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                                   บทนาํ

   วารสารโรงเรยีน ประจาํเดือน กรกฎาคม 2564 เนื�องด้วยสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 โรงเรยีนจดัรูปแบบ
การเรยีนการสอนแบบออนไลนใ์ห้กับนกัเรยีนทกุระดับชั�น เพื�อให้นกัเรยีน
ได้เรยีนครบตามโครงสรา้งหลักสตูร ในระดับชั�นปฐมวยัจดักิจกรรมด้วย
แอปพลิเคชั�น SeaSow ระดับชั�นประถมศึกษาและมธัยมศึกษาจดัการ
เรยีนการสอนด้วยโปรแกรม Google Classroom

    เนื�องในสถานการณ์ป�จจุบนัทําให้ครู นกัเรยีน ผูป้กครอง ต้องปรบัตัว
ในรูปแบบการจดัเรยีนการสอน และโรงเรยีนเชื�อวา่ทกุคนต้องผา่นวกิฤต
ครั�งนี�ไปได้อยา่งแนน่อน

                                                                      เราจะสูไ้ปด้วยกันคะ

บรรณาธิการ

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

2. เพื�อเผยแพรกิ่จกรรมและผลงานของ
โรงเรยีน ครู และนกัเรยีน

วตัถปุระสงค์
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นายสนัุนท์ มะลิชู
ผู้จัดการและผู้อํานวยการโรงเรยีนภูเก็ตไทยหัวอาเซยีนวิทยา

      ป�การศึกษา 2564 ยงัได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ต่อเนื�องจากป�ที�แล้ว โรงเรียน
ได้วางแผนเตรยีมความพรอ้มการจัดการเรยีนการสอนโดยนาํ
เทคโนโลยมีาใช้เพื�อการสื�อสารกับนกัเรยีนและผูป้กครอง

      โรงเรยีนได้เตรยีมป�จจัยที�สาํคัญ อาทิ ครูผูส้อนทั�งชาวไทย และ
ชาวต่างประเทศ สื�อวัสดอุุปกรณก์ารเรยีนการสอน หอ้งเรยีน หอ้ง
ปฏิบัติการ เป�นต้น ทั�งหมดนี�ได้บรรลไุว้ในแผนปฏิบติัการประจําป�
2564 ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆกับงบ
ประมาณที�สมดลุ

      ป�นี�โรงเรยีนได้จัดทําวารสารไทยหัว ตามแผนปฏิบติัการประจํา
ป� ทกุสิ�นเดือน เพื�อเผยแพรส่ถิติข้อมูลความก้าวหนา้ การพฒันา
คุณภาพผู้เรยีน ซึ�งเดือนกรกฎาคมยงัคงจัดการเรยีนการสอนด้วย
ระบบออนไลน ์(Online) ทกุชั�นเรยีน หวังว่านกัเรยีนทุกคนคงได้รับ
ความรู ้ความเขา้ใจ เนื�อหา สาระ รายวิชาต่างๆ อยา่งครบถ้วน และ
ขอใหท้กุคนปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา
2019 (COVID-19) อยา่งเครง่ครดั และเราจะผา่นวิกฤตินี�ไปด้วยกัน



ดแูลใจ...สูไ้วรสัโควดิ
โรงเรียนภู เ ก้ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

     ดว้ยสถานการณ ์การระบาดของโรคไวรสัโคโร
นา่ หรอืที�เราเรยีกกันง่ายๆวา่ “โควดิ” สามารถติด
กันไดอ้ยา่ง ง่ายดายดว้ยการสมัผสักับเชื�อโรคที�
ผา่นทางการไอ จาม หรอืสมัผสันํ�ามูก นํ�าลายของผู้
ป�วย เป�นโรคที�มคีวามรนุแรงจนถึงแก่ชวีติจนทําให้
หลายท่านรูส้กึกลัว จนถึงขั�นวติกกังวล เกิดความ
หวาดระแวง แต่อยา่งไรก็ตาม เราทกุคนสามารถ
ป�องกันตนเองไมใ่หร้บัเชื�อได้ โดยการดแูลสขุภาพ
รา่งกายใหแ้ขง็แรง ปฏิบติัตามคําแนะนาํของเจา้
หนา้ที� และเวน้ระยะหา่งทางสงัคมในการดําเนนิชวีติ
และอยา่ลืมดแูลจติใจไมใ่หเ้กิดความเครยีด หรอื
วติกกังวลมากจนเกินไป โดยมวีธิง่ีายๆในการดแูล
จติใจของตนเอง ดว้ยหลัก 5 ร. เพื�อชว่ยใหเ้ราก้าว
ผา่นสถานการณว์กิฤตจากไวรสัโควดิ-19 ครั�งนี�ไป
ดว้ยกัน

