


ดร.อัจจ�มา มาศนิยม ผู�อำนวยการโรงเร�ยนหวังดี

สารผู�อำนวยการ

 สวัสดีคะ ทานผูปกครองและนักเรียนที่รัก

 พบกันอีกครั้ง ในภาคเรียนใหม ปการศึกษา 2562 

กอนอื่นขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ 

สอบผานเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใน 

โรงเรียนตางๆ และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

(O-Net) ในปนี้มีนักเรียน 2 คนที่ได 100 คะแนนเต็ม ใน 

วิชาภาษาอังกฤษ คือ เด็กหญิงเจนนิเฟอร โจนส และ 

เด็กหญิงนานน้ำ หนูออน ภาษาอังกฤษ เปนวิชาหนึ่งที่มี 

กิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนไดเกิดทักษะและ 

สามารถไปใชไดจริงในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีโอกาส 

ไดเรียนกับเจาของภาษา หรือครูที่มีความเชี่ยวชาญ โดยใน 

ปการศึกษานี้ นอกจากจะมีโปรแกรม EEP ในชั้นอนุบาล 

1-3 แลว โรงเรียนยังเปดโปรแกรม IEP เพิ่มเติมในชั้น  

อนุบาล 1 สวนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน 

ไดเปดโปรแกรม EIP และ IEP อยางละ 1 หอง เนื่องจาก 

เล็งเห็นวา ภาษามีความสำคัญ และเปนสิ่งที่จำเปนใน 

อนาคต ไมเพียงแคภาษาอังกฤษเทานั้นที่โรงเรียนไดให 

ความสำคัญพัฒนาหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

อาทิ คณิตศาสตร ที ่ใชการจัดการเรียนรู แบบ Open 

Approach ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 มีการทำ MOU 

กับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา  

ในการพัฒนาทางวิชาการรวมกัน

ส า ร ห วั ง ดี02

 วิชาวิทยาศาสตร มีการพัฒนาในเรื่องของการสอน 

วิทยาศาสตรและ Coding ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2, 4 

และ 5 รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน คาย 

วิทยาศาสตร หองเรียนธรรมชาติชายหาดสมิหลา เปนตน 

 ดานกลุมสุนทรีย คือ ดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป 

ในปที่ ผานมาโรงเรียน ไดจัดกิจกรรมวันรักษศิลป เพื่อ 

นำเสนอ ผลงานของนักเรียนในแตละชั้นตั้งแตนักเรียน 

ประถมศึกษาปที่ 1-6 ผลปรากฏวา ไดรับการยอมรับจาก 

ผูปกครอง สำหรับโครงการนี้ทางโรงเรียนไดวางแผนที่จะ 

ดำเนินกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนไดมี 

เวทีในการแสดงความสามารถและกลาแสดงออก สิ ่ง 

สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะชวยสงเสริมใหเด็กๆ ของเรา 

เปนคนที่สมบูรณ คือ การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ปฏิบัติตนเปนคนดี ซึ่งการจะนำไปสูลักษณะที่ดีงาม ตอง 

เริ ่มจากการปลูกฝงและปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยเริ ่ม 

ที ่บานและสานตอที ่โรงเรียน หากเรามาชวยกัน ก็จะ 

นำใหลูกๆ ของเราเจริญเติบโต งอกงามในทุกๆ ดาน

 ดานอาคารสถานที่ ปการศึกษานี้ โรงเรียนไดพัฒนา 

ปรับปรุงหองเรียน EIP หอง Kids Brown Wings และหอง 

Kinder Muzik หองเรียนวิทยาศาสตร สื่อ อุปกรณทางการ 

เรียน ตลอดจนภูมิทัศนโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของ 

เด็กๆ

 สุดทายขอขอบคุณทานผูปกครอง อีกครั้งที่ใหการ 

สนับสนุนและไววางใจโรงเรียนหวังดี พรอมทั้งใหความ 

รวมมืออยางดีเสมอมา



นางสาวว�รมย� อากะโรภาษ หัวหน�าฝ�ายว�ชาการประถม

ฝ�ายว�ชาการประถม

สวัสดีคะทานผูปกครองทุกคน

 งานวิชาการของโรงเรียนหวังดี มีเปาหมายที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู เรียน ดวยการมุ งเนน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือ เนนทักษะการเรียนรู และการสรรสราง 

นวัตกรรม สงเสริมการใชทักษะชีวิตและการทำงานเปนทีม มีทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี เพื่อนำไปสูความเปนเลิศทาง    

การเรียน ดวยการสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะชีวิต 

การแกปญหาสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงโดยนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดการเรียนรู 

สงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ที ่ดี มีสุข มีคุณธรรม นอกจากนี้ไดมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตร กลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา และกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ซึ่งเปนทักษะสำคัญที่จะนำผูเรียนกาวไปสูการพัฒนาสูสากลตอไป

 สวนการเพิ่มศักยภาพผูสอน สงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น กระบวนการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับโรงเรียนในกลุมเครือขาย และไดนำรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกแบบรวมพลัง มาใช 

ในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ เปนผูสรางความรูดวยตนเองอยางกระตือรือรน 

และมีการชวยเหลือกัน ตลอดจนการจัดการเรียนรูสวนทองถิ่น ดวยกิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงบริบทของชุมชน เพื่อให 

ผูเรียนตระหนักและเห็นคุณคาของทองถิ่น

 สุดทายนี้ดิฉันในนามตัวแทนของคุณครูโรงเรียนหวังดีทุกทาน ตองขอขอบคุณผูปกครองทุกทานเปนอยางสูง ที่ให 

ความไววางใจโรงเรียนหวังดี เปนที่เรียนรูของบุตรหลานของทาน และขอขอบคุณในความรวมมือที่ดีเสมอมา เราจะ 

ดูแลบุตรหลานของทานใหดีที่สุด ใหทานมั่นใจและสบายใจวา “เราจะดูแลบุตรหลานของทาน เสมือนลูกหลานของเรา” 

ส า ร ห วั ง ดี 03

ขอบพระคุณคะ

 1. เปนเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักสามัคคีดวยหัวใจพอเพียง

 2. มีความรูดีจากการแสวงหา หรือสืบสอบ ความรูลึกซึ้ง หรือความรูเฉพาะทาง

 3. มีความสามารถสืบสอบความรู

 4. มีความสามารถทำโครงงาน หรือทำวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมผลงานบูรณาการ STEM

 5. มีความสามารถในการใช ICT

ลักษณะเด็กไทย 4.0
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ฝ�ายว�ชาการปฐมวัย

 สวัสดีคะทานผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยทุกทาน

 สำหรับปการศึกษา 2561 ที่ผานมา ฝายวิชาการปฐมวัย ไดดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม สำเร็จลุลวงตามแผนที่กำหนดไวจำนวน 3 งาน 
8 โครงการ 24 กิจกรรม ดังนี้คือ

 1.1 งานประชุมวิเคราะหและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดย 

จัดทำโครงสรางการจัดประสบการณ, ระยะเวลาเรียน, แนวการจัดประสบการณ, 

หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน, ตารางกิจกรรมประจำวัน, ปฏิทินแผนการจัด 

ประสบการณ, โครงการจัดประสบการณ ปการศึกษา 2561, สาระการเรียนรู 

รายชั้นรายป และแนวการจัดประสบการณการเรียนรู, การจัดกิจกรรมประจำวัน, 

การสอนแบบโครงการ Project Approach, การสอนแบบ Storyline, การสอน 

วิทยาศาสตร, การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน/หองเรียน, สื่อการเรียนรู, 

การประเมินพัฒนาการ, การสรางรอยเชื่อมตอระหวางการศึกษาระดับปฐมวัย 

กับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1

 ผลการดำเนินงาน โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา   

2561 ที่ครูผูสอนทุกคนไดรวมกันวิเคราะหและจัดทำ สงผลใหครูมีแนวทาง   

พัฒนาการจัดประสบการณเปนไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหงานหลักสูตร 

สถานศึกษาปฐมวัย มีคาความสำเร็จคิดเปนรอยละ 100

 1.2 งานนิเทศการจัดประสบการณ นิเทศการจัดมุมและบรรยากาศ 

ในชั้นเรียน

  • งานนิเทศสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัด 

หองเรียนและบรรยากาศหองเรียนของครูผู สอนระดับปฐมวัย และนิเทศ 

การจัดทำงานเอกสารในชั้นเรียน 

  ผลการดำเนินงาน ครูผูสอนระดับปฐมวัยไดรับการนิเทศ การจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดมุมและบรรยากาศในหองเรียน รวมทั้ง 

งานเอกสารในชั้นเรียน สงผลใหครูไดพัฒนางานในหนาที่อยางตอเนื่อง มีคา 

ความสำเร็จคิดเปนรอยละ 93.33

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

 โครงการนี้ดำเนินการสำเร็จลุลวงแลว มีจำนวนกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมยามเชา, กิจกรรมเวทีคนเกง และ กิจกรรมหนูนอยประชาสัมพันธ 

รองรำทำเตน

 โครงการนี้มีคาความสำเร็จคิดเปนรอยละ 95.45  

4. โครงการกล�าคิดกล�าทำ

 โครงการนี้ไดดำเนินการสำเร็จลุลวงแลว มีกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม คือ

 • กิจกรรมความดีของหนู เปนกิจกรรมบันทึกความดีของเด็กที่ไดทำใน 

แตละวันที่ไดปฏิบัติที่บานและที่โรงเรียน

 • กิจกรรมเขาคายอนุบาล 3 เปนกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธอันดีระหวาง 

โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน กิจกรรมที่จัดจะเนนเรื่องความรับผิดชอบ ความ 

ซื่อสัตยสุจริต สามารถเลนและทำกิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   

 โครงการนี้มีคาความสำเร็จคิดเปนรอยละ 96.17

6. โครงการสานสายสัมพันธ�

 โครงการนี้ไดดำเนินการสำเร็จลุลวงแลว มีกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม คือ

 • กิจกรรมการสอนแบบโครงการ Project Approach กิจกรรมนี้ เด็กจะ 

ไดรับประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษาจากแหลงความรูเบื้องตน เด็กจะเปน 

ผูลงมือทำกิจกรรมตางๆ เพื่อคนหาคำตอบ เมื่อเรียนเด็กๆ ไดมีการนำเสนอ 

ผลงานการเรียนรูของตน สงผลใหเด็กมีความคิดรวบยอดและความคิดสรางสรรค 

สามารถแกปญหาและคนหาคำตอบดวยตนเอง กิจกรรมนี้ไดดำเนินการสำเร็จ 

เรียบรอยแลวจำนวน 14 เรื่องดังนี้ w ชั้นอนุบาล 1/1 เรื่องทีวี w ชั้นอนุบาล 1/2 
เรื่องกลวย w ชั้นอนุบาล 1/3 เรื่องไขมหัศจรรย w ชั้นอนุบาล 1/4 เรื่องมะเขือเทศ 
w ชั้นอนุบาล 1/5 เรื่องแครอท w ชั้นอนุบาล 1/6 เรื่องขาวโพด w ชั้นอนุบาล 2/1 
เรื่องฟกทอง w ชั้นอนุบาล 2/2 เรื่องสับปะรด w ชั้นอนุบาล 2/3 เรื่องมะนาว      
w ชั้นอนุบาล 2/4 เรื่องไอศกรีม w ชั้นอนุบาล 3/1 เรื่องเห็ด w ชั้นอนุบาล 3/2 
เรื่องลิง w ชั้นอนุบาล 3/3 เรื่องผึ้ง w ชั้นอนุบาล 3/4 เรื่องมะมวง 
  • กิจกรรม Storyline กิจกรรมนี้จะมีการผูกเรื่องแตละตอนใหเกิดขึ้น 

