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                                                   ค าชี้แจง  

       ปีการศกึษา 2564 เป็นปียกระดับคุณภาพการจัดการคุณภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา เพื่อ
เทียบเคียงกับนักเรียนญี่ปุ่น  ในระดับเดียวกัน เมื่อประเมินผ่าน 3 ด้านและเป้าหมายของเจ้าของกิจการ ดังนี้ 
       1.ดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (คนด)ี เมื่อมองผ่านตัวนักเรียนเรื่อง ความมีวินัย การให้เกียรติเคารพ
ตนเองและผู้อ่ืน และความรับผิดชอบ ในระบบคุณภาพยานากาวา   โดยอาศัยคุณภาพการปฏิบัติงานของครู
ประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นหลักในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดคุณภาพ  
       2.ดา้นวชิาการหรอืการพฒันาองคค์วามรูค้วามคิด (คนเกง่) เมื่อมองผ่านผลงานการคิดสร้างสรรค์และ
การแก้ไขปัญหา ในกิจกรรม Creativity @ Arts ,Project base learning & Problem base learning :PBL 
,การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดท า VDO clip น าเสนอและเผยแพร่ในโซเชียลออนไลน์ รวมทั้งการเลือกใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น สื่อสารน าเสนอผลงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม พัฒนา/สร้าง
ศักยภาพตนเองให้สามารถแข่งขันกับเยาวชนโลกในสาขาที่ตนถนัดได้ โดยอาศัยครูประจ าวิชาที่เข้าใจ(KNOW) 
สาระส าคัญของหลักสูตร เข้าถึง(FOND)นักเรียนรายบุคคล สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆประกอบแผน
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน ออกแบบกิจกรรมแก้ไขปัญหา พัฒนา(HARMONIOUS)นักเรียนให้มีความ
รักสามัคคีผ่านการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือแบ่งปันและเอื้ออาทรต่อกัน 
      3. ดา้นความเปน็ไทยและจติส านกึสากล (คนมคีวามสขุ) เมื่อมองผ่านการใช้ชีวิตประจ าวันอยู่ร่วมกันของ
นักเรียนทัง้หมดในโรงเรียน การร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ(Public mind) บ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะอย่าง
เต็มใจการเคารพกฎกติกาสังคม ให้การต้อนรับเพ่ือนชาวไทยต่างพื้นถิ่นและเพ่ือนชาวต่างชาติ และสามารถ
ปรับตัวร่วมปฏิบัติกิจกรรมอยา่งเข้าใจวัฒนธรรม (Cross Culture) ในฐานะพลเมืองโลก (World citizen)    

 เป้าหมายของเจา้ของกจิการ ดร.เชาว ์ เตม็รกัษ ์และ MR.KEN KOGA 
        เป็นเป้าหมายเชิงรุกที่มอบหมายให้ผู้บริหารด าเนินการผลักดันและส่งเสริมให้ครปูระจ ากลุ่มสาระวิชา
ทุกคนมุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพยิ่งขึ้นคือ มีมูลค่าเพ่ิมกว่าปีที่ผ่านมาทุกรายการและการ
สร้างฐานเรื่องที่เพ่ิมเข้ามาใหม่ โดยก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ จ านวน 5 รายการดังต่อไปนี้  
         1.การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2564 
         2.ยกระดับผลการพัฒนาการทดสอบทางภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ 
                   -ภาษาญี่ปุ่น JLPT   ระดับ N5  
                   -ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A2  
         3.เหรียญทอง (หนึ่งกลุ่มสาระหนึ่งเหรียญทอง) จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
         4.การสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียน ม.3 ในโรงเรียนมีชื่อเสียง  
         5.นักเรียนพระราชทาน (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 

 



 

         ปฏิทนิวิชาการและวดัผล ประจ าปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับ ครู นักเรียน และ
บุคลากรสายงานอ่ืนๆของโรงเรียนมัธยมยานากาวา เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการจัดการคุณภาพงาน ที่
รับผิดชอบ และเกี่ยวข้อง รวทั้งเป็นข้อมูลข่าวสารแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบด้วย ส าหรับครูและกลุ่ม
สาระควรใช้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1.การวางแผนจัดการเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานวิชาการ 
     1.1 การจัดการคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือสนองตอบการก้าวสู่สากลและเป้าหมายของเจ้าของกิจการ 
     1.2 การจัดการคุณภาพการออกข้อสอบเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
     1.3 การจัดท าหลักฐานทางวิชาการสนองตอบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
  2.การวางแผนจัดกิจกรรมสง่เสริมพัฒนาผู้เรียน 
     2.1 การฝึกทักษะวิชาการ สอนเสริมเพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียนเพ่ือการแข่งขันทักษะ
วิชาการ การสอบเข้าเรียนในโรงเรียนยอดนิยมหรือที่นักเรียนและเจ้าของกิจการคาดหวัง 
     2.2. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสียง มีปัญหาอย่างมีวิธีการเฉพาะตามสภาพปัญหา 
  3. การวางแผนจัด กิจกรรม โครงการ ที่เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้บรรลุวัตถปุระสงค์ 
  4. การเตรียมตนเองให้มีความพร้อม เพื่อให้ความร่วมมือกับกิจกรรม งาน โครงการ ของฝ่ายกลุ่มงานที่
ก าหนดไว้ในปฏิทินปฏิบัติการ วิชาการวัดผล ประจ าปีการศึกษา  
  5. วางแผนการปฏิบัติตน ที่ไม่กระทบต่อกิจกรรม และหนา้ท่ีๆโรงเรียนมอบหมาย ทั้งประจ าและเฉพาะกิจ 

       ปฏิทินวิชาการวัดผล ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ นอกจากฝ่ายวิชาการวัดผลและกลุ่มสาระวิชาได้
ก าหนดกิจกรรม งาน โครงการส าคัญ เหมาะสมรองรับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในแต่ละเดือนแล้ว ยังมี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวดั ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภาค และระดับประเทศ ที่ยังไม่ก าหนดวันที่แน่นอนได้ ซึ่งต้องพิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดมาบรรจุลงใน
ปฏิทินต่อไปด้วย  
        หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปฏิทินวิชาการวัดผลฉบับนี้ จะช่วยให้ครูและบุคลากรทุกคน จะได้น าไปวางจัดการ
ตนเองและแผนการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพสามารถวัดประเมินผลได้ มีมูลค่าเพ่ิมและ
สร้างความพึงพอแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคน 
  
                                                                     คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

    

 

                                  



 

                                  ปฏิทนิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน  เมษายน     2564 

สัปดาห์ที ่ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30   

           

วนั วนัที ่ กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 
พฤหัสบด ี 1   
ศุกร ์ 2   
เสาร ์ 3   
อาทิตย ์ 4   
จันทร ์ 5   
อังคาร 6   
พุธ 7   

พฤหัสบด ี 8   
ศุกร ์ 9   
เสาร ์ 10   
อาทิตย ์ 11 นักเรียนปิดภาคเรยีนปีการศกึษา 2563  
จันทร ์ 12 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 
อังคาร 13 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 
พุธ 14 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 

พฤหัสบด ี 15 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 
ศุกร ์ 16 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 
เสาร ์ 17 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 
อาทิตย ์ 18 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 
จันทร ์ 19 ส่งคะแนนสอบวดัผลปลายภาคเรียน ม.1-2  และรับนักเรียน ครูประจ าวิชา 
อังคาร 20 ส่งคะแนนสอบวดัผลปลายภาคเรียน ม.1-2 และรับนักเรียน ครูประจ าวิชา 
พุธ 21 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 

พฤหัสบด ี 22 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 
ศุกร ์ 23 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 
เสาร ์ 24 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 
อาทิตย ์ 25 รับนักเรียน ครูเวรประจ าวัน 
จันทร ์ 26 ประกาศผลการเรยีน ม.1-2 ภาคเรียนท่ี 2/63 วัดผล 

