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กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา

ส่ารจำากประธานกรรมการ

ตลอดำปีทุ่�ผ่านมา กองทุุนได้ำบัริห้ารงานภายืใต ้

ส่ถานการณ์์การแพื่ร่ระบัาดำข้องโรคัติดำเชืื้�อ 

ไวร่ส่โคัโรนา 2019 (COVID-19) โดำยืไดำ้คัำานึงถึง 

คัวามยืากลำาบัากข้องนก่เร่ยืน น่กศึึกษาผ้้ก้้ยืืม 

และผ้้ปกคัรองจำำานวนมากทุ่�ไดำ้ร่บัผลกระทุบั 

ทุางเศึรษฐกิจำ กองทุุนไดำ้เพื่ิ�มวงเงินงบัประมาณ์ส่ำาห้ร่บั

นก่เร่ยืน นก่ศึึกษาทุ่�ม่คัวามจำำาเป็น 

ต้องก้้ยืืมเงิน และข้ยืายืการให้ก้้้ยืืม 

ถึงระดำ่บัปริญญาโทุเป็นคัร่�งแรก
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	 การศึึกษานับเป็นเครื�องมือสำาคัญทีุ�สุดในการพัื่ฒนาทุรัพื่ยืากรมนุษยื์และยืกระดับคุณภาพื่ชีีวิต 

ของประชีาชีน	อันจะนำาไปส่้การพัื่ฒนาประเทุศึอยืา่งยืั�งยืนื	โดยืกองทุุนเงินให้้ก้้ยืมืเพืื่�อการศึึกษา	(กยืศึ.)	ได้ถู้ก 

จัดตั�งขึ�นเพื่ื�อสรา้งโอกาสและลดความเห้ลื�อมลำ�าในการเข้าถูงึการศึึกษาให้้แกนั่กเรียืน	นกัศึึกษาด้วยืเงินให้้ก้้ยืืม 

ทีุ�มาจากงบประมาณแผู้่นดิน	 ปัจจุบันกองทุุนดำาเนินงานด้วยืเงินห้มุนเวียืนจากการชีำาระห้นี�ของผู้้้ก้้ยืืม 

เพืื่�อสร้างโอกาสทุางการศึึกษาให้้นักเรียืน	นักศึึกษารุ่นต่อไป

	 ตลอดปีทีุ�ผู่้านมา	 กองทุุนได้บริห้ารงานภายืใต้สถูานการณ์การแพื่ร่ระบาดของโรคติดเชืี�อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID-19)	โดยืได้คำานึงถึูงความยืากลำาบากของนักเรียืน	นักศึึกษาผู้้้ก้้ยืืม	และผู้้้ปกครองจำานวนมาก 

ทีุ�ได้รับผู้ลกระทุบทุางเศึรษฐกจิ	กองทุุนไดเ้พิื่�มวงเงนิงบประมาณสำาห้รับนักเรียืน	นักศึึกษาทีุ�มีความจำาเป็นต้อง

ก้้ยืมืเงิน	และขยืายืการให้้ก้้ยืมืถูงึระดบัปรญิญาโทุเปน็ครั�งแรก	โดยืไม่ต้องมผ้้ีู้คำ�าประกนั	อีกทัุ�ง	กองทุุนไดเ้พิื่�ม

มาตรการและขยืายืระยืะเวลาช่ีวยืเห้ลือผู้้้ก้ย้ืมืทีุ�อยื้ร่ะห้ว่างชีำาระห้นี�	เปิดโอกาสให้้ผู้้้ก้ย้ืมืได้ปรับโครงสร้างห้นี�	 

และเร่งปรับปรุงกฎห้มายืให้้ครอบคลุมถึูงการช่ีวยืเห้ลือผู้้้ก้้ยืืมทุุกกลุ่ม	 พื่ร้อมทัุ�งพัื่ฒนาระบบเทุคโนโลยีื

สารสนเทุศึเพื่ื�ออำานวยืความสะดวกแก่ผู้้้ก้้ยืืมและผู้้้ทีุ�มีส่วนเกี�ยืวข้องในกระบวนการก้้ยืืมและการชีำาระห้นี�	 

ตลอดจนเน้นความสำาคัญต่อการกำากับด้แลกิจการทีุ�ดีตามห้ลักธรรมาภิบาล	ควบค่้กับการสร้างวินัยืทุางการเงิน 

และปล้กฝัังความรับผิู้ดชีอบต่อสังคมให้้แก่ผู้้้ก้้ยืืม	

	 ในโอกาสนี�	 ผู้มขอขอบคุณผู้้้บริห้าร	 บุคลากรกองทุุน	 ตลอดจนห้น่วยืงานองค์กรภาครัฐ	 ภาคเอกชีน	 

และผู้้้ทีุ�มีส่วนเกี�ยืวข้องทุุกทุ่านทีุ�ได้ให้้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำาเนินงานกองทุุนด้วยืดีมาโดยืตลอด	 

และขอเป็นกำาลังใจให้้ทุุก	ๆ	ทุ่านในการต่อส้้เพืื่�อผู่้านพ้ื่นวิกฤตครั�งนี�ไปด้วยืกัน	

(นายืกฤษฎา จำ่นะวิจำารณ์ะ)

ปล่ดำกระทุรวงการคัล่ง

ประธานกรรมการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา
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กองทุุนไดำ้ข้ยืายืโอกาส่ทุางการศึึกษา

เพื่ิ�มข้ึ�นส่ำาห้ร่บัผ้้ทุ่�ศึึกษาในส่าข้าวิชื้า

ข้าดำแคัลนห้รือทุ่�กองทุุนมุ่งส่่งเส่ริม

เป็นพื่ิเศึษ และผ้้ทุ่�เร่ยืนดำ่เพื่่อส่ร้าง

คัวามเป็นเลิศึในระดำ่บัปริญญาโทุ

รวมถึงส่น่บัส่นุนเงินให้้ก้้ยืืม

ผ่านโคัรงการส่่งเส่ริมการพื่่ฒนา

ทุุนมนุษยื์ (Human Capital)

ส่ารจำากผ้้จำ่ดำการ

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา
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	 ตลอดระยืะเวลาทีุ�ผู่้านมา	กองทุุนเงินให้้ก้้ยืมืเพืื่�อการศึึกษา	(กยืศึ.)	ได้ทุำาห้น้าทีุ�เป็นทุุนห้มุนเวียืนทีุ�เป็น
กลไกสำาคัญในการสรา้งโอกาสและความเทุา่เทุยีืมทุางการศึึกษาให้้แกนั่กเรียืน	นกัศึึกษาทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรพัื่ย์ื	 
ห้รือศึึกษาในสาขาวิชีาทีุ�เป็นความต้องการห้ลัก	 ตั�งแต่ระดับมัธยืมศึึกษาตอนปลายืจนถูึงระดับอุดมศึึกษา	 
ปัจจุบัน	มีผู้้้ก้้ยืมืทีุ�ไดรั้บโอกาสทุางการศึึกษาไปแลว้จำานวนกวา่	6	ล้านรายื	คดิเปน็เงนิงบประมาณให้้ก้้ยืมืกวา่	 
6.6	แสนล้านบาทุ

	 ในปีการศึึกษา	2564	กองทุุนได้ขยืายืโอกาสทุางการศึึกษาเพิื่�มขึ�นสำาห้รับผู้้้ทีุ�ศึึกษาในสาขาวิชีาขาดแคลน
ห้รือทีุ�กองทุุนมุ่งส่งเสรมิเป็นพื่เิศึษ	และผู้้ทีุ้�เรียืนดีเพื่ื�อสรา้งความเปน็เลศิึในระดบัปริญญาโทุ	รวมถูงึสนบัสนนุ
เงินให้้ก้้ยืมืผู่้านโครงการส่งเสริมการพัื่ฒนาทุุนมนุษย์ื	(Human	Capital)	เพืื่�อรองรับ	10	อุตสาห้กรรมเป้าห้มายื 
และ	3	โครงสร้างพืื่�นฐาน	โดยืเป็นปีแรกทีุ�กองทุุนได้ยืกเลิกการกำาห้นดให้้มีผู้้้คำ�าประกันในการทุำาสัญญาก้้ยืืม
เงินให้ม่	และให้้นักเรียืน	นักศึึกษาสามารถูยืื�นขอก้้ยืมืผู่้านโทุรศัึพื่ท์ุมอืถืูอด้วยืแอปพื่ลเิคชัีน	“กยืศึ.	Connect”	
อีกด้วยื	และเนื�องจากสถูานการณข์องโรคตดิเชืี�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ทีุ�ส่งผู้ลกระทุบทุางเศึรษฐกจิ	
และสงัคมในวงกวา้ง	กองทุุนจงึไดข้ยืายืกรอบการให้้ก้้ยืมืปีการศึึกษา	2564	โดยืเพิื่�มวงเงนิให้้ก้้ยืมืเปน็	40,000	
ล้านบาทุ	เพืื่�อรองรับนักเรียืน	นักศึึกษาผู้้้ก้้ยืืมจำานวน	700,000	รายื	นอกจากนั�น	กองทุุนยืังได้เพิื่�มมาตรการ
และขยืายืเวลามาตรการชีว่ยืเห้ลอืแบง่เบาภาระของผู้้ก้้้ยืมืทีุ�อยื้ร่ะห้วา่งการชีำาระห้นี�เปน็การชัี�วคราว	รวมถูงึ 
กำาห้นดแนวทุางปรับโครงสร้างห้นี�	 ปรับลำาดับตัดชีำาระห้นี�ให้ม่	 และปรับเงื�อนไขการผู้่อนชีำาระ	 ตลอดจน 
อยื้่ระห้ว่างดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎห้มายืพื่ระราชีบัญญัติกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	พื่.ศึ.	 2560	 
เพืื่�อเพิื่�มขอบเขตในการบริห้ารและช่ีวยืเห้ลือผู้้้ก้้ยืืมกลุ่มทีุ�ค้างชีำาระห้นี�ได้มากยิื�งขึ�น	อย่ืางไรก็ตาม	ผู้ลการรับชีำาระห้นี� 
ในปีงบประมาณ	2564	กองทุุนได้รับชีำาระเงินคืนจำานวนกว่า	32,100	ล้านบาทุ	ซึึ่�งเป็นไปตามเป้าห้มายืและ
เพีื่ยืงพื่อให้้นักเรียืน	นักศึึกษาทีุ�มีความจำาเป็นต้องก้้ยืืมในปีถัูดไปโดยืไม่ต้องขอใช้ีงบประมาณแผู่้นดิน

	 และในปีนี�	 กองทุุนได้รับรางวัลจากงานไอดีซีึ่	 ดิจิทัุลทุรานส์ฟอร์เมชีัน	 อวอร์ด	 (IDC	 Digital	 
Transformation	Awards	 :	DXa)	ประเทุศึไทุยื	ประจำาปี	2020	จำานวน	3	รางวัล	ได้แก่	รางวัล	Digital	
Transformer	รางวัล	Information	Visionary	และรางวัล	DX	Leader	จากการทีุ�กองทุุนได้พัื่ฒนาระบบ
กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษาแบบดิจิทัุล	(Digital	Student	Loan	:	DSL)	ขึ�นมาเพืื่�อรองรับพัื่นธกิจของ
องค์กรในกระบวนการก้้ยืืมและการติดตามห้นี�	 ซึึ่�งแสดงให้้เห้็นถึูงความพื่ร้อมด้านเทุคโนโลยืีสารสนเทุศึ 
เพืื่�อขับเคลื�อนองคก์รส่้รัฐบาลดจิิทัุล	อีกทัุ�ง	กองทุุนยืงัได้รับการประเมนิคณุธรรมความโปรง่ใสในการดำาเนนิงาน
ของห้น่วยืงานภาครัฐ	ประจำาปี	พื่.ศึ.	2564	อยื้ใ่นเกณฑ์์ระดับ	A	ด้วยืคะแนน	94.30	ทัุ�งนี�	กองทุุนจะมุ่งบริห้ารงาน
ภายืใต้ห้ลักการกำากับด้แลกิจการทีุ�ดี	เพืื่�อให้้การบริห้ารจัดการเงินทุุนห้มุนเวียืนเป็นไปอยื่างยืั�งยืืน	ควบค่้กับ 
ภารกิจห้ลักในการสร้างโอกาสทุางการศึึกษาให้้เยืาวชีนไทุยืสืบไป

(นายืชื้่ยืณ์รงค์ั ก่จำฉปาน่นทุ์)

ผ้้จำ่ดำการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา

77กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา (กยืศึ.)



ส่่วนทุ่� 1
ข้้อม้ลทุ่�วไป



1. เพื่ิ�มโอกาส่ทุางการศึึกษา

ให้้แก่นักเรียืน	นักศึึกษาทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรพัื่ยืไ์ด้ก้้ยืมืสำาห้รับการศึึกษา
ในระดับมัธยืมศึึกษาตอนปลายื	 (สายืสามัญและอาชีีวศึึกษา)	 จนถึูง
ระดับปริญญาตรี

2. ส่น่บัส่นุนและเร่งดำำาเนินการพื่่ฒนาทุร่พื่ยืากรมนุษย์ื

เพืื่�อรองรับความเจริญเติบโตทุางเศึรษฐกิจและเพิื่�มความสามารถู 
ในการแข่งขันของประเทุศึ

 กองทุุนเงินให้ก้้้ยืมืเพื่อ่การศึกึษา (กยืศึ.) จำด่ำต่�งข้ึ�นตามมติ

คัณ์ะรฐ่มนตร่เม่อว่นทุ่� 28 มน่าคัม 2538 และมติคัณ์ะร่ฐมนตร่

เมอ่วน่ทุ่� 16 มกราคัม 2539 ให้เ้ริ�มดำำาเนนิการกองทุนุในลก่ษณ์ะ

เงินทุุนห้มุนเว่ยืน ตามน่ยืมาตรา 12 แห้่งพื่ระราชื้บั่ญญ่ติ 

เงินคังคัล่ง พื่.ศึ. 2491 ม่ว่ตถุประส่งคั์ในการจำ่ดำต่�ง ดำ่งน่�

	 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายืจ่ายืประจำาปี	

พื่.ศึ.	2539		เพืื่�อดำาเนินการให้้ก้้ยืืมครั�งแรก	ในปีการศึึกษา	 

2539	 จำานวน	 3,000	 ล้านบาทุ	 ต่อมารัฐบาลได้

พิื่จารณาเห็้นความสำาคัญของกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืม 

เพืื่�อการศึึกษามากขึ�น	จึงได้มีพื่ระราชีบัญญัติกองทุุนเงิน 

ให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 พื่.ศึ.	2541	 ซึึ่�งประกาศึใน 

ราชีกิจจานุเบกษา	เมื�อวันทีุ�	24	มีนาคม	2541	มีผู้ล 

ให้้กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่ื�อการศึึกษามีฐานะเป็น

นิติบุคคล	อยื้่ในการกำากับด้แลของกระทุรวงการคลัง	 

มีวัตถุูประสงค์ให้้ก้้ยืืมเงินแก่นักเรียืนห้รือนักศึึกษา 

ทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรัพื่ยื์	เพืื่�อเป็นค่าเล่าเรียืน	ค่าใช้ีจ่ายื

ทีุ�เกี�ยืวเนื�องกับการศึึกษา	 และค่าใช้ีจ่ายืทีุ�จำาเป็น 

ในการครองชีีพื่ระห้ว่างศึึกษา	ตั�งแต่ระดับมัธยืมศึึกษา 

ตอนปลายืถึูงระดับปริญญาตรี

	 มติคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัทีุ�	7	เมษายืน	2547	และ	 

12	 กรกฎาคม	 2548	 ได้ให้้ความเห้็นชีอบในห้ลัก 

และแนวทุางการปฏิิร้ปการเงินอุดมศึึกษา	 โดยืจัด

ให้้มีกองทุุนเงินก้้ยืืมเพื่ื�อการศึึกษาทีุ�ผู้้กกับรายืได้ใน

อนาคต	(กรอ.)	สำาห้รับให้้เงินก้้ยืืมกับนักศึึกษาระดับ

อุดมศึึกษา	 (อนุปริญญา	 -	ปริญญาตรี)	 ทัุ�งภาคปกติ	 

ภาคพื่ิเศึษ	 และให้้ยืุติการก้้ยืืมกับนักเรียืนระดับ

มัธยืมศึึกษาตอนปลายื	 (สายืสามัญและสายือาชีีพื่)	 

โดยืจัดให้้มีกองทุุนเงินให้้เปล่า	สำาห้รับนักเรียืนยืากจน	 

และนักเรียืนทีุ�เรียืนดีเพืื่�อความเป็นเลิศึ	และให้้สำานักงาน 

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 เป็นผู้้้รับผิู้ดชีอบ 

การบริห้ารจัดการกองทุุนเงินก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษาทีุ�ผู้้กกับ 

รายืได้ในอนาคต	 (กรอ.)	 และกองทุุนเงินให้้เปล่า 

โดยืในระห้ว่างทีุ�ยัืงไม่มีการตรากฎห้มายืออกมาใช้ีบังคับ 

จึงมีความจำาเป็นต้องออกระเบียืบกระทุรวงการคลัง	 

ว่าด้วยืการบริห้ารกองทุุนเพืื่�อการศึึกษา	 พื่.ศึ.	2549	

มาใช้ีบังคับไปพื่ลางก่อน	

คัวามเป็นมา
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	 เมื�อวันทีุ�	 1	 พื่ฤษภาคม	 2550	 คณะรัฐมนตรีมีมติ 

ให้้ยุืติการให้้ก้้ยืืมแบบกองทุุนเงินก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษาทีุ�ผู้้กกับ 

รายืได้ในอนาคต	 (กรอ.)	 และกองทุุนเงินให้้เปล่า	 ในปี 

การศึึกษา	2550	โดยืกลับมาใช้ีระบบการให้้ก้้ยืมืแบบ	กยืศึ.	 

และมีมาตรการให้้ความชีว่ยืเห้ลือสำาห้รับผู้้้ก้้ยืมื	กรอ.	ตอ่ไป	 

และตามห้นังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ด่วนทีุ�สุด	 

ทีุ�	 นร	 0405/11328	 ลงวันทีุ�	 4	 กรกฎาคม	 2550	 เรื�อง	 

ขอทุบทุวนมติคณะรัฐมนตรีเรื�อง	การยุืบเลิกทุุนห้มุนเวียืน	 

ระบุว่าคณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติยืกเลิกกองทุุนเงินให้้เปล่า	 

พื่ร้อมทัุ�งยืุติการให้้ก้้ยืืมแบบ	 กรอ.	 สำาห้รับผู้้้ก้้รายืให้ม่

ตั�งแต่ปีการศึึกษา	2550	เป็นต้นไป	และให้้กองทุุนเงินก้้ยืมื 

เพืื่�อการศึึกษาทีุ�ผู้้กกับรายืได้ในอนาคต	 (กรอ.)	 ยืังคง 

ดำาเนินการต่อไป	โดยืให้้ก้้ยืืมแก่ผู้้้ก้้	กรอ.	ทีุ�ก้้ยืืมในปีการศึึกษา	 

2549	และให้้ก้้ยืืมได้เฉพื่าะค่าเล่าเรียืนจนจบห้ลักส้ตร

	 ดังนั�น	ในปีงบประมาณ	2549	สำานักงานกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	จึงมีภารกิจในการบริห้ารจัดการกองทุุน	

3	กองทุุน	ดังนี�
 1		 	กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	(กยืศึ.)
 2		 	กองทุุนเงินก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษาทีุ�ผู้้กกับรายืได้ในอนาคต	(กรอ.)
 3		 	กองทุุนเงินให้้เปล่า

	 สำาห้รับผู้้้ก้้ยืืม	 กรอ.	 ทีุ�มีคุณสมบัติการก้้ยืืมตามประกาศึคณะกรรมการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 

เรื�องห้ลักเกณฑ์์เกี�ยืวกับการเป็นผู้้้ขาดแคลนทุุนทุรัพื่ย์ืและคุณสมบัติผู้้้ก้้ยืืมเงินให้้สามารถูก้้ยืืมแบบ	 กยืศึ.	 ได้โดยื 

ให้้ก้้ยืืมค่าเล่าเรียืน	 ค่าใช้ีจ่ายืทีุ�เกี�ยืวเนื�องกับการศึึกษาและค่าครองชีีพื่	 สำาห้รับการคิดอัตราดอกเบี�ยืการชีำาระเงินก้้ยืืม	

รวมทัุ�งการติดตามห้นี�ให้้เป็นไปตามแบบ	กยืศึ.	
	 ต่อมา	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื�อวันทีุ�	25	มีนาคม	2551	เห็้นชีอบให้้ดำาเนินโครงการกองทุุนเงินก้้ยืมืเพื่ื�อการศึึกษาทีุ�ผู้้กกับ 
รายืได้ในอนาคต	(กรอ.)		ขึ�นมาให้ม่	สำาห้รับผู้้้ก้้ยืมืทีุ�เข้าเรียืนชัี�นปีทีุ�	1	ภาคเรียืนทีุ�	1	ปีการศึึกษา	2551	เป็นต้นไป	โดยืเน้น
สาขาทีุ�เปน็ความตอ้งการห้ลกัและมคีวามชีดัเจนของการผู้ลติกำาลังคนรว่มกบัภาคเอกชีน	เป็นลำาดับแรก	กระทุรวงการคลงั
จึงได้ออก	“ระเบียืบกระทุรวงการคลังว่าด้วยืการบริห้ารกองทุุนเพืื่�อการศึึกษา	(ฉบับทีุ�	4)	พื่.ศึ.	2551”	ประกาศึ	ณ	วันทีุ�	
2	เมษายืน	2551	ให้้กองทุุนเพืื่�อการศึึกษาดำาเนินการให้้ทุุนการศึึกษาแบบต้องใช้ีคืนแก่นิสิตห้รือนักศึึกษา	2	กลุ่ม	ดังนี�
 1		 	นิสิตห้รอืนกัศึึกษาทีุ�เคยืได้รับทุุนการศึึกษาแบบตอ้งใช้ีคืนในปกีารศึึกษา	2549	ตามระยืะเวลาปกตทีิุ�กำาห้นดไว้ 

ในแต่ละห้ลักส้ตร	ทัุ�งนี�ไม่เกินปีการศึึกษา	2554
 2		 	นิสิตห้รือนักศึึกษาระดับ	ปวส.	อนุปริญญาและปริญญาตรี	ชัี�นปีทีุ�	1	ปีการศึึกษา	2551	ในสาขาวิชีาทีุ�เป็น

ความต้องการห้ลักและมีความชัีดเจนของการผู้ลิตกำาลังคน	ร่วมกับภาคเอกชีนเป็นลำาดับแรก

1010 รายงานประจำำาปี 2564



	 ทัุ�งนี�	 ตามทีุ�กองทุุนเพืื่�อการศึึกษากำาห้นด	 ตั�งแต่ 
ปีการศึึกษา	2551	เป็นต้นไป	ส่วนรายืละเอียืดต่าง	ๆ	ได้ 
กำาห้นดไว้ตาม	“ประกาศึคณะกรรมการกองทุุนเพืื่�อการศึึกษา	 
เรื�องการกำาห้นดคุณสมบัติของผู้้้ขอรับทุุน	ห้ลักเกณฑ์์	และ 
เงื�อนไขการขอรับทุุนการศึึกษาแบบต้องใช้ีคืน	(ฉบับทีุ�	2)	
พื่.ศึ.	2551”	ประกาศึ	ณ	วันทีุ�	18	เมษายืน	2551	และ	 
“ประกาศึคณะกรรมการกองทุุนเพื่ื�อการศึึกษา	 เรื�อง	 
กำาห้นดสาขาวิชีาทีุ�เป็นความต้องการห้ลักและมีความชัีดเจน 
ของการผู้ลิตกำาลังคน	 สำาห้รับผู้้้ขอรับทุุนการศึึกษาแบบ
ต้องใช้ีคืน”	ประกาศึ	ณ	วันทีุ�	18	เมษายืน	2551	

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื�อวันทีุ�	 13	 พื่ฤษภาคม	 2552	
เห็้นชีอบให้้เพิื่�มการให้้ก้้ยืืมเงินกองทุุนเงินก้้ยืืมเพืื่�อ 
การศึึกษาทีุ�ผู้้กกับรายืได้ในอนาคต	 (กรอ.)	สำาห้รับผู้้้ก้้ยืืม 
รายืให้ม่	ทีุ�เข้าเรียืนในชัี�นปีทีุ�	1	ภาคเรียืนทีุ�	1	ปีการศึึกษา	 
2552	เป็นต้นไป	โดยืเน้นสาขาทีุ�เป็นความต้องการห้ลักและ
มีความชีัดเจนของการผู้ลิตกำาลังคน	 ร่วมกับภาคเอกชีน 
เป็นลำาดับแรก

	 เนื�องจากกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษาตาม 
พื่ระราชีบัญญัติกองทุุนเงินให้้ก้้ยืมืเพืื่�อการศึึกษา	พื่.ศึ.	2541	 
และกองทุุนเงินก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษาทีุ�ผู้้กกับรายืได้ในอนาคต 
ตามระเบียืบกระทุรวงการคลัง	ว่าด้วยืการบริห้ารกองทุุน
เพืื่�อการศึึกษา	 พื่.ศึ.	2549	 ทีุ�ออกตามพื่ระราชีบัญญัติ 
เงินคงคลัง	 มีการบริห้ารจัดการและการดำาเนินการทีุ�มี
ข้อจำากัด	 และไม่สอดคล้องกับนโยืบายืการผู้ลิตกำาลังคน 
และการพื่ฒันาประเทุศึ	จงึจำาเป็นตอ้งตราพื่ระราชีบญัญติั 
กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่ื�อการศึึกษา	 พื่.ศึ.	2560	 ขึ�น 
เพืื่�อบ้รณาการการบริห้ารจัดการและการดำาเนินการของ 

พื่ระราชื้บั่ญญ่ติกองทุุนเงินให้ก้้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา พื่.ศึ. 2560

	 โดยืกองทุุนมีวัตถุูประสงค์เพืื่�อสนับสนุนและส่งเสริมการศึึกษา	4	ประเภทุ	ได้แก่

ทัุ�งสองกองทุุนดงักลา่วให้้เปน็เอกภาพื่อยื้ภ่ายืใต้กฎห้มายื
เดียืวกัน	 และเพิื่�มมาตรการในการบริห้ารจัดการกองทุุน
ให้้มีประสิทุธิภาพื่มากยืิ�งขึ�น	 โดยืพื่ระราชีบัญญัติกองทุุน
เงินให้้ก้้ยืืมเพื่ื�อการศึึกษา	 พื่.ศึ.	2560	 ได้ประกาศึใน 
ราชีกิจจานุเบกษา	เมื�อวันทีุ�	27	มกราคม	2560	และมีผู้ล
บังคับใช้ีเมื�อวันทีุ�	 26	 กรกฎาคม	 2560	 มีผู้ลให้้กองทุุน 
เงินให้้ก้้ยืมืเพืื่�อการศึึกษาอยื้ใ่นการกำากับด้แลของรัฐมนตรี	 
และมีฐานะเป็นนิติบุคคลทีุ�ไม่เป็นส่วนราชีการตามกฎห้มายื 
ว่าด้วยืระเบียืบบริห้ารราชีการแผู่้นดินห้รือรัฐวิสาห้กิจ
ตามกฎห้มายืว่าด้วยืวิธีการงบประมาณและกฎห้มายือื�น

เงินก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา ให้้แก่

น่กเร่ยืนห้รือนก่ศึึกษาทุ่�ข้าดำแคัลน

ทุุนทุร่พื่ยื์

เงินก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษาให้้แก่น่กเร่ยืนห้รือ

น่กศึึกษาในส่าข้าทุ่�เป็นคัวามต้องการห้ล่กซึ่ึ�ง

ม่คัวามชื้่ดำเจำนข้องการผลิตกำาลง่คันและ

ม่คัวามจำำาเป็นต่อการพื่ฒ่นาประเทุศึ

เงินก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา ให้้แก่

น่กเร่ยืนห้รือนก่ศึึกษา ทุ่�ศึึกษาใน

ส่าข้าวิชื้าข้าดำแคัลนห้รือส่าข้าวิชื้าทุ่�

กองทุุนมุ่งส่่งเส่ริมเป็นพื่ิเศึษ

เงินก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา ให้้แก่น่กเร่ยืน

ห้รือน่กศึึกษา ทุ่�เร่ยืนดำ่ เพื่่อส่ร้าง

คัวามเป็นเลิศึ

ล่กษณ์ะทุ่� 1 ลก่ษณ์ะทุ่� 2

ลก่ษณ์ะทุ่� 4ล่กษณ์ะทุ่� 3

1111กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา (กยืศึ.)



