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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554

เงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 1.00 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี  อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ือสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย 2.75 % ต่อปี

เงินฝากประจำาทวีทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 3.25 % ต่อปี

เงินฝากประจำา  อัตราดอกเบี้ย 3.25-4.75 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   5.50 ต่อปี (1 ก.ค. 2554)
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1.	 สินทรัพย์รวม	 	 	  15,964,114,994.55 16,227,310,222.74 16,435,096,984.64 
 1.1 เงินให้สมาชิกกู้    2,491,158,435.36   2,492,383,580.41   2,491,169,605.09 
	 1.2	 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้	 	 	5,089,201,000.00			6,004,239,000.00		 	6,273,043,000.00	
 1.3 เงินลงทุน    
	 	 1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร	 	3,476,032,767.12			2,525,478,683.38		 	2,469,457,214.32	
	 	 1.3.2	เงินลงทุนระยะสั้นและยาว	 	4,818,724,598.22			5,168,234,069.53		 	5,167,893,438.29	
	 1.4	 สินทรัพย์อื่น	 	 		 88,998,193.85		 	36,974,889.42		 	33,533,726.94	
2.	 หนี้สินรวม	     
	 2.1	 เงินรับฝากจากสมาชิก	 	 	10,388,736,032.47			10,237,749,160.86			10,191,936,581.87	
	 2.2	 เงินกู้ยืม	-	ระยะสั้น	 	 	1,690,000,000.00			2,190,000,000.00		 	2,390,000,000.00	
	 2.3	 หนี้สินอื่น	 	 		 312,368,332.41		 	272,133,884.38		 	269,426,046.64	
3.	 ทุนของสหกรณ์	     
	 3.1	 ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	2,300,695,020.00			2,402,352,480.00		 	2,428,693,490.00	
	 3.2	 ทุนสำารอง	 	 	 	675,520,545.35		 	734,609,650.06		 	734,609,650.06	
	 3.3	 ทุนสะสมและอื่นๆ	 	 	204,907,342.50		 	206,681,561.50		 	204,543,261.50	
	 3.4	 กำาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	 	96,446,979.11		 	96,446,979.11		 	96,446,979.11	
4.	 การให้ทุนสวัสดิการต่างๆ	 	 ม.ค.	-	ธ.ค.	 ม.ค.	-	เม.ย.	 ม.ค.	-	พ.ค.
	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก	 	3,454,650.00		 	28,700.00		 	28,700.00	
      (1,256 ราย) (10 ราย) (10 ราย)
	 4.2	 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำาการสมรส  94,500.00   30,000.00   42,000.00 
      (63 ราย) (20 ราย) (28 ราย)
	 4.3	 ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก	 	395,400.00		 	118,800.00		 	143,600.00	
	 	 	 	 	 	 (391	ราย)	 (110	ราย)	 (137	ราย)
	 4.4	 ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรส	 1,401,000.00		 	511,000.00		 	631,000.00	
	 	 หรือบุตรหรือบิดามารดา		 (157	ราย)	 (51	ราย)	 (63	ราย)
	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	 	50,000.00		 	30,000.00		 	45,000.00	
      (10 ราย) (6 ราย) (9 ราย)
	 4.6	 ทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือคู่สมรสหรือบิดามารดา			 461,500.00		 	38,500.00		 	52,000.00	
	 	 ประสบภัยพิบัติ		 	 (181	ราย)	 (17	ราย)	 (23	ราย)
	 4.7	 ทุนเพื่อสวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด  289,500.00   9,000.00   10,500.00 
	 	 	 	 	 	 (193	ราย)	 (6	ราย)	 (7	ราย)
	 4.8	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ	 	305,176.00		 	41,751.00		 	58,256.00	
	 	 จ่ายค่ารักษาพยาบาล	 	 (93	ราย)	 (13	ราย)	 (20	ราย)
	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ	 	300,000.00		 	300,000.00		 	300,000.00	
	 	 เสียชีวิตหรืออวัยวะ	 	 (1	ราย)	 (1	ราย)	 (1	ราย)
	 4.10	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม	 740,000.00		 	730,000.00		 	990,000.00	
	 	 	 	 	 	 (8	ราย)	 (7	ราย)	 (9	ราย)
	 4.11	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	 	969,000.00		 	490,000.00		 	605,000.00	
      (44 ราย) (20 ราย) (25 ราย)
	 4.12	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	70	ปีบริบูรณ์	 	365,000.00		 	235,000.00		 	315,000.00	
      (14 ราย) (9 ราย) (12 ราย)
	 4.13	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	75	ปีบริบูรณ์	 	135,000.00		 	100,000.00		 	215,000.00	
	 	 	 	 	 	 (6	ราย)	 (7	ราย)	 (11	ราย)
	 4.14	กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุครบ	80	ปีบริบูรณ์	 	100,000.00		 	55,000.00		 	55,000.00	
      (6 ราย) (3 ราย) (3 ราย)
	 4.15	กองทุนเกษียณอายุราชการ	 3,990,000.00		 	30,000.00		 	110,000.00	
      (100 ราย) (1 ราย) (3 ราย)

วันนี้ที่.......สอมธ. หน่วย : บาท

	 	 	 31	ธ.ค.	53 30	เม.ย.	54	 31	พ.ค.	54

จÓนวนสมาชิก	 7,016	คน	 7,152	คน	 7,154	คน
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ประธานฯ
พ บ ส ม า ชิ ก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	ธนะวังน้อย)

ประธานกรรมการ

	 สวัสดีครับ	 เมื่อวันที่	 27	มิถุนายนที่ผ่านมา	 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ปีนี้	 ธรรมศาสตร์	 มีอายุ	 77	ปี

เป็นตัวเลขสำาคัญ	 2	 ตัว	 ท้ายปีการก่อตั้งคือ	 2477	 และทางสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสมอบทุนการ

ศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจำานวนเงิน	 200,000	 บาท	 ผ่านท่าน	 รศ.นรนิติ	 เศรษฐบุตร	 นายกสภามหาวิทยาลัยคนปัจจุบัน

	 สอมธ.	 เรามอบเงินช่วยเหลือมหาวิทยาลัยไปตามหลักการสหกรณ์	วิธีที่	7	 ในเรื่องการเอื้ออาทรต่อชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่	

นอกจากเงินทุนการศึกษาแล้ว	เรายังมอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย	มอบเงินทำาบุญผ่านองค์กฐิน	สนับสนุนงานออกร้านกาชาดของ

ธรรมศาสตร์	ที่สวนอัมพร	ช่วยสนับสนุนงานท่านอาจารย์ปรีดี	ท่านอาจารย์สัญญา	สนับสนุนงานกีฬาบุคลากร	และกิจกรรมโดยรวม

ของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปตามสมควร	ก็ถือว่าเพื่อนสมาชิกได้มีส่วนในกิจกรรมที่กล่าวมาด้วย	เป็นกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากเงินทุน

สวัสดิการต่าง	ๆ	ตามสิทธิของเพื่อนสมาชิก	ตรงนี้นับเป็นจุดหัวใจของความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีความแตกต่างไปจากสถาบัน 

