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สารจากประธานกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

	 การศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างทุนมนุษย ์

เพือ่เปลีย่นแปลงเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยให้มคีวาม

เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	 ดังนั้น	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

การศึกษา	(กยศ.)	จงึมีความส�าคญัในฐานะหน่วยงานทีส่นบัสนนุ

เงนิกูย้มืและกระจายโอกาสทางการศกึษาให้แก่นกัเรยีน	นกัศึกษา

ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์	ให้สามารถเข้าถงึการศกึษา	เพือ่เติมเต็ม

ศักยภาพ	ของตนเองและมีโอกาสในการพัฒนาตนเองได้อย่าง

เท่าเทียมกัน		

	 ในปีทีผ่่านมา	กองทนุได้ผลกัดนัพระราชบญัญตักิองทนุ

เงนิให้กูย้มืเพือ่การศึกษา	พ.ศ.	2560	ให้ส�าเรจ็จนมีผลบังคบัใช้	

ซึ่งจะท�าให้การบริหารงานกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และรองรบัการด�าเนนิงานตามภารกจิหลกัได้อย่างมเีสถยีรภาพ

ยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะการสร้างวินัยทางการเงินของผู้กู้ยืม	ด้วยข้อ

ก�าหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมี 

หน้าที่ด�าเนินการหักเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม

เพื่อช�าระเงินคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรพร้อมการหักภาษี	 

ณ	ทีจ่่าย	นอกจากนัน้	กองทนุยงัมุง่ส่งเสรมิให้นกัเรยีน	นกัศกึษา 

ผู้กู ้ยืมที่เป็นคนเก่งและคนดีได้มีโอกาส	 ทางการศึกษา	 

และสนับสนุนให้เรยีนในสถานศกึษาทีม่คุีณภาพ	ตลอดจนสร้าง

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและจิตส�านึกท่ีดี	 เพื่อให้ผลแห่งโอกาสที่เยาวชน 

เหล่านั้นได้รับ	 จะกลับคืนมาเป็นก�าลังส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศไทยของเราให้มีความมั่นคงแข็งแรงสืบไป

	 ในโอกาสนี้	 ผมขอขอบคุณและขอเป็นก�าลังใจให ้

ผู้บริหาร	 พนักงานกองทุน	 เจ้าหน้าที่สถานศึกษา	หน่วยงาน

ภาครฐัและภาคเอกชนทกุแห่ง	รวมถงึเจ้าหน้าทีผู่ท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

ทุกท่าน	 ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เสยีสละ

อุทิศแรงกายแรงใจ	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานกองทุน 

ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยดีเสมอมา

 

(นายสมชัย สัจจพงษ์)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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สารจากประธานกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สารจากผู้จัดการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	 กองทุนเงินให้กู ้ยืม 

เพื่อการศึกษา	 ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน	

นักศึกษา	และสร้างทุนมนุษย์ให้กับประเทศกว่า	5.3	ล้านราย	

เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนกว่า	5.6	แสนล้านบาท	ซึง่มีจ�านวนเพิม่ข้ึน

อย่างต่อเนือ่งทกุปี	ปัจจบุนั	พระราชบญัญตักิองทนุเงนิให้กูย้มื

เพ่ือการศกึษา	พ.ศ.	2560	ได้มผีลบังคบัใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการของกองทุนโดยบูรณาการกองทุน	 กยศ.	 

และ	กรอ.	ให้เป็นเอกภาพภายใต้กฎหมายเดียวกนั	ซึง่นอกจาก

จะช่วยเหลือนักเรียน	 นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์แล้ว	 

ยงัส่งเสรมิการกูย้มืในสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการหลกัซ่ึงมคีวาม

ชดัเจนของการผลิตก�าลังคนและมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศ	สาขาวชิาขาดแคลนหรอืสาขาวชิาทีก่องทนุมุง่ส่งเสรมิ

เป็นพิเศษ	 รวมถึงผู้ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศอีกด้วย	 

อีกท้ังกฎหมายใหม่ยังได้เพิ่มบทบาทให้แก่องค์กรนายจ้าง 

ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสรมิวินยัทางการเงนิให้กับพนกังาน

และลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม	 เพ่ือส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับ

นักเรียน	นักศึกษารุ่นต่อไป	

	 ทั้งนี้	 ในอนาคตกองทุนได้ก�าหนดทิศทางการด�าเนิน

งานเพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู ่ความยั่งยืน	 

โดยขบัเคลือ่นนโยบายและภารกจิขององค์กรให้เกดิผลสมัฤทธิ์	 

ยกระดบัการให้บริการเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสีย	พัฒนาการบริหารจัดการและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ตามหลกัธรรมาภิบาล	และมุง่สูก่ารเป็นผูน้�าด้านนวตักรรมเพือ่

สนบัสนนุด้านการศกึษา	ด้วยระบบงาน	Digital	Student	Loan	4.0	

เพือ่รองรับการด�าเนินงานด้านการกูย้มืและการบรหิารหนีใ้ห้มี

ประสิทธิภาพตามนโยบายประเทศไทย	4.0

	 ในนามของผู้บริหารและพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพือ่การศกึษา	ผมขอขอบคณุหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน	

สถานศกึษา	และผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้องทุกท่านท่ีเป็นส่วนหนึง่ทีไ่ด้

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล�้าทางการ

ศึกษาให้แก่เยาวชนไทย	 ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรด 

ดลบนัดาลให้ทกุท่านประสบแต่ความสขุความเจรญิยิง่ๆ	ขึน้ไป

 

(นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์)

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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วิสัยทัศน์

เป็นองค์การท่ีให้โอกาส 
ทางการศึกษา	 เพ่ือพัฒนา
สังคมไทยให้ยั่งยืน

พันธกิจ

•	 สนับสนุนและส่งเสริมการ
ศกึษาด้วยการให้กูย้มืเงนิเพ่ือ 
การศึกษาให้แก่นักเรียน	
นกัศกึษา	ทีข่าดแคลนทุนทรพัย์	
สาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการ
หลกั	สาขาวชิาขาดแคลน	หรอื
สาขาวชิาทีก่องทนุ	มุง่ส่งเสรมิ	
เป็นพเิศษ	และนกัเรยีนนกัศกึษา
ทีเ่รยีนดีเพือ่สร้างความเป็นเลศิ

•	 การพัฒนาองค์การสู่ความ
เป็นเลิศด้านการให้บริการ	 
โดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี

ค่านิยมองค์กร

ซื่อสัตย์	พัฒนา	อาสา

เป้าประสงค์
•	ส่งเสรมิสนบัสนนุด้านทุนทรพัย์	
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม

•	 มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส	
มีประสิทธิภาพ	 มุ่งประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1	ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจขององค์การให้เกิดผลสัมฤทธิ์
1.1		ร่วมมือกับองค์กรนายจ้างภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถานศึกษา	ในการ	 	
ได้มาซึ่งข้อมูลลูกหนี้	และกระตุ้นการช�าระหนี้	
1.2	ปรบัปรงุกระบวนการให้กู้ยมือย่างมปีระสิทธภิาพ	และถกูต้องตามระเบยีบ
ของกองทุน
1.3	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	เกี่ยวกับการช�าระหนี้
1.4	เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหาร	จัดการหนี้
1.5	สร้างความรู้ความเข้าใจและ	จิตสานึกที่ดีให้กับผู้กู้ยืม

ยุทธศาสตร์

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	 ยกระดับการให้บริการเพื่อตอบสนอง 
ความคาดหวัง	และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1	ส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	
2.2	เพิ่มช่องทางหรือรูปแบบการช�าระหนี้
2.3	เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	Contact	center		 	
และสามารถรองรับได้หลากหลาย

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
3.1	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2	ปรับปรุงคุณภาพ	และยกระดับการบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ
ยทุธศาสตร์ที ่4	พฒันาองค์การและบคุลากร	เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
4.1	พัฒนาสมรรถนะพนักงานกองทุน	ตามแผนพัฒนาบุคลากร
4.2	การพัฒนากลุ่มคนที่เป็น	successor	เพื่อเตรียมความพร้อม	  
ในการสืบทอดต�าแหน่ง
4.3	การตรวจสอบภายใน
4.4	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
4.5	การสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนา
4.6	การบริหารความเสี่ยง
4.7	การควบคุมภายใน

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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โครงสร้างองค์กรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ปีงบประมาณ 2560

คณะกรรมการกองทุน

ผู้จัดการกองทุน 

รองผู้จัดการ  

คณะอนุกรรมการก�ากับ 
และประเมินสถานศึกษา
คณะอนุกรรมการก�ากับ
การช�าระเงินคืนกองทุน

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่าย
ส�านัก

ผู้จัดการ

ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล

ฝ่าย
กู้ยืม

ฝ่าย
การเงิน

ฝ่าย
บริหาร

หนี้ 

ฝ่าย
บัญชี

ฝ่าย
คดีและ

บังคับคดี

ฝ่าย
อ�านวยการ

และพัสดุ

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและ
เครือข่าย
สัมพันธ์

ฝ่าย
ตรวจสอบ

ภายใน

ฝ่าย
กฎหมาย

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผังโครงสร้างการบริหาร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะอนุกรรมการ
ก�ากับและประเมินสถานศึกษา

ที่เข้าร่วมด�าเนินงานกับ
กองทุน

คณะอนุกรรมการ
ก�ากับช�าระเงินคืนกองทุน

ผู้จัดการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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รายชื่อคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจ�าปีงบประมาณ 2560

	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 มีคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 เป็นผู้ก�าหนดนโยบายและควบคุม

ดแูลกจิการของกองทนุ	โดยมคีณะอนกุรรมการก�ากบัและประเมนิสถานศกึษาทีเ่ข้าร่วมด�าเนนิงาน	กับกองทนุ	และคณะอนกุรรมการ

ก�ากับการช�าระเงินคืนกองทุน	 ตามล�าดับโดยพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม	 เพ่ือการศึกษา	 พ.ศ.	 2560	 ก�าหนดให้ม ี

คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	 และควบคุมดูแลกิจการกองทุนให้เป็น	 ไปตามวัตถุประสงค์โดยมีองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมการ	ดังนี้

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (พ.ร.บ. กองทุนฯ ปี 2560)

	 1.	นายสมชัย	สัจจพงษ์	 	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 	 	 ประธานกรรมการ

	 2.	นายชัยพฤกษ์	เสรีรักษ์	 	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 	 	 กรรมการ

	 3.	นายสมศักดิ์	โชติรัตนะศิริ	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 	 กรรมการ

	 4.	นายปรเมธี	วิมลศิริ	 	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา	 	 กรรมการ

	 	 	 	 	 การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 	

	 5.	นางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชติ	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 	 	 กรรมการ

