
 

เพื่อการประชาสมัพันธ์ 
CHT RMUTSV TRANG NEWSLETTER 

 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ ำเดือนธันวำคม 2555 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

“ ทักษะเยี่ยม ”  
“ เปี่ยมคุณธรรม ”  
“ ล ้าเลิศวิชาการ ”  

ปรัชญา(Philosophy)

“ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มีทักษะทาง
วิชาชีพและวิชาการ  

บนพื นฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
สู่สากล”  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
เชี่ยวชาญวิชาชีพ รบัผิดชอบตอ่

หน้าที่ มีจิตสาธารณะ ”  

อัตลักษณ์ (Identity) 

วทิยาลัยการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย 
   179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โทร.075-204060-1 โทรสาร 075-204060  
                                 http://cht.rmutsv.ac.th 



 

“...บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นร่มเย็นปกติสุขมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกันท าหน้าที่โดยนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุด ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรท าความเข้าใจในหน้าที่
ของตนไว้ให้กระจ่างและน าไปปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท และด้วยความมีสติ…”  

 

         ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร์ ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน 
พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร 
ลุ 5 ธันวามหาราช “วันพ่อแห่งชาติ” คือองค์อดิศร 
พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน  

พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ท่ีเข้าเฝ้าฯถวายพระพรชยัมงคล  
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ณ พระท่ีนั่งอัมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง 
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คณะผู้จัดท ำจดหมำยข่ำว 

ที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษา   

นายสุชาติ  อินกล่่า ผู้อ่านวยการวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 
นางเพ็ญพร  เกดิสุข รองผูอ้่านวยการฝ่ายบรหิารและวางแผน 
นางฟา้พไิล  ทวีสินโสภา รองผูอ้่านวยการฝ่ายวิชาการและวจิัย 
นางผ่องศรี  พัฒนมณี รองผูอ้่านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
                 หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าสาขาและหัวหน้าสาขาวชิา 
 

ด ำเนินกำรจัดท ำจดหมำยข่ำวด ำเนินกำรจัดท ำจดหมำยข่ำวด ำเนินกำรจัดท ำจดหมำยข่ำว 

หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวชิัย วิทยาเขตตรัง 
โทรศัพท์ 0-7520-4060-1 โทรสาร 0-7520-4061 
http://cht.rmutsv.ac.th 
 

S 

หน้า 1 : สารจากผู้อ้านวยการ     ผอ.วิทยาลัยฯ  

หน้า 2 : สโมสรนักศึกษา  ณัฐวุฒิ  
              : บทเพลงแห่งยางนา...ลูกของแผ่นดิน 

              : ต้นกล้า วิทยาลัยฯ         นายต้นกล้า 

              : บันทึกการเดนิทาง ตน้กล้าวิทยาลัยฯ (ตอนที่ 1) ....โดย  นายบอล 

หน้า 3 : When I meet Fa-Rang…...โดย  Nok HuuK 
              : The Travelers………..โดย ป.ล.ฉันรักเมอืงไทย 

          : I’m a Hotelier 

หน้า 4 : Administration……..โดย ACC ChiC 

              : IT Corner…..โดย  ตัวเขียว 

หน้า 5 : แกะกล่องข่าว  : จะบอก-จะเล่า 

หน้า 6   : โทรโข่ง-โทรข่าว.......โดย ชาววิทยาลัยฯ  

 

                   สวัสดีครบัทุกท่าน จดหมายข่าว (ฉบับปฐมฤกษ์) ปีที่ 1 ฉบบัที่ 1 ประจ าเดอืนธนัวาคม 2555 วทิยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ถือฤกษ์เนื่องในโอกาสวันพอ่แห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ซึ่งเป็นวันคลา้ยวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ และเจริญพระราชจรยิาวัตรเป็นอเนกประการจนปัจจบุัน
ที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ วนัพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชด ารัสที่ พสกนิกรทุกคนยังจดจ าได้ “เราจะครองแผ่นดินโดย

ธรรม” ธรรมอันล  าเลิศที่เรียกวา่ “ทศพิธราชธรรม” หรือ “ราชธรรม 10 ประการ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่น และทรงปฏิบตัิโดยเคร่งครัด และ
ส่งผลถึงพสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักร นับเปน็พระมหากรุณาธคิุณเหนือเกล้าฯ ทรงห่วงใยตั งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบนั พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตา่งซาบซึ ง
และปลาบปลื มในพระมหากรุณาธิคณุ อย่างมิรู้ลมื พระองค์ทรงเป็น “พอ่” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปีย่มล้นด้วยพระเมตตากรณุา ทรงห่วงใยอย่างหาที่
เปรียบมิได้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีท่รงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานปัการ  ทรงรักใคร่และให้ “ ดอกพุทธรักษา ”  เปน็
สัญลักษณ์ “ วนัพ่อแห่งชาติ ” ...ขอลูกที่ดทีุกท่านจงรักและเทิดทูนพระคุณพ่อนบัตั งวันนี และต่อไป 
                  อนึ่ง จดหมายข่าวฉบับนี เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 1 ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดจ้ัดท าขึ น โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
วิทยาลยัฯ และเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการแก่สังคม วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวฉบบันี และฉบับตอ่ๆ ไปจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน และ
เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีทีท่่านผู้อา่นทุกทา่นจะพึงมตี่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ต่อไป 

สารจากผู้อ้านวยการ 

นายสุชาติ อินกล่้า 
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD2553.html


 

แพรวค่ะ 

เล่าเร่ืองโดย...นายต้นกล้า 

        สวสัดีครับ กระผมปาล์ม หรือ นายณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ ต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา วทิยาลัย

การโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวชัิย วข.ตรัง  ในนามของสโมสรนักศึกษาฯ ขอแสดงความยนิดีอย่างยิ่งกับ

จดหมายข่าว ฉบับปฐมฤกษ์ ของพวกเราชาววทิยาลัยฯ   

 สโมสรนักศึกษาฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรม

ต่างๆ ที่ได้ใช้พืน้ที่ของจดหมายข่าวในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลงาน รวมทั้งส่ิงดีๆ ทีส่โมสรนักศึกษาฯ 

จะได้น ามาบอกกล่าวต่อเพือ่นๆ พี่ๆ  และน้องๆ ทุกท่านนะครับ 

 สโมสรนักศึกษาฯ เป็นของพวกเราทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาฯ ได้รับความ

