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กากบาท



คือ เครื่องหมายเดียวเท่านั้นที่ใช้ลงคะแนน
เครื่องหมายอื่นใช้ไม่ได้
เลือกกรรมการ เป็นหน้าที่ของสมาชิก
ถึงเวลาแล้ว..... หนึ่งคน หนึ่งสิทธิ หนึ่งเสียง
 สอมธ. เป็นของสมาชิกทุกคน 
โปรดมาใช้สิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ

18 ธันวาคม 2557
หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำ�ปี 2558
เวลา 08.30-15.00 น. จำ�นวน 7 ตำ�แหน่ง 7 คน
สอมธ. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 7 ต�ำแหน่ง  7 คน ในวันที่  18 ธันวาคม  
2557  หลังจากหยัง่ เสียงแล้ว จะท�ำการนับคะแนนทันทีเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการหย่อนบัตรหยัง่ เสียงให้แก่สมาชิกอย่างทัว่ ถึง สอมธ.
จึงก�ำหนดให้หน่วยหย่อนบัตรลงคะแนนเสียง และหน่วยนับคะแนนดังนี้  
1. ท่าพระจันทร์ จ�ำนวน 1 หน่วย
  
   บริเวณด้านหลังตึกโดม สมาชิกสังกัดหน่วยงานที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตทุกหน่วยงานสามารถลงคะแนนได้
2. ศูนย์รังสิต จ�ำนวน 5 หน่วย ประกอบด้วย
        หน่วยที่ 1		 บริเวณส�ำนักงาน สอมธ. ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่วยงานดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเภสัชศาสตร์
  
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
4. ส�ำนักงานอธิการบดี
  
5. กองคลัง
6. กองการเจ้าหน้าที่
  
7. กองกิจการนักศึกษา
8. กองบริการการศึกษา
  
9. กองแผนงาน
10. กองงานศูนย์รังสิต
11. กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต
12. กองบริหารศูนย์ล�ำปาง
13. กองบริหารการวิจัย
14. กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
15. ส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
16. ส�ำนักหอสมุด
17. ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
18. สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา
      
และการพัฒนา
19. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
20. กองนิติการ
21. ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สิน
22. ศูนย์บริการการกีฬา
23. สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ. 24. ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มธ.
25. ส�ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.
26. ส�ำนักพิมพ์
27. ศูนย์หนังสือ
28. โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29. สมาชิกทั่วไปที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ
หรืองานประจ�ำและมิได้ลาออกจาก สอมธ.
หน่วยที่ 2		 บริเวณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ (หน้างานรังสีวินิจฉัย (ห้อง X-Ray) ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา
ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
หน่วยที่ 3		 บริเวณสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่วยงานดังนี้
  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์        
2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
             
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง   
4. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
5. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        หน่วยที่ 4		 บริเวณด้านหลังคณะนิติศาสตร์ ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่วยงานดังนี้
          
1. สถาบันภาษา
2. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
          
3. คณะศิลปศาสตร์
4. คณะนิติศาสตร์
          
5. คณะรัฐศาสตร์
6. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
      
  
7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี       
8. คณะเศรษฐศาสตร์
     
  
9. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์
		 หน่วยที่ 5		 บริเวณอาคารปิยชาติ (ส่วนต่อขยาย) ชั้นล่าง ลงคะแนนได้เฉพาะสมาชิกสังกัดหน่วยงานดังนี้
          
