การฝกอบรมเรื่อง “เตรียมความพรอมยกระดับมาตรฐานอาหารสูตลาดยุคไทยแลนด$ 4.0”
วันศุกร$ที่ 21 – วันเสาร$ที่ 22 เมษายน 2560
ณ หองธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร$ ธนา จ.ตรัง
รวมจัดโดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท ตรัง โอทอป อินเตอร$เทรดเดอร$ จํากัด
(งบประมาณสนับสนุนโดยโครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจําป!งบประมาณ 2560)
หลักการและเหตุผล
ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหผูคนสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดสะดวกขึ้น
นั่นทําใหโลกในยุคป*จจุบันแคบลงทุกขณะ ผลของการเปลี่ยนแปลงนี้สงผลใหผูบริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามไป
ดวย ไมวาจะเป1นการบริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑ4อาหาร รวมไปถึงชองทางในการซื้อ สินคาหรือการตลาดแบบ
ดั้งเดิมนั้นอาจไมสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมของผูบริโภคในป*จจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพอีกตอไป
การทําใหสินคาหรือแบรนด4เป1นที่สนใจของผูบริโภคไดกลายเป1นเรื่องทาทายสําหรับผูประกอบการ ซึ่งอาจจะตอง
อาศัยป*จจัยหลายอยางดวยกัน แนนอนวาป*จจัยแรกคือคุณภาพผลิตภัณฑ4 ซึ่งหากวามีคุณภาพดีแลวก็จะสงผลให
ผูบริโภคบอกตอและเกิดการซื้อซ้ําได การมีมาตรฐานรับรองก็เป1นเครื่องยืนยันหนึ่งที่สามารถสรางความมั่นใจใหกับ
ผูบริโภคได สวนอีกป*จจัยหนึ่งที่สําคัญไมแพกันก็คือการตลาดและชองทางการจัดจําหนาย ที่จําเป1นตองปรับตัวใหทัน
กับพฤติกรรมการใชชีวิตของผูบริโภคที่แตกตางไปจากเดิม ทั้งทางออฟไลน4และออนไลน4
ดังนั้น ทางสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท ตรัง โอทอป อินเตอร4เทรดเดอร4 จํากัด จึงไดรวมกัน
จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุม OTOP รานขายของฝาก ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ของจังหวัดตรัง ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการตลาด ชองการการจัดจําหนายยุคใหม และมุงเนนใหเห็น
ความสําคัญของการมีมาตรฐานอาหาร เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในป*จจุบันและในอนาคตที่กําลังจะ
มาถึง
วัตถุประสงค$
1. กระตุนใหผูประกอบการใหความสําคัญกับการตลาดสมัยใหม
2. สนับสนุนผูประกอบการในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ4ดวยการจัดทํามาตรฐาน มผช. และฮาลาล รวมถึงการขอ
อนุญาตผลิตอาหาร
3. ใหผูประกอบการสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางทันทวงที
4. เพิ่มชองทางทางการตลาดใหกับผูประกอบการโดย Trang otop Intertrader สู Trader Thailand
คุณสมบัติผูเขาอบรม
ผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียน OTOP ประเภทอาหาร , ผูประกอบการรานอาหาร รานของฝาก และธุรกิจการผลิต
อาหารในขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงผูสนใจทั่วไป

วิทยากร
1. ดร.จินต$จุฑา อิสริยภัทร$ ที่ปรึกษาอิสระดานการตลาด
2. คุณนฤมล ฉัตรสงา จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
3. คุณจุลพล แกวพิทักษ$ อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
4. คุณศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี สํานักงานคณะกรรมการอิลลามประจําจังหวัดตรัง (สอกจ.)
จํานวนผูเขาอบรม 100 คน
วันที่จัดอบรม
วันศุกร4ที่ 21 – วันเสาร4ที่ 22 เมษายน 2560 (2 วัน)
สถานที่จัดอบรม
ณ หองธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร4 ธนา จ.ตรัง
กําหนดการฝกอบรม
วันศุกร$ที่ที่ 21 เมษายน 2560
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.
พิธีเป]ด
09.15 – 10.30 น.
ความตองการของผูบริโภคในยุคการตลาด 4.0 และ แนวทางการออกแบบ Marketing
mix สําหรับธุรกิจอาหาร
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น.
การสรางความแตกตางในผลิตภัณฑ4 บรรจุภัณฑ4 แบรนด4 ในมุมมองการตลาด 4.0
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
ชองทางการคาออนไลน4สําหรับธุรกิจอาหาร ในยุคการตลาด 4.0
15.00 – 15.15 น.
พักรับประทานอาหารวาง
15.15 – 16.00 น.
การเตรียมความพรอมเพื่อยกระดับสู SME/OTOP 4.0
บรรยายโดย : ดร.จินตจุฑา อิสริยภัทร ที่ปรึกษาอิสระดานการตลาด
วันเสาร$ที่ 22 เมษายน 2560
09.00 – 10.30 น.
การอนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
บรรยายโดย คุณนฤมล ฉัตรสง%า
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
10.15 – 12.00 น.
การอนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (ตอ)
12.00– 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00– 15.00 น.
ขั้นตอนการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ4ชุมชน
บรรยายโดย : คุณจุลพล แกวพิทักษ อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
15.00 – 15.15 น.
พักรับประทานอาหารวาง
15.15 – 16.30 น.
ระเบียบการขอรับรองและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล
บรรยายโดย : คุณศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี
สํานักงานคณะกรรมการอิลลามประจําจังหวัดตรัง (สอกจ.)
16.30 – 16.45 น.
ตอบขอซักถาม / ป]ดการอบรม

แบบลงทะเบียนการเขารวมฝกอบรม
เรื่อง “เตรียมความพรอมยกระดับมาตรฐานอาหารสูตลาดยุคไทยแลนด$ 4.0”
วันศุกร$ที่ 21 – วันเสาร$ที่ 22 เมษายน 2560
ณ หองธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร$ ธนา จ.ตรัง
รวมจัดโดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท ตรัง โอทอป อินเตอร$เทรดเดอร$ จํากัด
(งบประมาณสนับสนุนโดยโครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจําป!งบประมาณ 2560)
หนวยงาน/บริษัท ................................................................................................................................................................
ที่อยู .....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท4 ..................................................................................... โทรสาร ..........................................................................
ผลิตภัณฑ4 ............................................................................................................................................................................
ทานสะดวกรับหนังสือยืนยันการเขารวมอบรมทาง

E-Mail

โทรสาร

E-Mail (สําหรับแจงยืนยันการเขารวมอบรม) ....................................................................................................................
รายชื่อผูสมัครเขารับการฝกอบรม
1. ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................ มือถือ......................................
ตําแหนง ........................................................................................ E-mail ....................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................ มือถือ......................................
ตําแหนง ........................................................................................ E-mail ....................................................................
ก
ก
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0-7522-5633
08-4308-0333
E-mail : Trangtrader@gmail.com

