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ประชากรโลก
ล้านคน

* (ขอ้มลูจากองคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) ณ เดอืนมกราคม 2563)
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ประชากรในประเทศไทย
ล้านคน

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

* (ขอ้มลูจากส านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)
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5,975,434
ราย

* ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564
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ภาคเหนือ
ลกูหน้ี 333,409 ราย

เงินต้นค้างช าระ 11,524 ล้านบาท

ภาคใต้
ลกูหน้ี 381,932 ราย

เงินต้นค้างช าระ 16,686 ล้านบาท

ภาคกลาง
ลกูหน้ี 217,177 ราย

เงินต้นค้างช าระ  7,537 ล้านบาท

ภาคตะวนัออก
ลกูหน้ี 140,271 ราย
เงินต้นค้างช าระ  5,208 ล้านบาท

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ลกูหน้ี 708,340 ราย
เงินต้นค้างช าระ 22,494 ล้านบาท

13%

16%

19%

11%

7%

34%

ผูก้ ู้ยืมตามภมิูภาค

กรงุเทพฯ และปริมณฑล
ลกูหน้ี273,670 ราย
เงินต้นค้างช าระ13,319 ล้านบาท

* ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564

จ านวนลกูหน้ีค้างช าระ 2,054,799 ราย
จ านวนเงินต้นค้างช าระ 76,768 ล้านบาท



ปวช.         

ปวส. / ปวท.

มธัยมศึกษาตอนปลาย  

ปริญญาตรี / อนุปริญญาตรี

12%

จ านวน 446,971 ราย
เงินต้นค้างช าระ 13,904 ล้านบาท

53%

13%

22%จ านวน 1,081,128 ราย
เงินต้นค้างช าระ 55,579 ล้านบาท

จ านวน 276,398 ราย
เงินต้นค้างช าระ 4,868 ล้านบาท

จ านวน 250,302 ราย
เงินต้นค้างช าระ 2,417 ล้านบาท

9
* ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564

จ านวนลกูหน้ีค้างช าระ 2,054,799 ราย
จ านวนเงินต้นค้างช าระ 76,768 ล้านบาท



* ข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2551-2563

มารดา
50%

อ่ืนๆ 
1%

ญาติ
14%

บิดา
35%

รวมทัง้ส้ิน 2,843,232 คน
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ลดดอกเบีย้เหลือ ต่อปี
ส าหรบัผูก้ ู้ยืมเงินท่ีไม่เคยผิดนัดช าระหน้ี 
มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 64
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0.5%
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 64
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วนัละ 
(บาท)

ปีท่ี 1-3

ปีท่ี 4-6

ปีท่ี 7-9

ปีท่ี 10-12

ปีท่ี 13-15

ช่วงเวลาช าระหน้ี
ปลอดหน้ี 2

ปี

เงินออมรวม
บาท

ช าระหน้ี กยศ.
บาท

เหลือเงินออม
บาท

19 19



ย่ืนกู้ได้ เชก็ยอดง่าย จดัการได้ด้วยตนเอง

2,029,682 ราย
Download
ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2564
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กยศ. Connect เชก็ยอดง่าย ทุกท่ี ทุกเวลา
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา



ด้านการให้กู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา



เงินกู้ยืม38,000 ล้านบาท
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ไม่มีโควตา

ปีการศึกษา 2564
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4 ลกัษณะ ผูกู้ป้ระจ าปีการศกึษา 2564



เพื่อรองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการส่งเสริมการพฒันาทนุมนุษย์

31

สิทธิพิเศษเฉพาะผูก้ ู้ยืม ในปีการศึกษา 2562 - 2566 เท่านัน้



เป็นหลกัสตูร/สาขาวิชาต้องเป็นหลกัสตูรท่ีตอบสนอง
10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) และ 3 โครงสร้างพืน้ฐาน 
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กู้เรียนในสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
ลดเงินต้น - ลดดอกเบีย้



ด้านการติดตามหน้ี
กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564
เงินต้นท่ีผิดนัดช าระหน้ี



36

สาเหตกุารค้างช าระหน้ี
กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
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ได้รบัรางวลัจาก World Independent Advertising Awards 2019
จ านวน 2 รางวลั ได้แก่ Silver Award in Digital และ Honorable Mention in Film

“กยศ. ขอเอาจริง”



กยศ. ขอเอาจรงิ



(ปี 2547 – 2562)

39









การสร้างวินัยทางการเงิน
ให้กบัผูก้ ู้ยืมเงิน กยศ.



