
44 กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการระดับ

ภาคใต้

168,300.00        168,300.00     

45 กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการระดับ

เคร่ือข่ายอ าเภอเขาพนม

111,000.00        111,000.00   

46 กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการระดับ

ประถมศึกษา

126,400.00        126,400.00   

47 กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการระดับ

มัธยมศึกษา

238,500.00        238,500.00   

48 กิจกรรมชุมนุม 27,448.00          27,448.00       เพ่ือให้นักเรียนรู้ถึงความ

ถนัดความเหมาะสมและ

ความสนใจของตนเองใน

การท ากิจกรรม

วิชาการ

49 กิจกรรมกีฬาภายใน 89,000.00          89,000.00    

50 กิจกรรมกีฬาเครือข่าย 91,800.00          91,800.00    

51 กิจกรรมกีฬาจังหวัด 46,620.00          46,620.00    

52 กิจกรรมสุนทรียภาพทางด้านทัศน์ศิลป์ 31,310.00          31,310.00    เพ่ือส่งเสริมความสามรถ

ทางด้านศิลปะและ

ความคิดสร้างสรรค์ในการ

สรรค์สร้างผลงาน

วิชาการ

แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด กลุ่มงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหารส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแ

ค่า

อุปกร

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้

นักเรียนแสดง

ความสามารถท่ีเป็นเลิศ

ทางวิชาการ วิชาชีพ สุ

นทียภาพและเทคโนโลยี

ในระดับเครือข่าย จังหวัด

และระดับภาค

วิชาการ

เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านกีฬาและค้นหา

ตัวแทนนักกีฬาเข้า

แข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 

ระดับภาค

วิชาการ

ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ 5 ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีของผู้เรียน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบ่ี ปีงบประมาณ 2565 หน้า 64



แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด กลุ่มงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหารส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแ

ค่า

อุปกร

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ 5 ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีของผู้เรียน

53 กิจกรรมท าฉากแสดงละครใน 12,000.00          12,000.00    เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางศิลปะดนตรีและ

นาฏศิลป์และความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ตามความ

ถนัดของผู้เรียน

วิชาการ

54 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุดนตรีสากล -                   -             เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

และจัดซ่อมเคร่ืองดนตรี

สากลให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานเพ่ือใช้ในการ

ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านดนตรีสากล

วิชาการ

55 กิจกรรมพัฒนาวงโยทวาธิต -                   -             

56 กิจกรรมซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรีวงโย

ทวาธิต

60,200.00          60,200.00     
วิชาการ

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

และจัดซ่อมเคร่ืองดนตรี

สากลให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานเพ่ือใช้ในการ

ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านดนตรีสากล

ให้กับนักเรียนท่ีมี

ความสามารถทางดนตรี

และนักเรียนท่ีสนใจ
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แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด กลุ่มงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหารส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแ

ค่า

อุปกร

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ 5 ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีของผู้เรียน

57 กิจกรรมดนตรีไทย 40,200.00          40,200.00    เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ทางด้านดนตรีไทยให้กับ

นักเรียนท่ีมีความสนใจ

และรักษาวัฒนธรรมไทย

วิชาการ

58 กิจกรรมนาฎศิลป์การแสดง 42,750.00          42,750.00     เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์

ศิลปะวัฒนธรรมไทยและ

พัฒนาสุนทียภาพ

ทางด้านนาฎศิลป์แก่

วิชาการ

59 กิจกรรมงานเขียนแบบ 7,528.00           7,528.00         เพ่ือพัฒนาสุนทียภาพ 

ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่

นักเรียน

วิชาการ

60 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

32,557.00          32,557.00    

61 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

22,973.00          22,973.00    

62 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

22,760.00          22,760.00    

เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนา

ส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้

ให้มีคุณภาพและน าไปใช้

ในการบรูณการจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
วิชาการ
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แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด กลุ่มงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหารส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแ

ค่า

อุปกร

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ 5 ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีของผู้เรียน

63 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ

เรียนการสอนวิชาขนมอบ

3,540.00           3,540.00      

64 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ

เรียนการสอนวิชาเล้ียงปลาน้ าจืด

610.00              610.00        

65 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ

เรียนการสอนวิชาช่างไม้

9,540.00           9,540.00      

66 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ

เรียนการสอนวิชา ขยายพันธ์ุพืช

610.00              610.00        

67 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ

เรียนการสอนวิชา ปาล์มน้ ามัน

610.00              610.00        

68 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ

เรียนการสอนวิชา ดัดลวด

7,708.00           7,708.00      

69 กกิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ

เรียนการสอนวิชาผลิตภัณฑ์จากผ้า

4,000.00           4,000.00      

70 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ

เรียนการสอนวิชาวิถีไทย

7,710.00           7,710.00      

71 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ

เรียนการสอนวิชาช่างไฟฟ้า

15,900.00          15,900.00    เพ่ือให้ผู้เรีนยมี

ความสามารถในการจัดท า

โครงงานและนวัตกรรม

และได้รับการส่งเสริม

ความเป็นเลิศของผู้เรียน

วิชาการ

เพ่ือจัดท าส่ือ นวัตกรรม

การเรียนการสอนในการ

ยกผลสัมฤทธ์ิ
วิชาการ

ทางการเรียนของนักเรียน

 ในกล่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

เพ่ือจัดท าส่ือ นวัตกรรม

การเรียนการสอนในการ

ยกผลสัมฤขทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน ในกล่ม

สาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการ
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แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด กลุ่มงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหารส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแ

ค่า

อุปกร

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ 5 ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีของผู้เรียน

72 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการ

เรียนการสอนวิชา โลหะ

27,800.00          27,800.00    

73 กิจกรรมท าโครงงานและสร้างสรรค์

นวัตกรรม

18,450.00          18,450.00     

74 กิจกรรมจัดส่ือการจัดการศึกษาเรียน

รวม

6,292.00           6,292.00      เพ่ือให้นักเรียนเรียนรวม

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ี

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาการ

75 กิจกรรมค่ายส่ิงประดิษฐ์สมองกลฝัง

ตัว 2 และสร้างช้ินงาน 3D

9,600.00           9,600.00      

76 กิจกรรมค่ายส่ิงประดิษฐ์สมองกลฝัง

ตัว 3 และสร้างช้ินงาน 3D

25,600.00          25,600.00    

77 กิจกรรมจัดท านวัตกรรมท าโครงงาน

สมองกลฝังตัว

4,170.00           4,170.00      เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะใน

การสร้างนวัตกรรมและ

ได้รับการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

4ช้ินงานต่อปี

วิชาการ

เพ่ือให้ผู้เรีนยมี

ความสามารถในการจัดท า

โครงงานและนวัตกรรม

และได้รับการส่งเสริม

ความเป็นเลิศของผู้เรียน

วิชาการ

เพ่ือส่งนักเรียนท่ีมีความ

สนใจในการท าโครงงาน 

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์

สมองกลให้ได้รับการ

วิชาการ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบ่ี ปีงบประมาณ 2565 หน้า 68



แหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด กลุ่มงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิชาการ บริหารส ารองจ่าย Top up ค่าหนังสือ
ค่า

เคร่ืองแ

ค่า

อุปกร

โครงการ/ กิจกรรม จ านวนเงิน ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ
เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ 5 ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและเทคโนโลยีของผู้เรียน

78 กิจกรรม Shoow and shar 2018 

และแข่งหุ่นยนต์ยุวชน

30,200.00          30,200.00    เพ่ือส่งผลงานส่ิงประดิษฐื

เข้าแข่งขันส่ิงประดิษฐ์

สมองกลยุวชนประเทศไทย
วิชาการ

รวมท้ังส้ิน 1343,686.00      543,110.00  -   -   597,300.00   -    -    -    203,276.00     
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