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ร ับรางว ัลโรงเร ียนพระราชทานระด ับม ัธยมศ ึกษา ป ีการศ ึกษา 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรแก่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำาปีการศึกษา 2559 
โดยอาจารย์ลานทิพย์  ทวาทศิน ผู้จัดการ เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล 

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา



บทบรรณาธิการ

ดร.ผุสดี  ตามไท
บรรณาธิการ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

 วารสาร “รอบรั้ววัฒนาฯ” ฉบับที่ 1/2561 เล่มนี้ได้รวบรวมผลงาน รางวัล และกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา
ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2559 และระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ด.ญ.สรวีย์ ธนพูญหิรัญ ม.2/5  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
ด.ญ.ธนอร อนุญญาภิสิทธิ์ ป.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากกรุงเทพมหานคร
ในการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประจำาปี 2561 ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ เช่น คณะนักร้อง Wattana Girls’ Chorus เดินทาง
ไปร่วมงาน The 14th China International Chorus Festival and International Federation for Choral
Music World Choral Education Conference ณ เมืองปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

 นอกจากนั้นยังมีนักเรียนระดับป.6 , ม.3 และ ม.6 จำานวนไม่น้อยที่มีผลการสอบ 100 คะแนนเต็มในวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
รวมถึงการได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬาในระดับประเทศและต่าง
ประเทศ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำาให้โรงเรียนมีผลงานและรางวัลต่างๆ เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างมากมาย
 หากแต่ความสำาเร็จดังกล่าวจะเกิดข้ึนไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจท้ังจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์วังหลัง – วัฒนา มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และชุมชน รอบโรงเรียน
จึงขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเทท้ังแรงกายแรงใจในการช่วยเหลืองานของโรงเรียนอย่างเต็มที่
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาโรงเรียนต่อไป
 ขอพระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยพระคุณ ความรัก และสันติสุข โปรดอำานวยพระพรแด่ท่านและครอบครัว รวมถึง
กิจการงานของท่านให้เจริญยิ่งขึ้นสืบไป
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นมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เผยพระวจนะโดยศจ.บัญฑูร บุญอิต  ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงค์ หัวข้อ “โรงเรียนแห่งความสุข”

รีทรีตคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

วิทยากรโดย ศจ.วาระ  มีชูธน  ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองไทย กรุงเทพฯ  หัวข้อ “Self Respect”

งานศาสนกิจ
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นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันแต่งตั้งกรรมการนักเรียนคริสเตียนและกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
 * ระดับประถมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี
 * ระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ คริสตจักรวัฒนา
 เผยพระวจนะและประกอบพิธีแต่งตั้งโดย ศจ.สันติ แดงเรือน  รองศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันไหว้ครู  ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์
 * ระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
      เผยพระวจนะโดย อาจารย์อำาพร แดงเรือน ครูงานศาสนกิจ หัวข้อ “ครูของหนูน่ารัก” 
    * ระดับมัธยมศึกษา  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
       เผยพระวจนะโดย  ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์  ศิษยาภิบาลคริสตจักรไมตรีจิต
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นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 * ระดับปฐมวัย วันพุธที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์ 

   เผยพระวจนะโดย อาจารย์สุจิตรา อุประคำา หัวข้อ  “ทำาสิ่งดีถวายพระราชา”

 * ระดับประถมศึกษา   วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ณ  ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

   เผยพระวจนะโดย ครูศาสนาทวิพงศ์ พันธุพงศ์ ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา

 * ระดับมัธยมศึกษา   วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ณ คริสตจักรวัฒนา

    เผยพระวจนะโดย ศจ.ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย  หัวข้อ “ความรักชนะทุกสิ่ง”



8  รอบรั้ววัฒนา

นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสดุดีเทิดพระคุณแม่ ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

 * ระดับปฐมวัย   วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
    เผยพระวจนะโดย อาจารย์พิมประภา พันธุพงศ์ ครูงานศาสนกิจ หัวข้อ “แม่คือผู้ให้”
 * ระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
    เผยพระวจนะโดย อาจารย์ชลธิรา จินดาทจักร์ หัวหน้างานศาสนกิจ หัวข้อ “แม่จริง”
 * ระดับมัธยมศึกษา   วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561   
    เผยพระวจนะโดย อนุศาสนาจารย์ดารณี วราเศรษฐ์   หัวข้อ “แม่เป็นทุกสิ่ง ”
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วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจจำานวน 28 คน 
ร่วมชมนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361 – 2561” 

ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะนักร้องจาก Lee University Campus Choir ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แสดงการขับร้องประสานเสียงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

ณ ห้องประชุม คุณครูอุมา เปศลชีวี 

งานวิเทศสัมพันธ์
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วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 เข้าร่วมกิจกรรม English Talk Show 

โดย คุณเต้ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีการรายการ English Breakfast ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารครูและนักเรียนจากเมืองฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฟุกูโอกะ จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
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วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
คณะครูระดับปฐมวัยอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบ High Scope”

วิทยากรโดยผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง และอาจารย์สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค
ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ระดับปฐมวัยจัดประชุมผู้ปกครอง และเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย

และบรรยายพิเศษหัวข้อ “สร้างนิสัยรักการอ่านด้วยนิทาน” โดย คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง)  นักเขียนหนังสือเด็กชื่อดัง  
ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

งานกิจการนักเรียน

ระดับปฐมวัย
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วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
หัวหน้าแผนกและคณะครูระดับปฐมวัยอบรมเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล

ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ (สสวท.)”
ณ ห้องประชุมพูลศรี  อาคารสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
บริษัทเเก๊กอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ผู้ผลิตรายการเบ๊นโบ๊ท จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย

เรื่อง “การรู้จักซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น” และ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์
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วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยจัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561

“วัฒนาเปิดบ้าน เชิญมาร่วมงาน ดูลูกหลานท่านเรียนอะไร”
ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเอส์
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วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 
อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำานวยการ และคณะกรรมการบริหารภายใน

ร่วมชมนิทรรศการโครงการผลงานนักเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ก่อนปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัย   ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์
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วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561

“วัฒนาเปิดบ้าน เชิญมาร่วมงาน ดูลูกหลานท่านเรียนอะไร”
ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

ระดับประถมศึกษา
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วันจันทร์ที่ 1-วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ค่ายศิลปะระดับประถมศึกษา โดยอาจารย์สังคม ทองมี และทีมงาน

ณ อาคารเรียนระดับประถมศึกษา
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วันที่ 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ค่ายนักเรียนประจำาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รุ่น 144 และกิจกรรมพี่น้องคล้องใจ

ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ

ระดับมัธยมศึกษา
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วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกิจกรรมการออม  

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ภายใต้พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะครูและนักเรียน 3 ระดับ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยเดินจากซอยสุขุมวิท 19 - ถนนอโศกมนตรี

และรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคณะครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว GAT 

ณ ห้องประชุมอาคาร 130 ปีฯ

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ” 

โดยเชิญคุณภรณ์ทิพย์  นาคหิรัญกนก อดีตนางงามจักรวาลคนที่ 2 เข้าร่วมการเสวนาในกิจกรรมดังกล่าว
  ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
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วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมรับฟังการบรรยายจากนักเรียนรุ่น 143 ที่สอบได้คะแนน O-NET  

90 คะแนนขึ้นไป (วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) ประจำาปีการศึกษา 2560  
ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2  ฟังการบรรยายเรื่อง “หวานมัน ปันโรค” ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
วิทยากรโดย พญ.สุมิตรา นันท์รุ่งโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเบาหวานจากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
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วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ติว GAT  ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  ณ อาคารเรียน 130 ปีฯ
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วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อบรมเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อและการใช้ Social network”

สนับสนุนโดยซีพีแรม   ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ร่วมกิจกรรมภาคีสังคมศึกษาร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

โดยจัดโครงการเสวนาภายใต้หัวข้อ “The Effect of Words” 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
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วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร่วมกิจกรรม TCASTER   ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ3/6 ทัศนศึกษาดูงาน 

“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำาปี 2561” ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  จำานวน 15 คน 

ได้รับเชิญเป็นล่ามให้กับคณะฑูต ภริยาและตัวแทนในพิธีมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนยากจน ณ สมาคม YWCA 
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วันอังคารที่ 21 และวันพุธที่ 22  สิงหาคม พ.ศ. 2561 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รับการอบรม CPR ณ ห้องประชุมอาคารเอลลินวู้ด

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมวันบูรณาการอาเซียน 3 ระดับ 
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วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ นำาตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ร่วมกิจกรรมโครงการกินตามแม่:กินเปลี่ยนโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ณ สมาคมผู้บำาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561

“วัฒนาเปิดบ้าน เชิญมาร่วมงาน ดูลูกหลานท่านเรียนอะไร”  ระดับมัธยมศึกษา
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

นักเรียนที่มีผลการสอบ 100 คะแนนเต็ม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์

เด็กหญิงธนภร สุวรรณธรรมา 

เด็กหญิงณัฐนันท์   จุลภักดี 

เด็กหญิงอรปพร  โล่ห์ศิริวัฒน์

เด็กหญิงฟ้าใส  อิฐรัตน์ 

เด็กหญิงนภัส  ธีรอัครวิภาส

เด็กหญิงณภีร์  ทวนสุวรรณ

เด็กหญิงปิ่นมนัส  จรรยงค์ 

เด็กหญิงวรวลัญช์   พนมยงค์ 

เด็กหญิงมนสุภา สุรบท

เด็กหญิงศุภัสรา  ประทุมเมศร์

เด็กหญิงธมลวรรณ  จงจิตเกษม

เด็กหญิงปาลิกา  สุขภัทราภิรมย์ 

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   หูรัตนภิรมย์
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์

เด็กหญิงณัชณิตา  วิรุฬห์ชาตะพันธ์

เด็กหญิงอรปพร  โล่ห์ศิริวัฒน์ 

เด็กหญิงพาขวัญ  ผลอุทิศ

นางสาวศศิพินทุ์   ไหลรุ่งเรือง

นางสาวปวีณ์นุช  สุรชัยพิทักษ์ 

เด็กหญิงพุดชมพู  ไตรรัตนภิรมย์

เด็กหญิงพริม  นิวัติชัย

เด็กหญิงมนสุภา สุรบท

นางสาวแววปราชญ์  ธวัชกิจแก้ว

เด็กหญิงจิรัชญา ล้วนวุฒิพงษ์

เด็กหญิงรมิดา  ธเนศธันยากร

นางสาวพรรณภัค  กิริวัฒนศักดิ์
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บทความวิชาการ

ชื่องานวิจัย	 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานสื่อประสม	

	 	 เรื่อง	ฟังก์ชันลอการิทึม		และการประยุกต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

	 	 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ผู้วิจัย 					 อาจารย์นันทพล			มียิ่ง	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานส่ือ
ประสม เรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึมและการประยุกต์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ 1) ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ผสมผสานส่ือประสม เร่ืองฟังก์ชันลอการิทึมและการประยุกต์  2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระหว่างก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานสื่อประสม 3) การเปรียบเทียบความ
สามารถดา้นทกัษะการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีน หลังใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตรผ์สมผสาน
สื่อประสม เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซ่ึงกำาลังศึกษา
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 18 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานส่ือประสม ประกอบด้วย ส่ือประสม ซ่ึงได้แก่ วีดิทัศน์ ,
POWER POINT , โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต GSP  โปรแรมเรขาคณิต GEOGEBRA ,  APPLICATION DESMOS
และเอกสารประกอบการใช้ส่ือผสมเร่ือง ฟังก์ชันลอการิทึมและการประยุกต์ จำานวน 3 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ แบบวัดความสามารถด้านทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานสื่อประสมนี้มี ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 พบว่า ได้คะแนน 
78.33/ 74.22  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.83
 2. ผลคะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอ่นเรียนและหลังเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
มีคะแนนเฉลี่ย 11.44 คะแนน และ 18.56 คะแนนตามลำาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ผลจากการวัดความสามารถด้านทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามี
คะแนนเฉลี่ย 18.56 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60  พบว่า คะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทนำา 
 วิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละเรื่องมีความสำาคัญในฐานะที่เป็นพื้นฐานในการเรียน
รู้ในระดับสูงขึ้น และสามารถเชื่อมโยงไปในหลายศาสตร์สาขาวิชาอื่น ๆ  เช่น ด้านธุรกิจและสถิติ   ด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น แต่นักเรียนกลับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำา เนื่องจากคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
นามธรรม ไม่สามารถทำาความเข้าใจได้โดยง่าย ประกอบกับมีสูตรที่ต้องนำาไปใช้ค่อนข้างมาก รวมทั้งใช้สูตรไม่
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คล่องแคล่ว จึงส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นในการเรียนในระดับสูงๆ รวมทั้งปัญหาต่อเนื่องในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ฟังก์ชันลอการิทึมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำาคัญและจำาเป็น มีกฎเกณฑ์ สูตร สมบัติต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
ผลจากการประเมินความรู้ของนักเรียนส่วนหนึ่งนำาสมบัติของลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาไม่ได้ จึงส่งผลให้ไม่
สามารถประยุกต์โจทย์ได้ และไม่สามารถนำาไปบูรณาการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เช่นกัน
 จากสภาพการณ์ดังกล่าว การจัดการเรียนรู้จึงจำาเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยฝึกการใช้สูตร
ฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับการนำาไปใช้ในชีวิต จัดกิจกรรมที่เร้าความสนใจของผู้เรียนและ
เอื้อต่อการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานสื่อประสม
เพื่อใช้แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าจะได้ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
ช่วยทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น และช่วยให้ความสามารถด้านทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานส่ือประสมเร่ืองฟังก์ชันลอการิทึม
และการประยุกต์ ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานสื่อประสมเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมและการประยุกต์กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ขอบเขตของการวิจัย
 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ท่ีเรียนคณิตศาสตร์รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำานวน 18 คน 
    ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานสื่อประสม เรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม
และการประยุกต์
        2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ ความสามารถด้านทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์

    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดความ
สามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  มีค่าดัชนีความง่าย (PE) ตั้งแต่ .21-.68 และดัชนีค่าอำานาจจำาแนก (D)
ตั้งแต่ .25 -.67 จำานวน 7 ข้อที่ครอบคลุมจุดประสงค์ของการวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยคำานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น  0.92  และชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานสื่อประสม
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 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
 1. ครูดำาเนินการสอนเร่ืองฟังก์ชันลอการิทึมและการประยุกต์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานส่ือประสม ประกอบกับการฝึกการต้ังคำาถาม การเตรียมการค้นหาคำาตอบ
ดำาเนินการค้นหาและตรวจสอบคำาตอบ สรุปและนำาเสนอผลการค้นหาคำาตอบตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
เรียงลำาดับจากปัญหาง่ายไปยาก 
 2. ครูนำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดความสามารถการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ โดยทำาเป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีทำา แสดงวิธีคิดอย่างละเอียด 
 3. นำาคะแนนจากการตรวจมาพิจารณาการผ่านตามเกณฑ์ 60% จากแบบทดสอบ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม รวมทั้งศึกษาพัฒนาการของนักเรียน . ใช้สถิติ
ทดสอบ t –dependent  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สอบก่อนและหลังเรียน ใช้
สถิติทดสอบ t for one sample และใช้สถิติทดสอบ t – for one Sample  เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 60%

ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงถึงรายละเอียดข้อมูลท่ีรวบรวมได้  โดยสะท้อนผลการเรียนรู้จากส่ือ
ครั้งที่ 1 -3 และนำามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสื่อ และนำาผลการทดสอบแต่ละครั้งภายหลังการใช้สื่อ ปรากฏดังนี้
 
 ตาราง 1  แสดงผลค่าประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานส่ือประสม เร่ืองฟังก์ชันลอการิทึม
และการประยุกต์

  

 จากตาราง 1  พบว่าผลคะแนนของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามี
คะแนนเฉลี่ย 11.44 คะแนน และ 18.56 คะแนนตามลำาดับ และค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผสมผสานสื่อประสม เท่ากับ 0.83 (เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 0.50)

 ตาราง 2 แสดงผลค่าเฉล่ียเลขคณิตคะแนนผลสัมฤทธ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองฟังก์ชันลอการิทึม
และการประยุกต์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t และระดับนัยสำาคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบ
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 จากตาราง 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย11.44 
คะแนน และ 18.56 คะแนนตามลำาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ตาราง 3 แสดงผลค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันลอการิทึม
และการประยุกต์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t และระดับนัยสำาคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนสอบ หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของนักเรียน  (n=18)

 จากตาราง 3 พบว่าการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 18.56 คะแนน และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเกณฑ์ที่
ตั้งไว้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานส่ือประสม สะท้อนให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานสื่อประสมมีประสิทธิภาพที่ส่งผลให้
คะแนนของนักเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ว่า ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ผสมผสานสื่อประสม เทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 สูงกว่า 70/70 ได้คะแนน 78.33/ 74.22 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.83  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสานสื่อประสม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สะท้อนให้แห็นว่าผลการทดลองด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานสื่อประสม
ทำาให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจมากขึ้น สื่อประสมมีผลให้เกิดความเข้าใจ
ได้ดีกว่าเดิม เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งสื่อประสมยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ความสามารถ
ด้านทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้นอีกด้วย  โดยหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผสมผสานสื่อประสม พบว่าคะแนนความสามารถด้านทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ก้าวย่างของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

การปรับปรุงอาคารสถานที่ : 
 ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โรงเรียนได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ Master Plan เพื่อวางแผนแม่บทในการกำาหนดประโยชน์ใช้สอย
จากพื้นที่ของโรงเรียน คณะอนุกรรมการนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของโรงเรียน ผู้แทนจากสมาคม
ศิษย์วังหลัง-วัฒนา และสมาคมผู้ปกครองและครู หลักการทำางานของคณะอนุกรรมการคือ พยายามใช้สิ่งก่อสร้างที่โรงเรียนมีอยู่แล้วให้ได้
ประโยชน์สูงสุด สำาหรับนักเรียน และจำากัดการสร้างอาคารใหม่ให้น้อยที่สุด เพราะนอกจากเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าแล้ว ยังเป็นการรักษา
พื้นที่สีเขียวไว้อีกด้วย และได้นำาแผนแม่บทเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งได้รับอนุมัติและเริ่มดำาเนินการไปทีละส่วน ตามแผนงบ
ประมาณของโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
 สำาหรับระดับมัธยมศึกษา
 1. ส่วนที่ปรับปรุงเสร็จแล้วในตอนนี้ คือ 
    - การปรับปรุงชั้นสองอาคารศตวรรษานุสรณ์ ให้เป็นห้องอ่านหนังสือ ทำาการบ้าน ทำาโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ซึ่งนักเรียนสามารถทำางานเป็นรายบุคคล กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ได้ 

    - ย้ายและปรับปรุงห้องพยาบาลจากชั้นล่างของอาคารวิทยาศาสตร์ มาที่อาคารเรียน 130 ปีฯ ตามข้อเสนอของคณะทำางานฝ่าย
แพทย์เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
    - ปรับปรุงห้องพยาบาลเดิม เป็นห้องซ้อมดนตรี
    - การปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์จากอาคารศตวรรษานุสรณ์ ไปชั้น 6 อาคารเรียน 130 ปีฯ
    - เริ่มติดตั้งระบบปรับอากาศที่อาคาร 1919 จำานวน 6 ห้อง เพื่อให้เป็นที่เรียนศิลปะ
    - การปรับเปลี่ยนกระดานเป็นแบบไร้เงาสะท้อน การเปลี่ยน Projector และเพิ่ม Visualizer ในแต่ละห้องเรียน
 2. ส่วนที่กำาลังดำาเนินการ คือ 
    การปรับปรุงตึกสี่ ชั้นล่างเป็นห้องอาหารครูและชั้นบนเป็นสำานักงานของฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายจัดซื้อ ซึ่ง
จะย้ายมาจากชั้น 1 ของอาคารศตวรรษานุสรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 ทำาให้นักเรียนมีพื้นที่ทำางานมากขึ้นที่อาคารศต
วรรษานุสรณ์
 สำาหรับระดับประถมศึกษานั้น เป็นการปรับปรุงพื้นที่เดิม ให้ใช้สอยได้มากขึ้นอย่างเหมาะสมปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามเป้า
หมายของโรงเรียน โดยรักษาความสมดุลระหว่างอาคารและพื้นที่สีเขียว เน้นการประหยัดพลังงาน 
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1. ส่วนที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว คือ 
      - สนามเด็กเล่น ซึ่งได้เปลี่ยนจากอิฐตัวหนอนเป็นหญ้าเทียม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 

    - การปรับเปลี่ยนกระดานเป็นแบบไร้เงาสะท้อน เปลี่ยน Projector ในห้องเรียน
 2. ส่วนที่จะดำาเนินการต่อไป คือ
    - การซ่อมแซมอาคารเอลลินวู้ด
    - เพิ่มห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 สำาหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนห้องเรียนและอุปกรณ์การเล่นต่างๆ อยู่เสมอ และได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสื่อสารในห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อสร้างความคุ้นชินและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงจัด
เวลาให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการฟังและการอ่านเป็นประจำา
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน : 
  ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โรงเรียนได้ออกแบบ และวางแผนนำาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการติดตามการพัฒนานักเรียนราย
บุคคลมาใช้ที่เรียกว่า ระบบ SDMA (Student Digital Management Application) ระบบนี้ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า นักเรียนวัฒนาคน
หนึ่ง จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งสามส่วน คือ ความสามารถด้านวิชาการ คุณลักษณะ และสุขภาวะ ระบบติดตามการพัฒนานักเรียนราย
บุคคลประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบ เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตอบสนองต่อความต้องการและอัตรา
การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งเป็นทิศทางของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 ขณะนี้โรงเรียนฯ ได้เริ่มดำาเนินการทดลองเป็นระยะที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการให้คุณครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างแผนการสอนและการเรียนรู้ในลักษณะ Adaptive Learning เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลตาม
อัตราความเร็วของการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละวิชา โดยมีครูเป็นผู้อำานวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา
 นอกจากการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการแล้ว ยังมีระบบติดตามประเมินเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและสุขภาวะของ
นักเรียนด้วย
 เมื่อการพัฒนาระบบ SDMA ผ่านระยะที่หนึ่งไปอย่างสมบูรณ์ จะเปิดให้ผู้ปกครองสามารถเข้าระบบเพื่อรับทราบข้อมูลของ
บุตรหลานตนเองผ่านทาง Parental Portal ได้ด้วย 
 โรงเรียนจะก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียน เป็นกุลสตรีวัฒนา คือ 
มีคุณลักษณะสำาคัญ 7 ประการ ซึ่งหมายถึง ความรักและการให้ ความซื่อสัตย์ การมีวินัยปกครองตนเอง ความรับผิดชอบและหนัก
เอาเบาสู้ การเป็นผู้นำาและผู้ตามท่ีดี การตระหนักรู้คุณค่าแห่งตนเองและผู้อ่ืน มีกาลเทศะ พร้อมๆ กับการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของโลก
มีสมรรถนะพื้นฐานที่จำาเป็น ทั้งเรื่องการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง การร่วมทำางานกับผู้อื่นได้และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ขณะเดียวกันต้องมีทักษะและความตระหนักรู้ในเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรง การรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการเรื่อง
การเงินและสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ
 ความสำาเร็จในการบรรลุเป้าหมายนี้จะเกิดขึ้นได้จริง ต้องมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความเข้าใจ และ
เอาใจใส่ของผู้ปกครอง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยยืนยันว่าการบริหารจัดการทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน
     
        ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
                 ดร.ผุสดี  ตามไท และ คุณอรุณี  ศิริวัฒน์
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งานชุมชนสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 มีนาคมและวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนสัจจพิทยาและโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 

ลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องการดำาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำาปีการศึกษา 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำานึกในการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำาอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่าและรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน

ในสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆที่จัดให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ก่อให้เกิดนิสัยการใช้ไฟฟ้าและน้ำาอย่างประหยัดที่ยั่งยืน
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ร่วมงาน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า”
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์นุชจรินทร์ สิทธิสรรค์  อาจารย์กุสุมา ทองช่วง และ อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท

 คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมงาน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า” 
จัดโดยอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
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ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Run For Dawn At Bangkok 2018”
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและ

ชุมชนสัมพันธ์ นำาคณะครูและนักเรียนตัวแทนมูลนิธิครอบครัวพอเพียงระดับชั้นม.4-ม.5 
ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Run For Dawn At Bangkok 2018” 

จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำารายได้ช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยและ
สนับสนุนการออกกำาลังกายและสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
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วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 
อาจารย์กุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว” 

ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2561 
อาจารย์กุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

รับประกาศนียบัตรจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในโอกาสที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำาปี 2561 จัดโดยองค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัล ลาดพร้าว
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คนเก่งว ัฒนาฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เด็กหญิงไอศวรรย์ ยศอินทร์ ป.5/1  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ The Winner – Class D Girl พร้อมเกียรติบัตร
ในการแข่งขันกอล์ฟรายการ JJGA GOLF CHALLENGE 2018  จัดโดย Journey Junior Golf Academy

ณ Suvarnabhumi Golf and Country Club

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เด็กหญิงณัฐณิชา บำารุงผล ป.6/4 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 12 ปี หญิง 
และรับ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ำา Swan Swimming Game

จัดโดยสระว่ายน้ำาสวอน  ณ สระว่ายน้ำาสวอน เจริญกรุง 78

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เด็กหญิงปิยพัทธ์ ตั้งกิจมั่น ป.4/2  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาดนตรี 

ประเภทเปียโน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เด็กหญิงภัทริยา สัตยคฤหกุล ป.5/2  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียน

นอกระบบวิชาดนตรี ประเภทไวโอลิน รุ่นอายุไม่เดิน 15 ปี จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ 
ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เด็กหญิงลภัสรดา มนูญญา ป.4/3 ได้รับ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร และ

เด็กหญิงอริสรา โรจน์สุธี ป.4/4  ได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Skate Pattaya Thailand จัดโดย The Rink Ice Arena ณ Harbor พัทยา