การเงิน	กล่าวคือ	บรรดาประโยชน์ที่หามาได้	จากการบริหารลงทุนนอกจากผลกำาไรตามที่เข้าใจกันแล้วยังจะต้องจัดการกับงบประมาณ

สว่นหนึง่ซึง่มจีำานวนทีม่ากพอเพือ่นำามาเปน็ทนุดา้นสาธารณประโยชน	์เพือ่เอือ้เปน็สวสัดกิารใหก้บัเพือ่นสมาชกิ	ซึง่ผมกเ็ชือ่เชน่กนัวา่

ท่านสมาชิกทราบในเรื่องนี้ดีอยู่		แต่ก็คงย้ำามาด้วยความเคารพหากการปรับดอกเบี้ยด้านเงินฝากของเราอาจช้าไปเล็กน้อย	ซึ่งในช่วงที่ 

ผา่นมาเรามกีารปรบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากถงึ	4	ครัง้ดว้ยกนัเพือ่ใหท้นัตอ่การใหบ้รกิารในขณะทีท่างธนาคารพยายามโปรโมชัน่บรกิารเงนิฝาก  

รปูแบบตา่งๆ	ออกมา	ทาง	สอมธ.ยงัคงเฝา้ตดิตามการเคลือ่นไหวของกระแสเงนิโดยตลอดเพือ่การบรหิารจดัการใหเ้หมาะสมและมเีหตผุล

ที่สุด	อย่างไรก็ตาม	เมื่อมีการปรับดอกเบี้ยเงินฝากอยู่หลายครั้ง	ก็คงมีความจำาเป็นที่จะต้องปรับดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นมา	เพื่อให้ตัวเลขมี 

ความเหมาะสม	 ทั้งการขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู	้ โดยหลักการแล้วเราจะพยายามประวิงเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได	้ 

เมือ่เหตผุลทางเศรษฐกจิ	กำาหนดใหเ้ราตอ้งขึน้ดอกเบีย้เงนิฝาก	กม็คีวามจำาเปน็ทีเ่ราตอ้งปรบัดอกเบีย้เงนิกูต้ามไปดว้ย	เพือ่นสมาชกิคงเหน็

นะครบัวา่ในรอบเวลาทีผ่า่นมา	เราปรบัดอกเบีย้เงนิฝากขึน้มาถงึ		4	ครัง้ดว้ยกนั		การพดูคยุในครัง้นีจ้งึมทีัง้เรือ่งการเอือ้อาทรตอ่ชมุชน	

และเรือ่งการปรบัดอกเบีย้ของทา่นทัง้เงนิฝากและเงนิกู	้เรือ่งดอกเบีย้เงนิกูน้ัน้ขอกราบเรยีนอยา่งตรงไปตรงมาวา่มคีวามจำาเปน็จรงิๆ	ครบั	

	 ย้อนหลังไปเมื่อวันที่	18-19	มิถุนายน	ที่ผ่านมา	เราได้มีโอกาสสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่	โดยปีนี้เราไปพัทยา	และได้มี

โอกาสแวะเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จำากัด	(สาขา	มหาวิทยาลัยบูรพา	บางแสน)	ทางสหกรณ์

เขาให้การต้อนรับดีมาก	 และท่านที่ไปก็ได้เห็นตัวเลขและสาระต่างๆ	 ผ่านทางการนำาเสนอของเขา	 ซึ่งเป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับการ

สัมมนาของเราในเวลาต่อมา	 เป็นการรู้เขา	 รู้เรา	 แล้วร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์สหกรณ์ของเรา	 ก็เกิดความคิดหลากหลายในการสัมมนา	

ประธานกรรมการทุกกลุ่มได้ร่วมชี้แจงกับเพื่อนสมาชิก	 โดยเฉพาะตัวเลขจากประธานกรรมการเงินกู้สามัญที่จะมีการปรับขยายเพดาน

เงินกู้	เข้าใจว่าคงจะออกมาเร็วๆ	นี้	....คงเป็นเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ	เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับการให้บริการ	ต้อง

ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม	บรรดาขอ้คดิเหน็ตา่งๆ	ทางกรรมการและฝา่ยจดัการเรานอ้มรบัไว้	และจะคอ่ยๆ	จดัการ	ใหเ้ปน็

รูปธรรมต่อไป	กว่าข่าว	สอมธ.	เล่มนี้จะถึงมือท่าน	เวลาของเราก็ก้าวเข้ามาครึ่งปีแล้วนะครับ	ทางผม	เพื่อนกรรมการ	และฝ่ายจัดการ

คงอยู่ในช่วงการประชุมกลางปี	 ซึ่งจะได้นำามาบอกเล่ากันต่อไปว่าครึ่งปีแล้วเราจะก้าวหน้าไปเพียงไรขอทุกท่านโชคดี	 ...	 สวัสดีครับ																																																																									
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อ่านหน่อยนะ โดย นายจะบอก

นายจะบอก
สมาชิกท่านใดต้องการรับข่าว สอมธ.ในรูปแบบ pdf file ซ่ึงจะมีสีสันรูปภาพในข่าวสวยงามข้ึน สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ท่ี savings@tu.ac.th

	 สวัสดีครับ	พบกันอีกครั้งประจำาเดือนมิถุนายน	2554	ฉบับนี้มีเรื่องร้อนๆ	เกี่ยวกับการกู้เงิน	และคำาถามจากหลายท่านเกี่ยวกับการ
เป็นสมาชิก	ชพค.	และการกู้เงินกับธนาคารออมสิน	โดยผู้ขอกู้ต้องเป็นสมาชิก	ชพค.	

