
ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1

เที่ยวชมเมืองนาน เมืองทองเที่ยวสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน 

และไหวพระธาตุชอแฮ จ.แพร

วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561

รับสมาชิกเดิม จํานวน 35 คน
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ปที่ 19 ฉบับที่ 9 

เดือนกันยายน 2561

สารบัญ
หนา 1 1. รับสมัครกรรมการ
         2. โครงการเกษียณสัมพันธ 
         3. โครงการ “ดูแลสุขภาพชองปากดวยการขูดหินปูน”
         4. กูฉุกเฉินจากเงินปนผล
หนา 2 1. สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
          2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู
หนา 3 1. รับสมัครกรรมการ (ตอ)         
          2. รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ประจําป 2561
หนา 4 1. สอ.มช. รวมงานวันคลายวันสถาปนา
         2. สหกรณออมทรัพยอื่น เขาศึกษาดูงาน สอ.มช.
         3. CMU COOP ONLINE

     สอ.มช.ขอเชิญสมาชิกสามัญ*ที่ประสงคเขารวมบริหารงาน

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด สมัครเขารับการสรรหา

เพื่อเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ สอ.มช.

      รับสมัครระหวางวันที่ 7 - 28 กันยายน 2561 สมาชิกที่สนใจ

ติดตอขอรับใบสมัครไดที่งานธุรการ สํานักงาน สอ.มช. หรือสาขาสวน

ดอก หรือโทรฯ 053-943651-4 ตอ 112

 รายละเอียดการรับสมัคร อานตอหนาที่ 3...
โครงการ

 “ดูแลสุขภาพชองปากดวยการขูดหินปูน”

ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร  มช.

รับสมาชิก จํานวน 75 คน
สมัครระหวางวันที่ 14  กันยายน - 19 ตุลาคม 2561

พรอมชําระคามัดจํา จํานวน 200.- บาท
ประกาศรายช่ือผูเขารวมโครงการฯ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561
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14  กันยายน - 19 ตุลาคม 2561
¾ÃŒÍÁªí  ÒÃÐ¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹
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วันท่ี 26 ตุลาคม 2561
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    กู้ฉุกเฉินจากเงินปันผล

ยื่นคําขอกู ้และทําสัญญาเงินกู ้

ตั ้งแต่วันนี ้ - 15 มกราคม 2562

          สมาชิกสหกรณที่ไมเคยขาดสงหุนในป 2561 สามารถ

กูในวงเงินไมเกิน 90% ของเงินปนผลที่ไดรับในปที่ผานมา 

อัตราดอกเบี้ย   6.40% ตอป ผอนชําระเฉพาะดอกเบี้ยเปนเงิน

งวดรายเดือน สําหรับเงินตนชําระทั้งจํานวนในวันที่จายปนผล

ในเดือนกุมภาพันธ 2562

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

สมัครเขารวมกิจกรรมโครงการตางๆ
หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

www.savingscmu.or.th  
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สาร

ประธานกรรมการดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

ประธานกรรมการดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล)

เรียน สมาชิก สอ.มช.

