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ค ำน ำ 

มาร่วมกนัคิดเก่ียวกบัอนาคตของคุณกนัเถอะ  อะไรคือส่ิงท่ีคุณตอ้งการท าในเวลาน้ีเพื่อใหค้วามฝันกลายเป็นความจริง? 

เส้นทางท่ีจะน าคุณไปสู่ความฝันท่ีเรียกวา่ ‘ชินโระ’ ในภาษาญ่ีปุ่น 

มาคน้หากนัวา่  ‘ชินโระ’ คืออะไร 

 

ความฝันในอนาคตของคุณคืออะไร? อาชีพแบบไหนท่ีคุณก าลงัตามหาอยู?่  ‘ชินโระ’ คือเส้นทางท่ีจะน าคุณไปสู่ความฝัน  เพื่อให้
ความฝันของคุณเป็นจริง  คุณจ าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัระบบการศึกษาหลงัจบการศึกษาระดบัมธัยมตน้และระบบการวา่จา้งงาน   คุณ
จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการสอบเขา้โรงเรียนมธัยมปลายและระบบของโรงเรียนเหล่านั้น  จะเรียนอยา่งไรเพื่อการสอบ
เขา้  แต่ละโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งไร  ตอ้งใชเ้งินมากเท่าใด และอ่ืน  ๆอีกมากมาย คู่มือน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลต่าง  ๆท่ีคุณ
จ าเป็นตอ้งใช ้ เราหวงัวา่คู่มือน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับตวัคุณตามท่ีคุณไดไ้วว้างใจใน  ‘ชินโระ’ เส้นทางท่ีจะน าพาคุณไปสู่
ความฝัน  
 

สารบญั 

・ ค าน า (หนา้ 1) 
1. พิจารณา  ‘เสน้ทางชินโระ’ ของคุณหลงัจบการศึกษาระดบัมธัยมตน้ 
(หนา้ 2) 
 
2. ตดัสินใจ ‘เสน้ทางชินโระ’ ของคุณและท าอยา่งไรจึงจะประสบ 
ความส าเร็จ (หนา้ 3) 
 
3. ทางเลือกเสน้ทางชินโระ (หนา้ 4) 
 
4. ทางเลือกโรงเรียนมธัยมปลาย (หนา้ 6) 
 
5. ระบบการสอบเขา้โรงเรียนมธัยมปลายของรัฐ (หนา้ 10) 
 
6. โรงเรียนมธัยมปลายเอกชน (หนา้ 15) 
 
7. ทางเลือกเสน้ทางชินโระ (หนา้ 16) 

 
8. ภาพรวมความช่วยเหลือทางการเงิน (หนา้ 17) 
 
9. ขอ้สงัเกตถึงผูป้กครองของนกัเรียนเสน้ทางชินโระ (หนา้ 20) 
 
-เอกสารอา้งอิง- 
No.1  สถานท่ีท่ีใหค้  าแนะน า แนะแนว หรือขอ้มูลอ่ืน  ๆ(หนา้21) 
 
No.2  ค าศพัทเ์ฉพาะของเสน้ทางชินโระ (หนา้ 23) 
 
・ ปิดทา้ย (หนา้ 24) 
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1. พจิำรณำ  ‘เส้นทำงชินโระ’ ของคุณหลงัจบกำรศึกษำระดับมธัยมต้น  

 

■กำรศึกษำต่อและอำชีพในกำรท ำงำน 

ในประเทศญ่ีปุ่น  เด็ก  ๆประมาณ 95% จะตดัสินใจศึกษาต่อในโรงเรียนมธัยมปลายหรือโรงเรียนวชิาชีพ/ช่าง หลงัจากจบการศึกษาระดบั
มธัยมตน้แลว้  เน่ืองจากสงัคมของชาวญ่ีปุ่นมีความซบัซอ้นมากข้ึนทุกที  การท างานและการด ารงชีพเรียกร้องใหเ้ราตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีพิเศษ
มากยิง่ข้ึน   จากการตระหนกัถึงความฝันของพวกเขาเหล่าน้ี  นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมตน้ส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะหาความรู้ใหม้ากยิง่ข้ึนและศึกษาต่อ
ในโรงเรียนมธัยมปลาย หรือโรงเรียนวชิาชีพ/ช่าง เพ่ือใหมี้ระดบัทกัษะทางดา้นเทคนิคท่ีสูงมากข้ึน  แน่นอนวา่ นกัเรียนบางคนไดเ้ลือกท่ีจะเร่ิมตน้
ท างานหลงัจากท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมตน้ ในขณะท่ีเด็กคนอ่ืน  ๆไดต้ดัสินใจท่ีจะเรียนไปดว้ยท างานไปดว้ย     

 

 

■เรำควรจะท ำอย่ำงไร เม่ือไม่รู้ว่ำจะเลือกทำงไหนด?ี 

คุณมีบุคคลท่ีอยูร่อบตวัมากมายท่ียนิดีท่ีจะช่วยคุณ  พยายามคุยกบัเพ่ือน  ๆหรือคนในครอบครัว  ขอค าแนะน าจากครูประจ าชั้นหรือท่ี
ปรึกษา  ‘ชินโระ’  ซ่ึงมีทีมใหค้วามช่วยเหลือมากมายท่ีสามารถช่วยคุณไดใ้นขั้นตอนน้ี  ไม่ตอ้งกงัวลวา่คุณจะโดดเด่ียว  อยา่ลงัเลท่ีจะขอค าปรึกษา  
รับฟังความคิดเห็นอ่ืน  ๆ รวบรวมขอ้มูลใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีคุณจะท าได ้ ใชเ้วลาในการคิดพจิารณาเก่ียวกบัอนาคตของคุณอยา่งรอบคอบ  
 

■ข้อสังเกตถึงผู้ปกครอง 

ระบบการศึกษาและการก่อร่างสร้างตวัของสงัคมญ่ีปุ่นอาจแตกต่างจากประเทศของคุณไปบา้ง  เสน้ทางชินโระของบุตรหลานคุณเป็น
ทางเลือกท่ีส าคญัท่ีอาจเปล่ียนอนาคตของเขาและเธอในอนาคตได ้ พยายามหาขอ้มูลใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นขั้นตอนน้ี  และพจิารณา
ร่วมกบับุตรหลานของคุณซ่ึงเสน้ทางชินโระจะเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับเขาและเธอ  ทีมใหค้วามช่วยเหลือจะคอยช่วยเหลือดว้ยภาษาในประเทศ
ของคุณ   โดยไดร้ะบุรายการภาษาไวใ้นหนา้ 21 เพื่อการอา้งอิง  กรุณาติดต่อไปยงัทีมงานไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลใจ 