ประชุมครู วางแผนสรุปผลการปฏบิัติงาน บริหาร 
อังคาร 27 ประเมินสรุปผลการปฏิบัตงิานรายบคุคล ครู 
พุธ 28 ประเมินสรุปผลการปฏิบัตงิานรายบคุคล ครู 

พฤหัสบด ี 29 ประเมินสรุปผลการปฏิบัตงิานรายกลุ่มสาระ ครูกลุ่มสาระวิชา 
ศุกร ์ 30 ประเมินสรุปผลการปฏิบัตงิานรายกลุ่มสาระ ครูกลุ่มสาระวิชา 

                   



 

                                  ปฏทินิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน   พฤษภาคม  2564 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
1 24 25 26 27 28 29 30 
2 31       

           

วัน วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เสาร ์ 1  ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และเขา้ใหม่ ปี 2564 ( 09.00-11.00)  บริหาร/วิชาการ 
อาทิตย ์ 2   
จันทร ์ 3 ประเมินคุณภาพและเขียนรายงาน SAR และออนไลน์ ม.1 คณะกรรมการ 
อังคาร 4 ประเมินคุณภาพและเขียนรายงาน SAR และออนไลน์ ม.1 คณะกรรมการ 
พุธ 5 ประเมินคุณภาพและเขียนรายงาน SAR  และออนไลน์ ม.1 คณะกรรมการ 

พฤหัสฯ 6 สัมมนาพัฒนางานและจัดท าแผนปฏิบตัิงาน และออนไลน์ ม.1 บริหาร คณะกรรมการ 
ศุกร ์ 7 สัมมนาพัฒนางานและจัดท าแผนปฏิบตัิงาน และออนไลน์ ม.1 บริหาร คณะกรรมการ 
เสาร ์ 8   
อาทิตย ์ 9   
จันทร ์ 10 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1  ออนไลน์              (วันพืชมงคล) คณะกรรมการ 
อังคาร 11 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1  ออนไลน ์ คณะกรรมการ 
พุธ 12 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1  ออนไลน ์ คณะกรรมการ 

พฤหัสบด ี 13 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1  ออนไลน ์ คณะกรรมการ 
ศุกร ์ 14 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1  ออนไลน ์ คณะกรรมการ 
เสาร ์ 15 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1  ออนไลน ์ คณะกรรมการ 
อาทิตย ์ 16   
จันทร ์ 17 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1  ออนไลน ์ คณะกรรมการ 
อังคาร 18 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1  ออนไลน ์ คณะกรรมการ 
พุธ 19 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1  ออนไลน ์ คณะกรรมการ 

พฤหัสบด ี 20 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1  ออนไลน์              ( วันวิสาขบูชา) คณะกรรมการ 
ศุกร ์ 21 ครู/นักเรียน รับตารางเรยีนตารางสอน ภาคเรียนท่ี 1/64 งานจดัการเรยีนการสอนวิชาการ 
เสาร ์ 22   
อาทิตย ์ 23   
จันทร ์ 24 ปฏิบตัิการเรยีนการสอน ตามตารางภาคเรยีนท่ี 1/64 (ออนไลน์) ครูประจ าวิชา 
อังคาร 25 ปฏิบตัิการเรยีนการสอนฯ      ออนไลน ์ ครูประจ าวิชา 
พุธ 26 ปฏิบตัิการเรยีนการสอนฯ      ออนไลน ์ ครูประจ าวิชา 

พฤหัสบด ี 27 ปฏิบตัิการเรยีนการสอนฯ      ออนไลน ์ ครูประจ าวิชา 
ศุกร ์ 28 ปฏิบตัิการเรยีนการสอนออนไลน์ และ ครูประจ าวิชา  

ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 18.00 -19.00 น. คณะกรรมการ 
เสาร ์ 29 นักเรียนเข้าหอพัก กิจการนักเรียนหอพัก 
อาทิตย ์ 30 นักเรียนเข้าหอพัก กิจการนักเรียนหอพัก 
จันทร ์ 31 กิจกรรมสัมพันธ์น้องพีย่านากาวา  

                  



 

                                ปฏทินิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน   มิถนุายน     2564 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
2  1 2 3 4 5 6 
3 7 8 9 10 11 12 13 
4 14 15 16 17 18 19 20 
5 21 22 23 24 25 26 27 
6 28 29 30     

           

วัน วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
อังคาร 1 ปฏิบตัิการเรยีนตามตารางเรียนปกต ิ ครูประจ าวิชา 
พุธ 2   

พฤหัสบด ี 3                                      (วันเฉลิมพระชนมพรรษา Q)  
ศุกร ์ 4  AAR กิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 
เสาร ์ 5   
อาทิตย ์ 6   
จันทร ์ 7   
อังคาร 8   
พุธ 9   

พฤหัสบด ี 10   
ศุกร ์ 11 AAR กิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 
เสาร ์ 12   
อาทิตย ์ 13   
จันทร ์ 14   
อังคาร 15   
พุธ 16   

พฤหัสบด ี 17 กิจกรรมวันไหว้คร ู กิจกรรมนักเรยีน 
ศุกร ์ 18 ค่ายคุณธรรม * บริหาร+สังคมศึกษา 
เสาร ์ 19 ค่ายคุณธรรม * บริหาร+สังคมศึกษา 
อาทิตย ์ 20   
จันทร ์ 21   
อังคาร 22   
พุธ 23   

พฤหัสบด ี 24   
ศุกร ์ 25 ฟังบรรยายทางวชิาการเร่ือง.........คาบ AAR แนะแนว 
เสาร ์ 26 วันสุนทรภู่  
อาทิตย ์ 27   
จันทร ์ 28   
อังคาร 29   
พุธ 30   

*อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม 

                      



 

                                      ปฏทินิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน    กรกฏาคม    2564 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
6    1 2 3 4 
7 5 6 7 8 9 10 11 
8 12 13 14 15 16 17 18 
9 19 20 21 22 23 24 25 
10 26 27 28 29 30 31  

           

วัน วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พฤหัสบด ี 1   
ศุกร ์ 2 การทดสอบเสมือนจริงภาษาญี่ปุ่น คาบ AAR  กลุ่มภาษาญีปุ่่น 
เสาร ์ 3   
อาทิตย ์ 4 สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1  (JLPT TEST) กลุ่มภาษาญีปุ่่น 
จันทร ์ 5   
อังคาร 6   
พุธ 7 กิจกรรม TANABATA  ( Japan Activities) กลุ่มภาษาญีปุ่่น 

พฤหัสบด ี 8   
ศุกร ์ 9 HOME ROOM ระบบคณุภาพยานากาวา   คาบ AAR ครูท่ีปรึกษาชั้นเรยีน 
เสาร ์ 10   
อาทิตย ์ 11   
จันทร ์ 12   
อังคาร 13   
พุธ 14   

พฤหัสบด ี 15   
ศุกร ์ 16 AAR  กิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 
เสาร ์ 17  “ยกเลิกการเรียนชดเชย”**  
อาทิตย ์ 18   
จันทร ์ 19   
อังคาร 20   
พุธ 21   

พฤหัสบด ี 22   
ศุกร ์ 23 ส่งข้อสอบให้วิชาการ ครูประจ าวิชา 

Teacher talk and Open your mind  ครูทุกคน 
เสาร ์ 24                                               (วันอาสาฬหบูชา)  
อาทิตย ์ 25                                               (วันเข้าพรรษา )  
จันทร ์ 26                                               (วันหยุดชดเชย)  
อังคาร 27      “ครม.ยกเลิกวันหยุดแล้ว”** บริหาร 
พุธ 28                                   (วันเฉลมิพระชนมพรรษา K)  

พฤหัสบด ี 29   
ศุกร ์ 30 วันรักษ์ภาษาไทย   ภาษาไทย 
เสาร ์ 31   

                  



 

                                           ปฏทินิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน    สงิหาคม    2564 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
       1 

