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"กองทุนเงินกู คูการศึกษา    จับจายรูคา ถึงเวลาใชคืน"

กยศ. เปนองคการที่ใหโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหยั่งยืน

วารสารกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
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วารสารกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฉบับ กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2558
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  กองบรรณาธิการ หวังวาสมาชิกทุกทานคงจะสบายดีกันนะครับ  ในชวงเวลาเดือนกุมภาพันธ – 

พฤษภาคม 2558 ที่ผ านมา มีเรื่องราวตางๆ ผานเขามาในชีวิตเราๆ ทานๆ มากมายใชไหมครับ อาทิเชน 

เทศกาลสงกรานต วันขึ้นปใหมแบบไทยเรา เทศกาลที่คนไทยทุกคนเฝารอคอยมากที่สุด เนื่องจากจะไดหยุดงานยาว

แลวยังจะไดเดินทางกลับบานไปกราบไหว พอ แม ผูใหญที่เคารพนับถือ เปรียบไดดั่งเทศกาลรวมญาติก็วาไดใชไหมครับ 

และที่สําคัญที่สุดยังเปนชวงเวลามหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน  ที่ผานมา ซึ่งประชาชนทุกภาคสวนพรอมใจกันใสเสื้อสีมวงอยางพรอมเพรียง 

ซึ่งสรางความประทับใจใหกับคนตางชาติที่ไดพบเห็นเปนอยางยิ่ง และที่สําคัญที่สุดเปนความทรงจําของพวกเรา

คนไทยทุกคนที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการแสดงออกใชไหมครับ และชวงเวลามหามงคลดังกลาวกองทุนไดรวมกับ

สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อเปนการรวมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ดวย ซึ่งกองบรรณาธิการไดรวมภาพกิจกรรม

ไวในสาร กยศ.ฉบับนี้ดวยครับ

  สําหรับ สาร กยศ. ฉบับที่ 2 นี้ กองบรรณาธิการ ยังไดรวบรวมเรื่องราวตางๆ กิจกรรมตางๆ ที่กองทุน

ไดรวมกบัสถานศกึษาหรอืหนวยงานตางๆ ทีเ่กี่ยวของไดดาํเนนิการไป โดยเฉพาะงานวนัสถาปนากองทนุ ครบรอบปที ่17                       

เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2558 โดยกองทนุไดมกีจิกรรมตอบแทนสงัคมในรปูแบบการชวยเหลอืโรงเรยีนทีข่าดแคลนใหสามารถ

เปนแหลงวตัถดุบิในการเลีย้งอาหารกลางวนัใหแกนกัเรยีนทีย่ากจน ซึง่เปนความประทบัใจของพนกังานกองทนุเปนอยางยิง่     

ชาวสมาชิก สาร กยศ.ติดตามนะครับวาเราไปทํากิจกรรมที่ไหนมา รวมถึงภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนา

ประจําป 2558 ทัง้ในสวนของกลุมอาชีวศกึษาและอุดมศกึษา รวมถึงขอมลูในเรื่องของ AEC กจ็ะมาแนะนําอีก 2 ประเทศ 

ใหเราไดทําความรูจักกับขอมูลเบื้องตนของกลุมประเทศที่กําลังจะเขามามีบทบาทกับเราๆ ทานๆ

  สุดทาย กองบรรณาธิการ หวังวาเนื้อหา สาระใน สาร กยศ.ฉบับที่ 2/2558 นี้ จะเปนที่ถูกใจชาวสมาชิก
ทุกทานและกลับมาพบกันใหมใน สาร กยศ.ฉบับที่ 3/2558 นะครับ สุดทาย ทายสุด เนื่องจากยังอยูในชวงกลิ่นไอของ
เทศกาลปใหมไทย กองบรรณาธิการ ขออวยพรใหสมาชิกทุกทาน มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขทั้งกาย ใจ ประสพแดเรื่อง
ที่ดีงาม เจริญรุงเรืองในหนาที่การงานกันทุกทานนะครับ

ฝายสื่อสารองคกร กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
 กองบรรณาธิการ

สวัสดีครับ
 สมาชิก สาร กยศ.ทุกทาน

เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2558 ทีผ่านมา ถอืไดวาเปนวนัคลายวนัสถาปนาครบรอบปที ่17 ของกองทุนเงนิใหกูยมื                                     

