
 
โครงการธนาคารโรงเรียน 

หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดําเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญม่ีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มี
เหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้
พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมสาํหรับการ
ดําเนินชีวิตในอนาคต จึงทําให้เมื่อถึงเวลาจําเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ ทําให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และจัดให้มีโครงการธนาคารโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน สาขา
นครชุม จัดต้ังธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจําลอง ที่ดําเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครูผู้รับผิดชอบ และ
พนักงานธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานใน
ธนาคารโรงเรียน เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์
ดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทําหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน 
พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ  

ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมใหนั้กเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มทีักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จกัคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะ
พิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนํากระบวนการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลใหก้าร
ดําเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด  อดออม  และสามารถดํารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทํางาน สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 



3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียรพยายาม  ขยัน  
อดทน  ละเอียด รอบคอบในการทํางาน  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทํางานอย่างมีขั้นตอน 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจําเป็น 
6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
เป้าหมาย 

1) เป้าหมายด้านปริมาณ 
1) ร้อยละ ๑๐๐  นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร เข้า

ร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 
2) ร้อยละ ๑๐๐  ของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีเงินออมเป็น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ 
3) ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ 

และการทํางานอย่างมีขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทํางานของธนาคารโรงเรียน 
2)  เป้าหมายด้านคณุภาพ 

1) นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร ทุกคนมีนิสัยรกัการ
ประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 

2)  นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

3) นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนมีทักษะการบริหาร การบริการ และการทํางานอย่าง
มีขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการทํางานของธนาคารโรงเรียน 

 
กิจกรรม ขั้นตอน งบประมาณและปฏิทนิการดําเนินงาน 
             ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

1. วางแผน (p) ประชุมนักเรียนชุมนุมธนาคารโรงเรียนเพ่ือวางแผนการทํางาน กําหนดบทบาทและ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนและกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานให้ชัดเจน 

2. ดําเนินงานตามกิจกรรม (D) 
                ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557   

1. รับสมคัรเจา้หน้าที่ธนาคารโรงเรียนจํานวน 12 คน 
                    2. อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทําหน้าที่ผู้จดัการ 
พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 



ประชาสัมพันธ์วันและเวลาเปิดทําการของธนาคารโรงเรียนให้นักเรียนทกุคนได้รับทราบ   
                    3. นิเทศการทาํงานธนาคารโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคนรู้ถึงวัตถุประสงค์ และกิจกรรม
ส่งเสริมการออม โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมสร้างสรรค์งานกับการออม 2. สัปดาห์รัก
การออม 3.กิจกรรมธนาคารโรงเรียน (รับฝาก-ถอน) 
 5. รับมอบเงิน จํานวน ๖,๐๐๐ บาท จากธนาคารออมสิน สาขานครชุม เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรม
ของธนาคารโรงเรียน 
 6. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมของธนาคารโรงเรียน 
 7. ดําเนินการกิจกรรมธนาคารโรงเรียน (รับฝาก-ถอน) ตามปฏิทินการทํางานของธนาคาร
โรงเรียน 
 8. ดําเนินการกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์งานกับการออม 
 9. ดําเนินการสัปดาห์รักการออมและแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
 10. มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีนิสัยรักการออมและรางวัลผู้มีผลงานชนะเลิศในกิจกรรม
กิจกรรมสร้างสรรค์งานกับการออม 

 
ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557 

1. ทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทําหน้าที่ 
ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. ประชาสัมพันธ์วันและเวลาเปิดทําการของธนาคารโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบ 
3. นิเทศการทาํงานธนาคารโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคนรู้ถึงวัตถุประสงค์ และกิจกรรม
ส่งเสริมการออม โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมสร้างสรรค์งานกับการออม 2. สัปดาห์รัก
การออม 3.กิจกรรมธนาคารโรงเรียน (รับฝาก-ถอน) 
  5. ดําเนินการกิจกรรมธนาคารโรงเรียน (รับฝาก-ถอน) ตามปฏิทินการทํางานของธนาคาร
โรงเรียน 
  6. ดําเนินการสัปดาห์รักการออม  
  7. มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีนิสัยรักการออม 
  8. รายงานยอดเงินฝาก – ถอน ทุกเดือนให้กับธนาคารออมสินสาขานครชุม 
 
