
ให้โอกาส ให้อนาคต



ประชากรโลก 7,300 ล้านคน

ประชากร
ในประเทศไทย
66.5 ล้านคน

* (ขอ้มลูจากส านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)
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วิสยัทศัน์ : เป็นกองทุนหมุนเวียนท่ีให้โอกาสทางการศึกษา
เพื่อสรา้งอนาคตท่ีมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน

4



* ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564

ภาพรวมการให้กู้ยืมเงินกองทนุ
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3,545,067 ราย
452,471 ลา้นบาท

อยู่ระหว่างช าระหน้ี

1,542,847 ราย
112,531 ลา้นบาท

ช าระหน้ีเสรจ็ส้ิน

1,052,489 ราย
114,423 ลา้นบาท

อยู่ในช่วงปลอดหน้ี
66,580 ราย
5,416 ลา้นบาท

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ

25%

17% 1%

57%

* ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564

สถานะผูก้ ู้ยืมเงินกองทนุ 6,206,983 ราย
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* ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564

ข้อมูลการช าระหน้ีของผูกู้้ยืม 5,087,914 ราย

ช าระปกติ
1,392,059 ราย

ปิดบญัชี
1,542,847 ราย

42%

ไม่ผิดนัดช าระหน้ี
2,934,906 ราย

ผิดนัดช าระหน้ี
2,153,008 ราย
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ผูกู้้ยืม 

18%

10%

17%

30%

7%

18%

* ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564

ภาคเหนือ
ผูกู้ย้มื 1,163,036 ราย

เงนิใหกู้ย้มื 126,233 ลา้นบาท

ภาคกลาง
ผูกู้ย้มื 632,524 ราย

เงนิใหกู้ย้มื 67,326 ลา้นบาท

ภาคใต้
ผูกู้ย้มื 1,007,534 ราย

เงนิใหกู้ย้มื 118,153 ลา้นบาท

ภาคตะวนัออก
ผูกู้ย้มื 429,964 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 47,112 ลา้นบาท

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ผูกู้ย้มื 2,094,678 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 204,107 ลา้นบาท

กรงุเทพฯ และปริมณฑล
ผูกู้ย้มื 879,247 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 121,910 ลา้นบาท
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ระดบั

56%
18%

10%
16%

อนุปริญญาตรี / ปริญญาตรี  

ปวส. / ปวท.

ปวช.

มธัยมศึกษาตอนปลาย

* ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564

9

ผูกู้ย้มื 3,445,453 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 551,864 ลา้นบาท

ผูกู้ย้มื 632,769 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 27,766 ลา้นบาท

ผูกู้ย้มื 1,132,292 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 85,333 ลา้นบาท

ผูกู้ย้มื 996,425 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 19,877 ลา้นบาท

* ปีการศึกษา 2564 ปริญญาโท
ผูกู้ย้มื 44 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 1,338,460 บาท



สถิติผูค้ า้ประกนั รวมทัง้ส้ิน 2,843,232 คน

* ขอ้มลูระหวา่งปีการศกึษา 2551-2563

บิดามารดา ญาติ อ่ืนๆ

1%14%50%
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35%
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Hall of Fame ศิษยเ์ก่า กยศ.
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หน่วย : ล้านบาท

จ านวนสินทรพัย ์ตัง้แต่ปี 2551 - ปัจจบุนั

2551  2552    2553  2554 2555 2556  2557  2558    2559  2560   2561   2562  2563 2564

360,063 

310,776

100,000

363,237 382,110
393,172

262,586 285,899
300,785 312,641 329,281 320,279

352,705 347,656

*ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564

341,577

200,000

300,000

400,000
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2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการรบัช าระหน้ีปี 2551 - ปัจจบุนั

5,745
6,924

11,938

8,774
9,970

10,432

13,558
18,318 25,823

25,978 27,680
31,005

21,419

32,100หน่วย : ล้านบาท
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ลดดอกเบีย้เหลือ ต่อปี
ส าหรบัผูก้ ู้ยืมเงินท่ีไม่เคยผิดนัดช าระหน้ี
ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 65

