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 การให้โอกาสทางการศึกษา 

คือ หัวใจในการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 



สารจาก

ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

การให้โอกาสทางการศึกษาคือหัวใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญ ในการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมใหก้บัประเทศชาต ิโดยในป ี2555 รัฐบาลไดเ้ห็นชอบให้ดำาเนนิการโครงการเงนิกูย้มืเพือ่
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ 
โดยส่งเสริมผู้เรียนที่มีศักยภาพให้เลือกเรียนในสาขาที่รัฐบาลสนับสนุนและให้ผู้กู้ยืมเริ่มใช้คืนเมื่อมีรายได้เพียงพอ 
ถึงเกณฑ์ที่กองทุนกำาหนด

ในปีการศึกษา 2555 กองทุนฯ ได้เริ่มการดำาเนินการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 
(กรอ.) ควบคู่ไปกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียน นักศึกษา เนื่องจาก 
เล็งเห็นว่าทั้งสองกองทุนต่างมีข้อดีและให้โอกาสแก่เยาวชนเหมือนกัน กล่าวคือ กองทุน กรอ. จะเน้นการสนับสนุน
ใหเ้ยาวชนเลอืกเรยีนต่อในหลกัสตูรสาขาวชิาทีเ่ปน็ความตอ้งการหลักและมคีวามชดัเจนของการผลิตกำาลงัคน เฉพาะ
นักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่วนกองทุน กยศ. เน้นการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งน้ี กองทุนฯ ได้เตรียมการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เพื่อนำาไปสู่การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่มีเอกภาพ  เพียงระบบเดียว 

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนินงานกองทุนฯ จากทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนทุกแห่งที่ร่วมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำาให้เงินกู้ยืมเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ ขออำานาจ  
คณุพระศรีรัตนตรัยและสิง่ศักด์ิสทิธ์ิท้ังหลาย ไดโ้ปรดดลบนัดาลใหท้กุทา่นมคีวามสุข ความเจรญิ และเปน็พลงัรว่มกนั 
พัฒนาประเทศชาติสืบไป

         (นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม)
         ปลัดกระทรวงการคลัง
         ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา



 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ   

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การ

สนับสนุน และช่วยเหลืองานกองทุนฯ  

อย่างดียิ่งเสมอมา 



สารจาก

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

ดว้ยคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบใหด้ำาเนนิการโครงการเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 
ในปีการศึกษา 2555 กองทุน กรอ. จึงเริ่มดำาเนินการอีกครั้งโดยมีหลักการให้กู้ยืมแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่า ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เฉพาะหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจน 
ของการผลติกำาลงัคน เมือ่ผูกู้ย้มืสำาเรจ็การศกึษาและมรีายไดถ้งึเกณฑจ์งึจะชำาระเงนิคนื รวมทัง้ กองทนุฯ ไดเ้รง่ดำาเนนิ
การยกร่างกฎหมายการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมการดำาเนินงานของโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคตให้ทันดำาเนินการในปีการศึกษา 2556 โดยควบรวมกฎหมาย กยศ. เป็นส่วนหน่ึง เพื่อให้การกู้ยืม 
มีเอกภาพและเป็นระบบเดียวกัน  

กองทุนฯ ยังมุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อนโยบายและการดำาเนินการให้กู้ยืมอย่างต่อเน่ือง  
มีการนำาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบ Business Intelligence (BI) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการบริหารงานองค์กร สำาหรับการติดตามหนี้ กองทุนฯ ได้ดำาเนินนโยบายเชิงรุก 
โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ในการติดตามผู้กู้ยืมที่ค้างชำาระและให้ความรู้ 
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานกองทุนฯ 

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและ 
ช่วยเหลืองานกองทุนฯ อย่างดียิ่งเสมอมา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะบรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ไม่ได้ 
หากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่าน ผมขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านประสบ 
ความเจริญรุ่งเรือง มีความสุขสวัสดีทั่วกัน

           (นายธาดา  มาร์ติน)
          ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา



ประวัติความเป็นมา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2538 และมมีตเิมือ่วนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหเ้ริม่ดำาเนินการกองทนุฯ ในลกัษณะเงนิทนุ 
หมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณา
เห็นความสำาคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็น
นิติบุคคล โดยอยู่ในการกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 และ 12 กรกฎาคม 2548 ได้ให้ความเห็นชอบ   
ในหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา โดยจัดให้มีกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สำาหรับให้เงินกู้ยืมกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา– 
ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และให้ยุติการกู้ยืมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(สายสามัญ และสายอาชีพ) โดยจัดให้มีกองทุนเงินให้เปล่า สำาหรับนักเรียนยากจนและนักเรียน
ที่เรียนดีเพื่อความเป็นเลิศ และให้สำานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
การบรหิารจดัการกองทุนเงินกู้ยมืเพือ่การศกึษาท่ีผกูกับรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) และกองทนุเงนิใหเ้ปลา่ 
โดยเริ่มดำาเนินการในปีการศึกษา 2549 เป็นปีแรก

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน 
ของรฐั พิจารณาทบทวนรายละเอียดของยทุธศาสตร์ บทบาท ภารกจิ และเป้าหมายการดำาเนินงาน
ให้เหมาะสม สอดคล้อง จดัลำาดับความสำาคญัเรง่ด่วน โดยใหค้งไวเ้ฉพาะโครงการทีจ่ำาเปน็ เหมาะสม 
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศ 

ตามหนงัสอืสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดว่นทีส่ดุ ที ่นร 0405/11328 ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 
2550 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การยุบเลิกทุนหมุนเวียน ระบุว่าคณะรัฐมนตรีลงมติ 
อนุมัติยกเลิกกองทุนเงินให้เปล่า พร้อมทั้งยุติการให้กู้ยืมแบบ กรอ.สำาหรับผู้กู้รายใหม่ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป และให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
ยังคงดำาเนินการต่อไป โดยให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ กรอ. ที่กู้ยืมในปีการศึกษา 2549 และให้กู้ยืมได้เฉพาะ 
ค่าเล่าเรียนจนจบหลักสูตร

สำาหรับผู้กู้ยืม กรอ.ที่มีคุณสมบัติการกู้ยืมตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเปน็ผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละคณุสมบตัผิูกู้ย้มืเงนิ ใหส้ามารถ
กู้ยืมแบบ กยศ.ได้โดยให้กู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ 
สำาหรับการคิดอัตราดอกเบี้ย การชำาระเงินกู้ยืม รวมทั้งการติดตามหนี้ ให้เป็นไปตามแบบ กยศ.

ตอ่มา คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2551 เหน็ชอบใหด้ำาเนนิโครงการกองทนุเงนิกูย้มื
เพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ขึน้มาใหม ่สำาหรบัผูกู้ย้มืทีเ่ขา้เรยีนชัน้ปทีี ่1 ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิต
กำาลังคนร่วมกับภาคเอกชนเป็นลำาดับแรก 
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กระทรวงการคลังจึงได้ออก “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการ
ศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551” ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 ให้กองทุนเพื่อการศึกษา
ดำาเนินการให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแก่นิสิตหรือนักศึกษา 2 กลุ่ม ดังนี้    

1. นิสิตหรอืนักศกึษาทีเ่คยได้รบัทนุการศกึษาแบบต้องใชค้นื ในปกีารศึกษา 2549 ตามระยะ
เวลาปกติที่กำาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ไม่เกินปีการศึกษา 2554    

2. นิสิตหรือนักศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 
ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำาลังคนร่วมกับภาคเอกชน
เป็นลำาดับแรก 

ทั้งนี้ ตามที่กองทุนเพื่อการศึกษากำาหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
สว่นรายละเอยีดต่างๆ ไดก้ำาหนดไว้ตาม “ประกาศคณะกรรมการกองทนุเพ่ือการศกึษา เรือ่ง 

การกำาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551” ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 และ “ประกาศคณะกรรมการ
กองทนุเพ่ือการศกึษา เรือ่ง กำาหนดสาขาวิชาทีเ่ป็นความตอ้งการหลกัและมคีวามชัดเจนของการผลติ
กำาลังคน สำาหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน” ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551

วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ได้มีประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 3) ประกาศ 
ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกข้อความ
ในข้อ 1 ของประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 1. เป็นผู้ขาดแคลน
 1.1 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความ ดังต่อไปนี้
   1.1.1 ผูข้อกูย้มืรายเกา่ตัง้แตป่กีารศกึษา 2541 ยอ้นหลังไป ท่ีมรีายไดต้อ่ครอบครวั

ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
   1.1.2 ผูข้อกูย้มืรายเกา่ตัง้แตป่กีารศกึษา 2541 จนถงึปกีารศกึษา 2550 ทีม่รีายได ้

ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี
   1.1.3 ผู้ขอกู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน  

200,000 บาท ต่อปี
 1.2 รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   1.2.1 รายได้รวมของนักเรยีนหรอืนักศกึษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบดิามารดา 

ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำานาจปกครอง
   1.2.2 รายไดร้วมของนกัเรียนหรอืนกัศกึษาผู้ขอกูย้มื รวมกบัรายไดข้องผู้ปกครอง 

ในกรณีที่ผู้ใช้อำานาจปกครองมิใช่บิดามารดา

รายงานประจำาปี 2555ี
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   1.2.3 รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส  
ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำาการสมรสแล้ว 

 1.3 ในการรบัรองรายไดข้องผูข้อกูย้มื ตามขอ้ 1.1 ใหผู้ข้อกูย้มืจดัหาบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับรอง

    1.3.1 ข้าราชการผู้ดำารงตำาแหน่งไม่ตำ่ากว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่า
   1.3.2 หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่
   1.3.3 ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป 
ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้เพิ่มการให้กู้ยืมเงิน

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สำาหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ที่เข้าเรียนใน
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมี
ความชัดเจนของการผลิตกำาลังคน ร่วมกับภาคเอกชนเป็นลำาดับแรก

กระทรวงการคลังจึงได้ออก “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการ
ศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552” ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ให้ยกเลิกความในข้อ 
17/1 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 และให้ใช้ 
ข้อความต่อไปนี้แทน

ขอ้ 17/1 กองทนุเพือ่การศกึษาดำาเนนิการใหท้นุการศกึษาแบบตอ้งใชค้นืแกน่สิติหรอืนกัศกึษา
สามกลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. นิสิตหรือนักศึกษาที่เคยได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ในปีการศึกษา 2549 ตาม 
ระยะเวลาปกติที่กำาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ไม่เกินปีการศึกษา 2554    

2. นิสิตหรือนักศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551    
ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำาลังคนร่วมกับภาคเอกชน 
เป็นลำาดับแรก ทั้งนี้ ตามที่กองทุนเพื่อการศึกษากำาหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

3. นิสิตหรือนักศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  
ปกีารศกึษา 2552 ในสาขาวชิาทีเ่ปน็ความต้องการหลัก และมีความชดัเจนของการผลิตกำาลงัคนรว่มกับ 
ภาคเอกชนเป็นลำาดับแรก ท้ังนี้ ตามท่ีกองทุนเพ่ือการศึกษากำาหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  
เป็นต้นไป ตามวงเงินงบประมาณของกองทุนเพื่อการศึกษา
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วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรการเงินชั้นนำา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาสังคมไทย” 

พันธกิจ

“ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยการบริหาร
จัดการและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมไทย 
โดยรักษาวินัยทางการเงินการคลังและหลักธรรมาภิบาล” 

รายงานประจำาปี 2555ี
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2555

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการให้กู้ยืม และระบบบริหารจัดการหนี้ที่มี 

     ประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างระบบเครือข่ายประชาคมที่เข้มแข็ง

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา การสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักการ 

     บริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการให้กู้ยืม และระบบบริหารจัดการหนี้ที่มี การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการให้กู้ยืม และระบบบริหารจัดการหนี้ที่มี การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการให้กู้ยืม และระบบบริหารจัดการหน

     ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างระบบเครือข่ายประชาคมที่เข้มแ

  

ข็งการสร้างระบบเครือข่ายประชาคมที่เข้มแข็งการสร้างระบบเครือข่ายประชาคมที่เข้มแ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา การสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักการ 

     บริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการให้กู้ยืม และระบบบริหาร

จัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 ด้านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการให้กู้ยืม

  กลุ่มเป้าหมาย : สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์: เพือ่ใหส้ถานศกึษาคัดเลอืกนกัเรยีน/นักศึกษาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึ้น 

นกัเรียน/นกัศกึษาสามารถกูย้มืเงนิไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็และมคีวามเทา่เทยีมกนั ผูบ้รหิารและจดัการเงนิใหกู้ย้มืโอน
เงินได้อย่างรวดเร็ว โดยในปีงบประมาณ 2553 กองทุนจะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการกู้ยืมในสาขา 
ที่ขาดแคลน เพิ่มเติมจากระบบการกู้ยืมผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Studentloan) และพัฒนาระบบการจัดการเงินคงค้าง
ของสถานศึกษาในระบบ e-Audit โดยเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ  e-Studentloan กับข้อมูลของผู้บริหารและจัดการ
เงินให้กู้ยืม เพื่อให้สถานะการกู้ยืมเงินเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องเงินคงค้างในสถานศึกษา ทั้งนี้ 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเงินคงค้างในสถานศึกษา นอกจากนี้ กองทุนฯ ได้จัดงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยระบบงานกองทุนฯ ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
ปฏบิตังิานของสถาบนัอดุมศกึษา และส่งเสริมการดำาเนนิงานใหม้ปีระสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน การสำารวจความคดิเหน็และ
ความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานกองทุนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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1.2 ด้านระบบบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ

  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้กู้ยืม นักเรียน/นักศึกษา
  การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ : เพื่อให้เงินงบประมาณแผ่นดินหมุนเวียนกลับกองทุนรวดเร็วยิ่งข้ึน  

ในปีงบประมาณ 2553 กองทุนจะเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของรัฐอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
ท้องถิน่อยา่งทัว่ถงึ การจดัทำากจิกรรมเพือ่กระตุน้การชำาระหนีร้ว่มกบัผูบ้รหิารและจดัการเงนิใหกู้ย้มื และหนว่ยงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง กรณีผู้กู้ยืมที่ค้างชำาระหนี้เกิน 5 งวดติดต่อกันซึ่งไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ กองทุนได้
ว่าจ้าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฟ้องร้องดำาเนินคดี พร้อมทั้งจัดทำาฐานข้อมูลไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้องคดี และ
ฐานข้อมูลผู้กู้ยืมตามคำาพิพากษา (Legal System) และมีมาตรการติดตามทวงถามหนี้ที่เข้มงวด ได้แก่ การติดตาม
ทวงถามหนี้ผู้กู้ยืมที่ค้างชำาระหนี้ตั้งแต่ 1 – 4 ปี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีกับผู้กู้ยืมที่ค้างชำาระหนี้เกินกว่า 
5 งวด การฟ้องร้องดำาเนินคดี และการสืบทรัพย์และบังคับคดีผู้กู้ยืมที่ศาลมีคำาพิพากษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างระบบเครือข่ายประชาคมที่เข้มแข็ง 
  กลุ่มเป้าหมาย : สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : 
  1. เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และบูรณาการดำาเนินงานให้กู้ยืมอย่าง

มีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2553 กองทุนฯ ได้จัดทำากิจกรรมหรือโครงการที่สร้างและส่งเสริมให้มีเครือข่าย
ประชาชนที่เข้มแข็ง เช่น โครงการ กยศ. Network การสร้างเครือข่ายประชาคม การกำากับ ดูแลการดำาเนินงานของ
สถานศึกษา การเสริมสร้างการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่มีปัจจัยเสี่ยง โครงการสานต่ออาชีพผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 

  2. กองทุนจะพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการกู้ยืม และการชำาระหนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น  
การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำาไป 
เผยแพร ่กจิกรรมวนัครบรอบสถาปนากองทนุปีที ่13 อกีทัง้ทำาการเพ่ิมชอ่งทางติดตอ่ส่ือสารกบัผู้กูย้มืสถานศกึษา และ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องมากข้ึน ได้แก่ การให้บริการตอบปัญหาหรือข้อซักถามต่างๆ ผ่านทางศูนย์สายใจ และเว็บไซต์ของกองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา การสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ

ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
  กลุ่มเป้าหมาย : กองทุนฯ ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : ในปีงบประมาณ 2553 กองทุนฯ มุ่งเน้นการกำากับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลองค์กรและสถานศึกษา 
ทั่วประเทศ เพื่อให้การดำาเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี นอกจากนี้ กองทุนฯ
ได้นำาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล (Business Intelligence: BI) พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานระบบความปลอดภัยข้อมูล

รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการกองทุน

เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่หนึ่ง
ผูจัดการกองทุนฯ

สถานศึกษา สถานศึกษา

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่สอง

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานประจำาปี 2555ี
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการกองทุน

เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่หนึ่ง
ผูจัดการกองทุนฯ

สถานศึกษา สถานศึกษา

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่สอง

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ
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ผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

ประธาน

(ปลัดกระทรวงการคลัง)

รองประธาน

(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

รองประธาน

(เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา)

กรรมการที่รัฐมนตรีแตงตั้ง

(โดยตำแหนง)
กรรมการ

(โดยตำแหนง)

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่หนึ่ง

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่สอง

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ

-  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  ดานการเงินและบัญชี

-  ดานกฎหมาย

*  ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ

*  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา

   การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

*  เลขาธิการสภาการศึกษา

*  อธิบดีกรมสรรพากร

*  ผูอำนวยการสำนักงาน

    เศรษฐกิจการคลัง

*  นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา

    เอกชนแหงประเทศไทย

*  นายกสมาคมสมาพันธ

    การศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

*  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

    (กรรมการและเลขานุการ)

*  ผูจัดการกองทุนฯ 

    (กรรมการและผูชวยเลขานุการ)

*  รองผูจัดการกองทุนฯ ฝายบริหาร

    (ผูชวยเลขานุการ)

รองประธาน

(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

รองประธาน

(เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา)

กรรมการที่รัฐมนตรีแตงตั้ง

(โดยตำแหนง)
กรรมการ

(โดยตำแหนง)

คณะกรรมการ

ผูจัดการกองทุน

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่หนึ่ง

 สำนักผูจัดการ ฝาย

ตรวจสอบภายใน
ฝายบริหารการจัดสรร

และกูยืม
ฝายบริหารหนี้

ฝายอำนวยการ

และพัสดุ

ฝายการเงิน

และบัญชี

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายติดตามเงินคงคาง

ในสถานศึกษา

ฝายกฎหมาย
ฝายบริหารกิจการ

เครือขาย

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่สอง

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ

รอง ผจก. ฝายปฏิบัติการ รอง ผจก. ฝายบริหารหนี้ รอง ผจก. ฝายบริหาร

รายงานประจำาปี 2555ี
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คณะกรรมการ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

ประธาน

(ปลัดกระทรวงการคลัง)

รองประธาน

(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

รองประธาน

(เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา)