คณุคิดว่า...ปัญหาการเงินของคนไทยหนักแค่ไหน?

44

48%
ของครวัเรือนไทย

มีหน้ีสิน

360,000 บาท
หน้ีครวัเรือน
เฉล่ียปี 2561

27%
ครวัเรือนไทย                 
ไม่มีเงินออม

80%
มีเงินออมไม่พอใช้

ใน 6 เดือน



เห
ตุผ

ลก
าร
เป็
นห

นี้ 21.8%
21.8%

20.4%
17.8%
18.2%

การศกึษา

ซื้อของที่อยากได้

ซื้อที่อยู่อาศยั

ซื้อรถ

อื่นๆ
> 1,000,001

300,001 – 600,000

จ า
นว

นห
นี้ท

ัง้ห
มด

25.9%
29.3%
17.5%
8.9%
2.9%

< 50,000

50,001 - 300,000

600,001 – 900,000

900,001 – 1,000,000

15.5%

แห
ล่ง
เง
นิก

ู้ 43.5%
20.5%

19.9%
14.7%
1.4%

ธนาคาร

กองทุน กยศ.

บตัรเครดติ

คนรู้จกั

สหกรณ์
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คนรุ่นใหม่ 18 – 35 ปี 45.3% เป็นหน้ี
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ความพร้อมคนไทยในการเตรียมเงินไว้ใช้วยัเกษียณ
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ความพรอ้มคนไทยในการเตรยีมเงนิไวใ้ชว้ยัเกษยีณ



เปล่ียนความเคยชิน

ออมเงิน 1,500 บาท/เดือน

ออมเงิน 2,000 บาท/เดือน

ออมเงิน 4,000 บาท/เดือน

Case 1 : กาแฟ

Case 2 : บฟุเฟต์

Case 3 : ช้อปป้ิง / สงัสรรค์

5 ปี 10 ปี 20 ปี

116,156 307,268
1,139,053

154,874 409,690
1,518,738

819,380
309,748

3,037,475

หมายเหตุ : ค านวณผลตอบแทนแบบทบตน้ต่อเดอืน 
ทีม่า : Happy Money, Happy Retirement Talk 

(เดอืนละ 4,000 บาท)

(อาทติยล์ะ 500 บาท)

(วนัละ 50 บาท)

ทีม่าภาพ : Flaticon

เป็น เงินลงทุน
(ผลตอบแทน 10% ต่อป)ี
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พ่ีหนู แม่บ้านเงินล้าน





ด้วย  SET e-Learning
สร้างวินัยทางการเงินผูก้ ู้ยืมเงิน กยศ.

ปัจจุบันมีผู้กู้ กยศ. เข้าเรียน
SET e-Learning แล้ว

จ ำนวน  473,189 รำย
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หลกัสตูรด้านการวางแผนการเงินการลงทุน
จ านวน 11 หลกัสตูร



หลกัสตูรด้านความเป็นผูป้ระกอบการ
จ านวน 4 หลกัสตูร

หลกัสตูรด้านความเป็นผู้ประกอบการ



Get CertificateLog in Learn

เข้าเรียน e-Learning 3 ขัน้ตอน 
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SET e-Learning
ใช้งานอย่างไร?
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บทบาทของสถานศึกษา
ในการสร้างจิตส านึกให้กบัผูก้ ู้ยืมเงินกองทุน



แบง่เป็น 3 ระยะ ได้แก่

 ก่อนการให้กู้ยืม

ระหว่างผู้กู้ยืมศึกษา

เมื่อผู้กู้ยืมส าเร็จการศึกษา

57

บทบาทของสถานศึกษาในการสรา้งจิตส านึกให้กบัผูก้ ู้ยืม



 คดักรองผูก้ ู้ยืม ตรวจสอบคณุสมบติัผูก้ ู้ยืมตามท่ีกองทุนก าหนด

 ให้ความรู้และความเข้าใจกบัผูก้ ู้ยืมเงิน ผูป้กครองและผูค้ า้ประกนั เก่ียวกบั

 แหล่งท่ีมาของเงินให้กู้ยืม

 คณุค่าของเงินกู้ยืม

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการช าระคืนเงินกู้ยืม

 ผลของการไม่ช าระคืนเงินกู้ยืม  
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ก่อน การให้กู้ยืม



จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้กู้ ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค ้าประกัน เพ่ือช้ีแจง
กฎระเบียบและข้อบงัคบักองทนุเก่ียวกบัการกู้ยืมและการช าระเงินคืนกองทนุ

