สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
Thai Hotel and Hospitality Management Association
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
เรี ยน ท่านผู้ประกอบการ
หลักสูต รผู้บ ริ หารระดับ สูง “กลยุท ธ์ แ ละเทคนิค การจัด การธุ รกิ จ โรงแรมเชิ งนวัต กรรม” ส าหรั บ เจ้ าของ
โรงแรม ผู้บริ หารโรงแรม และรี สอร์ ท มี เป้าหมายเพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ระกอบการที่บริ หารกิจการด้ วยตนเอง (self
managed) เพื่อเป็ นการเสริ มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายเล็ก หลักสูตรนี ้ได้ รับการพัฒนา
ให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับแนวโน้ มของการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมของโลก
สมาคมการบริ หารโรงแรมไทย ได้ เล็งเห็นความสาคัญ ในการพัฒ นาศักยภาพของผู้ประกอบการโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กในด้ านการบริ หารจัด การมาโดยตลอดกว่า 15 ปี สมาคมฯ ได้ พั ฒ นาหลั กสู ต รให้
ทันสมัยอย่ างต่ อเนื่อง มีการฝึ กอบรมเป็ น Modular Course Training โดยมีวิทยากรเฉพาะในแต่ ละ Module
ซึ่ ง มี ค วามช านาญและประสบการณ์ ในด้ า นการจั ด การโรงแรมขนาดเล็ ก ซึ่ ง ก าลั ง เป็ นที่ นิ ย มของ
นักท่ องเที่ยวในยุคมิเลนเนียม และวิทยากรพิเศษที่เชี่ยวชาญเรื่ องการตลาดห้ องพักแบบออนไลน์ มาให้
ความรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่
สมาคมฯ ได้ กาหนดจานวนผู้เข้ าร่ วมการอบรมจานวนไม่เกิน 20 ราย ในหลักสูตรนี ้ สมาคมฯได้ ใช้ โรงแรม
จานวน 9 แห่งเป็ นสถานที่อบรมเพื่อเป็ นทัศนศึกษาสาหรับผู้ประกอบการโรงแรมให้ ได้ เรี ยนรู้ วิธีการจัดการต่างๆ
ของโรงแรม อีกทังมี
้ การพักแรม 1 คืน เพื่อให้ สมาชิกที่เข้ าร่ วมรับการอบรมได้ มีประสบการณ์ และโอกาสทาความ
รู้จกั สนิทสนมเพื่อสร้ างเครื อข่ายของผู้ประกอบการโรงแรมในอนาคต
ขณะนี ้ทางสมาคมฯ ได้ เตรี ยมเปิ ดรับสมัคร หลักสูตร AMPX รุ่ นที่ 21/2562 ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม –
3 พฤศจิ ก ายน 2562 พร้ อมหนังสือนี ้ สมาคมฯ ได้ แนบรายละเอี ยดหลักสูตร หากท่านสนใจเข้ ารับการอบรมหรื อ
ต้ องการคาปรึกษาใด ๆ กรุณาติดต่ อคุณรัชนีวรรณ รองเลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย หมายเลข
โทรศัพ ท์ 08 1615 2333, 08 9410 4150 และส่งใบสมัค รได้ ท าง Email: thma2555@gmail.com หรื อ เข้ าไปดู
รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ที่ www.thma.or.th
ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล รัตนวิระกุล)
นายกสมาคม
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ร่ วมกับ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย
INSTITUTE OF THAI HOTEL ENTREPRENEUR DEVELOPMENT

ขอเชิญเข้ าร่ วมการอบรม

หลักสู ตร “การจัดการระดับสู ง”
กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม
Strategic and Innovative Hotel Management technique
For Small Hotels and Resorts
(AMPX 21/2562)
6 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
October 6 – November 3, 2019
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กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม

“The Executive Hotel Management Program”
for Small Hotel and Resort Owners (AMPX 21/2562)
Strategic and Innovative Hotel Management technique
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง “กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม” สาหรับเจ้ าของโรงแรม
ผู้บริ หารโรงแรม และรี สอร์ ท มีเป้าหมายเพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ระกอบการที่บริ หารกิจการด้ วยตนเอง (Self Managed)
เพื่อเป็ นการเสริ มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายเล็ก หลักสูตรนี ้ได้ รับการพัฒนาให้ ทนั สมัย
และสอดคล้ องกับแนวโน้ มของการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมของโลก ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผา่ นมา การฝึ กอบรม
เป็ น Modular Course Training โดยมีวิทยากรเฉพาะในแต่ละ Module ซึง่ มีความชานาญและประสบการณ์ เฉพาะ
ด้ าน และวิทยากรพิเศษที่เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดห้ องพักแบบออนไลน์มาให้ ความรู้เรื่ องการตลาดสมัยใหม่ การ
อบรมจัดเป็ นกลุม่ การเรี ยนรู้ขนาดเล็กไม่เกิน 20 คน ต่อหลักสูตร ให้ ความรู้มากถึง 20 หัวข้ อการอบรม เพือ่ สร้ างขีด
ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้ างผลกาไรและผลตอบแทนการลงทุนที่ค้ มุ ค่า
ผู้เข้ าร่วมสัมมนาจะได้ มีโอกาสเยี่ยมชมห้ องพักของโรงแรมทังหมด
้
9 แห่ง ซึง่ บริ หารโดย International Hotel
Chains และโรงแรมที่มีคนไทยบริ หารเอง เช่น โรงแรมศิวาเทล โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลอบัว โฮเต็ล
แอนด์ รีสอร์ ท โรงแรม เลอ เมอริเดียน โรงแรมอวานี่ ริเวอร์ ไซด์ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซด์ โรงแรม
บันยัน ทรี โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน และโรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพ ผู้เข้ าอบรมจะได้
ประสบการณ์จากการเข้ าพัก และทดลองใช้ บริ การในโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตรฐานสากล อีกทังมี
้ โอกาสในการลิ ้ม
รสอาหารนานาชาติ ทังอาหารจี
้
น ญี่ปนุ่ อิตาเลียน และบุฟเฟ่ ต์นานาชาติให้ เลือกอย่างหลากหลาย

หัวข้ อการอบรมหลักสูตร “การจัดการระดับสูง” (AMPX21/2562)
กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม
“The Executive Hotel Management Program”
for Small Hotel and Resort Owners (AMPX21/2562)
Strategic and Innovative Hotel Management technique
October 6 – November 3, 2019
1. แนวโน้ มอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวโลก 2025
World Tourism Trend 2025

2. แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมบูตคิ ของไทย

Evolution of boutique hotel in Thailand
3. กลยุทธ์ การตลาดโรงแรมอย่ างสร้ างสรรค์
Creative Hotel Marketing Strategy
4. การตลาดเชิงกลยุทธ์ สาหรับนักท่ องเที่ยวหลัก
Strategic Marketing for Major Tourists Segments
5. เทคนิคการสร้ างแบรนด์ สาหรับโรงแรม SME
Brand Building Technique for SME Hotels
6. การตลาดออนไลน์ และการจัดการเว็บไซต์ โรงแรม
Online marketing and Hotel website management

7. แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจร้ านอาหารเพื่อสุขภาพ
Trend & Growth of health conscious restaurants
8. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการส่ งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานสิ่งแวดล้ อมของโรงแรมในประเทศไทย
National Policy on environmental quality promotion for

Thai Hotels
9. นโยบายโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
Climate friendly and Green Hotel Policy

10. เทคนิคการประหยัดพลังงานและโรงแรมแบบโลว์
คาร์ บอน
Energy saving technique and low carbon hotel
11. นวัตกรรมการออกแบบบริการในโรงแรม
Innovative service design for hotels
12. การวางแผนกาลังคนตามฐานสมรรถนะของพนักงาน
Competency base HR management for SME Hotels

