
ให้โอกาส ให้อนาคต



ประชากรโลก 7,300 ล ้านคน

ประชากร
ในประเทศไทย
66.5 ล้านคน

* (ขอ้มลูจากสาํนกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562)
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วิสยัทศัน์ :  เป็นกองทุนหมนุเวียนที(ให้โอกาสทางการศึกษา
           เพื(อสร้างอนาคตที(ม ั (นคง ม ั (งค ั (ง และย ั (งยืน
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* ขอ้มลู ณ วนัที  28 กุมภาพนัธ ์2565

ภาพรวมการให้ก ู้ยืมเงินกองทนุ
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3,521,858 ราย
450,105 ลา้นบาท

อยู่ระหว่างชาํระหนี2

1,565,712 ราย
114,821 ลา้นบาท

ชาํระหนี2เสรจ็สิ2น

1,060,259 ราย
121,818 ลา้นบาท

อยู่ในช่วงปลอดหนี2
67,332 ราย
5,509 ลา้นบาท

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ

25%

17% 1%

57%

   * ขอ้มลู ณ วนัที  28 กุมภาพนัธ ์2565

สถานะผ ูก้ ู้ยืมเงินกองทนุ 6,215,161 ราย
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   * ขอ้มลู ณ วนัที  28 กุมภาพนัธ ์2565

ข้อมลูการชาํระหนี2ของผ ูก้ ู้ยืม 5,087,570 ราย

ชาํระปกติ
1,420,824 ราย

ปิดบญัชี
1,565,712 ราย

41%

ไมผ่ิดนัดชาํระหนี2
2,986,536 ราย

ผิดนัดชาํระหนี2
2,101,034 ราย

7

59%



ผูก้ ู้ยืม 

19%

10%

16%

34%

7%

14%

   * ขอ้มลู ณ วนัที  28 กุมภาพนัธ ์2565

ภาคเหนือ
ผูกู้ย้มื 1,158,868 ราย

เงนิใหกู้ย้มื 126,745 ลา้นบาท

ภาคกลาง
ผูกู้ย้มื 632,774 ราย

เงนิใหกู้ย้มื 67,916 ลา้นบาท

ภาคใต้
ผูกู้ย้มื 1,006,296 ราย

เงนิใหกู้ย้มื 119,287 ลา้นบาท

ภาคตะวนัออก
ผูกู้ย้มื 437,640 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 48,322 ลา้นบาท

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ผูกู้ย้มื 2,087,050 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 205,485 ลา้นบาท

กรงุเทพฯ และปริมณฑล
ผูกู้ย้มื 892,533 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 124,498 ลา้นบาท
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ระดบั 

56%
18%

10%
16%

อนุปริญญาตรี / ปริญญาตรี  

ปวส. / ปวท.

   ปวช.

มธัยมศึกษาตอนปลาย

   * ขอ้มลู ณ วนัที  28 กุมภาพนัธ ์2565
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ผูกู้ย้มื 3,452,234 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 557,986 ลา้นบาท

ผูกู้ย้มื 632,915 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 28,112 ลา้นบาท

ผูกู้ย้มื 1,132,725 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 85,850 ลา้นบาท

ผูกู้ย้มื 997,243 ราย
เงนิใหกู้ย้มื 20,305 ลา้นบาท

* ปีการศึกษา 2564 ปริญญาโท
   ผูกู้ย้มื 44 ราย
   เงนิใหกู้ย้มื 2,543,260 บาท
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Hall of Fame ศิษยเ์ก่า กยศ.
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2551    2552       2553    2554     2555      2556      2557     2558    2559     2560      2561     2562      2563    2564

ผลการรบัชาํระหนี2ปี 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 : ล ้านบาท
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ลดดอกเบี2ยเหลือ ต่อปี
สาํหรบัผ ูก้ ู้ยืมเงินที(ไม ่เคยผิดนัดชาํระหนี2  
สิ2นสดุวนัที( 30 มิ.ย. 65

ต่อปี

15



 

0.5% ต่อปี 

16

สิ2นสดุวนัที( 30 มิ.ย. 65

ลดอตัราเบี2ยปรบัเหลือ 
ต่อปี 



ตวัอย่างตารางแสดงการผอ่นชาํระของยอดเงินก ู้ 100,000 บาท
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กองทนุได้ง่ายนิดเดียว

ยอดหนี2 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 15 ปี

เงินออมรวม
 บาท

------ปลอดหนี2  2 ปี

---------------ปีที( 1-3

---------------ปีที( 4-6

---------------ปีที( 7-9

------------ปีที( 10-12

------------ปีที( 13-15

ช่วงเวลาชาํระหนี2

• เหลือเงินออม

 บาท

• ชาํระหนี2 กยศ.

