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 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจ ำเดือนมกรำคม 2556 

 
    ในวารดิถีขึ้นปีใหม่      ขออวยชัยให้ท่านจงสุขสันต์   
สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทกุคืนวัน    หฤหรรษ์ปรีดากันทุกคน 255625562556   

สารจากผู้อ านวยการสารจากผู้อ านวยการ  

                                                           ในวาระดีถีข้ึนปีใหม่ 2556 กระผมในนามของวิทยาลัยการโรงแรมฯ           
                     ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายที่ท่านนับถือ                  
                   โปรดบันดาลพรอันประเสริฐสุดให้กับทุกท่านสวัสดีปีใหม่ 2556 ครับ              
      เวียนบรรจบครบศักราชตั้งปีใหม่  ขออวยชัยอวยพรอักษรศรี 
 ขอทุกท่านพบพานแต่สิ่งดี    มีชีวีสุขสดใสชีพชื่นบาน 
 ให้สุขภาพสมบูรณ์ทั่งกายใจ   ให้ปลอดภัยแคล้วคลาดประสาทประสาน 
 งานรุ่งเรื่องเงนิรุ่งโรจน์ชัชวาล   สนุกสนานอภิรมย์สมใจปอง 
 ปีผ่านไปให้ผ่านพ้นตั้งต้นเริ่ม   ที่ดีเพิ่มที่ร้ายลืมไม่มัวหมอง 
 ปรุงแต่งจิตพิชติใจไร้ขุ่นข้อง   เปิดสมองรับสิ่งใหม่สดใสพลัน 
 คิดสิ่งใดลุล่วงส าเร็จได้    ขอเทพไทสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญ 
 เกิดปัญหาได้ปัญญาเป็นที่มั่น   ให้สร้างสรรค์รับสิ่งดีปีใหม่เอย..  

                  นายสุชาติ  อินกล่ า 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

S 
 สารจากผู้อ านวยการ                ปก 
 International Languages Center (ศูนย์ภาษา)        หน้า 1 
 สโมสรนักศึกษาฯ (College of Hospitality & Tourism Student Affair)     หน้า 2 
 บันทึกการเดินทาง...ต้นกล้า วิทยาลัยฯ (ตอนที่ 2)...เล่าเร่ืองโดยนายบอล    หน้า 2 
 When I Meet Fa-Rang...โดย Nok Huuk  / The Travellers...โดย  ตากอากาศ  หน้า 3 
 I’m a Hotelier...Vocabulary in Use          หน้า 4 
 Administration...10 อันดับนักธุรกิจสร้างแรงบันดาลใจ (ตอนท่ี 1)...โดย ACC Chic   หน้า 4 
 แกะกล่องข่าว / จะบอก-จะเล่า           หน้า 5 
 โทรโข่ง-โทรข่าว...โดย ชาววิทยาลัยฯ          หน้า 6 



 

ศูนย์ภาษา International Languages Center 

เปิดโลกภาษา...ที่นี่ 
ศู นย์ภาษา (International Languages Center) )  วิทยาลัยการโรงแรม 

และการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
      วิทยาเขตตรัง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
      เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  

 •  สื่อการเรียนรู้ต่างๆ     *  ภาษาอังกฤษ   
 •  หนังสือเพิ่มพูนทักษะ    *  ภาษาจีน   
 •  VCD ช่วยสอน     *  ภาษาเกาหลี   
 •  หนังสือให้ความบันเทิง    *  ภาษาญี่ปุ่น   
 •  หนังสืออ่านนอกเวลา    *  ภาษาเยอรมัน  
 •  วารสารล่วงเวลาภาษาอังกฤษ   *  ภาษาสเปน  
 •  การสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 •  มุมให้ความบันเทิงสื่อเสริมทักษะทางภาษา 
 •  มุมอาเซียน 

บริการ 

In ternational Languages Center, College of Hospitality & Tourism, 

Rajamangala Srivijaya University of Technology, Trang Campus.  

Opened Monday — Friday from 08.30 am.- 4.30 pm. 

