




 ในหลวงทรงสอนประชาชนไววาใหดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจ “พอเพียง และ เพียงพอ” ทานทรงสอนใหเราปฏิบัติ ดังน�้ 

 1. ความเพียร 2. ความพอดี 3. ความรัตนะ 4. คนเราจะตองรับและให 5. ออนนอม

 6. พูดจริง ทำจริง 7. หนังสือเปนออมสิน 8. ความซื่อสัตย 9. การเอาชนะใจตนเอง

    ทางพุทธศาสนาถือว�าในโลกนี้ไม�มีอะไรบังเอิญ

 1. รัชกาลที่ 9 2. ครองราชยวันที่ 9 3. ป 2489

 4. เมื่อพระชนมายุ 19 5. สวรรคตป 2559 6. สวรรคต พระชนมายุ 89

 7. สวรรคตป 2016 (2+0+1+6 = 9) 8. วันที่ 13 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 (9x8 = 72/7+2 = 9)

….เปนอะไรที่ถูกกำหนดมาแลวจริงๆ ผมดีใจที่ไดเกิดในยุคที่มีพระองคทาน

คำสอนของในหลวงคำสอนของในหลวงคำสอนของในหลวง
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ในหลวงทรงร�องไห�

(รวบรวมจาก บันทึกชมรมศิษยเกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

อาจารยวิทยา เทพยา

 พระองคทานทรงทอ… และตรัสเสมอวา ระบบประชาธิปไตย คงจบลงในรัชกาลที่ 9 ของพระองคเอง ปกครองไทยมา 600 ป 

แตนาใจหาย จะสิ้นลงที่รัชกาลของพระองค เพราะคนไทยลืมหนาที่ของตัวเอง ลืมหนาที่ตองทำในฐานะประชาชนคนไทย ปลอยให 

อำนาจเงิน และขาวที่ผิดๆ มาชักจูงโดยอาศัยความเชื่อ ลืมตน เปนตัวตัดสิน

ผูรับใบอนุญาต โรงเรียนหวังดี



นางอัจจิมา มาศนิยม

ผูอำนวยการ โรงเรียนหวังดี

สวัสดีทานผูปกครองและนักเรียนที่รัก

 ผานไปแลวสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 

ซึ�งเปนภาคเรียนที่โรงเรียนไดมีการพัฒนาดานตางๆ ไป 

หลายเรื่อง ไมวาจะเปนดานอาคารสถานที่ ที่ไดปรับปรุง 

สนามเด็กเลนใหม ใหนักเรียนไดมีสถานที่สำหรับการเลน 

อยางมีความสุข การพัฒนาหองเรียนวิทยาศาสตร หอง 

คอมพิวเตอร โดยนำสื่อเทคโนโลยีและโปรแกรมสำหรับ 

การสอนจากตางประเทศมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชนวัตกรรมเปดชั้นเรียน 

(Lesson study) และวิธีการแบบเปด (Open approach) 

ในกลุมคณิตศาสตรศาสตรระดับประถมศึกษา  

 การพัฒนาการสอนในระดับปฐมวัยโดยใชวิธีการสอน 

แบบ Storyline และกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

การสอนภาษาจีนในระดับประถม 1-6 และอนุบาล 3 โดยครู 

ชาวจีน และการสอนภาษาอังกฤษโดยครูตางประเทศ การ 

จัดกิจกรรมคาย STEM+A แกนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เปนตน 

 และก็เปนที่นายินดี เมื ่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 

นายจักรพงศ เทพยา ผูจัดการและคณะครู ไดเขารับตรา 

พระราชทาน บานนักวิทยาศาสตรนอย ประจำปการศึกษา 

2559-2561 จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นำมา 

ซึ�งความยินดีแกคุณครู ผูบริหาร ของโรงเรียนหวังดี เปน 

อยางยิ�ง และยังเปนสิ�งที่คอยเตือนใจพวกเราใหพัฒนา 

การเรียนการสอนของครูใหมีคุณภาพอยางตอเน��อง อันจะ 

สงผลถึงนักเรียนใหมีคุณภาพเชนกัน 

 และเมื่อวันที่ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 เขตพื้นที่ 

การศึกษาเขต1 ไดจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนครั้งที่ 66 นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ และเปน 

ตัวแทนการแขงขันระดับภาคที่ จ.ระนอง ในรายการคณิต 

คิดเร็ว ชั้นประถมศึกษา 4-6 และละครคุณธรรม ชั้นประถม 

ศึกษา 1-6 ตอไป ทั้งน�้ความสำเร็จดังกลาวเกิดขึ้นก็ดวย 

ความรวมมือและความสนับสนุนของครู ผูปกครองและ 

ตัวนักเรียนที่เอาใจใสขยันมุงมั�นฝกซอม จนกระทั�งประสบ 

ความสำเร็จ ขอขอบคุณทานผูปกครองมา ณ โอกาสน�้
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 หลังจากที่เราไดชื่นชมและมีความสุขกับสิ�งดีๆ ในภาคเรียนที่ผานมา ก็ปรากฏสิ�งที่กระชากหัวใจเราทุกคน 

ความเศราเขามาปกคลุม นั้นคือขาวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช นับเปนความสูญเสียอันยิ�งใหญของประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาของการครองราชย 

70 ป พระองคทรงเปนพระมหากษัตริยที่ยิ�งใหญ หวงใย ดูแลอาณาประชาราษฎร เปรียบประดุจพอที่คอยดแล 

ทุกขสุขของลูกๆ สิ�งเดียวที่คนไทยทำไดในขณะน�้คือ การนอมเอาสิ�งที่พระองคทรงสอน แนวคิด และพระราชดำริ 

ตางๆ มาปฏิบัติในการทำงาน การดำรงชีพเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติใหมากที่สุด ในสวน 

ของพวกเราชาวหวังดีก็เชนเดียวกัน

 พระราชดำรัสที่ไดนำมาเผยแพรดังเชน “ขอฝากเด็กๆ ดวยนะ ชวยสอนใหเขาเปนเด็กดี” จะจดจำอยูในใจ 

และนำไปปฏิบัติ ในการทำงานในวิชาชีพครูใหดีที่สุด

 ทายที่สุดปวงขาพระพุทธเจาขอนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได และนอมถวายความอาลัย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขาพระพุทธเจา

คณะผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครองโรงเรียนหวังดี

นางอัจจิมา มาศนิยม
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 สวัสดีคะทานผูปกครองทุกทาน

 ปการศึกษา 2559 ฝายวิชาการสนับสนุนสงเสริมการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 

เริ �มจากการพัฒนาครูใหจัดกิจกรรมการสอนใหเด็กอานออก    

เขียนได มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ในการสื่อสาร คิดวิเคราะห และจับใจความเรื่องที่เรียนรูและได 

ลงมือปฏิบัติจริง ที่ไมเพียงแตทองจำ แตใหนักเรียนสามารถนำ 

ความรูไปใชไดจริงในชีวิตประจำวัน

 ในการสอน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาวิชาชีพ 

ครู ดวยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการ 

แบบเปดเปด (Open Approach) ซึ�งเปนการเปดโอกาสใหบุคคลอื่น 

เขามามีสวนรวมสังเกตการณสอน เมื่อสอนเสร็จจะใหผูสังเกตได 

รวมสะทอนผลสวนที่ดีและสวนที่บกพรองเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

ตอไป ภาคเรียนที่ 1 ไดดำเนินการแลว 4 ครั้ง ในวิชาคณิตศาสตร 

โดยมีผูบริหารและครูจากโรงเรียนวรพัฒน โรงเรียนศิริพงศวิทยา 

โรงเรียนศรีนครินทร และ ดร.เกษม เปรมประยูร จากมหาวิทยาลัย 

ทักษิณ เปนผู ร วมสะทอนผล ในภาคเรียนที ่สองจะขยายไป 

กลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ

 สัปดาหวิทยาศาสตร ทางโรงเรียนไดรวมกับโรงเรียนกลุม 

เบญจมิตรในการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะดานวิทยาศาสตร ซึ�งมี 

