แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียนบ้านท่าอุเทน
โดยใช้เทคนิค P-D-C-A
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
หลักการ/แนวคิด
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียน
ประจาอาเภอ ได้เห็นว่าการออมเป็นรากฐานสาคัญของเศรษฐกิจภายในครอบครัว ประกอบกับขณะนั้นเป็น
ช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจพอดี ซึ่งผู้ปกครองหลายคนประสบปัญหานี้ และปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อตัวนักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการเพื่อรณรงค์การอดออม และได้ตั้งชื่อโครงการว่า
“โครงการธนาคารโรงเรียนบ้านท่าอุเทน” ธนาคารโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโดย
ประสบการณ์ตรง มุ่งเน้นปลูกฝังให้นักเรียนรักการประหยัดอดออม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต่อสู้กับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รู้จักระมัดระวังในการใช้จ่าย รู้จักเก็บออมตามกาลังความสามารถของตนและ
เล็งเห็นผลประโยชน์ของการออมที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติในอนาคต
เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข มี
ความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสมตามห้วงเวลานั้นๆ โดยใช้เทคนิค SWOT เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน ใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการดาเนินงาน
ทาให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ผลการดาเนินงานกิจกรรมการออมแต่ระดับ
ชั้นในโรงเรียน ปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทาให้ทราบปัญหาและความต้องการนักเรียน สภาพความพร้อมของโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าขณะนี้อยู่ ณ จุดใด เพื่อจัดลาดับความสาคัญและกาหนดกรอบ รูปแบบใน
การพัฒนากิจกรรมธนาคารโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นการร่วมกันกาหนดแนวปฏิบัติ กรอบรูปแบบในการ
พัฒนากิจกรรมธนาคารโรงเรียน ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนบ้านท่าอุเทน จากผลสรุปของการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งในการพัฒนากิจกรรมธนาคารโรงเรียนนั้น
โรงเรียนจะต้องกาหนดเป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน มีการกาหนดวิสัยทัศน์ให้
มองเห็นภาพแห่งความสาเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่มีความท้าทายต่อโรงเรียน เพื่อ
กาหนดกลยุทธ์ วิธีการที่จะไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อ
หาแนวปฏิบัติกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โดยดาเนินงานดังนี้
1) บันทึกข้อความเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน เพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรม
2) แต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงานโดยให้นักเรียนเป็นคณะกรรมการ
3) เปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชี “ธนาคาร
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน”
4) แต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงานโดยให้นักเรียนเป็นคณะกรรมการ / อบรมให้ความรู้
การทาหน้าที่ /แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

5) ประชาสัมพันธ์ถึงความสาคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการออมทรัพย์ เพื่อให้นักเรียน
เห็น ความสาคัญของการออมทรัพย์
6) นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอุเทนทุกคนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเปิดบัญชีกับธนาคาร
โรงเรียน
7) คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมรับฝากเงิน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์
8) คณะกรรมการนาเงินฝากที่ธนาคารทุกวันศุกร์

ภาพกิจกรรมธนาคารโรงเรียนบ้านท่าอุเทน
ขั้นที่ 1 รับสมุดฝากเงินออม
พร้อมใบนาฝาก/ใบนาถอน
ขั้นที่ 2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ลงระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จัดเก็บราย
คน และบันทึกข้อมูลรายการ
ฝาก-ถอนในสมุดเงินฝากเงิน
ออม
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบข้อมูล
และความถูกต้อง
ขั้นที่ 4 รับสมุดฝากเงินออม
คืนค่ะ เสร็จแล้วค่ะ
ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ

ภาพประกอบ การขั้นตอนการให้บริการกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูป ชื่อโปรแกรมธนาคารโรงเรียน เพื่อให้ใช้งานง่าย
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สามารถเขียนสรุปเป็นแผนภาพการดาเนินงานได้ดังภาพประกอบ

เจ้าหน้าทีธ่ นาคารเข้าสู่ระบบ
รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน

เจ้าหน้าทีธ่ นาคารทารายการ ดังนี้
 ลงทะเบียนสมาชิกใหม่/แก้ไข

รายการฝากเงิน
 เลขที่บัญชีสมุดเงินฝากออม
 ยอดเงินฝาก
 เจ้าหน้าบันทึกรายการฝากเงินลง
ฐานข้อมูล โปรแกรมธนาคาร
โรงเรียน
 บันทึกรายการฝากลงบัญชี
สมุดเงินฝากออม
 คืนสมุดบัญชีสมุดเงินฝากออม

