ฉบับที่ 18/2548
เรื่อง ธนาคารแหงประเทศไทยจัดโครงการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนไทย ซึ่งนับเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศในอนาคต จึงไดจดั โครงการเพื่อสงเสริม สนับสนุนการศึกษา และกระตุนใหเยาวชนมีความสนใจใฝหา
และเพิ่มพูนความรูดานเศรษฐศาสตรและสาขาวิชาตาง ๆ อยางกวางขวาง เพื่อเปนพืน้ ฐานของการดําเนินชีวิต
อยางชาญฉลาด ในสังคมแหงการเรียนรูของโลกยุคโลกาภิวัตน โดยจัดโครงการตอเนื่องจากปกอน 2 โครงการ
ไดแก
1)

โครงการ “ตอบปญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.”

2)

โครงการ “มุมหนังสือ ธปท.”

1) โครงการ “ตอบปญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.” ประจําป 2548
ธนาคารแหงประเทศไทยไดริเริ่มจัดโครงการ “ตอบปญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.” เปนครั้งแรกใน
ป 2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยใหมคี วามสนใจและเพิ่มพูนความรูดาน
เศรษฐศาสตร เศรษฐกิจการเงิน และความรูเกี่ยวกับ ธปท. ซึ่งมีฐานะเปนธนาคารกลาง และมีบทบาทสําคัญดาน
นโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศ พรอมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาแกโรงเรียนและนักเรียนที่เขารวม
โครงการฯ โดยในป 2547 เปนการแขงขันเฉพาะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งโครงการนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง วัดไดจากจํานวนโรงเรียนที่สนใจเขารวม
โครงการและรวมแขงขันตอบปญหา เปนจํานวนมาก และเด็กนักเรียนที่รวมแขงขันก็ไดพิสูจนใหเห็นวา มี
การศึกษาคนความาเปนอยางดี จนสามารถตอบปญหาที่คอนขางยากได
สําหรับในป 2548 นี้ ธปท. ไดขยายโครงการครอบคลุมถึงโรงเรียนในสวนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ไดแก
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก แตไมรวมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)

และภาคใต โดยสวนภูมภิ าคจัดการแขงขันที่สํานักงานภาคของ ธปท. ทั้ง 3 แหง และภาคกลาง จัดการแขงขันที่
สํานักงานใหญ ธปท.
การแขงขัน ทุกโรงเรียนที่เขารวมโครงการสามารถสงตัวแทนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปการศึกษา 2548 เขารวมแขงขันไดโรงเรียนละ 2 คน แบงการแขงขันเปน 2 รอบ
คือ รอบคัดเลือก (ชวงเชา) เปนการสอบขอเขียน และรอบชิงชนะเลิศ (ชวงบาย) เปนการตอบคําถามบน
เวที โดยมีกําหนดการแขงขันและจํานวนโรงเรียนที่สมัครเขารวมแขงขันในแตละภาค ดังนี้
ธปท. สํานักงานภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
ภาคเหนือ

เสารที่
เสารที่
เสารที่
เสารที่

วันแขงขัน
9 กรกฎาคม 2548
16 กรกฎาคม 2548
23 กรกฎาคม 2548
30 กรกฎาคม 2548

จํานวนโรงเรียนที่เขาแขงขัน
186
98
97
136

สําหรับรางวัลเงินทุนสนับสนุนการศึกษาทีม่ อบใหแกโรงเรียนและนักเรียนที่เขารวมแขงขันใน
โครงการฯ ในทุกภาค มีมูลคาทั้งสิ้นกวา 2 ลานบาท ดังนี้
- ทุกโรงเรียนที่เขารวมแขงขันจะไดรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนละ 3,000 บาท พรอม
เกียรติบัตร
- รางวัลทุนการศึกษา ไดแก รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 และรางวัลชมเชย มอบ
ใหกับโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน พรอมเกียรติบัตร ดังนี้
รางวัล
- ชนะเลิศ
- รองชนะเลิศ อันดับ 1
- รองชนะเลิศ อันดับ 2
- รางวัลชมเชย 1 รางวัล

มอบใหโรงเรียน
100,000.50,000.30,000.20,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

มอบใหตวั แทนนักเรียน
ทั้งสองคนที่เขาแขงขัน
คนละ 10,000.- บาท
คนละ 5,000.- บาท
คนละ 4,000.- บาท
คนละ 3,000.- บาท

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเงินทุนสนับสนุนการศึกษาที่มอบใหนกั เรียนที่ทําคะแนนสอบสูงสุด 3 อันดับ
ในรอบคัดเลือก ไดแก อันดับ 1 รางวัลละ 10,000 บาท อันดับ 2 รางวัลละ 5,000 บาท และอันดับ 3 รางวัล
ละ 3,000 บาท
2. โครงการ “มุมหนังสือ ธปท.”
โครงการ “มุมหนังสือ ธปท.” ในปนี้ นับเปนโครงการตอเนื่องเปนปที่ 2 เชนกัน โครงการนี้เกิดขึ้น
เนื่องจาก ธปท. ไดตระหนักถึงความจําเปนในการชวยเหลือสังคมและการศึกษา ดวยการสนับสนุนใหเยาวชน
ไทยศึกษาเพิ่มพูนความรู โดยการอานหนังสือที่มีประโยชน และปลูกฝงนิสัยรักการอาน การใชเวลาวางในการ
คนควาหาความรู เพื่อใหเยาวชนไดเติบโตขึ้นมาอยางรูเทาทันสถานการณตาง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ในปนี้ ธปท. ไดคัดเลือกโรงเรียนจากทั่วทุกภาค รวม 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เชนเดิม โดยเลือกโรงเรียนที่อยูรอบนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล เปน
โรงเรียนที่ขัดสน และมีนกั เรียนจํานวนมากพอสมควร ภาคละ 10 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 40 โรงเรียน ใน 40
จังหวัด ซึ่ง ธปท. จะมอบตูหนังสือพรอมหนังสือ รวม 159 รายการ เปนหนังสือประเภทเศรษฐศาสตร
วิทยาศาสตร สังคม รวมทั้งหนังสือสารานุกรม ความรูรอบตัว สารคดี ตลอดจนนิทานพื้นบาน และนวนิยายทีม่ ี
คุณคา เปนตน
“มุมหนังสือ ธปท.” นี้ จะเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาเปนหองสมุดที่มีชีวิต ที่มีการปรับปรุงพัฒนา มี
หนังสือใหม ๆ เพิ่มขึ้น เปรียบเสมือนหองสมุดที่มีความเคลื่อนไหว และมีผูใชบริการตลอดไป

ธนาคารแหงประเทศไทย
7 กรกฎาคม 2548

รายละเอียดเพิม่ เติม สามารถดูไดที่ Website ของ ธปท. ( www.bot.or.th) หัวขอ โครงการ “ตอบปญหาเศรษฐกิจ
การเงินกับ ธปท.” ประจําป 2548 หรือสอบถาม สํานักผูวาการ โทรศัพท 02-283-6809 / 02-2835014 โทรสาร 02-283- 5094

