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คานา

คูม่ ือนี、
้ จัดทำขึ ้นสำหรับนักเรี ยนที่ต้องกำรศึกษำต่อในโรงเรี ยนมัธยมปลำย โดยจะแนะนำข้ อมูล
พื ้นฐำนเกี่ยวกับกำรศึกษำต่อในโรงเรี ยนมัธยมปลำย เพื่อที่จะตอบข้ อสงสัย และคลำยควำมวิตกกังวล
เกี่ยวกับเส้ นทำงในอนำคต ทำงจังหวัดโอซำก้ ำมีระบบให้ ควำมช่วยเหลือในกำรเลือกเส้ นทำงในอนำคต
สำหรับนักเรี ยน ดังนัน้ 、ถ้ ำมีปัญหำในกำรเลือกเส้ นทำงกำรศึกษำต่อ ไม่ต้องวิตกกังวลเพียงคนเดียว
ขอให้ ปรึกษำครูประจำชัน้ หรือสถำบันที่ให้ คำแนะนำ ซึง่ มีรำยชื่ออยู่ในคูม่ ือเล่มนี ้

■ในคู่มือเล่ มนี ้ มีเครื่ องหมายที่สาคัญ 4

เครื่ องหมาย ดังต่ อไปนี ้

เครื่ องหมำยอธิบำยแต่ละหัวข้ ออย่ำงคร่ำวๆ

เครื่ องหมำยอธิบำยแต่ละหัวข้ ออย่ำงละเอียด

เครื่ องหมำยแสดงข้ อสงสัยในแต่ละหน้ ำ และระบุเลขหน้ ำที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง

เครื่ องหมำยแสดงว่ำมีรำยละเอียดข้ อมูลในโฮมเพจของฝ่ ำยส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรี ยนประถม
และมัธยมต้ นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัดโอซำก้ ำ เป็ น ภำษำญี่ปนุ่ จีน
เกำหลี・เกำหลีเหนือ เวียดนำม ฟิ ลิปปิ นส์ โปรตุเกส สเปน ไทย อังกฤษ รัสเซีย อินโดนีเซีย
และ ภำษำ เนปำล
（http://www.pref.osaka.jp/shochugakko/kikoku/index.html）
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ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
ในประเทศญี่ปนุ่ กำรเรี ยนในระดับโรงเรี ยนประถมศึกษำและโรงเรี ยนมัธยมศึกษำตอนต้ น
ถือเป็ นกำรศึกษำภำคบังคับ ถ้ ำอยูใ่ นวัยที่ต้องรับกำรศึกษำภำคบังคับ ผู้ปกครองจะต้ องให้
ลูกไปเรี ยนที่โรงเรี ยน หลังจำกจบกำรศึกษำภำคบังคับ จะมีเส้ นทำงในอนำคตหลำยทำง
７

โรงเรี ยนประถมศึกษา

ขวบ
ขวบ
１３

ปี

การศึกษาภาคบังคับ

１２

６ ปี

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น
３ ปี

１５

ปี
１６

ปี

１８

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย（โคโค
หรือโคโตกักโค่ ）

โรงเรียนมัธยมปลำย
สำหรับสำยอำชีพ

(โคโตเซ็นชูกกั โค)
１ปี ขึ ้นไป

３ ปี

โรงเรี ยน
มัธยมปลำย
สำหรับศึกษำ
เฉพำะทำง

โรงเรียนเทคนิคอำชีวศึกษำ

(โคโตโชคุเกียว
(กิจทุ ฺสเึ ซ็มมงโค่)

(โคโตเซ็มมงกักโค่)

１ปี หรื อ２ปี

ปี
１９

ปี

มหำ
วิทยำลัย
(ไดกักคุ)

โรงเรียนเทค
วิทยำลัย นิคอำชีวะ
(ทังคิ
(เซ็มมง
ไดกักคุ)
กักโค่)

５ปี

１ปี ขึ ้นไป
２ปี
２２

ปี
２３

ปี
２５

ปี

４-６ปี

บัณฑิตมหำวิทยำลัย
２-５ปี

โรงเรี ยนมัธยมศึกษำตอนปลำยของรัฐ สำมำรถเรียนจบใน３ปี
ทุกโรงเรี ยนหรื อไม่？
⇒ หลักสูตรภำคปกติสำมำรถเรียนได้ จบใน３ปี 、หลักสูตรอืน่ ๆ กรุณำดูหน้ ำ５～６
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ประเภทของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ญี่ปนมี
ุ่ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็ นของรัฐบริหารโด
ยเทศบาลและบริหารโดยประเทศ และโรงเรี ยนเอกชน

■

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบริหารโดยเทศบาล(โคริซึโคโค) และบริหารโดยประเทศ
(โคคุริซึโคโค)
เป็ นโรงเรี ยนที่ประเทศ, จังหวัด และเทศบำลเป็ นผู้จดั ตัง้
เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษำ

■โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายของเอกชน(ชิริซึโคโค)

เป็ นโรงเรี ยนที่บคุ คลหรื อบริษัทเอกชนเป็ นผู้จดั ตัง้ ส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับโรงเรี ยน
ของรัฐ ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเรี ยนจะมีรำคำสูง

※

นอกจำกโรงเรี ยนสหศึกษำ ยังมีโรงเรี ยนชำยล้ วน และโรงเรียนหญิงล้ วนด้ วย
※มีระบบช่วยเหลือค่ำเล่ำเรี ยน、ซึง่ จะขึ ้นอยูก
่ บั รำยได้ ของครอบครัว
⇒กรุณำดูหน้ ำ９

กำรสอบเข้ ำโรงเรี ยนมัธยมปลำยของรัฐและของโรงเรียนเอกชนเหมือนกันหรื อไม่？
⇒ วิธีกำรสอบเข้ ำโรงเรี ยนมัธยมปลำยของรัฐและของโรงเรี ยนเอกชนแตกต่ำงกัน
■วิชำที่ใช้ ในกำรสอบเข้ ำโรงเรี ยนมัธยมปลำยของรัฐ ⇒

กรุณำดูหน้ ำ１２～１３

■กำรสอบเข้ ำโรงเรี ยนมัธยมปลำยเอกชน

กำหนดกำรสอบ、 เนื ้อหำ และเกณฑ์กำรคัดเลือกในกำรสอบเข้ ำเรี ยนของโรงเรี ยนเอกชน
แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน รำยละเอียดต่ำงๆ สอบถำมได้ จำกครูแนะแนวกำรเรี ยนต่อ
ของแต่ละโรงเรี ยนมัธยมต้ นที่ศกึ ษำอยู่นนั ้
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โรงเรียนมัธยมปลายมีทงั ้ หมด ４ มีทงั ้ หมดประเภท ซึ่งแต่ ละประเภทจะแตกต่ าง
กันตามช่ วงเวลาเรียน、ช่ วงระยะเวลาที่จาเป็ นต้ องใช้ ตงั ้ แต่ เข้ าเรียนจนจบการศึกษา
และรู ปแบบการเรี ยนการสอน

＜

หลักสูตรภาคปกติของโรงเรียนมัธยมปลาย

＞

■ช่ วงเวลาเรี ยน

ตังแต่
้ ชว่ งเช้ ำจนถึงช่วงเย็น（ประมำณ

８：３０

น.～１７：００ น.）

■ระยะเวลาที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการจบการศึกษา
３ปี
■รู ปแบบการเรี ยนการสอน

โรงเรี ยนที่มีกำรเรี ยนกำรสอนในช่วงเวลำกลำงวัน ส่วนใหญ่จะมีกำร
กำหนดจำนวนหน่วยกิตของวิชำเรี ยนที่ต้องเรี ยนในแต่ละชันปี
้ กำรศึกษำ
ถ้ ำได้ หน่วยกิตเพียงพอก็จะสำมำรถเลื่อนชันได้
้ แต่ทว่ำ、ในโรงเรี ยนที่ใช้ ระบบ
หน่วยกิตนักเรี ยนสำมำรถเลือกวิชำเรี ยนด้ วยตนเอง
■ตัวอย่ างหลักสูตรภาคปกติของโรงเรี ยนมัธยมปลาย
【โรงเรี ยนมัธยมปลำยหลักสูตรสำมัญ】

เรี ยนวิชำสำมัญทัว่ ไปอย่ำงเช่นภำษำญี่ปนุ่ หรื อคณิตศำสตร์ เป็ นต้ น
【โรงเรี ยนมัธยมปลำยหลักสูตรเฉพำะทำง】

เรี ยนควำมรู้พื ้นฐำนที่เกี่ยวกับสำขำเฉพำะทำง เช่น วิชำอุตสำหกรรม ธุรกิจ เกษตรกรรม
วัฒนธรรมต่ำงประเทศ เป็ นต้ น เพื่อเรี ยนรู้วิทยำกำรต่ำง ๆ และเพื่อที่จะสำมำรถได้ รับวุฒิกำร
【โรงเรี ยนที่มีภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ 】

นอกจำกวิชำทัว่ ไปแล้ วยังสำมำรถเลือกเรี ยนวิชำเลือกเสรี ได้ หลำกหลำยวิชำตำมควำม
สนใจและควำมถนัดของผู้เรี ยน
【เอ็นพำวเวอร์ เมนท์สคูล】

กำรจัดชัว่ โมงกำรเรี ยนให้ คดิ วิเครำะห์บนพื ้นฐำนว่ำไม่มีคำตอบที่ถกู ต้ องเพียงข้ อเดียว
เพื่อสร้ ำงหลักพื ้นฐำนให้ เหมำะสมกับควำมเข้ ำใจของผู้เรี ยนแต่ละคน
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＜

