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การให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่เกิด ขั้นต้นก็ต้องสอนให้รู้จักใช้อวัยวะและประสาทส่วนต่าง ๆ
ต้องคอยควบคุมฝึ กหั ดจนสามารถใช้อวัยวะประสาทส่ ว นนั้น ๆ ทากิจวัตรทั้งปวงของตนเองได้ เมื่อ
สามารถทากิจวัตรของตัวได้แล้ว ถัดมาก็ต้องสอนให้รู้จักทาการต่าง ๆ ให้รู้จักแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ตามที่
ต้องการให้ได้มากขึ้น เพื่อทาให้ชีวิตมีความสะดวกมีความสบาย
การให้การศึกษาขั้นนี้ ได้แก่ การฝึกกายให้มีความคล่องแคล่ว ชานิชานาญและสามารถในการปฏิบัติ
ประกอบกับการสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว
การให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือ การสอนและฝึกฝนให้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นไปพร้อมทั้งการ
ฝึกฝนให้รู้จักใช้เหตุผลสติปัญญาและหาหลักการของชีวิต เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามทั้ง
ทางกายและทางความคิด
ผู้ทางานด้านการศึกษาจึงมีความสาคัญเป็นพิเศษและได้รับความยกย่องเป็นอย่างสูงตลอดมา ใน
ฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตจิตใจ ตลอดจนความเจริญทุกอย่างแก่อนุชน
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ครูต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าเพื่อทาให้เด็กเป็นคนดี
คือ สิ่งที่สอนและอบรมผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ มีอุปนิสัย
ติ ด ตั ว (Character Education) 5 ด้ า น คื อ ศี ล ธรรม
จริยธรรม มารยาท วินัย และวัฒนธรรม เพื่อให้คนไทย
เป็นผู้มีมารยาท มีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และ
เป็นพลเมืองดีของชาติโดยการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
การสอน และการอบรม ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีส่ วน
ของลาต้นและราก
การศึกษาเปรียบเสมือนต้นไม้
❖ การสอน เปรียบเสมือน
ลาต้นทีช่ ูดอกออกผล
o ทักษะชีวิต-ทักษะงาน
o ความรู้พื้นฐาน
o ความรู้เฉพาะทาง
❖ การอบรม เปรียบเสมือน
รากแก้วที่มั่นคง
o มีคุณธรรม-จริยธรรม
o มีวัฒนธรรม (มารยาท)
o รับผิดชอบในหน้าที่
o เป็นพลเมืองดี
พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ ๑๐

สารจากประธานกรรมการ
มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับพลังที่ไร้ขีดจากัด เราอยู่ในโลกที่ประกอบด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด ที่คิด
ว่าตัวเองมีข้อจากัดถามว่าใครเป็นคนกาหนด ไม่ใช่ตัวเองหรอกเหรอ ตัวเองทาได้ ? หรือทาไม่ได้ ? มาใช้
ความสามารถของตัวเองในการสร้างความสาเร็จไหมครับ ?
ครูโรงเรียนมัธยมยานากาวาพร้อมเต็มที่กับการใช้ ความรู้ความสามารถที่ไร้ขีดจากัด เราใช้ปรัชญา
การศึกษา (SOTTAKU DOJI) ในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียน เพื่ออนาคตที่กว้างไกล ภายใต้ความ
เป็นไปได้ไม่จากัด !!

( MR.KEN KOGA )
ประธานกรรมการ

สารจากผู้รับใบอนุญาต
การสร้างชาติ คือ การพัฒนาคน ประเทศญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมความ
เป็นญี่ปุ่นที่สมบูรณ์ เพราะมีระบบการศึกษาที่ได้ข้อสรุป ทาให้ประชากรมีคุณภาพ
ผมได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์จากญี่ปุ่น เป็นเวลา 9 ปี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทาให้
เห็นการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถนามาปรับใช้ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นแรงบันดาลใจให้
ส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกว่า 400 คน เป็นการใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานในการพัฒนา และ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นระดับมัธยมปลายจึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนยานากาวา (มัธยม
ปลาย) ที่จังหวัดฟุกุโอกะ สร้างโรงเรียนมัธยมยานากาวา(มัธยมต้น) เป็นโรงเรียนทางเลือกโดยใช้ หลักสูตร
แกนกลางกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการศาสตร์พระราชา บริหารจัดการแบบญี่ปุ่น ท่ามกลางธรรมชาติที่
สมบูรณ์ ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสนอนโยบายไทยแลนด์ 4.0

( ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ )
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมยานากาวา

สารจากผู้อานวยการ
เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ที่เคารพทุกท่าน
และแล้วนักเรียนรุ่นที่ 1 จากจุดเริ่มต้นจานวน 14 คน ในวันเปิดเรียนปีการศึกษา 2559 แปรเปลี่ยน เข้าออกจนจบการศึกษาในปี การศึกษา 2561 จานวน 22 คน ท่ามกลางความภาคภูมิใจของผู้ ปกครอง คณะครู
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะลูกยานากาวารุ่นแรกได้สร้างความประทับใจไว้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ
 ผลการสอบ O-NET เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ เป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดสช.
ในนครศรีธรรมราช และเป็นลาดับที่ 6 ของโรงเรียนทุกสังกัดในนครศรีธรรมราช
 ผลการสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เป็นลาดับที่ 1 และสอบชิงทุนการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้ 2 ใน 17 คน ทั่วประเทศ
 ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศญี่ปุ่น จานวน 5 คน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคน
 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภาวะผู้นา และทักษะชีวิตสูงขึ้นอย่างน่าชื่นชม สร้างความประทับใจแก่
ชาวญี่ปุ่นและผู้ที่มาแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีอย่างน่าพอใจ และเราจะร่วมกันทาเพื่อรักษา
และเพิ่มสิ่งที่ดีให้โรงเรียนมัธยมยานากาวา สูงขึ้นและสูงขึ้น ร่วมกับนักเรียนรุ่นใหม่ในปีการศึกษา 2562 นี้

( นายณรงค์ สุทธิภักดี )
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา

สารจากรองผู้อานวยการ
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพ
สิ่งหนึ่งที่ทาให้การศึกษาของประเทศเท่าเทียมกัน คือกฎหมาย แต่สิ่งที่ทาให้คุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน ทัดเทียม
กัน คือ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
โลกปัจจุปันและอนาคตอันใกล้
ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค ทาลายสิ่งเก่าและก่อสิ่งใหม่ (Disruption) สิ่งที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ที่พบ
เห็นทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 1) ความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกวัน 2) การค้าออนไลน์ 3) อาหารและสุขภาพ 4) จากพลเมืองสู่พลโ ลก 5)
การจ้างงานไม่เน้นปริญญา 6) หุ่นยนต์แขนกลเข้ามาทางานแทนคน 7) นวัตกรรมนาสู่ก ารเปลี่ย นแปลง 8) วัฒนธรรมการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลง 9) การเรียนหลักสูตรระยะสั้นเป็นทางเลือกของคนรักการทางานและสร้างงาน
สิ่งที่กล่าวมาทั้ง 9 ประการ บทบาทของผู้เกี่ยวข้องทางการศึก ษาต้องปรับตัวแรง โรงเรียนต้องปรับหลักสูตรพัฒนาหลักสูตร
และกิจกรรมให้เหมาะสมรองรับการเปลี่ยนแปลง ครูต้องปรับตัวแรงและเร็ว เรื่องการจัดทาหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เข้าใจ เข้าถึง วิธีการพัฒนาผู้เรียน โดยทิ้งจิตวิญญาณความเป็นครู ในส่วนของนักเรียนต้องค้นให้พบว่า ตนเอง ชอบอะไร ถนัดอะไร เพื่อ
นาสิ่งนั้นมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง สังคมและโลกได้ การเรียนรู้และสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการทางาน
โรงเรียนมัธยมยานากา เป็นโรงเรียนแห่งความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เน้นทักษะกระบวนการ การสร้างองค์ความรู้ จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบคิดของผู้เรียน เพื่อเทียบเคียงกับคุณภาพ
นักเรียนนานาชาติ ในระดับเดียวกัน โดยโรงเรียนกาหนดมาตรฐานและเป้าหมายชัดเจนว่า เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนต้องมีคุณภาพ ที่สามารถตรวจสอบได้ คือ 1) มีความรู้เหมาะสมกับการศึกษาต่อในโรงเรียนยอดนิยม ในประเทศและต่างประเทศ
ได้ 2) มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับคณวุฒิ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ 3) มีวัฒนธรรมความเป็นไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับสังคมไทยและสากล
(นายสมทรง ฝั่ ง ชลจิ ต ร)
รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมยากานาวา
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ประวัติโรงเรียนมัธยมยานากาวา

โรงเรียนมัธยมยานากาวา ตั้งอยู่เลขที่ 124/8 หมู่ 1 ซอยยานากาวา ถนนกะโรม ตาบลโพธิ์เสด็จ
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 บนเนื้อที่จานวน 5 ไร่ 2 งาน ดร.เชาว์ เต็มรักษ์
นายกสมาคมพั ฒ นาบุ ค ลากร (ไทย- ญี่ ปุ่ น ) ซึ่ ง จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโท ด้ า น
เศรษฐศาสตร์ จากประเทศญี่ปุ่น และปริญญาเอก ด้านการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ได้
เล็งเห็นคุณภาพของประชากรญี่ปุ่นกับการพัฒนาประเทศที่ประสบความสาเร็จบนพื้นฐาน ที่ก้าวทันเทคโนโลยี
แต่ยังรักษาไว้ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงมีแนวคิดในการใช้ญี่ปุ่น เป็นฐานในการพัฒนา
เยาวชนไทย นาสิ่งดี ๆ จากประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้กับสังคมไทยอันก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเกิด
และในปี พ.ศ.2550 เนื่องในโอกาส 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ได้ขอทุนการศึกษาให้นักเรียน
ไทยเพื่อไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันรวม 400 กว่าคน (พ.ศ.2561)
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 เส้นทางการพัฒนาของโรงเรียน
9 มษายน 2556

• สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) ทา MOU กับโรงเรียนยานากาวา ญี่ปุ่น

29 พฤษภาคม 2558

• วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียน

27 กรกฎาคม 2558

• ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

8 เมษายน 2559

• ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมนายากาวา

8 พฤษภาคม 2559

• พิธีเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ นักเรียนรุ่นที่ 1 จานวน 17 คน

16 พฤษภาคม 2560

• พิธีเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ นักเรียนรุ่นที่ 2 จานวน 32 คน

18 พฤษภาคม 2560

• ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา กับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

21 กันยายน 2560

• ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

16 สิงหาคม 2561

• ลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7 มีนาคม 2562
24 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562

30 มีนาคม 2562

• ลงนามความร่วมทางการศึกษา กับ โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์
• ผล O-NET อันดับ 1 ของโรงเรียนสังกัดเอกชน และอันดับ 6 ทุกสังกัด
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
• พิธีเปิดป้ายสานักงานความร่วมมือการวิจัยทางการศึกษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยคิวชู
• พิธีสาเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 จานวน 22 คน โดยนายเคนจิ คะเนโกะ
นายกเทศมนตรีเมืองยานากาวา ให้เกรียติร่วมงานและให้โอวาทแก่นักเรียน
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ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนมัธยมยานากาวา
 วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนมัธยมยานากาวา จัดการศึกษาได้ประสิทธิภาพ มาตรฐาน ผู้เรียนมีจิตสานึกและเป็นผู้นาด้าน
คุณธรรม เป็นเลิศด้านวิชาการ อนุรักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี และภาษา มีกระบวนการบริหาร
จัดการโดยผู้บริหารและครูมืออาชีพ ผสานแนวคิดศาสตร์พระราชา

"เด่นภูมิธรรม เลิศล้าภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี เชื่อมไมตรีไทย - ญี่ปุ่น"
 ปรัชญา

"ความฝันของนักเรียน คือ เป้าหมายทีต่ ้องไปให้ถึง"
 คติพจน์

“ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน ความอดทน เป็นตบะของผู้พากเพียร”
 อัตลักษณ์

