




1

CONTENT

INSIDE MBAC

สารผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1   2

สารมุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา        3  

สารผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ        4

สารผู้อำานวยการ           5

INTRODUCE & INTERVIEW

แนะนำ ครูใหม่           6 

         
MBAC FOCUS

หลักสูตรที่วิทยาลัยเปิดทำาการเรียนการสอนเพิ่ม       8

โครงงานวิชาชีพนักศึกษาแต่ละแผนกวิชา        9

นักศึกษาเรียนดีระดับ TOP แต่ละแผนกวิชา       12

ดาวเด่นคนดี           22

รอบรั้ว MBAC            23

ทำาเนียบนักศึกษาสำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558       46

EDUTAINMENT  

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน          61



2

สารผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

	 ผมขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ	 นครราชสีมา	 ที่ได้บริหารจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา	
ประสบความส�าเรจ็มชีือ่เสียงมาอยา่งยาวนาน	 การจดัการศกึษาดา้นอาชวีศกึษาเป็นการผลติและพฒันาก�าลงัพลใหม้สีมรรถนะ	 มคีวามรู ้	
ความสามารถด้านวิชาชีพ	เป็นการช่วยแบ่งเบาภาครัฐในการจัดการศึกษา

	 ในปีการศึกษา	 2558	 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ	 นครราชสีมา	 ได้ผลิตนักศึกษาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ	 (ปวช.)	 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 อีกรุ่นหนึ่ง	 ผมขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาทั้งสองระดับที่ได้ศึกษา									
จนส�าเร็จตามหลักสูตรดังที่ตั้งใจไว้	ซึ่งน�าความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง	ครอบครัว	สถานศึกษา	และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 ท้ายที่สุดนี้	ในฐานะผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	1	ผมขออัญเชิญอ�านาจคุณพระศรี
รตันตรัย	ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทัง้หลาย	ตลอดจนพระบารมแีห่งองค์สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชินนีาถ	ได้อ�านวยพร
ให้แก่คณะผู้บริหาร	ครู	บุคลากรทางการศึกษา	และนักศึกษาทุกคน	จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย	เทอญ

(นายณรงค์	แผ้วพลสง)
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

	 	 	 	 			ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	1
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สารมุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา

	 ประเทศไทยของเราเข้าสู่ระบบประชาคมอาเซียนเรียบร้อยตั้งแต่ปลายปี	2558	แล้ว	นี่เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเรา
ชาวอาเซียนด้วยกันทั้ง	 10	ประเทศ	ผลคือท�าให้เรามีประชากรรวมกันประมาณ	600	 ล้านคน	และประชากรส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่ง	
เป็นชาวมุสลิม	 การรวมกันเป็นประเทศอาเซียนท�าให้พรมแดนของเราเปิดต่อกัน	 การค้าขาย	 การเดินทางอพยพย้ายถิ่นท�ามาหากิน
ระหว่างกันง่ายขึ้น	 จุดเปล่ียนตรงน้ีจะท�าให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	 มีศักยภาพสูง	 จะเป็นช่องทางในการท�ามาหากินได้มากขึ้น									
ส่วนผู้ทีด้่อยกว่าหรอืไม่มคีวามพร้อมกจ็ะต้องเป็นผูต้ามหรอืเสียประโยชน์	เดก็ไทยจงึต้องขวนขวายให้ตัวเองมคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้

	 ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบอาชีวะศึกษาของเราจะเป็นไปในทางบวก	ตลาดแรงงานหรือการจ้างงานจะแสวงหา
ผู้ที่มีทักษะฝีมือในการท�างาน	ดังนั้น	ผู้ที่จบด้านสายอาชีพจะหางานได้ง่ายกว่าพวกที่จบปริญญาตรี	ในเวลาเดียวกัน	ช่องทางที่เปิดให้
ผู้ท่ีจบ	 ปวช.	 ปวส.	 สามารถศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีได้ก็มีเส้นทางให้เลือกได้มากข้ึน	 ณ	 เวลานี้	 เราสามารถคุยได้ว่าผู้ที่เรียน			
สายอาชพี	เป็นต่อผูท้ีเ่รยีนสายสามญั	หางานง่ายและเป็นความหวงัของประเทศของเราด้วย	จงึอยากให้นกัศกึษาทกุคนตัง้ใจมุง่มัน่เรยีน
ให้จบ	เรียนให้มคีวามรู้	ความสามารถ	ท�าได้จรงิ	ไม่เพยีงแต่คอยรบัใบวฒุบิตัรเท่านัน้	หากเรามคีวามรูค้วามสามารถจริง	บวกกบัประสบการณ์
อีกเพียงไม่กี่ปี	 เราก็ผันตัวเองไปเป็นเจ้าของกิจการได้	 ความส�าเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับการมีโอกาส	ความมุ่งมั่นพากเพียร	การรู้จักเรียนรู้
และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ	พ่อคิดว่าเรามีโอกาสสดใสคอยอยู่ข้างหน้าพอๆ	กัน

	 การศึกษาทีแ่ท้จรงิต้องสอนให้รูถ้งึเป้าหมายชวีติ	จดุเริม่ต้นและจดุจบของชวีติ	เกิดมาเพือ่อะไร	ลกูมารีย์ต้องรูห้ลกัในการด�ารงชวีติ
ที่แท้จริง	 การศึกษาและการงานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต	 แต่แก่นแท้ของชีวิตคือการท�าตัวเองให้มีความสุข	 เป็นความสุขเที่ยงแท้ถาวร				
ซ่ึงไม่ขึน้อยูก่บัปัจจัยภายนอก	เป็นความสขุใจ	ไม่ว่าจะเป็นวยัเรยีนหรอืวยัท�างาน	เราต้องปฏบิตัธิรรมเสมอ	เพราะเราต้องการความสขุทกุวนั

	 ขอให้นักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับ	 ปวช.	 ปวส.	 ทุกคนประสบโชคดี	 ก้าวหน้าในการเรียนต่อหรือในการท�างาน	 เป็นคนดี												
ของครอบครัวและสังคม	ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม	ช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญทัดเทียมกับอารยประเทศสืบๆ	ไป

(พระสังฆราชยอแซฟ	ชูศักดิ์		สิริสุทธิ์)
มุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา
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เรียน	 ท่านผู้ปกครอง	สถานประกอบการ	ชุมชน	ครูและบุคลากร

	 ในปีการศึกษา	2558	วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ	โดยผู้บริหาร	ครู	บุคลากร	ผู้ปกครอง	สถานประกอบการ	หน่วยงาน
และชมุชน	ได้ร่วมมอืกนัจดัการศกึษา	โดยมุ่งพฒันาคณุภาพนกัศกึษา	พฒันาหลักสตูรและการจัดเรยีนการสอน	พฒันาครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา	และพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างจริงจงั	เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาของวทิยาลัยให้มมีาตรฐานสงูขึน้เป็นทีย่อมรบั
ของสถานประกอบการ	หน่วยงาน	และบคุคลทัว่ไป	ภายใต้โครงการกจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปี	นอกจากน้ีในการศกึษา	2558	
วิทยาลัยยังได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน	 ครั้งที่	 3	
ทัง้ระดบัจังหวดัและระดบัเขตตรวจราชการในความรบัผดิชอบของส�านกังานศึกษาธกิารภาค	8	ซึง่การด�าเนนิงานทกุอย่างของวทิยาลยั
บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ขอขอบคณุผูป้กครอง	สถานประกอบการ	หน่วยงาน	ชมุชน	นกัศกึษา	คร	ูบคุลากรและทกุท่านท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องทีใ่ห้การสนบัสนนุ	
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของวทิยาลยัในทกุด้านด้วยดเีสมอมา	ท�าให้การจดัการศกึษาของวทิยาลยัมีคณุภาพและมาตรฐานเป็นทีพ่งึพอใจ
ของผู้รับบริการ	 ในปีการศึกษา	 2559	 วิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้ก�าหนดทิศทางการจัดการศึกษาและจัดท�าแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปีการศึกษา	2559-2562	เพื่อเป็นแผนแม่บทในการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการรวมอาชีวศึกษา
ภาครฐัและภาคเอกชน	ความต้องการของสถานประกอบการ	ประชาคมอาเซยีน	ปรชัญาและเป้าหมายการศกึษาของวทิยาลยัในศตวรรษ
ที่	21	วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด�าเนินงานดังกล่าวจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเหมือนที่ผ่านๆ	มา

	 สุดท้ายนี้ขอพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอ�านวยพรให้ผู้ปกครอง	 นักศึกษา	 บุคลากร	 ครู	
สถานประกอบการ	หน่วยงาน	และชุมชน	ทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของวทิยาลยัจงมแีต่ความสขุและความเจรญิยิ่งๆ	ขึ้นไป

(บาทหลวงสมชัย	พงศ์ศิริพัฒน์)
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

สารผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
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เรียน	 ท่านผู้ปกครอง	คณะครู	บุคลากร	นักศึกษา	และ	ผู้มีเกียรติ	ที่เคารพรัก

				 MBAC	วิทยาลัยเทคโนโลยมีารย์ีบรหิารธรุกจิ	ก้าวเข้าสูปี่ที	่18	สถาบนัทีมุ่ง่เน้นพฒันาศกัยภาพให้นกัศกึษาเกิดสมรรถนะในทกุๆ	ด้าน	
ซึง่ในปีการศกึษาท่ีผ่านมาวทิยาลัยพยายามปรับปรุงหลักสูตรการเรยีนการสอนให้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ	
โดยเฉพาะอย่างยิง่การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน	 (AEC)	ทีต้่องการก�าลงัคนทีมี่ทักษะด้านวิชาชพี	หรอือาจกล่าวได้ว่าอาชีวศึกษา
เป็นกระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ	ระดับฝีมือ	ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี

	 เป้าหมายของวิทยาลัยจึงมีความมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เหมาะสมต่อความต้องการของสถานประกอบการ	
และนักศึกษาสามารถที่จะมีรายได้ในระหว่างเรียน	เพื่อเป็นการพัฒนาตามนโยบายของประเทศที่เน้นว่า	“อาชีวะ	สร้างชาติ”	ซึ่งในปี
การศึกษา	 2559	 วิทยาลัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญว่าควรจะมีการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 สถานประกอบการ	 ผู้ปกครอง	
ชุมชน	ศิษย์เก่า	เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาภายในวิทยาลัยให้มีมาตรฐานสากลทุกๆ	ด้าน

		 ขอแสดงความยนิดกัีบนกัศกึษาทีป่ระสบความส�าเรจ็ในปีการศกึษา	2558		ซึง่ถือได้ว่าเป็นความภาคภมูใิจของชาว	MBAC	ทกุคน	
และขอขอบคณุหน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภาครฐั	เอกชน		ผูป้กครอง	สถานประกอบการ	ชมุชน	ศษิย์เก่า	และผูม้ส่ีวนช่วยเหลอืในการจดัการศึกษา
ของวิทยาลัยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	พร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไป

	 ท้ายนี	้ขอพระพรจากองค์ผูพ้ระเป็นเจ้าผ่านทางพระแม่มารย์ีองค์อปุถมัภ์ของวทิยาลยัโปรดประทานพรนานปัการมายงัทกุๆ	ท่าน		
จงมีแต่ความสุข	ความเจริญ	ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	ประสบแต่สิ่งที่ดีตลอดไป

(บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ)
ผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

สารผู้อ�านวยการ
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ชื่อ-นามสกุล 	 นางสาวโสภาพร	ยอดแก้วเรือง	 ชื่อเล่น		โส

ที่อยู่ปัจจุบัน	 220	หมู่ที่	8	ต.บ้านใหม่	อ.ครบุรี	จ.นครราชสีมา	30250

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	 082-871-8890

ประวัติการศึกษา
	 ประถมศึกษา	 โรงเรียนบ้านแชะ
	 มัธยมศึกษา	 โรงเรียนครบุรี
	 ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
	 	 	 ศิลปศาสตร์บัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1
	 	 	 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประวัติการท�างาน
	 พ.ศ.	2554		 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

