
    ขอกล่าวคำาสวัสดีและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อคิดเห็นตลอดจนคำาเสนอแนะในวันประชุมใหญ่
สามัญประจำาปี 2556 ที่ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 39 จะได้นำามาใช้ประกอบเป็นแนวทาง
การบริหารงานต่อไป ขณะนี้กรรมการแต่ละชุดได้เริ่มทำาหน้าที่เพื่อสนองตอบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสมาชิกที่มีต่อ
สหกรณ์ และเพื่อให้การดำาเนินงานสหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความสำาเร็จภายใต้
หลักการและปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 39 จึงได้จัดให้มีการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ในหัวข้อ “มั่นคง มั่งมี อยู่ดี มีสุข” ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา เพื่อให้กรรมการ
และเจ้าหน้าที่มีความความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการสหกรณ์ แนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯของคณะกรรมการ
ดำาเนินการชุดที่ 39 ภายใต้ปรัชญาและหลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งประธาน รองประธาน ร่วมกับกรรมการและผู้จัดการ 

ได้นำาเสนอรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา การให้ความรู้ความเข้าใจและความสำาคัญของงบทดลอง งบดุล ประมาณการกำาไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด ตลอดจนการเสนอแนวทางการบริหารสภาพคล่อง การติดตามผลการดำาเนินงานที่ปรับตามสภาพการลงทุนที่ได้กำาหนดแผนไว้ในปีนี้ 
 ในการสัมมนาครั้งนี้คณะกรรมการได้กำาหนดเป้าหมายและการบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ไว้ดังนี้ ความสามารถในการทำากำาไร การรักษา
สภาพคล่อง การดำารงความเสี่ยงในระดับต่ำา ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ มีการวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการเงิน การสรรหาเงินทุนและการ
จัดสรรกำาไรสุทธิ และได้กำาหนดแผนการเพิ่มระเบียบสวัสดิการสมาชิกในปีนี้ไม่น้อยกว่า 5 ระเบียบ พร้อมกับได้มีการเสนอแผนการจัดสรรทุนสวัสดิการและ
การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2556-2564 ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องจากคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 38 เพื่อเป็นสหกรณ์ที่ มั่นคง มั่งมี อยู่ดี มีสุข ด้วย
สวัสดิการหลากหลาย และสนองตอบการให้บริการที่ดีแก่สมาชิก เพื่อความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสหกรณ์ของเราตลอดไป
 ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้นำาเสนอแผนงานการศึกษาและประชาสัมพันธ์ตลอดปี ให้ที่ประชุมสัมมนาร่วมกันพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นเสนอแนะปรับปรุง เลขานุการกรรมการเงินกู้ได้นำาเสนอแนวทางพิจารณาเงินกู้และการดำารงความเสี่ยงในระดับต่ำา กรรมการได้มีข้อคิดเห็นเสนอ
แนะว่าในการอนุมัติให้กู้เงินแก่สมาชิกนั้น ควรจะใช้บริษัทประเมินหลักทรัพย์เช่นเดียวกับสถาบันการเงินหรือสหกรณ์อื่น และต้องคำานึงถึงความสามารถใน
การชำาระหนี้ของสมาชิก ตลอดจนหาวิธีการลดความเสี่ยงของสมาชิกผู้กู้เพื่อไม่ให้กระทบต่อครอบครัวของสมาชิกถึงแม้จะมีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน หรือกระทบ
ต่อสมาชิกผู้ค้ำาประกัน เป็นต้น เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเสนอกระบวนการทำางานของแต่ละงาน และแผนการทำางานของสหกรณ์ทั้งปีที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิด
ชอบ ซึ่งช่วยให้กรรมการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำางาน เสนอแนะปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความมั่นใจในการพัฒนางานในหน้าที่มุ่งสู่ 
สหกรณ์คุณภาพ มีแรงบันดาลใจ และเอื้อประโยชน์แก่สมาชิกทุกคน การสัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมาแล้วนั้นเป็นเพียงสองส่วนที่สำาคัญ
ของการจัดการสหกรณ์ และในส่วนที่สามที่มีความสำาคัญเท่าๆ กันคือส่วนที่เป็นสมาชิกนั้น นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีแล้ว คณะกรรมการ
ดำาเนินการได้ร่วมกำาหนดแผนการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ ตลอดจนการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
ในกรุงเทพฯ อย่างน้อย 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจในการสืบทอดอุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อความ 
มั่นคง มั่งมี อยู่ดี มีสุข ของสมาชิกอย่างยั่งยืนตลอดไป