หลักสูตรระบบจัดเวลาเรียนและหน่ วยกิตอิสระของโรงเรียนมัธยมปลาย
（ครี เอทีฟสคูล） ＞

■ช่ วงเวลาเรี ยน

ภำคⅠ＝ช่วงเช้ ำ（ประมำณ ８：３０ น.～１２：３０ น.）
ภำคⅡ＝ช่วงบ่ำย（ประมำณ 午後１３：００ น.～１７：００ น.）
■ระยะเวลาที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการจบการศึกษา

กรณีที่เรี ยนภำคⅠและภำคⅡพร้ อมกัน＝３ปี ขึ ้นไป
กรณีที่เรี ยนภำคⅠหรื อภำคⅡทีละภำค＝４ปี ขึ ้นไป
■รู ปแบบการเรี ยนการสอน

สำมำรถเลือกช่วงเวลำเรี ยน（ภำคⅠ・ภำคⅡ）และวิชำเรี ยนได้ ตำมรูปแบบ
กำรดำเนินชีวิตและควำมเป็ นอยูข่ องตนเอง
จะแบ่งช่วงเวลำ１ปี หรื อครึ่งปี เป็ น１ช่วงเวลำ

＜

หลักสูตรสมทบภาคค่า

＞

■ช่ วงเวลาเรี ยน

โรงเรี ยนส่วนมำกมีชว่ งเวลำเรี ยนตังแต่
้ ประมำณ、1８：００น.～２１：００น.
■ระยะเวลาที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการจบการศึกษา
４ปี

กรณีที่เรี ยนพร้ อมกับหลักสูตรภำคกำรเรี ยนผ่ำนกำรสื่อสำร＝３ปี ขึ ้นไป
■รู ปแบบการเรี ยนการสอน

สำมำรถเรียนได้ ในช่วงเวลำค่ำ โดยเก็บหน่วยกิตในแต่ละวิชำที่เรี ยน
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＜

หลักสูตรภาคการเรียนผ่ านการสื่อสาร

＞

■ช่ วงเวลาเรี ยน

ไปเรี ยนที่โรงเรี ยนสัปดำห์ละ２～３ครัง้ 、วันและจำนวนครัง้ นัน้
จะแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละโรงเรี ยน
■ระยะเวลาที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการจบการศึกษา
３ปี ขึ ้นไป
■รู ปแบบการเรี ยนการสอน

วันที่ไม่ไปโรงเรี ยน、ให้ ใช้ ตำรำเรี ยนหรือคูม่ ือกำรเรี ยนศึกษำด้ วยตนเองที่บ้ำน、
และทำรำยงำนส่งพร้ อมฟั งคำชี ้แนะกำรตรวจแก้ ไขรำยงำนจำกครู
หน่วยกิต คืออะไร？
⇒

ที่โรงเรี ยนมัธยมปลำย、ใช้ คำว่ำ「หน่วยกิต」เพื่อใช้ ในกำรวัดปริมำณกำรเรี ยน
ถ้ ำเรี ยนได้ ครบตำมที่หลักสูตรกำหนดไว้ นักเรี ยนก็จะได้ รับหน่วยกิตของวิชำนันๆ
้
วิธีกำรคิดหน่วยเวลำกำรเรี ยนกำรสอน คิดเป็ นหน่วยเวลำละ ５０นำที、
และรวม

３５หน่วยเวลำจึงเป็ น １หน่วยกิต

（５０นำที×３５หน่วยเวลำ＝１７５０นำที）
。

จะต้ องเก็บหน่วยกิตของแต่ละวิชำ เมื่อเก็บหน่วยกิตครบเท่ำที่จำเป็ นแล้ วจึงจะ
สำมำรถจบกำรศึกษำได้
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ชีวติ ในโรงเรี ยนมัธยมปลายในหนึ่งวัน
นี่เป็ นตัวอย่ างชีวิตในหนึ่งวัน ของนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนที่โรงเรียน
มัธยมปลายภาคปกติ

■ช่ วงเช้ า

โรงเรี ยนจะเริ่มประมำณ８：３０ น, และช่วงเช้ ำจะมีกำรเรี ยน４คำบเรี ยน
ครูผ้ สู อนจะเปลี่ยนไปตำมแต่ละวิชำที่เรี ยน
■การรั บประทานอาหารกลางวัน

ทำงโรงเรี ยนไม่มีอำหำรกลำงวันให้ กบั นักเรี ยน ดังนันนั
้ กเรี ยนจึงต้ องนำ
อำหำรกล่องมำเองจำกบ้ ำน หรื อสำมำรถนำเงินไปซื ้ออำหำรกลำงวันทำน
ได้ ที่โรงอำหำร
■ช่ วงบ่ าย

ช่วงบ่ำยมีกำรเรี ยน２～３คำบเรี ยน
■หลังเลิกเรี ยน

จะมีกิจกรรมชมรม(บุคำซึ หรื อ คลับ) สำหรับกิจกรรมชมรมนี、
้ จะสำมำรถเล่นกีฬำ
หรื อทำกิจกรรมทำงวัฒนธรรมที่ตนเองถนัดได้
จะไม่เป็ นกำรบังคับว่ำจะเข้ ำร่วมชมรมหรื อไม่

โรงเรี ยนมัธยมปลำย ต้ องสวมชุดอะไรไป？
⇒

ชุดนักเรี ยนที่ทำงโรงเรี ยนกำหนดไว้ จะเรี ยกว่ำ「เครื่ องแบบ」หรื อ「ชุดมำตรฐำน」

ทัง้ 「เครื่องแบบ」และ「ชุดมำตรฐำน」จะมีชดุ สำหรับฤดูร้อนและชุดสำหรับฤดูหนำว、
นักเรี ยนจะสวมใส่ชดุ นักเรี ยนที่กำหนดนี ้ไปโรงเรี ยน
มีบำงโรงเรี ยนที่ไม่กำหนดชุดนักเรี ยน
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ชีวติ ในโรงเรี ยนมัธยมปลายในหนึ่งปี
ตัวอย่ างชีวิตนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนที่โรงเรียนมัธยมปลาย ภาคปกติในหนึ่งปี
ในตัวอย่ างนี ้ จะแนะนาโรงเรียนที่เปิ ดสอน 3 ภาคเรียน แต่ มีบางโรงเรียนที่เปิ ด
สอน 2 ภาคเรียนด้ วย（วันเปิ ดเรียนของโรงเรียนที่เปิ ดสอน 2 ภาคเรียนนัน้ จะ
แตกต่ างกันขึน้ อยู่กับโรงเรียนนัน้ ๆ）
โรงเรียนญี่ปุ่นเปิ ดเรียนตัง้ แต่ เดือนเมษายนและปิ ดเดือนมีนาคมของปี ถัดไป
■ภาคเรี ยนที่１ （ประมาณเดือนเมษายน ～

เดือนกรกฎาคม）
พิธีต้อนรับเข้ ำเรี ยน、พิธีเปิ ดภำคกำรศึกษำ、กำรตรวจร่ำงกำย、กำรชัง่ น ้ำหนักวัดส่วนสูง
กำรศึกษำนอกโรงเรี ยน, กำรสอบประจำภำค
กำรพบปะระหว่ำงครู ผู้ปกครองและนักเรี ยน
พิธีปิดภำคกำรศึกษำ
■ปิ ดเทอมฤดูร้อน（ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม～ปลายเดือนสิงหาคม）
■ภาคเรี ยนที่ ２（ประมาณปลายเดือนสิงหาคม～ เดือนธันวาคม）
พิธีเปิ ดภำคกำรศึกษำ
กำรแข่งขันกีฬำ（บำงโรงเรี ยนจัดในภำคเรี ยนที่ １）
งำนประจำปี ・งำนแสดงผลกำรเรี ยน
กำรไปทัศนศึกษำ（ส่วนใหญ่จะเป็ นนักเรี ยนชันปี
้ ２）
กำรสอบประจำภำค
กำรพบปะระหว่ำงครู ผู้ปกครองและนักเรี ยน
พิธีปิดภำคกำรศึกษำ
■ปิ ดเทอมฤดูหนาว（ประมาณปลายเดือนธันวาคม～ต้ นเดือนมกราคม）
■ภาคเรี ยนที่ ３（ประมาณต้ นเดือนมกราคม～ เดือนมีนาคม）
พิธีเปิ ดภำคกำรศึกษำ
กำรสอบประจำภำค
กำรพบปะระหว่ำงครู ผู้ปกครองและนักเรี ยน
พิธีรับใบประกำศนียบัตร、พิธีปิดภำคกำรศึกษำ
■ปิ ดเทอมฤดูใบไม้ ผลิ（ปลายเดือนมีนาคม～ต้ นเดือนเมษายน）
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ค่ าใช้ จ่ายในโรงเรี ยน
ค่ำใช้ จำ่ ยในโรงเรี ยน(กักคุฮิ)、คือเงินที่จำเป็ นต้ องจ่ำยเพื่อที่จะเข้ ำศึกษำในโรงเรี ยน
ค่ำเล่ำเรี ยนของแต่ละระบบเช่น โรงเรี ยนรัฐกับเอกชน、หรื อโรงเรี ยนมัธยมปลำยหลักสูตร
ภำคปกติกบั โรงเรี ยนมัธยมปลำยหลักสูตรสมทบภำคค่ำหรื อหลักสูตรภำคกำรเรี ยนผ่ำนกำรสื่อสำ
รนัน้ เงินที่จำเป็ นที่ต้องจ่ำยนี ้จะไม่เท่ำกัน
■ค่ าใช้ จ่ายที่จาเป็ นในการเรี ยนต่ อระดับมัธยมปลาย
①
②
③
④

