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คู่ใจประชำคม มก.”
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สารจากประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำาปี 2564

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ทุกท่านครับ

 

เนื่องด้วยในปีนี้ กระผม รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดี

ฝา่ยพฒันาคุณภาพ ไดร้บัมอบหมายใหท้ำาหนา้ท่ีประธานกรรมการคณะกรรมการ

สรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ซึ่งใน    

ปีน้ีคณะกรรมการสรรหาได้กำาหนดให้มีการลงคะแนนเพื่อสรรหาคณะกรรมการ

ดำาเนนิการและผูต้รวจสอบกจิการ ในรปูแบบทีห่ลากหลายและอำานวยความสะดวก

แก่สมาชิกทุกท่านมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว 

ดังนั้น กระผมจึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ทุกท่าน ไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาเลือกคณะกรรมการดำาเนินการ

และผูต้รวจสอบกจิการ ประจำาป ี2564 ตามวัน เวลา และสถานทีท่ีไ่ด้กำาหนดไว้แล้วน้ัน เพ่ือให้ไดค้ณะกรรมการดำาเนนิ

การและผู้ตรวจสอบกิจการที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกท่านต่อไปครับ

(รองศาสตราจารย์ ชัชพล ชังชู)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
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 ข้อ 43  การเลือกตั้งและการดำารงตำาแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำาเนินการประกอบด้วย ประธาน

กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

  (๑๔)  การเลอืกตัง้คณะกรรมการดำาเนนิการใหเ้ลอืกจากสมาชกิโดยวธิเีลือกประธานกรรมการหนึง่

คนจากที่ประชุมใหญ่และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน โดยให้เลือกจากสมาชิกสายวิชาการ จำานวน 7 คน และสมาชิกสาย

สนับสนุน จำานวน 7 คน

  สำาหรับตำาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนและเลขานุการคนหน่ึงหรือผู้ช่วย

เลขานุการคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ ให้คณะกรรมการดำาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำารงตำาแหน่งแล้วแจ้ง

ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ สำานักงานของสหกรณ์ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประชุม

ใหญ่เพื่อให้สมาชิกทราบทั่วกันด้วย

 ข้อ 44 วาระอยู่ในตำาแหน่ง  ให้กรรมการดำาเนินการอยู่ในตำาแหน่งได้คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งใน

วาระเริม่แรกของการใชข้อ้บงัคบันี ้เมือ่ครบหนึง่ปทีางบญัชแีลว้และไดจ้ดัใหม้กีารประชุมใหญส่ามญัประจำาปคีราวถดั

ไป ให้กรรมการดำาเนินการออกจากตำาแหน่งเปน็จำานวนหนึ่งในสองของกรรมการดำาเนนิการสหกรณท์ั้งหมด (เศษของ

จำานวนกรรมการที่เหลือให้ปัดขึ้น) โดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่

เลือกตั้งกรรมการดำาเนินการเข้าดำารงตำาแหน่งแทนให้ครบตามจำานวนกรรมการดำาเนินการ ในปีต่อไปให้กรรมการ

ดำาเนินการที่อยู่ในตำาแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำาแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี

 ในกรณีที่กรรมการดำาเนินการต้องพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำาเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง

ใหม่อยู่ในตำาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำาเนินการในวาระเริ่มแรก และให้นำาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย

อนุโลม

 เมื่อครบกำาหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ

ดำาเนินการชุดเดิม รักษาการไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน 

นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์

 กรรมการดำาเนินการ ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อ

กัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้

 หากกรรมการผู้ใดอยู่ในตำาแหน่งไม่ครบวาระให้ถือว่าเป็นกรรมการหนึ่งวาระ กรรมการผู้ออกไปอาจ

ได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด พ.ศ. 2543

* แก้ไขข้อ 43 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน ตามหนังสือที่ กษ 1107/263 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548
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รศ.ดร.วัลลภ  อารีรบ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ผู้สมัครหมายเลข

สายวิชาการ

ประวัติส่วนตัว
 ข้าราชการบำานาญ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ เกิดวันที่ 8 
ธันวาคม 2501 จังหวัดเพชรบุรี จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ สถานภาพสมรสกับ นางพรปวีณ์ อารีรบ 
สถานที่ทำางานสถาบันประสาทวิทยา ตำาแหน่งพยาบาลเทคนิค 
มบีตุร 1 คน ชือ่ นายเมษวสัส ์อารรีบ น.บ.ศษิยเ์กา่โรงเรยีนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 43

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

ประวัติการทำางาน
- พ.ศ. 2529-2562 ภาควชิาพฤกษศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์
   ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
- พ.ศ. 2529-2533 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
- พ.ศ. 2539-2540 กรรมการตรวจรับพสัด ุม.เกษตรศาสตร ์
   วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร
- พ.ศ. 2542-2547 กรรมการสภาข้าราชการ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ (ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์)
- พ.ศ. 2551, 2552 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
   (ด้านกฎหมาย) สหกรณ์ออมทรัพย์
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
- พ.ศ. 2553-2562 กรรมการดำาเนนิการ สหกรณอ์อมทรพัย์
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 
   (พักปี 2557-2558)
- พ.ศ. 2561-2564 รองประธานกรรมการดำาเนินการ 
   รา้นสหกรณม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
   จำากัด (ปี 2563)
- ศกึษาดงูานตา่งประเทศดา้นการจดัการการตลาดและสหกรณ ์
 สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐโปแลนด์ ญี่ปุ่น

แนวคิดในการทำางาน
 ใช้ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขใหม่ 
พ.ศ. 2560 รวมทั้งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2562 เป็นหลักในการท�างาน มีนโยบายสร้างความมั่นคง
ทางการเงินของสมาชกิฯ ดว้ยสรา้งหลกัประกนัการใช้ทนุเรือน
หุ้นเพื่อสมาชิกได้ใช้เงินก่อนตาย โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุ และ
พฒันาระบบบ�านาญแกส่มาชกิ สรา้งความมั่งคัง่ทางการเงนิ
ของ สอ.มก. ดแูลรกัษาเงนิทนุเรอืนหุน้โดยพจิารณา การลงทนุ
ตราสารหน้ี-ทุนในตลาดหลักทรัพย์ การฝากเงินและจัดท�า     
หลักประกันการกู้เงินของสหกรณ์อื่นที่มีราคาสูงกว่าต้นทุนที่ 
สอ.มก. ลงทุนเป็นส�าคัญ ด้วยการขยายวงเงินกู้ และยืดระยะ
เวลาการส่งออกไปตามสถานการณ์ COVID19 อีกทั้งเรียนรู้
การบริหารท่ีผิดพลาดจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น มองดูการ
บริหารจัดการ สอ.มก. แล้วก�าหนดแนวทางป้องกัน เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนของ สอ.มก.

