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ให้โอกาส...ให้อนาคต



ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

นักเรียน นักศึกษาได้รับ

โอกาสทางการศึกษา  ไปแล้ว

ราย

ล้านบาท
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ลูกหนี้ท่ีผิดนัดช าระหนี้
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จ านวนลูกหนี้ค้างช าระ 2,160,795 ราย

จ านวนเงินต้นค้างช าระ 78,708 ล้านบาท
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ยังไม่ได้ด าเนินคดี

เข้าสู่กระบวนการ
บังคับคดีแล้ว

ด าเนินคดีแล้ว

สถานะของลกูหนี้

40%
50%

10%

ด าเนินคดีแล้ว

 จ ำนวน 864,185 รำย
 จ ำนวนเงินต้นค้ำงช ำระ 

42,543 ล้ำนบำท

เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว

 จ ำนวน 226,296 รำย
 จ ำนวนเงินต้นค้ำงช ำระ

15,949 ล้ำนบำท

ยังไม่ได้ด าเนินคดี

 จ ำนวน 1,070,314 รำย
 จ ำนวนเงินต้นค้ำงช ำระ

20,216 ล้ำนบำท
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จ านวนลูกหน้ีค้างช าระ

2,160,795 ราย
จ านวนเงินต้นค้างช าระ

78,708 ล้านบาท



ภูมิภาค

จ านวนลูกหนี้ค้างช าระ

2,160,795 ราย
ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลูกหนี้ 756,427 ราย

เงินต้นค้างช าระ 23,113 ล้านบาท

ลูกหนี้ 228,071 ราย

เงินต้นค้างช าระ 7,675 ล้านบาท

ลูกหนี้ 145,307 ราย

เงินต้นค้างช าระ 5,299 ล้านบาท

ลูกหนี้ 392,711 ราย

เงินต้นค้างช าระ 16,664 ล้านบาท
ลูกหนี้ 282,803 ราย

เงินต้นค้างช าระ 13,624 ล้านบาท

ลูกหนี้ 355,476 ราย

เงินต้นค้างช าระ 12,333 ล้านบาท

จ านวนเงินต้นค้างช าระ

78,708 ล้านบาท

13%

16%

18%

11%

7%

35%
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ระดับการศึกษา

ปวช.         

ปวส. / ปวท.

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปริญญาตรี / อนุปริญญาตรี

13%

จ านวน 472,462 ราย
เงินต้นค้างช าระ 14,770 ล้านบาท

52%

13%

22%
จ านวน 1,125,875 ราย
เงินต้นค้างช าระ 56,482 ล้านบาท

จ านวน 288,682 ราย
เงินต้นค้างช าระ 4,919 ล้านบาท

จ านวน 273,442 ราย
เงินต้นค้างช าระ 2,521 ล้านบาท
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จ านวนลูกหนี้ค้างช าระ

2,160,795 ราย

จ านวนเงินต้นค้างช าระ

78,708 ล้านบาท



ข้อมูลช่วงอายุ

20-30 ปี

31-40 ปี

41 ปีขึ้นไป

จ านวน 1,319,088 ราย

จ านวน 221,257 ราย

จ านวน 620,450 ราย

เงินต้นค้างช าระ 5,322 ล้านบาท

เงินต้นค้างช าระ 56,416 ล้านบาท

เงินต้นค้างช าระ 16,969 ล้านบาท
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จ านวนลูกหนี้ค้างช าระ

2,160,795 ราย

จ านวนเงินต้นค้างช าระ

78,708 ล้านบาท



15%

85%

ข้อมูลผู้กู้ยืมที่ผิดนัดช าระหนีแ้ละมีบัตรสวัสดิการแหง่รฐั

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 จ ำนวน 1,832,040 รำย
 เงินต้นค้ำงช ำระ 69,517 ล้ำนบำท

 จ ำนวน 328,755 รำย
 เงินต้นค้ำงช ำระ 9,190 ล้ำนบำทไม่มีบัตร

มีบัตร
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จ านวนลูกหน้ีค้างช าระ

2,160,795 ราย

จ านวนเงินต้นค้างช าระ

78,708 ล้านบาท
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เป็นหลักสูตร/สาขาวิชาต้องเปน็หลกัสตูรที่ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) 
และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน 

21
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บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตส านึก
ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน

23



บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตส านึกให้กับผู้กู้ยืม

แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

 ก่อนการให้กู้ยืม

ระหว่างผู้กู้ยืมศึกษา

เมื่อผู้กู้ยืมส าเร็จการศึกษา

24



บรรยายปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ



มหาวิทยาลัยนเรศวร
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

28



มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ค าปฏิญาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้



31

ค าปฏิญาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



32

o คัดกรองผู้กู้ยืม ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมตามที่กองทุนก าหนด
o ให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน 

เกี่ยวกับ
 แหล่งที่มาของเงินให้กู้ยืม
 คุณค่าของเงินกู้ยืม
 หน้าที่และความรับผิดชอบในการช าระคืนเงินกู้ยืม
 ผลของการไม่ช าระคืนเงินกู้ยืม  

ก่อนการให้กู้ยืม
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จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกัน เพื่อชี้แจง
กฎระเบียบและข้อบังคับกองทุนเกี่ยวกับการกู้ยืมและการช าระเงินคืนกองทุน

สนับสนุนให้ผู้กู้ยืมท าประโยชน์ เช่น จิตสาธารณะในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม  เป็นต้น

สร้างจิตส านึกให้ผู้กู้ยืมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ต่อสังคม โดย

➢ ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
➢ ใช้เงินกู้ยืมอย่างรู้คุณค่า กู้ยืมเท่าที่จ าเป็น

ระหว่างผู้กู้ยืมศึกษา
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ก่อนจบการศึกษา 

• ปัจฉิมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค  ำประกันเพื่อท ำควำมเข้ำใจ      
เกี่ยวกับกำรช ำระเงินคืนกองทุน

• หน้าที่ของผู้กู้ยืมที่ต้องช ำระคืนเงินกู้ยืม เมื่อจบกำรศึกษำศึกษำ/เลิก
กำรศึกษำแล้ว 2 ปี

• ความรับผิดชอบทำงกำรเงินของผู้กู้ยืมในกำรช ำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อส่งต่อ
โอกำสให้กับผู้กู้ยืม กยศ. ในรุ่นต่อๆ ไป

• การวางแผนทางการเงิน เพื่อให้ผู้กู้ยืมวำงแผนกำรใช้เงินและวำงแผนกำร
ช ำระหนี  กยศ. ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

หลังจบการศึกษา
❖ จัดให้มีกิจกรรมส ำหรับศิษย์เก่ำ เพื่อกระตุ้นให้ช ำระคืนเงินกู้ยืม

เมื่อผู้กู้ยืมส าเร็จการศึกษา
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หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา”
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ศิษย์เก่า กยศ. ที่ยากจนที่สุดคนหนึ่งของประเทศ
ซึ่งไม่เคยผิดนัดช าระหนี้

36



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Copyright 2019 Student Loan Fund. All rights reserved.พบพริษฐ์ พงศ์โชติสาคร (โน)   ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11 37
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