
โรงเรียนสตรีโคเซกะกุเอน ระดับมัธยมต�นและมัธยมปลาย



1. ปรัชญา

สร�างปฏิสัมพันธ"และเรียนรู�จากผู�คน

การใช�ชีวิตอยู(ในสถาบันการศึกษาทีม่กีารปฏิสัมพันธ"กับผู�คนจํานวน
มากจะส(งผลให�นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู�สึกถึงกันและกัน จับตา
ดูสังคมโลก และตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา
โรงเรียนของเรามุ(งมัน่ทีจ่ะสร�างสตรีที่มบีทบาทสําคัญในประชาคมโลก 
พร�อมทั้งรักษาเอกลักษณ"เฉพาะของเรา ด่ังคํ่าว(า “Kosei ใน
ภาษาญ่ีปุ=น ซ่ึงแปลว(า ลักษณะเฉพาะบุคคล”

การเรียนรู�เพ่ือส(งเสริมคุณธรรม

บุคคล x จติใจ
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การเรียนภาษาอังกฤษ

บุคคล x โลก

การแนะแนวเส�นทาง
การศึกษาต(อในอนาคต

บุคคล x อนาคต
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1. นักเรียนจะเกิดการพัฒนาเติบโตผ(านการปฏิสัมพันธ"กับผู�คนใน
ระหว(างการใช�ชีวิตอยู(ในสถาบันการศึกษาของเรา

2. เราจะเช่ือมโยงนักเรียนของเรากับโลกด�วย “การเรียนภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนโคเซ”

3. การศึกษาเรียนรู�อาชีพสําหรับอนาคตข�างหน�า

การทาํใหน้กัเรียนพฒันาเติบโตไปพร้อมกนัในระหวา่งที�ไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัผูค้น ตามชื�อของโรงเรียนของเราคือ “โคเซ 
(Kosei) ถือเป็นนโยบายสาํคญัอนัดบัหนึ�งของเรา ทั.งนี.  เรามุ่งส่งเสริมใหเ้กิดการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัภายในชั.นเรียน ทั.ง
ทางดา้นการศึกษาและกิจกรรมอื�น ๆของโรงเรียน นอกจากนี.  เรายงัส่งเสริมใหน้กัเรียน “สื�อสารกบัผูอื้�นดว้ยความจริงใจ” 
เพื�อสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�ดียิ�งขึ.น และใหน้กัเรียนแต่ละคนสามารถบรรลุสิ�งที�มุ่งหวงัไวไ้ด้

โรงเรียนของเรานําเสนอหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีมีการสอนโดยอาจารย%เจ&าของภาษา และกิจกรรมพิเศษท่ี
ออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมทักษะของนักเรียนในการสัมผัสประสบการณ%ด&านภาษาอังกฤษ เช2น “งานเทศกาลวัดความรู&
ภาษาอังกฤษ” โดยโรงเรียนจะมีการจัดสภาวะแวดล&อมท่ีให&นักเรียนได&เกิดความรู&กับการเรียน “ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ” 
และ “ภาษาอังกฤษท่ีเป8นประโยชน%ในชีวิตประจําวัน” และนอกเหนือจากท่ีเรามีหลักสูตรการเดินทางไปศึกษาใน
ต2างประเทศแล&ว ยังมีโปรแกรมการไปศึกษาเรียนรู&ในต2างประเทศระยะสั้นสําหรับนักเรียนหลักสูตรมนุษยศาสตร%และ
วิทยาศาสตร% ภาคพิเศษ เพ่ือให&นักเรียนได&เพ่ิมพูนความสามารถภาษาอังกฤษและเป=ดโลกทัศน%สู2สากลมากข้ึนด&วย

