ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
●０２ โรงเรี ยนประถมศึกษามีรูปแบบใด?（การใช้ชีวต
ิ ในโรงเรี ยน）
●０３ โรงเรี ยนประถมศึกษามีรูปแบบใด?（กิจกรรมในโรงเรี ยน）
●０４ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นมีรูปแบบใด?（การใช้ชีวต
ิ ในโรงเรี ยน）
●０５ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นมีรูปแบบใด?（กิจกรรมในโรงเรี ยน）
●０６ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายมีรูปแบบใด?
●０７ ระบบการสอบเข้าโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
●０８ แนะนาสิ่ งของต่างๆ・อุปกรณ์ ที่ใช้ในโรงเรี ยน
●０９ รายชื่ อของโรงเรี ยนคนต่างชาติ
●１０ โรงเรี ยน・ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่นประจาท้องถิ่น
●１１ สานักงานจัดหางาน（รายชื่ อ “ฮัลโลเวิร์ค”）
●１２ รายชื่ อโรงเรี ยนที่สอนวิชาเฉพาะ ด้านเทคโนโลยี และทักษะความรู ้ที่จาเป็ นต่อการทางาน
（ศึกษาเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการทางาน）
●０１

1

ระบบของโรงเรี ยนในประเทศญี่ปุ่น
01 ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

TOP

อายุ 6 ปี
การศึกษาภาคบังคับ

โรงเรี ยนประถมศึกษา（６ปี ）

อายุ12 ปี
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น（３ปี ）

ระดับ
มัธยม

ยนเทคนิคอา
โรงเรี ยนมัธยมป โรงเรี
ชี
ว
ศึ
กษา
ลายสายอาชีพ
（หมายเหตุ１）
(１ปี หรื อ ２ปี )
(１ปี ขึ้นไป)

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย(３ปี )
※ยังมีคอร์ ส4ปี ด้วยอย่างเช่นโรงเรี ยนภาคค่า

อายุ18ปี

・

2

５

）

▼

・

▼

ทางาน ช่วยทางานกิจการของครอบครัว

・

▼

ทางาน ช่วยทางานกิจการของครอบครัว

・

・

ทางาน ช่วยทางานกิจการของครอบครัว

ทางาน ช่วยทางานกิจการของครอบครัว

▼

ทางาน ช่วยทางานกิจการของครอบครัว

(2～4 ปี ）

▼

▼

・

▼

บันฑิตวิทยาลัย

โรงเรี ยนทคนิค
อาชีวศึกษา
มากกว่า１ปี

ทางาน ช่วยทางานกิจการของครอบครัว

วิทยาลัย
２ปี

ทางาน ช่วยทางานกิจการของครอบครัว

อายุ22ปี

มหาวิทยาลัย
(４ปี ）

（

・

▼

ทางาน ช่วยทางานกิจการของครอบครัว

ศึกษา

โรงเรี ยนมัธยมปลาย
สายอาชีพ
ปี

อายุ15ปี

・

ระบบของโรงเรี ยนในประเทศญี่ปุ่น

02 โรงเรี ยนประถมศึกษามีรูปแบบใด? (การใช้ชีวติ ในโรงเรี ยน)

TOP

โรงเรี ยนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดโอซาก้า จะมีขอ้ กาหนดไว้ดงั กล่าวข้างล่างนี้ อนึ่ง ข้อกาหนดนี้มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละโรงเรี ยน ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบยืนยันกับครู ของโรงเรี ยนที่ตนเองเข้าศึกษา
◆การเดินทางไปโรงเรี ยน

เส้นทางการเดินทางไปโรงเรี ยน
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับจากโรงเรี ยน เส้นทางที่ใช้ท้ งั ขาไปและขากลับจากโรงเรี ยนนจะถูกกาหนดไว้ โดยจะเรี ยก
เส้นทางที่กาหนดนี้วา่ 「ทฺ สืกกั๊ คุโร」ควรจะใช้เส้นทางที่กาหนดนี้เพราะเป็ นเส้นทางที่ทางโรงเรี ยนได้เห็นแล้วว่าไม่ค่อยจะอันตราย
２ วิธีการเดินทางไปโรงเรี ยน
○เดินทางไปโรงเรี ยนพร้อมกันเป็ นกลุ่ม
เป็ นวิธีที่นกั เรี ยนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกันจะรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม แล้วเดินทางไปโรงเรี ยนพร้อมกัน ดังนั้นควรไปที่สถานที่
รวมตัวให้ทนั เวลา ไม่ควรไปสาย
○เดินทางไปโรงเรี ยนเป็ นส่ วนตัว
เป็ นวิธีที่นกั เรี ยนเดินทางไปโรงเรี ยนตามลาพัง หรื อไปพร้อมกับนักเรี ยนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกัน
１

◆เวลาเข้ าเรี ยน （เวลาทีเ่ ริ่ มเรี ยน）

โรงเรี ยนจะเริ่ มตั้งแต่ประมาณ８นาฬิกา２５นาทีถึง８นาฬิกา３０นาที ควรไปถึงโรงเรี ยนอย่างสายที่สุด １０ นาทีก่อนเข้าเรี ยน
ในกรณี ที่โรงเรี ยนขึ้นแล้วยังมาไม่ถึงโรงเรี ยนจะถือว่า「มาสาย」กรณี ที่มาสายหรื อลาป่ วย จาเป็ นต้องติดต่อแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบด้วย

◆เวลาเรี ยน

จานวนชัว่ โมงเรี ยนและเวลาเลิกเรี ยนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั วันหรื อชั้นการศึกษา นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่６จะเริ่ มการเรี ยน
ตั้งแต่８นาฬิกา３０นาที ช่วงเช้าจะมีเรี ยน ４ คาบ(１คาบใช้เวลา ４５นาที) หลังอาหารกลางวัน(อาหารที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ หรื อปิ่ นโต)
จะเรี ยนต่ออีก ２ คาบ １วันส่วนใหญ่จะเรี ยน５～６คาบ การสอนนั้นจะดาเนินโดยครู ประจาชั้นเป็ นหลัก
◆อาหารกลางวัน（เป็ นอาหารที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ ）หรื อปิ่ นโต（เป็ นอาหารทีน
่ ามาจากบ้ าน）

โรงเรี ยนประถมศึกษาในจังหวัดโอซาก้าส่ วนมากมีอาหารกลางวัน (อาหารที่ทางโรงเรี ยนจัดให้) ซึ่งตอนนั้นนักเรี ยนจะผลัดเวรกัน
เป็ นคนตักอาหาร แจกและจัดเก็บหลังรับประทาน
การผลัดเวรนี้เรี ยกว่า (เวรตักอาหารแจก)
วันเริ่ มภาคการศึกษาหรื อวันที่มีกิจกรรมพิเศษ ทางโรงเรี ยนอาจไม่เตรี ยมอาหารกลางวันให้ จาเป็ นจะต้องนาอาหารปิ่ นโตมาเองจากบ้าน
ซึ่งทางโรงเรี ยนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีอาหารที่รับประทานไม่ได้เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรื อแพ้อาหาร
กรุ ณาปรึ กษากับครู ประจาชั้น
ทางผูป้ กครองจะต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันที่โรงเรี ยนจัดให้น้ ี ประมาณ 3,500 เยนถึ ง4,500 เยนต่อเดือน
◆ทาความสะอาด

ที่โรงเรี ยนประถมศึกษาหลังอาหารกลางวันก่อนเลิกเรี ยนจะเป็ นเวลาทาความสะอาด นักเรี ยนจะทาความสะอาดห้องเรี ยน,บันได,
ระเบียงทางเดิน,ห้องน้ า เป็ นต้น สถานที่ที่ตนเองใช้เรี ยนนั้น ควรรักษาความสะอาดด้วยตัวเราเอง
◆เดินทางกลับบ้ าน

เดินทางกลับบ้านโดยใช้เส้นทางเดียวกับตอนมาโรงเรี ยน เวลาเลิกเรี ยนนั้นจะขึ้นอยูก่ บั วันหรื อชั้นการศึกษา วันที่มีกิจกรรมก็เช่นเดียวกัน
เวลาจะแตกต่างกันไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลานี้ทางโรงเรี ยนจะแจ้งให้ทราบล่างหน้า
◆เสื้ อผ้ า

โรงเรี ยนประถมศึกษาส่วนมากนักเรี ยนสามารถใส่เสื้ อผ้าตามใจชอบได้ แต่กม็ ีโรงเรี ยนที่กาหนด「ชุดนักเรี ยน」「ชุดมาตรฐาน」ไว้ดว้ ย
ในชัว่ โมง「พลศึกษา」จะเปลี่ยนใส่「ชุดพละ」ซึ่งเป็ นชุดที่เคลื่อนไหวร่ างกายได้สะดวกที่โรงยิม
บางโรงเรี ยนอาจจะกาหนดให้ใช้รองเท้าที่ใช้เฉพาะในโรงยิมเท่านั้น นอกเหนือจากรองเท้าที่ใช้ใส่ในอาคารด้วย
เมื่อเป็ น「เวรตักอาหารแจก」 จะต้องใช้ผา้ กันเปื้ อน・หน้ากาก・หมวก เวลาตักอาหารกลางวันแจก สาหรับหน้ากากต้องใช้ของส่วนบุคคล
3

ในฤดูร้อนชัว่ โมง「วิชาว่ายน้ า」ที่สระ จาเป็ นต้องใช้ชุดว่ายน้ าและหมวกว่ายน้ าซึ่งต้องใช้ของส่วนบุคคล ของที่เป็ นส่วนบุคคลเหล่านี้
จะต้องเขียนชื่อของตนเองไว้ดว้ ย กรุ ณาสอบถามรายละเอียดกับทางโรงเรี ยน
◆ห้ องเรี ยน

ในห้องเรี ยน (คลาส)นั้นจะมีนกั เรี ยนไม่เกิน４０คนและครู ประจาชั้น ครู ประจาชั้นจะเป็ นผูด้ าเนินการสอนในวิชาหลักต่างๆ แต่บางชั้น
เรี ยนหรื อบางโรงเรี ยนจะมีครู ประจาวิชาเข้าสอนเช่นในวิชา, ศิลปะและงานประดิษฐ์・ดนตรี ・การงานอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนี้
อาจมีการสอนโดยครู หลายท่านก็มี
※การเรี ยนในแต่ละวิชา

ส่วนมากตั้งแต่โฮมรู มก่อนเริ่ มการเรี ยนและก่อนเลิกเรี ยน รวมทั้งกิจกรรมของโรงเรี ยนต่างๆ
จะดาเนินการร่ วมกันทั้งชั้น (คลาส) ดังนั้นเมื่อมีสิ่งที่ไม่เข้าใจหรื อมีปัญหา กรุ ณาปรึ กษากับครู ประจาชั้นโดยทันที
◆วิชาเรี ยน

วิชาที่เรี ยนในโรงเรี ยนดังนี้
ประถมศึกษาปี ที่１・２
ภาษาญี่ปุ่น,คานวณ,สิ่ งแวดล้อมรอบตัว,ดนตรี ,ศิลปะและงานประดิษฐ์,พลศึกษา, วิชาเสริ มพิเศษ(วิชาจริ ยธรรม)

