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บทนาํ
                                                                        
    วารสารโรงเรียน ประจาํเดือนตุลาคม 2564 เดือนนี�ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
 และมีการวดัและประเมินผลของภาคเรียนที� 1 /2564 นักเรียนทุกคนจะป�ดเรียน ภาคเรียนที�
1/2564  เพื�อเตรียมความพร้อมในการเป�ดเรียน ภาคเรียนที� 2/2564  
       ทางโรงเรียนฯ  ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที�ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที� 1 / 2564  ด้วยดีตลอดมาค่ะ  
     ภาคเรียนที� 2 / 2564 นักเรียนทุกคนจะได้มาเรียนที�โรงเรียน ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู
บุคลากรทุกคน  สู้  สู้  เราจะต้องผ่านวกิฤตนี�ไปให้ได้ค่ะ

บรรณาธกิาร



สารจากผูบ้รหิาร
          ด้วยการระบาดของโรคโควดิ  - 19  ทําใหท้กุคนต้องปรบั
เปลี�ยนการใชช้วีติ ไมเ่วน้แมแ้ต่เดก็ๆ ที�ต้องปรบัตัวกับการเรยีน
ในยุคโควดิ ที�เรยีนแบบบออนไลน์ “ชว่งระยะยาว”  หากเป�นเชน่
นั�นต่อไป อาจจะสง่ผลกระทบต่อคณุภาพการเรยีนของนักเรยีน
โรงเรยีนรว่มกัน  จดัเตรยีมแนวปฏิบติัเตรยีมเป�ดภาคเรยีนที� 2  
ป�การศึกษา 2564  ภายใต้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื�อไวรสัโควดิ - 19  ตามมาตรการ Sandbox : Safety 
 Zone in School
     เพื�อวางมาตรฐานความปลอดภัย ดา้นอนามยัภายใน
โรงเรยีนโดยมุง่หวงัใหน้กัเรยีน สามารถมาเรยีนที�โรงเรยีนได้
และนกัเรยีนต้องไมติ่ดเชื�อเชน่เดียวกัน โดยจาํกัดคนเขา้ออก
อยา่งชดัเจน มกีารกําหนด การตรวจคัดกรองคร ูนักเรยีนดว้ย
ชุด ATK ก่อนเขา้ในโรงเรยีนทกุคน มรีะบบการติดตามครู
บุคลากร นกัเรยีนอยา่งเขม้ขน้ กําหนดใหท้กุคนประเมนิความ
เสี�ยงด้วยแบบประเมนิ Thai Safe Thai อยา่งสมํ�าเสมอ เฝ�า
ระวงัสุม่ตรวจ ด้วยชุด ATK ทกุสปัดาห ์เนน้การจดักิจกรรมใน
รปูแบบ Small Bubble หลีกเลี�ยงการทํากิจกรรมเขา้กลุ่ม
ประเมนิความพรอ้มผา่น Thai stop covid  ของกรมอนามยั
คร ูบุคลากรเขา้ถึงวคัซนี จดัเจา้หนา้ที�ทําความสะอาดดว้ยนํ�ายา
ฆา่เชื�อ หอ้งอาหาร ประกอบอาหารถกูสขุลักษณะ จดัที�นั �งมี
พาติชั�นกั�นระหวา่งบุคคล ฉีดพน่ฆา่เชื�อดว้ยนํ�ายาฆา่เชื�อทกุวนั 

นางศิรนิาถ  เกื�อเสง้ 
รองผูอํ้านวยการโรงเรยีนภเูก็ตไทยหวัอาเซยีนวทิยา

      โรงเรยีนจดัออกเป�น 3 โซน 1.Screening Zone
2.Quarantine Zone 3.Safety Zone และโซนเหล่านี�
โรงเรยีนมแีผนเผชญิเหต ุกรณนีกัเรยีนติดเชื�อที�โรงเรยีน
เรยีกวา่ School Quarantine พรอ้มมหีนว่ยงานสาธารณสขุ
โรงพยาบาลทําหนา้ที�ควบคมุดแูลแผนเผชญิเหตอุยู ่

     และท้ายที�สดุนี� โรงเรยีน ผูป้กครองรว่มกันดแูลนกัเรยีน
ตั�งแต่การเดนิทางออกจากบา้น มาโรงเรยีน ขณะอยูโ่รงเรยีน
จนถึงกลับบา้นอยา่งจรงิจงัและเขม้ขน้ เชื�อวา่นกัเรยีน ครู
บุคลากรทกุคนปลอดจากเชื�อไวรสั โควดิ – 19 ขอขอบคณุ
และเป�นกําลังใจใหกั้บทกุท่าน ขอบคณุค่ะ
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     เพื�อเป�นการสง่เสรมิการจดัการเรยีนการ
สอนแบบสบืเสาะ ที�เนน้ผูเ้รยีนใหล้งมอืปฏิบติั
และเขา้ใจกระบวนการเรยีนรูที้�ใชแ้นวคิดเป�น
เครื�องมอืในการขบัเคลื�อน ดงันั�นผลลัพธ์
ตลอดภาคเรยีนที� 1 นกัเรยีนจะไดร้บัการขบั
เคลื�อนการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคิดดงัต่อไปนี� 

   透过一组关键词，我们了解
一下第一学期的进展。

     In order to promote teaching and learning
in an inquiry based approach, we focused
more in active participation and utilize
concepts that guide the learning and
teaching. Hence, the result of this semester
has been determined by the concepts as
follows

Development



 

    การเปลี�ยนแปลง : ในภาคเรยีนที� 1 คือการรเิริ�มการจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนมโีอกาส
มสีว่นรว่มมากขึ�น เป�นเจา้ของของการเรยีนรู ้ในเชงิปฏิบติั สามารถออกแบบหวัขอ้ของตนเอง
และทําการศึกษา ค้นควา้ สาํรวจไดอ้ยา่งมอิีสระ สรปุและรายงานการเรยีนรูที้�ไมเ่พยีงแค่จาํกัดอยู่
แค่ในหอ้งเรยีนเท่านั�น

     改变：新学期最大的改变就是学生们的
主动性/能动性Agency，在教学活动中，学生
们有更多地机会参与 其中，甚至成为学习
的主人公，主动实践，设计自己的课题，
自主展开探索、总结、汇报；学习不再局
限于课堂，校园里、食堂内、游泳馆等，
到处能看到学生们的身影。

     Change of this semester is to give our students more opportunities to
participate and take more action. At this time, students will be able to design,
learn, research, summarize and report their learning in liberty Change 
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     การเชื�อมโยง ป�นี�โรงเรยีนภเูก็ตไทยหวัอาเซยีนวทิยาไดอ้อกแบบวารสารรายเดอืนไทยหวั
เพื�อใหผู้ป้กครองรบัรูข้า่วสารในวารสาร สามารถรบัรูแ้ละเขา้ถึงความคืบหนา้ของนักเรยีนใน
ทกุ ๆเดอืน ซึ�งถือเป�นสะพานเชื�อมโยงเรื�องราวที�เกิดขึ�นกับบุตรหลานของท่าน ระหวา่ง
โรงเรยีนภเูก็ตไทยหวัอาเซยีนวทิยาและผูป้กครอง
     Connection is to connect what
students have leant to parents with
Monthly Thaihua Journal.

     联系：今年泰华设计了泰华月
刊，家长们不仅通过月刊了解学
生们每个月的进展，更能了解IB
的最新理念。这是泰华与家长们
连接、联系的一座桥梁。
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     ความสมัพนัธ ์: ในภาคเรยีนที� 1 โรงเรยีนไดล้งนามใน
ขอ้ตกลงความรว่มมอืกับ Sydney Business School
(International College) ของ Shanghai University
เพื�อขยายความสมัพนัธไ์ปสูต่่างประเทศ เป�นการวางพื�น
ฐานเเละสรา้งเสน้ทางไปสูอ่นาคตใหกั้บนกัเรยีนโรงเรยีน
ภเูก็ตไทยหวัอาเซยีนวทิยาศึกษาต่อประเทศจนีและต่าง
ประเทศ ในระดบัสากล

     Relationship : This time, the school has a chance to do the MOU with
Sydney Business School (International College) by Shanghai University to
expand the relationship to other countries. It is to create the new path way for
our students to be more international.

     关系：过去的这个学期，我校与上海大学悉尼工商学院（国际学
院）签订合作协议，进一步拓展学校的海外关系，为未来泰华学子
们走出国门、走向国际化铺路。
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     การพฒันา : เนื�องดว้ยสถานการณป์�จจุบนั ทําใหโ้รงเรยีนภเูก็ตไทยหวัอาเซยีนวทิยาไดม้ี
โอกาสเพิ�มเติมความรูด้า้นเทคโนโลยใีหกั้บครแูละนกัเรยีนเพิ�มขึ�น ทําใหเ้กิดการพฒันาในการใช้
เครื�องมอืสื�อสารและเครื�องมอืทางดา้นเทคโนโลย ี application และ platform ใหเ้กิด
ประโยชน์มากยิ�งขึ�น นอกจากนั�น เราไดม้กีารจดัการแขง่ขนักิจกรรมทั�งภายในและภายนอก
แบบออนไลน์เชน่กัน 

     Development : Regarding the current situation students have adapted to
use more technology devices and learnt more about
the application and platform.