 วันนี้ผมมีเรื่องชวนคิดมาเลาสูกันฟง เท็จจริงอยางไรไมรู แตมี

เรื่องเลากันวา ชาวทิเบต อาบนํา เพียงสามครั้ง ในชีวิต คือ ตอนเกิด 

ตอนแตงงาน และตอนตาย แรกไดยินเรื่องนี้ ผมรูสึกแปลกใจ และคิด

วาเปนไปไดอยางไร ที่คนเราจะชําระรางกายเพียงสามครั้งในชีวิต พวก

เราฟงแลว อาจจะรูสึกขบขันวาพวกเขาชางอดทนดีแท คงมีกลิ่นตัว

ตลบอบอวลอยูกันไดอยางไร ไมอาบนําทุกวัน รางกายคนเราสกปรก

งาย ควรอาบนําทุกวัน เปนเรื่องประหลาดจริงๆที่คนเราจะไมอาบนํา 

อยางไรก็ตาม คนทิเบตสวนใหญเขาเครงศาสนา สวดมนต ชําระจิตใจ

ทุกวัน ผมก็อดคิดไมไดวา รางกายสกปรก ก็อยากอาบนํา แลวถาใจเรา

สกปรก เราเคยคิดชําระใจบางไหม 

 โดยวิถีชีวิตของพวกเราแลว เราชําระจิตใจ เพียงไมกี่ครั้ง เชน

ตอนอายุครบบวช พวกผูชายก็จะเตรียมบวชพระ ชําระจิตใจ เรียนรู

ธรรมะจริงจังขึ้น  อีกครั้งก็ตอนจะแตงงานใชัชีวิตครอบครัว ไดฟงคํา

สอนเพื่อเตรียมตัว เปนสามีหรือเปนภรรยาที่ดี และตอนกอนตาย เพื่อ

เปนการเตรียมตัวตายอยางสงบ 

 ทั้งนี้ ทั้งนั้น หลายคนก็ไมเคยไดชําระจิตใจเลยดวยซํา นาคิด

นะครับ กายสกปรก คิดอาบนําชําระรางกาย แตใจสกปรกไมเคยคิด

ชําระใจ ลองมาทบทวนกันดีไหม ใจเราสกปรกหรือเปลา? คนที่จะรูวา

ใจตัวเองสกปรกหรือเปลา ตองรูดี รูชั่ว มิฉะนั้นจะไมรูเลยวาใจตนเอง

สกปรกหรือเปลา หมั่นชําระจิตใจใหสะอาด เมื่อใจเราสะอาด ความ

ทุกขก็จะหายไปเอง 
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   สอ.มช. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ที่ไดกรุณาสนับสนุนการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการของสอ.มช. โดย
อนุญาตใหใชสถานที่ รวมทั้งไดสงบุคลากรในสังกัดเขารวมเปนกรรมการ
สรรหา และคณะอนุกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหา มีรายชื่อ
ตอไปนี้ 

1. นางพิราวรรณ  สําเภาลอย สํานักงานมหาวิทยาลัย 

2. ผศ.ดร.ทศพล พูลมณี  คณะเกษตรศาสตร

3. นายบุญเลิศ  แกวใส  คณะแพทยศาสตร  

4. นางพรเพ็ญ  ชัยบุญเรือง  คณะทันตแพทยศาสตร 

5. นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะพยาบาลศาสตร 

6. นางสาวสมพร  พวงประทุม คณะเภสัชศาสตร  

7. นางชมภูนุท  กนกแสนไพศาล คณะเทคนิคการแพทย 

8. นางสาวสุภาภรณ มโนรส  คณะมนุษยศาสตร  

9. นางสาวกรรณิกา  สารดี  คณะการสื่อสารมวลชน 

10. นางพรรณี  โศจิธรรมพร คณะวิศวกรรมศาสตร

11. นางภัค อัศเวศน  คณะศึกษาศาสตร  

12. นางสาววัลลภา วราทร   คณะเศรษฐศาสตร 

13. นายพร พรมมหาราช  คณะวิทยาศาสตร  

14. นางสุดารัตน สุวรรณยิก คณะสังคมศาสตร

15. อาจารยปดิเทพ อยูยืนยง คณะนิติศาสตร  

16. นางสาวสิรินภัทร สมพงษ  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

17. นางสาวฐิติรัตน  ตันติวัฒน สํานักหอสมุด  

18. นางฉันทนา  พรหมพทุธา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ

19. นายนิรันดร  บรรณศรี  คณะบริหารธุรกิจ  

20. ดร.ศุภลักษณ  ลอมลาย บัณฑิตวิทยาลัย  

21. นางกมลชนก กาญจนวงค สถาบันวิจัยสังคม  

22. นางสาวสุลาลักษณ ขาวผอง คณะวิจิตรศิลป 

23. นางสาวจารุณี แกวทอง  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

24. นางพิไลพร  วงศภูงา  สํานักทะเบียนและประมวลผล

25. นางสาวนัทธฤดี  ฤกษนิยม สํานักบริการวิชาการ  

26. นางสาวสุรางค เสมอใจ  สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

27. นายสันตทัศน  เพ็ญจันทร สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

