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บทนํา  
Preface  引⾔

尊敬的各位家⻓、亲爱的同学们，⼤家好!
     2022学年，欢迎泰华学⼦归来！
     过去的这个⽉，普吉泰华⼀直做着开学前的筹备⼯作：不仅开
展针对幼⼉园、⼩学⼀年级、⼩学四年级以及其他年段学⽣的基

础补习，并且召开了学前家⻓会，让各位家⻓有机会与校管理团

队会⾯，更⾛近课堂与班主任展开交流。 2022年5⽉17⽇，全体
学⽣正式返校，各位家⻓可以通过本刊及学校脸书，来了解同学

们在校的学习、活动情况。

     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！

       สวัสดีคะ  ยินดีตอนรับนักเรียนและผูปกครองทุกทาน  สูปการศึกษา

2565 นักเรียนทุกคนมาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ เดือนพฤษภาคม ทาง

โรงเรียนไดมีการเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน สําหรับนักเรียนอนุบาล

การเรียนปรับพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาศึกษาปท่ี 1

มัธยมศึกษาศึกษาปท่ี  4  และระดับช้ันอ่ืนๆ และยังมีการประชุมเตรียม

ความพรอม กอนเปดเรียนปการศึกษา 2565 ผูปกครองไดพบกับทีม

บริหาร และครูประจําช้ัน วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 นักเรียนทุกคนไดมา

เรียนท่ีโรงเรียน ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม

ตางๆ ผูปกครองสามารถติดตามไดจากวารสารฉบับน้ี และในเพจ

facebook โรงเรียน ทางโรงเรียนตองขอขอบพระคุณผูปกครองท่ีใหความ

ไววางใจ ใหดูแลบุตรหลานของทาน มา ณ โอกาสน้ี  และพบกันฉบับหนา

นะคะ

     welcome to all students and parents.  To the academic
year 2022, all students have come to study at the school.
This month, the school has been preparing before school
starts. For  kindergarten students learning to adjust the
basics of students in primary 1, matthayom 4  and other
levels and there is also a preparatory meeting before the
beginning of the school year 2022, parents met with the
management team and the class teacher. On May 17, 2022,
all students came to study at the school. Pictures of teaching
and learning atmosphere and various activities. Parents can
follow through this journal and on the school facebook page.
The school would like to thank parents for their trust. Take
care of your children. Come on this occasion and see you in
the next issue.

นางชญาภา หมอเล็ก

บรรณาธิการ



นายสุนันท  มะลิชู

ผูจัดการ / ผูอํานวยการ       各位家⻓、同学们，⼤家好！新学期到来，相信每位学⼦都做好了到校上学的准备，为⻅到久违的朋

友感到⾼兴。过往两年，⼤家只能在⽹上相⻅，只能通过图像和声⾳交流。即便如此，每位学⼦也能全⾝

⼼投⼊学习，不仅积累了知识与经验，并在⼀定程度上建⽴了个⼈知识体系。

       为了保障2022学年普吉泰华教育质量持续提升，我与我的团队将学校的⼀系列政策（包括办学理念与

办学宗旨），制定为具体⼯作计划，并有序、系统展开⼯作；以学⽣的优异成果为奋⽃⽬标，特别是培养

学⽣成为好⼈、有能⼒的⼈、团结协作的⼈；注重学校、家庭和学⽣之间的密切协作。我们的最终⽬的是

让所有学习者对世界抱有积极的态度，了解语⾔与⽂化差异，学会学习、了解并深⼊理解、持续发展、勤

奋努⼒、有耐⼼，正确区分个⼈与集体利益，做到公私分明。

       这就是泰华学⽣的⽣活⽅式，孩⼦们将由专业导师引导，开启学习⽣涯。最后，感谢所有家⻓的⽀

持，特别是与学校⼀起培养祖国的未来。待到学年结束时，我们再聚⾸，共同⻅证孩⼦们取得的成就。

    สวัสดีผูปกครองนักเรียนทุกคน สําหรับปน้ีทุกคนคงเตรียมพรอมสําหรับการมาโรงเรียน คงต่ืนเตนท่ีมีโอกาสไดพบเพ่ือนๆ เกือบ 2

ปท่ีเราพบทางออนไลนมีแตภาพและเสียงไดแลกเปล่ียนเรียนรูกันอยางเต็มพลังทําใหเราไดความรูมีประสบการณ สามารถสรางองค

