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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1. ชื่อโครงการ โรงเรียนธนาคารสบปราบพิทยาคม 
 
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
 
3. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ข้อที่  2ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพผู้เรียน 
  ข้อ1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
6. หลักการและเหตุผล 

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรา เพราะ
ธนาคารเป็นสถานที่รับฝาก–ถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไวกับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยใน
การประหยัดอดออม เพื่อให้นักเรียนมีเงินเก็บไวใช้จ่ายในยามจ าเป็นตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
สบปราบพิทยาคมข้อที่2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่โครงการโรงเรียนธนาคารมุ่งหวังก็คือ นักเรียนรูจักการท างานที่
ต้องมีความซื่อสัตย์มีความสุจริต เพราะการท างานที่เกี่ยวข้องกับเงินนั้น ตองมีความซื่อสัตย์ ตองมีความ
สุจริตเป็นส าคัญซึ่งเป็นรากฐานน าไปสูสังคมที่ดี คนก็จะมีระเบียบของชีวิต  นอกเหนือจากการที่ ให้
นักเรียนรูจักการอดออม นักเรียนยังรูจักฝึกงาน ท างานเป็น ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ต้อนรับลูกค้าเป็น คือ
เรื่องส าคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรื่องการแข่งขันการมีชีวิตอยู่รอดในอนาคต โรงเรียน
ธนาคารจึงเป็นเป้าหมาย คือการให้นักเรียนฝึกการท างานในภาคปฏิบัติ คุ้นเคยกับระบบการเงินจริง มี
การออมด้วยตนเอง เกิดความรูสึก โดยการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบ 
 ดังนั้นโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา
อ าเภอสบปราบด าเนินการจัดท าโครงการโรงเรียนธนาคารสบปราบพิทยาคม 
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7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือสร้างนิสัยนักเรียนให้รู้จักการประหยัดออม 

7.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 75 
7.3 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง   
7.4 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
8. เป้าหมาย 
 8.1เชิงปริมาณ(ระบุ จ านวน/ร้อยละ) 
 8.1.1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
8.2เชิงคุณภาพ 
 8.2.1นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม 
 8.2.2. นักเรียนมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพพนักงานธนาคาร 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
 1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 

11.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.จัดท าโครงการโรงเรียนธนาคารสบปราบพิทยา
คมและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.ประชุมชี้แจงโครงการให้คณะครูรับทราบ 
- ครูที่ปรึกษาก ากับดูแลนักเรียนให้มีส่วน 
ร่วมในในการออมเงิน ร้อยละ  80 
 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย
คณะครู และนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 
4. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
มีโครงการ และ
ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ
งาน 

 
ต.ค.62 

 
ต.ค.62 

 
 
 

พ.ย.62 
 
 

ธ.ค.62 

 
นางสาวนลินรัตน์  
อิมิวัฒน์ 
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
 
 
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
 
นางสาวนลินรัตน์  
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2,000 มิ.ย.63 อิมิวัฒน์ 
ขั้นด าเนินการ 
1.ด าเนินงานตามแผนและติดตามการด าเนินงาน 

 
 

 
นักเรียน
ด าเนินการตาม
ขั้นตอน โดย
ความร่วมมือ
จาก ธกส. 

 
พ.ย.62– ก.ย.

63 

นางสาวนลินรัตน์  
อิมิวัฒน์ 

 
 

คณะกรรมการ 

ขั้นประเมินผล 
1.สรุปผลการด าเนินงาน 

 
- 

 
รายงานผล
โครงการ 

 
ก.ย.63 คณะกรรมการ 

 
12. งบประมาณ 

วัสดุ – อุปกรณ์และครุภัณฑ์ส านักงาน  5,000  บาท 
รวม      5,000  บาท 

 
แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

  3,000      2,000    
3,000  2,000  

รวมทั้งสิ้น ห้าพันบาทถ้วน 

 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ 

 นายพิเชฏฐ์ ชัยยัง 
 
 
14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.  ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

2.  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
3.  งานแผนและงบประมาณ 
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4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ าเภอสบปราบ 
 
 
15. เนื้อหาสาระ (กรณีท่ีมีการอบรม) 
 - 
 
16. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนรู้จักการประหยัดออม ตรวจสอบเอกสาร รายงานผลการด าเนินงาน 
นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่าง
สม่ าเสมอ ร้อยละ ๗๕ 

ตรวจสอบเอกสาร แบบบันทึก 
 

นักเรียนรู้หลักการบริหาร และ   
การบริการที่ถูกต้อง  

สอบถาม แบบสอบถาม 

นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น  

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
            

(นายพิเชฏฐ์   ชัยยัง)         ( นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ )       
     ผูช้่วยงานโรงเรียนธนาคาร                 หัวหน้ากลุ่มงานโรงเรียนธนาคาร 

ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 
 ( นายปรีชา    นันติชัย ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 


