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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 

ชื่อสถานศึกษา         โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ   
                      NAVAMINDARAJUDIS THAKSIN SCHOOL  
มีความหมายว่า เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี   โดยมีที่มาของชื่อดังนี้ 
นวมินทราชูทิศ    มาจาก นวม  +  อินท  +  ราชา  +  อุทิศ 

  นวม     หมายถึง ที่เก้า 
อินท     หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ 
ราชา     หมายถึง พระราชา 
อุทิศ     หมายถึง ทำเพ่ือสละให ้

สถานที่ตั้ง         เลขท่ี  431  หมู่ที ่ 2  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90100  (ปณ.พะวง) 
เนื้อท่ี               84 ไร่  1 งาน  21 ตารางวา 
โทรศัพท ์          074 – 802131     โทรสาร   074 – 802353  
website           www.nmt.ac.th                           
e-mail             nmt59.taksin@gmail.com 
สังกัด               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
เปิดสอนระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนชั้นเรียน      มัธยมศึกษาตอนต้น    13-11-12 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  10-9-7 
ตราประจำโรงเรียน   (โปรดเกล้าพระราชทาน)    

    
 
 

          
    

 
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบอุณาโลมรองรับด้วยโมลี 2 ชั้นมีชื่อนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ภายในผืนโบว ์
สีประจำโรงเรยีน      น้ำเงิน – เหลือง 

สีน้ำเงิน      หมายถึง  สีประจำราชวงศ์จักรี 
สีเหลือง      หมายถึง  สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันจันทร์ 

http://www.nmt.ac.th/
mailto:nmt59.taksin@gmail.com
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พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธนวมม่ิงมงคล (พระพุทธรูปปางลีลา) 
อักษรย่อ น.ม.ท. 
ปรัชญา   “ความรู้   คู่คุณธรรม” 
ปณิธาน   นวมินทราชูทิศ  น้อมจิตพลีเพื่อในหลวง 
คติพจน์  ปญญา  ปฎิปทา     "ถึงพร้อมด้วยปัญญา" 
คำขวัญ               “รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ” 
อัตลักษณข์องโรงเรียน  “ลูกนวมินท์มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” 
เอกลักษณข์องโรงเรียน “คิดเป็น ทำเป็น เน้นความพอเพียง” 
วัฒนธรรมองค์กร   ยิ้มไหว้  ทักทาย แต่งกายดี วจีงาม 
 
ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ เป็นโรงเรียน 1 ในจำนวน 5 โรงเรียน ตามโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชสักการะ
แดพ่ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)  เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพุทธศักราช 2530 เพ่ือเป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาสืบไป 
  ประกาศจัดตั้งเมื่อ 14 มีนาคม 2528 ใช้ชื่อว่า“โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ” โดยใช้อาคารเรียน
ของโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  และต่อมากระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “นวมินทราชูทิศ  ทักษิณ” แล้วย้ายสถานที่ฝากเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจายไปใช้อาคาร
เรียนภายในวิทยาลัยครูสงขลา ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2529  ได้วางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ณ สถานที่เรียนถาวร  หมู่ที่ 2 ตำบล
พะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โดยฯพณฯชวน  หลีกภัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และได้ย้าย
นักเรียนทั้งหมดมาเรียนที่สถานที่เรียนถาวรเมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2532 
                     วันที่ 1 กันยายน  2537  ได้วางศิลาฤกษ์หอสมุด  “พูลศร ี ประธานราษฎร์นิกร”                 
โดย ฯพณฯพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิด 
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ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 
1.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ลำดับ ประเภท จำนวน ปีพ.ศ.ที่สร้าง หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 1 

อาคารแบบพิเศษ 324 
3 หลัง รวม 
72 ห้องเรียน 

2529 งบกรมฯ   28,729,760 บาท 

2 อาคารโรงฝึกงาน 
แบบ 204 พิเศษ 

2 หลัง  รวม 
8 ห้องเรียน 

2530 งบกรมฯ   4,959,000 บาท 

3 หอประชุม-โรงอาหาร (พิเศษ)
ประกอบด้วย 

1  หลัง 
 

2531 
 

งบกรมฯ   3,710,000 บาท 
 

-หอประชุม (ชั้นบน)    
-โรงอาหาร (ชั้นล่าง)    
-ร้านอาหาร 20  ร้าน   
-ห้องอาหารครู 1  ห้อง 

 
2531 งบบริจาค  5,000,000  บาท 

-โต๊ะเก้าอ้ีรับประทานอาหาร
นักเรียน 

102  ชุด 
 

  

-โต๊ะเก้าอ้ีห้องอาหารครู 6  ชุด   

4 อาคารหอสมุด 
“พูลศรี  ประธานราษฎร์นิกร” 

1หลัง  รวม 
 4 ห้อง 

2537 งบกรมฯ  และเงินบริจาค 
คุณพูลศรี  ประธานราษฎร์นิกร 
5,000,000  บาท 

5 อาคารเรือนพยาบาล 
“สุจริตธรรมกุล” ประกอบด้วย 

1 หลัง 
รวม  2 ห้อง 

2533 เงินบริจาค 
คุณวีรพจน์  สุจริตธรรมกุล 
370,000 

เตียงนอนผู้ชาย 4 เตียง   
เตียงนอนผู้หญิง 5 เตียง   

6 อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง รวม 
12 ห้องเรียน 

2538 งบกรมฯ18,000,000 บาท 

7 อาคารเรือนประชาสัมพันธ์  
ไกลกังวล 

1 หลัง  รวม   
2 ห้อง 

2549 เงินระดมทุน  
760,000  บาท 

8 โรงจอดรถโรงเรียน 1  หลัง 2553 งบ 660,000 
9 อาคารป้อมยาม 1 หลัง  รวม   

2 ห้อง 
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ลำดับ ประเภท จำนวน ปีพ.ศ.ที่สร้าง หมายเหตุ 
10 ป้ายชื่อโรงเรียน 1  ป้าย 2548 ปรับปรุงใหม่ด้วยเงินระดมทุน 

800,000  บาท 
11 เสาธงโรงเรียน 1  จุด 2548 ปรับปรุงใหม่ด้วยเงินระดมทุน 

250,000  บาท 
12 หลังคาโรงเรียน 3  หลัง 2549 เปลี่ยนใหม่ 

งบ อบจ. 2,000,000 บาท 
13 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

(โซล่าเซลล์) 
1 จุด 2548 งบ อบต.พะวง 180,000  บาท 

14 ศาลาพรทิพย์ปัจจุบันได้ปรับปรุง
เพ่ือเป็นร้านถ่ายเอกสารและศูนย์
การเรียนรู้ยาเสพติด 

2  หลัง  บริจาคโดยคุณพรทิพย์ 
งบ 80,000 บาท 

15 เรือนไม้อ่านหนังสือ   งบสมาคม  50,000 บาท 
16 ม้าหินอ่อนพร้อมเก้าอ้ี   งบ  470,000 บาท 
17 ม้านั่งยาวหินอ่อน   งบ  12,000 บาท 
18 ที่นั่งอ่านหนังสือ   - 
19 อ่างล้างมือ   งบ  69,000 บาท 
20 อาคารเรียน 2 1 หลัง 4 ชั้น 

ชั้นที่1  
ใต้ถุนโล่ง 

2549 งบ  21,000,000 บาท 

21 สระน้ำด้านหน้า 2 สระ 2551 งบ  600,000 บาท 
22 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

หอประชุม-โรงอาหาร 
1 หลัง 2 ชั้น 
ชั้นที่1  
ใต้ถุนโล่ง 

2558  

23 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 หลัง 2560 เงินบริจาค 
24 อาคาร 318ล/55-ข 

(แผ่นดินไหว) 
1 หลัง 2562 งบ 23,033,000 

25 โรงจอดรถแบบมีหลังคาคลุม 1 หลัง 2562 งบโรงเรียน 1,781,700  
 

1) ห้องน้ำห้องส้วมภายนอกอาคาร 
ลำดับ ประเภท จำนวน 

1 ห้องส้วมชาย 3  หลัง   รวม  15  ที ่
2 ห้องส้วมหญิง 2  หลัง   รวม  10  ที ่

รวม 5  หลัง   รวม  25  ที ่
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2) ห้องน้ำห้องส้วมภายในอาคาร 