28. นางวรรณา  วิภาสกุลเดน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

29. นางภัทรา  จันทราทิตย  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

30. นางสาววราลักษณ  เศรษฐเสถียร    คณะสัตวแพทยศาสตร  

31. นางสาวปยาภรณ ณ เชียงใหม     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

32. นายวราวุธ  อภิวงศ      สมาชิกเดิม(บํานาญ/บําเหน็จ) 

สอ.มช. ขอขอบพระคุณกรรมการ  และหนวยงานตางๆ
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมา ณ โอกาสน้ี

สอ.มช. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ประจําป 2561

ตอจากหนา 1

 

 รับสมัครสมาชิกสามัญ*เพ่ือเขารับการสรรหาเปนกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ จํานวน 3 คน จาก 2 กลุมงาน ดังน้ี

คุณสมบัติของผูสมัคร
1. ตองเปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกเดิม มีวิสัยทัศนในดาน

สหกรณ หรือธุรกิจการเงิน

2. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการการเมือง 

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง

3. มีความซื่อสัตยสุจริต

4. ไมเคยผิดนัดสงเงินงวดชําระหนี้

5. ไมเปนผูมีคุณสมบัติตองหามตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

6. สําเร็จการศึกษาไมตํากวาระดับ ปวช.หรือเทียบเทา

เอกสารการรับสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารดวยตนเองที่ 

สํานักงานสหกรณ โดยมีเอกสาร ดังนี้

1. ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด

2. รูปถายที่ขนาด 2 นิ้ว หนาตรง  ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา 

ถายไวไมเกิน 1 ป  จํานวน 2 รูป

3. สําเนาคุณวุฒิการศึกษา

2
กลุมงานที่

สมาชิกท่ีเปนขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไป ประเภท

วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ

         จํานวน 2 คน

สมาชิกที่เปนขาราชการตําแหนงวิชาการ หรือ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

         จํานวน 1 คน

กลุมงานที่

1

หมายเหตุ สมาชิกในสังกัดและกลุมงานดังตอไปนี้ 

ไมมีสิทธิ์ลงสมัครเพื่อเขารับการสรรหา

1. สมาชิกสังกัดเทคนิคการแพทย ที่อยูกลุมงานที่ 1

2. สมาชิกสังกัดสํานักหอสมุด และคณะแพทยศาสตร ที่อยูกลุมงานที่ 2

*สมาชิกสามัญ หมายความวา สมาชิก สอ.มช. ที่เปนขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัยประจํา และลูกจางประจําสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ

สมาชิกเดิม
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สอ.ม.ช รวมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันคลายวันสถาปนา

 นางบุษบา ใจจันทร ผูชวยผูจัดการ เปนผูแทน 

สอ.มช. รวมแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาสครบรอบ 13 ป วัน

คลายวันสถาปนาคณะการส่ือสารมวลชน มช. เม่ือวันท่ี 22 

สิงหาคม 2561 ณ อาคารบริหาร คณะการส่ือสารมวลชน

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

   นางสุรัชนีย ชัยชนะ รองผูจัดการ เปนผูแทน สอ.มช. รวมแสดง
ความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ป วันคลายวันสถาปนา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2561 ณ อาคารบริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.

คณะการสื่อสารมวลชน

CMU COOP ONLINE
พิมพใบเสร็จ

เช็คยอดเงิน

งาย สะดวก

แคปลายนิ้ว

สมัครไดแลววันนี้

CMU COOP 
WEB APP

      คณะกรรมการ และเจาหนาที่ จากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดขอนแกน จํากัด เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สอ.มช. เมื่อวัน

ที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการ และฝายจัดการ สอ.มช. 

ใหการตอนรับ ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานสหกรณออมทรัพย มช. 

สหกรณออมทรัพยอื่น เขาศึกษาดูงาน สอ.มช.


