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การศึึกษาเป็็นป็ัจจัยสำาคััญ
ในการสร้างทรัพยากร

มนุษย์ท่�ม่คัุณภาพ  
เพ่�อพัฒนาป็ระเทศึชาติิ 
ให้้ม่คัวามเจริญก้าวห้น้า
อย่างมั�นคังและยั�งย่น



สารจากป็ระธานกรรมการ
กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

	 การศึกึษาเป็็นปั็จจัยสำคัญัในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่�มคุ่ัณภาพ	เพ่�อพัฒนาป็ระเทศึชาติิ
ให้้มค่ัวามเจริญก้าวห้น้าอยา่งมั�นคังและยั�งยน่	กองทนุเงินให้ก้้้ยม่เพ่�อการศึึกษา	(กยศึ.)	จงึถ่ือเป็น็
กลไกของภาคัรัฐในการสร้างโอกาสทางการศึึกษา	 ลดคัวามเห้ล่�อมล้ำทางเศึรษฐกิจและสังคัม	 
ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการศึึกษาด้วยการให้้เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาในลักษณะติ่างๆ	 
เพ่�อพัฒนาศึกัยภาพของเยาวชนไทยให้้มค่ัวามร้ค้ัวามสามารถื	มท่กัษะพ้่นฐานท่�จำเป็็น	ม่คัวามพร้อม
ท่�จะป็ระกอบอาช่พการงานได้

	 ในปี็	 2563	 ป็ระเทศึไทยได้เผชิญกับสถืานการณ์การแพร่ระบาดของโรคัติิดเช่้อไวรัส
โคัโรนา	2019	(COVID-19)	ซึ่ึ�งสง่ผลกระทบติอ่สภาพเศึรษฐกจิและการดำเนนิชวิ่ติของป็ระชาชน
ในวงกว้าง	กองทุนได้มม่าติรการบรรเทาคัวามเดอ่ดร้อนให้แ้ก่นกัเรย่น	นักศึกึษาท่�อย้ร่ะห้ว่างการ
ศึึกษาให้้ม่เงินเพ่ยงพอในการใช้จ่ายระห้ว่างการศึึกษา	 โดยเพิ�มค่ัาคัรองช่พและเพิ�มกรอบวงเงิน 
ให้เ้พย่งพอสำห้รบัผ้ก้้ย้ม่ทกุรายโดยไมม่โ่คัวติาของแติล่ะสถืานศึกึษาเป็็นป็แีรก	รวมถืงึมม่าติรการ
ช่วยเห้ล่อบรรเทาคัวามเด่อดร้อนให้้กลุ่มผ้้ก้้ย่มท่�อย้่ระห้ว่างการชำระห้น่้ท่�ได้รับผลกระทบ 
ทางเศึรษฐกิจ	ทั้งน่้	กองทุนยังมุ่งเน้นการป็รับป็รุงการให้้บริการด้วยการพัฒนาระบบเทคัโนโลย่
สารสนเทศึ	เพ่�อให้้ผ้ก้้ย้ม่	สถืานศึกึษา	องค์ักรนายจ้าง	และผ้ใ้ช้บรกิารได้รบัคัวามสะดวกมากยิ�งขึน้	 
รวมทั้งการส่งเสริมวินัยทางการเงินและคัวามรับผิดชอบติ่อสังคัมให้้แก่ผ้้ก้้ย่มอย่างติ่อเน่�อง	 
จึงมั�นใจได้ว่าเยาวชนไทยจะได้รับโอกาสทางการศึึกษาเพ่�อสร้างอนาคัติท่�ด่ได้อย่างเท่าเท่ยมกัน

	 สุดท้ายน่	้ ในนามของคัณะกรรมการ	 ผ้้บรหิ้ารและพนักงานกองทุน	 ขอขอบคุัณสถืานศึกึษา 
ห้น่วยงานองค์ักรนายจ้างภาคัรัฐและภาคัเอกชน	 และผ้้ท่�ม่ส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน 
กองทุน	ซึ่ึ�งม่ส่วนร่วมสร้างโอกาสทางการศึึกษาให้้เยาวชนไทยมาโดยติลอด	และขอเป็็นกำลังใจ
ให้ทุ้กท่านก้าวผ่านอุป็สรรคัต่ิางๆ	ไป็ด้วยกัน

(นายป็ระสงคั์	พ้นธเนศึ)
ป็ลัดกระทรวงการคัลัง

ป็ระธานกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา



กองทุนได้ร้ับัชำาระห้น่�ด้่ขึ้ึ�น
จากปี็ท่�ผ่่านมา ส่งผ่ลให้้
กองทุนมเ่งินเพ่ยงพอ 

ให้้นักเร่ยน นักศึึกษาทุกคัน 
ท่�ม่คัวามจำาเป็็นได้ก้้้ย่ม 

โด้ยไม่ติ้องใช้งบัป็ระมาณ
แผ่่นด้ิน และไม่จำากัด้โคัวติา

ขึ้องแติ่ละสถานศึึกษา



สารจากผ่้้จัด้การ
กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 (กยศึ.)	 เป็็นห้น่วยงานของรัฐอย้่ในกำกับของรัฐมนติร่
วา่การกระทรวงการคัลัง	ดำเนนิการให้ก้้้ยม่เงนิแกนั่กเรย่น	นักศึกึษาระดับมธัยมศึกึษาจนถึืงระดบั
อดุมศึกึษาติัง้แต่ิปี็	2539	เป็็นต้ินมา	ในฐานะทนุห้มุนเวย่นท่�สร้างโอกาสทางการศึกึษา	ช่วยแบ่งเบา
ภาระค่ัาใช้จ่ายของผ้้ป็กคัรอง	ติลอดจนลดคัวามเห้ล่�อมล้ำทางเศึรษฐกิจและสังคัม	 ปั็จจุบนั	 มผ้้่ก้ย้ม่ 
ท่�ได้รับโอกาสทางการศึึกษาป็ระมาณ	 5.89	 ล้านราย	 คิัดเป็็นเงินงบป็ระมาณให้้ก้้ย่มกว่า	 6.39	
แสนล้านบาท

 จากสถืานการณ์การแพร่ระบาดของโรคัติดิเช่อ้ไวรสัโคัโรนา	2019	(COVID-19)	ซึึ่�งส่งผลกระทบ
ติ่อระบบเศึรษฐกิจและคั่าใช้จ่ายในการดำรงช่พของป็ระชาชนจำนวนมาก	 โดยในป็ีการศึึกษา	
2563	 กองทุนได้ป็รับเกณฑ์์คัุณสมบัติิเฉพาะเก่�ยวกับรายได้คัรอบคัรัวของผ้้ก้้ย่มท่�ขาดแคัลน 
ทุนทรัพย์จากเดิมรายได้ไม่เกิน	200,000	บาท/ป็ี	 เป็็นไม่เกิน	360,000	บาท/ป็ี	รวมถืึงเพิ�มเงิน
ค่ัาคัรองชพ่ให้้ผ้้ก้้ยม่รายละ	600	บาท/เดอ่น	และจากการท่�กองทุนได้รับชำระห้น่ด้ข่ึน้จากปี็ท่�ผ่านมา 
ส่งผลให้้กองทุนม่เงินเพ่ยงพอให้้นักเร่ยน	 นักศึึกษาทุกคันท่�ม่คัวามจำเป็็นได้ก้้ย่มโดยไม่ติ้องใช้ 
งบป็ระมาณแผ่นดนิ	และไม่จำกัดโคัวติาของแต่ิละสถืานศึกึษา	อ่กทัง้	กองทนุได้มม่าติรการช่วยเห้ลอ่
และบรรเทาคัวามเดอ่ดร้อนของผ้้ก้ย้ม่ท่�อย้ร่ะห้ว่างการชำระห้น่	้ไดแ้ก่	การลดอัติราเบ่ย้ป็รับกรณ่
ผิดนัดชำระ	การลดเบ่้ยป็รับกรณ่ชำระห้น่้ค้ัางห้ร่อชำระห้น่้ป็ิดบัญช่	การลดจำนวนห้ักเงินเด่อน	
การพกัชำระห้น่	้2	ป็	ีสำห้รับผ้้ก้้ยม่ท่�มบั่ติรสวสัดกิารแห้ง่รฐั	รวมถืงึการงดการขายทอดติลาดและ
ชะลอการบังคัับคัด่	 นอกจากนั้น	 กองทุนได้ดำเนินการติามแผนพัฒนาระบบกองทุนเงินให้้ก้้ย่ม 
เพ่�อการศึึกษาแบบดิจิทัล	 โดยได้เป็ิดติัวแอป็พลิเคัชัน	 “กยศึ.	 Connect”	 รองรับการให้้บริการ 
ผ้ก้้ย้ม่และผ้้คัำ้ป็ระกันให้ไ้ด้รบัคัวามสะดวกมากยิ�งขึน้	ติลอดจนพัฒนากระบวนการบริห้ารจัดการ 
ทกุด้านทัง้ภายในและภายนอก	พร้อมสนบัสนนุให้้ผ้ก้้ย้ม่ทำกิจกรรมจิติสาธารณะเพ่�อป็ลก้ฝัังคัวามด่	 
คัวบคั้่ไป็กับการสร้างคัวามรับผิดชอบและวินัยทางการเงิน

	 อ่กท้ังในป็ีน่้	 กองทุนยังได้รับรางวัลทุนห้มุนเว่ยนด่เด่น	 ป็ระจำป็ี	 2563	 ในรางวัล
ป็ระสิทธิภาพด้านการบริห้ารจัดการด่เด่น	 และได้รับการป็ระเมินคุัณธรรมคัวามโป็ร่งใสในการ
ดำเนนิงานของห้น่วยงานภาคัรฐั	ป็ระจำปี็	พ.ศึ.	2563	อย้ใ่นเกณฑ์์ระดบั	A	ในโอกาสน่	้ผมขอขอบคัณุ
ผ้้บริห้าร	 พนักงาน	 และผ้้ท่�เก่�ยวข้องทุกท่านท่�ร่วมเป็็นส่วนห้นึ�งในการขับเคัล่�อนการดำเนินงาน
กองทุนเพ่�อสร้างโอกาสทางการศึึกษาให้้แก่เยาวชนไทยมาอย่างติ่อเน่�อง

(นายชัยณรงค์ั	กัจฉป็านันท์)
ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา



ขึ้้อม้ลทั�วไป็

ส่วนท่� 
1 

รายงานประจำำาปี 25638
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คัวามเป็็นมา...
	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 (กยศึ.)	 จัดติั้งขึ้น
ติามมติิคัณะรัฐมนติร่เม่�อวันท่�	 28	 ม่นาคัม	 2538	 และมติิ 
คัณะรฐัมนติรเ่ม่�อวนัท่�	16	มกราคัม	2539	ให้้เริ�มดำเนนิการ 
กองทุนในลักษณะเงินทุนห้มุนเว่ยน	ติามนัยมาติรา	12	แห้่ง
พระราชบัญญัติิเงินคังคัลัง	พ.ศึ.	2491	ม่วัติถืุป็ระสงค์ัในการ
จัดติั้งดังน่้
	 1.	 เพิ�มโอกาสทางการศึึกษาให้้แก่นกัเร่ยน	นกัศึึกษา
ท่�ขาดแคัลนทุนทรัพย์ได้ก้ ้ย่มส�าห้รับการศึึกษาในระดับ
มัธยมศึึกษาติอนป็ลาย	 (สายสามัญและอาช่วศึึกษา)	 จนถืึง
ระดับป็ริญญาติร่
	 2.	 สนับสนุนและเร่งด�าเนินการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่�อรองรับคัวามเจริญเติิบโติทางเศึรษฐกิจและเพิ�ม
คัวามสามารถืในการแข่งขันของป็ระเทศึ

	 รฐับาลได้จดัสรรงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำปี็	พ.ศึ.	2539	
เพ่�อดำเนนิการให้ก้้ย้ม่คัรัง้แรก	ในป็กีารศึกึษา	2539	จำนวน	3,000	
ล้านบาท	 ติ่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห้็นคัวามสำคััญของกองทุน 
เงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษามากขึ้น	 จึงได้ม่พระราชบัญญัติิกองทุน 
เงินให้้ก้้ยม่เพ่�อการศึกึษา	พ.ศึ.	2541	ซึ่ึ�งป็ระกาศึในราชกิจจานเุบกษา 
เม่�อวันท่�	24	ม่นาคัม	2541	มผ่ลให้ก้องทุนเงินให้ก้้้ยม่เพ่�อการศึกึษา
ม่ฐานะเป็็นนิติิบุคัคัล	 อย้่ในการกำกับด้แลของกระทรวงการคัลัง	 
ม่วัติถืุป็ระสงคั์ให้้ก้้ย่มเงินแก่นักเร่ยนห้ร่อนักศึึกษาท่�ขาดแคัลน
ทนุทรัพย	์เพ่�อเป็น็ค่ัาเล่าเรย่น	ค่ัาใช้จา่ยท่�เก่�ยวเน่�องกับการศึกึษา	
และคั่าใช้จ่ายท่�จำเป็็นในการคัรองช่พระห้ว่างศึึกษา	 ติั้งแต่ิระดับ
มัธยมศึึกษาติอนป็ลายถืึงระดับป็ริญญาติร่

	 มติิคัณะรัฐมนติร่เม่�อวันท่�	 7	 เมษายน	 2547	 และวันท่�	 
12	กรกฎาคัม	2548	ได้ให้้คัวามเห้็นชอบในห้ลักและแนวทางการ
ป็ฏิริป้็การเงนิอดุมศึกึษา	โดยจดัให้ม้ก่องทนุเงนิก้ย้ม่เพ่�อการศึึกษา
ท่�ผ้กกับรายได้ในอนาคัติ	 (กรอ.)	 สำห้รับให้้เงินก้้ย่มกับนักศึึกษา
ระดบัอุดมศึกึษา	(อนปุ็รญิญา	-	ป็รญิญาติร)่	ทัง้ภาคัป็กติ	ิภาคัพเิศึษ  
และให้้ยุติิการก้้ย่มกับนักเร่ยนระดับมัธยมศึึกษาติอนป็ลาย	 
(สายสามัญ	และสายอาช่พ)	โดยจดัให้ม้ก่องทุนเงนิให้เ้ป็ล่า	สำห้รบั
นักเร่ยนยากจน	 และนักเร่ยนท่�เร่ยนด่เพ่�อคัวามเป็็นเลิศึ	 และให้ ้
สำนักงานกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 เป็็นผ้้รับผิดชอบ 
การบริห้ารจัดการกองทุนเงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาท่�ผ้กกับรายได้ 
ในอนาคัติ	 (กรอ.)	 และกองทุนเงินให้้เป็ล่าโดยในระห้ว่างท่�ยัง
ไม่ม่การติรากฎห้มายออกมาใช้บังคัับจึงม่คัวามจำเป็็นต้ิองออก
ระเบย่บกระทรวงการคัลัง	วา่ดว้ยการบรหิ้ารกองทนุเพ่�อการศึกึษา	
พ.ศึ.	2549	มาใช้บังคัับไป็พลางก่อน	

	 ดงันัน้	ในป็งีบป็ระมาณ	2549	สำนกังานกองทนุเงนิให้ก้้ย้ม่
เพ่�อการศึึกษา	จึงม่ภารกิจในการบริห้ารจัดการกองทุน	3	กองทุน	
ดังน่้
	 1.	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	(กยศึ.)
	 2.	 กองทนุเงนิก้ย้ม่เพ่�อการศึกึษาท่�ผก้กบัรายได้ในอนาคัติ	 
	 	 (กรอ.)	
	 3.	 กองทุนเงินให้้เป็ล่า

	 เม่�อวันท่�	 1	 พฤษภาคัม	 2550	 คัณะรัฐมนติร่ม่มติิให้้ยุติิ 
การให้้ก้ย้ม่แบบกองทนุเงนิก้ย้ม่เพ่�อการศึึกษาท่�ผ้กกบัรายได้ในอนาคัติ	
(กรอ.)	และกองทุนเงินให้้เป็ล่า	ในปี็การศึึกษา	2550	โดยกลับมา
ใช้ระบบการให้้ก้้ย่มแบบ	กยศึ.	และม่มาติรการให้้คัวามช่วยเห้ล่อ 
ส�าห้รับผ้้ก้้ย่ม	 กรอ.	 ติ่อไป็	 และติามห้นังส่อสำนักเลขาธิการ 
คัณะรัฐมนติร	่ด่วนท่�สดุ	ท่�	นร	0405/11328	ลงวันท่�	4	กรกฎาคัม	2550 
เร่�อง	 ขอทบทวนมติิคัณะรัฐมนติร่เร่�อง	 การยุบเลิกทุนห้มุนเว่ยน	
ระบุว่าคัณะรัฐมนติร่ลงมติิอนุมัติิยกเลิกกองทุนเงินให้้เป็ล่า	 
พร้อมทั้งยุติิการให้้ก้้ย่มแบบ	 กรอ.	 สำห้รับผ้้ก้้รายให้ม่ติั้งแต่ิ 
ป็กีารศึึกษา	2550	เป็น็ติน้ไป็	และให้ก้องทนุเงนิก้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา 
ท่�ผก้กับรายได้ในอนาคัติ	(กรอ.)	ยังคังดำเนินการต่ิอไป็	โดยให้ก้้้ยม่ 
แก่ผ้้ก้้	 กรอ.	 ท่�ก้้ย่มในปี็การศึึกษา	 2549	 และให้้ก้้ย่มได้เฉพาะ 
ค่ัาเล่าเร่ยนจนจบห้ลักส้ติร
	 สำห้รับผ้้ก้้ย่ม	 กรอ.	 ท่�ม่คัุณสมบัติิการก้้ย่มติามป็ระกาศึ
คัณะกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 เร่�องห้ลักเกณฑ์์
เก่�ยวกับการเป็็นผ้้ขาดแคัลนทุนทรัพย์และคุัณสมบัติิผ้้ก้้ย่มเงิน
ให้้สามารถืก้้ย่มแบบ	กยศึ.	ได้โดยให้้ก้้ย่มได้ค่ัาเล่าเร่ยนคั่าใช้จ่าย 
ท่�เก่�ยวเน่�องกับการศึึกษาและคั่าคัรองช่พ	 สำห้รับการคัิดอัติรา
ดอกเบ้่ยการชำระเงินก้้ย่ม	 รวมทั้งการติิดติามห้น้่ให้้เป็็นไป็ 
ติามแบบ	กยศึ.	

รายงานประจำำาปี 256310



	 ต่ิอมา	คัณะรัฐมนติรม่่มติเิม่�อวนัท่�	25	ม่นาคัม	2551	เห้น็ชอบ 
ให้้ดำเนินโคัรงการกองทุนเงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาท่�ผ้กกับรายได้ 
ในอนาคัติ	 (กรอ.)	 	 ขึ้นมาให้ม่	 สำห้รับผ้้ก้้ย่มท่�เข้าเร่ยนชั้นป็ีท่�	 1	
ภาคัเรย่นท่�	1	ป็ีการศึึกษา	2551	เป็็นติ้นไป็	โดยเน้นสาขาท่�เป็็น
คัวามติอ้งการห้ลกัและมค่ัวามชัดเจนของการผลิติกำลงัคันรว่มกบั
ภาคัเอกชน	เป็็นลำดับแรก	กระทรวงการคัลังจึงได้ออก	“ระเบ่ยบ
กระทรวงการคัลังว่าด้วยการบริห้ารกองทุนเพ่�อการศึกึษา	(ฉบับท่�	4)	
พ.ศึ.	2551”	ป็ระกาศึ	ณ	วันท่�	2	เมษายน	2551	ให้้กองทุนเพ่�อ
การศึึกษาดำเนินการให้้ทุนการศึึกษาแบบติ้องใช้คั่นแก่นิสิติห้ร่อ
นักศึึกษา	2	กลุ่ม	ดังน่้
	 1.	นิสติิห้ร่อนักศึกึษาท่�เคัยได้รบัทนุการศึกึษาแบบต้ิองใช้ค่ัน	 
ในป็ีการศึึกษา	 2549	 ติามระยะเวลาป็กติิท่�กำห้นดไว้ในแติ่ละ
ห้ลักส้ติร	ทั้งน่้ไม่เกินป็ีการศึึกษา	2554
	 2.	นิสติิห้ร่อนกัศึกึษาระดบั	ป็วส.	อนปุ็รญิญาและป็รญิญาติร่	 
ชั้นป็ีท่�	1	ป็ีการศึึกษา	2551	ในสาขาวิชาท่�เป็็นคัวามติ้องการห้ลัก
และม่คัวามชัดเจนของการผลิติกำลังคันร่วมกับภาคัเอกชนเป็็น
ลำดับแรก

	 ทั้งน่้ 	 ติามท่�กองทุนเพ่�อการศึึกษากำห้นด	 ติั้งแติ่ปี็ 
การศึกึษา	2551	เป็็นต้ินไป็	ส่วนรายละเอย่ดต่ิางๆ	ได้กำห้นดไว้ติาม	
“ป็ระกาศึคัณะกรรมการกองทุนเพ่�อการศึึกษา	 เร่�องการกำห้นด
คัุณสมบัติิของผ้้ขอรับทุน	 ห้ลักเกณฑ์์	 และเง่�อนไขการขอรับทุน 
การศึกึษาแบบติอ้งใชค้ัน่	(ฉบบัท่�	2)	พ.ศึ.	2551”	ป็ระกาศึ	ณ	วนัท่�	 
18	 เมษายน	 2551	 และ	 “ป็ระกาศึคัณะกรรมการกองทุน 
เพ่�อการศึกึษา	เร่�อง	กำห้นดสาขาวชิาท่�เป็น็คัวามติอ้งการห้ลกัและ
ม่คัวามชัดเจนของการผลิติกำลังคัน	สำห้รับผ้้ขอรับทุนการศึึกษา
แบบติ้องใช้คั่น”	ป็ระกาศึ	ณ	วันท่�	18	เมษายน	2551	

	 คัณะรฐัมนติรม่ม่ติเิม่�อวนัท่�	13	พฤษภาคัม	2552	เห้น็ชอบ
ให้เ้พิ�มการให้ก้้ย้ม่เงนิกองทนุเงนิก้ย้ม่เพ่�อการศึกึษาท่�ผก้กบัรายได้ 
ในอนาคัติ	 (กรอ.)	 สำห้รับผ้้ก้้ย่มรายให้ม่	 ท่�เข้าเร่ยนในชั้นป็ีท่�	 1	 
ภาคัเร่ยนท่�	1	ป็ีการศึึกษา	2552	เป็็นติ้นไป็	โดยเน้นสาขาท่�เป็็น 
คัวามต้ิองการห้ลกัและมค่ัวามชดัเจนของการผลติิกำลงัคัน	ร่วมกบั
ภาคัเอกชนเป็็นลำดับแรก

พระราชบััญญัติิกองทุนเงินให้้ก้้ย่ม 
เพ่�อการศึึกษา พ.ศึ. 2560 

Educa t i on

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา (กยืศึ.) 11

	 เน่� องจากกองทุนเงินให้้ก้้ ย่ม เพ่� อการศึึกษาติาม 
พระราชบัญญัติิกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 พ.ศึ.	 2541	
และกองทุนเงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาท่�ผ้กกับรายได้ในอนาคัติ
ติามระเบ่ยบกระทรวงการคัลัง	 ว่าด้วยการบริห้ารกองทุนเพ่�อ 
การศึึกษา	 พ.ศึ.	 2549	 ท่�ออกติามพระราชบัญญัติิเงินคังคัลัง	
ม่การบริห้ารจัดการและการดำเนินการท่�ม่ข้อจำกัด	 และไม่
สอดคัล้องกับนโยบายการผลิติกำลังคันและการพัฒนาป็ระเทศึ	
จึงจำเป็็นต้ิองติราพระราชบัญญัติิกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อ 
การศึึกษา	 พ.ศึ.	 2560	 ขึ้นเพ่�อบ้รณาการการบริห้ารจัดการ
และการดำเนินการของทั้งสองกองทุนดังกล่าวให้้เป็็นเอกภาพ
อย้่ภายใต้ิกฎห้มายเด่ยวกัน	 และเพิ�มมาติรการในการบริห้าร
จัดการกองทุนให้้ม่ป็ระสิทธิภาพมากยิ�งขึ้น	 โดยพระราชบัญญัติิ
กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 พ.ศึ.	 2560	 ได้ป็ระกาศึใน 
ราชกจิจานเุบกษา	เม่�อวนัท่�	27	มกราคัม	2560	และมผ่ลบงัคับัใช้
เม่�อวันท่�	26	กรกฎาคัม	2560	ม่ผลให้้กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการ
ศึึกษาอย้ใ่นการกำกบัดแ้ลของรฐัมนติร	่และมฐ่านะเป็น็นติิบิคุัคัล
ท่�ไม่เป็น็ส่วนราชการติามกฎห้มายว่าด้วยระเบย่บบริห้ารราชการ
แผ่นดินห้ร่อรัฐวิสาห้กิจติามกฎห้มายว่าด้วยวิธ่การงบป็ระมาณ
และกฎห้มายอ่�น	 โดยกองทุนม่วัติถุืป็ระสงค์ัเพ่�อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึึกษา	4	ป็ระเภท	ได้แก่

