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หลักสูตร Modern Restaurant Management
การบร�หารการจัดการรานอาหารสมัยใหม
เปนการกลั่นกระบวนการดำเนินธุรกิจของผูที่คร่ำหวอดในการจัดการธุรกิจรานอาหาร 

ผูเขาอบรมจะเขาใจถึงการสรางรานอาหารใหตรงกับความตองการของผูบร�โภค 

แนวคิดที่เกี่ยวของและการบร�หารระบบที่เกี่ยวของใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสรางทุก

กาวของธุรกิจคุณมั่นคงยั่งยืนและประสบความสำเร็จ

เนื้อหาของหลักสูตร

  Strategic Restaurant Management

  การสรางกลยุทธของรานอาหารที่ทำไดจร�ง

  Maximizing profit in Restaurant Management

  การบร�หารรานอาหารเพื่อใหไดกำไรสูงสุด

  Create your own legacy

  ความสำเร็จที่ออกแบบดวยตัวคุณเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  เจาของธุรกิจรานอาหาร 

  นักธุรกิจที่อยากมีกิจการรานอาหารเปนของตนเอง

  ผูประกอบอาหารที่อยากเปนเจาของรานอาหารเอง

  เจาของธุรกิจโรงแรม ที่อยากบร�หารรานอาหารในโรงแรม

  เจาของธุรกิจรานอาหาร ที่อยากเพิ่มมูลคาโดยการกาวกระโดดทางธุรกิจ

      วันนี้การอบรมเพื่อใหรูลึก รูจร�ง แมนยำ ในเทคนิคตางๆ ในการทำรานอาหาร

จ�งเกิดข�้นภายใตความรวมมือของหนวยงานหลักที่มีอุดมการณเดียวกันเพื่อใหเจาของ

ธุรกิจรานอาหารประสบความสำเร็จอีกทั้งเปนการเพิ่มประสิทธ�ภาพองคกรใหเขาถึง

โอกาสในการขยายฐานธุรกิจรานอาหารอยางยั่งยืน

ทำธุรกิจรานอาหารในยุค 4.0

สิทธิพ�เศษ สำหรับผูสมัครเร�ยน
ฟร� สมาช�กสมาคมผูประกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจครัวไทย และ

นิตยสาร Thailand Restaurant News มูลคา 2,500 บาท

ระยะเวลา 12 เดือน

สิ่งที่ผูเร�ยนจะไดรับเมื่อเร�ยนจบ

ใบประกาศนียบัตร
การเขาอบรมหลักสูตร Modern Restaurant Management 

• เอกสารประกอบการอบรม

• วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร

• ขอมูลการอบรมทั้งหมด

• รูปภาพการอบรม

• สูตรอาหารที่ใช ในการอบรม

  บรรจ�ในแผน DVD

ครบทุกเร�่องรานอาหาร

4.0

ราคาคาอบรม 36,000 บาทตอคน

   (ราคารวม VAT 38,520 บาท)

30 มี.ค 61
3 - 5 เม.ย 61



เนื้อหาของหลักสูตร

1. Strategic Restaurant Management การสรางกลยุทธของรานอาหารที่ทำไดจร�ง ทำความเขาใจกับรานอาหารแตละรูป

แบบที่ปจจ�บันการออกแบบรูปแบบขององคกรเพื่อรองรับการกาวสูธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคตรูจักการกำหนดแนวคิดของราน

อาหารโดยเร�่มจากจ�ดแข็งและความตองการของลูกคาเปนหลักการบร�หารจัดการพื้นที่ของรานอาหารใหมีประสิทธ�ภาพตามรูป

แบบของรานอาหารกลยุทธในการบร�หารธุรกิจรานอาหารเพื่อความสำเร็จในปจจ�บันและรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตการ

สรางศักยภาพใหบุคลากรใหเปนสินทรัพยที่มีคาขององคกรการบร�การเปนศาสตรที่ตองศึกษาและเปนปจจัยหลักสูความสำเร็จ

ในธุรกิจรานอาหารแตละประเภททำความเขาใจเสนหของการบร�การของธุรกิจรานอาหาร การสรางความประทับใจใหลูกคา

