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เอกสารแนบที� 1 

ค่ายการเงนิทิสโก้ : TISCO Financial Camp 
ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงนิ 
โดย ธนาคารทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากปัญหาความยากจนและหนี �สินในครัวเรือน ซึ�งเป็นหนึ�งในต้นตอของปัญหาสงัคมมากมายที�เกิดขึ �นในสงัคมไทย  
การแก้ไขระยะยาวที�ต้นเหตุ ทําได้โดยการพัฒนาพื �นฐานและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั�วถึงให้ครอบคลุมประชากร 
ของประเทศ นอกเหนือจากการศึกษาตามหลักสูตรทั�วไปแล้ว การให้ความรู้และปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมด้านการเงินเพื�อ 
การดํารงชีวิตนบัเป็นสิ�งจําเป็นเช่นเดียวกนั   
 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ในฐานะสถาบนัที�ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน นอกเหนือจากการให้คําปรึกษา
ทางการเงินแก่ลกูค้าในเชิงธุรกิจแล้ว ทิสโก้ตั �งปณิธานที�จะเป็น ผู้แนะนําทางการเงินแก่สงัคมด้วย โดยมุ่งเน้นการปลกูฝังทศันคติ
แก่เยาวชนให้ตระหนกัในความสาํคญัของการจดัการทางการเงิน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมทกัษะที�จําเป็น สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวนัและสร้างภมูิคุ้มกนัที�เข้มแข็งให้กบัครอบครัวได้ตอ่ไป ทิสโก้เชื�อวา่การจดัการทางการเงินที�ดี นําไปสูก่ารมี
ชีวิตที�ดี (Manage Life, Manage Financial Life) คนทกุคนสามารถมีชีวิตที�ดีตามสถานภาพของตน หากรู้จกัใช้ รู้จกัออม มีการ
วางแผนทางการเงินอยา่งสมดลุจะช่วยลดความเสี�ยงในการดํารงชีวิต สามารถสร้างความมั�นคงให้แก่ครอบครัวได้อยา่งยั�งยืน 

 ค่ายการเงินทิสโก้ จดัขึ �นเพื�อช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเงินอย่างเหมาะสมแก่เยาวชน นบัตั �งแต่ปี HIII เป็นต้นมา  
และมีพฒันาการด้านรูปแบบมาอย่างต่อเนื�อง ทั �งนี �เพื�อตอบโจทย์ในการขยายความรู้ทางการเงินไปสู่สงัคมในวงกว้าง  ปัจจุบนั 
ทิสโก้ได้ปรับรูปแบบค่ายการเงิน เพื9อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านการเงินให้แก่นักเรียนและคุณครูที9ปรึกษาทีมไป
พร้อมๆ กัน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั และมุ่งสง่ต่อความรู้ที�ได้รับไปสู่ผู้ อื�นด้วย ปัจจุบนัได้ดําเนิน
กิจกรรมคา่ยการเงินแล้ว KL รุ่น มีผู้ เข้าร่วมโครงการแล้วทั �งนกัเรียนและครูรวม K,MHK ทา่น และได้ร่วมเผยแพร่ความรู้สูชุ่มชนแล้ว
กวา่ 332,314 ราย 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื�อเปิดโอกาสให้นักเรียน และคุณครูที�ปรึกษาได้เรียนรู้แนวคิดการจัดการทางการเงินที�ถูกต้อง การสร้างวินัย 
ทางการเงินที�เหมาะสมกบัช่วงอาย ุเทคนิคการออมในรูปแบบตา่งๆ ที�สามารถทําได้จริง  
 2.2   เพื�อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบผสมผสาน เนื �อหาเข้าใจง่าย และเหมาะสมกบัช่วงอาย ุ
 2.3 เพื�อกระตุ้นและสง่เสริมให้นกัเรียนและคุณครูที�ปรึกษาได้นําความรู้ที�ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวนัของตนเองและ
ครอบครัว รวมทั �งเผยแพร่ไปสูผู่้ อื�น ได้แก่ เพื�อน คณุครู โรงเรียน ชมุชน และสงัคมในวงกว้างตอ่ไป 
 
