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 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2556 

คณะผู้จัดท ำจดหมำยข่ำว 
               ที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำ : : : นายสุชาติ  อินกล ่า          ผู้อ่านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที ยว 

                        นางสาวกัลยาณี ยุทธการ  รองผู้อ่านวยการฝ่ายบรหิารและวางแผน / นางฟ้าพิไล ทวีสนิโสภา รองผู้อ่านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
                        นางผ่องศร ี พัฒนมณี       รองผู้อ่านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา   / หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าสาขาและหัวหนา้สาขาวิชา 

                  ด ำเนินกำรจัดท ำจดหมำยข่ำวด ำเนินกำรจัดท ำจดหมำยข่ำวด ำเนินกำรจัดท ำจดหมำยข่ำว  :  หน่วยประชำสัมพนัธ์ งำนบรหิำรและวำงแผน   วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที ยว มทร.ศรีวิชัย  
                                                 วทิยาเขตตรัง   โทรศัพท์ 0-7520-4060-1 โทรสาร 0-7520-4061    http://cht.rmutsv.ac.th 

                     

                                                                          สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านจดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ฉบับที่ 4 ซึ่งได้รวบรวมสาระดีๆ กิจกรรมดีๆ 

                                  การบริการวิชาการที่นา่สนใจและเป็นประโยชน์ น ามาบอกกล่าวกับทุกท่านครับ 

           ส าหรับจดหมายข่าวฉบับนี้   ถือว่าเป็นฉบับที่มีกิจกรรมของชาววิทยาลัยฯ 
หลายๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมหรือโครงการการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา รวมทั้งการบริการวิชาการให้กับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกๆส่วนรวมทั้งชุมชนภายนอกด้วย
เช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของวิทยาลัยฯ ในการสร้างโอกาสในการท าความรู้จักกับชุมชนภายนอกในวงกว้าง ทั้งนี้นักศึกษา
ของวิทยาลัยฯ สามารถอยูร่่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีและท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนได้ ซึ่งภาพเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีครับ และช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะครับ กระผมขอส่งผ่านความห่วงใย ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านรักษา
สุขภาพกันด้วยนะครับ หมั่นออกก าลังกาย รับประทานอาหารทีม่ีประโยชน์เพื่อรักษาสุขภาพกันนะครับ 
 

             นายสุชาติ  อินกล่ า 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

สารจากผู้อ านวยการ 

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

S 

ผลงานทางวิชาการ 
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ณ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

“โครงการอนุรักษ์การท าขนมไทยในงานมงคล” 
วันที่ 4 สิงหาคม 2556 

ณ ชุมชนบ้านไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 

“โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดา้นการมีจิตสาธารณะ” 
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 
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จะบอก...จะเลา่ 
                                                                                   

                 
         
      

     จะบอก...จะเล่า ฉบับนี้ ขอน าเสนอผลงานของบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีความ
มุ่งมั่นในการสรร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในด้านต่างๆ และประสบความส าเร็จในการน าเสนอผลงานที่มีคุณภาพในแต่ละ
เนื้อหาวิชาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ สู่ผลงานการผลิตต าราที่มีคุณภาพ ซึ่ง ณ วันนี้ วิทยาลัยฯ ได้มีผลงานดังกล่าวครอบคลุม 3 
สาขาวิชา โดยมีจ านวนต าราทั้งสิ้น 7 เล่ม โดยอาจารย์ผู้เขียน 4 ท่าน ดังนี้ 