ผลการแขงขันเปนที่นาพอใจ นอกจากน�้ทางโรงเรียนไดรวมกับ 

บริษัท Imagineering จัดกิจกรรรมใหนักเรียนไดสนุกกับกิจกรรม 

วิทยาศาสตร ที ่เนนการเรียนรู  แบบ STEM+A (Science, 

Technology, Engineering, Math and Art) เด็กๆ มีความสนุกกับ 

การนำความรูมาทำการสำรวจ ทำการทดลอง แลวมาตอยอด 

ประดิษฐเปนชิ้นงาน ตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1-6 เชน การประดิษฐ 

แวนขยาย ทดลองการเกิดภัยพิบัติการระเบิดของภูเขาไฟ  ทดลอง 

การตกของอุกกาบาต การสรางระบบสุริยะจักรวาล สำรวจแผนที่ 

ดวงดาวและการเกิดขางขึ ้นขางแรม เปนตน ซึ �งทุกกิจกรรม 

สอดคลองและตรงกับเน�้อหาที่เด็กเรียนในหลักสูตร เมื่อเสร็จ 

กิจกรรม นักเรียนทุกคนมีชิ้นงานกลับบาน

 กิจกรรมทัศนศึกษา ปการศึกษา 2559 โรงเรียนไดจัด 

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความ 

เขาใจ ไดลงมือปฏิบัติจริง จากสถานที่จริง ทางโรงเรียนนำนักเรียน 

ไปศึกษากิจกรรมตามหัวขอที่นักเรียนสนใจใหสอดคลองกับกลุม 

สาระวิชาตางๆ โดย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ศึกษาเรื่อง 

ประวัติของหลวงปูทวด ที่วัดพะโคะ ประถมศึกษาปที่ 2 ศึกษาเรื่อง 

การทำน้ำตาลแวนและขนมดู จากกลุมแมบานอำเภอสทิงพระ                                      

ประถมศึกษาปที่ 3 ศึกษาเรื่องการเพาะพันธุ ขยายพันธุปู และ 

ปลอยปูคืนสูธรรมชาติ ที่ธนาคารปู ต.หัวเขาแดง  ประถมศึกษาปที่

4 ศึกษาเรื่องการปนหมอ ตำบลสทิ้งหมอ ประถมศึกษาปที่ 5 

ศึกษาเรื่องการทำน้ำยาอเนกประสงค จากกลุมชุมชนภูมิปญญา 

ทองถิ�นชาวบก อำเภอสทิงพระ และประถมศึกษาปที่ 6 ศึกษาเรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กองพล 

พัฒนาที่ 4 อำเภอคลองหอยโขง ทุกกิจกรรมไดเพิ�มความรูความ 

เขาใจในเรื่องตางๆ ใหแกนักเรียนมากขึ้น และไดรับความสนใจ 

จากนักเรียนและผูปกครองเปนอยางมากทุกกิจกรรม

 ในการวัดผลประเมินผล ไดปรับการสอบประเมินการผาน 

ตัวชี้วัด ซึ�งแตละภาคเรียนจะสอบหลายครั้ง มาเปนการสอบกลาง 

ภาคเรียนครั้งเดียว และจะนำคะแนนมาเก็บรวมกับปลายภาคเรียน 

การสอบทุกครั้งจะมีการเขียนตอบดวย เพื่อประเมินการเขียน 

จับใจความ ความคิด วิเคราะห ตลอดจนการแสดงวิธีทำดวย

 ขอขอบพระคุณผูปกครองทุกทานที่ใหความรวมมือดวยดี 

เสมอมา ขอขอบพระคุณคะ

นางสาววิรมย อากะโรภาษ
ฝายวิชาการประถม

หัวหนาฝายวิชาการประถม
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สวัสดีคะทานผูปกครองที่เคารพทุกทาน
 ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ทางโรงเรียนไดพัฒนาครูผูสอน 
ระดับปฐมวัยใหมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู
ใหกับเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยไดเชิญ  
ผศ.สถิรนันท  อยูคงแกว ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย มาเปนที่ปรึกษา 
คอยแนะนำ ใหความรูใหมๆ กับครูผูสอน เชน วิธีการสอนแบบ Storyline 
ซึ�งเปนการเรียนรูแบบบูรณาการที่นำเอาสาระการเรียนรูหลายๆ สาระมา 
เชื่อมโยงกัน โดยจัดการเรียนรูภายในหัวขอเรื่อง (Theme) เดียวกัน มีการ 
ผูกเรื่องเปนตอนๆ (Episode) แตละตอนจะมีลำดับเหตุการณ (Sequence) 
หรือเสนทางการเดินเรื่องและใชคำถามหลัก (Key question) เปนตัวนำไปสู 
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงการจัดมุมใน 
หองเรียนที่ใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก ครูผูสอนทุกคน 
ตองเขารวมประชุมเดือนละ ๕ ครั้ง เพื่อรับความรูและนำความรูที่ไดรับ 
มาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก ซึ�งทานผูปกครองที่มาสง 
บุตรหลานที่หองเรียนจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพหองเรียน 
และการนำเสนอกิจกรรมในรูปแบบใหมที่หลากหลาย
 สำหรับโครงการของฝายวิชาการปฐมวัยในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีจำนวน 
๑๑ โครงการ/กิจกรรมจำนวน ๓๕ กิจกรรม อยูในระหวางดำเนินการ และ 
กิจกรรมที่ไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลวในภาคเรียนที่ ๑ คือ กิจกรรม  
นิทรรศการการสอนแบบโครงการกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ กิจกรรม 
นิทรรศการภายในภายนอกโรงเรียน และกิจกรรมแหลงเรียนรู/ภูมิปญญา 
ทองถิ�นและเทคโนโลยี ทางฝายวิชาการขอขอบคุณทานผูปกครองทุกทานที่ 
ใหความรวมมือเปนอยางดีในการจัดหาสื่อ อุปกรณตางๆ ใหกับบุตรหลาน 
ของทานไดนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในหองเรียน สงผลใหเด็กไดเรียนรู 
ในสิ�งที่ตนเองสนใจ

 • กิจกรรมนิทรรศการการสอนแบบโครงการ ไดจัดกิจกรรมในวันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหองประชุมเอนกประสงค มีการนำเสนอ 
การสอนแบบโครงการโดยนักเรียนอนุบาล จำนวน ๑๔ โครงการ คือ เรื่อง  
ข. ไขกลมกลิ้ง เรื่องแตงโม เรื่องลูกโปงพองโต เรื่องโทรศัพท เรื่องเสาวรส 
เรื่องขนมเคก เรื่ององุน เรื่องขาว เรื่องขาวโพด เรื่องวัว เรื่องโดนัท เรื่อง 
มะละกอ เรื่องเห็ดนางฟา และเรื่องผักบุง กิจกรรมน�้มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 
คิดเปนรอยละ ๘๒.๐๐
 นอกจากน�้ ทางโรงเรียนยังไดจัดใหมีกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร 
เน��องในสัปดาหวิทยาศาสตร รวมกับนิทรรศการการสอนแบบโครงการ โดยมี 
การทดลองประดิษฐวาวกระปอง โดยนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ การทดลองจรวด 
หลอดดูด โดยนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และสนุกกับฟองสบู โดยนักเรียนชั้น 
อนุบาล ๓ กิจกรรมน�้มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจคิดเปนรอยละ ๘๐.๕๐
 • กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ ไดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙   
เด็กๆ ไดเรียนรูเกี่ยวกับประเพณ�การทำบุญเดือนสิบของชาวภาคใต และได 
นำขนมเดือนสิบที่ผูปกครองเตรียมใหจากบาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  
ภายในหองเรียน แลวจึงนำขนมมาจัดหมรับไปถวายพระที่วัดไทรงาม   
กิจกรรมน�้มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจคิดเปนรอยละ ๙๖.๘๗

