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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรยีนจะนะชนปูถัมภ์ 
 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียน จะนะชนูปถัมภ์ ท่ีต้ัง เลขท่ี 64 หมู่ 3 ถนน จะนะ - นาทวี ต าบล คู อ าเภอ จะนะ 

จังหวัด สงขลา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์ 074-890505  โทรสาร 
074-890506  e-mail : chanachanu1@hotmail.com website :  www.chanachanu.ac.th  เนื้อท่ี 
34 ไร่  1 งาน  51 ตารางวา เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6       
มีเขตพื้นท่ีบริการ  ได้แก่   

ต าบลคู  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3  หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7  หมู่ 8  หมู่ 9 
ต าบลแค  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3  หมู่ 4  หมู่ 6  หมู่ 7  หมู่ 8 
ต าบลท่าหมอไทร  หมู่ 1  หมู่ 3  หมู่ 6  หมู่ 8  หมู่ 10 
ต าบลน้ าขาว  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3  หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7  หมู่ 8  หมู่ 9  หมู่ 10 
ต าบลปุาชิง  หมู่ 2  หมู่ 5   
ต าบลนาหว้า  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3  หมู่ 6  หมู่ 7  
ต าบลบ้านนา  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3 
ต าบลขุนตัดหวาย  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3  หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7  หมู่ 8 

   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
จากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและศึกษาธิการอ าเภอ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  

๒๕๒๑  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล ท่ีอ าเภอจะนะ นายพิน อุไรกุล 
ศึกษาธิการอ าเภอจะนะ และนายสะเบต  หลีเหร็ม  ก านันต าบลคู ในขณะนั้น ได้ประสานงานขอความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือจากประชาชนและสภาต าบลคู เพื่อขอรับบริจาคท่ีดินในการก่อสร้างโรงเรียน    
ซึ่งมีผู้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาร่วมบริจาค คือ 

๑.  นายเฟือน เกื้อนุ้ย  บริจาคท่ีดินจ านวน  ๕ ไร่ 
๒.  นายนอง หนูสอน  บริจาคท่ีดินจ านวน  ๕ ไร่ 
๓.  นายมะแอ สมะดอเล๊าะ บริจาคท่ีดินจ านวน  ๕ ไร่ 
๔.  นายปั้น เทพคง  บริจาคท่ีดินจ านวน  ๕ ไร่ 
๕.  สภาต าบลคู   บริจาคท่ีดินจ านวน       ๑๔ ไร่  ๑  งาน ๕๑  ตารางวา    
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จึงได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม ๒๕๒๑ โดยเปิดสอนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น และเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นต้นมา โดย
มีนายสะเบต  หลีเหร็ม  รับเป็นผู้อุปการะโรงเรียน 
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การบริหารจัดการศึกษา  
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  5 ด้าน  ได้แก่  ด้านการบริหารท่ัวไป  

การบริหารงบประมาณ  การบริหารบุคคล  การบริหารวิชาการ  และการบริหารกิจการนักเรียน  ผู้บริหาร  
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายและด าเนินการพัฒนา
ตามกระบวนการบริหาร SAPDEIR 
    

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
      
             
   
    
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
นายชัยณรงค์  เซ่งบุญเล่ง  ประธาน 
           

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางเบญจมา  ภูริวัฒน์ 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
นางภฤศพร  หมื่นสระชุม 

กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
นางสาวมลธิรา  พยูนการ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
นางอัญชลี  แคยิหวา 

กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 
นายสุเทพ  คงคาวงศ์ 

กลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน 
นายมงคล  จันทรท์อง 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
1) ผู้อ านวยการโรงเรียน   

      นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ์   
         โทรศัพท์ 081 - 5414478  e-mail : amsung@hotmail.co.th วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ต้ังแต่  29  ตุลาคม  2562 

 2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน   1   คน 
      นางเบญจมา  ภูริวัฒน์   
      โทรศัพท์ 064 – 6824802 e-mail : benjama.phuriwat@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ต้ังแต่  25  ตุลาคม  2564 

 
๓. ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563) 
  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 676 คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ 5 55 70 ๑25 25 

ม.๒ ๕ 59 83 142 28 

ม.๓ 6 64 70 134 22 

ม.๔ 3 24 59 83 28 

ม.๕ 3 29 63 92 31 

ม.๖ 3 27 73 100 33 

รวม ๒5 258 418 676  
  

      
 4. ข้อมูลครูและบุคลากร  (ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563) 

ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
อายุราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 

