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บทนํา  
Preface  引⾔

บรรณาธิการ

       สวัสดีค่ะ  วารสารประจําเดือนมิถุนายน  ทางโรงเรียนได้มีการ
จัดกิจกรรมไหว้ครู ปลูกฝ�งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เกี�ยว
กับความกตัญ�ูกตเวที รู้จักการทํางานเป�นทีม สามารถทํางานร่วม
กับผู้อื�น ตระหนักถึงความสําคัญของพิธีการไหว้ครู และประวัติครู
สุ่นป�� น  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมราํลึกถึงครูบาอาจารย์  และ
ได้จัดกิจกรรมเลือกตั�งสภานักเรียน ประจําป�การศึกษา 2565 เพื�อ
ให้ได้ประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนนที�มีคุณภาพ
มาจากการเลือกตั�ง นักเรียนฝ�กตนเองเกี�ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ
ความเสมอภาค  และหน้าที�ตามระบบประชาธิปไตย และเพื�อให้
นักเรียนมีภาวะความเป�นผู้นํา กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก  
      ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียน ได้จากวารสาร
ฉบับนี� และในเพจ facebook เว็บไซต์โรงเรียน  ทางโรงเรียนต้อง
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที�ให้ความไว้วางใจ ให้ดูแลบุตรหลานของ
ท่าน มา ณ โอกาสนี� และพบกันฉบับหน้านะคะ

    Hello June Journal The school has organized a Wai Kru event. Instill in
students the moral virtues of gratitude. know how to work as a team
able to work with others Recognizing the importance of the Wai Kru
ceremony and the history of Teacher Sun Pin All students performed
activities in remembrance of teachers. and has organized student council
election activities for the academic year 2022 In order to get the student
council president and the student council with quality elected officials.
Students train themselves on the exercise of democratic rights, liberties,
equality and duties and to develop students' leadership, assertiveness,
assertiveness.
      Parents can follow school news from this journal and on the school's
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.

       六⽉份⽉刊主要内容包括1）拜师节活动：通过此次拜师节活动，培养学⽣们的道德感，使其学
会感恩，学会团队协作，懂得与他⼈合作，尊重拜师节礼仪，理解学习孙斌校⻓历史的重要性等；

2）学⽣会选举活动：通过此次选举活动，学⽣不仅有机会践⾏⺠主制下⾃由平等的权利，同时得以
锻炼⾃⼰的领导⼒、思维能⼒、表达与表现能⼒等。 
      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！



 

นายญาณเสษฐ    อติโสภณพงศ

หัวหนาแผนกคุณลักษณะผูเรียน

สารผู้บริหาร

     แผนกคุณลักษณะผู้เรยีนเป�นหน่วยงานสนับสนุนที�สําคัญของโรงเรยีน มีบทบาทหน้าที�จัดระบบ
การพัฒนาผู้เรยีน ให้มีคุณธรรม จรยิธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป�นไทย  ฝ�กให้นักเรยีน
เป�นผู้นํา เรยีนรูร้ะบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรยีน มีความจงรกั
ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรย์ิ มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เข้าใจและ       
 มีทักษะด้านสุนทรยีศาสตร ์ ศิลปะ ดนตร ี การแสดงและกีฬา  สรา้งวง สรา้งทีม โชว์ผลงานสู่สังคม  
 เพื�อเสรมิสรา้งคุณลักษณะผู้เรยีนตามหลักปรชัญาการศึกษา 5 ประการ ให้นักเรยีนเป�นคนดี คนเก่ง
และมีสป�รติ โดยมุ่งเน้นให้นักเรยีนอยู่รว่มกับผู้อื�นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก

        学⽣品质部是学校的⼀个重要辅助部⻔，职责在于培养学⽣成为有道德、守纪律、
具有⺠族⾃豪感的⼈；塑造起领导⼒，并通过⼀系列校内活动锻炼学⽣的⺠主意识，使

其忠于国家、君主制以及宗教，宽容⼤度、⾃给⾃⾜；培养学⽣了解并具备美学、艺

术、⾳乐、表演、运动等素养，组建乐团或团队，积极向社会展⽰所得所学。我们的宗

旨在于通过五育教学理念培养学⽣优秀品质，使其有能⼒、团结协作的好⼈，作为泰国

公⺠及世界公⺠，积极、和谐、幸福地与社会中的他⼈相处。

       In the school, the Student’s Affair department is responsible for cultivating
and improving the school’s   five teaching concepts and philosophy so as to
develop the student’s Ethics, Intelligent, Healthiness, Spirit and Aesthetics.
      Leadership, democracy, and loyalty to the Natural Institute of religion and
Kings, and knowledge of the Arts and Sports.



ICEP / 课程

ฝ�ายการศึกษาปฐมวัย / KINDERGARTEN /  幼⼉园

ฝ�ายการศึกษาประถมศึกษา / PRIMARY / ⼩学

ฝ�ายการศึกษามัธยมศึกษา / SECONDARY / 中学

แผนกคุณลักษณะผู้ เรียน / STUDENT AFFAIRS DEPARTMENT / 学⽣品质部

สํานักงานอํานวยการ / ADMINISTRATIVE DEPARTMENT / ⾏政办公室

แผนกเทคโนโลยี /TECHNOLOGY DEPARTMENT / 部

แผนกงานบุคคล / PERSONNEL DEPARTMENT/⼈事处
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⼩学、幼⼉园超学科主题介绍⼩学、幼⼉园超学科主题介绍

PYP Transdisciplinary Themes IntroductionPYP Transdisciplinary Themes Introduction  

   We offer an inquiry-based, transdisciplinary curriculum
framework that builds conceptual understanding in our
kindergarten and primary Years Programmes, at the heart of which
are  the  6  transdisciplinary  Unites of Inquiry (UOI).  Each year
students will engage in one unit under each of the 6
transdisciplinary themes, which allows them to learn beyond
subject areas.

ZHANG    SEN

    我校在幼⼉、⼩学阶段着⼒开展探究式、概念式的超学
科教学，教学核⼼就是六⼤超学科单元。每年，学⽣们都

有机会参与到6⼤主题的探究，这也有助于他们超越学科开
展学习。

 เราขอเสนอกรอบหลักสูตรแบบสหวทิยาการที�อิงจากการสอบถาม
ซึ�งสร้างความเข้าใจเชิงแนวคิดในโปรแกรมระดับอนุบาลและประถม
ศึกษาของเราซึ�งหัวใจของมันคือ 6 สหสาขาวชิาชีพ Unites of
Inquiry (UOI) ในแต่ละป� นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในหนึ�งหน่วยการ
เรียนรู้ภายใต้หัวข้อสหวทิยาการทั�ง 6 หัวข้อ ซึ�งช่วยให้พวกเขาเรียน
รู้นอกสาขาวิชา
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Where we are in place and time
   An inquiry into orientation in place and time; personal histories; homes and journeys; the
discoveries, explorations and migrations of humankind; the relationships between and the
interconnectedness of individuals and civilizations, from local and global perspectives.
 

我们⾝处什么时空
        探究我们在时空中的⽅位;个⼈的历史;家庭和旅⾏;⼈类的各种发现、探索与迁徙;从本地与

全球的视⻆考察个⼈与⽂明之间千丝万缕的联系。

How we express ourselves 
   An inquiry into the ways in which we discover and express ideas, feelings, nature, culture,
beliefs and values; the ways in which we reflect on, extend and enjoy our creativity; our
appreciation of the aesthetic. 

我们如何表达⾃⼰

        探究我们发现和表达观点、情感、⼤⾃然、⽂化、信仰与价值观的⽅式;我们反思、扩展、享

受我们创造⼒的⽅式;我们的审美鉴赏。

Who we are 
   An inquiry into the nature of the self; beliefs and values; personal, physical, mental, social and spiritual
health; human relationships including families, friends, communities, and cultures; rights and
responsibilities; what it means to be human. 

我们是谁

        这是对⾃我本质的探究;对信仰与价值观、个⼈、⾝体、⼼智、社交和精神健康的探究;对各种⼈际关系,

包括家庭、朋友、社区和⽂化的探究;对权利与责任的探究;对作为⼈的意义的探究。

6 Transdisciplinary Themes are as follow:
六⼤超学科主题如下：

ZHANG    SEN



How the world works 
   An inquiry into the natural world and its laws; the interaction between the natural world (physical
and biological) and human societies; how humans use their understanding of scientific principles; the
impact of scientific and technological advances on society and on the environment.

