
 
  

 

วนัท่ี 29  มีนาคม  2557 
 

 
เรียน    ท่านผูป้ระกอบการโรงแรม 
 

ตามท่ีประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community) ในปี 
2558 หรือในอีก 1 ปี ขา้งหนา้น้ีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรมเป็น
อยา่งมาก โดยเฉพาะการขยายตวัของตลาดนกัท่องเท่ียวอาเซียนและการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีของภาคบริการ ปัจจยั
ทั้ง 2 ดงักล่าวขา้งตน้ จะสร้างผลกระทบต่อผูป้ระกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยอย่าง
กวา้งขวาง ดงันั้นผูป้ระกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กจ าเป็นจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนเองเตรียมความ
พร้อมก่อนเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้

 

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี  สมาคมการบริหารโรงแรมไทย  ได้ปรับปรุงหลกัสูตรใหม่เพื่อเป็นการ
พฒันาผูป้ระกอบการโรงแรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ตลอดเวลา 10 ปี ไดมี้ผูป้ระกอบการโรงแรม   
ทัว่ประเทศเขา้รับการอบรมมากกวา่ 430 แห่ง ใน 60 จงัหวดัทัว่ประเทศ  

 

  สมาคมฯ ไดก้ าหนดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจ านวนไม่เกิน 20 ราย ในหลกัสูตรน้ี สมาคมฯไดใ้ช้
โรงแรมจ านวน 9 แห่งเป็นสถานท่ีอบรม และเป็นโอกาสเพื่อการทัศนศึกษาส าหรับผูป้ระกอบการโรงแรมให้ได้
เรียนรู้วิธีการจัดการต่างๆ  ของโรงแรม อีกทั้ งมีการพกัแรม 1 คืน เพื่อให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมรับการอบรมได้มี
ประสบการณ์ และโอกาสท าความรู้จกัสนิทสนมเพื่อสร้างเครือข่ายของผูป้ระกอบการโรงแรมในอนาคต  
 

           ขณะน้ีทางสมาคมฯ ได้เตรียมเปิดรับสมัครหลักสูตร AMPXรุ่นที ่ 10/2557 ระหว่างวนัท่ี 18 
พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2557 พร้อมหนงัสือน้ี สมาคมฯได้แนบรายละเอียดหลกัสูตร หากท่านสนใจเขา้รับการ
อบรมหรือตอ้งการค าปรึกษาใด ๆ กรุณาติดต่อ  คุณรัชนีวรรณ รองเลขาธิการสมาคมฯ หมายเลขโทรศพัท์ 081- 615-
2333 หรือ 089-410-4150 และส่งใบสมคัรไดท้างแฟ็กซ์ท่ี 02- 574-3819 หรือเขา้ไปดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมไดท่ี้ 
www.thma.or.th 
 
 

                                                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 
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ร่วมกบั 
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ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 
 

หลกัสูตร  “การจัดการระดบัสูง” 
กลยุทธการจัดการธุรกจิและการปรับตัว 

เพือ่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2015 
ส าหรับโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเลก็ 

Strategic Management and Business Improvement  
AEC READY - 2015 

for Small Hotels and Resorts 
(AMPX 10/2557) 

 

18 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2557 
May 18 – June 15, 2014 
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หลกัสูตร “การจัดการระดับสูง” 
ส าหรับเจ้าของและผู้บริหารระดับสูง / โรงแรม / รีสอร์ท 

“The Executive Hotel Management Program” 
for Small Hotel and Resort Owners  (AMPX 10/2557) 

