
 
 
 
 

รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน 6 เดือนในโครงการตาม 
แผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบาเจาะ 
 
ส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สสาหกยอิ   

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษานราธิวาส 
 



 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ  6  เดือน 

(พ.ค.-ต.ค.65) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการ 

 
1.กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา   7,020 

รอดำเนินการ นายมุกตา เจะลอ 

 
2.กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานทะเบียน   

9,180 
 

รอดำเนินการ นายริฏวน  แวมะ 

 3.กิจกรรมพัฒนาตารางเรียนตารางสอน 8,240 รอดำเนินการ นางสาวกูมาวัฏดะห์ สะบูโด 

 
4. กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยใน
สถานศึกษา 

240 

 
รอดำเนินการ 

นางใฮรานี เปาะอีแต 
 

 5. กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 240 รอดำเนินการ นายมุกตา  เจะลอ 

 
6. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

15,200 

 
รอดำเนินการ 

นางใฮรานี เปาะอีแต 
 

2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

1.กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8 กลุ่มสาระฯ และ กลุ่มสาระอิสลาม
ศึกษา 

27,000 

 
รอดำเนินการ นายมุกตา  เจะลอ 

 2.กิจกรรมคลังข้อสอบกลุ่มสาระ 600 รอดำเนินการ นายริฏวน  แวมะ 

 

3.กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้ 
เขียนไม่คล่อง  

22,000 

 
รอดำเนินการ ครูรอสมีน ี, ครูรอซือน๊ะ 

 

4.กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริม
การอ่าน 

2,600 

 
รอดำเนินการ 

นางสาวอโนนา  สะแม 
 

 
5.กิจกรรมวันวันสุนทรภู่ และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 620 

รอดำเนินการ 
นางสาวอโนนา  สะแม 

 
 6.กิจกรรมแข่งขันสารานุกรมไทย 520 รอดำเนินการ นางสาวอโนนา  สะแม 

 

7.กิจกรรมสนับสนุนสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ 

20,000 

 
รอดำเนินการ 

นางใฮรานี เปาะอีแต 
 

 

8.กิจกรรมศึกษาดูงานเนื่องในวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

17,000 รอดำเนินการ 
นางใฮรานี เปาะอีแต 

 



 
9.กิจกรรมพัฒนาสุทนทรียภาพทาง
วิชาการด้านศิลปะ 

2,100 รอดำเนินการ 
นางเพ็ญพร วิภาวยางกูร 

 
 10.ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 45,000 รอดำเนินการ นายอิมรอน อับรู 

 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ  6  เดือน 

(พ.ค.- ต.ค.65) 
ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
11.กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน สื่อการ
สอนคอมพิวเตอร์ 

200,000 159,730 (40,270) นายอิมรอน อับรู 

 
12.กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 

43,830 รอดำเนินการ 
นายวันโอมาร์, นายอิรมอน 

 
 13.Bacho Award 5,650 รอดำเนินการ นายริฏวน  แวมะ 

 
14.กิจกรรมเตรียมความพร้อมมุ่งสู่
มหาวิทยาลัย 

40,500 
 

รอดำเนินการ 
นายมุกตา  เจะลอ 

 
 15.กิจกรรมมหกรรมวิชาการ 43,830 รอดำเนินการ นายมุกตา  เจะลอ 
 16.กิจกรรมติวเข้ม I-NET 15,000 รอดำเนินการ นายสุไลมาน สาแมแว 

 
17.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแบบเรียน
อิสลามศึกษา 

48,700 
 

รอดำเนินการ นายสุไลมาน สาแมแว 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/ชุมนุม 5,000 รอดำเนินการ นายอับดุลเลาะ สาหลำ 
 2.กิจกรรมแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียน 77,920 45,000 (32,920) นายอหมัดซัยดี มาหะมะ 

 
3.กิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระดับต่างๆ  

15,120 
 

1,000 (14,120) 
นายอหมัดซัยดี มาหะมะ 

 4.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 53,460 รอดำเนินการ นายอับดุลเลาะ สาหลำ 

 
5.กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

1,500 
 

รอดำเนินการ 
นายอับดุลเลาะ สาหลำ 

 
6.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์–จิต
สาธารณะ 

2,000 
รอดำเนินการ 

นายอับดุลเลาะ สาหลำ 

 7.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 2,000 รอดำเนินการ นายอับดุลเลาะ สาหลำ 
 8.กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหาร 13,110 รอดำเนินการ นายมากือตา เจ๊ะยิ 



4 โครงการนักเรียนเรียนร่วม 
 1.กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 120 รอดำเนินการ ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

 
2.กิจกรรมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP) 

540 
 

รอดำเนินการ นางสาวนิซูรอยดา สะมะแอ 

 

3.จัดทำโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือให้
นักเรียนเรียนรวมมีการพัฒนาด้าน
สุขภาพจิต,สุขภาพกายและ IIP 

270 รอดำเนินการ 
นางสาวนิซูรอยดา สะมะแอ 

 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ  6  เดือน 

(พ.ค.- ต.ค.65) 
ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
1.กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

3,900 
 

รอดำเนินการ นางบุชรอ  ชาลี 
 

 
2.กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

 รอดำเนินการ นางบุชรอ  ชาลี 

 
3.กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างงาน  
5  ฝ่าย 

 รอดำเนินการ นางบุชรอ  ชาลี 

6 โครงการพื้นที่นวัตกรรม 
 1.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภาษา 35,000 รอดำเนินการ ครูภาษาต่างประเทศ 
 2.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางอาชีพ 67,050 49,655(17,395) นางสาวยุวดี  เกื้อสุวรรณ 

 

3.จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานโครงการ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ภายใน
สถานศึกษา 

42,490 
รอดำเนินการ 

ครูดวงพร และครูบุชรอ 

 

4.จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานโครงการ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ภายนอก
สถานศึกษา 

8,440 
รอดำเนินการ 

ครูดวงพร และครูบุชรอ 
 5.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 10,370 รอดำเนินการ ครูบุชรอ และคณะ 
 6.ปราชญ์ชาวบ้าน 8,000 รอดำเนินการ นายมุกตา  เจะลอ 
7 โครงการพี่สอนน้องสู่ตาดีกา 67,000 รอดำเนินการ นายสุไลมาน สาแมแว 

รวม 604,990   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ  6  เดือน 

(พ.ค.- ต.ค.65) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 1.ค่าเช่าโฮส และโดเมน  2,000 รอดำเนินการ นายมูรอด ี สามะ 

 2.ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 23,000 6,344 (16,656) นายฮัมดัน  บุกะอะ 
2 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 150,000 119,276 (30,724) นายอารีฟ  ตาเห 
3 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 1.ติดตั้งพัดลมอาคารเรียนอัสลาม 74,800 74,800 นายฮัมดัน  บุกะอะ 
 2.ติดตั้งแอร์ห้องโสตทัศน์ 40,000 40,000 นายฮัมดัน  บุกะอะ 
 3.จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  20,000 20,000 นายฮัมดัน  บุกะอะ 
 4.จัดซื้อโต๊ะขาว 30,000 รอดำเนินการ นายฮัมดัน  บุกะอะ 
 5.ติดตั้งกล่องวงจรปิด 15,000 รอดำเนินการ นายฮัมดัน  บุกะอะ 
 6.ประตูอลูมิเนียม  40,000 40,000 นายฮัมดัน  บุกะอะ 
4 โครงการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 



 1.ละหมาดฮายัตเปิดอาคารเรียนอัสสลาม 20,000 20,000 นายสุไลมาน สาแมแว 
 2.บริการชุมชุน  รอดำเนินการ นายมาหามะ  จิการะจิ 
 3.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  รอดำเนินการ นายฮัมดัน บุกะอะ 
 4.กิจกรรมอาชูรอและเมาลิด 20,000 20,000 นายมาหามะ  จิการะจิ 
5 โครงการยานพาหนะ ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์โรงเรียน 

