
 

 
 
วนัท่ี  9 มิถุนายน 2556 

 
 

เรียน ท่านผูป้ระกอบการโรงแรม 
  
 

สภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสร้างผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางภู มิอากาศและ
สภาพแวดลอ้มโลก การพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและการจดัการโรงแรมท่ีค านึงถึงสภาวะโลกร้อนและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นหัวใจส าคญัในการจูงใจให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม อีกทั้งแนวโนม้การ
ท่องเท่ียวของโลกก าลงัมุ่งสู่การท่องเท่ียวสีเขียว (Green Tourism)   ดงันั้น ทางสถาบนัฯ จึงเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
สร้างความตระหนักให้แก่ผูป้ระกอบการและผูบ้ริหารโรงแรม  ไดเ้ห็นความส าคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ถกูตอ้ง  เพ่ือประโยชน์ของโรงแรม ชุมชน สังคม และนกัท่องเท่ียวผูม้าเยือน ยิ่งกว่านั้นในอนาคต รัฐบาลจะไดป้ระกาศ
นโยบายการจดัซ้ือสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Procurement) โรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(Green Hotel) จะไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นสถานท่ีไดรั้บการเลือกใชบ้ริการก่อน 

 

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย (Institute of Thai Hotel Entrepreneur Development : 
ITHED) จึงร่วมกบั สมาคมการบริหารโรงแรมไทย (THMA) ก าหนดหลกัสูตร “การจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม” (Climate friendly And sustainable Hotel Management Program : CASH) เพ่ือใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ
เก่ียวกบัแนวโนม้การขยายตวัและผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและมลภาวะจากส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจดัการโรงแรม และไดมี้การพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบันโยบายการจดัซ้ือท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (Green Procurement) ของรัฐบาล โดยหลกัสูตรน้ีไดเ้พ่ิมองคค์วามรู้ดา้นการประหยดัพลงังาน การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานโรงแรมสีเขียว และแนวคิดโรงแรมแบบโลวค์าร์บอน 

 

           ขณะน้ีทางสถาบันฯ ได้เปิดรับสมัคร หลักสูตร “CASH  1/2556” ระหว่างวันท่ี 27 กรกฎาคม -                 
4 สิงหาคม 2556 เป็นเวลา 4 วนั พร้อมหนงัสือน้ี ไดแ้นบรายละเอียดหลกัสูตร  หากมีผูส้นใจเขา้รับการอบรมหรือตอ้งการ
ค าปรึกษาใด ๆ กรุณาติดต่อ  คุณรัชนีวรรณ หมายเลขโทรศพัท์  089-410-4150 และส่งใบสมคัรไดท้นัทีทางแฟ็กซ์ท่ี    
02- 574-3819  หรือ อีเมล ์ithed2013@gmail.com  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

                                                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                          
                                                                                                              

                                                                                                             (นายกมล รัตนวิระกลุ)                                                                                                                                  
                                                                                                                        ประธานสถาบนัฯ 
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สถาบนัพฒันาผู้ประกอบการโรงแรมไทย 
INSTITUTE OF THAI HOTEL ENTREPRENEUR DEVELOPMENT 

 

ร่วมกับ 
 

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
THAI HOTEL AND HOSPITALITY MANAGEMENT ASSOCIATION 

 
ขอเชญิเข้าร่วมการอบรม 

 

หลกัสตูร  “การจดัการโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม” 
Climate friendly And Sustainable Hotel Management Program 

 

กลยุทธการจัดการส่ิงแวดล้อมและการปรับตัวสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว 
ส าหรับโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก 

Strategy for environment friendly hotel management and hotel improvement 
to cope with 

Green Accommodation and Green Procurement Standard 
for Small Hotels and Resorts 

 (CASH 1/2556) 

 
27 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 

July 27 – August 4, 2013 
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หลักสูตร “การจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
ส าหรับเจ้าของและผู้บริหารระดับสูง / โรงแรม / รีสอร์ท 

“Climate friendly And Sustainable Hotel Management Program” 
for Small Hotel and Resort Owners 

 

 
 
 
 

หลกัสตูร “การจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  (Climate friendly And sustainable Hotel 

Management  Program : CASH) คือ หลกัสตูรการบริหารโรงแรมและรีสอร์ท โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ และผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทสามารถบริหารจดัการด้วยตนเอง  เป็นการสร้างความตระหนกั
ให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กให้เห็นความส าคญัและแนวโน้มของ การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ซึง่
ก าลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาสภาวะโลกร้อนและมลภาวะท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อม ซึง่
เป็นอนัตรายตอ่การบริหารจดัการโรงแรม    

หลกัสตูรนีไ้ด้รับการพฒันาให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบันโยบายการสง่เสริมการจดัการสิ่งแวดล้อมของ
รัฐบาล  และการปฎิรูปการจดัการโรงแรมเข้าสู่ สังคมโลว์คาร์บอน (Low carbon society) ซึง่เป็นความ
ต้องการของนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตโิดยเฉพาะกลุม่ประเทศในยโุรป ด้วยการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการประหยดั
พลงังาน  การจดัการสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานโรงแรมสีเขียว  และแนวคิดโรงแรมแบบโลว์คาร์บอน   

ทา่นทราบไหมวา่การเข้าพกัแรมของลกูค้าหนึง่ห้อง ท าให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ระหว่าง 
25 – 40 กิโลกรัมตอ่วนั  ปริมาณเศษอาหารในโรงแรมท่ีทิง้เป็นขยะจ านวน 1 ตนั ท าให้เกิดการปลอ่ยก๊าซ
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์มากกวา่ 4.2 ตนัคาร์บอน  ปริมาณคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จ านวนมากเหลา่นีเ้ป็นตวัเร่งให้เกิด
สภาวะโลกร้อน  ท่านสามารถมีสว่นร่วมในการลดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้หากรู้วิธี  

การฝึกอบรมเป็น Modular Course  Training โดยมีวิทยากรเฉพาะในแตล่ะ Module ซึง่เป็นวิทยากรท่ี
มีความช านาญและประสบการณ์ในด้านการจดัการพลงังานและสิ่งแวดล้อมมายาวนาน   การอบรมจดัเป็นกลุม่
การเรียนรู้ขนาดเล็กประมาณ 20 คน ตอ่ หลกัสตูร เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรม เพ่ือ
น าไปวางแผนเชิงกลยทุธด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม และปรับตวัเพ่ือยกระดบัมาตรฐานเป็น โรงแรมสีเขียว 

(Green Hotel) และโรงแรมโลว์คาร์บอน (Low Carbon Hotel)  ผู้ เข้าร่วมสมัมนาจะได้รับฟังความรู้จาก
วิทยากรท่ีช านาญเร่ืองพลงังานและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการโรงแรมท่ีได้รับรางวลัมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ระดบัชาตด้ิานการจดัการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้รู้สกึวา่การจดัการสิ่งแวดล้อมไมไ่ด้ยาก
เกินความสามารถ อีกทัง้ยงัท าให้เกิดการประหยดัคา่ใช้จา่ยอีกด้วย 

 

Building Awareness of Green and Low carbon hotels 
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วัตถุประสงค์ / Objectives   
1.  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการใหม่ และผู้บริหารโรงแรมให้เกดิความตระหนักเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน 

และการจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
To educate new hotel entrepreneurs and executives to have better awareness of climate change and 
sustainable environment in the hotel industry. 

2. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเดิมให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับปริมาณและการลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของ
โรงแรม 
To educate existing hotel entrepreneurs of carbon footprint awareness and how to reduce carbon footprint  
in the hotel industry. 

3. สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม เร่ืองมาตรฐานโรงแรมสีเขียว และการประชุมสีเขียว 
Building awareness of hotel entrepreneurs regarding Green accommodation and Green meeting standard 

4. เพื่อมุ่งเน้นการปรับการบริหารจัดการภายในโรงแรม เช่น กระบวนการจดัซือ้ การออกแบบร้านอาหาร การ
เลือกใช้วตัถุดิบ และการจดัการครัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
To focus on management re engineering towards Green procurement process, Eco friendly food and 
beverage outlet, Food miles reduction, and Green kitchen management. 

5. เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในการลดการใช้พลงังาน และการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ภายในโรงแรม 
To educate employees on energy saving program and how to reduce carbon footprint in the hotel.   

6. เพื่อลดต้นทุนอาหาร โดยการออกแบบรายการอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้วตัถุดิบในท้องถิ่น
และมีกระบวนการจัดการของเสียในครัวอย่างถกูต้อง 
To reduce cost of food and beverages through green menu design, reducing food miles, and proper 
waste management in the kitchen. 

