
KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

ฉบับที่ 4  คณะกรรมการชุดที่ 40 สิงหาคม - กันยายน 2557

 ข่าว สอ.มจธ. ฉบับนี้ นับเป็นฉบับที่ 3 หลังจากวันที่ผมเข้ามารับหน้าที่เป็นประธานกรรมการชุดที่ 
40 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเวลา 6 เดือนเศษ ตลอดเวลาที่ผ่านไป การบริหารงานสหกรณ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น เพราะมีพื้นฐานที่เข้มแข็งดีอยู่แล้ว สำาหรับผลการประกอบการ คือ 
กำาไร เรามีกำาไรเกินเป้าหมายที่วางไว้ ดูจากตัวเลขที่ได้แสดงไว้ดังในตาราง (หน้าถัดไป) ที่มีกำาไรเกินเป้า
หมาย ก็เนื่องมาจากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา สอ.มจธ. เรามีเงินออมเพิ่มขึ้นกว่า 500 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ของสินทรัพย์เดิม ทำาให้สหกรณ์มีเงินไปลงทุนเพิ่มขึ้น และอีกประการหนึ่ง คือ 
เงินที่เรานำาไปลงทุนไว้เดิม มีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.25-0.5% เนื่องจากตลาดเงินในระบบ

สหกรณ์ภายนอกมีความต้องการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสดีสำาหรับสหกรณ์ของเราที่มีเงินออมสูง และขอเรียนด้วย
ความมั่นใจว่า ตราบใดที่สมาชิกยังเชื่อมั่นและยังนำาเงินฝากไว้กับสหกรณ์ สหกรณ์ของเรายังมีทางที่จะนำาเงินไปลงทุนได้อีกมาก 
ในระบบสหกรณ์ด้วยกัน เพราะตลาดสหกรณ์เป็นตลาดของผู้มีรายได้ประจำาและแน่นอน มีความเสี่ยงน้อย แม้ธนาคารพาณิชย์ 
ก็มีความต้องการตลาดที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะเป็นตลาดที่ดีที่สุดขณะนี้
 สำาหรับการบริหารจัดการสหกรณ์ของเราในขณะนี้และในอนาคต เนื่องจาก สอ.มจธ. เป็นองค์กรธุรกิจการเงินเต็มรูปแบบ 
เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์
 ในช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน ที่ผ่านมานอกจากคณะกรรมการดำาเนินการได้ประชุมสัมมนาร่วมกันหลายครั้งแล้ว ยังได้
มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมี ดร.มนตรี ช่วยชู กรรมการผู้จัดการสำานักงานมนตรีการบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสนั่น สุ
มิตร (AD-909) ชั้น 9 สำานักงานอธิการบดี ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการได้เรียนรู้และฟังบ่อยๆ จะทำาให้คณะกรรมการของเรามีการ
ตื่นตัวเพิ่มขึ้น เพราะการบริหารงานสหกรณ์เรา ขณะนี้เป็นธุรกิจการเงินเต็มรูปแบบและที่สำาคัญเราจะต้อง “คิดเอง วางแผน
เอง ทำาเอง” ไม่มีใครช่วยเราได้ การได้รับความรู้และการแนะนำาจากภายนอกเป็นเพียงข้อมูลที่เราจะต้องนำามาประมวลใช้ให้
สอดคล้องกับงานของเรา ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ สอ.มจธ. เราเป็นสำาคัญ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ให้ความมั่นใจ 
ณ วันนี้ สอ.มจธ. เรามีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ
 พวกเราชาว สอ.มจธ. ทุกท่านจะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนาให้สหกรณ์ของเราเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

    ประมาณ ชอนตะวัน
    ประธานกรรมการ ชุดที่ 40 

	 เมื่อวันที่	 4	 กันยายน	 2557	 ผู้แทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี	มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่	ดร.กฤษณพงศ์	กีรติกร	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	หมายเลขสมาชิก	504	
ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ณ	ห้องผู้บริหาร	อาคารสำานักงานอธิการบดี
	 ดร.กฤษณพงศ์	กีรติกร	กระบี่มือหนึ่งด้านการศึกษา	เรียนเก่งตั้งแต่เป็นนักเรียน	สอบได้ที่	1	ของประเทศ	“สาย
วิทย์”	มาแล้ว	แถมบิดาท่าน	“ดร.เกรียง	กีรติกร”	เคยเป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ในสมัยอาจารย์สัญญา	
ธรรมศักดิ์	ราวๆ	ปี	2517-2518	แม้	ดร.กฤษณพงศ์	กีรติกร	ดูภายนอกเป็นคนสุภาพ	อ่อนโยน	แต่เมื่อถึงเวลาต้อง

ตัดสินใจแล้ว	 ไม่เคยทำาให้สังคมผิดหวัง	 ยิ่งมีบริหารตำาแหน่งบริหาร
การันตีมากมาย	อาทิ	อดีต	ผอ.กองนโยบายและแผน	สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.),	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,	 อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	 และประธานกรรมการคนที่	 2	 ของสำานักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้	 และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 เรียกได้ว่าหาย
ห่วงการศึกษาไทย

ที่มา: คอลัมน์เปิดม่านการศึกษา (ครูแจ่ม) หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 2 กันยายน 2557

สอ.มจธ. แสดงความยินดี แด่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 40 คุยกับสมาชิก



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
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ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 คณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด เข้าเยี่ยมชมกิจการ 
และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการลงทุน ณ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จำากัด (สอ.อร.) 
โดยได้รับเกียรติจาก พล.ร.ท.บงกช ผาสุข ที่ปรึกษา 
และ น.อ.สกล สิริปทุมรัตน์ กรรมการและผู้จัดการ 
ให้การต้อนรับและบรรยายดังกล่าว