3. เกี9ยวกับกลุ่มธนาคารทิสโก้ 
 ทิสโก้ ก่อตั �งในปี พ.ศ. 2512 มีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรกในประเทศไทย  ชื�อ “TISCO” มาจากคําย่อของ 
ชื�อเต็มในภาษาอังกฤษว่า Thai Investment and Securities Company Limited และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตั �งแตปี่ 2526  
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 ตลอดระยะเวลากว่า 49  ปี ทิสโก้เติบโตและมีชื�อเสียงเป็นที�รู้จักในฐานะผู้ นําด้านการให้บริการสินเชื�อเช่าซื �อรถยนต์  
วาณิชธนกิจ การบริหารจดัการกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ บริการให้คําปรึกษาทางการเงินแก่ลกูค้าธนบดี และบริการด้านหลกัทรัพย์ 
รวมทั �งการมีบทบาทตอ่สว่นรวมในการพฒันาอตุสาหกรรมการเงินในระยะตา่งๆ มาโดยตลอด 

 นอกเหนือจากความเชี�ยวชาญในธุรกิจดังกล่าว ทิสโก้ยังมีวัฒนธรรมองค์กรที�เข้มแข็งด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน          
การกํากับดูแลกิจการที�ดี  ระบบการบริหารความเสี�ยง ที�ทันสมัย  และมีนโยบายบริหารจัดการที� รอบคอบรัดกุม 
เพื�อการเติบโตทางธุรกิจอยา่งยั�งยืน ได้รับรางวลัที�สะท้อนความเป็นมืออาชีพจากสถาบนัชั �นนําตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง  
 ด้านกิจกรรมเพื�อสงัคม กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นการพฒันาด้านการศึกษา การให้ความรู้ทางการเงิน  และ ESG (สิ�งแวดล้อม 
สงัคม และบรรษัทภิบาล)  และมีผลงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมผา่นการดําเนินงานของ "มลูนิธิทิสโก้เพื�อการกศุล" อยา่งเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ�งการสนบัสนนุการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนที�ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั�วประเทศอย่างต่อเนื�องเป็นเวลากว่า  
35 ปี ได้รับการอนมุตัิจากกระทรวงการคลงัให้เป็นองค์การสาธารณกศุลลาํดบัที� 379 

 บริษัทภายใต้กลุ่มธนาคารทิสโก้  ได้แก่  ธนาคารทิสโก้  จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์  ทิสโก้  จํากัด,  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จํากดั, บริษัทหลกัทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จํากดั, บริษัท ทิสโก้ อินชวัรันส์ 
โซลูชั�น จํากัด,  บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ�ง จํากัด, บริษัท ไฮเวย์ จํากัด,  บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั�น เทคโนโลยี จํากัด และ 
บริษัท ออล-เวย์ส จํากัด  สํานักงานใหญ่ตั �งอยู่ที� อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เลขที� 48 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ ปัจจุบนั ทิสโก้มี
เครือข่ายให้บริการทางการเงิน กว่า 260 สาขาทั�วประเทศ มีสินทรัพย์รวม Htt,LuH ล้านบาท มีพนกังาน 5,203 คน (ณ เดือน
พฤศจิกายน  HIvK) 
 

4. เกี9ยวกับค่ายการเงนิทิสโก้  
 คา่ยการเงินทิสโก้ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
 กิจกรรมที9 E : ค่ายการเงนิ เปิดรับสมคัรทีมจากโรงเรียนมธัยมปลายทั�วประเทศ  เพื�อเข้ารับการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ
โรงเรียนเข้าร่วมคา่ยการเงินทิสโก้  เพื�อเรียนรู้เรื�องราวเกี�ยวกบัการเงินการธนาคารและการวางแผนจดัการทางการเงิน ในรูปแบบ
บูรณาการร่วมสมยั และเข้าใจง่าย จากวิทยากรจิตอาสาผู้มีความสามารถในด้านของการวางแผนการเงินที�เหมาะสมกับวัย  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั �งสิ �น กิจกรรมจัดขึ �นที� ธนาคารทิสโก้ สํานกังานใหญ่ ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ เป็นเวลาv วนั I คืน  
(รวมวนัเดินทาง)   
 
 คา่ยการเงินทิสโก้ รุ่น 18 และ รุ่น 19  ประกอบด้วย ค่ายนักเรียน และ ค่ายคุณครูที9ปรึกษา  กําหนดการดงันี � 
  รุ่นที9 EF : วันที9  EF  - HI มีนาคม  HJKH (รวมวันเดินทาง)   
  รุ่นที9 EL : วันที9    E -   K เมษายน HJKH (รวมวันเดินทาง)  
 