ค่ำสมัครเข้ ำสอบ＝เงินสำหรับสมัครสอบเข้ ำโรงเรี ยน
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำ＝เงินจำเป็ นสำหรับกำรเข้ ำโรงเรียน
ค่ำเล่ำเรี ยน＝เงินจำเป็ นสำหรับกำรศึกษำในโรงเรี ยน
จำนวนเงินที่จำเป็ นในปี กำรศึกษำแรก＝เงินจำเป็ นนอกเหนือจำกค่ำใช้ จำ่ ยที่จำเป็ น
ใน １ปี แรกของข้ อ ①、②、③แล้ ว จะมีคำ่ ใช้ จำ่ ยอื่นๆอีก เช่น ค่ำหนังสือเรี ยน
และโรงเรี ยนที่มีเครื่ องแบบก็จะมีคำ่ เครื่ องแบบชุดนักเรี ยนอีกด้ วย
①ค่ำสมัครสอบ

หลักสูตรภำคปกติ

โรงเรี ยนมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยของรัฐ
โรงเรี ยนมัธยม
ศึกษำตอนปลำย
ของเอกชน ※
หลักสูตรสมทบภำคคำ่
(กรณีทเี่ ป็ นโรงเรี ยนของรัฐ)
หลักสูตรภำคกำรเรียนผ่ำน
กำรสือ่ สำร
(กรณีทเี่ ป็ นโรงเรี ยนของรัฐ)

②ค่ำธรรมเนียม

แรกเข้ ำ

③ค่ำเล่ำเรี ยน

④จำนวนเงินทีจ
่ ำเป็ น

ในปี กำรศึกษำแรก

2,200 เยน

5,650 เยน

118,800 เยน

ประมำณ 300,000 เยน

20,000 เยน

200,000 เยน

580,000 เยน

ประมำณ 1,100,000 เยน

950 เยน

2,100 เยน

32,400 เยน

ประมำณ50,000 เยน

800 เยน

500 เยน

ปี ละ 330 เยน

ประมำณ40,000 เยน

ต่อ 1หน่วยกิต

※เป็ นจำนวนเงินโดยประมำณ

เพรำะค่ำใช้ จำ่ ยของโรงเรียนเอกชนแต่ละโรงเรี ยนไม่เท่ำกัน

■ระบบที่จะให้ ความช่ วยเหลือในเรื่ องค่ าเล่ าเรี ยน
○โรงเรี ยนมัธยมปลำยของรัฐ、ในกรณีที่มีรำยได้ (โดยประมำณ)ไม่เกิน 9,100,000 เยน

ต่อครัวเรื อน จะได้ รับกำรยกเว้ นกำรจ่ำยค่ำเล่ำเรี ยน
○ระบบกำรยกเว้ นค่ำเล่ำเรี ยนของโรงเรี ยนมัธยมปลำยเอกชน※
ไม่เกิน
ไม่เกิน
รำยได้ ตอ่ ครัวเรื อน（โดยประมำณ） 5,900,000
เยน
8,000,000 เยน
ภำระค่ำใช้ จำ่ ยของผู้ปกครอง
ได้ รับกำรยกเว้ นใน
(กรณีที่คำ
่ เล่ำเรี ยนเป็ น 600,000

เยน)

กำรจ่ำยทังจ
้ ำนวน

จ่ำย 200,000 เยน

ไม่เกิน
9,100,000

เยน

จ่ำย 481,200 เยน

※สำมำรถดูรำยละเอียดได้ ที่โฮมเพจข้ ำงล่ำงนี(้ เฉพำะภำษำญี่ ปน
ุ่ )
http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shigakumushouka/2019_osaka_mushoka.html

ทังโรงเรี
้ ยนของรัฐและของเอกชน หลังมอบตัวเข้ ำเรี ยนแล้ ว ท่ำนจำเป็ นจะต้ องไปยื่นเรื่ องติดต่อ
ในกรณีที่มีควำมลำบำกในกำรชำระค่ำใช้ จำ่ ยในโรงเรี ยน จะทำอย่ำงไรดี？
⇒ กรุณำดูหน้ ำ ２０～２１
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การสอบเข้ าโรงเรียน
กำรที่จะเข้ ำเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมปลำยของรัฐ จำเป็ นต้ องสอบเข้ ำโรงเรี ยน
กำรสอบเข้ ำโรงเรี ยนนี ้ เรี ยกว่ำ “กำรสอบเข้ ำ(นิวชิ)” หรื อ “กำรสอบคัดเลือกผู้เข้ ำศึกษำ(นิวกัก
คุชะเซ็มบัทซึ) หรื อ (เซ็มบัทซึ)” กำรสมัครสอบเข้ ำโรงเรี ยน มีกฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ดังต่อไปนี ้
■การสอบเข้ า
◎ประเภทที่แจ้ งควำมจำนงเข้ ำเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมปลำยของเอกชนเท่ำนัน้

（กำรสมัครสอบเข้ ำโรงเรี ยนเอกชนเพียงโรงเรี ยนเดียว(ชิริสเึ ซ็งกัง)）

สอบผ่ำน

สอบไม่ผำ่ น

เป็ นวิธีสอบเข้ ำโดยสัญญำว่ำถ้ ำสอบผ่ำนจะเข้ ำเรี ยนใน
โรงเรี ยนเอกชนแห่งนัน้ เมื่อสอบผ่ำนจะไม่สำมำรถไปสมัครเข้ ำสอบโรงเรี ยนรัฐบำลอีกได้
สอบเข้ ำ
ร.ร.เอกชน

เรี ยนต่อร.ร.เอกชนที่
ต้ องกำรเข้ ำ
กำรสอบเข้ ำของโรงเรี ยนรัฐ
（กำรสอบคัดเลือกโควต้ ำพิเศษ）※

เรี ยนต่อร.ร.รัฐบำล
กำรสอบเข้ ำของโรงเรี ยนรัฐ

（กำรสอบคัดเลือกทัว่ ไป）

ที่ต้องกำรเข้ ำ

สมัครสอบเข้ ำร.ร.รัฐบำล
หรื อเอกชนรอบที่สอง
※เฉพำะบำงโรงเรี ยนมัธยมปลำยและบำงภำควิชำเท่ำนัน้
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◎ ประเภทที่แจ้ งควำมจำนงเข้ ำเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมปลำยของรัฐเท่ำนัน้
（กำรรับตรงของโรงเรี ยนรัฐ（โคริ สทึ งั กัง））

เป็ นกรณีที่แจ้ งควำมจำนงจะเข้ ำเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมปลำยของรัฐเท่ำนันโดยจะไม่
้
เข้ ำ
สอบโรงเรี ยนมัธยมปลำยของเอกชน
กำรสอบเข้ ำของโรงเรี ยนรัฐ

เรี ยนต่อร.ร.รัฐบำลนัน้

（กำรสอบคัดเลือกโควต้ ำพิเศษ）※

ที่ต้องกำรเข้ ำ

กำรสอบเข้ ำของโรงเรี ยนรัฐ
（กำรสอบคัดเลือกทัว่ ไป）

สมัครสอบเข้ ำร.ร.รัฐบำล
หรื อเอกชนรอบที่สอง
※เฉพำะบำงโรงเรี ยนมัธยมปลำยและบำงภำควิชำเท่ำนัน้

（กำรสมัครสอบโรงเรี ยนรัฐและควบคูก่ บั สมัครสอบโรงเรี ยนเอกชน(ชิริสเึ ฮกัง)）

ถึงแม้ ผ้ ทู ี่สมัครสอบต้ องกำรเข้ ำโรงเรี ยนรัฐบำลก็สำมำรถสมัครสอบเข้ ำโรงเรี ยนเอกชนที่อนุญำต
ให้ สอบควบคูก่ บั กำรสอบเข้ ำโรงเรี ยนรัฐบำลได้
ในกรณีนี ้ แม้ สอบผ่ำนโรงเรี ยนเอกชน แต่ยงั สำมำรถเข้ ำสอบเพื่อเข้ ำโรงเรี ยนรัฐบำลต่อได้
หำกสอบผ่ำนโรงเรี ยนรัฐบำล ก็สำมำรถเข้ ำเรี ยนต่อโรงเรี ยนรัฐบำลแห่งนันได้
้

สอบเข้ ำ
ร.ร.เอกชน

กำรสอบเข้ ำของโรงเรี ยนรัฐ
（กำรสอบคัดเลือกโควต้ ำพิเศษ）※

เรี ยนต่อร.ร.รัฐบำลนัน้
ที่ต้องกำรเข้ ำ

กำรสอบเข้ ำของโรงเรี ยนรัฐ
（กำรสอบคัดเลือกทัว่ ไป）

เรี ยนต่อร.ร.เอกชน
ที่ ต้ องกำรเข้ ำ

กำรสอบเข้ ำของโรงเรี ยนรัฐ
（กำรสอบคัดเลือกโควต้ ำพิเศษ）※

กำรสอบเข้ ำของโรงเรี ยนรัฐ
（กำรสอบคัดเลือกทัว่ ไป）
※เฉพำะบำงโรงเรี ยนมัธยมปลำยและบำงภำควิชำเท่ำนัน้
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เรี ยนต่อร.ร.รัฐบำลนั ้
น
ที่ต้ำอร.ร.รั
งกำรเข้
ำ
สมัครสอบเข้
ฐบำล
หรื อเอกชนรอบที่สอง