 3. นิเทศ  กํากับ  ติดตาม (C)   
  เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขานครชุม ร่วมประชุมกับครูและเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน เพ่ือ
ทบทวนการดําเนินงาน  บันทึกการประชุมแล้ว นําผลการประชุมมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
           4. สรุปผลและประเมินผล (A)  
  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสร ุปผลการดําเนินงานโดยทําแบบรายงานการจัดกิจกรรม และนําบัญชี
รายรับ – รายจ่ายของธนาคารโรงเรียนรายงานให้ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ 
 
 



กิจกรรม ขั้นตอน งบประมาณและปฏิทนิการดําเนินงาน 

ที ่
กิจกรรมและขัน้ตอนการ 

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

ท่ีใช ้

งบประมาณที่จาํแนก 

ตามหมวดรายการ 

 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 วางแผน (p) 

- ประชุมคณะครูแต่งตัง้
คณะกรรมการดําเนินงาน 

- 

 

- 

 

- - พ.ค. 57 ผู้อํานวยการ
โรงเรียน 

 

2 ดําเนินงานตามกิจกรรม (D) 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
2.1 จัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ 
2.2 นิเทศการทํางานธนาคาร
โรงเรียนแก่คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
2.3 อบรมนักเรียนในการ
ปฏิบัติงานแต่ละแผนก 
2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
- กิจกรรมสร้างสรรค์งานกับการ
ออม 
- สัปดาห์รักการออมกิจกรรม  
- กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
2.5 ครูและนักเรียนปฎิบัติงาน
ธนาคาร 

 
6,000 

   พ.ค. 57 
 
พ.ค. 57 
 
พ.ค. 57 
 
พ.ค. 57 
 
 
มิ.ย.57 
 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการ 
 
อ.ภาสิณี  
 
เจ้าหน้าท่ี
ธนาคารออม
สิน สาขา 
นครชุม 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 

3 นิเทศ  กํากับ  ติดตาม (C)     ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการ

4 สรุปผลและประเมินผล (A)     มี.ค.58 อ.ภาสิณี  

รวม 6,000      

 

 



การประเมินผล 

 เป็นการกําหนดตัวชี้วัดท่ีจะใช้วัดในโครงการน้ี พร้อมท้ังบอกวิธีการท่ีจะประเมิน  และเคร่ืองมือท่ีใช้   

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1. นักเรียนร้อยละ 85  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร จากการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

 

- ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 

- เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน 

 

2. ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในจัดกิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน  

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัด อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
2. นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจําเป็น 
3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน สามารนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
4. นักเรียนทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบ มคีวามสามัคคีกัน 
5. นักเรียนมีความรู้ในด้านการบริหาร การบริการ และการทํางานอย่างมีขั้นตอน 
6. มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 
 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นางภาสิณี บุตรพลอย) 

         ตําแหน่ง    ครู คศ.2 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ 
ของกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
o§¤ �¤ÇÒÁÃÙ�o¤Ã§¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃoÃ§eÃÕÂ¹ 

 

       ËÅa¡¡ÒÃæÅaeËµu¼Å 

»�¨¨uºa¹¹a¡eÃÕÂ¹Ê�Ç¹ãË�ÁÕ¾Äµi¡ÃÃÁ¡ÒÃãª �e§i¹oÂ �Ò§äÁ �eËç¹¤u³¤ �Ò äÁ �ÁÕeËµu¼Å ¿u�Áe¿ �oÂ Åu�ÁËÅ§
ã¹¤ �Ò¹iÂÁ·Ò§Çaµ¶uæÅae·¤o¹oÅÂÕ·aé§·ÕèÂa§äÁ �ÊÒÁÒÃ¶ËÒÃÒÂä´ � �́ÇÂµ¹eo§ ¨ ึ§Ê�§¼ÅãË�¾ �oæÁ �µ�o§ÃaºÀÒÃa
¤ �Òãª �¨ �ÒÂã¹¡ÒÃeÅÕéÂ§ Ù́ÁÒ¡¢ ึé¹  

