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 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2556 

                     

                                                                   สวัสดีครับ จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลัย 
                                              เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ฉบับที่ 3 ซึ่งได้รวบรวมสาระดีๆ กิจกรรมดีๆ 
                                       การบริการวิชาการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ น ามาบอกกล่าวกับทุกท่านครบั 

              ส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ ถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งความรักตามประเพณีนิยมของ 
 ชาวต่างชาติ  ซึ่งคนไทยก็ได้ร่วมแบ่งปันความรัก  ความปรารถนาดีแก่กนัและกันด้วยเช่นกัน  

และจังหวัดตรัง ก็มีกิจกรรมที่มีชื่อเสียงและรู้จักไปทั่วโลก เป็นความภาคภูมิใจของชาวตรัง คือ “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร” หรือ “Trang 

Underwater Wedding Ceremony” ระหว่างวันที่ 13-14-15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซ่ึงครั้งนีเ้ป็นครั้งที่ 17 และเป็นที่น่ายินดีที่ในทุกครั้งนั้น 
นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสแสดงทักษะด้านการบริการผู้มีเกียรติตามแบบฉบับของสายงานโรงแรม, 
การท่องเที่ยว และทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคู่บ่าว-สาวชาวต่างชาติ  
 
             นายสุชาติ  อินกล่ า 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

สารจากผู้อ านวยการ 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 
ภายในองค์กร 

วันที่ 22 มีนาคม 2556 
ณ ห้องประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาแก่บุคลากร 
วันที่ 27 มนีาคม 2556 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

แกะกล่องข่าว 

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

homecht/ 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการโรงแรมฯ 
ระหว่างวนัที่ 11-12 มีนาคม 2556 

ณ ห้องประชุมเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันส าหรับเยาวชนในท้องถิ่น 
ระหว่างวนัที่ 18-19 มีนาคม 2556 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มทร.ศรีวิชยั วข.ตรัง 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร 
วันที่ 21 มีนาคม 2556 

ณ ห้องประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาส าหรับเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจงานบริการ 
ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 

ณ ห้อง ฉ 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

                                                                                   
                 

 สวัสดีค่ะ...จะบอก จะเล่า ฉบับนี้ขอน าเสนอผลงานการวิจัยที่เป็นเพ่ือประโยชน์
ของ  องค์กรระดับท้องถิ่น “การพัฒนาศักยภาพขององค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแก่
บ่อหิน   อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล” The Development of the  organization in the local development  planning of Pa-Kae-
Bo-Hin Sub district  Administrative Organization Thungwa district, Satun Province.    ซึ่งเป็นผลงานของแสงอรุณ  ชิ
ภักดี ,2555 รายงาน การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแกน่  
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าแก่บ่อหิน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล   โดยศึกษาจากสถานการณ์และปัญหาการจัดท าแผนพัฒนา    เงื่อนไข
ศักยภาพ (ความสามารถ) ในการจัดท าแผนพัฒนา และข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาศักยภาพขององค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาจาก
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานสว่นต าบล คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาต าบลป่าแก่บ่อหิน   และตัวแทนประชาชน 
โดยผลการศึกษา พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแกบ่่อหิน จัดท าแผนพัฒนาสามปี ตามกระบวนการและปฏิบัติการจัดท าแผนตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย แต่ยังขาดการด าเนินการเชิงคุณภาพ ขาดความรูแ้ละขาดข้อมูลเชิงลึกในการจัดท าแผน ขาดวิสัยทัศน์การ
ท าแผนยุทธศาสตร์ของชุมชน และขาดการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ชุมชนเข้ากับกระบวนการท าแผน ปัจจัยสนับสนุนการท าแผนพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การเรยีนรู้การท างานร่วมกัน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ คุณภาพของผู้น าชุมชน การมีเครอืข่ายบุคคลและเครือข่าย
องค์กร  ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนา มีปัญหาทุกขั้นตอน  การจัดท าแผนต้องมาจากปัญหาที่แท้จริงตามบรบิทของชุมชน มีปัจจัย
สนับสนุนให้ประชาชน แกนน าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นมีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนองค์กรภายนอก 
และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการจัดท าแผน  

