
         

      สหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล  จาํกดั 
      458  หมู่ที� 6  ถนนยนตรการกาํธร ตาํบลคลองขุด อาํเภอเมือง  จงัหวดัสตูล 91000 

      โทร. 07471-1933,  โทรสาร 07477-2187 มือถอื 086-4892410-14  www.stt-coop.com 

 

ที่  ว.292/2560 
 

31 กรกฎาคม 2560 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและรับสมัครสมาชิกเขาอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรม

สหกรณสัมพันธ เอื้ออาทรและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน / หัวหนาหนวยงานราชการ 

 

สิ่งที่สงมาดวย   1. รายละเอียดกิจกรรมสหกรณสัมพันธ เอื้ออาทรและอนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน  1  ชุด 

  2. รายละเอียดการอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรระยะสั้น   จํานวน  1  ชุด 

  2. ใบสมัครเขารวมอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรระยะสั้น   จํานวน  1  ฉบับ 
 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ไดอนุมัติโครงการเอื้อ

อาทรสังคมและสิ่งแวดลอม และโครงการเสริมสรางอาชีพ มวีัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและกระตุนจิตสํานึกการมีสวน

รวมของเยาวชนในจังหวัดใหตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของการอนุรักษสิ่งแวดลอม และเปนการเปดโอกาสให

เยาวชนไดแสดงความสามารถในเชิงสรางสรรค รวมไปถึงกิจกรรมการเสริมสรางอาชีพใหแกสมาชิกสหกรณ 

สนับสนุนใหมีการฝกอบรมในการทําอาชีพเสริม เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน จัดขึ้นในวันที่ 17 

สิงหาคม 2560 ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยในงานจะมีการจัด

นิทรรศการตางๆ และมีการจัดกิจกรรมการแขงขันใหแกนักเรียน นักศึกษา อาทิเชน กิจกรรมประกวดสุนทรพจน 

กิจกรรมประกวดภาพวาด กิจกรรมประกวดเรียงความ ตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 

 ในการนี้ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ใครขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธกิจกรรมสหกรณ

สัมพันธฯ และการรับสมัครสมาชิกเขาอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรระยะสั้น ยื่นใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 1 -10 

สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อ.เมือง จ.สตูล ในวันและเวลาทําการ  

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้    
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                  (นายปรีชา  ดุลยการัณย) 

                                             ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
 

ฝายอํานวยการ 

0-7471-1933, 086-4892412 



 

 
 

กิจกรรมสหกรณสัมพันธ เอื้ออาทรและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560  

ณ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 

1. หลักการและเหตุผล  

เนื่องดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เปนองคกรหนึ่งที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการมีสวน

รวมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามหลักการและอุดมการณของสหกรณ อีกท้ังยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม รวมไปถึงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนคุมคา จึงไดจัดทํากิจกรรมสหกรณสัมพันธ เอื้ออาทรและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมขึ้น ภายใตโครงการเอื้ออาทรสังคมและสิ่งแวดลอม ผนวกเขากับโครงการเสริมสรางอาชีพ เพื่อ

สงเสริมและกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมของเยาวชนในจังหวัดใหตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ใสใจตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นําไปสูความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต และเปนการเปด

โอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถในเชิงสรางสรรค รวมไปถึงกิจกรรมการเสริมสรางอาชีพใหแกสมาชิก

สหกรณ สนับสนุนใหมีการฝกอบรมในการทําอาชีพเสริม เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณคา เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน   
 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหเยาวชนในจังหวัดสตูลไดเขาใจหลักการสหกรณ 

2.2 เพื่อสงเสริมและกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมของเยาวชนในจังหวัดสตูลใหตระหนักและเล็งเห็น

คุณคาของการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

2.3 เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนในจังหวัดสตูลสหกรณไดแสดงความสามารถในเชิงสรางสรรค 

2.4 เพื่อสรางอาชีพเสริมใหแกสมาชิกสหกรณ เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 

3. รายละเอียดกิจกรรม 

3.1 การจัดซุมนิทรรศการความรูเกี่ยวกับหลักการสหกรณ การอนุรักษสิ่งแวดลอม และอาชีพเสริม จาก

หนวยงานตางๆ 

3.2 การแสดงกิจกรรมบนเวทีเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

3.3 ภาคปฏิบัติ ประกอบดวย 

(1) จัดการประกวดกิจกรรมตางๆ ใหเยาวชนในจังหวัดสตูลไดแสดงความสามารถ 

(2) กิจกรรมสรางอาชีพเสริมใหกับสมาชิกสหกรณ หลักสูตรระยะสั้น 
 

4. กลุมเปาหมาย 

4.1 นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล   

4.2 สมาชิกสหกรณที่สนใจเขารวมกิจกรรมสรางอาชีพเสริม หลักสูตรละ 20 คน จํานวน 10 หลักสูตร 

