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นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ สาร กยศ. ฉบับนี้ได้รับเกียรติ
จาก นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ในโอกาสที่ท่านได้เข้ามารับ
ต�าแหน่งผู ้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคนใหม่ 
และได้ส่งมอบความเชื่อมั่นผ่านสารจากผู้จัดการกองทุนฯ 
โดยเน้นย�้าบทบาทขององค์กรที่มีต่อการสร้างโอกาสทางการ
ศึกษาให้กับเยาวชนไทย และพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้มี
คุณภาพด้วยการบริการที่รวดเร็วและครบวงจร โดยจะน�า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบรหิารจดัการด้านการให้กูย้มืและช�าระหนีไ้ด้ครบทกุมติิ 
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการรายงานความ
คบืหน้าต่อการพจิารณาร่างกฎหมายลกูรองรบัพระราชบญัญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นเรื่องเด่น
ประจ�าฉบับ จากนั้น ติดตามเกร็ดความรู้ทั้งความเคลื่อนไหว
ในอาชีพที่น่าจับตามอง และแนวทางการปฏิบัติตนส�าหรับ
ผูกู้ย้มืทีถ่กูด�าเนนิคด ีรวมถงึเกาะกระแสการโอนเงนิค่าครองชพี 
กองทุน กยศ. 2560 ส่วนน้องๆ ที่ต้องการก�าลังใจเพื่อก้าวไปสู่
ความส�าเร็จทางการศึกษาและอาชีพที่ใฝ่ฝัน เรามีรุ่นพี่คนเก่ง
มาเล่าถึงประสบการณ์และความส�าเร็จท่ี กยศ. เป็นผู้เติมฝัน
ของเขาให้เป็นจริง พลิกอ่านได้ในจดหมายจากศิษย์เก่า กยศ. 
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เรื่องจากปก

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีการพิจารณาร่าง
กฎหมายล�าดับรองเพื่อรองรับพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมด�าเนินงานกับกองทุน
2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการช�าระเงินคืนกองทุน
3) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืมเงิน
4) ก�าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา

หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2561 
นอกจากนั้น ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพิจารณากลั่นกรองวาระงานท่ีเก่ียวข้อง

ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการกองทนุอกีด้วย ทัง้นี ้ ในอนาคตกองทนุจะมกีารด�าเนนิงานเพือ่รองรบัการเปลีย่นถ่ายองค์กร
สู่ความยั่งยืน โดยจะน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการให้กู้ยืม 
และการช�าระหน้ีภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ สามารถติดตามความคืบหน้าได้ทาง 
www.studentloan.or.th

กยศ. พิจารณาร่างกฎหมายลูกรองรับ

พ.ร.บ. ใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
(กยศ.) เรงพิจำรณำรำงกฎหมำยลูก 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีกำร 
และเงื่อนไขในกำรให้เงินกู้ยืมเพื่อ

กำรศึกษำและกำรช�ำระเงินคืนกองทุน
ในปีกำรศึกษำ 2561  



ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาท�างานในองค์กรแห่งนี้ ซึ่งเป็นหน่วยงานส�าคัญ 
ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยและสร้างทุนมนุษย์ให้กับประเทศ
แล้วกว่า 5 ล้านคน เป็นเงินให้กู้ยืมไปแล้วกว่า 5 แสนล้านบาท ปัจจุบันกองทุนได้มี
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซ่ึงกองทุนจะเริ่มต้น
ภารกิจใหม่เพื่อในอนาคตข้างหน้า กองทุนจะเป็นองค์กรหลักที่ให้โอกาสทางการศึกษา 
ด้วยทุนหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการท่ีรวดเร็วและครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานกองทุนทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและผลักดันการด�าเนินงานของกองทุนให้ประสบผลส�าเร็จ รวมถึง
ช่วยพัฒนาทุนมนุษย์ให้กับประเทศชาติ โดยการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความ
หลากหลายในตลาดแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ผมหวังให้ผู้กู้ยืม
ทุกคนมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนและร่วมส่งต่อโอกาสทาง

การศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ ่นน้องต่อๆ ไป เพื่อให ้กองทุนเป็นองค์กร
ที่สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง

ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สารจากผู้จัดการกองทุนฯ
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เล่าสู่กันฟัง
5

รอบรั้ว กยศ.

