นักเรียนระดับมัธยมต้ นและผู้ปกครอง（คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดโอซาก้า

・

กุมภาพันธ์ ค.ศ.2015）

การสอบคัดเลือกของนักเรี ยนมัธยมต้ นปี ที่ 2 ปั จจุบันเป็ นต้ นไป（ต่ อไปจะใช้ คาว่ า「สอบเข้ า」

แทน）
ระบบการสอบเข้
าโรงเรี ยนมัธยมปลายของรั ฐในจังหวัดโอซาก้ าจะถูกเปลี่ยนแปลง！
・การสอบเข้ า、ตามหลักจะสอบได้ เพียง１ครั ง้
วิชาที่มีการสอบทักษะหรือการสอบสัมภาษณ์ จะเป็ นการสอบคัดเลือกพิเศษ（กุมภาพันธ์ ）、วิชาอื่นๆจะเป็ นการสอบ
คัดเลือกทั่วไป（มีนาคม）
・สามารถ เลือกหลายภาควิชา、ในโรงเรี ยนเดียวกัน※
（อย่ างเช่ น）โรงเรี ยนมัธยมปลาย○○：ความประสงค์ ท่ １
ี 「ภาควิชาวิทย์ -ศิลป์」、ความประสงค์ ท่ ２
ี 「สายสามัญ」
โรงเรียนมัธยมปลาย△△：ความประสงค์ ท่ １
ี 「ภาควิชาวัฒนธรรมสากล」、ความประสงค์ ท่ ２
ี 「สายสามัญ」เป็ นต้ น
※วิชาที่เลือกสอบได้ หลายภาควิชานี、
้ จะแจ้ งให้ ทราบต่ อไป
・วิชาที่ใช้ ในการสอบ、５วิชา※เป็ นหลัก
※ภาษาญี่ปน
ุ่ ・สังคมศาสตร์ ・คณิตศาสตร์ ・วิทยาศาสตร์ ・ภาษาอังกฤษ（รวมทัง้ สอบความเข้ าใจในการฟั งด้ วย）
・หลักสูตรโรงเรี ยนมัธยมปลายระบบช่ วงเวลา３วิชา（ภาษาญี่ปุ่น・คณิตศาสตร์ ・ภาษาอังกฤษ）、หลักสูตรโรงเรี ยน
มัธยมปลายการศึกษาทางไกล สอบสัมภาษณ์
・จาเป็ นจะต้ องยื่นหนังสือแจ้ งความประสงค์ ของตนเอง
・ผู้สอบ、จะต้ องเขียนตามหัวข้ อที่ทางคณะกรรมการศึกษาธิการบ่ งบอกไว้ 、และยื่นพร้ อมกับใบสมัคร
（ยกเว้ นนักเรี ยนที่กลับมาจากประเทศจีนและนักเรี ยนชาวต่ างชาติ）
・จะเป็ นข้ อมูลพิจารณาในการสอบคัดเลือกพิเศษ(ในกรณีสอบสัมภาษณ์ )、หรื อในกรณีอยู่ภายในโซนเส้ นกลาง
（10％สูงต่ าระหว่ างเส้ นกลางผ่ านไม่ ผ่าน）
・เป้าหมายการพิจารณาใบประเมินผล(โจสะโช)จานวนปี ที่ใช้ กว้ างขึน
้ （เฉพาะปี ที่３ →ปี ที่1・２・３）

สอบเข้ าปี

2016

ปี การศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์
เฉพาะมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เท่ านัน้

สอบเข้ าปี

2017

มัธยมศึกษาปี ที่２、ปี ที่３

สอบเข้ าหลังปี

2018

（ปี ที่２：ปี ที่３＝１：３）

・การเขียนรายงานในใบประเมินผล(โจสะโช)การกรอกข้ อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
・จากการสอบเข้ าปี 2016、จะบันทึกตามลาดับโดยมีการประเมินผลที่สอดคล้ องกับเป้าหมาย （การประเมินผล
สัมบูรณ์ ）＊
＊โดยจะไม่ ลาดับเชิงสัมพัทธ์ ท่ เี ป็ นกลุ่ม、เป็ นการประเมินผลว่ าได้ ปฎิบัตต
ิ ามเป้าหมายในแนวทางการสั่งสอนการเรี ยนรู้ แค่ ไหน