ลำดับ ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
1 ห้องน้ำชายและหญิง 4  ห้อง    รวม  12  ที ่ อาคารเรียน 1 
2 ห้องน้ำรวม 2  ห้อง    รวม  2  ที่ หอสมุด 
3 ห้องน้ำชายและหญิง 2  ห้อง    รวม  5 ที่ โรงอาหาร 
4 ห้องน้ำรวม 1  ห้อง    รวม  1  ที่ เรือนพยาบาล 
5 ห้องน้ำชายและหญิง 4  ห้อง    รวม  20  ที่ อาคารศูนย์กีฬา 
6 ห้องน้ำชายและหญิง 1 ห้อง    รวม  6  ที่ บ้านพักนักกีฬา 
7 ห้องน้ำรวม 2  ห้อง    รวม  2  ที่ อาคารไกลกังวล 
8 ห้องน้ำรวมสำหรับชายและหญิง รวม  24  ที่ อาคารเรียน 2 
9 ห้องน้ำสำหรับครู ชาย-หญิง รวม    8  ที ่ อาคารเรียน 2 

รวม 16  ห้อง    รวม  48  ที่  
 
3) บ้านพักข้าราชการครู-นักการภารโรง 

ลำดับ ประเภท จำนวน ปี พ.ศ.ที่สร้าง หมายเหตุ 
1 บ้านพักครู แบบ 204/27 

ประกอบด้วย 
4 หลัง   

-หลังที่ 1  2529 งบ 210,000 บาท 
-หลังที่ 2  2530 งบ 210,000 บาท 
-หลังที่ 3  2532 งบ 310,000 บาท 
-หลังที่ 4  2534 งบ 356,000 บาท 
- แฟลต 8 หน่วย 1 หลัง 2562 งบ 3,978,000 

2 บ้านพักนักการภารโรง 3 หลัง   
-หลังที่ 1  2538 งบ 121,000 บาท 

 
4) ถังเก็บน้ำดื่ม 

ลำดับ ประเภท จำนวน 
1 ถังประปาสูง 1 ถัง 
2 ถังเก็บน้ำฝน 1 ชุด 
3 เครื่องกรองน้ำดื่ม ณ โรงอาหาร 4 ตู้ 
4 เครื่องกรองน้ำดื่ม ณ ศูนย์กีฬา 1 ตู้ 
5 เครื่องกรองน้ำดื่ม ณ อาคารเรียน 2 1 ตู้ 
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5) สนามกีฬา 
ลำดับ ประเภท จำนวน 

1 สนามฟุตบอล 2 สนาม 
2 สนามเทเบิ้ลเทนนิส (ปิงปอง) 3 จุด รวม 7 โต๊ะ 
3 สนามตะกร้อ 1 จุด รวม 3 สนาม 
4 สนามวอลเล่ย์บอล 2 จุด รวม 2 สนาม 
5 สนามแบดมินตัน 1 จุด รวม 3 สนาม 
6 สนามเปตอง 1 จุด รวม 2 สนาม 

 
1.2 ห้องพิเศษ 

       1) ห้องปฏิบัติการ 
ลำดับ ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

1 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง ห้อง 1314,ห้อง 1327 
2 ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1 ห้อง ห้อง 1319 
3 ห้องปฏิบัติการเคมี 2 ห้อง  
4 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ห้อง  
5 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 ห้อง  
6 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 3 ห้อง  
7 ห้องปฏิบัติการศิลปะ 1 ห้อง  
8 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 ห้อง  

ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 1 ห้อง  
9 ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์ 1 ห้อง  
10 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง  
11 ห้องศูนย์สุขศึกษา-พลานามัย 1 ห้อง  
12 ห้องศูนย์สังคมศึกษา/วัฒนธรรม 

(ห้องพระพุทธศาสนา) 
1 ห้อง  

13 ห้องศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ลส.-ยุวกาชาด-น.น.-นศท.) 

1 ห้อง  

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                แผนปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ 65             9 
 

2) ห้องบริการ 
ลำดับ ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

1 ห้องผู้บริหาร 1 ห้อง ห้องผู้อำนวยการ 
2 ห้องอำนวยการ 2 ห้อง ธุรการ บุคลากร 
3 ห้องบริหารงบประมาณ 3 ห้อง พัสดุ แผนงาน การเงิน 
4 ห้องบริหารวิชาการ 3 ห้อง สำนักงานวิชาการ-วัดผล-งานนิเทศ 
5 ห้องบริหารทั่วไป 2 ห้อง  
6 ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ห้อง  
7 ห้องสมุดเสียง 1 ห้อง  
8 เรือนพยาบาล 1 หลัง  
9 ห้องแนะแนว 1 ห้อง  
10 ห้องศนูย์วิทยบริการ 3 ห้อง  
11 ห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย 3 ห้อง  
12 ห้องกิจกรรมสหกรณ์ 1 ห้อง  
13 ร้านค้าสวัสดิการ 1 ห้อง  
14 เรือนประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง  
15 ห้องบริหารกิจการนักเรียน 3 ห้อง  
16 สำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน 1 ห้อง  
17 สำนักงานสมาคมนักเรียนเก่า 1 ห้อง  
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ทำเนียบผู้บริหาร 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 

1 นายเจริญ  ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์      
จังหวัดตรัง  รักษาการในตำแหน่ง
ครูใหญ ่ โรงเรียนนวมราชูทิศ  ทักษิณ 

เม.ย. 2528  -  พ.ค. 2528 

2 นายสัญญา  ณ  พิบูลย์ ผู้อำนวยการ  ระดับ  8 มิ.ย. 2528  -  ต.ค. 2537 
3 นายโสภณ  สุขโข ผู้อำนวยการ  ระดับ  8 ธ.ค. 2527 -  พ.ย.2540 
4 นายปราโมทย์  บางเสน ผู้อำนวยการ  ระดับ  8 พ.ย. 2540 -  พ.ย.2543 
5 นายสัจจา  ศรีเจริญ ผู้อำนวยการ  ระดับ  8 พ.ย. 2543 -  มี.ค. 2545 
6 นายพลูศักดิ ์  โชติพานิช ผู้อำนวยการ  ระดับ  9 มี.ค. 2545 –  ก.ย. 2549 
7 นายสถาพร  โล่ห์สุริยะ ผู้อำนวยการ  ระดับ  9 ต.ค. 2549 –  ก.ย.2554 
8 นายวินิจ  ซุ้นสุวรรณ ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ ม.ค. 2554 –  ธ.ค. 2555 
9 นายสมมาตร  คงแก้วด้วง ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ ธ.ค. 2555 –  ต.ค. 2558 
10 นายวัฒนา  ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการ  เชี่ยวชาญ พ.ย.2558 – ต.ค. 2561 
11 นายโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

1. นายสมยศ เทพนิมิตร  ประธานกรรมการ 
2. นายจรินทร์ เกือ้เพชร  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นายธีรวัฒน์ มิ่งยอด  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
4. นายสมบูรณ์ บัวทอง  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นายสายัณร์ สระมณีุ  กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. นางสาวนัทธ์ชวัล บัวแก้ว  กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
7. พระครโูกศลอรรถกิจ  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา 
8. นายเสรี บินโต๊ะหมัด  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา 
9. นายนิยม ชูชื่น   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ว่าที่ร้อยตรีทรงเกียรติ พืชมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสุวิทย์ เนินชนม์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสมพงษ์ จู่ตันช่วน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายมานพ ทองแดง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.   นายโชคชัย  แก้วเพิ่มพูน            กรรมการและเลขานุการ    
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ข้อมูลบุคลากร 
 

คณะบริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ณ ปัจจุบัน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 นายโชคชัย         แก้วเพ่ิมพูน ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ 
2 นายวรปรัชญ์      ลาวัณย์วิไลวงศ ์ รองผู้อำนวยการ  ชำนาญการ 
3 นางสาวธันย์รดา  เนติ รองผู้อำนวยการ  ชำนาญการ 
4 นายวัชระ          ดีเอียด รองผู้อำนวยการ  ชำนาญการ 
5 นางสาวไวริญ     พยุงเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการ  ชำนาญการ 

 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามตำแหนง่ วิทยฐานะและเพศ ปีการศึกษา  2564 

ที ่ ตำแหน่ง วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม 
1 ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 1 - 1 
2 รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ 2 2 4 
3 ครู (คศ.3) ชำนาญการพิเศษ 6 27 33 
4 คร ู(คศ.2) ชำนาญการ 12 34 46 
5 คร ู(คศ.1)  5 15 20 
6 ครูผู้ช่วย  - 8 8 
7 บุคลากรทางการศึกษา  - 2 2 

รวม         26 88 114 
 

จำนวนลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว ปีการศึกษา  2564 
ตำแหน่ง ลูกจ้าง จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
พนักงานราชการ  1 1 2 
ลูกจ้างประจำ ประจำ 2 1 3 
ครูอัตราจ้าง ชั่วคราว 3 8 11 
พนักงานขับรถ ประจำ 1 0 1 
ยามรักษาการ ประจำ 2 0 2 
พนักงานบริการ ชั่วคราว 4 4 8 
ครูจ้างชาวต่างชาติ ชั่วคราว - 2 2 
ปฏิบัติงานสำนักงานอ่ืน ๆ ชั่วคราว 0 10 10 

  13 26 39 
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จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับช้ัน ปีการศึกษา 2564  
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 228 276 504 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 187 199 386 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 189 246 435 

รวม ม.ต้น 36 604 721 1,325 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 127 212 339 
มัธยมศึกษาปีที่ 5          9 105 173 278 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 83 138 221 

รวม ม.ปลาย 26 315 523 838 
รวมทั้งสิ้น 62 919 1,244 2,163 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
รับรองเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2555 

(ที่มา  งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ) 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
                ที่พึงประสงค์ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                         
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น      
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
                ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ           

     

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
                การพัฒนาสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
                โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
               พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง             
               สถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที ่10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
                ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ 
                 เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา 
                 เพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน   
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี    โดยมีค่าเฉลี่ย 84.86 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง         ไม่รับรอง 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1) สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะและเจตคติในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  2) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานประเภทประดิษฐ์ตามความสนใจของผู้เรียน  
โดยให้จัดทำทุกคน ๆ ละ ๑ โครงงาน และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานด้านช่าง เช่น  
ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างก่อสร้าง ควรจัดให้มีบรรณารักษ์ประจำหอสมุดเป็นการ
เฉพาะ เพื่อพัฒนาการให้บริการของหอสมุดให้มีความสอดคล้องกับการเรียน 
อย่างเต็มที่   
   3) สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ โดยการจัดติวเข้มการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้เข้มแข็งมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญกับการสอบ O-NET 
   4) สถานศึกษาควรผดุงรักษามาตรฐานการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนใน
กลุ่มเฉลมิพระเกียรติ เป็นโรงเรียนยอดนิยมในระดับจังหวัด และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่
มาตรฐานสากลให้ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสู่อาเซียน 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1) สถานศึกษาควรกำหนดยุทธศาสตร์ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ให้
ชัดเจน 
  2) สถานศึกษาควรจัดระบบการกำกับ นิเทศ ควบคุมติดตาม และรายงานผลการใช้งบประมาณ 
(รายรับ-รายจ่าย) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครทุูกคนควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้วางแผนการจัด 

การเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน ควรมีการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย มีการจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสม
กับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการ
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และระดับ
พัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและนำมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง 
การปรับปรุงการเรียนการสอนควรมีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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  4. ด้านการประกันคุณภาพ 
   1) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2) สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะด้านผลผลิต (ผู้เรียน) ที่มีคุณภาพสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
1. โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน บุคลากรปฏิบัติ 
   หน้าที่ได้ตามศักยภาพของตนเอง 
2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดทำเป็น 
   แผนกลยุทธ์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จในการนำ 
   นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 
3. มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่เชื่อมโยงกับ 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. มีมาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือใช้กำหนดคุณภาพ 
   การศึกษา และมีระบบการประเมินภายในอย่าง 
   ต่อเนื่อง 

- 

 

2. การให้บริการและผลผลิต (Service and Products) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   อย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพของผู้เรียน 
2. มีการส่งเสริมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ 
   สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆที่ 
   ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
3. มีการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 
4. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
5. ผู้เรียนความตระหนักและเห็นความสำคัญของ 
    การศึกษา ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ของผู้เรียน 
6. ให้การบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งด้านความรู้ 
   และเทคโนโลยีและสถานที่บริการสำหรับนักเรียน  
   ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ 

- 
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3. ด้านบุคลากร (Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ครูผู้สอนมีวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์การสอน 
2. บุคลากรมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ 
3. ครูผู้สอนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
4. จำนวนบุคลากรทางการศึกษา 
5. ครผูู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
   ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
6. มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

1. ครูผู้สอนมีภาระงานทั้งด้านการสอนและ 
   งานพิเศษมาก 
2. อัตรากำลังของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ 
    งานพิเศษ 

 
4. ด้านงบประมาณ (Money) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในขัน้ตอน ระเบียบ 
    การเบิก – จ่ายเงิน 
3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส มีระบบ 
   บัญชีที่เป็นปัจจุบันเชื่อถือได้ 
4. มีการกำหนดงบประมาณในการดำเนินงาน 
   ตามโครงการทุกโครงการอย่างชัดเจน 
5. มีการสนับสนุนจากผู้ปกครอง หรือหน่วยงาน 
   ภายนอกในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

1. มีการกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานตาม 
   โครงการ แต่ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม 
   ตามโครงการได้ทุกโครงการ (เนื่องจากอยู่ใน 
   สถานการณ์โรคระบาด) 

 
5. ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีวัสดุ อปุกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 
   เพียงพอต่อการบริหารงานและจัดการเรียนการสอน 
2. กำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
4. มีอุปกรณ์ สถานที่ที่พร้อมในการจัดการศึกษาและ 
   การบริการชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
5. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการจัดเก็บ การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ 
   ต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

1. เรื่องระบบและสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน 
   บริเวณโรงเรียน 
2. มแีหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการน้อย เครื่องมือ 
   อำนวยความสะดวกประเภทเทคโนโลยีน้อย 
3. สื่อเทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระฯ ค่อนข้างเก่า 
4. ขาดระบบการจัดเก็บ การดูแลและบำรุงรักษา 
    สำหรับอุปกรณ์บางส่วน 
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6. ด้านวิธีปฏิบัติงาน (Method) 
จดุแข็ง จุดอ่อน 

1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
2. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
   ที่ชัดเจน 
3. มีระบบการนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
    และเป็นระบบ 
4. มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
5. มีการบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาลและ 
   แบบกระจายอำนาจ 

1. การนำเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาใช้ 
    เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการบรหิารงาน 

 
 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
1. ด้านสภาพสังคมและวัฒนธรรม (Socio – Cultural Factor) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุน มีความ 
   ศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อโรงเรียน 
2. ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และมี 
   แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ 
   จัดการเรียนรู้ 
3. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีการคมนาคม 
   ที่สะดวก 
4. ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ 
   ร่วมมือและสนับสนนุการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 

1. สถาบันครอบครัวของผู้เรียนบางส่วนยังขาดความ 
   เขม้แข็ง 
2. ความเจริญทางด้านวัตถุนิยมส่งผลกระทบ 
   ต่อผู้เรียน 
 
 