กยศ. อบรมหลักสูตร 
“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ด�าเนินงาน
กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศึกษา” ส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา รุน่ท่ี 4 ระยะท่ี 3 โดยมสีถานศกึษา
เข้าร่วมจ�านวน 60 แห่ง ระหว่างวนัที ่28-30 มถินุายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรนิ รสีอร์ทแอนด์สปา 
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กบข. และ กยศ.

นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนฯ รักษาการผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
และ นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กลุ ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ รักษาการในต�าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ส�านักงาน กบข. 

จากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว กยศ. จะสามารถน�าข้อมูลรายชื่อสมาชิก กบข. ที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ไปตรวจสอบ
ที่อยู่ สถานที่ท�างาน ตลอดจนข้อมูลการรับราชการจากข้อมูลในฐานข้อมูลของ กบข. ได้ และ กยศ. จะใช้ข้อมูลที่ได้
จากการเชื่อมโยงข้างต้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและติดตามการช�าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินกองทุน 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง  
ในฐานะประธานกรรมการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก ่าผู ้กู ้ยืมที่ เป ็น 
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนเพ่ือเป็นขวัญ
ก�าลังใจในการท�างานเพื่อประเทศชาติและท�าความดี
ตอบแทนสังคม จ�านวน 12 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 4 คน 
1. นางสาวสกลรัตน์ พันธุ์เวียง

จากโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
อาชีพปัจจุบัน ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักเรียน นักศึกษา กยศ.

2. นายวรพจน์ กันธิยะ
จากโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
อาชีพปัจจุบัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

3. นางสาวจันจิรา จินโนรส
จากโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
อาชีพป ัจจุบัน ผู ้ จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Executive R&D Manager) ศูนย์วิจัย
อุตสาหกรรมเกษตรร ่วมกับเครือข ่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. นายมงคล พลเยี่ยม
จากโรงเรียนสุรศักดิ์วทิยาคม
อาชีพปัจจุบัน อาจารย์ โรงเรียนสาธิตพิบูลบ�าเพ็ญ
มหาวิทยาลัยบูรพา
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กยศ. ประชุมร่วมสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง 

พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ 

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหักเงินเดือนพนักงานและ
ลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อช�าระเงินคืนกองทุน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม กยศ. 
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ระดับอาชีวศึกษา จ�านวน 4 คน
1. นางสาวพชัรี สอนเวยีง

จากวทิยาลยัอาชวีศึกษาพิษณุโลก
อาชพีปัจจบุนั เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป มหาวทิยาลยั
นเรศวร

2. นายเสกสรร นาสมจิตร
จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
อาชีพปัจจุบัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโนนสูง

3. นายนภัสรพี มนัสวินวิทย์ 
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
อาชีพปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน ส�านักงาน
เทศบาลเมืองแม่เหียะ

4. นายอนุสรณ์ วงค์ปินจันทร์
จากวิทยาลัยเทคนคิล�าปาง
อาชพีปัจจุบนั ครผููช่้วยวทิยาลยัเทคนิคชัยนาท

ระดับอุดมศึกษา จ�านวน 4 คน
1. นายฤชุชัย คชวัฒน์

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาชีพปัจจุบัน วิศวกร ระดับ 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

2. นายสุรพล วรภัทราทร
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาชีพป ัจจุ บัน อาจารย ์  ส�านักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

3. นางพรธิดา บุญยะโรจน์
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
อาชีพปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/หัวหน้า
งานสวสัดกิารและแนะแนว กองกิจการนสิติ ส�านกังาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. นายณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อาชีพปัจจุบัน หัวหน้าผู้ตรวจประเมินให้การรับรอง
มาตรฐานระดับนานาชาติ บริษัท บูโร เวอริทัส
เซอทฟิิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด
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กยศ. ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์
เนื่องในโอกาส