1.	 เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ให้้แก่นักเร่ยนห้ร่อนักศึึกษา 
ท่�ขาดแคัลนทุนทรัพย์

2.	 เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ให้้แก่นักเร่ยนห้ร่อนักศึึกษาใน
สาขาท่�เป็็นคัวามต้ิองการห้ลักซึ่ึ�งม่คัวามชัดเจนของการ
ผลิติกำลังคันและม่คัวามจำเป็็นติ่อการพัฒนาป็ระเทศึ

3.	 เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ให้้แก่นักเร่ยนห้ร่อนักศึึกษา	 
ท่�ศึกึษาในสาขาวชิาขาดแคัลน	ห้ร่อสาขาวชิาท่�กองทนุมุ่ง
ส่งเสริมเป็็นพิเศึษ

4.	 เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ให้้แก่นักเร่ยนห้ร่อนักศึึกษา	 ท่�
เร่ยนด่เพ่�อสร้างคัวามเป็็นเลิศึ



วิส่่ยที่่ศน์ (Vision)
 เป็็นกองทุนห้มุนเวย่นท่�ให้้โอกาสทางการศึึกษา	เพ่�อสร้างอนาคัติท่�มั�นคัง	มั�งคัั�ง	และยั�งย่น	

วิสัยทัศึน์ พันธกิจ 

พั่นธกิจ (Mission)
 •	 สนับสนุนและส่งเสริมการศึึกษา
ด้วยการให้้เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาให้้แก่
นักเร่ยนนักศึึกษาท่�ขาดแคัลนทุนทรัพย์	 
 •	 ศึึกษาในสาขาวิชาท่� เป็็นคัวาม
ติ้องการห้ลัก	
 •	 ศึกึษาในสาขาวิชาขาดแคัลน	ห้รอ่
สาขาวชิาท่�กองทนุมุง่ส่งเสรมิเป็็นพเิศึษ
 • เรย่นดเ่พ่�อสร้างคัวามเป็็นเลิศึ

คั่านิยมูองคั์กร  (TRUST)
T	-	Teamwork	:	ทำงานเป็็นท่ม	
R	-	 Responsibility	:	ม่คัวามรับผิดชอบ	
U -	Unity	:	ร้้รักสามัคัคั่	
S	-	 Serviced	mindedness	:	ใส่ใจให้้บริการ	
T	-	Transparency	:	โป็ร่งใส	ติรวจสอบได้

เป้าหมูาย (Goal)
1.	 การบริห้ารจัดการเงินให้้ก้้ย่มท่�ติรงกลุ่มเป้็าห้มาย

และสอดคัล้องกับการพัฒนาป็ระเทศึ
2.	 เคัร่อข่ายเข้มแข็ง	 สนับสนุนและร่วมมอ่กับกองทุน	

เพ่�อเพิ�มป็ระสิทธภิาพการบรหิ้ารจดัการเงนิให้้ก้ย้ม่		
และลดอัติราห้น่้ค้ัางชำระ

3.	 เป็็นองคั์กรท่�มส่มรรถืนะส้ง	(Smart	SLF)	โดยการ
ใช้เทคัโนโลย่และนวัติกรรมเพ่�อการบริห้ารจัดการ 
ท่�ม่ป็ระสิทธิภาพ	โป็ร่งใส	และติรวจสอบได้

ยุที่ธศาส่ตร์ (Strategy)
1.	 การบรหิ้ารจดัการเงนิให้้ก้ย้ม่เพ่�อการศึึกษา

ท่�มุง่เป็้าห้มายการพัฒนาป็ระเทศึ
2.	 สรา้งคัวามเขม้แขง็ของเคัรอ่ขา่ยกองทนุ
3.	 การพัฒนาองค์ักรให้้เป็็นองค์ักรท่�ม่

สมรรถืนะสง้	 ขับเคัล่�อนด้วยเทคัโนโลย่
และนวัติกรรม	(Smart	SLF)

รายงานประจำำาปี 256312



ยทุี่ธศาส่ตร์ กองทุี่นเงินให้กูยื้มูเพัื�อการศึกษา ระยะ 3 ป ี(พั.ศ. 2562 - 2564)

 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 เป็็นองคั์กรท่�สนับสนุนและส่งเสริมโดยให้้ โอกาสด้านการศึึกษาแก่เยาวชน	 เพ่�อยกระดับ 
คัุณภาพช่วิติให้้ม่คัวามมั�นคังในอาช่พ	 รายได้ส้ง	 และอนาคัติยั�งย่น	 การสร้างคัวามร่วมม่อกับองคั์กรเคัร่อข่ายและบ้รณาการเช่�อมโยงข้อม้ล 
กบัภาคัสว่นติา่งๆ	ท่�เก่�ยวขอ้งเพ่�อสรา้งคัวามเข้มแข็งของเคัรอ่ข่ายติา่งๆ	รวมทัง้มก่ารนำเทคัโนโลยแ่ละนวตัิกรรมมาป็ระยกุติ์ใช้ในการดำเนินงาน 
เพ่�อเพิ�มป็ระสิทธิภาพให้้กองทุน	มุ่งไป็ส้่การเป็็นองคั์กรท่�ม่สมรรถืนะส้ง	(Smart	SLF)	อย่างไรก็ติามสิ�งท่�ขาดไม่ได้	ค่ัอ	การพัฒนาองคั์กร 
และบุคัลากรของกองทุน	ให้้ทันติ่อการเป็ล่�ยนแป็ลงและเพิ�มป็ระสิทธิภาพอย่างติ่อเน่�อง

การบริหารจ่ดำการเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษาที่่�มูุ่งเป้าหมูาย 
การพ่ัฒนาประเที่ศ

	 เพ่�อสง่เสรมิและสนบัสนนุการศึกึษาแกเ่ยาวชนให้้เป็น็ผ้ท้่�ม่
คัวามสามารถืและทักษะติรงติามคัวามต้ิองการของติลาดแรงงาน	
ม่อาช่พท่�มั�นคัง	 รายได้ส้ง	 และเป็็นกำลังท่�สำคััญในการพัฒนา
ป็ระเทศึในอนาคัติอย่างยั�งย่น	โดยม่กลยุทธ์ท่�สำคััญ	ดังน่้
1.	 การกำห้นดแนวทางการให้เ้งนิก้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา	4	ลกัษณะ	

เพ่�อให้ส้อดคัล้องกับกลุม่เป้็าห้มาย	และคัวามต้ิองการในการ
พัฒนาป็ระเทศึ	

2.	 การกำห้นดสาขาวิชาท่�สอดคัล้องกับการให้้ก้้ย่มเพ่�อการ
ศึึกษา	4	ลักษณะ	

การพั่ฒนาองค์ักรให้เป็นองค์ักรที่่�มู่ส่มูรรถนะสู่ง ข้่บเคัลื�อน
ดำ้วยเที่คัโนโลย่และนว่ตกรรมู (Smart SLF)

	 เพ่�อเพิ�มสมรรถืนะขององค์ักร	 โดยการใช้เทคัโนโลย่และ
นวัติกรรมมาขับเคัล่�อนภารกิจ	และติอบสนองคัวามติ้องการผ้้รับ
บรกิาร	พรอ้มทัง้พฒันาบุคัลากรให้ม้ค่ัวามร้แ้ละกา้วทนันวตัิกรรม
สมัยให้ม่	 เพ่�อให้้พร้อมรับการเป็ล่�ยนแป็ลงด้านเทคัโนโลย่และ
สามารถืป็ระยุกติ์ใช้เทคัโนโลย่เห้ล่านั้นให้้เกิดป็ระโยชน์ส้งสุด 
แก่องคั์กร	โดยม่กลยุทธ์ท่�สำคััญ	ดังน่้	
1.	 วิจัยและพัฒนานวัติกรรมเพ่�อสนับสนุนการบริห้ารจัดการ 

เงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	(Innovative	Organization)	
2.	 พัฒนาระบบเทคัโนโลย่	 และนำนวัติกรรมท่�ทันสมัยมาใช้

ในการพัฒนาบริการ	 เพ่�อติอบสนองคัวามติ้องการของผ้้รับ
บริการ	(Smart	Service)	

3.	 ป็รับป็รุงกระบวนการป็ฏิิบัติิงาน	 พัฒนาเคัร่�องม่อและ
เทคัโนโลย่สารสนเทศึ	 เพ่�อเพิ�มป็ระสิทธิภาพการดำเนินงาน
กองทุน	(Smart	Operation)	

4.	 พฒันาศึกัยภาพบคุัลากรและสรา้งคัวามพรอ้มเพ่�อรองรบัการ
เป็ล่�ยนแป็ลง	(Smart	People)	

5.	 พัฒนาการบริห้ารจัดการและกำกับด้แลกิจการท่�ด่ติามห้ลัก
ธรรมาภิบาล	(Good	Corporate	Governance)

	 การขับเคัล่�อนยุทธศึาสติร์กองทุน	 ไป็ส้่การป็ฏิิบัติิจำเป็็น 
ติ้องอาศัึยการม่ส่วนร่วมของทุกห้น่วยงาน	 ทั้งจากภาคัรัฐ	 
ภาคัเอกชน	 และภาคัป็ระชาชน	 เพ่�อให้้สามารถืบ้รณาการคัวาม
ร่วมม่อ	 และดำเนินการเพ่�อก่อให้้เกิดการขับเคัล่�อนนโยบาย
และยุทธศึาสติร์อย่างเป็็นร้ป็ธรรมคัวบคั้่ไป็กับการบริห้ารจัดการ
ทรัพยากร	 และการติิดติามและป็ระเมินผลอย่างม่ป็ระสิทธิภาพ	
ซึ่ึ�งจะนำไป็ส้่คัวามสัมฤทธิ�ผลในการดำเนินงานของกองทุน

ยุที่ธศาส่ตร์ที่่�    1

ยุที่ธศาส่ตร์ที่่�    2

ยุที่ธศาส่ตร์ที่่�    3

ส่ร้างคัวามูเข้้มูแข้็งข้องเคัรือข้่ายกองทีุ่น

	 เพ่�อให้เ้กดิคัวามรว่มมอ่ระห้ว่างกองทนุ	และภาคัสว่นติา่งๆ	
ท่�เก่�ยวข้องในการสร้างการม่ส่วนร่วมของสถืานศึึกษาและผ้้ก้้ย่ม	
รวมถืึงคัวามร่วมม่อในการชำระห้น่้คั่นกองทุน	เพ่�อสนับสนุนการ
ดำเนินงานกองทุนให้้บรรลุติามเป็้าห้มาย	 โดยม่กลยุทธ์ท่�สำคััญ	
ดังน่้
1.	 สร้างคัวามร้้คัวามเข้าใจของสถืานศึึกษาในการดำเนินการ

ให้้ก้้ย่ม	 เพ่�อให้้ผ้้ก้้ย่มได้รับคัวามสะดวกและรวดเร็วในการ 
ก้้ย่มเงินกองทุน	

2.	 สร้างคัวามร่วมม่อในการชำระห้น่้คั่นกองทุน	 (กลุ่มองค์ักร
นายจ้าง)	

3.	 พัฒนากลไกในการบรหิ้ารจดัการห้น่	้การดำเนนิคัดแ่ละบงัคัับ
คัด่	ให้้ม่ป็ระสิทธิภาพ	เพ่�อเพิ�มอัติราการรับชำระห้น่้	และลด
คั่าใช้จ่ายในการดำเนินคัด่	

4.	 ส่งเสริมคุัณธรรม	จิติอาสา	และการมส่่วนร่วมในกลุม่ผ้้ก้ย้ม่เงิน	
5.	 สร้างคัวามร้้คัวามเข้าใจในการก้้ย่มเงินและการชำระห้น่้ 

ให้้ผ้้ก้้ย่ม

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา (กยืศึ.) 13



ทิศึทาง การด้ำาเนินงานกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา  
ระยะ 3 ป็ี (พ.ศึ. 2562 - 2564) 

ระยะ
3 ป็ี

พ.ศึ. 2562 – 2564

2562

2563

2564

“การพั่ฒนาข้่ดำคัวามูส่ามูารถ
ข้ององคั์กร”

“การปร่บเปล่�ยนสู่่องคั์กรที่่�มู่ส่มูรรถนะสู่ง 
(Smart SLF)”

“การพ่ัฒนาและปร่บปรุง
โคัรงส่ร้างพัื�นฐานองคั์กร”

	 1)	 ปี็	 2562	 “การพัฒนาและป็รับป็รุงโคัรงสร้าง 
พ่้นฐานองค์ักร”	 กองทุนได้ม่การป็รับโคัรงสร้างองค์ักร	 
อัติรากำลัง	 และการพัฒนาศัึกยภาพของบุคัลากรกองทุน 
เพ่�อรองรับภารกิจติาม	 พ.ร.บ.	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการ
ศึกึษา	พ.ศึ.	2560	และระบบงานให้ม่	การกำห้นดแนวทางการ
ให้้เงนิก้้ยม่เพ่�อการศึกึษา	 4	 ลกัษณะ	การส่งเสรมิการพฒันา
ทนุมนษุย์	 (Human	Capital)	 เพ่�อรองรบั	 10	 อุติสาห้กรรม 
เป้็าห้มาย	และ	3	 โคัรงสร้างพ่น้ฐาน	ซึ่ึ�งเป็็นคัวามต้ิองการห้ลกั 
และม่คัวามจำเป็็นต่ิอการพัฒนาป็ระเทศึรวมถึืงการสร้าง
คัวามร่วมม่อกับองค์ักรนายจ้างทั้งภาคัรัฐและภาคัเอกชน 
ในการรับชำระห้น่้ผ่านระบบกรมสรรพากร	 (e-PaySLF) 
โดยเริ�มห้ักเงินเดอ่นกลุ่มข้าราชการ	 ติั้งแต่ิเดอ่น	 ธ.คั.	 2561	 
และกลุ่มเอกชน	 กลุ่มธนาคัาร	 องค์ักรป็กคัรองส่วนท้องถืิ�น	
ติัง้แต่ิเดอ่นกมุภาพนัธ์	 2562	ทัง้น่	้ กองทนุได้มก่ารป็ระกาศึ
ใช้กฎกระทรวง	 การขอข้อมล้ส่วนบคุัคัลของผ้ก้้ย้ม่	 และการ 
เปิ็ดเผยข้อม้ลเก่�ยวกับก้้ย่มเงิน	 และการชำระเงินคั่นกองทุน 
ของผ้ก้้ย้ม่	 พ.ศึ.	 2561	 ซึ่ึ�งจะทำให้้กองทนุสามารถืขอข้อมล้
ส่วนบุคัคัลของผ้้ก้ย้ม่จากห้น่วยงานต่ิางๆ	มาใช้ในการบริห้าร
จัดการห้น่้ได้อย่างม่ป็ระสิทธิภาพ	 ซึ่ึ�งจะส่งผลให้้อัติราการ 
ชำระห้น่ค้ัน่กองทนุเพิ�มขึน้อย่างต่ิอเน่�อง

	 3)	 ปี็	2564	“การป็รับเป็ล่�ยนส้อ่งค์ักรท่�มส่มรรถืนะสง้ 
(Smart	SLF)”	กองทนุ	จะเริ�มใช้งานระบบกองทนุเงนิให้้ก้ย้ม่ 
เพ่�อการศึึกษาแบบดิจทิลั	 (Digital	 Student	 Loan	 :	 DSL)	 
ในส่วนของการให้้ก้ย้ม่	ซึ่ึ�งจะรองรบัการให้้ก้ย้ม่	4	ลักษณะ	ได้แก่	
นกัเรย่นนกัศึกึษาท่�ขาดแคัลนทนุทรพัย์	 /	 ศึกึษาในสาขาวชิา 
ท่�เป็็นคัวามต้ิองการห้ลัก	 /	 ศึึกษาในสาขาวิชาขาดแคัลน	 
ห้ร่อสาขาวิชาท่�กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็็นพิเศึษ	 /	 เร่ยนด่เพ่�อ 
สร้างคัวามเป็็นเลศิึ	 ซึ่ึ�งกระบวนการให้้ก้ย้ม่และทำสญัญาผ่าน
ระบบงานให้ม่นั้น	 จะดำเนินการในร้ป็แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างเต็ิมรป้็แบบ	พร้อมทัง้มร่ะบบท่�สามารถืบร้ณาการเช่�อมโยง 
ข้อม้ลร่วมกับห้น่วยงานต่ิางๆ	 เพ่�อใช้ในการบริห้ารจัดการ 
เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาให้้ติรงติามกลุ่มเป้็าห้มาย	 และคัวาม
ต้ิองการในการพัฒนาป็ระเทศึ	 รวมถืึงการนำเทคัโนโลย่และ
นวัติกรรมท่�ทันสมัยมาป็รับป็รุงการให้้บริการเพ่�อติอบสนอง
คัวามต้ิองการแก่ผ้ม้ส่่วนได้ส่วนเสย่	และยกระดบัการให้้บรกิาร
ของกองทุน	เช่น	Chat	bot,	Artificial	Intelligence	(AI)	เป็็นต้ิน 
รวมทั้งการพัฒนาระบบคัลังข้อม้ลขนาดให้ญ่	 (Big	 Data)	 
เพ่�อนำมาใช้ในการเพิ�มป็ระสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุน
และนำไป็ใช้ในการกำห้นดแนวทางการบริห้ารจัดการเงิน 
ให้้ก้้ย่มให้้สอดคัล้องกับคัวามต้ิองการในการพัฒนาป็ระเทศึ
อย่างเป็็นรป้็ธรรมต่ิอไป็

	 2)	 ปี็	2563	“การพฒันาขด่คัวามสามารถืขององค์ักร” 
กองทุน	จะเริ�มใช้งานระบบกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา 
แบบดจิิทัล	(Digital	Student	Loan	:	DSL)	ในสว่นของระบบ 
บรหิ้ารห้น่	้ระบบดำเนนิคัด่และบงัคับัคัด่	เพ่�อเพิ�มป็ระสทิธภิาพ 
ในการบริห้ารจัดการห้น้่	 รวมถืึงการป็รับป็รุงกระบวนการ
ดำเนินงานภายใน	 โดยการนำระบบเทคัโนโลย่สารสนเทศึ
มาใช้สนับสนุนและเพิ�มป็ระสิทธิภาพการดำเนินงานของ 
กองทุน	 ซึ่ึ�งนำไป็ส้่การพัฒนาติ่อยอดระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
(Business	Intelligence)	เพ่�อนำมาใช้ในการวเิคัราะห์้พฤติกิรรม 
และคัาดการณ์แนวโน้มท่�จะเกิดขึ้นในอนาคัติซึ่ึ�งจะช่วยให้้ 
กองทุนสามารถืกำห้นดนโยบาย	 วิธ่การบริห้ารจัดการ 
และมาติรการเชิงรุก	 เพ่�อเพิ�มอัติราการรับชำระห้น่้	 และลด 
คัา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิคัด	่/	บงัคับัคัด	่ซึ่ึ�งเป็น็เคัร่�องมอ่ท่�สำคัญั 
ในการขบัเคัล่�อนภารกจิของกองทนุ	ให้้บรรลตุิามเป้็าห้มายได้	
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โคัรงสร้างองคั์กรกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา
ป็ีงบัป็ระมาณ 2563
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คัณะกรรมการ
กองทีุ่นเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษา ประจำาปี 2563

	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ม่คัณะกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 เป็็นผ้้กำห้นดนโยบาย	 และคัวบคุัมด้แล
กจิการของกองทนุ	โดยมค่ัณะอนกุรรมการกำกบัและป็ระเมนิสถืานศึกึษาท่�เขา้รว่มดำเนนิงานกบักองทนุ	และคัณะอนกุรรมการกำกบั
การชำระเงินคั่นกองทุนติามลำดับโดยพระราชบัญญัติิกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	พ.ศึ.	2560	กำห้นดให้้ม่คัณะกรรมการกองทุน
เป็็นผ้้กำห้นดนโยบาย	และคัวบคัุมด้แลกิจการกองทุนให้้เป็็นไป็ติามวัติถืุป็ระสงค์ั	โดยม่องค์ัป็ระกอบของคัณะกรรมการ	ดังน่้

คัณะกรรมูการกองทุี่นเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษา

1.	 นายป็ระสงคั์	พ้นธเนศึ	 ป็ลัดกระทรวงการคัลัง	 ป็ระธานกรรมการ
2.	 รศึ.นพ.สรนิติ	ศึิลธรรม	 ป็ลัดกระทรวงการอุดมศึึกษา	วิทยาศึาสติร์	วิจัย	และนวัติกรรม	 กรรมการ
3.	 นายป็ระเสริฐ	บุญเร่อง	 ป็ลัดกระทรวงศึึกษาธิการ	 กรรมการ
4.	 นายเดชาภิวัฒน์	ณ	สงขลา	 ผ้้อำนวยการสำนักงบป็ระมาณ	 กรรมการ
5.	 นายทศึพร	ศึิริสัมพันธ์	 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศึรษฐกิจและสังคัมแห้่งชาติิ	 กรรมการ
6.	 นายภ้มิศึักดิ�	อรัญญาเกษมสุข	 อธิบด่กรมบัญชก่ลาง	 กรรมการ
7.	 นายเอกนิติิ	นิติิทัณฑ์์ป็ระภาศึ	 อธิบด่กรมสรรพากร	 กรรมการ
8.	 นางสาวพัดชา	พงศึ์ก่รติิยุติ	 ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้านเทคัโนโลย่สารสนเทศึ	 กรรมการผ้ท้รงคัณุวฒุิ
9.	 นายกฤษฎา	บุณยสมิติ	 ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้านกฎห้มาย	 กรรมการผ้้ทรงคุัณวฒุิ
10.	 นางลดาวรรณ	เจริญรัชติ์ภาคัย์	 ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้านการเงิน	 กรรมการผ้ท้รงคัณุวฒุิ
11.	 ดร.สมศึักดิ�	ดลป็ระสิทธิ�	 ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้านการศึึกษา	 กรรมการผ้้ทรงคุัณวฒุิ
12.	 นางพรกมล	ป็ระย้รสิน	 ผ้้ทรงคัุณวุฒิ	 กรรมการผ้ท้รงคัณุวฒุิ
13.	 นายชัยณรงคั์	กัจฉป็านันท์	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 กรรมการและเลขานกุาร
14.	 นางสาวดวงแข	ติันติิติยาพงษ์	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ผ้้ช่วยเลขานุการ
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คัณะอนุกรรมการ
กองทีุ่นเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษา ประจำาปี 2563

คัณะอนุกรรมูการกำาก่บและประเมูินส่ถานศึกษาที่่�เข้้าร่วมูดำำาเนินงานก่บกองทีุ่น

1.	 ป็ลัดกระทรวงศึึกษาธิการ	 ป็ระธานอนุกรรมการ
2.	 ป็ลัดกระทรวงการอุดมศึึกษา	วิทยาศึาสติร์	วิจัย	และนวัติกรรม	 อนุกรรมการ
3.	 เลขาธิการคัณะกรรมการการศึึกษาขัน้พ่้นฐาน	 อนุกรรมการ
4.	 เลขาธิการคัณะกรรมการการอาช่วศึึกษา	 อนุกรรมการ
5.	 ผ้้อ�านวยการส�านักงานรับรองมาติรฐานและป็ระเมินคัุณภาพการศึึกษา	 อนุกรรมการ
6.	 ผ้้แทนส�านักงบป็ระมาณ	 อนุกรรมการ
7.	 ผ้้แทนกรมบัญช่กลาง	 อนุกรรมการ
8.	 นางสาวอรนุช	ไวนุสิทธิ�	 ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้านการเงิน
9.	 พลเอกจิระ	โกมุทพงศึ์	 ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้านกฎห้มาย
10.	 ดร.ป็ิยะนุช	มาลากุล	ณ	อยุธยา	 ผ้้ทรงคัุณวุฒิ
11.	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
12.	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ผ้้ช่วยเลขานุการ
13.	 ผ้้แทนกระทรวงศึึกษาธิการ	 ผ้้ช่วยเลขานุการ

