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     วารสารโรงเรียน ประจาํเดือนกันยายน 2564 เนื�องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับ
นักเรียน ในเดือนนี�โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเทศกาลไหวพ้ระจันทร์   เพื�อให้นักเรียนได้เรียน
รู้ประวติัความเป�นมาของเทศกาลไหวพ้ระจันทร์ และโรงเรียนได้นํานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะภาษาและวฒันธรรมจีน "สะพานสู่ภาษาจีน ศรีนครคัพ" ครั�งที� 10  และเข้า
ร่วมการแข่งขันวูซู เพื�อให้นักเรียนได้กล้าคิดและแสดงออก สามารถนําเสนอผลงานต่อ
สาธารณชน และได้นําชื�อเสียงมาให้แก่โรงเรียน และแต่ละระดับชั�นมีการจัดกิจกรรมแบบ
ออนไลน์ ระดับอนุบาล   ได้มีการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ (Online)
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ ด้วยนะคะ
 
    ขอชื�นชมนักเรยีนและท่านผู้ปกครองที�ให้ความรว่มมอืกับทางโรงเรยีนในทกุๆ ด้านและขอ
ให้ทกุคนปลอดภัยจากโรคโควดิและสขุภาพแขง็แรง

บรรณาธกิาร



目录

01 Work Shop IC-IB

02 ฝ�ายการศึกษาปฐมวัย

03 ฝ�ายการศึกษาประถมศึกษา
04 ฝ�ายการศึกษามัธยมศึกษา

05 
06 

การแข่งขันกีฬาาวูซูชิงแชมป�แห่งประเทศไทย ครั�งที� 18

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์

08 แข่งทักษะ"สะพานสู่ภาษาจีนศรีนครคัพ"ภาษาจีนศรีนครคัพ

09 แผนกส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

10 แผนกบัญชีและการเงิน

12 แผนกเทคโนโลยี
11 แผนกบริหารบุคคล



              uring September, which is the month for the summarisation

of semester 1, in the year 2021, Phuket Thaihua ASEAN Wittaya

School would like to ensure parents that our students have

improved their thinking, communication, research, self-

management and social skills considerably. Their learning, based

on the methodology of inquiry, has proved successful in catering

to the differentiation of each student.

       Nevertheless, the school has realised that our students are

considered our children. This being said, we need to focus on 

 improving their attributes integrated within the school

philosophies (5 philosophies). Due to the current outlook of online

teaching and learning, we consider it highly important that we

conduct a full 360 degree evaluation, whereby teachers and

parents are able to provide constructive feedback. Furthermore,

we also consider it highly important that our students are able to

evaluate and assess themselves. Said evaluation and feedback

from all members of our learning community is vital in the

efficient production of ‘rounded-citizens’ in our society.

      During weeks 19 and 20, our students will be in a part of an

online assessment, using the appropriate models; and thus,

covering all subject areas through a wide range of different

assessment techniques. The school has organised guidelines and

procedures for teachers to use appropriately.

      Therefore, the academic team has managed to create learning

videos to be used as revision in one of the core subjects. Likewise,

others are consistently reviewed as normal. We would like our

dearest parents to feel at ease that your children are always

taken care of by the teachers’ team; which consists of subject

teachers, homeroom teachers, heads of level and the head of

department, respectively.

      On behalf of the school, we feel proud that you as parents trust

our school to take care of those who are the most precious to you.

  Last but not least, we will get through this obstacle together.

 

      Take care of yourselves and be safe.

                                                                            Girana Boongoysin

                                              Assistant to the headmaster IC-IB (English)

     นอกจากนี�   โรงเรียนยังคงตระหนักว่านักเรียน   คือ   บุตรหลานของเราอย่างแท้จริง
ดังนั�นเราจึงพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามหลักปรัชญา 5 ประการ ไปพร้อมๆ กัน กับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยผ่านการประเมินแบบ 360 องศา ที�ครู ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมทําการประเมินผ่านแบบประเมินออนไลน์ สําคัญที�สุดคือนักเรียนสามารถประเมิน
ตนเองด้วย ดังนั�นจึงเป�นการพัฒนานักเรียนไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพครบทุกด้าน
 ในช่วงสัปดาห์ที� 19–20 นักเรียนจะได้รับการวัด และประเมินผลผ่านออนไลน์โดยใช้รูป
แบบที�เหมาะสมของแต่ละรายวิชา   และครอบคลุมถึงความถนัดที�แตกต่างกันของนักเรียน
ทางโรงเรียนได้จัดทําแนวทางและขั�นตอน เพื�อให้ครูเลือกรูปแบบการวัดและประเมินผลได้
อย่างเหมาะสมกับนักเรียน
      ทั�งนี�ทีมวิชาการได้ดําเนินการจัดทําวีดีโอ    เพื�อเป�นการทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียน
ในรายวิชาหลัก และทําการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื�องให้กับนักเรียนในทุกรายวิชา จึง
ขอให้ผู้ปกครองไว้วางใจว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลได้อย่างทั�วถึง โดยมีทีมครูผู้
สอน ครูประจําชั�น หัวหน้าระดับ และหัวหน้าฝ�ายตามลําดับ
       ดิฉัน  ตัวแทนของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา   มีความภูมิใจที�ผู้ปกครองไว้
วางใจให้เราได้ดูแลบุตรหลานของท่าน เราจะผ่านไปด้วยกันนะคะ
 
     ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดในช่วงนี�ค่ะ

                                                                                 นางสาวกิรณา บุญโกยสิน
                                                             ผู้ช่วยผู้อํานวยการ หลักสูตร IC-IB (ภาษาอังกฤษ)

D

     สําหรับเดือนกันยายนนี� เป�นเดือนสรุปของ  
 ภาคเรียนที� 1 ป�การศึกษา 2564 โรงเรียนภูเก็ต
ไทยหัวอาเซียนวทิยา ขอให้ผู้ปกครองเชื�อมั�นวา่
นักเรียนของเราได้รับการพัฒนาทักษะความคิด
การสื�อสาร การศึกษาค้นควา้ การจัดการตนเอง  
 และด้านสังคมได้เป�นอย่างดีจากการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะ เป�นการจัดการเรียนการสอน
ที�ใส่ใจถึงความถนัดที�แตกต่างกันในตัวนักเรียน
แต่ละบุคคล

สารจากทีมบรหิาร



     การ Workshop ภายใน “วิธีการจัดทําคู่มือการสอน” (Does
it fit) เดือนกันยายนนี� ครูผู้สอนระดับปฐมวัยป�ที� 1 ประถม
ศึกษาป�ที� 1-6 (IC-IB)  และมัธยมศึกษาป�ที� 1  ได้รับการ
Training  เพื�อให้ครูได้จัดทําคู่มือการสอนได้อย่างถูกต้องตาม
รูปแบบมาตรฐาน IB 
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นายไพศาล ประสารการ หัวหน้าสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป�และครูผู้สอนดนตรี
Mrs. Glena Bumroongsuk ครูผู้สอนดนตรี
Miss Weijia Ma  ครูผู้สอนดนตรี

     การ workshop รายวิชา เป�นหนึ�งใน workshop ที�โรงเรียนต้องดําเนินการเพื�อให้บรรลุมาตรฐานที� IB กําหนดก่อนที�
จะได้รับการประเมิน
 โดยในวันที� 10 – 12 กันยายน 2564 เป�น workshop ของกลุ่มสาระวิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป� โดยครูที�เข้าร่วม
workshop ในครั�งนี� ได้แก่

1.
2.
3.

ครูผู้สอนได้เรียนรู้หลักการ วิธีการสอน การวัดประเมินผล ที�เป�นไปตามมาตรฐานสากลที�กําหนด



กิจกรรมการนบัหรรษาและรูปทรงแยกรา่ง 
     กิจกรรมตัวเลขพาเพลินและรูปร่าง  รูปทรง  เด็กๆ 
มีทักษะการนับจํานวน รู้ค่าของจํานวน สังเกต เปรียบเทียบ
จําแนกรูปทรงต่างๆ คิดและวางแผนในการทํากิจกรรมได้ด้วย
ตนเอง
การเรยีนการสอน 
     ครูจัดการเรียนการสอน มีสื�อ กระตุ้นตั�งคําถามนักเรียน
วางแผนสร้างผลงาน  บอกประโยชน์และโทษของเรื�องที�เรียน
ได้รู้ค่าจํานวน ความเหมือน เปรียบเทียบ ความแตกต่าง ทํางาน
ตามที�ได้รับมอบหมายได้

  ศึกษาแหล่งเรยีนรู ้(online)
        ปฐมวยัป�ที� 1 วดัฉลอง เด็กๆ รู้จักสถานที�สําคัญ รู้จักสถานที�ท่องเที�ยวในชุมชน
        ปฐมวยัป�ที� 2 สะพานหิน เด็กๆ รู้จักสถานที�พักผ่อนรวมถึงการดูแลตนเองในการไปในสถานที�ต่างๆ
        ปฐมวยัป�ที� 3 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เด็กๆ รู้จักสถานที� ที�เกี�ยวข้องกับโรงเรียน และประวัติความเป�นมาสั�นๆ รวมทั�ง 
        การดูแลตนเองให้ปลอดภัย

