โรงเรียนสตรีโคเซกะกุเอน ระดับมัธยมตนและมัธยมปลาย
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ภาษาญี่ปุ=น ซึ่งแปลว(า ลักษณะเฉพาะบุคคล”
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1.

นักเรียนจะเกิดการพัฒนาเติบโตผ(านการปฏิสัมพันธ"กับผูคนใน
ระหว(างการใชชีวิตอยู(ในสถาบันการศึกษาของเรา
การทําให้นกั เรี ยนพัฒนาเติบโตไปพร้อมกันในระหว่างทีได้ปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ น ตามชือของโรงเรี ยนของเราคือ “โคเซ
(Kosei) ถือเป็ นนโยบายสําคัญอันดับหนึงของเรา ทั.งนี. เรามุ่งส่ งเสริ มให้เกิดการช่วยเหลือซึ งกันและกันภายในชั.นเรี ยน ทั.ง
ทางด้านการศึกษาและกิจกรรมอืน ๆของโรงเรี ยน นอกจากนี. เรายังส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน “สื อสารกับผูอ้ ืนด้วยความจริ งใจ”
เพือสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดียงขึ
ิ . น และให้นกั เรี ยนแต่ละคนสามารถบรรลุสิงทีมุ่งหวังไว้ได้

2.

เราจะเชื่อมโยงนักเรียนของเรากับโลกดวย “การเรียนภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนโคเซ”
โรงเรียนของเรานําเสนอหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีการสอนโดยอาจารย%เจ&าของภาษา และกิจกรรมพิเศษที่
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะของนักเรียนในการสัมผัสประสบการณ%ด&านภาษาอังกฤษ เช2น “งานเทศกาลวัดความรู&
ภาษาอังกฤษ” โดยโรงเรียนจะมีการจัดสภาวะแวดล&อมที่ให&นักเรียนได&เกิดความรู&กับการเรียน “ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ”
และ “ภาษาอังกฤษที่เป8นประโยชน%ในชีวิตประจําวัน” และนอกเหนือจากที่เรามีหลักสูตรการเดินทางไปศึกษาใน
ต2างประเทศแล&ว ยังมีโปรแกรมการไปศึกษาเรียนรู&ในต2างประเทศระยะสั้นสําหรับนักเรียนหลักสูตรมนุษยศาสตร%และ
วิทยาศาสตร% ภาคพิเศษ เพื่อให&นักเรียนได&เพิ่มพูนความสามารถภาษาอังกฤษและเป=ดโลกทัศน%สู2สากลมากขึ้นด&วย

3.

การศึกษาเรียนรูอาชีพสําหรับอนาคตขางหนา
เรามุ2งมั่นที่จะช2วยชี้แนะนักเรียนของเราทุกคนในการเลือกเส&นทางของตัวเองในอนาคตจากหลากหลายทางเลือกที่มี
ผ2านหลักสูตรการศึกษาเรียนรู&ทั้ง 3 หลักสูตร เพื่อให&พวกเขาตระหนักถึงความฝ@นของตัวเอง อนึ่ง ท2ามกลางจํานวน
นักเรียนที่ปรารถนาที่จะเข&าศึกษาต2อในมหาวิทยาลัยที่เข&ายากของรัฐและเอกชนที่มีแนวโน&มเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนของ
เราได&กําหนดคําขวัญว2า “การสอบเข&ามหาวิทยาลัย ไม2ใช2เป8นการแข2งขันส2วนบุคคล แต2เป8นการฟ@นฝDาร2วมกันกับ
องค%กร” ฉะนั้น เพื่อการบรรลุเปFาหมายให&ได& เราจึงมีคณะครูและทีมงานผู&เชี่ยวชาญที่คอยประสานความร2วมมือกัน
เพื่อให&แน2ใจว2านักเรียนของเราแต2ละคนมีศักยภาพอย2างสูงสุด
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หลักสูตรสากล (Super Global Class)
ส่ งเสริมการพัฒ นาผู้นําระดับสากลด้ วยการมองไกลกว่ าการสอบเข้ า
มหาวิทยาลัย
สัมผัสประสบการณ์ตรงกับความหลากหลายทางวัฒธรรมทีไม่ใช่เพียงแค่การเรี ยนภาษาแต่เป็ นการเพิมพูนทักษะการสื อสาร