มู่หน้าที่่� 

1.	 เสนอแนะและให้้คั�าป็รึกษาแก่คัณะกรรมการ	ในการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ติามมาติรา	9	(6)
2.	 ติิดติาม	 ติรวจสอบ	 และก�ากับด้แลสถืานศึึกษาท่�เข้าร่วมด�าเนินงานกับกองทุน	 ให้้ป็ฏิิบัติิติามห้ลักเกณฑ์์	 

วิธ่การและเง่�อนไขท่�คัณะกรรมการก�าห้นดติามมาติรา	9	(6)	และรายงานผลให้ค้ัณะกรรมการทราบ
3.	 วิเคัราะห้์ป็ัญห้าและข้อจ�ากัดในการป็ฏิบิัติิห้น้าท่�ของสถืานศึึกษา	พร้อมทั้งเสนอแนะมาติรการแก้ไขป็ัญห้า 

ติ่อคัณะกรรมการ
4.	 ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�อ่�นติามท่�คัณะกรรมการมอบห้มาย
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คัณะอนุกรรมูการกำาก่บการชํำาระเงินคัืนกองทุี่น

1.	 อธิบด่กรมบัญช่กลาง	 ป็ระธานอนุกรรมการ
2.	 ป็ลัดกระทรวงศึึกษาธิการ	ห้ร่อผ้้แทน	 อนุกรรมการ
3.	 ผ้้แทนส�านักงบป็ระมาณ	 อนุกรรมการ
4.	 ผ้้แทนกรมบัญช่กลาง	 อนุกรรมการ
5.	 ผ้้อำนวยการส�านักงานเศึรษฐกิจการคัลัง	ห้ร่อผ้้แทน	 อนุกรรมการ
6.	 นางสาวอรนุช	ไวนุสิทธิ�	 อนุกรรมการ
7.	 นายเก่ยรติิณรงคั์	วงศึ์น้อย	 อนุกรรมการ
8.	 ดร.สุจิติ	จงป็ระเสริฐ	 อนุกรรมการ
9.	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
10.	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ผ้้ช่วยเลขานุการ

มูห่น้าที่่�

1.	 เสนอแนะและให้้คั�าป็รึกษาแก่คัณะกรรมการ	ในการก�าห้นดห้ลักเกณฑ์์	วิธ่การ	และเง่�อนไขเก่�ยวกับการให้้
ผ้้ก้้ย่มเงินช�าระเงินคั่นกองทุนติามมาติรา	19	(7)

2.	 ติิดติาม	 ติรวจสอบ	 และก�ากับด้แลให้้การช�าระเงินค่ันกองทุนเป็็นไป็ติามห้ลักเกณฑ์์	 วิธ่การ	 และเง่�อนไข 
ท่�คัณะกรรมการก�าห้นดติามมาติรา	9	(7)	และรายงานผลให้ค้ัณะกรรมการทราบ

3.	 เสนอแนะและให้้คั�าป็รึกษาแก่คัณะกรรมการในการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ติามมาติรา	19	(11)	และ	(14)
4.	 เสนอแนะและให้้คั�าป็รึกษาแก่ผ้้จัดการในการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ในส่วนท่�เก่�ยวกับการติิดติามการช�าระเงินคั่น

กองทุน
5.	 วิเคัราะห์้ปั็ญห้าและสาเห้ตุิท่�ผ้้ก้้ย่มเงินไม่ช�าระเงินค่ันกองทุน	 พร้อมทั้งเสนอแนะมาติรการ	 แก้ไขปั็ญห้า 

ติ่อคัณะกรรมการ
6.	 ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�อ่�นติามท่�คัณะกรรมการมอบห้มาย
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คัณะอนุกรรมูการที่ร่พัยากรบุคัคัลและกำาหนดำคั่าตอบแที่น  

1.	 ดร.สมศึักดิ�	ดลป็ระสิทธิ�	 ป็ระธานอนุกรรมการ
2.	 ผ้้แทนสำนักงาน	ก.พ.	 อนุกรรมการ
3.	 ผ้้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบป็ระมาณ	 อนุกรรมการ	 

กรมบัญช่กลาง	ห้ร่อผ้้แทน		
4.	 นายเฉลิมศึักดิ�	จันทรทิม	 อนุกรรมการ
5.	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการ
6.	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
7.	 ผ้้อำนวยการฝั่ายทรัพยากรบุคัคัล	กยศึ.	 ผ้้ช่วยเลขานุการ

มู่หน้าที่่� 

1.	 กำห้นดวิสัยทัศึน์และกลยุทธ์ทางด้านการบริห้ารทรัพยากรบุคัคัลของกองทุน	 ให้้เห้มาะสม	 และสอดคัล้อง
กับสถืานการณ์	และภารกิจในป็ัจจุบันและอนาคัติ

2.	 กำห้นดระบบ	ห้ลกัเกณฑ์	์วธิก่าร	และกระบวนการเก่�ยวกบัการบรหิ้ารทรพัยากรบคุัคัลของกองทนุ	ให้ช้ดัเจน
โป็ร่งใส	และเห้มาะสมกับห้น้าท่�และคัวามรับผิดชอบ

3.	 กำห้นดระบบการจ่ายคั่าติอบแทน	ระบบสวัสดิการ	ห้ร่อผลป็ระโยชน์ติอบแทนในลักษณะอ่�นๆ	ให้้แก่	คัณะ
กรรมการ	 คัณะอนุกรรมการ	 และบุคัลากรของกองทุน	 ให้้เห้มาะสม	 เพ่�อรักษาไว้และจ้งใจบุคัลากรท่�ม่
ศึักยภาพส้ง	และคัุณสมบัติิติามท่�ติ้องการ

4.	 ป็ฏิิบัติิงานอ่�นท่�ได้รับมอบห้มายจากคัณะกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

รายงานประจำำาปี 256320



คัณะอนุกรรมูการดำ้านเที่คัโนโลย่ส่ารส่นเที่ศ
 
1.	 นางสาวพัดชา		พงศึ์กร่ติิยุติ	 ป็ระธานอนุกรรมการ
2.	 ผ้้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบป็ระมาณ	 อนุกรรมการ 

กรมบัญช่กลาง	ห้ร่อผ้้แทน
3.	 รองศึาสติราจารย์ย่น	ภ้่วรวรรณ	 อนุกรรมการ
4.	 ดร.เยาวรินทร์	ศึร่ชัยนันท์	 อนุกรรมการ
5.	 นางสาวทว่ศึร่	วิกยาธิปั็ติย์	 อนุกรรมการ
6.	 นางสาวนันทพร	คัอวนิช	 อนุกรรมการ
7.	 นายวรรณวิทย์	อาขุบุติร	 อนุกรรมการ
8.	 นายจำรัส	สว่างสมุทร	 อนุกรรมการ
9.	 ดร.ศึักดิ�	เสกขุนทด	 อนุกรรมการ
10.	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการ
11.	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
12.	 ผ้้อำนวยการฝั่ายเทคัโนโลย่สารสนเทศึ	กยศึ.	 ผ้้ช่วยเลขานุการ

มูห่น้าที่่�

1.	 ให้้คัวามเห้็น	 ข้อเสนอแนะเก่�ยวกับกรอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านเทคัโนโลย่สารสนเทศึ			
ของกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

2.	 กำกบัดแ้ลให้ค้ัำป็รกึษาในการดำเนนิงานการพฒันาโคัรงการดา้นเทคัโนโลยส่ารสนเทศึให้ป้็ฏิบิตัิงิานไดอ้ยา่ง
ม่ป็ระสิทธิภาพ	ติามพันธกิจของกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

3.	 ให้้คัวามเห็้นข้อเสนอแนะเก่�ยวกับการดำเนินการบริห้ารจัดการด้านเทคัโนโลย่สารสนเทศึด้านคัวามมั�นคัง
ป็ลอดภัย	 สารสนเทศึ	และการบริห้ารคัวามเส่�ยงด้านคัวามมั�นคังป็ลอดภัยสารสนเทศึของกองทุนเงินให้้ก้้ยม่
เพ่�อการศึึกษา

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา (กยืศึ.) 21



คัณะอนุกรรมูการดำ้านกฎหมูาย

1.	 นายกฤษฎา	บุณยสมิติ	 ป็ระธานอนุกรรมการ
2.	 ผ้้แทนกระทรวงศึึกษาธิการ	 อนุกรรมการ
3.	 ผ้้แทนสำนักงานป็ลัดกระทรวงการอุดมศึึกษา	วิทยาศึาสติร์	วิจัยและนวัติกรรม	 อนุกรรมการ
4.	 ผ้้แทนสำนักงานอัยการส้งสุด	 อนุกรรมการ
5.	 ผ้้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบป็ระมาณ			 อนุกรรมการ	  

กรมบัญช่กลาง	ห้ร่อผ้้แทน
6.	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการ
7.	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
8.	 ผ้้อำนวยการฝั่ายกฎห้มาย	กยศึ.	 ผ้้ช่วยเลขานุการ

มู่หน้าที่่� 

1.	 ให้ค้ัำป็รกึษาและขอ้เสนอแนะดา้นกฎห้มายท่�เก่�ยวขอ้งกบัการดำเนินงานของกองทนุให้เ้ป็น็ไป็ติามกฎห้มาย	
ระเบย่บ	ข้อบังคัับ	ป็ระกาศึ	คัำสั�ง	ห้ลักเกณฑ์์	วิธ่การและเง่�อนไขห้ร่อมติิคัณะกรรมการท่�เก่�ยวข้อง

2.	 พจิารณาให้้คัำป็รกึษาและกลั�นกรองเก่�ยวกบัการยกร่างกฎห้มาย	ระเบย่บ	ข้อบงัคับั	ป็ระกาศึ	คัำสั�ง	ห้ลกัเกณฑ์์	
วิธ่การและเง่�อนไข	ติลอดจนนิติิกรรมสัญญาติ่างๆ	ท่�เก่�ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน

3.	 ป็ฏิิบัติิงานอ่�นท่�ได้รับมอบห้มายจากคัณะกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

รายงานประจำำาปี 256322



คัณะอนุกรรมูการตรวจส่อบ
 
1.	 นางลดาวรรณ	เจริญรัชติ์ภาคัย์	 ป็ระธานอนุกรรมการ
2.	 ผ้้แทนสำนักงานคัณะกรรมการพัฒนาการเศึรษฐกิจและสังคัมแห้่งชาติิ	 อนุกรรมการ
3.	 ผ้้แทนสำนักงานป็ลัดกระทรวงการอุดมศึึกษา	วิทยาศึาสติร์	วิจัยและนวัติกรรม	 อนุกรรมการ
4.	 ดร.อโศึก	วงศึ์ชะอุ่ม	 อนุกรรมการ
5.	 ดร.ศึุภกร	สุนทรกิจ	 อนุกรรมการ
6.	 ดร.วิจักขณ์	เศึรษฐบุติร	 อนุกรรมการ
7.	 นางสุวรรณ่	คัำมั�น	 อนุกรรมการ
8.	 ผ้้อำนวยการฝั่ายติรวจสอบภายใน	กยศึ.		 เลขานุการ
9.	 เจ้าห้น้าท่�ฝั่ายติรวจสอบภายใน	กยศึ.	 ผ้้ช่วยเลขานุการ

มูห่น้าที่่�

1.	 สอบทานสาระสำคัญัทางการเงิน	บญัช่	คัวามถืก้ต้ิองของรายงานทางการเงิน	การเปิ็ดเผยข้อมล้อย่างเพย่งพอ		
และผลกระทบท่�ม่ต่ิอรายงานทางการเงิน

2.	 ป็ระสานงานกับผ้้สอบบัญช่เพ่�อรับทราบขอบเขติ	แนวทาง	แผนงานติรวจสอบ	และป็ัญห้าท่�พบในระห้ว่าง
การติรวจสอบ	 รวมทั้งป็ระเด็นท่�ผ้้สอบบัญช่เห็้นว่าเป็็นสาระสำคััญเพ่�อเสนอคัวามเห็้นต่ิอคัณะกรรมการ
กองทุนเงินให้ก้้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

3.	 สอบทานคัวามเห้มาะสมและป็ระสิทธภิาพของการบริห้ารจัดการ	ระบบคัวบคุัมภายในและการบริห้ารคัวามเส่�ยง
ของกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

4.	 สอบทานป็ระสิทธิภาพและป็ระสิทธิผลการดำเนินงานของกองทุนเงินให้ก้้้ยม่เพ่�อการศึกึษา	การขับเคัล่�อนงาน	
ติามแผนยุทธศึาสติร์	ติิดติามการป็ฏิิบัติิงานติามกฎห้มาย	กฎระเบ่ยบ	ข้อบังคัับ	มติิคัณะกรรมการกองทุน
เงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาและคัำสั�งท่�เก่�ยวข้อง

5.	 กำกับ	ด้แล	สอบทานการป็ฏิิบัติิงานของฝ่ัายติรวจสอบภายใน	ให้้คัรอบคัลุมระบบงานท่�ม่ผลกระทบสำคััญ	
ติ่อการดำเนินงานของกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

6.	 พิจารณาร่วมกับผ้้จัดการเพ่�อเสนอคัวามเห้็นติ่อคัณะกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 เก่�ยวกับ
แผนการดำเนนิงาน	ทรพัยากรท่�ใชใ้นการป็ฏิิบตัิงิานติรวจสอบ	และโคัรงสรา้งองคัก์รของฝัา่ยติรวจสอบภายใน	
พิจารณาและเสนอคัวามเห็้นเก่�ยวกับงบป็ระมาณ	 อัติรากำลัง	 ให้้คัวามเห็้นชอบการป็ระเมินผลงานแต่ิงติั้ง	
ถือดถือน	พิจารณาคัวามด่คัวามชอบ	กำห้นดค่ัาติอบแทน	ห้ร่อเลิกจ้างบุคัลากรของฝ่ัายติรวจสอบภายใน

7.	 สอบทานและป็ระเมินคัวามเห้มาะสมของกฎบัติรคัณะอนุกรรมการติรวจสอบ	 กฎบัติรของฝ่ัายติรวจสอบ
ภายในกองทุนเงินให้ก้้้ยม่เพ่�อการศึกึษา	โดยคัวามเห็้นชอบของคัณะกรรมการกองทุนเงินให้ก้้้ยม่เพ่�อการศึึกษา

8.	 จัดให้้ม่การป็ระชุมร่วมกับคัณะอนุกรรมการติ่างๆ	ผ้้บริห้าร	ผ้้สอบบัญช่	ผ้้ติรวจสอบภายใน	บุคัลากรภายใน	
และบุคัลากรภายนอกท่�เก่�ยวข้อง	และเร่ยกข้อม้ลจากพนักงานท่�เก่�ยวข้องติามคัวามจำเป็็นและเห้มาะสม

9.	 รายงานต่ิอคัณะกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 อย่างน้อยปี็ละห้นึ�งคัรั้งเก่�ยวกับการป็ฏิิบัติิงาน
ของคัณะอนุกรรมการติรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะท่�เก่�ยวข้อง	รายงานของคัณะอนุกรรมการติรวจสอบ	
เป็น็สว่นห้นึ�งในรายงานป็ระจำปี็ของกองทุนเงนิให้ก้้้ยม่เพ่�อการศึกึษา	ซึ่ึ�งรายงานดังกล่าวลงนามโดยป็ระธาน
อนุกรรมการติรวจสอบ

10.	 ป็ฏิิบัติิงานอ่�นท่�ได้รับมอบห้มายจากคัณะกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา (กยืศึ.) 23



คัณะอนุกรรมูการธรรมูาภิิบาลและคัวามูร่บผิดำชํอบต่อส่่งคัมู

1.	 นางพรกมล	ป็ระย้รสิน	 ป็ระธานอนุกรรมการ
2.	 ผ้้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบป็ระมาณ	 อนุกรรมการ 

กรมบัญช่กลาง	ห้ร่อผ้้แทน	
3.	 นางสาววราทิพย์	อากาห้ย่�	 อนุกรรมการ
4.	 นายวัชรมงคัล	เบญจธนะฉัติร์	 อนุกรรมการ
5.	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการ
6.	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
7.	 ผ้้อำนวยการฝั่ายสำนักผ้้จัดการ	กยศึ.	 ผ้้ช่วยเลขานุการ

มู่หน้าที่่� 

1.	 เสนอนโยบายเก่�ยวกับห้ลักธรรมาภิบาลและคัวามรับผิดชอบต่ิอสังคัมของกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา
ติ่อคัณะกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

2.	 กำกับด้แลให้้การป็ฏิิบัติิงานของกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาเป็็นไป็ติามห้ลักธรรมาภิบาลและ 
คัวามรับผิดชอบติ่อสังคัม

3.	 พิจารณาทบทวนเก่�ยวกับนโยบายด้านธรรมาภิบาลและคัวามรับผิดชอบต่ิอสังคัมของกองทุนเงินให้้ก้้ย่ม		
เพ่�อการศึึกษา

4.	 เสนอแนะ	ให้้คัำป็รึกษา	ทบทวน	ส่งเสริมการเผยแพร่เก่�ยวกับป็ระมวลธรรมาภิบาล	จริยธรรม	และจรรยาบรรณ
ของกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

5.	 ป็ฏิิบัติิงานอ่�นท่�ได้รับมอบห้มายจากคัณะกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

รายงานประจำำาปี 256324



คัณะอนุกรรมูการเพัื�อพัิจารณากำาหนดำส่าข้าวิชําที่่�เป็นคัวามูต้องการหล่ก ซึ่ึ�งมู่คัวามู
ช่ํดำเจนข้องการผลติกำาลง่คันและมูค่ัวามูจำาเปน็ตอ่การพัฒ่นาประเที่ศ ส่าข้าวชิําข้าดำแคัลน
หรือส่าข้าวิชําที่่�กองทุี่นส่่งเส่ริมูเป็นพัิเศษ

1.	 เลขาธิการคัณะกรรมการการอุดมศึึกษา	 ป็ระธานอนุกรรมการ
2.	 ผ้้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึึกษา	 อนุกรรมการ
3.	 ผ้้แทนสำนักงานคัณะกรรมการการศึึกษาขั้นพ่้นฐาน	 อนุกรรมการ
4.	 ผ้้แทนสำนักงานคัณะกรรมการพัฒนาการเศึรษฐกิจและสังคัมแห้่งชาติิ	 อนุกรรมการ
5.	 ผ้้แทนสำนักงานคัณะกรรมการข้าราชการพลเร่อน	 อนุกรรมการ
6.	 ผ้้แทนสถืาบันวิจัยเพ่�อการพัฒนาป็ระเทศึไทย	 อนุกรรมการ
7.	 ผ้้แทนกรมการจัดห้างาน	กระทรวงแรงงาน	 อนุกรรมการ
8.	 ผ้้แทนสภาห้อการคั้าแห้่งป็ระเทศึไทย	 อนุกรรมการ
9.	 ผ้้แทนสภาอุติสาห้กรรมแห้่งป็ระเทศึไทย	 อนุกรรมการ
10.	 ผ้้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึึกษา	สกอ.	 อนุกรรมการ
11.	 ผ้้อำนวยการสำนักมาติรฐานและป็ระเมินผลอุดมศึึกษา	สกอ.	 อนุกรรมการ
12.	 ผ้้อำนวยการศึ้นย์สารสนเทศึ	สกอ.	 อนุกรรมการ
13.	 ผ้้อำนวยการสำนักมาติรฐานการอาชว่ศึึกษาและวิชาช่พ	สอศึ.	 อนุกรรมการ
14.	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา		 อนุกรรมการ
15.	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา		 อนุกรรมการและเลขานุการ
16.	 ผ้้อำนวยการฝั่ายก้้ย่ม	กยศึ.	 ผ้้ช่วยเลขานุการ

มูห่น้าที่่�

1.	 พิจารณากำห้นดสาขาวิชาท่�เป็น็คัวามต้ิองการห้ลัก	ซึ่ึ�งมค่ัวามชัดเจนของการผลิติกำลงัคันและมค่ัวามจำเป็น็	
ติ่อการพัฒนาป็ระเทศึ	สาขาวิชาขาดแคัลนห้ร่อสาขาวิชาท่�กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็็นพิเศึษ

2.	 ป็ฏิิบัติิงานอ่�นท่�ได้รับมอบห้มายจากคัณะกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา
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คัณะผ้่้บัริห้ารคัณะผ้่้บัริห้าร
กองทุนเงินให้้ก้ ้ย่มกองทุนเงินให้้ก้ ้ย่ม
เพ่�อการศึึกษาเพ่�อการศึึกษา
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คัณะผ่้้บัริห้าร
กองทีุ่นเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษา ประจำาปี 2563

1.	 นายชัยณรงคั์	กัจฉป็านันท	์ ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา
2.	 นางสาวดวงแข	ติันติิติยาพงษ์	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา
3.	 นางสาวนันทวัน	วงศึ์ขจรกิติติิ	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา
4.	 นางอัญชล่	ภ้ริวิทย์วัฒนา	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา
5.	 นายอภินันช์	ศึุนทรนันท์	 รองผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา
6.	 นางสาวจิรารัติน์	สุขเก่้อ	 ผ้้อำนวยการฝ่ัายการเงิน
7.	 นางสาวเจติสุภา	ติันติิพิษณุ	 ผ้้อำนวยการฝ่ัายทรัพยากรบุคัคัล	และรักษาการ	ผ้้อำนวยการฝ่ัายสำนักผ้้จัดการ
8.	 นางสาวสุวรรณา	ตัินยิ�งยง	 ผ้้อำนวยการฝ่ัายติรวจสอบภายใน
9.	 นายป็รเมศึวร์	สังข์เอ่�ยม	 ผ้้อำนวยการฝ่ัายคัดแ่ละบังคัับคัด่	และรักษาการ	ผ้้อำนวยการฝ่ัายกฎห้มาย
10.	 นางสาวมนเฑ์่ยร	แสงทิม	 ผ้้อำนวยการฝ่ัายยุทธศึาสติร์และบริห้ารคัวามเส่�ยง
11.	 นายบริพัฒน์	จิติการุณ	 ผ้้อำนวยการฝ่ัายบริห้ารห้น่้	1
12.	 นายวร่ศึักดิ�	ดวงดารา	 ผ้้อำนวยการฝ่ัายก้้ย่ม
13.	 นายอาสิน	ไชยกุล	 ผ้้อำนวยการฝ่ัายเทคัโนโลย่สารสนเทศึ
14.	 นายโพธิพันธ์	มุขสมบัติิ	 รักษาการ	ผ้้อำนวยการฝ่ัายคัด่
15.	 นางสาวศึิริวรรณ	ผ่องศึิริ	 รักษาการ	ผ้้อำนวยการฝ่ัายบัญช่
16.	 นางรัชดา	ติันติิมาลา	 รักษาการ	ผ้้อำนวยการฝ่ัายส่�อสารองค์ักรและเคัรอ่ข่ายสัมพันธ์
17.	 นายอภศิึกัดิ�	ชาญเชงิรบ	 รกัษาการ	ผ้อ้ำนวยการฝ่ัายบรหิ้ารห้น่	้2	และรกัษาการ	ผ้้อำนวยการฝ่ัายอำนวยการและพสัดุ
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นายืชีัยืณรงค์ กัจฉปานันทุ์
ผู้้�จััดการ 

กองทุุนเงินให้�ก้�ยืืมเพื่ื�อการศึึกษา

นางสาวนันทุวัน วงศึ์ขจรกิตติ 
รองผู้้�จััดการ 

กองทุุนเงินให้�ก้�ยืืมเพื่ื�อการศึึกษา

นางอัญชีลี ภ้ริวิทุย์ืวัฒนา
รองผู้้�จััดการ 

กองทุุนเงินให้�ก้�ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

นายือภินันชี์ ศุึนทุรนันทุ์
รองผู้้�จััดการ 

กองทุุนเงินให้�ก้�ยืืมเพื่ื�อการศึึกษา

นางสาวดวงแข ตันติตยืาพื่งษ์
รองผู้้�จััดการ 

กองทุุนเงินให้�ก้�ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

คัณะผ่้้บัริห้าร
กองทุุนเงินให้ก้้้ยืืมเพื่ื�อการศึึกษาประจำาปี 2563
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นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื�อ
ผู้้�อำานวยืการ 
ฝ่่ายืการเงิน

นางสาวเจตสุภา ตันติพื่ิษณุ
ผู้้�อำานวยืการฝ่่ายืทุรัพื่ยืากรบุุคคล และ
รกัษาการ ผู้้�อำานวยืการฝ่่ายืสำำานกัผู้้�จัดัการ