Services 

 •  Media’s Educations.    *  English  
 •  Practice’s Books.     *  Chinese  
 •  VCD.      *  Korean  
 •  International’s Magazines.   *  Japanese  
 •  Bookworms.      *  German 
 •  International’s Journals.  *  Spanish   
 •  Internet Access. 
 •  Language’s Entertainment Corner. 
 •  ASEAN ’s Corner. 

Welcome 

College of Hospitality & Tourism, RMUTSV Trang 

Tel.075-204-060-1 Fax. 075-204060 or http://cht.rmutsv.ac.th 
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สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ College of Hospitality & Tourism Student Affair 

  สวัสดีครับ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ ฉบับนี้ ขอน าทุกท่านเข้าสู่เนื้อดีๆมีสาระกับ “AEC หรือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” กันนะครับ ณ เวลานี้คงไม่มีใครไมคุ่้นเคยกับค านี้กันนะครับ เพราะขณะนี้ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนล้วนตื่นตัวและให้ความส าคัญกับ AEC และพร้อมที่จะน าการศึกษาไทยและเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ AEC ครับ 
                                                                               สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่ง 
                                                                             เสริมเพื่อนๆ ชาววิทยาลัยฯ และท่านผู้อ่านทุกท่านใน           
                                                                             การให้ข้อมูล เกร็ดความรู้ที่ส าคัญเพ่ือให้ความรู้ และ
ข่าวสารเกี่ยวกับ AEC ...แล้วเราจะก้าวเข้าสู่ AEC ไปพร้อมๆ กันครับ  ฉบับนี้ ขอเสนอข้อมูลพื้นฐาน AEC ก่อนนะครับ  
 Asean Economic Community  หรือ AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The 
Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อต้ังตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อต้ังแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 
บรูไน ได้เข้าเป็นสมาชกิ ตามมาด้วย เวียดนาม (2538) ลาวและพม่า (2540) และกัมพูชาในปี 2542 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในล าดับที่ 
10 ครับ...ต่อมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2546 ผู้น าประเทศสมาชิกฯได้ตกลง
จัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก 3 ประการ และหนึ่งในนั้นคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
- ประเทศสมาชกิอาเซียน 10 ประเทศ : ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  
    เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน  
- AEC เป้าหมายภายในปี 2558 ด าเนินการเร็วขึ้นจากเดิมจะต้ังในปี 2563 เพื่อให้มีการเคลื่อนย้าย 
    สินค้า บริการ  การลงทนุ แรงงานฝีมืออย่างเสรี 
- AEC Blueprint หรือพิมพ์เขียว เป็นแผนบูรณาการด้านเศรษฐกิจ 

ค าขวญัอาเซียน “One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม 

...ติดตามฉบบัหน้า 

 新年快乐.(ซินเหนียนไคว่เลอ่) สุขสันต์วันปีใหม่ ครับทุกท่าน...คิดถงึบรรยากาศปีใหม่ที่บ้านเรานะครับ 