	 6.	นายประสงค์	พูนธเนศ	 	 อธิบดีกรมสรรพากร	 	 	 กรรมการ

	 7.	ดร.สมศักดิ์	ดลประสิทธิ์	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา		 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 8.	นางสาวเพรามาตร	หันตรา	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 9.	รองศาสตราจารย์สุดา	วิศรุตพิชญ์	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	 	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 10.	นางลดาวรรณ	เจริญรัชต์ภาคย์	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการบัญชี	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 11.	นางพรกมล	ประยูรสิน	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	 	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 12.	นายชัยณรงค์	กัจฉปานันท์	 ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 กรรมการและเลขานุการ

	 13.	นางสาวดวงแข	ตันติตยาพงษ์	 รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา		 ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะอนุกรรมการก�ากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมด�าเนินงานกับกองทุน

	 1.	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน								 	 						 	 อนุกรรมการ

	 3.	เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 4.	เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 5.	ผู้อ�านวยการส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 	 อนุกรรมการ

	 6.	ผู้แทนส�านักงบประมาณ		 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 7.	ผู้แทนกรมบัญชีกลาง		 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 8.	นางลดาวรรณ	เจริญรัชต์ภาคย์	 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

	 9.	พลเอกจิระ	โกมุทพงศ์		 	 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

	 10.	ดร.ปิยะนุช	มาลากุล	ณ	อยุธยา	 	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 11.	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 12.	รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 13.	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาก�าหนดสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการหลกัซึง่มคีวามชดัเจน
ของการผลิตก�าลังคนและมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สาขาวิชาขาดแคลนหรือ
สาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

	 1.	เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	ผู้แทนส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 3.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน														 	 อนุกรรมการ

	 4.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 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

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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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.	คุณลดาวรรณ	เจริญรัชต์ภาคย์	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

	 7.	คุณเกียรติณรงค์	วงศ์น้อย	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 8.	ดร.สุจิต	จงประเสริฐ	 	 	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

	 8.	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 10.	รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน 

	 1.	ดร.สมศักดิ์	ดลประสิทธิ์	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	ผู้แทนส�านักงาน	ก.พ.	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 3.	ผู้อ�านวยการก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ		 อนุกรรมการ

กรมบัญชีกลาง	หรือผู้แทน	

	 4.	นายเฉลิมศักดิ์	จันทรทิม		 	 	 	 อนุกรรมการ

	 5.	ดร.อาภรณ์	ภู่วิทยพันธุ์	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 6.	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 อนุกรรมการ	 	

	 7.	รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 8.	ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กยศ.	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
	 1.	นางสาวเพรามาตร	หันตรา	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 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
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คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

	 1.	รองศาสตราจารย์สุดา	วิศรุตพิชญ์			 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ				 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 3.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา				 	 	 	 อนุกรรมการ

	 4.	ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด					 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 5.	ผู้อ�านวยการกองก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ		 	 	 อนุกรรมการ

กรมบัญชีกลาง	หรือผู้แทน	 	 	 	 	 	 													

	 6.	ศาสตราจารย์	ดร.	สหธน	รัตนไพจิตร				 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 7.	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา					 	 	 	 อนุกรรมการ

	 8.	รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา				 	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 9.	ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย	กยศ.		 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

	 1.	นางลดาวรรณ	เจริญรัชต์ภาคย์	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 	 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.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	กยศ.	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

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

กยศ
ANNUAL REPORT 2017

17



คณะอนุกรรมการก�ากับการด�าเนินงานในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
กลยุทธ์ ทิศทางการด�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	
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รายนามผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีงบประมาณ 2560

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(25	ก.ค.	60	-	ปัจจุบัน)

นางสาว ฑิตติมา วิชัยรัตน์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(1	ต.ค.	59	-	4	เม.ย.	60)

นางสาวดวงแข  ตันติตยาพงษ์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รักษาการแทน	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(5	เม.ย.	-	24	ก.ค.	60)

รักษาการ	ผู้อ�านวยการฝ่ายกู้ยืม

นางสาวนันทวัน  วงศ์ขจรกิตติ
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายปรีชา บูชางกูร
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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นางสาวจิรารัตน์  สุขเกื้อ
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการและพัสดุ

นางสาวเจตสุภา  ตันติพิษณุ
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางอัญชลี  ภูริวิทย์วัฒนา
ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุดาพร  ปรีดานันท์
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

นางสาวสุวรรณา ตันยิ่งยง
ผู้อ�านวยการฝ่ายส�านักผู้จัดการ

นายพิพัฒน์  ทองผดุงโรจน์
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย
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นายปรเมศวร์  สังข์เอี่ยม
ผู้อ�านวยการฝ่ายคดีและบังคับคดี	

รักษาการ	ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารหนี้

นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ
รักษาการ	ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

นางสาวมนเฑียร  แสงทิม
ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

นางรัชดา ตันติมาลา
รักษาการ	ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

นายอภิศักดิ์ ชาญาชิวรบ
รักษาการ	ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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ส่วนที่ 2  
ผลการด�าเนินงาน

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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รายงานผลการด�าเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ�าปีบัญชี 2560

	 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน	 พ.ศ.	 2558	 ก�าหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการด�าเนินงาน

ทุนหมุนเวียนเป็นประจ�าทุกปีเมื่อสิ้นปีบัญชีของทุนหมุนเวียน	(มาตรา	31-35)	โดยประเมินในด้านต่อไปนี้

	 1.	การเงิน

	 2.	การปฎิบัติการ

	 3.	การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 4.	การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

	 5.	การปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร	ผู้บริหารทุนหมุนเวียน	พนักงาน	และลูกจ้าง

	 6.	ด้านอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

	 ปีบัญชี	2560	กรมบัญชีกลางก�าหนดประเมินผลการด�าเนินงาน	4	ด้าน	เมื่อสิ้นปีบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับ	4.5326	คะแนน	ดังนี้

	 1.	การด�าเนินงานด้านการเงิน		 	 	 น�้าหนักร้อยละ	15		 ผลการประเมินได้	3.6667

	 2.	การด�าเนินงานด้านการสนองประโยชน์	 	 น�้าหนักร้อยละ	10		 ผลการประเมินได้	5.0000

					 				ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		 	 	 	

	 3.	การด�าเนินงานด้านปฏิบัติการ		 	 	 น�้าหนักร้อยละ	45		 ผลการประเมินได้	4.8667

	 4.	การด�าเนินงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน		 น�้าหนักร้อยละ	30		 ผลการประเมินได้	4.3085
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เกณฑ์วัดการด�าเนินงาน
หน่วยวัด น�้าหนัก

(ร้อยละ)

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2560 ผลงานด�าเนินงาน

1 2 3 4 5 ต.ค. 59 
– ก.ย. 60

คะแนนที่
ได้

คะแนน
ถ่วงน�้า
หนัก

1.  การเงิน* 15 3.6667

1.1	อัตราส่วนการช�าระหนี้ต่อยอดหนี้
ที่ต้องช�าระคืน	(หนี้เก่า)

ร้อยละ 5 75.00 76.25 77.50 78.75 80.00 81.24 5.0000 0.2500

1.2	อัตราส่วนการช�าระหนี้ต่อยอดหนี้ที่			
ต้องช�าระคืน	(หนี้ที่ครบก�าหนดช�าระ
ครั้งแรกในปี	2560)

ร้อยละ 5 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 70.59 1.0000 0.0500

1.3	อัตราส่วนหนี้ค้างช�าระเกิน	1	ปีขึ้น
ไปต่อยอดหนี้คงเหลือ

ร้อยละ 5 5.75 5.50 5.25 5.00 4.75 4.64 5.0000 0.2500

2. การสนองประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

10 5.0000

2.1	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 3 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 86.61 5.0000 0.1500

2.2	การด�าเนินการตามแผนปรับปรุงการ
ให้บรกิารจากผลส�ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ระดับ 7 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.3500

3. การปฏิบัติการ 45 4.8667

3.1	 การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง

5

3.1.1	 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
เบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ

ระดับ 3.5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1750

(1)	 ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงเทียบกันแผนการเบิก
จ่ายงบลงทุนประจ�าปีงบประมาณ	
2560

ร้อยละ 1.5 79 81 83 85 87 90.08 5.0000 0.0750

(2)	 ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่
เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิก
จ่ายภาพรวมประจ�าปีงบประมาณ	
2560

ร้อยละ 2 88 90 92 94 96 97.20 5.0000 0.1000

3.1.2	 การรายงานการรับจ่าย	 และ
การใช้จ่ายเงินรายได้ท่ีไม่ต้องน�าส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน

วัน 1.5 80 75 70 65 60 123 1.0000 0.0150

3.1.3	 การด�าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล	/	กระทรวงการคลัง

ระดับ 0 1 2 3 4 5 ไม่มีการ
ประเมินใน
ตัวชี้วัดนี้

3.2	ความร่วมมอืกบัองค์กรนายจ้างในการ 
กระตุ้นการช�าระหนี้

แห่ง 10 10 20 30 40 50 128 5.0000 0.5000

3.3	 พัฒนาบทบาทสถานศึกษาใน	 
การสร้างจิตส�านึกให้กับผู้กู้ยืม

5.0000

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจ�าปีบัญชี 2560

กยศ
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เกณฑ์วัดการด�าเนินงาน
หน่วยวัด น�้าหนัก

(ร้อยละ)

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2560 ผลงานด�าเนินงาน

1 2 3 4 5 ต.ค. 59 
– ก.ย. 60

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้า
หนัก

3.3.1	ร้อยละของสถานศกึษาทีเ่ข้า
รับการอบรมและจัดท�าแผนโดย
ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร 
สถานศึกษาน�าส่งกองทุนฯ

ร้อยละ 7 55 60 65 70 75 90 5.0000 0.3500

3.3.2	 ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
ผ่านการอบรมแล้ว	 (ในปี	 2559)	
สามารถด�าเนนิการตามแผนได้แล้ว
เสร็จ

ร้อยละ 7 55 60 65 84 85 90.32 5.0000 0.3500

3.4	ระดับความส�าเรจ็ของการเตรยีมความ

พร้อมเพื่อรองรับ	พ.ร.บ.	ใหม่

16

3.4.1	 การเตรียมความพร้อมเพ่ือ

รองรับ	พ.ร.บ.	ใหม่ด้านกฎหมายลูก

ร้อยละ 3 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.1500

3.4.2	 การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับ	 พ.ร.บ.	 ใหม่ด้านโครงสร้าง
องค์กร

ร้อยละ 3 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.1500

3.4.3	 การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับ	พ.ร.บ.	ใหม่ด้านกระบวนการ

ร้อยละ 4 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.2000

-		การจัดหาแผนกลยุทธ์	ทิศทางการ
ด�าเนนิงานและรปูแบบการปฏบัิตงิาน
ขององค์กรเพื่อจัดหาแผนกกลยุทธ์
ขององค์กร

ระดับ 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.0000

	-	การเตรียมความพร้อมด้านการให้
กู้ยืม

ร้อยละ 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.0000

-	การประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับ	พ.ร.บ.	ใหม่

ร้อยละ 40 55 70 85 86 89.94 5.0000 0.0000

-	การวางระบบบญัชเีพือ่รองรบั	พ.ร.บ.	
ใหม่

ระดับ มีร่างระบบ
บัญชีตาม	
พ.ร.บ.	
ใหม่

- ระบบบัญชี
ได้รับความ
เห็นชอบ

จาก
ผู้จัดการ

- เสนระบบ
บัญชี	ต่อ	

คณะกรรมการ
กองทุนฯ	

ภายในเดอืน
กันยายน	
2560

เสนอระบบบัญชี
ต่อคณะ

กรรมการกอง
ทุนฯ	ภายใน
เดือนกันยายน	

2560

5.0000 0.0000

-	การประสานความร่วมมอืกบัหน่วย
งานเจ้าของข้อมูล

แห่ง 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0000

3.4.4	 การเตรียมความพร้อมเพ่ือ

รองรบั	พ.ร.บ.	ใหม่ด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ร้อยละ 1 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.1500

3.4.5	 ระดับความส�าเร็จของการ 

เตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบั	พ.ร.บ.	