ประถมศึกษาปี ที่３・４
ภาษาญี่ปุ่น,คานวณ,สังคม,วิทยาศาสตร์,ดนตรี ,ศิลปะและงานประดิษฐ์,พลศึกษา, วิชาเสริ มพิเศษ(วิชาจริ ยธรรม),
กิจกรรมเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ประถมศึกษาปี ที่５・６
ภาษาญี่ปุ่น,คานวณ,สังคม,วิทยาศาสตร์,ดนตรี ,ศิลปะและงานประดิษฐ์,พลศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,
วิชาเสริ มพิเศษ(วิชาจริ ยธรรม) , กิจกรรมเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
※ นอกจากนี้ ยงั มี กิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมของแต่ละชั้นปี , กิจกรรมของสภานักเรี ยน,

ชัว่ โมงอิสระใช้เรี ยนในวิชาทัว่ ไป กิจกรรมพิเศษเหล่านี้
ซึ่งนักเรี ยนจะตัดสิ นใจเลือกเข้าร่ วมด้วยตัวเอง

กิจกรรมชมรม,กิจกรรมของโรงเรี ยน)
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริ มการใช้ชีวติ ในโรงเรี ยนให้ดีข้ ึน

◆อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการเรี ยน

ทางโรงเรี ยนจะไม่เก็บค่าหนังสื อเรี ยน แต่อุปกรณ์อื่นที่จาเป็ นนอกเหนือจากหนังสื อเรี ยน ตามหลักทางผูป้ กครองจะต้องจัดเตรี ยม
ซื้อเอง มีหลายวิชาที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ซ่ ึงเป็ นส่วนบุคคลมาประกอบการเรี ยน
่ นั ,หมึก เป็ นต้น
วิชาภาษาญี่ปุ่น
→ พูก
วิชาภาษาดนตรี
→ เม้าท์ออร์ แกน (เครื่ องดนตรี คล้ายเปี ยโน แต่ใช้ลมเป่ า),ขลุ่ย เป็ นต้น
วิชาศิลปะและงานประดิษฐ์ → อุปกรณ์วาดภาพสี น้ า,สี เทียน,ดินสอสี เป็ นต้น
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี → อุปกรณ์เย็บปั กถักร้อย เป็ นต้น
อุปกรณ์บางอย่างที่ซ่ ึงเป็ นสิ่ งที่ทางโรงเรี ยนกาหนดไว้น้ นั ทางโรงเรี ยนอาจมีการเรี ยกเก็บเงินจากผูป้ กครอง
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรี ยนนี้พร้อมกันสาหรับนักเรี ยนทุกคน
◆เกีย
่ วกับล่าม

ในกรณี ที่ผปู ้ กครองหรื อนักเรี ยนมีปัญหาในการสื่ อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น จะมีบริ การให้ล่ามมาที่โรงเรี ยนเพื่อที่จะพูดคุยกับทางโรงเรี ยน
หรื อครู ประจาชั้นอย่างราบรื่ น กรุ ณาสอบถามรายละเอียดกับครู ของโรงเรี ยน
◆ตรวจสุ ขภาพ

【เกี่ยวกับการตรวจสุ ขภาพ】

โรงเรี ยนที่ญี่ปุ่นจะจัดการตรวจสุขภาพที่โรงเรี ยนตามความจาเป็ น การตรวจสุขภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น
・ ตรวจสุ ขภาพทัว
่ ไป(ตรวจประวัติการป่ วยไข้, ตรวจว่าปั จจุบนั นี้มีสุขภาพสมบูรณ์หรื อไม่)
・ วัดความสู ง・ชัง่ น้ าหนักตัว,ตรวจแผนกอายุรกรรม(ตรวจสภาพภายในท้อง), ตรวจตา(ตรวจสุ ขภาพของตา),
ตรวจหู จมูก(ตรวจสุขภาพของหูและจมูก),ตรวจฟัน(ตรวจสุขภาพของฟัน),ตรวจวัดสายตา(ตรวจระดับการมองเห็น),
ตรวจระดับการได้ยนิ (ตรวจว่าได้ยนิ เสี ยงหรื อไม่)
4

ตรวจสอบวัณโรค สาหรับผูท้ ี่เข้าข่ายจาเป็ น
ตรวจหัวใจ (การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงสะท้อนหัวใจ) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ １ จะได้รับการตรวจทุกคน
ตรวจปั สสาวะ (การตรวจด้วยปั สสาวะ)

・
・
・

※นอกจากนี้

ยังจัดการตรวจก่อนจะเริ่ มชัว่ โมงว่ายน้ า วิง่ มาราธอนหรื อปี นเขาและก่อนไปทัศนศึกษาอีกด้วย

◆ใบรายงานผลการเรี ยน

นักเรี ยนจะได้รับใบรายงานผลการเรี ยนในวันพิธีปิดภาคเรี ยน ใบรายงานผลการเรี ยนนี้จะแจ้งผลการเรี ยน (คะแนน)
กิจกรรมและสภาพการใช้ชีวติ ต่าง ๆ ในโรงเรี ยนเมื่อให้ผปู ้ กครองรับทราบแล้ว
นามาส่งคืนครู ประจาชั้นในวันเปิ ดภาคเรี ยนถัดไป
(วันพิธีเปิ ดภาคเรี ยน)

5

ระบบของโรงเรี ยนในประเทศญี่ปุ่น

03 โรงเรี ยนประถมศึกษามีรูปแบบใด?（กิจกรรมในโรงเรี ยน）

TOP

ปฏิทินการศึกษาในโรงเรี ยนประถม
โรงเรี ยนในปี หนึ่ง ๆ จะเริ่ มเดือนเมษายน และสิ้นสุดในเดือนมีนาคม มีระบบแบ่งเวลาการศึกษาเป็ น ２ ภาคหรื อ ３ ภาค
และมีกิจกรรมในโรงเรี ยนมากมาย
ซึ่งมีบางกิจกรรมที่ผปู ้ กครองจะต้องมาโรงเรี ยน
และที่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นพิเศษด้วยก็มี
ทางโรงเรี ยนจะแจ้งรายละเอียดไปให้
ส่วนชื่อของกิจกรรมและเนื้อหานั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั โรงเรี ยน
ท้องถิ่นหรื อปี การศึกษา
ในที่น้ ีจะขอแนะนากิจกรรมที่จดั ขึ้นอยูเ่ ป็ นประจาในระบบเวลาการศึกษา ３ ภาค

ภาคการศึกษาที่１（ตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายน～เดือนกรกฎาคม）
พิธีเปิ ดภาคเรียน

●

เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นในวันแรกที่เปิ ดการเรี ยนการสอนแต่ละภาค ส่วนใหญ่นกั เรี ยนทุกคนจะเข้าร่ วมพิธี

พิธีปฐมนิเทศ

●

เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อต้อนรับนักเรี ยนที่เพิ่งจะเข้าเรี ยนในชั้นประถมศึกษาปี ที่１ ผูป้ กครองจะเข้าร่ วมพิธีดว้ ย

วันตรวจสุ ขภาพ

●

แพทย์จะมาตรวจสุขภาพให้วา่ ร่ างกายแข็งแรงหรื อไม่

วันวัดนา้ หนักและส่ วนสู ง

●

วัดความสูงและน้ าหนักของร่ างกาย

วันไปเยีย่ มบ้ าน

●

ครู ประจาชั้นจะไปเยีย่ มที่บา้ นของนักเรี ยน เพื่อพูดคุยกับผูป้ กครองเกี่ยวกับชีวติ ประจาวันของนักเรี ยนเวลาอยูท่ ี่บา้ น

วันไปศึกษานอกโรงเรียน(ทัศนศึกษา)

●

นักเรี ยนจะออกไปนอกโรงเรี ยน เพื่อเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆที่ไม่สามารถเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนเกี่ยวกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์・วัฒนธรรมต่างๆ

วันเยีย่ มชมโรงเรียน

●

ผูป้ กครองจะมาสังเกตการณ์ในชัว่ โมงเรี ยนของนักเรี ยนเพื่อรับรู ้การใช้ชีวติ ประจาวันของนักเรี ยนเวลาอยูท่ ี่โรงเรี ยน

วันพบผู้ปกครอง

●

ในแต่ละภาคการศึกษา ครู ประจาชั้นและผูป้ กครองจะพูดคุยเกี่ยวกับการเรี ยน ชีวติ ประจาวันในโรงเรี ยนและที่บา้ นของนักเรี ยน

วันพบผู้ปกครองระดับชั้ นเรียน(คลาส)

●

ครู ประจาชั้นและผูป้ กครองจะพูดคุยเกี่ยวกับนักเรี ยนระดับชั้นเรี ยน(คลาส)

วันพบทั้งสามฝ่ าย

●

ครู ประจาชั้น ผูป้ กครองและนักเรี ยนทั้งสามคน(สี่ คน) จะพูดคุยเกี่ยวกับชีวติ ประจาวันในโรงเรี ยนและที่บา้ น ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นเมื่อ
ใกล้จบภาคการศึกษาแต่ละภาค

วิชาว่ายนา้ (ในสระว่ายนา้ )

●

โรงเรี ยนส่วนใหญ่จะมีสระว่ายน้ า จะมีวชิ าฝึ กหัดว่ายน้ าช่วงตั้งแต่ครึ่ งหลังของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม

พิธีปิดภาคเรียน

●

จัดขึ้นในวันสุดท้ายของภาคการศึกษา ส่วนใหญ่นกั เรี ยนทุกคนจะเข้าร่ วมพิธี

ปิ ดเทอมฤดูร้อน (ตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิ งหาคม)

●

เป็ นวันหยุดยาวประมาณ30～40 วันระหว่างปิ ดเทอมนี้จะมีการว่ายน้ าบ้างชมรม(คลับ)บ้าง ดังนั้นจึงมีวนั ที่ตอ้ งไปโรงเรี ยนด้วย

ภาคการศึกษาที่２（ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน～เดือนธันวาคม）
วันกีฬาสี

●

เป็ นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้สนุกสนานกับการเล่นกีฬา เช่น การวิง่ แข่ง, วิง่ ผลัด, เต้นเข้าจังหวะ
เป็ นต้นพร้อมกับได้ร่วมเชียร์เพื่อนในชั้น(คลาส)ไปด้วย บางโรงเรี ยนจะจัดให้ผปู ้ กครองและครอบครัวเข้าร่ วมได้ดว้ ย
โรงเรี ยนประถมศึกษาส่วนใหญ่จะเรี ยกว่าวันกีฬาสี

วันไปทัศนศึกษา

●

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่６ ทุกคนจะไปเที่ยวค้างแรมด้วยกัน ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในภาคการศึกษาที่２