13. การจัดการรายได้ และกลยุทธ์ กาหนดราคา
Hotel Revenue Management and Pricing strategy
14. การวางแผนครัวและเมนูแบบ Bed and Breakfast

Bed and Breakfast Kitchen and menu planning
15. สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การออกแบบบริการ คู่มือ
มาตรฐานการทางาน
SOP and service design workshop
16. แนะแนวการจัดทาแผนการตลาด และแผนการเงิน
Guideline to hotel marketing and financial plan
workshop

17. การนาเสนอแผนการตลาดโดยผู้เข้ าร่ วมการอบรม
Presentation of Marketing Plan

หากท่ านต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ ละหัวข้ อ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ รี ายละเอียดกาหนดการและหัวข้ อการอบรมในหน้ าถัดไป

กาหนดการและหัวข้ อการอบรม / Subject
วันที่ 1
Day 1

อาทิตย์ ท่ ี 6 ตุลาคม 2562 / โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) / ห้ องจามจุรี 1 / ชัน้ M
Sunday, October 6, 2019 / Pathumwan Princess Hotel (MBK Center) / Jamjuree 1 Room / M Floor

09.00 – 12.00 น.
• แนวโน้ มอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวโลก 2025
World Tourism Trend 2025
โดย : นายภราเดช พยัฆวิเชียร
อดีตผู้วา่ การ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.30 น. : Korean Set Lunch at “Kongju Korean Restaurant”
13.30 – 17.00 น.
• แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมบูตคิ ของไทย
Evolution of boutique hotel in Thailand
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

วันที่ 2 เสาร์ ท่ ี 12 October 2562 / โรงแรมศิวาเทล กรุ งเทพ (เพลินจิต) / ห้ อง Conference Room 2 / ชัน้ 1A
Day 2 Saturday, October 12, 2019 / Sivatel Bangkok (Pleonchit) / Conference Room 2 / 1A Floor
09.00 – 12.00 น.
• กลยุทธ์ การตลาดโรงแรมอย่ างสร้ างสรรค์
Creative Hotel Marketing Strategy
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
12.00 – 13.30 น. : Thai Set Menu Lunch at Jardine Café
13.30 – 17.00 น.
• การตลาดเชิงกลยุทธ์ สาหรับนักท่ องเที่ยวหลัก
Strategic Marketing for Major Tourists Segments
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

วันที่ 3 อาทิตย์ ท่ ี 13 ตุลาคม 2562 / เลอบัว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ ท / ห้ องนลินี / ชัน้ โมซู (ชัน้ M)
Day 3 Sunday, October 13, 2019 / Lebua Hotels & Resorts / Nalini Room / Mozu Floor
09.00 – 12.00 น.
• กลยุทธ์ การสร้ างแบรนด์ สาหรับโรงแรม SME
Brand building strategy for SME hotels and resorts
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
12.00 – 13.30 น. Western set lunch at Hotel’s Restaurant
13.30 – 17.00 น.
• การจัดการรายได้ กลยุทธ์ ราคาและเทคนิค
Hotel pricing strategy and revenue management technique
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

วันที่ 4 เสาร์ ท่ ี 19 ตุลาคม 2562 / โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน (ถ.สี่พระยา) / ห้ องแพนนีเซีย 2 / ชัน้ 2
Day 4 Saturday, October 19, 2019 / Royal Orchid Sheraton (Si Phraya Rd.) / Panisea Room 2 / 2nd Floor
09.00 – 12.00 น.
• แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจร้ านอาหารเพื่อสุขภาพ
Trend and growth of health conscious restaurants
โดย : ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์
ประธานโครงการสนับสนุนการเปิ ดศูนย์ฝึกอบรมอาหารไทยในต่างประเทศ
ประธานบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริ การม.ราชภัฎสวนดุสิต
ที่ปรึกษาสมาคมพ่อครัวไทย
13.0 – 13.30 น. : International Buffet Lunch
13.30: Registration for SME Hotel Service Quality Award 3
14.00 – 15.30 น.
• นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการส่ งเสริมคุณภาพและมาตรฐานสิ่งแวดล้ อมของโรงแรมในประเทศไทย
National Policy on environmental quality promotion for Thai Hotels
โดย :
ดร.พรพิมล วราทร
ผู้อานวยการสานักส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม

15.30: Coffee Break
16.00
• SME Hotel Service Quality Award Presentation
17.00
• End of Session

วันที่ 5 อาทิตย์ ท่ ี 20 ตุลาคม 2562 / โรงแรมบันยัน ทรี กรุ งเทพฯ (ถ.สาทร) / ห้ อง Persimmon ชัน้ 11
Day 5 Sunday, October 20, 2019 / Banyan Tree Bangkok (Sathorn Rd.) / Persimmon Room / 11th Floor
09.00 – 12.00 น.
• นโยบายโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
Climate friendly and Green Hotel Policy
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
12.00 – 13.30 น. Chinese Dim sum Lunch at Baiyun Chinese restaurant
13.30 – 17.00 น.
• การวางแผนครัวและเมนูแบบ Bed and Breakfast
Bed and Breakfast Kitchen and menu planning
โดย : นายยศพิชา คชาชีวะ
ผู้จดั การ สถาบันแม่บ้านทันสมัย

วันที่ 6 เสาร์ ท่ ี 26 ตุลาคม 2562 / โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุ งเทพ / ห้ อง Studio R6 / ชัน้ 4
Day 6 Saturday, October 26, 2019 / Renaissance Ratchaprasong Bangkok Hotel / Studio R6 Room / 4th Floor
09.00 – 12.00 น.
• นวัตกรรมการออกแบบบริการในโรงแรม
Innovative Service design for hotels
โดย : นางสาวนิสรา เหมโลหะ
อดีตอาจารย์ คณะการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสติ ธานี
12.00 – 13.30 น. : Italian Set Lunch at Hotel’s Restaurant
13.30 – 17.00 น.

• การวางแผนกาลังคนตามฐานสมรรถนะของพนักงาน
Competency base HR management for SME hotels

โดย :

นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

วันที่ 7 อาทิตย์ ท่ ี 27 ตุลาคม 2562 / โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุ งเทพฯ (ถ.สุรวงศ์ ) / ห้ อง Atelier 01 / ชัน้ 5
Day 7 Sunday, October 27, 2019 / Le Meridien Hotel, Bangkok (Surawong Rd.) / Atelier 01 Room / 5th Fl.
09.00 – 12.00 น.
• การตลาดดิจติ ัล และการจัดการเว็บไซท์ ของโรงแรม
Digital marketing and hotel website management
โดย :
นางสาวอัฐพร เศวตพิกลุ
Director of Sales - Alpome Thailand Co., Ltd.
12.00 – 13.30 น. : Buffet Lunch at Latest Recipe Restaurant”
13.30 – 17.00 น
• เทคนิคการประหยัดพลังงานและโรงแรมแบบโลว์ คาร์ บอน
Energy saving technique and low carbon hotel
โดย : ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวชั รบุล Ph.d., PE. (IE)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 8 เสาร์ ท่ ี 2 พฤศจิกายน 2562 / โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รีสอร์ ท (ถ.เจริญนคร) / ห้ องจัสมิน
Day 8 Saturday, November 2, 2019 / Anantara Riverside Bangkok Resort (Charoennakorn Rd.) / Jasmine Room
09.00 – 12.00 น.
• สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การออกแบบบริการ คู่มือมาตรฐานการทางาน
SOP and service design workshop
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
นางสาวนิสรา เหมโลหะ
อดีตอาจารย์ คณะการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสติ ธานี
12.00 – 13.30 น. : Japanese Set Lunch at “Benihana Japanese Restaurant”

13.30 – 17.00 น.
• แนะแนวการจัดทาแผนการตลาด และแผนการเงิน
Guideline to hotel marketing and financial plan workshop

โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

นางพรศิริ มหามิตร
ที่ปรึกษาอาวุโสด้ านบัญชีและการเงิน
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
18.00– 19.30 น.
• รับประทานอาหารเย็นร่ วมกันสาหรับผู้เข้ าสัมมนาทุกท่ าน
Networking Dinner
20.00 – 21.00 น.
• เช็คอิน และพักค้ างคืนที่ โรงแรม Anantara Riverside Bangkok Resort (Charoennakorn Rd.)