โรงเรียนมัธยมปลายของรั ฐ

วิชาที่ใช้ ในการสอบ
วิชำที่ใช้ ในกำรสอบจะแตกต่ำงกันไปตำมหลักสูตรและสำขำวิชำที่จะใช้ ในกำรสอบเข้ ำ
ต่อจำกนี ้จะเป็ นกำรแนะนำเกี่ยวกับวิชำที่จะนำมำใช้ สอบเพื่อวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
และกำรวัดควำมสำมำรถอื่นๆ และที่นอกเหนือจำกวิชำกำร
■การสอบคัดเลือกโควต้ าพิเศษ （ช่ วงกลางเดือน～ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ）

กำรสอบวัดควำมสำมำรถทำง
วิชำกำร เป็ นต้ น
５วิชำ（ภำษำญี่ ปุ่ น、สังคม
ศำสตร์ 、คณิตศำสตร์ 、วิทยำ
ศำสตร์ 、ภำษำอังกฤษ※１）
กำรวัดควำมสำมำรถภำคปฏิบตั ิ

หลักสูตรหรื อภำควิชำเป็ นต้ น

ภำควิชำเกี่ยวกับอุตสำหกรรม（ภำควิชำออกแบบ
สถำปัตยกรรม・ภำควิชำออกแบบตกแต่งภำยใน・
หลัก
ภำควิชำออกแบบผลิตภัณฑ์・ภำควิชำออกแบบ
ภำพยนตร์ ・ภำควิชำvisual design・ภำควิชำระบบ
จัดกำรกำรออกแบบ）・ภำควิชำโลกำภิวฒ
ั น์・
สูตร
ภำควิชำศิลปะ・ภำควิชำที่เกี่ยวกับพลศึกษำ
ภำค
・ภำควิชำกำรบันเทิงและวัฒนธรรม・ภำควิชำกำร
แสดง・ภำควิชำดนตรี・ภำควิชำบูรณำกำรกำรสร้ ำงแบบ
ปกติ
５วิชำ（ภำษำญี่ ปุ่ น、สังคม
สำขำวิชำโดยรวม（เอ็นพำวเวอร์ เมนท์สคูล）
ศำสตร์ 、คณิตศำสตร์ 、วิทยำ
หลักสูตรระบบจัดเวลำเรี ยนและหน่วยกิตอิสระภำคⅠ・และ
ศำสตร์ 、ภำษำอังกฤษ※１）
ภำคⅡ（ครี เอทีฟสคูล）
สอบสัมภำษณ์
ระบบหน่วยกิตกลำงวันและกลำงคืน
※１

สำหรับวิชำภำษำอังกฤษจะมีกำรสอบฟังรวมด้ วย

■การสอบคัดเลือกทั่วไป （ตัง้ แต่ ต้นเดือนถึงกลางเดือนมีนาคม）※４

หลักสูตรหรื อภำควิชำ เป็ นต้ น
หลักสูตร
ภำคปกติ ภำควิชำทังหมดที
้
่ไม่มีกำรสอบคัดเลือกโควต้ ำพิเศษ
หลักสูตรระบบจัดเวลำเรี ยน

※２

หลักสูตรภำคกำรเรี ยนผ่ำนกำรสื่อสำร

กำรสอบวัดควำมสำมำรถทำง
วิชำกำร เป็ นต้ น
５วิชำ（ภำษำญี่ ปุ่ น、สังคม
ศำสตร์ 、คณิตศำสตร์ 、วิทยำ
ศำสตร์ 、ภำษำอังกฤษ※１）
３วิชำ（ภำษำญี่ ปุ่ น、คณิตศำสตร์ 、
ภำษำอังกฤษ※１）
สอบสัมภำษณ์

※３

สำหรับวิชำภำษำอังกฤษจะมีกำรสอบฟังรวมด้ วย
ถ้ ำผู้ประสงค์เข้ ำเรียนมีอำยุเกิน 21 ปี บริ บรู ณ์、ไม่ต้องใช้ ใบแสดงผลกำรเรี ยน、มีกำรวัดควำมสำมำรถทำง
กำรศึกษำ、และมีกำรสัมภำษณ์และสำมำรถเลือกเปลีย่ นกำรวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำรเป็ นกำรเขียน
บทควำมขนำดสันแทนได้
้
※３ ถ้ ำผู้ประสงค์เข้ ำเรี ยนมีอำยุเกิน 21 ปี บริ บรู ณ์、ไม่ต้องใช้ ใบแสดงผลกำรเรี ยน
※４ ในกรณีที่ผ้ ป
ู ระสงค์เข้ ำเรียนที่ได้ ยื่นสมัครสอบคัดเลือกทัว่ ไปแล้ ว แต่ป่วยเป็ นโรคเช่น ไข้ หวัดใหญ่หรื ออินฟลูเอนซ่ำ
ทำให้ ไม่สำมำรถมำร่วมเข้ ำสอบในวันทีก่ ำหนดไว้ ได้ อำจสำมำรถสอบในวันอื่นได้ 、กรุณำปรึกษำกับ
ทำงโรงเรียนมัธยมต้ น
※１
※２
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■การสอบคัดเลือกรอบสอง （ช่ วงปลายเดือนมีนาคม）

หลักสูตรหรื อภำควิชำเป็ นต้ น
ภำควิชำที่มีจำนวนผู้สอบผ่ำนไม่ถึงจำนวนคนที่รับเข้ ำเรี ยนเป็ นต้ น

กำรสอบวัดควำมสำมำรถทำง
วิชำกำร เป็ นต้ น
สอบสัมภำษณ์

■การสอบคัดเลือกอื่นๆ （ช่ วงกลางเดือน～ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ）

ชื่อกำรสอบคัดเลือก

กำรสอบวัดควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรเป็ นต้ น

กำรสอบคัดเลือกของโรงเรี ยนในเครื อโนะเสะ
และโรงเรี ยนมัธยมปลำยเขตโทโยนะคะของจังหวัดโอซำก้ ำ
โรงเรี ยนในเครื อโนะเสะ (ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ ) ※７

５วิชำ（ภำษำญี่ ปุ่ น、สังคม
ศำสตร์ 、คณิตศำสตร์ 、วิทยำ
ศำสตร์ 、ภำษำอังกฤษ※１）

สอบสัมภำษณ์

กำรสอบคัดเลือกของนักเรี ยนที่กลับญี่ปนุ่ จำกต่ำงประเทศ ※５
คณิตศำสตร์ 、ภำษำอังกฤษ※１
ภำควิชำภำษำอังกฤษ, ภำควิชำกำรศึกษำนำนำชำติ,
สอบสัมภำษณ์
ภำควิชำวัฒนธรรมนำนำชำติ, ภำควิชำโลกำภิวฒ
ั น์ ,
ภำควิชำกำรแสวงหำโลกำภิวฒ
ั น์, ภำควิชำกำรแสวงหำภำษำอังกฤษ, （กรุณำดูหน้ ำ１５（１））
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ บรู ณำกำร
กำรสอบคัดเลือกนักเรี ยนที่กลับญี่ปนและจ
ุ่
ำเป็ นต้ องได้ รับกำรสอน
ภำษำญี่ปนุ่ และนักเรี ยนต่ำงชำติ※６
โรงเรี ยนมัธยมปลำยฮิกำชิโยโดกำว่ะ（หลักสูตรสำมัญ）
คณิตศำสตร์ 、ภำษำอังกฤษ※１
โรงเรี ยนมัธยมปลำยเซบิ（ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ ）
โรงเรี ยนมัธยมปลำยคำโดม่ะนำมิฮำยะ（ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ ） กำรเขียนบทควำม（สำมำรถใช้
ภำษำอื่นนอกเหนือจำก
โรงเรี ยนมัธยมปลำยยะโอคิตะ（ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ ）
โรงเรี ยนมัธยมปลำยฟุคยุ （ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ ）
ภำษำญี่ปนุ่ ได้ ）
โรงเรี ยนมัธยมปลำยนำก๊ ะโยชิ
（กรุ ณำดูหน้ ำ１６（２）
）
（
（ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ （เอ็นพำวเวอร์ เมนท์สคูล）
）
โรงเรี ยนมัธยมปลำยฟุเซคิตะ
（
（ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ （เอ็นพำวเวอร์ เมนท์สคูล）
）
※１
※５
※６

สำหรับวิชำภำษำอังกฤษจะมีกำรสอบฟั งรวมด้ วย
ไม่ต้องใช้ ใบแสดงผลกำรเรียน
ไม่ต้องใช้ ใบแสดงผลกำรเรียนและเรียงควำมเอกสำรแนะนำตัว

เพื่อที่จะ「เข้ ำรับกำรสอบคัดเลือกอื่นๆ」ได้ นนั ้ 、ต้ องมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่จำเป็ นตำมที่กำหนดไว้ ในกำรสอบ
คัดเลือกแต่ละประเภทเพิ่มเติมจำกคุณสมบัตใิ นกำรยื่นสมัครสอบทัว่ ไป เกี่ยวกับกำรที่มีคณ
ุ สมบัติ
หรื อไม่นนั ้ ควรให้ ทำงโรงเรี ยนมัธยมต้ นทำกำรตรวจสอบยืนยันกับคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ของแต่ละสถำนที่ให้
※７ สำหรับกำรสอบคัดเลือกของโรงเรี ยนในเครื อโนะเสะและโรงเรี ยนมัธยมปลำยเขตโทโยนะคะ
ของจังหวัดโอซำก้ ำนัน้ ไม่มคี ุณสมบัตทิ จ่ี ำเป็ นใดใดกำหนดไว้ในกำรสมัครเข้ำสอบ
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โรงเรียนมัธยมปลายของรั ฐ

การคัดเลือกผู้สอบผ่ าน
ขอให้ ตรวจสอบวิธีการตัดสินการสอบผ่ านหรือไม่ ผ่าน และเตรียมตัวสาหรับการสอบ
คัดเลือก
จะมีกำรตัดสินผู้สอบผ่ำนได้ โดย จำกผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร、
จำกใบแสดงผลกำรเรี ยน、จำกเอกสำรแนะนำตัวเอง、และจำกกำรสัมภำษณ์
■ใบแสดงผลการเรี ยน

ใบแสดงผลกำรเรี ยน、เป็ นเอกสำรที่โรงเรี ยนมัธยมต้ นจะส่งไปให้ ที่โรงเรี ยนมัธยมปลำย
ในเอกสำรจะมีเขียนผลกำรเรียน(เกรดเฉลี่ย(เฮียวเท))ของ วิชำจำนวน 9 วิชำ （ภำษำญี่ปนุ่ 、
สังคม、คณิต、วิทยำศำสตร์ 、ภำษำอังกฤษ、ดนตรี 、ศิลปะ、พลศึกษำและอนำมัย、
งำนเทคนิคและกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี）
รวมทังบั
้ นทึกกำรทำกิจกรรมและควำมประพฤติ(เช่น กิจกรรมสมำคมนักเรี ยน
หรื อคณะกรรมกำร、กิจกรรมชมรม、ควำมประพฤติประจำวันภำยในโรงเรี ยน เป็ นต้ น)
ผลกำรเรี ยน(เกรดเฉลี่ย(เฮียวเท))นี ้จะประเมินเป็ น 5 ระดับคือ （５・４・３・２・１）
■เอกสารแนะนาตัวเอง

เอกสำรแนะนำตัวเองจะต้ องยื่นพร้ อมกับใบสมัคร เป็ นเรี ยงควำมที่ต้องเขียนตำมหัวข้ อที่
กำหนดไว้ เช่น เกี่ยวกับกำรเรียนในโรงเรี ยนมัธยมต้ น หรื อสิง่ ที่ประสงค์จะทำในชีวิตนักเรี ยน
มัธยมปลำย ตำมกฏแล้ วผู้สมัครต้ องเขียนด้ วยตัวเอง เฉพำะ（「กำรสอบคัดเลือกนักเรี ยนที่
กลับมำจำกต่ำงประเทศและจำเป็ นต้ องได้ รับกำรสอนภำษำญี่ปนุ่ และนักเรี ยนต่ำงชำติ」เท่ำนัน้
ที่ไม่ต้องยื่นเอกสำรแนะนำตนเอง）
■การสอบสัมภาษณ์

โรงเรี ยนที่มีกำรสอบสัมภำษณ์ จะทำกำรสัมภำษณ์โดยอ้ ำงอิงจำกเอกสำรแนะนำตัวเองที่
ยื่นไปนัน้ (สำหรับรำยชื่อภำควิชำต่ำงๆที่มีกำรสอบสัมภำษณ์ กรุณำดูหน้ ำ１２－１３)

ตำมหลักแล้ ว、โรงเรี ยนมัธยมปลำย นอกจำกจะทำกำรตัดสินกำรคัดเลือกจำกผลกำรสอบ
วัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร หรื อใบแสดงผลกำรเรี ยน แล้ ว จะทำกำรคัดเลือกผู้สอบผ่ำน
โดยยึดตำมนโยบำยในกำรรับเข้ ำเรี ยนหรื อ Admission Policy ของโรงเรี ยน（คุณลักษณะของ
นักเรี ยนที่ต้องกำร）ดังนันในกำรเขี
้
ยนเอกสำรแนะนำตัว ควรอ้ ำงอิงตำมนโยบำยในกำรรับเข้ ำ
เรี ยนของโรงเรี ยนที่มีควำมประสงค์จะเข้ ำสอบนัน้
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โรงเรียนมัธยมปลายของรั ฐ

การคัดเลือกผู้เข้ าเรียน,นักเรียนชาวญี่ปนที
ุ่ ่ กลับมาจากต่ างประเ
ทศ,นักเรียนชาวญี่ปนที
ุ่ ่ กลับจากต่ างประเทศที่จาเป็ น
ต้ องได้ รับการสอนภาษาญี่ปนุ่ และนักเรียนชาวต่ างประเทศ
ในการสอบเข้ าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ,จะมีระบบการสอบคัดเลือกสาหรับนั
กเรียนที่กลับมาจากต่ างประเทศและนักเรียนที่เข้ ามาในประเทศญี่ปุ่น, รวมทัง้ นักเรียน
ที่กลับมาจากต่ างประเทศและจาเป็ นต้ องได้ รับการสอนภาษาญี่ปุ่นและนักเรียนต่ างชาติ
（１）
「การสอบคัดเลือกสาหรั บนักเรี ยนที่กลับมาจากต่ างประเทศ」
■คุณสมบัติ

ตำมหลัก、ต้ องเป็ นผู้ที่อำศัยอยูใ่ นต่ำงประเทศติดต่อกันเกินกว่ำ 2 ปี และหลังจำกกลับเข้ ำมำ
ประเทศญี่ปนุ่ แล้ วไม่เกินกว่ำ 2 ปี
■สาขาวิชาที่อยู่ในเกณฑ์
ภำควิชำภำษำอังกฤษ、ภำควิชำกำรศึกษำนำนำชำติ、ภำควิชำวัฒนธรรมนำนำชำติ、
ภำควิชำโลกำภิวฒ
ั น์、ภำควิชำกำรแสวงหำโลกำภิวฒ
ั น์、ภำควิชำกำรแสวงหำภำษำอังกฤษ、
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ บรู ณำกำร
■รายละเอียด
○วิชำที่ใช้ สอบคือ คณิตศำสตร์ 、ภำษำอังกฤษและสอบสัมภำษณ์
（สอบสัมภำษณ์โดยภำษำญี่ปน
ุ่ ）
○ในกำรสอบคณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษนัน้ ผู้เข้ ำสอบสำมำรถนำพจนำนุกรมเพื่อ
แปลภำษำญี่ปนุ่ ที่ต้องกำรเข้ ำห้ องสอบได้ 1 เล่มแต่ต้องเป็ นพจนำนุกรมภำษำอื่น
นอกเหนือจำกพจนำนุกรมอังกฤษ-ญี่ปนุ่
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（２）
「การสอบคัดเลือกสาหรั บนักเรี ยนที่กลับมาจากต่ างประเทศที่จาเป็ นต้ องได้ รับ
การสอนภาษาญี่ปุ่นและนักเรียนต่ างชาติ」
■คุณสมบัติ

ตำมหลัก、ต้ องเป็ นผู้ที่กลับจำกประเทศจีนเป็ นต้ นหรื อนักเรี ยนที่มีสญ
ั ชำติอื่น และต้ องเป็ นผู้ที่
ย้ ำยเพื่อเข้ ำเรี ยนในระดับสูงกว่ำชันประถมศึ
้
กษำปี ที่４
■โรงเรี ยนมัธยมปลายที่รับสมัครในปี ศักราชเรวะที่2 (ค.ศ. 2020)

โรงเรี ยนมัธยมปลำยฮิกำชิโยโดกำว่ะ（หลักสูตรสำมัญ）、
โรงเรี ยนมัธยมปลำยเซบิ（ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ ）、
โรงเรี ยนมัธยมปลำยคำโดม่ะนำมิฮำยะ（ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ ）、
โรงเรี ยนมัธยมปลำยยะโอคิตะ（ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ ）
โรงเรี ยนมัธยมปลำยฟุคยุ （ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ ）、
โรงเรี ยนมัธยมปลำยนำก๊ ะโยชิ（ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ （เอ็นพำวเวอร์เมนท์สคูล））
โรงเรี ยนมัธยมปลำยฟุเซคิตะ（ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ （เอ็นพำวเวอร์เมนท์สคูล））
■รายละเอียด
○วิชำที่ใช้ สอบ、เรี ยงควำม、คณิตศำสตร์ 、และภำษำอังกฤษ（จะมีกำรสอบฟั งรวมด้ วย）
○สำมำรถเขียนเรี ยงควำมเป็ นภำษำอื่นนอกเหนือจำกภำษำญี่ปน
ุ่ ได้
○มีฟรุ ิ กำนะ（คำอ่ำนคันจิ）กำกับให้ สำหรับข้ อสอบข้ อเขียนที่เป็ นตัวอักษรคันจิ
○สำหรับกำรเรี ยงควำมหรื อบทควำมสันๆ
้ 、จะมีคีย์เวิร์ดเขียนกำกับไว้ เป็ น

ภำษำต่ำงประเทศเพื่อให้ ทำควำมเข้ ำใจข้ อสอบได้
○สำมำรถใช้ พจนำนุกรมภำษำอื่นนอกเหนือจำกภำษำอังกฤษได้ ２เล่มในระหว่ำงกำรสอบ
＊กำรสอบคัดเลือกนี、
้ ไม่ต้องใช้ เอกสำรแนะนำตัวเอง
＊จะมีกำรตรวจสอบยืนยันจำกสำนักกำรศึกษำจังหวัดในเดือนพฤศจิกำยน