ใหม่	 ด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ใน

การติดตามหนี้

ร้อยละ 3 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.1500
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เกณฑ์วัดการด�าเนินงาน
หน่วยวัด น�้าหนัก

(ร้อยละ)

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2560 ผลงานด�าเนินงาน

1 2 3 4 5 ต.ค. 59 
– ก.ย. 60

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้า
หนัก

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 30 4.3085

4.1	บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ 6 1 2 3 4 5 4.6800 4.6800 0.2808

4.2	การบริหารความเส่ียงและการควบคมุ
ภายใน

ระดับ 6 1 2 3 4 5 4.7500 4.7500 0.2850

4.3	การตรวจสอบภายใน ระดับ 6 1 2 3 4 5 4.2750 4.2750 0.6565

4.4	การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ 6 1 2 3 4 5 3.2750 3.2750 0.1965

4.5	การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 6 1 2 3 4 5 4.5625 4.5625 0.2738

น�้าหนัก
รวม

100 คะแนน
รวม

4.5326

0

1

2

3

4

5

6

การเงิน

3.6667

5.0000 4.8667

4.3085
4.5326

การสนอง

ประโยชน์ต่อ

ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

การบริหาร

พัฒนา

ทนุหมนุเวยีน

ภาพรวม

ผลการด�าเนินงาน

การปฏิบัติการ

กยศ
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สรุปผลการด�าเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

	 กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาจดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที	่28	มนีาคม	พ.ศ.	2538	ตามนยั	มาตรา	12	แห่ง

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง	 พ.ศ.	 2491	 ต่อมารัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 พ.ศ.	 2541	 

มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยอยู่ในการก�ากับดูแลของกระทรวงการคลังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

กู้ยืมเงินแก่นักเรียน	หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา	และค่าใช้จ่ายที่

จ�าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา	ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี	โดยเมื่อส�าเร็จหรือเลิกการศึกษา	2	ปี	 

จะต้องช�าระคืนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา	15	ปี	และต้องช�าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	1	ต่อปี		

 

	 พระราชบญัญัติกองทนุเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา	พ.ศ.	2560	 ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	 เมือ่วนัที	่ 27	มกราคม	2560	 

และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2560	มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการก�ากับดูแลของรัฐมนตรี	และมี

ฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดข้อจ�ากัดการด�าเนินงาน	อีกทั้งบูรณาการการ

บริหารจัดการและการด�าเนินการของกองทุน	กยศ.	และกองทุน	กรอ.	ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน	และสอดคล้อง

กับนโยบายการผลิตก�าลังคนและการพัฒนาประเทศ

 

	 ในปีงบประมาณ	2560	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด�าเนินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน	นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	

จ�านวนทั้งสิ้น	4,847,280	ราย	เป็นเงินให้กู้ยืมจ�านวน	525,090	ล้านบาท	โดยจ�าแนกตามสถานะของผู้กู้ยืมเงินได้	ดังนี้	(1)	ผู้กู้

ก�าลังศึกษา	หรือ	อยู่ในช่วงปลอดหนี้	2	ปี	จ�านวน	822,043	คน	(2)	ผู้กู้ช�าระหนี้เสร็จสิ้น	จ�านวน	656,945	คน	(3)	ผู้กู้ที่อยู่ระหว่าง

การช�าระหนี	้จ�านวน	3,320,398	คน	และ	(4)	ผูกู้เ้สียชวีติหรือทุพพลภาพ	จ�านวน	47,894	คน	(ข้อมลู	ณ	วนัท่ี	30	กนัยายน	2560)	
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ณ 30/09/2560
รวมทั้งสิ้น ก�าลังศึกษา หรือ 

อยู่ในช่วงปลอดหนี้
ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่าง

การช�าระหนี้

เสียชีวิต หรือ

ทุพพลภาพ

จ�านวน	(ราย) 4,847,280 822,043 656,945 3,320,398 47,894

ร้อยละ 100.00 16.96 13.55 68.50 0.99

ณ 30/09/2560
รวมทั้งสิ้น ก�าลังศึกษา หรือ 

อยู่ในช่วงปลอดหนี้
ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่าง

การช�าระหนี้

เสียชีวิต หรือ

ทุพพลภาพ

จ�านวน	(ล้านบาท) 525,090 95,139 39,694 386,370 3,887

ร้อยละ 100.00 18.12 7.56 73.58 0.74

ตารางแสดงจ�านวนเงินให้กู้ยืมกองทุน กยศ.

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560

ตารางแสดงจ�านวนผู้กู้ยืมกองทุน กยศ.

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560

อยู่ระหว่าง
การช�าระหนี้

68.50%

ก�าลังศึกษา หรือ 
อยู่ในช่วงปลอดหนี้

16.96%

ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

13.55%

เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพ

0.99%

ที่มา	:		รายงานสรุปข้อมูลผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	

									บมจ.ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

อยู่ระหว่าง
การช�าระหนี้

73.58%

ก�าลังศึกษา หรือ 
อยู่ในช่วงปลอดหนี้

18.12%

ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

7.56%

เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพ

0.74%

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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ระดับการศึกษา

เป้าหมาย ผลการให้กู้ยืม

จ�านวน

(ราย)

วงเงิน

(ล้านบาท)

จ�านวน

(ราย)

วงเงิน

(ล้านบาท)

มัธยมศึกษาตอนปลาย 94,063 1,279.26 89,839 1,195.99

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.) 102,913 3,128.56 47,454 1,438.29

ปวท./ปวส. 84,400 3,240.96 51,374 1,925.75

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 332,057 17,266.96 290,836 15,121.27

รวมทุกระดับการศึกษา 613,433 24,915.74 479,503 19,681.30

ผลการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. 
ประจ�าปีการศึกษา 2560

เป้าหมายการให้กู้ยืม
	 กองทุนมีเป้าหมายการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	จ�านวน	613,433	ราย	

	 วงเงินให้กู้ยืม	จ�านวน	24,915.74	ล้านบาท	

ผลการให้กู้ยืม
	 กองทุนให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ทั้งสิ้นจ�านวน	479,503	ราย	

	 เป็นเงิน	จ�านวน	19,681.30	ล้านบาท	

การให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจ�าปีการศึกษา 2560

จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560
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รหัส สาขาวิชา

ผลการให้กู้ยืม

จ�านวน (ราย) วงเงิน (บาท)

1000 สังคมศาสตร์	ศิลปศาสตร์	มนุษยศาสตร์	ศึกษาศาสตร์ 177,739 8,709,232,890

2000 ศิลปกรรมศาสตร์	สถาปัตยกรรมศาสตร์ 7,527 427,541,248

3000 วิศวกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62,722 3,456,262,073

4000 เกษตรศาสตร์ 12,236 630,343,046

5000 สาธารณสุขศาสตร์	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์ 28,434 1,747,204,991

6000 แพทยศาสตร์	สัตวแพทยศาสตร์	ทันตแพทยศาสตร์ 2,178 150,682,621

7000 ช่างอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	ทัศนศาสตร์

19,154 699,090,058

8000 พาณิชยกรรมหรือ	บริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม	เกษตรกรรม	

เกษตรศาสตร์	คหกรรม	คหกรรมศาสตร์	อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

32,220 1,226,656,635

รวมทุกสาขาวิชา 342,210 17,047,013,562

การให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ระดับปวท./ปวส. และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
ประจ�าปีการศึกษา 2560 

จ�าแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่า ผู้กู้ยืมรายใหม่ รวม

ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท

2559

มัธยมศึกษาตอนปลาย 28,382 378.16 49,203 655.47 77,585 1,033.63

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.) 32,318 973.12 22,991 665.10 55,309 1,638.22

ปวท./ปวส. 45,159 1,665.00 13,786 518.30 58,945 2,183.30

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 295,099 14,989.41 34,218 1,841.86 329,317 16,831.27

รวม 400,958 18,005.69 120,198 3,680.73 521,156 21,686.42

ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่า ผู้กู้ยืมรายใหม่ รวม

ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท

2560

มัธยมศึกษาตอนปลาย 21,154 283.11 68,685 912.88 89,839 1,195.99

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.) 27,487 836.89 19,967 601.40 47,454 1,438.29

ปวท./ปวส. 38,576 1,442.43 12,798 483.32 51,374 1,925.75

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 257,378 13,330.42 33,458 1,790.85 290,836 15,121.27

รวม 344,595 15,892.85 134,908 3,788.45 479,503 19,681.30

ผลการด�าเนินงานการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
การให้กู้ยืมกองทุน กยศ. ประจ�าปีการศึกษา 2559 และ 2560

จ�าแนกตามระดับการศึกษา
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ณ 30/09/2560
ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้ ค้างช�าระ

(ราย) ร้อยละ (ราย) ร้อยละ

ผู้กู้ทั่วไป 2,191,089 65.99 1,117,963 51.02

ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 105,683 3.18 95,362 90.23

ผู้กู้ถูกด�าเนินคดี 1,023,626 30.83 937,333 91.57

รวม 3,320,398 100.00 2,150,658 64.77

ณ 30/09/2560
เงินต้นที่ครบก�าหนดช�าระ เงินต้นที่ค้างช�าระ

(ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ

ผู้กู้ทั่วไป 59,537.97 45.40 11,221.50 18.85

ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 10,269.91 7.83 8,911.14 86.77

ผู้กู้ถูกด�าเนินคดี 61,329.90 46.77 47,454.06 77.38

รวม 131,137.78 100.00 67,586.70 51.54

ภาพรวมผลการช�าระหนี้ กยศ.

รายละเอียดผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	

รายละเอียดเงินต้นที่ค้างช�าระ ของกลุ่มผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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สรุปผลการด�าเนินงาน
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ประจ�าปีงบประมาณ 2560

												กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่		7	เมษายน	2547	
ซึ่งได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ
	 1.	 รัฐเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ลงมือจัดการศึกษาเป็นหลัก	 มาเป็นผู้สนับสนุน	 ก�ากับ	 ดูแล	 และก�าหนดนโยบาย 
การอุดมศึกษาเป็นหลัก	และให้บทบาทในการลงมือจัดการศึกษาเองเป็นรอง
	 2.	 ใช้กลไกทางการเงินเป็นเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	 รวมท้ังการด�าเนินนโยบายการผลิต 
ก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและประเทศ	
	 ปีการศึกษา	 2549	 กองทุน	 กรอ.	 เริ่มด�าเนินการเป็นปีแรก	 โดยให้นักศึกษาในระดับ	 ปวส.	 อนุปริญญา	 ปริญญาตรี	 
กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน	
	 ปีการศึกษา	 2550	 รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกกองทุน	 กรอ.	 โดยผู้กู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของกองทุน	 กยศ.	 
ให้เปลี่ยนเป็นผู้กู้กองทุน	กยศ.	และใช้หลักเกณฑ์การช�าระหนี้แบบ	กยศ.	และผู้กู้กองทุน	กรอ.	เดิม	ที่ไม่มีคุณสมบัติการกู้ยืมแบบ	
กยศ.	สามารถกู้ยืมต่อได้จนจบหลักสูตร
	 ปีการศึกษา	 2551	 รัฐบาลมีนโยบายให้ด�าเนินการกองทุน	 กรอ.	 ขึ้นมาใหม่ส�าหรับผู้กู้ยืมท่ีเข้าเรียนในชั้นปีที่	 1	 
ปีการศกึษา	2551	โดยเน้นสาขาทีเ่ป็นความต้องการหลกัและมคีวามชัดเจนของการผลติก�าลงัคนร่วมกบัภาคเอกชนเป็นล�าดบัแรก
	 ปีการศึกษา	2552	รัฐบาลมีนโยบายให้ด�าเนินการกองทุน	กรอ.	ส�าหรับผู้กู้ยืมที่เข้าเรียนในชั้นปีที่	1	ปีการศึกษา	2552	
ทีศ่กึษาในสาขาวชิาท่ีเป็นความต้องการหลกัและมีความชดัเจนของการผลติก�าลงัคน	ซึง่จะให้กูย้มืเฉพาะค่าเล่าเรยีนและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา	โดยก�าหนดนักเรียน	นักศึกษาผู้กู้ยืมไม่เกิน	20,000	ราย	และใช้งบประมาณคงเหลือของกองทุน	กรอ.	
ในการด�าเนินการ
	 ปีการศึกษา	2553	และ	2554	ยังคงให้กู้ยืมกองทุน	กรอ.	เฉพาะผู้กู้ยืมกองทุน	กรอ.	รายเดิมต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
	 ปีการศึกษา	2555	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2555	ให้ด�าเนินการกองทุน	กรอ.	ส�าหรับนักเรียน	นักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า	 เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคนและ
มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 เป็นนักเรียน/นักศึกษารายใหม่	ที่มิใช่ผู้กู้ยืมรายเก่าของกองทุนเงิน
ให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	(กยศ.)	ยกเว้นกรณผีูกู้ย้มืรายเก่าของ	กยศ.	ทีเ่ปลีย่นระดบัจาก	ม.6	หรอืเทยีบเท่า	และกรณผีูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	
ที่มีฐานะยากจนมีสิทธิได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติมจากค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บตามกฎหมาย	
โดยใช้อัตราเดียวกับของ	กยศ.	พร้อมทั้งให้เร่งจัดท�าร่างกฎหมายรองรับการด�าเนินการโครงการฯ	 ในระยะยาว	 โดยให้ควบรวม
กฎหมาย	กยศ.	เป็นส่วนหนึ่ง	และให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา	2556	ต่อไป
	 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 26	 มีนาคม	 2556	 ได้มีมติให้พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา	 พ.ศ.....	 มีผลใช้บังคับใน 
ปีการศกึษา	2557	โดยให้ด�าเนนิโครงการเงนิกู้เพือ่การศกึษาทีผ่กูพนักับรายได้ในอนาคตจนถงึ	ปีการศกึษา	2557	โดยให้ใช้ระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา	พ.ศ.	2549	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ไปพลางก่อน
	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2557	ลงมติเห็นชอบขยายเวลาการด�าเนินงาน
โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	 (กรอ.)	 ต่อไปในปีการศึกษา	 2558	 และในปีการศึกษาต่อๆ	 ไป	
จนกว่ากฎหมายใหม่จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้	 และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส�านักงบประมาณและส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย			 	
	 พระราชบญัญัติกองทนุเงินให้กูย้มืเพือ่การศึกษา	พ.ศ.	2560	ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัท่ี	27	มกราคม	2560	
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 26	กรกฎาคม	2560	มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการก�ากับดูแลของรัฐมนตรี	 และ 
มีฐานะเป็นนติบิคุคลทีไ่ม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิหรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดข้อจ�ากัดการด�าเนินงาน	 อีกทั้งบูรณาการ 
การบริหารจัดการและการด�าเนินการของกองทุน	 กยศ.	 และกองทุน	 กรอ.	 ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน	 
และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตก�าลังคนและการพัฒนาประเทศ
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ณ 30/09/2560
รวมทั้งสิ้น  ก�าลังศึกษา หรือ 

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 
ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่าง

การช�าระหนี้

เสียชีวิต หรือ

ทุพพลภาพ

จ�านวน	(ล้านบาท) 12,399 51 902 11,338 108

ร้อยละ 100.00 0.41 7.28 91.44 0.87

ณ 30/09/2560
รวมทั้งสิ้น  ก�าลังศึกษา หรือ 

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 
ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่าง

การช�าระหนี้

เสียชีวิต หรือ

ทุพพลภาพ

จ�านวน	(ราย) 327,605 285 75,617 248,818 2,885

ร้อยละ 100.00 0.09 23.08 75.95 0.88

ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

7.28%

อยู่ระหว่าง
การช�าระหนี้

91.44%

ก�าลังศึกษา หรือ 
อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 

0.41%

ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

23.08%
อยู่ระหว่าง
การช�าระหนี้

75.95%

เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพ

0.88%

เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพ

0.87%

ก�าลังศึกษา หรือ 
อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 

0.09%

ตารางแสดงจ�านวนเงินให้กู้ยืมกองทุน กรอ. ปี 2549

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560ที่มา	:		รายงานสรุปข้อมูลผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สรุปข้อมูลผู้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ปี 2549

ตารางแสดงจ�านวนผู้กู้ยืมกองทุน กรอ. ปี 2549

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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ณ 30/09/2560
รวมทั้งสิ้น ก�าลังศึกษา หรือ 

อยู่ในช่วงปลอดหนี้
ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่าง

การช�าระหนี้

เสียชีวิต หรือ

ทุพพลภาพ

จ�านวน	(ราย) 142,429 102,894 770 38,645 120

ร้อยละ 100.00 72.24 0.54 27.14 0.08

ณ 30/09/2560
รวมทั้งสิ้น ก�าลังศึกษา หรือ 

อยู่ในช่วงปลอดหนี้
ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่าง

การช�าระหนี้

เสียชีวิต หรือ

ทุพพลภาพ

จ�านวน	(ล้านบาท) 20,020 15,345 47 4,616 12

ร้อยละ 100.00 76.65 0.23 23.06 0.06

อยู่ระหว่าง
การช�าระหนี้

27.14%

เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพ

0.08%

ก�าลังศึกษา หรือ 
อยู่ในช่วงปลอดหนี้

72.24%

ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

0.54%

อยู่ระหว่าง
การช�าระหนี้

23.06% ก�าลังศึกษา หรือ 
อยู่ในช่วงปลอดหนี้

76.65%

ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

0.23%

เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพ

0.06%

สรุปข้อมูลผู้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ปี 2555

ตารางแสดงจ�านวนผู้กู้ยืมกองทุน กรอ. ปี 2555

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560

ตารางแสดงจ�านวนเงินให้ยืมกองทุน กรอ. ปี 2555

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560ที่มา	:		รายงานสรุปข้อมูลผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	
									บมจ.ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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ระดับการศึกษา

เป้าหมาย ผลการให้กู้ยืม

จ�านวน

(ราย)

วงเงิน

(ล้านบาท)

จ�านวน

(ราย)

วงเงิน

(ล้านบาท)

ปวท./ปวส. 15,036 757.81 8,309 362.49

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 119,469 9,127.43 95,910 6,830.31

รวมทุกระดับการศึกษา 134,505 9,885.24 104,219 7,192.80

การให้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. 
ประจ�าปีการศึกษา 2560

เป้าหมายการให้กู้ยืม

	 กองทุนมีเป้าหมายการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	จ�านวน	134,505	ราย	

	 วงเงินให้กู้ยืม	จ�านวน	9,885.24	ล้านบาท	

ผลการให้กู้ยืม
	 กองทุนให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ทั้งสิ้นจ�านวน	104,219	ราย

	 เป็นเงิน	จ�านวน	7,192.80	ล้านบาท

การให้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ประจ�าปีการศึกษา 2560

จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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รหัส สาขาวิชา

ผลการให้กู้ยืม

จ�านวน (ราย) วงเงิน (ล้านบาท)

1000 สังคมศาสตร์	ศิลปศาสตร์	มนุษยศาสตร์	ศึกษาศาสตร์ 47,005 3,024.95

2000 ศิลปกรรมศาสตร์	สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,869 208.26

3000 วิศวกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,666 1,806.59

4000 เกษตรศาสตร์ 2,883 169.97

5000 สาธารณสุขศาสตร์	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์ 13,862 1,322.20

6000 แพทยศาสตร์	สัตวแพทยศาสตร์	ทันตแพทยศาสตร์ 2,625 298.34

7000 ช่างอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	ทัศนศาสตร์

2,310 100.06

8000 พาณิชยกรรมหรือ	บริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม	เกษตรกรรม	

เกษตรศาสตร์	คหกรรม	คหกรรมศาสตร์	อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

5,999 262.43

รวมทุกสาขาวิชา 104,219 7,192.80

ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่า ผู้กู้ยืมรายใหม่ รวม

ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท

2559

ปวท/ปวส. 4,320 187.25	 5,023 217.67 9,343 404.92

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 62,429 4,348.47 24,373 1,796.78 86,802 6,145.25

รวม 66,749 4,535.72 29,396 2,014.45 96,145 6,550.17

2560

ปวท/ปวส. 4,053 176.82 4,256 185.67 8,309 362.49

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 67,886 4,813.68 28,024 2,016.63 95,910 6,830.31

รวม 71,939 4,990.50 32,280 2,202.30 104,219 7,192.80

การให้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ระดับปวท./ปวส. และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
ประจ�าปีการศึกษา 2560

จ�าแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา

การให้กู้ยืมกองทุน กรอ. ประจ�าปีการศึกษา 2559 และ 2560

จ�าแนกตามระดับการศึกษา
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ณ 30/09/2560
ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้ ค้างช�าระ