เพื่อการศึกษา หรือที่หลายๆคนรูจัก มักคุนกันในนาม กยศ. หนวยงานรัฐเล็กๆ ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง  

ซึ่งมีภารกิจหลักในการดําเนินงานที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหไดรับโอกาสทางการศึกษา  

ในระดับที่สูงขึ้นอยางเทาเทียม ผานการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยเปนการกูยืมเงินจากรัฐบาลและชําระคืนเมื่อสําเร็จ

การศึกษา เพื่อนํามาหมุนเวียนใหกับเยาวชนรุนนองๆ ไดรับโอกาสกูยืมในรูปแบบกองทุนหมุนเวียนในทุกๆ ป

จากอดตี ... เมื่อครัง้เริม่ดาํเนินการปลอยใหกูยมืแกนกัเรยีน นกัศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรพัยในป 2539 จนถงึปจจบุนั 

2558 มนีกัเรียน นกัศกึษาจํานวนกวา 4.5 ลานรายทั่วประเทศที่ไดกูยมืเงินจากกองทุน คดิเปนเงินงบประมาณแผนดนิที่นาํมา  

ใชในการใหกูยืมแลวกวา 4 แสนลานบาท โดยมีสถานศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับอาชีวศึกษา รวมถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเขารวมเปนสมาชิกและดําเนินการพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินใหแก

นักเรียน นักศึกษา มากกวา 4 พันแหง ซึ่งถือเปนเครือขายในการดําเนินงานที่กวางขวางครอบคลุมแทบทุกภูมิภาค 

อันแสดงใหเห็นถึงการเขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา กยศ. ไดมกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดําเนินการกูยมืไปในหลายมิต ิเพื่อตองการ
ใหการกูยมืเงินเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ถกูตอง โปรงใส และเปนธรรมกับนกัเรียน นกัศกึษา ซึง่การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เหน็ไดจากการที ่กยศ. นาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการกูยมื  / การปรบัเกณฑการคดัเลอืกผูกูยมื / การสรางเครอืขาย 
องคกรนายจางทัง้ภาครัฐและเอกชน  / การกาํหนดใหมสีวนรวมเพือ่ตอบแทนภาคสงัคมของนกัเรยีน นกัศกึษากองทุน (csr)  / 
การเปดจดุบรกิารรบัชาํระหนีเ้พิม่เตมิผานทางบรษิทัไปรษณยีไทย จาํกดั และเคานเตอร เซอรวสิ เปนตน และจะมกีารปรบัเปลีย่น
ในอีกหลายเรื่อง ที่จะตามมาในอนาคต เพื่อมุงเนนใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดตอไป

ในโอกาสครบรอบวันคลายวันสถาปนาปที่ 17 นี้ คณะผูบริหาร พนักงานและเจาหนาที่กองทุนทุกทาน
มีความยินดีและภาคภูมิใจที่ไดรวมดําเนินภารกิจงานตางๆ ในหลากหลายมิติ เพื่อเปนสวนเล็กๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนคนไทยดวยกลไกทางการศกึษา เพือ่นําพาประเทศชาตเิจรญิรุงเรอืงตามวตัถปุระสงคการจดัตั้งองคกรอยางแทจรงิ  

กองบรรณาธิการ
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 ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน ผู จัดการกองทุนเงินใหกู ยืมเพ่ือการศึกษา พรอมคณะผู บริหารและเจาหนาที่กองทุน 

รวมกันประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ครบรอบปที่ 17 ซึ่งไดอาราธนา

พระราชญาณกวี (ปยโสภณ) และพระภิกษุสงฆแหงวัดพระรามเกากาญจนาภิเษก จํานวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต 

และบรรยายธรรมเทศนา เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหแกคณะผูบริหารและเจาหนาที่กองทุน ทั้งนี้ผูบริหารและเจาหนาที่กองทุน 

ไดร วมกันจัดซื้อของใชที่จําเปน บรรจุกลองในรูปแบบของขวัญ จัดสงไปยังทหารชายแดนภาคใต ภายใตกิจกรรม 

“แทนคําขอบคุณ แทนความหวงใย จากใจของ กยศ.”