  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในการจัดท าแผนองค์กรควรมีนโยบายเฉพาะที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และต้องก าหนด
ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรให้ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงองค์กรควรมีการจัดท าข้อมูลระบบ
สารสนเทศถกูต้อง ครอบคลุม แม่นย า เพียงพอส าหรับการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น 

จะบอก...จะเลา่ 



 

  สวัสดีครับ ท่านผู้ติดตามจดหมายข่าว วิทยาลัยฯทุกท่าน 
ฉบับที่แล้วเราพูดคุยกันในเรือ่งราวของ AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกันในเบื้องต้นนะครับ ซึ่งหลายท่านได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นกัน
ไปแล้ว ซึ่ง AEC ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจ านวน 10 ประเทศครับ 
นั่นก็คือ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม 
ลาว กัมพูชา และบรูไน และก่อนที่ฉบับต่อไปเราจะเจาะลึกถงึข้อมูล
ของแต่ละประเทศนั้น ฉบับนี้ขอเรียกน้ าย่อยกันก่อนนะครับ ด้วยการ
ฝึกพูดค าส าคัญๆ สั้นๆ ของแต่ละประเทศครับ 

 

 

  ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 นั่นก็คือ จะมีประเทศ
สมาชิกเพิ่มอีก 3 ประเทศ คือ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศญี่ปุ่น และจะมีการเจรจาอาเซียน+6 ซึ่งจะมี 6 ประเทศ คือ 
ประเทศจีน ประเทศเกาหลใีต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศอินเดีย ซึ่งก็จะต้องติดตามข่าวกัน
ต่อไปครับ 
  สโมสรนกัศึกษา วิทยาลัยฯ ยินดีที่จะให้บริการข่าวสารที่
เป็นประโยชน์กับสาธารณะดว้ยความเต็มใจ และยินดีย่ิงครับ 

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ College of Hospitality & Tourism Student Affair 

One Vision, One Identity, One Community.  
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม 

...ติดตามฉบบัหน้า 
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     我 爱 你 (หว่อ อ้าย หนี่)  ผมรักคุณ...ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักครับ  ตอนนี้

ผมเดินทางกลับมทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง แล้วครับ...แต่ บันทึกการเดินทางตน้กล้าวทิยาลัยฯ ของ
ผม ก าลังเริ่มต้นครับ...ต่อกันเลย ฉบับที่แล้ว ผมก าลังชิมชาเขียวที่นี่ครั้งแรก... 
 อึ้มมม...หืมมม...ชาเขียวเพียวๆ ไม่ใส่นมเลย ใส่น้ าตาลมานิดเดียวครับ ตาสว่างเลย และ
จ าไปจนตายว่าคนที่นี่ถ้าสั่งชาเขียวมันก็จะมาแบบนั้นเลยไม่เหมือนบ้านเราที่จะใส่นมลงไปให้มี
รสชาติหวาน มาวันแรกก็ได้เรื่องฮาๆไปอีกหนึ่ง...จากนั้นก็ได้พบกับเพื่อนร่วมหอที่เป็นคนไทยท าความรู้จักเพื่อนๆใหม่ และก็ท า
ความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ที่เป็นต่างชาวชาติ...เวลาก็ผ่านไปๆ ก็ค่อยๆ เริ่มปรับตัวไปเรื่อยๆ ช่วงสองอาทิตย์แรกนั้นเป็นช่วงที่
ยากล าบากมากส าหรับผม  ไม่ใช่แค่ผมแต่ทุกๆ คนที่มาอยู่ต่างประเทศ ต่างบ้าน ต่างเมือง ต่างวัฒนธรรม และภาษาจีนก็ได้แค่
งูๆ ปลาๆ ไปทานข้าวแต่ละครั้งก็ปวดตับครับ ได้แต่ปิดตาจิ้มๆ ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อย...คิดถึงพ่อแม่ อยากกลับบ้านมากๆ
ในช่วงนั้น...แต่พอเริ่มปรับตัวได้แล้ว เริ่มเรียนรู้ภาษาจีน เริ่มมีเพื่อนต่างชาติ เพื่อนไต้หวัน ก็เริ่มที่จะสนุกกับชีวิต ช่วงแรกที่มา
อยู่นั้น ผมไม่ค่อยกล้าที่พูดภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่ แต่พออยู่ๆ ไปภาษาอังกฤษก็พัฒนาขึ้น ความกล้าก็เริ่มมีมากขึ้น ซึ่งแตกต่าง
จากการนั่งเรียนในห้องเรียน เราได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาได้อย่างเต็มที่  ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ลองกินอาหารที่ขึ้นชื่อ เช่น 
เต้าหู้เหม็น ครั้งแรกที่ลอง..ฮู้ววว...เหม็นสมชื่อ แต่ก็อร่อย หรือจะเป็นชานมไข่มุก และอาหารที่ขึ้นชื่อหลายๆอย่าง ไปท่องเที่ยว
สถานที่ที่มีชื่อเสียง ที่ไต้หวนันี้ มีวัดเยอะมากๆ ไม่รู้จะเยอะไปไหน อาจจะด้วยวัฒนธรรมและความเชื่อครับ... 