   รศ. จำารูญ  ตันติพิศาลกุล
   ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 39

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. คุยกับสมาชิก

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

ฉบับที่ 1  คณะกรรมการชุดที่ 39 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556

สอ.มจธ. มอบศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ที่ จ.เชียงใหม่
 วันที่ 26-29 มกราคม 2556 ท่านที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ คณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ สอ.มจธ. ได้มอบทุนสำาหรับสร้างศูนย์เด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน (สร้างห้องน้ำาและห้องประกอบอาหาร) 
มอบให้ศูนย์เด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก อ.แม่แจ่ม และศูนย์
เด็กเล็กบ้านโป่งน้อยเก่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ศูนย์เด็ก
เล็กทั้ง 2 แห่ง ใช้เงินในการจัดสร้าง 256,000 บาท



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

ผู้ได้รับการเลือกตั้ง
ตำ�แหน่ง  กรรมการดำาเนินการ
ลำ�ดับที่ 1		 นางปราณี	คงสาคร
ลำ�ดับที่ 2		 นายบุรินทร์	ลิ้มชาวฟ้า
ลำ�ดับที่ 3		 นางจักษ์พัฒนา	อภัยจิตร
ลำ�ดับที่ 4		 นางสาวกนกรัตน์	นาคหฤทัย

รายงานสรุปผลการลงคะแนน
เลือกตั้ง คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 39 และ ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,269 คน  ผู้มาใช้สิทธิ์ 910 คน  คิดเป็น 71.71%

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้มาใช้สิทธิ์ 910 คน

รับรอง 803 ใบ (88.24%) 

ไม่รับรอง 94 ใบ (10.33%)

คณะกรรมการดำาเนินการ

มีผู้ใช้สิทธิ 910 คน

บัตรดี 893 ใบ (98.13%)

บัตรเสีย 17 ใบ (1.87%)
บัตรเสีย  13 ใบ (1.43%)

** กรรมการลำาดับที่ 1-7 อยู่ในวาระ 2 ปี, ลำาดับที่ 8 อยู่ในวาระ 1 ปี

หุ้น 1,000 หุ้น  มูลค่า 10,000 บาท  จำานวน 1 รางวัล
1. นางรัตนาภรณ์ คุณเจริญ   สมาชิกเลขที่  01777
หุ้น 500 หุ้น  มูลค่า 5,000 บาท  จำานวน 2 รางวัล
1. นายสัมพันธ์ หาญชเล สมาชิกเลขที่  00129
2. น.ส.กานต์พิชชา สุคนธามัย สมาชิกเลขที่  02005
หุ้น 300 หุ้น  มูลค่า 3,000 บาท  จำานวน 3 รางวัล
1. นายฉัตรชัย มุ่งธัญญา สมาชิกเลขที่  01430
2. นายสนั่น สระแก้ว สมาชิกเลขที่  00684
3. นางดรุณี พินิจ สมาชิกเลขที่  01005
หุ้น 200 หุ้น  มูลค่า 2,000 บาท  จำานวน 4 รางวัล
1. นายสมชาย เจริญทรัพย์ สมาชิกเลขที่  00122
2. นายศุภชัย เดชเพ็ชร์ สมาชิกเลขที่  02604
3. นางลักษณพร จิตติมงคล สมาชิกเลขที่  00329
4. นางสายพิน ร้อยกล้า สมาชิกเลขที่  00868

หุ้น 100 หุ้น  มูลค่า 1,000 บาท  จำานวน 10 รางวัล
1. นายไพรวัลย์ เซี่ยงหลิว สมาชิกเลขที่  02454
2. นายภิญโญ ยิ่งชัชวาลชัย สมาชิกเลขที่  02501
3. นางพัชรีภรณ์ ลิ่มจีน สมาชิกเลขที่  01400
4. นายธีรยุทต์ ปั้นมีรส สมาชิกเลขที่  01391
5. น.ส.นิตยา บุญปริตร สมาชิกเลขที่  01479
6. น.ส.ฝนทิพย์ ประเสริฐพาณิชการ สมาชิกเลขที่  00980
7. น.ส.สมใจ เนียมพูลทอง สมาชิกเลขที่  00857
8. นางกิ่งแก้ว ผลตระกูล สมาชิกเลขที่  00618
9. น.ส.ณัฐกฤตา แก้วคำา สมาชิกเลขที่  02652
10. นางอรวรรณ ฤกษ์เกษตร สมาชิกเลขที่  00395