(ราย) ร้อยละ (ราย) ร้อยละ

ผู้กู้ทั่วไป 149,837 60.22 74,673 49.84

ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง - - - -

ผู้กู้ถูกด�าเนินคดี 98,981 39.78 90,513 91.44

รวม 248,818 100.00 165,186 66.39

ณ 30/09/2560
เงินต้นที่ครบก�าหนดช�าระ เงินต้นที่ค้างช�าระ

(ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ

ผู้กู้ทั่วไป 1,382.27 60.38 325.27 23.53

ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง - - - -

ผู้กู้ถูกด�าเนินคดี 907.19 39.62 802.49 88.46

รวม 2,289.46 100.00 1,127.76 49.26

ภาพรวมผลการช�าระหนี้ กองทุน กรอ. ปี 2549

รายละเอียดผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560

รายละเอียดเงินต้นที่ค้างช�าระ ของกลุ่มผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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ณ 30/09/2560
ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้ ค้างช�าระ

(ราย) ร้อยละ (ราย) ร้อยละ

ผู้กู้ทั่วไป 38,645 100.00 27,212 70.42

รวม 38,645 100.00 27,212 70.42

ณ 30/09/2560
เงินต้นที่ครบก�าหนดช�าระ เงินต้นที่ค้างช�าระ

(ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ

ผู้กู้ทั่วไป 127.72 100.00 76.86 60.18

รวม 127.72 100.00 76.86 60.18

ภาพรวมผลการช�าระหนี้ กองทุน กรอ. ปี 2555

รายละเอียดผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560

รายละเอียดเงินต้นที่ค้างช�าระ ของกลุ่มผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560
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รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ประจ�าปี 2560

	 ในปีงบประมาณ	 2560	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น	 8	 ครั้ง	 โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ 

และผู้บริหารระดับสูง	 เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	 และการบริหารจัดการกองทุน	 ตลอดจนการติดตาม 

ความคืบหน้าของประเด็นต่างๆ	 ที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ	 รวมทั้งมีการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่กองทุน	 

โดยมีการรายงานผลการด�าเนินงานประเด็นที่ส�าคัญเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ	เพื่อทราบ

	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขต	 อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการกองทุนฯ	และตามกฎบัตรคณะอนกุรรมการตรวจสอบ	กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	สรปุสาระส�าคญัได้ดงันี	้	

 

1. สอบทานงบการเงิน รายงานทางการเงินและบัญชี
	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี	โดยพิจารณารายงานทางการเงิน	นโยบาย

การบัญชี	 ประมาณการท่ีส�าคัญ	 และการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน	 รวมถึงติดตามการด�าเนินการในประเด็น 

ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน	 เพื่อให้งบการเงินที่จัดท�าข้ึนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 เชื่อถือได้	 และเป็นประโยชน์ 

กบัผูใ้ช้งบการเงนิ

 

2. สอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	ได้สอบทานผลการตรวจสอบและประเด็นส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ	ดังนี้	

	 2.1	กระบวนการให้กูย้มื	ควรเตรยีมระบบงานเพือ่รองรบัการกู้ยมื	การควบคมุวงเงินกู้ยมืในแต่ละลกัษณะตาม	พ.ร.บ.กองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	พ.ศ.	2560	และต้องมีระบบติดตามผลการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ

	 2.2	กระบวนการบริหารและจัดการหนี	้ ควรจัดกลุ่มลูกหน้ีในแต่ละประเภทเพื่อให้กองทุนสามารถก�าหนดมาตรการ

กระตุ้นการช�าระหนี้ส�าหรับลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและน�าไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 2.3	ผลการด�าเนินงานด้านอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตร	์คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน	การติดตามประเมินผล

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกองทุน	 ปีงบประมาณ	 2560	 และการตรวจสอบงานด้านอื่นๆ	 ได้เสนอแนะให้มีกลไก 

การบริหารแผนงาน	 รวมทั้งการก�ากับควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 มีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	

 
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
	 3.1	การบริหารความเสี่ยง	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการบริหารความเส่ียงและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กร	 รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร	 โดยให้ความส�าคัญกับเรื่องการจัดท�าแผนบริหารความเส่ียง 

ขององค์กร	การประเมินความเสีย่งบนระบบงาน	เพ่ือให้การบรหิารความเสีย่งด้านต่างๆ	มคีวามเหมาะสม	และความเส่ียงอยูใ่นระดับ

ทีย่อมรับได้	รวมท้ังให้มกีารวเิคราะห์ผลส�าเรจ็และแนวโน้มของความเสีย่งทีย่งัไม่สามารถบรหิารให้ลดลงได้	เพือ่น�าผลมาประกอบ 

การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี	2561	ต่อไป

	 3.2	การควบคุมภายใน กองทุนมีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	สิ้นสุด	30	กันยายน	2560	ตามก�าหนด

ระยะเวลาและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ว่าด้วย	การก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	2544	

ซึ่งกองทุนมีการจัดท�าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	 โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้กองทุนมีการก�าหนด

ขั้นตอนความส�าเร็จของงาน	(Milestone)	ของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและติดตาม
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4. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่	 

ความรับผิดชอบ	 ขอบเขตการปฏิบัติงาน	 และความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบประจ�าป ี

และบุคลากรที่ใช้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้จัดการกองทุนฯ	 เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ	 อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าป	ี 

นอกจากนีค้ณะอนกุรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าแนะน�าการพฒันาบทบาทของผูต้รวจสอบภายใน	โดยการมบีทบาทในการให้ค�าปรกึษา 

ในกระบวนการต่างๆ	ขององค์กร	มกีารติดตามความคืบหน้าการปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบทีไ่ด้รบัอนุมัต	ิตลอดจน

สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการปฏบิตังิานยิง่ข้ึน

5. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรฯ

	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้	 ความสามารถ	 

ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ	 มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	 ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	 เพื่อเป็น

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร	 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าให้การด�าเนินงาน 

ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นไปด้วยดี	

นางลดาวรรณ  เจริญรัชต์ภาคย์

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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เหตุการณ์ส�าคัญ
ในรอบปีงบประมาณ 2560

พระราชบัญญัติ กยศ. พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
  
	 พระราชบญัญัติกองทนุเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา	พ.ศ.	2560	ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา	เมือ่วนัท่ี	27	มกราคม	2560	
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2560	มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	อยู่ในการก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง	และมฐีานะเป็นนติบิคุคลทีไ่ม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิหรอืรฐัวสิาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดข้อจ�ากัดการด�าเนินงาน	
อีกทั้งบูรณาการการบริหารจัดการและการด�าเนินการของกองทุน	 กยศ.	 และกองทุน	 กรอ.	 ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมาย
เดียวกัน	 และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตก�าลังคนและการพัฒนาประเทศ	 โดยสาระส�าคัญของกฎหมายนี้	 คือการก�าหนดให้
นายจ้างหักเงินเดือนจากรายได้ของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนเพื่อน�าส่งกรมสรรพากรเช่นเดียวกับการหักภาษ	ี
ณ	ที่จ่ายในแต่ละเดือน	รวมถึงให้อ�านาจกองทุนฯ	ด�าเนินการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาค
รฐัและเอกชนโดยจะมกีารออกกฎกระทรวงและระเบยีบต่างๆ	ของกองทนุเพือ่รองรบัพระราชบญัญตัดิงักล่าว	และแนวปฏิบตัเิพือ่
ท�าความเข้าใจกับองค์กรนายจ้างเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบน�าส่งเงินช�าระหนี้	 เมื่อนายจ้างได้รับทราบการแจ้งจากกองทนุ
อย่างเป็นทางการแล้ว	นายจ้างมหีน้าทีห่กัเงินได้ของผูกู้ย้มืเงินเพือ่ช�าระหนีค้นืตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญตัต่ิอไป
	 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	พ.ศ.	 2560	 จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน	
นักศึกษา	โดยมีการให้กู้ยืม	4	ลักษณะ	คือ	(1)	นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	(2)	นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาใน
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคนและมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ	 (3)	 นักเรียน
หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ	และ	(4)	นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี
เพือ่สร้างความเป็นเลศิ	เพ่ือรองรับการผลติก�าลงัคนไปสูย่คุประเทศไทย	4.0	ในอนาคต	ซึง่กองทนุจะมกีารพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นใหม่	 โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆ	 ให้มีความถูกต้อง	 สะดวก	 รวดเร็วและตรวจสอบได้ในการกู้ยืม	 
การบริหารหนี้และการติดตามหนี้อย่างเป็นระบบ	
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ครบก�าหนดช�าระครั้งแรก

-	ส่งจดหมายแจ้งภาระหนี้

		(ครบก�าหนดช�าระครั้งแรก)

กรณ ีไม่ค้างช�าระ

-	ส่งใบแจ้งหนี้

กรณ ีค้างช�าระ

-	ส่งจดหมายเตือน

-	ส่งใบแจ้งหนี้

-	ส่งหนงัสอืบอกกล่าวผูค้�า้ประกนั

-	ส่งข้อความสั้น

-	ส่งข้อความเสียง

-	โทรติดตามหนี้

-	จ้างติดตามหนี้

-	บอกเลิกสัญญา

-	ฟ้องด�าเนินคดี

กระบวนการบริหารและติดตามหนี้ในช่วงที่ผ่านมา-ปัจจุบัน

สถานะ ระหว่าง
การศึกษา

ปลอดหนี้ กลุ่มทั่วไป

กระบวนการ

บริหารหนี้

การปลูกจิตส�านึก

มาตรการกระตุ้น

การช�าระหนี้

การอ�านวยความ

สะดวกในการ

ช�าระหนี้

-	ปลูกจิตส�านึก	/	

		จิตอาสา

-	กยศ.	สัมพันธ์

-	ส่งจดหมายแจ้งภาระหนี้	

		ช่วงปลอดหนี้	(ประมาณ				

		เดอืน	ม.ิย.	ของทุกปี)

-		โครงการ	กยศ.	สัมพันธ์	

1.	จัดให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ	และธนาคารเป็นวิทยากรในงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ	

2.	กิจกรรมบทบาทของสถานศึกษาที่ด�าเนินงานกองทุน	

3.	ก�าหนดเงื่อนไขให้นักเรียน	นักศึกษาท�ากิจกรรมจิตอาสา	36	ชั่วโมง	/	ปีการศึกษา)

-	โครงการร่วมมือกับนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน	(MOU)

-	การโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพรวมการท�างานทั้งระบบของกองทุนฯ	(โฆษณาเชิงสร้างสรรค์)

-	การใช้	*ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตส�านึกการช�าระเงินคืน	*ในการสื่อสารกับสถานศึกษาและ		

		ผู้กู้ยืม	เช่น	Facebook	Timeline

-	การเพิ่มช่องทางการช�าระหนี้ผ่านไปรษณีย์	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	ธนาคารอื่นๆ	และ 

		รหัส	Barcode
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ไกล่เกลี่ย ด�าเนินคดี บังคับคดี ทุพพลภาพตาย / 
สาบสูญ

กรณ ีไม่ค้างช�าระ

กรณ ีค้างช�าระ

-	ส่งจดหมายเตือน

-	ส่งหนังสือบอกกล่าว

ผู้ค�้าประกัน

-	ส่งข้อความสั้น

-	ส่งข้อความเสียง

-	โทรติดตามหนี้

-	จ้างติดตามหนี้

-	บอกเลิกสัญญา

-	ฟ้องด�าเนินคดี

กรณ ีไม่ค้างช�าระ

กรณ ีค้างช�าระ

-	จ้างติดตามหนี้

-	สืบทรัพย์บังคับคดี
-	สืบทรัพย์

-	ยึดอายัดทรัพย์

-	ขายทอดตลาด

-	จ้างติดตามหนี้

-	ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

-	หนี้ระงับ -	ก�าหนดให้ผู้กู้ยืมมา			

		ยืนยันสถานะเป็น

		ผู้ทุพพลภาพ

กยศ
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เพิ่มช่องทางการรับช�าระหนี้ของ กยศ.

