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กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม

“The Executive Hotel Management Program”
for Small Hotel and Resort Owners (AMPX 17/2560)
Strategic and Innovative Hotel Managementtechnique
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง“กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม”สาหรับเจ้ าของโรงแรม
ผู้บริ หารโรงแรมและรี สอร์ ทมีเป้าหมายเพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ระกอบการที่บริ หารกิจการด้ วยตนเอง(Self Managed)
เพื่อเป็ นการเสริ มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายเล็ก หลักสูตรนี ้ได้ รับการพัฒนาให้ ทนั สมัย
และสอดคล้ องกับแนวโน้ มของการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมของโลก ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่ผา่ นมา การฝึ กอบรม
เป็ น ModularCourseTrainingโดยมีวิทยากรเฉพาะในแต่ละ Module ซึง่ มีความชานาญและประสบการณ์เฉพาะ
ด้ านและวิทยากรพิเศษที่เชี่ยวชาญเรื่ องการตลาดห้ องพักแบบออนไลน์มาให้ ความรู้เรื่ องการตลาดสมัยใหม่ การ
อบรมจัดเป็ นกลุม่ การเรี ยนรู้ขนาดเล็กไม่เกิน20 คน ต่อหลักสูตร ให้ ความรู้มากถึง 20 หัวข้ อการอบรม เพื่อสร้ างขีด
ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้ างผลกาไรและผลตอบแทนการลงทุนที่ค้ มุ ค่า
ผู้เข้ าร่วมสัมมนาจะได้ มีโอกาสเยี่ยมชมห้ องพักของโรงแรมทังหมด
้ 9 แห่ง ซึง่ บริ หารโดย International Hotel
Chainsและโรงแรมที่มีคนไทยบริ หารเองเช่น โรงแรมศิวาเทล, โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน และเลอ เม
อริเดียนในเครือสตาร์ ว๊ ูด(Starwood), โรงแรม เจ ดับบลิวแมริออทและเรเนซองส์ ในเครือแมริออท
(Marriott), โรงแรมอีสตินแกรนด์ ในเครือแอบโซลุท(Absolute),โรงแรมบันยัน ทรี(Banyan Tree), โรงแรมอ
วานีริเวอร์ ไซด์ และอนันตรา ริเวอร์ ไซด์ ในเครืออนันตรา (Anantara)ผู้เข้ าอบรมจะได้ ประสบการณ์จากการ
เข้ าพัก และทดลองใช้ บริ การในโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตรฐานสากล อีกทังมี
้ โอกาสในการลิ ้มรสอาหารนานาชาติ ทัง้
อาหารจีน ญี่ปนุ่ อิตาเลียน และบุฟเฟ่ ต์นานาชาติให้ เลือกอย่างหลากหลาย

หัวข้ อการอบรมหลักสูตร “การจัดการระดับสูง” (AMPX17/2560)
กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม
“The Executive Hotel Management Program”
for Small Hotel and Resort Owners (AMPX17/2560)
Strategic and Innovative Hotel Management technique

1. อัตราการเติบโต และ แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
ท่ องเที่ยวโลกในทศวรรษใหม่ วสิ ัยทัศน์ 2020 – 2025
Growth and development of World Tourism in next decade –
Vision 2020 – 2025
2. แนวคิดเชิงนวัตกรรมและแนวทางใหม่ ในการจัดการโรงแรม
Innovative Concept and new norm of management for
modern small hotels and resorts
3. กลยุทธ์ Blue Ocean สาหรับการบริหารโรงแรมขนาดเล็ก
Blue Ocean strategy for small hotels and resorts
management
4. เทคนิคการตลาดเชิงสร้ างสรรค์ สาหรับโรงแรมในทศวรรษ
ใหม่ 2020
Creative Marketing technique for small hotels and resorts in
2020
5. วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้ อมVision, Culture,
Local wisdom, and Environment
6. เทคนิคการตลาดเฉพาะกลุ่มอาทิท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
ท่ องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มครอบครัว และ กลุ่มผู้เดินทางสูงอายุ
Niche marketing technique – Medical and Health, and Eco
tourism, Family and Elderly travel
7. การตลาดเชิงรุกและการขยายตัวของนักท่ องเที่ยวจีนในตลาด
อาเซียน
Aggressive marketing and the growth of Chinese tourists for
ASEAN market
8. กลยุทธ์ การสร้ างแบรนด์ สาหรับโรงแรมขนาดเล็ก Brand
building strategy for small hotels
9. การเสวนาของผู้ประกอบการโรงแรม
Sharing Success Story