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว วัดฉลอง สะพานหิน
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 จัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ผลลัพธ์
นักเรียนสามารถเชื�อมโยงเนื�อหา  ความรู้เดิมไปสู่เนื�อหาใหม่ได้   และเรียนรู้
แบบบูรณาการด้วยกระบวนการคิด   สืบเสาะ   ค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวเอง  ใฝ�
เรียน ใฝ�รู้ จนเกิดทักษะกระบวนการคิด จินตนาการ วางแผนของตนเอง
กําหนดเป�าหมาย Concept ที�วางไว้ รู้จักการแก้ป�ญหา ได้วิเคราะห์ที�มีเหตุผล
ทําให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้วย
 Application   และนําเสนอผลงานของตนเอง   แสดงความคิดเห็น  ใช้ความ
คิดสร้างสรรค์   ในการพัฒนาตนเองให้เป�นพลเมืองที�ดีของโลกได้

  ทางฝ�ายได้ดําเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ทุกระดับชั�นได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ
Online ทําให้นักเรียนได้เป�ดโลกทัศน์ที�กว้าง
ขึ�น ถึงแม้สถานการณ์ Covid-19 แต่การเรียน
รู้ต้องเกิดขึ�นได้  โดยครูผู้สอนได้นํานักเรียน
ไปยังสถานที�ต่างๆ ด้วย Application

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตรแ์ห่งชาต ิ
ในวอชิงตัน ดีซี, สหรฐัอเมรกิา ด้วย Google Earth

ศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื�อการศึกษากรุงเทพมหานคร

สวนนงนุช ด้วย Google Earth
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การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์
     การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  เป�นรูปแบบของการเรียนรู้รูปแบบหนึ�ง ที�เน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
โดยการแสวงหาและศึกษาค้นคว้า  เพื�อสร้างองค์ความรู้ของตนเอง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ซึ�งมีครูผู้สอนคอย
อํานวยการและสนับสนุน ทําให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ป�ญหาได้ด้วยตัวเอง  และสามารถนํามาใช้ในชีวิต
ประจําวันได้ 
      นับเป�นการเรียนการสอนที�ให้ความสําคัญกับผู้เรียน หรือผู้เรียนเป�นศูนย์กลาง มีการจัดการเรียนรู้ที�ฝ�กให้ผู้เรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล เพื�อทําให้ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ป�ญหาที�ถูกต้องด้วยตนเอง
จึงนับได้ว่าการเรียนแบบสืบเสาะ เป�นการเรียนการสอนที�เน้นองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี�ยวชาญและสมรรถนะที�เกิดกับตัวผู้
เรียน ซึ�งทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงในยุคป�จจุบันได้

โครงการการจดัการเรยีนรูแ้บบไปทัศนศึกษา ( Field Trip ) ศึกษาแหล่งเรยีนรูแ้บบออนไลน ์  
   1. กรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ
   2. 故宫 (พระราชวังต้องห้าม)
   3. National Museum of Natural History - Virtual Tours (Smithsonien Museum), USA
   4. วัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัย
   5. Royal Academy of Arts เมือง London, สหราชอาณาจักร
   6. พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์
   7. ศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการรายวิชาสังคมศึกษาสังเวชนียสถาน๔ (อินเดียเนปาล)
   8. หอศิลป�วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
   9. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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ด้วยแผนกคุณลักษณะผู้เรียน  ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูซู 
ชิงแชมป�แห่งประเทศไทย ครั�งที� 18 (แบบออนไลน์) ประจําป� 2564 

เพื�อพัฒนาทีมกีฬาวูซูแข่งขันสู่ระดับประเทศ ระหว่างวันที� 20-25 กันยายน พ.ศ. 2564

 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั�งสิ�น จํานวน 7 คน จํานวน 8 รายการ 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง ดังนี�
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中秋节中秋节
เทศกาลวันไหว้พระจันทร์เทศกาลวันไหว้พระจันทร์

     กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์  โรงเรียนได้ให้ความรู้นักเรียนแบบบูรณาการในรายวิชาภาษาจีน เพื�อให้นักเรียนได้เรียนรู้
เข้าใจประวัติความเป�นมา พิธีวันไหว้พระจันทร์ตามประเพณีวัฒนธรมท้องถิ�น โดยผ่านการเรียนรู้แบบ Online

