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                                   บทนาํ

       สวสัดีค่ะ  ........ พบกับ   “วารสารไทยหัว” โรงเรยีนไดร้วบรวมเรื�องราวและ
กิจกรรมดีๆ  ประจาํเดือนมถินุายน 64 สาํหรบัฉบบันี�ถือเป�นฉบบัแรก โรงเรยีนไดจ้ดัทํา
ขึ�นเพื�อเผยแพรข่อ้มูลขา่วสารและกิจกรรมของโรงเรยีน เพื�อประชาสมัพนัธแ์ละบอก
กล่าวเรื�องราวต่างๆ ที�โรงเรยีนไดด้าํเนนิการพฒันาและวางแผน เพื�อใหบุ้ตรหลานไดร้บั
การศึกษาที�มคีณุภาพอยา่งต่อเนื�องและปลอดภัยจากสถานการณโ์ควดิ 19 

       โรงเรยีนภเูก็ตไทยหวัอาเซยีนวทิยา    มคีวามมุง่มั�นพฒันาทางการศึกษาอยา่งต่อ
เนื�องมาโดยตลอด เพื�อเป�าหมายใหผู้เ้รยีนสูส่ากลดว้ยป�การศึกษา  2564   ไดย้กระดบั
หลักสตูรการเรยีนการสอนจาก MICP เป�น ICEP มคีวามเขม้ขน้ทางดา้นภาษาใน
รายวชิาเพิ�มขึ�นและเนน้ทักษะ กระบวนการคิด  วเิคราะห ์ใหผู้เ้รยีนเป�นสาํคัญ

 สดุท้ายนี�ทางโรงเรยีนภเูก็ตไทยหวัอาเซยีนวทิยา ขอบคณุคณะคร ู  บุคลากร เจา้หนา้ที�
นกัเรยีน ผูป้กครอง และผูที้�มสีว่นเกี�ยวขอ้งที�ใหก้ารสนบัสนนุชว่ยเหลือโรงเรยีนมาโดย
ตลอด

บรรณาธิการ

1. เพื�อเป�นสื�อประสานสมัพนัธอั์นดรีะหวา่ง
โรงเรยีน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า และชุมชน

2. เพื�อเผยแพรกิ่จกรรมและผลงานของ
โรงเรยีน ครู และนกัเรยีน

วตัถปุระสงค์
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'' การศกึษาคือการพัฒนาคน
เป�นเครื�องมือเสรมิสรา้ง
จิตวิญญาณของมนุษย์ ''

นายสมบติั อติเศรษฐ์
ประธานมูลนิธกิสุลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต (ล้อกเซี�ยนก๊ก)

และประธานกรรมการบรหิารโรงเรยีน



     Education is one of the most important parts of our lives, developing people
for the good of society. ICEP curriculum and framework intends to create
students to be able to access languages and culture, in order to allow students
to be critical thinkers, intelligent and to have good spirit with readiness. It also
helps to develop themselves to be value from generation to generation in order
to perform with happiness, tranquility and sustainability.

วิสัยทัศน์
     การศึกษาคือการพัฒนาคน เป�นเครื�องมือเสริมสร้างจิตวิญญาณของมนุษย ์  กรอบการ
เรียนรู ้ICEP คือ การสรา้งผูเ้รยีนให้เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงภาษาและวัฒนธรรม    เป�นคนดี 
คนเก่ง และมสีป�ริต มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที� พัฒนาตนเองสร้างสังคมที�มีคุณภาพ
มีคุณค่าต่อสว่นรวม สง่ต่อคนรุน่หลัง  อยูร่ว่มกับผู้อื�นในสังคมโลกอยา่งมีความสุข สันติ
และยั�งยืน

VISION

办学理念

     教育以人为本，以塑造人类灵魂为己任。ICEP 教学框架，旨在培养学
生的学习能力、语言能力及文化理解力，成为好人、有能力的人、团结
协作的人；公私分明，富有社会责任感，“自强不息”，携手共创高质
社会；承前启后，具备国际化视野，深入理解“人类命运共同体”，共
建地球村。
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     Education is one of the most important parts of our lives, developing
people for the good of society. ICEP curriculum and framework intends
to create students to be able to access languages and culture, in order
to allow students to be critical thinkers, intelligent and to have good
spirit with readiness. It also helps to develop themselves to be value
from generation to generation in order to perform with happiness,
tranquility and sustainability.