1.อาจารย์พิมพ์พิศา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์ประจ าสาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 
   การศึกษา ศศ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น, วท.ม. สาขาการบริหารการศึกษา Emporia State U.,USA. 
  - English Grammar. หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
  - English Grammar for Communication. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
         2.อาจารย์ระริน เครือวรพันธ์ อาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 
  การศึกษา บช.บ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, บธ.บ.(บัญชี) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
  - การบัญชีภาษีอากร 
  - การภาษีอากร Taxation 
          3.อาจารย์สุชาติ อินกล่ า อาจารย์ประจ าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 
  การศึกษา ศศ.บ.การท่องเที่ยว สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.เทคนิคกรุงเทพ, ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา ม.ทักษิณ 
  - หลักการมัคคุเทศก์เบ้ืองต้น 
          4.อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา อาจารย์ประจ าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยฯมทร.ศรีวิชัยวข.ตรัง 
   การศึกษา ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ศิลป์ ม.รามค าแหง, ศศ.ม.ประวัติศาสตร์เอเชีย ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
  - ประวัติศาสตร์ศิลป์เพื่อการท่องเที่ยว “ประวัติศาสตร์เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างอดีตไปสู่ปัจจุบัน” 
  - พัฒนาการวรรณคดีอินเดีย 

หน้า1 จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   CHT Newsletter CHT Newsletter CHT Newsletter    



 หน้า2 จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   CHT Newsletter CHT Newsletter CHT Newsletter    

ติดตามต่อฉบบัหนา้ครับ เล่าเร่ืองโดย...นายบอล 

     认识你我很高兴 (เริ่น ซื่อ หนี่ หว่อ เหิ่น เกา ซิ่ง )..ยินดทีี่ได้รู้จัก   

  ...มหาวิทยาลัยที่นี่ระบบการศึกษา ระบบสาธารณูปโภค มีการจัดการที่ดีมาก
เลยครับ แต่เพื่อนไต้หวันบอกผมว่าที่นี่ไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงสักเท่าไหร่ อยู่ระดับกลางหรือ
ท้ายๆของประเทศ ในใจเรากค็ิดว่า “โอ้โห้ !! แบบนี้มันยังคิดว่าห่วยอีกเหรอ” ผมคิดว่าดีกว่า
มหาวิทยาลัยอีกหลายๆแหง่เยอะนะครับ  มหาวิทยาลัยที่นี่กว้างขวาง มีระดับการศึกษาถึงปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่น่าจะ
มาศึกษาครับ และส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาในฐานะนกัศึกษาแลกเปลี่ยนนั้น จะไดร้ับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 8,000 เรียนฟรี ค่าหอพัก
ฟรี แต่ต้องจ่ายค่าน้ าค่าไฟเป็นเทอม สามารถที่จะลงเรียนวิชาอะไรก็ได้ที่มีใหเ้รียน อาทิตย์แรกของวันเปิดภาคการศกึษา ก็ไปลองเข้า
เรียนวิชาที่ดูน่าสนใจ ผ่านไปๆ เข้าอาทิตย์ที่สองก็ตัดสินใจเลือกวิชาที่ลงเรียน พอท าเรื่องลงทะเบียนเสร็จก็เข้าเรียนตามปกติใช้ชีวิต
ปกติอย่างนักศึกษาทั่วไป แตท่ี่ไม่ปกติส าหรับผมคือ “นักศึกษาที่นี่เรียนหนักมาก” เพ่ือนผมที่เป็นคนไต้หวันบอกว่าเทอมหนึ่งเค้า
เรียนกัน 12-14 วิชา พอเขาเห็นตารางเรียนของผมเขาก็พูดว่า เรียนน้อยจัง ในใจเราก็คิด “ที่ไทยเรียนกัน 8-9 วิชา ก็โพสต์บ่นกันใน 
Facebook ว่าจะตายๆกันอยู่แล้ว”  มันจะเรียนหนักไปไหน นึกสงสารตอนที่มันสอบคงจะเครียดกันน่าดู สิ่งนี้ท าให้ผมเห็นถึงความ
แตกต่างวา่เด็กทีน่ี่ชีวิตสังคมเขามีน้อยมาก ค่อนข้างจะแตกต่างกับที่ไทยที่มีชีวิตสังคมมากเกนิไป เลยจับมดีจบัปืนมายิงกัน
สนุกมือ อยู่ท่ีนี่ผมแทบจะไม่เห็นการทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันเพื่อช่ือเสียงสถาบันอันทรงเกียรติเลย คงเป็น การศึกษาของเขา
ที่เน้นพัฒนาดา้นวุติภาวะและความคิดของคนตามไปดว้ย ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากบ้านเรา การศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่นี่นั้น 
“จะเน้นให้นักศึกษากล้าที่จะมีความคิดแตกต่าง และมีความกล้า” สองอย่างนี้ที่คือสิ่งที่เค้าเน้นให้แก่นักศกึษา การสอนที่นี่ก็แตกต่าง
จากที่ไทย การสอนจะเน้นการ พรีเซ็น การท างานเป็นกลุม่เพื่อเป็นการเรียนรู้การท างานและการเข้าสังคมส าหรับเป็นพ้ืนฐานการ
ท างานต่อไป 