oÃ§eÃÕÂ¹e©ÅiÁ¾Ãae¡ÕÂÃµiÊÁe ḉ¨¾ÃaÈÃÕ¹¤Ãi¹·Ã � ¡íÒæ¾§e¾ªÃ ä �́µÃaË¹a¡¶ ึ§¤ÇÒÁÊíÒ¤a á§¡Å�ÒÇ
¨ ึ§ä �́¹ �oÁ¹íÒËÅa¡»ÃaªÒ¢o§eÈÃÉ°¡i¨¾oe¾ÕÂ§¢o§¾ÃaºÒ·ÊÁe ḉ¨¾Ãae¨ �ÒoÂÙ�ËaÇÀÙÁi¾Åo úÅÂe´ª ÁÒe»�¹
æ¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃæ¡ �»�ËÒ �́ÇÂ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡aºËÅa¡ÊÙµÃÊ¶Ò¹È ึ¡ÉÒ ¨a´ãË�ÁÕo¤Ã§¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃoÃ§eÃÕÂ¹ 
o´Âä �́Ãaº¤ÇÒÁÃ �ÇÁÁ ืo¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃooÁÊi¹ ÊÒ¢Ò¹¤ÃªuÁ ¨a´µaé§¸¹Ò¤ÒÃoÃ§eÃÕÂ¹ e»�¹¸¹Ò¤ÒÃ¨íÒÅo§ ·Õè
í́Òe¹i¹¡ÒÃo´Â¹a¡eÃÕÂ¹ã¹oÃ§eÃÕÂ¹ÁÕ¤ÃÙ¼Ù�Ãaº¼i´ªoº æÅa¾¹a¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃooÁÊi¹e»�¹·Õè»Ã ึ¡ÉÒ  ¸¹Ò¤ÒÃ
oÃ§eÃÕÂ¹Ê�§eÊÃiÁãË�¹a¡eÃÕÂ¹ÃÙ�¨a¡ºÃiËÒÃ¨a´¡ÒÃ¡ÒÃãª �e§i¹ ÁÕ·a¡ÉaæÅae»�ÒËÁÒÂ·Õèªa´e¨¹ã¹¡ÒÃooÁ eËç¹
¤u³¤ �Ò¢o§¡ÒÃooÁ ÃÙ�¨a¡¤u³¤ �Ò¢o§e§i¹æÅaÊiè§¢o§ ÃÙ�¨a¡¡ÒÃooÁ ÃÙ�¨a¡¡ÒÃãª �e§i¹ãË�e»�¹»ÃaoÂª¹ �ÁÒ¡·ÕèÊu´ 
oa¹¨aÊ�§¼ÅãË�¡ÒÃ í́Òe¹i¹ªÕÇiµã¹o¹Ò¤µe»�¹¤¹·ÕèÁÕ¤u³ÀÒ¾ 