แต่จีนก็สนุกไม่แพ้กันครับ คนละบรรยากาศ แต่ความสุขมากเท่าเดิมครับ...  ฉบับที่แล้วผมเล่าเรื่องราวการเริ่ม 
ต้นเดินทางของต้นกล้า วิทยาลัยฯ ค้างไว้ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิครับ...ฉบับนี้การเดินไดเ้ริ่มขึ้นแล้ว 
 ...หลงัที่ผมได้ท าอะไรโก๊ะๆ ไวก้่อนขึ้นเครื่องจนพี่พนักงานต้อนรับต้องมาเชิญไปขึ้นเครื่อง...ผมนั่งเครื่องประมาณ 3ชั่วโมง ครึ่ง ก็
ถึงสนามบิน แต่ระหว่างทางต้องนั่ง อุดจมูกและดันให้อากาศออกจากหูอยู่เป็นระยะๆ เพราะความดันอากาศครับ +_+ ..พอลงจาก
เครื่องไปรับกระเป๋าตอนนั้น รู้สึกเหนื่อยและเพลียมากๆ ไม่รู้จักใคร มาตัวคนเดียว รู้สึกว้าเหว่มาก นึกในใจ....จะรอดไปถึงที่หมายไหม
เนี่ย???  จากนั้นผมก็ต้องต่อรถบัสไปที่จังหวัด ไทจง (Taichung) เมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่ 3 ของประเทศ...และแลว้ ในที่สุดผมก็ถึง
จังหวัด ไทจง จากนั้นก็ต่อรถแท็กซีไ่ปมหาวิทยาลัย ขอกระซิบนิดนึงครับ “ค่าแท็กซี่แพงมาก!!!” ผมนั่งไม่ถึง 5 กิโลเมตร ปาเข้าไป 135 
NTD (ดอลล่าห์ไต้หวันครับ) แพงไปไหนครับเนี่ย T_T ค่าระยะทางมันก็ขึ้นฮวบฮาบ จะรีบขึ้นไปไหน? ...ในทีสุดขอบคุณพระเจ้าถึงซะที 
เย้ๆๆๆ ลงถึงปุ๊บ! ก็ถามนักศึกษาแถวนั้นทันที ด้วยส าเนียงภาษาอังกฤษอย่างมาดมั่น และมีไมตรี (ก็ผมเด็ก Eng.สื่อสาร นี่ครับ..) 
Hi ! ..I’m exchange student from Thailand.  เพ่ือนใหม่ก็พาไปที่ตึกบริการหอพักและกไ็ด้ห้องพักมา (เย้ๆ ดีใจจัง.. )  พอเคลียร์
เรื่องหอพักเสร็จปุ๋บ! (ชักจะหิวครับ..) งั้น อย่างแรกที่อยากท าคือหาอะไรกิน คิดไปตาเหลือบไปเห็นร้านแถวมหาวทิยาลัย  ตัดสินใจเดิน
ไปร้านข้างมหาวิทยาลัย สะดดุตากับร้านขายเครื่องดื่มร้านหนึ่ง เดินเข้าไป (ในใจหวังวา่พี่ท่านจะพูดอังกฤษได้...ยิ้มแบบหวั่นๆ)  Hi, Do 
you have green tea? …(แหะๆ เอาล่ะครับ)  คนขายท าหน้างง หืม Ni yao shenme!!? เอิ้ก!!!งานงอก หล่ะที่นี้ ชาเขียวภาษาจีน 
เรียกอะไรน่ะ นึกๆๆๆ เมนูก็ดนัภาษาจีนอีก ป๊ิง!!! ภาษาจีนที่เรียนมาก่อนไป มันก็ผุดมา lu cha lu cha lu cha …(ในหัวได้ยิน Sound ปรบมือแบบ
กังวาน อิอิ) เย้ๆๆ ในที่สุดพ่ีท่านก็เข้าใจ ..ในใจผมคิดว่าชาเขียวคงรสชาติเหมือนที่ไทย..บรรจงดูดเข้าไป...อื้อหืม!!!  

เล่าเร่ืองโดย...นายบอล ติดตามต่อฉบบัหนา้ครับ 

บับั  นทึกการเดินทาง...ต้นกล้า วิทยาลัยฯ  นทึกการเดินทาง...ต้นกล้า วิทยาลัยฯ    
                                                                          (ตอนที่ 2)(ตอนที่ 2)  
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....by  NoK HuuK 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
         

HAPPY NEW YEAR 2013 สวัสดีปีใหม่ 2556 นะค่ะทุกท่าน ส าหรับ When I meet Fa-Rang ! เราพบ
กันฉบับที่2 แล้วนะค่ะ ส าหรับฉบับที่แล้วเราคุยกันเรื่องการทักทายตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติของชาวตะวันตกกันค่ะ  
ส าหรับฉบับนี้ก็คงยังไม่ช้าไปนะค่ะส าหรับการอวยพรเทศกาลปีใหม่ 2013 ซึ่ง Nok Huuk ก็น ามาฝากหลายส านวนค่ะ 

