 55

แก้วเนรมิต
มีกมลเวช
กิจประเสริฐ
แก้วเนรมิต
อัตวัฒนา
กิจประเสริฐ
สันติโรจน์มงคล
รตะพันธุ์
ทีฆกุล
พลรัตธ์
หน่ายคอน

46

10 ม.ค. 56 อ.บรรลือศักดิ์
อ.พระนาย

40

อ.คนองเดช
อ.ปิติ
บาทหลวงบัญชา
อ.คนองเดช
อ.บรรลือศักดิ์
บาทหลวงบัญชา
อ.พิศิษฐ์
อ.อังศุมา
อ.ไตรรัตน์
อ.จินดา
อ.ชัชวาล

มีกมลเวช

อัตวัฒนา
พงศ์พิริยะเกียรติ

หัวข้อ อบรมสัมมนา / ปฏิบัติหน้าที่
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ
ทิศทางตลาด NGV และความปลอดภัยจากการใช้
NGV
สัมมนา'' ผลิตอย่างไรให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ''

สถานที่
โรงแรมเชียงใหม่ออค์ด จ.เชียงใหม่

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมากและดี
ประชุมแข่งขันวันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 วิชา
คอมพิวเตอร์
ประชุมภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับมิติทางวัฒนธรรม
การลงนาม ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.

โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.
หอเกียรติยศ อาคารเรียนราม3ชั้น8

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบางกอกใหญ่ กทม.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียนง่ามมิตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้า

อบรมเชิงปฏิบัติการ''การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(I โรงแรมนิรันดร์แกรนด์ สุขมุ วิท 103
E P)และแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล(I I P)

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประชุมการดําเนินการสอบ V-NET

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
โรงเรียน อุเทนถวาย
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No. วัน เดือน ปี
ชื่อ-สกุล
กิจประเสริฐ
47 12 ม.ค. 56 บาทหลวงบัญชา
พานุพันธ์
อ.สุริยนต์
มีกมลเวช
อ.ปิติ
มั่งสิน
อ.พลปกรณ์
กัณทา
อ.คุณากร
48 22 ม.ค. 56 อ.คนองเดช
แก้วเนรมิตร
49 11 ก.พ. 56 อ.พิศิษฐ์
สันติโรจน์มงคล
อ.สลักจิตร
เจริญมรรค
50 01 ก.พ. 56 อ.พลปกรณ์
แจ่มเหมือน
อ.นภดล
โปปริกุล
51 12 ก.พ. 56 อ.โอฬาร
เส็งเจริญ
อ.สิริวรรณ
วงศ์พงค์เกษม
52 16 ก.พ. 56 อ.บรรลือศักดิ์
อัตวัฒนา
อ.พระนาย
พงศ์พิริยะเกียรติ
53 09 มี.ค. 56 อ.ปิติ
มีกมลเวช
อ.สลักจิตร
เจริญมรรค
54 09 มี.ค. 56 อ.พิศิษฐ์
สันติโรจน์มงคล
อ.นพพร
เจริญพันธ์

หัวข้อ อบรมสัมมนา / ปฏิบัติหน้าที่
สถานที่
ประชุม การนิเทศเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ โรงแรมรอยัล ซิตี้ บางพลัด กทม.
รอบสาม

ประชุมคณะกรรมการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิก
ประชุมการอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการ
และความช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
สัมมนา สร้างเครือค่ายในการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหา
เสพติดภายในสถานศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปรึกษาทางโทรศัพท์
ชั้นพื้นฐาน
ประชุมการสอบ V-NET ระดับปวส 2.
ประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้อง ''การประกันคุณภาพ
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาพิเศษ''
ประชุมอบรม ระบบฐานข้อมูลครูโรงเรียนเอกชน

ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โรงแรมนิรันดร์แกรนด์ สุขมุ วิท 103
โรงแรมเฟิส์ท กทม.
ห้องประชุม โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กทม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกวิทยาเขตอุ
เทนถวาย
โรงแรมนิรันดร์แกรนด์ สุขมุ วิท 103
อาคารราชมงคลภิเษก สํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
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การศึกษาต่อของบุคลากร
บุคลากรที่ศกึ ษาต่อในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยดอนบอสโก ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัย มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้มีคณ
ุ วุฒิตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2555 มีบุคลากรที่กําลังศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้
บุคลากรแผนกช่างกลโรงงาน
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถาบัน
คณะ/สาขา
1
ชัยวัฒน์ เมืองจันทร์หอม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีการเชื่อม
2
นพพล
ชื่นอารมณ์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ออกแบบเครื่องกล
3
จิรัฐติกร ธงชัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ออกแบบแม่พมิ พ์
4
ภุชพงษ์ อุดมศิริ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีการผลิต
5
พงศกร
อุ้นวุ้น
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีการผลิต
6
อิทธิพัทธ์ อาจอ
เกษมบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์
7
ณัฎฐพล รุ่งเรือง
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ออกแบบเครื่องกล
8
ณัฐพล
มหาบุญ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีเครือ่ งกล
9
บดินทร์ พราหมณ์เวทอุดม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ออกแบบแม่พมิ พ์
10 จิรศักดิ์
ย่งเส็ง
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ออกแบบเครื่องกล
บุคลากรแผนกช่างเชื่อม
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถาบัน
คณะ/สาขา
1
สุวิทย์
ลิ่มสิริธนากร
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ออกแบบแม่พมิ พ์
2
วุฒิพร
กิจประชุม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีงานเชื่อม
3
อภิวัฒน์ คีรีวัฒนสกุล
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีงานเชื่อม
4
วิติ
ใต้ชมภู
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีงานเชื่อม
5
ทวีศักดิ์ กลิ่นประทุม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีงานเชื่อม
6
เจษฎา
วิจิตรานนท์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีงานเชื่อม
7
ชัยพัฒน์ มีเกษม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีงานเชื่อม
บุคลากรแผนกช่างยนต์
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถาบัน
คณะ/สาขา
1
นพรัตน์
จันน้ําคบ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีการผลิต
2
สุทธิลักษณ์ โคตรมิตร
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยียานยนต์
3
ชาญณรงค์ งามวงศ์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยียานยนต์
4
ปริญญา
ขุนเทพ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีเครือ่ งต้นกําลัง
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บุคลากรแผนกช่างไฟฟ้า
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
วสันต์
กริชไพฑูรย์
2
กนกศิลป์
กุชโร
3
สุชาติ
แคเซอ
4
คมฉัตร
สละ
5
มานพ
ยังแสง
บุคลากรแผนกการพิมพ์
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
ภาคภูมิ
ชื่นสุวรรณ
2
ศิวนัธ
นุนาบี
3
จินดา
พลรักษ์
4
ผณินทร
แสนยากุล
5
พีรวัส
ณ นคร
6
สักกะภพ
ริหัด
7
มานิตย์
พระวิเศษ
8
นพดล
สุรทินชัยกุล
9
คเณศ
เรืองฤทธิ์
10 นพพร
สุขกสี
11 มงคล
แก้วพลอย

สถาบัน
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ม.เทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีประทุม
เกษมบัณฑิต

คณะ/สาขา
การจัดการอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบัน
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม

คณะ/สาขา
เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
วารสารศาสตร์สื่อประสม
วารสารศาสตร์สื่อประสม
วารสารศาสตร์สื่อประสม
วารสารศาสตร์สื่อประสม
วารสารศาสตร์สื่อประสม
การจัดการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยีการพิมพ์