世界是如何运作的
        探究⾃然界以及⾃然规律;(物质的与⽣物的)⾃然界与⼈类社会的互动;⼈类如何利⽤他们对科学原

理的理解;科技进步对社会与环境的影响。

How we organize ourselves 
   An inquiry into the interconnectedness of human-made systems and communities; the structure
and function of organizations; societal decision-making; economic activities and their impact on
humankind and the environment.

我们如何组织⾃⼰
        探究⼈类创造的制度与社区之间的相互联系;各种组织的结构与功能;社会决策机制;经济活动及其对

⼈类与环境的影响。  

Sharing the planet 
   An inquiry into rights and responsibilities in the struggle to share finite resources with other people
and with other living things; communities and the relationships within and between them; access to
equal opportunities; peace and conflict resolution.

 

共享地球
        探究努⼒与他⼈及其他⽣物分享有限资源时的权利与责任;群体/社区以及他们内部及之间的关系;机会

均等;和平与化解冲突。

7
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โครงการสื�อสรา้งสรรค์เพื�อการเรยีนรู้
Creative Learning Resources Project

创意设计学习项⽬

   ทางฝ�ายการศึกษาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมการประกวดสื�อสร้างสรรค์         

เพื�อการเรียนรู้ ครั�งที� 1 เมื�อวันที� 1 มิถุนายน 2565 เพื�อนําสื�อมาให้เด็กๆ      

ได้เรียนรู้ตามหน่วยของแต่ละระดับชั�น สื�อและของเล่นสําหรับเด็ก มี

บทบาทสําคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้เป�นอย่างดี

เน้นผู้เรียนเป�นสําคัญ ซึ�งการออกแบบสื�อ การผลิตสื�อ การใช้สื�อตลอดจน

การประเมิน ผลการใช้สื�อการเรียนรู้ สามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนได้ เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้สิ�งต่างๆ ผ่านการมองเห็น การสัมผัส

ฉะนั�น การผลิตสื�อ      ที�เด็กๆ สามารถมองเห็น สัมผัส และได้เล่น จะช่วย

ให้เด็กๆ เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ดียิ�งขึ�น

   The Department of Early Childhood Education Organized the 1st Creative
Learning Resources activities last 09 June 2022 to discover the creativity
of children to learn according to the unit of each grade level. It plays an
important role to enhance the development of children. Children will be
able to know the importance of instructional materials, it’s usage and the
development of the child’s learning. It can be used to organize teaching
activities in Primary level to learn things through sight and
touch.Therefore, we need to make creative learning resources that children
can see, touch and play. It will help children develop their self-learning
skills.

        幼⼉园学部组织了第⼀届创意设计学习活动。
        2022年6⽉9⽇，我们为⼩朋友们安排了创意设计活动，以年级为单位
展开。创意设计不仅在幼⼉教育的发展⽅⾯发挥着重要作⽤，同时也在提

⾼幼⼉专注⼒上起着很重要的作⽤。创意设计，创意制作，创意应⽤等，

均有助于⼩朋友们展开积极、主动的学习，⾮常适合⽤于幼⼉教学活动

中。孩⼦们通过观察、触摸等⽅式，学习创意设计。通过创意设计，⼩可

爱们可以亲⾝体验、观察、触摸甚⾄参与，能更好地提⾼其学习能⼒。

สุนันทา  สง่ากอง
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ศึกษาแหล่งเรยีรู ้Field trip ด้วยกระบวนการสบืเสาะ รายวชิา UOI 
外出拓展   Education Result of Primary Department

     ศึกษาแหล่งเรียรู้ของระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 2  ตั�งเป�าหมายการทํากิจกรรมครั�งนี� 
 นักเรียนสามารถบอกพฤติกรรมที�แสดงตัวตนที�เป�นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ ท้องถิ�นได้
ความเป�นตัวตน สิทธิและความรับผิดชอบด้วยกระบวนการสืบเสาะ วตัถุประสงค์ในการทํา
กิจกรรมครั�งนี� นักเรียนสามารถลดปริมาณขยะ แยกแยะ นํามาทําประโยชน์ และรักษาความ
สะอาดในชุมชนได้ มีส่วนร่วมและ สร้างจิตสํานึกของตนเองในการช่วยกันดูแลความสะอาดใน
พื�นที�ชุมชน และนํามาความรู้มาบูรณาการ จากประสบการณ์ตรงโดยกระบวนการ  ระหวา่งที�
ทํากิจกรรรม นักเรียนต้องรู้จักการวางแผน คิดวเิคราะห์ แยกแยะจากสิ�งที�สืบค้น วา่จะทํา
ประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนแห่งนี� โดยนําความรู้มาเชื�อมโยงเนื�อหาการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวชิา หรือแต่ละเรื�องเข้าด้วยกัน เพื�อนําไปสู่การแก้ป�ญหาได้จริง จากนั�น     ร่วมกันทําผล
งาน ทํางาน หรือนําเสนอแนะนําไปใช้ต่อในชีวติประจําวนัได้อย่างไร  นักเรียนสามารถทํางาน
เป�นทีม มีสป�ริต ยอมรับความคิดเห็นที�แตกต่าง รู้รักสามัคคี แยกแยะประโยชน์ระหวา่งส่วน
ตัว และส่วนรวมได้ชัดเจน

        ⼩学⼆年级外出拓展活动，源于UOI学科第⼀单元教学⽬
标，即了解⾝份认同，明确社会赋予我们的职责与权利，懂得如

何通过⾃⼰的⾏为来影响社区与社会。

        此次活动，学⽣们参与到社区垃圾分类、垃圾减排等活
动，帮助保持社区清洁，并树⽴清洁意识；学⽣们将所学知识融

合到活动开展当中，懂得制定计划，分析问题，分类汇总，并融

合多个相关学科的知识来寻找解决实际⽣活中的问题；活动中，

学⽣们团结协作，集思⼴益，能接受不同意⻅，关爱他⼈，公私

分明，通过实际⾏动为⽣活、为社区提供建设性意⻅。

       Study Field trip learning with inquiry process. UOI subject of primary 2 has
set goals for this activity. Students are able to identify behaviors that express
themselves that are beneficial to the community and local. Students can identify
individuality, rights and responsibilities through the inquiry process. Objectives
in this activity   Students are able to reduce the amount of waste and separate
the garbage to use and maintain cleanliness in the community. Students
participate and build their own consciousness in helping to maintain cleanliness
in the community area. Likewise, students bring the knowledge to integrate from
direct experience through the process.During the activity, students should know
how to plan, analyze, distinguish from what they find and how they will benefit
the community. By bringing knowledge to connect the learning content of each
subject or topic to lead to a real solution. After that, work together or
recommend the way can we apply in our daily life. Students can work in teams,
have a spirit, accept different opinions, know unity, and also distinguish between
personal interests and public clearly.

10

นิจเรศ  จองบุตรดี
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สุชาฎา  ศรนํี�าทอง

     เป�นการจัดการเรียนการสอนผสมผสานในรูปแบบบูรณาการ เชื�อมโยงเนื�อหา       การเรียน

รู้ของแต่ละรายวชิาหรือแต่ละเรื�องเข้าด้วยกัน เพื�อนําไปสู่การแก้ป�ญหาในแต่ละบริบทได้จริง

     ระดับ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง  Time machine  together with Number line

      ผลลัพธ์ นักเรียนรู้และเข้าใจเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ และ สามารถอธิบายเหตุการณ์

ทางประวติัศาสตร์โดยใช้เส้นจํานวนได้

      ระดับ ม.2 หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง ร่างกายปลอดภัยโรค Stay healthy 

   ผลลัพธ์  นักเรียนสามารถเชื�อมโยงความรู้  โครงสร้างและหน้าที�ของระบบร่างกาย สามารถ

สร้างชิ�นงาน เกี�ยวการดูแลแลรักษาร่างกายให้ห่างไกลโรคได้ 

รูปแบบสหวทิยาการ 
INTERDISCIPLINARY ( IDU )  跨学科

    An approach to curriculum integration which dissolves the
boundaries between the conventional disciplines and organizes 
teaching and learning around the construction of meaning in the
context of real-world problems or themes.
    M.1 Level Unit topic : Time machine together with Number line
   Result Students know and understand historical events and they are
able to describe historical events using number lines.
    M.2 Level Unit topic : Body safe, Stay healthy
    Result Students are able to connect knowledge, structure and 
functions of the body system. They can create a piece related to 
taking care of and keeping the body away from disease.

    跨学科/ Interdisciplinary 是⼀种多⽅⾯融合的教育⽅法。将各个学
科或学科的学习内容连接在⼀起，可作⽤于多情况下使学⽣真正地去

思考并解决问题。

    初⼀ 单元：时光机与时间线 Time machine together with 
Number line
    成就  学⽣了解历史发⽣的事件，以及可使⽤数轴法来解释
与展⽰历史⼤事件。

     初⼀单元： 保持健康Stay healthy
      成就  学⽣能够将⼈体系统的知识、结构与功能结合，作品展⽰‘保
持健康、远离疾病的⼿抄报’。
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ขอแสดงความยนิดีกับ
นายกิตติเดช   จะลอ นักเรยีน   ชั�น ม.5 /1 

   ได้รบัคัดเลือกเป�นตัวแทนแข่งขันพูดสุนทรพจน์ สํานักงานคณะกรรมการส่ง
เสรมิการศึกษาเอกชน เพื�อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของประเทศไทย

Congratulations to
Mr. Kittidej Chalor, a Grade 5/1 

    student, was selected to represent the speech
competition. Office of the Private Education Commission to
compete in the finals of Thailand

恭喜
      我校⾼⼆年级罗杰豪同学将作为泰国教育部⺠教委代表，

参加2022年第15届“汉语-桥”泰国赛区决赛。

หยก   บุญเปกข์ตระกูล
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กิจกรรมเลือกตั�งสภานกัเรยีน ประจาํป�การศึกษา 2565  
2022 年 学⽣会选举活动

2022 Student Union Election Events

   วันที� 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  ได้จัด
กิจกรรมเลือกตั�งสภานักเรียน ประจําป�การศึกษา 2565 เพื�อให้ได้
ประธานฝ�ายประถมศึกษา ประธานฝ�ายมัธยมศึกษาและคณะกรรมการ
สภานักเรียนนที�มีคุณภาพมาจากการเลือกตั�ง นักเรียนฝ�กตนเองเกี�ยวกับ
การใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที�ตามระบบประชาธิปไตย
และเพื�อให้นักเรียนมีภาวะความเป�นผู้นํา กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก  

        2022年6⽉10⽇，东盟普吉泰华学校举办2022学年学⽣会选举活动，

分别选举出⼩学部和中学部学⽣会主席，并组建了两个学部的学⽣会。通

过此次选举活动，学⽣不仅有机会践⾏⺠主制下⾃由平等的权利，同时得

以锻炼⾃⼰的领导⼒、思维能⼒、表达与表现能⼒等。

    On June 10,2022 Phuketthaihua Asean wattaya school held the student
Union Election Campaign to select the office of the  union among the
primary and secondary students. 
    The union aims to cultivate a sense of democracy among students. 
Let students have these qualities 
    1. Dare to think and act 
    2. Respect others 
    3. Have leadership.  

