ตู ้ ปณ.20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร (043) 043-009-700 ต่อ 44301-44329, 08-31422699, 08-96224432
โทรสาร (043) 202422, www.fincoopkku.com, E-Mail Address : scckku@fincoopkku.com
1. ประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง การปรับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้เพือ่ ที่อยู่อาศัย

ฉบับประจาเดือน เมษายน 2557

เพื่อให้การบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด เป็ นไปด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การเงินใน
ปัจจุบนั และมีประสิ ทธิภาพรวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 7(9) แห่งข้องบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด พ.ศ.2556 ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 จึงออกประกาศกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย จาก
เดิมร้ อยละ 4.50 ต่ อปี เป็ นร้ อยละ 5.50 ต่ อปี ทั้งนี้ต้ งั แต่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 เป็ นต้ นไป

2. ประกาศ ฉบับที่ 3/2557 เรื่ อง รั บสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าปฏิบัติงานเป็ นลูกจ้ างชั่วคราว ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ เพื่อ
คัดเลือาปี
กเข้า2552
ปฏิบตั ิงานเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ประจ
จานวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,000.- บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทวั่ ไป
การรับสมัคร พร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 มีสัญชาติไทย
 รู ปถ่ายขนาด 3 x 4 ซ.ม.หน้าตรงไม่ใส่ แว่นตาสี ดา ถ่ายไว้ไม่เกิน
1 ปี จานวน 1 รู ป
 อายุระหว่าง 30-40 ปี (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) และมีส่วนสู งไม่นอ้ ยกว่า
165 เซนติเมตร
 หลักฐานแสดงพื้นความรู ้
 มีสัญชาติไทย
 หลักฐานแสดงการเป็ นทหาร หรื อ สด.8
 เพศชาย
 ประวัติส่วนตัว
 ผ่านการเป็ นทหารเกณฑ์ หรื อเคยเรี ยนการฝึ กวิชาทหารมาแล้ว
 หลักฐานหรื อข้อมูลอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น
ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง
 ผูส้ นใจสามารถยืนใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วนั ที่ 24
มีนาคม 2557 จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2557 ได้ที่สานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด พร้อมค่าสมัคร
200.- บาท
****** ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่ 083-1422699 ,089-6224432 หรือ www.fincoopkku.com*****

3. การรับสมัครสมาชิกเพือ่ ขอรับทุนส่ งเสริมการศึกษา

ประจด้าปีวยสหกรณ์
2552 ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะเปิ ดรับสมัครสมาชิกสามัญผูม้ ีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตร
สมาชิก ประจาปี 2557 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2553 โดยมีหลักเกณฑ์
การสมัครขอรับทุนดังนี้
1. ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตร แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภททั่วไป เกณฑ์ ในการพิจารณาให้ เท่ าเทียมกันแต่ ละระดับชั้นการศึกษา
คุณสมบัติในการขอรับทุน ดังนี้
1.1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
1.1.2 มีบุตรกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.) และ
ระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรื อ สถาบันการศึกษาเอกชนที่ทางราชการ
รับรองบุตรผูข้ อรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา(ปริ ญญาตรี ) ต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี เป็ นโสด ยังไม่ได้
ประกอบอาชีพใดๆ
1.1.3 ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุนประเภททัว่ ไปจากสหกรณ์ในปี ที่ผ่านมา โดยตรวจสอบรายชื่อผูไ้ ด้รับทุนในปี ที่ผ่านมา
ได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์และเวบไซต์ของสหกรณ์

1.1.4 สมาชิกผูข้ อรับทุนต้องมีเงินเดือน ไม่เกิน 35,000.- บาท
1.2 ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนในเกณฑ์ ดี หรือกีฬาเด่ น
คุณสมบัติในการขอรับทุน ดังนี้
1.2.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
1.2.2 มีบุตรกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช. , ปวส.) และระดับอุดมศึกษา
(ปริ ญญาตรี ) ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรื อสถาบันการศึกษาเอกชนที่ทางราชการรับรอง บุตรผู ้
ขอรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี เป็ นโสด ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ
ใดๆ
1.2.3 ต้องได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณประเภทกีฬาต่างๆ ในระดับจังหวัดขึ้นไป หรื อมีผลการเรี ยนคะแนน
เฉลี่ย ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป
- ระดับ มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
- ระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) คะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
2. บิดาหรือมารดาต่ างก็เป็ นสมาชิกให้ ใช้ สิทธิของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเท่ านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิรับทุนได้ เพียง 1 ทุน
3. การขอรับทุน
3.1 สมาชิกผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 หากมีความประสงค์จะขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตร ให้สมาชิก
ยืน่ ใบสมัครขอรับทุนฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จาก
www.fincoopkku .com หรื อรับได้ ณ ที่ทาการสหกรณ์
3.2 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน ตามคุณสมบัติ 1.1 หรื อ 1.2 เท่านั้น
3.3 ผูส้ มัครขอรับทุนยืน่ ใบสมัครได้ต้ งั แต่ วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 ถึงวันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ที่
ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
4. หลักฐานในการสมัคร
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านบุตรของผูข้ อรับทุน จานวน 1 ชุด
4.2 ใบแสดงผลการศึกษา หรื อกรณี บุตรผูข้ อรับทุนอยูใ่ นระหว่างสมัครเพื่อเข้าเรี ยนในสถานศึกษา ให้แนบสาเนา
ใบเสร็ จรับเงินจากสถานศึกษานั้นๆ
4.3 กรณี ขอทุนการศึกษาประเภทเรี ยนดี ให้แนบผลการศึกษาที่แสดงค่าเกรดเฉลี่ย (GPA) ทั้งปี การศึกษา ประจา ปี
2556 จากสถาบันการศึกษา
4.4 กรณี ขอทุนการศึกษาประเภท กีฬาเด่น ให้แนบสาเนาใบประกาศเกียรติคุณประเภทกีฬาต่างๆ ประจาปี 2556 ใน
ระดับจังหวัดขึ้นไป
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับทุน
วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ทางเวบไซต์ของสหกรณ์ www.fincoopkku.com และป้ ายประชาสัมพันธ์หน้าสานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ผู้ได้ รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี กีฬาเด่ น ต้ องให้ บุตรแต่ งกายชุดนักเรียน นักศึกษา มารับทุน
ในวันเสาร์ ที่ 7 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12 .00 น. ด้ วยตนเองเท่ านั้น ถ้ าไม่ มาถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์
6. พิธีมอบทุน
วันเสาร์ ที่ 7 มิถุนายน 2557
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิ ริคุณากร 3 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
***** สมาชิกสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร และดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ www.fincoopkku.com ******

4. สหกรณ์ ออมทรัพย์ มข.จากัด ประกาศขายครุ ภัณฑ์

ประจาปี 2552
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะดาเนินการจาหน่ายครุ ภณ
ั ฑ์ ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา
13.00 น.เป็ นต้นไป ณ อาคารศูนย์อาหารและบริ การ ชั้น3 ดังนั้น จึงขอเรี ยนเชิญผูส้ นใจเข้าร่ วมประมูลในวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