คติพจน์ประจ�าใจ	 ลิขิตฟ้า	หรือจะเท่าเราท�าเอง

ชื่อ-นามสกุล 	 นางสาวธนภรณ์	แก้วก่า	 ชื่อเล่น	อ้วน

ที่อยู่ปัจจุบัน	 328	หมู่ที่	5	ต.บ้านเกาะ	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	 090-218-3591

ประวัติการศึกษา
	 ประถมศึกษา	 โรงเรียนบ้านหนองหวาย
	 มัธยมศึกษา	 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
	 ปวช.	 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
	 ปวส.	 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
	 ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	 	 	 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ประวัติการท�างาน
	 พ.ศ.	2556		 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ

คติพจน์ประจ�าใจ	 อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ	จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่

แนะน�ำครูใหม่
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ชื่อ-นามสกุล 	 นางสาวเพชรรัตน์	มงคลพัฒนจินดา	 ชื่อเล่น		เพชร

ที่อยู่ปัจจุบัน	 7/2	ถ.เกษตร	3	ต.โนนสูง	อ.โนนสูง	จ.นครราชสีมา	30160

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	 093-564-4242

ประวัติการศึกษา
	 ประถมศึกษา	 โรงเรียนแสนยะวิทยาภูมิ
	 มัธยมศึกษา	 โรงเรียนครบุรี
	 ปวช.	 โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ
	 ปริญญาตรี	 ศิลปศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประวัติการท�างาน
	 พ.ศ.	2557		 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

คติพจน์ประจ�าใจ	 ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด	ท�าให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต

ชื่อ-นามสกุล 	 นางสาวมนตรา	จางนอก	 ชื่อเล่น		โย

ที่อยู่ปัจจุบัน	 18	หมู่ที่	8	ต.ตลาดไทร	อ.ประทาย	จ.นครราชสีมา	30180

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้	 090-145-4285

ประวัติการศึกษา
	 ประถมศึกษา	 โรงเรียนประทาย
	 มัธยมศึกษา	 โรงเรียนประทาย
	 ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
	 	 	 สาขาวิชาครุศาสตร์	เอกฟิสิกส์

ประวัติการท�างาน	 -

คติพจน์ประจ�าใจ	 ท�าดีได้ดี
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	 เปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่	2	เพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้น	 ปวช.1	 โดยเปิดท�าการเรียน		
การสอน	2	สาขาวิชา	ได้แก่
	 -	สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
	 -	สาขาการตลาด
ซึง่จะเปิดรบัเฉพาะนกัศกึษา	ทีจ่บมาแล้วไม่เกนิ	1	ปี

	 เปิดท�าการเรียนการสอนระบบทวิภาคี	 4	 สาขาวชิา	

ได้แก่

	 -	สาขาวชิาการจดัการธุรกจิค้าปลีก

	 -	สาขาวิชาการโรงแรม

	 -	สาขาวชิาการตลาด

	 -	สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

หลักสูตรทีว่ิทยาลัยเปิดท�าการเรียนการสอนเพิม่เติม

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) 

วตัถปุระสงค์ เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจ	เกดิทกัษะ	และความช�านาญในการใช้โปรแกรม	Adobe	Dreamweaver	CS6	
และเพิ่มความรู้	ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมให้แก่คณะกรรมการโครงการวิชาชีพ

โครงการบริการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน หน่วยงาน และสถานประกอบการ
ณ ชุมชน หน่วยงานและสถานประกอบการ จ�านวน 10 แห่ง

วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์	ซึ่งจะช่วยให้
คณะกรรมการโครงการวิชาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นทีม	และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	

โครงงานวิชาชีพนักศึกษาแต่ละแผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
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โครงการปันความรู้สู่น้อง ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)

วัตถุประสงค์	 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะในการพูด	ฟัง	อ่าน	 เขียน	และตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็น	
ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและน�าภาษาญี่ปุ่นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาบัญชีให้กับชุมชน ณ ชุมชนบ้านโนนทอง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ	 เกิดทักษะและ
ความช�านาญในการใช้บัญชี	เพิ่มความรู้	ทักษะและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานเป็นทีมให้แก่คณะกรรมการโครงการวิชาชีพ

โครงงานวิชาชีพนักศึกษาแต่ละแผนกวิชา
แผนกวิชาบัญชี

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
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โครงการพัฒนาแผนการตลาดธุรกิจขนาดย่อม ร้าน ขา – CHA  

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการตลาดธุรกิจขนาดย่อมให้มียอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้น	 ช่วยส่งเสริม
ตวัผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภค	และเกดิความคดิสร้างสรรค์
ในการประกอบธุรกิจในอนาคต

โครงงานวิชาชีพนักศึกษาแต่ละแผนกวิชา
แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์
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นักศึกษาเรียนดีระดับ TOP แต่ละแผนกวิชา

สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตั้งใจฟังเวลำมสีสอน ไม่เข้ำใจให้ถำมทนัท ี
และท�ำกำรบ้ำนให้เสร็จภำยในเวลำที่มสีสั่ง
เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
อ่ำนหลำยๆ รอบ ใช้ปำกกำเน้นค�ำที่ส�ำคญั
แล้วกลบัไปอ่ำนท�ำควำมเข้ำใจ

น.ส.ชลธิชา  พิงจันอัด  ชั้น ปวช.1/1 น.ส.ศิริพร  เสมาเพชร  ชั้น ปวช.1/4

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตั้งใจฟังเวลำมีสหรือมำสเตอร์สอน ไม่เข้ำใจ    
ในเนื้อหำที่เรียน ก็ถำมมีสหรือมำสเตอร์ที่สอน 
ทบทวนบทเรียนที่เรียนด้วยกำรอ่ำน หรือท�ำ      
แบบฝึกหดั ท�ำงำนที่ได้รบัมอบหมำยให้เสรจ็และ
ส่งตำมเวลำที่ก�ำหนด

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
สรุปย่อบทเรียนที่ได้เรียนมำเพื่ออ่ำนท�ำควำม
เข้ำใจ และท�ำโน้ตเนื้อหำที่ส�ำคญัลงใน Post it 
เพือ่ให้เข้ำใจและจ�ำได้ด ีท่องจ�ำและท�ำควำมเข้ำใจ  
ด้วยตนเอง ท�ำสมองให้โล่งพร้อมที่จะจดจ�ำบทเรยีน

หลักการและวิธีการในการเรียน
“มคีวำมตัง้ใจที่จะเรยีน อดทน มำนะ ขยนั มวีนิยั 
มคีวำมรบัผิดชอบต่อตนเอง มคีวำมคดิสร้ำงสรรค์” 
นี่คือวิธทีี่ท�ำให้เรยีนได้เกรด 4.00 เนือ่งจำกเป็น
คนเรยีนไม่เก่ง โดยเฉพำะกำรคดิค�ำนวณ เป็นคน
คดิเรว็แต่คิดผิดพลำดบ่อย ดงันั้นกำรที่จะเรยีน
เก่งได้ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นคนเก่งเสมอไป กำรที่
ได้เกรด 4.00 เพรำะมคีวำมตั้งใจ อดทน ขยนั 
มคีวำมรบัผิดชอบต่องำน มคีวำมคิดสร้ำงสรรค์   
ท�ำชิน้งำนให้ออกมำด ีเวลำมสีหรอืมำสเตอร์สั่งงำน   
ก็จะรบีท�ำส่ง จะไม่ปล่อยค้ำงงำนไว้

น.ส.ฉัตรชฎา  ศันสนียานนท์  ชั้น ปวช.1/5 เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
ตัง้ใจในกำรอ่ำน จดบนัทึกเนือ้หำที่ส�ำคญั อย่ำอ่ำน
ทกุค�ำ เพรำะถ้ำอ่ำนทกุค�ำจะดเูหมอืนเนือ้หำเยอะ
ท�ำให้ไม่อยำกอ่ำน และสรปุใจควำมส�ำคญั เทคนคิ
กำรจ�ำ จะจดเนื้อหำลงสมุด เนื้อหำที่จดจะเป็น
เนือ้หำที่ส�ำคญั เมือ่จดเสรจ็กจ็ะอ่ำนและอ่ำนบ่อย
มำก เช่น เวลำว่ำง กินก็อ่ำน นอนก็อ่ำน ก่อนจะ
ดูหนงัหรืออำบน�้ำก็จะอ่ำนก่อน 1 รอบ เวลำไป
เที่ยวก็จะนั่งอ่ำนบนรถ จะอ่ำนบ่อยมำก  ให้เกิด
ควำมจ�ำ แต่บำงทอ่ีำนมำกไปกอ็ำจจะเบือ่ กจ็ะหำ
วิธีผ่อนคลำยโดยกำรดูตลก เมื่อดูเสร็จก็นอน  
สกั 2 ชม. จำกนั้นค่อยมำอ่ำนใหม่
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สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตัง้ใจท�ำงำนส่งและตำมงำนทกุวชิำ ตัง้ใจฟังเวลำ  
มสีและมำสเตอร์สอนทกุครัง้ หำกไม่เข้ำใจในเวลำ
เรียนก็ขอค�ำปรึกษำมีสและมำสเตอร์ทุกครั้ง         
เพือ่อธิบำยให้เข้ำใจ

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
อ่ำนและทบทวนบทเรยีนเวลำกลบับ้ำนทกุวนั และ
เวลำสอบก็จะอ่ำนทบทวนอกีครั้งให้จ�ำได้

น.ส.พิมสุดา  แก่นส�าโรง  ชั้น ปวช.2/1 น.ส.ขนิษฐา  ปัสสาค�า  ชั้น ปวช.2/1

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตั้งใจเรียน ฟังมีสอธิบำยให้เข้ำใจ เข้ำเรียน        
ตรงเวลำ และแบ่งเวลำเรียนและกิจกรรมต่ำงๆ    
ในชวิีตประจ�ำวนั จดบนัทกึสำระส�ำคญัไว้ ไม่ผลดั
วนัประกนัพรุ่ง ส่งงำนให้ตรงเวลำ

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
ทบทวนบทเรียนก่อน-หลังเข้ำเรียนให้ผ่ำนตำ 
ทบทวนบทเรยีนกบัเพือ่นๆ

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตัง้ใจฟังเวลำมสีสอน ท�ำแบบฝึกหดั ท�ำกำรบ้ำนที่
สั่ง ส่งตำมวนัเวลำที่ก�ำหนด มำเรยีนสม�ำ่เสมอ 
เข้ำเรยีนให้ตรงเวลำ

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
อ่ำนทบทวนบทเรียนเป็นประจ�ำ และทดลองท�ำ
แบบฝึกหดับ่อยๆ เพือ่เป็นกำรทบทวนและกำรจ�ำ
ที่ดี

น.ส.ภัทรา  เพ็ญโคกกรวด  ชั้น ปวช. 2/1 น.ส.จารุวรรณ  จูกระโทก  ชั้น ปวช. 2/1

หลักการและวิธีการในการเรียน
ฟังให้เข้ำใจ ส่งงำนให้ครบตำมเวลำที่ก�ำหนด
มจีิตอำสำ และมำเรยีนทุกวนั
เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
จบัใจควำมส�ำคญัและท�ำควำมเข้ำใจ อ่ำนทบทวน
อย่ำงน้อย 3 รอบ

นักศึกษาเรียนดีระดับ TOP แต่ละแผนกวิชา
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หลักการและวิธีการในการเรียน
ตั้งใจเรียน ไม่เข้ำใจให้ถำมมีสผู้สอนในแต่ละ
คำบ แต่ละรำยวิชำ และส่งงำนให้ตรงตำมเวลำที่
ก�ำหนด

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
พักผ่อนให้พอ ตั้งใจอ่ำนทบทวนในเรื่องที่ไม่
เข้ำใจ และฝึกท�ำแบบฝึกหดัที่ยงัไม่เคยท�ำ

นายเทวา  ศรีหาญ  ชั้น ปวช. 2/2

น.ส.สรินยา  มะลิวัลย์  ชั้น ปวช. 2/2

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตัง้ใจเรยีนไม่คยุในเวลำเรยีน ไม่เข้ำใจแบบฝึกหดั
ก็ถำมมีสในแต่ละวิชำที่สอน ฝึกท�ำแบบฝึกหัด     
ด้วยตวัเอง ส่งงำนในชั่วโมงให้ครบทุกวิชำ และ    
จะถำมมสีแต่ละวิชำว่ำ มงีำนใดบ้ำงที่ยงัไม่ท�ำส่ง
จะรบีท�ำงำนนั้นส่งทนัที