 กิจกรรมที9 H : กิจกรรมต่อยอดเผยแพร่ความรู้ หลงัจากตวัแทนของโรงเรียนผา่นการเรียนรู้จากคา่ยการเงินแล้วจะต้อง
นําความรู้ที�ได้รับไปสร้างสรรค์กิจกรรมตอ่ยอดเผยแพร่ความรู้โดยไมจํ่ากดัรูปแบบในนามของโรงเรียน เพื�อเผยแพร่ความรู้เรื�องการ
วางแผนจดัการทางการเงินไปสูผู่้ อื�นในวงกว้าง โดยให้เวลา M เดือนในการดําเนินกิจกรรมตอ่ยอด  และเก็บผลลพัธ์ที�ได้จดัทําเป็น
รายงานผลลพัธ์การดําเนินกิจกรรม  สง่กลบัเข้าร่วมการประกวดชิงรางวลัโลป่ระกาศเกียรติคณุ และทนุสนบัสนนุกิจกรรมต่อยอด 
รวมมลูคา่กวา่ 210,000 บาท (รายละเอียดในข้อ 8) 
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5. การสมัครเข้าร่วมค่ายการเงนิทิสโก้  
 
 5.1 .คุณสมบัติผู้สมัคร และ เอกสารที9ใช้ในการรับสมัคร  
  กําหนดให้ผู้สมัครสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นทีม   ประกอบด้วยสมาชิก u ท่าน  ได้แก่ คณุครูที�ปรึกษา K ท่าน 
และ นกัเรียนชั �นมธัยมศกึษาตอนปลาย H ทา่น  โดยมาจากโรงเรียนเดียวกนั มีคณุสมบตัิและเอกสารที�ใช้ในการรับสมคัรดงันี � 
 
 

 คุณสมบัตขิองผู้สมัคร เอกสารที9ใช้สมัครเข้าร่วมค่ายการเงนิ 
คุณครู 
 

1. มีความสนใจทางด้านการเงิน การออมหรือการจัดการ     
ทางการเงิน 

2. เป็นคณุครูประจําของโรงเรียนที�สมคัร 
3. สะดวกเข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลา v วัน I คืน     

(รวมวนัเดินทาง) 
4. มีความพร้อมที�จะเป็นคณุครูที�ปรึกษาของทีมนกัเรียนที�เข้า

ร่วมค่ายในการทํากิจกรรมต่อยอดเผยแพร่ความรู้ทางการ
เงินหลงัจบคา่ยการเงิน 
 

1.  ใบสมคัร (สว่นของคณุครูที�ปรึกษา)  
H. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด K หรือ H นิ �ว จํานวน K รูป 

(ติดลงในใบสมคัร) 
u. แบบสอบถามเกี�ยวกบักิจกรรมตอ่ยอด 
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 คุณสมบัตขิองผู้สมัคร เอกสารที9ใช้สมัครเข้าร่วมค่ายการเงนิ 
นักเรียน 1. มีความสนใจทางด้านการเงิน การออมหรือการจดัการทาง

การเงิน 
2. กําลงัศกึษาอยูช่ั �นมธัยมศกึษาปีที� 4 - 6 หรือ ปวช. 1 - 3 
3. ทีมละ 2 ท่าน ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกนั ไม่จําเป็นต้อง    

อยูร่ะดบัชั �นเดียวกนั 
4. สะดวกเข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลา 6 วัน 5 คืน       

(รวมวนัเดินทาง) 
5. มีความพร้อมที�จะเป็นแกนนําในการดําเนิน กิจกรรมตอ่ยอด

การเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน หลงัจบคา่ยการเงิน 

K.ใบสมคัร (สว่นของนกัเรียน) 
H. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด K หรือ H นิ �ว จํานวน K รูป

(ติดลงในใบสมคัร) 
u.เอกสารคําถามที�เกี�ยวกับความสนใจทางด้าน

การเงินเพื�อประกอบการพิจารณาคดัเลอืก  
 

  