 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology Factor) 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
2. ความเหมาะสมของการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 
3. หน่วยงานองคก์รภายนอกมีการสนับสนุน 
    ด้านเทคโนโลยีและให้ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ  
4. มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีในชุมชนที่ส่งผล 
   ต่อพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนขาดวิจารณญาณในการบริโภคข้อมูลทาง 
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเลือกใช้ 
   สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารไม่เหมาะสมกับ 
   กาลเทศะ 
 



                                                                                                                แผนปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ 65             19 
 

3. ดา้นภาวะเศรษฐกิจ (Economic Factor) 
โอกาส อุปสรรค 

1. สถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่เจริญ 
   ทางเศรษฐกิจ                 
2. การสนับสนุนด้านการเงินของเครือข่ายผู้ปกครอง 
   และชมรมศิษย์เก่า มูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงาน 
   ภายนอก 
3. ศักยภาพของผู้ปกครองในการระดมทุนเพ่ือ 
   การจัดการศึกษา 

1. ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุส่งผลต่อพฤติกรรม 
   ต่าง ๆ ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนแสดงออกทาง 
   พฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมกับกาละเทศะ 
2. ศักยภาพของผู้ปกครองในการระดมทุนเพ่ือการ 
   จัดการศึกษาลดน้อยลง เนื่องจากในสถานการณ์ 
   โรคระบาด ทำให้ผู้ปกครองบางส่วนขาดรายได้ 

 
4. ด้านนโยบาย (Political and Legal Factor) 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ 
   ได้จริง 
2. นโยบายจากต้นสังกัดกำหนดเป้าหมายและ 
    แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
3. การตอบสนองนโยบายของโรงเรียนทั่วถึง 
4. ผู้ปกครองมีคาวมเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายปฏิรูป 
   การศึกษา กฎหมาย และพระราชบัญญัติ 
   การศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 

1. นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้ปฏิบัติ 
   ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อ                  
   การจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและ

สังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่าย 
4. ส่งเสริมละพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี และมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
6. เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดคล้องต่อ              

การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
8. นำระบบการนิเทศ มาพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพตามพระบรมราโชบายของ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้คำขวัญ           

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทย  การยิ้มไหว้  ทักทาย  แต่งกายดี  วจีงาม  
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 
กลยุทธ์ (Strategies) 

 กลยุทธ์ โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 รักษ์ศักดิ์ศรี นวมินทส์ง่างาม 

กลยุทธ์ที่ 2 มีคุณธรรม นวมินทม์ีสุข 
กลยุทธ์ที่ 3 นำวิชาการ นวมินท์เป็นหนึ่ง 
กลยุทธ์ที่ 4 สืบสานงานพระราชดำริ นวมินท์เดินตามรอยพ่อ 
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นโยบายของโรงเรียน 
 
ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 
ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย สร้างความสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
          ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข้อที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาครูและนักเรียนเพ่ือเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
ข้อที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี  กีฬา วิชาการ ศิลปและเทคโนโลยี 
ข้อที่ 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ข้อที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
ข้อที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

      1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   
2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
       2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
       2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
       2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
       2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
      3.2 ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
      ลูกนวมินทม์ีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      4.1  ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
      4.2  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการในด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา 
      4.3  ผู้เรียนสามารถนำแนวคิดจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
            ภูมิพลอดุลยเดช  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
      4.4  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวาย 
            เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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1. โครงการนวมินทส์ง่างาม 

สนองนโยบายโรงเรียน 
 ข้อที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย สร้างความสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  รักษ์ศักดิ์ศรี 
กลยุทธ์ที่ 2  มีคุณธรรม 
 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  

       1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียน มคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม    
 2. เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3. เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียน รู้จักและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4. เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 5. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนกลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
 6. สถานศึกษามกีารบริหารจัดการที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

2. โครงการนวมินท์มีสุข 
สนองนโยบายโรงเรียน 
           ข้อที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย สร้างความสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข้อที่ 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ข้อที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ 

 

สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 มีคุณธรรม 
 
 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการโรงเรียนที่ชัดเจน 
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 2. เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดำเนินการพัฒนาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านอย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพ่ือวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4. เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
5. เพ่ือวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   

อย่างมีคุณภาพ 
6. เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาซ่ึงจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน 
7. เพ่ือให้โรงเรียนได้มีการกำกับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
8. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ        
มีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 

9. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
10. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีสติรู้ตัวตลอดเวลา 
11. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 

3. โครงการนวมินทเ์ป็นหนึ่ง 
สนองนโยบายโรงเรียน 
 ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 

ข้อที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี  กีฬา วิชาการ ศิลปและเทคโนโลยี 
ข้อที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถพัฒนาการเรยีนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ 
ข้อที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ 

 

สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 นำวิชาการ 
 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์             
ของแต่ละระดับชั้น 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3. เพ่ือให้นักเรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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4. เพ่ือให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน และพัฒนาผลการสอบวัดระดับชาติ  
6. เพ่ือให้นักเรียนความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 
7. เพ่ือให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
8. เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
9. เพ่ือให้ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  

 
4. โครงการนวมินท์เดินตามรอยพ่อ 
สนองนโยบายโรงเรียน 
          ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย สร้างความสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข้อที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี  กีฬา วิชาการ ศิลปและเทคโนโลยี 
ข้อที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ 

 

สอดคล้องกลยุทธ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 สืบสานงานพระราชดำริ 
 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนกลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนน้อมนำพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นแนวทางปฏิบัติ 

3. เพ่ือให้สถานศึกษากำหนดรูปแบบการบริหารจัดการที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ 
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ส่วนที่ 3 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 

HOME  S  MODEL 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
โดย นายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           รปูแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ HOME S โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประกอบด้วย  
 1) H : Human Resource การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและ บุคลากร ผู้เรียน และเครือข่าย โดยนำมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ทุกด้าน ถึงจุดเด่น จุดด้อย ความต้องการและความถนัด เพ่ือนำเอาศักยภาพในตัวของกลุ่ม
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทางการศึกษามาเข้าสู่ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากท่ีสุด  
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 2) O : Organization Development การพัฒนาองค์กร การพัฒนาองค์กร หมายถึง การจัดระบบ
องค์กรอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ ชัดเจนเพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี ตามเป้าหมายของ
องค์กร ได้แก่ Bench marking  
 3) M : Management การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการที่ใช้ทฤษฎีการ
บริหารจัดการเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพใน กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ Deming cycle (PDCA) 
และ SBM  
 4) E : Evaluation การวัดผลประเมินผล การวัดผลประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดประเมินผล   
เข้ามาตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมทางการบริหารการศึกษา  

5) S : Student นักเรียน นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 
          S1 = Smart and Good มีความฉลาดทั้ง 8 ด้าน ตามศักยภาพตนเอง (Multi Intelligence)     
บนพื้นฐานของการเป็นคนดี 
                   S2 = Smile เป็นผู้ที่มีความสุขทั้งกายและใจ 
                  S3 = Social Skills เป็นผู้มีทักษะสังคม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี และ มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย ข้อมูล
ข่าวสารของโลกไร้พรมแดน  
    ทั้งนี้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สังกัดสำนักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล อยู่บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้แนวคิด การบริหาร ได้แก่ วงจร
คุณภาพของเดมม่ิง (Deming Model ; PDCA) และการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management ; SBM)   
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

 

พันธกิจ 
1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้คุณภาพการจัดการศึกษามีระบบบริหารและจัดการที่ดี 
2. พัฒนาหลักสูตรและขบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค ์
3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
4. เสริมสร้างทักษะนักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬาและวิชาชีพ 
5. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
7. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้โครงการ “นวมินท์เป็นหนึ่ง” 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

  2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรยึดหลักความเป็นธรรม 
  3. ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาชีพครูและบุคลากร 
  4. พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  5. พัฒนาครูและบุคลากร ตามหลักธรรมมาภิบาล และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล ยกระดับผลสมัฤทธิ์ 
 ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย  

ก้าวไกลเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม 

กลุ่มบริหารงานบุคคล มุ่งส่งเสริม พัฒนา ทรัพยากรบุคคล ให้เป็นครูและบุคลากรมืออาชีพ  
     ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดำรงชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

