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กองทุนได้มุ่งมั่นพัฒนา
กระบวนการจัดสรรเงินกู้ยืม

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ 
ตอบสนองนโยบายด้านก�าลังคน 
ของภาครัฐ รวมถึงเร่งพัฒนา 

รูปแบบการให้บริการทางการเงิน 
เพื่อการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการ

ท�างานและยกระดับการให้บริการ 
แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย



สารจากประธานกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ภาครัฐได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการ 
ให้เงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาแก่ผูท้ีข่าดแคลนทุนทรพัย์หรอืศกึษาในสาขาวิชาทีเ่ป็นความต้องการหลกั หรอืศกึษาในสาขา
วิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองนโยบายด้านก�าลังคนและการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ
สามารถใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการพัฒนาตนเองต่อยอดสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ในปีที่ผ่านมา กองทุนได้มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการจัดสรรเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบสนอง
นโยบายด้านก�าลังคนของภาครัฐ รวมถึงเร่งพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาท้ังในด้าน
กระบวนการท�างานและยกระดับการให้บริการแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวางแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบ
รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคล่ือนการด�าเนินงานกองทุนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนมีกระบวนการบริหารหนี้ตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม มีการออกมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้น 
การช�าระหนี้ ควบคู่กับการสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม เพื่อให้ภารกิจในการ 
กระจายโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารจัดการเงิน
ทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างยั่งยืน  

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกองทุน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานศึกษา หน่วยงานองค์กร 
ทุกภาคส่วนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ส�าหรับความร่วมมือและการสนับสนุนการด�าเนินงานกองทุนด้วยดีเสมอมา 
กองทุนจะด�าเนินงานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับภารกิจหลักในการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ให้เยาวชนไทยสืบไป

(นายประสงค์ พูนธเนศ)
ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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เป็นปีแรกที่กองทุนไม่ได้จ�ากัดโควตา
การกู้ยืมส�าหรับผู้ที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ ท�าให้สามารถกู้ยืมเงิน 
เพื่อสร้างโอกาสได้ทุกคน  และยังได้ 

มีโครงการส่งเสริมการพัฒนา 
ทุนมนุษย์ (Human Capital)  

เพือ่รองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้
ส่วนลดเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ 

นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่เรียน 
ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน อีกด้วย



9

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ปัจจุบัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้ว
จ�านวนกว่า 5.7 ล้านราย คิดเป็นเงินงบประมาณให้กู้ยืมกว่า 6 แสนล้านบาท กองทุนมีเป้าหมายในการพัฒนา
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเงนิกูย้มืให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และพัฒนากระบวนการติดตามหนีเ้พ่ือลดอตัรา
ค้างช�าระ เพื่อให้กองทุนมีเงินหมุนเวียนเพียงพอให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมยกระดับการให้บริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 

ผลการรับช�าระหนี้ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมากองทุนได้รับช�าระหนี้จ�านวน 31,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
มากกว่าปีที่ผ่านมา 20% สูงสุดในประวัติการณ์การรับช�าระหนี้ของกองทุน เนื่องจากเป็นปีแรกที่กองทุนได้เริ่ม 
หกัเงนิเดอืนผูกู้้ยมืเพือ่ช�าระหน้ีผ่านองค์กรนายจ้างภาครฐัและเอกชน และเป็นผลจากมาตรการจงูใจให้ผูกู้ย้มืมาช�าระ
หน้ีปิดบญัชี ส�าหรบัการให้กูย้มืปีการศกึษา 2562 เป็นปีแรกทีก่องทนุไม่ได้จ�ากดัโควตาการกูย้มืส�าหรบัผูท้ีข่าดแคลน
ทุนทรัพย์ ซึ่งท�าให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถกู้ยืมเงินเพื่อสร้างโอกาสได้ทุกคน นอกจากนั้น กองทุนยังได้มี
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้าง
พื้นฐาน โดยให้ส่วนลดเงินต้นและดอกเบ้ียแก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่เรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566 อีกทั้ง กองทุนยังสนับสนุนการสร้างคนดี สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการก�าหนดให้ผู้กู้ยืมท�าจิตสาธารณะ สะสมให้ครบ 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา อีกทั้ง ปลูกฝังความรับผิดชอบ 
และวินัยทางการเงินด้วยการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ผู้กู้เข้าเรียนในหลักสูตร e-learning 
เงินทองต้องวางแผน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้กู้ยืม และสังคมในภายภาคหน้า 

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นพากเพียร
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงานกองทุนให้มีความก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์)
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สารจากผู้จัดการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป



ความเป็นมา

กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้น 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 และมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2539 ให้เริ่มด�าเนินการ 
กองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12  
แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีวัตถุประสงค ์
ในการจัดตั้งดังนี้

1.1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู ้ยืมส�าหรับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและอาชีวศึกษา) จนถึง
ระดับปริญญาตรี

1.2. สนับสนุนและเร่งด�าเนินการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รัฐบาลได ้จัดสรรงบประมาณรายจ ่ายประจ�าป ี  
พ.ศ. 2539 เพื่อด�าเนินการให้กู้ยืมครั้งแรก ในปีการศึกษา 
2539 จ�านวน 3,000 ล้านบาท ต่อมารัฐบาลได้พิจารณา 
เหน็ความส�าคญัของกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษามากขึน้ 
จึงได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. 2541 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
24 มีนาคม 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในการก�ากับดูแลของกระทรวง 
การคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษา
ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการ 
ครองชีพระหว่างศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ถึงระดับปริญญาตรี
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 และ  
12 กรกฎาคม 2548 ได้ให้ความเหน็ชอบในหลกัและแนวทาง
การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา โดยจัดให้มีกองทุนเงินกู้ยืม 
เพ่ือการศกึษาทีผู่กกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) ส�าหรบัให้เงนิ
กูย้มืกับนกัศกึษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา - ปรญิญาตร)ี 
ทัง้ภาคปกต ิภาคพเิศษ และให้ยติุการกู้ยมืกบันกัเรยีนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ และสายอาชีพ) โดยจัด
ให้มกีองทนุเงินให้เปล่า ส�าหรบันกัเรยีนยากจน และนกัเรยีน
ที่เรียนดีเพ่ือความเป็นเลิศ และให้ส�านักงานกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
กองทุนเงินกู ้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 
(กรอ.) และกองทุนเงินให้เปล่าโดยในระหว่างที่ยังไม่ม ี
การตรากฎหมายออกมาใช้บังคับจึงมีความจ�าเป็นต้อง 
ออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุน
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 มาใช้บังคับไปพลางก่อน 

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2549 ส�านักงานกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงมีภารกิจในการบริหารจดัการกองทุน 
3 กองทุน ดังนี้

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

2. กองทุนเงินกู ้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได ้
ในอนาคต (กรอ.) 

3. กองทุนเงินให้เปล่า

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุติ
การให้กู ้ยืมแบบกองทุนเงินกู ้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับ 
รายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้เปล่า ในปีการ
ศกึษา 2550 โดยกลบัมาใช้ระบบการให้กู้ยมืแบบ กยศ. และ
มีมาตรการให้ความช่วยเหลือส�าหรับผู้กู้ยืม กรอ. ต่อไป  
และตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร 0405/11328 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 เรื่อง  
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง การยุบเลิกทุนหมุนเวียน 
ระบุว่าคณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติยกเลิกกองทุนเงินให้เปล่า 
พร้อมทั้งยุติการให้กู้ยืมแบบ กรอ. ส�าหรับผู้กู้รายใหม่ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป และให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ 
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ยังคงด�าเนินการ
ต่อไป โดยให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ กรอ. ที่กู้ยืมในปีการศึกษา 2549 
และให้กู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียนจนจบหลักสูตร

 ส�าหรบัผูกู้ย้มื กรอ. ทีม่คีณุสมบัติการกูย้มืตามประกาศ
คณะกรรมการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา เรือ่งหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับการเป็นผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติ 
ผู ้กู ้ยืมเงินให้สามารถกู้ยืมแบบ กยศ. ได้โดยให้กู ้ยืมได ้
ค่าเล่าเรยีน ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนือ่งกับการศกึษา และค่าครองชพี 
ส�าหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยการช�าระเงินกู ้ยืม รวมทั้ง 
การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามแบบ กยศ.

การเปิดระบบ e-Studentloan

 ในปีการศกึษา 2551 กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา 
เปิดใช้งานระบบการกู้ยมืผ่านอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Studentloan) 
เพื่อทดแทนกระบวนการกู้ยืมแบบเดิม เพิ่มความสะดวก
รวดเรว็ในการบรหิารจดัการผ่านทางเวบ็ไซต์ 
www.studentloan.or.th

 ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 
เห็นชอบให้ด�าเนินโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ข้ึนมาใหม่ ส�าหรับผู้กู้ยืม 
ท่ีเข้าเรยีนช้ันปีท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2551 เป็นต้นไป 
โดยเน้นสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจน 
ของการผลิตก�าลังคนร่วมกับภาคเอกชน เป็นล�าดับแรก 
กระทรวงการคลังจึงได้ออก “ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว ่าด ้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา (ฉบับที่  4)  
พ.ศ. 2551” ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2551 ให้กองทุน
เพื่อการศึกษาด�าเนินการให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน 
แก่นิสิตหรือนักศึกษา 2 กลุ่ม ดังนี้

1. นิสิตหรือนักศึกษาท่ีเคยได้รับทุนการศึกษาแบบต้อง 
ใช้คืน ในปีการศึกษา 2549 ตามระยะเวลาปกติที่ก�าหนดไว้
ในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ไม่เกินปีการศึกษา 2554

2. นิสิตหรือนักศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญาและ 
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 ในสาขาวิชา 
ที่ เป ็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการ 
ผลิตก�าลังคนร่วมกับภาคเอกชนเป็นล�าดับแรก

 ทั้งนี้  ตามที่กองทุนเพื่อการศึกษาก�าหนด ตั้งแต ่
ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ 
ได ้ก�าหนดไว ้ตาม “ประกาศคณะกรรมการกองทุน 
เพื่อการศึกษา เรื่องการก�าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
หลั ก เกณฑ ์  และ เ งื่ อน ไขการขอรับ ทุนการศึ กษา 
แบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551” ประกาศ ณ วันที่ 
18 เมษายน 2551 และ “ประกาศคณะกรรมการกองทุน 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

พระราชบญัญตักิองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา  
พ.ศ. 2560

 ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่วันที ่27 มกราคม 
2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  
มผีลให้กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษาอยูใ่นการก�ากบัดแูล
ของรฐัมนตร ีและมฐีานะเป็นนติบิคุคลทีไ่ม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่นซึ่งมีสาระส�าคัญเพื่อควบรวมกองทุน กยศ. 
และกองทุน กรอ. เพื่อให้การก�าหนดนโยบายด้านเงินกู้เพื่อ
การศกึษาเป็นเอกภาพภายใต้คณะกรรมการชดุเดียวกนั และ
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 4 
ประเภท ได้แก่

 
1.  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2.  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
ที่ ศึ กษาในสาขาที่ เป ็นความต ้องการหลัก ซ่ึ งมี 
ความชัดเจนของการผลิตก�าลังคนและมีความจ�าเป็น 
ต่อการพัฒนาประเทศ

3.  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
ที่ ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่ 
กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

4.  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 
2560 ได ้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
1 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การยุบเลิกทุนหมุนเวียน 
ในส ่วนท่ีเ ก่ียวกับการยุติการให ้กู ้ยืมเ พ่ือการศึกษา 
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และมีมติดังนี้

1.  ยบุเลกิกองทนุให้เปล่า พร้อมทัง้ยตุกิารกูย้มืแบบ กรอ. 
ส�าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
และให้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ 
ในอนาคต (กรอ.) ยังคงด�าเนินการต่อไป โดยให้กู้ยืมแก ่
ผู้กู้ยืม กรอ. ที่กู้ยืมในปีการศึกษา 2549 และให้กู้ยืมเฉพาะ
ค่าเล่าเรียนจนจบหลักสูตร

 ส�าหรบัผูกู้ย้มื กรอ. ทีม่คีณุสมบัติการกูย้มืตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
คุณสมบัติผู ้กู ้ยืมเงินให ้สามารถกู ้ยืมแบบ กยศ. ได ้ 
โดยให้กูย้มืได้ค่าเล่าเรยีนค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการศึกษา
และค่าครองชีพ ส�าหรับการคิดอัตราดอกเบ้ียการช�าระเงิน
กู้ยืม รวมทั้งการติดตามหนี้ให้เป็นไปตามแบบ กยศ.