                         1.Wishing you a very Happy New Year. ขออวยพรให้คุณมีความสุขมากๆในวันปีใหม่  
   2.Greetings of the New Year. Wishing you all success in the next. ขออวยพรให้ท่านจงประสบความส าเร็จในทุกๆสิ่งในปีใหม่น้ี 

3. Wishing you good times, good health, good cheer, and a very Happy New Year.  
   ขออวยพรให้คุณมีช่วงเวลาที่ดี, สุขภาพที่ดี, ก าลังใจที่ดี และมีความสุขมากๆ ในวันปีใหม่  
4. A toast to the New Year. May all your resolutions become completed projects.  
   ดืม่อวยพรฉลองปีใหม่ ขออวยพรให้สิ่งที่ท่านตั้งใจไว้จงสมหวัง  
5. May this year bring inspiration and happiness to you and your family.  
   ขอให้ปีนี้น าแรงบันดาลใจและความสุขมาให้กับคุณและครอบครัวของคุณ  

โดย...ตากอากาศ 

                    สวสัดค่ีะ  ฉบับนี ้ ตากอากาศขอน าทุกท่านไปแอ่ว
เหนือท่ามกลางบรรยากาศแห่งสายหมอกและอ้อมกอดแห่ง
ขุนเขากนันะค่ะ   

TIPS การเดินทาง  ฤดูหนาวเป็นช่วงทีเ่หมาะสมในการท่องเที่ยวจังหวดั
เชียงใหม่  ช่วงเวลาส าหรับการดูนกบนดอยอนิทนนท์ คอื ช่วงเดือนตุลาคม-

กุมภาพนัธ์  และสถานทีช่มดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย เช่น 

ดอยอนิทนนน์ ดอยขุนแม่ยะ ดอยขุนช่างเคีย่น ซ่ึงจะออกดอกบานสะพร่ัง

  เชียงใหม่ หรือช่ือเดิม “นพบุรีศรีนครพงิค์” ก่อตั้งเป็นราชธานี

แห่งอาณาจักรล้านนาเมื่อกว่า 700 ปีก่อน โดยพญาเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์

แห่งราชวงศ์เม็งราย ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชียงใหม่มีฐานะเป็น

เมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับเปลีย่นรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคใน

สมัยพระบาทสมเดจ็พระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองเชียงใหม่จึงเปลีย่นฐานะเป็น

มณฑลพายัพ และกลายเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะการท่องเท่ียว ท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติ

ด้วยความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งธรรมชาติอนังดงาม ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีชาวเชียงใหม่ที่เป็นเอกลกัษณ์น่าประทับใจ และความพร้อมของที่พกัและ

บริการด้านการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย จึงดงึดูดนักท่องเท่ียวนับล้านคนในแต่ละปี 

Flora Fest’ @ Royal Park Rajapruek 2012 

More Information :  www.เทีย่วเชียงใหม่.com 
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  I’m a Hotelier ฉบับนีจ้ะเป็นการน าค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ส าหรับงานโรงแรม 

ซึ่งมีค าศัพท์เยอะมาก โดยฉบับนี้จะน าค าศัพท์ท่ีจ าเปน็พื้นฐานกันกอ่นนะค่ะ ส่วนท่าน 
ไหนที่อยากรู้เพิ่มเตมิก็สามารถติดตามจากฉบับถัดไปได้ค่ะ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ 
 หรือ  อันนี้จะหมายถึงการจองห้องพัก   

  คือ เอกสารส าหรับใช้แสดงตัวในการเข้าพัก ซึ่งในกรณีท าการจองห้องพักมาก่อน  

จะไดเ้อกสารส าหรับใช้แสดงตัวในการเข้าพัก โดยระบุรายละเอียดในการเขา้พักท้ังหมด ทั้งช่ือ ท้ังส่วน 
จ านวนห้องท่ีจอง จ านวนวนัที่เข้าพัก ที่ส าคัญ ถ้ามี Voucher หมายถึงคุณได้จ่ายเงินคา่ห้องมาแล้ว   
 ไมไ่ด้หมายถึง "เข้ามาตรวจข้างใน" แต่หมายถึง การเข้าพัก ซึ่งเราอาจเคยได้ยนิ 

