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VISION
We provide students with an 
intellectual and creative 
center for project-based 
learning. By fusing American 
academic standards, Chinese 
drive, intelligence and 
innovation with Thai culture, 
tolerance and love, we will 
foster an environment in 
which children are well 
prepared for the progressive 
changing global world.
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MISSION
TO PREPARE STUDENTS FOR 
SUCCESS AND LEADERSHIP IN 
THE 21ST CENTURY. 

SPARK INSPIRATION!
MOTTO:



KEY TIMES

• Hours of Operation 7:30 A.M. – 
5:00 P.M. Monday – Friday 

• 8:00 A.M. - 4:00 P.M.  Saturday & 
Sunday 

• Students may arrive at school no 
earlier than 7:30 A.M.  

• Students MUST be picked after 
school finished or after clubs.   

• No student should be on campus 
after 5:00 P.M. NO EXCEPTIONS 5

HOURS OF 
OPERATION

ALL Students should arrive on time for 
morning assembly 
Morning Assembly/Drop - Off:

• Pre-School – K-3 8:45 A.M. 
• Grade 1 – Grade 7 8:10 A.M. 
Dismissal/Parent Pick – Up:

• Pre-School – K3 school ends at 3:35 
P.M.   

• Grades 1-7 School ends at 3:45 P.M. 
If picking your child up early, you must sign 
them out from the office administration.

STUDENT ARRIVAL 
AND DISMISSAL



PARKING

• Designated Drop off Zones – 
Please Don’t get out of the car 

• Park if you want to walk your 
student in 

• Designated Pick up Zones – Don’t 
get out of the car 

• Park if you want to walk in to pick 
your child up or speak with a 
Teacher 

6

DESIGNATED PARKING 
AREAS

ESSENTIAL FOR TRAFFIC FLOW



SCHOOL BUS SAFETY
• Students must seat belts at all times

• Each bus has an ACIS staff member to 
ensure safety

• Students should not play rough or shout 
on the bus

• Parents, please meet the bus in person 
to  pick up your child(ren) as  our staff 
are not allowed to leave children on the 
bus alone. 

• If students are rude, disrespectful, or act 
out they will be warned. If they refuse to 
follow the rules the child(ren) will not be 
allowed to use the bus service anymore. 
No Refund in this situation
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UNIFORMS & DRESS CODE

•While on campus or 
representing the school 
through field trips, sporting 
events, etc. students are 
required to wear official 
ACIS uniforms

• While learning online, it is 
a best practice to wear 
school uniforms to promote 
routine & structure
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MEDICATION & ALLERGIES

• Any medications for students should be 
given to the Nurse 

• Teachers may not give medicine to 
students 

• Students with fevers – Parents will be called 
to pick the child up 

• Students not picked up must remain in the 
nurses’ office

• If a child is sick at home with fever, 
vomiting, or diarrhea the night before 
please keep them home for at least 24 
hours. 
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MEDICATION

• Please notify your child's homeroom 
teacher and the school nurse of  any 
allergies 

• Please fill out the medical information 
sheet 

ALLERGIES



ELECTRONIC DEVICES POLICY 
•Pre-School – Grade 7

• Electronic Devices/Cell 
Phones/CD Players/MP3 
Players/ Electronic 
Portable Games/SMART 
devices etc. may not be 
used at any time  

• Must be stored in a 
backpack during school 
hours 

• If out they will be 
confiscated and parents 
notified 
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“BYOD - Bring Your Own Device” POLICY 
Students in Grades 3 and 
higher may bring tablets 
or laptops to school ONLY 
under the following 
stipulations:
1. Teacher request or 

approval prior to the 
date

2. Parents have signed a 
waiver permitting 
their child to bring the 
device
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“BYOD - Bring Your Own Device” Policy

Students in Grades 3 and higher 
may bring tablets or laptops to 
school ONLY under the following 
stipulations:
1. Teacher request or approval 

prior to the date
2. Parents have signed a waiver 

permitting their child to bring 
the device

1
2

Policy

While devices are on campus, students 
MUST follow the rules below:

1. Inform teacher at the beginning 
of class

2. Store it in a cubby, locker, 
backpack until it is needed in the 
lesson

3. Replace to back in its appropriate 
storage after lesson is complete 

Guidelines



SCHOOL PHOTO OPT-OUT INFORMATION

•Photos are taken daily  
•Can be used on Facebook, 
website, promotional 
information, etc. 