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ผู้บริหารและพนักงานกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ 
การศึกษา ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องใน 
โอกาสเฉลิ มพระ เกี ย ร ติสม เ ด็จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 65 พรรษา โดย นายชัยณรงค์  
กัจฉปานันท ์  ผู ้ จัดการกองทุนเงินให ้ กู ้ยืมเพื่อ 
การศึกษา น�าคณะผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุน 
ร ่วมกิจกรรมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�านวน  
65 รูป เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา  
07.00-09.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชา 
นุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง

กยศ. เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
ร่วมสังเกตการณ์

โครงการจัดหาระบบฯ ดิจิทัล

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และคณะกรรมการก�าหนด
ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารการประกวดราคาฯ 
และก�าหนดราคากลาง ร่วมต้อนรับผู้สังเกตการณ์จาก
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ท่ีได้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ในโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL-Digital Student 
Loan Fund System) วงเงินงบประมาณ 1,750  
ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ เข ้าร ่วม
โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ต้อง
ด�าเนินการให้ผู ้สังเกตการณ์เข้าร ่วมสังเกตการณ์
โครงการตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินโครงการและแสดงถึงความโปร่งใส เมื่อวันที่  
10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5B ส�านักงาน กยศ.



กิจกรรมจิตอาสา 
Bike Rally แข่งกันให้รุ่นที่ 1

ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม กยศ. ร่วม “กิจกรรมจิตอาสา 
Bike Rally แข่งกันให้รุ่นที่ 1” และกิจกรรมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์เพ่ือทูลเกล้าถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต่อยอดสู่การช่วยเหลือ
และตอบแทนสังคม โดยมีศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกว่า 
100 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ เมือง
โบราณ จ.สมุทรปราการ

กยศ. รวมใจปันโลหิต 
ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4

กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม 
“กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4 
ประจ�าปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างเดือนมิถุนายน-
กันยายน 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมข้ึน ณ บริเวณ
หน้าอาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ และได้รับ
ความร่วมมือจากสถานศึกษา จ�านวน 11 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัย
ราชภฏัล�าปาง โดยมยีอดโลหติ รวมทัง้สิน้ 9,833,850 ซซีี
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ต่างๆ ต้องอาศัยทักษะของ นักวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแปลง
ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่ล้วนด�าเนินงานด้วย
ระบบไอทีท้ังสิ้น ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของตลาดอุตสาหกรรม
ในปัจจุบัน

นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 

ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีชั้นสูงในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
ผู้ที่เรียนด้านชีววิทยา เคมี วิศวกรรม ฯลฯ มีโอกาสที่จะ
ได้งานสูงต่อเนื่อง และมีสถาบันต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เข้ามารับรองอาชีพนี้โดยเฉพาะ 

วิศวกรทุกสาขา 
เมื่ อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ทั่ ว โลก 

และภาครัฐวางนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นท่ี
แน่ชัดว่า ต่อแต่นี้เครื่องจักรจะเข้ามาท�างานแทนคน 
อาชีพวิศวกรท่ีมีมากมายหลายสาขา ตั้งแต ่วิศวกร
เครื่องกล วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ 
และวิศวกรโยธา มีความจ�าเป็นต่อกิจการต่างๆ ท้ังของ
ภาครัฐและเอกชนอย่างแน่นอน

แพทย์ชำานาญการเฉพาะทาง 
เป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีมีรายได้สูงกว่าแพทย์ท่ัวไป 

เพราะต้องอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อาทิ แพทย์
กระดูก แพทย์หัวใจ แพทย์ระบบทางเดินอาหาร แพทย์
โรคผิวหนัง หรือศัลยแพทย์ความงาม ฯลฯ แม้จะเรียน
ยาก ใช้เวลาศึกษานานหลายปี แต่เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติคาดการณ์

