＜กาหนดการสอบเข้ า ปี การศึกษา2017

นักเรียนมัธยมต้ นปี １, ２และผู้ปกครองทุกท่ าน（คณะกรรมการศึกษาจังหวัดโอซากา มีนาคม ค.ศ.2016）
การเปลี่ยนแปลงในสอบคัดเลือกเข้ ามัธยมปลายของรั ฐในเขตจังหวัดโอซาก้ าของนักเรี ยนมัธยมต้ นปี
ที่ 2 ปั จจุบันเป็ นต้ นไป ในปี ค.ศ.2017（ต่ อไปจะใช้ คาว่ า"สอบเข้ า"แทน）

■โรงเรี ยนมัธยมปลาย
-

,คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการสอบคัดเลือกนี、
้ จะใช้ จากคาศัพท์ที่ทางคณะกรรมการศึกษาจังหวัดโอซากาได้ จดั รวบรวมขึ ้น
,การสอบคัดเลือกในระดับ※ "ข้ อสอบระดับพัฒนา" นัน้ ข้ อสอบจะเป็ นภาษาอังกฤษทังหมด
้

การสอบคัดเลือก※：ข้ อสอบของวิชา "ภาษาญี่ปน,
ุ่ คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ" นัน้ ทางโรงเรี ยนมัธยมปลายจะเลือกใช้ ดงั นี ้
,การสอบแบบมาตรการพิเศษ：มี２แบบ（ข้ อสอบระดับพื ้นฐาน, ข้ สอบระดับมาตรฐาน）
,การสอบวิชาสามัญ：มี３แบบ（ข้ อสอบระดับพื ้นฐาน, ข้ อสอบระดับมาตรฐาน, ข้ อสอบระดับพัฒนา）
- การสอบคัดเลือก "ภาษาอังกฤษ" นันจะท
้ าการยอมรั บผลคะแนนการสอบนอกสถานศึกษาต่ างๆที่ได้ รับมาเทียบ
,คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนอกสถานศึกษาเช่น（TOEFL iBT, IELTS, การสอบประเมินทักษะSTEP（ต่อไป
จะใช้ คาว่า "เอเค็ง"แทน））เป็ นต้ น ในกรณีที่มีคะแนนในระดับสูงตามที่กาหนด, และทาการยื่นคาร้ อง จะได้ รับการยอมรับ
ตาม ตารางคะแนนของการสอบวัดผล "ภาษาอังกฤษ" ข้ างล่างนี ้
（ในกรณีที่ผลคะแนนของการสอบวัดผลในวันสอบนัน้ สูงกว่าคะแนนที่ได้ รับการยอมรับ จะใช้ คะแนนของการสอบวัดผลแทน）
คะแนนการสอบภาษาอังกฤษนอกสถานศึกษา
คะแนนที่รับเทียบในการสอบ"ภาษาอังกฤษ"
เปอร์ เซ็นคะแนนที่
เที
ย
บในการสอบ
TOEFL
สอบมาตรการพิเศษ สอบสามัญ
IELTS
เอเค็ง
"ภาษาอังกฤษ"
iBT
(เต็ม45คะแนน) (เต็ม90คะแนน)
60～120 6.0～9.0
รองระดับ1
100％
45คะแนน
90คะแนน
50～ 59