10. เทคนิคการจัดการรายได้ และเพิ่มผลกาไรของโรงแรม
Revenue management and yield improvement technique for
hotels
11. นวัตกรรมในการออกแบบบริการเพื่อเพิ่มความประทับใจ
ลูกค้ าภายในโรงแรม
InnovativeService design to improve customer satisfaction for
Hotels and Resorts
12. เทคนิคการนาเสนอเว็บไซด์ และการตลาด Online
Hotel website and Online Marketing technique
13. เทคนิคการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมใน
โรงแรม
Green procurement and Supply Chain Management for Hotel
14. แนวคิดการบริหารภัตตาคารที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
Green Restaurant Management
15. เสวนาการใช้ Social Media ในการส่ งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ โรงแรม
How to use Social Media in promotion hotels
16. เทคนิคการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในโรงแรมขนาด
เล็ก
Integrated Marketing Communication in SME hotels and
resorts
17.
เทคนิคการวางแผนห้ องครัวอาหารเช้ าอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
Effective Planning and design of Bed and Breakfast Kitchen
in hotels and resorts
18. การวางแผนกาลังคนตามฐานสมรรถนะของพนักงาน
Competency Based manpower planning for hotel and resort
19. การจัดทาคู่มือมาตรฐานการทางานในโรงแรม
Building Hotel Standard Operating Procedures
20. การนาเสนอแผนการตลาดโดยผู้เข้ าร่ วมการอบรม
Presentation of Marketing Plan
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Day 1 Sunday, October29, 2017 / Sivatel Bangkok / Conference Room 2 / 1A Floor
09.00 – 12.00 น.
 อัตราการเติบโต และ แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวโลกในทศวรรษใหม่
วิสัยทัศน์ 2020- 2025
Growth and development of World Tourism in next decade –Vision 2020 - 2025
โดย : นายภราเดชพยัฆวิเชียร
อดีตผู้วา่ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.30 น. : Set Menu Lunch at Hotel’s Restaurant
13.30 – 17.00 น.
 แนวคิดเชิงนวัตกรรมและแนวทางใหม่ ในการจัดการโรงแรม
Innovative Concept and new norm of management for modern small hotels and resorts
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

วันที่ 2 เสาร์ ท่ ี 4พฤศจิกายน2560/ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพ / ห้ องBytes / ชัน้ 5
Day 2 Saturday, November 4, 2017 / Renaissance Ratchaprasong Bangkok Hotel / BytesRoom / 5th Floor
09.00 – 12.00 น.
 กลยุทธ์ Blue Ocean สาหรับการบริหารโรงแรมขนาดเล็ก
Blue Ocean strategy for small hotels and resorts management
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
12.00 – 13.30 น. : Italian Set Lunch at “La TavolaRestaurant”
13.30 – 17.00 น.
 เทคนิคการตลาดเชิงสร้ างสรรค์ สาหรับโรงแรมในทศวรรษใหม่ 2020
Creative Marketing technique for small hotels and resortsin 2020
 วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้ อม
Vision, Culture, Local wisdom, and Environment
โดย : นายกมลรัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

วันที่ 3 อาทิตย์ ท่ ี 5พฤศจิกายน2560/โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ / ห้ อง Atelier 01/ ชัน้ 5
Day 3 Sunday, November5, 2017 /Le Meridian Hotel, Bangkok / Atelier 01 Room / 5th Floor
09.00 – 12.00 น.
 เทคนิคการตลาดเฉพาะกลุ่มอาทิท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและท่ องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มครอบครัว
และกลุ่มผู้เดินทางสูงอายุ
Niche marketing technique – Medical and Health, and Eco tourism, Family and Elderly travel
 การตลาดเชิงรุกและการขยายตัวของนักท่ องเที่ยวจีนในตลาดอาเซียน
Aggressive marketing and the growth of Chinese tourists for ASEAN market
โดย : นายกมลรัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
12.00 – 13.30 น. International Buffet Lunch at Latest Recipe, 2nd Floor
13.30 – 17.00 น.
 กลยุทธ์ การสร้ างแบรนด์ สาหรับโรงแรมขนาดเล็ก
Brand building strategy for small hotels
โดย : นายกมลรัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