อนึ่ง、ผลการประเมินของมัธยมศึกษาปี ที่ 1（จะเริ่มจากการสอบคัดเลือกปี 2018）และปี ที่ ２（จะเริ่มจากการสอบคัดเลือก
ปี 2017）ทัง้ นีเ้ พื่อรั กษาความยุตธิ รรมของทั่วทัง้ จังหวัด、ดังนัน้ จะกรอกตามผลของการสอบ「Challenge Test※」ส่ วนการ
ลาดับผลการประเมินของมัธยมปี ที่３ที่ไม่ มีการสอบChallenge Test、จะแจ้ งให้ ทราบต่ อไปเรื่ องการรั กษาความยุตธิ รรม
※「Challenge Test」คือ、การทดสอบระดับจังหวัดของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่１・ปี ที่２ในเดือนมกราคม
（วิชาที่ใช้ สอบ ปี ที่ 1：ภาษาญี่ปน
ุ่ ・คณิต・ภาษาอังกฤษ、ปี ที่２：ภาษาญี่ปนุ่ ・สังคม・คณิต・วิทยาศาสตร์ ・ภาษาอังกฤษ）
・ในใบประเมินผล ได้ เพื่มใหม่ อีกช่ องคือ「กิจกรรม/ความประพฤติ」
・จะตัดสินให้ คะแนน โดยทุกวิชา（９วิชา）จะประเมินผลอย่ างเสมอกันหมด

อัตราส่ วนของในประเมินผลระหว่ างคะแนนการสอบข้ อเขียนและใบประเมินผล ของ

แต่ ละโรงเรียนมัธยมปลาย
※เอกสารใบสมัครและตารางเวลาการสอบข้ อเขียนนัน้ 、จะประกาศในเดือนตุลาคม、ที่เวปไซต์ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดโอซาก้ า
(http://www.pref.osaka.jp/kotogakko/tyugakusei/index.html）

◆เปิ ดรั บสมัคร：วันที่15（จันทร์ ）･16（อังคาร）กุมภาพันธ์ 2016 （ภาควิชาดนตรี、วันที่２（อังคาร）･３（พุธ）กุมภาพันธ์ ）
◆วันสอบคัดเลือก：วันที่22（จันทร์ ）･23（อังคาร）กุมภาพันธ์ 2016 ◆วันประกาศผลสอบ：วันที่１（อังคาร）มีนาคม 2016

หลักสูตร
ภาคปกติ

ภาคปกติ

หลักสูตร・สายวิชา
สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
（แผนกออกแบบก่ อสร้ าง・
แผนกออกแบบตกแต่ งภายใน・
แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ ・แผนกถ่ ายทาภาพยนต์ ・
แผนกกราฟิ กดีไซน์ ・แผนก design system）・
วิชาศิลปกรรม・วิชาที่เกี่ยวกับพละศึกษา・
วิชาศิลปวัฒนธรรม・วิชาการแสดง・วิชาดนตรี ・
วิชาประติมากรรมรวม
สาขาวิชาสามัญและทักษะทางานโดยรวม・
สาขาวิชาโดยรวม
（เอ็มพาวเวอร์ เม็นท์ สคูล）

