
 

ประวัติโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งได้รับช่วงการบริหารประเทศสืบต่อจากรัฐบาล จอม
พลสฤษฏิ์ ธนะรัตน์ รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารการศึกษาของชาติ ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่านานาประเทศ 
พร้อมกันนี้ต้องการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้าพร้อม ๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะรัฐบาล
ค านึงเห็นว่าจะพัฒนาด้านอ่ืนใดก็ตาม หากประชาชนยังได้รับการศึกษาน้อยอยู่  การพัฒนาด้านอื่น ๆ จะเจริญ
ไปไม่ได้  คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เร่งพัฒนาการศึกษาให้เจริญขึ้นอีก เฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษา
ระดับกลางของประชาชน รัฐมี เป้าหมายขยายการศึกษาให้ทั่ วถึงทุกอ าเภอ จึงได้มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการวางโครงการพัฒนาการศึกษาขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบหมายให้กรมต่าง ๆ 
ในสังกัดได้วางโครงการปรับปรุงการศึกษา  อาศัยนโยบายนี้ กรมวิสามัญศึกษา(ในสมัยนั้น)  จึงวางโครงการ
ขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วทุกอ าเภอ ในปี ๒๕๑๕-๒๕๑๙  โดยขอความร่วมมือจากอ าเภอในการช่วย
จัดหาที่ดินให้และกรมสามัญศึกษาจะจัดสรรงบประมาณให้ในภายหลัง   

อาศัยเหตุผลข้างต้น  ทางราชการจึงมีหนังสือมาถึงนายอ าเภอชะอวดให้จัดหาที่ดินส าหรับปลูกสร้าง
อาคารเรียน เรือตรีสุนทร สันตยานนท์ นายอ าเภอชะอวด   นายเชย ลอยชื่น  ศึกษาธิการอ าเภอชะอวด นายสุ
พจน์ เพชรข า ครูใหญ่โรงเรียนชะอวด จึงได้ด าเนินการจัดหาที่ดินนายเริง  นากลอน ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้มาดูสถานที่ที่จะก่อสร้างโรงเรียนสองแห่ง แห่งแรกเป็นที่     สงวนหมู่บ้าน ตั้งอยู่ใกล้ค่าย
ต ารวจตระเวนชายแดน กองร้อย ๑ อ าเภอชะอวด มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่เศษ    อีกแห่งหนึ่งเป็นที่ที่ประชาชนบริจาค
ร่วมกัน มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕ ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนชะอวด ประมาณ ๔๐๐ เมตร (ท่ีตั้งปัจจุบัน) 
และคณะด าเนินการได้ตกลงใช้สถานที่ที่ประชาชน  บริจาคเป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนได้รับการยืนยัน เป็น
ทางการให้เปิดโรงเรียน โดยโทรเลขของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม 
๒๕๑๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.  และทางอ าเภอได้ประกาศรับนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๕, ๒๖, ๓๐ และ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๑๕ จ านวน ๒ ห้องเรียน จ านวนนักเรียน ๙๐ คน ท าการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๕ และ
โรงเรียนได้รับการบรรจุครู  จ านวน ๔ คน    

ในระยะแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง   ทางโรงเรียนชะอวดได้อนุญาตให้ใช้ อาคาร
เรียนชั่วคราวเป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน จนถึงปีการศึกษา  ๒๕๑๖  ก็ได้ย้ายไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  
ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ก จ านวน ๔ ห้องเรียน ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนใน
ปัจจุบัน สภาพพ้ืนที่ในระยะเริ่มแรกของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารเต็มไปด้วยต้นสนสร้อย ต้นไม้สูงๆ มีต้น
มะม่วงหิมพานต์ไม่ก่ีต้น ครูอาจารย์ และนักเรียนรุ่นแรกช่วยกันพัฒนาทุก ๆ วัน หาพันธุ์ไม้มาปลูกปรับปรุงพื้นที่ 
โดยมีครูใหญ่ คนแรก คืออาจารย์ไสว  คงสวัสดิ์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง  ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาพ้ืนที่   ท าให้อาคารสถานที่ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารร่มรื่นมาจนถึงทุกวันนี้ ปีการศึกษา ๒๕๑๗ 
ผู้ปกครองได้ร่วมมือกันจัดสร้างอาคารชั่วคราวให้อีก ๔ ห้องเรียน และปีนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (มศ.๓) 



รุ่นแรกก็ส าเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ ท าให้รุ่นน้อง ๆ ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างในความมานะขยัน และ
การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๒๑ เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติเริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๒๑ ใน
ระดับ ม.ต้น ซึ่งเปิดรับนักเรียนในระดับ มศ.๑ และ ม.๑ พร้อมกันไปและรุ่งขึ้นปีการศึกษา ๒๕๒๒ กรมสามัญ
ศึกษา ได้อนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายท าให้
เป้าหมายในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในอ าเภอชะอวดขึ้นแห่งแรกที่โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เป็นไปอย่างหน้าภาคภูมิใจยิ่ง และเมื่อถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ของทุกปี ก็ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร  และพ่ีน้องประชาชนทั่วไปที่ได้รับบริการจากโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ต่าง
มาน้อมร าลึกถึงอดีตแห่งความเป็นมาและช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารให้
เจริญก้าวหน้าคู่กับอ าเภอชะอวดสืบไป 

 โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ตั้งอยู่ เลขที่  ๙๙๙ หมู่ที่  ๙ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๘๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
(นครศรีธรรมราช พัทลุง )   โทรศัพท์  : ๐๗๕-๓๘๑-๓๖๖  โทรสาร : ๐๗๕-๓๘๐-๔๒๕ website 
http://www.school.obec.go.th/cts/  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖  

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีเนื้อที่ ๒ แปลง ได้แก่ 
- แปลงที่ ๑ มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  
- แปลงที่ ๒ มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา ตั้งอยู่ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช เป็นเนื้อท่ีว่างเปล่า     
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปิดหลักสูตร 
๑) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๒) หลักสูตรห้องคู่ขนาน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๓) หลักสูตรโครงการ EIDP 
๔) หลักสูตรห้องเรียนปกติ 
 
 
 



ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เปิดหลักสูตร 
๑) มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑) แผนการเรียน โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

๒) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๓) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
๔) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

๒) มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑) แผนการเรียน โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๒) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๓) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
๔) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

๓) มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑) แผนการเรียน โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๒) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๓) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
๔) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

 
 
 