11 2 3 4 5 6 7 8 
12 9 10 11 12 13 14 15 
13 16 17 18 19 20 21 22 
14 23 24 25 26 27 28 29 
15 30 31      

           

วัน วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
อาทิตย ์ 1   
จันทร ์ 2 สอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ 1/64  
อังคาร 3 สอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ 1/64  
พุธ 4 สอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ 1/64     

พฤหัสบด ี 5   
ศุกร ์ 6 AAR กิจการนักเรียน  กิจการนักเรียน 
เสาร ์ 7   
อาทิตย ์ 8   
จันทร ์ 9   
อังคาร 10   
พุธ 11 *  

พฤหัสบด ี 12  กีฬาสีสไตล์ญี่ปุ่น *                     (วันแม่แห่งชาต)ิ กิจกรรม +พลานามัย 
ศุกร ์ 13 *  
เสาร ์ 14   
อาทิตย ์ 15   
จันทร ์ 16   
อังคาร 17   
พุธ 18     สัปดาห์วิทยาศาสตร์   & One day Trip activities วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 

พฤหัสบด ี 19    การประกวดสิง่ประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียน (1)  
ศุกร ์ 20     
เสาร ์ 21   
อาทิตย ์ 22   
จันทร ์ 23   
อังคาร 24   
พุธ 25   

พฤหัสบด ี 26   
ศุกร ์ 27 ฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง.............. คาบ AAR แนะแนว 
เสาร ์ 28   
อาทิตย ์ 29   
จันทร ์ 30   
อังคาร 31   

*อาจมกีารปรบัเปลยีนได้ตามความเหมาะสม              



                                  

                                   ปฏิทนิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน      กนัยายน      2564 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
16   1 2 3 4 5 
17 6 7 8 9 10 11 12 
18 13 14 15 16 17 18 19 
19 20 21 22 23 24 25 26 
20 27 28 29 30    

 

วัน วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พุธ 1   

พฤหัสบด ี 2   
ศุกร ์ 3 YANAGAWA DREAM CAMP & JAPAN FESTIVAL* แนะแนว+กลุ่มภาษาญีปุ่่น 
เสาร ์ 4 YANAGAWA DREAM CAMP & JAPAN FESTIVAL* แนะแนว+กลุ่มภาษาญีปุ่่น 
อาทิตย ์ 5   
จันทร ์ 6   
อังคาร 7   
พุธ 8   

พฤหัสบด ี 9   
ศุกร ์ 10 AAR กิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 
เสาร ์ 11   
อาทิตย ์ 12   
จันทร ์ 13 นักเรียน ม.2 -3 น าเสนอโครงงาน PBL คณะกรรมการ 
อังคาร 14 นักเรียน ม.2 -3 น าเสนอโครงงาน PBL คณะกรรมการ 
พุธ 15 นักเรียน ม.1 น าเสนอโครงงาน PBL คณะกรรมการ 

พฤหัสบด ี 16 ประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร์ (2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศุกร ์ 17 AAR กิจการนักเรียน  กิจการนักเรียน 
เสาร ์ 18   
อาทิตย ์ 19   
จันทร ์ 20   
อังคาร 21   
พุธ 22 ส่งข้อสอบให้วิชาการ ครูประจ าวิชา 

พฤหัสบด ี 23   
ศุกร ์ 24 HOME ROOM ระบบคณุภาพยานากาวา   คาบ AAR ครูท่ีปรึกษาประจ าชั้นเรยีน 
เสาร ์ 25   
อาทิตย ์ 26   
จันทร ์ 27   
อังคาร 28   
พุธ 29 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ท่ี 1/64 วัดผล 

พฤหัสบด ี 30 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ท่ี 1/64 วัดผล 
 *อาจปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม              

  



 

                                        ปฏิทนิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน     ตลุาคม         2564 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
1 25 26 27 28 29 30 31 

           

วัน วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ศุกร ์ 1 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ท่ี 1/64  & CEFR TEST วัดผล 
เสาร ์ 2 การสอบวดัความรู้และแสดงผลงาน    MOS Certifies  วิทยาศาสตร์+เทคโนฯ 
อาทิตย ์ 3 สอบวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ T-DET* คณิตศาสตร ์
จันทร ์ 4                               : สัมมนาคณะกรรมการนักเรยีน กิจการนักเรียน 
อังคาร 5                               : สัมมนาคณะกรรมการนักเรยีน กิจการนักเรียน 
พุธ 6        บุญสารทเดือนสิบ     (วันหยุดพิเศษ ประจ าภาคใต้) หยุดราชการ 

พฤหัสบด ี 7   
ศุกร ์ 8   
เสาร ์ 9   
อาทิตย ์ 10   
จันทร ์ 11   
อังคาร 12            
พุธ 13                                      ( วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙) หยุดราชการ 

พฤหัสบด ี 14          นักเรียนปิดภาคเรยีน  
ศุกร ์ 15   
เสาร ์ 16   
อาทิตย ์ 17   
จันทร ์ 18                       Field trip Japan  ** บริหาร+กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
อังคาร 19   
พุธ 20   

พฤหัสบด ี 21           ประชุมครูก่อนเปดิภาคเรียน บริหาร 
ศุกร ์ 22           เตรียมการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการ 
เสาร ์ 23                                                (วันปิยะมหาราช)  
อาทิตย ์ 24 นักเรียนเข้าหอพัก กิจการนักเรียน 
จันทร ์ 25 ประชุมผู้ปกครองกอ่นเปดิภาคเรียน           (วันหยุดชดเชย) บริหาร 
อังคาร 26 ปฏิบตัิการเรยีนตามตารางเรียนภาคเรยีนท่ี 2/64 ครูประจ าวิชา 
พุธ 27   

พฤหัสบด ี 28   
ศุกร ์ 29   
เสาร ์ 30   
อทิตย ์ 31 HALOWEEN DAY  ภาษาอังกฤษ 

        *อาจเปลี่ยนแปลงตามท่ี สส.วท.ก าหนด    **  ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์COVID-19 และการเปิด-ปดิ ประเทศ        

                                     



             

                                           ปฏทินิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน    พฤศจกิายน    2564 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
2 1 2 3 4 5 6 7 
3 8 9 10 11 12 13 14 
4 15 16 17 18 19 20 21 
5 22 23 24 25 26 27 28 
6 29 30      

           

วัน วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จันทร ์ 1   
อังคาร 2   
พุธ 3   

พฤหัสบด ี 4   
ศุกร ์ 5 ทดสอบเสมือนจรงิภาษาญีปุ่่น คาบ AAR * กลุ่มภาษาญีปุ่่น 
เสาร ์ 6   
อาทิตย ์ 7   
จันทร ์ 8   
อังคาร 9   
พุธ 10   

พฤหัสบด ี 11   
ศุกร ์ 12                                      (เทศกาลลอยกระทง) กิจกรรม+สงัคมศึกษา 
เสาร ์ 13   
อาทิตย ์ 14   
จันทร ์ 15   
อังคาร 16   
พุธ 17   

พฤหัสบด ี 18   
ศุกร ์ 19 ทดสอบเสมือนจรงิภาษาญีปุ่่น คาบ AAR* กลุ่มภาษาญีปุ่่น 
เสาร ์ 20   
อาทิตย ์ 21   
จันทร ์ 22   
อังคาร 23   
พุธ 24   

พฤหัสบด ี 25   
ศุกร ์ 26 ทดสอบเสมือนจรงิภาษาญีปุ่่น คาบ AAR* กลุ่มภาษาญีปุ่่น 
เสาร ์ 27   
อาทิตย ์ 28   
จันทร ์ 29   
อังคาร 30   

 
*งดกจิกรรมอืน่ๆใหค้วามส าคญักบัการเตรยีมนกัเรยีนสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่น่ N     

     



 

                                         ปฏทินิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน    ธนัวาคม     2564 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
6   1 2 3 4 5 
7 6 7 8 9 10 11 12 
8 13 14 15 16 17 18 19 
9 20 21 22 23 24 25 26 
10 27 28 29 30 31   

           

วัน วนัท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พุธ 1   

พฤหัสบด ี 2   
ศุกร ์ 3 ทดสอบเสมือนจรงิภาษาญีปุ่่น คาบ AAR กลุ่มภาษาญีปุ่่น 
เสาร ์ 4   
อาทิตย ์ 5 JAPANESE TEST   2                         (วันพ่อแห่งชาติ) กลุ่มภาษาญีปุ่่น 
จันทร ์ 6                                                   (วันหยุดชดเชย)  
อังคาร 7   
พุธ 8   

พฤหัสบด ี 9      FIELD TRIP   *             กิจกรรมแนะแนว 
ศุกร ์ 10                                                 (วันรัฐธรรมนูญ)  
เสาร ์ 11   
อาทิตย ์ 12   
จันทร ์ 13   
อังคาร 14   
พุธ 15   

พฤหัสบด ี 16   
ศุกร ์ 17 HOME ROOM ระบบคณุภาพยานากาวา คาบ AAR ครูท่ีปรึกษาชั้นเรยีน 
เสาร ์ 18   
อาทิตย ์ 19   
จันทร ์ 20 ส่งข้อสอบให้วิชาการ ครูประจ าวิชา 
อังคาร 21   
พุธ 22   

พฤหัสบด ี 23   
ศุกร ์ 24 AAR กิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 
เสาร ์ 25 CHISTMAS DAY    
อาทติย ์ 26   
จันทร ์ 27 สอบวัดผลกลางภาคเรยีน ท่ี 2/64 วัดผล 
อังคาร 28 สอบวัดผลกลางภาคเรยีน ท่ี 2/64 วัดผล 
พุธ 29 สอบวัดผลกลางภาคเรยีน ท่ี 2/64 วัดผล 

พฤหัสบด ี 30  กิจกรรม NEW YEAR DAY กิจกรรมนักเรยีน + อังกฤษ 
ศุกร ์ 31                                                      (วันสิ้นปี)  

     *อาจเปลี่ยนแปลงได้สถานการณ์ของประเทศ ตามท่ีรญบายก าหนด            

                                                



 

                                         ปฏทินิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน    มกราคม     2565 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
10      1 2 
11 3 4 5 6 7 8 9 
12 10 11 12 13 14 15 16 
13 17 18 19 20 21 22 23 
14 24 25 26 27 28 29 30 
15 31       

           

วัน วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เสาร์  1                                            (วันขึ้นปีใหม่)  
อาทิตย ์ 2   
จันทร ์ 3   
อังคาร 4   
พุธ 5   

พฤหัสบด ี 6   
ศุกร ์ 7 AAR กิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 
เสาร ์ 8  ONE DAY TRIP & PUBLIC SERVICE * (วันเด็กแห่งชาติ) บริหาร + กลุ่มสาระ  
อาทิตย ์ 9   
จันทร ์ 10   
อังคาร ์ 11   
พุธ 12   

พฤหัสบด ี 13   
ศุกร ์ 14 ฟังบรรยายทางวชิาการ  เรื่อง............คาบ AAR แนะแนว 
เสาร ์ 15   
อาทิตย ์ 16   
จันทร ์ 17   
อังคาร 18   
พุธ 19   

พฤหัสบด ี 20 ประกวดมารยาทไทย  สังคมศึกษา 
ศุกร ์ 21 AAR กิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 
เสาร ์ 22   
อาทิตย ์ 23   
จันทร ์ 24   
อังคาร 25   
พุธ 26   

พฤหัสบด ี 27   
ศุกร ์ 28 Teacher talk and Open your mind  …… คาบ AAR ครูทุกคน 
เสาร ์ 29   
อาทิตย ์ 30   
จันทร ์ 31   

*อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   

                                                   



                                         

                                          ปฏิทนิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน      กมุภาพนัธ ์     2565 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
15  1 2 3 4 5 6 
16 7 8 9 10 11 12 13 
17 14 15 16 17 18 19 20 
18 21 22 23 24 25 26 27 
19 28       

           

วัน วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
อังคาร 1   
พุธ 2   

พฤหัสบด ี 3   
ศุกร ์ 4 ฟังบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง............คาบ AAR แนะแนว 
เสาร ์ 5   
อาทิตย ์ 6   
จันทร ์ 7   
อังคาร 8   
พุธ 9   

พฤหัสบด ี 10   
ศุกร ์ 11 YANAGAWA DREAM CAMP &OPEN HOUSE* แนะแนว  
เสาร ์ 12 YANAGAWA DREAM CAMP &OPEN HOUSE* แนะแนว 
อาทิตย ์ 13   
จันทร ์ 14   
อังคาร 15   
พุธ 16   

พฤหัสบด ี 17 ส่งขอ้สอบให้วชิาการ ครูประจ าวิชา 
ศุกร ์ 18 AAR กิจการนักเรียน กิจการนักเรียน 
เสาร ์ 19   
อาทิตย ์ 20   
จันทร ์ 21 นักเรยีน ม.1-2 น าเสนอโครงงาน PBL                         คณะกรรมการ 
อังคาร 22 นักเรียน ม.1-2 น าเสนอโครงงาน PBL                         คณะกรรมการ 
พุธ 23 Creativity @ Arts   คาบ กิจกรรมชุมนุม ศิลปะ 

พฤหัสบด ี 24 Creativity @ Arts  คาบ กิจกรรมลูกเสือ ศิลปะ 
ศุกร ์ 25 วันสุดท้ายการสง่งาน นักเรียน ม.3 นักเรียน +ครูประจ าวิชา 
เสาร ์ 26   
อาทิตย ์ 27   
จันทร ์ 28 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 2/64 ม.3 วัดผล 

*อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- การทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ ยังไม่ก าหนดวัน 

 

 



                                          

                                 ปฏิทนิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน     มนีาคม   2565 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
19  1 2 3 4 5 6 
20 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31    

           

วัน วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
อังคาร 1 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 2/64 ม.3 วัดผล 
พุธ 2 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 2/64 ม.3 วัดผล 

พฤหัสบด ี 3   
ศุกร ์ 4 วันสุดท้ายการสง่งาน นักเรียน ม.1-2 นักเรียน+ครูประจ าวิชา 
เสาร ์ 5   
อาทิตย ์ 6   
จันทร ์ 7 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 2/64 ม.1-2 วัดผล 
อังคาร 8 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 2/64 ม.1-2 วัดผล 
พุธ 9 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ที่ 2/64 ม.1-2 วัดผล 

พฤหัสบด ี 10 การเตรียมกิจกรรมส่งพี่-ลาน้อง  สภานักเรยีน 
ศุกร ์ 11 กิจกรรมส่งพี-่ลาน้อง กิจกรรมนักเรยีน 
เสาร ์ 12 วันเกียรติยศนักเรียนยานากาวา คณะกรรมการ 
อาทิตย ์ 13 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/64  
จันทร ์ 14 จัดท าข้อมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ครูประจ าวิชา 
อังคาร 15 จัดท าข้อมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ครูประจ าวิชา 
พุธ 16 จัดท าข้อมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ครูประจ าวิชา 

พฤหัสบด ี 17 จัดท าข้อมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ครูประจ าวิชา 
ศุกร ์ 18 จัดท าข้อมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ครูประจ าวิชา 
เสาร ์ 19   
อาทิตย ์ 20   
จันทร ์ 21 จัดท ารายงานผลปฏิบัตงิานตามพันธสัญญารายบคุคล QA1 ครู 
อังคาร 22 ประเมิน/สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานรายบุคคล   QA2 ครู 
พุธ 23 ประเมิน/สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานรายบุคคล   QA2 ครู 