บับั  นทึกการเดินทาง...ต้นกล้า วิทยาลัยฯ  นทึกการเดินทาง...ต้นกล้า วิทยาลัยฯ    
                                                                          (ตอนที่ 4)(ตอนที่ 4)  

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ College of Hospitality & Tourism Student Affair 

  สวัสดีครับ ท่านผู้ติดตามจดหมายข่าว วิทยาลัยฯทุกท่าน ฉบับนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องตน้ของแต่ละ
ประเทศสมาชิกครับ เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อมเบือ้งต้นในดา้นต่างๆ ครับ   

 
1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)       เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน 
ภาษา :ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน   ประชากร :มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23% 
ศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10%         ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

ข้อควรรู้ 
- ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถท าวซี่าที่ ตม.ที่ประเทศบรูไนฯ มีระยะเวลาอยู่ในบรูไนฯได้ 2 สัปดาห์ 
- ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลอืงเพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์      - การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ย่ืนมือให้บุรุษจับ 
- การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สภุาพแต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน   - จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อ่ืน 
- สตรีเวลานัง่จะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไมส่่งเสียงหรือหัวเราะดัง 

2.ประเทศกัมพูชา (Cambodia)          เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ 
ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน 
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2%       ศาสนา : พุทธ (เถรวาท) เป็นหลัก 

     ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ข้อควรรู้ 
- เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมย่ืนรูปถ่ายและค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์  
   สหรัฐ 
- ผู้ที่เดินทางเขา้กัมพูชา และประสงค์จะอยู่ท าธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี 

 

...ติดตามฉบบัหน้า 

One Vision, One Identity, One Community.  

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หน่ึงประชาคม 



 

โดย...ตากอากาศ 

Chilling Out  Bangkok 
                                                                                               
                            
  