งานวันวัฒนธรรม แสดงผลงานนักเรียน งานแสดงความสามารถทางศิลปะ

●
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เป็ นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้สนุกสนานกับการชมหรื อฟังดนตรี จากการจัดงานแสดงผลงานต่างๆของนักเรี ยนที่ทาขึ้นในชัว่ โมง ศิลปะ・
งานประดิษฐ์・คหกรรม หรื อรายงานในชัว่ โมงสังคม, วิทยาศาสตร์ มีการแสดงดนตรี และร้องประสานเสี ยง, การแสดงบนเวที เป็ นต้น
ส่วนใหญ่ผปู ้ กครองจะมาเยีย่ มชมได้ดว้ ย

ปิ ดเทอมฤดูหนาว (ตั้งแต่ ปลายเดือนธันวาคม～ต้ นเดือนมกราคม)

●

เป็ นวันหยุดประมาณ２อาทิตย์

ภาคการศึกษาที่３（ตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคม～เดือนมีนาคม）
●พิธีจบการศึกษา

เป็ นกิจกรรมฉลองการสาเร็ จการศึกษา มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นกั เรี ยนที่ได้รับการยอมรับว่าได้จบการศึกษา

พิธีจบภาคการศึกษา

●

เป็ นพิธีที่จดั ขึ้นเป็ นประจาในวันสิ้นสุดการเรี ยนในเวลา 1 ปี โดยทัว่ ไปจะมีนกั เรี ยนทุกชั้นปี เข้าร่ วม

ปิ ดเทอมฤดูใบไม้ ผลิ (ตั้งแต่ ปลายเดือนมีนาคม～ต้ นเดือนเมษายน)

●

เมื่อเสร็ จพิธีจบภาคการศึกษา ก็จะเป็ นปิ ดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ เมื่อการปิ ดเทอมนี้จบลง
นักเรี ยนจะเลี่อนขึ้นไปเรี ยนชั้นเรี ยนถัดไปตั้งแต่เดือนเมษายนจะเริ่ มภาคการศึกษาที่ １ของปี การศึกษาใหม่
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04 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นมีรูปแบบใด?（การใช้ชีวติ ในโรงเรี ยน）TOP
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐในจังหวัดโอซาก้า จะมีขอ้ กาหนดไว้ดงั นี้ ข้อกาหนดนี้มีความแตกต่างกันแต่ละโรงเรี ยน
ดังนั้นกรุ ณาสอบถามกับครู ของโรงเรี ยนที่ตนเองเข้าศึกษา
◆การเดินทางไปโรงเรี ยน

เส้นทางการเดินทางไปโรงเรี ยน
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับจากโรงเรี ยน เส้นทางที่ใช้ท้ งั ขาไปและขากลับจากโรงเรี ยนนจะถูกกาหนดไว้ โดยจะเรี ยก
เส้นทางนี้วา่ 「ทฺ สืกกั๊ คุโร」ควรจะใช้เส้นทางที่กาหนดนี้เพราะเป็ นเส้นทางที่ทางโรงเรี ยนได้เห็นแล้วว่าไม่ค่อยจะอันตราย
２ วิธีการเดินทางไปโรงเรี ยน
เดินทางไปโรงเรี ยนตามลาพัง หรื อไปพร้อมกับนักเรี ยนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกันโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นจะใช้วธี ีน้ ีเกือบทั้งหมด
１

◆เวลาเข้ าเรี ยน （เวลาทีเ่ ริ่ มเรี ยน）

โรงเรี ยนจะเริ่ มตั้งแต่ประมาณ８นาฬิกา２５นาทีถึง８นาฬิกา３０นาที ควรไปถึงโรงเรี ยนอย่างสายที่สุด １０ นาทีก่อนเข้าเรี ยน
ในกรณี ที่โรงเรี ยนขึ้นแล้วยังมาไม่ถึงโรงเรี ยนจะถือว่า「มาสาย」กรณี ที่มาสายหรื อลาป่ วย จาเป็ นต้องติดต่อแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบด้วย

◆เวลาเรี ยน

จานวนชัว่ โมงเรี ยนและเวลาเลิกเรี ยนนั้นตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ １ถึงปี ที่ ３ จะเหมือนกันเกือบทั้งหมด จะเริ่ มการเรี ยนตั้งแต่ประมาณ
８ นาฬิกา ３０นาที ช่วงเช้าจะมีเรี ยน ４ คาบ (１คาบใช้เวลา ５０ นาที) หลังอาหารกลางวัน แล้วจะเรี ยนต่ออีก ２ คาบ
วันส่วนใหญ่จะเรี ยน５～６คาบ จะผลัดเปลี่ยนดาเนินการสอนโดยครู ประจาแต่ละวิชา

ใน１

◆อาหารกลางวัน（เป็ นอาหารที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ ）หรื อปิ่ นโต（เป็ นอาหารทีน
่ ามาจากบ้ าน）

ในกรณี ของอาหารกลางวันของโรงเรี ยน(อาหารที่ทางโรงเรี ยนจัดให้) นั้นแต่ละโรงเรี ยนจะแตกต่างกัน
บางโรงเรี ยนเรี ยนอาจมีกาหนดจัดไว้สาหรับนักเรี ยนทุกคน หรื อบางโรงเรี ยนจะจัดให้เฉพาะนักเรี ยนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
เวลาไม่มีการเตรี ยมอาหารกลางวันให้ จาเป็ นจะต้องนาอาหารปิ่ นโตมาเอง
หรื อถ้าไม่สะดวกที่จะนาอาหารปิ่ นโตมาก็ควรนาของกินเช่นขนมปั งติดตัวไป บางโรงเรี ยนเรี ยนอาจมีการจาหน่ายขนมปังให้ในโรงเรี ยนด้วย
โรงเรี ยนที่มีอาหารกลางวันของโรงเรี ยน นักเรี ยนจะผลัดเปลี่ยนกันเป็ นคนตักแจกและจัดเก็บหลังรับประ
ทานอาหาร การผลัดเวรนี้เรี ยกว่า (เวรตักอาหารแจก)
วันเริ่ มภาคการศึกษาหรื อวันที่มีกิจกรรมพิเศษ ทางโรงเรี ยนอาจไม่เตรี ยมอาหารกลางวันให้ และกรณี ที่จะต้องนาอาหารปิ่ นโตมาเอง
จากบ้านทางโรงเรี ยนจะแจ้งให้ทราบ
หากมีอาหารที่รับประทานไม่ได้เนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรื อแพ้อาหาร กรุ ณาปรึ กษากับครู ประจาชั้น
ทางผูป้ กครองจะต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันที่โรงเรี ยนจัดให้น้ ี ประมาณ 3,400 เยนถึง5,900เยนต่อเดือน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดโอซาก้าส่วนมากจะไม่มีอาหารกลางวัน (อาหารที่ทางโรงเรี ยนจัดให้) ในกรณีที่เข้าเรี ยนโรงเรี ยน
ที่ไม่มีอาหารกลางวัน จะต้องนาอาหารปิ่ นโตมาเอง อาหารปิ่ นโตนี้จะรับประทานที่โรงเรี ยน (ไม่สามารถกลับไปรับประทานอาหารที่บา้ น)
◆ทาความสะอาด

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อเลิกเรี ยนก่อนกลับบ้านจะเป็ นเวลาทาความสะอาด
นักเรี ยนจะทาความสะอาดห้องเรี ยน,บันได,ระเบียงทางเดิน,ห้องน้ า เป็ นต้น สถานที่ที่ตนเองใช้เรี ยนนั้น ควรรักษาความสะอาดด้วยตัวเราเอง
◆ชมรม

หลังเลิกเรี ยน จะเป็ นเวลาฝึ กซ้อมในชมรมที่ตนเองถนัด เช่น ชมรมกีฬาหรื อชมรมทางวัฒนธรรม

◆เดินทางกลับบ้ าน

เดินทางกลับบ้านโดยใช้เส้นทางเดียวกับตอนมาโรงเรี ยน เวลาเลิกเรี ยนนั้นจะขึ้นอยูก่ บั วันหรื อชั้นการศึกษา วันที่มีกิจกรรมก็เช่นเดียวกัน
เวลาจะแตกต่างกันไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลานี้ทางโรงเรี ยนจะแจ้งให้ทราบล่างหน้า
◆เสื้ อผ้ า
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โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนมากจะใส่「ชุดนักเรี ยน」
「ชุดมาตรฐาน」เสื้ อผ้าที่แต่ละโรงเรี ยนกาหนด(มีชุดสาหรับฤดูร้อน・
ฤดูหนาว)มาโรงเรี ยน
ชัว่ โมง「พลศึกษา」จะเปลี่ยนใส่「ชุดพละ」ซึ่งเป็ นชุดที่เคลื่อนไหวร่ างกายได้สะดวก
ที่โรงยิม
บางโรงเรี ยนอาจจะกาหนดให้ใช้รองเท้าที่ใช้เฉพาะในโรงยิมเท่านั้น
นอกเหนือจากรองเท้าที่ใช้ใส่ในอาคารด้วย
「ชุดพละ」
นี้โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่
ช่วงฤดูร้อนชัว่ โมง「วิชาว่ายน้ า」ที่สระ
จาเป็ นต้องเตรี ยมชุดว่ายน้ าและหมวกว่ายน้ าเอง
ซึ่งต้องเป็ นของส่วนบุคคล สิ่ งของที่เป็ นของตัวเองเหล่านี้จะต้องเขียนชื่อตนเองไว้ดว้ ย กรุ ณาสอบถามรายละเอียดกับทางโรงเรี ยน
◆ห้ องเรี ยน

ในห้องเรี ยน(คลาส)นั้นจะมีนกั เรี ยนไม่เกิน４０คน มีครู ประจาชั้นและบางทีอาจมีผชู ้ ่วยครู ประจาชั้นด้วย
จะดาเนินการสอนโดยครู ประจาแต่ในละวิชาผลัดเปลี่ยนไปในวิชาต่างๆ
※ การเรี ยนในแต่ละวิชา

ส่วนมากตั้งแต่โฮมรู มก่อนเริ่ มการเรี ยนและก่อนเลิกเรี ยน รวมทั้งกิจกรรมของโรงเรี ยนต่างๆ
จะดาเนินการร่ วมกันทั้งชั้น(คลาส) ดังนั้นเมื่อมีสิ่งที่ไม่เข้าใจหรื อมีปัญหา กรุ ณาปรึ กษากับครู ประจาชั้นโดยทันที

◆วิชาเรี ยน

ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีวชิ า ภาษาญี่ปุ่น, คณิ ตศาสตร์, สังคม, วิทยาศาสตร์, ดนตรี , ศิลปะ, พลศึกษา, งานฝี มือ・
การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ), วิชาเสริ มพิเศษ(วิชาจริ ยธรรม)
นอกจากนี้ยงั มีวชิ า กิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมของแต่ละชั้นปี , กิจกรรมของสภานักเรี ยน, กิจกรรมชมรม, กิจกรรมของโรงเรี ยน)
ชัว่ โมงอิสระใช้เรี ยนในวิชาทัว่ ไป
※