พึงพอใจการตอบสนองความตองการของลูกคา การบร�หารพื้นที่รานอาหารทั้งสวนการบร�การและสวนปฏิบัติการในครัวเพื่อ

ใหรองรับประเภทของรานอาหารและการบร�การ

2. Maximizing profit in Restaurant Management การบร�หารรานอาหารเพื่อใหไดกำไรสูงสุดทำความเขาใจกับการจัด

การดานการเง�น ตัวเลขที่สรางความแตกตางใหธุรกิจรานอาหาร การคิดตนทุนอาหารและกำหนดราคาขายการว�เคราะหสถานะ

ทางการเง�นของธุรกิจรานอาหาร การสรางประสิทธ�ภาพการจัดการกำไร ตนทุน ยอดขาย การจัดการระบบบัญช� สำหรับ

ผูบร�หารรูจักระบบสารสนเทศสำหรับผูบร�หารในการจัดการขอมูลดานการขาย การจัดการตนทุน และการควบคุมตนทุน

และบร�หารยอดขายใหมีประสิทธ�ภาพสูงสุด การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการการตลาดเพื่อใหเขาถึงความตองการของ

ลูกคามากที่สุด เขาใจกรณีศึกษาการทำการตลาดจากปจจ�บัน ถึงแนวโนมการตลาดในอนาคต เตร�ยมความพรอมสูการบร�หาร

รานอาหารผานสื่อตางๆ การประชาสัมพันธการสงเสร�มการขาย การกำหนดงบประมาณการสื่อสาร การประมาณการยอด

ขาย การใชระบบสารสนทศเพื่อสงเสร�มงานดานการตลาดในยุคสมัยใหม

3. Create your own legacy ความสำเร็จที่ออกแบบดวยตัวคุณเองลงมือสรางรายการอาหารที่เปนสัญลักษณของรานคุณ 

รวมกับผูเช�่ยวชาญโดยบูรณาการแนวคิดของรานอาหาร รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใหไดรายการอาหารเดนประจำราน รวมทำ 

working plan สูตรอาหาร การเตร�ยมการ การควบคุมตนทุน การปรุงอาหาร การจัดตกแตงจาน การบูรณาการกับการคิด

ตนทุนอาหารและกำหนดราคาขาย การจัดชุดอาหารที่เหมาะสม ตามหลักการทั้งรสชาติ รสสัมผัส  สี และอื่นๆ เพื่อใหการนำ

เสนออาหารมีมูลคาเพิ่มและสรางเร�่องราวใหนาประทับใจได รูลึกถึงเทคนิคการนำภาพอาหารใหนารับประทานผานการถายภาพ

อาหารอยางมืออาช�พ หลักทฤษฎีที่สำคัญ กรณีศึกษาที่นาเร�ยนรูพรอมขอเสนอแนะ การลงมือปฏิบัติจร�ง รวมทั้งการนำ

ภาพที่คัดเลือก ประชาสัมพันธผานสื่อ ทาง facebook และชองทางอื่นๆ

MODERN
RESTAURANT
MANAGEMENT
การบร�หารการจัดการ
รานอาหารสมัยใหม

จัดโดย
สมาคมผูประกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจครัวไทย รวมมือกับ
นิตยสาร Thailand Restaurant News และ ว�ทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

กรรมการกำกับดูแลหลัักสูตร
อาจารยวันดี ณ สงขลา
คุณฉัฐพร โยเหลา
ดร. ว�ชุดา ณ สงขลา ศร�ยาภัย
ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ



สถานที่อบรม

ว�ทยาลัย
เทคโนโลยีครัววันดี
8 ซ.รามคำแหง 25

ถ.รามคำแหง

แขวงหัวหมาก

เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240

02 718 6254-5

02-279-9844-5

062-652-2442

09.00–10.30         ว�เคราะหมองลึกธุรกิจรานอาหารยุค 4.0 

10.45-12.00          ว�เคราะหมองลึกธุรกิจรานอาหารยุค 4.0 มองเทรนดราน มองพฤติกรรมผูบร�โภคธุรกิจ

