ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

แนวทางการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563
ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ COVID-19 และให้สอดคล้องกับ
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา มีแนวทางการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. การขยายระยะเวลาการดาเนินการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563
ด้วยคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ได้มีมติเห็นชอบประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กาหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 โดยกองทุนได้แจ้งสถานศึกษาให้ทราบแล้วนั้น
กองทุนขอเรียนว่า เพี่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสถานการณ์ขณะนี้
สถานศึก ษาใดที่ มีค วามพร้ อมหรื อ สามารถบริ ห ารจัด การได้ สามารถด าเนิ นการได้ต ามก าหนดการดังกล่ า ว
ทั้ ง นี้ กองทุ น จะปรั บ ระยะเวลาการด าเนิ น การในระบบ e-Studentloan และจะขยายระยะเวลาสิ้ น สุ ด
ในการดาเนินการในระบบ e-Studentloan ให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ/
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. การโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ปีการศึกษา 2563
กองทุน จะต้องพิจ ารณาปรับ การโอนเงินค่า เล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เ กี่ย วเนื่องกับ การศึกษาให้กับ
สถานศึกษาและค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืม เงินให้สอดคล้องกับ การเลื่อนเปิด ภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ/
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. การปรับเพิ่มค่าครองชีพ ปีการศึกษา 2563
ในการกู้ยืมปีการศึกษา 2563 กองทุนได้ปรับเพิ่มค่าครองชีพต่อเดือนสาหรับผู้กู้ยืมเงินระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท และ ระดับปวช., ปวส., อนุปริญญา/ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท
เป็น 3,000 บาท
4. ปีการศึกษา 2563 ไม่มกี ารจัดสรรจานวนคนและจานวนเงินทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่
ในปี การศึ กษา 2563 สถานศึ กษาสามารถบั นทึ กกรอบวงเงิ นส าหรั บนั กเรี ยนที่ มี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ ว น
ตามที่กองทุนกาหนดได้ทันที โดยไม่ต้องรอการจัดสรรวงเงิน และการบันทึกกรอบวงเงินต้องไม่เกินค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้กู้ยืมเงิน
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
กองทุนได้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับปริญญาตรี และระดับ
อาชี ว ศึ กษา ตั้ งแต่ ปี ก ารศึ กษา 2562 - 2566 เพื่อสร้า งบุค ลากรรองรับ 10 อุต สาหกรรมเป้า หมาย และ 3
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โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี และ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยปกติ คือ ร้อยละ 0.5 ต่อปี
และได้ ส่ ว นลดเงิ น ต้ น ร้ อ ยละ 30 ส าหรั บ ปริ ญ ญาตรี และได้ ส่ ว นลดเงิ น ต้ น ร้ อ ยละ 50 ส าหรั บ อาชี ว ศึ ก ษา
กองทุนจึงขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้กู้ยืมเงินทราบด้วย
6. การบันทึกประเภทวิชา/สาขาวิชา ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2563 กองทุน ได้พัฒนาระบบ e-Studentloan ให้ รองรับการบันทึกข้อมูล ประเภทวิช า
และสาขาวิชาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาสามารถระบุประเภทวิชาและสาขาวิชาของ
ผู้กู้แต่ละรายได้ในขั้นตอนบันทึกกรอบวงเงิน
7. หลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่ผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและ/หรือไม่ผ่านวงรอบในปีการศึกษา 2563
หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา/ปริ ญ ญาตรี ที่ จ ะให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาทั้ ง ลั ก ษณะที่ 1 และ 2
ในปีการศึกษา 2563 ต้องผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามที่ สถานศึกษารายงานในระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา “CHE QA Online” ตามหนังสื อที่ กค 5115/ว. 44 ลงวันที่
7 มกราคม 2563 ที่ได้แจ้งสถานศึกษาแล้ว
ทั้งนี้ สกอ. ได้ส่ งรายชื่อ หลั กสู ตรที่ยัง ไม่ผ่ านการประกันคุ ณภาพระดับ หลั กสู ต รและไม่ได้ปรับปรุ ง
ตามวงรอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) และกองทุนได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อทางอีเมล
ของสถานศึกษาที่ให้ไว้กับ กองทุน แล้ว โดยขอให้ส ถานศึก ษาร่ว มดาเนินการกับ สกอ. เพื่อ ให้แล้ว เสร็จก่อ น
เปิดภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อกองทุนจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
8. หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาให้ กู้ ยื ม ในลั ก ษณะที่ 2 และโครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์
(Human Capital) ปีการศึกษา 2563
โดยหลักการแล้ว หลักสูตรที่เคยให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 จะได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2563
เช่ นเดี ย วกั น ทั้ งนี้ หากหลั กสู ตรดั งกล่ าวผ่ านการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามที่สถานศึกษา
รายงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา Che QA Online แล้ว กองทุน
จะรวบรวมดาเนินการเพื่อจัดทาประกาศเพิ่มเติมต่อ ไปโดยเร็ว รวมทั้งจะมีการพิจารณาหลักสูตรเพิ่มเติมในปี
การศึกษา 2563 ด้วย
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