นางสาวสุวรรณา ตันยืิ�งยืง 
ผู้้�อำานวยืการ 

ฝ่่ายืตรวจัสำอบุภายืใน

นายืปรเมศึวร์ สังข์เอี�ยืม
ผู้้�อำานวยืการฝ่่ายืบุังคับุคดี และ 

รักษาการ ผู้้�อำานวยืการฝ่่ายืกฎห้มายื

นายืบริพื่ัฒน์ จิตการุณ 
ผู้้�อำานวยืการ 

ฝ่่ายืบุริห้ารห้นี� 1

นางสาวมณเฑียีืร แสงทุิม 
ผู้้�อำานวยืการ 

ฝ่่ายืยืุทุธศึาสำตร์และบุริห้ารความเสำี�ยืง

นายืวีรศัึกดิ� ดวงดารา 
ผู้้�อำานวยืการ

ฝ่่ายืก้�ยืืม

นายือาสิน ไชียืกุล 
ผู้้�อำานวยืการ

ฝ่่ายืเทุคโนโลยืีสำารสำนเทุศึ

นายืโพื่ธิพื่ันธ์ มุขสมบัติ 
รักษาการ ผู้้�อำานวยืการ 

ฝ่่ายืคดี

นายือภิศึักดิ� ชีาญเชีิงรบ 
รักษาการ ผู้้�อำานวยืการ 

ฝ่่ายืบุริห้ารห้นี� 2 และ รักษาการ  
ผู้้�อำานวยืการฝ่่ายือำานวยืการและพื่ัสำดุ

นางสาวศึิริวรรณ ผู้่องศึิริ
รักษาการ ผู้้�อำานวยืการ 

ฝ่่ายืบุัญชีี

นางรัชีดา ตันติมาลา
รักษาการ ผู้้�อำานวยืการ 

ฝ่่ายืสำื�อสำารองค์กรและเครอืข่่ายืสำมัพัื่นธ์
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ผ่ลการด้ำาเนินงาน

ส่วนท่� 
2 
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รายงานผ่ลการด้ำาเนินงานกองทุนเงินให้้ก้้ยม่เพ่�อการศึึกษา
ประจำาปีบ่ญชํ่ 2563

	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ม่ภารกิจห้ลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึึกษาด้วยการให้้เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 
4	ลักษณะ	ได้แก่	
	 ลักษณะท่�			1	นักเร่ยนห้ร่อนักศึึกษาท่�ขาดแคัลนทุนทรัพย์
	 ลักษณะท่�	 	2	 นักเร่ยนห้ร่อนักศึึกษาท่�ศึึกษาในสาขาวิชาท่�เป็็นคัวามติ้องการห้ลัก	 ซึึ่�งม่คัวามชัดเจนของการผลิติกำลังคัน	 
และม่คัวามจำเป็็นติ่อการพัฒนาป็ระเทศึ
	 ลักษณะท่�	 	3	นักเร่ยนห้ร่อนักศึึกษาท่�ศึึกษาในสาขาวิชาขาดแคัลน	ห้ร่อท่�กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็็นพิเศึษ
	 ลักษณะท่�	 	4	นักเร่ยนห้ร่อนักศึึกษาท่�เร่ยนด่เพ่�อสร้างคัวามเป็็นเลิศึ	โดยให้้ก้้ในระดับป็ริญญาโท

	 เน่�องจากกองทนุมก่ารสรา้งคัวามเขม้แขง็ของเคัรอ่ขา่ยกองทนุ	การกำห้นดแนวทางการให้ก้้ย้ม่	4	ลักษณะ	ติามพระราชบญัญตัิิ
กองทนุเงนิให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา	พ.ศึ.	2560	รวมทัง้การพฒันาระบบกองทนุเงนิให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึึกษาแบบดจิทิลั	(DSL:	Digital	Student	 
Loan	 Fund	 System)	 ป็ระจำปี็บัญช่	 2563	 ได้คัรบถ้ืวนติามแผนงาน	 และได้ออกมาติรการเพ่�อช่วยเห้ล่อผ้้ก้้ย่มท่�ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคัติิดเช่้อไวรัสโคัโรนา	2019	(COVID-19)	
	 เม่�อพิจารณาคัะแนนผลการดำเนินงานในแติ่ละด้าน	 พบว่าด้านการสนองป็ระโยชน์ติ่อผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยกับด้านป็ฏิิบัติิการ 
ม่ผลการป็ระเมินส้งสุด	 และด้านการเงินม่ผลป็ระเมินติ�ำสุด	 โดยในปี็บัญช่	 2563	 กรมบัญช่กลางได้กำห้นดเกณฑ์์การป็ระเมินผล 
การดำเนนิงานของกองทนุเงนิให้ก้้้ยม่เพ่�อการศึกึษารวม	6	ดา้น	และเม่�อสิน้ปี็บญัชก่องทนุเงนิให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึกึษามผ่ลการดำเนนิงาน
โดยเฉล่�ยอย้่ในระดับ	4.6016	คัะแนน	ซึึ่�งแบ่งเป็็นคัะแนนด้านติ่างๆ	ดังน่้
	 1.	 ด้านการเงิน	น้ำห้นักร้อยละ	20
	 	 ผลการป็ระเมินได้	3.6675

 2.	 ด้านการสนองป็ระโยชน์ผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย	น้ำห้นักร้อยละ	15	
	 	 ผลการป็ระเมินได้	5.0000

	 3.	 ด้านการป็ฏิิบัติิการ	น้ำห้นักร้อยละ	30
	 	 ผลการป็ระเมินได้	5.0000

	 4.	 ด้านบริห้ารจัดการทุนห้มุนเว่ยน	น้ำห้นักร้อยละ	15
	 	 ผลการป็ระเมินได้	4.8667

 5.	 ด้านการป็ฏิิบัติิงานของคัณะกรรมการบริห้าร	ผ้้บริห้ารทุนห้มุนเว่ยน	พนักงาน	และลก้จ้าง	น้ำห้นักร้อยละ	10
	 	 ผลการป็ระเมินได้	4.8813

	 6.	 ด้านการดำเนินงานติามนโยบายรัฐ	/	กระทรวงการคัลัง	น้ำห้นักร้อยละ	10
	 	 ผลการป็ระเมินได้	4.0000

ตารางแส่ดำงผลการประเมิูนข้องกองทุี่นเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษา ประจำาปี 2563

น้ำหนัก

ผลการประเมินได 
3.6675

ดานการเงิน

น้ำหนัก

ผลการประเมินได 
5.0000

ดานการสนองประโยชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย

น้ำหนัก

ผลการประเมินได 
5.0000

ดานการปฏิบัติการ

น้ำหนัก

ผลการประเมินได 
4.8667

ดานบริหารจัดการ
ทุนหมุนเวียน

น้ำหนัก

ผลการประเมินได 
4.8813

ดานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร

ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง

น้ำหนัก

ผลการประเมินได 
4.0000

ดานการดำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐ

/กระทรวงการคลัง
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ตารางแส่ดำงผลการประเมูินข้องกองทีุ่นเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษา 
ประจำาปี 2563

เกณฑ์ว์ัด้การด้ำาเนินงาน ห้น่วยวัด้ นำ�าห้นัก 
(ร้อยละ)

คั่าเกณฑ์์วัด้ปี็บััญช่ 2563 ผ่ลการด้ำาเนินงาน

1 2 3 4 5 ติ.คั.62-
ก.ย.63

คัะแนน
ท่�ได้้

คัะแนนถ่วง 
นำ�าห้นกั

ด้้านที่่� 1 การเงิิน

1.1	 อัติราส่วนการชำระห้น่้ติ่อยอดห้น่้ท่�ติ้องชำระคั่น

1.2	 อัติราส่วนห้น่้คั้างชำระเกิน	1	ป็ีขึ้นไป็ติ่อยอดห้น่้

คังเห้ล่อ

ด้้านที่่� 2 การสนองิประโยชน์ต่่อผู้้้มี่ส่วนได้ส้่วนเส่ย

2.1		การพัฒนาฐานข้อม้ลสารสนเทศึเพ่�อการป็ระเมิน 

ผลลพัธ์และผลกระทบของทนุห้มนุเวย่น	(ติวัช่ว้ดัร่วม)

2.2		คัวามพึงพอใจของผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย

ด้้านที่่� 3 การปฏิิบััต่ิการ

3.1	 ระดับคัวามสำเร็จในการสร้างคัวามเข้มแข็งของ

เคัร่อข่ายกองทุนฯ

3.2	 ระดับคัวามสำเร็จในการกำห้นดรายละเอ่ยดการ

ให้้ก้้ย่มเงินเพ่�อการศึึกษา	4	ลักษณะ

3.3	 ระดับคัวามสำเร็จของการพัฒนาระบบกองทุนเงิน

ให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาแบบดิจิทัล	(DSL:	Digital	

Student	Loan	Fund	System)

ด้้านที่่� 4 การบัริหารจััด้การทุี่นหมีุนเว่ยน

4.1		การบริการคัวามเส่�ยงและการคัวบคัุมภายใน

4.2		การติรวจสอบภายใน

4.3		การบริห้ารจัดการสารสนเทศึและดิจิทัล

ด้้านที่่� 5 การปฏิิบััต่ิงิานของิคณะกรรมีการบัริหาร 

ผู้้้บัริหารทีุ่นหมีุนเว่ยน พนักงิาน และล้กจั้างิ

5.1	 บทบาทคัณะกรรมการบริห้ารทุนห้มุนเว่ยน

5.2	 การบริห้ารทรัพยากรบุคัคัล

ด้้านที่่� 6 การด้ำเนินงิานต่ามีนโยบัายรัฐ/กระที่รวงิการคลังิ

6.1	 การใช้จ่ายติามแผนการใช้จ่ายท่�ได้รับอนุมัติิ

-	 ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนท่�เกิดขึ้นจริงเท่ยบ

กบัแผนการใช้จ่ายงบลงทนุ	ป็ระจำปี็บญัช	่2563

-	 ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมท่�เกิดขึ้นจริงเท่ยบ

กบัแผนการใช้จ่ายภาพรวม	ป็ระจำปี็บญัช	่2563

6.2	 การจัดทำแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน	และการ

รับเงินของทุนห้มุนเว่ยนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ

ร้อยละ

ระดับ

ร้อยละ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ร้อยละ

ร้อยละ

ระดับ

20

10

10

15

5

10

30

8

7

15

15

5

5

5

10

5

5

10

5

2.5

2.5

5

74.20

6.35

1

75

1

1

1

1

1

1

1

1

92

92

1

76.20

6.15

2

80

2

2

2

2

2

2

2

2

94

94

2

78.20

5.95

3

85

3

3

3

3

3

3

3

3

96

96

3

80.20

5.75

4

90

4

4

4

4

4

4

4

4

98

98

4

82.20

5.55

5

95

5

5

5

5

5

5

5

5

100

100

5

78.93

5.76

5.00

95.10

5

5

5

4.6000

5.0000

5.0000

4.8000

4.9625

100.00

83.19

5

3.6675

3.3650

3.9700

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

4.8667

4.6000

5.0000

5.0000

4.8813

4.8000

4.9625

4.0000

5.0000

1

5

0.3365

0.3970

0.2500

 

0.5000

0.4000

0.3500

0.7500

0.2300

0.2500

0.2500

0.2400

0.2481

0.1250

0.0250

0.2500

นำ้หนกัรวมี 100 คะแนนรวมี 4.6016
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การให้กู้ยืมูเงินกองทีุ่นเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษา (กยศ.)
ประจำาปีการศึกษา 2563

เป้าหมูายการให้กู้ยืมู
	 กองทุนม่เป้็าห้มายการให้้ก้้ย่มเงินแก่นักเร่ยน	นิสิติ	นักศึึกษา	จำนวน	642,645	ราย	วงเงินให้้ก้้ย่มจำนวน	37,133.27	ล้านบาท
ผลการให้กู้ยืมู
	 กองทุนให้้ก้้ย่มเงินแก่นักเร่ยน	นิสิติ	นักศึึกษา	ทั้งสิน้จำนวน	581,087	ราย	เป็็นเงิน	จำนวน	32,608.27	ล้านบาท

การให้้ก้้ย่มเงินกองทุน กยศึ. ป็ระจำาป็ีการศึึกษา 2563
จำาแนกติามระดั้บัการศึึกษา

ระด้ับัการศึึกษา

กรอบัวงเงิน ผ่ลการให้้ก้้ย่ม คัิด้เป็็นร้อยละ

ผ้้ก้้ย่ม
(คัน)

เงินก้้ย่ม
(ล้านบาท)

ผ้้ก้้ย่ม
(คัน)

เงินก้้ย่ม
(ล้านบาท)

ผ้้ก้้ย่ม เงินก้้ย่ม

มัธยมศึึกษาติอนป็ลาย 124,985 2,749.67 109,407 2,387.12 87.54 86.81

ป็วช. 50,848 2,084.77 43,447 1,804.54 85.44 86.56

ป็วท.	/	ป็วส. 54,084 2,650.11 46,367 2,284.76 85.73 86.21

อนุป็ริญญา	/	ป็ริญญาติร่ 308,780 20,379.48 296,458 19,489.64 96.01 95.63

รวมี กยศ. (ลักษณะที่่� 1) 538,697 27,864.03 495,679 25,966.06 92.01 93.19

ป็วท.	/	ป็วส. 6,130 367.80 5,864 263.31 95.66 71.59

อนุป็ริญญา	/	ป็ริญญาติร่ 97,818 8,901.44 79,544 6,378.90 81.32 71.66

รวมี กยศ. (ลักษณะที่่� 2) 103,948 9,269.24 85,408 6,642.21 82.16 71.66

มัธยมศึึกษาติอนป็ลาย 124,985 2,749.67 109,407 2,387.12 87.54 86.81

ป็วช. 50,848 2,084.77 43,447 1,804.54 85.44 86.56

ป็วท.	/	ป็วส. 60,214 3,017.91 52,231 2,548.07 86.74 84.43

อนุป็ริญญา	/	ป็ริญญาติร่ 406,598 29,280.92 376,002 25,868.54 92.48 88.35

รวมี กยศ. (ลักษณะที่่� 1+2) 642,645 37,133.27 581,087 32,608.27 90.42 87.81
ข้อม้ล	ณ	วันท่�	30	กันยายน	2563

หมีายเหตุ่ :
ผลการให้้ก้้ย่ม	 	 	 ห้มายถืึง	ผ้้ท่�ได้รับการอนุมัติิให้้ก้้ย่มเงิน
กยศึ.	(ลักษณะท่�	1	)	 เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	ให้้แก่นักเร่ยนห้ร่อนักศึึกษาท่�ขาดแคัลนทุนทรัพย์
กยศึ.	(ลกัษณะท่�	2	)	 เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ให้้แก่นักเร่ยนห้ร่อนักศึึกษาท่�ศึึกษาในสาขาวิชาท่�เป็็นคัวามต้ิองการห้ลัก	 ซึ่ึ�งม่คัวาม 
	 	 	 	 	 ชดัเจนของการผลิติกำลังคันและม่คัวามจำเป็็นติ่อการพัฒนาป็ระเทศึ

รายงานประจำำาปี 256334



จำานวนส่ถานศึกษาที่่�เข้้าร่วมูดำำาเนินงานกบ่กองทีุ่นเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563

ระด้ับั รัฐ/เอกชน จำานวนสถานศึึกษา (แห้่ง)

มัธยมศึึกษา
รัฐ 2,669

เอกชน 294

รวมี 2,963

อาช่วศึึกษา
รัฐ 418

เอกชน 359

รวมี 777

อุด้มศึึกษา
รัฐ 116

เอกชน 68

รวมี 184

รวมทั�งสิ�น 3,924

ข้อม้ล	ณ	วันท่�	30	กันยายน	2563

หมีายเหตุ่	:	ระดับอุดมศึึกษา	ไม่นับวิทยาเขติ

รัฐ

เอกชน

2,669

294

รัฐ

เอกชน

418

359

รัฐ

เอกชน

116

68

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา

2,963 แหง 777 แหง 184 แหง
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ส่รุปผลการดำำาเนินงานส่ิ�นสุ่ดำเดำือนก่นยายน ประจำาปีงบประมูาณ 2563

	 กองทุนเงนิให้้ก้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา	ดำเนนิการให้้ก้้ยม่แก่นักเรย่น	/	นกัศึกึษา	ต้ัิงแต่ิปี็	2539	-	2563	มผ่้ก้้ย้ม่รวมทัง้สิน้	5,828,391	ราย	 
จำนวนเงินก้้ยม่	635,574	ล้านบาท	โดยมผ้้่ก้้ยม่อย้ร่ะห้ว่างการชำระห้น่	้3,606,309	ราย	(61.87%)	จำนวนเงินก้้ยม่	433,657,540,373.22	บาท 
(68.23%)	แบ่งเป็็น

1.	 ผ้้ก้้ย่มกลุ่มสัญญา	15	ปี็	 	2,359,000	 	ราย	(40.47%)
2.	 ผ้้ก้้ย่มกลุ่มไกล่เกล่�ยก่อนฟ้้อง	 	 4,286	 	ราย	(0.07%)
3.	 ผ้้ก้้ย่มกลุ่มดำเนินคัด่	 	1,243,023	 	ราย	(21.33%)

ภิาพัรวมูผู้กู้ยืมู

สถานะผ่้้ก้้ย่ม
จำานวนผ่้้ก้้ย่ม  

(ราย)
ร้อยละ

จำานวนเงินก้้ย่ม 
(บัาท)

ร้อยละ

ผ่้้ก้้ย่มรวมทั�งสิ�น 5,828,391 100.00 635,574,823,460.96 100.00 

1. ผ่้้ก้้ย่มอย้่ระห้ว่างศึึกษา 322,724 5.54 33,110,659,407.47 5.21

2. ผ่้้ก้้ย่มอย้่ระห้ว่างป็ลอด้ห้น่� 529,953 9.09 71,905,765,378.52 11.31

3. ผ่้้ก้้ย่มอย้่ระห้ว่างการชำาระห้น่� 3,606,309 61.87 433,657,540,373.22 68.23

3.1	ผ้้ก้้ย่มกลุ่มสัญญา	15	ปี็ 2,359,000 40.47 299,997,046,580.53 47.20

3.2	ผ้้ก้้ย่มกลุม่ไกล่เกล่�ยก่อนฟ้้อง 4,286 0.07	 718,020,384.83	 0.11	

3.3	ผ้้ก้้ย่มกลุ่มดำเนินคัด่ 1,243,023 21.33	 132,942,473,407.86 20.92

4. ผ่้้ก้้ย่มชำาระห้น่�ป็ิด้บััญช่ 1,306,578 22.42 91,568,649,590.80 14.41

5. ผ่้้ก้้ย่มเส่ยช่วิติ 58,477 1.00 4,846,040,140.84 0.76 

6. ผ่้้ก้้ย่มพิการ / ทุพพลภาพ 4,350 0.07 486,168,570.11 0.08 

ภิาพัรวมูการกู้ยืมู

สถานะผ่้้ก้้ย่ม
ผ่้ก้้ย้ม่

ทั�งห้มด้ (ราย)
อย้่ระห้ว่าง

ศึึกษา (ราย)
อย้ร่ะห้ว่าง

ป็ลอด้ห้น่� (ราย)
ชำาระห้น่�

ปิ็ด้บัญัช ่(ราย)
อย้ร่ะห้ว่างการ
ชำาระห้น่� (ราย)

เส่ยช่วิติ 
(ราย)

พิการ/
ทุพพลภาพ 

(ราย)

กยศึ. 5,269,968 275,238 406,098 1,192,201 3,337,654 54,648 4,129

กรอ. 558,423 47,486 123,855 114,377 268,655 3,829 221

รวมี 5,828,391 322,724 529,953 1,306,578 3,606,309 58,477 4,350

ร้อยละ 100.00 5.54 9.09 22.42 61.87 1.00 0.07
	 ข้อมล้	ณ	วันท่�	30	กันยายน	2563

รายงานประจำำาปี 256336



รวมทั้งสิ้น
5,828,391 ราย 

จำนวนผูกูยืม

จำนวนเงินกูยืม

ผูกูยืมอยูระหวางศึกษา

322,724
ราย

ผูกูยืมอยูระหวางปลอดหนี้

529,953 
ราย

ผูกูยืมเสียชีวิต

58,477 
ราย

ผูกูยืมชำระหนี้ปดบัญชี

1,306,578
ราย

ผูกูยืมอยูระหวาง
การชำระหนี้ี้

3,606,309  
ราย

5.54% 

0.07% 61.87%

ผูกูยืม 
กลุมดำเนินคดี

1,243,023  
ราย

21.33%

ผูกูยืม
กลุมสัญญา 15 ป

2,359,000   
ราย

ผูกูยืม 
กลุมไกลเกลี่ย

กอนฟอง

4,286  
ราย

0.07% 

9.09%

1.00% 22.42%

ผูกูยืมพิการ/
ทุพพลภาพ

4,350 
ราย

รวมทั้งสิ้น
635,574 ลานบาท 

40.47%

5.21%

0.11%

47.20%

20.92% 

ผูกูยืมอยูระหวางศึกษา

33,110 
ลานบาท

11.31%

ผูกูยืมอยูระหวางปลอดหนี้

71,905
ลานบาท

68.23%

ผูกูยืมอยูระหวางการชำระหนี้

433,657
ลานบาท

ผูกูยืมกลุมสัญญา 15 ป ี

299,997
ลานบาท

ผูกูยืมกลุมไกลเกลี่ย
กอนฟอง

718 
ลานบาท

ผูกูยืมกลุมดำเนินคดี

132,942
ลานบาท

14.41%

ผูกูยืมชำระหนี้ปดบัญชี

91,568
ลานบาท

100%

0.76% 

ผูกูยืมเสียชีวิต

4,846
ลานบาท

0.08%

ผูกูยืมพิการ / ทุพพลภาพ

486
ลานบาท
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	 ผ้้ก้้ย่มอย้่ระห้ว่างการชำระห้น่้ 	 3,606,309	 ราย	 เงินต้ินคัรบกำห้นดชำระแล้วป็ระมาณ	 166,812	 ล้านบาท	 
ผ้้ก้้ย่มผิดนัดชำระห้น่้	2,416,081	ราย	(67.00%)	และเงินติ้นคั้างชำระ	84,780	ล้านบาท	(50.82%)

ภิาพัรวมูผู้กู้ยืมูอยูร่ะหว่างการชํำาระหน่�

กองทุน จำานวนผ่้้ก้้ย่ม
(ราย)

ไม่คั้างชำาระ 
(ราย)

คั้างชำาระ 
(ราย)

กยศึ. 3,337,654 1,107,898 2,229,756

กรอ. 268,655 82,330 186,325

รวมี 3,606,309 1,190,228 2,416,081

ร้อยละ 100.00 33.00 67.00

กองทุน
เงินติ้นติามสัญญา 

(บัาท)
เงินติ้นคัรบักำาห้นด้

ชำาระ (บัาท)
เงินติ้นไม่ค้ัางชำาระ 

(บัาท)
เงินติ้นคั้างชำาระ 

(บัาท)
เงินติ้นคังเห้ล่อ

(บัาท)

กยศึ. 415,141,413,635.01 162,942,930,358.11 80,682,711,720.80 82,260,218,637.31 335,554,236,629.35

กรอ. 18,516,126,738.21 3,869,408,465.18 1,348,852,924.25 2,520,555,540.93 15,170,343,163.93

รวมี 433,657,540,373.22 166,812,338,823.29 82,031,564,645.05 84,780,774,178.24 350,724,579,793.28

ร้อยละ 100.00 49.18 50.82

สถานะผ่้้ก้้ย่ม

จำานวนผ่้้ก้้ย่มอย้่ระห้ว่างการชำาระห้น่�

จำานวนผ่้้ก้้ย่ม ไม่คั้างชำาระ คั้างชำาระ

(ราย) (ราย) ร้อยละ (ราย) ร้อยละ

ผ้ก้้ย้ม่กลุม่สญัญา	15	ปี็ 2,359,000 1,106,031 46.89 1,252,969 53.11

ผ้ก้้ย้ม่กลุม่ไกล่เกล่�ยก่อนฟ้้อง 4,286 1,231 28.72 3,055 71.28

ผ้้ก้้ย่มกลุ่มดำเนินคัด่ 1,243,023 82,966 6.67 1,160,057 93.33

รวมี 3,606,309 1,190,228 33.00 2,416,081 67.00

สถานะผ่้้ก้้ย่ม

จำานวนเงินติ้นคัรบักำาห้นด้ชำาระทั�งห้มด้

เงินติ้น 
คัรบักำาห้นด้ชำาระ

ไม่คั้างชำาระ คั้างชำาระ

(บัาท) (บัาท) ร้อยละ (บัาท) ร้อยละ

ผ้ก้้ย้ม่กลุม่สญัญา	15	ปี็ 73,637,796,182.32 58,196,265,793.67 79.03 15,441,530,388.65 20.97

ผ้ก้้ย้ม่กลุม่ไกล่เกล่�ยก่อนฟ้้อง 642,022,773.06 554,184,072.92 86.32 87,838,700.14 13.68

