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                                                                         ค าช้ีแจง  

       ปีการศึกษา 2564 เป็นปียกระดบัคุณภาพการจดัการคุณภาพนกัเรียนโรงเรียนมธัยมยานากาวา เพื่อ

เทียบเคียงกบันกัเรียนญ่ีปุ่น  ในระดบัเดียวกนั เม่ือประเมินผา่น 3 ดา้นและเป้าหมายของเจา้ของกิจการ ดงัน้ี 

       1.ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (คนดี) เม่ือมองผา่นตวันกัเรียนเร่ือง ความมีวนิยั การใหเ้กียรติเคารพ

ตนเองและผูอ่ื้น และความรับผดิชอบ ในระบบคุณภาพยานากาวา   โดยอาศยัคุณภาพการปฏิบติังานของครู

ประจ าชั้นหรือครูท่ีปรึกษาเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนตวัช้ีวดัคุณภาพ  

       2.ด้านวชิาการหรือการพัฒนาองค์ความรู้ความคิด (คนเก่ง) เม่ือมองผา่นผลงานการคิดสร้างสรรคแ์ละ

การแกไ้ขปัญหา ในกิจกรรม Creativity @ Arts ,Project base learning & Problem base learning :PBL ,การ

ใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัท า VDO clip น าเสนอและเผยแพร่ในโซเชียลออนไลน์ รวมทั้งการเลือกใช้

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่น ส่ือสารน าเสนอผลงานของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม พฒันา/สร้าง

ศกัยภาพตนเองใหส้ามารถแข่งขนักบัเยาวชนโลกในสาขาท่ีตนถนดัได ้โดยอาศยัครูประจ าวชิาท่ีเขา้ใจ

(KNOW) สาระส าคญัของหลกัสูตร เขา้ถึง(FOND)นกัเรียนรายบุคคล สามารถสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ

ประกอบแผนจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน ออกแบบกิจกรรมแกไ้ขปัญหา พฒันา

(HARMONIOUS)นกัเรียนใหมี้ความรักสามคัคีผา่นการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อแบ่งปันและเอ้ืออาทรต่อกนั 

      3. ด้านความเป็นไทยและจิตส านึกสากล (คนมีความสุข) เม่ือมองผา่นการใชชี้วติประจ าวนัอยูร่่วมกนั

ของนกัเรียนทั้งหมดในโรงเรียน การร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ(Public mind) บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ

อยา่งเตม็ใจการเคารพกฎกติกาสังคม ใหก้ารตอ้นรับเพื่อนชาวไทยต่างพื้นถ่ินและเพื่อนชาวต่างชาติ และ

สามารถปรับตวัร่วมปฏิบติักิจกรรมอยา่งเขา้ใจวฒันธรรม (Cross Culture) ในฐานะพลเมืองโลก (World 

citizen)    

 เป้าหมายของเจ้าของกจิการ ดร.เชาว์  เต็มรักษ์ และ MR.KEN KOGA 

        เป็นเป้าหมายเชิงรุกท่ีมอบหมายใหผู้บ้ริหารด าเนินการผลกัดนัและส่งเสริมใหค้รูประจ ากลุ่มสาระวชิา

ทุกคนมุ่งมัน่ยกระดบัการพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดคุ้ณภาพยิง่ข้ึนคือ มีมูลค่าเพิ่มกวา่ปีท่ีผา่นมาทุกรายการและการ

สร้างฐานเร่ืองท่ีเพิ่มเขา้มาใหม่ โดยก าหนดตวับ่งช้ีคุณภาพ จ านวน 5 รายการดงัต่อไปน้ี  

         1.การพฒันาผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2564 

         2.ยกระดบัผลการพฒันาการทดสอบทางภาษาญ่ีปุ่นและภาษาองักฤษ 

                   -ภาษาญ่ีปุ่น JLPT   ระดบั N5  

                   -ภาษาองักฤษ CEFR ระดบั A2  

         3.เหรียญทอง (หน่ึงกลุ่มสาระหน่ึงเหรียญทอง) จากการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  

         4.การสอบเขา้เรียนต่อของนกัเรียน ม.3 ในโรงเรียนมีช่ือเสียง  

         5.นกัเรียนพระราชทาน (ตวับ่งช้ีใหม่) 



               ปฏิทนิวชิาการและวดัผล ประจ าปีการศึกษา 2564 ฉบบัน้ี เป็นเคร่ืองมือส าหรับ ครู นกัเรียน และ

บุคลากรสายงานอ่ืนๆของโรงเรียนมธัยมยานากาวา เพื่อใชป้ระกอบการวางแผนการจดัการคุณภาพงาน ท่ี

