
ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน จะนะชนูปถัมภ์ ที่ตั้ง เลขที่ 64 หมู่ 3 ถนน จะนะ-นาทวี ตำบล คู อำเภอ จะนะ  
จังหวัด สงขลา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล โทรศัพท์ 074-890505     
โทรสาร 074-890506 e-mail : chanachanu1@hotmail.com website :  www.chanachanu.ac.th  
เนื้อท่ี 34 ไร่ 1 งาน  51 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่   

ตำบลคู  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3  หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7  หมู่ 8  หมู่ 9 
ตำบลแค  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3  หมู่ 4  หมู่ 6  หมู่ 7  หมู่ 8 
ตำบลท่าหมอไทร  หมู่ 1  หมู่ 3  หมู่ 6  หมู่ 8  หมู่ 10 
ตำบลน้ำขาว  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3  หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7  หมู่ 8  หมู่ 9  หมู่ 10 
ตำบลป่าชิง  หมู่ 2  หมู่ 5   
ตำบลนาหว้า  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3  หมู่ 6  หมู่ 7  
ตำบลบ้านนา  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3 
ตำบลขุนตัดหวาย  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3  หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7  หมู่ 8   

   
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
จากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและศึกษาธิการอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  

2521  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลที่อำเภอจะนะ นายพิน อุไรกุล  
ศึกษาธิการอำเภอจะนะ และนายสะเบต หลีเหร็ม กำนันตำบลคูในขณะนั้น ได้ประสานงานขอความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือจากประชาชนและสภาตำบลคู  เพ่ือขอรับบริจาคที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียน  
ซึ่งมีผู้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาร่วมบริจาค  คือ 

1.  นายเฟือน  เกื้อนุ้ย  บริจาคท่ีดินจำนวน   5  ไร่ 
2.  นายนอง  หนูสอน  บริจาคท่ีดินจำนวน   5  ไร่ 
3.  นายมะแอ  สมะดอเล๊าะ บริจาคท่ีดินจำนวน   5  ไร่ 
4.  นายปั้น  เทพคง  บริจาคท่ีดินจำนวน   5  ไร่ 
5.  สภาตำบลคู   บริจาคท่ีดินจำนวน  14  ไร่  1 งาน  51 ตารางวา 
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2521 โดยเปิดสอนในระดับ     

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา 
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แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
2.  ข้อมูลผู้บริหาร 

 1)  ผู้อำนวยการโรงเรียน   
 นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ์   

โทรศัพท์  081 - 5414478  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา ดำรง
ตำแหน่งที่โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ตั้งแต่ 29  ตุลาคม  2562 

 2)  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   1   คน 
 นางเบญจมา  ภูริวัฒน์ 

โทรศัพท์  064 - 6824802  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา ดำรง
ตำแหน่งที่โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ตั้งแต่ 25  ตุลาคม  2564 
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3.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564) 
  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 627 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 50 53 103 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 53 66 119 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 58 77 135 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 37 63 100 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 24 56 80 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 30 60 90 

รวม 24 252 375 627 

     
4.  ข้อมูลครูและบุคลากร  (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564) 

ครูประจำการ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล อาย ุ(ปี) 
อายุราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

1 นางนันทรัตน์  หลีเส็น 50 26 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์
2 นางภฤศพร  หมื่นสระชุม 35 12 ครู/ชำนาญการ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา 
3 น.ส.มลธิรา  พยูนการ 42 12 ครู/ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
4 น.ส.มยรุี  มะสมาน 46 22 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์
5 นายมงคล  จันทร์ทอง  59 35 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
6 นางสุธินาญ  แก้วเรียง 54 30 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
7 น.ส.สายทิพย์  มียิ้ม 50 27 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสตูรและการสอน 
8 นายศิรวัชร์  แสงนวล 57 32 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
9 นางอัญชลี  แคยิหวา 49 27 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การวัดผลและวิจัย

การศึกษา 
10 นางจิราพร  คงปล้อง                                                         54 29 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
11 ว่าท่ี ร.ต. วรวุฒิ  เหมเด็น 36 10 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตร ี ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร ์
12 น.ส.นพพร  แก้วพิบูลย ์ 44 11 ครู/ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
13 น.ส.ปานชนก  หมู่โสภณิ 27 4 ครู/- ปริญญาตร ี สังคมศึกษา 
14 นางสุมาลี  หลำหล ี 56 13 พนักงานราชการคร ู ปริญญาตร ี การศึกษาปฐมวัย 
15 นางสุบ๊ะ  มาลิน ี 58 25 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
16 นางบุตรี  จันทลิกา 59 28 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
17 นางอัจจิมา  เครือวัลย ์ 55 28 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
18 นางประทีป  ชูสกุลชาต ิ 58 25 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
19 นางหนึ่งฤทัย  สุวรรณะ 52 28 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาไทย 
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ที ่ ชื่อ - สกุล อาย ุ(ปี) 
อายุราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

20 นายวิชาญ  ชูเกิด  58 37 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
21 นายบรรเทิง  นามวงศ์ 47 25 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศลิป ์
22 นายสุเทพ  คงคาวงศ์ 59 37 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ ์
23 นางสารภี  บญุรังษ ี 60 32 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี การตัดเย็บเสื้อผ้าและ