 บาท

วนัละ (บาท)
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Application กยศ. Connect

19

2,862,733 ราย

ข้อมลู ณ วนัที( 26 ตลุาคม 2564

Download



20

กยศ. Connect



Bank
- ธนาคารกรงุไทย
- ธนาคารอสิลามฯ

Barcode

Application
เป๋าตงั
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ด้านการให้ก ู้ยืม

22



40,000 ล้านบาท
                                

ปีการศึกษา 2564 เงินก ู้ยืม

ไม่มีโค วตา

23

• มีผ ูย้ ื(นขอก ู้ยืมเงิน 664,398 ราย 
• เป็นเงินก ู้ยืม 37,118,189,702 บาท 
• ผา่นสถานศึกษา 4,128 แห่ง
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โครงการส่งเสริมการพฒันาทุนมนุษย์
เพื(อรองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื2นฐาน
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เป็นหลกัสตูร/สาขาวิชาต้องเป็นหลกัสตูรที(ตอบสนอง
10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) และ 3 โครงสร้างพื2นฐาน 
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ลดเงินต้น – ลดดอกเบี2ย ก ู้เร ียนในสาขาที(เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
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ด้านการติดตามหนี2

31



เงินต้น ที(ผิดนัดชาํระหนี2

32* ขอ้มลู ณ วนัที  28 กุมภาพนัธ ์2565



สาเหต กุารค้างชาํระหนี2

ขาดวินัยทางการเงิน

ขาดจิตสาํนึก

ยากจน

33



ผูก้ ู้ที(ถกูดาํเนินคดี ปี 2547 - 2562

ล้านราย
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การติดตามหนี2ทางโทรศพัท์
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เจ้าหน้าที(ติดตามหนี2

36



บทบาทของสถานศึกษา
ในการสร้างจิตสาํนึกให้กบัผ ูก้ ู้ยืมเงินกองทุน
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แบง่เป็น 3 ระยะ ได้แก่

�     ก�อนการให
กู
ยืม

�  ระหว�างผู
กู
ยืมศึกษา

�  เมื่อผู
กู
ยืมสําเร็จการศึกษา

38

บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตสาํนึกให้กบัผ ูก้ ู้ยืม



� คดักรองผู้ก ู้ยืม ตรวจสอบคณุสมบตัิผ ู้ก ู้ยืมตามที(กองทุนกาํหนด

� ให้ความร ู้และความเข้าใจกบัผ ู้ก ู้ยืมเงิน ผ ู้ปกครองและผู้ค ํ2าประกนั เกี(ยวกบั

�   แหล่งที(มาของเงินให้ก ู้ยืม

�  คณุค่าของเงินก ู้ยืม

�   หน้าที(และความรบัผิดชอบในการชาํระคืนเงินก ู้ยืม

�  ผลของการไม่ชาํระคืนเงินก ู้ยืม  

39

ก่อน การให้ก ู้ยืม



จ ัด ให้มีการปฐ ม นิ เทศแก่ผ ู้ก ู้ ยืม เ งิน  ผ ู้ปกค รอ ง แล ะผ ู้ค ํ2าปร ะก ัน  เพื(อ ชี2แ จ ง
กฎระเบียบและข้อบงัคบักองทุนเกี(ยวกบัการก ู้ยืมและการชาํระเงินคืนกองทุน

สนับสนุนให้ผ ู้ก ู้ยืมทําประโยชน์ เช่น จิตสาธารณะในการทาํประโยชน์เพื(อสงัคม
ส่วนรวม เป็นต้น

สร้างจิตสาํนึกให้ผ ู้ก ู้ยืมตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อตนเองและต่อสงัคม โดย
� ต้องต ั 2งใจศึกษาเล่าเรียน
� ใช้เงินก ู้ยืมอย่างร ู้คณุค่า ก ู้ยืมเท่าที(จาํเป็น