ต่อปี
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0.5% ต่อปี

18

ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิ.ย. 65

ลดอตัราเบีย้ปรบัเหลือ 
ต่อปี



ตวัอย่างตารางแสดงการผอ่นช าระของยอดเงินกู้ 100,000 บาท
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กองทนุได้ง่ายนิดเดียว

ยอดหน้ี 100,000 บาท ระยะเวลาผอ่น 15 ปี

เงินออมรวม
บาท

------ปลอดหน้ี 2 ปี

---------------ปีท่ี 1-3

---------------ปีท่ี 4-6

---------------ปีท่ี 7-9

------------ปีท่ี 10-12

------------ปีท่ี 13-15

ช่วงเวลาช าระหน้ี

• เหลือเงินออม

บาท

• ช าระหน้ี กยศ.

บาท

วนัละ (บาท)
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Application กยศ. Connect

21

2,862,733 ราย
ข้อมลู ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564

Download
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กยศ. Connect



Bank
- ธนาคารกรงุไทย
- ธนาคารอสิลามฯ

Barcode

Application
เป๋าตงั
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ด้านการให้กู้ยืม
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40,000 ล้านบาท
ปีการศึกษา 2564 เงินกู้ยืม

ไม่มีโควตา

25

• มีผูย่ื้นขอกู้ยืมเงิน 664,398 ราย 
• เป็นเงินกู้ยืม 37,118,189,702 บาท 
• ผา่นสถานศึกษา 4,128 แห่ง
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โครงการส่งเสริมการพฒันาทุนมนุษย์
เพื่อรองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพืน้ฐาน
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เป็นหลกัสตูร/สาขาวิชาต้องเป็นหลกัสตูรท่ีตอบสนอง
10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) และ 3 โครงสร้างพืน้ฐาน 
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ลดเงินต้น – ลดดอกเบีย้ กู้เรียนในสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
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ด้านการติดตามหน้ี
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เงินต้น ท่ีผิดนัดช าระหน้ี

34* ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564



สาเหตกุารค้างช าระหน้ี

ขาดวินัยทางการเงิน

ขาดจิตส านึก

ยากจน
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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”
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กยศ. ขอเอาจริง
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ผูกู้้ท่ีถกูด าเนินคดี ปี 2547 - 2562

ล้านราย
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การติดตามหน้ีทางโทรศพัท์
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เจ้าหน้าท่ีติดตามหน้ี
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การสร้างวินัยทางการเงิน
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คณุคิดว่า...ปัญหาการเงินของคนไทยหนักแค่ไหน?

48%
ของครวัเรือนไทยมีหน้ีสิน

360,000 บาท
หน้ีครวัเรือนเฉล่ียปี 2561

27%
ครวัเรือนไทย
ไม่มีเงินออม

80%
มีเงินออมไม่พอใช้
ใน 6 เดือน
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เหตุผลการเป็นหน้ี

21.8%
21.8%

20.4%
17.8%
18.2%

การศกึษา

ซื้อของที่อยากได้

ซื้อที่อยู่อาศยั

ซื้อรถ

อื่นๆ

จ านวนหน้ีทัง้หมด

> 1,000,001

300,001 - 600,000

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%

แหล่งเงินกู้

คนรุ่นใหม่ 18 - 35 ปี 45.3% เป็นหน้ี

43.5%
20.5%

19.9%
14.7%
1.4%

ธนาคาร

กองทุน กยศ.

บตัรเครดติ

คนรู้จกั

สหกรณ์
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ความพร้อมคนไทยในการเตรียมเงินไว้ใช้วยัเกษียณ
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ความพร้อมคนไทยในการเตรียมเงินไว้ใช้วยัเกษียณ
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5 ปี            10 ปี                  20 ปี   

91,250 บาท

182,500 บาท

365,123 บาท

ออมวนัละ 50 บาท

เดือนละ 1,500 บาท
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พ่ีหนูแม่บ้านเงินล้าน

49



ปาริชาติ พงษ์ค า (พ่ีหนู) พนกังานท าความสะอาด หอ้งสมุดมารวย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

50



สร้างวินัยทางการเงินให้กบัผูก้ ู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย  SET e-Learning

51

จ านวน ราย

ปัจจุบนัมผีูกู้ ้กยศ. เขา้เรยีน SET e-Learning แลว้ 

ฟรี! กว่า 15 หลกัสตูร
• หลกัสตูรดา้นวางแผนการเงนิการลงทุน 
• ดา้นความเป็นผูป้ระกอบการ