ไว ้ว ่า ป ี  2544-2643 เป ็นศตวรรษแห ่งผู ้สู งอายุ 
ประเทศไทยเองก็จะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปี 
อาชีพ “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” จึงก�าลังเป็นที่ต้องการของตลาด 
ใครจบแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร 
ฯลฯ พลิกอาชีพมาเป็นผู ้ดูแลผู ้สูงอายุก็ได้ กระทรวง
แรงงานการันตีมีงานท�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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จับตาอาชีพ
ที่ไม่ต้องกลัว
ตกงาน

สถานการณ์แรงงานไทยตลอดปลายปี 2559 
จนถึงต้นปี 2560 ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ส�ารวจพบว่า 
มีคนว่างงานรวมทั้งสิ้น 146,168 คน ซึ่งส ่วนใหญ่
ประกอบอาชีพไม่สอดรับนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน 
ที่มุ ่งเน้นยกระดับตลาดอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับสู่สากล อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส ์  อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล 
และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งอุตสาหกรรม
เหล่านี้ล ้วนมีความจ�าเป็นที่ต้องเฟ้นหา “บุคลากรที่
เชี่ยวชาญ” อย่างแท้จริง 

กรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน 
คาดหวังว่า หากเยาวชนได้เลือกเรียนสาขาวิชาที่สอดรับ
กับการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมดังกล่าว ย่อมส่งผล
ดีต่ออนาคตอย่างแน่นอน ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาชั้นน�า 
Consulting firm McKinsey & Company ได้วิเคราะห์ 
อาชีพที่ไม่ต้องกลัวตกงาน ดังนี้

นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านไอที
เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ฐานข้อมูลที่

เรียกว่า BIG DATA กลายเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ องค์กร

1

2

3

4

5

ข้อมูลอ้างอิง: 
ส�านักงานจัดหางาน กรมแรงงาน
Consulting firm McKinsey & Company
http://money.usnews.com/



หากได้รับหมายศาลต้องท�าอย่างไร

ผู้กู้ยืมที่ถูกดำาเนินคดี

แนวทางปฏิบัติส�าหรับ

ส�ำหรับผู้กู ้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่ได้รับ
หมำยศำล ขณะนี้กองทุนได้ด�ำเนินกำร
ฟ้องร้องด�ำเนินคดี จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับผู้กู ้ยืมที่ถูกด�ำเนินคดีในปี 2560 
ดังนี้

เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของทุกท่านโปรด
ท�าตามแนวปฏิบัติที่ให้ไว้นะคะ

1. กรณีผู้กู้ยืมประสงค์ระงับฟ้อง ผู้กู ้ยืมได้รับ
หมายศาลแล้ว สามารถขอระงับฟ้องได้ก่อนที่ศาลจะมี 
ค�าพิพากษา โดยจะต้องช�าระหนี้ปิดบัญชีให้เสร็จสิ้น  
(Pay Off) รวมทั้งช�าระค่าทนายความให้เสร็จสิ้นก่อน
ก�าหนดวันนัดขึ้นศาล 2 สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานตาม 
รายละเอียด ดังนี้

1.1 คดีความกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ช�าระค่าทนายความผ่านระบบ teller payment 
CODE 9067 จ�านวน 5,500 บาท และส่งหลักฐาน 
ใบเสร็จการช�าระหนี้ปิดบัญชี กยศ. และใบเสร็จการช�าระ
ค่าทนายความให้แก่บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด (KTB 
LAW) หมายเลขโทรสาร 0 2261 3755 หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2261 3739 ต่อ 8778

1.2 คดีความกองทุนเงินกู ้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ 
ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ช�าระค่าทนายความผ่าน
ระบบ teller payment CODE 92707 จ�านวน 5,500 
บาท และส่งหลักฐานใบเสร็จการช�าระหนี้ปิดบัญชี กรอ. 
และใบเสร็จการช�าระค่าทนายความให้แก่หน่วยงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายคดีและบังคับคดี 
หมายเลขโทรสาร 0 2016 4940 หมายเลขโทรศัพท์  
0 2016 4888 ต่อ 550–587