กยศ. ครบรอบปที่ 17  (15 มีนาคม 2558)

กิจกรรม CSR
วันสถาปนากองทุน 17 ป
 ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน ผูจัดการ

กองทุนเงิน ให กู  ยื ม เพื่ อการศึกษา 

คณะผู บริหารและพนักงานกองทุน 

รวมกันทํากิจกรรม CSR เนื่องในโอกาส

วันสถาปนาครบรอบ 17 ป โดยการ
มอบโรงเรือนเพาะเห็ดพรอมหัวเช้ือเห็ด                      

และสวนเกษตร เพือ่ใชเปนแหลงวัตถดุบิ                            

ในการประกอบอาหารกลางวันใหแก

นักเรียนโรงเรียนบานพุเลียบ จังหวัด
กาญจนบุรี พรอมกันนี้กองทุนยังได                                                                  
ทาํการปรบัทศันยีภาพของสนามเดก็เลน                                          

อาคารสถานท่ี และมอบอุปกรณกีฬา                               
พรอมส่ือการเรียน การสอน เพื่อเสริม

พัฒนาการใหแกนักเรียน โดยมีคณะ
ผู บริหาร ครู อาจารย และนักเรียน
โรงเรียนบานพุเลียบใหการตอนรับ
ดวยบรรยากาศอบอุน
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กยศ. จัดประชุมผูบริหาร ผูปฎิบัติงานประจําป 2558

 นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ รองผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และคณะผูบริหารกองทุน รวมเปนวิทยากร
บรรยายสรางความรู ความเขาใจในการปฎบิตังิานกองทนุใหแกครู อาจารย และผูปฎบิตังิานกองทนุประจาํสถานศกึษา ไดรบัทราบ
แนวทางในการดาํเนนิงานกองทนุ ปการศกึษา 2558 โดยไดแบงกลุมการจดัประชมุเพ่ือกําหนดกลุมเปาหมายและเพือ่ประสทิธิภาพ
ในการรับฟงขอมูล ขาวสาร ประกอบดวยวันที่ 30 มีนาคม 2558 ระดับมัธยมศึกษาเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล / 
วันที่ 31 มีนาคม 2558 ระดับอาชีวศึกษา สังกัดรัฐบาล / วันที่ 1 เมษายน 2558 ระดับอาชีวศึกษา สังกัดเอกชน / 
วันที่ 27 เมษายน 2558 ระดับอุดมศึกษาทุกแหง โดยไดรับความสนใจจากผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย และผูปฎิบัติงาน
กองทุนประจําสถานศึกษาเขารวมรับฟงเปนจํานวนมาก 

กองทุนเงินใหกู ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) รวมกับสํานัก
ประชาสัมพันธเขต และบริษัทเครดิตแหงชาติ จํากัด 

จัดงานเสวนา “กยศ. มิติใหม กู ใหยาก จายใหง าย” 
ในระหวางเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2558 ณ จงัหวดัเชยีงใหม                                                                                                 

สุราษฎรธานี ขอนแกน และสงขลา โดยการจัดงาน
มวีตัถปุระสงค เพือ่สรางความรู ความเขาใจ เกีย่วกบันโยบาย
และทศิทางจากการดําเนนิงานกองทุนฯ ใหเนนการคัดกรอง

ผูกูยืมที่เรียนดี และเปนคนดีใหมีโอกาส สงเสริมใหเรียน
ในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เม่ือเรียนจบแลว ผูกูยืมจะได
มีงานทําและมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการชําระหนี้ 

เพื่อสงตอโอกาสทางการศึกษาใหรุ นนองตอไป โดยให
สื่อมวลชนไดรับทราบ และนําไปเผยแพรประชาสัมพันธได
อยางถูกตอง

กยศ. พบสื่อ
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 กองทุนเงินใหกู ยืมเพื่อการศึกษา รวมกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เจริญพระชนมายุ 5 รอบ โดยกองทุนไดรวมกับ
สถานศึกษาตางๆ จัดกิจกรรม ประกอบดวยวันที่ 11-13 กุมภาพันธ 2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา / วันที่ 17-18 
มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม / วันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม /

วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม / วันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม / วันที่ 8-9 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยตลอดกิจกรรมมีนักศึกษา 

บุคลากรประจําสถานศึกษาใหความสนใจเขารวมกิจกรรมมากกวา 4,000 คน

กยศ. รวมใจ ปนโลหิต ตอชีวิต เพื่อนมนุษย
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาศมหามงคล เจริญพระชนมายุ 5 รอบ

มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลกพิษณุโลก
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มหาวิทยาลัยเชียงใหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

มหาวิทยาลัยแมโจมหาวิทยาลัยแมโจ
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  3. »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ (Indonesia)3. »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ (Indonesia)
  เมืองหลวง : เมืองหลวง : จาการตาจาการตา
  ภาษา : ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เปนภาษาราชการภาษาอินโดนีเซีย เปนภาษาราชการ
  ประชากร : ประชากร : ประกอบดวย ชนพืน้เมอืงหลายกลุม มภีาษามากกวา 583 ภาษา                    ประกอบดวย ชนพืน้เมอืงหลายกลุม มภีาษามากกวา 583 ภาษา                    

    รอยละ 61 อาศัยอยูบนเกาะชวา
 นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต 10%อิสลาม 87%, คริสต 10%
  ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข และ  ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข และ  
              หัวหนาฝายบริหาร

จุดแข็งจุดแข็ง

– มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต       – มีจํานวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต– มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต       – มีจํานวนประชากรมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ขอควรรูขอควรรู

– ไมควรใชมือซายในการรับ-สงของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือวามือซายไมสุภาพ– ไมควรใชมือซายในการรับ-สงของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือวามือซายไมสุภาพ

– นิยมใชมือกินขาว         – ไมควรชี้นิ้วดวยนิ้วชี้ แตใชนิ้วโปงแทน– นิยมใชมือกินขาว         – ไมควรชี้นิ้วดวยนิ้วชี้ แตใชนิ้วโปงแทน

– ไมจับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก– ไมจับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก

– การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนําเขาและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึง         – การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนําเขาและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึง         
   ประหารชีวิต   ประหารชีวิต

– บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการคาและสงออกพืชและสัตวกวา 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบกอนซื้อหรือนําพืชและสัตวออกนอก        – บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการคาและสงออกพืชและสัตวกวา 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบกอนซื้อหรือนําพืชและสัตวออกนอก        

   ประเทศ   ประเทศ

– มอเตอรไซครับจางมีมิเตอร       – งานศพใสชุดสีอะไรก็ได– มอเตอรไซครับจางมีมิเตอร       – งานศพใสชุดสีอะไรก็ได

»˜¨¨ØºÑ¹»ÃÐà·Èã¹ÍÒà«ÕÂ¹ ÁÕÍÂÙ‹ 10 »ÃÐà·È â´ÂÁÕ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§áμ‹ÅÐ»ÃÐà·È´Ñ§¹Õé (μ‹Í)

         4. »ÃÐà·ÈÅÒÇ (Laos)4. »ÃÐà·ÈÅÒÇ (Laos)
 เมืองหลวง :เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร นครหลวงเวียงจันทร

 ภาษา : ภาษา : ภาษาลาว เปนภาษาราชการภาษาลาว เปนภาษาราชการ
 ประชากร :ประชากร : ประกอบดวย ชาวลาวลุม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9%   ประกอบดวย ชาวลาวลุม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9%  

 รวมประมาณ 68 ชนเผา
 นับถือศาสนา : นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16%75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16%
 ระบบการปกครอง : ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต สังคมนิยมคอมมิวนิสต 

 (ทางการลาวใชคําวา ระบบประชาธิปไตยประชาชน)
จุดแข็งจุดแข็ง

– คาจางแรงงานตํ่าอันดับ 2 ในอาเซียน  – การเมืองมีเสถียรภาพ– คาจางแรงงานตํ่าอันดับ 2 ในอาเซียน  – การเมืองมีเสถียรภาพ
ขอควรรูขอควรรู
– ลาว มีตัวอักษรคลายของไทย ทําใหคนไทยอานหนังสือลาวไดไมยากนัก สวนคนลาวอานหนังสือไทยไดคลองมาก– ลาว มีตัวอักษรคลายของไทย ทําใหคนไทยอานหนังสือลาวไดไมยากนัก สวนคนลาวอานหนังสือไทยไดคลองมาก

