
HIGHLIGHTS ปรบัวถีิสูก่ารค้ายุคใหม่
หวัขอ้สมัมนาเชงิปฏิบติัการ 
- โอกาสธุรกิจ ยุคท่องเที�ยวไทยวิถีใหม่  
- โปรโมทธุรกิจอย่างไร ให้ยอดขายพุ่ง รายได้เปรี�ยง  
- New Nomal, New Behavior เข้าใจผู้บรโิภคยุคใหม่
- ทําตลาดออนไลน์อย่างไร ให้โดนใจลูกค้า
- Work Shop การขยายโอกาสธุรกิจ ด้วย Digital Tool  (LINE)
  อาทิ การบรหิาร DATA การโปรโมทธุรกิจ ด้วย LINE OA
กลุม่ธุรกิจ
- ผูป้ระกอบธุรกิจทั�วไป เชน่ ผูผ้ลิต ผูจ้าํหนา่ยสนิค้า อาหาร/เครื�องดื�ม เสื�อผา้               
 เครื�องแต่งกาย ของใช ้ของตกแต่ง ของที�ระลึก ฯลฯ
- ธุรกิจบรกิารที�เกี�ยวขอ้งกับการท่องเที�ยว เชน่ โรงแรม ที�พกั รา้นอาหาร                
 สขุภาพความงาม ไลฟ�สไตล์ ฯลฯ
 

 
สถานที� :
  6 พ.ย.63  พิษณุโลก  @โรงแรมดิ  อิมพีเรียล  โฮเทล  แอนด์  คอนเวนชั�น  เซ็นเตอร์
13 พ.ย.63  นครศรีธรรมราช  @โรงแรมปุระนคร
27 พ.ย.63  อุบลราชธานี  @โรงแรมสุนีย์แกรนด์  แอนด์  คอนเวนชั�น  เซ็นเตอร์  
  3 ธ.ค.63  จันทบุรี @โรงแรมนิว  แทรเวิล  ลอด์จ
21  ธ.ค.63  นนทบุรี @ศูนย์ฝ�กอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ชั�น  6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 คุณสุทธิพงศ์  สุทธินราพรรณ
        ผู้เชี�ยวชาญด้าน  Digital Marketing

         Tecmove Co.,Ltd และ
The Runway Agency Co.,Ltd 
      LINE (Thailand) Partner 

SMART SERVICE 
บรกิารวถีิใหม ่
สูต่ลาดออนไลน์

WWW.DBD .GO . TH

ฟร ี!! สมคัร Click 
https://forms.gle/RgWyiXSzyD542kKJ7

สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม :
กองธุรกิจบรกิาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 02 547 5985, 02 547 5954



 
 

 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตร “Smart Service บริกำรวิถีใหม่ สู่ตลำดออนไลน์” 

กิจกรรมเพิ่มศักยภำพธุรกิจบริกำรที่มีมูลค่ำสูง 
วันท่ี 6,13,27 พฤศจิกำยน และ 3,21 ธันวำคม 2563   

  ณ พิษณุโลก,นครศรีธรรมรำช, อุบลรำชธำนี, จันทบุรี และนนทบุรี  
…………………………..…………..……………… 

วัน/เวลา การด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 

08.00 - 08.45 น. 
08.45 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 
10.00 - 12.00 น. 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียน 
กล่าวเปิดงานสัมมนา 
การบรรยายหัวข้อ  
“โอกาสธุรกิจ ยุคท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่” 

- สร้างความเชื่อม่ันกับมาตรฐาน Amazing 
Thailand Safety & Health Administration 
(SHA) และแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  

- โอกาสจากการท่องเที่ยววิถใีหมยุ่คดิจิทัล                  
(Service New Normal)  

การบรรยายหัวข้อ “Smart Service บริการวิถีใหม่  
สู่ตลาดออนไลน์”  

- New Normal, New Behavior เข้าใจผู้บริโภควิถีใหม่ 
- O2O Service การตลาดออนไลน์ สู่บริการออฟไลน์

อย่างไรให้โดนใจลูกค้า 

 
พาณิชย์จังหวัด/ผู้บริหารกรม 
 
- ผู้แทนจากการท่องเที่ยว               

แห่งประเทศไทย         
 
 

 
 
คุณสุทธิพงศ์ สุทธินราพรรณ  
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing   
at Tecmove Co., Ltd 
และ The Runway Agency Co., Ltd 
(LINE (Thailand) Partner and LINE 
Agency) 

13.00 - 16.00 น. การฝึกปฏิบัติ (Workshop) หัวข้อ 
“การขยายโอกาสธุรกิจ ด้วยเครื่องมือตลาดออนไลน์ 
(Digital Tool)”  
 - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การวิเคราะห์  และเข้าใจ
บริการของตนเอง การวางแผน และสร้างประสบการณ์
ให้กับลูกค้า 
 - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า     
ด้วย Data การใช้ LINE Official Account (Line OA) 
โปรโมทธุรกิจ และกลยุทธ์การบริหารสื่อออนไลน์ 

คุณสุทธิพงศ์ สุทธินราพรรณ  
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing 
at Tecmove Co., Ltd              
และ The Runway Agency Co., Ltd 
(LINE (Thailand) Partner and LINE 
Agency) 
 

*** หมายเหตุ:  1. ก าหนดการและเวลา อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม              สมัครออนไลน์ 

  2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.45 น.  
                         รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.   
 