อยางตอเนื่อง และเรียงลำดับเรื่องโดยใชคำถามหลักเปนตัวนำไปสูการใหผูเรียน 

ทำกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อสรางความรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูตาม 

สภาพจริงที่มีการบูรณาการระหวางวิชา สงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาพัฒนาการ 

ทั้ง 4 ดาน ในภาคเรียนที่ 1 w ระดับอนุบาล 1 เรื่องการสรางชุมชน, w ระดับ 
อนุบาล 2 เรื่องชุมชน และ w ระดับอนุบาล 3 เรื่องบานและชุมชน                                       
  • กิจกรรมนิทรรศการการสอนแบบโครงการ กิจกรรมนี้ไดดำเนินการ 

เรียบรอยแลว เด็กๆ นำเสนอโครงการที่ไดเรียนรูในงานนิทรรศการ จำนวน 14 

เรื่อง มีการเชิญผูปกครองเขามารวมจัดกิจกรรม และรวมชมผลงานของเด็กๆ  

  • กิจกรรมนิทรรศการวิชาการหวังดี กิจกรรมนี้ไดดำเนินการเรียบรอย 

แลวในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 โดยใน w ระดับชั้นอนุบาล 1 นำเสนอผลงาน 
การเรียนรูเรื่องทองฟาจำลอง w ระดับชั้นอนุบาล 2 นำเสนอผลงานการเรียนรู 
เรื่องอวกาศ และ w ระดับชั้นอนุบาล 3 นำเสนอผลงานการเรียนรูเรื่องไดโนเสาร
 โครงการนี้มีคาความสำเร็จคิดเปนรอยละ 97.87

5. โครงการการเร�ยนการสอนแบบโครงการ Project Approach

 งานวัดผลประเมินผลพัฒนาการ ประกอบดวย งานประเมินทักษะ 

พัฒนาการ, งานพัฒนาแฟมสะสมผลงาน และงานสอนซอมเสริมประสบการณ 

2. งานวัดผลประเมินผลพัฒนาการ

 ประกอบด วย งานผล ิตเอกสารการเร ียนการสอนระด ับปฐมว ัย 

และงานสารสนเทศปฐมวัย มีการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศปฐมวัย 

อย างเป นระบบครอบคลุมต อการใช งานรวมทั ้งได ร ับการบร ิการด าน 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 งานพัฒนาสารสนเทศ มีคาความสำเร็จคิดเปนรอยละ 92.00  

3. งานพัฒนาสารสนเทศ

สรุปผลพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2561

คาเฉลี่ยผลพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยทั้ง 4 ดาน คิดเปนรอยละ 99.07

งานวัดผลประเมินผลพัฒนาการมีคาความสำเร็จคิดเปนรอยละ 97.02  

ระดับชั้น

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

98.13

98.83

99.66

98.80

99.08

99.87

99.00

98.83

99.95

97.87

99.25

99.81

98.41

99.00

99.82

พัฒนาการ
ดานรางกาย

พัฒนาการ
ดานอารมณ

จิตใจ

พัฒนาการ
ดานสังคม

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

รวม
เฉลี่ย
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 โครงการนี้ไดดำเนินการสำเร็จลุลวงแลว มีกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม คือ 
 • กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ เปนกิจกรรมที ่จัดการแขงขันวิชา  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ใหกับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
1-3 โดยจะแขงขันในโอกาสวันสำคัญตางๆ  
 • กิจกรรมรักการอานยืมคืนหนังสือ โดยครูประจำชั้นไดจัดใหมีมุมหนังสือ 
ในหองเรียน เปดโอกาสใหผูปกครองและเด็กยืมหนังสือ กลับไปอานที่บาน 
และเด็กนำเรื่องที่อานมาเลาใหเพื่อนฟงในชั้นเรียน
 โครงการนี้มีคาความสำเร็จคิดเปนรอยละ 98.75

7. โครงการจัดประสบการณ�พัฒนาผู�เร�ยน

 โครงการนี้ไดดำเนินการสำเร็จลุลวงแลว มีกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรมคือ
 • กิจกรรมหลักสูตรการจัดประสบการณ ฝายวิชาการและครูผูสอนได 
ดำเนิน การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป หวังดี  
เนอรสเซอรี่ พรอมมอบใหครูผู สอนนำไปเปนแนวทางการจัดประสบการณ 
ใหกับเด็ก
 • กิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ครูผู สอนไดดำเนินการวัด 
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และดาน 
สติปญญา ตามที่กำหนดไวในหลักสูตร ปการศึกษา 2561 นักเรียนระดับ 
เนอรสเซอรี่
 โครงการนี้มีคาความสำเร็จคิดเปนรอยละ98.75

9. โครงการพัฒนาหนูน�อยเนอร�สเซอร�่

 โครงการนี้ไดดำเนินการสำเร็จลุลวงแลว มีกิจกรรมจำนวน 5 กิจกรรม คือ
 • กิจกรรมหนูนอยนักคิดนักทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
วิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยจำนวน 20 เรื่อง / 1 ปการศึกษา กิจกรรมนี้กำลัง 
ดำเนินการอยางตอเนื่อง            
 • กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ครูผู สอนและนักเรียนระดับปฐมวัย 
รวมกันทำโครงงานจำนวน 14 เรื่องใน 1 ปการศึกษา 
 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 1 ทางโรงเรียน 
ไดสงครูผูสอนระดับปฐมวัยทุกคนไดเขาอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามที่ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดอบรม มี 1 เรื่องคือ เรื่อง 
โครงงาน Learning Spiral 
 • กิจกรรมนิทรรศการภายในและภายนอกสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 
จัดนิทรรศการการทดลองวิทยาศาสตรในหองประชุมเอนกประสงค เรื ่อง 
หนอนนอยดุกดิ๊ก และ นกนอยในกรงทอง กิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมสำเร็จ 
ลุลวงไปไดดวยดี
 • กิจกรรมบทความทางวิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 1 ครูผูสอน จำนวน 
4 คนไดสงบทความทางวิทยาศาสตรเขารับคัดเลือก เพื่อเปนตัวแทนเครือขาย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นำเสนอบทความในงานสัมมนาวิชาการ “การจัด 
การเรียนรูโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ในชั้นเรียน” ณ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหวางวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ผลการ 
คัดเลือก มีบทความของครูผูสอนระดับปฐมวัย จำนวน 3 บทความไดรับการ 
คัดเลือกเปนตัวแทนนำเสนอ คือ 
  w การพัฒนาทักษะการสังเกตและเปรียบเทียบขนาด ปริมาณ โดย 
ผานโครงงานการทำไอศกรีมหวานเย็น โดย นางปริศนา ขวัญทอง ครูประจำชั้น 
อนุบาล 1/5
  w การพัฒนาทักษะการสังเกตของเด็กโดยการสำรวจดอกไมในโรงเรียน 
โดย นางสุวณี บุญทอง ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4
  w การพัฒนาการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม โดยผานการ 
จัดการเรียนรูในชั้นเรียนตามแนวทางโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย เรื่อง 
วงจรไฟฟา โดย นางสุคนธ ใจบำรุง ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
 โครงการนี้มีคาความสำเร็จคิดเปนรอยละ 98.03

8. โครงการบ�านนักว�ทยาศาสตร�น�อย

   โครงการนี้ไดดำเนินการสำเร็จลุลวงแลว มีจำนวนกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ 
กิจกรรมปลูกผักหมุนเวียน ของนักเรียนระดับอนุบาล 1, กิจกรรมสบูสมุนไพร  
ของนักเรียนระดับอนุบาล 2 และ กิจกรรมทำน้ำสมุนไพร  ของนักเรียน 
ระดับอนุบาล 3  
     โครงการนี้มีคาความสำเร็จคิดเปนรอยละ 92.00 

11.  โครงการศาสตร�ของพระราชาสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน

 โครงการนี้ไดดำเนินการสำเร็จลุลวงแลว มีกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรมคือ 
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน, กิจกรรมประกวดและเผยแพรงานวิจัยในชั้นเรียน,  
กิจกรรมประกวดสื่อและนวัตกรรม ครูผู สอนไดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน     
จำนวน 14 เรื่องดังนี้ 
 • นางจุฑามาศ ชมเชย เรื่องการพัฒนาการพูดโดยใชหุนมือกระดาษ ของ 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 1/1
 • นางจันทรเพ็ญ สนธิ์ศิริ เรื่องการสงเสริมพฤติกรรมการรับประทานผัก 
โดยใชนิทานประกอบภาพ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 1/2
 • นางสุนันท ทองญวน เรื่องการพัฒนาวินัยดวยกิจกรรมการจัดเก็บ  
ของเลน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 1/3
 • นางสุวณี บุญทอง เรื่องการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชกลามเนื้อ 
มัดเล็กในกิจกรรมศิลปะ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1/4
 • นางปริศนา ขวัญทอง เรื่องการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้น 
อนุบาลปที่ 1/5 โดยใชกิจกรรมประดิษฐตุกตารอยเชือก
 • นางซีสะ หมีคง เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริม 
ทักษะดานการฟง การมีวินัย จากการเลานิทานและเกม ของนักเรียนชั้นอนุบาล 
ปที่ 1/6
 • นางชนากานต บุญศรี เรื่องการพัฒนามโนทัศนดานคณิตศาสตรของ 
เด็กปฐมวัย โดยใชกิจกรรมการละเลนแบบไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/1
 • นางสาวนงคราญ ปรางสุวรรณ เรื่องการแกปญหาการมวนหัวพยัญชนะ 
โดยใชแบบฝก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2
 • นางอุมา เดชสงค เรื่องการพัฒนาการวาดภาพความคิดสรางสรรคและ 
จินตนาการ โดยใชสื่อผสม
 • นางวัลภา ศรีอุบล เรื่องการสงเสริมดานการฟงของนักเรียนชั้นอนุบาล 
ปที่ 2/4 โดยใชนิทานและเกม
 • นางสุคนธ ใจบำรุง เรื่องความพรอมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ 
การจัดประสบการณความคิดรวบยอดประกอบการสนทนาในกิจกรรมการปน 
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3/1
 • นางสาวผกาทิพย โคยสัตยา เรื ่องการสงเสริมทักษะพื ้นฐานทาง 
คณิตศาสตร โดยการจัดเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3/2
 • นางธนาพร ลองแกว เร่ืองการสงเสริมการอานโดยใชเกมการศึกษา ของ 
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3/3 
 • นางสาวธนภรณ ศิริรักษ เรื่องการสงเสริมทักษะทางภาษา ของนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปที่ 3/4 โดยใชเกมการศึกษา
 โครงการนี้มีคาความสำเร็จคิดเปนรอยละ93.02