พันธกิจ 
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี     

          2. บริหารงานการเงิน งบประมาณ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
          3. บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ และรายงานการใช้พัสดุ 
ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
          4.  จัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบงานการเงิน และพัสดุ 
          5.  สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
4. พัฒนางานและสำนักงานกลุ่มงานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
ด้านงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลกัความถูกต้อง  ซื่อสัตย์  โปร่งใส                              

และสามารถตรวจสอบได ้

กลุ่มงานกจิการนักเรียน มุ่งมั่น พัฒนา สง่เสริม คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนให้มี                            
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                                                        

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย สวยงาม สะดวกสบาย 
2. จัดหา ซ่อมแซมสื่ออุปกรณ์การเรียนให้มีความพร้อม 
3. จัดบรรยากาศของอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

อาคารสถานที่ปลอดภัย สวยงาม สะดวกสบาย มคีวามพร้อมในอุปกรณ์การเรียนการสอน 
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจอันนำไปสู่ความสำเร็จ                                 

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
แผนงานโครงการ  กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                                      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                                      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                                      มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ (สำนักงานวิชาการ) 
 

รหัส ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
รายได ้ อื่นๆ รวม 

1 โครงการนวมินทม์ีสุข  
 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน 3 5,000    5,000 ครูอุราพร  ครูสุจินต ์

 
1.2 จัดทำเอกสารการประกัน 
 คุณภาพของสถานศึกษา 

2 6,000    6,000 ครูอมราลักษณ ์ 
ครูอรสา 

 1.3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 3 8,000    8,000 ครูทิวาพร  ครูอมราภัสร ์

 
1.4 เตรียมความพร้อมเพื่อ   
 การศึกษาต่อ 

3    *  ครูธัญลักษณ์  ครูทวีศักดิ ์

ครูบงกช 

 
1.5 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

1 27,000    27,000 ครูพยอม 

 1.6 งานนิเทศ 3 7,000    7,000 ครูสุชาดา 
 1.7 งานจัดตารางสอน 3 3,000    3,000 ครูปราณิสา 
2 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  

 2.1 งานรับนักเรียนชั้นม.1และม.4 3    *  ครูธัญลักษณ์  ครูทวีศักดิ ์

 2.2 ปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับ 
นักเรียนชั้นม. 1 และ ม.4 

3    *  ครูสุจินต ์  ครูวัชรีย ์

 2.3 จัดทำข้อสอบและสอบ 
นักเรียนชั้น ม.1-3 โดยใช้ 
ข้อสอบกลาง 

3    *  ครูทวีศักดิ์  ครูบงกช 

 2.4 แข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อ 
ความเป็นเลิศ 

3    *  ครูทิวาพร 

 2.5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ 

3    *  รองธันย์รดา  
 

 2.6 นิทรรศการผลงานวิชาการของ 
นักเรียน ครู และโรงเรยีน 

3  80,000   80,000  ครูอมราภัสร ์ ครูสุชาดา 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ (สำนักงานวิชาการ)  (ต่อ) 
 

รหัส ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
รายได ้ อื่นๆ รวม 

2 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  
 2.7 จัดทำเอกสารนักเรียนจบ 

หลักสตูรช้ัน ม.3 และ ม.6 
3 50,300    50,300 ครูบงกช  ครูทวีศักดิ์ 

 2.8 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 และการบริหารงานวิชาการ 

3 150,000    150,000   ครูสมฤด ี

 2.9 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

3 18,000    18,000 รองธันย์รดา  ครูทวีศักดิ ์
ครูธัญลักษณ์  ครูบงกช 

3 โครงการนวมินท์เดินตามรอยพ่อ        

 3.1 ลูกนวมินท์เดินตามรอยพ่อ 4 10,000    10,000  ครูนงเยาว ์
  รวม 284,300 80,000    364,300  

รวมท้ังสิ้น 364,300   
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
                  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
รายได ้ อื่นๆ รวม 

4 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  
 4.1 จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-อุปกรณ์ 

ครุภณัฑ์ สารเคมี วิทยาศาสตร ์
3 35,010 

   
35,010 ครูณัฐติกานต์, 

ครูสุธาวัลย ์
 4.2 ค่ายองค์รวมเยาวชน 

รักแผ่นดิน 
3 

 
10,000 

  
10,000 ครูโชติมา, ครูภนติา 

 4.3 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3 10,000    10,000 ครูภนิตา, ครสูุธาวัลย ์
 4.4 ค่ายวิทยาศาสตร ์

 
3  31,500   31,500 ครูสมยศ, ครูทวีศักดิ์, 

ครูรุ้งศิริ, ครูภนติา,                  
ครูนิสากร,ครโูชติมา,               
ครูสาวติรี, ครสูกาวเนตร 

 4.5 ค่าย We can do it 3  7,000   7,000 ครูปราณิสา,ครูทิวาพร 
 4.6 Science  tournament 3  8,000   8,000 ครูทวีศักดิ์,ครสูมยศ,                

ครูรุ้งศิริ, ครูภนติา,                
ครูนิสากร, ครูโชติมา,            
ครูสาวติรี, ครสูกาวเนตร 

 4.7 นวมินท์วิชาการ 3  5,000   5,000 ครูสาวติรี, ครูทิวาพร 
 4.8 หนูน้อยจ้าวเวหา 3  12,000   12,000 ครูวิไล, ครูอมราลักษณ ์
 4.9 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 3 12,000 16,384   28,384 ครูรุ้งศิริ, ครูสุชาดา, 

ครูสุกรรญา 
 4.10 ตลาดแหล่งเรียนรูด้้านไอที 3 4,000    4,000 ครูอโนรตัน์, ครูถนอม 
 4.11 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 3 10,000 12,100 

  
22,100 ครูเพ็ญภิลักษณ์, ครสูมใจ, 

ครูถนอม 
  รวม 71,010 101,984   172,994  

รวมท้ังสิ้น  172,994   
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
                  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
รายได ้ อื่นๆ รวม 

5 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  
 5.1 กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 3 4,000 10,000   14,000 ครูสมพร 

ครูสุอัญชุล ี
 5.2 กิจกรรมรักอ่านเขยีนเรยีนรู้โลก

กว้างตามแนวพระราชดำร ิ
3  15,000   15,000 ครูนภาภรณ ์

ครูวาร ี
 5.3 กิจกรรมค่ายรักการอ่านสาน

งานเขียน (ปีท่ี 5) 
3 25,000 20,000   45,000 ครูรวิกานต ์

ครูจารณิ ี
 5.4 แข่งขันทักษะภาษาไทยท้ัง

องค์กรภายใน/นอกสถานศึกษา 
3  4,000   4,000 ครูพัชรีภรณ ์

ครูสุนีย ์
 5.5 แข่งขันทักษะนวมินท์วิชาการ 3  5,000   5,000 ครูวาร ี
 5.6 คลินิกภาษา 3 4,000 1,000   5,000 ครูชญาภา 
  รวม 33,000 55,000   88,000  

รวมท้ังสิ้น 88,000   
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
                  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน 

 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได ้ อื่นๆ รวม 

6 โครงการนวมินท์สง่างาม  
 6.1 สัปดาห์อาเซียน 1 10,000    10,000 ครูกาณติมา 
 6.2 สอบธรรมศึกษา 1,3  8,000   8,000 ครูศรณัย ์
7 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  
 7.1 การแข่งขันทักษะวิชาสังคม