ความรูไดในระดับหน่ึง

   การพัฒนาการศึกษาของภูเก็ตไทยหัวป 2565 ผมและทีมงานไดนํานโยบายโรงเรียนประกอบดวย 

วิสัยทัศน และวัตถุประสงค มากําหนดแผนงานสูกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบมุงผลลัพธตอผูเรียน โดยเฉพาะคุณลักษณะผู

เรียนใหเปนคนดี คนเกง มีสปริต เนนการมีสวนรวมระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และนักเรียน เปาหมายใหผูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดี

ตอสังคมโลก เขาใจภาษาและวัฒนธรรมท่ีตางกัน สามารถเรียนรู เขาใจ เขาถึง พัฒนา มีความขยัน อดทน แยกแยะระหวางเร่ืองสวน

ตน และสวนรวมไดถูกตอง

      น่ีคือวิถีชีวิตของนักเรียนไทยหัว พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาโดยผูสอนมืออาชีพ ขอขอบคุณผูปกครองทุกทานท่ีใหความรวมมือ

รวมพัฒนาผูเรียนไปดวยกันกับโรงเรียน เม่ือจบปการศึกษาเราจะไดรวมกันช่ืนชมผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียนอยางแทจริง

   Hello to all parents and students For this year, everyone must be ready for coming to school. 
I would be thrilled to have the opportunity to meet friends for almost 2 years that we have met online. There
are only images and sounds. We exchanged knowledge with each other in full force, giving us knowledge
and experience. can build a body of knowledge to a certain extent.
   Educational Development of Phuket Thai Head Year 2022 My team and I have adopted a school policy
consisting of vision and objectives. Let's formulate a work plan into a systematic operation process aimed at
students' outcomes. especially the characteristics of learners to be good people, smart people, with spirit,
emphasizing participation between schools, parents and students. The goal is for all learners to have a
positive attitude towards the global society. understand different languages and cultures able to learn,
understand, access, develop, be diligent, patient, distinguish between personal matters and the general
public is correct
   This is the way of life of Thai Hua students. Ready to be developed by professional instructors. Thank you
to all parents for your cooperation. Let's develop students together with the school. At the end of the
academic year, we will get together to truly appreciate the results that we have with our students.

สารผู้อํานวยการ
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会场启动仪式”
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GRIRANA  BUNGONSIN

      ยินดีตอนรับนักเรียนและผูปกครองสูการเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565  เรารูสึกปล้ืมปติอยางย่ิง
ท่ีจะไดตอนรับนักเรียนของเราเขาสูหองเรียน ณ ร้ัวมวงขาว ดังน้ันสวนงานการจัดการเรียนการสอน
ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะ ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงจัด
ใหมีการเตรียมความพรอมดานการอบรมครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันท่ี 10 และ
12 พฤษภาคม 2565 เพ่ือใหครูมีความพรอมกอนเปดเรียน โดไดจัดอบรมตามหัวขอ ดังน้ี  1. กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  2. การวัดและประเมินผล  3. การใชส่ือเทคโนโลยี   4. การยกระดับคุณภาพครู
ประจําช้ัน ท้ังน้ีเพ่ือใหครูจัดการเรียนการสอนไดเต็มประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานเดียวกันตามท่ีผูปกครองได
ใหความไววางใจสงบุตรหลานมาเรียนท่ีร้ัวมวงขาวแหงน้ี

ICEP Curriculum
      Welcome our dearest students and parents semester-1 in this academic year 2022.
We are very delighted to welcome all of you. On behalf of the teaching and learning team,
we are aware of the importance of the students’ happiness and quality of learning
according to the international standard. And so, we are well-prepared specially for
teachers in kindergarten, primary and secondary on the 10th and 12th of May, 2022 for
the readiness ofthe school opening set out the training for our teachers. The topics are as
follows:  1. Teaching and learning process 2. Assessment 3. IT resources 4.
Enhancement of homeroom teachers We would like to ensure that these  topics of training
will cater and provide the full quality  of teaching and learning standard and for the parents
who trust the school to look after their children

ICEP 课程
       欢迎各位同学、家⻓来到 2022 学年第⼀学期，能够再次⻬聚泰华紫⽩屋檐
下，我们感到⾮常期待。为了让孩⼦们快乐学习，提供国际标准的教学质量，

我们于2022年5⽉10⽇⾄12⽇分别开展了对幼⼉园、⼩学以及中学的培训，旨
在做好开学准备，培训主题包括教学⽅法、评估⽅法、课堂多媒体⽀持以及班

主任⼯作质量提升等。

       这些培训的⽬的在于全⾯提升教学质量，统⼀标准，以不辜负各位家⻓对
于学校的信任与⽀持。

ต้อนรบัวนัเป�ดภาคเรยีน 
(Back to school) 开学快乐！
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     The transformative nature of the PYP lies in its commitment
to student learning in a transdisciplinary context, embedded in
the curriculum framework and connected across key elements
of the programme. It is a fundamental PYP belief that for early 
and primary years learners, continuous integration and
connection of prior and new knowledge and experiences is the
most meaningful way to broaden their understandings about,
the world.

     国际⽂凭⼩学项⽬（PYP）开展超学科教学，致⼒于使学

⽣在超学科的情境中开展学习。对于幼⼉和⼩学⽣来说，对

已有的和新的知识 和经验不断地进⾏整合和联系是扩展他们

对 世界的理解的最有意义的⽅式。

Transdisciplinarity in the PYP framework
 

⼩学项⽬框架中的超学科学习

Definitions of Interdisciplinarity, 
Multidisciplinarity and

Transdisciplinarity
超学科和相关术语的定义

     Interdisciplinarity is concerned “with the links and the
transfer of knowledge, methods, concepts and models
from one discipline to another”. In everyday analogy,
interdisciplinarity is represented as stew, where
ingredients are partially distinguishable.

       跨学科关注的是“⼀个学科与其它学科之间的联系,以及它们

之间知识、⽅法、概念和模式的转移”。例如,可以⽤炖菜来表⽰

跨学科,其中的成分是还 可以辨识区分的。

SEN  ZHANG
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     Transdisciplinarity “concerns that which is at once between
the disciplines, across the different disciplines, and beyond all
disciplines”. A key imperative of transdisciplinary learning  is  to 
 unite knowledge  for  the  understanding  of  the  present  world.  
In  transdisciplinarity,  the disciplines  are  no  longer 
 distinguishable,  like  the  ingredients  in  a  cake,  and  the 
 result  is  something completely different.

        超学科“关注的是曾经属于学科之间、 跨越不同学科和超越所

有学科的东西。超学科学习的关键在于整合知识,以了解现实世

界。在超学科学习中,各个学科就像蛋糕中的各种成分  那样不再是

可以区分的,成果是完全不同的。

SEN   ZHANG

     Multidisciplinarity is concerned with studying a topic “in not
just one discipline only, but several at the same  time”. Using an
everyday analogy, multidisciplinarity  is  represented  as  a 
 mixed  salad  where  the  ingredients  remain  separate  and
distinguishable.

       多学科关注的是“不仅在⼀个学科中,   ⽽是若⼲个学科同时”研究⼀

个主题。 可以⽤混拌沙拉来表⽰多学科,其中的各  种成分保持独⽴并且

是可以明显区分的。

    Transdisciplinarity transcends subjects. It begins and ends with a problem, an issue or a theme. Students’ interests and 

questions form the heart of transdisciplinary learning.

        超越学科界限的主题它起始于并结束于⼀个问题、⼀个议题或⼀个主题。学⽣的兴趣和问题形成超学科学习的核⼼。
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    ยินดีตอนรับผูปกครองและนักเรียนทุกคน เขาสูร้ัวมวง-ขาวโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ฝาย

การศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนตองขอขอบพระคุณผูปกครองท่ีใหความไว

วางใจ ไดดูแลบุตรหลานของทาน มา ณ โอกาสน้ี

          Welcome all the parents and students. 
Enter the purple white fence Phuketthaihua  ASEAN Wittaya School 
Early Childhood Education Department 1, academic year 2022, the school 
would like thank the parents for this opportunity and trust us to take good
care of your children.
          The school has prepared before opening a semester for 
new students,  Kindergarten and Genesis. The students will be able to
become familiar with the school, to get to know and interact with friends and
teachers. Students will adapt to new learning environments in the school and
encourage students to be interested in teaching and learning. 
          We aim to develop and have a quality Chinese language skills in 
all 4 areas with quality and create warmth for students to come to school 
when opening the semester.

