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บทนํา  
Preface  引⾔

      สวสัดีค่ะ วารสารประจําเดือนกรกฎาคม ทางโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักเรียนระดับชั�นปฐมวยัป�ที� 3 ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที�พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  ระดับชั�น
ประถมศึกษาป�ที� 1 ศึกษาแหล่งเรียรู้ Field Trip ด้วย
กระบวนการสืบเสาะ รายวชิา UOI ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที�
5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที�พิพิธภัณฑ์ถลาง ได้นํานักเรียนเข้า
ร่วมงาน เป�ดโลก การศึกษา พาน้องดูหนัง เพื�อฝ�กทักษะ
ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่ง
ชาติประจําป� 2565 และนํานักศึกษาวชิาทหารชั�นที�ป�ที� 3
เข้าค่าย ผู้อํานวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมลงนามความร่วม
มือ MOU นายพีรศักดิ� รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่ง
เสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมเป�นสักขีพยาน
ในการร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ในการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบ
ในโรงเรียนสู่การนับหน่วยกิตของโรงเรียนในระบบ ระหวา่ง
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดภูเก็ต ทางโรงเรียนได้ร่วม
สนับสนุนการเป�นเจ้าภาพการจัดงาน Phuket Expo 2028
และในเดือนนี�มีนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ ป�การศึกษา 2565

 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที�ให้
ความไวว้างใจและสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอด 

        东盟普吉泰华学校7⽉份⽉刊主要内容如
下：

       幼三年级学⽣到普吉泰华博物馆拓展学
习；⼩学⼀年级学⽣在超学科单元的基础

上，开展外出拓展学习与探究；⾼中⼆年级

到国⽴他郎博物馆开展拓展学习；我校学⽣

参与普吉府“打开教育的天窗”------看电影、
练英⽂活动；我校学⽣参与2022学年全国童
⼦军⽇活动，同时，我校⾼三学⽣（第3届童
⼦军）参加军事训练；我校陈苏南校⻓参与

普吉私⽴学校关于提⾼课程使⽤以及学分计

算等的合作备忘录签署仪式，会议期间，私

⽴教育委员会秘书⻓（国家教育委员会秘

书）Peerasak Ratana 先⽣⻅证了备忘录的签
署；我校参与⽀持普吉举办2028年普吉博览
会的活动；我校学⽣获得皇家⾼等教育委员

会授予的2022学年奖学⾦。
       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！

  Hello July Journal, we would like to inform that
the school has organized activities for
Kindergarten 3 students, they went to the
learning resources at Phuket Thai Museum.
While Primary 1 students, went for the field trip
with the process of exploring UOI courses.
Regarding our secondary students, Matthayom 5
students, went to Thalang Museum to explore
the learning journey of mathematics and science.
Furthermore, we have brought our students
joining the event to open wider the world of
education, by watching movies to practice their
English skills. With regards the founding of the
National Scout Troop for the year 2022, we have
brought the 3rd year military students to join the
camp. We had an opportunity to join the event
of Mr. Peerasak Ratana, Secretary-General of the
Private Education Commission (Secretary of the
National Education Commission), witnessed the
signing of an MOU to promote and support the
use of school competency curricular inter-private
schools in Phuket.
We are proud of being one of the representative
schools who supports for the hosting of Phuket
Expo 2028. Moreover, our students were selected
for scholarships for the year 2022 this month. 
The school would like to thank all parents for
trusting and supporting the school all along.

บรรณาธิการ



 