  ส่น่บัส่นุนและส่่งเส่ริมการศึึกษาดำ้วยืการให้้เงินก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา 

ให้้แก่น่กเร่ยืน น่กศึึกษาทุ่�ข้าดำแคัลนทุุนทุร่พื่ยื์

 ศึึกษาในส่าข้าวิชื้าทุ่�เป็นคัวามต้องการห้ล่ก

 ศึึกษาในส่าข้าวิชื้าข้าดำแคัลน ห้รือส่าข้าวิชื้าทุ่�กองทุุนมุ่งส่่งเส่ริมเป็นพื่ิเศึษ

 เร่ยืนดำ่เพื่่อส่ร้างคัวามเป็นเลิศึ

เป็นกองทุุนห้มุนเว่ยืน

ทุ่� ให้้โอกาส่ทุางการศึึกษา

เพื่่อ ส่ร้างอนาคัต

ทุ่� ม่�นคัง ม่�งค่ั�ง และยื่�งยืืน

วิส่่ยืทุ่ศึน์ (Vision)

พื่่นธกิจำ (Mission)
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การบัริห้ารจำ่ดำการ

เงินให้ก้้้ยืืม

ทุ่�ตรงกลุ่มเป้าห้มายื

และส่อดำคัล้องก่บั

การพื่ฒ่นาประเทุศึ

เคัรือข้่ายืเข้้มแข้็ง

ส่น่บัส่นุนและร่วมมือ

ก่บักองทุุน เพื่่อเพื่ิ�ม

ประส่ิทุธิภาพื่การบัริห้ารจำ่ดำการ

เงินให้้ก้้ยืืมและลดำอ่ตรา

ห้น่�คั้างชื้ำาระ

เป็นองคั์กรทุ่�ม่ส่มรรถนะส่้ง 

(Smart SLF) โดำยืการใชื้้

เทุคัโนโลยื่และนว่ตกรรม

เพื่่อการบัริห้ารจำ่ดำการทุ่�

ม่ประส่ิทุธิภาพื่ โปร่งใส่

และตรวจำส่อบัได้ำ

Teamwork

ทุำางานเป็นทุ่ม

Unity

ร้้ร่กส่าม่คัคั่

Transparency

โปร่งใส่ ตรวจำส่อบัไดำ้

Responsibility

ม่คัวามร่บัผิดำชื้อบั

Serviced 

mindedness

ใส่่ใจำให้้บัริการ

คั่านิยืมองคั์กร (TRUST)

เป้าห้มายื (Goal)

1313กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา (กยืศึ.)



	 กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 เป็นองค์กรทีุ�สนับสนุนและส่งเสริมโดยืให้้โอกาสด้านการศึึกษาแก่เยืาวชีน	 
เพืื่�อยืกระดับคุณภาพื่ชีีวิตให้้มีความมั�นคงในอาชีีพื่	รายืได้ส้ง	และอนาคตยืั�งยืนื	การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายื 
และบ้รณาการเชืี�อมโยืงข้อม้ลกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ทีุ�เกี�ยืวข้องเพืื่�อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายืต่าง	ๆ	รวมทัุ�งมีการนำา
เทุคโนโลยีื	 และนวัตกรรมมาประยุืกต์ใช้ีในการดำาเนินงานเพืื่�อเพิื่�มประสิทุธิภาพื่ให้้กองทุุน	 มุ่งไปส่้การเป็นองค์กร 
ทีุ�มีสมรรถูนะส้ง	 (Smart	 SLF)	 อยื่างไรก็ตามสิ�งทีุ�ขาดไม่ได้	 คือ	 การพัื่ฒนาองค์กรและบุคลากรของกองทุุน	 ให้้ทัุน 
ต่อการเปลี�ยืนแปลงและเพิื่�มประสิทุธิภาพื่อยื่างต่อเนื�อง

ยืุทุธศึาส่ตร์
กองทุุนเงินให้ก้้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา

พื่.ศึ. 2562 - 2565

	 เพืื่�อส่งเสริมและสนับสนุนการศึึกษาแก่เยืาวชีนให้้
เป็นผู้้้ทีุ�มีความสามารถูและทุักษะตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน	 มีอาชีีพื่ทีุ�มั�นคง	 รายืได้ส้ง	 และเป็น
กำาลังทีุ�สำาคัญในการพื่ัฒนาประเทุศึในอนาคตอยื่างยืั�งยืืน	 
โดยืมีกลยืุทุธ์ทีุ�สำาคัญ	ดังนี�	
 1		 	การกำาห้นดแนวทุางการให้้เงินก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 

4	ลักษณะ	เพืื่�อให้้สอดคลอ้งกบักลุ่มเปา้ห้มายื	
และความต้องการในการพัื่ฒนาประเทุศึ	

 2		 	การกำาห้นดสาขาวิชีาทีุ�สอดคล้องกับการ 
ให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	4	ลักษณะ

 3		 	การดำาเนินงานด้านการให้้ก้้ยืืมตามวัตถุูประสงค์ 
และนโยืบายืของรัฐบาล

การบัริห้ารจำ่ดำการเงินให้้ก้้ยืืม 

เพื่่อการศึึกษาทุ่�มุง่เป้าห้มายื 

การพื่่ฒนาประเทุศึ

ยืุทุธ
ศึาส

ตร์ทุ่
�

11
	 เพืื่�อให้้เกิดความร่วมมือระห้ว่างกองทุุน	และภาคส่วน 
ต่าง	ๆ 	ทีุ�เกี�ยืวข้องในการสร้างการมีส่วนร่วมของสถูานศึึกษา 
และผู้้้ก้้ยืมื	รวมถึูงความร่วมมือในการชีำาระห้นี�คืนกองทุุน	 
เพืื่�อสนับสนุนการดำาเนินงานกองทุุน	ให้้บรรลุตามเป้าห้มายื	 
โดยืมีกลยืุทุธ์ทีุ�สำาคัญ	ดังนี�

 1		 	สร้างความร้้ความเข้าใจของสถูานศึึกษาในการ
ดำาเนินการให้้ก้้ยืืม	 เพืื่�อให้้ผู้้้ก้้ยืืมได้รับความ
สะดวกและรวดเร็วในการก้้ยืืมเงินกองทุุน

 2		 	สร้างความร่วมมือในการชีำาระห้นี�คืนกองทุุน	 
(กลุ่มองค์กรนายืจ้าง)

 3		 	พัื่ฒนากลไก ในการบ ริห้าร จัดการห้ นี�	 
การดำาเนินคดีและบังคับคดี	ให้้มีประสิทุธิภาพื่	 
เพืื่�อเพิื่�มอัตราการรับชีำาระห้นี�	และลดค่าใช้ีจ่ายื 
ในการดำาเนินคดี

 4		 	ส่งเสริมคุณธรรม	จิตอาสา	และการมีส่วนร่วม
ในกลุ่มผู้้้ก้้ยืืมเงิน

 5		 	สร้างความร้้ความเข้าใจในการก้้ยืืมเงินและ 
การชีำาระห้นี�ให้้ผู้้้ก้้ยืืม

ส่ร้างคัวามเข้้มแข้็ง 

ข้องเคัรือข่้ายืกองทุุน

ยุืทุธศึ
าสตร์

ทุ่� 22
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	 เพืื่�อเพิื่�มสมรรถูนะขององค์กร	โดยืการใช้ีเทุคโนโลยีืและนวัตกรรมมาขับเคลื�อน
ภารกิจ	 และตอบสนองความต้องการผู้้้รับบริการ	พื่ร้อมทัุ�งพัื่ฒนาบุคลากรให้้มีความร้้ 
และก้าวทุนันวตักรรมสมยัืให้ม	่เพืื่�อให้้พื่ร้อมรบัการเปลี�ยืนแปลงดา้นเทุคโนโลยืแีละ
สามารถูประยืกุต์ใช้ีเทุคโนโลยืเีห้ล่านั�นให้้เกิดประโยืชีน์ส้งสุดแก่องค์กร	โดยืมีกลยืทุุธ์
ทีุ�สำาคัญ	ดังนี�

การพื่่ฒนาองคั์กรให้้เป็นองคั์กรทุ่�ม่ส่มรรถนะส่้ง 

ข้่บัเคัล่อนดำ้วยืเทุคัโนโลยื่และนว่ตกรรม

(Smart SLF)

ยุืทุธศึาสตร์ทุ่� 33

	 การขบัเคลื�อนยืทุุธศึาสตรก์องทุุน	ไปส่้การปฏิิบัติ	 
จำาเป็นต้องอาศัึยืการมีส่วนร่วมของทุุกห้น่วยืงาน	ทัุ�งจาก 
ภาครัฐ	ภาคเอกชีน	และภาคประชีาชีน	เพืื่�อให้้สามารถู 
บ้รณาการความร่วมมือและดำาเนินการ	 เพืื่�อก่อให้้
เกิดการขับเคลื�อนนโยืบายืและยืุทุธศึาสตร์อยื่างเป็น 
ร้ปธรรม	 ควบค่้ไปกับการบริห้ารจัดการทุรัพื่ยืากร	
และการติดตามและประเมินผู้ลอยื่างมีประสิทุธิภาพื่	 
ซึึ่�งจะนำาไปส่้ความสัมฤทุธิ�ผู้ลในการดำาเนินงาน
ของกองทุุน

 1		 	วิ จัยืและพัื่ฒนานวัตกรรมเพืื่�อสนับสนุน 
การบริห้ารจัดการเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	
(Innovative	Organization)

 2		 	พัื่ฒนาระบบเทุคโนโลยืี	 และนำานวัตกรรม 
ทีุ�ทัุนสมัยืมาใช้ีในการพื่ัฒนาบริการ	 เพืื่�อ 
ตอบสนองความต้องการของผู้้้ รับบริการ	 
(Smart	Service)

 3		 	ปรับปรุงกระบวนการปฏิิบัติงาน	 พัื่ฒนา
เครื�องมือและเทุคโนโลยืีสารสนเทุศึ	 เพืื่�อเพิื่�ม
ประสิทุธิภาพื่การดำาเนินงานกองทุุน	 (Smart	
Operation)

 4		 	พัื่ฒนาศึกัยืภาพื่บคุลากรและสรา้งความพื่รอ้ม
เพืื่�อรองรับการเปลี�ยืนแปลง	(Smart	People)

 5		 	ส่งเสริมการกำากับด้แลกิจการทีุ�ดีตามห้ลัก 
ธรรมาภิบาล	(Good	Corporate	Governance)
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กองทุุนเงินให้ก้้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา

ทุิศึทุางการดำำาเนินงาน

	 กองทุุนได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร	 อัตรากำาลัง	 และการพื่ัฒนาศัึกยืภาพื่ของ
บุคลากรกองทุุน	เพืื่�อรองรับภารกิจตาม	พื่.ร.บ.	กองทุุนเงินให้้ก้ย้ืมืเพื่ื�อการศึึกษา	พื่.ศึ.	2560	 
และระบบงานให้ม	่การกำาห้นดแนวทุางการให้้เงนิก้้ยืมืเพืื่�อการศึึกษา	4	ลักษณะ	การสง่เสรมิ 
การพื่ัฒนาทุุนมนุษยื์	 (Human	 Capital)	 เพืื่�อรองรับ	 10	 อุตสาห้กรรมเป้าห้มายื	 และ	
3	 โครงสร้างพืื่�นฐาน	 ซึึ่�งเป็นความต้องการห้ลักและมีความจำาเป็นต่อการพัื่ฒนาประเทุศึ	 
รวมถึูงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรนายืจ้างทัุ�งภาครัฐและภาคเอกชีนในการรับชีำาระห้นี� 
ผู่้านระบบกรมสรรพื่ากร	(e-PaySLF)	โดยืเริ�มหั้กเงินเดือนกลุ่มข้าราชีการ	ตั�งแต่เดือน	ธ.ค.	
2561	และกลุ่มเอกชีน	กลุ่มธนาคาร	องค์กรปกครองส่วนทุ้องถิู�น	ตั�งแต่เดือน	ก.พื่.	2562	 
ทัุ�งนี�	 กองทุุน	 ได้มีการประกาศึใช้ีกฎกระทุรวงการขอข้อม้ลส่วนบุคคลของผู้้้ก้้ยืืม	 และ 
การเปิดเผู้ยืข้อม้ลเกี�ยืวกับก้้ยืืมเงิน	 และการชีำาระเงินคืนกองทุุนของผู้้้ก้้ยืืม	 พื่.ศึ.	2561	 
ซึึ่�งจะทุำาให้้กองทุุน	 สามารถูขอข้อม้ลส่วนบุคคลของผู้้้ก้้ยืืมจากห้น่วยืงานต่าง	 ๆ	 มาใช้ี 
ในการบรหิ้ารจัดการห้นี�ได้อย่ืางมีประสทิุธิภาพื่	ซึึ่�งจะส่งผู้ลให้้อัตราการชีำาระห้นี�คืนกองทุุน
เพิื่�มขึ�นอย่ืางต่อเนื�อง

ระยืะส่่�น (1 - 2 ปี)1
“การพื่ฒ่นาและปร่บัปรงุโคัรงส่รา้งพื่ื�นฐานองคัก์ร”

1616 รายงานประจำำาปี 2564



	 กองทุุนจะเริ�มใช้ีงานระบบกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่ื�อ 
การศึึกษาแบบดิจิทัุล	(Digital	Student	Loan	Fund	System	:	 

DSL)	ในส่วนของระบบบริห้ารห้นี�	ระบบดำาเนินคดีและบังคับคดี	 
เพืื่�อเพิื่�มประสิทุธิภาพื่ในการบริห้ารจัดการห้นี�	 รวมถึูงการ
ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานภายืในโดยืการนำาระบบ 
เทุคโนโลยืีสารสนเทุศึมาใช้ีสนับสนุนและเพิื่�มประสิทุธิภาพื่
การดำาเนินงานของกองทุุน	 ซึึ่�งนำาไปส่้การพัื่ฒนาต่อยือด
ระบบธุรกิจอัจฉริยืะ	 (Business	 Intelligence)	 เพืื่�อนำามา 
ใช้ีในการวิเคราะห์้พื่ฤติกรรมและคาดการณ์แนวโน้ม 

	 กองทุุนจะเริ�มใช้ีงานระบบกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อ 
การศึึกษาแบบดิจิทัุล	(Digital	Student	Loan	Fund	System	:	 
DSL)		ในส่วนของการให้้ก้้ยืืม	ซึึ่�งจะรองรับการให้้ก้้ยืืม	4	ลักษณะ	 
ได้แก่	 นักเรียืน	 นักศึึกษาทีุ�ขาดแคลนทุุนทุรัพื่ยื์/	 ศึึกษา 
ในสาขาวิชีาทีุ�เป็นความต้องการห้ลัก	 /	 ศึึกษาในสาขาวิชีา
ขาดแคลน	 ห้รือสาขาวิชีาทีุ�กองทุุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิื่เศึษ/	
เรียืนดีเพืื่�อสร้างความเป็นเลิศึ	 ซึึ่�งกระบวนการให้้ก้้ยืืมและ
ทุำาสัญญาผู่้านระบบงานให้ม่นั�น	 จะดำาเนินการในร้ปแบบ
อิเล็กทุรอนิกส์อย่ืางเต็มร้ปแบบ	พื่ร้อมทัุ�งมีระบบทีุ�สามารถู 
บ้รณาการเชืี�อมโยืงข้อม้ลร่วมกับห้น่วยืงานต่าง	ๆ 	เพืื่�อใช้ีในการ 
บริห้ารจัดการเงินก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษาให้้ตรงตามกลุ่มเป้าห้มายื	 

ระยืะปานกลาง (2 - 3 ปี)

ระยืะยืาว (3 - 4 ปี)

2

3

“การพ่ื่ฒนาข่้ดำคัวามส่ามารถข้ององค์ักร” 

“การปร่บัเปล่�ยืนส่้่องคั์กรทุ่�ม่ส่มรรถนะส่้ง (Smart SLF)”

และความต้องการในการพัื่ฒนาประเทุศึ	 รวมถึูงการนำา
เทุคโนโลยืแีละนวตักรรมทีุ�ทัุนสมยัืมาปรบัปรงุการให้้บริการ
เพืื่�อตอบสนองความต้องการแก่ผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียื	 และ 
ยืกระดับการให้้บรกิารของกองทุุน	เช่ีน	Chat	bot,	Artificial	 
Intelligence	(AI)	เป็นตน้	รวมทัุ�งการพื่ฒันาระบบคลงัขอ้ม้ล
ขนาดให้ญ	่(Big	Data)	เพืื่�อนำามาใช้ีในการเพิื่�มประสทิุธิภาพื่
การดำาเนินงานกองทุุน	และนำาไปใช้ีในการกำาห้นดแนวทุาง
การบรหิ้ารจัดการเงนิให้้ก้้ยืมืให้้สอดคล้องกับความตอ้งการ
ในการพัื่ฒนาประเทุศึอยื่างเป็นร้ปธรรมต่อไป

ทีุ�จะเกิดขึ�นในอนาคตซึึ่�งจะช่ีวยืให้้กองทุุน	สามารถูกำาห้นด
นโยืบายื	วิธีการบริห้ารจัดการและมาตรการเชิีงรุก	เพืื่�อเพิื่�ม 
อัตราการรับชีำาระห้นี�	 และลดค่าใช้ีจ่ายืในการดำาเนินคดี/ 
บังคับคดี	 ซึึ่�งเป็นเครื�องมือทีุ�สำาคัญในการขับเคลื�อนภารกิจ 
ของกองทุุน	ให้้บรรลุตามเป้าห้มายื	พื่ร้อมทัุ�งพัื่ฒนาบุคลากร 
ภายืในองค์กรให้้เป็นผู้้้มีความร้้และก้าวทัุนนวัตกรรมสมัยืให้ม่	 
เพืื่�อให้้พื่ร้อมรับการเปลี�ยืนแปลงด้านเทุคโนโลยีืและสามารถู
ประยุืกต์ใช้ีเทุคโนโลยืีเห้ล่านั�นให้้เกิดประโยืชีน์ส้งสุด 
แก่องค์กร
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คัณ์ะกรรมการกองทุุน

ผ้้จำ่ดำการ

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา

รองผ้้จำ่ดำการ

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา

*  คัณ์ะอนุกรรมการกำาก่บัและ

ประเมินส่ถานศึึกษา

*  คัณ์ะอนุกรรมการกำาก่บั

การชื้ำาระเงินคืันกองทุุน

คัณ์ะอนุกรรมการ

ตรวจำส่อบั

ฝ่่ายืส่ำาน่ก

ผ้้จำ่ดำการ

ฝ่่ายื

ทุร่พื่ยืากร

บัุคัคัล

ฝ่่ายื

บัริห้ารห้น่� 1

ฝ่่ายื

กฎห้มายื

ฝ่่ายืก้้ยืืมฝ่่ายืบั่ญชื้่

ฝ่่ายื

ตรวจำส่อบั

ภายืใน

กองทุุนเงินให้ก้้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา

ปีงบัประมาณ์ 2564

โคัรงส่ร้างองคั์กร

ฝ่่ายืคัดำ่

ฝ่่ายื

ยืุทุธศึาส่ตร์

และบัริห้าร

คัวามเส่่�ยืง

ฝ่่ายื

บัริห้ารห้น่� 2

ฝ่่ายื

อำานวยืการ

และพื่่ส่ดำุ

ฝ่่ายื

เทุคัโนโลยื่

ส่ารส่นเทุศึ

ฝ่่ายื

ส่่อส่ารองคั์กร

และเคัรือข้่ายื

ส่ม่พื่่นธ์

ฝ่่ายืการเงิน
ฝ่่ายื 

บ่ังคั่บัคัดำ่
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กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา

ปีงบัประมาณ์ 2564

ร่ฐมนตร่ว่าการกระทุรวงการคัล่ง

คัณ์ะกรรมการ 

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา

ผ้้จำ่ดำการ 

กองทุุนเงินให้ก้้้ยืืม 

เพื่่อการศึึกษา

คัณ์ะอนุกรรมการ 

กำาก่บัและประเมิน 

ส่ถานศึึกษาทุ่�เข้้าร่วม 

ดำำาเนินงานก่บักองทุุน

คัณ์ะอนุกรรมการ 

กำาก่บัการชื้ำาระเงิน 

คัืนกองทุุน

ส่ถานศึึกษา ผ้้ก้้ยืืม
ธนาคัาร 

ผ้้บัริห้ารและจำ่ดำการ 

เงินให้้ก้้ยืืม

ผ่งโคัรงส่ร้างการบัริห้าร
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	 กองทุุนเงินให้้ก้้ยืมืเพืื่�อการศึึกษา	มีคณะกรรมการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืมืเพืื่�อการศึึกษา	เป็นผู้้้กำาห้นดนโยืบายืและควบคุม
ด้แลกิจการของกองทุุน	 โดยืมีคณะอนุกรรมการกำากับและประเมินสถูานศึึกษาทีุ�เข้าร่วมดำาเนินงานกับกองทุุน	 และ 
คณะอนุกรรมการกำากับการชีำาระเงินคืนกองทุุนตามลำาดับโดยืพื่ระราชีบัญญัติกองทุุนเงินให้้ก้้ยืมืเพืื่�อการศึึกษา	พื่.ศึ.	2560	 
กำาห้นดให้้มีคณะกรรมการกองทุุนเป็นผู้้้กำาห้นดนโยืบายื	 และควบคุมด้แลกิจการกองทุุนให้้เป็นไปตามวัตถุูประสงค์	 
โดยืมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ดังนี�

กองทุุนเงินให้ก้้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา 

ประจำำาปี 2564

คัณ์ะกรรมการ

1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ

2. ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

3. นายสุภัทร  จำาปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

4. นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ กรรมการ

5. นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

6. นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2564)

กรรมการ

7. นายประภาศ  คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2564 - จนถึงปัจจุบัน)

กรรมการ

8. นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ

9. นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายกฤษฎา  บุณยสมิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นางลดาวรรณ  เจริญรัชต์ภาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. นางพรกมล  ประยูรสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

15. นายอภินันช์ ศุนทรนันท์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

คัณ์ะกรรมการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา

2020 รายงานประจำำาปี 2564



คัณ์ะอนุกรรมการกำาก่บัและประเมินส่ถานศึึกษา 

ทุ่�เข้้าร่วมดำำาเนินงานก่บักองทุุน

1.	 ปลัดกระทุรวงศึึกษาธิการ	 ประธานอนุกรรมการ
2.	 ปลัดกระทุรวงการอุดมศึึกษา	วิทุยืาศึาสตร์	วิจัยื	และนวัตกรรม	 อนุกรรมการ
3.	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึึกษาขั�นพืื่�นฐาน	 อนุกรรมการ
4.	 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา	 อนุกรรมการ
5.	 ผู้้้อำานวยืการสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพื่การศึึกษา	 อนุกรรมการ
6.	 ผู้้้แทุนสำานักงบประมาณ	 อนุกรรมการ
7.	 ผู้้้แทุนกรมบัญชีีกลาง	 อนุกรรมการ
8.	 นางสาวอรนุชี	ไวนุสิทุธิ�	 ผู้้้ทุรงคุณวุฒิด้านการเงิน
9.	 พื่ลเอกจิระ	โกมุทุพื่งศ์ึ	 ผู้้้ทุรงคุณวุฒิด้านกฎห้มายื
10.	ดร.ปิยืะนุชี	มาลากุล	ณ	อยืุธยืา	 ผู้้้ทุรงคุณวุฒิ
11.	 ผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
12.	 รองผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 ผู้้้ช่ีวยืเลขานุการ
13.	 ผู้้้แทุนกระทุรวงศึึกษาธิการ	 ผู้้้ช่ีวยืเลขานุการ

คัณ์ะอนุกรรมการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา ประจำำาปี 2564

ม่ห้น้าทุ่� 

1		 	เสนอแนะและให้้คำาปรึกษาแกค่ณะกรรมการ	ในการ
ปฏิิบัติห้น้าทีุ�ตามมาตรา	9	(6)

2		 	ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และกำากับด้แลสถูานศึึกษา
ทีุ�เข้าร่วมดำาเนินงานกับกองทุุน	 ให้้ปฏิิบัติตาม
ห้ลักเกณฑ์์	 วิธีการและเงื�อนไขทีุ�คณะกรรมการ 
กำาห้นดตามมาตรา	 9	(6)	 และรายืงานผู้ลให้้ 
คณะกรรมการทุราบ

3		 	วิเคราะห้์ปัญห้าและข้อจำากัดในการปฏิิบัติห้น้าทีุ�
ของสถูานศึึกษา	 พื่ร้อมทัุ�งเสนอแนะ	 มาตรการ 
แก้ไขปัญห้าต่อคณะกรรมการ

4		 	ปฏิิบัติห้น้าทีุ�อื�นตามทีุ�คณะกรรมการมอบห้มายื

2121กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา (กยืศึ.)