ว่ำจะมี
สิทธิเข้ ำร่วมกำรสอบคัดเลือกได้ หรื อไม่ ในกำรตรวจสอบนี ้จำเป็ นต้ องยื่นเอกสำร
「ใบบันทึกกำรเข้ ำออกประเทศ（กลับประเทศ）
」ขันตอนกำรเตรี
้
ยมเอกสำรอำจใช้ เวลำ
ในกำรเตรี ยมพอสมควร ดังนันควรติ
้
ดต่ออำจำรย์โรงเรี ยนมัธยมปลำยโดยเร่งด่วน

กรณีที่ประสงค์เข้ ำสอบตำมข้ อ（１）（２）、ทำงโรงเรี ยนมัธยมศึกษำตอนต้ นที่นกั เรี ยนศึกษำอยูใ่ น
ปัจจุบนั จะดำเนินกำรสมัครไปที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มีควำมประสงค์จะเข้ ำให้ ดังนัน้ ผู้ที่
มีควำมประสงค์จะเข้ ำสอบตำมกำรคัดเลือกและระบบดังกล่ำวนี ้ โปรดปรึกษำกับอำจำรย์ประจำชันของตน
้
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โรงเรียนมัธยมปลายของรั ฐ

มาตรการพิเศษในการสอบเข้
立高校 าโรงเรี ยนสาหรั บนักเรี ยน
ที่กลับจากต่ างประเทศเป็ นต้ นและจาเป็ นต้ องได้ รับ
การสอนภาษาญี่ปนุ่
ในการสอบคัดเลือกเข้ าโรงเรียนมัธยมศึกน
ษาตอนปลายของรัฐนี、
้ มีมาตรการพิเศษ
สาหรับนักเรียนที่จาเป็ นต้ องได้ รับการสอนภาษาญี่ปนและนั
ุ่
กเรียนต่ างชาติ การที่
จะได้ รับอนุมัตมิ าตรการพิเศษหรือไม่ นัน้ โปรดปรึกษากับอาจารย์ ประจาชัน้ ของตน
มาตรการพิเศษ①
■คุณสมบัติ

หลังจำกกลับหรื อเข้ ำมำประเทศญี่ปนุ่ 、ตำมกฎแล้ วต้ องเป็ นผู้ที่ได้ ย้ำยเข้ ำเรี ยนระดับสูง
กว่ำชันประถมศึ
้
กษำปี ที่ 1 ขึ ้นไป
■โรงเรี ยนมัธยมปลายที่มีมาตรการพิเศษ
โรงเรี ยนมัธยมปลำยทุกแห่ง
■รายละเอียด
Ａ

ยืดเวลาสอบข้ อเขียน（ประมาณ１.３เท่ า）
ในกรณีที่ได้ รับอนุญำตมำตรกำร Ａนี ้ จะสำมำรถยื่นขอรับมำตรกำรＢ、Ｃ、Ｄได้

สามารถใช้ พจนานุกรมภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษได้
สำมำรถยื่นเรื่ องขอใช้ พจนำนุกรมได้ ไม่เกิน 2 เล่ม แต่ไม่สำมำรถใช้ พจนำนุกรมอิเล็กทรอนิกส์ได้
ในกรณีที่จะใช้ พจนำนุกรมนัน้ จะได้ รับกำรยกเว้ นไม่ต้องสอบ “กำรอ่ำนเขียนคันจิ” ในวิชำภำษำญี่ปนุ่
Ｃ มีฟุริกานะ (คาอ่ านคันจิ) กากับให้ สาหรั บข้ อสอบข้ อเขียนที่เป็ นตัวอักษรคันจิ
นอกเหนือจำกตัวคันจิที่เรี ยนในโรงเรี ยนประถม、จะมีฟรุ ิกำนะ (คำอ่ำนคันจิ) กำกับให้
กรณีนี、
้ จะได้ รับกำรยกเว้ นไม่ต้องสอบ「กำรอ่ำนตัวคันจิ」ในวิชำภำษำญี่ปนุ่
Ｄ สาหรั บวิชาภาษาญี่ปุ่น、ถ้ ามีการออกข้ อสอบให้ เขียนเรี ยงความหรื อบทความสัน
้ ๆ、
จะมีคีย์เวิร์ดเขียนกากับไว้ เป็ นภาษาต่ างประเทศเพื่อให้ ทาความเข้ าใจข้ อสอบได้
Ｂ
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มาตรการพิเศษ②
■คุณสมบัติ

ตำมหลัก、ต้ องเป็ นผู้ที่อำศัยอยูใ่ นต่ำงประเทศติดต่อกันเกินกว่ำ 2 ปี หลังจำกนัน้ กลับเข้ ำมำประเทศ
ญี่ปนุ่ ไม่เกินกว่ำ 2 ปี
■โรงเรี ยนมัธยมปลายที่มีมาตรการพิเศษ

โรงเรี ยนมัธยมปลำยทุกแห่ง
■รายละเอียด

เวลำที่เขียนเอกสำรแนะนำตัว、สำมำรถให้ อำจำรย์หรื อผู้ปกครองเขียนแทนได้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ อู ื่น
ที่จะเขียนแทนให้ ได้ สำมำรถใช้ ภำษำอื่นเขียนนอกจำกภำษำญี่ปนุ่ ได้

ในกรณีที่ได้ รับกำรพิจำรณำรับมำตรกำรพิเศษนี、
้ ต้ องให้ โรงเรี ยนมัธยมศึกษำตอนต้ นที่นกั เรี ยนศึกษำอยู่
ในปัจจุบนั สมัครไปที่โรงเรี ยนมัธยมปลำยที่มีควำมประสงค์จะสอบเข้ ำ ดังนัน้ ผู้ที่มีควำมประสงค์
จะได้ รับมำตรกำรพิเศษนี ้ โปรดปรึกษำกับอำจำรย์ประจำชันของตน
้

（＊）เนือ
้ หาของการพิจารณาที่กล่ าวมาทัง้ หมดนีย้ ังอยู่ในขัน้ ตอนของการพิจารณา ซึ่งจะ

ถูกประกาศใช้ อย่ างเป็ นทางการในเดือนกรกฎาคม ปี ศักราชเรวะที่1 (ค.ศ. 2019)
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โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายของรั ฐ

ตารางเวลาการสอบเข้ า ปี การศึกษาศักราชเรวะที่2 (ค.ศ. 2020)
ในขัน้ ตอนการสอบเข้ าเรียน ทัง้ ระยะเวลารับสมัคร、วันสอบ、 วันประกาศผล
ผู้สอบผ่ านจะแตกต่ างกันไปตามหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนัน้ ต้ องทาการตรวจสอบ
ยืนยันตารางเวลากับทางโรงเรียนมัธยมปลายหรือภาควิชาที่ตวั เองประสงค์ จะเข้ าเรียน
ประเภทกำรสอบคัดเลือกทังหมด
้

คอร์ สหลักสูตรภำคปกติ

กำรสอบคัดเลือกโควต้ ำพิเศษ

・ภำควิชำเกี่ยวกับอุตสำหกรรม
(ภำควิชำออกแบบสถำปั ตยกรรม・ภำควิชำ
ออกแบบตกแต่งภำยใน・ภำควิชำออกแบบ
ผลิตภัณฑ์・ภำควิชำออกแบบภำพยนตร์ ・
ภำควิชำvisual design・ภำควิชำระบบจัดกำร
กำรออกแบบ) ・ภำควิชำแสวงหำโลกำภิวฒ
ั น์・
ภำควิชำศิลปะ・ภำควิชำทีเ่ กี่ยวกับพลศึกษำ・
ภำควิชำกำรบันเทิงและวัฒนธรรม・ภำควิชำ
กำรแสดง・ภำควิชำบูรณำกำรกำรสร้ ำงแบบ

・ภำควิชำดนตรี

ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์
（เอ็นพำวเวอร์ เมนท์สคูล）
หลักสูตรระบบจัดเวลำเรี ยนและหน่วยกิตอิสระภำค
Ⅰ・และภำคⅡ（ครีเอทีฟสคูล）
ระบบหน่วยกิตกลำงวันและกลำงคืน

ระยะเวลำรับสมัคร
วันที่ 14 กุมภำพันธ์
(ศุกร์ )
และ
วันที่ 17 กุมภำพันธ์
(จันทร์ )

วันที่ 4 กุมภำพันธ์
(อังคำร)
และ
วันที่ 5 กุมภำพันธ์
(พุธ)
วันที่ 14 กุมภำพันธ์
(ศุกร์ )
และ
วันที่ 17 กุมภำพันธ์
(จันทร์ )

กำรสอบคัดเลือกของโรงเรี ยนในเครื อโนะเสะ
และโรงเรี ยนมัธยมปลำยเขตโทโยนะคะของจังหวัดโอซำก้ ำ
กำรสอบคัดเลือกของนักเรียนทีก่ ลับเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศ
กำรสอบคัดเลือกของนักเรียนทีก่ ลับเข้ ำมำญี่ปนและจ
ุ่
ำเป็ น
ต้ องได้ รับกำรสอนภำษำญี่ปนและนั
ุ่
กเรียนต่ำงชำติ

วันที่ 14 กุมภำพันธ์
(ศุกร์ )
และ
วันที่ 17 กุมภำพันธ์
(จันทร์ )

กำรสอบคัดเลือกเข้ ำคอร์ สพิเศษเพื่อเสริ มสร้ ำง
กำรพึง่ พำตนเองของนักเรียนผู้พิกำร
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กำรสอบและวันสอบ