เรามุ2งม่ันท่ีจะช2วยชี้แนะนักเรียนของเราทุกคนในการเลือกเส&นทางของตัวเองในอนาคตจากหลากหลายทางเลือกท่ีมี
ผ2านหลักสูตรการศึกษาเรียนรู&ท้ัง 3 หลักสูตร เพ่ือให&พวกเขาตระหนักถึงความฝ@นของตัวเอง อนึ่ง ท2ามกลางจํานวน
นักเรียนท่ีปรารถนาท่ีจะเข&าศึกษาต2อในมหาวิทยาลัยท่ีเข&ายากของรัฐและเอกชนท่ีมีแนวโน&มเพ่ิมมากข้ึน โรงเรียนของ
เราได&กําหนดคําขวัญว2า “การสอบเข&ามหาวิทยาลัย ไม2ใช2เป8นการแข2งขันส2วนบุคคล แต2เป8นการฟ@นฝDาร2วมกันกับ
องค%กร” ฉะนั้น เพ่ือการบรรลุเปFาหมายให&ได& เราจึงมีคณะครูและทีมงานผู&เชี่ยวชาญท่ีคอยประสานความร2วมมือกัน
เพ่ือให&แน2ใจว2านักเรียนของเราแต2ละคนมีศักยภาพอย2างสูงสุด
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หลักสูตรสากล (Super Global Class)

ส่งเสริมการพฒันาผู้นําระดบัสากลด้วยการมองไกลกว่าการสอบเข้า
มหาวทิยาลัย

หลกัสูตรสากล’(Super Global Class)จดัตั.งขึ.นเป็นพิเศษในหลกัสูตรมนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ภาคพิเศษในฐานะ
หอ้งเรียนตวัอยา่งหรือโมเดลคลาสของโรงเรียนสตรีโคเซหรือSGH(Super Global High School)เรามีจุดมุ่งหมายเพื�อให้
ความรู้และเตรียมนกัเรียนใหมี้บทบาทอยา่งแขง็ขนัในองคก์รระหวา่งประเทศ เช่น องคก์ารสหประชาชาติ องคก์ารยเูนสโก 
องคก์ารนอกภาครัฐของชาติต่างๆ(NGO) องคก์ารไม่แสวงหาผลกาํไร(NPO) และกิจการต่างชาติ เป็นตน้

โปรแกรมศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ 

สัมผสัประสบการณ์ตรงกบัความหลากหลายทางวฒัธรรมที�ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนภาษาแต่เป็นการเพิ�มพนูทกัษะการสื�อสาร

งานภาคสนาม
 (นักเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที. 5)

ประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่

ดว้ยความร่วมมือของมหาวทิยาลยัทอ้งถิ�นนกัเรียนของเรา
จะไดพ้กัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ของประเทศไทยและ
ศึกษาวจิยัใหลึ้กซึ. งยิ�งขึ.นในหวัขอ้ที�กาํหนดไวก่้อนลงมือ
ปฏิบติัจริงในภาคสนามโดยจะใชเ้วลาในภาคสนาม
ดงักล่าวนี. เป็นระยะเวลา 10‐20 วนั และนกัเรียนจะทาํ
การสาํรวจวิจยัดว้ยความช่วยเหลือของมหาวทิยาลยัไคเซน
(Keisen University) ซึ� งเป็นสถาบนัที�มีประสบการณ์ใน
การทาํวจิยัภาคสนามมาเป็นเวลาหลายปี

ฝึกอบรม ณ ประเทศอังกฤษ
(นักเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที.6)
ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน

โปรแกรมนี.จะเริ�มตน้ในเดือนเมษายนและสิ.นสุดใน
เดือนพฤษภาคม ซึ� งจะใชร้ะยะเวลา40วนันกัเรียนจะได้
ศึกษาใหลึ้กซึ. งยิ�งขึ.นในหวัขอ้ที�ตวัเองไดท้าํการศึกษา
วิจยัมาแลว้ในภาคสนามณประเทศไทยภายใตก้ารดูแล
แนะนาํของเจา้หนา้ที�ฝ่ายวชิาการในมหาวทิยาลยัSOAS
กรุงลอนดอนรวมทั.งไดเ้รียนรู้ทกัษะการเขียนบทความ
เชิงวชิาการและวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษยิ�งกวา่นั.น
นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ทกัษะการพดูและการนาํเสนอ
ผลงานอีกดว้ยซึ� งในตอนทา้ยของโปรแกรมนกัเรียนแต่
ละคนจะนาํเสนอผลงานวิจยัจากหวัขอ้การวิจยัของ
ตวัเองทั.งที�ภายในและภายนอกโรงเรียนดว้ย

