


 
 

 
แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร   

หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจทิัล” รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรธุรกิจที่ผู้ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมรวมกัน จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้

สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ ยกฐานะความเป็นอยู่ของ

สมาชิกให้ดีข้ึน  ซ่ึงสหกรณ์มีการด าเนนิธุรกิจ ท าการตลาดสินค้าสหกรณ์ สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมากระแสการตลาดออนไลน์มี

การเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างมาก หลายธุรกิจได้เริ่มตื่นตัวและปรับตัวรับมือกับกระแสการตลาดออนไลน์  โดยการท าการตลาด

ออนไลน์อย่างจริงจังมากข้ึน ดังนั้น ธุรกิจที่มีกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ Digital Marketing ที่พร้อมมากกว่า ย่อมมีโอกาสสร้าง

ผลลัพธ์จากการท าการตลาดออนไลน์ที่ดีกว่าให้กับธุรกิจองค์กรนั้นๆ 

สหกรณ์จึงจ าเป็นที่จะตอ้งพัฒนารูปแบบการตลาด เพื่อให้ก้าวทันและสามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจอื่นๆได้  เพื่อ

แย่งชิงตลาดให้เป็นของตนเองด้วยความรวดเร็วที่สุดและส่งผลให้สหกรณ์มีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไป 

2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีการตลาดสหกรณใ์ห้ทันการตลาดในโลกยุคดิจิทัล 

 2.2 เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรม  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกตใ์ช้ในการส่งเสริม และพัฒนาระบบการตลาดสหกรณ์ใหม้ี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน 

3. เนื้อหาวชิา  หลักสูตร  21 ชั่วโมง 

1. ปฐมนิเทศ / พิธเีปิด / บรรยายพิเศษ                1  ชั่วโมง 

2. ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธกีาร อุดมการณส์หกรณ์     2  ชั่วโมง 

3. แพลทฟอร์มการตลาดออนไลน์        3  ชั่วโมง 

-  รู้จักแพลทฟอร์มออนไลน์รูปแบบต่างๆ / การเลอืกใชส้ื่อออนไลน์ให้เหมาะกับสินค้าสหกรณ์ 

-  การจัดหมวดหมู่สินค้าสหกรณ์ออนไลน์ 

4. การเพ่ิมมูลค่าสินค้า         6  ชั่วโมง 

- การเขียน content เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ ์/ รูปถ่ายเพิ่มพลังสินค้า 

- เรยีนรู้เทคนิคการจัดสินค้าเพื่อการถ่ายภาพเบื้องต้น 

- Workshop การเขียน content ในสื่อออนไลน์ / ฉกีกฎการขายสินค้าดว้ยภูมิปัญญาสหกรณ์ 

  5. การสร้างแบรนด์สินค้าสหกรณ ์  5  ชั่วโมง 

   - การสร้างแบรนดส์ินค้าสหกรณ์ส าหรับโลกออนไลน์ 

         - หลกัการ องค์ประกอบการสร้างแบรนด์ / โลกสินค้าออนไลน์ส าหรับสินค้าสหกรณ์ 

    - เลอืกสื่อออนไลน์ที่เหมาะสม และการต่อยอดการจ าหน่ายสินค้าอย่างยั่งยนื  

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้        4  ชัว่โมง 

- สรุปบทเรียน / ถาม – ตอบประเด็นปัญหาอุปสรรค 
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4.  วธิีการฝึกอบรม : บรรยาย / อภิปราย / ฝกึปฏิบัติ / กรณศีึกษา 

 *** ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ต้องน า Notebook หรือ Tablet ส่วนตัวมาทุกคน*** 

5.  งบประมาณ : เงินอุดหนุนจากภาครัฐบาล ตามมตคิณะรัฐมนตรี ลงวนัที่ 6 พ.ค. 2529 และวนัที่ 24 พ.ค. 2531 ส าหรับ

การฝึกอบรมสหกรณ์ภาคการเกษตร และงบประมาณสนบัสนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยการฝึกอบรม

จัดบริการค่าใช้จา่ยดังตอ่ไปนี ้(ฟร)ี 

5.1 ค่าวิชาการ 

5.2 ค่าอาหารกลางวัน 3 มือ้ อาหารเย็น 2 มือ้ ตลอดการฝึกอบรม 3 วัน 

5.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (Coffee Break) 6 มือ้  

5.4 ค่าที่พัก 2 คืน (พกัคู่เทา่นัน้) กรณีประสงค์พักเดี่ยวกรุณาช าระค่าห้องพักเต็มจ านวน 

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ เช่น ค่าที่พัก (กรณีพักเดี่ยว), ค่ามินิบาร์, ค่าอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่

ก าหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ ขอความกรุณาเบกิจ่ายจากสหกรณ์ตน้สังกัด 

6.  วทิยากร ผูท้รงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 

7.  วันเวลา และสถานท่ี  

       ระหว่างวันที ่22 – 24 มถินุายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมรชันีแจม่จรัส สนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย เลขที่ 13  

ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสิต กรุงเทพฯ เบอร์โทร 02 6693254-62 ต่อ 1044 หรอื 02 2411047, 089 9598122 

8. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีการตลาด หรอืบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 50 คน 

9. การส าเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร  

 9.1 ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร 

 9.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนด  

10. การสมัครอบรม สามารถสมัครด้วยการคลกิลิงก์ หรือ สแกน QR Code ท่ีปรากฏ 

    - https://forms.gle/Si8vX3vjRnGQ4cDD9 

    - สแกน QR Code ใบสมัคร 

สนใจ สมัครและดาวนโ์หลดรายละเอยีดโครงการเพิ่มเตมิได้ท่ี www.clt.or.th หรือโทรศัพท์ 02-6693254-62 ต่อ 1033 1008, 1090, 

โทรสาร 02-2411229, 02-2414839, Email: clt_insti@hotmail.com, Line ID :@clt.coop, Facebook: สถาบันพทิยาลงกรณ์ 

หมดเขตรับสมัครวนัที่  7 มถินุายน 2564 และขอสงวนสิทธิใ์นกรณีท่ีกลุ่มเป้าหมายเต็มจ านวนก่อนสิ้นสดุวันรับสมัคร 
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