
การพัฒนาความรู้ทักษะด้านวางแผนการเงิน (Financial Literacy)
และผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ภายใต้โครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย

3 ธันวาคม 2563

พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รู้จัก
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Capital Market Education Group

Provide synergizing knowledge, vision
and leadership for policy makers inside 
and outside capital market boundary.

Established in 2000 to function as a center of finance , investment  and  entrepreneurship for a 
variety of target groups, ranging from students in schools and universities to practitioners in the 

securities industry and the general public.

CME

รู้จัก

Executive EducationInvestor EducationPublic Education Professional Education Enterprise Education
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Capital Market Education Journey 
for
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ขับเคลื่อนการสร้างวินยัทางการเงินการออม
เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว
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Financial Education

ประชาชนไทย

Financial Literacy
(Youth & Public)

Investment  Knowledge
(Potential & Existing Investors)

• ขาดทักษะที่ดีในด้านการบริหารจัดการเงิน
• มีความเหลื่อมล ้าด้านฐานะการเงิน และการกระจายรายได้
• ขาดฐานเงินออม และมีปัญหาหนี สิน

The Stock Exchange of Thailand

National Wealth & Saving
การมีความมัน่คงทางการเงิน

สังคมแหง่การออม

Capital Market Stability
การขยายฐานผู้ลงทนุ

6

HM-60S__Sub Thai.mp4


วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทักษะในการท างาน และเสริมศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในยุคดิจิทัล อาทเิช่น ความรู้ด้านวางแผนการเงิน     
การลงทุน (Financial Literacy) และผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

โครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนชุดเนื้อหาหลักสูตร
e-Learning, e-Documents (ฟร)ี จ านวน 17 หลักสูตร

บัณฑิตจบใหม่ / นักศึกษา / ประชาชนในพื้นที่

หลักสูตรพื้นฐาน14 หลักสูตร (20 ชม.)
• Financial Literacy 6 หลักสูตรๆ ละ 2 ชม.
• Entrepreneurial Skills 8 หลักสูตรๆ ละ 1 ชม.

กลุ่มเป้าหมาย

SET Upskill 
Packages

ที่มา

หลักสูตรต่อยอดความรู*้

ด้านการลงทุน 3 หลักสูตร 
(รวม 10 ชม.)

15
*หลักสูตรทางเลือกส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ที่สนใจเพิ่มเติม



Financial Literacy หลักสูตร Entrepreneurship             หลักสูตร8

Design Thinking

Lean Canvas

Lean Startup

Digital Marketing

Pitching Technique

ภาพรวมเนื้อหาหลักสูตร SET e-Learning 

Entrepreneurial  Mindset 

สไตล์มนุษย์เงินเดือน
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รวม 20 ชั่วโมง

• ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน
• คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดี ชีวิตมั่นคง
• เตรียมความพร้อม..สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน
• วางแผนสร้างเงินออม..เพื่ออนาคต 

• หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• วางแผนลดหนี้มีออมส าหรับบัณฑิตยุคใหม่ 
Startup Business

Innovation Mindset

หลักสูตรละ 1 ชม.
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หลักสูตรละ 2 ชม.

• ครบเครื่องเรื่องลงทุน (3 ชม.)
• วางแผนลงทุนสม่่าเสมอด้วยหุ้นและกองทุน (3 ชม.)
• ห้องเรียนนักลงทุน : กองทุนรวม The Series (4 ชม.)

ความรู้ต่อยอดด้านการลงทุน  3 หลักสูตร*

*หลักสูตรทางเลือกส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่สนใจเพิ่มเติม
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ครอบคลุมความรู้ เนื้อหาเข้าใจง่าย 
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ่าวัน

แบ่งเป็นบทเรียนย่อย สะดวกต่อการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ

มีแบบทดสอบ วัดความรู้ก่อนและหลังการเรียน

มีระบบติดตามผลการเรียน 
และออกวุฒิบัตรออนไลน์

รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ 
PC Notebook และ Mobile Devices

SET e-Learning
5 จุดเด่น

9
ตัวอย่างหลักสูตร SET e-Learning ด้านผู้ประกอบการ
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ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านวางแผนการเงินและผู้ประกอบการ 

ชี้แจงรายละเอียด
หลักสูตร SET e-Learning และ
ขั้นตอนการด าเนินงานร่วมกัน

(3 ธ.ค.)