๑

แนวคิดในการทำางาน

 ตั้งใจทำ�ง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวล�เพื่อง�นของ สอ.มก. ส�นต่อวิสัยทัศน์ของ สอ.มก.   
ในก�รที่จะทำ�ให้ สอ.มก. เป็นสหกรณ์ชั้นนำ� มีคว�มมั่นคงอย่�งยั่งยืน และสม�ชิกได้รับสวัสดิก�รที่ดี
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ดร.จีรศักด์ิ  พงษ์พิษณุพิจิตร์
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร ์

ผู้สมัครหมายเลข

สายวิชาการ

ประวัติส่วนตัว
- เกิดเมื่อ พ.ศ. 2492  ที่กรุงเทพมหานคร

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

ประวัติการทำางาน
 1) ผูท้รงคุณวฒุ ิคณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา มก. (2558-ปจัจบุนั)
 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

(2553-ปัจจุบัน)  
 3) คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547-51)
 4)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2543-45, 2547-49) 
 5) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (2539-45)
 6) ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2536-38)
 7) หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. (2532-34)
 8) อาจารย์ประจำาภาควชิาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มก. 

(2527-53) 
 9) นักสถิติ สำานักงานสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค 

(ESCAP) (2516-17)

ประสบการณ์ 
 1) รกัษาการผู้จดัการสหกรณอ์อมทรัพย ์มก. (2556-57, 2560)
 2) กรรมการดำาเนินการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร        

การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. (2554-57, 2559-62)
 3) ประธานกรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2552-53)

 4) กรรมการ ประธานกรรมการบริหารธนาคารเพ่ือการส่งออก
และนำาเข้าแห่งประเทศไทย (2551-53)

 5) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (2552-53)

 6) ทีป่รกึษารฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงการคลงั (2551-53)
 7) กรรมการองค์การสะพานปลา  (2550-52)
 8) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(2549-50)
 9) ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พหุภาษา (2544-45)
 10) ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2539-45, 2558)
 11) ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (2539-45)
 12) ประธานกรรมการบริหารศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (2539-45)
 13) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (2541)
 14) ที่ปรึกษาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำากัด (มหาชน) 

(2538-40)
 15) ทีป่รกึษาบรษิทัเงินทุนหลกัทรพัยน์วธนกจิ จำากดั (มหาชน) 

(2537-40)
 16) กรรมการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533-34)
 17) ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน (2531)

แนวคิดในการทำางาน
	 พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์	มก.	อย่างสร้างสรรค์ให้มีความม่ันคง
และยั่งยืน	 เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกให้มี
ความสุขและความมั่นคงอย่างแท้จริง	 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	
(ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้)	และหลักเอื้ออาทร

๒
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สายวิชาการ

ประวัติส่วนตัวท่ีจะนำาเสนอ
 เกดิเมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2506 อ. นครชัยศรี 

จ.นครปฐม ปัจจุบันอยู่ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 สถานภาพสมรส มีบุตร 1 คน 

 สำาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU 42)

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
งานประจำา

 1. นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา

 2. นักวิชาการศึกษา ชำานาญการ สำานักทะเบียน

และประมวลผล (สำานักบริหารการศึกษา)

 3. ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักบริหารการศึกษา 

งานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย

 1. กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

 2. กรรมการสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ 5 วาระ

 3. ประธานอนกุรรมการฝา่ยส่งข้อสอบกลางภาค

และสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4. อนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การ

จราจร และการสื่อสาร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 5. อนกุรรมการฝ่ายปรญิญาบตัรและสจูบิตัร งาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

งานบริการสังคมด้านกีฬา

 1. นักกีฬาโปโลนำ้าทีมชาติไทย

 2. ผูฝ้กสอนนกักฬีาว่ายนำา้ทมีชาตแิละเยาวชนทมี

ชาติไทยของสมาคมว่ายนำ้าแห่งประเทศไทย

 3. อาจารย์พเิศษ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์

 4. กรรมการจดัการแข่งขนักฬีาเอเชยีนเกมส์ ครัง้

ที่ 13 ของสมาคมว่ายนำ้าแห่งประเทศไทย

 5. ผู้ฝกสอนชมรมกีฬาทางนำ้า มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

แนวคิดในการทำางาน

	 ทํางานดวยใจมุงม่ันและซ่ือสัตย		
เพ่ือประโยชนขององคกรและสมาชิก				
ทุกคน
	 สหกรณออมทรัพย	ตองเปนแหลง
เงินทุนสําหรับสมาชิกท่ีกําลังสรางครอบครัว
	 สหกรณออมทรัพยตองเปนแหลง
เงินออมและสวัสดิการของสมาชิก

“สหกรณ์มั่นคง สมำชิกมั่งคั่ง”

นายสืบ  ชัยยะ
สังกัดสำ�นักบริหารการศึกษา

ผู้สมัครหมายเลข๓
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นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์
สังกัดสำ�นักทะเบียนและประมวลผล 

ผู้สมัครหมายเลข

สายวิชาการ

ประวัติส่วนตัว
 เกิดวันท่ี 15 กันยายน  พ.ศ. 2498 ปัจจุบันอายุ 65 ปี

 ภรรยาชื่อ รศ.เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์ อดีตรอง       

อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และมีบุตรชาย 2 คน

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 1. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ปี 2556 - 2559
 2. ผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและประมวลผล 
  ปี 2556 - 2559
 3. รองผู้อำานวยการสำานักทะเบียนและประมวลผล 
  ปี 2553 - 2556

ผลงานด้านการบริหารหน่วยงาน
(สำานักทะเบียนและประมวลผล)
 1. รางวัลคุณภาพหน่วยงานดีเด่น (คะแนนประกันคุณภาพ

สูงสุด มก.) ปี 2557

 2. รางวัลคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 16 

รางวลั ปี 2556 - 2559 เช่น Ku Admission, E-Billpayment, 

ใบเสร็จ Online, Ku Online (แบบฟอร์มการลงทะเบียน), 

One Stop Student Service,  เกรด Online,  จบเร็ว 

ได้งานเร็ว

 3. การจัดสอบให้หน่วยงานภายนอก และ Admission กลาง

ประสบการณ์และผลงานสหกรณ์ออมทรัพย์
 1. กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย      

เกษตศาสตร์ ปี 2557 - 2560, 2562 - 2563 ปี

 2. ประธานกรรมการการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ (สวสัดกิาร) 

ปี 2560

  - ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการทั้งหมดให้ชัดเจน โดยเฉพาะ

เอกสารแนบ

  - เพิ่มระเบียบการให้สวัสดิการนำ้าท่วมและไฟไหม้

  - ช่วยดแูลสมาชกินำา้ท่วม วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจ.สกลนคร

  - ขบัเคลือ่นการมอบทนุเรยีนด ีและการปฐมนเิทศให้แก่สมาชิก

ท่ีวิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจ.สกลนคร

 3. ประธานกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี ปี 2559

  - พัฒนาปรับปรุง Billpayment จากการกรอกข้อมูลใน  

แบบฟอร์มเป็นการทำาข้อมูลในระบบ

 4. เลขากรรมการบริหารการเงิน ปี 2560 - 2561, 2562       

(ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ เป็นประธาน)

  - ดแูลเงนิสมาชกิอย่างรอบคอบและการจดัสรรผลตอบแทน

อย่างเหมาะสม

  - ขับเคลื่อนการลงทุนก่อให้เกิดรายได้และผลกำาไรเพ่ิมข้ึน

ทุกปี

แนวคิดในการทำางาน

ขับเคลื่อนการใหบริการผานระบบมือถือ 

เพื่อใหสะดวกแกสมาชิก ทุกวิทยาเขต

"เข้าถึง ชัดเจน รวดเร็ว"