2.  เปลี่ยนแปลงวิธีในการช�าระหนี้เงินกู ้ยืมคืนส�าหรับ 
ผู้กู้ยืม กรอ. ในปีการศึกษา 2549 จากเดิม ให้เริ่มผ่อนช�าระ
ต่อเมื่อมีรายได้ในอนาคตถึงเกณฑ์ท่ีก�าหนด ปรับจ�านวน 
เงนิต้นตามดชันผีูบ้รโิภค แต่ไม่มดีอกเบีย้เป็นการคดิดอกเบีย้ 
และเงื่อนไขการช�าระคืนให้เป็นไปตามแบบ กยศ.

เพื่อการศึกษา เรื่อง ก�าหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
หลกัและมคีวามชดัเจนของการผลติก�าลงัคน ส�าหรบัผูข้อรบั
ทนุการศึกษาแบบต้องใช้คนื” ประกาศ ณ วนัที ่18 เมษายน 
2551 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 
เหน็ชอบให้เพิม่การให้กูย้มืเงินกองทนุเงินกู้ยมืเพ่ือการศกึษา
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ส�าหรับผู้กู ้ยืมรายใหม่  
ที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 
เป็นต้นไป โดยเน้นสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักและ 
มีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคน ร่วมกับภาคเอกชน 
เป็นล�าดับแรก
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รายงานประจำาปี 2562

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร (TRUST)
T - Teamwork : ท�างานเป็นทีม
R  - Responsibility : มีความรับผิดชอบ
U  -  Unity : รู้รักสามัคคี
S   -  Serviced mindedness : ใส่ใจให้บริการ
T   -  Transparency : โปร่งใส ตรวจสอบได้

• สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการ 
 ให้เงินกูย้มืเพือ่การศึกษา ให้แก่นักเรียน 
 นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
• ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
• ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขา 
 วิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
• เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

เป้าหมาย (Goal)

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

1.  การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศ

2.  สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
กองทุน

3.  เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (Smart SLF)

วิสัยทัศน์ (Vision)
 เป ็นกองทุนหมุนเวียนที่ ให ้โอกาส 
ทางการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน 

1.  การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย  
 และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

2.  เครือข่ายเข้มแข็ง สนับสนุนและร่วมมือกับกองทุน  
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืม 
และลดอัตราหนี้ค้างช�าระ

3.  เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Smart SLF) โดยการ 
 ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการ 
 ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

พันธกิจ (Mission)
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ยทุธศาสตร์ที ่1 การบรหิารจดัการเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา
ที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนให้เป็น 
ผู้ที่มีความสามารถและทักษะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีอาชีพที่มั่นคง รายได้สูง และเป็นก�าลัง 
ที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยมี
กลยุทธ์ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

1) การก�าหนดแนวทางการให้เงินกู ้ยืมเพื่อการศึกษา 
4 ลักษณะ เพื่อให ้สอดคล้องกับกลุ ่มเป ้าหมาย 
และความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

2) การก�าหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการให้กู้ยืมเพื่อ 
การศึกษา 4 ลักษณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุน

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกองทุน และภาคส่วน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องในการสร้างการมส่ีวนร่วมของสถานศกึษา
และผู้กู้ยืม รวมถึงความร่วมมือในการช�าระหนี้คืนกองทุน 
เพ่ือสนับสนุนการด�าเนนิงานกองทนุ  ให้บรรลตุามเป้าหมาย 
โดยมีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ดังนี้

1) สร้างความรู้ความเข้าใจของสถานศึกษาในการด�าเนิน
การให้กูย้มื เพือ่ให้ผูกู้ย้มืได้รบัความสะดวกและรวดเรว็
ในการกู้ยืมเงินกองทุน

2) สร ้ างความร ่ วมมือในการช� าระหนี้ คืนกองทุน  
(กลุ่มองค์กรนายจ้าง)

3) พัฒนากลไกในการบริหารจัดการหน้ี การด�าเนินคด ี
และบังคับคดี ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มอัตราการรับ
ช�าระหนี้ และลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี

4) ส่งเสริมคุณธรรม จิตอาสา และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
ผู้กู้ยืมเงิน

5) สร้างความรู้ความเข้าใจการวางแผนทางการเงินให้แก ่
ผู้กู้ยืม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)

เพื่อเพ่ิมสมรรถนะขององค์กร โดยการใช้เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมมาขับเคลื่อนภารกิจ และตอบสนอง 
ความต้องการผู้รับบริการ พร้อมท้ังพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความรู ้และก้าวทันนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือให้พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
โดยมีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ดังนี้

1) สร้างข้อมูลสนับสนุนนโยบายการพัฒนาคนเพื่อการ
พัฒนาประเทศ (Smart Policy Recommendation)

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี และน�านวัตกรรมท่ีทันสมัย  
มาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิาร เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ (Smart Service)

3) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน พัฒนาเครื่องมือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการด�าเนนิ
งานกองทุน (Smart Operation)

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart People)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุน ไปสู ่การปฏิบัติ  
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ในการสนับสนุน
และให้ความร่วมมือ โดยยึดแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ฯ  
แปลงไปสู ่การปฏิบัติการ เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการ
บริหารจัดการทรัพยากร และการติดตามและประเมินผล 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะน�าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในการ
ด�าเนินงานของกองทุน

ยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นองค์กรท่ีสนับสนุนและส่งเสริมโดยให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้สูงและอนาคตยั่งยืน การสร้างความร่วมมือกับองค์กร 
เครือข่ายและบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายต่างๆ  
รวมทั้งมีการน�าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กองทุน มุ่งไปสู่ 
การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Smart SLF) อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ของกองทุน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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ทิศทางการดำาเนินงานกองทุน 

ระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2562-2564

1. ปี 2562 “การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานองค์กร”

กองทุนได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรอัตราก�าลัง และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทุน  
เพ่ือรองรับภารกจิตาม พ.ร.บ. กองทนุเงินให้กูย้มืเพือ่การศกึษา พ.ศ. 2560 และระบบงานใหม่ การปรบัปรงุ
กระบวนการด�าเนินงานภายในและน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน  
โดยระบบงานบรหิารหนีจ้ะสามารถเริม่ใช้งานเดอืนกนัยายน 2562 และระบบด�าเนนิคด ี/ บังคบัคด ีในเดือน
ธันวาคม 2562 รวมถึงการช�าระหน้ีจากองค์กรนายจ้างผ่านระบบกรมสรรพากร ซึ่งเริ่มหักเงินเดือน 
กลุ่มข้าราชการตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้ กองทุนจะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการขอข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ผูกู้้ยมืและการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการกูย้มืเงนิ และการช�าระเงินคนืกองทนุของผูกู้ย้มื พ.ศ.... ซึง่จะท�าให้ 
กองทุนสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมมาใช้ในการบริหารจัดการหนี้ และเพิ่มอัตราการช�าระหนี้ 

คืนกองทุน

2. ปี 2563 “การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร”

ในเดอืนมีนาคม 2563 กองทนุจะเร่ิมด�าเนนิการ ให้กูย้มื 4 ลกัษณะ ได้แก่ นกัเรยีนนกัศกึษาท่ีขาดแคลน 
ทนุทรัพย์/ศกึษาในสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการหลกั/ศกึษาในสาขาวชิาขาดแคลน หรอืสาขาวชิาทีก่องทนุ 
มุง่ส่งเสรมิเป็นพเิศษ/เรยีนดเีพือ่สร้างความเป็นเลศิ ซึง่กระบวนการให้กูย้มืและท�าสญัญาผ่านระบบงานใหม่นัน้ 
ด�าเนินการในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์อย่างเตม็รปูแบบ พร้อมทัง้มรีะบบ ทีส่ามารถบรูณาการเชือ่มโยงข้อมลู
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
และความต้องการในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งมุ่งไปสู่การพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ของกองทุน

3. ปี 2564 “การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Smart SLF)”

โดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับปรุงการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
แก่ผู้ที่มส่ีวนได้ส่วนเสยี และยกระดับการให้บริการกองทนุ เช่น Chat bot, Artificial Intelligence (AI), 
Robotic process automation เป็นต้น รวมทั้งมีระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานกองทุน และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาประเทศ (Thailand 4.0) 
นอกจากนี้ กองทุนจะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางการด�าเนินงานระยะ 5 ปีถัดไป 

(พ.ศ. 2565 - 2569) และมีการทบทวนโครงสร้างและอัตราก�าลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต



โครงสร้างองค์กรกองทนุเงินให้กูย้มืเพือ่การศกึษา  
ปีงบประมาณ 2562

รองผู้จัดการ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้จัดการ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการกองทุน

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการก�ากับ

และประเมินสถานศึกษา

คณะอนุกรรมการก�ากับการ
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ฝ่ายสำานัก
ผู้จัดการ

ฝ่าย
บริหารหนี้

ฝ่าย
การเงิน

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่าย
กู้ยืม

ฝ่าย
กฎหมาย

ฝ่าย
ตรวจสอบ

ภายใน

ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายคดี
และบังคับคดี

ฝ่าย
บัญชี

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

และเครือข่าย
สัมพันธ์

ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล

ฝ่าย
อำานวยการ

และพัสดุ



ผงัโครงสร้างการบริหาร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้กู้ยืมสถานศึกษา ธนาคาร
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

คณะอนุกรรมการกำากับและประเมิน
สถานศกึษา ท่ีเข้าร่วมดำาเนนิงานกบักองทนุ

คณะอนุกรรมการกำากับ
การชำาระเงินคืนกองทุน

ผู้จัดการ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ�าปี 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย และควบคุม
ดูแลกิจการของกองทุน โดยมีคณะอนุกรรมการก�ากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมด�าเนินงานกับกองทุน และ 
คณะอนุกรรมการก�ากับการช�าระเงินคืนกองทุนตามล�าดับโดยพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
ก�าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์             
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

หมายเหตุ
1. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ได้ปรับปรุงองค์ประกอบ โดยเพิ่มปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
 และนวัตกรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
2. เปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง จาก “เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เป็น “เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
 แห่งชาติ” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561

1. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ

2. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

3. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

4. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ กรรมการ

5. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

6. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ

7. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ

8. นางสาวเพรามาตร หันตรา

นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
จนถึงปัจจุบัน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. รองศาสตราจารย์สดุา วศิรุตพชิญ์

นายกฤษฎา บุณยสมิต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 1 เมษายน 2562)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่
วันที่ 17 เมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นางพรกมล ประยูรสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานกุาร

14. นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ�าปี 2562

คณะอนุกรรมการก�ากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมด�าเนินงานกับกองทุน