"เก่ง ดี มีคุณธรรม คล่องสองภาษา"
 เอกลักษณ์

"มุ่งมั่น ทะเยอทะยาน เอื้ออาทร แบ่งปัน จิตอาสา"
YANAGAWA JUNIOR HIGH SCHOOL
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 พันธกิจ (Mission)
1. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ
2. จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรมให้ผู้ เ รี ยนมี
จิตสานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
3. จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรมให้ผู้ เ รี ยนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ แข่งขันได้ในระดับสากล
4. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญาไทย
กับเทคโนโลยี
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการเรียนรู้และการฝึก
ปฏิบัติจริง เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่อการเรียนรู้และดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
7. ส่ ง เสริ ม และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้
ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ได้
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกระบวนการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ผ ส า น ศ า ส ต ร์ พ ร ะ ร า ช า ใ น
พระราชดาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
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 เป้าประสงค์
1. นั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมนายากาวา ได้ รั บ การ
พัฒ นาเต็มศักยภาพโดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้
ความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม
2. นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ มี จิ ต ส านึ ก ในด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และศีลธรรม
3. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้จากทุกแหล่งเรียนรู้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และการปฏิบัติกิจกรรม
4. นักเรียนตระหนักรู้ในความเป็นไทย สามารถนาภูมิปัญญาไทย มาใช้ในการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต
5. ครูและนักเรีย นรู้ เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียน และ
สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้
6. นั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ศั ก ยภาพในการด ารงตน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มุ่ ง มั่ น และ
ทะเยอทะยาน มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน
7. ครู แ ละนั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ สามารถจั ด กิ จ กรรมและกระบวนการเรี ย นรู้ โ ดยศาสตร์
พระราชาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
8. ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู สู่ครูมืออาชีพ
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 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นให้ ไ ด้ ม าตรฐาน ตามที่
กาหนดไว้ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสานึก ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และศีลธรรม
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และ
ได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
โดยบู ร ณาการภู มิ ปั ญ ญา ไทย ท้ อ งถิ่ น กั บ
เทคโนโลยี
5. ส่งเสริมและสนับสนุน การนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจั ดการเรี ย นการสอนและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอบรมบ่มเพาะนักเรียนให้มีศักยภาพใน
การดารงตน มีระเบียบวินัย กิริยามารยาทที่ดีงาม มีจริยธรรมมีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นและ
ทะเยอทะยาน มีจิตอาสารู้จักแบ่งปัน
7. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การจั ดการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยยึดหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงตาม แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
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 ตราสัญลักษณ์
ธงชาติไทย

แสดงความเป็นไทย

ธงชาติญี่ปุ่น

แสดงความเป็นญี่ปุ่น

สัญลักษณ์ตรงกลาง แสดงสัญลักษณ์โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนแห่ง
ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

 สีประจาโรงเรียน : สีเขียวทอง
➢ สีเขียว สีแห่งธรรมชาติแสดงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
➢ สีทอง สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าในชีวิต

 ต้นไม้ประจาโรงเรียน คือ ต้นจาปาทอง
ดอกสีเหลืองอมส้ม หมายถึง ความมั่งคั่ง มั่นคง
ความอุดมสมบูรณ์ของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia champaca Linn.
วงศ์ : MAGNOLIACEAE
ชื่อสามัญ : Champaca
ถิ่นกาเนิด : ตอนใต้ของจีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมยานากาวา

งานหลักสูตร
- งานจัดการเรียนรู้
- งานวัดผลประเมินผล
- งานประกันคุณภาพ
-

-

งานแผนงานและงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานตรวจสอบภายใน

YANAGAWA JUNIOR
JUNIOR HIGH
HIGH SCHOOL
SCHOOL
YANAGAWA

-

งานสรรหาและแต่งตัง้
งานพัฒนาบุคลากร
งานดาเนินการทางวินัย
งานสวัสดิการ

- งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
- งานธุรการ
- งานกิจการนักเรียน
- งานประชาสัมพันธ์

19

บุคลากรและครูโรงเรียนมัธยมยานากาวา
 คณะกรรมการที่ปรึกษา
http://www.yanagawa.ac.th/person.php?cat_id=3
 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.yanagawa.ac.th/person.php?cat_id=2
 คณะกรรมการมูลนิธคิ นสร้างคน
http://www.yanagawa.ac.th/person.php?cat_id=1
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 ครูและบุคลากร
ที่

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.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ดร.เชาว์ เต็มรักษ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
นายณรงค์ สุทธิภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อานวยการและหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นายเมธาสิทธิ์ การัยภูมิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
MR. Kenta Amano
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน
นางสาววนิดา สายทองอินทร์
นางสาววริษา แหละยุหีม
ครูผสู้ อน
นางสาวพัชรินทร์ แซ่พั่ง
ครูผสู้ อน
นางสาววิชิดา ยอดมณีย์
ครูผสู้ อน
นางสาวณัฐปัณฑ์ ยะโส
ครูผสู้ อน
นางสาวสุนิษา ยอดเทา
ครูผสู้ อน
นายธีรวุฒิ เพชรคง
ครูผสู้ อน
นายสิปปนนท์ จันทรโชตะ
ครูผสู้ อน
Mr. Jamie Leigh Carroll
ครูผสู้ อน
Mrs. Yukari Numakura
ครูผสู้ อน
นางสาวพิมพ์รพัทร ทองประเสริฐ ครูผสู้ อนและเจ้าหน้าที่ธรุ การ
นางสาวชิดชนก แซ่เลียว
ครูผสู้ อน
นายกฤษฎา อัศดรกาญจน์
ครูผสู้ อน
นายสุชาติ นิลสลับ
ครูผสู้ อน
นายสิทธิศักดิ์ สมัยสงฆ์
ครูผสู้ อน
นางสาวสวนีย์ วนาลีสิน
ครูผสู้ อน
Mr.Yoshitaka Nakaoka
ครูพิเศษ
Miss Hazuki Iida
ครูผสู้ อน
นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ
ครูผสู้ อน
นางสาวบุญจิรา พงศ์สวัสดิ์
ครูธุรการและการเงิน
นางสาวศิรกานต์ ภารา
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
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วุฒิ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทร
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สาขาวิชาเอก

การจัดการธุรกิจ
บริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาจิตวิทยาและการศึกษา

การศึกษานอกระบบ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การบริหารหารศึกษา
เอกสถาปัตยกรรม
เอกศิลปะการแสดงศึกษา

พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
โบราณคดี
เกษตรระหว่างประเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ฟิสิกส์
เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

สื่อสารมวลชน
การบัญชี
การบัญชี
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 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมทรง
นายสมทรง
นางสาววนิดา
นายเมธาสิทธิ์
นางสาวสุนิษา

ฝั่งชลจิตร
ฝั่งชลจิตร
สายทองอินทร์
การัยภูมิ
ยอดเทา

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
งานหลักสูตร
งานการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานวัดผลประเมินผล
งานประกันคุณภาพการศึกษา

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
1.
2.
3.
4.
5.

Mr.Kenta
Mr.Kenta
นางสาวบุญจิรา
นางสาวณัฐปัณฑ์
นางสาวบุญจิรา

 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

นายเมธาสิทธิ์
นายเมธาสิทธิ์
นายณรงค์
นายเมธาสิทธิ์
นางสาววิชิดา

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาววนิดา
นายธีรวุฒิ
นางสาวพิมพ์รพัทร
นายสิทธิศักดิ์
นางสาวพิมพ์รพัทร
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Amano
Amano
พงศ์สวัสดิ์
ยะโส
พงศ์สวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
งานวางแผนและงานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานตรวจสอบภายใน

การัยภูมิ
การัยภูมิ
สุทธิภักดี
การัยภูมิ
ยอดมณีย์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
งานสรรหาและแต่งตั้ง
งานพัฒนาบุคลากร
งานดาเนินการทางวินัย
งานสวัสดิการ

สายทองอินทร์
เพชรคง
ทองประเสริฐ
สมัยสงฆ์
ทองประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่
งานธุรการ
งานกิจการนักเรียน
งานประชาสัมพันธ์/บริการ
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 บุคลากรครูปฏิบัติการสอน
1. นางสาววนิดา
2. นายกฤฎา
3. นางสาววริษา
4. นายสุชาติ
5. นางสาวพัชรินทร์
6. นางสาวสวนีย์
7. นางสาววิชิดา
8. นายสิทธิศักดิ์
9. นางสาวณัฐปัณฑ์
10. นางสาวสุนิษา
11. นายธีรวุฒิ
12. นายเมธาสิทธิ์
13. นางสาวพิมพ์รพัทร
14. นายสิปปนนท์
15. Mr.Jamie
16. นางสาวชิดชนก
17. Mr.Kenta
18. Mrs.Yukari
19. Mr.Yoshitaka
20. Miss.Hazuki
21. นางสาวกนกวรรณ
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สายทองอินทร์
อัศดรกาญจน์
แหละยุหีม
นิลสลับ
แซ่พัง
วนาลีสิน
ยอดมณีย์
สมัยสงฆ์
ยะโส
ยอดเทา
เพชรคง
การัยภูมิ
ทองประเสริฐ
จันทรโชตะ
Leigh Carroll
แซ่เหลัยว
Amano
Numakura
Nakaoka
Iida
สุขสวัสดิ

ครูภาษาไทย และ PBL
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูสังคมศึกษา
ครูสังคมศึกษา
ครูศิลปะ
ครูนาฏศิลป์
ครูพลศึกษาและสุขศึกษา
ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูธุรการและคอมพิวเตอร์
ครูภาษาอังกฤษ
ครูภาษาอังกฤษ
ครูภาษาญี่ปุ่น
ครูภาษาญี่ปุ่น
ครูภาษาญี่ปุ่น
ครูพิเศษภาษาญี่ปุ่น
ครูภาษาญี่ปุ่น
ครูภาษาญี่ปุ่น
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ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
1 - 2 เมษายน
3 - 12 เมษายน
22 เมษายน ถึง
3 พฤษภาคม

o สรุปผลงานปีการศึกษา 2561
o นักเรียน ม.1 มอบตัว
o เรียนปรับพื้นฐาน

7 - 8 พฤษภาคม
16 - 17 พฤษภาคม
18 พฤษภาคม

o อบรมพัฒนาศักยภาพครู
o ค่ายผู้นาสภานักเรียน
o กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
▪ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
▪ นักเรียนเข้าหอพัก
▪ รับหนังสือเรียน
▪ ชาระเงินบารุงการศึกษา
o กิจกรรมสัมพันธ์น้อง-พี่ Yanagawa
o ค่ายคุณธรรม

19 พฤษภาคม
30 - 31 พฤษภาคม
13
26
30

มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
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o กิจกรรมวันไหว้ครู
o กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
o เปิดกอง ลูกเสือ-เนตรนารี
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5
6–7
16
26

กรกกฎาคม
กรกกฎาคม
กรกกฎาคม
กรกกฎาคม

30 - 31 กรกกฎาคม
9
12

o ‘TANABATA’ JAPANESE CULTURAL
o JAPANESE TEST N3 N4 ครั้งที่ 1
o กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
o กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทยและวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10
o สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

24

สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม

o กิจกรรมกีฬาสี
o นิทรรศการวันแม่
o กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ One Day Trip ม.1

8
20

กันยายน
กันยายน

o กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ One Day Trip ม.2 และ ม.3
o One day Japanese & English Camp ครั้งที่ 1

3 - 4 ตุลาคม
9 – 11 ตุลาคม
23 - 29 ตุลาคม
27 - 28 ตุลาคม

YANAGAWA JUNIOR HIGH SCHOOL

o นักเรียนนาเสนอ PBL
o สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562
o นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเทศญี่ปุ่น
o พัฒนาศักยภาพครูก่อนเปิดภาคเรียน
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2

พฤศจิกายน

4
11
22

พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน

o ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
▪ ชาระเงิน และนักเรียนเข้าหอพัก
o เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
o กิจกรรมวันลอยกระทง YANAGAWA
o One Day Japanese & English Camp ครั้งที่ 2

1
ธันวาคม
4 - 10 ธันวาคม
27
ธันวาคม

o Japanese Test N5, N4, N3
o ค่ายวิชาการ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้) **
o กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

11
มกราคม
13 - 15 มกราคม
24
มกราคม

o กิจกรรมวันเด็ก@ยานากาวา
o สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562
o One Day Japanese & English Camp ครั้งที่ 3

2
กุมภาพันธ์
17
กุมภาพันธ์
19 - 21 กุมภาพันธ์
28
กุมภาพันธ์

o “SETSUBAN” Japanese Cultural
o นาเสนอโครงงานศิลป์สร้างสรรค์
o คลินิกวิชาการ
o นักเรียนระดับชั้น ม.3 นาเสนอโครงงาน PBL

5–6
16 – 18
27
28

o สอบวัดผลปลายภาคเรียน ม. 3
o สอบวัดผลปลายภาคเรียน ม. 1 และ ม. 2
o กิจกรรมส่งพี-่ ลาน้อง
o กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3

มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาปี 2522

-----------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครองนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.
2515 จึงให้ยกเว้นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครองนักเรียน ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2503
และให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับต่ากว่าปริญญาตรีในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
1. “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษาไว้ในความปกครอง หรืออุปการะ
เลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนนักศึกษานั้นอาศัยอยู่
2. “ให้นักเรียน นักศึกษา ที่กาลังรับการศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวส. ปกศ.สูงหรือเทียบเท่าลงมาใน
สถานศึกษาในสังกัด หรือในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่การศึกษาผู้ใหญ่มีผู้ปกครอง
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
3. ในวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียน นักศึกษา ที่สถานศึกษาพร้อมกับ
ส่งหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด ถ้าผู้ปกครองไม่อาจมามอบตัวนักเรียนได้ตามกาหนด
ให้ผู้ปกครองตกลงกับหัวหน้าสถานศึกษา กาหนดวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่
4. ผู้ปกครองอาจต้องร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อควบคุมความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียน โดยให้
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา แต่ ง กาย แต่ ง เครื่ อ งแบบ ประพฤติ ต นตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง ของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่กฎหมายกาหนด
5. ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอ เพื่อจะได้ทราบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา และจะได้ช่วยสถานศึกษาแก้ไขปัญหานั้น ๆ
6. เมื่อผู้ ป กครองย้ ายที่อยู่ หรื อความเป็นผู้ ปกครองสิ้ นสุ ดลงด้ว ยประการใด ๆ ให้ ผู้ ปกครองแจ้ ง
สถานศึกษาทราบ (แจ้งฝ่ายแนะแนวและฝ่ายปกครอง)
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7. สาหรับนักเรียน นักศึกษาที่รับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาตรวจสอบ ติดตาม
หลักฐานการเป็นผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา หากเห็นว่านักเรียน นักศึกษาคนไหนไม่มีผู้ปกครอง หรือมี
ผู้ปกครองไม่เหมาะสมก็ให้สถานศึกษาดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

( นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ )
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พุทธศักราช 2548

-----------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2548”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาณุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2543
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อานวยการ อธิการบดี
หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระทาความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยการประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ 5. โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด มี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ทาทัณฑ์บน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ
(4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ข้อ 6. ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความ
โกรธ หรื อ ด้ ว ยความพยาบาท โดยให้ ค านึง ถึ ง อายุข องนั ก เรี ย นหรือ นั ก ศึ ก ษา และความร้ า ยแรงของ
พฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียน
หรือนักศึกษาให้รู้สึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มี
อานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ 7. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ 8. การทาทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
หรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่
ยังไม่เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิ ด
และรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ 9. การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษากาหนดและให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10. ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทาความผิดที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ 11. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเคารพของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2530

-----------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงธรรมการว่าด้วยการเคารพของ นักเรียน พ.ศ. 2482
เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515
กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเคารพของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. 2530”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงธรรมการเรื่องการเคารพของนักเรียน พ.ศ. 2482 บรรดาระเบียบ
ข้อบังคับและคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“นักเรียนและนักศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งกาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 5. การทาความเคารพในห้องเรียน (ข้อความในวงเล็บเป็นระเบียบของโรงเรียน)
5.1. เมื่อผู้ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียน ให้หัวหน้าห้องเรียนเป็นผู้บอกทาความเคารพโดย
ให้ใช้คาบอกว่า “นักเรียนหรือนักศึกษา” ให้ทุกคนหยุดทางานที่กาลังทาอยู่ทันที นั่ง
ตัวตรง แล้วบอกว่า “เคารพ” ให้นักเรียนหรือนักศึกษายืนตรงแล้วไหว้ (พร้อม) กับ
กล่าวคาว่า สวัสดีครับ/ค่ะ โดยพร้อมเพรียงกัน) เมื่อได้รับคาสั่งจากผู้รับความเคารพ
ให้ นั่ งลง จึ งนั่ งลง (เมื่อผู้ ควรเคารพจะออกจากห้องเรียนให้หั วหน้าห้องเรียนบอก
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“นักเรียนเคารพ” อีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนกล่าวคาว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ และรอจนกว่า
ผู้รับการเคารพออกจากห้องเรียนแล้วจึงนั่งลง)
5.2. นักเรียนและนักศึกษาจะพูดกับครู ให้ยืนตรง เมื่อไปพบครูหรือเมื่อจะกลับมาที่โ ต๊ะ
เรียนให้ใช้ไหว้
5.3. การเคารพผู้ควรเคารพในทางพระพุทธศาสนาให้กระทาความเคารพตามประเพณีนิยม
ข้อ 6. การทาความเคารพของนักเรียนและนักศึกษานอกห้องเรียน
6.1. นักเรียนและนักศึกษาทั้งชายและหญิงเมื่ออยู่ในแถวให้ใช้คาว่า “แถวตรง”
6.2. การเคารพผู้ควรเคารพในทางศาสนาให้กระทาความเคารพตามแบบประเพณีนิยม
ข้อ 7. การกระทาความเคารพของนักเรียนและนักศึกษาในโอกาสอื่น
7.1. เมื่ออยู่กับที่ มีผู้ควรเคารพผ่านมา ให้ยืนตรงแล้วไหว้
7.2. เมื่ออยู่กับที่ มีผู้ควรเคารพ นักเรียนและนักศึกษาต้องหยุด หันหน้าไปทางผู้ควรเคารพ
ยืนตรงแล้วไหว้ เมื่อผู้ควรเคารพผ่านไปแล้วจึงเดินต่อไป
7.3. เมื่อผู้ควรเคารพอยู่กับที่ นักเรียนและนักศึกษาจะเดินผ่านไป ให้หยุดยืนตรงแล้วไหว้
แล้วจึงเดินผ่านไปโดยก้มตัวเล็กน้อย
7.4. หากนักเรียนและนักศึกษาพบผู้ควรเคารพคนเดียวมากกว่าหนึ่งครั้งในวันนั้น
7.4.1. เมื่ออยู่กับที่ มีผู้ควรเคารพผ่านมา หรือเมื่อเดินสวนกลับผู้ควรเคารพนักเรียน
และนักศึกษาต้องหยุด หันหน้าไปทางผู้ควรเคารพแล้วยืนตรงแสดงความเคารพ
7.4.2. เมื่อผู้ ควรเคารพอยู่ กับ ที่ นักเรียนและนักศึก ษาจะเดินผ่ านไปให้ เดิ น ก้ ม ตั ว
เล็กน้อย
ข้อ 8. การท าความเคารพของนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาขณะอยู่ ใ นยานพาหนะ เมื่ อ สวนกั บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์ ธงมหาราช ธง
ราชินี ธงบรมวงศ์ ธงเยาวราช ธงประจากองทหารธงประจากองลูกเสือ
8.1 ถ้าอยู่ ในยานพาหนะสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจาทางหรือยานพาหนะที่ไม่
สะดวกแก่การออกมาทาความเคารพ เช่น รถยนต์ รถรับจ้าง รถประจาทางให้อยู่ใน
ยานพาหนะด้วยอาการสารวม
8.2 ถ้ายานพาหนะส่วนตัวที่ไม่สามารถออกมาทาความเคารพได้สะดวกเช่น รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ ให้หยุดและออกมาจากยานพาหนะนั้นแล้วแสดงความเคารพ
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ข้อ 9. นักเรียนและนักศึกษาไม่ต้องทาความเคารพในโอกาสต่อไปนี้
9.1. เมื่อได้รับอนุญาต
9.2. เมื่อขับขี่ยานพาหนะหรืออยู่ในที่คับขัน
ข้อ 10. นักเรียนและนักศึกษาที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ หรือ
นักศึกษาวิชาทหาร การแสดงความเคารพให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ 11. การแสดงความเคารพ ต้องให้เหมาะแก่เวลา สถานที่ และบุคคล
ข้อ 12. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2530
(นายมารุต บุนนาค)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

YANAGAWA JUNIOR HIGH SCHOOL

33

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549

-----------------------------------------------------------โดยที่ เ ห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยปี ก ารศึ ก ษา การเปิ ด และปิ ด
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยปี ก ารศึ ก ษา การเปิ ด และปิ ด
สถานศึกษา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2520 เรื่อง กาหนดปีการศึกษา
(2) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 458/2527 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2527 เรื่อง กาหนดวันเปิดปิด
ภาคเรียนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2529 เรื่อง การสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษ
(4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2530 เรื่อง การสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว
เนื่องจากเหตุพิเศษหรือสาธารณภัย
(5) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ อศ 261/2533 ลงวันที่ 9 เมษายน 2533 เรื่อง กาหนดวันเปิดปิด
ภารเรียนสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
(6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดเรียนและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2538
(7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
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บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 สาหรับสถานศึกษาที่มีกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบกาหนดในเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบนั้น
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“กรณีพิเศษ” หมายความว่า กรณีจาเป็นต้องใช้สถานศึกษาเพื่อประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดสอบ
พักแรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือเหตุจาเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิด
เรียนได้ตามปกติ
“เหตุพิเศษ” หมายความว่า เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ
“เลขาธิการ” หมายความรวมถึงอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
ด้วย
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่ มีอานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในในการ
จัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อานวยการ อธิการบดีหรือตาแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
“นักเรียนและนักศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งกาลังรับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ข้อ 6 ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง วันเริ่มต้นปีการศึกษา คือวันที่ 16 พฤษภาคม และวันสิ้นปีการศึกษา
คือวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป
ข้อ 7 ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาหนึ่งตามที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(1) ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียนวันที่ 11 ตุลาคม
(2) ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียนวันที่ 1 เมษายน ของปี
ถัดไป
สถานศึกษาใดประสงค์จ ะเปิ ดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งให้ ส่ ว น
ราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กาหนดตามที่เห็นสมควร
ข้อ 8 ผู้มีอานาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ คือ
(1) หัวหน้าสถานศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกินเจ็ดวัน
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(2) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ขอต่อส่วนราชการเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเมื่อได้สั่งปิด
สถานศึกษาไปแล้ว สถานศึกษาต้องทาการสอนชดเชยให้ครบตามจานวนวันที่ปิดนั้น
ข้อ 9 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ให้สั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เพื่อระงับเหตุหรือเพื่อ
ป้องกันภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น โดยให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หัวหน้าสถานศึกษาสั่งปิดได้ไม่เกินสิบห้าวัน
(2) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกินสามสิบวัน ส่วนสถานศึกษาที่ไม่ได้สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ขอต่อส่วนราชการเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
เมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว สถานศึกษาต้องทาการสอนชดเชยให้ครบตามจานวนวันที่ปิดนั้น
ข้อ 10 เมื่อผู้มีอานาจสั่งปิดสถานศึกษา ตามข้อ 9 ได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังไม่สงบหรือมีเหตุจาเป็นที่จะต้องสั่งปิดต่อไปอีก ให้อยู่ในดุลยพินิจหัวหน้าสถานศึกษา
ข้อ 11 ในระหว่างปิดสถานศึกษาชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษตามข้อ 8 หรือในระหว่างปิดสถานศึ กษา
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเหตุ พิ เ ศษตามข้ อ 9 หั ว หน้ า สถานศึ ก ษาอาจสั่ ง ให้ ค รู อาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ า
สถานศึกษานั้น ๆ มาปฏิบัติงานตามปกติหรือตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายก็ได้
ข้อ 12 การสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวให้ทาคาสั่งเป็นหนังสือ เว้นแต่การสั่งด้วยวาจาหรือการสั่ง โดย
การสื่อความหมายในรูปแบบอื่น เมื่อผู้มีอานาจได้สั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว แล้วให้ทาคาสั่งเป็นหนังสือภายใน
สามวันนับแต่วันที่สั่งการด้วยวาจาหรือสั่งโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น
ข้อ 13 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ใช้อานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบการแต่งกายและข้อปฏิบัติ
1. เครื่องแบบชุดพิธีการนักเรียนชาย
•
•
•
•

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไว้ภายใน
สวมเสื้อทับในกางเกงขายาว
ผูกเนคไท ลายสก๊อต
เสื้อสูทสีขาวขลิบด้วยสีเขียว

2. เครื่องแบบชุดพิธีการนักเรียนหญิง
•
•
•
•

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไว้ภายใน
สวมเสื้อทับในกระโปรงสก๊อต
ผูกเนคไท ลายสก๊อต
เสื้อสูทสีขาวขลิบด้วยสีเขียว

