
ขอเชิญผูประกอบการรานอาหารรวมการอบรมหลักสูตร

R 4 0Restaurant 4.0
วันท่ี 24-25 เมษายน 2560

โรงแรมอวานี ขอนแกน แอนด คอนเวนชัน เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน

 .....เสรมิสรา้งองค์ความรูท่ี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิตอล กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาล
่

รับสมัครตั้งแต่วันน้ี - 19 เมษายน 2560

่ ั ํ ํ ั

ใจและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาตอ่ยอดพัฒนาการบริการทีตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบรกิารและประสบความสําเร็จทางธุรกิจ.......

ด่วน!!! รับจํานวนจํากัด
หัวขอการอบรม

จับกระแสธุรกิจรานอาหารในยุคดิจิตอล 

  ใ การบริหารตนทนุ และการเงินในรานอาหาร

กลยุทธการตลาดออนไลน กับการเพิ่มลูกคา เพิ่มยอดขาย
        ดวยกลยุทธการสงเสรมิการขายสมัยใหม
การปฏบิัติงานรานอาหารอยางมีประสิทธิภาพ

1. กรอกใบสมัคร Online โดย Scan QR Code

ชองทางการสมัคร

หรือพิมพ  http://bit.ly/2lNAq4s

2. Download รายละเอยีดและใบสมัคร ท่ี
www.dbd.go.th  ขาวประชาสัมพันธ  กรอกขอมูล สงมาท่ี
E-mail : bizservicedbd@gmail com

สอบถามข้อมูลได้ท่ี กองส่งสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสรมิธุรกิจบริการ Tel. 02-5475954 

FREE
ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

E mail : bizservicedbd@gmail.com
    สงทางโทรสาร (Fax) หมายเลข 02-5475957



 
กําหนดการ  

หลักสูตร “Restaurant 4.0”  
วันที่ 24 -25 เมษายน 2560  

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นแอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์จังหวัดขอนแก่น 
 

วันที ่ เวลา หัวข้อ/รายละเอียด วิทยากร 

วันจันทรท์ี ่
24 เม.ย. 60 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 12.00 น. จับกระแสธุรกิจร้านอาหารในยุคดิจิตอล  

 วิเคราะห์และออกแบบรูปแบบธุรกิจ การ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจติอล 

  Restaurant Concept และ business 
model ของธุรกิจร้านอาหารท่ีประสบ
ความสําเร็จ 

นายสุภัค หม่ืนนิกร 
กรรมการผู้จัดการบริษัท อีซี่ส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล แฟรนไชส์ จํากัด 

 13.00 - 16.00 น. การปฏิบัติงานร้านอาหารอย่างมีประสิทธภิาพ 
 การวางผังครัว การวางแผนการจัดพ้ืนที่บริการ 
(โต๊ะ ที่น่ัง) ใหท้ํางานสะดวกและมีประสทิธิภาพ 
 คู่มือการปฏิบัติงาน 

  

นายชรัว ชรัวอังศุธร 
อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เอส
เอสพีกรุ๊ป ประเทศจีน กิจการร้านอาหาร
ในท่าอากาศยานนานาชาติ ประจําเอเชีย
แปซิฟิค ดูแลประเทศจีน ออสเตรเลีย ไทย
 

 
วันอังคารที ่
25 เม.ย.60 

09.00 - 12.00 น. กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ กับการเพิ่มลูกคา้   
เพิ่มยอดขายด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
สมัยใหม่ 
 เทคนิคการเล่าเรื่องร้านอาหาร  
 การใช้ประโยชน์จากดิจิตอลอีโคโนมีในการทาํ

การตลาดร้านอาหาร  
   การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ให้มีประสิทธิผล

นายธนพันธ์  วงศ์ชนิศร ี
กรรมการผู้ก่อต้ังเพนกวินกรุ๊ป 
จํากัด ร้านเพนกว้ินอีทชาบู 
(Penguin Eeat Shabu) 
ผู้อํานวยการบริหาร บริษัท 
เพนกวินดิจิตอล จํากัด 

13.00 - 16.00 น. การบริหารต้นทุน และการเงินในร้านอาหาร 
 ดัชนีช้ีวัดสําคัญในการบริหารร้านอาหาร  
 วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนอาหาร เพ่ิมกําไร 
 การวางแผน และศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ลงทุนเปิดร้านอาหาร 
 สร้างประมาณการงบกําไรขาดทุน  
 วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
 ประเมินระยะเวลาคืนทุน 

นายเศรษฐพงศ์  ผดุงพสิุทธิ ์
กรรมการผู้จัดการบริษัทจีโนซีสจํากัด 
ที่ปรึกษาธุรกิจอาหารด้านแผนการ
เงิน การทําแผนกลยุทธ์ 
อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมทาง
การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 

 
หมายเหตุ :  - เริ่มลงทะเบยีนเวลา 8.00 น. 

- พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น.  และ 14.30 – 14.45 น. 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา  12.00 - 13.00 น. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ประเภทธุรกิจ    ร้านอาหาร    ภัตตาคาร   

     อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................................................................ 

2. ชื่อสถานประกอบธุรกิจ  (บจ. / หจก. / บุคคลธรรมดา)  ............................................................................................... 

ชื่อทางการค้า (Brand)………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

    เลขทะเบียนนิติบคุคล / ทะเบียนพาณชิย์        

3.  ที่ต้ังกิจการ   
    เลขที่...................................หมู่ที่.................ซอย............................................ถนน........................................................ 
    ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต.................................................................................. 

จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................................           
    E-mail............................................................................................................................................................................ 
4. ผู้เข้าร่วมอบรม   

4.1  คํานําหน้า (นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ................................................... นามสกุล..........................................................  
ตําแหน่ง....................................................................  โทรศัพท์................................................................................     
มือถือ .......................................................................  โทรสาร..................................................................................  
E-mail  ....................................................................................................................................................... ...............  

4.2  คํานําหน้า (นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ................................................... นามสกุล..........................................................  
ตําแหน่ง....................................................................  โทรศัพท์................................................................................     
มือถือ .......................................................................  โทรสาร..................................................................................  
E-mail  ......................................................................................................................................................................  
 

             

คุณสมบตัิผู้สมัคร   ประกอบกิจการรา้นอาหาร/ภัตตาคาร และเป็นเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนที่มีหนังสือรับรอง 
                         จากเจ้าของกิจการท่ีสนใจ 

กรอใบสมัครและส่งกลับ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ 
โทรสาร 0-2547-5957  หรอื  E-mail :  bizservicedbd@gmail.com   
ปิดรับสมัคร วันที่ 19 เมษายน 2560  
และแจ้งผลการเข้าอบรม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560  ทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่โทร 02-5475954 

 
สมัครออนไลน์ ได้ 24 ชั่วมโมง 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม 
หลักสูตร “Restaurant 4.0” จ.ขอนแก่น 

วันท่ี 24 -25 เมษายน 2560 
โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

 