เครื่องแต่งกาย 
24 นางอาณัติ  สุขสสุร 56 34 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี การบริหารการศึกษา 
25 นางแววตา  คงยก 50 26 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี คหกรรมศาสตร ์
26 นางจิราวดี  ชูเกิด 56 34 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี การจัดการทั่วไป 
27 นางพูลสิน  ถ่ินจะนะ 59 26 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
28 นางจารุวัฒน์  แสงนวล 56 32 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี การบัญชี 
29 นางถนอม  ไชยเพศ 50 28 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ 
30 นางปิยรัตน์  ทองเต็ม 34 10 ครู/ชำนาญการ ปริญญาโท การวิจัยและประเมิน 
31 นางฝีเสาะ  บินโหรน 57 35 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตร ี สุขศึกษา 
32 นายนิเวศน์  อะหวัง 49 16 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตร ี พลศึกษา 
33 นายสำราญ  หมื่นสระชุม 40 11 ครู/ชำนาญการ ปริญญาโท -  บริหารการศึกษา 

-  เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

34 นางอรพรรณ  สวนจันทร ์ 40 11 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตร ี นาฏศิลปไ์ทย 
35 นางหนึ่งฤทัย  สวัสดิพละ 33 9 ครู/- ปริญญาตร ี นาฏศิลปไ์ทย 
36 น.ส.นุชญา  ทองพูล 34 2 ครู/- ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์
37 น.ส.โศรยา เล๊าะและ 32 1 ครูผู้ช่วย/- ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์-เคม ี

 

จำนวนครูที่สอนตรงวิชาเอก  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  80.43   
 

ครูอัตราจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์การสอน 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 

1 นายอับดุลฟาต๊ะห์  บินเจะ๊และ 33 12 ปริญญาตร ี ภาษามลาย ู รายได้สถานศึกษา 
2 น.ส.สญุาณี  ขุนทอง 26 2 ปริญญาตร ี ภาษาจีน รายได้สถานศึกษา 
3 น.ส.รอฮานะ  ไชยยอด 32 8 ปริญญาตร ี สังคมศึกษา รายได้สถานศึกษา 
4 นายอนุวัต  เหมโก 32 3 ปริญญาตร ี สังคมศึกษา งบประมาณเขตพื้นที ่
5 นายอิสรางศ์  กองอินทร์ 28 5 ปริญญาตร ี พลศึกษา รายได้สถานศึกษา 
6 น.ส.ซากีนะห์  ดาโอ๊ะ 30 3 ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 
7 นายอภิสิทธ์ิ  แก้วมณ ี 28               5  เดือน ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ศึกษา รายได้สถานศึกษา 
8 น.ส.พันไทร  คงสุกแก้ว 23               8  เดือน ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 
9 น.ส.โสรยา  หดัสอ 26 2 ปริญญาตร ี พละศึกษา งบประมาณเขตพื้นที ่
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5.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
อาคารเรียน 3        หลัง   
อาคารประกอบ 3        หลัง    
ห้องส้วม 28       ห้อง  
ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1       ลาน   
อาคารละหมาด 1        หลัง   
หอประชุม 1 หลัง 

 
6.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบ มีประชากรประมาณ 6,000 คน  บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่บ้านตำบลคู ตำบลแค ตำบลท่าหมอไทร  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  
การทำเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  การรำมโนราห์ 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ  
เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  
80,000 บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 

3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชน 

  -  ได้รับความร่วมมือด้านการสนับสนุนแรงกาย  กำลังทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ 
 -  ได้รับการสนับสนุนด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี 
 -  ให้ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 -  สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยบริการให้กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ข้อจำกัดของสถานศึกษา 
 -  การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  ไม่มีรถประจำทางผ่าน นักเรียนไม่สะดวกในการเดินทางมา
โรงเรียน  ส่งผลให้จำนวนนักเรียนลดลงได ้
 -  ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนเกษตรกร  โอกาสในการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาสถานศึกษามีน้อย 
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7.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  

2551  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน  (ชั่วโมง : ภาคเรียน) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์
และ 

เทคโน 
โลยี 

สังคม
ศึกษา 

สุขศึกษา
และ 
พละ 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพ 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ม.1 60 100 60 80 40 40 80 140 70 670 
ม.2 60 100 60 80 40 40 120 100 70 670 
ม.3 60 100 60 80 40 40 80 100 70 630 
รวม 180 300 180 240 120 120 280 340 210 1,970 

 

• จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียนเรียนทั้งปีเท่ากับ  3,940  ชั่วโมง 
• แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  วิทยาศาสตร์ , สาระ

เพ่ิมเติมความเป็นสากล 
  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน  (ชั่วโมง : ภาคเรียน) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์
และ 

เทคโน 
โลยี 

สังคม
ศึกษา 

สุขศึกษา
และ 
พละ 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพ 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ม.4 40 100 240 80 20 20 20 120 70 710 
ม.5 80 100 180 60 20 20 20 160 70 710 
ม.6 40 100 180 40 20 20 20 120 70 610 
รวม 160 300 600 180 60 60 60 400 210 2,030 

 

• จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียนเรียนทั้งปีเท่ากับ  4,060  ชั่วโมง 
• แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ   วิทยาศาสตร์ , สาระ

เพ่ิมเติมความเป็นสากล 
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8.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1)  ห้องสมุดมีขนาด  144  ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุด  50,000  เล่ม  การสืบค้น

หนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบดิวอ้ี  และการเขียนลงสมุดบันทึกการยืม – คืน   
2)  ห้องปฏิบัติการ 

             ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน  4  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน  2  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จำนวน  1  ห้อง 

3)  คอมพิวเตอร์จำนวน  152  เครื่อง   
ใช้เพื่อการเรียนการสอน  96  เครื่อง 
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  30  เครื่อง   
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  26  เครื่อง 


