


Agenda

รู้จัก...ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

วินัยทางการเงิน...ทักษะชีวิตที่ส าคัญ

สร้างวินัยทางการเงิน...ให้กับ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 
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รู้จัก...
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
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นิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. 2535

อนุมัติเข้าท าการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ 
(ตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์)

เฝ้าระวัง / ติดตาม

ถนนรัชดาภิเษก

ต. คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท่ีมา :ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ปรับปรุงโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)

องค์กรของรัฐ

อนุญาตขาย IPO

ก. คือ ก ากับดูแล

มีอ านาจสั่งลงโทษ

ถ.วิภาวดีรังสิต

อักษร
ขึ้นต้น

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล..ต.)

อักษร
ข้ึนต้น

5 ความแตกตา่งระหวา่ง ก.ล.ต. กับ ตลท.

รู้จัก...ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
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• ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการวางแผนการเงิน
และการลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป

• ช่วยลดความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
น าไปสู่การมคุีณภาพชีวิตที่ดีในระดับบุคคล 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

• ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ให้แก่
ผู้เริ่มต้นลงทุน และผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 

• ขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ ให้สามารถลงทุนในตลาดทุน

• ผลิตบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์เข้าสู่ตลาดทุน
• พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพ

• เสริมสร้างรากฐานความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
• สร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มที่มีศักยภาพเพื่อพร้อมที่จะระดมทุนในตลาดทุน
• สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนให้เติบโต

• สร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดทุน 
• สนับสนุนผลงานวิชาการด้านตลาดทุนและการบริหารจัดการExecutives

Professionals

Investors

Public 

5

4

3

2

1

หลักสตูร 
CISA

Enterprises
(Startup, SME, Listed Co.)

กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Capital Market Education)
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วินัยทางการเงิน...
ทักษะชีวิตที่ส าคัญ
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ที่มา: ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ (ไตรมาส 4/2563)

25.9% ครัวเรอืนไทย
ไม่มเีงนิออม

ของคนไทยอาย ุ29 – 30 ปี มีหนี้60%
คนไทยเปน็หนีต้ัง้แตอ่ายุยงันอ้ย

1 ใน 5 
ของคนกลุม่ช่วงอาย ุ 29 ปี
เป็นหนีเ้สยี (NPLs)
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัญหาในระดบัโครงสร้าง
เปลี่ยนแปลง รวดเรว็ 

รุนแรง

ปัญหาในระดบับคุคล
ขาดภมูคิุ้มกนั

ขาดทกัษะ
ความรู ้

ทางการเงนิ

ที่มา : ผลส ารวจทักษะทางการเงิน ปี 2559
ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานสถติแิหง่ชาติ

คนไทยอ่อนด้านความรูท้างการเงินทีสุ่ด มีคะแนนอยู่ที่ 48.6%

ระดบัทกัษะการเงนิของคนไทยอยู่  61%
ซึ่งต่ ากวา่คา่เฉลีย่ของ 30 ประเทศ        
ที่ส ารวจโดย OECD 

ไม่มีเงนิออม 
/ ออมใมพ่อ

หนี้สูง
หนีน้าน
หนีเ้รว็

89.3% หนี้ครวัเรอืนตอ่ GDP ของไทย 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไตรมาส 4/2563)

สถานการณ์การเงินของคนไทย ยังอยู่ในภาวะเปราะบาง
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การจา้งงาน ปี 2563
การว่างงานเพิ่มขึ้น 
ประมาณ 6.5 แสนคน
ครัวเรือนมีรายได้ลดลง
ประมาณ 23,615 บาท
ที่มา : ภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2563 สศช.

24 ก.พ. 2564

10.45%

1.69%

Cryptocurrency, Digital Token etc.