ม่ห้น้าทุ่� 

1		 	เสนอแนะและให้้คำาปรึกษาแกค่ณะกรรมการ	ในการ 
กำาห้นดห้ลักเกณฑ์์	วิธีการ	และเงื�อนไขเกี�ยืวกับการ
ให้้ผู้้้ก้้ยืืมเงินชีำาระเงินคืนกองทุุนตามมาตรา	19	(7)

2		 	ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และกำากับด้แลให้้การชีำาระเงิน 
คืนกองทุุนเป็นไปตามห้ลักเกณฑ์์	วิธกีาร	และเงื�อนไข 
ทีุ�คณะกรรมการกำาห้นดตามมาตรา	 19	(7)	 และ
รายืงานผู้ลให้้คณะกรรมการทุราบ

3		 	เสนอแนะและให้้คำาปรึกษาแกค่ณะกรรมการในการ
ปฏิิบัติห้น้าทีุ�ตามมาตรา	19	(11)	และ	(14)

4		 	เสนอแนะและให้้คำาปรึกษาแก่ผู้้้จัดการในการปฏิิบัติ
ห้น้าทีุ�ในส่วนทีุ�เกี�ยืวกับการติดตามการชีำาระเงิน 
คืนกองทุุน

5		 	วิเคราะห้์ปัญห้าและสาเห้ตุทีุ�ผู้้้ก้้ยืืมเงินไม่ชีำาระเงิน
คืนกองทุุน	 พื่ร้อมทัุ�งเสนอแนะมาตรการ	 แก้ไข
ปัญห้าต่อคณะกรรมการ

6		 	ปฏิิบัติห้น้าทีุ�อื�นตามทีุ�คณะกรรมการมอบห้มายื

คัณ์ะอนุกรรมการกำาก่บัการชื้ำาระเงินคัืนกองทุุน

1.	 อธิบดีกรมบัญชีีกลาง		 ประธานอนุกรรมการ
2.	 ผู้้้แทุนกระทุรวงศึึกษาธิการ	 อนุกรรมการ
3.		 ผู้้้แทุนสำานักงบประมาณ	 อนุกรรมการ
4.	 ผู้้้แทุนกรมบัญชีีกลาง	 อนุกรรมการ
5.	 ผู้้้แทุนสำานักงานเศึรษฐกิจการคลัง	 อนุกรรมการ
6.	 นางสาวอรนุชี	ไวนุสิทุธิ�	 อนุกรรมการ
7.	 นายืเกียืรติณรงค์	วงศ์ึน้อยื	 อนุกรรมการ
8.	 ดร.สุจิต	จงประเสริฐ	 อนุกรรมการ
9.	 ผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
10.	 รองผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 ผู้้้ช่ีวยืเลขานุการ

2222 รายงานประจำำาปี 2564



ม่ห้น้าทุ่� 

1		 	กำาห้นดวิสัยืทัุศึน์และกลยุืทุธ์ทุางด้านการบริห้าร
ทุรัพื่ยืากรบุคคลของกองทุุน	 ให้้เห้มาะสม	 และ
สอดคล้องกับสถูานการณ์	 และภารกิจในปัจจุบัน
และอนาคต

2		 	กำาห้นดระบบ	ห้ลักเกณฑ์์	วิธีการ	และกระบวนการ
เกี�ยืวกับการบริห้ารทุรัพื่ยืากรบุคคลของกองทุุน	 
ให้้ชัีดเจนโปร่งใส	 และเห้มาะสมกับห้น้าทีุ�และ 
ความรับผิู้ดชีอบ

3		 	กำาห้นดระบบการจ่ายืค่าตอบแทุน	ระบบสวัสดิการ	 
ห้รือผู้ลประโยืชีน์ตอบแทุนในลักษณะอื�น	 ๆ	 ให้้แก่	 
คณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 และบุคลากร
ของกองทุุน	 ให้้เห้มาะสม	 เพืื่�อรักษาไว้และจ้งใจ
บุคลากรทีุ� มี ศัึกยืภาพื่ส้งและคุณสมบัติตามทีุ�
ต้องการ

4		 	ปฏิิบัติงานอื�นทีุ�ได้รับมอบห้มายืจากคณะกรรมการ
กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

คัณ์ะอนุกรรมการทุร่พื่ยืากรบัุคัคัลและกำาห้นดำคั่าตอบัแทุน

1.	 ดร.สมศัึกดิ�	ดลประสิทุธิ�	 ประธานอนุกรรมการ
2.	 ผู้้้แทุนสำานักงาน	ก.พื่.	 อนุกรรมการ
3.	 ผู้้้อำานวยืการกองกำากับและพัื่ฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ	 อนุกรรมการ
	 กรมบัญชีีกลาง	ห้รือผู้้้แทุน
4	 นายืเฉลิมศัึกดิ�	จันทุรทิุม	 อนุกรรมการ
5.	 ผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการ
6.	 รองผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
7.	 ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืทุรัพื่ยืากรบุคคล	กยืศึ.	 ผู้้้ช่ีวยืเลขานุการ

2323กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา (กยืศึ.)



ม่ห้น้าทุ่� 

1		 	ให้้ความเห็้น	 ข้อเสนอแนะเกี�ยืวกับกรอบนโยืบายื
และแนวทุางในการดำาเนินงานด้านเทุคโนโลยีื
สารสนเทุศึของกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

2		 	กำากับด้แลให้้คำาปรึกษาในการดำาเนินงานการพื่ฒันา
โครงการด้านเทุคโนโลยืีสารสนเทุศึให้้ปฏิิบัติงาน 
ได้อยืา่งมีประสิทุธิภาพื่	ตามพัื่นธกิจของกองทุุนเงิน
ให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

3		 	ให้้ความเห้็นข้อเสนอแนะเกี�ยืวกับการดำาเนินการ 
บริห้ารจัดการด้านเทุคโนโลยีืสารสนเทุศึด้านความมั�นคง 
ปลอดภัยืสารสนเทุศึและการบริห้ารความเสี�ยืง 
ด้านความมั�นคงปลอดภัยืสารสนเทุศึของกองทุุนเงิน 
ให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

คัณ์ะอนุกรรมการดำ้านเทุคัโนโลยื่ส่ารส่นเทุศึ

1.	 นางสาวพัื่ดชีา	พื่งศ์ึกีรติยืุต	 ประธานอนุกรรมการ
2.	 ผู้้้อำานวยืการกองกำากับและพัื่ฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ	 อนุกรรมการ
	 กรมบัญชีีกลาง	ห้รือผู้้้แทุน
3.	 รองศึาสตราจารยื์ยืืน	ภ่้วรวรรณ	 อนุกรรมการ
4.	 ดร.เยืาวรินทุร์	ศึรีชัียืนันท์ุ	 อนุกรรมการ
5.	 นางสาวทุวีศึรี	วิกยืาธิปัตยื์	 อนุกรรมการ
6.	 นางสาวนันทุพื่ร	คอวนิชี	 อนุกรรมการ
7.	 นายืวรรณวิทุยื์	อาขุบุตร	 อนุกรรมการ
8.	 นายืจำารัส	สว่างสมุทุร	 อนุกรรมการ
9.	 ดร.ศัึกดิ�	เสกขุนทุด	 อนุกรรมการ
10.	 ผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการ
11.	 รองผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
12.	 ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืเทุคโนโลยืีสารสนเทุศึ	กยืศึ.	 ผู้้้ช่ีวยืเลขานุการ

2424 รายงานประจำำาปี 2564



ม่ห้น้าทุ่� 

1		 	ให้้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านกฎห้มายื 
ทีุ�เกี�ยืวข้องกับการดำาเนินงานของกองทุุนให้้เป็นไป 
ตามกฎห้มายื	 ระเบียืบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศึ	 คำาสั�ง	 
ห้ลักเกณฑ์์	วิธีการและเงื�อนไขห้รือมติคณะกรรมการ
ทีุ�เกี�ยืวข้อง

2		 	พิื่จารณาให้้คำาปรึกษาและกลั�นกรองเกี�ยืวกับการ 
ยืกร่างกฎห้มายื	ระเบียืบ	ข้อบังคับ	ประกาศึ	คำาสั�ง	 
ห้ลักเกณฑ์์	 วิธีการและเงื�อนไข	 ตลอดจนนิติกรรม
สัญญาต่าง	ๆ 	ทีุ�เกี�ยืวข้องกับการดำาเนินงานของกองทุุน

3		 	ปฏิิบัติงานอื�นทีุ�ได้รับมอบห้มายืจากคณะกรรมการ
กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

คัณ์ะอนุกรรมการดำ้านกฎห้มายื

1.	 นายืกฤษฎา	บุณยืสมิต	 ประธานอนุกรรมการ
2.	 ผู้้้แทุนกระทุรวงศึึกษาธิการ	 อนุกรรมการ
3.	 ผู้้้แทุนสำานักงานปลัดกระทุรวงการอุดมศึึกษา	วิทุยืาศึาสตร์	 อนุกรรมการ
	 วิจัยืและนวัตกรรม
4.	 ผู้้้แทุนสำานักงานอัยืการส้งสุด	 อนุกรรมการ
5.	 ผู้้้อำานวยืการกองกำากับและพัื่ฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ	 อนุกรรมการ
	 กรมบัญชีีกลาง	ห้รือผู้้้แทุน
6.	 ผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการ
7.	 รองผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
8.	 ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืกฎห้มายื	กยืศึ.	 ผู้้้ช่ีวยืเลขานุการ
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ม่ห้น้าทุ่� 

1		 	จัดทุำากฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้้
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิู้ดชีอบในการดำาเนินงาน
ของกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่ื�อการศึึกษา	 โดยืต้องได้รับ 
ความเห็้นชีอบจากคณะกรรมการ	 และมีการสอบทุาน
ความเห้มาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่ืางน้อยืปีละห้นึ�งครั�ง

2		 	สอบทุานประสทิุธิภาพื่และประสทิุธิผู้ลของกระบวนการ
ควบคุมภายืใน	 กระบวนการบริห้ารความเ สี�ยืง	 
และกระบวนการกำากับด้แลทีุ�ดี 	 รวมทัุ�งสอบทุาน
ประสิทุธิภาพื่และประสิทุธิผู้ลการดำาเนินงานของกองทุุน 
เ งินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษาและการขับเคลื�อนงาน 
ตามแผู้นยืุทุธศึาสตร์

3		 	สอบทุานให้้กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษามีการ
รายืงานการเงินอยื่างถู้กต้องและน่าเชืี�อถืูอ

4		 	สอบทุานการดำา เ นินงานของกองทุุนเ งินใ ห้้ก้้ ยืืม 
เพืื่�อการศึึกษาให้้ถู้กต้องตามกฎห้มายื	ระเบียืบ	และข้อบังคับ 
ห้รือมติคณะรัฐมนตรีทีุ�เกี�ยืวข้องกับการดำาเนินงาน	รวมทัุ�ง 
ข้อกำาห้นดอื�นของกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

5		 	กำากับด้แลระบบงานตรวจสอบภายืในของกองทุุนเงิน 
ให้้ก้้ยืมืเพืื่�อการศึึกษา	ให้้มีความเป็นอิสระเพืื่�อพัื่ฒนาการ
ปฏิิบัติงานในห้น้าทีุ�

คัณ์ะอนุกรรมการตรวจำส่อบั 

1.	 นางลดาวรรณ	เจริญรัชีต์ภาคยื์	 ประธานอนุกรรมการ
2.	 นางสุวรรณี	คำามั�น	 อนุกรรมการผู้้้ทุรงคุณวุฒิ
3.	 ดร.อโศึก	วงศ์ึชีะอุ่ม	 อนุกรรมการผู้้้ทุรงคุณวุฒิ
4.	 ดร.วิจักขณ์	เศึรษฐบุตร	 อนุกรรมการผู้้้ทุรงคุณวุฒิ
5.	 ผู้้้แทุนกรมบัญชีีกลาง	 อนุกรรมการผู้้้ทุรงคุณวุฒิ
6.	 ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืตรวจสอบภายืใน	กยืศึ.	 เลขานุการ
7.	 เจ้าห้น้าทีุ�ฝ่ัายืตรวจสอบภายืใน	กยืศึ.	 ผู้้้ช่ีวยืเลขานุการ
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6		 	พิื่จารณารายืการทีุ�เกี�ยืวโยืงกันห้รือรายืการทีุ�อาจ 
มีความขัดแยื้งทุางผู้ลประโยืชีน์	 ห้รือมีโอกาส 
เกิดการทุุจริตทีุ�อาจมีผู้ลกระทุบต่อการปฏิิบัติงาน
ของกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

7		 	ให้้ข้อเสนอแนะการพิื่จารณาแต่งตั�ง	โยืกยืา้ยื	เลื�อนขั�น	 
เลื�อนตำาแห้น่ง	และประเมินผู้ลงานของผู้้้อำานวยืการ 
ฝ่ัายืตรวจสอบภายืในต่อคณะกรรมการ	 รวมทัุ�ง 
พิื่จารณาร่วมกับผู้้้จัดการเกี�ยืวกับแผู้นการตรวจสอบ 
งบประมาณ	ทุรัพื่ยืากรทีุ�ใช้ีในการปฏิิบัติงานตรวจสอบ	 
โครงสร้างองค์กรของฝ่ัายืตรวจสอบภายืใน	อัตรากำาลัง	 
และการพิื่จารณาโยืกยื้ายืผู้้้ตรวจสอบภายืใน

8		 	ประชุีมห้ารือร่วมกับสำานักงานการตรวจเงนิแผู่้นดิน	 
ห้รือผู้้้สอบบัญชีีทีุ�สำานักงานการตรวจเงินแผู้่นดิน
เห็้นชีอบเกี�ยืวกับผู้ลการตรวจสอบและเรื�องอื�น	 ๆ	 
และอาจเสนอแนะให้้สอบทุานห้รือตรวจสอบ
รายืการใดทีุ�เห็้นว่าจำาเป็น	รวมถูงึเสนอคา่ตอบแทุน
ของผู้้้สอบบัญชีีต่อคณะกรรมการ

9		 	รายืงานผู้ลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบอยืา่งนอ้ยืปลีะห้นึ�งครั�งตอ่คณะกรรมการ

10		 	ประเมินผู้ลการดำาเนินงาน	 ปัญห้าและอุปสรรค 
ของฝ่ัายืตรวจสอบภายืใน	รวมทัุ�งเสนอแนะแนวทุาง 
การพื่ฒันาระบบการตรวจสอบภายืในและศึกัยืภาพื่
ของผู้้้ตรวจสอบภายืในของฝั่ายืตรวจสอบภายืใน	
อยื่างน้อยืปีละห้นึ�งครั�งต่อคณะกรรมการ

11		 	ปฏิิบั ติงานอื�นใดตามทีุ�กฎห้มายืกำาห้นดห้รือ 
คณะกรรมการมอบห้มายื

2727กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา (กยืศึ.)



คัณ์ะอนุกรรมการธรรมาภิบัาลและคัวามร่บัผิดำชื้อบัต่อส่่งคัม

1.	 นางพื่รกมล	ประยืร้สิน	 ประธานอนุกรรมการ
2.	 ผู้้้อำานวยืการกองกำากับและพัื่ฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ	 อนุกรรมการ
	 กรมบัญชีีกลาง	ห้รือผู้้้แทุน
3.	 นางสาววราทิุพื่ยื์	อากาห้ยืี�	 อนุกรรมการ
4.	 นายืวัชีรมงคล	เบญจธนะฉัตร์	 อนุกรรมการ
5.	 ผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการ
6.	 รองผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
7.	 ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืสำานักผู้้้จัดการ	กยืศึ.	 ผู้้้ช่ีวยืเลขานุการ

ม่ห้น้าทุ่� 

1		 	เสนอนโยืบายืเกี�ยืวกับห้ลักธรรมาภิบาลและ 
ความรับผิู้ดชีอบต่อสังคมของกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืม
เพืื่�อการศึึกษาต่อคณะกรรมการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืม
เพืื่�อการศึึกษา

2		 	กำากับด้แลให้้การปฏิิบัติงานของกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืม 
เพืื่�อการศึึกษาเป็นไปตามห้ลักธรรมาภิบาลและ
ความรับผิู้ดชีอบต่อสังคม

3		 	พิื่จารณาทุบทุวนเกี�ยืวกับนโยืบายืด้านธรรมาภิบาล
และความรับผิู้ดชีอบต่อสังคมของกองทุุนเงินให้้ก้้ยืมื
เพืื่�อการศึึกษา

4		 	เสนอแนะ	ให้้คำาปรกึษา	ทุบทุวน	สง่เสรมิการเผู้ยืแพื่ร่ 
เกี�ยืวกับประมวลธรรมาภิบาล	 จริยืธรรม	 และ 
จรรยืาบรรณของกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

5		 	ปฏิิบัติงานอื�นทีุ�ได้รับมอบห้มายืจากคณะกรรมการ
กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา
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คัณ์ะอนุกรรมการเพื่่อพื่ิจำารณ์ากำาห้นดำส่าข้าวิชื้าทุ่�เป็นคัวามต้องการห้ลก่

ซึ่ึ�งม่คัวามชื้่ดำเจำนข้องการผลิตกำาล่งคัน และม่คัวามจำำาเป็นต่อการพื่่ฒนาประเทุศึ

ส่าข้าวิชื้าข้าดำแคัลน ห้รือส่าข้าวิชื้าทุ่�กองทุุนส่่งเส่ริมเป็นพื่ิเศึษ

1.	 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึึกษา	 ประธานอนุกรรมการ
2.	 ผู้้้แทุนสำานักงานเลขาธิการสภาการศึึกษา	 อนุกรรมการ
3.	 ผู้้้แทุนสำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั�นพืื่�นฐาน	 อนุกรรมการ
4.	 ผู้้้แทุนสำานักงานสภาพัื่ฒนาการเศึรษฐกิจและสังคมแห่้งชีาติ	 อนุกรรมการ
5.	 ผู้้้แทุนสำานักงานคณะกรรมการข้าราชีการพื่ลเรือน	 อนุกรรมการ
6.	 ผู้้้แทุนสถูาบันวิจัยืเพืื่�อการพัื่ฒนาแห่้งประเทุศึไทุยื	 อนุกรรมการ
7.	 ผู้้้แทุนกรมการจัดห้างาน	กระทุรวงแรงงาน	 อนุกรรมการ
8.	 ผู้้้แทุนสภาห้อการค้าแห่้งประเทุศึไทุยื	 อนุกรรมการ
9.	 ผู้้้แทุนสภาอุตสาห้กรรมแห่้งประเทุศึไทุยื	 อนุกรรมการ
10.	 ผู้้้อำานวยืการสำานักมาตรฐานการอาชีีวศึึกษาและวิชีาชีีพื่	สอศึ.	 อนุกรรมการ
11.	ดร.สมศัึกดิ�	ดลประสิทุธิ�	 อนุกรรมการ
12.	 ทีุ�ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึึกษา	 อนุกรรมการ
	 สำานักงานปลัดกระทุรวงการอุดมศึึกษา	วิทุยืาศึาสตร์	วิจัยืและนวัตกรรม
13.	 ผู้้้อำานวยืการกองการต่างประเทุศึ	 อนุกรรมการ
	 สำานักงานปลัดกระทุรวงการอุดมศึึกษา	วิทุยืาศึาสตร์	วิจัยืและนวัตกรรม
14.	 ผู้้้อำานวยืการกองระบบและบริห้ารข้อม้ลเชิีงยืุทุธศึาสตร์	 อนุกรรมการ
	 การอุดมศึึกษา	วิทุยืาศึาสตร์	วิจัยืและนวัตกรรม
	 สำานักงานปลัดกระทุรวงการอุดมศึึกษา	วิทุยืาศึาสตร์	วิจัยืและนวัตกรรม
15.	 ผู้้้อำานวยืการกองยืกระดับคุณภาพื่การจัดการศึึกษาระดับอุดมศึึกษา	 อนุกรรมการ
	 สำานักงานปลัดกระทุรวงการอุดมศึึกษา	วิทุยืาศึาสตร์	วิจัยืและนวัตกรรม
16.	 ผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการ
17.	 รองผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
18.	 ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืก้้ยืืม	กยืศึ.	 ผู้้้ช่ีวยืเลขานุการ

ม่ห้น้าทุ่� 

1		 	พิื่จารณากำาห้นดสาขาวิชีาทีุ�เป็นความต้องการห้ลัก	
ซึึ่�งมีความชีัดเจนของการผู้ลิตกำาลังคนและมีความ
จำาเป็นต่อการพัื่ฒนาประเทุศึ	 สาขาวิชีาขาดแคลน
ห้รือสาขาวิชีาทีุ�กองทุุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิื่เศึษ

2		 	ปฏิิบัติงานอื�นทีุ�ได้รับมอบห้มายืจากคณะกรรมการ
กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา
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นางสาวนันทวัน วงศ์์ขจรกิิตติ
รองผู้้้จัดการ

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

นางอััญชลีี ภููริวิทย์์วัฒนา
รองผู้้้จัดการ

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

นาย์อัภิูนันช์ ศุ์นทรนันท์
รองผู้้้จัดการ

กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

นาย์ชัย์ณรงค์์ กัิจฉปานันท์
ผู้้้จัดการกองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพืื่�อการศึึกษา

คัณ์ะผ้้บัริห้าร

กองทุุนเงินให้ก้้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา 

ประจำำาปี 2564
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นางสาวจิรารัตน์ สุขเก้ิ�อั
ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืการเงิน

นาย์วีรศั์กิดิิ์� ดิ์วงดิ์ารา
ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืก้้ยืืม

นาย์ปรเมศ์วร์ สังข์เอีั�ย์ม
ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืบังคับคดี	

และรักษาการ	ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืกฎห้มายื

นางสาวศิ์ริวรรณ ผ่่อังศิ์ริ
รักษาการ	ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืบัญชีี

นางสาวเจตสุภูา ตันติพิิษณุ
ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืทุรัพื่ยืากรบุคคล

และรักษาการ	ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืสำานักผู้้้จัดการ

นาย์อัาสิน ไชย์กุิลี
ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืเทุคโนโลยืีสารสนเทุศึ

นางสาวมนเฑีีย์ร แสงทิม
ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืยุืทุธศึาสตร์

และบริห้ารความเสี�ยืง

นางรัชดิ์า ตันติมาลีา
รักษาการ	ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืสื�อสารองค์กร

และเครือข่ายืสัมพัื่นธ์

นางสาวสุวรรณา ตันยิ์�งย์ง
ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืตรวจสอบภายืใน

นาย์โพิธิิพัินธ์ิ มุขสมบััติ
รักษาการ	ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืคดี

นาย์บัริพัิฒน์ จิตกิารุณ
ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืบริห้ารห้นี�	1

นาย์อัภิูศั์กิดิิ์� ชาญเชิงรบั
รักษาการ	ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายืบริห้ารห้นี�	2

และรักษาการ	ผู้้้อำานวยืการฝ่ัายื
อำานวยืการและพัื่สดุ

3131กองทุุนเงินให้้ก้้ยืืมเพื่่อการศึึกษา (กยืศึ.)