พฤหัสบด ี 24 ประเมิน/สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานรายกลุ่มสาระวิชา QA3 ครูกลุ่มสาระวิชา 
ศุกร ์ 25 ประเมิน/สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานรายกลุ่มสาระวิชา QA3 ครูกลุ่มสาระวิชา 
เสาร ์ 26   
อาทิตย ์ 27   
จันทร ์ 28 ประเมินและเขียนรายงาน SAR คณะกรรมการ 
อังคาร 29 ประเมินและเขียนรายงาน SAR คณะกรรมการ 
พุธ 30 ประเมินและเขียนรายงาน SAR คณะกรรมการ 

พฤหัสบด ี 31 ประเมินและเขียนรายงาน SAR คณะกรรมการ 
    



 

                                       ปฏิทนิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน        เมษายน       2565 

สัปดาห์ท่ี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30  

           

วัน วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ศุกร ์ 1      ประชุมสรุปงานและน าเสนอผลงานประจ าปีของกลุ่มสาระ/  
เสาร ์ 2      กลุ่มงาน และการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี  บริหาร 
อาทิตย ์ 3      ปีการศึกษา  2565  
จันทร ์ 4 สิ้นสุดปีการศึกษา 2564   
อังคาร 5   
พุธ 6   

พฤหัสบด ี 7   
ศุกร ์ 8   
เสาร ์ 9   
อาทิตย ์ 10   
จันทร ์ 11   
อังคาร 12   
พุธ 13   

พฤหัสบด ี 14   
ศุกร ์ 15   
เสาร ์ 16   
อาทิตย ์ 17   
จันทร ์ 18   
อังคาร 19   
พุธ 20   

พฤหัสบด ี 21   
ศุกร ์ 22   
เสาร ์ 23   
อาทิตย ์ 24   
จันทร ์ 25   
อังคาร 26   
พุธ 27   

พฤหัสบด ี 28   
ศุกร ์ 29   
เสาร ์ 30   

 

 

 



 

                                                                 
                                         ประกาศโรงเรยีนมธัยมยานากาวา 

            เรือ่ง การก าหนดมาตรฐานการศกึษาและคา่เปา้หมายความส าเรจ็ของโรงเรยีน ปกีารศกึษา 2564 
       --------------------------------------------------- 

           เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมยานากาวา ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการคุณภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา ก้าวสู่สากล (YANAGAWA GO TO THE WORLD) ด้วยการ
เทียบเคียงนักเรียนญี่ปุน่  ในระดับเดียวกัน เมื่อประเมินผ่าน 3 ด้าน ดงันี้ 1) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คนดี) เมื่อมองผ่าน
ตัวนักเรียนเรื่อง ความมวีินัย การให้เกียรติเคารพตนเอง และความรบัผิดชอบ  2) ด้านวิชาการหรือการพัฒนาองคค์วามรู้
ความคิด (คนเก่ง) เมื่อมองผ่านผลงานการคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา ในกิจกรรม Creativity @ Arts ,Project base 
learning & Problem base learning :PBL , การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดท า VDO clip น าเสนอและเผยแพร่ในโซเชียลออน
ไลน์ รวมทั้งการเลือกใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น ส่ือสารน าเสนอผลงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม พัฒนา/
สร้างศักยภาพตนเองให้สามารถแข่งขันกับเยาวชนโลกในสาขาที่ตนถนัดได้ และ 3)ด้านความเป็นไทยและจิตส านึกสากล (คนมี
ความสุข) เมื่อมองผ่านการใช้ชีวติประจ าวันอยู่ร่วมกนัของนักเรียนทัง้หมดในโรงเรียน การร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ(Public mind) 
บ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะอย่างเต็มใจการเคารพกฎกติกาสังคม ให้การต้อนรับเพื่อนชาวไทยต่างพื้นถิ่นและเพ่ือนชาวต่างชาติ 
และสามารถปรับตัวร่วมปฏิบัติกจิกรรมอย่างเข้าใจวฒันธรรม (Cross Culture)ในฐานะพลเมืองโลก(World citizen)  
           ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา  ระยะส่ีปี (2561-2564) 
ทุกฝ่ายจึงรว่มกันก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือ การประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

  1. เกณฑค์ณุภาพมาตรฐานการศกึษาชาต ิโรงเรยีนมธัยมยานากาวา ปกีารศกึษา 2564 
      1.1.เกณฑค์ณุภาพมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน  

 

มาตรฐาน 

 

ตวัชีว้ดั 

 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนผู้เรียน(คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได ้ 

ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

1.คณุภาพ
ผูเ้รยีน 

ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 

 

     

 

1มคีวามสามารถในการอา่น การเขยีน การสือ่สาร และ
การคดิค านวณ 

     

 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้น
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

90     

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียน ในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

90     



1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสารในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

90     

1.4 ร้อยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดค านวนในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

90     

2. มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอยา่งมี
วจิารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเหน็และการ
แกป้ญัหา 

     

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง อย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

90     

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้
แลกเปล่ียนความคดิเห็น 

90     

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ไขปญัหาอย่างมีเหตุผล 90     

 

3. มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม      

 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ทั้งตวัเองและการท างานเป็นทีม 

90     

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคดิโครงการ โครงงาน ชิน้งาน ผลผลิต 

90     

4. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร 

     

 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

90     

4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ 
มีคุณธรรม 

90     

5. มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา      



 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

90     

5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 

90     

5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ 

90     

6. มคีวามรู ้ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิีด่ตีอ่อาชพี      

 

6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่
ดีในการศึกษาต่อ 

90     

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่
ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

90     

 

 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

     

1 การมคีณุลกัษณะและคา่นยิมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษา
ก าหนด (YANAGAWA MODEL) 

     

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพ ในกฏกติกา 

95     

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฏหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสงัคม 

95     

2 ความภมูใิจในทอ้งถิน่และความเปน็ไทย      

2.1ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 

95     

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

95     

3 การยอมรบัทีจ่ะอยูร่ว่มกนับนความแตกตา่งและ
หลากหลาย 

     



3.1 ร้อยละของผู้เรียนยอมและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

95     

4 สขุภาวะทางรา่งกายและจติสงัคม       

 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

95     

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อืน่  

95     

 
                 สรปุผลการประเมนิ =   ผลรวมผลการประเมนิทกุประเดน็พจิารณา 
                                                จ านวนประเดน็พจิารณา 

 

  

 

วิธีค ำนวณ  *** ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =    100  x จ านวนผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
                                                                         จ านวนผู้เรยีนทั้งหมด 
แปลผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้   
                    ร้อยละ  00.00  -  49.99      =     ก าลังพัฒนา 
                    ร้อยละ  50.00  -  59.99      =     ปานกลาง 
                    ร้อยละ  60.00  -  74.99      =     ด ี
                    ร้อยละ  75.00  -  89.99      =     ดีเลิศ 
                    ร้อยละ  90.00  -  100         =    ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           1.2.เกณฑค์ณุภาพมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  

 

มาตรฐาน 

 

ตวัชีว้ดั 

 

เป้าหมาย 

การปฏิบัติ *** 
ผลส าเร็จ 
(ข้อ) 

ผลการประเมนิ 
คุณภาพท่ีได ้

ปฏิบัติ ไม ่
ปฏิบัต ิ

2.กระบวนการ
บรหิารและการ
จดัการ 

กระบวนการบรหิารและการจดัการ      

1. มเีปา้หมาย วสิยัทศัน ์และพันธกจิที ่
สถานศกึษาก าหนดชดัเจน 

     

1.1 ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชมุชน ท้องถิน่ วัตถุประสงคข์องแผนการศึกษาชาติ  
นโยบายของรฐับาลและต้นสงักัด 

95     

1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับเป้าหมาย 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแหง่ชาติ นโยบายของรฐับาลและ
ต้นสังกัด 

95     

1.3 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 95     

1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัน์ และพันธกิจของโรงเรียนผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

95     

1.5น าเป้าหมาย วิสัยทัน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน 

95     

 

2. มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 

     