วันที่ 9 อาทิตย์ ท่ ี 3 พฤศจิกายน 2562 / โรงแรมอวานี ริเวอร์ ไซด์ บางกอก (ถ.เจริญนคร) / ห้ อง Air 2 - 3
Day 9 Sunday, November 3, 2019 / AVANI Riverside Bangkok Hotel (Charoennakorn Rd.) / Air 2 - 3 Room
07.00 – 08.30 น. : International Buffet Breakfast
08.30 น. : Check out from Anantara Riverside Bangkok Resort
09.00 – 12.00 น.
การนาเสนอแผนการตลาดโดยผู้เข้ าร่ วมการอบรม
Presentation of Marketing Plan
โดย : ผู้เข้ าร่วมการอบรม
All participants
วิจารณ์และแนะนาโดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
นายไพฑูรย์ ตังมนั
้ สสุขมุ
เลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
12.00 – 13.30 น. : European Set Lunch

13.30 – 17.00 น.
การนาเสนอแผนการตลาดโดยผู้เข้ ารับการอบรม (ต่อ)
Presentation of Marketing Plan
โดย : ผู้เข้ าร่วมการอบรม
All participants
วิจารณ์และแนะนาโดย :

นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
นายไพฑูรย์ ตังมนั
้ สสุขมุ
เลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

สรุปการสัมมนา
หมายเหตุ – หัวข้ อการสัมมนาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คณะวิทยากร
1. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
2. นายกมล รัตนวิระกุล
3. ดร.พรพิมล วราทร
4.
5.
6.
7.
8.

นายยศพิชา คชาชีวะ
นางสาวอัฐพร เศวตพิกลุ
นางสาวนิสรา เหมโลหะ
นายไพฑูรย์ ตังมนั
้ สสุขมุ

อดีตผู้วา่ การ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
ผู้จดั การ สถาบันแม่บ้านทันสมัย
Director of Sales - Alpome Thailand Co., Ltd.
อดีตอาจารย์ คณะการจัดการโรงแรม วิทยาลัย ดุสิตธานี
เลขาธิการ สมาคมการบริหารโรงแรมไทย

นางพรศิริ มหามิตร

ที่ปรึกษาอาวุโสด้ านบัญชีและการเงิน
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
9. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวชั รบุล Ph.d., PE. (IE) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
10. ผศ. ดร.นฤมล นันทรักษ์

ประธานโครงการสนับสนุนการเปิ ดศูนย์ฝึกอบรมอาหารไทย
ในต่างประเทศ
ประธานบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริ การ
ม.ราชภัฎสวนดุสติ
ที่ปรึกษาสมาคมพ่อครัวไทย
ฯลฯ

ผู้ท่ คี วรเข้ าอบรม
เจ้ าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ / ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจโรงแรมรี สอร์ ท และเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์

ค่ าธรรมเนียมการเข้ าร่ วมสัมมนา
1. ค่าธรรมเนียมการเข้ าร่วมสัมมนา 59,500.00 บาท ต่อ ท่าน
2. ค่าธรรมเนียมนี ้ รวม
2.1 ค่าเอกสาร สิง่ พิมพ์ และ ซีดี ประกอบการสัมมนา
2.2 ค่าวิทยากร
2.3 ค่าอาหารว่าง วันละ 2 มื ้อ อาหารกลางวัน และเครื่ องดื่มตลอด 9 วัน
2.4 อาหารเย็น 1 มื ้อ
2.5 ค่าที่พกั ค้ างแรม 1 คืน ที่ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพฯ รี สอร์ ท (พัก 2 ท่าน ต่อห้ องคู)่
2.6 อาหารเช้ า 1 มื ้อ
2.7 ค่าบริการ อื่น ๆ
** หากท่ านประสงค์ จะพักคนเดียว ต้ องจ่ ายเพิ่มอีก ท่านละ 2,000 บาท **

ใบสมัครผู้เข้ าร่ วมอบรม
หลักสูตร “การจัดการระดับสูง”
(AMPX 21/2562)
กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม
“The Executive Hotel Management Program”
for Small Hotel and Resort Owners
Strategic and Innovative Hotel Management technique
รายละเอียดผู้สมัคร
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว

นามสกุล

อายุ

(Name in English) Mr./ Mrs./ Ms.
การศึกษาขันสู
้ งสุด
ประสบการณ์การทางาน
บริหารโรงแรมอยู่แล้ ว

(Please use block letter).

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปี

ตาแหน่งงานปั จจุบนั

อื่น ๆ โปรดระบุ

กาลังก่อสร้ างโครงการโรงแรม

วางแผนจะทาโรงแรม

รายละเอียด / โรงแรม / โครงการ (กรุณากรอกที่อยู่สาหรับการติดต่ อในการส่ งเอกสาร)
ชื่อ

จานวนห้ อง

เลขที่

ถนน

หมู่

เขต/อาเภอ
โทรศัพท์
E-mail

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ
Website

สนใจเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตร “การจัดการระดับสูง” สาหรับเจ้ าของและผู้บริหารโรงแรม / รี สอร์ ท / เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์
จานวน

โดย:

คน และได้ ชาระค่าอบรม คนละ 59,500 บาท (ห้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) รวม

บาท

โอนเข้ าบัญชี สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขาแจ้ งวัฒนะ 14 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 189-1-391-61-1
กรุ ณาส่ งสาเนาใบโอนเงินและรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินทาง Email: thma2555@gmail.com

กาหนดการสมัคร: ส่ งใบสมัครยืนยันการเข้ าร่ วมอบรมได้ ทนั ที
รับจานวนจากัดเพียง 20 ท่ านเท่ านัน้
ลงนาม

ผู้มอี านาจ / ผู้สมัคร

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
Thai Hotel and Hospitality Management Association

“ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการสั ม มนา”
ธารทิพย์ ธรรมศิริ / กรรมการผู้จัดการ และเจ้ าของกิจการ
แซนดาเล รีสอร์ ท – พัทยา /
โรงแรมบ้ านคุณนาย – พัทยา /
โรงแรมบ้ านคุณนายวังเดิม – กรุงเทพฯ
ได้ รับความรู้ เกี่ ยวกับการบริ หาร การจัดการโรงแรมที่ ละเอี ยดมากขึน้ ทาให้ มีมมุ มอง และการจัดการวางแผนทางการ
ตลาด รู้ จักการลาดับความคิ ด และการแก้ ปัญหาของโรงแรม และยังได้ มีโอกาสรั บประสบการณ์ ของ อ. กมล ที่ ถ่ายทอด
ให้ ซึ่ งเป็ นความรู้ ที่ดีมาก ไม่ สามารถหาเองได้ ค่ะ

อรอุมา โดดดารา / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
พิมานบุรี รีสอร์ ท แอนด์ สปา – กระบี่
1. ได้ หลักแนวคิดของการออกแบบโรงแรม, ออกแบบบริ การ โดยคานึงถึงลูกค้ าเป็ นหลัก ซึ่ งทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากเดิมที่เกิดจากฝั่งเจ้ าของ ทาให้ การทาการตลาดชัดเจนขึน้
2. ได้ แนวคิดในการกาหนดราคาได้ อย่างชัดเจน เหมาะสมมากขึน้
3. การทา Workshop ระหว่ างการอบรม ช่ วยให้ เข้ าใจเนือ้ หาในการอบรมมากขึน้
4. การทา Business Plan เพื่อ Presentation ช่ วยทาให้ เจ้ าของได้ ย้อนกลับมามอง SWOT ของโครงการตัวเอง
และรู้ position ของโครงการตัวเองมากขึน้ การวิเคราะห์ วิจารณ์ และให้ ข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ช่ วย
ทาให้ เจ้ าของโครงการได้ แก้ ไข ปรั บปรุงก่ อนสร้ างจริ ง

ยุพิน สุ ขบุญนิวาทย์ / กรรมการผู้จัดการ
โรงแรมเลอ ธาดา พาร์ ควิว – กรุงเทพฯ
1.
2.
3.
4.
5.