การสอบข้ อเขียน

การสอบอื่นๆ

สอบทักษะ
５วิชา（ภาษาญี่ปุ่น・สังคมศาสตร์ ・

คณิตศาสตร์
・วิทยาศาสตร์ ・ภาษาอังกฤษ*）
*รวมทัง้ สอบความเข้ าใจในการฟั งด้ วย

ช่ วงเวลา
สอบสัมภาษณ์
ระบบหน่ วยกิต ภาคⅠ･ภาคⅡ（ครี เอทีฟสคูล） สายวิชาสามัญ
ระบบหน่ วยกิต
สายวิชาสามัญ・สายวิชาธุรกิจ
ภาคเช้ า･ค่า
※การสอบเข้ าของโรงเรี ยนหลักสูตรช่ วยเหลือและสนับสนุนการทางานนักเรี ยนที่มีความผิดปกติด้านสติปัญญา（ที่โรงเรี ยน）และหลักสูตรช่ วยเหลือและ
สนับสนุนการทางานนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านสติปัญญา（ห้ องเรียนพัฒนาการเอือ้ ประโยชน์ ซ่ งึ กัน）นี、
้
เข้ าอยู่ในข่ ายตารางเวลาการสอบคัดเลือกพิเศษนี ้

การสอบคัดเลือกทั่วไป（มีนาคม）
◆เปิ ดรั บสมัคร：วันที่3（พฤหัส）～７（จันทร์ ）มีนาคม 2016（※ยกเว้ น、วันที่５（เสาร์ ）･６（อาทิตย์ ）มีนาคม）
（ระบบการศึกษาทางไกล、วันที่４（ศุกร์ ）～７（จันทร์ ）มีนาคม（※ยกเว้ น、วันที่５（เสาร์ ）））
◆วันสอบคัดเลือก：วันที่10（พฤหัส）มีนาคม 2016
◆วันประกาศผลสอบ：วันที่18（ศุกร์ ）มีนาคม 2016

หลักสูตร・สายวิชา

（อัตราส่ วน）

จากปี ที่１ถึงปี ที่３（ปี ที่１：ปี ที่２：ปี ที่３＝１：１：３）

・จะแจ้ งให้ ทราบต่ อไปเกี่ยวกับ

＜กาหนดการสอบเข้ า ปี การศึกษา2016 โรงเรี ยนมัธยมปลายภาครั ฐแห่ งจังหวัดโอซาก้ า＞
การสอบคัดเลือกพิเศษ（กุมภาพันธ์ ）

การสอบข้ อเขียน
５วิชา（ภาษาญี่ปุ่น・สังคม

หลักสูตร
ภาคปกติ

ทุกสาขาวิชา
ศาสตร์・คณิตศาสตร์・วิทยาศาสตร์ ・
งกฤษ*）
（ยกเว้ นสาขาวิชาที่จด
ั สอบในการสอบคัดเลือกพิเศษ） ภาษาอั
*รวมทัง้ สอบความเข้ าใจในการฟั งด้ วย

ภาคค่า

ทุกสาขาวิชา（ยกเว้ นระบบหน่ วยกิตภาคเช้ าค่า）

ช่ วงเวลา
ภาคⅢ（ครีเอทีฟสคูล） สายวิชาสามัญ
ระบบหน่ วยกิต
การศึกษาทางไกล สายวิชาสามัญ

ประเภทการสอบคัดเลือกอื่นๆ（กุมภาพันธ์

３วิชา（ภาษาญี่ปุ่น・คณิตศาสตร์ ・
ภาษาอังกฤษ*）
*รวมทัง้ สอบความเข้ าใจในการฟั งด้ วย

การสอบอื่น
ๆ
―

―

―
สอบสัมภาษณ์（＊）
（สอบสัมภาษณ์（＊）：หนังสือแจ้ งความประสงค์ ของตนเองจะเป็ นข้ อมูลในการพิจารณา）
）

※ มีข้อยกเว้ นส่ วนหนึ่ง）

◆เข้ าอยู่ในข่ ายตารางเวลาการสอบคัดเลือกพิเศษนี ้

สอบคัดเลือก

วิชาที่ใช้ สอบ
สอบข้ อเขียน（คณิตศาสตร์ ･ภาษาอังกฤษ）・สอบสัมภาษณ์ （＊）
สอบข้ อเขียน（คณิตศาสตร์ ･ภาษาอังกฤษ）
・เรี ยงความ（ภาษาแม่ ก็ได้ ）
เขียนบทความขนาดสัน้ ・สอบสัมภาษณ์ （＊）
สอบสัมภาษณ์ （＊）（ผู้ปกครองเข้ าร่ วมด้ วย）