วัตถปุระสงค์

     หลักสูตร และกรอบการเรยีนรู ้ICEP ที�สาํคัญ คือมากกว่าการเรียนตามหลักสูตร และเพยีงเพื�อ
ได้รบัเกียรติบตัร แต่เป�าหมายของเรา คือ การบม่เพาะผูเ้รยีนใหเ้กิดป�ญญา คิดวิเคราะหเ์ป�น ใฝ�รู ้
ใฝ�เรยีนตลอดชีวิต เขา้ถึงหลักปรชัญา 5 ประการ คือ จรยิธรรม ป�ญญา สขุลักษณะ สป�ริต และ
สุนทรยีศาสตร ์สามารถเรยีนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศได้ทั�วโลก

OBJECTIVES
办学宗旨

     教育以人为本，以塑造人类灵魂为己任。ICEP 教学框架，旨在培养学生的学习能
力、语言能力及文化理解力，成为好人、有能力的人、团结协作的人；公私分明，
富有社会责任感，“自强不息”，携手共创高质社会；承前启后，具备国际化视
野，深入理解“人类命运共同体”，共建地球村。
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ICEP
Background of ICEP

ที�มาของหลักสตูร ICEP

พฒันามาจาก
โปรแกรมการเรยีน

MICP - ICEP

สอนคณติศาสตรเ์ป�น
ภาษาอังกฤษ

สอนเทคโนโลย ี การงาน
และสขุศึกษาเป�นภาษา

จนี

โดยใชก้รอบการ
เรยีนรู ้IB

นกัเรยีนมทีางเลือก
มากขึ�นและมคีวาม
เป�นพลเมอืงสากล

มแีนวความคิดเป�น
สากล
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          International Chinese English Program using IB framework and a
national curriculum
    

           หลักสตูรกระทรวงศึกษาธกิารบูรณาการกรอบมาตรฐาน IB เนน้
ภาษาไทย ภาษาจนีและภาษาอังกฤษอยา่งเขม้ขน้

IC  (International Chinese) 
EP (English Program)

 

ICEP
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          International Chinese English Program using IB framework and a
national curriculum
    

           以泰国本土课程为基础、以IB教育框架为指导，开展中、英、
泰三语教学的国际课程。

ICEP
IC  (International Chinese) 
EP (English Program)

 



Coaching และ Training 
     ครูผูส้อนทกุท่านได้รบัการฝ�กฝนการสอนตามกรอบ IB (International Baccalaureate)
ตั�งเเต่ชว่งป�ดภาคเรยีนเป�นเวลา 6 สปัดาห ์เพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อนการเป�ดภาคเรยีน ครู
ผูส้อนสามารถเขา้ถึงกระบวนการสอนแบบ IB ได้อยา่งเขา้ใจและตรงตามเป�าหมาย พรอ้มสง่
ต่อความรูร้อบดา้นตามกรอบการเรยีนถึงตัวนักเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

     การจดักระบวนการเรยีนการสอนเน้นใหน้ักเรยีนได้ลงปฏิบติั ผา่นทักษะการคิด วเิคราะห ์
 ทํางานกันเป�นทีม นักเรยีนกล้าแสดงออก นักเรยีนมคีวามสขุสนุกกับการเรยีนรูท้กุกิจกรรม
จดัการเรยีนการสอนใหน้ักเรยีนฝ�กการคิดวเิคราะห ์ ท้าทาย  ขยายความคิด   และสนับสนุน
ใหนั้กเรยีนสะท้อนความคิด สามารถนําไปปฏิบติัได้ ผา่นกระบวนการสบืเสาะและค้นควา้พฒันา
และฝ�กฝนใหนั้กเรยีนเขา้ถึงการเรยีนรูต้ามหลักปรชัญา 5 ประการของโรงเรยีน

Coaching และ Training 
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การจดัการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะ
ระดับปฐมวยั

     การจดัการเรยีนการสอนผสมผสานในรูปแบบบูรณาการ
Transdisciplinary เชื�อมโยงเนื�อหาการเรยีนรูข้องแต่ละเรื�องเขา้
ดว้ยกัน เพื�อนําไปสูก่ารแก้ป�ญหาในแต่ละบรบิทได้จรงิ โดยวธิกีาร
จดัการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะ 