ร่วมมือด้วยดีตลอดมา   ในการด าเนินงานทุกด้าน ทั้งจากผู้บริหาร เพือ่นนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งพี่ๆ

เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และน่ีคอืก าลังใจในการท างานที่สโมสรนักศึกษาฯ  จะช่วยเป็นส่วนหน่ึงในการท างานเพือ่

ส่วนรวม  เพือ่วทิยาลัยฯ  เพือ่ มทร.ศรีวชัิย  เพือ่สังคม และเพือ่ประเทศชาต ิ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ CHT Student Affair 

       ณัฐวฒุ ิ

รุจคบั พลคบั ปาล์มคบั ก้านคบั โบว์ค่ะ 

ณฐัคบั 

มนี ตัก๊ แชมป์ 

หน้า 2 จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   CHT Newsletter CHT Newsletter CHT Newsletter    

บทเพลงแห่ง 

                 เพลง มำร์ชรำชมงคลศรีวิชัย 
ค ำร้อง ประภำภรณ์ วัฒนเจริญ / ท ำนอง ชำญวิชญ์ ชำพรหมสิทธิ์ 

       เพชรวะวบัประดับแคว้นถิ่นแดนใต้ ศรวีิชยัอันยิง่ใหญ่ในกำลก่อน บัดนี้

คืนยืนสง่ำคู่นำคร สถำบันนำมกรพระรำชทำน     

       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลจะสรำ้งคนให้เกรียงไกรเกริกไพศำล 

เพื่อธงเหลืองเรอืงจรสัตลอดกำล มุง่ประสำนมั่นประสิทธิว์ิทยำ แดนทักษิณถิน่

ด้ำมขวำนสถำนที่ต้ัง รวมพลงั ตรัง นคร และสงขลำ บริหำร กำรเกษตร ประมง 

นำนำ อีกท่องเทีย่วและสำขำเทคโนโลยี  

       ขอยืนหยัดอย่ำงยำงนำสง่ำเด่น ด้วยถือเป็นไม้ประจ ำน ำวถิี แสงสวำ่ง

แห่งปัญญำค่ำมำกมี รักศักดิ์ศรีรำชมงคลศรีวิชยั 

Download คีตำแห่งอำณำรำชมงคลศรีวิชยัศรวีิชัย ได้ที่น่ี 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLWTU4DfnIMUFBkt0Ei-7cW_FcZHqsdy9G 

    你好 ...หนีห่าวครับชาววิทยาลยัฯ ทุกท่าน   ก่อนอ่ืนขอแนะน าตวัก่อนนะครับ 
กระผมนายกฤตกร อินทิม  หรือเรียกผมว่านายบอลก็ไดค้รับ  ศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือ

การส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 3  วิทยาลยัฯ ครับผม!!! ผมไดรั้บความกรุณาจากพี่สาวคนนึงครับ ให้

บอกเล่าเร่ืองราวการเดินทางไกล ไปต่างแดนของผมครับ  จะวา่ไปผมคิดถึงชาววิทยาลยัฯ ทุก

ท่านเลยนะครับ  ขณะเขียนอยูเ่น่ียก็นึกถึงวนัวานท่ีร้ัววิทยาลยัฯไปดว้ย.....คิดถึงจริงๆ ครับ 

 ผมเป็นคนนึงครับ ท่ีสนใจและเขา้ร่วมโครงการ Exchange Student ผมเลือก

ไตห้วนั หรือเกาะไตห้วนั ซ่ึงเป็นจงัหวดันึงของสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ.... 

 เม่ือรู้วา่ไดรั้บทุน ใจหน่ึงรู้สึกดีใจ แต่อีกใจหน่ึงก็รู้สึกเสียใจเหมือนกบัตอ้งทิ้งทุก

อยา่งไวข้า้งหลงั  แลว้ไปเร่ิมตน้ใหม่ แต่ก็คิดวา่ถา้ทิ้งมนัไปอีก 10 ปีขา้งหน้าคงตอ้งมานัง่

เสียใจวา่ท าไม ไม่ควา้มนัไว ้??? เลยตดัสินใจโอเค ไปก็ไป เร่ิมไปท าหนงัสือเดินทาง ท าวีซ่า 

นัง่รถไฟท่ีไดช่ื้อวา่เก่าแก่และยงัคงประจ าการอยู ่....ประเทศอ่ืนเคา้ใชร้ถไฟความเร็วสูงกนั

หมดแลว้ +_+  ในท่ีสุดก็ไดม้า ส่ิงถดัไปท่ีตอ้งท าคือเคลียร์เร่ืองเรียนท่ีไทยใหเ้สร็จช่วงเวลานั้น

เป็นช่วงเวลาท่ีวุน่มากๆ แต่ก็สนุกดีไดมี้ช่วงเวลาท่ีวุน่ๆบา้งในชีวิต ^_^  

 ในท่ีสุดวนัท่ีรอคอยก็มาถึง วนัท่ีตอ้งจากประเทศไทย จากพอ่แม่ เพ่ือนๆ แฟน เห็น

แม่ยนืร้องไห้ พลอยท าเอาผมร้องไหต้ามไปดว้ย นัง่เคร่ืองบินจาก ตรัง – กรุงเทพ จากนั้นก็นัง่

รอเคร่ืองท่ีสุวรรณภูมิ  จนถึงเชา้ มีนอ้งป๊อกมาส่งท่ีสนามบิน ตอนนั้นเกือบตกเคร่ืองดว้ย เล่น

เอาใจหายใจคว  ่า  เพราะสุวรรณภูมิมนักวา้ง และตอ้งผา่นด่านตรวจสองถึงสามจุด   ผา่น ต.ม. 