2. มหาวิทยาลัย / หน่วยงาน

แจ้งข้อมูลการขอใช้งาน SET e-Learning
ผ่าน MHESI

โดย SET จะส่ง Banner และ Link 
ลงทะเบียนเรียน e-Learning
ให้ผู้ประสานงานแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งจะมีระยะเวลาในการเข้าเรียน

2 เดือน 

1. MHESI & SET 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

เริ่มเรียน e-Learning 
14 – 17 หลักสูตร

(เกณฑ์เข้าเรียนขั้นต่ า 20 ชม.)
ตั้งแต่ม.ค. – ก.ย. 2564

โครงการ 1 ต าบล 
1 มหาวทิยาลัย

*มหาวิทยาลัยสามารถขอเป็น Super User
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน



กรณีหน่วยงานแจ้งการเข้าร่วมโครงการฯ
SET น าส่ง Banner และ link ส าหรับการเรียน
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โครงการ 1 ต าบล 
1 มหาวิทยาลัย

พัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (New Skill)

โครงการ 
1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย

../../Sequence 01.mp4


รับวุฒิบัตรกรอกข้อมูล

คลิกเลือกหลักสูตร Financial Literacy
/ Entrepreneurship

และ Login เข้าระบบ 
SET Member 

Login & เรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าเรียน SET e-Learning ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

เมื่อเรียนครบและท า Post test
ได้ตามเกณฑ์

เพื่อยืนยันการเข้าเรียนและผ่านหลักสูตร
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กรอกขอ้มลูในระบบ

คลิก Banner
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรอกข้อมูล

การเขา้เรียน SET e-Learning

โครงการ 1 ต าบล 
1 มหาวิทยาลัย

ค ำถำมใน MS Form
1. ชือ่-นามสกุล
2. บตัรปชช.
3. e-mail
4. ตน้สงักดัของโครงการฯ มหาวทิยาลยั / 

หน่วยงาน



ประโยชน์ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
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โครงการ 
1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

• ย้อนกลับมาดูบทเรียนได้ หรือทบทวนซ้ า
• เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสในการท างาน

ประโยชน์ส าหรับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เข้าร่วม
• สามารถยกระดับทักษะก าลังคนของประเทศ รองรับกระแสความเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
• สามารถสร้างศักยภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ตอบโจทย์ทักษะแห่งอนาคตส าหรับแรงงานยุคใหม่

ผู้ประสานงาน
คุณวิลาศิณี ชิตรัถถา (กีวี่) โทร. 0-2009-9817 e-mail: vilasinee@set.or.th
ผู้บริหารโครงการ
คุณทวดิา พลสิทธิ์ (จิ๊กกี)๋ โทร. 0-2009-9832 email: tawida@set.or.th

../../Sequence 01.mp4
../../Sequence 01.mp4
../../Sequence 01.mp4
../../Sequence 01.mp4


Make it Work 
for Everyone
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ความรู้ด้าน
ผู้ประกอบการ
8 หลักสูตร

ความรู้ด้าน
การเงินการลงทุน

6 หลักสูตร

• หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
• ชีวิตดีเริ่มต้นที่การวางแผน 
• คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดี ชีวิตมั่นคง 

12 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

ภาพรวมหลักสูตร SET e-Learning 

• เตรียมความพร้อมสู่อาชีพในฝัน 
• วางแผนสร้างเงินออม เพื่ออนาคต 
• วางแผนลดหนี้มีออม ส่าหรับบัณฑิตยุคใหม่ 

• Entrepreneurial  Mindset
• Innovation Mindset
• Design Thinking
• Startup Business

• Lean Startup
• Lean Canvas
• Digital Marketing
• Pitching Technique

หลักสูตรละ 2 ชม.

หลักสูตรละ 1 ชม.

• ครบเครื่องเรื่องลงทุน (3 ชม.)
• วางแผนลงทุนสม่่าเสมอด้วยหุ้นและกองทุน (3 ชม.)
• ห้องเรียนนักลงทุน : กองทุนรวม The Series (4 ชม.)

ความรู้ต่อยอด
ด้านการลงทุน
3 หลักสูตร

10 ชั่วโมง