กรรมการที่รัฐมนตรีแตงตั้ง

(โดยตำแหนง)
กรรมการ

(โดยตำแหนง)

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่หนึ่ง

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่สอง

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ

-  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  ดานการเงินและบัญชี

-  ดานกฎหมาย

*  ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ

*  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา

   การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

*  เลขาธิการสภาการศึกษา

*  อธิบดีกรมสรรพากร

*  ผูอำนวยการสำนักงาน

    เศรษฐกิจการคลัง

*  นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา

    เอกชนแหงประเทศไทย

*  นายกสมาคมสมาพันธ

    การศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

*  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

    (กรรมการและเลขานุการ)

*  ผูจัดการกองทุนฯ 

    (กรรมการและผูชวยเลขานุการ)

*  รองผูจัดการกองทุนฯ ฝายบริหาร

    (ผูชวยเลขานุการ)

คณะกรรมการ

ผูจัดการกองทุน

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่หนึ่ง

 สำนักผูจัดการ ฝาย

ตรวจสอบภายใน
ฝายบริหารการจัดสรร

และกูยืม
ฝายบริหารหนี้

ฝายอำนวยการ

และพัสดุ

ฝายการเงิน

และบัญชี

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายติดตามเงินคงคาง

ในสถานศึกษา

ฝายกฎหมาย
ฝายบริหารกิจการ

เครือขาย

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจายที่สอง

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ

รอง ผจก. ฝายปฏิบัติการ รอง ผจก. ฝายบริหารหนี้ รอง ผจก. ฝายบริหาร
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษา เป็นผู้กำาหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการกองทุนฯ โดยมี 

คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง และคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง  

ทำาหนา้ทีก่ำากบัดแูลสถานศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร และคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา ตามลำาดบั โดยพระราชบัญญัตกิองทุนเงินให้กูย้มืเพือ่การศกึษา 

พ.ศ. 2541 กำาหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้กำาหนดนโยบาย และ

ควบคุมดูแลกิจการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการ ดังนี้
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

1. ปลัดกระทรวงการคลัง  ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ

3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองประธานกรรมการ

4. ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ กรรมการ

5. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

6. เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ

7. อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ

8. ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ

9. นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรรมการ

10. นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรรมการ

11. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15. ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการและเลขานุการ

17. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นายอภิชาติ จีระวุฒิ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองประธานกรรมการ

นายวรวิทย์ จำาปีรัตน์
ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

กรรมการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
เลขาธิการสภาการศึกษา

กรรมการ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองประธานกรรมการ

รายงานประจำาปี 2555ี
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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นายสาธิต รังคสิริ
อธิบดีกรมสรรพากร

กรรมการ

ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษด์ิ
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

แห่งประเทศไทย
กรรมการ

รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วัลลภ สุวรรณดี
นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชน 

แห่งประเทศไทย
กรรมการ

นายศุภชัย จงศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธาดา มาร์ติน
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวชนาทิพย์ โปษยานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานประจำาปี 2555ี
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คณะอนุกรรมการ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)



คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง

1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการ

2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อนุกรรมการ

3. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ

4. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    อนุกรรมการ

6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

7. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ

8. เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง อนุกรรมการ

9. นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายอุฤทธิ์ บุญมาก อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นายอนุสรณ์ ไทยเดชา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นายกมล สุวุฒไฑ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. นายบุญชัย ศศิวงศ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนุกรรมการและเลขานุการ

15. ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนกุรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร
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คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง

1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อนุกรรมการ

3. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อนุกรรมการ

4. ประธานที่ประชุมอธิการบดี มรภ. (ทปอ.มรภ.) อนุกรรมการ

5. ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อนุกรรมการ

6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

7. เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนุกรรมการ

8. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ

9. ศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ วรอินทร์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายขจร จิตสุขุมมงคล อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ นายสุริยา เสถียรกิจอำาไพ อนุกรรมการและเลขานุการ

15. นางสาววรรณดี อังเกิดโชค อนกุรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร

16. นายอาณัติ พงศ์สุวรรณ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำานาญการพิเศษ) ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

1. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานอนุกรรมการ

2. รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

3. นางอัจฉรา หัศบำาเรอ อนุกรรมการ

4. นางพรทิพย์ อุทกภาชน์ อนุกรรมการ

5. นายมนตรี ฐิรโฆไท อนุกรรมการ

6. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ

7. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ

8. ผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

9. ผู้อำานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

10. ผู้อำานวยการสำานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

11. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

12. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ

13. ผู้เชี่ยวชาญด้านสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ

14. ผู้แทน บมจ.อสมท อนุกรรมการ

15. ผู้แทนผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม อนุกรรมการ

16. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ

17. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนกุรรมการและเลขานุการ

18. ผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

19. เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ประธานอนุกรรมการมอบหมาย   ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ ประธานอนุกรรมการ

2. อธิบดีกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์ อนุกรรมการ

4. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา อนุกรรมการ

5. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  อนุกรรมการ

6. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

7. เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี

1. นายศุภชัย จงศิริ ประธานอนุกรรมการ

2. นางพิมพ์ใจ ทองดี อนุกรรมการ

3. นายวิเทศ เตชางาม อนุกรรมการ

4. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ

5. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ

6. ผู้แทนผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม อนุกรรมการ

7. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  อนุกรรมการ

8. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

9. ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

1. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายวัลลภ สุวรรณดี อนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร อนุกรรมการ

4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

5. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ

6. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ

7. ผู้แทนสำานักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ

8. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ

9. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

10. ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายและติดตามหนี้ กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

1. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์  ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล อนุกรรมการ

3. นายสุวิชา เป้าอารีย์ อนุกรรมการ

4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร อนุกรรมการ

5. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 

6. ผู้แทนสำานักงบประมาณ อนุกรรมการ

7. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ

8. ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ. เลขานุการ

9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นายศุภชัย จงศิริ ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนุกรรมการ

3. ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง อนุกรรมการ

4. ผู้แทนสำานักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ

5. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

6. ผศ. ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล อนุกรรมการ

7. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ

8. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

9. เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกำาหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดสรรเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา

1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนุกรรมการ

3. ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง อนุกรรมการ

4. ผู้แทนสำานักงบประมาณ อนุกรรมการ

5. ผู้แทนสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ

6. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

7. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการเพ่ือดำาเนินงานติดตามผลการคืนเงินคงค้างจากสถานศึกษา

1. นายอภิชาติ จีระวุฒิ ประธานอนุกรรมการ

2. นายกฤษฎา อุทยานิน อนุกรรมการ

3. ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนุกรรมการ

4. ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง อนุกรรมการ

5. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ

6. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ

7. ผู้แทนสำานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อนุกรรมการ

8. ผู้แทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย อนุกรรมการ

9. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ

10. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

11. ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)

1. ปลัดกระทรวงการคลัง  ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ

4. ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ กรรมการ

5. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

6. เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ

7. อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ

8. ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ

9. นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรรมการ

10. นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรรมการ

11. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ

12. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ

13. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ

14. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ

15. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

21. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร
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คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ จีระวุฒิ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรรมการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 และสังคมแห่งชาติ 
กรรมการ

นายวรวิทย์ จำาปีรัตน์
ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

กรรมการ

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมการ
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ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
เลขาธิการสภาการศึกษา

กรรมการ

นายสาธิต รังคสิริ
อธิบดีกรมสรรพากร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษด์ิ
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

แห่งประเทศไทย
กรรมการ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรรมการ

ดร.วัลลภ สุวรรณดี
นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชน 

แห่งประเทศไทย
กรรมการ

ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรรมการ
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ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ พลโท สมชาย วิรุฬผล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวัยวุฒ ิหล่อตระกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการ

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการ
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นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายธาดา มาร์ติน
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการ 
กองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)



คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

1. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายวัลลภ สุวรรณดี อนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร อนุกรรมการ

4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

5. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ

6. ผู้แทนสำานักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ

7. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ

8. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

9. ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายและติดตามหนี้ กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล อนุกรรมการ

3. นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม อนุกรรมการ

4. นายกฤช ฟอลเล็ต อนุกรรมการ

5. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

6. ผู้แทนสำานักงบประมาณ อนุกรรมการ

7. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ

8. ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ. เลขานุการ

9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้บริหาร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)



นายธาดา มาร์ติน

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์

รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

นางสาวมุจลินท์ กำาชัย

ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักผู้จัดการ
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นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์

ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารจัดสรรและกู้ยืม
รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ

โครงการจัดตั้งฝ่ายติดตามเงินคงค้างในสถานศึกษา

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา

ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายบริหารหนี้

นายราเชนทร์ คชนิล

ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารกิจการเครือข่าย
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นางพนิตรัตน์ กู้ศักดิ์สถาพร

ผู้อำานวยการฝ่ายอำานวยการและพัสดุ 
รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายพิพัฒน์ ทองผดุงโรจน์

ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย

นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ

ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายงานประจำาปี 2555ี
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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ผลการดำาเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ประจำาปี 2555



กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา 

เป็นกองทุนหมุนเวียน ที่จัดตั้งตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  28 มีนาคม 

พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำาเนินการ 

กองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 

แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 กองทุนฯ จึงเริ่มเปิดให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าด้านการศึกษาในสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใน

ระดับท่ีสูงข้ึน โดยให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ต่อมา 

ได้มพีระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบญัญติักองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา พ.ศ. 2541 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2541

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึงปีการศึกษา 2555 รวมผู้กู้ยืม