  2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอย่างเป็นระบบ 95     

  2.2 มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

95     

  2.3 มีการบริหารอัตราก าลงั ทรัพยากรทางการศึกษา จัดระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียน และรบบการนิเทศภายใน 

95     

  2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 95     

  2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนปรับปรงุ พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

95     

 

3. ด าเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้น
ตามหลกัสตูรสถานศกึษาและทกุกลุม่เปา้หมาย 

     

 3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

95     



 3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

95     

 3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ที่เนน้คุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจรงิ 

95     

 3.4 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

95     

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม 

95     

 

4 พฒันาครแูละบคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 

     

  4.1 ส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนาครู ใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 95     

4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 95     

4.3 น าชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพเข้ามาในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

95     

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

95     

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรอืวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

95     

 

5. จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่การ
จดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีณุภาพ 

    

 

 

 

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และค านึงถงึความปลอดภัย 

95     

5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และความปลอดภัย 

95     

5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่สง่เสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็น
รายบุคคล และรายกลุม่ 

95     

5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

95     

5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจดัสภาพแวดล้อมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

95     

      



6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบรหิาร
จดัการและการจดัการเรยีนรู ้

  

 

 

 

6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

95     

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรูท้ี่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

95     

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

95     

6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริการจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

95     

6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

95     

สรปุผลการประเมนิ         =    ผลรวมผลส าเรจ็ทกุประเดน็พจิารณา 
                                        จ านวนประเดน็พจิารณา 

 

  

*** ผลส าเร็จ   =   จ านวนข้อที่ปฏบิัติในแต่ละประเดน็พิจารณา 

 

 

 
 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

   แปลผลการประเมนิคุณภาพที่ได้  
ปฏิบัติ 1 ข้อ ให้ระดับคุณภาพ    ก าลังพัฒนา 
ปฏิบัติ 2 ข้อ  ให้ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
ปฏิบัติ 3 ข้อ  ให้ระดับคุณภาพ   ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ  ให้ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ  ให้ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมนิคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49   ระดับคุณภาพ  ก าลังพฒันา 
1.50 – 2.49   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
2.50 – 3.49   ระดับครุภาพ   ดี 
3.50 – 4.49   ระดับครุภาพ   ดีเลิศ 
4.50 – 5.00   ระดับครุภาพ   ยอดเยี่ยม 



  1.3. เกณฑค์ณุภาพมาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

 

มาตรฐาน 

 

ตวัชีว้ดั 

 จ านวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

บรรจ ุ ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

3.กระบวนการ
จดัการเรยีนการ
สอนทีเ่นน้
ผูเ้รยีนเปน็
ส าคญั 
 
 

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั  

 

    

1 จดัการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิและ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 

     

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เนน้ให้ผู้เรียน ได้เรยีนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจรงิ 

95     

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จรงิ 95     

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ทีม่ีความจ าเปน็ 
และต้องการความช่วยเหลือ 

95     

1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเหน็ สรุปองค์
ความรู้ และน าเสนอผลงาน 

95     

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

95     

2.ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  

     

2.1 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 95     

2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภมูิปัญญาท้องถิน่ในการจัดการเรียนรู ้ 95     

2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

95     

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

     

3.1 ผู้สอนมีการบรหิารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก 

95     

3.2 ผู้สอนมีการบรหิารจัดการชั้นเรียนใหเ้ด็กรักครู ครรูักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรยีนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

95     



4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ*และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 

95     

4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

95     

4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
ประเมินผล 

95     

4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู ้

95     

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้  

     

5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

95     

5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง 

95     

 

         สรปุผลการประเมนิ   =   ผลรวมผลการประเมนิทกุประเดน็พจิารณา 
                                        จ านวนประเดน็พจิารณา 

 

  

*อย่างเป็นระบบ   P – D – C -  A - &  R   
 
วธิคี านวณ    *** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)       =  100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
                                                            จ านวนครูทั้งหมด 
 
แปลผลการประเมนิคณุภาพทีไ่ด ้    ร้อยละ    00.00  -  49.99     = ก าลังพัฒนา 
                                    ร้อยละ    50.00 -  59.99     = ปานกลาง 
                                    ร้อยละ    60.00 -  74.99     = ดี 
                                    ร้อยละ    75.00 -  89.99     = ดีเลิศ 
                                    ร้อยละ    90.00 -  100       = ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



 
              1.4. เกณฑค์ณุภาพมาตรฐานที ่4 มาตรฐานเพิม่เตมิ  ระบบคณุภาพยานากาวา(ญีปุ่น่) 

 

มาตรฐาน 

 

ตวัชีว้ดั 

เป้า 

หมาย 

จ านวนนักเรียน(คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ทั้งหมาด ผ่านเกณฑ์

ที่ก าหนด 

.4.1คณุภาพ 
ผูเ้รยีน 

 

1. ดา้นการมวีนิยั      

   1.1 การมีสัจจะ 90     

   1.2 การเคารพกฎระเบียบ กติกา 90     

    1.3  การไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 90     

   1.4 ความซื่อสัตย์ 90     

2. ดา้นการใหเ้กยีรตตินเองและเคารพผูอ้ืน่      

    2.1 การแสดงความเคารพ 90     

    2.2 การรับฟังความคดิเห็นผู้อื่น 90     

    2.3 การพูดจาสุภาพ 90     

    2.4 การแสดงออกที่เหมาะสม(กาลเทศะ) 90     

    2.5 การแสดงความยินด ี 90     

3. ดา้นความรบัผดิชอบ      

    3.1 การตรงต่อเวลา 90     

    3.2 การจัดระเบียบตนเอง 90     

    3.3 การรักษาความสะอาด 90     

    3.4 การรูห้น้าที่ 90     

    3.5 การช่วยเหลือแบ่งปัน 90     

 เป้าหมาย การปฏิบัติ *** 
ผลส าเร็จ 

ผลการประเมนิ 
คุณภาพที่ได้ 

4.2.ภาวะผูน้ า
ของผูบ้รหิาร 

1 ภาวะผูน้ า ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

   1.1 การบริหารเป้าหมายความส าเร็จ( Performance) 90     

   1.2 การส่งเสริมความสามัคคี (Maintenance) 90     

2. การท างานเปน็ทมี       



   2.1 การพัฒนาทักษะผู้น าทีม 90     

   2.2 การพัฒนาทักษะสมาชิกทีม 90     

   2.3 การพัฒนาระบบการท างาน 90     

   2.4 การพัฒนาทักษะบรรยากาศในการท างาน 90     

3. การบรหิารคณุภาพ      

   3.1 การวางแผนการปฏิบัตงิานประจ าปีสู่เป้าหมาย 95     

   3.2 ก ากับการปฏิบัติงานของครแูละบุคลากร 95     

   3.3 คุณภาพผู้เรียน 95     

   3.4 การก ากับติดตามผลการปฏบิัติงานของครูและ
คุณภาพผู้เรียน 

95     

   3.5 การประเมินผลการพัฒนาคณุภาพ 95     

   3.6  การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี 95     

 

มาตรฐาน 

 

ตวัชีว้ดั 

 
เป้าหมาย 

จ านวนคร(ูคน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมนิ
คุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

4.3.  การปฏบิตั ิ

งานของคร ู

1. การสอบยอ่ย (Home Room Test)      

  1.1 การปฏิบัตงิานจรงิจงัของผู้มีสว่นร่วม 90     

 1.2 กลุ่มสาระท าข้อสอบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 90     

 1.3 ครูที่ปรึกษาก ากับนักเรียนปฏบิตัิตามก าหนด 15 
นาท ี

90     

 1.4 ครูทุกคนรว่มปฏบิัติการ (ไม่นัง่ที่โต๊ะท างาน) 90     

2. การรบัผดิชอบคาบสอน      

    2.1 การเตรียมการสอน 90     

    2.2 การเข้า-ออกตรงตามเวลา 90     

3. การพกัระหวา่งคาบ 5 นาท ี(5Minute for period)      