บับั  นทึกการเดินทาง...ต้นกล้า วิทยาลัยฯ  นทึกการเดินทาง...ต้นกล้า วิทยาลัยฯ    
                                                                          (ตอนที่ 3)(ตอนที่ 3)  

ติดตามต่อฉบบัหนา้ครับ เล่าเร่ืองโดย...นายบอล 



 

....by  NoK HuuK 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
         

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ส าหรับ When I meet Fa-Rang ขอต้อนรับเดือนแห่งความรัก ด้วยส านวนการ
บอกรักษาด้วยภาษาอังกฤษกันนะค่ะ ซึ่ง Nok Huuk น ามาฝากกันหลายส านวนเลยค่ะ ข้อควรระวังก็   
    คือ น าใช้ให้ถูกกับผู้ที่เราจะบอกรักนะค่ะ  งั้น  ! เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ  
  * The great big day in my life has begun, when you come into my heart.  
  * Life is somehow strange...Sometime it’s just by chance. Someone passing my path. 
  * So be happy...I want you feel relax as we become friends. 
  * “Understanding” means a lot and worth a million more what do you say. 
  * You make my life fill with hope and power up my strength. You make this ole word looks so bright  
     and joyful. 
  * How wonderful it is to know someone who cares is waiting and someone that I long to be with  
     every moment. 

 