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร
สังคมสงูอายุ
ผู้สูงอายมุากกวา่ 10% ของประชากร
สังคมสงูอายอุยา่งสมบรูณ์
ผู้สูงอายมุากกวา่ 20% ของประชากร
สังคมสงูอายรุะดบัสดุยอด
ผู้สูงอายมุากกวา่ 28% ของประชากร

ที่มา : ภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2563
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
24 กุมภาพันธ์ 2564

2548

2566

2576

บางอาชีพมีการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานมนุษย์ 
ท าให้ต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
(Upskill หรือ Reskill)

การใชจ้า่ยออนไลน์

ปัญหาในระดบัโครงสร้าง
เปลี่ยนแปลง รวดเรว็ 

รุนแรง

ปัญหาในระดบับคุคล
ขาดภมูคิุ้มกนั

วิกฤตการณ์
ที่ไมค่าดคดิ 

เช่น COVID-19

เทคโนโลยี
Disruption

สังคม
ผู้สูงอายุ
อย่าง  
สมบรูณ์

การเงนิ 
รูปแบบใหม่ๆ

17.57% จ านวนผู้สงูอาย ุ60 ปีขึ้นไป
สถิติผู้สงูอายุ ณ 31 ธันวาคม 2563
ที่มา : กรมกิจการผู้สงูอายุ 

สถานการณ์การเงินของคนไทย ยังอยู่ในภาวะเปราะบาง
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ปัญหาการเงินครัวเรือนไทย
ข้อเทจ็จรงิบางประการของครวัเรอืนไทย
 ภาระหนี ้และรายจา่ยไมจ่ าเปน็ คือ ปัญหาหลักทีท่ าให ้ครัวเรอืนไทยมรีายรบัไมพ่อจา่ย

 ครัวเรือนรุน่หลังๆ (Gen Y) มีการใช้จ่ายมากกวา่รุน่กอ่นๆ ค่อนข้างมาก
 เทคโนโลย ีท าใหค้รวัเรือนขาดความระมดัระวังในการใชจ้่าย

“ชอบซื้อของ online + เล่น social media มากไป = มักน าไปสู่การใช้จ่ายที่มากกว่าปกติ”
 เพิ่มรายได ้+ ไม่ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม = ปัญหาทางการเงนิยังคงมอียู่

ที่มา : บทความ 8 ข้อเท็จจริง ปัญหาการเงินครัวเรือนไทย  ธนาคารแห่งประเทศไทย 30 ตุลาคม 2562
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Financial Freedom ทักษะและวินัย : รู้และเข้าใจไม่พอ แต่ต้องท าต่อเนื่อง

ทักษะ
ทางการเงนิ

วินัย
ทางการเงนิ

ความรู้
+

พฤติกรรม
+

ทัศนคติ

รู้จักตนเอง
+

ตั้งเป้าหมาย
+

ท าอย่างต่อเนื่อง

ชีวิตดี เริ่มต้นที่
การวางแผน

ชีวิตดีเริ่มต้นที่วางแผน_1.mp4


ที่มาภาพ : Flaticon

รู้หรือไม่... 
คุณสามารถเพ่ิมค่าเงินออม
จากการออมสม่่าเสมอดว้ย 
“3 พลังมหศัจรรย์”

เงินรวม = เงินต้น x  (1  + อัตราผลตอบแทน) เวลา 

อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่งวด 
ยิ่งเยอะยิ่งดี

จ่านวนงวดทีต่้องออม “ต่อเนือ่ง” 
ยิ่งนานยิ่งดี

เงินออมเลก็ๆ แต่ละงวด 
ยิ่งมากยิ่งดี

บรรลุเป้าหมายด้วย
วินัยการออมสม่ าเสมอ

11



5 เท่า

486,817

2,434,085

1,000 10,000
เงินออม
ต่อเดือน (บาท)

2,000,000

4,000,000

จ านวนเงินสะสม (บาท)

5,000

4,868,17010 เท่า

1. พลังของเงินต้น

หมายเหตุ : ค านวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี

อัตราผลตอบแทน 
2% ต่อปี

ออมเงินทุกเดือน
ระยะเวลา 30 ปี

12



อัตราผลตอบแทน 
2% ต่อปี

ออมเงินเดือนละ
1,000 บาท

500,000

131,397

291,568

10 30
ระยะเวลาออม (ปี)

250,000

จ านวนเงินสะสม (บาท)

20

486,817

750,000

40

724,824

2.2 เท่า

5.5 เท่า

3.7 เท่า

2. พลังของระยะเวลา

หมายเหตุ : ค านวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี
13



486,817
797,266

2% 10%
อัตรา
ผลตอบแทน (%)

1,000,000

2,000,000

จ านวนเงินสะสม (บาท)

5%

1,973,928

1.6 เท่า

4.1 เท่า

3. พลังของอัตราผลตอบแทน

ออมเงินเดือนละ
1,000 บาท

ระยะเวลาการออม 
30 ปี

หมายเหตุ : ค านวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี
14



ออมก่อนรวยกว่า…จะได้เป็นเศรษฐีในอนาคต 

9,869,641
797,266 3,986,331486,817

พี่กระปุก อายุ 30 ปี 
มีเวลาออม 30 ปี

ลุงสมบัติ อายุ 50 ปี 
มีเวลาออม 10 ปี

150,935 754,674 956,245131,397

น้องออม อายุ 20 ปี 
มีเวลาออม 40 ปี 1,449,597 7,247,986

724,824 

ออมเดือนละ 1,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2%

26,555,553

ออมเดือนละ 1,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5%

ออมเดือนละ 5,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5%

ออมเดือนละ 5,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10%

เกษียณจะมีเงินออมรวม (บาท) หมายเหตุ : ค านวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี

ผนึก “3 พลัง” 
เงินออมเพิ่มค่าทวีคูณ

15



เปลี่ยนความเคยชิน เป็นอนาคตที่ดีทางการเงิน 

ออมเงนิ 600 บาท/เดอืน

ออมเงนิ 1,200 บาท/เดอืน

ออมเงนิ 4,000 บาท/เดอืน

Case 1 : กาแฟ

Case 2 : บุฟเฟต์

Case 3 : ช้อปปิ้ง / สังสรรค์

5 ปี 10 ปี 20 ปี

39,785 90,561 283,075

79,569 181,122 476,150

609,739265,230
1,587,166

หมายเหตุ : ค่านวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี

(เดือนละ 1,000 บาท)

(อาทิตย์ละ 300 บาท)

(วันละ 50 บาท ; 3 วันต่ออาทิตย)์

ลองเปลี่ยน ความเคยชิน
เป็น เงินลงทุน  
(ผลตอบแทนพอร์ต 5% ต่อปี)

16

50%
30%

20%

หุน้ ตราสารหนี้ เงนิฝาก

ตัวอย่างพอร์ตเสี่ยงปานกลาง

อ้างอิงผลตอบแทนแบบอัตราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2553 – 2563
• เงินฝากประจ า 1 ปี (เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่) 1.65%
• ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Index) 5.12%
• ดัชนีผลตอบแทนรวม (SET Total Return Index) 6.96%



วางแผนออมและลงทุนตั้งแต่วันนี้... เพื่อให้มีเงินเก็บพอใช้ในวัยเกษียณ

*จ านวนเงินที่ต้องมี ณ วันเกษียณ หากถอนทุกต้นปี ค านวณผลตอบแทนแบบทบต้นตอ่ปี และปรับด้วยอัตราผลตอบแทน 1.65% (เงินฝากประจ า 1 ปี ตั้งแต่ปี 2553 – 2563) รวมอัตราเงินเฟ้อ 3% แล้ว
** ค านวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี

ผลตอบแทนที่คาดหวังจากพอร์ตลงทุน 5% ต่อปี
ตัวอย่าง การวางแผนลงทุนเพื่อเป้าหมายเกษียณ ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

อยากใช้เงินหลังเกษียณ
วันละ 500 บ. ไปอีก 20 ปี

อายุ 60 ปี

P R O F I L E

นรินทร์ รักลงทุน 
พนักงานบรษิัท อายุ 22 ปี 
เงินเดือน 18,000 บาท

(เงินเดือนขึ้นเฉลี่ย 4% ต่อปี)

หักออมก่อน
10% ของเงินเดือน

4
ล้าน*

4.2
ล้าน**

G O A L

17
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สถานศึกษากับการส่งเสริมวินัยทางการเงิน

นักเรียน 

ครู / ผู้บริหาร
เจ้าหนา้ที่

Step 1 e-Learning เงินทองตอ้งวางแผน (3 ชม.)
Step 2 e-Learning คัมภีรพ์ีเ่ลีย้งการเงนิ (7 ชม.)
Step 3 Workshop คัมภีรพ์ีเ่ลีย้งการเงนิ (6 ชม.)
Step 4 Group Mentor รับค าปรกึษาจากวทิยากร (3 ชม.)