(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564)



หลกัสตูรด้านการวางแผนการเงินการลงทุน จ านวน 11 หลกัสตูร
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หลกัสตูรด้านความเป็นผูป้ระกอบการ จ านวน 4 หลกัสตูร

หลกัสตูรด้านความเป็นผูป้ระกอบการ
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3 ขัน้ตอน เข้าเรียน e-Learning 

Get Certificate

Log in

Learn
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กยศ. ร่วมกบั กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ
รบัสมคัรผูกู้เ้ป็นอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์สามารถนบัเป็นชัว่โมงจติสารธารณะได้

สมคัรเป็น อพม.

อบรมผา่น e-Learning

ออกวฒิุบตัรบตัรประจ าตวั อพม. 

ลงพืน้ท่ีท ากิจกรรมจิตสาธารณะ

ปัจจุบนัมผีูกู้ ้กยศ. ทีม่าสมคัรเป็น อพม. แลว้ จ านวน 3,969 ราย

55

(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มกราคม 2565)



• สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่นนทบุร ีนนทบุรี  สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่บา้นเมตตา นครราชสมีา 
• สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่ชายธญับุร ีปทุมธานี  สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่ปรอืใหญ่ ศรสีะเกษ 
• สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่หญงิธญับุร ีปทุมธานี  สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่ภาคใต ้นครศรธีรรมราช
• สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่ทบักวาง  สระบุร ี  สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่วงัทอง พษิณุโลก
• สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่กุ่มสะแก เพชรบุร ี  สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่สนัมหาพน เชยีงใหม่
• สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่ประจวบครีขีนัธ ์ประจวบครีขีนัธ์

สถานท่ีท ากิจกรรมจิตสาธารณะกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

56

สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 11 แห่ง 

ศนูยค์ุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 77 จงัหวดั
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หลกัสตูร อพม. e–Learning

รวมเป็น 1 ชัว่โมง 25 นาที
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กยศ. ร่วมกบั กรมกิจการเดก็และเยาวชน
ส่งเสริมจิตสาธารณะเพ่ือพฒันาเดก็และเยาวชน

สามารถนับเป็นชัว่โมงจิตสาธารณะได้

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผูก้ ู้ยืม
ร่วมเป็นผูใ้ห้ ช่วยเหลือและดแูลน้องๆ ได้ท่ี

• สถานแรกรบั
• สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อน
• สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อน - โต
• สถานสงเคราะหเ์ดก็โต
• สถานคุ้มครองสวสัดิภาพ
• สถานพฒันาและฟ้ืนฟู
• สถาบนัเพาะกล้าคณุธรรม
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สถานท่ีท ากิจกรรมจิตสาธารณะ รวม 29 แห่ง กรมกิจการเดก็และเยาวชน
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กยศ. รว่มกบั กองทุนการออมแห่งชาติ
ส่งเสริมทกัษะชีวิตให้มีความรู้การบริหารจดัการเงินให้เยาวชนอย่างยัง่ยืน
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61

ปัจจบุนัมีผูก้ ู้ กยศ. เข้ารว่มแล้ว จ านวน  1,322 ราย
(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มกราคม 2565)



กยศ. จบัมือ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ บลจ.กรงุไทย 
ส่งเสริมวินัยการออมการลงทนุด้วยกองทนุรวมแก่นักศึกษาผูก้ ู้ยืม กยศ. ผา่นโครงการ “AOM YOUNG”
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6363

โครงการ “AOM YOUNG” ส่งเสริมวินัยการออมให้นักศึกษา กยศ. 
ต่อยอดสู่การเริ่มต้นเก็บออมเงินสม่่าเสมอเป็นประจ่าทุกเดือนผ่านกองทุนรวม 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการออมเงินระยะยาว รวมทั้งยังสามารถน่าเงินที่เก็บออมไว้
มาใช้ช่าระคืนหนี้ กยศ. ได้ในอนาคต



6464

ท ำไมนักศึกษำผู้กู้ยืม กยศ. ควรเริ่มต้นสร้ำงวินัยกำรออม
กับโครงกำร “AOM YOUNG”

