
การพฒันาความรูท้กัษะดา้นวางแผนการเงนิ (Financial Literacy)

และผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship)

ภายใตโ้ครงการ 1 ตาํบล 1 มหาวทิยาลยั



วัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทักษะในการทํางาน และเสริมศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการ

พัฒนาทักษะพื้นฐานที่สําคัญในยุคดิจิทัล อาทิเช่น ความรู้ด้านวางแผนการเงิน     การลงทุน (Financial 

Literacy) และผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนชุดเน้ือหาหลักสูตร

e-Learning, e-Documents (ฟรี) จํานวน 19 หลักสูตร

บัณฑิตจบใหม่ / นักศึกษา / ประชาชนในพ้ืนที่

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

กลุ่มเป้าหมาย

SET Upskill 
Packages

ท่ีมา

หลักสูตรต่อยอดความรู้*
ด้านการลงทุน 5 หลักสูตร (รวม 15 ชม.)
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*หลักสูตรทางเลือกสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่สนใจเพิ่มเติม



Financial Literacy หลักสูตร Entrepreneurship             หลักสูตร8

Design Thinking

Lean Canvas

Lean Startup

Digital Marketing

Pitching Technique

ภาพรวมเนื้อหาหลักสูตร SET e-Learning รวม 19 หลักสูตร

Entrepreneurial  Mindset 
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รวม 20 ชั่วโมง

• ชีวิตดี เริ่มต้นท่ีการวางแผน

• คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดี ชีวิตม่ันคง

• เตรียมความพร้อม..สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน

• วางแผนสร้างเงินออม..เพื่ออนาคต 

• หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• วางแผนลดหน้ีมีออมสําหรับบัณฑิตยุคใหม่ 
Startup Business

Innovation Mindset

หลักสูตรละ 1 ชม.
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หลักสูตรละ 2 ชม.

• หมดหน้ีมีออม (3 ชม.)
• วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน (3 ชม.)
• ครบเครื่องเรื่องลงทุน (3 ชม.)
• วางแผนลงทุนสม่ําเสมอด้วยหุ้นและกองทุน (3 ชม.)
• ห้องเรียนนักลงทุน : กองทุนรวม The Series (3 ชม.)

ความรู้ต่อยอดด้านพื้นฐานการลงทุน  5 หลักสูตร*

*หลักสูตรทางเลือกสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่สนใจเพิ่มเติม



ขั #นตอนการเข้าร่วมโครงการพฒันาความรู้ทกัษะด้านวางแผนการเงินและผูป้ระกอบการ

Group

ผูเ้ข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลยั

เตรียมความ
พร้อม

เรียนรู้

รายงานผล

• จดักลุ่มและแจ้งจาํนวนผู้เรยีนใน
แต่ละรอบ 

• นําส่งรายชื?อผู้เขา้เรยีนในแต่ละ
รอบ

• แจ้งชื?อ และ ขอ้มูลผู้ประสานงาน
ในแต่ล มหาวทิยาลยั

• จดัทาํและส่ง Banner พร้อม Link 

ลงทะเบยีนเรยีน  e-Learning ให้

ผูป้ระสานงานแต่ละมหาวทิยาลยั
**ซึ $งจะมรีะยะเวลาในการเขา้เรยีน 2 

เดอืน

• แจ้งขนาด Banner
• วาง Banner ที?หน้า Website 

• รายงานผล และจาํนวนผู้เรยีน 

เมื?อครบระยะเวลา

• นํา Banner ลง

เขา้สู ่Landing Page

สมคัร SET Member

เขา้เรยีน

โครงการ 1 ตาํบล 1 มหาวทิยาลยั



รบัวฒุบิตัร
สมคัรเรยีน 

e-Learning
คลกิเลอืกหลกัสตูร Financial 

Literacy / Entrepreneurship
และ Login เขา้ระบบ 
SET Member 

Login & เรยีน

ผูเ้ข้าร่วมโครงการเข้าเรียน SET e-Learning ง่ายๆ ใน 4 ขั Aนตอน

เมื:อเรียนครบและทาํ Post test
ได้ตามเกณฑ์

เพื2อยนืยนัการเขา้เรยีนและผา่น
หลกัสตูร

5

กรอกขอ้มลูในระบบ

คลกิ Banner

โครงการ 1 

ตาํบล 1 
มหาวทิยาลยั

ผา่น ระบบ SET Member



วธิกีารเขา้เรยีน
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โครงการ 1 ตาํบล 

1 มหาวทิยาลยั

พฒันาความรูท้กัษะใหม ่(New 

Skill)

โครงการ 

1 ตาํบล 1 

มหาวทิยาลยั



Make it Work 
for Everyone
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ตารางการเรยีน SET e-Learning
ภาค รอบที;เรียน จาํนวนคน ระยะเวลาที;เข้าเรียน

ภาคเหนือตอนบน
1 11,880 ก.พ. – ม.ีค.

ภาคเหนือตอนลา่ง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืองตอนบน 2 7,900 ม.ีค. – เม.ย.

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืองตอนลา่ง 3 6,960 เม.ย. – พ.ค.

ภาคกลางตอนบน 4 9,660 พ.ค. – ม.ิย.

ภาคกลางตอนลา่ง 5 11,820 ม.ิย. – ก.ค.

ภาคตะวนัออก

6 11,780 ก.ค. – ส.ค.ภาคใตต้อนบน

ภาคใตต้อนลา่ง

รวมจาํนวนคนที:เรียนทั Lงหมด 60,000