Building Awareness of AEC 2015 and Sustainable Management 
 

การจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงExecutive Hotel Management Programคือ หลกัสูตรการ
บริหารโรงแรม  และรีสอร์ท  ส าหรับเจ้าของโรงแรม  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการท่ีบริหาร
โรงแรม  รีสอร์ท เซอร์วสิอพาร์เมน้ทด์ว้ยตนเอง  เพื่อเป็นการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ
รายเล็ก หลกัสูตรน้ี ไดรั้บการพฒันาให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัการเปิดเสรีการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC READY - 2015   การฝึกอบรมเป็น Modular Course Trainingโดยมีวิทยากรเฉพาะในแต่ละ Module 
ซ่ึงเป็นวิทยากรท่ีมีความช านาญและประสบการณ์ในดา้นการบริหารจดัการโรงแรมมายาวนาน   การอบรมจดัเป็น
กลุ่มการเรียนรู้ขนาดเล็กประมาณ 20 คน ต่อ หลกัสูตร เพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการและผูบ้ริหารโรงแรมระดบัสูง 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั การวางแผนเชิงกลยุทธ และการสร้างผลก าไรและผลตอบแทนการลงทุนท่ี
คุ้มค่า ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องพกัของโรงแรมทั้งหมด 9 แห่ง  ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีบริหารโดย  
International Hotel chains ไม่นอ้ยกวา่ 8 กลุ่ม เช่น ดุสิต (Dusit) สตาร์วู๊ด (Starwood)  แอคคอร์ (Accor) แมริออท
(Marriott)  บันยนัทรี  (Banyan Tree) แชงกรี-ลา (Shangri-La)  แอบโซลุท (Absolute) และ   อนันตรา (Anantara) 
ได้ประสบการณ์จากการเขา้พกัในโรงแรมท่ีไดรั้บรางวลัมาตรฐานบริการ  อีกทั้งการล้ิมรสอาหารนานาชาติ จาก
ห้องอาหารท่ีมีช่ือเสียงของโรงแรมต่าง ๆ  ทั้งอาหารไทย  จีน ญ่ีปุ่น อิตาเลียน และบุฟเฟ่ต์นานาชาติให้เลือกอย่าง
หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 
 



ก าหนดการและหวัข้อการอบรม / Subject 
วันท่ี 1 อาทติย์ที่  18  พฤษภาคม  2557 / โรงแรม ปทุมวัน ปร๊ินเซส / ห้องจามจุรี / ชัน้ M 
Day 1 Sunday  May 18, 2014 / Pathumwan Princess Hotel  / Jamjuree Room / M Floor 

 

 

09.00 – 12.00 น. 

 เมกาเทรนด์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกในทศวรรษใหม่ วิสยัทัศน์ 2020  
Future Mega trend of World Tourism in the next decade - Vision 2020 
- ปัจจยัหลกัที่สร้างผลกระทบส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่วโลกในอนาคต 

Significant factors which will drive CHANGE to future world tourism 
- ตลาดเอเชีย เป็น ตวัแปรส าคญัทีส่ดุชองการตลาดทอ่งเที่ยวโลก 

Asian market – the heavy weight impact of world tourism 
- การเพิม่ปริมาณนกัทอ่งเที่ยวของโลก เพราะ สายการบินต้นทนุต า่ 

Significant increase of world tourists because of Low Cost Carriers  
- แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วแบบ low carbon – ของนกัทอ่งเที่ยวยโุรป 

Emerging demand of low carbon tourism from European tourists 
โดย  :  นายภราเดช  พยฆัวิเชียร 
 อดีตผู้วา่การ การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 

 

12.00 – 13.30 น.  :  International Buffet Lunch at City Bistro 
 

13.30 – 17.00 น. 

 กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
Building competitiveness strategy for Small Hotel Entrepreneurs - AEC Ready 2015 

โดย  :  นายกมล  รัตนวิระกลุ  

   นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
 

วันท่ี 2 เสาร์ที่ 24 พฤษภาคม  2557 / โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ / ห้องโอเมก้า ชัน้ 6 
Day 2 Saturday, May 24, 2014 / Pullman Bangkok King Power / Omega Room / 6th Floor 

 

09.00 – 12.00 น. 

 เมกาเทรนด์ และแนวโน้มการรับตัวด้านการตลาดโรงแรมในทศวรรษใหม่ 2020 
Future Mega trend and CHANGE for hotel in the next decade - Marketing vision – 2020 
- นกัทอ่งเที่ยวเอเชีย  สงูสดุในเชิงปริมาณ และ ความสามารถในการจ่าย 

Asian tourists – Topping the list in quantity and big spenders 
- นกัทอ่งเที่ยวสตรี และ นกัทอ่งเทีย่วครอบครัว มีบทบาทมากขึน้ในอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

Woman travelers and Family travel – Key role in tourism industry 
โดย  :  นายกมล  รัตนวิระกลุ 
 นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

 



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

13.30 – 17.00 น.       

