
   สมัคร Online โดย Scan QR Code 

 หรือพิมพ์  http://bit.ly/2koXpAD 

        สอบถามข้อมูลได้ที่ กองธุรกิจบริการ ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการ  Tel. 02-5475963   

ส าเนาหนังสือรับรองนติิบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์  

ภายถ่ายหน้าร้าน/ภายในร้าน  

ส่งหลักฐานมาที่ E-mail : bizservicedbd@gmail.com  

หลักฐานการสมัคร 

ช่องทางการสมัคร 

                             ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารร่วมการอบรมหลักสูตร 

8 วัน 

อบรมตั้งแต่ 

คุณสมบัติการสมัคร 

รับสมัครตั้งแต่วันนี ้ 
ถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 

หากเต็ม....ปิดรับสมัครทันท ี

ด่วน !!! 

 ประกอบกิจการร้านอาหาร/ภัตตาคาร มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 เป็นเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนที่มีหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการที่สนใจ    

 สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลกัสตูร และเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% 

Restaurant 4.0 รุ่นที ่3  

22, 29 ม.ค. , 

5, 12, 19, 26 ก.พ.,  

5 และ 12 มี.ค.61 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ชั้น 6  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ฟรี !!! 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

หลักสูตร 

รับสมัครกิจการละไม่เกิน 2 ท่าน  
หากมีผู้สมัครจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ให้กับธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น 
ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เข้าอบรม.. วันที่ 18 มกราคม 2561 ทาง E-mail ที่แจ้งไว้ 



ก าหนดการ  
หลักสูตร “Restaurant 4.0” รุ่น 3 

วันที่ 22, 29 มกราคม และ 5, 12, 19, 26 กุมภาพันธ์, 5 และ 12 มีนาคม 2561 (หลักสูตร 8 วัน) 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

วันที่ เวลา หัวข้อ/รายละเอียด วิทยากร 

จ. 22 ม.ค. 61 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
 09.00 - 12.00 น. Restaurant  Concept 

 business model ของธุรกิจร้านอาหารที่
ประสบความสําเร็จ 

นายสุภัค หม่ืนนิกร 
กรรมการผู้จดัการบริษัท อีซี่ส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล แฟรนไชส์ จาํกัด 

 13.00 - 16.00 น. การปฏิบัติงานร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์การเลือกทําเลที่ตั้งร้านอาหาร 
 การวางผังครัว การวางแผนการจัดพื้นที่บริการ 
(โต๊ะ ที่นั่ง) ให้ทํางานสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 คู่มือการปฏิบัติงาน 

นายชรัว ชรัวอังศุธร 
อดีตหัวหน้าเจา้หน้าที่ปฏิบัติการ เอส
เอสพีกรุ๊ป ประเทศจนี กิจการร้านอาหาร
ในท่าอากาศยานนานาชาติ ประจําเอเชีย
แปซิฟิคดูแลประเทศจีน ออสเตรเลีย ไทย 

จ. 29 ม.ค. 61 09.00 - 12.00 น. จับกระแสธุรกิจร้านอาหารในยุคดิจิทัล  
 วิเคราะห์และออกแบบรูปแบบธุรกิจ การปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และสื่อ
สังคมออนไลน์ 

นายธีรศานต์ สหัสสพาศน์ 
กรรมการผู้จัดการ JM Cuisine 
กรรมการผู้จัดการ เจ๊กเม้ง 
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นตํารับเพชรบุรี 

 13.00 - 16.00 น. 

 

Workshop วิธีสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
เพื่อต่อยอดธุรกิจ  

วิทยากรประจํากลุ่มดังนี้ 
กลุ่มที่ 1.นางธีราภรณ์  ภูมิวุฒิวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาชุมชน 
บริษัท แอดทีม เอช อาร์ พลัส จํากัด 
กลุ่มที่ 2.นายวิทยา  โมลาศร ี

จ. 5 ก.พ. 61 09.00 - 12.00 น. การบริหารบุคคล 
“สร้างทีมอย่างไรให้ปึ้กทั้ง HRD และ Training”  
การพัฒนาทีมทํางาน  
 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
 การประเมินผลงาน/การให้ค่าตอบแทน 

นายนิติรุจน์ อติพัฒนะพงศ์ 
อดีตผอ.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หลายแห่ง อาทิบริษัท โพโมโดโร กรุ๊ป 
จํากัด บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จาํกัด 
บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)  

 13.00 - 16.00 น. บริหารร้านอาหารที่สร้างความประทับใจ 
 Restaurant Service Design 
 การทําร้านอาหารให้ประทับใจ  

นายสุรชัย ชาญอนุเดช 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที 
เรสทัวรองท์ จํากัด   

จ. 12 ก.พ. 61 09.00 - 12.00 น. 
 