ผ้ก้้ย้ม่กลุม่ดำเนนิคัด่ 92,532,519,867.91 23,281,114,778.46 25.16 69,251,405,089.45 74.84

รวมี 166,812,338,823.29 82,031,564,645.05 49.18 84,780,774,178.24 50.82

ข้อม้ล	ณ	วันท่�	30	กันยายน	2563

รายงานประจำำาปี 256338
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เห้ติุการณ์สำาคััญ 
ในรอบปีงบประมูาณ 2563

	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 (กยศึ.)	 ได้พัฒนาระบบกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาแบบดิจิทัล	 (Digital	 Student	
Loan	 Fund	 System	 -	 DSL)	 โดยเป็ิดใช้งานระบบบริห้ารห้น้่	 (DMS)	 ผ่านทางแอป็พลิเคัชัน	 “กยศึ.	 Connect”	 ห้ร่อ 
ทางเว็บไซึ่ต์ิ	https://wsa.dsl.studentloan.or.th	 เพ่�อรองรับการให้้บริการผ้้ก้้ย่ม	 ผ้้คั้ำป็ระกันและผ้้ท่�เก่�ยวข้องทุกภาคัส่วนให้้ได้ 
รบัคัวามสะดวกมากยิ�งขึน้	ซึึ่�งจะทำให้ผ้้้ก้ย้ม่สามารถืติรวจสอบข้อมล้บัญชเ่งินก้	้ยอดเงินท่�ติอ้งชำระในแต่ิละงวด	ห้รอ่รายการชำระเงิน
ยอ้นห้ลงัไดแ้บบ	Real-time	และจดัการขอ้มล้ไดด้ว้ยตินเอง	รวมถืงึผ้้คัำ้ป็ระกนัยงัสามารถืติรวจสอบขอ้มล้การค้ัำป็ระกนัติามสญัญาได้

เปิดำต่วแอปพัลิเคัชํ่น “กยศ. Connect”

รายงานประจำำาปี 256340



ระบบกองทีุ่นเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษาแบบดำิจิที่ล่ (DSL)

	 ระบบกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาแบบดิจิทัล	 (Digital	 Student	 Loan	 Fund	 System	 -	 DSL)	 ม่เป็้าห้มาย 
ในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่�อสนับสนุนงานท่�เป็็นพันธกิจห้ลักของกองทุนให้้เป็็นกระแสงานแบบดิจิทัลอัติโนมัติิ	 (Digital	Workflow	
Automation)	 ท่�สนับสนุนคัวามติ่อเน่�องของกระบวนการติั้งแต่ิกระบวนการจัดการก้้ย่ม	 กระบวนการบริห้ารห้น้่	 และกระบวนการ
ดำเนินคัด่และบังคัับคัด่	 โดยม่ฐานข้อม้ลกลาง	 (Integrated/Centralized	 Database)	 ซึ่ึ�งรวบรวมข้อม้ลต่ิางๆ	 ของนักเร่ยน/
นักศึึกษา	 เช่น	 ข้อม้ลผ้้ก้้	 ข้อม้ลสถืานศึึกษา	 ข้อม้ลการคั้างชำระ	 ข้อม้ลการฟ้้องร้อง	 เป็็นติ้น	 อ่กทั้ง	 ยังนำเทคัโนโลย่สมัยให้ม่ 
มาป็ระยุกติ์ใช้กับแติ่ละกระบวนการทำงาน	เพ่�อให้้ระบบ	DSL	สามารถืติอบสนองการใช้งานได้อย่างเติ็มศึักยภาพ	และเกิดป็ระโยชน์
ส้งสุดแก่ผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยทุกภาคัส่วน

ในภาพรวมีของิระบับั DSL จัะประกอบัด้้วยระบับังิานหลัก 3 ระบับังิาน ดั้งิน่้
1.	 ระบบจัดการการให้้ก้้ย่ม	 (Loan	Origination	 System	 -	 LOS)	 เป็็นระบบท่�รองรับการให้้ก้้ย่มแก่นักเร่ยน/นักศึึกษา	 ติามพระราชบัญญัติิ

กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 พ.ศึ.	 2560	 	 โดยจะม่กระบวนการทำงานติั้งแต่ิการพิจารณาอนุมัติิสถืานศึึกษาเข้าร่วมดำเนินงาน 
กับกองทุน	 การย่�นคัำขอก้้ย่มเงิน	 การอนุมัติิให้้ก้้ย่มแก่นักเร่ยน/นักศึึกษาท่�ติ้องการขอก้้ย่มเงินจากกองทุน	 การโอนเงิน 
ค่ัาเล่าเร่ยน	 ค่ัาใช้จ่ายท่�เก่�ยวเน่�องกับการศึึกษาและค่ัาคัรองช่พ	 การรายงานสถืานภาพการศึกึษาของผ้ก้้้ยม่เงนิ	 การจดัการข้อมล้ 
ผ้้ก้้ย่มเงิน	รวมถึืงการจัดการการคั่นเงิน	และการติิดติามกำกับป็ระเมินสถืานศึึกษาท่�เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา (กยืศึ.) 41



2.	 ระบบบริห้ารห้น่้	 (Debt	 Management	 System	 -	 DMS)	 เป็็นระบบท่�สนับสนุนการบริห้ารจัดการล้กห้น่้	 การติิดติาม	 
และการรับชำระห้น่้ของกองทุน	 ทั้งยังช่วยอำนวยคัวามสะดวกให้้ผ้้ก้้ย่มเงิน/ผ้้คั้ำป็ระกันในการติรวจสอบข้อม้ลท่�เก่�ยวกับ 
ห้น่้ของตินเอง	อำนวยคัวามสะดวกในการรับชำระห้น่้ออนไลน์ผ่าน	QR	Code	และรองรับการให้้บริการกลุม่ผ้้เก่�ยวข้องกับเร่�อง 
ห้น่้ของกองทุน	 สามารถืดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้	 รวมถืึง	 การเพิ�มช่องทางเพ่�ออำนวยคัวามสะดวกในการรับชำระห้น่้	 
รองรบัการชำระห้น่ข้ององคั์กรนายจ้างผ่านกรมสรรพากร	ซึ่ึ�งเป็็นไป็ติาม	พ.ร.บ.	กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	พ.ศึ.	2560	

3.	 ระบบดำเนินคัด่และบังคัับคัด่	 (Litigation	 and	 Enforcement	 Management	 System	 -	 LES)	 เป็็นระบบท่�สามารถื 
คัวบคัุมการจัดจ้างการดำเนินคัด่	 และบังคัับคัด่	 สามารถืติิดติามทวงถืามกลุ่มผ้้ถื้กดำเนินคัด่	 และบังคัับคัด่	 รวมถืึง	 
สามารถืรองรับการไกล่เกล่�ยล้กห้น่้ติามคัำพิพากษาชั้นบังคัับคัด่	ซึ่ึ�งระบบจะรองรับการดำเนินงานแบ่งเป็็น	2	ส่วน	คั่อ

•  ระบบสามารถืรองรับการดำเนินคัด่กับล้กห้น่้ 	 ( ผ้้ก้้ย่มเงินและผ้้ ค้ัำป็ระกัน)	 โดยม่ขั้นติอนต้ัิงแต่ิการบอกเลิกสัญญา	 
การฟ้้องคัด	่ การพจิารณาคัดค่ัำพพิากษา	 (ติามสัญญาป็ระนป่็ระนอมยอมคัวาม	และพพิากษาฝ่ัายเดย่ว)	 การขอรบัเอกสาร	
การรับค่ัาฤชาธรรมเนย่มคัน่จากศึาล	 ค่ัาทนายคัวาม	 เงนิวางศึาลเพ่�อชำระห้น่	้ การไต่ิสวนคัำร้องระห้ว่างการพิจารณาคัดใ่ห้ม่ 
จนศึาลม่คัำพิพากษา	 รวมถืึงการย่�นอุทธรณ์ห้ร่อฎ่กา	 ห้ร่อย่�นคัำแก้อุทธรณ์ห้ร่อฎ่กาในกรณ่ท่�จำเลยย่�นอุทธรณ์ 
ห้ร่อฎ่กาคัำพิพากษาศึาล

• 	 ระบบสามารถืรองรับการบังคัับคัด่	โดยม่ขั้นติอนติั้งแติ่การออกคัำบังคัับ	การดำเนินการส่บทรัพย์	การออกห้มายบังคัับคัด่	
การจัดทำแผนท่�ติั้งทรัพย์	การยดึห้ร่ออายดัทรัพย์สนิ	การไถื่ถือนการยดึห้รอ่อายดั	การรบัชำระห้น่้กอ่นการขายทอดติลาด	
การขายทอดติลาดและการรับชำระห้น่้จนเสร็จสิ้น

รายงานประจำำาปี 256342



มูาตรการชํ่วยเหลือผู้กู้ยืมูจากส่ถานการณ์ COVID-19

	 เน่�องจากสถืานการณ์การแพร่ระบาดของโรคัติดิเช่อ้ไวรสัโคัโรนา	2019	(COVID-19)	ซึึ่�งส่งผลกระทบต่ิอสภาพเศึรษฐกจิในวงกว้าง	
ดังนัน้	เพ่�อเป็็นการช่วยเห้ลอ่และบรรเทาคัวามเดอ่ดร้อน	ในการดำรงชพ่ของผ้ก้้ย้ม่	และเพ่�อให้้ผ้ก้้ย้ม่สามารถืวางแผนการจดัการค่ัาใช้จ่าย
ระห้ว่างเด่อนท่�ยังคังมส่ถืานการณ์ไม่ป็กติิดังกล่าว	ขณะน่้	กองทุนได้มม่าติรการช่วยเห้ล่อผ้้ก้้ย่มท่�อย้่ระห้ว่างชำระห้น่้	ดังน่้

 มีาต่รการที่่� 1 ลด้อัต่ราเบั่้ยปรับัจัาก 7.5% เหลือ 0.5%

	 ในกรณ่ท่�ผ้้ก้้ย่มยังไม่ถื้กดำเนินคัด่และไม่สามารถืชำระห้น้่ได้ติามกำห้นด	 กองทุนจะป็รับลดเบ่้ยป็รับให้้กับผ้้ก้้ย่มท่�อย้่ระห้ว่าง
ผ่อนชำระเงินก้้ย่มเป็็นการชั�วคัราว	จากอัติราร้อยละ	7.5	ติ่อป็ี	เป็็นอัติราร้อยละ	0.5	ติ่อป็ี	โดยม่ผลติั้งแติ่วันท่�	1	เมษายน	-	31	ธันวาคัม	
2563

 มีาต่รการที่่� 2 ลด้จัำนวนหักเงิินเด้ือนเหลือ 10 บัาที่/คน/เด้ือน

	 กองทุนจะป็รับลดจำนวนเงินท่�แจ้งให้้ห้กัเงนิเดอ่นเพ่�อชำระเงินคัน่กองทุนของผ้้ก้ย้ม่ทกุรายในกลุม่ห้น่วยงานเอกชน	จากจำนวนเงิน
ท่�เคัยแจ้งห้ัก	 เป็็นแจ้งให้้นายจ้างห้ักเงินของผ้้ก้้ย่มทุกรายๆ	ละ	10	บาท	ติั้งแติ่วันท่�	 1	 เมษายน	–	30	มิถืุนายน	2563	 (ระยะเวลา	 
3	เด่อน)
 สำหรบััผู้้ก้้ย้มืีกลุม่ีปกต่	ิ ผ้ก้้้ยม่ยงัคังม่ห้น้าท่�ไป็ชำระส่วนต่ิางเองติามช่องทางท่�กองทุนกำห้นดให้้คัรบติามจำนวนเงินงวดท่�ติ้อง
ชำระ	มิเช่นนัน้จะถือ่ว่าผดินดัชำระเงนิคัน่กองทนุ	ผ้ก้้ย้ม่เงนิต้ิองชำระเงนิเพิ�มอนัได้แก่	เบ่ย้ป็รบัห้รอ่ค่ัาธรรมเนย่มกรณผิ่ดนดัชำระเงนิคัน่
ในอัติราร้อยละ	0.5	ติ่อป็ีของเงินติ้นงวดท่�คั้างชำระนั้น
 สำหรับัผู้้้ก้้ยืมีกลุ่มีที่่�ถู้กด้ำเนินคด้่	ห้ากเป็็นกลุ่มท่�ได้รับสิทธิห้ักเด่อนละ	10	บาท	ยังติ้องป็ฏิบิัติิติามคัำพิพากษาของศึาลเป็็น
สำคััญ

• ผ้ก้้ย้ม่ท่�ทำสญัญาป็ระนป่็ระนอมยอมคัวามในศึาล	ยงัต้ิองชำระส่วนท่�เห้ล่อให้้คัรบในวนัท่�	1-5	ของทกุเดอ่น	มฉิะนัน้ยงัมด่อกเบ่ย้
และเบ่ย้ป็รบัติามท่�ศึาลกำห้นด	และอาจเข้าส้ก่ระบวนการบังคัับคัด่

• ผ้้ก้้ย่มท่�ศึาลพิพากษาให้้ชำระห้น้่เสร็จสิ้น	 (ป็ิดบัญช่ทั้งจำนวน)	 ยังต้ิองชำระติามท่�ศึาลสั�ง	 มิฉะนั้นยังม่ดอกเบ่้ยและเบ่้ยป็รับ 
ติามท่�ศึาลกำห้นด	และอาจเข้าส้่กระบวนการบังคัับคัด่
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 มีาต่รการที่่� 3 ลด้เบั่้ยปรับั 80% สำหรับัผู้้้ก้้ยืมีทีุ่กกลุ่มีที่่�ค้างิชำระหน่ ้และปิด้บััญช่ในครั้งิเด้ย่ว

 กรณ่ผู้้้ก้้ยืมีที่่�ยังิไมี่ถู้กด้ำเนินคด้่	ติิดติ่อชำระห้น่้ท่�ธนาคัารกรุงไทย	ห้ร่อธนาคัารอิสลามแห้่งป็ระเทศึไทย
 กรณ่ผู้้้ก้้ยืมีถู้กด้ำเนินคด้่	 ลงทะเบ่ยนขอรับสิทธิได้ท่�	 https://www.studentloan.or.th/promotion	 โดยผ้้ก้้ย่มติ้องชำระ 
คัา่ทนายคัวามและคัา่ฤชาธรรมเนย่มศึาลให้เ้สรจ็สิน้กอ่นชำระห้น่ป้็ดิบญัช	่โดยขยายระยะเวลาลดเงนิเพิ�ม	(เบ่ย้ป็รบั	ห้รอ่คัา่ธรรมเนย่ม
กรณ่ผิดนัดชำระเงินคั่น)	ระยะเวลา	6	เด่อน	จากเดิมสิ้นสุดวันท่�	30	กันยายน	2563	เป็็นสิน้สุดวันท่�	31	ม่นาคัม	2564

 มีาต่รการที่่� 4 ลด้เบั่ย้ปรับั 75% เฉพาะผู้้ก้้้ยืมีที่่�ยงัิไม่ีถูก้ด้ำเนนิคด้ท่ี่่�ชำระหน่้ค้างิที่ั้งิหมีด้ให้ม่ีสถูานะปกติ่ (ไมี่ค้างิชำระ)

	 ติิดติ่อชำระห้น่้ท่�ธนาคัารกรุงไทย	 ห้ร่อธนาคัารอิสลามแห้่งป็ระเทศึไทย	 โดยขยายระยะเวลาลดเงินเพิ�ม	 (เบ่้ยป็รับ	 ห้ร่อ 
คั่าธรรมเน่ยมกรณ่ผิดนัดชำระเงินคั่น)	ระยะเวลา	6	เด่อน	จากเดิมสิน้สุดวันท่�	30	กันยายน	2563	เป็็นสิน้สุดวันท่�	31	ม่นาคัม	2564

 มีาต่รการที่่� 5 พักชำระหน่้ให้แก่ผู้้้ก้้ยืมีที่่�มี่บััต่รสวัสด้ิการแห่งิรัฐ 2 ปี 

	 ผ้้ก้้ย่มท่�ม่สถืานะยังไม่ถ้ืกดำเนินคัด่	 จะได้รับการผ่อนผันการชำระห้น่้ติามเง่�อนไข	 ผ้้ก้้ย่มสามารถืลงทะเบ่ยนย่�นคัำขอรับสิทธิ
ได้ท่�	https://www.studentloan.or.th/promotion	โดยขยายระยะเวลาเดิมท่�สิ้นสุดวันท่�	29	กุมภาพันธ์	2563	เป็็นให้ส้ิ้นสุดวันท่�	
31	พฤษภาคัม	2563

• กรณผู้้่้ที่่�ม่ีงิวด้ชำระเป็นรายปี	 ได้รบัสิทธผ่ิอนผันการชำระห้น่ง้วดป็ี	 2563	 เป็็นเวลา	 2	 ป็ี	 นับแติ่วันท่�กองทุนอนุมัติิ	 โดยผ้้ก้้ย่ม 
จะกลับมาชำระห้น่้งวดป็ี	2563	ภายในวันท่�	5	กรกฎาคัม	2565	และงวดท่�เห้ล่อในปี็ถืัดไป็

• กรณผู่้้ท้ี่่�ม่ีงิวด้ชำระเป็นรายเด้อืน	 ให้้ผ่อนผนัการชำระห้น่	้ 24	 เดอ่น	นบัติัง้แต่ิเดอ่นถืดัไป็ท่�กองทนุอนมุตัิ	ิ โดยในระห้ว่างพกัชำระห้น่้
ดังกล่าว	 กองทุนจะไม่ถ่ือว่าผ้้ก้้ย่มผิดนัดชำระห้น้่	 กองทุนจะห้ยุดคิัดดอกเบ่้ย	 เบ่้ยป็รับ	 ห้ร่อค่ัาธรรมเน่ยมผิดนัดชำระห้น่ ้
ทั้งงวดท่�คั้างชำระก่อนห้น้าและงวดท่�อย้่ระห้ว่างผ่อนผันการชำระห้น่้	จนกว่าระยะเวลาพักชำระห้น่้จะสิ้นสุด

 
 มีาต่รการที่่� 6 ผู่้อนผู้ันการชำระหน่้

	 ในกรณส่ถืานการณ์ท่�มค่ัวามจำเป็็นสำห้รบัผ้ก้้ย้ม่ท่�คัรบกำห้นดชำระห้น่แ้ละไม่เป็็นผ้้ผดินดัชำระห้น่	้ สามารถืย่�นคัำขอผ่อนผนั
และส่งเอกสารห้ลักฐานไม่น้อยกว่า	 60	 วัน	 ก่อนคัรบกำห้นดชำระห้น่้	 ในวันท่�	 5	 กรกฎาคัม		 ซึึ่�งเป็็นไป็ติามป็ระกาศึของกองทุน 
ท่�ม่อย้่เดิมแล้ว	ดังน่้

• กรณ่ผู้้้ก้้ยืมีที่่�ไมี่มี่รายได้้หรือมี่รายได้้ไมี่เกิน 8,008 บัาที่ต่่อเด้อืน	สามารถืขอผ่อนผนัได้ไม่เกนิ	2	คัราวๆ	ละไม่เกนิ	1	ปี็	นับจาก
วันท่�ได้รับอนุมัติิ	ซึึ่�งในช่วงเวลาท่�ได้รับการผ่อนผัน	ผ้้ก้้ย่มไม่ติ้องชำระห้น่้ทั้งเงินติ้น	และดอกเบ่้ย	รวมถืึงยกเว้นเบ่ย้ป็รับกรณ่ 
ผิดนัดชำระห้น่้ท่�เกิดขึ้นในช่วงท่�ได้รับการผ่อนผัน

• กรณ่ผู้้้ก้้ยืมีท่ี่�มี่รายได้้ถูด้ถูอย	 สามารถืขอผ่อนผันให้้ขยายระยะเวลาการชำระห้น่้ได้ติั้งแติ่	 1.5	 -	 2.5	 เท่าของ
ระยะเวลาท่�เห้ล่ออย้่ติามสัญญาก้้ย่มเดิม	 โดยขึ้นอย้่กับม้ลห้น้่คังเห้ล่อ	 ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผ้้ก้้ย่มติ้องม่อายุ	 
ไม่เกิน	 60	 ป็ี	 และผ้้ก้้ย่มจะติ้องทำบันทึกข้อติกลงกับกองทุน	 เพ่�อนำยอดห้น่้คังเห้ล่อมาคัำนวณให้ม่และเฉล่�ยให้้ชำระแติ่ละ
เด่อนเท่าๆ	กันภายในระยะเวลาท่�ได้รับการผ่อนผัน
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 มีาต่รการที่่� 7 งิด้การขายที่อด้ต่ลาด้

 สำห้รบัผ้ก้้ย้ม่	และ/ห้รอ่ผ้้คัำ้ป็ระกัน	ท่�กองทุนได้ดำเนินการยดึทรพัยไ์วท้กุราย	และอย้ร่ะห้ว่างขัน้ติอนการขายทอดติลาด	กองทนุ 
จะย่�นคัำร้องของดการขายทอดติลาดทกุรายไป็จนถืงึสิน้ปี็	2563	โดยจะต้ิองได้รบัคัวามยนิยอมเป็็นห้นงัส่อจากผ้้ก้ย้ม่	และ/ห้รอ่	ผ้ค้ัำ้ป็ระกนั 
ท่�ถื้กยึดทรัพย์	รวมทั้งผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย	เช่น	ผ้้ถื่อกรรมสิทธิ�ร่วม	ผ้้รับจำนองท่�ยึดไว้	(ถื้าม่)		ส่วนในคัด่ท่�ม่การยึดทรัพย์ไว้แล้ว	กองทุน	จะชะลอ 
การขายทอดติลาดไว้เป็็นการชั�วคัราว	โดยม่เง่�อนไขว่า	ผ้ก้้้ยม่เงนิ	ห้รอ่ผ้ค้ัำ้ป็ระกนั	จะต้ิองทำบนัทกึข้อติกลงไกล่เกล่�ยในชัน้บงัคับัคัดผ่่อนชำระห้น่้
เป็็นรายเดอ่นกบักองทนุ	และไป็ย่�นคัำรอ้งของดการขายทอดติลาดทรพัยสิ์นท่�ถืก้ยดึไว	้ซึ่ึ�งในการงดการขายทอดติลาด	เจา้ของกรรมสทิธิ� 
ในทรัพย์สิน	 และผ้้ม่ส่วนได้เส่ยในการบังคัับคัด่ทุกคันจะติ้องให้้คัวามยินยอมให้้งดการขายทอดติลาด	 จึงจะสามารถืงดการขาย 
ทอดติลาดได้ติามกฎห้มายมาติรา	289	แห้่งป็ระมวลกฎห้มายวิธ่พิจารณาคัวามแพ่ง

 มีาต่รการที่่� 8 ชะลอการบัังิคับัคด้่

 กองทุนได้ม่การชะลอการบังคัับคัด่กับผ้้ก้้ย่มเงิน	 และผ้้คัำ้ป็ระกันติามคัำพิพากษา	 เว้นแติ่กรณ่ท่�การบังคัับคัด่ใกล้พ้นระยะเวลา 
การบังคัับคัด่	 10	 ป็ี	 ยังคังต้ิองดำเนินการบังคัับคัด่ไป็ติามป็กติิ	 ส่วนในคัด่ท่�ม่การยึดทรัพย์ไว้แล้ว	 กองทุนจะชะลอการขายทอดติลาดไว้ 
เป็็นการชั�วคัราว	โดยม่เง่�อนไขว่า	ผ้้ก้ ้ย่มเงิน	ห้ร่อผ้้คัำ้ป็ระกัน	จะติ้องทำบันทึข้อติกลงไกล่เกล่�ยในชั้นบังคัับคัด่กับกองทุน	และไป็ย่�นคัำร้อง 
ของดการขายทอดติลาดทรัพย์สินท่�ถื้กยึดไว้	 ซึ่ึ�งในการงดการขายทอดติลาด	 เจ้าของกรรมสิทธิ� ในทรัพย์สิน	 และผ้้ม่ส่วนได้เส่ย 
ในการบังคัับคัด่ทุกคันจะติ้องให้้คัวามยินยอมให้้งดการขายทอดติลาด	 จึงจะสามารถืงดการขายทอดติลาดได้ติามกฎห้มายมาติรา	 289	 
แห้่งป็ระมวลกฎห้มายวิธ่พิจารณาคัวามแพ่ง