ชพค.	คืออะไร	  
	 ชพค.	 คือ	 การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	 โดยจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา	 (สกสค.)	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการกุศลและให้สมาชิก
ได้ทำาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการทำาศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิก	ชพค.	ที่ถึงแก่กรรม	พูดง่ายๆ	ก็คือ	ลักษณะ
คล้าย	“สมาคมฌาปนกิจศพ”	โดยทั่วไป	ที่มีหลักการคือ	ช่วยเหลือ
กันโดยการเก็บเงินเป็นรายศพ	ศพละ	10-20	บาท	ก็ว่ากันไป	แล้ว
แต่จะตกลงกัน	โดยปกติถ้ามีเป็นจำานวนมากก็จะเก็บน้อยลง	
 ข้อแรก	หลายคนมาถามว่า	เป็นสมาชิก	ชพค.	ดีไหม	
	 ตอ้งตอบวา่	เปน็เรือ่งทีด่	ีทีม่คีนมารวมตวัชว่ยเหลอืกนั	โดย
ปกตจิะไมค่อ่ยจะขา้มหนว่ยงานกนั	เชน่	สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหท์ี่
เรารูจ้กัทัว่ๆ	กนั	แตเ่ดีย๋วนีโ้ลกาภวิตันม์นัแรง	กม็วีธิสีรา้งเครอืขา่ยเชือ่ม
โยงเพือ่สรา้งความใหญโ่ตใหไ้ดผ้ลตอบแทนมากขึน้	แตต่อ้งจา่ยมากขึน้	
 ข้อที่สอง ต้องถามท่านก่อนว่า	 จะเป็นสมาชิก	 ชพค.	
เพื่ออะไร 
 เท่าที่สอบถามมี	2	คÓตอบคือ
	 1.	 เพื่อครอบครัว	 ลูกหลาน	 ที่อยู่ข้างหลังเมื่อเรา 
เสียชีวิต		
	 2.		เพื่อจะได้ไปกู้เงินกับธนาคารออมสิน	
	 ก่อนอื่น	ผมต้องขอบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการออมเงิน	เสีย
ไปเรือ่ยๆ	จนกวา่เราจะตาย	(ปกตถิา้ไมค่ดิมาก	เงนิใสซ่องเมือ่เพือ่น
ตาย	ยงัใสต่อ่รายมากกวา่นี)้	เปน็การหาสวสัดกิารของเราดว้ยการชว่ย
กัน	แต่ตอนนี้	ชพค.	จะไม่รู้จักคนตาย	เพราะไม่ได้อยู่แต่วงของ	มธ.	
ก็คิดว่าทำาบุญไป	เผื่อเราตายจะได้กลับมาช่วยเรา	คราวนี้ถ้าท่านตอบ
ว่า	ข้อ	1	คือ	เพื่อคนข้างหลัง	ก็ควรจะต้องรู้ว่า	เราจะจ่ายศพละเท่า
ไหร่	เพราะการจ่ายควรมาจากจำานวนสมาชิก	เช่น	ถ้าสมาชิก	50,000	 
คน	คนละ	20	บาท	ก็ต้องได้รับ	1,000,000	บาท	เมื่อเราตายเป็นต้น	
นี่คือหลักการเดิมที่ใช้อยู่โดยไม่มีการพลิกแพลง
	 แล้วเงินท่ีเราจ่ายสงเคราะห์ล่วงหน้า	 ตอนน้ีท่ีทราบกันก็
ประมาณ	6-7	พันบาท	จ่ายทดไปเร่ือยๆ	จะได้รับเม่ือไหร่	มีดอกเบ้ีย
ไหม	ก็ต้องตอบว่าส่วนดอกเบี้ยไม่มีครับ	ตายเมื่อไหร่	เพื่อนก็ช่วยคืน	
ผมก็ตอบไม่ได้ว่าท่านผู้ถามจะตายปีไหน	ก็เลยคำานวณไม่ถูก
	 ทีนี้มองในแง่ถ้าเอาเงินจำานวนนี้ที่ท่านคิดว่าจะเสียปีละ	
5-6	พันบาท	ไปสร้างสวัสดิการด้วยตัวเอง	มีอย่างเดียวครับ	คือไปทำา
ประกัน	ซึ่งเดี๋ยวนี้มีโฆษณาเยอะแยะหลายรูปแบบถ้าไม่ประกันขาดคือ
เสียไปเลย	ก็ไปประกันชีวิต	ลักษณะนี้จะเป็นการออมเงินได้ทั้งตัวได้
ทัง้คา่รกัษาพยาบาลและอืน่ๆ	อกี	เมือ่ไมต่ายตามระยะเวลาทีเ่อาประกนั

จะ	10-20	ปี	ก็คืนเงินที่ส่งไปพร้อมดอกผลที่ฝากไว้		นอกจากนั้นยัง
สามารถนำาไปหักลดหย่อนภาษีประจำาปีได้	
	 กส็ดุแลว้แตว่า่เราตอ้งการแบบไหนถา้เลอืกคำาตอบที	่1	ทีม่ี
ไวส้ำาหรบั	ลกู	สำาหรบัเมยีหรอื	พอ่แม่	กแ็ลว้แต่	วา่เราอยากใหเ้ปน็การ
ช่วยเหลือหรือเราจะทำาในรูปแบบของการออมเงินด้วยการประกันชีวิต	
แต่โดยหลักก็เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง
	 นายจะบอกมาสนุกเอาแบบที่	2	นี่ละครับ	!!!	มีคนตอบ
ว่าจะเอาไปกู้เงินกับธนาคารออมสิน	งง..งง..	อยู่พักใหญ่	สุดท้ายก็อ๋อ
กับคำาตอบ	คือ	ธนาคารออมสินเขาปล่อยให้กู้กับสมาชิก	ชพค.ก็เลย
ลองสอบถามดูปรากฏว่ามีคำาตอบ	2	แบบ	
 1.		เมื่อส่งไปแล้วหลายๆ	ปี	ไม่ตายซะที	ก็ขอกู้เอามา
ใช้ตอนเป็นๆ		
	 2.		เดือดร้อนอยากหาแหล่งเงินกู้ 
	 สำาหรบัผูท้ีต่อบเพราะ	อยากกู	้นายจะบอกไมว่า่อะไรหรอก
ครับ	คนค้ำาประกัน	ระวังให้ดีก็แล้วกัน	ตายไม่ต้องห่วง	ถ้าหนีละก็ใช้
กันบานตะไท……
 -	ดอกเบี้ยเท่าไหร่	ไม่สนใจ	จะกู้ซะอย่าง
	 -	เงินผ่อน	ผ่อนเท่าไหร่	ก็ไม่มีวันหมด	หักยันบÓเหน็จ	
บÓนาญ	ก็เอาครับ	เราไม่ว่ากัน	ถ้าไม่สนว่า	กู้แล้ว	เมื่อไหร่จะชÓระ
หนี้หมด	จะกู้ซะอย่าง 
	 -		เงื่อนไขจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่	ต้องทÓประกันเป็นเงิน
เท่าไหร่	แล้วประกันอะไร	ไม่สนใจ	จะกู้ซะอย่าง 
	 -		ถา้เดมิมหีนี	้สหกรณแ์ลว้	บอกไวเ้ลยนะครบั	อยูภ่าย
ใต้หลักเกณฑ์	การเหลือเงินในซองระเบียบฯ	เดียวกัน	คือหักหมด
ไม่ได้	ต้องเหลือ	25-30%	เหมือนกัน	ดังนั้น	ถ้ามีหนี้อยู่ก่อนกับ	
สอมธ.	แลว้	จะไปกูต้อ้งชÓระหนีท้ีส่หกรณ	์จะเทา่ไหรก่ต็อ้งมาดกูนั
แต่ถ้ามีหนี้	 ชพค.	 อยู่แล้ว	 มาขอกู้กับ	 สอมธ.	 ก็อาจจะกู้ไม่ได้				
ขึ้นอยู่กับ	สอมธ.	พิจารณา	
	 กต็อ้งมาบอก	มากลา่วกนั	ชวีติใครกช็วีติมนัครบั	เราบอก
ทางเลือกให้แล้ว	 แต่ตัวท่านจะไปก็ไป	 มีปัญหาก็อย่ามาโทษ	 สอมธ.	
ของเราก็แล้วกัน		
	 ก่อนจะจากกัน	ฉบับนี้	ก็ต้องขอฝากว่า	
 “ชวีติเลอืกเกดิไมไ่ด	้แตเ่ราเลอืกทีจ่ะมทีางเดนิของชวีติ
ได้	บั้นปลายของชีวิตเหมือนกันคือทุกคนต้องตาย	ปัญหาอยู่ที่ว่า
ระหว่างที่ยังไม่ตาย	 เราจะทÓมันอย่างไร	 อยู่เพื่อช่วยคนอื่นแล้ว
จะช่วยตัวเองได้	 หรืออยู่เพื่อพึ่งคนอื่น	 แต่ถ้าก่อนนั้น	 เราไม่ช่วย
ตัวเอง	สุดท้าย	ใครจะช่วยเรา”	
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 ฉบับเดือนมิถุนายน	2554	ขอรายงานผลจากการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการเดือนพฤษภาคม	เพ่ือให้สมาชิกได้ทราบความ