2. กรณีผู้กู ้ยืมไม่ติดต่อขอระงับฟ้อง ขั้นตอน 
ต่อไปจะต้องเข้ากระบวนการพิพากษา ซึ่งจะแบ่งเป็น  
2 กรณี ดังนี้

2.1 ผู ้กู ้ยืมและผู้ค�้าประกันทุกคนต้องไปตามท่ี
ศาลนัดหมาย เพื่อ เจรจาไกล ่ เกลี่ยและท�าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ เพื่อผ่อนช�าระหนี้เป็นรายเดือน 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี หากผู้ค�้าประกันไม่สามารถ
ไปศาลได้ให้ท�าหนังสือมอบอ�านาจพร้อมแนบส�าเนาบัตร
ประชาชนผู้ค�้าประกันท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้กระท�าการ
แทนได้

2.2 หากผู้กู้ยืมและผู้ค�้าประกันไม่ไปตามที่ศาลนัด 
“ศาลจะสัง่พพิากษาฝ่ายเดยีว” คอืการช�าระหนีท้ัง้จ�านวน 
โดยให้ผู้กู้ยืมและผู้ค�้าประกันช�าระหนี้ทั้งจ�านวนภายใน 
30 วัน นับแต ่ศาลมีค�าพิพากษา หากผู ้กู ้ยืมและ 
ผู้ค�้าประกันไม่ช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา อาจถูกบังคับคดี
ตามกฎหมาย
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ไขข้อข้องใจ

สรุปคำาถาม
เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560

กรณีผูกูยืมที่ศาลพิพากษาแลว ไมสามารถชําระเงินเปนกอนเดียวไดครบถวน สามารถผอนชําระ
ไดหรือไม
สามารถผ่อนช�าระได้ หากผู้กู้ยืมไม่มีเงินช�าระหนี้ตามค�าพิพากษาในครั้งเดียว และอยู่ในระยะเวลาท่ี
กองทุนยังไม่ได้ด�าเนินการบังคับคดี โดยเงินที่น�ามาช�าระจะหักจากเบ้ียปรับ ดอกเบ้ีย และเงินต้นที่
คงเหลือตามล�าดับ แต่หากกองทุนด�าเนินการบังคับคดีตามกระบวนการทางกฎหมายผู้กู้ยืมต้องรับสภาพ
การบังคับคดีนั้นตามจ�านวนหนี้ในค�าพิพากษา

ผูกูสามารถชําระยอดหนี้รายเดือนไดหรือไม หากไม
สะดวกชําระยอดหนี้รายป 
ได้ ผู้กู้สามารถน�ายอดหนี้ที่ช�าระในแต่ละปีมาเฉลี่ยเป็นเดือน
ตามความสามารถของผู้กู้ยืม โดยทุกวันที่ 5 กรกฎาคมของ
ทุกปี ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่า ยอดที่ช�าระครอบคลุมยอดค้าง
ในปีนั้นหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดเบ้ียปรับจากการผิดนัด
ช�าระ

ผูกูยืมที่อยูระหวางการศึกษายังไมจบปริญญาตรี ไดรับหนังสือบอกเลิกสัญญากูยืม/
หมายศาลไปที่บานตองดําเนินการอยางไร
1)  ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษายังไม่จบปริญญาตรี แต่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืม ให้ผู้กู้ยืมส่ง

หลักฐานการศึกษาว่าผู้กู ้ยืมมีการศึกษาต่อเนื่องโดยไม่มีการเลิกศึกษา และแจ้งให้กองทุนและ
ธนาคารกรุงไทยทราบเพื่อปรับปรุงข้อมูลออกจากกลุ่มผู้ถูกด�าเนินคดี