 เทคนิคการตลาดเฉพาะกลุ่ม  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  การประชุม  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ ฮันนีมูน 
Niche marketing technique – Medical and Health, M I C E, Eco tourism, Honeymooner 

โดย  :  นายกมล  รัตนวิระกลุ 
 นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

 

วันท่ี 3 อาทติย์ ที่ 25 พฤษภาคม  2557  / โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ / ห้องจามจุรี  ชัน้ 11 
Day 3 Sunday, May 25, 2014 / Banyan Tree Bangkok, / Jamjuree Room, 11th Floor 

 

09.00 – 10.30 น. 

 กลยุทธการก าหนดราคา และการเพิ่มผลก าไรห้องพกั 
Pricing Strategy and yield management for hotel 
 โดย  :  นายกมล  รัตนวิระกลุ  
  นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย  

 

12.00 – 13.30 น.  :  Chinese Set Lunch at “Baiyun Restaurant” 
 

13.30 – 17.00 น. 

 กลยุทธการก าหนดราคา และการเพิ่มผลก าไรห้องพกั (ตอ่) 
               Pricing Strategy and yield management for hotel 

 โดย  :  นายกมล  รัตนวิระกลุ  
  นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

 

 
 
 

วันท่ี 4 เสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 / โรงแรมแชงกรี-ลา สีลม กรุงเทพฯ / ห้องมาเลเซีย / ชัน้ 3 

Day 4 Saturday, May 31, 2014  / Shangri-La, Silom, Bangkok / Malaysia Room / 3rd Floor 
 

09.00 – 10.30 น.  

 วัฒนธรรมการบริการ และการออกแบบบริการภายในโรงแรม 
Service culture and service design for Hotels and Resorts 

โดย  :  นายกมล  รัตนวิระกลุ 
  นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
 

   

12.00 – 13.30 น.  :  International Buffet Lunch at Next 2  
 
 
 
 
 
 



13.30 – 17.00 น. 
 

 เทคนิคการน าเสนอรูปแบบห้องอาหารร่วมสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงแรม  
How to present contemporary Green restaurant concept in hotel  
 โดย  :  ผศ.ดร. นฤมล  นนัทรักษ์  
  ประธานโครงการสนบัสนนุการเปิดศนูย์อบรมอาหารไทยในตา่งประเทศ ม.ราชภฎัสวนดสุติ 
  ประธานบริหารหลกัสตูรอตุสาหกรรมอาหารและการบริการ 
  ที่ปรึกษาสมาคมพอ่ครัวไทย 

 

วันท่ี5 อาทติย์ ที่ 1 มิถุนายน 2557  / โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ / ห้อง Atelier 01 ชัน้ 5 

Day 5 Sunday, June 1, 2014 / Le Meridian Hotel, Bangkok / Atelier 01 Room / 5th Floor 
 

09.00  - 12.00 น.  

 เทคนิคการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมในโรงแรม 
Green procurement and Supply Chain Management for Hotel 
 โดย  :  นายกิติกร  เถินบริุนทร์  
  ที่ปรึกษา โรงแรมนมิมานไหม, เชียงใหม ่

 

12.00 – 13.30 น.  International Buffet Breakfast at at Latest Recipe, 2nd Floor  
 

13.30 – 17.00 น. 

 เทคนิคการจัดวางครัวแบบเปิด และใช้พืน้ทีอย่างมีประสทิธิภาพ 
Effective Planning and design of Open Kitchen in limited space 

 โดย  :  นายรพีพร รพิพนัธ์  
   ผู้จดัการฝ่ายอาหารและเคร่ืองดืม่  กลุม่ฟู๊ ดแลนด์ซเูปอร์มาร์เก็ต 
 
 

 

วันท่ี 6 เสาร์ ที่ 7 มิถุนายน 2557 / โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน/  ห้องริเวอร์ไซด์ 5 / ชัน้ 2 
Day 6 Saturday, June 7, 2014  / Royal Orchid Sheraton / Riverside 5 Room / 2nd Floor 

 

09.00 – 12.00 น. 