3. เครื่องแบบนักเรียนชาย
• เสื้อเชิ้ต แขนสั้นสีขาว สวมเสื้อทับในกางเกง ผูกเนค
ไท ลายสก๊อต
• กางเกงขาสั้น กางเกงลายสก๊อต
• ถุงเท้า ถุงเท้าไนลอน สั้น สีขาวแบบเรียบ ห้ามใช้ถุง
เท้าไนลอนชนิดบางหรือผ้าลูกฟูกชนิดหนา สวมแล้ว
ตลบปลายพับลงที่ข้อเท้า
• รองเท้ า รองเท้ า หนั ง หุ้ ม ส้ น สี ด าชนิ ด ผู ก ไม่ มี
ลวดลาย
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4. เครื่องแบบนักเรียนหญิง
• เสื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น สี ข าวคอบั ว หรื อ ชุ ด เอี๊ ย มสี
กรมท่าและ สวมเสื้อปล่อยชายเสื้อ ผูกเนคไท
ลายสก็อต
• กระโปรง กระโปรงลายสก็อต
• ถุงเท้า ถุงเท้าไนลอน ยาว สี ขาวแบบเรียบมี
ลายปลาย ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนชนิดบาง หรือ
ผ้าลูกฟูกชนิดหนา สวมแล้วไม่พับปลาย
• รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ไม่มีลวดลาย

5. เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
• ชุดลูกเสือสามัญ ใช้ชุดลูกเสือทั่วไปสีกากี ผ้าผูกคอสีสีเขียวอ่อน
• ชุดเนตรนารีสามัญ ใช้ชุดเนตรนารีทั่วไปสีเขียว ผ้าผูกคอ สีเขียวอ่อน หมวกใช้แบบผ้าสีเขียว
เดียวกับชุด
• ไม้พลอง ใช้ไม้พลองทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาด
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6. เครื่องแบบชุดพละ
• เสื้อโปโล แขนสั้นสีเขียว ปกสีเหลือง
• กางเกง กางเกงวอมขายาว สีกรมท่า
• ถุงเท้า ถุงเท้าไนลอน ยาว สีขาวแบบเรียบมีลายปลาย ห้ามใช้ถุงเท้า
ไนลอนชนิดบาง หรือผ้าลูกฟูกชนิดหนา สวมแล้วไม่พับปลาย
• รองเท้า รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย

7.

ทรงผมนั ก เรี ย นชาย ให้ไว้ผมทรงนัก เรี ย น

หรือรองทรงสูง ด้านบนและรอบศีรษะ ไม่ยาวจนดูหนา
 ห้ามไว้จอน และหนวดเครา
 ห้ามแสกกลาง
 ห้ามย้อมหรือกัดสีผม
 ห้ามใส่น้ามัน เยลหรือฉีดสเปรย์
 ห้ามทาผมตามแฟชั่น

8. ทรงผมนักเรียนหญิง

• ถ้าไว้ผมสั้นต้องตัดตรงความยาวผมจรดปกเสื้อด้านหลัง
• ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยในระดับทัดดอกไม้ ความยาวของผมไม่
เกิน กึ่งกลางหลัง หากใช้สายรัดที่ทาแทนยางรัดต้องใช้สีดาเท่านั้น
• ใช้ริบบิ้นผูกผมที่รวบไว้ ริบบิ้นต้องมีเนื้อเรี ยบไม่มีลวดลายในตัวขนาดของ
ริบบิ้นกว้าง 1 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว มีสีขาวเท่านั้น
• ไม่อนุญาตให้ผูกโบตรงกลางศีรษะหรือติดกิ๊บขนาดใหญ่หรือเกล้ามวยผม
• กิ๊บที่ใช้ติดผมและที่คาดผมต้องมีขนาดเล็กสีดาเท่านั้น และต้องใช้เพื่อกัน
ผม ตกลงมาและไม่ใช้หลายอันจนดูเป็นเครื่องประดับ
• ถ้าไว้ผมม้า ต้องตัดตรงและมีความยาวไม่เกินระดับคิ้ว (ไม่ใช่ผมม้าแฟชั่น)
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• ไม่ให้ฉีดสเปรย์หรือใส่เจลให้ผมแข็ง และยกผมด้านหน้าสูง
• ห้ามซอยผม ตัดผม ย้อมหรือกัดสีผมและทาผมตามแฟชั่น
• ห้ามทาทรงผมแปลก เช่น ถักเปียหลายอันไว้บนศีรษะ ผมตรงกลางตัดสั้น
และตั้งตรง ผมที่มีจอนยาวกว่าส่วนอื่น ผมสองข้างตัดให้ยาวไม่เท่ากัน ส่วนท้าย
ทอยไว้ยาว คล้ายหางเต่า หรือไว้ผมแบบอื่น ๆ ที่ขัดต่อบุคลิกภาพของการเป็น
นักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา

9. ระเบียบการแต่งกาย

• แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตาม
ระเบี ย บของโรงเรี ย น ก่อนออกจาก
บ้าน ควรสารวจว่ามีข้อบกพร่องอะไร
และจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง
• นั ก เรี ย นต้ อ งมาโรงเรี ย น โดยถื อ
กระเป๋านักเรีย นหรื อกระเป๋าสะพาย
หลั ง ของโรงเรี ย นหากนั ก เรี ย นน า
กระเป๋ า หิ้ ว ของโรงเรี ย นมาเพี ย งใบ
เดียว หรือ นากระเป๋าอื่น ๆ ที่โรงเรียน
ไม่อนุญาตโรงเรียนจะริบไว้และไม่คืน
• ห้ามสวมชุดพลศึกษาในวันที่ไม่มีเรียนวิชาพลศึกษา ยกเว้นในกรณีที่ครู นัดหมาย
• นักเรียนที่ไว้ผมไม่ถูกระเบียบของโรงเรียน หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้สวมวิกผมทรงสั้นที่ถูก
ระเบียบจนกว่าผมธรรมชาติจะถูกต้องตามระเบียบ
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หลักสูตรของโรงเรียน และการจัดการศึกษา
 หลักสูตรของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นและ
สถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับ
สถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ และความรับ ผิดชอบในการพัฒ นา
สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม การใช้ และพัฒ นาหลั กสู ตรให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อัน
จะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในระดับชาติ
ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กาหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การจัดทาหลักสูตรของ
สถานศึกษา ส่ งเสริมการใช้และพัฒ นาหลั กสูตรใน
ระดั บ สถานศึ ก ษา ให้ ป ระสบความส าเร็ จ โดยมี
ภารกิจสาคัญ คือ กาหนดเป้าหมายและจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ
พั ฒ นาสาระการเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น ประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาในระดับท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพ
การใช้หลักสูตรด้วยวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์
และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน
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สถานศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึ กษา การวางแผนและด าเนิ นการใช้หลั กสู ตรการเพิ่ มพูน
คุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนา
หลั กสู ตร จั ดท าระเบี ย บการวั ดและประเมิ นผล ในการพั ฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และรายละเอียดที่เขตพื้นที่
การศึกษาหรือหน่วยงาน ต้นสังกัดอื่น ๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทาเพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียนโดยทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 หลักการของการจัดการศึกษา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา ได้น้อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาและบริหารจัดการหลักสูตรและขับเคลื่อนโดยศาสตร์พระราชาคือ หลักการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
นอกจากนั้นยังได้นาหลักการและวิธีการบริหารจัดการบางประการของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเพื่อให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนสูงสุด
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1. การเข้าใจ
1.1. การเข้าใจตน
(1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
(2) มีเหตุผล รอบคอบ และระมัดระวัง
(3) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน
(4) รู้จักประมาณตน และมีความพอเพียงในการ
ดารงตน
(5) มีวุฒิภาวะ รู้จักควบคุมอารมณ์
(6) มีทักษะในการทางานและการดาเนินชีวิต
(7) มีความเพียร ความอดทน
(8) มีความซื่อสัตย์ สุจริต
(9) มีสติปัญญาในการครองตน
1.2. การเข้าใจคน
(1) มีเจตคติที่ดีต่อผู้อื่น/มีความคิดเชิงบวก
(2) คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) มีข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ
(4) เคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
1.3. การเข้าใจงาน
(1) มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทา
(2) มีทักษะในงานที่ทา
(3) มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางาน
(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์งาน
(5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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1.4. การเข้าใจองค์กร
(1) เข้าใจระบบและโครงสร้างขององค์กร
(2) เข้าใจระเบียบ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
(3) เข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
(4) เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร
1.5. การเข้าใจสังคม
(1) เรียนรู้และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม
(2) เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของสังคม
(3) เข้าใจวิถีชีวิตของคนในสังคม

2. การเข้าถึง
2.1. การเข้าถึงตน
(1) อ่อนน้อม ถ่อมตน สุภาพ เรียบร้อย เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(2) เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเมตตากรุณา
(3) มี จิ ต สาธารณะ เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม
มากกว่าส่วนตน
(4) มีบุคลิกภาพดี พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
(5) รู้จักควบคุมตนเอง มีวุฒิภาวะอารมณ์
(6) มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น
(7) ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
2.2. การเข้าถึงคน
(1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน
(2) มีทักษะด้านการบริการ และเต็มใจบริการผู้อื่น
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(3) ช่วยเหลือผู้อื่น อย่างสม่าเสมอ
(4) ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ปฏิบัติตนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นกัลยาณมิตรกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
(6) รู้จักขอโทษและให้อภัยแก่ผู้อื่น
2.3. การเข้าถึงงาน
(1) ศึกษาขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
อย่างชัดเจน
(2) สามารถสังเคราะห์ และวิเคราะห์บริบท
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(3) วางแผนปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเหมาะสม
รอบคอบ รัดกุม
(4) สามารถบูรณาการ การทางานได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมเป็นระบบ
(5) ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เต็มเวลา และเต็มความสามารถ
(6) ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2.4. การเข้าถึงองค์กร
(1) มีความตระหนักและมีความรักในองค์กร
(2) ยึดมั่นและปฏิบัติตามแบบอย่างและวัฒนธรรมขององค์กร
(3) ภูมิใจและแสดงออกถึงความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
(4) รักษาเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และชื่อเสียงขององค์กร
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2.5. การเข้าถึงสังคม
(1) สามารถอยู่ ร่ ว มและด าเนิ น ชี วิ ต ใน
ชุมชนได้อย่างมีความสุข
(2) เข้าร่ ว มกิจ กรรมในสั งคมด้ว ยความ
เต็มใจและเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
(3) ภู มิ ใ จ แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
(4) ปฏิ บั ติ ต ามวิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรม
ประเพณีของสังคม

3. การพัฒนา
3.1. การพัฒนาตน
(1) ศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(2) ติ ด ตามข่ า วสาร ความเคลื่ อ นไหว และ
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
(3) เรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การพั ฒ นา
ตนเอง
(4) ประเมิ น ผลการพั ฒ นาตนเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
(5) มีความสุขกับการได้พัฒนาตนเอง
3.2. การพัฒนาคน
(1) ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มประเมิ น ผลงาน เพื่ อ
พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น
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(2)
(3)
(4)
(5)

พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นาตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
เสริมสร้างความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างกันอย่างยั่งยืน
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กัน
และกัน
(6) อดทน เสี ย สละ มี วุ ฒิ ภ าวะในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น
(7) รู้รัก สามัคคี กับทุกคนในทีมงาน
(8) มีความสุขกับการพัฒนาทีมงาน
3.3. การพัฒนางาน

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1) วิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติอย่างรอบคอบ
(2) รวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ การ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
(3) จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของงาน และ
ปัจจัยเกื้อหนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ และชัดเจน ตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามแผนโดยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงและพัฒนางานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
มีความสุขกับการพัฒนางาน
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3.4. พัฒนาองค์กร
(1) มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และ
แสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจตลอดเวลา
(2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เกียรติยศ ชื่อเสียง
ขององค์กรด้วยความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่อง
(3) ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพให้ เ ป็ น บุ ค คลที่
น่าเชื่อถือ ศรัทธา เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนขององค์กร
(4) เรียนรู้ และพัฒนาตน เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ขององค์กร
(5) พัฒ นาองค์กรให้ เป็ นแหล่ งเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมในการให้ บริการแก่สั งคมตาม
เป้าหมายขององค์กร
(6) มีความสุขกับการพัฒนาองค์กร
(7) ไม่ทาลาย ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง เกียรติยศและศักดิ์ศรีขององค์กร ด้วยวิธีการใด ๆ
3.5. พัฒนาสังคม
(1) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีภาวะผู้นา และเป็น
แบบอย่างแก่บุคคลในสังคม
(2) มีจิตสาธารณะ ให้คาแนะนาและช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างต่อเนื่อง
(3) เป็นผู้ นาทางความคิด วิธีการ และร่ว มพั ฒ นา
สังคมด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(4) เป็ น ผู้ น าและเป็ น ผู้ ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ศิลปะวัฒนธรรม และต้นทุนอื่นของสังคม
(5) มีความสุขกับการพัฒนาสังคม
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 สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมัธยมนายากาวา ฉบับนี้ ได้กาหนดการ
พัฒนานักเรียนเพื่อให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มี
สมรรถนะหรือความสามารถด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเผชิญปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรม บนข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม สามารถแสวงหาความรู้ และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะในการดารงชีวิต ทักษะการทางาน และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม และรู้ จักหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
อย่ างเหมาะสม ทั้งเพื่อการเรี ย นรู้ การสื่ อสาร การทางานและการแก้ ปัญหาได้ อย่า งสร้า งสรรค์ ถูกต้ อ ง
เหมาะสมและมีคุณธรรม
6. ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าหาความรู้ การเรียน การประชุมสัมมนา การเจรจา
ต่ อ รองและการท างานร่ ว มกั บ ชาวต่ า งชาติ ไ ด้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพสมวัย ทั้งด้านการพูด การอ่าน
และการเขียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนมัธยมยานากาวา ได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ของโรงเรียนไว้ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัยในตนเองและสังคมสาธารณะ
4. ใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านและการค้นคว้าด้วยตนเอง
5. อยู่อย่างพอเพียง มีความเอื้ออาทร และแบ่งปัน
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6.
7.
8.
9.