บุคลากรครูผสู้ อน (แผนกวิชาการ)
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถาบัน
คณะ/สาขา
1
กช
อิงสุธรรม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2
เมทิตวัฒน์
โชติวงศ์จันทรา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีเครือ่ งกล
3
วรกานต์
วรจตุรพิธพร
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ครุศาสตร์ไฟฟ้า
4
สุทธิชัย
หญ้าเรืองฤทธิ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีออกแบบเครื่องกล
บุคลากรที่กาํ ลังศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2555
สาขาวิชา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
สาขางาน
เทคนิคอุตสาหกรรม
1 ณรงค์
แชมือ
อุตสาหกรรมการผลิต
เทคนิคอุตสาหกรรม
2 ชัยรัตน์
แสงงาม
อุตสาหกรรมการผลิต
เทคนิคอุตสาหกรรม
3 พงษ์สิทธิ์
โสภณไพศาลสุข
อุตสาหกรรมการผลิต
เทคนิคอุตสาหกรรม
4 จิรศักดิ์
ย่งเส็ง
อุตสาหกรรมการผลิต
เทคนิคอุตสาหกรรม
5 ตู่หมิง
ลาหู่
อุตสาหกรรมการผลิต
เทคนิคอุตสาหกรรม
6 ณัฐพล
มหาบุญ
อุตสาหกรรมการผลิต
เทคนิคอุตสาหกรรม
7 ทรงชัย
เบี้ยเบียะ
อุตสาหกรรมการผลิต
เทคนิคอุตสาหกรรม
8 บดินทร์
พราหมณ์เวทอุดม
อุตสาหกรรมการผลิต
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ณัฎฐพล
สิวดล
ชัยพัฒน์
พงษ์สุวรรณ
กฤษฎา
ชาตรี
ประทีป
พีรยุทธ
วรารักษ์
ปุณยวีร์
คมฉัตร
วรากรณ์
ลัทธพล
ภานุวัฒน์
มานพ
จักรพงษ์
สุนทร
อวยพร
อัศวิน
ธีรวัฒน์
ทัศไนย
ธนพงษ์
ปริญญา
ชาญณรงค์
วิชัยชาญ
อาคเนย์
ชาลี
เกียรติศักดิ์
ศุภัสนันท์
อัสนี
ทวีชัย
บรรจง
ภูวดล
ปาปนาศ
พิทักษ์

รุ่งเรือง
บุญมาเรือง
มีเกษม
กล่ําแสง
เจริญพานิช
สุขเกษม
จันทร์รังษี
บัลชากุลชัย
วงษ์สว่าง
คําชัย
สละ
ทับห่วง
เบญจบรรพต
เหมือนแม้นสกุล
ยังแสง
แสนยากุล
ดอนลาดลี
สิริมหาไชยกุล
อาหวัง
โสสุด
วิตตานุช
แก้วกุลดิเรก
ขุนเทพ
งามวงศ์
เซอ
ริ้วงาม
หม่อโปกู่
สุพล
แอบสระน้อย
เวศนารัตน์
มาเยอะ
อภิญญาวิศาล
ธรรมธาดานาวี
กวยรักษา
จันทร์ปลั่ง

เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
ไฟฟ้ากําลัง
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์

อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิต
ติดตั้งไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้า
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
การพิมพ์
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ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา
การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วิทยาลัยจัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรและนักเรียน
ในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงฝึกงานและในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี

กิจกรรม 5 ส
วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดกิจกรรม 5ส เพือ่ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ตระหนักในการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัย โดยจัดประกวดห้องเรียนดีเด่น การปรับปรุงและพัฒนาห้อง
ทํางานของครูและบุคลากร การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการมอบรางวัลสําหรับห้องเรียนดีเด่น

ปรับปรุงสนามเปตอง
วิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงสนามเปตอง ให้เป็นสนามเปตอง จํานวน
1 สนาม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่
หลากหลายมากขึ้น
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การพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา

Digital Readout and Linnear Ssale For X and Y-Axis
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 83,460 บาท

เครื่องกลึง CNC
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 650,000 บาท

Punchset เครื่อง Amada
จํานวน 1 set ราคา 151,940 บาท

เครื่องปั้มโลหะ
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 214,000 บาท

เครื่องถ่ายเอกสาร
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 489,190 บาท

คอมพิวเตอร์
จํานวน 14 เครื่อง ราคา 7,320,000 บาท
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เครื่องทดสอบเฟส
จํานวน 4 ตัว ราคา 11,641.60 บาท

ชุดกล้องวงจรปิด
จํานวน 1 ชุด ราคา 70,700 บาท

แอร์ห้องปกครอง
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 53,000 บาท

ชุดคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 เครื่อง ราคา 50,180 บาท

โทรศัพท์มือถือฝ่ายปกครอง
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 650 บาท