1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อนุกรรมการ
3.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ
4.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ
5.  ผู้อ�านวยการส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อนุกรรมการ
6.  ผู้แทนส�านักงบประมาณ อนุกรรมการ
7.  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
8.  นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
9.  พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
10. ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
12. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ
13. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ 

1. เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 9 (6)
2. ตดิตาม ตรวจสอบ และก�ากบัดแูลสถานศกึษาทีเ่ข้าร่วมด�าเนนิงานกบักองทนุ ให้ปฏบิตั ิตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา 9 (6) และรายงานผล ให้คณะกรรมการทราบ
3. วิเคราะห์ปัญหาและข้อจ�ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะ มาตรการแก้ไขปัญหา 

ต่อคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการก�ากับการช�าระเงินคืนกองทุน

1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง    ประธานอนุกรรมการ
2.  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ    อนุกรรมการ
3.  ผู้แทนส�านักงบประมาณ    อนุกรรมการ
4.  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง    อนุกรรมการ
5.  ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง    อนุกรรมการ
6.  นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์   อนุกรรมการ
7.  นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย    อนุกรรมการ
8.  ดร.สุจิต จงประเสริฐ    อนุกรรมการ
9.  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    อนุกรรมการและเลขานุการ
10.  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ 

1. เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้ 
ผู้กู้ยืมเงินช�าระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 19 (7)

2. ติดตาม ตรวจสอบ และก�ากับดูแลให้การช�าระเงินคืนกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที ่
คณะกรรมการก�าหนดตามมาตรา 19 (7) และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ

3. เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 19 (11) และ (14)
4. เสนอแนะและให้ค�าปรกึษาแก่ผูจ้ดัการในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นส่วนทีเ่ก่ียวกบัการตดิตามการช�าระเงนิคนืกองทนุ
5. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีผู้กู้ยืมเงินไม่ช�าระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ แก้ไขปัญหาต่อ 

คณะกรรมการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



มีหน้าที่ 

1. ก�าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และภารกิจในปัจจุบันและอนาคต

2. ก�าหนดระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน ให้ชัดเจน
โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

3. ก�าหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทน ระบบสวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ให้แก่  
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคลากรของกองทุน ให้เหมาะสม เพื่อรักษาไว้และจูงใจบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ

4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน
 
1. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์    ประธานอนุกรรมการ
2.  ผู้แทนส�านักงาน ก.พ.   อนุกรรมการ
3.  ผู้อ�านวยการกองก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ           อนุกรรมการ
 กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน  
4.  นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อนุกรรมการ
5. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
6.  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
7.  ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กยศ.     ผู้ช่วยเลขานุการ



มีหน้าที่ 

1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบนโยบายและแนวทางในการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. ก�ากบัดูแลให้ค�าปรกึษาในการด�าเนนิงานการพฒันาโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้ปฏิบตังิานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ตามพันธกิจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3. ให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นางสาวเพรามาตร หันตรา ประธานอนุกรรมการ
  (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
 นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต ประธานอนุกรรมการ
  (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
  จนถึงปัจจุบัน)
2.   ผู้อ�านวยการกองก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ   อนุกรรมการ
 กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน 
3.   รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ อนุกรรมการ
4.   ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์  อนุกรรมการ
5.   นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์ อนุกรรมการ
6.   นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร อนุกรรมการ  
7.   นายสุรพล โอภาสเสถียร อนุกรรมการ  
8.   นายจ�ารัส สว่างสมุทร อนุกรรมการ
9.  ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด    อนุกรรมการ
10. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
11. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
12. ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ



มีหน้าที่ 

1. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขหรือมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

2.   พิจารณาให้ค�าปรึกษาและกลัน่กรองเก่ียวกบัการยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่ หลกัเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ตลอดจนนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกองทุน

3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

1. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ ประธานอนุกรรมการ 
  (ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ 1 เมษายน 2562)
2. นายกฤษฎา บุณยสมิต ประธานอนุกรรมการ
                                                                        (ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วนัที ่30 เมษายน 2562)
3. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
4. ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ
5. ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ
6. ผู้อ�านวยการกองก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ อนุกรรมการ
 กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
7. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร อนุกรรมการ
  (ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562)
8. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
9. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
10.  ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ



มีหน้าที่ 

1. สอบทานสาระส�าคัญทางการเงิน บัญชี ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  
และผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน

2. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบขอบเขต แนวทาง แผนงานตรวจสอบ และปัญหาที่พบในระหว่างการ
ตรวจสอบ รวมท้ังประเด็นทีผู่ส้อบบญัชเีห็นว่าเป็นสาระส�าคญัเพือ่เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการกองทนุเงนิ
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

4. สอบทานประสทิธภิาพและประสทิธผิลการด�าเนนิงานของกองทนุเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศกึษา การขบัเคลือ่นงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ ติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง

5. ก�ากับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมระบบงานท่ีมีผลกระทบส�าคัญ  
ต่อการด�าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

6. พจิารณาร่วมกบัผูจั้ดการเพือ่เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา เกีย่วกบัแผนการ
ด�าเนินงาน ทรพัยากรทีใ่ช้ในการปฏบิติังานตรวจสอบ และโครงสร้างองค์กรของฝ่ายตรวจสอบภายใน พจิารณา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับงบประมาณ อัตราก�าลัง ให้ความเห็นชอบการประเมินผลงานแต่งตั้ง ถอดถอน 
พิจารณาความดีความชอบ ก�าหนดค่าตอบแทน หรือเลิกจ้างบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. สอบทานและประเมนิความเหมาะสมของกฎบตัรคณะอนกุรรมการตรวจสอบ กฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

8. จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน บุคลากรภายใน 
และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเรียกข้อมูลจากพนักงานที่เกี่ยวข้องตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

9. รายงานต่อคณะกรรมการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ�าปีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบ

10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

1. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์  ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     อนุกรรมการ    
3. ผู้อ�านวยการกองก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ อนุกรรมการ
 กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน             
4.  ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม         อนุกรรมการ
5.  ดร.ศุภกร สุนทรกิจ                                          อนุกรรมการ
6.  ดร.วิจักขณ์ เศรษฐบุตร                                           อนุกรรมการ
7.  นางสุวรรณี ค�ามั่น                                                    อนุกรรมการ
8.  ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ.                                เลขานุการ
9.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ.                               ผู้ช่วยเลขานุการ



มีหน้าที่ 

1. เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพื่อการศึกษา

4. เสนอแนะ ให้ค�าปรึกษา ทบทวน ส่งเสริมการเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลธรรมาภิบาล จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นางพรกมล  ประยูรสิน                                                  ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อ�านวยการกองก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ             อนุกรรมการ
 กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน                       
3. นางสาววราทิพย์  อากาหยี่                                              อนุกรรมการ
4. นายวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์ อนุกรรมการ
5. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
6. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                       อนุกรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อ�านวยการฝ่ายส�านักผู้จัดการ กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ



มีหน้าที่ 

1. ก�ากับดูแล ให้ค�าปรึกษาการด�าเนินงานโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอบเขตการด�าเนินงาน 
ที่ก�าหนดไว้

2. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทุน แก่ที่ปรึกษา
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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คณะอนุกรรมการก�ากับการด�าเนินงานในโครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา กลยุทธ์ ทิศทาง การด�าเนินงาน และรูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กร

1.   อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน        ประธานอนุกรรมการ
2.   ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์                อนุกรรมการ
3.   นางสาวเพรามาตร หันตรา อนุกรรมการ
4.   รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ อนุกรรมการ
5.   นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์             อนุกรรมการ
6.   นางพรกมล ประยูรสิน อนุกรรมการ
7.   ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
8.   รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ
9.   ผู้อ�านวยการกองก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ
 กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน 

หมายเหตุ สิ้นสุดโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา กลยุทธ์ ทิศทาง การด�าเนินงาน และรูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กร 
 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
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มีหน้าที่ 

1. พิจารณาก�าหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคนและมีความจ�าเป็น 
ต่อการพัฒนาประเทศ สาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

2.   ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาก�าหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความ
ชดัเจนของการผลติก�าลงัคนและมคีวามจ�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ สาขาวชิาขาดแคลน
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

1.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ
3. ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ
4.  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
5. ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุกรรมการ
6. ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  อนุกรรมการ
7. ผู้แทนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
8.  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย    อนุกรรมการ
9. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ
10. ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สกอ. อนุกรรมการ
11.  ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. อนุกรรมการ
12. ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ สกอ. อนุกรรมการ
13.  ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. อนุกรรมการ
14. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  อนุกรรมการ
15.  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  อนุกรรมการและเลขานุการ
16. ผู้อ�านวยการฝ่ายกู้ยืม กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
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นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะผู้บรหิาร

นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์
รองผู้จัดการ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา
รองผู้จัดการ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
รองผู้จัดการ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา



31

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการและพัสดุ

นางสาวสุดาพร ปรีดานันท์
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

นางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบปฏิบัติการ 1  

รกัษาการผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวมนเฑียร แสงทิม
ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และ 

บริหารความเสี่ยง

นายอาสิน ไชยกุล
ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม
ผู้อ�านวยการฝ่ายคดีและบังคับคดี

นายวีรศักดิ์ ดวงดารา
ผู้อ�านวยการฝ่ายกู้ยืม

นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีบริหาร 

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

นางสาวสุวรรณา ตันยิ่งยง
ผู้อ�านวยการฝ่ายส�านักผู้จัดการ

นางรัชดา ตันติมาลา
หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายสัมพันธ ์

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
และเครือข่ายสัมพันธ์

นายบริพัฒน์ จิตการุณ
 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารหนี้

นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย





ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินงาน
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รายงานผลการด�าเนนิงานกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศกึษา
ประจ�าปีบัญชี 2562

ตามพระราชบญัญตักิารบรหิารทุนหมนุเวยีน พ.ศ. 2558 ก�าหนดให้กรมบญัชกีลางมหีน้าทีป่ระเมนิผลการด�าเนนิงาน
ทนุหมนุเวียนเป็นประจ�าทุกปีเมือ่สิน้ปีบัญชขีองทุนหมนุเวยีน (มาตรา 31-35) โดยเป็นการประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การเงิน
2. การสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การปฏิบัติการ
4. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
6. การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง  

โดยในปีบัญชี 2562 กรมบัญชีกลางได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษารวม 6 ด้าน และเมือ่สิน้ปีบญัชกีองทนุเงนิให้กูย้มืเพ่ือการศกึษามผีลการด�าเนนิงานในภาพรวมอยูใ่นระดบั 
4.4284 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็นคะแนนด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการเงิน  น�้าหนักร้อยละ 20   ผลการประเมินได้ 3.4175
2. ด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  น�้าหนักร้อยละ 15  ผลการประเมินได้ 5.0000
3. ด้านการปฏิบัติการ   น�้าหนักร้อยละ 30  ผลการประเมินได้ 5.0000
4. ด้านการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  น�้าหนักร้อยละ 15  ผลการประเมินได้ 4.8667
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร น�้าหนักร้อยละ 10  ผลการประเมินได้ 4.6557
 ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
6. ด้านการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง  น�้าหนักร้อยละ 10 ผลการประเมินได้ 2.9938

30%

15%
10%

10%

20%

15%



เกณฑ์วัดการด�าเนินงาน หน่วยวัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2562 ผลงานด�าเนินงาน

1 2 3 4 5 ต.ค. 61 
- ก.ย. 62 คะแนนที่ได้ คะแนน 

ถ่วงน�้าหนัก

ด้านที่ 1. การเงิน 20 3.4175

1.1 อัตราส่วนการช�าระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ต้องช�าระคืน ร้อยละ 10 78 80 82 84 86 83.87 3.9350 0.3935