ระบบในโรงเรียนมธัยมปลายและการสอบเขา้มีความซบัซอ้นและแตกตา่งกนัไปในแต่ละปี   ซ่ึงโรงเรียนของบุตรหลานคุณจะสามารถให้
ขอ้มูลล่าสุดกบัคุณได ้     
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2. ตัดสินใจ ‘เส้นทำงชินโระ’ ของคุณ และท ำอย่ำงไรจึงจะประสบควำมส ำเร็จ 
■พจิำรณำเกีย่วกบั ‘เส้นทำงชินโระ’ ของคุณ 

ในช่วงเวลา 3 ปีในโรงเรียนมธัยมตน้  คุณไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเส้นทางชินโระท่ีแตกต่างกนัไปผ่านทางกิจกรรมต่าง  ๆเช่น  ‘การวิจยังานและโรงเรียนมธัยม
ปลาย’ และ  ‘ประสบการณ์ทา้ทายในงานและโรงเรียนมธัยมปลาย’  จงใชป้ระสบการณ์เหล่าน้ีมาช่วยในการตดัสินใจและท าให้คุณประสบความส าเร็จตามเป้าหมายใน
อนาคต  
■อะไรคือส่ิงทีค่ำดหวงัในช่วงปีข้ำงหน้ำ (อำจแตกต่ำงกนัตำมแต่ละโรงเรียนและพืน้ที)่ 

 ปีสุดทา้ยในโรงเรียนมธัยมตน้ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว  คุณตอ้งตดัสินใจในการเขา้ถึงความส าเร็จท่ีไดว้างแผนไวต้ามเส้นทางชินโระท่ีเป็นทางเลือกของ
คุณ  คุณตอ้งตดัสินใจขั้นสุดทา้ยในเดือนธันวาคมไม่ว่าจะศึกษาต่อหรือจะเป็นอาชีพการท างานก็ตาม  หากคุณตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อในโรงเรียนมธัยมปลายแลว้  คุณ
ตอ้งตดัสินใจต่อว่าโรงเรียนใดท่ีเหมาะสมกบัคุณมากท่ีสุดในการน าคุณไปสู่เป้าหมาย  ให้ขอค าแนะน าจากครูอาจารยแ์ละครอบครัว และคิดพิจารณาอย่างรอบครอบ
ตามทางท่ีคุณไดเ้ลือกไว ้ ตารางดา้นล่างน้ีจะให้แนวคิดกบัคุณว่าอะไรคือส่ิงท่ีคาดหวงัในปีขา้งหนา้น้ี 

3. ทำงเลือกเส้นทำงชินโระ 

■เส้นทำงชินโระทีห่ลำกหลำย 

 ท่ีโรงเรียนมธัยมตน้ ท่ีโรงเรียนมธัยมปลาย 

เม.ย. – มิ.ย.  
ปฐมนิเทศชินโระส าหรับผูป้กครอง  แนะแนว
เสน้ทางชินโระ 

ปฐมนิเทศโรงเรียนมธัยมปลาย 

ก.ค. ส ารวจชินโระ  ประชุมผูป้กครอง/ครู/นกัเรียน  
 
     วทิยาเขตเปิด โรงเรียนมธัยมปลาย 

เขา้ร่วมกิจกรรมของชมรมไดไ้ม่เสียค่าใชจ่้าย 

ส.ค.  
ก.ย. – ต.ค. ปฐมนิเทศชินโระ ส าหรับผูป้กครอง  

ปรึกษาเสน้ทางชินโระ 
พ.ย. ปรึกษาเส้นทางชินโระ  ส ารวจชินโระ 

ธ.ค. 
ปรึกษาเสน้ทางชินโระ 
ตดัสินใจชินโระขั้นสุดทา้ย 

 

ม.ค. 
 

ตน้ 
(ยืน่หนงัสือแจง้นกัเรียนในสภาวการณ์พิเศษ) 
เตรียมยืน่ใบสมคัรสอบเขา้ 

ทดสอบความถนดัในการจา้งงาน 

ก.พ. 

 
ตน้ 

เตรียมยืน่ใบสมคัรสอบเขา้ 
การสอบเขา้โรงเรียนเอกชน (ชิงะ/นาระ), การคดัเลือกเพื่อลงทะเบียนกรณีพิเศษส าหรับ
ลูกหลานก าพร้าชาวญ่ีปุ่นในประเทศจีน  

กลาง เตรียมยืน่ใบสมคัรสอบเขา้ 
การสอบเขา้โรงเรียนเอกชน (เกียวโต/โอซากา้/เฮียวโกะ) 
กระบวนการคดัเลือกคร้ังท่ี 1 ของโรงเรียนรัฐ (การสอบคดัเลือกเพื่อเขา้
เรียนกรณีพิเศษ) 

มี.ค. 
ตน้  กระบวนการคดัเลือกคร้ังท่ี 2 ของโรงเรียนรัฐ 

กลาง  
กระบวนการคดัเลือกคร้ังท่ี 3 ของโรงเรียนรัฐ 
รับสมคัรโปรแกรมส่ือสาร 
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เสน้ทางชินโระมีใหเ้ลือกมากมาย  การเลือกท่ีจะศึกษาต่อในโรงเรียนมธัยมปลายจะเรียกวา่  ‘ชินงะคุ’  ส่วนการเลือกท่ีจะเร่ิมท างานจะ
เรียกวา่ ‘ชูโชคุ’   หลงัจากท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมตน้แลว้ จะมีโรงเรียน ‘ชินงะคุ’ ท่ีแตกต่างกนัใหเ้ลือกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

■ ศึกษำต่อ 

ไม่วา่ใครก็ตามท่ีมีอาย ุ15 ปีหรือมากกวา่น้ี และจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมตน้ในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศอ่ืน  ๆก็จะมีคุณสมบติัใน
การเขา้สอบในโรงเรียนมธัยมปลาย  หากคุณไดรั้บการตอบรับ  คุณก็อาจไดเ้ร่ิมศึกษาในโรงเรียนมธัยมปลาย  แต่อยา่งไรก็ตาม  ส าหรับผูท่ี้จบ
การศึกษามาจากต่างประเทศจะตอ้งมีเอกสารหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาอยา่งสมบูรณ์ท่ีครอบคลุมการศึกษาอยา่งนอ้ย 9 ปี 

 

    

 

 

โรงเรียนมธัยมปลาย 

มหาวทิยาลยั 

โรงเรียนวชิาชีพ/ช่าง 

วทิยาลยั 

 

(มหาวทิยาลยั) 

 

โรงเรียนช่างระดบัสูง 

 

Ａ 

 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 

 