มุ่งมั่นในการทางาน มีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
รักความเป็นไทยและภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
มีจิตสาธารณะและอุดมการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
รักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย

 จุดเน้นของหลักสูตรโรงเรียนมัธยมยานากาวา
หลั กสู ตรโรงเรี ย นมัธ ยมยานากาวา ระดับมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น พุทธศักราช 2559 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ งพุทธศักราช 2561)
ฉบับนี้ มีจุดเน้นในการจัดทา ดังนี้
1. เน้ น การพัฒ นานั กเรี ยนรอบด้านทั้ งพุทธิศึกษา
จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา
2. สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน เน้นการจัดให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนเป็น
รายบุ คคล และให้ ครอบคลุ มหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรง
ศึกษาธิการ
3. รายวิชาเพิ่มเติม เน้นการจัดให้มี ความหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล SMTP & JAPAN & English)
4. เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีศักยภาพระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนชั้นนาของไทย-ญี่ปุ่นและของนานาชาติ
5. เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน
6. เน้นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ และการน าเสนอผลงานผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ แ บบ PBL
(Project/Problem Base Learning)
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โครงสร้างหลักสูตร / เวลาการจัดการเรียนรู้
หลั ก สู ต รโรงเรี ย นยานากาวา ระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น พุ ท ธศั ก ราช 2559 (ฉบั บ
ปรั บ ปรุ ง พุ ท ธศั ก ราช 2561) จั ด โครงสร้ า งให้ มี
ลั ก ษณะที่ ยื ด หยุ่ น จั ด รายวิ ช าและกิ จ กรรมที่
หลากหลายให้ นั ก เรี ย นได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ ตรงตาม
ความถนัดและความสนใจ โดยใช้ศาสตร์พระราชา
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
การจัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลาย
ให้ นั ก เรี ย นผู้ มี ศั ก ยภาพสู ง ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิ ท ยาศาสตร์ ( SMTP) และ ด้ า นภาษา (Japanese-English) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้ เ ลื อ กเรี ย น มี
วัตถุประสงค์หลักสาคัญดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในด้านที่ตนเองรัก ถนัดและสนใจ
3. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่าและเห็นความสาคัญของคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการใช้ภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารในการพัฒนาตนเองและการ
สร้างความรู้ความเข้าใจของพลโลก ที่มีต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ในปัจจุบันและอนาคต
4. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความสาคัญของการทางด้ าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ ที่
ปัจจุบันประเทศไทยยังด้อยอยู่มาก
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โครงสร้างของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมยานากาวา ประกอบด้วยสาระ
การเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติ ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทานองเดียวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แต่จัดให้ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น

 สาระพื้นฐาน
สาระการเรี ย นรู้ พื้ น ฐานประกอบด้ว ย 8 กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ เช่นเดียวกับหลั กสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนจะได้เรียนเหมือนกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานทั้งเวลา
เรียนและสาระการเรียนรู้ นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 66 หน่วยกิต โดยแยกเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้
ตารางแสดง จานวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้พื้นฐานของกลุม่ สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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หน่วยกิต
9
9
9
12

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

หน่วยกิต
6
6
6
9
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ในการจั ดการเรี ย นการสอนรายวิช าพื้นฐาน ครูผู้ ส อนต้ อ ง
พิจารณาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วย หาก
นักเรียนคนใดมีศักยภาพและอัตราการเรียนรู้ที่สูงกว่านักเรียนทั่ว ๆ ไป
ให้เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดและความลึกซึ้งของ
เนื้ อหา กระบวนการคิด และฝึ กทักษะต่าง ๆ ของสาระการเรียนรู้
พื้นฐานนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม อาจมีการส่งเสริมเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มย่อย มอบหมายงาน สื่อ เอกสารให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยครูทาหน้าที่ให้การปรึกษาและคาแนะนา

 สาระเพิ่มเติม กลุ่ม 1
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 หมายถึง รายวิชาที่จัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนานักเรียนโรงเรียนมัธยม
ยานากาวา และสนองตอบการพั ฒ นานั ก เรี ย นรายบุ ค คลตามความถนั ด และสนใจ ด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) และนักเรียนที่ส นใจด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (JapaneseEnglish) พัฒนานักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็น คนเก่ง เป็นคนดี มีความรู้
ความสามารถรอบด้านและตามมาตรฐานหลั กสูตร จึงได้น้อมนาเอา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารหลักสูตรและ
ขับเคลื่อนโดยใช้ศาสตร์พระราชา ด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
นอกจากนั้นแล้วยังนาหลักการบริ หารจัดการเรียนรู้เชิงสัมฤทธิ์ผล ใน
การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของญี่ ปุ่ น มาบู ร ณาการ จึ ง จั ด
รายวิช าเพิ่มเติมให้ นักเรียนทุกคน ต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ ม 1
จานวน 36.0 หน่วยกิต แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ จานวน 6.0 หน่ว ยกิต เป็นรายวิช าที่จัดขึ้นให้ตอบสนองและ
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
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2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 12.0 หน่วยกิต
2.1 สาระวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาที่จัดขึ้นโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ จานวน 6 หน่วยการเรียน เน้น
ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ครูและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะของการมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการของ Active Teaching & Learning นอกจากความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแล้ว รายวิชาเหล่านี้ยังเป็นการบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะความ
เป็นนักคิด นักสังเกต นักประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ ผ่านแนวคิดบูรณาการ สะเต็มศึกษา (STEM
Education) ซึ่งตอบสนองและสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
2.2 สาระเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) รายวิชา ซอฟแวร์ประยุกต์ (Pre-MOS. Certificate ) จานวน 6
หน่วยการเรียน (ว2027-ว20212)เป็นรายวิชาที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของ
รัฐบาลและสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนมัธยมยานากาวา โดยจัดการเรียนการสอนบูรณา
การ แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนละ 0.5
หน่วยกิต รวมจานวน 3 หน่วยกิต ตามจุดเน้นของรัฐบาล (คสช.)
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาซอฟแวร์ประยุกต์ (Pre MOS-Certificate) จานวน
6.0 หน่ว ยกิต (ง ง20206 - 20201 ) เป็น รายวิช าที่จัด ขึ้น ให้
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและสอดคล้อง
กับ จุดเน้น ของโรงเรียนมัธยมยานากาวา โดยให้จัดการเรียน
การสอนแนวบูรณาการ สะเต็มศึกษา (STEM Education)
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จานวน 15.0
หน่วยกิต แบ่งเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง -พูด จานวน 6.0
หน่วยกิต และภาษาญี่ปุ่น จานวน 9.0 หน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มนี้เป็นรายวิชาที่จัดขึ้นให้ตอบสนอง
และสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
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 สาระเพิ่มเติม กลุ่ม 2
รายวิช าเพิ่มเติมกลุ่ ม 2 ได้แก่ รายวิช า ส
20201-ส.20204 ทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียน
ยานากาวา (Yanagawa Life Skills and project)
เป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนและ
ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวาทุกคน
ได้ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมโครงงานPBL (บู ร ณาการไทยญี่ปุ่น) เพื่อพัฒนาตนเอง ด้านความมีวินัย การเป็น
ผู้นาผู้ตาม ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกับผู้อื่นๆ
การปรับตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การตั ดสินใจและ
การแก้ไขปั ญหา การมีบุ คลิ กภาพและสุ ขภาพที่ ดี มีจิตสาธารณะ(Public Mind) อนุรักษ์ศิล ปวัฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและโลก ในฐานะพลโลก จานวน 3.0 หน่วยกิต (ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละ 0.5 หน่วย
ตลอด 3 ปีการศึกษา การตัดสินผลเหมือนรายวิชาทั่วไป)

 ลักษณะพิเศษของการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา
การจัดการเรียนการสอน หรือ แก้ไขปัญหากิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนบางรายวิช าอาจ
จัดเป็นหน่วยการเรียนศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หรือในรูปของการเข้าค่ายเรียนรู้ (Mini
Course) ภายใต้การกากับดูแลของครูเจ้าของวิชา หรือคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
(เช่น 2-5 วัน) โดยไม่มีการเรียนในตารางเรียนปกติหรือจัดในรูปแบบผสมผสาน คือ เรียนในตารางเรียนปกติ
จานวนหนึ่ง แล้วไปเข้าค่ายเรียนรู้แก้ไขปัญหาอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้ ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มสาระพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม รวมทั้งรายวิชาสาระเพิ่มเติม กลุ่ม 2 รายวิชาทักษะชีวิตนักเรียนยานากาวา 1 (Yanagawa
Life Skills)
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 จานวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
การเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมตอนต้นของโรงเรียนมัธยมยานากาวา นักเรียนต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้
ตารางแสดง จานวนหน่วยกิต รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมของกลุม่ สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
ภาษาไทย
9.0
คณิตศาสตร์
9.0
6
o คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1
วิทยาศาสตร์
o วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 1
9.0
6
6
o เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เพิม่ เติม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
12.0
3*
3.0*
สุขศึกษาและพลศึกษา
6.0
ศิลปะ
6.0
การงานอาชีพ
6.0
6
ภาษาต่างประเทศ
o ภาษาอังกฤษ
9.0
o ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
6
o ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (ญี่ปนุ่ )
9
66.0
36
3.0
รวม
ไม่น้อยกว่า 105
* รายวิชาหน้าที่พลเมืองของ คสช. (จัดบูรณาการกิจกรรมและนอกตาราง)
** รายวิชาทักษะชีวิตนักเรียนยานากาวา ลงทะเบียนภาคเรียนละ 0.5 หน่วยกิต (เรียนนอกตาราง)

YANAGAWA JUNIOR HIGH SCHOOL

57

ตารางแสดง ตัวอย่างการจัดหน่วยกิตการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละภาคเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
o รายวิชาพื้นฐาน
ตณิตศาสตร์
o รายวิชาพื้นฐาน
o รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
: คณิตเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์
o รายวิชาพื้นฐาน
o รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
: วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
: เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
สังคมศึกษา
o รายวิชาพื้นฐาน
- สังคมศึกษา พุทธศาสนา
- ประวัติศาสตร์
o รายวิชาเพิ่ม
- หน้าที่พลเมือง คสช.* เพิม่ เติม 1
- ทักษะชีวิตและโครงงาน** เพิ่มเติม 1
สุขศึกษาและพลศึกษา
o รายวิชาพื้นฐาน
- สุขศึกษา+พลศึกษา
ศิลปะ
o รายวิชาพื้นฐาน
- ทัศนศิลป์+ดนตรีนาฏศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
o รายวิชาพื้นฐาน
o รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 : ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ (Pre MOS Certificate)
ภาษาต่างประเทศ
o รายวิชาพื้นฐาน : ภาษาอังกฤษ
o รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
- ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
- ภาษาญี่ปุ่น
รวมรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่ม 1
รวมไม่น้อยกว่า