หมายเหตุ: 
 -  โรงเรียนสามารถสง่นกัเรียนเข้ารับการคดัเลือกในการเข้าร่วมคา่ยการเงินได้มากกวา่ 1 ทีม  
 -  หากโรงเรียนใดที�สง่เอกสารที�ไมค่รบถ้วน คณะทํางานคา่ยการเงินขอสงวนสิทธิwในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - คณะทํางานฯ จะอ้างอิงข้อมูลเพื�อดําเนินการด้านอื�นๆ ได้แก่ การประกนัภยัการเดินทาง การจดัการด้าน
อาหาร ที�พกั และสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ ตามจํานวนและชื�อที�ระบไุว้ในใบสมคัรเท่านั �น  

 

5.2 กาํหนดการส่งใบสมัคร 
  ค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นที� KM และ Kt  เปิดรับสมัครพร้อมกันตั Pงแต่วันนี P ถึงวันที9 EJ กุมภาพันธ์ HJKH 

(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ภายในวันเปิดรับวันสุดท้ายเป็นสําคัญ)  โดยทีมโรงเรียนจะต้องส่งใบสมัครให้ครบถ้วน 
และสง่มาทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองดงันี � 
                            
 
 
 

 
 
5.3 การคัดเลือก 

5.3.1  คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ สมัครเข้าร่วมค่ายการเงินจากโรงเรียนต่างๆ ทั�วประเทศ  
จํานวน 40 ทีม รวมจํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมคา่ยเรียนรู้ทั �งสิ �น KHx ท่าน (คณุครูที�ปรึกษา yx ท่าน และนกัเรียน Mx ท่าน) 

5.3.2  คณะกรรมการจะพิจารณาข้อมลูจากเอกสารใบสมคัรตามเกณฑ์ในการคดัเลือก (รายละเอียดข้อ I.y) 
เพื�อคดัเลือกผู้สมคัรที�มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมคา่ยการเงิน 
      5.3.3  ผู้ ได้รับคดัเลือกให้เข้าร่วมค่ายการเงินจะมาจาก I ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ โดยเฉลี�ยตามความสนใจในการเข้าร่วมคา่ยการเงินของแตล่ะภมิูภาค 
 

    ค่ายการเงนิทสิโก้ รุ่นที9 .....(ระบรุุ่นที�สมคัร) 
   ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)  

เลขที9 48/2 ชั Pน 1  อาคารทสิโก้ทาวเวอร์  ถนนสาทรเหนือ                                          
แขวงสีลม เขตบางรัก  กทม.10500 
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5.4 เกณฑ์การคัดเลือก 
5.4.1 ผู้ สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที�กําหนดโดยทั Pงนักเรียนและคุณครูที9ปรึกษาต้องเป็นผู้ที9       

ไม่เคยเข้าค่ายการเงนิทสิโก้มาก่อน 
 5.4.2 ผู้สมคัรกรอกข้อมลูในใบสมคัรถกูต้อง ครบถ้วน 
 5.4.3 ผู้สมคัรตอบคําถามที�เกี�ยวข้องกบัการเงินได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความน่าสนใจ 
 5.4.4 มีทศันคติที�ดีตอ่การจดัการทางการเงิน 
 5.4.5 มีความตั Pงใจที9จะดาํเนินกจิกรรมต่อยอดเผยแพร่ความรู้ทางการเงนิหลังจบค่าย 

        
6. กาํหนดกจิกรรมค่ายการเงนิทสิโก้ 
  วนัเวลา รุ่นที9 EF : วนัจนัทร์ที� KM  – วนัเสาร์ที� Hu  มีนาคม  HIvH   (v วนั 5 คืน รวมวนัเดินทาง) 
    รุ่นที9 EL : วนัจนัทร์ที�   K  – วนัเสาร์ที�  v   เมษายน HIvH  (v วนั I คืน รวมวนัเดินทาง) 
  สถานที� ธนาคารทิสโก้ สํานกังานใหญ่ ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ 
  ที�พกั  โรงแรม The Embassy Sathorn ถ.สาทรใต้  กรุงเทพฯ   (พกัห้องละ H ท่าน แยกครู-นกัเรียน 
และแยกเพศ) 
 
 