๔
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ประวัติส่วนตัวท่ีจะนำาเสนอ
 บ้านเกิดอยู่จังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาทำางานรับจ้างในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ อายุ 15 ทำางานไปเรียนไป จนสำาเร็จ

การศกึษา นิสยัเปน็คนปรบัตวัเขา้กบัเพือ่นงา่ย ชอบออกกำาลงักาย เลน่กฬีาฟตุบอล ชอบเรยีนรู้งานตา่งๆ และเทคโนโลย ี

ตอนเรียนได้ทำาส่ิงประดิษฐ์เข้าประกวด ก็มีได้รับเหรียญต่างๆ  แต่ก็ชอบธรรมชาติด้วยครับ มีความสามารถในการ 

เดินป่า เลยตั้งเป้าปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตัวเองให้เป็นพื้นที่สีเขียว 

 คติประจำาใจ “เข้าถึง เรียนรู้ พัฒนา”

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท อุตสาหกรรม  สาขาวิชา ไฟฟ้ากำาลัง โรงเรียนเทคโนโลยีดุสิต

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน  นักวิชาการศึกษา รายละเอียดงาน :  ดูแลหน่วยอาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดูแลการดำาเนินกิจกรรมนิสิต

 ตลุาคม 2552 – กนัยายน 2561  ช่างเทคนคิ รายละเอียดงาน :  ดแูลระบบสาธารณูปโภค และเทคโนโลยสีารสนเทศ

 พฤษภาคม 2547 – เมษายน 2548 

 รับราชการเป็นทหารกองประจำาการ สังกัด ร.19 พัน.3 

 รายละเอียดงาน : ปฏิบัติหน้าที่  ทหารวิทยุสื่อสาร 3 จังหวัดชายแดนใต้

แนวคิดในการทำางาน

ต้องการใช้ความรู้ความสามารถทุกดานของตนเอง
นำามาใช ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรใหมีความทันสมัย

และแกไขระบบการปฏิบัติงานตางๆ ที่มีความซำ้าซอน 
เพื่อใหกลไกการทำางานเป็นไปตามระบบงานตางๆ ใหตรงตามเปาหมายที่กำาหนด 

สายวิชาการ
นายฉัตรชัย  สุขพุก
สังกัดกองกิจการนิสิต

ผู้สมัครหมายเลข๕
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ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564

ท่ี 5/2563

เร่ือง  วิธีปฏิบัติในการดำาเนินการลงคะแนนเพ่ือสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ประจำาปี 2564

 เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จำากัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม ได้ผู้มีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้บริหารจัดการสหกรณ์     
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด อาศัยอำานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 
ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ  พ.ศ. 2543  รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2554, พ.ศ. 2555 และ 
พ.ศ. 2563 ประกอบระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จำากดั ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกจิการ  พ.ศ. 
2561  และท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564  
จึงได้กำาหนดวิธีปฏิบัติในการดำาเนินการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ดังต่อไปนี้
 1. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนที่ www.coop.ku.ac.th 
 2. ติดประกาศรายชื่อพร้อมรูปถ่ายและหมายเลขประจำาตัวของผู้รับเลือกตั้ง ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด หน่วยลงคะแนนทุกหน่วย และที่ www.coop.ku.ac.th 
 3. กำาหนดวัน และเวลาการลงคะแนน  
  3.1 ลงคะแนนล่วงหน้าระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 – วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 
15.00 น.  ณ สำานักงานสหกรณ์ฯ บางเขน,  สำานักงานสหกรณ์ฯ วิทยาเขตกำาแพงแสน, อาคารบริการวิทยาการ  ชั้น 3 
วิทยาเขตศรีราชา  และ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร (อาคาร 1) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร เท่านั้น
  3.2 ลงคะแนน ณ หน่วยลงคะแนนที่กำาหนด วันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-15.00 น.   
  3.3 กรณลีงคะแนนทางไปรษณยี ์ใหเ้ปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารลงคะแนน
ทางไปรษณีย์ ประจำาปี 2564
 4. จำานวนกรรมการดำาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่จะมีการเลือกตั้ง
  กรรมการดำาเนินการ สายวิชาการ  จำานวน 3 คน  สายสนับสนุน  จำานวน 4 คน
  ผู้ตรวจสอบกิจการ จำานวน  3  คน สาขาวิชาชีพละ 1 คน ดังนี้
   (ก) มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี
   (ข) มีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์  หรือใช้วิชาชีพน้ัน
    เกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน
   (ค) มีความรู้ทางการบริหารทั่วไป หรือประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ 
 5.  สถานที่ลงคะแนน
  5.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