◆อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการเรี ยน

ทางโรงเรี ยนจะไม่เก็บค่าหนังสื อเรี ยน
แต่อุปกรณ์อื่นที่จาเป็ นนอกเหนือจากหนังสื อเรี ยนตามหลักแล้วทางผูป้ กครองจะต้องจัดเตรี ยมซื้อเอง
มีหลายวิชาที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ซ่ ึงเป็ นส่วนบุคคลมาประกอบการเรี ยน
่ นั , หมึก เป็ นต้น
วิชาภาษาญี่ปุ่น
→ พูก
งานฝี มือ・การงานอาชีพและเทคโนโลยี → อุปกรณ์เย็บปั กถักร้อย เป็ นต้น
อุปกรณ์บางอย่างที่ซ่ ึงเป็ นสิ่ งที่ทางโรงเรี ยนกาหนดไว้น้ นั ทางโรงเรี ยนอาจมีการเรี ยกเก็บเงินจากผูป้ กครอง
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรี ยนนี้พร้อมกันสาหรับนักเรี ยนทุกคน
◆เกีย
่ วกับล่าม

กรณี ที่ผปู ้ กครองหรื อนักเรี ยนที่มีปัญหาในการสื่ อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น จะมีบริ การให้ล่ามมาที่โรงเรี ยนเพื่อที่จะพูดคุยกับทางโรงเรี ยน
หรื อครู ประจาชั้นอย่างราบรื่ น กรุ ณาสอบถามรายละเอียดกับครู ของโรงเรี ยน
◆ตรวจสุ ขภาพ
【เกี่ยวกับการตรวจสุ ขภาพ】

โรงเรี ยนที่ญี่ปุ่นจะจัดการตรวจสุขภาพที่โรงเรี ยนตามความจาเป็ น การตรวจสุขภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น
・ ตรวจสุ ขภาพทัว
่ ไป (ตรวจประวัติการป่ วยไข้ตรวจว่าปั จจุบนั นี้มีสุขภาพสมบูรณ์หรื อไม่)
・ วัดความสู ง・ชัง่ น้ าหนักตัว,ตรวจแผนกอายุรกรรม(ตรวจสภาพภายในท้อง),
ตรวจตา (ตรวจสุขภาพของตา), ตรวจแผนกหู จมูก(ตรวจสุขภาพของหูและจมูก),
ตรวจฟัน (ตรวจสุขภาพของฟัน), ตรวจวัดสายตา (ตรวจระดับการมองเห็น), ตรวจระดับการได้ยนิ (ตรวจว่าได้ยนิ เสี ยงหรื อไม่)
・ตรวจสอบวัณโรค
สาหรับผูท้ ี่เข้าข่ายจาเป็ น
・ ตรวจหัวใจ (การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงสะท้อนหัวใจ) นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นปี ที่１จะได้รับการตรวจทุกคน
・ ตรวจปั สสาวะ (การตรวจด้วยปั สสาวะ)
※ นอกจากนี้ ยังจัดการตรวจก่อนจะเริ่ มชัว
่ โมงว่ายน้ า วิง่ มาราธอนหรื อปี นเขาและก่อนไปทัศนศึกษาอีกด้วย
◆การสอบ

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น ปี หนึ่งจะมีการสอบอย่างสม่าเสมอ ５～６ครั้ง (การสอบกลางภาค・การสอบปลายภาค) อาจมีบางวิชาที่
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สอบเทอมละ１ครั้งเท่านั้น หรื อวิชาที่สอบเทอมละ２ครั้ง หรื อวิชาที่ไม่มีการสอบแต่จะประเมินผลจากความตั้งใจอย่างสม่าเสมอในการเรี ยน
การสอบปลายภาคจะมีระยะเวลา２～３วัน
นอกจากการสอบประจานี้แล้วยังมีโรงเรี ยนที่จดั สอบการบ้าน สอบความสามารถอีกด้วย กรุ ณาสอบถามรายละเอียดกับครู ที่โรงเรี ยน
◆ใบรายงานผลการเรี ยน

นักเรี ยนจะได้รับใบรายงานผลการเรี ยนในวันพิธีปิดภาคเรี ยน ใบรายงานผลการเรี ยนนี้จะแจ้งผลการเรี ยน (คะแนน)
กิจกรรมและสภาพการใช้ชีวติ ต่าง ๆ ในโรงเรี ยน เมื่อให้ผปู ้ กครองรับทราบแล้ว นามาส่งคืนครู ประจาชั้นในวันเปิ ดภาคเรี ยนถัดไป
(วันพิธีเปิ ดภาคเรี ยน)
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ระบบของโรงเรี ยนในประเทศญี่ปุ่น

05 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นมีรูปแบบใด?（กิจกรรมในโรงเรี ยน）TOP
ปฏิทินการศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนในปี หนึ่ง ๆ จะเริ่ มเดือนเมษายน และสิ้นสุดเดือนมีนาคม โรงเรี ยนส่วนมากใช้ระบบแบ่งเวลาการศึกษาเป็ น ２ ภาคหรื อ３ ภาค
มีบางโรงเรี ยนแบ่งเป็ น ２ ภาคก็มี มีกิจกรรมในโรงเรี ยนมากมาย ซึ่งมีบางกิจกรรมที่ผปู ้ กครองจะต้องมาโรงเรี ยน
หรื อที่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นพิเศษด้วยก็มี ทางโรงเรี ยนจะแจ้งรายละเอียดไปให้
ส่วนชื่อของกิจกรรมและเนื้อหานั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ท้องถิ่น โรงเรี ยนหรื อปี การศึกษา
ในที่น้ ีจะขอแนะนากิจกรรมที่จดั ขึ้นอยูเ่ ป็ นประจาในระบบเวลาการศึกษา ３ ภาค
ภาคการศึกษาที่１（ตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายน～เดือนกรกฎาคม）
●พิธีเปิ ดภาคเรียน

เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นในวันแรกที่เปิ ดการเรี ยนการสอนแต่ละภาค ส่วนใหญ่นกั เรี ยนทุกคนจะเข้าร่ วมพิธี
●พิธีปฐมนิเทศ
เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อต้อนรับนักเรี ยนที่เพิ่งจะเข้าเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่１ ผูป้ กครองจะเข้าร่ วมพิธีดว้ ย
●วันตรวจสุ ขภาพ
แพทย์จะตรวจสุขภาพให้วา่ ร่ างกายแข็งแรงหรื อไม่
●วันวัดนา้ หนักและส่ วนสู ง
วัดความสูงและน้ าหนักของร่ างกาย
●วันไปเยีย
่ มบ้ าน
ครู ประจาชั้นจะไปเยีย่ มที่บา้ นของนักเรี ยน เพื่อพูดคุยกับผูป้ กครองเกี่ยวกับชีวติ ประจาวันของนักเรี ยนเวลาอยูท่ ี่บา้ น
●วันไปศึกษานอกโรงเรียน(ทัศนศึกษา)
นักเรี ยนจะออกไปนอกโรงเรี ยน เพื่อเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆที่ไม่สามารถเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนเกี่ยวกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์・วัฒนธรรมต่างๆ
●วันเยีย
่ มชมโรงเรียน
ผูป้ กครองจะมาสังเกตการณ์ในชัว่ โมงเรี ยนของนักเรี ยนเพื่อรับรู ้การใช้ชีวติ ประจาวันของนักเรี ยนเวลาอยูท่ ี่โรงเรี ยน
●วันพบผู้ปกครอง
ในแต่ละภาคการศึกษา ครู ประจาชั้นและผูป้ กครองจะพูดคุยเกี่ยวกับการเรี ยน ชีวติ ประจาวันในโรงเรี ยนและที่บา้ นของนักเรี ยน
●วันพบผู้ปกครองระดับชั้นเรียน(คลาส)
ครู ประจาชั้นและผูป้ กครองจะพูดคุยเกี่ยวกับนักเรี ยนระดับชั้นเรี ยน(คลาส)
●วันพบทั้งสามฝ่ าย
ครู ประจาชั้น ผูป้ กครองและนักเรี ยนทั้งสามคน (สี่ คน) จะพูดคุยเกี่ยวกับชีวติ ประจาวันในโรงเรี ยนและที่บา้ น ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นเมื่อ
ใกล้จบภาคการศึกษาแต่ละภาค
●วันไปทัศนศึกษา
เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่３ ทุกคนจะออกไปทัศนศึกษาค้างคืน 1 คืน ส่วนมากจะไปตอนภาคการศึกษาที่１
●วิชาว่ ายนา้ (ในสระว่ ายนา้ )
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่จะมีสระว่ายน้ า จะมีวชิ าฝึ กหัดว่ายน้ าช่วงตั้งแต่ครึ่ งหลังของเดือนมิถนุ ายนจนถึงเดือนกรกฎาคม
●พิธีปิดภาคเรียน
จัดขึ้นในวันสุดท้ายของภาคการศึกษา ส่วนใหญ่นกั เรี ยนทุกคนจะเข้าร่ วมพิธี
●ปิ ดเทอมฤดูร้อน (ตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิ งหาคม)
เป็ นวันหยุดยาวประมาณ３０～４０ วัน ระหว่างปิ ดเทอมนี้จะมีการว่ายน้ าบ้างชมรม (คลับ) บ้าง ดังนั้นจึงมีวนั ที่ตอ้ งไปโรงเรี ยนด้วย
ภาคการศึกษาที่２（ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน～เดือนธันวาคม）
●วันกีฬาสี

(กีฬาสี)
เป็ นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้สนุกสนานกับการเล่นกีฬา เช่น การวิง่ แข่งระยะสั้น, วิง่ ผลัด, เต้นเข้าจังหวะ เป็ นต้น พร้อมกับได้ร่วมเชียร์เพื่อน
ในชั้น(คลาส)ไปด้วย บางโรงเรี ยนจะจัดให้ผปู ้ กครองและครอบครัวเข้าร่ วมได้ดว้ ย โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่จะเรี ยกว่า วันกีฬาสี
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●งานวันวัฒนธรรม・แสดงผลงานนักเรียน・งานแสดงความสามารถทางศิลปะ

เป็ นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้สนุกสนานกับการชมหรื อฟังดนตรี จากการจัดงานแสดงผลงานต่างๆของนักเรี ยนที่ทาขึ้นในชัว่ โมงการวาดภาพ・
ศิลปะ, งานประดิษฐ์・การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรื อรายงานในชัว่ โมงสังคม, วิทยาศาสตร์ มีการแสดงดนตรี และร้องประสานเสี ยง,
การแสดงบนเวที เป็ นต้น ส่วนใหญ่ผปู ้ กครองจะมาเยีย่ มชมได้ดว้ ย
●ปิ ดเทอมฤดูหนาว (ตั้งแต่ ปลายเดือนธันวาคม～ต้ นเดือนมกราคม)
เป็ นวันหยุดประมาณ２อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่３（ตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคม～เดือนมีนาคม）
●พิธีจบการศึกษา

เป็ นกิจกรรมฉลองการสาเร็ จการศึกษา มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นกั เรี ยนที่ได้รับการยอมรับว่าได้จบการศึกษา

พิธีจบภาคการศึกษา

●

เป็ นพิธีที่จดั ขึ้นเป็ นประจาในวันสิ้นสุดการเรี ยนในเวลา 1 ปี โดยทัว่ ไปจะมีนกั เรี ยนทุกชั้นปี เข้าร่ วม
●ปิ ดเทอมฤดูใบไม้ ผลิ (ตั้งแต่ ปลายเดือนมีนาคม～ต้ นเดือนเมษายน)
เมื่อเสร็ จพิธีจบภาคการศึกษา ก็จะเป็ นปิ ดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ เมื่อการปิ ดเทอมนี้จบลง
นักเรี ยนจะเลี่อนขึ้นไปเรี ยนชั้นเรี ยนถัดไป ตั้งแต่เดือนเมษายนจะเริ่ มภาคการศึกษาที่ １ของปี การศึกษาใหม่
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ระบบของโรงเรี ยนในประเทศญี่ปุ่น

06 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายมีรูปแบบใด?

