
ขอเชิญสมาชิก สอ.มก. ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2561    

ในวันอังคารที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น.
สมาชิกที่เกษียณอายุของทุกหน่วยงานที่สังกัดบางเขน

ใช้สิทธิ์ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ก้าวไปไม่ยั้งหยุด มั่นคงที่สุด สอ.มก.

สมาชิกทุกหน่วยงานสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 

ระหว่างวันท่ี 16 - 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกต้ัง 4 หน่วย
 

  บางเขน สำานักงานสหกรณ์ฯ
 หรือที่... วิทยาเขตกำาแพงแสน สำานักงานสหกรณ์ฯ
 หรือที่... วิทยาเขตศรีราชา ชั้น 3 อาคารบริการวิทยาการ
 หรือที่... วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร โถงชั้น 1 อาคารบริหาร (อาคาร 1)

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561

ธ  ส ถิ ต ใ น ด ว ง ใ จ ไ ท ย นิ รั น ด ร์
ข้าพระพุทธเจ้า

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2561 และ สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
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สารจากประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ�ประจำ�ปี�2561

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด จัดตั้งเม่ือ         

ปี พ.ศ. 2502 นับถึงปัจจุบันมีอายุ 58 ปี แล้ว สมาชิกประกอบด้วยบุคลากร

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ทัง้ในอดตีและปจัจบุนั ไดแ้ก ่ขา้ราชการ พนกังาน

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ลูกจ้างประจำา และพนักงานมหาวิทยาลัย         

เงินรายได้ ทุกวิทยาเขต ปัจจุบันมีจำานวนสมาชิกท้ังส้ิน 10,752 คน นับว่า  

การดำาเนนิงานเจรญิกา้วหนา้มาโดยลำาดับ มีฐานะทางการเงนิท่ีมัน่คง มสีนิทรพัย์

รวมประมาณ 37,000 ล้านบาท เป็นแหล่งเงินออมเพื่อสร้างความมั่นคง        

ในชีวิตของสมาชิก และเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตำ่าเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก 

ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ในการดำาเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด น้ัน สมาชิกทุกคนมี

ฐานะเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถใช้สิทธิ์การเป็นเจ้าของดูแลกิจการได้โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารและ

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ผ่านการใช้สิทธ์ิเลือกตัวแทนสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ซื่อสัตย์ 

สุจริต และคำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม โดยรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกในฐานะตัวแทนของสมาชิกทุกคน

เพ่ือเข้าไปเป็นตัวแทนบริหาร ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตลอดจนดูแลกิจการงานท่ัวไปของสหกรณ์          

ออมทรัพย์ มก. ให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสมาชิก สังคม และประเทศชาติ

 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2561 ขอเชิญชวน

สมาชกิทกุทา่นไดร้ว่มกนัใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้ตวัแทนสมาชกิทีท่า่นเหน็วา่มคีวามพรอ้ม มคีวามรู ้ความสามารถ 

เหมาะสมในการทำาหน้าที่บริหารและตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แทนสมาชิกทุกท่าน ในวันอังคารที่ 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. และขอขอบคุณในความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน

มา ณ โอกาสนี้

(ดร.ดำารงค์  ศรีพระราม)

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ

และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2561

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำากัด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2561

อาศัยอำานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด พ.ศ. 2543  
ข้อ 42 (4) (5) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2543, แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)        
พ.ศ. 2550, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2556  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ครั้งที่ 13/2560  เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม 2560 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นชุดหนึ่ง  จำานวน 7 คน  ดังรายนามต่อไปนี้

 1. ดร.ดำารงค์  ศรีพระราม ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน    ปลีหะจินดา รองประธานกรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ กรรมการ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ก่อโชค  จันทวรางกูร กรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งคำา กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา กรรมการ
 7. รองศาสตราจารย์ บพิธ  จารุพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ

 โดยให้กรรมการชุดนี้  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (1) ดำาเนินการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ ประจำาปี 2561
 (2) ดำาเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2561
 (3) แตง่ตัง้อนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนนิการและผูต้รวจสอบกจิการได้ตามความเหมาะสม

 ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ ณ  วันที ่8 สิงหาคม 2560

(ดร.จงรัก   วัชรินทร์รัตน์)
ประธานกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.



5

(๑๔) แก้ไขข้อ 43 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน ตามหนังสือที่ กษ 1107/263 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548

 ข้อ 43 การเลือกตั้งและการดำารงตำาแหน่ง  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำาเนินการประกอบด้วย 

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

  (๑๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการให้เลือกจากสมาชิกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการ

หนึ่งคนจากที่ประชุมใหญ่และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน โดยให้เลือกจากสมาชิกสายวิชาการ จำานวน 7 คน และ

สมาชิกสายสนับสนุน จำานวน 7 คน

  สำาหรับตำาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนและเลขานกุารคนหนึง่หรอืผูช่้วย

เลขานุการคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ ให้คณะกรรมการดำาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำารงตำาแหน่ง

แล้วแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ สำานักงานของสหกรณ์ภายในสิบห้าวัน นับ

แต่วันประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบทั่วกันด้วย

 ข้อ 44 วาระอยู่ในตำาแหน่ง  ให้กรรมการดำาเนินการอยู่ในตำาแหน่งได้คราวละสองปีนับแต่วัน      

เลอืกตัง้ในวาระเริม่แรกของการใชข้อ้บงัคบันี ้เมือ่ครบหนึง่ปทีางบญัชแีลว้และไดจ้ดัใหม้กีารประชมุใหญส่ามญั

ประจำาปีคราวถัดไป ให้กรรมการดำาเนินการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสองของกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ทัง้หมด (เศษของจำานวนกรรมการทีเ่หลอืให้ปดัขึน้) โดยวธิจีบัฉลาก และใหถ้อืวา่เปน็การพน้จากตำาแหนง่

ตามวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดำาเนินการเข้าดำารงตำาแหน่งแทนให้ครบตามจำานวนกรรมการ

ดำาเนินการ ในปีต่อไปให้กรรมการดำาเนินการที่อยู่ในตำาแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำาแหน่ง

สลับกันไปทุก ๆ ปี

  ในกรณีที่กรรมการดำาเนินการต้องพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำาเนินการที่ได้รับ

เลือกตั้งใหม่อยู่ในตำาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำาเนินการในวาระเริ่มแรก และให้นำาความในวรรคหนึ่งมา

ใช้บังคับโดยอนุโลม

  เมือ่ครบกำาหนดแลว้หากยงัไมม่กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดำาเนนิการชดุใหม ่กใ็หค้ณะกรรมการ

ดำาเนินการชุดเดิม รักษาการไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 

150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์

  กรรมการดำาเนินการ ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้

  หากกรรมการผูใ้ดอยู่ในตำาแหนง่ไมค่รบวาระใหถ้อืวา่เปน็กรรมการหนึง่วาระ กรรมการผูอ้อก

ไปอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ กัด พ.ศ. 2543

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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• สายวิชาการ •
รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว
 เกิดวันที่ 8 ธันวาคม 2501 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์ สถานภาพสมรสกับ นางพรปวีณ์ อารีรบ
 สถานที่ทำางาน สถาบันประสาทวิทยา ตำาแหน่งพยาบาลเทคนิค 
 มบีตุร 1 คน ชือ่ นายเมษวสัส ์อารรีบ กำาลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6/4 โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 • พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน นักศึกษาของสำานักอบรมกฎหมาย
  แห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ 67
 • พ.ศ. 2551 บธ.ม. (การตลาด) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 18 (Ex MBA 18)
 • พ.ศ. 2549 นิติศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 25
 • พ.ศ. 2538 Dr. Agr. Sci. (Plant Physiology) 
  Warsaw Agricultural University, Poland
 • พ.ศ. 2528 วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2523 วท.บ. (ชีววิทยา)  
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รุ่นที่ 6

ประวัติการทำางาน
 • พ.ศ. 2529-ปัจจุบัน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
  คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
 • พ.ศ. 2529-2533 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน 
 • พ.ศ. 2539-2540 กรรมการตรวจรับพัสดุ 
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ. 2542-2547 กรรมการสภาข้าราชการ
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ (ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์)
 • พ.ศ. 2559-2560 
  กรรมการดำาเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
 • พ.ศ. 2553-2556 
  กรรมการดำาเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
 • พ.ศ. 2551, 2552 
  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ด้านกฎหมาย) 
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
 • ดงูานตา่งประเทศดา้นการจดัการการตลาดและสหกรณ์ 
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐโปแลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น 
สวิสเซอร์แลนด์ การบริหารธุรกิจ สาธารณรัฐเยอรมันนี 
สาธารณรัฐเช็ค ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

แนวคิดในการทำางาน
 ใช้ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 
2560 เปน็หลกัในการท�างาน มนีโยบายสรา้งความมัน่คงทางการ
เงนิของสมาชกิฯ ดว้ยการจดัต้ังกองทนุเพือ่นชว่ยเพ่ือนผูค้�า้ประกนั 
ภาระการตรวจสอบหลกัทรัพยเ์พือ่กูเ้งนิตอ้งรบัผิดชอบโดย สอ.มก. 
สร้างความมั่นคงทางการเงินของ สอ.มก. สร้างความมั่นใจโดย
รักษาเงินทนุเรือนหุน้ ด้วยพิจารณาการลงทุนตราสารในตลาดหลักทรพัย ์
และหลกัประกนักูเ้งนิของสหกรณอ์ืน่ท่ีมรีาคาคุม้ตน้ทนุกูเ้ปน็ส�าคญั 
เขา้เปน็สมาชกิบรษิทัขอ้มลูเครดติ เพือ่ชว่ยเหลอืสนิเชือ่ของสมาชกิ 
(ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ลงวันที่ 5 ก.ย. 
2557) รวมทัง้เรยีนรูส้หกรณอ์ืน่ทีม่ปีญัหาและสรา้งแนวทางแกไ้ข
เพื่อสร้างความยั่งยืนของ สอ.มก. ครับ

