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สารผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

	 ผมขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับนักศึกษาทุกคน	ที่มีความมุมานะในการศึกษาเล่าเรียนจนส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา	2557	
ทั้งในระดับชั้น	ปวช.	และ	ปวส.
	 บัดนี้	ทุกคนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว	ทุกคนได้ใช้ความพยายาม	ความอดทนอดกลั้น	ฟันฝ่าอุปสรรค	ทั้งด้านการเรียน	การใช้ชีวิต
อยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่เข้มแข็งของวิทยาลัยฯ	นั่นก็เพราะวิทยาลัยต้องการสร้างให้ทุกคนเป็นคนดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	จนสุดท้าย
ทุกคนก็เดินทางสู่ความส�าเร็จในด้านการศึกษาอย่างสมภาคภูมิ
	 ความส�าเร็จที่นักศึกษาทุกคนได้รับในวันน้ีจึงมิใช่ความส�าเร็จเฉพาะตัวนักศึกษาเพียงเท่านั้น	 แต่เป็นความส�าเร็จของบุคคล										
รอบข้างนักศึกษาอีกด้วย	จึงขอให้นักศึกษาทุกท่านจงรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีที่ได้รับในครั้งนี้	และใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง	
สุจริตและเป็นธรรม	 เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง	 สร้างความภูมิใจให้แก่ครอบครัว	 สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและ								
ประเทศชาติต่อไป
	 สุดท้าย	 ในนามผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 1	 ผมขออัญเชิญพระบารมีแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ	 ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายที่นักศึกษาเคารพนับถือ									
จงปกป้องคุ้มครอง	 และอ�านวยพรให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ	 นครราชสีมาทุกท่าน	 ประสบแต่ความสุข													
ความเจริญในชีวิตยิ่งๆ	ขึ้นไป	ยึดมั่นในคุณธรรม	ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติให้สมบูรณ์ต่อไป

(นายปฐมฤกษ์		มณีเนตร)
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	๑
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สารผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

สวัสดีท่านผู้ปกครอง	คณะครู	บุคลากร	นักศึกษา	และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยทุกท่าน

	 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา	 มีนโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษา	
โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และค่านิยมที่ดีงาม	มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพ	มีงานท�า	มีรายได้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ	หน่วยงาน	และชุมชน
	 ในปีการศึกษา	 2557	 วิทยาลัยได้วางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ																
เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับ	 ปวส.	 ร่วมกับสถานประกอบการ	 2	 แห่ง	 คือ	 The	 Greenery	 Resort	 เขาใหญ่	 และ							
บริษัท	เดอะมอลล์กรุ๊ป	จ�ากัด	จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม	และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก	ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา	
มีงานท�าและมีรายได้ระหว่างเรียน	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณในการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ	พฒันาคณุภาพครแูละบคุลากรเป็นผูน้�าในการขบัเคลือ่นคณุภาพการศกึษา	พฒันาคณุภาพและสมรรถนะวชิาชพีนกัศกึษาให้เป็น
ที่ยอมรับของสถานประกอบการ	ผู้ปกครองและชุมชน
	 ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง	 คณะครู	 บุคลากร	 นักศึกษา	 และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยทุกท่าน	 ที่มีส่วน											
ช่วยเหลือให้การด�าเนินงานของวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนด	 ขอพระเป็นเจ้าและพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของ
วิทยาลัย	ได้โปรดตอบแทนในน�้าใจที่ดีของทุกท่าน	และขอให้ท่าน	ตลอดจนสมาชิกทุกคนในครอบครัวจงมีแต่ความสุขตลอดไป

(บาทหลวงสมชัย	พงศ์ศิริพัฒน์)
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
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สารผู้อ�านวยการ

สวัสดี	ท่านผู้ปกครอง	คณะครู	บุคลากร	นักศึกษา	และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกท่าน

	 การจดัการอาชวีศกึษาเป็นการผลิตและพฒันาก�าลงัคนให้มสีมรรถนะด้านวชิาชพี	เพือ่ให้เป็นไปตามท่ีสถานประกอบการต้องการ
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ	 (MBAC)	 เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน	 ที่มีความ												
มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้	มีทักษะด้านมาตรฐานวิชาชีพและควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
	 ในปีการศกึษา	2557	วทิยาลยัเทคโนโลยมีารย์ีบรหิารธรุกจิ	ได้มุง่เน้นการจดัการศกึษาให้มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของ
สถานประกอบการ	 และเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจ	 (AEC)	 ซึ่งได้มีการด�าเนินการจัดหลักสูตรแบบทวิภาค	ี												
เพื่อให้นักศึกษาได้มีทางเลือกทางการศึกษามากยิ่งขึ้น	และมีความพร้อมที่รองรับความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ที่ส�าเร็จ
การศึกษา	ซึ่งน�าความชื่นชมยินดีมาสู่ครอบครัว	สถานศึกษา	ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา
	 ท้ายสุดนี้	 ขอขอบคุณผู้ปกครอง	 คณะครู	 บุคลากร	 นักศึกษา	 และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้
บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีการศึกษา	 2558	 วิทยาลัยจะได้รับความไว้วางใจและได้รับความร่วมมือจาก													
ทุกท่านเหมือนที่ผ่านมา...ขอพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจได้โปรดหลั่งพระพรอันอุดมมายัง												
ทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป

(บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ)
ผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
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ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8985 น.ส.อรพรรณ	ส�าเภา ปวช.1/6 4.00

2 8960 น.ส.จารุวรรณ	จูกระโทก ปวช.1/5	 4.00

3 8942 นายอภิรักษ์	กลิ่นด่านกลาง ปวช.1/4	 3.94

4 8970 น.ส.สิริจรรญา	งามเสงี่ยม ปวช.1/5	 3.94

5 9000 น.ส.กาญจนา	รุนสอน ปวช.1/7	 3.94

6 8975 น.ส.ศิริลักษณ์	เลิศกมลมิตร ปวช.1/6 3.94

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวช.1  สาขาวิชาพณิชยการ

แนะน�าครูใหม่

ชื่อ-นามสกุล 	 นางกุลธิดา	ศิริวงศ์	 ชื่อเล่น		อีฟ

ที่อยู่ปัจจุบัน	 325/68	ม.12	ต.หนองสาหร่าย	อ.ปากช่อง
	 	 	 จ.นครราชสีมา	30130

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	 098-226-6309

ประวัติการศึกษา
	 ประถมศึกษา	 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
	 มัธยมศึกษา	 โรงเรียนปากช่อง	(วิทย์-คณิต)
	 ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	
	 	 	 สาขาวิชา	บริหารธุรกิจ	(การบัญชี)

ประวัติการท�างาน
	 พ.ศ.	2552		 สถานที่ท�างาน	วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง		
	 	 	 ต�าแหน่งงาน	ครูผู้สอน

คติพจน์ประจ�าใจ	 -

เรียนดีระดับ Top แต่ละสาขาวิชา
แผนกวิชาสามัญ
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ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8676 น.ส.ศศิชา	โปร่งจันทึก ปวช.2/1	 3.96

2 8647 น.ส.วิมลณัฐ	พูนนายม ปวช.2/2 3.96

3 8646 น.ส.ศศินา	กิ่งโพธิ์ ปวช.2/2	 3.94

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 9101 น.ส.ปาริชาต				ท้วมโชติ ปวส.1/1 3.82

2 9119 น.ส.ปนัดดา					มีผล ปวส.1/1 3.76

3 8781 น.ส.สุกัญญา				เลขกลาง ปวส.1/1	 3.71

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8777 น.ส.ภิญญาพัชญ์	วาพันดุง ปวส.2/1	 3.66

2 8820 น.ส.วโรชา	ทิพยะสุขศรี ปวส.2/1 3.64

3 8776 น.ส.พรนภา	เลิกสันเทียะ ปวส.2/2 3.63

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8059 น.ส.จิราพร	หลงทะเล ปวช.3/1 3.96

2 8110 น.ส.ลัดดาวัลย์	ใกล้กลาง ปวช.3/2 3.95

3 8115 น.ส.สุภารัตน์	คุ้มกระโทก ปวช.3/2 3.95

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวช.2  สาขาวิชาการบัญชี

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวส.1  สาขาวิชาการบัญชี

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวส.2  สาขาวิชาการบัญชี

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวช.3  สาขาวิชาการบัญชี

เรียนดีระดับ Top แต่ละสาขาวิชา
แผนกวิชาการบัญชี
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ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8764 น.ส.วริษญา	พิมลนอก ปวช.2/3	 3.70

2 8570 น.ส.แพรวพรรณราย	พิรารักษ์ ปวช.2/3	 3.60

3 8542 นายยุทธนา	ชนะชัย ปวช.2/3	 3.50

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8743 นายศิลายุติ	สารจันทึก ปวส.1/4 3.74

2 9054 น.ส.กัญภัคณัฐ	แววนา ปวส.1/4 3.54

3 9169 นายสุรเดช	มากสงขลา ปวส.1/4	 3.52

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8831 นายธีรยุทธ	ห่านตระกูล ปวส.2/4	 3.58

2 8733 นายวิริทธิ์พล	คฤหสาร ปวส.2/4	 3.24

3 8731 น.ส.ธาริณี	แก้วกลาง ปวส.2/3	 2.99

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8350 น.ส.จตุรพร	ผ่านกระโทก ปวช.3/3 3.94

2 8053 น.ส.เอมมาริตา	สังทับ ปวช.3/4	 3.80

3 8374 น.ส.วรรณภา	ด่านสันเทียะ ปวช.3/4	 3.76

เรียนดีระดับ Top แต่ละสาขาวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8832 นายสรศักดิ์	ภู่ศิลป์ ปวส.2/7	 3.98

2 8766 นายธนาตย์	นุชิต ปวส.2/7	 3.85

3 8729 นายเศรษฐกิจ	เทียนใจ ปวส.2/7	 3.19

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวส.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวช.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวส.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวส.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 9068 นายภูธเนศ	กรองมะเริง ปวส.1/7	 4.00

2 9069 นายทศพล	ชิตทอง ปวส.1/7 3.83

3 9070 น.ส.กนกพร	แสวงหา ปวส.1/7	 3.91

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวส.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8525 น.ส.หยดเทียน	แพงพิศาล ปวช.2/5	 4.00

2 8524 นายวิลัย	ชินวงศ์ ปวช.2/5	 3.98

3 8572 นายศตายุ	บุญทองโท ปวช.2/5	 3.90

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 9058 น.ส.จุฑามาศ	มนัสน้อม ปวส.1/5 3.83