TOP

การใช้ชีวติ ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในจังหวัดโอซาก้า
จะมีขอ้ กาหนดไว้ดงั นี้
ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบยืนยันกับครู ของโรงเรี ยนที่ตนเองเข้าศึกษา

ข้อกาหนดนี้มีความแตกต่างกันแต่ละโรงเรี ยน

◆ชั้ นเรี ยน

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายมี ２ ระบบคือ หลักสูตรสามัญและหลักสูตรหน่วยกิต โรงเรี ยนหลักสูตรสามัญจะกาหนดวิชาที่เรี ยนใน
แต่ละปี ไว้ (อาจมีวชิ าที่ตนเองเลือกได้บางวิชา) การขาดเรี ยนบ่อยครั้ง (ไม่เข้าเรี ยน：ขาดเรี ยนในวิชานั้น) หรื อไม่ส่งรายงานการบ้าน
หรื อถ้าคะแนนในการสอบไม่บรรลุเป้ าหมายก็จะไม่สามารถเลื่อนชั้นเรี ยนต่อได้ (ถือว่าตกหรื อไม่ผา่ น「เก็งคิวริ วจิ」)
ในกรณี ที่ตกหรื อไม่ผา่ นก็จะต้องเรี ยนซ้ าชั้นนั้นอีก １ ปี โรงเรี ยนระบบหน่วยกิตนั้นจะไม่แบ่งเป็ นชั้น ๆ และจะไม่มีการซ้ าชั้น
การที่จะจบการศึกษา จะต้องเข้าเรี ยนตามจานวนเวลาที่กาหนด และสอบผ่านวิชาบังคับที่กาหนดนั้นจึงสามารถจบการศึกษาได้
◆หน่ วยกิต

หน่วยกิต คือ จานวนชัว่ โมงการเรี ยนในแต่ละวิชาใน１สัปดาห์ ตัวอย่างเช่น วิชาคณิ ตศาสตร์มีเรี ยนใน１สัปดาห์４ชัว่ โมง ก็จะเท่ากับ
「４หน่วยกิต」โรงเรี ยนส่ วนใหญ่เมื่อเรี ยนเป็ นเวลา１ปี
และได้คะแนนเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วก็จะได้รับการยอมรับว่าได้เรี ยนและผ่านวิชานั้น
◆เวลาเข้ าเรี ยน （เวลาทีเ่ ริ่ มเรี ยน）

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเริ่ มตั้งแต่ประมาณ８นาฬิกา２５นาทีถึง８นาฬิกา３０นาที

◆มาสาย

กรณี ที่ยงั มาไม่ถึงโรงเรี ยนหรื อไม่เข้าห้องเรี ยนก่อนโรงเรี ยนขึ้นหรื อก่อนเวลาเข้าเรี ยนในแต่ละวิชาแล้ว จะถือว่า「มาสาย」
กรณี ที่มาสายบ่อยครั้งจะถือว่าเป็ นการขาดเรี ยน ไม่สามารถเก็บหน่วยกิตก็ได้ กรณี ที่มาสายหรื อลาป่ วย
จาเป็ นต้องติดต่อแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบด้วย
◆เวลาเรี ยน

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายจะเริ่ มการเรี ยน ตั้งแต่ ８นาฬิกา ３０นาที ส่วนใหญ่ช่วงเช้าจะมีเรี ยน４คาบ (１คาบใช้เวลา ５０ นาที)
หลังอาหารกลางวัน (อาหารปิ่ นโต) แล้วจะเรี ยนต่อช่วงบ่ายอีก２～３คาบ ใน１วันส่วนใหญ่จะเรี ยน６～７คาบ
และจะผลัดเปลี่ยนการสอนโดยครู ประจาแต่ละวิชา
◆อาหารปิ่ นโต（เป็ นอาหารกลางวันที่นามาจากบ้ าน）

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดโอซาก้า จะไม่มีอาหารกลางวัน (อาหารที่ทางโรงเรี ยนจัดให้) นักเรี ยนจะต้องนาอาหารปิ่ นโต
จากบ้านหรื อซื้อขนมปังมาโรงเรี ยนเอง บางโรงเรี ยนอาจมีโรงอาหารและมีอาหารจาหน่ายให้นกั เรี ยน
◆ทาความสะอาด

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อเลิกเรี ยนก่อนกลับบ้านจะเป็ นเวลาทาความสะอาด นักเรี ยนจะทาความสะอาดห้องเรี ยน, บันได,
ระเบียงทางเดิน, ห้องน้ า เป็ นต้น สถานที่ที่ตนเองใช้เรี ยน ควรรักษาความสะอาดด้วยตัวเราเอง
◆ชมรม

หลังเลิกเรี ยน จะเป็ นเวลาฝึ กซ้อมในชมรมที่ตนเองถนัด เช่น ชมรมกีฬาหรื อชมรมทางวัฒนธรรม

◆เสื้ อผ้ า

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะมี「ชุดนักเรี ยน」「ชุดมาตรฐาน」เสื้ อผ้าที่โรงเรี ยนกาหนด(มีชุดสาหรับฤดูร้อน・ฤดูหนาว)
นักเรี ยนจะใส่ชุดนี้มาโรงเรี ยน
ชัว่ โมง「พลศึกษา」จะเปลี่ยนใส่「ชุดพละ」ซึ่งเป็ นชุดที่เคลื่อนไหวร่ างกายได้สะดวก ในโรงยิม
บางโรงเรี ยนอาจจะกาหนดให้ใช้รองเท้าที่ใช้เฉพาะในโรงยิมเท่านั้น นอกเหนือจากรองเท้าที่ใช้ใส่ในอาคาร และชุดพละนี้
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่แต่ละโรงเรี ยนจะมีชุดที่กาหนดไว้
ฤดูร้อนชัว่ โมง「วิชาว่ายน้ า」ที่สระ จาเป็ นต้องใช้ชุดว่ายน้ าและหมวกว่ายน้ าซึ่งต้องเป็ นของส่วนบุคคล
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สิ่ งของส่วนตัวเหล่านี้จะต้องเขียนชื่อตนเองไว้ดว้ ย กรุ ณาสอบถามรายละเอียดกับทางโรงเรี ยน
◆ห้ องเรี ยน

ในห้องเรี ยน (คลาส) นั้นจะมีนกั เรี ยนไม่เกิน４０คน และนอกจากครู ประจาชั้นแล้วจะมีผชู ้ ่วยครู ประจาชั้นด้วย
การสอนนั้นครู ประจาแต่ในละวิชาจะเป็ นผูด้ าเนินการสอนผลัดเปลี่ยนไปในวิชาต่าง ๆ
※ การเรี ยนในแต่ละวิชา ตั้งแต่โฮมรู มก่อนเริ่ มการเรี ยนและก่อนเลิกเรี ยน รวมทั้งกิจกรรมของโรงเรี ยนต่าง ๆ
ส่วนมากจะดาเนินการร่ วมกันทั้งชั้น (คลาส) ดังนั้นเมื่อมีสิ่งที่ไม่เข้าใจหรื อมีปัญหา กรุ ณาปรึ กษากับครู ประจาชั้นโดยทันที
◆วิชาเรี ยน

วิชาที่เรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายมีดงั นี้ วิชาภาษาญี่ปน(วรรณคดี
ุ่
ญี่ปุ่นสมัยปัจจุบนั วรรณกรรมคลาสสิ คเป็ นต้น) วิชาสังคม
(ภูมิศาสตร์・ประวัติศาสตร์), วิชาหน้าที่พลเมือง(วิชาสังคมปั จจุบนั เป็ นต้น) ,วิชาคณิ ตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์, ชีววิทยา, เคมี
เป็ นต้น), วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, วิชาศิลปะ(วาดเขียน, เขียนตัวอักษรคันจิดว้ ยพูก่ นั , ดนตรี เป็ นต้น), วิชาภาษาต่างประเทศ ฯลฯ
โรงเรี ยนสายอาชีพ จะเรี ยนวิชาเฉพาะด้านแต่ละด้าน
นอกจากนี้ ยังมีชวั่ โมงวิชาจริ ยธรรม กิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมโฮมรู ม, กิจกรรมของสภานักเรี ยน, กิจกรรมของโรงเรี ยน)

※

◆อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการเรี ยน

ผูป้ กครองต้องจ่ายค่าหนังสื อเรี ยนและหนังสื อเสริ มการเรี ยน (ประกอบการเรี ยน, เแบบฝึ กหัด ฯลฯ) และสิ่ งที่จาเป็ นทั้งหมดเอง
มีหลายวิชา เช่น วิชาศิลปะ เป็ นต้น จาเป็ นต้องใช้อปุ กรณ์ซ่ ึงเป็ นส่วนบุคคลมาประกอบการเรี ยน

เกี่ยวกับล่าม

◆

กรณี ที่ผปู ้ กครองที่มีปัญหาในการสื่ อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น
จะมีบริ การให้ล่ามมาที่โรงเรี ยนเพื่อที่จะพูดคุยกับทางโรเรี ยนหรื อครู ประจาชั้นอย่างราบรื่ น กรุ ณาสอบถามรายละเอียดกับครู ของโรงเรี ยน
◆ตรวจสุ ขภาพ

＜เกี่ยวกับการตรวจสุ ขภาพ＞

โรงเรี ยนที่ญี่ปุ่นจะจัดการตรวจสุขภาพที่โรงเรี ยนตามความจาเป็ น การตรวจสุขภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น
・ตรวจสุ ขภาพทัว
่ ไป(ตรวจประวัติการป่ วยไข้, ตรวจว่าปั จจุบนั นี้มีสุขภาพสมบูรณ์หรื อไม่)
・วัดความสู ง・ชัง่ น้ าหนักตัว, ตรวจแผนกอายุรกรรม(ตรวจสภาพภายในท้อง), ตรวจตา(ตรวจสุ ขภาพของตา), ตรวจแผนกหู จมูก
(ตรวจสุขภาพของหูและจมูก), ตรวจฟัน(ตรวจสุขภาพของฟัน), ตรวจวัดสายตา(ตรวจระดับการมองเห็น), ตรวจระดับการได้ยนิ
(ตรวจว่าได้ยนิ เสี ยงหรื อไม่)
・ตรวจวัณโรค(ตรวจปฏิกิริยาจากการถ่ายภาพเอกซเรย์) เด็กนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายปี ที่１จะได้รับการตรวจทุกคน
・ ตรวจหัวใจ(การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงสะท้อนหัวใจ) เด็กนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายปี ที่１จะได้รับการตรวจทุกคน
・ตรวจปั สสาวะ