 เทคนิคการน าเสนอรายการอาหารให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ครัวแบบประหยดั 
Effective menu planning to cope with the limited kitchen area 

โดย  :   นายยศพชิา  คชาชีวะ  
  ผู้จดัการ  สถาบนัแมบ้่านทนัสมยั 

 

12.00 – 13.30 น.  :  International Buffet Lunch at “E.T.C. Restaurant” 
 
 
 
 
 



13.30 – 17.00 น. 
 

 การวางแผนก าลังคนตามฐานสมรรถนะของพนักงาน 
Competency Based manpower planning for hotel and resort   

โดย  :  นายกมล  รัตนวิระกลุ  
  นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

 

วันที่ 7 อาทติย์ที่ 8  มิถุนายน 2557 / โรงแรม เจ ดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ / ห้องแมนฮตัตนั สตูดโิอ ชัน้ 2 

Day 7 Sunday June 14, 2014 / JW Marriott Bangkok  / Manhattan Studio / 2nd Floor 
 

09.00 – 12.00 น. 

 การลดปริมาณ คาร์บอนฟุตพริน้ท์ ในโรงแรม เพื่อให้เป็นมติรกับสภาวะโลกร้อน 
How to reduce carbon footprint in hotel for a climate friendly situation 

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 “MAN HO” Restaurant, 2nd Floor 
 
 

13.30 – 17.00 น 

 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร การออกแบบบริการ 
Service design seminar workshop 

โดย  :   นายกมล รัตนวิระกลุ 

 นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

 
 

วันท่ี 8 เสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 / โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ/ ห้องช่องนนทรี / ชัน้ 12 

Day 8 Saturday, June 14, 2014 / Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok / Chongnonsi Room / 12th Floor 
 
 
 

09.30 – 12.00 น. :  

 สานเสวนา “ประสบการณ์ปัญหาและความส าเร็จของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 
น าการเสวนาโดย :  นายกมล  รัตนวิระกลุ 

    นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
ร่วมเสวนาโดย :   1. คณุพนิดา นานา  โรงแรม นโูวซิตี ้กรุงเทพฯ 
    2. คณุบษุกล  ประเทืองนพคณุ ชะอ า อีโคแคมป์ ชะอ า เพชรบรีุ 
    3. คณุนสุรีย์  เลศิหิรัญรัตน์  แซนดาเล รีสอร์ท พทัยา 
 

 

12.00 – 13.30 น.  :  Buffet Set Lunch at “The Glass House” 
 
 



13.30 – 17.00 น. 

 กลยุทธการสร้างแบรนด์ส าหรับโรงแรมขนาดเล็ก 
Brand building strategy for small hotels 

โดย  :   นายกมล รัตนวิระกลุ 
 นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

 
18.30 – 20.00 น. เดินทางไปรับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารค ่าที่ ริเวอรไซด์เทอเรส โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ  
20.30 น.  เช็คอนิที่ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
 
 

วันท่ี9 อาทติย์ ที่ 15 มิถุนายน 2557 / โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา / ห้องเจริญนคร 

Day 9 Sunday June 15,  2014/ Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa / Charoennakorn Room 
 

 

7.00 – 08.30 น.   :  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม 
 

09.00-12.00 น. 

 การน าเสนอแผนการตลาดโดยผู้เข้ารับการอบรม 
Presentation of Marketing Plan 

โดย  : ผู้ เข้าร่วมการอบรม 
 All participants 

               วิจารณ์และแนะน าโดย  : นายกมล  รัตนวิระกลุ 
 นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
 นายไพฑรูย์ ตัง้มนสัสขุมุ 
 เลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
 

12.00 – 13.30 น. : Buffet Lunch at “ Benihana ” Japanese Restaurant 
    Check Out 
 

14.00 - 17.00 น.:    

 การน าเสนอแผนการตลาดโดยผู้เข้ารับการอบรม 
Presentation of Marketing Plan 

โดย  : ผู้ เข้าร่วมการอบรม 
 All participants 

  วิจารณ์และแนะน าโดย  : นายกมล  รัตนวิระกลุ 
 นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
 นายไพฑรูย์ ตัง้มนสัสขุมุ 
 เลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

