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บทนํา                  Preface 引⾔

     วารสารโรงเรียนประจําเดือน มกราคม 2565 เดือนนี�โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์เทศกาลป�ใหม่ของนักเรียนชั�นอนุบาล โครงการประเมินและ

พัฒนาสู่ความเป�นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระบบ Online ของนักเรียนชั�นประถม และมัธยม โครงการทดสอบความรู้ความ

สามารถด้วยระบบออนไลน์ นักเรียนชั�น ป.6 ม.3 และ ม.6 ครั�งที� 2 โครงการสอนเสริมโดยผู้เชี�ยวชาญ ม.4-5 สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK นักเรียน

ชั�น ป.3 และ ป.6 และกิจกรรมวันตรุษจีน

     ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที�ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้วยดีตลอดมาค่ะ   

 

                                                 บรรณาธิการ

        The school journal for this month of January  2022 is delighted to announce that the school delivers all the activities to the

students. First, the school organized New Year's Eve party for kindergarten students. Second, the school has organized Thailand

Educational Development and Evaluation Tests for primary and secondary students. Third, providing project to teach core subjects

and an additional teaching project for specialists at the secondary level.

And fourth, organizing evaluation tests or HSK for primary 3 and primary 6 of the school via online system. 

          The school would like to thank the parents for their cooperation and efforts especially in shaping education to enhance

knowledge that has been morally raised. Through this, we come to know the importance of working together and role of commitment

towards the work.                

                        

                                                Editor

      2022年⼀⽉⽉刊 本⽉活动主要包括：幼⼉园新年活动，STEM数学活动（提升批判思维能⼒），（针对中⼩学⽣的）TEDET

线上数学与科学评估发展项⽬，（⼩六、初三、⾼三年级）第⼆次在线知识与能⼒测试，⾼⼀、⼆年级校外专家补习项⽬，⼩

三、⼩六年级HSK考试计划，春节活动等。

      ⾮常感谢各位家⻓⼀直以来给予东盟普吉泰华学校的⽀持！

 

                                                编辑部



น า งนิ จ เ ร ศ  จอง บุ ต ร ดี  N I D J A R A S  ⼥⼠

หัวหน้าฝ�ายการศึกษา
ประถมศึกษา

        สถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ป� จจุบนั โรงเรียนภูเก็ตไทยอาเซียนวิทยา เล็งเห็นความสาํคญัความ
ปลอดภยัของนกัเรียน  ครู และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน  มีมาตรการเขม้ขน้  เพ่ือดูแลนกัเรียนในการจดัการ
เรียนการสอน   โดยสอนทกัษะชีวิต  ทาํอย่างไรใหป้ลอดภยัจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ยํา้ เร่ือง
มาตรการการดูแลนกัเรียน SOCIAL DISTANCING  ภายในโรงเรียน  สวมใส่แมสอย่างปลอดภยั  เว้นระยะห่าง  
การลา้งมือบ่อยๆ ตลอดทั�งวนัขณะท่ีอยู่โรงเรียน  การจดัการเรียนการสอนในเดือนนีเ้ขม้ขน้อย่างต่อเน่ืองดว้ย
ทกัษะกระบวนการคิด  คิดตลอดเวลา คิดเป็น ฉลาดคิด คิดไดก้ว้างไกลและเป็นเจ้าของการเรียนรู ้  ปฏิบติัสรา้งผล
งานไดด้ว้ยตนเอง ตามหลกัปรชัญาการศึกษา 5 ประการ รูจ้กัการทาํงานเป็นทีม มีสปิริต ยอมรบัความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง รูร้กัสามคัคี แยกแยะประโยชน์ระหว่างส่วนตวั และส่วนรวมไดช้ัดเจน เดือนมกราคมเป็นอีกเดือนท่ีสาํคญั
ของเด็กๆ ทุกคน  อยากฝากเด็กๆ  นาํคาํขวญัในปีนีไ้ปประยุกต์ใช้ในทกัษะชีวิตต่อไปในอนาคต " รูคิ้ด  รอบคอบ 
รบัผิดชอบต่อสงัคม"  ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรูท้ ั�งในดา้นวิชาการ และทกัษะชีวิต  รูจ้กัคิด  รูจ้กัเหตุผล  และ
การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีดว้ยการตั�งใจเรียน  และการพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความรู ้
ความสามารถอยู่เสมอบนพ้ืนฐานของการมีจิตสาธารณะ พรอ้มท่ีจะปฏิบติัตนใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง และสงัคม
ต่อไป

     According to the current situation of COVID-19, Phuket Thai

Asean Wittaya School recognizes the importance of students'

safety, teachers and all personnel within the school. Schools

have  intensive  measures  to take care of students  in teaching 

and learning;

  - teaching life skills,

  - how to be safe from the situation of the Coronavirus 

  - emphasize on measures to take care of students

  - Social Distancing

  - wearing a mask safely

  - frequent hand washing

     Throughout the day at school, this month's teaching is

consistently intensive with cognitive skills, broad thinking and

ownership of learning. Students can practice creating works by

themselves according to 5 educational philosophies. They know

how to work as a team, have a spirit, accept different opinions,

know love and unity and clearly distinguish between individual

and collective interests

     January is another important month for every child.

I would like students to apply this year's motto in their future life

skills, "thoughtful, prudent, socially responsible" It encourages

students to have academic knowledge, life skills, thinking,

reasoning and systematic analysis.

They will realize their roles through studying, and developing

themselves into knowledgeable people. Competence is always

based on having a public mind, and is ready to continue to act for

the benefit of oneself and society.

      鉴于⽬前疫情形势严峻，东盟普吉
泰华学校特别重视全体学⽣、教职员
⼯的安全问题，加紧疫情防护以保证
学⽣安⼼求学。教学中突出培养学⽣
⽣活技能，特别是如何在新冠疫情前
做好⾃我防护。在校期间，每天提醒
学 ⽣ 佩 戴 ⼝ 罩 ， 勤 洗 ⼿ ， 保 持 间 距
等，抓好防疫⼯作。
      本⽉，我们将继续提⾼教学质量，
特别是培养学⽣的思维能⼒，⿎励学
⽣不断思考、学会思考、创新思考，
拓展视野，成为学习的主⼈，透过⾃
⾝努⼒进⾏创作等。通过五育教学理
念培养学⽣团队协作能⼒与精神，尊
重他⼈意⻅，团结友爱，公私分明。
      ⼆⽉份对于每位学⽣来说，是另⼀
个⼗分重要的⽉份，因此我期望各位
学⼦能将今⽇所学融会贯通到未来之
所⽤中。“知识渊博、思维缜密、富
有社会责任感”，各位学⽣要在学术
修养与⽣活技能⽅⾯全⾯发展，懂得
理性思考，系统分析。明⽩⾃⼰的⻆
⾊，“好好学习，天天向上”，不断
提升⾃⼰的知识与能⼒。培养公众意
识，时刻准备通过⾃⾝努⼒为社会贡
献⼀份⼒。
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คว าม ต่ อ เ นื� อ ง ข อ งห ลั ก สู ต ร  I C E P
CONTINUITY OF  K1 - S6  ICEP 课程的延续性

1. จัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2560 และหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
Teaching and learning under the early childhood
education curriculum 2017 and the Ministry of
Education curriculum

2. เรียนรู้และสื�อสารด้วยภาษาจีนและอังกฤษ Learning
and communication in Chinese and English.
  2.1 สื�อสารด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ในระดับปฐมวัย
Communication in Chinese and English at the
kindergarten level.
  2.2 ผ่านการสอบวัดมาตรฐานสากลด้านภาษาจีน ในระดับ
HSK2 และ ภาษาอังกฤษ ในระดับ CEFR A2 ในระดับประถม
ศึกษา
Passing the international standardized examination
of Chinese (HSK2) and English (CEFR A2) at
primary level.
  2.3 ผ่านการสอบวัดมาตรฐานสากลด้านภาษาจีน ในระดับ
HSK3 และ ภาษาอังกฤษ ในระดับ CEFR B1 ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
Passing the international standardized examination
of Chinese (HSK3) and English (CEFR B1) at lower
secondary level.
  2.4 ผ่านการสอบวัดมาตรฐานสากลด้านภาษาจีน ในระดับ
HSK4 และ ภาษาอังกฤษ ในระดับ CEFR B2 ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Passing the international standardized examination
of Chinese (HSK4) and English (CEFR B2) at upper
secondary level.

3. จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
Inquiry-based learning
3.1. ผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณา
การในระดับปฐมวัย
Passing the integrated learning
process in kindergarten level
3.2. ผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณา
การและรายวิชาตามกรอบมาตรฐาน
สากลในระดับประถมศึกษา
Passing integrated learning
process and subjects according
to the international standards
framework in primary level

3.3. ผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้บบสหวิทยาการและรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐานสากลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Passing a transdisciplinary learning process and
subjects according to the international standards
framework in lower secondary level
3.4. ผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้บบสหวิทยาการและรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐานสากลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Passing an transdisciplinary learning process and
subjects according to the international standards
framework in upper secondary level

4. ขับเคลื�อนการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด
Approaches to learning

5. ใช้ทักษะกระบวนการ 
Process skills
  5.1 คิดวิเคราะห์ตามหลัก คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์
บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
Analytical thinking based on mathematics,
science, and technology integration at the
kindergarten level.
  5.2 คิดวิเคราะห์ตามหลัก คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์
บูรณาการเทคโนโลยีตลอดเวลาในระดับประถมศึกษา
Analytical thinking based on mathematics,
science, and technology integration all the time at
the primary level.



คว าม ต่ อ เ นื� อ ง ข อ งห ลั ก สู ต ร  I C E P
I C E P课程的延续性

  8.4 บรรลุวัตถุประสงค์การเรยีนรูร้ายวิชาในระดับ MYP5
นาํเสนอโครงงานส่วนบุคคล Personal Project เป�นเจ้าของ
การเรยีนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตอบแทนสังคมได้พรอ้มเรยีน
รูต่้อในระดับมัธยมศึกษาป�ที� 5-6 (IBDP)
Achievement of subject learning objectives in the
MYP5, present the community project, own
effectivelearning, be able to give back to society
and ready to continue learning at the secondary 5-6
levels (IBDP)
  8.5 ผ่านข้อกําหนดของการเขียนเรยีงความ (Essay)
ทฤษฎีสรุปองค์ความรู ้(TOK : Theory of Knowledge)
และCAS : Creativity – ความคิดสรา้งสรรค์ Action – การ
ลงมือปฏิบัติ Service – การให้บรกิาร) เป�นเจ้าของการเรยีน
รูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตอบแทนสังคมได้ และศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยชั�นนําได้ทั�งในและต่างประเทศ
Passing the essay, TOK (Theory of
Knowledge)andCAS (Creativity,
Action,Service),owningeffectivelearning, giving
back to society and studying at leading universities
both domestically and internationally.

9. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5ประการของ
โรงเรียน
Students are characterised by the school's 5
philosophies.
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  5.3 คิดวเิคราะหต์ามหลัก คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์บูรณาการ
เทคโนโลยไีด้ตลอดเวลาอยา่งเหมาะสมในระดับมธัยมศึกษาตอน
ต้น
Analytical thinking based on mathematics, science, and
technology integration all the time at the lower
secondary level.
  5.4 กระบวนการคิดวเิคราะหต์ามหลักคณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร์
บูรณาการเทคโนโลยไีด้ตลอดเวลาอยา่งเชี�ยวชาญในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย
Analytical thinking based on mathematics, science, and
technology integration all the time at the upper
secondary level.

6. พฒันาทักษะการเรยีนรู ้ ทั�ง 5 ทักษะ ประกอบด้วยทักษะ 
 การคิด ทักษะการสื�อสาร ทักษะการทางสงัคม ทักษะการ
สบืค้นและทักษะการจดัการตนเอง
Developing 5 learning skills, including thinking
skills, communication skills, social skills, research
skills and self-management skills.

7. ประเมนิพฒันาการ/ผลการเรยีนรูข้องนักเรยีนอยา่ง
ต่อเนื�อง

8. เป�าหมายจบช่วงชั�น Goals
  8.1 พรอ้มเรยีนรูต่้อในระดับประถมศึกษาป�ที� 1
Continuous learning at primary 1
  8.2 สามารถนําเสนอตลอดการเรยีนรู ้5 ป� และนาํไปปฏิบัติ
เพื�อเชื�อมโยงไปยังสังคมภายในและภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพรอ้มเรยีนรูต่้อในระดับมัธยมศึกษาป�ที� 1
Set out the exhibition throughout 5 years of
learning and bring into action to effectively link
internal and external societies with further
learning at the secondary 1 level
  8.3 บรรลุวัตถุประสงค์การเรยีนรูร้ายวิชาในระดับ MYP4
นําเสนอโครงงานบรกิารสังคม Community Project เป�น
เจ้าของการเรยีนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตอบแทนสังคมได้
พรอ้มเรยีนรูต่้อในระดับมัธยมศึกษาป�ที� 4
Achievement of subject learning objectives in the
MYP4, present the community project, own
effective learning, be able to give back to society
and ready to continue learning at the secondary 4
level

Continuously assess student development/learning 
outcomes. 
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   “OUR FOCUS ON APPROACHES TO LEARNING IS
GROUNDED IN THE BELIEF THAT LEARNING HOW TO
LEARN IS FUNDAMENTAL TO THE STUDENT’S
EDUCATION. THE FIVE CATEGORIES OF
INTERRELATED SKILLS AIM TO EMPOWER IB
STUDENTS OF ALL 
AGES TO BECOME SELF-REGULATED LEARNERS
WHO KNOW HOW TO ASK GOOD QUESTIONS.
    โรงเรยีนมุง่เนน้การพฒันาทักษะการเรยีนรูข้องนกัเรยีนดว้ย
ทักษะการเรยีนรูทั้�ง 5 ที�มคีวามเชื�อมโยงกัน เพื�อใหน้กัเรยีนเป�น
เจา้ของการเรยีนรูไ้ด ้

ทักษะการเรยีนรูทั้�ง 5 ประกอบด้วย
THINKING SKILLS — INCLUDING AREAS SUCH AS CRITICAL THINKING, CREATIVE THINKING AND ETHICAL THINKING 
ทักษะการคิด - การคิดอยา่งมวีจิารณญาณ ความคิดสรา้งสรรค์ และการคิดอยา่งมจีรยิธรรม

RESEARCH SKILLS—INCLUDING SKILLS SUCH AS COMPARING, CONTRASTING, VALIDATING AND PRIORITIZING
INFORMATION 
ทักษะการสบืค้น - การเปรยีบเทียบ การตรวจสอบ และการจดัลําดับความสาํคัญ

COMMUNICATION SKILLS—INCLUDING SKILLS SUCH AS WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION, EFFECTIVE LISTENING, AND
FORMULATING ARGUMENTS 
ทักษะการสื�อสาร - การเขยีนและการพูด การฟ�งอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการตั�งประเด็นเพื�อแลกเปลี�ยนแนวคิด

SOCIAL SKILLS—INCLUDING AREAS SUCH AS FORMING AND MAINTAINING POSITIVE 
ทักษะทางสงัคม – การอยูร่ว่มกันอยา่งสนัติและมคีวามสขุ

SELF-MANAGEMENT SKILLS – INCLUDING BOTH ORGANIZATIONAL SKILLS, SUCH AS MANAGING TIME AND TASKS, AND
AFFECTIVE SKILLS, SUCH AS MANAGING STATE OF MIND AND MOTIVATION.
ทักษะการจดัการตนเอง – ทักษะการจดัการ เชน่ การจดัการเวลา การจดัการภาระงาน รวมถึงทักษะการจดัการด้านอารมณ ์



1 . 学 习 技 能
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 “我们重视学习方法是因为

我们相信，教育学生最根本

的就是要使他们学会如何学

习。 5 类相互关联的技能旨

在使所有年龄的国际文凭学

生都成长为能够自律的学习

者，他们知 道如何提出好的

问题，制定有效的目标，追

求自己的抱负并决心实现它

们。

• 思考技能，包括批判性思考、创造性思考和伦理思考等方面 

• 研究技能，包括对信息的比较、对照、验证和侧重等技能 

• 交流技能，包括书面和口语交流技能、有效的倾听和制定论点等技能 

• 社交技能，包括形成和维持积极的关系、聆听技能和化解冲突等方面 

• 自我管理技能，包括各种组织技能，例如时间管理和作业管理，以及  

                                 各种情感掌控技 能，例如掌控心态和动机。

I C E P

     这些技能还有助 于支持学生的能动感，鼓励他们将自己的学习视为一

个积极和动态的过程。 所有国际文凭项目都具有相同的 5 类技能，但每

一个项目会以适合学生成长阶段的方式 强调这些技能。”

（什么是国际文凭教育？2019年11月）

思考技能

社交技能

交流技能

自我管理技能

研究技能

     发展这些技能在支持国际文凭组织的使命

——培养积极探究、懂得关爱的终身学习者方

面起着关键作用。尽管这些技能领域以不同类

别呈现，它们之间却有着密切的联系和重叠，

应当将它们视为相互关联的。

（什么是国际文凭教育？2019年11月） 



     จัดกิจกรรมในห้องเรียน  โดยแต่ละชั�นเรียน  นักเรียนร่วม
เล่นเกม  และการละเล่นต่างๆ   ไม่มีการเลี�ยงสังสรรค์ภายใน
ห้องเรียนครู ได้นํานักเรียนมารับประทานอาหารที� โรงอาหาร  ซึ�งมี
ความสะอาดและความปลอดภัยจากเชื� อโควิด-19 ตามมาตรการ
ของโรงเรียนที�วางไว้

กิ จ ก ร รมสั ง ส ร ร ค์ เ ทศก า ลป� ใ ห ม่新年活动

วารสารไทยหัว มกราคม 2565     
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ป ร ะ เ มิ นพัฒน าก า ร学习进度评估

     ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านเป�นรายบุคคลอย่างสมํ�าเสมอ ต่อเนื� อง อย่างเป�นระบบ
มีการวางแผนและจดบันทึกตลอดป�ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีหลากหลายเหมาะกับเด็ก
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     ผลการเรยีนการสอน ONSITE  จัดการเรยีนการสอนโดยใช้วิธี
การจัดการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะ ผลลัพธ์นักเรยีนสามารถเชื�อมโยง
เนื�อหา ความรูเ้ดิมไปสู้เนื� อหาใหม่ได้ และเรยีนรูแ้บบบูรณาการความ
ด้วยกระบวนการคิด คิดตลอดเวลา คิดเป�นฉลาดคิด คิดได้กว้างไกล
และเป�นเจ้าของการเรยีนรู  ้ปฏิบัติสรา้งผลงานได้ด้วยตนเอง ภายใต้
ความปลอดภัยจากสถานการณ์ของโรคติดเชื�อโควิด-19 

โครงการวัดความรู้ภาษาจีน HSK 1

,HSK 2,HSK3และHSK 5 

   ดาํเนินการจัดสอบวัดความรูทั้กษะด้านภาษาจีน  ของนักเรยีนชั�นประถม
ศึกษาป�ที� 3 และชั�นประถมศึกษาป�ที� 6 ในวันที�  22  มกราคม  2565 โดยใช้
ข้อสอบ ข้อเขียนจากศูนย์สอบขงจื�อ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  ์นักเรยีน
ได้นาํความรูทั้�ง 4 ทักษะ วัดระดับความรูภ้าษาจีนเพื�อประเมินผลแสดงความ
เทียบเท่าด้านความรูภ้าษาจีน  และเป�นการประเมินคุณภาพการจัดการเรยีน
การสอนภายในโรงเรยีนได้

โครงการทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้วยระบบออนไลน์ป.6ครั�งที� 2  เพื� อยกระดับศูนย์สอบออนไลน์และวัดความรูต้ามมาตรฐานของนักเรยีนสู่

ระดับชาติและสากโดยได้จัดตารางให้นักเรยีนได้ทดสอบคลังความรู  ้ ครั�งที�
2 ตั�งแต่วันที� 24 - 27 มกราคม 2565 ผ่านการทดสอบความรูด้้วยระบบ
ONLINE ผลลัพธ์นักเรยีนนําความรูค้วามเข้าใจที�เกิดขึ�นภายในและนอก
ห้องเรยีน  ทําการทดสอบผ่านทักษะกระบวนการคิด คิดเป�น ทําเป�น แก้ไข
ป�ญหาได้ด้วยตนเอง สามารถนาํผลมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื� อง

⼩三、⼩六年级HSK考试

⼩六年级第⼆次线上知识与能⼒测试

ก า ร เ รี ย นก า ร ส อน  线下教学  



สอนเสริมโดยผู้เชี�ยวชาญ ม.4-5

⾼⼀、⼆年级校外专家补习项⽬

โครงการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยระบบออนไลน์
ม.3 และ ม.6 ครั�งที�  2 

初三、⾼三年级第⼆次线上知识与能⼒测试

วารสารไทยหัว มกราคม 2565     
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    การเรยีนการสอน  ONSITE   คือ  การจัดการเรยีนการสอนแบบปกติ
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ คือ การทําให้นักเรยีนคิดท้าทาย ขยายความคิด
เป�นการ  สนับสนุนให้นักเรยีนสะท้อนและปฏิบัติได้ และเป�นเจ้าของของการ
เรยีนรู  ้อย่างแท้จรงิ ภายใต้สถานการณ์ยุคป�จจุบัน  NEW NORMAL 