โปรแกรมศึกษาเรียนรู้ ในต่ างประเทศ
หลักสู ตรสากล’(Super Global Class)จัดตั.งขึ.นเป็ นพิเศษในหลักสู ตรมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษในฐานะ
ห้องเรี ยนตัวอย่างหรื อโมเดลคลาสของโรงเรี ยนสตรี โคเซหรื อSGH(Super Global High School)เรามีจุดมุ่งหมายเพือให้
ความรู ้และเตรี ยมนักเรี ยนให้มีบทบาทอย่างแข็งขันในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การยูเนสโก
องค์การนอกภาครัฐของชาติต่างๆ(NGO) องค์การไม่แสวงหาผลกําไร(NPO) และกิจการต่างชาติ เป็ นต้น

งานภาคสนาม
(นักเรียนชั,นมัธยมศึกษาปี ที. 5)
ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ฝึ กอบรม ณ ประเทศอังกฤษ
(นักเรียนชั,นมัธยมศึกษาปี ที6. )
ประเทศอังกฤษ กรุ งลอนดอน

ด้วยความร่ วมมือของมหาวิทยาลัยท้องถินนักเรี ยนของเรา
จะได้พกั อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยและ
ศึกษาวิจยั ให้ลึกซึ. งยิงขึ.นในหัวข้อทีกําหนดไว้ก่อนลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งในภาคสนามโดยจะใช้เวลาในภาคสนาม
ดังกล่าวนี. เป็ นระยะเวลา 10‐20 วัน และนักเรี ยนจะทํา
การสํารวจวิจยั ด้วยความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยไคเซน
(Keisen University) ซึ งเป็ นสถาบันทีมีประสบการณ์ใน
การทําวิจยั ภาคสนามมาเป็ นเวลาหลายปี

โปรแกรมนี.จะเริ มต้นในเดือนเมษายนและสิ. นสุ ดใน
เดือนพฤษภาคม ซึ งจะใช้ระยะเวลา40วันนักเรี ยนจะได้
ศึกษาให้ลึกซึ. งยิงขึ.นในหัวข้อทีตัวเองได้ทาํ การศึกษา
วิจยั มาแล้วในภาคสนามณประเทศไทยภายใต้การดูแล
แนะนําของเจ้าหน้าทีฝ่ ายวิชาการในมหาวิทยาลัยSOAS
กรุ งลอนดอนรวมทั.งได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการเขียนบทความ
เชิงวิชาการและวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษยิงกว่านั.น
นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการพูดและการนําเสนอ
ผลงานอีกด้วยซึ งในตอนท้ายของโปรแกรมนักเรี ยนแต่
ละคนจะนําเสนอผลงานวิจยั จากหัวข้อการวิจยั ของ
ตัวเองทั.งทีภายในและภายนอกโรงเรี ยนด้วย
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หลักสูตรมนุษยศาสตร"และวิทยาศาสตร"
หลักสู ตรเพื.อการสนับสนุนนักเรียนแต่ ละคนให้ สามารถสอบเข้ ามหาวิทยาลัยได้
การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรนี.ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะวิชาของหลักสู ตรมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เท่านั.น แต่เพือให้นกั เรี ยนของเรา
ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มทีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรี ยนจะได้เรี ยนวิชาต่างกันถึง 7 วิชา จาก 5 สาขาวิชา ทั.งนี. เมือ
นักเรี ยนขึ.นชั.นมัธยมศึกษาปี ที 5 เราจะมีการแบ่งการเรี ยนการสอนออกเป็ นสองห้องเรี ยน ได้แก่ ห้องมนุษย์ศาสตร์ และห้อง
วิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน จากนั.นนักเรี ยนจะเน้นเรี ยนเฉพาะวิชาทีจําเป็ นสําหรับการสอบกลางเพือคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (National Center Test for University Admissions) และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทัวไป จากนั.น ใน
ชั.นมัธยมศึกษาปี ที 6 จะเน้นการเตรี ยมความพร้อมในการสอบเป็ นหลักเพือฝึ กฝนความสามารถของนักเรี ยนอันจะนําไปสู่ การพิชิต
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้สาํ เร็ จ

