
 
 
ที่ ชสอ. 108867/2565 
 

6 ตุลาคม 2565 
 

เรื่อง  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบร้านค้าออนไลน์ 
บน Facebook  “ สอนปฏิบัติ...การสร้างเพจขายสินค้า ” 

 

เรียน  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดการโครงการฯ        

 
ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะที่เป็นองค์การ

กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีภารกิจเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน การศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเอื้ออาทรต่อชุมชน 
และสังคมด้วยวิธีการสหกรณ์ อันจะนำไปสู ่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์  
ตามหลักการสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้จัดทำ “ตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์” ผ่านทาง กลุ่มไลน์ Open Chat และ 
ชสอ. ได้เพิ่ม Plat Form ใหม่ใช้ในการซื้อ – ขายสินค้า โดยใช้ Facebook  เพื่อสะดวกและง่ายต่อการ
บริหารจัดการและการใช้งานท่ัวไป  

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ชสอ. จึงขอเชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบร้านคา้ออนไลนบ์น Facebook “ สอนปฏิบัติ...การ
สร้างเพจขายสินค้า ” ทั้งนี้ ชสอ. จะให้การสนับสนุน วิทยากรพร้อมทีมงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสหกรณ์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 
2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0 2496 1199 ต่อ 328-330, 340, 341 
 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท 
(ดร. วีระ  วงศ์สรรค์) 
ประธานกรรมการ  

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทร. 02 496 1199 ต่อ 328 – 330 และ 340 - 341 



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั  

จดัโครงกำรฝึกอบรม 

หลกัสตูร กำรออกแบบรำ้นค้ำออนไลน์บน Facebook 

“ สอนปฏิบติั...กำรสร้ำงเพจขำยสินค้ำ “ 

------------------------------------------------------------------ 

ดว้ย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั (ชสอ.) ในฐำนะทีเ่ป็นองคก์ำรกลำงของ

สหกรณ์ออมทรพัย ์ ไดจ้ดัท ำโครงกำร ตลำดกลำง ชสอ. เพื่อคนสหกรณ์ เป็นกำรสนบัสนุนสหกรณ์ใหม้ี

บทบำทในกำรพฒันำคุณภำพชวีติของสมำชกิและเอือ้อำทรต่อชุมชน และสงัคม ดว้ยวธิกีำรสหกรณ์อนั

จะน ำไปสู่กำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหก้บัขบวนกำรสหกรณ์ โดยเริม่แรก ชสอ. ไดส้รำ้งช่องทำงกำร

ซือ้/ขำยสนิคำ้ผ่ำน Line Open Chat “ตลำดกลำง ชสอ. ออนไลน์ เพื่อคนสหกรณ์” เพื่อใหส้มำชกิสหกรณ์

ใชเ้ป็นช่องทำงกำรซือ้/ขำย สนิคำ้ หรอืแนะน ำรำ้นคำ้ ผลติภณัฑ ์เพื่อสรำ้งรำยไดเ้สรมิ     

  ปัจจบุนัจำกกำรเพิม่จ ำนวนสมำชกิขึน้เรื่อยๆ  จำกกำรซือ้ขำย ภำยในกลุ่ม Open chat กย็งัมี

ขอ้จ ำกดัทัง้ในเรือ่งของควำมสะดวกสบำย ควำมปลอดภยัในกำรซือ้ขำยและกำรยอมรบัโดยทัว่ไป เพื่อ

เป็นกำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว ชสอ. กไ็ดเ้พิม่ Plat Form ใหมใ่นกำรซือ้ – ขำย ผ่ำนทำง Facebook จงึขอ

เชญิชวนสหกรณ์สมำชกิทีส่นใจ เขำ้รว่มโครงกำรเพื่อจดัฝึกอบรม หลกัสตูร กำรออกแบบรำ้นคำ้ออนไลน์ 

บน Facebook สอนปฏิบติั...กำรสร้ำงเพจขำยสินค้ำ                 .................................................... 
 

