
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
สอ.มจธ. ชุดที่ 39 คุยกับสมาชิก

		 	 สวัสดีค่ะ	 การที่ได้เข้ามาเป็น
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 วาระ	
2	เป็นปีที่	3	ได้รับมอบหมายให้ทำางาน
ใกล้ชิดกับสมาชิกมากขึ้น	คือ	ประธาน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	
นอกจากการจัดทำาแผนงานตลอดปี
แล้ว	 ยังต้องคำานึงถึงหลักการสหกรณ์	
1	ใน	7	หลักการ	ที่ทางคณะกรรมการ
ศึกษาฯ	ได้ดำาเนินการ	คือ	การให้การ

ศึกษา	 การฝึกอบรม	 และสารสนเทศ	 มีการส่งเสริมให้สมาชิกมี
ความรู้	และนำาประสบการณ์ที่ได้รับไปเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว	
	 การสำารวจความคิดเห็นของสมาชิกเป็นการนำาข้อมูลมาใช้
ในการจัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้	ท้ังภายใน	และภายนอกสถานท่ี	ทาง
คณะกรรมการศึกษาฯ	 ได้จัดหาวิทยากรที่มีความรู้	 และเชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ	มาให้ความรู้แก่สมาชิก	 เพื่อสมาชิกจะได้นำาหลักการ	
/	แนวทาง	/	ประสบการณ์	ไปปรับใช้กับชีวิตประจำาวันและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
	 อนึ่ง	 ขณะนี้ทางคณะกรรมการศึกษาฯ	 ได้ทำาการปรับปรุง
เว็บไซต์ให้มีความทันสมัย	 และน่าสนใจ	 มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทำาคู่มือสำาหรับสมาชิก	 โดยคาดว่าจะแจกให้สมาชิกทุกคนใน
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2557	นี้	 สหกรณ์ฯ	 ไม่ละเลยต่อ
ข้อมูลที่ควรให้แก่สมาชิก	 ผ่านข่าวสารทุกๆ	 2	 เดือน	 ผ่านบอร์ด
ประกาศ	 ทางเมล์มหาวิทยาลัย	 และทางเว็บไซต์	 สมาชิกจะได้รับ
ทราบถึง	 ทุนเรือนหุ้นโดยรวม	 เงินฝาก	 หนี้สิน	 ทุนสำารอง	 และ
ทุนสะสม	รวมไปถึงผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ทุกเดือน	ในปีนี้		
สหกรณ์ฯ	ได้จัดสวัสดิการ	/	กิจกรรม	/	โครงการต่างๆ	ให้สมาชิก
เพิ่มขึ้น
	 ท้ายที่สุด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 มาด้วยดี
และขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมแรง
ร่วมใจ	สมานกลมเกลียวเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียว	สร้างสรรค์สิ่งดีๆ	เพื่อ
มวลสมาชิกให้มี	“ความมั่งคั่ง มั่นคง อยู่ดี มีสุข”	ตลอดไป

	 	 กนกรัตน์	นาคหฤทัย
	 	 ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

สอ.มจธ. จัดสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า
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ฉบับที่ 4  คณะกรรมการชุดที่ 39 สิงหาคม - กันยายน 2556

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ดำาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสหกรณ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยแก่สมาชิก	โดยในปี	2556	ได้ทำาการปรับปรุง		รูปแบบ
และหัวข้อข่าวสารต่างๆ	 ให้ทันสมัย	 สามารถเปิดดูได้จากบนเครื่องพีซี	 แท็บเล็ต	 ทั้งไอแพด	 แอนดรอยด์	 วินโดว์	 บนสมาร์ทโฟนทุกค่ายตามหลักการ				
Responsive	web	design	ที่หน้าจอเว็บจะปรับรูปแบบให้เข้ากับขนาดของจออุปกรณ์
	 ในเว็บไซต์ใหม่	 สมาชิกฯจะได้รับข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์	 ระเบียบข้อบังคับ	 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และการออมเงิน	 อัลบั้มภาพกิจกรรม	
นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ	 เพื่อใช้บริการของสหกรณ์ได้ด้วย	 สมาชิกสามารถใช้เว็บไซต์ใหม่ได้จาก	 http://www.coop.
kmutt.ac.th/	ภายในเดือนพฤศจิกายน	2556	นี้
	 การพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ในปีนี้เป็นก้าวหนึ่งที่จะทำาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯมีความทันสมัยสามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์	 มีข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ๆ	 เพิ่มเติมอย่างสม่ำาเสมอ	ซึ่งสหกรณ์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำานักคอมพิวเตอร์	 มจธ.	 ในการพัฒนาเว็บ	การจัดพื้นที่ให้บริการบนแม่ข่าย	
และยังจัด	 e-mail	 address	 ใหม่ให้แก่สหกรณ์คือ	 coop@kmutt.ac.th	 เพื่อให้สมาชิกสามารถจดจำาและติดต่อได้ง่าย	 หลังจากนี้สหกรณ์มีแผนในการ
พัฒนาเว็บไซต์ให้มีระบบบริการสมาชิก	e-Service	เพื่อให้สมาชิกสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก

	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
จำากัด	 จัดสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์	 3	 พระจอมเกล้า	 ในหัวข้อ
เรื่อง	 “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมสู่อุดมการณ์”	 เพื่อร่วมสัมมนาพบปะ
สังสรรค์ระหว่างสหกรณ์	3	พระจอมเกล้า	ในวันเสาร์ที่	3	สิงหาคม	2556	
ตั้งแต่เวลา	09.30–15.30	น.	ณ	ห้องประชุมสนั่น	สุมิตร	ชั้น	9	อาคาร
สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปรับปรุงเว็บไซต์พร้อมให้บริการในเดือนพฤศจิกายนนี้

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ได้ทำาการปรับปรุงสำานักงานเพื่อให้การใช้ประตู
หนีไฟเป็นไปตามมาตรฐานของอาคาร	และจัดเตรียมพื้นที่ไว้รับรองผู้อาวุโส	
และสมาชิก	 โดยมีระยะ
เวลาดำาเนินการ	 80	 วัน	
(วันที่	28	กันยายน	-	วัน
ที่	 16	 ธันวาคม	 2556)	
โดยใช้งบประมาณในการ
ปรับปรุงสำานักงานเป็น
เงิน	3,400,287.41	บาท

ปรับปรุงสำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
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					จำานวนสมาชิก	(ราย)	 1,772	 1,777	 1,782	 1,797

   รายการ   มิ.ย. 2556   ก.ค. 2556   ส.ค. 2556 ก.ย. 2556

-		สมาชิกสามัญ		 	 1,305	 1,305	 1,303	 1,307

-		สมาชิกสมทบ		 	 467	 472	 479	 490

1.		สินทรัพย์รวม	 	 	 4,187,352,704.22	 4,212,315,943.30	 4,260,870,340.19	 4,413,782,792.34

	 1.1		เงินให้กู้แก่สมาชิก	 547,897,711.73	 555,473,142.15	 556,476,388.06	 561,841,548.89

	 1.2		เงินให้กู้แก่สหกรณ์	 1,927,810.93	 1,716,406.85	 1,504,060.14	 1,290,550.26

	 1.3		เงินลงทุน		 	 	 	

	 	 1.3.1		เงินสด	/	เงินฝาก	 15,585,341.65	 51,939,032.39	 59,892,316.48	 38,712,902.16

	 	 1.3.2		เงินฝากประจำา	 2,635,000,000.00	 2,595,000,000.00	 2,625,000,000.00	 2,775,000,000.00

	 	 1.3.3		พันธบัตรและหุ้นกู้	 947,000,000.00	 967,000,000.00	 977,000,000.00	 997,000,000.00

	 1.4		สินทรัพย์อื่น	 	 39,941,839.91	 41,187,361.91	 40,997,575.51	 39,937,791.03

2.		หนี้สินรวม	 	 	 	 3,186,359,569.32	 3,195,139,404.95	 3,223,124,728.96	 3,357,090,825.47

	 2.1		เงินกู้ยืม	 	 	 832,000,000.00	 872,000,000.00	 885,000,000.00	 850,000,000.00

	 2.2		เงินรับฝากจากสมาชิก	 2,352,403,818.25	 2,321,063,275.40	 2,335,956,965.05	 2,504,564,844.77

	 2.3		หนี้สินอื่น		 	 1,955,751.07	 2,076,129.55	 2,167,763.91	 2,525,980.70

3.		ทุนของสหกรณ์		 	 1,000,993,134.90	 1,017,176,538.36	 1,037,745,611.23	 1,056,691,966.87

	 3.1		ทุนเรือนหุ้น	 	 871,165,160.00	 879,902,760.00	 892,701,510.00	 905,802,360.00

	 3.2		ทุนสำารอง		 	 59,661,461.89	 59,661,461.89	 59,661,461.89	 59,661,461.89

	 3.3		ทุนสะสม		 	 29,162,395.77	 28,659,429.75	 28,530,952.75	 27,216,364.75

 3.4  กำาไรสุทธิ   41,004,117.24 48,952,886.72 56,851,686.59 64,011,780.23

4.		รายได้	 	 	 	 95,756,527.27	 113,161,395.46	 130,361,046.65	 146,827,901.31

	 4.1		ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก	 14,962,295.31	 17,664,085.56	 20,390,374.22	 23,044,554.60

	 4.2		ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์	 68,748.33	 77,344.25	 85,213.88	 91,673.29

	 4.3		ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน	 80,651,309.96	 95,324,623.98	 109,785,566.89	 123,584,550.93

	 4.4		รายได้อื่น		 	 74,173.67	 95,341.67	 99,891.67	 107,122.50

5.		ค่าใช้จ่าย	 	 	 	 54,752,410.02	 64,208,508.74	 73,509,360.06	 82,816,121.09

	 5.1		ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	 38,026,451.80	 44,578,882.29	 51,131,900.71	 57,637,196.01

