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                                           บทนํา

   วารสารโรงเรียน ประจําเดือนสิงหาคม 2564  เนื�องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลนใ์ห้กับนักเรียนทุกระดับชั�น และในเดือน
นี�เป�นเดือนที�สําคัญของทุกคน คือ วันแม่ ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรม
ออนไลนเ์กี�ยวกับวันแม่ เพื�อให้นักเรียนได้แสดงความรักต่อแม่ โดยการ
อวยพรแม่เป�นคลิป VDO และได้ทําการ์ดวันแม่ให้กับคุณแม่ทุกๆ คน
และได้มีการจัดกิจกรรมที�สําคัญอีกอย่าง คือ วันวิทยาศาสตร์ออนไลน์
ของแต่ละระดับชั�นก็มีกิจกรรมที�หลากหลาย  ให้นักเรียนได้กล้าคิดและ
มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และมีผลงานนําเสนอ ในการจัดการ
เรียนการสอน ขอชื�นชม ครู นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะที�ให้
ความร่วมมือเป�นอย่างดี
    เนื�องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื�อไวรัสโคโรนา
2019 มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื�อง ขอให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
ดูแลตัวเอง  เพื�อให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะ  

                                                                        

บรรณาธิการ

1. เพื�อเป�นสื�อประสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน

2. เพื�อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ
โรงเรียน ครู และนักเรียน

วัตถุประสงค์
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นายจาง เซิน
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ICEP ฝ�ายภาษาจีน

      2564学年，有一个良好开端，学生们重返校园，
带着笑脸与期盼；教师们重返岗位，带着IB赋予的
智慧与转变。
      幼儿园、小学开展超学科教学，多个学科老师共
同精心设计了超学科课程。教学不再局限于课堂，
食堂、草坪、泳池，处处能看到学生们活跃的身
影；教学不再局限于单学科，而从切合实际的6大主
题出发，探讨“我们是谁”这样的教育命题；学习
中，孩子们快乐、主动地在校园内探索，在课堂中
满怀信心地展示自己的作品。
      小学、中学均开设了一门新课程－－Independent
Study（独立探究），融合了IB小学Exhibition、中学
Community Project的理念，宗旨是为了锻炼学生自主
探索的能力。在教学过程中，教师们开展探究式教
学，学生们主动选择感兴趣的研究话题，通过擅长
的方式进行探寻、汇总与汇报。
      7月中旬受新一轮疫情影响，学校重新开始网
课，但这些转变：“学生作为学习主体，注重实
践，注重探究式学习等”，已经悄然在学生、老师
中生根发芽。我们期待，与各位学生、家长、教师
们，一起将这些改变放大，一步一个脚印走向国际
化！

     ป�การศึกษา 2564 เริ�มต้นไปด้วยดี นักเรียนกลับมายังโรงเรียนด้วย
รอยยิ�มและความคาดหวัง ครูกลับมาที�ตําแหน่งของตนด้วยป�ญญาและ
การเปลี�ยนแปลงรูปแบบต่างๆ ของ IB
      อนบุาลและประถมศึกษา ดําเนินการสอนแบบบูรณาการและ ครู
หลายวิชาได้ออกแบบหลักสูตรบูรณาการอย่างรอบคอบ การสอนไม่ได้
จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน โรงอาหาร สนามหญ้าหรือสระว่ายนํ�าอีกต่อไป
นักเรียนสามารถเห็นได้ทุกที�การสอนไม่ได้จํากัดอยู่แค่วิชาเดียวอีก
ต่อไป แต่เริ�มจากหัวข้อที�เหมือนจริง 6 หัวข้อ โดยเริ�มเรื�องการศึกษา
เรื�อง "เราคือใคร" ในการเรียนรู้ เด็กๆ สํารวจรั�วโรงเรียนอย่างมีความ
สุขและกระตือรือร้น พร้อมแสดงผลงานในห้องเรียนอย่างมั�นใจ 

     ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เป�ดหลักสูตรใหม่
คือ  Independent  Study  โดยระดับประถมศึกษาผสมหลักสูตร IB
เข้ากับ Exhibition เเละระดับมัธยมผสมเข้ากับ Community Project
มีวัตถุประสงค์เพื�อฝ�กความสามารถของนักเรียนในการสํารวจอย่าง
อิสระในกระบวนการสอนครูจะดําเนินการสอนตามการสอบถามและ
นักเรียนริเริ�มในการเลือกหัวข้อการวิจัยที�สนใจ สํารวจเเละสรุป
    ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม โรงเรียนได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
รอบใหม่จึงต้องเริ�มเรียนออนไลนอี์กครั�ง แต่การเปลี�ยนแปลงเหล่านี�
"นักเรียนเป�นองค์ประกอบหลักของการเรียนรู้ ใส่ใจในการปฏิบัติ เนน้
การเรียนรู้จากการสอบถาม" ได้หยั�งรากลึกในหมู่นักเรียนและครูอย่าง
เงียบๆ เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับนักเรียน ผู้ปกครอง และครูเพื�อขยาย
ความเปลี�ยนแปลงเหล่านี�  และก้าวไปสู่ความเป�นสากลทีละขั�นด้วยกัน!

สารจากผู้บริหารสารจากผู้บริหารสารจากผู้บริหาร
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               ผลการคัดเลือกผลงานการแสดงความกตัญ�ูกตเวทีต่อเเม่ของเรา
เนื�องในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา Covid-19 

ในหัวข้อเรื�อง   "ป�นี�จะทดเเทนพระคุณของเเม่อย่างไร"  จึงขอประกาศผลการคัดเลือกชนะเลิศ ได้แก่ 
                                               นางสาวทิพยาภรณ ์  เอกสิริเรืองชัย

นางสาวทิพยาภรณ ์     เอกสิริเรืองชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รูปรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม



          สําหรบัวนัแมใ่นป�นี� ยงัคงเป�นเหมอืนทกุๆ ป�ที�ผา่นมา ดฉินั
ยงัคงระลกึถงึคําสอน นึกถงึทกุความทรงจําที�มรีว่มกนั ครั�นแมย่งั
มชีวีติอยู ่ดฉินัจะประดษิฐก์ารด์วนัแม ่พรอ้มกบั นําดอกมะลไิป
กราบแมเ่สมอ เป�นประจําทกุป� สําหรบัดฉินัแลว้ ความปรารถนา
เดยีวที�มตีอ่ผูเ้ป�นแม ่คอื ขอใหท้า่นมสีขุภาพแขง็แรง อยูก่บัดฉินั
ไปนานๆ

           ดฉินัปฏญิาณกบัแมเ่สมอวา่ ดฉินัจะเป�นลกูที�ด ีจะทําใหแ้ม่
ภาคภมูใิจ ถงึในตอนนี� แมข่องดฉินัจะลว่งลบัไปแลว้ แตด่ฉินัยงั
คงนําดอกมะลไิปวางไวท้ี�หนา้รปูของแมอ่ยา่งสมํ�าเสมอเป�นประจํา
ทกุป� ดฉินัจะระลกึถงึพระคณุที�แมใ่หก้ําเนิด สั�งสอน เลี�ยงด ูดฉินั
เป�นอยา่งดเีสมอมา

          ความรกั และ คําสอนของแม ่จะเป�นสิ�งที�อยูคู่ก่บัดฉินัตลอด
ไป...

"รักของแม่ จะคงอยู่กับลูกตลอดไป"
     16 พฤษภาคม 2560 นับตั�งแต่วันนั�น เป�นเวลากว่าสี�ป�แล้ว ที�แม่จากดิฉันไป ทุกๆ เรื�องราว
ระหว่างดิฉันกับแม่ ยังคงชัดเจนในความทรงจํา...