เครื่องเลื่อยสายพาน
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 89,495 บาท
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ด้านการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
งานบริการวิชาการวิชาชีพ
ได้ทาํ โครงการตรวจก่อนใช้ปลอดภัยแน่นนอน เป็นการคําเนินโครงการรวมกับ กรมการทางขนส่งทางบก กับ วิ
ทายาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก คําเนินโครงการ ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นนอนในช่วงก่อนเทศกาลสงกานต์ ระหว่าง
วันที่ 25 มีนาคม -10 เมษายน 2556 มีทั่งหมดรายการตรวจเช็ก 20 รายการดังกรมขนส่งทางบกเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้
นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาได้มีจิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม
- ในการคาร์แค บริการงานลูกค้าภายนอก ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการล้างรถ ทําความสะอาดดูดฝุ่น เน้นให้บริการฝึก
ความรับผิดชอบ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบอย่างดี และการให้บริการของนักเรียน ปวช. ต่อชุมชน
อย่างมีคุณภาพ
- การให้บริการเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่ชุมชน ณ ศูนย์เด็กเล็กปฐมวัย อโศก ซึ่ง ณ ที่นั้น มีนักเรียนอายุ 4-6 ขวบ ที่
พ่อแม่ต้องออกไปทํางานมาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลามาดูแลลูกจึงนําบุตร-ธิดามาฝากให้ศูนย์เด็กดูแลโดยมีครู
และพี่เลี้ยงดูแลเด็กประมาณเกือบ 30 คน อุปกรณ์ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สายไฟฟ้า ชํารุด ทางวิทยาลัยนํานักศึกษา
ปวส. ไปตรวจเช็คอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่เด็กเล็ก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
- ในโอกาสเดียวกัน นักศึกษา ปวส. ได้ร่วมเชื่อมตะแกรงเหล็กและทาสีของศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยอโศก ซึ่งอยู่ใน
สภาพชํารุด ให้มีบรรยากาศห้องเรียนที่น่าอยู่ มีความแข็งแรงปลอดภัยได้ดําเนินโครงการเชื่อมอุปกรณ์ในชุมชน
ด้วย
- แผนกไฟฟ้าทําระดับ ปวช. และ ปวส. ออกให้บริการชุมชนและสถานศึกษาหลายแห่งในปีการศึกษา 2555 โดย
ให้นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ออกปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
สถานศึกษา
1. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
2. เซนต์ฟรังซิส ซาเวียร์คอนแวนด์
3. เซนต์ดอมินิก
4. พระแม่มารีสาทร
5. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยา
6. โรงเรียนอรุณวิทยา
หน่วยงานองค์กร
- สภาพระศังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
- ศูนย์ผู้ประสบภัย(โคเวอร์)
- บริษัท สาลี คัลเลอร์ จํากัด
- บริษัท แกรนสยาม
- วัดมหาไถ่
- บริษัท พานาโซนิกค์
- บริษัท ทรนิตี้ พับลิซซิ่ง จํากัด
สถานประกอบการ
- บริษัท ทรินิตี้ พับลิซซิ่ง จํากัด
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การบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
ด้านการบริหารและการจัดการ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อํานวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนครูและผู้แทนผู้ปกครอง โดยจัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีละ 3 ครั้ง
เพื่อมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง
และ
นโยบาย รวมถึง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจําปี

คณะกรรมการบริหารกิจการภายใน
วิทยาลัยดอนบอสโก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการภายใน ประกอบด้วยคณะนักบวชซาเลเซียน หัวหน้า
แผนกและผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายต่างๆ
ทําหน้าที่ร่วมกันวางแผนและดําเนินงานด้านการบริหารโรงเรียนในระดับ
ต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดการศึกษา โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน เพื่อ
รายงานผลการดําเนินงาน และวางแผนงานร่วมกันตลอดปีการศึกษา

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
วิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย เพื่อประชุม
พิจารณาเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย 4 รายการ คือ ค่าหนังสือ
ค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพของรัฐบาล ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผูแ้ ทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้แทนนักเรียน มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร ปวส.
วิทยาลัยดอนบอสโก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริหารงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เพื่อบริหารงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล งานปกครอง งานกิจกรรม งานสัมพันธ์ชุมชน
งานประชาสัมพันธ์ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน โดยมีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน และรายงานผล
การดําเนินงานให้คณะกรรมการบริหารกิจการภายในทราบ
ทุกเดือน