จำานวนทัง้สิน้ 4,183,604 ราย เปน็จำานวนเงินกูย้มืทัง้ส้ิน 422,131.8258 ล้านบาท และทีส่ำาเรจ็

การศึกษาแล้วจำานวนกว่า 3 ล้านราย โดยการดำาเนินงานได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา  

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทัว่ประเทศกวา่ 4,000 แหง่, บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอสิลาม

แห่งประเทศไทย

กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา 

พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

ินการ

กองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12

ผลการดำาเนินงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำาปี 2555

รายงานประจำาปี 2555ี
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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รายงานผลการดำาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจำาปี พ.ศ. 2555
(1) ด้านการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเริ่มดำาเนินงานการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึงปีการศึกษา 2555 รวมผู้กู้ยืมจำานวนทั้งสิ้น 4,183,604 ราย เป็นจำานวนเงิน
กู้ยืมทั้งสิ้น 422,131.8258 ล้านบาท รายละเอียดผลการอนุมัติให้กู้ยืม 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง ดังตารางที่ 1

กราฟที่ 1 แสดงจำานวนผู้กู้ยืมที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2551 – 2555กราฟที่ 1 แสดงจำานวนผู้กู้ยืมที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2551 – 2555

(หน่วย : คน)

ตารางที่ 1 ผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2551 - 2555

ปีการศึกษา
จำานวนผู้กู้ยืม

(คน)
จำานวนเงินให้กู้ยืม 

(ล้านบาท)

2551 711,015 25,959.5412

2552 830,012 29,679.6307

2553 892,152 33,527.7848

2554 906,573 35,384.4129

2555 866,142 33,801.3009

(คน) (ล้านบาท)

2551 711,015 25,959.5412

1,000,000

2551 2552 2553 2554 2555

900,000

711,015

830,012
892,152 906,573

866,142800,000
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กราฟที่ 2 แสดงจำานวนเงินกู้ยืมที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2551 – 2555

(หน่วย : ล้านบาท)

การให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555

กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพ่ือการศกึษาได้เปดิระบบ e-Studentloan ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2555 เปน็ตน้มา ปรากฏวา่ 
นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2555 ได้เข้ามายื่นแบบคำาขอกู้ยืม/แบบยืนยันการกู้ยืม 
เป็นจำานวนทั้งสิ้น 1,007,592 ราย โดยแยกตามระดับการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 2 และแยกตามภูมิภาคของ
สถานศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 จำานวนนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan แยกตามระดับการศึกษา

ผู้กู้ยืมรายเก่า

(คน)

ผู้กู้ยืมรายใหม่

(คน)

รวม

(คน)

มัธยมศึกษาตอนปลาย 78,152 146,995 225,147

ปวช. 57,224 58,884 116,108

ปวส./ปวท. 72,731 28,587 101,318

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 488,383 76,636 565,019

รวมทั้งสิ้น 696,490 311,102 1,007,592

มัธยมศึกษาตอนปลาย 78,152 146,995 225,147146,995 225,147146,995 225,147146,995 225,147

40,000

25,959.54
29,679.63

33,527.78
35,384.41

33,801.30

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2551 2552 2553 2554 2555
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ตารางที่ 3 จำานวนนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan แยกตามภูมิภาคของสถานศึกษา

ผู้กู้ยืมรายเก่า

(คน)

ผู้กู้ยืมรายใหม่

(คน)

รวม

(คน)

กรุงเทพมหานคร 137,417 36,973 174,390

ภาคเหนือ 140,470 65,367 205,837

ภาคกลาง 46,437 18,009 64,446

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 205,509 111,093 316,602

ภาคตะวันออก 40,419 20,820 61,239

ภาคตะวันตก 37,299 16,787 54,086

ภาคใต้ 88,939 42,053 130,992

รวมทั้งสิ้น 696,490 311,102 1,007,592

กราฟที่ 3 แสดงความต้องการกู้ยืมของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 แยกตามระดับการศึกษา

1,200,000

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้กู้ยืมรายเก่า ผู้กู้ยืมรายใหม่

ปวช. ปวท./ปวส. อนุปริญญา/ปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

78,152

146,995

58,884 28,587

76,636

311,102

57,224 72,731

488,383

696,490

0

(หน่วย : คน)
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กราฟที่ 4 แสดงความต้องการกู้ยืมของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 แยกตามภูมิภาคของสถานศึกษา 

(หน่วย : คน)

ภายใตง้บประมาณทีค่ณะกรรมการกองทุนเงนิให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาได้อนมัุติสำาหรบัการจดัสรรใหกู้ยื้มดงักลา่ว 
สถานศึกษาทั่วประเทศได้ดำาเนินการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ผ่านระบบ e-Studentloan ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา จำานวน 866,142 คน คิดเป็นร้อยละ 85.96 ของจำานวนนักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมในปี
การศึกษา 2555 และเป็นจำานวนเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 33,801.30 ล้านบาท โดยข้อมูลการกู้ยืมแยกตามระดับการศึกษา 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 แยกตามกลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน รายละเอียดดังตารางที่ 5 และแยกตามภูมิภาคของ 
สถานศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 6

ตารางที่ 4 จำานวนผู้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาอนุมัติให้กู้ยืม แยกตามระดับการศึกษา

รายเก่า รายใหม่ รวม

ผู้กู้ยืม
(คน)

เงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

ผู้กู้ยืม
(คน)

เงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

ผู้กู้ยืม
(คน)

เงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

มัธยมศึกษาตอนปลาย 77,075 1,029.21 86,528 1,147.44 163,603 2,176.65

ปวช. 54,398 1,585.61 44,043 1,247.02 98,441 2,832.63

ปวท./ปวส. 68,203 2,508.54 23,612 843.68 91,815 3,352.22

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 456,872 22,536.10 55,411 2,903.70 512,283 25,439.80

รวมทั้งสิ้น 656,548 27,659.46 209,594 6,141.84 866,142 33,801.30

(คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท)

มัธยมศึกษาตอนปลาย 77,075 1,029.21 86,528 1,147.44มัธยมศึกษาตอนปลาย 77,075 1,029.21 86,528 1,147.44มัธยมศึกษาตอนปลาย 77,075 1,029.21 86,528 1,147.44มัธยมศึกษาตอนปลาย 77,075 1,029.21 86,528 1,147.44มัธยมศึกษาตอนปลาย 77,075 1,029.21 86,528 1,147.44มัธยมศึกษาตอนปลาย 77,075 1,029.21 86,528 1,147.44มัธยมศึกษาตอนปลาย 77,075 1,029.21 86,528 1,147.44มัธยมศึกษาตอนปลาย 77,075 1,029.21 86,528 1,147.44มัธยมศึกษาตอนปลาย 77,075 1,029.21 86,528 1,147.44 163,603 2,176.65163,603 2,176.65163,603 2,176.65

ภาคใต้
130,992
13.00%ภาคตะวันตก

54,086
5.37%

ภาคตะวันออก
61,239
6.08%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
316,602
31.42%

กรุงเทพมหานคร
174,390
17.31%

ภาคเหนือ
205,837
20.43%

ภาคกลาง
64,446
6.39%
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กราฟที่ 6 แสดงจำานวนเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากสถานศึกษาทั่วประเทศ แยกตามระดับการศึกษา

(หน่วย : ล้านบาท)

กราฟที่ 5 แสดงจำานวนผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากสถานศึกษาทั่วประเทศ แยกตามระดับการศึกษา

(หน่วย : คน)
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0
มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้กู้ยืมรายเก่า

เงินกู้ยืมรายเก่า

ผู้กู้ยืมรายใหม่

เงินกู้ยืมรายใหม่

ปวช.

ปวช.

ปวท./ปวส.

ปวท./ปวส.

อนุปริญญา/ปริญญาตรี

อนุปริญญา/ปริญญาตรี

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

86,528

1,147.44

1,029.21 1,585.61 2,508.54

22,536.10

27,659.46

1,247.02

2,903.70

6,141.84

843.68
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54,398 68,203

456,872

656,548

44,043
23,612

55,411

209,594

ANNUAL REPORT 2012
STUDENT LOANS FUND

47



กราฟที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบจำานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีประสงค์ขอกู้ยืม กับผู้กู้ยืมท่ีได้รับอนุมัติให้กู้ยืม แยกตามระดับการศึกษา

(หน่วย : คน)

กราฟที่ 8 แสดงสัดส่วนของจำานวนผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ต่อ ความต้องการกู้ยืมของนักเรียน นักศึกษา แยกตามระดับ 

   การศึกษา

(หน่วย : ร้อยละ)
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ตารางที่ 5 จำานวนผู้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาอนุมัติให้กู้ยืม แยกตามกลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน
 

รหัสสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชามาตราฐาน
ผู้กู้ยืม

(คน)

เงินกู้ยืม

(ล้านบาท)

1000 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 315,637 14,908.74 

2000 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15,701 824.86 

3000 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123,699 6,359.56

4000 เกษตรศาสตร์ 12,732 573.52 

5000 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 37,900 2,436.37 

6000 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 4,322 264.58 

7000
ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสารทัศนศาสตร์

37,163 1,337.43 

8000
พาณิชยกรรมหรือ บริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม  

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ คหกรรม  
คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

56,944 2,086.97 

รวมทั้งสิ้น 604,098 28,792.03

กราฟที่ 9 แสดงจำานวนผู้กู้ยืมที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากสถานศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน

(หน่วย : คน)

(คน) (ล้านบาท)

1000 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 315,637 14,908.74 1000 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 315,637 14,908.74 1000 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 315,637 14,908.74 1000 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 315,637 14,908.74 1000 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 315,637 14,908.74 1000 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 315,637 14,908.74 1000 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 315,637 14,908.74 