 

 



 

 

 

5.การดําเนินงาน 

5.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดกิจกรรม 

5.2 ประสานงานกับเจาหนาที่ และหนวยงานผูเกี่ยวของ จัดหาวิทยากร  

5.3 ประชาสัมพันธโครงการ รับสมัครผูสนใจ 

5.4 ติดตามความคืบหนาของแตละฝายงาน  

5.5 จัดทํากิจกรรม 

5.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

6. สถานที่ดําเนินงาน 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 17.00 น. (1 วัน) 
 

8.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

8.1 เยาวชนในจังหวัดสตูลไดเขาใจหลักการสหกรณ 

 8.2 เยาวชนในจังหวัดสตูลมจีิตสํานึกการมีสวนรวมและเล็งเห็นคุณคาของการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

 8.3 เยาวชนในจังหวัดสตูลสหกรณไดแสดงความสามารถในเชิงสรางสรรค  

 8.4 สมาชิกสหกรณ ที่สนใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มรายได และใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว 
 

 

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

2 



 

 

 

 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

การอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรระยะสั้น  
------------------------------------------- 

 

 ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ไดอนุมัติโครงการเสริมสราง

อาชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการสรางอาชีพเสริมใหแกสมาชิกสหกรณ เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน มี

คุณคา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน และจากการสํารวจอาชีพเสริมที่สมาชิกสนใจ สหกรณจึงจัดการอบรม

อาชีพเสริมหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 6 หลักสูตร ๆ ละ 20 คน ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560   

ณ  สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ประกอบดวย 
 

ที ่ หลักสูตร จํานวนชั่วโมง เวลา จํานวนที่รับสมัคร 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ขนมผูกรัก 

ขนมชั้นชาววัง 

น้ําสมุนไพร 

การทําปุยชีวภาพ 

การเลี้ยงไสเดือน 

ดอกไมประดิษฐจากกระดาษ 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

09.00 – 12.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 

13.30 – 17.30 น. 

13.30 – 17.30 น. 

13.30 – 17.30 น. 

20 คน 

20 คน 

20 คน 

20 คน 

20 คน 

20 คน 
 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร 

 1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 2. สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์สมัครการอบรมได 1 หลักสูตรเทานั้น 

 3. สิทธิ์การเขารวมอบรม เรียงตามลําดับการสมัคร ครบจํานวน 20 คน สหกรณจะปดรับสมัคร  

    *ยึดทะเบียนรับของสหกรณเปนสําคัญ 

 4. ยื่นใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 1 -10 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด   

    อ.เมือง จ.สตูล ในวันและเวลาทําการ เทานั้น (สหกรณขอสงวนสิทธ ไมรับเอกสารการสมัครทาง  

    E-office และโทรสาร) 
 

   ประกาศ ณ วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

 

 

 

           (นายปรีชา  ดุลยการัณย) 

     ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 



 
 

 

 
 

ใบสมัครการอบรมอาชีพเสริม หลักสตูรระยะสั้น 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560  

ณ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  
 

 

( โปรดพิมพหรือเขยีนดวยตัวบรรจง )  

         ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)…………………………………………………………….………………อายุ .............ป 

สมาชิกเลขที่……….……ตําแหนง .......................................หนวยงาน/รงเรียน………………………….………………… 

โทรศัพทมือถือ…………………………..…………………………  ขาพเจามีความประสงคสมัครเขารับการอบรมอาชีพ

เสริมหลักสูตรระยะสั้น ในหลักสูตร 

 ขนมผูกรัก 

 ขนมชั้นชาววัง 

 น้ําสมุนไพร 

 การทําปุยชีวภาพ 

 การเลี้ยงไสเดือน 

 ดอกไมประดิษฐจากกระดาษ 

   

                          (ลงชื่อ)……………………………..…………………… สมาชิกผูสมัคร 

                                 (………………………………..……………………) 

                                  ยื่นใบสมัคร วนัที่ …………………………………………………… 
 

 

* หมายเหต ุ คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร 

 1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 2. สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์สมัครการอบรมได 1 หลักสูตรเทานั้น 

 3. สิทธิ์การเขารวมอบรม เรียงตามลําดับการสมัคร ครบจํานวน 20 คน สหกรณจะปดรับสมัคร  

    *ยึดทะเบียนรับของสหกรณเปนสําคัญ 

 4. ยื่นใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 1 -10 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด   

    อ.เมือง จ.สตูล ในวันและเวลาทําการ เทานั้น (สหกรณขอสงวนสิทธ ไมรับเอกสารการสมัครทาง  

    E-office และโทรสาร) 
 

 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

รับที…่…………………………………………… 

วันที…่…………………………………………… 

เวลา……………………………………………