 โครงการไลฟ์สไตล์ ริมแม่น้ าเจ้าพระยาแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แลนด์มาร์คใหม่
ล่าสุดของกรุงเทพมหานคร  ประวัติศาสตร์ The history of ASIATIQUE the riverfront ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งตรงกับยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
5 ประเทศในแถบทวีปเอเชียถูกรุกรานโดยชาติมหาอ านาจจากยุโรป และด้วยสายพระเนตรอัน
ยาวไกล พระองค์ทรงมีพระราชด าริที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานา
อารยประเทศ จึงทรงตัดสินพระทัยเจริญสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก พร้อมกับ
การก่อก าเนิดท่าเรือของบริษัท อีสท์ เอเชียติก ซึ่งมีนายฮันส์ นิลล์ แอนเดอร์เซน ชาว
เดนมาร์กเป็นเจ้าของ เพื่อการค้าไม้สักไปต่างประเทศ จึงสร้างท่าเรือขนถ่ายสินค้าขึ้น ณ 
ท่าเรือแห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของประตูการค้าสากลระหว่างสยามประเทศและยุโรป เป็นกุญแจ
ดอกส าคัญที่ท าให้สยามด ารงความเป็นเอกราชมาจนปัจจุบัน และในวันน้ี ณ ผืนแผ่นดินเดิม 
อันเป็นที่ตั้งของท่าเรือ อีสท์ เอเชียติก ได้ถูกเนรมิตให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง ภายใต้ชื่อ เอเชีย
ทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ “ASIATIQUE The Riverfront”  เพื่อตอบสนอง Life style ของ
ชาวกรุงให้กลับมามีสีสันต์แหล่งชีวิตมากยิ่งขึ้น เพลิดเพลินไปกับการ ช้อปปิ้ง ไลฟสไตล์แนว
ใหม่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ดื่มด่ ากับบรรยากาศ ย่านทั้ง 4 ของเอเชียทีค  
ย่านเจริญกรุง (Charoenkrung District) ความรุ่งเรืองจะกลับมาอีกครั้งบนถนนสายน้ี ด้วย
ร้านขายของที่ระลึก สินค้าของตกแต่งกว่า 1,000 ร้านค้า  
ย่านกลางเมือง (Town Square District) ด้วยการผสมผสานทางวัฒนธรรม ทั้งตะวันออก
และตะวันตก สู่ร้านอาหารนานาชนิด ลานเบียร์ และลานกิจกรรมกลางแจ้ง บนพื้นที่กว่า 
2,000 ตารางเมตร 
ย่านโรงงาน (Factory District) สะท้อนวิถีชีวิตของคนท างานในอดีต สู่การพบปะสังสรรค์
แบบมีสไตล์ กับร้านค้าแฟชั่นสุดฮิปกว่า 500 ร้านค้า ในอาคารโรงเลื่อยเก่าอายุกว่า  
ย่านริมน้ า (Waterfront District) วิถีชีวิตริมแม่น้ าเจ้าพระยา ที่กลับมาพร้อมร้านอาหาร
นานาชาติและไวน์บาร์ ในบรรยากาศแบบ Panoramic View พร้อมทางเดินริมน้ าที่ยาวที่สุด 
ในเมืองไทย 
 นอกจากนี้เอเชียทีค ได้สอดแทรกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อเป็นการให้ความรู้ใน
ลักษณะจดหมายเหตุ เก่ียวกับความส าคัญในด้านต่างๆ ทั้งวิถีชีวิตริมแม่น้ าเจ้าพระยา การค้า
ขายกับต่างประเทศในยุคล่าอาณานิคม บอกเล่าความเจริญของสถาปัตยกรรมในยุคน้ัน ด้วย
การปรับปรุงอาคารเก่า และรักษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมในสภาพเดิมไว้เกือบทั้งหมด  

เวลาเปิด-ปิด : 17.00 - 24.00 น. 
การคมนาคม : รถยนต์, เรือโดยสาร, เรือส าราญ, รถ
โดยสารด่วนพิเศษ BRT, รถไฟฟ้า BTS สถานีตากสิน
แล้วต่อ Shuttle Boatของโครงการไม่เกิน 5 นาที  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

       สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่านฉบับนี้ Nok Huuk ขอน าเสนอเรื่องนา่รู้ “How are you?” และ “I am Fine.” กันค่ะ 

  ก็โดยปกติแล้วเวลาเราเจอกัน ก็จะถามสารทุกข์สุขดิบ How are you? คนตอบก็จะตอบว่า I am Fine. ซึ่งมีมากกว่านั้นค่ะ!!! 

 
....by  NoK HuuK 

How are you?  สบายดีไหม, เป็นไงบ้าง 
How’s it been?  
How have you been?  
How have you been up to?    
How’s it going?  
How’s everything?  
Slang !! ประโยคนี้ใช้กับเพื่อนที่สนิทเท่านั้น 
What’s new? ไงวะ  
What’s up?  

I’m fine. สบายดี 
Fine. / Okay. / All right. / Great. 
Keeping cool.  
I’m cool. สบายดีว่ะ   
Keeping out of trouble. ไม่มีปัญหา
Been keeping out of trouble. 
Keeping busy. ดี (แบบท าโนน่ท านี่ไปเรื่อยๆ) 
Keeping myself busy. 
Been keeping myself busy.  