    (1) อาคารสารนิเทศ 50 ปี  บริเวณห้องโถง ชั้น 1  
    สมาชิกที่ใช้สิทธิ์ที่หน่วยลงคะแนนน้ี  ได้แก่  สมาชิกสังกัด คณะประมง  คณะส่ิงแวดล้อม  คณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร์ สำานกังานอธกิารบด ีสถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร  สถาบนั
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ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  กองกลาง  กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง  กองแผนงาน  กองวิเทศสัมพันธ์  สำานักงาน
กฎหมาย  สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก. (กพร. มก.)  สำานักงานตรวจสอบภายใน  สำานักงานบริการ
วิชาการ  สำานักงานประกันคุณภาพ  สำานักงานสภามหาวิทยาลัย ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส  ศูนย์ประสาน
งานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของ มก. หรือ สอ.มก. ก่อนวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 
2563 ของทุกหน่วยงานที่สังกัดบางเขน ซึ่งไม่ได้แสดงความจำานงใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์
   (2) อาคารระพีสาคริก
    สมาชิกท่ีใช้สทิธิท่ี์หน่วยลงคะแนนนี ้ไดแ้ก ่ คณะบรหิารธรุกจิ  คณะวทิยาศาสตร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  
คณะเศรษฐศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  สำานักบริการคอมพิวเตอร์  สำานักบริหารการศึกษา  สำานัก
ส่งเสริมและฝกอบรม  สำานักหอสมุด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  กองกิจการนิสิต สถานพยาบาล มก.  สำานักงาน
ทรัพย์สิน  ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ศูนย์หนังสือ มก.  และ สถานีวิทยุ มก. บางเขน   
   (3) อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
    สมาชกิที่ใชส้ทิธิท์ีห่นว่ยลงคะแนนนี ้ไดแ้ก ่ สมาชกิสงักดั  คณะเกษตร  คณะมนษุยศาสตร ์ คณะศกึษา
ศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำานักการกีฬา  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ศูนย์ผลิตภัณฑ์
นม มก. และ  สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.    
   (4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ (อาคารเรียนและปฏิบัติการ ห้องโถง ชั้น 1)
    สมาชิกที่ใช้สิทธิ์ที่หน่วยลงคะแนนนี้ ได้แก่ สมาชิกสังกัด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  คณะวนศาสตร์ 
และ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
  5.2 วิทยาเขตกำาแพงแสน
    สมาชิกสังกัดวิทยาเขตกำาแพงแสนทุกหน่วยงาน รวมทั้งสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของ มก. หรือ 
สอ.มก. ก่อน วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ของทุกหน่วยงานที่สังกัดวิทยาเขตกำาแพงแสน ซึ่งไม่ได้แสดงความจำานงใช้สิทธิ์ทาง
ไปรษณีย์ ใช้สิทธิ์ทีอ่าคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำาแพงแสน 
  5.3 วิทยาเขตศรีราชา   
   สมาชิกสังกัดวิทยาเขตศรีราชาทุกหน่วยงาน รวมทั้งสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของ มก. หรือ  
สอ.มก. ก่อนวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ของทุกหน่วยงานที่สังกัดวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งไม่ได้แสดงความจำานงใช้สิทธิ์ทาง
ไปรษณีย์  ใช้สิทธิ์ที่ อาคารบริการวิทยาการ วิทยาเขตศรีราชา
  5.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
   สมาชิกสังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทุกหน่วยงาน รวมทั้งสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็น
บุคลากรของ มก. หรือ สอ.มก. ก่อนวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ของทุกหน่วยงานที่สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ซึ่งไม่ได้แสดงความจำานงใช้สิทธ์ิทางไปรษณีย์ ใช้สิทธิ์ท่ี  โถงชั้น 1 อาคารบริหาร (อาคาร 1)  วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  5.5 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
   สมาชิกที่ปฏิบัติงานประจำาหน่วยงานศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็น
บุคลากรของ มก. หรือ สอ.มก. ก่อนวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งไม่ได้แสดงความจำานงใช้สิทธิ์ทาง
ไปรษณีย์ ใช้สิทธิ์ทีค่ลังพัสดุจ่ายงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
  5.6 โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. โครงการพหุภาษา จังหวัดชลบุรี
   สมาชิกทีป่ฏิบัตงิานประจำาหนว่ยงานโรงเรยีนสาธิตแห่ง มก. โครงการพหุภาษา จงัหวัดชลบรุ ีรวมทัง้สมาชกิ
ที่พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของ มก. หรือ สอ.มก. ก่อนวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งไม่ได้แสดงความ
จำานงใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์  ใช้สิทธิ์ทีห่้องประชุมชั้น 2 อาคารอำานวยการ โรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา ชลบุรี
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 6. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน
  (1) ผูม้สีทิธิล์งคะแนนขอรบับัตรลงคะแนนทีห่นว่ยลงคะแนน โดยแสดงบตัรประจำาตวัสมาชกิสหกรณ ์หรือบตัร
ประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวท่ีทางราชการออกให้ หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา 
หรอืเทยีบเทา่ข้ึนไปทีเ่ชือ่ได้วา่ผูข้อรบับตัรลงคะแนนเปน็ตวัจรงิ หรอืบัตรทีก่องการเจา้หนา้ทีอ่อกให ้ตอ่หนา้เจา้หนา้ทีป่ระจำา
หนว่ย และเมือ่เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบถกูต้องแลว้ ให้ผูมี้สทิธ์ิลงคะแนนลงลายมือช่ือรบับัตรลงคะแนน  5 ฉบับ ต่อ 1 คน ประกอบ
ด้วย บัตรลงคะแนนคณะกรรมการดำาเนินการสายวิชาการ 1 ฉบับ สายสนับสนุน 1 ฉบับ และบัตรลงคะแนนผู้ตรวจสอบ
กิจการ 3 ฉบับ (สาขาวิชาชีพละ 1 ฉบับ)
   บัตรลงคะแนนคณะกรรมการดำาเนินการ
    -  สายวิชาการ กากบาทไดไ้ม่เกิน  3  หมายเลข
    -  สายสนับสนุน กากบาทไดไ้ม่เกิน  4  หมายเลข
   บัตรลงคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ จะมี 3 ฉบับ แยกตามสาขาวิชาชีพ กากบาทได้ไม่เกิน 1 หมายเลข ใน
แต่ละสาขาวิชาชีพ 
  (2) ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนต้องเข้าคูหาลงคะแนนในทันทีที่ได้รับบัตรลงคะแนน จำานวน 5 ฉบับคือ บัตรลงคะแนน
คณะกรรมการดำาเนินการสายวิชาการ สายสนับสนุน และบัตรลงคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ สาขาวิชาชีพละ 1 ฉบับ โดย
ทำาเครื่องหมายกากบาท ( X ) เท่านั้น (หากใช้เครื่องหมายอื่น หรือทำาเครื่องหมายกากบาทเกินจำานวนผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
จะถือว่าเป็นบัตรเสีย)
   ทัง้นีใ้ห้ผูม้สีทิธิล์งคะแนนนำาบตัรทีไ่ด้ลงคะแนนแลว้ ไปหยอ่นลงกลอ่งบตัรกรรมการดำาเนนิการสายวชิาการ  
กล่องบัตรกรรมการดำาเนินการสายสนับสนุน และกล่องบัตรผู้ตรวจสอบกิจการ ตามสาขาวิชาชีพ ต่อหน้าผู้ควบคุมกล่องบัตร
แต่ละประเภท  และห้ามนำาบัตรลงคะแนนออกจากคูหาลงคะแนนโดยเด็ดขาด
   (3) เมือ่หมดเวลาการลงคะแนน  จะทำาการนับคะแนนโดยวธิเีปดิเผยทีอ่าคารจกัรพันธเ์พญ็ศริ ิบางเขน,  อาคาร
ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน,  อาคารบริการวิทยาการ วิทยาเขตศรีราชา,  บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร
บริหาร (อาคาร 1) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,  คลังพัสดุจ่ายงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  
และโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. โครงการพหุภาษา จังหวัดชลบุรี  แล้วอนุกรรมการประจำาแต่ละหน่วยรายงานผลการลงคะแนน
ตามแบบฟอร์มต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
 ประธานกรรมการสรรหาฯ อาจใหม้กีารถา่ยทอดสดการนับคะแนนผ่านชอ่งทางทีเ่หมาะสม ในวนัศกุร์ที ่27 พฤศจกิายน  
พ.ศ.2563  และประกาศรับรองผลการลงคะแนน ภายในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานผลต่อประธานคณะ
กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด เพื่อจัดวาระเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการต่อไป
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ ณ วันที่  16  กันยายน  2563

 (รองศาสตราจารย์ ชัชพล ชังชู)
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
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ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564

ที่  12/2563

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการดำาเนินการลงคะแนนเพื่อสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ประจำาปี 2564  (ฉบับที่ 2)

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ให้วันพฤหัสบดีที่ 19 - และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563  เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษซ่ึงตรงกับวันลงคะแนนล่วงหน้าที่คณะกรรมการสรรหา       

คณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี 2564  ได้ประกาศให้สมาชิกทราบแล้วนั้น

  เพือ่ใหก้ารลงคะแนนลว่งหนา้เป็นไปดว้ยด ีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนนิการและผูต้รวจสอบ

กิจการประจำาปี 2564 มีมติในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563  ให้ยกเลิก