 • กิจกรรม Open Class ในวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผานมา 
ทางโรงเรียนไดจัดใหมีกิจกรรม Open Class การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบวิทยาศาสตร มีผูเชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร คณะวิทยา- 
ศาสตร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คือ ผศ.อัมพร ศรประสิทธ์ิ มานิเทศ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีเพื่อนครูจากโรงเรียนกลุมเบญจมิตร 
+๑ มารวมชมและศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
ใหกับนักเรียนปฐมวัย มีจำนวนกิจกรรมที่จัดจำนวน ๓ เรื่องคือ ชั้นอนุบาล 
๑/๑ เรื่องลูกขางหลากสี สอนโดยครูปริศนา ขวัญทอง, ชั้นอนุบาล ๒/๒ เรื่อง 
น้ำ ทราย และน้ำมัน สอนโดยครูนงคราญ ปรางสุวรรณ และชั้นอนุบาล ๓/๒  
เรื่องการกรองน้ำ สอนโดยครูชนากานต บุญศรี  
 • กิจกรรมนิทรรศการภายในภายนอก โครงการบานนักวิทยาศาสตร 
นอย ประเทศไทย โรงเรียนไดนำนักเรียนและครูระดับปฐมวัย รวมจัดกิจกรรม 
การทดลองวิทยาศาสตร เรื่องลูกขางหลากสี ที่โรงเรียนศิริพงศวิทยา เน��องใน 
งานสัปดาหวันวิทยาศาสตร วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๘-๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดไปจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร ที่คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องติดหนึบ และเรื่องกักน้ำไวได  
 • กิจกรรมแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยี ในภาคเรียน 
ที่ ๑ ทางโรงเรียนไดดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว โดยจัดแบง 
การไปทัศนศึกษาเปน ๒ รูปแบบคือ ทัศนศึกษาในการสอนแบบโครงการ 
Project Approach และทัศนศึกษาในโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปของรัฐบาล  
มีสถานที่ที่ไดจัดใหนักเรียนไปทัศนศึกษาดังน�้
  ๑. กิจกรรมทัศนศึกษาในการสอนแบบโครงการ Project  Approach   
โดยเด็กๆ ไดไปทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับหัวขอเรื่องที่เด็ก 
สนใจอยากจะเรียนรู เชน โครงการเรื่อง ข.ไขกลมกลิ้ง ไปทัศนศึกษาที่ฟารม 
ไขไก บานเกาะวา ตำบลเกาะแตว ของนองอนุบาล ๑/๑, โครงการเรื่อง  
โทรศัพท ไปทัศนศึกษารานขายโทรศัพทตลาดทรัพยสิน ของนองอนุบาล ๑/๔, 
โครงการเรื่องขาว ไปทัศนศึกษาโรงสีขาวบานอางทอง ของนักเรียนชั้น  
อนุบาล ๒/๑ และโครงการเรื่องผักบุงไปทัศนศึกษาสวนผักบุง ลุงจาเกียรติ  
คายพระปกเกลา ป.พัน ๕ ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓/๓ เปนตน
  ๒. กิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปของรัฐบาล โดย 
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับชั้น 
อนุบาล ๒ นั�งรถรางชมเมืองแวะที่หัวพญานาค และหาดสมิหลา, ระดับชั้น 
อนุบาล ๓ นั�งรถรางไปเรียนรูที่โรงสีแดง หับ โห  หิ้น ชมหองสมุด TK Park
 ฝายวิชาการขอขอบพระคุณทานผูปกครองเปนอยางสูงที่ไววางใจใน 
โรงเรียนหวังดีไดดูแลบุตรหลานของทานคะ

นางวิลาสินี ฤกษรุจิพิมล
ฝายวิชาการปฐมวัย

หัวหนาฝายวิชาการปฐมวัย
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หัวหนาระดับชั้นอนุบาล 1

กิจกรรมการเรียนการสอน
หนวยงานและชุมชน

 เด็กๆ สนใจการแตงกายของแตละกลุมประเทศอาเซียน ภายในหองเรียน 
ไดจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ 
หลากหลาย แตละกิจกรรมที่จัดใหกับเด็กไมไดเนนเน�้อหา แตเนน 
กิจกรรมเปนหลัก เด็กสืบคนหาคำตอบดวยตนเองจากภาพโปสเตอร 
นิตยสาร ปายนิเทศ และอินเตอรเน็ต ซึ�งครูเปนผูคอยชี้แนะและกระตุน 
พัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล ตามศักยภาพของเด็ก

 • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องอาเซียนประสบความ 
สำเร็จเปนอยางดี ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากผู บริหาร 
ผศ.สถิรนันท อยูคงแกว ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ครู บุคลากร 
เด็ก ผูปกครอง และชุมชนหนวยงานตางๆ

 สวัสดีคะ ในภาคเรียนที่ 1/2559 ครูระดับ อนุบาลปที่ 2 จัดทำ 
กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องอาเซียน ที่สงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับ 
เรื่องราวในสมาคม ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉ�ยงใต หรือที่ 
เรียกกันวา “อาเซียน” ซึ�งมีกลุมประเทศเขารวมเปนสมาชิกจำนวน 10 
ประเทศ ดังน�้ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศสิงคโปร 
ประเทศไทย ประเทศ อินโดน�เซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศ 
กัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร และประเทศเวียดนาม 
 ครูระดับอนุบาลปที่ 2 จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง 
อาเซียน เน��องจากทางโรงเรียนหวังดีไดมีโอกาสเชิญ ผศ.สถิรนันท 
อยูคงแกว ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย มาเปนที่ปรึกษาคอย  
แนะนำ ใหความรูใหมกับครูผูสอน ครูจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอน 
เรื่องอาเซียน ที่มุงพัฒนาเด็กทุกดานอยางเหมาะสม ทั้งดานรางกาย 
อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา กลุมประเทศที่ครูระดับอนุบาลปที่ 2 
ไดจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนมี อนุบาล 2/1 ประเทศลาว อนุบาล 
2/2 ประเทศมาเลเซีย อนุบาล 2/3 ประเทศกัมพูชา อนุบาล 2/4 ประเทศ 
อินโดน�เซีย ครูจัดกิจกรรมใหเด็กๆ สำรวจธงชาติไทยบริเวณโรงเรียน 
ประดิษฐธงชาติไทย เด็กสังเกตธงชาติกลุมประเทศอาเซียน แลวเลือก 
ธงชาติที่เด็กชื่นชอบมากที่สุดมาจัดลำดับ ธงชาติที่เด็กชื่นชอบมากที่สุด 
รองลงมา นอยที่สุด ทำใหเด็กไดเรียนรูคาของจำนวน มากกวา-นอยกวา 