                         รานอาหารยุค digital แนวคิดธุรกิจรานอาหารจากอดีต สูอนาคต 

                         โดย ผูชวยผูจัดการ ศูนยว�จัยกสิกรไทย

12.00-13.00         พักรับประทานอาหาร

13.00–15.30         Restaurant Design overview หลักการออกแบบ – Interior designer

                         Restaurant Design: Service Area – Interior designer

                         Restaurant Design: Kitchen design 

15.30-16.30         กลยุทธการคิดสูความสำเร็จสำหรับธุรกิจอาหารโดย  ดร. ว�ชุดา  ณ สงขลา ศร�ยาภัย

09.00–12.00         การตลาด ยุค digital กับธุรกิจรานอาหารโดย อาจารยพันธุฑิดต  สิรภพธาดา

12.00-13.00         พักรับประทานอาหาร

13.30–14.45         Case studies : Modern restaurant management โดย ดร. ว�ชุดา  ณ สงขลา ศร�ยาภัย

15.00–16.30         Success  story “Jitramas”  ตอยอดธุรกิจอาหารรุก Catering ดวยมาตรฐานผสานความใสใจ    

                         โดย คุณวรรณัตดา ขอประเสร�ฐ  ผูบร�หาร บร�ษัท จ�ตรมาส เทรดดิ้ง จำกัด 

                         Recipe for own legacy recipe เตร�ยมเลือก legacy menu ที่เหมาะกับธุรกิจรานอาหาร      

                         คิดเมนูอาหารพิเศษประจำรานของแตละบุคคล เพื่อนำมาปฏิบัติในวันถัดไป สามารถเลือก

                         signature menu ของผูเขาอบรม

Day 1 : วันที่ 30 มีนาคม 2561

Day 4 :  วันที่ 5 เมษายน 2561

09.00–10.00         Food Stylist

10.00–14.00         ปรุงอาหารตาม own legacy (comments จากเชฟว�ช�ต)

14.30–16.30         Success story  เชฟว�ช�ต มุกุระ 

                         จ�ดเปลี่ยนการทำงานแบบ Comfort Zone สูการสรางรานอาหารแบรนด  “ขาว”

09.00–10.30         QSC  กับคุณภาพธุรกิจรานอาหาร  – Minor Group

10.45–12.30         การบร�หารตนทุน กำไรและยอดขาย ระบบการเง�น การบร�หารจัดการรายได กำไร    

                         ภาษีของรานอาหาร การออกใบกำกับภาษี การคำนวณตนทุนอาหาร การกำหนดราคาขาย   

                         ระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับรานอาหาร ทั้งสวนรับบร�การจากลูกคาและสวนปฏิบัติการ

                         ภายในราน โดย ดร. ว�ชุดา  ณ สงขลา ศร�ยาภัย

12.30-13.30         พักรับประทานอาหาร

13.30–14.30         Photographer for restaurant: Theory, Experiment case studies เร�ยนเทคนิคการถายรูป

                         อาหารใหสวย พรอมสำหรับใชเพื่อประชาสัมพันธ หลักทฤษฎีที่เกี่ยวของ และกรณีศึกษา            

                         การสรางโปรไฟลเพื่อนำรูปภาพอาหารที่ถายทำข�้น Social เพื่อประชาสัมพันธ  

                         โดย คุณทัฬธนดิตถ  สุวัฒนกุล  ชางภาพมืออาช�พ

15.00-16.30         ปนแบรนดใหราน….ปง (Branding – เทคนิคการปนแบรนดและเทคนิคทำตลาดใหโดน)

                         โดย คุณเพ็ชร  ประภากิตติกุล

Day 2 : วันที่ 3 เมษายน 2561

Day 3 : วันที่ 4 เมษายน 2561

ราคาคาอบรม 36,000 บาทตอคน (ราคารวม VAT 38,520 บาท)

หลักสูตร Modern Restaurant Management
การบร�หารการจัดการรานอาหารสมัยใหม

** ว�ทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลง



30 มี.ค 61
3 - 5 เม.ย 61