2)  ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษายังไม่จบปริญญาตรี แต่ได้รับหมายศาล ให้ผู้กู้ยืมส่งหลักฐานการศึกษา
ว่า ผู้กู้ยืมมีการศึกษาต่อเนื่องโดยไม่มีการเลิกศึกษา และแจ้งให้ธนาคารกรุงไทยทราบเพื่อถอนฟ้อง 
ผู้กู้ยืมจะต้องด�าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้กองทุน และ/หรือ ธนาคารกรุงไทยสามารถด�าเนินการ
ได้ทัน มิให้พ้นก�าหนดระยะเวลาในหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืมหรือพ้นก�าหนดที่ศาลนัด
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1. เป็นผู้ไม่มีรายได้

2. เป็นผู ้มีรายได้น้อยต�่ากว่า 4,700 
บาท 

3. เป็นผู ้ประสบภัยพิบัติ จากอัคคีภัย
อุ ท กภั ย  ว าตภั ย  ห รื อ จ ากภั ย
ธรรมชาติ  อื่นๆ รวมถึงสงคราม 
จลาจล ซ่ึงทรัพย ์ สินได ้รับความ
เสียหายอย่างรุนแรง

1.1 หนังสือ รับรองจากผู ้ ใหญ ่บ ้ านหรือ
ข้าราชการระดับ 5 ข้ึนไปหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป

1.2 ส�าเนาภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวข้าราชการ
ของผู้รับรอง

1.1 หนังสือ รับรองจากผู ้ ใหญ ่บ ้ านหรือ
ข้าราชการระดับ 5 ข้ึนไปหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป

1.2 หลักฐานแสดงรายได้หรือเงินเดือนหรือมี
หนังสือรับรองจากนายจ้าง

1.3 ส�าเนาภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวข้าราชการ
ของผู้รับรอง

1.1 หนังสือรับรองจากผู ้ ใหญ ่บ ้านหรือ
ข้าราชการระดับ 5 ข้ึนไปหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปหรือหรือต�ารวจยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป

1.2  ส�าเนาภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวข้าราชการ
ของผู้รับรอง

ผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน แต่รวม
ระยะเวลาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยไม่เสีย
ค่าปรับและค่าธรรมเนียมการจัดการ

ผ่อนได้ไม่ต�่ากว่า 300 บาทต่อเดือน หรือ 
2,400 บาทต่อปี แต่ต ้องไม ่น ้อยกว่า
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเกิดจาก
งวดนั้นๆ และหากจ�านวนที่ครบก�าหนด
ช�าระต�่ากว่า 2,400 บาท ให้ช�าระเต็มตาม
จ�านวน

ขอผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน รวม
ระยะเวลาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยไม่เสีย
ค่าปรับและค่าธรรมเนียมจัดการ

หลักเกณฑ์ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน

 การขอผ่อนผันช�าระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี หากผู้กู้ยืมยังไม่ช�าระ
หนี้และพ้นวันที่ครบก�าหนดช�าระแล้วถือว่าผู้กู้ยืมค้างช�าระหนี้ จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้ จนกว่า
จะได้รับอนุมัติการผ่อนผันช�าระหนี้ได้ จึงจะระงับการติดตามและถือเป็นหนี้ปกติต่อไป

 การขอผอนการชําระหนี้ มีกี่กรณี กรณีใดบาง 
 ผู้กู้สามารถขอผ่อนผันการช�าระหนี้จากกองทุนเพื่อการศึกษาได้ 3 กรณีดังนี้

ผูค้ําประกันมีภาระความรับผิดชอบตอผูกูอยางไรบาง 
1)  ในกรณีผู้กู้ยืมผิดนัดสัญญา ผู้ค�้าประกันต้องรับผิดช�าระหนี้เงินกู้ยืมคืนกองทุนในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ยืม
2)  ในกรณีผู ้กู ้ยืมเงินได้รับการผ่อนผันระยะเวลา หรือผ่อนผันจ�านวนเงินในการช�าระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

โดยจะแจ้งหรือไม่ได้แจ้งผู้ค�้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค�้าประกันตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนผัน
ระยะเวลา หรือผ่อนผันจ�านวนเงินในการช�าระหนี้ทุกครั้ง