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
ขณะที่มสีอธิบำยโจทย์แบบฝึกหดั เรำก็จะบนัทึก
ไว้เสมอ เพือ่เอำไว้อ่ำนทบทวนควำมรู้ที่เรยีนมำ    
ก่อนสอบในแต่ละหน่วยควำมรู้ที่เรียน และเมื่อ
กลบับ้ำนก็จะท�ำกำรบ้ำนให้เสร็จ

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตั้งใจเรียนในแต่ละคำบ ตั้งใจฟังที่มีสสอน       
ส่งงำนครบทุกวิชำ เวลำมีสสอนไม่เข้ำใจก็ถำม 
และจะถำมมสีแต่ละวชิำว่ำมงีำนใดบ้ำงที่ยงัไม่ส่ง

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
ขณะที่มสีสอนจะจดบนัทกึไว้เสมอ เพือ่เอำไว้อ่ำน
ทบทวนควำมรู้ เวลำมีสให้กำรบ้ำนก็ต้องท�ำให้
เสร็จ

น.ส.ธัญชนก  ทารพันธุ์  ชั้น ปวช. 2/2

นายทีปกร  พรมรังษี  ชั้น ปวช. 2/3

หลักการและวิธีการในการเรียน
ลองคิดว ่ ำชีวิ ต เป ็น เกมส ์  และ เกรดที่ด ี                  
คือเป้ำหมำยของเกมส์ งำนคือมอนสเตอร์ 
(Monster) ค�ำสอนของมสีหรอืมำสเตอร์เป็นดั่ง
ค�ำภร์ีเวทย์ เมือ่เรยีนรูม้ำกขึน้กจ็ะได้สกลิใหม่มำ 
จะเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่ำ “ควำมรู”้ เพือ่ต่อกรกบัมอน
สเตอร์ หำกเป็นเกมเมอร์ (Gamer) ก็คงจะ
ชอบใจอยู่ ส�ำหรบัเรือ่งนี้ คิดตำมดูสิว่ำ ถ้ำเรยีน
อย่ำงสนุกจะดขีนำดไหน

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
ก่อนอืน่เลยกต้็องพดูถงึวธิเีพิม่เนือ้ที่ในสมองเพือ่ 
ที่จะสำมำรถขยำยขดีจ�ำกดัได้มำกขึน้โดยกำรเล่น
เกมส์แนว VN และไปสู่ฉำกจบทุกฉำกที่สวยงำม
ให้ได้ เพรำะกำรที่จะไปถึงฉำกจบที่สวยงำมได้
นัน้ต้องทรำบว่ำตวัละครชอบอะไร เคยท�ำอะไรไป
บ้ำง ซึง่กำรเล่นเกมส์ประเภทนีน้ัน้ เรำจะได้อ่ำน
ทุกข้อควำม และเป็นกำรฝึกภำษำไปในตัว ยิง่
เล่นมำกเท่ำไหร่กจ็ะได้ค�ำศพัท์ใหม่ๆ เพิม่ขึน้มำ
เรือ่ยๆ

นักศึกษาเรียนดีระดับ TOP แต่ละแผนกวิชา

สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00



15

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตั้งใจเรียน ตั้งใจฟังมีส เวลำเรียนเปิดหนังสือ
ควบคู ่ไปกับกำรเรียน ท�ำแบบฝึกหัดตำมมีส 
ท�ำงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รบัผดิชอบ กลบับ้ำนไปอ่ำน
หนงัสือท�ำกำรบ้ำน ทบทวนเนื้อหำที่เรยีนมำทุก
วนัก็จะท�ำให้เรำเรยีนได้ดยีิง่ขึ้น

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
เวลำอ่ำนหนังสือต้องค่อยๆ อ่ำน อ่ำนแล้วคิด
วิเครำะห์ว่ำ ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร คิด
ตำมตโีจทย์ให้แตก ส�ำหรบัเทคนคิกำรจ�ำ จะแบ่ง
เป็นขั้นตอนคือ ขั้นแรกจะอ่ำนกลับไปกลับมำ      
มองผ่ำนๆ ขัน้ที่สอง เริ่มตัง้ใจอ่ำนแล้วค่อยๆ จ�ำ 
ขั้นที่สำม ก็จะจ�ำได้เอง

นายอภิรักษ์  กลิ่นอ่านกลาง  ชั้น ปวช. 2/5 น.ส.อรพรรณ  ส�าเภา  ชั้น ปวช. 2/5

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตั้งใจเรยีน พยำยำมไม่คุยกบัเพือ่นในเวลำที่มสี
และมำสเตอร์สอน ส่งงำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ ไม่หนี
เรยีน ไม่เข้ำเรยีนสำย ไม่ขำดเรยีนบ่อย ตัง้ใจฟัง
เวลำที่มีสและมำสเตอร์สอน พยำยำมท�ำควำม
เข้ำใจในเนื้อหำที่เรยีน

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
จ�ำค�ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่น ภำษำจนีบ่อยๆ ใช้ปำกกำ
เน้นเนือ้หำที่ส�ำคญั ค�ำศพัท์ที่ส�ำคญั และถ้ำได้ใจ
ควำมส�ำคญัแล้วกลบัมำอ่ำนสกั 2-3 ครั้ง อ่ำน
หนงัสือ   ที่เรำชอบ อ่ำนหนงัสือเกี่ยวกบัควำมรู้
รอบตวับ่อยๆ

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตั้งใจฟังในห้องเรียน ตั้งใจฟังที่มีสสอน ถ้ำไม่
เข้ำใจก็ถำมเพื่อให้เข้ำใจ ขยันมำเรียนทุกวัน      
ไม่ขำดเรียนเวลำเรียนไม่เครียดมำกท�ำตัวให้
สบำย อ่ำนหนงัสือบ่อยๆ

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
จดตำมที่มสีสอน ซึง่เป็นกำรช่วยจ�ำที่ด ีและกลบั
มำทบทวนที่บ้ำนทุกวันแล้วย่อหรือสรุปควำมไว้ 
เพือ่กลบัมำทบทวนอกี ทัง้หมดนีเ้ป็นเทคนคิกำร
อ่ำน และเทคนิคกำรจ�ำ

น.ส.รุ้งลาวัลย์  ค�าภุนะ  ชั้น ปวช. 2/7 น.ส.เบญจมาศ  พูนน้อย  ชั้น ปวช. 3/1

หลักการและวิธีการในการเรียน
เวลำมีสสอนตั้ ง ใจฟ ังและท� ำควำมเข ้ ำใจ             
ขยันท�ำแบบฝึกหัด ถ้ำไม่เข้ำใจก็จะถำมมสีหรอื
มำสเตอร์ผู้สอน ท�ำแบบฝึกหดัส่งมสีผู้สอนตำม
ก�ำหนด และมำเรยีนเป็นประจ�ำสม�ำ่เสมอ

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
พยำยำมทบทวนอ่ำนบทเรยีนที่มสีหรอืมำสเตอร์ 
สอนบ่อยๆ ทบทวนหลำยๆ รอบ อ่ำนไปหลำยๆ 
รอบทุกวนัๆ ก็จะท�ำให้จ�ำได้ง่ำยขึ้น

สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00
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หลักการและวิธีการในการเรียน
หลกัในกำรเรยีน เรำควรมจีุดมุ่งหมำยและตั้งใจ   
ในกำรเรียน ซึ่งเรำต้องหมั่นให้ก�ำลังใจตัวเอง     
เพือ่ที่จะได้ควำมส�ำเรจ็ และควำมภำคภูมใิจ วธิี
กำรในกำรเรยีน เรำต้องเชือ่ฟังมสีหรอืมำสเตอร์
บิดำมำรดำ ตรงต่อเวลำ ตั้งใจเรยีน ท�ำกำรบ้ำน
ส่งให้ตรงเวลำ และน�ำค�ำแนะน�ำสั่งสอนของมีส 
หรือมำสเตอร์ไปปรับแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน ถ้ำเรำมี
ควำมมุง่มั่นตั้งใจ มีควำมพยำยำม อย่ำมัวไป
คิดว่ำเรำจะท�ำไม่ได้ เพยีงเพรำะเรำยงัไม่ท�ำให้
มนัดทีี่สุด

น.ส.ธัญญลักษณ์  เสาวโมกข์  ชั้น ปวช. 3/1

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตั้งใจฟังที่มีสสอน ไม่เข้ำใจให้ถำม เลือกที่นั่ง
เรียนข้ำงหน้ำ เพื่อมองเห็นและฟังได้ชัดเจน    
ท� ำแบบฝ ึกหัดกำรบ ้ ำนทุกข ้ อด ้ วยตัว เอง               
เพื่อฝึกฝนถ้ำท�ำผิดจะรู้และจ�ำได้ดี กำรที่เรำ
พยำยำมท�ำแบบฝึกหัดเอง จะช่วยให้จ�ำได้ดียิ่ง
ขึน้ เป็นกำรทบทวนได้เป็นอย่ำงด ีเมือ่มสีสั่งงำน
ให้รบีท�ำทนัท ีไม่ควรปล่อยงำนเป็นดินพอกหำง
หม ูกำรที่รบีท�ำงำนจะท�ำให้มเีวลำท�ำงำนมำกข้ึน 
และท�ำให้งำนออกมำถูกต้องสวยงำมตำมเป้ำ
หมำยที่ตั้งไว้ หลกัๆ เลย เรำควรตั้งเป้ำหมำย
ว่ำกำรเรยีนต้องดขีึ้นเรือ่ยๆ และสร้ำงก�ำลงัใจใน
กำรเรยีนว่ำถ้ำท�ำได้เรำจะได้อะไรบ้ำง

น.ส.นันทวัน  เมฆหมอก  ชั้น ปวช. 3/1

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
เทคนิคกำรอ่ำนง่ำยๆ เลย เรำควรอ่ำนคร่ำวๆ 
หรืออ่ำนทบทวนก่อนเพื่อให้ได้มีควำมคล่อง     
ในกำรอ่ำนมำกยิง่ขึ้น และถ้ำยงัจ�ำไม่ได้ให้อ่ำนซ�ำ้
หรอืลองท�ำแบบฝึกหดัเก่ำๆ ท�ำแบบนีจ้นกวำ่จะจ�ำ
ได้ แล้วเวลำสอบก็จะท�ำได้ ส่วนเรือ่งเทคนคิกำร
จ�ำ จะจดใส่สมดุโน้ตก่อน แล้วน�ำปำกกำมำเน้น
ใจควำมส�ำคญั เพือ่ท่องจ�ำส่วนที่ส�ำคญัอกีสิง่หนึง่
ที่ทุกคนควรมีคือ สมำธิจะท�ำให้เรำสำมำรถจ�ำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
เวลำใกล้สอบจะให้เวลำกับกำรทบทวน ที่ส�ำคัญ 
จะไม่อ่ำนอย่ำงเดียว เพรำะเป็นคนค่อนข้ำงจ�ำ
ยำกและขี้ลืม ดังนั้นเวลำอ่ำนสอบจะฝึกเขียนลง
สมุดโน้ตใช้ปำกกำที่มีสีสันเพื่อช่วยในกำรจ�ำ        
จะเขียนซ�้ำเดิมๆ หลำยๆ รอบ จะไม่ค่อยอ่ำน
เท่ำไร เพรำะเป็นคนไม่ชอบอ่ำนหนงัสอื พอเขยีน
เสร็จจะเริม่ด้วยกำรนั่งท่องคนเดยีว เน้นจ�ำสูตร
ด้วยนะคะ ส�ำหรับบัญชี ต้องจ�ำหลักกำรให้ได้ 
เป็นคนชอบดืม่น�ำ้เต้ำหูเ้วลำอ่ำนหนงัสอืสอบตอน
กลำงคืน รู้สึกว่ำมแีรงอ่ำนหนงัสือและท�ำให้จ�ำได้
ดีเลย ที่ส�ำคัญต้องท�ำใจให้ชอบ จะช่วยให้         
อยำกเรยีน

นักศึกษาเรียนดีระดับ TOP แต่ละแผนกวิชา
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น.ส.นันทิตา  นกกลาง  ชั้น ปวช. 3/2

