หลักสูตร การจัดการโรงแรมสาหรั บผู้บริหาร รุ่ นที่ 15
THE 15th EXECUTIVE PROGRAM IN HOTEL MANAGEMENT
วันอบรม
หัวข้ อ
(9.00-16.30น.)
Module 1 ความรู้และทักษะการบริหารจัดการโรงแรม (36 ชั่วโมง)
18-19 มิ.ย.59
 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
o กฎหมายว่าด้ วยโรงแรม
o กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
o กฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
o กฎหมายว่าด้ วยการสาธารณสุข
o กฎหมายว่าด้ วยแรงงาน
o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
o กฎหมายว่าด้ วยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
o กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
25-26 มิ.ย.59

 ความรู้เบือ้ งต้ นในการบริหารโรงแรม
o รูปแบบการบริ หารงานโรงแรม
o การแบ่งประเภทของโรงแรม
 โครงสร้ างองค์กรและหน้ าที่หลักของแผนกต่างๆ
 มาตรฐานโรงแรมไทย
o ความเป็ นมาและสภาพปั ญหา
o วัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐานโรงแรม
o ประโยชน์ในการจัดทามาตรฐานโรงแรม
o ขันตอนการจั
้
ดทาร่างมาตรฐานโรงแรม
o องค์กรรับรองมาตรฐานโรงแรม
o หลักเกณฑ์การกาหนดมาตรฐานโรงแรมไทย
o มาตรฐานในการส่งเสริ มความสาเร็ จของการจัดมาตรฐาน
โรงแรม

2-3 ก.ค.59

 การพัฒนาโรงแรม
 การบริหารความปลอดภัยโรงแรม
o การบริ หารความปลอดภัยในโรงแรม
o นโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อมในโรงแรม

จานวน
ชั่วโมง

12

อาจารย์ ผ้ สู อน

ดร. กิตติวฒ
ั น์ รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต

6

3

อาจารย์วีรา
พาสพัฒนพาณิชย์

3
12

คุณจุมพล เกียรติสวุ รรณ์

วันอบรม
หัวข้ อ
(9.00-16.30น.)
Module 2 การบริหารจัดการโรงแรมเชิงกลยุทธ์ (24 ชั่วโมง)
9-10 ก.ค.59
 การบริหารจัดการโรงแรมเชิงกลยุทธ์
และ 16 ก.ค.59
o การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
(09.00-12.00)
o การจัดทาแผนกลยุทธ์ระดับต่างๆ
o การควบคุมและประเมินแผนกลยุทธ์
o Workshop
16 ก.ค.59
 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง
(13.30-16.30)
o การบริ หารความเสีย่ ง
o กรณีตวั อย่าง
17 ก.ค.59
o การจัดการภาวะวิกฤต
o การเตรี ยมเผชิญภาวะวิกฤต
o กรณีตวั อย่าง

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ ผ้ สู อน

15

ดร. พรมิตร
กุลกาลยืนยง

3

อาจารย์กรกช
มนตรี สขุ ศิริกลุ

6

คุณวัชราวุธ วิคเตอร์
สุขเสรี

12

คุณวารุณี
เอนกฤทธิ์มงคล

Module 3 บัญชีและการเงิน เพื่อการจัดการและการควบคุมต้ นทุนของธุรกิจโรงแรม (24 ชั่วโมง)
23-24 ก.ค. 59
และ 30-31 ก.ค.59

 การบริหารบัญชีและการเงิน
o ระบบบัญชีของโรงแรม
o การตรวจสอบรายได้ และค่าใช้ จ่าย
o การจัดการบัญชีและการเงินในโรงแรม
o ระบบมาตรฐานของการบัญชีสาหรับโรงแรม
o การวางระบบตรวจสอบภายในโรงแรม
o เทคนิคการบริ หารและควบคุมงานจัดซื ้ออย่างมีประสิทธิภาพ
o การนาเสนอแผนธุรกิจของโรงแรม
o การกาหนดงบประมาณ
 การจัดการและควบคุมต้ นทุน
o การวิเคราะห์ต้นทุนกาไรมูลค่าของบริษัท
o งบประมาณค่าใช้ จา่ ยดาเนินการและงบประมาณ
ค่าใช้ จา่ ยการลงทุน
o การพัฒนาการประมาณการต้ นทุน ต้ นทุนมาตรฐาน
วิธีการโอน ค่าทางการเงิน และการแบ่งศูนย์ตาม
ความรับผิดชอบ

12

คุณวารุณี
เอนกฤทธิ์มงคล

Module 5 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม (24 ชั่วโมง)
ไม่ มีการเรียนการสอน เนื่องจากหยุดต่ อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ิ (12-14 ส.ค.59)
6-7 ส.ค.59
และ 20-21 ส.ค.59

 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o บทบาทสาคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
หน้ าที่หลัก และการวางแผนฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
o การจัดการองค์กรให้ มีประสิทธิภาพผ่านงานบริ หารงานบุคคล
o กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลตังแต่
้ กระบวนการวางแผน

24

อาจารย์อโนชา สายสินธุ์

วันอบรม
(9.00-16.30น.)