ประกำศผล
ผู้สอบผ่ำน

กำรวัดควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำร
วันที่ 20กุมภำพันธ์ (พฤหัส)
กำรวัดควำมสำมำรถ
ภำคปฏิบตั ิ
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ (ศุกร์ )
ทฤษฎีดนตรี ภำคปฏิบตั 、
ิ
ควำมรู้เฉพำะทำงภำคปฏิบตั ิ
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ (อำทิตย์)
กำรวัดควำมสำมำรถทำงวิชำ
กำร、กำรฟังเสียงโน๊ ตดนตรี
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ (พฤหัส)
กำรวัดควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำร
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ (พฤหัส)
สอบสัมภำษณ์
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ (ศุกร์ )
กำรวัดควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำร
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ (พฤหัส)
สอบสัมภำษณ์
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ (ศุกร์ )
กำรวัดควำมสำมำรถทำง
วิชำกำร, สอบสัมภำษณ์
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ (พฤหัส)
กำรวัดควำมสำมำรถทำง
วิชำกำร, เรี ยงควำม
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ (พฤหัส)
สอบสัมภำษณ์ วันใดวัน 1
จำกวันที่ 19 (พุธ),
20(พฤหัส), 21(ศุกร์ ),
25(อังคำร) กุมภำพันธ์

วันที่ 2 มีนำคม
(จันทร์ )

ประเภทกำรสอบคัดเลือกทังหมด
้
・ภำควิชำสำมัญ

ระยะเวลำ
รับสมัคร

กำรสอบและวันสอบ

ประกำศผล
ผู้สอบผ่ำน

（รวมทังกำรสอบคั
้
ดเลือกของโรงเรี ยนมัธยมปลำย
ระบบหน่วยกิต）
・ภำควิชำที่เกี่ยวกับพำณิชยกำร
・ภำควิชำธุรกรรมโลกำภิวฒ
ั น์
・ภำควิชำที่เกี่ยวกับกำรเกษตร
・ภำควิชำเกี่ยวกับอุตสำหกรรม

กำรสอบคัดเลือกทัว่ ไป

หลักสูตรภำคปกติ

（ยกเว้ นภำควิชำที่มกี ำรสอบคัดเลือกโควต้ ำพิเศษ）
・ภำควิชำวิทยำข้ อมูลกำรศึกษำ
・ภำควิชำภำษำอังกฤษ ・ภำควิชำศิลปศำสตร์
สำกล・ภำควิชำวัฒนธรรมสำกล・ภำควิชำ
โลกำภิวฒ
ั น์・ภำควิชำแสวงหำภำษำอังกฤษ・
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ・
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ รวม・

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ กำรประดิษฐ์
・ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ศิลปศำสตร์
・ภำควิชำสวัสดิกำรและงำนอำสำสมัคร
・ภำควิชำวัฒนธรรมอำหำร
・ภำควิชำบูรณำกำรศำสตร์ （รวมครี เอทีฟสคูล
แต่ยกเว้ นเอ็นพำวเวอร์ เมนท์สคูล）

วันที่ 4 มีนำคม
(พุธ)
วันที่ 5 มีนำคม
(พฤหัส)
และ
วันที่ 6 มีนำคม
(ศุกร์ )

กำรวัดควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำร ฯลฯ
วันที่ 11 มีนำคม(พุธ)

วันที่ 1 มีนำคม
(อำทิตย์)
วันที่ 3 มีนำคม
(อังคำร)
และ
วันที่ 4 มีนำคม
(พุธ)

สอบสัมภำษณ์
วันใดวัน 1 จำก
วันที่ 8 (อำทิตย์),
วันที่ 9 (จันทร์ ),
วันที่ 10 (อังคำร)มีนำคม

วันที่ 19 มีนำคม
(พฤหัส)

หลักสูตรระบบจัดเวลำเรี ยน

หลักสูตรภำคกำรเรี ยนผ่ำนกำรสื่อสำร

กำรสอบคัดเลือกรอบที่ 2 （กรณีที่มีโรงเรี ยนที่จดั กำรสอบ）
กำรสอบคัดเลือกเข้ ำคอร์ สพิเศษเพื่อเสริ มสร้ ำงกำรพึง่ พำตนเอง
ของนักเรี ยนผู้พกิ ำรทำงสติปัญญำ
（กรณีทม
ี่ ีโรงเรียนทีจ่ ดั กำรสอบ）
กำรสอบคัดเลือกภำคกำรศึกษำฤดูใบไม้ ร่วง

วันที่ 24 มีนำคม
(อังคำร)
ศักรำชเรวะที2่
(ค.ศ. 2020)
วันที่ 9
กันยำยน (พุธ)
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สอบสัมภำษณ์
วันที่ 24 มีนำคม
(อังคำร)

วันที่ 26 มีนำคม
(พฤหัส)

บทควำมขนำดสัน、
้
ศักรำชเรวะที2่
สอบสัมภำษณ์
(ค.ศ. 2020)
ศักรำชเรวะที2่ (ค.ศ. 2020)
วันที่ 18
วันที่ 14กันยำยน (จันทร์ ) กันยำยน (ศุกร์ )

ระบบการให้ ความช่ วยเหลือทางด้ านการเงินเพื่อการศึกษา

ระบบการให้ ยืมเงินทุนชั่วคราวเพื่อเข้ าศึกษา
สำมำรถขอกู้ยืมเงินทุน สำหรับค่ำใช้ จำ่ ยที่จำเป็ นในกำรเข้ ำเรี ยนในโรงเรี ยนได้
รำยละเอียดของข้ อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องผู้ที่จะได้ รับทุน・เกณฑ์・วิธีกำรคืนเงิน
ให้ สอบถำมโดยตรงตำมสถำนที่ตดิ ต่อที่ระบุไว้ นี ้

ชื่อ
กองทุนกำรศึกษำ
จังหวัดโอซำก้ ำ
(โอซำก้ ำฟุอิคเุ อไค)
กองทุนสวัสดิกำร
สำหรับกำรดำเนินชีวิต
(เซคัดสึฟคุ ชุ ิคิคงิ )
กองทุนสวัสดิกำรสำหรับ
ครอบครัวแม่ พ่อเลีย้ งเดี่
ยว
พ่อและลูก・ แม่ และ
ลูก・แม่ หม้ าย
(โบะชิ・ฟุชิ・คะฟุ
ฟุคชุ ิคิคิง)
กองทุนกำรศึกษำ
เพื่อบุตรของผู้ที่เสียชีวิต
ทำงกำรจรำจร
(โคซืออิจิอิคเุ อไค)
กองทุนกำรศึกษำ
อำชินำงะ
(อำชินำงะอิคเุ อไค)

จำนวนเงินกู้

ช่วงเวลำรับสมัคร

สถำนที่ติดต่อ

รร.มัธยมปลำยของรัฐ
จำกประมำณปลำย
ไม่เกิน 50,000เยน เดือนสิงหำคม ถึงต้ นเดือนตุลำคม
โทร. 06-6357-6272
รร.มัธยมปลำยของเอกชน
ในขณะทีเ่ ป็ นนักเรียนชันม.3
้
ไม่เกิน 250,000เยน
เปิ ดรับถึงปลายเดือนเมษายน
ไม่เกิน 500,000เยน
หลังจากเข้ าเรียน ม.ปลายแล้ ว
กรณีโรงเรียนรัฐบาล(ไปโรงเรี ย
น
จากบ้ านของตนเอง)
ไม่ เกิน 150,000 เยน
กรณีโรงเรียนเอกชน(ไปโรงเรี ย
น
จากบ้ านของตนเอง)
ไม่เกิน 410,000 เยน
① 200,000 เยน,
② 400,000 เยน,
③ 600,000 เยน
ให้ เลือก①～③ ตอนสมัคร

โรงเรี ยนมัธยมปลายของเอกชน
300,000 เยน

หน่วยงำน
สวัสดิกำรสังคมของแต่ละ
หมูบ่ ้ ำน อำเภอ เมือง

ตัง้ แต่ กาหนดการเข้ าโรงเรียน
จนถึงก่ อนวันชาระ
ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า เป็ นต้ น

สำนักงำนสวัสดิกำรที่มีอยู่
ตำมพื ้นที่ที่อำศัยอยู่
เป็ นต้ น

จากเดือนเมษายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ์
ในขณะที่เป็ นนักเรี ยนชัน้ ม.3

โทร. 0120-52-1286

จากวันที่ 1 เมษำยน
ถึงวันที่ 15 ธันวาคม
ในขณะที่เป็ นนักเรี ยนชัน้ ม.3

โทร. 0120-77-8565
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ระบบการให้ ความช่ วยเหลือทางด้ านการเงินเพื่อการศึกษา

ระบบทุนการศึกษา
มีระบบให้ ก้ ยู ืมและออกค่ำใช้ จำ่ ยให้ ในกำรเรี ยนสำหรับนักเรี ยนที่มีเหตุผลทำงครอบครัวหรื อ
เหตุผลทำงเศรษฐกิจทำให้ ไม่สำมำรถจ่ำยค่ำเล่ำเเรี ยนได้
ในกรณีที่ก้ ยู ืมค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเรี ยน นักเรี ยนจะต้ องจ่ำยเงินคืนหลังจำกที่เรี ยนจบแล้ ว
รำยละเอียดของข้ อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องผู้ที่จะได้ รับทุน ・เกณฑ์ ・วิธีกำรคืนเงิน
กรุณำติดต่อสอบถำมโดยตรงตำมสถำนที่ตดิ ต่อที่ระบุไว้ นี ้

