
วารสาร 
ประจ าเดือน กันยายน 2562 

ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



ท่านเป็นต้นแบบของคนท างาน สิ่งดีๆ ที่ท่านท าให้เห็น ข้อคิดและแนวทางปฏิบัตงิานที่
ท่านฝากไว้ พวกเราจะน ามาพัฒนาตัวเองขอแสดงความยินดีกับท่านในวันเกษยีณ 
 ขอให้ท่านมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
#เกษียณส าราญ 30/9/62 ผอ.อภิรดี หนองสิมมา 
ผอ.ส านักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อบจ.เชียงราย 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D?source=feed_text&epa=HASHTAG


ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียน พรอ้มคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดนิทรรศการสวนพฤษศาสตร์ ของนกัศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
#26/9/62 



วันที ่20 กนัยายน 2562 เวลา 10.00  น. นายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวดัเชียงราย เป็นประธาน
พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาต ิประจ าปี 2562 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย และเวลา 
13.00 น. เปน็ประธานพธิเีปิดโครงการจติอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ พัฒนาลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่น
พญามังราย เนือ่งในวนัเยาวชนแห่งชาต ิ🙋  
🙋  ในการนี้ นางนุชนารถ วดศีริิศักดิ์ รองปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้มี
เกียรตทิี่มาร่วมงาน และน าบุคคลากร อบจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราท าความดดี้วยหัวใจด้วย 



ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพธิเีปิด
โครงการส่งเสรมิและพัฒนาให้ผู้เรียนไดร้ับการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีคณุภาพ:กิจกรรม
พัฒนาทักษะนักเรยีนด้านสานฝันอยากเป็นคร ู(KRU CAMP) ของนักเรียนโปรแกรมหอ้งเรียนเตรยีม
คุรุทายาท (Pre-Education Program : PEP) ระดบัมธัยมศึกษาปีที่4-6วันที ่21 กันยายน 2562 
ณ โรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชยีงราย 



ศนูย์การเรียนรูอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย Discovery Center ต้อนรับคณะโรงเรยีนศุภ
ปัญญา อ.แมจ่นั / โรงเรยนศุภลักษณ์ อ.เวียชยั จ.เชยีงราย เข้าศึกษาแหล่งเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์
ดาราศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย“ ปาฐกถาพิเศษ 
หัวข้อ  “นโยบายการจัดบริการสาธารณะเพื่อคนเชียงราย ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ” 
โดยนายเทิดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
แ ล ะ บ ร ร ย า ย หั ว ข้ อ ” ชี้ แ จ ง ก า ร น า น โ ย บ า ย สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ต อ บ โ จ ท ย์ 
เชิงพื้นที่เชียงราย” โดยนางสาวอภิรดี หนองสิมมา ผู้อ านวยการส านักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมีหน่วยงาน
ด้ านการศึ กษา ต่างๆให้ ข้ อมู ลด้ านการจั ดการจั ดการศึ กษาในระบบ นอกระบบ และตามอั ธยาศั ย  
#13/9/62 



5 สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ  
‘ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น’ 

 หากคุณชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น และชื่มชมความมีระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่นแล้วล่ะก็ บทความนี้จะต้องเป็นที่สนใจ
ส าหรับคุณอย่างแน่นอน คุณจะได้รู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับระบบการศึกษาญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยทราบมาก่อน 
เช่น เวลาพักกลางวัน นักเรียนจะต้องนั่งทานอาหารร่วมกับคุณครูในห้องเรียน เป็นต้น ไปดูกันเลยครับ ว่ายังมี
อะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง?! 

• 1. ใน 3 ปีแรกของการเข้าเรียนจะไม่มีการสอบเลย เหตุผลที่เด็กนักเรียนญี่ปุ่นไม่ต้องสอบเลยจนกว่าจะขึ้น ป.4 
ก็เพราะว่า คนญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับค่านิยมเรื่องมารยาทและขนบธรรมเนียมประเพณีมาก  ในวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น พวกเขาจะให้ความส าคัญกับการสอนเรื่องมารยาททางสังคมให้กับเด็กมากกว่าที่จะเน้น ติวเนื้อหาที่มุ่งไป
ในด้านการสอบ พวกเขาเชื่อกว่าลักษณะและบุคลิกภาพของเด็กควรที่จะได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง การให้
ความเคารพผู้อื่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกสอนในห้องเรียนที่ญี่ปุ่น  นักเรียนควรให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน 
ที่ส าคัญควรเคารพครูผู้สอนด้วย เพราะสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน และจะ
เห็นได้ชัดว่านักเรียนญี่ปุ่นจะไม่อยากท าให้คุณครูรู้สึกผิดหวังเลย ทุกคนล้วนอยากแสดงออกในทางที่เหมาะสม 

• 2. นักเรียนเป็นผู้ดูและรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน ไม่ใช่ภารโรง นักเรียนญี่ปุ่นจะต้องดูแลเรื่องความ
สะอาดด้วยตัวเอง พวกเขาต้องท าความสะอาดทั้งห้องเรียนและห้องน้ า โดยจุดประสงค์ก็เพื่อสอนนักเรียนถึงการ
ท างานเป็นทีม การมีความรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงเป็นการปลูกฝังด้านการดูแลรักษาสิ่งของ (ไม่ใช่แค่ให้
ความส าคัญกับบุคคลเพียงอย่างเดียว) หรือบางที เราอาจรู้ว่าเขาเป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน จากการ
แสดงออกด้านการดูรักษาและใส่ใจสถานที่ของพวกเขาก็ได้ 

• 3. นักเรียนทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ครบถ้วน ถ้าไม่นับนักเรียนที่แพ้อาหารบางชนิด นักเรียนญี่ปุ่นทุกคน
จะได้รับอาหารที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ซึ่งจะไม่เหมือนกับอาหารกลางวันของโรงเรียนในหลายๆ ประเทศ ที่
มักเป็นอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ และมีไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ คนญี่ปุ่นจะสอนลูกให้กินอาหารที่มี
ประโยชน์ โดยให้ค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก โดยรายการอาหารภายในโรงเรียนจะถูกคิดค้นจาก
การร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและเชฟมืออาชีพ นอกจากนี้อาหารกลางวันในโรงเรียนส่วนใหญ่
จะท าจากส่วนผสมและวัตถุดิบที่สดใหม่เสมอ และหาได้ในท้องถิ่นอีกด้วย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูและนักเรียน ครูทุกคนจะทานอาหารร่วมกับนักเรียนเสมอ หลาย ๆ ครั้ง นักเรียนญี่ปุ่นจะมีการส่ง
อาหารให้กันและกัน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและการประพฤติตนที่ดีของนักเรียนในชั้นเรียน
อีกด้วย 

 

 

 



5 สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ  
‘ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น’ 

  

• 4. โรงเรียนรัฐจะสอนศิลปะดั้งเดิม ทักษะความรู้ที่คนญี่ปุ่นให้ความส าคัญและมองว่าเป็นพื้นฐานที่ควรมี ใน
ระบบการศึกษาของพวกเขานั้น ไปไกลกว่าระบบการศึกษาในประเทศอื่นมาก นักเรียนญี่ปุ่นต้องเรียนศิลปะ
ดั้งเดิมของพวกเขา เช่น Shodo (อักษรวิจิตร หรือศิลปะด้านการคัดลายมือ) และ haiku (ร้อยกรองรูปแบบ
หนึ่ง) โดย Shodo ในที่นี้จะรวมทั้งการเขียนแบบคันจิและคะนะ โดยเป็นการใช้พู่กันจีนจุ่มหมึก วาดลงบน
กระดาษสา ศิลปะชนิดนี้ต้องใช้ความรู้ทางภาษา อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังเด็กให้เห็นถึงความส าคัญของวัฒนธรรม
และประเพณีที่เก่าแก่ นอกจากนี้ทักษะการเขียน haiku ยังช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและวัฒนธรรมของตนด้วยเช่นกัน 

• 5. นักเรียนญี่ปุ่นจะต้องสวมใส่ชุดนักเรียน เหมือนกับประเทศไทย โรงเรียนรัฐเกือบทุกโรงเรียนในญี่ปุ่นจะ
บังคับให้เด็กต้ังแต่มัธยมต้นเป็นต้นไปใส่ชุดนักเรียน แม้มาตรฐานของแต่ละโรงเรียนจะต่างกัน แต่หลาย ๆ 
โรงเรียนก็มีรูปแบบที่ใช้ร่วมกันซึ่งก็คือ มีรูปแบบคล้ายทหาร ชุดสีด าส าหรับผู้ชาย ส าหรับผู้หญิงจะเป็นเสื้อทรง
ทหารเรือกับกระโปรง ซึ่งชุดนักเรียนจะเป็นโทนสีและทรงที่ สุภาพ เหตุผลที่ได้มีการก าหนดให้มีการใส่ชุด
นักเรียนขึ้นมา แท้จริงแล้วมีความจริงบางประการอยู่เบื้องหลัง ซึ่งนั่นก็คือ เมื่อนักเรียนทุกคนใส่ชุดที่เหมือนกัน 
จะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กกระท าการใดๆ ที่จะท าให้สถาบันเสีย
ชื่อเสียงและเพื่อให้เด็กให้ความส าคัญกับการเรียนมากกว่าสิ่งอื่นใด บางโรงเรียนในญี่ปุ่นถึงขั้นบังคับให้เด็กใช้
กระเป๋าเป้ของโรงเรียนเพียงเท่านั้นด้วย รวมถึงเรื่องการแต่งหน้าและทรงผมก็ยังเป็นที่บังคับในบางโรงเรียน
เช่นกัน 

 

 

 

 