เคลื่อนไหวของ	สอมธ.ในเรื่องของการเข้าออกของสมาชิก	การอนุมัติเงินกู้ประเภทต่างๆ	การให้สวัสดิการ	และกิจกรรมสัมมนาดังนี้								

 1.	 สมาชิกภาพ	 มีบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ	 สมัครสมาชิกจำานวน	 41	 ราย	 เดือนนี้มีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ	

เนื่องจากถึงแก่กรรม	จำานวน	3	ราย	และสมาชิกลาออก	จำานวน	9	ราย	มีสมาชิกคงเหลือ	จำานวน	7,154	คน

 2.		เงินให้กู้สามัญ	อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินประเภทสามัญ	จำานวน	517	ราย	เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	82.89	ล้านบาท	โดย

เงินกู้สามัญส่วนใหญ่กู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเป็นประกัน	จำานวน	393	ราย	เป็นจำานวนเงิน	37.42	ล้านบาท	และกู้โดยใช้บุคคล

ค้ำาประกัน	จำานวน	124	ราย	เป็นจำานวนเงิน	45.47	ล้านบาท

 3.		เงินให้กู้ฉุกเฉิน	อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินประเภทฉุกเฉิน	จำานวน	186	ราย	เป็นจำานวนเงิน	2.38	ล้านบาท

 4.		เงินให้กู้พิเศษ	อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินประเภทพิเศษ	จำานวน	52	ราย	เป็นจำานวนเงิน	57.76	ล้านบาท	กู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้น

และเงินฝากเป็นประกัน	 จำานวน	 22	 ราย	 เป็นจำานวนเงิน	 23.90	 ล้านบาท	 และกู้โดยใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน	 จำานวน	 30	 ราย	 

เป็นจำานวนเงิน	33.86	ล้านบาท

 5.	 สวัสดิการแก่สมาชิก	 การให้สวัสดิการในเดือนนี้คณะกรรมการดำาเนินการได้พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือสมาชิก	

เป็นจำานวนเงิน	620,330	บาท	ดังนี้

										 5.1	เงินช่วยค่าทำาศพคู่สมรส	บุตร	บิดา	และมารดาของสมาชิก	จำานวน	12	ราย	เป็นจำานวนเงิน	120,000	บาท	

	 	 5.2		เพื่อการสมรส	จำานวน	6	ราย	เป็นจำานวนเงิน	9,000	บาท	

	 	 5.3		เงินสมทบค่ารักษาพยาบาล	จำานวน	28	ราย	เป็นจำานวนเงิน	29,200	บาท

	 	 5.4		สวัสดิการสำาหรับสมาชิกผู้เป็นโสด	จำานวน	1	ราย	เป็นจำานวนเงิน	1,500	บาท

	 	 5.5		ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ	จำานวน	4	ราย	เป็นจำานวนเงิน	12,130	บาท

	 	 5.6		เงินกองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม	จำานวน	1	ราย	เป็นจำานวนเงิน	120,000	บาท

	 		 5.7		เงินกองทุนทดแทนกรณีอายุครบ	65	ปี,	70	ปี	และ	75	ปี	จำานวน	12	ราย	เป็นจำานวนเงิน	295,000	บาท

	 			 5.8	เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ	จำานวน	1	ราย	เป็นจำานวนเงิน	20,000	บาท

	 			 5.9	เพื่อสงเคราะห์สมาชิกเนื่องจากประสบอุทกภัย	จำานวน	6	ราย	เป็นจำานวนเงิน	13,500	บาท

      

จากห้องประชุม

มุมนี้มีที่มา
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 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด	 มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเพิ่มขึ้น																						
อีกครั้งเพื่อให้สูงกว่าธนาคารพาณิชย์	โดยปรับเพิ่ม	0.25-0.75%		

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

เงินรับฝากออมทรัพย์	 	 1.00

เงินรับฝากออมทรัพย์สินทวี	 2.00

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ	 2.75

เงินรับฝากประจÓทวีทรัพย์	 3.25

เงินรับฝากประจÓ		3	เดือน	 3.25

เงินรับฝากประจÓ		6	เดือน	 3.50

เงินรับฝากประจÓ		9	เดือน	 3.75

เงินรับฝากประจÓ	12	เดือน	 3.75

เงินรับฝากประจÓ	24	เดือน	 4.00

เงินรับฝากประจÓ	36	เดือน		 4.25

เงินรับฝากประจÓ	48	เดือน	 4.50

เงินรับฝากประจÓ	60	เดือน	 4.75

	 ประเภทเงินรับฝาก	 อัตราดอกเบี้ย

	 ทาวน์เฮาส์ 
	 ทาวน์เฮาส์	2	ชั้น	18	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องน้ำา	ต่อเติมหน้าบ้าน	หน้าจั่ว	จอดรถได้	1	คัน	อยู่หมู่บ้านพฤกษา	8	มีเหล็กดัด	มุ้งลวด	

	 ตู้กับข้าว	บ้านสีฟ้า	ราคา	820,000	บาท	ติดต่อ	คุณวินารัตน์	โทรศัพท์	08-9476-5256

	 ทาวน์เฮาส์	3	ชั้น	24	ตารางวา	หน้ากว้าง	6	 เมตร	6	ห้องนอน	4	ห้องน้ำา	มีห้องโถง	ตกแต่งแล้ว	พื้นชั้นล่างปูกระเบื้อง	พื้นชั้นบนปูปาเก้	

	 พร้อมอยู่	อยู่หมู่บ้านลูกก๊อฟ	เมืองทองธานี	ราคา	1.8	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณสุนิสา	โทรศัพท์	08-1585-0983	

	 บ้านเดี่ยว  

	 บ้านเด่ียว	2	ช้ัน	62.5	ตารางวา	หลังมุม	2	ห้องนอน	2	ห้องน้ำา	มีห้องนอนและห้องน้ำาสำาหรับแม่บ้าน	แอร์	3	ตัว	เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน	พ้ืนแกรนิต

	 ที่จอดรถ	2	คัน	ประตูรั้วรีโมท	อยู่ริมถนนรังสิต-นครนายก	ไม่ต้องเข้าคลอง	ราคา	4	ล้านบาท	ติดต่อ	รศ.ปนัดดา	โทรศัพท์	02-926-9710	

		บา้นเด่ียว	2	ช้ัน	50	ตารางวา	3	ห้องนอน	2	ห้องน้ำา	พร้อมเฟอร์นิเจอร์	แอร์	2	เคร่ือง	เจ้าของเข้าอยู่เพียง	18	เดือน	อยู่หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ	2
	 ธัญบุรี	ปทุมธานี	ราคา	2.75	ล้านบาท	ติดต่อ	คุณวงศ์มณี	โทรศัพท์	08-5043-5222