กราฟที่ 9 แสดงจำานวนผู้กู้ยืมที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากสถานศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน

รหัส 6000
4,322
0.72%

รหัส 5000
37,900
6.27%

รหัส 4000
12,732
2.11%

รหัส 3000
123,699
20.48% รหัส 2000

15,701
2.60%

รหัส 1000
315,637
52.25%

รหัส 8000
56,944
9.43%

รหัส 7000
37,163
6.15%

ANNUAL REPORT 2012
STUDENT LOANS FUND

49



ตารางที่ 6 จำานวนผู้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาอนุมัติให้กู้ยืม แยกตามภูมิภาคของสถานศึกษา

รายเก่า รายใหม่ รวม

ผู้กู้ยืม
(คน)

เงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

ผู้กู้ยืม
(คน)

เงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

ผู้กู้ยืม
(คน)

เงินกู้ยืม
(ล้านบาท)

กรุงเทพมหานคร 126,987 7,188.22 26,021 1,354.03 153,008 8,542.25

ภาคเหนือ 133,888 5,024.81 42,931 1,082.30 176,819 6,107.11

ภาคกลาง 43,969 2,057.02 13,270 449.13 57,239 2,506.15

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 193,103 7,106.77 70,818 1,785.89 263,921 8,892.66

ภาคตะวันออก 38,194 1,576.84 14,610 415.31 52,804 1,992.15

ภาคตะวันตก 35,547 1,462.34 12,010 322.53 47,557 1,784.87

ภาคใต้ 84,860 3,243.47 29,934 732.64 114,794 3,976.11

รวมทั้งสิ้น 656,548 27,659.46 209,594 6,141.84 866,142 33,801.30

กราฟที่ 10 แสดงจำานวนผู้กู้ยืมที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากสถานศึกษา แยกตามภูมิภาคของสถานศึกษากราฟที่ 10 นวนผู้กู้ยืมที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากสถานศึกษา แยกตามภูม

(หน่วย : คน)

ภาคตะวันตก
47,557
5.49%

ภาคตะวันออก
52,804
6.10%

ภาคใต้
114,794
13.25%

ภาคเหนือ
176,819
20.41%

ภาคกลาง
57,239
6.61%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
263,921
30.47%

กรุงเทพมหานคร
153,008
17.67%
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กราฟที่ 11 แสดงจำานวนเงินกู้ยืมที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากสถานศึกษา แยกตามภูมิภาคของสถานศึกษา 

(หน่วย : ล้านบาท)

กราฟที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบจำานวนความต้องการกู้ยืมกับการได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ตามภูมิภาคของสถานศึกษา

(หน่วย : คน)

ภาคตะวันตก
1,784.87
5.29%

ภาคตะวันออก
1,992.15
5.89%

ภาคใต้
3,976.11
11.76%

ภาคเหนือ
6,107.11
18.07%

ภาคกลาง
2,506.15
7.41%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8,892.66
26.31%

กรุงเทพมหานคร
8,542.25
25.27%
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กราฟที่ 13 แสดงสัดส่วนของจำานวนผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ต่อ ความต้องการกู้ยืมของนักเรียน นักศึกษา แยกตามภูมิภาค 

    ของสถานศึกษา

(หน่วย : ร้อยละ)
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(2) การดำาเนินงานด้านการรับชำาระเงินคืน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถจำาแนกกลุ่มผู้กู้ยืม (ข้อมูลสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555) ได้ดังนี้
- ผู้กู้ยืมที่ครบกำาหนดชำาระเงินคืนกองทุนฯ จำานวน     2,617,837 คน
- ผู้กู้ยืมกำาลังศึกษา ในปีการศึกษา 2555  จำานวน 882,888  คน
- ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี จำานวน 489,022  คน
- ผู้กู้ยืมที่ชำาระปิดบัญชี   จำานวน 193,857  คน

ผลการรับชำาระเงินกู้ยืมคืน (สะสม) ถึงธันวาคม 2555 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีผู้กู้ยืมที่ครบกำาหนดชำาระเงินคืน จำานวน 2,617,837 คน เป็นจำานวนเงินต้น 
ที่ครบกำาหนดชำาระคืน (สะสม) จำานวน 58,582.23 ล้านบาท โดยมีผู้กู้ยืมมาชำาระเงินคืนจำานวน 1,778,287 คน  
คดิเปน็รอ้ยละ 67.93 เปน็จำานวนเงนิกู้ยมืท่ีไดร้บัชำาระคืน (สะสม) จำานวน 32,152.30 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 54.88 
รายละเอียดดังตารางที่ 7 ในระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับ
ชำาระคืนเงินกู้ยืม จำานวน 6,070.89 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 8

กราฟที่ 14 แสดงจำานวนของผู้กู้ยืมที่ได้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2539 - 2555 แยกตามสถานะของผู้กู้ 

(หน่วย : คน)
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ตารางที่ 8 จำานวนเงินกู้ยืมที่ได้รับชำาระคืนกองทุนฯ ในแต่ละเดือน ของปี พ.ศ. 2555 (ล้านบาท)

เดือน
เงินต้นท่ีได้รับชำาระ 

(สะสม)
เงินต้นท่ีได้รับชำาระ 

(รายเดือน)
เดือน

เงินต้นท่ีได้รับชำาระ 
(สะสม)

เงินต้นท่ีได้รับชำาระ 
(รายเดือน)

มกราคม 26,440.42 359.01 กรกฎาคม 30,979.74 2,534.41

กุมภาพันธ์ 26,686.16 245.74 สิงหาคม 31,248.28 268.54

มีนาคม 26,963.03 278.87 กันยายน 31,533.23 284.95

เมษายน 27,189.86 226.83 ตุลาคม 31,740.85 207.62

พฤษภาคม 27,501.96 312.10 พฤศจิกายน 31,941.19 200.34

มิถุนายน 28,445.33 943.37 ธันวาคม 32,152.30 211.11

ตารางที่ 7 จำานวนผู้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่ครบกำาหนดชำาระหนี้คืน แยกตามกลุ่มการชำาระ ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้กู้ยืม (คน) ร้อยละ
เงินกู้ยืม (ล้านบาท)

ได้รับชำาระคืน ร้อยละ ค้างชำาระ ร้อยละ

1. กลุ่มที่ชำาระเงินคืนตามปกติ 839,550 32.07 19,839.33 32.49 - -

2. กลุ่มที่ชำาระเงินคืนบางส่วน 1,203,661 45.98 12,241.65 20.04 16,714.59 27.37

3. กลุ่มที่ถึงแก่ความตาย 25,362 0.97 71.32 0.12 217.34 0.35

4. กลุ่มที่ไม่ติดต่อชำาระเงินคืน 549,264 20.98 - - 11,986.28 19.63

32,152.30 52.65 28,918.21 47.35

รวมทั้งสิ้น 2,617,837 100.00 61,070.51 100.00
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กราฟที่ 15 แสดงจำานวนผู้กู้ยืมที่ครบกำาหนดชำาระเงินคืนกองทุนฯ แยกตามสถานะการคืนเงิน

(หน่วย : คน)

กราฟที่ 16 แสดงจำานวนเงินกู้ยืมที่ครบกำาหนดชำาระเงินคืนกองทุนฯ แยกตามสถานะการคืนเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
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กราฟที่ 17 แสดงจำานวนเงินกู้ยืมที่ได้รับชำาระ ในแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2555

(หน่วย : ล้านบาท)
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การดำาเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ด้านต่างๆ ประจำาปี 2555



กิจกรรม “14 ป ีกยศ. บวกพลังอาสา ปลูกป่า รักษ์โลก” 
โครงการ กยศ. บวกพลังทำาดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 14

ดว้ยในวนัที ่15 มนีาคม ของทกุปทีีผ่า่นมา กองทนุฯ ไดม้กีารจดักจิกรรมครบรอบวนัสถาปนากองทนุฯ ในรปูแบบ 
ตา่งๆ รวมถงึกจิกรรมทีเ่ปน็สาธารณประโยชน ์โดยมกีจิกรรมสำาคญัทีไ่ดด้ำาเนนิการ อาท ิการจดัพธิมีอบรางวลัศษิยเ์กา่
กองทุนฯ ดีเด่น นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ ดีเด่น และสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ดีเด่น การจัดบูธนิทรรศการ 
การจัดหางาน การจัดเสวนาทางวิชาการนานาชาติ การปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดประกวดผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์...สู่นวัตกรรม การรับบริจาคโลหิต เป็นต้น โดยความร่วมมือกับสถานศึกษา เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา  
ผู้กู้ยืม ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถานศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง

ในป ี2555 กองทนุฯ ไดม้นีโยบายสง่เสรมิการดำาเนนิการเรือ่งธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) 
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง กองทุนฯ จึงได้ 
จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “14 ปี กยศ. บวกพลังอาสา ปลูกป่า รักษ์โลก” ภายใต้โครงการ กยศ. บวกพลังทำาดี 
เพ่ือสังคม เน่ืองในโอกาสวันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 14 กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยการบวกพลังระหว่าง 
คณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกองทุนฯ ลงพื้นที่ฟื้นฟู ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวดัสมทุรสงคราม เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่15 มนีาคม 2555 ทีผ่า่นมา เพือ่เปน็การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 
รักษาระบบนิเวศป่าชายเลน อีกท้ังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการแสดงพลังสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ของชาว กยศ. ที่จะทำาประโยชน์แก่สังคมอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในวงกว้างต่อไป นอกจากนี้ 
ยงัรว่มกิจกรรมทำานบุำารงุศาสนาและเสรมิสรา้งวฒันธรรมอนัด ีณ วดัเพชรสมทุรวรวหิาร จงัหวดัสมทุรสงคราม อกีดว้ย 
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กิจกรรมภายใต้แนวคิด “14 ปี กยศ. บวกพลังอาสา ปลูกป่า รักษ์โลก” นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ร่วมมือ 
ร่วมใจกันของเหล่าผู้บริหารและพนักงานกองทุนฯ ที่มีให้แก่กันตลอด 14 ปีที่ผ่านมา...
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โครงการ “บวกพลังฟื้นฟู ผู้กู้ กยศ.” 

กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) ได้จดัโครงการ “บวกพลงัฟ้ืนฟ ูผูกู้ ้กยศ.” ขึน้ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์ 
– มีนาคม 2555 เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมส่วนหนึ่งที่จบการศึกษาแล้วและค้างชำาระหนี้ กยศ. เนื่องจาก
ประสบปัญหาเศรษฐกิจหรือประสบอุทกภัยทำาให้ไม่มีรายได้หรือไม่มีงานทำา โดยจะร่วมกันหาทางช่วยเหลือตาม 
นโยบายของรฐับาลทีไ่ด้แถลงต่อรฐัสภาเรือ่งการพกัชำาระหนี ้หลกีเลีย่งการฟ้องร้องผูกู้ย้มื และเพือ่เป็นการเตรยีมการ
ในการปรบัเปลีย่นการชำาระหนีใ้ห้เป็นระบบทีผ่กูพนักบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) เชือ่มโยงเข้าสูก่ารเยยีวยาผูท้ีป่ระสบภยั 
นำ้าท่วมหรือได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้กู้ยืมที่ค้างชำาระหนี้เป็น
เวลา 4 ปี 5 งวด และกำาลังถูกบอกเลิกสัญญา ฟ้องร้องภายในปีงบประมาณ 2555 จำานวน 166,700 ราย

กองทุนฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวข้ึนตลอดเดือนมีนาคมนี้ใน 15 จังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่งได้จัดนำาร่องท่ี 
จงัหวดัมหาสารคามเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์เรยีบร้อยแล้ว นอกจากนียั้งได้รบัความร่วมมือเป็นอย่างดจีากผูว่้าราชการจงัหวดั 
ท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นายอำาเภอ ปลัดอำาเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล 
(อบต.) รวมถึงกำานัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ในการเชิญชวนผู้กู้ยืม ผู้คำ้าประกันหรือผู้ปกครองที่อยู่ในภูมิลำาเนานั้นๆ 
มาเข้าร่วมโครงการ ทำาให้โครงการประสบความสำาเร็จด้วยดี มีผู้กู้ยืมที่กลับมาติดต่อชำาระเงินคืนกองทุนฯ กว่า 50% 
ของจำานวนผู้กู้ยืมที่สามารถติดต่อได้ นอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำาเนินคดีแล้ว ยังเป็นการให้
ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมให้ได้รับโอกาสในการชำาระหนี้ที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี โดยในขั้นตอน
ปฏบิตั ิกองทนุฯ ได้ส่งผูแ้ทนลงพืน้ทีใ่นจงัหวดัดงักล่าวด้วยเพือ่ให้ได้ข้อมลูนำามาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อผูกู้ย้มืต่อไป ดงัน้ี
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1. จังหวัดมหาสารคาม (นำาร่อง) ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2555  จำานวน 3,117 ราย
2. จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2555  จำานวน 4,881 ราย
3. จังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2555  จำานวน 3,384 ราย
4. จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2555  จำานวน 5,265 ราย
5. จังหวัดสุรินทร์    ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2555  จำานวน 3,158 ราย
6. จังหวัดสงขลา    ระหว่างวันที่ 14 – 14 มีนาคม 2555  จำานวน 3,428 ราย
7. จังหวัดบุรีรัมย์    ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2555  จำานวน 4,428 ราย
8. จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2555  จำานวน 4,600 ราย
9. จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2555  จำานวน 3,966 ราย

10. จังหวัดพัทลุง    ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2555  จำานวน 1,880 ราย
11. จังหวัดลำาปาง    ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2555  จำานวน 2,986 ราย
12. จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2555  จำานวน 6,190 ราย
13. จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ 24 – 29 มีนาคม 2555  จำานวน 6,407 ราย
14. จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2555  จำานวน 4,257 ราย
15. จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2555  จำานวน 5,649 ราย
16. จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2555  จำานวน 2,059 ราย
                 รวมทั้งสิ้น 83,538 ราย
             หรือคิดเป็น 50% ของผู้กู้ยืมที่ค้างชำาระหนี้
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โครงการ “ประชุมชี้แจงการดำาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา 5 ภูมิภาค” 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ดำาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีการพัฒนา

ปรับปรุง การให้กู้ยืมอยู่ตลอดเวลา และวิธีการปฏิบัติในการกู้ยืมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งใน
ปัจจุบันกองทุนฯ ได้พัฒนากระบวนการให้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 กองทุนฯ ได้นำาระบบ e-Studentloan 
ขึ้นมาเพื่อใช้สำาหรับการกู้ยืมผ่านทาง internet เพื่อให้อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของสถานศึกษาสามารถใช้ 
ระบบงานดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการงานกองทุนฯ ของสถานศึกษาส่วนใหญ่ คือ  
ในแต่ละปีผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของสถานศึกษาโยกย้ายอยู่ตลอดเวลา และขาด 
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานแต่ละปี

กองทุนฯ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานกองทุนฯ ประจำาปี 2555 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ 
หลกัเกณฑ์ นโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ รวมถงึการดำาเนนิงานตามขัน้ตอนตา่งๆ ของกองทนุฯ ทีถ่กูตอ้ง รวมถงึ
การรบัฟงัปญัหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการเกีย่วกบักองทนุฯ พรอ้มทัง้ 
จัดทำาคู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของสถานศึกษา ประมวลคำาถามคำาตอบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานกองทุนฯ  
เพือ่ใหเ้กิดประสทิธิภาพในการดำาเนนิงานกองทนุฯ ตอ่ไป ซึง่กองทนุฯ ไดด้ำาเนนิการจดัโครงการดงักลา่วขึน้เพือ่เตรยีม
ความพร้อมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ในสถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมถึง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2555  ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 
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โครงการตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาท่ัวประเทศ 

ประจำาปีงบประมาณ 2555

โครงการตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาทั่วประเทศประจำาปีงบประมาณ 2555 มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่สอบทานการดำาเนนิงานของสถานศกึษาในดา้นการปฏบิตังิาน ดา้นการเงนิและบญัชใีหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตั ิ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการกองทุน สอบทานกระบวนการควบคุม
ภายในทางด้านการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 
ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

จากการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลสถานศึกษาทั่วประเทศ จำานวน 30 แห่ง พบว่าในส่วนของกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สถานศึกษาบางแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานกองทุน รวมทั้ง
การดำาเนนิงานในระบบ e-Studentloan อาท ิสถานศกึษาไมส่ง่เอกสาร
การกู้ยืมหลังยืนยันข้อมูลการกู้ยืมผ่านอินเทอร์เน็ต ยืนยันค่าเล่าเรียน
ในระบบไม่เท่ากับจำานวนเงิินที่ผู้กู้ยืมได้ลงทะเบียนเรียนจริง ทำาให้เกิด
ส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียน และยังพบว่าสถานศึกษาบางแห่งไม่ส่งเงิน
สว่นเกนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนคนืกองทนุเพือ่ลดยอดหนีใ้หก้บัผูกู้ย้มื โดยม ี
การนำาไปคืนให้กับผู้กู้ยืม ใช้เป็นค่าหอพักหรือใช้ลงทะเบียนเรียนใน 
ภาคเรียนอื่น (พันยอด) ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบของกองทุน

ในสว่นของกองทนุเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) พบวา่ สถานศกึษาสว่นใหญ่ดำาเนินการ 
ถกูตอ้งมเีพยีงสว่นนอ้ยทีม่เีงนิสว่นเกนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนคงคา้งทีส่ถานศกึษา ทัง้นี ้ฝา่ยตรวจสอบภายในได้ดำาเนนิการ 
ตรวจสอบติดตามประเมินผลสถานศึกษาที่เคยเข้าตรวจสอบ พบว่า สถานศึกษาได้ดำาเนินการปรับปรุงการดำาเนินงาน
กองทุนให้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กองทุน ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานทั้งในระบบ e-Studentloan และการดำาเนินงาน 
โดยทัว่ไป เพือ่ใหส้ถานศกึษาดำาเนนิการได้อย่างถกูต้องตามกฎ ระเบยีบทีก่องทนุกำาหนด รวมทัง้การเพ่ิมประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลสำาหรับการดำาเนินงานของสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ 
เหมาะสมต่อไป
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กิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำานักประชาสัมพันธ์เขตต่างๆ  
บมจ.ธนาคารกรงุไทย และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย จดัเสวนาและสัมมนาเพ่ือสานสัมพันธก์บัส่ือมวลชน โดยม ี
ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ รองผู้จัดการกองทุนฯ นายบุญชัย ศศิวงศ์ ผู้อำานวยการ ฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหาร
โครงการภาครัฐ ผู้แทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย และนายสมเกียรติ สังข์วรรณะ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารและจัดการ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฝ่ายนโยบายรัฐ ผู้แทน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับ
ทิศทางการดำาเนินงานของกองทุนฯ ให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภูมิภาค พร้อมกันนี้ยังได้มีการถ่ายทอดสดเสียง
การเสวนาและการสัมมนาดังกล่าวผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกด้วย ดังนี้