เวลาโทรศัพท์ไปจองห้อง "ต้องการเช็ค อิน วันที่เทา่ไรค่ะ" ซึ่งก็หมายถึง คุณต้องการเข้าพักวันไหน 
นั่นเอง    
 หมายถึง คืนหอ้งพัก ตรงข้ามกับ Check in ซึ่งเวลาจะคืนห้อง ก่อนออกจากห้องให้แจ้งกับเจา้หน้าที่ก่อน 

ว่าต้องการจะคืนห้อง ไม่ใช่เดินถือกระเป๋าอออกไปเลยนะค่ะ ต้องบอกเขาก่อนว่าเราจะกลับกันแล้ว    
 หรือนิยมเรียกว่า Reception แปลว่า พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ซึ่งเวลาไปเข้าพักตามโรงแรม หรือมี

อะไรต้องการติดตอ่ก็ต้องทีน่ี่เลย ท าได้ทุกอยา่ง เดี๋ยวทางเจา้หน้าที่เขาจะประสานงานกันเองประเภท All in one ทุกอย่าง... 
  

I’m a Hotelier  

1.บิลล์ เกตส์ (Bill Gates) มหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจกัรไมโครซอฟท์ผู้ยิ่งใหญ่ แนวความคิดใหม่ๆ ในการด าเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงเป็นแนวคดิท าธุรกจิงา่ยๆ แต่ลึกซ้ึงไดใ้จความ “จะเกดิอะไรขึ้นถ้าคนเราทุกคนมีคอมพิวเตอร์ราคาถูกใช้กัน” 
น่ันเป็นเหตุให้หนุ่มน้อยบลิล์วัยเพียงยี่สิบกว่าๆ ออกตามล ่าและสร้างความฝันให้เป็นจริง เขาตัดสินใจลาออกจาก
มหาวิทยาลัยทันที และได้กลายเป็นปฐมบทความยิ่งใหญ่ฉากแรกของผูช้ายที่ชือ่บิลล์ เกตส์ ที่ไม่ยอมปล่อยให้ความ
ฝันเป็นเพียงแคค่วามคิดแต่กลบัลงมือท าให้เกิด ขึ้นจริง บวกกับความเพียรพยายามศึกษาหาความรู้และทุ ่มเทความ

สนใจในสิง่ที่ตนเองรักและชื่นชอบตั้งแตเ่ด็ก ทั้งยังถือเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนงานด้านการกุศลเพื่อสังคมที่มีชื่อเสียงมากที่สดุของโลกคนหน่ึงด้วย 
น่ันจึงเป็นสิ่งที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากที่สุดส าหรับผู้ต้องการสร้างธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ  

2. วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Edward Buffett) ชื่อน้ีเป็นชื่อที่สามารถการันตีความส าเรจ็ในการท าธุรกจิได้เป็น
อย่างดี เขาเป็นบรุุษที่เกิดกอ่นสงครามโลก แต่กลับเป็นนักลงทุนที่ประสบความส าเร็จในตลาดหลักทรัพย์ยุคดิจิตอล 
ปัจจบุันเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และซีอีโอของบริษทั เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ และนักธุรกิจรุ่น GEN-Y สมควรต้องศึกษา
แนวทางในการด าเนินธุรกิจของเขาในเรือ่งการมีวิสัยทัศน์ และความอดทนในการท าธุรกจิ โดยถือคตใินการท าธุรกิจ 
“ช้าๆ แต่ได้พร้าเล่มงาม” น่ันคือต้องมีความอดทนในการท าธรุกิจ ไม่เร่งรีบหรอืหักโหมมากเกินไปนัก ค่อยท าก าไรทลีะ

