
ปีที่ 54 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม  พ.ศ. 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ข่าว



อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สมาชิก
 ร้อยละ  5.00
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556)

สหกรณ์อื่น

 ร้อยละ 5.50
 (ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2556)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
เป็นเอกสารภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

***ท่านที่ประสงค์ฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน กรุณาติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากที่เบอร์ 02-218-0555 ต่อ 1805

Chu la longko rn  Un ive r s i t y
Sav ings  Cooperat ive  L imi ted

เงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยทบต้น

ณ วันจันทร์สุดท้าย
ของเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ไม่จ�ำกดัยอด 1.25 1.2539 1.4752

ตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป 1.50 1.5056 1.7713
ตั้งแต่ 5 ล้ำนบำทขึ้นไป 1.75 1.7577 2.0678

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ไม่เสียภาษี

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเท่า

เงินฝากประจ�า

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ (บาท)
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

3.70 3.1450

3.90 3.3150
3.80 3.2300

4.00 3.4000

ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท

ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท

ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า (ร้อยละ)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

  3 เดือน  3.25 2.7625

  6 เดือน  3.50 2.9750

  12 เดือน

 ไม่ถึง 1 ล้านบาท  3.60 3.0600

 ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท 3.70 3.1450

 ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท 3.80 3.2300

 ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท 3.90 3.3150

 ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป  4.00 3.4000

ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
12 เดือน

หลังหักภาษี 15%

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน (ร้อยละ)

จัดท�าโดย
 นายวิศิษฐ์  หินแก้ว
 อ.อธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล
 นายส�าลี เหลาชัย
 นางสาลี่  หมั่นเจริญ
 นางอังคณา  พวงเงิน
 นายลับแล  ณ บางช้าง
 นายสมชาย  หอมจันทร์
 นายณรงค์  เพชรสุก
 น.ส.ธารินี  ทองสงฆ์
 น.ส.ฉัตรชุลี  โสตถิอ�ารุง
 นายธนากร  ช่วยวงศ์

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
 โทรศัพท์ 0-2218-0555  โทรสาร 0-2611-7411
 ฝ่ายการเงิน ต่อ 1501, 1503 
 ฝ่ายเงินกู้  ต่อ 1401, 1806-1811
 ฝ่ายเงินฝาก  ต่อ 1502, 1802-1805
 ฝ่ายทะเบียนสมาชิก  ต่อ 1301, 1812-1813
 ฝ่ายธุรการ  ต่อ 1201-1205
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ต่อ 1101, 1800
 ฝ่ายบัญชี  ต่อ 1601-1603
 ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน  ต่อ 1701-1703
 ฝ่ายนิติการ  ต่อ 2101-2102
 ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ  ต่อ 2201-2202
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 2001-2004
 ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร ต่อ 2301-2302
 สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์  0-2218-7037
 สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์  0-2218-8430
 สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์  0-2256-4488
 สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี  0-2218-4913
 สาขา 5 คณะครุศาสตร์  0-2218-2520
 สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์ 0-2218-1039

 เวลาท�าการ วันจันทร์ - วันศุกร์
 ส�านักงาน 08.30 - 15.30 น.
 สาขา 1 และ 5  08.45 - 15.15 น.
 สาขา 2, 3, 4 และ 6 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 -  
  13.30 น.)

	 …ขอทกุคนทกุท่านซึง่มหีน้าท่ี	แต่ละท่านพยายามใช้สตปัิญญาและก�าลงัใจ	ให้เป็นประโยชน์ 

ต่อส่วนรวม.	 ทั้งนี้ประเทศชาติจะก้าวหน้าและมีความปลอดภัยต่อไป.	 ก็ขอให้ทุกๆ	 ท่านได้รับพร 

ให้มีความเจริญรุ่งเรือง	ร่างกายแข็งแรง	จิตใจ	ปัญญาเข้มแข็ง	เฉียบแหลม	เพื่อที่จะได้ความส�าเร็จ 

ทุกประการในงานการที่ท่านก�าลังท�า…

พระราชด�ารัส
พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
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	 รายการ	 2555	 ต.ค.	2556	 พ.ย.	2556
หน่วย : บาท

ผลการด�าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

จ�านวนสมาชิก (ราย) 14,544 14,812 14,855

 สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์)   

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1

  - สมาชิก  11,177 11,283 11,304

  - สมาชิกสมทบ 3,366 3,528 3,550

1.  สินทรัพย์รวม 30,568,674,211.23 33,863,426,405.84 34,108,494,483.33

  1.1  เงินให้สมาชิกกู้ 4,267,422,341.99 4,645,429,077.26 4,761,869,825.96

  1.2  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 7,146,396,873.20 9,008,081,406.21 9,720,071,603.28

  1.3  เงินลงทุน 18,892,219,471.96 19,683,711,871.21 19,079,420,335.72

     1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร 839,326,029.36 606,014,783.56 546,795,649.34

     1.3.2  เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 16,747,145,455.67 17,356,588,110.87 16,811,515,709.60

     1.3.3  เงินฝาก ชสอ. / สหกรณ์อื่น 1,305,747,986.93 1,721,108,976.78 1,721,108,976.78

  1.4  สินทรัพย์อื่น 262,635,524.08 526,204,051.16 547,132,718.37

2.  หนี้สินรวม 16,445,991,319.94 19,086,049,722.59 19,214,181,542.75

  2.1  เงินกู้ยืม 7,475,000,000.00 8,549,000,000.00 8,974,000,000.00

  2.2  เงินรับฝากจากสมาชิก 7,352,767,717.90 9,219,631,264.15 9,194,074,113.45

  2.3  ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,500,110,943.91 1,027,383,874.61 801,054,745.61