 Çaµ¶u»ÃaÊ§¤ � 

1. e¾ืèoãË �¹a¡eÃÕÂ¹·u¡¤¹ÁÕÊ�Ç¹Ã �ÇÁã¹¡ÒÃÃÙ�¨a¡»ÃaËÂa´  o´ooÁ  æÅaÊÒÁÒÃ¶ í́ÒÃ§ªÕÇiµæººeÈÃÉ°¡i¨
¾oe¾ÕÂ§  
2. e¾ืèoãË �¹a¡eÃÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ�¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ æÅaÁÕ»ÃaÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»ãª�ã¹
ªÕÇiµ»Ãa¨íÒÇa¹ä �́ 
3. e¾ืèoãË �¹a¡eÃÕÂ¹e»�¹¼Ù�ÁÕÇi¹aÂ  ÁÕ¤ÇÒÁÃaº¼i´ªoº  ÁÕ¤ÇÒÁ« ืèoÊaµÂ �Êu¨Ãiµ  ÁÕ¤ÇÒÁe¾ÕÂÃ¾ÂÒÂÒÁ  ¢Âa¹  
o´·¹  ÅaeoÕÂ´ Ãoº¤oºã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹  æÅaeÊÕÂÊÅae¾ืèoÊ�Ç¹ÃÇÁ  
4. Ê�§eÊÃiÁãË�¹a¡eÃÕÂ¹ÁÕe§i¹e¡çºäÇ �ãª�¨ �ÒÂeÁ ืèoÂÒÁ¨íÒe»�¹ 
5. ª �ÇÂãË �¹a¡eÃÕÂ¹ ÃÙ�¨a¡ãª�eÇÅÒÇ �Ò§ãË�e»�¹»ÃaoÂª¹ � 
 
          e» �ÒËÁÒÂ 
 
1)  e» �ÒËÁÒÂ´ �Ò¹»ÃiÁÒ³ 

1.1 ¹a¡eÃÕÂ¹·u¡¤¹ ÁÕ¹iÊaÂÃa¡¡ÒÃ»ÃaËÂa´o´ooÁ¤i´e»�¹Ã �oÂÅa 100 ·ÕèÁÒãª�ºÃi¡ÒÃ¢o§¸¹Ò¤ÒÃ
ooÁÊi¹oÃ§eÃÕÂ¹ 



¹iÊaÂÃa¡¡ÒÃooÁ  Êa»´ÒË �Ãa¡¡ÒÃooÁ ¡ï ¡ÃÃÁÊÃ �Ò§ÊÃÃ¤ �§Ò¹ 
¡aº¡ÒÃooÁ 

1.2 ¹a¡eÃÕÂ¹¨íÒ¹Ç¹ 12 ¤¹ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ�¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ»Ãa¡oºoÒªÕ¾¾¹a¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃä´ � 
2)  e» �ÒËÁÒÂ´ �Ò¹¤u³ÀÒ¾ 

2.1 ¹a¡eÃÕÂ¹ÁÕ¹iÊaÂÃa¡¡ÒÃ»ÃaËÂa´o´ooÁ ÃÙ�¨a¡¡ÒÃãª �¨ �ÒÂe§i¹  
2.2 ¹a¡eÃÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ�¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ»Ãa¡oºoÒªÕ¾¾¹a¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃä´ � 
 
   ¡i¨¡ÃÃÁ¢o§o¤Ã§¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃoÃ§eÃÕÂ¹ 
 ¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹o¤Ã§¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃoÃ§eÃÕÂ¹ ÁÕ¡i¨¡ÃÃÁËÅa¡¢o§o¤Ã§¡ÒÃ¨íÒ¹Ç¹  
4 ¡i¨¡ÃÃÁ « ึè§Å�Ç¹ÁÕ¨u´Áu�§ËÁÒÂe¾ ืèoÊ�§eÊÃiÁ¹iÊaÂÃa¡¡ÒÃooÁãË �æ¡ �¹a¡eÃÕÂ¹ »Ãa¡oº �́ÇÂ 
1. ¡i¨¡ÃÃÁÊÃ �Ò§ÊÃÃ¤ �§Ò¹¡aº¡ÒÃooÁ e»�¹¡i¨¡ÃÃÁ·ÕèãË�¹a¡eÃÕÂ¹·u¡Ãa áºªaé¹ä �́ÊÃ �Ò§ÊÃÃ¤ �

¼Å§Ò¹e¡ÕèÂÇ¡aº¡ÒÃooÁe§i¹¢o§µ¹eo§ã¹ÃÙ»æºº¢o§§Ò¹e¢ÕÂ¹æÅa¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾ÃaºÒÂÊÕ µÒÁ¤ÇÒÁeËÁÒaÊÁ
¢o§æµ �ÅaÃa áºªaé¹ e¾ืèoãË �¹a¡eÃÕÂ¹eËç¹¤ÇÒÁÊíÒ¤a¢o§¡ÒÃooÁ æÅaÁÕ¹iÊaÂÃa¡¡ÒÃooÁ 