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา (กยืศึ.) 45



กยศ. เพัิ�มูชํ่องที่างร่บชํำาระหน่�ผ่าน BigC
 
	 นายชัยณรงค์ั	 กัจฉป็านันท์	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 (กยศึ.)	 และ	 ดร.ป็ิยะวรรณ	 ป็ิยะพงษ์	 รองป็ระธาน
ฝั่ายธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 บริษัท	 บิ�กซึ่่	 ซึ่้เป็อร์เซึ่็นเติอร์	 จำกัด	 (มห้าชน)	 ร่วมเป็ิดช่องทางบริการรับชำระห้น่้ 
เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 เพ่�ออำนวยคัวามสะดวกแก่ผ้้ก้้ย่มรุ่นพ่�ท่�คัรบกำห้นดชำระเงินค่ัน	 เพ่�อส่งติ่อโอกาสทางการศึึกษาส่้รุ่นน้อง	 
โดยสามารถืนำบิลมาชำระผ่านเคัาน์เติอร์แคัชเช่ยร์ท่�	 บิ�กซ่ึ่	 มินิบิ�กซ่ึ่	 และร้านขายยาเพร่ยวทุกสาขา	 กว่า	 1,200	 สาขาทั�วป็ระเทศึ 
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ต.ค. 62

การตรวจสอบยอดหนี้เงินกู

การฟองรองดำเนินคดี

การหักเงินเดือนผานองคกรนายจาง

การโอนคาครองชีพ และคาใชจาย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

การกูยืมเงิน

การลงทะเบียนขอรหัสผานของ
นักเรียน/นักศึกษา

การขอผอนผันการชำระหนี้

ติดตามเอกสาร

การติดตาม/ทวงถามยอดหนี้คางชำระ

เรื่องทั่วไป

รวมทั้งสิ้น 259,926 ครั้ง

พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63

สรุปสถิติเรื่องที่ติดตอสอบถาม กยศ. Call Center (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จำแนกตามเดือน 
หนวย : ครั้ง

ตารางสรุปสถิติเรื่องที่ติดตอสอบถาม กยศ. Call Center (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จำแนกตามประเภท

รายงานประจำำาปี 256348



ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ม.ค. 63

ก.พ. 63 เม.ย. 63 มิ.ย. 63 ส.ค. 63

มี.ค. 63 พ.ค. 63 ก.ค. 63 ก.ย. 63

1,316,658

1,090,895

1,664,327

4,934,314 

5,831,477 

2,414,706 

1,250,196
1,375,233

1,424,707

3,429,012 

5,813,608 

1,504,168 

ส่รุปส่ถิติผู้เข้้าชํมูข้้อมููลข้่าวส่ารที่างเว็บไซึ่ต์ กองทีุ่นเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษา

ลำาด้ับั เด้่อน/ป็ี
สถิติิในป็ีงบัป็ระมาณ 2563

Page Views Unique IP 

1 ติุลาคัม	2562 	1,316,658 		282,131

2 พฤศึจิกายน	2562 	1,250,196 		279,625

3 ธันวาคัม	2562 	1,090,895 		260,465

4 มกราคัม	2563 	1,375,233 		296,555

5 กุมภาพันธ์	2563 	1,664,327 		325,406

6 ม่นาคัม	2563 	1,424,707 		306,839

7 เมษายน	2563 	4,934,314 		581,952

8 พฤษภาคัม	2563 	3,429,012 		486,235	

9 มิถืุนายน	2563 	5,831,477 		672,416

10 กรกฎาคัม	2563 	5,813,608 		678,424

11 สิงห้าคัม	2563 	2,414,706 		422,069

12 กันยายน	2563 	1,504,168 		325,930	

รวมี 32,049,301 4,918,047
*หมีายเหตุ่ 
1.	 Page	Views	คั่อ	จำนวน	click	ท่�ห้น้าเว็บไซึ่ติ์	
2.	 Unique	IP		คั่อ	IP	ท่�ไม่ซ้ึ่ำกัน	ซึ่ึ�ง	IP	ท่�ไม่ซ้ึ่ำกันรายวัน	จะไม่เท่ากับผลรวมของ	IP	รายชั�วโมง	เป็็นติ้น
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รายงานขึ้องคัณะอนุกรรมการติรวจสอบั 
ป็ระจำาป็ี 2563
	 คัณะอนุกรรมการติรวจสอบ	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ซึ่ึ�งได้รับการแต่ิงติั้งจากคัณะกรรมการกองทุนเงินให้้ก้้ย่ม 
เพ่�อการศึึกษา	เม่�อวันท่�	26	กันยายน	2560	ป็ระกอบด้วย	อนุกรรมการติรวจสอบป็ฏิบิัติิงาน	ในป็ีงบป็ระมาณ	2563	จำนวน	6	ท่าน	
โดยม่วาระการป็ฏิิบัติิงานคัราวละ	4	ป็ี	ป็ระกอบด้วย		

1.	 นางลดาวรรณ	เจริญรัชติ์ภาคัย์	 	 	 	 	 ป็ระธานอนุกรรมการ
2.	 ผ้้แทนสำนักงานคัณะกรรมการพัฒนาการเศึรษฐกิจและสังคัมแห้่งชาติิ	 	 	 อนุกรรมการ
3.	 ผ้้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบป็ระมาณ	กรมบัญช่กลาง	ห้ร่อผ้้แทน	 	 อนุกรรมการ
4.	 ดร.อโศึก	วงศึ์ชะอุ่ม	 	 	 	 	 อนุกรรมการ
5.	 ดร.วิจักขณ์	เศึรษฐบุติร	 	 	 	 	 อนุกรรมการ
6.	 นางสุวรรณ่	คัำมั�น	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

โดยม่ฝั่ายเลขานุการ	ป็ระกอบด้วย
1.	 นายอภิศึักดิ�	ชาญเชิงรบ	 	 	 	 	 เลขานุการ	
	 รักษาการผ้้อำนวยการฝั่ายติรวจสอบภายใน	กยศึ.
2.	 นางสาวศึิริกาญจน์	ห้อมสุคันธ์	 	 	 	 	 ผ้้ช่วยเลขานุการ
	 ห้ัวห้น้ากลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนงานติรวจสอบ	กยศึ.

	 ในปี็งบป็ระมาณ	 2563	 คัณะอนุกรรมการติรวจสอบม่การป็ระชุมทั้งสิ้น	 9	 คัรั้ง	 โดยม่การป็ระชุมร่วมกับฝ่ัายจัดการ 
และผ้บ้ริห้ารระดับสง้	 เก่�ยวกบัการบริห้ารคัวามเส่�ยง	การคัวบคุัมภายใน	และการบริห้ารจดัการกองทุน	ติลอดจนการติดิติามคัวามค่ับห้น้า
ของป็ระเด็นติ่างๆ	 ท่�ได้รายงานติ่อคัณะกรรมการกองทุนฯ	 รวมทั้งม่การพิจารณาและให้้ข้อเสนอแนะแก่กองทุน	 โดยม่การรายงาน 
ผลการดำเนินงานป็ระเด็นท่�สำคััญเสนอติ่อคัณะกรรมการกองทุนฯ

	 คัณะอนุกรรมการติรวจสอบได้ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�และคัวามรับผิดชอบติามขอบเขติ	 อำนาจห้น้าท่�ท่� ได้รับมอบห้มาย 
จากคัณะกรรมการกองทุนฯ	และติามกฎบัติรคัณะอนุกรรมการติรวจสอบ	กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	สรุป็สาระสำคััญได้ดังน่้

1. สอบัที่านงิบัการเงิิน รายงิานที่างิการเงิินและบััญช่
	 คัณะอนกุรรมการติรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไติรมาสและป็ระจำปี็		โดยพจิารณารายงานทางการเงนิ	นโยบายการบญัช่	
ป็ระมาณการท่�สำคัญั	และการเปิ็ดเผยข้อมล้ป็ระกอบงบการเงิน	รวมถืงึ	ติดิติามการดำเนินการในป็ระเด็นซึ่ึ�งมผ่ลกระทบต่ิองบการเงิน	 
เพ่�อให้้งบการเงินท่�จัดทำขึ้นม่การเปิ็ดเผยข้อม้ลอย่างเพ่ยงพอ	 เช่�อถื่อได้	 และเป็็นป็ระโยชน์กับผ้้ใช้งบการเงิน	 โดยได้เสนอแนะ 
ให้พิ้จารณาจัดทำรายงานติามป็ระเภทลก้ห้น่	้และลักษณะการชำระห้น่ข้องผ้้ก้ย้ม่	เพ่�อใช้ป็ระมาณการกระแสเงินสดและบริห้ารจัดการห้น่้	 
รวมทั้งกำห้นดนโยบายบัญช่การติัดห้น่้ส้ญและกำห้นดมาติรการในการบริห้ารจัดการ	

2. สอบัที่านประสิที่ธิิภาพ ประสิที่ธิิผู้ล และผู้ลการด้ำเนินงิานต่ามีแผู้นยุที่ธิศาสต่ร์ 
	 คัณะอนุกรรมการติรวจสอบได้สอบทานผลการติรวจสอบและป็ระเด็นสำคััญท่�พบจากการติรวจสอบ	ดังน่้
 2.1 กระบัวนการให้ก้้ยืมี	 การพัฒนาระบบกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาแบบดิจิทัล	 (ระบบ	 DSL)	 เพ่�อรองรับการก้้ย่ม	 
	 	 คัวรม่การกำห้นดคัวามติ้องการให้้คัรอบคัลุมถืึงการคัวบคัุมวงเงินก้้ย่มในแติ่ละลักษณะ	 การกำห้นดกระบวนการติิดติาม	 
	 	 วิเคัราะห้์	 และป็ระมวลผลการให้้ก้้ยม่	 การนำเทคัโนโลยใ่นการติรวจสอบคุัณสมบัติแิละการบริห้ารจัดการก้้ยม่เพ่�อให้้เกิด 
	 	 คัวามรวดเร็วในการดำเนินการและได้รับเอกสารการก้้ย่มคัรบถ้ืวนก่อนการโอนเงินค่ัาคัรองช่พและค่ัาเล่าเร่ยน	 
	 	 รวมถึืง	คัวรป็ระชาสัมพันธ์โคัรงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์	(Human	Capital)	ไป็ยังนักเรย่น	นักศึกึษาท่�มค่ัวามป็ระสงค์ั 
	 	 จะก้ย่้มเงินกองทุนให้้ทราบถึืงเง่�อนไขการก้้ยม่	การชำระห้น่	้และสิทธปิ็ระโยชน์ท่�จะได้รบัจาการก้้ยม่	และคัวรพฒันาระบบ	DSL	 
	 	 ให้ม้่การแสดงสถืานะผ้้ก้้ย่มในโคัรงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์	(Human	Capital)

รายงานประจำำาปี 256350



นางิลด้าวรรณ เจัริญรัชต์่ภาคย์
ป็ระธานอนุกรรมการติรวจสอบ	
กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

 2.2 กระบัวนการบัริหารและจััด้การหน่้	 คัวรกำห้นดมาติรมาติรการช่วยเห้ล่อผ้้ก้้ย่มเพิ�มเติิมห้ร่อทบทวนขยายระยะเวลา 
	 	 มาติรการท่�ม่อย้่เพ่�อบรรเทาคัวามเด่อดร้อนของผ้้ก้้ย่มและผ้้ค้ัำป็ระกัน	 เน่�องด้วยสภาวะเศึรษฐกิจยังม่แนวโน้มไม่ด่ขึ้น	 
	 	 จากสถืานการณ์แพร่ระบาดของโรคัติิดเช่้อไวรัสโคัโรนา	 2019	 ทั้งน่้	 การกำห้นดมาติรการใด	 คัวรคัำนึงถืึงกระแสเงินสด 
	 	 ท่�กองทุนจะได้รับเพ่�อนำมาป็ล่อยก้้ในปี็ถืัดไป็	 เน่�องจากกองทุนจะให้้ก้้ย่มคัรบทั้ง	 4	 ลักษณะติั้งแต่ิปี็การศึึกษา	 2564	 
  และต้ิองเติรย่มคัวามพร้อมการใช้งานระบบ	DSL	ให้้คัรบถ้ืวนทกุระบบงาน	เพ่�อรองรบัการดำเนนิงานในด้านต่ิางๆ	
 2.3 กระบัวนการคด้่และบัังิคับัคด้่	 คัวรกำห้นดมาติรการในการติิดติามห้น่้กลุ่มผ้้ก้้ย่มท่�ถื้กดำเนินคัด่	 เพ่�อลดการบังคัับคัด่	 
  และมม่าติรการดำเนนิการกบัลก้ห้น่ภ้ายห้ลงัการสบ่ทรพัย์บงัคับัคัดอ่ย่างชดัเจนและเห้มาะสม	
 2.4 ผู้ลการด้ำเนินงิานด้้านอื�นๆ	 ติามแผนยุทธศึาสติร์	 คัณะอนุกรรมการติรวจสอบได้สอบทานการติิดติามป็ระเมินผลการดำเนินงาน 
	 	 โคัรงการ/กจิกรรมของกองทนุ	ปี็งบป็ระมาณ	2563	และการติรวจสอบงานด้านอ่�นๆ	ได้เสนอแนะให้้ม่กลไกการบริห้ารแผนงาน	รวมทัง้	 
	 	 การกำกับคัวบคัมุการดำเนนิงานให้้เป็็นไป็ติามเป้็าห้มายท่�กำห้นดไว้	มป่็ระสทิธภิาพ	ป็ระสิทธผิล	และก่อให้้เกิดป็ระโยชน์สง้สุดต่ิอองค์ักร
 2.5 กระบัวนการจััด้ซื้ื้อจััด้จ้ัางิ	 กองทุนม่การดำเนินการติาม	 พ.ร.บ.	 การจัดซึ่่้อจัดจ้างและการบริห้ารพัสดุภาคัรัฐและ 
	 	 ระเบย่บกระทรวงการคัลงักำห้นด	ทัง้น่	้เพ่�อให้้เกดิการคัวบคุัมภายในด้านการติรวจรบัพสัดุท่�ด	่คัวรกำห้นดระยะเวลาการติรวจรับพสัดุ	 
	 	 โดยพจิารณาระยะเวลาติรวจรบัพัสดุให้้เห้มาะสมติามป็ระเภทของสนิค้ัา	งานบรกิาร	งานจ้าง	และเห้มาะสมกบัป็รมิาณงานท่�ซ่ึ่อ้ห้รอ่จ้าง	
 
3. การสอบัที่านการบัริหารความีเส่�ยงิและการควบัคุมีภายใน
 3.1 การบัริหารความีเส่�ยงิ	 คัณะอนุกรรมการติรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริห้ารคัวามเส่�ยง	 และกระบวนการบริห้าร 
	 	 คัวามเส่�ยงขององค์ักร	 โดยให้้คัวามสำคััญกับเร่�องการจัดทำแผนบริห้ารคัวามเส่�ยง	 การวิเคัราะห์้คัวามเส่�ยงให้้คัรอบคัลุมป็ระเด็น 
	 	 คัวามเส่�ยงท่�สำคััญ	 ม่การป็ระเมินคัวามเส่�ยง	 ด้าน	 Application	 Control	 ด้าน	 General	 Control	 และด้านผ้้ใช้ระบบงาน 
	 	 ท่�เกิดจากการนำระบบ	DSL	มาใช้งาน	รวมทัง้	คัวามเส่�ยงจากสถืานการณ์การแพร่ระบาดโรคัติดิเช่อ้ไวรัสโคัโรนา	2019	(COVID-19)	 
 	 และคัวามเส่�ยงอ่�นๆ	เพ่�อนำมาจัดทำแผนบริห้ารคัวามเส่�ยงให้้คัรอบคัลุมคัวามเส่�ยงดังกล่าว
 3.2 การควบัคุมีภายใน	 กองทุนม่การรายงานการป็ระเมินผลการคัวบคัุมภายใน	 สิ้นสุด	 30	 กันยายน	 2563	 ติามกำห้นดระยะเวลา 
	 	 และเป็็นไป็ติามห้ลักเกณฑ์์กระทรวงการคัลังว่าด้วยมาติรฐานและห้ลักเกณฑ์์ป็ฏิบัิติ	ิการคัวบคุัมภายในสำห้รับห้น่วยงานของรัฐ	พ.ศึ.	2561	 
	 	 ซึึ่�งกองทุนมก่ารจัดทำแผนการป็รบัป็รุงการคัวบคุัมภายใน	และม่การติดิติามการดำเนินงานติามแผน

4. สอบัที่านงิานของิฝ่่ายต่รวจัสอบัภายใน
	 คัณะอนุกรรมการติรวจสอบได้ทบทวนกฎบัติรการติรวจสอบภายใน	 เพ่�อพิจารณาคัวามเห้มาะสมของห้น้าท่�	 คัวามรับผิดชอบ	
ขอบเขติการป็ฏิิบัติิงานและคัวามอิสระในการป็ฏิิบัติิห้น้าท่�	 รวมทั้ง	 พิจารณาแผนการติรวจสอบป็ระจำปี็และบุคัลากรท่�ใช้ป็ฏิิบัติิงาน	 
ร่วมกับผ้้ จัดการกองทุนฯ	 นอกจากน่้ 	 คัณะอนุกรรมการติรวจสอบได้ให้้คัำแนะนำการพัฒนาบทบาทของผ้้ติรวจสอบภายใน	 
โดยเพิ�มการติรวจสอบด้านเทคัโนโลย่สารสนเทศึ	 ได้แก่	 ระบบงานการให้้ก้้ย่ม	 ระบบงานการบริห้ารห้น่้	 ระบบงานคัด่และบังคัับคัด่	 
และระบบงานสนับสนุนอ่�นๆ	 ม่การติิดติามคัวามคั่บห้น้าการป็ฏิิบัติิงานให้้เป็็นไป็ติามแผนการติรวจสอบท่�ได้รับอนุมัติิ	 ติลอดจนสนับสนุน 
ให้้มก่ารพัฒนาศัึกยภาพของผ้้ติรวจสอบภายในอย่างต่ิอเน่�อง	เพ่�อให้้ป็ฏิบัิติงิานติรวจสอบภายในมป่็ระสิทธิภาพและป็ระสิทธิผลในการป็ฏิบิตัิงิานยิ�งขึน้

5. การปฏิบัิัติ่หน้าที่่�ของิคณะอนุกรรมีการต่รวจัสอบั
	 ม่การทบทวนกฎบัติรคัณะอนุกรรมการติรวจสอบ	 เพ่�อให้้มั�นใจว่าการป็ฏิิบัติิงานของคัณะอนุกรรมการติรวจสอบม่ป็ระสิทธิภาพ 
และบรรลุวัติถุืป็ระสงค์ั	ติามท่�กำห้นดไว้ในกฎบัติรคัณะอนุกรรมการติรวจสอบ
	 คัณะอนุกรรมการติรวจสอบได้ป็ฏิิบัติิห้น้าท่�ติามคัวามรับผิดชอบท่�ได้รับมอบห้มายโดยใช้คัวามร้้คัวามสามารถืด้วยคัวาม
ระมัดระวังและรอบคัอบ	 ม่คัวามเป็็นอิสระอย่างเพ่ยงพอ	 ติลอดจนได้ให้้คัวามเห็้น	 และข้อเสนอแนะต่ิางๆ	 เพ่�อเป็็นป็ระโยชน์ส้งสุด 
แก่องค์ักร	ทัง้น่	้ได้รบัคัวามร่วมมอ่เป็็นอย่างดจ่ากผ้้บริห้าร	และห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	ทำให้้การดำเนนิงานของคัณะอนกุรรมการติรวจสอบเป็็นไป็ด้วยด่

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา (กยืศึ.) 51



รายงาน
การเงิน

ส่วนท่� 
3

รายงานประจำำาปี 256352



รายงานขึ้องผ่้้สอบับััญช่และรายงานการเงิน

กองทุนเงินให้ก้้้ยม่เพ่�อการศึึกษา

สำำาห้รับุปีีสำิ�นสำุดวันทุี� 30 กันยืายืน 2563
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กิจกรรมสำาคััญ
ในรอบัป็ี
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4
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รายงานประจำำาปี 256386

ป็ระมวลภาพกิจกรรม 

	 นายชวน	 ห้ล่กภัย	 ป็ระธานรัฐสภา
และป็ระธานสภาผ้้แทนราษฎร	 ได้เข้าเย่�ยมชม 
สำนักงานและรับทราบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 (กยศึ.)	 โดยม่
นายชัยณรงค์ั	กัจฉป็านันท์	 ผ้้จัดการกองทุนเงิน
ให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา	คัณะผ้้บรหิ้ารและพนกังาน	
ให้้การต้ิอนรับ	ณ	สำนกังานกองทุน	อาคัารเอไอเอ	 
แคัป็ป็ิติอล	 เซ็ึ่นเติอร์	 ทั้งน่้	 ในสมัยรัฐบาลของ
นายกรัฐมนติร่นายชวน	 ห้ล่กภัย	 เป็็นผ้้ริเริ�ม
จัดติั้งกองทุน	 กยศึ.	 ติั้งแต่ิป็ี	 พ.ศึ.	 2538	 เพ่�อ
ให้้โอกาสแก่ผ้้ขาดแคัลนทุนทรัพย์ในการเข้าถืึง
การศึึกษา	 ซึ่ึ�งท่านป็ระธานรัฐสภาคัาดห้วัง
ให้้ผ้้ก้้ย่มท่�ได้รับโอกาสทางการศึึกษาเป็็นคันด ่
ของสังคัม	 และม่คัวามรับผิดชอบในการคั่นเงิน 
ให้้แก่กองทุน	 เพ่�อส่งติ่อโอกาสให้้นักเร่ยน	
นักศึึกษารุ่นติ่อไป็

	 กองทนุเงนิให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา		เขา้รว่มพธิว่างพวงมาลาถืวายสกัการะพระบรมราชานสุาวรย่พ์ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้
เจ้าอย้่ห้ัว	(รัชกาลท่�	5)	เน่�องในวันป็ิยมห้าราช	ป็ระจำป็ี	2562	ณ	พระบรมราชานุสาวร่ย์	กระทรวงการคัลัง

ว่นที่่� 

8 
ตุลาคัมู 2562

ว่นที่่� 

23 
ตุลาคัมู 2562

นายชํวน หลก่ภิ่ย ประธานร่ฐส่ภิาและประธานส่ภิาผู้แที่นราษฎร เย่�ยมูชํมูส่ำาน่กงาน กยศ.

