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ประธานคุยกับสมาชิก

   ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 คณะกรรมการดำเนินการและ 

เจาหนาที่ สอ.มจธ. ไดเขารวม “โครงการสัมมนา 3 พระจอมเกลาฯ” 

โดยในปนี้ สอ.สจล. เปนเจาภาพ ณ โรงแรมโรแมนติก รีสอรท แอนด 

สปา อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ซึ่งโครงการนี้ไดดำเนินการตอเนื่อง 

เปนประเพณีมาหลายปเพื่อเปนการกระชับมิตร สรางเครือขายรวมกัน

และใหความชวยเหลือกันในทางธุรกิจ 

   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการและเจาหนาที่ สอ.มจธ. 

รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อถวายสักการะและเปนการนอมรำลึก 

ถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ณ บริเวณลานพระบรมราชา- 

นุสาวรีย รัชกาลที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

พิธีถวายพวงมาลา ร.4 โครงการสัมมนา 3 พระจอมเกลาฯ

สวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกทาน 

          เดือนกันยายน 2561 เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ ซึ่งมีสมาชิกสหกรณออมทรัพย มจธ. จำนวน 30 ทาน ที่เกษียณอายุและ

สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีใหแลว ถึงแมจะเกษียณอายุแลวก็ตามแตก็ยังคงเปนสมาชิกอาวุโสของ

สหกรณออมทรัพย มจธ. ตอไป ผมขอขอบคุณที่ทานไดมีสวนทำใหสหกรณออมทรัพย มจธ. มีความเจริญกาวหนาตราบเทาทุกวันนี้

และขออวยพรใหทุกทาน จงมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ คิดหวังสิ่งใดขอใหสมปรารถนาและใชชีวิตหลังเกษียณอยางมีความสุข 

   สหกรณออมทรัพย 3 พระจอมเกลา ซึ่งประกอบไปดวย ธนบุรี พระนครเหนือ และลาดกระบัง ไดมีการประชุมและสังสรรครวมกัน เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ที่ผานมา 

โดยสหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาลาดกระบัง เปนเจาภาพ ซึ่งมีขอสรุปเบื้องตนวา สหกรณออมทรัพย 3 พระจอมเกลา มีสินทรัพยรวมกันเกือบ 15,000 ลานบาท 

นับวาเปนกลุมสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ หากไดมีการเสนอความเห็นหรือผลักดันรวมกันตอองคกรภายนอก เชน กรมสงเสริมสหกรณ ก็จะมีน้ำหนัก 

มากกวาตางคนตางเสนอ โดยเฉพาะในชวงเวลานี้ที่จะมีเกณฑใหมๆ ออกมาบังคับใช ซึ่งอาจมีผลกระทบตอระบบสหกรณโดยรวม นอกจากนี้ ยังมีดำริที่จะแลกเปลี่ยน 

ขอมูลและชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานการเงินมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการทั้ง 3 สหกรณออมทรัพยจะมีการประชุมหารือกันเปนประจำ 

   เมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดจัดสัมมนาสมาชิกที่ยังไมเคยเขารวมกิจกรรม จำนวนประมาณ 60 คน ที่จังหวัดระยอง ในโอกาสนี้ สหกรณ- 

ออมทรัพย มจธ. ไดใหขอมูลของผลการดำเนินการที่ผานมาใหสมาชิกไดรับทราบเพื่อสรางความมั่นใจและไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตลอดจนสรางความสัมพันธที่ดีในหมูสมาชิก

กรรมการดำเนินการและเจาหนาที่ ขอมูลที่ไดจากการสัมมนาครั้งนี้จะไดนำไปปรับปรุงการสัมมนาในครั้งตอไปใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

   สหกรณออมทรัพย มจธ. ไดดำเนินการมาสามไตรมาสแลว (มกราคม - กันยายน) ขณะนี้เริ่มเขาสูไตรมาสที่สี่ (ตุลาคม – ธันวาคม) ซึ่งเปนไตรมาสสุดทายของป 

ผลการดำเนินงานใกลเคียงกับแผนที่ไดวางไว สหกรณออมทรัพย มจธ. กำลังเฝาติดตามกฎเกณฑตางๆ ที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณมีดำริที่จะออกมา

กำกับระบบสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยนในภาพรวมซึ่งกฎเกณฑเหลานี้หากประกาศใชก็คงไมมีผลกระทบตอผลการดำเนินการในปนี้ 

“ในนามของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ผมขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจและความรวมมือเปนอยางดี”
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รายการสวัสดิการ จำนวน(ราย) จำนวน(บาท)

จำนวนสมาชิกรับสวัสดิการ ในเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561

ผลการดำเนินงาน สอ.มจธ.
ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561

รายการ

4. รายได

จำนวนสมาชิก (ราย)
- สมาชิกสามัญ

- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม 

1.1 เงินใหกูแกสมาชิก

1.2 เงินลงทุน

1.2.1 เงินสด / เงินฝาก

1.2.2 เงินฝากสหกรณอื่น

1.2.3 พันธบัตรและหุนกู

1.3 สินทรัพยอื่นๆ
2. หนี้สินรวม

2.1 เงินกูยืม

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก

2.3 หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ

3.1 ทุนเรือนหุน

3.2 ทุนสำรอง

3.3 ทุนสะสม

3.4 กำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแกสมาชิก
4.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน

4.3 รายไดอื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

5.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
5.3 คาใชจายในการบริหาร

6. กำไรสุทธิ

31 สิงหาคม 2561

สวัสดิการการสมรสของสมาชิก
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
สวัสดิการเมื่อสมาชิกสำเร็จการศึกษา
สวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิก (คนไขใน)
เงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
เงินคาพวงหรีดงานศพ
เงินเกิื้อกูลสมาชิกผูอาวุโส
เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการเสียชีวิต
เงินสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด

3
2
2

10
2
4

43
1
1

2,500.-
1,500.-
2,500.-

25,050.-
688.-

2,000.-
330,000.-

9,000.-
3,000.-

5,867,143,867.88
796,979,344.26

123,581,021.14

3,443,572,269.79
1,475,158,400.00

27,852,832.69
3,900,275,359.88
1,115,750,000.00
2,779,370,285.55

5,155,074.33
1,862,125,477.87
1,568,702,800.00

153,094,848.61
89,469,429.26
50,858,400.00

189,421,988.96
30,456,313.37

158,872,761.97
92,913.62

84,678,958.83

58,692,490.00

17,455,527.66
8,530,941.17

104,743,030.13

2,233
1,528
705

30 กันยายน 2561

5,841,787,934.80
795,943,689.15

18,543,087.70

3,414,133,879.38
1,583,365,100.00

29,802,178.57
3,859,344,887.72
1,105,750,000.00
2,748,345,811.48

5,249,076.24
1,864,715,798.87
1,575,997,300.00

153,094,848.61
88,458,550.26
47,165,100.00

211,822,218.94
34,255,395.46

177,469,104.86
97,718.62

94,094,970.73

64,909,803.34

19,764,613.04
9,420,554.35

117,727,248.21

2,230
1,530
700
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  สอ.มจธ. ไดจัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก ประจำป 2561 
การทำอาหารคาว-หวาน เมนู "กุงกระเบื้อง" ในวันที่ 18 กันยายน 
2561 มีผูเขารวมจำนวน 15 คน และ "ขนมเปยกปูน" ในวันที่ 20 
กันยายน 2561 มีผูเขารวมจำนวน 16 คน ณ หองประชุมสันติ พัสดร 
สำนักงานสหกรณออมทรัพยฯ ชั้น 2 โดยมีคุณวิไลรักษ สอนบุญเกิด 
และคุณปภัณฑพัฎ บุญรังสีสุภชัย เปนวิทยากร ซึ่งกิจกรรมดังกลาว 
จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในวิชาชีพ อีกทั้งยังสามารถนำ 
ความรู ไปประกอบอาชีพเสริมเพื ่อเปนการเพิ ่มพูนรายไดทำให 
สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   สอ.มจธ. ไดจัด “โครงการสะพายกลอง... ทองราชบุรี” เพื่อฝกฝน 
การถายภาพ ณ สถานที่ทองเที่ยว จ.ราชบุรี ไดแก อุทยานหินเขางู, 
ฟารม Coro Field (โคโรฟลด) และซีนเนอรี่วินเทจฟารม ในวันที่ 
6 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีบรรยากาศอบอุน สนุกสนานและเปนกันเอง 
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรในกลุมสมาชิก ทั้งนี้ 
มีสมาชิกสนใจเขารวมกิจกรรม จำนวน 22 คน    
   สมาชิกสามารถรับชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ไดที่
coop.kmutt.ac.th

   ภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกลาดานศิลป- 
วัฒนธรรม โดยประธานไดมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาจิตแดสมาชิก 
ผูเกษียณอายุพรอมอวยพรและขอบคุณผูเกษียณที่ไดสละเวลามาเขา
รวมงาน 
  ทั้งนี้ คณะผูบริหาร มจธ. คณะที่ปรึกษา สอ.มจธ. และ อดีตประธาน 
กรรมการ สอ.มจธ. ไดใหเกียรติเขารวมงานและรวมแสดงมุทิตาจิตแด 
ผูเกษียณดวยบรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยความอบอุนและสราง
ความประทับใจเปนอยางยิ่ง

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก ประจำป 2561 

งานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ ประจำป 2561

โครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก 
ประจำป 2561 

   เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สอ.มจธ. ไดจัดงานแสดงมุทิตาจิต 
แดบุคลากร มจธ. ที่เกษียณอายุการทำงาน ประจำป 2561 ณ 
หองวิมานทิพย โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด กทม. โดยมี รศ.ดร.ไกรวุฒิ 
เกียรติโกมล ประธานกรรมการ สอ.มจธ. เปนประธานกลาวเปดงาน  
   ซึ่งในปนี้ มจธ. มีผูเกษียณอายุ จำนวน 34 ทาน เปนสมาชิก 
สอ.มจธ. จำนวน 30 ทาน และเขารวมงาน จำนวน 17 ทาน 
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด
โทร. 02 470 8297-8, 02 470 8398-9, 02 470 8370 โทรสาร. 02-470-8295

Website : www.coop.kmutt.ac.th I Facebook : facebook.com/Kmuttsaving

E-mail : coop@kmutt.ac.th I Line ID1 : coopkmutt, Line ID2 : @coopkmutt
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บรรณาธิการ : ดร.กิจจา เทพศิริ ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล  คุณถวิลวงษ อิมะนันทน
กองบรรณาธิการ : คุณกนกรัตน นาคหฤทัย คุณมะลิวรรณ ขุนแทน คุณมังกร ศรีสัจจพล คุณสมพร เชยเสงี่ยม
คุณนิสันต ดามาพงษ คุณเรวัติ ครามบุตร คุณปพิชญา อินนุพัฒน

สอ.มจธ. ตอนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก สอ.พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จำกัด

โครงการสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ.
ประจำป 2561

   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สอ.มจธ. นำโดย ผศ.บุรินทร ลิ้มชาวฟา 
รองประธานกรรมการ พรอมคณะกรรมการดำเนินการ ใหการตอนรับ 
คณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานมูลนิธิโครง
การหลวง จำกัด จังหวัดเชียงใหม เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษา 
ดูงานและเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของสหกรณ

   สอ.มจธ. ไดจัดโครงการสัมมนาสมาชิก ประจำป 2561 เมื่อวันที่ 27 
- 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย จ.ระยอง โดยไดรับ 
เกียรติจาก รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 
44 เปนประธานในพิธีเปดโครงการและเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อ
ใหความรูแกสมาชิก พรอมทั้งคุณถนอมจิตร วัฒนเรืองโกวิท ผูจัดการ  
รายงานเรื่อง ผลการดำเนินการและผลงานของสหกรณฯในป 2561 รวม 
ถึงสวัสดิการตางๆ ใหสมาชิกทราบและในปนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดให 
กับสมาชิก ไดแก กิจกรรมชมธรรมชาติของปาชายเลนทุงโปรงทอง 
   การสัมมนาดังกลาวเปนไปดวยบรรยากาศที่สนุกสนานและเปนกันเอง 
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรในกลุมสมาชิก รวมถึง 
มีการรับฟงขอคิดเห็นจากสมาชิกเพื ่อนำไปใชในการบริหารจัดการ 
สอ.มจธ. ตอไป ทั้งนี้ มีสมาชิกสนใจเขารวมสัมมนา จำนวน 69 คน       
   สมาชิกสามารถรับชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ไดที่
coop.kmutt.ac.th