สัมมนาทิศทาง กยศ. – กรอ. จังหวัดพิษณุโลก

กองทุนฯ ร่วมกับ สำานักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก จัดสัมมนา “ทิศทางการดำาเนินงาน   กยศ. – กรอ.” 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมลีลาวดีปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก

กองทุนฯ ร่วมกับ สำานักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา จัดกิจกรรมเสวนา “กยศ.สานสัมพันธ์สื่อ สู่ฝันอนาคต 
การศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์รีสอร์ท อำาเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา

เสวนา กยศ. สานสัมพันธ์สื่อฯ จังหวัดสงขลา

รายงานประจำาปี 2555ี
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เสวนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น

กองทุนฯ ร่วมกับ สำานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดเสวนา “สื่อมวลชนสัมพันธ์ สร้างสรรค์การศึกษา
กับ กยศ.” วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

เสวนาทิศทาง กยศ. – กรอ. จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนฯ ร่วมกับ สำานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง “ทิศทางการดำาเนินงานกองทุน กยศ. 
และ กรอ.” วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่

เสวนากองทุนฯ จังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนฯ ร่วมกับ สำานักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดเสวนา “กองทุน กยศ. - กรอ. เพื่อการศึกษา
ท้องถิ่น” วันที่ 19 กันยายน 2555 ณ สำานักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
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เสวนาสื่อมวลชน จังหวัดกาญจนบุรี

กองทุนฯ ร่วมกับ สำานักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี จัดเสวนา “สื่อมวลชนสัมพันธ์ กับ กยศ.” 
วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

เสวนากองทุนฯ จังหวัดจันทบุรี

กองทุนฯ ร่วมกับ สำานักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี จัดเสวนา “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา”  
วันที่ 26 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

รายงานประจำาปี 2555ี
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โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม 

ตามนโยบายรัฐ

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายใหม่ของรัฐบาลได้กำาหนดให้ปีการศึกษา 2555 ให้มีการกู้ยืมแบบกองทุน กรอ.เพิ่มขึ้น  
โดยกระบวนการกู้ยืมจะมีความแตกต่างจากการกู้ยืมกองทุน กยศ.

กองทุนฯ จึงจำาเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบ e-Studentloan ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้รองรับเงื่อนไขการให้ 
กู้ยืมตามนโยบายของรัฐ รวมท้ังในส่วนของระบบ e-Studentloan จะมีการปรับปรุง เพิ่มเงื่อนไขให้ผู้กู้ยืมทำาการ
ยืนยันจำานวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาผ่านระบบ เพื่อเป็นการลดจำานวนเงินคงค้าง 
ในสถานศึกษาที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการลดภาระของสถานศึกษาในเรื่องการดำาเนินการคืนเงินคงค้างให้กับ กยศ.

ดังนั้น เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และได้ข้อมูล 
ทีถู่กตอ้งรวดเรว็มาใชใ้นการบรหิารจดัการ จึงจำาเปน็ตอ้งพฒันาปรบัปรงุระบบกองทุน กรอ. และระบบ e-Studentloan 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินงานของกองทุนฯ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

วัตถุประสงค์
• เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการกู้ยืมแบบกองทุน กรอ. โดยมีการควบคุม

สาขาวิชาที่รัฐต้องการสนับสนุน เพื่อให้การกู้ยืมเป็นไปตามเป้าหมายการผลิตกำาลังคนของรัฐให้ทัน 
ในปีการศึกษา 2556

• พัฒนาระบบ e-Studentloan ใหม้กีารยนืยนัยอดเงนิกูย้มืโดยผูกู้ย้มืเอง เพ่ือใหผู้กู้ย้มืสามารถยนืยนัจำานวน
เงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาผ่านระบบ e-Studentloan เพ่ือลดจำานวนเงิน 
คงค้างในสถานศึกษาที่จะเกิดขึ้น

• เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้กู้ สถานศึกษา รวมทั้ง กยศ. สามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วในการ
บริหารจัดการกองทุนฯ

เป้าหมาย
• ในปีการศึกษา 2555 สามารถให้กู้ยืมแบบกองทุน กรอ. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
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โครงการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาก่อนฟ้องคดี ประจำาปี 2555

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ สำานักระงับข้อพิพาท สำานักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัด และ 
ศาลแขวง จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ประจำาปี 2555 เชิญชวนผู้กู้ยืมกว่า 
100,000 ราย เข้าร่วมโครงการฯ มุ่งลดจำานวนผู้กู้ยืมที่จะถูกฟ้องในปี 2555

นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม และ รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนฯ ได้ร่วมกัน 
แถลงข่าวโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 
ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยชี้แจงว่า กองทุนฯ ได้ออกหนังสือเชิญผู้กู้ยืมที่ค้างชำาระหนี้เกิน 
5 งวด รวมถงึผูค้ำา้ประกนัทีจ่ะถกูดำาเนนิคดใีนปี 2555 จำานวนกว่า 100,000 ราย เข้าร่วมโครงการฯ ซึง่โครงการดงักล่าว 
จัดขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2555 ณ ศาลจังหวัดนครราชสีมา ศาลแขวงเชียงใหม่  
ศาลแขวงขอนแก่น และศาลแขวงสงขลา ส่วนที่กรุงเทพฯ จัดขึ้น 2 แห่ง คือ ที่สำานักงานกองทุนฯ ชั้น 15 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำานกังานใหญ่ ถนนพระราม 9 วนัที ่28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555 และทีศ่าลแพ่ง รชัดา  
วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2555 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมตามนโยบายรัฐบาลที่ไม่อยากให้เกิดการฟ้องคดีเก่ียวกับเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา โดยมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการมี 3 กรณี คือ 

1. การทำาหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อกลับสถานะเป็นผู้กู้ยืมที่ครบกำาหนดการชำาระหนี้ตามปกติ 
2. การทำาคำารับรองขอชำาระหนี้ที่ค้างชำาระทั้งหมดโดยกองทุนฯ ลดเบี้ยปรับให้ร้อยละ 80 
3. ทำาสัญญาประนีประนอมยอมความ ผ่อนชำาระหนี้เป็นรายเดือน จะลดเบี้ยปรับให้ร้อยละ 50

รายงานประจำาปี 2555ี
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กองทุนฯ ปล่อยกู้ กรอ. ควบคู่กับ กยศ. เริ่มปีการศึกษา 2555

กองทุนฯ พร้อมปล่อยกู้ตามโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในปีการศึกษา 
2555 ควบคู่ไปกับการปล่อยกู้ กยศ. โดยดำาเนินการผ่านระบบออนไลน์เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้กู้ยืม ทั้งนี้ได้เปิด
ระบบ e-Studentloan ใหน้กัเรียนก นกัศกึษา ลงทะเบยีนและยืน่ความประสงค์ขอกูย้มื กรอ. ในภาคเรยีนที ่1/2555 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง, นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ  
รศ.นพ.ธาดา มารต์นิ ผูจ้ดัการกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) รว่มแถลงขา่ว “นโยบายและทศิทางการดำาเนนิการ 
กองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำาปีการศึกษา 2555” เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง  
โดยเปิดเผยวา่ หลงัจากทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบใหด้ำาเนนิ
โครงการเงนิกูยื้มเพ่ือการศึกษาทีผู่กกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยสรุปให้ดำาเนินการ 
กองทุน กรอ. ควบคู่ไปกับกองทุน กยศ. เพื่อเพิ่มทางเลือก 
ใหก้ับนักเรียน นักศกึษา และนำาไปสู่การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ที่มีเอกภาพเพียงระบบเดียว ภายใต้การดำาเนินงานของกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เนื่องจากทั้งสองกองทุนต่างก็มีข้อดี
และให้โอกาสแก่เยาวชนเหมือนกัน

นอกจากนี ้กองทนุฯ ยงัไดจ้ดัสมัมนาเพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการดำาเนนิงาน กยศ. และ กรอ. เพือ่เตรยีม
ความพร้อมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ในสถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมถึง 
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุม 
แห่งชาติสิริกิติ์ ที่ผ่านมา

รายงานประจำาปี 2555ี
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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ลำ�ดับ ชื่อสถ�นศึกษ�
1 มหาวิทยาลัยรังสิต
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3 วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
4 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
5 มหาวิทยาลัยธนบุรี
6 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
9 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
10 โรงเรียนนวัตกรรม
11 สถาบันรัชต์ภาคย์
12 โรงเรียนเบญจเทคโน สุรินทร์ 
13 มหาวิทยาลัยสยาม
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
15 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
17 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

21 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำาปาง
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
26 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
27 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีลำาปาง
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
32 วิทยาลัยนครราชสีมา
33 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
34 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก
35 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล
37 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
38 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
42 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
43 โรงเรียนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง
44 วิทยาลัยเชียงราย
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งบันทึกข้อตกลง MOU และเปิดบัญชีธนาคาร
เพ่ือเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต ปีการศึกษา 2555 พ.ศ. 2555

                        ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จำานวน 190 แห่ง

ลำ�ดับ ชื่อสถ�นศึกษ�
46 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
47 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
48 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
50 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี
51 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
52 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
53 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
55 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
56 โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
58 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์
59 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
63 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
67 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
68 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
70 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