รับผดิชอบ และเก่ียวขอ้ง รวทั้งเป็นขอ้มูลข่าวสารแจง้ให้ผูป้กครองนกัเรียนรับทราบดว้ย ส าหรับครูและ

กลุ่มสาระควรใชด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

  1.การวางแผนจดัการเก่ียวกบัคุณภาพการปฏิบติังานวชิาการ 

     1.1 การจดัการคุณภาพการจดัการเรียนรู้เพื่อสนองตอบการกา้วสู่สากลและเป้าหมายของเจา้ของกิจการ 

     1.2 การจดัการคุณภาพการออกขอ้สอบเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 

     1.3 การจดัท าหลกัฐานทางวชิาการสนองตอบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

  2.การวางแผนจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน 

     2.1 การฝึกทกัษะวชิาการ สอนเสริมเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษนกัเรียนเพื่อการแข่งขนัทกัษะ

วชิาการ การสอบเขา้เรียนในโรงเรียนยอดนิยมหรือท่ีนกัเรียนและเจา้ของกิจการคาดหวงั 

     2.2. การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเสียง มีปัญหาอยา่งมีวธีิการเฉพาะตามสภาพปัญหา 

  3. การวางแผนจดั กิจกรรม โครงการ ท่ีเสนอไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

  4. การเตรียมตนเองใหมี้ความพร้อม เพื่อใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรม งาน โครงการ ของฝ่ายกลุ่มงานท่ี

ก าหนดไวใ้นปฏิทินปฏิบติัการ วชิาการวดัผล ประจ าปีการศึกษา  

  5. วางแผนการปฏิบติัตน ท่ีไม่กระทบต่อกิจกรรม และหนา้ท่ีๆโรงเรียนมอบหมาย ทั้งประจ าและเฉพาะกิจ 

       ปฏิทินวชิาการวดัผล ปีการศึกษา 2564 ฉบบัน้ี นอกจากฝ่ายวชิาการวดัผลและกลุ่มสาระวชิาไดก้ าหนด

กิจกรรม งาน โครงการส าคญั เหมาะสมรองรับการพฒันาคุณภาพนกัเรียนในแต่ละเดือนแลว้ ยงัมีกิจกรรม

ส่งเสริมพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานตน้สังกดัระดบัจงัหวดั ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัภาค และ

ระดบัประเทศ ท่ียงัไมก่ าหนดวนัท่ีแน่นอนได ้ซ่ึงตอ้งพิจารณากิจกรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาบรรจุลงใน

ปฏิทินต่อไปดว้ย  

        หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ปฏิทินวชิาการวดัผลฉบบัน้ี จะช่วยใหค้รูและบุคลากรทุกคน จะไดน้ าไปวางจดัการ

ตนเองและแผนการปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ใหไ้ดคุ้ณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลใหคุ้ณภาพ

การจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมยานากาวา บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพสามารถวดัประเมินผลได ้มีมูลค่าเพิ่ม

และสร้างความพึงพอแก่นกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียนทุกคน 

                                                                      คณะกรรมการบริหารวชิาการ 

 

 

 

 

 



 ปฏิทินกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน    มกราคม     2565 

สปัดาห์ท่ี จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ 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       

           

วนั วนัท่ี กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ 
เสาร์  1                                            (วนัข้ึนปีใหม่)  
อาทิตย ์ 2   
จนัทร์ 3   
องัคาร 4   
พธุ 5   

พฤหสับดี 6   
ศุกร์ 7 AAR กิจการนกัเรียน กิจการนกัเรียน 
เสาร์ 8  ONE DAY TRIP & PUBLIC SERVICE * (วนัเด็ก

แห่งชาติ) 
บริหาร + กลุ่มสาระ  

อาทิตย ์ 9 กิจกรรมการศึกษาแหลง่เรียนรู้ออนไลน์ 
2021:YNGW WORLD ON TOUR ON LINE 

 

 
จนัทร์ 10  
องัคาร์ 11  
พธุ 12  

พฤหสับดี 13  
ศุกร์ 14  
เสาร์ 15   
อาทิตย ์ 16   
จนัทร์ 17   
องัคาร 18   
พธุ 19   

พฤหสับดี 20 ประกวดมารยาทไทย  สงัคมศึกษา 

ศุกร์ 21 AAR กิจการนกัเรียน กิจการนกัเรียน 

เสาร์ 22   
อาทิตย ์ 23   
จนัทร์ 24   
องัคาร 25   
พธุ 26   

พฤหสับดี 27   
ศุกร์ 28 Teacher talk and Open your mind  …… คาบ AAR ครูทุกคน 
เสาร์ 29   
อาทิตย ์ 30   
จนัทร์ 31   

*อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   



ปฏิทนิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน      กมุภาพนัธ์      2565 

