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สรุปผลสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๘
เรื่อง
“ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำ�หรับประเทศไทย”
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกำ�แหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำ � นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได้ จั ด ประชุ ม สภาการศึ ก ษาเสวนา
(OEC Forum) ครัง้ ที่ ๘ เรือ่ ง “ระบบการกูย้ มื เงินเพือ่ การศึกษาสำ�หรับประเทศไทย”
เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำ�เนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับระบบการกู้ยืม
เงินให้เป็นกลไกในการกำ�กับการดำ�เนินงานของสถาบันการศึกษาเพื่อการผลิต
และพั ฒ นากำ � ลั ง คนที่มีคุณภาพสนองตอบการพัฒนาประเทศ โดยสำ�นักงานฯ
ได้ เชิ ญ ศาสตราจารย์ เ มธี ครองแก้ ว อาจารย์
คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริหารศาสตร์ มาเป็นวิทยากรนำ�เสนอ และเชิญ
นายสมนึก พิมลเสถียร กรรมการสภาการศึกษา และ
ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา มาเป็นผู้อภิปรายนำ� 
ข้อเสนอของวิทยากร
ศาสตราจารย์เมธี ครองแก้ว นำ�เสนอเรือ่ งระบบการกูย้ มื เงินเพือ่ การศึกษา
สำ�หรับประเทศไทยแบ่งเป็น ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) แนวคิดของระบบการกูย้ มื เงินเพือ่
การศึกษา ๒) ปัญหาและอุปสรรคของการกู้ยืมเงินในระบบ กยศ. และ ๓) ข้อเสนอ
แนวทางแก้ปัญหา สรุปได้ดังนี้
๑) แนวคิดของระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
๑.๑) กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) กองทุ น กยศ.
เริ่มดำ�เนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อมุ่งให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่ยากจนที่ครอบครัว
มีรายได้ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี (ปรับเพิ่มเป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี) สามารถ
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เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
จากนั้นได้มีการขยายขอบเขตการให้กู้ยืมเงินไป
จนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยให้ กู้ ยื ม เป็ น ค่ า
เล่ า เรี ย น/ค่ า บำ � รุ ง การศึ ก ษา และค่ า ครองชี พ
ระหว่างเรียน โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี
กำ�หนดชำ�ระคืนภายใน ๑๕ ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
๑ ต่อปี เป็นกองทุนที่มุ่งวัตถุประสงค์ด้านสังคม
การดำ�เนินงานของกองทุน กยศ. ในปัจจุบนั มีผกู้ รู้ ายใหม่ประมาณ ๔ ล้านคน
มีผกู้ รู้ ายเก่าทีไ่ ม่ช�ำ ระคืนประมาณ ๒ ล้านคน ส่งผลให้หนีส้ าธารณะภาครัฐเพิม่ สูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง มีจำ�นวนคดีฟ้องร้องผู้กู้ที่ไม่ชำ�ระหนี้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ราย ส่งผล
ให้ต้นทุนในการติดตามหนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นปีละประมาณ ๑ พันล้านบาท
๑.๒) กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
กองทุน กรอ. เริ่มดำ�เนินงานในปี ๒๕๔๙ โดยนำ�แนวคิดของ
ประเทศออสเตรเลียทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานระบบเงินกูเ้ พือ่ การศึกษาที่
การชำ�ระหนี้คืนขึ้นอยู่กับรายได้ในอนาคต (Income Contingent Loan : ICL)
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นกองทุน
ที่มีวัตถุประสงค์ด้านสังคม (การช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี) ยังมุ่งวัตถุประสงค์ด้านการเงิน (เป็นกองทุนที่สามารถดำ�รงอยู่ได้
อย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยไม่เป็นภาระกับรัฐ) ภายใต้แนวคิดของการเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างรัฐและผูเ้ รียน ผ่านการให้เงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาแก่นกั ศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ มี ศัก ยภาพและความสามารถในการเรียนได้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี แต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
เพื่อมิให้สถานะทางการเงินเป็นอุปสรรคในการเข้าเรียน เมื่อสำ�เร็จการศึกษา มีงาน
ทำ�  มีรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นตํ่าที่กำ�หนดจึงจะเริ่มชำ�ระหนี้เงินกู้ตามอัตราที่กำ�หนด โดย
มีอตั ราการชำ�ระคืนในอัตราทีก่ า้ วหน้าตามความสามารถในการหารายได้ของผูก้ ู้ หาก
ผู้กู้ไม่มีงานทำ�  เป็นผู้ว่างงาน ไม่มีรายได้ หรือมีรายตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้องชำ�ระหนี้ ก็ยัง
ไม่ต้องชำ�ระหนี้
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ด้วยเหตุนี้ หนีเ้ งินกู้ กรอ. จึงไม่มกี ารกำ�หนดระยะเวลาปลอดหนี้ แต่ก�ำ หนด
ให้ มี ก ารปรั บ มู ล หนี้ ข องเงิ น กู้ ต ามอั ต ราเงิ น เฟ้ อ เพื่ อ รั ก ษามู ล ค่ า ของเงิ น กู้