     发展：除了每天的网课学习，今年的校内
外比赛、活动均是在线上举行，不仅没有耽
误原有的比赛计划，更将科技元素融入其
中。不少学生自己编辑制作视频、MV，拉起
一股新风帆。
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     การไตรต่รองเพื�อสะท้อนกลับ :  ในป�นี�เราใหนั้กเรยีน และครฝู�กการไตรต่รองเพื�อการ
สะท้อนกลับมากยิ�งขึ�นในทกุขณะเวลา เพื�อใหก้ารจดัการเรยีนรูเ้กิดประสทิธผิลมากที�สดุในตัวผู้
เรยีน ใหเ้กิดความเป�นเจา้ของของการเรยีนรู ้

     Reflection : This semester we encourage students and teachers to be
more reflective of each matter. It is to lead them to have sense of ownership.

    反思：反思其实不止发生在最后阶段，今年的泰华鼓励经常性的反
思，因为反思是为了下一阶段的提升。
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     ครูผูส้อนได้เรยีนรูห้ลักการ วธิกีาร
ออกแบบการจดัการเรยีนรู ้การวดั
ประเมนิผล ที�เป�นไปตามมาตรฐานสากล
ที�ซึ�งวางรากฐานที�ดสีาํหรบัการสอนแบบ
สบืเสาะ ในภาคเรยีนที� 2 ระหวา่งวนัที�
1- 17 ตลุาคม 2564 ประกอบดว้ย

我校14位中学教师不仅聆听了
最新的IB理念与教学方法，并
实际体验了如何正确设计单元
计划，为我校第二学期的探究
式教学，打下了良好基础。
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     Teachers have been taught the
principal of learning design, the
appropriate assessment respecting
the international standard, which is
good for inquiry based teaching and
learning, in the second semester.

1.กลุ่มสาระการงานอาชพีเทคโนโลย ีในรายวชิา Design
2.กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในรายวชิา Language and Literature
3.กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ในรายวชิา Individuals and Societies
4.กลุ่มสาระสขุศึกษาและพลศึกษา ในรายวชิา Physical and Health Education
5.กลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์ในรายวชิาวทิยาศาสตร์
6.กลุ่มสาระคณติศาสตร ์ในรายวชิาคณติศาสตร์
7.กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ในรายวชิาภาษาอังกฤษเพิ�มเติม

     มวีสิยัทัศน์เรยีนรู ้เขา้ใจหลัก และแนวทางเพื�อนาํมาพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนได้อยา่งถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ ทั�งนี�ได้มโีอกาสแลก
เปลี�ยนประสบการณกั์บผูร้ว่มเขา้อบรมจากหลากหลายประเทศ ทําใหเ้กิด
การเชื�อมต่อไปยงัชุมชุนแหง่การเรยีนรูเ้พิ�มขึ�น



วัดผลและประเมินพัฒนาการ 
        การประเมินพัฒนาการ เป�นสิ�งสาํคัญ

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ�งพัฒนาการของ

เด็กในแต่ละด้าน โดยผู้ปกครองและคุณครู

ร่วมกันประเมินพัฒนาการ เพื�อให้เด็กปฐมวัย

มีพัฒนาการได้เหมาะสมตามวัย และคุณครู

เก็บรวบรวมผลการประเมิน นาํมาสรุปผล

การจัดการเรียนการสอน

นักเรยีนฝ�กทักษะพฒันาการการเดนิ เเละการกระโดด

นกัเรยีนฝ�กทักษะการใชก้รรไกร
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       นักเรียนได้เรียนรู้จากการกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

        (Inquiry Based Learning) โดยค้นหาข้อมูลที�ตนเองสนใจได้ด้วยตัวเอง 
   ใฝ� เรียนใฝ� รู้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆและด้วย application 
  ทาํให้นักเรียนรู้การวางแผนของตนเอง กาํหนดเป� าหมาย Concept ที�วางไว้ลง
  มือปฏิบัติและใช้กระบวนการคิด จินตนาการจนสามารถเชื�อมโยงองค์ความรู้
  ได้ด้วยตนเองสรุป และ รวบรวมข้อมูล ด้วยความเข้าใจ นาํเสนอผลงาน
  ของตนเองทักษะในการนาํเสนอชิ�นงานให้น่าสนใจ  