	 กยศ.	 เปิดบริการรับช�าระหน้ีด้วยรหัสการช�าระเงิน	 (Barcode)	 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส	 ไปรษณีย์ไทย	 และธนาคาร	 

วันน้ีสะดวกมากขึ้น	 ส�าหรับผู้กู้ยืมที่ครบก�าหนดช�าระหนี้	 สามารถพิมพ์รหัสการรับช�าระเงิน	 (Barcode)	 ได้ที่หน้า	Website	 

กองทุนฯ	เมนูตรวจสอบยอดหนี้	และน�าไปช�าระเงินผ่านช่องทางได้	ดังนี้	

ช่องทางและวิธีการช�าระเงิน
	 กยศ.	 จะมีหนังสือแจ้งภาระหน้ีครั้งแรกในปีที่ผู้กู้ยืมครบก�าหนดช�าระหน้ี	 โดยมีรายละเอียดของจ�านวนเงินที่ต้องช�าระ

รายเดือนหรือรายปีให้ผู้กู้ยืมทราบ	หากผู้กู้ยืมไม่ได้หนังสือแจ้งภาระหนี้สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องช�าระด้วยตนเองได้ทาง	

www.studentloan.or.th	และน�าเงินไปช�าระได้ตามช่องทางนี้

1

2

การช�าระผ่านธนาคาร

การช�าระด้วยรหัสการช�าระเงิน Barcode

ธนาคารกรุงไทย

1.	หักผ่านบัญชีธนาคาร

2.	หักผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

3.	ตู้	ATM

4.	อินเตอร์เนต	(www.ktbnetbank.com)

5.	โทรศัพท์มือถือ	Mobile	Appilaction

6.	ระบบกรุงไทย	Tele	Bank	โทร	0	2111	1111

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

1.	หักผ่านบัญชีธนาคาร

2.	หักผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

3.	ตู้	ATM

ผู้กู้ยืมสามารถใช้หนังสือแจ้งภาระหนี้	หรือพิมพ์รหัสช�าระเงินจากระบบตรวจสอบยอดหนี้ทางเว็บไซต์	กยศ.

และน�าไปช�าระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของหน่วยช�าระ	ดังต่อไปนี้

•	เคาน์เตอร์เซอร์วิส		 	 •	ไปรษณีย์ไทย	

•	ธนาคารไทยพาณิชย์	 	 •	ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์				 •	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

•	ธนาคารทหารไทย											 	 •	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด			 •	ธนาคารกสิกรไทย		 	 •	ธนาคารกรุงเทพ
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ส่วนที่ 3  
รายงานงบการเงิน

กยศ
ANNUAL REPORT 2017
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
26 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
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ส่วนที่ 4    
ภาพกิจกรรม

ส�าคัญ

กยศ
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ร่วมถวายความอาลยั
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

โดย	นางสาวฑิตติมา	วิชัยรัตน์	ผู้จัดการกองทุนฯ	น�าคณะผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ	ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	เพื่อร�าลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	 ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญ	 พระราชกรณียกิจนานัปการ	 เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของ

ประเทศชาตแิละประชาชนชาวไทย	นบัตลอดระยะเวลาอันยาวนาน	ทรงยึดมัน่สบืสานพระราชปณธิานท่ีจะครองแผ่นดนิโดยธรรม	

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม	สมตามปฐมบรมราชโองการตลอดมา	ณ	ส�านักงาน	กยศ.	ชั้น	5	อาคารเอไอเอ	แคปปิตอล	

เซนเตอร์	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2559
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ถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 นางสาวนันทวัน	 วงศ์ขจรกิตติ	 รองผู้จัดการกองทุนฯ	 น�าพนักงานกองทุนฯ	 เข้าร่วมถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช	เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2559	ณ	กระทรวงการคลัง	

กยศ
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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง

	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ

ศกึษา	(กยศ.)	เข้าร่วมพิธถีวายผ้าพระ

กฐนิพระราชทานกระทรวงการคลงั 

	โดยมนีายอภศิกัดิ	์ตนัติวรวงศ์	รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลงั	เป็นประธาน

ในพธิ	ีณ	พระอารามหลวง	วดัสมัพนัธ

วงศาราม	เมือ่วนัที	่10	พฤศจิกายน	2559
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การประชุมสัมมนาพิเศษ
 “บทบาทของสถานศึกษาที่ด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

ประจ�าปี 2560

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 ได้จัดงานประชุมสัมมนาพิเศษหัวข้อ	 “บทบาทของสถานศึกษาที่ด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา”	 ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	 	 โดยได้รับเกียรติจากพลเอก	ดร.ศรุต	 นาควัชระ	 กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ“คุณธรรม	จริยธรรมของสถานศึกษาในการด�าเนิน

งานกองทุน”	 และการบรรยายพิเศษ	 ในหัวข้อ	 “บทบาทของสถานศึกษากับความรับผิดชอบต่อการด�าเนินงานกองทุน”	 

โดย	 นางสาวนันทวัน	 	 วงศ์ขจรกิตติ	 รองผู้จัดการกองทุนฯ	ทั้งนี้ยังมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ	 “บทบาทของสถานศึกษาในฐานะ 

องค์กรนายจ้าง”	ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่าน	ได้แก่

	 -	นายฉลอง	แขวงอินทร์	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

	 -	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	สุ่มประดิษฐ	อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้แทนอธิการบดี

	 -	ดร.ประเสริฐ	กลิ่นชู	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก	(อี.เทค)

	 -	นายวัชรมงคล	เบญจธนะฉัตร์	กรรมการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข	โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า	

	 -	นายวงศ์วริศ	ดุลยนิติโกศล	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด

	 ทั้งนี้	 ได้มีผู้บริหารสถานศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	 เข้าร่วมฟังการบรรยาย	จ�านวน	85	แห่ง	แบ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ		

จ�านวน	69	แห่ง	สถานศึกษาของเอกชน	จ�านวน	16	แห่ง	 เมื่อวันจันทร์ที่	20	กุมภาพันธ์	2560	ณ	ห้องเมจิ	3	ชั้น	2	โรงแรม 

มิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	
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แผนแสดงภาพรวมการด�าเนินงาน 
“บทบาทของสถานศึกษาที่ด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

ประจ�าปี 2560

การสัมมนาพิเศษ
	“บทบาทของสถานศึกษาที่ด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

(ส�าหรับผู้บริหาร)	สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	จ�านวน	133	แห่ง

ระยะที่	1	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร	“บทบาทของสถานศึกษาที่ด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

วันที่	29	-	31	มีนาคม	2560	(	3	วัน	2	คืน	)

ระยะที่	2	สถานศึกษาจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตส�านึกส่ง	กยศ.	
ภายในวันที่	31	พฤษภาคม	2560และด�าเนินการตามแผนงาน

ระยะที่	3	จัดสัมมนาเพื่อให้สถานศึกษาน�าเสนอแผนปฏิบัติการ
สร้างจิตส�านึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ

วันที่	28	-	30	มิถุนายน	2560	(3	วัน	2	คืน)

ประเมินผลและรายงานผลการด�าเนินงาน	เดือนกันยายน	2560
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน ระยะที่ 1
	 การอบรมเชงิปฏบิตักิารหลักสตูร	“บทบาทของสถานศกึษาทีด่�าเนนิงานกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	“ส�าหรับผูป้ฏบิตังิาน	

ระดับอุดมศึกษา	 เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้	 และเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้	 (Seminar	 and	

Activity-Based	Training)	เพือ่เป็นการส่งเสรมิบทบาทของสถานศกึษาในการด�าเนนิงานกองทนุอย่างมีความรบัผดิชอบต่อสงัคม	

มีการบรรยายพิเศษโดย	นางสาวนันทวัน	วงศ์ขจรกิตติ	รองผู้จัดการกองทุนฯ	ในหัวข้อ	“ความส�าคัญของสถานศึกษาในการสร้าง

จิตส�านึกให้ผู้กู้ยืม	กยศ.”	ทั้งนี้	ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	ประกอบด้วย	นายกิตติพัฒน์	แสนทวีสุข	วิทยากร

บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“เงินทองต้องวางแผน”	นายณัฐคม	จิตติรัตน์	วิทยากรอบรมเชิงปฏิบตัิการในหัวข้อ	“กิจกรรมในการสร้าง

จิตส�านึกให้ผู้กู้ยืม	กยศ.”	และ	รศ.ศุภรัตน์	รัตนมุขย์	วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ	“แนวคิดในการสร้างจิตส�านึกให้กับ 

ผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการในสถานศึกษาที่ยั่งยืน”	 ในระหว่างวันท่ี	 29	 -	 31	 มีนาคม	 2560	ณ	 โรงแรมเดอะ	 กรีนเนอร่ี	 รีสอร์ท	 

เขาใหญ่	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน ระยะที่ 3  
 
	 กองทุนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	ระยะที่	3	ต่อเนื่อง	เพื่อน�าเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตส�านึกผู้กู้ยืม	 กยศ.	 ของสถานศึกษา	 ในหัวข้อ	 “รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการเพื่อสร้าง

จิตส�านึกผู้กู้ยืม	กยศ.”	โดย	รศ.ศุภรัตน์	รัตนมุขย์	พร้อมทั้งสรุปผลการด�าเนินการ	วิเคราะห์ปัญหา	อุปสรรค	และหาแนวทางแก้ไข	

โดยใช้กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ เพือ่เป็นการส่งเสรมิบทบาทของสถานศกึษาในการด�าเนนิงานกองทนุอย่างมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อสังคม	ในครั้งนี้	มีสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกในการน�าเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตส�านึกผู้กู้ยืม	กยศ.	ดีเด่น	3	แห่ง	ได้แก่	