สนับสนุนให้ผู้กู้ยืมท าประโยชน์ เช่น จิตสาธารณะในการท าประโยชน์เพ่ือสงัคม
ส่วนรวม เป็นต้น

สร้างจิตส านึกให้ผูก้ ู้ยืมตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อตนเองและต่อสงัคม โดย
 ต้องตัง้ใจศึกษาเล่าเรียน
 ใช้เงินกู้ยืมอย่างรู้คณุค่า กู้ยืมเท่าท่ีจ าเป็น

59

ระหว่าง ผูกู้้ยืมศึกษา



ก่อนจบการศึกษา 

• ปัจฉิมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค ้าประกันเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ       
การช าระเงนิคนืกองทุน

• หน้าท่ีของผูกู้ย้มืทีต่อ้งช าระคนืเงนิกูย้มื เมือ่จบการศกึษาศกึษา/เลกิการศกึษาแลว้ 2 ปี

• ความรบัผิดชอบทางการเงนิของผู้กู้ยมืในการช าระคนืเงนิกู้ยมื เพื่อส่งต่อโอกาสให้กบั   
ผูกู้ย้มื กยศ. ในรุน่ต่อๆ ไป

• การวางแผนทางการเงิน เพื่อให้ผู้กู้ยืมวางแผนการใช้เงนิและวางแผนการช าระหน้ี    
กยศ. ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม

หลงัจบการศึกษา
❖ จดัใหม้กีจิกรรมส าหรบัศษิยเ์ก่า เพือ่กระตุน้ใหช้ าระคนืเงนิกูย้มื
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เมื่อผูก้ ู้ยืม ส าเรจ็การศึกษา



แผนภาพแสดงภาพรวมการด าเนินงานหลกัสตูร “บทบาทของสถานศึกษาท่ีด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา”

การอบรมหลกัสูตร “บทบาทของสถานศึกษาท่ีด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
ส าหรบัผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานสถานศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา รุ่นที่ 5 จ านวน 160 แห่ง            
วนัพฤหสับดีท่ี 24 มิถนุายน 2564
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา เขา้รว่มอบรมสมัมนาในเวลา 08.30 - 12.00 น.
 ผูป้ฏบิตังิานสถานศกึษา เขา้รว่มอบรมในเวลา 08.30 - 16.00 น.

สถานศึกษาจดัท าแผนปฏิบติัการสร้างจิตส านึกผูก้ ู้ยืมเงินกองทุน
ท่ีจะน าไปใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกผูก้ ู้ยืมเงินกองทุน

ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เดือนกนัยายน 2564

และน าส่งแผนท่ีผา่นการพิจารณาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา
น าส่งให้กบักองทุน ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564



กิจกรรมจิตสาธารณะของผูก้ ู้ยืม



กยศ. ร่วมกบั กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ
รบัสมคัรผูก้ ู้เป็นอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

63

• สมคัรเป็น อพม.
• อบรมผา่น e-Learning
• ออกวฒิุบตัรบตัรประจ าตวั อพม. 
• ลงพืน้ท่ีท ากิจกรรมจิตสาธารณะ

สามารถนับเป็นชัว่โมงจิตสาธารณะได้ 

ปัจจบุนัมีผูก้ ู้ กยศ. ท่ีมาสมคัรเป็น อพม. แล้ว 

จ านวน 2,341 ราย
(ขอ้มลู ณ เดอืนพฤษภาคม 2564)



• สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงนนทบรีุ นนทบรีุ  สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงบ้านเมตตา นครราชสีมา 
• สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงชายธญับรีุ ปทมุธานี  สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงปรือใหญ่ ศรีสะเกษ 
• สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงหญิงธญับรีุ ปทมุธานี  สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงภาคใต้ นครศรีธรรมราช
• สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงทบักวาง  สระบรีุ  สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงวงัทอง พิษณุโลก
• สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงกุ่มสะแก เพชรบรีุ  สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงสนัมหาพน เชียงใหม่
• สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงประจวบคีรีขนัธ ์ประจวบคีรีขนัธ์

สถานท่ีท ากิจกรรมจิตสาธารณะ
กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

64

สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 11 แห่ง 

ศนูยค์ุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 77 จงัหวดั



หลกัสตูร อพม.  e–Learning
รวมเป็น 1 ชัว่โมง 25 นาที

กลุ่มเป้าหมาย
การท างานของ อพม.

แนวคิดและอดุมการณ์
งาน อพม. 

กฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง

การจดัสวสัดิการสงัคม
และชุมชน

แนวคิดพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย์

บทเรียนหลกั 5 เรื่อง บทเรียนเสริม 5 เร่ือง

1 1 การศึกษาและวิเคราะหช์ุมชน 

เฝ้าระวงั เตือนภยั 
ให้ความช่วยเหลือ และประสานส่งต่อ

สร้างเครือข่ายขบัเคล่ือนงาน

การจดัท าแผนงาน/โครงการ

ถอดบทเรียนและเขียนรายงาน

2

3

4

5

2

3

4

5
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กยศ. ร่วมกบั กรมกิจการเดก็และเยาวชน 
ส่งเสริมจิตสาธารณะเพ่ือพฒันาเดก็และเยาวชน

66

สามารถนับเป็นชัว่โมงจิตสาธารณะได้ 

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผูก้ ู้ยืม
ร่วมเป็นผูใ้ห้ ช่วยเหลือและดแูลน้องๆ ได้ท่ี
• สถานแรกรบั
• สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อน
• สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อน - โต
• สถานสงเคราะหเ์ดก็โต
• สถานคุ้มครองสวสัดิภาพ
• สถานพฒันาและฟ้ืนฟู
• สถาบนัเพาะกล้าคณุธรรม



สถานท่ีท ากิจกรรมจิตสาธารณะ รวม 29 แห่ง
กรมกิจการเดก็และเยาวชน
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สถานแรกรบั

• นนทบรีุ
• ปทมุธานี

สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อน

• พญาไท กทม.
• นนทบรีุ 
• ปทมุธานี 
• ขอนแก่น 

สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อน - โต

• เชียงใหม่
• อดุรธานี 
• สงขลา 
• นครศรีธรรมราช

สถานสงเคราะหเ์ดก็โต

• บา้นราชวิถี กทม.
• บา้นมหาเมฆ กทม.
• นนทบรีุ
• ปทมุธานี
• สระบรีุ 
• ชลบรีุ 
• เชียงใหม่ 
• นครราชสีมา 
• หนองคาย
• นราธิวาส 
• ปัตตานี 
• ยะลา 

สถาบนัเพาะกล้าคณุธรรม 

• กาญจนบรีุ

สถานคุ้มครองสวสัดิภาพ 

• ระยอง
• ขอนแก่น

สถานพฒันาและฟ้ืนฟ ู

• ชลบรีุ
• ล าปาง 
• หนองคาย  
• สรุาษฎรธ์านี 



กยศ. ร่วมกบั กองทนุการออมแห่งชาติ
ส่งเสริมทกัษะชีวิตให้มีความรู้การบริหารจดัการเงินให้เยาวชนอย่างยัง่ยืน
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กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา



วิทยาลยัเทคนิคลพบรีุ
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มหาวิทยาลยันเรศวร
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สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
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ช่องทางการติดต่อ
กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา



Online
- info@studentloan.or.th
- Facebook : @studentloan.th   

Call Center
0 2016 4888 กด 9                       

Website
www.studentloan.or.th

Chat
- Line Official Account
- Web Chat

75

กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ



มีผูติ้ดตามทกุกลุ่ม จ านวน 857,938 ราย
Line Official Account

กยศ.

ผูต้ดิตาม 390,130 ราย

กยศ.หกัเงินเดือน

ผูต้ดิตาม 296,017 ราย

กยศ.คดีและบงัคบัคดี

ผูต้ดิตาม 66,879 ราย

กยศ.สถานศึกษา

ผูต้ดิตาม 19,603 ราย

กยศ.ฟ้องคดี 2562

ผูต้ดิตาม 16,441 ราย

กยศ.เรื่องร้องทุกข์

ผูต้ดิตาม 21,981 ราย
ผู้จดัการ กยศ.

ผูต้ดิตาม 15,144 ราย

* ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564

กยศ.องคก์รนายจ้าง

ผูต้ดิตาม 31,743 ราย



กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
Add Friends

กด ค้นหา เลือก  บญัชีทางการ 
พิมพ ์ กยศ.

เลือก  เพ่ิมเพ่ือน สอบถามข้อมลู

1 2 3 4
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กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

Facebook Fanpage
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ศิษยเ์ก่า กยศ. 
ท่ียากจนท่ีสดุคนหน่ึงของประเทศ ซ่ึงไม่เคยผิดนัดช าระหน้ี
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กยศ. ปันความสขุให้น้องบ้านบราโกร
ณ ศนูยก์ารเรียนรู้ชมุชนุชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
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กยศ. ปันความสขุใหน้้องบา้นบราโกร



ให้โอกาส ให้อนาคต