ผู้บรหิาร
เจา้หนา้ที่

นักเรยีนครู

สื่อการเรียนการสอน 
Mobile Exhibition
บอร์ดเกมส์

โครงการ Happy Money พี่เลี้ยงการเงนิ

สื่อการ
เรียนการสอน
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ตัวอย่าง Motion Graphic การส่งเสริมความรู้ด้าน Financial Literacy 

4 รู้สู่ความมัง่คัง่ เงินเฟอ้ อย่าปลอ่ยใหเ้งินออมมีมลูคา่ลดลง

Final-Clip-Ep1อย่าปล่อยให้เงินออมมีมูลค่าลดลง.mp4
Final-Clip-Ep2_4รู้สู่ความมั่งคั่ง.mp4
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โครงการ Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน

รูปแบบการด าเนินโครงการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อบรมตัวแทนองค์กรเพื่อเป็นพ่ีเล้ียงการเงิน
ผ่าน e-Learning พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม
Workshop ฝึกปฎิบัติ และ Group Mentor เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

เกี่ยวกับโครงการ
ส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินแก่บคุคลทั่วไปที่สนใจ ท่ีจะท าให้มี
ความรู้ทางการเงินอย่างเป็นระบบและสามารถส่งต่อความรู้ไปยังผู้อื่นได้
อย่างมั่นใจ เพ่ือให้ผู้อื่นเกิดทัศนคติทางการเงินทีด่ี ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้เงิน และสร้างเงินออมเพ่ือเป้าหมายชีวิต
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ฝึกวิเคราะห์

เป็นตัวอย่าง

เรียน Online/Offline

ฝึกให้ค าแนะน า

สร้างกลุ่มผู้ให้ วิชาชีพในตลาดทุน
IC / IP / IA / FM

เพื่อตัวเอง1
ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเงิน
ท าให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเงิน เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางการเงินให้กับตนเองได้

2 เพื่อคนอืน่
ได้เผยแพร่และให้ค าแนะน าด้านการเงิน
ให้กับผู้อื่น ให้เข้าถึงความรู้ด้านการเงิน 
สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม
ท าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่ออาชพี
ได้รับโอกาสในการยกระดับ
ความรู้สู่คุณวุฒิทาง
วิชาชีพการเงินด้านต่างๆ 

3

พี่เลี้ยง
การเงิน
ตัวจริงส่งต่อ และ

ขยายผล 
เพื่อสังคมยั่งยืน

พี่เลี้ยงการเงิน
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เส้นทางพี่เลี้ยงการเงิน

อบรมเชงิปฏบิตักิาร
(ฝึกทักษะ พร้อมส่งต่อความรู้ให้ผู้อื่น)

4
3

Workshop
คัมภีรพ์ีเ่ลี้ยงการเงนิ 
(6 ชั่วโมง)
ฝึกฝน เรียนรู้เครื่องมือ 
ทดลองปฏิบัติ ฝึกการให้ค าแนะน า 
เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง

Group Mentor
รับค าปรึกษาจากวิทยากร 
(3 ชั่วโมง)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับค าแนะน า
ในการให้ค าปรึกษาจากวิทยากร

พี่เลี้ยงการเงิน
Certificate 
+ package ความรู้
+ เครื่องมือแนะน า

อบรมความรูพ้ืน้ฐาน
(องค์ความรู้ เพื่อตนเอง)

1
e-Learning
เงินทองต้องวางแผน (3 ชั่วโมง)
ภาพรวมการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
และการวางแผนการเงินเบื้องต้น

2

e-Learning
คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน (7 ชั่วโมง)
สร้างทัศนคติในการให้ค าแนะน า ให้ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องมือ เทคนิค และประสบการณ์จริง
ด้านการวางแผนการเงิน

ปรับรูปแบบจาก Face-to-Face สู่ Flip Classroom เพ่ือมุ่งขยายผลในวงกว้าง พร้อมผนึกก าลังกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
Happy Money พี่เล้ียงการเงิน
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สร้างวินัยการเงิน...
ให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 
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สร้างวินัยทางการเงิน ให้กับเด็กยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง 
รองรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน และเทคโนโลยีในอนาคต

สามารถเรียนรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

X

กยศ. และ ตลท. ร่วมมือเพื่อเพิ่มทักษะ ให้แก่ คนรุ่นใหม่



2525

จ านวนผู้เข้าเรียนสะสมรวม 901,342 Users
(ตั้งแต่ พ.ค. 62 – พ.ค. 64) 

จ านวนผู้เข้าเรียนและความคิดเห็นจากการเข้าเรียน SET e-Learning

ความเห็นผู้เข้าเรียน

• เนื้อหานา่สนใจมากๆ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
• ประยุกต์ใชป้ระกอบการตดัสินใจออมมากข้ึน
• เป็นกิจกรรมทีด่มีากๆ ดีใจที่มีรูปแบบการสอน
แบบน้ีออกมา

• สะดวกสบายในการเรียนได้รับความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ 
และน าไปใช้ได้จริง

• เป็นการเรียนการสอนออนไลน์์ที่ดี 
อยากใหท้ าตอ่ไปเรือ่ยๆ

21,143 

368,833 

511,366 

 -

 200,000

 400,000

 600,000

2019 2020 2021

จ านวนผู้เรียน Users



https://wsa.dsl.studentloan.or.th

SET e-Learning เติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ 
ด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน และผู้ประกอบการ
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแบบทดสอบประเมนิผล
เพื่อรับ e-Certificate 

เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชั่วโมง

26
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5 จุดเด่น SET e-Learning

01

02

03

05 04

ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน
เนื้อหาเข้าใจง่าย

เลือกเรียนตามต้องการ 
สามารถกดหยุดและมาเรียนต่อภายหลังได้

แบ่งเป็นบทเรียนย่อย

เรียนจบ ออกวุฒิบัตรออนไลน์ 
น าไปแสดงเพื่อนับชั่วโมงจิตสาธารณะ 

ระบบติดตามผล

สะดวก รองรับทุกอุปกรณ์ PC Notebook 
และ Mobile Devices

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

จากแบบทดสอบเพื่อค้นหาและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

วัดความรู้ความเข้าใจ
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รู้แล้วรอดในด้านการเงิน การลงทุน

Financial Literacy
Investment 

Knowledge & Skills
Entrepreneurial 

Knowledge & Skills
1 2 3

หมดหนี้ มีออม
พร้อมตอ่ยอดเงนิ 

ดูแลตนเองได้ ส่งต่อความยัง่ยนื สรรค์สรา้งธรุกจิ

ลงทุนเพิ่มคา่ ประกอบธรุกจิเพื่อ
การเตบิโตสง่เสรมิเศรษฐกจิ
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กิจกรรรมส่งเสริมความรู้ส าหรับ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

SET e-Learning 
Knowledge

หลักสูตร
ด้านการวางแผนการเงิน
และการลงทุน

หลักสูตร

• เรียนรู้แนวทางวางแผนการเงิน 
การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

• หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ
• รู้เทคนิคการวางแผนช าระหนี้อย่างถูกวิธี
• รู้จักการหุ้นและกองทุนรวมแบบสม่ าเสมอ

• เข้าใจความส าคัญของยุค Digital Disruption 
เรียนรู้ทักษะที่ผู้ประกอบการควรมี 

• เข้าใจทักษะส าคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรม 
• เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค 

การใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบดิจิทัล 
• เข้าใจแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจ

ในแบบของสตาร์ทอัพ
นับกิจกรรมจิตสาธารณะสูงสุด
ตอบโจทย ์คนรุ่นใหม ่

นับกิจกรรมจิตสาธารณะ 29ชั่วโมง

31ชั่วโมง

หลักสูตร
ด้านความเป็นผู้ประกอบการ

เข้าชม INVESTORY 

• เพื่อรับพอร์ตจ าลองประจ าตัวไปแสดง 
นับจิตสาธารณะได ้2 ชั่วโมง

15
11 4
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SET e-Learning Package

1. ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน (2 ชม.) (New)
2. เตรียมความพร้อม สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน* (2 ชม.) (New)
3. คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดี ชีวิตมั่นคง (2 ชม.) (New)
4. วางแผนสร้างเงินออม เพื่ออนาคต** (2 ชม.) (New)
5. วางแผนลดหนี้มีออม ส าหรับบัณฑิตยุคใหม่** (2 ชม.) 
(New)

6. เงินทองต้องวางแผน (3 ชม.)
7. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 ชม.)
8. หมดหนี้มีออม (3 ชม.)
9. ครบเครื่องเรื่องลงทุน (3 ชม.)
10.วางแผนลงทุนสม่ าเสมอด้วยหุ้นและกองทนุ (3 ชม.)
11.ห้องเรียนนักลงทุน : กองทุนรวม The Series (3 ชม.)

ด้านการวางแผน
การเงินและ
การลงทุน

12.Entrepreneurial Mindset (1 ชม.) (New)
13.Design Thinking (1 ชม.) (New)
14.Digital Marketing (1 ชม.) (New)
15.Startup Business (1 ชม.)

ปี 2564 จ านวน 15 หลักสูตร 29 ชั่วโมง

11หลักสตูร

ด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ

4 หลักสตูร

8 หลักสูตรใหม่ 13 ชั่วโมง

* เฉพาะม.ปลาย และ ปวช. **อนุปริญญา และ ป.ตรี
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Highlight 8 หลักสูตรใหม่ ปี 2564

เงินทองต้องวางแผน 
The Series (10 ชม.)
1. ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน
2. เตรียมความพร้อม สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน*
3. คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดี ชีวิตมั่นคง
4. วางแผนสร้างเงินออม เพื่ออนาคต**
5. วางแผนลดหนี้มีออม ส าหรับบัณฑิตยุคใหม่**
* เฉพาะม.ปลาย และ ปวช. **อนุปริญญา และ ป.ตรี

01-05
Entrepreneurial 
Mindset (1 ชม.)
• Entrepreneur and Digital Disruption
• Entrepreneurial Mindset
• Entrepreneurial Skills

Design Thinking (1 ชม.)
• ภาพรวมของ Design Thinking 
และการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง

• การสร้างบริบทเพื่อสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 
อย่างไร้ขีดจ ากัด

• การลงมือสร้างแบบทดลองนวัตกรรมและบทสรุป

Digital Marketing (1 ชม.)
• Data Driven Marketing
• Digital Marketing Funnel
• Digital Marketing Tools Example

06

07 08

13
รวมชั่วโมง



3232

หลักสูตรนี้เรียนอะไร

•ออกแบบแผนที่ชีวิต เพื่อพิชิตเป้าหมาย 
•ส ารวจสถานะการเงิน... ผ่าน 3 สุดยอดเครื่องมือ

ชีวิตดี เริ่มตน้ทีก่ารวางแผน

• เลือกเรียนต่ออย่างไร ให้เหมาะกับตัวเอง
• เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

เตรียมความพรอ้ม 
สู่ทางเลือกอาชีพในฝนั

•รู้หา : หาเงินเพิ่ม  เสริมรายได้
•รู้เก็บ : เก็บออมก่อนใช้ 

คัมภรี์ 4 รู้ วางแผนด ีชีวิตมัน่คง

•ออมหรือลงทุนอย่างไรดี ให้เงินงอกเงย
•ออมเงินแบบง่ายๆ สไตล์ DCA

วางแผนสร้างเงนิออม เพื่ออนาคต

เงินทองต้องวางแผน The Series

•จบปุ๊บ เป็นหนี้ปั๊บ จัดการอย่างไรดี
• "ไม่จ่ายหนี้" = ท าลายอนาคต
•วางแผนดี มีเงินจ่ายหนี้
•ผิดนัดช าระหนี้... ทางออกนี้ไม่ควรท า

วางแผนลดหนีม้อีอม 
ส าหรับบณัฑิตยคุใหม่

เรียนรู้แนวทางวางแผนการเงนิเพือ่เป้าหมายชีวิต และการใช้เครื่องมือทางการเงินตา่งๆ 
รู้เทคนิคในการวางแผนช าระหนี้อย่างถูกวิธี สามารถประยุกต์ใช้กับการวางแผนการเงินของตนเอง 
เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหนา้ได้