ความในข้อ 3.1 ของประกาศคณะกรรมการฯท่ี 5/2563 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการดำาเนินการลงคะแนนเพื่อสรรหา       

คณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2563 และใช้ข้อความ

ต่อไปนี้แทน

 3.1 ลงคะแนนล่วงหน้าระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 

15.00 น. ณ สำานักงานสหกรณ์ฯ บางเขน,  สำานักงานสหกรณ์ฯ วิทยาเขตกำาแพงแสน, อาคารบริการวิทยาการ  ช้ัน 3 

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

 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ชัชพล ชังชู)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
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ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564

ที่ 4/2563

เรื่อง   การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเพื่อสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 

และการลงคะแนน ประจำาปี  2564

 เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จำากัด ประจำาปี 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอให้สมาชิก

ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนได้ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 5 - วันศุกร์ท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ท่ี  www.coop.ku.ac.th

 ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน

 ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน คือผู้ท่ีได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชำาระค่าหุ้นตามจำานวนที่จะถือครบ

ถ้วนแล้ว อย่างช้าสุดภายในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 สมาชิกท่านใดไม่มีรายชื่อ หรือชื่ออยู่ในสายไม่ถูกต้อง  โปรดแจ้งต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยใช้ช่องทาง 

ดังต่อไปนี้ คือ  e-mail: kuscco@ku.th  หรือ Line: @kuscc  หรือ  โทรสารหมายเลข 02-579-7521 ต่อ 16       

เพื่อดำาเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 – วันศุกร์ที่  16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

 การขอย้ายหน่วยลงคะแนน

 กรณีที่สมาชิกมีเหตุจำาเป็นไม่สามารถลงคะแนน ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หน่วยลงคะแนน

ที่ตนสังกัดอยู่ได้ สามารถขอเปลี่ยนหน่วยลงคะแนนได้ ตามแบบฟอร์มการขอย้ายหน่วยลงคะแนน โดยต้องยื่นคำาร้อง

ต่อประธานกรรมการสรรหาฯ โดยใช้ช่องทาง ดังต่อไปนี้ คือ e-mail: kuscco@ku.th   หรือ Line: @kuscc  หรือ 

โทรสารหมายเลข 02-579-7521 ต่อ 16  ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่  16  กันยายน 2563

(รองศาสตราจารย์ ชัชพล ชังชู)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
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   สายวิชาการ เลือกได้ไม่เกิน 3 หมายเลข

 สายสนับสนุน เลือกได้ไม่เกิน 4 หมายเลข

 ผู้ตรวจสอบกิจการ เลือกได้ด้านละ 1 หมายเลข
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ด้านการเงิน-การบัญชี

รศ.ดร.วัลลภ  อารีรบ
หมายเลข ๑

นายบุญช่วย  เอี่ยมประพัฒน์
หมายเลข ๒

ดร.จีรศักดิ์  พงษ์พิษณุพิจิตร์
หมายเลข ๒

นายสมนึก  ตั้งสุวรรณเสมา
หมายเลข ๓

นางธาริณี  ประนิช
หมายเลข ๑

นายสืบ  ชัยยะ
หมายเลข ๓

นายพงศ์พันธ์  เหลืองวิไล
หมายเลข ๔

นายมาโนช  สุวรรณศิลป์
หมายเลข ๑

รศ.วิรัตน์  สุวรรณาภิชาติ
หมายเลข ๒
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ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564

   สายวิชาการ เลือกได้ไม่เกิน 3 หมายเลข

 สายสนับสนุน เลือกได้ไม่เกิน 4 หมายเลข

 ผู้ตรวจสอบกิจการ เลือกได้ด้านละ 1 หมายเลข
ด้านกฎหมายธุรกิจ และ/หรือประสบการณ์ทางกฎหมายสหกรณ์ ด้านการบริหารทั่วไป

นายสืบ  ชัยยะ
หมายเลข ๓

นายพงศ์พันธ์  เหลืองวิไล
หมายเลข ๔

นายมาโนช  สุวรรณศิลป์
หมายเลข ๑

นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์
หมายเลข ๔

นายนพดล  ระโยธี
หมายเลข ๕

รศ.วิรัตน์  สุวรรณาภิชาติ
หมายเลข ๒

นายฉัตรชัย  สุขพุก
หมายเลข ๕

นายสุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล
หมายเลข ๖

นางสรัญญา  โชติพัฒน์
หมายเลข ๑
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นายบุญช่วย เอ่ียมประพัฒน์
สังกัดคณะเกษตร
ผู้สมัครหมายเลข๒
สายสนับสนุน

ประวัติส่วนตัว
 - ภูมิลำาเนาเดิม  เกิดที่อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 - ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 95  หมู่ 11  ตำาบลกลางดง  อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดราชโอรส (กรุงเทพฯ)

ประวัติการทำางาน
 - ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำานาญ

 - รับราชการที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มก.

 - รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

 - ประธานคณะกรรมการเงินกู้

 - ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 - เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 - กรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

 - กรรมการสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 - ประธานกรรมการบริหารที่พัก โรงอาหารและร้านค้า ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

แนวคิดในการทำางาน 

ซื่อสัตย์ เอื้ออาทร มีน้ำ ใจ รับใช้สมาชิก
จริงจัง จริงใจ มุ่งพัฒนาองค์กร
รักษาผลประโยชน์ของมวลสมาชิก
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ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564

นายสมนึก ต้ังสุวรรณเสมา
สังกัดกองคลัง สำ�นักงานอธิการบดี
ผู้สมัครหมายเลข

สายสนับสนุน

ประวัติส่วนตัว
- เกิดเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2501 ที่กรุงเทพมหานคร  

สมรสแล้ว มีบุตร 2 คน
- รบัราชการ ทีก่องคลงั สำานักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2522 จนเกษียณ
อายุราชการ ในปี พ.ศ. 2561

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
- ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขาเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ด้านสหกรณ์
- อบรมหลักสูตร การเงนิ การบญัชี และการบรหิารสำาหรบั

กรรมการดำาเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 จาก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

- อบรมหลกัสตูร การจัดการข้อมลูทางบญัชเีพ่ือการบริหาร
สหกรณ์ รุ่นที่ 7 จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

- อบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

- อบรมหลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำากัด

- ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำากัด พ.ศ. 2547 และ 2549

- กรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. พ.ศ.2550 
– 2553, 2555 – 2557 และ 2559 – 2562

- รองประธารกรรมการดำาเนนิการ : ประธานกรรมการเงนิ
กู้ : เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้ : เลขานุการคณะ
กรรมการพัฒนาเทคโนโลยี : ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการดำาเนินการ : กรรมการบรหิาร : กรรมการบรหิาร
การเงนิ : กรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์และกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สอ.มก.

