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	 ยนิดตีอ้นรบัทกุทา่นสูภ่าคเรยีนใหมป่กีารศกึษา	2561	คะ่	สำาหรบั
ในปีนี้โรงเรียนได้มีการพัฒนาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
วชิาการ,อาคารสถานที,่การพฒันาบคุลากร	เพือ่ใหพ้รอ้มสำาหรบัภาค
เรยีนใหม	่ดงัทีท่ราบกนัดแีลว้วา่ในปจัจบุนัไดม้กีารเปลีย่นแปลงของ
สังคมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วประกอบถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะ
เปลีย่นแปลงเขา้สูย่คุไทยแลนด	์4.0	หรอืแมแ้ตก่ารศกึษาในศตวรรษ
ที่21จึงทำาให้โรงเรียนต้องมาพิจารณาวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลง	
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้สนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น

 โรงเรียนจึงได้มีการดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา ดังนี้

	 1.	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย	2560	และหลักสูตร 
	 	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	 (ปรับปรุง)	2561	 
	 	 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	นโยบายการ 
	 	 ขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่	 Thailand	4.0	การศึกษาใน 
	 	 ศตวรรษที่	21	 เพื่อให้นักเรีบยมีศักยภาพในการแข่งขัน	และ 
	 	 ดำารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก
	 2.	พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละ 
	 	 กลุ่มสาระ/รายวิชา	 เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดองค์ความรู้และ 
	 	 กระบวนการคิด	การนำาไปใช้	 เช่น	วิชาวิทยาศาสตร์	 ใช้การ 
	 	 จัดการเรียนรู้	STEM	คณิตศาสตร์	ใช้การจัดการเรียนรู้	แนว	 
	 	 Open	approach	กลุ่มศิลปะ	วิชานาฏศิลป์	จัดการเรียนรู้แบบ 
	 	 บูรณาการ	ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	 เน้นการสื่อสารโดยครู 
	 	 ชาวต่างประเทศ	เป็นต้น
	 3.	พัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี	เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน	 
	 	 เช่น	การใช้คอมพิวเตอร์	แท็บเล็ต	แอพพลิเคชั่นต่างๆ	ในการ 
	 	 จัดการเรียนการสอน	การสืบค้นข้อมูล	การใช้หุ่นยนต์เพื่อ 
	 	 เป็นสื่อการสอนในการเรียนวิทยาการคำานวณ	การออกแบบ 
	 	 และเทคโนโลยี	เป็นต้น
	 4.	พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้ออำานวย 
	 	 กับการเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะใน 
	 	 ระบบการทำางานเป็นทีมและกระบวนการคิด
	 5.	การสร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อ 
	 	 สร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา	ได้แก่

 1.	เครือข่ายร่วมผลิตบัณทิตด้านประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยทักษิณ, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
	 2.	 เครือข่ายการสอนคณิตศาสตร์แบบเปิด	(Open	approach)	
มหาวทิยาลยัทกัษณิ	การสอนวทิยาศาสตรโ์ดยกระบวนการ	STEM	
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพ
	 3.	 เครือข่ายเวทีพลังครูรักษ์สงขลา	ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์
จัดทำาและพัฒนาหลักสูตรเยาวชนรักษ์ถิ่นสงขลา
	 4.	เครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพของ	สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างสุขภาพ	(สสส.)
	 5.	เครอืขา่ยการสอนภาษาองักฤษโดยโปรเกรม	Kid	brow	wing			
ระดับปฐมวัย	ศูนย์นวัตกรรม	 เพื่อการศึกษา	Siam	Educenter	
มหาวิทยาลัยสยาม
						 6.เครือข่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	 ระดับปฐมวัย	คณะ
วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
						 7.เครอืขา่ยโครงการรางวลับณัณาสสมโภช	คณะวทิยาศาสตร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
						 8.เครือข่ายการพัฒนาด้านภาษา	วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
กับ	โรงเรียนรัฐปีนัง	ประเทศมาเลเซียและโรงเรียน	Global	Prima	
international	Plus	school	ประเทศอินโดนีเซีย	เป็นต้น

	 6.	จัดหาและพัฒนาบุคลากรครูทั้งครูไทยและครูต่างประเทศ 
	 	 ให้มีคุณภาพ	 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานโดยใช้  
	 	 กระบวนการ	PLC	และวิจัยชั้นเรียน
	 7.	ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรมและ 
	 	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนผ่าน 
	 	 กระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ
	 8.	จดักจิกรรมสง่เสรมิการแสดงออกในความสามารถตา่ง	ๆ 	และ 
	 	 การประกวดแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 ทั้งนี้ การดำาเนินงานดังกล่าวจะเริ่มในปีการศึกษา 2561 
พัฒนาต่อเนื่องไปจนปีการศึกษา 2566 โดยเป็นแผนระยะ
ยาวและประเมินผลในแต่ละภาคเรียนมีการปรับปรุงตลอด
จนพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมบุตรหลานของท่านด้วยดีเสมอมา
สุดท้ายนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันา ทางโรงเรยีนขอนอ้มรบัดว้ยความยนิด ีขอบคณุคะ่

สารผู้อำานวยการ
นางอัจจิมา มาศนิยม  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนหวังดี
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	 ภายในปกีารศกึษา	2566	โรงเรยีนหวงัดมีุง่เนน้พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนสูผ่ลสมัฤทธิ์
ตามมาตรฐานการศึกษา	สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ	การใช้ภาษาในการสื่อสารชำานาญเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	ดำาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
รัก	สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย	ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย	อัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีหลักการที่สำาคัญ	ดังนี้
1.	 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาต	ิมีจุดหมายและมาตรฐาน 
	 การเรียนรู	้ เป็นเป้าหมายสำาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะ	เจตคติ 
	 และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
2.	 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน	 ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการ 
	 ศึกษาอย่างเสมอภาค	และมีคุณภาพ
3.	 เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำานาจ	 ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ 
	 ศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน
4.	 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ 	 เวลา 
	 และการจัดการเรียนรู้
5.	 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
6.	 เป็นหลักสูตรการศึกษาสำาหรับการศึกษาในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	 
	 ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์

	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา	มี
ความสุข	มีศักยภาพในการศึกษาต่อ	และประกอบอาชีพจึงกำาหนดเป็นจุดหมายเพื่อ
ให้เกิดกับผู้เรียน	เมื่อจบการศคึกษาขั้นพื้นฐาน	ดังนี้
1.	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และค่านิยมที่พึงประสงค์	 เห็นคุณค่าของตนเอง	 มี
วินัยและปฏิบัติตน	ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา	หรือศาสนาที่ตนนับถือ	 
	 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.	 มีความรู้	ความสามารถในการสื่อสาร	การคิด	การแก้ปัญหา	การใช้เทคโนโลยี	และ
มีทักษะชีวิต
3.	 มีสุขภาพกายและสึขภาพจิตที่ดี	มีสุขนิสัย	และรักการออกกำาลังกาย
4.	 มีความรักชาติ	 มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก	ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
	 ประมุข
5.	 มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย	 การอนุรักษ์แลัพัฒ
นาสิ่งแวดล้อม	มีจิตสาธารณะที่มุ่งหาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม	และ 
	 อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

หลักสูตร

ผังแสดงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนหวังดี

วิสัยทัศน์

หลักการ

จุดมุ่งหมาย

Life Education

Language

Mathematics

Social Study

Creative Art

Physical and Sport

Science & 
Technology

Wangdee
Sttudents

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

• พลศึกษา
• สุขศึกษา

• การงานอาชีพ
• ชุมนุม
• ลูกเสือ
• แนะแนว
• เกษตร

• Thai
• Chinese
• English

• STEM
• Robotics 
  (หุ่นยนต์)