 

หัวข้อการอบรม / Subjects 
1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม – แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกในอนาคต 

Green and Sustainable Tourism – Trend of future World Tourism  
2. โรงแรมที่ยั่งยนืและช่วยลดภาวะโลกร้อนมีคุณลกัษณะอย่างไร 

What is a climate friendly and sustainable hotel? 
3. มาตรฐานโรงแรมสีเขียว และ การประชุมสีเขียว ส าหรับโรงแรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

Green Accommodation and Green Meeting for Environmental friendly hotels and resorts 
4. เทคนิคการบริหารงานจัดซือ้ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม 

Hotel Green Procurement and Supply Chain Management 
5. คาร์บอนฟุตพริน้ท์ของโรงแรมคืออะไร  และจะลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ได้อย่างไร 

What is carbon footprint in hotel and how to reduce carbon footprint?  
6. เทคนิคการวางแผนบริการอาหารและเคร่ืองดื่มที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมในห้องอาหาร 

Green Food & Beverage Outlet Planning Technique 
7. การใช้มาตรการประหยดัพลังงานและการวางแผนซ่อมบ ารุงล่วงหน้าเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ในโรงแรม 

How to implement Energy saving and preventive maintenance to reduce carbon footprint in hotel 

การจัดการโรงแรมอย่างยั่งยนืในสภาวะโลกร้อน 
CLIMATE FRIENDLY AND SUSTAINABLE HOTEL MANAGEMENT (CASH) 



ก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

วันท่ี 1 เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม  2556 / โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ / ห้องอัลฟ่า  ชัน้ 2 

Day 1 Saturday, July  27, 2013 / Pullman Bangkok King Power / Alpha Room / 2nd Floor 
 

09.00 – 12.00 น. 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม - แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกในอนาคต 
Green and Sustainable Tourism – Trend of future World Tourism 
- แนวโน้มการพฒันาการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน  (Trend of sustainable tourism development) 
- การสร้างจิตส านกึในการทอ่งเที่ยวที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Building awareness of environmental friendly 

tourism) 
- การเดินทางทอ่งเทีย่วให้ถกูวิธี และมีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) 
โดย  :  นายภราเดช  พยฆัวิเชียร 

      อดีตผู้วา่การ การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
 

12.00 – 13.30 น.  :  International Buffet Lunch at “Pullman Unplug Restaurant” 
 

13.30 – 17.00 น.   
 

 การออกแบบโรงแรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
Green Hotel Design.         
- แนวคิดอาคารสเีขียว (Green building concept) 
- การออกแบบที่อาศยัพลงัธรรมชาติ (Design with natural and environmental impact) 
- การออกแบบโดยใช้พลงังานทดแทน (Renewable energy) 

โดย  :    ผศ. เอกพงษ์ ตรีตรง 
  คณบดี คณะมณัฑนศิลป์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

วันท่ี 2 อาทติย์ที่ 28 กรกฎาคม  2556 / โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ / ห้องอัลฟ่า  ชัน้ 2 

Day 2 Sunday, July  28, 2013 / Pullman Bangkok King Power / Alpha Room / 2nd Floor 
 

09.00 – 12.00 น. 

 โรงแรมที่ยั่งยนืและช่วยลดภาวะโลกร้อนมีคุณลกัษณะอย่างไร  
What is a climate friendly and sustainable hotel?         
ปัจจยัในการบริหารโรงแรมที่เหมาะสมกบัสภาวะโลกร้อน 
- การออกแบบโรงแรมเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม   (Green hotel  design) 
- การใช้พลงังานทดแทน  (Renewable energy) 
- การลดของเสยี   (Reduce waste) 
- การลดระยะทางและคา่ใช้จ่ายในการขนสง่  (Transportation) 
การปรับนโยบายการจดัซือ้วตัถดุบิท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม (Hotel Green procurement policy)   
โดย  :   นายกมล รัตนวิระกลุ 

                นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
 

12.00 – 13.30 น.  :  International Buffet Lunch at “Pullman Unplug Restaurant” 



13.30 – 17.00 น.   