อีกไอผ้มก็เอาแต่เดินเล่น ถ่ายรูปๆ ดูวา่เวลา ...อา้ววววว 8 นาทีเคร่ืองออก!!!  เล่นเอาตอ้งวิ่งกนั

เหง่ือพลัก่ๆ พอเจอประตูข้ึนเคร่ือง พนกังานตอ้นรับถาม “คุณกฤตกร ใช่ไหมค่ะ เชิญค่ะเคร่ือง

จะออกแล้ว”  ^_^!  ไม่บอกไม่รู้น่ะเน่ีย  ไม่ทนัจะไปก็มีเร่ืองฮาๆ ซะแลว้ ....งั้นผมขอเล่าต่อ

ฉบบัหนา้นะครับ.....โชคดีครับทุกท่าน 

บับั  นทึกการเดนิทาง...ต้นกลา้ วิทยาลัยฯ  นทึกการเดนิทาง...ต้นกลา้ วิทยาลัยฯ    
                                                          (ตอนที่ 1)(ตอนที่ 1)  

เล่าเร่ืองโดย...นายบอล 

ต้นกล้ำ...วิทยำลัย
              .......สวัสดีครับ   กระผม  นายสรวิน   พนูแกว้   
หรือนายตน้กลา้ นกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ชั้นปีท่ี 1 หลกัสูตร 4 ปี 

ครับ   เรียกไดว้า่   Freshy    หมาดๆ เลยล่ะครับ    กระผมรู้จกั 
มหาวิทยาลยัแห่งน้ีไดก้เ็พราะวา่ ตวัของกระผมนั้นเป็นเด็กในพื้นท่ี  
และ    ไดรั้บฟังการแนะแนวจากตวัแทนรุ่นพี่นกัศึกษาของวิทยาลยั 
การโรงแรมและการท่องเท่ียว จากโครงการแนะแนวสญัจร จึงท าให ้
ตวัของกระผมนั้นตอ้งการท่ีจะเขา้มาศึกษาต่อในร้ัวมหาลยัท่ีน่ี  
                 กระผมเลือกท่ีจะเรียนวิทยาลยัการโรงแรมและ 
การท่องเท่ียว   กเ็พราะท่ีน่ี     มีวิสยัทศันท่ี์มีช่ือเสียงทางดา้นการจดั 
การเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหบ้ณัฑิตเป็นนกัปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ เพื่อ 
เป็นประโยชนแ์ก่ชุมชนและสงัคม และนอกจากน้ียงัมีการท านุ บ ารุง 
ศิลปวฒันธรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอีกดว้ย 
 .....กา้วแรกท่ีกระผมไดเ้ขา้มาศึกษาต่อในร้ัวมหา ลยัแห่งน้ี  
ตวัของกระผมมีความรู้สึกวา่ สถาบนัแห่งน้ีไม่ไดมุ้่งเนน้การจดัการ 
เรียนการสอนในต าราแต่เพียงเท่านั้น แต่ยงัจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการใช้
ชีวิตประจ าวนัท่ีมีนอกเหนือจากในต าราอีกดว้ย ความประทบัใจท่ีน่ี 
ตวัของกระผมมีความประทบัใจกบัมหาลยัแห่งน้ีในหลายๆอยา่ง ไม ่
วา่จะเป็นความประทบัใจเก่ียวกบัเพื่อน อาจารย ์และสถานท่ี  ณ ท่ี 
แห่งน้ีท าใหก้ระผมไดรั้บประสบการณ์ต่างๆมากมาย ไดฝึ้กนิสยัในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
ฝึกใหก้ระผมรู้จกัดูแลตวัเองมากข้ึน มีความอดทนมากข้ึน ไดรู้้จกัพี่ๆและเพื่อนๆมากมาย
ไดรั้บความรู้จากอาจารยผ์ูส้อน ไดร่้วมท ากิจกรรมต่างๆมากมายท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัข้ึน 
ซ่ึงกระผมประทบัใจในหลายๆ กิจกรรมไม่วา่จะเป็นการรับนอ้งใหม่ การแข่งขนักีฬา ซ่ึง
กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถฝึกใหก้ระผมและเพื่อนๆไดรู้้จกักนัและไดรู้้ถึง ประโยชนข์อง
ความสามคัคี และความผกูพนักบัวิทยาลยัฯแห่งน้ี ไม่รู้ลืม... 



 

 

 

I’m a Hotelier  
ระบบ ICAO Phonetic Alphabet (International Civil Aviation Organization)       
           เป็นวิธีท่ีสะกดคา้หรือสะกดช่ือ ระบุช่ืออักษรทีละตัว โดยพ่วงเอาคา้ท่ีมีอักษรตัวนั นปรากฏเป็นตัว
แรก วิธีสะกดแบบนี มีในการบินพลเรือนและการพูดโทรศัพท์ ท่ีนิยมใช้กันจนเป็นแบบแผนมาตรฐาน  
 A - Alpha  B - Bravo  C - Charlie 
   D - Delta  E - Echo  F - Foxtrot 
  G - Golf  H - Hotel  I - India 
  J - Juliet  K - Kilo  L - Lima 
  M - Mike  N - November O - Oscar 
  P - Papa  Q - Quebec R - Romeo 
  S - Sierra  T - Tango  U - Uniform 
  V - Victor  W - Whiskey X - X-ray 
 Y - Yankee Z-Zulu  

Airline Code  

           ในธุรกิจโรงแรม ซึ่งเห็นความส้าคัญของ แขกผู้เขา้พักเป็นอยา่งมาก รวมถึงการ
สะกดช่ือแขกไม่ให้ผิด ดังนั นการส่ือสารทางโทรศพัท์ของผู้ท่ีท้างานในธุรกิจโรงแรม จึงใช้ค้า
แทนตัว หนังสือ มีข้อก้าหนดตกลงเป็นมาตรฐานท่ัวโลกเรียกว่า Airline Code   โดยใช้คา้แทน
ตัวหนังสือดังนี   
 A - able  B - baker  C - Charlie 
 D - Dog  E - Easy  F - Fox 
 G - George H - How  I - Item 
 J - Jimmy K - King  L - Love 
 M - Mike  N - Nancy O - Oboe 
 P -  Peter  Q - Queen R - Roger 
 S - Sugar  T - Tear  U - Uncle 
 V - Victor  W - William X - X-Ray 
 Y - York  Z - Zebra 

EX. ชื่อลูกคา้ชื่อ Joseph เราจะสะกดว่า Jimmy-Oboe-Sugar-Easy-Peter-How 

 

           มีอีกอย่างที่แผนกต้อนรบัส่วนหน้าต้องจ้าด้วยคือ รหัสของสายการบิน ซึ่งจะปรากฏในประกาศ
ส้าหรับเครือ่งบินที่Delay และผูโ้ดยสารจะพักผ่อนเพื่อรอ เครื่องบนิที่ก้าลังลงจอด อย่างเช่น  