        欢迎各位家⻓和学⽣回到东盟普吉泰华学校的紫⽩⼤家庭，幼⼉园2022学

年第⼀学期正式开启。 

        再次感谢各位家⻓的信任，感谢您把您的⼦⼥交予我们照顾和教育。

เตรยีมความพรอ้มก่อนการเป�ดภาคเรยีน
Prepare before the semester

 新学期开始前的准备

สุ นันทา    สง ากอง  
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ต้อนรบัวนัเป�ดภาคเรยีน 
(Back to school)
开学快乐！

    ตอนรับผูปกครองและนักเรียนทุกคน เขาสูรั้วมวงขาว โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ฝายการศึกษา

ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนตองขอขอบพระคุณผูปกครองที่ใหความไววางใจ ไดดูแล

บุตรหลานของทาน มา ณ โอกาสนี้การเรียนการการสอนมุงเนนใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ฝกนักเรียนที่

เปนผูใฝรูใฝเรียน รูจักคิด วางแผน คิดออกแบบ แยกแยะ และเกิดกระบวนเปนเจาของการเรียนรูของตนเอง

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ตามกรอบมาตรฐานของ IB สามารถนําเรื่องที่เรียนรู มานําเสนอ โดยการพูดคุยใน

กลุม นําเสนอเพื่อน นําเสนอในหองเรียน แลกเปลี่ยนแนวคิด และสะทอนกลับและการพัฒนา ไปสูเปาหมาย การ

สอนเนน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในรูปแบบ

Transdisciplinaryและการจัดการเรียนการสอนเนนการฝกปฏิบัติในรายวิชาที่สงเสริมใหครูผูเชี่ยวชาญจัดการ

เรียนการสอนที่ทําใหเกิดความเขาใจอยางถองแทในรูปแบบ Disciplinary 

     Welcome all parents and students to purple–white fence, Phuketthaihua ASEAN
Wittaya. We would like to appreciate all of you for your trust to let us take care of your
children.For teaching and learning, we focus on raising students' thinking skills,
curiosity, planning, organizing, and letting them make their process. According to the
IB standard framework, self-learning develops analytical thinking processes, we will
bring what they have learned and present them by discussing in groups and
presenting them to their friends, presenting to the front class, exchanging an idea,
and reflecting on the goal.

       尊敬的各位家⻓、 亲爱的同学们，欢迎回到东盟普吉泰华学校。让我们⼀起迎接
⼩学部⼆零⼆⼆学年第⼀学期的课程。东盟普吉泰华学校真诚地感谢家⻓们对学⽣的

培养，更加感谢您们⼀直以来对学校的信任。我校秉承着以培养学⽣思维能⼒的教育

⽅式作为教学重点；致⼒于培养学⽣爱学习，爱思考，主动计划和设计学习的能⼒；

在IB 理念中，引导学⽣⾃学反思，应⽤所学，提问讨论，学会报告 ，交换意⻅，逐步
实现学习⽬标。另外，我校以汉语、英语、泰语、数学、科学和技术作为学科重点，

以专业的教师管理团队，并以跨学科的教育⽅式打破传统教育⽅式，为学⽣提供更好

的学习环境。
นิจ เรศ   จองบุตร ดี  
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ต้อนรบัวนัเป�ดภาคเรยีน 
 (Back to school) 

 新学期新开始，欢迎同学们返校学习

       การสรางสภาพแวดลอมดานภาษาใหกับนักเรียนทุกคน   สนับสนุนการใชภาษาไทย

จีน อังกฤษ ไดมากย่ิงข้ึน โดยใชกรอบการเรียนรูของหลักสูตร ICEP   เนนภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ตาม

กรอบมาตรฐานของ IB (International Baccalaureate)

  โดยมีเปาหมาย
     นักเรียน ม. 6 ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ัวโลกไดอยางมีความสุข และนักเรียน
มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ 

     Warm welcome to the opening day of this semester (Back to
school)Creating a language environment for all students.
Encourage the usages of Thai, Chinese and English by using
ICEP curriculum which focus on the development of analytical
thinking about English, Chinese, Mathematics, Science,
Technology, according to the IB (International Baccalaureate)
framework.Target
   Mattayom 6 students can happily study at the leading
universities around the world and our students also have 5
philosophical attributes. 

        新学期将为⼤家提供更优质的语⾔环境，增加泰语、汉语、英
语等的使⽤⽐重。同时，将以ICEP课程为主要教学框架，重点开展
英语、汉语、泰语、数学、科学与科技等学科，并根据IB国际⽂凭标
准，培养学⽣⾃主思考与学习的能⼒。

        培养⽬标：
        学⽣具备“德、智、体、群、美全⾯发展”的优秀品质；⾼三学⽣
能够顺利地考⼊全球的⾼等学府。

สุ รีย รัตน   ชนะภัก ดี  
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จดัการเรยีนเตรยีมความพรอ้มให้กับนกัเรยีน 
Prepare before the semester
新学期开始前的准备

     เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนในการเรียน มีประสบการณเรียนรูทักษะในการชวย

เหลือตัวเองในกิจวัตรประจําวัน และกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอน

และ สามารถพัฒนาทักษะทางดานภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ ครบท้ัง 4 ดาน ไดอยางมี

คุณภาพโดยครูผูสอนท่ีเช่ียวชาญดานการสอนผานการอบรมตามมาตรฐานสากล IB

  To prepare students  in study  experience learning  in heoping
yourself  in daily routine  and encourage students interested in
teaching  and can develop  Chinese and English language skills 
 complete in all 4 sides with quality  by expert teachers  teachers
trained according to international standards IB

         开学前，为学⽣培养必备的学习技能与⽣活技能，培养

学⽣们的学习兴趣，具备中⽂、英⽂的4个基本技能              

 （听、说、读、写），并由经过IBO国际⽂凭组织培训的专业

教师，开展教学活动。
กาญจนป วีร   อุ ไ ร พันธ  



12
จดัการเรยีนปรบัพื�นฐาน

Arrange basic adjustment classes
P1 P2-6 M1 M2 M4 M5

补习课程

     เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทย จีน อังกฤษ ตอยอดในการจัดการเรียน

การสอน และเพ่ือเตรียมความพรอมการเรียนรูในโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียน

วิทยากอนเปดภาคเรียนจริง 

  To develop skills in Thai,Chinese,English extending in
teaching and learning management and to prepare for
learning in schools before starting the actual course.

        ⽬的是为了开学前，给学⽣们铺下泰语、汉语、英语基
础技能，使学⽣们在开学前做好准备，全⾝⼼投⼊新学期教

学活动。

    โดยครูผูสอนท่ีเช่ียวชาญการสอนดานการส่ือสารภาษาไทย ภาษาจีนและภาษา

อังกฤษ ผานการอบรมตามมาตรฐานสากล IB

  By expert teaching communication Thai, Chinese, English
through training  according to international standards IB

       从事教学的泰语、汉语、英语教师，均通过IBO国际

⽂凭组织的培训。

กาญจนป วีร   อุ ไ ร พันธ  



13แผนกคุณลักษณะผู้เรียน 
Student Affairs Departmen    学⽣品质部

คณุลักษณะผู้เรยีน ตามหลักปรชัญา 5 ประการ
Learner Features According to the Five

Philosophy     
五育教学理念下的学⽣品质

    โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ยึดหลักหลักปรัชญา 5 ประการในการ
สอนและดูแลคุณลักษณะนักเรียน เพ่ือพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียน มีภาวะ
ความเปนผูนํา  มีความรูความเขาใจและประสบการณ   ดานศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา  ท่ีพรอมจะออกสูโลกภายนอก อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงพรอมสรางวง
หรือสรางทีมโชวผลงานสูสังคม

  Phuketthaihua Asean Wittaya Schoo Based on the
five philosophy characteristics in teaching and taking
care of student characterstics  develop and promote to
student have leadership knowledge,understanding and
esperience  art music and soprts ready for the outside
world effectively including ready to create a band or
create a show team contribution to society.

        东盟普吉泰华学校根据“五育教学理念”开展教学、培养学⽣优

秀品质，⽬的在于发展与提升学⽣，使其具有领导⼒，积累美术、

⾳乐、体育等⽅⾯的知识、理解与经验，时刻准备着迎接校外、社

会、全球的挑战；建设校管弦乐团与各种表演队，去服务、⽀持社

区。

ญาญเสรษฐ    อ ติ โสภณพงศ  

ปรัชญา 5 ประการ
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การจดัคณะนกัเรยีน
Student body arrangement

组建颜⾊队

นกัเรยีนระดับปฐมวยั
kindergarten 幼⼉园学⽣ 

นกัเรยีนระดับประถมศึกษา
Primary ⼩学⽣

นกัเรยีนระดับมธัยมศึกษา
Secondary 中学⽣

       แผนกคุณลักษณะผูเรียน จัดนักเรียนเขาคณะ ประจําปการศึกษา 2565  โดยมีครูและบุคลากรดูแลใหคําปรึกษา

แกนักเรียนในดานวิชาการและคุณลักษณะนักเรียนและฝนนักเรียนทํางานเปนทีมเปนหมูคณะ เพ่ือพัฒนานักเรียนให

มีคุณลักษณะ ตามหลักปรัชญาการศึกษา 5 ประการ ประกอบดวย นักเรียนระดับปฐมวัย    ระดับช้ันประถมศึกษา    

 ระดับช้ันมัธยมศึกษา เขา คณะซือซก   คณะฮัวบุน    คณะสองเต็ก   และ คณะจุงหัว   

      Student Attributes Department organize students into the faculty Academix
year 2022 with a teacher and personnel consulting care students in acdemics and
characteristics and train students work as a team as a group to develop students
to have  5 Philosophy together with Susok Faculty  Huabun Faculty  Song Tek
Faculty   and Chung Hua Faculty

       学⽣品质部组织全体学⽣（幼⼉园、⼩学、中学）分组，加⼊各⾃的颜
⾊队，包括私塾队（绿⾊）、华⽂队（红⾊）、尚德队（蓝⾊）、中华队

（⻩⾊）。 每个颜⾊队都有负责⽼师与⼯作⼈员，指导与培养学⽣的学习能
⼒和优秀品质，旨在让学⽣“德、智、体、群、美”全⾯发展。

ญาณเสษฐ    อ ติ โสภณพงศ  
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  โรงเรยีนภเูก็ตไทยหัวอาเซยีนวทิยาได้ดําเนนิการประเมนิ 

THAI STOP COVID + ผา่นเกณฑ์การประเมนิ 
เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2565

  Phuketthaihua Asean Wittaya School  has conducted
an assessment THAI STOP COVID + pass the
assessment  criteria On April 27,2022

        东盟普吉泰华学校于2022年4⽉27⽇通过“THAI STOP

COVID”防疫评估。

บรรยากาศการเป�ดเรยีน ป�การศกึษา 2565 
ในวนัที ่17 พฤษภาคม 2565 

นกัเรยีนปฏบิตัติามมาตรการ 6 หลกั   6 เสรมิ 7 เข�มงวด อย�างเคร�งครดั
     Open school atmosphere Academic year 2022
On May 17,2022 student domply with regulations 
6 digits 6 auxiliary strictly.

        2022年5⽉17⽇开学伊始，全体学⽣严格执⾏学
校防疫措施。

ญาณเสษฐ    อ ติ โสภณพงศ  
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 การประชุม เตรียมความพร�อม  ก� อนเป�ด เรียนป�การศึกษา  2565
Preparatory  meet ing  Before  the  s tart  o f  the  academic  year  2022  

2 0 2 2学年学前家⻓会

เ พียงฤทัย   สร อยเสนา  

สาํนักงานอํานวยการ
Administrative Department  ⾏政办公室

    ยนิดีต้อนรบันกัเรยีนและผูป้กครอง สูป่�การศึกษา2565
    Welcome students and parents to the academic year 2022

热烈欢迎2022届全体学⽣与家⻓

    เพ่ือสรางความเขาใจกับผูปกครองเก่ียวกับนโยบายโรงเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ

เสนทางการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน

让家⻓了解学校最新政策、教学理念以及学⽣品质培养⽅案等。

  To create understanding with parents about school policies teaching
and learning management guidelines and the development path of
student attributes. 
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เ พียงฤทัย   สร อยเสนา  

การประชุมเตรียมความพร�อม  ก�อนเป�ดเรียนป�การศึกษา 2565  
The atmosphere of the meeting preparation
Before the start of the academic year 2022

2022学年学前家⻓会现场

ระดับความพึงพอใจ

สถานที่และบรรยากาศสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 

มีความเขาใจนโยบายโรงเรียน การจัดการศึกษาสูระดับสากล 
มีความเขาใจหลักสูตรและแนวการเรียนการสอน 
การใหขอมูลตางๆ จากครูประจําชั้น 
เห็นดวยกับการพัฒนาผูเรียนใหเปนนักคิดวิเคราะห

ประเดน็ความพงึพอใจของผู�ปกครอง
1.

2.
3.
4.
5.



18เชญิชมเชญิชม
 งานฉลองครบรอบ 5 ป�ความสมัพนัธร์ะหวา่งเมอืงเซยีะเหมนิ – จงัหวดัภเูก็ต

การจดันทิรรศการแสดงการผลิตหนงัสอืพมิพจ์นีแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ครั�งที� 6
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