
 
 

กําหนดการ 
การอบรมพัฒนาอาชีพเชิงธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพเปนเถาแกนอย 

 

 

1. คุณสมบัตขิองผูเขาอบรม 
1. ผูที่สนใจและมีความตั้งใจทีจ่ะเปนเจาของธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(ไมจํากัดรูปแบบและจาํนวนเงินลงทุน) 
2. ทายาทธุรกิจที่ตองการสืบทอดกิจการของครอบครัว ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(ไมจํากัดรูปแบบและจาํนวนเงินลงทุน) 
2. การคัดเลือกเขารวมการอบรม 

1. พิจารณาใบสมัครและแนวคิดเบื้องตนในการจัดตั้งธุรกจิที่สนใจ  
(Download เอกสารแนวคดิเบื้องตนในการจัดตั้งธุรกิจไดทาง www.ismed.or.th) 

2. ทดสอบและสมัภาษณความพรอมในการเขารวมโดยคณะกรรมการคัดเลือก 
3. ตารางการอบรม  แบงเปน 2 ชวง ประกอบดวย 

ชวงที่ 1 เดือน กันยายน – ตุลาคม 2552 
 

วันที ่ หัวขอ/เน้ือหา/กิจกรรม สถานที่ฝก 

หลักสูตรที่1 การทําธุรกิจรานเบเกอรี่  1 รุน ระยะเวลา 12 วัน 
5-6, 12-13, 19-20 

ก.ย. 52 
การฝกปฏิบัตกิารผลิตเบเกอรี่แบบตางๆ  การเลือกใชและ
บํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณที่ใชในรานเบเกอรี่   
การใหบริการและการสรางความประทับใจใหลูกคา 

โรงเรียนสอนการผลิตอาหารและ
ขนมนานาชาติ ย ูเอฟ เอ็ม  

26-27 ก.ย. 52 
3-4,10 ต.ค. 52 

การฝกปฏิบัต ิการศึกษาตลาด  การเงิน ในธุรกิจเบเกอรี่ และ 
การเขียนแผนธุรกิจ  

ศูนยฝกอาชีพบางพลัด 

11 ต.ค. 52 ศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ 
ที่ประสบความสําเร็จ  

หลักสูตรที่ 2 การทําธุรกิจรานจัดดอกไม   2 รุน รุนละ 12 วัน 
รุนท่ี  1 

1-3, 8-10 ก.ย. 52 การฝกปฏิบัติการจัดดอกไมแบบตางๆ  การเลือกใชและ
บํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในรานจัดดอกไม  

บานปญจวุฒิพัฒน 

19-20, 26 -27 ก.ย. 52 
3 ต.ค. 52 

การฝกปฏิบัต ิการศึกษาตลาด การเงิน ในธุรกิจรานจัด
ดอกไม และการเขียนแผนธุรกิจ 

ศูนยฝกอาชีพบางพลัด 

4 ต.ค. 52 ศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ 
ที่ประสบความสําเร็จ  

รุนท่ี 2 

4-6, 11-13 ก.ย. 52 การฝกปฏิบัตกิารจัดดอกไมแบบตางๆ  การเลือกใชและ
บํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในรานจัดดอกไม  

บานปญจวุฒิพัฒน 

 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

รว่มเผยแพรป่ระชาสมพันธข์อ้มลูแฟรนไชส ั ์  
โดย www.ThaiFranchiseCenter.com 



 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

วันที ่ หัวขอ/เน้ือหา/กิจกรรม สถานที่ฝก 
19-20, 26 -27 ก.ย. 52 

3 ต.ค. 52 
การฝกปฏิบัต ิการศึกษาตลาด การเงิน ในธุรกิจรานจัด
ดอกไม และการเขียนแผนธุรกิจ 

ศูนยฝกอาชีพบางพลัด 

4 ต.ค. 52 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 
ที่ประสบความสําเร็จ 

หลักสูตรที่ 3 การทําธุรกิจรานอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ  1 รุน รุนละ 12 วัน 

5-6, 12-13,  
19-20 ก.ย. 52 

การฝกปฏิบัตกิารผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแบบ
ตางๆ  การเลือกใชและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ที่ใชใน
รานอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

26-27 ก.ย. 52 
3-4, 10 ต.ค. 52 

การฝกปฏิบัต ิการศึกษาตลาด การเงินในรานอาหารและ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และการเขียนแผนธุรกิจ  

ศูนยฝกอาชีพ  บางพลัด 

11 ต.ค. 52 ศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ 
ที่ประสบความสําเร็จ 

 

ชวงที่ 2 เดือน ตลุาคม – ธันวาคม 2552 

วันที ่ หัวขอ/เน้ือหา/กิจกรรม สถานที่ฝก 

หลักสูตรที่ 4 การทําธุรกิจรานซักอบรีด  1 รุน ระยะเวลา 12 วนั  
17-18, 31 ต.ค. 52 

1, 7-8, (14-15) พ.ย. 52 
การฝกปฏิบัตกิารทํางานดานตางๆ ในธุรกิจซักอบรีด 
การเลือกใชและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในธุรกิจ  
การวางรูปแบบราน และเทคนิคการตกแตงรานซักอบรีด 

