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แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียน

ธยมศึกษาตอนปลาย

โดยภาษาต่างๆ
English

Việt

ภาษาไทย
ESPAÑOL

Filipino

ﺍُﺭﺩﻭ
Português

กฎระเบียบและข ้อกําหนดในการสอบเข ้าของปี 2017
กําหนดการของการสอบเข ้าต่างๆกําหนดไว ้แล ้ว

汉语

โดยสํานักการศึกษาจังหวัดโทจิกิและจะเผยแพร่ในกลางเดือนพฤศจิกายน

โครงการแฮนด ์ มหาวิทยาลัยอุซโึ นะมิยะ

หมายกําหนดการ
しゅさいしゃ

主催者あいさつ

こうこうしんがく

ผูจ้ ด
ั งานกล่าวปราศรัย

高校進学ガイダンス

きゅうけい

休憩

งานแนะแนวการศึกษาต่อ

พัก

し つ ぎ おうとう

質疑応答

そつぎょうせい

ถาม-ตอบคําถาม

たいけんだん

卒 業 生 の体験談

よ うし

การเล่าประสบการณ์ของผูจ้ บการศึกษา

きにゅう

アンケート用紙の記入

へいかい

閉会のあいさつ

การกรอกแบบสอบถาม

กล่าวปิ ดงาน
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１．ระบบการศึกษาของ

ปี 201

การศึกษา
อายุ 24 ปี
ปริญญาโท
และเอก
อายุ 22 ปี 【2

99.0% !

～5 ปี 】

หน้าอย่างจริ งจังกันเถอะ !

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
【4 ～6 ปี 】 ระด ับอนุ ป ริญญา
【2 ปี 】

โรงเรียน
สายอาชีพ

อายุ 18 ปี

ม ัธยมศึกษาตอนปลาย 【ภาคเรียนเต็มวัน 3 ปี , ภาค
เรียนตามเวลา
3～4 ปี ,
ภาคเรียนทาง
ไปรษณี ย ์ 4 ปี ~】

โรงเรียน
สายอาชีพ
ระด ับสู ง
【5 ปี 】

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
เฉพาะด้าน【2
～3 ปี 】

ม ัธยมศึกษาตอนต้น【3 ปี 】
อายุ 15 ปี

การศึกษา
ภาคบังคับ

ศึกษา【6 ปี 】

อายุ 12 ปี

อายุ6ขวบ

สถาน

ดู เด็กก่อนวย
ั เรียน

. มัธยมต ้นและ มัธยมปลาย

ปลายจะต ้องมีการสอบเข ้า

ถ ้าขาดเรียนบ่อยหรือผลกา

หรือจะเรียน

จบไม่ได ้

…
สามารถเลือกสอบ

วิทยาลัยระดับอนุ ป ริญญา หรือโรงเรียนสายอาชีพ

การคิดพิจารณาการ
ความสามารถความถนัดของตนเองถือ

บริษท
ั เอกชนส่วนใหญ่จะรับ

3ปี และให้ได ้ประกาศนี ยบัตรคุณวุติอาชีพต่างๆ ความเหมาะสมกับ

โรงเรี ยน
เฉพาะ
ด้าน
ทุก
ประเภท
【1～3
ปี 】
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２．โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดโทจิหงิ
รัฐบาล และโรงเรี ยนของเอกชน โรงเรี ยนมัธยมปลายของรัฐบาล

ไปรษณีย์

ภาคเรี ยนตามเวลากําหนด และภาคการเรี ยนทาง

สายวิชาของโรงเรี ยนมัธยมปลายโดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็ น สายสามัญ สายวิชาเฉพาะด้ าน และสายวิชารวม
(1) การเรี ยนภาคเรี ยนเต็มวัน ภาคเรี ยนตามเวลากําหนด และภาคการเรี ยนทางไปรษณีย์
โรงเรี ยนภาคเรี ยนเต็มวัน
（มี59 โรงเรี ยน）