สารผู้บริหาร

 “ทุกตารางนิ�วเป�นแหล่งเรียนรู้“ เป�นสโลแกนที�โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาใช้มาตลอด เพื�อสนับสนุนและเพิ�มศักยภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้สูงขึ�น มีความคิดเชื�อมโยงกับสิ�งต่างๆรอบตัว ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการคิด ทําให้สนใจ ใฝ�รู้ รักการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้ ศึกษาค้นคว้า และสามารถนําความรู้ไปปรับประยุกต์สู่สังคมโลก
  โรงเรียนของเราสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกด้าน ทั�งแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก การสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีต่างๆ ห้องสมุด 3 ภาษา ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย ห้องสมุดเอกวานิช ห้องสมุดอติเศรษฐ์  โดยการวางแผนในการการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อย่างเป�นกระบวนการผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบการบูรณาการในหน่วยการเรียน เราจะสังเกตุเห็นได้ว่า นักเรียนของเรามี
ความสุข สนุกกับการเรียนเป�นอย่างมาก เมื�อคุณครูได้นําพวกเขาออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
   ส่วนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกในสถานที�ต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ที�มีทั�งประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิป�ญญาท้องถิ�น ผู้
เรียนจะได้เห็นและศึกษาความรู้ในท้องถิ�น    โดยผ่านมิติสัมพันธ์การสั�งสมและถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่น  สอดคล้องกับสังคมการดํารงชีวิต
ของผู้เรียน.

นายกฤษดา คงสุววรรณ

  หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี

สารจากผูบ้รหิาร

        “每⼀处都是学习点”是东盟普吉泰华学校⼀直以来倡导的⼝号，⽬的在于增加学习的趣味性、进⽽提升学⽣学习

⽔平。学习过程中，学⽣们有机会接触多样的学习场所，锻炼批判思维能⼒、激发学习兴趣，养成好学习、积极探究

的习惯，并能将所学知识应⽤到实际⽣活、为社会贡献⼀份⼒。

        我校⽀持学⽣参与到校内外学习场所的探究，为学⽣提供科技技术⽀持。同时，学校不断充实校内资源，开设了

幼⼉园学习拓展中⼼、⼩学陈⼴成图书馆、中学邢福扬图书馆等。并通过系统规划，将学习资源、场所整合在教学单

元及学习过程中。⽽在外出拓展、实践的过程中，孩⼦们也显得特别开⼼，学习兴趣骤增。

        外出拓展时，学⽣们有机会亲⾝体验普吉岛的历史、⽂化、艺术、⻛俗、特产等，深⼊学习、探究当地知识，并

以⾝作则、代代相传，传承着普吉特有的⻛俗习惯。

     Every area in the school is the learning spaces; the slogan of Phuket Thaihua ASEAN Wittaya
school. It is to promote and increase the competency of students’ learning connected things around
them support their thinking skills, research skills and apply in their every day lives. 
       Our school encourages and supports the students’ learning through various technologies including
trilingual library which are learning center for kindergarten students, Ekwanich Library for primary
students and Atiset library for secondary students. We plan the learning process for our students to
allow them to enjoy the activity while they are out of their classroom.
      Moreover, we also bring our students to visit the external learning places in Phuket, so that our
students will be able to learn more of the history, arts, culture and local wisdom where they will
absorb the culture from generation to generation.



ICEP / 课程

สํานักงานอํานวยการ / ADMINISTRATIVE DEPARTMENT / ⾏政办公室

ฝ�ายการศึกษาปฐมวัย / KINDERGARTEN /  幼⼉园

ฝ�ายการศึกษาประถมศึกษา / PRIMARY / ⼩学

ฝ�ายการศึกษามัธยมศึกษา / SECONDARY / 中学

แผนกคุณลักษณะผู้เรียน / STUDENT AFFAIRS DEPARTMENT / 学⽣品质部

แผนกเทคโนโลยี   /  Technology department  /  IT部  

แผนกงานบุคคล  /  Personnel department /  ⼈事处

ปกหลัง / 封底
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แหล่งเรยีนรู้
Learning spaces 

激发学⽣兴趣，进⽽展开深⼊探究、调查，成为学习的主⼈

发展学⽣学习技能（包括思维技能、交流技能、社交技能、

调查技能、以及⾃我管理技能）

发展责任⼼与信任感

与学⽣探讨在公共场所应具备的⾏为准则----发展学习技能

在相关区域内展⽰学校办学理念、学习者档案、学习技能等

明确教授如何组织、使⽤各个场所的设施、资源等

⽬的明确、计划灵活

活跃的

有助于培养五育教学理念下的优秀学⽣品质 

有⽬的的

促进学⽣主动性、能动性

为学⽣发表个⼈观点提供平台、机会

功能性强

有相关档案

共建与协作

趣味性强

安全 

学习场所

学习场所之所以重要，在于能够 

学习场所使⽤指南与规范 

良好组织的学习场所有什么特点呢？

I C E P E N G

To invite and provoke learners to dive deeper into learning,
investigate and take ownership of their own learning pathways