บริษัท อแีอลเอส ลอนดรี 
เซอรวิส จํากัด 

21-22, 28-29 พ.ย. 52 
12 ธ.ค. 52 

การฝกปฏิบัต ิการศึกษาตลาด การเงิน ในธุรกิจซักอบรีด 
และการเขียนแผนธุรกิจ 

ศูนยฝกอาชีพบางพลัด 

13 ธ.ค. 52 ศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ 
ทีป่ระสบความสําเร็จ 

หลักสูตรที่  5 การทําธุรกิจบริการดูแลและตกแตงสวน 1 รุน ระยะเวลา 12 วัน 
17 -18, 31 ต.ค. 52 

 1, 7-8 พ.ย. 52 
การฝกปฏิบัตกิารดูแลและตกแตงสวนแบบตางๆ  
การเลือกใชและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในธุรกิจ 

บริษัท อมัรินทร พริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 

14-15, 21-22,  
28 พ.ย. 52   

การฝกปฏิบัต ิการศึกษาตลาด การเงิน ในธุรกิจบริการดูแล
และตกแตงสวน และการเขียนแผนธุรกิจ  

ศูนยฝกอาชีพบางพลัด 

29 พ.ย. 52 ศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ 
ทีป่ระสบความสําเร็จ 

หลักสูตรที่ 6 การทําธุรกิจ Day Spa 1 รุน ระยะเวลา 12 วัน  
15 -17, 29-31 ต.ค. 52  การฝกปฏิบัติ Spa Massage & Treatment แบบตางๆ  

การเลือกใชผลิตภัณฑ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในธุรกิจ  
และการบํารุงรักษา 

สถาบันฝกอบรม ไทยเดย สปา 

7-8, 14-15, 21 พ.ย. 52 การฝกปฏิบัต ิการศึกษาตลาด การเงินในธุรกิจ  
Day Spa และการเขียนแผนธุรกิจ  

ศูนยฝกอาชีพบางพลัด 

22 พ.ย. 52 ศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ 
ทีป่ระสบความสําเร็จ 

รว่มเผยแพรป่ระชาสมพันธข์อ้มลูแฟรนไชส ั ์  
โดย www.ThaiFranchiseCenter.com 



 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

วันที ่ หัวขอ/เน้ือหา/กิจกรรม สถานที่ฝก 

หลักสูตรที่ 7 การทําธุรกิจลกูชิ้น 2 รุน ระยะเวลา 12 วัน  
รุนท่ี 1 

17-18, 29-30 ต.ค. 52  
5-6 พ.ย. 52 

การฝกปฏิบัติการผลิตลูกชิ้นแบบตางๆ การเลือกใชและ
บํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในที่ใชในการผลิตลูกชิ้น 
การควบคุมคุณภาพ และการนําระบบ GMPและ HACCP  
มาประยุกตใชในกระบวนการผลิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

14-15, 21-22,  
28 พ.ย. 52   

การฝกปฏิบัต ิการศึกษาตลาด การเงินในธุรกิจลูกชิ้น และ
การเขียนแผนธุรกิจ  

ศูนยฝกอาชีพ  บางพลัด 

29 พ.ย. 52 ศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ 
ทีป่ระสบความสําเร็จ 

รุนท่ี 2 

17-18, 31 ต.ค. 52 
 1, 7-8, พ.ย. 52 

การฝกปฏิบัตกิารผลิตลูกชิ้นแบบตางๆ การเลือกใชและ
บํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในที่ใชในการผลิตลูกชิ้น 
การควบคุมคุณภาพ และการนําระบบ GMPและ HACCP  
มาประยุกตใชในกระบวนการผลิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

14-15, 21-22,  
28 พ.ย. 52         

การฝกปฏิบัต ิการศึกษาตลาด การเงินในธุรกิจลูกชิ้น และ
การเขียนแผนธุรกิจ  

ศูนยฝกอาชีพ  บางพลัด 

29 พ.ย. 52 ศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ 
ทีป่ระสบความสําเร็จ 

หลักสูตรที่  8 การทําธุรกิจรานเครื่องหนัง  1 รุน ระยะเวลา 12 วัน 
17-18, 31 ต.ค. 52  

1, 7-8 พ.ย. 52 
การฝกปฏิบัติดําเนินการผลิตกระเปาและของชํารวย การ
เลือกใชและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในที่ใชในธุรกิจราน
เครื่องหนัง 

ศูนยฝกอาชีพ บางพลัด 

14-15, 21-22  
28 พ.ย. 52 

การฝกปฏิบัต ิการศึกษาตลาด การเงินในธุรกิจรานเครื่อง
หนัง และการเขียนแผนธุรกิจ 

ศูนยฝกอาชีพ  บางพลัด 

29 พ.ย. 52 ศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ 
ทีป่ระสบความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รว่มเผยแพรป่ระชาสมพันธข์อ้มลูแฟรนไชส ั ์  
โดย www.ThaiFranchiseCenter.com 