 สรุปการสัมมนา 
 
 



คณะวทิยากร 
 

1. นายภราเดช พยฆัวิเชียร             อดีตผู้วา่การ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
2. ผศ.ดร.นฤมล  นนัทรักษ์             ประธานโครงการสนบัสนนุการเปิดศนูย์ฝึกอบรมอาหารไทยในตา่งประเทศ   

 ผู้บริหารหลกัสตูรการบริหารธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
   ท่ีปรึกษาสมาคมพ่อครัวไทย 
3. นายกมล  รัตนวิระกลุ             นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
4. ดร.ณฐัวรพล รัชสริิวชัรบลุ Sustainable Industrial Management Engineering 
     Ph.d., PE. (IE) Eco Design Consultant Co., Ltd. 
5. นายยศพิชา  คชาชีวะ                ผู้จดัการ  สถาบนัแมบ้่านทนัสมยั 
6. นายกิติกร เถินบริุนทร์               ท่ีปรึกษา โรงแรมนิมมานไหม, เชียงใหม่ 
7. นายรพีพร  รพิพนัธุ์ ผู้จดัการฝ่ายอาหารและเคร่ืองดืม่  กลุม่ฟู๊ ดแลนด์ซเูปอร์มาร์เก็ต 
8. นายไพฑรูย์ ตัง้มนสัสขุมุ             เลขาธิการ สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
   ฯลฯ 
 

ผู้ทีค่วรเข้าอบรม 
 

เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ / ผู้บริหารระดบัสงูในธรุกิจโรงแรมรีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
 
 
 

 

 

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา 
 

1. คา่ธรรมเนียมการเข้าร่วมสมัมนา           55,500 บาท ตอ่ ท่าน 
2. คา่ธรรมเนียมนี ้รวม         

2.1 คา่เอกสาร สิ่งพิมพ์ และ ซดีี ประกอบการสมัมนา 
2.2 คา่วิทยากร 
2.3 คา่อาหารวา่ง วนัละ 2 มือ้  อาหารกลางวนั และเคร่ืองดื่มตลอด 9  วนั 
2.4 อาหารเย็น 1 มือ้ 
2.5 คา่ท่ีพกัค้างแรม 1 คืน ท่ี Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa (พกั 2 ท่าน ตอ่ห้องคู)่ 
2.6 อาหารเช้า 1 มือ้  ที่ Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa 
2.7 คา่บริการ อื่น ๆ  

**  หากท่านประสงค์จะพักคนเดียว   ต้องจ่ายเพิ่มอีก  ท่านละ   1,500  บาท ** 
 
 

 
 
 
 

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 
THAI HOTEL AND HOSPITALITY MANAGEMENT ASSOCIATION 

2/60 เมอืงทอง 1 ถนนแจง้วฒันะ 14 หลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 โทร 02-982-5821, 081-615-2333, 089-410-4150 แฟกซ ์02-574-3819 
2/60 Muangthong 1 Chaengwattana 14 Rd., Laksi, Bangkok 10210 Tel: 02-982-5821, 081-615-2333, 089-410-4150Fax 02-574-3819 

E-mail : thma2004@hotmail.com , thma2555@gmail.com   Website : www.thma.org, www.thma.or.th, , www.smallhotelalliance.com 
E-mail : thma2004@hotmail.com, thma2555@gmail.com Website : www.thma.or.th , www.thma.org, www.smallhotelalliance.com 

 

http://www.thma.org/
http://www.thma.org/
http://www.thma.or.th/


ใบสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
 

 
หลกัสูตร  “การจัดการระดับสูง” 

กลยุทธการจัดการธุรกจิและการปรับตัวเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2015
ส าหรับโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเลก็ 

Strategic Management and Business Improvement 
AEC READY - 2015 for Small Hotels and resorts 

(AMPX 10 / 2557) 
รายละเอยีดผู้สมัคร 

ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว     นามสกลุ                 อาย ุ

