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รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม 
การบรหิารจดัการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 25 ประจ าปี 2565 

*************************** 

หลักสูตรการบริหารจดัการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) 
1. คุณสมบตัิผู้สมัครเขา้ร่วมกิจกรรม

1) เป็นนิติบุคคล
2) เป็นเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนที่มีหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการ
3) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
4) ไม่เป็นผูท้ี่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 1-24
5) มีธุรกิจที่เปิดด าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล
6) มีสาขาของตนเองหรือสาขาแฟรนไชส์ซีรวมอย่างน้อย 2 สาขา  (ไม่รวมส านักงานใหญ่)
7) มีรูปแบบหรือโมเดลของร้านหรือการบริการ

2. หลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1) หนังสือรับรองบุคคลเข้าร่วมสัมมนา (กรณีเจ้าของกิจการไม่สามารถเข้าสัมมนาได้)
2) ภาพถ่ายสถานประกอบการ (ส านักงานใหญ่)
3) ภาพถ่ายร้านสาขาหรือสาขาแฟรนไชส์ซี พร้อมระบุสถานที่ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของสาขา

3. เงื่อนไขการผา่นการอบรม
3.1 ประเมินผลการเข้าอบรมรายหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 การประเมินผลการพัฒนาสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องผ่านการอบรมทุกหลักสูตร ระยะเวลาการเข้ารับอบรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80  และต้องผ่านการอบรมครบหลักสูตรและการวัดผลตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
- จัดส่งและน าเสนอแผนธุรกิจ  
- ผ่านการประเมินแผนธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
กันยายน 2564 



วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพุธท่ี 1 ธันวาคม 2564 09.00-12.00 น. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส์ นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ

หลักการทฤษฏีและองค์ประกอบหลัก - ผู้เช่ียวชาญด้านแฟรนไชส์
ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ - ท่ีปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน

13.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย 1. นางธีราภรณ์ ภูมิวุฒิวงศ์
พันธมิตรธุรกิจ เป็นกลุ่มย่อย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาชุมชน

บริษัท แอด ทีม เอช อาร์ พลัส จ ากัด
2. นายเอกรง คุ้มพร้อมบุญ
วิทยากร บริษัท แอด ทีม เอช อาร์
พลัส จ ากัด
3. นายสังคม ไม้เจริญ
วิทยากร บริษัท แอด ทีม เอช อาร์
พลัส จ ากัด

วันพฤหัสบดีท่ี 2 ธันวาคม 2564 09.00-12.00 น. ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองหมายการค้า ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
และสัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า

13.00-16.00 น. ความรู้เก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิ ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
สัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธ์ิ 
และข้อแตกต่างระหว่างธุรกิจด้าน
ลิขสิทธ์ิกับธุรกิจแฟรนไชส์

วันพุธท่ี 8 ธันวาคม 2564 09.00-16.00 น. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์และ นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

ตราสินค้า (Brand) ให้มีประสิทธิภาพ - CEO & Founder of Baramizi Group/

Wazzadu. Com
- Brand Consultant

วันพฤหัสบดีท่ี 9 ธันวาคม 2564 09.00-16.00 น. การสร้างระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน นายเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธ์ิ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท จีโนซิส จ ากัด

วันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 09.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ ปัญหาและแนวทาง 1. นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ      (ด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์)

แฟรนไชส์  เป็นกลุ่มย่อย 2. นายเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธ์ิ
(ด้านการสร้างระบบงานมาตรฐาน)

3. นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
(ด้านการสร้างแบรนด์)

ก ำหนดกำร

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise)

วันพุธท่ี 1 ธันวำคม 2564   ถึงวันศุกร์ท่ี 1 เมษำยน 2565

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ช้ัน 6  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

Module 1 : การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (วันท่ี 1-15 ธ.ค. 64)
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วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564 09.00-16.00 น. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design ดร.อารดา มหามิตร

Thinking) เพ่ือพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2564 09.00-16.00 น. การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน (Franchise นายพงศ์พันธ์ วีรพันธ์ุ
Operation) และหลักการวางระบบงาน กรรมการผู้จัดการ
Operation บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