หลักสูตรมนุษยศาสตร"และวิทยาศาสตร" ภาคพิเศษ

3



หลักสูตรมนุษยศาสตร"และวิทยาศาสตร"
หลักสูตรเพื.อการสนับสนุนนักเรียนแต่ละคนให้สามารถสอบเข้ามหาวทิยาลัยได้
การเรียนการสอนในหลกัสูตรนี.ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะวชิาของหลกัสูตรมนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร์เท่านั.น แต่เพื�อใหน้กัเรียนของเรา
ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเตม็ที�ในการสอบเขา้มหาวทิยาลยั นกัเรียนจะไดเ้รียนวชิาต่างกนัถึง 7 วชิา จาก 5 สาขาวชิา ทั.งนี.  เมื�อ
นกัเรียนขึ.นชั.นมธัยมศึกษาปีที� 5 เราจะมีการแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นสองหอ้งเรียน ไดแ้ก่ หอ้งมนุษยศ์าสตร์และหอ้ง
วทิยาศาสตร์ ตามความตอ้งการของผูเ้รียน จากนั.นนกัเรียนจะเนน้เรียนเฉพาะวิชาที�จาํเป็นสาํหรับการสอบกลางเพื�อคดัเลือกบุคคลเขา้
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (National Center Test for University Admissions) และการสอบเขา้มหาวทิยาลยัทั�วไป จากนั.น ใน
ชั.นมธัยมศึกษาปีที� 6 จะเนน้การเตรียมความพร้อมในการสอบเป็นหลกัเพื�อฝึกฝนความสามารถของนกัเรียนอนัจะนาํไปสู่การพิชิต
การสอบเขา้มหาวทิยาลยัใหส้าํเร็จ

เตรียมความพร้อมเพื.อการสอบแข่งขนัเข้าสู่มหาวทิยาลัย
ตั.งแต่มธัยมศึกษาปีที� 4 นกัเรียนจะไดศึ้กษาขอ้มูลเกี�ยวกบัมหาวทิยาลยัและคณะวชิาต่าง ๆ รวมทั.ง มีโอกาสในการเรียนรู้ทาํความ
เขา้ใจยิ�งขึ.นเกี�ยวกบัขั.นตอนการเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น การทดสอบความถนดัทางวชิาชีพหรือ
การคน้ควา้วจิยั เป็นตน้ ซึ� งการที�นกัเรียนสามารถกาํหนดเป้าหมายอยา่งเป็นรูปธรรมไดต้ั.งแต่ระยะเริ�มแรก จะทาํใหโ้รงเรียน
สามารถชี.แนะแนวทางการฝึกฝนตนเองใหแ้ก่นกัเรียนได้

หลักสูตรมนุษยศาสตร"และวิทยาศาสตร" ภาคพิเศษ

ห�องเรียนการแพทย"
ห้องเรียนสําหรับผู้ที.ต้องการมคีวามเชี.ยวชาญด้านวทิยาศาสตร์
หอ้งเรียนนี. เกี�ยวขอ้งกบัสาขาวทิยาศาตร์ที�เชื�อมโยงโดยตรงกบัชีวติความเป็นอยูข่องมนุษย ์เช่น  “สาขาเภสัชศาสตร์” และ 
“แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” ที�มีการประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นชีววทิยาและฟิสิกส์เพื�อดูแลรักษาสุขภาพและความสุขของ
มนุษยชาติ รวมทั.ง “สาขาแพทยศ์าสตร์” ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัชีวติของมนุษย ์ นอกจากนี.ยงัมี “สาขาเกษตรศาสตร์” และ 
“ชีววทิยา” ที�สืบคน้ความลึกลบัของชีวติและปัญหาดา้นโภชนาการ ส่วน “สาขาวทิยาศาสตร์” “สาขาวศิวกรรมศาสตร์” และ “สาขา
สารสนเทศ” กมุ่็งสู่การวจิยั การคน้พบ และการประดิษฐสิ์�งที�ไม่เคยมีมาก่อน ดงันั.น เราจะดูแลความฝันและเส้นทางสู่อนาคตของ
นกัเรียนไดอ้ยา่งแน่นอน

โปรแกรมพเิศษที.เน้นฝึกฝนความเชี.ยวชาญด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์
หลกัสูตรพิเศษ (วทิยาศาสตร์พิเศษ / คณิตศาสตร์พิเศษ) เป็นหลกัสูตรที�มุ่งเนน้ศึกษา 4 วชิา จาก 2 สาขา ไดแ้ก่ วชิาชีววทิยา เคมี 
ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ โดยใชเ้วลาในคาบที� 7 และ 8 ของวนัที�มีเรียนปกติ ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจวิชาเกี�ยวกบั
วทิยาศาสตร์อนัจะเพิ�มพนูความรู้ใหม้ากยิ�งขึ.นได ้และเราใชก้ารทดลองและแบบฝึกหดัในชั.นเรียนกระตุน้แรงจูงใจของนกัเรียนใน
การทาํความเขา้ใจใหลึ้กซึ. งมากขึ.นดว้ย
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หลักสูตรศึกษา ณ ต่างประเทศ ภาคพเิศษ
-หลกัสูตรสาํหรับนกัเรียนที�ตอ้งการกา้วเขา้สู่มหาวิทยาลยัชั.นนาํ และมีความประสงคจ์ะพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษและพฒันาตนเองดว้ยการไปเรียนในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1ปี-

เรียนที.ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา1ปี
ระยะเวลาตั.งแต่เดือนมกราคมของชั.นมธัยมศึกษาปีที� 4 ถึงเดือนธนัวาคมชั.นมธัยมศึกษาปีที� 5
จะมีการแบ่งนกัเรียนเขา้ไปเรียนในโรงเรียนพนัธมิตรทั.งหมด 17 แห่งในพื.นที�ต่าง  ๆโรงเรียนละ2-3คน
นกัเรียนชาวญี�ปุ่นจะพกับา้นโฮมสเตยค์รอบครัวละ 1 คน (ส่วนหนึ�งจะพกัอยูใ่นหอพกั)
จะเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาสมคัรของทอ้งถิ�นดว้ย
นกัเรียนจะมีการพฒันาเติบโตขึ.นจากการไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นมากมายและช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั อนัเป็นลกัษณะพิเศษอยา่งยิ�งของ KGGS

นักเรียนทั,งชั,นจะได้ร่วมเดนิทางไปเรียนในต่างประเทศ 
จงึทาํให้เกิดความแน่นแฟ้นยิ.งขึ,นในชั,นเรียน
นกัเรียนทุกคนในชั.นเรียนลว้นมีเป้าหมายเดียวกนัคือการไปเรียนที�ต่างประเทศ
เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั เพื�อเตรียมพร้อมสาํหรับการไปเรียนในต่างประเทศ
การปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นที�ไม่สามารถทาํไดใ้นกรณีที�ไปเรียนในต่างประเทศเป็นการส่วนตวั
ดว้ยการร่วมแรงร่วมใจกนัของนกัเรียนทั.งชั.นเพื�อมุ่งสู่เป้าหมายตั.งแต่ช่วงเตรียมความพร้อม จึงทาํใหน้กัเรียนของเราคลายความกงัวลใจและ
ความไม่สบายใจเกี�ยวกบัการไปเรียนในต่างประเทศได ้และจะมีกาํลงัใจที�เขม้แขง็มากยิ�งขึ.น ทั.งนี.  หลงัจากที�นกัเรียนเดินทางกลบัประเทศ
ของตนแลว้ พวกเขาจะแสดงศกัยภาพที�แขง็แกร่งออกมาเพื�อมุ่งสู่การสอบเขา้มหาวิทยาลยั

นักเรียนจะพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษของตนและเปิ
ดรับมุมมองแบบโลกาภวิตัน์
ทกัษะการสื�อสารที�จะไดรั้บการฝึกฝนเป็นภาษาองักฤษ
เพิ�มประสิทธิภาพทกัษะการฟังและการพดู
นกัเรียนจะไดเ้ปิดมุมมองที�กวา้งขึ.นในการพิจารณาดูประเทศญี�ปุ่นในเชิงสัมพทัธ์
นกัเรียนจะพฒันาทกัษะภาษาองักฤษไดจ้ริงในระหวา่งที�ใชชี้วิตอยูใ่นต่างประเทศ ซึ� งการพฒันาที�เกิดขึ.นนี. ไม่เพียงแต่จะช่วยใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จในการสอบเท่านั.น แต่จะยงัมีผลเกี�ยวเนื�องไปถึงในอนาคตอีกดว้ย นอกจากนี.  นกัเรียนจะเกิดไหวพริบในการพินิจดูโลกกวา้งและ
เปิดโลกทศัน์ที�กวา้งไกลยิ�งขึ.นอีกดว้ย

การเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศที.จะเชื.อมโยงไปยงัอนาคตที.สดใส
ในเดือนกรกฎาคมและธนัวาคมนกัเรียนจะไดท้าํขอ้สอบเพื�อประเมินทกัษะภาษาองักฤษ และจะมีการเปรียบเทียบผลสอบกบัคะแนนก่อนไป
เรียนต่างประเทศ ซึ� งในขณะนี. เรากาํลงัอยูใ่นช่วงเปลี�ยนจากการสอบTOEIC®ไปยงัTOEFL®และนกัเรียนตอ้งใช ้TOEFL Junior®ในระหวา่ง
การเตรียมตวัก่อนออกเดินทางไปเรียนในต่างประเทศ โรงเรียนของเรากาํลงัสร้างระบบการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งเป็น
ขั.นตอน อีกทั.งจะมีการแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งโรงเรียนของเรากบัโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด ์รวมไปถึงผูป้กครองของนกัเรียน เพื�อให้
แน่ใจวา่นกัเรียนของเราจะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเตม็ที� และขณะที�นกัเรียนกาํลงัศึกษาอยูใ่นต่างประเทศ พวกเขาจะไดรั้บมอบหมายงาน
เป็นการบา้นจากประเทศญี�ปุ่นเพื�อเตรียมความพร้อมในการสอบเขา้มหาวิทยาลยัและการสอบภาษาองักฤษดว้ย
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หลักสูตรเตรียมสอบเข�าระดับอุดมศึกษา
-หลักสูตรท่ีสร�างความเปQนไปได�กับเส�นทางชีวิตในอนาคตท่ีหลากหลายอย(างมีประสิทธิภาพ-

การพฒันาทกัษะทางวชิาการขั,นพื,นฐานโดยมุ่งเน้นที. 3 วชิาเป็นหลัก
เพื�อใหน้กัเรียนมีทางเลือกที�หลากหลายในอนาคต เราจะนาํเสนอทางเลือกใหแ้ก่นกัเรียนในการศึกษาสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ตั.งแต่ชั.นมธัยมศึกษาปีที� 5 โดยจะเนน้หนกักบัการเรียนล่วงหนา้ใน 3 วชิา เพื�อเตรียม
ความพร้อมในการสอบเขา้มหาวทิยาลยัเอกชน เรียนรู้ทกัษะพื.นฐานอยา่งสมํ�าเสมอดว้ยการกาํหนดวชิาเป้าหมายที�ใชใ้น
การสอบตั.งแต่เนิ�นจะทาํใหน้กัเรียนเกิดความเชี�ยวชาญขึ.นมาได ้และขณะนี. เราสามารถเตรียมความพร้อมในการสอบเขา้
มหาวทิยาลยัใหป้ก่นกัเรียนอยา่งไม่ฝืนต่อความสามารถของนกัเรียนแต่ละคนดว้ย