 เทคนิคการบริหารงานจัดซือ้ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม 
Hotel Green Procurement and Supply Chain Management 
- ก าหนดนโยบายการจดัซือ้ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม (Set green procurement policy)  
- ลดปริมาณขยะ และ บรรจภุณัฑ์ที่ไมจ่ าเป็น (Reduce waste and unnecessary package) 
- ลดความสญูเสยีในการจดัซือ้อาหารสด (Reduce waste in fresh food) 
- การจดัซือ้ใกล้โรงแรมเพื่อลดคา่ใช้จ่ายและพลงังานในการขนสง่ (Buy local to reduce expenses  

and fuel in transportation) 
 โดย : นายกิติกร  เถินบริุนทร์  

      ที่ปรึกษา โรงแรมนมิมานไหม 
 

 

วันท่ี 3 เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2556 / โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส / ห้องจามจุรี 1 ชัน้ M 

Day 3 Saturday, August 3, 2013 / Pathumwan Princess Hotel / Jamjuree 1, M Fl. 
 

09.00– 12.00 น. 

 คาร์บอนฟุตพริน้ท์ของโรงแรมคืออะไร  และจะลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ได้อย่างไร 
What is carbon footprint in hotel and how to reduce carbon footprint? 

 โดย  :  ดร.ณฐัวรพล รัชสริิวชัรบลุ Ph.d., PE. (IE) 
  Sustainable Industrial Management Engineering 

  Eco Design Consultant Co., Ltd. 
 

12.00 – 13.30 น.  :  International Buffet Lunch at  Citi  Bristro 
 

13.30 – 17.00 น.    

 เทคนิคการวางแผนบริการอาหารและเคร่ืองดื่มที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมในห้องอาหาร                                         
Green  Food & Beverage outlet  planning  technique 
- การออกแบบรายการอาหารและเคร่ืองดื่มแบบปลอดสารพิษ และตามฤดกูาล  

Organic and seasonal menu design 
- การควบคมุปริมาณอาหารแตล่ะรายการให้เหมาะสมโดยไมเ่หลอืเศษ 

Proper food portion control without waste 
- การเลอืกใช้วตัถดุิบในท้องถ่ินเพือ่ลดพลงังานท่ีใช้ในการขนสง่ 

Reduce food miles in F and B operation 
- การสร้างมาตรฐานความสะอาดในครัวเพื่อลดการปนเปือ้นในอาหาร 

Establish standard food hygiene to prevent food toxic 
- การลดความสญูเสยีในครัวด้วยการจดัเก็บถกูวิธี 

Reduce waste in the kitchen through proper storage 
- การใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ น า้มนัปรุงอาหาร แก๊ส น า้ประปา ไฟฟ้า 

Effective use of energy: cooking oil, gas, water, electricity 
โดย  :  นายยศพิชา  คชาชีวะ  
      ผู้จดัการ  สถาบนัแมบ้่านทนัสมยั 



วันท่ี 4 อาทติย์ ที่ 4 สิงหาคม 2556 / โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส / ห้องจามจุรี 1 ชัน้ M 
Day 4 Sunday,  August 4, 2013 / Pathumwan Princess Hotel / Jamjuree 1, M Fl. 
 

09.00– 12.00 น.  

  การใช้มาตรการประหยดัพลงังานและการวางแผนซ่อมบ ารุงล่วงหน้าเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ในโรงแรม 
       How to implement Energy saving and preventive maintenance to reduce carbon footprint in hotel 
  โดย  :  ดร.ณฐัวรพล รัชสริิวชัรบลุ Ph.d., PE. (IE) 
  Sustainable Industrial Management Engineering 
  Eco Design Consultant Co., Ltd. 
 

12.00 – 13.30 น.  :  Italian Set Lunch at “Loop Restaurant” 8th Floor. 
 

13.30 – 17.00 น. 

  สานเสวนาแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างบรรยากาศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงแรม 
 Green hotel management case study 
 น าการเสวนาโดย : นายกมล  รัตนวิระกลุ 
   นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
 ร่วมเสวนาโดย :      1. ดร.นฤพล  ศรีตระกลู 

    ผู้อ านวยการฝ่ายกระบวนการมีสว่นร่วม 
    มลูนิธิเพื่อการพฒันาสิง่แวดล้อมและพลงังาน 
2. นายอดุม  ศรีมหาโชตะ 
    กรรมการบริหาร  
    บ้านทะเลดาว / หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 
3. นางสาวธนฐัศร  ปัญญวฒุิ    
    กรรมการบริหาร  
    บ้านอมัพวารีสอร์ท แอนด์ สปา / สมทุรสงคราม 

              
 

 
************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. นายภราเดช พยฆัวิเชียร   อดีตผู้วา่การ การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย 
2. นายกมล  รัตนวิระกลุ  นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย  

3. ดร.ณฐัวรพล รัชสิริวชัรบลุ Ph.d., PE. (IE)  Sustainable Industrial Management Engineering, 
  Eco Design Consultant Co., Ltd. 