1. รู้อารมณ์ หาวิธีผ่อนคลายความเครียดแบบที�เราชอบ เช่น
ดูหนัง ฟ�งเพลง ฝ�กสมาธิ และอย่าใช้เสพสารเสพติดของ
มึนเมาเพื�อมาช่วยผ่อนคลายความเครียด ที�เกิดขึ�น
2. รับสื�ออย่างมีสติไม่หมกมุ่นเกินไป ลดการดู การอ่าน
หรือการฟ�งข่าวที�ทําให้ รู้สึกวิตกกังวลเกินไป ถ้ารู้สึกเครียด
ให้หยุดติดตามทันที 
3. รักษาสุขภาพ ดูแลร่างกายให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอ ออกกําลังกาย อย่างสมํ�าเสมอ 
4. รีบปรึกษาถ้ากังวลใจโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้
ตลอด 24 ชั�วโมง
5. ระมัดระวังไม่แสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ตอกยํ�า ไม่ล้อเลียนคน
ที�เสี�ยงหรือ ป�วยโควิด-19 เพราะพวกเขาเป�นเพียง “คนที�
ป�วยด้วย โควิด” เท่านั�น ซึ�งหลังจากหายป�วย แล้วพวกเขา
ก็จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถไปทํางาน และอยู่กับ
ครอบครัวรวมถึงคนที�รักได้ สิ�งสําคัญ

 “สง่ต่อด้วยใจ เราจะผา่นไปด้วยกัน” วารสารไทยหัว กรกฎาคม 2564     -1-



ICEP

Unit of Inquiry หรือที�เรียกว่า UOI มีความหมายว่า 

หน่วยการเรียนรู ้สาํหรับการสืบเสาะ 

สาํหรับ 7 สัปดาห์ที�ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู  ้

UOI ที�  1 : Who we are 

 

WHY

WHAT

1.1 Central Idea (แนวคิดหลัก)

1.2 Concept (แนวคิด)

1.3 ATLs (ทักษะทั�ง 5 )

1.4 รายวิชาที�นาํมาเชื�อมโยงกับหน่วย

1.5 หลักปรัชญา 5 ประการ

1.6 คุณลักษณะ 10 ข้อ

นักเรียนมีวัตถุประสงค์ในการ

เรียนรู้สาํหรับการสืบเสาะโดย

สอดคล้องกับ

3.1 Tunning in

3.2 Finding out

3.3 Sorting out

3.4 Going further

3.5 Reflection and action

นักเรียนได้เรียนรู้แบบ

Inquiry Based Learning

W
H
E
N

ครูเป�นผู้แนะแนวระหว่างการจัดการเรียนรู้

โดยผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทําแผนการ

จัดการเรียนรู้

Unit planner collaboration.

 

W
H
E
R
E

นักเรียนมีรูปแบบการเรียนรู้

แบบ Transdisciplinary
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     การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ในเด็กปฐมวัย เป�นการจัดกิจกรรมเพื�อสง่เสรมิเชื�อมความ
สัมพันธ ์ แสดงความห่วงใย ไกล้ชดิกับครอบครัวของนักเรยีน โดยครูเป�นผู้จัดกิจกรรมให้เขา้กับ
ธรรมชาติของเด็ก โดยเน้นผู้เรยีนเป�นสาํคัญผา่นกิจกรรมที�ดึงดูดความสนใจของเด็ก ลดความเครยีด
ของเด็กเเละผู้ปกครอง เพลิดเพลินกับความยดืหยุน่เกี�ยวกับเวลาและสถานที�อยา่งไมจํ่ากัด 

ปฐมวยั
Kindergarten 
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      จุดเดน่เดอืนนี� นักเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ นําไปสูทั่กษะลงปฏิบติัจรงิด้วย วธิกีารจดัการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะ
ในรูปแบบบูรณาการเชื�อมโยงเนื�อหาการเรยีนรูข้องแต่ละรายวชิาหรอืแต่ละเรื�องเขา้ด้วยกัน เพื�อนําไปสูก่ารแก้
ป�ญหาไดจ้รงิ
     โดยนักเรยีนรว่มกันสบืค้น     สบืเสาะจากแหล่งเรยีนรูภ้ายในหอ้งเรยีนและภายนอกหอ้งเรยีนโดยที�ครูจะให้
แนวทางที�ชดัเจนในเรื�องที�จะสบืค้น มกีารทํางานเป�นทีม รูจ้กัการเคารพกฎกติกา แยกแยะ มคีวามรบัผดิชอบ        
 รูห้น้าที� สามารถวางแผนไดด้ี โดยการพูดคยุในกลุ่ม นําไปสูก่ารนําเสนอเรื�องที�ตนเองสนใจได้ดี

     และด้วยสถานการณ ์Covid 19 ที�ต้อง
ปรบัรูปแบบการเรยีนการสอนเป�นแบบ
Online ซึ�งครูผูส้อนต้องปรบัรูปแบบการ
เรยีนการสอนตามสถานการณ ์แต่นักเรยีน
ยงัคงได้เรยีนครบในทกุรายวชิาและกิจกรรม
ต่างๆ ตามตารางเรยีน

ประถมศึกษา
小学
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      ในสถานการณ์ COVID-19 ที�ทําใหน้ักเรยีนต้องปรบัตัวใหเ้ขา้กับวถีิของ New Normal  
เรยีนออนไลน์ที�บา้น (Study From Home)  จงึต้องนําเทคโนโลยทีี�ทันสมยัมาใชเ้พื�อการ
เรยีนรูอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ

     การเรยีนการสอนแบบออนไลน ์  มอีงค์ประกอบ ได้แก่ ผูส้อน ผูเ้รยีน
เนื�อหา สื�อการเรยีน และแหล่งเรยีนรู ้ด้วยกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ยงัคง
ฝ�กใหนั้กเรยีนฝ�กคิดวเิคราะห์

      การเรยีนออนไลน์ (e-Learning) เป�น
เทคโนโลยทีางการศึกษา ที�เขา้มาเปลี�ยนรูปแบบ
การเรยีนการสอนแบบเดมิ โดยการนําเทคโนโลยี
มาใชผ้สมผสานรว่มกัน  อินเทอรเ์น็ต อุปกรณ์
สื�อสาร แพลตฟอรม์การเรยีน สรา้งหอ้งเรยีน
เสมอืนจรงิ โดยนักเรยีนสามารถเขา้ถึงแหล่งการ
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งทั�วถึง สะดวกรวดเรว็ ไมม่ขีอ้
จาํกัดดา้นสถานที�และเวลา

มธัยมศึกษา
中学
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ปรชัญา 5 ประการ

F I V E

P H I L O S O P H I E S

五育教学理念

德

智

体

群美

สขุลักษณะ
healtiness

 สขุภาพกายดี
สขุภาพจติดี

Balanced  (รูจ้กัรกัษาสมดลุ)
 

จรยิธรรม
ETHICs

รูห้น้าที� มคีวามรบัผดิชอบ ซื�อสตัย ์สจุรติ
มรีะเบยีบวนิัย เคารพกฏกติกา กตัญ�ูกตเวที 

 เมตตากรุณา เอื�อเฟ�� อเผื�อแผ่
รูจ้กัหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

Principled (ตั�งมั�นในหลักการและเคารพสทิธิ
เสรภีาพผูอื้�น)

 

ใฝ�รู ้ใฝ�เรยีน  คิดสรา้งสรรค์ มปี�ญญา กล้าคิดกล้าทํา
Inquirer (ชา่งสงสยั ค้นควา้หาคําตอบ)

Thinker (รูจ้กัการคิดวเิคราะหอ์ยา่งสรา้งสรรค์)
Knowledgeable (มคีวามรูใ้นศาสตรต่์างๆ)

Communicator (รูจ้กัสื�อสารและทํางานรว่มกับผูอื้�น)
 

ป�ญญา
intelligence

Caring (มนีํ�าใจ)  รูจ้กัทํางานเป�นทีม
รบัฟ�งความคิดเหน็ผูอื้�น  รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย

แยกแยะสว่นตนและสว่นรวม
Open minded (เป�ดใจกวา้งรบัฟ�งความคิดเหน็ที�แตกต่าง)

Risk-Taker (กล้าเผชญิกับความยากลําบาก)
Reflective (รูจ้กัพฒันาตนเอง จุดเด่น จุดด้อย)

 

สป�รติ
spirit

ด้านศิลปะ
ด้านดนตรี
ด้านนาฏศิลป�
ด้านกีฬา

 

สนุทรยีศาสตร์
aesthetics



‘ทกุตารางนิ�วเป�นแหล่งเรยีนรู’้

1.วงเวยีนปรชัญา 5 ประการ
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สิ�งเรียนรู้ประกอบด้วย :
1. ต้นเฟ��องฟ�าหลากสี 
2. ระบบนํ�าพุ 
3. ป�ายปรัชญา 5 ประการ 
4. ค้างคาวแดง 
5. ที�นั�งรอบสระนํ�าพุ

2.ลานมว่ง-ขาว
สิ�งเรียนรู้ประกอบด้วย :
1.  ต้นจิกนา 
2. หญ้ามาเลย์ 
3. ต้นการะเกต หนูด่าง 
4. ต้นพุดพิชญา

https://drive.google.com/file/d/1XNqrJC1X9rj22cPgIeJaOkVzseKkliHp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FRuc2TVPPdMpmI9Y5b-WVfwcSRdMCqDj/view?usp=sharing
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