• คณิตศาสตร์
  Open Approach

• ภูมิศาสตร์
• ประวัติศาสตร์
• ศาสนา
• สังคมศึกษา
• เมืองเก่าสงขลา

• ศิลปะ
•ดนตรี
• นาฏศิลป์

สมรรถนะ

•	รักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์
•	ซื่อสัตย์	สุจริต
•	มีวินัย
•	ใฝ่เรียนรู้
•	อยู่อย่างพอเพียง

•	มุ่งมั่นในการทำางาน
•	รักความเป็นไทย
•	มีจิตสาธารณะ
•	มีสุขภาวะในการเรียน
•	เป็นนวัตกร

•	ความสามารถในการสื่อสาร
•	การคิด
•	ความสามารถในการแก้ปัญหา
•	การใช้ทักษะชีวิต
•	การใช้เทคโนโลยี

การจัด
กระบวนการเรียนรู้

•	P
BL

•	A
cti
ve	
Le
arn
ing

•	ก
ารจ

ัดก
ระบ

วน
กา
รเร
ียน
รู้

•	S
TE
M

•	O
pen

	A
pp
roa
ch

•	P
LC

•	ว
ิจัย
ชั้น
เรีย
น

Information
and

Technology

•	Classroom

•	Enviroment
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ฝ่ายวิชาการประถม
นางสาววิรมย์ อากะโรกาษ  หัวหน้�ฝ่�ยวิช�ก�รประถม

สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่าน

	 ในปีการศึกษา	 2560	ที่ผ่านมา	ฝ่ายวิชาการได้สนับสนุน
และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางการเรียนรู้อย่างแท้จริง	ด้วยการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ	จัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างหลากหลายและต่อ
เนื่อง	ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ดี	 เหมาะสม
กับช่วงวัย	สามารถอ่านออก	เขียนได้	ใช้ภาษาไทยและภาษาต่าง

ประเทศในการสือ่สาร	คดิวเิคราะห	์และจบัใจความสำาคญัของเรือ่งทีเ่รยีนได	้นอกจากนีแ้ลว้นกัเรยีนยงัสามารถพฒันาตนเองจนเกดิทกัษะและ
กระบวนการต่าง	ๆ	ผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ	และสามารถนำาความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน
	 ด้านการจัดการสอน	โรงเรียนหวังดีได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู	ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา	 เช่น 
Lesson	study,	PBL	:	Problem	base	Learning,	STEM+A	:	Science	Technology	Engineering	Mathematics	and	Arts,	BBL	:	
Brian	base	learning	และ	Open	approach	โดยมีการเปิดชั้นเรียนให้ผู้ปกครอง	ครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและสถาน
ศึกษาอื่น	ๆ	เข้ามามีส่วนร่วม	ในการสังเกตชั้นเรียน	โดยมีการสะท้อนผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่ดีและบกพร่องเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพของครู	และนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป
	 การจัดการเรียนรู้ส่วนท้องถิ่นด้วยกิจกรรมทัศนศึกษา	ในปีการศึกษา	2560	โรงเรียนหวังดีได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที	่
โดยยึดโยงบริบทของชุมชน	เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติในสถานที่จริง	เกิดความรัก	ความหวงแหน	ตระหนัก
และซาบซึง้ถงึคณุคา่ของความเปน็คนทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา	ผา่นกระบวนการคดิ	การลงมอืปฏบิตั	ิและการทำาประโยชนเ์พือ่ชมุชน	อกีทัง้ทาง
โรงเรียนหวังดียังเล็งเห็นถึงการสร้างความรู้ในเชิงคุณค่าที่ยั่งยืนกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชน	จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มเบญจมิตร	+1	สถาบัน
อาศรมศลิป	์กลุม่ภาคคีนรกัษส์งขลา	และชาวบา้นในชมุชน	จดัทำาหลกัสตูรการเรยีนรูเ้ยาวชนรกัษถ์ิน่สงขลา	“สามหลกัประสานเกลยีวเปน็
หนึ่งเดียวในบ่อยาง”	เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจบริบทของชุมชนและรักภาคภูมิใจในจังหวัดสงขลามากยิ่งขึ้น
	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปี	พ.ศ.	2551	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	ตอบรับนโยบาย
ไทยแลนด์	4.0	ของรัฐบาล	เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้าน	SMT	(Science	Mathematics	and	Technology)	ซึ่งเป็นการ
สร้างนวัตกรรมและนวัตกรน้อย				ผู้มีความคิดสร้างสรรค์	สามารถนำาความรู้มาพัฒนาตนเองและสังคมได้
	 ในส่วนของการสอบวัดความรู้	O-NET(Ordinary	National	Education	Test)	ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	และ	NT	
(National	Test)	ของนักเรียนมีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ประจำาปีการศึกษา	2560	นั้น	คะแนนเฉลี่ยออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ	ประกอบ
กับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่	1	ของนักเรียนในปีการศึกษา	2560	นั้นเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ	100	ซึ่งในปีการศึกษา	
2561	โรงเรียนหวังดีจะนำาข้อบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
	 สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนหวังดีขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและไว้วางใจให้เราช่วยดูแลการศึกษาของบุตรหลานท่าน
ตลอดมา
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ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
นางวิลาสินี ฤกษ์รุจิพิมล  หัวหน้�ฝ่�ยวิช�ก�รปฐมวัย

สรุปผลการดำาเนินงานฝ่ายวิชาการปฐมวัย  
ปีการศึกษา 2560

ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน
ของนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

	 ฝ่ายวิชาการปฐมวัยได้ดำาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กำาหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติงานสำาเร็จลุล่วงจำานวน	11โครงการ	34	กิจกรรมดังนี้
 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย	มีกิจกรรมจำานวน	2	กิจกรรม	คือ
	 	 1.1	กิจกรรมวิเคราะห์และพัฒนาโครงการจัดประสบการณ์	
	 	 1.2	กิจกรรมนิเทศกำากับและติดตามประเมินผล
	 	 	 โครงการนี้มีค่าความสำาเร็จคิดเป็นร้อยละ	96.97
 2. โครงการพฒันางานวดัผลประเมนิผล	มีกิจกรรมจำานวน	3	กิจกรรม	คือ
	 	 2.1	กิจกรรมวัดผลประเมินผลพัฒนาการ	
	 	 2.2	กิจกรรมพัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน
	 	 2.3	กิจกรรมสอนซ่อมเสริมประสบการณ์	
	 	 โครงการนี้มีค่าความสำาเร็จคิดเป็นร้อยละ	98.25
 3. โครงการวัยใสใจกล้า	มีกิจกรรมจำานวน	4	กิจกรรมคือ
	 	 3.1	กิจกรรมหนูน้อยกล้าคิดกล้าทำา	
	 	 3.2	กิจกรรมบันทึกพฤติกรรม	
	 	 3.3	กิจกรรมหนูน้อยนักประชาสัมพันธ์	ร้องรำาทำาเต้น	
	 	 3.4	กิจกรรมชุมนุม		
	 	 	 โครงการนี้มีค่าความสำาเร็จคิดเป็นร้อยละ	98.97
 4. โครงการการเรียนการสอนแบบ Project Approach	มีกิจกรรม
	 	 จำานวน	2	กิจกรรม	คือ
	 	 4.1	กิจกรรม	Project	Approach	
	 	 4.2	กิจกรรม	Story	line
	 	 4.2	กิจกรรมนิทรรศการการสอนแบบโครงการและนิทรรศการวิชาการ 
	 	 	 หวังดี	โครงการนี้มีค่าความสำาเร็จคิดเป็นร้อยละ	96.90
 5. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายใน/ภายนอกสถานศกึษา	มกีจิกรรม
	 	 จำานวน	4	กิจกรรมคือ
	 	 5.1	กิจกรรมผลิตสื่อ/ประกวดสื่อการสอน	
						 5.2	กิจกรรมผู้ปกครองจิตอาสา
						 5.3	กิจกรรมแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี	
	 	 5.4	กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่	
	 	 	 โครงการนี้มีค่าความสำาเร็จคิดเป็นร้อยละ	98.56
 6. โครงการก้าวสู่สังคม	มีกิจกรรมจำานวน	3	กิจกรรม	คือ
	 	 6.1	กิจกรรมความดีของหนู	
	 	 6.2	กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
	 	 6.3	กิจกรรมเข้าค่ายอนุบาล	3			
	 	 โครงการนี้มีค่าความสำาเร็จคิดเป็นร้อยละ	98.63
 7. โครงการพฒันาเอกสาร/ระบบขอ้มลูสารสนเทศวชิาการ	มกีจิกรรม
	 	 จำานวน	2	กิจกรรมคือ
	 	 7.1	กิจกรรมผลิตเอกสารการเรียนการสอนระดับปฐมวัยดำาเนินการผลิต 
	 	 	 เอกสารงานวิชาการให้กับครูผู้สอน	
	 	 7.2	กจิกรรมสารสนเทศปฐมวยั	เปน็กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการผลติขา่วสาร 
	 	 	 ถึงผู้ปกครองสัปดาห์ละครั้ง
									 โครงการนี้มีค่าความสำาเร็จคิดเป็นร้อยละ	96.75