2 9060 น.ส.พรพิชญ์	คงมี ปวส.1/5	 3.77

3 9124 น.ส.กัลยารัตน์	ประจิตร ปวส.1/5	 3.72

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8745 น.ส.กานต์สินี	พงศ์นนทพัทธ์ ปวส.2/5 3.45

2 8852 นายกันตพัฒน์	วรรณกิจ ปวส.2/5	 3.41

3 8746 นายกิตติศักดิ์	ขันโคกกรวด ปวส.2/5 3.38

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8196 น.ส.เบญจวรรณ	จัสมิน	เอ็มบส์ ปวช.3/7	 3.94

2 8141 นายชัยวัฒน์	แจบกระโทก ปวช.3/6	 3.91

3 8157 น.ส.วลัยภรณ์	เถื่อนหมื่นไวย ปวช.3/6	 3.82

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวช.2  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวส.1  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวส.2  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

เรียนดีระดับ Top แต่ละสาขาวิชา
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
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ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8822 นายสุทธินันท์	บ�ารุงอ่วม ปวช.2/7	 3.29

2 8506 น.ส.สิริจณา	ค�าหาร ปวช.2/7	 2.93

3 8619 น.ส.สุภาวดี	รอสูงเนิน ปวช.2/7	 2.92

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 9113 น.ส.จันทนิภา	กงประโคน ปวส.1/6	 3.37

2 9136 น.ส.โชติกา	โนนสันเทียะ ปวส.1/6	 3.24

3 9062 น.ส.อภิญญา	แซ่ล้อ ปวส.1/6 3.24

4 9174 น.ส.ปริยฉัตร	เพิ่มสันเทียะ ปวส.1/6	 3.24

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8752 น.ส.ชรินทร์ทิพย์			ทานค�า ปวส.2/6	 3.48

2 8756 น.ส.กรฉณบ			สายพันธ์ ปวส.2/6 3.40

3 8757 น.ส.สุกัญญา			ดอกทุเรียน ปวส.2/6	 3.23

ล�าดับ รหัสนักศึกษา ชือ่ - สกุล ระดับชั้น GPA

1 8347 น.ส.พรศิริ	รวมพล ปวช.3/8	 3.74

2 7937 น.ส.เกศิญา	ยามกระโทก ปวช.3/8	 3.66

3 8117 น.ส.นันทิชา	บรรจบพุดซา ปวช.3/8 3.57

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวช.2  สาขาวิชาการขาย

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวส.1  สาขาวิชาการตลาด

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวส.2  สาขาวิชาการตลาด

ผลการเรียนสะสม  ระดับ ปวช.3  สาขาวิชาการขาย

เรียนดีระดับ Top แต่ละสาขาวิชา
แผนกวิชาภาษาธุรกิจสัมพันธ์



10

สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00
นางสาวจารุวรรณ  จูกระโทก 
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพณิชยการ

สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00
นางสาวอรพรรณ ส�าเภา 
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพณิชยการ

หลักและวิธีการในการเรียน 

	 ดิฉันไม่ค่อยมีหลักในการเรียน	แต่ในขณะที่เรียนก็ท�าความเข้าใจ	พยายามท�างานส่งตามเวลาที่ก�าหนด	ไม่ค้างงาน	ตั้งใจท�างาน
ทุกชิ้นด้วยตนเอง	มีความรับผิดชอบ	ถ้าไม่เข้าใจก็ถามมีส	ถามมาสเตอร์	เชื่อฟังและท�าตามสิ่งที่มีสและมาสเตอร์สอน

ให้แนะน�าเทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า

 อ่านและท�าความเข้าใจบทเรียน	 จ�าเป็นหมวดๆ	 และทบทวนบ่อยๆ	 ในขณะที่อ่านก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น	 และตั้งใจที่จะท�าในสิ่งที่			
จะพฒันาตนเองอย่างดทีีสุ่ด

หลักและวิธีการในการเรียน 

	 เอาใจใส่ในการเรยีน	ขยนัท�างานตามทีค่รสูัง่	ส่งงานให้ตรงตามเวลาทีก่�าหนด	สนใจเรยีนไม่คยุไม่เล่นกบัเพือ่นเวลาครสูอน	พยายาม
จดในสิ่งที่ครูสอนแล้วน�ากลับไปทบทวน	ถาม	และขอให้ครูอธิบายเพิ่มเติมหากไม่เข้าใจ

ให้แนะน�าเทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า

	 อ่านหนังสือวันละ	3	หน้าขึ้นไป	จะช่วยในการอ่านเร็วขึ้นและอ่านคล่องขึ้น	และอ่านหนังสือหลายประเภท	เช่น	หนังสือการ์ตูน	
หนังสือพิมพ์	 นิตยสารต่างๆ	 จะช่วยท�าให้เรามีความคิดท่ีหลากหลาย	 และมีความรู้รอบตัวอีกด้วย	 ส่วนเทคนิคในการจ�า	 คือ	 ท่องจ�า							
ในต�าราเรียนที่ครูสอนมาแล้ว	ท่องอย่างน้อย	3	ครั้ง	และควรท่องค�าศัพท์หรือจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษวันละ	10-20	ค�า	จะช่วยให้จ�าได้
ดีขึ้น	เป็นเทคนิคเล็กๆ	น้อยๆ	อย่างที่เราควรปฏิบัติในแต่ละวัน
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สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00
นางสาวหยดเทียน แพงพิศาล 
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00
นายภูธเนศ กรองมะเริง 
ระดับชั้น ปวส.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักและวิธีการในการเรียน 

	 โดยส่วนตัวเป็นคนที่เรียนไม่เก่ง	จึงต้องขยันขึ้นหลายเท่า	เวลาเรียนก็จะไม่ค่อยคุยกับเพื่อน	ตั้งใจฟังครูสอนเพราะว่าคุณครูสอน
สนุกก็เลยท�าให้มีความสุขกับการเรียน	ซึ่งท�าให้เรียนได้อย่างเข้าใจ	เวลาที่ครูท่านใดสั่งงานหรือการบ้านก็จะท�าวันนั้นเลย	เพราะว่าถ้า
ส่งทันเวลาคะแนนก็จะดี	 ที่ส�าคัญก็คือ	 ต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา	 อาจดูจริงจังเกินไป	 แต่ว่าดิฉันห่วงท�าการบ้านมาก															
ดกึแค่ไหนกท็�า	ไม่เสรจ็กจ็ะไม่นอน	ท�าจนลืมกนิข้าวกเ็คยนะค่ะ	อกีอย่างคอืเวลาท�าอะไรกจ็ะตัง้ใจท�ามากๆ	ดฉินัเชือ่ว่าแค่เราตัง้ใจเรยีน
จริงๆ	ผลการเรียนก็จะดีตามมาค่ะ

ให้แนะน�าเทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า

 ก่อนวนัทีจ่ะมกีารสอบดฉินัจะถ่ายรปูเนือ้หาทีน่่าสนใจและคาดว่าจะมใีนข้อสอบไว้ในโทรศพัท์มอืถอื	พอว่างเมือ่ไหร่กจ็ะเปิดอ่าน	
ส�าหรับตัวดิฉันเองใช้หลักการท่องจ�าและความเข้าใจ	 พอก่อนเข้าห้องสอบก็จะติวให้เพื่อนจึงท�าให้จดจ�าได้แม่นย�ายิ่งขึ้นค่ะ	 โดยปกติ
ดิฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ	 ดิฉันจึงใช้วิธีสรุปแล้วโน้ตไว้ในโทรศัพท์มือถือ	 เพราะว่าพกพาง่าย	 เปิดอ่านได้สบายๆ	 อีกทั้ง							
ยังเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์อีกด้วยค่ะ

หลักและวิธีการในการเรียน 

	 หลักการและวิธีการเรียนคือ	 ผมจะเน้นเรื่องเนื้อหาหลักและเน้นด้านการใช้เครื่องมือต่างๆ	 เพราะผมเรียนเกี่ยวกับไอที	 ผมถนัด
การเขียนโปรแกรมและเขียนเว็บเพจ	 ส�าหรับเทคนิคในการเรียนเขียนโปรแกรม	 จะศึกษาและท�าตามขั้นตอนโดยไม่ข้ามขั้นตอน										
อย่างเด็ดขาด	 เพราะจะท�าให้โค๊ดติด	 Error	 ส่วนวิชาเขียนเว็บเพจจะวางแผนผังของเว็บไซต์ก่อน	 หากไม่ถนัดในการออกแบบเว็บเอง											
จะเข้าไปดูเว็บตัวอย่างจากเว็บไซต์อื่นๆ	ที่น่าสนใจ	ความส�าคัญอยู่ตรงที่จะจัดวางยังไงให้น่าสนใจ	เพราะถ้าเราจัดวางไม่ดี	ไม่น่าสนใจ	
ผู้ใช้งานก็จะไม่สนใจเช่นเดียวกัน

	 ส่วนในรายวิชาอ่ืนๆ	 เช่น	 วิชาเก่ียวกับการวิเคราะห์ระบบเครือข่าย	 ผมจะเริ่มต้นด้วยการทดลองวิเคราะห์ระบบเครือข่ายของ
โรงเรียน	แต่ก่อนที่จะวิเคราะห์ได้นั้น	จะศึกษาอุปกรณ์และวิธีการท�างานต่างๆ	ก่อน	เมื่อเข้าใจเบื้องต้นแล้วจึงเริ่มวิเคราะห์

ให้แนะน�าเทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า

 ต้องมเีทคนคิการฟัง	คอืเมือ่ถงึเวลาเรยีนจะไม่สนใจสิง่อืน่	แบ่งเวลาในการฟังและการจดให้ถกูต้อง	และทดลองท�าไปในตัว	เทคนคิ
การอ่าน	จะอ่านเนือ้หาทีเ่ป็นส่วนส�าคญั	จดบนัทกึทีส่�าคญัและน�าไปอ่านทบทวนเมือ่ว่างจะช่วยในการจ�าได้ดข้ึีน	เป็นเทคนคิเลก็ๆ	น้อยๆ	
อย่างที่เราควรปฏิบัติในแต่ละวัน
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สัมภาษณ์ศิษย์เก่า

ทีป่ระสบความส�าเร็จในวิชาชีพ

แนะน�าตัว

	 สวัสดีครับ	พิชญกานต์	มาสุข	หรือเรียกว่า	คลินตั้น	นะครับ	จบการศึกษา	ปวช.ปี	3	จาก	MBAC	เมื่อปี	2553	ครับ