1. คณะแพทยศาสตร์       
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
          
3. คณะสหเวชศาสตร์  
4. คณะพยาบาลศาสตร์
  
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์
ส�ำหรับสมาชิกทีป่ ฏิบตั งิ านทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และจ�ำเป็นต้องไปปฏิบตั งิ านทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ในวันหยั่งเสียงเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนได้ตามหน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงตามที่ก�ำหนดให้เป็นหน่วยลงคะแนนของ
หน่วยงานที่ตนสังกัด
		 ในกรณีที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งมิใช่หน่วยงานตามที่ก�ำหนดข้างต้น
ให้ลงคะแนนหยั่งเสียงได้ที่หน่วยลงคะแนนที่ 1 บริเวณส�ำนักงาน สอมธ. ศูนย์รังสิต
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กว่าจะถึงวันหยั่งเสียง
อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำกัด ในโอกาสนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จึงขอน�ำบทความของท่านอาจารย์โชว์ อุบลวัตร์ มาตีพิมพ์ซ�้ำอีกครั้งหนึ่งในจุลสาร สอมธ.
เพื่อให้สมาชิกได้อ่าน โดยในบทความได้กล่าวเกี่ยวกับ การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งนับได้ว่ามีประโยชน์ต่อท่านสมาชิกทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือแม้กระทั่งสมาชิกผู้ที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีใจความดังนี้
การด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บุคคลหรือองค์กรได้วางไว้นั้น บุคคลที่เป็นผู้ด�ำเนินการหรือที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรดังกล่าว นับเป็นส่วนส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้กิจการหรือโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ก็เช่นกัน การด�ำเนินการของสหกรณ์ฯ จะบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลสามกลุ่ม
กลุ่มแรก คือ สมาชิกของสหกรณ์
กลุ่มสอง คือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
กลุ่มสาม คือ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ในที่นี้จะกล่าวแต่เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ และกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ เพียงสองส่วนเท่านั้น
สมาชิกสหกรณ์นั้นนับเป็นบุคคลส�ำคัญในอันดับแรกของการด�ำเนินการของสหกรณ์ กล่าวเฉพาะที่ส�ำคัญ สมาชิกสหกรณ์จะเป็น
ผูค้ อยควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ เพือ่ ไปเป็นผูบ้ ริหารกิจการของ
สหกรณ์ด้วยความส�ำคัญดังกล่าว สมาชิกของสหกรณ์ จึงควรเอาใจใส่ในเรื่องต่อไปนี้ คือ
1. ติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวการด�ำเนินงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ว่าด�ำเนินงานไปโดยถูกต้องตามหลักการทีด่ หี รือ
ไม่เพียงใด มีปัญหาในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตหรือไม่
2. ซักถามแสดงความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ ที่ยังเป็นที่สงสัยในที่ประชุมใหญ่ ในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นดังกล่าว
ควรกระท�ำด้วยเหตุผล การซักถามในลักษณะที่มุ่งโจมตีหรือมีวัตถุประสงค์อื่น ย่อมไม่เกิดผลดีแก่การประชุมอันเป็นส่วนรวม
3. เลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ส�ำหรับหน้าทีป่ ระการนีถ้ อื เป็นหน้าทีท่ สี่ �ำคัญมาก เพราะหากสมาชิกออกเสียงลงคะแนนโดย
ไม่พิจารณาให้ดีแล้ว ย่อมเกิดผลเสียแก่การด�ำเนินงานของสหกรณ์อย่างใหญ่หลวง อาจท�ำให้สหกรณ์นั้นยุติความเจริญก้าวหน้า ไม่เป็น
ที่เชื่อถือในผลสุดท้ายอาจท�ำให้สหกรณ์นั้นต้องเลิกกิจการ
เมื่อการเลือกตั้งมีความส�ำคัญดังกล่าว สมาชิกทุกคนควรจะเอาใจใส่ในเรื่องนี้อย่างยิ่ง ในความเห็นของผู้เขียนเอง ท่านสมาชิก
ทุกคนควรเข้าประชุมใหญ่และใช้สทิ ธิเลือกตัง้ คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาผูส้ มัครเป็นคณะกรรมการฯ และลงคะแนนเสียงควรทีท่ า่ น
สมาชิกจะได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนลงคะแนน
ผู้ที่สมาชิกจะเลือกเป็นคณะกรรมการฯ ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีวัยวุฒิพอสมควร
2. เป็นผู้ที่ตั้งใจเข้ามาท�ำงานโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน ซึ่งลักษณะประการนี้อาจจะพิจารณาได้ยาก แต่ถ้าท่านสมาชิกใช้หลัก
ธรรมชาติพจิ ารณา ก็อาจจะทราบว่าผูส้ มัครท่านใดเป็นผูท้ ตี่ งั้ ใจท�ำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือสมัครเข้ามาเพือ่ หาผลประโยชน์ ส�ำหรับ
ผูเ้ ขียนเองมีความเห็นว่าถ้าผูส้ มัครท่านใดใช้วธิ กี ารปกติในการท�ำความเข้าใจแก่สมาชิกเพือ่ ให้การเลือกตัง้ เป็นไปด้วยความบริสทุ ธิ์ ผูส้ มัคร
ท่านนั้น น่าจะเป็นผู้สมัครที่มีลักษณะที่ดีตามข้อนี้ได้
3. เป็นผูท้ มี่ คี วามเข้าใจเรือ่ งสหกรณ์และติดตามผลการด�ำเนินการของสหกรณ์ตลอดเวลา คุณลักษณะข้อนีอ้ าจจะพิจารณาได้จาก
การพบปะสนทนาเรื่องสหกรณ์ หรือจากการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
4. เป็นบุคคลที่มีเหตุผล มีหลักการ รู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ส�ำหรับคุณลักษณะข้อนี้อาจพิจารณาได้จากการกระท�ำที่ผ่านมาของผู้นั้น
ส่วนคุณลักษณะของผู้ที่ไม่ควรเลือกเป็นคณะกรรมการ นอกจากจะมีลักษณะตรงกันข้าม ดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ใช้วิธีการไม่ปกติ
ในการท�ำความเข้าใจแก่สมาชิก จูงใจสมาชิกลงคะแนนเสียงให้ตนโดยให้ผลประโยชน์หรือให้ค�ำมั่นสัญญาต่างๆ ซึ่งผิดปกติและไม่สุจริต
ท่านสมาชิกไม่ควรเลือกบุคคลดังกล่าวนี้เป็นคณะกรรมการ
ในส่วนของกรรมการนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเสียสละ การเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ ก็เพื่อรับใช้สมาชิก ดูแลและบริหาร
งานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยส่วนรวมให้ดีที่สุด สิ่งที่กรรมการจะต้องกระท�ำเมื่อได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการฯ คือต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ให้เข้าใจ ศึกษาการบริหารงานของสหกรณ์ ให้มคี วามรูพ้ อทีจ่ ะแสดง
ความคิดเห็นได้มีใจเป็นนักกีฬา สามารถที่จะท�ำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน*…
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เหรัญญิก
มีผู้สมัคร 2 คน (เลือกได้ไม่เกิน 1 คน)