ได้ รับความรู้ และปั ญหาในการบริ หารโรงแรม
ช่ องทางการตลาด และการขายห้ องพัก
การกาหนดราคาห้ อง จากต้ นทุนการก่ อสร้ าง และการคื นทุนในเวลาที่ กาหนด
มาตรฐานการประหยัดพลังงาน
ส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้ อม

บุษราวรรณ นวเลิศพร / กรรมการผู้จัดการ
Blueberry Hills, VINED – สมุทรปราการ
ก่ อนสัมมนา ไม่ มีความรู้ เรื่ องตลาดท่ องเที่ ยว หรื อ Megatrend ในอนาคตอันใกล้ , ไม่ มีความรู้ การตั้งราคา รวมถึ ง
กระบวนการต่ างๆ ที่ จาเป็ นต้ องทาก่ อนเริ่ มโครงการ ที่ ผ่านมา...ทาโครงการจาก Passion ส่ วนตัว ขาดระบบทาง
ความคิ ด และการวางแผนเมื่อได้ รับการอบรมจากอาจารย์ รวมถึ งได้ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิ ดกับเพื่ อนๆ ที่ ต่างคนต่ างมี
ประสบการณ์ หลากหลาย รั บ comment ในมุมมองที่ แตกต่ าง ทาให้ ได้ เห็นภาพ และสามารถลาดับกระบวนการคิ ดและ
การทางานได้ ชัดเจนมากขึน้ หลังจบการสัมมนาแล้ ว จะนาความรู้ ที่ได้ รับไปทบทวน และนาไปใช้ ไม่ ว่าจะเป็ นการ
วางแผนธุรกิ จ, การทา SOP, การทา Energy Saving เพื่ อให้ ธุรกิ จดาเนิ นอย่ างราบรื่ น ก้ าวหน้ า และประสบความสาเร็ จ
อย่ างยั่งยื น

2/60 เมืองทอง 1 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 081-615-2333, 089-410-4150, 02-982-5821 แฟกซ์ 02-574-3819
2/60 Muangthong 1 Chaengwattana 14 Rd., Laksi, Bangkok 10210 Tel: 081-615-2333, 089-410-4150, 02-982-5821 Fax 02-574-3819
E-mail : thma2555@gmail.com Website : www.thma.or.th

อนุสรณ์ สหะโชค / เจ้ าของกิจการ
โรงแรมเจ้ าหลาวทอแสงบีช, เป็ กกีโ้ คฟ รีสอร์ ท – จันทบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ได้ รับความรู้ เกี่ ยวกับการบริ หารโรงแรมที่ ไม่ เคยทราบมาก่ อน
ได้ มองเห็นภาพรวมของนักท่ องเที่ ยวต่ างชาติ พฤติ กรรมนักท่ องเที่ ยวต่ างๆ
ได้ ร้ ู Standard ของการบริ การในการปฏิ บัติงานโรงแรม
ได้ มีโอกาสสัมผัส และชมห้ องโรงแรม 5 ดาวต่ างๆ
ได้ ข้อคิ ด และมุมมองใหม่ ๆ นาไปประยุกต์ ใช้ กับโรงแรมตัวเอง
ได้ connection ดี ๆ กับเพื่ อนใน class และได้ ที่ปรึ กษาที่ มีความรู้ ประสบการณ์