ต�าแหน่งงานและอุดมคติในการท�างาน

	 หลังจากเรียนจบ	ปวช.3	ผมเริ่มท�างานเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์เมื่ออายุ	18	ปี	 เริ่มต้นจากศูนย์แบบค่อยเป็นค่อยไปจนเปิดบริษัท
เป็นของตัวเองเมื่ออายุ	20	ปี	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	มาสซ์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	และ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	มินท์มันตา	แพลตตินั่ม	สตูดิโอ	จ�ากัด	ท�างานด้านวีดีโอโปรดักชั่น	ผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับ
สถานีต่างๆ	การท�างานด้านนี้ต้องมีใจรักและอดทน	 เพราะต้องเจอแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมหลายๆ	อย่าง	ทั้งลูกค้า	 โปรดิวเซอร์								
ทมีงานด้วยกันเอง	งานด่วน	งานเร่ง	เพราะถ้าส่งเทปไปออกอากาศไม่ทนัก�าหนด	จะมีค่าปรบัตามมามหาศาล	ซึง่ในฐานะท่ีเป็นผูบ้รหิาร
ต้องรับผิดชอบทุกๆ	อย่าง	ผมจะไม่ให้ความส�าคัญกับตัวเลขว่าเราจะได้ก�าไรจากโปรเจคนั้นโปรเจคนี้กี่บาทกี่สตางค์	แต่ผมจะให้ความ
ส�าคัญกับคุณภาพของงาน	 ลูกค้าต้องพึงพอใจ	 ขาดทุนก็ยอม	 เพราะเรายกระดับบริษัทให้เป็นแบรนด์ระดับพรีเมี่ยม	 ลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการจะมีแต่รายใหญ่ๆ	 เช่น	 UNESCO,	 PTT,	 SCG,	 Ferrari,	 Thai	 Oil	 และอีกมากมาย	 ดังนั้นจึงต้องแสดงความเป็นมืออาชีพ											
หากทีมงานของผมแสดงออกถึงความไม่เป็นมืออาชีพ	 ผมจะตักเตือนก่อนและถ้ามีครั้งต่อไป	 ผมเลือกท่ีจะเสียทีมงาน	 เสียลูกน้อง								
เสียซัพพายเออร์	ดีกว่าเราเสียลูกค้า	เพราะถ้าไม่มีลูกค้า	บริษัทอยู่ไม่ได้

ประสบการณ์และบรรยากาศการใช้ชีวิตในรั้ว MBAC

	 ถ้าย้อนไปตอนที่ผมก�าลังเรียนอยู่ที่	 MBAC	 ผมเลือกเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์	 เพราะมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็ก	
เวลาสอบผมจะท�าข้อสอบได้ตลอด	เพราะตอนเรียนผมจะนั่งข้างหน้าทุกครั้งและฟังให้เข้าใจทุกวิชา	ผมจะใช้เวลาว่างอยู่กับสิ่งที่ตัวเอง
รักและชอบ	ผมสามารถอยู่กับคอมพิวเตอร์ได้ทั้งวัน	เขียนเว็บไซต์	เขียนโปรแกรม	เป็นงานที่ผมถนัด	และถ่ายหนังสั้นกับเพื่อนๆ	ก็เป็น
เร่ืองที่ผมชอบและมีความสุขที่ได้ท�า	 ผมชอบท�ากิจกรรม	 การแข่งขันต่างๆ	 ผมจะไปค้นหารายการแข่งขันในเว็บไซต์	 อันไหนที่ดูแล้ว					
น่าสนใจ	ก็จะน�าไปเสนอครูเพื่อประสานงานต่อ	 โอกาสมีเข้ามาตลอด	ขึ้นอยู่กับเราว่าจะหยิบไว้	หรือไม่	ผมรู้สึกว่า	MBAC	คือที่ที่ให้
ประสบการณ์เยอะมากๆ	ถ้าผมไม่ได้เรียนที่นี่	ผมคงไม่มีวันนี้

แนะน�าน้องๆ ในเรือ่งการเรียนและการท�ากิจกรรมทีส่่งผลดีต่อการท�างานในอนาคต

	 การเรยีนกส็�าคญัครบั	อย่าคดิว่าเรยีนไปก็คงไม่ได้ใช้	การท�างานเราก�าหนดไม่ได้ว่าเราชอบอะไรเรากจ็ะท�างานนัน้	เราไม่ชอบอะไร
เราก็จะไม่ท�า	งานแบบนี้ไม่มีในโลก	พอถึงเวลาที่เราจ�าเป็นต้องใช้อย่างน้อยๆ	เราก็ไม่ต้องเริ่มศึกษาใหม่จากศูนย์	มันเป็นโอกาสพิเศษที่
ท�าให้เราก้าวหน้ากว่าคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย	 ส่วนกิจกรรมก็ส�าคัญไม่แพ้กัน	 แต่ต้องเป็นกิจกรรมภายนอกนะ	 เช่น	 การแข่งขัน
ทักษะกับต่างสถาบัน	จะท�าให้เราได้วัดความรู้	ความสามารถ	และยังได้เพื่อนใหม่ๆ	ไว้แลกเปลี่ยนความรู้อีกด้วย

ฝากถึงน้องๆ ทีม่ีความฝันอยากประสบความส�าเร็จในอนาคต

	 ผมยังไปไม่ถึงจุดที่เรียกว่าประสบความส�าเร็จ	 ตอนน้ียังเป็นแค่จุดเริ่มต้น	 คงแนะน�าอะไรมากไม่ได้	 แต่ก่อนอื่นเราต้องค้นหา												
ตวัตนของตวัเองก่อนว่าเราชอบและถนดัอะไรจรงิๆ	กนัแน่	ผมเคยชอบคอมพวิเตอร์	แต่ตอนนีผ้มท�ารายการโทรทศัน์	ซึง่มนัไม่เกีย่วข้อง
กันเลย	ผมโชคดทีีค้่นหาตวัเองเจอตอนอายยุงัน้อย	พอค้นหาตวัเองเจอแล้วกว็างแผน	Roadmap	แล้วเดนิตามแผนทีว่างไว้	อย่าวอกแวก	
บางคร้ังส่ิงที่เราคิดที่เราอยากท�า	 ผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยหรือคิดแต่ข้อเสียของมัน	 แต่ถ้าเราม่ันใจในตัวเองว่าเราท�าได้	 ให้ใช้ความ
พยายามเพื่อแสดงมันออกมาให้ทุกคนได้เห็น	ไม่ต้องรอใคร	ไม่จ�าเป็นต้องรอให้เรียนจบ	แค่เราลงมือท�ามันจริงๆ	ไม่มีอะไรยากเกินไป	
ทุกคนเคยล้มเหลว	 เคยผิดหวัง	 เคยเสียใจ	 ให้เราใช้พลังจากความผิดหวัง	 จากค�าพูดดูถูกของคนอื่น	 ผิดหวังจากความรัก	 เรื่องเกรด					
เรื่องเพื่อนสิ่งเหล่านี้จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทรงพลังในการผลักดันให้เราประสบความส�าเร็จได้ครับ
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สัมภาษณ์ศิษย์เก่า

ทีป่ระสบความส�าเร็จในวิชาชีพ

แนะน�าตัว

	 ข้าพเจ้า	นาย	ปณนนท์	 แซ่เตียว	 เกิดวันที่	 18	มีนาคม	2537	ปัจจุบันอายุ	 20	ปี	 อาศัยอยู่ที่	 440/20	ถ.มิตรภาพ-หนองคาย						
ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	บิดาชื่อ	นายประยุทธ	แซ่เตียว	มารดาชื่อ	นางปริษา	แซ่เตียว	มีพี่น้องรวมตัวข้าพเจ้าด้วยทั้งหมด									
3	คน	ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนโต

ต�าแหน่งงานและอุดมคติในการท�างาน

	 ข้าพเจ้าได้ท�างานอยู่ที่ร้านชุนหลีแบตเตอรี่	สาขาหน้าเทคนิค	ต�าแหน่งผู้บริหารสาขา	โดยร้านชุนหลีแบตเตอรี่มีทั้งหมด	3	สาขา	
ได้แก่	 1.	 สาขาหน้าเทคนิค	 2.	 สาขาหน้าแม็คโคร	 3.	 สาขาฝั่งตรงข้ามเทคนิค	 ซึ่งตัวข้าพเจ้ามีอุดมคติในการท�างานคือ	 สานต่อสิ่งที่							
บิดา-มารดาได้สร้างไว้ให้คงอยู่และก้าวหน้าต่อไปมากยิ่งขึ้น	 โดยเป้าหมายในอนาคตจะขยายเขตการจัดจ�าหน่ายสินค้าให้กว้างมากขึ้น	
จากเดิมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาก็จะขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดและทั่วทั้งภูมิภาคในล�าดับต่อไป

ประสบการณ์และบรรยากาศการใช้ชีวิตในรั้ว MBAC

 ในสมัยตอนที่ข้าพเจ้าศึกษาที่เอ็มแบค	 ในมุมมองของข้าพเจ้าเอ็มแบคไม่ใช่เป็นเพียงแค่โรงเรียนแต่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง	
ทีพ่ร้อมจะคอยอบรมให้เราเก่งและเป็นคนด	ีตวัข้าพเจ้าได้พบเจอผูค้นมากมายหลายแบบ	หลายนสิยัมทีัง้ดบ้ีาง	แย่บ้าง	มสีและมาสเตอร์
ก็ดูอบอุ่นเป็นทั้งครูที่ปรึกษาและพ่อแม่คนที่สองที่คอยให้การช่วยเหลือ	ต้องขอบคุณมีสและมาสเตอร์ที่คอยดูแลผมและเพื่อนๆ	ให้อยู่
ในกฎในเกณฑ์ของโรงเรียน	 ตัวผมสนุกมากที่ได้มาเรียนที่น่ี	 ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 มากมาย	 ไม่ว่าจะแข่งบาสเกตบอล	 แข่งตอบปัญหา
ทักษะวิชาชีพต่างๆ	 และที่ผมชอบท่ีสุดคือ	 ตอนปี	 3	 ได้ท�ากิจกรรมโปรเจ็ค	 ได้มาตั้งร้านขายของภายในโรงเรียนท�ารูปเล่มแฟ้มต่างๆ	
ท�าให้ได้สร้างความสามัคคีในหมู่เพ่ือนด้วยกัน	 อีกท้ังท�าให้เรารู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 การน�าเสนองานต่อหน้าคณะครูก็ได้สร้าง																	
ภาวะความเป็นผู้น�าได้อย่างมาก