ระดับ
ชั้น

พฒันาการ
ด้าน

ร่างกาย

พฒันาการ
ด้าน

อารมณ์-
จิตใจ

พฒันาการ
ด้าน
สังคม

พฒันาการ
ด้าน

สติปัญญา

รวม
เฉลี่ย

อนุบาล
ปีที่	1

98.80 99.39 98.93 97.86 98.74

อนุบาล
ปีที่	2

98.62 98.89 99.36 98.75 98.90

อนุบาล
ปีที่	3

97.24 97.22 97.44 96.54 97.11

 8. โครงการจดัประสบการณพ์ฒันาผูเ้รยีน	มีกิจกรรมจำานวน	5	กิจกรรม	คือ
						 8.1	กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ	 เป็นกิจกรรมที่จัดการแข่งขันวิชา	 
	 	 	 ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และคณิตศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนระดับ 
	 	 	 ชั้นอนุบาล	1-3	โดยจะแข่งขันในโอกาสวันสำาคัญต่างๆ	
						 8.2	กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน	
						 8.3	กิจกรรมรักการอ่าน/Big	book		
						 8.4	กิจกรรมCooking	
						 8.5	กิจกรรมยืม/คืนหนังสือ
									 โครงการนี้มีค่าความสำาเร็จคิดเป็นร้อยละ	97.00
 9. โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ 	มีกิจกรรมจำานวน	4	กิจกรรม	คือ
	 	 9.1	กิจกรรมหนูน้อยนักคิดนักทดลอง	
	 	 9.2	กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
	 	 9.3	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	
	 	 9.4	กิจกรรมนิทรรศการภายในและภายนอกสถานศึกษา	
	 	 	 โครงการนี้มีค่าความสำาเร็จคิดเป็นร้อยละ	98.81
 10. โครงการพัฒนาหนูน้อยเนอสร์เซอรี่ มีกิจกรรมจำานวน	3	กิจกรรมคือ
	 					10.1	กิจกรรมจัดทำาหลักสูตรเนอสร์เซอรี่
										10.2	กิจกรรมหลักสูตรสู่ห้องเรียน
										10.3	กิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการเด็กเล็ก
																โครงการนี้มีค่าความสำาเร็จคิดเป็นร้อยละ	95.67
 11. โครงการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรม	มีกิจกรรม
	 	 		จำานวน	2	กิจกรรมคือ
	 	 		11.1	กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
	 	 		11.2	กิจกรรมประกวดและเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน
	 	 							โครงการนี้มีค่าความสำาเร็จคิดเป็นร้อยละ	91.50
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ระดับชั้นอนุบาล 1
นางจุฑามาศ ชมเชย  หัวหน้�ระดับชั้นอนุบ�ล 1

กิจกรรมการสอนแบบโครงการ 

(Project  Approach)

สิ่งที่เด็กได้รับจากการเรียนแบบโครงการ 
(Project  Approach )

 ฝา่ยวชิาการปฐมวยัและคณุครผููส้อนในระดบั
ชั้นอนุบาล 1 	 ได้ประชุมจัดทำาแผนโครงสร้างการจัด
ประสบการณ์เรื่องโลกของเรา	 (มะพร้าว)	 จำานวน	 9	 วัน	 โดย
ใช้วิธีการสอนแบบโครงการ	 (Project	Approach)	 ซึ่งเป็น
กิจกรรม	การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งให้ความสำาคัญ
กับเด็ก	 ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาคำาตอบจากการเรียนเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 โดยที่เด็ก
หรือครูร่วมกันกำาหนดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ 	 แล้วดำาเนินการ
แสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา	 โดยครูเป็นผู้อำานวย
ความสะดวกให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่ง 
เรียนรู้	โดยแบ่งเป็นระยะ	คือ

 ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ	เด็กจะร่วมกันคิดเรื่องที่สนใจ
 ระยะที่ 2  ระยะวางแผนโครงการ	 เป็นช่วงเวลาที่กำาหนดจุด
ประสงค์ว่าต้องการเรียนรู้อะไร	กำาหนดขอบเขตเนื้อหา	ระยะเวลา	
และวิธีการศึกษา
 ระยะที่ 3 ดำาเนินโครงการตามที่กำาหนดไว้	ที่เน้นกระบวนการ
แก้ปัญหา	จัดเป็นหัวใจของการสอนแบบโครงการ	 เพราะเด็กจะ
ได้รับข้อมูลใหม่จากประสบการณ์ตรงหรือเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐาน
เพราะเด็กได้สนทนา	พูดคุยกับบุคคล	และสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ 
ขณะเดยีวกนัเดก็สามารถคน้ความรูจ้ากแหลง่ขอ้มลูรอง	(Secondary 
Sources)	เช่น	การดูวีดีทัศน์	การอ่านหนังสือ	เป็นต้น
 ระยะที่ 4 สรุปโครงการ	ครูและเด็กร่วมวางแผนสรุปโครงการ	
เป็นขั้นตอนการประเมินโครงการ	ทบทวนการปฏิบัติ	และวางแผน
โครงการใหม่	วิธีการสรุปโครงการอาจจะให้เด็กนำาผลงานที่ได้รับ
มอบหมายมาแสดงตอ่ครแูลว้อภปิรายประเดน็ปญัหา	หรอืใหเ้ดก็นำา
เสนอผลงาน	ในรูปของการจัดแสดง	จัดเป็นนิทรรศการ	หรือสาธิต
ผลงาน		ซึ่งในเรื่องมะพร้าวมีกิจกรรมที่กำาหนดไว้ดังนี้
	 1.	 กจิกรรมสำารวจตน้มะพรา้วบรเิวณโรงเรยีนโดยครนูำาเดก็เดนิ 
	 	 สำารวจต้นมะพร้าวบริเวณโรงเรียน	 และเด็กวาดภาพต้น 
	 	 มะพร้าวที่เห็น	พร้อมนำาเสนอ
	 2.	กิจกรรมค้นคว้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมะพร้าว	โดยเด็กและ 
	 	 ผู้ปกครองค้นคว้าข้อมูลภาพเกี่ยวกับมะพร้าวจากหนังสือ	 
	 	 Internet	เด็กนำาเสนอและติดภาพลงในกระดาษแผ่นใหญ่
	 3.	กิจกรรมทดลองปอกมะพร้าว	โดยครูเชิญวิทยากร	มาสาธิต 
	 	 และทดลองปอกมะพรา้วดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย	เดก็ทดลอง	 
	 	 ปอก	และชิมน้ำามะพร้าว
	 4.	กิจกรรมชิมเนื้อมะพร้าว	โดยครูนำามะพร้าวมาให้เด็กทดลอง	 
	 	 ตัก	ขูด	เนื้อมะพร้าวและชิมเนื้อมะพร้าว
	 5.	กิจกรรมทดลองคั้นกะทิ	 โดยครูนำามะพร้าวทึนทึกมาให้เด็ก 
	 	 ขูด	และคั้นกะทิพร้อมชิมน้ำากะทิ

