
 สวัสดีชาวสมาชิก สอ.มจธ. 
ทุกท่านครับเวลาช่างผ่านไปรวด
เร็วจริงๆ ปี 2558 ผ่านไปแล้ว 4 
เดือน ตามภาษาเศรษฐกิจการเงิน 
เขาเรียกว่า ไตรมาสแรกผ่านไป
แล้ว 
 สำาหรับ สอ.มจธ. เรา ทุกๆ 
อย่างดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

และประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการบริหารจัดการ-รายได้-รายจ่าย-กำาไร คาดว่า
ตลอดปี 2558 ทุกๆ อย่างจะดำาเนินไปตามเป้าหมาย  แม้
เวลาจะเหลืออีก 6 เดือน เพราะพื้นฐานการบริหารและการ
ลงทุนอยู่ในระบบสหกรณ์ ด้วยกัน ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีรายได้
แน่นอน
 สำาหรับช่วงหลังของปี 2558 ที่เหลืออยู่ประมาณ 6 
เดือนเศษ สหกรณ์มีกิจกรรมหลายๆอย่าง ทั้งสันทนาการและ
ภาควิชาการ ที่จัดโดยฝ่ายการศึกษาฯ ขอเชิญสมาชิกติดตาม
และพิจารณาเข้าร่วมโครงการที่ท่านสนใจและเหมาะสมกับ
แต่ละท่าน
 สำาหรับช่วงสุดท้ายของปี 2558 สหกรณ์ฯ จะจัดงาน
ฉลองครบรอบ 40 ปี ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2558 พวก
เราสมาชิก สอ.มจธ. และเพื่อนๆ ร่วมงานใน มจธ. จะได้
เข้าร่วมฉลองความสำาเร็จของ สอ.มจธ. กันอีกครั้ง สำาหรับ
กิจกรรมภายในงานฉลอง จะมีอะไรนั้นขอเชิญสมาชิกทุกท่าน
โปรดติดตามและร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
  อาจารย์ประมาณ  ชอนตะวัน
  ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 40

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. คุยกับสมาชิก
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ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าประกวด เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี
 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ร่วมส่งบทความเข้าประกวด เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 
แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 22 เมษายน 2558 นี้ ภายใต้
หัวข้อ “สหกรณ์ฯ กับข้าพเจ้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสหกรณ์ฯ ครบรอบ 40 ปี โดยให้
สมาชิกได้แบ่งปันความทรงจำาและประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ผ่านกิจกรรมประกวดการเขียนบทความ
 ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ เงินรางวัล จำานวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และนำาไปเผยแพร่
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ facebook, ทางหน้าเว็บไซต์ และพิมพ์ลงหนังสือครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่านสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ของ สอ.มจธ.

สอ.มจธ. เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในงาน
“๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดงานสัมมนา
และนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” และทรง
พระราชทานเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธานี ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จำากัด โดย อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน ประธานกรรมการฯ ใน
นามผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร 
ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพ
ระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมา
เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำาเนินงานใน พ.ศ. 2539 โดยมุ่ง
เน้นพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุด
มิได้ ยังคงความปลื้มปิติให้กับชาวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอย่างยิ่ง



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

สอ.มจธ. มอบความสุขให้ชุมชนใต้สะพาน
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ร่วม
จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2558 ภายใต้ช่ือโครงการครูช่าง
สืบสาน สงกรานต์ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ณ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 (ซ.ประชาอุทิศ 
76 แยก 5)
 ในการน้ี คุณปราณี คงสาคร รองประธานกรรมการ และ ผศ.บุรินทร์ ล้ิม
ชาวฟ้า กรรมการและผู้จัดการ เป็นผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กล่าวเปิดงาน
และมอบของท่ีระลึกให้กับผู้ร่วมงาน
 ภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการ พร้อมมอบส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กๆ ในชุมชน, กิจกรรมเล้ียงอาหารกลางวัน และปิด
ท้ายด้วยพิธีรดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุในชุมชนตามแบบประเพณีไทย ซ่ึงสร้างความอบอุ่น
ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมเป็นอย่างย่ิง
 ท้ังน้ี สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ
ท่ีปรึกษาโครงการ, รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล ท่ีปรึกษาโครงการ เป็นอย่างสูง 
ท่ีได้ให้สหกรณ์ฯ ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการดำาเนินกิจกรรมในคร้ังน้ี

ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด

 จำานวนสมาชิก (ราย) 1,877 1,889
 - สมาชิกสามัญ 1,359 1,364
 - สมาชิกสมทบ 518 525
1. สินทรัพย์รวม  5,087,861,319.70 4,934,266,180.25
 1.1 เงินให้กู้แก่สมาชิก 665,213,223.40 665,403,575.15
 1.2 เงินให้กู้แก่สหกรณ์ -    -
 1.3 เงินลงทุน 
  1.3.1 เงินสด / เงินฝาก 72,661,529.60 39,429,239.61
  1.3.2 เงินฝากสหกรณ์อื่น 3,201,001,581.35 3,091,726,363.11
  1.3.3 พันธบัตรและหุ้นกู้ 1,076,000,000.00 1,076,000,000.00
 1.4  สินทรัพย์อื่น 72,984,985.35 61,707,002.38
2. หนี้สินรวม  3,770,683,124.87 3,599,144,436.23
 2.1 เงินกู้ยืม  1,046,500,000.00 852,000,000.00
 2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 2,721,126,044.88 2,744,013,698.88
 2.3 หนี้สินอื่น  3,057,079.99 3,130,737.35
3. ทุนของสหกรณ์  1,317,178,194.83 1,335,121,744.02
 3.1 ทุนเรือนหุ้น 1,141,196,120.00 1,148,312,970.00
 3.2 ทุนสำารอง 92,857,680.96 92,857,680.96
 3.3 ทุนสะสม  54,051,908.09 53,752,110.34
 3.4 กำาไรสุทธิ  29,072,485.78 40,198,982.72
4. รายได้   64,702,287.95 86,353,877.86
 4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก 9,457,382.69 12,631,680.72
 4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ -    -
 4.3 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 55,152,521.20 73,609,006.94
 4.4 รายได้อื่น  92,384.06 113,190.21
5. ค่าใช้จ่าย  35,629,802.16 46,154,895.14
 5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 23,691,717.01 31,136,012.65
 5.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 7,616,957.69 10,014,205.03
 5.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,321,127.46 5,004,677.46

   รายการ มี.ค. 2558   เม.ย. 2558

สอ.มจธ. เข้าเยี่ยม ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 อ.ประมาณ ชอน
ตะวัน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ-
เจ้าหน้าท่ีในนามผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด เข้าเย่ียมให้กำาลัง
ใจ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ/ ท่ีปรึกษา มจธ./ อดีตอธิการบดี มจธ. ณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมอวยพร และมอบกระเช้า
สุขภาพให้อาจารย์หายจากอาการป่วย และมีสุขภาพแข็ง
แรงโดยเร็ว
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เยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พระนครเหนือ 
และ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ลาดกระบัง

เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ

 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด เข้าเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังการ
บรรยาย สรุปเกี่ยวกับการลงทุน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จำากัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
ลาดกระบัง จำากัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2558 อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด เข้าเย่ียมชมกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด

เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำากัด
 อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด เข้าเย่ียมชมกิจการ และรับฟังการบรรยาย
สรุปเก่ียวกับการลงทุน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำากัด พร้อม
มอบของท่ีระลึกครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ให้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558

เยี่ยมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
 อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จำากัด เข้าเย่ียมชมกิจการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำากัด เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติ
จากคณะกรรมการดำาเนินการ ให้เกียรติต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป
เก่ียวกับการลงทุนและนำาเย่ียมชม ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำากัด

เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำากัด
 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำากัด เข้าเย่ียมชมกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์สโมสรรถไฟจำากัด โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดำาเนินการ 
ให้เกียรติต้อนรับและนำาเย่ียมชมอย่างเป็นกันเอง

