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ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนธนาคาร 
แผนงาน    กิจการนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ รักความเป็นไทย  และปฎิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สนองมาตรฐานของ สพฐ. 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกัญญาณัฐ   เก่งการ 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน  2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่
มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุและเทคโนโลยีอีกทั้งยังขาดการเตรียมความพร้อมส าหรับ การ
ด าเนินชีวิตในอนาคต โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วย
การบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย”                 
อัตลักษณ์ “ประหยัดอดออม” และเอกลักษณ์ “รักความเป็นไทย”จึงได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนธนาคาร โดย
ได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วนเพ่ือเป็นธนาคารจ าลองที่
ด าเนินการโดยนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดพิจารณา
ในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การ
ด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัดอดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 2.3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน
อดทน ละเอียด รอบคอบในการท างาน และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
           1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน  
           2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 มีเงินออมเป็น ค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาต่อหรือเตรียมความพร้อมในอนาคต  
 3. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 

     3.2 ด้านคุณภาพ 
          1) นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 2) นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของโรงเรียนธนาคาร  

4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุมนักเรียนกรรมการโรงเรียน
ธนาคารเพ่ือวางแผนการท างาน 
ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ธนาคาร 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ก.ค. 2565 0 นางสาวกัญญา
ณัฐ   เก่งการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

2. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน นักเรียนทุก
ระดบัชั้น 

ก.ค. 2565 0 นางสาวกัญญา
ณัฐ   เก่งการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

3.ด าเนินกิจกรรม  
1) อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคาร ตาม
บทบาทและหน้าที่  

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ก.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

0 คณะกรรมการ
โรงเรียนธนาคาร 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นด าเนินการ (DO) 

2) ประชาสัมพันธ์วันและเวลาเปิดท า
การของธนาคาร 
3)จัดกิจกรรมรักการออม 
- กิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมการออม 
- กิจกรรมลุ้นรางวัลสัปดาห์ส่งเสริม
การออม  
 -1. ออมเพ่ือพ่อ (วันพ่อ) 
 -2. ออมเพ่ือแม่ (วันแม่) 
 -3. ออมเพ่ือฉัน (วันเด็ก) 
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียนประจ าวัน 
(รับฝาก-ถอน) 
- กิจกรรมมอบรางวัลผู้ที่มีนิสัยรักการ
ออม  
- กิจกรรมอื่นๆ 
4) จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมของธนาคาร 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
 
นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ก.ค. 65 - 
มี.ค. 2566 
 
ก.ค. 65 - 
มี.ค. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.ค. 65 - 
มี.ค. 2566 

0 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,000 

คณะกรรมการ
โรงเรียนธนาคาร 
 
คณะกรรมการ
โรงเรียนธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกัญญา
ณัฐ   เก่งการ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
 
โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

4.ประเมินผลโครงการ นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

มี.ค. 2566 0 คณะกรรมการ
โรงเรียนธนาคาร 

โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ  นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

มี.ค.  2566 0 คณะกรรมการ
โรงเรียนธนาคาร 

โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม 

5. งบประมาณ จ านวนเงิน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 แหล่งงบประมาณ  (   ) สพฐ. จัดสรร จ านวน  ..................... บาท 
     (   ) สพม.พย จัดสรร จ านวน  ..................... บาท  
     (    )  โรงเรียนจัดสรร จ านวน   ....................บาท  

 ( ) หน่วยงานอื่นๆ (ธกส.) จ านวน   5,000    บาท 
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ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/หน่วย จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1 วัสดุส านักงาน 1 ชุด 1,400 1,400  
2 กระดาษ A4 10รีม 120 1,200  
3 หมึก laser jet 285 A 2 ตลับ 1,200 2,400  

รวมทั้งสิ้น    –ห้าพันบาทถ้วน- 5,000 บาท 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 
2) ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม ปีการศึกษา 2563 มีเงินออมเป็น ค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาต่อหรือเตรียมความพร้อมในอนาคต 
3) ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
1) นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการประหยัดอดออม 
รู้จักการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนจัดการด้านการเงิน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
2) นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการ
บริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของ
โรงเรียนธนาคาร 

 
สังเกต, 

สัมภาษณ์/สอบถาม 
 
 
 
 
 

สังเกต, 
สัมภาษณ์/สอบถาม 

 
 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
 2) นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของโรงเรียนธนาคาร  
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        ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                (นางสาวกัญญาณัฐ   เก่งการ) 
                              ครูหัวหน้างานโรงเรียนธนาคาร 
 
 
        ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นายรงณ์ชัย   สืบแสน) 
                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
     
 
        ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางวินนา   เทพค า) 
                           หวัหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 
 
                 ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                          (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                        รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
   
                                   
       ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                   
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 

 