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รวม

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

9.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

9.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

6.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

9.0

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

6.0
6.0

1.5
0.5

1.5
0.5

1.5
0.5

1.5
0.5

1.5
0.5

1.5
0.5

9.0
3.0

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

3.0
3.0

0.5+0.5

0.5+0.5

0.5+0.5

0.5+0.5

0.5+0.5

0.5+0.5

6.0

0.5+0.5

0.5+0.5

0.5+0.5

0.5+0.5

0.5+0.5

0.5+0.5

6.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

.60

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

6.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

9.0

1.0
1.5
17.5

1.0
1.5
17.5

1.0
1.5
17.5

1.0
1.5
17.5

1.0
1.5
17.5

1.0
1.5
17.5

6.0
9.0
105
105

* รายวิชาหน้าที่พลเมืองของ คสช. (จัดบูรณาการกิจกรรมและนอกตารางเรียน)
** รายวิชาทักษะชีวิตนักเรียนยานากาวา ลงทะเบียนภาคเรียนละ 0.5 หน่วยกิต (นอกตารางเรียน)
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 โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นเรียน
ตารางแสดง โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ตารางแสดง โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ตารางแสดง โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นอกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
การจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมนายากาวา พุทธศั กราช 2559 (ฉบับ
ปรับปรุงพุทธศักราช 2561) นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดอี กด้ว ย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้ เรี ย น 3) กิจ กรรมเพื่อสั งคมและสาธารณประโยชน์ และ 4) กิจกรรมส่ งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว ตามรายละเอียดในตาราง
ตารางแสดง กิจกรรมแนะแนวทีน่ ักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี

กิจกรรม
1.1 การศึกษาดูงานนอกสถานที/่ ฟังบรรยายทางวิชาการ
o ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
o ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี
o ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์
o ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ
1.2 การอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกาหนดให้
o หนังสือการ์ตูนภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น-อังกฤษ)
o หนังสือวิชาการและบันเทิงคดี
1.3 พบครูที่ปรึกษาประจาชั้นหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ

จานวนขั้นต่าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง)
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง)
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง)
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง)
ไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง/เล่ม
ไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง/เล่ม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียน
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 นาที)

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวอย่างต่า ตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงจะจบการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
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2. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพั ฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตาม
รายละเอียดในตาราง
ตารางแสดง กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี

กิจกรรม
2.1 ค่ายวิชาการ
2.2 ค่ายปฏิบัติธรรม
2.3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด
2.4 กิจกรรมชุมนุม
2.5 การออกกาลังกายและเล่นกีฬา

จานวนขั้นต่าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง)
ไม่น้อย 1 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง)
ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 6 ชุมนุม
ไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที/ครั้ง/วัน)

นัก เรีย นต้อ งเข้ า ร่ว มปฏิบัติ กิจ กรรม นัก เรีย นอย่า งต่าตามเกณฑ์ ที่ กาหนด จึง จะจบการศึ ก ษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
3. กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
กิ จ กรรมเพื่ อสั งคมและสารธารณประโยชน์ นั กเรี ยนต้ องเข้ าร่ ว มปฏิ บั ติ กิ จกรรมเพื่ อสั งคมและ
สาธารณประโยชน์ตามรายละเอียดในตาราง
ตารางแสดง กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี

กิจกรรม
3.1 กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อโรงเรียน
3.2 กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
3.3 กิจกรรมการนาความรู้ไปใช้บริการสังคม

จานวนขั้นต่าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์อย่างต่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
จึงจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
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4. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทย-กับประเทศญี่ปุ่น ผ่านการ
ปฏิ บั ติ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นมั ธ ยมยานากาวา ประเทศไทย
(Yanagawa Junior High School Thailand) กับนักเรียนโรงเรียน
ยานากาวา ญี่ปุ่น (Yanagawa High School Japan) เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีงาม ด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีมัลติมิเดีย ตามรายละเอียดในตาราง
ตารางแสดง กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน 3 ปี

กิจกรรม
4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและการฝึกใช้ภาษาญีป่ ุ่นอังกฤษ
o เธอถามมา-ฉันตอบไป (เล่าเรื่องผ่านการเขียน E-mail)
o การนาเสนอผลงานตามหัวข้อที่กาหนดให้ ระดับชั้นเรียนผ่าน
โปรแกรม Skype
4.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
o ฝึกหัดศิลปะการแสดงพื้นเมืองของไทย
o ฝึกหัดศิลปะการแสดงพื้นเมืองของญี่ปุ่น
4.3 กิจกรรมเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษาโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น
o เยี่ยมชมแหล่ งเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนศิลปวั ฒนธรรมและฝึ กการใช้
ภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ ณ โรงเรียนยานากาวา ไฮสคูล ประเทศญี่ปุ่น

จานวนขั้นต่าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
(ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ )
ระดับชั้นละไม่น้อยกว่า ครั้ง/ปี 2
ระดับชั้นเรียนละไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ /ปี
(ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระศิลปะ/นาฏศิลป์ )
ไม่น้อยกว่า ประเภท 1
ไม่น้อยกว่า ประเภท 1
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ณ ประเทศญี่ ปุ่ น ครั้ ง 1 เมื่ อ เรี ย นอยู่ ใ น
ระดับชั้น ม.2 (อย่างมีวิธีการ)
(รูปแบบวิธีการ : คณะกรรมการบริหารกาหนด)

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ขั้นต่าตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงจะ
จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมยานากาวา
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โครงงาน Problem/Project Based Learning : PBL
การส่งเสริมนักเรียนทาโครงงานวิทยาศาสตร์บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning) และการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem
Based Learning) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้น
เพื่อนาความสนใจที่เกิดจากตัวนั กเรียนมาใช้ในการทากิจ กรรม
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง นาไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ โดย
นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางานเป็นกลุ่มและน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางของศาสตร์พระราชามาบูรณาการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติและนามาสู่
การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทาโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม
รูปภาพแสดง การเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ (PLC)
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รูปภาพแสดง การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) กับแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
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รูปภาพแสดง แนวคิดสาคัญการจัดทาหน่วยบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน : PBL
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รูปภาพแสดง การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ปรับจากการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (ปรับปรุงจาก ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 20-23)
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เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ส า คั ญ ข อ ง ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ คื อ “การมุ่ ง หาค าตอบว่ า
ผู้ เ รี ย นมี ความก้ าวหน้ า ทั้ งด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
ทักษะ กระบวนการคิด คุณธรรม และค่านิ ยมอันพึง
ประสงค์อันเป็นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม่เพียงใด การวัดและประเมินผลต้อง
ใช้วิธีการที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับ สาระและตัว ชี้วัด/ผลการเรียนรู้
นอกจากการสอบกลางภาคและปลายภาคทั้ ง
ข้อเขียนและภาคปฏิบั ติแล้ว กระบวนการวัดและ
ประเมินผลยังต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไป
กั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยตลอด โดย
ประเมินจากพฤติกรรมทั่วไป พฤติกรรมการเรียน
พฤติกรรมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรม
ระหว่างการปฏิบัติงาน ผลงาน แฟ้มสะสมงานและ
อื่น ๆ”
ผู้ใช้ผลการวัดและประเมินผลการเรียนที่สาคัญคือ ตัวผู้เรียน ครูผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครอง ดังนั้นทั้ง
ผู้เรียน ครูผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย วิธีการ และกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
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ผลจากการวั ด และประเมิ น ผลจะท าให้
ผู้เรียนทราบระดับความก้าวหน้าในความสาเร็จของ
ตนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง ครูผู้สอน
จะเข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละ
กลุ่ม และสามารถให้ระดับคะแนนหรือจัดกลุ่มผู้เรียน
รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตน ขณะที่ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองจะได้ ท ราบระดั บ
ความสามารถของผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานของตนเอง
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมัธยมยานากาวา มีรายละเอียดดังนี้
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
1) เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลจะต้องใช้ให้หลากหลายสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดไว้ โดยทั่วไปจะต้องมี “การประเมินกลางภาค ปลายภาค การประเมินจากผลงาน การ
ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ รวมถึงการประเมินโดยใช้แบบ
สังเกตและแบบบันทึกต่าง ๆ แล้วปรับผลการประเมินจากเครื่องมือและวิธีการประเมินรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็น
คะแนน โดยให้ปรับคะแนนเต็มให้เป็น 100”
2) การให้ระดับผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจะใช้วิธีอิงเกณฑ์หรืออิงตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ โดยจะให้ระดับผลการเรียนตามคะแนนผลการสอบและการประเมิน ดังนี้
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รูปภาพแสดง ตารางการให้ระดับผลการเรียน

3) นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิ ทธิ์
สอบกลางภาค หรือปลายภาค ถ้านักเรียนคนใดมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด นักเรียน
ต้องปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติมตามที่ครูผู้สอนกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง แล้วขอ
สอบกลางภาคหรือปลายภาคใหม่
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4) นั ก เรี ย นที่ มี ร ะดั บ ผลการเรี ย นรายวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง เป็ น “0”, “1” หรื อ “1.5”
จะต้องทากิจกรรมหรือเรียนเสริมตามที่ครูผู้สอนกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
จากนั้นจึงสอบแก้ตัว การสอบแก้ตัวจะได้ระดับผลการเรียนสูงสุดไม่เกิน “2” ถ้านักเรียนสอบแก้ตัว 2 ครั้ง
แล้วยังได้ระดับผลการเรียน “0” “1” หรือ “1.5” อยู่อีก ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชานั้น ๆ
เฉพาะผลการเรียนที่เป็น 0 เท่านั้น ในรายวิชานั้น ๆ
5) นั ก เรี ย นที่ ข าดส่ ง ผลงาน
หรื อ ส่ ง งานยั ง ไม่ ค รบตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ครูผู้สอนให้ได้ผลการเรียน “ร” และเมื่อส่งงานครบ
เรียบร้อยแล้วครูผู้สอนจึงให้ระดับผลการเรียนได้
6) นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถมา
สอบหรื อทากิจ กรรมประเมิ น ผลตามก าหนดเวลา
เพราะป่ ว ยหรื อ มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย อื่ น ให้ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ
คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง เพื่อขอสอบหรือทา
กิจกรรมประเมินผลใหม่
7) รายวิช าใดที่ผู้ เรี ยนมีห ลักฐานเด่นชัดแสดงให้เห็ นว่ามีความรู้ความสามารถตาม
ข้อกาหนดของรายวิช านั้ น ๆ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการที่โ รงเรีย นแต่ ง ตั้ง นักเรียนสามารถ
ลงทะเบียนเรียน โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติได้ แต่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของโรงเรียนในบาง
กรณีนักเรียนอาจนาผลงานที่แสดงว่านักเรียนได้มีความรู้ความสามารถตามข้อกาหนดของรายวิชานั้น ๆ เสนอ
คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งเพื่อพิจารณาให้ระดับคะแนน โดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลตามปกติของ
โรงเรียนก็ได้
8) นักเรียนสามารถขอลงทะเบียนเรียนใหม่รายวิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง การประเมินผลรายวิชาที่เรียนใหม่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนปกติ
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9) ในแต่ละภาคเรียนนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่โรงเรียนกาหนด ในกรณีที่มีความจาเป็นนักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตลอดภาคเรียน นักเรียนสามารถขอ
ระงับการเรียนและนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ตามกาหนดเวลาและวิธีการที่แต่ละโรงเรียนเห็นสมควร
2. การประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) หลังจากนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนและไม่เกิน 4
ภาคเรี ย น โรงเรี ย นจะเป็ น ผู้ มอบหมายให้ ครูผู้ส อนนักเรียนคนนั้น ๆ ในขณะนั้นไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นผู้
ประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และการเขี ย นของผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล โดยใช้
เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการที่ โ รงเรี ย น
แต่งตั้งเป็นผู้กาหนด โดยใช้มาตราประเมิน 5 ระดับ
(1 ,2 ,3 ,4 และ 5 เมื่อ 1 หมายถึงความสามารถต่า
และ 5 หมายถึงความสามารถดีเยี่ยม)
นั ก เ รี ย น จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถดังนี้ ผลการประเมินต่ากว่า 3.00 ถือ
ว่าไม่ผ่ านการประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ่านการประเมินระดับดี ผลการประเมิน 4.50 ขึ้นไป ผ่าน
การประเมินระดับดีเยี่ยม
2) ในกรณีที่ประเมินแล้วไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งจะเป็นผู้กาหนดแนวทาง
หรือกิจกรรม ให้นักเรียนนาไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต่อไป เมื่อประเมินผ่านแล้วจึงเสนอให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก “ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน”
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3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) คณะกรรมการที่โรงเรียน
แต่งตั้งจะเป็ น ผู้ กาหนดคุณลักษณะอัน พึงประสงค์
ด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น และจะจั ด ท า
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินขึ้น โดยใช้มาตราประเมิน
5 ระดั บ (1 ,2 ,3 ,4 และ 5 เมื่ อ 1 หมายถึ ง ต่ า
หรือไม่ดี และ 5 หมายถึง สูงหรือดีเยี่ยม) ในแต่ละภาค
เรียนโรงเรียนจะมอบหมายให้ครูผู้สอนไม่น้อยกว่า 5
คน เป็ น ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ข อง
นักเรียนแต่ละคนโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว
นักเรียนจะต้องได้รับผลการประเมินความสามารถดังนี้ ผลการประเมินต่ากว่า 3.00 ถือ
ว่าไม่ผ่านการประเมิน ผลการประเมิน 3.00-3.74 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 3.75-4.49 ผ่าน
การประเมินระดับดี ผลการประเมิน 4.50 ขึ้นไป ผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยม
2) ในกรณีที่ประเมินแล้วไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งเป็นผู้กาหนดแนวทาง
หรือกิจกรรมให้นักเรียนนาไปปฏิบั ติเพื่อปรับปรุ งแก้ไขคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้ ติดตามและประเมินผล
นักเรียนต่อไปเมื่อประเมินผ่านแล้ว จึงให้โรงเรียนปรับแก้ผลการประเมินจาก “ไม่ผ่าน” เป็น “ผ่าน”
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1) คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง จะเป็นผู้จัดทาแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแจกให้กับนักเรียนแต่ละคน สาหรับใช้บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของตนเอง ในภาค
เรียนนั้น ๆ เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วให้บันทึกลงในแบบบันทึกดังกล่าว แล้วให้ครูที่ปรึกษา
หรือครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ลงนามรับรอง
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ส่วนการประเมินรายวิชาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา (ส20201)
ให้คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งเป็นผู้จัดทาเกณฑ์ วิธีการและแบบประเมิน ซึ่งจะประกาศให้นักเรียนทราบ
ล่วงหน้าทุกปีการศึกษา สาหรับการประเมินจะทาการประเมินและสรุปผลการประเมินทุกภาคเรียน (โดยครู
รับผิดชอบดูแลนักเรียนหอพัก)
2) เมื่ อ สิ้ น ภาคเรี ย นให้ ค รู ที่
ปรึ ก ษารวบรวมแบบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ดั ง กล่ า ว ส่ ง งานทะเบี ย นเพื่ อ บั น ทึ ก เป็ น ข้ อ มู ล
นั ก เรี ย นจะต้ อ งปฏิ บั ติ กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นตาม
เกณฑ์ ขั้ น ต่ าที่ โ รงเรี ย นก าหนด จึ ง จะถื อ ว่ า จบ
การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร กรณี ที่ นั ก เรี ย นยั ง ปฏิ บั ติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เ รียนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต่า
คณะกรรมการที่โ รงเรี ย นแต่งตั้ ง จะเป็ น ผู้ กาหนด
กิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมจนผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่าที่กาหนด

 การเทียบโอนผลการเรียน
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้
กาหนดให้ โ รงเรี ย นสามารถเทีย บโอนผลการเรียนได้ โดยการนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จาก
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใด หลักสูตร
หนึ่งในระดับที่กาลังศึกษาอยู่
การพิ จ ารณาการเที ย บโอนผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นมั ธ ยมยานากาวา สามารถ
ดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
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1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ในด้านต่าง ๆ
2. พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์ ฯลฯ
3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติได้จริง
การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการสาหรับ
การเทียบโอนเข้าสู่ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผล
การเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษา เป็ น เอกสาร
สาคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่ง
ออกเป็น 2ประเภท ดังนี้
1. เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
1.1. ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (ปพ.1)
เป็ น เอกสารแสดงผลการเรี ย นและ
รั บ รองผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นตาม
รายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6) จบการศึกษา
ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) หรือเมื่อ
ลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี
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1.2. ประกาศนียบัต ร (ปพ.2) เป็ นเอกสาร
แสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และ
สิทธิ์ของผู้จบการศึกษา ที่สถานศึกษาให้
ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามหลั ก สู ต ร
แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
พุทธศักราช 2551
1.3. แบบรายงานผู้สาเร็ จ การศึกษา (ปพ.
3) เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และผู้
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 )
2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผล
การเรียนรู้ และข้อมูลสาคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน ได้แก่
2.1. แบบบันทึก ผลการเรียนประจารายวิชา (แบบ ปย.1)
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ
ผลการเรียนรู้ สาหรับพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ล ะ
รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม เป็นรายห้องเรียน
2.2. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (แบบ ปย.2)
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายห้องเรียน
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2.3. แบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แบบ ปย.3) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อ
บั น ทึ ก สรุ ป ผลกิ จ กรรมแนะแนว ลู ก เสื อ -เนตรนารี ชมรมและกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ เป็นรายห้องเรียน
2.4. แบบรายงานประจาตัวนักเรียน (แบบ ปย. 4) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการใน
ด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน
เป็ น รายบุ ค คล ทั้ ง ที่ ส ถานศึ ก ษาและที่
บ้ า น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ สื่ อ สารระหว่ า ง
สถานศึ กษากับ ผู้ ป กครองของผู้ เ รี ย นให้
ทราบ และเกิดความเข้าใจในตัว ผู้ เ รี ย น
ร่วมกัน
2.5. ระเบี ย นสะสม (แบบ ป.ย. 5) เป็ น
เอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อบันทึก
ข้อมูล เกี่ย วกั บ พัฒ นาการของผู้ เ รี ย นใน
ด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล โดยจะบันทึก
ข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วง
ระยะเวลาการศึ ก ษาตามหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
2.6. ใบรั บ รองผลการเรี ย น เป็ น เอกสารที่
สถานศึกษาจัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสาร
สาหรับรับรองสถานภาพทางการเรียนของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่
ผู้ เ รี ย นก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถานศึ ก ษาและเมื่ อ จบการศึ ก ษาไปแล้ ว แต่ ก าลั ง รอรั บ หลั ก ฐาน
การศึกษา
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การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมยานากาวา ปีการศึกษา 2561-2563
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
ที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

1.1 มีความสามารถในการอ่านและการเขียน ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนทุกระดับชั้น
ร้อยละ 100
1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.2.1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยสื่อสารทุกระดับชั้น (ม.1,2,3)
ร้อยละ 100
1.2.2 ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร
o ระดับชั้น ม.1 ระดับ N 5
ร้อยละ 80
o ระดับชั้น ม.2 ระดับ N 4
ร้อยละ 80
o ระดับชั้น ม.3 ระดับ N 3
ร้อยละ 80
1.3 มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษสื่ อ สาร (Common European Framework of
Reference for languages : CEFR)
o ระดับชั้น ม.1 ระดับ A1
ร้อยละ 70
o ระดับชั้น ม.2 ระดับ A 1
ร้อยละ 90
o ระดับชั้น ม.3 ระดับ A 2 – B1
ร้อยละ 0-30
1.4 มีความสามารถในการคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
1.4.1 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานทุกกลุ่มสาระ
ค่าเฉลี่ย 3.50
1.4.2 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมทุกกลุ่มสาระ
ค่าเฉลีย่ 3.00
1.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างปลอดภัย เหมาะสมกับ
ระดับชั้น
ร้อยละ 100
1.6 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ระดับโรงเรียน 4 กลุ่มสาระสูงกว่า
ไม่ต่ากว่า
ระดับประเทศ (37.50) และระดับ สพฐ.(37.71) ระดับ สช.(37.99) อ้างอิงผลO-NET ปี 2561
48.00
1.7 มี ค วามสามารถในการประยุก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ทั ก ษะและเจตคติที่ ดี ท าโครงงานสร้ า งสรรค์ใน ร้อยละ 100
สาขาวิชาที่ถนัดและสนใจ 1 โครงงาน (Problem/Project Based Learning :PBL)
1.8 น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาโดยใช้
วิชาทักษะชีวิตนักเรียนยานากาวาเป็นฐาน (ตอบโจทย์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกรายการ)
ร้อยละ 100
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2. ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ
ที่
2.1
2.2
2.3
2.4

ตัวชี้วัด

ทบทวนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนทุกปี
จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดสบประการณ์การจัดการเรียนรู้ เหมาะสมกับนักเรียน
จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบเสาะองค์ความรู้ อย่างเพียงพอและ
ปลอดภัยเหมาะสม กับบริบทของโรงเรียน
2.5 จัดระบบบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วม

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ที่
ตัวชี้วัด

3.1 3.1 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
3.2 3.2 จานวนรายวิชาที่ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 3.3 จ านวนกลุ่ ม สาระที่ ส่ งเสริ ม นั ก เรี ย นท าโครงงาน(Problem/Project Based Learning
:PBL)
3.4 จัดประชุมครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLCเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
และแก้ไขปัญหาผู้เรียน
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เป้าหมาย

สภาพจริง
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

เป้าหมาย

ร้อยละ 80
ร้อยละ80
ร้อยละ 100
4 ครั้ง / ปี

80

ระเบียบว่าด้วยหอพักนักเรียน
ด้วยโรงเรียนมัธยมยานากาวา มีนโยบายจัดหอพักสาหรับนักเรียนประจาเพื่อเอื้อให้แก่นักเรียนที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกลได้มีที่พักอยู่ในโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนและบ่ม
เพาะนักเรียนให้มีทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิต เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนฝึกการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนมัธยมยานากาวาว่าด้วยหอพักนักเรียน พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2561)
ข้อ 2. ระเบียบหรือคาสั่งอื่นใดของโรงเรียนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวาเท่านั้น
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
โรงเรียน
หมายถึง โรงเรียนมัธยมยานากาวา
ผู้อานวยการ

หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา

รองผู้อานวยการ

หมายถึง รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา

ครู

หมายถึง ครูโรงเรียนมัธยมยานากาวา

ครูผู้ดูแลหอพัก

หมายถึง ครูซึ่งทางโรงเรียนมอบหมายให้ดูแลนักเรียนในหอพักและ
ต้องพักอยู่ในหอพักร่วมกับนักเรียน

คณะกรรมการหอพัก

หมายถึง คณะครูหรือบุคลากรซึ่งทางโรงเรียนมอบหมายให้ดูแล
นักเรียนในหอพัก
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นักเรียน

หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา

หอพัก

หมายถึง หอพักของนักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา

ผู้ปกครอง

หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมอบตัวนักเรียนในวันแรกที่เข้าเรียน

หมวด 1
วัตถุประสงค์ของหอพักและคุณสมบัติของนักเรียนหอพัก
ข้อ 5. โรงเรียนมีนโยบายจัดหอพักสาหรับนักเรียนด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1. เพื่อเป็นแหล่งพักอาศัยที่มีบริการและสวัสดิการที่ได้คุณภาพ มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน
1.2. เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะนักเรียนให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิตและสังคม คุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1.3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ข้อ 6. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักโรงเรียน มีดังนี้
6.1. สามารถทาตามกฎ กติกา และระเบียบของหอพักได้
6.2. มีวินัยในตนเองและมีความพร้อมที่จะปรับตัวทั้งทางด้านการเรียนและทักษะการใช้ชีวิต
6.3. สามารถจัดการตนเอง เรื่องการเรียน ความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก และเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย
6.4. มีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