Same as always. เหมือนเดิม งั้น ๆ 
Same as usual. 
Getting by. / Been getting by.ก็อยู่ได้นะ  
So-so. งั้นๆว่ะ  
Not good. ไม่ดีเลย 
Not so good. / Not well. / Not very 
well. 
Not so well. / Not great. / Not so 
great. 
Crummy. / Kind of crummy. แย่ว่ะ  

**ใช้ประโยคให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะ่  ย้ า Slang Word เลือกใช้กับผู้ที่สนิทจริงๆเทา่นั้นนะค่ะ** 

 หน้า3 จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   CHT Newsletter CHT Newsletter CHT Newsletter    

http://www.thaiasiatique.com/index.php/th/view/page/getting-around#
http://www.thaiasiatique.com/index.php/th/view/page/getting-around#
http://www.thaiasiatique.com/index.php/th/view/page/getting-around#
http://www.thaiasiatique.com/index.php/th/view/page/getting-around#


  หน้า4 จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   จดหมายข่าววิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง   CHT Newsletter CHT Newsletter CHT Newsletter    

โดย...ACC Chic 

7. เฮนร่ี ฟอร์ด (Henry Ford ) ตัวอย่างของค าว่าถึงตัวตายแต่ช่ือยังคงอยู่ได้เป็นอย่างดี ฟอร์ดมีอายุอยู่ในช่วงราวปีพ.ศ.2406-2490 เขา
โดดเด่นมากในบทบาทของนักประดิษฐ์ ผู้เข้ามาปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและการจัดจ าหน่ายสินค้าจนเกิดเป็นกระบวนการทางธุรกิจ
ข้ึนมา เป็นต้นแบบส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความคิดและไอเดียในการสร้างสิ่งประดิษฐ์มาขาย และเขายังเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมและ
ครบเคร่ืองทุกด้าน จุดเด่น “คือวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะการเข้าใจตลาดอย่างแท้จริงในเร่ืองดีมานด์และซัพพลายของระบบเศรษฐกิจ” เพราะไม่
ว่าเขาจะท าอะไรออกมาก็สามารถขายได้หมดและยังได้ราคาดีที่สุดอีกต่างหาก และยังเป็นปรมาจารย์ด้านลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้ามี
ราคาถูกลง สามารถกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มและครอบคลุม สิ่งเหล่าน้ันท าให้ เฮนร่ี ฟอร์ด คือผู้เข้าใจกลไกทางตลาดอย่าง
แท้จริง  

8. จอร์จ โซรอส (George Soros) พ่อมดทางการเงิน คือใบประกันความส าเร็จในการท าธุรกิจของเขา คนไทยจดจ าชือ่ของราชาทาง
การเงิน จอร์จ โซรอส ผู้นี้ได้อยา่งไม่มีวันลืมเลอืนเพราะเขาผู้นี้ได้โจมตคี่าเงินบาทไทยจนน าไปสู่ภาวะวิกฤตที่ทั่วโลกขนานนามว่า “ตม้
ย ากุ้ง” เขาถือเป็นผู้รา้ยในสายตาคนไทยมานานจากแต่หากลองมองดูใหล้ึกแยกเรื่องส่วนตัวและความเป็นชาตินิยมออกมา เห็นได้วา่ โซ
รอส เป็นแบบอยา่งในการสร้างแรงบันดาลใจได้ด ี ซึ่ง“ความเด่นที่สดุของเขาคือการวางแผนทางการเงินบวกกับความสามารถในการ 
พยากรณ์ความน่าจะเป็นของตลาดทนุภายในอนาคตได้ โดยอาศัยปัจจัยทางด้านข้อมูลมาเป็นตัววิเคราะห์” ซึ่งเขาสามารถท าก าไรได้
อย่างมหาศาลจากการเก็งก าไรคา่เงินและความสามารถเรื่องการฉกฉวยช่วงชิงเมื่อคู่ต่อสู้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็เป็นคุณสมบตัิที่เขามี ทั้ง
ยังมีวิญญาณเพชฌฆาตที่พร้อมเข้าขย้ าเหยื่อทางธุรกิจไร้ซึ่งความปรานถีือว่าเปน็แบบอย่างในการท าธุรกิจในยุคปจัจุบนัก็เป็นได้  

