
ก ำหนดกำร 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรเรือ่ง ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรส ำหรบักำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ 

และกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นอำหำรและเครือ่งดืม่เพือ่ส่งเสริมกำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ 

ระหว่ำงวนัที ่28 มิถุนำยน - 1 กรกฎำคม 2560  

ณ หอ้งวนำสวรรค ์วนำศรม 

มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง จังหวดัเชียงรำย  

วนัพุธที ่28 มิถุนำยน 2560  

10.00 – 10.45 น. ลงทะเบียน 

10.45 – 11.00 น. พิธเีปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 

11.00 – 12.00 น. รู้จักนักทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ Getting to Know Health Tourists  

โดย ผศ. ดร. สวุารี  นามวงค์ อาจารย์ประจ าคณะการจัดการการทอ่งเที่ยว  

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. การสื่ อสาร ข้ามวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ ยวเ ชิงสุขภาพ (Cross Cultural 

Communication for Health Tourism)   

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.45 – 17.15 น. ภ าษ า แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร เ พ่ื อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง สุ ข ภ าพ  (Language and 

Communication for Health Tourism)  

18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเยน็ 

20.00 น.  เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอธัยาศัย  

 

วนัพฤหสับดีที ่29 มิถุนำยน 2560  

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏบัิติ 

09.00 – 10.30 น. ภาษาองักฤษส าหรับการบริการสปาและสขุภาพ (Health and Spa) 

โดย คุณคัทลียา  สาเหะเปง ผู้อ านวยการแผนกสปา โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่  

ทมีวิทยากรส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. สปาและสขุภาพ Health and Spa  

โดย คุณคัทลียา  สาเหะเปง Director of Spa โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการสปาและสุขภาพ English for Health and Spa  

 โดย คุณคัทลียา  สาเหะเปง Director of Spa โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่  

 ทมีวิทยากรส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น. ภาษาองักฤษส าหรับการบริการสปาและสขุภาพ English for Health and Spa (ต่อ) 

18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเยน็ 

20.00 น.  เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 



วนัศุกรที์ ่30 มิถุนำยน 2560  

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏบัิติ 

09.00 – 10.30 น. อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Food and Beverage Service 

and Terminology  

โดย คุณณภัทร  กันธิยะ ผู้จัดการแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม โรงแรมอนันตรา 

สามเหล่ียมทองค า แคมป์ช้างและรีสอร์ท 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ  Food and Beverage Service 

and Terminology (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

English for Food and Beverage Service  

โดย ทมีวิทยากรส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 17.00 น. ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

English for Food and Beverage Service (ต่อ)            

17.00 – 19.00 น. ดูงานนอกสถานที่ ในหัวข้อ “อาหารเพ่ือสขุภาพ” 

19.00 – 20.30 น. รับประทานอาหารเยน็ 

20.30 น.  เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอธัยาศัย  

 

วนัเสำรที์ ่1 กรกฎำคม 2560  

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏบัิติ 

09.00 – 10.30 น. โภชนาการอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและภาษาอังกฤษ 

   Food Nutrition and Terminology  

โดยอาจารย์ปิยะนาฏ จันทร์กระจ่าง อาจารย์ประจ าส านักวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Workshop on Healthy Salad 

and Dressing 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแก้ปัญหา English for Health 

Tourism and Service Recovery   

โดยอาจารย์ ดร.จิราภา  ปาเดรา ดิเอส ผู้ช่วยคณบดีส านักวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15– 16.30 น. สรุปและทบทวน 

17.00 – 18.00 น. พิธมีอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ Closing and Certificate 

 

หมำยเหตุ -   ก าหนดอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 

- ผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากต่างจังหวัดหรือไม่สามารถเดินทางกลับตอนกลางคืนได้ ให้พัก

ต่ออกี 1 คืน 