  โรงเรียนได้จัดทดสอบวัดความรู้ ความสามารถนักเรียนด้วยระบบศูนย์
สอบออนไลน์ครั�ง ที� 2ตั�งแต่วันที� 24-27 มกราคม 2565 เพื� อให้นักเรียน
ฝ�กฝนการทําข้อสอบระดับมาตรฐานสากลในรายวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  และเทคโนโลยี ผลลัพธ์  
ทําให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ และเชี�ยวชาญ  สามารถเชื� อมโยง
ความรู ้นําไปใช้ในสังคมโลกได้ 

      นักเรยีนได้พัฒนาทักษะ 5 วิชาหลัก  คือ รายวิชาคณิตศาสตร  ์วิทยาศาสตร  ์ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษตาม
จุดเน้นของโรงเรยีน ด้วยระบบออนไลน์ ผลลัพธ์  นักเรยีนรูเ้ข้าใจทักษะความรูใ้นรายวิชาเหล่านั�นและเตรยีมความพรอ้ม
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอินเตอรช์ั �นนําทั�งใน และต่างประเทศได้ทั�วโลก  

การเรียนการสอน ONSITE线下教学



กิจกรรมวันเด็ก  แบบออนไลน์ 线上⼉童节活动
      เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมีความสนุกสนานร่ืนเริง กลา้แสดงออกในทางสรา้งสรรคม์ีภาวะ
ผูน้าํ ตระหนกัในสิทธิหนา้ที่  มีระเบียบวินยั  มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม ใหเ้ด็กและเยาวชน
มีพัฒนาการเต็มศกัยภาพทั�งทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติป� ญญา และมีสุขภาพพลานามยัที่
สมบูรณ์ มีคุณลกัษณะตามหลกัปรชัญา 5 ประการ ไดม้ีการจบักิจกรรม 
        -  มอบของขวญัโดยทีมคณะกรรมการสภานกัเรียน
        -  กิจกรรมเด็กดี ศรีไทยหวั 
        -  กิจกรรมออกแบบปกสมุดโรงเรียน 

儿童节儿童节

快乐!快乐!

แผนกคุณลักษณะผูเรียน 

学⽣品质部

Student Affairs Department 
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วันเด็กแหงชาติ เสาร ท่ี 2 มกราคมของทุกป !วันเด็กแหงชาติ เสาร ท่ี 2 มกราคมของทุกป !
National Children's Day 2022 2022年⼉童节
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C H I N E S E  S P R I N G  F E S T I V A L   春节活动  เ ท ศ ก า ล ฤ ดู ใ บ ไ ม ผ ลิ

     กิจกรรมวันตรุษจีน ประจําป�การศึกษา  2564 มีกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางภาษาจีน  กิจกรรมพิธีไหว้วันตรุษจีน  กิจกรรมภายใน
ห้องเรียนมีวัตถุประสงค์  เพื�อให้นักเรียนรู้และ เข้าใจเกี�ยวกับประเพณี
ประวัติและวัฒนธรรมวันตรุษจีน  นักเรียนสร้างสรรค์ออกแบบชิ�นงาน
และสิ�งประดิษฐ์เกี�ยวกับกิจกรรมวันตรุษจีน ภายใต้กรอบการเรียนรู้  IB

แผนกคุณลักษณะผูเรียน 

学⽣品质部

Student Affairs Department 



   หลักสูตร ICEP: INTERNATIONALCHINESE AND ENGLISH PROGRAMME （国际中英课
程）

      การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  เน้นภาษาอังกฤษ 
 ภาษาจีน คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 ตามกรอบมาตรฐานของ IB (INTERNATIONAL BACCALAUREATE)

สอบถามข้อมูลเพิ� มเติมได้ที�

076 - 522567  
094 - 8944483
Info@phuketthaihua.ac.th

8 Virathongyok Rd., T.vichit
Muang, Phuket Thailand. 83000

www.phuketthaihua.ac.th

สามารถ เ ข้ า เ ยี� ยมชมโรง เ รียน ไ ด้
วัน จันท ร์– ศุก ร์  เ วลา  08 .30- 16 . 30  น .
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