1.2 อัตราส่วนหนี้ค้างช�าระเกิน 1 ปีขึ้นไปต่อยอดหนี้คงเหลือ ร้อยละ 10 5.10 4.90 4.70 4.50 4.10 4.72 2.9000 0.2900
ด้านที่ 2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  15 5.0000

2.1  การจดัท�ารายงานวเิคราะห์ผูใ้ช้บรกิารหลกัและผูม้ส่ีวนได้ 
 ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 10 75 80 85 90 95 95.05 5.0000 1.5000

ด้านที่ 3. การปฏิบัติการ  30 5.0000

3.1 ระดับความส�าเร็จในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 
 สถานศึกษา และภาคเีครอืข่าย

ระดับ 8 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.4000

3.2 ระดับความส�าเร็จในการก�าหนดแนวทางการให้กู้ยืมเงิน 
 เพือ่การศึกษา 4 ลกัษณะ

ระดับ 7 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.3500

3.3 ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาระบบกองทนุเงนิการศกึษา 
 แบบดิจทัิล (DSL: Digital Student Lone Fund System)

ระดับ 15 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.7500

ด้านที่ 4. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  15 4.8667

4.1 การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.6000 4.6000 0.2300

4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

ด้านที ่5. การปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิาร 
      ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

 10 4.6557

5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.7000 4.7000 0.2350

5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.6114 4.6114 0.2306

ด้านที ่6. การด�าเนนิงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง  10 2.9938

6.1 การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ
 • ร ้อยละการใช้จ ่ายงบลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับ 
  แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ�าปีบัญชี 2562
 • ร ้อยละการใช้จ ่ายภาพรวมท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับ 
  แผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ�าปีบัญชี 2562

ร้อยละ

ร้อยละ 

3
1.5

1.5

92

92

94

94

96

96

98

98

100

100

94.58

73.14

2.2917

1

0.0344

0.0150

6.2 การรายงานทางการเงิน 2

 • การน�าเข้าข้อมูลลงบททดลองรายเดือน ระดับ 1 บันทึก
ข้อมูล

ครบถ้วน
จ�านวน
8 เดือน

บันทึก
ข้อมูล

ครบถ้วน
จ�านวน
9 เดือน

บันทึก
ข้อมูลครบ

ถ้วน
จ�านวน

10 เดือน

บันทึก
ข้อมูลครบ

ถ้วน
จ�านวน

11 เดือน

บันทึก
ข้อมูลครบ

ถ้วน
จ�านวน

12 เดือน

บันทึกข้อมูล
ครบถ้วน
จ�านวน

12 เดือน

5 0.0500

 • การบันทึกรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ  
  งวดสิ้นปีบัญชี 2562

ระดับ 1 ไม่สามารถ
ด�าเนินงาน

- - - ด�าเนินงาน
ได้ส�าเร็จ

ด�าเนินงาน
ได้ส�าเร็จ

5 0.0500

6.3 การด�าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและ 
 การรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3 3 0.1500

น�้าหนัก
รวม 100

คะแนน
รวม 4.4284
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ�าปี 2562 



การให้กูย้มืเงนิกองทุนเงินให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)
ประจ�าปีการศึกษา 2562
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ระดับการศึกษา
เป้าหมาย ผลการให้กู้ยืม คิดเป็นร้อยละ

จ�านวน
(ราย)

วงเงิน
(ล้านบาท)

จ�านวน
(ราย)

วงเงิน
(ล้านบาท) ผู้กู้ยืม เงินกู้ยืม

มัธยมศึกษาตอนปลาย 109,011 1,613.36 99,973 1,458.88 91.71 90.43

ปวช. 49,998 1,639.93 38,558 1,314.21 77.12 80.14

ปวท./ปวส. 52,664 2,148.69 42,261 1,747.44 80.25 81.33

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 291,413 15,852.87 259,035 14,892.46 88.89 93.94

รวม กยศ. (ลักษณะที่ 1) 503,086 21,254.85 439,827 19,412.99 87.43 91.33

ปวท./ปวส. 9,055 478.10 6,310 286.23 69.69 59.87

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 107,360 8,459.97 88,767 6,499.28 82.68 76.82

รวม กรอ. (ลักษณะที่ 2) 116,415 8,938.07 95,077 6,785.51 81.67 75.92

มัธยมศึกษาตอนปลาย 109,011 1,613.36 99,973 1,458.88 91.71 90.43

ปวช. 49,998 1,639.93 38,558 1,314.21 77.12 80.14

ปวท./ปวส. 61,719 2,626.79 48,571 2,033.67 78.70 77.42

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 398,773 24,312.84 347,802 21,391.74 87.22 87.99

รวม กยศ. (ลักษณะที่ 1) 
      กรอ. (ลักษณะที่ 2)

619,501 30,192.92 534,904 26,198.50 86.34 86.77

การให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจ�าปีการศึกษา 2562 

จ�าแนกตามระดับการศึกษา

กองทุนมีเป้าหมายการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จ�านวน 
619,501 ราย วงเงินให้กู้ยืมจ�านวน 30,192.92 ล้านบาท

กองทุนให ้กู ้ ยืม เงินแก ่นัก เรียน นิสิต นักศึกษา ทั้ งสิ้นจ� านวน  
534,904 ราย เป็นเงิน จ�านวน 26,198.50 ล้านบาท

หมายเหตุ : กยศ. (ลักษณะที่ 1)  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กยศ. (ลักษณะที่ 2)  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคนและมีความจ�าเป็น 
 ต่อการพัฒนาประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เป้าหมาย
การให้กู้ยืม

ผล
การให้กู้ยืม



อาชีวศึกษา
356 แห่ง

อุดมศึกษา
68 แห่ง

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
280 แห่ง

อาชีวศึกษา
413 แห่ง

อุดมศึกษา
116 แห่ง

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2,645 แห่ง
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ระดับ รัฐ/เอกชน จ�านวนสถานศึกษา (แห่ง)

มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัฐ 2,645

เอกชน 280

รวม 2,925

อาชีวศึกษา
รัฐ 413

เอกชน 356

รวม 769

อุดมศึกษา
รัฐ 116

เอกชน 68

รวม 184

รวมทั้งสิ้น 3,878

จ�านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมด�าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ : ระดับอุดมศึกษา ไม่นับวิทยาเขต

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รัฐ เอกชน



สรุปผลการด�าเนินงานสิน้สดุเดอืนกนัยายน 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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ข้อมูลสถานะผู้กู้ยืม 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด�าเนินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน/นักศึกษา ต้ังแต่ปี 2539 – ปัจจุบัน มีผู้กู้ยืม 

ทั้งสิ้น จ�านวน 5.74 ล้านราย และเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 6.12 แสนล้านบาท โดยมีผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างช�าระหนี้ประมาณ 
3.63 ล้านราย (63.20%) และเป็นเงินให้กู้ยืม 4.28 แสนล้านบาท (69.97%)

ข้อมูลการชำาระหนี้
จากจ�านวนผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้ จ�านวน 3.63 ล้านราย มีเงินต้นครบก�าหนดช�าระแล้วประมาณ  

1.56 แสนล้านบาท มีผู้กู้ยืมผิดนัดช�าระประมาณ 2.26 ล้านราย (62.44%) และมีเงินต้นค้างช�าระประมาณ  
7.88 หมื่นล้านบาท (50.67%)

รายงานสรุปผลการรับชำาระหนี้ประจำาเดือน 
กองทนุได้รบัช�าระหนีจ้ากผูกู้ย้มื ตัง้แต่เดือน ตลุาคม 2561 – กนัยายน 2562 จ�านวนเงนิสะสม 31,005 ล้านบาท

การหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง
กองทุนได้ด�าเนินการหักเงินเพื่อช�าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้าง

ประจ�าซึ่งเป็นผู้กู ้ยืมในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ�าของกรมบัญชีกลาง (e-Payroll) และระบบ 
รับช�าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) โดยเริ่มหักน�าส่งกองทุนตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 7,837 แห่ง มีผู้กู้ยืมยินยอมให้กองทุน
หักเงินเดือนเพื่อช�าระเงินคืน จ�านวน 355,136 ราย และมีจ�านวนเงินรับช�าระหนี้สะสมประมาณ 3,156 ล้านบาท



ผู้กู้ยืมเสียชีวิต
จ�านวน 55,434 ราย 0.96%

ผู้กู้ยืมทุพพลภาพ
จ�านวน 3,299 ราย 0.06%

ผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างกำาลังศึกษา
จ�านวน 443,218 ราย 7.73%

ผู้กู้ยืมอยู่ในช่วงปลอดหนี้
จ�านวน 485,364 ราย 8.46%

ผู้กู้ยืมชำาระปิดบัญชี
จ�านวน 1,123,712 ราย 19.59%

ผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างชำาระหนี้
จ�านวน 3,626,378 ราย 63.20%
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กองทุนมีผู้กู้ยืมรวมทั้งสิ้น 5.74 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมแล้วกว่า 6.12 แสนล้านบาท มีผู้กู ้ยืม 
ที่อยู่ระหว่างช�าระหนี้ประมาณ 3.63 ล้านราย (63.20%) เป็นเงินให้กู้ยืม 4.28 แสนล้านบาท (69.97%) 
แบ่งเป็น
 1. ผู้กู้ยืมกลุ่มทั่วไป  2.34  ล้านบาท (64.53%)
 2. ผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ย  0.09  ล้านราย  (2.38%)
 3. ผู้กู้ยืมกลุ่มด�าเนินคดี  1.20  ล้านราย  (33.09%)

ผู้กู้ยืม

5,737,387 ราย

แผนภาพแสดง สถานภาพรวมผู้กู้ยืม

แผนภาพแสดง สถานภาพรวมจ�านวนเงินให้กู้ยืม
หน่วย: ล้านบาท

เงินให้กู้ยืม
 กลุ่มผู้กู้ยืม

อยู่ระหว่างช�าระหนี้
จ�านวน 428,096 ล้านบาท

69.97%

ผู้กู้ยืม
อยู่ระหว่าง

ศึกษา

6.18%
37,823

ผู้กู้ยืม
เสียชีวิต

0.74%
4,508

ผู้กู้ยืม
ทั่วไป

47.50%
290,606

ผู้กู้ยืม
ด�าเนินคดี

20.39%
124,745

รวม

100%

7.73%

0.96%

0.06%

8.46%

19.59%

63.20%

611,784

ผู้กู้ยืม
ช�าระปิดบัญชี

12.27%
75,045

ผู้กู้ยืม
อยู่ระหว่าง
ปลอดหนี้

10.78%
65,968

ผู้กู้ยืม
ทุพพลภาพ

0.06%
344

ผู้กู้ยืม
ไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้อง

2.08%
12,745

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



ผลการด�าเนนิการหักเงินเดอืนเพือ่ช�าระเงินคนืกองทนุ
ผ่านองค์กรนายจ้าง
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ตารางที่ 1 สถานภาพรวมผู้กู้ยืม

ตารางที่ 2 สถานภาพรวมจ�านวนเงินให้กู้ยืม

รายการ
ผู้กู้ยืมทั้งหมด

(ราย)
ก�าลังศึกษา

(ราย)
อยูใ่นช่วงปลอดหนี้ 

(ราย)
ช�าระหนี้เสร็จสิ้น 

(ราย)
อยู่ระหว่างการช�าระหน้ี

(ราย)
เสียชีวิต
(ราย)

ทุพพลภาพ
(ราย)