แนะน�าน้องๆ ในเรือ่งการเรียนและการท�ากิจกรรมทีส่่งผลดีต่อการท�างานในอนาคต

 ในส่วนตัวของข้าพเจ้าอยากฝากให้น้องๆ	ตั้งใจเรียน	โดยท�าตามที่มีสและมาสเตอร์บอก	หมั่นท�าการบ้านด้วยตัวเอง	หากมีการ
แจ้งสอบเก็บคะแนนล่วงหน้าควรอ่านหนังสือก่อนวันสอบประมาณ	2	วัน	ส่วนวิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ควรหมั่นที่จะหัดท�าหัดใช้
เป็นประจ�าจนเกิดความช�านาญ	และหากทางโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรควรเข้าร่วม	ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการปรับตัวในการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป	ซึ่งจะมีกิจกรรมมากกว่าที่วิทยาลัยหลายเท่า

ฝากถึงน้องๆ ทีม่ีความฝันอยากประสบความส�าเร็จในอนาคต

	 ส่วนน้องที่อยากจะประสบความส�าเร็จในชีวิตน่ะครับ	 น้องควรจะต้ังเป้าหมายในชีวิตไว้ก่อนว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไร                    
หรืออยากจะท�าอะไร	น้องๆ	ควรจะแพลนชีวิตเอาไว้ล่วงหน้า	ไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยเปื่อยเพราะจะท�าให้น้องไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิต	
เมื่อเราเป้าหมายแล้วก็ควรจะท�าตามฝันให้ส�าเร็จ	 ต้ังใจเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับสิ่งท่ีเราฝันอยากจะเป็นและเต็มที่กับมัน	หากเราท�า
อะไรครึ่งๆกลางๆ	ก็จะไม่ประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอน	เพราะในชีวิตจริงการท�างานหากเราขี้เกียจก็จะท�าให้ไม่ประสบความส�าเร็จ	
อาจพังทลายหรือล้มละลาย	และยากที่จะกลับมาแก้ไขหรือเริ่มต้นท�าอะไรใหม่
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แถวล่าง	:	นางสาวฐิติพร	แจ้งอริยวงศ์,นางสาวสุธินี	กลั่นเจริญ,	นางสาวอาภรณ์	เสกสรร,	นางสาวรัตนาวดี	กล้าหาญกิติวัฒน์,
นางสาวสุพัตรา	ฮวบกระโทก

แถวกลาง	:	นางสาวพรอนงค์	ภู่เต้าทอง,	นางสาวการต์มณี	จันทกุล,	นางสาวณัฐมน	เย็นกลาง,	นางสาวอริสา	พุฒจิก,
นายยศวรามิล	ขวัญดี,	นางสาววาวเทพิณ	พูณเกษม

แถวกลาง	:	นางสาวบุญธิดา	จันทเขต,	นางสาวเพ็ญพิชา	ลาดสุวรรณ์,	นางสาวหยดเทียน	แพรพิศาล,
นางสาวภัทรา	เพ็ญโคกกรวด,	นางสาวศศินันท์	สิริ

แถวบน	:	นางสาวกาญจนา	วัฒนากูร,	นายศรุต	ดอกสันเทียะ,	ม.สมรักษ์	ประเสริฐจันทึก,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,
นายเกียรติยศ	ค�าโคกกรวด,	นางสาวอนุสรา	เชิงกระโทก,	นางสาวธนพร	วงศ์ชาวนา

ดาวเด่นคนดี
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โครงงานวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
โครงการผลิตเว็บไซต์โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

โครงการจัดท�าเว็บไซต์โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

โครงงานวิชาชีพ แต่ละแผนกวิชา
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โครงงานวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี
โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาบัญชีให้กับชุมชนท้าวสุระ

โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาบัญชีให้กับชุมชนที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
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โครงงานวิชาชีพ แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์

โครงการภาษาญีปุ่่นเพือ่น้อง โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

โครงงานวิชาชีพ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
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กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมให้บริการ
ซ่อมคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

แผนกวิชาบัญชี อบรมตามโครงการเผยแพร่ความรู้
สู่สถานศึกษา ส�านักงานประกันสังคม จังหวัดนครราชสีมา 
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แผนกวิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษา

แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์อบรมนักการตลาดสัญจรภาคอีสาน ครั้งที ่7
ณ ห้องตะโกราย 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
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กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษา
แผนกวิชาสามัญจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และออกร้านหาเงินช่วยเหลือนักเรียนทีย่ากจน 



21

กิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโครงการแก่นักศึกษา
กิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโครงการแก่นักศึกษา 
ระหว่าง วันที ่10-14 มีนาคม 2557

แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ



22

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2557
วันที ่22 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมเข้าค่ายน้องใหม่สัมพันธ์
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที ่23 พฤษภาคม 2557



23

กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชือ่มสัมพันธ์กับชุมชน
กิจกรรมแข่งขันกีฬา MBAC ชุมชนสัมพันธ์ครั้งที ่2 
วันที ่31 พฤษภาคม 2557



24

กิจกรรมกีฬาสี ประจ�าปีการศึกษา 2557
วันที ่25 กรกฎาคม 2557



25



26

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 
ไหว้ครู และรับน้องใหม่

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 

วันที ่27 มิถุนายน 2557



27

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมรับน้องใหม่



28

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชวีศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลการสอบแข่งขนัทกัษะวชิาชพีระดบัชาต ิครัง้ที ่1
ประจ�าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
วทิยาลัยเทคโนโลยมีารีย์บรหิารธรุกจิ ได้รบัรางวลัระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและรางวลัระดบัชาติ ดงันี้

นางสาวจตุรพร	ผ่านกระโทก	แข่งขันรายวิชาการใช้โปรแกรม	Adobe	Photoshop	CS6	
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน	ได้ล�าดับที่	1
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และได้ล�าดับที่	4	ระดับชาติ

นายธนาตย์	นุชิต	แข่งขันรายวิชาการสร้างเว็บเพจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง	ได้ล�าดับที่	1
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และได้ล�าดับที่	3	ระดับชาติ

นางสาวกาญจนา	วัฒนากูร	แข่งขันรายวิชาการใช้โปรแกรม	Adobe	Photoshop	CS6	
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง	ได้ล�าดับที่	2
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายภูธเนศ	กรองมะเริง	แข่งขันรายวิชาการสร้างเว็บเพจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง	ได้ล�าดับที่	1
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และได้ล�าดับที่	3	ระดับชาติ



29

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ�าปีการศึกษา 2557 
วันที ่10 กรกฎาคม 2557

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



30

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ทีว่ิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ



31

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ทีศู่นย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ทีศ่าลากลางจังหวัดนครราชสีมา



32

ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจ�าปี
กิจกรรมตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลเซนต์เมรี ่
วันที ่14 สิงหาคม 2557



33

กิจกรรมบริจาคโลหิต
คณะครู นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลือ่นที่
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที ่5 นครราชสีมา 
วันที ่14 มกราคม 2557 และวันที ่21 สิงหาคม 2557

บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ ผู้อ�านวยการวิทยาลัย นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ             
ร่วมกจิกรรมใจอาสาบรจิาคโลหติ 60 ล้านซซี ีเฉลิมพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ ห้อง MCC HAll เดอะมอลล์นครราชสีมา วันที่ 1-2 เมษายน 2558



34

กิจกรรมฉลองศาสนนาม
ฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามบาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ 
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  
วันที ่28 สิงหาคม 2557



35

นักศึกษาระดับ ปวช.3 
และระดับ ปวส.2 น�าเสนอโครงการวิชาชีพ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาการบัญชี 



36

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์



37

นักศึกษาแต่ละแผนกวิชาศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพือ่เพิม่ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงาน
ทีบ่ริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) นครราชสีมา หรือ CPF Korat

แผนกวิชาบัญชีศึกษาดูงานทีบ่ริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน)  



38

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศศึกษาดูงานทีว่ัดใหญ่ชัยมงคล 
วัดไชยวัฒนารามและพระราชวังบางปะอิน

แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์ศึกษาดูงานทีฟ่าร์ม จิม ทอมป์สัน

แผนกวิชาสามัญศึกษาดูงานทีว่ัดพระบาทน�้าพุ



39

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับนักศึกษา 
โดยพระมหาอภินันท์ กุลโกธา วัดป่าสูงเนิน เป็นวิทยากร 
พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงละครคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาแต่ละแผนกวิชา

วันที่ 19 กันยายน 2557

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับนักศึกษา 



40

พธิลีงนามในบันทกึข้อตกลงทางวชิาการ
วนัที ่27 กมุภาพันธ์ 2558

เตรียมความพร้อมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การเตรยีมความพร้อมผู้บรหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษา โดยได้รบัความอนเุคราะห์จาก
อาจารย์สันต ิชนวัฒน์ ผูอ้�านวยการวทิยาลยั และอาจารย์ชยัชาญ รอตภยั รองผูอ้�านวยการส่งเสรมิฯ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เป็นวิทยากร วันที ่13 ตุลาคม 2557

การเตรียมความพร้อมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
อาจารย์ส�าราญ หงษ์กลาง ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เป็นวิทยากร วันที ่16 ตุลาคม 2557

ระหว่างวิทยาลยัเทคโนโลยมีารีย์บรหิารธรุกจิ โดยบาทหลวงอนสุรณ์ สรุยัิพ ผูอ้�านวยการวทิยาลยั กบั 
บรษิทั เดอะมอลล์นครราชสมีา จ�ากดั โดยนายปรชีา ลิม้อัว่ ผู้จดัการทัว่ไปปฏบัิตกิาร

ระหว่างวิทยาลยัเทคโนโลยมีารีย์บรหิารธรุกจิ โดยบาทหลวงอนสุรณ์ สรุยัิพ ผูอ้�านวยการวทิยาลยั กบั
THE GREENERY RESORT โดยนายธรีะ จ�าแลงนคร ผูจ้ดัการทัว่ไป



41

วันที ่12 พฤศจิกายน  2557

กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย 



42

กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง
ผู้บริหาร คณะครและนักศึกษาร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 
นครราชสีมา ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวงทีโ่รงพยาบาลศิริราช

วันที ่2 ธันวาคม 2557



43

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ทีว่ิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ทีศ่าลากลางจังหวัดนครราชสีมา



44

กิจกรรมคริสต์มาสนักศึกษา

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ

ละครศักดิ์สิทธิ์



45

ค�านับขอพรจากผู้บริหารวิทยาลัย

ของขวัญจากซานตาครอส



46

กิจกรรมคริสต์มาสนักศึกษา

การแสดงของนักศึกษา



47

ประกวด Miss & Mr. คริสต์มาส

งานเลี้ยงสังสรรค์



48

กิจกรรมคริสต์มาสบุคลากร



49

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นรับรางวัลครูดีศรีโคราช
วันที่ 16 มกราคม 2558 ประกอบด้วย :