๑
ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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• สายวิชาการ •
รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
สังกัดคณะเกษตร กพส.
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว
 อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขตกำาแพงแสน

 อดีตคณบดีคณะเกษตร กำาแพงแสน

 ผู้อำานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 • ปริญญาตรี  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาเอก University of Tsukuba, ญี่ปุ่น

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 • เป็นอาจารย์และนักวิจัย อายุราชการ 39 ปี

 • เป็นผู้บริหารหลายระดับ เช่น หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี คณบดี ผู้อำานวยการ และรองอธิการบดี

แนวคิดในการทำางาน

- ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
 รู้จักให้อภัยและขอบคุณ รู้จักเป็นผู้ให้ผู้อื่นมากกว่าตนเอง

  - คิดบวก คิดสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ

    - คิดให้ได้ พูดให้เป็น ท�าให้ได้ตามที่พูด

๒
ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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• สายวิชาการ •
ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร ์
ผู้สมัครหมายเลข๓

แบบประวัติส่วนตัว
 เกิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2502 เป็นคนจังหวัดนนทบุรี พ่อเป็นทหารเรือ แม่เป็นครู 
 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์เข้าศึกษาที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เมื่อปี 2519 เป็น เกษตรรุ่น 37 (KU 37) และ สัตวแพทย์รุ่น 41 (VET 41) จบปี2526 (เกียรตินิยม) และเข้ารับราชการ      
เป็นอาจารย์ระดับ4 ท่ีภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปีเดียวกัน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี 2531 และ        
รองศาสตราจารย์ ปี 2544 และโปรดเกล้าตำาแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อปี 2558 รวมระยะเวลาการทำางาน 34 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/สถานศึกษา
 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาเอก (Ph.D) 

  The Ohio State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 1. คณบดคีณะเทคนคิการสตัวแพทย ์(2558-ปจัจบุนั)
 2. หวัหน้าภาควชิาปรสติวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  วาระที่ 1 (2546–2549) 
  วาระที่ 2 (2549–2555) 
  วาระที่ 3 (2556–2558)
 3. ผูท้รงคณุวฒุสิตัวท์ดลอง กรมประมง คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานด้าน
ปรสิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 4. ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงานวชิาการ การขอตำาแหนง่
วิชาการ ข้อเสนอโครงการวิจัย ของ สกว. สวทช. สวก. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.มหิดล เชียงใหม่ แม่โจ้ ขอนแก่น 
และ ม.เทคโนโลยีมหานคร

 5. ผูท้รงคณุวฒุวิารสารวชิาการนานาชาต ิVeterinary 
Parasitology, Infection, Genetic, and Evolution, 
Parasitology Research, New York Academy of Science

แนวคิดในการทำางาน

 1.	 สมาชิก	 สอ.มก.	 ควรได้รับสิทธิ	 ในการ					
ทำาธรุกรรมทางการเงิน	กบั	สอ.มก.	มากกวา่ทีไ่ดจ้าก
ธนาคาร	เนือ่งจากสมาชกิ	สอ.มก.	ทกุคน	เปน็เจา้ของ
จากการถือหุ้นสหกรณ์	ไม่ใช่เพียงแค่เป็นลูกค้า
	 2.	 สอ.มก.	เป็นสถาบนัการเงนิขนาดใหญ	่เป็น	
เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง	 ประชาคม	 ม.เกษตรศาสตร์	
ทีมี่สว่นผูกพนัตอ่ชวิีตและเป็นความม่ันคงของบคุลากร
ที่เป็นสมาชิก	กรรมการสหกรณ์	จึงมีบทบาทอย่าง
มากในการกำาหนดทศิทางการดำาเนนิงาน	ของสหกรณ	์
หารายได้เพิ่มเพื่อเพิ่มผลกำาไร	และ	ลดความเสี่ยง
ในการลงทุน	 โดยคณะกรรมการฯ	ต้องรู้และเข้าใจ
เรื่องสถานการณ์การเงินในปัจจุบัน	เพื่อให้	สอ.มก.	
สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง

ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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• สายวิชาการ •
อาจารย์ภาสวิชญ์ หลาวมา
สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ กพส.
ผู้สมัครหมายเลข๔

ประวัติส่วนตัว
   นายภาสวชิญ ์หลาวมา อาย ุ54 ป ีปจัจบุนัเป็นพนกังานเปลีย่นสถานภาพ ตำาแหนง่ อาจารยโ์รงเรียนสาธติ

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติงานสอนรวมเวลา  

33 ปี

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 ประกาศนียบัตร IN-SERVICE TRAINING PROGRAM FOR FOREIGN TEACHERS OF 

    FUKUI UNIVERSITY. 

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 - รองผู้อำานวยการฝ่ายสนับสนุนและสารสนเทศ

 - หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์   

 - หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์    

 - หัวหน้างานแผนงาน

 - หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   

 - หัวหน้ากลุ่มสารวิทยาศาสตร์   

 - กรรมการสถานศึกษา

 - อาจารย์สอนวิชา วิทยาศาสตร์, สื่อและนวัตกรรม

แนวคิดในการทำางาน

•	มุ่งมั่น	ทุ่มเท	ให้กับ	สอ.มก.	และเพื่อนสมาชิก
•	ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง	บนพื้นฐานของกฎและระเบียบที่เหมาะสม
•	มุ่งผลัดดันสวัสดิการที่มั่นคง	และยั่งยืน	สำ	หรับสมาชิก	(เช่น	บำ	นาญหลังเกษียณ,	อาชีพเสริมรายได้)
•	สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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• สายวิชาการ •
อาจารย์ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว
 เดิมมีภูมิลำาเนาอยู่ฝั่งธนบุรีย่านตลาดพรานนก ผมเป็นบุตรคนที่ 9 (คนสุดท้อง) พ่อ แม่ และพี่ ๆ  ทั้งหมดค้าขายทองคำา 

ผมมีโอกาสได้เรียน จึงมีชะตาชีวิตได้เป็นครูสอนหนังสือตามเป้าหมายชีวิตที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน จึงทำางานเกี่ยวข้อง

กบัเรือ่งสหกรณม์าตลอด ผมมบีตุร 4 คน เปน็ชาย 3 คน หญงิ 1 คน คนโตเรยีนจบปรญิญาตรี และโท ท่ีมหาวทิยาลยั Monash 

ประเทศออสเตรเลยี คนทีส่องเรยีนจบสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์คนทีส่าม เปน็หญงิ เรียนคณะแพทยศาสตร ์

ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต และคนสุดท้ายเรียนที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน
 - ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2525 - 2532

 - อาจารย์ประจำาภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2532 - 2560

 - รองคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2547 - 2551, 

  ปี พ.ศ. 2555 - 2558

 - รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2551 - 2555

 - รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน ปี พ.ศ. 2558 - 2560

 - หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2559 - 2560

ประสบการณ์
 - เป็นอาจารยเ์ชีย่วชาญการสอนวชิาบญัชสีหกรณ ์บัญชบีรหิารสหกรณ ์การเงินสหกรณ ์การบรหิารความเสีย่งสหกรณ์

 - เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 สมัย

 - เป็นหัวหน้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ 18 รุ่น (18 ปี)

 - เป็นหัวหน้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการอย่างผู้ชำานาญการ

 - เป็นวิทยากรให้กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

 - เป็นที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์งบการเงิน ด้านบัญชีและการลงทุนให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ 

แนวคิดในการทำางาน

 มคีวามมุง่มัน่ในการทำางานใหส้ำาเรจ็ตามเปา้หมาย ดว้ยความซือ่สตัยส์จุริต ทำางานร่วมกนัไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ทนัสมยั 

ถูกต้อง เปิดเผย ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้ เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕
ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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• สายวิชาการ •
ดร.จีรศักด์ิ  พงษ์พิษณุพิจิตร์
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว
 - เกิดเมื่อ พ.ศ. 2492  ที่กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา 
 - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - Ph.D.(Economics), Cornell University, U.S.A.

ประวัติการทำางาน
 1) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มก.
  (2558-ปัจจุบัน)
 2) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
  คณะเศรษฐศาสตร์ มก. (2553-59)  
 3)  คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  (2547-51)
 4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  (2543-45, 2547-49) 
 5)  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539-45)
 6)  ผูช่้วยคณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  (2536-38)
 7)  หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 
  (2532-34)
 8)  อาจารยป์ระจำาภาควชิาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร์ 
  มก. (2527-53) 
 9)  นักสถิติ สำานักงานสหประชาชาติภาคพื้นเอเชีย
  และแปซิฟิค (ESCAP) (2516-17)

ประสบการณ ์
 1)  รักษาการผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 
  (2556-57, 2560)
 2) กรรมการดำาเนินการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
  การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 
  (2554-57, 2559-ปัจจุบัน)

 3) ประธานกรรมการบรหิารสำานกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรม
  ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2552-53)
 4)  กรรมการ ประธานกรรมการบริหารธนาคาร
  เพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย (2551-53)
 5)  ทีป่รกึษารัฐมนตรวีา่การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร (2552-53)
 6) ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (2551-53)
 7) กรรมการองค์การสะพานปลา  (2550-52)
 8)  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (2549-50)
 9) ประธานกรรมการบรหิารโรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยั
  เกษตรศาสตร์ พหุภาษา (2544-45)
 10) ทีป่รกึษาสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  (2539-45, 2558)
 11) ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539-45)
 12) ประธานกรรมการบริหารศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539-45)
 13) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (2541)
 14) ทีป่รกึษาบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยศ์รมีติร จำากดั (มหาชน) 
  (2538-40)
 15) ทีป่รกึษาบรษิทัเงินทนุหลักทรัพยน์วธนกิจ จำากดั (มหาชน) 
  (2537-40)
 16) กรรมการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  (2533-34)
 17) ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน (2531)