          AA American Airlines     สายการบินอเมริกา  AF Air France              สายการบินของฝรั่งเศส 
          KE Korean Air              สายการบินของเกาหลีใต ้ LX Swiss Airline           สายการบินของสวสิเซอร์แลนด ์
          QX Orient Thai Air         โอเรียนท์บ้านเราเอง  SU Aeroflot                 สายการบินรัสเซีย 
          KB Druk Air                 สายการบินของภฏูาน CX Cathay Pacific Airways สายการบินฮ่องกง  

หน้า 3 จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   CHT Newsletter CHT Newsletter CHT Newsletter    

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                         

                   Greetings สวสัดีค่ะทุกท่าน ส าหรับ When I meet Fa-Rang!!! ฉบบัน้ีเป็นคราแรกท่ีเราไดพ้บกนันะค่ะ  เอาล่ะค่ะ 

ทกัทายกนัพอหอมปากหอมคอนะค่ะ  ....หลายท่านเรียนภาษาองักฤษมาก็เยอะล่ะ แถมฝึกพดูก็พอสมควร แต่...เอ ท าไมหนอ พอเจอ

ชาวต่างชาติ (ก็ฝร่ังนัน่แหละนะ) ถึงกบั อ้ึง ! ท่ึง !แลว้ก็เป็นแบบน้ี                โกยแน่บ!!!  เอ่ออ...แลว้ท่ีเรียนมาเน่ีย  ไม่ลองใชแ้ลว้จะรู้มั้ยเน่ีย วา่   

“เรากพู็ดภาษาอังกฤษได้” 

                                                                                                                                                  Step 1. สร้างความมัน่ใจ เช่ือมัน่ในตวัเองสิค่ะ               

                                                                                                                  Step 2. คิดเสมอวา่“แหม..กค็นเหมือนกัน พูดได้เหมือนกนั เอาสักตั้ง!!!” 

                                                                                                          Step 3. เคา้บอกวา่ จะพดูภาษาใหไ้ดดี้ตอ้งคิดเสมอวา่ “เราคือเจ้าของภาษาน้ัน” 

                                                                                                  Step 4. ค  าศพัทท่ี์เรามีอยูเ่ยอะแยะเน่ีย“ดึงออกมาใช้เลยค่ะ ถกูผิดไม่ว่า กล้าไว้ก่อน” 

                                                                                            Step 5. คิดแบบฝร่ังหมายความวา่ “อย่าแปลจากส านวนไทย เป็นส านวนภาษาอังกฤษ” 

                                                                               Step 6. Let’s talk & Practice ฝึกพดูทุกๆวนั“อย่าปล่อยให้โอกาสการสนทนาหลดุมือนะจ๊ะ” 

                                                                                                          Last : กลา้ บา้ มัน่ใจ ประเด๋ียวเดียว ก็พดูองักฤษเป็นไฟแลว้จา้  สู้ๆ  ค่ะ 
 

           Let’s Talk 

        

 
Hello! May I help you?  

Yes, you may I’m looking for the nearest bank around here. 

Ok, please go straight & turn left at the corner. 

Well, I see. Thanks. Your English is good. 

 Thank you very much. Have a good day, bye.   

 Thank you , bye.   

....by  NoK HuuK 

 

หมู่เกาะมัลดีฟส์อยู่ที่ไหน? 

      หมู่เกาะมัลดีฟส์ (Maldives)    เป็น
ประเทศหมู่เกาะท่ีตั งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากประเทศศรี
ลังกา ประมาณ 700 กิโลเมตร ทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ หมู่
เกาะมัลดีฟส์เกิดขึ นมาจากการทับถมของหินปะการัง ซึ่งลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์จะเป็นเกาะเล็กๆ กระจัดกระจายประมาณ 1,192 
เกาะ ซึ่งมีคนอยู่อาศัยอยู่ทั งหมด 250 เกาะ โดยหมู่เกาะเล็กๆนั น
จับกลุ่มกันอยู่เป็นรูปวงแหวนท่ีเรียกว่า อะตอล (Atoll) ซึ่งมี
ทั งหมด 26 อะตอล และเป็นประเทศท่ีนับได้ว่ามีขนาดเล็กท่ีสุดใน
ทวีปเอเชีย ทั งจ้านวนประชากรและพื นท่ี และเป็นประเทศท่ีมี
ความสูงจากระดับน ้าทะเลท่ีเตี ยท่ีสุดในโลกอีกด้วย จุดท่ีสูงท่ีสุด
แค่ประมาณ 2.3 เมตรจากน ้าทะเล  
       นอกจากการพักผ่อนชิลล์ๆริมชายหาด ทอดสายตาออกไป
ในมหาสมุทรอันแสนใกลจากท่ีพักอันแสนจะรื่นรมย์ ซึมซับ
ธรรมชาติให้ชุ่มปอดแล้ว กิจกรรมไฮไลท์ท่ีนี่ก็คือการชมประการัง 
ด้วยการด้าน ้าไม่ว่าจะเป็น การด้าน ้าบนผิวน ้าแบบ Snorkel 
Diving หรือ ด้าน ้าลึกแบบ Scuba Diving ซึ่งจะเป็นหนึ่งในสุด
ยอดประสบการณ์ชีวิตของคนรักการท่องเท่ียวเลยทีเดียว  

การเดินทาง ไม่ยุ่งยากและไม่ตอ้งขอวีซา่
สายการบินหลักจากกรุงเทพฯ ไปมัลดีฟส์ 
Bangkok Airways,Singapore Airlines 
Srilankan Airlines, Malaysia Airlines 
โดยสายการบินส่วนใหญ่จะมีการแวะต่อ
เครื่อง เวลาเดินทางโดยประมาณจาก
กรุงเทพฯ เฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 6 -8 ชม

   การเดินทางภายในมัลดีฟส์ สนามบิน
นานาชาติจะตั งอยูบ่นเกาะในมาเล่ อะตอล 
(Male’) ใกล้กับเมืองหลวงของมัลดีฟคือ มา
เล่ การเดินทางไปยงัเกาะต่างๆ ใช้ Speed 
boat หรือSea Plane ซ่ึงที่พัก รีสอร์ท จะ
กระจัดกระจายอยู่ทั่วเกาะ 