นักเรียนที่กลับมาจากต่ างประเทศ
นักเรียนที่กลับมาจากประเทศจีนและนักเรียนชาวต่ างชาติ
โรงเรียนที่มที งั ้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย
โรงเรียนการศึกษาพิเศษสนับสนุนและช่ วยเหลือตัวเอง

การสอบเพิ่มของโรงเรียนการศึกษาพิเศษสนับสนุนและช่ วยเหลือตัวเอง
สอบสัมภาษณ์ （＊）（ผู้ปกครองเข้ าร่ วมด้ วย）
（สอบพร้ อมกับการสอบเข้ ารอบ2）
การสอบคัดเลือกช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง（กลางเดือนกันยายน 2016）
สอบข้ อเขียน（３วิชา）・สอบสัมภาษณ์ （＊）
（สอบสัมภาษณ์（＊）：หนังสือแจ้ งความประสงค์ ของตนเองจะเป็ นข้ อมูลในการพิจารณา）

การสอบคัดเลือกรอบ２（ปลายเดือนมีนาคม）

）

◆วันรั บสมัครและวันสอบสัมภาษณ์ ：วันที่ 23（พุธ）มีนาคม 2016

◆วันประกาศผลสอบ：วันที่ 25（ศุกร์ ）มีนาคม 2016

สายวิชา

วิชาที่ใช้ สอบ

สายวิชาที่มีผ้ สู อบผ่ านไม่ เต็มตามจานวนที่รับสมัคร

（สอบสัมภาษณ์

（＊）

จะทราบนโยบายของการรั บเข้ าศึกษาและชนิดข้ อสอบของแต่ ละโรงเรี ยนเมื่อไร？

สอบสัมภาษณ์ （＊）

：หนังสือแจ้ งความประสงค์ ของตนเองจะเป็ นข้ อมูลในการพิจารณา）

FAQ（
คำถำมและคำตอบที่พบบ่ อย）
）

A. มีกาหนดประกาศแจ้ งให้ ทราบทุกปี 、ประมาณช่ วงฤดูร้อน

แจ้ งทางHPของจังหวัดโอซาก้ า ประมาณเดือนกรกฎาคม

ปี การศึกษา2016นี、
้ จะประกาศ

เลือกสอบจากการสอบคัดเลือกพิเศษและสอบคัดเลือกทั่วไป、ได้ เพียง１ประเภทเท่ านัน้ หรือ？
มีวิธีคานวณ คะแนนรวมทัง้ หมดอย่ างไร？

A. ในกรณีท่ ไี ม่ ผ่านการสอบคัดเลือกพิเศษ、สามารถสอบการสอบคัดเลือกทั่วไปได้

และ、โรงเรี ยนที่มีผ้ ูสอบผ่ านไม่ เต็มตามจานวนที่รับสมัครที่ ทัง้ การสอบคัดเลือกพิเศษ、
และการสอบคัดเลือกทั่วไปจะมีการสอบรอบสอง

A. ◆การคานวณคะแนนรวม、แตกต่ างกันขึน้ อยู่กับประเภทการสอบคัดเลือกนัน้
＊การสอบคัดเลือกทั่วไป
（ยกเว้ นหลักสูตรการศึกษาทางไกล）、การสอบคัดเลือกพิเศษ
（กรณีมีการสอบสัมภาษณ์ ）
(1)
(2)

ช่ อง「กิจกรรม/ความประพฤติ」ของใบประเมินผล(โจสะโช)จะถูกบันทึกอะไรไว้ ？
A. จะถูกบันทึกโดยละเอียดว่ านักเรี ยนได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมอะไรและมีความประพฤติ

ในชีวิตที่โรงเรี ยนทั่วไปในโรงเรี ยนมัธยมต้ นนัน้ อย่ างไรบ้ าง、พร้ อมค้ วยข้ อมูลตามความจริง เช่ น
วิชาเรี ยน、ชั่วโมงเรี ยนทั่วไป、กิจกรรมพิเศษ、ชมรม、กิจกรรมของโรงเรี ยน、
การใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนต่ างๆเป็ นต้ น

รวมคะแนนการสอบข้ อเขียนของแต่ ละวิชาที่ใช้ สอบ

รวมผลของคะแนนแต่ ละวิชาในใบประเมินผล(โจสะโช)ไดยคูณกับอัตราส่ วนที่คณะกรรมการศึกษาธิการ
กาหนด
(3) นาคะแนนที่คานวณได้ ของ(1)และ(2)มารวม
ไดยคูณกับอัตราส่ วนในการประเมินผลทัง้ การสอบข้ อเฃียนและใบประเมินผล(โจสะโช)ที่แต่ ละโรงเรี ย
นมัธยมปลายเลือก

＊การสอบคัดเลือกพิเศษ（กรณีมีการสอบทักษะ）
(1)

หนังสือแจ้ งความประสงค์ ของตนเอง・ช่ อง「กิจกรรม/ความประพฤติ」
ของใบประเมินผล(โจสะโช)นัน้ จะถูกนาไปใช้ อย่ างไร？
A. จะนาไปใช้ ในการพิจารณาตัดสินผู้สอบผ่ านในการสอบคัดเลือกทั่วไปจากผู้สมัครที่อยู่ภายในโซนเส้ นกลาง

(10％สูงต่าระหว่ างเส้ นกลางผ่ านไม่ ผ่าน) หรื อผู้สอบผ่ านในการสอบคัดเลือกพิเศษ（ในกรณีสอบ
สัมภาษณ์ ）จนถว่ าจถึง50％อย่ างสูงสุดของจานวนผู้สมัคร ส่ วนในการสอบคัดเลือกทั่วไป
（หลักสูตรการศึกษาทางไกล）、การสอบคัดเลือกรอบ2 และการสอบคัดเลือกอื่นๆ、
จะนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ 、
ข้ อมูลที่บันทึกในหนังสือแจ้ งความประสงค์ ของตนเอง และช่ อง「กิจกรรม/ความประพฤติ」
ของใบประเมินผล(โจสะโช)、จะนาไปใช้ ในการพิจารณาว่ าเหมาะสมกับ「นโยบายของการรั บเข้ าศึกษา
（ลักษณะนักเรี ยนที่ต้องการ）」ของโรงเรี ยนมัธยมปลายนัน
้ หรื อไม่

คานวนคะแนนแบบเดียวกับการสอบคัดเลือกทั่วไปข้ างต้ น、รวมกับคะแนนการสอบทักษะ

พิจารณาตัดสินผู้สอบผ่ านอย่ างไร？
A. พิจารณาตัดสิน การสอบคัดเลือกทั่วไป、การสอบคัดเลือกพิเศษตามวิธีข้างล่ างนี ้
＊การสอบคัดเลือกทั่วไป（ยกเว้ นหลักสูตรการศึกษาทางไกล）、การสอบคัดเลือกพิเศษ（กรณีมีการสอบทักษะ）
STEP①

หนังสือแจ้ งความประสงค์ ของตนเองนัน้ 、จะเขียนอย่ างไร？
STEP②③

A. จะเขียนประโยคเกี่ยวกับประสบการณ์ ท่ ผี ่ านมา、ความคิดเห็นที่มีอยู่ขณะนี、
้

หรื อความคาดหวังในอนาคตเป็ นต้ นตามหัวข้ อที่ทางคณะกรรมการศึกษาธิการบ่ งบอกล่ วงหน้ าใว้
ตัวอย่ างเช่ น、「ในโรงเรี ยนมัธยมต้ น３ปี นัน้ ได้ เรี ยนอะไรมาบ้ าง、
และจะนามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ท่ โี รงเรี ยนมัธยมปลายอย่ างไรได้ บ้าง」、
「จินตนาการอนาคตหลังจาก 3
ปี ของตนเอง」เป็ นต้ น

