ครั้งแรก ...
สาหรับหลักสูตรพิเศษกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพและสมาคมวิชาชีพช่างผมไทย

การบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ปฐมนิเทศ

ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้า จ.นนทบุรี )
สมัคร Online
พบกับ... เคล็ดลับของมืออาชีพ จากกูรูของวงการ อาทิ
ดร.สมศักดิ์ ชลาชล, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข และอีกหลายๆ ท่าน

รุ่นที่ 1

วันที่ 20, 21 พฤศจิกายน 2562
สาหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจแล้ว และต้องการขยายสาขา (50 ที่นั่ง)
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คุณสมบัติ
หลักฐานการสมัคร

➢ เปิดกิจการไม่น้อยกว่า 1 ปี
❖ สาเนาบัตรประชาชน
❖ สาเนาสัญญาจัดตั้ง (1)ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ (2) คณะบุคคล
❖ สาเนาใบทะเบียนนิติบุคคล/ใบทะเบียนพาณิชย์
❖ รูปภาพร้าน
 ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ E-mail : bizservicedbd@gmail.com
 โดยตั้งชื่อ File ภาพ เป็นชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร

รุ่นที่ 2

ปิดรับสมัคร
25 ตุลาคม 62

วันที่ 27, 28 พฤศจิกายน 2562
สาหรับช่าง/นักเรียนเสริมสวย (50 ที่นั่ง)
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คุณสมบัติ

➢ ช่างทาผม, ช่างแต่งหน้า, ช่างทาเล็บ, เสริมความงาม

หลักฐานการสมัคร

❖ สาเนาวุฒิบัตรจากสถาบันเสริมสวย
❖ สาเนาประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
 ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ E-mail : bizservicedbd@gmail.com
 โดยตั้งชื่อ File ภาพ เป็นชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร

สาหรับช่างเสริมสวยที่ผ่านการรับรองจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก

หรือพิมพ์ http://bit.ly/2lWUFhB

ทางกรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภายในวันที่ 1 พ.ย. 62 ทาง E-mail ที่แจ้งไว้
สอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ Tel. 02-5475963

24/4/60

กำหนดการสัมมนาเปิดตัวโครงการ
หลักสูตร “การบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ”
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี (สนามบินน้ำ)
เวลา
หัวข้อการสัมมนา
วิทยากร
08.00 – 9.00 น.
09.00 – 9.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

09.30 - 10.30 น.

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
“เสริมสวยมืออาชีพ บทเรียนสำหรับ
ผู้ประกอบการยุคใหม่”

10.45 - 12.00 น.

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
“เทรนด์ผมสมัยใหม่ มืออาชีพต้องตามทัน”

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 16.00 น.

คุณวรชนาธิป จันทนู
รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ดร.สมศักดิ์ ชลาชล
นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย
คุณสมเพชร ศรีชัยโย
ผู้อำนวยการสถาบัน Anthony Hair
คุณบุญเสก พันธ์อุดม
ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้ตรวจการสายงานสาขา
2 SME D Bank
คุณพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์
หัวหน้ากลุ่มงาน 2 สำนักบริหารคุณวุฒิ
วิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.สมศักดิ์ ชลาชล
นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย
คุณไกรวิทย์ พุ่มสุโข
ผู้บริหาร Sukho Salon
คุณพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์
หัวหน้ากลุ่มงาน 2 สำนักบริหารคุณวุฒิ
วิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ดำเนินรายการ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
“เทคนิคการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ
เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับช่างเสริมสวยมืออาชีพ”

คุณปิตพุทธินนั ท์ ชัยเดช
ผู้บริหารร้าน 65 Hair Studio
คุณไชยา คำมงคล
CEO Bio Natura Academy
คุณกัญญารัตน์ วรรณอาภา
CEO บริษทั ซาลอน แมเนจเม้น กรุ๊ป จำกัด
คุณสิตานัน สิทธิกิจ
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์
บริษัท ลอรีอลั (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ

หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.

24/4/60

กำหนดการสัมมนา
หลักสูตร “การบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ”
รุ่นที่ 1 : วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชัน้ 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่

เวลา

หัวข้อการสัมมนา

พ. 20 พ.ย. 62 09.00 - 12.00 น. หลักการบริหารจัดการ
• การบริหารหน้าร้านและหลังร้านเพื่อ
สร้างความประทับใจ
• การบริหารสินค้าคงคลัง
• การเลือกทำเล
13.00 - 16.00 น. การใช้ Social Media ให้โดนใจ
• สื่อออนไลน์ /การสร้าง Fan Page /
ปักหมุดร้าน/การใช้ Facebook

พฤ.21 พ.ย. 62 09.00 - 12.00 น. หัวใจการให้บริการ
• เทคนิคการบริหารคน
ถูกใจลูกค้า/ได้ใจลูกจ้าง

13.00 - 16.00 น. การเงินต้องรู้
• การคำนวณต้นทุนและการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน
• การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์

วิทยากร
นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี
ผู้บริหาร Penguin Eat Shabu

นายธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
Co-Founder บริษัท สมอลเวิลด์ ฟอร์
คิดส์ จำกัด

นายสรวิทย์ บัวศรี

กรรมการผู้จัดการบริษัท
Contracts Mind Education
จำกัด

นายเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ Gnosis Advisory
Co.,Ltd.

หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น

24/4/60

กำหนดการสัมมนา
หลักสูตร “การบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ”
รุ่นที่ 2 : วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องม่วงมงคล ชัน้ 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่

เวลา

หัวข้อการสัมมนา

พ. 27 พ.ย. 62 09.00 - 12.00 น. หลักการบริหารจัดการ
• การบริหารหน้าร้านและหลังร้านเพื่อ
สร้างความประทับใจ
• การบริหารสินค้าคงคลัง
13.00 - 16.00 น. การใช้ Social Media ให้โดนใจ
• สื่อออนไลน์ /การสร้าง Fan Page /
ปักหมุดร้าน/การใช้ Facebook

พฤ.28 พ.ย. 62 09.00 - 12.00 น. หัวใจการให้บริการ
• เทคนิคการบริหารคน
ถูกใจลูกค้า/ได้ใจลูกจ้าง

13.00 - 16.00 น. การเงินต้องรู้
• การคำนวณต้นทุนและการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน
• การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์

วิทยากร
นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี
ผู้บริหาร Penguin Eat Shabu

นายธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
Co-Founder บริษัท สมอลเวิลด์ ฟอร์
คิดส์ จำกัด

นายสรวิทย์ บัวศรี

กรรมการผู้จัดการบริษัท
Contracts Mind Education
จำกัด

นายเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ Gnosis Advisory
Co.,Ltd.

หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.

