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ฉบับที่ 2  คณะกรรมการชุดที่ 39 เมษายน - พฤษภาคม 2556

สอ.มจธ. เปลี่ยนแปลงผู้จัดการสหกรณ์

สหกรณ์ฯ จัดบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อ “ลงทุน RMF & LTF อย่างชาญฉลาด” 
	 สหกรณ์ฯ	 จัดโครงการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกใน
หัวข้อ	“ลงทุน RMF & LTF อย่างชาญฉลาด”	โดยวิทยากรจากธนาคาร
กรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 เพื่อให้สมาชิกทราบรายละเอียดการเลือกลงทุน	
RMF	&	LTF	ที่คุ้มค่า	สิทธิของผู้ลงทุนที่ควรทราบ	เมื่อตลาดมีความผันผวน
ควรลงทุนอย่างไร	นำาเสนอข้อมูล	Update	ผลการดำาเนินงานของกองทุนที่
รับผิดชอบ	เมื่อวันศุกร์ที่	17	พฤษภาคม	2556	ณ	ห้องประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์	ชั้น	2	อาคารสำานักงานอธิการบดี

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ครั้งที่ 2/39 เมื่อวัน
ที่ 26 มีนาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.บุรินทร์ ลิ้มชาว
ฟ้า ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้จัดการ และแต่งตั้ง คุณปราณี คง
สาคร ดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 
2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เป็นไป
อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

						ก่อนอื่นใดต้องขอสวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.จำากัดที่รักและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน		นับตั้งแต่สหกรณ์ฯ	ได้ก่อตั้ง
มาจนถึงปัจจุบัน	เรามีคณะกรรมการดำาเนินการมาแล้ว	39	ชุด		ต้องขอขอบพระคุณอดีตประธานกรรมการดำาเนินการและกรรม
การทุกๆชุดที่ผ่านมาที่บริหารงานจนทำาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรามีความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดอย่างที่เห็นในปัจจุบัน			
กว่า	30	ปีที่ได้สัมผัสกับการดำาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์		ในฐานะต่างๆกันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการใน
สหกรณ์		การให้บริการสมาชิก		รวมถึงการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในด้านต่างๆ		เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรามีฐานะที่มั่นคง
ขึ้น		ก็ยังได้ช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ			ให้ความช่วยเหลือชุมชน		รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเท่ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราได้ทำาหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างดีทีเดียว
	 	 	 	 หากจะกล่าวถึงการพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์	 	 คงต้องกล่าวถึงเรื่องการปรับระบบการรับชำาระเงิน

ค่าหุ้นของสมาชิก	หรือการชำาระเงินกู้ของสมาชิกทุกสิ้นเดือน		ในอดีตที่ผ่านมาทุกอย่างอาจจะเรียกได้ว่ารับชำาระเป็นเงินสด	เกือบ	100	เปอร์เซ็นต์		เรื่อง
นี้สมาชิกรุ่นแรกๆ	 คงจำากันได้ว่า	 ที่ทำาการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในขณะนั้น	 จะอยู่ติดกับห้องงานการเงินของสถาบัน	 (ในขณะนั้น)	 อยู่ที่ชั้น	 2	 สำานักงาน
อธิการบดี	 (เก่า)	 ทุกวันสิ้นเดือนเมื่อข้าราชการ	 ลูกจ้างประจำา	 และลูกจ้างชั่วคราว	 ได้รับเงินเดือนจากงานการเงินแล้ว	 ผู้ที่เป็นสมาชิกจะต้องไปจ่ายเงิน
ค่าหุ้นรายเดือน	หรือชำาระเงินกู้	(ถ้ามี)	กับสหกรณ์ออมทรัพย์	ซึ่งการตามเก็บเงินเป็นปัญหามาตลอด	จนมาถึงคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ท่าน	อาจารย์สุชาติ
เพริดพริ้ง	 เป็นประธาน	 (จำาปี	 พ.ศ.	 ไม่ได้	 แต่ต้องขอกล่าวถึงเพื่อเป็นการขอบคุณท่าน)	 ได้หารือกับงานการเงินเพื่อให้งานการเงิน	 ทำาการหักเงินเดือนของ
สมาชิกตามยอดที่สหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งแทนการจัดเก็บเงินเอง		เพื่อลดภาระการจัดเก็บเงินสิ้นเดือน		ครั้งนั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงและมีผลต่อ
สมาชิกทุกคน	และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	บทบาทของการดำาเนินการในสหกรณ์ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำาดับ							
	 ปัจจุบันนี้	สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกให้มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น	เพิ่มช่องทางการให้บริการ	มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ให้มีความทันสมัยขึ้น	 โดยนำาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	 และโปรแกรมสหกรณ์มาใช้ในงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบ	บันทึกข้อมูลต่างๆ	 เป็นปัจจุบัน	มีการควบคุมที่ดี	ซึ่งท่านประธานสหกรณ์	และกรรมการชุดต่างๆได้วางแนวทางในการพัฒนาการบริหาร	การให้
ความรู้	และการจัดกิจกรรมต่างๆระหว่างปีให้แก่สมาชิกอีกด้วย
	 ถึงแม้เราได้พัฒนาในด้านต่างๆ	ไปแล้ว		สหกรณ์ออมทรัพย์ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถมาใช้บริการในเวลาได้		ทั้ง	มจธ.บางขุนเทียน		
มจธ.ราชบุรี		หรือสมาชิกที่อยู่นอกพื้นที่		สหกรณ์ออมทรัพย์จึงได้เตรียมพัฒนาระบบการเบิกเงินให้แก่สมาชิก	โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านระบบ	ATM		
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการ		และหวังว่าคงจะเป็นข่าวดีที่จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบในลำาดับต่อไป
	 สุดท้ายนี้สหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จำากัด		หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	สมาชิกทุกท่าน	จะ	”มั่นคง มั่งมี  อยู่ดี  มีสุข”	กันถ้วนทั่วทุกท่าน	และขอขอบพระคุณ
สมาชิกและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน	ที่ได้ให้ความไว้วางใจสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	จำากัด	มาเป็นอย่างดี	และตลอดไป	