นางสาวผกาทิพย โคยสัตยา

หัวหนาระดับชั้นอนุบาล 2

กิจกรรมการเรียนการสอน
หนวยงานและชุมชน

 ในปการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนไดจัด  
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Storyline ซึ�ง 
อนุบาล 1 จัดกิจกรรม โดยใหนักเรียนไดเรียน 
เกี่ยวกับหนวยงานและชุมชน ซึ�งใชเวลาในการ 
จัดกิจกรรม 40 วัน ใน 1 หนวยเทา 8 สัปดาห 
ซ ึ � งเป นการจ ัดก ิจกรรมแบบบูรณาการท ี ่ 
หลากหลาย เนนใหเด็กรูจักคิด รูจักวางแผน 
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เด็กๆ ไดรับประสบการณ 
ตรงในการเรียนรู และไดทราบวา กอนที่จะมา 
เปนชุมชน ตองเริ �มมาจากครอบครัวกอน 
ในครอบครัวประกอบดวยใครบาง จากนั้นมาสู 
ชุมชน ชุมชนมีหมูบาน มีสถานที่สำคัญตางๆ 
มีถนนหนทางเขาหมูบาน มีไฟฟา มีตนไม 
ดอกไม สัตวเลี้ยงมากมาย เด็กๆ สนุกสนาน มี 

ความสุขกับการทำกิจกรรม โดยเฉพาะการเปด 
ตลาดนัดขายของ ทั ้งเด็กและผู ปกครองให  
ความ รวมมืออยางดี มีสินคามากมายจำหนาย 
ใหเด็กๆ เกิดการเรียนรูเกี ่ยวกับการซื้อขาย 
สินคาในชุมชนอีกดวย
 นอกจากนั้นยังมีการเรียนการสอนเรื่อง 
มะพราว ซึ �งเปนพืชเศรษฐกิจอีกดวย ทั้งน� ้ 
ทั้งนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู หนวยงานและ 
ชุมชน ไดร ับความรวมมือเปนอยางดีจาก 
ผูปกครอง ที่ใหการสนับสนุน สื่อ, อุปกรณตางๆ 
และสละเวลารวมทำกิจกรรมกับเด็กๆ ทำให 
กิจกรรมการเรียนการสอน ไดประสบความ 
สำเร็จไปดวยดี     
 ดังนั้น ทางโรงเรียนคณะครูจึงขอขอบคุณ 
ผูปกครองที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ขอบคุณ 
มากคะ

 • วันที่ 29-30 กันยายน 2559 แตละหองเรียนจัดนิทรรศการ 
เกี ่ยวกับกลุมประเทศอาเซียนที่รับผิดชอบ นอกจากน�้ระดับ 
อนุบาลปที่ 3 ไดจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกลุมประเทศอาเซียน 
ซึ�งมีประเทศเวียดนาม ประเทศสิงคโปร ประเทศเมียนมาร เด็กๆ 
สนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
การแตงกายชุดประจำชาติ จำหนาย อาหารและของที่ระลึก

 • เด็กไดเรียนรูภาษาทักทายของกลุมประเทศอาเซียน
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 สวัสดีคะทานผูปกครองทุกทาน
 หองเรียนระดับอนุบาลทุกหองเต็มไปดวย โมเดลบานภาพ    
บาน อุปกรณ การสรางบาน บานจำลองในหองเรียน ซึ�งไดรับ 
ความรวมมือจากผูปกครอง เรื่องบานไดเชื่อมโยงใหนักเรียนไดรับ 
ประสบการณตรงดวยการเลาประสบการณเกี่ยวกับบาน การกระตุน 
คำถามจากครูดวยการสรางความสนใจ (ฉากบานบนกระดาน)    
เด็กๆ นำสื่อบานของตนเองจัดวางตำแหนงตามความตองการ 
(ลงมือปฏิบัติจริง) แตละกลุมชวยกันตกแตงสภาพแวดลอม บาน 
(งานกลุม) การวาดภาพตัวเอง (ตัวละคร) ใหมีสวนรวมกับบานใน 
ลักษณะอยางไร แบบไหน เพื่ออะไร (กระบวนการคิด) การวางภาพ 
ของตนเองในลักษณะอยางไร ทำไมภาพบานจึงตองอยูใกลสถานที่ 
สำคัญของชุมชน ทำไมบานตองมีตนไม (คิด วิเคราะห) เด็กๆ 
วางภาพผลงานตนเอง (การตัดสินใจ) 
 ที่กลาวมาขางตนน�้เปนกระบวนการตางๆ เรียกวา Storyline 
หรือการเรียนรู แบบบูรณาการนำเอาเน� ้อหาสาระเดียวกัน มา 
เชื่อมโยงกันผูกเปนตอนๆ มีลำดับเหตุการณ การใชคำถามที่นำไป 
สูกิจกรรม เปนความโชคดีที่กิจกรรมการสอน Storyline ของครู 
ไดรับการสงเสริม และพัฒนาจากโรงเรียนดวยการใหผูเชี่ยวชาญ 
ดานปฐมวัย คือ ผศ.สถิรนันท อยูคงแกว ซึ�งทานมีประสบการณ 
และคอยชี ้แนะแนวทางใหครู และนักเรียนไดใชกระบวนการ 
ทักษะจากตัวเด็กอยางแทจริง

 ถึงเวลาแลวที่เรื่องเล็กๆ นอยๆ ใกลๆ ตัวในชีวิตประจำวันที่จะ 
เชื่อมโยงและเปดโอกาสใหเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข ขอ 
อนุญาตกลาวถึงประเทศฟนแลนด ซึ�งระบบการศึกษาอยูในระดับ 
หนึ�งของโลก ไดจัดกระบวนการเรียนรูกับเด็กต้ังแต 3 ขวบ ดวยการ 
เนนถึงความสนุกสนานจากการเลนจากสิ�งใกลตัว โดยเฉพาะในมุม 
บานของโรงเรียนปฐมวัยฟนแลนด ซึ�งที่ผานมาหองเรียนอนุบาล 
โรงเรียนหวังดี ใหความสำคัญกับมุมบาน มุมตางๆ มาโดยตลอด 
การมองเห็นพัฒนาการความสามารถของเด็กตองอาศัยสภาพ 
แวดลอม ซึ�งโรงเรียนเห็นความสำคัญมาโดยตลอด การสอนแบบ 
Storyline และการสอนในรูปแบบตางๆ ซึ�งมีมากมาย โรงเรียน 
เห็นความสำคัญนำมาปรับปรุง พัฒนาอยางสม่ำเสมอ
 การคาดคะเนลวงหนาของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง 
อยางไร ณ จุดน�้ ถึงเวลาที่พอแม ครูผูสอน ตองเปดโอกาสใหลูกได 
ฝกฝนและเรียนรูดวยตนเองใหมากที่สุด แมแตทรายที่ทะเลสงขลา 
มีกี่ครอบครัวที่ใหลูกนอยไดสัมผัสเรียนรูธรรมชาติอยางสม่ำเสมอ 
บาง ระหวางทรายกับทะเลของจังหวัดสงขลา กับเกมจากมือถือ 
สื่อชนิดใดที่ผูใหญควรเลือกใหเด็ก ถึงเวลาแลวคะที่ปฐมวัยของ 
เมืองไทยจะกาวไกลไมแพฟนแลนด ถาหากพัฒนาการทักษะทั้ง 4 
ดานของลูกนอยพรอมดวยการรวมมือรวมใจกันจากทุกฝาย

 สวัสดีครับผูปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน ยินดีตอนรับสู 
โรงเรียนหวังดีบานหลังใหญที่มุงมั�นพัฒนาใหผูเรียนมีพัฒนาการ 
ครบทุกดานทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
 จากการดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 กระผมรูสึกประทับใจ 
เปนอยางมากที่คณะผูบริหาร คุณครู ผูปกครอง นักเรียนและ 
หนวยงานตางๆ ใหการสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ เสียสละเวลา   
ทุนทรัพย ทำใหกิจกรรมสำเร็จลุลวงไปดวยดีบรรลุตามวัตถุประสงค 
ที่วางไว โดยเฉพาะการเขารวมกิจกรรมของผูปกครองซึ�งเปน 
จุดเดนของโรงเรียน เมื่อไดสรุปรายงานผลหรือนำเสนอการจัด 
กิจกรรมใหหนวยงานภายนอก และคณะครูที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน 

หวังดี ก็จะไดรับคำชมเสมอ กระผมในฐานะผูรับผิดชอบกิจกรรม 
ขอขอบพระคุณผูเกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือดวยดีตลอดมา
สำหรับในภาคเรียนท่ี  2  ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญ เชน  วันลอยกระทง  
วันพอแหงชาติ วันปใหม วันเด็กแหงชาติ เปนตน สำหรับ 
รายละเอียดของกิจกรรมจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ�งครับ 
 ขอใหทุกคนมีความสุขสนุกกับการเปดเทอมใหม ดูแลสุขภาพ 
ใหแข็งแรง  มีรอยยิ้มและความรักใหกับคนรอบขาง  เปนเด็กดีของ 
คุณครูและพอแมอยางสม่ำเสมอ แลวเจอกันในฉบับตอไป สวัสดีครับ

นางธนาพร ลองแกว
การสอนแบบ Storyline

หัวหนาระดับชั้นอนุบาล 3

ขอบคุณคะ

นายสุทธิพงศ ขุนชิตร
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 1

ฝายบริหารงานทั่วไป



การเรียนการสอนแบบโครงการ

Project
Approach
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 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ไดนำนักเรียนไปศึกษาเรียนรูที่วัดแหลมทราย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

การจัดปายนิเทศที่โรงเรียน ทำใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมากขึ้น สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

ไดอยางมีความสุข

กิจกรรมบูรณาการวันวิสาขบูชา
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 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นำนักเรียนไปเรียนรูที่วัดไทรงาม 

และวัดแหลมทราย จากการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วัน 

เขาพรรษา ทำใหผูเรียนมีีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความ 

เปนมา ขั้นตอนวิธีการหลอเทียนพรรษา และการประกอบพิธีกรรม 

ทางศาสนา นักเรียนสามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน 

ชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข

กิจกรรมบูรณาการวันอาสาฬหบูชาและ
วันเขาพรรษา

หลอเทียนพรรษา



กิจกรรมวันไหวครู

กิจกรรมเวทีคนเกง
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 กิจกรรมวันไหวครู วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฝกซอมพิธีไหวครูในตอนเชา และ 

มอบหมายใหคุณครูฝกตัวแทนนักเรียน กลาวนำสวดมนต กลาวบทไหวครู คำ 

ปฏิญาณตนของนัักเรียน โดยใหนักเรียนทำพานและซอมใหญ ในวันพุธที่ 8  

มิถุนายน 2559 ชวงบาย จัดกิจกรรมตอบคำถามหนาเสาธง กิจกรรมบูรณาการ 

ในชั้นเรียน จัดปายนิเทศใหความรู จัดกิจกรรมประกวดพานดอกไม-พานธูปเทียน 

ในปน� ้นักเรียนไมตองนำดอกไมมาไหวครู แตใหนักเรียนทุกชั ้นเรียนเตรียม 

ตนไมดอกมาหองละ 2 ตน หรือมากกวาน�้ เพื่อมอบใหคุณครู และนำไปตกแตง 

ทำใหสิ�งแวดลอมในโรงเรียนสวยงามมากขึ้น

 Doraemon Singing & Dancing 

Contest 2016 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 

2559 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล 

หาดใหญ



กิจกรรมตลาดนัดหวังดี
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กิจกรรมเขาคายคุณธรรม
 เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 นำนักเรีียนชั้นประถมศึกษาไปปฏิบัติกิจกรรมที่วัดแหลมทราย เริ�มดวยพิธีถวายตน

เปนพุทธมามกะ พระวิทยากรใหความรูเรื่องพระคุณของแม ดูคลิปวีดีทัศนที่มีีคติสอนใจ การนั�ง การไหว การกราบ การ

รับของจากผูใหญ ความกตัญูกตเวที เลานิทานที่มีคติสอนใจ การฝกสมาธิ การปฏิบัติตนในการปฏิบัติตามศีล 5 การ

เดินจงกรม ทำวัตรเชา-ทำวัตรเย็น การปลูกฝงระเบียบวินัย พระคุณของพอแม สงผลใหผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคมากขึ้น สังเกตไดจากการใชชีวิตประจำวันของผูเรียน เชน มารยาท

ในการเดินไหว การสวดมนตไหวพระ การพูด การรับประทานอาหาร เปนตน นักเรียนสามารถนำ

 ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ทั้งที่อยูที่บานและที่โรงเรียนไดอยางมีความสุข         
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คาย ป.1

กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน
 กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 ไดดำเนินการในวันที่ 3 และ 14 พฤษภาคม 2559 เมื่อผูปกครอง 

มาถึงโรงเรียน ไดรับการตอนรับจากคุณครู ผูอำนวยการกลาวตอนรับ การดาวนโหลดระบบ STUDENT CARE แนะนำคุณครู 

ใหผูปกครองรูจัก ขึ้นชั้นเรียนพบปะคุณครูประจำชั้น ซึ�งไดจัดกิจกรรมหลากหลาย เชน ตนไมแหงความหวัง สองมืออุมรัก 

ฯลฯ ในหองเรียนมีการจัดกิจกรรม 1 หองเรีียน 1 กิจกรรม เชน นั�งรถรางชมเมืองสงขลา กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตวสงขลา 

กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน ฯลฯ

 จากการจัดกิจกรรม ทำใหผู ปกครองไดรับทราบขอมูลการสรุปผลการดำเนินการเรียนการสอนในรอบปที่ผานมา 

ไดรับทราบนโยบายแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในปการศึกษา 2558 ผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผน 

เพื่อนำไปใชจัดการเรียนการสอน ทำใหคุณครูมีความสัมพันธทีี่ดีกับผูปกครองและโรงเรียนมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน

 จัดเมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559



 วันที่ 16 กันยายน 2559 จัดปายนิเทศใหความรู จัดกิจกรรมตอบคำถาม 

หนาเสาธง จัดกิจกรรม สาธิตการทำขนมเดือนสิบและเชิญภูมิปญญาไทย 

มาใหความรูเกี่ยวกับ ขั้นตอน วิธีการทำขนมตางๆ และสาธิตการจัดหมรับ 

ดังตอไปน�้

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ฐานสาธิตการทำขนมพอง

 ชั้นประถมศึึกษาปที่ 2 ฐานสาธิตการทำขนมเทียน

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ฐานสาธิตการทำขนมตม

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ฐานสาธิตการทำขนมดีซำ

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ฐานประวัติความเปนมา

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ฐานสาธิตการจับหมรับ

 ชั้นอนุบาลปที่ 1-3  จัดกิจกรรมบูรณาการใน

ชั้นเรียนและจัดหมรับ 3 ชุด นำไปถวายที่วัดไทรงาม

 สงผลใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมา การ 

จัดหมรับ วิธีการทำขนมเดืือนสิบและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบกิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ

หนูนอยรักสิ่งแวดลอม
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นายเจริญวิทย ชูเชิด

หัวหนาระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2
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พระราชกรณียกิจด�านดนตร�ไทย
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ของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชกรณียกิจด�านดนตร�ไทย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความ หวงใยศิลปะแขนงนี้เปนอยางมาก หลังจากที่พระองคโปรดเกลาฯ

ใหนายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล แตงเพลงมหาจุฬาลงกรณทางไทยแลว ความจึงทราบเบื้องพระยุคลบาทวา เพลงไทยนั้นไมเปนที่

แพรหลายเหมือนเพลงสากล มีพระราชประสงคใหเพลงไทยนั้น เผยแพรไปทั้งบทรองและทำนอง โดยการบันทึกโนตใหเปนแบบ

สากล เพื่อนักดนตรีทั่วไปสามารถบรรเลงไดอยางกวางขวาง กรมศิลปากรไดสนองพระราชดำรินี้ตั้งแตป พ.ศ. 2501 โดย

มอบหมาย ใหแผนกดุริยางคสากล กองการสังคีต คือ นายพิษณุ แชมบาง เปน ผูบันทึกโนต นายพิพัฒน ฤกษสำราญ

เปนผูคัดลอกโนตสำหรับทำแมพิมพ ศิลปนอาวุโสของกรมศิลปากร เชน นางอุษา สุคันธมาลัย นางแชมชอย ดุริยพันธ

นางศรีนาฏ เสริมศิริ เปนผูบอกทำนองรองและทำนองดนตรี นายมนตรี ตราโมท ผูเชี่ยวชาญดนตรีไทย เปนผูตรวจสอบ

ความถูกตอง จากนั้นมีพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2504 ทรงพระ 

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมศิลปากร จัดพิมพโนตเพลงไทยเหลานี้ จำนวน 15 เพลง 

เปนสมุดโนตพรอมคำอธิบายและบทรองออกจำหนายในราคายอมเยา จะเห็นไดวา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสงเสริมดนตรีไทยดวยการตั้ง 

พระราชหฤทัยอันแนวแนในครั้งนั้น กอนที่จะจัดพิมพสมุดโนตเลมนี้ ไดทรงพระราช 

อุตสาหะเปนพระราชภาระหลายประการ เชน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให 

ประชุมผูทรงคุณวุฒิ โดยทรงเปนประธานดวยพระองคเอง คณะกรรมการมีมติ 

เกี่ยวกับการเลือกเพลง การเรียกชื่อเพลง และการสะกดคำใหถูกตองเปนมาตรฐาน 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากนั้นไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทาน 

พระราชทรัพยสวนพระองคเพื่อการนี้ทั้งสิ้น สมุดโนตเลมนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

ใหใชชื่อวา “โนตเพลงไทยเลม 1 Thai Classic  Music Book I”  พิมพครั้งที่ 2 

ป พ.ศ. 2514 พิมพครั้งที่ 3 ป พ.ศ. 2539 สำหรับการพิมพครั้งที่ 3 นี้  กรมศิลปากร 

ไดรวบรวมโนตอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเคยตีพิมพในวารสารกรมศิลปากร มาจัดพิมพ 

เพิ่มเติมเปนเลมอีก 2 เลม ใชชื่อวา โนตเพลงไทย เลม 2  และเลม 3 รวมเปนชุด 

จำนวน 3 เลม

 หลังจากนั้นโปรดเกลา ฯ ใหอาจารยและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬา- 

ลงกรณมหาวิทยาลัย วัดความถี่ของเสียงดนตรีไทยเพื่อเปนมาตรฐานตามแบบสากล 

กลาวคือเมื่อป พ.ศ. 2512 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหคณะผูแทนนิสิตคณะ 

วิศวกรรมศาสตร เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานแนวพระราชดำริ 

เกี่ยวกับการนี้ พรอมกับพระราชทานหนังสือเรื่อง การคนควาทางดานดนตรีของ 

ประเทศอิหราน เพื่อเปนแนวทางในการคนควาดวย นายพิสุทธิ์ สถาพรภูริศักดิ์ 

หนึ่งในคณะผูแทนนิสิตไดเรียนเชิญ นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ครูดนตรีไทย 

ของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาหลัก การวิจัยกำหนด 

วัตถุประสงคไว 2 ประการ คือเพื่อวัดระดับเสียงสูง-ต่ำ ของเครื่องดนตรี และเพื่อ 

ทดสอบการขึ ้นสายของเครื ่องดนตรีประเภทเครื ่องสาย หัวหนาคณะวิจัยคือ 

รศ.สมชาย ทยานยง ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร หนวยงานที่ 

อนุเคราะหเครื ่องมือวัดคือ สำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ และกองการสื ่อสาร 

กรมตำรวจ

 การวัดเสียงสูง ต่ำของเครื่องดนตรีนั้น คณะผูวิจัยไดพยายามคนหาการเรียง 

เสียงหรือบันไดเสียง (scale) ตามแบบโบราณมากที่สุด หลักฐานการเรียงเสียงที่ 

เกาแกที่สุดที่คณะผูวิจัยคนพบคือ กระจับปของพระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ) 

ซึ่งอยูที่บานพาทยโกศล ดังนั้นจึงมีการใชเครื่องดนตรีของวงบานพาทยโกศลเปน 

หลัก และไดวัดความถี่เสียง (ระนาดทุมเหล็ก) ของคณะอื่นๆ เชน วงบานบาตร 

วงกรมศิลปากร วงกรมประชาสัมพันธ และ วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เดิมทรงต้ัง 

พระราชหฤทัยวาจะหาคาเฉลี่ย แลวกำหนดใหทุกวงตั้งเสียงเปนมาตรฐานเดียวกัน  

แตเมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาวา ไมมีวงใดเสียงเทากันเลย  และทุกวงอธิบายได 

วามีที่มาอยางไร เหตุใดจึงใชเสียงเชนนี้ เชน วงกรมประชาสัมพันธใหเหตุผลวา ตอง 

เทียบเสียงใหเขากับ เปยโน เพื่อนำไปบรรเลงกับดนตรีสากลในเพลงไทยประยุกต 

(สังคีตสัมพันธ) ดังนั้นจึงมีพระราชกระแสวา ใหแตละวงหรือแตละสำนักคงเสียงเดิม 

ของตนไวเปนการดีที่สุด

 สำหรับการทดสอบการขึ้นสายนั้น คณะผูวิจัยไดเชิญครูดนตรีไทยมาหาคา 

ความถี่หลายทานดวยกัน โดยมีนายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เปนหลัก ครู 

ดนตรีไทยที่เชิญมา เชน หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดุริยะชีวิน) นางทองดี สุจริตกุล  

ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ และนายเฉลิม มวงแพรศรี วิธีการทดสอบคือ ใหครูทานเหลานี้ 

ขึ้นสายเครื่องดนตรีโดยไมมีการใหเสียงกอน ผลการวิจัยปรากฏวา เมื่อกำหนดขึ้นสาย 

หลายๆ ครั้ง ชวงหางการขึ้นสายของครูแตละทานไมเทากัน มีเพียง ศ.ดร.อุทิศ  

นาคสวัสดิ์ เทานั้นที่ขึ้นสายไดเทากันทุกครั้ง แตอยางไรก็ดี การขึ้นสายเปนคูหาของ 

ซอดวงนั้นจะมีชวงเทากับคูหาสมบูรณ (Perfect Fifth) ของตะวันตก  จากนั้นไดวัด 

การเรียงเสียงของครูแตละทานดวย ผลการวิจัยนี้ไดนำมาเปรียบเทียบกับการวัด 

ความถี่เสียงปในของคณะพาทยโกศลดวย

 งานวิจัยชิ้นนี้นับวามีความสำคัญตอวงการดนตรีไทยมาก เปนเรื่องใหมที่ 

ไมเคยมีใครคิดมากอน แตหากสังเกตใหดีจะเห็นวา พระราชดำริในเบื้องแรกนั้น  

ทรงไดรับอิทธิพลมาจากดนตรีสากล ซึ่งไมวาจะไปบรรเลงที่ใดจะไมมีปญหาการ 

เทียบเสียง เนื่องจากมีมาตรฐานการวัดความถี่เสียงที่เทากัน แตสำหรับดนตรีไทยนั้น 

วิธีการบรรเลงทั่วไปไมมีการประสานเสียงระหวางเครื่องอยางดนตรีตะวันตก แตใช 

วิธีแปรทำนองจากทำนองหลัก (ทางฆอง) จึงไมมีความจำเปนวา ความถี่เสียงทุกเสียง 

จะตองเทากับการเรียงเสียงพอดีเพื่อความสมบูรณของการประสานเสียง เชน  

การเรียงเสียงของซอไมจำเปนตองเรียงเสียงเทาของระนาดเอกก็ได เมื่อผลการวิจัย 

ปรากฏดังกลาวมาแลวนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระ 

วิจารณญาณอยางลึกซึ้ง และเขาพระราชหฤทัยใน “จารีต” ของดนตรีไทยเชนนี้ 

เปนอยางดี จึงทรงยอมรับและทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหแตละสำนักคงเสียงเดิม 

ของตนไว นับวาพระราชดำรินี้สามารถใชเปนแนวทางในการอนุรักษและพัฒนา 

ดนตรีไทยไดอีกทางหนึ่งดวย ดังที่เคยมีพระราชดำรัสเรื่องนี้ความตอนหนึ่งวา    

“ดนตรีไทยนั้นมีระดับเสียงเปนเอกลักษณตางไปจากดนตรีฝรั่ง และสถาบัน 

ดนตรีมีชื่อของชาติก็ยอมรับแลววา ระดับเสียงของเพลงไทยนั้นมีความพิเศษ 

เปนแบบของตนเอง เพราะฉะนั้น ขอใหรักษาใหดีอยาใหเพี้ยน”
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ลำดับ หมวดหมู รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

การแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ป.4-ป.6

การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.1-ป.3

การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

การแขงขันเครื่องรอนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ป.1-ป.6

การแขงขันขับรองเพลงไทย ป.1-ป.6

การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ป.1-ป.6

ด.ญ.ปุนญณรัชม นาทอง

ด.ช.ธนัท จินดาเพ็ชร

 ด.ช.ราชภัทร คงแกว

 ด.ญ.ณัฏชญ  เพชรกรณ

 ด.ญ.ชลธิชา เพชรยิ�ง

ด.ญ.ทัชฎาภา ธนะพิทักษ

ด.ช.บารมี แกวมหากาฬ

 ด.ช.รัชกร สอนสุภาพ

 ด.ญ.ปวีณธิดา บัวดำ

 ด.ช.ฉัตรชาธร แซลิ�ม

ด.ช.เอกวิชญ กิจติคุณ

 ด.ญ.กันตาวดี ไชยเสง

ด.ช.ณัชพล แสงทอง

ด.ช.ณัชพล เสล็มเบิก

ด.ญ.ณิชกุล เซงเตี้ยน

ด.ช.ธนกฤต ศรีวโร

ด.ช.ธรรมรงค สุเมธินทกุล

ด.ญ.ปริชญา ปนระศรี

ด.ญ.ปริยฉัตร ปนระศรี

ด.ญ.ปนมุก ไชยตรี

ด.ญ.พิมพชนก เกษตรกาลาม

ด.ช.พุฒิสรรค เสียงดัง

ด.ญ.วรัญญา มะดีเยาะ

ด.ช.วุฒิพงษ เชาวเสกสม

ด.ช.อานนท ชวยแกว

ด.ญ.เพ็ญพิชชา ณ สงขลา

 ด.ช.ชัยวัฒน ศิริภักดี

ด.ญ.พัณณิตา ขุนชิตร

 ด.ช.ณัฐกิตต โชติชวง

 ด.ญ.กรัณญา เกษตรสุนทร

 ด.ญ.กชพรรณ ริยา

ด.ญ.ชญาสุภา กันภัย

ด.ช.ชยุตม เพชรมณ�

ด.ช.ธนยวัต สุขเอียด

ด.ญ.ธัญลักษณ สุขเอียด

 ด.ญ.ปรัชญาวดี ปรีชา

ด.ญ.พิมพิชชาญ พิมมะสอน

ด.ช.ภัทรสัย หนูทอง

ด.ช.สรณสิริ แจมจำรัส

ด.ญ.อาทิตยา ถีราวุฒิ

นางละมาย จันทะ

นางวราพร ทัพภะ

 นางอรทัย ศรียะพันธุ

 นางมลฑา ฆังรัตนะ

 นางสุพัตรา จิตตะปาโล

นางอรทัย ศรียะพันธุ

 

นางณัชชา บูรณธร

 นางสาวสมใจ เพชรนิล

 นายบุญชวย ตั้งจารุณัฐ

 

น.ส.ธนภรณ ศิริรักษ

น.ส.อุมาภรณ สงนวล

 

นายสุทธิพงศ ขุนชิตร

 

นายเจริญวิทย ชูเชิด

นายศรัทธา จันทมณ�โชติ

 นายเจริญวิทย ชูเชิด

นายทิวัตถ ศรีวิโรจน

น.ส.จันทรจิรา จงหวัง

นายณัฐวุฒิ คำนึง 
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ลำดับ หมวดหมู รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู

การแขงขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง

ป.1-ป.6

การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง

ป.1-ป.6

การแขงขันการพูดสุนทรพจนภาษาจีน ป.4-ป.6

การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ

ในทองถิ�นป.4-ป.6

การแขงขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

การแขงขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

การแขงขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว)

และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

การปนดินน้ำมัน ปฐมวัย

ด.ญ.กรณิศ เมี้ยงหอม

ด.ช.กิตติทัต ปานเดย

ด.ช.ชยังกูร ไชยวงษ

ด.ญ.ญาสุภา กันภัย

ด.ช.ณัฐนันท เครือทอง

ด.ญ.ณัฐยาน รองพล

ด.ช.ธนวิชญ สุวรรณสะอาด

ด.ช.ธนากร เรืองศรี

ด.ญ.ธัญลักษณ สุขเอียด

ด.ช.นรธีร อักโขสุวรรณ

ด.ญ.ปรัชญาวดี ปรีชา

ด.ญ.พิมพิชชาญ พิมมะสอน

ด.ญ.พิมลรัตน แสงอรุณ

ด.ช.มฤรัฐ รามสมภพ

ด.ช.รัตนวัฒน พันธทอง

ด.ช.สรณสิริ แจมจำรัส

ด.ช.อัศมเดช แกวคช

ด.ญ.อาทิตยา ถีราวุฒิ

ด.ญ.อุมาพร ศรีสุวรรณ

ด.ช.เมธัส ศรีสงคราม

ด.ญ.กฤตชญาพร เทพญา

 

ด.ช.ณรงคฤทธิ์ หนูวงษ

ด.ญ.ฐิตารีย โรจนพิทยากุล

 

ด.ญ.ธารินทิพย มิลเลท

 

ด.ญ.นานน้ำ หนูออน

ด.ญ.มนัสนันท กองสุก

ด.ญ.วราภรณ เมียนแกว

 ด.ญ.กัญญาวีร สองสง

ด.ญ.ชวัลรัตน รัตนพิบูบล

ด.ญ.นันทนภัส หิรัญวดี

ด.ญ.ณฐวรรณ พีรประสมพงศ

ด.ญ.ทิพวรรณ พันธุรัตน

ด.ญ.น�รภัทร พุทธลาศรี

 ด.ช.ภูธน บุญเพชร

ด.ญ.อสมาภรณ สุวรรณชาตรี

ด.ญ.เขมทัต รัตนพิบูลย

 ด.ช.ธนฑัต ศิริรักษา

ด.ช.ปรมินทร พูลภิรมย

ด.ญ.พัทธนันท แกนกระจาง

นายเจริญวิทย ชูเชิด

น.ส.ปริญญารัตน วงศถาวร

นายจิรวัฒน ทองกลอม 

นายวิศรุต ศรีปาน 

นายภัครพงศ ชูเพชร

นายปุณณวิช เพชรสุวรรณ

Mrs.Dian Rose

นายปุณณวิช เพชรสุวรรณ

Miss Wang Nan

น.ส.ชณัฐภรณ สุวรรณรัตน

นางจารุณ� วรรณพิบูลย

นางจิรโสภา ชื่นนคร

นางจารุณ� วรรณพิบูลย

น.ส.วิรมย อากะโรภาษ

นางจารุณ� วรรณพิบูลย

น.ส.วิรมย อากะโรภาษ

นางสดุดี จิตรนิรัตน
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 คายไทย-มาเลเซีย เยาวชนสัมพันธ วันที่ 17-19 กรกฏาคม 