ส่่วนที่่� 2
ผลการดำำาเนินงาน



รายงานผลการดำำาเนินงานกองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา

ประจำำ�ปีบััญชีี 2564

 ลักษณะที่่� 1 นัักเรีียนัหรืีอนัักศึึกษาทีี่�ขาดแคลนัทุี่นัที่รัีพย์

 ลักษณะที่่� 2 นัักเรีียนัหรืีอนัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัสาขาวิิชาทีี่�เป็็นั 
ควิามต้้องการีหลัก ซึึ่�งมีควิามชัดเจนัของการีผลิต้ กำาลังคนัและมีควิามจำาเป็็นั 
ต่้อการีพัฒนัาป็รีะเที่ศึ

 ลักษณะที่่� 3 นัักเรีียนัหรืีอนัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัสาขาวิิชาขาดแคลนั 
หรืีอทีี่�กองทุี่นัมุ่งส่งเสริีมเป็็นัพิเศึษ

 ลักษณะที่่� 4 นัักเรีียนัหรืีอนัักศึึกษาทีี่�เรีียนัดีเพื�อสร้ีางควิามเป็็นัเลิศึ 
โดยให้ก้้ในัรีะดับป็ริีญญาโที่

 กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา ม่ภารกิจห้ลัก 

ในการส่นับส่นุนและส่่งเส่ริมการศึึกษาดำ้วยการให้้เงินก้้ยืม 

เพื่่อการศึึกษา 4 ลักษณะ ไดำ้แก่ 

 ผลการีดำาเนิันังานัในัแต่้ละด้านั พบว่ิา ด้านัการีเงินั  
ด้านัการีสนัองป็รีะโยชนั์ต่้อผ้้มีส่วินัได้เสียและด้านัการี
ป็ฏิิบัต้กิารี มีผลคะแนันัป็รีะเมินัส้งสุด โดยในัปี็บัญชี 2564  
กรีมบัญชีกลางได้กำาหนัดเกณฑ์์การีป็รีะเมินัผลการีดำาเนิันังานั 
ของกองทุี่นัเงินัให้ก้้ยืมเพื�อการีศึึกษา รีวิม 6 ด้านั และเมื�อสิ�นัปี็
บัญชี กองที่นุัเงินัให้ก้้ยมืเพื�อการีศึึกษามผีลการีดำาเนิันังานั 
โดยเฉลี�ยอย้ใ่นัรีะดบั 4.9531 คะแนันั ซึ่ึ�งแบ่งเป็็นัคะแนันั 
ด้านัต่้างๆ ดังนีั�

ผลการดำำาเนินงานกองทีุ่นเงินให้ก้้้ยืมเพื่่อการศึึกษา ประจำาปีบัญชี่ 2564

การดำำาเนินงาน

ตามนโยบายภาครัฐ/กระที่รวงการคลัง

น้ำำ��หนั้ำกร้้อยละ

10

ผลก�ร้ปร้ะเมิิน้ำได้้

4.8108

ดำ้านปฏิิบัติงาน 

ของคณะกรรมการบริห้าร

น้ำำ��หนั้ำกร้้อยละ

10

ผลก�ร้ปร้ะเมิิน้ำได้้

4.9500
ดำ้านการบริห้าร

จัดำการทีุ่นห้มุนเวย่น

น้ำำ��หนั้ำกร้้อยละ

15

ผลก�ร้ปร้ะเมิิน้ำได้้

4.8467

ดำ้านการเงิน

น้ำำ��หนั้ำกร้้อยละ

20

ผลก�ร้ปร้ะเมิิน้ำได้้

5.0000

ดำ้านการส่นองประโยชีน์

ต่อผ้้มส่่่วนได้ำส่่วนเส่่ย

น้ำำ��หนั้ำกร้้อยละ

20

ผลก�ร้ปร้ะเมิิน้ำได้้

5.0000

ด้ำานการปฏิิบัติงาน

น้ำำ��หนั้ำกร้้อยละ

25

ผลก�ร้ปร้ะเมิิน้ำได้้

5.0000

กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 3333



ตารางแส่ดำงผลการประเมินของกองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา ประจำาปี 2564

เกณฑ์์วัดำการดำำาเนินงาน ห้น่วยวัดำ

นำ�าห้นัก

(ร้อยละ)

ค่าเกณฑ์ว์ัดำปีบัญชี่ 2564 ผลการดำำาเนินงาน

1 2 3 4 5
ต.ค.63 - 

ก.ย.64

คะแนน

ที่่�ไดำ้

คะแนน

ถ่่วงนำ�าห้นัก

ด้้�น้ำท่ี่� 1 ก�ร้เงิิน้ำ 20 5.0000

1.1 อัต้รีาส่วินัการีชำารีะหนีั�ต่้อยอดหนีั�ทีี่�ต้้องชำารีะคืนั
1.2  อัต้รีาส่วินัหนีั�ค้างชำารีะเกินั 1 ปี็ขึ�นัไป็ 

ต่้อยอดหนีั�คงเหลือ

ร้ีอยละ
ร้ีอยละ

10
10

78.43
5.80

78.68
5.78

78.93
5.76

79.18
5.74

79.43
5.72

79.91
4.67

5.0000
5.0000

0.5000
0.5000

ด้้�น้ำท่ี่� 2  ก�ร้สน้ำองิปร้ะโยชน์้ำต่่อผ้้ม่ิส่วน้ำได้้ส่วน้ำเส่ย 20 5.0000

2.1  การีพัฒนัาฐานัข้อม้ลสารีสนัเที่ศึเพื�อการีป็รีะเมินั
ผลลัพธ์์และผลกรีะที่บของทุี่นัหมุนัเวีิยนั 
(ตั้วิชี�วัิดร่ีวิม)

2.2 ควิามพึงพอใจของผ้้มีส่วินัได้ส่วินัเสีย

รีะดับ

ร้ีอยละ

10

10

1

75

2

80

3

85

4

90

5

95

5.00

95.19

5.0000

5.0000

0.5000

0.5000

ด้้�น้ำท่ี่� 3 ก�ร้ปฏิิบััติ่ก�ร้ 25 5.0000

3.1  รีะดับควิามสำาเร็ีจในัการีสร้ีางควิามเข้มแข็ง 
ของเครืีอข่ายกองทุี่นั

3.2  รีะดับควิามสำาเร็ีจในัการีกำาหนัดรีายละเอียด 
การีให้ก้้ยืมเงินัเพื�อการีศึึกษา 4 ลักษณะ

รีะดับ

ร้ีอยละ

10

15

1

80.0

2 

82.5

3

85.0

4

87.5

5

90.0

5

153.54

5.0000

5.0000

0.5000

0.7500

ด้้�น้ำท่ี่� 4 ก�ร้บัริ้ห�ร้จััด้ก�ร้ทุี่น้ำหมุิน้ำเว่ยน้ำ 20 4.8467

4.1 การีบริีหารีควิามเสี�ยงและการีควิบคุมภายในั
4.2 การีต้รีวิจสอบภายในั
4.3 การีบริีหารีจัดการีสารีสนัเที่ศึและดิจิทัี่ล

รีะดับ
รีะดับ
รีะดับ

5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

4.5400
5.0000
5.0000

4.5400
5.0000
5.0000

0.2270
0.2500
0.2500

ด้้�น้ำท่ี่� 5  ก�ร้ปฏิิบััติ่งิ�น้ำของิคณะกร้ร้มิก�ร้บัริ้ห�ร้ 
ผ้้บัริ้ห�ร้ทุี่น้ำหมุิน้ำเว่ยน้ำ พนั้ำกงิ�น้ำและล้กจ้ั�งิ

10 4.9500

5.1 บที่บาที่คณะกรีรีมการีบริีหารีทุี่นัหมุนัเวีิยนั
5.2 การีบริีหารีที่รัีพยากรีบุคคล

รีะดับ
รีะดับ

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.9000
5.0000

4.9000
5.0000

0.2450
0.2500

ด้้�น้ำท่ี่� 6  ก�ร้ด้ำ�เนิ้ำน้ำงิ�น้ำต่�มิน้ำโยบั�ยรั้ฐ/กร้ะที่ร้วงิ
ก�ร้คลังิ

10 4.8108

6.1 การีใช้จ่ายต้ามแผนัการีใช้จ่ายทีี่�ได้รัีบอนุัมัติ้
 -  ร้ีอยละการีใช้จ่ายงบลงทุี่นัทีี่�เกิดขึ�นัจริีงเทีี่ยบ

กับแผนัการีใช้จ่ายงบลงทุี่นั ป็รีะจำาปี็บัญชี 
2564

 -  ร้ีอยละการีใช้จ่ายภาพรีวิมทีี่�เกิดขึ�นัจริีงเทีี่ยบ
กับแผนัการีใช้จ่ายภาพรีวิม ป็รีะจำาปี็ 2564

6.2  การีจัดที่ำาแผนัพัฒนัารีะบบการีจ่ายเงินั  
และการีรัีบเงินัของทุี่นัหมุนัเวีิยนัผ่านัรีะบบ
อิเล็กที่รีอนิักส์

ร้ีอยละ

ร้ีอยละ

รีะดับ

5
2.5

2.5

5

88

88

1

91

91

-

94

94

-

97

97

-

100

100

5

4.6217
98.06

99.67

5

4.3533

4.8900

5.0000

0.1088

0.1223

0.2500

น้ำำ��หนั้ำกร้วมิ 100 คะแน้ำน้ำเฉล่�ย 4.9531

ก�ร้ปรั้บัลด้ต่�มิเง่ิ�อน้ำไข -

คะแน้ำน้ำร้วมิ 4.9531

รายงานประจำาปี 25643434



เป้าห้มายการให้้ก้้ยืม

 กองทีุ่นัมีเป้็าหมายการีให้ก้้ยืมเงินัแก่นัักเรีียนั 
นิัสิต้ นัักศึึกษา จำานัวินั 623,891 ราย วิงเงินัให้ก้้ยืม 
จำานัวินั 38,587.00 ล้านบาที่

ระดำับการศึึกษา

กรอบวงเงิน ผลการให้้ก้้ยืม คิดำเป็นร้อยละ

ผ้้ก้้ยืม (คน)

เงินก้้ยืม  

(ล้านบาที่)

ผ้้ก้้ยืม (คน)

เงินก้้ยืม  

(ล้านบาที่)

ผ้้ก้้ยืม เงินก้้ยืม

หมิ�ยเหตุ่ :  การีให้ก้้ยืมปี็การีศึึกษา 2564 ณ วัินัทีี่� 30 กันัยายนั 2564 ยังไม่แล้วิเสร็ีจ ป็รีะกอบกับสถานัการีณ์การีแพร่ีรีะบาดของเชื�อโคโรีนัาไวิรัีส 2019 ซึ่ึ�งกองทีุ่นั

ได้มีการีขยายรีะยะเวิลาการีให้ก้้ยืมเงนิัออกไป็

การให้้ก้้ยืมเงินกองทีุ่นเงินให้ก้้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.)

ประจำาปีการศึึกษา 2564

ผลการให้ก้้้ยืม

 กองทุี่นัให้ก้้ยืมเงินัแก่นัักเรีียนั นิัสิต้ นัักศึึกษา  
ทัี่�งสิ�นัจำานัวินั 599,366 ราย เป็็นัเงินัจำานัวินั 
25,670.30 ล้านบาที่

การให้ก้้้ยืมเงินกองทีุ่น กยศึ. ประจำาปีการศึึกษา 2564 จำาแนกตามระดำับการศึึกษา

มธั์ยมศึึกษาต้อนัป็ลาย 105,925  2,330.35 101,937   1,225.21 96.24 52.58

ป็วิช. 38,342  1,632.36 35,260      859.75 91.96 52.67

ป็วิที่. / ป็วิส. 36,814  1,877.93 33,511    1,112.70 91.03 59.25

อนุัป็รีิญญา / ป็รีิญญาต้รีี 286,860 21,377.67 285,637  14,222.55 99.57 66.53

ร้วมิลักษณะที่่� 1 467,941 27,218.31 456,345 17,420.21 97.52 64.00

ป็วิช. 12,361 583.17     9,885      258.67 79.97 44.36

ป็วิที่. / ป็วิส. 22,060   1,525.12    19,181     653.82 86.95 42.87

อนุัป็รีิญญา / ป็รีิญญาต้รีี 118,379 8,996.80  111,827   7,230.88 94.47 80.37

ร้วมิลักษณะที่่� 2 152,800 11,105.09 140,893 8,143.37 92.21 73.33

ป็วิช. 250       20.70        122         2.07 48.80 9.99

ป็วิที่. / ป็วิส. 50          9.80           4         0.11 8.00 1.12

อนุัป็รีิญญา / ป็รีิญญาต้รีี 2,700     205.20     1,963      101.28 72.70 49.36

ร้วมิลักษณะที่่� 3 3,000 235.70    2,089     103.46 69.63 43.89

ป็รีะกาศึนัียบตั้รีบัณฑ์ิต้ 30 5.58 1         0.20 3.33 3.58

ป็รีิญญาโที่ 120 22.32 38         3.06 31.67 13.70

ร้วมิลักษณะที่่� 4 150 27.90 39        3.26 26.00 11.67

ร้วมิที่ั�งิ 4 ลักษณะ 623,891 38,587.00 599,366 25,670.30 96.07 66.53

ข้อม้ล ณ วิันัที่ี� 30 กันัยายนั 2564

กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 3535



รวมทั้งสิ้น

จำนวนสถานศึกษา

3,964

รวม 2,993 แหง

2,688 305

มัธยมศึกษา

ระดับ

รวม787 แหง

อาชีวศึกษา

ระดับ

368419

รัฐ

เอกชน

รวม184 แหง

อุดมศึกษา

ระดับ

68116

ระดำับ รัฐ/เอกชีน จำานวนส่ถ่านศึึกษา (แห้่ง)

หมิ�ยเหตุ่ :  รีะดับอุดมศึึกษา ไม่นัับวิิที่ยาเขต้

จำานวนส่ถ่านศึึกษาที่่�เข้าร่วมดำำาเนินงาน

กับกองทีุ่นเงินให้ก้้้ยืมเพื่่อการศึึกษา ปีการศึึกษา 2564

มัธ์ยมศึึกษา
รีัฐ 2,688

เอกชนั 305

ร้วมิ 2,993

อาชีวิศึึกษา
รีัฐ 419

เอกชนั 368

ร้วมิ 787

อุดมศึึกษา
รีัฐ 116

เอกชนั 68

ร้วมิ 184

ร้วมิที่ั�งิสิ�น้ำ 3,964

รายงานประจำาปี 25643636



ส่รุปผลการดำำาเนินงานส่ิ�นสุ่ดำเดำือนกันยายน ประจำาปีงบประมาณ 2564

ส่ถ่านะผ้้ก้้ยืม

จำานวนผ้้ก้้ยืม จำานวนเงินก้้ยืม

(รายบัญช่ี) ร้อยละ (บาที่) ร้อยละ

ภาพื่รวมข้อม้ลผ้้ก้้ยืมเงินกองทีุ่น

ผ้้ก้้ย่มิร้วมิที่ั�งิสิ�น้ำ 6,067,274 100.00 662,216,287,424.89 100.00

1. ผ้้ก้้ย่มิอย้่ร้ะหว่�งิศึกษ� 604,254 9.96 55,330,738,802.65 8.36

2. ผ้้ก้้ย่มิอย้่ร้ะหว่�งิปลอด้หน้ำ่� 311,231 5.13 46,656,523,514.88 7.05

3. ผ้้ก้้ย่มิคร้บักำ�หน้ำด้ชำ�ร้ะหน้ำ่� 3,584,002 59.07 444,000,176,106.04 67.05

     3.1 ผ้้ก้้ยืมกลุ่มสัญญา 15 ปี็ 2,394,304 39.46 315,814,864,139.22 47.69

     3.2 ผ้้ก้้ยืมกลุ่มไกล่เกลี�ยก่อนัฟ้อง 3,091 0.05 492,544,610.17 0.07

     3.3 ผ้้ก้้ยืมกลุ่มดำาเนิันัคดี 981,128 16.17 107,596,277,639.10 16.25

     3.4 ผ้้ก้้ยืมกลุ่มบังคับคดี 205,479 3.39 20,096,489,717.55 3.03

4. ผ้้ก้้ย่มิที่่�ชำ�ร้ะหน้ำ่�ปิด้บััญช่ 1,502,187 24.76 110,622,820,131.82 16.70

5. ผ้้ก้้ย่มิเส่ยช่วิต่ 61,883 1.02 5,199,862,191.72 0.79

6. ผ้้ก้้ย่มิพิก�ร้ / ทีุ่พพลภ�พ 3,717 0.06 406,166,677.78 0.06

จำานวนเงินก้้ยืม

ผ้้ก้้ยืมอย้่ระห้ว่างศึึกษา

55,330 ล้านบาที่

ผ้้ก้้ยืมพิื่การ / ทีุ่พื่พื่ลภาพื่

406 ล้านบาที่

ผ้้ก้้ยืมอย้่ระห้ว่างปลอดำห้น่�

46,656 ล้านบาที่

ผ้้ก้้ยืมเส่ย่ชี่วิต

5,199 ล้านบาที่

ผ้้ก้้ยืมครบกำาห้นดำชีำาระห้น่�

444,000 ล้านบาที่

ผ้้ก้้ยืมที่่�ชีำาระห้น่�ปิดำบัญชี่

110,622 ล้านบาที่

8.36

%

0.06

%

7.05

%

0.79

%

67.05

%

16.70

%

• ผ้้ก้้ยืมกลุ่มสัญญา 15 ปี็ 315,814 ล้านับาที่ (47.69%)
• ผ้้ก้้ยืมกลุ่มไกล่เกลี�ยก่อนัฟ้อง 492 ล้านับาที่ (0.07%)

จำานวนผ้้ก้้ยืม

ผ้้ก้้ยืมอย้่ระห้ว่างศึึกษา

604,254 ราย

ผ้้ก้้ยืมพื่ิการ / ทุี่พื่พื่ลภาพื่

3,717 ราย

ผ้้ก้้ยืมอย้ร่ะห้ว่างปลอดำห้น่�

311,231 ราย

ผ้้ก้้ยืมเส่ย่ชี่วิต

61,883 ราย

ผ้้ก้้ยืมครบกำาห้นดำชีำาระห้น่�

3,584,002 ราย

ผ้้ก้้ยืมที่่�ชีำาระห้น่�ปิดำบัญชี่

1,502,187 ราย

รวมที่ั�งส่ิ�น

6,067,274

ราย

9.96

%

0.06

%

5.13

%

1.02

%

59.07

%

24.76

%

• ผ้้ก้้ยืมกลุ่มสัญญา 15 ปี็ 2,394,304 รีาย (39.46%)
• ผ้้ก้้ยืมกลุ่มไกล่เกลี�ยก่อนัฟ้อง 3,091 รีาย (0.05%)

• ผ้้ก้้ยืมกลุ่มดำาเนิันัคดี 981,128 รีาย (16.17%)
• ผ้้ก้้ยืมกลุ่มบังคับคดี 205,479 รีาย (3.39%)

• ผ้้ก้้ยืมกลุ่มดำาเนิันัคดี 107,596 ล้านับาที่ (16.70%)
• ผ้้ก้้ยืมกลุ่มบังคับคดี 20,096 ล้านับาที่ (3.03%)

รวมที่ั�งส่ิ�น

662,216

ล้านบาที่

กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 3737



ภาพื่รวมจำานวนเงนิให้ก้้ย้มื (เฉพื่าะผ้ก้้ย้มืที่่�ครบกำาห้นดำชีำาระ) 

รายการ
เงินต้นตามส่ัญญา

(บาที่)

เงินต้นครบกำาห้นดำชีำาระ

(บาที่)

เงินต้นค้างชีำาระ

(บาที่)

เงินต้นคงเห้ลือ

(บาที่)

กยศึ. 413,724,903,599.83 164,129,209,512.95 80,469,263,343.46 328,518,330,117.00 

กรีอ. 2549 9,940,560,604.78 3,222,601,011.91 2,473,027,778.57 6,783,702,975.99 

กรีอ. 2555 20,334,711,901.43 1,273,957,587.90 484,913,332.22 19,266,643,175.52 

ร้วมิ 444,000,176,106.04 168,625,768,112.76 83,427,204,454.25 354,568,676,268.51 

ร้้อยละ 100.00 37.98 18.79 79.86

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

รายการ

ผ้้ก้้ยืมอย้่ระห้ว่างชีำาระห้น่�

ผ้้ก้้ยืมอย้่ระห้ว่างชีำาระห้น่� ไม่ค้างชีำาระ ค้างชีำาระ

(รายบัญชี่) (รายบัญชี่) ร้อยละ (รายบัญชี่) ร้อยละ

ภาพื่รวมจำานวนรายบญัชี ่(เฉพื่าะผ้ก้้ย้มืที่่�ครบกำาห้นดำชีำาระ)

ผ้้ก้้ยืมกลุ่มสัญญา 15 ปี็ 2,394,304  1,234,610 93.63  1,159,694 51.19

ผ้้ก้้ยืมกลุ่มไกล่เกลี�ยก่อนัฟ้อง 3,091          339 0.03        2,752 0.12

ผ้้ก้้ยืมกลุ่มดำาเนิันัคดี 981,128      82,598 6.26     898,530 39.66

ผ้้ก้้ยืมกลุ่มบังคับคดี 205,479        1,115 0.08     204,364 9.02

ร้วมิ 3,584,002  1,318,662 100.00  2,265,340 100.00

รายงานประจำาปี 25643838
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 ในัปี็การีศึึกษา 2564 กองที่นุัได้ขยายกรีอบวิงเงนิัการีใหก้้้ยมืแกนั่ักเรีียนั นัักศึึกษาผ้ป้็รีะสงคข์อก้ย้มืในัป็กีารีศึึกษา  
2564 จากเดิมที่ี�กองทุี่นัได้กำาหนัดกรีอบการีให้ก้้ยืมไว้ิ จำานัวินั 38,587 ล้านับาที่ สำาหรัีบผ้้ก้้ยืม จำานัวินั 623,891 รีาย  
โดยไดเ้พิ�มกรีอบวิงเงนิัเป็็นั 40,000 ล้านับาที่ สำาหรัีบผ้้ก้้ยืม จำานัวินั 700,000 รีาย เพื�อช่วิยบรีรีเที่าผลกรีะที่บต้า่ง ๆ  ใหกั้บ 
นัักเรีียนั นัักศึึกษา ผ้้ป็กครีองทีี่�ได้รัีบควิามเดือดร้ีอนัจากสถานัการีณ์การีแพร่ีรีะบาดของโรีคติ้ดเชื�อไวิรัีสโคโรีนัา 2019 
(COVID-19) โดยนัักเรีียนั นัักศึึกษา สามารีถยื�นัขอก้้ยืมด้วิยต้นัเองผ่านัโที่รีศัึพท์ี่มือถือสมาร์ีต้โฟนัด้วิยแอป็พลิเคชันั  
“กยศึ. Connect” ซึึ่�งในัปี็นีั�กองทุี่นัได้ดำาเนิันัการีเปิ็ดรีะบบการีก้้ยืมเงินัเพื�อการีศึึกษาทัี่�งครีบ 4 ลักษณะ ดังนีั� 

 ลักษณะที่่� 1 นัักเรีียนัหรืีอนัักศึึกษาทีี่�ขาดแคลนัทุี่นัที่รัีพย์ 

 ลักษณะที่่� 2  นัักเรีียนัหรืีอนัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัสาขาวิิชาทีี่�เป็็นัควิามต้้องการีหลัก ซึึ่�งมีควิามชัดเจนัของการีผลิต้
กำาลังคนัและมีควิามจำาเป็็นัต่้อการีพัฒนัาป็รีะเที่ศึ 

 ลักษณะที่่� 3 นัักเรีียนัหรืีอนัักศึึกษาทีี่�ศึึกษาในัสาขาวิิชาขาดแคลนั หรืีอทีี่�กองทุี่นัมุ่งส่งเสริีมเป็็นัพิเศึษ 

 ลักษณะที่่� 4  นัักเรีียนัหรืีอนัักศึึกษาทีี่�เรีียนัดี เพื�อสร้ีางควิามเป็็นัเลิศึ โดยเริี�มให้ก้้ยืมในัรีะดับป็ริีญญาโที่ ในัปี็นีั�
เป็็นัปี็แรีก

ในรอบปีงบประมาณ 2564

เห้ตุการณ์ส่ำาคัญ

รายงานประจำาปี 25644040



คุุณสมบััติิของผู้้�กู้้�ยืืม 4 ลัักู้ษณะ

ลักษณะที่่� 1 ลกัษณะที่่� 2 ลกัษณะที่่� 3 ลักษณะที่่� 4

เงินก้้ยืม

เพื่่อการศึึกษา

ให้้แก่นักเร่ยน

ห้รือนักศึึกษาที่่�

ระดำับการศึึกษา

อายุ

(ปีแรกที่่�ก้้)

ระยะเวลา

ชีำาระเงินคืน

อัตราดำอกเบ่�ย

ผลการเร่ยน

ระยะเวลาปลอดำห้น่�

ภายห้ลังส่ำาเร็จการศึึกษา

เงินให้้ก้้ยืม

ขาดำแคลนทุี่นที่รัพื่ย์

(ร�ยได้้ครอบัครัวต่่อปี

ไม่่เกิิน 360,000 บั�ท)

ผลการเร่ยนดำ/่

ผ่่�นเกิณฑ์ก์ิ�รวัด้ผ่ลและ

ประเม่ินผ่ลของสถ�นศึึกิษ�

ผลการเร่ยนดำ่/

ผ่่�นเกิณฑ์์กิ�รวัด้ผ่ลและ

ประเม่ินผ่ลของสถ�นศึึกิษ�

ผลการเร่ยนดำ่/

ผ่่�นเกิณฑ์์กิ�รวัด้ผ่ลและ

ประเม่ินผ่ลของสถ�นศึึกิษ�

ส่ำาเร็จการศึึกษา

ระดำับปริญญาตร่

เกิรด้เฉลี�ยไม่่ต่ำ��กิว่� 3.00

มัธยมศึึกษาตอนปลาย 

ปวชี. ปวที่./ปวส่.

อนุปริญญ�/ปริญญ�ต่รี

ส�ข�วิชี�ต่�ม่ที�กิองทุน

ประกิ�ศึกิำ�หนด้

ค่าเล่าเร่ยน

ค่�ใชี้จำ่�ยที�เกิี�ยวเน่อง

กิับักิ�รศึึกิษ�

ค่าครองชี่พื่

ไม่เกิน 30 ปีบริบ้รณ์

15 ปี

1% ต่อปี
1% ต่อปี ห้รือ

0.75% ต่อปี*

1% ต่อปี ห้รือ

0.75% ต่อปี*

1% ต่อป ีห้รือ

0.5% ต่อปี*

2 ปี

15 ปี

2 ปี

15 ปี

2 ปี

10 ปี

1 ปี

ไม่เกิน 30 ปีบริบ้รณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบ้รณ์ ไม่เกิน 35 ปีบริบร้ณ์

ค่าเล่าเร่ยน

ค่�ใชี้จำ่�ยที�เกิี�ยวเน่อง

กิับักิ�รศึึกิษ�

ค่าครองชี่พื่*

ค่าเล่าเร่ยน

ค่�ใชี้จำ่�ยที�เกิี�ยวเน่อง

กัิบักิ�รศึกึิษ�

ค่าครองช่ีพื่*

ค่าเล่าเร่ยน

ค่�ใชี้จำ่�ยที�เกิี�ยวเน่อง

กิับักิ�รศึึกิษ�

ค่าครองชี่พื่*

ปวชี. ปวที่./ปวส่.

อนุปริญญา/ปริญญาตร่

ส�ข�วิชี�ต่�ม่ที�กิองทุน

ประกิ�ศึกิำ�หนด้

ปวชี. ปวที่./ปวส่.