YANAGAWA JUNIOR HIGH SCHOOL

82

หมวดที่ 2
การเข้า-ออกหอพัก
ข้อ 7. นักเรียนต้องกลับถึงหอพักก่อนเวลา 18:00 น. ในกรณีออกไปทาธุระกับผู้ปกครอง หรือเรียนเสริม
เพิ่มเติมที่โรงเรียนอนุญาตให้กลับไม่เกิน 20:00 น.
ข้อ 8. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากหอพักตั้ง แต่ 18 :00 - 06:00 น. หากมีความจาเป็นให้ขออนุญา ตเป็น
กรณีพิเศษ
ข้อ 9. วันที่โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน/วันเสาร์ -วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ อนุญาตให้นักเรียนกลับ
บ้านได้โดยผู้ปกครองมารับมาส่ง ดังนี้
9.1. ให้นักเรียนนัดกับผู้ปกครองด้วยตนเอง
9.2. ผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง จะต้องพบครูผู้ดูแลนักเรียนหอพัก เพื่อแจ้งให้ทราบและเซ็นหลักฐาน
การมารับ-ส่ง พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หากเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มารับแทน
ผู้ปกครองต้องมีเอกสารมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้ปกครอง และต้องแสดงบัตร
ประจาตัวของผู้ที่ได้รับมอบหมาย มาด้วย
9.3. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ให้ผู้ปกครองมารับได้ตั้งแต่เวลา 16:00 – 18:00 น. ของวันศุกร์ เวลา
08:00 – 10:00 น. ของวันเสาร์ และกลับเข้าหอพักภายในวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 13:00 – 18:00 น.
9.4. ในกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์ อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านได้ โดยใช้ระเบียบเดียวกันกับการรับส่ง ในวันเสาร์-อาทิตย์
9.5. ในกรณีที่นักเรียนมีความจาเป็นต้องกลับบ้าน เช่น เจ็บป่วย ทางโรงเรียนจะเป็นผู้แจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ
ข้อ 10. ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านระหว่างสัปดาห์ยกเว้นป่วยหรือได้รับอนุญาตจากโรงเรียนแล้ว
ข้อ 11. ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านโดยไม่มีผู้ปกครองมารับ-ส่ง
หากจาที่นักเรียนต้องกลับบ้านด้วยตนเอง ผู้ปกครองจะต้องบันทึกมอบอานาจ/หรือทาความตกลงไว้
กับทางโรงเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
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หมวดที่ 3
การปฏิบัติตัวในหอพัก
ข้อ 12. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนาบุคคลภายนอก หรือผู้ปกครองเข้ามาภายในหอพักเกินบริเวณที่กาหนด
ข้อ 13. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเล่นการพนัน
ข้อ 14. ไม่อนุญาตให้นักเรียนมีสิ่งลามก อนาจาร อาวุธ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายทุกชนิดไว้ในครอบครอง
ข้อ 15. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้าหอพัก
ข้อ 16. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนารถจักรยานยนต์มาใช้
ข้อ 17. ไม่อนุญาตให้นักเรียนส่งเสียงดังหรือกระทาการสิ่งใดอันก่อให้เกิดการรบกวนบุคคลอื่น ๆ ในหอพัก
ข้อ 18. ถ้ามีความจาเป็นต้องลาป่วยหรือลากิจ ต้องแจ้งครูผู้ดูแลนักเรียนหอพักทราบทุกครั้ง การลากิจต้อง
ลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องได้รับอนุญาตก่อน การลาป่วยให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้ดูแล
หอพักไม่อนุญาตให้นักเรียนนอนพักในหอพักโดยลาพัง กรณีเจ็บป่วยต้องมานอนที่ห้องพยาบาลของ
โรงเรียน
ข้อ 19. นักเรียนต้องเคารพเชื่อฟังคาสั่งของครูผู้ดูแลหอพักอย่างเคร่งครัด
ข้อ 20. นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามตารางเวลาประจาวันของนักเรียนหอพักอย่างเคร่งครัด ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
จัดการของผู้ดูแลหอพักให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ข้อ 21. นักเรียนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหอพัก
ข้อ 22. นักเรียนต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของหอพักอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ทาของเสียหายจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายโดยหักจากเงินประกัน และถูกลงโทษตามหมวดที่ 3
** เงินประกันเมื่อจบการศึกษาจะได้คืนในกรณีไม่ถูกหักจนหมด หากถูกหักจนหมดในระหว่างที่ยังไม่
จบหลักสูตรนักเรียนต้องจ่ายค่าประกันใหม่
ข้อ 23. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาและหมั่นทาความสะอาดห้ องพัก ห้องอ่านหนังสือ และห้อง
กิจกรรมเป็นประจาสม่าเสมอ
ข้อ 24. นักเรียนต้องซัก-รีด เสื้อผ้าในบริเวณที่จัดไว้ให้
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ข้อ 25. นักเรียนหญิงต้องแต่งกายให้มิดชิดและรัดกุมเมื่อออกจากห้องพัก นักเรียนชายต้องแต่งกายสุภาพ
ข้อ 26. นักเรียนควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ข้อ 27. นั ก เรี ย นไม่ น าทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ค่ า มากไว้ ใ นครอบครอง เช่ น เครื่ อ งทองรู ป พรรณ วิ ท ยุ โน้ ต บุ ค
โทรศัพท์มือถือ แท็ปเลต ฯลฯ หากฝ่าฝืนเมื่อเกิดความเสียหายหรือสูญเสีย ทางหอพักจะไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณีและจะถูกลงโทษตามความเหมาะสม
ข้อ 28. นักเรียนต้องช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เพื่อนในหอพักด้วยกันอย่างดีที่สุด
ข้อ 29. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน ต้องรีบแจ้งให้ครูผู้ดูแลหอพักทราบ
ข้อ 30. นักเรียนต้องวางตัวให้เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ และเพศเดียวกัน
ข้อ 31. ไม่ทะเลาะวิวาทกันภายในหอพัก
ข้อ 32. นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบสาหรับนักเรียนอย่างเคร่งครัด
ข้อ 33. เหตุการณ์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้ดูแลหอพัก
ข้อ 34. คาตัดสินของครูผู้ดูแลหอพัก/กรรมการหอพัก/กรรมการวินัยนักเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด

หมวดที่ 4
บทลงโทษ
ข้อ 35. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสาหรับนักเรียนหอพัก ครูผู้ดูแลหอพักจะดาเนินการ ดังต่อไปนี้
35.1. ว่ากล่าวตักเตือน
35.2. ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
35.3. ทาทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองมารับทราบ หรือตัดคะแนนความประพฤติ
35.4. ให้ออกจากหอพัก
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ข้อ 36. เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ (และใช้ประเมินผลวิชาทักษะชีวิตนักเรียนยานากาวา)
36.1. ความผิดที่ตัดคะแนนไม่เกิน 5 คะแนน
(1) มาเช็คชื่อรายงานตัวสายจากเวลาที่กาหนด
(2) ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่ส่งงาน การบ้านต่าง ๆ
(3) ส่งเสียงดังหรือกระทาการสิ่งใดอันก่อให้เกิดการรบกวนผู้อื่นในหอพัก
(4) นักเรียนแต่งกายล่อแหลม ไม่มิดชิดออกมาภายนอกห้องพัก
(5) แต่งเครื่องแบบของโรงเรียนไม่เรียบร้อย
(6) ไม่ดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่สวมใส่
(7) ไม่ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก
36.2. ความผิดที่ตัดคะแนน 5-10 คะแนน
(1) ไม่มาเช็คชื่อรายงานตัวตามเวลาที่กาหนด
(2) กลับบ้านโดยไม่ขออนุญาตกลับบ้าน
(3) ไม่ลงชื่อแจ้งกลับหอพักภายในวันที่หลับมาถึงหอพัก
(4) ไม่เคารพเชื่อฟังหรือแสดงกิริยาไม่เหมาะสม ก้าวร้าวทั้งต่อหน้าและลับหลัง ต่อครู
ผู้ดูแลหอพัก
36.3. ความผิดที่ตัดคะแนน 11-20 คะแนน
(1) กลับถึงหอพัก หลังเวลา 18:00 น.
(2) ออกจากหอพักตั้งแต่เวลา 18:00 น.-06:00 น. โดยไม่ได้รับอนุญาต
(3) ออกจากหอพักไปค้างคืนที่อื่นที่มิใช่บ้านของบิดามารดา ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
(4) นารถจักรยานยนต์ / รถจักรยานมาใช้
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(5) จงใจทาลายหรือทาให้สาธารณสมบัติของหอพักชารุดเสียหาย
(6) วางตัวไม่เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ
(7) มีสื่อลามก อนาจารทุกชนิดภายในห้องพัก
(8) มีการเล่นการพนันในหอพัก
ข้อ 37. ความผิดร้ายแรงที่ต้องเชิญออกจากหอพักและเชิญออกจากโรงเรียน
37.1. ลักขโมยของภายในหอพัก
37.2. มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ
37.3. มีบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดทุกชนิดในห้องพัก
37.4. มีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทภายในหอพัก
37.5. มีการพกพาอาวุธร้ายแรงเข้ามาในหอพัก
ข้อ 38. การตัดคะแนนและการดาเนินการ
38.1. ถูกตัดครบ 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม
38.2. ถูกตัดครบ 40 คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม
และทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 20 ชั่วโมง
38.3. ถูกตัดครบ 60 คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม
และทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 30 ชั่วโมง
38.4. ถูกตัดครบ 61 คะแนนขึ้นไป เชิญออกจากหอพัก
ข้อ 39. ให้ผู้อานวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และมีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ คาวินิจฉัยของผู้อานวยการให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่
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รายการสิ่งของเครือ่ งใช้ สาหรับนักเรียนประจา
1. เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
ชุดนักเรียน
อย่างน้อย
3 ชุด
ชุดพละ
1 ชุด
ชุดลูกเสือและเนตรนารี
1 ชุด
ชุดกีฬา สาหรับใช้ ช่วงพัก และเล่นกีฬา 2 ชุด
ชุดนอน
อย่างน้อย
3 ชุด
ชุดอยู่บ้าน
อย่างน้อย
3 ชุด
- เสื้อยืด
- กางเกงขาสั้นคลุมเข่า
- กระโปรงคลุมเข่า
 ชุดว่ายน้า และแว่นตาว่ายน้า
1 ชุด
 ชุดยูกะตะ
1 ชุด
 รองเท้านักเรียน / รองเท้าลูกเสือเนตรนารี / รองเท้าแตะ และถุงเท้า
2. ชุดเครื่องใช้ส่วนตัว พร้อมตะกร้าส่วนตัว 1 ชุด
 ผ้าเช็ดตัว
2 ผืน
 แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน/แก้วน้าใส่แปรงสีฟัน
 ครีมอาบน้า/ยาสระผม
 ครีมทาผิว/แป้ง
 ฟองน้าขัดตัว/แปรงขัดเท้า
 กรรไกรตัดเล็บ
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3. ชุดอุปกรณ์ซักผ้า
น้ายาซักผ้า/น้ายาปรับผ้านุ่ม
กะละมัง
2 ใบ
เก้าอี้ซักผ้า
แปรงซักผ้า
ไม้แขวงเสื้อพลาสติก
พวงตากชุดชั้นใน
1 ชุด
ตะกร้าเล็กใส่น้ายาซักผ้าและน้ายาปรับผ้านุ่ม
ตะกร้าใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว
1 ใบ
ตะกร้าเล็กใส่ชุดชั้นใน
1 ใบ
4. ชุดฤดูฝน
สาหรับหน้าฝน (พ.ค.-ต.ค.)
1 ชุด
 เสื้อกันฝน
 รองเท้าบูท
 ร่ม
5. ชุดเครื่องนอน (หอพักจะจัดเตรียมตู้และเตียงให้) 1 ชุด
 ผ้าห่มหรือผ้านวม
 ผ้าปูที่นอน ขนาด 3 ฟุตครึ่ง
 หมอนและปลอกหมอน










6. ยารักษาโรคประจาตัวนักเรียน
7. อุปกรณ์การเรียน เช่น กระเป๋า หนังสือ และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ
*** หมายเหตุ : สิ่งของไม่จาเป็น คุณครูขออนุญาตส่งคืน ในวันส่งนักเรียนเข้าที่พัก
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กิจวัตรประจาวันของนักเรียนประจา
 กิจวัตรประจาวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
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 กิจวัตรประจาวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น
ที่
รายการ
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมายเหตุ
ค่าธรรมนียมการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2,350.2,350.ค่าธรรมเนียมอื่น
1 ค่าอาหารกลางวัน
5,500.5,500.- เฉพาะนักเรียน ไป-กลับ
2 ค่าตรวจสุขภาพ
150.ปีละ 1 ครั้ง
3 ค่าประกันอุบัติเหตุ
250.”
4 ค่าเรียนว่ายน้า
600.600.5 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
600.600.6 ค่าบริการเอกสารทางวิชาการ
250.ปีละ 1 ครั้ง
7 ค่าบารุงห้องสมุด
200.”
8 ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
10,000.10,000.9 ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
4,000.4,000.10 ค่าเรียนวิทยาศาสตร์
3,000.3,000.11 ค่าเรียนคณิตศาสตร์
3,000.3,000.รวมทั้งสิ้น
29,900.29,050.-
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ค่าหอพักสาหรับนักเรียนหญิง ภาคเรียนละ 39,000.- บาท เฉลี่ยเดือนละ 6,500.- บาท
ที่
1
2
3
5
6

รายการ
ค่าหอพัก รวมค่าน้า ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าอาหาร 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)
ค่าสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าไฟ
ค่าซักผ้า (นักเรียนสามารถซักเองได้)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
39,000.-

39,000.-

ตามที่ใช้จริง
500.- บาท/เดือน

ค่าหอพักสาหรับนักเรียนชาย ภาคเรียนละ 34,000.- บาท เฉลี่ยเดือนละ 5,667.- บาท
ที่
1
2
3
5
6

รายการ
ค่าหอพัก รวมค่าน้า ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าอาหาร 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)
ค่าสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าไฟ
ค่าซักผ้า (นักเรียนสามารถซักเองได้)
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
34,000.-

34,000.-

ตามที่ใช้จริง
500.- บาท/เดือน
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