การประชุมครูประจําเดือน
วิทยาลัยจัดการประชุมครูเป็นประจําทุกเดือน โดยกําหนด
ทุกวันพุธต้นเดือนเป็นวันประชุมครูรวม เพือ่ สร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทั้งวิทยาลัยรับทราบผลการ
ดําเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมถึงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การลงนามความร่วมมือ (MOU)
MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 วิทยาลัยดอนบอสโก โดยบาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ ผู้อาํ นวยการ ได้ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิมยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี
เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาและนําความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานต่างๆ

ด้านการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมคิด
ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบของ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อ
จัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําปี และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อให้เกิดกลไกในการดําเนินงานและระบบการติดตามผลการพัฒนาควบคู่กับการประกันคุณภาพภายใน
ทําให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา ปรับเปลี่ยน ทั้งการเรียนการสอน การบริหารและการปฏิบัติงานต่างๆ มีการประเมิน
ประสิทธิผล และนําผลไปปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในและการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายใน ในปี
การศึกษา 2555 วิทยาลัยได้ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากรตามสาขาวิชา
ตลอดปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจัดให้มีการอบรมการประกันคุณภาพภายให้กับบุคลากรในแต่ละสาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาการ
พิมพ์ อมรมโดย อ.สุริยนต์ พานุพันธ์ หัวหน้าสํานักงานประกันคุณภาพภายใน ทุกวันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์
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ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ผู้บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 28 คน
เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายใน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
และวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และวิธีการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
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 สมาคมศิษย์เก่าดอนบอสโก 
นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์

นายกสมาคม

กิจกรรมโบลิงการกุศล

กิจกรรมนัดพบลูกพ่อบอสโก

กิจกรรมแรลลีก่ ารกุศล

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โรงเรียนดอนบอสโก
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 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

นายสราวุฒ

ชมจินดา

นายกสมาคม

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพือ่ การศึกษา ครั้งที่ 11”

เลี้ยงอาหารวันพ่อ-วันแม่
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สถานภาพทางการเงิน 

รายรับ
รายการ
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมอื่น
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรียนจากรัฐบาล

รายจ่าย
บาท
16,827,625.00

19,5399,76.96

- เงินเดือนบุคลากรอื่น

26,358,917.86

- งบปรับปรุงอาคารสถานที่

3,603,797.95

- งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการ
สอน วัสดุฝึก

5,197,378.83

- สําหรับการจัดการเรียนการสอน

1,769,269.32

- สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ

641,181.00

- สําหรับการบริหารจัดการทัว่ ไป

1,652,155.00
875,250.00

12,987,977.61

- งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
จัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

2,288,177.00

37,545,530.56

- งบดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
- งบพัฒนาบุคลากร

500,372.00

12,453,412.88

5,425,590.00

- เงินบริจาค

- ค่าสาธารณูปโภค
- รายได้อื่นๆ

- รวมรับ

บาท

- เงินเดือนครู

- เงินอุดหนุน จากรัฐบาลเรียน
ฟรี 15 ปี

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกใน
การจัดการเรียนการสอน

รายการ

หมายเหตุ

3,810,559.22

89,050,695.27

5,612,142.95

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

17,779,227.54

- ค่าเสื่อมราคา

1,727,466.96

- รวมจ่าย

87,545,313.37
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยในอนาคต



วิทยาลัยดอนบอสโก มีจุดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติการจริง ที่สามารนํามา ใช้เป็น
แบบอย่างแก่สถาบันอาชีวศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี การที่โรงเรียนสามารถดําเนินงานในลักษณะนีไ้ ด้
เป็นเพราะบุคลากรมีความรับผิดชอบ มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
เพื่อให้โรงเรียนสามารถรักษาระดับคุณภาพ และพัฒนาให้ดีขึ้น วิทยาลัยจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนในอนาคตไว้ ดังนี้
พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน
เร่งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้เชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ
เสริมศักยภาพแก่นักเรียนด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้โดดเด่นมากยิ่งขึน้
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคณ
ุ สมบัติการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติโดยเน้นความมีคุณธรรม
สาธารณะ

จริยธรรม

มีจิต
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