 หน่วยการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 
    เรยีนรูเ้กี�ยวกับเรื�องของตนเอง ความเชื�อและค่านิยมความเป�นตัวตน
ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคมและจติใจ ความสมัพนัธข์องมนุษย ์รวมถึง
ครอบครวั เพื�อน ชุมชนและวฒันธรรม สทิธแิละความรบัผดิชอบ

     ครูประเมนิรว่มกับนักเรยีน  โดยครูกระตุ้นนักเรยีนด้วยคําถามรูปภาพ
และสื�อต่างๆ นักเรยีนศึกษาจากแหล่งเรยีนรูภ้ายในหอ้งเรยีนและภายนอก
หอ้งเรยีน โดยที�ครูเป�นผูแ้นะนําและชว่ยเหลือ ครูรว่มกันสรุปกับนักเรยีน
จากเรื�องที�นักเรยีนได้ศึกษา นักเรยีนรว่มกันวเิคราะหเ์รื�องที�เรยีนรูใ้นกลุ่ม/
หอ้งเรยีน นําเสนอโดยการพูดคยุในกลุ่มนําเสนอใหเ้พื�อนในหอ้งเรยีน แลก
เปลี�ยนความคิดเหน็ และวธิกีาร Reflection and action นําผลที�ศึกษามา
การสะท้อนกลับและการพฒันา
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การจดัการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะ
ระดับประถมศึกษา     เป�นการเรยีนการสอนที�เน้นการฝ�กปฏิบติั

จดัการเรยีนการสอนที�ทําใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่ง
ถ่องแท้
รูปแบบแบบบูรณาการ การจดัการเรยีนการ
สอนผสมผสานในรูปแบบบูรณาการ เชื�อมโยง
เนื�อหาการเรยีนรูข้องแต่ละรายวชิาหรอืแต่ละ
เรื�องเขา้ดว้ยกัน เพื�อนําไปสูก่ารแก้ป�ญหาในแต่ละ
บรบิทไดจ้รงิ

     หน่วยการเรยีนรู ้เดอืนนี�เป�นการเรยีนรูเ้กี�ยวกับเรื�องของตนเอง
ความเชื�อและค่านิยม ความเป�นตัวตนด้านรา่งกาย อารมณ์ สงัคมและ
จติใจ ความสมัพนัธข์องมนุษย ์รวมถึงครอบครวั เพื�อน ชุมชนและ
วฒันธรรม สทิธแิละความรบัผดิชอบ ด้วยวธิกีารจดัการเรยีนการสอน
แบบสบืเสาะ 

     ครูมกีารประเมนิความรูก่้อนหน้าในเรื�องที�เรยีนรู ้     นักเรยีนประเมนิ
ตนเอง ครูกระตุ้นนักเรยีนด้วยคําถาม รูปภาพและสื�อต่างๆ  นักเรยีนรว่ม
กันสบืค้น จากแหล่งเรยีนรูภ้ายในหอ้งเรยีนและภายนอกหอ้งเรยีนโดยที�
ครูจะใหแ้นวทางที�ชดัเจนในเรื�องที�จะสบืค้น  

        ครูนักเรยีนรว่มกันสรุปในกลุ่ม/หอ้งเรยีน   จากเรื�องที�นักเรยีนได้
สบืค้นมา Sorting out  การแยกแยะ  วเิคราะห ์  โดยใชว้ธิกีารต่างๆ  ที�
นักเรยีนสนใจและถนัด  นักเรยีนนําเรื�องที�สรุปจากวธิกีารต่างๆ นําเสนอ
โดยการพูดคยุในกลุ่ม นําเสนอใหเ้พื�อนในหอ้งเรยีน  แลกเปลี�ยนแนวคิด
และวธิกีาร Reflection and action การสะท้อนกลับและการพฒันา
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การจดัการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะ
ระดับมธัยมศึกษา

    เป�นการเรยีนการสอนที�เน้นการ  คิดวเิคราะห ์และฝ�กปฏิบติั ในรายวชิาที�สง่เสรมิใหค้รู
ผูเ้ชี�ยวชาญ จดัการเรยีนการสอนที�ทําใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้   และผสมผสานใน
รูปแบบบูรณาการ   เชื�อมโยงเนื�อหาการเรยีนรูข้องแต่ละรายวชิา  หรอืแต่ละเรื�องเขา้ด้วย
กันเพื�อนําไปสูก่ารแก้ป�ญหา ในแต่ละบรบิทได้จรงิ การจดัการเรยีนรู ้   เกี�ยวกับเรื�องของ
ตนเอง ความเชื�อและค่านิยม ความเป�นตัวตนด้านรา่งกาย อารมณ ์สงัคมและจติใจ ความ
สมัพนัธข์องมนุษย ์รวมถึง ครอบครวั เพื�อน ชุมชนและวฒันธรรม

