
 

 

 
 

โครงการสัมมนาสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากัด ประจ าปี 2562 

ณ  ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
วันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จ ำกัด ได้จัดโครงกำรสัมมนำสมำชิกขึ้นในทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมเอ้ืออำทรในกลุ่มสมำชิก และร่วมกันท ำกิจกรรมต่ำงๆ รวมถึง
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในวิธีกำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรของสหกรณ์ ชี้แจงผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงแนวทำงกำร
บริหำรงำนในอนำคตให้กับสมำชิก 
 และสหกรณ์ฯ จึงขอใช้โอกำสนี้เพื่อชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนของ สอ.มจธ. ในปี 2562 เพ่ือให้สมำชิกได้รับ
ทรำบควำมคืบหน้ำในกำรบริหำรงำน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจำกสมำชิกในเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นไป
ตำมหลักกำรของสหกรณ์ นั่นคือ “ร่วมกันคิด ร่วมกันท าด้วยความรักและเอื้ออาทรต่อกัน” 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมเอ้ืออำทร และสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีให้แก่สมำชิก 

รวมถึงคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
  2.2 เพ่ือให้สมำชิกได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
  2.3 เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้-ประสบกำรณ์ และควำมคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในกำรบริหำร

จัดกำร สอ.มจธ. ต่อไป 
 
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา  

สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ จ ำนวน 250 คน ประกอบด้วย  
- สมำชิก จ ำนวน 220 คน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้ :- 

 สำมัญ 50% (110 คน) - อำวุโส 20% (44 คน) - สมทบ 30% (66 คน)   
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจกำร คณะที่ปรึกษำและแขกรับเชิญ  

จ ำนวน 30 คน 
  
4. วัน เวลา สถานที่และจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

ชื่อโครงการ/จ านวนผู้เข้าร่วม : โครงกำรสัมมนำสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จ ำกัด ประจ ำปี 2562 
วัน/เดือน/ปี : วันเสำร์ที่ 26 – วันอำทิตย์ที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
สถานที่ : ไมด้ำ รีสอร์ท จังหวัดกำญจนบุรี 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 สมำชิก สอ.มจธ. จะได้รับควำมรู้และมีควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. 
 5.2 สมำชิก สอ.มจธ. ได้ท ำกิจกรรมร่วมกันท ำให้เกิดกำรคุ้นเคย เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรัก  

     ควำมสำมัคคี เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 5.3 สมำชิกได้สร้ำงควำมสัมพันธ์กันดีแก่หมู่สมำชิก ให้สมำชิกเกิดควำมคุ้นเคยในเพื่อนสมำชิกด้วยกัน  
 
6. การประเมินโครงการ 

 ใช้แบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำร และน ำผลกำรประเมินไปใช้ 
ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจัดสัมมนำในครั้งต่อไป 

 
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก*** 

7.1 สมำชิก สอ.มจธ. ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำ แต่ต้องช าระค่ามัดจ า หลังจากวันประกาศรายชื่อ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ 500 บาท ทุกประเภทสมาชกิ ทั้งสมาชิกสามัญ สมทบและสมาชกิอาวุโส และหากยกเลิก
การเดินทางจะไม่สามารถขอคืนเงินมัดจ าไดทุ้กกรณ ี
 7.2 กรณีผู้อำวุโส สำมำรถติดต่อช ำระเงินมัดจ ำเป็นเงนิสดได้ทีส่หกรณ์ฯ หรือโอนเงินผ่ำน Internet Banking 
เข้ำบัญชีของสหกรณ์ฯ ชื่อบัญช ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ำกัด ได้ดงันี ้ 
   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 

สำขำ ถนนประชำอุทิศ เลขที่บัญชี 330-1-10600-9 

ธนาคารกรุงเทพ 
 

สำขำ มจธ. เลขที่บัญชี 037-7-00566-5 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

สำขำ ย่อย มจธ. เลขที่บัญชี 237-2-00511-0 

ธนาคารกสิกรไทย 
 

สำขำ ถนนประชำอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-01077-7 

ธนาคารกรุงไทย  สำขำ ถนนประชำอุทิศ (ทุ่งครุ) เลขที่บัญชี 465-0-084-87-3 

ธนาคารทหารไทย  สำขำ ถนนประชำอุทิศ เลขที่บัญชี 153-2-19138-2 

   
หำกโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่ำนส่งส ำเนำสลิปกำรโอนเงิน มำที่ Line ID : coopkmutt จึงจะถือว่ำกำร 

ยืนยันเข้ำร่วมเรียบร้อย หำกไมช่ ำระภำยในเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วมสัมมนำสมำชิก สอ.มจธ.  
7.3 ไม่อนุญำตให้มีผู้ติดตำมทุกกรณี 

 
8. เงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา  
 8.1 จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 220 ท่าน แบ่งตามสัดส่วน ดังนี้  