เปิดวสัิยทศัน์ที.กว้างขึ,นระหว่างที.มกีารปฏิสัมพนัธ์กับผู้คน
โรงเรียนสตรีโคเซมีการจดักิจกรรมต่างๆของโรงเรียน รวมทั.งกิจกรรมของสมาคมและกิจกรรมจิตอาสา โดยเฉพาะ
หลกัสูตรเพื�อการศึกษาต่อนั.น เราจะส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมนอกหลกัสูตร เนื�องจาก 
ในกิจกรรมเหล่านี.นกัเรียนจะเกิดการพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกคนอื�นๆและเติบโตขึ.นโดยการเอาชนะความ
ยากลาํบากและกา้วไปสู่เป้าหมายของพวกเขา และเมื�อไดรั้บฟังความคิดเห็นและมุมมองที�แตกต่างออกไป จะทาํให้
นกัเรียนไม่เพียงแต่จะเปิดวสิัยทศัน์ใหก้วา้งขึ.นได ้แต่จะยงัมีความคิดที�ยดืหยุน่ไดอี้กดว้ย

หลักสูตรที.ตรงตามเส้นทางอาชีพต่างๆ
เราสร้างหลกัสูตรมากมายเพื�อเป็นทางเลือกใหแ้ก่นกัเรียนไดศึ้กษาเรียนรู้ เช่น โภชนาการ การพยาบาล และสารสนเทศ 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนทั.งหลงัจากที�ไดเ้ขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษาหรือในการทาํงาน นกัเรียนสามารถเลือกวชิา
ที�เหมาะสมกบัอาชีพและเลือกเรียนวชิาที�ตอ้งการในการสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดด้ว้ย นกัเรียนที�มุ่งเป้าสู่สาขาวชิา
มนุษยศาสตร์จาํเป็นตอ้งเรียนการเขียนบทความในขณะที�เรียนอยูช่ั.นมธัยมศึกษาปีที� 5 เพื�อเตรียมตวัสอบเขา้
มหาวทิยาลยัที�ไดรั้บการรับรองและกาํหนดเป็นมาตรฐานในการสอบหรือ AO (Admissions Office) นอกจากนี.  เรายงัมี
การฝึกซอ้มการสัมภาษณ์แบบจาํลองใหก้บันกัเรียนที�สนใจ พร้อมทั.งสนบัสนุนนกัเรียนในทุกดา้นอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาและอาชีพของพวกเขา
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โรงเรียนสตรีโคเซได้รับการรับรองให้เป็น 
โรงเรียนมธัยมศึกษาระดบัสากลหรือ 

“Super Global High School” 
โดยกระทรวงการศึกษา วฒันธรรม กีฬ าวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยขีองประเทศญี.ปุ่น



SGH คือ(Supper Global High School)
กระทรวงศึกษาธิการ วฒันธรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีเป้าหมายในการส่งเสริมใหผู้น้าํแห่งโลกาภิวตัน์มีความตระหนกั
และมีความรู้ความเขา้ใจในประเดน็ทางสังคม ทกัษะการสื�อสารและทกัษะการแกปั้ญหา ดว้ยการศึกษาเรียนรู้ตั.งแต่ในระดบั
มธัยมศึกษาเป็นตน้ไป  เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวนี.  ทางกระทรวงจึงไดใ้หก้ารรับรองสถาบนัการศึกษาที�มีชื�อเสียงในดา้น
การใหก้ารศึกษาแก่ผูน้าํระดบัสากล เช่น  SGH ซึ� งโรงเรียนของเรากาํลงัจดัเตรียมโครงการเพื�อส่งเสริมความสามารถของนกัเรียน
ในการคน้ควา้เกี�ยวกบัประเดน็ทางสังคมในสภาพแวดลอ้มต่างวฒันธรรม และหาทางแกปั้ญหาที�สอดคลอ้งกบัมุมมองของสังคม
วฒันธรรมที�หลากหลาย โดยยดึหลกัปรัชญาของโรงเรียนที�มีมาแต่ดั.งเดิมของเราคือ “Kosei for English Language Education” 
เป็นหวัใจสาํคญัในการพยายามทางดา้นการศึกษาของเรา 

