ประชาสัมพันธภารกิจสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันที่ 23-26 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
ผูอ้ าํ นวยการฯได้เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการสนับสนุนการยกร่ างแผนพัฒนาสหกรณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จากการเชิญของ Department of Agriculture Extension and Cooperative (DAEC)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
พร้อมด้วยคุณสายสุ ดา ศรี อุไร รองผูอ้ าํ นวยการฯ ได้เข้าร่ วมการประชุมเชิง
ปฏิ บ ัติ ก ารสนั บ สนุ น การยกร่ างแผนพัฒ นาสหกรณ์ ข องสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว จากการเชิ ญ ของ Department
of
Agriculture Extension and Cooperative (DAEC) Ministry
of Agriculture and Forestry (MAF) ระหว่างวันที่ 23-26

มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ เมืองเวียงจันทร์
ในวันแรกของการประชุ มเป็ นการให้ความรู้ เรื่ องกรอบแนวคิ ด
แนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่ วมและการหยิบยกตัวแบบและ
แนวปฏิบตั ิที่ดีของสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น ตัวแบบคิชกูฎโมเดล
เครื อข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
ในวันที่ สองเป็ นการบรรยายสรุ ปหลักสหกรณ์ สากล 7 ประการ
และการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ของ สปป.ลาว ในช่วงปี
2016-2020 โดยมีวิสัยทัศน์คือ ก่อเกิดระบบสหกรณ์ในภาคส่ วนต่างๆที่เข้า
มามีส่วนร่ วมในการจัดตั้งและดําเนิ นงานสหกรณ์ เพื่อนําไปสู่ การแก้ปัญหา
การประกอบอาชีพและการดําเนิ นชีวิต ธุ รกิจสหกรณ์มีความมัน่ คง ยัง่ ยืน มี
เครื อข่ายครอบคลุ่มการจัดการโซ่ อุปทานจากต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า เพื่อ
นําประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน โดยมียทุ ธศาสตร์สาํ คัญ 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1.วางกรอบทิ ศ ทางเชิ ง ยุท ธศาสตร์ พ ัฒ นาสหกรณ์ สู่ ก ารบรรลุ
วิสัยทัศน์
2.กําหนดนโยบายต่อเนื่องและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ ง
อํานวยความสะดวกในการพัฒนาสหกรณ์
3. มีแผนการส่ งเสริ มการจัดตั้งสหกรณ์ในทุกภาคส่ วนเศรษฐกิจ
4. วาง platform การส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายสหกรณ์และ
พัฒนาระบบธุรกิจสหกรณ์อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
5.มี สื่ อประชาสัม พันธ์ แ ละพัฒนาศูนย์เรี ย นรู้ ตวั แบบสหกรณ์ ที่
ประสบความสําเร็ จและเข้ามามีส่วนร่ วมในสหกรณ์ผา่ นกลไกการเรี ยนรู ้ใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ และองค์กรปกครอง

ภารกิจบริการวิชาการและเชื่อมโยงเครือข่ าย

ชั้ น 2 อาคารวิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพฯ 10900
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ประชาสัมพันธภารกิจสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันที่ 8 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
ผูอ้ าํ นวยการฯได้เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการสนับสนุนการยกร่ างแผนพัฒนาสหกรณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จากการเชิญของ Department of Agriculture Extension and Cooperative (DAEC)
ในวั น ที่ ส ามของการเดิ น ทาง รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วยคุณสายสุ ดา ศรี อุไร
รองผูอ้ าํ นวยการฯ ได้เข้าร่ วมประชุม Study visit ณ โรงเรี ยนชาวนา
ต.ชนะสมบูรณ์ อ.ธุรคม มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่ วม 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปลูกข้าว
เพื่อจําหน่าย/กลุ่มเมล็ดพันธุ์ขา้ ว, กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อ, กลุ่มผูป้ ลูกข้าวสาลี
ข้าวโพดและกลุ่มผูป้ ลูกผักปลอดสารพิษ โดยสมาชิ กกลุ่มได้นาํ เสนอ
สรุ ปสถานการณ์ ข้อจํากัด และอุปสรรคของกลุ่ม โดยผูอ้ าํ นวยการได้ให้
คําแนะนําแนวทางในการพัฒนากลุ่ม อาทิ กลุ่มผูป้ ลูกข้าวโพด ควรมีการ
ประชุ มกลุ่มสมํ่าเสมอ เพื่อสร้ างจิ ตสํานึ กการพึ่งพาร่ วมมื อกันและเป็ น
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันและกัน
หลังจากนั้นในช่ วงบ่ายเป็ นการประชุ มกลุ่ม ย่อยระหว่างที ม
DAEC และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ซึ่ งมีขอ้ สรุ ปสําหรับการนํา
แผนยุทธศาสตร์ ไปบรรจุไว้ในแผนของ DAEC โดยจะทําหนังสื อขอ
ความร่ วมมือมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษาในการวางแผนธุ ร กิ จ นอกจากนี้ จะได้มี ค วาม
ร่ วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสู ตรอบรม Smart officers
เพื่อให้บุคลากรของ DAEC มี ความพร้ อมในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ เบื้องต้นจะมีการอบรมหลักสู ตรอบรม Smart officers
สําหรับทีมงาน DAEC จํานวน 5 คน เป็ นระยะเวลา 5 วันโดยสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์
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