I Love to travel to... 
ตากอากา

ศ 

        จังหวัดตรังเป็น จังหวดัชายทะเลฝั่งตะวนัตก ท่ีในอดีตพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี(คอซิมบี  ณ ระนอง) ดา้รงต้าแหน่งเจ้า
เมืองตรังเป็นคนแรก ปัจจุบันนอกจากเสน่ห์ในเรือ่งความเกา่แก่ของ
เมืองตรังแล้ว เมืองตรังยังมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม
มากมายไม่แพ้เมืองชายฝั่งอันดามันอื่นใด  กิจกรรมที่ห้ามพลาดคอื 
การไปดา้น า้ดูโลกใต้ท้องทะเลตามหมู่เกาะต่างๆ ในท้องทะเลตรัง มีให้
เลือกทั งแบบสปีดโบ๊ท เรือหางยาว หรือเป็นกรุ๊ปรวม เลือกได้ตาม
ปัจจัยในกระเป๋า  โดยสามารถเลือกได้วา่อยากจะไปเท่ียวท่ีเกาะไหน
บ้างตามโปรมแกรมที่เรือนา้ เท่ียวมีไว ้หรืออาจจะเช่าเรือไปเท่ียว
ต่างหากก็ได้เฉพาะท่ีก็ได ้ซึ่งท่าเรือปากเมง  คือท่าเรือหลักส้าหรับ
เดินทางไปตามหมู่เกาะต่างในทะเลอนัดามัน เช่น เกาะไหง เกาะเชือก 
เกาะมา้ เกาะกระดาน เกาะมุก เป็นต้น   

TIPS การเดินทาง   
1.เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข  4 กรงุเทพฯ – ชุมพร จากนั นเขา้ทางหลวง  
2.เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหายเลข 4 กรงุเทพฯ – ชุมพร จากนั นนั นผ่านแยกเขา้ 
ระนอง – พังงา – กระบี่ – ตรัง ระยะทาง 1,020 กิโลเมตร หมายเลข 41 ผ่าน 
สุราษฎร์ฯ – ทุ่งสง – ห้วยยอด – ตรัง ระยะทาง 828 กิโลเมตร  

For more Information Please go : www.trangzone.com 



 

                               

    

     

 ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน    คณุอาจเคยเห็นหน้าจอบนโทรศัพท์ท่ีมีแสดง 
วันท่ีและเวลาหรอืบางคนกแ็สดงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งโทรศัพท์แต่ละเครื่องก็อาจมคีวามแตกต่างกันออกไป แต่
คุณเคยตั งข้อสังเกตหรือไม่ว่า ท้าไมโทรศัพท์แต่ละเครื่องจงึมีหนา้จอท่ีแตกต่างกัน ทั งๆท่ีเป็นยี่ห้อหรอืแบรนด์
เดียวกัน วันนี จะมาไขข้อข้องใจให้ครับ สาเหตุก็เพราะเจ้า Widgets นั่นเอง AppและWidgets ต่างกันอยา่งไร   

 

 

ท าความรู้จัก App กบั Widgets  

ความหมายของ App & Widgets 

       App ย่อมาจากคา้เต็มวา่ Application หรอืพูดง่ายๆ ก็คอื 
โปรแกรมนั่นเอง ไม่วา่จะเป็นเกมส์ หรือโปรแกรมตกแต่งภาพ ก็
เรียกว่า แอพฯ เช่นเดียวกัน  แอพฯ มักจะแสดงแบบเต็มหนา้จอ
เสมอ 

     Widgets หมายถึง โปรแกรมเช่นกัน แต่จะต่างกัน ตรงนี  จะ
แสดงตลอดเวลาและมักจะแสดงไม่เต็มหนา้จอโทรศัพท์ ตัวอยา่ง 
Widgets ท่ีเห็นบ่อยๆ ได้แก่ นาฬิกา หรือ สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

ตัวอย่างการเรียก Widgets มาใชง้าน 
 1. แตะปุ่ม Menu 
 2. แตะไอคอน Add (+) 
 3. แตะเลือก Widgets 
 4. จะพบหน้าจอแสดง Widgets ให้เลือก 
 5. ลองเลือกสัก Widget เช่น นาฬิกา เป็นตน้ 

วิธียกเลิก หรือเอา Widgets ออก 
  1. ไปยังหนา้ท่ี Widgets แสดงอยู ่
           2. แตะท่ี Widgets นัน่ๆ คา้งไว้สักครู่ 
         3. จะเหน็เมน ูRemove แสดงให้เห็น 
      4. ลาก Widgets นั น ๆ มายังคา้ว่า Remove เพ่ือลบ

ทิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Widgets 

            การลบ Widgets ออกจากหนา้จอ ไม่ได้หมายความว่า เป็นการถอดถอน Widgets ออกจาก
เคร่ือง เป็นเพียงการเอา Widgets ออกจากหน้าจอเท่านั น และเราก็สามารถน้า Widgets ท่ีต้องการมา
แสดงได้ตลอดเวลา  ส่วนวิธีการเรียกใช้ App นั น ก็เพยีงแตะท่ีไอคอนของ App ท่ีต้องการ และก็
ขึ นกับแอพฯนั นๆว่า ผู้สร้างมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแอพฯนั นๆอย่างไร  

By..ตัวเขียว 

10 เวปไซต์ยอดนิยมในการศึกษาโลก 

www.bbc.co.uk  ส านักข่าว BBC ของอังกฤษ เป็นเวบ็ไซต์ยอดนิยมทางการศึกษาของ

นักเรียนท่ัวโลก รวมถงึในประเทศไทยด้วย ซึ่งมีเนือ้หาท่ีหลากหลายของข่าว รวมถงึ

เอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจในการเป็นเวบ็ไซต์สอนภาษาอังกฤษท่ีส าคัญของนัก เรียนท่ัวโลก  

www.usnews.com  U.S. News เป็นเวบ็ไซต์ส านักข่าวอเมริกามีชื่อเสียงมากในการจดั

อันดับมหาวทิยาลัยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งน าไปใช้ในวงการศกึษา เช่นเดียวกับประเทศ

ไทยซึ่งมีอทิธิพลมากในการตัดสินใจเลือกเรียน มหาวทิยาลัยในสหรัฐอเมริกาของ

นักเรียนไทย  

www.telegraph.co.uk  Telegraph อีกหน่ึงเวบ็ไซต์สัญชาติอังกฤษท่ีมีอทิธิพลในวงการศกึษา