วันที่ 4 เสาร์ ท่ ี11 พฤศจิกายน2560/ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน/ห้ องแพนนีเซีย2 / ชัน้ 2
Day 4

Saturday,November 11, 2017/Royal Orchid Sheraton / PaniseaRoom2 / 2nd Floor

09.00 – 12.00 น.
 เสวนา เรื่อง บริหารโรงแรมอย่ างไรให้ ประสบความสาเร็จ
Sharing Success Story
โดย : คุณประภาพรสิริดารงพันธุ์
กรรมการผู้จดั การ บ้ านอัมพวารี สอร์ ทแอนด์สปา
คุณอลิสราศิวยาธร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร โรงแรมศิวาเทลกรุงเทพฯ
คุณพนิดานานา กรรมการผู้จดั การ โรงแรมนูโว ซิตี ้ กรุงเทพฯ
12.00 – 13.30 น. : International Buffet Lunch at “Feast Restaurant”
13.30 – 17.00 น
 เทคนิคการจัดการรายได้ และเพิ่มผลกาไรของโรงแรม
Revenue management and yield improvement technique for hotels
โดย : นายกมลรัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

วันที่5

Day 5

อาทิตย์ ท่ ี 12 พฤศจิกายน2560/ โรงแรมเจดับบลิวแมริออทกรุ งเทพฯ / ห้ องแมนฮัตตันสตูดโิ อชัน้ 2
Sunday, November 12,2017/ JW Marriott, Bangkok / Manhattan Studio / 2ndFloor

09.00 – 12.00 น.
 นวัตกรรมในการออกแบบบริการเพื่อเพิ่มความประทับใจลูกค้ าภายในโรงแรม
Innovative Service design to improve customer satisfaction for Hotels and Resorts
โดย : นายกมลรัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
12.00 – 13.30 น. Chinese Lunch at “Man Ho” Chinese Restaurant
13.30 – 17.00 น.
 เทคนิคการนาเสนอเว็บไซด์ และการตลาด Online
Hotel website and Online Marketing technique
โดย : นางสาวอัฐพร เศวตพิกลุ
Director of Sales / Alpome Thailand Co., Ltd.

วันที่ 6 เสาร์ ท่ ี 18พฤศจิกายน2560 / โรงแรมอวานีริเวอร์ ไซด์ บางกอก / ห้ อง Air 1
Day 6 Saturday, November 18, 2017/ AVANI Riverside Bangkok Hotel / Air 1 Room
09.00 – 12.00น.
 เทคนิคการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมในโรงแรม
Green procurement and Supply Chain Management for Hotel
โดย : นายกิตกิ ร เถินบุรินทร์
อดีตผู้จดั การทัว่ ไปในเครื อ Royal Princess ดุสติ ธานี
12.00 – 13.30 น. : European Set Lunch
13.30 – 17.00น.
 แนวคิดการบริหารภัตตาคารที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
Green Restaurant Management
โดย : ผศ.ดร. นฤมล นันทรักษ์
ประธานโครงการสนับสนุนการเปิ ดศูนย์อบรมอาหารไทยในต่างประเทศ ม.ราชภัฎสวนดุสติ
ประธานบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
ที่ปรึกษาสมาคมพ่อครัวไทย

วันที่7
Day 7

อาทิตย์ ท่ ี19 พฤศจิกายน2560 / โรงแรมอนันตราริเวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯรีสอร์ ท / ห้ องเจริญนคร
Sunday November19, 2017 / Anantara Riverside Bangkok Resort / Charoennakorn Room