40

ระหว่าง ผูก้ ู้ยืมศึกษา



ก่อนจบการศึกษา 

• ปัจ ฉิม นิ เทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้คํ:าประกันเพื อทําความเข้าใจเกี ยวกับ       
การชาํระเงนิคนืกองทุน

• หน้าที(ของผูกู้ย้มืที ตอ้งชาํระคนืเงนิกูย้มื เมื อจบการศกึษาศกึษา/เลกิการศกึษาแลว้ 2 ปี

• ความรบัผิดชอบทางการเงนิของผูกู้้ยมืในการชําระคนืเงนิกูย้มื เพื อส่งต่อโอกาสใหก้บั   
ผูกู้ย้มื กยศ. ในรุน่ต่อๆ ไป

• การวางแผนทางการเงิน เพื อให้ผู้กู้ยมืวางแผนการใช้เงนิและวางแผนการชําระหนี:    
กยศ. ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม

 หลงัจบการศึกษา 
 จดัใหม้กีจิกรรมสาํหรบัศษิยเ์ก่า เพื อกระตุน้ใหช้าํระคนืเงนิกูย้มื

41

เม ื(อผ ูก้ ู้ยืม สาํเรจ็การศึกษา



แผนภาพแสดงภาพรวมการดาํเนินงานหลกัสตูร “ บทบาทของสถานศึกษาที(ดาํเนินงานกองทนุเงินให้ก ู้ยืมเพื(อการศึกษา”

การอบรมหลกัสูตรสาํหรบัผ ู้บริหารและผ ู้ปฏิบตัิงานสถานศึกษา 
ระดบัอาชีวศึกษา ร ุ่นที( 6 คร ั 2งที( 2 จาํนวน 77 แห่ง            

วนัองัคารที( 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น.

การอบรมหลกัสูตรสาํหรบัผ ู้บริหารและผ ู้ปฏิบตัิงานสถานศึกษา 
ระดบัอาชีวศึกษา ร ุ่นที( 6 คร ั 2งที( 2 จาํนวน 77 แห่ง            

วนัองัคารที( 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น.

สถานศึกษาจดัทาํแผนปฏิบตัิการสร้างจิตสาํนึกผ ูก้ ู้ยืมเงินกองทุน
ที(จะนําไปใช้ในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมเพื(อสร้างจิตสาํนึก

ผ ูก้ ู้ยืมเงินกองทุน

 

สถานศึกษาจดัทาํแผนปฏิบตัิการสร้างจิตสาํนึกผ ูก้ ู้ยืมเงินกองทุน
ที(จะนําไปใช้ในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมเพื(อสร้างจิตสาํนึก

ผ ูก้ ู้ยืมเงินกองทุน

 
นําส่งแผนปฏิบตัิการฯ ที(ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษา

ในวนัที( 30 มิถนุายน 2565       
นําส่งแผนปฏิบตัิการฯ ที(ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษา

ในวนัที( 30 มิถนุายน 2565       



กิจกรรมจิตสาธารณะ

43

ส่งเสรมิใหผู้กู้ย้มืรูจ้กัความเสยีสละ ความร่วมมอืร่วมใจในการทาํประโยชน์เพื อส่วนรวม 
การทาํกจิกรรมจติสาธารณะจะชว่ยลดปัญหาที เกดิขึ:นในสงัคม เพื อพฒันาคณุภาพชวีติ ชว่ยแกป้ัญหาและสรา้งสรรค์
ใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่สงัคม 



กยศ. รว่มกบั กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ
รบัสมคัรผูกู้เ้ป็นอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมั  นคงของมนุษย ์สามารถนบัเป็นชั  วโมงจติสาธารณะได้

สมคัรเป็น อพม.

อบรมผ่าน e-Learning

ออกวฒุิบตัรบตัรประจาํตวั อพม. 

