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กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมแบบ New Normal

“The Executive Hotel Management Program”
for Small Hotel and Resort Owners (AMPX 22/2563)
New Normal Hotel Management technique
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมแบบ New Normal” สาหรับเจ้ าของ
โรงแรม ผู้บริหารโรงแรม และรี สอร์ ท มีเป้าหมายเพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ระกอบการที่บริ หารกิจการด้ วยตนเอง (Self
Managed) เพื่อปรับกลยุทธและแนวทางการบริการ ให้ สามารถแข่งขันได้ หลักสูตรนี ้ได้ รับการพัฒนาให้ ทนั สมัยและ
สอดคล้ องกับแนวโน้ มของการบริการแบบ New Normal ที่เกิดขึ ้นหลังวิกฤต โควิด-19 ในโอกาสขึ ้นปี ที่ 16 สมาคมฯ
ได้ พฒ
ั นาหลักสูตรให้ ทนั สมัยสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปั จจุบนั การฝึ กอบรมเป็ น Modular Course
Training โดยมีวิทยากรเฉพาะในแต่ละ Module ซึง่ มีความชานาญและประสบการณ์เฉพาะด้ าน การอบรมจัดเป็ น
กลุม่ การเรี ยนรู้ขนาดเล็กไม่เกิน 15 คนต่อหลักสูตร ให้ ความรู้มากถึง 16 หัวข้ อการอบรม เพื่อสร้ างขีดความสามารถ
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้ างผลกาไรและผลตอบแทนการลงทุนที่ค้ มุ ค่า
ผู้เข้ าร่วมสัมมนาจะได้ มีโอกาสเยี่ยมชมห้ องพักของโรงแรมทังหมด
้
9 แห่ง ซึง่ บริ หารโดย International Hotel
Chains และโรงแรมที่มีคนไทยบริหารเอง เช่น โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โรงแรมศิวาเทล โรงแรม เรเนซองส์
ราชประสงค์ กรุงเทพ โรงแรม รอยัลออคิด เชอราตัน โรงแรม เลอ เมอริเดียน โรงแรม อีสติน แกรนด์
สาทร เลอบัว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ ท โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซด์ และโรงแรมอวานี่ ริเวอร์ ไซด์ ผู้เข้ า
อบรมจะได้ มีโอกาสในการลิ ้มรสอาหารนานาชาติ ทังอาหารไทย
้
จีน ญี่ปนุ่ อิตาเลียน ให้ เลือกอย่างหลากหลาย

หัวข้ อการอบรมหลักสูตร “การจัดการระดับสูง” (AMPX22/2563)
กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมแบบ New Normal
“The Executive Hotel Management Program”
for Small Hotel and Resort Owners (AMPX22/2563)
New Normal Hotel Management technique
October 4 – November 1, 2020

1. แนวโน้ มอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวโลกหลังโควิด-19
World Tourism Trend after Covid-19
2. รู ปแบบใหม่ ของโรงแรมไทย ในทศวรรษหน้ า
New Hotel Business model in the next Decade
3. นวัตกรรมการตลาดสาหรั บโรงแรมขนาดเล็ก
Innovative Marketing for Small Hotels and Resorts
4. เทคนิคการตลาดแบบดิจติ ัลและการจัดการเว็บไซต์
โรงแรม
Digital Marketing and Hotel Website Management

10. การขายแบบออนไลน์ และการจัดการรายได้ ห้องพัก
Online Sales and Room Revenue Management
11. แนวทางการจัดการภัตตาคารโรงแรมแบบ New Normal
หลังโควิด-19
New Normal Hotel Restaurant Operation after Covid-19
12. การวางแผน เมนูอาหารเช้ าหลังโควิด-19 – บริการบน
ห้ องพัก และ อะ ลา คาร์ ท
Post Covid-19 Breakfast Menu planning – Room
service, and A la carte
13. การวางแผนกาลังคนตามฐานสมรรถนะของพนักงาน
Competency base HR Management for SME Hotels

Technique

5. การท่ องเที่ยวเชิงกีฬา และ โรงแรมสาหรั บนักกีฬามือ
อาชีพ
Sport tourism vs. Sport Accommodation

14. การจัดทาคู่มือมาตรฐานการทางานในโรงแรม
Building Hotel Standard Operating Procedures

6. เทคนิคการสร้ างความไว้ วางใจ แบรนด์ ในใจลูกค้ า
How to build Trust in your Brand in Customer’s Mind?

15. เทคนิคการประหยัดพลังงานและโรงแรมแบบ โลว์
คาร์ บอน
Energy Saving technique and Low Carbon Hotels

7. กลยุทธ์ ราคาและเทคนิคการจัดการรายได้
Hotel Pricing Strategy and Revenue Management

16. แนะแนวการเตรี ยมการก่ อนเปิ ดบริการโรงแรม
Guidelines for Hotel pre-opening Preparation

8. นวัตกรรมการออกแบบบริการในโรงแรมหลังโควิด-19
Post Covid-19 – Innovative Service Design for Hotels and

17. การนาเสนอแผนการตลาดโดยผู้เข้ าร่ วมการอบรม
Presentation of Marketing Plan

Resorts
9. เทคนิคการบริหารต้ นทุนโรงแรมหลังโควิด-19

Post Covid-19 Effective Cost Management for Hotels

หากท่ านต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ ละหัวข้ อ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ รี ายละเอียดกาหนดการและหัวข้ อการอบรมในหน้ าถัดไป

กาหนดการและหัวข้ อการอบรม / Subject
วันที่ 1
Day 1

อาทิตย์ ท่ ี 4 ตุลาคม 2563 / โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) / ห้ องจามจุรี 1 / ชัน้ M
Sunday, October 4, 2020 / Pathumwan Princess Hotel (MBK Center) / Jamjuree 1 Room / M Floor

09.00 – 12.00 น.
 แนวโน้ มอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวโลก หลังโควิด-19
World Tourism Trend after Covid-19
โดย : นายภราเดช พยัฆวิเชียร
อดีตผู้วา่ การ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.30 น. : Korean Set Lunch at “Kongju Korean Restaurant”
13.30 – 17.00 น.
 รู ปแบบใหม่ ของโรงแรมไทยในทศวรรษหน้ า
New hotel business model in the next decade
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย
วันที่ 2 เสาร์ ท่ ี 10 ตุลาคม 2563 / โรงแรมศิวาเทล กรุ งเทพ (เพลินจิต) / ห้ อง Conference Room 2 / ชัน้ 1A
Day 2 Saturday, October 10, 2020 / Sivatel Bangkok (Pleonchit) / Conference Room 2 / 1A Floor
09.00 – 12.00
 การท่ องเที่ยวเชิงกีฬาและโรงแรมสาหรั บนักกีฬามืออาชีพ
Sport Tourism vs. Sport Accommodation
โดย: ดร.วาสนา บุตรโพธิ์
ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
12.00 – 13.30 น. : Set Menu Lunch at Hotel’s Restaurant
13.30 – 17.00 น.
 นวัตกรรมการตลาดสาหรั บโรงแรมขนาดเล็ก
Innovative Marketing for Small Hotel and Resorts
โดย: นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย

วันที่ 3 อาทิตย์ ท่ ี 11 ตุลาคม 2563 / โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุ งเทพ / ห้ อง Studio R6 / ชัน้ 4
Day 3 Sunday, October 11, 2020 / Renaissance Ratchaprasong Bangkok Hotel / Studio R6 Room / 4th Floor
09.00 – 12.00 น.
 เทคนิคการสร้ างความไว้ วางใจ แบรนด์ ในใจลูกค้ า
How to build Trust in your Brand in Customer’s mind?
โดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย
12.0 – 13.30 น. Italian menu Set Lunch at Hotel’s Restaurant
13.30 – 17.00 น.
 กลยุทธ์ ราคาและเทคนิคการจัดการรายได้
Hotel Pricing Strategy and Revenue Management Technique
โดย: นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย
วันที่ 4 เสาร์ ท่ ี 17 ตุลาคม 2563 / โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน (ถ.สี่พระยา) / ห้ องแพนนีเซีย 2 / ชัน้ 2
Day 4 Saturday, October 17, 2020 / Royal Orchid Sheraton (Si Phraya Rd.) / Panisea Room 2 / 2nd Floor
09.00 – 12.00 น.
 แนวทางการจัดการภัตตาคารโรงแรมแบบ New Normal หลัง โควิด-19
New Normal Hotel Restaurant Operation after Covid-19
โดย: ผ.ศ. ดร.นฤมล นันทรักษ์
ที่ปรึกษา สมาคมพ่อครัวไทย
12.00 – 13.30 น.: Set Lunch at “Feast Restaurant”
13.30 – 15.30 น.
 นวัตกรรมการออกแบบบริการหลัง โควิด-19
Post Covid-19 Innovative Service Design for Hotels and Resorts
โดย: นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย
15.30 – 15.45 พัก รับประทานน ้าชา กาแฟ

15.45 – 17.00
 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การออกแบบบริการ
Service Design Workshop

โดย: นางสาว นิสรา เหมโลหะ
ที่ปรึกษาโรงแรม อดีตผู้จดั การทัว่ ไป โรงแรม Tunes
อดีตอาจารย์ คณะการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี
วันที่ 5 อาทิตย์ ท่ ี 18 ตุลาคม 2563 / โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุ งเทพฯ (ถ.สุรวงศ์ ) / ห้ อง Atelier 01 / ชัน้ 5
Day 5 Sunday, October 18, 2020 / Le Meridien Hotel, Bangkok (Surawong Rd.) / Atelier 01 Room / 5th Floor
09.00 – 12.00 น.