	 	 	 ปราณี		คงสาคร
	 	 	 รองประธานคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	39



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
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สอ.มจธ. เยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำากัด

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 โดย	 รศ.จำารูญ	 ตันติพิศาลกุล	
ประธานกรรมการ	ได้นำาคณะกรรมการอำานวยการเข้าเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน	จำากัด	เมื่อวันพุธที่	3	เมษายน	2556	
โดยมีประธานกรรมการ	พลเรือตรีสิริบุญ	สุคนธมาน,	คณะกรรมการ
ดำาเนินการ	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน	 ให้การ
ต้อนรับด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำากัด
ได้มาเยี่ยม สอ.มจธ.

	 เมื่อวันที่	 12	มีนาคม	2556	สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ	
จำากัด	 ได้มาเยี่ยม	 พร้อมมอบกระเช้าผลไม้ให้สหกรณ์์ฯ	 ณ	 ห้อง
ประชุมสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 ชั้น	 2	 อาคารสำานักงาน
อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด

จำานวนสมาชิก (ราย) 1,767 1,767 1,764
 - สมาชิกสามัญ 1,284 1,293 1,295
 - สมาชิกสมทบ 483 474 469
1. สินทรัพย์รวม  4,041,419,350.99 4,093,857,845.73 4,109,242,998.98
 1.1  เงินให้กู้แก่สมาชิก 511,900,400.44 522,037,583.08 531,612,492.89
 1.2  เงินให้กู้แก่สหกรณ์ 2,764,751.06 2,557,078.82 2,348,112.79
 1.3  เงินลงทุน
   1.3.1 เงินสด / เงินฝาก 55,483,723.61 28,351,319.60 32,272,875.45
   1.3.2 เงินฝากประจำา 2,595,000,000.00 2,615,000,000.00 2,615,000,000.00
   1.3.3 พันธบัตรและหุ้นกู้ 837,000,000.00 887,000,000.00 887,000,000.00
 1.4  สินทรัพย์อื่น 39,270,475.88 38,911,864.23 41,009,517.85
2. หนี้สินรวม  3,122,632,226.78 3,151,818,437.69 3,149,433,966.51
 2.1  เงินกู้ยืม 732,000,000.00 782,000,000.00 797,000,000.00
 2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 2,388,422,703.03 2,367,695,326.57 2,350,353,462.46
 2.3  หนี้สินอื่น 2,209,523.75 2,123,111.12 2,080,504.05
3. ทุนของสหกรณ์ 918,787,124.20 942,039,408.04 959,809,032.47
 3.1  ทุนเรือนหุ้น 817,731,590.00 833,901,610.00 844,369,160.00
 3.2  ทุนสำารอง 59,661,461.89 59,661,461.89 59,661,461.89
 3.3  ทุนสะสม 30,179,461.94 30,102,661.94 29,970,146.94
 3.4  กำาไรสุทธิ 11,214,610.37 18,373,674.21 25,808,263.64
4. รายได้  30,003,021.22 46,654,325.42 62,543,426.20
 4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก 4,790,072.41 7,316,971.90 9,814,373.11
 4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 25,688.46 38,016.22 49,050.19
 4.3  ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 25,172,101.18 39,263,919.80 52,630,004.23
 4.4  รายได้อื่น 15,159.17 35,417.50 49,998.67
5. ค่าใช้จ่าย  18,788,410.84 28,280,651.21 36,735,162.56
 5.1  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 12,543,409.33 19,478,055.40 25,281,116.85
 5.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 3,813,764.14 5,737,705.16 7,876,625.71
 5.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,431,237.37 3,064,890.65 3,577,420.00

     รายการ   ก.พ. 2556   มี.ค. 2556   เม.ย. 2556



ธนาคารกรุงศรีอยุธยานำาเสนอเรื่องการจัดทำา ATM คณะกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 39 แสดงความยินดีกับ 
ผอ.สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯพื้นที่ 1