นายสมเกียรติ ชินโคตร, นายวีระพล มนต์หมื่นไวย, นายส�าเริง ธาตุประกอบ, นางจ�าปา วัฒนศิรินทรเทพ
นางสาว นิรมล ศักดิ์ศรีวัฒนา, นางสาวอมรีภรณ์ สมจริง, นางสาวอุไรวรรณ คงสิม, นางสาวจุฑาทิพย์ 
โชคชัยสิริพัฒน์, นางสาวมณีพร กองกิจ และนายเจตนา ญาณประสิทธิ์



50

ท�าเนียบนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557



51

แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวกมลวรรณ	มุมจันทึก,	นางสาวอัจจิมา	จงพาดกลาง,	นางสาวฐิติชญา	ศานติศีมา,	นางสาวนิภาพร	บ�้าสันเทียะ
นางสาวเกศริน	บุญมี,	นางสาววาวเทพิณ	พูลเกษม,	นางสาววิไลวรรณ	มุ่งครองกลาง,	นางสาวลีลาวดี	จ�าพันดุง	
นางสาวสุวิมล	จินตสกุล,	นางสาวสุพัตรา	ฮวบกระโทก,นางสาวภัทรา	รวยสันเทียะ

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวนุชรินทร์	พูนสูงเนิน,	นางสาวสุพัตรา	บุญชิต,	นางสาวชลิตา	ชุชัยสงค์,	นางสาวบงกช	กุลวัฒนศักดิ์
นางสาวณัฐธิดา	หมายไร่กลาง,	นางสาวพลอยไพริน	สร้อยสาวะ,	นางสาวอัญนิดา	ปั่นกลาง,	นางสาวจิราพร	หลงทะเล
นางสาวธนพร	วงศ์ชาวนา,	นางสาววัชรินทร์	ชูเกาะ,	นางสาวสุพรรษา	มานตะคุ,	นางสาวสุธีรา	ฮาตระวัง,	นางสาววัชรี	ดีโถ

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวจุฬาลักษณ์	จันทร์ทอง,	นางสาวธนิกา	วงศรี,	นางสาวสิริวรรณ	สุดประเสริฐ,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร
มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์	
มีสอรภชา	พิมเสน,	นางสาวสุดารัตน์	สุภาโสตร์,	นางสาวสุกัญญา	งามพรมราช,	นางสาวชนากานต์	เกศนคเรศ

มีสอรภชา พิมเสน
ครูทีป่รึกษา

ปวช.
3/1
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวภัทริกา	วิลัยกรวด,	นางสาวสุวัสสา	ปลั่งกลาง,	นางสาวพันนิภา	ต่ายครบุรี,	นางสาวกัญญา	กล้ากระโทก
นางสาวจีรวรรณ	ทะตัน,	นางสาวจิรัชยา	ลมุลพจน์,	นางสาวปราณฤทัย	โนใหม่,	นางสาวนฤมล	เทียมเงิน
นางสาวภาณุมาศ	อยู่นอก,	นางสาวศศินา	ทนสีราช,	นางสาวศิริลักษณ์	หร่ายกลาง,	นางสาวกมนทรรศน์	คงแถวทอง

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวแพรวพรรณ	โสดก�าปัง,	นางสาวสุภารัตน์	คุ้มกระโทก,	นางสาวลลิตา	คงยิ้ม,	นางสาวจารุกัญญ์	ราชไท	
นางสาวปภัสลิตา	วรปิยะเศรษฐ์,	นางสาววนิดา	ไกรพะเนา,	นางสาวรุ่งทิวา	โคกแก้ว,	นางสาวอนุสรา	เชิงกระโทก	
นางสาวพิมพ์ผกา	วรรณบวร,	นางสาวรัชนีกร	แดงทุมมา,	นางสาวฐิติพร	คชศิริ,	นางสาวมาริษา	สร้อยตะขบ	
นางสาวลัดดาวัลย์	ใกล้กลาง,	นางสาวอรพรรณ	บุญมีจะโปะ

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวชญานิชฐ์	ยกครบุรี,	นางสาวศิรัญญา	เรืองกระโทก,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร	
บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสอรภชา	พิมเสน,	นางสาวอริสา	พุฒจิระ	
นางสาวพิมพิมนต์	มีเอนก

มีสอรภชา พิมเสน
ครูทีป่รึกษา

ปวช.
3/2
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวพงศ์ลักษณ์	ประสีระเตสัง,	นายปวีกานต์	ค�าพิบาน,	นายวิศรุต	พิมพ์กลาง,	นายธราวุธ	ชัยศรี	
นายวีรวิทย์	รัศมีเพ็ญ,	นายทศพล	จวนสันเทียะ,	นายอภิวัฒน์	กิตติภัทรินทร์,	นายนิติศักดิ์	ธาตุดี
นางสาวณัฐจรี	ชูฤทธิ์,	นางสาวปัณธิตา	ธีระกุล,	นางสาวบุษรินทร์	สานคล่อง,	นางสาวรัญชิดา	พิผ่วนนอก

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวเมวียา	พิมสะเกษ,	นางสาวสรัญญา	ปะติเพนัง,	นางสาวอุไรพร	นูพลกรัง,	นางสาวภัทราภรณ์	โจ้พิมาย
นางสาวนงลักษณ์	เวชเจริญ,	นางสาวจตุพร	ผ่านกระโทก,	นางสาวจันทิรา	ศรีวิเศษ,	นางสาวกาญจนา	วัฒนากูร
นางสาวสริตา	ยอดวงษ์,	นางสาวปุญธินันต์	อนันท์เรืองขจร,	นางสาวทศพร	ทองพราว,	นางสาวอัจฉรา	ปราบณรงค์
นางสาวอมรรัตน์	พรหมดีสาร,	นางสาวจิรนันท์	วิถุนัด

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวนลินรัตน์	เปล้ากระโทก,	นางสาวมนทิราลัย	สว่างโคกกรวด,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร	
บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสกมลกา	แดงสกุล,	นางสาวทอฝัน	หล่าสูงเนิน	
นางสาวสุวนันท์	เจียนมะเริง

มีสกมลกา แดงสกุล
ครูทีป่รึกษา

ปวช.
3/3
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นายเจษฎา	พลอยกระโทก,	นายวีระพล	ขลุ่ยกระโทก,	นายธนวัฒน์	พยนต์เลิศ,	นายวิสิทธิ์	ทองระเริง,	นายภาณุภัทร	หมายอมกลาง	
นายธวัชชัย	ช�านานพะเนา,	นายธนาวุฒิ	รมยานนท์,	นายอภิพัฒน์	มือขุนทด,	นายภูษิตพงษ์	จันทะจิตต์,	นายสหชาติ	ละอองเอก	
นายปณิธาน	บุญการจน์,	นายธนชัย	แก้วส�าโรง

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวเอมมาริต้า	สังทับ,	นางสาวมนต์ประวีณ์	แสงไสว,	นางสาวกมลมาลย์	ศุภลักษณ์,	นางสาวณัชชา	ไชยวงษา	
นางสาวกัญญารัตน์	พันธ์รัตน์,	นางสาวสุธาทิพย์	พลทามูล,	นางสาวพิรุณวรรณ	ผลสุวรรณ,	นางสาววรรณภา	ด่านสันเทียะ	
นางสาววริศรา	วงษ์ประทุม,	นางสาวผานิต	ไพศาลพันธ์,	นางสาวนิภาพร	พิงขุนทด,	นางสาวสุภาภรณ์	เสริญกลาง

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาววาสนา	แพะขุนทด,	นางสาวณัฐชยาทิพย์	พูนน้อย,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร	
บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสสุกัญญา	สุรพิพัฒน์,	นางสาวฐิติกา	เพชราเวช	
นางสาวศิรินทร์	จอนโคกกรวด

มีสสุกัญญา สุรพิพัฒน์
ครูทีป่รึกษา

ปวช.
3/4
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นายภคนันท์	สุขประสงค์,	นายอติวิชญ์	คอยสูงเนิน,	นายคมกริช	ทองเทพ,	นายธนาคาร	บุญส่ง,	นายปัทวัฒน์	ศรีบริบูรณ์	
นายปริญญา	ชินทะนา,	นายวรวิชญ์	สินใหม่,	นายณัฐิวุฒิ	ยกครบุรี

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวกติกาญติปภัทช์	จ้ายหนองบัว,	นางสาวโสมวรรณ	บุญทวีเจริญ,	นายจิรพันธุ์	กันเงิน,	นางสาวฐิตาพร	นพรัตน์	
นางสาวเพชรรัตน์	ชูสูงเนิน,	นางสาวอารี	กองสูงเนิน,	นายกรกณพ	แก้วพิชัย,	นางสาวรัฐริญญา	จุขุนทด,	นางสาวบุษยา	ช�านาญพนา

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร	
มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสชนัญชิตา	ภัทธเสนา

มีสชนัญชิตา ภัทธเสนา
ครูทีป่รึกษา

ปวช.
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นายณัฐยศ	แสนทวีสุข,	นายอนุวัฒน์	แกนขุนทด,	นายชัยวัฒน์	แจบกระโทก,	นายณัฐกานต์	เศรษฐจันทร์,	นายวรัญญู	สนิท	
นายณัฐพันธุ์	เศวตร์,	นายพชรพล	หิรัญยกุล

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวพิมพ์มาดา	กว้างนอก,	นางสาวกุสุมา	ปิ่นทองพันธุ์,	นางสาวอรนภา	หิบขุนทด,	นายวรพงษ์	กมล,	นางสาววิมลพร	ชมชื่น	
นางสาววลัยภรณ์	เถื่อนหมื่นไวย,	นางสาวรัฐฐาภรณ์	ลือสัตย์

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร	
มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มาสเตอร์ชาญฤทธิ์	สุนทรวรดี

มาสเตอร์ชาญฤทธิ์ สุนทรวรดี
ครูทีป่รึกษา

ปวช.
3/6
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวศุภลักษณ์	ชูชื่น,	นางสาวสมทรง	ทองดี,	นางสาวจุรีรัตน์	เจริญตะคุ,	นายศุภกร	สมาทาน,	นางสาวกุลสตรี	นิจเทียม	
นางสาวเบญจวรรณ	จัสมิน	เอ็มบส์,	นางสาวอรพรรณ	ขุนแท้