เล็กทีละน้อยและสะสมมูลค่าไปเรื่อยๆ และสิง่หนึ่งทีข่าดไม่ไดค้อื ควรมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจซึ่งมีแนวโน้มในการสรา้งก าไรระยะยาว
มากกว่าที่จะมองธุรกิจทีใ่ห้ก าไรมากแต่เป็นเพียงแค่ภาพมายาและมีวงจรที่สั้นมาก และให้พยายามเดินสวนกระแสในบางครัง้หากมีโอกาส 
นอกจากน้ีปรัชญาการใชช้ีวิตทีส่มถะของเขาก็เป็นสิ่งที่ควรน ามาเป็นตัวอย่าง ค ากล่าวอมตะของเขาคือ “ผมจะไม่พยายามกระโดดข้ามที่สูง 7 
ฟุต แต่ผมจะมองหาคานไม้ที่สงู 1 ฟุตเพื่อให้ผมสามารถเดินขา้มได้อย่างสบายๆ”  
 3. รัศมี มิททาล หนุ่มใหญ่ชาวอินเดียวัย 57 ปี เป็นอีกหน่ึงบุคคลต้นแบบในการท าธุรกจิทีช่าวเอเชียภาคภูมใิจ ผู้สานตอ่การด าเนินงานธุรกิจ

อุตสาหกรรมเหล็กของครอบครัว ที่เริ่มแรกเป็นพียงบริษทัยักษ์ใหญ่ภายในอินเดียเท่าน้ัน แต่เขาเข้ามาบริหารธุรกิจ 
ก าหนดทิศทางบริษัทใหม่ เน้นท าธุรกิจกับต่างประเทศมากขึน้ บริษัทก็ค่อยๆเตบิโตกลายเปน็บริษัทข้ามชาตทิี่น่าเกรงขาม
จนด าเนินธุรกิจในกว่า 60 ประเทศ สิ่งที่ท าให้เขาประสบความส าเร็จคือการมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ไดม้องและจ ากดัตัวเองแค่การท า
ธุรกิจแต่ในประเทศ แต่มองว่าทั้งโลกต่างหากคือตลาดที่แท้จริง และส่งออกเหล็กซ่ึงเป็นผลติภัณฑ์หลักของบริษัทไปทั่วทุก
มุมโลก และยังเข้าซ้ือธุรกิจชั้นน าทั้งในยุโรปและอเมริกาเพ่ือรองรับการเตบิโตของธุรกิจในเครือบริษัท เขาจึงเป็นชาวเอเชีย
ผมสีด าที่ฝรั่งหัวทองใหค้วามเคารพมากที่สุดคนหน่ึงในแวดวงธุรกิจทั่วโลก  

โดย...ACC Chic ติดตามต่อฉบับหน้า... 
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แกะกล่องข่าว 

โครงการส่งเสริมการจดัท าบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้ฝาด จังหวัดตรัง 
วันที่ 29 ม.ค.56 ณ ชุมชนไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 

บริการวิชาการ โดย สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมฯ  

โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว ์
วันที่ 30 ม.ค.56 ณ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐ์อนุสรณ์ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

บริการวิชาการ โดย สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมฯ 

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวชิาชีพด้านการบัญชีแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 3 
ฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ AEC  

ระหว่างวนัที่ 5-6 ม.ค. 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

สัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจ าปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.— 1 ก.พ. 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

“ชม นิทรรศการ ผลงานวิชาการและการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ” “มากมายวิชาการท่ีไม่ควรพลาด” 

โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ 
ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค.56 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 
“ชมผลงานประกวดแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ” “การออกร้านของนักศึกษา” 