เก็บออมผา่นกองทนุรวม
ระดับความเสี่ยงต่่า ให้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงนิฝาก 

ทุกเดือนทีเ่ก็บออม 
นับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะได้

เพียงเก็บออม เดือนละ 100 บาท
เริ่มต้นง่ำย ใช้เงินน้อย ออมดีได้สิทธิประโยชน์ เพิ่มค่ำเงินออมด้วย

กองทุนรวม

ระยะเวลาออม
จ านวนเงนิออมต่อวนั*
5 บาท 10 บาท

1 เดือน 150 300
1 ปี 1,825 3,650
4 ปี 7,300 14,600

ออม 4 ปี 
ใชห้นี้ กยศ. ได้กี่ปี
(เงินกู้ 100,000 บาท)

เกือบ 3 ปี
(8,945 บาท)

4 ปี
(13,375 บาท)

*จ านวนเงินออมยังไม่รวมผลตอบแทนจากการลงทุน

KTSS: 
กองทุนตลาดเงนิ 

KTSTPLUS-A: 
กองทุนตราสารหนี้
ระยะสัน้

เพียงน่าหลักฐานการลงทนุ 
(Statement กองทุน) 
ไปแสดงต่ออาจารย์ที่ดูแล 
นักศึกษาผู้กูย้ืม กยศ. เน้นสภาพคลอ่ง รกัษาเงนิตน้

คาดหวงัผลตอบแทน
ใกลเ้คยีงเงนิฝาก
คาดหวงัผลตอบแทนทีส่งู
กวา่
เงนิฝากเลก็น้อย
และมสีภาพคลอ่ง
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เริ่มต้นออมกับโครงกำร “AOM YOUNG” ได้ที่
ธ.กรุงไทยทุกสาขา /

แอพลิเคชัน KTB Next
แอพลิเคชัน

KTAM Smart Trade

STUDENT LOAN
www.studentloan.or.th

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม



บทบาทของสถานศึกษา
ในการสร้างจิตส านึกให้กบัผูก้ ู้ยืมเงินกองทุน
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แบง่เป็น 3 ระยะ ได้แก่

 ก่อนการให้กู้ยืม

ระหว่างผู้กู้ยืมศึกษา

เมื่อผู้กู้ยืมส าเร็จการศึกษา
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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

69

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”

การอบรมหลกัสูตรส าหรบัผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานสถานศึกษา 
ระดบัอาชีวศึกษา รุ่นท่ี 6 จ านวน 182 แห่ง            

วนัองัคารท่ี 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น.

สถานศึกษาจดัท าแผนปฏิบติัการสร้างจิตส านึกผูก้ ู้ยืมเงินกองทุน
ท่ีจะน าไปใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึก

ผูกู้้ยืมเงินกองทุน

น าส่งแผนปฏิบติัการฯ ท่ีผา่นการพิจารณาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2565



ช่องทางการติดต่อ
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Online
- E-mail : 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
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มีผูติ้ดตามทกุกลุ่ม จ านวน  1,107,949 ราย

Line Official Account

กยศ.
ผูต้ดิตาม 539,796 ราย

กยศ.หกัเงินเดือน
ผูต้ดิตาม 331,115 ราย

กยศ. บงัคบัคดี
ผูต้ดิตาม 73,041 ราย

กยศ.สถานศึกษา
ผูต้ดิตาม 35,790 ราย

กยศ.ฟ้องคดี
ผูต้ดิตาม 19,687 ราย

กยศปรบัโครงสร้างหน้ี
ผูต้ดิตาม 12,218 ราย

ผูจ้ดัการ กยศ.
ผูต้ดิตาม 19,544 ราย

* ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565

กยศ.องคก์รนายจ้าง
ผูต้ดิตาม 40,393 ราย

กยศ.เร่ืองร้องทุกข์
ผูต้ดิตาม 36,365 ราย
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Add Friends

กด ค้นหา เลือก  บญัชีทางการ 
พิมพ ์ กยศ.

เลือก  เพ่ิมเพ่ือน สอบถามข้อมลู
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Facebook Fanpage
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ให้โอกาส ให้อนาคต