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวกชกร	ดอกไม้,	นางสาวสลุตา	จ�าปาทอง,	นางสาวสิริประภา	ประสิทธิ์พันธุ์,	นางสาวสุนิษา	มีมั่ง,	นางสาวณัฐมน	เย็นกลาง	
นางสาวปรียาภรณ์	ยาหมื่นไวย์,	นางสาวสุภาวรรณ	แถวกระโทก

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร	
มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสอาภาภรณ์	จรรยาสุคนธ์

มีสอาภาภรณ์ จรรยาสุคนธ์
ครูทีป่รึกษา

ปวช.
3/7
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มาสเตอร์พิชิต ศรีล้อม
ครูทีป่รึกษา

แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวณัฐชานันท์	รัตนกระจ่างธนัช,	นายณัฐพงศ์	คอกกลาง,	นางสาวประคองรัตน์	ตวยกระโทก,	นางสาววรัญยา	ขันโคกกรวด	
นายสิทธิชัย	ปลากลาง,	นายอภิสิทธิ์	เหล่าศรีโพธิ์,	นายพงศกร	สนิทบุญ,	นายวัฒนา	ดาลุนฉิม,	นายเกียรติยศ	ค�าโคกกรวด	
นายจูเนียร์	กาญจนศิริ,	นายพัชรพล	จ้อจันทึก

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวอัจฉรา	สุคันธา,	นางสาวณัฏฐาติญา	รุ่งสันเทียะ,	นางสาวเบญญาภา	น�าภาว์,	นางสาวธารารัตน์	ด�ารงค์ฤทธิ์	
นางสาวพรศิริ	รวมพล,	นางสาวปภัสรา	ยศไกร,	นางสาวนันทนา	หินนอก,	นางสาวรัตติยาภรณ์	ศรีสุทธิ	
นางสาวเกศิญา	ยามกระโทก,	นางสาวอัญชิสา	เพียรกลาง,	นางสาวสาวิตรี	ลันสันเทียะ,	นางสาวณัฐริกา	เจือด่านกลาง	
นางสาวพัชรา	กองทอง

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวสุทธิดา	เกิดทองค�า,	นางสาวศศินันท์	สิริ,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ	
มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มาสเตอร์พิชิต	ศรีล้อม,	นางสาวฐิติพร	คะเชนชาติ	
นางสาวนันทิชา	บรรจบพุดซา

ปวช.
3/8
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มีสกุลธิดา ศิริวงศ์
ครูทีป่รึกษา

แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวหทัยกานต์	แต้มโคกสูง,	นางสาวภัญญาพัชญ์	วาพันดุง,	นางสาวอนาวิลา	เสริงก�าปัง,	นางสาวอรุณี	ไทยมะเริง	
นางสาวการต์มณี	จันทกุล,	นายเกียรติศักดิ์	อุทรส,	นางสาวนพสร	พงศ์ธรสาธร,	นางสาวกาญจนา	ดีใหญ่	
นางสาวจุฑาลัย	ทะมะรมย์,	นางสาวสมพร	วงษ์ศรีไข,	นางสาวพรอนงค์	ภูเต้าทอง

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวเอื้อมเดือน	นีรภาส,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ	
มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสกุลธิดา	ศิริวงศ์,	นางสาววโรชา	ทิพยะสุขศรี

ปวส.
2/1
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มีสกุลธิดา ศิริวงศ์
ครูทีป่รึกษา

แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวนิภาวรรณ	โปร่งกระโทก,	นางสาวชลธิชา	กรกระโทก,	นางสาวเบญจวรรณ	จันจันทึก,	นางสาวธีรพร	แซ่เล่า	
นางสาวศิวพร	ผงสูงเนิน,	นางสาววรัญญา	เจริญ,	นางสาวจิราพร	เฉลิมกลาง,	นายจิตรทิวัส	ลาทา,	นางสาวอมรา	วุ่นตุลา	
นางสาวพรนภา	เลิกสันเทียะ

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร	
มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสกุลธิดา	ศิริวงศ์

ปวส.
2/2
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มาสเตอร์สงคราม หงษ์เหม
ครูทีป่รึกษา

แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวอัญชลี	โปร่งสันเทียะ,	นางสาวสุดารัตน์	เสงี่ยมงาม,	นางสาวอินทิรา	พงศ์สุขศิริกุล,	นายณัฏฐ์กฤษณ์	ญาติครบุรี
นางสาวสุรีย์มาศ	ดึกสูงเนิน,	นางสาวอัญธิกา	โฮมแพน

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร	
มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มาสเตอร์สงคราม	หงษ์เหม

ปวส.
2/3
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มาสเตอร์สงคราม หงษ์เหม
ครูทีป่รึกษา

แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวฐิติภรณ์	แจ้งอริยวงศ์,	นายวิริทธิ์พล	คฤหสาร,	นายปฐวี	ฉอ้อนครบุรี,	นายธีรยุทธ	ห่านตระกูล,	นายศรัณย์	โชคชัย	
นายยสินทร	ภูมิพักตร์,	นายเอกภพ	จันทรี,	นางสาวปฐมวรรณ	จิตรจอม

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร	
มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มาสเตอร์สงคราม	หงษ์เหม

ปวส.
2/4
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มาสเตอร์ชาญฤทธิ์ สุนทรวรดี
ครูทีป่รึกษา

แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวกานต์สินี	พงศ์นนทพัทธ์,	นายกันตพัฒน์	วรรณกิจ,	นายกิตติศักดิ์	ขันโคกกรวด,	นายทัตพงศ์	อติพงศ์ชัย	
นางสาววัลลี	เคราะห์ผักแว่น

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร	
มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มาสเตอร์ชาญฤทธิ์	สุนทรวรดี

ปวส.
2/5
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มีสมาลินี ยศจิตต์
ครูทีป่รึกษา

แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นางสาวกรฉณบ	สายพันธ์,	นางสาวสุกัญญา	ดอกทุเรียน,	นางสาวเกศวรา	พงษ์โคกกรวด,	นางสาวศรัญญา	เจริญราช	
นางสาวชรินทร์ทิพย์	ทานค�า

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร	
มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสมาลินี	ยศจิตต์

ปวส.
2/6
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มีสชนัญชิตา ภัทธเสนา
ครูทีป่รึกษา

แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นายภานุเดช	รอดพิมาย,	นายเศรษฐกิจ	เทียนใจ,	นายธนาตย์	นุชิต,	นางสาวอภิรดี	โนนนอก,	นายสรศักดิ์	ภู่ศิลป์

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร	
มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสชนัญชิตา	ภัทธเสนา

ปวส.
2/7
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ค่านิยมคนไทย 

12 ประการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจสนับสนุนค่านิยมคนไทย	 12	 ประการ	 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 เพื่อยกระดับคุณภาพ	
คนไทยให้สูงขึ้น	 โดยวิทยาลัยได้น�าค่านิยมดังกล่าวมาเป็นแนวทางส่งเสริมเพิ่มคุณค่าครู	 และบุคลากรในวิทยาลัย	 ด้วยการบูรณาการ
ควบคู่ไปกับการสอนในรายวิชา	การจัดประชุมอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรม	และการก�าหนดระเบียบปฏิบัติ	หลังให้นักศึกษา	ครู	และ
บุคลากร	ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี	ก่อให้เกิดความสุขแก่ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	มี	12	ประการคือ

1.	 มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์
2.	 ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3.	 กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์
4.	 ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง	และทางอ้อม
5.	 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6.	 มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	หวังดีต่อผู้อื่น	เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7.	 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8.	 มีระเบียบวินัย	เคารพกฏหมาย	ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9.	 มีสติรู้ตัว	รู้คิด	รู้ท�า	รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.	รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อ
	 ยามจ�าเป็น	มีไว้พอกินพอใช้	ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�าหน่าย	และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม	เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11.	มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย	และจิตใจ	ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า	หรือกิเลส	มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12.	ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	และชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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เคล็ดลับ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ทักษะคอมพิวเตอร์…ใครเก่งกว่าได้เปรียบ
	 เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศมีความส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับผู้ที่ต้องการประสบความส�าเร็จในการแข่งขัน	 ที่กล่าวว่า	 “ข้อมูลคือ
อ�านาจ”	 นั่นคือข้อเท็จจริง	 และการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการประมวลผล				
ซึ่งเทคโนโลยีที่ส�าคัญและใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันน่ันคือ	 คอมพิวเตอร์	 ดังนั้นจึงขอน�าเสนอเทคนิควิธีการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนี้

1.	ตัง้เป้าหมายว่าอยากจะพัฒนาทกัษะคอมพวิเตอร์ในเรือ่งใด	กใ็ห้จดบนัทกึลงไป	จากนัน้ให้ประเมนิว่าคณุจะใช้เวลาเท่าไรในการฝึกฝน
ทักษะนั้นจนสามารถท�าส�าเร็จได้ตามเป้า

2.	ก่อนท่ีจะฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในขั้นที่สูงข้ึน	 คุณจะต้องมีพื้นฐานที่แน่นเสียก่อน	 ให้เวลากับการฝึกทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับ
การใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย

3.	ใช้เวลาในการท�างานกับคอมพิวเตอร์ให้มาก	 ท�าความคุ้นเคยกับส่วนต่างๆ	 ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์	 รวมถึงวิธีการใช้งานและ
คุณสมบัติต่างๆ	ด้วย	สะสมชั่วโมงบินให้มากเพื่อที่คุณจะมีความรู้และประสบการณ์ที่มากขึ้นเป็นล�าดับ

4.	อย่ากลัวที่จะทดลองโปรแกรมใหม่ๆ	 ใช้เวลากับการทดลองคุณสมบัติต่างๆ	 ที่มีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคุณ	 ถ้าไม่เข้าใจ								
ให้ลองใช้ความช่วยเหลอื	(Help)	คณุจะพบค�าแนะน�าในการใช้โปรแกรมนัน้อย่างถกูต้อง	หรอืหากคณุมปัีญหาทีไ่ม่สามารถหาค�าตอบได้	
ให้คุณค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	หรือถามผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ	โดยตรง

5.	ฝึกฝนทักษะที่คุณได้เรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ	การใช้งานเป็นประจ�าซ�้าๆ	จะช่วยทบทวนความรู้และความจ�าจนกระทั่งคุณช�านาญ	และ
ไม่ลืมมัน	ที่ส�าคัญคือต้องฝึกฝนให้มาก	ด้วยความสนใจและปรารถนาที่จะเรียนรู้
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การเรียนวิชาบัญชีไม่ยากอย่างทีค่ิด  
	 คนส่วนใหญ่มักจะกล่าวว่าวิชาบัญชีเป็นวิชาที่ยาก	 ในความเป็นจริงแล้ววิชาบัญชีเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความขยันหม่ันเพียรอย่าง
สม�่าเสมอเป็นสาระส�าคัญ	News	Letter	ขอเสนอวิธีการเรียนวิชาบัญชีให้ง่ายและมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้นะคะ