	 คอนโดมิเนียม 
	 ท่าน้ำาเมืองนนท์คอนโดปาร์ค	เนื้อที่	42	ตารางเมตร	ชั้น	4	อาคาร	B	ห้องเลขที่	B422	พร้อมแอร์	 เครื่องทำาน้ำาอุ่น	ตู้	อยู่ห่างจากท่าน้ำานนท์	

	 200	เมตร	ติดต่อ	คุณศรียุพา	โทรศัพท์	08-5161-1884

บริการอื่นๆ
	 รับสอน,	กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก	และเด็กพิเศษทุกประเภท	ณ	ศูนย์ฝึกเด็กออทิสติกสิทธิพัฒน์	เพื่อการพัฒนา	56/66	ซอยเพชรเกษม	

	 63/2	ถนนเพชรเกษม	เขตบางแค	กรุงเทพฯ	ใกล้บิ๊กซีเพชรเกษม	โทรศัพท์	02-421-5327,	08-6323-8127,	08-4552-7300		

แลกเปลี่ยนซื้อ ขาย-
CQ U

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 วันชัย	 ธนะวังน้อย	 ประธานกรรมการ	 ได้กล่าวว่า	 สอมธ.	 ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเพิ่มขึ้นอีกครั้ง											
สบืเนือ่งจาก	ในขณะนีธ้นาคารหลายแหง่ไดท้ยอยปรบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากเพิม่ขึน้	ดงันัน้เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของ	สอมธ.	ทีอ่ตัราดอกเบีย้
เงนิฝากจะสงูกวา่ธนาคารพาณชิยโ์ดยทัว่ไป	และสามารถแขง่ขนั	รวมทัง้ใหผ้ลประโยชนต์อบแทนแกผู่ฝ้ากเงนิได้	 จงึไดม้มีตปิรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้
เพิ่มขึ้นอีกครั้ง สำ�หรับเงินรับฝ�ก ตั้งแต่วันที่	23	มิถุนายน	2554	ดังนี้	

*	เงินรับฝากประจำาทุกประเภท	ฝากไม่ครบ	3	เดือน	
 จะไม่ได้รับดอกเบี้ย	
*	เงินรับฝากประจำา	3	เดือน,	6	เดือน,	9	เดือน	และ	12	เดือน
 จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกÓหนด
*	เงินรับฝากประจำา	24	เดือน	และ	36	เดือน 
 จ่ายดอกเบี้ยทุก	3	เดือน 
*	เงินรับฝากประจำา	48	เดือน	และ	60	เดือน	
 จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน  
*	เงินรับฝากประจำา	6	เดือน,	9	เดือน,	12	เดือน,	24	เดือน,	36	เดือน,	48	เดือน	
	 และ	60	เดือน	กรณีถอนก่อนกำาหนด	และระยะเวลาการฝากต้ังแต่	3	เดือนข้ึนไป
	 จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เป็นรายวัน	ณ	วันที่ฝาก	

เงินรับฝากประจÓ	เสียภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	15%	ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ที่	

สÓนักงาน	สอมธ.	ทั้ง	3	สÓนักงาน	หรือ
โทรศัพท์หมายเลข	0-2623-5086-7	(ท่าพระจันทร์)	0-2564-4499	(ศูนย์รังสิต)



7ข่าว สอมธ. ฉบับประจำาเดือนมิถุนายน 2554

 

 สอมธ.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งของหน่วยงานต่างๆ	ดังนี้

      

      

ข่าวย่อย 

      

ขอแสดงความเสียใจ

มาเยี่ยมมาเยือน









 สอมธ.	ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกถึงแก่กรรม
คณุตระกลูชนะ		พยญัชนะ	สมาชกิทะเบยีนที	่5684	สงักดั	คณะวศิวกรรมศาสตร	์
เมื่อวันที่	 16	 มิถุนายน	 2554	 ณ	 วัดหัตถสารเกษตร	 จ.ปทุมธานี	 สอมธ.
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านสมาชิกมา	ณ	ที่นี้

คณะเศรษฐศาสตร์	ครบรอบ	62	ปี	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2554		

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	ครบรอบ	26	ปี	เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2554

คณะรัฐศาสตร์	ครบรอบ	62	ปี	เม่ือวันท่ี	14	มิถุนายน	2554

 คณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าท่ี	ให้การต้อนรับ	คณะเจ้าหน้าท่ี
จาก	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ	 จำากัด	 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน	 สอมธ.	 
เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2554
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 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จำากัด	(สอมธ.)	จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่	 1/2554	 เยี่ยมเยียน

ศึกษาดูงาน	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จำากัด	 ระหว่างวันที่	 18-19	 มิถุนายน	 2554	ณ	 โรงแรมการ์เด้นท์									

ซีวิว	รีสอร์ท	พัทยา	จ.ชลบุรี		

 ว่าที่	ร.ต.	อดิศร	เอี่ยมสะอาด	ประธานอนุกรรมการวิชาการ	กล่าวว่า	ในปีนี้	สอมธ.ได้พาสมาชิกไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จำากัด	(สาขา	มหาวิทยาลัยบูรพา	บางแสน)	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้าน

ต่างๆ	 ซึ่งถือว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าเยี่ยมชมอย่างยิ่ง	 หลังจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พัก	 เพื่อร่วมสัมมนา	 โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย	ธนะวังน้อย	ประธานกรรมการ	เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมบรรยายในหัวข้อ	“สอมธ.	:	องค์กรที่เกิด

จากอดุมการณ”์	ซึง่ทา่นกไ็ดบ้รรยายถงึภาพรวมตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้จนถงึปจัจบุนั	วา่ไดม้กีารพฒันามากขึน้ในทกุๆ	ดา้น	ทัง้ดา้นสวสัดกิาร	

การบริการ	 เงินกู้และเงินฝาก	และด้านอื่นๆ	ทำาให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายในการมาติดต่อกับ	สอมธ.	 ในส่วนของการระดม

ความคิด	 เรื่อง	 “รู้เขา	 รู้เรา	 เพื่อพัฒนาสหกรณ์”	 ที่ได้จากการจัดกลุ่มย่อยนั้น	 ถือว่าเป็นประโยชน์มากมาย	 โดยคณะกรรมการ

ดำาเนินการ	จะน้อมรับคำาติชมต่างๆ	และนำามาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการต่อไป	หลังจากนั้นจึงเป็นการร่วมกลุ่มสันทนาการ

เล็กๆ	น้อยๆ	เพื่อให้สมาชิกคลายเครียด		บรรยากาศของงานก็มีความสนุกสนาน	เฮ	ฮา	ได้รับรางวัลกันถ้วนหน้า			

	 สำาหรับการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่	ครั้งที่	2	จะจัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคม	2554	ส่วนใครที่พลาดการสัมมนาครั้งแรก	

แต่ยกเลิกทันเวลา	ก็สามารถสมัครไปครั้งที่	2	นี้ได้	แต่ท่านใดที่ไม่ได้ยกเลิกตามเวลาที่กำาหนด	ก็อีก	3	ปี	เจอกัน	ส่วนกิจกรรมอื่นๆ	

ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้	คือ	โครงการส่งเสริมจริยธรรม	ส่วนรายละเอียดต่างๆ	จะเป็นที่ไหน	อย่างไรต้องติดตาม....		