 เทคนิคการบริหารต้ นทุนโรงแรมหลังยุคโควิด-19
Post Covid-19 – Effective Cost Management for Hotels
โดย: นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย

12.00 – 13.30 น. Lunch at Hotel’s Restaurant
13.30 – 17.00 น.
 การวางแผนเมนูอาหารเช้ าหลังยุคโควิด-19 บริการบนห้ องพัก และ อะ ลา คาร์ ท
Post Covid-19 Breakfast Menu Planning – Room Service, and A la carte
โดย : นายยศพิชา คชาชีวะ
ผู้จดั การสถาบันแม่บ้านทันสมัย
วันที่ 6 เสาร์ ท่ ี 24 ตุลาคม 2563 / โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ / ห้ องช่ องนนทรี ชัน้ 12
Day 6 Saturday, October 24, 2020 / Eastin Grand Sathorn Hotel Bangkok / ห้ องช่ องนนทรี / 12th Floor
09.00 – 12.00 น.
 เทคนิคการตลาดดิจิตัล และการจัดการเว็บไซต์ โรงแรม
Digital Marketing and Hotel Website Management Technique
โดย: นางสาวอัฐพร เศวตพิกลุ
Director of Sales – Alpome Thailand Co., Ltd.
12.00 – 13.30 น. : Set Lunch at Hotel Restaurant

13.30 – 17.00 น.
 การวางแผนกาลังคนตามสมรรถนะของพนักงาน
Competency base HR management for SME hotel
โดย: นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย
วันที่ 7 อาทิตย์ ท่ ี 25 ตุลาคม 2563 / เลอบัว โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท / ห้ องนลินี / ชัน้ โมซู (ชัน้ M)
Day 7 Sunday, October 25, 2020 / Lebua Hotels & Resorts / Nalini Room / Mozu Floor
09.00 – 10.45 น.
 การขายแบบออนไลน์ และการจัดการรายได้ ห้องพักหลังโควิด-19
Online Sales and Room Revenue Management for Hotels – post Covid-19
โดย: นายสุเนตร วิเศษเพ็ง
Director of Sales and Marketing Smart Hotel Co., ltd.
11.00 – 12.00
 การนาเสนอระบบบริหารส่ วนหน้ าและการจองห้ องพัก ออนไลน์ SabeeApp
Presentation of Property Management Software and Online Booking System SabeeApp
12.00 – 13.30 น. : Lunch at Hotel Restaurant
13.30 – 17.00 น
 เทคนิคการประหยัดพลังงานและโรงแรมแบบโลว์ คาร์ บอน
Energy Saving Technique and Low Carbon Hotel
โดย:
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวชั รบุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
วันที่ 8 เสาร์ ท่ ี 31 ตุลาคม 2563 / โรงแรมอวานี ริเวอร์ ไซด์ บางกอก (ถ.เจริญนคร) / ห้ อง Air 2 – 3
Day 8 Saturday, October 31, 2020 / AVANI Riverside Bangkok Hotel (Charoennakorn Rd.) / Air 2 - 3 Room
09.00 – 12.00 น.
 สัมมนาเชิงปฎิบัตกิ ารการออกแบบบริการ และคู่มือมาตรฐานการทางาน
Service design and S O P Workshop
โดย: นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย
นางสาวนิสรา เหมโลหะ

ที่ปรึกษาโรงแรม อดีตผู้จดั การทัว่ ไป โรงแรม Tunes
อดีตอาจารย์ คณะการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี

12.00 – 13.30 น. : Western Set Lunch at Hotel Restaurant
13.30 – 17.00 น.
 แนะแนวการเตรี ยมการก่ อนเปิ ดให้ บริการโรงแรม
Guideline to Hotel pre-opening Preparation
โดย: นายกิติกร เถินบุรินทร์
อดีตผู้จดั การทัว่ ไป โรงแรมในเครื อ รอยัลปริ๊ นเซส
วันที่ 9 อาทิตย์ ท่ ี 1 พฤศจิกายน 2563 / โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (ถ.เจริญนคร) / ห้ องเจริญนคร