เตรียมความพร้ อมเพื.อการสอบแข่ งขันเข้ าสู่ มหาวิทยาลัย
ตั.งแต่มธั ยมศึกษาปี ที 4 นักเรี ยนจะได้ศึกษาข้อมูลเกียวกับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ รวมทั.ง มีโอกาสในการเรี ยนรู ้ทาํ ความ
เข้าใจยิงขึ.นเกียวกับขั.นตอนการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรม เช่น การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรื อ
การค้นคว้าวิจยั เป็ นต้น ซึ งการทีนักเรี ยนสามารถกําหนดเป้าหมายอย่างเป็ นรู ปธรรมได้ต. งั แต่ระยะเริ มแรก จะทําให้โรงเรี ยน
สามารถชี.แนะแนวทางการฝึ กฝนตนเองให้แก่นกั เรี ยนได้

หองเรียนการแพทย"
ห้ องเรียนสํ าหรับผู้ทตี. ้ องการมีความเชี.ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์
ห้องเรี ยนนี.เกียวข้องกับสาขาวิทยาศาตร์ ทีเชือมโยงโดยตรงกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ เช่น “สาขาเภสัชศาสตร์ ” และ
“แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข” ทีมีการประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นชีววิทยาและฟิ สิ กส์เพือดูแลรักษาสุ ขภาพและความสุ ขของ
มนุษยชาติ รวมทั.ง “สาขาแพทย์ศาสตร์” ทีเกียวข้องโดยตรงกับชีวติ ของมนุษย์ นอกจากนี.ยงั มี “สาขาเกษตรศาสตร์ ” และ
“ชีววิทยา” ทีสื บค้นความลึกลับของชีวติ และปั ญหาด้านโภชนาการ ส่ วน “สาขาวิทยาศาสตร์ ” “สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ” และ “สาขา
สารสนเทศ” ก็มุ่งสู่ การวิจยั การค้นพบ และการประดิษฐ์สิงทีไม่เคยมีมาก่อน ดังนั.น เราจะดูแลความฝันและเส้นทางสู่ อนาคตของ
นักเรี ยนได้อย่างแน่นอน

โปรแกรมพิเศษทีเ. น้ นฝึ กฝนความเชี.ยวชาญด้ านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
หลักสู ตรพิเศษ (วิทยาศาสตร์ พิเศษ / คณิ ตศาสตร์ พิเศษ) เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งเน้นศึกษา 4 วิชา จาก 2 สาขา ได้แก่ วิชาชีววิทยา เคมี
ฟิ สิ กส์ และคณิ ตศาสตร์ โดยใช้เวลาในคาบที 7 และ 8 ของวันทีมีเรี ยนปกติ ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาทําความเข้าใจวิชาเกียวกับ
วิทยาศาสตร์ อนั จะเพิมพูนความรู ้ให้มากยิงขึ.นได้ และเราใช้การทดลองและแบบฝึ กหัดในชั.นเรี ยนกระตุน้ แรงจูงใจของนักเรี ยนใน
การทําความเข้าใจให้ลึกซึ. งมากขึ.นด้วย
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-หลักสู ตรสําหรับนักเรี ยนทีต้องการก้าวเข้าสู่ มหาวิทยาลัยชั.นนํา และมีความประสงค์จะพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและพัฒนาตนเองด้วยการไปเรี ยนในต่างประเทศเป็ นระยะเวลา 1ปี -

เรียนทีป. ระเทศนิวซีแลนด์ เป็ นเวลา1ปี
ระยะเวลาตั.งแต่เดือนมกราคมของชั.นมัธยมศึกษาปี ที 4 ถึงเดือนธันวาคมชั.นมัธยมศึกษาปี ที 5
จะมีการแบ่งนักเรี ยนเข้าไปเรี ยนในโรงเรี ยนพันธมิตรทั.งหมด 17 แห่งในพื.นทีต่าง ๆ โรงเรี ยนละ2-3คน
นักเรี ยนชาวญีปุ่ นจะพักบ้านโฮมสเตย์ครอบครัวละ 1 คน (ส่ วนหนึงจะพักอยูใ่ นหอพัก)
จะเข้าร่ วมกิจกรรมอาสาสมัครของท้องถินด้วย
นักเรี ยนจะมีการพัฒนาเติบโตขึ.นจากการได้ปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ นมากมายและช่วยเหลือซึ งกันและกัน อันเป็ นลักษณะพิเศษอย่างยิงของ KGGS