10. โครงการพัฒนานวัตกรรม และการว�จัยชั้นเร�ยนนักเร�ยนระดับปฐมวัย

ส า ร ห วั ง ดี 05

 จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจำปสงผลใหนักเรียนปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทางดานรางกาย 
อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญาเหมาะสมตามวัย เปนคนดี 
สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข



นางจุฑามาศ ชมเชย หัวหน�าระดับชั้นอนุบาล 1

ระดับชั้นอนุบาล 1

 สวัสดีทานผูปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 ทุกทาน เมื่อลูกๆ เขาสูโรงเรียน และทำกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนมีอะไรบาง ที่ลูกๆ ของเรา 

เปลี่ยนไป แลวเปลี่ยนไปอยางไร ในวัย 3 ขวบ เด็ก 3 ขวบ ควรฝกระเบียบวินัย การรอคอย การเขาสังคม มากกวาการเรียน เขียนอาน โดย 

พญ.กาญจนา คูณรังสีสมบูรณ บอกถึงเรื่องนี้วา “เด็ก 3 ขวบ เขาโรงเรียนแลวการเรียนการสอนก็ควรเปนเรื่องการฝกระเบียบวินัย การ  

เขาสังคม รูจักการรอคอยการเขาคิวตางๆ เพราะเปนการอยูรวมกับบุคคลคนอื่น ซึ่งการฝกพื้นฐานเหลานี้ตั้งแตเด็กจะติดตัวเขาไปจนโต” 

(ขอมูลจาก MGR online)

ศาสตร�พระราชา เศรษฐกิจพอเพ�ยง ตามแนวพระราชดำร�ในรัชกาลที่ 9

เด็กๆ ได�เร�ยนรู�อะไรบ�าง

การจัดกิจกรรมการเร�ยนการสอนตลอดป�การศึกษามีมากมาย หลายรูปแบบการสอน
กิจกรรมเด�นๆ ของระดับชั้นอนุบาล 1 คือ 

กิจกรรมการสอนแบบว�ทยาศาสตร�

ส�งเสร�มพัฒนาการด�าน

หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์
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โลกของเรา ดิน

แม�เหล็ก ดาราศาสตร�
อวกาศ

ดวงอาทิตย�

แสง สี ดวงจันทร� มนุษย�
อวกาศ

ยานอวกาศ

การแก�ป�ญหา
อย�างง�าย

การออกแบบ
และลงมือทดลองการตั้งสมมุติฐาน

การสังเกต การเปร�ยบเทียบ



สิ่งที่เด็กๆ สนใจ

ผู้ปกครองจิตอาสา

การสอนแบบโครงการ Project Approach

ส�งเสร�มพัฒนาการด�าน

การคิดรวบยอด
คิดว�เคราะห�

การสร�างสิ�งใหม�ๆ ด�วยการ
ทดลองและปฏิบัติจร�ง

ความกระตือร�อร�น
ในการค�นหาคำตอบ

การแก�ป�ญหา
เฉพาะหน�า

การสืบค�น
ด�วยตัวเอง

การเชื่อมโยง
ความรู�เดิมสู�
ความรู�ใหม�

การรอคอย การอยู�ร�วมกับผู�อื่น

การกล�าแสดงออก กล�าคิดกล�าทำ

กิจกรรมการเร�ยนการสอนโดยมีผู�ปกครองเข�ามามีส�วนร�วม

ส�งเสร�มพัฒนาการด�าน

การกระตือร�อร�น
อย�างมีเป�าหมาย
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ครูระดับชั้นอนุบาล 2

นางวัลภา ศร�อุบล

 การสอนแบบไฮสโคป (High Scope) สำหรับเด็กปฐมวัย เป�นการสอนที่เน�นการเร�ยนรู�แบบลงมือทำผ�านมุมเล�นที่หลากหลาย 

ด�วยส่ือและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและการแก�ป�ญหาอย�างกระตือร�อร�น โดยการให�โอกาสเด็กเป�นผู�ร�เร��มการเล�น 

หร�อทำกิจกรรมต�างๆอย�างอิสระ เพราะเด็กจะได�เร�ยนรู�จากประสบการณ�ตรง ทำให�เกิดความคิด ความรู� ความเข�าใจ และรู�จักลงมือ 

แก�ป�ญหาด�วยตนเอง 

การสอนแบบไฮสโคป

 เ ป  น ก า ร ก ำ ห น ด ห ร ื อ ก า ร 

ดำเนินงานตามงานที่ไดรับมอบหมาย 

หรือสิ่งที่สนใจ ดวยการสนทนารวมกัน 

ระหวางครูกับเด็กวาจะทำอะไร อยางไร 

การวางแผนกิจกรรมนี้เด็กอาจแสดง 

ดวยภาพหรือสัญลักษณประจำตัวเด็ก 

หรือบอกใหครูเปนผูจดบันทึกให

 เปนการลงมือทำกิจกรรมตาม 

แผนที่วางไว ซึ่งเด็กไดรวมกันคิด แก 

ปญหา ตัดสินใจและทำงานดวยตนเอง 

หรือรวมกับเพื่อนอยางอิสระ โดยมีครู 

ใหคำแนะนำ ชวยเหลือในจังหวะที ่ 

เหมาะสม

 เปนชวงที่เด็กไดเลาถึงผลงานที่เด็ก 

ทำเพื ่อทบทวนวาตนเองสามารถทำได  

อยางตามความสนใจของเด็กเอง จะทำให 

เด็กเกิดความสนุกในการเรียนรู ที ่จะทำ 

กิจกรรม

 การทำก ิจกรรมควรเป นไปตาม 

ขั้นตอนอยางเปนระบบ ทำใหเด็กไดฝก 

สมาธ ิ ทำให เด ็กเก ิดป ญญา ฝกการ 

ม ีระเบ ียบว ิน ัย ฝ กความค ิดอย างม ี 

ความหมาย ผลที่จะเกิดตามมาถือเปน 

ความสำเร็จของเด็กๆ ในการลงมือปฏิบัติ 

กิจกรรมกับเพื่อนและบุคคลอื่นไดอยาง 

มีความสุข 

2 การปฏิบัติ (Do) 3 การทบทวน (Review)1 การวางแผน (Plan)

(High Scope)
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หลักการเร�ยนการสอนแบบไฮสโคป เป�นการสร�างองค�ความรู�จากการที่เด็กได�ลงมือจัดกระทำกับอุปกรณ�หร�อสิ�งแวดล�อม 
ซึ่งถือเป�นประสบการณ�ตรง โดยใช�หลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ 



นางสุคนธ� ใจบำรุง หัวหน�าระดับชั้นอนุบาล 3

ระดับชั้นอนุบาล 3

ขอบคุณคะ
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 สวัสดีคะผูปกครองทุกทาน

 ยินดีตอนรับสูชั้นเรียนระดับอนุบาล 3 ในระดับนี้ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

อยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกคน เหมาะสมตามวัย และ 

สามารถเชื่อมโยงทักษะความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข เปนกิจกรรม 

ที ่มีการลงมือปฏิบัติดวยตนเองเพื ่อสืบคนศึกษาหาขอมูลอยางเปนกระบวนการที ่ 

ตอบสนองความอยากรูอยากเห็นหรือขอสงสัยตางๆ เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบโครงการ Project Approach การเขียนโครงงาน และการทดลองวิทยาศาสตร และใน 

ระดับอนุบาล ยังไดจัดกิจกรรมการเรียนรูดานภาษาใหกับนักเรียน 3 ภาษา ไดแก ภาษา 

อังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย นักเรียนไดใชภาษาในการสื่อสาร สนทนาโตตอบ และ 

แสดงความคิดเห็น และรูจักเรียบเรียงภาษาเพื่อสื่อสารอยางมีความหมาย และใหผูอื่น 

เขาใจได นอกจากนี้ไดจัดใหมีกิจกรรมรวมกับผูอื่น นักเรียนสามารถสนทนาโตตอบ แสดง 

ความคิดเห็น ใชภาษาสื่อสารและทำกิจกรรมรวมกับบุคคลภายนอกไดอยางมีความสุข

 นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลนเขาสูชั้นเรียนอีกดวย  

การสอนแบบสตอรี่ไลน เปนวิธีที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน 

ศูนยกลาง จะมีการผูกเรื่องแตละตอนใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และเรียงลำดับเหตุการณ 

หรือเรียกวากำหนดเสนทางเดินเรื่อง โดยใชคำถามหลักเปนตัวนำสูการใหผูเรียนทำ 

กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อความรูดวยตนเอง เปนการเรียนตามสภาพจริงที่มีการ 

บูรณาการ เพื่อพัฒนาดวยศักยภาพของผูเรียน

 จากการจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน ดังกลาว ขางตน นักเรียนไดรับการ 

พัฒนาการจากดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญาเต็มตามศักยภาพของ 

นักเรียนแตละบุคคล ซึ่งเปนผลแหงความภาคภูมิใจในพิธีรับประกาศนียบัตรอนุบาล 3 

กิจกรรมกาวแรกแหงความสำเร็จ 



นายสุทธ�พงศ� ขุนชิตร หัวหน�าฝ�ายบร�หารงานทั่วไป

ฝ�ายบร�หารงานทั่วไป
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1. หมั่นพูดคุยกับลูก
 คุณพอคุณแมหมั่นพูดคุยโตตอบกับลูกบอยๆ ในขณะที่ทำกิจวัตรประจำวัน เชน 
ตอนอาบน้ำ ตอนทานขาว ตั้งใจฟงในสิ่งที่เขาตองการจะสื่อ ถามวาลูกกำลังคิดหรือรูสึก 
อะไร พรอมรับฟงลูกเมื่อเขามีคำถาม และพยายามตอบคำถามใหดีที่สุดเทาที่คุณรู ซึ่ง 
การพูดคุยกันแบบตัวตอตัวจะชวยสรางการเชื่อมตอของสมอง ชวยพัฒนาทักษะการใช 
ภาษา การสื่อสาร สอนใหลูกไดเรียนรูคำศัพทและประโยคตางๆ มากขึ้น ชวยพัฒนา 
ระบบความคิด และยังชวยเพิ่มความสัมพันธที่ดีในครอบครัวอีกดวย

2. อ�านหนังสือกับลูก
 การอานหนังสือกับลูกนอยพรอมกับฝกใหลูกอานตามนั้น จะชวยพัฒนาทักษะดาน 
การอาน ดานการสื่อสาร และการทำความเขาใจ โดยคุณพอคุณแมอาจอานหนังสือ  
นิทาน หรือสารคดีสั้นๆ เลาใหเขาฟงหรือฝกใหเขาอานตามประโยค ก็จะชวยพัฒนา 
ทักษะทางดานภาษา เปนการฝกสมาธิ และยังชวยพัฒนาทักษะทางดานอารมณ ความ 
รูสึก โดยคุณพอคุณแมอาจสอดแทรกคติสอนใจ หรือขอคิดการทำความดีใหเด็กๆ ไดฟง 
และคิดตามไปดวย