ให้ ค งเดิ ม ซึ่ ง มี ก ารดำ � เนิ น งานในประเทศออสเตรเลี ย หรื อ จะปรั บ ตามอั ต รา
ดอกเบี้ ย ตามอั ต ราที่ กำ � หนดในตลาดของสถาบั น การเงิ น (สามารถกำ � หนดให้ ตํ่ า
กว่าอัตราตลาดได้) และให้กู้ยืมเฉพาะผู้เรียนในระดับปริญญาตรีเท่านั้น (เหตุผล
ที่ไม่ให้เงินกู้ยืมกับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากเป็นการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานที่ พ ลเมื อ งพึ ง ได้ รั บ จากรั ฐ จึ ง ไม่ เ ป็ น เหตุ ที่ ใ ห้ ผู้ เรี ย นต้ อ งกู้ ยื ม เงิ น และ
เป็นหนี้หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ทั้งนี้ สถาบันการศึกษา
ต้องเก็บค่าใช้จ่ายในการเรียนที่สะท้อนต้นทุน และให้ผู้กู้ยืมเงินต้องชำ�ระหนี้ผ่าน
ระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร
๒. ปัญหาและอุปสรรคของการกู้ยืมเงินในระบบ กยศ.
			๒.๑) เงื่อนไขการชำ�ระคืนที่ผ่อนปรน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ ๑
ซึ่งตํ่ากว่าอัตราตลาด และการบังคับหนี้ที่ไม่เข้มงวด ทำ�ให้ผู้กู้หลีกเลี่ยงหรือหลบหนี
การชำ�ระคืนหนี้ สร้างภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนในการติดตามหนี้ผู้กู้ที่รัฐต้องตั้ง
งบประมาณอุดหนุนกองทุนจากเงินภาษีของประชาชนซึ่งมิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการเป็นหนี้ของผู้กู้
๒.๒) กำ�หนดระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี จึงเริ่มชำ�ระคืน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้กู้ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ หรือเลี้ยงดู
บุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะผูท้ จี่ บระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าสูต่ ลาดงาน
ซึ่งมีความสามารถในการชำ�ระหนี้ตํ่าทำ�ให้หนี้เงินกู้ของกองทุนเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPL)
๒.๓) ระบบคัดกรองผู้กู้ของกองทุน กยศ. ยังไม่รัดกุม ทำ�ให้ผู้ที่ไม่ได้
ยากจนจริงเข้ามาขอกู้และเป็นผลให้สถาบันการศึกษาสามารถอาศัยประโยชน์จาก
เงินกู้ยืมในการจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ ไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
๒.๔) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายครั้ง ทำ�ให้การดำ�เนินงานแก้
ปัญหาของกองทุนขาดความต่อเนื่อง
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๓. ข้อเสนอแนวทางการปรับระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
๓.๑) กำ�หนดระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านในการยกเลิกระบบกองทุน
กยศ. มาเป็นระบบกองทุน กรอ.โดยยกเลิกการให้กู้ยืมกับผู้กู้รายใหม่ ส่วนผู้กู้รายเก่า
ให้กู้ยืมในระบบ กยศ. ต่อไป แต่ให้ชำ�ระคืนแบบระบบ กรอ.
๓.๒) กำ � กั บ การติ ด ตามการชำ � ระหนี้ ที่ เข้ ม งวด โดยมี ร ะบบข้ อ มู ล
สารสนเทศเป็นหน่วยสนับสนุน และชำ�ระคืนผ่านระบบภาษีของกรมสรรพากร ซึ่ง
ต้องเร่งพัฒนาระบบข้อมูลของกรมสรรพากรให้รองรับและเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
ผู้กู้ของกองทุน
๓.๓) การสร้างจิตสำ�นึกความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ แก่ผู้เรียน โดย
ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและครอบครัว
๓.๔) มี ร ะบบติ ด ตามผลการดำ � เนิ น งานของกองทุ น เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้เงินกู้ยืมแก่ผู้กู้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และ
การชำ�ระคืนหนี้เงินกู้ของผู้กู้ เพื่อให้กองทุนสามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว โดยไม่เป็นภาระกับรัฐ
๓.๕) แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรมสรรพากรมีอำ�นาจในการ
ติดตามและรับชำ�ระหนี้เงินกู้
๓.๖) แก้ไข พ.ร.บ. กองทุน หรือเสนอ ร่าง พ.ร.บ. กองทุนเพือ่ การศึกษา ทีใ่ ห้
กองทุนมีบทบาทในการระดมทุน การจัดสรรทุนทั้งทุนให้เปล่า ทุนกู้ยืม เพื่อให้กองทุน
เป็นเครื่องมือในการกำ�กับการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
สำ�หรับผู้เรียนที่มีศักยภาพและความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
การอภิปรายนำ�
นายสมนึก พิมลเสถียร กรรมการสภาการศึกษา
มีความเห็นสรุปได้ว่า ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่ อ การศึ ก ษาใช้ ง บประมาณมากกว่ า สองหมื่ น
ล้านบาท แต่ไม่สามารถนำ�เงินทุนกลับมาหมุนเวียนได้
ควรมี ก ารทบทวนกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม ในปั จ จุ บั น
เพื่ อ ออกแบบระบบกองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาใหม่
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เน้นแนวคิดการจัดการศึกษาด้านอุปสงค์ (Demand Side Financing) โดยการจัดทำ�
พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา และนำ � หลั ก การที่ ดี ข องกยศ.และกรอ.