※นอกจากนี้

ยังจัดการตรวจก่อนจะเริ่ มชัว่ โมงว่ายน้ า วิง่ มาราธอนหรื อปี นเขาและก่อนไปทัศนศึกษาอีกด้วย

◆การสอบ

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี หนึ่งจะมีการสอบอย่างสม่าเสมอประมาณ ５～６ ครั้ง (การสอบกลางภาค・การสอบปลายภาค) อาจมี
บางวิชาที่สอบเทอมละ１ครั้งเท่านั้น
หรื อวิชาที่สอบเทอมละ２ครั้ง
หรื อวิชาที่ไม่มีการสอบแต่จะประเมินผลจากความตั้งใจอย่างสม่าเสมอในการเรี ยน
การสอบจะมีระยะเวลา３ ～ ５วัน
นอกจากการสอบประจานี้แล้ว ยังมีโรงเรี ยนที่จดั สอบการบ้าน และสอบความสามารถ กรุ ณาสอบถามรายละเอียดกับครู ที่โรงเรี ยน
◆ใบรายงานผลการเรี ยน

นักเรี ยนจะได้รับใบรายงานผลการเรี ยนในวันพิธีปิดภาคเรี ยน ใบรายงานผลการเรี ยนนี้จะแจ้งผลการเรี ยน(คะแนน)
กิจกรรมและสภาพการใช้ชีวติ ต่าง ๆ ในโรงเรี ยน เมื่อให้ผปู ้ กครองรับทราบแล้ว
นามาส่งคืนครู ประจาชั้นในวันเปิ ดภาคเรี ยนถัดไป(วันพิธีเปิ ดภาคเรี ยน)

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายมีรูปแบบใด？

โรงเรี ยนในปี หนึ่งๆจะเริ่ มเดือนเมษายนและสิ้นสุดเดือนมีนาคม มี ２ระบบคือ หลักสูตรสามัญและหลักสูตรหน่วยกิต
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรสามัญใน １ ปี จะ แบ่งเวลาการศึกษาเป็ น ３ ภาคและมีบางโรงเรี ยนแบ่งเวลาการศึกษาเป็ น ２ ภาค
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ภาคแรกและภาคหลังก็มี ในมัธยมศึกษาตอนปลายนี้จะมีกิจกรรมหลายๆอย่าง ซึ่งมีบางกิจกรรมที่ผปู ้ กครองจะต้องมาโรงเรี ยน
หรื อที่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นพิเศษด้วยก็มี ทางโรงเรี ยนจะแจ้งรายละเอียดไปให้
ส่วนชื่อของกิจกรรมและเนื้อหานั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั โรงเรี ยนหรื อปี การศึกษา
ในที่น้ ีจะขอแนะนากิจกรรมที่จดั ขึ้นอยูเ่ ป็ นประจาในระบบการศึกษา ３ ภาค

ภาคการศึกษาที่１（ตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายน～เดือนกรกฎาคม）
พิธีเปิ ดภาคเรียน

●

เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นในวันแรกที่เปิ ดการเรี ยนการสอนแต่ละภาค นักเรี ยนทุกคนจะเข้าร่ วมพิธี

พิธีปฐมนิเทศ

●

เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อต้อนรับนักเรี ยนที่เพิ่งจะเข้าเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปี ที่１ ผูป้ กครองจะเข้าร่ วมพิธีดว้ ย

วันตรวจสุ ขภาพ

●

แพทย์จะตรวจสุขภาพให้วา่ ร่ างกายแข็งแรงหรื อไม่

วันวัดนา้ หนักและส่ วนสู ง

●

วัดความสูงและน้ าหนักของร่ างกาย

วันไปศึกษานอกโรงเรียน(ทัศนศึกษา)

●

นักเรี ยนจะออกไปนอกโรงเรี ยน เพื่อเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆที่ไม่สามารถเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนเกี่ยวกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์・วัฒนธรรมต่างๆ

วันพบทั้งสามฝ่ าย

●

ครู ประจาชั้น ผูป้ กครองและนักเรี ยนทั้ง３คน (４ คน) จะพูดคุยเกี่ยวกับชีวติ ประจาวันในโรงเรี ยนและที่บา้ น

วิชาว่ายนา้ (ในสระว่ายนา้ )

●

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะมีสระว่ายน้ า จะมีวชิ าฝึ กหัดว่ายน้ าช่วงตั้งแต่ครึ่ งหลังของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม

พิธีปิดภาคเรียน

●

จัดขึ้นในวันสุดท้ายของภาคการศึกษา นักเรี ยนทุกคนจะเข้าร่ วมพิธี

ปิ ดเทอมฤดูร้อน (ตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิ งหาคม)

●

เป็ นวันหยุดยาวประมาณ ３０～４０วัน
ระหว่างปิ ดเทอมนี้จะมีการว่ายน้ าบ้างชมรม (คลับ) บ้าง ดังนั้นจึงมีวนั ที่ตอ้ งไปโรงเรี ยนด้วย

ภาคการศึกษาที่２（ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน～เดือนธันวาคม）
วันกีฬาสี

●

เป็ นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้สนุกสนานกับการเล่นกีฬา เช่น การวิง่ แข่งระยะสั้นและระยะไกล วิง่ ผลัด เต้นเข้าจังหวะ
พร้อมกับได้ร่วมเชียร์เพื่อนในชั้น(คลาส)ไปด้วย บางโรงเรี ยนจะจัดให้ผปู ้ กครองและครอบครัวเข้าร่ วมได้ดว้ ย

งานวันวัฒนธรรม ・งานแสดงผลงานนักเรียน

เป็ นต้น

●

เป็ นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้สนุกสนานกับการชมหรื อฟังดนตรี จากการจัดงานแสดงดนตรี และร้องประสานเสี ยงของแต่ละห้องเรี ยน และ
การแสดงละครบนเวที เป็ นต้น ส่วนใหญ่ผปู ้ กครองจะมาเยีย่ มชมได้ดว้ ย

ปิ ดเทอมฤดูหนาว (ตั้งแต่ ปลายเดือนธันวาคม～ต้ นเดือนมกราคม)

●

เป็ นวันหยุดประมาณ２อาทิตย์

ภาคการศึกษาที่３（ตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคม～เดือนมีนาคม）
วันไปทัศนศึกษา

●

ทางโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
ส่วนมากจะไปตอนภาคการศึกษาที่２หรื อที่ ３

２

ทุกคนจะออกไปทัศนศึกษาค้างคืน１ คืน

พิธีจบการศึกษา

●

เป็ นกิจกรรมฉลองการสาเร็ จการศึกษา มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นกั เรี ยนที่ได้รับการยอมรับว่าได้สาเร็ จการศึกษา
(ผูท้ ี่สามารถเก็บหน่วยกิตที่จาเป็ น*ได้หมด)
＊กรุ ณาดูรายละเอียดที่ ประเภทของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย

พิธีจบภาคการศึกษา

●

เป็ นพิธีที่จดั ขึ้นเป็ นประจาในวันสิ้นสุดการเรี ยนในเวลา 1 ปี โดยทัว่ ไปจะมีนกั เรี ยนทุกชั้นปี เข้าร่ วม
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ปิ ดเทอมฤดูใบไม้ ผลิ (ตั้งแต่ ปลายเดือนมีนาคม～ต้ นเดือนเมษายน)

●

เมื่อเสร็ จพิธีจบภาคการศึกษา ก็จะเป็ นการปิ ดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ระบบของโรงเรี ยนในประเทศญี่ปุ่น

07 ระบบการสอบคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย

TOP

● ประเทศญี่ปน
ุ่

มากกว่า ９０％ของนักเรี ยนที่จบการศึกษาจากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูต้ อ้ งการสอบเข้าโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อโรงเรี ยนสายอาชีพ ควรวางแผนเตรี ยมพร้อมไว้ล่วงหน้า

・กาหนดเลือกโรงเรี ยนที่ตอ
้ งการเข้าศึกษาแต่เนิ่นๆ
→

ควรกาหนดเลือกโรงเรี ยนที่ตอ้ งการเข้าศึกษาไว้ประมาณ６ เดือนล่วงหน้าก่อนเวลาสอบ
จะได้รับข้อมูลต่างๆมากขึ้นเมื่อไป「งานแนะแนวการเลือกเส้นทางสาหรับนักเรี ยนต่างชาติ」และสามารถรับคาปรึ กษาเป็ นการส่วนตัวด้วย

・ไปเยีย
่ มชมโรงเรี ยน
→

ควรไปเยีย่ มชมโรงเรี ยนที่ตอ้ งการเข้าศึกษา โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนมากจะเปิ ดงานทดลองเข้าเรี ยนซึ่งสามารถเข้าไปเยีย่ มชม
ห้องเรี ยนหรื อโรงยิม เป็ นต้น และเข้าร่ วมการเรี ยนในห้องเรี ยนได้ดว้ ย ในโอกาสนี้อาจมีล่ามไปด้วย ดังนั้นกรุ ณาปรึ กษากับครู ประจาชั้น

・ตั้งใจเรี ยน
→

มีหลายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ควรตรวจสอบและวางแผนในการเรี ยน กรณี ที่ไม่เข้าใจว่าจะต้องเรี ยนอย่างไร ลองปรึ กษากับ
ครู ที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น

・ปรึ กษากับครู ที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นและกับผูป
้ กครองอย่างรอบคอบ
→ โรงเรี ยนที่ตอ
้ งการเข้าศึกษาสามารถกาหนดได้ดว้ ยตัวเอง

แต่เมื่อปรึ กษากับครู ที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นและกับผูป้ กครองแล้ว
สามารถได้รับคาแนะนาหลายๆอย่าง ในกรณี ที่จะสอบเข้าโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐนั้น ถ้าไม่มีการติดต่อจากโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว จะไม่ได้สิทธิรับ「มาตรการพิเศษ」เวลาเข้าสอบ

・ยืน
่ ใบสมัครต่อโรงเรี ยนที่ตอ้ งการเข้าศึกษาต่อ
→

ปรึ กษากับครู ที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับการเขียนใบสมัคร นาไปยืน่ ที่โรงเรี ยนที่ตอ้ งการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กาหนดไว้

・เข้าสอบ
→

ไปสอบ(การสอบคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา) ที่โรงเรี ยนที่ตอ้ งการเข้าศึกษาในวันสอบ
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08 แนะนาสิ่ งของต่าง ๆ・อุปกรณ์ ที่ใช้ในโรงเรี ยน

TOP

อุปกรณ์ฝึกเขียนพูก่ นั

ใช้ฝึกเขียนตัวอักษรด้วยพูก่ นั ในวิชาภาษาญี่ปุ่นและวิชาศิลปะการเขียนตัวหนังสื อคันจิ (ด้วยพูก่ นั )

