หลักสูตร “อบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู” ประจาปี 2558
1. วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมความรู้ทางการเงินให้แก่ครูผู้มีบทบาทสาคัญทั้งในด้านการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็น
แบบอย่างที่ดใี นการดารงชีวิตแก่นักเรียน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์
การเงิน ภัยทางการเงิน รวมทั้งบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน รู้เท่าทันภัยการเงิน ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ ตลอดจนการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลได้เป็น
อย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการดาเนินชีวิตประจาวันและถ่ายทอดความรู้นั้นต่อไปยังนักเรียนและชุมชนด้วย
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
2.1 เป็นครูจากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ไม่รวมอาจารย์ในมหาวิทยาลัย) ทีไ่ ด้รับพิจารณาคัดเลือก
จากสถานศึกษาให้เข้าร่วมโครงการฯ แห่งละไม่เกิน 2 คน
2.2 ไม่เคยเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ที่ ธปท. ได้จัดขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2556-2557)
3. กาหนดการและสถานที่จัดอบรม
ระยะเวลาอบรม 3 วัน โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาและสถานที่อบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
จัดโดย
สานักงานใหญ่ (สนญ.)
สานักงานภาคใต้ (สภต.)

กาหนดการอบรม
1-3 เมษายน 2558
7-9 เมษายน 2558

สานักงานภาคเหนือ (สภน.)
27-29 เมษายน 2558
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สภอ.) 6-8 พฤษภาคม 2558

สถานที่อบรม
อาคาร 7 ชั้น 2 สนญ.
โรงแรมในเขตอาเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สภน.
โรงแรมในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น

4. รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
4.1 วันที่รับสมัคร เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกภาค ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2558
4.2 จานวนที่รับสมัคร ภาคละประมาณ 200 คน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละภาค)
โดยครูที่สนใจ ควรสมัครเข้ารับอบรมตามเขตพื้นที่ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ เนื่องจากหากจานวนผู้สมัครเกินกว่า
จานวนที่กาหนด ธปท. จะพิจารณาคัดเลือกครูที่สมัครในเขตที่สถานศึกษาสังกัดเป็นสาคัญ และขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด
4.3 ใบสมัคร สามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.1213.or.th) โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องลงนามรับรองพร้อมประทับตรา
ของสถานศึกษา (ถ้ามี)
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4.4 ช่องทางการรับสมัคร ส่งใบสมัครมายัง “ธปท. สานักงานใหญ่ หรือ สานักงานภาค ตามเขตพื้นที่
ทีส่ ถานศึกษาสังกัด” ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
เขตพื้นที่ที่สถานศึกษาสังกัด
ช่องทางการติดต่อ
ภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่  ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการ
กาแพงเพชร ตาก เชียงราย เชียงใหม่
ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจิตร น่าน นครสวรรค์ พะเยา
สานักงานภาคเหนือ
พิษณุโลก แพร่ ลาปาง เพชรบูรณ์ ลาพูน
68/3 ถนนโชตนา ต. ช้างเผือก
แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300
และอุทัยธานี
 ผู้ประสานงาน
คุณวสันต์ ยศสมแสน
โทรศัพท์ 0 5393 1093
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
5 จังหวัด ได้แก่
อาคาร 3 ชั้น 6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สานักงานใหญ่ 273 ถนนสามเสน
สมุทรปราการ สมุทรสาคร
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
ภาคกลาง ประกอบด้วย 21 จังหวัด
กรุงเทพฯ 10200
ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
 ผู้ประสานงาน
ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก
1) คุณจารุวรรณ เสาวรส
นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0 2283 6757
เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง
2) คุณวัลยา ศรีทองอุ่น
ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว
โทรศัพท์ 0 2283 6756
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการ
ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่
ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์
393 ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง
มหาสารคาม เลย มุกดาหาร ยโสธร
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรนิ ทร์
 ผู้ประสานงาน
หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ
1) คุณวันนา กลางหนองแสง
อุดรธานี และอุบลราชธานี
2) คุณนัยน์ภัค มูลมา
โทรศัพท์ 0 4333 3000 ต่อ 3523-4
ภาคใต้
 ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการ
ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่
ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส
สานักงานภาคใต้
ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา
472 ถนนเพชรเกษม
ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
 ผู้ประสานงาน
1) คุณวันชัย ชยานันต์นุกูล

ช่องทางการรับสมัคร
1) จดหมายลงทะเบียน
2) โทรสาร 0 5393 1103
3) อีเมล wasuny@bot.or.th

1) จดหมายลงทะเบียน
2) โทรสาร 0 2283 6151
3) อีเมล FL@bot.or.th

1) จดหมายลงทะเบียน
2) โทรสาร 0-4324-1045
และ 0-4333-2853
3) อีเมล
NEOGroup1@bot.or.th

1) จดหมายลงทะเบียน
2) โทรสาร 0 7423 4701
3) อีเมล FL-SRO@bot.or.th
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เขตพื้นที่ที่สถานศึกษาสังกัด

ช่องทางการติดต่อ
2) คุณหทัยชนก อนันต์ทวีวัฒน์
โทรศัพท์ 0 7427 2000
ต่อ 4511, 4513

