
(สําเนา) 
 
 
ที่ สอ.มอ.  715/2560   
       

19 ตุลาคม 2560 
 

เร่ือง     ขอเชิญเขารวมสัมมนาผูแทนสมาชิกชุดที่ 14 คร้ังที่ 2/2560 
 

เรียน    ผูแทนสมาชิกชุดที่ 14 ทุกทาน 
  

ส่ิงที่สงมาดวย    กําหนดการสัมมนาและใบตอบรับการเขารวมสัมมนา 
 

  ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด  (สอ.มอ.)  ไดกําหนดจัด
สัมมนาผูแทนสมาชิกประจําป จํานวน 2 คร้ัง สําหรับคร้ังที่ 1 ไดจัดเสร็จส้ินไปแลว ในวันเสาร ที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผานมา 
สําหรับคร้ังที่ 2 ซ่ึงตามแผนงานประจําป 2560 ไดกําหนดเปนสัมมนาคางแรมนั้น เนื่องจากศูนยประสานงานผูแทนสมาชิกมี
ความเห็นวา เนื่องดวยเนื้อหาการสัมมนาคอนขางแนน  หากเดินทางไปนอกสถานที่อาจกระทบตอประสิทธิภาพของการจัดสัมมนา 
จึงขออนุญาตจัดสัมมนาฯปนี้ในพื้นที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา และเพื่อเปนการชวยสอ.มอ. ประหยัดคาใชจาย จึงขอเปนการสัมมนา
ไมคางแรมแทน  สอ.มอ.จึงไดกําหนดจัดสัมมนาผูแทนสมาชิก ชุดที่ 14 คร้ังที่ 2/2560   ในระหวางวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน  2560   
ณ หองแกรนดบอลรูม B โรงแรมลีการเดนสพลาซา  อ.หาดใหญ จ.สงขลา   โดยมีรายละเอียดตามกําหนดการที่แนบมาดวยแลวนี ้
 

 ในการนี้สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด  ขอเชิญผูแทนสมาชิกทุกทาน เขารวมสัมมนาตามวัน
เวลาดังกลาวขางตน  และกรุณาแจงตอบรับเขาสัมมนาภายในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน  2560  โดยสงใบตอบรับเขารวมสัมมนาที่ 
ฝายบริหารและการตลาด สอ.มอ. (สํานักงานใหญ) โทร.6933  หรือสํานักงานสาขาในวิทยาเขตที่ทานสังกัด        ในเวลาทําการ 
เพื่อความสะดวกในการสํารองอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
 

 อนึ่ง ผูเขาสัมมนาที่มีผูติดตาม สอ.มอ.จะคิดคาใชจาย 1,000.- บาท/คน (เปนคาอาหารและอาหารวางทุกม้ือ)   และกรณี
ผูแทนสมาชิกที่เดินทางมาจากตางวิทยาเขต  หากประสงคจะพักเด่ียวคิดคาใชจายเพิ่มหองละ 700.- บาท  และสําหรับคาเบี้ย
สัมมนา จํานวน 500.- บาท  สอ.มอ.จะโอนเขาบัญชีรับโอนเงินปนผลของทาน ในวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน  2560 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมสัมมนาตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาวดวย   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายศรีวิทย  สงศรี) 
ผูจัดการใหญ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 
 
 
 
 



กําหนดการสัมมนา 
“โครงสรางและท่ีมาของกรรมการและผูแทนสมาชิก” 

ระหวางวันท่ี 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 
ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม B โรงแรมลีการเดนสพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

 
วันเสาร ที่ 4 พ.ย.60 
07.30 น.  ลงทะเบียนและรับประทานอาหารเชา (รับคูปองอาหารเชาที่จุดลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนหลังเวลา 08.30 น.  
                            สอ.มอ.ขอสงวนสิทธิ์งดจายคูปองอาหารเชา) 
08.45 น.  พิธีเปดการสัมมนา โดย ผศ.ดร.เมธี  สรรพานิช ประธานกรรมการ 
09.00 น. บรรยายพิเศษ “หลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ” 

