
 

การฝ�กอบรมเร่ือง “เตรียมความพร�อมยกระดับมาตรฐานอาหารสู�ตลาดยุคไทยแลนด$ 4.0” 
วันศุกร$ที่ 21 – วันเสาร$ที่ 22 เมษายน 2560 

ณ ห�องธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร$ ธนา จ.ตรัง 
ร�วมจัดโดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท ตรัง โอทอป อินเตอร$เทรดเดอร$ จํากัด 

(งบประมาณสนับสนุนโดยโครงการส�งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจาํป!งบประมาณ 2560) 
 

หลักการและเหตุผล 
ด�วยการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนอย�างรวดเร็ว ทําให�ผู�คนสามารถติดต�อสื่อสารระหว�างกันได�สะดวกข้ึน 

น่ันทําให�โลกในยุคป*จจุบันแคบลงทุกขณะ ผลของการเปลี่ยนแปลงน้ีส�งผลให�ผู�บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามไป
ด�วย ไม�ว�าจะเป1นการบริโภค การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ4อาหาร รวมไปถึงช�องทางในการซ้ือ สินค�าหรือการตลาดแบบ
ดั้งเดิมนั้นอาจไม�สามารถตอบสนองต�อพฤติกรรมของผู�บริโภคในป*จจุบันได�อย�างมีประสิทธิภาพอีกต�อไป 

การทําให�สินค�าหรือแบรนด4เป1นที่สนใจของผู�บริโภคได�กลายเป1นเรื่องท�าทายสําหรับผู�ประกอบการ ซ่ึงอาจจะต�อง
อาศัยป*จจัยหลายอย�างด�วยกัน แน�นอนว�าป*จจัยแรกคือคุณภาพผลิตภัณฑ4 ซ่ึงหากว�ามีคุณภาพดีแล�วก็จะส�งผลให�
ผู�บริโภคบอกต�อและเกิดการซ้ือซํ้าได� การมีมาตรฐานรับรองก็เป1นเคร่ืองยืนยันหน่ึงท่ีสามารถสร�างความม่ันใจให�กับ
ผู�บริโภคได� ส�วนอีกป*จจัยหนึ่งที่สําคัญไม�แพ�กันก็คือการตลาดและช�องทางการจัดจําหน�าย ท่ีจําเป1นต�องปรับตัวให�ทัน
กับพฤติกรรมการใช�ชีวิตของผู�บริโภคที่แตกต�างไปจากเดิม ท้ังทางออฟไลน4และออนไลน4 

 ดังนั้น ทางสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท ตรัง โอทอป อินเตอร4เทรดเดอร4 จํากัด จึงได�ร�วมกัน
จัดหลักสูตรน้ีข้ึนมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ�ม OTOP ร�านขายของฝาก ผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย�อม 
ของจังหวัดตรัง ในการพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ในการตลาด ช�องการการจัดจําหน�ายยุคใหม� และมุ�งเน�นให�เห็น
ความสําคัญของการมีมาตรฐานอาหาร เพื่อเตรียมพร�อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในป*จจุบันและในอนาคตที่กําลังจะ
มาถึง 

 
วัตถุประสงค$ 

1. กระตุ�นให�ผู�ประกอบการให�ความสําคัญกับการตลาดสมัยใหม� 
2. สนับสนุนผู�ประกอบการในการเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ4ด�วยการจัดทํามาตรฐาน มผช. และฮาลาล รวมถึงการขอ

อนุญาตผลิตอาหาร  
3. ให�ผู�ประกอบการสามารถตอบสนองความต�องการของผู�บริโภคได�อย�างทันท�วงที  
4. เพิ่มช�องทางทางการตลาดให�กับผู�ประกอบการโดย Trang otop Intertrader สู� Trader Thailand 

 
คุณสมบัติผู�เข�าอบรม 

ผู�ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียน OTOP ประเภทอาหาร , ผู�ประกอบการร�านอาหาร ร�านของฝาก และธุรกิจการผลิต
อาหารในขนาดกลางและขนาดย�อม รวมถึงผู�สนใจท่ัวไป 

 
 
 
 



วิทยากร 
1. ดร.จินต$จุฑา อิสริยภัทร$  ที่ปรึกษาอิสระด�านการตลาด 
2. คุณนฤมล  ฉัตรสง�า  จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
3. คุณจุลพล  แก�วพิทักษ$  อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
4. คุณศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี สํานักงานคณะกรรมการอิลลามประจําจังหวัดตรงั (สอกจ.) 