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

การศึกษาขั้นสูงสุด         ปริญญาตรี             ปริญญาโท              อ่ืน ๆ  โปรดระบุ   

ประสบการณ์การท างาน                ปี      ต  าแหน่งงานปัจจุบนั                                

    บริหารโรงแรมอยูแ่ลว้                         ก าลงัก่อสร้างโครงการโรงแรม                       วางแผนจะท าโรงแรม    

รายละเอยีด / โรงแรม / โครงการ (กรุณากรอกทีอ่ยู่ส าหรับการติดต่อในการส่งเอกสาร) 

ช่ือ       จ านวนหอ้ง 

เลขท่ี               ถนน หมู่          ต าบล/แขวง 

เขต/อ าเภอ                                                             จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์                                               โทรสาร     โทรศพัทมื์อถือ 

E-mail                                                                             Website 

สนใจเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร  “การจดัการระดบัสูง” ส าหรับเจา้ของและผูบ้ริหารโรงแรม / รีสอร์ท / เซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์

จ านวน                                คน  และไดช้ าระค่าอบรม  คนละ  55,500  บาท      รวม            บาท 

โดย: โอนเขา้บญัชี สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาแจ้งวฒันะ  14บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 189-1-39161-1 

  กรุณาส่งส าเนาใบโอนเงินและรายละเอยีดการออกใบเสร็จรับเงินทางแฟ็กซ์ เบอร์  :  02 - 574 - 3819 
 

ก าหนดการสมคัร  : ส่งใบสมัครยนืยนัการเข้าร่วมอบรมได้ทนัทหีรือภายในวนัที่  25  เมษายน  2557 

  : รับจ านวนจ ากดัเพยีง 20 ท่านเท่านั้น 

           ลงนาม     ผูมี้อ านาจ / ผูส้มคัร 



 

“ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา” 
 

 

ทพิาภรณ์  โชควฒันา / รองประธานกรรมการ 
Kensington English Garden Resort / เขาใหญ่ นครราชสีมา 
ดีใจท่ีได้มาเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรนี้  เพราะจากคนท่ีต้องเข้ามาท าธุรกิจการโรงแรม แบบไม่มีพืน้ฐานมาเลยน้ัน 
การท่ีได้ฟัง และได้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับทางโรงแรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์ เช่น อาจารย์
กมล และท่านวิทยากร ท่ีท่านได้คัดเลือกมาให้ความรู้กับพวกเราน้ัน  ได้ช่วยให้เราได้เข้าใจในธุรกิจนีเ้ป็นอย่างมาก 
     ขอบคุณคุณรัชนีวรรณ ท่ีให้การดูแล และสรรหาส่ิงท่ีดี ๆ ให้กับพวกเราตลอดเวลาท่ีมาสัมมนา  ย่ิงท าให้การสัมมนา
นีมี้คุณค่าเป็นอย่างมากค่ะ 
     ขอขอบคุณทีมงานของคุณรัชนีวรรณทุก ๆ คนด้วยนะคะ 

 

ธนวชัร  วชิรสกลุชัย / President 
Suvarnabhumi Suite/ กรุงเทพฯ 
     วนัแรกท่ีได้เข้าสู่การสัมมนา สัมผสัได้ ถึงความเป็นกันเอง ความปรารถนาดี ท่ีท่านผู้มีคุณวฒิุมอบให้ 
ความรู้ในเร่ืองการบริการ การจัดการ ในฐานะเจ้าของ อ านาจ หน้าท่ี ท่ีควรจะท า มีความกล้าท่ีจะตัดสินใจใน
การเปล่ียนแปลง บางส่ิงบางอย่างในธุรกิจ และมองเห็นความส าเร็จได้ไม่ยากเกิน  มีความมัน่ใจมากขึน้ 
ขอบคุณครับกับความรู้ท่ีรับ 

 

ฐานิญา  ทองสุข / กรรมการบริหาร  
เดอะ แฟร์เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเตล็ / เกาะสมุย สุราษฎร์ธาน ี

 ได้เรียนรู้ในหลาย ๆ เร่ืองท่ีไม่เคยรู้มาก่อนอย่างละเอียด 

 สามารถเข้าถึงการบริหารและ Marketing ของโรงแรมได้ 
 เข้าใจในหลาย ๆ ส่ิงมากขึน้ อย่างเช่น Cost และอ่ืน ๆ 