กรณีผูกูยืมเสียชีวิต ญาติผูกูยืมตองดําเนินการอยางไร
ญาติผู้กู้ส่งส�าเนาใบมรณบัตร ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม (ถ้ามี) ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราค�าว่า 
“ตาย”) เอกสารทุกฉบับรับรองส�าเนาถูกต้องจากผู้ปกครอง หรือญาติทุกฉบับ
สถานที่จัดส่งเอกสาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
  ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ ชั้น 14 อาคารสุขุมวิท
  เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพฯ 10110
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ในปีการศึกษา 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะโอนเงินค่าครองชีพ
เดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาท�าการตรวจสอบและ
ยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาต้อง
จัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว หากธนาคาร
ไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพ
ของผู้กู้ยืมในเดือนที่สอง  ท้ังนี้ เมื่อธนาคารได้รับเอกสารการกู้ยืมท่ีถูกต้องและครบถ้วน
จากผู้กู้ยืมและสถานศึกษาแล้ว กองทุนจึงจะโอนเงินค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมต่อใน
เดือนที่สองเป็นต้นไป

การจัดส่งเอกสาร ขอให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสารไปยังผู้บริหารและจัดการเงิน
ให้กู้ยืม (บมจ. ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ตามที่อยู่ดังนี้

บมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดส่งเอกสารไปยัง
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท 10  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดส่งเอกสารไปยัง
ฝ่ายนโยบายรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การโอนเงิน
ค่าครองชีพ 

กองทุน กยศ. 
ปการศึกษา



จดหมายจาก
ศิษย์เก่า

ก่อนที่เขาก้าวสู่เส้นทางผู้ประกาศข่าว ต้องใช้
ความเพียรพยายามเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท้ังท่ีเขา
แทบไม่มีโอกาสที่จะมายืนตรงจุดน้ี ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต
ของครอบครัวและเงินทุนเพื่อการศึกษา 

“ผมเป็นคนจังหวัดขอนแก่นครับ ครอบครัวท�า
อาชีพเกษตรกรรม ผมมีพี่น้อง 4 คน ซึ่งผมเป็นคนท่ี 4 
พี่ชายของผมทั้ง 3 คนไม่ได้เรียนถึงปริญญาตรี ที่เป็น
เช่นนั้นเพราะวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดตอนนั้นไม่ได้เน้น
เร่ืองการเรียน แต่ส�าหรับผมแล้ว หลังจากท่ีจบช้ันประถม 
ผมได้ไปบรรพชาเป็นสามเณร จึงเห็นช่องทางของการเรียน 
ช่วงเช้าเรียนธรรมะ ช่วงบ่ายเรียนหลักสูตรมัธยม 
ช่วงเย็นเรียนนักธรรม เป็นแบบนี้จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผมก็ไปสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตอนปี พ.ศ. 2541 สอบติดคณะเทคโนโลยีการอาหาร
และโภชนาการ จึงลาสิกขาเพ่ือมาเรียนหนังสือ จุดเปล่ียน
ส�าคัญในชีวิตของผมอยู่ตรงนี้ครับ! ตอนไปบอกแม่ว่า 
ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แม่ถามว่า ท�าไมผมไม่บวช
เรียนต่อ เพราะถ้าบวชเรียนต่อก็เรียนจบปริญญาตรีได้ 
โดยมีทุนการศึกษาให้ในคณะพุทธศาสตร์ แล้วไปต่อ 
ปริญญาโทที่อินเดีย แต่ในที่สุดก็ไม่เลือกเส้นทางนั้น 
เพราะชอบด้านสื่อสารมวลชนมากกว่า” 

“ค�าถามคือ แล้วผมจะใช้เงินที่ไหนเรียน จนมา
ได้ยินเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นี่คือ
หนทางและความหวังเดียวว่าผมจะได้เรียนต่อหรือไม่ 
ซึ่งรายละเอียดในการกู้ยืมนั้นเยอะมาก แต่ผมก็ท�า
ความเข้าใจจนทะลุปรุโปร่ง แล้วยิ่งเป็นฟางเส้นสุดท้าย 
ผมจะยื้อไว้จนถึงที่สุด เพราะฉะนั้นทุกกติกา ทุกระเบียบ

