


 
 

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์  
หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์” 

ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2564 
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

จากสถานการณ์ทางธุรกิจ ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางตลาดที่สูงขึ้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
สถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของ
ลูกค้า สมาชิกสหกรณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทรัพยากร หรือบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้น การท างานหรือการบริหารจัดการพื้นฐานทั่วไป อาจไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนความส าเร็จขององค์กร จึงจ าเป็นที่
หน่วยงานจะต้อง มีการปรับวิธีบริหารงาน และจัดการงานให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งพัฒนาผลงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์ ” ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการ ให้กับผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการขับเคลื่อนความส าเร็จขององค์กร อันจะเกิด
ความยั่งยืนสืบไป 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน ากลยุทธ์ ทักษะ มาบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
3. เนื้อหาวิชา  หลักสูตร  14 ชั่วโมง 
 1. ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์  2.00  ชั่วโมง 
 1) อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
 2) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 / กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
 2. กลยุทธ์การบริหารจัดการประชุมในสหกรณ ์  3.00  ชั่วโมง  

1) การใช้เทคนิคต่างๆ ในการก ากับ การควบคุมสถานการณ์ และขจัดข้อขัดแย้ง 
 2) เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. กลยุทธ์การลงทุน         3.00  ชั่วโมง  
1) สัดส่วนเงินทุนเพื่อการลงทุนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2) การลงทุนสินทรัพย์ในตลาดดิจิทัลเบื้องต้น 

 3) การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน  
4. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง        3.00  ชั่วโมง 

1) กระบวนการความเสี่ยง 
2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3) การจัดการความเสี่ยง 

5. กลยุทธ์การบริหารคนและบริหารงาน       3.00  ชั่วโมง 
1) ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด 

 2) การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง 
 3) การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย 
 4) การแสดงผลงานที่มีคุณค่า 
 5) การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันด ี
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4.  วันเวลา และสถานที่  
 ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2564  ณ  ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ  

5.  กลุ่มเป้าหมาย  
  ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท จ านวน 50 คน 
6.  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม    
     - ค่าธรรมเนียม 2,500.00 บาท/คน (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก) 
  - ค่าวิชาการ / ค่าเอกสาร /ค่าวิทยากร 
  - ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 5 มื้อ 

 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ สหกรณ์สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด  
  โอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012-1-62642-3  
7.  การส าเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร  
  7.1 ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร 
  7.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนด  
8.  การสมัครอบรม สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฎด้านล่าง 
  8.1 คลิกที่ลิงก์ https://forms.gle/DKC8T3yK11Azs6GT7 
  
 
  8.2 หรือสแกน QR Code                                           
 
  
 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที ่www.clt.or.th หรือ โทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6693254-62  
ต่อ 1033, 1090, 1008 โทรสาร 02-2411229, 02-2414839, Email: clt_insti@hotmail.com, Line ID: @clt.coop, 
Facebook fanpage : สถาบันพิทยาลงกรณ ์
ส ารองที่พักหรือติดต่อโรงแรม : ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ โทร. 089-9598122 

 

ก าหนดการ 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย 
26 เม.ย. 64 08.00-09.30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 09.30-10.00 ปฐมนิเทศ/พิธีเปิดโครงการ 
 10.00-12.00 ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00- 16.00 กลยุทธ์การบริหารจัดการประชุมในสหกรณ ์

27 เม.ย. 64 09.00-12.00 กลยุทธ์การลงทุน  
 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.00 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  

28 เม.ย. 64 09.00-12.00 กลยุทธ์การบริหารคนและบริหารงาน   
 12.00-12.30 พิธีมอบวุฒิบัตร / พิธีปิด /รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า : เวลา 10.30 – 10.45 น., บ่าย : เวลา 14.30 – 14.45 น. 

https://forms.gle/DKC8T3yK11Azs6GT7
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