อนุปริญญา/ปริญญาตร่

ส�ข�วิชี�ต่�ม่ที�กิองทุน

ประกิ�ศึกิำ�หนด้

ประกาศึนย่บัตรบัณฑ์ิต

ปริญญาโที่

ส�ข�วิชี�ต่�ม่ที�กิองทุน

ประกิ�ศึกิำ�หนด้

ศึึกษาในส่าขาวิชีาที่่�เป็น

ความต้องการห้ลัก

ซึ่ึ�งม่ีคว�ม่ชัีด้เจำนของกิ�รผ่ลิต่

กิำ�ลังคนและมี่คว�ม่จำำ�เป็น

ต่่อกิ�รพััฒน�ประเทศึ

ศึึกษาในส่าขาวิชีา

ขาดำแคลน

หรือที�กิองทุนมุ่่งม่ั�นส่งเสริม่

เป็นพัิเศึษ

เรย่นดำ่

เพั่อสร้�งคว�ม่เป็นเลิศึ

*สำ�หรัับัผู้้�กู้้�ยืืมที่่�รั�ยืได้�ติ่อคุรัอบัคุรััวไม่เกู้ิน 360,000 บั�ที่ติ่อปีี ส�ม�รัถกู้้�ยืืมคุ่�คุรัองชี่พ

แลัะได้�ลัด้อัติรั�ด้อกู้เบั่�ยืติ�มที่่�กู้องทีุ่นกู้ำ�หนด้

  studentloan    กยศึ.   info@studentloan.or.th    www.studentloan.or.th    0-2016-4888

ด้้รั�ยืลัะเอ่ยืด้ส�ข�วิชี�แลัะเง่อนไขเพิ�มเติิมได้�ที่่� 

www.studentloan.or.th
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 จากสถานัการีณก์ารีแพรีร่ีะบาดของโรีคต้ดิเชื�อไวิรัีส
โคโรีนัา 2019 (COVID-19) ทีี่�เกิดขึ�นัอย่างต่้อเนืั�องในัปี็นีั�  
กองทุี่นัได้มีมาต้รีการีเพื�อช่วิยเหลือแบ่งเบาภารีะของ 
ผ้้ก้้ยืมทีี่�ได้รัีบผลกรีะที่บที่างเศึรีษฐกิจ ดังนีั�

มาตรการชี่วยเห้ลือล้กห้น่�ส่้้ภัยโควิดำ

1   ยกเลิกก�ร้กำ�หน้ำด้ให้ม่ิผ้้คำ��ปร้ะกัน้ำก�ร้ชำ�ร้ะเงิิน้ำ 
ค่น้ำกองิทุี่น้ำ สำ�หรั้บัผ้้ก้้ย่มิท่ี่�ได้้รั้บัอนุ้ำมัิติ่ให้ 
ก้้ ย่มิเงิิน้ำและที่ำ�สัญญ�ก้้ ย่มิเ งิิน้ำใหมิ่ ตั่�งิแต่่ 
ปีก�ร้ศึกษ� 2564 เป็น้ำต้่น้ำไป และเห็นัชอบ 
มาต้รีการีเพื�อช่วิยเหลือแบ่งเบาภารีะของผ้้ก้้ยืม 
ทีี่�ได้รัีบผลกรีะที่บจากสถานัการีณ์การีรีะบาดของ
โรีคติ้ดเชื�อไวิรัีสโคโรีนัา 2019 (COVID-19) 

2   ลด้อัต่ร้�ด้อกเบ่ั�ยเหล่อ 0.01% ต่่อปี เป็็นั 
การีเฉพาะกิจ สำาหรัีบผ้้ก้้ยืมทีี่�อย้่รีะหว่ิางการี 
ชำารีะเงินัคืนักองทุี่นั และไม่เคยเป็็นัผ้้ผิดนััดชำารีะหนีั�  
(ป็กติ้กองทุี่นัคิดดอกเบี�ย ร้ีอยละ 1 ต่้อปี็ 
ของเงินัต้้นัคงเหลือ) โดยให้มีผลตั้�งแต่้วัินัทีี่�  
1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธั์นัวิาคม 2564

3   ขย�ยร้ะยะเวล�มิ�ต่ร้ก�ร้ช่วยเหล่อผ้้ก้้ย่มิส้้ภัยโควิด้ ให้สิ�นัสุดวัินัทีี่� 31 ธั์นัวิาคม 2564 ป็รีะกอบด้วิย
 -   ลด้เบ่ั�ยปรั้บั 100% กรีณีชำารีะหนีั�ปิ็ดบัญชี สำาหรีับผ้้ก้้ยืมทีุ่กรีายทีี่�ยังไม่ถ้กดำาเนัินัคดี สามารีถชำารีะได้ 

ทีี่�ธ์นัาคารีกรุีงไที่ยและธ์นัาคารีอิสลามแห่งป็รีะเที่ศึไที่ยทุี่กสาขา ส่วินัผ้้ ก้้ ยืมทีี่� ถ้กดำาเนิันัคดี  
ต้้องลงที่ะเบียนัขอรัีบสิที่ธิ์และนััดหมายวัินัทีี่�ป็รีะสงค์จะชำารีะหนีั�ปิ็ดบัญชีได้ทีี่�เว็ิบไซึ่ต์้กองทุี่นั โดยผ้้ก้้ยืม
ต้้องชำารีะค่าที่นัายควิามและค่าฤชาธ์รีรีมเนีัยมศึาลให้เสร็ีจสิ�นัก่อนัปิ็ดบัญชี

 -  ลด้เบ่ั�ยปรั้บั 80% สำาหรัีบผ้้ก้้ยืมทีี่�ยังไม่ถ้กดำาเนิันัคดีทีี่�ชำารีะหนีั�ค้างทัี่�งหมดให้มีสถานัะป็กติ้
 -  ลด้เงิิน้ำต้่น้ำ 5% สำาหรัีบผ้้ก้้ยืมที่ี�อย้่รีะหว่ิางการีชำารีะเงินัคืนักองทุี่นัและมิได้เป็็นัผ้้ผิดนััดชำารีะหนีั�หรืีอ 

เคยเป็็นัผ้้ผิดนััดชำารีะหนีั� โดยชำารีะหนีั�ปิ็ดบัญชีในัครีาวิเดียวิ
 -  ลด้อัต่ร้�ก�ร้คิด้เบ่ั�ยปรั้บัเหล่อ 0.5% ต่่อปี สำาหรัีบผ้้ก้้ยืมทีี่�ยังไม่ถ้กดำาเนิันัคดีและไม่สามารีถชำารีะหนีั� 

ได้ต้ามกำาหนัด

4   ชะลอก�ร้ฟ้้องิร้้องิด้ำ�เนิ้ำน้ำคด่้ สำาหรัีบผ้้ก้้ยืม 
ทีี่�ผิดนััดชำารีะหนีั�ป็รีะจำาปี็ 2563 และปี็ 2564 
ยกเว้ินัคดีทีี่�จะขาดอายุควิามในัปี็ 2564

5   งิด้ก�ร้ข�ยที่อด้ต่ล�ด้ ที่รัีพย์สินัของผ้้ก้้ยืม
และ/หรืีอ ผ้้คำ�าป็รีะกันั ทีี่�กองทุี่นัไ ด้ขอให้ 
กรีมบังคับคดียึดที่รีัพย์ไว้ิจนัถึงสิ�นัปี็ 2564 โดย
กองทุี่นัจะต้้องได้รัีบควิามยินัยอมเป็็นัหนัังสือ
จากผ้้ก้้ยืม และ/หรืีอผ้้คำ�าป็รีะกันัทีี่�ถ้กยึดที่รัีพย์  
รีวิมทัี่�งผ้้มีส่วินัได้เสีย เช่นั ผ้้ถือกรีรีมสิที่ธิ์�ร่ีวิม  
ผ้้รัีบจำานัองทีี่�ยึดไว้ิ (ถ้ามี)

รายงานประจำาปี 25644242



มาตรการช่ีวยเห้ลอืลก้ห้น่� กยศึ.

ยกเลิกการกำาห้นดำให้้ม่ผ้้คำ�าประกัน

ส่ำาห้รับผ้้ที่่�ไดำ้รับอนุมัติให้้ก้้ยืมเงินและที่ำาส่ัญญาก้้ยืมเงินให้ม่ 

ตั�งแต่ปีการศึึกษา 2564 เป็นต้นไป

ชีะลอการฟ้้องคดำ่
ส่ำาห้รับผ้้ก้้ยืมเงินที่่�ผิดำนัดำชีำาระห้น่�

ประจำาปี 2563 และ ปี 2564

ยกเว้นคดำ่ที่่�จะขาดำอายุความในปี 2564

งดำการขายที่อดำตลาดำ
ส่ำาห้รับผ้้ก้้ยืมที่่�ถ่้กบังคับคดำ่จนถึ่งส่ิ�นปี 2564

โดำยจะต้องไดำ้รับความยินยอมเป็นห้นังส่ือ

จากผ้้ก้้ยืมและผ้้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ย

ขยื�ยืเวลั�ม�ติรักู้�รัช่ีวยืเหลัือลั้กู้หน่� จนถึงวันที่่� 31 ธ.คุ. 64

ลดำดำอกเบ่�ยเห้ลือ 0.01% ต่อปี

ส่ำาห้รับผ้้ก้้ยืมที่่�ไม่เคยผิดำนัดำชีำาระห้น่�

ม่ผลตั�งแต่วันที่่� 1 พื่.ค. - 31 ธ.ค. 64

ลดำเบ่�ยปรับ 100% กรณ่ชีำาระห้น่�ปิดำบัญชี่

ส่ำาห้รับผ้้ก้้ยืมเงินทีุ่กรายที่่�ยังไม่ถ่้กดำำาเนินคดำ่ ส่ามารถ่ชีำาระไดำ้ที่่�ธนาคารกรุงไที่ยและธนาคารอิส่ลามแห่้งประเที่ศึไที่ย

ทุี่กส่าขา ส่ำาห้รับผ้้ก้้ยืมเงินที่่�ถ่้กดำำาเนินคดำ ่ต้องลงที่ะเบ่ยนขอรับส่ิที่ธิ ที่่� www.studentloan.or.th

ลดำเบ่�ยปรับ 80%
ส่ำาห้รับผ้้ก้้ยืมเงินที่่�ยังไม่ถ่้กดำำาเนินคดำ่ ที่่�ชีำาระห้น่�ค้างที่ั�งห้มดำ ให้้ม่ส่ถ่านะปกติ

ลดำเงินต้น 5%
ส่ำาห้รับผ้้ก้้ยืมเงินที่่�ไม่เคยผิดำนัดำชีำาระห้น่�และชีำาระห้น่�ปิดำบัญชี่ในคราวเดำ่ยว

ลดำอัตราการคิดำเบ่�ยปรับเห้ลือ 0.5% ต่อปี

ส่ำาห้รับผ้้ก้้ยืมเงินที่่�ยังไม่ถ่ก้ดำำาเนินคดำ่และไม่ส่ามารถ่ชีำาระห้น่�ไดำ้ตามกำาห้นดำ

ส่ามารถ่ดำร้ายละเอ่ยดำมาตรการไดำ้ที่่� www.studentloan.or.th 

เง่อนไขเป็นไปตามที่่�กองทุี่นกำาห้นดำ

  www.studentloan.or.th     0-2016-4888     กยศึ.  
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 คณะกรีรีมการีกองทุี่นั ได้มีมติ้เห็นัชอบแนัวิที่าง 
การีป็รีบัโครีงสรีา้งหนีั� ป็รัีบเป็ลี�ยนัลำาดับต้ดัชำารีะหนีั�และเป็ลี�ยนั
เงื�อนัไขการีผ่อนัชำารีะสำาหรีับผ้้ ก้้ยืมกลุ่มก่อนัฟ้องคดีเพื�อ 
ช่วิยเหลือผ้้ก้้ยืมทีี่�ค้างชำารีะ และลดปั็ญหาหนีั�ค้างชำารีะของกองทุี่นั 
จากสถานัการีณ์การีแพร่ีรีะบาดของโรีคติ้ดเชื�อไวิรัีสโคโรีนัา 
2019 (COVID-19) ดังนีั�

แนวที่างการปรับโครงส่ร้างห้น่�

สำาหรัีบผ้้ก้้ยืมทีี่�อย้่รีะหว่ิางผ่อนัชำารีะหนีั�ทีี่�ยังไม่ถ้กฟ้องคดี กรีณีไม่สามารีถผ่อนัชำารีะเงินัคืนั
ต้ามเงื�อนัไขของสัญญาเงินัก้้ยืมเดิมได้

1 การปรับโครงส่ร้างห้น่�

 • สามารีถผ่อนัได้ส้งสุด 30 ปี็ แต่้ในัการีชำารีะเงินังวิดสุดท้ี่ายผ้้ก้้ยืมต้้องมีอายุไม่เกินั 65 ปี็บริีบ้รีณ์
 •  กองทุี่นัจะให้ผ้้ก้้ยืมมาต้กลงขอเป็ลี�ยนัแป็ลงเงื�อนัไขการีผ่อนัชำารีะเงินัคืนั โดยที่ำาสัญญาป็รัีบโครีงสร้ีางหนีั� 

เงื�อนัไขการีผ่อนัชำารีะเป็็นัรีายเดือนัในัอัต้รีาเท่ี่ากันัทุี่กเดือนั
 •  กองทุี่นัจะคำานัวิณยอดหนีั�คงเหลือใหม่ โดยนัำาเงินัทีี่�ผ้้ก้้ยมืชำารีะหนีั�เงินัก้้ยมืคืนัมาแล้วิทัี่�งหมดมาป็รัีบเป็ลี�ยนั

ลำาดับการีตั้ดชำารีะใหม่ โดยตั้ดชำารีะดอกเบี�ยและเงินัต้้นัต้ามงวิดครีบกำาหนัดชำารีะหนีั� จนัครีบจำานัวินัเงินัทีี่� 
ผ้้ก้้ยืมเงินัชำารีะมาเท่ี่านัั�นั สำาหรัีบเบี�ยป็รัีบในัอดีต้ทีี่�ตั้ดชำารีะไป็แล้วิ ถือว่ิาผ้้ก้้ยืมได้ชำารีะครีบถ้วินัแล้วิ

 •  จากนัั�นักองทุี่นัจะนัำาเงินัต้้นัคงเหลือและดอกเบี�ยคงเหลือใช้เป็็นัยอดหนีั�ในัการีป็รัีบโครีงสร้ีางหนีั�  
ส่วินัเบี�ยป็รัีบคงค้างที่ี�สะสมอย้่ในัรีะบบจนัถึงป็ัจจุบันั กองทีุ่นัจะให้ส่วินัลดเบี�ยป็รัีบในัอัต้รีารี้อยละ 80  
และให้ชำารีะเบี�ยป็รัีบคงเหลือร้ีอยละ 20 ในังวิดสุดท้ี่าย

กลุ่มเป้าห้มาย

เง่อนไข

  ผ้้ก้้ยมืสามารีถแจ้งควิามป็รีะสงค์ขอป็รัีบโครีงสร้ีางหนีั�ได้ทีี่�แอป็พลิเคชันั กยศึ. Connect หรืีอที่างเว็ิบไซึ่ต์้  
https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้�งแต่้วัินัทีี่� 1 สิงหาคม 2564 เป็็นัต้้นัไป็

รายงานประจำาปี 25644444



 จากเดิมกองทีุ่นัมีวิิธี์การีต้ัดลำาดับการีชำารีะหนีั� โดยตั้ดชำารีะ 
เบี�ยป็รัีบค้างชำารีะสะสม ดอกเบี�ยค้างชำารีะสะสม แล้วิจึงตั้ดเงินัต้้นั 
ค้างชำารีะของงวิดทีี่�ค้างนัานัทีี่�สุดก่อนัต้ามลำาดับ กองทุี่นัจะป็รัีบเป็ลี�ยนั
ลำาดับการีตั้ดชำารีะใหม่ โดยจะนัำาเงินัทีี่�ได้รัีบชำารีะหนีั�ไป็ตั้ดชำารีะเงินัต้้นั  
และดอกเบี�ยของแต้่ละงวิด เริี�มจากงวิดที่ี�นัานัสุดก่อนัแล้วิจึงค่อย 
ตั้ดชำารีะยอดหนีั�ทีี่�ค้างชำารีะนัานัรีองลงมาต้ามลำาดับ จนัถงึงวิดป็จัจุบันั 
หากมีเบี�ยป็รัีบให้นัำามาชำารีะในังวิดสุดท้ี่าย

2 การปรับเปล่�ยนลำาดำับการตัดำชีำาระห้น่�ให้ม่

กลุ่มเป้าห้มาย

เง่อนไข

สำาหรัีบผ้้ก้้ยืมทีี่�อย่้รีะหว่ิางผ่อนัชำารีะเงินัคืนักองทุี่นัทีี่�ยังไม่ถ้กฟ้องคดี

 •  จากเดิมต้้องผ่อนังวิดชำารีะเป็็นัรีายปี็ กองทุี่นัจะป็รีับให้ผ้้ก้้ยืมผ่อนังวิดชำารีะเป็็นัรีายเดือนัในัอัต้รีาเที่่ากันั 
ทุี่กเดือนั โดยกำาหนัดชำารีะทุี่กวัินัทีี่� 5 ของทุี่กเดือนั

 •  เพิ�มรีะยะเวิลาการีผ่อนัชำารีะเงินัคืนัจากเดิมไม่เกินั 15 ปี็ ป็รัีบเป็็นัไม่เกินั 30 ปี็ ขึ�นัอย้่กับยอดหนีั�เงินัก้้ยืม 
ของผ้้ก้้ยืมแต่้ละรีาย 

 •  การีชำารีะเงินังวิดสุดท้ี่ายผ้้ก้้ยืมต้้องมีอายุไม่เกินั 60 ปี็บริีบ้รีณ์ 

3 การปรับเปล่�ยนเง่อนไขการผ่อนชีำาระเงินคืน

กลุ่มเป้าห้มาย

เง่อนไข

สำาหรัีบผ้้ก้้ยืมรีายใหม่ และผ้้ก้้ยืมทีี่�ยังไม่ครีบกำาหนัดชำารีะเงินัคืนั ลักษณะทีี่� 1 ลักษณะทีี่� 2 
และลักษณะทีี่� 3
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 • ผ้้ก้้ยืมสามารีถขอป็รีบัลดจำานัวินัเงนิัทีี่�นัายจ้างหกั
และนัำาส่งกองทุี่นัเพื�อชำารีะเงินังวิดทีี่�จะครีบกำาหนัด วัินัทีี่�  
5 กรีกฎาคม 2565 และ/หรืีอผ้้ก้้ยืมทีี่�ครีบกำาหนัดชำารีะ
เป็็นัรีายเดือนั จากเดิมต้้องไม่น้ัอยกว่ิา 100 บาที่ต่้อเดือนั  
เป็็นัคงเหลือต้้องไม่น้ัอยกว่ิา 10 บาที่ต่้อเดือนั เป็็นัการี
ชั�วิครีาวิ

แนวที่างในการชี่วยเห้ลือแบ่งเบาภาระ

ของผ้้ก้้ยืมที่่�ถ่้กหั้กเงินเดำือนผ่านองค์กรนายจ้าง

 • มีผลตั้�งแต่้เดือนัสิงหาคม 2564 - มิถุนัายนั 2565
 • ผ้้ก้้ยืมจะต้้องแจ้งควิามป็รีะสงค์ขอป็รัีบจำานัวินัเงินัดังกล่าวิต้่อกองทีุ่นัผ่านัแอป็พลิเคชันั 
กยศึ. Connect
 • ผ้้ก้้ยืมยงัคงมีหน้ัาทีี่�ไป็ชำารีะส่วินัต่้างต้ามช่องที่างทีี่�กองทุี่นักำาหนัดให้ครีบต้ามจำานัวินัเงินังวิด
ทีี่�ต้้องชำารีะต้ามเงื�อนัไขของสญัญารีายเดอืนั (ภายในัวินััทีี่� 5 ของที่กุเดอืนั) และเงื�อนัไขการีชำารีะหนีั� 
ของสัญญารีายปี็ (ภายในัวัินัทีี่� 5 กรีกฎาคม 2565) แล้วิแต่้กรีณี มิเช่นันัั�นัจะถือว่ิาผิดนััดชำารีะหนีั�
และต้้องชำารีะเงินัเพิ�ม ได้แก่ เบี�ยป็รัีบหรืีอค่าธ์รีรีมเนีัยมกรีณีผิดนััดชำารีะเงินัคืนัต้ามอัต้รีาทีี่�กองทุี่นั
กำาหนัดของเงินัต้้นังวิดทีี่�ค้างชำารีะ ต้ามหลักเกณฑ์์และวิิธี์การีแจ้งการีหักเงินัได้พึงป็รีะเมินัด้วิย 
รีะบบรัีบชำารีะเงินัก้้ยืมคืนักองทุี่นัเงินัให้ก้้ยืมเพื�อการีศึึกษาผ่านักรีมสรีรีพากรี (e-PaySLF)

รายงานประจำาปี 25644646



ม่ผลตั�งแต่เดำือนส่ิงห้าคม 2564 - มิถุ่นายน 2565ม่ผลตั�งแต่เดำือนสิ่งห้าคม 2564 - มิถุ่นายน 2565

แจ้งความประส่งค์ไดำ้ที่่� กยศึ.Connectแจ้งความประส่งค์ไดำ้ที่่� กยศึ.Connect

*ผ้้ก้้ยืมม่ห้น้าที่่�ชีำาระส่่วนต่างตามจำานวนเงินงวดำที่่�ต้องชีำาระตามเง่อนไขของส่ัญญา*ผ้้ก้้ยืมม่ห้น้าที่่�ชีำาระส่่วนต่างตามจำานวนเงินงวดำที่่�ต้องชีำาระตามเง่อนไขของส่ัญญา

  www.studentloan.or.th     0-2016-4888     กยศึ.  

กู้ยืศ.ปีรัับัโคุรังสรั��งหน่�ส้�ภััยืโคุวิด้

ผ่อนส่้งสุ่ดำ 30 ปี ห้ักเงินเดำือนขั�นตำ�าเพื่่ยง 10 บาที่

ปรับโครงส่ร้างห้น่� ปรับเปล่�ยนลำาดำับการตัดำชีำาระห้น่�

ปรับเปล่�ยนเง่อนไขการผ่อนชีำาระเงินคืน

ส่ำาห้รับผ้้ก้้ยืมที่่�อย้่ระห้ว่างผ่อนชีำาระห้น่�

ที่่�ยังไม่ถ่้กฟ้้องคดำ่

ส่ำาห้รับผ้้ก้้ยืมที่่�อย้่ระห้ว่างผ่อนชีำาระห้น่�

ที่่�ยังไม่ถ่้กฟ้้องคดำ่

ส่ำาห้รับผ้้ก้้ยืมรายให้ม่

และผ้้ก้้ยืมที่่�ยังไม่ครบกำาห้นดำชีำาระห้น่�

แบบเดำิม ตัดำเบ่�ยปรับ > ดำอกเบ่�ย > เงินต้น

แบบให้ม่ ตัดำเงินต้น > ดำอกเบ่�ย > เบ่�ยปรับ

แบบเดำิม ชีำาระเป็นรายปี ผ่อนไม่เกิน 15 ปี

แบบให้ม่  ชีำาระเป็นรายเดำือนให้้อัตราเที่่ากันทีุ่กเดำือน 

ผ่อนไม่เกิน 30 ปี 

งวดำสุ่ดำที่้ายผ้้ก้้ยืมต้องม่อายุไม่เกิน 60 ปี

ลัด้จำ�นวนหักู้เงินเด้ือน

เหลัือเพ่ยืง 10 บั�ที่ติ่อเด้ือน

ผ่อนไดำ้ส่้งสุ่ดำ 30 ปี

งวดำสุ่ดำท้ี่ายผ้้ก้้ยืมต้องม่อายุไม่เกิน 65 ปี

ม่ส่่วนลดำเบ่�ยปรับ 80%

โดำยให้้ชีำาระในงวดำสุ่ดำที่้าย

ปรับโครงส่ร้างห้น่�ไดำ้ที่่� กยศึ. Connect 

ห้รือที่างเว็บไซต์ http://wsa.dsl.studentloan.or.th 

ตั�งแต่วันที่่� 1 ส่ิงห้าคม 2564 เป็นต้นไป

กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 4747



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำำาเนินงาน

ของห้น่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency

Assessment ห้รือ ITA) ประจำาปี พื่.ศึ. 2564

 สำานัักงานัคณะกรีรีมการีป้็องกันัและป็รีาบป็รีามการีทุี่จริีต้แห่งชาติ้ (ป็.ป็.ช.) ป็รีะกาศึผลคะแนันัการีป็รีะเมินั
คุณธ์รีรีมและควิามโป็ร่ีงใสในัการีดำาเนิันังานัของหน่ัวิยงานัภาครัีฐ ป็รีะจำาปี็ พ.ศึ. 2564 กองทุี่นัเงินัให้ก้้ยมืเพื�อการีศึึกษา  
อย้ใ่นัเกณฑ์์รีะดับ A ด้วิยคะแนันั 94.30 โดยจัดอย้ใ่นัลำาดับทีี่� 3 จากหนัว่ิยงานัป็รีะเภที่กองที่นุั ซึ่ึ�งผลการีป็รีะเมนิัดังกล่าวิ
ได้วัิดจากควิามคิดเห็นัของผ้้มีส่วินัได้ส่วินัเสียทัี่�งภายในัและภายนัอกทีี่�มีต่้อการีดำาเนิันังานักองทุี่นั การีเปิ็ดเผยข้อม้ล 
ต่้อสาธ์ารีณะ ต้ลอดจนันัโยบายการีป้็องกันัการีทุี่จริีต้ โดยกองทุี่นัได้ให้ควิามสำาคัญต่้อการีกำากับด้แลกิจการีทีี่�ดี 
ต้ามหลักธ์รีรีมาภิบาล ดำาเนิันังานัด้วิยคุณธ์รีรีมและรีะบบการีบริีหารีจัดการีทีี่�โป็ร่ีงใส ต้รีวิจสอบได้

รายงานประจำาปี 25644848



ผลการให้้บริการ
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ลำาดำับ

เดำือน

ต.ค. 63 พื่.ย. 63 ธ.ค. 63                  ม.ค. 64 ก.พื่. 64 ม่.ค. 64 เม.ย. 64 พื่.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส่.ค. 64 ก.ย. 64 รวม

รายการ

ส่รุปส่ถ่ิติเร่องที่่�ติดำต่อส่อบถ่าม กยศึ. Call Center 

(ตุลาคม 2 563 - กันยายน 2564)

ส่รุปส่ถ่ิติเร่องที่่�ติดำต่อส่อบถ่าม กยศึ. Call Center

(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) จำำ�แนกิต่�ม่เด้ือน

หน่้ำวย : ครั้�งิ

เด้่อน้ำ/ปี
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20,000

15,000
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5,000

0
พฤศจัิก�ยน้ำ

2563
มิ่น้ำ�คมิ
2564

กร้กฎ�คมิ
2564

มิกร้�คมิ
2564

พฤษภ�คมิ
2564

กัน้ำย�ยน้ำ
2564

ตุ่ล�คมิ
2563

กุมิภ�พนั้ำธ์
2564

มิิถุน้ำ�ยน้ำ
2564

ธัน้ำว�คมิ
2563

เมิษ�ยน้ำ
2564

สิงิห�คมิ
2564

25,04625,046

23,45923,459

17,31317,313 18,01818,018

22,25222,252

29,61429,614

12,67412,674

14,84614,846
14,82214,822

13,89513,895

19,88719,887

7,0687,068

1 การีต้รีวิจสอบยอดหนัี�เงินัก้้ 13,374 11,753 7,870 7,266 5,660 6,308 4,584 2,420 4,981 5,703 3,178 6,323 79,420