จํานวนผู�เข�าอบรม    100 คน 
วันที่จัดอบรม    วันศุกร4ที่ 21 – วันเสาร4ที่ 22 เมษายน 2560 (2 วัน) 
สถานที่จัดอบรม ณ ห�องธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร4 ธนา จ.ตรัง 
 
กําหนดการฝ�กอบรม 

วันศุกร$ที่ที่ 21 เมษายน 2560 
08.30  - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. พิธีเป]ด 
09.15 – 10.30 น. ความต�องการของผู�บริโภคในยุคการตลาด 4.0 และ แนวทางการออกแบบ Marketing 

mix สําหรับธุรกิจอาหาร   
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว�าง 
10.45 – 12.00 น. การสร�างความแตกต�างในผลติภัณฑ4 บรรจุภัณฑ4 แบรนด4 ในมุมมองการตลาด 4.0 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.00 น. ช�องทางการค�าออนไลน4สําหรับธุรกิจอาหาร ในยุคการตลาด 4.0 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว�าง   
15.15 – 16.00 น. การเตรียมความพร�อมเพ่ือยกระดับสู� SME/OTOP 4.0 

             บรรยายโดย : ดร.จินต�จุฑา อิสริยภัทร� ที่ปรึกษาอิสระด�านการตลาด 
 

วันเสาร$ที่ 22 เมษายน 2560 
09.00 – 10.30 น. การอนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร  
 บรรยายโดย คุณนฤมล  ฉัตรสง%า  
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว�าง 
10.15 – 12.00 น. การอนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร (ต�อ) 
12.00– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00– 15.00 น. ข้ันตอนการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ4ชุมชน  
 บรรยายโดย : คุณจุลพล  แก�วพิทักษ� อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว�าง   
15.15 – 16.30 น. ระเบียบการขอรับรองและการขอใช�เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 บรรยายโดย : คุณศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี  
 สํานักงานคณะกรรมการอิลลามประจําจงัหวัดตรัง (สอกจ.) 
16.30 – 16.45 น. ตอบข�อซักถาม / ป]ดการอบรม 
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 ��� / ������  0-7522-5633  ��� �� 08-4308-0333 
E-mail : Trangtrader@gmail.com 

 

 
 

แบบลงทะเบียนการเข�าร�วมฝ�กอบรม 
เรื่อง “เตรียมความพร�อมยกระดับมาตรฐานอาหารสู�ตลาดยุคไทยแลนด$ 4.0” 

วันศุกร$ที่ 21 – วันเสาร$ที่ 22 เมษายน 2560 
ณ ห�องธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร$ ธนา จ.ตรัง 

ร�วมจัดโดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท ตรัง โอทอป อินเตอร$เทรดเดอร$ จํากัด 
(งบประมาณสนับสนุนโดยโครงการส�งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจาํป!งบประมาณ 2560) 

 

หน�วยงาน/บริษัท ................................................................................................................................................................  

ท่ีอยู� .....................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................  

โทรศัพท4 ..................................................................................... โทรสาร ..........................................................................  

ผลิตภัณฑ4 ............................................................................................................................................................................  

ท�านสะดวกรับหนังสือยืนยันการเข�าร�วมอบรมทาง              � E-Mail           � โทรสาร 
 
E-Mail (สาํหรับแจ�งยืนยันการเข�าร�วมอบรม) ....................................................................................................................  
 
รายชื่อผู�สมัครเข�ารับการฝ�กอบรม 

1.  ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................  มือถือ ......................................  

ตําแหน�ง ........................................................................................  E-mail ....................................................................  

 
2.  ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................  มือถือ ......................................  

ตําแหน�ง ........................................................................................  E-mail ....................................................................  

 

 

 

 

 