เวลาในแต่ละวิชา

（มี2โรงเรี ยน）

ทุกวัน（จันทร์~ศุกร์）

ทุกวัน（ตอน ）

ทุกวัน（จันทร์~ศุกร์）

คาบวิชาละ 45~ 50นาที
วันละ 6~7คาบเรี ยน

คาบวิชาละ 45 นาที
วันละ ~6 คาบเรี ยน

มี3ภาคคือ เช้า บ่าย หรื อ
แต่ละภาคเรี ยน คาบวิชาละ
45นาที วันละ 4~6คาบเรี ยน

17:30

จบหลักสู ตร
สายสาขาวิชา（ดูอา้ งอิง
ประกอบในหน้าต่อไป ）

ภาคการเรี ยนทางไปรษณี ย ์

โรงเรี ยนภาคเรี ยนตามเวลากําหนด（มี8โรงเรี ยน）

3 ปี
สายสามัญ
สายวิชาเฉพาะด้าน
สายวิชา รวม

เรี ยนด้วยตัวเองแล้วต้องส่ งรายงานมา
ให้อาจารย์ตรวจ
เดือนละ2~3

3
สายสามัญ
สายวิชาเฉพาะด้ าน
「เทคนิควิศการ」
「พาณิชย์การ」
มีอาหารโรงเรี ยน

สายสามัญ
สายวิชาเฉพาะด้าน
「พาณิชย์การ」

สายสามัญ

มีอาหารโรงเรี ยน
เฉพาะนักเรี ยน

จุดสําค ัญในการเลือกโรงเรียน และสาขาวิชา
（１） สํารวจดูถึงความสามารถตัวเอง พิจารณาว่าตนมีความสนใจอะไร เหมาะกับความสามารถตลอดจนลักษณะนิ สยั ของตนเองหรือไม่
（２） พิจารณาดูวา่ ในอนาคต ตัวเองอยากจะทํางานอะไร
（３） คิดดูวา่ เข ้าโรงเรียนมัธยมปลายแล ้ว

และเหมาะกับงานประเภทไหน

จะเรียนอะไร

（４） เช็คดู
（５） เช็คดูวา่ มีสายทางไปในอนาคตอะไรบ ้างหลังจากจบมัธยมปลายแล ้ว

ไตร่ตรองคิดดูให ้ดีด ้วยตนเอง แล ้วปรึกษากับผู ้ปกครอง และอาจารย ์
จะตัดสินใจ！
ลองไป

โรงเรียนเปิ ดให ้คําอธิบายหรือเข ้าร่วมงานประสบการณ์ลอง
เรียน1วันในช่วงวันหยุดฤดูร ้อน

คัญ

！
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(2)ลักษณะพิเศษในแต่ละสายวิชาเรียนของโรงเรียนรัฐบาลจังหวัดโทจิหงิ

สายสามัญ
ด ้านพาณิ ชย ์การ
ด ้านเทคนิ ควิศวการ
ด ้านเกษตร
สาย

ธ

ในสายสามัญส่วนมากจะแยกเป็ นสายวิทย ์ และสาย

2

ส่วนใหญ่จะเป็
เรียน ระบบการจําหน่ ายสินค ้าจากผู ้ผลิตสูผ
่ ู ้บริโภค
สถาปัตยกรรม( การก่อสร ้าง ) เรียนรู ้ถึงการจัดทําโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ จะเรียนเทคนิ คเฉพาะด ้าน

ภาคปฏิบต
ั ิจริง

การบริหารการเกษตร ชีววิทยา เคมีในอาหาร โยธาธิการการเกษตรการปลูกไม้ประดับเป็ นต ้น
จะเรียนเทคนิ คเฉพาะด ้าน