– ลาวขับรถทางขวา  – ติดตอราชการตองนุงซิ่น– ลาวขับรถทางขวา  – ติดตอราชการตองนุงซ่ิน
– เดินผานผูใหญ ตองกมหัว – ถาเพื่อนคนลาวเชิญไปพักที่บานหามใหเงิน– เดินผานผูใหญ ตองกมหัว – ถาเพื่อนคนลาวเชิญไปพักที่บานหามใหเงิน

– อยาซื้อนํ้าหอมใหกัน – ที่ถูกตองคนลาวที่ใหพัก ตองแจงผูใหญบาน– อยาซื้อนํ้าหอมใหกัน – ที่ถูกตองคนลาวท่ีใหพัก ตองแจงผูใหญบาน
– เขาบานตองถอดรองเทา และถาเขาเสิรฟนํ้าตองดื่ม– เขาบานตองถอดรองเทา และถาเขาเสิรฟน้ําตองด่ืม
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MOU ไกลเกลี่ยลูกหน้ีตามคําพิพากษา
 ดร.ฑติตมิา วชิยัรตัน ผูจดัการกองทุนเงินใหกูยมืเพือ่การ

ศึกษา และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี 

รวมลงนามบันทึกความรวมมือวาดวยการไกลเกลี่ยลูกหนี้

ตามคาํพพิากษาในชัน้บงัคบัคดเีพ่ือเปนการเพิม่ชองทางในการ

ชําระหน้ีใหแกลูกหน้ีตามคําพิพากษา รวมท้ังเพ่ือเปนแนวทาง

ปฏิบัติของท้ังสองหนวยงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

โดยมีคณะผู บริหารกองทุนและกรมบังคับคดี ร วมเป น

สักขีพยาน ณ กรมบังคับคดี

ไกลเกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา
 นางสาวมุ จลินท   กํ าชั ย  รองผู  จั ดการกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และนางขวัญระพี จุฬาพิมพพันธุ 

รองอธิบดีกรมบังคับคดี รวมกลาวเปดมหกรรมไกลเกล่ีย

เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ณ กรมบังคับคดี โดยมีผูใหความสนใจ                                                                                                            

เขารวมงาน รับฟงคําแนะนําจากเจาหนาที่กองทุนเก่ียวกับ

ขัน้ตอนในการไกลเกลีย่ ซึง่ถอืเปนการชวยเหลอืผูคางชาํระหนี้

อีกชองทางหนึ่ง

พนักงานกองทุนไรทุจริต
 ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมผูบริหารและพนักงานกองทุน รวมอบรมโครงการ 
“พนกังานกองทุนไรทจุริต” โดยมีนางพันธทพิย สรุทณิฑ กลาวบรรยายพิเศษพรอมวิทยากรผูทรงความรูบรรยายใหแกผูเขารวม
อบรม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

ขาราชการไทยไรทุจริต
 ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเขารวมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณเครอืขายตอ

ตานการทจุรติ ภายใตโครงการ “ขาราชการไทยไรทจุรติ” โดยมี พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน
พรอมมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ ทําเนียบรัฐบาล
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ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ สิทธิโชคชัยวุฒิ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

“สิ่งนี้คือความทาทายของสถาบันและเปนการบานของพวกเรา

วาจะทําอะไร ทําอยางไร”

 “การมีสวนรวมกับสงัคมโดยจิตอาสาเปนสิง่ทีด่คีรบั ถอืเปนหนาทีข่องทุกคนอยูแลว ทีผ่านมา

การสงเสริม สรางเสริมประสบการณเร่ืองน้ีใหกับนักศึกษาเปนสิ่งที่หลายๆสถานศึกษาทําอยูแลว 

เพราะทุกสถาบันการศึกษาก็อยากเห็นเด็กที่จบออกไปแลวเปนคนเกงและดี การที่ กยศ.