  2.4  หนี้สินอื่น 118,112,658.13 290,034,583.83 245,052,683.69

3.  ทุนของสหกรณ์ 14,122,682,891.29 14,777,376,683.25 14,894,312,940.58

  3.1  ทุนเรือนหุ้น 10,495,508,960.00 11,086,574,790.00 11,148,415,930.00

  3.2  ทุนส�ารอง 1,699,556,588.79 1,837,200,107.76 1,837,200,107.76

  3.3  ทุนสะสม 696,825,875.98 751,671,714.58 751,011,279.58

  3.4  อื่นๆ 315,608,494.65 274,454,916.15 222,457,275.30

  3.5  ก�าไรสุทธิ 915,182,971.87 827,475,154.76 935,228,347.94

4.  รายได้  1,495,772,512.14 1,345,779,442.13 1,505,373,947.66

  4.1  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 164,303,042.38 170,781,009.07 190,298,846.13

  4.2  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 331,483,317.09 342,512,782.96 409,489,569.96

  4.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  943,073,706.51 757,100,340.95 819,581,689.40

  4.4  รายได้อื่น 56,912,446.16 75,385,309.15 86,003,842.17

5.   ค่าใช้จ่าย 580,589,540.27 518,304,287.37 570,145,599.72

  5.1  ดอกเบี้ยจ่าย 478,181,420.70 441,414,171.35 486,872,975.18

  5.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 102,408,119.57 76,890,116.02 83,272,624.54
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รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์

อ.อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย

นายวิศิษฐ์ หินแก้ว

นายอุดม  โชคศิริ

อ.ชาญวิทย์ อุปยโส นายวินัย มั่นยิ่ง

นางอารมณ์ โสตถิอ�ารุง
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นางสาวอติวรรณ พวงวัฒนา
นายส�าลี เหลาชัย

นางสาลี่ หมั่นเจริญ

นางอังคณา พวงเงิน

นายลับแล ณ บางช้าง

นายสมชาย หอมจันทร์

นายณรงค์ เพชรสุกนางศิริวรรณ ปัญญาธรรม
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ประธานแถลง

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

 สวัสดีปีใหม่ 2557 ครับสมาชิกทุกท่าน ช่วงเวลาหยุดเทศกาลปีใหม่ 5 วันที่ผ่านมา คงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข 

ของทกุท่านและคงได้เติมพลงักนัอย่างเต็มที ่พร้อมทีจ่ะลยุงานต่อในปี 2557 นีแ้ล้ว ในโอกาสนี ้ผม ในนามของคณะกรรมการ 

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพดี ไร้โรคาพยาธิ ประกอบ 

กิจการงานใดๆ ให้ประสบผลส�าเร็จ เดินทางปลอดภัย สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ศฤงคาร และคิดหวังสิ่งใดให้สมดั่งใจหมาย 

ทุกประการนะครับ

 ผมขอเริ่มด้วยการรายงานผลก�าไรสุทธิให้ท่านสมาชิกทราบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 สหกรณ์ของเรา 

มีก�าไรสุทธิ 935 ล้านบาทเศษและคาดว่าเมื่อรวมผลประกอบการในเดือนธันวาคม ผมยืนยันกับท่านสมาชิกได้เลยว่าปีนี้ 

ก�าไรสทุธขิองเราเป็นตามเป้าหมายทีต้ั่งไว้อย่างน้อย 1,008 ล้านบาทแน่นอน และย�า้อกีครัง้ว่า เงนิปันผล และเงินเฉลีย่คืนนัน้ 

ท่านสมาชิกจะได้รับไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอน ท้ังน้ีเป็นผลมาจากท่ีสมาชิกให้การสนับสนุนและให้ความเช่ือมั่น 

ในการบริหารงานสหกรณ์ฯ ที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกอย่างแท้จริง

 สมาชิกครับ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ของเราจะมีอายุครบ 53 ปี แล้ว ซึ่ง 

คณะกรรมการฯ จะได้จัดให้มกีารท�าบญุเล้ียงพระในตอนเช้า เพ่ือเป็นสริมิงคล และเป็นการท�าบญุปีใหม่ด้วย ผมขอเชญิสมาชกิ 

มาร่วมท�าบุญกันนะครับ สหกรณ์ฯ ได้จัดอาหารเช้าไว้ส�าหรับบริการสมาชิกท่ีมาร่วมงานด้วย และในวันเดียวกันนี้สมาชิก 

ท่ีใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถจะน�าโทรศัพท์ขอติดตั้งแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ 

ออมทรพัย์จฬุาฯ เพือ่ใช้ดขู้อมลูส่วนตวัของสมาชกิ เช่น ทุนเรือนหุน้ ข้อมลูเงนิฝาก ข้อมลูเงนิกู ้และการค�า้ประกันของสมาชกิ 

เป็นต้น สมาชิกท่านใดสนใจทดลองติดตั้งแอพพลิเคช่ันดังกล่าว ติดตามความคืบหน้าผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ 

สหกรณ์ฯ นะครับ

 อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม คือ ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 สหกรณ์ฯ จะจัดการประชุม 

เพื่อให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2556 ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. ในโอกาสน้ี ขอความร่วมมือท่านสมาชิกไปร่วมกันพิจารณาให้ 

ข้อเสนอแนะการจัดสรรก�าไรสุทธิ เช่น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้เหมาะสมกันนะครับ...สวัสดีครับ
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ที่มา : http://lauryallan.hubpages.com , www.job DB.com1

สุดท้ายนี้ขอฝากค�าคมว่า...

 “If you fail to plan then you plan to fail. 

 ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผน ก็เท่ากับว่า

คุณวางแผนที่จะล้มเหลว”

มีในปีหน้า รวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากงานอดิเรกที่คุณสนใจ เช่น เรียนท�า 
อาหาร เรียนท�าขนม เรียนท�าเว็บไซต์ ศึกษาวิธีเล่นหุ้น เป็นต้น

 กำรงำนก้ำวหน้ำ
 หากคุณต้องการเลื่อนต�าแหน่ง ได้ปรับเงินเดือนมากๆ หรือได้โบนัส 
เยอะๆ คณุควรเริม่วางแผนการท�างานได้แล้วในปีหน้า คณุจะสร้างผลงานอย่างไร 
ให้เข้าตา และไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ รวมไปถึง วางแผนการท�างาน part-time  
หรือค้าขายเพื่อหารายได้เสริมนอกเหนือไปจากเงินเดือนประจ�าด้วย

 ได้ท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตำ
 หากปีทีผ่่านมาคณุเอาแต่ก้มหน้าก้มตาท�างาน จนลมืหาโอกาสให้ตวัเอง 
ได้เปิดหูเปิดตาแล้วล่ะก็ คุณจะมีไอเดียใหม่ๆ เติมไฟให้กับชีวิตคุณได้อย่างไร 
โลกนี้ยังมีสิ่งน่าค้นหาอีกมากมาย เพียงคุณเปิดประตูออกไปสัมผัสประสบการณ์ 
ที่รออยู่ พร้อมกับแรงบันดาลใจที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล

 มีเวลำให้ครอบครัวมำกขึ้น
 บางคนท�างานหนักจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว ละเลยการเป็นภรรยาที่ดี  
สามีที่ดี พ่อแม่ที่ดีของลูก และลูกที่ดีของพ่อแม่ ไม่ยากหากต้องการปรับปรุงตัว 
ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ จัดสรรเวลาของคุณให้เหมาะสม แบ่งเวลาให้คนที่คุณรัก  
หาโอกาสท�ากจิกรรมร่วมกนัในวนัหยดุ แล้วคุณจะพบกบัความสุขทีเ่งินกซ็ือ้ไม่ได้

 ช่วยเหลือผู้อื่นมำกขึ้น
 การช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ผู้ประสบภัย คนชรา ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
ฯลฯ นอกจากได้บุญแล้ว ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวคุณเองที่สามารถท�าให้ผู้อื่น 
มี “ความสุข” ได้ เม่ือคุณรู้สึกดีกับตัวเอง รู้สึกว่าตัวคุณมีประโยชน์กับผู้อื่น  
คุณก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

 คิดบวกมำกขึ้น
 ปีที่ผ่านมาคุณอาจล้มเหลว เนื่องจากอุปสรรคหนักหนาท่ีคุณพบเจอ 
ในปีหน้าคุณอาจพบวิธีที่ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากก็ได้ เพียงแค่ลองมองมัน 
ในมุมที่ต่างไปจากเดิม แทนที่จะคิดว่ามันยากเกินไป ท�าไม่ได้หรอก ลองเปลี่ยน 
ทัศนคติแล้วบอกตัวเอง คุณเชื่อว่าคุณท�าได้ วิธี A ไม่ได้ก็ลอง B, C … เพราะถ้า 
คุณยังวนเวียนอยู่กับวิธี A คุณจะไม่มีวันพบว่ายังมี B, C … ให้ได้ลอง และ 
เมื่อคุณพบทางออก คุณจะต้องแปลกใจว่า คุณมัวไปเสียเวลากับ A อยู่ได้อย่างไร

แม้ว่าคณุไม่อาจท�าให้พรเป็นจรงิครบทัง้ 9 ประการได้ในปีเดียว แต่หากคณุ 
สามารถท�าส�าเร็จอย่างน้อย 1 ประการ ก็นับว่าคุณได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะการเริ่มตั้งเป้าหมายเล็กๆ ค่อยๆ ปรับปรุงไปทีละอย่าง  
ก็ยังดีกว่าไม่มีสิ่งใดที่พัฒนาขึ้นเลย

รับปีใหม่
กันเถอะ

มา
วางแผนชีวิต

ธารินี

 การขึ้นปีใหม่เป็นโอกาสที่ดีส�าหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ 
ปีแล้วปีเล่าท่ีหลายคนอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อท�าชีวิต 
ให้ดีข้ึน แต่ก็ต้องล้มเหลวทุกครั้งไป เพราะขาดการวางแผนที่ดี  
ในปีใหม่นี้เรามาวางแผนเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งอย่างจริงจัง 
และตั้งใจกันเถิด ไม่มีใครท�าให้พรชีวิตนี้ส�าเร็จและเป็นจริงได้ 
นอกจากตัวคุณเอง 

 มีสุขภำพแข็งแรง
 หนทางสู ่การมีสุขภาพดีมีอยู ่หลายวิธี แล้วแต่คุณ 
จะเลือกท�า อาทิ การเลิกพฤติกรรมท่ีไม่ดี เช่น เลิกดื่มเหล้า  
เลกิสบูบหุรี ่การเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ครบ 5 หมู่  
หลกีเลีย่งอาหารขยะ รวมทัง้ การหนัมาออกก�าลงักายด้วยวธิกีาร 
ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด จะเดิน วิ่ง ว่ายน�้า เข้าฟิตเนส หรืออื่นๆ  
ก็ได้ แต่ควรท�าอย่างสม�่าเสมอจนเป็นกิจวัตร เพื่อหุ่นท่ีฟิต 
แอนด์เฟิร์มเสริมความมั่นใจ ทั้งยังห่างไกลโรคภัยอีกด้วย

 มีเงินเก็บมำกขึ้น
 การวางแผนการเงินเป็นสิ่งส�าคัญ ในยุคท่ีค่าครองชีพ 
สงูขึน้ ข้าวของแพงขึน้อย่างเหน็ได้ชัด ควรมกีารจัดท�าบญัชรีายรบั 
รายจ่าย เพื่อให้รู้เท่าทันการใช้จ่ายของตัวคุณเอง ไม่ใช่ใช้เพลิน 
จนติดลบกว่าจะถึงสิ้นเดือน ก็เหมือนจะสิ้นใจ และควรวางแผน 
เก็บออม หรือน�าไปลงทุนให้เกิดดอกผลงอกเงยด้วย เพราะยิ่ง 
เริ่มเก็บออมเร็วเท่าไร คุณจะมีเงินสะสมมากขึ้นเท่านั้น