หลักการและวิธีการในการเรียน
มำเรยีนทุกวนั ไม่ขำด ลำ มำสำย เพรำะเป็น
อีกคะแนนในกำรให้จิตพิสัยของตัวเรำ ขยันส่ง
งำนตำมเวลำที่ก�ำหนด เวลำเรียนตั้งใจฟังที่         
มสีสอน ไม่คยุกบัเพือ่นบ่อย ส่วนใดที่ไม่เข้ำใจให้
ถำมมสี เพือ่ที่เวลำสอบจะได้คะแนนด ี

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า

เทคนิคกำรอ่ำนหนงัสือ ทบทวนในสิง่ที่เรยีนมำ 
ส่วนเทคนิคในกำรจ�ำให้คล่องขึ้นคือ จ�ำทีละ
บรรทัดไล่ไปจนถึงบรรทัดสุดท้ำย จ�ำมำแต่         
แรกเริม่ไปเรือ่ยจนจ�ำขึน้ใจ หรอืบคุคลอืน่อำจมวีธิี
จ�ำและกำรอ่ำนแตกต่ำงกนัไป

น.ส.ศศินา  กิ่งโพธิ์  ชั้น ปวช. 3/2

หลักการและวิธีการในการเรียน
ตัง้ใจเรยีนเวลำมสีสอนในห้อง สอบถำมเรือ่งที่ไม่เข้ำใจในแต่ละ
บทเรยีน วิชำบญัชส่ีวนมำกจะใช้กำรท�ำควำมเข้ำใจมำกกว่ำควำม
จ�ำ ก็จะท�ำควำมเข้ำใจตัง้แต่ในห้องเรยีนตอนที่มสีสอน ถงึเวลำ
สอบกจ็ะอ่ำนแนวข้อสอบที่มสีให้มำ ท�ำแบบฝึกหดั และท�ำควำม
เข้ำใจให้มำกๆ

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
มีสมำธิในกำรอ่ำน อ่ำนเนื้อหำที่ส�ำคัญ เทคนิคกำรจ�ำคือ        
แบ่งจ�ำ เช่น ม ี10 ข้อ ก็แบ่งจ�ำทลีะ 5 ข้อ

น.ส.ศศิชา  โปร่งจันทึก  ชั้น ปวช. 3/1

หลักการและวิธีการในการเรียน
มำเรียนทุกวันถ้ำไม่จ�ำเป็นก็จะไม่ขำดเรียน เพรำะจะท�ำให้
เรียนไม่ทันเพื่อน เวลำเรียนก็ให้ตั้งใจเรียนในขณะที่มีสและ
มำสเตอร์แต่ละวิชำสอน หำกไม่เข้ำใจเนื้อหำกำรเรียน        
ในวชิำนัน้ๆ กใ็ห้ถำม เพือ่ที่จะได้เข้ำใจ ขยนัท�ำงำนและส่งงำน
ให้ทนัตำมเวลำที่ก�ำหนด และอ่ำนหนงัสอืทุกครัง้ที่จะมกีำรสอบ

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
ก่อนอื่นต้องท�ำควำมเข้ำใจเนื้อหำของวิชำที่จะออกสอบก่อน   
พอเข้ำใจแล้วก็ให้อ่ำนเรื่องที่จะสอบ ทั้งอ่ำนจำกแบบฝึกหัด       
ที่เคยท�ำ และอ่ำนจำกหนงัสือเรยีน ถ้ำอ่ำนรอบเดยีวแล้วยงัจ�ำ
ไม่ได้ ก็ให้อ่ำนซ�้ำจนกว่ำจะจ�ำได้ อีกเรื่องที่เป็นสิ่งส�ำคัญ      
ในขณะอ่ำนควรมสีมำธิอยู่กบัหนงัสือ เพรำะกำรที่เรำมสีมำธิ
จะท�ำให้เรำจ�ำได้ดแีละรวดเร็วขึ้น

หลักการและวิธีการในการเรียน
เข้ำเรียนให้ตรงเวลำ ทบทวนบทเรียน ลองท�ำ 
แบบฝึกหดั ท�ำควำมเข้ำใจในสิง่ที่มสีสอน

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
ไม่เครียดกับกำรอ่ำนมำกเกินไป อ่ำนอย่ำงม ี      
ควำมสขุแล้วเรำก็จะจ�ำได้

น.ส.อาซึกะ  ฮายาชิ  ชั้น ปวช. 3/2

สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00

นักศึกษาเรียนดีระดับ TOP แต่ละแผนกวิชา
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หลักการและวิธีการในการเรียน
ตั้งใจเรียนเวลำมีสสอน ถ้ำไม่เข้ำใจก็ยกมือถำม       
ขยันมำเรียนทุกวัน จะได้ตำมเนื้อหำที่มีสสอนทัน       
ลองท�ำแบบฝึกหดัเยอะๆ จะได้ท�ำข้อสอบได้ ท�ำงำนที่
ได้รับมอบหมำยทันทีที่มีสสั่ง จะได้ไม่มีงำนค้ำง         
และประสำนงำนกับครูผู้สอนเพื่อตรวจสอบกำรส่งงำน
ให้ครบทุกช่องคะแนน
เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
อ่ำนเนื้อหำที่ส�ำคัญ หรือใจควำมส�ำคัญ อ่ำนหลำยๆ 
รอบ เพื่อจะให้ตัวเองจ�ำได้ให้เข้ำใจตั้งแต่ต้นจนจบ    
อ่ำนและจินตนำกำรตำมเนื้อหำหรือเรือ่งรำวต่ำงๆ

น.ส.กุสุมา  สรรพมุข  ชั้น ปวช. 3/2 นายธนภัทร  สิงห์เจริญกุล  ชั้น ปวช. 3/3

หลักการและวิธีการในการเรียน
เรยีนอย่ำงง่ำยๆ สบำยๆ ไม่เครยีดกบักำรเรยีนมำก
เกินไป

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
ตัง้ใจเรยีน ฟัง และจบัใจควำมให้เข้ำใจ ตคีวำมเป็น
ภำษำง่ำยๆ ส�ำหรบัตวัเรำ

หลักการและวิธีการในการเรียน
ท�ำงำนส่งตำมก�ำหนดเวลำที่มสีสั่ง หมั่นท�ำแบบฝึกหดั 
หรือกำรบ้ำนด้วยตัวเอง ทบทวนบทเรียนบ่อยๆ อ่ำน
หนังสือบ้ำงเวลำว่ำง ตั้งใจฟังเวลำมีสสอน ไม่เข้ำใจ  
ควรซกัถำม และเวลำสอบตั้งใจอ่ำนหนงัสือ และหดัท�ำ
ด้วยตวัเองจะได้สอบได้

น.ส.วิมลณัฐ  พูนนายม  ชั้น ปวช. 3/2

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
เทคนิคกำรอ่ำนหรือเทคนิคกำรจ�ำไม่ยำก แค่ตั้งใจ
เวลำมสีสอน และน�ำมำทบทวนอ่ำนบ่อยๆ หรืออำศยั
กำรจ�ำทลีะครึง่ ถ้ำม ี10 ข้อ จ�ำก่อน 5 ข้อ เมือ่จ�ำได้
แล้วให้จ�ำอกี 5 ข้อ และลองจ�ำพร้อมกนัทัง้ 10 ข้อ         
แค่นีก้จ็ะจ�ำได้ ใช้เวลำว่ำงท่องจ�ำ เวลำอำบน�้ำ หรือ
ระหว่ำงทำนข้ำว  นี่เป็นเทคนิคกำรอ่ำนกำรจ�ำ ซึง่รบั
รอบว่ำจ�ำได้แน่นอน

นักศึกษาเรียนดีระดับ TOP แต่ละแผนกวิชา
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หลักการและวิธีการในการเรียน
อนัดบัแรกคือ ต้องมคีวำมมุ่งมั่น และตั้งใจเรยีน 
เวลำมีสสอนก็จะไม่เล่นโทรศัพท์มือถือหรือคุย    
กบัเพือ่น เมือ่มสีให้ท�ำกำรบ้ำนและงำนต่ำงๆ ก็
จะรีบท�ำ เพื่อไม่ให้มีงำนค้ำงและยังเป็นกำรฝึก
วินยัให้กบัตนเองอกีด้วย เมือ่เรำท�ำทกุอย่ำงจนสุด
ควำมสำมำรถ เกรด 4.00 ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

น.ส.หยดเทียน  แพงพิศาล  ชั้น ปวช. 3/5

หลักการและวิธีการในการเรียน
จำกประสบกำรณ์ในกำรเรยีนของตวัเอง คือเป็น
คนที่เรียนไม่ค ่อยเก ่ง แต่เวลำที่เรียนก็จะ
พยำยำมที่จะตั้งใจเรียนตอนที่มีสหรือมำสเตอร์
สอนในทุกๆ วิชำ และวชิำใดที่รูว่้ำเรยีนไม่เก่งจะ
พยำยำมมำกขึ้นเป็น 2 เท่ำ งำนที่มีสหรือ         
มำสเตอร์มอบหมำยให้จะท�ำส่งให้ตรงตำมเวลำไม่
ให้มงีำนค้ำง อ่ำนหนงัสอื ทบทวนควำมรูท้ี่ได้เรยีน
มำในแต่ละวนับ้ำงไม่มำกกน้็อย แบ่งเวลำพกัผ่อน
สมองบ้ำง โดยกำรเล่นอนิเตอร์เนต็หำควำมรูท้ั่วไป
ประมำณ 20-30 นำที พักผ่อนให้เพียงพอ    
อย่ำนอนดึก และควรตืน่มำออกก�ำลงักำยเช้ำมืด 
เพื่อให้สมองปลอดโปร่ง รับประทำนอำหำรเช้ำ
ทุกวนั เพรำะมนัจะช่วยบ�ำรุงสมองได้ดกี่อนที่จะ
เข้ำเรยีนนะคะ

น.ส.สันทนารัตน์  ภู่ประเสริฐ  ชั้น ปวช. 3/5

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
ในระหว่ำงท�ำกำรเรยีนกำรสอน จะโต้ตอบกบัมสี
เพือ่ให้มสี่วนร่วมในกำรเรยีน จะท�ำให้เรำจดจ�ำ    
สิ่งที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น ช่วงใกล้สอบจะอ่ำนหนังสือ
เพีย งห นึ่ งครั้ ง  โดยใช ้ หลักกำรท ่ อ งจ� ำ                      
และควำมเข้ำใจควบคู ่กัน และหำเวลำว ่ำง             
ไปผ่อนคลำยสมองก่อนสอบ

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
อ่ำนและทบทวนบทเรยีนสม�ำ่เสมอ ถ้ำมเีวลำว่ำง
ควรอ่ำนบทเรียนก่อนล่วงหน้ำที่จะเรียน เพรำะ   
จะท�ำให้เข้ำใจง่ำยขึ้นและเร็วขึ้น เทคนิคใน        
กำรอ่ำนและกำรจ�ำ คืออ่ำนและท่องหนงัสอืก่อน ที่
จะนอน และตื่นมำอ่ำนอีกรอบในตอนเช้ำมืด       
จะช่วยให้เรำจ�ำได้อย่ำงแม่นย�ำ

สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00

นักศึกษาเรียนดีระดับ TOP แต่ละแผนกวิชา
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หลักการและวิธีการในการเรียน
ในเวลำเรยีนผมกส็นกุกบักำรเรยีน เตม็ที่กบัสิง่ที่
เรียนและเปิดใจ เปิดสมองรับในสิ่งที่มีสและ
มำสเตอร์สอน

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
ส�ำหรบักำรอ่ำนและกำรจ�ำ ผมจะไม่ค่อยชอบอ่ำนแต่
ชอบเขียนมำกกว่ำ เพรำะว่ำเวลำเขียนมันท�ำให้
เรำอ่ำนไปด้วย จ�ำไปด้วย ท�ำให้เรำเข้ำใจมำกขึน้

นายศตายุ  บุญทองโท  ชั้น ปวช. 3/5 นายวิลัย  ชินวงศ์  ชั้น ปวช. 3/5

หลักการและวิธีการในการเรียน
เรียนในแต่ละรำยวิชำอย่ำงตั้งใจ และสนุกกับ    
กำรเรยีน แค่นี้ก็พอแล้ว