 ได้รู้จัก และ Connection จากผู้มาร่วมสัมมนา 

 ได้มิตรภาพท่ีดี และข้อคิดต่าง ๆ จากการพูดคุยแลกเปล่ียน 

 ธนิตรา  มทีรัพย์สิทธิชัย /กรรมการบริหาร 
New Project  / แม่สอด จ.ตาก 

 เป็นหลักสูตรท่ีตรงเป้าหมายมาก ๆ ค่ะ ก่อนท่ีจะมาเรียนไม่เคยคิดว่างานโรงแรมจะมีรายละเอียดมากขนาดนี้ 
 ท าให้แนวความคิดในการท่ีจะท าโรงแรมเปล่ียนไป 
 ท าให้มีความรู้ในการท าโรงแรมมากขึน้ 
 รู้สึกว่า ต้องศึกษาพืน้ท่ี และลกัษณะของผู้บริโภคให้มากกว่านี ้ถ้าจะท าโรงแรม 
 ได้รับรู้ idea และแลกเปล่ียน idea กับเพ่ือน ๆ 
 ได้รับความรู้ท่ีไม่เคยรู้มาก่อน และท าให้บางส่ิงท่ีไม่แน่ใจว่า ถกู หรือผิด มั่นใจในความคิดมากขึน้ 

 
 

 

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

Thai Hotel and Hospitality Management Association 



 อธิการ  เทพนคร / เจ้าของกจิการ / ผู้จดัการทัว่ไป 

โรงแรมเทพนคร / บุรีรัมย์ 
 ท าให้ได้ความรู้ การจัดการเป็นระบบมากขึน้ 
 ได้รู้จักปัญหาภายในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ 
 ได้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงแรม 
 ได้รู้จักเพ่ือนสมาชิกจากโรงแรมท่ีอยู่ภูมิภาคอ่ืน ๆ 
 ได้รู้จักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว การบริหารจัดการใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยทราบ 
 ได้รู้จักการวางแผน-การวิเคราะห์ล่วงหน้า 

 

ววิรรณ  ล้อศิริ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

River Kwai Hotel / กาญจนบุรี 
 สามารถท า Business Plan ของโรงแรมได้ 
 รู้ถึงจุดท่ีควรให้ความส าคัญท่ีท าให้ ผลประกอบการดีขึน้ 
 ได้ share ประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมอาชีพ 
 ช่วยให้โรงแรมกลับไปนึกถึงจุดขายท่ีอาจเปล่ียนไปตามยคุสมัย 
 เพ่ิมพืน้ท่ีการแข่งขันในตลาด 

 ยศ  บุญญสถิตย์ / กรรมการบริหาร 

Beverly Plaza Hotel Pattaya/ พทัยา ชลบุรี 
 คลมุทุกเร่ืองดีมาก 
 วิทยากรเป็นกันเอง อธิบายดีมาก ง่ายแก่การเข้าใจ 
 ควรมี Presentation 2 วัน 
 ควรมีการ Discussion มากกว่านี ้เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 อยากให้เพ่ิมเวลา เพ่ือท่ีจะได้ลงรายละเอียดในแต่ละเร่ืองได้ลึกกว่านี้ 

 

ทรงสิทธ์ิ  เตมิจติอารีย์ / รองกรรมการผู้จดัการ 

Luxor Hotel / นนทบุรี 
 ได้ศึกษาอะไรใหม่ ๆ เก่ียวกับการโรงแรม 
 ได้เจอเพ่ือน ๆ ท่ีมีความคิดแตกต่าง 
 และจะน าไปใช้เพ่ือพัฒนาโรงแรม 

 

 

นิธิธาดา  สกลุกติตธิ ารง /กรรมการบริหาร 
Howard Square Boutique / Bangkok 
จากการมาสัมมนาในคราวนี ้ท าให้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการภายในโรงแรม ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎี แต่รวมถึงการน าไปปรับ
ใช้ให้เข้ากับธุรกิจท่ีเราด าเนินการอยู่   ไม่ว่าจะเป็น การท า Workflow, SOP, การคิดวางแผนงานให้เป็นระบบ เพ่ือการ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 ธนาธิป  วงศ์จร / กรรมการบริหาร 
V-One Hotel Korat/ นครราชสีมา 