สปัดาห์ท่ี จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ 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       

           

วนั วนัท่ี กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ 
องัคาร 1   
พธุ 2   

พฤหสับดี 3   
ศุกร์ 4 ฟังบรรยายทางวิชาการ  เร่ือง............คาบ AAR แนะแนว 
เสาร์ 5   
อาทิตย ์ 6   
จนัทร์ 7   
องัคาร 8   
พธุ 9   

พฤหสับดี 10   
ศุกร์ 11 YANAGAWA DREAM CAMP &OPEN HOUSE* แนะแนว  
เสาร์ 12 YANAGAWA DREAM CAMP &OPEN HOUSE* แนะแนว 
อาทิตย ์ 13 สอบ O-NET ม..3  

จนัทร์ 14   
องัคาร 15   
พธุ 16   

พฤหสับดี 17 ส่งขอ้สอบใหว้ชิาการ ครูประจ าวชิา 
ศุกร์ 18 AAR กิจการนกัเรียน กิจการนกัเรียน 
เสาร์ 19   
อาทิตย ์ 20   
จนัทร์ 21   

องัคาร 22   

พธุ 23   

พฤหสับดี 24   

ศุกร์ 25   

เสาร์ 26   
อาทิตย ์ 27   

จนัทร์ 28   
*อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- การทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดบัชาติ ยงัไม่ก าหนดวนั 

 

 



ปฏิทนิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน     มนีาคม   2565 

สปัดาห์ท่ี จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ 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    

           

วนั วนัท่ี กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ 
องัคาร 1   

พธุ 2   

พฤหสับดี 3   
ศุกร์ 4   

เสาร์ 5   
อาทิตย ์ 6   
จนัทร์ 7 น ำเสนอโครงกำร PBL ชัน้ ม.2 และ ม.3  

องัคาร 8 น ำเสนอโครงกำร PBL ชัน้ ม.2   

พธุ 9 น ำเสนอโครงกำร PBL ชัน้ ม.1  

พฤหสับดี 10 เตรียม/น าเสนอ Creativity@art  

ศกุร์ 11 เตรียม/น าเสนอ Creativity@art  

เสาร์ 12 วนัเกียรติยศนกัเรียนยานากาวา  

อาทิตย ์ 13 นกัเรียนปิดภาคเรียนท่ี 2/64  

จนัทร์ 14 สอบปลายภาค2/64  ม.3  

องัคาร 15 สอบปลายภาค2/64  ม.3  

พธุ 16   

พฤหสับดี 17   

ศุกร์ 18 วนัสดุท้ำยของ ม.3 ในกำรเก็บชิน้งำน สง่งำน  

เสาร์ 19   
อาทิตย ์ 20   
จนัทร์ 21 สอบปลายภาค2/64  ม.1 และ ม.2  

องัคาร 22 สอบปลายภาค2/64  ม.1 และ ม.2  

พธุ 23 สอบปลายภาค2/64  ม.1 และ ม.2  

พฤหสับดี 24 วนัสดุท้ำยของ ม.1และ ม.2 ในกำรเก็บชิน้งำน สง่งำน  

ศุกร์ 25 กิจกรรมส่งพ่ีลานอ้ง ปีการศึกษา 2564  
เสาร์ 26 กจิกรรมวนัเกยีรตยิศ นักเรียนยานากาวา ปี 2564  

อาทิตย ์ 27 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2 /2564  
จนัทร์ 28   
องัคาร 29   
พธุ 30   

พฤหสับดี 31   



ปฏิทนิกจิกรรมวชิาการวดัผล เดอืน        เมษายน       2565 

สปัดาห์ท่ี จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ 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 วนัท่ี กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ 
ศุกร์ 1      ประชุมสรุปงานและน าเสนอผลงานประจ าปีของกลุ่ม

สาระ/ 
 

เสาร์ 2      กลุ่มงาน และการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  บริหาร 
อาทิตย ์ 3      ปีการศึกษา  2565  

จนัทร์ 4 ส้ินสุดปีการศึกษา 2564   

องัคาร 5   
พธุ 6   

พฤหสับดี 7   
ศุกร์ 8   
เสาร์ 9   
อาทิตย ์ 10   
จนัทร์ 11   
องัคาร 12   
พธุ 13   

พฤหสับดี 14   
ศุกร์ 15   
เสาร์ 16   
อาทิตย ์ 17   
จนัทร์ 18   
องัคาร 19   
พธุ 20   

พฤหสับดี 21   
ศุกร์ 22   
เสาร์ 23   
อาทิตย ์ 24   
จนัทร์ 25   
องัคาร 26   
พธุ 27   

พฤหสับดี 28   
ศุกร์ 29   
เสาร์ 30   

 

 