นักเรียนทั,งชั,นจะได้ ร่วมเดินทางไปเรียนในต่ างประเทศ
จึงทําให้ เกิดความแน่ นแฟ้ นยิง. ขึน, ในชั,นเรียน

นักเรี ยนทุกคนในชั.นเรี ยนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการไปเรี ยนทีต่างประเทศ
เป็ นอันหนึงอันเดียวกัน ช่วยเหลือซึ งกันและกัน เพือเตรี ยมพร้อมสําหรับการไปเรี ยนในต่างประเทศ
การปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ นทีไม่สามารถทําได้ในกรณี ทีไปเรี ยนในต่างประเทศเป็ นการส่ วนตัว
ด้วยการร่ วมแรงร่ วมใจกันของนักเรี ยนทั.งชั.นเพือมุ่งสู่ เป้าหมายตั.งแต่ช่วงเตรี ยมความพร้อม จึงทําให้นกั เรี ยนของเราคลายความกังวลใจและ
ความไม่สบายใจเกียวกับการไปเรี ยนในต่างประเทศได้ และจะมีกาํ ลังใจทีเข้มแข็งมากยิงขึ.น ทั.งนี. หลังจากทีนักเรี ยนเดินทางกลับประเทศ
ของตนแล้ว พวกเขาจะแสดงศักยภาพทีแข็งแกร่ งออกมาเพือมุ่งสู่ การสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนและเปิ
ดรับมุมมองแบบโลกาภิวตั น์
ทักษะการสื อสารทีจะได้รับการฝึ กฝนเป็ นภาษาอังกฤษ
เพิมประสิ ทธิ ภาพทักษะการฟังและการพูด
นักเรี ยนจะได้เปิ ดมุมมองทีกว้างขึ.นในการพิจารณาดูประเทศญีปุ่ นในเชิงสัมพัทธ์
นักเรี ยนจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้จริ งในระหว่างทีใช้ชีวิตอยูใ่ นต่างประเทศ ซึ งการพัฒนาทีเกิดขึ.นนี. ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ประสบ
ผลสําเร็ จในการสอบเท่านั.น แต่จะยังมีผลเกียวเนืองไปถึงในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี. นักเรี ยนจะเกิดไหวพริ บในการพินิจดูโลกกว้างและ
เปิ ดโลกทัศน์ทีกว้างไกลยิงขึ.นอีกด้วย

การเรียนภาษาอังกฤษในต่ างประเทศทีจ. ะเชื. อมโยงไปยังอนาคตทีส. ดใส

ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคมนักเรี ยนจะได้ทาํ ข้อสอบเพือประเมินทักษะภาษาอังกฤษ และจะมีการเปรี ยบเทียบผลสอบกับคะแนนก่อนไป
เรี ยนต่างประเทศ ซึ งในขณะนี. เรากําลังอยูใ่ นช่วงเปลียนจากการสอบTOEIC®ไปยังTOEFL®และนักเรี ยนต้องใช้ TOEFL Junior®ในระหว่าง
การเตรี ยมตัวก่อนออกเดินทางไปเรี ยนในต่างประเทศ โรงเรี ยนของเรากําลังสร้างระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นกั เรี ยนอย่างเป็ น
ขั.นตอน อีกทั.งจะมีการแบ่งปั นข้อมูลระหว่างโรงเรี ยนของเรากับโรงเรี ยนในประเทศนิ วซี แลนด์ รวมไปถึงผูป้ กครองของนักเรี ยน เพือให้
แน่ใจว่านักเรี ยนของเราจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที และขณะทีนักเรี ยนกําลังศึกษาอยูใ่ นต่างประเทศ พวกเขาจะได้รับมอบหมายงาน
เป็ นการบ้านจากประเทศญีปุ่ นเพือเตรี ยมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและการสอบภาษาอังกฤษด้วย
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หลักสูตรเตรียมสอบเขาระดับอุดมศึกษา
-หลักสูตรที่สรางความเปQนไปไดกับเสนทางชีวิตในอนาคตที่หลากหลายอย(างมีประสิทธิภาพ-