ไม้บรรทัด（cm）

ใช้วดั ความยาว ในวิชาคานวนและคณิ ตศาสตร์

ไม้ฉากสามเหลี่ยม

ใช้ในวิชาคานวนและคณิ ตศาสตร์

วงเวียน

ใช้เขียนวงกลม ในวิชาคานวนและคณิ ตศาสตร์และวิชาศิลปะเป็ นต้น

ไม้ครึ่ งวงกลม

ใช้วดั องศาของมุม ในวิชาคานวนและคณิ ตศาสตร์

หี บเพลงเป่ า

ใช้ในวิชาดนตรี ที่โรงเรี ยนประถมตอนต้นเป็ นหลัก

กรับ

ใช้ในวิชาดนตรี ที่โรงเรี ยนประถมตอนต้นเป็ นหลัก

เม้าท์ออร์แกน

ใช้ในวิชาดนตรี ที่โรงเรี ยนประถมตอนต้นเป็ นหลัก

ขลุ่ย

ใช้ในวิชาดนตรี

กล่องใส่อุปกรณ์

กล่องใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคล เช่น กรรไกรหรื อกาว ฯลฯ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา

กรรไกร

ใช้ในวิชาศิลปะและงานประดิษฐ์ เป็ นต้น

กาว

ใช้ในวิชาศิลปะและงานประดิษฐ์ เป็ นต้น

สก๊อตเทป

ใช้ในวิชาศิลปะและงานประดิษฐ์ เป็ นต้น

สี เทียน

ใช้ในวิชาศิลปะและงานประดิษฐ์ เป็ นต้น

ดินสอสี

ใช้ในวิชาศิลปะและงานประดิษฐ์ เป็ นต้น

ชุดอุปกรณ์วาดรู ปภาพสี น้ า ใช้ในวิชาศิลปะและงานประดิษฐ์ เป็ นต้น
มีดแกะสลัก

ใช้ในวิชาศิลปะและงานประดิษฐ์ เป็ นต้น

อุปกรณ์เย็บปั กถักร้อย

ใช้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีเข็ม ด้าย กรรไกรตัดผ้า เป็ นต้น

เชือกกระโดด
ใช้ในวิชาพลศึกษา ที่โรงเรี ยนประถมศึกษาเป็ นหลัก
ชุดนักเรี ยน(ชุดมาตราฐาน)
สาหรับฤดูร้อน・ฤดูหนาว เสื้ อผ้าที่ทางโรงเรี ยนกาหนด เครื่ องแบบชุดนักเรี ยน (ชุดมาตราฐาน)นี้ บางโรงเรี ยนจะไม่มี
รองเท้า
เป็ นรองเท้าที่ใช้ใส่เฉพาะในโรงเรี ยน จะต้องนากลับบ้านประมาณอาทิตย์ละ １ ครั้งเพื่อซักล้าง
สาหรับใส่ในอาคาร
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องเตรี ยมถุงใส่รองเท้าด้วย
กระเป๋ านักเรี ยน
โรงเรี ยนประถมศึกษาจะมีบางโรงเรี ยนที่กาหนดให้ใช้กระเป๋ าเป้ ที่มีชื่อว่า “รันโดเซรุ ”
・กระเป๋ าย่าม
และอาจมีบางโรงเรี ยนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่กาหนดกระเป๋ านักเรี ยนที่ใช้ดว้ ย
ชุดพละ
เป็ นเสื้ อผ้าที่เปลี่ยนใส่ในวิชาพลศึกษา ซึ่งเป็ นชุดที่เคลื่อนไหวร่ างกายได้สะดวก
สาหรับฤดูร้อน・ฤดูหนาว ส่วนมากทางโรงเรี ยนจะกาหนดแบบของโรงเรี ยนไว้
รองเท้า
สาหรับใส่ในโรงยิม

เป็ นรองเท้าที่เปลี่ยนใส่เวลาเข้าในโรงยิม
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ชุดว่ายน้ า
・หมวกว่ายน้ า

จะมีวชิ าว่ายน้ าในฤดูร้อนของทุกปี จะใช้เปลี่ยนใส่ในวิชาว่ายน้ านี้
ทางโรงเรี ยนจะกาหนดแบบทั้งชุดว่ายน้ าและหมวกว่ายน้ าของโรงเรี ยนไว้

ผ้าเช็ดตัว

ใช้ในวิชาพลศึกษา เวลาว่ายน้ า

กระเป๋ าสาหรับใส่ชุดว่ายน้ า กระเป๋ าพลาสติกเพื่อใส่ชุดว่ายน้ าและผ้าเช็ดตัวที่เปี ยก
แปรงสี ฟัน・แก้วน้ า
กระติกน้ า
ผ้ากันเปื้ อน・หมวก
・หน้ากาก
ตะเกียบ

ใช้ในโรงเรี ยนประถมศึกษาเป็ นหลัก ใช้แปรงฟันพร้อมกันหลังรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรี ยน
ใช้ในเวลาที่อากาศร้อนในฤดูร้อน หรื อนาไปเวลาไปทัศนศึกษา
ใช้ใส่น้ าชา (ห้ามนาน้ าผลไม้หรื อน้ าชาที่ใส่น้ าตาลไป)
ใช้ในโรงเรี ยนประถมศึกษาเวลารับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรี ยนเตรี ยมให้ และใน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีใช้เมื่อเป็ นเวรตักอาหารแจกให้กบั ทุกคน นอกจากนี้
จะใช้เวลาทาอาหารในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ใช้เวลารับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรี ยนเตรี ยมให้ หรื ออาหารปิ่ นโต
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09 รายชื่ อของโรงเรียนคนต่ างชาติ

TOP

ประเภทของโรงเรี ยน
ชื่ อโรงเรียน

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์

โรงเรี ยนจีน (โอซาก้าจูกากัก๊ โค่ว)

〒556-0012

โอซาก้าชินามิฮาย่ะคุชิคิทฺสึฮิกาชิ 1-8-13

06-6649-6849

โรงเรี ยนเกาหลี (โอซาก้าโชวเซ็นโควคิวกัก๊ โค่ว)

〒578-0984

ฮิกาชิโอซาก้าชิ ฮิชิเอะ 2-18-26

072-963-3481

โรงเรี ยนเกาหลี
(นากะโอซาก้าโชวเซ็นโชะจูวคิวกัก๊ โค่ว)

〒537-0021

โอซาก้าชิฮิกาชินาริ คุฮิกาชินาคะโมโตะ3-17-6

06-6981-8981

โรงเรี ยนเกาหลี
(ฮิกาชิโอซาก้าโชวเซ็นนาคะคิวกัก๊ โค่ว)

〒578-0984

ฮิกาชิโอซาก้าชิ ฮิชิเอะ 2-18-26

072-963-0991

โรงเรี ยนเกาหลี
(คิตะโอซาก้าโชวเซ็นโชะจูวคิวกัก๊ โค่ว)

〒533-0015

โอซาก้าชิฮิกาชิโยโดกะว่ะคุโอโอสุมิ1-5-19

06-6328-6794

โรงเรี ยนเกาหลี
(มินามิโอซาก้าโชวเซ็นโชะคิวกัก๊ โค่ว)

〒559-0011

โอซาก้าชิสึมิโนะเอะคุคิตะคะกะย่ะ1-11-1

06-6685-6505

โรงเรี ยนเกาหลี
(ฮิกาชิโอซาก้าโชวเซ็นโชะคิวกัก๊ โค่ว)

〒577-0845

ฮิกาชิโอซาก้าชิเทรามาเอะโจว2-4-22

06-6728-4202

โรงเรี ยนเกาหลี
(โอซาก้าโชวเซ็นไดยงโชะคิวกัก๊ โค่ว)

〒544-0034

โอซาก้าชิอิคุโนะคุโมะโมะดานิ 4-9-22

06-6712-8833

โรงเรี ยนเกาหลี (อิคุโนะโชวเซ็นโชะคิวกัก๊ โค่ว)

〒544-0012

โอซาก้าชิอิคุโนะคุทะทฺ สึมินิฉิ3-14-16

06-6758-0848

โรงเรี ยนเกาหลี
(โจวโฮะคุโชวเซ็นโชะคิวกัก๊ โค่ว)

〒535-0022

โอซาก้าชิอะสาฮิคุชินโมะริ 6-8-4

06-6951-3221

โรงเรี ยนเกาหลี
(โอซาก้าฟุคุชิม่ะโชวเซ็นโชะคิวกัก๊ โค่ว)

〒555-0033

โอซาก้าชินิฉิโยโดกะว่ะคุฮิเมะชิม่ะ6-2-3

06-6473-8487

〒562-0032

มิโน่วชิโอโนะฮาร่ ะนิฉิ4-4-16

072-727-5050

〒531-0071

โอซาก้าชิคิตะคุนาคะทฺ สึ6-7-34

06-6345-1661

〒567-0057

อิบาราคิชิโทโยคาว่ะ2-13-35

072-643-4200

โรงเรี ยนนานาชาติ
(คันเซกัก๊ คุอิงโอซาก้าอินเตอร์เนชัน่ แนลสคูล)
http://www.senri.ed.jp/

โโรงเรี ยนนานาชาติ
(โอซาก้าYMCAอินเตอร์เนชัน่ แนลสคูล)
http://www.oyis.org

โรงเรี ยนนานาชาติเกาหลี
(โคเรี ยโคะคุไซกัก๊ คุเอ็ง)
http://www.kiskorea.org

โรงเรี ยนเอกชนที่มีคนต่างชาติเข้าเรี ยนเป็ นจานวนมาก(โรงเรี ยนตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษา มาตรา 1 )
ชื่ อโรงเรียน
โรงเรี ยนประถมศึกษา・มัธยมศึกษาตอนต้น・
มัธยมศึกษาตอนปลาย คอนโกวกัก๊ คุเอ็ง

ทีอ่ ยู่
〒559-0034

เบอร์ โทรศัพท์
โอซาก้าชิสึมิโนะเอะคุนนั โคคิตะ2－6－10
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06-4703-1780

http://www.kongogakuen.ed.jp/

โรงเรี ยนอนุบาล・ประถมศึกษา・มัธยมศึกษาตอนต้น
・มัธยมศึกษาตอนปลาย ฮะคุโตวกัก
๊ คุอิงเค็งโคะคุ
http://www.keonguk.ac.jp/

〒558-0032

โอซาก้าชิสุมิโยชิคุโอริ โอโนะ2-3-13
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06-6691-1231

การเรี ยนภาษาญี่ปุ่น

10 โรงเรี ยน・ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่นประจาท้องถิ่น