ภาคปฏิบต
ั ิจริง

ด ้านการประมง

วิชา

การแปรรูปผลผลิตจากสัตว ์

และการจัดการ

ระบบการจําหน่ ายสินค ้าจากผู ้ผลิตสูผ
่ ู ้บริโภค

ระบบนิ เวศวิทยา

ปลายบะโต

เฉพาะ

การอ
ด ้าน

ด ้านการเรือน

คุณค่าทางโภชนาการ วัฒนธรรมในการดําเนิ นชีวต
ิ
จะเรียนเทคนิ คเฉพาะด ้าน

ด ้านสังคมสงเคราะห ์
ด ้านวิทย ์และ คณิ ต
ด ้านพละศึกษา

สายวิชารวม

การวางแผนการดําเนิ นชีวต
ิ วัฒนธรรมในด ้านอาหาร
พิสจู น์และทดลองภาคปฏิบต
ั ิ

เรียนรู ้ถึงเทคนิ คการปรนิ บต
ั ิดูแลผู ้สูงอายุ และผู ้ป่ วยในระบบสังคมสงเคราะห ์
เรียนวิชาคณิ ตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์โดยเฉพาะ
เรียนความรู ้ด ้านการกีฬาโดยเฉพาะ

กิ

พร ้อมกับเรียนภาคปฎิบต
ั ิจริงทางกีฬาเฉพาะด ้าน

จังหวัดโทจิกิ
เรียนด ้วยระบบหน่ วยกิตมีวิชาเปิ ดสอนถึง 110 วิชา
ชอบได ้

ส่วนมาก
อาชีพในด ้านต่างๆ ตามสายการเรียนของแต่ละด ้าน
สําหรับสาขาวิชา

ของโรงเรียนเอกชน สามารถหาข ้อมูลได ้จากแผ่นพับของแต่ละ

โรงเรียน

อีกด ้วย
การเรียนการสอนในโรง

โปรดดูหน้าต่อไปด ้วย !
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(3)วิชาการสอนและเรียนในสายสามัญ-สายสาขาวิชาเฉพาะด ้าน-สายวิชารวม
สายวิชารวม

สายสาขาวิชาเฉพาะด้ าน

สายสามัญ

สอนวิชา
【ตัวอย่างของวิชาเรียน】

ภาพรวมของ

วิชาบังคับ

เฉพาะด ้าน

สังคมในยุคปัจจุบน
ั

ภูมิศาสตร ์ /
ประวัติศาสตร ์
สังคม

ส

คณิ ตศาสตร ์

า
า
มั

เรียนคณิ ตศาสตร ์ประยุกต ์

คอมพิวเตอร ์

การอุตสาหกรรม

ญ

การเรือน

[สาขารวมวิทย ์และศิลป์ ]

การเรือน

พาณิ ชยการ
การเกษตร
การประมง
การเรือน
สังคมสงเคราะห ์
พลศึกษา ( กีฬา )

วิจยั หัวข ้อเฉพาะ
(ศึกษาวิจยั ใน
หัวข ้อ ตัวเองมี
ความสนใจ)

ภาษาอังกฤษภาคปฎิบต
ั ิ เป็ น
ตัน
[สาขารวมวิทย ์ และ คณิ ต ]
วิทยาศาสตร ์ทดลอง
ชีวศาสตร ์ประยุกต ์เป็ นต ้น
[สาขารวมวัฒนธรรม อารย
ธรรม และ นานาชาติ]
การอ่านวรรณคดี
การศึกษาเข ้าใจในวัฒนธรรม

[
แวดล ้อมและ การ
ดําเนิ นชีวิต]
อผ ้า
ประดับ
การปรนิ บต
ั ิดูแลผู ้สูงอายุหรือ
ผู ้ป่ วย
สงเคราะห ์ เป็ นต ้น
[สาขารวมวัฒนธรรมการ
]

การขับร ้องดนตรี
การจัดโปรแกรม คอมพิวเตอร ์
เป็ นต ้น

วิชาเลือก

วิทย ์ คณิ ต

สังคมอุตสาหกรรมกับมนุ ษย ์

)