2. Êa»´ÒË �Ãa¡¡ÒÃooÁ e»�¹¡i¨¡ÃÃÁ·Õè¹a¡eÃÕÂ¹ä �́ÃÙ�¨a¡»ÃaoÂª¹ �¢o§¡ÒÃooÁ ÁÕe§i¹e¡çºäÇ �ãª�¨ �ÒÂ
eÁืèoÂÒÁ¨íÒe»�¹ o´Â¨a´Ã³Ã§¤ �e¡ÕèÂÇ¡aº¡ÒÃooÁ æÅaÁoºÃÒ§ÇaÅãË�¡aº¹a¡eÃÕÂ¹·ÕèeËç¹»ÃaoÂª¹ �¢o§¡ÒÃooÁ 

3. ¡i¨¡ÃÃÁoÃ§eÃÕÂ¹¸¹Ò¤ÒÃ e»�¹¡i¨¡ÃÃÁ·Õè·Ò§oÃ§eÃÕÂ¹ä �́Ã �ÇÁÁืo¡aº¸¹Ò¤ÒÃooÁÊi¹ ÊÒ¢Ò
¹¤ÃªuÁ ¨a§ËÇa´¡íÒæ¾§e¾ªÃ  ¨a´µaé§¢ ึé¹e¾ืèoãË �¹a¡eÃÕÂ¹æÅaºu¤ÅÒ¡Ãã¹oÃ§eÃÕÂ¹ä �́¹íÒe§i¹ooÁÁÒ½Ò¡ã¹
ÃÙ»æºº¢o§¸¹Ò¤ÒÃ o´Â·Ò§¸¹Ò¤ÒÃooÁÊi¹. ä´�ÁÒÊo¹Çi¸Õ¡ÒÃºÃiËÒÃ¨a´¡ÒÃ �́Ò¹¡ÒÃe§i¹æÅa¡ÒÃãª �
ou»¡Ã³�µ�Ò§æ ãË�æ¡ �¤³a¤ÃÙæÅa¹a¡eÃÕÂ¹¼Ù�Ãaº¼i´ªoº¡i¨¡ÃÃÁ æÅa¨aÁÒÃaºe§i¹½Ò¡¢o§ÊÁÒªi¡·ÕèoÃ§eÃÕÂ¹
¸¹Ò¤ÒÃe»�¹»Ãa¨íÒ·u¡Ça¹ ·aé§¹Õé ¼Ù�¨a´¡ÒÃoÃ§eÃÕÂ¹¸¹Ò¤ÒÃæÅa¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ·u¡¤¹e»�¹¤³a¹a¡eÃÕÂ¹¨Ò¡
oÃ§eÃÕÂ¹ o´ÂÁÕ¤ÃÙe»�¹·Õè»Ã ึ¡ÉÒæÅa¡íÒ¡aº Ù́æÅ 

 
 

¡ï ¡ÃÃÁo¤Ã§¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃoÃ§eÃÕÂ¹e©ÅiÁ¾Ãae¡ÕÂÃµiÊÁe´ç̈ ¾ÃaÈÃÕ¹¤Ãi¹·Ã � ¡íÒæ¾§e¾ªÃ 

 

 

