ฉบับที่ 57/2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

โครงการส่ งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพือ่ รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
และ 3 โครงสร้ างพืน้ ฐาน ผ่ านกองทุนเงินให้ ก้ยู มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
______________________________
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานั กงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรั ฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังโดยกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ดาเนินโครงการส่ งเสริ มการพัฒนาทุนมนุ ษย์ (Human Capital) เพื่อรองรั บ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และ 3 โครงสร้ างพืน้ ฐาน ผ่าน กยศ. (โครงการฯ)
โครงการฯ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ กระตุ ้น ให้ผูท้ ี่ อ ยู่ใ นวัย ศึ ก ษาทั้ง ในระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดับ
อาชี วศึก ษาเห็ นความสาคัญของสาขาวิชาที่เป็ นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ซึ่ งประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ อจั ฉริ ยะ 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้
ดี แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ 4) การเกษตรและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ 5) อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อาหาร
6) อุ ตสาหกรรมหุ่ นยนต์ 7) อุตสาหกรรมการบิ นและโลจิสติกส์ 8) อุ ตสาหกรรมเชื้ อเพลิ งชี วภาพและเคมีชีวภาพ
9) อุตสาหกรรมดิจิทลั และ 10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และ 3 อุตสาหกรรมหลักสาหรับโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ ง (3 โครงสร้ างพื้นฐาน) ซึ่ งประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมระบบราง 2) อุตสาหกรรม
พาณิ ชย์นาวี และ 3) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
โครงการฯ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ระยะเวลาดาเนิ นการ 5 ปี การศึกษา (ปี การศึก ษา
2562 – ปี การศึกษา 2566) สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาทุนมนุษย์ ในระดับปริ ญญาตรี โดยผูก้ ูย้ ืมเงินที่เข้าร่ วมโครงการซึ่ ง
เป็ นนิ สิตและนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาหรื อกาลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็ นความต้องการของ
10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน เมื่อสาเร็ จการศึกษาในสาขาวิชาที่กาหนด กยศ. จะคิดอัตรา
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 อย่างไรก็ดี กรณี ที่ผกู ้ ยู้ ืมเงินไม่สามารถสาเร็ จการศึกษา
หรื อไม่ได้สาเร็ จการศึกษาตามสาขาที่กาหนดไว้หรื อผิดนัดชาระหนี้ จะไม่ได้รับส่ วนลดเงินต้น โดยจะต้องชาระ
หนี้ ตามเงื่อนไขที่ กยศ. กาหนด
2. โครงการส่ งเสริ มทรั พยากรมนุ ษย์ ในระดับอาชี วศึกษา โดยผูก้ ยู้ ืมเงินที่เข้าร่ วมโครงการซึ่ งเป็ น
นักเรี ยนอาชี วศึกษาที่กาลังศึกษาหรื อกาลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็ นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย และ
3 โครงสร้างพื้นฐาน เมื่อสาเร็ จการศึกษาในสาขาวิชาที่กาหนด กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลด
เงินต้นร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี กรณี ที่ผกู ้ ยู้ ืมเงินไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาหรื อไม่ได้สาเร็ จการศึกษาตามสาขาที่กาหนดไว้
หรื อผิดนัดชาระหนี้ จะไม่ได้รับส่ วนลดเงินต้น โดยจะต้องชาระหนี้ตามเงื่อนไขที่ กยศ. กาหนด
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ทั้งนี้ กยศ. จะพิจารณากาหนดสถานศึกษาและสาขาวิชาที่เป็ นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรม
เป้ าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยสามารถกาหนดหรื อปรับปรุ งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม
กระทรวงการคลัง คาดว่า การดาเนิ นโครงการฯ จะช่วยลดปั ญหากาลัง แรงงานส่ วนเกินซึ่ งส่ วน
หนึ่ ง เป็ นผลมาจากการขาดทักษะที่ ตรงกับสายงานที่ ตลาดต้องการ และจะช่ วยสนับสนุ นโครงสร้ างพื้ นฐานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ทาให้ประเทศมีกาลังแรงงานในอนาคตที่มีศกั ยภาพ รวมทั้งสร้างกาลังคนในสายอาชี วะ/สายวิชาชี พที่
ยังขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาโครงสร้ างเศรษฐกิจและโครงสร้ างพื้นฐานด้านคมนาคมของ
ไทยต่อไปในอนาคต
_____________________________________
สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3229 โทรสาร 02 618 3374