 
1.ซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ใน
สภาพปกต ิ 40,000 รอดำเนินการ นายฮัมดัน บุกะอะ 

 2.เติมน้ำมันรถยนต์ 40,000 26,400 (13,600) นายฮัมดัน บุกะอะ 
รวม 514,800   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ  6  เดือน 

(พ.ค.- ต.ค.65) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใน
สำนักงาน 

100,000 
93,549 (6,154) 

นางสาวสากียะห์ มะซือนิ 

2 โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค 330,000 196,911 (133,089) นางสาวสากียะห ์มะซือนิ 
3 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 243,000 123,600 (119,400) นางสาวสากียะห ์มะซือนิ 

4 
โครงการติดตามและประเมินผลการใช้
งบประมาณ 1,000 รอดำเนินการ 

นางสาวสากียะห ์มะซือนิ 

รวม 674,000   



 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ  6  เดือน 

(พ.ค.- ต.ค.65) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
  1.ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม,สัมมนา 50,000 36,188 (13,812) นางสาวบุชรอ 

  2.จัดจ้างบุคลากร 
264,000 103,500 (160,500) 

นางนิซง  สาเร็ง,  
นส.สากียะห์ มะซือนิ 

รวม 314,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ  6  เดือน 

(พ.ค.- ต.ค.65) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการทัศนศึกษา 100,000 รอดำเนินการ นายฟาเด็ล  รอเสะ 
2 โครงการแนะแนวสัญจร 



 1.กิจกรรมสำรวจวันแนะแนวสัญจร 360 รอดำเนินการ นางดวงพร  ศรีทิพยราษฏร์ 
 2.กิจกรรมแนะแนวสัญจร 11,000 รอดำเนินการ นางดวงพร  ศรีทิพยราษฏร์ 
 3.กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ 3,000 รอดำเนินการ นางดวงพร  ศรีทิพยราษฏร์ 
 4.กิจกรรมปฐมนิเทศ 6,000 รอดำเนินการ นางดวงพร  ศรีทิพยราษฏร์ 

3 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 2,000 

รอดำเนินการ 
นายมากือตา  เจ๊ะยิ 

4 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.กิจกรรมรู้จักนักเรียนรายบุคคล  รอดำเนินการ นางสาวปรินดา  ยูโซ๊ะ 
 2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  

      ภาคเรียนที่ 1  รอดำเนินการ นายฟาเด็ล  รอเสะ 
      ภาคเรียนที่ 2  รอดำเนินการ นายฟาเด็ล  รอเสะ 

 
3.กิจกรรมติดตามดูแลและแก้ปัญหา
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2,000 รอดำเนินการ 

นางสาวปรินดา  ยูโซ๊ะ  
 

5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
 1.กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์และ
เวชภัณฑ์ยา 

5,000 1,500 (3,500) นางอริสรา  เจ๊ะอาแซ 

 
 2.กิจกรรมจัดทำข้อมูลสุขภาพ
นักเรียน 180 รอดำเนนิการ 

นางอริสรา  เจ๊ะอาแซ 

6 โครงการวันพิเศษ 
 1.กิจกรรมวันปีใหม่ 5,000 รอดำเนินการ นางดวงพร  ศรีทิพยราษฏร์ 
 2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 6,000 รอดำเนินการ นางดวงพร  ศรีทิพยราษฏร์ 
7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
 1.กิจกรรมละหมาด 2 เวลา 600 อยู่ระหว่างดำเนินการ นายสุไลมาน สาแมแว 
 2.กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 68,460 68,460 นายสุไลมาน สาแมแว 
 3.กิจกรรมวันเคารพครู 3,000 3,000 นางดวงพร  ศรีทิพยราษฏร์ 

รวม 56,140   



 