09.00 – 12.00น.
 เทคนิคการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในโรงแรมขนาดเล็ก
Integrated Marketing Communication in SME hotels and resorts
โดย : นางสาวกุญชริกากุญชรณอยุธยา
อดีตผู้อานวยการสื่อสารการตลาดโรงแรมสวิสโซเทลเลอคอนคอร์ ด
 เสวนาการใช้ Social Media ในการส่ งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์ โรงแรม
How to use Social Media in promotion hotels
โดย : คุณสาธิตาโสรัสสะ
รองประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.)
ประธานกลุม่
Media & Blogger Club
คอลัมนิสต์ท่องเที่ยว, บล็อกเกอร์ และนักเขียนพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว
12.00 – 13.30 น. : Japanese Set Lunch at “Benihana” Japanese Restaurant
13.30 – 17.00น
 เทคนิคการวางแผนครัวอาหารเช้ าอย่ างมีประสิทธิภาพ
Effective Planning and design of Breakfast Kitchen in hotels and resorts
โดย : นายยศพิชาคชาชีวะ
ผู้จดั การสถาบันแม่บ้านทันสมัย

วันที่ 8 เสาร์ ท่ ี 25พฤศจิกายน2560/ โรงแรมบันยันทรีกรุงเทพฯ / ห้ องจามจุรี ชัน้ 11
Day 8 Saturday, November 25, 2017/ Banyan Tree Bangkok / Jamjuree Room / 11thFloor
09.30 – 12.00 น.
 การวางแผนกาลังคนตามฐานสมรรถนะของพนักงาน
Competency Based manpower planning for hotel and resort
โดย : นายกมลรัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
12.00 – 13.30 น. : International Buffet Lunch

13.30 – 17.00 น
 การจัดทาคู่มือมาตรฐานการทางานในโรงแรม
Building Hotel Standard Operating Procedures
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
นางสาวนิสราเหมโลหะ
อดีตอาจารย์คณะการจัดการโรงแรมวิทยาลัยดุสติ ธานี
18.00– 19.30น.
 รับประทานอาหารเย็นร่ วมกันสาหรับผู้เข้ าสัมมนาทุกท่ าน
Networking Dinner at “Chef Man” Chinese Restaurant at Eastin Grand Sathorn Bangkok
20.00 – 21.00 น.
 เช็คอิน และพักค้ างคืนที่ โรงแรมEastin Grand Sathorn Hotel Bangkok

วันที่9
Day 9

อาทิตย์ ท่ ี 26 พฤศจิกายน2560 / โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทรกรุ งเทพฯ / ห้ องราชดาริชนั ้ 12
Sunday, November 26,2017/Eastin Grand Sathorn Hotel Bangkok / Ratchadamri/ 12thFloor

07.00 – 08.30 น. :International Buffet Breakfast atThe Glass House
08.30 น.:Check out from Eastin Grand Sathorn Hotel Bangkok
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. :Italian Set Lunch at “Luce Restaurant”
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.
2.
3. ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์

4. คุณสาธิตาโสรัสสะ

5.

นายภราเดช พยัฆวิเชียร
อดีตผู้วา่ การ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
ประธานโครงการสนับสนุนการเปิ ดศูนย์อบรมอาหารไทยในต่างประเทศ
ม.ราชภัฏสวนดุสติ
ประธานบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
ที่ปรึกษาสมาคมพ่อครัวไทย
รองประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.)
ประธานกลุม่ Media & Blogger Club
คอลัมนิสต์ท่องเที่ยว, บล็อกเกอร์ และนักเขียนพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว
คุณกุญชริกา กุญชร ณ อยุธยา
อดีตผู้อานวยการสื่อสารการตลาด โรงแรม

สวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ ด
6.
7.
8.
9.