มาใช้ รวมทั้งอาจมีกองทุนให้เปล่า สำ�หรับผู้ที่เรียนในสาขาที่ขาดแคลนหรือสาขาที่
เน้นอาชีวศึกษา โดยหลักการการออกแบบระบบกองทุนเพื่อการศึกษา ต้องรองรับ
การจัดการศึกษาในอนาคตและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครบวงจร เป็นกองทุน
ที่สะท้อนหน่วยที่จ่ายอย่างแท้จริง มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาการศึกษาและ
ระดับการศึกษา และการคืนหนี้กู้ยืมที่เข้าสู่ระบบภาษี วิธีที่ดีที่สุดคือการคืนตาม
รายได้ ซึ่งจะทำ�ให้ประชากรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงการคลังควรเป็น
ผู้ดูแลระบบกองทุนเพื่อการศึกษา เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบการเงินของ
ประเทศ ในส่วนของระบบการชำ�ระคืนควรเป็นการชำ�ระคืนในระบบภาษีอากร
ร้อยละ ๑๐๐ และที่สำ�คัญควรมีการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานของกองทุน
เพื่อการศึกษาด้วย
การอภิปรายทั่วไป
ผูเ้ ข้าร่วมเสวนาได้รว่ มกันแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ สรุปได้ดงั นี้
๑) ขณะนี้มีการนำ�เสนอพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ...
ซึ่ ง อยู่ ใ นขั้ น พิ จ ารณาของคณะกรรมการกฤษฎี ก า โดยมี แ นวคิ ด ที่ ค วรเน้ น ผู้ กู้
๔ ประเภทคือ ๑) ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ๒) ผู้ที่เรียนในสาขาที่มีความต้องการ
ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ ๓) สาขาที่ ข าดแคลน หรื อ สาขาที่ ก องทุ น ส่ ง เสริ ม
พิ เ ศษตามนโยบายรั ฐ บาล และ ๔) ทุ น เรี ย นดี เ พื่ อ ความเป็ น เลิ ศ โดยกำ � หนด
ให้ผกู้ ยู้ มื เงินทีเ่ ข้าทำ�งานในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้บคุ คล คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคล ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่
ส่งข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้แก่กองทุนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินหรือไม่ และ
มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินรูปแบบเดียวกับหนี้ค่าภาษีอากร
๒) แนวทางการแก้ปัญหากองทุน กยศ.
- สร้างความเข้าใจและจิตสำ�นึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเกี่ยวกับ
การชำ�ระหนี้
		
- มีมาตรการจูงใจให้ช�ำ ระหนีค้ นื ในช่วงเวลาทีก่ �ำ หนดโดยการปลอดดอกเบีย้
		
- ใช้ระบบภาษีอากรในการชำ�ระหนี้ เพื่อให้สามารถติดตามการชำ�ระหนี้
ได้อย่างเป็นระบบ
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- ดำ�เนินการโดยใช้ระบบไอซีทีที่มีวงเงินกู้ผ่านบัตรคล้ายกับบัตรเครดิต
จะทำ�ให้ตรวจสอบได้ง่ายและทราบความเคลื่อนไหว
๓) ควรออกแบบระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมการสร้าง
โอกาสให้แก่บุคคลทุกประเภทและสาขาวิชาในสถานศึกษาทุกสังกัดทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งผู้เรียนที่เรียนอยู่ในระบบ นอกระบบ และกลุ่มผู้เรียนสาขาวิชาชีพ รวมถึง
ผู้ที่เรียนในสาขาวิชาชีพระยะสั้น
๔) ควรยกเลิกการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องจากรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามมีแนวคิดว่าถ้า
ครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน และสามารถพิสจู น์ให้เห็นได้วา่ มีตน้ ทุนในการส่งลูกไปเรียน
หนังสือ แทนทีจ่ ะช่วยพ่อแม่ท�ำ งานอยูท่ บี่ า้ น ครอบครัวสามารถเรียกร้องค่าตอบแทน
จากการส่งลูกไปเรียนภาคบังคับอีกด้วยเป็นการชดเชยทีต่ อ้ งเสียโอกาสในการทำ�งาน
๕) การสร้างระบบการชำ�ระหนี้กองทุนเพื่อการศึกษาผ่านระบบภาษีอากร
ควรเตรียมการในเรือ่ งของการแก้กฎหมายในการจัดเก็บภาษีเนือ่ งจากกรมสรรพากร
ไม่มีหน้าที่ในการจัดเก็บหนี้กองทุนเพื่อการศึกษา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. เพื่อให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ในระยะยาว และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำ�กับการผลิตและพัฒนากำ�ลัง
คนที่สนองตอบความต้องการตลาดงานและการพัฒนาประเทศ จำ�เป็นต้องปรับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน กยศ. โดย
๑.๑ ยกเลิกระบบกองทุน กยศ. และเปลี่ยนมาใช้ระบบกองทุน กรอ.