ลงพื2นที(ทาํกิจกรรมจิตสาธารณะ

ปัจจุบนัมผีูกู้ ้กยศ. ที มาสมคัรเป็น อพม. แลว้ จาํนวน  4,338 ราย

44

 (ขอ้มลู ณ วนัที  31 มนีาคม 2565)



• สถานคุม้ครองคนไรท้ี พึ งนนทบุร ีนนทบุรี � สถานคุม้ครองคนไรท้ี พึ งบา้นเมตตา นครราชสมีา 
• สถานคุม้ครองคนไรท้ี พึ งชายธญับุร ีปทุมธานี �   สถานคุม้ครองคนไรท้ี พึ งปรอืใหญ่ ศรสีะเกษ 
• สถานคุม้ครองคนไรท้ี พึ งหญงิธญับุร ีปทุมธานี �   สถานคุม้ครองคนไรท้ี พึ งภาคใต ้นครศรธีรรมราช 
• สถานคุม้ครองคนไรท้ี พึ งทบักวาง  สระบุร ี �   สถานคุม้ครองคนไรท้ี พึ งวงัทอง พษิณุโลก
• สถานคุม้ครองคนไรท้ี พึ งกุ่มสะแก เพชรบุร ี �   สถานคุม้ครองคนไรท้ี พึ งสนัมหาพน เชยีงใหม่
• สถานคุม้ครองคนไรท้ี พึ งประจวบครีขีนัธ ์ประจวบครีขีนัธ์

สถานที(ทาํกิจกรรมจิตสาธารณะกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

45

สถานค ุ้มครองคนไร้ที(พึ(ง 11 แห่ง 

ศนูยค์ ุ้มครองคนไร้ที(พึ(ง 77 จงัหวดั

45



หลกัสตูร อพม. e–Learning

รวมเป็น 1 ช ั (วโมง 25 นาที
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กยศ. รว่มกบั กรมกิจการเดก็และเยาวชน
ส่งเสริมจิตสาธารณะเพื(อพฒันาเดก็และเยาวชน

สามารถนับเป็นชั (วโมงจิตสาธารณะได้ 

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผ ู้ก ู้ยืม
ร่วมเป็นผ ู้ให้ ช่วยเหลือและดแูลน้องๆ  ได้ที(

• สถานแรกรบั
• สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อน
• สถานสงเคราะหเ์ดก็อ่อน - โต   
• สถานสงเคราะหเ์ดก็โต
• สถานค ุ้มครองสวสัดิภาพ
• สถานพฒันาและฟื2 นฟู
• สถาบนัเพาะกล้าคณุธรรม
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สถานที(ทาํกิจกรรมจิตสาธารณะ รวม 29 แห่ง กรมกิจการเดก็และเยาวชน
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โครงการต้นไม้ล ้านต้น ล ้านความดี

ปลกูต้นไม้ 1 ต้น 
นับจิตสาธารณะได้ 2 ช ั (วโมง 

ส่งเสริมการทาํความดีด้วยการปลูกต้นไม ้1 ล ้านต้น
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การสร้างวินัยทางการเงิน
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คณุคิดว่า...ปัญหาการเงินของคนไทยหนักแค่ไหน?

48%
ของครวัเรือนไทยมีหนี2สิน

360,000 บาท
หนี2ครวัเรือนเฉลี(ยปี 2561

27%
ครวัเรือนไทย
ไม่มีเงินออม

80%
มีเงินออมไม่พอใช้
ใน 6 เดือน
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เหต ุผลการเป็นหนี2

21.8%
21.8%

20.4%
17.8%
18.2%

การศึกษา

ซื:อของที อยากได้

ซื:อที อยู่อาศยั

ซื:อรถ

อื นๆ

จาํนวนหนี2ท ั 2งหมด

> 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%

แหล่งเงินก ู้

คนร ุ่นใหม่ 18 - 35 ปี 45.3% เป็นหนี2

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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พี(หนูแม่บ้านเงินล้าน
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ปาริชาติ พงษ์คาํ (พี(หนู) พนกังานทาํความสะอาด หอ้งสมดุมารวย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
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สร้างวินัยทางการเงินให้กบัผ ูก้ ู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย  SET e-Learning

58

จาํนวน  ราย

ปัจจุบนัมผีูกู้ ้กยศ. เขา้เรยีน SET e-Learning แลว้ 

ปัจจบุนั  มี 15 หลกัสตูร 
เพิ(มอีก 20 หลกัสตูร รวมเป็น 35 หลกัสตูร
• หลกัสตูรดา้นวางแผนการเงนิการลงทุน 
• ดา้นความเป็นผูป้ระกอบการ