โดย...ตากอากาศ 

เที่ยวแนวศิลป ์
           พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรมสามมิติ “Art in Paradise” ด้วยพื้นที่กว่า 
5,800 ตารางเมตร   ซึ่งเคยเป็นไนท์คลบัเก่าแห่งนี้   มีชาวเกาหลีใต้ผูย้้าย
ครอบครัวมาลงหลักปักฐานที่เมืองไทยคอื Mr.Shin Jae Yeoul (ชิน แจ 
ยอล) และหุ้นส่วนจากชาติเดยีวกันอีก 11 คน ด้วยเงินกว่า 50 ล้านบาท 
ดัดแปลงตึกร้างแห่งน้ีให้เป็นพ้ืนที่ทางศิลปะที่ผู้คนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วม 
หรือ Interactive Art Museum ซึ่งศิลปินทุกคนได้ค้นหาขอ้มูลว่าคนไทยและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะมีความสุขเมื่อได้
ถ่ายภาพกับภาพวาดของศิลปินชื่อดังคนไหน หรือมีภาพวาดอะไรอีกบ้างทีค่วร
จะวาดเสริมขึ้นมา ดังน้ันภาพทั้งหมดจงึกระจายไปอยู่ตามหอ้งต่างๆ 10 ห้อง 
ได้แก่ ห้องแรกลวงตา ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสตัว์ป่า หอ้งภาพวาดศิลปิน
ระดบัโลก ห้องอารยะธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง ห้องไดโนเสาร์ ห้องน้ าตก 
ห้องวิวทิวทัศน์ และห้องนิทรรศการศิลปะ ซึ่งส่วนสุดท้ายนี้ กนัไว้เป็นพ้ืนที่ของ
นิทรรศการศิลปะหมุนเวียน ส าหรับศิลปินที่สนใจน าผลงานไปจดัแสดง ซึ่ง
ภาพวาด 3 มิติ ที่วาดไว้ ณ ทีน้ี่ เป็นรูปแบบได้รบัมาอิทธิพลมาจากศิลปินชาว
ฝรั่งเศส แต่พ้ืนที่ทางศิลปะที่น าเสนอในลักษณะน้ี เคยมีมาแล้วที่ เกาหลี,ญี่ปุ่น 
และจีนแต่เมืองไทยแตกต่างทีภ่าพวาดที่น าเสนอมีขนาดใหญก่ว่าและมี
เรื่องราวที่หลากหลายกว่า ขณะทีต่ัว Mr.Shin เองก็อยากจะท าให้ที่น่ีเป็น
มากกว่าพ้ืนที่ทางพาณิชย์ศิลป ์ เพราะอยากสนับสนุนใหค้นท างานศิลปะได้
น าเสนอผลงานของตัวเองด้วย เขาจึงเลือกเมืองไทยเป็นบ้านหลังที่ 2 และมี
ชื่อเล่นเป็นภาษาไทยว่า“คนไทย”  

“Art in Paradise” ตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือ บนถนนพัทยาสาย 2 บัตรเข้าชมต่างชาติ 
ผู้ใหญ่ ราคา 500 บาท เด็ก 300 บาท (ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.)  
คนไทย ผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท เด็ก 100 บาท (ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.) 
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และปิดขายบัตรเข้าชม 
เวลา 20.00 น.Art in Paradise  โทร.038 – 424500  
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I’m a Hotelier  

ติดตามสาระน่ารู้ต่อฉบับหน้าค่ะ 

  I’m a Hotelier ฉบับนีจ้ะเป็นการน าค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ส าหรับงานโรงแรม  ซึ่งต่อเนื่องจากฉบับที่ 2 นะค่ะ ท่าน

ผู้อ่านก็ลองทบทวนค าศัพทแ์ละเก็บค าศัพท์ไปเรื่อยๆ    ลองฝึกใช้ค าและท าความเข้าใจนะค่ะ 
 หมายถึง อาหารท่ีเราต้องบริการตัวเอง ต้องลกุเดินไปตักอาหารเอง ทั้งหยิบจาน  

หยิบช้อน ต้องท าเองค่ะ เพราะห้องอาหารจะจดัอาหารและภาชนะต่างๆ เตรียมไว้ให้แล้วอย่างเป็น 
สัดส่วน ส่วนพนักงานจะคอยท าหน้าที่เก็บจานอย่างเดยีว ซึ่งโดยมารยาทเราไมม่ีสิทธิ์จะไปสั่งเขา 
เพราะถือเป็นธรรมเนียมของการให้บริการอาหารแบบบุฟเฟต์มานานแล้ว อย่าตักมาทีละเยอะๆ ค่ะ 
เดี๋ยวจะทานกันไม่หมด เพราะบางที่อาจมีการเก็บค่าบรกิารเพิ่มค่ะ 
 หมายถึง การให้บริการอาหารในห้องพักหรือสั่งอาหารมากินได้ในห้องของตัวเอง  

ซึ่งไม่ได้มีทุกโรงแรมนะค่ะ บางโรงแรมจะห้ามทานอาหารในห้องพัก เพราะกลัวมีปัญหากลิ่นของอาหาร  
การใช้บริการของ Room Service อาจมีคา่บริการเพิม่ข้ึนจากราคาค่าอาหารนะคะ   
 ถ้าแปลเปน็ไทยก็คือ "เงินรางวัลพิเศษ" หลายคนสงสัยว่าควรจะให้มั้ย? ควรจะให้ตอนไหน?  

