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ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ทรงพระเจริญ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด

                                สมาชิกผู้เกษยีณอายรุาชการ  
                         ประจำาปี 2561 เกษียณอย่าง
                                         สบายใจด้วยการติดต่อ สอ.มช. โดย
นำาสำาเนาบัตรประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้าน และสำาเนาหน้าสมุดบัญชี
เงินฝากที่รับเงินบำานาญ อย่างละ 1 ฉบับ มาติดต่อ  สอ.มช. ก่อนวันที่ 
20 กันยายน 2561 เพื่อ...

1. ตรวจสอบรับเงินบำาเหน็จ และเงินสวัสดิการต่างๆ

2. ตรวจสอบการระบุผู้รับผลประโยชน์พินัยกรรม

3. แจ้งย้ายที่อยู่ติดต่อหลังเกษียณ เพื่อรับใบเสร็จ และข่าวสาร

4. แจ้งย้ายหน่วยงาน/สังกัด หมดปัญหาผิดนัดชำาระหุ้น หน้ี เงินฝาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานบัญชี 
โทรฯ 053-943651-4 ต่อ 107-109

เกษ ียณ
สบายใ

จ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 

เดือนสิงหาคม 2561

CMU COOP ONLINE
พิมพ์ใบเสร็จ

เช็คยอดเงิน

ง่าย สะดวก

แค่ปลายนิ้ว

สมัครได้แล้ววันนี้

CMU COOP 
WEB APP

สารบัญ
หน้า 1 1. เกษียณสบายใจ 
         2.  CMU COOP ONLINE
หน้า 2 1. สารจากประธานกรรมการดำาเนินการ
         2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
หน้า 3 1. การฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
         2. กู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อเป็นสวัสดิการสมาชิก
         3. โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงิน
หน้า 4 1. ภาพกิจกรรมโครงการ “เรียนรู้เชิงปฏิบัติการสวนเกษตอินทรีย์”
         2. มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณี  
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สาร

ประธานกรรมการดำาเนินการ

เรียน สมาชิก สอ.มช.

 เดือนสิงหาคม  เป็นเดือนท่ีเราคิดถึงวันสำาคัญวันหน่ึง คือ วันแม่ คำาว่าแม่น้ัน มีความหมายลึกซ้ึงแทบจะไม่ต้องขยายความ
ว่า “ แม่ ” สำาคัญเพียงไร เดือนน้ีผมจึงขอสรรเสริญจิตวิญญาณความเป็นแม่ท่ีน่าช่ืนชม และขอเล่าเร่ืองแม่ท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดี
 ท่านแรก เป็นนักวิทยาศาสตร์ ชื่อมารี คูร่ี หรือมาดามคูร่ี เป็นผู้หญิงที่แกร่ง เก่งกล้าสามารถ เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้
รางวัลโนเบล สาขาด้านฟิสิกส์ จากผลงานสกัดแร่เรเดียมให้บริสุทธิ์ และต่อมาเธอได้รับรางวัลโนเบลอีกครั้ง ในสาขาเคมี จากผล
งานการใช้ประโยชน์จากธาตุเรเดียม แม้ว่าเธอสามารถจดสิทธิบัตรจากงานวิจัย ซึ่งน่าจะทำาให้เธอเป็นเศรษฐีได้ในพริบตา แต่เธอ
กลับเลือกที่จะมอบสิ่งที่เธอค้นพบให้กับโลก ส่วนเธอและครอบครัวเป็นเพียงครอบครัวนักวิทยาศาสตร์จนๆ เธอต้องเลี้ยงลูกสาว
สองคนด้วยตัวคนเดียว หลังจากที่สามีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ หนึ่งในลูกสาวของเธอ อีแรน ฌอลีโย-กูว์รี ก็ไดัรับรางวัลโนเบล 
สาขาด้านเคมี โดยได้รับรางวัลร่วมกับสามีของเขา ท่านที่เป็นนักวิชาการ ย่อมรู้ดีว่าการทำางานวิจัยอย่างหนักและเลี้ยงลูกไปด้วย
นั้นหนักหนาสาหัสแค่ไหน (ธาตุเรเดียมอาศัยสมบัติกัมมันตรังสี ใช้ประโยชน์ทางด้านนิวเคลียร์ ทางอุตสาหกรรม และทางการ
แพทย์)
 ผู้หญิงอีกสองคนที่ผมขอน้อมคารวะในวิญญาณของความเป็นแม่ คือ ไอรีนา เซนด์เลอ เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์
ของโปแลนด์ เวลานั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเยอรมันได้พยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว เธอได้ลักลอบช่วยเหลือเด็ก
ชาวยิวไม่น้อยกว่า 2,500 คน ให้รอดพ้นจากการถูกทหารเยอรมันจับตัว โดยปลอมแปลงเอกสารของเด็กไม่ให้ทหารเยอรมันรู้
ว่าเป็นชาวยิว แล้วนำาเด็กเหล่านั้นไปฝากเลี้ยงในสถานที่เลี้ยงเด็กกำาพร้าต่างๆ แม้ว่าเธอจะถูกทหารเยอรมันจับ ถูกทรมาน แต่
เธอก็ไม่ปริปากบอกที่ซ่อนเด็ก ตัวเธอเองมีลูกสามคน เมื่อปี ค.ศ. 2003 เธอได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Poland’s Order of the 
White Eagle Award จากรัฐบาลโปแลนด์ แม่อีกคนหนึ่งที่น่ายกย่องไม่แพ้กัน คือ เล่า เซี่ยวหยิง เป็นชาวจีนที่ยากจนและไม่
ได้รับการศึกษา ยังชีพอยู่ได้โดยการหาของจากกองขยะเลี้ยงชีพ ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนนั้น ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน
ยากลำาบากมากโดยเฉพาะในชนบท ทำาให้พ่อแม่หลายคนต้องนำาลูกไปทิ้งตามกองขยะ (ในเวลาต่อมารัฐบาลจีนออกกฎหมายให้
แต่ละครอบครัวมีลูกได้เพียงคนเดียว) เธอได้เก็บเด็กเหล่านี้มาเลี้ยงเป็นลูกถึง 30 คน ทั้งๆที่ตัวเองแทบไม่มีจะกิน ส่วนตัวเธอนั้นมี
ลูกเพียงคนเดียว เธอเป็นผู้มีจิตใจงาม เห็นคุณค่าของความเป็นคน
 การเลี้ยงลูกนั้นว่ายากแล้ว แต่การอบรมปลูกฝังก็ยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ในประเทศที่เจริญแล้ว ล้วนแล้วแต่ให้ความ
สำาคัญกับการปลูกฝังอบรมเด็ก ท่านองคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร เขียนเล่าว่า สังคมอังกฤษ ปลูกฝังเด็กตั้งแต่เยาว์วัย ใน 7 
เรื่อง เพื่อให้เป็นผู้ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม คือ 
 1. สัจจะ พูดความจริง – Truth   2. ความซื่อสัตย์สุจริต – Honesty 
 3. ความระลึกในหน้าที่ – Sense of duty  4. ความอดกลั้น – Patience       
 5.  ความเป็นธรรม – Fair play      6. ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา – Consideration for others
 7.  เมตตาธรรม – Kindness
 ผมไม่ทราบว่าพวกเราให้ความสำาคัญเรื่องนี้เพียงใด แต่สิ่งที่อยากบอก คือ ให้เวลากับลูกๆ คุยกับลูกในเรื่องที่เป็นสาระ
บ้าง ปลูกฝังให้พวกเขา จำาเริญตามหัวข้อทั้งเจ็ดที่กล่าวมาก็ไม่เลวนะ อย่าหวังพึ่งครู พึ่งโรงเรียน ฝ่ายเดียว 