5.5

（ไม่เปรี ยบเทียบ）

90％

41คะแนน

81คะแนน

40～ 49

5.0

ระดับ2

80％

36คะแนน

72คะแนน

-ใบประเมินผล(โจสะโช) จะประเมินผลแต่ ละปี การศึกษาโดยแต่ ละโรงเรี ยนในจังหวัดจะใช้ ระบบเดียวกัน
◆ระบบของมัธยมต้ นปี ที่１（จะเริ่ มใช้ สาหรั บผู้ท่ จ
ี ะสอบแข่ งขันจากปี เฮเซที่ 30 (ค.ศ.2018)）
ระบบของมัธยมต้ นปี ที่２（จะเริ่มใช้ สาหรับผู้ท่ จี ะสอบแข่ งขันจากปี เฮเซที่ 29 (ค.ศ.2017)）
เพื่อรักษาความยุติธรรมให้ กบั นักเรี ยนมัธยมต้ นปี ที１
่ , ปี ที２
่ ของทัว่ ทังจั
้ งหวัด, แต่ละโรงเรียนจะประเมินผลโดยกรอกตาม
ผลของการสอบ ชาเล็นจิเทส ทีจ่ ะสอบในเดือนมกราคมนัน,้ และจะทาการตรวจสอบยืนยันก่อนว่ามีอยูใ่ น "ขอบเขตการประเมิน"
ที่ทางคณะกรรมการศึกษาแห่งจังหวัดโอซากากาหนดไว้ หรื อไม่
※ตัวอย่างเช่น：การที่นกั เรี ยน A ที่อยูม
่ . 2 ปั จจุบนั จะมีผลประเมินในใบประเมินผลวิชาภาษาญี่ปนเป็
ุ่ น "３" ตามผลการเรี ยนนัน้ 、
จะต้ องทาการตรวจสอบยืนยันว่าตรงกับใน "ขอบเขตการประเมิน" แต่ละโรงเรียนตามตารางข้ างล่างนี ้
ที่วา่ นักเรี ยน Aมีผลการสอบชาเล็นจิเทส อยู่ระหว่าง "70～22คะแนน" หรื อไม่
ปี ค.ศ.2015
ผลประเมินระดับ５ ผลประเมินระดับ４ ผลประเมินระดับ３ ผลประเมินระดับ２ ผลประเมินระดับ１
ปี ที2่ ภาษาญี่ปนุ่
ขอบเขตการประเมิน 100～46คะแนน 82～35คะแนน 70～22คะแนน 55～8คะแนน 45～0คะแนน
◆ระบบของมัธยมต้ นปี ที่３（จะเริ่ มใช้ สาหรั บผู้ท่ จ
ี ะสอบแข่ งขันจากปี เฮเซที่ 29 (ค.ศ.2017)）
＊
จะกาหนด"ขอบเขตการเฉลีย่ ผลประเมิน "ของแต่ละโรงเรี ยนมัธยมต้ น จากคะแนนเฉลีย่ ของชาเล็นจิเทสของนักเรียนม.３
ทุกคน,ฉและแต่ละโรงเรี ยนมัธยมต้ นจะทาการเฉลีย่ ผลประเมินของทุกวิชาของนักเรี ยนม.
３ทุกคน โดยจะให้ อยูใ่ น"ขอบเขตของการเฉลีย่ ผลประเมิน＊", เพื่อนามากาหนดผลประเมินให้ แก่นกั เรี ยนแต่ละคน
（คะแนนเฉลีย่ ผลประเมิน＊：เป็ นค่าที่เฉลีย่ จากผลประเมิน９วิชาของนักเรี ยนม.３ทุกคน）

■โรงเรี ยนมัธยมปลายพิเศษ
ー

การสอบคัดเลือกมาตรการพิเศษ (กุมภาพันธ์ )
◆เปิ ดรั บสมัคร
：วันอังคารที1
่ 4, วันพุธที่ 15กุมภาพันธ์ 2017（ภาควิชาดนตรี 、วันพุธที1่ , วันพฤหัสที2่ มภาพันธ์）
◆วันสอบคัดเลือก：วันจันทร์ ท2
ี่ 0ที่ , วันอังคารที่21กุมภาพันธ์ 2017 ◆วันประกาศผลสอบ：วันอังคารที2่ 8กุมภาพันธ์ 2017

หลักสูตร,สายวิชา

หลักสูตร
ภาคปกติ

การเปลี่ยนแปลงของการสอบวัดคัดเลือก"ภาษาอังกฤษ"

โรงเรียนช่ วยเหลือนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านสติปัญญา สามารถเข้ าสมัครสอบได้ จากทุกเขตในจังหวัด