ผลการเลือกตั�ง ประธานฝ�ายประถมศึกษา       

ผลการเลือกตั�ง ประธานฝ�ายมัธยมศึกษา          

เด็กหญิงพลอยปภัส  ฐิติรัฐศักดิ�        คณะฮัวบุ๋น

นางสาวกัญญาวร์ี  วงศ์ธนวรุิฬห์      คณะส่องเต็ก

⼩学学⽣会主席董宝婷，来⾃华⽂队。

Student Council Election PYP 
Student Council President is 

CHAYANUCH AONTONG Hua wen team

中学部学⽣会主席吉娜，来⾃尚德队。

Student Council Election MYP 
Student Council President is 

Miss Kanyawee Wongthanavirun Shang de team

แผนกคุณลักษณะผู้เรียน 
Student Affairs Departmen    学⽣品质部

选举结果如下：

จิรกิตติ�  งานประเสรฐิกิจ
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     ปลูกฝ�งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เกี�ยวกับความกตัญ�ูกตเวที  รู้จักการทํางาน
เป�นทีม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื�น ตระหนักถึงความสําคัญของพิธีการไหวค้รู และ
ประวติัครูสุ่นป�� น  โดยแบ่งเป�น 2 กลุ่ม
     1. มอบตัวแทนห้องละ 2 คน 
     2. นักเรียนทําพิธีในห้องเรียน
     มีเป�าหมายการดําเนินงาน นักเรียนสามารถอธิบายประวติัวนัไหวค้รู  ขั�นตอนพิธีการ
ตามหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน  กรอบ  IB รู้คําศัพท์  3 ภาษา เกี�ยวกับกิจกรรม
และบทกลอนให้นักเรียนกล่าว

        通过此次拜师节活动，培养学⽣们的道德感，使其学会感恩，

学会团队协作，懂得与他⼈合作，尊重拜师节礼仪，理解学习孙斌

校⻓历史的重要性。本次活动分为两组：

        1、每个班级2位学⽣代表参加主仪式；

        2、剩余学⽣在班级内进⾏拜师仪式。

        本次活动的⽬的是，在泰华五育教学理念及IB框架的指导下，

向学⽣们灌输拜师节的知识，使其能够讲述拜师节历史、拜师仪式

等，同时，掌握有关拜师节以及拜师诗词的三语表达等。

     ASEAN Phuket Taihua School The Wai Kru ceremony was held in ASEAN Phuket Taihua School, Middle School and Sun Bin Building In order
to cultivate students' morality and ethics, they will work in teams, be able to cooperate with others, and respect the ceremony of the Teacher's
Day and the history of Principal Sun Bin. Students participating in the Teacher's Day can be divided into two parts
      1. Student Representative Yes Student Council and Student Representative Color Team Pharmacy Kindergarten, Elementary and Middle
School.
        2. The students who are in their classrooms. 

น้อมวนัทา บูชาครู   
2022年 拜师节  Teachers Day 2022

"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มศีรทัธา"  

น้อมวนัทา บูชาครู   
2022年 拜师节  Teachers Day 2022

"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มศีรทัธา"  

จิรกิตติ�  งานประเสรฐิกิจ
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20 แผนกเทคโนโลยี
Technology department  

 

FIREWALL

BOOK NOW

    Firewall คือ ฮาร์ดแวร์ บนระบบเครือข่าย ที� ทําหน้าที�ตรวจ
สอบข้อมูลที� ผ่านเข้า-ออกระบบเครือข่าย จะมีการกําหนดกฎ
เพื�อควบคุมการเข้า-ออกของข้อมูล เป�นการป�องกันว่าข้อมูลที�
จะส่งผ่านนั�นมีความปลอดภัยหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับกฎ
ต่างๆ ที�ทางผู้ดูแลระบบของโรงเรียนได้กําหนดไว้  

     เพื�อความปลอดภัยของข้อมูลและป�องกันการโจมตี
จากผู้ไม่หวังดีจากภายนอก เราจึงมั�นใจว่าระบบของเรา
เข้มแข็งพอที�จะป�องกันให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรของ
เราได้ใช้ระบบเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย

ปรบัปรงุระบบ firewall ใหม่
ทดแทนตัวเก่าหมดอายุการใชง้าน

คืออะไร ? What is ?

งานระบบเครอืขา่ย
Networking work

กฤต     เกียรติถาวรวงค์

    Firewall is Hardware on the network acting inspecting
information
pass in - out networking rules are set  to control access out-
exit of information as a defense that the information being
transmitted is secure or not  by comparing with the rules that
the administrator of the School has set.

    For data security and to prevent attacks from the
ill-wishers from outside. We are therefore confident
that our system is strong enough to protect
students  Our teachers and staff can use the
technology system safely.



21งานสรา้งซอฟต์แวรแ์ละเวบ็ไซต์
Software and website creation

  มีเป�าหมายที�จะสร้างเวบ็ไซต์ที�นําเสนอ
ข้อมูลโรงเรียนให้มีข้อมูลที�ชัดเจน ครบ
ถ้วนให้มากที�สุด

ปรับปรุงเวบ็ไซต์ให้มีประสิทธิภาพ
Improve the webiste to keep it efficient.

The goal is to create a website that
presents school information. to have clear
information as complete as possile.

สกุลรตัน์  ศรรีตันไพศาล



22 แผนกงานบุคคล
Personnel department

 

      เนื�องจากสถานการณ์การแพร่เชื�อไวรัสโคโรนา (โควดิ 19) ระลอกใหม่ ทางงานอาคารสถานที�       ได้
เพิ�มมาตรการการทําความสะอาดอย่างเข้มข้น ซึ�งได้ทํามาอย่างต่อเนื�อง  โดยเจ้าหน้าที�แม่บ้านและเจ้า
หน้าที�งานยานพาหนะ ได้ฉีดพ่นนํ�ายาฆ่าเชื�อภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทุกห้องเรียน รวมถึงยาน
พาหนะ  ทุกคันของโรงเรียน  เพื�อตัดวงจรการแพร่ระบาดของ (โควดิ 19)  ให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมี
สุข  สนุกกับการเรียนรู้

  Regarding the new wave of corona virus (COVID-19)  transmission situation, we
have increased intensive measures by disinfecting the classrooms, laboratories and
vehicle continuously for the safety of the students from being infected and have
their lessons uninterrupted by the process.

   由于新⼀轮新冠病毒的流⾏，我校⼈事处着⼒加强疫情防控⼯作，持续、严格把控
消毒消杀任务，安排清洁⼯对全校教室、实验室、校⻋等展开消毒⼯作，⽬的在于为

泰华学⼦们提供⼀个安全、舒适的学习环境。

เกรียงศักดิ� พันธ์ชุม



23การจา้งงานของโรงเรยีนถกูต้องตามกฎหมาย
Legal Employment

我校⼈事聘⽤⼯作严格遵循法律规定

   เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2565  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั�นคง
ของมนุษย์ จังหวดัภูเก็ต สํานักงานสวสัดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวดั
ภูเก็ต  สํานักงานจัดหางาน จังหวดัภูเก็ต สํานักงานประกันสังคม  จังหวดั
ภูเก็ต  ได้เข้ามาตรวจเยี�ยมการจ้างงานครูและบุคลากร  โรงเรียนภูเก็ตไทย
หัวอาเซียนวทิยา  โดยการจ้างงานของโรงเรียนถูกต้องตามกฎหมาย

    On July 1, 2022, Phuket Provincial Social Development and Human Security
Office, Phuket Provincial Labor Protection and Welfare Office, Phuket Provincial
Employment Office and the Phuket Provincial Social Security Office have come to
visit Phuket Thaihua ASEAN Wittaya School for inspection and concluded that the
employment of the school is legal.

     2022年7⽉1⽇，普吉社会发展与⼈类安全办公室、普吉劳动⼒保护与福利办公
室、普吉就业办公室、普吉社会保险办公室等单位代表到访我校，对我校教师、职员

聘⽤⼯作进⾏核查，结果显⽰我校⼈事聘⽤⼯作完全合规、合法。

สิริพงษ์   ลีลาฤทธิ�



24สาํนักงานอํานวยการ
Administrative Department  ⾏政办公室

เพียงฤทัย     สรอ้ยเสนา

   โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยนายสุนันท์  มะลิชู ผู้อํานวยการ และทีม
บริหาร ให้การต้อนรับ น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  คณะ
ศึกษานิเทศก์ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา และเยี�ยมชมโรงเรียน

ศึกษาธกิารจงัหวดัภเูก็ต  
คณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการดําเนินงาน

   Phuketthaihua Asean Wittaya School BY Mr.sunan Malichoo and
management team welcome Miss Patcharee Chaopolkrang Phuket
Province Education follow up on quality assurance operations
Education outside private School general education and visit School.

        普吉府教育局领导Patcharee Chaopolkrang⼥⼠及教育
监督委员等⼀⾏莅临我校，受到我校陈苏南校⻓及主要领导

的热烈欢迎。拜访期间，教育局代表询问了私⽴学校教育质

量保障情况，并参观了校园。



ปรัชญา 5 ประการ

คนดี
Good Person

好⼈

คนเก่ง
Smart
有能⼒的⼈

มสีป�รติ
Spirit

团结协作的⼈