เก็บตกการสัมมนา

“รู้เขา รู้เรา เพื่อพัฒนาสหกรณ์”
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	 สวัสดีค่ะ	เดือนมิถุนายนแล้ว	เผลอๆ	จะหมดปีอีกแล้วเจ้าค่ะ	จบไปแล้ว	1	โครงการความรู้สู่อาชีพกับหลักสูตร	เครปและวอฟเฟิล	ที่จัดขึ้นเมื่อ
วันที่	4-5	มิถุนายน	2554	ที่ผ่านมา	วิทยากรก็คนกันเอง	มีทักษะ	ความชำานาญในอาชีพ	เปิดร้านขายเครปมาเป็นเวลา	4-5	ปี	
	 คุณมานะและคุณสิริโสภา	เทียนขาว	สองสามีภรรยา	ท่านได้เล่าให้ฟังว่า	หลังจากเกษียณอายุราชการ	ก็ได้ประกอบอาชีพหลายอย่างจนมาลงตัวท่ี
เครปและวอฟเฟิล	หาความรู้	ลองผิดลองถูกจนได้สูตรเครปและวอฟเฟิล	ท่ีอร่อยลงตัว	ลูกค้าติดกันงอมแงม	เปิดท้ายรถขายอยู่ท่ีตลาดนัดกรีนวิลล์	(สาย	2)
แต่น่าเสียดายตอนน้ีคุณแม่ป่วยจึงต้องกลับมาดูแล	 ต้องพักอาชีพขายเครปไว้ช่ัวคราว	 คุณพ่ีมานะยังฝากสูตรเครปมาให้เพ่ือนสมาชิกได้ลองไปหัดทำาดู	 เพ่ือจะ 
ได้ไปลองฝึกทำาและเผ่ือวันข้างหน้า	มีโอกาสพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพหารายได้เสริม	และหากมีข้อสงสัยประการใด	ก็ยินดีให้คำาแนะนำาปรึกษาได้ค่ะ	

โครงการความรู้สู่อาชีพ  
สร้างอาชีพ 

เครปญี่ปุ่น

อุปกรณ์
1.	 เตาเครปพร้อมถังแก๊ส	 2.	 ตะกร้อมือเบอร์	 45	 3.	 กะละมังผสม	
4.	ตะแกรงร่อนแป้ง	 5.	กระป๋อง	 6.	กล่องโฟม	 7.	ทัพพีกลม
ส่วนผสม	
  น้Óหนัก	(กรัม-ช้อนโต๊ะ)
	1.		แป้งอเนกประสงค์	(ตราว่าว)	 1,000	กรัม		(1	ถุง)
	2.		น้ำาตาลทราย	   100 กรัม
	3.		ไข่ไก่	No.2	 				3	ฟอง	
	4.		นมสด	 		400	กรัม	(1	กระป๋อง)
	5.		วนิลาผง		 					3	ช้อนโต๊ะ
	6.		กลิ่นบัตเตอร์มิลครีม		 					2	ช้อนโต๊ะ
	7.		แป้งกรอบ	 					3	ช้อนโต๊ะ
	8.		เกลือ	 			1/2	ช้อนชา	
	9.		สีผสมอาหาร	(สีเหลืองไข่)				 					5		หยด
10.		เนยสด	(ละลาย)	 					6	 ช้อนโต๊ะ
11.	 ผงฟู		 					1	 ช้อนชา
12.		น้ำาสะอาด		 					5	 ถ้วยตวง	

วิธีทÓ
1.	 ร่อนแป้ง	 1,000	 กรัม	 ผสมกลิ่นวนิลา	 แป้งกรอบ	 (ตามส่วนผสม)
	 พักแป้งไว้
2.	 เติมน้ำา	1/3	ลิตร	ใส่ภาชนะ	นำาไข่ไก่	น้ำาตาลทรายกล่ินบัตเตอร์มิลครีม
	 เกลือ	สีผสมอาหาร	(สีเหลืองไข่)	คนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือ
3.	 ค่อยๆ	 ผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงไปทีละน้อย	 และเติมน้ำาช้าๆ	 ทีละน้อย	
 อย่าให้เหลวเกินไป	คนผสมกันจนแป้งหมด	(ใช้ตะกร้อมือคนไปทางเดียวกัน)
4.	 ผสมเนยสดที่ละลายแล้ว	(เนยจะต้องเย็น)	คนให้เข้ากัน
5.	 เตรียมอุ่นเตาให้ร้อน	 ทาเนยเล็กน้อยจะทำาให้แป้งไม่ติดกะทะ	 (หรือใช้
	 ไข่แดงแทนก็ได้)
6.	 ตักส่วนผสมประมาณ	 1	 ทัพพี	 หยอดลงบนเตา	 เกลี่ยด้วยไม้เครปให้
	 เป็นรูปวงกลม	 โดยการหมุนไม้เครปไปรอบๆ	 รัศมีเตา	 ปลายข้างหนึ่ง
	 อยู่จุดศูนย์กลางเตา จะทำาให้ได้เครปที่กลมสวย
7.	 สักพักแป้งใกล้สุก	 ให้เติมไส้ท่ีต้องการ	 โดยทาหรือเกล่ียไส้ท่ัวแป้งเครป
 ไส้เครปยอดนิยม	การใส่ไส้	และการตกแต่งเครปเป็นศิลปะอย่างหน่ึงทีเดียว
	 สำาหรับไส้ท่ีนิยมรับประทาน	และท่ีร้านเครปส่วนใหญ่จะทำาขายมีดังน้ี
	 -	ไส้น้ำาพริกเผา+หมูหยอง
	 -	ไส้แฮม	ไส้กรอก	ปูอัด	ทูน่าและไข่นกกระทา	ใส่ซอสมะเขือเทศ	และ
	 	 มายองเนส
	 -	ไส้วนิลา+กล้วยหอม	ราดด้วยช็อกโกแลต	หรือถ้าไส้เป็นช้ินหนา	เช่น
	 	 ไส้กรอก	แฮม	ทูน่า	ควรวางเพียงคร่ึงเดียวจะพับได้สะดวกกว่า
8.	 ใช้ที่แซะขนม	 หรือเกรียงแซะขอบ	 พับครึ่งก่อน	 แล้วจึงพับประกบ
	 ด้านซ้าย	ขวา	จะเป็นรูปสามเหลี่ยม
9.	 ซองเครปแบบกระดาษที่เตรียมไว้
	 ท่านสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารของ	 สอมธ.	 ได้ที่	 www.
savings.tu.ac.th	 หรือแจ้ง	 e-mail	 เพื่อขอรับข่าวสารได้ที่	 savings@
tu.ac.th	 สอมธ.จะจัดส่งข่าวและใบปลิวต่างๆ	 ให้ท่าน	 ได้รับทราบข้อมูล
และข่าวสารต่างๆ	ได้ทันเหตุการณ์		
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นานาสาระ
วิธีรับมือ กับเพื่อนร่วมงาน 9 ประเภท