นักเรี ยนจากทุกเขตในจังหวัดสามารถมาสอบเข้ าที่โรงเรี ยนใดโรงเรี ยนหนึง่ ได้ เช่นที่ โรงเรี ยนมัธยมพิเศษทามะกาว่ะ, โรงเรี ยนมัธยม
พิเศษโทริ คาอิ, โรงเรี ยนมัธยมพิเศษสุนากาว่ะ, โรงเรี ยนมัธยมพิเศษมุร่ะโนะ, โรงเรี ยนมัธยมพิเศษนานิวะ

โรงเรี ยนมัธยมปลายภาครัฐแห่ งจังหวัดโอซาก้ า ＞

ภาคปกติ
ช่ วงเวลา
ระบบหน่ วยกิต
ระบบหน่ วยกิต
ภาคเช้ า,ค่า

การสอบข้ อเขียน

การสอบอื่นๆ

สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
（แผนกออกแบบก่ อสร้ าง,
แผนกออกแบบตกแต่ งภายใน,
แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ ,
แผนกถ่ ายทาภาพยนต์ ,
สอบทักษะ
แผนกกราฟิ กดีไซน์ , แผนกSystem design ）, ５วิชา（ภาษาญี่ปุ่น,สังคมศาสตร์ ,
วิชาศิลปกรรม,
วิชาที่เกี่ยวกับพละศึกษา,
วิชาศิลปวัฒนธรรม,วิชาการแสดง,
วิชาดนตรี , คณิตศาสตร์ ,
วิชาประติมากรรมรวม
วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ*）
*รวมทัง้ สอบความเข้ าใจในการฟั งด้ วย
สาขาวิชาโดยรวม （เอ็มพาวเวอร์ เม็นท์ สคูล）
ภาคⅠ,
ภาคⅡ
（ครี เอทีฟสคูล）
สอบสัมภาษณ์（＊）
สายวิชาสามัญ
สายวิชาสามัญ, สายวิชาธุรกิจ

การสอบคั
ดเลื
อกทั
มีนาคม）
การสอบคั
ดเลื
อกทั
่ วไป่ วไป
(มี（
นาคม)
：วันพฤหัสที่ 2 – วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2017（ยกเว้ น วันเสาร์ ท4ี่ , วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม）
（ระบบการศึกษาทางไกล วันศุกร์ ที่ 3- วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม（ยกเว้ น วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม）
◆วันสอบคัดเลือก：วันพฤหัสที่ 9 มีนาคม 2017
◆วันประกาศผลสอบ：วันศุกร์ ที่ 17มีนาคม 2017
◆เปิ ดรั บสมัคร

หลักสูตร, สายวิชา
หลักสูตร
ภาคปกติ

การสอบข้ อเขียน

การสอบ
อื่นๆ

５วิชา（ภาษาญี่ปุ่น,สังคมศาสตร์
ทุกสาขาวิชา
,คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ*
（ยกเว้ นสาขาวิชาที่จด
ั สอบในการสอบคัดเลือกพิเศษ） ）

―

*รวมทัง้ สอบความเข้ าใจในการฟั งด้ วย

ภาคค่า

ทุกสาขาวิชา（ยกเว้ นระบบหน่ วยกิตภาคเช้ า,ค่า）

ช่ วงเวลา
ระบบหน่ วยกิต

ภาคⅢ（ครีเอทีฟสคูล） สายวิชาสามัญ

การศึกษาทางไกล

สายวิชาสามัญ

３วิชา（ภาษาญี่ปุ่น,คณิตศาสตร์ ,
ภาษาอังกฤษ*）

―

*รวมทัง้ สอบความเข้ าใจในการฟั งด้ วย

―

ประเภทการสอบคั
ๆม（ภาพั
กุมนภาพั
มีข้อนยกเว้
นส่ วนหนึ่ง）
ประเภทการสอบคั
ดเลืดอเลื
กอือ่ นกอื
ๆ่ น(กุ
ธ์ ※นมีธ์ข้อ※ยกเว้
ส่ วน)

สอบสัมภา
ษณ์ （＊）

◆ใช้ กาหนดเวลาเดียวกับตารางเวลาการสอบคัดเลือกพิเศษ

ประเภทการสอบคัดเลือก
นักเรียนที่กลับมาจากต่ างประเทศ
นักเรียนที่กลับมาจากประเทศจีนและนักเรียนชาวต่ างชาติ
โรงเรียนที่มีทงั ้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย
โรงเรียนการศึกษาพิเศษสนับสนุนและช่ วยเหลือตัวเอง
ห้ องเรียนการศึกษาพิเศษสนับสนุนการช่ วยเหลือตัวเอง
โรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านสติปัญญาแผนกสายอาชีพ
การสอบคัดเลือกช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง（กลางเดือนกันยายน 2017）

การสอบคัดเลือกรอบสอง (ปลายเดือนมีนาคม)

วิชาที่ใช้ สอบ

สอบข้ อเขียน（คณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ）,สอบสัมภาษณ์ （＊＊）
สอบข้ อเขียน（คณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ）,เรียงความ（ภาษาแม่ ก็ได้ ）
เขียนบทความขนาดสัน้ ,สอบสัมภาษณ์ （＊）
สอบสัมภาษณ์ （＊＊）（ผู้ปกครองเข้ าร่ วมด้ วย）
สอบสัมภาษณ์ （＊＊）（ผู้ปกครองเข้ าร่ วมด้ วย）
สอบสัมภาษณ์ （＊＊）（ผู้ปกครองเข้ าร่ วมด้ วย）, ทดสอบความเหมาะสม
สอบข้ อเขียน（３วิชา）,สอบสัมภาษณ์ （＊＊）

ในกรณีท่ มี ีผ้ สู อบผ่ านไม่ เต็มตามจานวนที่รับสมัคร

◆วันรั บสมัครและวันสอบสัมภาษณ์ ：วันพุธที่ 22 มีนาคม 2017 ◆วันประกาศผลสอบ：วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2017

ประเภทการสอบคัดเลือก

วิชาที่ใช้ สอบ

สอบคัดเลือกรอบสองของมัธยมปลาย
โรงเรี ยน,ห้ องเรี ยนการศึกษาพิเศษสนับสนุนการช่วยเหลือตัวเอง

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ （＊＊）（ผู้ปกครองเข้ าร่ วมด้ วย）

โรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านสติปัญญาแผนกสายอาชีพ

สอบสัมภาษณ์ （＊＊）（ผู้ปกครองเข้ าร่ วมด้ วย）,ทดสอบความเหมาะสม

（＊）

สอบสัมภาษณ์ （＊） ：หนังสือแจ้ งความประสงค์ ของตนเองและใบประเมินผล／กิจกรรมและความประพฤติจะเป็ นข้ อมูลในการพิจารณา
สอบสัมภาษณ์ （＊＊）：หนังสือแจ้ งความประสงค์ ของตนเองจะเป็ นข้ อมูลในการพิจารณา

FAQ（คำถำมและคำตอบที่พบบ่ อย）
คาศัพท์ ท่ ที างคณะกรรมการศึกษาจังหวัดโอซาก้ าได้ จดั รวบรวมขึน้ นัน้ ใช้ ในการสอบที่มธั ยมปลายไหน？
A. ในการสอบคัดเลือก "ภาษาอังกฤษ" มัธยมปลายของรัฐในเขตจังหวัดโอซากานัน้ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อสอบระดับ

พื ้นฐาน ข้ อสอบระดับมาตรฐาน, ข้ อสอบระดับพัฒนาก็ตาม จะใช้ คาศัพท์ที่มีอยู่ในพจนานุกรมนี ้ทังนั
้ น้
ดังนันนั
้ กเรี ยนทุกท่าน ควรใช้ พจนานุกรมนี ้ ในการเรี ยนเพื่อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
（จะส่งไปให้ โรงเรี ยนมัธยมต้ นทุก
แห่งผ่านทางคณะกรรมการศึกษาประจาท้ องถิ่นนันๆในปลายเดื
้
อนมีนาคม ค.ศ.2016 และจะนาลงในเวป
ไซด์ของคณะกรรมการศึกษาจังหวัดโอซากาด้ วย）