แนวคิดในการทำางาน

 1. สานต่อการขับเคลื่อน “การออม” 
ตามศักยภาพของสมาชิก และ “พัฒนาระบบ
สวสัดกิาร“ ผา่น “ทนุสำารอง” ตามระบบคิดของ
สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
 2. ขับเคลือ่น “การให้ความรู”้ แก่สมาชกิ 
ทัง้ความรูด้า้นสหกรณ์ การตรวจสอบการบรหิาร 
การจดัการการเงิน ฯลฯ  ผ่าน “ขา่ว สอ.มก. และ
การอบรมสัมมนา”
 3. ผลกัดนั “การกู”้ เพือ่การสรา้งความ
มั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ให้ดีขึ้น
 4. ทำาหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
จริงใจ โปร่งใส เป็นธรรม ด้วยความมุ่งมั่น 
สรา้งสรรค ์พฒันา เพือ่ใหบ้รรลถุงึการมคีณุภาพ
ที่ชีวิตที่ดีของสมาชิก และ สอ.มก. เป็นสหกรณ์
ชั้นนำามีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

๓
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ประวัติส่วนตัว
 เกิดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2503  อายุ  60 ปี
 สถานภาพ  สมรส กับคุณยุพดี เหลืองวิไล  สังกัดสำานักงานวิทยาเขตกำาแพงแสน มีบุตร 2 คน
 การติดต่อ   โทร. 098-653-9922
 e-mail :  kpsppl@gmail.com, pongpan.l@ku.th

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 ป.กศ.สูง  เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2523
 ศษ.บ. เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528
 วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยครูนครปฐม 2531
 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540

ประวัติการทำางาน
 พนักงานวิทยาศาสตร์   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2524
 นักวิทยาศาสตร์    สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำานาญการ สำานักงานวิทยาเขตกำาแพงแสน  2535-2563

ประสบการณ์
 - ประธานกรรมการ กรรมการ รักษาการผู้จัดการ ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำากัด (วิทยาเขตกำาแพงแสน)
 - รองประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด
 - ดูงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ และศรีลังกา
 - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 - วิทยากรบรรยายพิเศษหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน

แนวคิดในการทำางาน 

• รักเคารพในความเสมอภาคของสมาชิกทุกคน
• ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่ เลือกที่จะเป็นคนดีได้

นายพงศ์พันธ์  เหลืองวิไล
สังกัดสำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน
ผู้สมัครหมายเลข๔
สายสนับสนุน
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ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564

ประวัติส่วนตัว
 เกิดวันที่ 20 สิงหาคม 2504 ที่บ้านเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

 ปัจจุบันอาศัยอยู่ทึ่ 1207 ม. 6 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 - มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 - ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ฝ่ายบริการ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สอ.มก.
 - เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้ สอ.มก.
 - ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการ ปี 2552, 2553, 2556, 2563
 - เลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการ ปี 2554, 2557, 2559, 2562

แนวคิดในการทำางาน 

 - พัฒนาและปรับปรุงสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ให้เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกสหกรณ์และเกิดความ
มั่นคงยั่งยืนคู่กับ มก. ตลอดไป
 - ปฏิบัติตัวและทำางานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส จริงใจ
 - ยึดหลักธรรมาภิบาล
 - ยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกให้มีความสุขและมั่นคงในการครองชีพ

นายนพดล  ระโยธี
สังกัดสำ�นักหอสมุด
ผู้สมัครหมายเลข

สายสนับสนุน

๕
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ประวัติส่วนตัว
 ภมูลิำาเนาอยู ่อ.พนสันคิม จ.ชลบรุ ีศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ที่โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน ในปกีารศกึษา 
2523-2524 และจบการศกึษาในปกีารศกึษา 2527-2528 และ
เข้าทำางานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน 
และปจัจบุนัเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั เปลีย่นแปลงสถานภาพ

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ (พลศกึษา) มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
2528-2537 ลูกจ้างชั่วคราว กองกิจการนิสิต ปฏิบัติหน้าที่     

ผู้ช่วยหัวหน้างานหอพัก และลูกจ้างช่ัวคราว     
กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ปฏบิตัหินา้ที ่      
ผู้ช่วยหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

2537-2540 บรรจุเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดบั 3 กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ปฏิบตัิ
หนา้ที ่ตำาแหนง่ รกัษาการหวัหนา้งานรกัษาความ
ปลอดภัย

2540-2542 ปฏบิตัหนา้ที ่วทิยาเขตศรรีาชา ตำาแหนง่ หัวหนา้
งานรกัษาความปลอดภยั ฝา่ยอาคารและสถานที ่
และตำาแหนง่ หวัหนา้งานกจิการนสิิต ฝ่ายบริการ
การศึกษา

2542-2548 ลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์และปฏบิตัหินา้ทีว่ทิยาเขตบางเขน 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ บางเขน
2548-2551 สอบโอนตำาแหนง่ ระดบั 6 ปฏิบติัหนา้ที ่วิทยาเขต

ศรีราชา ตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต
2551-2557 สอบเลือ่นตำาแหนง่ ระดับ 7 ปฏิบัตหินา้ทีว่ทิยาเขต

บางเขน ตำาแหนง่หวัหน้างานซอ่มบำารงุ และปฏิบติั
หน้าที่ ผู้จัดการสระว่ายนำ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
ควบคู่ไปด้วย (2552-2555)

2557-2563 ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างานอาคารและสถานท่ี และ
รองหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

2560-2563 รกัษาการแทนผูอ้ำานวยการกองยานพาหนะอาคาร
และสถานที่ สำานักงานอธิการบดี ในกรณีไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ประสบการณ์ทำางานพิเศษ
 - เปน็อาจารยพ์เิศษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 - เป็นอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา
พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประสบการอบรม
 - อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจหลักสูตร 
“ศรีราชา มินิเอ็มบีเอ” รุ่นที่ 11
 - อบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรพัย ์รุน่ที ่5 โดยสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จำากัด และกรมตรวจบญัชสีหกรณ ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวคิดในการทำางาน
 จะทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกให้ดีที่สุด เพื่อ

การกินดี อยู่ดี ของสมาชิกสหกรณ์ มก. ของเรา

นายสุทธิชัย สุพิพัฒน์มงคล
สังกัดกองยานพาหนะฯ�สำ�นักงานอธิการบดี
ผู้สมัครหมายเลข ๖
สายสนับสนุน
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ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด พ.ศ. 2543

 ข้อ 58 ผูต้รวจสอบกิจการ1  ใหท่ี้ประชมุใหญเ่ลอืกตัง้จากสมาชกิหรือบคุคลภายนอก ผูม้คีณุวฒุ ิความ
รู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย ที่เหมาะสมคนหนึ่งหรือหลายคน ให้
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำาปี  จำานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำานวนไม่
เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
  อนึ่ง สหกรณ์ฯ สามารถออกระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ได้ผู้มีคุณสมบัติดีและเหมาะสม มาเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบก็ได้
  ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ หรือผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งหน้าที่ประจำาในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
  ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตำาแหน่งได้คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ แต่ไม่เกินส่ีปี
ติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได้
  เมื่อครบกำาหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

 ข้อ 59 อำานาจหนา้ทีข่องผูต้รวจสอบกจิการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมอีำานาจหนา้ทีต่รวจสอบการดำาเนนิ
งานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
  (1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
       (2) ตรวจสอบหลกัฐาน และความถกูตอ้งของการดำาเนนิธรุกจิแตล่ะประเภทของสหกรณ ์เพือ่
ประเมินผลและอาจให้ข้อเสนอแนะนำาแก่คณะกรรมการ  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  ของสหกรณ์ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
  (3) ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญา
จ้างและหลักประกัน  
  (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ 
และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่    
  (5) ติดตามผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการดำาเนินการเพื่อพิจารณาหาทาง ปรับปรุง   
แผนงาน ข้อบังคับและระเบียบตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดำาเนินการ
  (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำาเนินการของสหกรณ์
  ให้ผูต้รวจสอบกจิการ แจง้ผลการตรวจสอบประจำาเดอืนแกค่ณะกรรมการในการประชมุประจำา
เดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำาปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
1 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 
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ด้านการเงิน-การบัญชี

นางธาริณี ประนิช
สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ�จังหวัดสกลนคร

ผู้สมัครหมายเลข

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ประวัติส่วนตัว
 บิดา รต.ชาลี บูรโยธิน รับราชการกระทรวงเกษตร ภูมิลำาเนาจังหวัดลำาปาง 

 สมรส นายพรพิพัฒน์ ประนิช  พนักงานธนาคาร บุตรชาย 2 คน 

 รบัราชการรวมทัง้สิน้ 35 ป ีเกษยีณอายรุาชการป ี2554 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวัดสกลนคร 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2516

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2540

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 ปี 2517 ตำาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  สำานักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 ปี 2522 - 2532 ตำาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4 กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปี 2533 - 2536 ตำาแหน่ง หัวหน้าสำานักงานบริการวิชาการและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปี 2537 - 2544 ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปี 2545 - 2554 ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขต

 5 ธันวาคม 2553 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทยชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ

แนวคิดในการทำางาน

ทำ งานในหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด
พร้อมแก้ไข ตรวจสอบภารงานในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง เป็นธรรม
โดยคำ นึงถึงความแข็งแรงม่ันคงขององค์กรท่ีทำ หน้าท่ีอยู่ และให้ดีท่ีสุด

“คิดดี ทำ ดี มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง”

๑
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ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564

ด้านกฎหมายธุรกิจ/สหกรณ์

นายมาโนช  สุวรรณศิลป์
สังกัดสำ�นักการกีฬา

ผู้สมัครหมายเลข

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ประวัติส่วนตัว
 เกิดวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2494   ภูมิลำาเนา จังหวัดสงขลา   สถานภาพ สมรส   มีบุตร 2 คน
 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่  19/73 หมู่ที่ 9 ซอย 9/4  ตำาบลบางพูด  อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 ปริญญาโท   รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี   นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 2514 - 2541 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 2542 - 2554 สำานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปัจจุบัน  ข้าราชการบำานาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์/การทำางาน สอ.มก. 
 2528 - 2531 กรรมการ สอ.มก. 
 2533 - 2537 กรรมการและเลขานุการ สอ.มก.
 2538 - 2541 รองประธานกรรมการ สอ.มก.
 2542  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สอ.มก.
 2543 - 2545 ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. 
 2553 - 2557 ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก.(ด้านกฎหมายธุรกิจ / สหกรณ์)
 2558 -  2559 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก.
 2562 - 2563  ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก.(ด้านกฎหมายธุรกิจ / สหกรณ์)
 2563 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. (ด้านกฎหมายธุรกิจ/สหกรณ์)
 ผ่านการฝกอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
 ผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำานาญการ

แนวคิดในการทำางาน 

“มุ่งมั่น พัฒนา ศักยภาพ สู่การใช้ดิจิทัลในการทำางานเต็มรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและ สอ.มก.”

๑
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ด้านกฎหมายธุรกิจ/สหกรณ์

รศ.วิรัตน์  สุวรรณาภิชาติ
สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผู้สมัครหมายเลข

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ประวัติส่วนตัว 
 เกิด  วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2498    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 รักษาการผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 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 - 61 ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

แนวคิดในการทำางาน
ทำ�ง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์ ตรวจสอบโปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม

๒
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ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564

ด้านการบริหารทั่วไป

นางสรัญญา  โชติพัฒน์
สังกัดกองคลัง�สำ�นักงานอธิการบดี

ผู้สมัครหมายเลข

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ประวัติส่วนตัว
 - อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำานาญการ รุ่นที่ 21” มีนาคม 2563

 - อบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1” 

  พฤษภาคม 2561

 - อบรม “หลักสูตรเกษตรมินิ เอ็มบีเอ” รุ่นที่ 28 คณะบริหารธุรกิจ

 - เป็นวิทยากรอบรม ระบบงานสารสนเทศทางการบัญชี (ERP) ให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา
 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ (แผนกบัญชี) 2519  วิทยาลัยพณิชยการพระนคร

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) 2522 วิทยาลัยศรีปทุม

 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป - บัญชี) 2536 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประวัติการทำางาน/ประสบการณ์
 ปี พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2560  รับราชการ ตำาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำานาญการพิเศษ กองคลัง  อายุ

ราชการ 40 ปี    ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในการบริหาร  ที่กองคลัง สำานักงานอธิการบดี บางเขน 

 - หัวหน้าหน่วยขอเงินประจำางวด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 - 3 มกราคม พ.ศ. 2536

 - หัวหน้าหมวดประมวลผลและข้อมูล เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2536 - 7 กันยายน พ.ศ.2538

 - หัวหน้าหมวดบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543 -  มกราคม พ.ศ. 2555

 - หัวหน้างานระบบสารเทศทางการบัญชี เมื่อ มกราคม พ.ศ.2555 - 31 กันยายน พ.ศ.2560   

 ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและบัญชี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เมื่อ 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน

แนวคิดในการทำางาน

ทำ งานด้วยใจ โปร่งใส มุ่งมั่นพัฒนา

๑
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ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564

ที่ 3/2563

เรื่อง หลักเกณฑ์การลงคะแนนทางไปรษณีย์ ประจำาปี 2564

 เพื่อให้การดำาเนินการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ดำาเนินไปด้วยความโปร่งใส 

ยุติธรรมและเพ่ืออำานวยความสะดวกให้สมาชิกออกมาใช้สิทธ์ิจำานวนมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและ       

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564  ในการประชุมครั้งที่ 1/2563  วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563  ได้มีมติตามข้อ 6 แห่ง   

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  และข้อ 7 แห่งระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)       

พ.ศ. 2563 ให้สิทธิ์สมาชิก 2 กลุ่มคือ สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมก. หรือ สอ.มก. ก่อน วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

และ สมาชิกที่ปฏิบัติงานประจำาที่หน่วยงานนอกที่ตั้งเกษตรกลาง บางเขน หรือ วิทยาเขต ตามรายละเอียดหน่วยงานท้ายประกาศ 

สามารถเลือกลงคะแนนทางไปรษณีย์ได้ โดยสหกรณ์จะส่ง sms แจ้งสมาชิกพร้อมการส่งใบแจ้งความจำานงการใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้

สมาชิกแจ้งความจำานงและส่งกลับถึงสหกรณ์ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์  หรือจะแสดงความจำานงผ่าน QR Code ก็ได้      