 9. มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg ) ผู้สร้างเครือขา่ยสังคมออนไลน์ทีใ่หญ่ที่สุดในโลกชือ่ว่า Facebook จัดเป็นมหา
เศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในสหรัฐอเมรกิาด้วยอายุเพียง 24 ปีเท่านั้น แต่สิง่ที่น่าสนใจ คือแนวคดิการท าธุรกิจขั้นเทพของเขา เขาเลือกจะ
ไม่คิดค่าตอบแทนเลยสักบาทเดียวอนัเป็นแนวความคิดทางการตลาดเรื่อง การแบ่งปันช่วยเหลอืกัน แมว้่าหลายบริษทัพยายามเสนอ
เงินจ านวนมหาศาลเพื่อขอซื้อเวบ็ไซต์จากเขา แต่เขากป็ฏิเสธ ด้วยเหตุผลว่าเขาต้องการสร้างสิ่งที่อยู่ไดใ้นระยะยาว และเขาไม่สนสิ่งอืน่
ใดนอกจากนั้น ซึ่งความคิดที่เห็นว่าการสรา้งพึงพอ มคีุณค่ากวา่เงิน สามารถน ามาปรับใชใ้นการท าธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี   
10. ล ีกาชิง (Li Ka-shing ) นักธรุกิจชาวจนีสมญานาม "ซูเปอร์แมน" ต านานนักธุรกิจผู้ประสบความส าเรจ็บนเวทีระดบัโลก เขาเกดิ
ที่จีนก่อนจะเดินทางเข้าฮ่องกงยุคภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรในฐานะผู้ลี้ภัย ชีวิตของเขานา่สนใจสร้างแรงบันดาลใจให้
นักธุรกิจสายเลือดใหม่ไดด้ี เขาตอ้งออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ 15 ปี เพื่อรับหนา้ที่เสาหลักดูแลแม่และนอ้งๆแทนพ่อที่เสียชีวิต เริ่มตั้ง
บริษัทแห่งแรกคืออุตสาหกรรมพลาสติกเมื่ออายุยังไม่ครบ 30 ปี และขยายธุรกิจสาขาอื่นๆโดยมบีริษัทCheung Kong (Holdings)เป็น
บริษัทแม่และเป็นเจา้ของบริษัท Hutchison Whampoa Ltd. และบริษทัอื่นที่อยู่ในเครอือีกมากเปน็บริษัททรงอิทธิพลด้านการสือ่สาร
ทั้งในฮ่องกง จีน และยุโรป มีทรัพยส์ินมากกว่า 34,000 $  ลักษณะเด่นของเขาในการท าธุรกิจ คอื “ความกล้าได้กล้าเสีย พร้อมลงทุน
ท าสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเขายังชอบอ่านหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้เป็นประจ า ปัจจบุันบริษัทของเขาคือผู้ให้บริการเครือขา่ย

โทรศัพท์ในระบบ 3G ที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฮทัชนิสันของเขามีก าไรตอ่หุ้นเพิ่มขึน้ถึง 40%” 

  I’m a Hotelier ฉบับนีจ้ะเป็นการน าค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ส าหรับงานโรงแรม โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการ
ห้องพักนะค่ะ ซึ่งจะท าให้สามารถแยกแยะประเภทของห้องและเตียงไดค้่ะ  อย่าลืมฝึกใช้บ่อยๆนะค่ะ  
  Adjoining Room  ห้องพักที่อยู่ติดกัน    

  Connecting Room  ห้องพักที่มีประตูภายในเปิดทะลุถึงกันได้         

  Double Room   ห้องพักที่มี เตียงใหญ่ 1 เตียง พักได้ 2 ท่าน            

  Duplex    ห้องชุดแบบมีบันไดขึ้นลงอยู่ภายในห้องและมีห้องรับแขก หรือ ห้องนั่งเล่น            

  Twin Room   ห้องพักที่มี 2 เตียง แยกกัน พักได้ 2 ท่าน          

  Extra Bed   เตียงเสริม           

  Single Bed   เตียงนอน 1 ท่าน ขนาดเล็ก ประมาณ 36x75 นิ้ว           

  King size Bed   เตียงนอนขนาดใหญ่ มีขนาดประมาณ 78x80 นิ้ว              

  Queen size Bed  เตียงนอนขนาดใหญ่ แต่เล็กกว่า King size เล็กน้อย              
ติดตามสาระน่ารู้ต่อฉบบัหน้าค่ะ 