ปัญญา เบญจปัญญาวงศ์ / กรรมการผู้จัดการ
Hotel Once Bangkok – กรุงเทพฯ
1. การจัดการกาลังคน (ลด Fix Cost) ได้ ติดต่ อ Agent ญี่ปนุ่ และฮ่ องกง
2. หลักการบริ หารโรงแรม, หลักการคิ ด, หลักการลงทุน
3. การเขียน One Page SOP > สิ่ งที่ Hotel Manager ทา และ test role play ศัพท์ ต่างๆที่ ใช้ ในโรงแรม
ก่ อนที่ จะเข้ ามาเรี ยน ผมมีคาถามและปั ญหาเต็มไปหมด ตอนนี ้ปัญหาต่ างๆ ส่ วนใหญ่ ผมได้ คาตอบแล้ ว และสามารถ
นาไปใช้ ได้ ทันที ตัวอย่ างเช่ น เรื่ องการลดต้ นทุน การเขียน SOP การทา training ที่ สาคัญคื อ หลักในการคิ ด คิ ดอย่ างไร
ขาดทุน คิ ดอย่ างไรมีกาไร หลังจากเข้ าเรี ยน ความคิ ดเปลี่ ยนไป มุมมองเปลี่ ยน มีความมัน่ ใจมากขึน้ และมีเพื่ อนพ้ อง
น้ องพี่ อาจารย์ ที่ พร้ อมจะให้ คาปรึ กษา ช่ วยเหลื อกัน สนับสนุนกัน สิ่ งนี ้คือสิ่ งที่ เงิ นซื ้อไม่ ได้ ขอบคุณมากครั บ

ประไพพิศ จารุวดีรัตนา / กรรมการผู้จัดการ
แกรนด์ สิริฮิลล์ – เขาใหญ่, นครราชสีมา
ได้ ร้ ู จักขัน้ ตอนการทางาน ระบบ การจัดการ ขัน้ ตอนการทางานที่ถูกต้ อง เปิ ดมุมมองใหม่ โลกกว้ างขึน้ ประสบการณ์
โดยตรง ความทันสมัย ความแปลกใหม่ แนวคิ ดที่นาไปใช้ ได้ จริ ง ได้ ศึกษางานจริ ง และได้ พบผู้ร่วมธุรกิ จที่ ทา
เหมือนกันโดยตรง แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นระหว่ างผู้สัมมนา และอาจารย์ ให้ ความสาคัญ ตอบรายละเอี ยดที่ ต้องการ

ยรรยง รินทรานุรักษ์ / กรรมการบริษัท
Viya Rayong – ระยอง
1.
2.
3.
4.
5.

เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และความ "มัน่ ใจ" ในการทากิ จการโรงแรม
ได้ ตระหนักถึ งประเด็นที่ ควรให้ ความสาคัญ และปั ญหาที่ ควรพิ จารณา และช่ วยลดความเสี่ ยงในจุดบอดที่ อาจ
ไม่ ได้ คิดถึ งมาก่ อน
ได้ connection ทั้งผู้ร้ ู - อาจารย์ ผู้ร่วมประกอบธุรกิ จ เพื่ อนๆใน class ที่ อบอุ่น ที่ น่ารั กทุกๆท่ าน
ได้ มีโอกาสได้ รับประสบการณ์ สัมผัสโดยตรงของโครงการโรงแรม เพื่ อใช้ เป็ น case study และประสบการณ์ ที่ดี
สนุกสนาน และอิ่ มพุง อิ่ มใจมากๆครั บ

จันทรกานต์ จามรดุสิต / เจ้ าของกิจการและผู้จัดการทัว่ ไป
9.5 Hotel – เชียงใหม่
1.
2.
3.

ได้ รับความรู้ในด้ านการบริ หารโรงแรมมากขึน้ จนกระทั่งมองเห็นทิศทางในการบริ หารจัดการ และ
นาไปปรั บปรุ งข้ อบกพร่ องได้ ดีมากขึน้
ได้ connection ที่ปรึ กษา และพันธมิตรที่ดี
ตกผลึกความคิดใน Concept ของโรงแรมที่กาลังจะเปิ ดบริ การ