การบริหารจัดการภายในร้านอาหาร 
  โครงสร้างการบริหารงานร้านอาหารและภัตตาคาร 

ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ 
อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทเอแอนด์
ดับบลิว ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจอาหาร
การสร้าง BUSINESS MODEL อดีต 
ผู้บริหารงาน แผนกอาหารในโรงแรม       
โอเรียลเต็ล  แชงกรีล่า พิทซ่าฮัท ฯลฯ 

 13.00 - 16.00 น. การบริหารจัดการภายในร้านอาหาร (ต่อ) 
 ระบบการจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา การ
เบิกจ่าย การควบคุมภายใน 

 การใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการ 

..... มีต่อหน้า 2  
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วันที่ เวลา หัวข้อ/รายละเอียด วิทยากร 
จ. 19 ก.พ. 61 09.00 - 12.00 น. การออกแบบร้านอาหารให้โดนใจ 

 การสร้างเอกลักษณ์ของร้านอาหาร 
 การออกแบบร้านอาหาร Exterior และ Interior 
Design  
 สร้างความต่างด้วยการตกแต่ง 

นายชิดชนก แก้วอัมพร 

ที่ปรึกษาอิสระ อดีตผู้เชี่ยวชาญดา้น 
Branding การสื่อสาร การตลาด  
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด และบริษัทไดดิอิจิคิคากุ 
(ประเทศไทย) จํากัด  13.00 - 16.00 น. การออกแบบและตกแต่งอาหารเพื่อสร้ าง

มูลค่าเพิ่ม 
  สร้างสรรค์อาหารอย่างมีสไตล์  
  เพ่ิมมูลค่าเมนูอาหาร ด้วยFood Stylist  
  สอนการถ่ายรูปเมนูอาหารให้โดดเด่น 

จ. 26 ก.พ. 61 09.00 - 12.00 น. การตลาดส าหรับร้านอาหารและการส่งเสริมการขาย  
 กลยุทธ์เพิ่มลูกค้า เพ่ิมยอดขาย  
ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมการขายสมัยใหม่ 

นายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสงูสุด
การตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) 
 

 13.00 - 16.00 น. กลยุทธ์การตลาดออนไลน์  
 เทคนิคการเล่าเรื่องร้านอาหาร  
 การสร้างเนื้อหาน่าสนใจ และสามารถติดอันดับต้น  ๆ
ในการค้นหาด้วย Search Engine (Google, Bing)  
 การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ให้มีประสิทธิผล 

จ. 5 มี.ค. 61 09.00 - 12.00 น. 
 
 

การบริหารต้นทุน และการเงินในร้านอาหาร 
  ดัชนีชี้วัดสําคัญในการบริหารร้านอาหาร  
  วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนอาหาร เพ่ิมกําไร 

นายเศรษฐพงศ์  ผดุงพิสุทธิ์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัทจีโนซีสจํากัด  
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอาหาร 

 13.00 - 16.00 น. การวางแผน และศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนเปิดร้านอาหาร 
 สร้างประมาณการงบกําไรขาดทุน  

 วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  
 ประเมินระยะเวลาคืนทุน 

ด้านแผนการเงิน การทําแผนกลยุทธ์
อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมทาง
การเงินมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

จ. 12 มี.ค. 61 09.00 - 12.00 น. Restaurant Solution ผู้แทนจาก บมจ.ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ 

 13.00 - 16.00 น. เสวนา “โอกาสและความเสี่ยงในการบริหาร
ร้านอาหารในยุคดิจิทัล” 
 

ผู้บริหาร Wongnai 
ผู้บริหาร Que-Q 
ผู้บริหาร โพลาร์แบร์มิชชั่น 
ดําเนินรายการโดย นายเศรษฐพงศ์ 
ผดุงพิสุทธิ์ 

หมายเหตุ :  - เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 น. 
- พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น.  และ 14.30 – 14.45 น. 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา  12.00 - 13.00 น. 