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ลำ�ดับที่ 5		 นายสุเมธ	อังคะศิริกุล
ลำ�ดับที่ 6		 นายกิจจา	เทพศิริ
ลำ�ดับที่ 7		 นางมะลิวรรณ	ขุนแทน
ลำ�ดับที่ 8  นายสุทัศน์	พรอานุภาพกุล

ตำ�แหน่ง  ผู้ตรวจสอบกิจการ
	 	 นางปริญดา	เจิมจาตุพล

การสัมมนาคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ สอ.มจธ.
 วันที่ 23-24 มีนาคม 2556 ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาในหัวข้อ 
“มั่นคง มั่งมี อยู่ดี มีสุข” ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารงานสหกรณ์ชุดที่ 39 ให้เป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน และได้ให้ข้อคิดในการพิจารณาการกู้เงินของสมาชิก พยายามหาวิธีลดความเสี่ยงของผู้ค้ำาประกัน



สหกรณ์ฯ จัดเลี้ยงขอบคุณกรรมการที่หมดวาระ และเลี้ยงต้อนรับกรรมการที่ได้รับเลือกใหม่
 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 
16.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดงานเลี้ยง
ขอบคุณกรรมการชุดที่ 38 ที่หมดวาระ 5 คน 
และต้อนรับกรรมการชุดที่ 39 พร้อมทั้งผู้ลงสมัคร
เลือกตั้งกรรมการชุดที่ 39 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ทุกคน ณ สำานักงานสหกรณ์ฯ โดย
บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ฉบับที่ 1  คณะกรรมการชุดที่ 39

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 39

คณะกรรมการอำานวยการ
1.	 รศ.จำารูญ	 ตันติพิศาลกุล	 ประธานคณะกรรมการอำานวยการ
2.	 ผศ.บุรินทร์	 ลิ้มชาวฟ้า	 กรรมการ
3.	 น.ส.ศิวะทัศน์	 หาพุฒพงษ์	 กรรมการ
4.	 อาจารย์สมชาย	 ปัญญาอิ่นแก้ว	 กรรมการ
5.	 น.ส.กนกรัตน์	 นาคหฤทัย	 กรรมการ
6.	 นางจักษ์พัฒนา	 อภัยจิตร	 กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.	 น.ส.กนกรัตน์	 นาคหฤทัย	 ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.	 ผศ.สุเมธ	 อังคะศิริกุล	 กรรมการ
3.	 ดร.กิจจา	 เทพศิริ	 กรรมการ
4.	 นางนวลจิรา	 ณ	ป้อมเพชร	 กรรมการ
5.	 นายสมพร	 เชยเสงี่ยม	 กรรมการ
6.	 นางมะลิวรรณ	 ขุนแทน	 กรรมการ
7.	 นางถวิลวงษ์	 อิมะนันทน์	 กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้
1.	 อาจารย์สมชาย	 ปัญญาอิ่นแก้ว	 ประธานคณะกรรมการเงินกู้
2.	 ผศ.บุรินทร์	 ลิ้มชาวฟ้า	 กรรมการ
3.	 ผศ.สุเมธ	 อังคะศิริกุล	 กรรมการ
4.	 ผศ.เปี่ยมศรี	 สุวรรณกูฏ	 กรรมการ
5.	 ผศ.สุทัศน์	 พรอานุภาพกุล	 กรรมการ
6.	 ดร.กิจจา	 เทพศิริ	 กรรมการ
7.	 น.ส.กนกรัตน์	 นาคหฤทัย	 กรรมการ
8.	 นางถวิลวงษ์	 อิมะนันทน์	 กรรมการ
9.	 นางนวลจิรา	 ณ	ป้อมเพชร	 กรรมการ
10.	นางมะลิวรรณ	 ขุนแทน	 กรรมการ
11.	นายสมพร	 เชยเสงี่ยม	 กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการเงินกู้สามัญ
1.	 อาจารย์สมชาย	 ปัญญาอิ่นแก้ว	 ประธานคณะกรรมการเงินกู้สามัญ
2.	 ผศ.สุทัศน์	 พรอานุภาพกุล	 กรรมการ
3.	 นางถวิลวงษ์	 อิมะนันทน์	 กรรมการ
4.	 นางมะลิวรรณ	 ขุนแทน	 กรรมการ
5.	 นายสมพร	 เชยเสงี่ยม	 กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการชุดต่างๆ