แนวคิดในการทำางาน
พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. อย่างสร้างสรรค์ให้มี

ความมั่นคงและย่ังยืน เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
มวลสมาชิกให้มีความสุขและความมั่นคงอย่างแท้จริง โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

๖
ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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• สายวิชาการ •
ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักด์ิภู่อร่าม
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว :
 เกิดวันที่  15 เมษายน พ.ศ. 2494 อายุ 66 ปี สถานภาพ สมรส จำานวนบุตร 2 คน

วุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา :
2518 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2519 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2526  สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยมหิดล
2533 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยอะซาบู ญี่ปุ่น

ประวัติการทำางาน :
 รับราชการที่ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2520 จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน
ดำารงตำาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำาหน่วยสุนัขทรงเลี้ยง คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ และข้าราชการบำานาญ สังกัดคณะ           
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติงานบริหาร :
ผูท้รงคณุวฒุพิเิศษหน่วยสนุขัทรงเลีย้งคณะสตัวแพทยศาสตร ์    
 ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
 23 ก.ค. 2550 – 22 ก.ค. 2554
หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์  
 26 พ.ย. 2541 – 25 พ.ย. 2549
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
 5 ส.ค. 2539 – 25 พ.ย. 2541

รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (รักษาการ)  
 16 ก.ค. 2539 – 4 ส.ค. 2539
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
 1 ส.ค. 2538 – 21 ก.ค. 2539
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. กำาแพงแสน    
 23 ก.ค. 2538 – 21 ก.ค. 2539
หัวหน้าหน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำาแพงแสน  
 7ก.ย. 2533 – 31 ก.ค. 2538

ประสบการณ์ด้านวิชาการ :
 ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ประมาณ 50 เรื่อง

ประสบการณ์ด้านบริหาร :
 กรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
คณบดี ผู้อำานวยการสถาบัน และผู้อำานวยการสำานักประจำา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2557
 กรรมการบรหิารศนูยก์ารศกึษาตอ่เนือ่งทางสตัวแพทย ์
พ.ศ. 2554 – 2557
 กรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ขั้นพื้นฐานฯ สัตวแพทยสภา พ.ศ. 2552 –2557
 กรรมการสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2551 – 2553
 กรรมการบรหิารสมาคมปรสติวทิยา และอายรุศาสตร์
เขตร้อนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2538 – 2552

แนวคิดในการทำางาน :
ยึดหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการงานให้สหกรณ์มั่นคงและยั่งยืน
ดำ�เนินการด้วยความซื่อสัตย์�โปร่งใส�และตรวจสอบได้
เน้นเป้าหมายการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน

๗
ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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• สายวิชาการ •
ผศ.ภัคพร วงษ์สิงห์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว

 เกิดวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2493

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา

 ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน

 - อาจารย์ประจำาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2515-2553 

  ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำานาญ

 - คณะกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2549-2550, พ.ศ. 2558-2559

 - คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2558-2559

 - คณะกรรมการเงินกู้ พ.ศ. 2549-2550, พ.ศ. 2556 และพ.ศ. 2559

 - คณะกรรมการบริหารเงิน พ.ศ. 2556

 - ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2554

 - เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงิน พ.ศ. 2559

 - เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2558

 - เลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. พ.ศ. 2556

 - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร พ.ศ. 2556

แนวคิดในการทำางาน

 •	ซื่อสัตย์,	โปร่งใส,	ตรวจสอบได้	และยึดมั่นในอุดมการณ์	หลักการประชาธิปไตย
	 	 	 ตามวิถีสหกรณ์	เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.
	 •	เป้าหมายสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

๘
ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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• สายวิชาการ •
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว
 เกิดก่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 วัน ที่หมู่บ้านเฉงอะ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 - มัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์
 - ปริญญาตรี กส.บ. (เกียรตินิยม) เมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นเกษตรบัณฑิต รุ่นที่ 22
 - วทม. (จุลชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2513
 - Ph.D (Plant Pathology) จาก U.P. at Los Banos เมื่อ พ.ศ. 2517
 - ข้าราชการบำานาญ, ที่ปรึกษาบริษัท พิบูลย์ชัยนำ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จำากัด

ประวัติการทำางาน
 - อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อตุลาคม 2513 จน
กระทั่งเกษียณอายุก่อนกำาหนดเมื่อตุลาคม 2543
 - เคยเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 1 สมัย
 - นักวิจัยทางจุลชีววิทยาและทางโรคพืช

ประสบการณ์ด้านสหกรณ์
 - กรรมการ/รองประธานกรรมการ สอ.มก. มาแล้ว 
23 ปี (พ.ศ. 2531-2559)
 - กรรมการ/รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด  10 ปี

 - ประธานกรรมการ/ รกัษาการผูอ้ำานวยการสนันบิาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
 - กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/ประธาน
กรรมการ บริษัท สห (กรณ์) ประกันชีวิต จำากัด
 - ผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำากัด 2 ปี
 - วทิยากรบรรยายเรือ่งการบรหิารสหกรณอ์อมทรพัย์
ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 - ศึกษาอบรม ดูงานและเป็นผู้แทนประเทศเข้าร่วม
ประชุมด้านสหกรณ์ในต่างประเทศมาแล้วเกือบทั่วโลก

แนวคิดในการทำางาน ยึดมั่นอุดมการณ์สหกรณ์ เช่น
 (1)		ประธิปไตยเต็มใบ	ยุติธรรม	เสมอภาค	เท่าเทียมกัน	
	 (2)		ต้องให้ความรู้สมาชิกให้มีแนวคิดในการช่วยตนเองและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
	 (3)		สหกรณ์ไม่แสวงหากำาไร	แต่ถ้ามีก็ต้องคืนสู่สมาชิกทั้งในรูปปันผล-เฉลี่ยคืนหรือสวัสดิการต่างๆ
	 (4)		ดอกเบี้ยอันพึงได้จากกองทุนสำารองควรนำามาจัดสรรในรูปของสวัสดิการให้กับสมาชิกก่อนตายหรือลาออก	อย่างเป็นธรรม

นโยบายหลัก
 1.	ต้องยึดถือระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมายโดยเคร่งครัด
	 2.	ต้องโปร่งใส	ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
	 3.	ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดตามงบประมาณที่สมาชิกอนุมัติให้เท่านั้น
	 4.	ต้องปล่อยกู้และลงทุนโดยความรอบคอบและระมัดระวัง	ไม่ประมาท	ไม่มุ่งหวังกำาไรเกินเหตุ
	 5.	สอ.มก.	ต้องเป็นผู้นำาด้านสวัสดิการของบรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
	 6.	เมื่อสมาชิกเดือดร้อนต้องนึกถึงสหกรณ์ก่อน	และสหกรณ์ต้องช่วยเหลือตามหลักการและเหตุผลอันควร
	 7.	เน้นบริการสมาชิกให้ดีที่สุด	สมกับการเป็นเจ้าของสหกรณ์

๙
ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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• สายวิชาการ •
ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช
สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ กพส.
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัวที่จะนำาเสนอ
 ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมิพัฒน์  ธนัชญาอิศม์เดช เกิดวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาโรงเรียน

สาธิตเกษตรฯ  กำาแพงแสน  สมรสกับอาจารย์ภัทร์ศรัณย์   ธนัชญาอิศม์เดช

 มีบุตรสาว 2 คน คือ นางสาวปิ่นปินัทธ์  ธนัชญาอิศม์เดช   และ เด็กหญิงทิพย์ดนยา  ธนัชญาอิศม์เดช  

วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 1. 2534 - เริ่มเข้ารับราชการ ตำาแหน่ง อาจารย์ 

    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 2. 2556 – 2559 - ดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน    

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 3. 2560 – ปัจจุบัน - ดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน    

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 4. ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวคิดในการทำางาน
ทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข สนุกกับง�นที่ได้ทำ� 
 ทุ่มเทอย่�งเต็มศักยภ�พด้วยจิตสำ�นึกรักในองค์กร 
  ศรัทธ� และภ�คภูมิใจในมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์เป็นที่ตั้ง  ในก�รทำ�ง�น
   ผมเชื่อว่�ถ้�กลัวคนไม่รัก....ไม่ชอบ.... มันจะทำ�ให้เสียระบบก�รบริห�รจัดก�ร

• วันนี้.... ถ้าทำาถูกต้องแล้ว  พรุ่งนี้....ก็ไม่ต้องกลัวอะไร.... •

๑๐
ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ประวัติส่วนตัวที่จะนำาเสนอ
 เกิดในตระกูลชนชั้นกลาง ไม่เอาเปรียบใคร ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นคนสบายอย่างมีหลักการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ปริญญาเอก  คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (กำาลังศึกษาต่อ)

ประวัติการทำางาน
• ทำางานที่สำานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ปี

• สมาชิกสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวคิดในการทำางาน

ทำ�ง�นอย่�งพี่น้อง รับฟังคว�มคิดเห็นและเหตุผล
มุ่งมั่นที่จะพัฒน�คุณภ�พชีวิตอย่�งเสมอภ�ค

๑๑
• สายวิชาการ •

นายฉัตรชัย พ่วงพลับ
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
ผู้สมัครหมายเลข

ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการดำาเนินการลงคะแนนเพื่อสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ

และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2561

 เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จำากัด เป็นไปตามระเบียบ ด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม คณะกรรมการสรรหาฯ อาศัยอำานาจตามระเบียบว่าด้วยการ

สรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 จึงกำาหนดวิธีปฏิบัติในการ

ดำาเนินการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2561 ดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ์ิลงคะแนนซึง่ปฏิบตังิานทีบ่างเขน วทิยาเขตกำาแพงแสน วทิยาเขต

ศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 

ทั้งสองวิทยาเขต งานบุคคล วิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ตามลำาดับ สำาหรับสมาชิกที่

ปฏิบัติงานประจำาหน่วยงานในต่างจังหวัดนอกเหนือจากวิทยาเขตที่กล่าวข้างต้น รายชื่อจะประกาศที่ที่ตั้งสำานักงานที่ตนเอง

ปฏิบัติงานอยู่

 2. รายชื่อพร้อมรูปถ่ายและหมายเลขประจำาตัวของผู้เข้ารับการเลือกต้ังจะติดประกาศ ณ สำานักงานสหกรณ์         

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด และหน่วยเลือกตั้ง 

 3. กำาหนดวัน และเวลาการลงคะแนน

  3.1 การลงคะแนนล่วงหน้าระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 – วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 

15.00 น. ณ สำานักงานสหกรณ์ฯ  บางเขน สำานักงานสหกรณ์ฯ วิทยาเขตกำาแพงแสน อาคารบริการวิทยาการ  ชั้น 3 วิทยาเขต

ศรีราชา  และ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร (อาคาร 1) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร เท่านั้น

  3.2 การลงคะแนน  ณ หน่วยเลือกตั้ง  วันอังคารที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30-15.00 น.            

ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำาหนด

 4. จำานวนกรรมการดำาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่จะมีการเลือกตั้ง

  สายวิชาการ จำานวน  4   คน 

  สายสนับสนุน จำานวน  3  คน

  ผู้ตรวจสอบกิจการ จำานวน  3  คน  (สาขาวิชาชีพละ 1 คน)

 5.  สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง

  5.1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

   (1) อาคารสารนิเทศ 50 ปี  บริเวณห้องโถง ชั้น 1

    สมาชิกที่ใช้สิทธิ์ที่นี่ได้แก่ สมาชิกสังกัด  สำานักงานอธิการบดี กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง  

กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ คณะประมง คณะสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ   

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ไทย-ฝรั่งเศส  ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลการเกษตรฯ สถาบันค้นคว้า

และพัฒนาผลติภณัฑอ์าหาร สำานกังานกฎหมาย สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการปฏบิตัริาชการ มก. (กพร. มก.)   สำานกังาน

ตรวจสอบภายใน สำานักงานบริการวิชาการ สำานักงานประกันคุณภาพ สำานักงานสภามหาวิทยาลัย สมาชิกที่เกษียณอายุ

ราชการของทุกหน่วยงานที่สังกัดบางเขน

   (2) อาคารศูนย์เรียนรวม 1

    สมาชิกที่ใช้สิทธิ์ที่นี่ได้แก่ กองกิจการนิสิต คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

คณะเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย   ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ศูนย์หนังสือ มก. สถานพยาบาล มก. สถานีวิทยุ มก. บางเขน   

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ สำานักงานทรัพย์สิน สำานักทะเบียนและประมวลผล สำานักบริการคอมพิวเตอร์ สำานักส่งเสริมและฝึก

อบรม สำานักหอสมุด

   (3) อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

    สมาชกิท่ีใชส้ทิธิท์ีน่ี ่ไดแ้ก ่สมาชกิสงักดั กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่คณะเกษตร คณะมนษุยศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. สำานักการกีฬา สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.   

   (4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ (อาคารเรียนและปฏิบัติการ ห้องโถง ชั้น 1)

    สมาชิกท่ีใช้สิทธิ์ท่ีน่ี ได้แก่ สมาชิกสังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์                   

คณะวนศาสตร์

  5.2 วิทยาเขตกำาแพงแสน

   สมาชิกสังกัดวิทยาเขตกำาแพงแสนทุกหน่วยงาน รวมทั้งสมาชิกที่เกษียณอายุราชการของทุกหน่วยงานที่

สังกัดวิทยาเขตกำาแพงแสนทั้งหมด ใช้สิทธิ์ที่ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำาแพงแสน 

  5.3 วิทยาเขตศรีราชา

   สมาชิกสังกัดวิทยาเขตศรีราชาทุกหน่วยงาน รวมทั้งสมาชิกที่เกษียณอายุราชการของทุกหน่วยงานที่สังกัด

วิทยาเขตศรีราชาทั้งหมด ใช้สิทธิ์ที่ อาคารบริการวิทยาการ วิทยาเขตศรีราชา

  5.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

   สมาชิกสังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทุกหน่วยงาน รวมทั้งสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

ของทุกหน่วยงานที่สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งหมด ใช้สิทธิ์ที่  โถงชั้น 1 อาคารบริหาร (อาคาร 1)  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  5.5 ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

   ให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานประจำาหน่วยงานศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ รวมทั้งสมาชิกท่ีเกษียณอายุ

ราชการของหน่วยงานดังกล่าว ลงคะแนนสรรหาที่หน่วยเลือกตั้งนี้

  5.6 โรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา

   ให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานประจำาหน่วยงานโรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา รวมทั้งสมาชิกที่เกษียณอายุ

ราชการของหน่วยงานดังกล่าว ลงคะแนนสรรหาที่หน่วยเลือกตั้งนี้

  5.7 หน่วยงานต่างจังหวัดที่มีสมาชิกไม่เกิน 50 คน

   หน่วยงานต่างจังหวัดที่มีสมาชิกไม่เกิน 50 คน ให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยสหกรณ์จะส่งเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องและบัตรเลือกตั้งทั้งหมดให้ล่วงหน้า และให้ส่งถึงสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำากัด  ภายใน

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยจะยึดวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำาคัญ

 6. ประเภทของสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนน

  สมาชิกสายวิชาการ หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ที่ทำาหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ หรืออื่นๆ                

ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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รายละเอียดตามประกาศของสหกรณ์ฯ มีสิทธิ์เลือกกรรมการดำาเนินการได้ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

  สมาชิกสายสนับสนุน หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ซึ่งไม่ใช่สมาชิกสายวิชาการ รายละเอียดตามประกาศ

ของสหกรณ์ฯ มีสิทธิ์เลือกกรรมการดำาเนินการได้ทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการ

 7. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนขอรับบัตรเลือกต้ังที่หน่วยเลือกต้ังของตน ตามช่วงเวลาท่ีกำาหนดไว้ใน ข้อ 3. โดยแสดง       

บัตรประจำาตัวสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือรับรอง    

จากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่เชื่อได้ว่าผู้ขอรับบัตรลงคะแนนเป็นตัวจริง หรือบัตรที่กองการ

เจ้าหน้าที่ออกให้ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยเลือกตั้ง และเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน         

เซ็นชื่อรับบัตรเลือกตั้ง  3 ฉบับ ต่อ 1 คน ประกอบด้วย บัตรเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสายวิชาการ 1 ฉบับ สาย

สนับสนุน 1 ฉบับ และบัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ฉบับ

  บัตรเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ

   สายวิชาการ กากบาทไดไ้ม่เกิน  4  หมายเลข

   สายสนับสนุน กากบาทไดไ้ม่เกิน  3  หมายเลข

  บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ กากบาทได้ 3 สาขาวิชาชีพ สาขาละ 1 หมายเลข

 8. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนต้องเข้าคูหาลงคะแนนในทันทีที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง จำานวน 3 ฉบับ คือ บัตรเลือกต้ัง              

คณะกรรมการดำาเนินการสายวิชาการ สายสนับสนุน และบัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยทำาเครื่องหมายกากบาท

เท่านั้น (หากใช้เครื่องหมายอื่น หรือทำาเครื่องหมายกากบาทเกินจำานวนผู้ได้รับการเลือกตั้ง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย)

  ทั้งน้ีให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนนำาบัตรที่ได้ทำาการลงคะแนนแล้ว ไปหย่อนบัตรลงกล่องบัตรเลือกตั้งกรรมการ          

ดำาเนินการสายวิชาการ  กรรมการดำาเนินการสายสนับสนุน และกล่องบัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อหน้าผู้ควบคุมกล่อง

บัตรแต่ละประเภท  และห้ามนำาบัตรเลือกตั้งออกจากคูหาลงคะแนน

 9. เมื่อหมดเวลาการลงคะแนน  จะทำาการนับคะแนนโดยวิธีเปิดเผยที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ บางเขน  อาคาร   

ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน  อาคารบริการวิทยาการ วิทยาเขตศรีราชา  บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร

บริหาร (อาคาร 1) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  และหน่วยเลือกตั้งต่างๆ  แล้วรายงานผลการลงคะแนนตาม

แบบฟอร์มต่อคณะกรรมการสรรหาฯ

 10. ประธานกรรมการสรรหาฯ ประกาศผลการลงคะแนนเสียง และประกาศผลผู้ได้รับการสรรหา ตามจำานวนในข้อ 4. 