7. สิ9งที9ผู้เข้าร่วมค่ายการเงนิทสิโก้จะได้รับ 
 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงินทั �งคณุครูที�ปรึกษาและนกัเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้านการวางแผนการเงิน
ในแบบที�เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั �งยังเป็นการเปิดประสบการณ์ร่วมค้นหา             
แรงบนัดาลใจ สมัผสักบัโลกการเงินการธนาคารในมมุมองตา่งๆ รวมทั �งได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกนักบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจาก 
ภูมิภาคต่างๆ ทั�วประเทศ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที9กําหนดไม่ตํ9 ากว่า FX% จะได้รับ

ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ทั �งนี �ทางคณะทํางานค่ายการเงินได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ได้รับคัดเลือก               
โดยที�ผู้ เข้าร่วมคา่ยการเงินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั Pงสิ Pน ดงัรายการตอ่ไปนี � 
 L.K  อาหารจํานวน Ky มื �อ  เริ�มที�มื �อเย็นของวนัจนัทร์ (วนัเดินทางมา) ถงึมื �อเช้าของวนัเสาร์ (วนักลบั) 
 L.H  ที�พกัที�โรงแรม The Embassy Sathorn ถ. สาทรใต้ จํานวน I คืน (พกัห้องละ H ท่าน แยกคุณครู-นกัเรียน 
และ แยกเพศ  โดยคณะทํางานขอสงวนสิทธิwเป็นผู้จดัการด้านห้องพกัให้แก่ผู้ เข้าร่วมคา่ยการเงิน) 
 L.u ประกนัภยัการเดินทางทั �งไป-กลบั และประกนัภยัระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม (ยกเว้นในกรณีที�ทางโรงเรียนมี
การเปลี�ยนตวัผู้ เข้าร่วมค่ายการเงินโดยมิได้แจ้งให้ทางคณะทํางานทราบล่วงหน้า คณะทํางานจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ที�เกิดขึ �นทั �งสิ �น) 
 L.y คา่เดินทางไป-กลบั ตามอตัราที�บริษัทฯ กําหนด 
 L.I เสื �อคา่ย และอปุกรณ์ที�จําเป็นตอ่การเรียนรู้ตลอดระยะเวลาของคา่ย 
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8. การประกวดกจิกรรมต่อยอดการเรียนรู้หลังจบค่ายการเงนิ 
 หลงัจากเสร็จสิ �นการอบรม ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั �งหมดได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์กิจกรรมต่อยอดที�โรงเรียน หรือ
ชุมชนใกล้เคียง โดยนําความรู้และแนวคิดทางด้านการจัดการทางการเงินที�ได้จากการอบรมไปเผยแพร่สู่เพื�อนๆ ใน
โรงเรียน คณุครู พ่อแมผู่้ปกครอง รวมทั �งชมุชน เพื�อกระตุ้นให้ทกุคนได้ รับรู้ เข้าใจ รวมทั �งตระหนักถึงความสําคญัของ
การวางแผนจดัการทางการเงินต่อการดําเนินชีวิต และก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายและนําไปใช้จริง 
โดยมีรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรม ดงันี �  
 

 8.1 จัดทํากิจกรรมในนามของ “ทีมโรงเรียน” โดยมีตัวแทนที�เข้ารับการอบรมในค่ายการเงิน ทั �ง H ท่าน 
พร้อมคณุครูที�ปรึกษาที�เข้าร่วมคา่ยการเงิน K ท่าน เป็นแกนนํา โดยไมจํ่ากดัรูปแบบการเผยแพร่ 

 

  8.2 ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตอ่ยอดหลงัจบคา่ย y เดือน ดงันี � 
    รุ่น EF ตั Pงแต่วันที9    HJ มีนาคม HJKH –  HH  กรกฎาคม HJKH 
    รุ่น EL ตั Pงแต่วันที9     F เมษายน HJKH –   J  สิงหาคม   HJKH 
 