กยศ. เข้้าร่วมูพัิธ่วางพัวงมูาลาถวายส่่กการะพัระบรมูราชํานุส่าวร่ย์ ร่ชํกาลที่่� 5



กองทุุนเงินให้้ก้้ยืมเพืื่�อการศึึกษา (กยศึ.) 87

	 นายชัยณรงคั์	 กัจฉป็านันท์	ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	นำคัณะผ้้บริห้ารและพนักงานกองทุน	เข้าร่วมพิธ่ถืวาย 
ผ้าพระกฐนิพระราชทานกระทรวงการคัลงั	ป็ระจำปี็	2562	โดยม	่ดร.อตุิติม	สาวนายน	รฐัมนติรว่่าการกระทรวงการคัลงั	เป็็นป็ระธานในพธิ่	 
พร้อม	 นายป็ระสงคั์	 พ้นธเนศึ	 ป็ลัดกระทรวงคัลัง	 เข้าร่วมงานฯ	ณ	 วัดราชผาติิการามวรวิห้าร	 ถืนนราชวิถื่	 แขวงวชิรพยาบาล	 
เขติดุสิติ	กรุงเทพมห้านคัร

	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 และ
สถืาบันพระป็กเกล้า	จัดพิธร่่วมลงนามบันทึกข้อติกลง
คัวามร่วมม่อว่าด้วยการขอข้อม้ลส่วนบุคัคัลห้ร่อ 
การเป็ดิเผยขอ้มล้การก้ย้ม่เงนิ	โดยไดร้บัเกย่รติจิาก	
นายชวน	ห้ลก่ภยั	ป็ระธานรฐัสภาในฐานะป็ระธาน
สภาสถืาบันพระป็กเกล้า	 ร่วมเป็็นสักข่พยาน 
โดยศึาสติราจารย์วุฒิสาร	 ตัินไชย	 เลขาธิการ
สถืาบนัพระป็กเกล้า	และนายชยัณรงค์ั	กจัฉป็านนัท์	 
ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ร่วมลง
นามบันทึกข้อติกลงฯ	ณ	สถืาบันพระป็กเกล้า

ว่นที่่� 

1 
พัฤศจิกายน 2562

ว่นที่่� 

6 
มูกราคัมู 2563

กยศ. ร่วมูพัิธถ่วายผ้าพัระกฐินพัระราชํที่านกระที่รวงการคัล่ง ประจำาปี 2562

กยศ. จ่บมูือ ส่ถาบ่นพัระปกเกล้า คั่ดำกรองคัุณส่มูบ่ติผู้ส่มู่คัรเร่ยนต้องไมู่ผิดำน่ดำชํำาระหน่�



รายงานประจำำาปี 256388

	 นายชัยณรงค์ั	กจัฉป็านันท	์ผ้้จดัการกองทุนเงนิ
ให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึึกษา	เป็น็ป็ระธานในพธิท่ำบญุเล่ย้งพระ	 
เน่�องในโอกาสคัรบรอบวันสถืาป็นากองทุนเงินให้้ก้้ย่ม
เพ่�อการศึึกษา	 ป็ระจำป็ี	 2563	 โดยกองทุนได้นิมนติ์ 
พระราชญาณกว	่(ป็ยิโสภณ)	ผ้้ชว่ยเจ้าอาวาสวัดพระราม	9	 
กาญจนาภิเษก	เป็น็ป็ระธานสงฆ์	์พรอ้มฟ้งับรรยายธรรม	 
เพ่� อคัวามเป็็น สิริมงคัลและส ร้างข วัญกำลัง ใจ 
ในการทำงานให้แ้กผ้้่บรหิ้ารและพนกังานกองทนุ	ในป็นี่้ 
ยังได้รับเก่ยรติิจากอด่ติผ้้จัดการกองทุน	 (คุัณอานันท์	 
ไม้พุม่)	และทม่ผ้้บรหิ้ารจากธนาคัารกรงุไทย	เขา้ร่วมงาน	 
ณ	สำนักงานกองทุน	ชั้น	6

	 นายชัยณรงค์ั	กัจฉป็านนัท์	ผ้้จดัการกองทนุ
เงนิให้้ก้้ยม่เพ่�อการศึกึษา	และ	นายสุภกร	 บัวสาย	
ผ้จ้ดัการกองทนุเพ่�อคัวามเสมอภาคัทางการศึกึษา	
ร่วมลงนามบนัทกึข้อติกลงคัวามร่วมมอ่ทางวชิาการ
และการดำเนนิการร่วมกนั	 ในการแลกเป็ล่�ยนข้อมล้
ทางวชิาการ	 งานวจิยั	 และแลกเป็ล่�ยนข้อมล้ผ้ก้้้ยม่	
กยศึ.	กบัผ้ร้บัทุน	กสศึ.	เพ่�อให้้ผ้ข้าดแคัลนทนุทรัพย์
ได้รับโอกาสทางการศึกึษา	 เน่�องจากการดำเนนิงาน
ของกองทุน	กยศึ.	มวั่ติถุืป็ระสงค์ัเพ่�อสนับสนุนและ

ว่นที่่� 

24 
มูกราคัมู 2563

ว่นที่่� 

29 
มูกราคัมู 2563

กยศ. และ กส่ศ. ร่วมูผนึกกำาล่งส่ร้างโอกาส่ที่างการศึกษา

พิัธ่ที่ำาบุญเล่�ยงพัระ เนื�องในโอกาส่คัรบรอบว่นส่ถาปนากองทีุ่น ประจำาปี 2563

ส่งเสรมิการศึกึษาด้วยการให้้เงินก้ย้ม่เพ่�อการศึกึษาในลกัษณะต่ิางๆ	สำห้รับนักเรย่น	นักศึกึษาระดบัมธัยมศึกึษาติอนป็ลายจนถืงึระดบัอดุมศึกึษา	
โดยต้ิองชำระเงนิคัน่ติามเง่�อนไขท่�กำห้นด	 ในขณะท่�กองทนุ	กสศึ.	 ม่วตัิถืปุ็ระสงค์ัเพ่�อสร้างคัวามเสมอภาคัทางการศึกึษา	 โดยให้้คัวามช่วยเห้ลอ่
ผ้ข้าดแคัลนทนุทรัพย์	ลดคัวามเห้ล่�อมลำ้ในการศึกึษา	 รวมทัง้เสรมิสร้างและพฒันาคัณุภาพและป็ระสทิธภิาพคัร	้ ซึึ่�งการแลกเป็ล่�ยนข้อมล้ผ้ก้้้ยม่	
กยศึ.	กับผ้้รบัทุน	กสศึ.	ดงักล่าว	จะทำให้้เยาวชนไทยมโ่อกาสได้รับการศึกึษาอย่างทั�วถึืง	ไม่เกิดคัวามซึ่ำ้ซ้ึ่อนในการได้รบัโอกาสทางการศึกึษา	และ
เป็็นการใช้งบป็ระมาณของป็ระเทศึให้้เกิดป็ระโยชน์สง้สดุในด้านการศึกึษาต่ิอไป็



กองทุุนเงินให้้ก้้ยืมเพืื่�อการศึึกษา (กยศึ.) 89

	 นายชัยณรงคั์	 กัจฉป็านันท์	 ผ้้จัดการ
กองทนุเงินให้้ก้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา		เป็็นป็ระธานในพิธ่
ถืวายราชสักการะ	 กล่าวถืวายพระพรชัยมงคัล	
และลงนามถืวายพระพร	 สมเด็จพระนางเจ้า 
สุทดิา	พชัรสุธาพมิลลักษณ	พระบรมราชิน	่เน่�องใน 
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 3	 มิถืุนายน	
2563		โดยมค่ัณะผ้บ้รหิ้ารรว่มในพธิ	่ณ	สำนกังาน	
กยศึ.

	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	(กยศึ.)	
และกระทรวงการพัฒนาสังคัมและคัวามมั�นคัง
ของมนุษย์	 (พม.)	 จัดพิธ่ลงนามบันทึกข้อติกลง	
(MOU)	 คัวามร่วมม่อว่าด้วยการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน	กยศึ.	ส้ก่ารเป็น็อาสาสมัคัรพฒันาสงัคัม
และคัวามมั�นคังของมนุษย์	 (อพม.)	 ระห้ว่าง 
กรมพัฒนาสังคัมและสวัสดิการ	 กับ	กองทุนเงิน 
ให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 โดยได้รับเก่ยรติิจาก 
นายจุติิ	 ไกรฤกษ์	 รัฐมนติร่ว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคัม	 และคัวามมั�นคังของมนุษย์	
(รมว.พม.)	เป็็นป็ระธานในพิธ่	
	 กองทุนได้ร่วมม่อกับกรมพัฒนาสังคัม
และสวัสดิการ	 ม่เจตินารมณ์ท่�จะส่งเสริมให้้
นักเร่ยน	 นักศึึกษาผ้้ก้้ย่มส้่การเป็็นอาสาสมัคัร
พัฒนาสังคัมและคัวามมั�นคังของมนุษย์	 (อพม.)	
โดยสามารถืสมัคัรสมาชิกเข้าเร่ยนร้้ด้วยตินเอง
ผ่านระบบออนไลน์	 e-Learning	 และลงพ่้นท่� 
ป็ฏิิบัติิงานจริง	 ซึึ่� งจะได้นับเป็็นชั� วโมงจิติ
สาธารณะเพ่�อนำไป็สะสมจำนวน	36	ชั�วโมงติอ่ป็ี 
การศึึกษาติามท่�กองทุนกำห้นด	ณ	ห้้องป็ระชุม
ชั้น	2	กรมพัฒนาสังคัมและสวัสดิการ

ว่นที่่� 

2 
มูิถุนายน 2563

ว่นที่่� 

10 
กรกฎาคัมู 2563

กยศ. จ่ดำพัิธ่ถวายราชํส่่กการะ ส่มูเดำ็จพัระนางเจ้าสุ่ที่ิดำา พั่ชํรสุ่ธาพัิมูลล่กษณ 
พัระบรมูราชํิน ่เนื�องในโอกาส่ว่นเฉลิมูพัระชํนมูพัรรษา 3 มิูถุนายน 2563

กยศ. จ่บมูือ พัมู. MOU พ่ัฒนาเดำ็กและเยาวชํนสู่่การเป็นอาส่าส่มู่คัรพั่ฒนาส่่งคัมูและ
คัวามูมู่�นคังข้องมูนุษย์ (อพัมู.)

กรมพััฒนาสัังคมและสัวััสัดิิการ



รายงานประจำำาปี 256390

	 นายชัยณรงคั์	 กัจฉป็านันท์	 ผ้้จัดการ
กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 พร้อมคัณะ 
ผ้้บริห้าร	 ร่วมพิธ่ถืวายพระพรชัยมงคัล	 และ 
ลงนามถืวายพระพร	พระบาทสมเดจ็พระป็รเมน 
ทรรามาธิบด่ศึร่สินทร	 มห้าวชิราลงกรณ	 
พระวชิรเกล้าเจ้าอย้่ห้ัว	 เน่�องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา	 28	 กรกฎาคัม	 2563	 
เพ่�อเป็็นการแสดงออกถึืงคัวามจงรักภักด่	 และ
สำนึกในพระมห้ากรุณาธิคุัณอย่างห้าท่�สุดมิได้	
ณ	สำนักงาน	กยศึ.

	 กองทุนเงนิให้ก้้้ยม่เพ่�อการศึกึษา	ร่วมกบั	คัณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาศึกึษาแนวทาง
ในการบริห้ารจดัการการชำระห้น่ก้องทนุเงนิให้้ก้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา	สภาผ้แ้ทนราษฎร	ศึกึษาดง้าน	เร่�อง	 
“การส่งเสริมทักษะการป็ระกอบอาช่พติามห้ลักส้ติรการอาช่วศึึกษาเพ่�อรองรับติลาดแรงงาน	
สำห้รับนักเร่ยนท่�ก้้ย่มเงินกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา”	 โดยม่	 นายชินวรณ์	 บุณยเก่ยรติิ	
ป็ระธานคัณะกรรมาธิการฯ	 นายชัยณรงคั์	 กัจฉป็านันท์	 ผ้้จัดการกองทุนฯ	 และคัณะผ้้บริห้าร	 
เข้าร่วมรับฟ้ังป็ัญห้าอุป็สรรคัในการดำเนินการ	 และร่วมแลกเป็ล่�ยนคัวามคัิดเห้็นเก่�ยวกับ 
การกำห้นดห้ลักส้ติรการอาช่วศึึกษาเพ่�อรองรับแนวทางการให้้เงินก้้ย่มเพ่�อการศึึกษาในสาขา
วิชาขาดแคัลน	ห้ร่อสาขาท่�กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็็นพิเศึษ	ณ	วิทยาลัยอาช่วศึึกษานคัรศึร่ธรรมราช

ว่นที่่� 

24 
กรกฎาคัมู 2563

ว่นที่่� 

7 
ส่ิงหาคัมู 2563

ศึกษาดำูงาน เรื�อง “การส่่งเส่ริมูที่่กษะการประกอบอาชํ่พัตามูหล่กสู่ตร 
การอาชํ่วศึกษาเพัื�อรองร่บตลาดำแรงงาน ส่ำาหร่บน่กเร่ยนที่่�กู้ยืมูเงินกองทีุ่นเงินให้กู้ยืมู
เพัื�อการศึกษา”

กยศ. จ่ดำพิัธ่ถวายพัระพัรชํ่ยมูงคัล และลงนามูถวายพัระพัร เนื�องในว่นเฉลิมู
พัระชํนมูพัรรษาพัระบาที่ส่มูเดำ็จพัระเจ้าอยู่ห่ว 28 กรกฎาคัมู 2563



กองทุุนเงินให้้ก้้ยืมเพืื่�อการศึึกษา (กยศึ.) 91

	 กองทนุเงนิให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา	รว่มกบั	
คัณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศึึกษาแนวทาง
ในการบริห้ารจัดการการชำระห้น่้กองทุนเงิน 
ให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา	สภาผ้้แทนราษฎร	เขา้รว่ม
การสัมมนา	 เร่�อง	 “แนวทางการบริห้ารจัดการ
การชำระห้น่้กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา”	
โดยได้รับเก่ยรติิจาก	นายชวน	ห้ล่กภัย	ป็ระธาน
รัฐสภาและป็ระธานสภาผ้้แทนราษฎร	 เป็็น
ป็ระธานเป็ิดงานสัมมนา
	 โดยมน่ายชัยณรงค์ั	กจัฉป็านนัท	์ผ้จ้ดัการ
กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ร่วมอภิป็ราย 
ในป็ระเด็นบทบาท	 ห้น้าท่�และอำนาจของ 
คัณะกรรมาธิการฯ	 รวมถืึงนโยบาย	 ภาพรวม
ทิศึทางการดำเนินงานของกองทุนเงินให้้ก้้ย่ม 
เพ่�อการศึึกษา	 พร้อมรับฟั้งป็ัญห้าอุป็สรรคั	 
แลกเป็ล่�ยนคัวามคิัดเห้็น	 ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การดำเนินงานของ	กยศึ.	การเจรจาไกล่เกล่�ยห้น่้	 
กยศึ.	และแนวทางการแก้ไขป็ัญห้าลก้ห้น่้	กยศึ.	
ณ	มห้าวิทยาลัยราชภัฏินคัรศึรธ่รรมราช

	 นายชัยณรงคั์	 กัจฉป็านันท์	 ผ้้จัดการ
กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 พร้อมคัณะ 
ผ้บ้ริห้าร	รว่มพธิถ่ืวายพระพรชยัมงคัลและลงนาม 
ถืวายพระพร	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติิ�	พระบรม
ราชิน่นาถื	พระบรมราชชนน่พันป็ีห้ลวง	เน่�องใน
โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	88	พรรษา	วนัท่�	
12	สิงห้าคัม	2563		ณ	สำนักงาน	กยศึ.	

ว่นที่่� 

8 
ส่ิงหาคัมู 2563

ว่นที่่� 

11 
ส่ิงหาคัมู 2563

กยศ. เข้้าร่วมูการส่่มูมูนา เรื�อง “แนวที่างการบริหารจ่ดำการการชํำาระหน่�กองทีุ่น 
เงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษา”

กยศ. จ่ดำพัิธ่ถวายพัระพัรชํ่ยมูงคัลและลงนามูถวายพัระพัร 
ส่มูเดำ็จพัระบรมูราชํชํนน่พั่นปีหลวง



รายงานประจำำาปี 256392

	 นายชัยณรงคั์	 กัจฉป็านันท์	 ผ้้จัดการ
กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 เป็็นวิทยากร
บรรยายในโคัรงการสัมมนา	เร่�อง	การเสริมสร้าง
คัวามร้้เก่�ยวกับกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา
และกองทุนเพ่�อคัวามเสมอภาคัทางการศึึกษา	
ท่�จัดโดยคัณะกรรมาธิการการศึึกษา	สภาผ้้แทน
ราษฎร	 	 ร่วมกับวิทยาลัยเทคันิคัทุ่งสงให้้กับ	
นักเร่ยน	นักศึึกษา	ผ้้ป็กคัรอง	คัร้	และบุคัลากร 
ทางการศึึกษา	เพ่�อสร้างคัวามร้	้คัวามเข้าใจเก่�ยวกบั 
การให้้ก้้ย่มเงิน	 ห้ลักเกณฑ์์	 ระเบ่ยบ	 ข้อบังคัับ	
แนวทางและวิธ่การดำเนินงานของกองทุนเงิน
ให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	ณ	 อาคัารอเนกป็ระสงคั์	
วิทยาลัยเทคันิคัทุ่งสง	จังห้วัดนคัรศึร่ธรรมราช

	 นายชัยณรงคั์	 กัจฉป็านันท์	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 ร่วมเป็็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาของ 
คัณะกรรมาธิการแก้ไขปั็ญห้าห้น่้สินแห้่งชาติิ	 สภาผ้้แทนราษฎร	 เร่�อง	 “การส่งเสริมการเร่ยนร้้และศึึกษาป็ัญห้าห้น่้สินภาคัป็ระชาชน
จงัห้วดัลพบรุ่”	 (รุ่นท่�	 1)	 โดยมว่ตัิถุืป็ระสงค์ัเพ่�อสร้างคัวามร้	้ คัวามเข้าใจในเร่�องการวางแผนทางการเงนิ	แนวทางการแก้ไขปั็ญห้าห้น่ส้นิ	
รับฟ้ังสภาพป็ัญห้าคัวามเด่อดร้อน	 และสาเห้ติุของการเกิดห้น่้	 รวมถืึงการรับฟ้ังข้อม้ล	 และแนวทางเก่�ยวกับการก้้ย่มเงินจากกองทุน
เงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	ณ	โรงเร่ยนชัยบาดาล	จังห้วัดลพบุร่

ว่นที่่� 

15 
ส่ิงหาคัมู 2563

ว่นที่่� 

11
ก่นยายน 2563

กยศ. ร่วมูส่่มูมูนาข้องคัณะกรรมูาธิการแก้ไข้ปัญหาหน่�ส่ินแห่งชําติ 
ณ โรงเร่ยนชํ่ยบาดำาล จ่งหว่ดำลพับุร่

โคัรงการส่่มูมูนา เรื�อง การเส่ริมูส่ร้างคัวามูรู้เก่�ยวก่บกองทุี่นเงินให้กู้ยืมูเพัื�อการศึกษา
และกองทีุ่นเพัื�อคัวามูเส่มูอภิาคัที่างการศึกษา



กองทุุนเงินให้้ก้้ยืมเพืื่�อการศึึกษา (กยศึ.) 93

	 นายชัยณรงค์ั	 กัจฉป็านันท์	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่ม
เพ่�อการศึึกษา	 ร่วมเป็็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาของ 
คัณะกรรมาธกิารการศึกึษา	สภาผ้แ้ทนราษฎร	เร่�อง	“การเสรมิสรา้ง
คัวามร้้เก่�ยวกับกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 และกองทุนเพ่�อ
คัวามเสมอภาคัทางการศึึกษา”	ณ	วทิยาลัยเทคันิคันคัรศึรธ่รรมราช	
จังห้วัดนคัรศึรธ่รรมราช

ว่นที่่� 

12 
ก่นยายน 2563

กยศ. ร่วมูงานส่่มูมูนาข้องคัณะกรรมูาธิการการศึกษา 
ณ วิที่ยาล่ยเที่คันิคันคัรศร่ธรรมูราชํ จ่งหว่ดำนคัรศร่ธรรมูราชํ

ว่นที่่� 

15 
ก่นยายน 2563

กยศ. จ่บมูือ ส่พัร. นำาร่องใชํ้ Digital ID ภิาคัร่ฐ

	 กองทุนเงนิให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา	(กยศึ.)	จบัมอ่สำนกังานพฒันา
รัฐบาลดิจิทัล	 (องค์ัการมห้าชน)	 (สพร.	ห้ร่อ	DGA)	ร่วมลงนามบันทึก 
ขอ้ติกลงคัวามรว่มมอ่โคัรงการพฒันาระบบการพสิจ้นแ์ละยน่ยนัติวัติน
ทางดิจิทัลภาคัรัฐ	 พร้อมร่วมแถืลงข่าว	 “ระบบการพิส้จน์และย่นยัน 
ติัวตินทางดิจิทัลภาคัรัฐ	 (Digital	 ID)	 ก้าวสำคััญของบริการออนไลน์
ภาคัรัฐในยุคั	New	Normal”	เพ่�อสร้างคัวามร้้และคัวามเข้าใจในการ
ขับเคัล่�อนบริการดิจิทัลภาคัรัฐไทยให้้พร้อมก้าวเข้าส้่โลกในยุคัดิจิทัล	

	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 	 ได้ร่วมทำบันทึกข้อติกลงคัวามร่วมม่อโคัรงการพัฒนาระบบการพิส้จน์และย่นยันตัิวติน 
ทางดจิทิลัภาคัรฐั	ในการสนบัสนนุการนำระบบการพสิจ้นแ์ละยน่ยนัติวัตินทางดจิทิลัมาใชใ้นการบรหิ้ารงานและการให้้บรกิาร	เพ่�ออำนวย 
คัวามสะดวกแกน่กัเรย่น	นกัศึกึษา	ผ้ก้้้ยม่	ผ้ค้ัำ้ป็ระกนั	และสถืานศึกึษาในการเขา้ถืงึบรกิารดา้นการก้ย้ม่	โดยกองทนุมุง่มั�นท่�จะยกระดบั
การบริห้ารงาน	และการให้้บริการให้้ม่คัวามรวดเร็วและป็ลอดภัย	โดยแพลติฟ้อร์ม	Digital	ID	จะนำมาใช้กับระบบกองทุนเงินให้้ก้้ย่ม
เพ่�อการศึึกษาแบบดิจิทัล	(Digital	Student	Loan	Fund	System	-	DSL)	เพ่�อติอบสนองการป็ฏิบิัติิงานของกองทุน	ทั้งกระบวนการ
เช่�อมโยงข้อม้ลกับห้น่วยงานภาคัรัฐและเอกชน	 รวมถืึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 ผ่านช่องทาง	Web	 Application	 และ	Mobile	
Application	ป็ระกอบด้วย	3	ระบบงาน	ได้แก่	ระบบการบริห้ารห้น่้	(Debt	Management	System	-	DMS)	และระบบการดำเนินคัด่ 
และบังคัับคัด่	 (Litigation	 and	 Enforcement	Management	 System	 -	 LES)	 	 ท่�เปิ็ดให้้บริการอย้่ในปั็จจุบัน	 รวมถึืงระบบการ
จัดการการให้ก้้้ย่ม	(Loan	Origination	System	-	LOS)	ซึ่ึ�งจะเป็ิดให้้บริการในป็ีการศึึกษา	2564	ณ	ห้้องจามจุร่	1-2	โรงแรมป็ทุมวัน	 
ป็ริ�นเซึ่ส	กรุงเทพฯ



รายงานประจำำาปี 256394

	 พลเอกป็ระยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนติร่	 เป็็นป็ระธาน 
ในพิธ่มอบรางวัลทุนห้มุนเว่ยนด่เด่น	 ป็ระจำป็ี	 2563	 โดย 
นายชยัณรงค์ั	กจัฉป็านนัท	์ผ้จ้ดัการกองทนุเงนิให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา	
ได้เข้ารับมอบรางวัลทุนห้มุนเว่ยนด่เด่น	ป็ระจำป็ี	 2563	 ในรางวัล
ป็ระสทิธภิาพดา้นการบรหิ้ารจดัการดเ่ดน่	จดัขึน้โดยกรมบญัชก่ลาง	
ณ	ติึกสันติิไมติร่	ทำเน่ยบรัฐบาล

ว่นที่่� 

17 
ก่นยายน 2563

กยศ. ร่บรางว่ลทีุ่นหมุูนเว่ยนดำ่เดำ่น ในรางว่ลประส่ิที่ธิภิาพัดำ้านการบริหารจ่ดำการดำ่เดำ่น

	 กองทนุเงนิให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา	เป็น็ห้นึ�งในทนุห้มนุเวย่น
ท่�ได้รับพิจารณาคััดเล่อกให้้ได้รับรางวัลทุนห้มุนเว่ยนด่เด่น	 
ป็ระจำปี็	2563	 ในรางวลัป็ระสทิธภิาพด้านการบรหิ้ารจดัการดเ่ด่น	 
จากห้น่วยงานทุนห้มุนเว่ยนท่�ม่อย้่ทั้ งห้มดจำนวน	 115	
ทุนห้มุนเวย่น	เน่�องมาจากการพัฒนากระบวนการบริห้ารจัดการ
ในทุกด้านทั้งภายในและภายนอกในการให้ก้้้ย่มเงินแก่นักเร่ยน	/		
นักศึึกษาท่�ขาดแคัลนทุนทรัพย์	 คัวบคั้่ไป็กับการสร้างจิติสำนึก
คัวามรบัผดิชอบและวนัิยทางการเงนิให้แ้กผ่้ก้้ย้ม่	ป็จัจบุนั	กองทนุ
สามารถืดำเนินงานให้้ก้้ย่มเงินโดยไม่ต้ิองใช้งบป็ระมาณแผ่นดิน	 
ในฐานะทุนห้มุนเว่ยนท่�เป็็นกลไกสำคััญในการสร้างโอกาส
ทางการศึึกษาให้้แก่เยาวชนไทย

รางว่ลทีุ่นหมูุนเว่ยนดำ่เดำ่น 
ประจำาปี 2563 ในรางว่ลประส่ิที่ธิภิาพั 

ด้ำานการบริหารจ่ดำการดำ่เด่ำน
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	 กองทุนเงินให้ก้้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	และศึ้นย์บริการโลห้ิติแห้่งชาติ ิ
สภากาชาดไทย	 ร่วมลงนามบันทึกข้อติกลงคัวามร่วมม่อในการ 
เป็็นห้น่วยงานสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคัโลหิ้ติ	 เพ่�อส่งเสริมให้้
นกัเรย่น	/	นกัศึกึษา	ผ้ก้้ย้ม่	ไดม้โ่อกาสทำคัวามดแ่ละช่วยเห้ล่อสงัคัม 
อย่างติ่อเน่�อง	โดย	นายชัยณรงคั์	กัจฉป็านันท์	ผ้้จัดการกองทุนเงิน
ให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	รศึ.พญ.	ดุจใจ	ชัยวานิชศึิริ	ผ้้อำนวยการศึ้นย์
บรกิารโลหิ้ติแห้ง่ชาติ	ิและรว่มลงนามบันทึกข้อติกลงฯ	พรอ้มส่งมอบ
ป็รมิาณโลหิ้ติ	43,565,900	ซึ่ซ่ึ่	่จากกิจกรรม	“กยศึ.	รวมใจปั็นโลหิ้ติ	 
ติ่อช่วิติเพ่�อนมนุษย์”	ณ	ห้้องแถืลงข่าว	กระทรวงการคัลัง