กิจกรรมพัฒนาวัดร่วมอนุรักษ์สมุนไพร	จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	โครงการ	กยศ.	อาสาพัฒนาสังคม	วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี	พระพุทธบาท	และโครงการสร้างเสริมนักศึกษาสู่เป็นการจิตอาสา	จากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น	พิธีมอบประกาศนียบัตร

และปิดการอบรม	 โดย	นางสาวนันทวัน	วงศ์ขจรกิตติ	 รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	ณ	 โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก	

ซอฟเฟอริน	รีสอร์ทแอนด์สปา	อ.ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	ระหว่างวันที่	28	–	30	มิถุนายน	2560
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	 ผูร่้วมสมัมนาได้เข้าเยีย่มชมและดงูาน	“ด้านพลงังาน

เพ่ือสิ่งแวดล้อม”	ณ	 ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยาน 

สิง่แวดล้อมนานาชาติสริินธร	อ�าเภอชะอ�า	จังหวดัเพชรบรุ	ีโดย

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมพลังงานรูปแบบต่างๆ	 ในเชิงวิทยาศาสตร์	 และ

การน�าพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช	้ เพ่ือให้ผู้ใช้ตระหนักใน

ความส�าคัญของพลังงาน	 เนื่องจากพลังงานเป็นส่ิงที่ส�าคัญ

ส�าหรับการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	แต่มีอยู่อย่างจ�ากัด	จึงควรลด

ปริมาณการใช้พลังงาน	 และใช้เท่าที่จ�าเป็น	 รวมทั้งเปลี่ยนมา

ใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป็นทางเลือกในอนาคต
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กยศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการน�าร่องสร้าง
สถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”

	 กองทนุเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศกึษา	เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมอื	(MOU)	โครงการน�าร่องสร้างสถาบนัอาชวีะต้นแบบ

สร้าง	 “สุภาพชน	 คนอาชีวะ”	 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 สมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	วิทยาลัยพัฒนศาสตร์	และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	รวมถึง

สถาบนัอาชีวศกึษา	20	แห่ง	เพือ่ยกระดบัการพฒันาและสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ของสถาบนัอาชวีศกึษาให้เป็นทีย่อมรบัของผูป้กครอง

และสังคม	เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2560	ณ	โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
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วันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 21

	 กองทนุเงินให้กูยื้มเพือ่การศึกษา	ได้จดัพธีิท�าบญุเลีย้งพระ	เนือ่งในวันสถาปนากองทนุฯ	ครบรอบปีที	่21	พร้อมฟังบรรยาย

ธรรมจากพระราชญาณกวี	 (ปิยโสภณ)	 แห่งวัดพระราม	๙	 กาญจนาภิเษก	 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญก�าลังใจในการ

ท�างานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานกองทุน	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2560	ณ	ส�านักงานกองทุน

	 นอกจากนัน้	ผูบ้รหิารและพนกังานกองทนุยงัได้ร่วมกนัท�าบญุบรจิาคโอ่ง	เพือ่เกบ็น�า้ดืม่และน�า้เพือ่การเกษตร	ในโครงการ	

“ปลูกรากแก้วแผ่นดิน	 เกษตร-ศิลปพัฒนา”	 เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งบนแผ่นดินไทย	 รวมถึงผลักดันให้เกิดการพึ่งพาตนเองของ 

ชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน	ตามปณิธาน	“ปลูกกิน	ท�ากิน	บนแผ่นดินไทย	ดินน�้าลมไฟ	คือลมหายใจของชาติ”	ซึ่งอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการเป็นต้นแบบที่วัดป่าค�าเจริญ	บ้านเหล่าหลวง	จังหวัดอุดรธานี
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การประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2560

	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและ 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืม	 เพ่ือการศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	
เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมของกองทุน	กยศ.		และ
กองทุน	 กรอ.	 เพื่อใช้เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน	พร้อมทั้งรับ
ฟังความคิดเหน็	ปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะต่างๆ	จากผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ	 โดยผู้บริหารกองทุนได้ร่วมบรรยายและ
ตอบข้อซกัถามเกีย่วกับนโนบายการด�าเนนิงานกองทุนตามพระราชบญัญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	พ.ศ.	2560	และระบบการให้กู้ยืมส�าหรับ
สถานศึกษา	ในปีการศึกษา	2560	ในครั้งนี้มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
รฐั	จ�านวน	362	แห่ง	ระดับอาชวีศกึษาเอกชน	จ�านวน	307	แห่ง	และระดบั
อุดมศึกษา	จ�านวน	258	แห่ง	รวม	927	แห่ง	ตลอดระยะเวลา	3	วัน	มีผู้เข้า
ร่วมงาน	 จ�านวน	 1,583	 คน	 ระหว่างวันท่ี	 2	 –	 4	 พฤษภาคม	 2560	 
ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	
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กยศ. ร่วมใจอาสาท�าความดีเพื่อพ่อ

		 พนักงานกองทุนฯ	 ร่วมเป็น 

จิตอาสาแจกน�า้ด่ืม	ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์	

เกบ็ขยะ	รวมถึงช่วยอ�านวยความสะดวก

ให้กบัประชาชนทีม่าสกัการะพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล

อดุลยเดช	เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2560	

ณ	บริเวณท้องสนามหลวง
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รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ�าปี 2560

										 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 ร่วมสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ประจ�าปี	 2560	 

(รุ่นที่	9)	ซึ่งจัดขึ้นโดยทุนการกุศลสมเด็จย่า	โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า	เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่ครู

ทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยูใ่นถิน่ทรุกนัดารด้วยความเสยีสละเพือ่ส่วนรวมมาโดยตลอด	และเป็นแบบอย่างในการท�าความดใีห้ปรากฏแก่สังคม	

จ�านวน	9	ท่าน	ประกอบด้วย	ดาบต�ารวจคณติ	ช่างเงนิ,	ดาบต�ารวจเพยีร	ฉลรูตัน์,	พนัต�ารวจโทสมเกียรต	ิเจรญิเฉลมิศกัดิ,์	นางภคธีรา	

อปุจกัร์,	นายประสทิธ	ิเขม็สวุรรณ,	นางอรพนิท์	แสนรกัษ์,	นางดวงใจ	คงห่อ	 ,นางสาวจอมขวัญ	ต๊ะสุ,	นายมะนาวี	สาบูดิง	 โดยม ี

นายบญุธนัว์	มหาวรรณ์	ประธานอ�านวยการโครงการพระเมตตาสมเดจ็ย่า	เป็นประธานในพิธมีอบรางวลัเม่ือวนัท่ี	6	พฤษภาคม	2560	

ณ	มูลนิธิ	พอ.สว.
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ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) 

และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

	 กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศึกษา	(กยศ.)	และกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความ

ร่วมมือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก	กบข.	ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ	กบข.	ผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบริหารงานและตดิตามการช�าระหนี้คนื	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2560	ณ	ส�านกังาน	กบข.
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กยศ. ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา

												กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	

ร่วมกิจกรรมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	 จ�านวน	 

65	 รูป	 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู	

ทรงเจริญพระชนมพรรษา	65	พรรษา	เมื่อวันศุกร์ที่	

28	 กรกฎาคม	 2560	 ณ	 บริเวณด้านหน้า 

พระบรมราชานุสาวรย์ี	รชักาลท่ี	5	กระทรวงการคลงั	

เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ	 และเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย
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“โครงการศิษย์เก่า กยศ. รวมใจพัฒนาสังคม”

	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	น�าคณะผู้บริหารสถานศึกษาและศิษย์เก่า	กยศ.	ร่วมประชุม	“โครงการศิษย์เก่า	กยศ.	

รวมใจพัฒนาสังคม”	เพื่อจัดตั้งชมรมเครือข่ายศิษย์เก่า	กยศ.	และร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส�านึก	จิตอาสาที่เป็นประโยชน์

ทั้งต่อตนเอง	 ผู้อื่น	 และสังคมส่วนรวม	ณ	 โรงแรม	 ไมด้า	 เดอ	 ซี	 หัวหิน	 รวมถึงเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล	 เมื่อวันที่	 

20-21	มกราคม	2560

กยศ
ANNUAL REPORT 2017

133



ชมรมศิษย์เก่า กยศ. รวมใจพัฒนาสังคม

	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 ได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า	 กยศ.	 รวมใจพัฒนาสังคม	ภายใต้สโลแกน	“ศิษย์เก่า	

กยศ.	เครือข่ายสัมพันธ์	สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม	ตอบแทน	คุณสังคม”	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 •	Connecting	เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมกลุ่มศิษย์เก่า	กยศ.	ในทุกระดับชั้น	ทั่วประเทศ

	 •	Recruiting	เพื่อการสรรหาและรวบรวมสมาชิกศิษย์เก่ากยศ.ให้ได้มากที่สุด

	 •	Running	Activity	เพื่อร่วมกันด�าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อกองทุนฯ	และสาธารณประโยชน์แก่สังคม

	 •	Branding	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับชมรมศิษย์เก่า	กยศ.	และ	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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กิจกรรมจิตอาสา Bike Rally แข่งกันให้รุ่นที่ 1

											ศษิย์เก่าผู้กูย้มื	กยศ.	ร่วมกจิกรรมป่ันจกัรยาน	และกจิกรรมประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์เพือ่ทลูเกล้าถวายพระเพลงิพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	สร้างความสัมพนัธ์อนัดแีละความสามคัครีะหว่างศษิย์เก่า	กยศ.	ในการต่อยอด

สู่การช่วยเหลือและตอบแทนสังคม	เมื่อวันเสาร์ที่	5	สิงหาคม	2560	ณ	เมืองโบราณ	จ.สมุทรปราการ
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กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษากองทุนเพื่อเป็น

ขวญัก�าลงัใจในการท�างานเพ่ือประเทศชาติและท�าความดตีอบแทนสงัคม	 เมือ่วนัท่ี	20	กนัยายน	2560	ณ	 ห้องประชุมวายุภกัษ์	4	

กระทรวงการคลัง	โดยมี	นายสมชัย	สัจจพงษ์	ปลัดกระทรวงการคลัง	ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

กองทุนได้จัดท�าโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่เป็นแบบอย่าง	 

ที่ดีขึ้น	 เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจและยกย่องประกาศ

เกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่มีคุณสมบัติความประพฤติดีมี

ความเสยีสละ	ท�าประโยชน์ให้แก่สงัคม	มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์

ต่อชมุชนหรอืสาธารณชนรวมถงึมปีระวตักิารช�าระเงนิคนืกองทุน	 

ตามก�าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง	 โดยกองทุนได้มอบใบประกาศ

เกียรติคุณและเงินรางวัลทุนการศึกษา	 ให้แก่ศิษย์เก่าที่ได้รับ 

คดัเลอืกเป็นแบบอย่างท่ีดจี�านวน	2	ท่าน	จากสถานศกึษา	จ�านวน	

12	แห่ง	 เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจในการท�างาน	 เพือ่ประเทศชาติ 
และท�าความดีตอบแทนสังคม	 ซึ่งเป็นแบบอย่างท่ีดีของนักเรียน	 นักศึกษารุ่นน้องและสังคม	 นอกจากนั้น	 กองทุนยังได้มอบโล่

ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ได้สรรหาศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกเป็นแบบ

อย่างที่ดีดังกล่าวอีกด้วย	เนื่องจากกองทุนเห็นว่าความส�าเร็จ	ของผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง	12	ท่าน	เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดวิชา

ความรู้	และอบรมสั่งสอนของสถานศึกษาให้แก่นักเรียน	นักศึกษาได้เติบโตขื้นเป็นบุคลากรที่เป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพของสังคม	

จึงสมควรได้รับการชื่นชมยกย่องเป็นเกียรติประวัติแก่สถานศึกษาต่อไป
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	 ศษิย์เก่าทีไ่ด้รับคดัเลอืกเป็นแบบอย่างท่ีด	ีจ�านวน	12	ท่าน	จากสถานศกึษา	จ�านวน	12	แห่ง	โดยแบ่งเป็นระดบัมธัยมศกึษา	

จ�านวน	4	แห่ง	ระดับอาชีวศึกษา	จ�านวน	4	แห่ง	และระดับอุดมศึกษา	จ�านวน	4	แห่ง	ดังนี้

นางสาวสกลรัตน์ พันธุ์เวียง

ต�าแหน่ง	ครู

	โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์	

จังหวัดนครพนม

นายวรพจน์ กันธิยะ

ต�าแหน่ง	ครูอัตราจ้าง	

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม	

จังหวัดเชียงราย

นายมงคล พลเยี่ยม

ต�าแหน่ง	อาจารย์	โรงเรียนสาธิต	 

“พิบูลบ�าเพ็ญ”	มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดชลบุรี

นางสาวพัชรี สอนเวียง

ต�าแหน่ง	เจ้าหน้าที่	 

บริหารงานทั่วไป	มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายเสกสรร นาสมจิตร

ต�าแหน่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบัติงาน	

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลโนนสูง

นางสาวจันจิรา จินโนรส

ต�าแหน่ง	ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	(Executive	R&D	 

Manager)	ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรม

เกษตรร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลแบบอย่างที่ดี ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลแบบอย่างที่ดี ระดับอาชีวศึกษา
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นายนภัสรพี มนัสวินวิทย์

ต�าแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน	ส�านักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นายอนุสรณ์ วงค์ปินจันทร์

ต�าแหน่ง	ครูผู้ช่วย	

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ดร.สุรพล วรภัทราทร

ต�าแหน่ง	ผู้ช่วยคณบดี/อาจารย์ประจ�า

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ส�านักวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางพรธิดา บุญยะโรจน์

ต�าแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

และหัวหน้างานสวัสดิการและแนะแนว	

กองกิจการนิสิต	 

ส�านักงานอธิการบดี	 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์

ต�าแหน่ง	หัวหน้าผู้ตรวจประเมินให้การ

รับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ

บริษัท	บูโร	เวอริทัส	เซอทิฟิเคชั่น	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

นายฤชุชัย คชวัฒน์

ต�าแหน่ง	วิศวกร	ระดับ	7	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขต	2	

(ภาคกลาง)	จังหวัดชลบุรี

รางวัลแบบอย่างที่ดี ระดับอุดมศึกษา
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โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

จังหวัด	นครพนม

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

จังหวัด	เชียงราย

โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

จังหวัด	จันทบุรี

	 ท้ังนี้	 กองทุนได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษาท่ีสรรหาศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกเป็นแบบอย่างท่ีดีระดับ

มัธยมศึกษา	จ�านวน	4	แห่ง	ระดับอาชีวศึกษา	จ�านวน	4	แห่ง	และระดับอุดมศึกษา	จ�านวน	4	แห่ง

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

จังหวัด	ชลบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

จังหวัด	พิษณุโลก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	

จังหวัด	ขอนแก่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ	

จังหวัด	เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคล�าปาง

จังหวัด	ล�าปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จังหวัด	ปทุมธานี

สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จังหวัด	เชียงราย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัด	พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

กรุงเทพมหานคร

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
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กิจกรรม กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4

	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	ได้ด�าเนินกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต	ภายใต้ชื่อ	“กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิต	 

เพือ่นมนุษย์”	 ต้ังแต่ปี	 2557	 เป็นต้นมา	 เนือ่งด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระองค์มต่ีอพสกนกิรชาวไทย	 เพือ่ส่งเสรมิและ 

สนบัสนนุให้นกัเรียน	นักศึกษาผูกู้ย้มืเงินกองทนุ	และบคุลากรในสถานศกึษาจังหวดัต่างๆ	ท่ัวประเทศ	มโีอกาสแสดงความจงรกัภักดี	

โดยการท�าความดถีวายในการร่วมด�าเนนิกจิกรรมสาธารณประโยชน์	 ก่อให้เกิดจติส�านกึเพือ่สงัคมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหติ	

เพื่อมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทย	กาชาดจังหวัด	และโรงพยาบาลต่างๆ	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

	 ส�าหรบัปีงบประมาณ	2560	กองทนุได้จดักจิกรรม	“กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวติเพือ่นมนษุย์”	ปีที	่4	เพือ่น้อมอุทศิถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์มีต่อ 

พสกนิกรชาวไทยมากมาย	 ล้นพ้นหาที่สุดมิได้	 โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ	 มีสถานศึกษา	 เข้าร่วมกิจกรรม 

48	 แห่ง	 ในทุกภูมิภาค	 ได้แก่	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคใต้	 ภาคตะวันออก	 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 

โดยผลการด�าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม	2559	-	กันยายน	2560	ได้รับปริมาณโลหิต	จ�านวนทั้งสิ้น	9,833,850	ซีซี
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ปีงบประมาณ จ�านวนผู้บริจาค

(คน)

ยอดเลือด

(ซีซี)

2557 4,545 1,818,000

2558 7,090 2,835,800

2559 17,329 6,927,150

2560 23,734 9,833,850

รวม 21,414,800

สถิติปื 2557 – 2560

4,545 คน

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

5000

10000

15000

20000

25000

7,090 คน

17,329 คน

23,734 คน
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ล�าดับ สถานที่ วันที่ จ�านวนผู้เข้า

ร่วม

จ�านวนยูนิต จ�านวนโลหิต 

(ซีซี)

กรุงเทพมหาคร สถานบันการศึกษา 16 แห่ง กยศ. จัดที่ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 1 แห่ง = 17 แห่ง   

1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 	9	พ.ย.	59 209 170 68,000

2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 	10	พ.ย.	59 177 136 54,400

3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	ครั้งที่	1 	28	พ.ย.	59 198 141 63,450

4 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	ครั้งที่	2 	27	ก.พ.	60 140 100 45,000

5 มหาวิทยาลัยสยาม 	2	ธ.ค.	59 294 237 94,800

6 อาคาร	เอไอเอ	แคปปิตอล	เซ็นเตอร์	ครั้งที่	1 	13	ธ.ค.	59 134 114 48,900

7 อาคาร	เอไอเอ	แคปปิตอล	เซ็นเตอร์	ครั้งที่	2 	20	มี.ค.	60 147 115 51,750

8 อาคาร	เอไอเอ	แคปปิตอล	เซ็นเตอร์	ครั้งที่	3 	19	มิ.ย.	60 157 134 53,600

9 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 	20	ธ.ค.	59 492 249 112,050

10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ครั้งที่	1 	24-25	ม.ค.	60 336 261 104,400

11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ครั้งที่	2 	25-26	ม.ย.	60 343 241 96,400

12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 	31	ม.ค.	60 218 147 66,150

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 	1	ก.พ.	60 304 186 74,400

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 	2	ก.พ.	60 319 238 95,200

15 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	7-8	ก.พ.	60 653 492 196,800

16 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 	8-9	ก.พ.	60 383 262 104,800

17 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 	16	ก.พ.	60 262 151 60,400

18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 	28	ก.พ.	60	-	

1	มี.ค.	60

524 386 173,700

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 	1	มี.ค.	60 211 150 67,500

20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตบางเขน	ครั้งที่	1 	14	มี.ค.	60 271 203 81,200

21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตบางเขน	ครั้งที่	2 	19	ม.ย.	60 225 155 69,750

22 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 	26	ม.ย.	60 153 127 57,150

รวม 6,150 4,113 1,839,800

ภาคเหนือ (ก�าแพงเพชร พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา ล�าปาง = 5 จังหวัด)      

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร 	14-15	ธ.ค.	59 2,181 548 246,600

2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 	18-20	ม.ค.	60 1,427 1,125 450,000

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 	1	ก.พ.	60 559 421 168,400

4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 	2-4	ก.พ.	60 1,696 1,225 490,000

5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	6-7	ก.พ.	60 701 534 213,600

6 มหาวิทยาลัยพายัพ 	8	ก.พ.	60 179 138 55,200

7 สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตเชียงใหม่ 	9	ก.พ.	60 326 272 108,800

8 มหาวิทยาลัยพะเยา 23-24	ส.ค.	60 2,126 1,022 408,800

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 12-14	ก.ย.	60 3,651 1,461 584,400

รวม 12,846 6,746 2,725,800

สรุปผลการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 
”กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 4”
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ล�าดับ สถานที่ วันที่ จ�านวนผู้เข้า

ร่วม

จ�านวนยูนิต จ�านวนโลหิต 

(ซีซี)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ร้อยเอ็ด สกลนคร นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี = 7 จังหวัด)  

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ครั้งที่	1 	10-11	ม.ค.	60 1,598 1,089 490,050

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ครั้งที่	2 2-4	ส.ค.	60 1,865 1,240 496,000

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1-3	มี.ค.	60 2,636 1,217 486,800

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 	25-26	ก.ค.	60 275 159 63,600

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1,159 703 281,200

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 28-30	ส.ค.	60 2,246 1,545 618,000

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5-7	ก.ย.	60 2,156 684 273,600

8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12-15	ก.ย.	60 3,122 2,424

969,600

9 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร

10 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 18-20	ม.ค.	60 1,897 1,149 517,050

12 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 14	ส.ค.	60

รวม 16,954 9,061 4,195,900

ภาคใต้ (ภูเก็ต  สุราษฏร์ธานี = 2 จังหวัด) 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	ครั้งที่	1 	9-11	มี.ค.	60 2,036 922 414,900

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	ครั้งที่	2 7-9	ก.ย.	60 1,869 939 422,550

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 	24-25	มี.ค.	60 1,221 522 234,900

รวม 5,126 2,383 1,072,350

รวมทั้งหมด 41,076 22,303 9,833,850
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