ส

ศิลปะ

ภาษาอังกฤษ 1 เป็ นต ้น

【ตัวอย่างของวิชาเลือก】

ภาษาต่างประเทศ

หมวดหมู่วิชาใน สายสาขาเฉพาะด ้าน

อนามัยและพลศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

พลศึกษา

ย

วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์
อนามัยและ
พละศึกษา
ศิลปะ

คณิ ตศาสตร ์ 1

วิชาบังคั

ภูมิศาสตร ์ /
ประวัติศาสตร ์
สังคม
คณิ ตศาสตร ์
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３．ค่าใช ้จ่ายในการเรียน
（１）ค่าใช ้จ่ายในการเข ้าเรียน
โรงเรียนมัธยมปลายของรัฐบาล

ค่าใช้จา
่ ยแตกต่างกัน
โรงเรียนมัธยมปลายของราชการ

หลักสูตร

ภาคเรียนเต็มวัน

ภาคเรียนตามเวลากําหนด ภาคเรียนทางไปรษณี ย ์
（เป็ นระบบหน่ วยกิต）

(เป็ นระบบหน่ วยกิต)

ค่าสอบเข ้า

2,200เยน

950เยน

ไม่มี

เงินค่าเข ้าเรียน

5,650เยน

2,100เยน

500เยน

ชุดนักเรียน・ชุด

40,000เยน～

15,000～

ไม่มี

พละเป็ นต ้น

60,000เยน

รวบยอด

โรงเรียนมัธยมปลายของเอกชน
เรียนเต็มวัน（ยกตัวอย่าง）
12,000เยน～20,000เยน
100,000เยน～200,000เยน
70,000เยน～150,000
เยน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

100,000เยน～

50,000เยน～

18,000เยน～

500เยน

300,000เยน～

โดยประมาณ
ค่าใช ้จ่ายของแต่ละโรงเรียน แตกต่างกัน ขอให ้ดูรายละเอียดจากแผ่นพับ
ค่าชุดนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนมัธยมปลายเอกชน ราคาแตกต่างกันมาก

ให ้ดี

✌
（２）ค่าใช ้จ่ายในระยะเวลา๑ปี หลังจากเข ้าเรียน
โรงเรียนมัธยมปลายของราชการ
ภาคเรียน
เต็มวัน

ภาคเรียนตามเวลา

ภาคเรียนทางไปรษณี ย ์

กําหนด

(เป็ นระบบหน่ วยกิต)

มัธยมปลายของเอกชน
(ภาคเรียนเต็มวัน )

(เป็ นระบบหน่ วยกิต)
ค่าเล่าเรียน

0

เยน

โรงเรียนมัธยมปลายของราชการไม่ต ้องเสียค่าเทอม※3

ค่าหนังสือเรียน

300,000เยน～※2 ※3

10,000~70,000เยน(

)

อุปกรณ์การสอน
ค่าใช ้จ่ายจิปาถะ

130,000เยน～

30,000เยน～

ประมาณ10,000เยน

250,000เยน～

ไม่มี

ไม่มี

※1
ค่าอาหาร

ไม่มี

※1 ค่าใช ้จ่ายจิปาถะ หมายถึง ค่าสมาชิกสมาคมผู ้ปกครองและอาจารย ์ ค่าสมาชิกสมาคมนักเรียน เป็ นต ้น ค่าใช ้จ่ายจิปา
เก็บรายการอะไรบ ้างจะ
※2

ปี แรก

ค่าเรียนของโรงเรี

เมษายน ปี 2010 เป็ นต ้นมา จะได ้รับเงินช่วยการศึกษา
เดือนละ 9,900 เยน (รวมปี ละ 118,800 เยน

ช่วยเหลือ
※3หาก

โดย

ครอบครัว
(1ปี 910เยนโดยประมาณ) ต ้องจ่ายค่าเล่ารียน

บางกรณี อาจจะได ้รับจํานวน
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（３）
＊ ค่ากิจกรรมนอกเวลา(หลังเลิกเรียน)
ในกรณี เข ้าร่วมกิจกรรมนอกเวลา

ก็จะมีค่าชุดฟอร ์ม ค่าสมัครเข ้าร่วมกิจกรรมเป็ นต ้น

＊ ค่าเดินทางมาเรียน
ไกลจะเดินทางด ้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ไปกลับรถไฟเป็ นต ้น