4. นายยศพิชา  คชาชีวะ  ผู้จดัการ สถาบนัแมบ้่านทนัสมยั 
5. นายกิตกิร เถินบริุนทร์                อดีตผู้จดัการทัว่ไป โรงแรมในเครือดสุิต ปร๊ินเซส 

  และท่ีปรึกษาโรงแรมหลายแหง่ 
 
 
 

1. ดร.นฤพล  ศรีตระกลู  ผู้อ านวยการฝ่ายกระบวนการมีสว่นร่วม 

  มลูนิธิเพ่ือการพฒันาสิง่แวดล้อมและพลงังาน 

2. นายอดุม  ศรีมหาโชตะ  กรรมการบริหาร บ้านทะเลดาว 
3. นางสาวธนฐัศร  ปัญญวฒุิ   กรรมการบริหาร  บ้านอมัพวารีสอร์ทแอนด์สปา 

 
 

    
เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ / ผู้บริหารระดบัสงูในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

 
 
 

 

1. คา่ธรรมเนียมการเข้าร่วมสมัมนา        19,500   บาท (หนึง่หม่ืนเก้าพนัห้าร้อยบาท) ตอ่ทา่น 
2. คา่ธรรมเนียมนี ้รวม :         

2.1   คา่เอกสาร สิ่งพิมพ์ และ ซีดี ประกอบการสมัมนา 
2.2   คา่วิทยากร 
2.3   คา่อาหารวา่ง วนัละ 2 มือ้  อาหารกลางวนั และเคร่ืองดื่มตลอด 4 วนั 
2.4   คา่บริการ อ่ืน ๆ  

 
 
 
 

คณะผู้ร่วมเสวนา 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา 

คณะวิทยากร 



 
 
 

ใบสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
 

หลักสูตร 
Climate friendly and Sustainable Hotel Management (CASH) 

การจัดการโรงแรมอย่างยั่ งยืนในสภาวะโลกร้อน 
วันที่ 27 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 

 

รายละเอียดผู้สมัคร 

ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว      นามสกลุ                       อาย ุ

(Name in English) Mr./ Mrs./ Ms                  (Please use block letter). 

การศกึษาขัน้สงูสดุ         ปริญญาตรี             ปริญญาโท              อื่น ๆ  โปรดระบ ุ  

ประสบการณ์การท างาน                ปี      ต าแหนง่งานปัจจบุนั                                

    บริหารโรงแรมอยูแ่ล้ว                         ก าลงัก่อสร้างโครงการโรงแรม                       วางแผนจะท าโรงแรม    

รายละเอียด / โรงแรม / โครงการ 

ช่ือ                                                                                     จ านวนห้อง 

เลขที ่              ถนน หมู ่          ต าบล/แขวง 

เขต/อ าเภอ                                                      จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย์ 

โทรศพัท์                                             โทรสาร                                             โทรศพัท์มือถือ 

E-mail                                                                         Website 

สนใจเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร  “CASH” ส าหรับเจ้าของและผู้บริหารโรงแรม / รีสอร์ท / เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

จ านวน                                คน     และได้ช าระคา่อบรม  คนละ   19,500 บาท    รวม                    บาท 

โดย :   โอนเข้าบญัชี มูลนิธิเพื่อสถาบนัพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาแจ้งวัฒนะ 14 บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  189-1-58068-1 
  กรุณาส่งส าเนาใบโอนเงนิและรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงนิทางแฟ็กซ์ เบอร์  :  02 - 574 - 3819 
 

ก าหนดการสมัคร : ยืนยนัการเข้าร่วมอบรม  ได้ทนัทีเพื่อส ารองที่ น่ัง 
                : รับจ านวนจ ากัด  
     

    ลงนาม       ผู้ มีอ านาจ / ผู้สมคัร 

2/60 ถนนแจ้งวฒันะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรงุเทพมหานคร 10210 โทรศพัท์ 0 2982 4803, 08 9410 4150  โทรสาร 0 2574 3819 
2/60 Chaengwattana 14 Road, Laksi, Bangkok 10210  Tel. 0 2982 4803, 08 9410 4150  Fax. 0 2574 3819 Email: ithed2013@gmail.com 