นายยศพิชาคชาชีวะ ผู้จดั การสถาบันแม่บ้านทันสมัย
นายกิตกิ รเถินบุรินทร์
อดีตผู้จดั การทัว่ ไปในเครื อ Royal Princess ดุสติ ธานี
คุณอัฐพร เศวตพิกลุ
Director of Sales - Alpome Thailand Co., Ltd.
คุณนิสรา เหมโลหะ อดีต
อาจารย์ คณะการจัดการโรงแรม วิทยาลัย ดุสติ
ธานี

10.
นายไพฑูรย์ตงมนั
ั ้ สสุขมุ
เลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย
11. คุณประภาพรสิริดารงพันธุ์
กรรมการผู้จดั การบ้ านอัมพวารี สอร์ ทแอนด์สปา
12. คุณอลิสราศิวยาธร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารโรงแรมศิวาเทลกรุงเทพฯ
13. คุณพนิดานานา กรรมการผู้จดั การโรงแรมนูโว ซิตี ้ กรุงเทพฯ
ฯลฯ
ผู้ท่ คี วรเข้ าอบรม
เจ้ าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ / ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจโรงแรมรี สอร์ ท และเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์
ค่ าธรรมเนียมการเข้ าร่ วมสัมมนา
1. ค่าธรรมเนียมการเข้ าร่วมสัมมนา59,500.00บาท 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
2.4อาหารเย็น 1 มื ้อ
2.5ค่าที่พกั ค้ างแรม 1 คืน ที่Eastin Grand Sathorn Hotel Bangkok(พัก 2 ท่าน ต่อห้ องคู)่
2.6 อาหารเช้ า 1 มื ้อ ที่Eastin Grand Sathorn Hotel Bangkok

2.7 ค่าบริการ อื่น ๆ
** หากท่ านประสงค์ จะพักคนเดียว ต้ องจ่ ายเพิ่มอีก ท่ านละ2,000 บาท **

ใบสมัครผู้เข้ าร่ วมอบรม
หลักสูตร“การจัดการระดับสูง”
(AMPX17/2560)
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

(Name in English) Mr./ Mrs./ Ms.
การศึกษาขันสู
้ งสุด ปริญญาตรี

อายุ

(Please use block letter).
ปริญญาโท

อื่น ๆ โปรดระบุ

ประสบการณ์การทางานปี ตาแหน่งงานปั จจุบนั
บริหารโรงแรมอยู่แล้ วกาลังก่อสร้ างโครงการโรงแรมวางแผนจะทาโรงแรม

รายละเอียด / โรงแรม / โครงการ (กรุณากรอกที่อยู่สาหรับการติดต่ อในการส่ งเอกสาร)
ชื่อ
เลขที่ถนน
เขต/อาเภอจังหวัด

จานวนห้ อง
หมู่

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์โทรสาร
E-mail

โทรศัพท์มือถือ
Website

สนใจเข้ าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการระดับสูง”สาหรับเจ้ าของและผู้บริหารโรงแรม / รี สอร์ ท / เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์
จานวนคนและได้ ชาระค่าอบรม คนละ 59,500บาท(ห้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน)รวมบาท

โดย: โอนเข้ าบัญชี สมาคมการบริหารโรงแรมไทย
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขาแจ้ งวัฒนะ 14บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 189-1-391-61-1
กรุ ณาส่ งสาเนาใบโอนเงินและรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินทางEmail: thma2555@gmail.com
กาหนดการสมัคร: ส่ งใบสมัครยืนยันการเข้ าร่ วมอบรมได้ ทนั ที หรื อภายในวันที่30กันยายน 2560
รับจานวนจากัดเพียง
20 ท่ านเท่ านัน้

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย

ลงนาม ผู้มีอานาจ / ผู้สมัคร

Thai Hotel and Hospitality Management Association

“ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการสั มมนา ”
ธารทิพย์ธรรมศิริ / กรรมการผู้จัดการ และเจ้ าของกิจการ
แซนดาเลรีสอร์ ท– พัทยา /
โรงแรมบ้ านคุณนาย – พัทยา /
โรงแรมบ้ านคุณนายวังเดิม – กรุงเทพฯ
ได้ รับความรู้ เกี่ ยวกับการบริ หารการจัดการโรงแรมที่ ละเอี ยดมากขึน้ ทาให้ มีมมุ มองและการจัดการวางแผนทางการ
ตลาดรู้ จักการลาดับความคิ ดและการแก้ ปัญหาของโรงแรมและยังได้ มีโอกาสรั บประสบการณ์ ของอ. กมลที่ ถ่ายทอดให้
ซึ่ งเป็ นความรู้ ที่ดีมากไม่ สามารถหาเองได้ ค่ะ