สหกรณ์ฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
	 สหกรณ์ฯ	 ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อ
สร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์	 ณ	 สำานัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	 เขตดุสิต	
กรุงเทพฯเมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2556	เพื่อเพิ่มความรู้	
ความเข้าใจในการพัฒนาให้มีการบริหารจัดการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสากล	เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและองค์กรอื่น

ฉบับที่ 2  คณะกรรมการชุดที่ 39

เมษายน - พฤษภาคม 2556

	 เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ได้นำาเสนอข้อมูลรายละเอียด
ในการจัดทำา	ATM	ของสหกรณ์ฯพร้อมแจ้งบริการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
และวิธีการใช้งานให้คณะทำางานได้รับทราบ	 เมื่อวันที่	 15	 มีนาคม	
2556	 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการบริการแก่สมาชิก	 ให้ได้รับ
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น

	 คณะกรรมการอำานวยการ	 ชุดที่	 39	 เข้าพบและแสดงความ
ยินดีในโอกาสที่	 คุณรัชนีพร	 พึงประสพ	 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่ง	 ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	
พื้นที่	1	เมื่อวันจันทร์ที่	25	มีนาคม	2556	พร้อมขอรับคำาแนะนำาใน
การบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

	 รศ.จำารูญ	ตันติพิศาลกุล	ประธานกรรมการ	และ	นางปราณี	
คงสาคร	 รองประธานกรรมการ	 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่	
ธ.กรุงไทย	สาขาประชาอุทิศ	ย้ายที่ทำาการใหม่	เมื่อวันที่	9	เมษายน	
2556	

สอ.มจธ. ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ

	 รศ.จำารูญ	 ตันติพิศาลกุล	 ประธานกรรมการฯ	 ได้นำาคณะ
กรรมการอำานวยการ	 เข้าพบประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำารวจแห่งชาติ	จำากัด	พลตำารวจเอกนิพจน์	วีระสุนทร	 เพื่อศึกษาดู
งานและหารือเกี่ยวกับการลงทุน	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2556	ณ	
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติฯ

สอ.มจธ. ร่วมแสดงความยินดี กับ ธ.กรุงไทย
ในโอกาสเปิดสำานักงานแห่งใหม่

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมกลุ่ม
สหกรณ์เครือข่ายไตรภาคี	 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละ
สหกรณ์	 โดยมี	 ประธานกรรมการ,	 เหรัญญิก,	 เลขานุการ,	 กรรม	
การฝ่ายการศึกษาฯ	และเจ้าหน้าที่	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2556	ณ	
โรงแรมอิงธาร	 รีสอร์ท	 จ.นครนายก	 โดยแบ่งกลุ่มสังเกตการณ์ออก
เป็น	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มอำานวยการ,	กลุ่มเงินกู้	และกลุ่มการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

สอ.มจธ. เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมกลุ่มสหกรณ์เครือข่ายไตรภาคี 



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

คณะกรรมการ สอ.มจธ. ได้จัดพิธีทำาบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 38 ปี

สหกรณ์ฯ จัดพิธีรดน้ำาขอพรจาก รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ 

	 สหกรณ์ฯ	จัดพิธีรดน้ำาขอพรจาก	รศ.ดร.ไพบูลย์	หังสพฤกษ์	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	ของสหกรณ์ฯ	เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กรรมการ
และเจ้าหน้าที่	เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์	เมื่อวันที่	18	เมษายน	2556	ณ	ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 สหกรณ์ฯ	ได้กำาหนดให้ทุกวันสิ้นเดือน	เวลา	17.00–20.00	น.	เป็นเวลา	Happy	Hour	เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2556	สำาหรับ
สมาชิกที่สนใจ	สามารถมาร่วมร้องเพลง	พบปะสังสรรค์กัน	โดยสหกรณ์จะจัดอาหารว่างไว้รับรอง	ณ	ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์	ชั้น	
2	อาคารสำานักงานอธิการบดี

สังสรรค์สมาชิกสหกรณ์ (HAPPY HOUR)

	 ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 จำากัด	 ครบรอบ	 38	 ปี	 และก้าวเข้าสู่ปีที่	 39	 ในวัน
จันทร์ที่	22	เมษายน	2556	ทางคณะกรรมการได้จัดพิธีทำาบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์	9	รูป	เมื่อวันอาทิตย์ที่	21	เมษายน	2556	
ณ	สำานักงานสหกรณ์ฯ	ชั้น	2	อาคารสำานักงานอธิการบดี	ตั้งแต่เวลา	
9.30–13.00	 น.	 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สหกรณ์และสมาชิก	 ตลอด
จนเป็นการระลึกถึงและขอบคุณต่อ	 ผู้ก่อตั้ง,	 ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ,	 อดีต
ประธานกรรมการและคณะกรรมการทุกชุด	 ที่ช่วยกันบริหารสหกรณ์
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงจนถึงปัจจุบัน	 และมีการเสวนากับอดีต
ประธานกรรมการฯ	 ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	 39	 และเจ้า
หน้าที่จะได้นำาข้อคิดที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการดำาเนินงาน	 ให้
สมาชิกมีความ มั่นคง มั่งมี อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน ตลอดไป