 อยำกผอมกว่ำนี้
 การลดน�้าหนักอาจจะเป็นสิ่งท่ียากท่ีสุดในชีวิต ย่ิงกว่า 
การแข่งขันกับผู้อื่นคือการแข่งขันกับคุณตัวเอง และต้องยอมรับ 
ว่าสิ่งที่คุณท�านั้นไม่ได้เห็นผลเปลี่ยนแปลงในทันที ต้องอาศัย 
ความต่อเนื่อง และความมุ่งมั่น ลองต้ังเป้าหมายเล็กๆ เป็น  
รายสัปดาห์ก่อน การบรรลุเป้าหมายเล็กๆ จะช่วยให้คุณมีก�าลัง 
ใจไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ไปตามล�าดับ

 มีควำมรู้เพิ่มขึ้น
 คุณอาจวางแผนเรียนต่อปริญญาโท ฝึกภาษาอังกฤษ  
เรียนรู้ภาษาที่สามเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ฝึกอบรมคอร์ส 
สั้นๆ เพื่อพัฒนาทักษะความช�านาญด้านวิชาชีพที่คุณควร 
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ปี ชื่อสมาชิก ผู้แทนสหกรณ์ฯ วัด

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ พร้อมมอบเงิน 6,000 บาท ให้แก่ทายาท 

เพื่อแสดงความระลึกถึงคุณประโยชน์ที่ท่านได้ท�าให้สหกรณ์ฯ ดังนี้

15	ธ.ค.	2556 นายทองค�า สุภาพไว

นายทองค�า	สุภาพไว

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธาน

นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
เหรัญญิก

นายณรงค์ เพชรสุก
กรรมการ

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

วัดบางเพ็งใต้	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ

23	ธ.ค.	2556 พ.จ.อ.พูน อาจปรุ

พ.จ.อ.พูน	อาจปรุ

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
ประธาน

นางสาวสกุลณา รอดสมนาม
รองผู้จัดการ

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วัดสุทธิวราราม	เขตยานนาวา	
กรุงเทพฯ

สัมมนาปฏิบัติธรรม

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาสมาชิกเพื่อการปฏิบัติธรรม รุ่นท่ี 2 ในหัวข้อ “ความสุข สร้างได้ด้วยตนเอง” เพ่ือส่งเสริม 
ให้สมาชิก ได้ร่วมตั้งจิตอธิษฐาน งดเว้นอบายมุขและสิ่งไม่ดีทั้งหลายตลอดจนบ�าเพ็ญบุญ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ซึ่งบรรยายธรรม 
โดย พระอาจารย์กณัหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัด และคณะสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556
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แวดวง สอ.จฬ.

 วัน เดือน ปี คณะผู้เยี่ยมชม  จ�านวนคน

แสดงความยินดี
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างๆ	และสมาชิกสหกรณ์	ดังนี้

 วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้แทนสหกรณ์ฯ ผู้แทนหน่วยงาน

6	ธ.ค.	2556
ครบรอบ	100	ปี
คณะเภสัชศาสตร์

ครบรอบ	100	ปี	คณะเภสัชศาสตร์

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รองประธานกรรมการ

รศ.ภญ.ดร.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร
คณบดี

23	ธ.ค.	2556
ครบรอบ	47	ปี

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

ครบรอบ	47	ปี	วิทยาลัยประชากรศาสตร์

24	ธ.ค.	2556
ครบรอบ	25	ปี
พยาบาลศาสตร์

ครบรอบ	25	ปี	พยาบาลศาสตร์

นายวิศิษฐ์ หินแก้ว
เหรัญญิก

นางอังคณา พวงเงิน
กรรมการ

รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
คณบดี

นายณรงค์ เพชรสุก
กรรมการ

นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม
ผู้จัดการ

รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์
คณบดี

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนี้

19	ธ.ค.	2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา	จ�ากัด

10	คน

25	ธ.ค.	2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จ�ากัด

8	คน
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 ในปี พ.ศ. 2556 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมถึง 2 รุ่น คือ รุ่นแรกจัดไป 

เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2556 และรุ่นที่สอง จัดไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2556 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 

อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมากทั้ง 2 รุ่น แต่สหกรณ์สามารถรับสมาชิก 

ได้เพียง 50 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น เนื่องจากเป็นความต้องการของทางวัดที่ต้องการดูแลผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งผู้ที่ 

เข้าร่วมสัมมนาต่างมีความรู้สึกอิ่มบุญและประทับใจกับโครงการนี้ จึงน�าประสบการณ์และหลักธรรมบางประการ 

มาถ่ายทอดให้สมาชิกที่อ่านข่าวสหกรณ์ได้รับรู้ไปด้วยกัน

 ในโอกาสนีผู้ท้ีเ่ข้าร่วมสมัมนาเพือ่ปฏิบตัธิรรม ได้เข้านมสัการ หลวงพ่อกณัหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวดัป่าทรัพย์ 

ทวีธรรมาราม เอกลักษณ์ของหลวงพ่อเวลาพบเจอญาติโยมที่เข้ามานมัสการ มักจะเมตตาญาติโยมด้วยการแจกนม 

และลูกอม ไว้ให้ผู้ที่มานมัสการท่านอยู่เสมอ โดยท่านจะท�าการโยนให้ญาติโยมรอรับให้ได้ ท่านปฏิบัติเช่นนี้กับทุกคน 

ท�าให้ท่านมีความสุขเมื่อได้พบกับผู้ที่แวะมาสักการะท่านด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มตลอดเวลา 

 การปฏิบัติธรรมของวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จะไม่มีการบังคับให้เราปฏิบัติในส่ิงท่ีฝืน หากแต่เพียงจะม ี

การแนะน�าจากผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมจากวัดนี้ไปแล้ว ให้ผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ทดสอบตัวเองในการถือศีล 8  

ฝึกการตืน่เช้า นัง่สมาธ ิภาวนาจิตและเรยีนรู้ระหว่างการสนทนาธรรม หากท่านใดไม่สามารถปฏบิติัได้ ก็ยกเว้นเป็นกรณไีป

 การปฏิบัติธรรมของวัดแห่งนี้ มีทั้งหมด 3 ช่วงเวลา ได้แก่ การสวดมนต์ท�าวัตรเช้า เริ่มเวลา 04.00 น.  