 ในองคก์รหนึง่ๆ	ยอ่มมพีนกังานทีม่ีพืน้ฐานชีวิตหลากหลายแตกตา่งกนั	การจะทำางานร่วมกนัใหไ้ด้อยา่งราบรื่นจงึตอ้งอาศยั
การปรับตัวเข้าหากัน	ต่างคนต่างพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน	ก็จะทำาให้เข้าใจกัน	และลดปัญหาความขัดแย้งลงได้	มาดูวิธี
ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน	9	ประเภทต่อไปนี้
 1.	 ยืนหยัดเป็นฝ่ายค้าน	คนประเภทนี้กลัวการเปลี่ยนแปลง	จึงต้องคัดค้านเอาไว้ก่อน	เช่น	เมื่อการเสนอความคิดใหม่ๆ	
ก็จะปฏิเสธและเลือกที่จะใช้รูปแบบเดิมมากกว่า	เช่น	ให้พิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ก็มักจะบอกว่าเขียนเอาก็ได้	ให้ส่งอีเมลก็ยืนยันที่จะ
ส่งทางไปรษณีย์	เป็นต้น
  วิธีรับมือ	 ให้เวลาเขาได้เรียนรู้ประโยชน์ของที่สิ่งเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้เขาค่อยๆ	 ยอมรับและเริ่มเปลี่ยนแปลงด้วย
ตัวของเขาเอง
 2.		เช้าชามเย็นชาม	คนประเภทนี้ทำางานแบบย่ำาอยู่กับที่	 เรื่อยๆ	ไปวันๆ	อาจเป็นเพราะความเคยชินที่ทำางานแบบเดิมๆ	
แล้วรู้สึกว่าปลอดภัยดี	จึงไม่คิดปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร
 	 วิธีรับมือ		เสนอหวัหนา้ใหส้ง่เขาไปอบรมสมัมนาหาความรูใ้หม่ๆ 	เพือ่เปดิโลกทศัน	์ผลงานจะไดด้ขีึน้	ในขณะเดยีวกนั
ก็ต้องคอยให้กำาลังใจเขาด้วย	เพราะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ค่อนข้างทำาได้ยาก
 3.		แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ออก	คนบางคนอาจมีปัญหาที่บ้าน	ทำาให้ไม่สบายใจ	กลายเป็นคนเก็บตัว	หรือกลาย
เป็นคนขี้หงุดหงิด	จนพาลมีเรื่องกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัว	หรือบางคนมีเรื่องขุ่นเคืองกับคนในที่ทำางาน	พาลให้ไม่อยากทำางานไปด้วย
 	 วิธีรับมือ	พยายามให้ทั้งสองฝ่ายมาตกลง	ทำาความเข้าใจกัน	เพื่อจะได้ร่วมงานกันต่อไปอย่างราบรื่น
 4.		ไม่มั่นใจในตัวเอง	บางคนมีความคิดดีแต่ไม่กล้าแสดงออก	กลัวว่าจะไปล้ำาเส้นใครเข้า	หรือกลัวว่าถ้าทำาผิดพลาดแล้ว
จะถูกตำาหนิ	เมื่อคิดแบบนี้จึงไม่กล้าพูดอะไร	ได้แต่คอยรับคำาสั่งเท่านั้น	
  วิธีรับมือ	 คอยให้กำาลังใจ	 ส่งเสริมให้เขาทำาในสิ่งที่ดี	 พยายามให้เขาแสดงความคิดเห็นในเรื่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 ก่อน	
ชมเชย	เพื่อให้เขามีกำาลังใจ	และกล้าแสดงความคิดเห็นต่อๆ	ไป	หากเขาทำาผิดก็ช่วยแก้ไข	ไม่ตำาหนิ	หรือซ้ำาเติม
 5.		เหลี่ยมจัด	 ลอบกัด	 ปัดความรับผิดชอบ	 คนประเภทนี้เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว	 ต่อหน้าอย่างลับหลังอีกอย่าง	 ชอบ
นักเรื่องเอาความดีใส่ตัวแล้วโยนความชั่วให้คนอื่น	ถ้าต้องร่วมงานด้วยควรระวังให้มาก	เพราะอาจถูกแทงข้างหลังเป็นแผลเหวอะหวะ	
หรืออาจเจอเล่ห์กลทำาให้งานของเขากลายเป็นงานของเราได้ง่ายๆ
  วิธีรับมือ		เข้าใกล้เท่าที่จำาเป็นต้องร่วมงานด้วย	ทำางานของตัวเองให้ดีที่สุด	และต้องมีหลักฐานว่า	เราทำาอะไร	เขาทำา
อะไร	และร่วมกันอย่างไร
 6.		หลงตัวเอง	 เก่งคนเดียว	คนประเภทนี้มักคิดว่าไม่มีใครฉลาดเท่า	 และไม่มีใครทำางานแทนได้	 จึงไม่ยอมแบ่งงานหรือ
ทำางานร่วมกับใคร	รวมทั้งไม่ชอบฟังคำาแนะนำาจากใครด้วย
 	 วิธีรับมือ		 พยายามปรับตัวเราให้ทำางานร่วมกับเขาได้	พยายามช่ืนชมในความเก่งของเขา	โดยไม่แสดงอาการไม่พอใจออกมา
 7.		หนักไม่เอา	 เบาไม่สู้	คนประเภทนี้ชอบผัดวันประกันพรุ่ง	 กินแรงคนอื่นประจำา	 ไม่ยอมเสียสละเพื่อใคร	 หลบได้เป็น
หลบ	เลี่ยงได้เป็นเลี่ยง
  วิธีรับมือ		พยายามพูดว่าเขาทำางานดี	เพื่อให้เขาได้แสดงฝีมือบ้าง	ในทางกลับกันอย่าไปว่าเขาเชียวล่ะ	เพราะยิ่งว่าเขา
ก็จะยิ่งไม่ยอมทำาอะไรมากขึ้น
 8.		ขี้โมโห	ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงาน	ประเภทโกรธง่ายหายเร็ว	เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย	ไม่พอใจอะไร	ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ก็แสดง
อาการออกมาโดยไม่คิดถึงจิตใจผู้อื่น
  วิธีรับมือ	 เวลาที่เขาแสดงอาการฉุนเฉียว	 อย่าพยายามเถียงหรือให้เหตุผล	 เพราะถึงอย่างไรเขาก็ไม่รับฟังเราหรอก	
ถ้าอยากจะเตือนเขา	ต้องพูดตอนเขาอารมณ์ดีๆ
 9.		ขาดมนุษยสัมพันธ์	คนประเภทนี้จะตรงไปตรงมา	คิดอย่างไรพูดอย่างนั้น	แบบขวานผ่าซาก	ถึงแม้จะมีเจตนาดี	แต่ว่า
แสดงออกไม่เป็น	ทำาให้คนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเย่อหยิ่ง	ไม่อยากคบ	ไม่อยากร่วมงานด้วย
 	 วิธีรับมือ	 ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น	พยายามมองส่วนดีของเขา	และมองข้ามเรื่องขุ่นใจเล็กๆ	น้อยๆ	จากคำาพูดของเขา
เพื่อสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	 ถ้าเราพยายามเข้าใจคนแต่ละประเภทและพยายามปรับตัวให้เข้ากันได้	 ผลงานก็จะดีมีประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร	ที่สำาคัญการที่ไม่ต้องมีเรื่องขุ่นใจกับใครก็จะทำาให้ตัวเราเองมีความสุขในการทำางานด้วย

ที่ม�: ว�รส�รประกันสังคม ฉบับประจำ�เดือนเมษ�ยน 2554
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อาหารสมอง  เกมส์ .....