¡ï ¡ÃÃÁ¸¹Ò¤ÒÃoÃ§eÃÕÂ¹ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

¼Å·Õè¤Ò´Ç �Ò¨aä´ �Ãaº 
1. ¹a¡eÃÕÂ¹ÁÕ¹iÊaÂÃa¡¡ÒÃ»ÃaËÂa´ o´ooÁ ÃÙ�̈ a¡¡ÒÃãª�¨ �ÒÂe§i¹ 
2. ¹a¡eÃÕÂ¹ÁÕe§i¹e¡çºäÇ �ãª�̈ �ÒÂeÁืèoÂÒÁ¨íÒe»�¹ 
3. ¹a¡eÃÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ�æÅa»ÃaÊº¡ÒÃ³ �ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ÊÒÁÒÃ¹íÒä»ãª�ã¹ªÕÇiµ»Ãa¨íÒÇa¹ä´ � 
4. ¹a¡eÃÕÂ¹·íÒ§Ò¹Ã�ÇÁ¡aº¼Ù�o ืè¹ä´ �æÅaÁÕ¤ÇÒÁÃaº¼i´ªoº ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁa¤¤Õ¡a¹ 
5. ¹a¡eÃÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ�ã¹´ �Ò¹¡ÒÃºÃiËÒÃ ¡ÒÃºÃi¡ÒÃ æÅa¡ÒÃ·íÒ§Ò¹oÂ�Ò§ÁÕ¢aé¹µo¹ 
6. ÁÕ¡ÒÃ¾a²¹Ò§Ò¹ã¹´ �Ò¹µ�Ò§ æ oÂ�Ò§µ�oe¹ืèo§ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลการดําเนนิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการดําเนินงาน 
1. กิจกรรมสร้างสรรค์งานกับการออม เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้สร้างสรรค์ผลงาน

เก่ียวกับการออมเงินของตนเองในรูปแบบของงานเขียนและการวาดภาพระบายสี ตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับช้ัน เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการออม และมีนิสัยรักการออม 

 

          

ผลงานนักเรยีนเก่ียวกับการออม 

 



 
 

ผลงานนักเรยีนเก่ียวกับการออม 
 

 



2. สัปดาห์รักการออม เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รู้จักประโยชน์ของการออม มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อ
ยามจําเป็น โดยจัดรณรงค์เก่ียวกับการออม และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เห็นประโยชน์ของการออม 

 

 

มอบรางวัลกับนักเรยีนในสปัดาห์รักการออม

 



 

 

 

มอบรางวัลกับนักเรยีนในสปัดาห์รักการออม 

 

 

 



 
3. กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร   เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน สาขานคร

ชุม จังหวัดกําแพงเพชร  จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้นําเงินออมมาฝากในรูปแบบของ
ธนาคาร โดยทางธนาคารออมสิน. ได้มาสอนวิธีการบริหารจัดการด้านการเงินและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่
คณะครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบกิจกรรม และจะมารับเงินฝากของสมาชิกที่โรงเรียนธนาคารเป็นประจําทุกวัน 
ทั้งน้ี ผู้จัดการโรงเรียนธนาคารและคณะกรรมการทุกคนเป็นคณะนักเรียนจากโรงเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
และกํากับดูแล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝาก – ถอนเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 

 

 

 



 

 

 

อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายช่ือนักเรียน  

              และครูผู้ปฏิบัติงาน 

                       ธนาคารโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อนักเรียนและครูผู้ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน 

ท่ี ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง 
1 นางสาวไพลิน  อร่ามรุณ ผู้จัดการ 
2 นางสาวนาตาชา  จันทรพ์รหม พนักงานบันทึกรายการ 
3 นางสาวสุดารัตน์ สุขสาม พนักงานบัญชี 
4 นางสาวสุนิษา บางทอง พนักงานการเงิน 
5 นางสาวชลธชิา จําปาสอน พนักงานติดต่อประสาน 
6 นางสาวสุชัญญา มีชัย พนักงานติดต่อประสาน 
7 นางสาวจินตนา กุลวิเศษ ผู้จัดการ 
8 นางสาวจิตรลัดดา พาพรหม พนักงานบันทึกรายการ 
9 นางสาวลักขณา โฉมนาค พนักงานบัญชี 
10 นางสาวพรพิตรา พุ่มส้มจีน พนักงานการเงิน 
11 นางสาวศิริพร บรรเทิง พนักงานติดต่อประสาน 
12 นางสาวบุญรกัษ์ กงจักร ์ พนักงานติดต่อประสาน 
13 นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท คร ู
14 นางภาสิณี บุตรพลอย คร ู

 

 

 

 

 