3. ให�ลูกมีเวลาเล�นและทำกิจกรรมอื่นๆ บ�าง
 การเลนชวยสงเสริมพัฒนาการของลูกนอย โดยคุณพอคุณแมควรเนนของเลนที่ 
เสริมทักษะ และสรางความสนุกสนานพรอมกับการเรียนรูใหเหมาะในแตละชวงวัย เปด 
โอกาสใหลูกไดเลนกับเด็กคนอื่นๆ รวมไปถึงการทำกิจกรรมนอกบาน เชน การเขาคาย 
การเขาคอรสที่ฝกทักษะตางๆ เชน การวาดรูป การรองเพลง ก็จะชวยใหเขาจะรูจักการ 
ปรับตัว รูจักการพูดคุยสื่อสาร การถายทอดความคิดและการแสดงความรูสึกอยาง 
เหมาะสม ซึ่งจะชวยพัฒนาและสรางพื้นฐานทางดานสังคมใหแกลูกนอย ทั้งยังชวย 
พัฒนาการเจริญเติบโตของรางกาย พัฒนาสติปญญา รวมถึงชวยพัฒนาทางดานอารมณ 
อีกดวย

4. สนับสนุนให�ลูกออกกำลังกาย
 นอกจากการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูแลว เรื่องของสุขภาพก็เปนสิ่งที่คุณพอ 
คุณแมตองดูแลและพัฒนาควบคูไปดวยเชนกัน การกระตุนใหลูกนอยออกกำลังกาย  
บอยๆ ไมวาจะเปนการเดิน วิ่ง กระโดด ก็จะชวยใหลูกแข็งแรงและฉลาดขึ้น เพราะ 
การออกกำลังกายชวยทำใหระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยให 
มีสมาธิ และยังชวยพัฒนาเซลลสมองอีกดวย

5. ให�ลูกฟ�งเพลง หร�อเล�นดนตร�บ�อยๆ
 คุณพอคุณแมทราบหรือไมวาการใหลูกฟงดนตรีบอยๆ จะชวยทำใหเขามีสมาธิ 
มากขึ้น มีความจำที่ดี มีความกระตือรือรน ทั้งยังชวยพัฒนาสมาธิดานการฟงมากขึ้น 
อีกดวย โดยเฉพาะการฟงดนตรีคลาสสิก ซึ่งเปนเสียงดนตรีที่มีคลื่นเสียงที่เปนระเบียบ 
ทำใหลูกนอยรูสึกผอนคลาย สมองจึงเปดรับสิ่งตางๆ ไดเปนอยางดี ชวยใหลูกมี   
พัฒนาการ ทางดานอารมณ จินตนาการ และความคิดสรางสรรค นอกจากนี้ การเลน 
ดนตรีประเภทตาง ๆ เชน เปยโน กีตาร กลอง ยังชวยพัฒนาสมองทั้งซีกซายซีกขวา 
พัฒนาความสามารถของลูกดานเหตุผล และพัฒนาระบบความคิดไดดีอีกดวย

6. หากิจกรรมเสร�มทักษะด�านต�าง ๆ ให�ลูกทำ
 วิธีหนึ่งที่จะชวยกระตุนความสามารถและศักยภาพของลูก คือ การใหลูกไดเลน 
ของเลนหรือทำกิจกรรมที่สงเสริมใหเขาไดใชความคิด ทักษะการแกปญหา และความ 
คิดสรางสรรค โดยคุณพอคุณแมอาจลองใหเขาทำอะไรใหม ๆ  ดูบาง เชน ตอบล็อกเลโก 
เลนบทบาทสมมติ ฝกวาดภาพ ฝกรองเพลง เตนรำ เลนดนตรี เลนกีฬา ซึ่งอาจทำใหลูก 
ไดคนพบสิ่งที่เขาชอบ และคนพบความสามารถพิเศษที่ซอนอยูภายในก็เปนได

7. สอนให�ลูกรู�จักรักตัวเองและรักคนอื่น
 นอกจากเด็กๆ จะไดรับการเรียนรู และพัฒนาทักษะดานตางๆ ไปในทางที่ดีแลว 
เด็กๆ ก็ควรตองไดรับการสงเสริมและขัดเกลาจิตใจใหดีดวยเชนกัน ซึ่งจะเปนสวนชวย 
พัฒนาความฉลาดทั้งทางดานสติปญญาและทางอารมณไดเปนอยางดี โดยเริ่มจาก 
การสอนใหลูกรูจักแบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูอื่น รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา พรอมกับ 
สอนใหลูกรูจักรักตัวเอง ในที่นี้ไมใชถึงการเห็นแกตัว แตหมายถึง การทำใหตัวเองมี 
ความสุข ผอนคลาย ไมจำเปนตองเครงเครียดจากการเรียนหรือตองพยายามรักษา 
ความเกงตลอดเวลา

8. ฝ�กให�ลูกรู�จักช�วยเหลือตัวเองและมีความรับผิดชอบ
 การปลอยใหลูกมีอิสระ และมีโอกาสในการตัดสินใจทำสิ่งตางๆ ดวยตนเอง จะ 
ชวยใหลูกมีความคิดสรางสรรค กลาคิดกลาทำ และเรียนรูวิธีแกไขปญหาดวยตนเอง 
โดยมีคุณพอคุณแมคอยใหคำปรึกษาเมื่อลูกตองการ หรือใหความชวยเหลือเมื่อสิ่งนั้น 
ยากเกินความสามารถของลูกเทานั้น ซึ่งนอกจากจะสอนใหลูกรูจักชวยเหลือตัวเองแลว 
ก็ควรฝกใหเขามีความรับผิดชอบในหนาที่ตางๆ ในแตละวัน ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว 
และสวนรวม ทั้งที่บานและโรงเรียน โดยอาจตั้งกฎเกณฑและระเบียบวินัยภายในบาน 
ใหขอบเขตที่ชัดเจนวามีสิ่งใดที่เขาสามารถทำไดหรือทำไมไดบาง

9. ส�งเสร�มให�ลูกรู�สึกว�าตัวเองมีคุณค�า
 นอกจากการสงเสริมดานทักษะตางๆ แลว คุณพอคุณแมก็อยาลืมสงเสริมกำลังใจ 
ใหลูกดวยเชนกัน โดยเฉพาะเมื่อลูกทำดีหรือประสบความสำเร็จ คุณพอคุณแมก็ควร 
ชื่นชม แตเมื่อลูกทอแทก็ควรสนับสนุน ใหกำลังใจ ซึ่งการชมอยางถูกตอง ไมใหลูกเหลิง 
คือการชมอยางสมเหตุสมผล จะชวยใหเด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเอง หรือมีความรูสึก 
วาตนเองมีคุณคามากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งจะสงผลใหเขาสามารถทำสิ ่งตางๆ ไดดีและมี 
ประสิทธิภาพนั่นเอง

10. เป�นแบบอย�างที่ดีให�ลูก
 เหนือสิ่งอื่นใดที่สำคัญที่สุด คือ คุณพอคุณแมตองเปนตัวอยางที่ดีใหแกลูกๆ 
เพราะเด็กจะเรียนรูไดอยางอัตโนมัติโดยไมตองสอนเลย ยกตัวอยางเชน การฝกนิสัยรัก 
การอาน หากคุณพอคุณแมหยิบหนังสือขึ้นมาอานบอยๆ ยามวาง หรืออานหนังสือ 
นิทานใหลูกฟง พรอมพูดคุยกับลูกเรื่องหนังสือที่เขาอาน ก็จะสงผลใหเขาซึมซับการอาน 
หนังสือไปไดโดยไมรูตัว

 สวัสดีครับ ยินดีตอนรับเปดเทอมใหม ชวงปดภาคเรียนเด็กๆ คงมีความสุขกับการไดพักผอนกับครอบครัว หลังจากที่เงียบเหงาไปหลายวัน เพราะไมมีเจาตัวนอยคอย 
วิ่งเลนสงเสียงเฮฮาใหฟง อยากบอกวาคิดถึงเด็กๆ ทุกคนมากเลยครับ จากการสังเกตเปดเรียนวันแรกผูเรียนหลายคนมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ผิวคล้ำขึ้น ถูกตองใชไหมละครับ 
คงเพราะ อยูบาน กินได นอนหลับ เที่ยวสนุก จนลืมดูแลตัวเอง ไมเปนไรเราคอยมาฟตกันใหมนะครับ สำหรับในภาคเรียนนี้ ฝายบริหารงานทั่วไปไดจัดกิจกรรมรณรงคมุงเนน 
ใหผูเรียนพูดจาใหสุภาพ ไมพูดคำหยาบ และการไหวใหสวยงาม ซึ่งสองอยางนี้กระผมตองขอความรวมมือทานผูปกครองไดเนนย้ำและใหผูเรียนปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ 
จนเกิดเปนนิสัยที่ดีงาม และก็ยังมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการครบทุกดานทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม เชน 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมเขาคายคุณธรรม กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-เขาพรรษา กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมการแขงกีฬาสีสัมพันธครอบครัวสุขภาวะ 
กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ เปนตน สำหรับรายละเอียดของแตละกิจกรรมจะแจงในภายหลังครับ ซึ่งในการจัดกิจกรรมแตละครั้งไดรับความรวมมืออยางดีเยี่ยมจากผูปกครองและ 
ชุมชน กระผมขอขอบพระคุณไวลวงหนานะครับ สุดทายขอใหทุกคนมีสุขภาพกาย-สุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขกับวันเปดเรียน แลวพบกันใหมฉบับหนา ขอบคุณครับ  

 การเลี้ยงลูกให�ฉลาด อารมณ�ดี มีอีคิวสูง เป�นสิ�งที่คุณพ�อคุณแม�สามารถสร�างเสร�มให�ลูกได� อีกทั้งไม�ใช�เร�่องยากเกินกว�าที่จะทำ เพ�ยงแต�ต�อง 
อาศัยเทคนิค และเคล็ดลับดีๆ ในการเลี้ยงลูก ว�าแล�วอย�ารอช�า มาดูกันเลยดีกว�าค�ะว�าจะมีว�ธ�ใดบ�าง

ที่คุณพ�อ
คุณแม�
สร�างได�

10 ว�ธ�เลี้ยงลูก
ให�ฉลาด อารมณ�ดี

มี EQ สูง

 การเลี้ยงลูกใหฉลาดทั้งทางดานสติปญญาและทางดานอารมณนั้น เปนสิ่งที่คุณพอคุณแม 
ทุกคนสามารถทำได เพียงแตตองใหความรวมมือรวมใจ และใชพื้นฐานความอบอุนของครอบครัว 
เขามาเปนแรงเสริม ก็จะชวยใหลูกสามารถเติบโตเปนคนเกงที่เปนคนดี สามารถปรับตัวและ 
ใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข รวมถึงสามารถเขาใจตัวเองและคนอื่นไดเปนอยางดี 
แตทั้งนี้คุณพอคุณแมก็ไมควรตั้งความหวังกับลูกไวสูงจนเกินไป เพราะอาจทำใหลูกเครียดและ 
กดดัน จนอาจกลายเปนผลรายมากกวาผลดีตอตัวลูกไดครับ
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ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผูอำนวยการโรงเรียน เขารับมอบหนังสือ รัชกาลที่ 9 กับชาว 
สงขลา และตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4 รวมชมนิทรรศการรัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา    
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ในการนี ้ม ีการจัดแสดงนิทรรศการ 
ศาสตรพระราชา การนำเสนอพระราชกรณียกิจทางสื่อมัลติมีเดีย นิทรรศการ 
ภาพถายรัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา และนิทรรศการหนังสือ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2561