TOP

บางท้องถิ่นหรื อเขตจะเปิ ดห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่น
สาหรับเด็กนักเรี ยนที่ตอ้ งการเรี ยนภาษาญี่ปุ่นให้ที่โรงเรี ยนประถมศึกษาและที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งมีหลายห้องเรี ยนแต่ส่วนมากจะเปิ ดในโรงเรี ยนประถมศึกษาและโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นเอง
จะสอนภาษาญี่ปนให้
ุ่ ในเวลาวิชาที่ยากต่อการเข้าใจ เช่น ชัว่ โมงวิชาภาษาญี่ปุ่นหรื อชัว่ โมงวิชาสังคม เป็ นต้น
โดยจะแยกเรี ยนต่างหากจากเพื่อนร่ วมชั้น (หรื อไม่ก็ไปเรี ยนโรงเรี ยนอื่น) เฉพาะเวลานั้น
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ไม่มีหอ้ งเรี ยนภาษาญี่ปุ่นในท้องถิ่นหรื อเขตนั้นก็ตาม จะมีครู ผชู ้ ่วยสอนอย่างช้า ๆ
เพื่อความเข้าใจยิง่ ขึ้นในชัว่ โมงวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็ นต้น หรื อจะสอนให้ในชัว่ โมงพักหรื อหลังเลิกเรี ยนก็มี
แต่ทว่า ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรี ยนนั้น จะมีเนื้อหาในการเรี ยนหรื อจานวนเวลาเรี ยนแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ท้องถิ่นหรื อเขต (โรงเรี ยน)
ดังนั้นก่อนอื่นจึงควรปรึ กษากับครู ที่โรงเรี ยน
ตามหลักแล้วที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายจะไม่มีหอ้ งเรี ยนภาษาญี่ปุ่น

--------------------------------------------------------------------------------

ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่นประจาท้องถิ่น
ในแต่ละเขตในจังหวัดโอซาก้า จะสามารถเรี ยนภาษาญี่ปนได้
ุ่ จากห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่นที่ดาเนินการสอน
โดยสมาคมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็ นต้น
กรุ ณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับห้องเรี ยนอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นได้จากข้างล่างนี้
↓

ข่าวสารเกี่ยวกับห้องเรี ยนอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่น (โอซาก้าโนะชิคิจิกกั๊ คิว・นิฮองโกะโยมิคาคิเคียวชิทฺสึ・นิฮองโกะเคียวชิทฺสึ)
http://www.call-jsl.jp/
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11 สานักงานจัดหางาน (รายชื่อ “ฮัลโลเวิร์ค”)

TOP

เป็ นสถานที่แนะนางานให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการทางาน ทางจังหวัดโอซาก้า มีสานักงานจัดหางานดังกล่าวข้างล่างนี้
รายชื่ อฮัลโลเวิร์ค

เบอร์ โทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์

สถานทีต่ ดิ ต่ อ
โอซาก้าชิ จูวโอคุ โนวนิงบาชิ 2-1-36

ฮัลโลเวิร์คโอซาก้าฮิกาชิ

06-6942-4771

540-0011

ฮัลโลเวิร์คอุเมดะ

06-6344-8609

530-0001

ฮัลโลเวิร์คโอซาก้านิฉิ

06-6582-5271

552-0011

ชั้น1～3 ตึกบิปปุบิรุ
โอซาก้าชิ คิตะคุ อุเมดะ1-2-2
โอซาก้าเอคิมาเอะได นิ บิรุ ชั้น16
โอซาก้าชิ มินาโตะคุ มินามิอิฉิโอคะ
1-2-34

โอซาก้าชิ อะเบโนะคุ ฟุมิโนะสาโตะ

ฮัลโลเวิร์คอะเบโนะ

06-4399-6007

ฮัลโลเวิร์คอะเบโนะวาคาโมโนะ(ชั้นที่สิบตึกออฟฟิ ศรุ ชิอะสุ)

06-6631-1675

545-0052

ฮัลโลเวิร์คโยโดกาว่ะ

06-6302-4771

532-0024

１

545-0004

-4-2

โอซาก้าชิ อะเบโนะคุ อะเบโนะสึ จิ1-5-1
อาคารอะเบโนะรุ ชิอะสุ ชั้น 10
โอซาก้าชิ โยโดกาว่ะคุ จูโซฮอมมาจิ
3-4-11

ฮัลโลเวิร์คฟุเซะ

ฮิกาชิโอซาก้าชิ โฉวโด 1-8-37 ชั้น ４
06-6782-4221

577-0056

อิออง สาขาฟุเซะเอคิมาเอะ
สาไคชิ สาไคคุ มินามิคะวาร่ ะมาจิ

ฮัลโลเวิร์คสาไค

072-238-8301

590-0078

2-29

สาไคฉิ โฮ่โกโดโฉวชะ
ชั้น1～ชั้น3
สาไคชิ สาไคคุ

ฮัลโลเวิร์คสาไคฮิกาชิเอคิมาเอะโฉวชะ

072-238-8305 590-0028

มิคุนิกะโอคะมิยคู ิโดโอริ 59
ทาคาชิม่ะย่ะสาขาสาไคชั้น９

ฮัลโลเวิร์คคิชิวาดะ

072-431-5541

596-0826

คิชิวาดะชิ ซะคุไซโจว

ฮัลโลเวิร์คอิเคดะ

072-751-2595

563-0058

อิเคดะชิ สาคาเอะฮอมมาจิ

ฮัลโลเวิร์คอิซึมิโอโอทฺ สึ

0725-32-5181

595-0025

อิซึมิโอโอทฺ สึชิ อะสาฮิโจว

ฮัลโลเวิร์ค ฟุจิอิเดร่ ะ

072-955-2570

583-0027

ฮัลโลเวิร์คฮิราคะตะ

072-841-3363

573-0031

1264
12-9
22-45

ฟุจิอิเดร่ ะชิ โอคะ2-10-18 ตึก

DH

ฟุจิอิเดร่ ะเอคิมาเอะบิรุ ชั้น3
ฮิราคะตะชิ
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ชัน้ 2

บิโอรุ เน・อิออง

โอคะฮอมมาจิ7-1

สาขาฮิราคะตะชั้น６
ฮัลโลเวิร์คอิซึมิสาโนะ

072-463-0565

598-0007

อิซึมิสาโนะชิ อุเอะมาจิ

ฮัลโลเวิร์คอิบาราคิ

072-623-2551

567-0885

อิบาราคิชิ ฮิกาชิจูวโจโจว

ฮัลโลเวิร์คคาวาฉิ นากะโนะ

0721-53-3081

586-0025

คาวาฉิ นากะโนะชิ โชวเอโจว

7-2

ฮัลโลเวิร์คคะโดม่ะ

คะโดม่ะชิ โทะโนะชิม่ะโจว

6-4

06-6906-6831

571-0045

ศูนย์บริ การการจ้างงานโอซาก้าสาหรับชาวต่างชาติ

06-7709-9465

530-0017

2-1-20
1-12

โมริ กจุ ิคะโดม่ะโชโคไคคัง ชั้น2
โอซาก้าซิ คิตะคุ คาคุดะโจว8-47
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ตึกฮันคิวกุรานโดะ ชันที
้ ่ 16

7

12 รายชื่อโรงเรี ยนที่สอนวิชาเฉพาะ ด้านเทคโนโลยี และทักษะความรู ้ที่จาเป็ นต่อการทางาน
(ศึกษาเทคโนโลยีท่ ี่จาเป็ นในการทางาน) TOP
นอกจากการเรี ยนในสาขาวิชาสามัญของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ยังมีโรงเรี ยนที่สามารถศึกษาเทคโนโลยีท่ ี่จาเป็ นในการ
ทางานอีกด้วย
◆โรงเรี ยนเทคนิคอาชีวะ(โคโตโชะคุเกียวกิจุทฺสึเซ็มมองโค่ว)

เป็ นสถานการศึกษาที่สามารถศึกษาทักษะความรู ้เทคนิคเฉพาะด้านติดตัว จะดาเนินการฝึ กอบรมวิชาชีพต่างๆเป็ นระยะสั้นๆ6เดือน～2ปี
สมัครผ่านสานักงานจัดหางาน(ฮัลโลเวิร์ค)
ในจังหวัดโอซาก้าจะมี ６โรงเรี ยน (１ โรงเรี ยนในนั้นเป็ นโรงเรี ยนพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของนักเรี ยนทุพพลภาพ แห่งโอซาก้า)
โอซาก้าฟุริทฺสึมินามิโอซาก้าโคโตโชะคุเกียวกิจุทฺสึเซ็มมองโค่ว
โอซาก้าฟุริทฺสึคิตะโอซาก้าโคโตโชะคุเกียวกิจุทฺสึเซ็มมองโค่ว
โอซาก้าฟุริทฺสึฮิกาชิโอซาก้าโคโตโชะคุเกียวกิจุทฺสึเซ็มมองโค่ว
โอซาก้าฟุริทฺสึยฮู ิกะโอคะโคโตโชะคุเกียวกิจุทฺสึเซ็มมองโค่ว
โอซาก้าโชไกชะโชะคุเกียวโนเรี ยวคุไดฮะทฺ สึโค่ว
※เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
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０７２－８０８－２１５１
０７２－９６４－８８３６
０６-６７７６－９９００
０７２－２９６－８３１１

กรุ ณาปรึ กษากับครู ประจาชั้นหรื อครู แนะแนว

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับศึกษาด้านวิชาเฉพาะ(โคโตเซ็มมองกัก๊ โค่ว)

◆

เป็ นโรงเรี ยนที่มีจุดประสงค์ในการศึกษาเทคโนโลยีท่ ี่จาเป็ นในการทางาน และเพื่อศึกษาทักษะเฉพาะด้านให้มากยิง่ ขึ้น จะศึกษา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ างด้านวิศวกรรม ใช้เวลาเรี ยน ５ปี หลังจบการศึกษาแล้ว สามารถทางานในตาแหน่งช่างเทคนิคเฉพาะด้าน หรื อไป
เข้าเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัยได้
ในจังหวัดโอซาก้าจะมี「โอซาก้าฟุริทฺสึไดกัก๊ คุโคเกียวโคโตเซ็มมองกัก๊ โค่ว」 ใช้เวลาเรี ยน ５ปี
ั๊ โค่ว)・โรงเรี ยนสายอาชีพ (เซ็นชูกกั๊ โค่ว)
◆โรงเรี ยนฝึ กอาชีพประเภทต่าง ๆ (คะคุชูกก
โรงเรี ยนฝึ กอาชีพประเภทต่าง ๆ (คะคุชูกกั๊ โค่ว)
เป็ นสถาบันการศึกษาที่สามารถเรี ยนรู ้เทคนิค และคุณวุฒิที่จาเป็ นในการทางานในระยะเวลาสั้นๆ
ตามปกติจะใช้เวลาเรี ยน １ปี
อย่างเช่น：โรงเรี ยนเสริ มสวย・ทาผม ทาอาหารเป็ นต้น

○

โรงเรี ยนสายอาชีพ(เซ็นชูกกั๊ โค่ว)
เมื่อเข้าเรี ยนหลังจบการศึกษาจากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น บางโรงเรี ยนนอกจากการเรี ยนสายวิชาชีพแล้วยังต้องเรี ยนวิชาตามหลัก
สูตรของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย เป็ นระบบเชื่อมโยงทางสายเทคโนโลยีแ่ ละะบบเชื่อมโยงกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
และจะได้วฒ
ุ ิเทียบจบโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายก็มี
อย่างเช่น：โรงเรี ยนสายอาชีพคอมพิวเตอร์ , โรงเรี ยนสายอาชีพเสริ มสวย・ทาผม, โรงเรี ยนการเรื อน,
โรงเรี ยนสายอาชีพภาษาต่างประเทศ, โรงเรี ยนสายอาชีพช่างยนต์ เป็ นต้น
○
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