2 การีหักเงินัเดือนัต้าม พ.รี.บ.กองทีุ่นัเงินัให้ก้้ยืมเพื�อการีศึึกษา พ.ศึ. 2560 4,246 3,656 1,801 3,516 7,506 10,703 3,620 1,057 1,984 3,891 2,810 2,835 47,625

3 การีโอนัค่าครีองชีพและค่าใช้จ่ายเกี�ยวิเนืั�องกับการีศึึกษา 2,171 2,738 4,199 2,861 1,363 1,411 882 194 143 174 590 1,779 18,505

4 ขั�นัต้อนัการีหักเงินัเดือนัต้าม พ.รี.บ.กองทีุ่นัเงินัให้ก้้ยืมเพื�อการีศึึกษา พ.ศึ. 2560 218 158 182 1,341 5,176 7,399 1,368 170 131 241 230 541 17,155

5 การีฟ้องรี้องดำาเนัินัคดี 1,012 1,036 1,070 1,071 924 1,000 1,495 1,161 1,247 820 1,742 2,078 14,656

6 การีก้้ยืมเงินั 271 386 473 374 252 628 1,108 573 1,456 1,303 2,098 1,966 10,888

7 การีต้ิดต้าม/ที่วิงถามยอดหนีั�ค้างชำารีะ 2,747 2,647 401 128 55 70 47 426 452 144 23 1,770 8,910

8 การีลงที่ะเบียนัเข้าใช้งานั Application กยศึ. Connect 137 230 286 324 241 549 553 397 1,415 1,893 1,678 1,059 8,762

9 ต้ิดต้ามเอกสารี 490 537 489 436 575 811 586 361 464 424 905 882 6,960

10 มาต้รีการีจ้งใจให้ผ้้ก้้ยืมชำารีะหนัี� 380 318 542 701 500 735 579 309 401 253 641 654 6,013

ร้วมิ 25,046 23,459 17,313 18,018 22,252 29,614 14,822 7,068 12,674 14,846 13,895 19,887 218,894

รวมที่ั�งห้มดำ : 218,894

ผลการให้้บริการ

รายงานประจำาปี 25645050



ลำาดำับ

เดำือน

ต.ค. 63 พื่.ย. 63 ธ.ค. 63                  ม.ค. 64 ก.พื่. 64 ม่.ค. 64 เม.ย. 64 พื่.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส่.ค. 64 ก.ย. 64 รวม

รายการ

หน่้ำวย : ครั้�งิ

ปร้ะเภที่
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1 การีต้รีวิจสอบยอดหนัี�เงินัก้้ 13,374 11,753 7,870 7,266 5,660 6,308 4,584 2,420 4,981 5,703 3,178 6,323 79,420

2 การีหักเงินัเดือนัต้าม พ.รี.บ.กองทีุ่นัเงินัให้ก้้ยืมเพื�อการีศึึกษา พ.ศึ. 2560 4,246 3,656 1,801 3,516 7,506 10,703 3,620 1,057 1,984 3,891 2,810 2,835 47,625

3 การีโอนัค่าครีองชีพและค่าใช้จ่ายเกี�ยวิเนัื�องกับการีศึึกษา 2,171 2,738 4,199 2,861 1,363 1,411 882 194 143 174 590 1,779 18,505

4 ขั�นัต้อนัการีหักเงินัเดือนัต้าม พ.รี.บ.กองทีุ่นัเงินัให้ก้้ยืมเพื�อการีศึึกษา พ.ศึ. 2560 218 158 182 1,341 5,176 7,399 1,368 170 131 241 230 541 17,155

5 การีฟ้องรี้องดำาเนัินัคดี 1,012 1,036 1,070 1,071 924 1,000 1,495 1,161 1,247 820 1,742 2,078 14,656

6 การีก้้ยืมเงินั 271 386 473 374 252 628 1,108 573 1,456 1,303 2,098 1,966 10,888

7 การีต้ิดต้าม/ที่วิงถามยอดหนัี�ค้างชำารีะ 2,747 2,647 401 128 55 70 47 426 452 144 23 1,770 8,910

8 การีลงที่ะเบียนัเข้าใช้งานั Application กยศึ. Connect 137 230 286 324 241 549 553 397 1,415 1,893 1,678 1,059 8,762

9 ต้ิดต้ามเอกสารี 490 537 489 436 575 811 586 361 464 424 905 882 6,960

10 มาต้รีการีจ้งใจให้ผ้้ก้้ยืมชำารีะหนัี� 380 318 542 701 500 735 579 309 401 253 641 654 6,013

ร้วมิ 25,046 23,459 17,313 18,018 22,252 29,614 14,822 7,068 12,674 14,846 13,895 19,887 218,894

รวมที่ั�งห้มดำ : 218,894

 การีต้รีวิจสอบยอดหนีั�เงินัก้้

  การีหักเงินัเดือนัต้าม พ.รี.บ.กองทีุ่นัเงนิัให้ก้้ยืม 

เพื�อการีศึึกษา พ.ศึ. 2560

 การีโอนัค่าครีองชีพและค่าใช้จ่ายเกี�ยวิเนัื�องกับการีศึึกษา

  ขั�นัต้อนัการีหักเงินัเดือนัต้าม พ.รี.บ.กองทุี่นัเงินัให้ก้้ยืม 

เพื�อการีศึึกษา พ.ศึ. 2560

 การีฟ้องรี้องดำาเนัินัคดี

 การีก้้ยืมเงนิั

 การีต้ิดต้าม/ที่วิงถามยอดหนัี�ค้างชำารีะ

 การีลงที่ะเบียนัเข้าใช้งานั Application กยศึ. Connect

 ต้ิดต้ามเอกสารี

 มาต้รีการีจ้งใจให้ผ้้ก้้ยืมชำารีะหนัี�

79,42079,420

47,62547,625

18,50518,505 17,15517,155

10,88810,888 8,9108,910
6,9606,9608,7628,762

14,65614,656

6,0136,013

ส่รุปส่ถ่ิติเร่องที่่�ติดำต่อส่อบถ่าม กยศึ. Call Center

(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) จำำ�แนกิต่�ม่ประเภท

กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 5151



ลำาดำับ เดืำอน/ปี

ส่ถิ่ติในปีงบประมาณ 2564

Page Views Unique IP 

หมิ�ยเหตุ่ :  1. Page Views คือ จำานัวินั click ทีี่�หน้ัาเว็ิบไซึ่ต์้  

2. Unique IP  คือ IP ทีี่�ไม่ซึ่ำ�ากันั ซึึ่�ง IP ทีี่�ไม่ซึ่ำ�ากันัรีายวัินั จะไม่เท่ี่ากับผลรีวิมของ IP รีายชั�วิโมง เป็็นัต้้นั

ส่ถ่ิติผ้้เข้าชีมข้อม้ลข่าวส่ารที่างเว็บไซต์กองทีุ่น www.studentloan.or.th 

ปีงบประมาณ 2564

ส่รุปส่ถ่ิติผ้้เข้าชีมข้อม้ลข่าวส่ารที่างเว็บไซต์

กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา

1 ตุ้ลาคม 2563 1,714,685 351,407 

2 พฤศึจิกายนั 2563 1,463,537 331,523

3 ธ์ันัวิาคม 2563 1,316,883 319,108

4 มกรีาคม 2564 1,504,460 326,400

5 กุมภาพนััธ์์ 2564 1,566,201 320,099

6 มีนัาคม 2564 2,157,887 375,674

7 เมษายนั 2564 1,935,410 351,784

8 พฤษภาคม 2564 2,655,509 432,671

9 มิถุนัายนั 2564 4,270,245 563,791

10 กรีกฎาคม 2564 3,694,651 530,718

11 สิงหาคม 2564 2,135,505 398,315

12 กนััยายนั 2564 1,616,831 337,430

ร้วมิ 26,031,804 4,638,920

รายงานประจำาปี 25645252



ตุ่ล�คมิ
2563

พฤศจัิก�ยน้ำ
2563

ธัน้ำว�คมิ
2563

มิกร้�คมิ
2564

กุมิภ�พนั้ำธ์
2564

มิ่น้ำ�คมิ
2564

เมิษ�ยน้ำ
2564

พฤษภ�คมิ
2564

มิิถุน้ำ�ยน้ำ
2564

กร้กฎ�คมิ
2564

สิงิห�คมิ
2564

กัน้ำย�ยน้ำ
2564

เดือนั/ป็ี

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
หนั่วิย

Page Views Unique IP

รวม
Page Views : 26,031,804

Unique IP : 4,638,920

1,714,685
351,407 

1,463,537
331,523

1,316,883
319,108

1,504,460
326,400

 1,566,201
320,099

2,157,887
375,674

1,935,410
351,784

2,655,509
432,671

4,270,245
563,791

3,694,651
530,718

2,135,505
398,315

1,616,831
337,430
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ประจำาปี 2564

รายงาน ของ คณะอนุกรรมการตรวจส่อบ

 คณะอนุักรีรีมการีต้รีวิจสอบ กองทุี่นัเงินัให้ก้้ยืมเพื�อการีศึึกษา ซึึ่�งได้รัีบการีแต่้งตั้�งจากคณะกรีรีมการีกองทุี่นัเงินัให้ก้้ยืม 
เพื�อการีศึึกษา เมื�อวัินัทีี่� 30 พฤศึจกิายนั 2563 ป็รีะกอบดว้ิยอนักุรีรีมการีต้รีวิจสอบป็ฏิิบัติ้งานั ในัป็งีบป็รีะมาณ 2564 จำานัวินั 5 ท่ี่านั  
มีรีะยะเวิลาการีป็ฏิิบัติ้งานัถึงวัินัทีี่� 25 กันัยายนั 2564 ในักรีณีทีี่�ครีบกำาหนัดวิารีะการีดำารีงต้ำาแหน่ังแล้วิ หากยังไม่ได้มีการีแต่้งตั้�ง
คณะอนุักรีรีมการีต้รีวิจสอบขึ�นัใหม่ ให้อนุักรีรีมการีต้รีวิจสอบ ซึึ่�งพ้นัวิารีะดังกล่าวิป็ฏิิบัติ้หน้ัาทีี่�ต่้อไป็ ป็รีะกอบด้วิย

 1. นัางลดาวิรีรีณ   เจริีญรัีชต์้ภาคย์ ป็รีะธ์านัอนุักรีรีมการี
 2. นัางสุวิรีรีณี   คำามั�นั อนุักรีรีมการีผ้้ที่รีงคุณวุิฒิ
 3. ดรี.อโศึก   วิงศ์ึชะอุ่ม อนุักรีรีมการีผ้้ที่รีงคุณวุิฒิ
 4. ดรี.วิิจักขณ์   เศึรีษฐบุต้รี อนุักรีรีมการีผ้้ที่รีงคุณวุิฒิ
 5. ผ้้แที่นักรีมบัญชีกลาง อนุักรีรีมการีผ้้ที่รีงคุณวุิฒิ

 โดยมีฝ่่ายเลขานุัการี ป็รีะกอบด้วิย
 1. นัางสาวิสุวิรีรีณา   ตั้นัยิ�งยง เลขานุัการี
     ผ้้อำานัวิยการีฝ่่ายต้รีวิจสอบภายในั กยศึ.
 2. นัางสาวิศิึริีพรี   ช่วิยสงครีาม ผ้้ช่วิยเลขานุัการี
     เจ้าหน้ัาทีี่�ต้รีวิจสอบภายในั กยศึ.

 ในัปี็งบป็รีะมาณ 2564 คณะอนุักรีรีมการีต้รีวิจสอบมีการีป็รีะชุมทัี่�งสิ�นั 9 ครัี�ง โดยอนุักรีรีมการีผ้้ที่รีงคุณวุิฒิเข้าร่ีวิมป็รีะชุม 
ครีบทุี่กครัี�ง ซึึ่�งมีการีป็รีะชุมร่ีวิมกับสำานัักงานัการีต้รีวิจเงินัแผ่นัดินั ฝ่่ายจัดการี และผ้้บริีหารีรีะดับส้ง เกี�ยวิกับการีเงินัและบัญชี การีบริีหารี 
ควิามเสี�ยง การีควิบคุมภายในัและการีบรีิหารีจัดการีกองทีุ่นั ต้ลอดจนัการีต้ิดต้ามควิามคืบหน้ัาของป็รีะเด็นัต่้างๆ มีการีพิจารีณา
และให้ข้อเสนัอแนัะแก่กองทุี่นั โดยมีการีรีายงานัผลการีดำาเนิันังานัป็รีะเด็นัทีี่�สำาคัญเสนัอต่้อคณะกรีรีมการีกองทุี่นัฯ เพื�อพิจารีณา

 คณะอนุักรีรีมการีต้รีวิจสอบได้ป็ฏิิบัติ้หน้ัาทีี่�และควิามรัีบผิดชอบต้ามขอบเขต้ อำานัาจหน้ัาทีี่�ทีี่�ได้รัีบมอบหมายจากคณะกรีรีมการี
กองทุี่นัฯ และต้ามกฎบัต้รีคณะอนุักรีรีมการีต้รีวิจสอบ กองทุี่นัเงินัให้ก้้ยืมเพื�อการีศึึกษา สรุีป็สารีะสำาคัญได้ดังนีั� 

 1. สอบัที่�น้ำงิบัก�ร้เงิิน้ำ ร้�ยงิ�น้ำที่�งิก�ร้เงิิน้ำและบััญช่
 คณะอนักุรีรีมการีต้รีวิจสอบไดส้อบที่านังบการีเงนิัรีายไต้รีมาสและป็รีะจำาปี็ โดยพิจารีณารีายงานัที่างการีเงนิั นัโยบายการีบญัชี  
ป็รีะมาณการีทีี่�สำาคัญ และการีเปิ็ดเผยข้อม้ลป็รีะกอบงบการีเงินั รีวิมถึงติ้ดต้ามการีดำาเนิันัการีในัป็รีะเด็นัซึึ่�งมีผลกรีะที่บต่้องบการีเงินั  
เพื�อให้งบการีเงินัทีี่�จัดที่ำาขึ�นัมีการีเปิ็ดเผยข้อม้ลอย่างเพียงพอ เชื�อถือได้ และเป็็นัป็รีะโยชน์ักับผ้้ใช้งบการีเงินั โดยได้เสนัอแนัะให้ต้รีวิจสอบ 
การีดำาเนิันังานัในักรีะบวินัการีอื�นัๆ บนัรีะบบกองทุี่นัเงินัให้ก้้ยืมเพื�อการีศึึกษาแบบดิจิทัี่ล (DSL) ให้ครีอบคลุมทุี่กรีายการีทีี่�เกิดขึ�นั
ในัการีจัดที่ำางบการีเงินั เพื�อให้งบการีเงินัแสดงข้อม้ลได้อย่างถ้กต้้อง

 2. สอบัที่�น้ำปร้ะสิที่ธิภ�พ ปร้ะสิที่ธิผล และผลก�ร้ด้ำ�เนิ้ำน้ำงิ�น้ำต่�มิแผน้ำยุที่ธศ�สต่ร์้ 
 2.1 กร้ะบัวน้ำก�ร้ให้ก้้ย่มิ การีพัฒนัารีะบบ DSL เพื�อรีองรีบัการีก้้ยมืครีบทัี่�ง 4 ลักษณะ ควิรีกำาหนัดวิิธี์การี ในัการีต้รีวิจสอบ 
รีายได้ครีอบครัีวิของผ้้ก้้ยืม การีอนุัมัติ้คำาขอก้้ยืมโดยใช้การีจัดลำาดับคะแนันัคุณสมบัต้ิด้วิยรีะบบ Scoring Module กำากับให้ 
สถานัศึึกษารีะบุสาขาวิิชา/หลักส้ต้รีของผ้้ก้้ยืมทีี่�ศึึกษา และกำาหนัดวิิธี์การีแจ้งข้อม้ลผ้้ก้้ยืมทีี่�สำาเร็ีจการีศึึกษาในัโครีงการีส่งเสริีม 
การีพัฒนัาทุี่นัมนุัษย์ฯ (Human Capital) ให้ครีบถ้วินั เพื�อให้กองทุี่นัอนุัมัติ้สิที่ธิ์ป็รีะโยชน์ัต้ามเงื�อนัไขการีชำารีะหนีั�ให้แก่ผ้้ก้้ยืม  
รีวิมทัี่�ง กำาหนัดแนัวิที่างบริีหารีจัดการีกับผ้้ก้้ยืมทีี่�ยังไม่ได้รัีบเอกสารีการีก้้ยืมในัแต่้ละสถานัะให้ชัดเจนั โดยต้้องศึึกษาข้อกฎหมาย
ทีี่�เกี�ยวิข้อง และอาจจัดที่ำาเป็็นัที่างเลือกในัการีดำาเนิันัการีที่ี�มีการีรีะบุถึงวิิธี์การี ผลลัพธ์์ ผลกรีะที่บที่ี�อาจเกิดขึ�นัเพื�อนัำาเสนัอ 
คณะกรีรีมการีกองทุี่นัฯ พิจารีณาต่้อไป็
 2.2 กร้ะบัวน้ำก�ร้บัริ้ห�ร้และจััด้ก�ร้หน่้ำ� เร่ีงดำาเนิันัการีแก้ไขให้รีะบบ DSL สามารีถแจ้งเตื้อนั การีชำารีะหนีั�และการีต้ดิต้าม 
ที่วิงถามหนีั�ไดต้้ามทีี่�ออกแบบไว้ิโดยเร็ีวิ หาข้อสรุีป็วิิธี์ดำาเนันิัการี เงื�อนัไข รีะยะเวิลาที่ี�เหมาะสมในัการีรีวิมหนีั� กำาหนัดร้ีป็แบบ วิิธี์การี  
ในัการีแจ้งเตื้อนัผ้้ก้้ยืมโครีงการีส่งเสริีมการีพัฒนัาทุี่นัมนัุษย์ฯ (Human Capital) ให้ที่รีาบถึงเงื�อนัไขและสิที่ธิ์ป็รีะโยชนั์ทีี่�ได้รัีบ 
อย่างชัดเจนั และพิจารีณาแนัวิที่างการีบอกกล่าวิผ้้คำ�าป็รีะกันัในัร้ีป็แบบอิเล็กที่รีอนิักส์ให้มีผลที่างกฎหมาย รีวิมทัี่�ง พิจารีณา 
นัำายอดหนีั�ทีี่�ค้างชำารีะของงวิดป็ีก่อนัมาคำานัวิณรีวิมกับงวิดป็ีปั็จจุบันัเฉลี�ยเป็็นัรีายเดือนั เพื�อนัำาไป็หักเงินัเดือนัสำาหรัีบกลุ่มผ้้ก้้ยืม
สังกัดองค์กรีนัายจ้าง 

รายงานประจำาปี 25645454



 2.3 กร้ะบัวน้ำก�ร้คด่้และบัังิคับัคด่้ ควิรีกำาหนัดแผนังานับริีหารีจดัการีหนีั�กลุ่มดำาเนิันัคดีและกลุ่มสืบที่รัีพยบั์งคับคดีทุี่กรุ่ีนัปี็ 
อย่างต่้อเนืั�อง เพื�อกำาหนัดแผนังานัการีบริีหารีจัดการีหนีั�ทีี่�เหมาะสมและไม่ให้เกิดควิามซึ่ำ�าซ้ึ่อนัของงานั และควิรีที่ำาข้อต้กลงกับ 
หน่ัวิยงานัอื�นัๆ เพิ�มเติ้ม เพื�อให้ข้อม้ลการีถือครีองที่รัีพย์สินัของผ้้ก้้ยืมมีควิามครีอบคลุมเพิ�มขึ�นั 
 2.4 ผลก�ร้ด้ำ�เนิ้ำน้ำงิ�น้ำด้้�น้ำอ่�น้ำๆ ต่�มิแผน้ำยุที่ธศ�สต่ร์้ คณะอนุักรีรีมการีต้รีวิจสอบได้สอบที่านัการีติ้ดต้ามป็รีะเมินัผล 
การีดำาเนิันังานัโครีงการี/กิจกรีรีมของกองทีุ่นั ปี็งบป็รีะมาณ 2564 และการีต้รีวิจสอบงานัด้านัอื�นัๆ ได้เสนัอแนัะให้มีการีกำากับ
ควิบคุมการีดำาเนิันังานัให้เป็็นัไป็ต้ามเป้็าหมายของแผนังานัและได้ผลลัพธ์์ต้ามวัิต้ถุป็รีะสงค์ มีป็รีะสิที่ธิ์ภาพ ป็รีะสิที่ธิ์ผล เป็็นัไป็ต้าม
กฎ รีะเบียบ และกฎหมายทีี่�เกี�ยวิข้อง รีวิมทัี่�ง ก่อให้เกิดป็รีะโยชน์ัส้งสุดต่้อองค์กรี
 2.5 กร้ะบัวน้ำก�ร้จััด้ซ่ื้�อจััด้จ้ั�งิ เร่ีงจัดที่ำาแนัวิป็ฏิิบัติ้เกี�ยวิกับการีจ้างสถาบันัการีเงินัหรืีอนิัติ้บุคคล ที่ำาหน้ัาทีี่�แที่นัเป็็นัการีทัี่�วิไป็ 
หรืีอที่ำาหน้ัาทีี่�แที่นัเป็็นัการีเฉพาะเรืี�อง และกำาหนัดรีะยะเวิลาในัการีรีายงานัผลการีจ้างต่้อคณะกรีรีมการีกองทุี่นัฯ 
 2.6 General Control เร่ีงจัดที่ำานัโยบายและแนัวิป็ฏิิบัติ้การีคุ้มครีองข้อม้ลส่วินับุคคลและกำาหนัดแนัวิที่าง 
ในัการีนัำาไป็ป็ฏิิบัติ้ เพื�อนัำามาบังคับใช้ให้มีควิามครีอบคลุมการีดำาเนิันังานัด้านัเที่คโนัโลยีสารีสนัเที่ศึของกองทุี่นัทัี่�งหมด 
อยา่งเคร่ีงครัีด รีวิมทัี่�ง พัฒนัาบุคลากรีในัต้ำาแหน่ังงานัทีี่�ต้้องรัีบผิดชอบในัการีขับเคลื�อนันัโยบายด้านัควิามมั�นัคงป็ลอดภัยสารีสนัเที่ศึ
ให้มีควิามร้้ี ควิามเข้าใจ เพื�อให้การีดำาเนิันังานักองทุี่นัเป็็นัไป็ต้ามวัิต้ถุป็รีะสงค์ของนัโยบายดังกล่าวิ

 3. ก�ร้สอบัที่�น้ำก�ร้บัริ้ห�ร้คว�มิเส่�ยงิและก�ร้ควบัคุมิภ�ยใน้ำ
 3.1 ก�ร้บัริ้ห�ร้คว�มิเส่�ยงิ คณะอนักุรีรีมการีต้รีวิจสอบไดส้อบที่านันัโยบายการีบรีหิารีควิามเสี�ยงและกรีะบวินัการีบรีหิารี 
จัดการีควิามเสี�ยงขององคก์รี โดยให้ที่บที่วินัแผนับริีหารีควิามเสี�ยงให้สอดคล้องกับนัโยบายการีบรีหิารีจดัการีหนีั�และสภาพแวิดล้อม 
ทีี่�เป็ลี�ยนัแป็ลงไป็ รีวิมทัี่�ง เร่ีงศึึกษาหาแนัวิที่างการีดำาเนิันังานัต้ามนัโยบายการีบริีหารีจัดการีหนีั� เพื�อให้กองทุี่นัสามารีถบริีหารีควิามเสี�ยง 
ได้อย่างมีป็รีะสิที่ธิ์ภาพ
 3.2 ก�ร้ควบัคุมิภ�ยใน้ำ กองทุี่นัมีการีรีายงานัการีป็รีะเมินัผลการีควิบคุมภายในั สิ�นัสุด 30 กันัยายนั 2564 ต้ามกำาหนัดรีะยะเวิลา 
และเป็็นัไป็ต้ามหลักเกณฑ์์กรีะที่รีวิงการีคลังว่ิาด้วิยมาต้รีฐานัและหลักเกณฑ์์ป็ฏิิบัติ้การีควิบคุมภายในัสำาหรัีบหนั่วิยงานัของรีัฐ  
พ.ศึ. 2561, (ฉบับทีี่� 2) พ.ศึ. 2562 และ (ฉบับที่ี� 3) พ.ศึ. 2564 ซึ่ึ�งกองทีุ่นัมีการีจัดที่ำาแผนัการีป็รีับป็รีุงการีควิบคุมภายในั  
และมีการีติ้ดต้ามการีดำาเนิันังานัต้ามแผนั

 4. สอบัที่�น้ำงิ�น้ำของิฝ่่�ยต่ร้วจัสอบัภ�ยใน้ำ
 คณะอนุักรีรีมการีต้รีวิจสอบ ได้ที่บที่วินักฎบัต้รีการีต้รีวิจสอบภายในั เพื�อพิจารีณาควิามเหมาะสมของหน้ัาทีี่� ควิามรัีบผิดชอบ  
ขอบเขต้การีป็ฏิิบัติ้งานั และควิามอิสรีะในัการีป็ฏิิบัติ้หน้ัาทีี่� รีวิมทัี่�ง พิจารีณาแผนัการีต้รีวิจสอบป็รีะจำาปี็และบุคลากรีทีี่�ใช้ป็ฏิิบัติ้งานั 
ร่ีวิมกับผ้้จัดการีกองทุี่นัฯ นัอกจากนีั� คณะอนุักรีรีมการีต้รีวิจสอบได้เสนัอแนัวิที่างการีพัฒนัารีะบบการีต้รีวิจสอบภายในั โดยเพิ�ม
การีต้รีวิจสอบด้านัเที่คโนัโลยีสารีสนัเที่ศึ เนืั�องจากกองทุี่นัได้มีการีนัำารีะบบ DSL มาใช้ในัการีป็ฏิิบัติ้งานั ได้แก่ รีะบบงานัการีให้ก้้ยืม  
รีะบบงานับริีหารีหนีั� รีะบบงานัคดีและบังคับคดี และรีะบบงานัสนัับสนุันัอื�นัๆ มีการีติ้ดต้ามควิามคืบหน้ัาการีป็ฏิิบัติ้งานัให้เป็็นัไป็ต้าม 
แผนัการีต้รีวิจสอบทีี่�ได้รัีบอนุัมัติ้ ต้ลอดจนัสนัับสนุันัให้มีการีพัฒนัาศัึกยภาพของผ้้ต้รีวิจสอบภายในัอย่างต่้อเนืั�อง