หรือควรจะให้เท่าไรดี? อันนีไ้ม่ระบุเปน็กฎตายตัวค่ะ อาจจะให้ก็ได้หรือจะให้ก็ได้ ข้ึนอยู่กับเราเองพิจารณาเอาเอง ส่วนใหญ่นิยมให้
ในกรณีที่เราขอบริการจากพนักงานเป็นพิเศษเปน็สินน้ าใจค่ะ 
   

4. ฮาวเวิร์ด ฮิวจ์ (Howard Hughes) ชื่อน้ีเป็นอีกชื่อหนึง่ทีผู่้คนทั่วโลกต่างรู้จักกันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ
สร้างภาพยนตร์เรื่อง The Aviator ซึ่งรับบทโดยลีโอนาร์โด ดแิคปริโอ ยิ่งท าใหช้ื่อของฮาวเวริ์ด ฮิวจ์ได้รับความ
สนใจและน่าตดิตามมากกว่าเดมิหลายเท่าตัวนัก ถึงแง่คดิในการท าธุรกิจที่พกพาความม่ันใจอันเต็มเปี่ยมจน
บางครัง้อาจจะดูแปลกแยกอยูส่ักหน่อย แต่สิ่งซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการท าธุรกิจอันเกิดจาก
การศึกษาชีวิตฮิวจ์ คอืเรื่อง “ความพยายามทุ่มเทในการท าธุรกิจซึ่งไม่ว่าเขาจะสนใจในเรือ่งใดก็ตาม เขาจะท าธุรกจิ

ด้วยความทุ่มเทและใสใ่จทุกรายละเอียดจนกว่างานน้ันจะส าเรจ็ เสร็จสิ้น แม้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายก็ตาม เขาเป็นอีกผูห้น่ึงที่สามารถท า
ตามความฝันทุกเรื่องใหป้ระสบความส าเร็จไดทุ้กอย่าง” แม้บางสิ่งที่เขาท าจะเป็นเรื่องแปลกแยกและแตกต่างในความคิดของคนปกตทิั่วไป 

5. คัตสึอากิ วาตานาเบ  เขาผู้นี้คือ CEO ที่ทุกองค์กรธุรกจิต้องการคว้าตวัมาร่วมงาน และคือขุนพลคนส าคัญผูป้ิด
ทองหลังพระอย่างแทจ้ริงในความส าเร็จอย่างท่วมท้นของบรษิัทโตโยต้า มอเตอร์ อุตสาหกรรมรถยนต์รายใหญ่
ที่สุดในโลกจากแดนอาทิตยอ์ุทยั วาตานาเบ เป็นบุคคลที่น่าจบัตามองมากที่สุดคนหน่ึงของสายงานการบริหาร เขา
เติบโตมาจากต าแหน่งเล็กภายในบริษัทผ่านสายงานทุกระดบัชัน้จนก้าวขึ้นมา สู่จุดสูงสดุภายในบริษัท สิ่งที่น่าน ามา
เป็นตัวอย่างคือแนวความคิดและการด าเนินกลยุทธ์ในการผลกัดันให้โตโยต้าสามารถเป็นอันดับหน่ึงของวงการ
รถยนต์ แนวความคิดในการท าธุรกิจที่น่าสนใจเป็นพิเศษของเขา คือ “การลดต้นทุนบริษทัเพือ่ให้ได้ก าไรที่สูงขึ้น 