	 5.2		ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	 12,346,126.84	 14,809,910.26	 17,099,100.98	 19,307,394.10

ผลการดำาเนินงานตั้งแต่ เดือนมิถุนายน-กันยายน 2556 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด

	 สหกรณ์ฯ	 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้	 เรื่อง	 “ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำาวัน”	 โดย	 อ.ธวัชชัย	 ชยาวนิช	 จากภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า	มจธ.	ในวันจันทร์ที่	16	กันยายน	2556	เวลา	15.00–16.30	น.	ณ	ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ชั้น	2	อาคารสำานักงาน
อธิการบดี	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้	 ทักษะ	 ทำาให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 สามารถนำาประโยชน์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้จริง	 สมาชิกมีความ
เข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าหลายๆ	ประเด็น	โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น	26		คน

กิจกรรมให้ความแก่รู้สมาชิก เรื่อง ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำาวัน

	 5.3		ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 4,379,831.38	 4,819,716.19	 5,278,358.37	 5,871,530.97



ฉบับที่ 4  คณะกรรมการชุดที่ 39

สิงหาคม - กันยายน 2556

ตัวแทนจากบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
มอบเช็คค่าสินไหมทดแทน ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

	 ตัวแทนจากบริษัท	สยามซิตี้ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	มอบ
เช็คค่าสินไหมทดแทน	ให้แก่	ผศ.บุรินทร์	ลิ้มชาวฟ้า	ผู้จัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ	 กรณีอาจารย์ประยูร	 กิจพานิชวิเศษ	 สมาชิกสหกรณ์ฯ	
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	เมื่อวันพุธที่	14	สิงหาคม	2556	ณ	สำานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ วางพานพุ่ม ร.4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุ

	 บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุและสมาชิก
ที่สนใจการลงทุน	RMF	&	LTF	โดยคุณสุพจน์	สุวรรณสิทธิ์	ผู้อำานวย
การอาวุโส	 กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม	 วิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ	 วัน
จันทร์ที่	19	สิงหาคม	2556	เวลา	14.00-16.00	น.	ณ	ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ชั้น	2	อาคารสำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 ประธานกรรมการ	 สอ.มจธ.	 มอบเช็คสินไหมทดแทนให้กับ
ภรรยาและบุตรชายของอาจารย์ประยูร	 กิจพานิชวิเศษ	 สมาชิก				
สหกรณ์ฯ	 ผู้เสียชีวิต	 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 เมื่อวันศุกร์ที่	 16	
สิงหาคม	2556	ณ	สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

สอ.มจธ. มอบเช็คสินไหมทดแทนให้กับ
ครอบครัว อาจารย์ประยูร กิจพานิชวิเศษ

	 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ร่วมวาง
พานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์	 ในวันอาทิตย์
ที่	 18	สิงหาคม	2556	ณ	บริเวณ	พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมบรรยายในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

	 รศ.จำารูญ	 ตันติพิศาลกุล	 ประธานกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ	 ร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์	 ใน
วันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	 เมื่อวันอังคารที่	 20	 สิงหาคม	 2556	 ณ	 ห้องประชุมธรรม
รักษา	ชั้น	3	อาคารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

	 ผู้จัดการ	และตัวแทน	จาก	บริษัท	เอไอเอ	จำากัด		มามอบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ	 แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 จำากัด	 เมื่อวันที่	 27	
สิงหาคม	2556	ณ	ที่ทำาการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

AIA มอบกรมธรรม์กลุ่มเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ แก่ สอ.มจธ.



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

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร	มจธ.	ที่เกษียณอายุ	ประจำาปี	2556	ผู้เกษียณจำานวน	23	ท่าน	ในวันศุกร์ที่	30	
สิงหาคม	พ.ศ.	2556	ณ	โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์	ถนนพระราม	3	กรุงเทพฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุ ประจำาปี 2556

	 ประธานกรรมการ,	 รองประธานกรรมการ	 และเลขานุการ	
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความ
สามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ	 ประจำาปี	 2556	 หลักสูตร	
“การบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี	 และการวิเคราะห์ต้นทุนการบริหาร”	
สำาหรับคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่	 ซึ่งจัดโดยสหกรณ์
ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 จำากัด	 ในวันที่	 14–15	
กันยายน	2556	ณ	ไอบิส	หัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ลงนามความร่วมมือใช้ระบบ ATM

	 รศ.จำารูญ	 ตันติพิศาลกุล	 ประธานกรรมการดำาเนินการ	
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ร่วมงานเสวนา	 “กรุงศรีฉลอง 10 ปี ผู้นำา
นวัตกรรมการเงินเพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์”	 และลงนามความร่วมมือ
ใช้ระบบเอทีเอ็มกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	เมื่อวันพุธ
ที่	28	สิงหาคม	2556	ณ	ห้องประชุมอเนกประสงค์	ชั้น	9	ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	สำานักงานใหญ่	ถนนพระราม	3

ผู้บริหารสหกรณ์ฯ ร่วมอบรมการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี