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เด็กหญิงสุภชา โซวิกุล ป.3/1 ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2  

ในการเขียน code สร้างอนิเมชั่น Coding Challenge ครั้งที่ 2 จัดโดย B2S ณ B2S เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
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วันที่ 10–11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เด็กหญิงธัญญชนก ณิยกูล ป.3/3 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน

โรงเรียนนอกระบบวิชาดนตรีประเภทไวโอลิน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  
จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ด็กหญิงภัคอร โทนมณี  ป.2/5  ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตรจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา 

ประเภทฟรีแฮนด์ รุ่นอายุ 7 ปี  Bangkok Rhythmic Gymnastics Competition 2 
จัดโดย AISB International School  ณ Bethany Gym

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เด็กหญิงวรวดี ติวนานนท์  ป.2/1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  

จากการแข่งขันยิมนาสติก Changzhou Gymnastic Competition  จัดโดย Changzhou Gymnastic – China
  ณ Changzhou Olympic Center
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วันที่ 9 – 10  มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เด็กหญิงเมธาพร  เพชรเกื้อกูล  ป.4/5  ได้รับถ้วยรางวัล 1st RUNNER – UP Class D – Girl 

พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันกอล์ฟ TGA – SINGHA Junior Golf Ranking 2018 – 2019 ภาคเหนือล่าง
จัดโดย สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกอล์ฟนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เด็กหญิงสุชัญญา เศาร์พิสุทธิ์  ป.2/3  ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบัลเล่ต์

Get The Beat รุ่น Group10 & Under Demi Character ในกิจกรรม International Dance GTB Bangkok
ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เด็กหญิงธีรินธารา ธนณาเคนทร์  ป.1/2  ได้รับถ้วยรางวัลที่ 2 

ในรายการ Abacus และ Mental Arithmetic Category, Grade 12  
จากการเข้าร่วมการแข่งขัน CMA 11th Mental Arithmetic International Olympaid 2018 

จัดโดย CMA Mental Arithmetic Thailand ณ Big Box ประเทศสิงคโปร์
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วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เด็กหญิงอิศรินทร์  ทวีวรรธนะ  ป.3/1 ได้รับเหรียญรางวัลที่ 4 

พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เด็กหญิงสิร์ดาภัทร์ วิสาลเสสถ์  ป.2/3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร 

จากการแข่งขันว่ายน้ำาภูติอนันต์ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 19 จัดโดย กรมสวัสดิการทหารเรือ
ณ สระว่ายน้ำาสนามกีฬาราชนาวีภูติอนันต์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 
เด็กหญิงพิมพ์มาดา นุชนาฎ ป.2/2 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร 

ประเภท Free Hand Group และได้รับ 2 เกียรติบัตร ประเภท Free Hand เดี่ยว ลำาดับที่ 6 / คะแนนรวมจากการแข่งขันทั้งหมด ลำาดับที่ 6  
จากการแข่งขันยิมนาสติกในรายการ 2018  Longtan Sports Season International Rhythmic Gymnastics Tournament 

จัดโดย Longtan Sports Cup ณ Longtan Sports ประเทศไต้หวัน



44  รอบรั้ววัฒนา

วันที่ 13 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เด็กหญิงรินรดา น้ำาใจเที่ยงธรรม  ป.4/3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 USD พร้อมเกียรติบัตรรางวัล

ขวัญใจมหาชนยอดเยี่ยม Audience Award และรางวัลวัฒนธรรมยอดเยี่ยม The Best Tradition Award
จากการแข่งขันหุ่นโลก ประจำาปี 2561 World Puppet Carnival 2018

จัดโดย Rod Petrovic Director of World Puppet Carnival 
ณ เมืองเยคาเตรินบุรก์ ประเทศรัสเซีย
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ชนะเลิศขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
     เม่ือวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ด.ญ.สรวีย์ ธนพูนหิรัญ ม.2/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเงินรางวัลจำานวน 35,000 บาท  และด.ญ.ธนอร อนุญญาภิสิทธิ์ ป.6/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากกรุงเทพมหานครและเงินรางวัลจำานวน 15,000 บาท จากการประกวดขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำาปี 2561 ครั้งที่ 16 จัดโดยกองการสังคีต สำานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถทางดนตรี
และน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
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งานขับร้องประสานเสียง

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Little Angels ได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ร่วมแสดงในงานแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2562
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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 วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำานวยการ นำาคณะครูและนักร้องประสานเสียง 