กยศ. 5,196,349 377,981 396,500 1,021,439 3,345,438 51,871 3,120

กรอ. 541,038 65,237 88,846 102,273 280,940 3,563 179

รวม 5,737,387 443,218 485,346 1,123,712 3,626,712 55,434 3,299

ร้อยละ 100 7.73 8.46 19.59 63.21 0.97 0.06

รายการ
เงินต้นตามสัญญา

(ล้านบาท)
เงินต้นครบก�าหนดช�าระ

(ล้านบาท)
เงินต้นไม่ค้างช�าระ 

(ล้านบาท)
เงินต้นค้างช�าระ

(ล้านบาท)
เงนิต้นคงเหลือ

(ล้านบาท)

กยศ. 564,879.21 152,046.28 75,098.81 76,947.47 411,828.32

กรอ. 46,904.37 3,464.64 1,620.13 1,844.51 42,179.85

รวม 611,783.58 155,510.92 76,718.94 78,791,98 454,008.17

ร้อยละ 100.00 49.33 50.67

ล�าดับ ประเภท จ�านวนแห่ง

1 กลุ่มข้าราชการในระบบจ่ายตรง 193
2 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย 14
3 กลุ่มในสังกัดส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7,431
4 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ 54
5 กลุ่มหน่วยงานเอกชน 140
6 กลุ่มหน่วยงานรัฐอื่นๆ 1
7 กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้างของส่วนราชการ 4

รวม 7,837

ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2562

ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2562



ผลการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม ผ่านองค์กรนายจ้าง 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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กรมบัญชีกลาง
จ�านวน 180,908 ราย

กรมสรรพากร
จ�านวน 300,536 ราย

ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2562

ผู้กู้ยืมหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้างสะสม

กราฟแสดงสัดส่วนผู้กู้ยืมหักเงินเดือน
ผ่านองค์กรนายจ้างสะสม

เงินรับชำาระหนี้ผ่านองค์กรนายจ้างสะสม

กราฟแสดงเงินรับชำาระหนี้ผ่านองค์กรนายจ้างสะสม 
ประจำาปีงบประมาณ 2562

481,444 ราย 3,156 ล้านบาท

62%

38%

กรมสรรพากร

จ�า
นว

นเ
งิน

 (ล
้าน

บา
ท)

กรมบัญชีกลาง

ปีงบประมาณ 2562

กรมบัญชีกลางกรมสรรพากร

กรมบัญชีกลาง
2,066 ล้านบาท

65%

กรมสรรพากร
1,090 ล้านบาท

35%



เหตุการณ์ส�าคัญ
ในรอบปีงบประมาณ 2562

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3% 
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กองทุนมีมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมช�าระหนี้ปิดบัญชี ลดเงินต้น 3% ให้เฉพาะผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดช�าระ
หนี้ หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้และมีความตั้งใจในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องก่อนก�าหนด

หากมาช�าระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ช�าระหนี้ปิดบัญชี เมื่อผู ้กู ้ยืมติดต่อ 
ช�าระหนี้ปิดบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน ช่องทางช�าระหนี้ เงื่อนไขช�าระหนี้ปิดบัญชี ในครั้งเดียว ระยะเวลา

- ผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างปลอดหนี้ 
- ผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างช�าระหนี้ 
  กลุ่มสัญญา 15 ปี ที่ไม่เคยผิดนัดช�าระหนี้

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือ 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลดหย่อนเงินต้น 
ร้อยละ 3 

ณ วันที่ช�าระหนี้ปิดบัญชี

ตั้งแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับ  
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ป้อนก�าลังคนในสายที่เป็นความต้องการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และวิชาชีพสาขาขาดแคลนให้ตลาดแรงงาน โดยเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษไม่เกิน 0.5% ต่อปี 
และได้ส่วนลดเงินต้น 30-50%

กองทนุเงินให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ได้ร่วมกบัส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั เพือ่จดัท�า “โครงการ 
ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้าง 
พืน้ฐาน ผ่านกองทนุเงนิให้กูย้มืเพ่ือการศกึษา” โดยจะด�าเนนิการระหว่างปีการศกึษา 2562 – 2566 (5 ปีการศกึษา) 

ส�าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมในระดับปริญญาตรี เมื่อส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ก�าหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตรา 
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 

ส�าหรับนักเรียน/นักศึกษาผู้กู้ยืมในระดับอาชีวศึกษา เมื่อส�าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่ก�าหนดจะคิดดอกเบี้ย
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 

แต่หากผูกู้ย้มืไม่สามารถส�าเรจ็การศกึษาหรือไม่ได้ส�าเรจ็การศกึษา ตามสาขาวชิาทีก่�าหนดไว้หรือผดินดัช�าระหนี้ 
จะไม่ได้รับการคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีก�าหนดและไม่ได้รับส่วนลดเงินต้น โดยจะต้องช�าระหนี้ตามระเบียบของ 
กองทนุ ซึง่คาดว่าจะช่วยสนบัสนนุการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านทรพัยากรมนษุย์ เพือ่เพิม่ก�าลงัแรงงานในอนาคต
ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจให้ตรงกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 
ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0

กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน
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ทัง้นี ้10 อตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประกอบด้วย 1) อตุสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 2) อตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  
8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 10) อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร และ 
3 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมระบบราง 2) อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี และ 3) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

โครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือกระตุน้ให้ผูท้ีอ่ยูใ่นวัยศกึษาทัง้ในระดับปรญิญาตรีและระดับอาชวีศึกษาเห็น 
ความส�าคัญของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสนใจอยากเข้าศึกษาเพื่อเป็น 
ก�าลงัส�าคญัในการต่อยอดให้กบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ 3 โครงสร้างพืน้ฐานซึง่เป็นความต้องการ
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น EEC และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ท่ีก�าลังศึกษาหรือก�าลังจะเข้าศึกษา 
ในระดับปรญิญาตร ีและระดบัอาชีวศกึษาทีอ่ยู่ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้องกับ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย  และ 3 โครงสร้าง
พื้นฐาน ตลอดจนเป็นการป้อนก�าลังคนในสายอาชีวะ/สายวิชาชีพ ที่ยังขาดแคลนให้ตลาดแรงงานอื่นๆ อีกด้วย
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มี
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขในการท�าสัญญาประนีประนอม 
ยอมความในศาล เพื่อช ่วยเหลือผู ้ กู ้ยืม 
ที่ค้างช�าระหน้ีจนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญา
และด�าเนินคดีตามกฎหมาย ส�าหรับผู้กู้ยืม 
ท่ีถูกด�า เนินคดี ในป ี  2562 ท�าสัญญา
ประนีประนอมยอมความท่ีศาล กองทุนจะ 
ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 ของเบี้ยปรับ
ที่มีอยู ่  ณ วันท�าสัญญาประนีประนอม 
ยอมความ แต่การลดเบ้ียปรับน้ัน มเีงือ่นไขว่า
ผู ้กู ้ยืมที่ตกลงท�าสัญญาแล้วต้องไม่ผิดนัด
ช�าระหนีง้วดใดงวดหน่ึง ต้ังแต่ปีท่ี 2 เป็นต้นไป 
หากผู ้ กู ้ยืมผิดนัดงวดใดงวดหน่ึง จะน�า
ส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตาม 
ค�าพิพากษาทันที ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้
ยืมในการผ่อนช�าระได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี  
นบัแต่วันท�าสญัญาประนีประนอมยอมความ
ขึ้นกับจ�านวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย  
เบี้ ยปรับ )  คง เหลือ  ณ วันท� าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ดังนี้ 

 

กยศ. ปรับสัญญา
ประนีประนอมยอมความในศาล
ช่วยผู้กู้ยืมเงินที่ถูกฟ้องคดี
ขยายเวลาผ่อนช�าระ
ลดเบี้ยปรับ 75%

ทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท
ให้ผ่อนช�าระไม่เกิน 9 ปี

ทุนทรัพย์มากกว่า 250,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
ให้ผ่อนช�าระไม่เกิน 12 ปี  

ทุนทรัพย์มากกว่า 400,000 บาทขึ้นไป
ให้ผ่อนช�าระไม่เกิน 15 ปี

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขดังกล่าว
เป ็นการช ่ วย เห ลือ ผู ้ กู ้ ยื ม ท่ีมีหนี้ ค ้ า งช� า ระจ� านวนมาก 
ให้สามารถผ่อนช�าระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่องโดยต้อง 
ไม่ผิดนัดช�าระหนี้อีก และเป็นการสร้างวินัยให้กับผู้กู้ยืม 
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กองทุนได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างช�าระหนี้ ดังนี้
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กยศ. ให้โอกาสลดเบี้ยปรับลูกหนี้และเพิ่มค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืม  

มาตรการที่ 1 ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 ส�าหรับผู ้กู ้ยืมทุกกลุ ่มที่ค้างช�าระหนี้และปิดบัญชี 
  ในครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

มาตรการที่ 2  ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 เฉพาะผู้กู ้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่ช�าระหน้ีค้างทั้งหมด 
  ให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างช�าระ) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

มาตรการที ่3  พักช�าระหนี้ 1 ปี ส�าหรับผู้กู้ยืมท่ีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดี 
  กรณีผู้ที่มีงวดช�าระเป็นรายปี จะพักช�าระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมา 
  ช�าระหนี ้ในวนัที ่5 กรกฎาคม 2564 ส่วนกรณผีูท้ีมี่งวดช�าระเป็นรายเดอืน จะพักช�าระหนี้  
  12 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปท่ีกองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักช�าระหนี้ กองทุน 
  จะไม่ถือว่าผู้กู ้ยืมผิดนัดช�าระหนี้ ท้ังนี้ จากข้อมูลในระบบพบว่ามีผู้กู ้ยืมเข้าข่ายที่จะ 
  ได้สิทธิพักช�าระหนี้ ประมาณ 335,000 ราย

มาตรการที่ 4 ปรับลดอัตราเบ้ียปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช�าระเงินกู้ยืมคืน จากอัตราปัจจุบัน  
  (ร้อยละ 12-18 ต่อปี) เหลอือตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป  
  เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของผู ้กู ้ยืมที่ค้างช�าระให้สามารถผ่อนช�าระเงินคืนกองทุน 
  ได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่ 5  ปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกเดือนละ 600 บาท/คน  
  โดยผู ้กู ้ยืมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญปรับเพ่ิมจาก 1,200 บาท เป็น  
  1,800 บาท ระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ปรับเพิ่มจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท
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สรุปสถิติเร ื่องที่ติดต่อสอบถาม กยศ. Call Center
(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ตารางสรุปสถิติเร ื่องที่ติดต่อสอบถาม กยศ. Call Center 

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

10,000

0

กา
รช

�าร
ะเ

งิน
คืน

กา
รโ

อน
ค่า

คร
อง

ชีพ

รับ
สา

ยแ
ต่ไ

ม่ม
ีสัญ

ญา
ณ

กา
รฟ

้อง
ร้อ

งด
�าเน

ินค
ดี

กา
รย

ื่นแ
บบ

ค�า
ขอ

กู้ย
ืม

ติด
ตา

มเ
อก

สา
ร

กา
รท

วง
ถา

ม/
ติด

ตา
มห

นี้

แล
ะก

าร
ปร

ับโ
คร

งส
ร้า

งห
นี้

กา
รข

อผ
่อน

ผัน
กา

รช
�าร

ะห
นี้

กา
รล

งท
ะเ

บีย
น

ขอ
รห

ัสผ
่าน

ขอ
งน

ักเ
รีย

น

เรื่อ
งท

ั่วไ
ป

เรื่อง

หน่วย

หน่วย

18
,19

7
13

2,3
07

12
,91

3

14
,71

1

3,2
804,8
58

12
,14

4

80
,40

7

8,1
34

2,5
593,7
86

20
,46

6

16
,81

3

20
,97

2

30
,15

0

18
,44

9

23
,86

7

30
,45

4

22
,25

4

22
,94

8

27
,28

6

23
,24

3

ต.ค. 
2561

พ.ย. 
2561

ธ.ค. 
2561

ม.ค. 
2562

ก.พ. 
2562

มี.ค. 
2562

เม.ย. 
2562

พ.ค. 
2562

มิ.ย. 
2562

ก.ค. 
2562

ส.ค. 
2562

ก.ย. 
2562

เดือน/ปี



สรปุสถติผิูเ้ข้าชมข้อมลูข่าวสารทางเวบ็ไซต์ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

52

รายงานประจำาปี 2562

ล�าดับ เดือน/ปี
สถิติในปีงบประมาณ 2562

Page Views Unique IP 
1 ตุลาคม 2561 1,525,471 345,025
2 พฤศจิกายน 2561 1,958,297 386,619
3 ธันวาคม 2561 1,670,726 361,067
4 มกราคม 2562 1,703,366 362,988
5 กุมภาพันธ์ 2562 258,350 65,665
6 มีนาคม 2562 1,362,606 273,499
7 เมษายน 2562 1,662,917 300,645
8 พฤษภาคม 2562 2,798,259 416,300
9 มิถุนายน 2562 4,860,748 594,220
10 กรกฎาคม 2562 4,333,625 588,086
11 สิงหาคม 2562 1,688,401 346,211
12 กันยายน 2562 2,070,425 364,065

รวม         25,893,191 4,404,390

* หมายเหตุ 
1. Page Views คือ จ�านวน click ที่หน้าเว็บไซต์ 
2. Unique IP  คือ IP ที่ไม่ซ�้ากัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ�้ากันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น

สถิติผู้เข้าชมข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th 
ปีงบประมาณ 2562
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คณะอนกุรรมการตรวจสอบ กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการกองทนุเงนิ 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ประกอบด้วยอนุกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 7 ท่าน มีวาระ 
การด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี ประกอบด้วย  
1.  นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานอนุกรรมการ
2.  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
3.  ผูอ้�านวยการกองก�ากบัและพฒันาระบบเงนินอกงบประมาณ กรมบญัชกีลาง หรือผูแ้ทน อนุกรรมการ
4.  ดร. อโศก วงศ์ชะอุ่ม อนุกรรมการ
5.  ดร. ศุภกร สุนทรกิจ อนุกรรมการ
6.  ดร. วิจักขณ์ เศรษฐบุตร อนุกรรมการ
7.  นางสุวรรณี ค�ามั่น อนุกรรมการ

โดยมีฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย
1.  นายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ เลขานุการ
    รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ.   
2.  นางสาวศิริกาญจน์ หอมสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ กยศ.   

ในปีงบประมาณ 2562 คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับ 
ฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการกองทุน 
ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าของประเด็นต่างๆ ที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ รวมทั้ง มีการพิจารณา 
และให้ข้อเสนอแนะแก่กองทนุ โดยมกีารรายงานผลการด�าเนนิงานประเดน็ทีส่�าคัญเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ  
เพือ่ทราบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการกองทุนฯ และตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา  
สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้  

 
1.  สอบทานงบการเงิน รายงานทางการเงินและบัญชี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี โดยพิจารณารายงานทางการเงิน 
นโยบายการบัญชี ประมาณการที่ส�าคัญ และการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รวมถึง ติดตามการด�าเนินการ 
ในประเด็นซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้งบการเงินที่จัดท�าขึ้นมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเชื่อถือได้  
และเป็นประโยชน์กบัผูใ้ช้งบการเงนิ โดยได้เสนอแนะให้มกีารก�าหนดแนวทางการบนัทกึบญัชแีละพจิารณาถงึการด้อยค่า 
ให้สอดคล้องกับลกัษณะการช�าระหน้ีของลกูหนี ้รวมท้ัง พิจารณาถงึการเปิดเผยข้อมลู ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงิน
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2.  สอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานผลการตรวจสอบและประเด็นส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ ดังนี้ 

2.1 กระบวนการให้กูย้มื การพฒันาระบบงานเพือ่รองรบัการกูย้มื ควรมกีารก�าหนดความต้องการให้ครอบคลมุ 
 ถึงการควบคุมวงเงินกู้ยืมในแต่ละลักษณะ การก�าหนดกระบวนการติดตาม วิเคราะห์ และประมวลผล 
 การให้กูย้มื การน�าเทคโนโลยใีนการตรวจสอบคณุสมบติัและบริหารจัดการการกูย้มืเพ่ือให้เกดิความรวดเรว็ 
 ในการด�าเนินการและได้รับเอกสารการกู้ยืมครบถ้วนก่อนการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน

 2.2 กระบวนการบริหารและจัดการหนี้ ควรก�าหนดมาตรการท่ีจ�าเป็นร่วมกับการหักเงินเดือนช�าระหนี ้
 ให้ครอบคลุมลูกหนี้ท่ีค้างช�าระแต่ยินยอมให้หักเงินเดือนช�าระหนี้ เพื่อให้ผู้กู้กลุ่มนี้สามารถมีสถานะ 
 ช�าระหนี้ปกติได้ อาทิ เร่งพิจารณาทบทวนนโยบายการปรับโครงสร้างการช�าระหนี้ และออกแบบ 
 ระบบงานให้รองรับ 

 2.3 กระบวนการคดีและบังคับคดี ควรก�าหนดมาตรการในการติดตามหนี้กลุ ่มผู ้กู ้ยืมที่ถูกด�าเนินคดี 
 เพื่อลดการบังคับคดี และมีมาตรการด�าเนินการกับลูกหนี้ภายหลังการสืบทรัพย์บังคับคดีอย่างชัดเจน 
 และเหมาะสม 

 2.4 ผลการด�าเนินงานด้านอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน การติดตาม 
 ประเมินผลการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกองทุน ปีงบประมาณ 2562 และการตรวจสอบงาน 
 ด้านอืน่ๆ ได้เสนอแนะให้มกีลไกการบริหารแผนงาน รวมทัง้ การก�ากบัควบคมุการด�าเนนิงานให้เป็นไปตาม 
 เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 
3.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 3.1 การบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 และกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององค์กร โดยให้ความส�าคัญกบัเรือ่งการจดัท�าแผนบริหารความเสีย่ง                               
 การประเมินความเสี่ยงบนระบบงาน เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ มีความเหมาะสม  
 และเสนอแนะ ให้มกีารพจิารณาทบทวนแผนบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมประเด็นการรักษาความมัน่คง 
 ปลอดภัยทางสารสนเทศ โดยบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ อย่างรัดกุม

 3.2  การควบคุมภายใน กองทุนมีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สิ้นสุด 30 กันยายน 2562   
 ตามก�าหนดระยะเวลาและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏบิตั ิ
 การควบคมุภายในส�าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ซ่ึงกองทนุมกีารจดัท�าแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน  
 และมีการติดตามการด�าเนินงานตามแผน       
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4.  สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

ของหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง พิจารณา 
แผนการตรวจสอบประจ�าปีและบุคลากรที่ใช้ปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี นอกจากนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าแนะน�าการพัฒนาบทบาท  
ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยการมีบทบาทในการให้ค�าปรึกษาในกระบวนการต่างๆ ขององค์กร มีการติดตาม  
ความคบืหน้าการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบทีไ่ด้รับอนมุติั ตลอดจนสนบัสนนุให้พนกังานมกีารพฒันา
ความรู้ความสามารถเพื่อให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

5.  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
มกีารทบทวนกฎบตัรคณะอนกุรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของ คณะอนกุรรมการตรวจสอบ

มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ความสามารถ 

ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ท้ังนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ท�าให้การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นไปด้วยดี   

นางลดาวรรณ  เจริญรัชต์ภาคย์
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา



ส่วนที่ 3  รายงานการเงิน



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
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ส่วนที่ 4  กิจกรรมส�าคัญในรอบปี
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ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2561

พิธีท�าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป ็นพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร 

นายวสิทุธิ ์ศรสีพุรรณ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั 
เป็นประธานในพิธีท�าบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 
จ�านวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
โดยผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคณะผู้บริหาร 
และพนกังานกองทุน เข้าร่วมในพธิ ีณ บรเิวณห้องโถงวายภุกัษ์  
ชั้น 1 กระทรวงการคลัง

วันที่ 23 ตุลาคม 2561

กยศ. เข้าร่วมพธิวีางพวงมาลาถวายสกัการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพือ่การศกึษา น�าผูบ้รหิารและพนกังาน ร่วมพธิวีางพวงมาลา 
เน่ืองในวันปิยมหาราช ประจ�าปี 2561 เพื่อน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 
กระทรวงการคลัง และร ่วมจุดเทียนน ้อมร�า ลึกถึง 
พระมหากรุณาธคิณุ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง 
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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวง 
การคลัง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลงั เป็นประธานในพธิถีวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงการคลัง โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์  
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมคณะ 
ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมในพิธี ณ วัดยานนาวา 
กรุงเทพฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

กยศ. รับรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจ�าปี 2561 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้ารับรางวัลความร่วมมือ สนับสนุน 
และส่งเสริมการออม ในงานวันออมแห่งชาติประจ�าปี พ.ศ. 2561 จัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมี 
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และนายประสงค์ พูนธเนศ 
ปลดักระทรวงการคลงัและประธานคณะกรรมการกองทนุการออมแห่งชาต ิ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชมุวายภกัษ์ 4 
กระทรวงการคลัง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

ประชุมชี้แจง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจ�า
เพื่อช�าระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจ�าของกรมบัญชีกลาง”

กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ร่วมกบั กรมบญัชกีลาง 
จัดประชุมชี้แจง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจ�า 
เพื่อช�าระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
และค่าจ้างประจ�าของกรมบัญชีกลาง” โดยมี นางสาว 
สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 
213 แห่ง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 

กยศ.ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา น�าผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธ ี
วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน 
พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 

การประชมุชีแ้จง “การด�าเนนิงานตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560  
กับธนาคารที่เป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทย และธนาคารท่ีเป็น
สมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐ

กองทนุเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศกึษา จดัประชมุชีแ้จง “การด�าเนนิงาน
ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560” ระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 
การศึกษากับธนาคารท่ีเป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทย และธนาคาร
ที่ เป ็นสมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีนายชัยณรงค์  
กจัฉปานนัท์ ผู้จดัการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศึกษา นางสาวนนัทวนั 
วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ 
นางอญัชล ีภูรวิทิย์วฒันา รองผูจ้ดัการกองทนุเงินให้กูย้มืเพ่ือการศกึษา 
เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติ จากนางสาวชยากร มาเมือง 
วทิยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบ 
การหกัเงนิเดอืนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 
กรุงเทพฯ
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วันที่ 25 มกราคม 2562

พิธีท�าบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทุนฯ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นประธานในพิธีท�าบุญเลี้ยงพระ  
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมฟังบรรยายธรรมจากพระราชญาณกวี  
(ปิยโสภณ) แห่งวดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก เพือ่ความเป็นสิริมงคลและสร้างขวญัก�าลังใจในการท�างานให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงาน ณ ส�านักงานกองทุน ชั้น 6

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 

กยศ. ร่วมกับ SME Development Bank 
สนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้กู้ยืม

