
ยงัไม่ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว

1 วิชาการ ส่งเสริมและพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ✓

2 วิชาการ ส่งเสริมและพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี65 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ✓

3 วิชาการ ส่งเสริมและพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม กลุ่มสาระสงัคมฯ ✓

4 วิชาการ ส่งเสริมและพฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ✓

5 วิชาการ ส่งเสริมและพฒันากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ✓

6 วิชาการ ส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย ✓

7 วิชาการ พฒันาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระศิลปะ ✓

8 วิชาการ ส่งเสริมและพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ✓

9 วิชาการ ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นกีฬา ปี 2565 กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ✓

10 วิชาการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2565 นางหสัราษ  มสัตนั ✓

11 วิชาการ พฒันาการเรียนการสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นางสาวกุสุมา   หมานระโตะ๊ ✓

12 วิชาการ บรูณาการแหล่งเรียนรู้  ประจ าปีการศึกษา 2565 นางหสัราษ  มสัตนั ✓

13 วิชาการ เปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open  House)  ประจ าปีการศึกษา 2565 นางสาวกุสุมา   หมานระโตะ๊ ✓

14 วิชาการ พฒันางานส ามะโนนกัเรียน'64 นางสาวนุสรา  ประสานการ ✓

15 วิชาการ พฒันางานทะเบียน'65 นางฮาบีบะ๊  เสมอภพ ✓

16 วิชาการ ส่งเสริมและพฒันางานแนะแนว นางอามีน๊ะ  ทองด า ✓

17 วิชาการ พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร นายไพศาล  ลายู ✓

18 วิชาการ ส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Eco School) นายไพศาล  ลาย ู  ✓

19 วิชาการ พฒันาแหล่งเรียนรู้ นางสาวขวญัตา สาเหร็ม ✓

20 วิชาการ พฒันาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นางสาวพิชญา เขียดสงัข์ ✓

21 วิชาการ ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นดาระ นายทยากร  ชูช่วย ✓

22 วิชาการ ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้นกัเรียนเรียนรวม นายนฐัดนยั   อาด า ✓

23 วิชาการ พฒันาระบบงานวดัผล นายอดุลย ์ บิลหลี ✓

24 วิชาการ พฒันางานบริการเทคโนโลยี นายนิรัตน์  เสมอภพ ✓

25 กิจการนกัเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน นางฮายาตี   หลีเยาว์ ✓

26 กิจการนกัเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นางฮตีลา เกปัน ✓

27 กิจการนกัเรียน พฒันาศกัยภาพคณะกรรมการสภานกัเรียน นายนฐัดนยั   อาด า ✓

28 กิจการนกัเรียน ส่งเสริมอตัลกัษณ์และวินยันกัเรียน 65 นายอบัดุลการีม   สามญั ✓

29 กิจการนกัเรียน ป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 65 นายอบัดุลการีม   สามญั ✓

30 กิจการนกัเรียน ชมรม TO BE NUMBER  ONE นายนฐัดนยั   อาด า ✓

31 กิจการนกัเรียน พฒันาระบบการบริหารงานเวรประจ าวนั นายเจะ๊บารอเหม ยาหลี ✓

32 ทัว่ไป พฒันาปรับปรุง บ ารุงดูแลรักษาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ปี 2564 นายวิลาศ  อรุณรัตน์ ✓

33 ทัว่ไป ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ นางสารอ  แซะอาหลี ✓

34 ทัว่ไป พฒันางานประชาสมัพนัธ์และงานโสตทศันูปกรณ์ นายมุตฮา  หมนัเส็น ✓

35 ทัว่ไป สมัพนัธ์ชุมชน นายนิสิต  ภทัราภินนัท์ ✓

36 ทัว่ไป สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายนิสิต  ภทัราภินนัท์ ✓

37 บคุคล จา้งบคุลากร นางจิราภรณ์  วงศว์าสนา ✓

38 บคุคล พฒันาบคุลากร นางจิราภรณ์  วงศว์าสนา ✓

39 บคุคล เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของบคุลากร นางจิราภรณ์  วงศว์าสนา ✓

40 บคุคล นิเทศการปฏิบติังานภายใน นางจิราภรณ์  วงศว์าสนา ✓

41 บคุคล สวสัดิการครู นางสาวสุกลัญา  โสสนุย ✓

42 งบประมาณ จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2566 นางสาวสุวตี  มจัฉา ✓

43 พิเศษ โรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School นางหวนัอารีญา  หมีนสนั ✓

44 พิเศษ สร้างเครือข่ายเพ่ือนบา้นอาเซียน นางหวนัอารีญา  หมีนสนั ✓

หมำยเหตุ

กำรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำของแต่ละโครงกำรตำมแผนปฏบัิตกิำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

ฝ่ำย โครงกำร
ควำมก้ำวหน้ำของแต่ละโครงกำร

ผู้รับผิดชอบ


