


 
 

 
กำหนดการ 

หลักสูตร Smart Restaurant Plus 
รุ่นที่ 1 :  วันที ่15, 16, 22, 23, 29 และ 30 มีนาคม 2564   (จันทร์และอังคาร) 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกจิการค้า ชัน้ 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

วันที ่ เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

จ.15 มี.ค.64 
ณ ห้องบุรฉัตร
ไชยากร ชั้น 4 

09.00 – 12.00 น. เสวนา กลยุทธส์ู่ความสำเร็จ
ร้านอาหาร 

คุณณัฎฐินี  ปลอดทอง 
คุณวัชรพงษ ์พจนีย์นนท์ 

คุณวินิจ  ลิม่เจริญ 
สป. 13.00 - 16.00 น. 

 
การสร้างระบบเพื่อขยายธุรกิจ 

(Franchise) 
คุณเศรษฐพงศ ์ผดุงพิสุทธิ ์

 

อ.16 มี.ค.64 
 

09.00 – 12.00 น. การคำนวณต้นทุนอาหาร และการ
ควบคุมการสูญเสีย 

คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ 
 

 13.00 - 16.00 น. 
 

การบัญชี และภาษี สำหรับธุรกจิ
ร้านอาหาร 

 

คุณธนัย นพคณุ 
 

จ.22 มี.ค.64 
 

09.00 – 13.00 น. 
 

Digital Marketing Online  
ด้วย Facebook  

คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์  
 

13.00 - 16.00 น. 
 

กิจกรรม Workshop : 
Digital Marketing Online 

ด้วย Facebook 

 

อ.23 มี.ค.64 
 

09.00 – 12.00 น. 
 

Digital Marketing Online 
ด้วย Line 

คุณกิตติชัย ปรีน้อย 
 

 13.00 – 16.00 น. 
 

กิจกรรม Workshop : 
Digital Marketing Online 

ด้วย Line 

 

จ.29 มี.ค.64 
 

09.00 – 16.00 น. 
 

การถ่ายภาพอาหารด้วยมือถือ 
 

คุณกษิดิส ฌาน 

อ.30 มี.ค.64 
 

09.00 – 16.00 น. 
 

การออกแบบห้องครัว และการ
จัดการวัตถุดิบ 

 

เชฟวิลเมน ลีออง 

 

หมายเหต ุ:  -  วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564   อบรม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
-  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น.  และ 14.30 – 14.45 น. 

   -  พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา  12.00 - 13.00 น. 

 



 
 

 
กำหนดการ 

หลักสูตร Smart Restaurant Plus 
รุ่นที่ 2 :  วันที ่21, 22, 28, 29 เมษายน, 5 และ 6 พฤษภาคม 2564   (พุธและพฤหัส) 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกจิการค้า ชัน้ 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

วันที ่ เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

พ. 21 เม.ย. 64 
 

09.00 – 12.00 น. เสวนา กลยุทธส์ู่ความสำเร็จ
ร้านอาหาร 

คุณณัฎฐินี  ปลอดทอง 
คุณวัชรพงษ์ พจนีย์นนท์ 

คุณวินิจ  ลิม่เจริญ 
 13.00 - 16.00 น. 

 
การสร้างระบบเพื่อขยายธุรกิจ 

(Franchise) 
คุณเศรษฐพงศ ์ผดุงพิสุทธิ ์

 

พฤ. 22 เม.ย. 64 
 

09.00 – 12.00 น. การคำนวณต้นทุนอาหาร และการ
ควบคุมการสูญเสีย 

คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ 
 

 13.00 - 16.00 น. 
 

การบัญชี และภาษี สำหรับธุรกจิ
ร้านอาหาร 

 

คุณธนัย นพคณุ 
 

พ. 28 เม.ย. 64 
 

09.00 – 13.00 น. 
 

Digital Marketing Online  
ด้วย Facebook  

คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์  
 

13.00 - 16.00 น. 
 

กิจกรรม Workshop : 
Digital Marketing Online 

ด้วย Facebook 

 

พฤ. 29 เม.ย. 64 
 

09.00 – 12.00 น. 
 

Digital Marketing Online 
ด้วย Line 

คุณกิตติชัย ปรีน้อย 
 

 13.00 – 16.00 น. 
 

กิจกรรม Workshop : 
Digital Marketing Online 

ด้วย Line 

 

พ. 5 พ.ค. 64 
 

09.00 – 16.00 น. 
 

การถ่ายภาพอาหารด้วยมือถือ 
 

คุณกษิดิส ฌาน 

พฤ. 6 พ.ค. 64 
 

09.00 – 16.00 น. 
 

การออกแบบห้องครัว และการ
จัดการวัตถุดิบ 

 

เชฟวิลเมน ลีออง 

 

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

 



 

 

อยากพัฒนาร้านแบบสมาร์ท ครบทุกศักยภาพ จากผู้เชี่ยวชาญฟรี!  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ แม็คโคร 
จัดอบรมหลักสูตรการจัดการร้านอาหาร ทางรอดในยุค New Normal  
 
📍 คุณสมบตัิผู้เข้าอบรม  

1. เป็นธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น 
2. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร 6 วัน 
3. ต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว และสัญญาณ wifi-hotspot มาในวันอบรมหลักสูตร Online Marketing 
หมายเหตุ : วันที่ 15 มีนาคม 64 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์
 
. 
📍 เปิดรับสมัครทั้ง 2 รุ่นตั้งแต่วันนี้! จนกว่าจะเต็ม 

รุ่นที่ 1 : วันที ่15, 16, 22, 23, 29, 30 มี.ค. 64  
รุ่นที ่2 : วันที ่21, 22, 28, 29 เม.ย. และ 5,6 พ.ค. 64   
สถานที ่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ชั้น 6 กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก >>  http://bit.ly/3doYIvW 
 
ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลคัดเลือกผู้ท่ีผ่านเกณฑ์ และจะแจ้งผลให้ท่านทราบ 
รุ่นที่ 1 แจ้งผลวันที่ 10 มนีาคม 2564 
รุ่นที่ 2 แจ้งผลวันที่ 9 เมษายน 2564 
 
 

http://bit.ly/3doYIvW