กองทุน เ งิน ให ้ กู ้ ยื ม เพื่ อการ ศึกษา ร ่ วมกับ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (ธพว.) หรอื SME Development Bank 
สนับสนุนผู ้ประกอบการที่เป็นผู ้กู ้ยืมด้านสินเชื่อและ 
การลงทนุในธุรกิจ SMEs โดย นายชยัณรงค์ กจัฉปานนัท์ 
ผูจ้ดัการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา และนายมงคล 
ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวง
การคลงั
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

การลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู ้จัดการกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพ่ือการศึกษา และนายผยง ศรีวณิช กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุไทย ร่วมลงนามในสญัญาจ้างจดัหาระบบกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษาแบบดจิทิลั (DSL) 
เพ่ือตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุน เพื่อให้บริการผู้กู้ยืมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบ Paperless และ 
Digital ID ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบ ท�าให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วย 
ความรวดเรว็และปลอดภัย สอดคล้องกบันโยบาย National e-Payment ในโอกาสนี ้ได้ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ธนาคารกรุงไทย 
อาคารส�านักงานใหญ่ 

วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การด�าเนินงานให้กู้ยืม ส�าหรับสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมโครงการใหม่  
ในปีงบประมาณ 2562   

กองทนุเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา จดัอบรมเชงิปฏบิติัการ การด�าเนนิงานให้กูย้มื ส�าหรบัสถานศึกษาทีข่อเข้าร่วม
โครงการใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
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รายงานประจำาปี 2562

วันที่ 1 เมษายน 2562

วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี 

นายชัยณรงค์ กจัฉปานนัท์ ผูจ้ดัการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา 
พร้อมคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง  
ครบรอบ 144 ปี โดยมนีายประสงค์ พนูธเนศ ปลดักระทรวงการคลัง 
เป็นประธานในพธิ ีร่วมสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจ�ากระทรวงการคลงั
และแสดงความยนิดี เนือ่งในโอกาสงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง 
ครบรอบ 144 ปี และได้ร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุซือ้เครือ่งมอืแพทย์
และก่อสร้างอาคารศนูย์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวถีิ ณ กระทรวง
การคลัง 

วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 

ประชุมสัมมนา ผูู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
แนวทางและวิธกีารด�าเนนิงานของกองทุน ในปีการศกึษา 2562 พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูป้ฏบิติังานกองทุน โดยผูเ้ข้าร่วมประชมุสมัมนาประกอบด้วย ระดับ
อาชวีศกึษา (รฐั), ระดบัอาชวีศกึษา (เอกชน) และระดบัอดุมศกึษา ณ ห้องวายภุกัษ์ ชัน้ 5 โรงแรมเซน็ทรา บายเซน็ทารา
ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วันที่ 3 เมษายน 2562

 ประชุมสัมมนา ผูู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการ
ด�าเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2562 โดยเชิญสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี และนครนายก จ�านวน 282 แห่ง  
ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น G โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
โคราช จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ กระทรวงการคลัง 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กองทุนเงิน 
ให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ได้เข้าร่วมท�าบญุตกับาตรพระสงฆ์ 
โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของส่วนราชการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน  
ในก�ากับกระทรวงการคลัง ข้าราชการพนักงานและ
ลูกจ้าง ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  
รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมสนับสนุน
รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ประจ�าปี 2562 (รุ่นที่ 11)  
      

กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพ่ือการศึกษา ร่วมสนับสนุน
รางวัลครเูจ้าฟ้ากรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ประจ�าปี 
2562 (รุ ่นที่ 11) จาก 3 หน่วยงานการศึกษาๆ ละ  
3 รางวัล รวม 9 รางวัล คือ ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน. )  
กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และ
ส�านักงานส ่ง เสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. )  
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูผู้เสียสละในถ่ิน
ทรุกนัดาร จ�านวน 9 ท่าน โดยมนีางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ 
รองผูจ้ดัการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา เข้าร่วมงาน 
ณ มูลนิธิ พอ.สว. 
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วันที่ 29 

กยศ. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู ้ทางการเงิน 
ด้วย e-Learning

กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวส่งเสริม e-Learning หลักสูตร 
เงนิทองต้องวางแผน เพือ่สร้างวนิยัทางการเงนิให้แก่นกัเรยีน นกัศกึษา
ผู้กู้ยืมทั่วประเทศ ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง

พฤษภาคม 2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562   

การประชุมช้ีแจง “แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้กู้ยืม 
กยศ.” ในเขตภาคเหนือ

กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา จัดการประชุม 
ชี้แจง “แนวทางการแก้ไขปัญหาผู ้กู ้ยืม กยศ.” ในเขต 
ภาคเหนอื โดยมนีายชยัณรงค์ กจัฉปานนัท์  ผูจ้ดัการกองทนุ
เงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา  
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจ และตอบข้อซักถาม ให้แก่ผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงาน 
ในครั้งนี้ ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562   

กยศ.ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธ ี
ลงนามถวายพระพร เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา น�าคณะผู้บริหาร และพนักงาน  
เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�านวน 68 รูป และ
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยมีผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด 
ร่วมพิธี ณ กระทรวงการคลัง 
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

กยศ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ กองทุนเงินให้กู ้ยืม 
เพื่ อการ ศึกษาพร ้อมคณะผู ้ บริหารและพนักงาน 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศ รี สินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562  
โดยถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ
ต่อหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้า
เจ้าอยูห่วั พร้อมร่วมร้องเพลงถวายราชสดดุ ีเพือ่แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีที่มีต ่อสถาบันพระมหากษัตริย ์  
ณ ส�านักงาน กยศ.

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 

การประชุมผู้ปกครอง ผู้ค�้าประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม และนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์  
รองผูจ้ดัการกองทุนเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ได้ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ ในการประชมุผูป้กครอง ผูค้�า้ประกนั 
ผู้แทนโดยชอบธรรม นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าร่วมประชุม จ�านวน 1,000 คน ณ หอประชุมขุมทองวิไล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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วันที่ 12 สิงหาคม 2562 

กยศ. ร ่วมพิธีท�าบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน  
เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 88 รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงการคลัง 

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 

งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ “ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า”

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู ้จัดการกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพ่ือการศึกษา และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท  
รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา
วิชาการเรื่อง “กองทุนเพื่อลดความเลื่อมล�้าทางการศึกษา”ภายในงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ “ก้าวสู่คุณภาพ
การศึกษาที่ดีกว่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีสาธารณะในการน�าเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษา 
ในเชิงนโยบาย กฎหมาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อน�ามาใช้พัฒนานโยบายการศึกษาของชาติ จัดโดย
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน�้า
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วันที่ 15 กันยายน 2562

โครงการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงิน ประจ�าปีการศึกษา 2562

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู ้จัดการกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู ้  
ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด บทบาทและหน้าที่ของการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในโครงการ 
ปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาผู้กู้ยืมและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

วันที่ 16 กันยายน 2562

งานสัมมนา “แนวพระราชด�าริ : ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” 
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมงานสัมมนา “แนวพระราชด�าริ : 
ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย โดยมีหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ
สถาบนัส่งเสรมิและพฒันากิจกรรมปิดทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชด�าริ 
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์ 5 ทศวรรษ 
สืบสานแนวพระราชด�าริ” นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู ้จัดการกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายเอ็นนู ซ่ือสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร นายปรีดี ดาวฉาย ประธาน
กรรมการสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  
และนายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากร
บุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร 
สัมมนาพิเศษ “แนวพระราชด�าริ : ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน”



วันที่ 18 กันยายน 2562

กยศ. ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทุนเงินให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ร่วมบรจิาคเงินสมทบทนุ 
คลั งรวมใจช ่วยผู ้ประสบภัยน�้ าท ่วม เ พ่ือช ่วยเหลือ 
ผู ้ ได ้รับผลกระทบจากเหตุ อุทกภัยทางภาคเหนือและ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ผ่าน “กองทุนเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบ
สาธารณภยั ส�านกันายกรฐัมนตร”ี โดยมีนายประสงค์ พนูธเนศ 
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือ
ดังกล่าวให้กับนายกรัฐมนตรีในนามกระทรวงการคลัง ทางรายการร่วมใจพ่ีน้องไทยช่วยภัยน�้าท่วม สถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 MCOT ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
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วันที่ 20 กันยายน 2562

กยศ. ร่วมท�าความดีด้วยหัวใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ผู้บริหารและพนักงานชาว กยศ. ร่วมท�าความดีด้วยหัวใจ 
โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์และน�้าดื่ม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา 
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ 
น�า้ท่วมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทวีีสช่ีอง 3  



กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนา 
เรื่อง “นายจ้างมีหน้าที่น�าส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ.  
พ.ศ. 2560 ต้องท�าอย่างไร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการหกัเงนิเดือนแนวปฏบัิต ิวธีิการ ขัน้ตอนของระบบ
การหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
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นายจ้างมีหน้าที่น�าส่งเงิน 
ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 
ต้องท�าอย่างไร ประจ�าปี 2562

ภาพรวมงานสัมมนา

ประชุมสัมมนา



วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

100

รายงานประจำาปี 2562



วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
จังหวัดอุบลราชธานี
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 
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แผนแสดงภาพรวมการด�าเนินงาน หลักสูตร 
“บทบาทของสถานศึกษาที่ด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 

ประจ�าปีการศึกษา 2562

การสัมมนาพิเศษ

 “บทบาทของสถานศกึษาท่ีดำาเนนิงานกองทุนเงินให้กูย้มืเพือ่การศกึษา” 
(สำาหรับผู ้บริหาร) สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ ่นที่  3 จำานวน  
161 แห่ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

 หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำาเนินงานกองทุนเงินให้กู ้ยืม 
เพ่ือการศกึษา” (สำาหรบัผูป้ฏบิตังิาน) สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษา รุน่ที ่3 จำานวน  
161 แห่ง คดัเลอืกผูป้ฏบิตังิานจากสถานศกึษา แห่งละ 2 คน

ระยะที่ 1

จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
หลกัสตูร “บทบาทของสถาน
ศกึษาทีด่ำาเนนิงานกองทนุเงนิ

ให้กูย้มืเพือ่การศกึษา”
วนัที ่22 - 23 เมษายน 2562  

ณ โรงแรมเซน็ทรา บาย เซน็ทารา 
ศนูย์ราชการ  

และคอนเวนชนัเซน็เตอร์ 
แจ้งวฒันะ  กรงุเทพฯ

ระยะที่ 2

สถานศกึษา
จดัทำาแผนงาน ส่ง กยศ. 
วนัที ่7 มถินุายน 2562 

และดำาเนนิการตามแผนงาน

ระยะที่ 3

จดัสมัมนาเพือ่ให้สถานศกึษา 
นำาเสนอแผนปฏบิตักิาร

สร้างจติสำานึกผูกู้ย้มืเงินกองทนุ
เงินให้กูยื้มเพ่ือการศกึษา

วนัที ่26 - 28 มถินุายน 2562 
ณ โรงแรมแกรนด์แปซฟิิก 

ซอฟเฟอรนิ รสีอร์ทแอนด์สปา 
อ.ชะอำา จ.เพชรบรุี
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ประเมินผลและรายงานผลการด�าเนินงาน เดือนกันยายน 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนา 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กองทุนหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ด�าเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเห็น
ความส�าคญัและตระหนกัถงึบทบาทในการปลกูฝังคณุธรรม 
และจริยธรรมของผูกู้ยื้มให้เป็นเยาวชนทีดี่ สามารถบ่มเพาะ 
ผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงินมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบ 
ในการช�าระหนีก้องทนุ จงึได้มกีารจดัอบรมหลกัสตูรส�าหรบั
ระดับผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ในระดับ 
ผู ้ปฏิบัติงานสถานศึกษาเป ็นการอบรมเชิงกิจกรรม 
(Activity-Based Training) มกีารจัดท�าแผนปฏบิตักิารสร้าง
จติส�านกึให้ผูกู้ย้มืในสถานศกึษา จากการจดัอบรมหลกัสตูร
ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2557 - 2562 มีสถานศึกษาระดับ
อดุมศกึษาเข้าร่วมและส่งแผนปฏบิตักิาร เพือ่สร้างจติส�านกึ
ผู้กู้ยืมเงินกองทุน จ�านวน 240 แห่ง และระดับอาชีวศึกษา 
จ�านวน 291 แห่ง ซึ่งกองทุนเห็นว่าการจัดท�าหลักสูตร 
เพื่อสร ้างจิตส�านึกและกระตุ ้นการช�าระหน้ีดังกล ่าว 
มีความจ�าเป็นต้องขยายผล การด�าเนินการให้เป็นไป 
อย่างต่อเนื่องในปี 2563