รายการถอนเงิน
 เลขที่บัญชีสมุดเงินฝากออม
 ยอดเงินถอน
 เจ้าหน้าบันทึกรายการถอนเงินลง

เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
เวรประจาวัน

 ค้นหาสมาชิก
 รายการฝากเงิน / ถอนเงิน
 รายงานการฝากถอนประจาวัน /ปิดงบประจาวัน

ฐานข้อมูล โปรแกรมธนาคาร
โรงเรียน
 บันทึกรายการฝากลงบัญชี
สมุดเงินฝากออม
 คืนสมุดบัญชีสมุดเงินฝากออม

เจ้าหน้าการเงิน/บัญชี
 บันทึกลงสมุดบัญชีเงินสดประจาวัน
 จัดเก็บเงินในที่ปลอดภัย
 นาเงินไปฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกวันศุกร์

ภาพประกอบ การขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

เจ้าหน้าการเงิน/บัญชี

ทารายการปิดงบรายวันการฝากถอนเงิน
 พิมพ์รายงานสรุปการฝากถอนประจาวัน
 นาส่งเงินฝากถอนให้เจ้าหน้าการเงินและบัญชี

คุณลักษณะ 5 ประการ
1) ทักษะกระบวนการคิด 2) ความมีวนิ ัย 3) ความซื่อสัตย์สุจริต
4) อยู่อย่างพอเพียง 5) มีจิตสาธารณะ

ไม่ใช่
ปรับปรุง/แก้ไข
หรือไม่

ใช่
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และขยายผล
สู่หน่วยงานต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นการวางแผน (P)
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นปฏิบัติตามแผน (D)

วางแผนออกแบบนวัตกรรม
การจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตรวจสอบ (C)

จัดลาดับความสาคัญ กาหนดปัญหาและเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 5
ขั้นปรับปรุงและแก้ไข (A)

สารวจสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา เป้าหมายและความต้องการ
โดยใช้เทคนิค SWOT

ขั้นตอนที่ 1
สารวจ วิเคราะห์ปัญหา

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบ เพื่อหาแนวปฏิบัติใน
การพัฒนากิจกรรมธนาคารโรงเรียน โดยดาเนินงานดังนี้
1) ผู้บริหารนิเทศ กากับ ติดตามแบบกัลยาณมิตรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2) มอบหมายครูประจาชั้นรายงานผล การดาเนินงานทุกสิ้นเดือน
3) สารวจความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียนต่อผลการดาเนินงาน
4) จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นการสะท้อนผลการดาเนินงานตามสภาพจริง
(Reflection) ถึงผลการดาเนินงาน เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุงใน
ขั้นตอนของการวางแผนเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอีกครั้งในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้
1) คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียนสรุปรายงานผลการของนักเรียนทุกระดับชั้น
ให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2) นาผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อที่จะได้นาไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป
จากการดาเนินการกิจกรรมธนาคารโรงเรียน ดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนสรุปเป็นแผนภาพ
การดาเนินงานได้ดังภาพประกอบ

ผลการดาเนินงาน
1) โรงเรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ 85
2) ผู้ปกครองและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการดาเนินการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
3) ได้รับรางวัล Best Practice ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะโดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให้ไว้ วันที่ 2 ตุลาคม 2557
ปัจจัยและกระบวนการสาคัญที่นาสู่ความสาเร็จ
1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน
2. ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดต้องให้ความสาคัญ สนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
3. มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA มีแผนงานและการบริหารกิจกรรมที่ดี
4. การเริ่มต้นกิจกรรมธนาคารโรงเรียนต้องพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกันทุกระดับชั้นและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องเสมือนภารกิจประจา
บทเรียนที่ได้รับ
การทางานที่เป็นระบบและความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้การดาเนินงานกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ การบริหารจัดการในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออมทรัพย์ของนักเรียนในโรงเรียน จึงได้รับโล่เกียรติยศจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
เขต 2 ในปีการศึกษา 2557 แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดที่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอุเทน จังหวัดนครพนมได้รับ
คือ การเรียนรู้เรื่องการวางแผนการจ่าย การออมและระบบงานธนาคารจากประสบการณ์ตรง เป็นการเรียนรู้
นอกห้องเรียนอย่างเป็นธรรมชาติและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน

