
THAIHUA
ว า ร ส า ร ไ ท ย หั ว 泰华月刊

»�·Õè 2 ©ºÑº·Õè 4 »ÃÐ í̈Òà ×́Í¹ ÊÔ§ËÒ¤Á 2565ÇÑ¹áÁ�áË�§ªÒµÔ



       สวสัดีค่ะ วารสารประจําเดือนสิงหาคมเป�นเดือนวนัสําคัญอีก  1  วนั  คือ วนัที� 12 สิงหาคม นั�นเป�น "วนัแม่แห่งชาติ" ซึ�งก็ตรงกับวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของ  "สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิิติ�  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันป�หลวง"  สัญลักษณ์ที�ใช้ในวนัแม่คือ  "ดอกมะลิ"  ซึ�งมีสีขาว  ส่งกลิ�นหอมได้ไกลและได้นาน  อีกทั�งยังออกดอกได้
ตลอดทั�งป�   โดยตีความเปรยีบกับความรกับรสุิทธิ�ของแม่ที�มีต่อลูกไม่เสื�อมคลายไป   
     โรงเรยีนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของวนัแม่   จึงได้มีการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนเพื�อให้นักเรยีนได้แสดงความรกัที�ลูกมีต่อแม่ด้วย  การด์  คําอวยพร   วาดรูป 
 เขียนบทกลอน  บอกรกัแม่ด้วยหลากหลายวธีิ   ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขตลอดไปนะคะ          
     ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรยีน ได้จากวารสารฉบับนี� และในเพจ facebook เวบ็ไซต์โรงเรยีน ทางโรงเรยีนต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองที�ให้ความไว้วางใจ
ให้ดูแลบุตรหลานของท่าน มา ณ โอกาสนี� และพบกันฉบับหน้านะคะ 

      Dear parents, teachers, and students welcome to the August journal! This month includes a very important holiday "Mother's Day" on August 12,
which is also the birthday of "Her Majesty Queen Sirikit". "Jasmine" is a symbol of Mother's Day, and the white flowers exude a strong fragrance that lasts
for a long time. And it blooms all year round, so it is used as a metaphor for the pure love of a mother for her children that never dissipates.
         Our school attaches great importance to "Mother's Day", so it integrates the concept of "Mother's Day" into teaching and learning, and guides
students to express their sincere love for their mothers by making greeting cards, greetings, painting, and writing poems. Here, I also wish every mother a
happy and healthy life!
         Parents can learn about the latest information through this magazine, the school's website, etc. Thank you parents for your trust in the school, we
will take care of and nurture your children wholeheartedly. Let's meet in the next journal!

        尊敬的各位家⻓、⽼师、同学们，⼤家好，欢迎来到⼋⽉⽉刊！本⽉包含了⼀个很重要的节⽇------8⽉12⽇“⺟亲节”，也是“诗丽吉皇太后陛下”的⽣

⽇。“茉莉花”作为⺟亲节的象征，洁⽩的花朵散发浓浓的馨⾹，久久不散，且全年开花，因⽽被⽤来⽐喻⺟亲对于⼦⼥那纯洁的、永不消散的爱。

        我校⾮常重视“⺟亲节”，并将“⺟亲节”概念融合在教与学当中，通过制作贺卡、祝福语、绘画、作诗等多种⽅式，引导学⽣表达对⺟亲真挚的爱。在这

⾥，也祝愿每⼀位妈妈，幸福安康！

        各位家⻓可以通过本刊，或者学校脸熟、⽹站等，了解最新资讯。 感谢各位家⻓⼀直以来给予学校的信任，我们会全⾝⼼照顾、 培养好您的孩⼦。我

们相约下期⻅！

บทนํา  
Preface  引⾔

บรรณาธิการ

http://event.sanook.com/day/motherday/
https://www.sanook.com/campus/1000551/


   An important day for children to remember their love, care, mother's milk from birth,

nurture, every growth, and the teachings that mothers teach.

     Her Majesty Queen Sirikit Her Majesty the Queen The Queen Mother 

His Highness gave the slogan on Mother's Day 2022: "Mother is too great to be compared.

It's hard to find anyone to compare. behave well with mind, body, speech Declare your

mother to the land"

   On the occasion of the occasion auspicious month of Mother's Day Invite teachers,

staff, staff, students, Phuket Thaihua Asean Wittaya School Be a good role model in

gratitude to our benefactors.

นายวรีะยุทธ  ยอดแก้ว
หัวหนา้แผนก

บรหิารงานบุคคล

     วนัสําคัญที�ให้ลูก ๆ ได้ระลึกถึงความรกั ความห่วงใย นํ�านมแม่ตั�งแต่เกิด การเลี�ยงดู ทุกการเติบโต คํา

สอนที�แม่พรํ�าสอนสั�ง 

     สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง ทรงประทานคําขวญัวนัแม่

แห่งชาติ ป� 2565 ความวา่ "พระคุณแม่ยิ�งใหญ่เกินใดเปรยีบ จะหาใครมาเทียบยากจักหา ประพฤติดีด้วย

ใจกายวาจา ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน"

   เนื�องในวโรกาส เดือนแห่งมหามงคล วนัแม่แห่งชาติ เรยีนเชิญ ครู บุคลากร  เจ้าหน้าที� นักเรยีน

โรงเรยีนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวทิยา เป�นแบบอย่างที�ดีในความกตัญ�ูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ คุณแม่ของเรา

         ⺟亲节是⼀个重要的⽇⼦，通过这个节⽇可以引导学⽣更加珍重⺟亲的爱与关怀。从呱呱

坠地到茁壮成⻓，⺟亲的爱从未间断，⺟亲的谆谆教诲萦绕在⽿旁。 

        诗丽吉皇太后陛下在 2022 年⺟亲节之际送上祝词：“伟⼤的⺟爱⽆法⽤⾔语⽐拟。我们须

以⾝作则，优化思想，⾝体⼒⾏，注意⾔⾏，以实际⾏动回报⺟亲”。

        值此⺟亲节，诚挚邀请东盟普吉泰华学校全体教职员⼯、学⽣，以实际⾏动感恩⺟亲。

สารจากผูบ้รหิาร



ICEP CURRICULUM/ ICEP课程

ฝ�ายการศึกษาปฐมวัย / KINDERGARTEN /  幼⼉园部

ฝ�ายการศึกษาประถมศึกษา / PRIMARY / ⼩学部

ฝ�ายการศึกษามัธยมศึกษา / SECONDARY / 中学部

แผนกคุณลักษณะผู้ เรียน / STUDENT AFFAIRS DEPARTMENT / 学⽣品质部

สํานักงานอํานวยการ / ADMINISTRATIVE DEPARTMENT / ⾏政办公室

ปกหลัง / 封底



กิจกรรมโรงเรยีนและวนัสําคัญ

     เดือนนี�เป�นเดือนของวันแม่แห่งชาติ ซึ�งเป�นเดือนที�มีวันสําคัญที�เราจะเห็นบุตรหลานของเราได้แสดงความรกัต่อบิดามารดา ซึ�งเป�นภาพความทรงจําทีดี โรงเรยีนภูเก็ต
ไทยหัวอาเซียนวิทยาตระหนักถึงคุณลักษณะเหล่านี�  โดยโรงเรยีนได้มุ่งเน้นให้นักเรยีนแสดงความรกั มีความกตัญ�ูกตเวที อย่างต่อเนื�องโดยการบ่มเพาะนักเรยีนด้วย
ทักษะการเรยีนรูทั้�ง 5 ทักษะ และในส่วนของวันแม่แห่งชาตินี�ครูผู้สอนได้บูรณาการทักษะ ด้านการสื�อสารหรอื communication skills และทักษะการคิดหรอื thinking
skills ที�ทําให้นักเรยีนเรยีนรูแ้ละฝ�กการคิดไตรต่รอง (Principled) ในการสื�อสาร (Communicator) ให้เหมาะสมเพื�อแสดงออกถึงความรกั (Caring) ได้อย่างต่อเนื�องเพื�อ
ให้เกิดเป�นส่วนหนึ�งในการดํารงชีวิตอย่างยั�งยืน ส่งผลให้นักเรยีนเป�นคนที�คิดดี คิดเป�น มีวิธีการสื�อสารให้เหมาะสมวาระและโอกาส  และเป�นผู้ที�เพียบพรอ้มไปด้วยจรยิธรรม
และป�ญญาตามหลักปรชัญา 5 ประการของโรงเรยีนในเวลาเดียวกัน 
        เพราะโรงเรยีนให้ความสําคัญในเรื�องการเชื�อมโยงการเรยีนรูสู่้การนําไปใช้ในชีวิตจรงิ เนื�องจากกระบวนการสําคัญยิ�งกว่าผลงาน หากกระบวนการถูกต้องและเหมาะ
สมเราก็จะได้ผลลัพธ์ที�ดี
         ขอให้นักเรยีนทุกคนมีกตัญ�ูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้อุปการะในทุกเวลา ขอถือโอกาสนี� กล่าวคําว่า “สุขสันต์วันแม่”
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กิรณา   บุญโกยสิน

I C E P E N G

学校活动和重要⽇期School Events and Important Dates

      This month is a month of national Mother’s Day, which is one of the meaningful days. We
will see our children showing their love to their parents will be a remarkable moment.
Phuket Thaihua ASEAN Wittaya school is aware of these attributes of emphasizing our
students to express their love, grateful continually with the approaching to learning skills
(five skills). 
       On Mother’s Day, we promote our students to develop their communication and thinking
skills, and those are to cultivate our students’ attributes as thinkers, principled people, good
communicators, and caring people. Finally, we can see our students growing up to become
intelligent and ethical people based on the five philosophies of our school.
      The school realizes that connecting learning and teaching through their daily lives is very
important. Then, the process is something that we have to emphasize more than the target. 
Once we are working with the proper process, thus we will get the right product and the
target. 
      I may take this opportunity to wish our students to give the parents gratitude at all times.
Regarding this chance, I would like to say “Happy Mother’s Day ”

        ⼋⽉包含了⼀个⾮常重要的节⽇−−⺟亲节，我们⻅证了学⽣
们通过不同的形式表达对⺟亲的爱。同时，学校注重培养学⽣懂得

感恩，通过5个学习技能巩固学⽣对⺟亲的爱。
        在⺟亲节这⼀天，教师们将重⼼放在培养交流技能、思考技能
⽅⾯，使学⽣们具备善于思考、尊重原则、善于交流、关爱他⼈等

优秀品质。最终，使学⽣们成为五育教学理念下有道德、有智慧的

⼈。

        同时，我们意识到将教学与实际⽣活紧密相连的重要性。在开
展⼯作时，我们更注重过程。如果加⼤对过程的投⼊，那么最终⼀

定会获得正确的产品和结果。

       愿所有学⽣时刻感恩⽗⺟，并借此机会说⼀声“⺟亲节快乐”。
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ZHANG   SEN

       中学项⽬的重要特⾊之⼀就是强调跨学科教学与学习。在⾼度相互关

联的世界中，为了理解他们周围的世界，⻘少年学习者往往会⾃然⽽然地

在各种知识领域之间建⽴联系。尽管中等教育通常以划分学科的形式组织

开展学习（以应对知识和技能的⽇益专⻔化），但⽇新⽉异的世界也要求

教育培养⼈们以新颖和创新的⽅式对各个学科加以整合的能⼒。随着知识

与信息的积累，具有批判意识的思考者必须能够成功地整合学科观点，以

便理解现实世界中的问题、思想观点和挑战，并采取⾏动以促进社会的积

极变化。

I C EP CH INESE

中学跨学科教学

 Interdisciplinary Teaching and Learning

    One of the key features of the  is its emphasis on interdisciplinary
teaching and learning. In our highly interconnected world, younger
learners often naturally make connections between knowledge
domains in order to understand the world around them. Although
secondary education usefully organizes learning into disciplinary
compartments (as a response to increasing specialization), an ever-
changing world also demands an education that empowers people to
integrate disciplines in novel and creative ways. As knowledge and
information multiply, critical thinkers must successfully integrate
disciplinary perspectives to understand real-world issues, ideas and
challenges, so they can take action to promote positive changes in
society.

การสอนและการเรยีนรูแ้บบสหวทิยาการ 

การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ เป�นการเชื�อมโยงความรู้ระหว่างตัวบุคคลและโลก

ทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจกับสิ�งต่างๆรอบตัวได้ลึกซึ�งมากยิ�งขึ�น ซึ�งจะเห็นได้

ว่าโลกมีการเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั�นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนํา

รายวิชา จํานวน 2 รายวิชาที�สามารถเชื�อมโยงกันได้มาบูรณาการเป�นรูปแบบ

การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ ทําให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์เชื�อมโยงการแก้

ป�ญหาได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและอยู่ร่วมกับผู้

อื�นได้อย่างมีความสุข

สังคมไทย

泰国社会课

วฒันธรรมจีน

中国⽂化课

หลาก
วธิี

บอกรกั
แม่



    ฝ�ายการศึกษาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที� 11 สิงหาคม
2565 ภายในห้องเรียนสําหรับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที�ได้จัดขึ�นเพื�อเป�นการ
แสดงออกซึ�งความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันป�หลวง และเพื�อปลูกฝ�งคุณธรรม ให้เด็กแสดงความกตัญ�ู
กตเวที และสํานึกในพระคุณของแม่ผู้ให้กําเนิด อันจะเป�นการสร้างสายสัมพันธ์ที�
ดีต่อกันในครอบครัว โดยให้เด็กได้จัดทําบัตรอวยพรวันแม่ และนํา ไปกราบแม่
ขอพร เพื�อความเป�นสิริมงคลแก่ชีวิต

8

ป�ยนันท์  มณีโชติ

กิจกรรมวนัแม่ ⺟亲节活动

         2022年8⽉11⽇，我校幼⼉园部举办了“⺟亲节”活动。开
展了“我爱妈妈”为主题的系列活动，以致敬敬爱的诗丽吉皇太
后，培养学⽣对妈妈的爱和孝⼼，使其意识到⺟亲在家庭中的

重要性，并通过实际⾏动促进和谐的家庭关系。同时，通过制

作贺卡，让学⽣表达对⺟亲的热爱之情，使家庭⽣活更美好、

更幸福。

Mother’s Day Activities

           Kindergarten Department organized Mother's Day activities last August 11, 2022, in their respective classes.
Mother's Day is to celebrate the birthday of Queen Sirikit Her Majesty and to express the loyalty of His Majesty the
King to her mother. Mother's Day is a way of honoring the sacrifices mothers made for their children and letting the
children show their gratitude and appreciate the grace of their birth mother. The students made a Mother's Day
greeting card and they have given the cards to their mothers for blessings for the prosperity of life.
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ป�ยนัยน์ มณีโชติ

โครงการ สนุกคิดกับวทิยาศาสตร์

    เมื�อวนัที� 16 -18 สิงหาคม 2565 ทางฝ�ายการศึกษาปฐมวยั ได้จัด
โครงการ สนุกคิดกับวทิยาศาสตร์  ในนักเรียนระดับชั�นปฐมวยัป�ที� 2 - 3 
 สนุกกับการทดลอง  ไข่ลอยนํ�า กรองนํ�าหรรษา แม่เหล็กหรรษา  เด็กๆ มี
ความชื�นชอบสนใจในการทดลอง สนุกสนานเพลิดเพลิน รู้จักคิดวางแผน
และค้นควา้หาคําตอบด้วยตนเอง รู้จักสังเกตและลงมือปฏิบัติได้ในทุก
กิจกรรม                        

趣味科学

       佛历2565年8⽉16-18号，我校幼⼉园部2-3年级，举办了趣
味科学活动，期间开展了许多有趣实验，包括漂浮的鸡蛋、过

滤器、趣味磁铁等。学⽣们不仅对实验活动⾮常感兴趣，⽽且

玩得很开⼼，懂得如何⾃主思考、做计划、寻求答案，知道如

何观察并在活动中动⼿实践。

Science Fun Project Activities

 On August 16th-18th, 2022, the Kindergarten Department
organized science fun project activities for kindergarten
levels 2-3, enjoying experimenting with floating eggs, water
filters, and magnets. Children are interested in
experimenting. They are having fun exploring and learning
new things on their own and to know how to observe and
take action in every activity.
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รินดา โสภาพร

กิจกรรม Transdisciplinary Activities

     ห้องสมุดเอกวานิช ฝ�ายประถมศึกษา ได้จัดทํากิจกรรม Transdisciplinary Activities โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม กิจกรรมให้ความรู้ภายในห้องสมุดเพื�อให้นักเรียนได้รู้ถึงความหมายของคําวา่ “แม่” วนัแม่แห่งชาติ (Mother's Day)  ตรงกับวนัที� 12 สิงหาคมของทุก

ป� เป�นวนัสําคัญวนัหนึ�งของไทย นับวา่เป�นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง  หรือแม่ของ

แผ่นดิน คําวา่ “แม่” หมายถึง หญิงในฐานะที�เป�นผู้ให้กําเนิดแก่ลูก, คําที�ลูกเรียกหญิงผู้ให้กําเนิดตน 

超学科活动

       ⼩学部在陈⼴成图书馆组织了超学科活动，融合了社会研究、宗教和⽂化等学科。图书馆活动的宗旨，是在⺟亲节这⼀天让学⽣们深⼊了
解“⺟亲”⼀词的真正含义。⺟亲节定在每年的8⽉12⽇，是泰国的⼗分重要的⽇⼦，也是诗丽吉王后的⽣⽇，⼜被称为⼤地的⺟亲。“⺟亲”是
指所有⽣育孩⼦的伟⼤⼥⼈，这个词被⽤作⼦⼥称呼⽣育者的敬称。

Transdisciplinary Activities

    Ekwanich Library elementary school has organized activities Transdisciplinary Activities by integrating with social studies, religion,
and culture learning subject groups Educational activities in the library for students to know the meaning of the word "Mother". Mother's
Day falls on August 12th every year. It is an important day in Thailand. Considered the day of the royal birthday of Her Majesty Queen
Sirikit Her Majesty the Queen Mother in a thousand years, or the mother of the land. The word "mother" means a woman as a person who
gives birth to a child or the word that a child calls a woman who gave birth to herself.



13

รินดา โสภาพร



        本次活动宗旨在于让学⽣们了解国家科学⽇的来源及重要性，通过科学课、竞技活动、⼩实验等，培养科学技能，使其

敢于思考、善于做出理性决策。除了能将所学知识⽤来解决⽇常⽣活中的问题外，学⽣们也能在学习中感到乐趣，乐于思

索，积极参与到活动中。

14

ศศิ มีเอียด

กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ ฝ�ายการศึกษาประถมศึกษา

 “ รูทั้นโลกด้วยวทิย์  พัฒนาชีวติ กล้าคิด กล้าทํา “  

    เพื�อให้นักเรยีนได้เรยีนรูถึ้งประวติัความเป�นมา  ความสําคัญของวนัวทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ ผ่านการเรยีนรูใ้นรายวชิาวทิยาศาสตร ์ และ

กิจกรรมการแข่งขันมากมาย กิจกรรมฐานการทดลอง พัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวทิยาศาสตร ์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

ตลอดจนสามารถนําความรูไ้ปใช้แก้ป�ญหาในชีวติประจําวนัได้นักเรยีนมีความสุข สนุกกับการเข้ารว่มกิจกรรม ผ่านทักษะกระบวนการคิด

⼩学部“国家科学周”活动
“⽤科学认识世界、改善⽣活、敢想、敢做”

 National Science Week Activities Primary Education Department
 “Keep up with the world through science, develop your life, dare to think, dare to do.”

       For students to learn about history the importance of National Science day through learning in science courses and many

competitive activities. Experiment-based activities develop scientific process skills, dare to think, dare to make rational decisions as

well as be able to apply knowledge to solve problems in daily life, student.
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ศรีสกุล ใหม่ศรี

กิจกรรมสหวทิยาการ...วนัแม่

Transdisciplinary Activities of Mother's Day

       ห้องสมุดอติเศรษฐ์ ฝ�ายการศึกษามัธยมศึกษา   ดําเนินกิจกรรม
 Transdisciplinary Activities   โดยบูรณาการรว่มกับ  กลุ่มสาระการเรยีน
รูสั้งคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)   จัดกิจกรรม
“วนัแม่ : Mother's day :⺟亲节 mǔ qīn jié” บอกรกัแม่ 3 ภาษา    โดยการ
ถ่ายทอดความรูสึ้กผ่านการวาดภาพ   ระบายสี   ตกแต่งการด์วนัแม่   พรอ้ม
เขียนคําบรรยายความรูสึ้กเพื�อบอกรกัแม่    สรา้งสรรค์ชิ�นงานของตนเองมอบ
ให้ แม่  โดยใช้ทักษะทางด้านภาษาไทย จีน และภาษาอังกฤษ  ถ่ายทอด ออก
มาจากความรกัอันบรสุิทธิ�ของลูกที�มีต่อแม่     และนักเรยีนได้เรยีนรูป้ระวติั 
 ความสําคัญของวนัแม่    จากหนังสือ และนิทรรศการ 

跨学科活动“⺟亲节”

        中学部在“ 邢福扬图书馆”举办跨学科活动−−“⺟亲节”活动，
综合了社会学科和语⾔（英⽂、中⽂）学科，⽤三语表达对⺟亲的

爱。 通过绘画、涂⾊、制作贺卡等形式，来表达⺟爱。同时，学⽣
们能够使⽤泰、中、英三语完成作品，并从书籍中和展览会上了解

⺟亲节的历史及重要性。 

    Atiset Library from Secondary Department has performed Transdisciplinary Activities integrated
with Social Studies and Foreign Languages Subject (English and Chinese) organized the activity "
Mother's Day  " expressing love to mothers in 3 languages by expressing feelings through drawing,
coloring, and decorating Mother's Day cards. The students created their works for the mothers by
using the skills of Thai, Chinese, and English to convey the pure love of the child for the mother, and
students learned history about the importance of Mother's Day from books and exhibitions. 
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จัดการเรยีนการสอนบูรณาการ สัปดาห์ วทิยาศาสตร์

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร ์       ระดับชั�น     ม. 1-3
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร ์       ระดับชั�น     ม. 4-6
กิจกรรมการแข่งขันประกวดนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์      ระดับชั�น     ม. 1-3
กิจกรรมการแข่งขันประกวดนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์      ระดับชั�น     ม. 4-6
กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม STEM                           ระดับชั�น     ม. 1-6
กิจกรรมการประกวดเทพี Recycle 

   “รูทั้นโลกด้วยวทิย์  พัฒนาชีวติ กล้าคิด กล้าทํา”
   สัปดาห์วทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ   ระหวา่งวนัที� 15 - 19 สิงหาคม  2565 วทิยาศาสตรเ์ป�น
พื�นฐานที�สําคัญต่อการพัฒนาประเทศและโลก ให้เจรญิก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน   การจัดการ
ศึกษาด้านวทิยาศาสตร ์  จึงควรส่งเสรมิ  และปลูกฝ�งให้นักเรยีน เห็นความสําคัญ  และมี
เจตคติที�ดีต่อวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี      ฝ�ายมัธยมศึกษา จัดการเรยีนการสอนบูรณา
การ  “สัปดาห์วทิยาศาสตร ์  ” เพื�อให้นักเรยีนตระหนักถึงความสําคัญของวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีที�มีต่อชีวติชีวติประจําวนั พัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวทิยาศาสตร ์    กล้า
คิด  กล้าตัดสินใจ   อย่างมีเหตุผล และ ใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์  ในการแก้ป�ญหา    
ตลอดจนสามารถนําความรูไ้ปใช้ ในการดําเนินชีวิตในสังคมโลก ได้อย่างมี ความสุขและ
ยั�งยืน    ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี� 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“科学周”活动

初中组科学⽐赛

⾼中组科学⽐赛

初中组⼿⼯创作⽐赛

⾼中组⼿⼯创作⽐赛

初⾼中STEM活动

回收利⽤⽐赛

“⽤科学认识世界、改善⽣活、敢想、敢做”

       我校于2022年8⽉15-19⽇开展“全国科学周”活动。科学是⼀个国

家、甚⾄全世界发展进步的重要基础，更是各个领域取得进展的动

⼒。科学教育应该引起学⽣对科学的重视，培养其对科学与技术的积

极态度。中学部举⾏“科学周”活动，旨在让学⽣们意识到科学与技术的

重要性，积累科学技能，敢想、敢于做出合理决策。⽤科学技能与⽅

法，去解决实际⽣活中的问题，活动包括;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Transdisciplinary of National Science Week 

"Know the world with science, improve life, and dare to think, dare to do"
    National Science Week during 15th - 19th August 2022. Science is fundamental to the
development of the country and the world which progress in all areas of management of
science education. We encourage and instill in students see the importance and having a
good attitude toward science and technology. The Secondary Department has organized
the Transdisciplinary in National, Science week to make students realize the importance
of science and technology in everyday life to develop scientifically process skills, dare to
think, and dare to make.
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20แผนกคุณลักษณะผู้เรียน 
Student Affairs Departmen    学⽣品质部

ศรีสะอาด  อนุกูล

กิจกรรมด้านศิลปะ พับกระดาษจีน  (มอบหัวใจบอกรกัแม่) วาดภาพ ส่ง
การด์สื�อรกัแม่  พู่กันจีน ส่งใจรกัแม่ 
กิจกรรมด้านดนตร ี ขับรอ้งเพลงจีน “มาม๊าฮาว” ขับรอ้งเพลงอังกฤษ
กิจกรรมด้านการแสดง ละครเทิดพระคุณแม่“รกัแรกพบ”

   แผนกคุณลักษณะผู้เรยีนจัดกิจกรรมบูรณาการ "วนัแม่แห่งชาติ" เพื�อส่งเสรมิ
ให้นักเรยีนได้ระลึกถึงพระคุณ และแสดงความรกั ความกตัญ�ู ต่อคุณแม่ ซึ�ง
เป�นผู้มีพระคุณและยังถือเป�นการแสดงออกถึงความจงรกัภักดี เพื�อเทิดพระ
เกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันป�หลวงดังนี�

1.

2.
3.

艺术活动：包括中国折纸、书画、⺟亲节贺卡、中⽂书法等；

⾳乐活动：中⽂合唱“妈妈好” ，英⽂合唱“爱的美好”，泰⽂

歌“爱，始于初⻅”和“⼥神围裙”；

表演类活动：“爱，始于初⻅”

     学⽣品质部举办了⼀系列⺟亲节活动，旨在教导学⽣们宁记⺟亲的

爱，懂得如何向⺟亲表达爱与感激，并向诗丽吉王后陛下送上最诚挚

的祝福。

1.

2.

3.

Art Activities; Chinese Origami Chinese Calligraphy.

 Music Activities; Chinese Chorus” Hello Mom”, and English chorus “My beautiful mommy"

Performance Activities; “Love at first sight" on Mother's Day.

    The purpose of the Mother's Day activities in the school is to encourage students to remember the grace, to express their love

and gratitude to their mothers, and to show their devotion to Her Majesty Queen Sirikit;

1.

2.

3.

2022 Mother's Day Activities

กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 2565 2022 年 ⺟亲节活动
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22สาํนักงานอํานวยการ
Administrative  Department   ⾏政办公室

อุมาภรณ์   ละอองจินดา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 王后万岁 Long live the Queen



23สาํนักงานอํานวยการ
Administrative  Department   ⾏政办公室

อุมาภรณ์   ละอองจินดา

    โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวทิยา โดย นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ
กุศลสงเคราะห์จังหวดัภูเก็ต (ล้อกเซี�ยนก๊ก) และประธานกรรมการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
อาเซียนวทิยา ร่วมด้วย นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการและผู้อํานวยการ   โรงเรียนฯ  คณะผู้
บริหาร และนักเรียน  ได้ให้การต้อนรับ  นายอามีน  กะดะแซ       ผู้อํานวยการสํานักงานการ
ศึกษาเอกชน จังหวดัป�ตตานี และคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน (5 จังหวดั ภาคใต้) ใน
โอกาสเข้าศึกษาดูงาน พูดคุยแลกเปลี�ยนนโยบาย  ของโรงเรียนและการจัดการเรียนการ
สอน  ในวนัที� 29 สิงหาคม 2565 

           Phuket Thaihua Asean Wittaya School by Mr. Sombat Atiset,
Chairman of the Phuket Provincial Charitable Foundation (Lok Xian
Kok) and the chairman of the Phuket Thai Hua Asean Wittaya School,
along with Mr. Sunan Malichu, the school's manager and director, the
management team and students welcomed Mr. Amin Kadasae, Director
of the Office of Private Education. Pattani Province and private school
administrators (5 provinces in the south) on the occasion of study visits
Discuss the exchange of policies  of the school and teaching and
learning management on August 29, 2022

        2022年8⽉29⽇，北⼤年私⽴教育委员会主席阿敏先⽣及泰南五府校⻓代

表⼀⾏莅临我校，受到我校董事⻓兼普吉乐善局主席邢福扬先⽣、我校陈苏南

校⻓及校领导、学⽣的热烈欢迎。到访期间，双⽅就办学理念、教学⽅法等话

题展开深⼊探讨。



ปรชัญา 5 ประการ