Day 9 Sunday, November 1, 2020 / Anantara Riverside Bangkok Resort (Charoennakorn Rd.) / Charoennakorn Room
09.00 – 12.00
 การนาเสนอแผนการตลาดโดยผู้เข้ าร่ วมการอบรม
Presentation of Marketing Plan
โดย : ผู้เข้ าร่ วมการอบรม
All participants
วิจารณ์และแนะนาโดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย
นายไพฑูรย์ ตังมนั
้ สสุขมุ
เลขาธิการสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย
12.00 – 13.30 น. : Japanese Tepanyai Set Lunch at Benihana Restaurant”
13.30 – 17.00 น.
 การนาเสนอแผนการตลาดโดยผู้เข้ ารั บการอบรม (ต่ อ)
Presentation of Marketing Plan
โดย : ผู้เข้ าร่ วมการอบรม
All participants
วิจารณ์และแนะนาโดย : นายกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย
นายไพฑูรย์ ตังมนั
้ สสุขมุ
เลขาธิการสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย
17.00
สรุ ปการสัมมนา
พิธีแจกวุฒบิ ัตรเข้ าร่ วมสัมมนา
หมายเหตุ – หัวข้ อการสัมมนาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คณะวิทยากร
1. นายภราเดช พยัฆวิเชียร

อดีตผู้วา่ การ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2. นายกมล รัตนวิระกุล

นายกสมาคมการบริ หารโรงแรมไทย

3. นางสาวอัฐพร เศวตพิกลุ

Director of Sales - Alpome Thailand Co., Ltd.

4. นายยศพิชา คชาชีวะ

ผู้จดั การ สถาบันแม่บ้านทันสมัย

5. นางสาวนิสรา เหมโลหะ

อดีตอาจารย์ คณะการจัดการโรงแรม วิทยาลัย ดุสิตธานี

6. นายไพฑูรย์ ตังมนั
้ สสุขมุ

เลขาธิการ สมาคมการบริ หารโรงแรมไทย

7. นายกิติกร เถินบุรินทร์

อดีตผู้จดั การทัว่ ไป โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส

8. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวชั รบุล Ph.d., PE. (IE) รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
9. ผศ. ดร.นฤมล นันทรักษ์

ประธานโครงการสนับสนุนการเปิ ดศูนย์ฝึกอบรมอาหารไทย
ในต่างประเทศ
ประธานบริ หารหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริ การ
ม.ราชภัฎสวนดุสิต
ที่ปรึกษาสมาคมพ่อครัวไทย

10. นายสุเนตร์ วิเศษเพ็ง

Director of Sales and Marketing-Smart Hotel Co., Ltd.
ฯลฯ

ผู้ท่ คี วรเข้ าอบรม
เจ้ าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ / ผู้บริ หารระดับสูงในธุรกิจโรงแรมรี สอร์ ท และเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์

ค่ าธรรมเนียมการเข้ าร่ วมสัมมนา
1. ค่าธรรมเนียมการเข้ าร่ วมสัมมนา 55,500.00 บาท ต่อ ท่าน
2. ค่าธรรมเนียมนี ้ รวม
2.1 ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ และ ซีดี ประกอบการสัมมนา
2.2 ค่าวิทยากร
2.3 ค่าอาหารว่าง วันละ 2 มื ้อ อาหารกลางวัน และเครื่ องดื่มตลอด 9 วัน
2.4 ค่าบริ การ อื่น ๆ

ใบสมัครผู้เข้ าร่ วมอบรม
หลักสูตร “การจัดการระดับสูง”
(AMPX 22/2563)
กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมแบบ New Normal
“The Executive Hotel Management Program”
for Small Hotel and Resort Owners
New Normal Hotel Management technique
รายละเอียดผู้สมัคร
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว

นามสกุล

อายุ

(Name in English) Mr./ Mrs./ Ms.
การศึกษาขันสู
้ งสุด
ประสบการณ์การทางาน
บริ หารโรงแรมอยูแ่ ล้ ว

(Please use block letter).

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

ปี

ตาแหน่งงานปั จจุบนั

อื่น ๆ โปรดระบุ

กาลังก่อสร้ างโครงการโรงแรม

วางแผนจะทาโรงแรม

รายละเอียด / โรงแรม / โครงการ (กรุ ณากรอกที่อยู่สาหรั บการติดต่ อในการส่ งเอกสาร)
ชื่อ

จานวนห้ อง

เลขที่

ถนน

หมู่

เขต/อาเภอ
โทรศัพท์
E-mail

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ
Website

สนใจเข้ าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการระดับสูง” สาหรับเจ้ าของและผู้บริ หารโรงแรม / รี สอร์ ท / เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
จานวน

โดย:

คน และได้ ชาระค่าอบรม คนละ 55,500 บาท (ห้ าหมื่นห้ าพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) รวม

บาท

โอนเข้ าบัญชี สมาคมการบริ หารโรงแรมไทย
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาแจ้ งวัฒนะ 14 บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 189-1-39161-1
กรุ ณาส่ งสาเนาใบโอนเงินและรายละเอียดการออกใบเสร็จรั บเงินทาง Email: thma2555@gmail.com

กาหนดการสมัคร: ส่ งใบสมัครยืนยันการเข้ าร่ วมอบรมได้ ทนั ที
รั บจานวนจากัดเพียง 15 ท่ านเท่ านัน้
ลงนาม

ผู้มีอานาจ / ผู้สมัคร