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
กำรเรยีนในแต่ละรำยวิชำ เรำต้องพยำยำมสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้มำกที่สุด และส�ำหรับเทคนิค      
กำรอ่ำนและกำรจ�ำนั้นไม่ใช่เรื่องยำกเลยครับ         
ยิง่ถ้ำเรยีน  ไม่เก่งแล้ว “ขอแค่อ่ำนและจ�ำมำกกว่ำ    
คนอื่น” แค่นี้เรำก็ตำมคนอื่นทันแล้ว ยิ่งถ้ำเรำ
ตั้งใจมำก “เรำเรยีนน�ำหน้ำคนอืน่ได้แน่นอน”

หลักการและวิธีการในการเรียน
หลกักำรและวธิกีำรเรยีน คอื กำรเรยีนและคดิตำม 
ฝึกตั้งข้อสงสยั หำกเรำสงสยัให้รบีถำม อย่ำกลวั
กำรถำม กำรถำมหรอืสงสยัจะท�ำให้เรำได้เปรยีบ
และมคีวำมรู้เพิม่ขึ้น ส่วนในเวลำพกัผมก็จะฝึก
ซ้อมและดูงำนเก่ำเพิ่มนิดหน่อย เพื่อทบทวน       
ในเวลำเรยีน หำกเรำเรยีนไม่ทนัจริงๆ ให้ใช้กำร
จดย่อๆ ตำมที่เรำเข้ำใจ และตอนเรยีนต้องมกีำร
โต้ตอบกบัมสี หรอืมำสเตอร์ด้วย เพือ่ควำมเข้ำใจ
และถูกต้อง

นายภูธเนศ  กรองมะเริง  ชั้น ปวส. 2/7

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
เทคนคิกำรจ�ำ คอืกำรจดย่อตำมที่เรำเข้ำใจ โดย
จดและอ่ำนซ�้ำหลังเลิกเรียน เมื่อเริ่มจ�ำได้ก็ไป
ทดสอบว่ำที่เรำจดจ�ำมำมันถูกต้องและน�ำไป
ปฏิบติัได้จรงิในวนัต่อไปหรอืไม่ เพรำะ“โลกนีไ้ม่มี
พื้นที่ให้ส�ำหรับคนแพ้ เพรำะคนแพ้ คือคนที่       
ไม่ท�ำอะไรเลย”

นักศึกษาเรียนดีระดับ TOP แต่ละแผนกวิชา

สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00
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หลักการและวิธีการในการเรียน
ฟังและตั้งใจท�ำแบบทดสอบในห้องเรียน หำกมีข้อ
สงสยัหรอืไม่เข้ำใจจะถำมตอนนัน้ หรอืนอกเวลำ หำก
มีงำนหรือกำรบ้ำนก็พยำยำมท�ำและส่งให้ทันในคำบ
หรอืให้ทนัในเวลำที่มสีและมำสเตอร์มอบหมำย เวลำ
ที่เขยีนงำนต่ำงๆ หรือเรยีนโปรแกรม มสีชอบพูดว่ำ 
“เรำจะต้องท�ำงำน ด้วยควำมปรำณตี และต้องใส่ใจ
กบังำน เพรำะงำนนั้นๆ จะได้ออกมำสวยงำมและดู
ดี” และท�ำตำมกฎนิยำมของตนเองที่คิดเสมอ         
เวลำเรยีนม ี4 ข้อ คือ จด จ�ำ ฟัง อ่ำน ซึง่ได้ผล
เสมอเวลำจะสอบ

น.ส.กนกพร  แสวงหา  ชั้น ปวส. 2/7

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
พยำยำมจดบันทึกให้ได้มำกที่สุด เพื่อน�ำมำอ่ำน  
ให้เข้ำใจและสำมำรถท�ำได้

หลักการและวิธีการในการเรียน
หลกักำรคอื จะตัง้ใจฟังที่มสีสอน จะตัง้ใจท�ำงำน 
ที่ได้รบัมอบหมำยและส่งให้ทนัเวลำทุกครั้ง ถ้ำมี
ข้อสงสยักจ็ะถำมเพือ่เรำจะได้เข้ำใจ และน�ำไปใช้
ต่อได้ เวลำพกัก็จะฝึกเขยีนโปรแกรมต่ำงๆ เพือ่
ให้เกิดควำมช�ำนำญในโปรแกรมนั้นๆ และจะจด
วิธเีขยีนโปรแกรมต่ำงๆ ไว้เพือ่น�ำมำทบทวนใน
เวลำว่ำงได้ น�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรเรยีนต่อ

เทคนิคการอ่านและเทคนิคการจ�า
เทคนิคคือ จดในส่วนที่เรำไม่เข้ำใจไว้ และน�ำ
ส่วนนัน้มำท�ำบ่อยๆ เพือ่ให้เกิดควำมจ�ำ และจะฝึก
เขยีนบ่อยๆ ให้เกิดควำมช�ำนำญ

นายทศพล  ชิตทอง  ชั้น ปวส. 2/7

สัมภาษณ์นักศึกษาทีม่ีผลการเรียน 4.00

นักศึกษาเรียนดีระดับ TOP แต่ละแผนกวิชา
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แถวล่าง	 :		นางสาวสานิกา	จ�าปานาค,	นางสาวจิราพร	พรมเมค,	นางสาวจิตรา	ศรีช�านาญ,	นางสาวปวีณา	พรหมเมตตา
	 	 			นางสาวจารุวรรณ	วงศ์เสียงดัง

แถวกลาง	 :		นางสาวภัทรา	ไกรคุ้ม	,	นางสาวธิติมา	มุ่งอ้อมกลาง	,	นายสุทธิชัย	สุทธิสัญญาพันธ์

แถวบน	 :		นายชัยวัฒน์	ไกรคุ้ม	,นายชิราวุธ	โตอ่วม,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ	,	นายธนพล	แซ่เฮง	,	นางสาวณัทวดี	วงษ์ทวีทิพย์

ดาวเด่นคนดี
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กิจกรรมวันสงกรานต์  
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วม
กจิกรรมวนัสงกรานต์ เพือ่อนรุกัษ์ขนบธรรมเนยีม
ประเพณอีนัดงีามของไทย  เป็นการแสดงออกถงึ
ความเอื้ออาทร ความรัก และความผูกพันของ
บุคลากรในวิทยาลัย วันที ่10 เมษายน 2558  

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา 
รุ่น “HOPE” ปวช. รุ่นที ่ 15 และ ปวส. รุ่นที ่ 16 
เพือ่ให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก ภูมิใจ และรัก
ในสถาบัน และแนะแนวทางในการศึกษา             
การประกอบอาชีพแก่นักศึกษา โดยได้รับ    
ความกรุณาจาก นายกิ่งทอง พัฒนากุล            
ผู้จัดการ บริษัทยูนิซิต้ี ประเทศไทย (จ�ากัด)     
เป็นวิทยากร
วันศุกร์ที ่13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส
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กิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2558 
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่       
ปีการศึกษา 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจและ      
มีส ่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ           
วิทยาลัย วันที ่21 พฤษภาคม 2558

ค่ายน้องใหม่สัมพันธ์และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ค่ายน้องใหม่สัมพันธ์และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกใหม่และสร้างความเข้าใจ
ให้ความร่วมมอืในการพฒันา วนัที ่22 พฤษภาคม 2558



25

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา เพื่อเป็นการวอนขอพระพร พระหรรษทาน พละก�าลัง สติปัญญา ให้นักศึกษาเเละ
บคุลากรทกุคนสามารถด�าเนนิชวีติตามน�า้พระทยัของพระเจ้า ทัง้ในเรือ่งการเรยีนการสอน เเละการท�ากิจกรรมต่างๆ
ตลอดปีการศึกษา วันที ่18 มิถุนายน 2558

กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครูเพือ่ระลึกถึงบุญคุณของครู และเพือ่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักศึกษาซึง่เป็นลูกศิษย ์
วันที ่18 มิถุนายน 2558

“ประนตน้อมพร้อมจิตลิขิตสาร ด�าริกานท์ก้มเกศพิเศษหมาย
นบบูชาพระคุณครูมิรู้วาย ทั้งจิตกายตั้งมัน่กตัญญู”
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กิจกรรมรับน้องใหม่ 
กิจกรรมรับน้องใหม่ เพือ่ให้นักศึกษาสร้างความเป็นอันหนึง่อันเดียวกันระหว่างรุ่นพี ่รุ่นน้อง ตลอดจนฝึกจิตใจ
ให้พร้อมรับการเรียนรู้และเพิม่ทักษะต่างๆ ในวิทยาลัยและในสถานประกอบการ วันที ่18 มิถุนายน 2558  

การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระหว่างวันที ่24-26 มิถุนายน 2558  โดย 
นายส�าราญ หงษ์กลาง ประธานกรรมการ นายปราโมทย์ ขนุเพง็ กรรมการ และ นายสมเกยีรต ิชนิโคตร  กรรมการ
และเลขานุการ ทัง้นีเ้พือ่สร้างความมัน่ใจทีต้ั่งอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัวชิา ข้อมลูหลกัฐานทีต่รวจสอบได้ และการมี 
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา       
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก�าหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
สรุปผล วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี  
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เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 
เตรยีมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชพี ประจ�าปีการศกึษา 2558 โดยได้รบัความกรณุาจาก คณุเขมวฒุิ 
สุพรพิบูล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เดอะมอลล์นครราชสีมา เป็นวิทยากร วันที ่5 กรกฎาคม 2558

นักศึกษาน�าเสนอโครงการวิชาชีพ
นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ และแผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์       
น�าเสนอโครงการวิชาชีพ ซึง่เป็นการจัดสถานการณ์การเรียนรู้ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือ
ปฎิบัติด้วยตนเอง โดยผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการด�าเนินงานตั้งแต่การศึกษาค้นคว้า การออกแบบ การประดิษฐ์ 
การทดลอง การเก็บข้อมูล ตลอดจนการแปลผล สรุปผล และเสนอผลงานด้วยตนเอง ภายใต้การดูแล และ          
ให้ค�าปรึกษาของครูผู้สอน  
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การแข่งขันกีฬาสีภายใน
การแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความสามัคคี ท�างานเป็นหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย     
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งมวล ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะสงฆ์สังฆมณฑล
นครราชสมีา และคณะบราเดอร์บ้านเณรกลาง พระวิสทุธวิงศ์ ร่วมเตะฟตุบอลกบันกัศกึษาเป็นคูเ่ปิดสนาม
วันที ่24 กรกฎาคม 2558
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วันแม่แห่งชาติ
กจิกรรมวนัแม่แห่งชาติ วนัที ่11 สงิหาคม 2558 ณ วทิยาลยัเทคโนโยโลยมีารย์ีบรหิารธรุกจิ โดยบาทหลวงอนุสรณ์ 
สุริยัพ ผู้อ�านวยการวิทยาลัย เป็นประธาน และวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา      
โดย นายวเิชยีร จนัทรโณทยั ผู้ว่าราชการจงัหวดันครราชสมีา เป็นประธาน เพือ่ระลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่

““รักของแม่มีแต่ให้ เราครวญใคร่พันผูกและรักษา
อันน�้าใจบุญคุณของมารดา มียิง่กว่าฝากฟ้าสุราลัย””

ที่วิทยำลยั

ที่ศำลำกลำง
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วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที ่4 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ โดยบาทหลวงอนุสรณ์ 
สุริยัพ ผู้อ�านวยการวิทยาลัย เป็นประธาน และวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา            
โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ           
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

พ่อ คือ “พรหม” คือ “พระ” คุ้มอุ้มชีวิต
ลูกน้อมจิตกราบประนมก้มเกศี ลูกคนนี้ “รักพ่อ” ขอบูชา

ที่วิทยำลยั

ที่ศำลำกลำง
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กิจกรรมตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจ�าปีบุคลากร และนักศึกษา โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเซนต์เมรี ่
นครราชสีมา เป็นการเฝ้าระวังและติดตามภาวะสุขภาพ เพือ่ไม่ให้เกิดโรคขึ้น วันที ่26 สิงหาคม 2558

ฉลองนักบุญออกัสติน
ฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามบาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
วันที ่31 สิงหาคม 2558



32

รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ดีเด่น
ปีการศึกษา 2558
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากร ดีเด่น ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย

รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑล นครราชสีมา วันที ่24 สิงหาคม 2558 ผู้รับรางวัลประกอบด้วย  
นางสาววันเพ็ญ วิชัยสุชาติ และนางจ�าปา  วัฒนศิรินทรเทพ

ครูรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม      
การศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ วนัที ่23 กนัยายน 2558 ผูร้บัรางวลั คอื นายสมยศ  ชณิโคตร 

รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑล

รางวัลเครือ่งราชอิสริยาภรณ์
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รางวัลครูดีศรีโคราช ของจังหวัดนครราชสีมา วันที ่16 มกราคม 2559 ผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ, นางอัญชลี วรรณะเศรษฐี, นางสาวอรทัย ผึง่สูงเนิน, นางสาวเยาวลักษณ์ นาคดิลก 
นางอรภชา พิมเสน, นางอชิรญา สุมงคล, นางสาวกมลกา แดงสกุล, นางสาวสวรินทร์ ชัยศิรินิรันดร์ และ       
นายสงคราม หงษ์เหม

รางวัลครูดีศรีโคราช
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รางวัลครูปฏิบัติการสอนระดับดีเยีย่ม วันที ่21 มกราคม 2559 ผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
นางสาวอรญัญา วงษ์ศาจันทร์, นางอจัฉราภรณ์ ชนิโคตร, นายส�าเรงิ ธาตปุระกอบ, นางจ�าปา วฒันศรินิทรเทพ
นางสาวอรทัย ผึง่สูงเนิน, นางสาวอุไรวรรณ  คงสิม, นางอัญชลี วรรณะเศรษฐี, นางสาวชนัญชิตา ภัทธเสนา
นายสงคราม หงษ์เหม, นางสาวนิรมล ศักดิ์ศรีวัฒนา, นางสาวกมลกา แดงสกุล, นางกุลธิดา วงศ์ชยักรกุล    
นางสาวอรภชา พิมเสน, นายชาญฤทธิ ์สนุทรวรด,ี นางสาวนฏัฐ์ดนุช จรครบุรีธนาดุล, นางสาวจุรีมาศ บุตรราช 
นางสาวอรวรรณ กริชปรีชา และนางสาวคลืน่นภา รอดตภัย

รางวัลครูปฏิบัติการสอนระดับดีเยีย่ม
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รางวัล Opec Teacher Award ของสมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
นครราชสีมา วันที ่6 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ, นางสาวอรวรรณ 
กรชิปรชีา, นายพิชติ ศรล้ีอม, นายสมรกัษ์ ประเสรฐิจันทกึ, นางสาวลดัดาวลัย์ ตนักลาง, นางกลุธดิา วงศ์ชยักรกลุ    
นายเจตนา ญาณประสิทธ์ และนางสาวเบญจวรรณ ชุมพล

รางวัล Opec Teacher Award

กิจกรรมหล่อหลอมนักศึกษา
กจิกรรมหล่อหลอมนกัศกึษาให้มีมโนธรรมทีด่ ีสามารถตดัสนิใจปฏบิตัใินสิง่ทีดี่ และหลกีเลีย่งสิง่ทีไ่ม่เหมาะสม
วันที ่2 กันยายน 2558
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การพัฒนาครูและบุคลากร
การพฒันาครูและบคุลากรสูค่วามเป็นเลิศ เพือ่ครแูละบคุลากรสามารถบรูณาการคณุค่าพระวาสารในการจดัการ
เรยีนรู้ สามารถจดัการเรยีนรูโ้ดยให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏบัิตจิรงิสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 และ 
ครู บุคลากร สามารถด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือได้อย่างมีคุณภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าอัตลักษณ์การศึกษาของวิทยาลัย วันที ่14 พฤศจิกายน 2558
โดยบาทหลวงเอกชัย ชณิโคตร ผูอ้�านวยการฝ่ายการศกึษาอบรมสงัฆมณฑลนครราชสมีา เป็นวทิยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน” วันที ่29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรม
เฮอร์มิเทจ นครราชสีมา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาผู้บริหาร และครู ระดับอาชีวศึกษา” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559                        
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา โดย อาจารย์ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ อาจารย์       
คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีเป็นวทิยากร

ศึกษาดูงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ “โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” วันที ่11 กุมภาพันธ์ 2559 
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บริจาคโลหิต
คณะครู นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลือ่นทีภ่าคบริการโลหิตแห่งชาติที ่5 นครราชสีมา 
วันที ่ 1 ธันวาคม 2558 ทีห่้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา และ วันที ่ 15 ธันวาคม ทีว่ิทยาลัยเทคโนโลยี  
มารีย์บริหารธุรกิจ

ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์ นครรำชสมีำ

วิทยำลยัเทคโนโลยมีำรยี์บริหำรธุรกิจ
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บุคลากรนานปี
สวัสดิการบุคลากรปฏิบัติงานนานปี เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจแก่ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ท�างาน ครบ 15 ปี ประกอบด้วย นางอาภาภรณ์ จรรยาสคุนธ์ และนางอญัชล ีวรรณะเศรษฐ ีครบ 10  ปี ประกอบด้วย 
นางสาวชนญัชติา ภทัธเสนา, นางจ�าปา วัฒนศรินิทรเทพ และนางผลดั พุม่หมืน่ไวย และครบ 5 ปี ประกอบด้วย      
นายเจตนา ญาณประสิทธิ์, นางสาวมณีพร กองกิจ, นางบุษบา ขาวสวัสดิ์, นางอารีย์รัตน์ สุขนอก, นางสายค�า 
ชยัมูลวงศ์, นางศริิลักษณ์ โปร่งจันทึก และนางทวีรัตน์ ปทมุปี โดยบาทหลวงอนสุรณ์ สุรยิพั ผูอ้�านวยการวทิยาลัย
เป็นประธาน วันที ่23 ธันวาคม  2558
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การประเมินสถานศึกษาเพือ่รับรางวัลพระราชทาน
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17 ธันวาคม 2558                  
โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายถวัลย์ คุ้มกลาง ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 
ประธานกรรมการ นายประยูร ป้องสีดา ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย กรรมการ นายสุวิทย์ ศรีฉาย             
รองผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 1 กรรมการ นายประสทิธิ ์แสนอสุาห์ 
รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา กรรมการ และนายยิง่ยง  ดุรงค์ด�ารงชัย รองผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ และระดบัเขตตรวจราชการในความรบัผดิชอบ
ของส�านกังานศึกษาธกิารภาค 8 วนัที ่21 มกราคม 2559 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายอาคม จนัทร์นาม 
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัสารพดัช่างนครราชสมีา ประธานกรรมการ นายสง่า แต่เชือ้สาย ผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคนคิ
นางรอง รองประธานกรรมการ นายสมชัย อินอ่อน รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กรรมการ   
นายฉลอง นพคณุ รองผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคนคิปักธงชยั กรรมการ และนายเรงิศกัดิ ์ใจส�าราญ รองผูอ้�านวยการ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ทัง้นีเ้พือ่เป็นการส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาของวทิยาลยัอย่างต่อเนือ่งทุกด้าน

การประเมินระดับจังหวัดนครราชสีมา

การประเมินระดับเขตตรวจราชการในความรับผิดชอบของส�านักงานศึกษาธิการภาค 8
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กิจกรรมคริสต์มาสนักศึกษา
กิจกรรมคริสต์มาสนกัศกึษาเริม่ต้นด้วยวจนพิธกีรรมศกัด์ิสทิธ์ิระลกึถงึการมาบงัเกดิของพระเยซคูริสต์เจ้า การแสดง 
และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักศึกษา วันที ่23 ธันวาคม 2558

กิจกรรมสังสรรค์วันคริสต์มาสและปีใหม่บุคลากร
กจิกรรมวนัสงัสรรค์วนัครสิต์มาสและปีใหม่บคุลากร เพือ่ระลกึถงึการบงัเกดิของพระเยซคูรสิต์เจ้า พระผู้ไถ่ให้รอด 
และเพือ่ให้ครู บุคลากร และบุคคลในครอบครวัได้แบ่งปันความรกัและความสขุซึง่กนัและกนั วันที ่23 ธันวาคม  2558

โครงการคริสต์มาสสู่ชุมชน
คณะครู และนักศกึษาร่วมกจิกรรมตามโครงการครสิต์มาสสูช่มุชน ครัง้ที ่14 โดยบรจิาคเงนิ สือ่อปุกรณ์แก่นักเรยีน
โรงเรียนการศกึษาคนตาบอด นครราชสีมา สังกดัมลูนธิธิรรมกิชนเพือ่คนตาบอดประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
เลขที ่149 หมู ่6 ซอยวชัรปาณ ถนนมขุมนตร ีต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา วนัที ่ 8 มกราคม 2559 
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คณะครูและนักศึกษาแต่ละแผนกวิชาศึกษาดูงานนอกสถานที่

คณะครู บุคลากร และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ วัดพระบาทน�้าพ ุวันที ่22 มกราคม 2259

คณะครู บุคลากร และนักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที ่ มีวัตถุประสงค์เพือ่พัฒนาครู บุคลากร และนักศึกษา  
ให้มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ น�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและใช้ชีวิต     
ประจ�าวัน

แผนกวิชาสามัญ

คณะครู บุคลากร และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ บริษัท โอสถสภา จ�ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที ่22 มกราคม 2259

แผนกวิชาบัญชี
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คณะครู บุคลากร และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ไทยเดนมาร์ค) 
จังหวัดสระบุร ีวันที ่22 มกราคม 2259

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครู บุคลากร และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทหินพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
วันที ่22 มกราคม 2259

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

คณะครู บุคลากร และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที ่22 มกราคม 2259

แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์
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กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชือ่มสัมพันธ์ชุมชน
กจิกรรมแข่งขนักีฬา MBAC ชมุชนเชือ่มสมัพนัธ์ ครัง้ที ่2 สร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างวทิยาลยักบัชมุชน    
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ วันที ่13 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย
กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพือ่ลด  
อัตราเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัย โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงเทศบาลนครนครราชสีมา วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2559
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การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
การจดัการเรยีนการสอนระบบทวิภาคี เพือ่พฒันานกัศกึษาให้้มฝีีีมอื  มีความรู้้  ความสามารถ และทนัต่่อเทคโนโลยี  
สามารถปฏิบัติงานได้้อย่่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

บาทหลวงอนุสรณ์  สุริยัพ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ คุณเขมวุฒิ  สุพรพิบูล ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคล บริษทั เดอะมอลล์ ราชสมีา จ�ากดั ผูป้กครองนักศกึษา และนักศกึษา ท�าสญัญาฝึกประสบการวชิาชพี 
นักศึกษาระบบทวิภาคี วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2559

บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี       
มารีย์บริหารธุรกิจ และคุณธีระ จ�าแลงนคร ผู้จัดการทั่วไป         
กรนีเนอรี่ รสีอร์ท เขาใหญ่  ร่วมลงนามความร่วมมอืจดัอาชวีศกึษา
ระบบทวิภาคีสาขาวิชาการโรงแรม วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2559

บาทหลวงอนสุรณ์  สรุยิพั ผูอ้�านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยมีารย์ีบรหิารธรุกิจ ดร.ชยัพฤกษ์  เสรรีกัษ์  เลขาธกิาร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและทุนมนุษย์ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมลงนามความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาการตลาด วันที ่11 มีนาคม 2559

นายสมเกียรติ ชินโคตร รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 
และคุณทัศนีย์ มณีเนตร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา ร่วมลงนามความร่วมมือ      
จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วันที ่5 เมษายน 2559
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ท�าเนียบนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.จิรัชญา	ฤาโชชัย,	น.ส.รัญชิดา	พงษ์โคกรวด,	น.ส.รัตนาภรณ์	บุญเพิ่ม,	น.ส.ภาวดี	ภักดีจอหอ,	น.ส.อนิษฎา	ฉายจันทร์
น.ส.กวินธิดา	จันทะกูต,	นายตะวัน	เงียบกระโทก,	นายธนกร	ถิ่นวงษ์แพง,	นายไชยพัฒน์	พุทธิษา,	นายปราโมทย์	เกลาพิมาย
นายพิพัฒน์พล	ทองศรี,	นายสมฤทธิ์	มาแก้ว