	 6.	กิจกรรมประกอบอาหารจากมะพร้าว	 โดยครูและเด็กร่วม 
	 	 กันอภิปรายเกี่ยวกับอาหารที่ทำาจากมะพร้าวจากนั้นครูและ 
	 	 เด็กช่วยกันนำาอุปกรณ์	 วัตถุดิบที่ใช้ในการทำามาเพื่อลงมือ 
	 	 ทดลองทำาอาหารร่วมกัน
	 7.	กิจกรรมประดิษฐ์ต้นมะพร้าวจำาลอง	 โดยเตรียมอุปกรณ์และ 
	 	 ให้เด็กออกแบบต้นมะพร้าวตามที่ต้องการพร้อมทดลอง 
	 	 ประดิษฐ์ต้นมะพร้าว
	 8.	กจิกรรมจดัแสดงผลงานภายในหอ้งเรยีนเกีย่วกบัมะพรา้วโดยคร ู
	 	 และเด็กร่วมกันนำาผลงานเกี่ยวกับมะพร้าวมาจัดแสดงให้ 
	 	 ผู้ปกครองและเพื่อนดูกิจกรรมจัดแสดงผลงานภายในห้องเรียน 
	 	 เกี่ยวกับมะพร้าว

1.	เดก็จะเหน็คณุคา่ของตนเอง	เปน็แนวทางใหเ้ดก็พึง่พาตนเองได้
2.	ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสที่จะประยุกต์ใช้ทักษะที่มีอยู่
3.	เด็กเกิดแรงจูงใจภายในและความสามารถที่เกิดจากตัวเด็กเอง 
	 ในงานและกิจกรรมที่ทำา
4.	เด็กรู้จักตัดสินใจว่าควรทำาอะไร	และผู้ใหญ่ยอมรับในความ 
	 ต้องการของเด็ก
5.	เดก็สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเอง	อยา่งมคีวามสขุ	สนกุสนานเพราะ 
	 เด็กได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ	รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้
6.	ส่งเสริมให้เด็กมีวิธีการทำางานอย่างมีแบบแผน
7.	สามารถนำารูปแบบการสืบค้นความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง
8.	สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนและครอบครวั	เนือ่งจากการ
สอนแบบโครงการ	พอ่แม	่ผูป้กครองจะตอ้งรว่มมอืกบัครสูนบัสนนุ
การเรียนรู้ของเด็กทุกรูปแบบ
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ระดับชั้นอนุบาล 2
นางสาวนงคราญ ปรางสุวรรณ  หัวหน้�ระดับชั้นอนุบ�ล 2

กิจกรรมการสอนแบบสตอรี่ไลน์
(Story line)

บทบาทของเด็กในการสอนแบบ Story line 

 ฝ่ายวิชาการปฐมวัยและคุณครูผู้สอนใน
ระดับชั้นอนุบาล 2	ได้ประชุมจัดทำาแผนโครงสร้างการจัด
ประสบการณ	์	เรือ่งโลกของเรา	(	ตน้ไม	้ปา่ไม	้สตัวป์า่	)	จำานวน๑๐วนั	
โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์	(	Story	line	)	ซึ่งกิจกรรมที่จัดจะ
เนน้ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง	จะมกีารผกูเรือ่งแตล่ะตอนใหเ้กดิขึน้อยา่ง
ต่อเนื่องและเรียงลำาดับเหตุการณ์หรือที่เรียกว่ากำาหนดเส้นทางเดิน
เรื่องโดยใช้คำาถามหลักเป็นตัวนำาสู่การให้ผู้เรียนทำากิจกรรมอย่าง
หลากหลายเพือ่สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง	เปน็การเรยีนตามสภาพจรงิ	
โดยมีกิจกรรมที่กำาหนดไว้ดังนี้คือ	
	 1.	 กิจกรรมสำารวจต้นไม้บริเวณโรงเรียน	 เด็กๆ	 ในระดับชั้น 
อนุบาล	2	ครูผู้สอน	ได้ร่วมกันสำารวจต้นไม้และรูปร่าง	ลักษณะของ
ต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน
	 2.	กิจกรรมประดิษฐ์ต้นไม้จำาลอง	 	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลัง
จากที่เด็กๆได้ไปสำารวจต้นไม้ในโรงเรียน	โดยการวาดภาพระบายสี 
ต้นไม้ที่พบเห็น	และ	ประดิษฐ์ต้นไม้จำาลองและนำาผลงานมาตกแต่ง 
เป็นป่าไม้
	 3.	กิจกรรมชมคลิปวีดีโอ	สารคดีสัตว์ป่า	หลังจากชมสารคดีจบ
แล้วเด็กได้แบ่งกลุ่มวาดภาพสัตว์ป่าที่พบในสารคดี
	 4.	กิจกรรมอภิปรายกลุ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า	 เด็กๆแบ่งกลุ่ม
และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อยู่อาศัย
	 5.	กิจกรรมประดิษฐ์สัตว์ป่า	ที่ได้พบเห็นในสารคดี
	 6.	กิจกรรมสร้างโมเดลสัตว์ป่าจำาลอง	เด็กๆร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเรื่องรูปแบบของโมเดลและสิ่งที่ต้องการใส่ในโมเดลพร้อม
ช่วยกันตกแต่งโมเดลให้สวยงาม
	 7.	กจิกรรมประดษิฐห์นา้กากสตัวป์า่	เดก็ประดษิฐห์นา้กากสตัว์
ปา่ทีต่นเองชอบ	พรอ้มระบายสตีกแตง่ใหส้วยงามนำามาเลน่กจิกรรม
บทบาทสมมติ	หลังจากนั้นเด็กๆและคุณครูได้ร่วมวางแผนแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ	ในการจัดนิทรรศการในชั้นเรียน
	 8.	กิจกรรมนิทรรศการต้นไม้	ป่าไม้	สัตว์ป่า

1.	เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติด้วยตนเองในทุกเรื่องตามที่ครูกำาหนด 
	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
2.	ดำาเนินการเรียนด้วยตนเอง	เพื่อให้การเรียนสนุกสนาน	ตื่นเต้น	 
	 มีชีวิตชีวา	และท้าทาย	มีความสุขตลอดเวลา
3.	มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งร่างกาย	 จิตใจและการคิด	 ในทุก 
	 สถานการณ์ที่ ครูกำ าหนดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เหมือน 
	 สถานการณ์ในชีวิตจริง
4.	เรียนทั้งในห้องเรียน	(Class)	และในสถานการณ์จริง	(Reality)	 
	 เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
5.	ตอบคำาถามสำาคัญหรือคำาถามหลัก	 (Key	Questions)	ที่ครู 
	 กำาหนดจากประสบการณ์ของเด็กเอง	หรือประสบการณ์จริงใน 
	 ชีวิต
6.	มีความกระฉับกระเฉง	ว่องไว	ในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	เช่น	 
	 สามารถจำา	พิจารณา	ทำาตามคำาแนะนำาของครูได้อย่างดี
7.	ทำางานดว้ยความรว่มมอืรว่มใจ	อาจจะทำางานเดีย่ว	เปน็คู	่เปน็กลุม่ 
	 ได้ด้วยความเต็มใจและด้วยเจตคติที่ดีต่อกัน
8.	มีความสามารถในการสื่อสาร	เช่น	ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน		มีทักษะ 
	 สังคม	รวมทั้งมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในกลุ่ม	 เพื่อนใน 
	 กลุ่มอื่นและกับครู
9.	เป็นผู้มีความสามารถในการแก้ปัญหา	คิดริเริ่มสิ่งใหม่ที่เป็น 
	 ประโยชน์
10.	เปน็ผูส้ามารถสรา้งความรู	้(Construct)	ดว้ยตนเอง	และเปน็การ 
				เรียนรู้อย่างมีความหมายที่สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