  8.3 จดัทํารายงานผลลพัธ์การดําเนินกิจกรรมตอ่ยอดดงักลา่ว โดยนําเสนอรายละเอียด รูปแบบ และผลลพัธ์ที�ได้ 
พร้อมภาพประกอบหรือ Video Clip ตามความเหมาะสม เพื�อประกอบการพิจารณา ดงันี � 
    รุ่น EF  ภายในวันจันทร์ที9 J สิงหาคม HJKH  
    รุ่น EL  ภายในวันจันทร์ที9 EL สิงหาคม HJKH 
    (สง่ทางไปรษณีย์  โดยคณะทํางานจะยดึวนัประทบัตราไปรษณีย์เป็นสําคญั)  จ่าหน้าซองถงึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบชงิชนะเลิศ 
 ในรอบแรก คณะกรรมการจะพิจารณาคดัเลือกทีมโรงเรียนที�จดัทํากิจกรรมและมีผลลพัธ์ดีที�สดุเข้าสู่รอบชิง
ชนะเลิศ  โดยทีมที� ผ่านการคัดเลือกจะได้ รับการเ ชิญให้ เ ข้า นําเสนอผลงานรอบสุดท้ายที� ธนาคารทิสโ ก้ 
สํานกังานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนบัสนนุคา่เดินทางเช่นเดียวกนักบักิจกรรมค่ายการเงิน โดยคดัเลือกผลงานแยก
ตามรุ่นของคา่ยที�เข้าร่วม 
 
 
 

กิจกรรมประกวดต่อยอดค่ายการเงนิทิสโก้ รุ่นที9 ...... (กรุณาระบ)ุ 
ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 

เลขที9 48/2 ชั Pน 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ                                          
แขวงสีลม เขตบางรัก  กทม.10500 
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        9.1   เกณฑ์การคัดเลือก 
  9.1.1 ความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจ ใช้แนวคิดการวางแผนจดัการทางการเงินที�เหมาะสมกบับริบท 
  9.1.2 หลกัเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็นดงันี � 
 

  -  ผลลพัธ์การเปลี�ยนแปลงทศันคติและพฤตกิรรมการออม    40% 
   -  รูปแบบการใช้จา่ยและวธีิการลดคา่ใช้จ่าย พร้อมแสดงผลลพัธ์    30% 

-  ภาพรวมกิจกรรม และแนวโน้มด้านความตอ่เนื�องและยั�งยืน   30% 
     รวม            EXX% 
 

    9.1.3 ทีมโรงเรียนที�ไมส่ามารถนําเสนอผลงานได้ตามกําหนด ถือวา่สละสิทธิw และมีผลต่อการพิจารณาการ

เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นต่อไป 
 

10.   รางวัลสําหรับการประกวด  
 - รางวลัชนะเลิศ      รับทนุสนบัสนนุกิจกรรมตอ่ยอด  จํานวน 100,000 บาท  
 - รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที� 1   รับทนุสนบัสนนุกิจกรรมตอ่ยอด  จํานวน   50,000 บาท  
 - รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที� 2   รับทนุสนบัสนนุกิจกรรมตอ่ยอด     จํานวน   30,000 บาท  
 - รางวลัชมเชย     รับทนุสนบัสนนุกิจกรรมตอ่ยอด   จํานวน  15,000 บาท  

   ทีมโรงเรียนที�เข้ารอบจะได้รับโล่เกียรติยศและสมาชิกในทีมทั �ง 2 ท่าน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ           
เป็นรายบคุคลด้วย  
  หมายเหต:ุ  - สงวนสิทธิwในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขโดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
     - เงินทนุสนบัสนนุกิจกรรมตอ่ยอดมอบแก่โรงเรียน เพื�อการจดัสรรแก่ทีมตามความเหมาะสมตอ่ไป  
 

EE.   อื9นๆ  
 - การเข้าร่วมค่ายการเงินไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั �งสิ �น และขอสงวนสิทธิwการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงิน  
เฉพาะทีมโรงเรียนที�ได้รับคดัเลือก ได้แก่ นกัเรียน และคณุครูที�ปรึกษา รวม u คน เท่านั �น 
 -  ทีมโรงเรียนที�ผ่านการพิจารณาคดัเลือกให้เป็นตวัแทนเข้าร่วมคา่ยการเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงสมาชิกในทีมได้ 
เนื�องจากคุณสมบัติรายบุคคลเป็นหนึ�งในองค์ประกอบในการพิจารณา ทั �งความสนใจในการเรียนรู้และความพร้อมในการ
เผยแพร่ความรู้ทางการเงินสูช่มุชน   
    - กรณียกเลิกการเข้าร่วมคา่ยการเงินหลงัจากนําสง่ใบตอบรับการเข้าร่วมแล้ว คณะทํางานอาจพิจารณาเรียกเก็บ
คา่ปรับตามที�เห็นควร 
 - ค่ายการเงินเป็นกิจกรรมนําร่องในโครงการ Care the Bear: Change the Climate Change ซึ�งทิสโก้ร่วมกบั
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรพันธมิตร จัดกิจกรรมแบบเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม ได้แก่ K.รณรงค์ให้เดินทางโดยรถ
สาธารณะ  2.ลดการใช้กระดาษและพลาสติก  3.งดการใช้โฟม  4.ลดการใช้พลงังานจากอปุกรณ์ไฟฟ้า  I.ใช้วสัดตุกแต่ง
ที�นํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ และ  6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ �ง 
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 - กิจกรรมนี � ไมมี่การสํารองที�จอดรถ ให้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น 
 - ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที�สิ �นสดุ 
 - ขอสงวนสิทธิwในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดคา่ยการเงิน โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
 