＊การสอบคัดเลือกพิเศษ（กรณีมีการสอบสัมภาษณ์ ）
STEP①

การสอบข้ อเขียนนัน้ 、ทุกโรงเรี ยนจะใช้ ข้อสอบเดียวกันหรื อไม่ ？
A. ภาษาญี่ปุ่น・คณิตศาสตร์ ・ภาษาอังกฤษนัน้ 、จะแบ่ งแยกระดับความยากง่ ายของข้ อสอบดังนี、
้ สอบ

คัดเลือกพิเศษจะจัดแบ่ งเป็ น２ชนิด、สอบคัดเลือกทั่วไปจะจัดแบ่ งเป็ น３ชนิด จะประกาศแจ้ งล่ วงหน้ า
เกี่ยวกับข้ อสอบที่แต่ ละโรงเรี ยนมัธยมปลายจะใช้

ทางWeb

page、มีข้อสอบของปี ก่ อนๆ

ถึงนักเรียนมัธยมต้ นทุกคน！

เชิญมาเรียน、ที่มัธยมปลายของรั ฐ！

ข้ อมูลของโรงเรียนมัธยมปลาย、และข้ อมูลต่ างๆที่ต้องการทราบมากมาย！
ตอบถามโรงเรียนรัฐจังหวัดโอซาก้ า・นาวีค้นหาโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

「สาคุนาวี」

ค้ นหา

STEP① 90％ของจานวนผู้สมัคร ลาดับผู้สอบผ่ านเริ่มจากผู้ท่ มี ีคะแนนสูงลงไป
STEP② ไม่ เกิน10％ของจานวนผู้สมัคร ผู้ท่ อี ยู่ภายในโซนเส้ นกลาง(10％สูงต่าระหว่ างเส้ น
กลางผ่ านไม่ ผ่าน)、และผู้ท่ มี ีความเหมาะสมตรงกับ「นโยบายของการรับเข้ าศึกษา（ลักษณะ
นักเรียนที่ต้องการ）」ของโรงเรี ยนมัธยมปลายนัน้
โดยพิจารณาตามหนังสือแจ้ งความประสงค์ ของตนเองและช่ อง
「บันทึกกิจกรรม/ความประพฤติ」ของใบประเมินผลของผู้สมัคร
STEP③ ที่เหลือของจานวนผู้สมัคร ลาดับผู้สอบผ่ านจากผู้ท่มี ีคะแนนสูงลงไป
เส้ นกลางในการตัดสินว่ าผ่ านไม่ ผ่าน
โซนเส้ นกลาง（10％สูงต่าระหว่ างเส้ นกลางผ่ านไม่ ผ่าน）

STEP②

จังหวัดโอซาก้ า

STEP① สูงสุด50％ของจานวนผู้สมัคร
จากผู้สมัครที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกที่สูงกว่ าที่กาหนด
คัดเลือกให้ ผ้ ทู ่มี ีความเหมาะสมตรงกับ「นโยบายของการรับเข้ าศึกษา
（ลักษณะนักเรียนที่ต้องการ）」ของโรงเรียนมัธยมปลายนัน้ ผ่ าน
การประเมินผลนัน้ จะพิจารณาตามอัตราส่ วนดังนี、
้ การสอบสัมภาษณ์ ：
หนังสือแจ้ งความประสงค์ ของตนเอง：ช่ อง「บันทึกกิจกรรม
/ความประพฤติ」ของใบประเมินผล＝２：１：１
เส้STEP②
นกลางในการตัดทีสิ่ เนหลื
ว่ าอผ่ ของจ
านไม่ ผานวนผู
่ าน ้ สมัคร ลาดับผู้สอบผ่ านจากผู้ท่ มี ีคะแนนสูงลงไป

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดโอซาก้ า แผนกโรงเรี ยนมัธยมปลาย
โทร 06（6944）6887

〒540-8571 ２โชวเมะ

โอเทะมาเอะ เขตจูโอ อาเภอโอซาก้ า

ใบปลิวนีจ้ ัดพิมพ์ จานวน〇〇〇แผ่ น、ราคาแผ่ นละ○ เยน