ใช ้จ่ายในการเรียน

（４）
＊การใช ้ระบบเงินทุนการศึกษา

นต่อแต่มีปัญหาทางด ้านเศรษฐกิจ ก็มีระบบการกู ้ยืมเงินทุนให ้
เงินทุนการศึกษามีอยูห
่ ลายชนิ ดด ้วยกัน เช่นเงินทุนของรัฐบาล

ของเอกชน

ต ้องใช ้คืนหลังจากทํางานได ้แล ้ว จะใช ้ทุนไหนก็แล ้วแต่
ครอบครัวด ้วย

ยังต ้องเตรียมเอกสารอีกหลายอย่าง

ประสงค ์จะใช ้ระบบทุนการศึกษาควรปรึกษาอาจารย ์

ไม่ต ้องใช ้คืน และทุน
รษฐกิจรายได ้ของทาง

ประกอบ

ระบบขอยืมเงินทุน

ความ

ยนอยูห
่ รือบอกอาจารย ์

เข ้าเรียน

หลังจากสอบได ้แล ้ว

…

โรงเรียนมัธยมปลายจะแตกต่างกับโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมต ้นซึงเป็ นภาคบังคับคือ

ถ ้าลาออกแล ้ว จะกลับเข ้ามาเรียนต่ออีก
อาจารย ์

แนะนํ าให ้ทราบ

โดยง่ายดาย มีปัญหาอะไรควรปรึกษากับอาจารย ์ประจํา

4.
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（１）ประเภทของการสอบเข ้าโรงเรียนรัฐบาล
คุณสมบัติของผู ้สอบ
การสอบคัดเลือก

1.สอบข ้อเขียน(5วิชา)

จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา

(อิปปังเซ็มบัทสึ)

(หรือกําลังจะจบ)

2.สอบโดยดูจากเอกสาร(เช่นผลการเรียน,
กิจกรรมชมรมฯลฯ)

ในกรณี ต่างประเทศต ้องเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนมาแล ้วไม่
น้อยกว่า 9 ปี

การสอบคัดเลือกโดยพิจรณาจากคุณสมบัติ
เด่นและความสามารถพิเศษ
(โทะคุโชะกุเซ็มบัทสึ)

1.สอบโดยดูจากเอกสาร
2.
(หรือกําลังจะจบ)
3.สอบสัมภาษณ์
ในกรณี ต่างประเทศต ้องเรียนตามหลักสูตร 4.สอบเรียงความหรือสอบตอบคําถามแบบ
บรรยายหรือทางโรงเรียนจัดสอบเฉพาะของ
การศึกษาโรงเรียนไม่นอ้ ยกว่า 9 ปี และ
ตนเอง
จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา

การสอบคัดเลือกพิเศษ การสอบ
หลังเข ้าประเทศมาแล ้ว 3 ปี
คัดเลือกพิเศษA
ั สึเซ็ม
กลับมาประเทศหลังจาก (โทะคุบท
บั
ท
สึ
A
)
ติดตามผู ้ปกครองไปอยูต
่ ่างประเทศหรือ
การ สอบความ
หลังเข ้าประเทศมาแล ้ว 3 ปี
นักเรียนชาวต่างชาติ
สามารถ โดยการ
สอบคัดเลือก
พิเศษ B(โทะ
คุบท
ั สึเซ็ม
บัทสึB)

ภาษณ์ การ
ตรวจสอบดูจากเอกสารเป็ นต ้น แต่อาจมีสอบ
ข ้อเขียนและสอบเรียงความด ้วย
นอกจากสอบข ้อเขียนและะสอบโดยดูจาก
เอกสารแล ้วยังจะมีการสอบสัมภาษณ์และให ้
เขียนเรียงความด ้วย การสอบข ้อเขียนจะเน้น
สอบเพียง 3 วิชา (
คณิ ตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ )

ถ ้าหากประสงค ์จะสอบเข ้าโรงเรียนมัธยมของจังหวัดด ้วย
ผู ้ปกครองไปอยู่ตา่ งประเทศ และนักเรียนชาวต่างชาติ

ะเทศหลังจากติดดาม
ขอให ้ปรึกษากับอาจารย ์

โรงเรียนมัธยมปลายของรัฐบาล และโรงเรียนมัธยมปลายของเอกชนจะแตกต่างกันมากในด ้านการสอบเข ้า
โรงเรียนมัธยมปลาย

โรงเรียน

1

ของรัฐบาล

โรงเรียนภาคเรียนตามเวลากําหนด
สอบหลายโรงเรียนได ้) ถ ้าสอบได ้แล ้ว

(ทุกโรงเรียนจะสอบในวันเดียวกัน แต่ถ ้าเป็ น
เลือก

หาก

โรงเรียนมัธยมปลายของ

เลือกสมัครสอบได ้หลายโรงเรียน（

เอกชน

การสมัครสอบ

เป็ นวิธส
ี อบชนิ ด

เพียงโรงเรียน

หลังจากสอบได ้แล ้ว จะไปสมัครเข ้าโรงเรียน

*
ข ้อสอบและวิธก
ี ารสอบ
จะแตกต่างกัน

สามารถเข ้าเรียนได ้
）

ไม่ได ้

เดียว
การสมัครสอบ
มากกว่า2

เป็ นวิธส
ี อบชนิ ดไม่มีสญ
ั ญาว่าถ ้าสอบได ้แล ้ว
โรงเรียนของรัฐบาลด ้วยได ้

น จะไปสมัครสอบเข ้า

โรงเรียน
＊
คัดเลือกพิเศษเฉพาะ
ยกเว ้นค่าเล่าเรียน

หรือผลการเล่นกีฬาเก่งเป็ นเลิศ อาจได ้รับพิจรณาเป็ นนักเรียนสอบ
เพียงโรงเรียนเดียว (ถ ้าสอบได ้แล ้วจะได ้การ
)
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(2)ตารางหมายกําหนดการจนกว่าจะถึงการสอบเข ้าโรงเรียน（ 2017～ 2018）
หมายกําหนดการ
เดือนพฤษจิ

พบปะปรึกษาพูดคุยระหว่างอาจารย ์

กายน

เดือนธันวาคม

① ช่วง ใบสมัครสอบเข ้าของโรงเรียนมัธยมปลาย
เอกชน
คุณสมบัติดีเด่นจากอาจารย ์ใหญ่(ซุยเซ็นนิ วชิ)

②
เข ้า
ของ
โรงเรียนมัธยมปลายเอกชน
เดือนมกราคม

ช่วงวันสอบของโรงเรียนเอกชนประเภทคัดเลือก
และ
อาจมีรบ
ั สมัครสอบรอบ2)

เดือน

ช่วงวันสอบของโรงเรียนเอกชน
และ
(ซุยเซ็นนิ วชิ)

③
จากคุณสมบัติเด่นและความสามารถพิเศษ(
(โทะคุโชคุเซมบัทสึ)

กุมภาพันธ ์

-1 กุมภาพันธ ์)

ช่วงวันสอบเข ้าของโรงเรียนรัฐบาลภาคเรียนเต็มวันประเภทพิจารณาจาก
คุณสมบัติเด่นและความสามารถพิเศษ (
7-8) ประกาศผลผู ้สอบได ้
(
14)
④ช่วง
⑤ช่วง

เดือนมีนาคม

รัฐบาลภาคเรียนเต็มวัน (
(

④⑤วันสอบประเภท

20-21 ) (อิปปังเซ็มบัทซึ)
23- 26 ) (โทะคุเบทสึเซ็มบัทสึ)

และคัดเลือกพิเศษของโรงเรียนรัฐบาล (

7) (อิปปังเซ็มบัทซึ

และโทะคุเบทสึเซ็มบัทสึ)
วันประกาศผลสอบของการสอบคัดเลือก

⑥ช่วง

(

รัฐบาลประเภท
13- 15 ) วันสอบวัดความรู ้ความสามารถ (

ปังเซ็มบัทซึ)

13)

ากําหนด
19) และวันประกาศผล(

23) (อิป