1 นางนันทรัตน์  หลีเส็น 49 25 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี คณิตศาสตร ์
2 น.ส.ภฤศพร  ผลไกรเพชร 34 11 คร/ูช านาญการ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา 
3 น.ส.มลธิรา  พยูนการ 41 11 คร/ูช านาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
4 น.ส.มยุรี  มะสมาน 45 21 คร/ูช านาญการ ปริญญาตรี คณิตศาสตร ์
5 นายมงคล  จันทร์ทอง  58 34 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
6 นางสุธินาญ  แก้วเรียง 53 29 คร/ูช านาญการ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
7 น.ส.สายทิพย์  มีย้ิม 49 26 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 
8 นายศิรวัชร์  แสงนวล 56 31 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
9 นางอัญชลี  แคยิหวา 48 26 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท การวัดผลและวิจัย

การศึกษา 

mailto:amsung@hotmail.co.th
mailto:benjama.phuriwat@gmail.com
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ที่ ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
อายุราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 

10 นางจิราพร  คงปล้อง                                                         53 28 คร/ูช านาญการ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
11 ว่าท่ี ร.ต. วรวุฒิ  เหมเด็น 35 9 คร/ู- ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์ 
12 น.ส.นพพร  แก้วพิบูลย์ 43 10 คร/ูช านาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
13 น.ส.ปานชนก  หมู่โสภิณ 26 2 คร/ู- ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
14 นางสุมาลี  หล าหล ี 55 12 พนักงานราชการคร ู ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย 
15 นางสุบ๊ะ  มาลินี 57 24 คร/ูช านาญการ ปริญญาตรี ภาษาไทย 
16 นางบุตรี  จันทลิกา 58 27 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย 
17 นางอัจจิมา  เครือวัลย์ 54 26 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย 
18 นางประทีป  ชูสกุลชาติ 57 23 คร/ูช านาญการ ปริญญาตรี ภาษาไทย 
19 นางหน่ึงฤทัย  สุวรรณะ 51 27 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย 
20 นายธนวินท์  จินดารัตน์ 60 29 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย 
21 นายวิชาญ  ชูเกิด  57 36 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
22 นายบรรเทิง  นามวงศ์ 46 24 คร/ูช านาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศลิป ์
23 นายสุเทพ  คงคาวงศ์ 58 35 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ ์
24 นางสารภี  บุญรังษ ี 59 31 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี การตัดเย็บเสื้อผ้าและ

เครื่องแต่งกาย 
25 นางอาณัติ  สุขสุสร 55 33 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี บริหารการศึกษา 
26 นางแววตา  คงยก 49 25 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร ์
27 นางจิราวดี  ชูเกิด 55 33 คร/ูช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 
28 นางพูลสิน  ถ่ินจะนะ 58 25 ครู/ช านาญการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
29 นางจารุวัฒน์  แสงนวล 55 30 ครู/ช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี การบัญชี 
30 นางถนอม  ไชยเพศ 49 27 ครู/ช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
31 นางปิยรัตน์  ทองเต็ม 33 9 ครู/ช านาญการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
32 นางฝีเสาะ  บินโหรน 56 34 ครู/ช านาญการพิเศษ ปริญญาตรี สุขศึกษา 
33 นายนิเวศน์  อะหวัง 48 15 ครู/ช านาญการ ปริญญาตรี พลศึกษา 
34 นายส าราญ  หมื่นสระชุม 39 8 ครู/ช านาญการ ปริญญาโท -  บริหารการศึกษา 

-  เทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา 

35 นางอรพรรณ  สวนจันทร์ 39 10 ครู/ช านาญการ ปริญญาตรี นาฏศิลป์ไทย 
36 นางหน่ึงฤทัย  สวัสดิพละ 32 8 คร/ู- ปริญญาตรี นาฏศิลป์ไทย 
37 นางวิสาข์  มะโนเพ็ชร 40 8 ครู/ช านาญการ ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผล 
38 นางสาวนุชญา  ทองพูล 33 5 คร/ู- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
39 นางสาวโศรยา เล๊าะและ 32 5  เดือน ครูผูช้่วย/- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์-เคมี 

 

     จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๓9   คน  คิดเป็นร้อยละ   ๙๒.๖๘ 
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ครูอัตราจ้าง 
ที่ ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) ประสบการณ์การสอน (ปี) วุฒ ิ วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 
1 นายอับดุลฟาต๊ะห์  บินเจ๊ะและ 32 10 ปริญญาตรี ภาษามลายู รายได้สถานศึกษา 
2 น.ส.สุญาณี  ขุนทอง 25 1 ปริญญาตรี ภาษาจีน รายได้สถานศึกษา 
3 น.ส.รอฮานะ  ไชยยอด 31 5 ปริญญาตรี สังคมศึกษา รายได้สถานศึกษา 
4 นายอนุวัต  เหมโก 31 2 ปริญญาตรี สังคมศึกษา งบประมาณเขตพ้ืนท่ี 
5 นายอิสรางศ์  กองอินทร ์ 27 4 ปริญญาตรี พลศึกษา รายได้สถานศึกษา 
6 น.ส.ปิยนุช  จิตภักดี 27 1 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 
7 น.ส.ซากีนะห์  ดาโอ๊ะ 28 2 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 
8 น.ส. กชกร   จุลพันธ์ 23 - ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 