ภายในวนัศกุรท์ี ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และรายงานผลตอ่ประธานคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ จำากัด เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการต่อไป

 11. ห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำาการหาเสียงหรือกระทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเป็นคุณหรือโทษต่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง

คนใดคนหนึ่งในบริเวณเขตเลือกตั้ง รวมทั้งในวันที่มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าด้วย

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

(ดร.ดำารงค์  ศรีพระราม)

ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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   สายวิชาการ เลือกได้ไม่เกิน 4 หมายเลข

 สายสนับสนุน เลือกได้ไม่เกิน 3 หมายเลข

 ผู้ตรวจสอบกิจการ เลือกได้ด้านละ 1 หมายเลข
ด้านการเงิน/การบัญชี

นายชาญชัย  ไล้เลิศ
หมายเลข ๑

นางพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา
หมายเลข ๑

รศ.วิรัตน์  สุวรรณาภิชาติ
หมายเลข ๓

นางธาริณี ประนิช
หมายเลข ๒

นายมาโนช สุวรรณศิลป์
หมายเลข ๔

นายนพดล ระโยธี
หมายเลข ๒

นายชูโชค ชูเจริญ
หมายเลข ๓

นายสุทธิชัย อินนุรักษ์
หมายเลข ๔

ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์

รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
หมายเลข ๑

รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
หมายเลข ๒

ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
หมายเลข ๓

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
หมายเลข ๗

ผศ.ภัคพร  วงษ์สิงห์
หมายเลข ๘

ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา
หมายเลข ๙

ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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   สายวิชาการ เลือกได้ไม่เกิน 4 หมายเลข

 สายสนับสนุน เลือกได้ไม่เกิน 3 หมายเลข

 ผู้ตรวจสอบกิจการ เลือกได้ด้านละ 1 หมายเลข

นายมาโนช สุวรรณศิลป์
หมายเลข ๔

นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
หมายเลข ๕

น.ส.จิรธนา  ศรีดาหลง
หมายเลข ๖

น.ส.สมศรี  หลิมตระกูล
หมายเลข ๗

นายประเพลิน เกษมโอภาส
หมายเลข ๕

นายบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์
หมายเลข ๖

นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
หมายเลข ๗

นางนันทา  ตะวันเย็น
หมายเลข ๘

ด้านการบริหารทั่วไป

ศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
หมายเลข ๓

อาจารย์ภาสวิชญ์  หลาวมา
หมายเลข ๔

อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
หมายเลข ๕

ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
หมายเลข ๖

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช
หมายเลข ๑๐

นายฉัตรชัย  พ่วงพลับ
หมายเลข ๑๑

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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• สายสนับสนุน •
นายชาญชัย  ไล้เลิศ
สังกัดสำานักทะเบียนและประมวลผล
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว
 อาชีพ ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำานาญ สังกัดสำานักทะเบียนและประมวลผล
 เกิดที่ ตำาบลม่วงหมู่ อำาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 ปวช.  โรงเรียนพณิชยการมักกะสัน  กรุงเทพฯ

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
ปี 2506 – 2549 เป็นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ มก. บางเขน
ปี 2508 – 2522 เปน็ลกูจ้างประจำาภาควชิาเกษตรกลวธิาน 
   คณะเกษตร
ปี 2522 – 2550 เป็นข้าราชการตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ 4
   สำานักทะเบียนและประมวลผล
ปี 2552 – 2554 เป็นกรรมการสวัสดิการ
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2541 – 2542 เป็นกรรมการการศึกษาฯ 
   และกรรมการเงินกู้
ปี 2543 – 2544 เป็นเลขานุการกรรมการการศึกษาฯ, 
   เป็นเลขานุการกรรมการเงินกู้
ปี 2546 – 2548 เป็นกรรมการการศึกษาฯ, 
   เป็นเลขานุการเงินกู้
ปี 2549   เป็นกรรมการเลขานุการการศึกษาฯ 
   และผู้ช่วยเลขานุการเงินกู้
ปี 2548 – 2550 เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ มก.
ปี 2550   เป็นกรรมการสภาข้าราชการ มก.
ปี 2551 – 2552 เป็นกรรมการ เลขานุการเงินกู้, 
   กรรมการการศึกษาฯ
ปี 2552 – 2554 เป็นกรรมการสวัสดิการ มก.
ปี 2553 – 2554 เป็นเลขานุการกรรมการเงินกู้
   เป็นผู้ช่วยเลขานุการการศึกษาฯ
   เป็นเลขานุการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   เป็นที่ปรึกษากรรมการเงินกู้

ปี 2555 – 2556 เป็นเลขานุการเงินกู้
ปี 2556 – 2557 เป็นเลขานุการเงินกู้,  
   เลขานกุารสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ
ปี 2558  เป็นเลขานุการกรรมการเงินกู้
ปี 2559  เป็นเลขานุการส่งเสริมและพัฒนา
   คุณภาพชีวิต
11-13 พ.ค. 2558 เข้ารบัการฝกึอบรมหลกัสตูร “เทคนคิการ

ประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อสหกรณ์” 
จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

6 – 8 ก.ค. 2558 เขา้รบัการฝกึอบรมหลกัสตูร “เทคนคิการ
บริหารสินเชื่อและปรับโครงสร้างหนี้         
ที่มีปัญหา” จากสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

7-8 ธ.ค. 2559 เข้ารับการฝกึอบรมหลกัสูตร “การเจรจา
ต่อรองและปรับโครงสร้างหนีข้องสมาชกิ 
รุ่นที่ 1” จากสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

แนวคิดในการทำางาน
 จะพยายามทำางานของ สอ.มก. ที่ได้รับมอบหมายจาก
สมาชิกให้มาบริหาร สอ.มก. ให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าให้ดี
ย่ิงขึ้น และพยายามหาความรู้เพิ่มเติมโดยไม่หยุดยั้ง "สติมา 
ปญัญาม"ี ซือ่สตัย ์มนีำา้ใจ มเีวลา มัง่คงโปรง่ใส และเอือ้อาทร
สมาชิกทุกท่านโดยเท่าเทียมกัน
 ผมเป็นข้าราชการบำานาญมีเวลารับใช้ท่านสมาชิกได้   
เตม็เวลา ใหค้ำาปรกึษา ใหค้ำาแนะนำาที ่สอ.มก. ได้ตลอดเวลา 
พบผมได้ทุกวันที่ สอ.มก.

๑
ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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• สายสนับสนุน •
นายนพดล ระโยธี
สำานักหอสมุด
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว

   เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2504 ที่บ้านเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  

 ปัจจุบันอยู่ที่ 1207 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

 สถานภาพ สมรส มีบุตรสาว 2 คน

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา

 มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม 

 ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์

 • พนักงานห้องสมุด ฝ่ายบริการ สำานักหอสมุด

 • เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 • เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้

 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการ ปี 2552, 2553, 2556

 • เลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการ ปี 2554, 2557 - 2559

แนวคิดในการทำางาน

 -	พัฒนาและปรับปรุงสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	ให้เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกและเกิดความมั่นคง
	 -	ซื่อสัตย์	ยุติธรรม	โปร่งใส	จริงใจ

๒
ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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• สายสนับสนุน •
นายชูโชค  ชูเจริญ
สังกัดสำานักงานวิทยาเขตกำาแพงแสน
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว 

ผมเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในการศึกษาและทำางานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2526 ในการเป็น
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จนจบ ม.6 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี – โท ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผมจึงรักและ
เทดิทนูสถาบนันีย้ิง่ชวีติผมเอง ผมเกดิในครอบครวัของทหาร จงึไดร้บัการอบรมสัง่สอนในความมรีะเบยีบวนิยั ทุม่เท เสยีสละ
เพื่อคนอื่น โดยมีคุณพ่อเป็นแบบอย่าง อีกทั้งยังอยู่และโตมากับเอกสารสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งคุณพ่อเป็นเลขานุการสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน มากกว่า 10 ปี ผมจึงชอบและนั่งอ่านเอกสารสหกรณ์ อยากรู้ว่าพ่อเราจะช่วยสมาชิกของเค้า
อย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านั้นผมจะเอาคำาที่พ่อสอน ประสบการณ์ที่พ่อบอก มาช่วยสมาชิกเราให้กินดี อยู่ดีและมีความสุขครับ

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
•	 ป.1 - ม.6  โรงเรยีนสาธิตเกษตรฯ กำาแพงแสน (พ.ศ.

2526-2537)
•	 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ( KU.55 )
•	 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
2544 -2545  ลกูจา้งชัว่คราว ตำาแหนง่ นักกจิการนกัศกึษา
  สังกัด งานกิจการนิสิตและสวัสดิการ           
                 กองบริการการศึกษา กำาแพงแสน มหาวทิยาลยั
  เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
2546 -2548  พนักงานเงินรายได้ ตำาแหน่ง นักแนะแนว
  การศกึษาและอาชพี สงักดั งานกจิการนิสิต
  และสวัสดิการ กองบริการการศึกษา 
  กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  วิทยาเขตกำาแพงแสน
2549–2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ
 แผ่นดิน) ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
 ทั่วไป สังกัด โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
 สุพรรณบุรี 

2558-ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ชำานาญการ สังกัดงานกีฬา กอง
บรกิารกลาง สำานกังานวทิยาเขตกำาแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำาแพงแสน และปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่ง 
รักษาการแทนหัวหน้างานกีฬา 

แนวคิดในการทำางาน 

ผู้ที่อาสามาเป็นกรรมการดำาเนินการ สอ.มก. 
ตอ้งให้ความสำาคญักับสมาชิก ซึง่สมาชิกทุกคนเปน็เจ้าของ 
สอ.มก. และต้องพึงระลึกเสมอว่า ปัญหาสมาชิก คือ 
ปัญหาของเราท่ีต้องรับฟัง ต้องแก้ไข ต้องกล้าคิด กล้าทำา 
กลา้นำาเสนอ กลา้ตดัสนิใจ ในสิง่ทีถู่กตอ้ง ให้คำาแนะนำา 
ช่วยเหลอื เปน็ทีป่รกึษาแก่สมาชิกอยา่งเทา่เทยีม มคีวาม
รูค้วามเขา้ใจในหลกักฎหมาย ข้อบังคบัและระเบียบตา่งๆ 
ของสหกรณ์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ตนเองทีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากสมาชกิ ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวหรือพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม ให้ความสำาคัญกับ 
ผลประโยชน์ของสมาชิกและสวัสดิการต่างๆ ท่ีเหมาะสม
ตามความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่

๓
ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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นายนิพนธ์ ล้ิมแหลมทอง
สังกัดสำานักงานอธิการบดี
ผู้สมัครหมายเลข

• สายสนับสนุน •• สายสนับสนุน •
นายสุทธิชัย อินนุรักษ์
สังกัดกองบริการกลาง กพส.
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว
ภูมิลำาเนา 13 หมู่ 8 ตำาบลลำาสินธุ์ อำาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
คูส่มรส นางดารารัตน ์อนินรัุกษ ์ตำาแหนง่นกัวชิาการเงนิและบญัชชีำานาญการงานคลงัและพสัดกุองบรหิารทัว่ไป  บตุร นางสาว
สุทธิดา อินนุรักษ์ กำาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ วิทยาเขตกำาแพงแสน