ช่องทางการรับสมัคร

5. รูปแบบการอบรม
เป็นการบรรยายและทากิจกรรมกลุ่ม (workshop) ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และความรู้ทางการเงิน
ต่าง ๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ ธปท. และ/หรือจากหน่วยงานภายนอก (รายละเอียดตามกาหนดการแนบ)
ทั้งนี้ ธปท. จะมอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูที่เข้ารับการอบรมตลอดทั้งโครงการฯ
6. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ธปท. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ซึ่งประกอบด้วยเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง
และอาหารกลางวัน รวมทั้งของที่ระลึกให้แก่ครูที่เข้าอบรม
ทั้งนี้ ธปท. ขอให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) แจ้งแก่ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของครูที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม ให้การเข้าอบรม
ตามช่วงเวลาดังกล่าวไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ตลอดจนค่าที่พักต่าง ๆ
จากสถานศึกษาต้นสังกัดได้
7. การแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ธปท. จะประกาศรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
หน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์
ธนาคารแห่งประเทศไทย จานวน 2 เว็บไซต์ ดังนี้
 เว็บไซต์ของ ธปท.
 เว็บไซต์ของ ศคง.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

URL ของเว็บไซต์
www.bot.or.th
www.1213.or.th
www.obec.go.th
www.vec.go.th
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หลักสูตร “อบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู” ประจาปี 2558
วันที่ และสถานที่ ตามกาหนดการของแต่ละภาค
กาหนดการ (Tentative Program)

วิทยากร

วันแรก
08.30-09.00น.
09.10-09.20น.
09.20-09.45น.
09.45-10.05น.
10.05-11.35น.
11.35-13.15น.
13.15-14.45น.
14.45-15.00น.
15.00-16.00น.

30 นาที
10 นาที
25 นาที
20 นาที
1 ชม 30 นาที
1ชม. 40 นาที
1 ชม. 30 นาที
15 นาที
1 ชม.

ลงทะเบียน
ประธานกล่าวเปิดการอบรม
ถ่ายภาพร่วมกัน
---------------------- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม -------------------บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ในระบบเศรษฐกิจ
สนง./ สนภ.
----------------------------- ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ----------------------การเรียนรู้เศรษฐศาสตร์จากเหตุการณ์ปัจจุบัน
สนง./ สนภ.
---------------------- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม -------------------ธปท. กับบทบาทการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ศคง./ สนภ.

วันทีส่ อง
08.30-09.00น.
09.00-10.15น.
10.15-10.30น.
10.30-12.00น.
12.00-13.15น.
13.15-15.00น.
15.00-15.15น.
15.15-16.30น.

30 นาที
1 ชม. 15 นาที
15 นาที
1 ชม. 30 นาที
1 ชม. 15 นาที
1 ชม. 45 นาที
15 นาที
1 ชม 15 นาที

ลงทะเบียน
สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
---------------------- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม -------------------การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนขั้นพื้นฐาน
-------------------------- ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน -------------------------การบริหารหนี้อย่างเป็นสุข
---------------------- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม -------------------รู้ไว้...ภัยทางการเงิน

วันทีส่ าม
08.30-09.00น.
09.00-10.30น.
10.30-10.45น.
10.45-12.00น.
12.00-13.30น.
13.30-14.30น.
14.30-15.30

30 นาที
1 ชม. 30 นาที
15 นาที
1 ชม. 15 นาที
1 ชม. 30 นาที
1 ชม.
1 ชม.

ลงทะเบียน
ก้าวทันระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ศคง./ สนภ.
---------------------- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม -------------------เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
สอบ.
--------------------------- ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ------------------------ทาความรู้จักกับ Credit Bureau
NCB
Post test

ศคง./ สนภ.
ศคง./ สนภ.
ศคง./ สนภ.
ศคง./ สนภ.
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ใบสมัครเข้ารับการอบรม
โครงการ “อบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู” ประจาปี 2558
ชื่อสถานศึกษา ................................................................................................................... (โปรดพิมพ์ หรือ เขียนให้ชัดเจน)
ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................... e-mail ................................................................ โทรสาร .................................................
ขอเสนอชื่อครูเพื่อสมัครเข้ารับการอบรม ดังนี้
1. นาย / นาง / น.ส. ......................................................................................................... อายุ ..........................................ปี
ปัจจุบนั สอนวิชา ................................................................................................................ ชั้น ..............................................
โทรศัพท์ ................................................. e-mail ............................................................. มือถือ .........................................
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชา ......................................................... สถาบัน ..............................................................
ปริญญาโท สาขาวิชา ......................................................... สถาบัน ..............................................................
อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................
ข้อจากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) ......................................................................................................................................................
ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ (ระบุเวลา)...............................................................................................................................
เคยเข้าร่วมโครงการนี้ของ ธปท. หรือโครงการลักษณะนี้ในองค์กรอื่นหรือไม่
[ ] เคย [ ] ที่ ธปท. [ ] ที่ .................................................................................. ปี ..............................................
[ ] ไม่เคย
2. นาย / นาง / น.ส. ......................................................................................................... อายุ ..........................................ปี
ปัจจุบนั สอนวิชา ................................................................................................................ ชั้น ..............................................
โทรศัพท์ ................................................. e-mail ............................................................. มือถือ .........................................
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชา ......................................................... สถาบัน ..............................................................
ปริญญาโท สาขาวิชา ......................................................... สถาบัน ..............................................................
อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................
ข้อจากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) ......................................................................................................................................................
ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ (ระบุเวลา)...............................................................................................................................
เคยเข้าร่วมโครงการนี้ของ ธปท. หรือโครงการลักษณะนี้ในองค์กรอื่นหรือไม่
[ ] เคย [ ] ที่ ธปท. [ ] ที่ .................................................................................. ปี ..............................................
[ ] ไม่เคย

ประทับตราสถานศึกษา (ถ้ามี)

ลงชื่อ ……………..…………………..……........
(…………………………………….)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
............./............/...........

โปรดกรอกชื่อและนามสกุลตัวบรรจง และส่ง “ใบสมัครเข้ารับการอบรม” ทางจดหมายลงทะเบียน โทรสาร หรือ อีเมล
(ดูช่องทางการสมัครได้ในรายละเอียดหลักสูตรอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจาปี 2558)