01

02

03

04

05

•รู้ใช้ : ใช้เงินอย่างฉลาด
•รู้ขยายดอกผล : สร้างเงินออมงอกเงย

10
รวมชั่วโมง
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หลักสูตรนี้เรียนอะไร

Entrepreneurial Mindset 
เข้าใจความส าคัญของยุค Digital Disruption ที่มีผลต่อการท าธุรกิจ เข้าใจแนวคิด 
Growth Mindset ซึ่งจะช่วยให้ประสบความส าเร็จ พร้อมทั้งเรียนรูท้ักษะทีผู่้ประกอบการควรม ี
(Entrepreneurial Skills)

1
รวมชั่วโมง

•Digital Disruption ที่มีผลต่อการท าธุรกิจของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน
•ตัวอย่างธุรกิจที่ปรับตัวและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 

Entrepreneur and Digital Disruption

• ทักษะส าคัญที่ผู้ประกอบการควรมี
Entrepreneurial Skills

•คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  (Types and Characteristics)
•Growth VS Fixed Mindset

Entrepreneurial Mindset
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หลักสูตรนี้เรียนอะไร

Design Thinking 
ทักษะส าคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวตักรรมคือ Design Thinking 
ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่ส าคัญได้แก่ Empathize ,Define, Idea, Prototype and Test

1
รวมชั่วโมง

•Empathy รู้สึกอย่างที่เขารู้สึก
•Define หาปัญหาที่ถูกต้องก่อนลงมือแก้ไข

ภาพรวมของ Design Thinking และการเขา้ใจลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ

•Prototype สร้างแบบจ าลองเพื่อทดสอบตลาด
•Test การทดสอบ ไม่ใช่การขายเปิดใจรับความคิดเห็น 
•ความส าเร็จไม่มีรูปแบบ

การลงมอืสรา้งแบบทดลองนวตักรรมและบทสรปุ

• Ideate การสร้างไอเดียที่ดี มาจากไอเดียที่เยอะ
•Brainstorm Rules ระดมสมองอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การสรา้งบรบิทเพื่อสร้างสรรคค์วามคดิใหม่ๆ  อย่างไรข้ีดจ ากดั
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หลักสูตรนี้เรียนอะไร

Digital Marketing 
เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค และ Customer Journey รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือ
ทางการตลาดแบบดจิิทลั เพื่อการท าการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

1
รวมชั่วโมง

•การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
•การตลาดรูปแบบเก่า VS รูปแบบใหม่
•การน า Big Data มาใช้วัดผลและก าหนดกลยุทธ์การตลาด

Data Driven Marketing

•Tools ในการท าการตลาดดิจิทัล ผ่าน Facebook
•การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มต่างๆ
•ตัวอย่าง Case Study และการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

Digital Marketing Tools Example

• เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล
•Customer Journey ของลูกค้าที่ส่งผลต่อการท าการตลาดที่แตกต่างกัน
•การใช้ Marketing Funnel มาวางแผนสื่อสารทางการตลาด

Digital Marketing Funnel
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STEP BY STEP เข้าเรียน SET e-Learning

• เข้าเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
เข้าระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund 
System : DSL) และสมัครสมาชิก

Log in
Learn

Exam

Get Certificate

• เนื้อหาแบ่งเป็นบทเรียนย่อย 
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
• สามารถกดย้อนกลับเพื่อทบทวนเนื้อหา
และท าความเข้าใจใหมไ่ด้ 
และมาเรียนต่อภายหลังได้
• เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% 
ของเวลาเรียนทั้งหมด 

• ท าแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบ
เพื่อวัดความรู้
• หากสอบไม่ผ่าน สามารถทบทวน
และท าแบบทดสอบซ้ าได้
• ต้องสอบผ่านไมน่้อยกว่า 70% 
ของคะแนนรวม 

• คลิกขอรับ e-Certificate หลังท า
แบบทดสอบเสร็จแล้ว
• แสดง e-Certificate ต่อผู้ดูแลงานกู้ยืม
ของแต่ละสถานศึกษา เพื่อยืนยันการผ่าน
หลักสูตร และนับชั่วโมงจิตสาธารณะ
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Highlight
กิจกรรมใหม่ ปี 2564

เปิดประสบการณ์เรียนรู้
ด้ า น ว า ง แ ผ น ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น

INSPIRE to INVEST
สนุกกับการเรียนรู้และทดลองลงทุนในหุ้นเสมอืนจริงในรูปแบบ

Interactive Self – Discovery Museum
และ  VIRTUAL Museum

ติดตอ่ 0 2009 9865 e-mail: INVESTORY@set.or.th

เข้าชม INVESTORY ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อรับพอร์ตจ าลองประจ าตัว ไปแสดง (2 ชม.)

แหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุน : INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
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แหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุน : ห้องสมุดมารวย eLibrary

ทรัพยากรกวา่
16,000 รายการ
จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เฉพาะ
ด้านตลาดทุน

ไม่ว่า คุณ จะอยู่ท่ีไหน ก็เรียนรู้ การลงทุน ได้

คลังหนังสือการลงทุน
Online

เข้าถึงง่ายใกล้ๆ คุณ

ห้องสมุดตลาดทุนครบวงจรแห่งแรกในประเทศ

8,000 รายการ

ตอบสนองการเรียนรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ผ่าน Maruey eLibrary
อ่าน eBook กว่า



กยศ. สร้างโอกาสทางการศึกษา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สร้างความ มั่นคง ทางการเงิน

If not you, who? 
If not now, when?





ค าถามพบบ่อย
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1. จะเข้าเรียน SET e-Learning 
ส าหรับ กยศ. ต้องท าอย่างไร?

ต้องเป็นสมาชิกของ กยศ. 
Log in เข้าเว็บไซต์ กยศ. https://www.studentloan.or.th 
ไปที่เมนูระบบ Digital Student Loan Fund System : DSL 
ส าหรับผู้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 เลือกเมนู นักเรียน / นักศึกษา 
จากนั้นคลิกที่ โลโก้ SET e-Learning เพื่อเข้าเรียน 

2. เป็นสมาชิก กยศ.อยู่แล้ว แต่จ า 
Username และ Password ไม่ได้
ควรท าอย่างไร?

เข้าไปหน้า Log in ที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th 
>> เมนูระบบ e-Studentloan นักเรียน/นักศึกษา >> เลือกผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว 
>> เลือก Reset รหัสผ่าน >> กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
>> เลือกยืนยันข้อมูล จากนั้นระบบจะก าหนดรหัสผ่านใหม่ให้

3. จะขอรับวุฒิบัตร e-Learning 
ต้องท าอย่างไร?

ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
และสอบผ่าน ไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด 
ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้จากหน้าแสดงรายละเอียดหลักสูตรของท่าน 
หลังจากที่เข้าเรียนและผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะสามารถขอรับวุฒิบัตรได้
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5. หากสอบไม่ผ่าน ต้องท าอย่างไร? สามารถเข้าเรียนซ้ าได้ และสอบได้เรื่อยๆ จนกว่าจะสอบผ่าน 
และพิมพ์วุฒิบัตร (e-Certificate) น าไปแสดงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กยศ. 
ของแต่ละสถานศึกษาเพื่อยืนยันการเข้าเรียนและผ่านหลักสูตร

4. เมื่อเรียนและสอบผ่านแล้ว 
สามารถยื่นนับชั่วโมงจิตสาธารณะได้
หรือไม่ อย่างไร?

สามารถนับชั่วโมงจิตสาธารณะได้ครั้งเดียวต่อหลักสูตร/กิจกรรม
ทั้งนี้ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดก็ได้ตามที่ก าหนด

6. ผู้เรียนที่เป็นสมาชิก กยศ. ซึ่งเคยเรียน 
SET e-Learning จากทางตลาด
หลักทรัพย์ฯ มาก่อนแล้ว 
https://www.set.or.th/elearning 
สามารถน ามานับจ านวนชั่วโมงได้
หรือไม่?

ไม่สามารถน ามานับจ านวนชั่วโมงจิตอาสาได้ จะต้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ของ กยศ. เท่านั้น

7. ผู้เรียนที่เป็นสมาชิก กยศ. สามารถ
เรียนหลักสูตรอื่นๆ ได้หรือไม่

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ 
https://www.set.or.th/happymoney