ศึกษา ระดับช้ัน ม.1 
3  2,000   2,000 ครูกาบแก้ว 

 7.2 การแข่งขันตอบปัญหา 
สังคมศึกษา ระดับชั้น ม.2 

3  2,000   2,000 ครูธัญลักษณ ์

 7.3 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน ระดับช้ัน ม.3 

3  2,000   2,000 ครูภาวิมล 

 7.4 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.4 

3  2,000   2,000 ครูพัทธนันท์ 

 7.5 แข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา  
ระดับชั้น ม.5 

3  2,000   2,000 ครูสายโสภา 

 7.6 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน ระดับช้ัน ม.6 

3  2,000   2,000 ครูสมทรง 
 

 7.7 ภาพยนตร์สั้น 3  30,000   30,000 ครูอติพงศ ์
 7.8 นวมินท์วิชาการ 3  5,000   5,000 ครูสมทรง 
 7.9 โครงงานสังคมศึกษา 3 10,000    10,000 ครูอติพงศ ์
8 โครงการนวมินท์มีสุข  
 8.1 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา 
2 13,000    13,000 ครูเรืองรตัน ์

  รวม 33,000 55,000   88,000  
รวมท้ังสิ้น  88,000    
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
         มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 
กลยุทธ์

ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนนุ 

 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได ้ อื่นๆ รวม 

9 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  
 9.1 English Challenge Camp 3 7,000 5,000   12,000 ครูปภังกร, ครูบงกช, 

ครูพิชญ์โสภา    
 9.2 เตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษตาม 

มาตรฐาน CEFR 
3  8,000   8,000 ครูบงกช, ครูปภังกร, 

ครูพิชญ์โสภา 
 9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพด้าน 

ภาษาต่างประเทศ (Top Ten) 
3  1,000   1,000 ครูนางอรนันท์   

 9.4 Foreign  Language  Week and 

Christmas Day 
3 4,000 20,000   24,000  ครูอัจฉรา, ครูอาภัสรา  

 9.5 นวมินท์วิชาการ 3  5,000   5,000  ครูอรนันท์   
 9.6 ค่ายส่งเสรมิทักษะการเรียนรูภ้าษา 

และวัฒนธรรมจีน 
3  20,000   20,000  ครูอมราภัสร์, ครลูัยรตัน์    

 9.7 แข่งขันทักษะความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน 3 8,000 5,000   13,000  ครูอมราภัสร์, ครลูัยรตัน ์
 9.8 สอบวัดระดับความรูภ้าษาจีน HSK 3  18,000   18,000  ครูอมราภัสร์, ครลูัยรตัน ์
 9.9 เพิ่มศักยภาพภาษาเกาหลีนักเรียนโรงเรียน 

นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
3 3,500    3,500  ครูสมฤดี  

 9.10 พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

3 7,000    7,000  ครูอุราภรณ ์

 9.11 สอบวัดระดับความรูภ้าษาญีปุ่่น JLPT 3 1,000 6,900   7,900 ครูศิริวรรณ,ครูนลินภัสร์, 

  ครูสุภาวรรณ  
 9.12 ค่ายภาษาญี่ปุ่น 3 2,000 10,000   12,000 ครูศิริวรรณ, ครูนลินภัสร์, 

ครูสุภาวรรณ 

 9.13 ค่ายภาษามลาย ู 3 2,500 3,000   5,500  ครูซูไฮดา,ครูวริสา   

10 โครงการนวมินท์เดินตามรอยพ่อ 

 10.1 วิถีพอเพียง เรียงร้อยเป็นภาษา  

(Sufficiency way in any languages) 
4      ครูอรนันท ์

  รวม 35,000 101,900   136,900  

รวมท้ังสิ้น  136,900    
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
                  มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนา
ผู้เรยีน 

รายได ้ อื่นๆ รวม 

11 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  
 11.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ด้านทัศนศิลป์ 
3  22,000 

  
22,000  ครูจิรฐา ครณูฏัฐ 

 ครูณัฐกานต์  
 11.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ด้านดนตรีไทย 
3  30,000 

 
  30,000 ครูนุสรณ์  

ครูอรณิชา 

 11.3 จัดซื้อวัสดุฝึกดนตรีสากล  
(วงโยธวาทิต) 

3  22,000 
 

  22,000 

 
 ครูสากล 
 ครูศักดิ์ชัย 

 11.4 จัดซื้อวัสดุฝึกดนตรี  
วงเครื่องสาย 

3  8,000 
 

  8,000 

 
 ครูสากล 
 ครูศักดิ์ชัย 

 11.5 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน 
นาฏศิลป์ไทย 

3  8,000 
 

  8,000 

 
ครูเบญญาภา  
ครูสุวิรากร 

 11.6 สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติ
หรือผู้เชี่ยวชาญ 

3  12,000 
 

  12,000 ครูสุวิรากร 
ครูเบญญาภา  

 11.7 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 

3    81,900  

 
   81,900 ครูสากล  

 

 11.8 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะ  (หอ้ง
ดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์  
ห้องศิลปะ) 

3      ครูสากล  

 

  รวม  81,900   102,000    183,900   
รวมท้ังสิ้น  183,900   
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
รายได ้ อื่นๆ รวม 

12 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  
 12.1 ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ 

ครั้งที ่25 
3 4,000 43,000   47,000 ครูธีราภรณ์, 

ครูวิภาวด ี

 12.2 สัปดาห์คณิตศาสตร์  3 5,000    5,000 ครอูุราพร 

 12.3 อบรมโปรแกรม GSP         3 6,000 12,000   18,000 ครูธีรวัฒน์ 

 12.4 พัฒนาศักยภาพทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
คณิตศาสตร์ 

 3 14,000    14,000 ครปูราณีต 
 

 12.5 จัดป้ายนิเทศ 3 1,000    1,000 ครนูันท์นภัส 

 12.6 นวมินท์วิชาการ 3 3,000    3,000 ครพูรธนีย ์

  รวม 33,000 55,000   88,000  
รวมท้ังสิ้น  88,000   
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
รายได ้ อื่นๆ รวม 

13 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  
 13.1 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 3  45,000   45,000 ครูสภุัทร 
 13.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน

การสอน 
3 18,000    18,000 ครูสุทธิดา 

 13.3 กีฬา-กรีฑาคณะ 3 10,000 250,000   260,000 ครูสภุัทร 
 13.4 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 8,000    8,000 ครูจรสั 
 13.5 การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ

ระหว่างห้อง 
3  5,000   5,000 ครูจรสั 

 13.6 นวมินท์วิชาการ  3  5,000   5,000 ครูเอมอร 
  รวม 36,000 305,000   341,000  

รวมท้ังสิ้น  341,000   
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
รายได ้ อื่นๆ รวม 

14 โครงการนวมินทม์ีสุข  
 14.1 กิจกรรมปรับปรุงสำนักงาน

กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
2 33,000    33,000   ครูรัตนา 

15 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  
 15.1 จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์  

การจัดการเรยีนการสอนวิชา 
การงานอาชีพ ม. 1 

3  1,000   1,000  ครูอรสา 

 15.2 จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์  
การจัดการเรยีนการสอนวิชา 
การงานอาชีพ ม. 2 

3  1,000   1,000 ครูรัตนา 

 15.3 พัฒนาการเรียนรู้วิชา 
งานประดิษฐ ์

3  11,000   11,000 ครูภสัราพร  
 

 15.4 บ้านนี้มีน้ำยา 3  3,000   3,000 ครูวรรณา  
 15.5 บ่มเพาะต้นกล้าสู่อาชีพ 3  6,000   6,000 ครูปัทมาพร 
 15.6 พัฒนาการเรียนรู้วิชาคหกรรม 3  8,000   8,000 ครูปัทมาพร 
 15.7 พัฒนาการเรียนรู้วิชาคหกรรม 3  5,000   5,000 ครูใจด ี

16 โครงการนวมินทเ์ดินตามรอยพ่อ  
 16.1 สร้างคนสร้างอาชีพตามแนว

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2  20,000   20,000 ครูนงเยาว ์

  รวม 33,000 55,000   88,000  
รวมท้ังสิ้น  88,000   
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                  มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
รายได ้ อื่นๆ รวม 

17 โครงการนวมินทส์ง่างาม  
 17.1 การเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี  ม.1 1,2 - 33,000 - - 33,000  ครูบงกช  
 17.2 อยูค่่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 1,2 - 140,000 - - 140,000  ครูรัตนา  
 17.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 1,2 - 29,000 - - 29,000  ครูอติพงษ์  
 17.4 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม/ เดินทางไกล/บำเพ็ญ