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.วนาลี	สุขพิมาย,	น.ส.ญาณัจฉรา	รามมะเริง,	น.ส.เมธิรา	รัตนสิงห์,	น.ส.ขนิษฐา	ป้อมทะเล,	น.ส.สุทธิดา	ตั้งสมบูรณ์
น.ส.ศศิชา	โปร่งจันทึก,	น.ส.สุจิตรา	จอกพุดซา,	น.ส.ปาริดา	มือขุนทด,	น.ส.ชุตินธร	เบียดนอก,	น.ส.ปาริตา	พรมรอด
น.ส.นันทวัน	เมฆหมอก,	น.ส.วรางคณา	คล้ายกิ่ง,	น.ส.อรฐิญา	จุ้ยกลาง,	น.ส.จริยา	บัวกลาง

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.จุฑามาศ	ฮุงสูงเนิน,	น.ส.เบญจมาศ	พูนน้อย,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ
มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสวันเพ็ญ	วิชัยสุชาติ,	น.ส.อัจฉรา	สมแก้ว,	น.ส.ฟ้าสาง	แม้นกระโทก
น.ส.ธัญญลักษณ์	เสาวโมกข์

มสีวนัเพ็ญ วิชยัสุชำติ
ครูที่ปรึกษำ
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มสีเพชรรตัน์ พำขุนทด
ครูที่ปรึกษำ

แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.วิมลณัฐ	พูนนายม,	นายปัญญา	พรมมนต์,	นายจิราพันธ์	ต่วนสุหลง,	นายอภิวัฒน์	นาริทร์,	นายอ�านาจ	พงษ์ไพร
น.ส.นันทิวา	หยัดสูงเนิน,	น.ส.อทิติยา	แก้วไพรี,	น.ส.สุนิตา	เติมพันธ์,	น.ส.อารีรัตน์	พกกลาง,	น.ส.ทิพภาพรรณ	พูนกระโทก

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.ศศินา	กิ่งโพธิ์,	น.ส.สุชาวลี	สินปรุ,	น.ส.กมลรัตน์	โชติชัก,	น.ส.จิราพร	พรมเมค,	น.ส.ยุพาพัชร	ขัติวงษ์,	น.ส.มินทรา	รุ่งสันเทียะ
น.ส.สุธินี	กลั่นเจริญ,	น.ส.อาซึกะ	ฮายาชิ,	น.ส.กุสุมา	สรรพมุข,	น.ส.อาริยา	สุริรัมย์,	น.ส.นันทิตา	นกกลาง,	น.ส.รสสุคนธ์	บัวรุ่ง
น.ส.อินทิรา	ท�าสวน

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.ทิพย์วรรณ	บูรณางกูร,	น.ส.กฤษณา	จินดาทา,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ
มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสเพชรรัตน์	พาขุนทด,	น.ส.ศิภธิดา	หมอยาดี,	น.ส.จิตรา	ศรีช�านาญ

ท�าเนียบนักศึกษาส�าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558

ปวช. 3/2



49

แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นายวันเฉลิม	จินดา,	นายอภิสิทธิ์	สัมผัสศิลป์,	นายกิตติศักดิ์	จาบทะเล,	นายสุวัจน์	น้อยปักษา,	นายเกียรติศักดิ์	จาบทะเล
นายพรเทวา	แต่งพลกรัง,	นายศิรชัช	กู้สกุล,	นายกิติศักดิ์	ดาวเรือง,	นายวัชรินทร์	แก้วกลาง,	นายภาณุมาตร์	วังกะสัง
นายโสภณ	วันขวา,	นายธนภัทร	สิงห์เจริญกุล,	นายพนาฤทธิ์	เขียวสอาด

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
นายยุทธนา	ชนะชัย,	น.ส.ปาริฉัตร	บุญสวัสดิ์,	น.ส.อัญธิการ์	บุญแก้ว,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร
บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มาสเตอร์สมรักษ์	ประเสริฐจันทึก
น.ส.แพรวพรรณราย	พิรารักษ์,	น.ส.บุพกร	ศรีตั้ง,	น.ส.ศุภมาส	บุญวิจิตร

มำสเตอร์สมรกัษ์ ประเสริฐจนัทึก
ครูที่ปรึกษำ
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นายยุทธชัย	โชคสกุลทรัพย์,	นายนราวุฒิ	ชวประพันธ์,	นายณัชพล	เครือพานิช,	นายณัฐวุฒิ	สุวรรณนิตย์,	นายณัฐกานต์	เกิดศิริ
นายสหรัฐ	แก้วเกิด,	นายปฐวี	เวียงชัย,	นายเนตร	บุญฤทธิการ,	นายณัฐนันทน์	หันวิสัย,	นายวัชราวิชญ์	เม็ดฝ้าย

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.กานติมา	ไชยคราม,	น.ส.นภัสกร	ด้วงฟู,	น.ส.ภัทราวดี	ยอดวิจิตร,	น.ส.สุพรรษา	ปานดอกสร้อย,	น.ส.เบญจลักษณ์	ถิระกิจ
น.ส.มานิตา	อยู่ภักดี,	นายสุทธิชัย	สุทธิสัญญาพันธ์,	นายสยมภู	ชัยศรี,	นายสหรัถ	สังข์โกมล,	นายชนพล	ปิณฑะศิริ
นายสืบสกุล	สมแก้ว

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.ฐิติรัตน์	น้อยโป๊ะ,	น.ส.ดุษฎี	ช�านาญพนา,	น.ส.กุลณัฐ	แผ่นนาค,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร
บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสนิรมล	ศักดิ์ศรีวัฒนา,	น.ส.จุฑาทิพย์	โพธิจักร์
น.ส.พลอยศิริ	ชุมกระโทก

มสีนิรมล ศกัดิ์ศรวีฒันำ
ครูที่ปรึกษำ
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นายกิตติพันธ์	พรพานิชพงษ์,	นายปารเมศ	แซ่เตียว,	นายวิศรุต	ว่องตระกูล,	นายอรรถพล	ผินจตุรัส,	น.ส.อริสา	ดีทะ
น.ส.วารุณี	พุฒิธนสมบัติ

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.โสภิดา	แสนลือชา,	นายธนา	เชนรัมย์,	น.ส.วีระวรรณ	หาญขุนทด,	นายวิลัย	ชินวงศ์,	น.ส.มินท์ธิตา	ศุภมงคลชัยศิริ
นายศตายุ	บุญทองโท,	น.ส.สุชาดา	กอแก้ว,	น.ส.เพ็ญพิชา	ลาดสุวรรณ,	น.ส.เจนจิรา	เทวรัตน์,	น.ส.นฤมล	สรณะไตร
น.ส.ภัฏชระพรรณ์	วิเศษวงษา,	น.ส.นภาพร	หงษ์อินทร์,	น.ส.สีลตา	ซื่อตรง,	น.ส.สมทรง	ทองดี

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.จารุวรรณ	วงศ์เสียงดัง,	น.ส.ศิริรักษ์	เก่งดารากร,	น.ส.ชนานา	ปรุเขต,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร
บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	มีสโสภาพร	ยอดแก้วเรือง
น.ส.สันทนารัตน์	ภู่ประเสริฐ,	น.ส.หยดเทียน	แพงพิศาล

มสีโสภำพร ยอดแก้วเรือง
ครูที่ปรึกษำ
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.อรวรรณ	จันสา,	น.ส.วราณี	บุบผา,	น.ส.กรกมล	ฤทธิเดช,	น.ส.สุนันทา	พิมพ์กลาง,	น.ส.รัตนาวดี	กล้าหาญกิติวัฒน์
นายธนวินท์	ลาภกระโทก,	นายฟ้าประกาย	เกศเทศ,	นายกฤษฎางค์	สายยนต์,	น.ส.อินทนิล	เขจรกลาง,	น.ส.พิมพ์ธีรา	เอกทัตโยธิน
น.ส.ศุภานน	แววจะโป๊ะ,	น.ส.ศุภลักษณ์	เพ็ญประชุม,	น.ส.ธันย์ชนก	กันกระโทก,	น.ส.ธิติมา	ขอน้อมกลาง

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.ภณิดา	นาคดี,	น.ส.ปวีณา	พรหมเมตตา,	มีสโสภาพร	ยอดแก้วเรือง,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร
บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	น.ส.มัลลิกา	จิตรากุล,	น.ส.ฐิตาภา	บุญอุดหนุน
น.ส.ภูริตา	จันจันทึก

มสีโสภำพร ยอดแก้วเรือง
ครูที่ปรึกษำ
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นายธันฐกรณ์	แซ่ลิ้ม,	นายวรวัช	รัตนารักษ์,	นายธนวิทย์	เสริฐกระโทก,	นายสุทธินันท์	บ�ารุงอ่วม,	นายพรสถิตย์	ประทุมปี
นายธนพล	แซ่เฮง,	นายปิยวัฒน์	หงษ์ภักดี

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.ณัฐริกา	มีช�านาญ,	น.ส.ทอฝัน	พลดอน,	น.ส.ชาคริยา	สกุณี,	น.ส.นราภรณ์	โฉยสูงเนิน,	น.ส.ประภัสสร	มีมงคล
น.ส.สุวนันท์	จี่พิมาย,	น.ส.สุภาวดี	รอสูงเนิน,	น.ส.สายธาร	อิ่มตะขบ,	น.ส.มณิดา	สินนอก,	น.ส.เกวรินทร์	ศรีหาโภชน์

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.มลธิชา	บุญเสริม,	น.ส.อรทัย	พรรณนะ,	มาสเตอร์พิชิต	ศรีล้อม,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร
บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	น.ส.สิริจณา	ค�าหาร,	น.ส.ธนันธร	บ�าราศทุกข์

มำสเตอร์พิชิต ศรลี้อม
ครูที่ปรึกษำ
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.จริยา	ระไหวนอก,	น.ส.แสงมณี	สุระเสียง,	นายจีรศักดิ์	เจือด่านกลาง,	นายนิวัฒน์	ศรีสมาน,	นายอภิสิทธิ์	นาดี
นายณรงค์ฤทธิ์	เศวตอาภา,	นายพงศ์สิทธิ์	โคตรเสนา,	น.ส.เนตรชนก	อริยะเดช,	น.ส.ชุลีพร	คะเชนทร์ชาติ,	น.ส.จีรวรรณ	เกตุคง
น.ส.สุลัดดา	ยืนยัง

แถวกลาง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.ปัณณรัตน์	ไขทะเล,	น.ส.ปาริชาต	ท้วมโชติ,	น.ส.นันทิยา	จันทร์อินทร์,	น.ส.ขนิษฐา	คงแก้วพะเนา,	น.ส.อัจฉราพร	แก้วเพชร
น.ส.สุกัญญา	เลขกลาง,	น.ส.อภิรดา	พรหมชา,	น.ส.อุมาพร	แสงแก้วพะเนา,	น.ส.ภัทรกัญญา	ดอกค�า,	น.ส.เอื้องฟ้า	กันค�า
น.ส.ภัสลักษณ์	วรปิยะเศรษฐ์,	น.ส.ยุพิน	ตะสูงเนิน,	น.ส.พัชรีย์	ไพศาลพยัควง

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.นิตยา	สุวรรณ์แย้ม,	น.ส.ณัฐชา	ข�าตา,	มีสสุจิตรา	รัตนประทุม,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร
บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	น.ส.กาญจนาภรณ์	เจนศิริวงษ์
น.ส.วรัญญา	แก่นไธสง

มสีสุจิตรำ รตันประทุม
ครูที่ปรึกษำ
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.นัฐชา	ยันบัวบาน,	น.ส.ณัทวดี	วงษ์ทวีทิพย์,	น.ส.ภัทราพร	แววจะโป๊ะ,	น.ส.พิชดาภรณ์	ปลั่งกลาง,	น.ส.ณัฐณิชา	ศรีพลพา
นายธีระยุทธ	วิริยกองเกิด,	นายอิทธิพล	มาดีตระกูล,	นายพีระพงษ์	ใจเปรียว,	นายอาทร	เจิมโพธิ์,	น.ส.วารินทร์	แก้ววิเศษ
น.ส.พิมพ์ตะวัน	อุ่นผาง

