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1. สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ร่ วมงานสื บสานประเพณีสงกรานต์

ฉบับประจาเดือน พฤษภาคม 2557
2557

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้เข้าร่ วมกิจกรรมสื บสานประเพณี ไทย ในงานวัน
สงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงานดังกล่าวนี้สหกรณ์ฯได้ส่งนาง
สงกรานต์เข้าร่ วมประกวดในงานนี้ดว้ ย

2. 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 ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 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 ทางเว็ปไซต์ของสหกรณ์ www.fincoopkku.com และป้ ายประชาสัมพันธ์หน้าสานักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ผู้ได้ รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี กีฬาเด่ น ต้ องให้ บุตรแต่ งกายชุดนักเรียน นักศึกษา มารับทุนในวันเสาร์ 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 ******

3. สหกรณ์ ออมทรัพย์ มข.จากัด ประกาศขายครุ ภัณฑ์

ประจ
าปี 2552ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะดาเนินการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์ ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็ น
ด้วยสหกรณ์
ต้นไป ณ อาคารศูนย์อาหารและบริ การ ชั้น 3 ดังนั้น จึงขอเรี ยนเชิญผูส้ นใจเข้าร่ วมประมูลในวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว

4.แจ้งข่ าวเกี่ยวกับการหยุดให้ บริการสมาชิก 1 วัน

ประจ
เนื่อาปี
งด้ว2552
ยใน วันศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จะจัดสัมมนาคณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่ งวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้รับทราบโดยทัว่ กัน
ดังนั้น สหกรณ์ ฯ จึงหยุดให้ บริการแก่ สมาชิก 1 วัน (วันศุกร์ ที่ 16 พ.ค.2557) สหกรณ์ ฯ ใคร่ ขอเรียนให้ สมาชิกทราบทั่วกัน

5. ประกาศ ฉบับที่ 3/2557 เรื่ อง รั บสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าปฎิบัติงานเป็ นลูกจ้ างชั่วคราว ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบตั ิงานเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ตาแหน่
งเจ้าาปี
หน้2552
าที่รักษาความปลอดภัยประจาสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด จานวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,000.- บาท
ประจ
โดยติดต่อยืน่ ใบสมัครได้ต้ งั แต่วนั นี้ ไปจนถึง วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