(ขอ้มลู ณ วนัที  28 กุมภาพนัธ ์2565)
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กยศ. จบัมือ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ บลจ.กรงุไทย 
ส่งเสริมวินัยการออมการลงทุนด้วยกองทุนรวมแก่นักศึกษาผูก้ ู้ยืม กยศ. ผา่นโครงการ “ AOM YOUNG”
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6363

โครงการ “AOM YOUNG” สง่เสรมิวนิยัการออมใหน้กัศกึษา กยศ. 
ต่อยอดสูก่ารเริ มตน้เกบ็ออมเงนิสมํ าเสมอเป็นประจาํทุกเดอืนผา่นกองทนุรวม 
เพื อบรรลุเป้าหมายการออมเงนิระยะยาว รวมทั :งยงัสามารถนําเงนิที เกบ็ออม
ไว้
มาใชช้าํระคนืหนี: กยศ. ไดใ้นอนาคต
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ทาํไมนกัศกึษาผูกู้ย้มื กยศ. ควรเริ มตน้สรา้งวนิยัการออม
กบัโครงการ “AOM YOUNG”

เกบ็ออมผา่นกองทนุรวม
ระดบัความเสี ยงตํ า ให้
ผลตอบแทน
ใกลเ้คยีงหรอืสงูกวา่เงนิฝาก 

ทกุเดอืนที เกบ็ออม 
นบัเป็นชั  วโมงจติสาธารณะได้

เพยีงเกบ็ออม เดอืนละ 100 บาท

เริ มต้นง่าย ใช้เงนิน้อย ออมดไีด้สทิธิ
ประโยชน์

เพิ มค่าเงนิออม
ด้วยกองทุนรวม

ระยะเวลาออม
จาํนวนเงนิออมต่อวนั*
5 บาท 10 บาท

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

ออม 4 ปี 
ใชห้นี: กยศ. ไดก้ี 

ปี
(เงนิกู ้100,000 

บาท)

เกอืบ 3 ปี
(8,945 บาท)

4 ปี
(13,375 บาท)

*จาํนวนเงนิออมยงัไมร่วมผลตอบแทนจากการ
ลงทุน

KTSS: 
กองทุนตลาดเงนิ 

KTSTPLUS-A: 
กองทุนตราสารหนี:
ระยะสั :น

เพยีงนําหลกัฐานการลงทนุ 
(Statement กองทนุ) 
ไปแสดงต่ออาจารยท์ี ดแูล 
นกัศกึษาผูกู้ย้มื กยศ. เน้นสภาพคล่อง รกัษาเงนิตน้

คาดหวงัผลตอบแทน
ใกลเ้คยีงเงนิฝาก
คาดหวงัผลตอบแทนที สงู
กวา่
เงนิฝากเลก็น้อย
และมสีภาพคลอ่ง
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เริ มตน้ออมกบัโครงการ “AOM YOUNG” ไดท้ี 

ธ.กรุงไทยทุกสาขา /
แอพลเิคชนั KTB Next

แอพลเิคชนั
KTAM Smart Trade

STUDENT LOAN
www.studentloan.or.th

ดรูายละเอยีดเพิ มเตมิ



กยศ. ร่วมกบั กองทนุการออมแห่งชาติ
ส่งเสริมทกัษะชีวิตให้มีความร ู้การบริหารจดัการเงินให้เยาวชนอย่างย ั (งยืน
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(ขอ้มลู ณ วนัที  31 มนีาคม 2565)
ปัจจบุนัมีผ ู้ก ู้ กยศ. เข้าร่วมแล้ว จาํนวน 8,128ราย



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

69



มีผ ู้ติดตามทุกกล ุ่ม จาํนวน  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

กยศปรบัโครงสร้างหนี2
ผูต้ดิตาม 12,218 ราย

ผู้จดัการ กยศ.
ผูต้ดิตาม 19,544 ราย

 * ขอ้มลู ณ วนัที  28 กุมภาพนัธ ์2565

กยศ.องคก์รนายจ้าง
ผูต้ดิตาม 40,393 ราย

กยศ.เรื(องร้องทุกข ์
ผูต้ดิตาม 36,365 ราย
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Add Friends

กด  ค้นหา เล ือก  บญัชีทางการ 
พิมพ ์ กยศ.

 เล ือก  เพิ(มเพื(อน  สอบถามข้อมูล
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Facebook Fanpage
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ให้โอกาส ให้อนาคต