   
    -การประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติก และ การประดิษฐ์เครื�องวัดลม
    -Who am I บอกเล่าความเป� นตัวเอง ครอบครัวทักษะการคิด 
 และทักษะการสื�อสาร
    -ชื�อผลงาน วัตถุตัวกลางของแสง การทดลองและบอกประโยชน์
 วัตถุตัวกลางของแสง
    -“เรียนรู้ภูมิศาสตร์ จากเทคโนโลยีสมัยใหม่”
    -Concept mapping แบบอย่างการดาํเนินชีวิตบอกเล่าเรื�องราว
 คนดี   ผ่านรูป 2 มิติ 3 มิติ
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     การทดสอบ ยกระดับการสอบวัดมาตรฐานความ

รู้ ความสามารถของนักเรียน ในรายวิชาหลัก สรุป

ผลและประเมินผล ประจาํภาคเรียนที � 1 ป� การศึกษา

2564  วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ภาษาจีนภาษาอังกฤษ  วิทยาการคาํนวณ 

( เทคโนโลย ี)  นักเรียนได้รับการวัดและประเมิน

ผลอย่างเหมาะสม ให้บรรล ุตามมาตรฐานและตัวชี�

วัดของหลักสูตร ด้วยระบบศูนย์สอบ Online 
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with THAIHUIA
Vaccination Days!

     แผนกคณุลักษณะนกัเรยีน นาํนกัเรยีนอายุ 12 - 18 ป� เขา้รบัการฉีดวคัซนีไฟเซอร ์เพื�อสรา้ง
ภมูคิุ้มกันโรคโควดิ-19 ใหน้กัเรยีน ในวนัเสารที์� 9 ตลุาคม 2564 ณ ศูนยฉี์ดวคัซนีอาคาร
ยมิเนเซยีม 4000 ที�นั �ง (สะพานหนิภเูก็ต) 
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ฝ�ายการศึกษาปฐมวัย

คะแนนคณุลักษณะผูเ้รยีน
ภาคเรยีนที� 1 ป�การศึกษา 2564

จรยิธรรม ป�ญญา สขุลักษ
ณะ

สป�รติ สนุทรยี
ศาสตร์

จริยธรรม 

92.39%

ปญญา 

95.37%

สุขลักษณะ 

95.61%

สปริต 

92.26%

สุนทรียศาสตร

92.87%
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ฝ�ายการศึกษาประถมศึกษา

คะแนนคณุลักษณะผูเ้รยีน
ภาคเรยีนที� 1 ป�การศึกษา 2564

จรยิธรรม ป�ญญา สขุลักษ
ณะ

สป�รติ สนุทรยี
ศาสตร์

จริยธรรม 

92.39%

ปญญา 

95.37%

สุขลักษณะ 

95.61%

สปริต 

92.26%

สุนทรียศาสตร

92.87%
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ฝ�ายการศึกษามัธยมศึกษา

คะแนนคณุลักษณะผูเ้รยีน
ภาคเรยีนที� 1 ป�การศึกษา 2564

จรยิธรรม ป�ญญา สขุลักษ
ณะ

สป�รติ สนุทรยี
ศาสตร์

จริยธรรม 

92.39%

ปญญา 

95.37%

สุขลักษณะ 

95.61%

สปริต 

92.26%

สุนทรียศาสตร

92.87%
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   เตรียมความพร้อมในส่วน ห้อง ห้องปฏิบัติการ และสถานที�ภายในโรงเรียน 
-----------------------------------------------------------

พร้อมเป�ดเรียน On-Site ภาคเรียนที� 2/2564 วันที� 1 พฤศจิกายน 2564
--------------------------------------------------------
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แผนกงานบริหารบุคคลแผนกงานบริหารบุคคล

ลานสนามเด็กเล่นอนบุาล ลานสนามเดก็เล่นอนบุาล

หอ้งเรยีนมธัยมศึกษาหอ้งปฎิบติัการคอมพวิเตอร์โรงอาหารมธัยมศึกษา

จุดรบัสง่นักเรยีน ขา้งตึกอํานวยการ



www .phuket tha ihua .ac . th
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