ให้เพื่อนๆ	ช่วยกันเติมตัวเลข	1-9	ในช่องว่าง	แต่จะต้องทำาให้ผลบวก		ของทั้งแนวตั้ง
และแนวนอน	ในแต่ละแถวได้เท่ากับ	17	เท่ากัน	(ใช้ตัวเลขซ้ำากันได้)

คำ�ถ�มประจำ�ฉบับ ...........

สอมธ. ได้กำ�หนดวงเงินกู้พิเศษสูงสุด ไว้จำ�นวนเท่�ใด ........?

กติกาง่ายๆ	เพียงตอบคำาถามและเกมส์	ทั้ง	2	สว่น	ตอบถูกรับของที่ระลึกจาก	สอมธ.	ทราบคำาตอบแล้วส่งกลับมายัง	สอมธ.	
ภายในวันที่	22	กรกฎาคม	2554

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย	หลายอัตราดังนี้
1.	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1	อัตรา
2.	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.	 นักวิชาการเกษตร
4.	 นักวิเทศสัมพันธ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ประกาศรับสมัครงานของกองการเจ้าหน้าที่	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่	http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person
ตั้งแต่วันที่	21	มิถุนายน	2554	ถึงวันที่	20	กรกฎาคม	2554

ข่าวฝาก
จาก มธ.

เฉลยคÓถามประจÓฉบับ
	 ท่านทราบหรือไม่ว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนพฤษภาคม	2554	สอมธ.	 ได้ปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากมาแล้ว	กี่ครั้ง?
ตอบ	 3	ครั้ง

ขอแสดงความยินดีสÓหรับสมาชิกที่มาใช้บริการ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส	 กับ	 สอมธ.	 จับและแจก	 2	
รางวัล
1.	 คณุดวงตา	กญุแจทอง	เลขทะเบยีนที	่04982
2.	 คุณสุวรรณา	จงขะวดี	เลขทะเบียนที่	05200

รับรางวัลได้ที่สÓนักงาน	สอมธ.	ค่ะ

รายชื่อผู้ร่วมตอบคÓถามและเกมส์ถูกต้อง
1.	คุณจรัสศรี	ฉัตรวิไล		 เลขทะเบยีนที	่08387
2.	คุณน้Óค้าง	นิมะบุตร		 เลขทะเบยีนที	่04649
3.	คุณวชิราภรณ์	เสาวดี		 เลขทะเบยีนที	่04219
4.	คุณนิตยา	ด้วงโต			 เลขทะเบยีนที	่03082
5.	คุณวรรณดี	แสงสุวรรณ		เลขทะเบยีนที	่02464

รับรางวัลได้ที่สÓนักงาน	สอมธ.	ค่ะ

เฉลยเกมส์	ประจÓฉบับ
มีขวดอยู่ใบหนึ่ง	เอาเหรียญอันหนึ่งใส่ลงไปในขวด	
แลว้ใชจ้กุกอ๊กปดิปากขวดใหแ้นน่	ขอถามวา่	ถา้จะ
เอาเหรียญอันนี้ออกจากขวดได้อย่างไร	โดยไม่ต้อง
เอาจุกก๊อกออกและต้องไม่ทำาให้ขวดเสียหาย
ตอบ		ให้ดันจุกก๊อกเข้าไปในขวด	แล้วก็เทเหรียญ	
	 	 ออกมา
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    ผ่านไปหนึ่งครั้งกับการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ในปีนี้	 ผลตอบรับจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ												
พบว่า	 เป็นการจัดที่ได้รับความรู้และการร่วมกิจกรรมแตกต่างไปจากครั้งที่ผ่านๆ	 มา	 เพราะมีการไปศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จำากัด	 (สาขามหาวิทยาลัยบูรพา	 บางแสน)	 ทำาให้สมาชิกได้
รับทราบข้อมูลต่างๆ	มาเปรียบเทียบกับ	สอมธ.	และนำามาเป็นข้อมูลในการนำาเสนอผลงานกลุ่มย่อย	“รู้เขา	 รู้เรา												
เพื่อพัฒนา	สอมธ.”	ของเรา	สิ่งใดที่สหกรณ์เขาเป็นจุดเด่น	สมอธ.	ของเราจะนำามาวิเคราะห์	ศึกษาและเป็นข้อมูล
เพื่อการพัฒนาต่อไป
	 	 		 พบกนัฉบบัหนา้กบัผลการสมัมนากลางป	ีกรรมการและเจา้หนา้ที	่คาดวา่จะมกีารระดมสมองอกีครัง้เพือ่
พัฒนา	สอมธ.	ของเราในครึ่งปีหลัง	“เราสัญญาว่าจะทำาอย่างเต็มที่เพื่อ	สอมธ.	ต่อไปค่ะ”
          

...บรรณ�ธิก�รแถลง...

การโอนเงินเข้าบัญชี ของ สอมธ.
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด

ประเภท ออมทรัพย์

 ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด บางลำาพู 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไทย จำากัด ท่าเตียน 026-1-01958-9

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด บางลำาพู 116-4-27595-8

ธนาคารทหารไทย จำากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 155-2-00006-7 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด ท่าพระจันทร์ 114-2-07341-0

หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งแฟกซ์ใบนำาฝากที่หมายเลข 0-2225-9487

  พร้อมระบุช่ือ-นามสกุลให้ชัดเจนและโทรศัพท์มาตรวจสอบอีกคร้ังว่า สอมธ.

  ได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของท่าน

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำากัด (สอมธ.)
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2224-1343, 0-2226-1877 แฟกซ์ 0-2225-9487 

โทรศัพท์ สอมธ.

ท่าพระจันทร์
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ท่าพระจันทร์
0-2623-5086-7
ภายใน 3880-2

ศูนย์รังสิต
0-2564-4499
ภายใน 1158-9

ประธานกรรมการ 102 รองผู้จัดการ 103
ผู้จัดการ 111 ฝ่ายบริการเงินฝาก 106
รองผู้จัดการ 103 ฝ่ายบริการสินเชื่อ 104
ฝ่ายบริการเงินฝาก 106 สาขาย่อย
ฝ่ายบริการสินเชื่อ 104 คณะแพทยศาสตร์
ฝ่ายธุรการ 108 โทรศัพท์ 0-2926-9665
ฝ่ายบัญชี 109 โทรสาร 0-2986-9188

คณะผู้จัดทำา

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานอนุกรรมการ นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์

 อนุกรรมการ นายชนินทร์ ชมดี

   นายทนง วิเศษสิงห์

   นางสาวบรรจง น้ำานวล  

  นายไพโรจน์ ภูชาญ  

  นายรังษี ธารารมย์

เลขานุการ  นางสุนันทา ญาณศีล

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์

ประธานอนุกรรมการ