   รายการ   มิ.ย.-57 ก.ค.-57 ส.ค.-57

1 จำานวนสมาชิก (ราย) สามัญ 1,322 คน 1,323 คน 1,325 คน
     สมทบ 507 คน 517 คน 521 คน
2 สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) เงินสด 52.98 64.23 42.15
     สินทรัพย์รวม 4,915.80 4,977.56 5,022.33
3 ทุนของสหกรณ์ (ล้านบาท) ทุนเรือนหุ้น 998.69 1,015.45 1,032.40
     ทุนสะสม 111.28 111.16 110.92
4 หนี้สิน (ล้านบาท) เงินรับฝาก 2,866.17 2,931.22 2,892.26
     เงินกู้ยืม 937 917 952
     หนี้สินอื่น 2.64 2.57 2.59
5 การบริหารเงินทุน (ล้านบาท) สมาชิกกู้ 618.60 620.25 621.05
     ฝากสหกรณ์อื่น 3,161.26 3,211.89 3,212.53
     ลงทุนตราสารทุน 1,082 1,086 1,126
     อื่นๆ 106.92 123.65 104.90
6 รายได้-รายจ่าย-กำาไร (ล้านบาท) รายได้รวม 116.89 139.31 160.11
     รายจ่ายรวม 63.89 74.92 85.79
     กำาไร 53 64.39 74.31

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00-20.00 น. สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop Interview ภายใต้หัวข้อ “แผน
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์” ณ ห้องประชุมสันติ พัสดร สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ชั้น 2 อาคาร
สำานักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย ที่ปรึกษาสหกรณ์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตลอดจนตัวแทนสมาชิก ได้ทราบและเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ฯ ของสหกรณ์ให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 30 คน

สอ.มจธ. จัดกิจกรรม Workshop Interview แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอ.มจธ. เข้าเยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ



ฉบับที่ 4  คณะกรรมการชุดที่ 40

สิงหาคม - กันยายน 2557

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้แทนสหกรณ์
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้าน
การสหกรณ์ตามคู่มือ เพื่ออบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือ
ข่ายด้านสหกรณ์ และนำาไปสู่การถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์
สู่ประชาชนให้เกิดการนำาระบบสหกรณ์ไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ซึ่งจัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 
อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ กรุงเทพฯ

 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ซึ่ง
เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทย คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ร่วมวางพาน
พุ่มถวายราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อม
รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระ
บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ พระบรมราชา
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

 สหกรณ์ฯ ได้ดำาเนินการบรรจุเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตามประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำานวน 1 ตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2557 
ได้แก่ นางสาวชนาภา อุยเจริญ สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มทดลองงานเมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
 และตามประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี จำานวน 1 ตำาแหน่ง เมื่อวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 ได้แก่ นางสาวปวีณา พึ่งมา สำาเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิเริ่มทดลองงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

แนะนำาน้องใหม่ สอ.มจธ.

สอ.มจธ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ผู้แทนสหกรณ์ออม
ทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด 
ได้ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ดร.กิจจา เทพศิริ 
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการนี้ได้มอบเงินร่วมทำาบุญ 
จำานวน 5,000 บาท ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัด
นนทบุรี

สอ.มจธ. เข้าอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์

สอ.มจธ. วางพานพุ่ม ร.4
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ไทย

ปวีณา พึ่งมาชนาภา อุยเจริญ



 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด ได้จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.มนตรี ช่วยชู กรรมการผู้จัดการสำานักงานมนตรีการบัญชีเป็น
วิทยากรบรรยายซึ่งท่านเป็นผู้สอบบัญชี ภาคเอกชนที่มีความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ตรงทั้งนี้ การบรรยายดังกล่าว จัดขึ้น
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์แก่คณะกรรมการ
ดำาเนินงาน ชุดที่ 40 เจ้าหน้าที่และผู้แทนสมาชิก จำานวน 30 ท่าน 
ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร (AD-909) ชั้น 9 สำานักงานอธิการบดี

บรรณาธิการ: นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์   ที่ปรึกษา: อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน, นางจักษ์พัฒนา อภัยจิตร   พิสูจน์อักษร: ดร.กิจจา เทพศิริ
กองบรรณาธิการ: ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล, นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชร, นางมะลิวรรณ ขุนแทน, นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย, นางสาวถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท, นางสาวชนาภา อุยเจริญ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด   โทร. 0 2470 8297-8, 0 2470 8398-9, 0 2470 8370  โทรสาร 0 2470 8298  www.coop.kmutt.ac.th

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำาปี 2557

 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 สอ.มจธ. ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากร มจธ. ท่ีเกษียณอายุการทำางาน ประจำาปี 2557 ณ ห้อง
วิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กทม. โดยมี อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธานกรรมการ สอ.มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม
อวยพร และขอบคุณผู้เกษียณท่ีได้สละเวลามาร่วมงานท้ัง 25 ท่าน พร้อมท้ังมอบซองเงินเกษียณและของท่ีระลึก เพ่ือแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้
เกษียณภายในงาน มีการแสดง จากนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒนธรรม ในช่ือชุดรำาอวยพรและชุดพระรามตามกวาง รวม
ถึงได้รับเกียรติจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณะท่ีปรึกษา สอ.มจธ. มาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณพร้อมกล่าวอวยพรซ่ึงบรรยากาศ
ภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสร้างความประทับใจเป็นอย่างย่ิง

สอ.มจธ. จัดบรรยาย เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง


