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Preface
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน สู่ปีการศึกษา
2565 นักเรียนทุกคนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ เดือนพฤษภาคม ทาง
โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน สำหรับนักเรียนอนุบาล
การเรียนปรับพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นอื่นๆ และยังมีการประชุมเตรียม
ความพร้อม ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 ผู้ปกครองได้พบกับทีม
บริหาร และครูประจำชั้น วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นักเรียนทุกคนได้มา
เรียนที่โรงเรียน ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ผู้ปกครองสามารถติดตามได้จากวารสารฉบับนี้ และในเพจ
facebook โรงเรียน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความ
ไว้วางใจ ให้ดูแลบุตรหลานของท่าน มา ณ โอกาสนี้ และพบกันฉบับหน้า
นะคะ
นางชญาภา หมอเล็ก
บรรณาธิการ

引言

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.

尊敬的各位家长、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，并且召开了学前家长会，让各位家长有机会与校管理团
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，各位家长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。
感谢各位家长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。我们相约下期见！

สารผู้อำนวยการ
สวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกคน สำหรับปีนี้ทุกคนคงเตรียมพร้อมสำหรับการมาโรงเรียน คงตื่นเต้นที่มีโอกาสได้พบเพื่อนๆ เกือบ 2
ปีที่เราพบทางออนไลน์มีแต่ภาพและเสียงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มพลังทำให้เราได้ความรู้มีประสบการณ์ สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ในระดับหนึ่ง
การพัฒนาการศึกษาของภูเก็ตไทยหัวปี 2565 ผมและทีมงานได้นำนโยบายโรงเรียนประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ มากำหนดแผนงานสู่กระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมุ่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียน โดยเฉพาะคุณลักษณะผู้
เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสปิริต เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เป้าหมายให้ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดี
ต่อสังคมโลก เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน สามารถเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มีความขยัน อดทน แยกแยะระหว่างเรื่องส่วน
ตน และส่วนรวมได้ถูกต้อง
นี่คือวิถีชีวิตของนักเรียนไทยหัว พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาโดยผู้สอนมืออาชีพ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ร่วมพัฒนาผู้เรียนไปด้วยกันกับโรงเรียน เมื่อจบปีการศึกษาเราจะได้ร่วมกันชื่นชมผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง
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.

各位家长、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，为见到久违的朋
友感到高兴。过往两年，大家只能在网上相见，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，感谢所有家长的支
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，共同见证孩子们取得的成就。
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ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน

(Back to school)

开学快乐！

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรารู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่ง
ที่จะได้ต้อนรับนักเรียนของเราเข้าสู่ห้องเรียน ณ รั้วม่วงขาว ดังนั้นส่วนงานการจัดการเรียนการสอน
ตระหนักถึงความสำคัญที่จะ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงจัด
ให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการอบรมครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันที่ 10 และ
12 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ครูมีความพร้อมก่อนเปิดเรียน โดได้จัดอบรมตามหัวข้อ ดังนี้ 1. กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 2. การวัดและประเมินผล 3. การใช้สื่อเทคโนโลยี 4. การยกระดับคุณภาพครู
ประจำชั้น ทั้งนี้เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนได้เต็มประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกันตามที่ผู้ปกครองได้
ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนที่รั้วม่วงขาวแห่งนี้
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

课程
欢迎各位同学、家长来到 2022 学年第一学期，能够再次齐聚泰华紫白屋檐
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，以不辜负各位家长对
于学校的信任与支持。
ICEP

GRIRANA BUNGONSIN
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Transdisciplinarity in the PYP framework

小学项目框架中的超学科学习

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.

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

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。

7
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 “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。
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。
SEN ZHANG
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เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน
Prepare before the semester

新学期开始前的准备

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน เข้าสู่รั้วม่วง-ขาวโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ฝ่าย
การศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้
วางใจ ได้ดูแลบุตรหลานของท่าน มา ณ โอกาสนี้
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.

欢迎各位家长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。
再次感谢各位家长的信任，感谢您把您的子女交予我们照顾和教育。
สุนันทา สง่ากอง
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ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน
(Back to school)

开学快乐！

ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน เข้าสู่รั้วม่วงขาว โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ฝ่ายการศึกษา
ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ ได้ดูแล
บุตรหลานของท่าน มา ณ โอกาสนี้การเรียนการการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ฝึกนักเรียนที่
เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิด วางแผน คิดออกแบบ แยกแยะ และเกิดกระบวนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ตามกรอบมาตรฐานของ IB สามารถนำเรื่องที่เรียนรู้ มานำเสนอ โดยการพูดคุยใน
กลุ่ม นำเสนอเพื่อน นำเสนอในห้องเรียน แลกเปลี่ยนแนวคิด และสะท้อนกลับและการพัฒนา ไปสู่เป้าหมาย การ
สอนเน้น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบ
Transdisciplinaryและการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่ส่งเสริมให้ครูผู้เชี่ยวชาญจัดการ
เรียนการสอนที่ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในรูปแบบ 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.

尊敬的各位家长、 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长们对学生的
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 ，交换意见，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。
นิจเรศ จองบุตรดี
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ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน
(Back to school)

新学期新开始，欢迎同学们返校学习
การสร้างสภาพแวดล้อมด้านภาษาให้กับนักเรียนทุกคน สนับสนุนการใช้ภาษาไทย
จีน อังกฤษ ได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้กรอบการเรียนรู้ของหลักสูตร ICEP เน้นภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ตาม
กรอบมาตรฐานของ IB (International Baccalaureate)
โดยมีเป้าหมาย
นักเรียน ม. 6 ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้อย่างมีความสุข 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。
สุรีย์รัตน์ ชนะภักดี
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จัดการเรียนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน
Prepare before the semester

新学期开始前的准备

เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการเรียน มีประสบการณ์เรียนรู้ทักษะในการช่วย
เหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน และกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอน
และ สามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้อย่างมี
คุณภาพโดยครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญด้านการสอนผ่านการอบรมตามมาตรฐานสากล 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。
กาญจน์ปวีร์ อุไรพันธ์
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จัดการเรียนปรับพื้นฐาน

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

补习课程

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย จีน อังกฤษ ต่อยอดในการจัดการเรียน
การสอน และเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียน
วิทยาก่อนเปิดภาคเรียนจริง
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。
โดยครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญการสอนด้านการสื่อสารภาษาไทย ภาษาจีนและภาษา
อังกฤษ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานสากล 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。
กาญจน์ปวีร์ อุไรพันธ์

แผนกคุณลักษณะผู้เรียน
Student Affairs Departmen
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学生品质部

คุณลักษณะผู้เรียน ตามหลักปรัชญา 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 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียน มีภาวะ
ความเป็นผู้นำ มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา ที่พร้อมจะออกสู่โลกภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพร้อมสร้างวง
หรือสร้างทีมโชว์ผลงานสู่สังคม
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。
ญาญเสรษฐ์ อติโสภณพงศ์

ปรัชญา 5 ประการ
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การจัดคณะนักเรียน

Student body arrangement

组建颜色队

แผนกคุณลักษณะผู้เรียน จัดนักเรียนเข้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีครูและบุคลากรดูแลให้คำปรึกษา
แก่นักเรียนในด้านวิชาการและคุณลักษณะนักเรียนและฝึนนักเรียนทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ เพื่อพัฒนานักเรียนให้
มีคุณลักษณะ ตามหลักปรัชญาการศึกษา 5 ประการ ประกอบด้วย นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้า คณะซือซก คณะฮัวบุ๋น คณะส่องเต็ก 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
（黄色）。 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。
ญาณเสษฐ์ อติโสภณพงศ์
นักเรียนระดับปฐมวัย
kindergarten

幼儿园学生

นักเรียนระดับประถมศึกษา
Primary

小学生

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
Secondary

中学生

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาได้ดำเนินการประเมิน
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THAI STOP COVID + ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เมื่อวันที่ 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。

บรรยากาศการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้มงวด อย่างเคร่งครัด
Open school atmosphere Academic year 2022
On May 17,2022 student domply with regulations
6 digits 6 auxiliary strictly.

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

สำนักงานอำนวยการ

Administrative Department
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行政办公室

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง สู่ปีการศึกษา2565
Welcome students and parents to the academic year 2022

热烈欢迎2022届全体学生与家长

การประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2565
Preparatory meeting Before the start of the academic year 2022

2022

学年学前家长会

เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบายโรงเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ
เส้นทางการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน
To create understanding with parents about school policies teaching
and learning management guidelines and the development path of
student attributes.

让家长了解学校最新政策、教学理念以及学生品质培养方案等。

เพียงฤทัย สร้อยเสนา
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ระดับความพึงพอใจ

การประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2565
The atmosphere of the meeting preparation
Before the start of the academic year 2022

学年学前家长会现场

2022

ประเด็นความพึงพอใจของผู้ปกครอง
1. สถานที่และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
2. มีความเข้าใจนโยบายโรงเรียน การจัดการศึกษาสู่ระดับสากล
3. มีความเข้าใจหลักสูตรและแนวการเรียนการสอน
4. การให้ข้อมูลต่างๆ จากครูประจำชั้น
5. เห็นด้วยกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักคิดวิเคราะห์

เพียงฤทัย สร้อยเสนา

เชิญชม
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งานฉลองครบรอบ 5 ปีความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเซียะเหมิน – จังหวัดภูเก็ต
การจัดนิทรรศการแสดงการผลิตหนังสือพิมพ์จีนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 6

BACK TO
SCHOOL

