
งาน/โครงการ:  โครงการโรงเรียนธนาคาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รักความเป็นไทย  และปฎิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  16  พฤษภาคม  2564   สิ้นสุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวกัญญณัฐ   เก่งการ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัดอดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
   1.3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยายาม ขยัน
อดทน ละเอียด รอบคอบในการท างาน และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน  
           2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 มีเงินออมเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหรือเตรียมความพร้อมในอนาคต       
 
   เชิงคุณภาพ 
           1) นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
     2) นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมี
ขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของโรงเรียนธนาคาร  
  
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. ประชุมนักเรียนกรรมการโรงเรียนธนาคารเพ่ือวางแผนการท างาน ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 2. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

    ขั้นด ำเนนิกำร (DO) 

 3. ด าเนินกิจกรรม  
       1) อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคาร ตามบทบาทและหน้าที่ 
     2) ประชาสัมพันธ์วันและเวลาเปิดท าการของธนาคาร 



 3) จัดกิจกรรมรักการออม 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์งานกับการออม  
  - กิจกรรมสัปดาห์รักการออม  
   1. ออมเพ่ือพ่อ (วันพ่อ) 
   2. ออมเพ่ือแม่ (วันแม่)  
             3. ออมเพ่ือฉัน (วันเด็ก) 
  -.กิจกรรมธนาคารโรงเรียน (รับฝาก-ถอน)  
  - กิจกรรมมอบรางวัลผู้ที่มีนิสัยรักการออม 
  - กิจกรรมอื่นๆ 
     4) จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมของธนาคาร 
 
          ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 4. ประเมินผลโครงการ 

 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

                     

4. ผลการด าเนินงานระดบกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมนักเรียนกรรมการ
โรงเรียนธนาคารเพ่ือวาง
แผนการท างาน ก าหนด
บทบาทและหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ธนาคาร  

- พ.ค. 2564 ด าเนินการ
แล้ว 

กรรมการโรงเรียนธนาคารมีการ
วางแผนการท างาน ก าหนด
บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ธนาคาร 
 
  

2. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  - พ.ค. 2564 ด าเนินการ
แล้ว 

มีปฏิทินปฏิบัติงาน 

3. ด าเนินกิจกรรม  
   1) อบรมเจ้าหน้าที่
ธนาคาร ตามบทบาทและ
หน้าที่ 

- พ.ค. 2564 
- มี.ค. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

การด าเนินการเป็นไปตาม
รูปแบบของธนาคารเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

2) ประชาสัมพันธ์วันและ
เวลาเปิดท าการของ
ธนาคาร 
3) จัดกิจกรรมรักการออม 
- กิจกรรมสร้างสรรค์งาน
กับการออม  
- กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม
การออมการ 
ออม  
 1. ออมเพ่ือพ่อ 
(วันพ่อ) 
 2. ออมเพ่ือแม่ 
(วันแม่)  
          3. ออมเพ่ือฉัน 
(วันเด็ก) 
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
ประจ าวัน 
  (รับฝาก-ถอน)  
- กิจกรรมมอบรางวัลผู้ที่มี
นิสัยรักการออม  
- กิจกรรมอื่นๆ              
4) จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์
เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ
ธนาคาร 

4. ประเมินผลโครงการ 
 

มี.ค. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการได้รับการประเมินผล
ติดตาม 
 
  

5. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

 
มี.ค. 2565 ด าเนินการ

แล้ว 
1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การรู้จักประหยัดอดออม และ
สามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ และมี



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

ประสบการณ์ในการท างาน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
3. นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน 
ละเอียด รอบคอบในการท างาน 

รวม - 
   

 
 
 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ ไม่ได้ใช้เงินตาม
งบประมาณ 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน 
เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 
100 

บรรลุ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม ปีการศึกษา 2564 มีเงินออมเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหรือเตรียมความพร้อมใน
อนาคต 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ปี
การศึกษา 2564 ทุกคน มีเงินออมเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหรือเตรียม
ความพร้อมในอนาคต  

บรรลุ 

 
   



 
 5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการประหยัดอดออม 
รู้จักการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนจัดการด้านการเงิน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการ
ประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงินมีการ
วางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

บรรลุ 

นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการ
บริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของ
โรงเรียนธนาคาร  

นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมี
ทักษะการบริหาร การบริการ และการ
ท างานอย่างมีข้ันตอน ได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการท างาน
ของโรงเรียนธนาคาร  

บรรลุ 

 
 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- - 
  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