การพัฒ นาทักษะทางวิชาการขั,นพืน, ฐานโดยมุ่งเน้ นที. 3 วิชาเป็ นหลัก
เพือให้นกั เรี ยนมีทางเลือกทีหลากหลายในอนาคต เราจะนําเสนอทางเลือกให้แก่นกั เรี ยนในการศึกษาสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั.งแต่ช. นั มัธยมศึกษาปี ที 5 โดยจะเน้นหนักกับการเรี ยนล่วงหน้าใน 3 วิชา เพือเตรี ยม
ความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน เรี ยนรู ้ทกั ษะพื.นฐานอย่างสมําเสมอด้วยการกําหนดวิชาเป้าหมายทีใช้ใน
การสอบตั.งแต่เนินจะทําให้นกั เรี ยนเกิดความเชียวชาญขึ.นมาได้ และขณะนี.เราสามารถเตรี ยมความพร้อมในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยให้ปก่นกั เรี ยนอย่างไม่ฝืนต่อความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคนด้วย

เปิ ดวิสัยทัศน์ ทกี. ว้ างขึน, ระหว่ างทีม. กี ารปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้คน
โรงเรี ยนสตรี โคเซมีการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยน รวมทั.งกิจกรรมของสมาคมและกิจกรรมจิตอาสา โดยเฉพาะ
หลักสู ตรเพือการศึกษาต่อนั.น เราจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการทํากิจกรรมนอกหลักสู ตร เนืองจาก
ในกิจกรรมเหล่านี.นกั เรี ยนจะเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีกบั สมาชิกคนอืนๆและเติบโตขึ.นโดยการเอาชนะความ
ยากลําบากและก้าวไปสู่ เป้าหมายของพวกเขา และเมือได้รับฟังความคิดเห็นและมุมมองทีแตกต่างออกไป จะทําให้
นักเรี ยนไม่เพียงแต่จะเปิ ดวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ.นได้ แต่จะยังมีความคิดทียืดหยุน่ ได้อีกด้วย

หลักสู ตรทีต. รงตามเส้ นทางอาชีพ ต่ างๆ
เราสร้างหลักสู ตรมากมายเพือเป็ นทางเลือกให้แก่นกั เรี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ เช่น โภชนาการ การพยาบาล และสารสนเทศ
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนทั.งหลังจากทีได้เข้าเรี ยนในระดับอุดมศึกษาหรื อในการทํางาน นักเรี ยนสามารถเลือกวิชา
ทีเหมาะสมกับอาชีพและเลือกเรี ยนวิชาทีต้องการในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดว้ ย นักเรี ยนทีมุ่งเป้าสู่ สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ จาํ เป็ นต้องเรี ยนการเขียนบทความในขณะทีเรี ยนอยูช่ . นั มัธยมศึกษาปี ที 5 เพือเตรี ยมตัวสอบเข้า
มหาวิทยาลัยทีได้รับการรับรองและกําหนดเป็ นมาตรฐานในการสอบหรื อ AO (Admissions Office) นอกจากนี. เรายังมี
การฝึ กซ้อมการสัมภาษณ์แบบจําลองให้กบั นักเรี ยนทีสนใจ พร้อมทั.งสนับสนุนนักเรี ยนในทุกด้านอันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการศึกษาและอาชีพของพวกเขา

6

โรงเรียนสตรีโคเซได้ รับการรับรองให้ เป็ น
โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับสากลหรื อ

“Super Global High School”
โดยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬ าวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศญีป. ุ่ น

SGH คือ(Supper Global High School)
กระทรวงศึกษาธิ การ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีเป้าหมายในการส่ งเสริ มให้ผนู ้ าํ แห่งโลกาภิวตั น์มีความตระหนัก
และมีความรู ้ความเข้าใจในประเด็นทางสังคม ทักษะการสื อสารและทักษะการแก้ปัญหา ด้วยการศึกษาเรี ยนรู ้ต. งั แต่ในระดับ
มัธยมศึกษาเป็ นต้นไป เพือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี. ทางกระทรวงจึงได้ให้การรับรองสถาบันการศึกษาทีมีชือเสี ยงในด้าน
การให้การศึกษาแก่ผนู ้ าํ ระดับสากล เช่น SGH ซึ งโรงเรี ยนของเรากําลังจัดเตรี ยมโครงการเพือส่ งเสริ มความสามารถของนักเรี ยน
ในการค้นคว้าเกียวกับประเด็นทางสังคมในสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และหาทางแก้ปัญหาทีสอดคล้องกับมุมมองของสังคม
วัฒนธรรมทีหลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญาของโรงเรี ยนทีมีมาแต่ด. งั เดิมของเราคือ “Kosei for English Language Education”
เป็ นหัวใจสําคัญในการพยายามทางด้านการศึกษาของเรา