ประโยชน์ ยุวกาชาด ม.1-3 
1,2 - 50,000 - - 50,000  ครูนงเยาว์  

 17.5 พิธีเข้าประจำหมู่ยวุกาชาด  1,2 - - - -   ครูสโรชา 
 17.6 วันสถาปนายุวกาชาดไทย 1,2  5,000   5,000  ครูจรสั 
 17.7 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม/เดินทางไกล/บำเพ็ญ

ประโยชน์/ วันรำลึกและพธิ ี
ปฏิญาณตน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-3         

1,2 - 55,000 - - 55,000  ครูพรธนีย์  

 17.8 พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ”    1,2 - 10,000 - - 10,000  ครูประภาศ  
 17.9 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ิ 1,2 - 9,250 - - 9,250  ครูประภาศ  
 17.10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์
1,2 - 25,956 - - 25,956  ครูพงษ์นิภา  

 17.11 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 1,2 - 259,560 - - 259,560  ครูพรธนีย์  
 17.12 จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1,2 8,000 - - - 8,000  ครูเบญญาภา  

 17.13 ชุมนุมมโนราห์สู่ความเป็นเลิศ        ครูจารณิี  
  รวม 8,000 616,766   624,766  

รวมท้ังสิ้น  624,766    
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 

งานแนะแนว 
 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

รายได ้ อื่นๆ รวม 

18 โครงการนวมินทม์ีสุข  
 18.1 จัดบริการแนะแนว 5 บริการ 2 20,000    20,000 ครูญาติกา 
 18.2 แนะแนวสัญจร 1  35,000   35,000   ครูพยอม   

19  โครงการนวมินท์เดินตามรอยพ่อ 

 19.1 แนะแนวอาชีพในศตวรรษท่ี 21  

ตามหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4  35,000   35,000  ครูประเวศ  
 

  รวม 20,000 70,000   90,000  
รวมท้ังสิ้น  90,000   
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 

งานหอสมุด 

 
 
รหัส 

 
ชื่อกิจกรรม 

สนอง 
กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้ อื่นๆ รวม 

20 โครงการนวมินท์สง่างาม  

 20.1 ถนนคนเดิน...คนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์...ตาม
รอยพ่ออย่างพอเพียง 

1 - 10,000 - - 10,000 ครูพัชร ี

21 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  
 21.1 พัฒนาและจัดบรรยากาศหอสมุด  

3 ดี 
3 15,000 - - - 15,000 ครูซูไฮดา 

21.2 พัฒนาหอสมุดเป็นศูนย์กลาง 
การเรียนการสอน (จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ) 

3 50,000 - - - 50,000 ครูอุราภรณ์ 

21.3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3 - 5,000 - - 5,000 ครูพัชร ี
21.4 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น 3 15,000 - - - 15,000 ครูพัชร ี
21.5 นวมินท์วิชาการ 3 - 5,000 - - 5,000 ครูซูไฮดา 
21.6 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 3      ครูพัชร ี
21.7 พัฒนาทักษะเพื่อการเป็น 
ผู้นำการอา่น 

3 - 15,000 - - 15,000 ครูพัชร ี

22 โครงการนวมินท์เดินตามรอยพ่อ   
 22.1 ลูกนวมินท์เทิดไทอ้งค์ราชนัย ์ 4 - 5,000 - - 5,000 ครูพัชร ี

รวม 80,000 40,000 - - 120,000  
รวมทั้งสิ้น 120,000   
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

งานโครงการห้องเรียนพิเศษ  

รหัส ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ อื่นๆ รวม 

23 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง  
 23.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ (SME) 

3   135,400  135,400 ครูพงษ์นิภา  ครูพรธนีย ์
ครูมนุญญา ครูอรณิชชา 
ครูสุกรรญา 

 23.2 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad : GSP  
(SME) 

3   13,500  13,500 ครูมนุญญา 
ครูพรธนีย ์

 23.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ (SME) 

3   23,000  23,000 ครูอรณิชชา 
 

 23.4 Engilish Camp (SME) 3   20,000  20,000 ครูปภังกร 
 23.5 CEFR (โปรแกรมสอบวดัระดับ

ความรู้ภาษาอังกฤษ) (SME) 
3   13,500  13,500 ครูพงษ์นิภา 

 23.6 Smart Classroom (SME) 3   150,000  150,000 ครูพงษ์นิภา 
ครูอรณิชชา 

 23.7 จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ ห้องเรียนพเิศษ (SME) 

3   22,600  22,600 ครูสุกรรญา 
ครูนันท์นภัส 

 23.8 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMA) 

3   143,000  143,000 ครูพงษ์นิภา 
ครูสุกรรญา 
ครูนันท์นภัส 

 23.9 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม  
The Geometer’s Sketchpad : GSP (SMA) 

3   11,500  11,500 ครูพรธนีย ์
ครูนันท์นภัส 

 23.10 CEFR (โปรแกรมสอบวัด
ระดับความรูภ้าษาอังกฤษ) (SMA) 

3   11,500  11,500 ครูพงษ์นิภา 

 23.11 Smart Classroom (SMA) 3   100,000  100,000 ครูพงษ์นิภา 
  รวม   644,000  644,000  

รวมท้ังสิ้น 644,000   
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

รหัส ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ อื่นๆ รวม 

24 โครงการนวมินทม์ีสุข 
 24.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบ 
 

2 70,000    70,000  ครูธีราภรณ ์
 ครูณัฐติกานต์     

 24.2 งานเกษียณอายรุาชการ  2 25,000    25,000  ครูนภาภรณ์  
 ครูสุวิรากร  

 24.3 ค่าจ้างครตู่างชาต ิ  2       ครูศิริวรรณ 
 ครูปภังกร   

 24.4 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบตัิงาน  2       ครูศิริวรรณ 
 24.5 ประกันสังคม + กองทุนทดแทน  2      ครูอรณิชา 

นางสาวกุลชญา 
 24.6 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ และ

ศึกษาดูงาน  กลุ่มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรต ิ

นวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค   

       2       ครูภัสราพร   
 ครูพรธนีย์    

  รวม 95,000    95,000  
รวมท้ังสิ้น  95,000    
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้ 

 
อื่นๆ รวม 

25 โครงการนวมินท์มีสุข  

 25.1 จัดทำแผนปฏิบัตกิาร 2 30,000      30,000 ครูโชติมา 

 25.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ แผนงาน 
การเงิน พัสดุและพัฒนาบุคลากร 

2 41,000    41,000 ครูธีรวัฒน์ 

 25.3 พัฒนาห้องสำนักงาน 
 

2 10,500    10,500 ครนูิรมล 

      รวม 81,500    81,500  
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                   มาตรฐานที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
 

รหั
ส 

 
ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม 

สนอง 
กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้ อื่นๆ รวม 

26 โครงการนวมินท์สง่างาม 
 26.1 นวมินท์สาร 2 50,000    50,000 ครูนุสรณ ์
 26.2 กิจกรรมวันสำคญัในโอกาส

ต่างๆ วันปิยมหาราช, 
วันลอยกระทง, วันมหดิล ฯลฯ 

2 15,000    15,000   ครูสมพร 

 26.3 กิจกรรมเฉลมิพระเกียรต ิ
(เทิดไท้องค์ราชันย์) 

2 30,000    30,000 ครูสมพร 

 26.4 วันคล้ายวันประกาศจดัตั้ง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
ครอบรอบ 37 ปี 

2 -    -  ครูสมพร 

27  โครงการนวมินท์มีสุข 
 27.1 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภณัฑ์

งานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

2 10,000    10,000 ครูเอมอร 

 27.2 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุงาน
โสตทัศนูปกรณ ์

2 50,000    50,000 ครูนุสรณ ์

 27.3 ปรับปรุงห้องจิตรลดา 2 10,000    10,000 ครูนุสรณ ์
 27.4 จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์งาน

ประชาสมัพันธ์ 

2 -    - ครูนุสรณ ์

 27.5 ลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 2 -    - ครูภาวิมล 
 27.6 จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภณัฑ์