โรงเรียนช่าง 

ระดบัป.โท 

ข้ึนไป 

วา่ 

จา้ง 

งาน 

โรง 

เรียน 

มธัยม 

ตน้ 

โรงเรียนฝึกอบรมเฉพาะทาง 

วทิยาลยัเทคนิค 
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A โรงเรียนมธัยมปลำย (โคโต-กคัโค) (โดยทัว่ไป 3 ปี) 

- มี 3 หมวดหมู่ :  ‘เตม็เวลา’, ‘ไม่เตม็เวลา’, และ ‘โปรแกรมส่ือสาร’. (อา้งอิง 4 (2), หนา้ 7) 

- โรงเรียนมธัยมปลายจะน าเสนอโปรแรม เช่น ศึกษาทัว่ไป, ศึกษาทางดา้นวชิาชีพ (เช่น อุตสาหกรรม ฯลฯ) 

- การจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมปลายมีคุณสมบติัในการเขา้สมคัรมหาวทิยาลยั, วทิยาลยั, โรงเรียนวชิาชีพ, โรงเรียนช่าง ฯลฯ ได ้

B วทิยำลยัเทคนิค (โคโต เซ็นมง-กคัโค) (5 ปี) 

- การจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมปลายจะเทียบเท่ากบัระดบัเตรียมอุดมศึกษา  ตวัอยา่งของโรงเรียนช่างตอนปลายคือวทิยาลยัเทคนิคแห่งชาติมาอิ
ซุรุ, วทิยาลยัเทคนิคแห่งชาตินาระ และวทิยาลยัเทคนิคทางทะเลแห่งชาติโทบะ  

- การจบการศึกษาจะมีคุณสมบติัในการเร่ิมท างานหรือสมคัรเพ่ือโอนจากมธัยมตน้ (นกัเรียนปีท่ี 3) ไปเป็นโปรแกรมมหาวทิยาลยั 4 ปี   

C โรงเรียนฝึกอบรมเฉพำะทำง (โคโต เซ็นชู-กคัโค) (3 ปี) 

- หลกัสูตรน้ีออกแบบมาเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ทกัษะและใหไ้ดใ้บรับรองในสาขาต่าง  ๆเช่น ธุรกิจ, การจดัเตรียมอาหาร ฯลฯ 

- โรงเรียนบางแห่งจะใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนมธัยมปลายโปรแกรมส่ือสารอ่ืน  ๆ เพื่อท่ีจะใหน้กัเรียนไดรั้บใบประกาศนียบตัรโรงเรียนมธัยม
ปลายในเวลา 3 ปี  

D โรงเรียนช่ำง (คะคุฉุ-กคัโค) (6 เดือน -  1 ปี) 

- นกัเรียนจะไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะทาง 

- ส าเร็จการศึกษาโดยไม่ไดรั้บประกาศนียบตัรโรงเรียนมธัยมปลาย 

E โรงเรียนช่ำงระดบัสูง (โคโต งจุิทซึ เซ็นมงโค) (1 – 2 ปี) 

- หลกัสูตรน้ีออกแบบมาเพื่อฝึกทกัษะในการท างาน 

- โรงเรียนช่างระดบัสูงส่วนใหญ่ตอ้งการผูส้มคัรท่ีมีอาย ุ18 ปีหรือมากกวา่นั้น  การยอมรับใบสมคัรจากผูเ้พ่ิงท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมตน้จะ
มีจ านวนนอ้ยมาก    

F กำรท ำงำน (ชูโชคุ)  ช่วยท ำงำนทีบ้่ำน (คำจ-ิเทะทซึได) 

- จะมีทั้งแบบแนะน าจากส านกังานเพ่ือความมัน่คงในการท างานของรัฐ (Hello Work Public Employment Agency)  หรือแนะน าจากการรู้จกัเป็นการ
ส่วนตวั  ในขณะท างานจึงสามารถศึกษาแบบไม่เตม็เวลาหรือศึกษาต่อในโรงเรียนมธัยมปลายโปรแกรมส่ือสารได ้   
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4. ทำงเลือกโรงเรียนมัธยมปลำย 

■ประเภทของโรงเรียนมธัยมปลำยมอีะไรบ้ำง? 
ระหวา่งโรงเรียนมธัยมปลายมีท่ีแตกต่างกนัหลกั  ๆอยู ่3 ประเภท 

(1) จดัตั้งข้ึนโดยใคร 
(2) เปิดหลกัสูตรเม่ือไหร่และหลกัสูตรเป็นอยา่งไร 
(3) ส่ิงท่ีนกัเรียนศึกษาคืออะไร 

 
(1) โรงเรียนมธัยมปลำยของรัฐ / โรงเรียนมธัยมปลำยเอกชน 
ความแตกต่างท่ีชดัเจนคือจดัตั้งข้ึนโดยใคร 
 โรงเรียนมธัยมปลำยของรัฐ โรงเรียนมธัยมปลำยเอกชน 

จดัตั้งข้ึนโดย จงัหวดัเกียวโตหรือเมืองเกียวโต สถาบนัการศึกษา 
องคป์ระกอบของ

นกัเรียน โรงเรียนสห โรงเรียนสห, โรงเรียนชายลว้น, โรงเรียนหญิงลว้น 

เขตพ้ืนท่ีโรงเรียน 
ผูส้มคัรอาจสมคัรเฉพาะภายในเขตพ้ืนท่ี
โรงเรียนของตวัเอง (นกัเรียนทัว่ไป) 

คุณสามารถสมคัรเขา้โรงเรียนใด  ๆก็ไดต้ามท่ีเลือกไว ้

ก าหนดการสอบและ
รายละเอียด 

เหมือนกนัในทุกโรงเรียน 
(มีขอ้ยกเวน้บา้ง) 

แตกต่างกนัไปในแต่ละแห่ง 
(วนัแรกของการทดสอบในพ้ืนท่ีเกียวโต/โอซากา้/เฮียวโกะ จะจดัข้ึนใน
วนัเดียวกนั) 

ค่าทดสอบ (เตม็เวลา) 2,200 เยน 
(ไม่เตม็เวลา) 900 เยน 15,000 เยน - 20,000 เยน 

ค่าลงทะเบียน (เตม็เวลา) 5,650 เยน 
(ไม่เตม็เวลา) 980 เยน 50,000 เยน - 150,000 เยน 

ค่าเล่าเรียน (เตม็เวลา) 118,800  เยน /ปี (เตม็เวลา) 366,000 เยน - 850,000 เยน /ปี 
(กบัเงินอุดหนุนของรัฐ/เงินช่วยเหลือชุมชน) 