กําหนดมาตรการนี้  ผมมองว าเป นการเพิ่มโอกาสและศักยภาพให กับสถาบัน 

ซึ่งสถาบันจะไดใชโอกาสนี้เปนกลไกที่ชวยสงเสริมใหสังคมดีเพิ่มขึ้น แตบางคนกังวลวา

นักเรียน นักศึกษาจะมุงแตทํากิจกรรมเพ่ือเก็บชั่วโมงจิตอาสา เพื่อหวังผลตอบแทน

ในการกู ยืมเงินจนมองไมเห็นถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของคําวา “จิตอาสา” 

ที่อยากใหเด็กเปนทั้งผู ใหและผูรับ แตผมเองยังมองวา ไมวาเด็กจะเขามา

ทํางานจิตอาสาดวยความตั้งใจหรือโดนบังคับก็ตาม ถาสถาบันสามารถทําใหเด็ก

เหลานี้มีทัศนคติหลังจากไดสัมผัสกิจกรรมท่ีดีตางๆไดตามวัตถุประสงค สิ่งนี้คือ

ความทาทายของสถาบันและเปนการบานของพวกเราวาจะทําอะไร ทําอยางไร 

เพื่อใหเด็กเห็นเปาหมายเดียวกับเรา อยากจะเห็นเคาเปนคนเกง และเปนคนดี

ของสังคมตอไป และสําหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร เรามุงเนนใหเด็กเปนผูคิดริเริ่มที่จะทํา

เร่ืองตางๆดวยตนเอง เพ่ือเคาจะไดอยากเห็นผลงานของเคาเองและเห็นผลของส่ิงทีเ่คาทาํ เชน การท่ีกลุมนสิติเขาไปชวยทํางาน

จิตอาสาในโรงพยาบาล หรือการท่ีกลุมนิสิตรวมกิจกรรมกําจัดขยะ เปนตน”

คุณฌาญรัตน ภูมิธรรมรัตน
หัวหนางานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

“ซึ่งถานักศึกษามีจิตสํานึกที่ดีในการกูยืมเงินก็จะมีการชําระหนี้คืน

หลังจากจบการศึกษา”
 “การทีน่กัศกึษากองทนุกูยมืมีจติอาสา เปนสิง่ทีด่ทีีจ่ะใหนกัศกึษาชวยเหลอืสงัคม ชวยพฒันา

ทองถ่ินเขาถงึชมุชนเปนการขัดเกลาจิตใจของนักศกึษาใหรูจกัการให การเสียสละ จะเปนการสราง
จติสาํนกึใหกบันักศกึษา ซึง่ถานกัศกึษามีจติสาํนกึทีด่ใีนการกูยมืเงนิกจ็ะมกีารชําระหน้ีคนืหลงัจาก
จบการศกึษา ตามหลกัปรชัญาของมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา ใหนกัศกึษาทกุคนพงึตระหนกัไว

เสมอวา เปนคนดี มทีกัษะชวีติ มจีติสาธารณะ โดยในสวนของมหาวิทยาลัยมกีารจดัทาํโครงการ
จิตอาสา โดยใหนักศึกษาไปรวมกับชุมชน อาทิเชน การรวมกับชุมชนจัดทํา EM BALL จํานวน 

1,000,000 ลูก การรวมกันทํากิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดสมิหลา โดยกิจกรรมตางๆที่ทํา
จะเปนความสมัครใจของนักศึกษา และไดรับความสนใจจากนักศึกษาเปนจํานวนมาก 

และในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยจะเริ่มจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาภาคเรียนละ 1 กิจกรรม  

เพ่ือเปดโอกาสในการทํากิจกรรมสาธารณะใหกับนักศึกษา”

Member Talk
 กองบรรณาธิการ ไดมีโอกาสไดรวมงานประชุมสัมมนาประจําปของสถานศึกษา และไดมีโอกาสไดพบปะกับครู อาจารย
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกองทุนประจําสถานศึกษาตางๆ เปนจํานวนมาก เราจึงถือโอกาสพิเศษน้ีสัมภาษณพูดคุยกับครู 
อาจารยและเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานกองทุน เพือ่แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในเร่ืองของการทํากจิกรรม“จติอาสา” ทีจ่ะนาํมาใช
เปนกลไกในการสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับนักเรียน นักศึกษา เราลองมาติดตามกันนะครับ วา สมาชิก สาร กยศ.คิดกันอยางไร
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