สมำชิก : - สำมัญ 50% (110 คน)  - อำวุโส 20% (44 คน) - สมทบ 30% (66 คน) 
8.2 สมาชิก สอ.มจธ. ที่เข้าร่วมการสัมมนาจะต้องเป็นสมาชกิมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ประกาศ 

รับสมัคร และต้องมีเลขสมาชิก ไม่เกินเลขที่ 3530 
 
 
 



 

 

 

 

8.3 สมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ต้องเป็นสมาชิกที่ ไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก ประจ าปี 2561  

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัครเข้าร่วมได้ใน เอกสารแนบที่เว็บไซต์ coop.kmutt.ac.th  
ไม่อนุญาตให้มีผูต้ิดตามทุกกรณี และไม่อนุญาตให้น ารถยนตส์่วนตัวไปเอง 

2) เรียงตำมล ำดบักำรยื่นใบสมคัรเข้ำร่วมโครงกำร โดยจะให้สิทธิ์สมาชิกที่ยงัไม่เคยเข้าร่วม 
สัมมนากับสหกรณ์ฯ ในปี 2561 เป็นล าดับแรก 

3) ต้องยื่นใบสมัครเข้ำร่วมในระยะเวลำที่ก ำหนดเท่ำนั้น ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 ก่อน 
เวลา 15.00 น. 

4) ไม่อนุญำตให้สมำชิกช ำระเงินเพ่ิมเพ่ือขอพักเดี่ยว เนื่องจำกห้องพักมีจ ำนวนจ ำกัด (ยกเว้น 
กรณีสมำชิกทีผู่้เข้ำพักร่วมไม่เดินทำงมำในวันกิจกรรม สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธ์จัดให้ตำมควำมเหมำะสม) 

5) สมำชิกท่ีเข้ำร่วมสำมำรถพักร่วมกับสมำชิกท่ำนอ่ืนที่สหกรณ์จัดให้ได้ (กรณีท่ีไม่ระบุคู่พักมำ) 
6) หากสมาชิกต้องการยกเลิก ขอความกรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 7 วันหลังจำก 

ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำร่วม และเมื่อยกเลิกแล้วจะให้สมำชิกท่ำนอื่นใช้สิทธิ์ของตนแทนกันไม่ได้ 
7) สมำชิกท่ีเข้ำร่วมต้องมีสุขภำพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ ำตัวร้ำยแรงและสำมำรถดูแลตนเองได้ 
8) ห้ำมดื่มสุรำและของมึนเมำทุกชนิด อันเป็นเหตุของกำรเกิดพฤติกรรมที่ท ำลำยภำพลักษณ์ 

ขององค์กร หำกสหกรณ์ตรวจพบท่ำนจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ทุกกิจกรรม และแจ้งเรื่อง
ให้กับต้นสังกัดทรำบ 

9) ขอควำมกรุณำปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อย่ำงเคร่งครัด*** 
  
9. การย่ืนใบสมัคร  

9.1 ยื่นใบสมัคร วันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 
9.2 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรสัมมนำ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ทาง E-mail มหาวิทยาลัยและ  

เว็บไซต์ coop.kmutt.ac.th  
 

**สามารถยกเลิกการเข้าร่วมได้ ภายใน 7 วัน หลงัจากประกาศรายช่ือ 
(ตั้งแต่วันที ่9-13 กันยายน 2562)** 

  

10. สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา  
10.1 โครงการสัมมนาสมาชิก ประจ าปี 2562 สมาชิกต้องช าระค่ามัดจ า ท่านละ 500.- บาท พร้อมน าใบ

ตอบรับมาด้วย ทุกประเภทสมาชิก ทั้งสมาชิกสามัญ สมทบและสมาชิกอาวุโส และหากยกเลิกการ
เดินทางจะไม่สามารถขอคืนเงินมัดจ าได้ทกุกรณี ช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ.2562  
 10.2 กรณีผู้อาวุโส สำมำรถติดต่อช ำระเงินมัดจ ำเปน็เงินสดไดท้ี่สหกรณ์ฯ หรือโอนเงินผ่ำน Internet Banking 
เข้ำบัญชีของสหกรณ์ฯ ตำมเลขบัญชีที่แจง้ไว้ข้ำงต้น (ในข้อ 7.)  

หำกโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่ำนส่งส าเนาสลปิการโอนเงนิ มาที่ Line ID : coopkmutt ภายในเวลาที่
ก าหนดจึงจะถือว่าการยืนยันเข้าร่วมเรียบร้อย หำกไม่ช ำระภำยในเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วม
สัมมนำสมำชิก สอ.มจธ.  

 
*หากต้องการแจ้งยกเลิกการเดินทางขอให้แจ้งภายใน 7 วันหลังจากประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ* 

***หากช าระเงินมัดจ าแล้ว สหกรณ์ฯ ไม่คืนเงินมัดจ าทุกกรณี*** 
 

http://www.coop.kmutt.ac.th/