หัวข้ อ

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ ผ้ สู อน

กาลังคน งบประมาณบุคลากร การคัดเลือก การบริ หาร
ค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
o การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดทาแผนการฝึ กอบรม
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และจริยธรรมของผู้บริหาร
o ความหมายของภาวะผู้นา
o แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นา
o ความมีประสิทธิผลของภาวะผู้นา
o กระบวนการของภาวะผู้นา
o ภาวะผู้นาคือสิง่ ทีเ่ รี ยนรู้ได้
o ความหมายและความสาคัญของจริ ยธรรม
o เงื่อนไขเชิงรูปธรรมที่ตดั สินว่ามีหรื อไม่มจี ริ ยธรรม
o แนวคิดของผู้บริ หารที่มผี ลต่อการปฏิบตั ิงานเมื่อ
มีเรื่ องจริ ยธรรมเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
o ผลกระทบทางจริ ยธรรมทางธุรกิจต่อองค์กรชุมชน และสังคม
 การบริหารวัฒนธรรมข้ ามชาติ
o ความหมายของวัฒนธรรมข้ ามชาติ
o รูปแบบของวัฒนธรรมข้ ามชาติ
o ผลกระทบต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม
o การเจรจาต่อรอง
Module 4 การบริหารการตลาดเพื่อสร้ างความได้ เปรียบในด้ านการแข่ งขัน (24 ชั่วโมง)
27-28 ส.ค.59
 การบริหารการตลาดและการขาย
และ 3-4 ก.ย.59
o การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด/สัดส่วนการตลาด
o การจัดทาแผนการตลาดสาหรับโรงแรม/รี สอร์ ท
o กลยุทธ์ทางการตลาด
o การพัฒนาและการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับการตลาด
 การอ่ านรายงานการวิเคราะห์ ข้อมูลการบริหารโรงแรม
o การอ่านรายงาน
o การพิจารณาความสัมพันธ์ของรายงาน
o การพิจารณานารายงานเพื่อใช้ ในการวางแผน
การติดตามหรื อตรวจสอบผลจากการปฏิบตั ิงาน
o กรณีตวั อย่าง

อาจารย์อโนชา สายสินธุ์

24

อาจารย์ชตุ มิ า หุตายน

วันอบรม
หัวข้ อ
(9.00-16.30น.)
Module 6 การบริหารงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (30 ชั่วโมง)
10-11 ก.ย.59
 การจัดการภัตตาคาร/ห้ องอาหาร
 การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

จานวน
ชั่วโมง

อาจารย์ ผ้ สู อน

12

อาจารย์ภาคภูมิ จิตประไพ

6

อาจารย์ทศพร สุขะ

17 ก.ย.59

 การออกแบบรายการอาหารและการควบคุมต้ นทุน
อาหาร

18 ก.ย.59

 การออกแบบรายการเครื่ องดืม่ และการควบคุม
6
ต้ นทุนเครื่ องดื่ม
(24 ก.ย.59) ศึกษาดูงานโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (1 วัน)

 การออกแบบครัว
 ระบบการจัดการครัว
Module 7 การบริหารงานบริการฝ่ ายห้ องพัก (36 ชั่วโมง)
1-2 ต.ค.59
 งานสารองห้ องพักและงานต้ อนรับ/บริ การส่วนหน้ า
และ 8 ต.ค.59
 ระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสารองห้ องพักและ
25 ก.ย.59

อาจารย์นราธิป วัฒนภาพ

6

18

อาจารย์ภาคภูมิ จิตประไพ

อาจารย์กิตติศกั ดิ์ โมกขญาณอนันต์

งานต้ อนรับ/บริ การส่วนหน้ า
9 ต.ค.59
22-23 ต.ค.59

6
 Revenue Management
(14-16 ต.ค.59) ศึกษาดูงานโรงแรมตัวอย่ างต่ างประเทศ (3 วัน 2 คืน)
12
 งานแม่บ้าน

คุณหนึง่ ฤทัย ทุมวงศ์
คุณสุพตั รา ปั ถมัง

(29 ต.ค.59) ศึกษาดูงานโรงแรมตัวอย่ างในกรุ งเทพฯ (1 วัน)
Module 8 แนวโน้ มธุรกิจการท่ องเที่ยว ผลกระทบต่ อธุรกิจโรงแรม และการเตรียมตัวเพื่อรองรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
(6 ชั่วโมง)
30 ต.ค. 59
 กลยุทธ์การเตรี ยมพร้ อมเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของธุรกิจโรงแรม
3
 แนวโน้ มการท่องเทีย่ วและผลกระทบต่อธุรกิจ
โรงแรม
อาจารย์วีรา พาสพัฒนพาณิชย์
3
 ข้ อคิดเห็นโครงการพัฒนาโรงแรม
 พิธีปิดและรับประกาศนียบัตร พร้ อมถ่ายภาพหมู่
ร่วมกัน

อาจารย์วีรา พาสพัฒนพาณิชย์

รวมเวลาอบรม 34 วัน (18 สัปดาห์ )
รวมเวลาศึกษาดูงาน 5 วัน
รวมทัง้ หมด 39 วัน
***กำหนดกำรอำจมี กำรเปลี ่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม***