คุณมนตรี อุดมพงษ์ 
ผู้ส่ือขำวและผู้ประกำศขำวภำคสนำมในรำยกำร ขำว 3 มิติ 
รวมถึงรำยกำรขำวทำงสถำนีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  

ที่ก�าหนดไว้ในหนังสือสัญญาตอนที่ท�าเรื่องกู้ ผมรู้หมด 
จนผมสามารถให้ค�าแนะน�าแก่รุ่นน้องที่ต้องการจะกู้ 
กยศ. มาปรึกษาในข้อท่ีพวกเขาไม่เข้าใจได้ (ยิ้ม) ผลสรุป
ออกมาว่า ผมได้เงินทุน ก็อุ่นใจว่าได้เรียนต่อแน่นอน 
เพราะเงินทุนฯ ท่ีได้รับจะมีท้ังค่าเทอมและค่าครองชีพ
เป็นรายเดือนครับ”

“แต่ไม่ใช่ว่าได้เงินแล้วเราจะเรียนยังไงก็ได้นะครับ 
มีเรื่องเกรดเฉลี่ยเข้ามาเป็นตัวก�าหนดด้วย เทอมแรก
ผมได้ 1.5 ไม่ต้องถามว่าเงินกู้จะได้ไหม ถามว่าเขาจะ
ไล่ผมออกไหมดีกว่า (หัวเราะ) แต่พอย้ายคณะมาเรียน 
เอกสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในเทอมที่ 2 ผมได้ 
2.00 สิ่งที่ผมมีความสุขไม่ใช่เรื่องของเกรด แต่เป็นเรื่อง
ของวิชา เพราะทุกวิชาที่ผมเรียนเป็นวิชาที่ผมมีความสุข 
ทั้งวิชาการอ่าน การเขียน การพูด วรรณคดี ฯลฯ 
ผมคิดเสมอว่า ต้องเรียนให้เร็ว เราไม่สามารถใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้นาน เพราะย่ิงอยู่นานเท่าไหร่ ค่าครองชีพ
เราจะยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น สุดท้ายผมใช้เวลาเรียนทั้งหมด 
3 ปีคร่ึง ด้วยเกรดเฉล่ีย 3 กว่า เป็นส่ิงท่ีผมภูมิใจมากครับ”

จากก้าวที่เริ่มต้นด้วยเงินทุนของกองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา กระท่ังสร้างฝันให้คุณมนตรี อุดมพงษ์ 
เป็นนักข่าวมืออาชีพได้ถึงทุกวันนี้ “ผมอยากฝากบอกว่า 
ผมรับผิดชอบนะ ช�าระหนี้หมดแล้ว (หัวเราะ) ส�าหรับ
น้องๆ ที่รอคอยจากรุ่นพี่  ผมรับผิดชอบแล้วพร้อม
ดอกเบี้ย แม้จะไม่ใช่ยอดปิดภายในครั้งเดียว แต่ผมก็
ทยอยช�าระเรื่อยมา มีมากก็โปะไปบ้าง แล้วเราจะมี
ความสุขมากที่ได้เห็นในสลิปว่ายอดเงินลดลงเรื่อยๆ 
รู้สึกดีว่าเรามีวินัยทางการเงิน และเราจะมีความสุข
มากที่สุดในวันที่เราสามารถปลดหนี้ได้ครับ”
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 “กยศ. ส�าหรับผม คือ โอกาส ถ้าไม่ได้
โอกาสในตอนนั้น ผมก็ไม่ได้เรียนหนังสือ กยศ. 
คือฟางเส้นสุดท้ายของผมในตอนนั้น ขอบคุณ
โอกาสท่ีท�าให้ผมด�าเนินชีวิตได้อย่างเปนข้ันตอน
จนถึงทุกวันนี้ครับ”