อรอุมาโดดดารา / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
พิมานบุรีรีสอร์ ทแอนด์ สปา– กระบี่
1. ได้ หลักแนวคิดของการออกแบบโรงแรม, ออกแบบบริ การโดยคานึงถึงลูกค้ าเป็ นหลักซึ่ งทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากเดิมที่เกิดจากฝั่งเจ้ าของทาให้ การทาการตลาดชัดเจนขึน้
2. ได้ แนวคิดในการกาหนดราคาได้ อย่างชัดเจนเหมาะสมมากขึน้
3. การทาWorkshop ระหว่ างการอบรมช่ วยให้ เข้ าใจเนือ้ หาในการอบรมมากขึน้
4. การทาBusiness Plan เพื่อPresentation ช่ วยทาให้ เจ้ าของได้ ย้อนกลับมามองSWOT ของโครงการตัวเองและ
รู้ position ของโครงการตัวเองมากขึน้ การวิเคราะห์ วิจารณ์ และให้ ข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาช่ วยทาให้
เจ้ าของโครงการได้ แก้ ไขปรั บปรุงก่ อนสร้ างจริ ง

ยุพินสุ ขบุญนิวาทย์ / กรรมการผู้จัดการ
โรงแรมเลอธาดาพาร์ ควิว– กรุงเทพฯ
1.
2.
3.
4.
5.

ได้ รับความรู้ และปั ญหาในการบริ หารโรงแรม
ช่ องทางการตลาดและการขายห้ องพัก
การกาหนดราคาห้ องจากต้ นทุนการก่ อสร้ างและการคื นทุนในเวลาที่ กาหนด
มาตรฐานการประหยัดพลังงาน
ส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้ อม

บุษราวรรณนวเลิศพร /กรรมการผู้จัดการ
Blueberry Hills, VINED– สมุทรปราการ
ก่ อนสัมมนาไม่ มีความรู้ เรื่ องตลาดท่ องเที่ ยวหรื อMegatrend ในอนาคตอันใกล้, ไม่ มีความรู้ การตั้งราคารวมถึ ง
กระบวนการต่ างๆที่ จาเป็ นต้ องทาก่ อนเริ่ มโครงการที่ ผ่านมา...ทาโครงการจากPassion ส่ วนตัวขาดระบบทางความคิ ด
และการวางแผนเมื่อได้ รับการอบรมจากอาจารย์ รวมถึ งได้ พูดคุยแลกเปลี่ ยนความคิ ดกับเพื่ อนๆที่ ต่างคนต่ างมี
ประสบการณ์ หลากหลายรั บcomment ในมุมมองที่ แตกต่ างทาให้ ได้ เห็นภาพและสามารถลาดับกระบวนการคิ ดและการ
ทางานได้ ชัดเจนมากขึน้ หลังจบการสัมมนาแล้ วจะนาความรู้ ที่ได้ รับไปทบทวนและนาไปใช้ ไม่ ว่าจะเป็ นการวางแผน
ธุรกิ จ, การทาSOP, การทาEnergy Saving เพื่ อให้ ธุรกิ จดาเนิ นอย่ างราบรื่ นก้ าวหน้ าและประสบความสาเร็ จอย่ างยั่งยื น

2/60 เมืองทอง 1 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 081-615-2333, 089-410-4150, 02-982-5821แฟกซ์ 02-574-3819
2/60 Muangthong 1 Chaengwattana 14 Rd., Laksi, Bangkok 10210 Tel: 081-615-2333, 089-410-4150, 02-982-5821 Fax02-574-3819

อนุสรณ์สหะโชค / เจ้ าของกิจการ
โรงแรมเจ้ าหลาวทอแสงบีช, เป็ กกีโ้ คฟรีสอร์ 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 มีโอกาสสัมผัสและชมห้ องโรงแรม 5 ดาวต่ างๆ
ได้ ข้อคิ ดและมุมมองใหม่ ๆนาไปประยุกต์ ใช้ กับโรงแรมตัวเอง
ได้ connection ดี ๆกับเพื่ อนในclass และได้ ที่ปรึ กษาที่ มีความรู้ ประสบการณ์