•Don’t want your child’s 
photos used?? 

•Please inform 
administration by emailing 
info@acis.ac.th or inform 
your homeroom teacher 
immediately 13
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CURRICULUM

• American curriculum is derived 
mainly from the national Common 
Core standards. These standards 
emphasize critical thinking, creativity 
and collaborative learning among 
students.

• English Language Arts, Math, Science, 
Health, & Social Studies are all taught 
to these standards and principles.

1
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AMERICAN SUBJECTS

Chinese language classes are divided into 
the following levels:

1. Chinese for beginners, focusing on 
pinyin 

2. Chinese for intermediate learners

3. Advanced Chinese for non-Chinese 
students

4. Chinese national students

*Textbook material is based on national 
Chinese curriculum and other approved 
Chinese curriculum.

CHINESE LANGUAGE



CHINESE LANGUAGE

� Grade 1 –YCT 1

� Grade 2 –YCT 2,HSK 1

� Grade 3 –YCT 3

� Grade 4 –HSK 2

� Grade 5 –YCT 4

� Grade 6 –HSK 3

1
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HSK/YCT  TESTING � Grade 7 –9     YCT 4, HSK 3 

� Grade 10 – 12    HSK 4

ภาษาจีน



CURRICULUM – THAI LANGUAGE
• Thai language classes are divided into 3 different 

classes:
1. Thai language non-Thai beginners (called “TF” 

course)
2. Thai language for intermediate non-Thai 

learners (called “TF” course)
3. Advanced Thai for Thai national students (called 

“Thai/Thai” course)

**Foreign students : grades K-8 must study Thai 1 
period/week

**Thai students : grades K-12.  must study Thai 5 
periods/week

1
6
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Curriculum – 
specials 
subjects

• PE

• Adventure Course

• PE Uniforms on PE scheduled days

• Team Sport and application for CMAC membership 
as well as local friendly matches

• pe@acisthailand.com 

• Art/Music

• Taught using American standards

• Computer class
• Develops 21st century skills using 

technology-driven concepts and develops 
computer knowledge

• STEM

• Science, technology, engineering, and 
mathematics

• Drives students to learn scientific principles in a 
tactile and creative environment



CONTACT 

Admissions Questions

● Mod Johnson 
mod.johnson@acis.ac.th

● info@acis.ac.th 
■Uniforms
■School fee
■Reservation for School Tour
■Student - related concerns
■School bus inquiries 

Medical Concerns 

• Mrs. Pu Budsayamarn  
pu.budsayamarn@acis.ac.th 

ADMISSIONS & 
STUDENTS

Academic Questions

● Brittany Yandell 
brittany.yandell@acis.ac.th

● Aj. La Buarawong 
la.buarawong@acis.ac.th  

■Curriculum

■Grades

■attendance

ACADEMIICS

mailto:mod.johnson@acis.ac.th
mailto:info@acis.ac.th
mailto:brittany.yandell@acis.ac.th
mailto:la.buarawong@acis.ac.th


info@acis.ac.th 

www.acis.ac.th 

THANK YOU

TEL 052-135069 

mailto:info@acis.ac.th
http://www.acis.ac.th


欢迎来到
美中国际

Orientation - August 2021



视野

我们为学生提供一个基于项
目学习的智力和创造力中
心。通过将美国的学术标准、
中国人的驱动力、智慧和创
新与泰国文化、宽容和爱融
为一体，我们将营造一个环
境，让儿童为不断变化的世
界做好充分准备。
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任务
让学生为21世纪的成功和领导
力做好准备。 

激发灵感的火花!
座右铭:



关键时间

• 营业时间 7:30 A.M. – 5:00 P.M. 
星期一 – 星期五 

• 8:00 A.M. - 4:00 P.M.  星期六 & 
星期日 

• 学生最早到校时间为 7:30 A.M.  
• 学生在放学/俱乐部结束后方可
离校   

• 学生在校园的最晚逗留时间为
5:00 P.M. （无例外情况）

2
3

营业时间

所有学生必须在早间集合以前准时到校 
早间集合/家长送入校:

• 托班 – 幼儿园K3  8:45 A.M. 
• 一年级 – 七年级  8:10 A.M. 
放学/家长接离校:

• 托班 – 幼儿园 K3 学校放学时间为 3:35 
P.M.   

• 一年级-七年级 学校放学时间 3:45 P.M. 
如果您希望提前接走孩子，请您联系行政
部门人员，签字离校.

学生到校和离校



停车

• 在规划区送孩子 – 即停即走，请
不要下车

• 当您希望陪同学生步入校园请您
停车 

• 在规划区域接孩子 – 即停即走，
请不要下车

当您希望走进校园接孩子，或者
和某位教师谈话，请停车

2
4

停车区域规划

ESSENTIAL FOR TRAFFIC FLOW



校车安全须知
• 学生必须全程系好安全带

• 每辆校车都会配有一名学校员工来保
障学生安全

• 学生不可在校车上玩笑打闹

• 请家长亲自前往校车处接孩子，因为我
们的员工不被允许把任何其他孩子单
独留在车上。

• 如果学生出现不尊重他人，不守纪律的
行为，他们会被警告。如果学生拒绝遵
守校车规则，他们将无权再次使用校车
服务。在该情况下校车费不退还。
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校服及着装要求

•在校园学习期间，或代表
学校参加各种活动时，学
生要穿着美中校服。

• 在线学习期间，我们鼓励
学生穿着校服，以培养其
良好的自律性及学习习
惯。
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药物及过敏情况

• 学生的任何药物均应交给校医 。
• 教师可能不会把药物交给学生保管。 
• 学生发烧 – 家长接到电话后应前往学校

接走学生。

• 尚未被接走的学生应留在校医室观察。

•     如果学生在到校的前一天晚上出现发烧，
恶心，腹泻等症状，请将学生留在家中  观察
至少24小时。

2
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药物

• 请将学生的过敏史告知您的班主任老
师或者 校医。

     请填写学生药物情况表格。

过敏



电子设备的相关规定 
•托班 – 七年级

• 学生不被允许在学校使
用电子设备/手机/CD 播
放器/MP3 播放器/ 小型
电子游戏机/其他智能
产品等 

• 如果学生携带了上述电
子产品，在校期间他们
必须将电子产品放在书
包里 

• 如果学生违反上述规定
，学校将没收电子产品
并通知家长

28



“BYOD - 带来个人电子设备” 规定 
三年级以上的学生只
有在下述场合可以携
带平板电脑或笔记本
电脑到校：

1. 教师在课前要求学生
携带电脑辅助学习

2. 家长们已经签署了一
份弃权书，允许他们
的孩子携带该设备
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“BYOD - 带来个人电子设备” 规定

三年级以上的学生只有
在下述场合可以携带平
板电脑或笔记本电脑到
校：

1. 教师在课前要求学生携
带电脑辅助学习

2. 家长们已经签署了一份
弃权书，允许他们的孩子
携带该设备

3
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规定

学生在校园使用电子设备期间必须遵
守规定如下:

1. 在上课开始时通知老师
2. 在上课用到电子设备之前，将设

备妥善存放于柜子或书包里
3. 在课后将设备收好 

指南



选择不参与学校拍照

•学校每天会拍摄照片  
•学生照片将被用于发布
脸书，学校网页或其他宣
传活动

•不希望您孩子的照片被
采用?? 

•请发送邮件至行政部门 
info@acis.ac.th 或立即告
知您的班主任老师

31
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课程

• 美国课程主要源于国家共同核心标
准。这些标准强调学生的批判性思
维、创造力和协作学习。

• 英语语言艺术、数学、科学、健康和
社会研究都是按照这些标准和原则
教授的。

3
2

美国科目

中文学科按照以下级别分班:

1. 中文初学者，重点教授拼音

2. 中文中级学生

3. 非中国母语的中文高级学生

4. 中文母语学生

*教材以国家语文课程和其他经批准的
语文课程为基础。

中文学科



中文课

� 1年级 –YCT 1

� 2年级 –YCT 2,HSK 1

� 3 年级–YCT 3

� 4 年级–HSK 2

� 5年级 –YCT 4

� 6年级 –HSK 3

3
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HSK/YCT  考试 � 7 –9 年级   YCT 4, HSK 3 

� 10 – 12 年级   HSK 4

中文



课程 – 泰语

• 泰语课程按以下方式分班:
1. 非泰语母语初级 (简称 “TF”课程)
2. 非泰语母语中级(简称“TF” 课程)
3. 泰语母语学生的泰语高级班 (称为 “泰国人/泰

语” 课程)

**外国学生 : K-8 年级必须每周学习1课时泰语

**泰国学生 : K-12年级必须每周学习5课时泰语

3
4
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课程 – 其他科目

• 体育

• 探险课程

• 在体育课当天穿着运动款校服

• 团队运动和CMAC会员申请以及当地友谊赛

• pe@acisthailand.com 

• 美术/音乐

• 按照美国标准教授

• 计算机课
• 使用技术驱动的概念培养21世纪的技能，并发展
计算机知识

• STEM

• 科学、技术、工程和数学

• 推动学生在触觉和创造性环境中学习科学原理



联系 

招生问题

● Mod Johnson （Mod 女士）
mod.johnson@acis.ac.th

● info@acis.ac.th 
■校服
■学费
■预约参观学校
■其他关切的学生事宜
■校车服务

医护 

• Mrs. Pu Budsayamarn （Pu 女士） 
pu.budsayamarn@acis.ac.th 

招生& 在校生日常事宜

学术问题

● Brittany Yandell （Brittany 女士）
brittany.yandell@acis.ac.th

● Aj. La Buarawong （Aj.La女士） 
la.buarawong@acis.ac.th  

■课程

■成绩

■出席情况

学术

mailto:mod.johnson@acis.ac.th
mailto:info@acis.ac.th
mailto:brittany.yandell@acis.ac.th
mailto:la.buarawong@acis.ac.th


info@acis.ac.th 

www.acis.ac.th 

谢谢

TEL 052-135069 
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ยินดีตอนรับสูการปฐมนิเทศผูปกครอง
ของโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส

ประจําปการศึกษา 2564-2565



วิสัยทัศน
จัดเตรียมผูเรียนใหเปนผูที่มีทักษะดาน
ความคิดสรางสรรคโดยใชการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐาน เพื่อตอบสนอง
ตอสังคมที่มีความตองการที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยการหลอมรวมมาตรฐานดาน
การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ความมุงมั่น แบบคนจีน และความฉลาด 
ความอดทน ความรักและมีความคิด
สรางสรรคแบบวัฒนธรรมไทยเขาดวย
กัน เพื่อสงเสริมและเตรียมความพรอม
ใหกับผูเรียนในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว
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พันธกิจ
เตรียมความพรอมใหแกผูเรียน
ประสบความสําเร็จในทักษะดาน
การเรียนรู และพัฒนาไปสูการเปน
ผูนําในโลกแหงศตวรรษที่ 21

แรงบันดาลใจสูความ
สําเร็จ

คําขวัญ



เวลาดําเนินการ
และเวลารับสงนักเรียน

• เวลาเปดทําการ 7:30– 17:00 น.
      วันจันทร - วันศุกร 
• วันเสาร – วันอาทิตย  8.00 – 16.00 น.
• นักเรียนไมควรจะมาถึงโรงเรียนกอน
เวลา 7:30 น.  

• ผูปกครองจะตองมารับนักเรียนหลังเลิก
เรียนหรือหลังกิจกรรมหลังเลิกเรียน

• ไมอนุญาตใหนักเรียนอยูโรงเรียนหลัง
เวลา 17:00 น. โดยไมมีขอยกเวน

4
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เวลาเปด
ทําการ

นักเรียนทุกคนควรมาถึงตรงเวลาเพื่อเขาแถว
เคารพธงชาติในตอนเชา
เวลาในการเขาแถวเคารพธงชาติ/เวลาการมาสง
นักเรียนของแตละระดับชั้นเรียน
• ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 เวลา 8:45 น. 
• ระดับชั้นเกรด 1-7 เวลา 8:10 น. 
   เวลาเลิกเรียน/เวลารับนักเรียน
• ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 เวลาเลิกเรียน 

15.35 น.
• ระดับชั้นเกรด 1-7 เวลาเลิกเรียน 15.45 น.
ถาผูปกครองมารับนักเรียนกอนเวลาเลิกเรียนใหมา
ขออนุญาตเซ็นออกไดที่ฝายรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสง
นักเรียน



การจอดรถ

• จุดสงนักเรียน – กรุณาอยูในรถของ
ทาน

• หากทานตองการเดินไปสงนักเรียน 
กรุณาจอดรถของทาน

• จุดรับนักเรียน - กรุณาอยูในรถของ
ทาน

• หากทานตองการเดินไปสงนักเรียน
หรือพูดคุยกับครูผู
สอน กรุณาจอดรถของทาน 4

2

พื้นที่จอดรถ

การจัดระบบการจราจร



ความปลอดภัยของรถรับสงโรงเรียน
• นักเรียนจะตองคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
ตลอดการเดินทาง

• จะมีบุคลากรประจํารถรับสงโรงเรียนทุก
คันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

• หามนักเรียนเลนหรือสงเสียงดังในขณะอยู
บนรถโรงเรียน

• ผูปกครองควรออกมานักเรียนดวยตนเอง 
เพราะบุคลากรของโรงเรียนไมไดรับ
อนุญาตใหทิ้งนักเรียนไวบนรถตามลําพัง

• หากนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม จะถูกตักเตือนและหากนักเรียนป
ฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะไมไดรับ
อนุญาตใหใชบริการรถรับสงโรงเรียนอีก
ตอไป ทางโรงเรียนไมมีการคืนเงินในกรณี
ดังกลาว
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เครื่องแบบ & การแตงกาย
• ในขณะที่อยูภายในบริเวณโรงเรียน 

เดินทางไปทัศนศึกษา เขารวมการ
แขงขันกีฬา และกิจกรรมอื่นๆของ
โรงเรียน นักเรียนทุกคนตองแตงกาย
ดวยชุดยูนิฟอรมของโรงเรียน

• ในขณะที่มีการเรียนการสอนผานระบบ
ออนไลน ก็ควรที่จะใหนักเรียนใสชุดยูนิ
ฟอรมของโรงเรียนเพื่อสรางเปนกิจวัตร
ประจําวัน
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ยา & การแพยา

• ผูปกครองควรนํายาที่นักเรียนตอง
รับประทานไปฝากไวที่พยาบาลของโรงเรียน

• ครูผูสอนไมสามารถใหยากับนักเรียนได 
• ถานักเรียนมีไข โรงเรียนจะติดตอผูปกครอง
ใหมารับนักเรียนกลับบาน

• ถาไมมีผูปกครองมารับ นักเรียนจะอยูที่หอง
พยาบาล

• ถานักเรียนมีไขที่บาน อาเจียร หรือทองรวง
มากอนใหพักอยูบาน อยางนอย 24 ชั่วโมง 

4
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ยา • กรุณาแจงครูประจําชั้น และพยาบาล
โรงเรียนเกี่ยวกับอาการแพใด ๆ ของ
นักเรียน

• กรุณากรอกแบบฟอรมขอมูลทางการ
แพทย

การแพยา



กฎระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 
7
•ทางโรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนนํา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  โทรศัพทมือ
ถือ  เครื่องเลนซีดี เครื่องเลน MP3  
เครื่องเกมพกพา อุปกรณอัจฉริยะ และ
อื่นๆ มาใช

•อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะตองเก็บไวใน
กระเปาสะพายหลังในชวงเวลาเรียน

•หากนักเรียนนําอุปกรณดังกลาวออก
มาใช จะถูกยึด และทางโรงเรียน
จะแจงใหผูปกครองรับทราบ
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กฎระเบียบ BYOD หรือ การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวนตัวมาใช 
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นักเรียนในระดับชั้นเกรด 3 ขึ้นไป 
สามารถนําอุปกรณแท็บเล็ต 
(tablets) หรือคอมพิวเตอรพกพา 
(laptops) มาโรงเรียนไดในกรณี
ดังตอไปนี้:
1. ตามคําขอของครูผูสอนหรือครู
ผูสอนอนุญาตลวงหนาใหนํา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาใชใน
โรงเรียน
2. ผูปกครองลงนามยินยอมให
นักเรียนนําอุปกรณดังกลาวมาใช



4
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กฎระเบียบ BYOD หรือ การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวนตัวมาใช 

กฏระเบียบ

แนวปฏิบัติ

 
นักเรียนในระดับชั้นเกรด 3 ขึ้นไป 
สามารถนําอุปกรณแท็บเล็ต 
(tablets) หรือคอมพิวเตอรพกพา 
(laptops) มาโรงเรียนไดในกรณี
ดังตอไปนี้: 

1. ตามคําขอของครูผูสอนหรือครู
ผูสอนอนุญาตลวงหนาใหนํา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาใชใน
โรงเรียน 
2. ผูปกครองลงนามยินยอมให
นักเรียนนําอุปกรณดังกลาวมาใช 
 

 
การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในบริเวณ
โรงเรียน นักเรียนจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ
ดังนี้:

1. แจงครูผูสอนในชวงตนของคาบเรียนหรือกอน
การเรียนการสอนจะเริ่มขึ้น
2. ตองเก็บอุปกรณดังกลาวไวในชองเก็บของ ตู
ล็อคเกอร หรือกระเปา จนกวาจะถึงเวลาที่ตองใช
งาน
3. เมื่อใชงานเสร็จแลว ควรเก็บอุปกรณดังกลาวไว
ในที่ที่เหมาะสม
 



ขอมูลเกี่ยวกับการเผยแพรรูปภาพของนักเรียน
• โรงเรียนจะมีการถายภาพกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกวัน  

• โรงเรียนสามารถใชรูปภาพของ
นักเรียนโพสลง
ใน Facebook เว็บไซต ขอมูล
สงเสริมการประชาสัมพันธ และอื่น 
ๆ 

•ผูปกครองทานใดที่ไมประสงคจะให
เผยแพรรูปภาพของนักเรียน ทาน
สามารถแจงฝายบริหารไดที่อีเมล: 
info@acis.ac.th หรือแจงครูประจําชั้น
ของนักเรียนโดยดวน
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หลักสูตรการเรียนการสอน

• ทางโรงเรียนไดนําหลักสูตรอเมริกันที่เปน
มาตรฐานการเรียนการสอนที่ใชเปนหลักในรัฐ
ตางๆ ของอเมริกา ซึ่งจะเนนกระบวนการคิด
วิเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค และการเรียนรูและ
ทํางานรวมกันในหมูนักเรียนมาประยุกตใช

• วิชาภาษาอังกฤษ วิชาศิลปะ วิชาคณิตศาสตร วิชา
วิทยาศาสตร วิชาสุขศึกษา และวิชาสังคมศึกษา จะ
มีการเรียนการสอนโดยใชมาตรฐานของหลักสูตร
อเมริกันที่ไดกลาวไปในขางตน

5
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หลักสูตรอเมริกัน
การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ถูกแบงเปน 4 ระดับดังนี้:
1. หลักสูตรภาษาจีนขั้นตน เนนการฝกเขียนพยัญชนะ

ภาษาจีน หรือที่เรียกวา“พยัญชนะ พินอิน”
2. หลักสูตรภาษาจีนขั้นกลาง
3. หลักสูตรภาษาจีนขั้นสูงสําหรับนักเรียนที่ไมใชภาษา

จีนเปนภาษาแม 
4. หลักสูตรภาษาจีนสําหรับนักเรียนที่ใชภาษาจีนเปน

ภาษาแม
*เนื้อหาของหนังสือเรียนเปนหลักสูตรภาษาจีนระดับชาติและ
หลักสูตรภาษาจีนอื่น ๆ ที่ไดรับการอนุมัติ

วิชาภาษาจีน



หลักสูตรวิชาภาษาจีน

� เกรด 1 –YCT 1
� เกรด 2 –YCT 2  HSK 1
� เกรด 3 –YCT 3
� เกรด 4 –HSK 2
� เกรด 5 –YCT 4
� เกรด 6 –HSK 3

5
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การสอบวัดระดับ HSK/YCT

เกรด 7 ถึง เกรด 9  –YCT 4  HSK 3
เกรด 10 ถึง เกรด 12 –HSK 4

ภาษาจีน



หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตรไทย

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทยถูกแบงออก
เปน 3 ระดับ

1. วิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนที่ไมใชภาษาไทยเปนภาษาแมระดับขั้นเริ่ม
ตน (คอรส TF)

2. วิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนที่ไมไดใชภาษาไทยเปนภาษาแมระดับขั้น
กลาง (คอรส TF)

3. วิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนที่ใชภาษาไทยเปนภาษาแม    ระดับขั้น
สูง (คอรส T้hai/Thai)

   **นักเรียนที่ไมใชภาษาไทยเปนภาษาแมในระดับชั้นเรียนอนุบาล ถึง เกรด 9 จะ
ตองเรียนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทย 1 คาบตอสัปดาห   
 **นักเรียนที่ใชภาษาไทยเปนภาษาแมในระดับชั้นเรียนอนุบาล ถึง เกรด 12 จะตอง
เรียนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทย 5 คาบตอสัปดาห   

5
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หลักสูตรวิชาบังคับเลือก

• วิชาพละศึกษา
• คอรสที่เนนการเคลื่อนไหวของรางกาย
• นักเรียนตองแตงกายชุดพละในวันที่มีเรียน
• การจัดตั้งทีมกีฬา และสมัครเปนสมาชิกของชมรม CMAC ซึ่ง
ชมรมนี้จะจัดการแขงขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธกับ
โรงเรียนนานาชาติอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม

• สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่อีเมล: 
pe@acisthailand.com 

• วิชาศิลปะ/ดนตรี
• สอนโดยใชหลักสูตรมาตรฐานของอเมริกัน

• วิชาคอมพิวเตอร
• พัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยใชแนวคิดที่
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและพัฒนาความรูในดาน
คอมพิวเตอร

• วิชา STEM    
• การเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร

• ผลักดันใหนักเรียนเรียนรูหลักการทางวิทยาศาสตรใน
สภาพแวดลอมที่สไดสัมผัส และสรางสรรค



INFO@ACISTHAILAND.COM

WWW.ACISTHAILAND.COM

  ขอขอบคุณผูปกครองทุกทาน

TEL: 053-142517 -19 