 ได้แนวคิดใหม่ ๆ เพ่ิมเติมเยอะมากครับ และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้กับโรงแรม   
 ได้รู้ว่าโรงแรมยงัขาดอะไร  ยงัต้องปรับปรุงอะไร 
 จากการท่ีได้เดินดูครัวของ รร.ออคิด เชอราตัน ดีมากเลยครับ ได้เห็นภาพจริง ๆ มีประโยชน์มากครับ 
 ได้รู้แนวคิดของโรงแรมอ่ืนของผู้ ท่ีเข้าสัมมนา 

 

ธนันชัย  เครือวทิย์ / ผู้จดัการทัว่ไป 
โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูตคิ โฮเทล / แม่สาย เชียงราย 

 ไดค้วามรู้ในการบริหารธุรกิจดา้นโรงแรม รวมถึงความรู้ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ การพฒันา, ขยายตวัของ
ประเทศเพ่ือนบา้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ / AEC 

 แลกเปล่ียนประสบการณ์จากเพ่ือนร่วมสมัมนา ไดข้อ้คิด ขอ้สงัเกตเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินธุรกิจต่อไป 
 วิทยากรและทีมงานทุกท่านมีประสบการณ์ ซ่ึงถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆให้กบัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา
ไดอ้ยา่งดีเยีย่มและเป็นกนัเอง 

 สามารถน าความรู้และประสบการณ์น้ีไปปฏิบติัใชก้บัการท างานไดท้นัที 
 

 

คุณบุญเลศิ  ศรีทองกลุ/ เจ้าของกจิการ 
ศรีทองกลุริเวอร์ไซด์/ สุรินทร์ 

 ไดรั้บหลกัการจดัระบบพนกังานให้มีประสิทธิภาพ 
 ไดรู้้จดัการปรับปรุงโครงสร้างของอาคาร และห้องพกั 
 ไดรู้้จกัจดัพนกังานให้เหมาะสมกบังาน และบริการท่ีดี 
 รู้จกัปรับลดพนกังาน 
 รู้จกัการลดตน้ทุน เพ่ิมก าไร 
 ปรับปรุงพนกังานให้บริการท่ีดีสูงสุด 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสมัมนามากมาย   

 

คุณศิรพทัธ์  ศิริวริิยะกลุ/ รองกรรมการผู้จดัการ 
ทรัพย์ไพรวลัย์แกรนด์ โฮเตล็ &รีสอร์ท / พษิณุโลก 

 ความรู้พืน้ฐานการท าโรงแรม 

 กรณีศึกษาท่ีสามารถใชป้ระยกุตไ์ดจ้ริง 

 รู้จกัเพื่อนท่ีท าโรงแรมอ่ืนๆ 

 

พนิตานันท์ เตมิคุนานนท์ / เจ้าของกจิการ 
เฮฟเวนเสมด็ / ระยอง 

1. ได ้connection กบัท่านอาจารย ์เพ่ือนๆ พ่ีๆ ท่ีเขา้ร่วมสมัมนา 
2. ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากท่ีไม่เคยทีประสบการณ์มาก่อน 
3. ไดแ้ง่คิดและมุมมองเพ่ือน าไปปรับใชก้บัการวางแผนในการเร่ิมท ารีสอร์ท 
4. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการบริหารโรงแรมโดยตรง เห็นภาพดา้นการบริหาร การจดัการในดา้นต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 
5. ไดเ้ทคนิคและกลยทุธ์ต่างๆ มากมาย เพ่ือน าไปใชแ้ละป้องกนัปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน 
6. ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนักบัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาและท่านวิทยากร 
7. ไดจ้ดัท า Business Plan ของธุรกิจเราจริงๆ สามารถน าไปใชใ้นการเร่ิมท ารีสอร์ทไดจ้ริง 
8. ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจในการจดัท าธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมากข้ึน 

 