1.วตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อเป็นช่องทำงในกำร ซือ้ – ขำย สนิคำ้ 

2. เพื่อเป็นกำรกระตุน้ใหเ้กดิกำรพฒันำรำ้นคำ้ออนไลน์บน Facebook ของตนเอง 

3. เพื่อเป็นเวทใีห้บุคลำกรของสหกรณ์สมำชกิ ชสอ. ได้น ำเสนอผลงำนกำรสรำ้งรำ้นค้ำออนไลน์

บน Facebook  

4. เพื่อเป็นเวทใีห้บุคลำกรของสหกรณ์สมำชกิ ชสอ. ที่ได้รบักำรอบรมฯ จำก ชสอ. สำมำรถน ำ

ควำมรูม้ำพฒันำรปูแบบกำรเขยีนโฆษณำประชำสมัพนัธส์นิคำ้ของตนเองผ่ำนสื่อออนไลน์ 

5. เพื่อกำรพฒันำคุณภำพชวีติของสมำชกิใหอ้ยูด่กีนิดมีำกยิง่ขึน้ดว้ยวธิกีำรสหกรณ์ อนัจะน ำไปสู่
กำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหก้บัขบวนกำรสหกรณ์ 

 

2. กลุ่มเป้ำหมำย  

- คณะกรรมกำร เจำ้หน้ำที ่และ สมำชกิสหกรณ์ (ไมน้่อยกว่ำ 30 คน) 
 
 



3.  หวัข้อกำรฝึกอบรม 

1. กำรปรบัเปลีย่นโปรไฟล ์Facebook เพื่อใชใ้นกำรท ำธุรกจิ ดว้ยกำรสรำ้งโปรไฟลห์น้ำรำ้น  
   ใหน่้ำเชื่อถอื 
2. เทคนิคกำรแต่งรปูภำพ และกำรตดัต่อวดิโีอ แบบมอือำชพี ใหโ้ดดเด่น น่ำสนใจ ดว้ย 
   โปรแกรม Canva Pro 
3. เทคนิคกำรเขยีนคอนเทน้ทส์ุดปัง กำรเขยีนแคปชัน่ เนื้อหำใหส้ะกดใจลกูคำ้หยดุดู 
4. เทคนิคกำรสรำ้งเพจหน้ำรำ้นบน Facebook แบบมอือำชพีใหด้งึดดูลกูคำ้เขำ้รำ้น 
5. กำรบรหิำรจดักำรเพจ Facebook 
 

4. ระยะเวลำ / และวนักำรฝึกอบรม 

          กำรฝึกอบรมเน้นกำรปฏบิตั ิใชเ้วลำ 1 วนั 

 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น 

   ชสอ. สนับสนุน 

  1. สหกรณ์สำมำรถใชส้ทิธิเ์พื่อขอวทิยำกรใหก้ำรศกึษำฝึกอบรมจำก ชสอ.ได ้

  2. ทมีผูช้่วยวทิยำกร 

  3. สญัญำณอนิเตอรเ์น็ต 

  4. คู่มอื เอกสำรต่ำงๆ 

  สหกรณ์สมำชิกท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ 

  1. ประชำสมัพนัธโ์ครงกำรฯ เพื่อเชญิชวนสมำชกิเขำ้รว่มฯ 

  2. จดัเตรยีม / จดัหำหอ้งประชุมเพื่อใชใ้นกำรฝึกอบรม 

  3. อำหำรเลีย้งรบัรองผูเ้ขำ้ร่วมฝึกอบรม 

  4. ***ผูเ้ขำ้รว่มกำรฝึกอบรมตอ้งเตรยีมคอมพวิเตอรโ์น้ตบุค*** 

6. กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมโครงกำร 
      สหกรณ์สมำชกิส่งใบสมคัรเขำ้รว่มโครงกำรฯ ไปยงัฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ ชสอ. ทำงโทรสำร
หมำยเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 หรอื อเีมล ์info@fsct.com  
 
7. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร 

 คณะกรรมกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ และฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ  (ชสอ.) 
  
 
 

mailto:info@fsct.com


 
8. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

        1. ผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรมสำมำรถสรำ้ง เพจหน้ำรำ้น Facebook เพื่อขำยสนิคำ้ได ้

  2. ผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรมสำมำรถสรำ้งสรรคเ์ทคนิคและรปูภำพดว้ยโปรแกรม Canva Pro ได ้

  3. ผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรมสำมำรถสรำ้งสื่อและเทคนิคกำรประชำสมัพนัธไ์ด้ 

  4. สำมำรถพฒันำคุณภำพชวีติของสมำชกิใหอ้ยูด่กีนิดมีำกยิง่ขึน้ดว้ยวธิกีำรสหกรณ์  

             อนัจะน ำไปสู่กำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหก้บัขบวนกำรสหกรณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
หลกัสตูร กำรออกแบบร้ำนค้ำออนไลน์บน Facebook  

“ สอนปฏิบติั...กำรสร้ำงเพจขำยสินค้ำ “ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

วนั...................... 2565 

      08.00 - 08.30 น. ลงทะเบยีน    

 08.30 - 09.00 น.   พิธีเปิดกำรฝึกอบรม  

 09.00 – 12.00 น.    กำรสรำ้งเพจหน้ำรำ้นบน Facebook แบบมอือำชพีใหด้งึดดูลูกคำ้เขำ้รำ้น 

      12.00 – 13.00 น.  พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

      13.00 – 16.00 น.   กำรสรำ้งเพจ (ต่อ) 

   -  เทคนิคกำรแต่งรปูภำพ และกำรตดัต่อวดิโีอ แบบมอือำชพี  

       ใหโ้ดดเด่น น่ำสนใจ ดว้ยโปรแกรม Canva Pro 

   -  กำรสรำ้งสื่อและเทคนิคกำรประชำสมัพนัธไ์ด ้

 

 

หมายเหต ุ พกั รบัประทานอาหารว่าง เช้า   เวลา 10.30 – 10.45 น.  บา่ย เวลา 14.30 – 14.45 น. 

 

 

 

 

 

 

 



ใบตอบรบัเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม 

หลกัสตูร กำรออกแบบร้ำนค้ำออนไลน์บน Facebook  
“ สอนปฏิบติั...กำรสร้ำงเพจขำยสินค้ำ “ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

    วนัที…่………………………………………..…… 

 

 สหกรณ์ออมทรพัย…์……………………………………….........................................…………..จ ำกดั   

ทีอ่ยู ่............................................................................................................................. ................................ 

โทรศพัท…์...................…..…..……โทรสำร…………..................เวบ็ไซต.์.................………………………… 

ชือ่ผูป้ระสำนงำน ...................................................................... เบอรโ์ทรศพัท ์............................................ 

มีควำมประสงคเ์ข้ำร่วมโครงกำรฯ ดงัน้ี 

1. จ ำนวนสมำชกิทีข่อรบักำรฝึกอบรม ..................... คน        

2. วนัทีจ่ดัฝึกอบรม....................................................... 

3.  สถำนที.่..................................................................................................................... ............................... 

4. ใชส้ทิธิร์บักำรสนบัสนุนวทิยำกรในกำรฝึกอบรมจำก ชสอ.               ใชส้ทิธิ ์               ไมใ่ชส้ทิธิ ์ 

 

 

        (ลงชือ่)………………………………………  

(……………………………………………….) 

                  ต ำแหน่ง….…………………………………………… 

หมำยเหต ุ 

บทบำทหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั สหกรณ์สมำชิกท่ีเขำ้รว่มโครงกำร 

1.  สนบัสนุนวทิยำกรใหก้ำรศกึษำฝึกอบรม 
2.  สนบัสนุนทมีผูช้่วยวทิยำกร 
3.  สนบัสนุนสญัญำณอนิเตอรเ์น็ต 
4.  สนบัสนุนชุดอุปกรณ์ 
5.  สนบัสนุนคู่มอื เอกสำรต่ำง ๆ 

1.  ประชำสมัพนัธโ์ครงกำรฯใหก้บัสมำชกิทรำบ 
2.  จดัเตรยีม / จดัหำหอ้งประชมุ 
3.  อำหำรเลีย้งรบัรอง 
4.  ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมเตรยีมคอมพวิเตอรโ์น้ตบุค 

 