งานสำนักงานงานอนามัย 

2 15,000    15,000 ครูภาวิมล 

 27.7 การจัดซื้อยาและเวชภณัฑ ์ 2 15,000    15,000 ครูภาวิมล 
 27.8 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 2 3,000    3,000 ครูภาวิมล 
 27.9  โภชนาการสมวัย 2 1,000    1,000 ครูรุ้งศิร ิ
 27.10 สุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2 5,000    5,000 ครูรุ้งศิร ิ
 27.11 ปรับปรุงห้อง

ประชาสมัพันธ์ 

2 -    - ครูนุสรณ ์
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กลุ่มบริหารงานทัว่ไป (ต่อ) 
 

 
รหัส 

 
ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม 

สนอง 
กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
รายได้ อื่นๆ รวม 

27 โครงการนวมินท์มีสุข 
 27.12 กิจกรรมรวมพลังประหยดั

ไฟฟ้าและน้ำประปา 

2 -    -   ครูสมยศ 

 27.13 ปรับซ่อมประตูหน้าต่าง , 
พื้น,โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม แอร์  
ปลั๊กไฟ สายไฟ ระบบประปา 

2 54,400    54,400 ครอูัมรินทร์ 

 27.14 จัดซื้อน้ำยาและวัสดุทำความ
สะอาด 

2 30,000    30,000 ครอูัมรินทร์ 

 27.15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

2 25,000    25,000 ครอูัมรินทร์ 

 27.16 ปรับปรุงสำนักงานธนาคาร
โรงเรียน 

2 20,000    20,000 ครรูัตนา 

 27.17 สวนศิลป์แผ่นดินพ่อ 2 5,000    5,000 ครณูัฏฐ 

 โรงเรียนปลอดขยะ 
 (Zero waste school) 
  27.18 กิจกรรมทำถังขยะเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู ้
  27.19 กิจกรรมจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธก์ารอนุรักษ์ทรัพยากรฯ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการประกวด
ห้องเรียน และเขตพื้นที่ของนักเรียน 
  27.20 กิจกรรมคณะสี 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

     1,2 
 

      2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 

 
 

10,000 
 

2,500 
 
 
 
 

2,600 
 

    
 

10,000 
 

2,500 
 
 
 
 

2,600 
 

ครสูมยศ 

 27.21 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการขยะ และพลังงานแบบยั่งยืน 

27.22  กิจกรรมปลูกจิตสำนึกใน
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
27.23 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
หลอดไฟประสิทธิภาพสูง  
 (LED) 
27.24 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยานสบูน้ำ 
27.25 กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การใช้รถจักรยาน 
 

2,4 
 

 
2 

 
 

2 
 
 
2 
 
2 
 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  34,000 
พลังงาน
จังหวัด 

 
 

 

34,000 
พลังงาน
จังหวัด 

 

ครสูมยศ 
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กลุ่มบริหารงานทัว่ไป (ต่อ) 
 

 
รหัส 

 
ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม 

สนอง 
กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 

พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อื่นๆ รวม 

27 โครงการนวมินท์มีสุข 

 27.26 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 
27.27 กิจกรรมผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ
สูบน้ำเพื่อการประปา 
27.28 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
บ่อหมักแก๊สชีวภาพสำหรับ
โรงเรียน 
27.29 กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพชมรมพลังงาน 

2 
 
2 

 
 

2 
 
 

      2 

      

28 โครงการนวมินท์เป็นหนึ่ง 
 28.1 ปรับปรุงระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
3 - 64,890   64,890 ครนูฤมล 

 28.2 จัดทำฐานข้อมูล 
แหล่งเรียนรู ้

2 -    - ครพูัชรี 

29 โครงการนวมินท์เดินตามรอยพ่อ 
 29.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้มีบรรยากาศตอบสนอง
แนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 4 -    -   ครูนงเยาว์ 

 29.2 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ 4 -    -   ครูนงเยาว์ 
 รวม  353,500 64,890  34,000พลังงาน

จังหวัด 
  

 รวมเงินทั้งสิ้น  418,390     
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 4 มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
      

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

สมาคม อื่นๆ รวม 

30 โครงการนวมินท์สง่างาม  

 30.1 กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียน  
5 ภูมิภาค 

1 4,000 42,710   42,710 ครทูรงภพ 

 30.2 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม เฉลิมพระ
เกียรติฯถวายเป็น 
พระราชกุศล 

1  57,850   57,850 ครูพัทธนันท์ 

 30.3 กิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระบรม  ชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

1  4,000   4,000 ครปูราณีต 

 30.4 กิจกรรมนกฟ้าลาคอน 1 6,600 25,000   31,600 ครจูาริณี 
ครกูาบแกว้ 

 30.5 กิจกรรมเครื่องหมายคนดี 1 5,000 10,000   15,000 ครูพัทธนันท์ 

31 โครงการนวมินท์มีสุข  
 31.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับ 

ห้องเรียน ระดับชั้นและระดับโรงเรียน 
2      ครูสมพร 

 31.2 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  2      ครนูภาภรณ์ 

 31.3 กิจกรรมไหว้ครู 2 4,000 5,000   9,000 ครูสมพร 

 31.4 กิจกรรมอบรมคณะกรรมการ
นักเรียนและผู้นำ (หัวหน้าหอ้ง) 

2 5,000 50,000   55,000 ครูพรธนีย ์

 31.5 เทศกาลกฐินลูกนวมินท ์
ร่วมบุญ 

2      ครูทรงภพ 

 31.6 อบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 2  20,000   20,000 ครูสมพร 

 31.7 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรตามคำขวญั
กลุ่มโรงเรียน 
(คนดีศรีนวมินท์) 

2 2,000    2,000 ครูจารุณี 
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กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ต่อ) 
 

รหัส ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรม 
สนอง 

กลยุทธ์ที ่

งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
สมาคม อื่นๆ รวม 

31 โครงการนวมินทม์ีสุข  

 31.8 กิจกรรมประชุมครูที่ปรึกษาสู่การ
ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2      ครูจารุณี 

 31.9 กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น (โฮมรูม) 2 39,750    39,750 ครูจารุณี 

 31.10 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนกัเรียน 2    เงินไป
ราชการ 

110,000 

เงินไป
ราชการ 
110,000 

ครูสมพร 

 31.11 กิจกรรมสมานฉันท์พี่น้อง 
นวมินท์ 

2      ครูจำลอง 

 31.12 กิจกรรมลูกนวมินท์เพื่อ 
พ่อหลวง (ตา้นภยัยาเสพติด) 
- อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

2      ครูจำลอง 

 31.13 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักเรียนม.1 และม.4 กอ่นเข้าเรียน 
(รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม ่) 

2      ครอูโนรัตน์ 

 31.14 กิจกรรมประชุมนักเรียนระดับชัน้  2      ครูจารุณี 

 31.15 กิจกรรมจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด 2 7,000 20,000   27,000 ครปูระภาศ 

 31.16 กิจกรรมซ้ือเองขายเอง 2      ครูอโนรัตน์ 

 31.17 กิจกรรมของหายได้คืน 2      ครวูราทิพย ์

 31.18 กิจกรรมลูกนวมินท์บุคลิกงามสง่า 2      ครูจารุณี 

 31.19 กิจกรรมพิธีกรสงฆ์น้อย 2  25,000   25,000 ครปูราณีต 

 31.20 กิจกรรม 1 ตำรวจ  
1 โรงเรียน 

2      ครูจำลอง 

 31.21 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี 2      ครจูารุณี 

 31.22 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนป ี
2564 

2 5,000    5,000 ครกูาณติมา 

 31.23 กิจกรรมจัดทำระเบียนสะสม ม.1 
และม.4 

2 3,150    3,150 ครอูโนรัตน์ 

  รวม 81,500 259,560 - 110,000 451,060  

 รวมทั้งสิ้น 451,060   
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ภาคผนวก 
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