หมายเลข 1

หมายเลข 2

ชื่อ
นายสายัณห์ เทพแดง
สังกัด ทั่วไป
ต�ำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ
นางสาวดุษฎี ช่วงแก้ว
สังกัด ทั่วไป (ข้าราชการบ�ำนาญ)
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการกองงานศูนย์รังสิต

ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
เป็นองค์กรที่สนับสนุนเกี่ยวกับสวัสดิการและช่วยเหลือ
การเงินเป็นอย่างดีให้แก่สมาชิก
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
จะบริหารให้ได้ก�ำไรมากที่สุด เท่าที่จะท�ำได้ และจัดหา
สวัสดิการที่ดีเพื่อมวลสมาชิก

ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. เป็นองค์กรทีม่ คี วามมัน่ คงมีชอื่ เสียง
มีการบริหารจัดการ สวัสดิการที่ดีมาก เมื่อเทียบกับสหกรณ์อื่นๆ
มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. ยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาให้กา้ วหน้า
และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้อกี จึงประสงค์จะเข้าร่วมในการพัฒนา
องค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

กรรมการผู้แทนสำ�นักงานอธิการบดี
มีผู้สมัคร 2 คน (เลือกได้ไม่เกิน 1 คน)

หมายเลข 1

หมายเลข 2

ชื่อ
นายอุทัย ขันธมาลัย
สังกัด กองบริหารการวิจัย
ต�ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�ำนาญงาน

ชื่อ
นายพุทธิวัฒน์ วิเศษสิงห์
สังกัด กองกิจการนักศึกษา
ต�ำแหน่ง นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ

ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
ดี มีความมั่นคง
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
- ควรปรับปรุงสวัสดิการ

ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. เป็นศูนย์กลางของสมาชิก ด�ำรงไว้
ซึง่ อุดมการณ์สหกรณ์ “สร้างชีวติ สร้างหลักฐาน ด้วยบริการ สอมธ.”  
สร้างความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะ
เรื่องสวัสดิการ มีการระดมทุนและพัฒนาสหกรณ์เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากผลงานในปัจจุบัน
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์โครงการเงินออมเพือ่ รักษา
เสถียรภาพทางการเงิน
2. ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สอมธ. ต่อสังคม
และขบวนการสหกรณ์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สอมธ. มีการสร้างสวัสดิการ
เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
4. ส่งเสริมและพัฒนาสร้างการบริการที่ประทับใจ และ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
4

สอมธ. ฉบับพิเศษ (คู่มือการหยั่งเสียง)

กรรมการผู้แทนสำ�นักหอสมุด วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม
สำ�นักงานจัดการทรัพย์สิน สถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษาแห่ง มธ.
และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มีผู้สมัคร 3 คน (เลือกได้ไม่เกิน 1 คน)

หมายเลข 1

หมายเลข 2

ชื่อ
นางสาวจรรยา สุขพินิจ
สังกัด ส�ำนักหอสมุด
ต�ำแหน่ง บุคลากรปฏิบตั ิการ

ชื่อ
นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า
สังกัด ทั่วไป (ข้าราชการบ�ำนาญ)
ต�ำแหน่ง บรรณารักษ์ช�ำนาญการพิเศษ

ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
1. เป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ ฝากเงิ น และท� ำ
ธุรกรรมการเงินด้านอื่นๆ แก่สมาชิก  บุคลากร และนักศึกษา มธ.
2. ให้บริการสินเชื่อเมื่อมีความจ�ำเป็นและเดือดร้อนแก่
สมาชิก
3. เป็นแหล่งเก็บรักษาเงินออมและให้ผลประโยชน์แก่
สมาชิก
4. มีการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
1. เสนอแนวทางในเรื่องต่างๆ น�ำมาปรับปรุงและแก้ไข
เพื่อน�ำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของ สอมธ.
2. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกและ
น�ำมาเสนอในทีป่ ระชุม สอมธ. และคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาต่อไป
3. เผยแพร่ข่าวสารและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
บริหารงานแก่สมาชิก สอมธ.

ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
1. มี ส วั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ ส มาชิ ก ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นเสริ ม จาก
มหาวิทยาลัย ท�ำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
2. มีอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ท�ำให้ลด
ค่าใช้จ่ายของสมาชิกลงเมื่อมากู้ยืม
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
1. ตั้งใจท�ำงานเพื่อสมาชิก
2. ปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น โดย
เฉพาะด้านงานสวัสดิการ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

หมายเลข 3

ชื่อ
นายชนินทร์ ชมดี
สังกัด
ทั่วไป (ข้าราชการบำ�นาญ)
ตำ�แหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิคส์
ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
สอมธ. เป็นองค์กรที่เจริญเติบโตและมั่นคงต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งการพัฒนานั้น ต้องอาศัยหลายๆ ฝ่าย เข้ามาช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ 
โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการ คณะกรรมการที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ร่วมกันด�ำเนินงานและมีการรับฟังเสียงของสมาชิกโดยกรรมการ
และจากการสัมมนาสมาชิกมาร่วมพัฒนา  
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
ร่วมกันสร้างความเจริญและความมั่นคงของ   สอมธ. ให้ต่อเนื่องให้มีสวัสดิการของสมาชิกด้านทรัพย์สิน, ความมั่นคง อื่นๆ
จนตลอดชีวิต เพิ่มสวัสดิการให้กับครอบครัวของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
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กรรมการผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
มีผู้สมัคร 1 คน (รับรอง/ไม่รับรอง)

หมายเลข 1

ชื่อ
นายโชติศักดิ์ กล�่ำช้าง
สังกัด
คณะรัฐศาสตร์
ต�ำแหน่ง พนักงานบริการ
ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและบุคคลทั่วไป มีความมั่นคงในการบริหารของสหกรณ์ด้านสวัสดิการ
ของสมาชิกและด้านเงินฝากของสมาชิกและหน่วยงาน
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
1. ถ้าผมมีโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการด�ำเนินการ ผมจะบริหารสหกรณ์ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่งให้สมกับที่
สมาชิกไว้วางใจ
2. จะส่งเสริมด้านสวัสดิการของสมาชิกให้เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่
3. จะดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์ และผลประโยชน์ของสมาชิกที่พึงจะได้รับ

กรรมการผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
มีผู้สมัคร 4 คน (เลือกได้ไม่เกิน 1 คน)

หมายเลข 2

หมายเลข 1

ชื่อ
นายบรรเจิด จิระกาล
สังกัด
คณะศิลปศาสตร์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ
นายบุญเลิศ วั่นเส็ง
สังกัด
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตำ�แหน่ง ลูกจ้างประจำ�

ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
สอมธ. เป็นองค์กรที่ใหญ่ มั่นคงเป็นที่พึ่งและอยู่เคียงข้าง
สมาชิกมาโดยตลอด การด�ำเนินงานภายใต้การบริหารงานของ
ผูบ้ ริหารทีผ่ า่ นมาก็เป็นไปด้วยดี เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก
เป็นหลักอย่างแท้จริงและโปร่งใสตลอดมา
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
เมื่อได้เป็นกรรมการกระผมมีความคิดเห็นที่จะเสนอ
.....กรรมการด� ำ เนิ น การต้ อ งรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากเหล่ามวลสมาชิกแล้วน�ำไปพิจารณาเพื่อปรับให้
เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยทั่วหน้า
.....สอมธ.นั้นเป็นของสมาชิกทุกคน ดังนั้น สมาชิกทุกคน
ต้องมีหน้าทีด่ แู ลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกร่วมกัน กระผมเป็น
ตัวแทนของคนรุ่นใหม่จึงขอโอกาสมาท�ำหน้าที่แทนท่านสมาชิก
ทัง้ หลายดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กันทุกคน

ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์มีทุนด�ำเนินงานที่เป็นระบบมีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ท�ำให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน� ำระดับ
ประเทศ
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
เมื่อได้เป็นกรรมการกระผมมีความคิดเห็นที่จะเสนอ
1. เรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น
2. ขยายวงเงินของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้นในการขอทุน
ให้บุตร

อ่านต่อหน้า 7
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หมายเลข 4

หมายเลข 3

ชื่อ
รศ.สิทธิโชค วรานุสันติกูล
สังกัด
ทั่วไป (ข้าราชการบำ�นาญ)
ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์

ชื่อ

นายสนธินันท์ ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา
สังกัด
คณะศิลปศาสตร์
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำ�นาญการ

ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
ที่ผ่านมาด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จดีแล้ว ในอนาคต
อาจจะต้องดูแลให้ดีกว่าเดิม
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
ดูแลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส มีธรรมภิบาล

ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
- มีความมั่นคง ช่วยเหลือสมาชิกเป็นอย่างดี
- อยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีปัญหากับสมาชิก หรือความรู้ที่ต้องการให้
สมาชิกทราบ
- หาช่องทางเพิ่มรายได้ของ สอมธ. ใหม่ๆ บ้าง เพื่อจะได้
เป็นทุนต่างๆ ของ สอมธ.  
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
- จะพยายามท�ำความเข้าใจต่อ ก.ก.ท่านอื่นๆ ในการช่วย
กันแก้ปัญหาให้กับสมาชิก บนพื้นฐานของความถูกต้อง  เป็นไปได้
ไม่ขัดต่อกฎระเบียบ (ถ้าหากมีโอกาสเข้ามาท�ำหน้าที่)
- ส่งเสริมการออมของสมาชิกให้มาก เพื่ออนาคตของ
สมาชิกและครอบครัว

กรรมการผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มีผู้สมัคร 3 คน (เลือกได้ไม่เกิน 1 คน)

หมายเลข 2

หมายเลข 1

ชื่อ
นางมาลี อินทร์ประเสริฐ
สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำ�แหน่ง นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ

ชื่อ
รศ.ดร.บุญหงษ์ จงคิด
สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์

ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
- ต้องมีแผนการบริหารเงินทุนเพื่อระดมเงินฝากและ
การปรับอัตราดอกเบี้ย
- ต้องมีการปรับปรุงระบบการให้กู้แก่สมาชิกมากขึ้น
- ปรับปรุงระบบสวัสดิการสมาชิกเพิ่มขึ้น
- ปรับปรุงเงินปันผลคืนให้เพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน หากสหกรณ์ออมทรัพย์มีก�ำไรมากขึ้น สมาชิกควรได้รับ
เงินปันผลเพิ่มขึ้น
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
มุ่งมั่นสร้างผลประโยชน์ เพื่อมวลสมาชิก สอมธ.  

ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
มีการด�ำเนินการที่เจริญก้าวหน้าดี แต่อาจต้องระมัดระวัง
เกี่ยวกับโครงการปล่อยกู้เงินให้มากขึ้น  
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
จะเป็นตัวแทนที่ช่วยเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ควรปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

หมายเลข 3

ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
- บริการทุกระดับประทับใจ
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
- จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ น�ำผลประโยชน์มาสู่
องค์กร และมวลสมาชิกให้มากที่สุด ภายใต้ความมั่นคง

ชื่อ
นายจิตติพัฒน์ สงวนสิน
สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำ�แหน่ง วิศวกร
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กรรมการผู้แทนทั่วไป
มีผู้สมัคร 3 คน (เลือกได้ไม่เกิน 1 คน)

หมายเลข 2

หมายเลข 1

ชื่อ
นายภูริชนินทร์ กลิ่นบุญ
สังกัด
กองงานศูนย์รังสิต
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ชื่อ
นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์
สังกัด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
ตำ�แหน่ง พยาบาลชำ�นาญการ

ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
สหกรณ์ ฯ สามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสหกรณ์ฯ ยังเป็นองค์กรประชาธิปไตย
ที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการก�ำหนด
นโยบายและการตัดสินใจ
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
1. เพิ่มพูนสวัสดิการสูงสุดแก่มวลสมาชิก
2. ปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
3. บริหารสหกรณ์ให้มีความมั่นคง โปร่งใสตรวจสอบได้
โดยหลักธรรมาภิบาล

ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
สอมธ. ยึดหลักและอุดมการณ์ในการบริหารงาน เพือ่ สมาชิก
เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี, สมาชิกทุกคนที่ได้รับโอกาส
เข้าไปท�ำงานในสหกรณ์ ได้รบั การสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่าง
ดีจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมทั้งการท�ำงานทุกด้านของ สอมธ.
เป็นผลส�ำเร็จเชิงประจักษ์ต่อสมาชิกและสังคม  
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
มีความตั้งใจและทุ่มเทเพื่อการท�ำงานในสหกรณ์ เพื่อให้
สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด ในทุกด้าน เช่น การออม, การกู้เงิน,
สวั ส ดิ ก าร และอื่ น ๆ โดยรั บ ฟั ง เสี ย งจากสมาชิ ก และน�ำ เข้ า สู ่
คณะกรรมการด�ำเนินงาน พิจารณาร่วมกัน และจัดท�ำสิ่งต่างๆ
เป้าหมายคือ เพื่อสมาชิก สอมธ.

หมายเลข 3

ชื่อ
นายเกรียงไกร เจริญศักดิ์
สังกัด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
ตำ�แหน่ง พนักงานช่วยขับรถ
ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยย่อ)
- เป็นองค์กรที่สร้างความมั่นคงให้กับมวลประชาคมธรรมศาสตร์
- เป็นที่พึ่งที่ดีให้กับมวลสมาชิกยามเดือดร้อน
ความคิดเห็นเมื่อเป็นกรรมการด�ำเนินการ (โดยย่อ)
- ผลประโยชน์ของมวลสมาชิกส�ำคัญที่สุด
- การบริหารงานสหกรณ์ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ปัญหาของสหกรณ์เมื่อถูกถามต้องตอบได้

คณะผู้จัดทำ�
พิมพ์ที่

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สอมธ.
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2224-1350, 0-2224-7357  
ศูนย์รังสิต   โทร. 0-2564-3105-11
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายพจนารถ แย้มสุริโยทัย
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