ดร.กิจจา	เทพศิริ
กรรมการ

รศ.จำารูญ	ตันติพิศาลกุล
ประธานกรรมการ

ผศ.บุรินทร์	ลิ้มชาวฟ้า
รองประธาน

อาจารย์สมชาย	ปัญญาอิ่นแก้ว
กรรมการ

น.ส.ศิวะทัศน์	หาพุฒพงษ์
กรรมการและเหรัญญิก

นางจักษ์พัฒนา	อภัยจิตร
กรรมการและเลขานุการ

นางเปี่ยมศรี	สุวรรณกูฏ
กรรมการ

ผศ.สุเมธ	อังคะศิริกุล
กรรมการ

ผศ.สุทัศน์	พรอานุภาพกุล
กรรมการ

นางถวิลวงษ์	อิมะนันทน์
กรรมการ

นายสมพร	เชยเสงี่ยม
กรรมการ

นางนวลจิรา	ณ	ป้อมเพชร
กรรมการ

น.ส.กนกรัตน์		นาคหฤทัย
กรรมการ

นางมะลิวรรณ	ขุนแทน
กรรมการ

นางปราณี	คงสาคร
กรรมการและผู้จัดการ

 การส่งมอบงานจากกรรมการชุดที่ 38 โดย ผศ.บุรินทร์ 
ลิ้มชาวฟ้า ผู้จัดการได้ส่งมอบต่องานให้กับ คุณปราณี คงสาคร 
กรรมการและผู้จัดการชุดที่ 39 ในการประชุมคณะกรรมการ
ดำาเนินการ วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

กรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 38 ส่งมอบงานให้ กรรมการ ชุดที่ 39



บรรณาธิการ:	นางสาวกนกรัตน์	นาคหฤทัย			ที่ปรึกษา:	รศ.จำารูญ	ตันติพิศาลกุล,	นางจักษ์พัฒนา	อภัยจิตร			พิสูจน์อักษร:	ดร.กิจจา	เทพศิริ
กองบรรณาธิการ:	ผศ.สุเมธ	อังคะศิริกุล,	นางนวลจิรา	ณ	ป้อมเพชร,	นายสมพร	เชยเสงี่ยม,	นางมะลิวรรณ	ขุนแทน,	นางถวิลวงษ์	อิมะนันทน์,	นางสาวนันทวัน	ตันเจริญ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จำากัด			โทร.	0	2470	8297-8			โทรสาร	0	2470	8298			www.kmutt.ac.th/sacco

กรรมการ สอ.มจธ. วางพานพุ่มสักการะ
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

สหกรณ์จัดเสวนา เรื่อง “มั่งคั่ง-มั่นคง อย่างไร ในทศวรรษที่ 4 สอ.มจธ.”

 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดเสวนา เรื่อง 
“มั่งคั่ง-มั่นคง อย่างไร ในทศวรรษที่ 4 
สอ.มจธ.” โดยมี รศ.จำารูญ ตันติพิศาล
กุล เป็นประธานในการเสวนา วันศุกร์
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้อง SOLA 901 ชั้น 9 อาคารคณะ
ศิลปศาสตร์ มจธ.

รองประธานกรรมการ สอ.มจธ. ร่วมให้ความรู้
เรื่องในวันสหกรณ์ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มจธ.

 สหกรณ์ฯ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ได้มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2556 เวลา 08.30–15.00 น. ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. และ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00–14.00 น. ณ มจธ.
บางขุนเทียน
 และเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00–14.00 น. ณ ลานแดง อาคาร 
CB2 และมีการออกร้านของเครือข่ายสหกรณ์ด้วย

สหกรณ์ฯ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

 คณะกรรมการ สอ.มจธ. ร่วมวางพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2556 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 ผศ.บุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้า รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ให้ความ
รู้ในเรื่องของสหกรณ์ ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556