นิทรรศการ ร.9 กับชาวสงขลา

24-25 พฤศจิกายน 2561 คายคณิตศาสตร “Mathing Fun 2018 @Songkhla” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโดย 
ผูบริหารและคุณครูกลุมสาระคณิตศาสตร กลุมเบญจมิตรบวกหนึ่ง นักศึกษาฝกประสบการณสอนคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Mathing Fun 2018 @ Songkhla

ประชุมผู�ปกครอง วันลอยกระทง
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

ประดิษฐ�กระทงและประกวดหนูน�อยนพมาศ

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เร�่อง “การแข�งขัน IQ 180”

ครูกลุมสาระคณิตศาสตร อบรม 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ 

แขงขัน IQ 180” รวมกับสถาบัน   

iQGeniuz ที่ รร.ศรีนครมูลนิธิ 

อำเภอ หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ซึ่งจัดการแขงขันในวันที่ 19-20 

มกราคม 2562 ในระดับภาคใต 

เพื่อเตรียมทีมงานจัดการแขงขัน 

ภาคใต และอ ีก 10 สนามท ั ่ ว 

ประเทศ ภายในป 2562

จัดขึ ้นวันที ่ 10 พฤศจิกายน 2561 เปน 
กิจกรรมที่ผูปกครองพบปะหารือและชวยกัน 
หาแนวทางในการปรับปรุง แกไข และ 
สงเสริมพัฒนาการของผูเรียนรวมกัน อีกทั้ง 
เปนการสรางสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง 
ครู และนักเรียน

จัดขึ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม 

วันลอยกระทงเปนการสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรมไทย ในกิจกรรมวันนี้ นักเรียน 

ชั ้นอนุบาล มีการทำกระทงและประกวด 

หนูนอยนพมาศ สวนระดับชั้นประถมศึกษา 

มีการทำกระทง นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ 

อยางมากในการทำกิจกรรมวันลอยกระทง

Activities
WANGDEE



29 พย.2561 ทานเจาคุณ ดร.พระราชวรเวที   
เจ าคณะจังหวัดสงขลา เมตตาเยี ่ยมสนาม  
ธรรมศึกษา สนามหลวง ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 
(ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา) โรงเรียน 
หวังดี

เยี่ยมสนามธรรมศึกษาสนามหลวง

ศึกษาดูงาน โรงเร�ยนภูบดินทร�พ�ทยาลัย

ผู�เชี่ยวชาญเยี่ยมชมโรงเร�ยน

กิจกรรม English Camp

ห�องเร�ยนขงจ�่อ

Activities
WANGDEE

6 ธันวาคม 2561 คณะผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหวังดี 
เขาเยื่ยมชม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการเรียนการสอน 
ณ โรงเรียนภูบดินทรพิทยาลัย จ.ชุมพร

ขอขอบคุณ ผูเชี่ยวชาญแตละกลุมสาระที่ใหเกียรติในการเยี่ยมชม สังเกตชั้นเรียน และ 
สะทอนผล ใหขอเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรูในกลุมสาระตางๆ ระหวางวันที่   
19-26 ธันวาคม 2561 เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอนตอไป
 • ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ดร.เกษม เปรมประยูร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 • ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 • ศน.พัทธนันท ปนแกว ศน.ภาวนา นัครามนตรี และ
  ศน.คำพรทิพย ปรัชญาวาที ศึกษานิเทศก สำนักงาน
  ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
 • คุณพิไลพร บุญโสภณ หองสมุดสองเล
 • อ.โสภณ หมื่นพล อ.นพรัตน นวลจันทร โรงเรียนมหาวชิราวุธ
 • ครูขวัญชนก พุฒซอน ครูผูสอน โรงเรียนวรพัฒน จ.สงขลา

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2561 กิจกรรม English Camp 
เป นก ิจกรรมท ี ่ส งเสร ิมให  
นักเรียนฝกใชภาษาอังกฤษ 
โดยมีฐานกิจกรรมมากมาย 
ที่ใหนักเรียนไดฝกทักษะการ 
ใชภาษาอังกฤษ

20 ธันวาคม 2561 นายจักรพงศ เทพยา ผูจัดการ 
โรงเรียนหวังดี รวมทำพิธีลงนามในขอตกลงกับ 
หองเรียนขงจื่อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เพื่อสงเสริม 
ความ รวมมือในการเรียน การสอนและพัฒนาผูเรียน 
ดานภาษาจีน 
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วันคร�สต�มาส ทำบุญตักบาตรส�งท�ายป�เก�า ต�อนรับป�ใหม�
Activities
WANGDEE

วันเด็ก…เป�นทั้งผู�ให�และผู�รับ

คณะผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียนรวมทำบุญตักบาตรอาหาร 
แหง เนื่องในโอกาสสงทายปเกา ตอนรับปใหม โดยมีพระครูปราโมทย 
ธรรมกิจ เจาคณะตำบลบอยางและผูชวยเจาอาวาส วัดแหลมทราย 
เปนประธานสงฆรับบิณฑบาตร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

วันเด็ก เปนทั้งผูให ผูรับ หลังจากที่เด็กๆไดรับของขวัญวันเด็ก จาก 
ผูใหญใจดีทั้งหลายแลว ก็ถึงคราวที่จะเปนผูใหโดยการสงตอเสื้อผา   
ของเลน ของใช ใหแกเพื่อนๆ ผานทาง “โครงการเหลือ…ขอ” ของ 
นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท สถาบัน 
การอาชีวศึกษา เกษตรภาคใต ขอบคุณผู ปกครองที ่รวมสนับสนุน 
สิ่งของบริจาคและการสงเสริมใหเด็กๆ ไดมีโอกาสในการแบงปน เมื่ือ 
วันที่ 11 มกราคม 2562

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียน 
แสดงความสามารถในการแสดงบนเวที โดยมีกิจกรรม เชน การรองเพลง 
และเตนเพลงจิงเกอรเบล มีการใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับประวัติความ 
เปนมาของวันคริสตมาส

วันเด็กแห�งชาติ

ส า ร ห วั ง ดี 13

ตอบป�ญหา “ธรรมะทางก�าวหน�า”

• ด.ช.ฉันทัช แกวพิบูลย ชั้น ป.3 ไดรับรางวัลอันดับ 2 ระดับจังหวัด

• ด.ญ.นิษฐา ทองญวน ชั้น ป.3 ไดรับรางวัลอันดับ 7 ระดับจังหวัด

โครงการตอบปญหา "ธรรมะทางกาวหนา" ครั้งที่ 37

ขอแสดงความยินดีกับนักเร�ยน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนแตละชั้น 
แสดงความสามารถบนเวที เชน รองเพลง เตนและรำในเพลงตางๆ ที่ 
นักเรียนแตละหองไดมีการตกลงกัน ในกิจกรรมวันเด็กแหงชาตินี้มีการ 
จัดกิจกรรมเกมตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดมารวมสนุก
รวมถึงมีอาหารที่ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
ครู และปกครอง เพื่อใหนักเรียนมีความสุขใน
วันเด็กแหงชาติ



วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนหวังดีตอนรับ 
คณะผู บร ิหาร คร ู จากโรงเร ียนศร ีว ิทยา 
อ.สทิงพระ จ.สงขลา มาศึกษาดูงาน การจัดการ 
เรียนการสอนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

โรงเร�ยนศร�ว�ทยา ศึกษาดูงาน

ส�งเสร�มการอ�าน

เป�ดบ�านหวังดี ว�ถีไทย ใส�ใจสุขภาพ

แข�งขัน IQ180

Activities
WANGDEE

วันที่ 18 มกราคม 2562 สัปดาหนี้ยามพักเที่ยงของเด็กๆ มีรถสงเสริม 
การอานจากหองสมุดประชาชนมาใหบริการแกเด็กๆ มีหนังสือตางๆ 
มากมายใหเด็กๆ ไดเลือกอานกันอยางมีความสุข ขอบคุณกิจกรรมดีๆ 
จากหองสมุดประชาชน จ.สงขลา

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เปนกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจาก 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเนนให 
นักเรียนหันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน ในกิจกรรมนี้มีการแสดง 
และการทำอาหารสุขภาพเมนูตางๆ จากนักเรียนแตละหอง เพื่อให 
นักเรียนไดตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน

วันที่ 19-20 มกราคม 2562 การแขงขันคณิตอัจฉริยะ Princess's Cup 
Hatyai IQ180+Southern Championship 2019 ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ณ 
หอประชุม รร.ศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ขอแสดงความยินดี 
กับ เด็กชายปุณณภพ จินดาเพ็ชร ชั้นป.3 ไดรับ รางวัลชนะเลิศ The 
Championship ประเภทบุคคลระดับชั้น ป.3-4 และขอปรบมือและเปน 
กำลังใจใหนอง ป.3 ทั้ง 5 คน ใน The Campionship ประเภททีม ระดับ 
ชั้น ป.3-4 ที่กลาหาญลงสนามแขงกับพี่ๆ ป.4 ผลงานดีที่สุดเขารอบ      
4 ทีมสุดทาย ไดอันดับ 4 ขอบคุณ ผูบริหาร ผูปกครอง เด็กๆ และคุณครู 
สาระคณิตฯ ทุกทาน

เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนาร� ชั้น ป.1-4

ส า ร ห วั ง ดี14

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 กิจกรรมเดินทางไกลเปนกิจกรรม 
ที่ฝกใหนักเรียนมีความอดทนและมีระเบียบวินัย ในการเดินทางไกล 
นักเรียนจะตองผานฐานตางๆ เชน ฐานฝกระเบียบวินัย ฐานทรงตัว 
ฐานการผูกเงื่อนแบบตางๆ



ครูสอนว�ชาคอมพ�วเตอร�

นายอรรถว�ทย� ตุลยกุล ความสำคัญของ
CODING

 Coding เปนการสั่งงานใหคอมพิวเตอร 

ทำตามที่เราตองการ แตเปลี่ยนจากภาษา 

มนุษยเปนภาษาคอมพิวเตอร เปรียบไป 

ก็เหมือนเวลาเราจะคุยกับชาวตางชาติ เรา 

ก็ตองพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพื่อ 

การสื่อสารคอมพิวเตอร ก็เชนเดียวกัน ถา 

จะใหสามารถทำงานไดจึงจำเปนตองมีการ 

สั่งงานดวยภาษาของคอมพิวเตอร

ความสำคัญของ Coding

 “Coding” ถูกบรรจุเปนหลักสูตรการเรียนการสอน “วิชาบังคับ” ในโรงเรียนชั้น 

ประถมศึกษาทั่วประเทศของประเทศญี่ปุน ตั้งแต Grade 5 ซึ่งเทียบเทาชั้นประถมศึกษาปที่ 

5 โดยจะเริ่มเรียนตั้งแตเดือนเมษายน 2020 ลาสุดหนังสือเรียน Coding ไดรับการอนุมัติ 

จากกระทรวงศึกษาธิการแลว โดยเนื้อหาของหนังสือเรียนดังกลาว จะปูพื้นฐานความรูดาน 

การเขียนโปรแกรม และสอนการเขียน Code เบื้องตน เชน วาดรูปทรงตางๆ ดวยดิจิทัล, 

ทำไฟ LED กระพริบ ดวยคำสั่งงายๆ ไมเพียงแตการปลูกฝงทักษะใหมแหงโลกยุคดิจิทัล 

ใหกับประชากรรุนใหม เพื่อมีทักษะสอดรับกับตลาดงาน และแนวโนมของโลกเทานั้น การ 

ผลักดันให “Coding” เปนวิชาบังคับในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ขึ้นไป กระทรวง 

ศึกษาธิการญี่ปุน ยังมองวาจะชวยพัฒนาทักษะความสามารถการคิดเชิงตรรกะ (Logical 

Thinking) ผานการเรียนรูจากการไดลองผิดลองถูกจากการเขียนโปรแกรม

 ปจจุบัน นอกจากญี่ปุน ที่อนุมัติ “Coding” ใหเปนหนึ่งในวิชาเรียน ยังพบวา 

ภาคการศึกษาในหลายประเทศไดผลักดันให “Coding” เปนวิชาบังคับ ไมวาจะเปน 

ระดับประถมหรือมัธยมศึกษา ตัวอยางในประเทศเกาหลีใต ไดปรับระบบการศึกษาดวยการ 

บรรจุวิชา Coding เปนหลักสูตรการเรียนการสอน ทั ้งในระดับประถมและมัธยม 

เชนเดียวกับที่สหราชอาณาจักร ประกาศให Coding เปนหนึ่งในวิชาภาคบังคับสำหรับ 

นักเรียนตั้งแตอายุ 5-16 ป 

ประโยชน�ของ Coding

โรงเร�ยนหวังดี กับ Coding

 ประโยชนของ Coding มีมากมาย เชน  

การจัดการกับปญหา การวิเคราะหปญหา 

การคิดที่เปนระบบ เสริมสรางความเชื่อมั่น 

ในตนเอง และประโยชนมากไปกวานั้น คือ 

การรูเทาทันเทคโนโลยี (ขอมูลจาก www.marketingoops.com)

ส า ร ห วั ง ดี 15

 ทางโรงเรียนไดเห็นถึงความสำคัญของการเขียน Coding จึงไดมีการจัดการเรียนการสอน Coding ในระดับชั้นประถมศึกษา   

ปที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 4 และ ในคาบชุมนุม Robot การจัดการเรียนการสอนในแตละระดับชั้นมีความยากงายตามความเหมาะสม 

ของผูเรียน เชน นักเรียนจะไดฝกการแกปญหาอยางงาย การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยการใช ภาพ สัญลักษณ และขอความ 

รวมไปถึงนักเรียนจะไดหัดการเขียน Coding โดยผานเว็บไซต code.org และโปรแกรม Scratch เพื่อนักเรียนไดมีความสามารถ 

ในการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน การวิเคราะหปญหา และแกปญหาของนักเรียนไดอยางมั่นใจ

 ดังนั้นในปการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนไดเพิ่มระดับชั้นการสอน คือ ประถมศึกษาปที่ 2 และประถมศึกษาปที่ 5 อีก 2 ระดับชั้น 

รวมเปน 4 ระดับชั้น และครบทุกระดับชั้นในปการศึกษา 2562 นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหนักเรียนไดนำความรูจากที่ไดเขียน  

Coding ไปรวมแขงขันหุนยนตในระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่หลากหลาย



ด.ญ.ภัทรกันย  ชูแกว

ด.ญ.ภัคจิรา  วิภาตะโยธิน
ด.ญ.ปุณณญณรัตน  นาทอง

ด.ญ.พิชชาภา  เจริญกิจจีนุกูล

ด.ช.ภัทรกร  คำภู

ด.ญ.ณัฏฐชญา  เพชรกรณ

ด.ญ.กฤตชญพร  เทพญา

ด.ญ.ชนินาถ  พันธทอง

ด.ญ.พิมพิศา  สุธรรมวงศ

หัวหน�ากลุ�มสาระการเร�ยนรู�คณิตศาสตร�

นางสาวสมใจ เพชรนิล

1. การนำเสนอป�ญหาปลายเป�ด

2. การเร�ยนรู�ด�วยตนเองของนักเร�ยน

3. การอภิปรายทั้งชั้นเร�ยน

4. การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเร�ยน

ส า ร ห วั ง ดี16

การพัฒนาชั้นเร�ยนคณิตศาสตร�

 การศึกษาชั้นเรียน  ไมใชการโชวชั้นเรียน ไมใชกระบวนการสอนที่เนนใหนักเรียนทำตามครู  

ไมใชการทดลองเรียนของนักเรียน และไมใชการทดลองสอนของครู แตเปนการศึกษาชั้นเรียน 

เพื่อฟงแนวคิดของนักเรียนในการแกปญหา เปดโอกาสใหเด็กๆ ไดแสดงศักยภาพของเขาออกมา 

อยางเต็มที่ ฝกทักษะการคิดของนักเรียนไดอยางหลากหลายผานการเลนกิจกรรม อีกทั้งเปดโอกาส 

ใหเพื่อนครูตลอดจนผูที่มีความสนใจไดเขามามีสวนรวมในการฟงแนวคิดของเด็กๆ แลวนำขอมูล 

จาก การสังเกตมารวมสะทอนผลเพื่อการหาแนวทางพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และพัฒนา 

กระบวนการเรียนการสอนเปนสำคัญ

 การศึกษาชั้นเรียนทำใหบรรยากาศการเรียนคณิตศาสตรเปลี่ยนไป หลายครั้งที่ในชั้นเรียน 

จะมีเสียงเล็กๆ ของเด็กๆ ที่บอกออกมาวา มันเปนการทดลองที่ยิ่งใหญ คาบนี้เลนสนุกมาก    

ทำไมหมดคาบเร็วจัง พรุงนี้มาเลนคณิตกันอีกนะคะ/นะครับ อีกทั้งแววตา และเสียงฮือฮา 

ที่แสดงถึงความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมของเด็ก แมการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

แบบนี้จะตองเตรียมการในหลายๆ สวนมากมายเพียงใด แตผูบริหารและครูทุกทานก็เต็มใจที่จะ 

ทำ ทั้งนี้เพื่อลูกๆ โรงเรียนหวังดีทุกคน

 นวัตกรรมการศึกษาชั้นเร�ยน (Lesson Study) หมายถึง กระบวนการทำงาน 

ภาคปฏิบัติของครู โดยมีสวนรวมจากครูผูสอน ครูผูสังเกต นักศึกษาปฏิบัติการสอนในแตละ 

คาบเรียน กลุมคนดังกลาวจะจัดสรรชวงเวลา เพื่อใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน  

(Plan) การสอนและการสังเกตชั้นเรียนรวมกัน (Do) และสะทอนผลชั้นเรียนรวมกัน (See)

 ว�ธ�การแบบเป�ด (Open Approach) หมายถึง แนวทางการสอนที่ประกอบไปดวย   
4 ขั้นตอน คือ การนำเสนอปญหาปลายเปด การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน การอภิปราย 

ทั้งชั้นเรียน และการสรุปเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน ซึ่งกระบวนการทั้งสามขั้นตอนของการ 

ศึกษาชั้นเรียนจะตองคำนึงถึงแนวทางการสอนในชั้นเรียนดวยวิธีการแบบเปด



ปฏิทิน ประจำป�การศึกษา 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

วันเดือนป� กิจกรรม หมายเหตุ

2 พ.ค. 62
4 พ.ค. 62
7-8 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62
20 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62

เปดภาคเรียนเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 
ประชุมผูปกครองระดับอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 2-6
คายเตรียมความพรอมชั้น ป.1
เปดภาคเรียน ที่ 1 ปการศึกษา 2562
ปดชดเชย วันวิสาขบูชา
บูรณาการวันวิสาขบูชา
บูรณาการวันงดสูบบุหรี่โลก

เดือนมิถุนายน 2562

3  มิ.ย. 62
13  มิ.ย. 62
20-21 มิ.ย. 62
22-23 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62

สอนเสริม(ติว O-NET)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วันไหวครู
คายคุณธรรม 
คายคุณธรรม
บูรณาการ วันสุนทรภู
แขงขันทักษะวิชาการ ระดับชั้นอนุบาล

เดือนกรกฎาคม 2562
9 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62
16 ก.ค. 62
17 ก.ค. 62
18-19 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62
23 ก.ค. 62
25-27 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62
29 ก.ค. 62
31 ก.ค. 62

หลอเทียนพรรษา
บูรณาการวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
ปดวันอาสาฬหบูชา
ปดวันเขาพรรษา
การสอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1
วันหวังดีรำลึก
ตลาดนัดหวังดี วิถีไทย
คายวิทยาศาสตร ณ หวากอ จังหวัดประจวบคิรีขันธ
บูรณาการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจาอยูหัว
ประเมินการอาน

เดือนสิงหาคม 2562
9 ส.ค. 62
12 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62
13-16 ส.ค. 62
23-24 ส.ค. 62

บูรณาการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
ปดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9
นิทรรศการการสอน แบบโครงการและนิทรรศการการสอนแบบวิทยาศาสตร 
สัปดาหวิทยาศาสตร 
กีฬาสีสัมพันธครอบครัวสุขภาวะ

เดือนกันยายน 2562
13 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
23-27 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62

บูรณาการวันสารทเดือนสิบ
ตลาดนัดหวังดีวิถีไทย
สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1
วันสุดทายของการสงชิ้นงาน

เดือนตุลาคม 2562

7-11 ต.ค. 62
9-121 ต.ค. 62
15-18 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62

สรุปพัฒนาการระดับอนุบาล
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
คายคณิตศาสตร
เปดภาคเรียนที่ 2

ป. 6
ทุกชั้นเรียน
ป.1-4
ป.5-6
ทุกชั้นเรียน

ป.1- 6
ทุกชั้นเรียน

ป4-ป6

ป.1- 6

ทุกชั้นเรียน

อ.1- 3
ป.1-6

ทุกชั้นเรียน

ประถม

ป.1-6
เฉพาะนักเรียนที่เขารวม
ทุกระดับชั้น

ส า ร ห วั ง ดี 17



โรงเรียนมหาวชิราวุธ

โรงเรียนอักษรศิริ

ส า ร ห วั ง ดี18

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียนวชิรานุกูล

โรงเรียนกอบกุล

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

โรงเรียนวรนารีเฉลิม

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (SMTE) โครงการหองเรียนพิเศษ (MEP)

ด.ญ.พุธิตา เสียงดังด.ญ.พิชชาอร นิลโมทยด.ญ.ปนเพชร เพชรศรีด.ช.รชภักดิ์ ประสารสงคด.ช.ปยภัทร  แสงสุวรรณด.ช.ลภัส เพชรฤทธิ์ด.ญ.ชุติกาญจน นพวงศ

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ด.ช.อานนท ชวยแกวด.ช.กฤตเมศ เหมอารัญด.ญ.สายธาร นคโรด.ช.ภูวดล เขื่อนสุวรรณด.ญ.ภารดี ภูมิภาคด.ญ.นักทิพย ขำดำด.ช.นัจมุดดีน เอ็นทอง

ด.ช.รุสลัน มยะกุลด.ญ.ธนัชนันท แสงเงินด.ญ.เขมทัต รัตนพิบูลยด.ช.ธันยวัต สุขเอียดด.ญ.ธัญลักษณ สืบภาด.ช.ปณณธร ประชาตรี

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)

ด.ช.ภูมิรพี มีเผาะด.ญ.ชุติกาญจน นพวงศด.ญ.นิรชา ชนะพลด.ญ.ณฐพร มีใสด.ช.วิชชุกร สมบูรณศิลปด.ญ.นานน้ำ หนูออนด.ญ.เจนนิเฟอร โจนส

SMA หองเรียน EGL นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ด.ญ.ชนากานต โรจนหัสดินทร ด.ญ.มนัสนันท กองสุข

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ด.ช.รัตนวัฒน พันธทอง ด.ช.ธนภัทร มุณีรัตน

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ด.ญ.สุคนทิพย จันทรวิรุธ ด.ญ.ภัทชาวดี ฤทธิ์ฉิ้ม

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ด.ญ.อุมาพร ศรีสุวรรณ

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ด.ช.ภูรินทร ทองสดเจริญดี

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ด.ช.ชยังกูร ไชยวงษ

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ประเภทนักเรียนทั่วไปวิธีพิเศษ (โควตา) หองเรียนวิทย-คณิต

ด.ญ.ศศิกานต บุญนิ่ม ด.ญ.ปริชญา ปนระศรีด.ช.ธรรมรงค สุเมธินทกุลด.ช.คธาศักดิ์ แสงจันทรด.ญ.นักทิพย ขำดำด.ญ.สายธาร นคโร

ด.ช.พฤทธ ยันตรกิจด.ช.ธนากร เรืองศรีด.ญ.จุฑาทิพย ดุลยกุลด.ญ.ปนมุก ไชยตรีด.ญ.ปาณิศา เฟองนวกิจด.ญ.วราภรณ เมียนแกวด.ช.วรเดช สุดใจดี

ความสามารถพิเศษ (ฟุตซอล) หองเรียนพิเศษ วิทย-คณิต ประเภทนักเรียนทั่วไป

ด.ช.ธันยวัต สุขเอียดด.ญ.พณิชา ชูมีด.ญ.ภัทรกันย ชูแกว

โครงการภาษาจีน



ตารางสรุปผลการแข�งขันทักษะทางว�ชาการระดับประถมศึกษา
จากหน�วยงานภายนอก ประจำป�การศึกษา 2561
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

ด.ช.วิชชุกร สมบูรณศิลป
ด.ญ.วราภร เมียนแกว
ด.ญ.เจนนิเฟอร โจนส
ด.ญ.นานน้ำ หนูออน
ด.ญ.กวินธิดา ขาวอินทร
ด.ญ.ภัคจิรา วิภาตะโยธิน
ด.ช.ลภัส เพชรฤทธิ์
ด.ช.ธรรมรงค สุเมธินทกุล
ด.ช.รชภักดิ์ ประสานสงค
ด.ช.ฉันทัช แกวพิบูลย
ด.ญ.กวินธิดา ขาวอินทร
ด.ญ.ภัคจิรา วิภาตะโยธิน
ด.ญ.นิษฐา ทองญวน
ด.ช.ฉันทัช แกวพิบูลย
ด.ญ.ชนากานต โรจนหัสดินทร
ด.ญ.มนัสนันท กองสุข
ด.ช.ธนัท จินดาเพ็ชร
ด.ช.ปุณณภพ จินดาเพ็ชร
ด.ญ.ชนินาถ พันธทอง
ด.ช.ปุณณภพ จินดาเพ็ชร

ด.ช.ฉันทัช แกวพิบูลย
ด.ช.ปุณณภพ จินดาเพ็ชร
ด.ญ.ชนินาถ พันธทอง
ด.ญ.บัณฑิตา รามสมภพ
ด.ญ.นิษฐา ทองญวณ
ด.ช.ลภัส เพชรฤทธิ์
ด.ญ.นานน้ำ หนูออน
ด.ญ.ปุณณภพ จินดาเพ็ชร
ด.ช.ทรงพล จิรนิล
ด.ช.เกียรตินภัทร อราม
ด.ญ.มนัสนันท กองสุข
ด.ญ.ณฐพร มีใส
ด.ญ.ภคนันท ชูแกว
ด.ช.ปาณัช แสงเกื้อหนุน
ด.ญ.ฐิตารีย โรจนพิทยากูล
ด.ญ.ณัฏฐชญา เพชรกรณ
ด.ญ.ปนเพชร เพชรศรี
ด.ญ.เขมทัต รัตนพิบูลย
ด.ช.ชนัชชนันท แสงเงิน
ด.ช.ทรงพล จิรนิล
ด.ช.เกียรตินภัทร อราม
ด.ช.นัจมุดดีน เอ็นทอง
ด.ช.ณัชพล พากเพียร
ด.ญ.ศศิกานต บุญนิ่ม
ด.ญ.พนิชา ชูมี
ด.ญ.ชุติกาญจน นพวงศ
ด.ญ.พัชรมน พรมเมศ
ด.ญ.ธนัชนันท แสงเงิน
ด.ญ.บัณฑิตา รามสมภพ
ด.ญ.ชุติกาญจน คงศรีทอง
ด.ญ.ปาณิศา เฟองนวกิจ
ด.ช.ปยภัทร แสงสุวรรณ
ด.ญ.ปริชญา ปนระศรี
ด.ญ.สวรส ดุลยธรรมภักดี

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลอันดับ 7 ระดับจังหวัด
รางวัลอันดับ 2 ระดับจังหวัด
The Cetificate เหรียญทอง

The Championship ประเภท
บุคคล ป.3-4 ชนะเลิศอันดับ 1
The Championship ประเภท
ทีม ป.3-4 ชนะเลิศอันดับ 3

เกียรติบัตรนักเรียนดีเดน

ชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญเงิน

เกียรติบัตรเหรียญทอง

งานเทศบาล 5 วิชาการครั้งที่ 14 โรงเรียนเทศบาล 5
วัดหัวปอมนอก

วันการศึกษาเอกชนภาคใต “เปดโลกการศึกษาตรัง”

งานวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ

โรงเรียนศรีนคร

ชมรมพุทธศาสตรสากล
ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจาร
Princess’s cup 
Hatyai IQ 180 + Southern Championship 2019

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปการศึกษา 2561
โรงเรียนหวังดี สพป.สงขลา เขต 1

การแขงขัน Crossword

การแขงขัน English Quiz

การแขงขัน Impromtu speech
การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.4-6
การประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ

การแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาจีน
การแขงขันคัดลายมือภาษาจีน

การตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา

การแขงขัน อัจฉริยะ Princess’s cup 
Hatyai IQ 180 + Southern Championship 2019

นักเรียนดีเดน

เกม 24 ระดับชั้น ป.1-3
A-Math ชั้น ป. 1-6

คิดเลขเร็ว ป.4-6

Suduku
กิจกรรมตอบปญหาอาเซียน

คัดลายมือสื่อภาษาไทย
ตอบปญหาสังคมศึกษา ระดับชั้น ป.4-6

การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6
การแขงขัน A-Math ระดับชั้น ป.4-6

การแขงขันเครื่องรอน
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ป.4-6
การแขงขันวรรณคดีพิจารณ ป.4-6
การแขงขันเรียงรอยถอยความ ป.1-3
การแขงขันเรียงรอยถอยความ ป.4-6
การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
การแขงขันกวีเยาวชนรุนใหม กลอนสี่ ป.4-6

การแขงขันตอคำศัพทภาษาไทย ป.4-6
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ด.ช.ฉันทัช แกวพิบูลย
ด.ช.ปุณณภพ จินดาเพ็ชร
ด.ญ.ชนากาญต โรจนหัสดินทร
ด.ช.ปุณณภพ จินดาเพ็ชร
ด.ช.ธนัท จินดาเพ็ชร
ด.ช.ทรงพล จิระนิล
ด.ช.เกียรตินภัส อราม
ด.ญ.ภคนันท ชูแกว
ด.ช.อิสสระ ปากวิเศษ
ด.ช.พุฒิสรรค เสียงดัง
ด.ญ.กันตาวดี ไชยเสง
ด.ญ.ภัทราวดี จันคง
ด.ญ.รวิสรา ปากวิเศษ
ด.ช.ธันยวัต สุขเอียด
ด.ช.ปณณธร ประชาตรี
ด.ช.ภูมิรพี มีเผาะ
ด.ญ.พิชชาอร นิลโมทย
ด.ญ.พุธิตา เสียงดัง
ด.ญ.ภัทชาวดี ฤทธิ์ฉิ้ม
ด.ช.พุฒิพงศ เตียวเฮงสกุล
ด.ช.เกริกฤทธิ์ ชุมคง
ด.ช.ชยังกูร ไชยวงษ
ด.ช.นัจมุดดีน เอ็นทอง
ด.ญ.กัญจนชญา อุนแกว
ด.ญ.ณิชกุล เซงเตี้ยน
ด.ญ.ธัญรินทร กงทง
ด.ช.ปภังกร เทพยา
ด.ญ.ภูริชญา ทองเสง
ด.ญ.ศิวลักษณ กิตติไพศาล
ด.ญ.นภัสสร ชูมี
ด.ญ.เจนนิเฟอร เจนจิรา โจนส
ด.ญ.ชนินาถ พันธทอง
ด.ญ.ธัญลักษณ สืบภา
ด.ญ.ซูเรีย นำ
ด.ช.ปรมินทร พูลภิรมย
ด.ญ.ปยวรรษา วงศสนิท
ด.ช.ฐิรวัฒน ปรีชา
ด.ญ.นฤสรณ หมานโตะเห็น
ด.ญ.อธิชา จรทะผา
ด.ญ.ชุติกาญจน   คงศรีทอง
ด.ญ.พิมลพัทธ แกวสองสี
Alien  vinse  Sumarinas
ด.ญ.กวินธิดา ขาวอินทร
ด.ญ.ณัฏฐชญา เพชรกรณ
ด.ญ.นานน้ำ หนูออน
ด.ญ.ภัคจิรา วิภาตะโยธิน
ด.ญ.กฤตชญาพร เทพญา
ด.ญ.ภัทรกันย ชูแกว 
ด.ญ.วราพร เมียนแกว
ด.ช.วิชชุกร สมบูรณศิลป
ด.ญ.ดารียา โตะแดง 
ด.ช.พลวัตร แสงจันทร
ด.ญ.จิลลาภัทร พงศธไนศวรรย
ด.ญ.นัทธชนัน นิลพงศ
ด.ช.ธนภัทร มุนีรัตน
ด.ญ.เขมทัต รัตนพิบูลย

เกียรติบัตรเหรียญทองอันดับ 1
เกียรติบัตรเหรียญทองอันดับ 1
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญเงิน
ตัวแทนระดับกลุมเครือขาย
ตัวแทนระดับกลุมเครือขาย
เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปการศึกษา 2561
โรงเรียนหวังดี สพป.สงขลา เขต 1

การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.1-3
การแขงขันคณิตคิดเร็ว ป.3
การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.4-6
การแขงขันคณิตคิดเร็ว ป.1-3
การแขงขันคณิตคิดเร็ว ป.4-6
การแขงขัน A-Math

การแขงขันซูโดกุ ป.1-6
การแขงขันเวทคณิต ป.1-3
การแขงขันเวทคณิต ป.4-6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง ป.4-6

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ป.4-6

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ป.4-6

การแขงขันเครื่องรอนแบบเดินตาม ป.1-3

การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนาน ป.4-6

การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.1-3
การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.4-6
การประกวดมารยาทไทย ป.1-3

ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6

การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.1-3
การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.4-6
การแขงขันวาดภาพระบายสี ป.1-3
การแขงขันวาดภาพระบายสี ป.4-6
การแขงขันประติมากรรม ป.1-3

การแขงขันประติมากรรม ป.4-6

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ป.1-6
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-6
การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-6
การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3
การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6
การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ป.4-6
การแขงขัน Multi Skills Competition ป.4-6
การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6

การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ป.1-6

การแขงขันการสรางการตูนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ป.1-3
การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-6

การแขงขันการใชโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6
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10

11

12

ด.ช.ธรรมรงค สุเมธินทกุล
ด.ช.รชภักดิ์ ประสานสงค
ด.ช.ลภัส เพชรฤทธิ์
ด.ญ.นิรชา ชนะพล
ด.ญ.ปนเพชร เพชรศรี
ด.ญ.พิมพชนก เกษตรกาลาม  
ด.ช.ชัยวัฒน ผลเจริญ
ด.ญ.ปุนญณรัชม นาทอง 
ด.ญ.รสกร ดำชุม 
ด.ญ.นัฐนรี สรงกรด
ด.ญ.ศศิกานต บุญนิ่ม
ด.ญ.บัณฑิตา รามสมภพ
ด.ญ.ชุติกาญจน คงศรีทอง
ด.ช.ธนัท จินดาเพ็ชร
ด.ช.ทรงพล จิระนิล
ด.ญ.พิชชาอร นิลโมทย
ด.ญ.พุธิตา เสียงดัง
ด.ญ.ปริยฉัตร ปนระศรี
ด.ญ.ดารียา โตะแดง 
ด.ญ.ปยวรรษา วงคสนิท
ด.ช.ปติณัช ตั้งจารุณัฐ
ด.ช.รัชกร สอนสุภาพ
ด.ญ.กัจตาวดี ไชยเสง
ด.ญ.ฐณิษา เมืองหงษ
ด.ญ.ภัคจิรา วิภาตะโยธิน
ด.ญ.นภัสสร ชูมี
ด.ช.ศุภกันต ชัยมั่น
ด.ช.ธรรมรงค สุเมธินทกุล
ด.ช.รชภักดิ์ ประสานสงค
ด.ช.ลภัส เพชรฤทธิ์
ด.ญ.กวินธิดา ขาวอินทร
ด.ญ.ฐิตารีย โรจนพิทยากุล
ด.ญ.รวิสรา ปากวิเศษ
ด.ช.นาธาน หลีหัด
ด.ญ.ภูริชยา ทองเสง
ด.ญ.วราพร เมียนแกว 
ด.ช.วิชชุกร สมบูรณศิลป
ด.ญ.พัชรมน พรมเมศ
ด.ญ.ณัฎฐชญา เพชรกรณ
ด.ช.ลภัส เพชรฤทธิ์
ด.ญ.กฤตชญาพร เทพญา
ด.ญ.ปนเพชร เพชรศรี
ด.ญ.รสกร ดำชุม    
ด.ญ.ปุณรัชม นาทอง
ด.ญ.ภัคจิรา วิภาตะโยธิน
ด.ญ.กันตาวดี ไชยเสง
ด.ญ.ณัฎฐชญา เพชรกรณ  
ด.ญ.พิชชาภา เจริญกิตตินุกูล
ด.ช.ปยภัทร แสงสุวรรณ 
ด.ญ.นานน้ำ หนูออน
ด.ญ.รวิสรา ปากวิเศษ
ด.ญ.นิรชา ชนะพล
ด.ช.ฉันทัช แกวพิบูลย

เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญเงิน

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทอง

เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญเงิน

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

สอบคัดเลือกผานรอบที่ 1
วิชาวิทยาศาสตร

การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น
ป.4-6

การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6

การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-6

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3
การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.4-6
การแขงขันซูโดกุ ป.4-6
การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร Science Show

การแขงขันการสรางการตูนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
กราฟก 
การแขงขันการใชโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) 

การแขงขันเลานิทานคุณธรรม
การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.1-3
การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.4-6
การแขงขันวาดภาพระบายสี ป.1-3
การแขงขันวาดภาพระบายสี ป.4-6
การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น
ป.4-6

การแขงขัน Impromtu speech ป.1-3
การแขงขัน Impromtu speech ป.4-6
การแขงขัน Story telling ป.4-6
การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6

การแขงขัน Crossword ป.4-6

การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3
การเขียนเรียงความ ป.4-6
การแขงขัน Jungle cooking

การแขงขัน Mini landscape

การแขงขัน Spell it right

การแขงขัน Story telling

การแขงขัน English Explorace

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปการศึกษา 2561
โรงเรียนหวังดี สพป.สงขลา เขต 1

การแขงขันทักษะวิชาการ และการประกวด
สิ่งประดิษฐ ครั้งที่ 3 ระดับจังหวัด
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

การแขงขันทักษะวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท)

Congratu lat ions!



ครูกลุ�มสาระศิลปะ

นายสนทรรศ บุญอินทร�

 จากการจัดใหมีการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

โดยใชรูปแบบของการแสดงบนเวที “วันรักษศิลป” ครั้งที่ ๒ ในภาคกลางคืน สงผลใหนักเรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ ไดสัมผัสกับการจัดการแสดงทางดานศิลปะอยางแทจริง โดยที่เด็กๆ 

ทุกคนมีพื้นที่ของการมีสวนรวม มีการใชทักษะกระบวนการ สามารถนำความรูไปใชปฏิบัติไดจริง 

เกิดเปนประสบการณและแรงบันดาลใจในอนาคต ซึ่งการนำเสนอผลงานครั้งนี ้ไดเผยแพรตอ 

สาธารณชนและเยาวชนรุนใหม รวมทั้งยังเปดโอกาสใหผูปกครองไดชื่นชมผลงานของบุตรหลาน 

ของตน ใหมีสวนซึมซับและภาคภูมิใจในสุนทรียภาพอันทรงคุณคาดานศิลปะ ซึ่งดำเนินการไปแลว 

ในวันศุกรที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ สงผลใหเกิดความประทับใจและอนุรักษความเปนไทย 

ไดตราบนานเทานาน

 นอกเหนือจากงานที่สำเร็จเสร็จสิ้นลงดวยดี คือ ความเจริญงอกงามของเด็กๆ ในการมี 

สุนทรียทางดนตรี นาฏศิลป และศิลปะ ถึงแมงานจะมีขอผิดพลาดเล็กนอยบางประการ แตดวย 

ความตั้งใจ และแววตาแหงความมุงมั่น ความสุขที่ทุกคนไดทำในสิ่งที่ชอบ จะสงเสริมใหเด็กๆ 

เติบโตขึ้นเปนผูใหญที่ดี มีจิตใจออนโยน รูจักใชชีวิตอยูไดในสังคม ในทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ 

ผูสนับสนุนใจดีทุกทานที่มีสวนใหงานนี้ประสบความสำเร็จ แลวพบกันใหมกับ “วันรักษศิลป”        

ครั้งที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒

 สวัสดีทานผูปกครองทุกทาน ตามที่กลุมสาระศิลปะ โรงเรียนหวังดี มีการจัดกระบวนการเรียนรู 

โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะทางดานสุนทรียศาสตรตามความถนัดของตนเอง โดยที่ทุกคนมีความ 

แตกตาง ความชอบ หรือความถนัดที่ไมเหมือนกัน จึงเปนเรื่องสำคัญที่จะตองคนพบความถนัดของ 

ตนเอง เพื่อสรางสรรคงานศิลปะที่มีคุณภาพและทรงคุณคา โดยมีการบูรณาการจากรายวิชาตางๆ 

เพื่อนำมาปรับใชใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง เปนทั้งตนแบบทางวัฒนธรรมที่ดีที่จะอนุรักษ 

สืบทอดและเผยแพร ตลอดจนพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ใหคงอยูและไดรับความรูความ 

เขาใจเกี่ยวกับสุนทรียศาสตรอยางลึกซึ้ง 
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เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนาร� ชั้น ป.5-6
Activities
WANGDEE

ถนนเด็กเดิน เพลินถิ�นพหุวัฒนธรรม”

ตัวแทนนักเรียนรวมเดินรณรงคในงาน 
“ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นพหุวัฒนธรรม 
รองเลน เตนรำ ริมเลสาบสงขลา” 
วันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ 2562 ณ 
หลาด สองเลฯ บริเวณ โรงสีแดง (หับ 
โห หิ้น) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด 
สงขลา ซึ ่งจ ัดขึ ้นเพื ่อสงเสริมและ 
สนับสนุนใหเครือขายเด็กและเยาวชน 
จังหวัดสงขลา มีความเขมแข็ง มีพื้นที่ 
เวทีสรางสรรค ใหเด็กและเยาวชนได 
แสดงออกถึง ความรู ความสามารถ 
เปนการสงเสริมและ อนุรักษศิลป- 
วัฒนธรรมทองถิ่น โดยเครือขายเด็ก 
และเยาวชน

24 ม.ค. 62

หวังดีว�ชาการ เป�ดบ�านการเร�ยนรู�

29 ม.ค. 62

วัยใส ห�างไกลยาเสพติด

15 ก.พ. 62

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2562 
นักเรียนชั้น ป.4-6 เขารวม 
ก ิจกรรมว ัยใส ห างไกล 
ยาเสพติด จัดโดยวิทยาลัย 
อาช ีวศ ึกษาบร ิหารธ ุรก ิจ 
วิทยา สนับสนุนโดยองคการ 
บริหารสวนจังหวัดสงขลา

ค�าย Super Kids อนุบาล ป�ที่ 9
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วันมาฆบูชาActivities
WANGDEE

18 ก.พ. 62

ทัศนศึกษาเร�ยนรู�เร�่องดาราศาสตร� 26 ก.พ. 62

ป�จฉิมนิเทศ 4 มี.ค. 62 ก�าวแรกสู�ความสำเร�จ 4 มี.ค. 62

นักเรียนชั้น ป.1-6 รวมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดแหลมทราย

มาฆบูชา มาจากคำวา “มาฆปูรณมีบูชา”  คือการทำบุญทางพระพุทธ 
ศาสนา ในวันเพ็ญเดือน 3 เพ่ือระลึกถึงเหตุการณสำคัญ ซ่ึงประกอบดวย 
องค 4 ประการ คือ

1. วันเพ็ญดวงจันทรเสวยมาฆฤกษ
2. พระสงฆ 1,250 รูป ประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย
3. พระสงฆที่มาประชุมนั้นลวนไดรับเอหิภิกขุอุปสัมปทา เปนพระอรหันตทั้งสิ้น
4. เปนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข” ซึ่งถือเปนหัวใจ
 ของพระพุทธศาสนาแกพระสงฆเปนครั้งแรก

ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา

สถานศึกษาต�นแบบ
บร�โภคผัก ผลไม�

โรงเรียนหวังดี เขารับโล 
สถ านศ ึ กษ าต  น แบบ 
นโยบายบริโภคผัก ผลไม 
ปลอดภัย จากสำนักงาน 
กองท ุนสน ับสน ุนการ 
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ณ โรงแรมร ิ ชมอนด 
จ.นนทบุรี วันที่ 14 มีนาคม 2562

การศึกษา คือ ความเจร�ญงอกงามของเยาวชน

โรงเร�ยนหวังดี www.wangdee.co.th16 ถ.สะเดา อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 074-312811   โทรสาร 074-314235
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