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดำาเนินการ
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    สอ.มช. จัดโครงการพบปะเจ้าหน้าท่ีการเงินคณะ/สำานัก/สถาบัน 

ท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 26 - 29 กรกฎาคม  2561 

ณ เขตต์วารินทร์ รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วม

โครงการ จำานวน 37 คน โดยมีการเสวนา เร่ือง “แนวทางในการ  
ยกเลิก การพิมพ์ใบเสร็จ”

          วัตถุประสงค์เพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ เครื่องใช้ครัวเรือน เครื่อง

มือสื่อสาร อุปกรณ์เทคโนโลยี หรือเพื่อทัศนศึกษา ให้กู้ในวงเงิน

ไม่เกิน 500,000.00 บาท ผ่อนชำาระไม่เกิน 60 เดือน โดยคิด

ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษดังนี้

   เดือนที่ 1 - 3           ไม่คิดดอกเบี้ย

   เดือนที่ 4 – 6          อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75

   เดือนที่ 7 เป็นต้นไป   คิดดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์

สอบถามเพิ ่มเติม งานสินเชื ่อ 

โทรฯ 053-94-3651-4 ต่อ 101-103

โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงิน
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ภาพกิจกรรมโครงการ “เรียนรู้เชิงปฏิบัติการสวนเกษตรอินทรีย์”

 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2561 สอ.มช. ได้นำาสมาชิก จำานวน 

42 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พร้อมทำา Work 

shop “Anyone can grow : ใครๆก็ปลูกผักอินทรีย์ได้” และ

ไปเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญ  ณ ออนใต้ฟาร์ม ชุมชนออนใต้ 

อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณภิญโญ วิสัย ผู้จัดการออนใต้

ฟาร์ม และคุณฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ เป็นวิทยากร  

 ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ 
และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สอ.มช. มอบเงินสนับสนุนโครงการบวช      
เนกขัมมจาริณี ประจำาปี 2561 จำานวน 50,000.00 บาท เพื่อสนับสนุน
สมาชิกสหกรณ์ฯเข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 50 คน โดยมี รศ.นพ.อำานาจ 
อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ ประธานคณะกรรมการดำาเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มช. เป็นผู้รับ
มอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาธรรม มช.

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี