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป  
  วิทยาลัยครูนครปฐม
 - ประกาศนียบัตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง
  รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรความเสี่ยงและความผิดทางละเมิด
  ในการบริหารงานพัสดุสมาคมนักบริหารพัสดุแห่ง
  ประเทศไทย
 - ประกาศนยีบตัรผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมไฟฟา้ สาขา
  ไฟฟ้ากำาลัง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 - ประกาศนียบตัรผู้รบัผิดชอบพลังงานอาวโุส กรมพฒันา 
  พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 หัวหน้างานอาคารสถานที่ กองธุรการ(กำาแพงแสน) ปี 
2543-2547 

 หวัหนา้งานบรกิารสาธารณปูโภค กองอาคารสถานทีแ่ละ
ยานพาหนะ ปี 2547-2555

 รักษาการหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย กองอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ ปี 2552-2554
 ปฏิบตัหินา้ทีใ่นตำาแหนง่ ผูอ้ำานวยการกองอาคารสถานท่ี
(กำาแพงแสน)  ปี 2554-2555

 รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และยาน
พาหนะ กองบริการกลาง ปี 2555-ปัจจุบัน
 กรรมการวิชาการสำานักงานที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์
พลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  ปี 2540-2542
 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมชาวใต้ ปี 2542- 2556
 อาจารยท่ี์ปรกึษาชมรมกลุม่ผูน้ำาเยาวชนจติอาสา ป ี2560-
ปัจจุบัน
 กรรมการผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ อปท.ปี2556-2558
 กรรมการ กก.ตร.อำาเภอกำาแพงแสน ปี 2555-2557
 การออกแบบและบำารุงรักษาระบบจำาหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำาแพงแสน
 การออกแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ของอาคารหอพัก
บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์หัวหิน หอพักนิสิตอาคารเอและ    
อาคารบี อาคารศูนย์เรียนรวม3 วิทยาเขตกำาแพงแสน
 กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การ
แลกเปลีย่นเทคโนโลยแีละถา่ยทอดนวตักรรมทางสตัวแพทย์
แห่งเอเชีย มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ หัวหิน

แนวคิดในการทำางาน
 มุ่งมั่นทำ�ง�นเพื่อประโยชน์ของสม�ชิกโดยเฉพ�ะ   
ผู้มีร�ยได้น้อย และคว�มมั่นคงขององค์กร
 มีคว�มซื่อสัตย์โปร่งใส ทุ่มเทเสียสละให้ก�รทำ�ง�น
สำ�เร็จต�มแผนและเป้�หม�ย

๔
ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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     เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2493

 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 121 หมู่ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 รับราชการที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 (ชำานาญการ) ปัจจุบัน
เป็นข้าราชการบำานาญ

 - กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2533-2550, พ.ศ. 2554-2555 
และ พ.ศ. 2558-2559

 - เลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2545 
และระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555

 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำากัด จังหวัดสกลนคร

 - ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเกาหลีใต้

 ต้องการผลักดันให้สหกรณ์เกิดกองทุนเงินฝากคำ้าประกันหนี้เงินกู้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้คำ้าประกัน โดยให้ผู้กู้ฝากเงิน
เข้ากองทุน เมื่อผู้กู้ชำาระหนี้หมด สหกรณ์ก็จะคืนเงินฝากให้ท้ังหมดแต่จะไม่มีดอกเบี้ย ส่วนแนวทางช่วยเหลือสมาชิกผู้คำ้า
ประกัน ทางสหกรณ์จะนำาเงินดอกเบี้ยเงินฝากช่วยผู้คำ้าฯ ซึ่งจะได้มากหรือน้อย ก็น่าจะข้ึนอยู่กับระยะเวลาฝากเงิน และ
จำานวนหนี้เสียที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

 ให้สหกรณ์สร้างระบบบำานาญ รองรับมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เพื่อเป็นหลักประกันให้สมาชิกทุกคนทราบว่า เมื่อ
เกษียณอายุราชการแล้ว สมาชิกจะได้รับบำานาญจากสหกรณ์

สอ.มก. มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง และยั่งยืน

• สายสนับสนุน •
นายประเพลิน เกษมโอภาส

สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัวที่จะนำาเสนอ
 พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำานักงานอธิการบดี 
 โทรศัพท์มือถือ 081-6120311 E-mail psdppkp@ku.ac.th

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 - หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559
 - ฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำานาญการ รุ่นที่ 17
 - ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ปี พ.ศ.2557
 - ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ปี พ.ศ.2535

ประวัติการทำางาน
 - ผู้ช่วยหัวหน้างาน และหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปี พ.ศ.
2535 ถึง ปัจจุบัน
 - กรรมการบริหารสำานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน
 - ผู้จัดการสระว่ายนำ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  สำานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปี พ.ศ.2555 ถึง 
ปัจจุบัน
 - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์  ปี พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน
 - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรหิารสโมสรกฬีาทางนำา้สระจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์ป ีพ.ศ. 2555 
ถึง ปัจจุบัน
 - อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬาหมากกระดาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน
 - อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน

แนวคิดในการทำางาน
 เป็นผู้แทนของเหล่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งม่ันบริหาร พัฒนา สอ.มก. 
ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก  มุ่งหวังให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้เกิดความเป็นธรรมในหมู่สมาชิก

๕
ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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• สายสนับสนุน •
นายบุญช่วย เอ่ียมประพัฒน์
สังกัดคณะเกษตร 
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว

- ภูมิลำาเนาเดิม  เกิดที่อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

- ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ 11 ตำาบลกลางดง อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา

 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพฯ

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์

 • ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำานาญ

 • รับราชการที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มก.

 • รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

 • ประธานคณะกรรมการเงินกู้

 • ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 • กรรมการบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

 • กรรมการสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ประธานกรรมการบริหารที่พัก โรงอาหาร และร้านค้า ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

แนวคิดในการทำางาน

 ซื่อสัตย์ เอื้ออาทร มีน้ำาใจ รับใช้สมาชิก 
  จริงจัง จริงใจ มุ่งพัฒนาองค์กร 
   รักษาผลประโยชน์ของมวลสมาชิก

๖
ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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• สายสนับสนุน •
นายสมนึก  ต้ังสุวรรณเสมา
สังกัดกองคลัง
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัวที่จะนำาเสนอ
 - เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2501 ที่กรุงเทพมหานคร  สมรสแล้ว มีบุตร 2 คน
 - เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2522 ที่กองคลัง สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน
 ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำานาญการ หัวหน้าหมวดจัดหาและบริหารสัญญา

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 - ประกาศนยีบตัรวชิาชพีช้ันสงู สาขาเครือ่งกลอตุสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย               

ธรรมาธิราช

ประสบการณ์ด้านสหกรณ์
 - ผา่นการอบรมหลักสตูร การจดัการข้อมูลทางบญัชเีพือ่

การบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 7 จากคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 - ผา่นการอบรมหลกัสตูร การตรวจสอบกจิการสหกรณ์

ออมทรัพย์ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย

 - ผ่านการอบรมหลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ จากชุมนุมสหกรณ์       

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

 - ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จำากัด 

 - กรรมการดำาเนนิการ สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ จำากัด

 - ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการ สอ.มก. ปี 

พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2557 

 - เลขานกุารคณะกรรมการพัฒนาและแผนงาน สอ.มก. 

ปี พ.ศ. 2551

 - เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สอ.มก. ปี 

พ.ศ. 2552 – 2553 และ พ.ศ. 2556 - 2557

 - เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้ สอ.มก. ปี พ.ศ. 2559 

– 2560 

แนวคิดในการทำางาน

 1.	 สานตอ่การขบัเคล่ือน	“การออม”	ตามศกัยภาพ

ของสมาชิก	 และ	 “พัฒนาระบบสวัสดิการ“	 ผ่าน	

“ทนุสำารอง”	ตามระบบคดิของสหกรณ	์เพือ่ใหส้มาชกิ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

	 2.	 ขับเคลือ่น	“การใหค้วามรู”้	แก่สมาชกิ	ท้ังความ

รูด้า้นสหกรณ	์การตรวจสอบการบรหิาร	การจดัการ

การเงนิ	ฯลฯ	ผา่น	“ขา่ว	สอ.มก.	และการอบรมสัมมนา”

	 3.	 ผลักดัน	 “การกู้”	 เพื่อการสร้างความมั่นคง

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น

	 4.	 ทำาหนา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ	จรงิใจ	โปรง่ใส	

เป็นธรรม	ด้วยความมุ่งมั่ง	สร้างสรรค์	พัฒนา	เพื่อ

ให้บรรลุถึงการมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีของสมาชิก	 และ	

สอ.มก.	เป็นสหกรณ์ชั้นนำา	มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

๗
ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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• สายสนับสนุน •
นางนันทา ตะวันเย็น
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อม
ผู้สมัครหมายเลข

ประวัติส่วนตัว
 เกิด พ.ศ. 2504   เขตบางเขน   แขวงจตุจักร  กรุงเทพฯ  อายุ 56 ปี

 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 112/85 ซอย ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว  แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติการทำางาน
 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำานาญการ) คณะวิทยาศาสตร์  พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ. 2555 

 - หัวหน้าสำานักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 ถึง ปัจจุบัน

  รวมการทำางาน 30 ปี 

ประสบการณ ์

 - คณะกรรมการสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 - หลักสูตร “ภาวะผู้นำา” รุ่น 44  MBA 

 - หลักสูตร นบส. รุ่น 1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 - บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 - หลักสูตรตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวคิดในการทำางาน 

 ขยัน  ซื่อสัตย์  ยุติธรรม  รับผิดชอบ

๘
ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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 ข้อ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ** ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย ที่เหมาะสมคนหนึ่งหรือหลายคน 
ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำาปี  จำานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำานวน
ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
  อนึ่ง สหกรณ์ฯ สามารถออกระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ได้ผู้มีคุณสมบัติดีและเหมาะสม มาเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบก็ได้
  ทีป่ระชมุใหญจ่ะเลอืกตัง้กรรมการดำาเนนิการ หรอืผูซ้ึง่ดำารงตำาแหนง่หนา้ทีป่ระจำาในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
  ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตำาแหน่งได้คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ แต่ไม่เกินสี่ปี
ติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้
  เม่ือครบกำาหนดเวลาปฏิบัติหน้าท่ีแล้ว หากยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