To develop learning dispositions (ATLs : Thinking,

communication, social, research and self-management skills)

Develop accountability and responsibility 
Discuss with the children essential agreements about codes of
behaviours with children in the shared area – develop ATLs
Bring in the school mission, learner profile and ATLs to display
clearly in the area
Explicitly taught how to use and organize resources in each area. 

Intentional – planned for flexible
Are active
Develop learner profile of 5 philosophies
Purposeful
Develop agency
Allow for the students’ voice
Functional
Are documented
Co-constructed and collaborative
Fun
Safe

Learning spaces 
Why are learning spaces important? 

 
Guidelines to develop common understandings and use
of areas 

What are considered learning spaces?

เพื�อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ�ง มีการสํารวจและเป�น

เจ้าของการเรียนรู้ในเส้นทางของตนเอง

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ทักษะการคิด การสื�อสาร สังคม สืบค้นและ

จัดการตนเอง) 

พัฒนาความรับผิดชอบ

พูดคุยและสร้างข้อตกลงเกี�ยวกับคุณลักษณะในการใช้พื�นที�/แหล่ง

เรียนรู้

นําวิสัยทัศน์โรงเรียนและคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการและ

ทักษะการเรียนรู้บูรณาการในแหล่งเรียนรู้

สอนให้นักเรียนจัดการแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างชัดเจน

มีความยืดหยุ่น
มีการกระตุ้นการเรียนรู้
พัฒนาคุณลักษณะนักเรียน 
มีวัตถุประสงค์
พัฒนาความเป�นเจ้าของการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสิทธิมีเสียง
Functional/ใช้ได้จริง
มีร่องรอยหลักฐาน
มีการบูรณาการ
มีความสนุก
มีความปลอดภัย

แหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ
 

แหล่งเรยีนรูมี้ความสําคัญอย่างไร 

 
แนวทางการพัฒนาความเข้าใจในการใช้พื�นที�การเรยีนรู้

อะไรถือเป�นพื�นที�การเรยีนรู?้



กิรณา    บุญโกยสิน
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C H I N E S E

Transdisciplinary 
Programme of Inquiry

     The programme of inquiry is a matrix made up of the six
transdisciplinary themes running vertically, and the age groups running
horizontally. Organizing the curriculum around the six transdisciplinary
themes contextualizes the learning for the students. It enables them to
experience a balance of subject-specific knowledge, concepts and skills
in order to develop an understanding of the transdisciplinary themes.
Each transdisciplinary theme is accompanied by a description that
explains what students will be inquiring into under this theme. All
aspects of the descriptions of the transdisciplinary themes should be
explored at some point in the programme of inquiry.

หนว่ยบูรณาการ
การสบืเสาะ

    การเรียนรู้แบบสืบเสาะรายหน่วยทั�งหกหน่วยการเรียนรู้
เป�นการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยจุดประสงค์การ
เรียนรู้ผ่านแนวคิดที�ครอบคลุมช่วงอายุอย่างเหมาะสม ทําให้
นักเรียนมีประสบการณ์ที�มีความสมดุลทั�งด้านความรู้ หลัก
แนวคิด และทักษะเพื�อพัฒนาความเข้าใจหน่วยการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ โดยในแต่ละหน่วยได้อธิบายประเด็นในการสืบ
เสาะไว้ และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะจะช่วยพัฒนาให้
นักเรียนมีหลักในการสืบเสาะได้

超学科探究计划

      超学科探究计划是以6 ⼤超学科主题为经，以学⽣

年龄组为纬构成的矩阵。围绕6⼤超学科主题组织安排课

程使学⽣ 的学习处于具体的情境之中。这就使学⽣ 能够

体验平衡的具体学科的知识、概念和技能，从⽽发展对

超学科主题的理解。每个超学科 主题都有⼀段描述，

解释了在该主题之下学 ⽣将要探究什么。在完成探究计

划的过程中，应对这些超学科主题所描述的所有⽅⾯进

⾏探索。

Horizontal Inquiry
横向探究

Vertical Inquiry
纵向探究
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ชุติมา   นิลบุตร 

   ทางฝ�ายการศึกษาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมแผนงานการจัดการเรยีนการสอน
งานศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ระดับชั�นปฐมวัยป�ที� 3 ประจําป�การศึกษา 2565 ระหว่าง
วันที� 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน่วย โรงเรยีนของเรา  ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ต
ไทยหัว เพื�อให้เด็กปฐมวัยได้เรยีนรูป้ระวัติของโรงเรยีนและการดํารงชีวิต ของ
คนภูเก็ตจากอดีตสู่ป�จจุบัน ผ่านการบูรณาการทักษะในการเรยีนรูด้้านต่างๆและ
ยังส่งเสรมิให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในการสังเกต สํารวจ และรว่มทํากิจกรรมด้วย
ความสนใจและเป�นการเปลี�ยนบรรยากาศของการเรยีนรูใ้ห้มีความหลากหลาย
มากขึ�นทําให้เด็กปฐมวัยมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในการเรยีนรูสิ้�งใหม่ๆ

       东盟普吉泰华学校幼⼉园学部于2022年7⽉5⽇⾄7⽇，
组织全体幼三年级学⽣参观泰华博物馆（泰华学校旧址），

让学⽣们深⼊了解了我校的历史以及普吉⼈⾃古⾄今的⽣活

⽅式。通过此次活动，着重培养了学⽣的学习技能、观察技

能、探索技能等，调动了学⽣的能动性，并通过改变学习场

所，提升幼⼉的学习兴趣，让他们享受学习新事物的过程。

    The Department of kindergarten has organized activities for
teaching and learning for Kindergarten 3 students of the school year
2022, between 5th -7th of July 2022. They went to Phuket Thai Hua
Museum. In order for kindergarten students to learn the history of
the school and the way of life of Phuket people from the past to the
present. Through the integration of learning skills in various fields,
it also encourages students to have the skills to observe, explore
and participate in activities with interest and thus transform the
learning atmosphere to be diverse. The students have fun and
learned new things.

ศึกษาแหล่งเรยีนรู ้พพิธิภัณฑ์ภเูก็ตไทยหัว
普吉泰华博物馆学习之旅

Educational Trip to Phuket Thaihua Museum
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สนุสิา  มุขพนัธ์

     สิ�งที� เรียนรู้ในการทัศนศึกษาครั�งนี�     นักเรียนได้เรียนรู้

เกี�ยวกับสถานที�และเวลา ประวัติบุคคลสําคัญ ความเป�นมา วิถี

ชีวิตของคนในอดีต ที�อยู่และการเดินทาง การย้ายถิ�นฐาน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการเชื�อมโยงของความเป�นป�จเจกบุคคล

และอารยธรรม จากท้องถิ�นสู่ความเป�นสังคมโลก ที�มีผลสืบ

เนื�องถึงป�จจุบัน เช่น ประวัติบุคคลสําคัญ สถาป�ตยกรรม การ

ออกแบบ บ้านเรือน อาคาร วัฒนธรรม ประเพณี ของใช้ 

 อาหาร  เครื�องแต่งกาย  วิถีชีวิต   ผ่านการบูรณาการสามารถ

นําความรู้ที�ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อื�นได้  และนักเรียนยังมี

ทักษะในการสื�อสาร ทักษะกระบวนการคิด  การแสดงความคิด

เห็น และการทํางานร่วมกับผู้อื�นได้อย่างเหมาะสมด้วย

กระบวนการสืบเสาะ ระหว่างที�ทํากิจกรรรม นักเรียนต้องรู้จัก

การวางแผน  คิดวิเคราะห์ แยกแยะจากสิ�งที�สืบค้น ว่าจะทํา

ประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนแห่งนี�    โดยนําความรู้มาเชื�อมโยง

เนื�อหาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาหรือแต่ละเรื�องเข้าด้วยกัน   

เพื�อนําไปสู่การแก้ป�ญหาได้จริง  จากนั�นร่วมกันทําผลงาน

ทํางาน หรือนําเสนอแนะนําไปใช้ต่อในชีวิตประจําวันได้อย่างไร  

นักเรียนสามารถทํางานเป�นทีม   มีสป�ริต   ยอมรับความคิด

เห็นที�แตกต่าง รู้รักสามัคคี แยกแยะประโยชน์ระหว่างส่วนตัว

และส่วนรวมได้ชัดเจน

10

ศึกษาแหล่งเรยีรู ้Field trip 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะ รายวชิา UOI 

ของระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 1 
ณ วดัพระทอง,พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน, 

บ้านชินประชาและพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

⼩⼀年级在超学科单元基础上，开展校外拓展

地点包括：Phra Thong寺庙、他朗国家博物馆、
Chinpracha家族旧址和泰华博物馆等

       这次实地考察中学⽣们学到了什么呢？学⽣们深

⼊到具体的时间和地点，去了解本地重要⼈物的历

史，过去的⽣活⽅式、迁徙与移⺠等，理解个体在⽂

明发展中的纽带关系；从地⽅社会到全球社会，从过

去到现在，从历史⼈物到名胜古迹、建筑设计、⽂化

传统、器⽫、饮⻝、服装和⽣活⽅式等，从整体上、

宏观上感知那⼀段段精彩的历史；同学们在获取知识

的同时，可以与他⼈分享，锻炼社交能⼒、思考能⼒

论辩能⼒，以及团结协作能⼒等。

        活动期间，学⽣们需要学会做计划、分析与区分

要探索的内容，知道如何为社区贡献⼀份⼒，能够将

每⻔学科的知识、内容有机结合，归纳总结，并⽤于

指导现实⽣活。与此同时，学⽣间通过团队合作，分

享不同意⻅，从⽽懂得关爱与团结、区分个⼈兴趣和

公众需求等。

Result of action elementary school

Study field trip learning resources with the process of
exploring UOI subjects of grade 1 at Wat Phra Thong,
Peranakan Museum, Chinpracha House and Thai Hua
Museum

   In this field trip students learn about place and time. History of

important people, background and way of life of people in the past

address and travel immigration The relationship between the link

of the individual and civilization From local to global society with

consequences to the present such as the history of important

people, architecture, design, houses, buildings, culture, traditions,

utensils, food, clothing, and way of life through integration, the

knowledge gained can be passed on to others. And students also

have communication skills. thinking process skills comment and

working properly with others

    With the quest 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 with spirit,

accept different opinions, know unity, and also distinguish

between personal interests and public clearly.



สนุสิา  มุขพนัธ์
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ศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ พิพิธภัณฑ์ถลาง   
ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 5

บูรณาการวิชาคณิตศาสตรแ์ละ 
วิทยาศาสตร์

วตัถุประสงค์

เพื�อสร้างความรู้ด้านสถานที�ทางประวติัศาสตร์
ความสัมพันธ์ของการเปลี�ยนแปลงสถานที�ใน
จังหวดัภูเก็ต และเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื�อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิดวเิคราะห์ แก้ไข
ป�ญหาอย่างสร้างสรรค์และเป�นเหตุ เป�นผลรอบรู้
ศาสตร์ต่างๆและใช้ภาษาในการสื�อสารได้อย่างถูก
ต้อง

1.

2.

ผลลัพธ์ 

 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี�ยวกับสถาน
ที�ทางประวติัศาสตร์ ความสัมพันธ์ของการ
เปลี�ยนแปลง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ 
นักเรียน คิดวเิคราะห์  แก้ไขป�ญหาอย่าง
สร้างสรรค์และเป�นเหตุเป�นผล รอบรู้ศาสตร์
ต่างๆ และใช้ภาษาในการสื�อสารได้อย่างถูก
ต้อง

1.

2.

นักเรยีนนําเสนอผลงานโดย Padlet และ  VDO
วิชาคณิตศาสตร์ ค่ามุมเงย คํานวณมุมต่างๆ
ของตรีโกณมิติ
วิชาวิทยาศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี�ยนแปลงของเวลากับวิทยาศาสตร์

1.

2.

⾼⼆年级国⽴他朗博物馆拓展学习

数学与科学的跨学科交集

宗旨

增进学⽣们对于普吉名胜古迹及 其历史变
迁的了解，拓展对科技的运⽤；

培养学⽣批判思维能⼒，理性地、创新地

解决问题的能⼒， 精通跨学科知识，合理
进⾏交际等。  

1.

2.

结果

学⽣梦增进了对于普吉名胜古迹的了解，

理解历史变迁带来的改变，熟悉地掌握、

有效地运⽤了科学技术；

学⽣锻炼了批判性思维能⼒，创新并合理

地解决了实际问题，增进了对跨学科知识

的理解，并能正确、合理地利⽤多种语⾔

进⾏交际

1.

2.

学⽣们⽤ Padlet 和视频来演⽰两个学科的
知识：

数学课：仰⻆；三⻆形的度数计算。

科学课：时间变化与科学的关系

1.
2.

Field trip at Thalang Museum 
Secondary 5

Integration of mathematics 
and science subject

Objective

To create knowledge of historical places, the
relationship of changing places in Phuket, and
learn skills in using information technology.
 To encourage students to know critical thinking
Solve problems creatively and rationally
knowledgeable in various sciences and use
language to communicate correctly.

1.

2.

Result

Students have knowledge and understanding of
historical places. relationship of change and useof
information technology Create quality work.
Students think critically and solve problems
creatively and rationally. knowledgeable in various
sciences and use language to communicate
correctly

1.

2.

Students present their work by Padlet and VDO.

Mathematics, elevation angle, calculation of
angles of trigonometry.
Science The relationship between the change of
time and science.

1.

2.

จุไรพร  ผดงุ



จุไรพร  ผดงุ
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สิรกุิล    รว่มสกุล

แผนกคุณลักษณะผู้เรียน 
Student Affairs Departmen    学⽣品质部

เป�ดโลกการศึกษา พาน้องดหูนัง ฝ�กทักษะภาษาอังกฤษ
Activities to open the world of education, bringing children to watch movies,

practicing English skills
“打开教育的天窗”------看电影、练英⽂活动

    วันพุธที� 29 มิถุนายน 2565  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต นักเรียนเข้าชม

ภาพยนตร์เพื�อฝ�กทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล1เรื�อง

Jurassic word จํานวน 5 คน ครู 1คน การเข้าร่วมกิจกรรมเป�นการพัฒนาทักษะ

การฟ�ง พูด และการดูของนักเรียน ได้เรียนรู้คําศัพท์จากภาพยนตร์และเป�นการ

กระตุ้นทางด้านภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ ซึ�งเป�นการดึงดูดความสนใจ มีความ

สนุกสนานในการเข้าชมภาพยนตร์

2022 年  6⽉  29 ⽇  星期三   

地点：普吉中央百货             

事件：《侏罗纪世界》

     我校5位学⽣和1位教师参与了 “看电影、练英⽂ ”活动，

活动⽬的是为了锻炼学⽣的英语技能和数字技术技能。通过

本次活动，学⽣们不仅锻炼了听、说和欣赏能⼒，拓展了电

影词汇、增加了英语学习兴趣，并且在观影的同时，享受着

学英语的乐趣。      Wednesday, June 29, 2022 at central Phuket
    Students watch movies to practice their English skills. and Digital Technology Skills, Story Jurassic Words, 5
people, 1 teacher Participating in activities will develop students' listening, speaking and seeing skills. Learn
movie vocabulary and inspire English through movies. Get noticed and enjoy watching a movie.
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สิรกุิล    รว่มสกุล



16กิจกรรมนกัเรยีน
วนัคล้ายวนัสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาติ ประจาํป� 2565

Student activities
National Scouting Day Foundation Year 2022

2022学年全国童⼦军⽇活动

จริกิตติ�  งานประเสรฐิกิจ
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จริกิตติ�  งานประเสรฐิกิจ

กิจกรรมเขา้ค่ายนกัศึกษาวชิาทหาร ชั�นป�ที� 3
Activities for the 3rd year military student camp

⾼三学⽣（第3届童⼦军）参加军事训练
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สิรกุิล    รว่มสกุล

กิจกรรมการเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษา 
พระราชทาน ม.ท.ศ ป�การศึกษา 2565

Activities for the selection of scholarships 
granted by His Majesty the King, academic year 2022

皇家⾼等教育委员会2022学年奖学⾦授予活动
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สิริพงษ์    พุกกะเวส
ธนเทพ  ยะบึง

แผนกเทคโนโลยี
Technology department  技术部 

บนัทึกภาพกิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู ้
Take pictures of activities to study learning resources.

通过照⽚记录每⼀次外出拓展

สนับสนุนสื�อเทคโนโลยีการการจัดการเรียนการสอน

บันทึกภาพ - วดีีโอกิจกรรม 
Photo - video recording activities   
⽤照⽚、视频记录每次活动

Support teaching and learning management technology media
⽤科学技术来辅助每次活动的开展。
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สุวรรณา  บุตรธะนา

แผนกงานบุคคล
Personnel department⼈事处

จุดที� 1 แหล่งเรียนรู้จุดที� 6 วงเวียนปรัชญา 5 ประการ
Point 1: The circle of five philosophiesLearning resource point 6, 5 Philosophy Circle

⼀号点：五育教学理念转盘

ENG

CHINESETHAI



อุมาภรณ์  ละอองจินดา

21 สาํนักงานอํานวยการ
Administrative Department  ⾏政办公室

    นายพีรศักดิ�  รัตนะ  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (เลขาธิการ สช.) ร่วมเป�นสักขีพยานในการร่วมลงนามความ
ร่วมมือ MOU ในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะของ
โรงเรียนนอกระบบ ในโรงเรียนสู่การนับหน่วยกิตของโรงเรียนในระบบ
ระหว่างโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ, โรงเรียนภูเก็ดไทยหัวอาเซียนวิทยา,
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต, โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา, โรงเรียนพุทธมงคล
นิมิตร และโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต และร่วมฟ�งการเสวานาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื�อพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี�

อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

รว่มลงนามความรว่มมอื MOU

    Mr. Peerasak Ratana, Secretary-General of the Private
Education Commission (Secretary-General of the National
Education Commission), witnessed the signing of an MOU to
promote and support the use of the competency curriculum of
non-formal schools in schools to count the credits of formal
schools. Between 6 private schools in Phuket, namely Kajonkiet
Affiliated Schools, Phuket Thai Hua Asean Wittaya School, Dara
Samut Phuket School, Dao Rung Wittaya School, Phuttha
Mongkolnimit School and Muslim Wittaya Phuket School and
listen to the talks and workshops to develop training courses
according to the National Qualifications Framework and ASEAN
Qualifications Frameworkat the Royal Phuket City Hotel
Mueang  Phuket District Phuket Province

        私⽴教育委员会秘书⻓（国家教育委员会秘书）Peerasak Ratana 先⽣参与⻅证了普吉私⽴学
校关于提⾼课程使⽤的合作备忘录的签署活动，并参加了根据国家资格框架及东盟资格框架开展的

培训课程开发研讨会。

        参与学校包括：Kajonkiet集团学校，东盟普吉泰华学校，普吉Darasamuth学校，Dowroong维
他亚学校，Phuttha Mongkolnimit学校，普吉穆斯林维他亚学校。
        地点：普吉皇家城市酒店。
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อุมาภรณ์  ละอองจินดา



23 รว่มสนับสนุนการเป�นเจา้ภาพ การจดังาน
We support Phuket Expo 2028 

อุมาภรณ์  ละอองจินดา

⽀持2028年普吉博览会



คนดี
Good Person

好⼈

คนเก่ง
Smart

有能⼒的⼈

มีสป�ริต
Spirit

团结协作的⼈

ปรชัญา 5 ประการ