I’m a Hotelier  



 

โ ครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยฯ: วันที่ 14- 17 พ.ค. 56  สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรงั   
ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวทิยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว เพื่อ
เป็นการปรับพ้ืนฐานด้านภาษาและเป็นการเตรยีมพร้อมด้านภาษาส าหรับการศกึษาในระดับอุดมศึกษา
ให้กับนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

โ ครงการเครอืข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ฯ : วันที่ 2 พ.ค.56 
 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ได้

จัดโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา จิตอาสาและรักสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง ซึ่งได้รับความสนใจและ
ความร่วมมือจากสถาบันการพละศึกษาจังหวัดตรัง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงเข้า
ร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง  บรรยายหัวข้อ “การ
ประกันคุณภาพการศึกษา” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

โ คร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุณธร รมจ ริ ย ธ ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า  : วั น ที่  1 8  พ . ค .  5 6 
 หน่วยวินัยและจริยธรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ได้ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ณ อาคารกีฬา 
มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน และรับฟังการบรรยายหัวข้อ 
“ธรรมะกับวัยใส” โดยพระมหาโอทก อริยปคุโน เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมภูมิ และ “การปฏิบัติตนตามหลัก
ค าสอนของศาสนาอิสลาม” บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ข าเจริญ  

โ ครงการพฒันาความรูท้างด้านการบญัช ีส าหรบันักศึกษาสาขาวชิาการบญัช:ี วนัที ่19-20 พ.ค. 56 
 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ได้จัด

โครงการพัฒนาความรู้ดา้นการบัญชี ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เพื่อเป็นการปรับพ้ืน
ฐานความรู้ด้านการบัญชีให้กับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน โดย
นักศึกษาใหม่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ มทร.ศรวิีชัย วข.ตรัง  

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ แ ล ะ อ บ ร ม วิ ช า ชี พ  : วั น ที่  1 4  พ . ค .  5 6 
 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ได้จัด

โครงการส่งเสริมทักษะและอบรมวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯให้เป็นที่รู้จักด้านวิชาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์กรศิรักษ์ ชูเสียงแจ้ว
และอาจารย์ลลิตา  อมรเหมานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้การอบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการชงกาแฟ” และ “หลักการผสมเครื่องด่ืม”  

ก ิจ ก ร ร ม ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่  : วั น ที่  2 2  พ . ค .  5 6 
 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ได้จัด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยนายสุชาติ  อินกล่ า ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ แก่
นักศึกษาใหม ่

....โทรข่าว 
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โ ครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น : วันที่  5 มิ.ย. 56 
 หน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มทร.ศรี

วิชัย วข.ตรัง ได้จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องประชุม
ใหญ่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เพ่ือร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่น
และของชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพ้ืนบ้านต่างๆ และการแข่งขันโต้วาทีของนักศึกษา 
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและหน่วยงานภายนอกส่งทีมโต้วาทีเข้าร่วมการแข่งขัน  

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ  4  ภ า ษ า ฯ  : วั น ที่  1 5 -1 6  มิ . ย . 5 6 
 ศูนย์ภาษา วิทยาลัยฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง โดย อ.เพ็ญพร เกิดสุข หัวหน้าศูนย์ภาษา จัด

โครงการพัฒนาทักษะ 4 ภาษา: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาลายู ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาถึง 4 ภาษา โดยได้รับความร่วมมือจาก
วิทยากรของมหาวิทยาลัยฯ ผู้มีความเชี่ยวชาญแต่ละภาษา และนักศึกษาได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการ
อบรมอย่างมากมาย  

โ ครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยและความเป็นพลเมืองดี : วันที่ 22-23 มิ.ย.56  หน่วยวินัยและจริยธรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง จัด
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยและความเป็นพลเมืองดี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรและทักษะในการขับขี่ให้ปลอดภัย โดยวิทยากรจากส านักงาน
การขนส่ง จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรภายนอกเป็นจ านวนมาก  