ท่ัวโลก เน่ืองจากการน าเสนอเนือ้หาข่าวกระชับ รวดเร็ว รูปภาพโดยตากล้องมืออาชีพ 

และมีการจัดอันดับมหาวทิยาลัยและอันดับทางการศึกษา  

www.timeshighereducation.co.uk  THE เวบ็ไซต์จัดอันดับมหาวทิยาลัยโลกจากประเทศ

อังกฤษชื่อดัง ซึ่งมีข่าวการศึกษาในระดับมหาวทิยาลัยมากมาย  

www.topuniversities.com  เวบ็จัดอันดับมหาวทิยาลัยโลกส านักอังกฤษ ซึ่งมีชื่อเสียงไม่

แพ้ THE จัดท าโดยบริษัท QS (หรือท่ีเรียกกันตดิปากว่าเวบ็จัดอันดับ ควิเอส) มีชื่อ

เตม็ๆว่า Quacquarelli Symonds ภายในเวบ็มีข่าวการศึกษาใหม่ๆตลอดเวลา 

www.washingtonpost.com  ส านักข่าว TWP หรือ The Washington Post เวบ็ไซต์ของ

ส านักข่าวสัญชาติอเมริกัน ท่ีมีพัฒนาการมาจากหนังสือพมิพ์และเข้าสู่โลกออนไลน์ รวม

ไปถงึการเชื่อมต่อกับ Facebook โดยการออนไลน์บทความใหม่ๆทุกวัน ส าหรับข่าว

การศกึษาใน TWP มีนักเขียนบทความท่ีเขียนข่าวการศึกษาได้น่าสนใจ 

www.nytimes.com  The New York Times เว็บไซต์ข่าวสัญชาตอิเมริกันที่พฒันามาจากหนังสือพมิพ์ข่าวใน

สหรัฐฯ มบีทความการศึกษาแนะน าทุกวัน รวมถึงวัฒนธรรมนักเรียน นักศกึษาในสหรัฐฯ บทความการ

จ้างงานบณัฑติ และข่าวของมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯการข่าววิเคราะห์ของคอลัมนิสต์ช่ือดัง และม ีApps 

www.eschoolnews.com  ถ้าน้องๆก าลังมองหาท่ีเรียนท่ีน่าสนใจ ทุนการศึกษา ข่าว

การศกึษารอบโลก บทความทางการศกึษา การเข้าไปกดค้นหาใน eSchool News ดูจะ

เป็นเร่ืองง่ายทีเดียว เพราะเป็นแหล่งข้อมูลชัน้ดีทางการศึกษาของนักเรียนตัง้แต่ระดับ

อนุบาลถงึ ระดับมหาวทิยาลัยทเีดียว  

www.education-portal.com แหล่งข้อมูลการศึกษาระดับโลกอีกท่ีหน่ึง ค้นหาหลักสูตรการ

เรียนท่ีน่าสนใจใน education-portal.com มีข้อมูลหลักสูตรทัง้ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก รวมถงึการจัดอันดับมหาวทิยาลัยและแหล่งทุนการศกึษาจ านวนมาก 

การแนะแนวอาชีพท่ีน่าสนใจ  

www.educationworld.com EducationWorld ได้ย่อโลกทางการศกึษาไว้บนโลกออนไลน์

ภายในเวบ็ไซต์ประกอบด้วยชุมชนแลกเปล่ียนความรู้และเร่ืองราวทางการศึกษา เป็น

แหล่งข้อมูลของอาจารย์และนักเรียนในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมินอกห้องเรียน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว http://cht.rmutsv.ac.th/ 

ชมคลิป VDO มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังและอื่นๆมากมายได้ที่... 

http://www.youtube.com/rmutsvtrangvdo 

 

SME คืออะไร?  

  SMEs ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises ชื่อภาษาไทยคือ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บางท่ีเรียกว่าธุรกิจกลาง-เล็ก) ครอบคลุมกิจการ 3 
กลุ่มใหญ่ ได้แก่  
 1) การผลิต (Product Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining)  
           2) การค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และการค้าปลีก 
(Retail)  
           3) การบริการ (Service Sector) 
 ส้าหรับประเทศไทย ได้มีกฎหมาย ธุรกิจเอสเอ็มอี ประกาศออกมาอย่างเป็น
ทางการแล้ว ซึ่งเรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ. 
2543  โดยตาม กฎหมายฉบับนี นั น ได้ให้อ้านาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ใน
การก้าหนดว่า ใครบ้างท่ีจะได้ ขึ นชื่อว่า เข้าข่ายเป็น ธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งจะประกาศออกมา
เป็นกฎกระทรวง ก่อนหน้านี  จะใช้เกณฑ์ ในการวัดว่า ธุรกิจไหนเป็น เอสเอ็มอี ดังนี คือ 
           • กิจการท่ีด้าเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการ มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 
สองร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน สองร้อยคน  
           • กิจการค้าส่ง ท่ีมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน หนึ่งร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน 
ห้าสิบคน  
           • กิจการค้าปลีก ท่ีมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไมเ่กิน หกสิบล้านบาท มกีารจ้างงานไม่
เกิน สามสิบคน   

ขอ้เปรยีบเทยีบ 

โดย...ACC Chic 

Daily Foreign Exchange Rates       www.bot.or.th 

หน้า 4 จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   CHT Newsletter CHT Newsletter CHT Newsletter    
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 หน้า 5 จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   CHT Newsletter CHT Newsletter CHT Newsletter    

แกะกล่องข่าว จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   

พฤศจิกายน 2012 

โครงการแนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โครงการแนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โครงการแนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง    

ประจ้าปีการศึกษา 56ประจ้าปีการศึกษา 56ประจ้าปีการศึกษา 56   

ง านพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ด้าเนนิ
โครงการแนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยฯ ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน — ธันวาคม 2555 ซึ่งเปน็การแนะแนวสัญจรไปยังโรงเรยีน

และวิทยาลัยฯต่างๆ ในพื นที่บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ทั งในพื นที่จงัหวัดตรัง และจังหวัด
ใกล้เคียงครอบคลุมพื นที่จังหวัดกระบี่ พังงา พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา เป็นตน้ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว ฯ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี   หลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน) 
- สาขาวิชาการบญัช ี    - สาขาวิชาการบญัช ี
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  - สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
- สาขาวิชาการโรงแรม    
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
 

รายละเอยีดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 http://www.trang.rmutsv.ac.th/~regis/admission/ 

 

           สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หมายถึง ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียน   
         การสอน  ในสถานศึกษาสลับกบัการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน 
(Work Integrated Learning: WIL) 
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้บันทกึความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการด้านการโรงแรมแล้วจ้านวน 3 แห่ง ดังนี  