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.อารีรัตน์	คตจังหรีด,	น.ส.ปฐมาวดี	เสยกระโทก,	มีสสุจิตรา	รัตนประทุม,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร
บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	น.ส.กุลยา	แก้วมงคล,	น.ส.อมิตา	ตระกูลโศภิษฐ์

มสีสุจิตรำ รตันประทุม
ครูที่ปรึกษำ
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นายอติรุจ	หอมสูงเนิน,	นายพิทักษ์	ปรุเขตร์,	นายพิสิษฐ์	วงศ์น้อย,	นายกฤตยชญ์	ศรีนวลดี,	นายเสกสิทธิ์	ใจเย็น
นายวีรพล	ศรีจันทร์เคน,	นายศรุต	ดอกสันเทียะ

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.สุภาวรรณ	เวียงค�า,	มีสธนภรณ์	แก้วก่า,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ
มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	น.ส.กมลชนก	ภักดี

มสีธนภรณ์ แก้วก่ำ
ครูที่ปรึกษำ
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นายบุญชนะ	ต้องกระโทก,	น.ส.บุญธิดา	จันทเขต,	นายวีรยุทธ	นามสว่าง,	นายศิลายุติ	สารจันทึก,	นายภควัต	พร้อมสันเทียะ

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
มีสธนภรณ์	แก้วก่า,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร
มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์

มสีธนภรณ์ แก้วก่ำ
ครูที่ปรึกษำ

ท�าเนียบนักศึกษาส�าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.กัลยารัตน์	ประจิตร,	น.ส.วิลาวัณย์	สว่างกิจ,	นายอนุรักษ์	รักษาศรี,	นายชิษณุพงศ์	ทับทอง,	นายเพ็ญเพชร	เสาโกมุท
นายชุติพงศ์	จันทสังข์,	น.ส.จุฑามาศ	มนัสน้อม,	น.ส.หทัยกานต์	ทุ่งไธสง,	น.ส.ปริญญา	บัววรรณงาม

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.ธัญญากร	เข็มศรี,	น.ส.จุฑามาศ	คชเวกษ์,	มาสเตอร์ชาญฤทธิ์	สุนทรวรดี,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร	
บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ,	มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	น.ส.พรพิชญ์	คงมี,	น.ส.สุภาพร	พลอยกระโทก

มำสเตอร์ชำญฤทธิ์ สุนทรวรดี
ครูที่ปรึกษำ
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.พิมพ์วิภา	เบื้องกลาง,	น.ส.อภิญญา	แซ่ล้อ,	นายธิติกร	สู่กระโทก,	นายศิริพงศ์	อินมะดัน,	นายวรากร	อาวจ�าปา
น.ส.ปริยฉัตร	เพิ่มสันเทียะ,	น.ส.โชติกา	โนนสันเทียะ,	น.ส.จันทนิภา	กงประโคน

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.ผกาพันธ์	สุขรัตน์,	มีสลัดดาวัลย์	ตันกลาง,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ
มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	น.ส.บุญฑริก	โตสกุล

มสีลดัดำวลัย์ ตนักลำง
ครูที่ปรึกษำ
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แถวบน (ซ้ายไปขวา) 
นายจักรพงษ์	ส�าลี,	นายภูธเนศ	กรองมะเริง,	นายณัฐธนกร	เกรียงไกรเวคิน,	นายทศพล	ชิตทอง,	นายชลกาล	ชื่นชมวสุพล
นายพัสกร	รัตนสังวร,	น.ส.กนกพร	แสวงหา

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 
น.ส.อาริสา	วรดิษฐ์วงษ์,	มีสชนัญชิตา	ภัทธเสนา,	มีสอัจฉราภรณ์	ชินโคตร,	มาสเตอร์สมเกียรติ	ชินโคตร,	บาทหลวงอนุสรณ์	สุริยัพ
มาสเตอร์สมยศ	ชิณโคตร,	มีสอรัญญา	วงษ์ศาจันทร์,	น.ส.สุวนันท์	ส่งเสริม

มสีชนญัชิตำ ภทัธเสนำ
ครูที่ปรึกษำ
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 ส�าหรับ	“อาเซียน	+6”	ก็คือ	การรวมกลุ่มกันของ	16	ประเทศ	ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	10	ประเทศ	ได้แก่	
บรไูนดารสุซาลาม,	พม่า,	กมัพชูา,	อนิโดนเีซยี,	ฟิลปิปินส์,	มาเลเซยี,	ลาว,	สงิคโปร์,	ไทย	และเวยีดนาม	รวมกบัประเทศทีอ่ยูน่อกอาเซยีน
อกี	6	ประเทศ	คอื	จนี,	ญีปุ่น่,	เกาหลใีต,้	ออสเตรเลยี,	นวิซแีลนด	์และอนิเดยี	ซึง่หากนบัจ�านวนประชากรในกลุม่นีแ้ลว้	จะพบวา่	อาเซยีน	+6	
มีประชากรรวมกันกว่า	3	พันล้านคน	หรือคิดเป็น	50%	ของประชากรโลกเลยทีเดียว

	 หลายคนอาจจะสงสัยว่า	ท�าไมอาเซียนต้องรวมกลุ่มกับอีก	6	ประเทศนอกอาเซียนด้วย	ค�าตอบก็คือ	การรวมกลุ่มอาเซียน	+6	นี้	
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มในการลงทุน	 การท�าการค้า	 ฯลฯ	 ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ	 เช่น	 สหภาพยุโรป		
นอกจากนีย้งัเป็นการเตรยีมท�าข้อตกลงการเปิดการค้าเสร	ีด้วยการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนขึน้	พร้อมกบัผนวกก�าลงัของแต่ละกลุม่การค้า
เข้าด้วยกัน	เพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถด�าเนินเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

	 ทีม่าของแนวคดิ	“อาเซยีน	+6”	นี	้เริม่ขึน้ครัง้แรกในระหว่างการประชมุ	รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน-ญีปุ่น่	(AEM-METI)	และ	AEM+3	
(จนี	ญีปุ่น่	เกาหล)ี	ณ	กรงุกวัลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซยี	เมือ่เดอืนสงิหาคม	พ.ศ.	2549	โดยญีปุ่น่เสนอให้กลุม่ผู้เชีย่วชาญภาควชิาการ	
(Track	 II)	 ของกลุ่มประเทศ	East	 Asia	 Summit	 (EAS	 ประกอบด้วย	 จีน	 ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 และอินเดีย)															
ท�าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง	Comprehensive	Economic	Partnership	in	East	Asia	(CEPEA)	ซึ่งเป็น	FTA	ระหว่าง
ประเทศอาเซียน	+6	(จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	อินเดีย	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์)

	 จากนั้น	ในการประชุม	East	Asia	Summit	ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	15	มกราคม	พ.ศ.	2550	ณ	เมืองเชบู	ประเทศฟิลิปปินส์	ที่ประชุม	
ก็มีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการศึกษาเรื่องดังกล่าว	 โดยประเทศญี่ปุ ่นได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างนักวิชาการซึ่งเป็นตัวแทน																								
ของแต่ละประเทศครั้งแรกในเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2550	 เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดท�าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ
อาเซียน	+6	(CEPEA)	

	 ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	
of	South	East	Asian	Nations	:	ASEAN)	หรือประชาคมอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558	เราทุกคน
ควรรู้จักเกร็ดข้อมูลต่างๆ	 เก่ียวกับอาเซียนให้มากขึ้น	 และจะขอพาไปท�าความรู้จักเรื่องราว
ของ	“อาเซียน	+6”	ท่ีได้ยนิช่ือกนับ่อยๆ	แต่หลายคนอาจจะยงัสงสยัว่า	“อาเซยีน	+6”	นีค้อือะไร	
หากใครยังไม่รู้จัก	ตามมาอ่านกันเลย

อาเซียน +6 จัดตั้งขึ้นเพือ่อะไร

ความเป็นมาของ อาเซียน +6 

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
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	 จากรายงานการศึกษาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	เมื่อปี	พ.ศ.	2551	และ	พ.ศ.	2552	พบว่า	การจัดท�าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศอาเซียน	+6	(CEPEA)	จะท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ของประเทศเอเชียตะวันออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	2.11%		
หรือหากวัดเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว	 ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 จะเพ่ิมข้ึน	 3.83%	 และเม่ือดูเฉพาะ																					
ของประเทศไทยแล้วจะพบว่า	 ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะเพ่ิมขึ้นถึง	 4.78%	 เลยทีเดียว	 ในขณะที่ประเทศ+6																								
มีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 เพ่ิมขึ้น	 2.6%	นอกจากน้ี	 อาเซียน	 +6	 จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ				
ให้แก่ประเทศสมาชิก	ดังนี้

	 1.	ขยายอุปสงค์ภายในภูมิภาค	(Domestic	demand	within	the	region)

	 2.	เพิม่ประสิทธิผลทางเศรษฐกจิในภูมภิาค	โดยเน้นความช�านาญในการผลติสนิค้าของแต่ละประเทศ	(Product	specialization)

	 3.	พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีการเช่ือมโยงกันระหว่างประเทศสมาชิก	 โดยเฉพาะเรื่อง	 Logistics	 ซึ่งการพัฒนา												
เหล่านีจ้ะน�าไปสู่การลดชอ่งว่างของระดับการพัฒนาในแต่ละประเทศสมาชกิ	รวมถงึการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจทีแ่น่นแฟ้นยิง่ขึน้

	 นอกจากนี	้CEPEA	จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิธรุกรรมทางการค้าลง	อนัเนือ่งมาจากกฎระเบยีบทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั	
(Harmonized	market	 rules)	ดังจะเห็นได้ว่า	 หัวใจส�าคัญที่ท�าให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นอาเซียน	 +6	 ก็คือ	 ผลประโยชน	์								
ทางด้านความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ	รวมทัง้พฒันาทรพัยากรมนษุย์เป็นหลกั	ซึง่แน่นอนว่า	การรวมกลุม่กนัเช่นนีจ้ะช่วยให้ประเทศ
สมาชิกได้ประโยชน์มหาศาล	อีกทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถของแต่ละประเทศให้สูงขึ้น	เพื่อแข่งขันกับภูมิภาคอื่น	ๆ	
ได้อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ส�านักงานยุทธศาสตร์และการบูรณาการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 ทั้งนี้	กลุ่มนักวิชาการได้ประชุมร่วมกันทั้งหมด	6	ครั้ง	ระหว่างปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2551	ก่อนจะได้ผลสรุปว่า	หากมีการจัด
ท�าข้อตกลงการค้าเสรรีะหว่างประเทศอาเซยีน	+6	(CEPEA)	จะท�าให้เกดิความสะดวกในด้านการค้าและการลงทนุ	ความร่วมมอื
ทางด้านเศรษฐกิจ	พลังงาน	สิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 เมื่อได้ข้อสรุปดังนี้	 กลุ่มผู้เช่ียวชาญจึงมีมติให้ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดท�าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ	
อาเซียน	+6	(CEPEA)	ในระยะที่	2	โดยเน้นเรื่องความร่วมมือ	(Cooperation),	การอ�านวยความสะดวก	(Facilitation)	และการ
เปิดเสรี	(Liberalization)	ที่จะช่วยสร้างความสามารถของประเทศสมาชิก	เพ่ือรองรับการเปิดเสรีภายใต้อาเซียน	+6	(CEPEA)	

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมเมื่อวันที่	 13-16	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2552	 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็ได้ข้อสรุปว่า	การจัดท�าข้อตกลงการค้าเสร	ี					
ระหว่างประเทศอาเซียน	+6	(CEPEA)	ควรให้ความส�าคัญเรื่องความร่วมมือเป็นอันดับแรก	พร้อมกับเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละประเทศ	 รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (Transfer	 of	 Technology)	 และสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจขนาดกลาง			
และขนาดย่อม	 (SMEs)	 รวมทั้งควรพิจารณาจัดตั้งกองทุนเอเชียตะวันออก	 เพื่อช่วยรองรับโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ			
ที่จะเกิดขึ้น	และสร้างพื้นฐานส�าหรับการพัฒนาต่อไป

ประโยชน์ของการรวมกลุ่มอาเซียน +6