Wattana Girls’Chorus เดินทางไปร่วมงาน The 14th China International chorus Festival and International Federation 
for Choral Music World Choral Education Conference

ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’ Chorus ร่ว  มงาน 190 ปี มิชชั่นโปรเตสแตนต์ ในประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ
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วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะนักร้องคอรัส ร่วมงาน The first Art & Creative Fair of International Schools (ACFIS)”

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนำาคณะนักร้องคอรัสระดับประถมศึกษาปีที่ 2,3 
เข้าร่วมงาน The first Art & Creative Fair of International Schools (ACFIS) 

และนำาผลงานด้านศิลปะของนักเรียนเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ 
โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยผ่านกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ

ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ 
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งานพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

1. งานปรับปรุงห้องพยาบาลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 ดำาเนินการปรับปรุงห้องพยาบาลระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้รูปแบบของห้องพยาบาลสอดคล้องกับคำาแนะนำาของคณะแพทย์

ที่ปรึกษา และสามารถรองรับให้บริการดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน 

2. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 1919
 ดำาเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 1919 โดยแบ่งการติดตั้งเป็น 3 เฟส ซึ่งในเฟสที่ 1 ดำาเนินการติดตั้งเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจำานวน 5 ห้อง สามารถรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนได้สูงสุด ทั้งนี้ได้เลือกใช้การติดตั้งและรูปแบบ
ของวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมของอาคาร
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3. งานปรับปรุงห้อง Sitting Room ระดับมัธยมศึกษา
 บริเวณอาคารศตวรรษานุสรณ์ ชั้น 2 ได้ปรับปรุงห้องเป็นห้อง Sitting Room ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดพื้นที่

สำาหรับการอ่านหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์ และการพักผ่อนหย่อนใจของผู้เรียนในเวลาเย็นและกลางคืน

4. ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษา
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำาเนินการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำานวนกว่า 

150 เครื่อง โดยปรับปรุงห้องเรียนปกติจำานวน 3 ห้องภายในอาคาร 130 ปีฯ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา
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5. ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสหกรณ์โรงเรียน 
 ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นระเบียบ ซ่อมบำารุง ทาสี เทพื้นคอนกรีต เพิ่มจำานวนเก้าอี้ม้านั่งให้กับนักเรียน ครู 

และผู้ปกครอง
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Wattana Wittaya Academy
 144th - From Glory to Global 

วันเสาร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 144 ปี “144th - From 

Glory to Global” เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับพระพร พระคุณ และความรักที่มีต่อโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 144 

ปี โดยให้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตต่อคุณครู โดยนำารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนชมรมครูเกษียณอายุ

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
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วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะนักร้องคอรัสระดับประถมศึกษาและวงดุริยางค์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

ร่วมกิจกรรม Wattana Wittaya Academy’s Flash mob at Terminal 21 on The Nomad  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21



ย้อ
นรอ

ยกุลสตรีวังหลัง–วัฒนา

 โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ได้ก่อตั้งมาแต่ยุคสมัย

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของชาวไทย โปรดเกล้าให้สอนโอรสและธิดา

กุลสตรีวังหลังเมื่อครั้งก่อน เปิดการสอนวิชาการจนก้าวหน้า

อีกเย็บปักถักร้อยได้พัฒนา เป็นวิชาเหมาะกับกุลสตรีไทย

สิบสามพฤษภาคมถือกำาเนิด ได้ก่อเกิดโรงเรียนประจำานำาสมัย

เปิดรับนักเรียนยุวสตรีไทย ที่สนใจศึกษาวิชาการ

นักเรียนมีเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ ต้องขยับปฏิรูปบริหาร

ย้ายโรงเรียนเพื่อดำาเนินการ มีผลงานได้ชื่อวัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียนมีชื่อเสียงทุกวันนี้ ก็เพราะมีบรรพบุรุษสร้างสรรค์ให้

แหม่มโคล ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ ดำารงไว้ซึ่งคุณธรรม คุณความดี

ร้อยสี่สิบสีปีเป็นที่ประจักษ์ สอนให้ศิษย์รักตระหนักในศักดิ์ศรี

ให้สมเป็นโรงเรียนกุลสตรี สอนให้มีคุณธรรมประจำาใจ

โรงเรียนวัฒนาฯ นี้มีพระเจ้า ที่คอยเฝ้าดูแลช่วยแก้ไข

ปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไป วัฒนาฯ ก้าวไกลคู่ไทยเทอญ

นางจารุนันท์  บูรณจินดา

ผู้ประพันธ์
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