 
๕.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

     อาคารเรียนจ านวน  3  หลัง  อาคารประกอบจ านวน  ๓  หลัง   ส้วมจ านวน  ๒๘  ห้อง     
สนามฟุตบอล  ๑  สนาม  ลานกีฬาอเนกประสงค์ ๑  ลาน  อาคารละหมาด  ๑  หลัง  หอประชุม  ๑  หลัง 

 

๖. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
     ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นท่ีราบ  มีประชากรประมาณ  6,000 คน  

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่บ้านต าบลคู ต าบลแค ต าบลท่าหมอไทร อาชีพหลักของชุมชน 
คือ การท าเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไปคือ การร าโนราห์   

     ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๘๐,๐๐๐  
บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๕  คน     

     ๓)  โอกาสและขอ้จ ากัดของโรงเรียน 
โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชน 

  -  ได้รับความร่วมมือด้านการสนับสนุนแรงกาย ก าลังทรัพย์ ในการพัฒนาโรงเรียนและ  
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

-  ได้รับการสนับสนุนด้านการดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี 
-  ให้ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
-  สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยบริการให้กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
-  การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก ไม่มีรถประจ าทางผ่าน  นักเรียนไม่สะดวกในการเดินทางมา

โรงเรียน ส่งผลให้จ านวนนักเรียนลดลงได้ 
-  ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนเกษตรกร โอกาสในการสนับสนุนงบประมาณในการ

พัฒนาสถานศึกษามีน้อย 
 
 
 

 
 



๗ 
 

 
 

๗.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
     โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  

2551  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน  (ชั่วโมง : ภาคเรียน) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

สุขศึกษา
และ 
พละ 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ

เทคโน 
โลยี 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ม.๑ ๖๐ ๑๐๐ ๖๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๔๐ ๗๐ ๖๗๐ 
ม.๒ ๖๐ ๑๐๐ ๖๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ ๑๐๐ ๗๐ ๖๗๐ 
ม.๓ ๖๐ ๑๐๐ ๖๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๐๐ ๗๐ ๖๓๐ 
รวม ๑๘๐ ๓๐๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๘๐ ๓๔๐ ๒๑๐ ๑,๙๗๐ 

 

 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนท้ังปีเท่ากับ  ๓,๙๔๐  ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  วิทยาศาสตร์ ,  สาระ

เพิ่มเติมความเป็นสากล 
  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน  (ชั่วโมง : ภาคเรียน) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

สุขศึกษา
และ 
พละ 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ

เทคโน 
โลยี 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ม.๔ ๔๐ ๑๐๐ ๒๔๐ ๘๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๒๐ ๗๐ ๗๑๐ 
ม.๕ ๘๐ ๑๐๐ ๑๘๐ ๖๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๖๐ ๗๐ ๗๑๐ 
ม.๖ ๔๐ ๑๐๐ ๑๘๐ ๔๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๒๐ ๗๐ ๖๑๐ 
รวม ๑๖๐ ๓๐๐ ๖๐๐ ๑๘๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๔๐๐ ๒๑๐ ๒,๐๓๐ 

 

 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนท้ังปีเท่ากับ  ๔,๐๖๐  ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ   วิทยาศาสตร์ ,  สาระ

เพิ่มเติมความเป็นสากล 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 

๘.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
     ๑)  ห้องสมุดมีขนาด 144  ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด  50,000  เล่ม การสืบค้น

หนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบดิวอี้ และการเขียนลงสมุดบันทึกการยืม – คืน จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด
ในปีการศึกษา 2563  เฉล่ีย 70  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 9.90 ของนักเรียนท้ังหมด   

     ๒)  ห้องปฏิบัติการ 
             ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       จ านวน     ๔   ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน     2   ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน     1   ห้อง 

     ๓)  คอมพิวเตอร์    จ านวน  ๑52   เครื่อง   
ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จ านวน    96   เครื่อง   
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน    3๐   เครื่อง  
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     จ านวน    26   เครื่อง  

     ๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/คน/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสืบค้น 8 
2. ห้องสมุด ๒0 
3. แปลงขยายพันธุ์พืช 12 
4. เรือนเพาะช า 16 
5. สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน   15 
6. แปลงผักไฮโดรโพนิกส์ 1 
7. โรงอาหารและร้านค้าสหกรณ์ 2 
8. แหล่งเรียนรู้เกษตร 1 
9. โรงเพาะเห็ด 2 
10. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 1 
11. พื้นท่ีบริเวรรอบโรงเรียน 8 
12.แปลงสาธิตเกษตร 1 
13. บทเรียนเครือข่ายโดย Schoology Application 1 

 

     
๕)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ถวายเทียนพรรษาและร่วมกันพัฒนา ท าความสะอาด ณ วัดนาปรือ 1 
2. พิธีปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและหน้าดินเพื่อเทิดพระเกียรติ 1 
3. โรงไฟฟูาจะนะ 1 
4. นศท. จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด ร.ร วัดนาปรือ 1 



๙ 
 

 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

5. อ านวยความสะดวก ณ หน่วยเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจ าการ 1 
6. เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท าความสะอาดสถานีรถไฟ 1 
7. นศท. จิตอาสาพระราชทานท าความดีด้วยหัวใจ วัดสะพานไม้แก่น 1 
8. เทศกาลการเรียนรู้ “พลเมืองเยาวชนสงขลาส่องแสง” 1 
9. ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 1 
10. วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 4 
11. ค่ายดาราศาสตร์สถาบันทักษิณคดี  โรงสีแดง จ.สงขลา 2 
12. พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง 3 
13. เขาไม้แก้วพิสดาร ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา  จ. ตรัง 1 
14. วังเทพธาโร 1 
15. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ. ตรัง 3 
16. อุทยานเขาปูุเขาย่า   1 
17. พิพิธภัณฑ์พัฒนาท่ีดิน ต. จะโหนง  อ.จะนะ  จ. สงขลา 3 
18. พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  1 
19. มหาวิทยาลัยสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 1 
20. สืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา 1 
21. ทัศนศึกษา ณ สุราษฎร์ธานี  กระบี่ พังงา ภูเก็ต 2 
22. โครงการช่ังหัวมันตามพระราชด าริจังหวัดเพชรบุรี 1 
23. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 
24. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  จังหวัดปทุมธานี 1 
25. พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน )จังหวัดเพชรบุรี 1 
26. อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 

 

      6)  แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ปลูกข้าว 1 
2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน   1 
3. สมุนไพรไทยปราชญ์ชาวบ้าน 1 
4. ทุ่งนาชาวบ้านแพร้ว ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ  จ.สงขลา 2 
5. เห็ดทุ่งลุง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 1 
6. แผนกวิชาเกษตร และเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 2 
7. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 3 
8. แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 3 
9. สถานท่ีจ าหน่าย เช้ือเห็ด วัสดุ อุปกรณ์และโรงเรือน ต. ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ 2 



๑๐ 
 

 
 

ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามรายวิชา และปีการศึกษา 
 

 

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 
2561 2562 2563 

ค่าที่ได้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาษาไทย 55.9 5.54 11.00 55.11 -0.79 -1.41 60.91 5.8 10.52 
คณิตศาสตร์ 29.19 2.47 9.24 23.76 -5.43 -18.60 24.7 0.94 3.96 
วิทยาศาสตร์ 36.67 4.53 14.09 28.42 -8.25 -22.50 29.93 1.51 5.31 
ภาษาอังกฤษ 27.64 -0.52 -1.85 30.76 3.12 11.29 31.23 0.47 1.53 
ค่าเฉลี่ยรวม 4 

กลุ่มสาระฯ 
37.35 3.01 8.12 34.51 -2.83 -7.81 36.69 2.18 5.33 

 
 

ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามรายวิชา และปีการศึกษา 
 

 

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 
2561 2562 2563 

ค่าที่ได้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาษาไทย 47.31 -2.78 -5.55 39.34 -7.97 -16.85 47.63 8.29 21.07 
คณิตศาสตร์ 24.59 5.12 26.30 21.36 -3.23 -13.14 22.42 1.06 4.96 
วิทยาศาสตร์ 28.27 0.71 2.58 27.28 0.99 -3.50 31.30 4.02 14.74 
สังคมศึกษาฯ 33.06 0.21 0.64 35.30 2.24 6.78 34.85 -0.45 -1.27 
ภาษาอังกฤษ 26.56 2.77 11.64 24.51 -2.05 -7.72 27.68 3.17 12.93 
ค่าเฉลี่ยรวม 5 

กลุ่มสาระฯ 
31.96 1.21 7.12 29.56 -2.40 -6.89 32.78 3.22 10.49 

 


