ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาอันเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
เพือปลูกฝั งพฤติกรรมทางการเงินทีเหมาะสมให ้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถรั บมือกับความท ้าทายต่าง ๆ ในอนาคตได ้อย่างมันคง
โดยจัดประกวดผลงานส่งเสริมความรู ้ทางการเงินภายใต ้โครงการ Fin. ดี We can do!!!

การประกวดผลงานภายใต ้โครงการนีมุ่งเน ้นการนํ าความรู ้ทางการเงินมาประยุกต์ใช ้ให ้เหมาะกับสภาพปั ญหาทีเกิดขึนจริงของแต่ละสถานศึกษา
โดยเปิ ดโอกาสให ้นักศึกษาอาชีวศึกษาได ้ทดลองคิดและปฏิบตั บิ นแนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะ เพือคนอาชีวะ” เพือสร ้างกระบวนการเรียนรู ้ จากประสบการณ์จริง ทังการวิเคราะห์โจทย์
วางแผน ลงมือทํา แก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า ติดตามผล และนํ าเสนอผลลัพธ์
รวมถึงส่งเสริมให ้เกิดสถานศึกษาต ้นแบบเพือเป็ นแม่ขา่ ยในการแลกเปลียนประสบการณ์และแนวทางให ้ความรู ้ทางการเงินระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาในทุกภูมภิ าคทัวประเทศอีกด ้วย
โครงการนีเริมต ้นในปี 2561 โดยเป็ นโครงการนํ าร่องกับสถาบันอาชีวศึกษา 17 แห่ง จากทัวประเทศ ซึงมี 16 ผลงานจาก 11
สถาบันทีผ่านการคัดเลือกได ้รั บเงินทุนสนับสนุนเพือจัดทําผลงานส่งเสริมความรู ้ทางการเงิน และพบว่านักศึกษาทีเข ้าร่วมโครงการมีพฒ
ั นาการทังด ้านความรู ้ ทัศนคติ
ตลอดจนพฤติกรรมทางการเงินทีดีขนึ รวมถึงสามารถส่งต่อความรู ้และการทํากิจกรรม จากรุ่นพีสูร่ ุ่นน ้อง และถ่ายทอดแนวคิดไปสูส่ ถานศึกษาอืน ๆ อีกด ้วย
ดังนัน เพือสานต่อการบ่มเพาะภูมคิ ุ ้มกันและทักษะทางการเงินทีดีให ้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา รวมทังต่อยอดการสร ้างเครือข่ายขยายผลความรู ้ทางการเงินอย่างยังยืน ธปท. และ สอศ.
จึงได ้จัดประกวดโครงการ “Fin. ดี We can do!!! Season 2” เพือให ้นักศึกษาอาชีวศึกษาจากทัวประเทศ ได ้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางการเงิน โดยมีเวทีให ้แสดงศักยภาพความเป็ นนักคิด
นักปฏิบตั ใิ ห ้ประจักษ์ สวู่ งกว ้าง
และส่งเสริมการแลกเปลียนแนวทางจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาจนเกิดเป็ นสถานศึกษาต ้นแบบในการปลูกฝั งพฤติกรรมทางการเงินทีดีแก่เยาวชนอาชีวศึกษาสืบต่อไป
รายละเอียดโครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2
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เปิ ดรั บสมัครนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาทัวประเทศเพือจัดทํา “โครงงาน ” ส่งเสริมความรู ้และทักษะทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา
และมีการต่อยอดไปสูก่ ารสร ้างประสบการณ์โดยประยุกต์องค์ความรู ้ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นชีวติ จริง เพือให ้กลุม่ เป้ าหมาย
ซึงเป็ นนักศึกษาอาชีวศึกษามีพฤติกรรมทางการเงินทีเหมาะสมอย่างต่อเนืองแม ้จะสินสุดโครงการแล ้ว โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ

(1) กิจกรรมการเรียนรู ้ หมายถึง การคิดค ้นและนํ าเสนอวิธกี าร หรือกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู ้ ทางการเงิน เช่น การจัดทํากิจกรรม
สือ และ/หรือเกม ร่วมกับการให ้ความรู ้ทังในและนอกห ้องเรียน การทดลองทําธุรกิจจําลอง การจัดกิจกรรมชมรม และการรณรงค์ตา่ ง ๆ
ทีสร ้างการมีสว่ นร่วม ของกลุม่ เป้ าหมาย โดยมีการสอดแทรกความรู ้และการฝึ กฝนอย่างเป็ นระบบให ้เหมาะกับความสนใจ
และวิถช
ี วี ติ ของกลุม่ เป้ าหมายเพือกระตุ ้นให ้นํ าความรู ้ทางการเงินไปปฏิบตั จิ นกลายเป็ นพฤติกรรม ทางการเงินทีเหมาะสม
รวมถึงสามารถขยายผลในสถาบันอาชีวศึกษาอืน ๆ ต่อไปได ้

(2) สิงประดิษฐ์ หมายถึง การสร ้างเครืองมือ หรืออุปกรณ์ทนํี าไปใช ้เพือเพิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการส่งเสริมความรู ้ทางการเงิน เช่น แอปพลิเคชันช่วยวางแผนและบริหารจัดการเงิน ในชีวติ ประจําวัน
บอร์ดเกมทีกรอกข ้อมูลและประเมินผลออนไลน์ กระปุกออมสินอัตโนมัต ิ ซึงได ้มี
การนํ าไปทดลองใช ้กับกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นตัวแทนของกลุม่ เป้ าหมายเพือประเมินผล
และนํ าไปปรั บปรุงเพือให ้ได ้ผลงานทีพร ้อมขยายผลในสถาบันอาชีวศึกษาอืน ๆ ต่อไป
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เปิ ดรั บสมัครสถาบันอาชีวศึกษาทีผ่านเข ้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดผลงานด ้านความรู ้ทางการเงินโครงการ Fin. ดี We can do!!! ในปี 2561
โดยนํ าผลงานทีผ่านเข ้ารอบชิงชนะเลิศมาเป็ นแกนหลักในการส่งเสริมความรู ้ทางการเงินไปยังสถาบันอาชีวศึกษาอืน ๆ เพือให ้เกิดการตืนตัว
เปลียนแปลง
และแลกเปลียนแนวทางจัดการเรียนการสอนจนเกิดเป็ นเครือข่ายในการส่งเสริมความรู ้ทางการเงินเพือปลูกฝั งพฤติกรรมทางการเงินทีดีแก่นักศึกษา
โดยมีผู ้จัดทําผลงานเป็ นสถานศึกษาต ้นแบบหรือแม่ขา่ ย
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(ดูรายละเอียดเพิมเติม)

สมัครเข ้าร่วมโครงการ

ข ้อสงวนสิทธิ

Q&A

ผู ้จัดการบริการ