เยี่ยมชมกิจการชุมนุมสหกรณ์ ธนกิจไทย จำากัด
 อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จำากัด เข้าเย่ียมชมกิจการชุมนุมสหกรณ์ ธนกิจไทย จำากัด เม่ือ
วันท่ี 8 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำารวจเอกนิพจน์ 
วีระสุนทรประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ ให้
เกียรติต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเก่ียวกับการลงทุน ณ ชุมนุมสหกรณ์ 
ธนกิจไทย



โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำาปี 2558
 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำาปี 2558 เรื่อง แผนกลยุทธ์
พัฒนาองค์กร (สหกรณ์ฯ) สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ณ ห้องริเวอร์วิว (ชั้น 2) โรงแรมแม่น้ำา รามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ร่วมระดมสมองในการกำาหนดร่างวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2558 และปีต่อๆ ไป โดยมี อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย ที่
ปรึกษา สอ.มจธ./รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และคุณรัตนาภรณ์ แวเจะ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และดำาเนินกิจกรรม
ระดมสมอง อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ นำาโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล และ ดร.เกษ
รา วามะศิริ ได้มาร่วมงานสัมมนาดังกล่าวด้วย

บรรณาธิการ: ดร.กิจจา เทพศิริ   ที่ปรึกษา: อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน, นางถวิลวงษ์ อิมะนันทน์   พิสูจน์อักษร: ดร.กิจจา เทพศิริ
กองบรรณาธิการ: นางนวลจิรา ณ ป้อมเพชร, ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล, คุณสิริพร จักรวาลพิทักษ์, น.ส.ถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท, คุณสมพร เชยเสงี่ยม, นางมะลิวรรณ ขุนแทน, น.ส.ชนาภา อุยเจริญ

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

ทำาบุญครอบรอบ 40 ปี สอ.มจธ.

ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะเกร็ด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จำากัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตสำาหรับ
สมาชิก ประจำาปี 2558 ภายใต้โครงการล่องเรือไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะ
เกร็ดในวันเสาร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดนนทบุรีโดยมีสมาชิก, 
กรรมการและเจ้าหน้าท่ี สอ.มจธ. เข้าร่วมจำานวน 88 คน
 กิจกรรมในคร้ังน้ี ได้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ และส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ี
ดี สามารถนำาหลักธรรมมาใช้ในการดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตลอดจน
เป็นโอกาสให้สมาชิกได้ช่ืนชมความงามของสถาปัตยกรรมของวัดวาอาราม
และอนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทย
 ท้ังน้ี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี (อบจ.) ท่ีให้การอำานวยความสะดวกตลอดกิจกรรม

 เน่ืองด้วยวันท่ี 22 เมษายน 2558 เป็นวันครบรอบครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด สหกรณ์ฯ จึงได้จัดงาน
ทำาบุญครบรอบ 40 ปี ข้ึน โดยในช่วงเช้า อ.ประมาณ ชอนตะวัน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นประธานจัดพิธีบวงสรวงพระอริย
พรหม และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 4 บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีหลังจากน้ัน ได้มีการประกอบพิธี
ทางศาสนาอิสลาม และพิธีทางศาสนาพุทธ ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯโดยมีประธานกรรมการคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ อดีตประธานกรรมการฯ สมาชิก สอ.มจธ. และสมาชิกอาวุโสท่ีมาร่วมแสดงความยินดี ก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมท้ังถวายสังฆทานและรับน้ำาพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ เพ่ือเป็นกำาลังใจและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชาว สอ.มจธ. หลัง
จากเสร็จส้ินพิธีก็ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมกันน้ี สหกรณ์ฯ ได้มอบเส้ือแจ๊คเก็ตเป็นของท่ีระลึกให้กับสมาชิกอาวุโสรุ่นก่อต้ังสหกรณ์ 
พ.ศ. 2518 เพ่ือเป็นการระลึกถึงและขอบคุณท่ีท่านสมาชิกอาวุโสได้ริเร่ิมและสนับสนุน ส่งเสริมให้สหกรณ์ฯ ของเราเติบโตอย่างย่ังยืนจนถึงทุกวันน้ี