2559 ซึ�งมีโรงเรียนเขารวม 6 โรงเรียน เปนนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปที่ 4-5 ของทุกโรงเรียน ไดแก โรงเรียนวรพัฒน  โรงเรียน 

หวังดี โรงเรียนสุทธิ ์ร ักษ โรงเรียนศิริพงศวิทยา โรงเรียน 

ศรีนครินทรวิทยานุเคราะห และโรงเรียนชัยมงคลวิทย เพื่อที่จะ 

ใหนักเรียนไดเรียนรูการใชทักษะภาษาอังกฤษ ฟง พูด อาน    

เขียน ในสถานการณจริง นักเรียนไดรวมแลกเปลี่ยนวัฒธรรมกับ 

นักเรียนของมาเลเซีย  

 กิจกรรมในวันแรก นักเรียนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญตางๆ 

ของเมืองปนัง เชน พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ 5 ถนนคนเดิน 

ของเมืองปนัง (Street Arts) และการขึ ้นเขาปนังเพื ่อชม 

ทัศน�ยภาพของเมืองปนัง นักเรียนแตละคนสนุกสนานและ 

ตื่นเตนกับการขึ้นเขาปนังดวยรถไฟฟา ตอมา เดินทางไปยัง    

ถนนคนเดินของเมืองปนัง ซึ�งถนนแหงน�้มีภาพวาดที่สวยงาม 

มาก เปนที่ถูกใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และผูเยี่ยมชม 

ทุกคน เมื่อถึงเวลาค่ำนักเรียนแวะรับประทานอาหารค่ำ ที่  

Gerney ซึ�งสถานที่แหงน�้มีทั้งอาหารจีนและอิสลาม นักเรียน 

ทุกคนซื้ออาหารโดยการพูดภาษาอังกฤษกับพอคาและแมคา 

และกินอาหารที่ขึ ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย คือนาซิเลอมัก 

หลังจากนั้นเช็คอินเขาที่พัก โรงแรม Citytel 

 วันที่สอง รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม เพื่อที่จะเดินทาง 

ไปโรงเรียน SK Seri Relau เพื่อทำกิจกรรมรวมกัน เมื่อไปถึง 

โรงเรียน มีการตอนรับไดดีมาก และมีพิธีเปดที่สรางความตื่นเตน 

ใหกับนักเรียนดวยการทดลองทางวิทยาศาสตร และการรำโนรา 

จากประเทศไทย หลังจากนั้น ก็แบงนักเรียนใหเขารวมกิจกรรม 

ฐานวิทยาศาสตรตางๆ และสิ�งที่แปลกใหมสำหรับนักเรียนจาก 

ประเทศไทย คือการกินขาวดวยมือ ซึ�งนักเรียนแตละคนตื่นเตน 

มาก และเม่ือเสร็จกิจกรรม ก็เดินทางตอไปยังสถานท่ีจัดกิจกรรม 

คาย ซึ�งในตอนค่ำก็จะมีการแสดงของนักเรียนประเทศไทย- 

มาเลเซีย เชน การรำ เตน จากโรงเรียนประเทศไทย-มาเลเซีย 

 วันที่สาม นักเรียนรวมกิจกรรมออกกำลังกายตอนเชา 

และนักเรียนรวมซักถามชื่อ-ที่อยู อีเมล กับนักเรียนของประเทศ 

มาเลเซีย และเขากลุมเพื่อเรียนรูการสานกระดาษเปนรูปตางๆ 

และออกเดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยแซนดของประเทศมาเลเซีย 

ที่บริเวณดานในประกอบดวย สิ�งของโบราณตางๆ มากมายให 

นักเรียนไดเรียนรู ตอมาเดินทางไปอะควอเรียมของประเทศ 

มาเลเซีย ซึ�งมีปลาตางๆ นานาชนิดมากมาย และเดินทางกลับ 

ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 การเดินทางรวมกิจกรรมคายครั ้งน� ้ ขาพเจาคิดวามี 

ประโยชนมากสำหรับนักเรียน เพราะนักเรียนไดฝกที่จะสื่อสาร 

กับชาวตางชาติ กลาแสดงออก มีความทาทายกับนักเรียนในการ     

ซื้อ-ขาย การใชจายเงินของประเทศมาเลเซีย ซึ�งขาพเจาคิดวา 

เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงของนักเรียน

17-19 July, 2016.17-19 July, 2016.

Penang MalaysiaPenang Malaysia
Integration Malaysia-Thai campIntegration Malaysia-Thai camp

ผูเขียน  นางสาวชณัฐภรณ สุวรรณรัตน

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ



 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมคุณแมมือใหม จัดกิจกรรม 

คุณแมคนใหม จัดกิจกรรมจัดปายนิเทศ กิจกรรมบูรณาการตามกลุม 

สาระ กิจกรรมตอบคำถาม จัดกิจกรรมถวายพระพร รำถวายพระพร 

เชิญตัวแทนคุณแมของ คุณครู (เซอรไพรส) ใหคุณครูกราบ ตัวแทน 

นักเรียนกลาวความรูสึก ตัวแทนแมกลาวความรูสึก นักเรียนนำของ 

ที่ระลึกมอบใหคุณแมบน เวทีพรอมกราบแม นักเรียนบำเพ็ญ 

ประโยชนบริเวณโรงเรียน สงผลใหผู เรียนมีความรูความเขาใจ  

  เกี่ยวกับความสำคัญของวันแม ไดแสดงความกตัญูตอคุณแม 

       ปฏิบัติตนเปนลูกที่ดีของคุณแม

เปดประตูสูอาเซียนชั้น อ.2 อ.3

กิจกรรมบูรณาการวันแมแหงชาติ

 เปดประตูสู อาเซียน ชั ้น อ.2 อ.3 นำเสนอ 

ผลงานจากการเรียนรู เรื ่องประเทศอาเซียน มีทั ้ง 

การแตงกาย อาหาร สถานที่สำคัญ รองรอยการเรียนรู 

ที่ยกกันมาไวในหองเรียน มีเพื่อนๆ มาเยี่ยมชมกัน 

ไดรับความรูไปมากมาย ขอบคุณทานผูปกครอง ที่ 

สนับสนุนเครื่องแตงกายของเด็กๆ
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การแขงขันกฬีาสสัีมพันธครอบครัวสุขภาวะการแขงขันกฬีาสสัีมพันธครอบครัวสุขภาวะ

 การแขงขันกีฬาสีสัมพันธครอบครัวสุขภาวะ วันเสารที่ 27 

สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหวังดี แบงคุณครู 

และนักเรียนออกเปน 3 สี ไดแก สีแดง สีฟา สีเหลือง  กองเชียร 

เชียรลีดเดอร ดรัมเมเยอร ขบวนพาเหรดจัดการแขงขันกีฬา 

ฟุตบอลชาย กีฬาแชรบอลหญิง

โรงเรียนหวังดี โทร. 074-312811  โทรสาร 074-314235

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงามของเยาวชน
16 ถ.สะเดา อ.เมือง จ.สงขลา 9000016 ถ.สะเดา อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Wangdee Activities
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