โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์
หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล (New Normal)”
โดยฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563
2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า สายงานส่งเสริม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3. หลักการและเหตุผล (ปรับปรุงโครงการที่ 2.1.1 ฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของ
สหกรณ์)
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีภารกิจในการส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรมหรือบริการ
ของสหกรณ์ รวมทั้ง เป็นตัวแทนของสหกรณ์เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของรัฐ องค์การ
ระหว่างประเทศหรือภาคเอกชนและการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
หรือสันนิบาตสหกรณ์ของต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทานอง
เดียวกัน ประกอบกับ องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล (International Cooperative Alliance - ICA) ได้
รณรงค์ให้องค์กรสมาชิกทั่วโลกใช้เครื่องหมายตรา coop เป็นเครื่องหมายทางการค้าและบริการ เพื่อส่งเสริมความ
เป็นเอกลักษณ์ของขบวนการสหกรณ์และบ่งชี้ความเป็นอัตลักษณ์ของสินค้าสหกรณ์และสร้างโอกาสทางการค้า
ระหว่างสหกรณ์ ทั่วโลก อีกทั้ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประกาศเกณฑ์การให้การรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์
(สมส.) เพื่ อรองรั บ แผนการพั ฒ นาผลิ ตสิ นค้ าของสหกรณ์ ทั่ว ประเทศให้ ไ ด้ผ ลิ ตภั ณฑ์ ที่มี คุณ ภาพและเพิ่ม ขี ด
ความสามารถการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
อนึ่ง สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้กาหนดสร้างศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย (Thailand Cooperative
Products Exhibition Center) ขึ้น ณ บริเวณศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส และพัฒนาฐานข้อมูลสหกรณ์สมาชิก
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าสหกรณ์ ต้นแบบและเพื่อสร้างโอกาสช่องทางจาหน่ายสินค้าสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์
ต่างประเทศ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์สามารถพัฒนาและเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
การค้าของสหกรณ์ (New Normal) ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล จึงกาหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อ
Page 1 of 2

ยกระดับมูลค่าสินค้าสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกและจัดทาทะเบียนกลุ่มผลิตภัณฑ์ในศูนย์แสดงสินค้า
สหกรณ์ไทย (Thailand Cooperative Products Distribution Center)
4. วัตถุประสงค์ :
4.1) เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการค้าของสหกรณ์ (New
Normal) ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล
4.2) เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มผลผลิต สินค้าและบริการสหกรณ์ภาคการเกษตร
4.3) เพื่อสนับสนุนการดาเนินการคัดเลือกและจัดทาทะเบียนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย
(Thailand Cooperative Products Distribution Center)
5. กลุม่ เป้าหมาย จานวนรุ่นละ 50 คน รวม 150 คน
5.1) เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร (เกษตร ประมง นิคม) ที่ดาเนินธุรกิจการผลิต การแปรรูปและจาหน่ายสินค้า
5.2) คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่รับผิดชอบการผลิต การแปรรูปและ
จาหน่ายสินค้าของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
6. ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการ
6.1) สันนิบาตสหกรณ์ฯ รับผิดค่าใช้จ่าย ดังนี้
(1) ค่าวิทยากร
(2) ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
(3)
พั
ว 3 ( )
(4) ค่าอาหารกลางวัน จานวน 3 มื้อ
(5) ค่าอาหารเย็น จานวน 2 มื้อ
(6) ค่าอาหารว่าง จานวน 5 ครั้ง
6.2) ค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากข้อ 1 เช่น ค่าพาหนะ ผู้เข้าอบรมหรือสหกรณ์ต้นสังกัดรับผิดชอบ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1) เจ้าหน้าที่สหกรณ์สามารถพัฒนาและเข้าใจการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการค้าของสหกรณ์ (New
Normal) ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล
7.2) สามารถจัดทาทะเบียนกลุ่มผลิตภัณฑ์ในศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย (Thailand Cooperative
Products Distribution Center)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า สายงานส่งเสริม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โทรสัพท์ 02-669 3254 ต่อ 1026
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กำหนดกำรฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่ำเพิ่มสินค้ำสหกรณ์
หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล (New Normal)”
โดยฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563/รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2563/
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563
วัน/เวลำ
(วันที่ 1)
08.00 – 09.00 น.
09.00-12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
18.00 น.
(วันที่ 2)

09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

รำยละเอียด/หัวข้อบรรยำย
พิธีเปิดและฝึกอบรม ณ ศูนย์กำรประชุมรัชนีแจ่มจรัส
ลงทะเบียบ/เข้าพัก/รับเอกสาร
(ผู้เข้าอบรมทีม่ ีภูมดิ าเนาอยูต่ ่างจังหวัด/เข้าพัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส)
พิธีเปิดโครงการ
และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจติ ัล (New Normal)”
โดย ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย (1) “แนวคิดธุรกิจการค้าออนไลน์ของสหกรณ์ (New Normal)”
โดย นายนักรบ ประดับจันทร์
รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัย
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(กส.กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ซอยตรีมติ ร ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บรรยาย (2) “เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อการตลาดและวิธีการทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์”
โดย นายสรัญพงษ์ อัครธนันพงษ์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ศูนย์พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์ไทย
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กส.กสอ.) กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาดูงาน “การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทตนิคการสร้างแบรนด์สนิ ค้าเพื่อการตลาด” ณ กอง
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กส.กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.
(วันที่ 3)
09.00 – 11.00 น. นาเสนอ (3) “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหกรณ์เชิงการค้าออนไลน์”
โดย นายศรายุทธ เพ็ญเจริญ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
11.30 – 12.00 น. พิธีปิด/มอบวุฒิบัตร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง (15 นาที) เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

ใบลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์
หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล (New Normal)”
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563
กรุณาเลือกรุ่นที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
1 ชื่อผู้สมัคร

2 ชื่อสหกรณ์ต้นสังกัด
3 ตำแหน่ง
4 ทีอ่ ยู่สหกรณ์

:……………………………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………………………..
อีเมล์ ………………………………………………………………………………….
:……………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์ …………………………… โทรสำร ……………………………
อีเมล์ ………………………………………………………………………………….

5 ประเภทธุรกิจของสหกรณ์
5.1) กำรผลิต
:………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
5.2) กำรแปรรูป
:……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
5.3) กำรจัดจำหน่ำย
(1) ร้ำนค้ำของสหกรณ์
(2) กิจกรรมกำรตลำด/จำหน่ำยผลผลิต/สินค้ำของสหกรณ์
:…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
5.4) ต้องนำสินค้ำตัวอย่ำง พร้อมข้อมูล/หรือรูปภำพประกอบไปด้วย

ส่งใบสมัครลงทะเบียนไปที่ :

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า สายงานส่งเสริม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรสัพท์ 02-669 3254 ต่อ 1026
www.clt.or.th, www.cltcoop.com
Email: green.clt@gmail.com/Fakhwan10@gmail.com
(QR Code สาหรับลงทะเบียนออนไลน์)

