
บทบาทของสถานศึกษา
ในการสรางวินัยทางการเงิน
ใหกับผูกูยืมเงิน กยศ.

ปยาภรณ ครองจันทร
ผูชวยผูจัดการ สายงานพัฒนาความรูตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ปยาภรณ ครองจันทร
ผูชวยผูจัดการ สายงานพัฒนาความรูตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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1. สรางวินัยทางการเงินใหเด็กยุคใหม
ดวย SET e-Learning 

2. SET e-Learning 
ใครๆ ก็เรียนได งายนิดเดียว

Agenda



ดวย 
3333

สรางวินัยทางการเงินใหเด็กยุคใหม
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ครัวเรือนไทย

ไมมีเงินออม
(5.8 ลานครัวเรือน)

27%

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (Q3/2561)

คุณคิดวา… 
ของครัวเรือนไทย
มีหนี้สิน

(10 ลานครัวเรือน จาก 21.6 ลานครัวเรือน)
48%

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ธ.ค. 2561)

หนี้ครัวเรือน
เฉลี่ยป 2561 3.16

แสนบาท/ครัวเรือน
(เพิ่มขึ้น 5.8% จากป 2560)

DEBTหนี้สิน

ที่มา: ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (ธ.ค. 2561)

SAVINGSเงินออม
ที่มา: TMB Analytics (มิ.ย. 2561)

คนไทยจํานวนกวา 80%
มีเงินออมไมพอใชจาย

อาชีพที่เงินออมไมพอ อันดับ 1 

พนักงานเอกชน

ใน 6 เดือน



ที่มา :  AomMoney

เห
ตุผ

ลก
าร

เป
นห

นี้ 21.8%
21.8%

20.4%
17.8%
18.2%

การศึกษา

ซื้อของที่อยากได

ซื้อที่อยูอาศัย

ซื้อรถ

อื่นๆ

> 1,000,001

300,001 – 600,000

จํา
นว

นห
นี้ทั้

งห
มด

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%

แห
ลง

เงิ
นก

ู 43.5%
20.5%

19.9%
14.7%
1.4%

ธนาคาร

กองทุน กยศ.

บัตรเครดิต

คนรูจัก

สหกรณ

45.3% 
คนรุนใหม 18 – 35 ป 

5555



• มีความรูทางการเงินพื้นฐานยังไมดีนัก 
• ไมเห็นความสําคัญของ

การตั้งเปาหมายการเงินระยะยาว 
เนนแคพอใชในแตละเดือน 
• ไมเห็นความสําคัญของการเก็บออม 

และไมไดออมดวยวิธีที่เหมาะสม 
• ขาดทักษะในการเปรียบเทียบขอมูลกอนซื้อ

การสรางวินัยทางการเงิน
ในกลุม Gen Y และ Gen Z 
เปน เ รื่องสําคัญ

ที่มา :  ธนาคารแหงประ เทศไทย,  การเงินการธนาคาร

Y
ผู ที่เกิดป 2524 – 2543

• มีความรูการเงินพื้นฐานที่คอนขางดี 
• ยังไมมีเปาหมายการเงินระยะยาว 
• ขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี
• มีการใชจายเกินตัว 

ขาดการไตรตรองอยางถี่ถวนกอนซื้อ Z
ผู ที่เกิดป 2544 เปนตนไป

Gen 
Gen 
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นักเรียน นักศึกษา 
600,000 คน

ศิษยเกา
3.60 ลานคน

การสรางวินัยทางการเงิน
ในกลุมผูกูยืมเงิน กยศ.

กิจกรรมการเรียนรูที่ หลากหลาย

7777

ปฐมนิเทศ
ปจฉิมนิเทศ

กยศ. 
รวมใจปนโลหิต 



Post-ProcessPre-Process

การเตรียมตัวกอนกู
การบริหารจัดการเงินคาครองชีพ 
และชองทางการออมการลงทุน

 การบริหารจัดการเงินเดือน 
การวางแผนชําระหนี้ และเทคนิคคืนหนี้กรอบเนื้อหา

หลักสูตร SET e-Learning และสื่อการเรียนรูตางๆ

กลุมเปาหมาย นศ.ที่อยูระหวางตัดสนิใจกู นศ.ที่อยูระหวางเรียน ศิษยเกา

On-Process

การสรางวินัยทางการเงิน
ในกลุมผูกูยืมเงิน กยศ.

ชองทางการเรียนรู
e-Learning
Books & Leaflets
Infographics
Radio Spots
Motion Graphics
VDO Clips

8888
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ใครๆ ก็เรียนได งายนิดเดียว
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เงินทองตองวางแผน หมดหนี้มีออม วางแผนลงทุนสม่ําเสมอ
ดวยหุนและกองทุน

ครบเครื่องเรื่องลงทุน

หองเรียนกองทุนรวม 
The Series

ลงทุนหุนฉบับมือใหม ลงทุนหุนออนไลน
งายแคคลิก

สําหรับผูกูยืมเงิน กยศ.

ครบเครื่องเรื่องบริหาร
พอรตลงทุน

นับเปนชั่วโมง
จิตสาธารณะ 6 ชม.