Mid-Autumn FestivalMid-Autumn Festival
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ร้องเพลง 2 คน
กล่าวสุนทรพจน์ 1 คน
คัดลายมือ 2 คน
วาดภาพ 1 คน

     กลุ่มสาระภาษาจีน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน "สะพานสู่ภาษาจีน ศรีนคร
คัพ" ครั�งที� 10 นั�น ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมส่งผลงานทั�งหมด 66 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขันโรงเรียนอื�นๆ ทั�งหมด รวม
แล้วกว่า 1,700 คน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั�งสิ�น 6 คน  ได้แก่ 

การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน    "สะพานสู่ภาษาจีนศรีนครคัพ" ครั�งที� 10"สะพานสู่ภาษาจีนศรีนครคัพ" ครั�งที� 10

วารสารไทยหัว กันยายน 2564     8



วันที� 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564

       โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ดําเนินการแจกใบงาน  On Hand  ให้กับผู้ปกครองในระดับชั�น
ประถมศึกษาป�ที�  1-6  เพื�อใช้ในการเรียนการสอนในช่วงการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แบบ Drive Thru 

แจกใบงาน On Hand ให้กับนักเรยีนระดับ
ชั�น ป.1-6 แบบ Drive Thru
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   วันที� 8-10 กันยายน 2564
     โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ดําเนินการแจกเงินช่วยเหลือฯ
2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาให้กับผู้ปกครอง   ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส
โคโรนา  2019 (Covid - 19)   จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับผู้
ปกครองในระดับชั�น อ.1- ม.6 แบบ Drive Thru

แผนกบัญชีและการเงินแผนกบัญชีและการเงิน
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จัดเตรยีมส่งนมกล่องรูปแบบ DRIVE THRU

วดัอุณภูมิก่อนเข้าโรงเรยีน

บุกคลากรเตรยีมความพรอ้มดําเนินการ

ส่งมอบเอกสาร



   วันเสาร์ที� 25 กันยายน 2564
     โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวทิยา ดําเนินการจัดอบรมเทคนิคและจิตวิทยาการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ THE TECHNIQUE AND PSYCHOLOGY OF
ONLINE TEACHING AND LEARNING โดย  ผศ.ดร.นิพนธ์  บริเวธานันท์ 
ในหัวข้อ
     1.จัดบุคลิกภาพการสอนออนไลน์อย่างไรให้ป�ง
     2.การใช้ทักษะการสื�สารแบบ Verbal Communication and Nonverball  
        Communication
     3.เครื�องมือที�ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

แผนกงานบริหารบุคคลแผนกงานบริหารบุคคล
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        การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส COVID-19  ทําให้เกิดการปรับตัวเป�นวิถีชีวิต
แบบใหม่ (New Normal)  โดยเฉพาะการศึกษาของโรงเรียนของเราที�ไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติได้  จึงจําเป�นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  เพื�อ
ให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื�อง และยังคงรักษาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนของเราไว้

แผนก
เทคโนโลยี
ให้ดีที�สุด การเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกองค์ประกอบ
คือ ผู้สอน ผู้เรียน เนื�อหา สื�อการเรียนและแหล่งเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื�อสาร ระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล
ต้องพร้อม และสะดวกต่อการใช้  ที�ทําให้ผู้สอนและผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้เหมาะสมกับลักษณะวิชาและบริบท
ของผู้เรียน การประยุกต์ใช้สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
       แผนกเทคโนโลยี ได้ดําเนินการวางแผนและออกแบบ
นําระบบซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั�นต่างๆ  เข้ามาช่วย
สนับสนุน  และเพื�อให้นักเรียนของเราสามารถสนุก และ
มีความสุขกับการเรียนแบบออนไลน์มากขึ�น  ทางแผนก
เทคโนโลยีได้ดําเนินการอบรม เทรนนิ�งคุณครูในการสร้าง
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ
และการฝ�กทักษะนักเรียนด้วยเกมการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบ  แอปพลิเคชั�นที�ได้ทําการอบรมเทรนนิ�งคุณครู
ประกอบด้วย Pedlet wordwall.

PEDLET กระดานแลกเปลี�ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกันในแบบ
ของ post it ที�ติดบนบอร์ดแสดงผลสามารถโพสต์
ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และลิงค์เว็บไซต์

WORD
WALL

เป�นเว็บแอปพลิเคชั�นที�คุณครูสามารถใช้ในการสร้างสื�อ
การสอนประเภทเกมออนไลน์ หรือสามารถพิมพ์เป�นใบ
งานให้นักเรียนทําได้ สร้างได้ง่ายและสะดวก
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