    3.1 นักเรียนเข้า-ออกตรงตามเวลา 90     

    3.2 ครูประจ าวิชาเน้นย้ าตักเตือนทุกครั้งที่เข้าสอน 90     



 

    3.3 ครูที่ปรึกษาย้ าเตือนนักเรียนปฏิบัติเป็นกิจนิสัย 90     

    3.4 ผู้บริหารก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของครูและผู้เกี่ยวข้องผ่านพฤติกรรมนักเรียน 

90     

4. คุณภาพการสอนของครูประจ าวชิา (ไม่มีนักเรียนหลับ
และเล่นในคาบเรียน) 

     

   4.1 ครูมีแผนกิจกรรมจัดการเรียนรู้ 90     

   4.2 ครูมีนวัตกรรมจัดการเรียนรู ้ 90     

   4.3 ครูมีเทคนิคในการจัดการเรยีนการสอน 90     

5. การเรยีนภาษาญ่ีปุน่ดว้ยตนเองของนกัเรียน      

  5.1 การใชA้pp SugoiNihongo มาใช้อย่างจริงจัง 85     

  5.2 ครูที่ปรึกษาและครูรับผดิชอบการสอนภาษาญ่ีปุ่น
ต้องหาแนวทางและเวลาด าเนนิการให้เกิดผลส าเร็จ 

85     

  5.3 ด าเนินการประเมินผลและรายงานผลงานมีรปูแบบ 85     

6. การแตง่กายของคร ู      

   6.1 เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนนอกเหนือจากด้านวิชาการ 

95     

   6.2  บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นคร ู 95     

   6.3 มีการบูรณาการไทย-ญีปุ่่น และสากลนิยม 95     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    2.เปา้หมายตวัชีว้ดัคณุภาพการปฏบิัติงานของบคุลากร  

   
รายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 

ผลการปฏิบัติงานของคร ู ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้
(ร้อยละ) 

สอดคล้อง ไม่
สอดคล้อง 

  1.ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน ( √ ) ( X )  
     1.1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของ
นักเรียนทุกคนไม่เปน็อุปสรรคต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100  

   

     1.2 ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 5-3  ร้อยละ 20  
ของนักเรียนที่สมัครสอบ 

   

     1.3 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับ A 2 และB1 ร้อยละ 20  
 ของนักเรียนที่สมัครสอบ 

   

     1.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาของนักเรียนรายบุคคล ไม่ต่ ากว่า 
2  ร้อยละ 95 

   

     1.5 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิรายวิชาพ้ืนฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.50     
     1.6 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ ากว่า 3.00    
     1.7 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ O-NET  4 รายวิชา ของ นักเรียน ม.3  
ดังนี้   -วิชาภาษาไทย ค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า    70.00 
       -วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 30.00 
       -วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 45.00 
       -วิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 48.00 

   

     1.8 นักเรียนทุกคนประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคตทิี่ดี ท า
โครงงาน PBL อย่างน้อย 2 โครงงาน/ปีการศึกษา 

   

     1.9 ครูปฏิบัตหน้าที่ที่ปรึกษาโครงงานนักเรียน โดยใช้กระบวนการโค้ช 
(Coaching) เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน ไม่น้อยกว่า 1 โครงงาน/ภาคเรียน 

   

     1.10 ครูและนักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันอย่างเข้าใจ  ร้อยละ 80 

   

2 ดา้นกระบวนการบรหิารจดัการ    
    2.1 ทบทวนพัฒนาปรับปรงุหลกัสูตรสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนา
นักเรียนทุกป ี

   

    2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้เรียน ร้อยละ 100     
    2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน  ร้อยละ 100  

   

    2.4 จัดสภาพแวดล้อมส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
สืบเสาะองค์ความรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน  ร้อยละ 100  

   

   2.5 จัดระบบบริหารคุณภาพที่ทกุคนมีส่วนรว่ม ร้อยละ 95      



3.ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
    3.1 จ านวนรายวิชาทีจ่ัดการเรยีนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ (Active 
Teaching and Learning ) ร้อยละ 85 

   

   3.2 จ านวนรายวิชาที่ใช้แหล่งเรยีนรู้ และวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ร้อยละ 85 

   

   3.3 จ านวนกลุ่มสาระที่ส่งเสริมนักเรียนท าโครงงาน PBL ร้อยละ 100    
   3.4 จัดประชุมครูแลกเปล่ียนเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการPLC เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

   

      รวมจ านวน  ( √ ) ไมส่อดคลอ้ง  (  X )                 
 ระดบัผลการประเมนิพจิารณาจาก จ านวนมากกวา่ของ   ( √ ) และ (  X )            ผา่น   ไมผ่า่น  

  
 
          ขอให้ครูและบุคลากร โรงเรียนมัธยมานากาวาทุกคนศึกษา ท าความเข้าใจตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ
มาตรฐานฐานชาติ  และมาตรฐานเพิ่มเติม ระบบคุณภาพยานากาวา หรือระบบคุณภาพญ่ีปุ่น  เพื่อถือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (P D 
C A & R) ผ่านการปฏิบัติ งานจดัการเรียนการสอน งานหน้าที่เพิ่มเติม งานโครงการ และกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมบูรณาการสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้มาตรฐานการประกันคณุภาพ และก้าวสู่สากลเมื่อส้ินปีการศึกษานี้  
          
             ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
                                
                          ประกาศ  ณ วันที่   19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

                                                          ลงชื่อ        
                                                                    (นายณรงค์  สุทธิภักดี ) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

พนัธสญัญาการประกนัคณุภาพการปฏบิัติงานของครแูละบุคลากรรายบคุคล 
เพื่อประกนัคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานโรงเรยีนมธัยมยานากาวา 

…………………………………………………………….. 
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมยานากาวา (YANAGAWA 

Junior High School) ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย “YANAGAWA GO TO THE WORLD” ตามแผนพัฒนา
คุณภาพที่ร่วมกันก าหนดระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โรงเรียนจึงก าหนดให้ครูและบุคลากรทุกคน ให้พันธ
สัญญาเป็นมาตรการปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบไว้กับผู้อ านวยการโรงเรียน 

พันธสัญญาฉบับนี้ เป็นเอกสารบ่งชี้ให้เห็นถึงความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนมัธยมยานากาวา (YANAGAWA Junior High School)  
โดยเฉพาะการมุ่งมั่นให้เกิดคุณภาพที่ร่วมกัน ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา ภายใต้มาตฐานการประกันคุณภาพ 
และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ตามโครงสร้างการบริหารจัดการที่โรงเรียน
ก าหนด 

พันธสัญญาฉบับนี้  เป็นเอกสารท่ีครูและบุคลากรรายบุคคลได้ให้สัญญาไว้กับผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยม
ยานากาวา (YANAGAWA Junior High School)  ในการปฏิบัติหน้าที่ผ่าน กิจกรรม งาน โครงการและใช้
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 ซึง่สามารถตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลได้ 

ข้าพเจ้า.......................................................................ต าแหน่ง........................ ..................... ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  1) .....................................................   2) ............................................           
3) .....................................................   4) .....................................................      

ในปีการศึกษา 2563 ขอให้พันธสัญญาไว้กับผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา (YANAGAWA 
Junior High School)   ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
              1.วิสัยทัศน์ ( การจัดการศึกษาและพัฒนางาน) 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
              2.พันธกิจ  (ภารกิจ /แนวทางที่จัดการศึกษาและพัฒนางาน) 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
              3.เป้าหมาย (ความส าเร็จตามภารกิจ /แนวทางที่จัดการศึกษาและพัฒนางาน :ประกันว่า เรื่อง
อะไร ปริมาณและคุณภาพที่จะเกิดขึ้นเท่าไหร่ บอกเป็นข้อ ๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบซึ่งมีงานโครงการ และกิจกรรม
รองรับ) 
                   3.1………………………………………………………………………………………………………………………            



                 3.2…………………………………….……………………………………………………………………………….. 
                 3.3……………………………………….…………………………………………………………………………….. 
                 3.4………………………………………….………………………………………………………………………….. 
                 3.5……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
            4. ข้าพเจ้าขอประกันคุณภาพการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย (ข้อ3)  โดยสามารถติดตาม
วัดผล และประเมินผลจากการปฏิบัติ งาน โครงการ และกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี ้

1) งาน /โครงการ/กิจกรรม....................................................................... 
2) งาน /โครงการ/กิจกรรม........................................................................ 
3) งาน /โครงการ /กิจกรรม...................................................................... 
4) งาน /โครงการ/กิจกรรม........................................................................ 
5) งาน /โครงการ/กิจกรรม........................................................................ 