เลือก 2 หลักสูตร

10101010

 หลักสูตร SET e-Learning 



85% 26,859 คน
จํานวนคนเขาเรียน

ขอมูลระหวางวันที่ 21 พ.ค. -  31 ม.ค. 63

SET e-Learning

สถานะการเรียน

70% สอบผาน

10% สอบไมผาน

กําลังเรียน  20%
ความพึงพอใจโดยรวม

ตอการเรียนผาน

SET e-Learning

ไดความรูไปประยุกตใชประกอบการตัดสินใจออมมากขึ้น

เปนกิจกรรมที่ดีมากๆ ดีใจที่มี รูปแบบการสอนแบบนี้ออกมา

สะดวกสบายในการเรียน ไดรับความรู ที่จะเปนประโยชนและนําไปใชไดจริง

เปนการเรียนการสอนออนไลนf ที่ดีคะ นําไปใชไดจริง อยากใหทําตอไปเรื่อยๆคะ

เนื้อหานาสนใจมากๆคะ หนูเอาความรู ที่เรียนมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันแลวคะ
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ผูเขาเรียน
ความเห็น



01
02
03
04
05

เนื้อหาเขาใจงาย ประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน

แบงเปนบทเรียนยอย สะดวกตอการเรียนรูอยางเปนระบบ

มีแบบทดสอบ วัดความรูกอนและหลังการเรียน

มีระบบติดตามผลการเรียน และออกวุฒิบัตรออนไลน

รองรับการใชงานทุกอุปกรณ 
PC Notebook และ Mobile Devices

SET e-Learning
5 5 5 5 จุดเดนจุดเดนจุดเดนจุดเดน
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ตัวอยางเนื้อหาหลักสูตร
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Get CertificateLog in

นักเรียน นักศึกษา Log in เขาระบบ 
e-Student Loan และคลิกเลือก
หลักสูตร เงินทองตองวางแผน

Learn

เขาเรียน e-Learning งายๆ

นักเรียน นักศึกษา เขาเรียน
e-Learning หลักสูตร
เงินทองตองวางแผน

นักเรียน นักศึกษา พิมพวุฒิบัตร
เพื่อยืนยันการเขาเรียนและผานหลักสูตร

3 3 3 3 ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน 
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ใชงานอยางไร?

คูมือการเขาเรียน
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กยศ. สรางโอกาสทางการศึกษา
ตลาดหลักทรัพยฯ

สรางความ มั่นคง ทางการเงิน

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

16161616



คําถามพบบอย
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1. ผูเรียน SET e-Learning สําหรับ
กยศ. ตองมีคุณสมบัติอะไรบาง?

ตองเปนสมาชิกของ กยศ. และมีทักษะการใชคอมพิวเตอรบางเล็กนอย
ก็สามารถเรียน SET e-Learning ได

2. จะเขาเรียน SET e-Learning 
สําหรับ กยศ. ตองทําอยางไร?

Log in เขาเว็บไซต กยศ. https://www.studentloan.or.th 
ไปที่เมนู ระบบ e-Studentloan
เลือกเมนู นักเรียน / นักศึกษา 
จากนั้นคลิกที่ โลโก SET e-Learning เพื่อเขาเรียน 

คูมือการเขาเรียน

3. เปนสมาชิก กยศ.อยูแลว แตจํา 
Username และ Password ไมได
ควรทําอยางไร?

เขาไปหนา Log in ที่เว็บไซต https://www.studentloan.or.th 
และกดปุม Reset รหัสผาน

4. จะขอรับวุฒิบัตร e-Learning 
ตองทําอยางไร?

ผูเรียนตองเขาเรียนตามเนื้อหา ไมนอยกวา 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
และสอบผาน ไมนอยกวา 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด ซึ่งทานสามารถ
ตรวจสอบไดจากหนาแสดงรายละเอียดหลักสูตรของทาน หลังจากที่เขาเรียน
และผานการทดสอบเรียบรอยแลว ทานจะสามารถขอรับวุฒิบัตรได
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5. สอบไมผาน ตองทําอยางไร? สามารถเขาเรียน และสอบไดเรื่อยๆ จนกวาจะสอบผาน 

6. เมื่อเรียนและสอบผานแลว 
สามารถยื่นนับชั่วโมงจิตอาสา 
ไดหรือไม อยางไร?

สามารถเลือกเรียนจํานวน 2 หลักสูตรจาก 7 หลักสูตร และนับชั่วโมง
จิตอาสาไดจํานวน 6 ชั่วโมง ตอปการศีกษา

7. ผูเรียนที่เปนสมาชิก กยศ. ซึ่งเคย
เรียน SET e-Learning จากทาง
ตลาดหลักทรัพยฯ มากอนแลว 
https://www.set.or.th/elearning 
สามารถนํามานับจํานวนชั่วโมงได
หรือไม?

ไมสามารถนํามานับจํานวนชั่วโมงจิตอาสาได จะตองเรียนผานเว็บไซตของ
กยศ. เทานั้น

8. ผูที่ไมเปนสมาชิก กยศ. แตสนใจ
อยากเขาเรียนไดหรือไม?

สําหรับประชาชนทั่วไป สามารถเขาเรียนไดฟรีไมมีคาใชจาย 
ผานเว็บไซต https://www.set.or.th/elearning
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