“ส่งเสริมผูน้าํระดบัโลกที�มีส่วนร่วมในสันติภาพของประชาคมระหวา่งประเทศ” คือ ปรัชญาการก่อตั.งโรงเรียนของเรา และเรา
จะยงัคงมุ่งมั�นพฒันาพื.นฐานการศึกษาภาษาองักฤษตามหลกั “Kosei for English Language Education”
ของเราต่อไป นอกจากนี.  เราจะสร้างโอกาสที�จะพฒันาทกัษะการสื�อสารดว้ยความรู้ภาษาองักฤษท่ามกลางความต่างทางวฒัธรรม 
และสาํรวจประเดน็ปัญหาที�เกิดขึ.นและพิจารณาหาหนทางแกไ้ขดว้ยความเขา้ใจที�ชดัเจนเกี�ยวกบัมุมมองทางวฒัธรรมที�แตกต่าง
ดว้ยโปรแกรมเหล่านี. ที�จดัทาํในช่วงของมธัยมศึกษาตอนปลายจะส่งเสริมใหน้กัเรียนของเราพฒันาเติบโตอยา่งแขง็แกร่งเพื�อกา้ว
สู่การเขา้สู่ระดบัอุดมศึกษา

ภาพของผู้นําระดบัสากลที.คาดหวงัไว้ของโรงเรียนสตรีโคเซ

“ความสามารถในการเรียนรู้
เข้าใจวฒันธรรมที.แตกต่างและ
การตระหนักถึงเอกลักษณ์เป็น

ชาวญี.ปุ่นในเวลาเดยีวกัน”

“ทกัษะอันเกิดจากผลของการ
สื.อสารกับต่างวฒัธรรม”
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คุณสมบติัที�จาํเป็นของผูน้าํระดบัสากลตอ้งไม่จาํกดัเฉพาะทกัษะจาํเพาะดา้นใดดา้นหนึ�งเท่านั.น แต่จะตอ้งมีประสบการณ์แบบเชิงบูรณา
การและความสามารถที�หลากหลายดว้ย  การจะใหน้กัเรียนของเราศึกษาเรียนรู้ถึงความสามารถนั.นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เราพิจารณาเห็น
วา่การลงมือปฏิบติัจริงในการแกไ้ขปัญหาดว้ยความสามารถของตวันกัเรียนเองท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที�แตกต่างทางวฒัธรรมกบัการ
เรียนรู้ “งานภาคสนาม” เป็นวธีิที�มีประสิทธิภาพ ซึ� งจากการสาํรวจภาคสนามดงักล่าวนี.  นกัเรียนจะไดป้ฏิบติังานเกี�ยวกบัประเดน็สาํคญั
ต่าง ๆ ของสังคมโลก เช่น “สังคมหลายเผา่พนัธ์ุมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งสันติไดอ้ยา่งไร และประเทศญี�ปุ่นและชาวญี�ปุ่นควรมีส่วนร่วม
เรื�องนี.อยา่งไร” 
ทั.งนี.  ความสามารถในการสื�อสารภาษาองักฤษที�จาํเป็นสาํหรับการศึกษาวจิยัขา้มวฒัธรรมในงานภาคสนาม โรงเรียนของเราไดจ้ดั
สภาพแวดลอ้มที�เอื.ออาํนวยต่อการเรียนรู้ที�หลากหลายไวภ้ายในโรงเรียน และเรามุ่งที�จะพฒันาบุคคลอยา่งเป็นสากลระหวา่งการดาํเนินการ
ตามขั.นตอนการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกนัตลอดระยะเวลา 3ปี

“การสร้างสันตภิาพในสังคมหลายชาตพินัธ์ุ
ผ่านการทาํวจิยัภาคสนาม”