 ข้าพเจ้าขอให้พันธสัญญาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามแผน งาน โครงการ และ
กิจกรรม ด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างเป็นระบบ 
(PDCA&R) ก่อให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกประการ 

 
         ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้พันธสัญญา 
      (............................................) 
 

 ลงชื่อ ................................................... พยาน  
                (............................................) 
 
             ลงชื่อ .................................................... พยานฝ่ายบริหาร 
                 (............................................) 
 
 
 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

       ลงชื่อ ................................................... ผู้รับพันธสัญญา 
                                       (   นายณรงค์  สุทธิภักดี     ) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา 



                                                                         
                                                 ก าหนดการสอน 
รหัส....................  รายวิชา ................................................... จ านวน ..............หน่วกิต (.........ชั่วโมง) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ...........                            ภาคเรียนที่.....  ปีการศึกษา .............. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าอธบิายรายวชิา 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .................................... 
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................... 
ก าหนดการสอน  

สัปดาห์ที่ หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย เนื้อหา/สาระส าคัญ จ านวน
คาบ 

สื่อการสอน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
                                             ลงชื่อ....................................... ครูประจ าวิชา        
                                            (......................................) 
 

 



                                             
                                  TEACHING SCHEDULE 
Code .................  Course ............................................ Number of Credits ..........(.........Hour) 
Secondary  ...........                                        Semester….....    Year .............. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Course description 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 Teaching  schedule   

 
Week 

 
Unit 

 
Unit name 

 

 
Content 

Number 
of 

periods 

Teaching 
materials 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
                                             Sign....................................... Subject teacher    
                                                 (......................................) 
 



                                                                                          

                                     รายงานผลการสอน 
กลุ่มสาระวชิา ................................................    รหัส...................... รายวชิา ....................................................... 
หนว่ยที ่............  ชือ่หนว่ย ..................................................         จ านวน...................คาบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระส าคญั 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ ....................................... 
ผลการเรยีนรู ้
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สือ่ท่ีใช้ประกอบบทเรยีน (ระบุ) 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

พฤติกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีนโดยภาพรวม (ระบุ) 
............................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
อุปสรรคในการจดัการเรยีนรูข้องคร ู(ระบุ) 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................... ................................................................ 
แนวทางการปรบัปรงุ ,แกไ้ขอุปสรรค (ระบุ) 
............................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
                                                ลงชือ่...........................................ครปูระจ าวชิา 
                                                     (..........................................) 
                                                 ............./................../................... 
หมายเหต ุ: ให้ครูประจ าวิชารายงานหลังการสอนเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ทุกครั้ง 

 



                                                                                        

                                    TEACHING REPORT 
Subject Group ................................................   Code ...................  
Course...................................................... 
Unit ..................... Name of unite ………………………………………………. Number of periods ................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Content 

............................................................................................................... ................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................... ................................................................ 
Learning result  
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lesson materials  (specify) 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Overall student learning behavior  (specify) 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................... ................................................................ 
Barriers to teacher learning management  (specify) 
............................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
Guidelines for improving, solving teacher ‘obstacles   (specify) 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................... ................................................................ 
                                                Sign...........................................Subject teacher  
                                                     (..........................................) 
                                                 ............./................../................... 
Note : Have the subject teachers report to academic After teaching at the end of every unite. 



                                                                   
                                         แผนจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ายเนือ้หา 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.........                     รหัส.......................                       รายวิชา.................................................. 
ชื่อครูผู้สอน ................................................................. 
1.ชื่อหน่วย ..................................................................  
2.แผนการจัดการเรียนรู้ตามเวลาจริง                                                 รวมเวลาที่ใช้................นาที/ชั่วโมง 
3.เป้าหมาย /ที่คาดหวัง   
     1) ....................................................................................... 
     2) ....................................................................................... 
 

เวลา/นาที เนื้อหาการเรียนรู้ ค าถาม    การเรียนการสอน  พฤติกรรม
นักเรียน 

การสนับสนุนของคร ู
การประเมินผล 

......นาที  
 

สาระส าคัญ 
 

ค าถาม ของครู ถามอย่างไร  
 

ครูสนับสนุนอะไร 
(สื่อ แบบฝึก อุปกรณ์ฯ) 
 

ให้ท าอะไร กิจกรรมส าหรับนักเรียนเพื่อตอบค าถามครู ประเมินผลอะไร 
อย่างไร 

..... นาที สาระส าคัญ ค าถาม ของครู  ครูสนับสนุนอะไร 
(สื่อ แบบฝึก อุปกรณ์ฯ) 
 

ให้ท าอะไร กิจกรรมส าหรับนักเรียนเพื่อตอบค าถามครู ประเมินผลอะไร 
อย่างไร 

 …..นาท ี สาระส าคัญ ค าถาม ของคร ู ครูสนับสนุนอะไร 
(สื่อ แบบฝึก อุปกรณ์ฯ) 
 

 ให้ท าอะไร กิจกรรมส าหรับนักเรียนเพื่อตอบค าถามครู ประเมินผลอะไร 
อย่างไร 

 

      

 



                                                                
                                         Content-based learning activity plan 
 Class M. .........           Code .......................      Course………………………………………………………………… 
Teacher name ................................................................. 
1.Unit name ................................................................................................................  
2. Real-time learning management plan                             Total time spent ................ minutes / hour  
3. Target / Expected 
     1) ....................................................................................... 
     2) ....................................................................................... 

Time / 
minute 

Learning content Questions, Instructional    
        Student behavior 

Teacher support 
Evaluation 

...... minute 
 

The Essence 
of the content 

How are the teachers' questions 
asked? 

 What does the 
teacher support? 
(Training materials, 
equipment) 

 What to do Activities for students to answer 
teacher questions 

What evaluation 
results? 

How? 

..... minute  The Essence 
of the content 

How are the teachers' questions 
asked? 

 What does the 
teacher support? 
(Training materials, 
equipment) 

 What to do Activities for students to answer 
teacher questions 

What evaluation 
results? 

How? 

 …..minute The Essence 
of the content 

How are the teachers' questions 
asked? 

 What does the 
teacher support? 
(Training materials, 
equipment) 

  What to do Activities for students to answer 
teacher questions 

What evaluation 
results? 

How? 



                                             
                 ปฏิทนิวชิาการวดัผลโรงเรยีนมธัยมยานากาวา  ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
                                 (เมษายน ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕) 

 

 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โรงเรยีนมธัยมยานากาวา                เลขที ่๑๒๔/๘ ซอยยานากาวา หมู ่๑ ถนนกะโรม  
ต าบลโพธิเ์สดจ็ อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครศรธีรรมราช  ๘๐๐๐๐ โทร ๐-๗๕๘๐-๐๘๔๙ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   YANAGAWA  JUNIOR  HIGH  SCHOOL 
   www.YANAGAWA.AC.TH                  yanagawa.ac.th@gmail.com      

                                        

                                      

 

หลักสูตร
กิจกรรมการสอน
และการเรียนรู้

เชิงรุก

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

ทักษะชีวิต
และ

โครงงาน

เข้าใจ 

เข้าถึง 

พัฒนา 

ระเบียบวินยั 

ให้เกียรติเคารพ
ตนเองและผู้อื่น 

รับผิดชอบ 

http://www.yanagawa.ac.th/
mailto:yanagawa.ac.th@gmail.com