จะบอก...จะเล่า 

 

 
 โรงแรมรายาวดี กระบี่ หนึ่งในรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว ที่
โดดเด่นที่สุดของประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ
ด้านสหกิจศึกษากับวิทยาลัยการโรงแรมฯ เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 
2554 โดยได้ตกลงให้มีความรว่มมือกันทางด้านสหกิจศึกษา ซึ่ง
มีขอบเขตความร่วมมือด้านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตลอดจน
ส่งเสริมงานด้านวิชาการท่ีสามารถดา้เนินการไดภ้ายใต้บันทึก
ความร่วมมือ โดยมีการวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อไปปฏบิัติงานกับโรงแรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั งป ี

For more Information : www.rayavadee.com 

 

  
      โรงแรมเขาหลัก บันดารี รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม
ระดับ 4 ดาว ตั งอยู่ ณ หาดเขาหลัก จ.พังงา   ได้ลงนาม
บันทึกความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับวิทยาลัยการโรงแรมฯ 
เมื่อวันท่ี27 มิ.ย.2555 โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยทางโรงแรมฯ จะรับนักศึกษาท่ีผ่าน
การคัดเลือกเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่วงเดือนพฤศจิกายน 
ถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะรวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 

For more Information : www.khaolakbhandari.com ตดิตำมต่อฉบับหนำ้... 



 

....โทรข่าว 

หน้า 6 จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   CHT Newsletter CHT Newsletter CHT Newsletter    

ทั ศนศึกษาดูงาน : วันที่ 22-26 ต.ค.55 

          นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั นปีที่ 4 หลักสูตรเทียบโอน โดยการน าของอาจารย์กลัยาณี ยทุธการ,
อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์, อาจารย์กรรณิกา แท่นทอง และอาจารยน์ชุนาถ ทบัครุฑ เดนิทางทัศนศึกษาดงูาน ณ สวนนงนุช,
บ้านสุขาวดี พัทยา จ.ชลบุรี และฟาร์มโชคชัย ปากช่อง จ.นครราชสมีา  

ก ารน้าเสนอผลงานวิจยัแห่งชาติ 2555 : Thailand Research Expo 2012 

         อาจารย์ชยนรรจ์ ขาวปลอด และอาจารย์จารวุรรณ  มหารัชพงศ์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรงั  ได้เข้าร่วม “การน าเสนอผลงานวจิัยแห่งชาติ 2555 
หรือ Thailand Research Expo 2012” ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลราชประสงค์ ซึ่งเป็นงานวิจยัเพื่อการเรียนรู้สู่การ
น าไปใชป้ระโยชน์  เมื่อวนัที่ 24—28 สิงหาคม 2555 

โ ครงการการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการท่องเท่ียวฯ : วันที่ 17-18 ส.ค.55 

     นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง วิทยากร
โครงการการสรา้งชุมชนเข้มแข็งเพื่อการท่องเที่ยวและการเปน็เจ้าบ้านทีด่ี เมื่อวนัที่ 17-18 ส.ค.55 ณ วนอุทยานบอ่น  าร้อนกนัตัง 
ต าบลบอ่น  าร้อน  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง ซ  ึ่งจังหวัดตรังร่วมกบัส านกังานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดโครงการเพื่อ
การอบรมยุวมคัคุเทศก์ ซ่ึงได้รับความสนใจจากนอ้งยุวมคัคุเทศก์เป็นจ านวนมาก 

โ ครงการแนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยการโรงแรมฯ : เดือนพฤศจิกายน 2555 
 วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง น าโดยนายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ร่วมกบังานพัฒนานักศึกษา คณาจารย์

และนักศึกษา ร่วมกันด าเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อวทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจ าปี
การศึกษา 2556 โดยการออกแนะแนวสัญจรยังพื นทีบ่ริการของมหาวทิยาลัยฯ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาต่อให้กับน้องๆนักเรียนครอบคลมุโรงเรียน วิทยาลัย
ต่างๆ ทั งในพื นที่จังหวดัตรังและจังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ สตลู พัทลงุ สงขลา นครศรีธรรมราช พังงา เป็นตน้ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2555  

โ ครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางทะเล/โครงการ Big Cleaning Day ท้าความสะอาดชายหากปากเมง: 22 พ.ย. 2555 
 นักศึกษาสังกัดวิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ณ ท่าเทียบเรือปากเมง และโครงการ Big Cleaning Day ท าความสะอาดชายหาด
ปากเมง ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยความร่วมมือของหน่วยงานในจังหวัดตรัง โดยมีการก าจัดขยะ
และท าความสะอาดชายหาดปากเมง และมีการจ าลองสถานการณ์ มีเรือน าเที่ยวน านักท่องเที่ยว ประสบอุบัติเหตุ
ทางทะเล โดยมีนักทอ่งเที่ยวประมาณ 30 คน และได้รบับาดเจ็บ โดยการฝึกซ้อมฯ ด าเนินไปด้วยความราบรืน่ 

โ ครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน : 20 พ.ย. 2555 

         นางมะลิ อินกล่ า หัวหนา้หนว่ยบุคลากร   และนางสาวรวิวรรณ  กายพันธ์   หวัหน้าหน่วยสารบรรณ  
งานนโยบายและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน เรื่อง ความเป็นเลิศในการปฏิบตัิงานบริหารงานบคุคล โดยกองบริหารงาน
บุคคล มทร.ศรีวิชัย ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด 

โ ครงการฝึกทักษะปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียว : 16-23 พ.ย. 2555  

 อาจารย์ปิยภัทร อินทวสิัย,อาจารย์ดสุิตพร ฮกทา และอาจารยป์ิยะนุช ไกรเทพ น านักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ชั นปทีี่ 3 ร่วมโครงการฝึกทักษะปฏิบตัิการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เส้นทางภาคเหนือไดแ้ก่ จังหวัดล าปาง 
เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก สุพรรณบุรี ประจวบครีีขันธ์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะปฏิบตัิและเสริมสร้างประสบการณ์ใน
การน าเที่ยว เมื่อวนัที่ 16-23 พ.ย. 2555 

   
ศูนย์ภาษาศูนย์ภาษา  อาคารอาคารวิทยบริการ ชั น 3 เปิดให้บริการ วันจันทร์วิทยบริการ ชั น 3 เปิดให้บริการ วันจันทร์--ศุกร์ เวลา 08.30ศุกร์ เวลา 08.30--16.30 น.16.30 น.              