โดยไม่ไปกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพและชื่อเสียงของบรษิัท” 
 6. เซอร์ริชาร์ด แบรนสัน (Richard Branson) ผู้กอ่ตั้งบรษิัทในเครือ “Virgin” อันโด่งดงั ซึ่งมีสาขาธุรกิจอยู่
ทั่วทุกภาคพื้นภูมิภาคในโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย เซอร์ริชาร์ด แบรนสัน นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ไฟแรงที่น าความคิด
และความฝันมาสร้างให้เกิดขึ้นบนโลกแห่งความจริง เริ่มธุรกจิครั้งแรกดว้ยวัยเพียง 15 ปจีากการท านิตยสารราย
เดือนของมหาวิทยาลัย จากน้ันจึงเริ่มในธุรกจิที่เกี่ยวข้องกับสือ่บันเทิงและเสียงดนตรีแล้วขยบัขยายไปสู่
สื่อสารมวลชนแขนงอื่นๆ จากน้ันจึงพัฒนาธุรกิจกลายมาเปน็สายการบินเชิงพาณชิยใ์นที่สดุ นอกจากน้ีเขายังเป็น

เจ้าของธุรกิจกว่าอีก 360 บริษทั จุดเด่นในการท าธุรกิจของเขา “คือความอดทนและการมีเปา้หมายในการท าธุรกิจที่แน่วแน่ ม่ันคง พร้อมฟันฝ่า
อุปสรรคทกุอย่างเพ่ือบรรลุเป้าหมายความฝันที่ตนเองได้วางเอาไว้ กล้าคิดท าธุรกิจทีบ่างคนอาจมองว่านอกกรอบ แต่ส าหรับเขาถือเป็นความท้า
ทายจนต้องท าให้ส าเร็จ” เขามีความสุขอย่างที่สุดเวลาท างานจึงท าใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพตามมาด้วย  

โดย...ACC Chic ติดตามต่อฉบับหน้า... 

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



 

ล งนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 

   อาจารย์ทิพากร  เทพสุริวงศ์ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ านวน 31 คน น าแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และให้มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว  ณ ศาลาศิริราชร้อยปี 
โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพมหานคร 

โ ครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556 
 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ได้จัดโครงการอบรมเพ่ิมทักษะวชิาชีพด้าน

การบัญชีแก่นกัศึกษา ซึง่มีกจิกรรมย่อย 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกับัญชีมืออาชีพ ด้านการสอบบัญชี, 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ด้านการจัดท าบัญชี, กิจกรรมฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
รองรับ AEC, กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีก่อนออกฝึกงาน, กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านบัญชีต้นทุนเพ่ือการ
ตัดสินใจ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร 

โ ครงการพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ : วันที่ 11 - 14 มกราคม 2556 
     หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสูก่ารปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
ณ จังหวัดตรัง ชุมพร และราชบุรี เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร เพ่ือการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนา
องค์กรต่อไป ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้บุคลากร 

ง านสัปดาห์วิชาการ : วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 
 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดงานสัปดาห์

วิชาการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 
2556 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การออกร้านของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ การแสดงผลงานและนวัตกรรมของนักศึกษา รวมท้ังกิจกรรมการ
ประกวดส่งเสริมทักษะวิชาชีพต่างๆ โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานแบบ Open House เปิดโอกาสให้หน่วยงานและบุคคลภายนอกเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ รวมท้ังกิจกรรมความร่วมมือจากชุมชน และกิจกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย สืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน 

....โทรข่าว 
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....โทรข่าว 

โ ครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้ฝาด จ.ตรัง :วันที่ 29 มกราคม 2556 
 อาจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ และอาจารย์ประจ าสาขาบรหิารธุรกิจ วิทยาลยัการโรงแรมและ

การท่องเทีย่ว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนในชุมชนไม้
ฝาด จ.ตรัง เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจภายในครัวเรอืนได้ รวมทั้งมีการอบรมการท า
บัญชีครัวเรือนให้กับชุมชน โดยได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างมาก 

โ ครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์ : วันที่ 30 มกราคม 2556 
 อาจารย์ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์   และอาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกิจ    พร้อมด้วยนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไดจั้ดโครงการ
สร้างนักบัญชรีุ่นเยาว์  โดยมีน้องๆ  และคณาจารย์จากโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการฝึกอบรม เพ่ือให้น้องๆ นักบัญชีรุ่นเยาว์เกิดแนวทางใน
การจัดท าบัญชอียา่งง่าย และเป็นพ้ืนฐานทางด้านการบัญชตี่อไป 