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 หากสมาชกิแสดงความจำานงจะลงคะแนนทางไปรษณยี ์สหกรณจ์ะสง่บตัรลงคะแนนพร้อมเอกสารอืน่ๆ มาใหส้มาชกิภายใน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับทั้งไปและกลับ สมาชิกต้องส่งบัตรที่ลงคะแนนแล้วคืนและ     

ถึงสหกรณ์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 15.00 น.  หากบัตรที่ลงคะแนนแล้วมาถึงสหกรณ์ช้ากว่าที่กำาหนด

จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นสมาชิกควรส่งบัตรลงคะแนนก่อนวันครบกำาหนดอย่างน้อย 5 วัน

 สหกรณ์ฯ จะนำาซองบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ที่สมาชิกส่งกลับใส่หีบบัตรลงคะแนน ซึ่งจะปิดผนึกหีบและลงนามกำากับ

บนหีบบัตรของแต่ละวันโดยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ หีบบัตรลงคะแนนจะเก็บไว้ใน

ห้องมั่นคงของสหกรณ์ฯ และจะนำาไปรวมที่หน่วยลงคะแนน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันลงคะแนน วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 เพื่อนับคะแนน โดยนับคะแนนรวมไม่แยกเป็นหน่วยงาน

 สมาชิกที่แจ้งความจำานงใช้สิทธ์ิลงคะแนนทางไปรษณีย์แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธ์ิลงคะแนนในวันลงคะแนนล่วงหน้า (วัน

พฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) และในวันลงคะแนน (วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศ ณ วันที่  16   กันยายน  พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ชัชพล ชังชู)

ประธานกรรมการ

 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564



29

ฉบับสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564

ที่  11/2563

เรื่อง หลักเกณฑ์การลงคะแนนทางไปรษณีย์ ประจำาปี 2564 (ฉบับที่ 2) 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ให้วันพฤหัสบดีที่ 19 – และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 เป็นวนัหยดุราชการเพิม่เตมิเปน็กรณพิีเศษ ซึง่ตรงกบัวนัลงคะแนนล่วงหนา้ทีค่ณะกรรมการสรรหา     คณะ

กรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี 2564 ได้ประกาศให้สมาชิกทราบแล้วนั้น

  เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยดี คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ประจำาปี 2564 มีมติในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563  ให้ยกเลิกความ       

ในวรรคสี่ ของประกาศคณะกรรมการฯ ที่ 3/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การลงคะแนนทางไปรษณีย์ ประจำาปี 2564 

ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2563 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 สมาชิกท่ีแจ้งความจำานงใช้สิทธิ์ลงคะแนนทางไปรษณีย์แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันลงคะแนน

ล่วงหน้า (วันอังคารที่ 17 – วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) และในวันลงคะแนน (วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563) 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ  วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ชัชพล ชังชู)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564

รายละเอียดหน่วยงานแนบท้าย (ต�มประก�ศฯ	ที่	3/2563)

 โรงพยาบาลสัตว์ มก.หนองโพ  โรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  สถานีวิจัยทับกวาง 

สถานีวิจัยปากช่อง  สถานีวิจัยดอยปุย  สถานีวิจัยลพบุรี  สถานีวิจัยกาญจนบุรี  สถานีวิจัยเพชรบูรณ์  สถานีวิจัยสิทธิพร 

กฤษดากร  สถานีวิจัยเขาหินซ้อน  สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตร (เพนียด)  สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม  สถานี

วิจัยประมงคลองวาฬ  สถานีวิจัยประมงศรีราชา  สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน  สถานีวิทยุ มก. ขอนแก่น  

สถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่  สถานีวิทยุ มก. สงขลา  และสถานีฝกนิสิตคณะวนศาสตร์
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ที่  24/2563

เรื่อง หลักเกณฑ์การลงคะแนนทางไปรษณีย์ ประจำาปี 2564 (ฉบับที่ 3)

 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนนิการและผูต้รวจสอบกจิการ ประจำาป ี2564 ที ่3/2563 

เรื่อง หลักเกณฑ์การลงคะแนนสรรหาทางไปรษณีย์ ประจำาปี 2564 ซึ่งระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 ของประกาศฯ ว่า “หาก

สมาชกิแสดงความจำานงจะลงคะแนนทางไปรษณยี ์สหกรณจ์ะสง่บตัรลงคะแนนพรอ้มเอกสารอืน่ๆ มาใหส้มาชกิภายใน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับทั้งไปและกลับ…” นั้น

 จากการประสานงานกับไปรษณีย์แล้วได้รับแจ้งว่า การส่งเอกสารลงทะเบียนตอบรับนั้น ผู้ส่งเอกสารจะต้อง

นำาไปส่งที่ ที่ทำาการไปรษณีย์เท่านั้น ไม่สามารถส่งที่ตู้ไปรษณีย์ทั่วไปได้ ซึ่งอาจทำาให้สมาชิกไม่สะดวกที่จะต้องดำาเนิน

การดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้สมาชิกที่เลือกใช้สิทธิ์ลงคะแนนทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับบัตร

ลงคะแนนพร้อมเอกสารอื่นๆ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ สามารถส่งบัตรลงคะแนนกลับสหกรณ์ทางไปรษณีย์

ไม่ลงทะเบียน หรือ นำามาส่งที่สหกรณ์ก็ได้  คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ประจำาปี 2564 จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกวรรคสองของประกาศคณะ

กรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564 ที่ 3/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การลง

คะแนนสรรหาทางไปรษณีย์ ประจำาปี 2564 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

  “หากสมาชิกแสดงความจำานงจะลงคะแนนทางไปรษณยี ์สหกรณจ์ะสง่บตัรลงคะแนนพรอ้มเอกสารอืน่ๆ 

มาให้สมาชิกภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทางไปรษณีย์ตอบรับ สมาชิกต้องส่งบัตรที่ลงคะแนนแล้ว

คืนและถึงสหกรณ์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. หากมาถึงสหกรณ์ฯ ช้ากว่าที่

กำาหนดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นสมาชิกควรส่งบัตรลงคะแนนก่อนวันครบกำาหนดอย่างน้อย 5 วัน”

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ  ณ วันที่  6  ตุลาคม  2563

(รองศาสตราจารย์ ชัชพล ชังชู)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2564
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ประมวลภาพ
ก�รเลือกตั้ง
คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
และผู้ตรวจสอบกิจก�ร
(22 พฤศจิก�ยน 2563)
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ 2/2544 

ปณฝ.เกษตรศาสตร์

รับบัตรเลือกตั้ง

 แสดงตนที่โต๊ะลงคะแนน 
สายวิชาการ/สายสนับสนุน2

อย่าลืม !!
บัตรสมาชิก สอ.มก. หรือ
บัตรประจำาตัวประชาชน

1

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

3

หย่อนบัตรด้วยตนเอง 

สายวิชาการ  กล่องสายวิชาการ  
สายสนับสนุน  กล่องสายสนับสนุน
ผู้ตรวจสอบกิจการ  กล่องผู้ตรวจสอบกิจการ

(การเงินการบัญชี /กฎหมายฯ / การบริหารทั่วไป)

4

วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 8.30 – 15.00 น.  4 ขั้นตอนกำรลงคะแนน