คะแนนของ "คะแนนการสอบนอกสถานศึกษาต่ างๆ"
ที่ยอมรับนีจ้ ะแตกต่ างกันตามชนิดข้ อสอบหรือไม่ ？

A. คะแนนที่ยอมรับนันจะเท่
้
ากันหมด ไม่วา่ จะเป็ นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษใดก็ตาม อย่างเช่น ผู้ที่สอบผ่าน

เอเค็งระดับ 2 ผ่าน ไม่วา่ จะสอบคัดเลือกแบบ "ข้ อสอบระดับพื ้นฐาน", "ข้ อสอบระดับมาตรฐาน" หรื อ "ข้ อสอบ
ระดับพัฒนา"ข้ อสอบไหนก็ตาม จะได้ รับการยอมรับ 36 คะแนนในการสอบของระบบมาตรการพิเศษ และจะ
ได้ รับการยอมรับ 72 คะแนนในการสอบของระบบการสอบวิชาสามัญ

การสอบ ชาเล็นจิเทส นัน้ เป็ นการสอบที่มีความหมายอย่ างไร？
"คะแนนการสอบนอกสถานศึกษาต่ างๆ " ของภาษาอังกฤษนัน
้ จะยื่นได้ เมื่อไรที่ไหนและต้ องใช้ อะไรบ้ าง？

A. ช่วงเวลาที่เตรี ยมเอกสารเพื่อสมัครสอบคัดเลือก ให้ นาใบรับรองตัวจริ งแสดงผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

นอกสถานศึกษามายื่นให้ กบั ทางโรงเรี ยนมัธยมต้ น ทางโรงเรี ยนมัธยมต้ น จะจัดทาสาเนาและยีนยันรับรองว่า
เป็ นใบรับรองที่ถกู ต้ องให้ จากนันก็
้ เอาสาเนานี ้ไปยื่นที่โรงเรี ยนมัธยมปลายที่มีความประสงค์จะเข้ าสอบคัดเลือก
โดยยื่นพร้ อมกับใบสมัคร
"คะแนนการสอบนอกสถานศึกษาต่ างๆ" ของภาษาอังกฤษนัน
้ ที่จะใช้ ย่นื ได้ นัน้ เป็ นผลที่ไปสอบมาเมื่อไร？

A. การสอบ "ชาเล็นจิเทส" นัน้ เป็ นการสอบของนักเรี ยนมัธยมต้ นโดยจะใช้ ข้อสอบเดียวกันทัว่ ทุกโรงเรี ยน

ในจังหวัดโอซากา การสอบนี ้ จัดขึ ้นเพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนมัธยมต้ นทุกคนเข้ าใจสภาพการเรี ยนและความสามารถ
ของตนเองอย่างชัดเจน และจะเป็ นการช่วยในการตังจุ
้ ดประสงค์ในการเรี ยนด้ วย นอกจากนี ้ เพื่อความ
ยุติธรรม จะใช้ คะแนนของการสอบ "ชาเล็นจิเทส" นี ้มาใช้ ประเมินระดับผลในใบประเมินผลด้ วย
＊เวลา, วิชาที่ใช้ ในการสอบ ชาเล็นจิเทส

ปี การศึกษา
ปี ที่ １
ปี ที่ ２
ปี ที่ ３

กาหนดเวลาสอบ
มกราคม
มกราคม
มิถนุ ายน

วิชาที่ใช้ ในการสอบ
３วิชา：ภาษาญี่ปนุ่ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ
５วิชา：ภาษาญี่ปนุ่ , สังคมศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ
５วิชา：ภาษาญี่ปน,
ุ่ สังคมศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ

A.ไม่มีกาหนดในเรื่ องอายุของผลการสอบนัน้ ดังนันไม่
้ วา่ จะเป็ นผลสอบของหลายปี มาแล้ วก็ตาม หรื อเป็ นผล

ที่เพิ่งไปสอบมาก่อนหน้ าที่จะยื่นใบสมัครเพียงเล็กน้ อยก็ตาม ถ้ าเป็ นที่เจ้ าตัวไปสอบมาจริ งละก็สามารถใช้ ได้

เมื่อยื่น "คะแนนการสอบนอกสถานศึกษาต่ างๆ" แล้ วไม่ จาเป็ นต้ องสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษใช่ ใหม？
A. ถึงแม้ จะทาการยื่น "คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนอกสถานศึกษา" แล้ วก็ตาม จาเป็ นต้ องสอบในวิชา

"ภาษาอังกฤษ" ด้ วย ถ้ าไม่เข้ าสอบ จะถือว่าสอบไม่ผ่านเพราะไม่ได้ เข้ าสอบคัดเลือกวิชานัน้
เมื่อเข้ าสอบแล้ ว จะนาเอา "คะแนนของการสอบคัดเลือก" กับ "คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
นอกสถานศึกษาที่ได้ รับการยืนยัน" มาเปรี ยบเที่ยบกัน แล้ วนาคะแนนที่ได้ สงู กว่านันมาเป็
้
นคะแนนของ
วิชา"ภาษาอังกฤษ" ในการสอบคัดเลือก

ใช้ คะแนนการสอบ ชาเล็นจิเทส อย่ างเดียว ในการประเมินในใบประเมินผลหรือ？
A. ผลประเมินในใบประเมินผลของแต่ละคนนัน้ จะขึ ้นอยู่กบั ความตังใจและความพยายามในโรงเรี
้
ยนมัธยมต้ น

เช่นตังใจเรี
้ ยน, ทาการบ้ าน, ผลการสอบเป็ นต้ น
คะแนนของชาเล็นจิเทสที่จะใช้ ประเมินผลและนาไปใช้ ในการสอบคัดเลือกนี ้ เพื่อความยุติธรรมทางโรงเรี ยน
มัธยมต้ นในจังหวัดโอซากาทังหมดจะท
้
าการประเมิน โดยจะใช้ กฏเดียวกันคือ（ "ขอบเขตการประเมิน"
หรื อ " ขอบเขตการเฉลี่ยผลประเมิน" ）
＊ความเกี่ยวพันของกฏเดียวกัน โดยนาเอา ชาเล็นจิเทส มาใช้ ประเมินในใบประเมินผลจังหวัดโอซากา

ปี การศึกษา กฏเดียวกันทัว่ จังหวัดโอซากา

ปี ที่1,２
ーเอกสารที่จาเป็ นในการสมัครและตารางเวลาการสอบ จะประกาศให้ ทราบในเดือนตุลาคม＆มีกาหนดว่าจะนาแจ้ งลง

ในWebด้ วย

咲くなび (สาคุนาบี)

ค้ นหา

คลิก !

ปี ที่３

วิธีการใช้ กฏ
ตรวจสอบผลการสอบชาเล็นจิ เทสของนักเรี ยนแต่ละคนว่า
ขอบเขตการประเมิน
"ผลประเมิน" นันตรงสอดคล้
้
องกับ "ขอบเขตการประเมิน"
หรื อไม่
ตรวจสอบผล "เฉลีย่ ผลประเมิน"
ขอบเขตการเฉลี่ยผลประเมิน ของแต่ละทังโรงเรี
้
ยนมัธยมต้ นนันตรงสอดคล้
้
องกับ
"ขอบเขตการเฉลี่ยผลประเมิน" ของแต่ละทังโรงเรี
้
ยนหรื อไม่

"สาคุนาวี" นาวีค้นหาโรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐ, โรงเรี ยนพิเศษในจังหวัดโอซากา http://www.schoolnavi.osaka-c.ed.jp/

จังหวัดโอซากา
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