การสวดมนต์ฟังเทศน์และถวายสังฆทาน เวลา 09.00 น. และการสวดมนต์ท�าวัตรเย็น เวลา 18.00 น. และก่อน 

การท�าวัตรทุกครั้งจะมีการภาวนาจิต ท�าสมาธิก่อนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อฝึกให้จิตสงบ ภายในศาลาปฏิบัติธรรมที่ 

เปิดโล่งและกว้างขวาง มีเบาะรองนั่งและหนังสือบทสวดมนต์ ไว้บริการให้ผู้ปฏิบัติธรรม โดยมี พระอาจารย์พุทธศาสตร์ 

พุทฺธาจาโร เป็นพระพี่เลี้ยงที่ท�าหน้าที่ในการน�าสวดมนต์ ท่านได้แนะน�าการก�าหนดจิตภาวนาไว้ว่า ให้ตัด ความกังวล 

(ปลิโพธ) ๑๐ ประการ ไปทั้งหมดทั้งสิ้น แล้วตั้งใจปฏิบัติธรรม ถือศีล 8 ดังนี้

 1. อาวาสปลิโพธ  ความกังวลเกี่ยวกับวัดหรือที่อยู่

 2. กุลปลิโพธ  ความกังวลเกี่ยวกับตระกูลญาติหรืออุปัฎฐาก

 3. ลาภปลิโพธ  ความกังวลเกี่ยวกับลาภ

 4. คณปลิโพธ  ความกังวลเกี่ยวกับคณะศิษย์หรือหมู่ชนที่ตนต้องรับผิดชอบ

ความสุข...
       สร้างได้ด้วยการปฏิบัติธรรม

ธนากร ช่วยวงศ์
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ความสุข...
 5. กรรมปลิโพธ  ความกังวลเกี่ยวกับการงานเช่น การก่อสร้าง

 6. อัทธานปลิโพธ  ความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางไกลเนื่องด้วยกิจธุระ

 7. ญาติปลิโพธ  ความกงัวลเกีย่วกบัญาตหิรอืคนใกล้ชดิทีจ่ะต้องเป็นห่วงซึง่ก�าลงัเจ็บป่วย เป็นต้น

 8. อาพาธปลิโพธ  ความกังวลเกี่ยวกับความเจ็บไข้ของตนเอง

 9. คันถปลิโพธ  ความกังวลเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน

 10. อิทธิปลิโพธ  ความกังวลเกี่ยวกับฤทธิ์ของปุถุชนที่จะต้องคอยรักษาไม่ให้เสื่อม 

 ด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบและอากาศที่หนาวเย็น ท�าให้ทุกคนเข้าถึงสมาธิได้ดี แม้แต่ลมหายใจก็แทบจะ 

ไม่ได้ยินเสียงออกมา เมื่อก�าหนดจิตนั่งสมาธิไปได้สักระยะ ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งสั่นเป็นจังหวะเบาๆ เป็นสัญญาณที่บอก 

พวกเราว่า ให้ออกจากสมาธแิล้วเตรยีมพร้อมในการสวดมนต์ท�าวตัรเยน็ และฟังเทศน์ ก่อนทีส่นทนาธรรมกบัพระอาจารย์ 

พี่เลี้ยงต่อในช่วงดึก ซึ่งพระอาจารย์ได้พูดถึงหลักธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม จับใจความได้ว่า “นอกจากเราจะต้อง 

อยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว การรู้จักกันด้วยทักทาย หรือยิ้มให้กัน เท่านี้ก็ถือว่าเราได้รู้จักตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว”  

วิธีการที่ท่านน�ามาใช้กับหลักธรรมข้อน้ี ท่านได้ให้แนะน�าตัวทีละคน เพื่อให้ท่านและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนได้รู้จัก  

มีการซักถามข้อมูลเชิงลึกขึ้น เพื่อให้รู้ถึงปัญหาชีวิตของคนๆ นั้น ได้อย่างเข้าใจโลก ให้เรียนรู้ ยอมรับกับการเกิด แก่  

เจ็บ ตาย ซึ่งเป็นที่เราต้องพบเจอแน่นอน และเตรียมพร้อมด้วยการสร้างบุญกุศลก่อนจากโลกนี้ไป 

 นอกจากการฝึกสมาธิ และสมาทานศีล 8 แล้ว ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ร่วมกันท�าบุญตักบาตร 

ในช่วงเช้า การเก็บกวาดเศษใบไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ ท�าความสะอาดกฏุ ิและห้องน�า้สาธารณะภายในวัด จงึมผู้ีทีเ่ลือ่มใสศรทัธา  

แวะเวียนมาท�านุบ�ารุงวัดให้เป็นวัดที่มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ เหมาะกับสภาพอากาศ 

ที่ค่อนข้างเย็นของอ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโอโซนของโลก

 การฉันเพลของพระวัดนี้ จะฉันอาหารมังสวิรัติ ไม่ฉันเนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ด�ารงชีวิตแบบฉบับ 

พระวัดป่าโดยแท้ มีการเรียงล�าดับการรับอาหารอย่างเป็นระเบียบ เริ่มที่พระภิกษุ สามเณร ภิกษุณี แม่ชี  

ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่ถือศีล 8 ศีล 5 และสุดท้ายญาติโยมผู้มาท�าบุญเป็นนิจ

 ในช่วงเวลาหนึ่งของการฟังเทศน์ พระธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อกัณหา  

สุขกาโม เมตตาให้น�ามาบรรยายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งน้ีน้ัน ท่านได้เทศนาถึงหนทางแห่ง 

การดับทุกข์ สรุปพอสังเขปได้ใจความว่า “พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เข้าถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์ ความชอบหรือ 

ไม่ชอบนั้น พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ ให้เรารู้จัก ให้เรารู้แจ้ง ให้พากันมีสติสัมปชัญญะ แม้แต่ 

รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์เกิดจากอะไร เราต้องปล่อยจิตให้ว่าง ว่างไว้ให้สบาย จะไม่มีทุกข์อะไรเลย ทุกคนวิ่งหาความสงบ  

ค้นหาทางดับทุกข์ เราเป็นฆราวาส เราก็ท�าใจให้เป็นพระได้เหมือนกัน...”