71 โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี พิษณุโลก
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
73 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
74 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
75 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
76 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
77 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ
79 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
80 วิทยาลัยพิชญบันฑิต
81 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
82 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
83 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
84 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
85 สถาบันการบินพลเรือน
86 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา

87 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
88 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
89 มหาวิทยาลัยราชธานี
90 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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ลำาดับ ชื่อสถานศึกษา
91 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

92 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
93 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
94 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
95 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
96 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
97 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
98 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
99 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
100 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
101 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
102 มหาวิทยาลัยพะเยา
103 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ

104 มหาวิทยาลัยศิลปากร
105 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ทั้ง 9 คณะ)
107 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
108 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
109 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
110 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
111 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
112 มหาวิทยาลัยพายัพ
113 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
114 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
115 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
116 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
117 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
118 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
119 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
120 มหาวิทยาลัยนเรศวร
121 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
122 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
124 มหาวิทยาลัยบูรพา
125 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
126 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
127 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
128 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
129 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
130 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
131 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
132 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
133 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
134 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
135 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
136 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
137 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
138 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
139 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
140 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน

ลำาดับ ชื่อสถานศึกษา
141 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
142 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
144 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
145 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
146 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
147 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
149 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
150 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
151 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
152 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
153 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
154 โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค
155 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
156 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
157 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
158 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
159 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
160 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
161 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
162 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
163 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

164 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
165 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
166 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
167 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี
168 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
169 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
170 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
171 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
172 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
173 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
174 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)
175 มหาวิทยาลัยมหิดล
176 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
177 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
178 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำาปาง
179 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม
180 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
181 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
182 วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก
183 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
184 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
185 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
186 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ
187 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
188 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
189 วิทยาลัยเทคโนโลยีอำานาจเจริญ
190 วิทยาลัยทองสุข

รายงานประจำาปี 2555ี
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

72



รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจำาปี 2555



รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2555

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 2 ปี ในระหว่างปี 2555 ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบ เมือ่วนัท่ี 25 กนัยายน 2555 มกีารประชมุรว่มกนัทัง้สิน้ 7 ครัง้ ซึง่คณะอนกุรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย

1. นางลดาวรรณ   เจริญรัชต์ภาคย์    ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล    อนุกรรมการ
3. นายอโศก    วงศ์ชะอุ่ม    อนุกรรมการ
4. นายกฤช    ฟอลเล็ต     อนุกรรมการ
5. นายพชร     อนันตศิลป์ 
    ผู้แทนกรมบัญชีกลาง        อนุกรรมการ  
6. นางสาวศรินทิพย์    ธนวิจิตรพันธ์    
    ผู้แทนสำานักงบประมาณ       อนุกรรมการ
7. นางสุวรรณี     คำามั่น
    ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
8. นางสาวจิรารัตน์   สุขเกื้อ
    ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ.     เลขานุการ
9. นางสาวอรพิมพ์    สุกระสุริยะ
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ.     ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขต อำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการกองทุน และตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยมี
การประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงของกองทุนเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และ 
การบริหารจัดการที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุน ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าของประเด็นต่างๆ ที่ได้รายงานต่อ 
คณะกรรมการกองทุน รวมทั้งมีการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่กองทุน โดยรายงานผลการดำาเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุน สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงิน รายงานทางการเงินและบัญชี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญในประเด็นการพิจารณา การสอบทานรายงานทางการเงิน  
รายไตรมาส งบการเงนิประจำาป ีความเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิและการเปดิเผยขอ้มูล ประเดน็ทีมี่สาระสำาคญั
เพือ่ใหง้บการเงนิมกีารเปดิเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและครบถว้นเปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยไดเ้สนอแนะ
ใหก้องทุน ควรกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู ของลกูหน้ีทีค่รบกำาหนดชำาระหน้ี และควรสะสาง
เงินรับรอการตรวจสอบ รวมทั้งผลต่างของรายการลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้งบการเงินสะท้อนความเป็นจริง
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2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำาเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการกองทุน คำาสั่งต่างๆ ของกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
รวมทั้งการสอบทานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน พบว่า สถานศึกษาหลายแห่งยังไม่
เขา้ใจในกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของกองทนุ อาท ิสถานศกึษา ไมป่ฏบิตัติามคูม่อื (e-Studentloan) สถานศกึษายนืยนั
คา่เลา่เรยีนกอ่นสิน้สดุระยะเวลาการลงทะเบยีนเรียน ทำาให้มเีงนิสว่นเกนิอยูท่ีส่ถานศึกษา นอกจากน้ียงัมสีถานศกึษา
บางแหง่ไมไ่ดส้ง่สญัญาเอกสารแหง่หนีใ้หก้องทนุซึง่ยังคงตอ้งซกัซอ้มทำาความเขา้ใจใหแ้กส่ถานศกึษา เพือ่ใหก้ารปฏบิติั
งานกองทุน  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. สอบทานการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยได้สอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงและ
การจัดทำาคู่มือ โดยให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ในการกำาหนดกลยุทธ์ท่ีใช้จัดการความเสี่ยง ควรกำาหนดกลยุทธ์ที่
สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ความเสี่ยงที่สถานศึกษาไม่ส่งคืนเงิน/เอกสารเพื่อลดยอดหนี้ให้ 
ผูกู้ ้ควรเพ่ิมกลยุทธ์การจัดการความเสีย่ง โดยใหผู้กู้ย้มืเปน็ผูย้นืยนัยอดหนีห้ลงัจากเพิม่-ถอนรายวชิา และกำาหนดการ
โอนเงินหลังวันสุดท้ายของการเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

4. การควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของกองทุน สิ้นสุด 30 กันยายน 2554 
โดยกองทุน ได้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักการของ COSO ตามกำาหนดระยะเวลา 
และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรที่ยัง
ไม่รัดกุมอย่างมีนัยสำาคัญ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบการทำางานขององค์กรให้ดีและรัดกุมยิ่งขึ้น

5. สอบทานการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบงานด้านอื่นๆ ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกองทุน 
ของปีงบประมาณ 2554 และ 2555 เป็นรายไตรมาส และการตรวจสอบงานด้านอื่นๆ ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และเสนอแนะให้มีการควบคุมภายในที่รัดกุมยิ่งข้ึน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

ANNUAL REPORT 2012
STUDENT LOANS FUND

75



6. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบร่วมกับผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา โดยได้พิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงของระบบงานต่างๆ ของกองทุน ความเพียงพอของการปฏิบัติ
ตามแผนการตรวจสอบ และจำานวนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน

7. ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุน

คณะกรรมการกองทุน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหา
โดยวิธีพิเศษที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท ประจำาปีงบประมาณ 2554 โดยให้ข้อเสนอแนะ ให้กองทุนจัดทำาแผน
บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเหตุผลที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งควรมีการบริหารสัญญา 
โดยควบคุมการดำาเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระอย่างรอบคอบและได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรให้แก่ผู้บริหาร ทั้งนี้ การสอบทานด้านต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากกองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งรับประเด็นต่างๆ ท่ีได้เสนอแนะไปดำาเนินการ ทำาให้การดำาเนินงานพัฒนาไปในทางที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและภาพรวมต่อไป

      (นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์)
      ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
      กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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ก้าวไปได้ไกล…

      ก้าวไปด้วยกัน

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน  

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายจำาเป็น ในการครองชีพระหว่างศึกษา  

ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี

สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่เยาวชน ให้เลือกเรียนต่อในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก  

และมีความชัดเจนของการผลิตกำาลังคนของประเทศ
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2555 และ 2554
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2555 และ 2554
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หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2273 9021 โทรสาร 0 2273 9408
http://www.palad.mof.go.th

สำานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง

อาคารสวัสดิการ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 0 2280 6220-1 โทรสาร 0 2280 6220 

สำานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง   

อาคารสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชั้น 8 เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท     
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2610 5388-9 โทรสาร 0 2354 5474

กรมบัญชีกลาง 
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2273 9606 โทรสาร 0 2273 9672

สำานักงบประมาณ   
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2273 9748 โทรสาร 0 2273 9898

กรมสรรพากร 

90 อาคารกรมสรรพากร 
ถนนพหลโยธิน ซอย 7 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2272 8260–3 โทรสาร 0 2272 8405

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ 

อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท 
แขวง-เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2208 8699 หรือ Call Center 1551 
โทรสาร 0 2256 8198, 0 2256 8374-5
www.studentloan.ktb.co.th

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำาเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 0 2628 5608 โทรสาร 0 2628 5608
http://www.moe.go.th/

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
โทรศัพท์ 0 2576 5555, 0 2576 5777 
โทรสาร 0 2354 5524-6 

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 0 2281 5555 ต่อ 1020, 0 2281 6450 
โทรสาร 0 2282 0855 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   
โทรศัพท์ 0 2288 5575 โทรสาร 0 2282 2899 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 0 2668 7123 โทรสาร 0 2243 7910

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท์ 0 2282 6500 โทรสาร 0 2281 9832

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
โทรศัพท์ 0 2273 9020 โทรสาร 0 2273 9020

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ฝ่ายโครงการพิเศษกิจการฮัจย์และอุมเราะห์
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 21, 22 M ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2650 6999 ต่อ 5154-5155
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ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำากัด

 2 ซ.86/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

 www.wswp.co.th

การจัดทำารายงานประจำาปี 2555

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ที่ปรึกษา

นายธาดา มาร์ติน

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์

รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะผู้จัดทำา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

บรรณาธิการ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
STUDENT LOANS FUND

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
อาคาร 2 ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0 2610 4888 โทรสาร 0 2643 1470
www.studentloan.or.th