ภาพของผู้นําระดับสากลทีค. าดหวังไว้ ของโรงเรียนสตรีโคเซ
“ส่ งเสริ มผูน้ าํ ระดับโลกทีมีส่วนร่ วมในสันติภาพของประชาคมระหว่างประเทศ” คือ ปรัชญาการก่อตั.งโรงเรี ยนของเรา และเรา
จะยังคงมุ่งมันพัฒนาพื.นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษตามหลัก “Kosei for English Language Education”
ของเราต่อไป นอกจากนี. เราจะสร้างโอกาสทีจะพัฒนาทักษะการสื อสารด้วยความรู ้ภาษาอังกฤษท่ามกลางความต่างทางวัฒธรรม
และสํารวจประเด็นปั ญหาทีเกิดขึ.นและพิจารณาหาหนทางแก้ไขด้วยความเข้าใจทีชัดเจนเกียวกับมุมมองทางวัฒธรรมทีแตกต่าง
ด้วยโปรแกรมเหล่านี.ทีจัดทําในช่วงของมัธยมศึกษาตอนปลายจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนของเราพัฒนาเติบโตอย่างแข็งแกร่ งเพือก้าว
สู่ การเข้าสู่ ระดับอุดมศึกษา

“ความสามารถในการเรียนรู้
เข้ าใจวัฒนธรรมทีแ. ตกต่ างและ
การตระหนักถึงเอกลักษณ์ เป็ น
ชาวญีป. ุ่ นในเวลาเดียวกัน”
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“ทักษะอันเกิดจากผลของการ
สื. อสารกับต่ างวัฒธรรม”

โครงการวิจยั พิเศษ ณ โรงเรียนสตรีโคเซ

“การสร้ างสั นติภาพในสั งคมหลายชาติพ นั ธุ์
ผ่ านการทําวิจยั ภาคสนาม”
คุณสมบัติทีจําเป็ นของผูน้ าํ ระดับสากลต้องไม่จาํ กัดเฉพาะทักษะจําเพาะด้านใดด้านหนึงเท่านั.น แต่จะต้องมีประสบการณ์แบบเชิงบูรณา
การและความสามารถทีหลากหลายด้วย การจะให้นกั เรี ยนของเราศึกษาเรี ยนรู ้ถึงความสามารถนั.นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เราพิจารณาเห็น
ว่าการลงมือปฏิบตั ิจริ งในการแก้ไขปั ญหาด้วยความสามารถของตัวนักเรี ยนเองท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีแตกต่างทางวัฒธรรมกับการ
เรี ยนรู ้ “งานภาคสนาม” เป็ นวิธีทีมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งจากการสํารวจภาคสนามดังกล่าวนี. นักเรี ยนจะได้ปฏิบตั ิงานเกียวกับประเด็นสําคัญ
ต่าง ๆของสังคมโลก เช่น “สังคมหลายเผ่าพันธุ์มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างสันติได้อย่างไร และประเทศญีปุ่ นและชาวญีปุ่ นควรมีส่วนร่ วม
เรื องนี.อย่างไร”
ทั.งนี. ความสามารถในการสื อสารภาษาอังกฤษทีจําเป็ นสําหรับการศึกษาวิจยั ข้ามวัฒธรรมในงานภาคสนาม โรงเรี ยนของเราได้จดั
สภาพแวดล้อมทีเอื.ออํานวยต่อการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายไว้ภายในโรงเรี ยน และเรามุ่งทีจะพัฒนาบุคคลอย่างเป็ นสากลระหว่างการดําเนิ นการ
ตามขั.นตอนการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกันตลอดระยะเวลา 3ปี

วิชาเปิ ดใหม่ “ความเข้ าใจระหว่ างประเทศ”
เราได้มีการเปิ ดสอนวิชาใหม่ทีมีชือว่า “ความเข้าใจระหว่างประเทศ” ในหลักสู ตรสากล (Super Global Class) เพือให้นกั เรี ยนได้เรี ยนใน
ห้องเรี ยนเกียวกับ “การวิจยั วัฒนธรรมทีแตกต่าง” และ “วัฒธรรมนานาชาติ” นอกจากนี. ในหลักสู ตรสําหรับนักเรี ยนทีจะไปเรี ยนใน
ต่างประเทศ ภาคพิเศษ จะมีการสอนวิชา “วัฒธรรมญีปุ่ น” อีกด้วย

การวิจยั วัฒ ธรรมทีแ. ตกต่ าง

ความรู้ ระหว่ างประเทศ

การวิจยั วัฒนธรรมทีแตกต่างจะเป็ นโปรแกรมหลักของSGH
ซึ งโปรแกรมนี.มีจุดมุ่งหมายเพือยกระดับทักษะและ
ความสามารถทีครอบคลุมของนักเรี ยนโดยการค้นคว้า
ประเด็นทางสังคมและหาทางออกให้กบั ตนเองในการศึกษา
ในประเทศไทยและอังกฤษ ในช่วงปี แรกของการเรี ยนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนจะเตรี ยมความพร้อม
สําหรับการทําวิจยั ภาคสนามด้วยการสนับสนุนของ
นักศึกษาต่างชาติทีกําลังศึกษาอยูท่ ีมหาวิทยาลัยในประเทศ
ญีปุ่ นซึ งนักเรี ยนของเราจะมีโอกาสนําเสนอผลการวิจยั
ภาคสนามและงานวิจยั ของตนให้กบั บุคคลทีสาม ทั.งนี. เมือ
ความรู ้และทักษะของนักเรี ยนมีมากขึ.น เราจะให้โอกาส
นักเรี ยนในการแลกเปลียนความคิดเห็นและการอภิปราย
รวมทั.งนําเสนอผลงานและมุมมองต่าง ๆ เช่น การ
แลกเปลียนความคิดเห็นกับนักวิจยั และนักศึกษาต่างชาติ ฯ

การศึกษาเรี ยนรู ้เกียวกับนานาชาติไว้ล่วงหน้าจนเชียวชาญ
จะทําให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนายิงขึ.น โดยเฉพาะใน
ห้องเรี ยน “วัฒธรรมนานาชาติ” จะสร้างความเข้าใจที
สําคัญล่วงหน้าให้แก่นกั เรี ยนเกียวกับ “การวิจยั วัฒธรรมที
แตกต่าง” ความรู ้ทีจะได้รับในวิชานี. จะปลุกความเข้าใจและ
ความสนใจในวัฒนธรรมทีแตกต่างและสังคมโลกให้แก่
นักเรี ยน ในขณะเดียวกันจะทําให้นกั เรี ยนตระหนักอย่าง
ชัดเจนถึงการเป็ นคนญีปุ่ นในสังคมโลก และด้วยการเป็ น
พันธมิตรกับ Department of International Social
Studies ของมหาวิทยาลัย Keisen University เราจะจัดให้
มีการเรี ยนร่ วมกัน เพือให้นกั เรี ยนของเราได้เรี ยนรู ้ในเชิง
วิชาการมากยิงขึ.นด้วย
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แนะนําสถานที.
ประตูหลัก

ห้องให้คาํ ปรึ กษาสําหรับนักเรี ยน

ประตูหลัก

ประตูหลัก

ปรัชญาโรงเรี ยน

ห้องเรี ยนชงชา

สระนํ.า

หอประชุม

โรงอาหาร
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แนะนําสถานที.
ห้องเรี ยน

ห้องเรี ยน

ห้องสมุด

โรงยิม

ห้องฝึ กกีฬาเคนโด

ห้องวิชาเคมี

ห้องดนตรี

ห้องศิลปะ

ห้องซ้อมเต้น

โรงเรียนสตรีโคเซกะกุเอน ระดับมัธยมต้ นและมัธยมปลาย
Access: 2-1-1 Kyuden, Setagaya-ku, Tokyo 157-0064 Japan
เดินเท ้า 6 นาที จากสถานีรถไฟ Chitose Karasuyama Station สาย Keio