วันพฤหัสบท่ี 23 ธันวาคม 2564 09.00-16.00 น. การออกแบบและคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์
ท่ีปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

วันพุธท่ี 5 มกราคม 2565 09.00-16.00 น. กลยุทธ์การสร้างร้านต้นแบบและ นายฐิติ สุวรรณศักด์ิ

การก าหนดร้านต้นแบบของธุรกิจ ส่วนขายและบริหารร้านคาเฟ่อเมซอน
แฟรนไชส์ ต่างประเทศ

บมจ. ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
วันพฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม 2565 09.00-12.00 น. หลักการบริหารสาขาของธุรกิจ ดร. วิชัย  เจริญธรรมานนท์

แฟรนไชส์  ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
13.00-16.00 น. การบริหารการจัดซ้ือรูปแบบ Chain Store

วันพุธท่ี 19 มกราคม 2565 09.00-12.00 น. การวางแผนทางการเงินในระบบแฟรนไชส์ นายธเนศ  นวะบุศย์  
13.00-16.00 น. X-ray การเงินธุรกิจ  และการใช้ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการ

ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชี ให้ค าปรึกษาลูกค้า
ในการบริหารธุรกิจ ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีท่ี 20 มกราคม 2565 09.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ ปัญหาและแนวทาง 1. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธ์ุ
ปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ      (ด้านการวางระบบงาน Operation)
ในระบบแฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย 2. ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์

    (ด้านการบริหารสาขาแฟรนไชส) ์
3. นายธเนศ  นวะบุศย์

    (ด้านการเงินแฟรนไชส์)

Module 2 : การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์  (วันท่ี 16 ธ.ค. 64 - วันท่ี 20 ม.ค. 65)
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วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพุธท่ี 26 มกราคม 2565 09.00-16.00 น. การเพ่ิมช่องทางการตลาดโดยการใช้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โค้ชโซอ้ี)

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการปรับใช้ - ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดออนไลน์
เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจ - Recommended Coach (Line ประเทศไทย)

- Shpee Guru (Shopee ประเทศไทย)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล ช็อตคัต จ ากัด

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือ

LPN Group
- ผู้ก่อต้ังและเจ้าของแบรนด์ "โซอ้ีสคาร์ฟ"
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีแอล 
อินโนเวช่ัน จ ากัด
- นักเขียนและวิทยากร ด้านการตลาด
ออนไลน์ (Digital Marketing)

วันพฤหัสบดีท่ี 27 มกราคม 2565 09.00-12.00 น. การสร้างความต้องการทางการตลาด นายก าธร อารีกิจเสรี

และการวางแผนการตลาดเพ่ือขยาย ท่ีปรึกษาอิสระด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ ท่ีปรึกษา W Academy บริษัทในเครือ 

วุฒิศักด์ิ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป

13.00-16.00 น. การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 1. นายจิรภัทร  ส าเภาจันทร์  
ด้านการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ประธานคณะท่ีปรึกษา
(สัมมนาเป็นหมู่คณะ) บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ 

แอนด์ แมนเนจเมนท์ จ ากัด
(ผู้ด าเนินการเสวนา)
2. นายสุทธิชัย พานิตนรากุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวอฟเฟิล 
ซัพพลาย จ ากัด (แบรนด์ The Waffle)
3. นายสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปป๊อป จ ากัด
บริการขนส่งพัสดุออนไลน์ แบรนด์ "Shippop"

4. นางสาวกวิสรา จันทร์สว่าง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรช มี จ ากัด
ชานมไข่มุกแบรนด์ "Fresh Me"

วันพุธท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-16.00 น. เทคนิคการน าเสนอธุรกิจในลักษณะ ดร. สันติธร ภูริภักดี
การหาผู้ร่วมทุน (Pitching) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดเต็มถัง จ ากัด 

ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Module 3 : กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ (วันท่ี 26 ม.ค. 65 - 23 ก.พ. 65)
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วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพฤหัสบดีท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัติน าเสนอธุรกิจในลักษณะ 1. ดร. สันติธร ภูริภักดี

การหาผู้ร่วมทุน (Pitching) เป็นกลุ่มย่อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดเต็มถัง จ ากัด 

ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

2. ดร. มรกต ก าแพงเพชร 
- อาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- ท่ีปรึกษาทางธุรกิจภาครัฐและเอกชน 
วันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-12.00 น. การวิเคราะห์และคัดเลือกท าเลเปิดสาขา นางสาวสายยน สิริวราการ

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชายส่ี บะหม่ีเก๊ียว จ ากัด

13.00-16.00 น. การก าหนดคุณสมบัติและการคัดเลือก นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์
ผู้ซ้ือแฟรนไชส์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจแบรนด์ไทย

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป 
แบรนด์ "ต าม่ัว"

วันพฤหัสบดีท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-16.00 น. การสร้างทีมแฟรนไชส์/ทีมสนับสนุน นายสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ 
และกลยุทธ์การพัฒนาแฟรนไชส์ซี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปป๊อป จ ากัด
ให้ประสบความส าเร็จ  บริการขนส่งพัสดุออนไลน์ แบรนด์ "Shippop"

วันพุธท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ ปัญหาและแนวทาง 1. นายก าธร อารีกิจเสรี
ปฏิบัติเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจ     (ด้านการตลาดแฟรนไชส์)
แฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย 2. ดร. สันติธร ภูริภักดี

    (ด้านการ Pitching)
3. นางสาวสายยน สิริวราการ
    (ด้านการคัดเลือกท าเลเปิดสาขา)

วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-16.00 น. สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายท่ี ผศ.ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล

เก่ียวข้อง คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนงยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันพุธท่ี 2 มีนาคม 2565 09.00-16.00 น. หลักการสร้างคู่มือปฏิบัติการ นายพงศ์พันธ์ วีรพันธ์ุ
แฟรนไชส์ (Operation Manual) กรรมการผู้จัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

วันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2565 09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัติจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 1. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธ์ุ
(Operation Manual) เป็นกลุ่มย่อย กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

2. นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์
ท่ีปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด

Module 4 : กำรสร้ำงคู่มือ แผนธุรกิจ และสัญญำในระบบแฟรนไชส์  (วันท่ี 24 ก.พ. 65  - วันท่ี 1 เมษำยน 2565)
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วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ วิทยากร/กิจการ
วันพุธท่ี 9 มีนาคม 2565 09.00-16.00 น. การบริหารยุทธศาสตร์และ นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ

หลักการจัดท าแผนธุรกิจส าหรับ - ผู้เช่ียวชาญด้านแฟรนไชส์
ธุรกิจแฟรนไชส์ - ท่ีปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน

วันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2565 09.00-16.00 น. การฝึกปฏิบัติจัดท าแผนธุรกิจใน 1. นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ
ระบบแฟรนไชส์ เป็นกลุ่มย่อย     - ผู้เช่ียวชาญด้านแฟรนไชส์

    - ท่ีปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชน
2. นายสุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์
    ผู้จัดการท่ัวไป ร้านมานี มี หม้อ
    บริษัท ลิตเติล กอลมาร์ ออฟ มานี จ ากัด

วันพุธท่ี 16 มีนาคม 2565 09.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ "ปัญหาและแนวทาง 1. ผศ.ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล
ปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ     (ด้านการจัดท าสัญญาแฟรนไชส์)
และสัญญาในระบบแฟรนไชส์" เป็นกลุ่มย่อย 2. นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ

    (ด้านการจัดท าแผนธุรกิจแฟรนไชส์)
3. นายพงศ์พันธ์ วีรพันธ์ุ
    (ด้านการจัดท าคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ )

วันจันทร์ท่ี 28 มีนาคม 2565 09.00-16.00 น. "น าเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) 1. นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ

วันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เชิงปฏิบัติการ" เป็นกลุ่มย่อย     ผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์

วันพุธท่ี 30 มีนาคม 2565 2. ดร. สันติธร ภูริภักดี

วันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565     ผู้เช่ียวชาญด้าน Pitching

วันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565 3. นายธเนศ นวะบุศย์
    ผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน
    บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กันยายน 2564