	 จากการจัดกิจกรรมการสอนแบบสตอรี่ไลน์	(Story	 line)	
ในระดับชั้นอนุบาล๒	ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการ
ทั้ง	4	ด้าน		รู้จักคิดวิเคราะห์	และสังเคราะห์	ได้เหมาะสมตาม
วัยและ		มีความสุขที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมสามารถทำางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้	และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	
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ระดับชั้นอนุบาล 3
นางสาวผกาทิพย์ โค่ยสัตยา  หัวหน้�ระดับชั้นอนุบ�ล 3

Project Approach 
ไดโนเสาร์

 ในยุคของไดโนเสาร์	 ไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่
อาศัยอยู่บนบก	เมื่อหลายล้านๆ	ปี	หลังจากนั้นไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์
ไปอย่างลึกลับ	ไดโนเสาร์มีหลายสายพันธุ์	บางสายพันธุ์มีขนาดตัว
ทีใ่หญ่	โลกของเรา	เคยมไีดโนเสารอ์าศยัอยูเ่ปน็จำานวนมาก	อากาศ
และสภาพแวดลอ้มในยคุไดโนเสารส์มยักอ่นไมเ่หมอืนกบัยคุปจัจบุนั	
สมัยก่อนมีสภาพอากาศร้อน	ฝนตกชุกชมและมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม
ไปทั่ว	สภาพเช่นนี้ค่อยๆ	เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ	จนเป็นอย่างที่
เราพบเห็นในปัจจุบันไดโนเสาร์	ก้าวสู่ระดับอนุบาล	3	ได้อย่างไร?

 เนื่องจากเด็กๆ	ระดับชั้นอนุบาล	สนใจอยากเรียนรู้เรื่องของ
ไดโนเสารแ์ละรอ่งรอยของไดโนเสาร	์เดก็ๆ	ศกึษา	คน้หาจากหนงัสอื
นทิาน	สารานกุรม	อนิเทอรเ์นต็	ชมคลปิ	VIDEO	เรือ่งไดโนเสาร	์ณ	
หอ้ง	ICT	เดก็ๆ	ไดน้ำาไดโนเสารจ์ำาลองมาสูห่อ้งเรยีน	เดก็ๆไดเ้รยีนรู้
จากการสงัเกต	สมัผสั	สำารวจชือ่ตา่งๆ	จำาแนกประเภทของไดโนเสาร์
ที่กินพืชและกินเนื้อ	เด็กๆ	ช่วยกันสร้างอาณาจักรไดโนเสาร์จำาลอง	
ใช้อุปกรณ์ขุดซากไดโนเสาร์	ประดิษฐ์ไข่	และประดิษฐ์	หน้ากาก
	 เด็กๆ	ได้เรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์โดยผ่านจากประสบการณ์ตรง	
ทำาให้เด็กๆ	 เกิดความสังสัยว่า	“ไดโนเสาร์หายไปจากโลกนี้ได้
อย่างไรกัน”



กิจกรรมเยี่ยมชมและสังเกตชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
7 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรม science &cultural camp กับนักเรียน
รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย  17 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมจิตอาสา ป.4 - ป.5 ร่วมกันเก็บขยะเนื่องในวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
บริเวณหาดชลาทัศน ์ 4 ธันวาคม 2560

activities
Wangdee

activities
Wangdee

activities
Wangdee

หวังดีสาร 9



กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
14 - 15 ธันวาคม 2560

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำารอง
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-4   15 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวัน Christmas  25 ธันวาคม 2560

activities
Wangdee

activities
Wangdee

activities
Wangdee
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กิจกรรมทำาบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
29 ธันวาคม 2560

กิจกรรมจิตอาสา บริจาคของเพื่อให้กำาลังใจผู้ป่วย
โรงพยาบาลสงขลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  29 ธันวาคม 2560

ทีมงานเบ้นโบ๊ท จัดกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ ให้ความรู้
แก่เด็กๆ ชั้น อ.2 - ป.4   10 มกราคม 2561

activities
Wangdee

activities
Wangdee

activities
Wangdee
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กิจกรรมหวังดีวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้สู่นวัตกรรม 4.0
14 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   12 มกราคม 2561
activities
Wangdee

activities
Wangdee

activities
Wangdee

กิจกรรมค่าย Super Kid ปี 8   27 มกราคม 2561
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสุทธิพงศ์ ขุนชิตร  หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป

 สวสัดคีรบั ยนิดตีอ้นรบัเปดิเทอมใหม	่ชว่งปดิภาค
เรียนมีหลายครอบครัวที่ส่งภาพแห่งความสุขและสนุกสนานกับการ
ปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั	ทัง้กนิทัง้เทีย่วกนัอยา่งเตม็อิม่	ตอนนีก้ถ็งึเวลา
ตอ้งกลบัมาสูโ่หมดการเรยีน	เปดิเรยีนใหม่ๆ 	คงมบีางอยา่งทีไ่มล่งตวั 
กไ็มต่อ้งกงัวลนะครบัคอ่ยๆ	ปรบัตวักนัไป		ทัง้ดา้นพฤตกิรรม	การแตง่
กาย	อุปกรณ์การเรียน	ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจทำาให้นักเรียนไม่มั่นใจ 
ในการมาเรียนได้ผู้ปกครองสามารถปรึกษาสอบถามรายละเอียด 
ที่คุณครูประจำาชั้นได้นะครับ	 ในภาคเรียนนี้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทุกด้านทั้งร่างกาย 
จิตใจ	อารมณ์	สังคม	สติปัญญา	และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
เช่น	 กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม	 กิจกรรม 
วันอาสาฬหบูชา	-	เข้าพรรษากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	กิจกรรมการ
แข่งกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัวสุขภาวะ	กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ	
เปน็ตน้	สำาหรบัรายละเอยีดของแตล่ะกจิกรรมจะแจง้ในภายหลงัครบั	
ซึง่ในการจดักจิกรรมแตล่ะครัง้ไดร้บัความรว่มมอืดว้ยดเีสมอมาจาก
ผู้ปกครองและชุมชนกระผมขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะครับ	และ
สิ่งที่สำาคัญที่ได้ย้ำาอยู่เสมอคือกฎ	ระเบียบของการอยู่ร่วมกัน		

	 เดก็ทกุคนเปน็ทีร่กัทีส่ดุของพอ่แม่	และมกัจะมกีารเรยีกรอ้ง
ความสนใจในแบบของตัวเอง	แต่ถ้าการเรียกร้องความสนใจ
นั้น	นำาไปในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมากเกินไปก็อาจทำาให้ลูก
เปน็เดก็ทีเ่อาแตใ่จไดค้รบั	แลว้จะทำาอยา่งไรดเีมือ่ลกูเริม่อีาการ
เอาแต่ใจ

	 เพราะคุณพ่อคุณแม่นั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของลูก 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใส่ใจ 
เคา้นะคะ		เชน่	คณุพอ่คณุแมใ่หค้วามสนใจนอ้งคนเลก็มากกวา่	
อาจทำาให้ลูกรู้สึกว่าจะสูญเสียคุณไป	ลูกจึงต้องพยายามทำา 
ทุกอย่างเพื่อให้คุณสนใจนั้นเอง