สื่อการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้   ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ    จีนจีน    เกาหล ีญี่ปุ่นเกาหล ีญี่ปุ่น    เยอรมัน เยอรมัน และและสเปน พร้อมสเปน พร้อมVCD VCD ช่วยสอน ช่วยสอน   



 

ิ ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 

วิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๗๙ หมู่ ๓ ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา  
จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐ 
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/ 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตเลขท่ี ๑/๒๕๔๐ 

ไปรษณีย์สิเกา 
“สิ่งตีพิมพ์” 

พักกาย...พักใจ 

ปั่นจักรยาน...วันเดียว เที่ยวราชมงคลตรัง 

หาดววิาห์/หาดราชมงคล 

เร่ิมต้นเส้นทางเร่ิมต้นเส้นทาง..........^_^^_^^_^   

จุดชมเกาะชะนี  (Gibbon Point) 
         เกาะขนาดเลก็ 2 เกาะ ตั้งอยูบ่ริเวณทางเขา้ภายใน มทร.ศรี

วิชยั ตรัง  เป็นจุดผกัผอ่นท่ีร่มร่ืนและชมความน่ารักของเหล่าชะนี

นานาพนัธุ ์ค่ะ 

        โอ ้โห! ไม่ไดม้ีเพียงชะนีนะค่ะ ยงัมีปลาอีกดว้ยนะค่ะ ว่าแลว้ก็

ไม่รอชา้ค่ะ หยบิขนมปังจากตะกร้าจกัรยาน ใหอ้าหารปลาซะเลย 

เพลินดีค่ะ  ปลาเยอะมากๆเลยนะค่ะ 

...ช่วงเชา้ๆ อากาศดีค่ะ แดดอุ่นๆ ลมอ่อนๆ 

บรรยากาศสบายๆ ในร้ัวมทร.ตรัง ป่ันจกัรยานออก

ก าลงักายแบบเบาๆ ชมธรรมชาติ 2 ขา้งทาง มทร.ตรัง

กนัค่ะ ...แหม ชิลสุดๆ เลยค่ะ !!! 

...ท่ีน่ีช่างเหมาะแก่การพกัผอ่นจริงๆค่ะ บรรยากาศ สงบ เงียบ อากาศ

บริสุทธ์ิ หลีกหนีจากความวุ่นวาย  

  จากบริเวณหนา้มหาวิทยาลยัฯ เราป่ันมาประมาณ 50 เมตร  ก็จะเจอ

กบัจุดพกัผอ่นจุดแรกค่ะ  “เกาะชะนี”  วา้วว!!!ท่ีน่ีมีชะนีดว้ย 

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ (Walk Way) 
        เป็นเสน้ทางเดินเพื่อศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่า

ชายเลนและพนัธุส์ตัวน์ ้ า มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรค่ะ พอถึง

จุดน้ีคงตอ้งบอกว่า จอดจกัรยานท้ิงไวก่้อนค่ะ เพราะเราจะไดส้มัผสั

กบัเสน้ทางธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์  แหม...บอกไดค้  าเดียวค่ะว่า 

“อากาศบริสุทธ์ิมาก” และมีพืชพนัธป่์าชายเลนท่ีสมบูรณ์มากจริงๆ

ค่ะ   

ประภาคาร (Light House) 
     สุดเสน้ทางตรงถนนภายในมทร.ตรัง ก็คือ
สญัลกัษณ์แห่งหาดราชมงคลค่ะ ตั้งอยูบ่ริเวณวง

เวียนค่ะ ซ่ึงสามารถชมสถานท่ีท่องเท่ียวภายใน 

มทร.ตรังไดจ้ากท่ีสูง ค่ะ 

......อยา่งภาพน้ีก็ถ่ายจากมุมสูงของประภาคาร

แห่งน้ีค่ะ ซ่ึงจะมองเห็น Aquarium  ไดอ้ยา่ง

ชดัเจน สวยงามจริงๆค่ะ 

พิพิธภณัฑส์ัตว์น ้าราชมงคลตรัง 
(Aquarium) 
    จากวงเวียนประภาคาร ป่ันต่อไปอีกนิดดา้น

ซา้ยมือก็คือ “พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง”  เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์จดัตั้งข้ึนเพ่ือใหน้กัเรียน นกัศึกษา และ

ผูส้นใจไดเ้รียนรู้ชีววิทยาพืชน ้ าและสตัวน์ ้ า ซ่ึง
ปัจจุบนัมีพนัธุส์ตัวน์ ้ าทั้งน ้ าจืดและน ้ าเค็มมากกว่า 

200 ชนิด ค่ะ  น่าสนใจมากเลยค่ะ ขอแวะเท่ียวชม

ก่อนนะค่ะ 

โชว์แมวน ้าแอฟริกาใต้ทุกวัน  
   สุดพิเศษจริงๆเลยค่ะ แมวน ้ าแสนรู้ น่ารักมากๆ

เลยค่ะ ไดย้นิเสียงนอ้งๆหนูๆส่งเสียงเชียร์แมวน ้ า

และชมความน่ารักแสนรู้เยอะมาก ค่าเขา้ชมก็ราคา

แสนถกูค่ะ เพราะรวมในค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ตัว์

น ้ าแลว้ค่ะ  แจ๋วจริงๆค่ะ 

ราชมงคลรีสอร์ท 
           ...มาเท่ียวท่ีน่ี มีบริการครบครันจริงๆค่ะ ธรรมชาติน่าหลงใหล 
ทะเลสวยๆ เส้นทางธรรมชาติ ฯ และหากยงัมองหาท่ีพกั มทร.ตรัง ก็มี

ราชมงคลรีสอร์ท ให้บริการมาตรฐานโรงแรม ซ่ึงตั้งอยูภ่ายใตก้ารดูแล

ของศูนยฝึ์กปฏิบติัการสาขาการโรงแรม วิทยาลยัการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว โดยนอ้งๆนกัศึกษาผูช้  านาญงานโรงแรม ทั้งบรรยากาศ และ

การบริการตอ้งยกน้ิวให้เลยคะ่ ... 

ติดต่อจองห้องพัก:โทร.083-1820313,081-8919346 / E-Mail : cht_resort@hotmail.co.th  