นางสาวทิพยาภรณ ์เอกสิริเรืองชัย
ครูสาระภาษาจีน
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การเรียนการสอนการเรียนการสอน
OnlineOnline

     กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ฝ�กให้เด็กรู้จักสังเกต 
 ค้นหา  ใช้เหตุผล การค้นคว้า  หรือทดลองด้วย
ตนเอง  เช่น กิจกรรมลูกโป�งฟองฟู� นํ� าส้มสายชู
ผสมกับเบคกิ�งโซดาจะทําปฏิกิริยาทางเคมีทําให้
เกิดก๊าซ ลูกโป�งค่อยๆ  ขยายใหญ่ขึ�น นักเรียน
เกิดทักษะการสังเกต รู้จักคิดและหาคําตอบด้วย
ตัวเอง น่าตื�นเต้น และสนกุสนานเมื�อทํากิจกรรม   
รู้จักสร้างสรรค์และคิดสร้างสรรค์ส่วนภาษา
อังกฤษและภาษาจีน เรียนรู้คําศัพท์ เล่านิทาน 3
ภาษา
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幼儿园
Kindergarten

ฝ�ายการศึกษาปฐมวัย



Where We are in place and TimeWhere We are in place and Time
     การจัดการเรียนการสอน  (PYP)  เดือนสิงหาคม 
จุดเด่นเดือนนี�  โดยนักเรียนสืบค้น สืบเสาะจากแหล่ง
เรียนรู้ สิ�งแวดล้อมรอบตัว ภายในบ้านและภายนอก
โดยที�ครูชี�แจงคําสั�งที�ชัดเจน  มีการทํางานเป�นทีม รู้จัก
การเคารพกฎกติกา  แยกแยะ   มีความรับผิดชอบ
รู้หนา้ที�  สามารถวางแผนได้ดี  โดยการพูดคุยในกลุ่ม 
นําไปสู่การนําเสนอเรื�องที�ตนเองสนใจได้ดี  เช่น  
     “ Where We are in place and Time”    เป�นเรื�อง
เกี�ยวกับประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น เกิดขึ�น
ในขณะนี�   และที�จะเกิดขึ�นในอนาคต  และความเชื�อม
โยงของผู้เรียน  ผู้เรียนค้นพบหลายสิ�งหลายอย่างด้วย
การค้นหา  และค้นคว้าประวัติศาสตร์ชีวิตของตนเอง
การเข้าใจ/รู้ ประวัติศาสตร์ของตนเองเป�นเรื�องความ
สําคัญ  เพราะจะให้เข้าใจความหมายของชีวิต  จะเป�น
แนวทาง และช่วยให้ผู้เรียนยอมรับ  และปฏิบัติตาม
การเปลี�ยนแปลง  การมองเห็นโลกเป�นหนึ�งเดียวจะ
ทําให้ผู้เรียนเกิดความคิดว่าเขาอยู่ในชุมชน  และมีไว้
เพื�อชุมชน - ไม่มีใครสามารถอยู่เพียงลําพังได้
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小学
Primary

ฝ�ายการศึกษาประถมศึกษา



    การจัดการเรียนการสอนยกระดับความเข้มข้น  
 มากขึ�น โดย นักเรียนมีผลงานที�เป�นผลลัพธ์จาก
การสืบเสาะทําให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการ
คิดอย่างเป�นระบบ โดยครูผู้สอนส่งเสริมสนับสนนุ   
การเรียนรู้ของนักเรียน  และใช้เทคโนโลยีมาเป�น
ผู้ช่วยในกระบวนการเรียนรู้  นักเรียนมีความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  และเป�นเจ้าของ
การเรียนรู้อย่างแท้จริง
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中学

Secondary

ฝ�ายการศึกษามัธยมศึกษา

สัปดาห์วิทยาศาสตร์สัปดาห์วิทยาศาสตร์
OnlineOnline

       วัตถุประสงค์
 1.เพื�อให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 2.เพื�อพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ตามกรอบการเรียนรู้       
IB ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ
ค้นคว้า สร้างนวัตกรรมได้
 3.เพื�อให้นักเรียนมีความสุข สนกุกับการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

ภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศ
นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ออนไลน์นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ออนไลน์นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ออนไลน์

นายกวินทร์วิชญ์ พรหมมาศ  ม.4/3 เลขที� 9 

ทําการแสดงออนไลนเ์ทียนไขดูดนํ�า

การเรียนการสอน Onlineการเรียนการสอน Online



       เพื�อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ�
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง พร้อมทั�งนักเรียนแสดงความกตัญ�ูกตเวทีต่อ
แม่/ผู้มีพระคุณ
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กิจกรรมการเรียนการสอน
  ·    ครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคําถาม และเชื�อมโยงกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  ·    นักเรียนบอกความสําคัญของกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และร่วมกัน สรุป
  ·    นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที�ตนเองสนใจ
  ·    นักเรียนนําเสนอการวางแผนออกแบบชิ�นงาน /ภาระงาน แลกเปลี�ยน
       แนวคิด และวิธีการ เพื�อนําไปสู่การสร้างชิ�นงาน
  ·    นักเรียนแสดงความกตัญ�ูโดยการแสดงความรักที�มีต่อแม่ /ผู้มี
พระคุณ 
  ·    นักเรียนเล่าประสบการณจ์ากการแสดงความกตัญ�ูโดยการแสดง
       ความรักที�มีต่อแม่ /ผู้มีพระคุณ



เอกลักษณป์ระเพณีไทย
ค ง อ ยู่ ไ ว้ คู่ กั บ เ ร า

  ประจําป�การศึกษา 2564 เพื�อ
ระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์
ที�ประสิทธิ�ประสาทวิชา และศิลปะ
วิทยาการแสดงความนอบนอ้ม 

 

ไหว้ครู
ดนตรี – นาฏศิลป�ไทย 

วารสารไทยหัว สิงหาคม 2564   



วารสารไทยหัว สิงหาคม 2564 

เส้นทางพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนเส้นทางพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนเส้นทางพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน
ภายใต้หลักปรัชญาการศึกษา 5 ประการ และคุณลักษณะ 10 ข้อ

หลักสูตรการพัฒนา
คุณลักษณะนัก

เรียนฯ

นําไปสอนนักเรียน ติดตามพฤติกรรม
นักเรียน

1.  ครูประจําชั�น/ครูผู้สอน
2. บุคลากรสอนได้ตลอดเวลาที�พบนักเรียน
3. หัวหนา้ระดับ หัวหนา้งาน
4. หัวหนา้แผนกคุณลักษณะฯ หัวหนา้ฝ�าย 

1. ครูประจําชั�น/ครูผู้สอนติดตามรายบุคคลทุกวัน
2. หน.ระดับติดตามทุกระดับชั�นที�รับผิดชอบทุกวัน
3. หน.งาน 5 ด้านติดตามทุกระดับชั�น
4. หน.แผนกพัฒนาคุณลักษณะฯ ติดตามทุกระดับชั�น
5. หัวหนา้ฝ�าย ติดตามทุกชั�นที�รับผิดชอบทุกวัน
6. ผู้ปกครองติดตามพฤติกรรมนักเรียน

ปรับปรุงพัฒนา

1. ครูประจําชั�น ครูผู้สอน บุคลากร   
2. หัวหนา้ระดับ หัวหนา้งาน
3. หัวหนา้แผนกคุณลักษณะ หัวหนา้ฝ�าย 

ประเมิน
คุณลักษณะนักเรียน

สรุป
รายงานผล

1. ครูประจําชั�น
2. ครูผู้สอน
3. หัวหนา้งาน
4. หัวหนา้ระดับ
5. หัวหนา้แผนกคุณลักษณะผู้เรียน
6. หัวหนา้ฝ�าย
7. ผู้ปกครอง
8. นักเรียน



"ทุกตารางนิ�วเป�นแหล่งเรียนรู้"

จุดที�        สวนพืชผักสวนครัว

วารสารไทยหัว สิงหาคม 2564 
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CLICK HERE
แบบตอบรับและประเมินวารสาร
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