โดย คุณวัลลภ  สุขมี  นักวิชาการอิสระดานสหกรณ และปราชญสหกรณจังหวัดสงขลา  
10.30 น.  รับประทานอาหารวาง(เสร์ิฟในหองสัมมนา) 
11.00 น.  “โครงสรางและหนาที่ของกรรมการและผูแทนสมาชิก”  

โดย คุณเทิดทูน  ดํารงคฤทธามาตย  ประธานศูนยประสานงานผูแทนสมาชิกชุดที่ 14 
12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  ตรวจสอบรายช่ือการแบงกลุม 
13.00 น.  “ระดมสมองเร่ืองที่มาของกรรมการและผูแทนสมาชิก” 
15.00 น.  รับประทานอาหารวาง  
15.15 น.  “ระดมสมองเร่ืองที่มาของกรรมการและผูแทนสมาชิก” (ตอ) 
17.00 น.  รับประทานอาหารเย็น +งานเล้ียงสังสรรค 
20.00 น.  ปดงาน 
 
วันอาทิตย ที่ 5 พ.ย.60 
08.00 น.  ลงทะเบียนวันที่สอง (รับคูปองอาหารเชาที่จุดลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนหลังเวลา 08.45 น.  
                            สอ.มอ.ขอสงวนสิทธิ์งดจายคูปองอาหารเชา) 
09:00 น.  นําเสนอผลการระดมสมองกลุมยอย 
10.30 น.  รับประทานอาหารวาง(เสร์ิฟในหองสัมมนา) 
11:30 น.  สรุปผลการระดมสมอง 
12:00 น.  ทานอาหารเที่ยงรวมกัน 
13:00 น.   แยกยายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตอบรับการเขารวมสัมมนาผูแทนสมาชิกชุดที่ 14 ครั้งที่ 2/2560 
ระหวางวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 

ณ หองแกรนดบอลรูม B โรงแรมลีการเดนสพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
ขาพเจา………………………………………………….หมายเลขสมาชิก...............................เปนผูแทนสมาชิกสังกัด

กอง/คณะ............................................................................………โทรมือถือ.................……….. 
  
สําหรับผูแทนสมาชิกวิทยาเขตหาดใหญ 
ขอแจงใหทราบดังนี้ 
  (        )  เขารวมสัมมนาได  โดยขอใหเตรียมอาหาร (    ) ไทย     (    ) อิสลาม   (     )  เจ  
                                         ใหขาพเจาดวย 
   

(        )  ไมสามารถเขารวมสัมมนาได  เนื่องจาก……..………………………………………………………. 
  
สําหรับผูแทนสมาชิกวิทยาเขตปตตานี /ภูเก็ต / สุราษฎรธานี/ ตรัง 
ขอแจงใหทราบดังนี้ 

 (        )  เขารวมสัมมนาได  โดยขอใหเตรียมอาหาร (     ) ไทย     (    ) อิสลาม   (     )  เจ  
                                         ใหขาพเจาดวย 

และขอใหสหกรณจัดที่พักใหโดย  
(        )   ประสงคพักเด่ียวในวันที่   

 3 พ.ย. 60 
 4 พ.ย.60   
(โดยขอชําระเงินเพิ่มคืนละ 700 บาท) 

(        )   ประสงคพักคู  จํานวน........... คืน  โดยขอพักกับ ..................................................ในวันที ่
 3 พ.ย. 60 
 4 พ.ย.60   

*กรณีที่ไมไดแจงระบุความประสงคในการใหสหกรณจัดที่พักให สอ.มอ.จะถือวาทานมีความประสงคจะจัดหาที่พักเอง 
และจะไมสํารองหองพักให* 

 
(        )  ไมสามารถเขารวมสัมมนาได  เนื่องจาก……..……………………………………………………….        

 
                                                      ลงช่ือ……….………………………….. 

     ---------/---------------------/------------ 
 
หมายเหตุ : สําหรับผูแทนสมาชิกตางวิทยาเขต  สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางและคาที่พักเหมาจาย(กรณีไมพัก
และไมเดินทางตามที่สหกรณจัดให) ไดตามระเบียบของสหกรณ ฯ 

 
  

 