ปัญญาเบญจปัญญาวงศ์ / กรรมการผู้จัดการ
Hotel Once Bangkok– กรุงเทพฯ
1. การจัดการกาลังคน (ลดFix Cost) ได้ ติดต่ อAgent ญี่ปนและฮ่
ุ่
องกง
2. หลักการบริ หารโรงแรม, หลักการคิ ด, หลักการลงทุน
3. การเขียนOne Page SOP >สิ่ งที่ Hotel Manager ทาและtest roleplayศัพท์ ต่างๆที่ ใช้ ในโรงแรม
ก่ อนที่ จะเข้ ามาเรี ยนผมมีคาถามและปั ญหาเต็มไปหมดตอนนี ้ปัญหาต่ างๆส่ วนใหญ่ ผมได้ คาตอบแล้ วและสามารถ
นาไปใช้ ได้ ทันที ตัวอย่ างเช่ นเรื่ องการลดต้ นทุนการเขียนSOP การทาtraining ที่ สาคัญคื อหลักในการคิ ดคิ ดอย่ างไร
ขาดทุนคิ ดอย่ างไรมีกาไรหลังจากเข้ าเรี ยนความคิ ดเปลี่ ยนไปมุมมองเปลี่ ยนมีความมัน่ ใจมากขึน้ และมีเพื่ อนพ้ องน้ องพี่
อาจารย์ ที่พร้ อมจะให้ คาปรึ กษาช่ วยเหลื อกันสนับสนุนกันสิ่ งนี ้คือสิ่ งที่ เงิ นซื ้อไม่ ได้ ขอบคุณมากครั บ

ประไพพิศจารุวดีรัตนา/ กรรมการผู้จัดการ
แกรนด์ สิริฮิลล์ – เขาใหญ่ , นครราชสีมา
ได้ ร้ ู จักขัน้ ตอนการทางานระบบการจัดการขัน้ ตอนการทางานที่ ถูกต้ องเปิ ดมุมมองใหม่ โลกกว้ างขึน้ ประสบการณ์
โดยตรงความทันสมัยความแปลกใหม่ แนวคิ ดที่ นาไปใช้ ได้ จริ งได้ ศึกษางานจริ งและได้ พบผู้ร่วมธุรกิ จที่ ทาเหมือนกัน
โดยตรงแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นระหว่ างผู้สัมมนาและอาจารย์ ให้ ความสาคัญตอบรายละเอี ยดที่ ต้องการ

ยรรยงรินทรานุรักษ์ / กรรมการบริษัท
ViyaRayong– ระยอง
1.
2.
3.
4.
5.

เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและความ "มัน่ ใจ" ในการทากิ จการโรงแรม
ได้ ตระหนักถึ งประเด็นที่ ควรให้ ความสาคัญและปั ญหาที่ ควรพิ จารณาและช่ วยลดความเสี่ ยงในจุดบอดที่ อาจไม่ ได้
คิ ดถึ งมาก่ อน
ได้ connection ทั้งผู้ร้ ู - อาจารย์ ผ้ รู ่ วมประกอบธุรกิ จเพื่ อนๆในclass ที่ อบอุ่นที่ น่ารั กทุกๆท่ าน
ได้ มีโอกาสได้ รับประสบการณ์ สัมผัสโดยตรงของโครงการโรงแรมเพื่ อใช้ เป็ นcase study และประสบการณ์ ที่ดี
สนุกสนานและอิ่ มพุงอิ่ มใจมากๆครั บ

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

ได้ รับความรู้ในด้ านการบริ หารโรงแรมมากขึน้ จนกระทั่งมองเห็นทิศทางในการบริ หารจัดการและนาไป
ปรั บปรุงข้ อบกพร่ องได้ ดีมากขึน้
ได้ connection ที่ปรึ กษาและพันธมิตรที่ดี
ตกผลึกความคิดในConcept ของโรงแรมที่กาลังจะเปิ ดบริ การ