โ ครงการพัฒนาทักษะภาษาส าหรับการเตรียมความพร้อมฯ :วันทื่  15-16 มิ .ย.56 
 ศูนย์ภาษา วิทยาลัยฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง โดย อ.เพ็ญพร เกิดสุข หัวหน้าศูนย์ภาษา จัด

โครงการพัฒนาทักษะภาษาส าหรับการเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจงานบริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาส าหรับนักศึกษาสู่ธุรกิจงานบริการ โดยมีกิจกรรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจงานบริการ และการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ทักษะทางภาษาโดยตรงจากผู้จัดการ
ส่วนหน้า คุณจิราวรรณ ลั่นซ้าย วิทยากร จากโรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ นั ก ศึ ก ษ า  : วั น ที่  3  ก . ค . 5 6 
 หนว่ยวินัยและจริยธรรมนักศกึษา งานพัฒนานักศกึษา วิทยาลยัฯ มทร.ศรวิีชยั วข.ตรงั จัด

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือส่งเสริมให้
นกัศกึษามบุีคลกิภาพทีดี่และเป็นทีย่อมรบัของสงัคมโดยทัว่ไป โดยมกีจิกรรมการประกวดบุคลกิภาพ ซึง่
ได้รบัความสนใจจากนกัศกึษาและคณาจารยเ์ป็นอยา่งมาก 

โ ครงการฝึ กทักษะภาษาอั งกฤษส าหรับงานจัด เลี้ ยง  : วันที่  4 -5 ก .ค .56 
 ศูนย์ภาษา วิทยาลัยฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง จัดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ

งานจัดเลี้ยง ณ ห้อง ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยนายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 
ให้เกียรติเป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ จากโรงแรม
อนันตราสิเกาฯ และวิทยากรจากสาขาภาษาต่างประเทศ บรรยายภาษาอังกฤษส าหรับงานจัดเลี้ยง 
โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ช้ันปีที่ 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 
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วิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๗๙ หมู่ ๓ ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา  
จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐ 
ที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๔/ 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตเลขท่ี ๑/๒๕๔๐ 

ไปรษณีย์สิเกา 
“สิ่งตีพิมพ์” 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  : วั น ที่  6  ก . ค . 5 6 
 หน่วยแนะแนวและบริการให้ค าปรึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

จัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.
ศรีวิชัย วข.ตรัง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและอบรมให้ความรู้ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยรับฟัง
การบรรยายจากวิทยากรนางอมร  ศรีสัจจัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมากจากพระราชด าริฯ : วันที่ 6 ก.ค.56    อ.ทิพากร เทพสุริวงศ์ หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 
จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี “อบรมภาษาอังกฤษแก่แกนน ายุวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน” ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ และหาดราชมงคล โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุญาพร ส้อตระกูล,อ.กรศิรักษ์ ชู
เสียงแจ้ว และ อ.จารุวรรณ มหารัชพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับความสนใจจาก
น้องๆนักเรียน ร.ร.สิเกาประชาผดุงวิทย์ อ.สิเกา จ.ตรัง   
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 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมยอ่ยที่ 2 English for Quality of Life Development ณ ฐานทับเรือทับละมุ จังหวัด
พังงา เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การท างานเป็นทีม และฝึกระเบียบวินัย เตรยีมความพร้อมในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
และประเทศชาติ โดยนักศกึษาสาขาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารสากล วิทยาลยัฯ พร้อมคณาจารยเ์ข้าร่วมกว่า 100 คน และได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยฝกึอบรมเป็นวิทยากรฝึกอบรมตลอด 3 วัน 2 คืน โดยมีกิจกรรมการละลายพฤติกรรม การเล่นฐานทดสอบก าลังใจ
(ฐานผจญภยั) การแข่งขันกีฬาทหารเรือ กิจกรรมรอบกองไฟ การเข้าเยี่ยมชมเรือรบหลวง ศูนย์อนุรักษ์เตา่ทะเล และกจิกรรมบ าเพ็ญ