 ส�าหรับสมาชิกท่านใด ที่ต้องการพระธรรมค�าสอนดังที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนั้น ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด 

เพือ่น�าไปอ่านหลงัจากการสวดมนต์ ฝึกภาวนาจิต ท�าสมาธ ิโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.savings.chula.ac.th 

 การจดัสัมมนาเพ่ือปฏบิตัธิรรมในคร้ังนี ้ผูป้ฏบิตัย่ิอมได้ประโยชน์แก่ตน ดงัพทุธด�ารสัทีว่่า “สมาธ ิภกิขฺเว ภาเวถ  

สมาหิโต ยถาภูต� ปชานาติ ซึ่งแปลว่า ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิด ชนผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว  

ย่อมรู้ตามความเป็นจริง” อีกทั้ง สามารถช่วยผู้อื่นให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยต่างๆได้ แม้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็สามารถแก้ไข 

ได้ตามแต่เหตุปัจจัย ขอให้ทุกท่านจงได้รับกุศลจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้และอวยชัยให้ทุกท่านเข้าถึงความสงบ  

ความร่มเย็น มีพระนิพพานเป็นที่ตั้งด้วยกันทุกคนเทอญ
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***สมาชิกสามารถฝากข่าวบริการสมาชิกได้ โดยกรอกแบบพิมพ์ “ข่าวบริการสมาชิก” ขอรับได้ทุกสาขา
หรือส่งมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, chulasavcoop@gmail.com น�าส่งก่อนวันที่ 15 ของเดือน จะประชาสัมพันธ์ให้ในเดือนถัดไป

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

 ♦ บ้านเดี่ยว เนื้อที่ 1 ไร่ 8 ตร.ว. ซ.ราชพฤกษ์ 6 ถ.ราชพฤกษ์  
(รถเข้าออกสะดวก ติดคลอง ใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางหว้า) ราคา  
50 ล้านบาท สนใจติดต่อ คุณสุขศรี วงศ์นุช คณะทันตแพทยศาสตร์ 
โทร. 081-906-5615

ขายดาวน์ทาวน์เฮาส์

 ♦	หมู่บ้านคัทลียาวิลล์ เน้ือที่ 18 ตร.ว. 2 ชั้น ถ.ล�าลูกกา 
ต.ลาดสวาย อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี (ไม่ติดค่างวด มีประกันอัคคีภัย) 
ราคา 45,000 บาท สนใจติดต่อ คุณสุรเดช เกียรติบุญญาฤทธ์ิ  
ส�านักบริหารระบบกายภาพ โทร. 0-2218-3685-7, 081-981-6457

ขายทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์

 ♦	 การเคหะทุ่งสองห้อง เน้ือที่ 18 ตร.ว. ซ.ก�าแพงเพชร 6 
แยก 7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
(เข้าอยู่ได้ทันที ทาสีใหม่ท้ังหลัง เครื่องปรับอากาศ หลังคาระบาย 
ความร้อน รถยนต์เข้าถึง) ราคา 680,000 บาท สนใจติดต่อ  
คุณเทวัญ พุ่มจันทร์ คณะรัฐศาสตร์ โทร. 089-055-5446

 ♦	อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เนื้อที่ 25 ตร.ว. ถ.เทพารักษ์ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ (ตรงข้ามบริษัทสุรพลฟู้ด แบ่งเป็นห้องเช่า 
ประมาณ 20 ห้อง) ราคา 3,200,000 บาท สนใจติดต่อ คุณพิไลพร 
วิวัฒน์บุตรสิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 085-383-9172

ขายดาวน์คอนโดมิเนียม

 ♦	ลุมพินีวิลล์ เนื้อที่ 36 ตร.ม. ซ.รามค�าแหง 44 ถ.รามค�าแหง  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (มีสิทธ์ิจอดรถ 1 คัน บริการ 
สปอร์คลบัฟร ีเข้า-ออกด้วยคย์ีการ์ด เฟอร์นเิจอร์ครบชดุ มผีูเ้ช่าอยู่แล้ว 
เดือนละ 11,000 บาท ) ราคา 2,000,000 บาท สนใจติดต่อ รศ.พรศรี 
ปฏิมานุเกษม คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 089-712-2199

อื่นๆ

 ♦	บริการท่องเที่ยว แคว้นแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย ช่วงเดือน 
เมษายน 2557  7 วัน 5 คืน ราคา 35,500 บาท (ราคารวมตั๋ว 
เครื่องบิน ท่ีพัก อาหารและค่าทัวร์) สนใจติดต่อ ดร.กัณฑาทิพย์  
สิงหะเนติ สถาบันภาษา โทร. 089-512-0247

 ♦	บรกิารท่องเท่ียว ไหว้พระ 9 วัด กรงุเทพฯ – เวียงจนัทร์ ระหว่าง 
วันท่ี 13-16 กุมภาพันธ์ 2557 ราคา 4,000 บาท (อาหาร 7 มื้อ)  
สนใจติดต่อ คุณพรรณี สระสม ส�านักงานมหาวิทยาลัย  
โทร. 0-2218-0115, 089-763-1004

 ♦	บริการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อพาร์ทเม้นท์ ที่พักอาศัย  
และอื่นๆ ทุกประเภท สนใจติดต่อ คุณเชาวลิต ค�าสุข ส�านักบริหาร
ระบบกายภาพ โทร. 084-324-3724

 ♦	จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด จ�าหน่ายจานดาวเทียม 
ทีวีดิจิตอล กล้องวงจรปิด และให้บริการติดตั้งฟรี (สามารถซื้อมาให ้
ติดตั้งก็ได้) บริการรับปรึกษางานระบบ ขอค�าแนะน�าด้านการติดตั้ง 
ฟรี หรือหาผู้ร่วมงานตามตกลง สนใจติดต่อ คุณสุนทร จริตงาม 
โทร. 0-2218-2373, 082-057-6692