ว่นที่่� 

24 
ก่นยายน 2563

กยศ. จ่บมูือศูนย์บริการโลหิตแห่งชําติ ส่ภิากาชําดำไที่ย ส่่งมูอบปริมูาณโลหิต 43 ล้านซึ่่ซึ่่



รายงานประจำำาปี 256396

ว่นที่่� 

30 
ตุลาคัมู 2562

ภาพรวมงานป็ระชุมสัมมนา
นายจ้างมู่หน้าที่่�นำาส่่งเงินตามู พั.ร.บ. กยศ. พั.ศ. 2560 ต้องที่ำาอย่างไร ประจำาปี 2563

	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	จัดป็ระชุมสัมมนา	 เร่�อง	“นายจ้างม่ห้น้าท่�นำส่งเงินติาม	พ.ร.บ.	กยศึ.	พ.ศึ.	 2560	ติ้องทำ
อยา่งไร”	เพ่�อสร้างคัวามร้ค้ัวามเขา้ใจ	เก่�ยวกบัการห้กัเงนิเดอ่นแนวป็ฏิบิตัิ	ิวธิก่าร	ขัน้ติอนของระบบการห้กัเงนิเดอ่นติาม	พ.ร.บ.	กยศึ.	
พ.ศึ.	2560	โดยจัดขึน้ทั�วป็ระเทศึจำนวน	14	คัรั้ง	ม่องคั์กรนายจ้างเข้าร่วมกว่า	3,218	แห้่ง

ณ โรงแรมูมูิราเคัิล 
แกรนดำ์ คัอนเวนชํ่�น 
เข้ตหล่กส่่� กรุงเที่พัฯ
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ว่นที่่� 

3 
ธ่นวาคัมู 2562

ว่นที่่� 

27 
พัฤศจิกายน 2562

โรงแรมูบางแส่นเฮอริเที่จ 
จ่งหว่ดำชํลบุร่

ณ โรงแรมูมูิราเคิัล 
แกรนดำ์ คัอนเวนชํ่�น 
เข้ตหล่กส่่� กรุงเที่พัฯ



รายงานประจำำาปี 256398

ว่นที่่� 

11 
ธ่นวาคัมู 2562

ว่นที่่� 

18
ธ่นวาคัมู 2562

ว่นที่่� 

13 
ธ่นวาคัมู 2562

ณ โรงแรมูอวาน ่ข้อนแก่น
 โฮเที่ล แอนดำ์ คัอนเวนชํ่�น 
เซึ่็นเตอร์ จ่งหว่ดำข้อนแก่น

  ณ โรงแรมูบุร่ศร่ภูิ หาดำใหญ่ 
จ่งหว่ดำส่งข้ลา

ณ ศูนย์ประชํุมูนานาชําติ
คัุ้มูคัำา จ่งหว่ดำเชํ่ยงใหมู่



กองทุุนเงินให้้ก้้ยืมเพืื่�อการศึึกษา (กยศึ.) 99

ว่นที่่� 

20
ธน่วาคัมู 2562

ว่นที่่� 

4
กุมูภิาพั่นธ์ 2563

ว่นที่่� 

3 
กุมูภิาพั่นธ์ 2563

ณ โรงแรมูบรรจงบุร่ 
จ่งหว่ดำสุ่ราษฎร์ธาน่

ณ โรงแรมูมูาร่ไที่มู์ ปาร์คัฯ 
จ่งหว่ดำกระบ่�

ณ โรงแรมูส่มูุยปาล์มูบ่ชํ 
ร่ส่อร์ที่ จ่งหว่ดำสุ่ราษฎร์ธาน่



รายงานประจำำาปี 2563100

ว่นที่่� 

5 
กุมูภิาพั่นธ์ 2563

ว่นที่่� 

18
กุมูภิาพั่นธ์ 2563

ว่นที่่� 

14 
กุมูภิาพั่นธ์ 2563

ณ โรงแรมูรอย่ลภิูเก็ตซึ่ิต่� 
จ่งหว่ดำภิูเก็ต

ณ โรงแรมู ดำิ เอมูเมูอร่ลดำ์ 
กรุงเที่พัฯ

ณ หอประชํุมูศาส่ตราจารย์
ส่่งเว่ยน อินที่รวิชํ่ย ชํ่�น 7 
อาคัารตลาดำหล่กที่ร่พัย์ 

แห่งประเที่ศไที่ย กรุงเที่พัฯ
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ว่นที่่� 

19
กุมูภิาพั่นธ์ 2563

ว่นที่่� 

3 
มู่นาคัมู 2563

ณ โรงแรมูมูิราเคัิล แกรนดำ์ 
คัอนเวนชํ่�น เข้ตหล่กส่่� กรุงเที่พัฯ

ณ โรงแรมู เดำอะ เบอร์เคัล่ย์ 
ประตูนำ�า กรุงเที่พัฯ



รายงานประจำำาปี 2563102

ภาพรวมการด้ำาเนินงาน 
บที่บาที่ข้องส่ถานศึกษาท่ี่�ดำำาเนนิงานกองทุี่นเงินให้กูย้มืูเพัื�อการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2563

ผ่ลการด้ำาเนินงาน

 • การประชุมีสัมีมีนาพิเศษ
ห้ลักส้ติร	 “บทบาทของสถืานศึึกษาท่�ดำเนินงานกองทุนเงิน 
ให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา”	 (สำห้รับผ้้บริห้าร)	 สถืานศึึกษาระดับ
อาช่วศึึกษา	รุน่ท่�	4	จำนวน	160	แห้่ง

 • การอบัรมีเชิงิปฏิิบััต่ิการ 
ห้ลักส้ติร	 “บทบาทของสถืานศึึกษาท่�ดำเนินงานกองทุนเงิน 
ให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา”	 (สำห้รับผ้้ป็ฏิิบัติิงาน)	 สถืานศึึกษาระดับ
อาช่วศึึกษา	รุน่ท่�	4	จำนวน	160	แห้่ง	คััดเล่อกผ้้ป็ฏิิบัติิงานจาก
สถืานศึึกษา	แห้่งละ	2	คัน

ระยะที่่� 1
 	 จัดอบรมเชิงป็ฏิิบัติิการ	 ห้ลักส้ติร	 “บทบาทของสถืาน
ศึึกษาท่�ดำเนินงานกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา”	 วันท่�	 24	 -	
25	กุมภาพันธ์	2563	(2	วัน	1	คั่น)	ณ	โรงแรมมิราเคิัล	แกรนด์	 
คัอนเวนชั�น	เขติห้ลักส่�

ระยะที่่� 2 
	 สถืานศึึกษาจัดท�าแผนงานส่ง	 กยศึ.	 ภายในวันท่�	 24	
เมษายน	2563	และด�าเนินการติามแผนงาน

ระยะที่่� 3 
	 กองทุนจะติ้องจัดอบรมเชิงป็ฏิิบัติิการ	 แติ่เน่�องจากเกิด
สถืานการณ์การแพร่ระบาดของโรคัติิดเช่้อไวรัสโคัโรนา	 2019	
(COVID-19)	สง่ผลให้ไ้มส่ามารถืจดัอบรมเชงิป็ฏิิบตัิกิารดงักลา่วได้	 
จึงม่คัวามจำเป็็นติ้องป็รับแผนงานให้ม่	 โดยกองทุนคััดเล่อก 
สถืานศึึกษาท่�มโ่คัรงการ/กจิกรรมโดดเดน่	นำมาเป็น็ติน้แบบในการ 
จดัทำแผนป็ฏิบิตัิกิารฯ	ให้ก้บัสถืานศึกึษาท่�เขา้รว่มอบรมรุน่ติอ่ไป็	 
พร้อมกบัจดัส่งใบป็ระกาศึนย่บัติรและของท่�ระลึกให้้กบัสถืานศึกึษา	
เพ่�อย่นยันว่าสถืานศึึกษาได้ดำเนินการคัรบติามห้ลักส้ติรดังกล่าว
เร่ยบร้อยแล้ว

	 กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 จัดป็ระชุมสัมมนา	 
ผ้บ้ริห้ารและผ้้ป็ฏิบัิติงิานกองทุนเงินให้ก้้้ยม่เพ่�อการศึกึษาห้ลักสต้ิร	
“บทบาทของสถืานศึึกษาท่�ดำเนินงานกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อ 
การศึกึษา”		สำห้รบัผ้บ้รหิ้าร	สถืานศึกึษาระดับอาช่วศึกึษา	รุน่ท่�	4	 
จำนวน	160	แห้่ง	ม่สถืานศึึกษาเข้าร่วม	89	แห้่ง	จำนวน	91	คัน	 
เม่�อวันท่�	 21	 กุมภาพันธ์	 2563	 ณ	 โรงแรมมิราเคิัล	 แกรนด์	 
คัอนเวนชั�น	เขติห้ลักส่�

ระยะที่่� 1 
	 จดัอบรมเชงิป็ฏิบัิติกิาร	ห้ลกัสต้ิร	“บทบาทของสถืานศึกึษา
ท่�ดำเนินงานกองทุนเงินให้ก้้้ยม่เพ่�อการศึกึษา”	สำห้รับผ้ป้็ฏิบัิติงิาน 
สถืานศึึกษาระดับอาช่วศึึกษา	 รุ่นท่�	 4	 ระยะท่�	 1	 ม่สถืานศึึกษา 
เข้าร่วม	121	แห้่ง	จำนวน	209	คัน	เม่�อวันท่�		24	-	25	กุมภาพันธ์	
2563	ณ	โรงแรมมิราเคัิล	แกรนด์	คัอนเวนชั�น	เขติห้ลักส่�

ระยะที่่� 2 
	 สถืานศึึกษาระดับอาช่วศึึกษา	 จัดทำแผนป็ฏิิบัติิการ 
สร้างจิติสำนึกผ้้ก้้ย่มเงินกองทุนท่�ผ่านการพิจารณาจากผ้้บริห้าร
สถืานศึึกษาและนำส่งให้้กับกองทุน

ระยะที่่� 3 
	 กองทุนจะติ้องจัดอบรมเชิงป็ฏิิบัติิการ	 แติ่เน่�องจากเกิด
สถืานการณ์การแพร่ระบาดของโรคัติิดเช่้อไวรัสโคัโรนา	 2019	
(COVID-19)	สง่ผลให้ไ้มส่ามารถืจดัอบรมเชงิป็ฏิิบตัิกิารดงักลา่วได้	 
จึงม่คัวามจำเป็็นติ้องป็รับแผนงานให้ม่	โดยกองทุนคััดเล่อกสถืาน
ศึึกษาท่�มโ่คัรงการ/กิจกรรมโดดเด่น	นำมาเป็น็ต้ินแบบในการจัดทำ 
แผนป็ฏิิบัติิการฯ	 ให้้กับสถืานศึึกษาท่�เข้าร่วมอบรมรุ่นต่ิอไป็	 
พร้อมกบัจดัส่งใบป็ระกาศึนย่บตัิรและของท่�ระลกึให้้กบัสถืานศึกึษา	
เพ่�อยน่ยนัวา่สถืานศึกึษาไดด้ำเนนิการคัรบ	ติามห้ลกัสต้ิร	ห้ลกัสต้ิร	
“บทบาทของสถืานศึึกษาท่�ดำเนนิงานกองทนุเงินให้้ก้้ยม่เพ่�อการศึกึษา” 
สำห้รับผ้้ป็ฏิบิตัิงิานสถืานศึึกษาระดบัอาชว่ศึกึษา	รุน่ท่�	4	ระยะท่�	3	 
ม่สถืานศึึกษานำส่งแผนจำนวน	 100	 แห้่ง	 และม่สถืานศึึกษา 
ท่�มโ่คัรงการ/กิจกรรมโดดเด่น	จำนวน	4	แห้่ง
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กิจกรรม
CSR

กยศ. ปนัคัวามูสุ่ข้ใหน้อ้งบา้นบราโกร อำาเภิออมูก๋อย จง่หวด่ำเชํย่งใหมู่
	 นายชัยณรงคั์	 กัจฉป็านันท์	 ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	 นำผ้้บริห้ารและพนักงาน 
จดักิจกรรม	“กยศึ.	ป็นัคัวามสุขให้น้อ้งบา้นบราโกร”	โดยไดม้อบสิ�งของเคัร่�องใชจ้ำเป็น็	อปุ็กรณก์ารเรย่น	 
อุป็กรณ์ก่ฬา	 ทุนการศึึกษา	 พร้อมเล่้ยงอาห้ารกลางวันและไอศึกร่มให้้แก่เด็กๆ	 และชาวบ้านทุกคัน	 
ณ	ศึ้นย์การเร่ยนร้้ชุมชนชาวไทยภเ้ขา	“แม่ฟ้้าห้ลวง”	บ้านบราโกร	อำเภออมก๋อย	จังห้วัดเช่ยงให้ม่

ว่นที่่� 

7
ธ่นวาคัมู 2563
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ตลาดำน่ดำคันดำ่ กยศ. แบ่งปันสู่่ส่ง่คัมู คัร่�งที่่� 2
	 กองทนุจดักิจกรรม	“ติลาดนดัคันด	่กยศึ.	แบ่งปั็นส้ส่งัคัม”	คัรัง้ท่�	2		โดยนายชยัณรงค์ั	กจัฉป็านนัท์	
ผ้จ้ดัการกองทนุเงนิให้ก้้ย้ม่เพ่�อการศึกึษา	นำผ้บ้รหิ้ารและบคุัลากรกองทนุรว่มป็ระมล้และซึ่่อ้สนิคัา้มอ่สอง	
เพ่�อนำเงินไป็บริจาคัเพ่�อสาธารณป็ระโยชน์	และจัดเล่ย้งอาห้ารกลางวันให้้แก่น้องๆ	ณ	สถืานสงเคัราะห้์
เด็กอ่อนพิการทางสมองและป็ัญญา	บ้านเฟ้่�องฟ้้า	จังห้วัดนนทบุร่

ว่นที่่� 

9
ธ่นวาคัมู 2563
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กยศ. เข้้าศึกษาดำูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพ่ัฒนาอ่าวคัุ้งกระเบน
	 นายชัยณรงคั์	กัจฉป็านันท์	ผ้้จัดการกองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา	นำผ้้บริห้าร	และพนักงาน	
เข้าศึกึษาดง้าน	โดยฟ้งับรรยายผลการดำเนินงานของศึน้ย์ฯ	คัุง้กระเบน	และเย่�ยมชมศึน้ย์ศึกึษาธรรมชาติิ
ป่็าชายเลน	เพ่�อศึกึษาระบบนเิวศึป่็าชายเลน	และป็ลก้จติิสำนกึในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติิติามแนว
พระราชดำริ	 และนำคัวามร้้ท่�ได้รับไป็เพิ�มพ้นป็ระสบการณ์	 รวมทั้งนำไป็ป็ระยุกติ์ใช้ในการป็ฏิบิัติิห้น้าท่� 
ให้้ม่ป็ระสิทธิภาพมากขึน้	ณ	ศึ้นย์ศึึกษาการพัฒนาอ่าวคัุ้งกระเบน	จังห้วัดจันทบุร่

ว่นที่่� 

25
มูกราคัมู 2563
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กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่ื�อการศึึกษา 
 ได้้จััด้กิจักรรมบริจัาคโลหิ้ต  

ภายืใต้กิจักรรม  
“กยศ. รวมูใจปันโลหิตต่อชํ่วิต 

เพัื�อนมูนุษย์” ปีที่่� 7 
โด้ยืจััด้กิจักรรมร่วมกับ 

สถานศึึกษาทุั�วประเทุศึ มีสถานศึึกษา 
เข้้าร่วมทุุกภ้มิภาค ได้้แก่ ภาคเห้นือ  

ภาคตะวันออกเฉีียืงเห้นือ  
ภาคใต้ ภาคตะวันออก  

กรุงเทุพื่มห้านครและปริมณฑล  
โด้ยืผลการด้ำาเนินการระห้ว่างเด้ือน 

พื่ฤศึจัิกายืน 2562 - กันยืายืน 2563  
ม่ผ่้้บัริจาคัโลห้ิติ จำานวน 13,472 ราย  

ได้้รับัป็ริมาณโลห้ิติ จำานวนทั�งสิ�น 
5,468,550 ซ่ีซี่
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สรุป็ผ่ลการจัด้กิจกรรมรับับัริจาคัโลหิ้ติ
“กยศ. รวมูใจปันโลหิต ต่อชํ่วิตเพัื�อนมูนุษย์” ปีที่่� 7

จังห้วัด้ สถานท่�จัด้งาน วันท่�จัด้งาน ผ่้้บัริจาคัโลห้ิติ 
(ราย) 

ป็ริมาณโลห้ิติ 
(ซี่.ซ่ี.) 

ยอด้บัริจาคัอวัยวะ
และด้วงติา

อวัยวะ ด้วงติา

เลย มห้าวิทยาลัยราชภัฏิเลย 8-9	ม.คั.	2563 616	 246,400	 0 0

หนองิคาย มห้าวิทยาลัยขอนแก่น	วิทยาเขติห้นองคัาย 13-14	ม.คั.	2563 329	 148,050	 85 86

ศร่สะเกษ มห้าวิทยาลัยราชภัฏิศึร่สะเกษ 21-22	ม.คั.	2563 549	 247,050	 0 0

กรุงิเที่พฯ อาคัาร	เอไอเอ	แคัป็ป็ิติอล	เซึ่็นเติอร์ 23	ม.คั.	2563 105	 42,000	 0 0

อุด้รธิาน่ มห้าวิทยาลัยราชภัฏิอุดรธาน่ 29-31	ม.คั.	2563 1,161	 464,400	 335 355

สุรินที่ร์ มห้าวิทยาลัยราชภัฏิสุรินทร์ 3-4	ก.พ.	2563 335	 134,000	 5 5

กรุงิเที่พฯ มห้าวิทยาลัยกรุงเทพ 11	ก.พ.	2563 122	 48,800	 0 0

กรุงิเที่พฯ มห้าวิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัลธัญบุร่ 11	ก.พ.	2563 640	 256,000	 0 0

เช่ยงิใหมี่

มห้าวิทยาลัยการก่ฬาแห่้งชาติิ	วิทยาเขติเช่ยงให้ม่ 11	ก.พ.	2563 171	 68,400	 9 9

มห้าวิทยาลัยเชย่งให้ม่ 12	ก.พ.	2563 383	 153,200	 63 62

มห้าวิทยาลัยราชภัฏิเช่ยงให้ม่ 13-14	ก.พ.	2563 547	 218,800	 103 97

มห้าวิทยาลัยพายัพ 18	ก.พ.	2563 76	 30,400	 3 3

มห้าวิทยาลัยแม่โจ้ 19-21	ก.พ.	2563 840	 336,000	 207 194

กรุงิเที่พฯ มห้าวิทยาลัยรังสิติ 19	ก.พ.	2563 251	 100,400	 0 0

กรุงิเที่พฯ มห้าวิทยาลัยศึร่ป็ทุม 25-26	ก.พ.	2563 88	 35,200	 0 0

ร้อยเอ็ด้ มห้าวิทยาลัยราชภัฏิร้อยเอ็ด 25-27	ก.พ.	2563 924	 369,600	 188 196

กรุงิเที่พฯ สถืาบันเทคัโนโลย่พระจอมเกล้าเจ้าคัุณทห้ารลาดกระบัง 26-27	ก.พ.	2563 480	 192,000	 0 0

เพชรบัุร่ มห้าวิทยาลัยราชภัฏิเพชรบุร่ 3	ม่.คั.	2563 239	 95,600	 0 0

กรุงิเที่พฯ มห้าวิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัลกรุงเทพ 4	ม่.คั.	2563 185	 74,000	 0 0

กรุงิเที่พฯ อาคัาร	เอไอเอ	แคัป็ป็ิติอล	เซึ่็นเติอร์ 23	เม.ย.	2563 104	 41,600	 0 0

กรุงิเที่พฯ อาคัาร	เอไอเอ	แคัป็ป็ิติอล	เซึ่็นเติอร์ 23	ก.คั.	2563 121	 54,450	 0 0

อุด้รธิาน่ มห้าวิทยาลัยราชภัฏิอุดรธาน่ 30-31	ก.คั.	2563 680	 272,000	 0 0

กรุงิเที่พฯ มห้าวิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัลกรุงเทพ 3	ส.คั.	2563 171	 68,400	 0 0

ร้อยเอ็ด้ มห้าวิทยาลัยราชภัฏิร้อยเอ็ด 3-5	ส.คั.	2563 1,057	 422,800	 0 0

กรุงิเที่พฯ วิทยาลัยเทคัโนโลย่การจัดการเพชรเกษม 24	ส.คั.	2563 115	 49,850	 0 0

กรุงิเที่พฯ มห้าวิทยาลัยเอเช่ยอาคัเนย์ 25	ส.คั.	2563 75	 33,750	 0 0

จัันที่บัุร่
มห้าวิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัลติะวันออก	
วิทยาเขติจันทบุร่

25	ส.คั.	2563 121	 54,450	 77 81

สกลนคร มห้าวิทยาลัยราชภัฏิสกลนคัร 25-27	ส.คั.	2563 264	 105,600	 27 27

มีหาสารคามี
มห้าวิทยาลัยราชภัฏิมห้าสารคัาม 9-10	ก.ย.	2563 671	 268,400	 24 33

มห้าวิทยาลัยมห้าสารคัาม 11	ก.ย.	2563 208	 83,200	 34 30

กรุงิเที่พฯ มห้าวิทยาลัยสยาม 11	ก.ย.	2563 125	 50,000	 0 0

กรุงิเที่พฯ มห้าวิทยาลัยรามคัำแห้ง 22	ก.ย.	2563 323	 145,350	 0 0

ขอนแก่น มห้าวิทยาลัยมห้ามกุฏิราชวิทยาลัย	วิทยาเขติอ่สาน 22	ก.ย.	2563 107	 42,800	 0 0

ขอนแก่น มห้าวิทยาลัยขอนแก่น 22	ก.ย.	2563 680	 272,000	 0 0

กรุงิเที่พฯ มห้าวิทยาลัยหั้วเฉ่ยวเฉลิมพระเก่ยรติ	ิวิทยาเขติบางพล่ 23	ก.ย.	2563 203	 81,200	 0 0

ขอนแก่น มห้าวิทยาลัยภาคัติะวันออกเฉ่ยงเห้น่อ 23	ก.ย.	2563 132	 52,800	 88 83

ขอนแก่น วิทยาลัยเทคัโนโลย่ภาคัติะวันออกเฉ่ยงเห้น่อ 24	ก.ย.	2563 274	 109,600	 0 0

รวมี 13,472 5,468,550 1,248 1,261
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ป็ระมวลภาพ
“กยศ. รวมูใจปันโลหิต ต่อชํ่วิตเพัื�อนมูนุษย์” ปีที่่� 7
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ช่องทางการติิด้ติ่อ
กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา

กองทุุนเงินก้้ ค้่การศึึกษา
จับจ่ายืร้้ค่า ถึึงเวลาใชี้คืน

SMART SERVICES
Online
info@studentloan.or.th
Facebook : studentloan.th

www.studentloan.or.th
Website

Call Center
0 2016 4888

Line บญ่ชํ่ที่างการ กยศ.
Web Chat

รายงานประจำำาปี 2563112



กองทุนเงินให้้ก้้ย่มเพ่�อการศึึกษา 
(กยศึ.)
ท่�อย้ ่: เลข้ที่่� 89 อาคัาร เอไอเอ แคัปปิตอล เซึ่็นเตอร์ ชํ่�น 5 - 6 
ถนนร่ชํดำาภิิเษก แข้วงดำินแดำง เข้ตดำินแดำง กรุงเที่พัฯ 10400
โที่รศ่พัที่์ : 0 2016 4888 
โที่รส่าร  : 0 2016 2666
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เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปป�ตอล เซ็นเตอร� ชั้น 5-6 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท� : 0 2016 4888 โทรสาร : 0 2016 2666

กองทุนเง�นให�กู�ยืมเพ�่อการศึกษา (กยศ.)
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