 ข้อ 59 อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบ     
การดำาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
  (1)  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
       (2) ตรวจสอบหลกัฐาน และความถกูตอ้งของการดำาเนินธรุกจิแตล่ะประเภทของสหกรณ์ เพ่ือ
ประเมนิผลและอาจใหข้อ้เสนอแนะนำาแกค่ณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหนา้ทีอ่ื่นๆ  ของสหกรณท์ัง้ทางวชิาการ
และทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
  (3) ตรวจสอบการจดัจา้ง และแตง่ตัง้ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ทีข่องสหกรณ ์ตลอดจนหนงัสอืสัญญา
จ้างและหลักประกัน  
      (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ 
และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่    
       (5) ติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการดำาเนินการเพื่อพิจารณาหาทาง ปรับปรุง 
แผนงาน ข้อบังคับและระเบียบตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดำาเนินการ
       (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์ หรือ 
กิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำาเนินการของสหกรณ์
       ใหผู้ต้รวจสอบกจิการ แจง้ผลการตรวจสอบประจำาเดือนแกค่ณะกรรมการในการประชมุประจำา
เดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำาปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

** นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับ สอ.มก.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 (ข้อ 58) ตามหนังสือที่ กษ 1107/297 
ลงวันที่  8 พฤศจิกายน 2547

** นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับ สอ.มก.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ.2552 (ข้อ 58) ตามหนังสือที่ กษ 1107/051 
ลงวันที่  6 มีนาคม 2552

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ กัด พ.ศ. 2543

ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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ประวัติส่วนตัวและวุฒิการศึกษา
 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี เลขทะเบียน 1915 (Certified Public Accountants)
 - หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก.
 - หลักสูตร การสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
 - หลักสูตร การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
 -  Certified Professional  Internal  Auditor (CPIA), U.S.A.
 -  Corporate  Governance & Internal Audit (CANADA)
 - Internal Audit System Development Course for Chief Executive Auditors (JICA)
 -  เป็นผู้ก่อตั้ง  ชมรม และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
 - บุตร 3 คน จบจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น KUS 16, 19, 21 KU 51, 56 และ NIDA, Australia, U.S.A.

ประวัติการทำางาน
พ.ศ. 2509 สมุหบัญชีเอกชน
พ.ศ. 2513-24 เร่ิมรับราชการที่สำานักงานคณะกรรมการ
     ตรวจเงนิแผน่ดนิและกรมบญัชกีลาง กระทรวง
     การคลัง
พ.ศ. 2524 โอนมารบัราชการมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
     ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
พ.ศ. 2529 รักษาการหัวหน้ากองคลัง มหาวิทยาลัย
     เกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2543 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 9 (ชำานาญ
     การพิเศษ)

ประสบการณ์
 - ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของกระทรวงมหาดไทยและ

รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ
 - วางรูปบัญชีหน่วยงานย่อยของคณะ, สำานัก, สถาบัน ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 - ตรวจสอบการเงิน-การบัญชีของคณะ สำานัก สถาบัน, 
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ 

 - วิทยากรบรรยายการตรวจสอบการเงิน-การบัญชี ของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม

 - วิทยากรบรรยายวิธีเขียนผลงานเพื่อปรับระดับ (ตำาแหน่ง) 
ให้สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 - ประธานและกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณอ์อมทรพัย ์
มก. จำากัด พ.ศ. 2548 - 2554

 - เป็นรองประธานกรรมการและกรรมการร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 

 - เปน็ผูส้อบบญัช ีสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงยุตธิรรม จำากดั 
จังหวัดนนทบุรี

แนวคดิในการทำางานดา้นการตรวจสอบกจิการ

ซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีศีลธรรม

รักษาผลประโยชน์ ของมวลสมาชิก

นางพรรณวิภา เอ้ือสุนทรวัฒนา
สังกัดสำานักงานอธิการบดี

ผู้สมัครหมายเลข

ผู้ตรวจสอบกิจการ
• ด้านการเงิน-การบัญชี •

๑
ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ประวัติส่วนตัว
 ภูมิลำาเนาจังหวัดลำาปาง บิดารับราชการ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร 

 สมรส  นายพรพิพัฒน์ ประนิช   มีบุตร 2 คน นายอัษฏ ประนิช  และ นายประพุทธิ ประนิช

 เกษียณอายุ ปี 2554 อายุ 60 ปี ในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต ระดับ 9

 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวิชรมงกุฎ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2516

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2540

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 • ปี 2519 เขา้รบัราชการครัง้แรก ตำาแหนง่นกัวชิาการเงนิและบญัช ี  กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยตุธิรรม ไดท้ำาการ

ปิดปรับปรุงบัญชีของกรมฯ เพื่อเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง ปีบัญชี 2517-2519 

 • ปี 2522-2545 โอนมารับราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในตำาแหน่ง  นักวิชาการเงินฯ และหัวหน้า
งานพัสดุ หัวหน้างานการเงิน และผู้อำานวยการกองคลัง

 • ปี 2527 ได้ตรวจสอบปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารของการเงินการคลัง และการให้บริการ 

 • ปี 2545-2554 ได้รับตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต เพื่อการบริหารจัดการสำานักงานวิทยาเขต ภายใต้
ระบบบริหาร “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของวิทยาเขต

แนวคิดในการทำางานด้านการตรวจสอบกิจการ
 ทำ�ง�นทุกอย่�งในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อวันพรุ่งนี้เร�จะได้ทำ�ได้ดีกว่� 
  และจะไม่เสียใจไม่ว่�จะเกิดอะไรขึ้น 
   เพร�ะเร�พร้อมรับและพร้อมแก้ไข ปรับปรุง เพื่อเป็นประสบก�รณ์และผลง�นที่ดีต่อไป

นางธาริณี ประนิช
สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้สมัครหมายเลข

ผู้ตรวจสอบกิจการ
• ด้านการเงิน-การบัญชี •

๒
ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผู้สมัครหมายเลข

ผู้ตรวจสอบกิจการ
• ด้านกฎหมายธุรกิจ/สหกรณ์ •

๓
ประวัติส่วนตัว 

 เกิด วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2498  อายุ 62 ปี เป็นข้าราชการบำานาญ

 สถานภาพ สมรส  มีบุตร 2 คน

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(บางแสน)

  ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 พ.ศ. 2521 อาจารย์ ระดับ 3

 พ.ศ. 2526 อาจารย์ ระดับ 4

 พ.ศ. 2530 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6

 พ.ศ. 2534 รองศาสตราจารย์ ระดับ 7

 พ.ศ. 2534 รักษาการณ์ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กำาแพงแสน

 พ.ศ. 2536 - 37 หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

 พ.ศ. 2538 รองศาสตราจารย์ ระดับ 8

 พ.ศ. 2538 - 42 หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์

 พ.ศ. 2541 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

 พ.ศ. 2549 - 53 หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์

 พ.ศ. 2555 - 57 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

 พ.ศ. 2560 ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

แนวคิดในการทำางาน

ทำางานด้วยความซื่อสัตย์ ตรวจสอบโปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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นายมาโนช สุวรรณศิลป์
สังกัดสำานักการกีฬา

ผู้สมัครหมายเลข

ผู้ตรวจสอบกิจการ
• ด้านกฎหมายธุรกิจ/สหกรณ์ •

๔
ประวัติส่วนตัวที่จะนำาเสนอ 

 เกิดวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2494  ภูมิลำาเนา จังหวัดสงขลา  

 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่   19/73 หมู่ที่ 9 ซอย 9/4  ตำาบลบางพูด  อำาเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์11120

 สถานภาพ สมรส  มีบุตร 2 คน

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา 
 ปริญญาโท  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์ 

ประวัติการทำางาน
 2514 - 2541 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 2542 - 2554 สำานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปัจจุบัน ข้าราชการบำานาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ ์

 2528 – 2531 กรรมการ สอ.มก. 

 2533 – 2537 กรรมการและเลขานุการ สอ.มก.

 2538 – 2541 รองประธานกรรมการ สอ.มก.

 2542 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สอ.มก.

 2543 - 2545 ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. (ด้านกฎหมายธุรกิจ / สหกรณ์)

 2553 – 2557 ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก.(ด้านกฎหมายธุรกิจ / สหกรณ์)

 2558 - 2559 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก.

 ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ

 ผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำานาญการ

แนวคิดในการทำางาน 

“ซื่อสัตย์  โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและ สอ.มก.”

ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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นางสุวาพร ช่ืนอารมณ์
สังกัดกองคลัง 

ผู้สมัครหมายเลข

ผู้ตรวจสอบกิจการ
• ด้านการบริหารทั่วไป •

๕
ประวัติส่วนตัว
 สถานที่เกิด ตำาบลคลองกิ่ว  อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร) คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน
  สิงหาคม  2535     นักวิชาการพัสดุ 3

  สิงหาคม 2538     นักวิชาการพัสดุ 4

  พฤศจิกายน 2541     นักวิชาการพัสดุ 5

  พฤษภาคม 2545     นักวิชาการพัสดุ 6

  สิงหาคม 2554  ถึงปัจจุบัน   นักวิชาการพัสดุ ชำานาญการ

ประสบการณ์
 - ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการบริหารทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ปี 2555

 - ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการบริหารทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ปี 2556

 - ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการบริหารทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ปี 2557

 - ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการบริหารทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ปี 2559

 - ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการบริหารทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ปี 2560

แนวคิดในการทำางาน

 1. ทำ�ง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
   2. ตั้งใจทำ�ง�นที่ ได้รับมอบหม�ยให้บรรลุผลแห่งคว�มสำ�เร็จ เพื่อประโยชน์แก่สม�ชิก 
    และยึดหลักพรหมวิห�ร 4 ในก�รอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
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น.ส.จิรธนา ศรีดาหลง
สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

ผู้สมัครหมายเลข

ผู้ตรวจสอบกิจการ
• ด้านการบริหารทั่วไป •

๖
ประวัติส่วนตัว 

 เกิดวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2505  อายุ 55 ปี ที่อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา

พ.ศ. 2558 บธ.ม. ปริญญาโท (บัญชี) 

พ.ศ. 2542  ครุศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย)  

พ.ศ. 2540  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์

นักวิชาการพัสดุ ชำานาญการพิเศษ สังกัดคณะเกษตร มก. (พ.ศ. 2552 –  ปัจจุบัน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำานาญการ สังกัด สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ (พ.ศ. 2533 – 2552)

แผนกธุรการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2529 – 2533)

แผนกสัสดี จังหวัดทหารบกอุดร มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2524 – 2529)

แนวคิดในการทำางาน 

จริงจัง จริงใจ ยึดมั่นในความถูกต้อง ทำางานอย่างเต็มสติกำาลังและความสามารถด้วยความต้ังใจจริง 

ทำาให้ดีที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมาย

“กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำา สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร”

ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.
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น.ส.สมศรี หลิมตระกูล
สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.

ผู้สมัครหมายเลข

ผู้ตรวจสอบกิจการ
• ด้านการบริหารทั่วไป •

๗
ประวัติส่วนตัว
 เกิดวันที่ 2 เมษายน 2496
 โสด พี่น้อง 6 คน นับถือศาสนาพุทธ รักษาศีล 5 และอุโบสถศีล 
 ซื่อสัตย์ กตัญญู โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มีเวลา 
 รางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลความคิดริเริ่ม จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำากัด 

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 นักบริหารสหกรณ์ชั้นสูง รุ่น 6 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
 ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX MBA KU รุ่น 
8) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย : โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
- ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำากัด   

(12 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2560)
- ผูช้ำานาญการสหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จำากัด (17 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2556)
- ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จำากัด (16 ตุลาคม 2544 – 16 เมษายน 2556
- กรรมการและผู้อำานวยการฝ่ายทั่วไป บริษัท พี เอส เอ็ม 

บิซซิเนส แอดไวเซอร์ จำากัด
- รองผู้อำานวยการ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ ธนาคาร

ไทยธนาคาร จำากัด (มหาชน)
- ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน บริษัทเงินทุน

นวธนกิจ จำากัด (มหาชน)
- รองผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธน

กิจ จำากัด (มหาชน)
- ผู้จัดการส่วนการเงิน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ 

จำากัด 

- เจา้หนา้ทีแ่รงงานสมัพนัธ ์บริษทั ลคักีเ้ทก็ไทล ์(ประเทศไทย) 
จำากัด

- รางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลความคิดริเริ่ม จากบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำากัด 

- ก่อตั้งชมรมนวพุทธ และเป็นประธานคนแรก
- ผู้นำาบัตรเงินฝาก (NCD) เข้าสู่ระบบของสถาบันการเงิน 

เพื่อลดต้นทุนของบริษัทและเพิ่มรายได้ให้ผู้ฝากเงิน
- REENGINEERING งานปฏบิตักิารสนิเชือ่ของบรษิทัเงนิทุน

นวธนกิจ จำากัด (มหาชน)
- วางระบบให้ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท นวลิซซิ่ง จำากัด 

(มหาชน)
- สร้างทีมบริหารที่มีจริยธรรม
- ควบรวมกจิการของบรษิทัเงินทนุนวธนกจิ จำากดั (มหาชน) 

เขา้กบั 12 สถาบนัการเงนิเพือ่รวมเปน็ธนาคารไทยธนาคาร 
จำากัด (มหาชน)

แนวคิดในการทำางาน
 1.	ตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเที่ยงตรง	
สรา้งสรรค	์และเตม็ความสามารถ		เพือ่รักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิกและสหกรณ์
	 2.	มีพรหมวิหารธรรม	 	 และกล้าหาญต่อการแสดง									
ความจริง
	 3.	จะใชศ้กัยภาพและประสบการณก์ารเปน็ผูจ้ดัการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จำากัด	12	ปี	6	เดือน	
เพือ่พฒันาประสิทธภิาพและคณุภาพของงานตรวจสอบกิจการ	
อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 



38

 1. สหกรณ์ฯ ส่งเอกสารการลงคะแนนพร้อมทั้งคำาแนะนำาไปยังสมาชิก ณ หน่วยงานที่สมาชิกสังกัด โดย
ใส่ซองปิดผนึกถึงแต่ละบุคคล รวมทุกซองใส่ซองใหญ่ จ่าหน้าซองถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมบัญชีรายชื่อ โดยจะ
ส่งถึงสมาชิกภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
 2. ซองเอกสารของสมาชิกแต่ละคนประกอบด้วย
  2.1 คำาแนะนำา  เอกสารแนะนำาผู้สมัคร กำาหนดการต่างๆ
  2.2 บัตรลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ประเภท
  2.3 ซองใส่บัตรลงคะแนนท่ีจะส่งคืนสหกรณ์ จ่าหน้าซองถึง สอ.มก. บางเขน ซ่ึงติดแสตมป์ไว้เรียบร้อยแล้ว
  ซองดังกล่าวจะติดสติ๊กเกอร์ ชื่อ เลขประจำาตัวสมาชิก และระบุสายของสมาชิกไว้ (สายวิชาการ สาย
สนบัสนนุ) เพือ่จะไดน้ำาขอ้มลูมาบนัทกึวา่ได้ลงคะแนนทางไปรษณยีแ์ลว้ และจะได้แยกซองตามสายของสมาชกิ
เพื่อนำาไปนับรวมในวันจริง
 3. ให้สมาชิกกาบัตรลงคะแนนใส่ซองที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 ปิดผนึก เซ็นชื่อกำากับ นำาส่งทางไปรษณีย์         
โดยเร็ว โดยให้ส่งถึง สอ.มก. ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
 4. สอ.มก. นำาซองลงคะแนนล่วงหน้าจากไปรษณีย์มาบันทึกเลขที่สมาชิก ลงในฐานข้อมูลการเลือกต้ัง 
และนำาซองใส่กล่องลงคะแนนแยกตามสายของสมาชิกโดยไม่มีการเปิดซอง
 5. สมาชิกที่ถูกกำาหนดให้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทางไปรษณีย์ จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงล่วง
หน้าในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 และในวันลงคะแนนเสียงจริงในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  สว่นผูท้ี่ไดร้บับตัรลงคะแนนลว่งหนา้ทางไปรษณียไ์ปแลว้ แต่ไมไ่ด้ใชส้ิทธิ ์หรอืสง่บตัรลงคะแนนมาชา้
กว่ากำาหนด ถอืวา่สละสทิธิ ์จะไมส่ามารถลงคะแนนในวนัจริงไดเ้ช่นกนั โดยจะหมายเหตใุนบญัชเีลอืกต้ังวา่สละ
สิทธิ์

กำ�หนดก�รก�รลงคะแนนล่วงหน้�ท�งไปรษณีย์
 1. ส่งเอกสารไปให้สมาชิก (ส่งไปที่หน่วยงาน) วันที่ 13  พฤศจิกายน  2560
 2. สมาชิกแต่ละคนส่งซองเอกสารที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว มายังสหกรณ์ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2560 (จะยึดวันที่บนซองจดหมายเป็นสำาคัญ)
 3. สหกรณ์บนัทกึขอ้มลูผูล้งคะแนน และวนัทีส่ง่เอกสาร แยกใสก่ลอ่งตามสายของสมาชกิโดยไมเ่ปดิซอง
 4. นำากล่องใส่บัตรไปตัดซอง แยกตามสายสมาชิก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริฯ แยกบัตรลงคะแนนตามประเภทลงกล่องที่กำาหนด เพื่อนำาไปนับคะแนนต่อไป

วิธี  
การลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย ์ 

 สำ�หรับหน่วยง�นต่�งจังหวัดนอกวิทย�เขต
 ที่มีสม�ชิกไม่เกิน 50 คน

ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.



39

ประมวลภาพลงคะแนน ปี
 2559

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 



ก้าวไปไม่ย้ังหยุด ม่ันคงที่สุด สอ.มก.

จัดท�ำโดย	คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561
  ประธานกรรมการ ดร.ด�ำรงค์ ศรีพระรำม   รองประธานกรรมการ ผศ.สุชิน ปลีหะจินดำ  กรรมการ รศ.ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค�ำ
  รศ.ดร.ก่อโชค จันทรวำงกูร  รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ , ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญำ  กรรมการและเลขานุการ รศ.บพิธ  จำรุพันธุ์
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 2/2544 

ปณฝ.เกษตรศาสตร์

วันอังคารที่  28 พ.ย. 2560 เวลา 8.30 – 15.00 น.

4 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

อย่าลืม !!
บัตรสมาชิก สอ.มก. หรือ
บัตรประจำาตัวประชาชน

รับบัตรเลือกตั้ง 3 ใบ

แสดงตนที่โต๊ะเลือกตั้ง
สายวิชาการ/สายสนับสนุน 2

1

หย่อนบัตรด้วยตนเอง 
สายวิชาการ  กล่องสายวิชาการ
สายสนับสนุน  กล่องสายสนับสนุน
ผู้ตรวจสอบกิจการ  กล่องผู้ตรวจสอบกิจการ

4

        เข้าคูหากากบาท 
 สายวิชาการ ไม่เกิน 4 หมายเลข 
 สายสนับสนุน ไม่เกิน 3 หมายเลข      
 ผู้ตรวจสอบกิจการ สาขาละไม่เกิน 1 หมายเลข 
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