 1.	 ต้องท�าการศึกษาบทเรยีนล่วงหน้าก่อนเข้าเรยีน	ด้วยการอ่านต�ารา	รวมทัง้ศกึษาจากสือ่การสอนอืน่เช่น	CAI	หรือ	Website	ทีค่รผููส้อน
ได้ก�าหนดไว้	แล้วทดลองท�าแบบฝึกหดั	เพือ่จะได้ทราบว่าท่านเข้าใจบทเรยีนนัน้มากน้อยเพยีงใด	ส่วนใดทีไ่ม่เข้าใจให้แสดงหมายเหตุไว้

 2.	 ต้องเข้าฟังการบรรยายจากครูผู้สอนทุกค รั้ง	 เพื่อให้ทราบและท�าความเข้าใจในประเด็นส�าคัญของเนื้อหาวิชา	 และสามารถซักถาม
ครูผู้สอนในจุดที่ยังไม่เข้าใจ

 3.	 ต้องท�าแบบฝึกหัดทบทวนอย่างสม�่าเสมอหลังจากฟังบรรยายจากครูผู้สอนแล้ว	จนรู้สึกว่าเข้าใจในบทเรียนนั้นดีแล้ว

	4.	 จัดท�าบทสรุปประเด็นที่ส�าคัญรวมทั้งปัญหาต่างๆ	 ที่ได้ซักถามและท�าความเข้าใจแล้ว	 เพื่อศึกษาก่อนท�าการสอบโดยต้องท�า													

แบบฝึกหัดทบทวนก่อนท�าการสอบทุกครั้ง

	 จากทีไ่ด้กล่าวมาทัง้หมดนีเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใินการเรยีนวชิาบญัชแีละวชิาอืน่ๆ	ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั	ซึง่หากนกัศกึษาได้ทดลอง
ปฏิบัติแล้วจะรู้ว่า	การเรียนรู้วิชาบัญชีไม่ยากอย่างที่คิด	ขอให้นักศึกษาทุกคนส�าเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้ค่ะ
 
สรุปวิธีการเรียนบัญชีให้ประสบผลส�าเร็จมีดังนี้

1.	อ่านหนังสือล่วงหน้า
2.	เข้าเรียนสม�่าเสมอ
3.	มีความตั้งใจในเวลาเรียน
4.	มีปัญหาในเนื้อหารีบถามทันที
5.	ท�าการบ้านบ่อยๆ	และสม�่าเสมอ
 

เคล็ดลับ
แผนกวิชาการบัญชี
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หนีห่าว...
เกร็ดน่ารู้จีนๆ

ความส�าคัญของภาษาจีนในประเทศไทย
	 จากข่าวล่าสดุท่ีกระทรวงศกึษาธกิารท�าแผนการเรยีนการสอนภาษาจนีเป็นวชิาเสรมิเพิม่เตมิ	เริม่ต้ังแต่	ป.3	ก�าหนดนกัเรยีนห้องละ
ไม่เกิน	20	คน	ระดับมัธยมเน้นฟัง	พูด	ส่วน	ม.ปลายต้องคล่องทั้งพูด	อ่าน	เขียน	ยกระดับครูเทียบเคียงเจ้าของภาษา	หลายๆ	คนอาจ
จะสงสัยว่าท�าไมนักเรียนจะต้องเรียนภาษาจีน	และภาษาจีนนั้นมีความส�าคัญอย่างไร???

	 หลังจากที่	รมว.กระทรวงศึกษาธิการประกาศขยายโครงการ	English	Speaking	Year	2012	ออกไป	หลายคนคงเริ่มให้ความส�าคัญ
กับการเรียนภาษากันมากขึ้น	 น่ันเพราะภาษาถือเป็นบันไดที่จะท�าให้เราก้าวสู่ความส�าเร็จและเป็นประตูเชื่อมออกไปสู่ต่างประเทศได	้						
โ ดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งได้กลายมาเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน	 ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องพร้อมรับการเข้ามา			
ของประชาคมอาเซียนในปี	2558

	 หลายคนมองเพียงภาษาอังกฤษ	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เด็กรุ่นใหม่ต้องรู้และพูดกันได้อยู่แล้ว	 แต่ปัจจุบันถ้าใคร
สามารถพดูภาษาทีส่ามนอกเหนอืจากภาษาองักฤษ	นัน่คอืข้อได้เปรยีบและกลายเป็นจดุแขง็ในทนัท	ีภาษาจนีเป็นอกีภาษาทีค่นทัว่โลก
ใช้กันมากรองลงมาจากภาษาอังกฤษ	 เหตุใดจึงมีคนใช้ภาษาจีนเยอะและกลายเป็นภาษาที่คนสนใจอยากจะเรียนกันมากขึ้น	 ค�าตอบ
ไ ม่ใช่เพราะประเทศจีนมีประชากรเยอะเพียงอย่างเดียว	 แต่เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่โตข้ึนอย่างรวดเร็ว	 โดยมี
ก ารคาดการณ์ว่าจีนจะแซงเป็นเจ้าเศรษฐกิจโลกแทนที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาในปี	 2020	 อย่างแน่นอน	 นอกจากนี้จีน				
ยังมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	5	ปี	ฉบับที่	12	ซึ่งจะเข้ามามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกในด้านการลงทุน	อีกทั้งการ
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน+3	ซึ่งจะมีผลต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตทะเลจีนใต้	ได้แก่	
ประเทศเวียดนาม	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	บรูไน	และประเทศไทย	ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศจีนก�าลังเข้ามามีอิทธิพลต่อ
การค้าการลงทุนในอนาคต

	 ส�าหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศปัจจุบันในประเทศไทยนั้น	 เราจะเห็นได้ว่าภาษาจีนกลางได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	อนัเนือ่งมาจากการทีภ่าษาจนีกลางได้เข้ามามบีทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทกุระดบั		ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่ง
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	การติดต่อท�าธุรกิจค้าขาย	หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่	ไต้หวัน	ฮ่องกง	
หรอื	สงิคโปร์ทีม่อีตัราส่วนทางการท�าธรุกจิเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ	ท�าให้มคีวามต้องการบคุลากรทีม่คีวามรูก้ารใช้ภาษาจนีกลางเพิม่มากขึน้
เป็นเงาตามตัว

โดย มาสเตอร์สัมฤทธิ์ นวจองพันธ์
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คนจีนกับสีแดง
	 ช่ วงตรุษจีนในแต่ละปี	 “สีแดง”	 จะกลายเป็นสีที่ถูกพูดถึง	 และเข้ามาสะดุดตาสะดุดหูอยู่บ่อยๆ	 เพราะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่	
หรือขึ้นไปถึงรุ่นอากง	อาม่า	ที่มีเชื้อสายจีนทั้งหลาย	ก็จะบอกให้ลูกหลานใส่เสื้อผ้าใหม่	โดยเฉพาะถ้าให้ดีควรใส่เสื้อผ้าสีแดง	จนถึงกับ
ในบางย่านทีเ่ป็นแหล่งคนจนี	พอถงึวันตรษุจนีกแ็ทบจะตาลายด้วยคลืน่มนษุย์สแีดงเกลือ่นไปทัง้ซอย	ซึง่แน่นอนว่า	ในช่วงนีข้องแต่ละปี	
เสื้อผ้าสีแดงก็จะได้รับอานิสงส์ขายดิบขายดีไปด้วย	หรืออย่างที่บอกว่าจะถูกจะแพงต้อง	“แดง”	ไว้ก่อน	

	 ไม่เพียงแตเ่สื้อผ้า	ทว่าของใช้และของประดับอืน่ๆในชว่งเวลาขึ้นปีใหมจ่ีน	ก็ยังนิยมใช้สีแดงเช่นกัน	ไม่วา่จะเป็นเชอืกถักทีใ่ชป้ระดับ
บ้าน	กระดาษเขียนอักษรมงคล	เทียน	ซองอั่งเปา	แม้แต่ของเซ่นไหว้ก็ยังมีการเอากระดาษสีแดงมาแปะเอาไว้	เพราะชาวจีนส่วนใหญ่
จะเชื่ออยู่ในสายเลือดว่าสีแดงเป็นสีแห่งมงคล	หรืออย่างที่ได้ยินผู้ใหญ่บอกเล่าเก้าสิบกันว่า	ใส่สีแดง	ใช้สีแดงแล้วจะเฮงๆๆ...
       
ท�าไมต้องเป็นสีแดง?
	 ส�าหรับชาวจีนซึ่งตามสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่อยู่ในสภาพอากาศที่หนาวหรือเย็นมากกว่าร้อน	ดังนั้นคนจีนจึงชอบวันที่ฟ้าโปร่ง	
มีแสงแดด	แล้วถ้าพูดถึงสีที่เป็นตัวแทนของแสงแดด	ความอบอุ่นก็ต้องเป็น	“สีแดง”

	 นอกจากนั้นในเบญจธาตุของจีน	ที่ประกอบด้วย	ธาตุทอง	ธาตุไม้	ธาตุน�้า	ธาตุไฟ	และธาตุดิน	สีแดงก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟ	
และธาตุไฟในแผนภูมิโป้ยก่วย	(八卦)	ของจีน	ยังหมายถึงแสงสว่าง	ความอบอุ่น	พละก�าลัง	และความรุ่งโรจน์อีกด้วย

	 “สแีดง”	จงึกลายเป็นสทีีเ่ปรยีบเสมือนจติวญิญาณของชาวจนี	และอยูร่่วมกบัวฒันธรรมประเพณต่ีางๆ	ของชาวจนีมาเป็นเวลานาน	
อีกทั้งมีการขยายความออกไปต่างๆ	นานา	อาทิ	สีแดงหมายถึงความรัก	น�้าใจ	ความเป็นสิริมงคล	อ�านาจบารมี	ความกล้าหาญ	ฯลฯ
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สีแดงใช้กับอะไรบ้าง?
	 สิ่ ง หนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือ	สีก็เป็นเสมือน	“ภาษา”	ที่ใช้สื่อสารชนิดหนึ่ง	 ดังนั้นการที่จะใช้สีอะไร	กับเรื่องราวใดก็ย่อมต้องมีเหตุผล	
หรือที่มาของสีนั้นๆ	เสมือนเป็นการบอกกล่าวความหมายระหว่างผู้ส่งกับผู้รับสาร