ที่ให้ผู้กู้ยืมเงินชำ�ระคืนเงินกู้เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นตํ่าที่กำ�หนด โดยไม่จำ�เป็นต้อง
กำ�หนดระยะเวลาปลอดหนี้ และให้ผู้กู้ชำ�ระคืนเงินกู้ผ่านระบบการเสียภาษีเงินได้
ของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการประหยัดเนื่องจาก
ขนาดและขอบเขต (Economy of Scale and Scope) และให้มีการปรับมูลหนี้ของ
ผูก้ ตู้ ามดัชนีเงินเฟ้อเพือ่ รักษามูลค่าของเงินกองทุนให้เป็นปัจจุบนั หรือปรับตามอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงิน (รัฐอาจกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากว่าอัตราตลาดได้เพื่อมิให้
ผู้กู้รับภาระหนี้มากเกินไป) โดยปรับมูลหนี้เงินกู้ตั้งแต่ปีแรกที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้
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๑.๒ หากนำ�ระบบกองทุน กรอ. มาใช้ จำ�เป็นต้องทำ�แผนขั้นตอน
การเปลีย่ นผ่านระบบกองทุน กยศ.ไปสูร่ ะบบกองทุน กรอ. โดย ยกเลิกการให้เงินกูย้ มื
ระบบ กยศ. และให้กู้ยืมระบบ กรอ. สำ�หรับผู้กู้รายใหม่ ส่วนผู้กู้รายเก่าให้กู้ยืมแบบ
ระบบ กยศ. ต่อไปจนกว่าจะครบกำ�หนดระยะเวลาการเรียนในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้
ให้โอนหนี้ของผู้กู้รายเก่ามาเป็นหนี้ของกองทุน กรอ. โดยใช้มาตรา ๔๔
๑.๓ ให้กรมสรรพากรเตรียมระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้กู้ ผู้ที่ต้องชำ�ระหนี้ ระหว่าง กรมสรรพากร กองทุน กยศ. และ
ธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการติดตามหนี้เงินกู้ของผู้กู้ได้ เมื่อระบบมีความสมบูรณ์
และพร้อมดำ�เนินการ
๑.๔ ยกเลิกการให้เงินกู้ยืมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ
และสายอาชี พ ) เนื่ อ งจากเป็ น การศึ ก ษาแบบให้ เ ปล่ า ที่ รั ฐ พึ ง ให้ กั บ ประชาชน
จึงไม่มคี วามจำ�เป็นทีต่ อ้ งให้ประชาชนเป็นหนีเ้ งินกูใ้ นการเรียนระดับนี้ และเปลีย่ นมาเป็น
การให้ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยให้ภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบัน/
องค์กรต่างๆ ในสังคม เข้ามามีสว่ นร่วมในการให้ทนุ การศึกษาแก่ผดู้ อ้ ย โอกาส/ยากจน
ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านมาตรการลดหย่อน/ยกเว้นภาษี
๑.๕ กำ�หนดกรอบความต้องการกำ�ลังคนที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ จำ�แนกตามคณะ/สาขาวิชา เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
กำ�หนดวงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งกำ�หนดเงื่อนไขการให้กู้ยืมในแต่ละคณะ/
สาขาวิชาทีต่ รงกับความต้องการของประเทศ (สาขาทีไ่ ม่เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดหรือ
การพัฒนาประเทศ หรือรัฐไม่สนับสนุน รัฐสามารถไม่ให้เงินกูย้ มื ในสาขาเหล่านัน้ หรือ
ให้กู้เพียงบางส่วนได้)
๒. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้
สอดคล้องกับหลักการ/แนวคิดของระบบกองทุน กรอ. รวมทั้งเพิ่มบทบาทของกอง
ทุนในการสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าสำ�หรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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