โ ครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ : ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2556 
 อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ อาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกจิ วิทยาลัยการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดการแข่งขันการเขยีนแผนธุรกิจ เนือ่งในงานสัปดาห์
วิชาการ โดยเปิดการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลยัตา่งๆ เข้าร่วมการ
แข่งขันเป็นจ านวนมาก โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 
สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 ด้วยแผนธุรกิจน้ าพริกเห็ดเพื่อสุขภาพ  

กี ฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครัง้ที ่ 29 : 1 - 10 ก.พ. 2556 
 นางสาวไพจติร หนูเสน, นางสาวศิรริตัน์ แกว้โคกหวาย และนางสาวสภุาภรณ ์ เกตดุ า นักกฬีา

วอลเลย่บ์อล ตวัแทนจากวทิยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มทร.ศรวีชิยั วข.ตรงั เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่ 29 “ราชมงคลธญับรุเีกมส”์ ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี จงัหวดัปทมุธานี ควา้รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 3 วอลเลย่บ์อลประเภททมีหญงิ 

เ ดินการกุศล “เทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน” : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 
  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวชิัย วิทยาเขตตรัง พร้อมดว้ยคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสังกัดวทิยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “เทิดพระเกียรติ  พ่อของแผ่นดิน” โดย ผศ.วัฒนา วัฒนกุล รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดดุี และปลอ่ยขบวนเดินเพ่ือการกุศล “เทิดพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน” เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคค ี โดยขบวนเทิดพระเกียรติ เร่ิมต้นจากอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไปยงัชายหาดราชมงคล และคณะเดินเทดิฯ ร่วมท ากิจกรรมเก็บขยะบริเวณโดยรอบชายหาด  
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 ....โทรข่าว 

โ ครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา : 13 ก.พ.2556 
     หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว      

   มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรงั จัดโครงการใหค้วามรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา    
   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ โดยได้รบัเกียรตจิาก รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบด ี
   ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วทิยาเขต 
   นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายใหค้วามรู้กับนักศึกษา 

T he 17th   Trang Underwater Wedding Ceremony : 13-14-15 February 2013 Trang, Thaialnd 
 นายสุชาติ อินกล่ า ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาในสังกัด 

เข้าร่วมงานเลีย้งพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ 17 ณ หาดวิวาห์ใต้สมุทร บริเวณหาดราชมงคลตรัง เพื่อฝึกทกัษะและสรา้งประสบการณก์ารจัด
กิจกรรมให้กับนักศึกษา และรว่มเป็นเกียรติให้กับคู่บ่าวสาว ที่เข้าร่วมพิธีวิวาห์ในครั้งน้ี 

โ ครงการทัศนศึกษาท่องเที่ยวใต้น้ าและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวใต้น้ า: 8 - 10 ก.พ. 2556 
 อาจารย์ดุสิตพร ฮกทา อาจารย์ประจ าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 สังกัดวิทยาลัยฯ เดินทางทัศนศึกษาโครงการทัศนศึกษาท่องเที่ยวใต้น้ าและอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวใต้น้ า เมื่อวันที่ 8 - 10 ก.พ.2556 เส้นทางอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-
อ่าวโล๊ะซามะ-อ่าวปิเละ-ถ้ าไวกิ้ง-อ่าวรันตี-เกาะไม้ไผ-่วัดถ้ าเสอื-สระมรกต-น้ าตกร้อน เพื่อให้นักศึกษาใน
รายวิชาการท่องเที่ยวใต้น้ าและการอนุรักษ์แหล่งท่องเทีย่วใตน้้ า ได้ฝึกปฏิบัติจรงิ รวมทัง้การท ากิจกรรม
ท าความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการอนุรักษ์ หวงแหนแหล่งท่องเที่ยว 

                                                                                                         

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

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตเลขท่ี ๑/๒๕๔๐ 

ไปรษณีย์สิเกา 

 

“สิ่งตีพิมพ์” 