โครงการวจิยัพเิศษ ณ โรงเรียนสตรีโคเซ

วชิาเปิดใหม่ “ความเข้าใจระหว่างประเทศ”
เราไดมี้การเปิดสอนวชิาใหม่ที�มีชื�อวา่ “ความเขา้ใจระหวา่งประเทศ” ในหลกัสูตรสากล (Super Global Class) เพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนใน
หอ้งเรียนเกี�ยวกบั “การวจิยัวฒันธรรมที�แตกต่าง” และ “วฒัธรรมนานาชาติ” นอกจากนี.  ในหลกัสูตรสาํหรับนกัเรียนที�จะไปเรียนใน
ต่างประเทศ ภาคพิเศษ จะมีการสอนวชิา “วฒัธรรมญี�ปุ่น” อีกดว้ย

การวจิยัวฒันธรรมที�แตกต่างจะเป็นโปรแกรมหลกัของSGH 
ซึ� งโปรแกรมนี. มีจุดมุ่งหมายเพื�อยกระดบัทกัษะและ
ความสามารถที�ครอบคลุมของนกัเรียนโดยการคน้ควา้
ประเดน็ทางสังคมและหาทางออกใหก้บัตนเองในการศึกษา
ในประเทศไทยและองักฤษ ในช่วงปีแรกของการเรียนใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนจะเตรียมความพร้อม
สาํหรับการทาํวจิยัภาคสนามดว้ยการสนบัสนุนของ
นกัศึกษาต่างชาติที�กาํลงัศึกษาอยูที่�มหาวทิยาลยัในประเทศ
ญี�ปุ่นซึ� งนกัเรียนของเราจะมีโอกาสนาํเสนอผลการวจิยั
ภาคสนามและงานวจิยัของตนใหก้บับุคคลที�สาม ทั.งนี.  เมื�อ
ความรู้และทกัษะของนกัเรียนมีมากขึ.น เราจะใหโ้อกาส
นกัเรียนในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและการอภิปราย 
รวมทั.งนาํเสนอผลงานและมุมมองต่าง ๆ เช่น การ
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบันกัวิจยัและนกัศึกษาต่างชาติ ฯ

การวจิยัวฒัธรรมที.แตกต่าง ความรู้ระหว่างประเทศ

การศึกษาเรียนรู้เกี�ยวกบันานาชาติไวล่้วงหนา้จนเชี�ยวชาญ
จะทาํใหน้กัเรียนเกิดการพฒันายิ�งขึ.น โดยเฉพาะใน
หอ้งเรียน “วฒัธรรมนานาชาติ” จะสร้างความเขา้ใจที�
สาํคญัล่วงหนา้ใหแ้ก่นกัเรียนเกี�ยวกบั “การวจิยัวฒัธรรมที�
แตกต่าง” ความรู้ที�จะไดรั้บในวชิานี. จะปลุกความเขา้ใจและ
ความสนใจในวฒันธรรมที�แตกต่างและสังคมโลกใหแ้ก่
นกัเรียน ในขณะเดียวกนัจะทาํใหน้กัเรียนตระหนกัอยา่ง
ชดัเจนถึงการเป็นคนญี�ปุ่นในสังคมโลก และดว้ยการเป็น
พนัธมิตรกบั Department of International Social 
Studies ของมหาวทิยาลยั Keisen University เราจะจดัให้
มีการเรียนร่วมกนั เพื�อใหน้กัเรียนของเราไดเ้รียนรู้ในเชิง
วชิาการมากยิ�งขึ.นดว้ย
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แนะนําสถานที.

ประตูหลกั ประตูหลกั ปรัชญาโรงเรียน

หอ้งใหค้าํปรึกษาสาํหรับนกัเรียน หอ้งเรียนชงชา สระนํ.า

ประตูหลกั หอประชุม โรงอาหาร
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หอ้งเรียน หอ้งสมุด

โรงยมิ หอ้งฝึกกีฬาเคนโด หอ้งวชิาเคมี

หอ้งดนตรี หอ้งศิลปะ หอ้งซอ้มเตน้

โรงเรียนสตรีโคเซกะกุเอน ระดบัมธัยมต้นและมธัยมปลาย
Access: 2-1-1 Kyuden, Setagaya-ku, Tokyo 157-0064 Japan
 เดนิเทา้ 6 นาที จากสถานีรถไฟ Chitose Karasuyama Station สาย Keio

แนะนําสถานที.

หอ้งเรียน