12. กาํหนดการกจิกรรมค่ายการเงนิทสิโก้ รุ่นที9 18 และ 19 

 
หมายเหตุ : K. สามารถสง่ใบสมคัรกลบัมาได้ที� E-mail: tiscofinancialcamp@tisco.co.th หรือ Inbox มาทางเพจ คา่ยการเงินทิสโก้  
  H. กําหนดการในการดําเนินกิจกรรมเผยแพร่ การสง่รายงานผล ประกาศผลทีมที�เข้ารอบ และการนําเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ อาจ 
      มีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 

สอบถามรายละเอียดเพิ9มเตมิที9 
ผู้ประสานงาน:   คณุธนพฒัน์  กลิ�นพิบลูย์   / คณุกิตติมา อศัวเรืองชยั 
โทรศพัท์: 02 633 6686, 02 633 6907    (เวลาทําการ จนัทร์-ศกุร์ 8.30-17.00 น.)   โทรสาร: 02 633 6925    

Email: tiscofinancialcamp@tisco.co.th Website: www.tisco.co.th/th/sd/csr/socialcreativity.html#.html 
Facebook :  www.facebook.com/tiscofinancialcamp  หรือค้นหาคําวา่ “ค่ายการเงนิทิสโก้” 

 

การดาํเนินงาน 
กาํหนดการ 

ช่องทางและสถานที� 
รุ่น 18 รุ่น 19 

1. เปิดรับใบสมคัรเข้าร่วมคา่ยการเงิน รุ่นที� �� และ �!                        วนันี " – �$ กมุภาพนัธ์ )$*) สง่เอกสารทางไปรษณีย์ 

2. ประกาศผลรายชื�อทีมที�ผ่านการคดัเลือก  40 ทีม � มีนาคม )$*) 
www.tisco.co.th 

Facebook และ จดหมาย 

3. ทีมที�ได้รับการคดัเลือกสง่เอกสารตอบรับเข้าร่วม   

    กิจกรรม 
� มีนาคม )$*) E-Mail หรือ Facebook 

4. กิจกรรมค่ายเรียนรู้   ($ วัน ' คืนรวมวันเดินทาง) *+--. มีนาคม -'$- *-$ เมษายน -'$- 
ธนาคารทสิโก้  
สาํนักงานใหญ่ 

ถ.สาทรเหนือ กทม. 

5. สร้างสรรค์และดาํเนินกิจกรรมเผยแพร่การเรียนรู้  

    (4 เดือน) 

HI มี.ค. vH ถึง  
HH ก.ค. vH 

�  เม.ย. *) ถึง  

$ ส.ค. *) 

แตล่ะทีมโรงเรียนเป็นผู้  

ดําเนินกิจกรรมด้วยตนเอง 

6. สง่รายงานผลการดําเนินกิจกรรมเผยแพร่ $ ส.ค *)  �! ส.ค. *) ไปรษณีย์ลงทะเบียน 

7. ประกาศผลทีมโรงเรียนที�เข้ารอบการประกวดคา่ยการเงิน 

เผยแพร่การเรียนรู้  
ภายใน U� ต.ค. *) ภายใน  U� ต.ค. *) 

www.tisco.co.th 

Facebook และ จดหมาย 

8. ทีมโรงเรียนที�เข้ารอบนําเสนอผลงานและพิธีรับมอบรางวลั แจ้งให้ทราบภายในคา่ย แจ้งให้ทราบภายในคา่ย   
ธนาคารทสิโก้ สํานกังานใหญ่ 

ถ.สาทรเหนือ กทม. 

 