ชื่อ
กองทุนกำรศึกษำ
จังหวัดโอซำก้ ำ
(โอซำก้ ำฟุ อิคเุ อไค)
กองทุนสวัสดิกำร
สำหรับกำรดำเนินชีวิต
(เซคัดสึฟุคุชิคิคิง)
กองทุนสวัสดิกำรสำหรับ
ครอบครัวแม่ พ่อเลีย้ งเดี่ยว
พ่อและลูก・ แม่ และ
ลูก・แม่ หม้ าย
(โบะชิ・ฟุชิ・คะฟุ
ฟุคชุ ิคิคิง)
กองทุนกำรศึกษำเพื่อบุตร
ของผู้ที่เสียชีวิตทำงกำร
จรำจร
(โคซืออิจิอิคเุ อไค)
กองทุนกำรศึกษำ
อำชินำงะ
(อำชินำงะอิคเุ อไค)

จานวนเงินกู้

ช่ วงเวลารับสมัคร

จากมูลค่ าที่นักเรียนมีภาระต้ องจ่ าย
ค่ำเล่ำเรี ยนในรร.มัธยมปลำยของรัฐ・
รร.มัธยมปลำยของเอกชน
＋ไม่เกิน 100,000 เยน

ประมาณกลางเดือนกันยายนถึงต้
นเดือนตุลำคม ในขณะที่เป็ น
นักเรี ยนชัน้ ม.3 หรือหลังจำกที่
เข้ ำเรี ยน
ม.ปลายแล้ วก็เปิ ดรับสมัคร
แล้ วก็สามารถสมัครได้
เปิ ดรับสมัครตลอด

ไม่เกิน 35,000 เยนต่อเดือน

กรณีท่ เี ข้ าศึกษาต่ อในโรงเรียนมัธยม
ปลายของเอกชนที่อยู่นอกจังหวัด
เปิ ดรับสมัครตลอดตัง้ แต่ มกี าหนด
โอซาก้ าก็สามารถกู้ยมื ได้
การเข้ าโรงเรียน
(กรุ ณาติดต่ อสอบถามเรื่องจานวนเงิ
น)
จากเดือนเมษำยน –เดือนมกราคม
เดือนละ
ในขณะที่เป็ นนักเรียนชัน้ ม.3
① 20,000 เยน,
หรือหลังจากที่เข้ าเรียนม.ปลายแ
② 30,000 เยน,
ล้ ว
③ 40,000 เยน
จากเดือนเมษายน–เดือนมกราค
ให้ เลือก①～③ ตอนสมัคร
ม
จากวันที１
่ เมษำยน～วันที1่ 5
เดือนละ
ธันวาคม
ในขณะที่เป็ น
รร.มัธยมปลำยของรัฐ 25,000 เยน นักเรี ยนชัน้ ม.3 หรือหลังเข้ ำ
รร.มัธยมปลำยเอกชน 30,000 เยน
เรี ยนม.ปลายแล้ วก็ยงั สมัครได้

สถานที่ตดิ ต่ อ
โทร.
06-6357-6272
หน่วยงำน
สัวสดิกำรสังคมของ
แต่ละหมู่บ้ำนอำเภอ
เมือง
สำนักงำนสวัสดิกำร
ที่มีอยูต่ ำมพื ้นที่ที่
อำศัยอยู่ เป็ นต้ น

โทร.
0120-52-1286

โทร.
0120-77-8565

ทุนกำรศึกษำของรร.มัธยม
ปลำยสำหรับนักเรี ยนที่
เดือนละ 20,000 เยน
กลับจำกประเทศจีน
(จูโกะกุคิโคะคุชิโจะโคโตกักโ
ค่ โทโชกักคิง)

จากวันที่ 1～วันที2่ 5
ไม่ต้องใช้ คืน พฤศจิกำยน
ในขณะที่เป็ นนักเรียนชัน้ ม.3

มูลนิธิศนู ย์วฒ
ั น
ธรรมยำมำซำกิ
โทโยโกะ
โทร.
072-266-2522

ทุนกำรศึกษำของสมำคม
กำรศึกษำแห่งเกำหลี
(โจเซนโชกักคุไคโชกักคิง)

จากวันที่ 2 เมษำยน
～วันที่ 10 พฤษภาคม
ไม่ต้องใช้ คืน หลังเข้ าเรียน ม,ปลายแล้ ว

โทร.
03-3343-5757

เดือนละ 10,000 เยน
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เส้ นทางอื่นๆนอกเหนือจากการเข้ าศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมปลาย
หลังจบกำรศึกษำระดับมัธยมต้ น ถ้ ำไม่เรี ยนต่อโรงเรี ยนมัธยมปลำย
ให้ เลือกดังต่อไปนี ้

จะมีเส้ นทำง

■เข้ าเรี ยนต่ อโรงเรี ยนอื่นนอกเหนือจากการเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมปลาย
โรงเรียนมัธยมปลายสาหรับศึกษาด้ านวิชาเฉพาะ
เป็ นโรงเรี ยนสำหรับศึกษำด้ ำนวิศวะ
(โคโตเซ็มมงกักโค)
เทคโนโลยี เป็ นหลัก
โรงเรียนมัธยมปลายสาหรับสายอาชีพ
(โคโตเซ็นชูกกั โค)

เป็ นโรงเรี ยนสำหรับศึกษำสิง่ ทีจ่ ำเป็ นต่ออำชีพ
กำรงำน และกำรดำรงชีวติ

โรงเรียนเทคนิคอาชีวะ
(โคโตโชคุเกียวกิจึซเึ ซ็นมงกักโค)

เป็ นโรงเรี ยนสำหรับศึกษำเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ที่จำเป็ นในกำรทำงำน

การเรียนจะแตกต่ างกันไปตามแต่ ละโรงเรียน ให้ สอบถามอาจารย์ ประจาชัน้ เกี่ยวกับรายละเอียด
■ช่ วยทางานที่บ้าน กิจการของทางครอบครัว
■การหางานทา

มีวิธีการหางานอย่ างไร？
⇒

มีอยู่ 2 วิธีดังต่ อไปนี ้

①

ให้ ท่ ี 「เฮลโลเวิร์ค」แนะนางานให้

②

ให้ คนรู้ จักของครอบครัวช่ วยแนะนางานให้

「เฮลโลเวิร์ค」คือ สานักงานจัดหางานให้ กับผู้ท่ ต
ี ้ องการจะทางาน
มี「เฮลโลเวิร์ค」ที่สามารถให้ คาปรึกษาภาษาต่ างประเทศ อาทิ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ

ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน เป็ นต้ นด้ วย
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รายชื่อสถาบันที่ให้ คาปรึกษา
สำมำรถโทรศัพท์หรื อส่งอีเมลมำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเลือกเส้ นทำงในอนำคตได้
รำยชื่อหน่วยงำนที่ให้ คำปรึกษำ
กลุม่ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทำงกำรศึกษำ
แผนกโรงเรี ยนประถมศึกษำ ห้ องกำรศึกษำ
ภำคท้ องถิ่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
จังหวัดโอซำก้ ำ
(โอซำก้ ำฟุเคียวอิคโุ จว ชิโจวซองเคียวอิคชุ ิซึ
โชจูกกั โค่คะ ชินโรชิเอนกรุ๊ป)
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเมืองโอซำก้ ำ
(โอซำก้ ำชิเคียวอิคอุ ิอินไค)

สถำนที่ตดิ ต่อ
โทร.
０６－６９４１－０３５１

(สำยใน5485)
โทร.
０６－６２０８－９１８５

คณะกรรมกำรกำรศึกษำเมืองซำไค
(ซำไคชิเคียวอิคอุ ิอินไค)

โทร.

คณะกรรมกำรกำรค้ นคว้ ำวิจยั เกี่ยวกับกำรศึกษำ
ของชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยูใ่ นจังหวัดโอซำก้ ำ
(โอซำก้ ำฟุ ไซนิจิ ไกโคขุจิน เคียวอิคเุ คงคิว
เคียวกิไค)

แฟกซ์

คณะกรรมกำรกำรค้ นคว้ ำวิจยั เกี่ยวกับ
กำรศึกษำของชำวต่ำงชำติเทศบำลเมืองโอซำก้ ำ
(โอซำก้ ำชิ ไกโคขุจิน เคียวอิขเุ คงคิวเคียวกิไค)

０７２－２２８－７４３６

０５０－３３８３－２６８３

ภำษำที่ใช้ ตดิ ต่อ

ภำษำญี่ปนุ่

ภำษำญี่ปนุ่ ・
ภำษำจีน
ภำษำญี่ปนุ่

อีเมล
fugaikyo@nifty.com

ภำษำญี่ปนุ่

โทร.

ภำษำญี่ปนุ่

０９０－３８４７－２４２０

พิมพ์ เดือนกันยำยน ศักรำชเรวะที่1 (ค.ศ. 2019)
◆เรี ยบเรี ยงและจัดพิมพ์ โดย◆
กลุ่มส่ งเสริมและสนับสนุนแนวทางการศึกษาต่ อ แผนกโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา
ห้ องการศึกษาภาคท้ องถิ่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดโอซาก้ า
โทร 06-6941-0351(หมำยเลขภำยใน 5485) แฟกซ์ 06-6944-3826
E-mail shichosonkyoiku@sbox.pref.osaka.lg.jp
URL http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/
※ อนุญาตให้ นาไปเผยแพร่ ต่อได้ ยกเว้ นกรณีท่ น
ี าไปใช้ เพื่อแสวงหาผลกาไร
หากนาไปเผยแพร่ กรุณาอ้ างอิงด้ วย
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