 5. ก�ร้ปฏิิบััติ่หน้้ำ�ท่ี่�ของิคณะอนุ้ำกร้ร้มิก�ร้ต่ร้วจัสอบั
 มีการีที่บที่วินักฎบัต้รีคณะอนัุกรีรีมการีต้รีวิจสอบ เพื�อให้มั�นัใจว่ิาการีป็ฏิิบัติ้งานัของคณะอนัุกรีรีมการีต้รีวิจสอบ 
มีป็รีะสิที่ธิ์ภาพและบรีรีลุวัิต้ถุป็รีะสงค์ ต้ามทีี่�กำาหนัดไว้ิในักฎบัต้รีคณะอนุักรีรีมการีต้รีวิจสอบ
 คณะอนัุกรีรีมการีต้รีวิจสอบ ได้ป็ฏิิบัติ้หน้ัาทีี่�ต้ามควิามรีับผิดชอบทีี่�ได้รัีบมอบหมายโดยใช้ควิามรี้้ควิามสามารีถ  
ด้วิยควิามรีะมัดรีะวัิงและรีอบคอบ มีควิามเป็็นัอิสรีะอย่างเพียงพอ ต้ลอดจนัได้ให้ควิามเห็นัและข้อเสนัอแนัะต่้างๆ เพื�อเป็็นัป็รีะโยชน์ั 
ส้งสุดแก่องค์กรี โดยได้รัีบควิามร่ีวิมมือเป็็นัอย่างดีจากผ้้บริีหารีและฝ่่ายงานัทีี่�เกี�ยวิข้อง ซึึ่�งที่ำาให้การีดำาเนิันังานัของคณะอนุักรีรีมการี
ต้รีวิจสอบเป็็นัไป็ด้วิยดี

น้ำ�งิลด้�วร้ร้ณ เจัริ้ญรั้ชต์่ภ�คย์
ป็รีะธ์านัอนุักรีรีมการีต้รีวิจสอบ
กองทุี่นัเงินัให้ก้้ยืมเพื�อการีศึึกษา

กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 5555



ส่่วนที่่� 3
รายงานการเงิน



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 5757



รายงานประจำำาปี 25645858



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 5959



รายงานประจำำาปี 25646060



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 6161



รายงานประจำำาปี 25646262



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 6363



รายงานประจำำาปี 25646464



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 6565



รายงานประจำำาปี 25646666



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 6767



รายงานประจำำาปี 25646868



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 6969



รายงานประจำำาปี 25647070



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 7171



รายงานประจำำาปี 25647272



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 7373



รายงานประจำำาปี 25647474



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 7575



รายงานประจำำาปี 25647676



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 7777



รายงานประจำำาปี 25647878



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 7979



รายงานประจำำาปี 25648080



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 8181



รายงานประจำำาปี 25648282



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 8383



รายงานประจำำาปี 25648484



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 8585



รายงานประจำำาปี 25648686



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 8787



รายงานประจำำาปี 25648888



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 8989



รายงานประจำำาปี 25649090



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 9191



รายงานประจำำาปี 25649292



กองทีุ่นเงินให้้ก้้ยืมเพื่่อการศึึกษา (กยศึ.) 9393



ส่่วนที่่� 4
กิิจกิรรมส่ำ�คััญในรอบปีี



	 นายอาคม	 เติิมพิิทยาไพิสิิฐ	 รััฐมนติรัีว่่าการั
กรัะทรัว่งการัคลััง	 เป็็นป็ระธานในพิิธีถวายผ้้าพิระกฐิิน
พิระราชทานกระทรวงการคลััง ป็ระจำำาปี็ พิ.ศ. 2563  
โดยมีี นายชััยณรังค์	 กัจฉปานันท์	 ผู้้�จัดการักองทุนฯ  
แลัะคณะผ้้้บริหารระดับสู้งของหน่วยงานในสัูงกัดกระทรวง 
การคลััง เข้าร่วมีในพิิธี ณ วัดสูระเกศราชวรมีหาวิหาร  
กรุงเทพิมีหานคร

ปีระมวลภ�พกิิจกิรรม

กิยศ. ร่วมพิธี่ถว�ยผ้้�พระกิฐิินพระร�ชที่�น

กิระที่รวงกิ�รคัลัง ประจำำ�ปี พ.ศ. 2563

วันที่่� 21 ตุุล�คัม 2563

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.) 9595



วันที่่� 23 ตุุล�คัม 2563

กิยศ. ร่วมพิธี่ว�งพวงม�ล�ถว�ยส่ักิกิ�ระ

พระบรมร�ช�นุุส�วรีย์์พระบ�ทสมเด็็จำพระจำุลจำอมเกล้�เจำ้�อย์่�หััว 

รัชก�ลที� 5

	 นายชััยณรังค์	 กัจฉปานันท์	 ผู้้�จัดการักองทุนเงิน
ให้�ก้�ยืมเพืิ�อการัศึึกษา พิร้อมีคณะผ้้้บริหารแลัะพินักงาน  
ร่วมีพิิธีวางพิวงมีาลัาถวายสัูกการะพิระบรมีราชานุสูาวรีย์
พิระบาทสูมีเด็จำพิระจุำลัจำอมีเกล้ัาเจ้ำาอย้่หัว (รัชกาลัที� 5)
ป็ระจำำาปี็ พิ.ศ. 2563 เพ่ิ�อน้อมีรำาลึักในพิระมีหากรุณาธิคุณ
แลัะแสูดงความีจำงรักภัักดี เน่�องในวันปิ็ยมีหาราช 
ณ กระทรวงการคลััง

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 25649696



วันที่่� 27 ตุุล�คัม 2563

 กองทุนเงินให้�ก้�ยืมเพืิ�อการัศึึกษา	 (กยศึ.)	 แลัะ	 
กรัมกิจการัเด็กแลัะเยาว่ชัน	 (ดย.) จัำดพิิธีลังนามีบันทึก
ข้อตกลังความีร่วมีม่ีอจิำตสูาธารณะพัิฒนาเด็กแลัะเยาวชน  
โดยมีีนายชัยณรงค์ กัจำฉป็านันท์ ผ้้้จัำดการกองทุนเงินให้ก้้ย่มี 
เพ่ิ�อการศึกษา แลัะนางสุูภััชชา สุูทธิพิลั อธิบดีกรมีกิจำการเด็ก 
แลัะเยาวชน ร่วมีลังนามีบันทึกข้อตกลังฯ ณ ห้องป็ระชุมี
กรมีกิจำการเด็กแลัะเยาวชน โดยมีีวัตถุป็ระสูงค์เพ่ิ�อสู่งเสูริมี 
ให้นักเรียนหร่อนักศึกษาผ้้้ก้้ย่มีเงินกองทุนได้เข้ามีา 
มีีสู่วนร่วมีในการช่วยเหล่ัอสัูงคมี ร้้จัำกการสูงเคราะห์
แบ่งปั็นให้แก่เด็กแลัะเยาวชนที�ป็ระสูบความียากลัำาบาก  
กำาพิร้า ไร้ที�พึิ�ง หร่อถ้กทอดทิ�งจำากครอบครัว ผ่้านการ

กิยศ. จับมือกิรมกิิจกิ�รเด็็กิและเย�วชน

ส�งเสริมจำิตส�ธ�รณะเพ่อพัฒนุ�เด็็กและเย์�วชนุ

ทำากิจำกรรมีจิำตสูาธารณะในสูถานรองรับเด็ก สัูงกัด 
กรมีกิจำการเด็กแลัะเยาวชน ป็ระกอบด้วย สูถานแรกรับ  
สูถานสูงเคราะห์เด็กอ่อน สูถานสูงเคราะห์เด็กอ่อน-โต  
สูถานสูงเคราะห์เด็กโต สูถานคุ้มีครองสูวัสูดิภัาพิเด็ก 
สูถานพิฒันาแลัะฟ้ื้�นฟ้ื้เด็ก แลัะสูถาบนัเพิาะกล้ัาคุณธรรมี  
โดยมีีหัวหน้าหน่วยงานในสัูงกัดกรมีกิจำการเด็กแลัะเยาวชน 
ในพ่ิ�นที�เป็็นผ้้้นิเทศงานแลัะรับรองการทำากิจำกรรมีในการ
ลังพ่ิ�นที�ป็ฏิิบัติงานจำริงให้แก่นักเรียน นักศึกษาผ้้้ก้้ย่มี 
ที�เป็็นจิำตสูาธารณะ เช่น การเลีั�ยงด้ การฝึึกอบรมี ฝึึกอาชีพิ  
หร่อบำาบัดฟ้ื้�นฟ้ื้สูมีรรถภัาพิทางร่างกายแลัะจำิตใจำให้แก่
เด็กแลัะเยาวชน

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.) 9797



 นายอาคม	 เติิมพิิทยาไพิสิิฐ	 รััฐมนติรัีว่่าการั
กรัะทรัว่งการัคลััง เป็็นป็ระธานในพิิธีทำาบุญตักบาตร 
เน่�องในโอกาสูวันคล้ัายวันพิระบรมีราชสูมีภัพิของ
พิระบาทสูมีเด็จำพิระบรมีชนกาธิเบศร มีหาภ้ัมิีพิลัอดุลัยเดช 
มีหาราช บรมีนาถบพิิตร วันชาติ แลัะวันพ่ิอแห่งชาติ  
5 ธันวาคมี 2563 โดยมีีนางอัญชลีั ภ้ัริวิทย์วัฒนา รองผ้้้จัำดการ 
กองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพ่ิ�อการศึกษา พิร้อมีคณะผ้้้บริหาร ระดับสู้ง 
ของหน่วยงานในสัูงกัดกระทรวงการคลััง เข้าร่วมีพิิธี  
ณ บริเวณห้องโถงวายุภัักษ์ ชั�น 1 กระทรวงการคลััง

วันที่่� 4 ธีันว�คัม 2563

กิยศ. ร่วมพิธี่ที่ำ�บุญตุักิบ�ตุร เนุ่องในุโอก�สวันุคล้�ย์วันุพระบรมร�ชสมภพ

ของพระบ�ทสมเด็็จำพระบรมชนุก�ธิเบศร มหั�ภ่มิพลอด็ุลย์เด็ชมหั�ร�ช  

บรมนุ�ถบพิตร วันุช�ติ และวันุพ�อแหั�งช�ติ 5 ธันุว�คม 2563

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 25649898



	 นายชััยณรังค์	 กัจฉปานันท์	 ผู้้�จัดการักองทุนเงิน
ให้�ก้�ยืมเพืิ�อการัศึึกษา	 แลัะนางสิาว่ดุริัยา	 อมติวิ่วั่ฒน์	 
ปรัะธานกรัรัมการัม้ลันิธิครัอบครััว่พิอเพีิยง ร่วมีลังนามี 
บันทึกข้อตกลังความีร่วมีม่ีอระหว่าง กองทุนเงินให้ก้้ย่มี
เพ่ิ�อการศึกษากับม้ีลันิธิครอบครัวพิอเพีิยง เพ่ิ�อสู่งเสูริมี 
การเรียนร้้แลัะกิจำกรรมีพัิฒนาศักยภัาพิเยาวชน แลัะเป็็น
สู่วนหนึ�งของชั�วโมีงจิำตสูาธารณะของ กยศ. ณ ห้องป็ระชุมี 
กองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพ่ิ�อการศึกษา

วันที่่� 8 มกิร�คัม 2564

พิธี่ลงน�มบันที่ึกิข้้อตุกิลงคัว�มร่วมมือกิ�รส่่งเส่ริมคัว�มร่วมมือ

ระหัว��ง กองทุนุเงินุใหั้ก่้ย์ืมเพ่อก�รศึกษ� กับ ม่ลนิุธิครอบครัวพอเพีย์ง

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.) 9999



  กองทุนุเงินุใหั้ก่้ยื์มเพ่อก�รศึกษ�  (กย์ศ.)  คว้�ร�งวัลตำ�แหันุ�ง Digital Transformer  

พร้อมร�งวัล Information Visionary และร�งวัล DX Leader ในุฐ�นุะผู้่้นุำ�เทคโนุโลยี์ด็ิจำิทัล

ม�ปรับพลิกโฉมกระบวนุก�รและตอบสนุองก�รใหั้บริก�รครอบคลุมทุกภ�รกิจำขององค์กร  

ซึ่ึ�งเป็นุครั�งแรกที�หันุ�วย์ง�นุเด็ยี์วได็ร้บัถงึ 3 ร�งวลั จำ�กง�นุไอด็ซีึ่ ีด็จิำทิลัทร�นุสฟ์อรเ์มชนัุ อวอรด์็  

(IDC Digital Transformation Awards : DXa) ประเทศไทย์ ประจำำ�ปี 2020

กย์ศ.

คัว้� 3 ร�งวัล จำ�กง�นุ

IDC DX Awards

2020

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 2564100100



 จำากการป็ระกาศผ้ลัราง วัลั  IDC  D i g i t a l  
Transformation Awards (DXa) ป็ระเทศไทย ป็ระจำำาปี็  
2020 กองทุนได้รับการคัดเล่ัอกให้ได้รับตำาแหน่งแลัะ
รางวัลั Digital Transformer รางวัลั Information  
Visionary แลัะรางวลัั DX Leader ในฐิานะผ้้น้ำาเทคโนโลัยี
ดิจิำทัลัมีาป็ระยุกต์ใช้ในกระบวนการแลัะตอบสูนอง 
การใหบ้รกิารตามีภัารกจิำหลัักขององคก์รอยา่งมีีนัยสูำาคัญ  
แลัะเป็็นครั�งแรกที�หน่วยงานเดียวได้รับถึง 3 รางวัลั แสูดงถึง 
ความีพิยายามีขององค์กรในการป็รับเป็ลีั�ยนการดำาเนินงาน 
ให้เป็็นแพิลัตฟื้อร์มีดิจิำทัลั หร่อระบบกองทุนเงินให้ก้้ย่มี
เพ่ิ�อการศึกษาแบบดจิิำทัลั (Digital Student Loan : DSL)  

 ทั�งนี� นวัตกรรมีที�นำามีาใช้ในระบบงานใหม่ีของกองทุน 
ดังกล่ัาว ได้แก่ e-KYC, Digital Signature, E-Document, 
Big Data, Data Analytics, Mobile Application แลัะ  
Profile Scoring ซึึ่�งจำะทำาให้กองทุนเป็็นหน่วยงานภัาครัฐิ 
อันดับต้น ๆ  ของป็ระเทศไทยที�ป็ระสูบความีสูำาเร็จำในการ 
พิลิักโฉมีกระบวนการดำาเนินงานสู่้การเป็็นองค์กรดิจิำทัลั  
แลัะเตรียมีพิร้อมีการขยายโอกาสูทางการศึกษาในปี็การศึกษา  
2564 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาผ้้้ก้้ย่มีเงินทั�ง 4 ลัักษณะ  
สูำาหรับผ้้้ที�ขาดแคลันทุนทรัพิย์ ผ้้้ที�เรียนสูาขาวิชาที�เป็็น
ความีต้องการหลัักฯ ผ้้้ที�เรียนสูาขาวชิาขาดแคลัน แลัะผ้้ที้� 
เรียนในระดับป็ระกาศนียบัตรบัณฑิิตแลัะป็ริญญาโทต่อไป็

ที�กองทุนได้พัิฒนาขึ�นเพิ่�อรองรับพิันธกิจำขององค์กร 
ในการให้ก้้ย่มีเงินเพ่ิ�อการศึกษาในลัักษณะต่าง ๆ รวมีถึง 
ให้บริการผ้้้ก้้ย่มีเงินทั�วป็ระเทศจำำานวนกว่า 5.9 ล้ัานคน  
โดยมีีผ้้้ก้้ยม่ีที�อย้ร่ะหว่างการศึกษา 6 แสูนรายต่อปี็ กองทุน
ได้ตระหนักถึงการนำาเทคโนโลัยีให้เข้ามีามีีบทบาทในการ
พัิฒนากระบวนการก้ย่้มีแลัะการตดิตามีหนี� การเช่�อมีโยง
ข้อม้ีลัระหว่างหน่วยงานให้มีีความีถ้กต้องรวดเร็วยิ�งขึ�น  
รวมีถึงลัดการจัำดเก็บเอกสูารจำำานวนมีาก ดังนั�น กองทุนจึำง
ได้วางกลัยุทธ์ป็รับเป็ลีั�ยนกระบวนการดำาเนินงานโดยใช้ 
เทคโนโลัยีแลัะนวัตกรรมีดิจิำทัลัที�ทันสูมัียมีาช่วยในการ
ขับเคลั่�อนองคก์ร  เพิิ�มีป็ระสูทิธภิัาพิในการบรหิารจำดัการ
ข้อม้ีลั การนำาเข้าข้อม้ีลัแลัะเอกสูารสูำาคัญที�เกี�ยวข้องกับ 
ระบบการก้้ย่มีเงินแลัะกระบวนการติดตามีหนี� สูร้างฐิานข้อม้ีลั 
สู่วนกลัางเช่�อมีโยงแหล่ังข้อม้ีลัภัายในแลัะภัายนอก
ที�เกี�ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน เช่น กรมีการป็กครอง  
กรมีสูรรพิากร กรมีบัญชีกลัาง ป็ระกันสัูงคมี เป็็นต้น

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.)101101



	 นายชััยณรังค์	 กัจฉปานันท์	 ผู้้�จัดการักองทุนเงิน
ให้�ก้�ยืมเพืิ�อการัศึึกษา แลัะผ้้้บริหาร ได้ร่วมีเป็็นวิทยากร
บรรยายพิิเศษ ในงานป็ระชุมีผ้้้บริหารแลัะผ้้้ป็ฏิิบัติงาน
กองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพิ่�อการศึกษา เขตภ้ัมิีศาสูตร์ภัาคใต้  
โดยได้รับเกียรติจำากท่าน ดร.สูมีศักดิ� ดลัป็ระสิูทธิ�  
กรรมีการผ้้้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาในคณะกรรมีการ
กองทุน ร่วมีบรรยายพิิเศษในครั�งนี�ด้วย เพ่ิ�อสูร้างความีร้้ 
ความีเข้าใจำเกี�ยวกับการให้ก้้ย่มี หลัักเกณฑ์ิ ระเบียบ ข้อบังคับ  
แนวทางแลัะวิธีการดำาเนินงานของกองทุนในปี็การศึกษา  
2564 แลัะแนวทางการให้ก้้ย่มีเงินเพ่ิ�อการศึกษา 4 ลัักษณะ  
รวมีถึงระบบกองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพ่ิ�อการศึกษาแบบดิจิำทัลั 
(Digital Student Loan Fund System - DSL) ในสู่วน 
ของระบบการจัำดการ การให้ก้้ย่มี (Loan Origination 
System - LOS) ที�เกี�ยวข้องกับสูถานศึกษา อีกทั�ง 

ยังเปิ็ดโอกาสูให้ซัึ่กถามีแลัะแลักเป็ลีั�ยนความีร้้ เพ่ิ�อให้ 
ผ้้้บริหารสูถานศึกษาแลัะผ้้้ป็ฏิิบัติงานกองทุนป็ระจำำาสูถานศึกษา  
ได้รับทราบแนวทางในการนำาไป็ป็ฏิิบัติงานไดอ้ยา่งถ้กต้อง
ต่อไป็ จัำดโดย มีหาวิทยาลััยราชภััฏิภ้ัเก็ต ในระหว่างวันที�  
25 - 26 มีีนาคมี 2564 ณ โรงแรมีแคสูเซีึ่ยภ้ัเก็ต จัำงหวัดภ้ัเก็ต

วันที่่� 25 - 26 ม่น�คัม 2564

ง�นปีระชุมผ้้้บริห้�รและผ้้้ปีฏิิบัตุิง�น  

กองทุนุเงินุใหั้ก่้ย์ืมเพ่อก�รศึกษ� จำังหัวัด็ภ่เก็ต

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 2564102102



	 นายชััยณรังค์	กัจฉปานันท์	ผู้้�จัดการักองทุนเงินให้�ก้�ยืมเพืิ�อการัศึึกษา	แลัะผ้้บ้ริหารกองทนุเงินใหก้้้ยม่ีเพ่ิ�อการศกึษา  
ได้ร่วมีเป็็นวิทยากรบรรยายการป็ระชุมี เร่�อง “แนวทางการดำาเนินงานสู่บทรัพิย์ บังคับคดี ผ้้้ก้้ย่มีเงินที�ถ้กดำาเนินคดี 
ในปี็ 2554 แลัะเฉพิาะผ้้้ก้้ย่มีเงินที�ถ้กดำาเนินคดีในปี็ 2555 ที�ศาลัพิิพิากษาฝ่ึายเดียว” ณ โรงแรมีบางกอกชฎา กรุงเทพิฯ 

วันที่่� 2 เมษ�ยน 2564

กิ�รปีระชุม เร่อง “แนวที่�งกิ�รด็ำ�เนินง�นส่ืบที่รัพย์ บังคัับคัด็่ 

ผ้้้กิ้้ยืมเงินที่่�ถ้กิด็ำ�เนินคัด็่ในปีี 2554 และเฉพ�ะผ้้้กิ้้ยืมเงินที่่�ถ้กิ

ด็ำ�เนินคัด็่ในปีี 2555 ที่่�ศ�ลพิพ�กิษ�ฝ่่�ยเด็่ยว”

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.)103103



	 กองทุนเงินให้�ก้�ยืมเพืิ�อการัศึึกษา	 (กยศึ.)	 ร่ัว่มกับ	 กองทุนการัออมแห่้งชัาติิ	 (กอชั.)	 จัำดงานพิิธีลังนามีบันทึก
ความีร่วมีม่ีอโครงการสู่งเสูริมีการออมีกับกองทุนการออมีแห่งชาติ (กอช.) พิร้อมีสู่งเสูริมีให้เยาวชนได้มีีความีร้้ 
ในการบริหารจัำดการเงินตั�งแต่วัยเรียน จำนเข้าสู่้วัยทำางานเพ่ิ�ออนาคตที�ดี โดยมีี นายกฤษฎา จีำนะวิจำารณะ ป็ลััดกระทรวงการคลััง  
ป็ระธานกรรมีการกองทุนการออมีแห่งชาติแลัะป็ระธานกรรมีการกองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพ่ิ�อการศึกษา เป็็นป็ระธานในพิิธี 
โดยมีี นายชัยณรงค์ กัจำฉป็านันท์ ผ้้้จัำดการกองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพ่ิ�อการศึกษา (กยศ.) แลัะ นางสูาวจำารุลัักษณ์ เร่องสุูวรรณ  
เลัขาธิการคณะกรรมีการกองทุนการออมีแห่งชาติ (กอช.) เป็็นผ้้้ลังนามีในบันทึกความีร่วมีม่ีอ ณ โถงวายุภัักษ์ ชั�น 1 
อาคารสูำานักงานป็ลััดกระทรวงการคลััง

 โดยทั�ง 2 หน่วยงานได้ทำาบันทึกข้อตกลังความีร่วมีม่ีอสู่งเสูริมีการออมี ภัายใต้การนับชั�วโมีงกิจำกรรมีจิำตสูาธารณะ 
เพ่ิ�อสู่งเสูริมีวินัยทางการเงินให้นักเรียน นักศึกษา ผ้้้ก้้ย่มีเงินได้เริ�มีต้นออมีเงินแลัะร้้จัำกการวางแผ้นการเงินในระยะยาว  
โดยผ้้้ก้้ย่มีที�อย้่ระหว่างการศึกษาสูามีารถนำาสู่งเงินออมีเป็็นรายเด่อนเข้ากองทุน กอช. ขั�นตำ�าครั�งลัะ 50 บาท ออมีได้
เด่อนลัะ 1 ครั�ง เม่ี�อผ้้้ก้้ย่มีออมีเงินต่อเน่�องทุกเด่อน

วันที่่� 22 มิถุน�ยน 2564

กิยศ. ผ้นึกิกิำ�ลัง กิอช.

ส�งเสริมทักษะชีวิตใหั้มีคว�มร่้

ก�รบริหั�รจัำด็ก�รเงินุใหั้เย์�วชนุอย์��งย์ั�งยื์นุ

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 2564104104



	 กองทุนเ งินให้� ก้� ยืมเพืิ�อการัศึึกษา	 ร่ัว่มกับ	 
ติลัาดห้ลัักทรััพิย์แห่้งปรัะเทศึไทย	 แลัะ	 บลัจ.กรุังไทย	
เปิ็ดตัวโครงการ “AOM YOUNG” สู่งเสูริมีวินัยการออมี 
การลังทุนด้วยกองทุนรวมีแก่นักศึกษาผ้้้ก้้ย่มี กยศ. ทั�วป็ระเทศ  
เม่ี�อวันที� 28 มิีถุนายน 2564 ผ่้านทางออนไลัน์ โดย 
ผ้้้บริหารทั�ง 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ นายชัยณรงค์ กัจำฉป็านันท์  
ผ้้้จัำดการกองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพ่ิ�อการศึกษา ดร.ภัากร ปี็ตธวัชชัย  
กรรมีการแลัะผ้้้จัำดการ ตลัาดหลัักทรัพิย์แห่งป็ระเทศไทย 
นางชวนิดา หาญรตันก้ลั กรรมีการผ้้จั้ำดการ บลัจำ.กรงุไทย 
จำำากัด (มีหาชน) ไดร่้วมีแถลังขา่วในหวัข้อ “AOM YOUNG…
เริ�มีออมีตังค์ ผ่้านกองทุนรวมี” โดยมีีวัตถุป็ระสูงค์เพ่ิ�อ 

วันที่่� 28 มิถุน�ยน 2564

กิยศ. จับมือ ตุล�ด็ห้ลักิที่รัพย์ฯ และ บลจ.กิรุงไที่ย

ส�งเสริมวินุัย์ก�รออมก�รลงทุนุด็้วย์

กิองทีุ่นรวมแกิ่นักิศึกิษ�ผ้้้กิ้้ยืม กิยศ.

ผู้��นุโครงก�ร “AOM YOUNG”

ต่อยอดให้ผ้้้ก้้ย่มีที�มีีความีร้้ทางการเงินมีีช่องทางในการ
ออมีเงินสูมีำ�าเสูมีอได้อยา่งเหมีาะสูมี แลัะเรียนร้้การลังทุน 
ผ่้านกองทุนรวมี ขั�นตำ�า 100 บาทต่อเด่อน โดยนับเป็็น 
จำำานวนชั�วโมีงจำติสูาธารณะ โดย โครงการ “AOM YOUNG”  
จำะช่วยให้นักศึกษามีีเคร่�องม่ีอทางการเงินที�ทำาให้การเริ�มีต้น 
ออมีเพ่ิ�อเป้็าหมีายในระยะยาวเป็็นจำริงได้ ตลัอดจำน
สูามีารถนำาเงินที�ออมีได้มีาชำาระค่นเงินก้้ย่มีให้กองทุน 
เม่ี�อถึงกำาหนดต่อไป็

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.)105105



	 นายชััยณรังค์	 กัจฉปานันท์	 ผู้้� จัดการักองทุนเงินให้�ก้� ยืม 
เพืิ�อการัศึึกษา	(กยศึ.)	แลัะผู้้�บริัห้ารักองทุน ร่วมีเป็็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความีร้้ในกิจำกรรมีป็ฐิมีนิเทศแลัะปั็จำฉิมีนิเทศผ้้้ก้้ย่มีเงินกองทุนเงิน 
ให้ก้้ยม่ีเพ่ิ�อการศึกษา ป็ระจำำาปี็การศึกษา 2564 ผ่้านระบบ online แลัะ 
on-site ของสูถานศกึษาตา่ง ๆ  เพิ่�อใหนั้กเรียน นักศึกษาผ้้ก้้้ยม่ีมีีความีร้้
ความีเข้าใจำในการก้้ยม่ีเงิน ร้้ถึงหน้าที�ความีรับผิ้ดชอบระหว่างการศึกษา 
แลัะภัายหลัังจำากสูำาเร็จำการศึกษา ตลัอดจำนตระหนักถึงคุณค่าของ 
การชำาระเงินค่นเพ่ิ�อสู่งต่อโอกาสูทางการศกึษาใหน้้อง ๆ  รุ่นต่อไป็ โดยมีี 
นักเรียน นักศึกษาผ้้้ก้้ย่มีเข้าร่วมีการป็ฐิมีนิเทศ จำำานวน 3,110 คน  
แลัะเข้าร่วมีการปั็จำฉิมีนิเทศ จำำานวน 3,334 คน 

กิยศ. ร่วมเปี็นวิที่ย�กิรบรรย�ยพิเศษ ในกิิจกิรรมปีฐิมนิเที่ศ

และปีัจฉิมนิเที่ศ ผู้่้ก่้ย์ืมเงินุกองทุนุเงินุใหั้ก่้ยื์มเพ่อก�รศึกษ�

ของสถ�นุศึกษ�ต��ง ๆ ในุปีก�รศึกษ� 2564

โคัรงกิ�ร ปีฐิมนิเที่ศผ้้้กิ้้ยืมเงินกิองทีุ่นเงินให้ก้ิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� ปีระจำ�ปีีกิ�รศึกิษ� 2564

พิฤศึจิกายน
2563

มีนาคม
2564

กรักฎาคม
2564

มกรัาคม
2564

พิฤษภาคม
2564

กุมภาพิันธ์
2564

มิถุนายน
2564

ธันว่าคม
2563

เมษายน
2564

สิิงห้าคม
2564

7	กรักฎาคม	2564

มห้าวิ่ทยาลััยทักษิณ	วิ่ทยาเขติพัิทลุัง

9	สิิงห้าคม	2564

มห้าวิ่ทยาลััยรัาชัภัฏมห้าสิารัคาม

14	พิฤศึจิกายน	2563

มห้าวิ่ทยาลััยเอเชีัยอาคเนย์

15	พิฤศึจิกายน	2563

มห้าวิ่ทยาลััยสิยาม

14	พิฤศึจิกายน	2563

มห้าวิ่ทยาลััยหั้ว่เฉียว่เฉลิัมพิรัะเกียรัติิ

27	พิฤศึจิกายน	2563

มห้าวิ่ทยาลััยแม่ฟ้้าห้ลัว่ง

25	-	26	มีนาคม	2564

มห้าวิ่ทยาลััยรัาชัภัฏภ้เก็ติ

13	กรักฎาคม	2564

วิ่ทยาลััยพิยาบาลับรัมรัาชัชันนี

	นครัศึรีัธรัรัมรัาชั

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 2564106106



โคัรงกิ�ร ปัีจฉิมนิเที่ศนักิศึกิษ�กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� ปีีกิ�รศึกิษ� 2564

พิฤศึจิกายน
2563

มีนาคม
2564

มกรัาคม
2564

พิฤษภาคม
2564

กุมภาพิันธ์
2564

ธันว่าคม
2563

เมษายน
2564

7	พิฤศึจิกายน	2563		

มห้าวิ่ทยาลััยแม่ฟ้้าห้ลัว่ง

16	ธันว่าคม	2563	

มห้าวิ่ทยาลััยเทคโนโลัยีรัาชัมงคลัติะวั่นออก	

วิ่ทยาเขติจักรัพิงษภ้ว่นารัถ

20	กุมภาพัินธ์	2564

มห้าวิ่ทยาลััยแม่โจ�

14	พิฤษภาคม	2564

มห้าวิ่ทยาลััยกรุังเทพิ

25	มีนาคม	2564

มห้าวิ่ทยาลััยเจ�าพิรัะยา

16	มีนาคม	2564

สิถาบันการัจัดการัปัญญาภิวั่ฒน์

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.)107107



บที่บ�ที่ข้องส่ถ�นศึกิษ�ที่่�ด็ำ�เนินง�นกิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� 

ปีระจำ�ปีกีิ�รศึกิษ� 2564

 กองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพ่ิ�อการศึกษา จัำดอบรมีหลัักสู้ตร “บทบาทของสูถานศึกษาที�ดำาเนินงานกองทุนเงินให้ก้้ย่มี 
เพ่ิ�อการศึกษา” เพิ่�อให้สูถานศึกษาเห็นความีสูำาคัญแลัะตระหนักถึงบทบาทในการป็ล้ักฝัึงคุณธรรมี แลัะจำริยธรรมีของ
ผ้้้ก้้ย่มีให้เป็็นเยาวชนที�ดี สูามีารถบ่มีเพิาะผ้้้ก้้ย่มีให้มีีวินัยทางการเงิน มีีจิำตสูำานึกแลัะความีรับผิ้ดชอบในการชำาระหนี� 
กองทุน จึำงได้มีีการจัำดอบรมีหลัักสู้ตรสูำาหรับระดับผ้้้บริหาร แลัะผ้้้ป็ฏิิบัติงานสูถานศึกษา โดยมีีขั�นตอนการดำาเนินงาน ดังนี�

1   การจัำดอบรมีหลัักสู้ตร “บทบาทของสูถานศึกษาที�ดำาเนินงานกองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพ่ิ�อการศึกษา” ดังนี�
 •  จัำดอบรมีสูำาหรับผ้้้บริหารแลัะผ้้้ป็ฏิิบัติงานสูถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา แบบออนไลัน์ เพ่ิ�อให้สูถานศึกษา 

เห็นความีสูำาคัญแลัะตระหนักถึงบทบาทในการป็ล้ักฝัึงคุณธรรมีแลัะจำริยธรรมีของผ้้้ก้้ย่มีให้เป็็นเยาวชนที�ดี  
สูามีารถบม่ีเพิาะผ้้ก้้้ยม่ีให้มีีวินัยทางการเงนิ มีีจิำตสูำานึกแลัะความีรบัผ้ดิชอบในการชำาระหนี�กองทนุ ในหวัขอ้เร่�อง 
บทบาทของสูถานศึกษาในการสูร้างจิำตสูำานึกให้ผ้้้ก้้ย่มี คุณธรรมี จำริยธรรมีของสูถานศึกษา ในการดำาเนินงาน 
กองทุนแลัะบทบาทของสูถานศึกษาในการสูร้างวินัยทางการเงินให้กับผ้้้ก้้ย่มี กยศ. รวมีถึงแนวคิดในการสูร้าง
จิำตสูำานึกให้กับผ้้้ก้้ยม่ีสู่้แผ้นป็ฏิิบัติการในสูถานศึกษาที�ยั�งย่น เพ่ิ�อเป็็นแนวทางในการจัำดทำาแผ้นป็ฏิิบัติการสูร้าง
จิำตสูำานึกผ้้้ก้้ย่มีเงินกองทุนในสูถานศึกษา 

 •  สูถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจำัดทำาแผ้นป็ฏิิบัติการสูร้างจำิตสูำานึกผ้้้ก้้ย่มีเงินกองทุนที�จำะนำาไป็ใช้ในการดำาเนิน
โครงการ/กิจำกรรมีเพิ่�อสูร้างจำิตสูำานึกผ้้้ก้้ย่มีเงินกองทุน แลัะผ้่านการพิิจำารณาจำากผ้้้บริหารสูถานศึกษานำาสู่ง 
ให้กับกองทุน

2   ติดตามีการดำาเนินงานกจิำกรรมีตามีแผ้นป็ฏิิบัติการสูรา้งจิำตสูำานึกผ้้้ก้้ยม่ีเงินกองทนุของสูถานศกึษาระดับอาชีวศึกษา
ที�ผ่้านการอบรมีแลัะนำาสู่งแผ้นในปี็ 2563

ลำ�ด็ับ กิลุ่มส่ถ�นศึกิษ�

ส่ถ�นศึกิษ� 

ที่่�เชิญ  

(แห้่ง)

ส่ถ�นศึกิษ�          

ที่่�เข้้�อบรม  

(แห้่ง)

ผ้้้เข้้�อบรม  

(คัน)

ภ�พรวมกิ�รด็ำ�เนินง�น

ผ้ลกิ�รด็ำ�เนินง�น

 การจัำดอบรมีหลัักสู้ตร “บทบาทของสูถานศึกษา 
ที�ดำาเนินงานกองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพ่ิ�อการศึกษา” 
สูำาหรับผ้้้บริหารแลัะผ้้้ป็ฏิิบัติงานสูถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา รุ่นที� 5 โดยการจำัดอบรมีผ้่านระบบ
ออนไลัน์ เม่ี�อวันที� 24 มิีถุนายน 2564 โดยเชิญ 
ผ้้้บริหารสูถานศึกษาแลัะผ้้้ป็ฏิิบัติงานสูถานศึกษา  
ระดับอาชีวศึกษา จำำานวน 160 แห่ง มีีสูถานศึกษา
เข้าร่วมีอบรมี จำำานวน 125 แห่ง มีีผ้้้เข้าอบรมี  
จำำานวน 222 คน โดยมีีรายลัะเอียด ดังนี�

1. อาชีวศึกษารัฐิ 95 75 132

2. อาชีวศึกษาเอกชน 65 50 90

รัว่มทั้งสิิ้น 160 125 222

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 2564108108



กิ�รอบรมห้ลักิส่้ตุร “บที่บ�ที่ข้องส่ถ�นศึกิษ�ที่่�ด็ำ�เนินง�น 

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ�” สำ�หัรับผู้่้บริหั�รและผู้่้ปฏิิบัติง�นุ 

สถ�นุศึกษ� ระด็ับอ�ชีวศึกษ� รุ�นุที� 5 ผู้��นุระบบออนุไลนุ์

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.)109109



 กองทุนเงินให้ก้้ยม่ีเพ่ิ�อการศึกษา จัำดป็ระชุมีสัูมีมีนา  
เร่�อง “นายจ้ำางมีีหน้าที�นำาสู่งเงินตามี พิ.ร.บ. กยศ. พิ.ศ. 2560  
ต้องทำาอยา่งไร” ป็ระจำำาปี็ 2564 เพ่ิ�อสูร้างความีร้ ้ความีเข้าใจำ  
เกี�ยวกับการหักเงินเด่อนแนวป็ฏิิบัติ วิธีการ ขั�นตอนของ 
ระบบการหักเงินเด่อนตามี พิ.ร.บ. กยศ. พิ.ศ. 2560  
ผ่้านระบบออนไลัน์ จำำานวน 24 ครั�ง มีีหน่วยงานองค์กร
นายจ้ำางเข้าร่วมี 9,739 แห่ง

ภ�พรวมง�นปีระชุมส่ัมมน�

น�ยจ้�งม่ห้น้�ที่่�นำ�ส่่งเงินตุ�ม พ.ร.บ. กิยศ. พ.ศ. 2560 

ตุ้องที่ำ�อย่�งไร ประจำำ�ปี 2564 (ผู้��นุระบบออนุไลนุ์)

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 2564110110



 นายชััยณรังค์	 กัจฉปานันท์	 ผู้้�จัดการักองทุนเงิน 
ให้�ก้�ยืมเพืิ�อการัศึึกษา	ร่วมีบรรยายในหัวข้อความีร่วมีม่ีอ 
ระหว่างกองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพ่ิ�อการศึกษา (กยศ.) กรมีพัิฒนา 
สัูงคมีแลัะสูวัสูดิการ (พิสู.) แลัะสูถาบันการจัำดการ 
ปั็ญญาภิัวัฒน์ (PIM) โครงการ “กยศ. อพิมี. แลัะ PIM 
อบรมีนักศึกษาจิำตสูาธารณะ เพ่ิ�อเตรียมีความีพิร้อมีสู่้ 
การพิัฒนาสูังคมีแลัะชุมีชนอย่างยั�งย่น” โดยมีี นางสูาว 
ซึ่าราห์ บินเยา๊ะ รองอธิบดีกรมีพัิฒนาสัูงคมีแลัะสูวัสูดิการ  
ร่วมีบรรยาย แลัะผ้ศ.ดร.เลิัศชัย สุูธรรมีานนท์ ผ้้้ช่วย
อธิการบดีฝ่ึายวางแผ้นแลัะพัิฒนา สูถาบันการจัำดการ
ปั็ญญาภิัวัฒน์ กล่ัาวให้การต้อนรับ

วันที่่� 15 ตุุล�คัม 2563

โครงก�ร โครงก�ร “กิยศ. อพม. และ PIM“กิยศ. อพม. และ PIM

อบรมนักิศึกิษ�จิตุส่�ธี�รณะ  อบรมนักิศึกิษ�จิตุส่�ธี�รณะ  

เพ่อเตุร่ยมคัว�มพร้อมส่้่กิ�รพัฒน�ส่ังคัมเพ่อเตุร่ยมคัว�มพร้อมส่้่กิ�รพัฒน�ส่ังคัม

และชุมชนอย่�งยั�งยืน”และชุมชนอย่�งยั�งยืน”

กิิจกิรรม CSR

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.)111111



โดยมีีการแนะนำาข้อม้ีลัการดำาเนินกิจำกรรมีของ กรมีพัิฒนาสัูงคมีแลัะสูวัสูดิการ ชี�แจำงรายลัะเอียดการสูมัีคร  
อพิมี. การตอบรับความีร่วมีม่ีอเป็็น อพิมี. แลัะแชร์ป็ระสูบการณ์ โดยผ้้้แทน อพิมี. จัำงหวัดนนทบุรี ให้กับ 
นักศึกษาสูถาบันการจัำดการปั็ญญาภิัวัฒน์ ณ ห้อง Auditorium ชั�น 16 อาคาร CP ALL Academy

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 2564112112



วันที่่� 9 พฤศจิกิ�ยน 2563

กิยศ. ร่วมบริจ�คัเงินกิยศ. ร่วมบริจ�คัเงิน  ใหั้กับใหั้กับ

ม้ลนิธีิเด็็กิโส่ส่ะแห้่งปีระเที่ศไที่ยมล้นิธิีเด็็กิโส่ส่ะแห่้งปีระเที่ศไที่ย

ในพระบรมร�ชิน้ปีถัมภ์ในพระบรมร�ชิน้ปีถัมภ์

	 นายชััยณรังค์	 กัจฉปานันท์	 ผู้้�จัดการักองทุนเงิน 
ให้�ก้�ยืมเพืิ�อการัศึึกษา	แลัะ	นางลัดาว่รัรัณ	เจริัญรััชัต์ิภาคย์	 
ปรัะธานอนุกรัรัมการัติรัว่จสิอบ	กยศึ. นำาคณะผ้้้บริหาร  
กยศ. ร่วมีบริจำาคเงินที�ได้จำากการจัำดกิจำกรรมี “ตลัาดนัดคนดี  
กยศ. แบ่งปั็นสู่้สัูงคมี” ครั�งที� 3 จำำานวน 100,000 บาท  
มี อ บ ใ ห้ กั บ ม้ี ลั นิ ธิ เ ด็ ก โ สู สู ะ แ ห่ ง ป็ ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  
ในพิระบรมีราชิน้ป็ถัมีภ์ั เพ่ิ�อช่วยเหล่ัอเด็กที�สู้ญเสีูยบิดา
มีารดา ขาดญาติมิีตร โดยมีี พิลัตำารวจำตรี ดร.นรวัฒน์  
เจำริญรัชต์ภัาคย์ ป็ระธานกรรมีการอำานวยการ ม้ีลันิธิเด็ก
โสูสูะฯ เป็็นผ้้้รับมีอบ ณ ม้ีลันิธิเด็กโสูสูะแห่งป็ระเทศไทย 
ในพิระบรมีราชิน้ป็ถัมีภ์ั

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.)113113



	 กองทุนจัดกิจกรัรัม	 “ติลัาดนัดคนดี	 กยศึ.	 แบ่งปันส่้ิสัิงคม”	 คร้ัังที�	 4	 
นายชัยณรงค์ กัจำฉป็านันท์ ผ้้้จัำดการกองทุนเงินให้ก้้ย่มีเพ่ิ�อการศึกษา นำาคณะผ้้้บริหาร 
แลัะพินักงาน ร่วมีป็ระม้ีลัแลัะซ่ึ่�อสิูนค้าม่ีอสูอง แลัะออกร้านจำำาหน่ายสิูนค้า 
เพ่ิ�อนำาเงินไป็บริจำาคเป็็นสูาธารณป็ระโยชน์ต่อไป็ ณ สูำานักงานกองทุน ชั�น 6

วันที่่� 9 ธัีนว�คัม 2563

กิจำกรรมกิจำกรรม “ตุล�ด็นัด็คันด็่ กิยศ. “ตุล�ด็นัด็คันด็่ กิยศ.

แบ่งปีันส่้่ส่ังคัม” แบ่งปีันส่้่ส่ังคัม” คัรั�งที่่� 4คัรั�งที่่� 4

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 2564114114



	 นายชััยณรังค์	 กัจฉปานันท์	 ผู้้�จัดการักองทุนเงินให้�ก้�ยืม 
เพืิ�อการัศึึกษา	 ร่วมีบริจำาคสูมีทบทุนเพ่ิ�อสูนับสูนุนการป็ฏิิบัติงาน 
การแพิทยฉุ์กเฉินสูำาหรับชุดป็ฏิิบัติการฉุกเฉินพิิเศษแลัะผ้้้ป็ฏิิบัติงาน
ในระบบการแพิทย์ฉุกเฉินที�ออกป็ฏิิบัติงานในการช่วยเหล่ัอรับ-สู่ง 
ผ้้้ป่็วยฉุกเฉินโรคติดเช่�อไวรัสูโคโรนา 2019 (COVID-19) แลัะมีอบนำ�าด่�มี  
กยศ. จำำานวน 1,200 ขวด ให้กับสูถาบันการแพิทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
เพ่ิ�อนำาไป็ใช้ในการด้แลัผ้้้ป่็วยรวมีถึงบุคลัากรทางการแพิทย์ ณ 
สูถาบันการแพิทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่่� 1 มิถุน�ยน 2564

กิยศ. ปีันนำ��ใจส่้้ภัยโคัวิด็กิยศ. ปีันนำ��ใจส้้่ภัยโคัวิด็

ร่วมบริจ�คัส่มที่บทีุ่นและมอบนำ��ด็่มให้้กิับร่วมบริจ�คัส่มที่บทุี่นและมอบนำ��ด่็มให้้กิับ

ส่ถ�บันกิ�รแพที่ย์ฉุกิเฉินแห้่งช�ตุิส่ถ�บันกิ�รแพที่ย์ฉุกิเฉินแห้่งช�ตุิ

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.)115115



 กองทนุเงนิให้�ก้�ยืมเพืิ�อการัศึึกษา	ได�จัดกิจกรัรัมบรัจิาคโลัห้ติิ	ภัายใต้กิจำกรรมี “กยศ. รวมีใจำปั็นโลัหิต  
ต่อชีวิตเพ่ิ�อนมีนุษย์” ปี็ที� 8 โดยจัำดกิจำกรรมีร่วมีกับสูภัากาชาดไทย แลัะสูถานศึกษาทั�วป็ระเทศ  
ทั�งนี� ด้วยสูถานการณ์โควิด-19 ที�แพิร่ระบาดอย่างต่อเน่�อง สู่งผ้ลัให้การจัำดกิจำกรรมีจำำาเป็็นต้อง 
ป็รับเป็ลีั�ยนร้ป็แบบจำากเดิมี จำำาเป็็นต้องลัดจำำานวนสูถานศึกษาที�เข้าร่วมีกิจำกรรมี งดการจัำดพิิธีเปิ็ดงาน  
มีีการเว้นระยะห่าง สู่งผ้ลัต่อจำำานวนยอดโลัหิตที�ลัดน้อยลังตามีไป็ด้วย โดยผ้ลัการดำาเนินการระหว่าง
เด่อนตุลัาคมี 2563 - กันยายน 2564 มีีผ้้้บริจำาคโลัหิตจำำานวน 3,466 ราย ได้รับป็ริมีาณโลัหิตจำำานวน
ทั�งสิู�น 1,396,150 ซีึ่ซีึ่

ปีีที่่�ปีีที่่�
  88

ตุ่อช่วิตุเพ่อนมนุษย์ตุ่อช่วิตุเพ่อนมนุษย์

กิยศ. รวมใจปีันโลห้ิตุกิยศ. รวมใจปัีนโลหิ้ตุ

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 2564116116



จังห้วัด็ ส่ถ�นที่่�จัด็ง�น วันจัด็ง�น

จำ�นวน 

ผ้้้บริจ�คั

โลห้ิตุ (ร�ย)

ยอด็โลห้ิตุ

รวม 

(ซี่.ซี่.)

ยอด็บริจ�คัอวัยวะ 

และด็วงตุ�

อวัยวะ ด็วงตุ�

1. กรุงเทพิฯ มีหาวิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมีงคลัธัญบุรี 14 ต.ค. 63 743 297,200 - -

กรุงเทพิฯ ครั�งที� 1 อาคาร เอไอเอ แคป็ป็ิตอลั เซึ่็นเตอร์ 27 ต.ค. 63 99 44,550 - -

กรุงเทพิฯ ครั�งที� 2 อาคาร เอไอเอ แคป็ป็ิตอลั เซึ่็นเตอร์ 26 มี.ค. 64 65 27,650 - -

2. นนทบุรี สูถาบันการจัำดการป็ัญญาภิัวัฒน์ 14 ธ.ค. 63 63 28,350 - -

3. เลัย มีหาวิทยาลััยราชภััฏิเลัย 24 - 25 ก.พิ. 64 244 97,600 11 11

4. กาฬสูินธุ์ วิทยาลััยเทคนิคกาฬสูินธุ์

594 237,600 93 91มีหาวิทยาลััยกาฬสิูนธุ์ อำาเภัอเมี่อง 3 - 5 มีี.ค. 64

มีหาวิทยาลััยกาฬสิูนธุ์ อำาเภัอนามีน

5. เชียงใหมี่ มีหาวิทยาลััยแมี่โจ้ำ 10 - 11 มีี.ค. 64 429 171,600 32 31

มีหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม่ี

12 มีี.ค. 64 100 40,000 76 76

6. อุตรดิตถ์ มีหาวิทยาลััยราชภััฏิอุตรดิตถ์ 17 - 18 มีี.ค. 64 457 182,800 - -

7. นครราชสูีมีา มีหาวิทยาลััยเทคโนโลัยีสูุรนารี 2 เมี.ย. 64 672 268,800 - -

รัว่มยอดโลัหิ้ติ 3,466 1,396,150 212 209

จำ�นวนผ้้้บรจิ�คัโลหิ้ตุ (ร�ย)

ส่รุปีผ้ลกิ�รจัด็กิิจกิรรมรับบริจ�คัโลห้ิตุ

“กิยศ. รวมใจปีันโลห้ิตุ ตุ่อช่วิตุเพ่อนมนุษย์” ปีีที่่� 8

ยอด็โลหิ้ตุรวม (ซี่.ซ่ี.)

รวมที่ั�งห้มด็ : 3,466 รวมที่ั�งห้มด็ : 1,396,150

743743

จังห้วัด็

297,200297,200
9999

244244

594594

429429

457457

672672

100100

44,55044,550

6363 28,35028,350

6565 27,65027,650

97,60097,600

237,600237,600

171,600171,600

40,00040,000

182,800182,800

268,800268,800
นุครร�ชสีม�

อุตรดิ็ตถ์

เชีย์งใหัม�

ก�ฬสินุธุ์

เลย์

กรุงเทพ

นุนุทบุรี

กิองทีุ่นเงินให้้กิ้้ยืมเพ่อกิ�รศึกิษ� (กิยศ.)117117



ปีระมวลภ�พปีระมวลภ�พ

“กิยศ. รวมใจปีันโลห้ิตุ ตุ่อช่วิตุเพ่อนมนุษย์” ปีีที่่� 8“กิยศ. รวมใจปัีนโลหิ้ตุ ตุ่อช่วิตุเพ่อนมนุษย์” ปีีที่่� 8

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 2564118118



ชองทางการติดตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ�อการศึกษา

“กองทุนเงินกู      คูการศึกษา

จับจายรูคา      ถึงเวลาใชคืน”

Online
info@studentloan.or.th

Facebook : studentloan.th

Website
www.studentloan.or.th

Call Center
0 2016 4888

Line บัญชีทางการ กยศ.



ที่อยู : เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 5-6
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท : 0 2016 4888
โทรสาร : 0 2016 2666

).ศยก( าษกึศรากอืพเมืยูกหในิงเนุทงอก
6-5 นัช รอตเน็ซเ ลอตปปคแ อเอไอเ ราคาอ 98 ีทขลเ : ูยอีท

00401 .มทก งดแนิดตขเ งดแนิดงวขแ กษเิภาดชัรนนถ
6662 6102 0 : ราสรทโ  8884 6102 0 : ทพัศรทโ 
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