	 อย่าลืมดูอายุของลูกด้วยว่าลูกยังเด็กยังจัดการกับอารมณ์
ของตัวเองได้ไม่ดีนัก	อาจจะมีร้องไห้งอแง	นั่นเป็นเพราะลูกยัง
เป็นเด็ก	 เป็นแค่เด็กวัยหัดเดิน	หรือเป็นแค่เด็กอนุบาลแค่นั้น	
เรือ่งเรยีกรอ้งความสนใจหรอืเอาแตใ่จจงึเปน็เพยีงเรือ่งปกตคิะ่

	 ควรบอกเหตุผลกับลูกดีๆ	 และชักจูงให้ลูกใช้คำาพูดที่
ต้องการสื่อสารกับพ่อแม่ให้มากที่สุด

	 เพราะจะยิง่ทำาใหเ้รือ่งแบบนีร้นุแรงมากยิง่ขึน้	ไมค่วรพดูจา
ตอ่ลอ้ตอ่เถยีงกบัลกู	นกึไวเ้สมอวา่นัน่คอืเดก็	แตก่ไ็มค่วรตามใจ
ลกูในสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้งเพราะจะทำาใหล้กูจำาพฤตกิรรมเหลา่นีก้ลบั
มาใชอ้กี	เมือ่เหน็วา่ทำาแลว้ไดผ้ลนอกจากจะตอ้งทำาความเขา้ใจ
กบัอารมณข์องลกูแลว้บางทคีณุพอ่คณุแมค่วรตัง้กฏเกณฑก์บั
ลูกว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่สมควรทำา	และควรสอนลูกว่าควรทำา
แบบไหนถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง	เมื่อลูกทำาสิ่งที่ถูกต้องเหมาะ
สมควรให้รางวัลหรือชมเชยลูกด้วย	ลูกจะได้มีกำาลังใจและทำา
ต่อไปเรื่อย	ๆ	ค่ะ

	 เช่น	เมื่อนั่งเล่นด้วยกัน	แต่มีคนโทรมาหาคุณ	คุณต้องออก
ไปคุยโทรศัพท์นานๆ	อาจทำาให้ลูกรู้สึกว่าถูกดึงความสนใจไป
จากเค้า	ถ้าคุณทราบว่าที่ลูกเอาแต่ใจเพราะเหตุผลนี้ครั้งต่อไป
ก็ควรเลี่ยงทำาตอนที่ลูกสนใจกับสิ่งอื่นอยู่จะดีกว่าค่ะ

  ยินดีต้อนรับเปิดเทอมใหม่
ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกาย - จิตแข็งแรง

มีครอบครัวที่อบอุ่น รู้จักการให้อภัยและมีความสุขตลอดปี
ขอบคุณครับ

1.	 มาโรงเรียนก่อนเวลา	07.50	น.	-	กลับบ้านไม่เกินเวลา 
	 17.30	น.
2.	 วนัจนัทร	์-	พธุ	แตง่กายชดุนกัเรยีนหรอืชดุพละเสือ้สชีมพ	ู-	 
	 กางเกงสีเทา
3.	 วันพฤหัสบดีแต่งกายชุดลูกเสือ	-	เนตรนารี
4.	 วันศุกร์แต่งกายชุดพละเสื้อสีชมพู	-	กางเกงสีเทา
5.	 อุปกรณ์ส่วนตัว	เช่น	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	แก้วน้ำา	แป้ง	หวี	 
	 ผ้าเช็ดหน้า	ช้อน	เป็นต้น
6.	 นักเรียนชายตัดผมเกรียนหรือรองทรงสูง	นักเรียนหญิง 
	 ตัดผมสั้นเสมอหูหรือไว้ยาวก็ได้สำาหรับคนที่ไว้ผมยาว 
	 ให้ถักเปียสองข้างหรือมัดผมให้เรียนร้อย
7.	 ไม่นำาของมีค่ามาโรงเรียน	 เช่น	สร้อยทอง	แหวน	กำาไล	 
	 เป็นต้น
8.	 โทรศัพท์มือถือนักเรียนสามารถนำามาได้แต่ถ้าเกิด 
	 สูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบและจะให้ปิดเครื่อง 
	 ตั้งแต่เวลา		08.00	-	16.00	น.

5วิธีสอนลูก
ไม่ให้เป็นเด็กเอาแต่ใจ

สำาหรับเปิดเทอมใหม่มาทบทวน
ระเบียบวินัยเบื้องต้นกันสักนิดครับ

1. สังเกตพฤติกรรมลูกว่าทำาไมถึงมีอาการเอาแต่ใจ

3. ดูพัฒนาการตามช่วงวัยของลูก

4. คุยกับลูกให้เข้าใจ ว่าสิ่งที่ทำาไม่ใช่สิ่งที่ควรทำา สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง

5. ถ้าลูกมีพฤติกรรมเอาแต่ใจควรใจเย็นให้มากที่สุด อย่าลงโทษลูก

2. เมื่อทราบเหตุผลของอาการเอาแต่ใจของลูก
    ควรรีบแก้ปัญหานั้นทันที
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

ที่ ชื่อ - สกุล รางวัล รายการ หน่วยงาน
1 ด.ญ.นัทธ์ชนัน	นิลพงศ์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย	ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ระดับเครือข่ายการศึกษา	

ครั้งที่	67
ปีการศึกษา	2560	ณ	

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

2 ด.ช.วรเดช	สุดใจดี เกียรติบัตรเหรียญเงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย	ป.4-ป.6

3 ด.ช.ชยุตม์	เพชรมณี เกียรติบัตรเหรียญเงิน เรียงร้อยถ้อยความ	ป.4-ป.6

4 ด.ญ.ชุติกาญจน์	คงศรีทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง การอ่านทำานองเสนาะ	ป.1-ป.3

5 ด.ญ.ณัธฐ์ธยา	เพชรกร เกียรติบัตรเหรียญทอง การอ่านทำานองเสนาะ	ป.1-ป.3

6 ด.ญ.ณัฐวดี	เผือกสม เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย

7 ด.ญ.นิรชา	ชนะพล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย

8 ด.ญ.ปิ่นเพชร	เพชรศรี เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย

9 ด.ช.ทศธร	ทองสุวรรณ เกียรติบัตรเหรียญเงิน กวีเยาวชนรุ่นใหม่

10 ด.ช.ปิยภัทร	แสงสุวรรณ เกียรติบัตรเหรียญเงิน กวีเยาวชนรุ่นใหม่

11 ด.ช.ณัฐนันท์	เครือทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง ต่อคำาศัพย์ภาษาไทย

12 ด.ช.นาคิน	สัตถาผล เกียรติบัตรเหรียญทอง ต่อคำาศัพย์ภาษาไทย

13 ด.ญ.กรณิศ	เมี้ยงหอม เกียรติบัตรเหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

14 ด.ญ.พิชามญชุ์	อาจชนะ เกียรติบัตรเหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

15 ด.ญ.ศุภิศรา	ทองจินดา เกียรติบัตรเหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

16 ด.ญ.ปริชญา	ปันระศรี เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

17 ด.ญ.ศศิกานต์	บุญนิ่ม เกียรติบัตรเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

18 ด.ญ.พิชชาอร	นิลโมทย์ เกียรติบัตรเหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์

19 ด.ญ.พุธิตา	เสียงดัง เกียรติบัตรเหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์

20 ด.ญ.ภัทราวดี	ฤทธิ์ฉิ้ม เกียรติบัตรเหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์

21 ด.ช.กันตภณ	ศรีชาติ เกียรติบัตรเหรียญทอง เครื่องร่อนประเภทเดินตาม

22 ด.ช.ชัยวัฒน์	ผลเจริญ เกียรติบัตรเหรียญทอง เครื่องร่อนประเภทเดินตาม

23 ด.ช.ธนวิชญ์	สุวรรสะอาด เกียรติบัตรเหรียญทอง เครื่องร่อนประเภท	ร่อนนาน

24 ด.ช.อภิวัฒน์	ขาวเรือง เกียรติบัตรเหรียญทอง เครื่องร่อนประเภท	ร่อนนาน

25 ด.ญ.นิษฐา	ทองญวน เกียรติบัตรเหรียญทอง การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง

26 ด.ญ.อาริยา	จันทร์สุข เกียรติบัตรเหรียญทอง การขับร้องเพลงสากลหญิง

27 ด.ญ.ปุณรัชม์	นาทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

28 ด.ญ.ฐิตารีย์	โรจนพิทยากูล เกียรติบัตรเหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง

29 ด.ญ.กฤตชญาพร เทพญา
ด.ญ.ภัทรกันย์	ชูแก้ว

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
	ป.4-ป.6

30 ด.ช.ณัฐกิตต์	โชติช่วง
ด.ช.ลภัส	เพชรฤทธิ์
ด.ช.เพ็ญพิชชา	ณ	สงขลา	

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น	ป.4-ป.6

31 ด.ญ.ณิชนันทน์	อัมโร
ด.ญ.พีรดา	งามหอม
ด.ญ.อภิญญา	หมัดอุหมาด

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ	ป.4-ป.6

32 ด.ช.ภูธน	บุญเพ็ชร
ด.ช.อุมาพร ศรีสุวรรณ
ด.ช.เขมทัต	รัตนพิบูรณ์

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทำาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ป.4-ป.6

33 ด.ญ.ชุติกาญจน์ คงศรีทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำานองเสนาะ	 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่	67
ณ	สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสงขลา	

เขต	1

34 ด.ช.ณัฐนันท์	เครือทอง
ด.ช.นาคิน	สัตถาผล

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อคำาศัพท์ภาษาไทย
	(คำาคมเดิม)	ป.4-ป.6

35 ด.ญ.ปรัชญา	ปันระศรี 
ด.ญ.ศศิกานต์	บุญนิ่ม
ด.ญ.สวรส	ดุลยธรรมภักดี

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ประเภท
ทดลอง	ป.4-ป.6

ตารางสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับประถมศึกษาจากหน่อยงานภายนอก ประจำาปีการศึกษา 2560
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ที่ ชื่อ - สกุล รางวัล รายการ หน่วยงาน
36 ด.ช.กันตภณ	ศรีชาติ  

ด.ช.ชัยวัฒน์	ผลเจริญ
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม	

ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครั้งที่	67	ประจำาปีการศึกษา	
2560	สังกัดเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสงขลา

	เขต	1
ณ	สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสงขลา	

เขต	1 
ระหว่าง	วันที่	9	-	10	เดือน	

ตุลาคม	พ.ศ.	2560

37 ด.ช.ธนวิชญ์	สุวรรณสะอาด
ด.ช.อภิวัฒน์	ขาวเรือง

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน	ประเภทร่อนนาน
ป.4-ป.6

38 ด.ช.นาธาน	หลีหัด	  
ด.ช.เกียรตินภัส	อร่าม  
ด.ช.แพทธีเซีย	บุญคงดำา

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม	ป.1-ป.3

39 ด.ญ.นิษฐา	ทองญวน เกียรติบัตรเหรียญเงิน การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง

40 ด.ญ.ปุณรัชม์	นาทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

41 ด.ญ.ฐิตารีย์	โรจนพิทยากูล เกียรติบัตรเหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง

42 ด.ญ.กฤตชญาพร เทพญา 
ด.ญ.ภัทรกันย์	ชูแก้ว

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
	ป.4-ป.6

43 ด.ช.ณัฐกิตต์	โชติช่วง 
ด.ช.ลภัส	เพชรฤทธิ์  
ด.ช.เพ็ญพิชชา	ณ	สงขลา

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น	ป.4-ป.6

44 ด.ญ.ณิชนันทน์	อัมโร
ด.ญ.พีรดา	งามหอม  
ด.ญ.อภิญญา	หมัดอุหมาด

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ	ป.4-ป.6

45 ด.ช.ภูธน	บุญเพ็ชร  
ด.ช.อุมาพร	ศรีสุวรรณ  
ด.ช.เขมทัต	รัตนพิบูรณ์

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทำาอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ	ป.4-ป.6

46 ด.ช.ณัฐกิตต์	โชติช่วง	  
ด.ช.ลภัส	เพชรฤทธิ์	  
ด.ช.เพ็ญพิชชา	ณ	สงขลา

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น	ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ระดับประเทศ	ครั้งที่	67

ณ	จ.สุราษฏร์ธานี

47 ด.ช.ธัญยวัต	สุขเอียด
ด.ญ.ปาณิศา	เฟื่องนวกิจ

ชนะเลิศอันดับ	1 การแข่งขันตอบปัญหาเทคโนโลยีสาระสนเทศ
โรงเรียนเทศบาล	5
วัดหัวป้อมนอก48 ด.ช.เอกวัชร	กิจธิคุณ

ด.ช.รุ่ง	แสงทอง
ชนะเลิศอันดับ	2 การแข่งขัน	A	MATH

49 ด.ช.นาคิน	สถาผล ชนะเลิศอันดับ	1 กีฬาพื้นบ้านจีน

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
50 ด.ช.ธนวิชญ์	สุวรรสะอาด รองชนะเลิศอันดับ	1 กีฬาพื้นบ้านจีน

51 ด.ช.ภัคพล	หนูชัยแก้ว รองชนะเลิศอันดับ	2 กีฬาพื้นบ้านจีน

52 ด.ญ.กฤตชญาพร	เทพญา รางวัลอันดับ	3 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

53 ด.ญ.น่านำ้า	หนูอ่อน เกียรติบัตรเหรียญทอง Story	Telling
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

54 ด.ญ.อริยา	จันทร์สุข เกียรติบัตรเหรียญทอง Inpromtu	Speech

55 ด.ญ.ฐิตารีย์	โรจนพิทยากูล เกียรติบัตรเหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยา

56 ด.ญ.ชนินาถ	พันธ์ทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560
โรงเรียนหวังดี จังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อ - สกุล ประเภทการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
1 ด.ช.รุ่ง	แสงทอง โครงการช้างเผือก หาดใหญ่วิทยาลัย

2 ด.ช.นรธีร์	อักโขสุวรรณ โครงการ	EGL มหาวชิราวุธ

3 ด.ญ.ณัฐธยาน์	รองพล ทั่วไป มอ.วิทยานุสรณ์

4 ด.ช.ชยุตม์	เพชรมณี โครงการวิทย์	-	คณิต เทศบาล	5	(วัดหัวป้อมนอก)

5 ด.ญ.จันทมณี	เสล็มเบิก โครงการวิทย์	-	คณิต เทศบาล	5	(วัดหัวป้อมนอก)

6 ด.ช.พีรพัฒน์	คล้ายสี โครงการวิทย์	-	คณิต เทศบาล	5	(วัดหัวป้อมนอก)

7 ด.ญ.อริยา	จันทร์สุข โครงการ	EP วรนารีเฉลิม

8 ด.ช.นาคิน	สัตถาผล โครงการ	EP วรนารีเฉลิม

9 ด.ช.มฤณัฐ	รามสมภพ โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี วรนารีเฉลิม
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ที่ ชื่อ - สกุล ประเภทการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
10 ด.ญ.พิมลรัตน์	แสงอรุณ โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี วรนารีเฉลิม

11 ด.ญ.ศุภิศรา	ทองจินดา โครงการ	SMA มหาวชิราวุธ

12 ด.ช.ภัทรศัย	หนูทอง ทั่วไป เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

13 ด.ญ.ธนัญญา	เปรมศรี โครงการภาษาจีน เทศบาล	5	(วัดหัวป้อมนอก)

14 ด.ญ.ณัฐวดี	เผือกสม ทั่วไป มอ.วิทยานุสรณ์

15 ด.ช.สรณ์สิริ	แจ่มจำารัส ทั่วไป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

16 ด.ช.เขมทัต	สังข์ทอง ทั่วไป เทศบาล	4	บ้านแหลมทราย

17 ด.ญ.วิสุดา	พลศักดิ์ขวา ทั่วไป เทศบาล	4	บ้านแหลมทราย

18 ด.ช.พัชรพล	ศิระจิตต์ ทั่วไป เทศบาล	5	(วัดหัวป้อมนอก)

19 ด.ช.มนัสวี	สารีสุข ทั่วไป เทศบาล	5	(วัดหัวป้อมนอก)

20 ด.ช.ภัคพล	หนูชัยแก้ว ทั่วไป เทศบาล	5	(วัดหัวป้อมนอก)

21 ด.ช.นฤพน	ด้วงวิเศษ ทั่วไป เทศบาล	5	(วัดหัวป้อมนอก)

22 ด.ญ.ณิชนัน	อัมโร ทั่วไป เทศบาล	5	(วัดหัวป้อมนอก)

23 ด.ช.ภูธน	บุญเพ็ชร ความสามารถพิเศษ เทศบาล	5	(วัดหัวป้อมนอก)

24 ด.ช.ปริษ	รัตนพงศ์ ทั่วไป นวมินทราชูทิศทักษิณ

25 ด.ช.ธนวิชญ์	สุวรรณสะอาด ทั่วไป นวมินทราชูทิศทักษิณ

26 ด.ญ.ณฐกร	ทองเส้ง ทั่วไป นวมินทราชูทิศทักษิณ

27 ด.ญ.อสมาภรณ์	สุวรรณชาตรี ทั่วไป นวมินทราชูทิศทักษิณ

28 ด.ช.ณัฐกิตติ์	โชติช่วง ทั่วไป วรนารีเฉลิม

29 ด.ญ.พีรดา	งามหอม ทั่วไป วรนารีเฉลิม

30 ด.ญ.กัญญาวี	ส่องส่ง ทั่วไป วรนารีเฉลิม

31 ด.ญ.เพียงอัมพร	ปานประดิษฐ์ ทั่วไป วรนารีเฉลิม

32 ด.ญ.นันท์นภัทร	หิรัญวดี ทั่วไป วรนารีเฉลิม

33 ด.ญ.พิชามญชุ์	อาจชนะ ทั่วไป วรนารีเฉลิม

34 ด.ญ.เปมิกา	สุขเกษม ทั่วไป วรนารีเฉลิม

35 ด.ญ.เพ็ญพิชชา	ณ	สงขลา ทั่วไป วรนารีเฉลิม

36 ด.ญ.กรัญญา	เกษตรสุนทร ทั่วไป วรนารีเฉลิม

37 ด.ช.ธนชัย	ฆังรัตนะ ทั่วไป วรนารีเฉลิม

38 ด.ช.กฤตภาส	ชาวห้วยหมาก ทั่วไป วรนารีเฉลิม

39 ด.ช.ณัฐนันท์	เครือทอง MEP วรนารีเฉลิม

40 ด.ช.ภูดิท	หนูวงศ์ ทั่วไป มหาวชิราวุธ

41 ด.ช.ธีร์ธวัชร	นิลพงศ์ ทั่วไป มหาวชิราวุธ

42 ด.ช.เอกวัชร	กิตติคุณ ทั่วไป มหาวชิราวุธ

43 ด.ญ.กรณิศ	เมี้ยงหอม ทั่วไป มหาวชิราวุธ

44 ด.ช.เมธัส	ศรีสงคราม ทั่วไป มหาวชิราวุธ

45 ด.ช.ชัยวัฒน์	ศิริภักดี ทั่วไป มหาวชิราวุธ

46 ด.ช.รุจิภาส	สมัครแก้ว ทั่วไป มหาวชิราวุธ

47 ด.ช.ทศธร	ทองสุวรรณ ทั่วไป มหาวชิราวุธ

48 ด.ญ.ไอรดา	สาเร๊าะ ทั่วไป อิสลามศาสตร์มูลนิธิ

49 ด.ช.ธนศักดิ์	ไหมเอียด ทั่วไป ตันตรารัก	(พัทยา)

50 ด.ญ.นาตาช่า	มาชาวล์ ทั่วไป บ้านพลูตาหลวงวิทยา	(ชลบุรี)

51 ด.ญ.อภิญญา	หมัดอุหมาด ทั่วไป ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

52 ด.ญ.พัณณิตา	ขุนชิตร ทั่วไป เทศบาล	1	เอ็งเสียงสามัคคี

53 ด.ญ.ธีรัก	โสมะพันธ์ ทั่วไป นวมินทราชูทิศทักษิณ

54 ด.ช.สุรกฤษฏิ์	คงกะพัน ทั่วไป วรนารีเฉลิม

55 ด.ช.อภิวัฒน์	ขาวเรือง ทั่วไป นวมินทราชูทิศทักษิณ



หวังดีสาร 17

นักเรียนนำาเสนอผลงานนิทรรศการ เกี่ยวกับการเรียนรู้ 
ย่านเมืองเก่างานเดินถิ่น ถิ่นจีนแรก  16 กุมภาพันธ์ 2561activities

Wangdee

กิจกรรมวันมาฆบูชา  ณ วัดแหลมทราย 27 กุมภาพันธ์ 2561
activities
Wangdee
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กิจกรรมอำาลา  28 กุมภาพันธ์ 2561
activities
Wangdee

กิจกรรมก้าวแรกแห่งความสำาเร็จ   11 มีนาคม 2561
activities
Wangdee



ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับโรงเรียน 4 โรงเรียน

ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน

English for Community

	 วันที่	17	พฤศจิกายน	2560	นางอัจจิมา	มาศนิยม	ผู้อำานวยการ	ลงนาม 

ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษากับโรงเรียน	 จำานวน 

4	โรงเรียน	ในรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย

	 27	มกราคม	2561	นักเรียนชั้น	ป.5-6	จำานวน	8	คน	

ร่วมกิจกรรม	English	for	Community	ภาษาอังกฤษ

เพื่อชุมชน	ซึ่งเป็นโครงการพี่สอนน้องของนักเรียนโครง

การพิเศษ	 โรงเรียนวรนารีเฉลิม	 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ 

ที่เชื่อมโยงกับภาษาอังกฤษ	ฝึกการอ่าน	การพูด	การฟัง 

และการเขยีน	นกัเรยีนไดร้บัประโยชนค์วามรู	้ประสบการณ ์

ต่างๆ	จากพี่ๆ	มากมาย	มีเกมส์	กิจกรรมให้น้องๆ	ได้

ลงมือปฏิบัติ
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การศึกษา คือ ความเจริญงอกงามของเยาวชน

โรงเรียนหวังดี                 www.wangdee.co.th
16 ถนนสะเดา อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000   โทร. 074-312811 โทรสาร 074-314235

กิจกรรมปิดคอร์สและมอบเกียรติบัตร

English Kids Brown Wing
	 โดยได้รับเกียรติบัตรจากศาสตราจารย์	ดร.โชล	เฌอ	โช	(Professor 

Dr.	Cheol	Je	Cho)	 ผู้ช่วยอธิบดีมหาวิทยาลัยสยาม	ผู้อำานวยการ 

	 ผู้อำานวยการและคณะผู้บริหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางการศึกษากับโรงเรียน	Global	prima	international	school 

ประเทศอินโดนีเซีย	 และโรงเรียน	SEKOLAH	KEBANGSAAN 

BAYAN	LEPAS	ประเทศมาเลเซีย

ศนูยว์ฒันธรรมการศกึษา	เปน็ผูม้อบเกยีรตบิตัร 

	 	 		ให้แก่เด็กๆ	วันที่	24	มีนาคม	2561

ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางการศึกษา
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