ติดตามข่าวสาร ที่นี่ 
http://cht.rmutsv.ac.th/

homecht/ 

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. 
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จะบอก...จะเล่า 
  สวัสดีค่ะ...จะบอก จะเล่า ฉบับนี้ ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของสหกิจศึกษากันต่อนะค่ะ ฉบับแรกนั้น เราได้
พูดถึงหน่วยงานทีม่ีคุณภาพที่ได้ลงนามบันทึกความรว่มมือการส่งนักศึกษาเข้าฝกึประสบการณ์ทางวิชาชีพ 2 หน่วยงาน 
นั้นก็คือ โรงแรมเขาหลัก บันดารี รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับ 4 ดาวและโรงแรมรายาวดี กระบี่ หนึ่งในรีสอร์ทหร ู
ระดับ 5 ดาว ที่โดดเด่นที่สดุของประเทศไทยค่ะ 
  และฉบับนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ 3 นะค่ะ นั้นก็คือ โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นโรงแรมที่
มีชื่อเสียงอยู่ในเครือสตาร์วดู (Starwood) ซึ่งเป็นเครือที่ได้ชื่อว่าเป็น Luxury Brand ของแท้และดั้งเดิมค่ะ 

 Le Meridien Phuket Beach Resort ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตก
เฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต ใกล้หาดป่าตองแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายใน
โรงแรมประกอบไปด้วยห้องพักจ านวน 470 ห้อง มีห้องอาหาร
นานาชาติจ านวน 10 ห้องพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรังและ
โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ตชีช รีสอร์ทได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ
การส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพเพ่ือเจตนารมณ์ในการ
สร้างความเป็นหนึ่งทางวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

More Infor : www.starwoodhotels.com 

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



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

....โทรข่าว 

โ ครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า สู่แหล่งหญ้าทะเล จ.ตรัง เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา
มหาราชา เน่ืองในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2555 : วันที่ 27 พฤศจิกายน 55  

     นายสุชาติ  อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรี
วิชัย วข.ตรัง เข้าร่วมโครงการ ณ อ่าวบุญคง อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นการร่วมมือกันด าเนินการ
โดยคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง และหน่วยงาน
ราชการหลายหน่วยงาน รวมทั้งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย
มีกิจกรรมการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าต่างๆ เพ่ือฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล 

พิ 
ธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร : วันที่ 3 ธันวาคม 2555  
 คณาจารย์และนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.

ศรีวิชัย วข.ตรัง ร่วมถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณหน้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีตอ่พสกนิกรชาวไทย  

ค ณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา 
มหาราช : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  

  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ “ ถวาย
พระพร 5 ธันวา มหาราช ” เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2555 ณ ห้องส่ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง  

ส านสัมพันธ์ชาวหอ ประจ าปี 2555 : ว ันท่ี 12 ธันวาคม 2555   นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.
ตรัง ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ 
และเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง 
ด าเนินการโดยหนว่ยหอพักนักศึกษา งานบริหารกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ในภาคกลางคืน 

โ ครงการครูพบศิษย์ ประจ าปี 2555 : วันที่ 19 ธันวาคม 2555     สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ได้จัดโครงการครูพบศิษย์ฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษา ส่งเสริม
สุขภาพพลานามัย และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน และการแสดง
ของนักศึกษาในภาคกลางคืน  รวมทั้งการแลกของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่นใจ 



 

                                                                                                          

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 
สบาย สบายสบาย สบายสบาย สบาย.........ราชมงคลรีสอร์ทราชมงคลรีสอร์ท   

บ้านแฝด 1 หลงั 2ห้องนอน  

   บ้านเด่ียว 3 ห้องนอนชั้นบน  
  1 ห้องนั่งเล่น และ 1 ห้องครัว 

ราคาห้องพักราคาห้องพักราคาห้องพัก   
ประเภท
ห้องพัก 

ราคา/ห้อง/คืน จ านวน/ห้อง 

บ้านสุระบาล 2,000 1 หลัง 3 ห้อง 

Junior Room 1,500 2 

Deluxe 1,200 3 

Standard 700 10 

เต็นท์ ตามขนาด 80 

*บริการจัดเลี้ยง 
*บริการน าเท่ียว 
*บริการสปา 

    *Air/Con 
    *T.V. 
    *ตู้เย็น 

สอบถามข้อมูลและส ารองที่พักได้ที่ 081 –9785073หรือ http://cht.rmutsv.ac.th/resort/booking/booking_th.html  

บ้านเดี่ยว 1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น               
บ้านแฝด 1 หลัง 2 ห้องนอน  

 