การสัมมนาพิเศษ “บทบาทของสถานศึกษาที่ด�าเนิน
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” (ส�าหรับผู้บริหาร)  
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 จ�านวน 161 แห่ง 
มีสถานศึกษาเข้าร่วม 84 แห่ง จ�านวน 91 คน เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา  
บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การจัดอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่
ด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” แบ่งเป็น 
3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1

จัดประชุมสัมมนาพิเศษระดับผู ้บริหารสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้กระบวนการ
เรียนรู ้ สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของ
สถานศกึษา และบทบาทของสถานศึกษากบัความรบัผดิชอบ

ต่อการด�าเนินงานกองทุนรวมถึงการสร้างวินัยทางการเงิน
ให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับ 
ผูป้ฏบัิตงิานสถานศกึษาเป็นการอบรมเชิงกิจกรรม (Activity- 
Based Training) เพือ่สร้างจิตส�านกึให้ผูกู้้ยมืในสถานศกึษา 
ปลกูฝังให้ผูกู้ย้มื รูค้ณุค่าของเงนิกู้ยมื ส่งเสรมิให้ผูกู้ย้มืมวีนิยั
ทางการเงนิและมคีวามรบัผดิชอบในการช�าระเงนิคนืกองทนุ 
โดยมีหัวข้อเรื่อง ความส�าคัญของสถานศึกษาในการสร้าง
จิตส�านึกให้ผู้กู้ยืม กยศ. การเสริมสร้างคุณธรรม การจัด
กจิกรรมในการสร้างจติส�านกึ เพือ่เป็นแนวทางในการจดัท�า
แผนปฏิบัติการสร้างจิตส�านึกผู ้กู ้ยืมเงินกองทุนในสถาน
ศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาท
ของสถานศึกษาที่ด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
ศึกษา” ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 มีสถานศึกษาเข้าร่วม 113 แห่ง จ�านวน 
201 คน เมื่อวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 
6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ระยะที่ 2

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จัดท�าแผนปฏิบัติการ
สร้างจิตส�านึกผู้กู ้ยืมเงินกองทุน ที่ผ่านการพิจารณาจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา และน�าส่งให้กับกองทุน 

ระยะที่ 3

จดัอบรมเชงิปฏบิติัการส�าหรับผูป้ฏบิตังิานสถานศกึษา 
เพือ่ให้สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษา น�าเสนอแผนปฏบิตักิาร
สร้างจิตส�านึกผู้กู้ยืมเงินกองทุน ท่ีจะน�าไปใช้ในการด�าเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างจิตส�านึกผู้กู้ยืมเงินกองทุน และ
คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีโครงการ/กิจกรรมโดดเด่น เพื่อน�า
มาเป็นต้นแบบในการจัดท�าแผนปฏิบัติการสร้างจิตส�านึก 
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมอบรมรุ่นต่อไป 
โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของ
สถานศึกษาที่ด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู ้ ยืมเพื่อการ
ศึกษา” ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
รุน่ที ่3 ระยะที ่3 มสีถานศกึษาเข้าร่วม 87 แห่ง จ�านวน 151 คน 
เมือ่วนัที ่26 - 28 มถินุายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก 
ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี



106

รายงานประจำาปี 2562



วันที่ 19 มกราคม 2562  
กยศ. บวกพลังอาสา
เพื่อน้องโรงเรียนบ้านมอเจริญ 
จังหวัดก�าแพงเพชร
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กองทุนเงินให ้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ร ่วมกับส�านัก 
กิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการป ัญญาภิวัฒน ์  
จดักิจกรรมจิตสาธารณะพฒันาปรับปรงุภมิูทศัน์อาคารเรียน 
ห้องสมุด อ่างล้างมือ และสนามเด็กเล่น รวมถึงท�ากิจกรรม
สันทนาการให้ความรู ้การคัดแยกขยะและการออมเงิน 
พร้อมท�าอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ นักเรียนของโรงเรียน
บ้านมอเจริญ จังหวัดก�าแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจาก
นางสาววิภา บานเย็น ผู้อ�านวยการโรงเรียน และคุณครู
ประจ�าชั้นทุกคนให้การต้อนรับ  

กิจกรรม
CSR



วันที่ 26 มกราคม 2562  
กยศ. รวมพลังท�าความดี 
ด้วยหัวใจ
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ผูบ้รหิารและพนกังานกองทุนเงนิ
ให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา ร่วมท�ากจิกรรม
เพื่อสังคม “กยศ. รวมพลังท�าความดี
ด ้วยหัวใจ” โดยเข ้าศึกษาดูงาน 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชด� า ริ ผ ่ านกระบวนการ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา พร ้อมร ่วมกัน 
เก็บขยะและปล่อยปลา ณ โครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผั ก เบี้ ย  อั น เนื่ อ งมาจาก 
พระราชด�าริ บ ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี
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กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบัน 
การ จัดการป ัญญาภิ วัฒน ์  ( P IM )  จั ดกิ จกรรม
สาธารณประโยชน์เพ่ือสงัคม (CSR) “กยศ. บวกพลงัอาสา
เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ จังหวัด
ก�าแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิภา บานเย็น  
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านมอเจรญิ ให้การต้อนรับและร่วม
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท�าแปลงเกษตรผสมผสาน 
ปลูกสมนุไพรไทย สวนกล้วยน�า้ว้า พร้อมเล้ียงอาหารกลางวนั
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมอเจริญ

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 
กยศ.บวกพลังอาสาเพื่อน้อง ครั้งที่ 2  



110

รายงานประจำาปี 2562

กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศกึษา ร่วมงานกจิกรรม
วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ซึ่งจัดโดย องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง...
อาสาสูโ้กง” เพ่ือมุง่ส่งเสริมกระตุ้นให้เกดิการ รวมพลงั
คนไทยทกุภาคส่วนทีเ่สยีสละและร่วมมอืเป็นพลงัอาสา
สู้โกง ณ ห้อง EVENT HALL 101 ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

วันที่ 6 กันยายน 
2562 

กยศ. ร่วมกิจกรร
ม

วันต่อต้านคอร์รัป
ชัน 2562  



กองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ด�าเนินกิจกรรม

การรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ“กยศ. รวมใจ 

ปันโลหติต่อชีวติเพือ่นมนุษย์” ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 

โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ 

มีสถานศึกษา เข้าร่วมทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลการด�าเนินการ

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562  

มีผู้บริจาคโลหิตจ�านวน 21,173 ราย  

ได้รับปริมาณโลหิต จ�านวนทั้งสิ้น 

8,574,700.00 ซีซี
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กิจกรรม
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สรปุผลการจดักจิกรรมรบับรจิาคโลหิต
“กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6

ล�าดับ สถานที่ วันที่
จ�านวนผู้บริจาคโลหิต 

(ราย)
ยอดโลหิตรวม 

(ซีซี)

1 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี 1 พ.ย. 2561 97 43,650

2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี 28 พ.ย. 2561 111 49,950

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย  7-8 ม.ค. 2562 924 391,850

4 มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 22-23 ม.ค. 2562 462 184,800

5 อาคาร AIA Capital Center กรุงเทพฯ  24 ม.ค. 2562 139 55,600

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี  30 ม.ค.-1 ก.พ. 2562 705 282,000

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด   5-6 ก.พ. 2562 927 417,150

8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 11-13 ก.พ. 2562 944 377,600

9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 14 ก.พ. 2562 341 136,400

10 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 15 ก.พ. 2562 116 46,400

11 มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่   18 ก.พ. 2562 142 56,800

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   20-21 ก.พ. 2562 264 105,600

13 มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ 20 ก.พ. 2562 211 84,400

14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ

25 ก.พ. 2562 61 24,400

15 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี 27-28 ก.พ. 2562 178 80,100

16 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี 4 มี.ค. 2562 87 34,800

17 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ชลบุรี 5 มี.ค. 2562 13 5,200

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม กรุงเทพฯ 26 มี.ค 2562 132 52,800

19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี 27 มี.ค. 2562 117 46,800

20 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ 11 เม.ย. 2562 85 38,250

21 มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 10 เม.ย. 2562 274 109,600

22 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 24 เม.ย. 2562 114 45,600

23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ 24-25 เม.ย. 2562 209 83,600

24 อาคาร AIA Capital Center กรุงเทพฯ  25 เม.ย. 2562 112 44,800

25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 23-25 เม.ย. 2562 493 197,200
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ล�าดับ สถานที่ วันที่
จ�านวนผู้บริจาคโลหิต 

(ราย)
ยอดโลหิตรวม 

(ซีซี)

26 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี 29-30 พ.ค. 2562 205 92,250

27 วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครปฐม จ.นครปฐม 5 มิ.ย. 2562 106 42,400

28 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ 5 มิ.ย. 2562 60 21,000

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 26-27 มิ.ย. 2562 650 260,000

30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ

4 ก.ค. 2562 72 32,400

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี    10 ก.ค. 2562 250 100,000

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม (ย่อย) 11 ก.ค. 2562 342 136,800

33 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี 12 ก.ค. 2562 432 172,800

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 18-19 ก.ค. 2562 760 304,000

35 อาคาร AIA Capital Center กรุงเทพฯ  25 ก.ค. 2562 96 38,400

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จ.สกลนคร

23-26 ก.ค. 2562 831 332,400

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี  30-31 ก.ค. 2562 212 84,800

38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี

1 ส.ค. 2562 50 22,500

39 มหาวิทยาลัยมหาสาคาม และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

5-7 ส.ค. 2562 1,175 470,000

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 8-9 ส.ค. 2562 291 116,400

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 14-15 ส.ค. 2562 1,007 402,800

42 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 20-21 ส.ค. 2562 541 216,400

43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 22-23 ส.ค. 2562 2,206 882,400

44 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 20 ส.ค. 2562 101 40,400

45 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 22-23 ส.ค. 2562 661 264,400

46 มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย 29-30 ส.ค. 2562 776 310,400

47 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 2 ก.ย. 2562 352 140,800

48 มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม 2 ก.ย. 2562 214 85,600

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง จ.ล�าปาง 2-4 ก.ย. 2562 1,124 449,600

50 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 12 ก.ย. 2562 90 36,000

51 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 13 ก.ย. 2562 324 129,600

52 มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 16-18 ก.ย. 2562 987 394,800

รวมยอดโลหิต 21,173 8,574,700
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ประมวลภาพ
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ช่องทางการตดิต่อ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Online
info@studentloan.or.th

Facebook : studentloan.th

Call Center
0 2016 4888

Website
www.studentloan.or.th

Line บัญชีทางการ กยศ.
Web Chat

กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา
จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน

SMART
SERVICES