    ครูมกีารประเมนิ โดย ใหน้ักเรยีนประเมนิตนเอง   ครูประเมนิรว่มกับนักเรยีน กระตุ้น
นักเรยีนด้วยคําถาม   รูปภาพและสื�อต่าง ๆ   เพื�อใหน้ักเรยีนเขา้ใจเรื�องที�จะเรยีนรูแ้ละ
นักเรยีนสบืค้นจากแหล่งเรยีนรูภ้ายในหอ้งเรยีน และภายนอกหอ้งเรยีน    โดยที�ครูจะให้
แนวทางที�ชดัเจนในเรื�องที�จะสบืค้น  นักเรยีนรว่มกันสรุปในกลุ่ม/หอ้งเรยีน  ครูรว่มกันสรุป
กับนักเรยีน และสะท้อนประเด็นที�ควรพฒันา วารสารไทยหัว มิถุนายน 2564     8



’

D-M-T-T-HD-M-T-T-H  
to preventto prevent  

COVID - 19COVID - 19

การป�องกันและเฝ�าระวงัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อ
 ไวรสัโคโรนา (Covid-19)
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1.วงเวยีนปรชัญา 5 ประการ
2.ลานนทิรรศการมว่งขาว 
3.สวนชวนชม(วงเวยีนไทร) 
4.สวนไมม้งคล(วงเวยีนต้นจามจุร)ี 
5.สนามหญา้โมเดลไทยหวั(สนามหญา้หนา้หอ้งชา่ง)
6.สวนพชืผกัสวนครวั 
7.สวนไทรดนูก(หนา้สระวา่ยนํ�าไทยหวั)
8.สวนทรมัเป�ต(ขา้งอาคารดรุยิางค์)
9.สวนสบัปะรดหลากส ี(หนา้หอ้งเตรยีมอนบุาล)
10.สวนหนิหลากสสีไตล์จนี (หลังอาคารสมาพนัธ)์
11.ลานกิจกรรมปฐมวยั
12.สนามเด็กเล่น
13.สวนเฟ�รน์ กระท้อน
14.สวนเครื�องเล่นการทรงตัว
15.ลานพกัรออนุบาล

‘ทกุตารางนิ�วเป�นแหล่งเรยีนรู’้
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ปฐมวยั ประถมศึกษาา มธัยมศึกษา
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379

21% 52% 27%

ปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา

ครไูทย
83.8%

ครจูนี
8.7%

ครอัูงกฤษ
7.5%

อัตราสว่นครูเเละนกัเรียน 1:7

สถิตินักเรยีน ครูเเละบุคลากร

897 460

จาํนวนนกัเรยีนป�การศึกษา 2564 ทั�งหมด จาํนวน 1,736 คน จาํนวนครูเเละบุคลากรทั�งหมด 241 คน

วารสารไทยหัว มิถุนายน 2564     11



幼⼉园 ⼩学 中学 教室
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21% 52% 27%

幼⼉园 ⼩学 中学

泰国籍

86.4%

外国籍

13.6%

อัตราสว่นครูเเละนกัเรียน 1:7

สถิตินักเรยีน ครูเเละบุคลากร

897 460

2021年 学⽣数量总共 1,736 ⼈

จาํนวนครูเเละบุคลากรทั�งหมด 241 คน
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งบประมาณแผนปฏิบติัการประจําป� 2564
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ด้านวิชาการ

ด้านสนับสนุน



www .phuket tha ihua .ac . th

ต้ อ น รั บ เ ป� ด เ ท อ ม ใ ห ม่ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  ใ น ส ถ า น ก า รณ์ โ ค วิ ด - 1 9  คุณค รู เ ต รี ย มพ ร้ อ ม
ต้ อ น รั บ นั ก เ รี ย น อ ย่ า ง เ ต็ ม ที�

แบบตอบรบั
คลิกที�นี�

https://forms.gle/4pJvaGbd6UFerBSu7