	 อย่างที่รู้กันดีว่าคนจีนใช้สีแดงมาตั้งแต่โบร�่าโบราณ	การใช้สีแดงจึงถูกใช้ไปตามความหมายที่ต้องการจะสื่อ	เช่น	ฮ่องเต้จีนสมัยก่อน
ทีใ่ช้หมกึประทบัตราลญัลกัษณ์เป็นสแีดง	เพราะเหน็ว่าเป็นสทีีแ่สดงถงึความเชือ่มัน่และพลงัอ�านาจ	ยิง่หลงัช่วงศตวรรษที	่19	เป็นต้นมา	
ที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของเลือดรักชาติ	การปฏิวัติ	สีแดงจึงถูกใช้เป็นสีของธงทหาร	สีธงชาติ	ธงพรรค	หรือหน่วยพิทักษ์แดง	(เรดการ์ด)

	 ขณะที่ในวันตรุษจีน	 กระดาษที่ใช้ติดหน้าบ้าน	 โคม	 ประทัด	 หรือว่าซองอั่งเปาที่ให้กับเด็กๆ	 จะใช้สีแดง	 นั่นก็เพราะว่าสีแดงเป็น						
สีแห่งไฟ	สีแห่งแสงสว่าง	จึงเชื่อว่าเป็นสีที่มีพลังอ�านาจในการขับไล่สิ่งอัปมงคล	ภูตผีปีศาจทั้งหลายออกไป	ดังนั้นบ้านที่ติดสีแดง	คนที่
สวมชุดแดงหรือเด็กที่พกซองแดง	จึงสามารถอยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตที่สงบสุข

	 ด้ว ย เหตุผลเดียวกันนี้	 สีแดงจึงกลายมาเป็นสีที่มีนัยแห่งความศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งความหมาย	จะเห็นได้จากวัดวาอาราม	พระราชวัง	
พระต�าหนกัหรอืสิง่ปลกูสร้างสมยัก่อนของจนีกจ็ะมเีสา	หลงัคา	หรอืว่าส่วนประกอบต่างๆ	ทีเ่ป็นสแีดง	อย่างเช่นทีก่�าแพงของพระราชวงั
ต้องห้าม	หรืออาคารเทียนอันเหมิน

	 นอกจากนัน้สีแดงกย็งัถกูใช้ในพธีิต่างๆ	ทีแ่สดงความเป็นมงคล	เช่น	ในการเปิดกจิการใหม่	กจ็ะมกีารตดิกระดาษแดง	โบแดง	รบิบิน้แดง	
ผ้าคลุมป้ายแดง	ผ้าปูโต๊ะแดง	ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะสวมชุดแดงด้วย	หรือในความหมายมงคลควบคู่กับความรักอย่างในพิธีแต่งงานที่จะ
เห็นชัด	เพราะจะเห็นสีแดงละลานตาไปหมดไม่ว่าจะเป็นชุดของเจ้าบ่าวเจ้าสาว	ตัวอักษรที่ใช้ประดับในงาน	หมวก	ดอกไม้	รวมไปถึง
เกี้ยวเจ้าสาว	ขนาดกระดาษห่อของขวัญก็ยังใช้สีแดง

	 ไม่เว้นแม้แต่ในตลาดหุ้นของจีน	 สีแดงก็ยังเข้ามามีบทบาทอยู่ด้วยเช่นกัน	 กระดานหุ้นทางฟากตะวันตก	 หรือในหลายๆ	 ประเทศ	
เวลากลายเป็นสีแดงหมายถึงหุ้นก�าลังร่วง	แต่ส�าหรับจีน	ไต้หวัน	ฮ่องกง	หากกระดานหุ้นขึ้นสีแดงกลับหมายถึงหุ้นก�าลังขึ้น	ดังนั้นจึงมี				
ค�าว่าเปิดกระดานแดง	(开红盘)	ที่หมายถึงหุ้นดีดตัวสูงขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด

	 ยงัมอีกีหลายอย่างทีม่กีารประยกุต์น�าเอาสแีดงไปใช้สือ่ความหมาย	ซึง่กค็งไม่สามารถสาธยายกนัได้หมดสิน้	เพราะส�าหรบัจนี	สแีดง
แทบจะกลายเป็นสีแห่งวัฒนธรรม	หรือที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมแดง	(红文化)	ไปแล้ว	เพราะได้หล่อหลอมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับ
รูปแบบการด�ารงชีวิตหลากหลายแบบ	รวมไปถึงภาษาที่ใช้เช่นค�าว่า 红人	ที่ถ้าถอดอักษรจะแปลว่าคนแดง	แต่ถูกใช้ในความหมาย
ของคนดั ง	 คนที่ได้รับความชื่นชอบ	หรือค�าว่า	红运	 ที่แปลตรงตัวว่าดวงแดง	 ก็ใช้ในความหมายว่าดวงดี	 ค�าว่า 红榜	 ที่แปลว่า
กระดานแดงหรือบอร์ดแดง	ใช้ในความหมายของรายชื่อเกียรติยศ	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าส�าหรับชาวจีน	สีแดงส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปในด้านที่ดีและเป็นมงคล	แต่ก็ไม่ใช่ใช้กันพร�่าเพรื่อได้ทุกโอกาส	 เช่น	
ชุดแดง	 หมวกแดง	 รองเท้าแดง	 จะถูกห้ามใช้ในการสวมใส่ไปงานอวมงคล	 นอกจากนั้นในสมัยโบราณฮ่องเต้จะสวมชุดมังกรสีเหลือง	
ส่วนชาวบ้านทั่วไปก็จะใส่ชุดสีเทา	สีด�า	หรือน�้าเงิน	ซึ่งหากเคยสังเกตสักนิด	จะเห็นว่ารุ่นอากง	อาม่าของเราปกติแทบจะไม่ใส่ชุดแดง
ให้เห็นสักเท่าไหร่	จะเก็บไว้เฉพาะในงานเฉลิมฉลอง	งานแต่งงาน	หรืองานมงคลพิเศษๆ	เท่านั้น
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  เกร็ดความรู้

กับครูญีปุ่่น

	 การใช้ ชีวิตของคนญี่ปุ่น	สิ่งแรกที่ควรค�านึงถึงคือมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่น	เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส�าคัญในการใช้ชีวิต
แต่ละวันที่ญี่ปุ่น	เวลานัดกับใครต้องรักษาเวลา	เมื่อไปไม่ได้หรือไปไม่ตรงตามนัดต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	ถ้าไม่รักษาสัญญาจะท�าให้
อีกฝ่าย ขาดความเชื่อถือ	 และตอนแรกๆ	 คนญี่ปุ่นมักจะไม่ค่อยคุยด้วยเนื่องจากยังไม่คุ้นเคยกัน	 แต่เมื่อสนิทกันแล้วก็จะยอมรับ	 และ	
เปิดใจม ากยิ่งขึ้น	 ดังน้ันคนญี่ปุ่นจึงดูไม่ค่อยสนิทกันมากนัก	 และโดยปกติคนญี่ปุ่นมักจะท�างานหนักไม่ว่าจะก่อนหรือหลังแต่งงาน									
ถือเป็น วัฒนธรรมการท�างานของคนญี่ปุ่นก็ว่าได้ที่ทุกคนจะต้องทุ่มเทกับงานให้เต็มที่	 เกร็ดน่ารู้ที่จะน�าเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วน
ที่น่าสนใจและคิดว่ามีประโยชน์ที่จะสามารถน�าไปปฏิบัติได้	หรือปรับใช้ให้เข้ากับสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดี

1. การโค้ง
 	 การโค้งในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า	 (れい/เร)	 หรือ	 (おじぎ/โอจิกิ)		

ชาวญี่ปุ่นไม่นิยมไหว้แบบคนไทย	หรือจับมือแบบฝรั่ง	แต่จะนิยมโค้งแทน
ในเวลาที่พบหรือลา	 ประเพณีการโค้งของคนญี่ปุ่นนับว่าซับซ้อนพอควร	
เช่น	การโค้งควรจะต�า่เพยีงไรและโค้งได้นานเท่าไร	หรอืโค้งเป็นจ�านวนก่ีครัง้	
และโค้งในโอกาสอะไร	เช่น	ผูอ้าวโุสก้มให้ลกึ	แต่ถ้าระดบัเท่ากนัโค้งพองาม	
นอกจากโค้งเวลาพบกันหรืออ�าลาจากกันแล้ว	 สามารถโค้งเม่ือต้องการ
ขอบคณุ	การโค้งทกัทาย	(えしゃく/อชิะค)ุ	คอืการทกัทายกบัผูท้ีส่นทิ
แบบเป็นกันเอง	วิธีการคือ	ก้มตัวท�ามุมประมาณ	15	องศา

2. การใช้ภาษากบัระดบัความสมัพนัธ์
	 การใช้ภาษาของคนญี่ปุ่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราเห็นลักษณะความสัมพันธ์ของคนญี่ปุ่นในสังคมได้ว่า	คู่ที่สนทนาอยู่มีความสัมพันธ์
กันอย่างไร	 ใครอาวุโสกว่าใครหรือสนิทสนมกันแค่ไหน	 เป็นกลุ่มเดียวกันหรือคนละกลุ่ม	 เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย	 การใช้ภาษาในการพูด
ของคนญ่ีปุ่นนั้นเมื่อพูดเรื่องของตนเองรวมไปถึงการกล่าวถึงสิ่งอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว	 คนญี่ปุ่นจะต้องใช้ค�าถ่อมตนเมื่อพูด				
กับคนอื่น	และค�ายกย่องเพื่อยกย่องคู่สนทนาด้วย

3. การเข้าแถว
	 ชาวญี่ปุ่นจะเคร่งครัดในเร่ืองของกฏระเบียบพอสมควร	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ							

การรอข้ึนรถ	 การซื้อตั๋วรถ	 แม้แต่การเข้าแถวรอเพื่อเข้าไปรับประทานอาหาร	 หรือ			
เข้าห้องน�้าสาธารณะ	 ซึ่งในการเข้าแถวรอเข้าห้องน�้าก็จะต้องรอที่ทางเข้า	 ไม่ยืนรอ					
ที่หน้าประตูของห้องน�้านั้นๆ	 (ต่างจากคนไทย	 ไม่รู้ว่าจะกดดันคนก�าลังปลดทุกข์อยู่									
หน้าห้องน�้าท�าไม?)

โดย มีสจุรีมาศ บุตรราช
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