ขอแสดงความอาลัย แด่สมาชิกถึงแก่กรรม

คุณรจนา จิสังข์ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

พ.จ.อ.พูน อาจปรุ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

คุณธงชัย บุญเทียม ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ

คุณทองค�า สุภาพไว ส�านักงานมหาวิทยาลัย
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เลขประจ�าตัว
สมาชิก

เลขประจ�าตัว
สมาชิก คณะ / สังกัดคณะ / สังกัด

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกมเดือน ธันวาคม 2556

ผู้ได้รับรำงวัลโปรดถ่ำยส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวมำขอรับรำงวัลได้ที่ 
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำฯ อำคำรจำมจุรี 9 โทร. 0-2218-0555

ท�าท้ังสองส่วน เสรจ็แล้วถ่ายเอกสารและส่งค�าตอบมาทีฝ่่ายประชาสมัพนัธ์ 
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2557 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่า 
ผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

มีผู้ส่งค�ำตอบทั้งหมดจ�ำนวน  95  คน

หน้านี้มีรางวัล

ตอบผิด   7   คนตอบถูก  88  คน

เกม

ส่วนที่หนึ่ง

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................

เลขประจ�าตัวสมาชิก.............................................................................

คณะ/สังกัด...........................................................................................

โทร.......................................................................................................

“ค�ำสลับ”

ส่วนที่สอง ค�าถามประจ�าเดือน ม.ค. 2557

	 สมาชิกกู ้พิเศษกับสหกรณ์ฯ	 จ�านวน	

1,500,000	บาท	ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงนิกู้ในอัตรา

ร้อยละ	........................................................	ต่อปี

ส่วนที่สอง
เฉลย

จับรางวัลโดย

วิธีเล่น : สลับค�าแต่ละช่องให้เป็นค�าที่ถูกต้อง แล้วเขียนค�าตอบในช่องว่างให้เป็นค�าที่สมบูรณ์

เฉลย
หน้านี้มีรางวัล
ประจ�าเดือน
ธันวาคม
2556

ส่วนที่หนึ่ง
เฉลย

นำยวิบูลย์ คงดี  ส�ำนกับริหำรยทุธศำสตร์และกำรงบประมำณ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

=

=

=

=

=

=

=

=

น  ย้  อ  แ  ง  ส

ล  กุ  ศ  ก  า  ร

ต  เ  น  ล  บ  อ

ร  จิ  ต  ล  ด  า

รั  ง  ส  ค์  ร  ร

อ้  อ  ม  ม  ค้  อ

เ  ห  ลื  ข  อ  อ

นิ  น  สั  ต  บ  า

ตอบ :	 เม่ือรบัผู้โดยสารป้ายที	่ 5	
แล้ว	 จะมีผู ้โดยสารอยู ่บนรถ
อย่างน้อยที่สุด	31 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
วงเงินต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 
แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท ร้อยละ 1.50 
ต่อปี

1. นายสุรวิทย์ ตันเต่งผล 111668 วิทยาศาสตร์

2. นางอาภรทิพย์ สมบัติบริบูรณ์ 280204 วิทยาศาสตร์

3. นายบรรจง ทองขวัญ 282847 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

4. นางสาวพรทิพย์ เส็งส�าเริง 343196 สัตวแพทยศาสตร์

5. นางสาวสุภาวดี วุฒาพิทักษ์ 472246 วิศวกรรมศาสตร์

6. นางสาวมนทกานติ์ เชื่อมชิต 472562 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

7. นางเพชรรัตน์ วงศ์ณัฐภัทร 483175 เภสัชศาสตร์

8. นายนิพนธ์ รักประทานพร 554185 ครุศาสตร์

9. นางสาวภัสร์ชาพร สีเขียว 554838 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีฯ

10. นายค�านวณ บุญเพ็ชรแก้ว E11346 สมาชิกสมทบ
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ชัยยะพร ไตรวงค์ย้อย

ค�ำถำมจำกสมำชิก :
มุมถำมมำ

ตอบไป

**สมาชิกสามารถส่งค�าถามได้ที่สหกรณ์ ส�านักงาน อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา หรือ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, 
chulasavcoop@gmail.com  ค�าถามที่ได้รับการคัดเลือกสหกรณ์จะตอบในข่าวสหกรณ์ฉบับต่อไป

1. ท�าอย่างไรเมือ่เกษยีณอายงุานจงึจะได้รบัสวสัดกิารบ�าเหน็จสมาชกิเตม็จ�านวน

	 จากตัวอย่างดังกล่าว	 เห็นได้ว่าสมาชิกต้องมีการวางแผนการออมเป็นหุ้นอย่างน้อย	 5	 ปีก่อนเกษียณอายุงาน 
และถ้าอยากได้เงินสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกในวงเงินสูงสุด	35,000	บาท	จะต้องมีหุ้นตอนอายุ	55	ปี	จ�านวน	1	ล้านบาท
ขึ้นไป	และมีอายุสมาชิก	25	ปีขึ้นไป

13	คือหุ้นปัจจุบัน	ของ
133,000	หน่วยหมื่นบาท

11	คือหุ้น	5	ปี	ย้อนหลัง
ของ	133,000	หน่วยหมื่นบาท

98	คือหุ้น	5	ปี	ย้อนหลัง
ของ	1	ล้านบาท	หน่วยหมื่นบาท

100	คือหุ้นปัจจุบันของ
		1	ล้านบาท	หน่วยหมื่นบาท

	 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	มีสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิก	โดยให้แก่ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก	
ไม่น้อยกว่า	10	ปี	ซึ่งพ้นจากหน้าที่ราชการหรืองานประจ�าโดยเกษียณอายุ	หรือลาออกจากราชการหรืองานประจ�าโดย
ไม่มีความผิด	โดยค�านวณจากอายุการเป็นสมาชิกและจ�านวนหุ้นของสมาชิก	ดังนี้

เงินสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกเต็มจ�านวน 

   =		อายุสมาชิกเป็นหน่วยเดือน					
x
					เงินค่าหุ้นเป็นหน่วยหมื่นบาท							

+
				60	เท่าของเงินค่าหุ้นเป็นหน่วยหมื่นบาท

		ณ	วันที่	1	มกราคม	ของปีปัจจุบัน							ณ	วันที่	1	มกราคม	ของปีย้อนหลัง													ณ	วันที่	1	มกราคม	ของปีปัจจุบัน

	 	 	 	 	 							ไป	5	ปี	

ทั้งนี้	เมื่อค�านวณออกมาแล้วจะได้ไม่น้อยกว่า	5,000	บาท	และไม่เกิน	35,000	บาท	

ซึ่งต้องน�าจ�านวนดังกล่าวมาค�านวณจากอายุการเป็นสมาชิกอีกครั้ง ดังนี้

	 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่	300	เดือนขึ้นไป		 ได้รับเงินบ�าเหน็จเต็มจ�านวน	(ร้อยละ100)
	 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่	240	เดือน	ถึง	299	เดือน		 ได้รับเงินบ�าเหน็จร้อยละ	80
	 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่	180	เดือน	ถึง	239	เดือน		 ได้รับเงินบ�าเหน็จร้อยละ	60
	 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่	120	เดือน	ถึง	179	เดือน		 ได้รับเงินบ�าเหน็จร้อยละ	40

	 นั่นหมายความว่าสมาชิกที่จะได้รับเงินสวัสดิการนี้จ�านวนเงินขั้นต�่าสุดจะได้รับ	2,000	บาท	และขั้นสูงสุด 
จะได้รับ	35,000	บาท

ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน ดังนี้

มูลค่าหุ้นของสมาชิก	สอ.จุฬาฯ
	 (ก)		 สมาชิกประมาณ	90%	มีหุ้นไม่เกิน	1,000,000	บาท	ถัวเฉลี่ยมีหุ้นคนละ	133,000	บาท
	 (ข)		 สมาชิกอีก	10%	มีหุ้นเกิน	1,000,000	บาท	หุ้นขั้นต�่าคนละ	1,000,000	บาท

	 	 สมมติ	ให้หุ้นในข้อ	(ก)	และ	(ข)	เป็นหุ้นตอนเกษียณอายุและมีอายุการเป็นสมาชิกครบ	300	เดือนพอดี	
	 	 ถอยหลังไป	5	ปี	หุ้นจะมีค่าน้อยกว่าปัจจุบันประมาณ	20,000	บาท

		 	 แทนค่าสูตรข้อ	(ก)	 บ�าเหน็จเต็มจ�านวน		 =	 (300	x	11)	+	(60	x	13)

	 	 	 	 	 =	 4,080	บาท	(ปัดขึ้นเป็น	5,000	บาท)

	 		 แทนค่าสูตรข้อ	(ข)	 บ�าเหน็จเต็มจ�านวน	 =	 (300	x	98)	+	(60	x	100)

	 	 	 	 	 =	 35,400	บาท	(ปัดลงเป็น	35,000	บาท)
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ประชุมสมาชิกแสดง 
ความคิดเห็นและให  ้
ข้อเสนอแนะการจัดสรร 
ก�าไรสทุธิ ประจ�าปี 2556

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม 
แสดงความคดิเหน็และให้ข้อเสนอแนะ 
การจดัสรรก�าไรสทุธิ ประจ�าปี 2556 
ในวันศุกร์ท่ี 24 มกราคม 2557 
เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชมุ 
117 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ   

ดอกเบี้ย
จ่ำย เงินฝากออมทรัพย์ งวดสิ้นปี 2556
 • สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์งวดสิ้นปี 2556 ใน วันจันทร์ที่ 
23 ธันวาคม 2556 โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก
 • ท่านสามารถตรวจสอบยอดดอกเบี้ยไดด้้วยการปรับสมุดรายงานบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์



สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารท�าการ ได้เฉพาะ 
8 ธนาคาร 9 แห่ง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

กรุงเทพ สยามสแควร์ 152-0-00001-7

กรุงไทย สุรวงศ์ 023-1-19265-7

กสิกรไทย สะพานเหลือง 011-2-25379-3

ไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย 045-2-35809-1

กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง 131-1-00001-6

ทหารไทย จามจุรีแสควร์ 238-2-11007-6

ธนชาต บ�ารุงเมือง 214-2-13538-1

ธนชาต สยามสแควร์ 044-6-00635-5

ซีไอเอ็มบีไทย มาบุญครอง 700-2-53674-9

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

โดยปฏิบัติดังน้ี : เขียนใบฝากที่ธนาคารเข้าชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด” ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุ 
ไว้ข้างต้น) พร้อมส�าเนา และน�าส�าเนาใบฝากมาทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ฯ เพือ่เขยีน 
ใบน�าฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันเดียวกันวิธีปฏิบัติเช่นนี้จะเหมือนว่าท่าน 
ได้น�าเงินสดไปฝากที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นั่นเอง

New

โปรดทราบ

 สมาชิกที่ลาออกจากงานสังกัดเดิม แล้วย้ายไปปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานใหม่ในสังกัดจุฬาฯ 

โดยมีระยะเวลาต่อเน่ืองกันไม่เกิน 1 วันท�าการ ให้สมาชิกท�าบันทึกข้อความแจ้งต่อสหกรณ์ 

ออมทรพัย์จฬุาฯ ก่อนวนัสิน้สดุการปฏบิตังิานของสงักดัเดมิโดยแนบใบลาออกจากสังกัดเดิม 

และหลักฐานเช่น สญัญาจ้างค�าสัง่จ้างจากสงักดัใหม่มาประกอบด้วย

แจ้งย้าย สังกัดกับสหกรณ์ฯ
                  เพื่อไม่ให้ขาดสมาชิกภาพ

ท�าไมจึงไม่ควร

ผิดนัดช�าระหนี้?
??

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ 

ข้อ 64 (2) สมาชิกที่ผิดนัด 

การส่งเงนิงวดช�าระหนี ้ (ไม่ว่า 

เงนิต้นหรอืดอกเบีย้) ในปีใด 

จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

ส�าหรับปีนั้น

ทัง้นีเ้พือ่คงสมาชกิภาพ