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม แตกต่างกนัไปในแต่ละแห่ง ส่ิงอ านวยความสะดวก : 50,000 เยน - 100,000 เยน 
ค่าบ ารุงการศึกษา : 80,000 เยน - 130,000 เยน 

 
ขอ้สงัเกต : 
- นอกเหนือจากโรงเรียนท่ีระบุไวข้า้งตน้ ยงัมีโรงเรียนแห่งชาติและของรัฐ (เช่น โรงเรียนมธัยมปลายท่ีสงักดักบัมหาวทิยาลยัเกียวโตเพื่อการศึกษา)  
- ค่าใชจ่้ายต่าง  ๆเช่น ค่าสอบ ฯลฯ เป็นของปีการศึกษา 2565 
- นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนแลว้ นกัเรียนตอ้งจ่ายค่าหนงัสือ, เคร่ืองแบบ, ทริปการเดินทางฝึกอบรมของทางโรงเรียน ฯลฯ   
- การเขา้เรียนในโรงเรียนมธัยมปลายจ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้าย (ค่าลงทะเบียน เคร่ืองแบบ ฯลฯ) เป็นจ านวนหน่ึงในเดือนกมุภาพนัธ์หรือเดือนมีนาคม 
โดยจ าเป็นตอ้งเตรียมค่าใชจ่้ายประมาณ 500,000 เยนส าหรับโรงเรียนเอกชน และประมาณ 200,000 เยนส าหรับโรงเรียนรัฐ 

- หลงัจากลงทะเบียน อาจท าการขอยกเวน้, ลดค่าเล่าเรียน หรือยืน่ขอทุนการศึกษาไดส้ าหรับนกัเรียนท่ีจ าเป็นตอ้งการความช่วยเหลือทางการเงิน  
(อา้งอิงรายละเอียด  หนา้ 17) 
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(2)  โรงเรียนทีม่ช่ัีวโมงเรียนและระบบกำรศึกษำทีแ่ตกต่ำงกนั 
แต่ละโรงเรียนจะเปิดหลกัสูตรและด าเนินการแตกต่างกนัไป  ซ่ึงจะมีหลกั  ๆอยู ่3 หมวดหมู่: ‘เตม็เวลา’, ‘ไม่เตม็เวลา’ และ ‘โปรแกรมส่ือสาร’ 

 เตม็เวลา ไม่เตม็เวลา การส่ือสาร 

วนัท่ีตอ้งเขา้เรียน 

ชัว่โมงเรียน 
จนัทร์ - ศุกร์ 
8:30 -16:00 

จนัทร์ - ศุกร์ 
17:30 (16:30) - 21:30 
(หลกัสูตรภาคค ่าไม่เตม็เวลา) 

ประมาณ 20 วนั/ปี 
(ฟังบรรยายในชั้นเรียน) 

ชัว่โมงเรียน 
6 ชัว่โมงเรียน/วนั 

แต่ละวชิา 50 นาที 

4 ชัว่โมงเรียน/วนั 

แต่ละวชิา 45 นาที 
ฟังบรรยายในชั้นเรียน (การเรียนการสอน) 

จ านวนปีท่ีจะจบ
การศึกษา 3 ปี 4 ปี (*) 3 ปีหรือมากกวา่ 

วชิาท่ีสอน 

การศึกษาทัว่ไป, การศึกษา
ทางดา้นวชิาชีพ (อุตสาหกรรม, 
เกษตรกรรม ฯลฯ), หลกัสูตร
บูรณาการ 

การศึกษาทัว่ไป, การศึกษาทางดา้น
วชิาชีพ (อุตสาหกรรม, ธุรกิจ ฯลฯ) การศึกษาทัว่ไป 

ขอ้สงัเกต 

โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นระบบ
เตม็เวลา บางโรงเรียนมีชัว่โมง
เรียนในวนัเสาร์ และ/หรือหลงั 
16:00 

โรงเรียนไม่เตม็เวลาบางแห่งมี
ชัว่โมงเรียนระหวา่งวนั 

เก็บหน่วยกิตผา่นทางการเขียนรายงานและผลการสอบ
นอกเหนือจากการเรียนการสอน 

(*) โปรแกรมการศึกษา 3 ปีจะมีในโรงเรียนมธัยมปลายแบบไม่เตม็เวลาบางแห่ง 
 
(3) โรงเรียนมธัยมปลำยทีม่หีลกัสูตรวชิำทำงเลือก 
โรงเรียนมธัยมปลายท่ีมีทั้งการศึกษาทัว่ไปหรือการศึกษาทางดา้นวชิาชีพ 
ตวัอยา่งดา้นล่างน้ีเป็นโรงเรียนของรัฐ 

การศึกษาทัว่ไป 

มุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาทัว่  ๆไป 

* หลกัสูตรทางดา้นวชิาชีพจะอยูใ่นโปรแกรมการศึกษาทัว่ไป แต่ประเภทของหลกัสูตรจะแตกต่างกนัไปในแต่ละโรงเรียน 
(หลกัสูตรการกีฬา, หลกัสูตรภาษาองักฤษ ฯลฯ)  

การศึกษาดา้นวชิาชีพ 

ศึกษาทัว่ไปท่ีเนน้ไปท่ีการศึกษาดา้นวชิาชีพ 

ศึกษาดา้นธุรกิจ, อุตสาหกรรม, สินคา้ทะเล, เกษตรกรรม, ประมวลขอ้มูล, การศึกษาเฉพาะทาง (ศิลปะ, ดนตรี, ภาษาต่างประเทศ, 
สวสัดิการ ฯลฯ)  
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■ กำรใช้ชีวติและระบบของโรงเรียนมธัยมปลำย 
 

ท่ีประเทศญ่ีปุ่น โรงเรียนประถมและโรงเรียนมธัยมตน้ เป็น “การศึกษาภาคบงัคบั” แต่ในระดบัโรงเรียนมธัยมปลายข้ึนไปจะไม่ใช่ “การศึกษา
ภาคบงัคบั” จึงจะมีขอ้แตกต่างกบัโรงเรียนมธัยมตน้อยู ่

(1) แต่ละโรงเรียนมธัยมปลายจะมีความแตกต่างหลากหลายกนัไป 

โรงเรียนประถมและโรงเรียนมธัยมตน้ของรัฐจะมีการสอนท่ีเหมือนกนัทัว่ประเทศ แต่ส าหรับโรงเรียนมธัยมปลายจะมีการเรียนการสอนท่ีเนน้
ไม่เหมือนกนัแลว้แต่โรงเรียน บางโรงเรียนมุ่งสอนในเน้ือหาท่ียากเป็นหลกั บางโรงเรียนเนน้เร่ืองการกีฬา เป็นตน้ และแมจ้ะเป็นโรงเรียนเดียวกนั แต่
เม่ือเรียนคนละสายการเรียน เน้ือหาของการเรียน (หลกัสูตรการศึกษา) ก็จะไม่เหมือนกนั หรือแมจ้ะเรียนในสายเดียวกนั ก็อาจจะมีคอร์ส มีวชิาท่ีให้
เลือกเรียนไดเ้อง เพราะฉะนั้น ส่ิงท่ีส าคญัคือการคิดและตดัสินใจเองวา่จะเลือกเรียนอะไร ส าหรับจุดเด่นของแต่ละโรงเรียนนั้น ขอใหป้รึกษากบั
คุณครูในโรงเรียนมธัยมตน้ หรือเขา้ร่วมงานบรรยายเก่ียวกบัโรงเรียน หรือเขา้ร่วมการเปิดใหเ้ขา้ชมโรงเรียน(โอเพิลสคูล) ของโรงเรียนมธัยมปลาย 
เพ่ือรู้ไดด้ว้ยตวัเองวา่แต่ละโรงเรียนเป็นอยา่งไร 

(2) มี “หน่วยกิต” และ “การซ ้ าชั้น” 

ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นผลจากการเรียนประจ าวนัและจากผลสอบต่าง ๆ  มิฉะนั้นจะไม่สามารถเก็บ “หน่วยกิต” ได ้และกรณีท่ี
ขาดเรียนบ่อยคร้ังก็จะไม่สามารถเก็บ “หน่วยกิต” ได ้(ส าหรับโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐในเกียวโต มาสาย 3 คร้ังจะถือวา่ขาดเรียน 1 คร้ัง) 

หากไม่สามารถเก็บ “หน่วยกิต” ไดต้ามท่ีโรงเรียนมธัยมปลายก าหนดไว ้ก็จะไม่สามารถเล่ือนชั้นไดใ้นปีตอ่ไป จะเรียกวา่ “การซ ้ าชั้น (เกนคิวริว
จิ)” (หรือเรียกวา่ “ริวเนน”) โดยจะตอ้งเรียนซ ้ าชั้นใหม่อีกคร้ังในปีต่อไป ฉะนั้นจึงไม่ใช่แค่คิดเร่ืองสอบเขา้อยา่งเดียว ส่ิงส าคญัคือจะตอ้งเลือก
โรงเรียนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตวัเอง และเลือกโรงเรียนและคอร์สท่ีมีเน้ือหาการเรียนท่ีตวัเองอยากจะเรียน ขอใหป้รึกษาใหดี้กบัคุณครูใน
โรงเรียนมธัยมตน้ 

* “หน่วยกิต” …  เป็นจ านวนชัว่โมงเรียนตอ่ 1 สปัดาห์ เช่น กรณีท่ีมีเรียนวชิาภาษาองักฤษสปัดาห์ละ 5 ชัว่โมง ก็จะคิดเป็น “5 หน่วยกิต” หากผล
การเรียนไดต้ั้งแต่ 2 ข้ึนไปก็จะถือวา่ผา่นการ “รับรองหน่วยกิต” หากผลการเรียนไดแ้ค่ 1 ก็จะถือวา่ “ไม่ผา่นการรับรองหน่วย
กิต” 
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(3) มีการให ้“ออกจากการเรียน” 

กรณีท่ีท าผดิกฎระเบียบโรงเรียน (ข้ึนอยูก่บักรณี)  จะมีการให ้“พกัการเรียน” และกรณีท่ีท าผิดกฎหมาย (ข้ึนอยูก่บักรณี) หรือถูกใหเ้รียนซ ้ าชั้น
หลายคร้ัง จะมีการให ้“ออกจากการเรียน” โดยแต่ละโรงเรียนจะเป็นผูก้  าหนดกฎระเบียบโรงเรียนไวอ้ยู ่เช่น การแต่งกายหรือทรงผม เป็นตน้ จะมีบาง
โรงเรียนท่ีก าหนดกฎระเบียบไวอ้ยา่งละเอียดทั้งสีและความยาว แต่บางโรงเรียนก็จะใหอิ้สระกบันกัเรียนในการตดัสินใจ และแต่ละโรงเรียนก็จะมี
บรรยากาศในโรงเรียนท่ีเรียกวา่ “สไตลโ์รงเรียน” ท่ีไม่เหมือนกนั ขอใหเ้ขา้ร่วมตอนท่ีมีเปิดใหเ้ขา้ชมโรงเรียน (โอเพิลสคูล) หรืองานบรรยายเก่ียวกบั
โรงเรียนเพื่อท่ีจะไดล้องสมัผสับรรยากาศของโรงเรียนนั้น 

(4) จะตอ้งจ่ายค่าเล่าเรียน และค่าหนงัสือเรียน 

โรงเรียนประถมและโรงเรียนมธัยมตน้ของรัฐจะใหเ้รียนฟรีไม่คิดค่าเล่าเรียน แต่โรงเรียนมธัยมปลายแมจ้ะเป็นโรงเรียนของรัฐ ก็จ าเป็นตอ้งจ่าย
ค่าเล่าเรียน และจ าเป็นตอ้งซ้ือหนงัสือเรียนดว้ย (โรงเรียนมธัยมปลายแบบไม่เตม็เวลา หากเป็นนกัเรียนท่ีอยูใ่นเง่ือนไขท่ีก าหนด จะมีแจกหนงัสือ
เรียนใหฟ้รี) 

* ส าหรับการช่วยเหลือทางการเงิน ขอใหดู้ตั้งแตห่นา้ 17 

(5) ไม่มีอาหารกลางวนั 

ท่ีโรงเรียนประถมและโรงเรียนมธัยมตน้ (แบบใหเ้ลือก) ของรัฐจะมีอาหารกลางวนัใหน้กัเรียน แต่ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายจะไม่มีไวใ้ห ้

(* มีโรงเรียนมธัยมปลายแบบไม่เตม็เวลาภาคค ่าบางแห่งท่ีมีจดัเตรียมอาหารเยน็) 

ดงันั้น นกัเรียนจ าเป็นตอ้งน าอาหารกลางวนัไปเองทุกวนั ในบางโรงเรียนจะมีโรงอาหาร แตบ่างโรงเรียนจะไม่มี ขอให้ตรวจสอบล่วงหนา้ก่อนท่ี
จะเขา้เรียน 

(6) จะใชเ้วลาในการเดินทางไปโรงเรียนมากข้ึน 

โรงเรียนมธัยมตน้ของรัฐจะเป็นโรงเรียนท่ีใหน้กัเรียนท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีไปเรียน โดยปกติจึงสามารถท่ีจะเดินไปโรงเรียนเองได ้แต่ส าหรับโรงเรียน
มธัยมปลาย นกัเรียนสามารถเลือกโรงเรียนเองได ้จึงมีโอกาสท่ีจะตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางไปโรงเรียนมากข้ึน หากตอ้งใชร้ถไฟ หรือรถประจ าทาง
เดินทางไปโรงเรียน ก็จะมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีจะเพ่ิมข้ึน ส าหรับวธีิในการเดินทาง หรือจะใชเ้วลาเดินทางนานเท่าไหร่นั้น ขอใหต้รวจสอบ
ล่วงหนา้ โดยเขา้ร่วมงานบรรยายเก่ียวกบัโรงเรียนหรือตอนท่ีมีเปิดใหเ้ขา้ชมโรงเรียน (โอเพิลสคูล) 
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5. ระบบกำรสอบเข้ำทีห่ลำกหลำยของโรงเรียนมัธยมปลำยของรัฐ 

1. กำรคดัเลือกเพ่ือลงทะเบียนกรณพีเิศษ 
จะเป็นโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐท่ีให้มีการสอบเขา้ส าหรับ  ‘นกัเรียนท่ีกลบัมาจากถ่ินท่ีอยู่ในต่างประเทศ’, ‘ลูกหลานก าพร้าชาวญ่ีปุ่นในประเทศจีน’, ‘ผู ้

ไม่อยู่ในประเทศเป็นเวลานาน’ และ  ‘นกัศึกษาผูใ้หญ่’  ดงันั้น จึงมี ‘การคดัเลือกเขา้กรณีพิเศษในโรงเรียนมธัยมปลายเซเมในเกียวโต’, ‘การคดัเลือกเขา้กรณีพิเศษใน
โรงเรียนมธัยมปลายเกียวโตโซวะของเทศบาลเมืองเกียวโต’ โดยการสอบเขา้จะจดัข้ึนในเวลาเดียวกนักบักระบวนการคดัเลือกคร้ังท่ี 1 ท่ีระบุไวใ้นหนา้ 12   ขอ้มูลท่ีเป็น
รายละเอียดสามารถหาไดท่ี้โรงเรียนมธัยมตน้ของบุตรหลานคุณ  ให้สังเกตว่าหากคุณไดรั้บการตอบรับให้เขา้โปรแกรมขา้งตน้ใด  ๆ แลว้  คุณจะไม่สามารถสอบเขา้ใน
โรงเรียนมธัยมปลายของรัฐอ่ืนใดไดอี้ก  หากคุณไม่ไดรั้บการตอบรับ  คุณอาจพยายามอีกคร้ังในกระบวนการคดัเลือกขั้นท่ี 2  
 
ก. กำรคัดเลือกเพ่ือลงทะเบียนกรณีพเิศษส ำหรับนักเรียนที่กลับมำจำกถิ่นที่อยู่ในต่ำงประเทศ 

โรงเรียนท่ีใหบ้ริการ 
เตม็เวลา : โรงเรียนมธัยมปลายโทบะ  การศึกษาทัว่ไป,  

โรงเรียนมธัยมปลายนิชิมาอิซุรุ  การศึกษาทัว่ไป 
นกัเรียนเป้าหมาย ผูท่ี้กลบัมาหลงัจากวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ จบการศึกษาเกรด 6 อาศยัร่วมกบัผูป้กครองในต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ปี 
วธีิการคดัเลือก ประเมินผลทางวชิาการ (ภาษาญ่ีปุ่น, คณิตศาสตร์, ภาษาองักฤษ) สมัภาษณ์ และใบรับรองผลการศึกษา 

จ านวนนกัเรียนท่ีรับ ไม่เกิน 5 คนตอ่โรงเรียน 

 
ข. กำรคดัเลือกเพ่ือลงทะเบียนกรณพีเิศษส ำหรับลูกหลำนก ำพร้ำชำวญีปุ่่ นในประเทศจนี 

โรงเรียนท่ีใหบ้ริการ 

เตม็เวลา : โรงเรียนมธัยมปลายโทบะ  การศึกษาทัว่ไป,  
                  โรงเรียนมธัยมปลายนิชิมาอิซุรุ  การศึกษาทัว่ไป 
ไม่เตม็เวลา : โรงเรียนมธัยมปลายโทบะ  การศึกษาทัว่ไป,  
                        โรงเรียนมธัยมปลายฮิงาชิมาอิซุรุ สาขาอุคิชิมา  การศึกษาทัว่ไป 

นกัเรียนเป้าหมาย 
ลูกหลานก าพร้าชาวญ่ีปุ่นในประเทศจีนท่ีกลบัเขา้มาศึกษาในโรงเรียนประถมในญ่ีปุ่นตั้งแตเ่กรด 4 หรือ
หลงัจากนั้น  

วธีิการคดัเลือก ประเมินผลทางวชิาการ (ภาษาญ่ีปุ่น, คณิตศาสตร์, ภาษาองักฤษ) สมัภาษณ์ และใบรับรองผลการศึกษา 
จ านวนนกัเรียนท่ีรับ ไม่เกิน 5 คนตอ่โรงเรียน 

 
ค. กำรคดัเลือกเพ่ือลงทะเบียนกรณพีเิศษส ำหรับนักศึกษำผู้ใหญ่ 

โรงเรียนท่ีใหบ้ริการ 

เตม็เวลา : โรงเรียนมธัยมปลายโอคิ  การศึกษาทัว่ไป,  
                  โรงเรียนมธัยมปลายซุซาคุ  การศึกษาทัว่ไป (ระบบหน่วยกิต) 
                   โรงเรียนมธัยมปลายโทบะ  การศึกษาทัว่ไป 
                    โรงเรียนมธัยมปลายโมโมยามา  การศึกษาทัว่ไป, ศึกษาดา้นธุรกิจ (ระบบหน่วยกิต) 

นกัเรียนเป้าหมาย 20 ปีหรือมากกวา่นั้น 
วธีิการคดัเลือก สมัภาษณ์และแต่งเรียงความ  （ไม่มีการประเมินผลทางวชิาการ） 
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ง. กำรคดัเลือกเพ่ือลงทะเบียนกรณพีเิศษส ำหรับผู้ไม่อยู่ในประเทศเป็นเวลำนำน 

โรงเรียนท่ีใหบ้ริการ 

เตม็เวลา : โรงเรียนมธัยมปลายซุซาคุ  การศึกษาทัว่ไป,  
                  โรงเรียนมธัยมปลายโอโตคุนิ  การศึกษาทัว่ไป 
                   โรงเรียนมธัยมปลายโจโย  การศึกษาทัว่ไป 
                    โรงเรียนมธัยมปลายนิชิมาอิซุรุ  การศึกษาทัว่ไป 
ไม่เตม็เวลา : โรงเรียนมธัยมปลายไซเคียว  การศึกษาทัว่ไป 

นกัเรียนเป้าหมาย นกัเรียนท่ีขาดเรียนเกินกว่า 30 วนัเรียนของปีการศึกษาใด  ๆในโรงเรียนมธัยมตน้  
วธีิการคดัเลือก ประเมินผลทางวชิาการ (ภาษาญ่ีปุ่น, คณิตศาสตร์, ภาษาองักฤษ) สมัภาษณ์ และใบรับรองผลการศึกษา 

จ านวนนกัเรียนท่ีรับ 5 -10 คนตอ่โรงเรียน (แตกต่างกนัในแต่ละโรงเรียน) 
 
จ. กำรคดัเลือกเพ่ือลงทะเบียนกรณพีเิศษในโรงเรียนมธัยมปลำยเซเมในเกยีวโต 

หลกัสูตร การศึกษาทัว่ไป (ระบบสองภาคระหวา่งวนั <ไม่เตม็เวลาตามระบบหน่วยกิต>) 

นกัเรียนเป้าหมาย 
ผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีประสงคจ์ะเขา้เรียนในโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐในเกียวโต 
ผูท่ี้ประสงคจ์ะ เช่น เล่าเรียนในโรงเรียนมธัยมปลายเซเม ดว้ยการท าความเขา้ใจภาพลกัษณ์ท่ีดีของนกัเรียนท่ี
ผูอ้  านวยการโรงเรียนตอ้งการ 

วธีิการคดัเลือก 
รูปแบบ A   ประเมินผลทางวชิาการ (ภาษาญ่ีปุ่น, คณิตศาสตร์, ภาษาองักฤษ), สมัภาษณ์, แต่งเรียงความ, 
ใบรับรองผลการศึกษา 
รูปแบบ B    สมัภาษณ์, แต่งเรียงความ 

จ านวนนกัเรียนท่ีรับ รูปแบบ A   ประมาณ 40% ของจ านวนนกัเรียนท่ีรับสมคัร  
รูปแบบ B    ประมาณ 60% ของจ านวนนกัเรียนท่ีรับสมคัร 

 
ฉ. กำรคดัเลือกเข้ำกรณีพเิศษในโรงเรียนมธัยมปลำยเกยีวโตโซวะของเทศบำลเมืองเกยีวโต (หมำยก ำหนดกำร) 

หลกัสูตร การศึกษาทัว่ไป (ระบบส่ีภาคระหวา่งวนั และภาคค ่า <ไม่เตม็เวลาตามระบบหน่วยกิต>) 

นกัเรียนเป้าหมาย 

ผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีประสงคจ์ะเขา้เรียนในโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐในจงัหวดัเกียวโต 
ผูท่ี้จ าเป็นตอ้งมาเขา้ศึกษาใหม่อีกคร้ัง เช่น ผูท่ี้เคยมีปัญหาต่าง ๆ  เลยไม่ไดไ้ปโรงเรียน ผูท่ี้มีปัญหาในการเรียน
เพราะมีลกัษณะพิเศษในพฤติกรรมหรือการรับรู้ เป็นตน้ (จ าเป็นตอ้งมีเอกสารประกอบท่ีทางผูอ้  านวยการ
โรงเรียนมธัยมตน้เป็นผูอ้อกให)้ 

วธีิการคดัเลือก 

ประเมินผลดว้ย 2 อยา่งต่อไปน้ี 
- ประเมินผล A  (ประเมินผลทางวิชาการ)  ภาษาญ่ีปุ่น, คณิตศาสตร์, ภาษาองักฤษ 
- ประเมินผล B  (สมัภาษณ์รายบุคคล) (1) เหตผุลท่ีตอ้งการสมคัร  
                                                       (2) ความเพียรพยายามก่อนมาสมคัรสอบ (ดา้นการศึกษา / ดา้นกิจกรรม) 

จ านวนนกัเรียนท่ีรับ 80 คน 
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2. กระบวนการคดัเลือก ขั้นท่ี 1 (เรียนแบบเตม็วนั และเรียนแบบไม่เตม็เวลาของสาขาการเกษตรและสาขาคหกรรมศาสตร์) 

 

 

 
     
 
 
* คุณสามารถเขา้สอบไดห้น่ึงหลกัสูตรในโรงเรียนมธัยมปลายหน่ึงแห่งเท่านั้น 
* กระบวนการคดัเลือกแตกต่างกนั 3  รูปแบบ นัน่คือแบบ ก.  ข. และ ค. ท่ีอธิบายอยูด่า้นล่างน้ี  เน่ืองจากกระบวนการจะแตกต่างกนัในแต่ละโรงเรียน
มธัยมปลาย  กรุณาสอบถามครูอาจารยท่ี์โรงเรียนมธัยมตน้เก่ียวกบัวธีิการคดัเลือกของโรงเรียนมธัยมปลายท่ีคุณตอ้งการสมคัร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตน้ ก.พ. ยืน่ใบสมคัร 

 

กลาง ก.พ. ทดสอบ

ความถนดั ฯลฯ 

ปลาย ก.พ. ประกาศผล

การสอบ 

 

กระบวนการ ก. 

* ทดสอบความถนดั (อยา่งนอ้ย 5 วชิา) 

* สมัภาษณ์ และ/หรือ การแตง่เน้ือความ (เรียงความสั้น )ๆ  

* ใบรับรองผลการศึกษา   * รายงานการจบการศึกษา (มีบางโรงเรียนท่ีไม่จ าเป็น) 

○  

กระบวนการ ข. 

 

* สมัภาษณ์ 

* การแต่งเน้ือความ 

* ใบรับรองผลการศึกษา   * รายงานการจบการศึกษา 

 

 

กระบวนการ ค. 

* ทดสอบความถนดั (อยา่งนอ้ย 5 วชิา) 

* สมัภาษณ์ และ/หรือ การแตง่เน้ือความ (เรียงความสั้น )ๆ  

* ใบรับรองผลการศึกษา  *ทดสอบทกัษะ * รายงานการจบการศึกษา 

○  
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3.  กระบวนการคดัเลือก    ขั้นท่ี 2 

 

 

 
* การคดัเลือกเพ่ือเขา้ศึกษาทัว่ไปและศึกษาทางดา้นวชิาชีพจะใชว้ธีิการเดียวกนั 
* นกัเรียนอาจสมคัรท่ีโรงเรียนมธัยมปลาย 2 แห่งและก าหนดโรงเรียนท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดเป็นโรงเรียนทางเลือกล าดบัท่ี 1 
* นกัเรียนอาจสมคัรเขา้อีกหน่ึงโรงเรียนเพื่อใหเ้ป็นทางเลือกล าดบัท่ี 2  ได ้ อยา่งไรก็ตาม คุณจะไดรั้บการคดักรองหลงัจากท่ีมีการพจิารณาผูท่ี้สอบ
เขา้ไดใ้นโรงเรียนมธัยมปลายท่ีไดเ้ลือกไวเ้ป็นล าดบัท่ี 1  และตราบเท่าท่ีจ านวนของผูท่ี้สอบไดย้งัไม่ครบจ านวนเท่านั้น 
* การคดัเลือกผูส้อบเขา้จะพิจารณาจากใบแสดงผลการศึกษาและเกรดจากผลการทดสอบความถนดัทัว่ไปดงัแสดงอยูด่า้นล่างน้ี 
 
i. ใบแสดงผลกำรศึกษำ 
  ผลการเรียนของแต่ละวชิาจะถูกแบ่งเกรดออกเป็นระดบั 1 – 5 โดยท่ี 5 คือเกรดสูงสุด  เกรดของปีการศึกษาสุดทา้ยจะถูกค านวณในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่ม A  5 วชิา (ภาษาญ่ีปุ่น, สงัคม, คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาองักฤษ) 
เกรด 1-5  ×1 คะแนน × 3 ปีการศึกษา 

กลุ่ม B  4 วชิา (ดนตรี, ศิลปะ, ฟิสิกส์, อุตสาหกรรมศิลป์, คหกรรมศาสตร์) 
1-5 เกรด  × 2 คะแนน × 3 ปีการศึกษา 

 
(ตวัอยา่ง) หากนกัเรียนไดเ้กรด  ‘5’ ทุกวชิาเป็นเวลา 3 ปี  เขา/เธอจะได ้‘195 คะแนน’ 

 กลุ่ม A กลุ่ม B  

วชิา ภาษาญี่ปุ่ น สังคม คณิต 

ศาสตร์ 

วทิยา 

ศาสตร์ 

ภาษา 

องักฤษ 

ดนตรี ศิล 

ปะ 

ฟิ 

สิกซ์ 

อุตสาหกรรมศิลป์, คหกรรม
ศาสตร์ 

รวมยอ่ย 

ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 5×2 5×2 5×2 5×2 65 

ปีท่ี 2 5 5 5 5 5 5×2 5×2 5×2 5×2 65 

ปีท่ี 3 5 5 5 5 5 5×2 5×2 5×2 5×2 65 

รวม 15 15 15 15 15 30 30 30 30 195 

 
ii. กำรประเมนิผลทำงวชิำกำร 

ในวนัท่ีมีการสอบเขา้  คุณจะถูกทดสอบ 5 วชิา (ภาษาญ่ีปุ่น, สงัคม, คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ) ซ่ึงแต่ละการทดสอบจะมี 
40 คะแนนและมีวธีิการค านวณดงัน้ี  : 40 คะแนน × 5 วชิา = รวม 200 คะแนน  รายละเอียดในการสอบส าหรับการคดัเลือกคร้ังท่ี 2 จะเหมือนกนัในทุก
โรงเรียนมธัยมปลายของรัฐและทุกหลกัสูตร 
 
 
 
 

ปลาย ก.พ. ยืน่ใบ
สมคัร 

ตน้ มี.ค. ทดสอบความ
ถนดั ฯลฯ 

กลาง มี.ค. ประกาศผล
สอบ 
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4. กระบวนการคดัเลือก    ขั้นท่ี 3 

 

 

 

 

* การประเมินผลทางวชิาการจะจดัข้ึนท่ีโรงเรียนมธัยมปลายพร้อมกบัต าแหน่งท่ีวา่งท่ีค่อนขา้งมากจากการคดัเลือกขั้นท่ี 1 และ 2  ไม่วา่การจดัการ
ประเมินผลทางวชิาการเพ่ิมเติมจะเกิดข้ึนหรือไม่นั้น  จะมีการแจง้ใหท้ราบในช่วงเวลาเดียวกนักบัท่ีมีการประกาศผลการสอบจากการคดัเลือกขั้นท่ี 2  
* การคดัเลือกผูส้อบเขา้จะพิจารณาจากใบแสดงผลการศึกษา, เกรดจากผลการทดสอบความถนดัทัว่ไป (ภาษาญ่ีปุ่น, คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ) 
และการสมัภาษณ์  

‘วธีิกำรพเิศษส ำหรับนกัศึกษำต่ำงชำตทิีจ่ะเข้ำทดสอบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพ่ือสอบเข้ำโรงเรียนมธัยมปลำยของรัฐในจงัหวดัเกยีวโต’ 

 ในปีงบประมาณ 2566  การสอบเขา้โรงเรียนมธัยมปลายของรัฐในจงัหวดัเกียวโต  นกัเรียนท่ีมีคุณสมบติัตามหมวดหมู่ (1) และ (2) อาจเขา้ทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายใตวิ้ธีการพิเศษได ้

(1) นกัเรียนท่ีเดินทางมาถึงประเทศญ่ีปุ่นในวนัท่ีหรือหลงัวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

(2) นกัเรียนท่ีมีระยะเวลาในการพ านกัในต่างประเทศต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา 1 ปีหรือมากกวา่  

* การเสนอช่ือเพ่ือมีการพิจารณาจากผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมตน้ท่ีนกัเรียนศึกษาอยูใ่นปัจจุบนัเป็นส่ิงจ าเป็น 

รายละเอียดของวธีิการพิเศษ : 

i. มีการพิมพต์วัฮิรากานะไวใ้นการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ii. เพ่ิมเวลาในการทดสอบใหสู้งสุด 10 นาทีส าหรับแต่ละวชิา  

* การทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะจดัข้ึนในหอ้งทดสอบท่ีแตกต่างกนัไป 

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวธีิการพิเศษจากโรงเรียนมธัยมตน้หลงัเดือนกนัยายน  

 

 

 

กลาง มี.ค. ยืน่
ใบสมคัร 

ปลาย มี.ค. 
ทดสอบความถนดั 
ฯลฯ 

ปลาย มี.ค. 
ประกาศผลสอบ 
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6. โรงเรียนมัธยมปลำยเอกชน 
 
■ การสอบเขา้ 

ในโรงเรียนมธัยมปลายเอกชนจะแยกการสอบเขา้ออกเป็น 3 หมวดหมู่ :  
1.ส าหรับนกัเรียนท่ียืน่ใบสมคัรผา่นจดหมายแนะน า  
2. ส าหรับนกัเรียนท่ียืน่ใบสมคัรเขา้โรงเรียนเพียงแห่งเดียว 
3. ส าหรับนกัเรียนท่ียืน่ใบสมคัรเขา้โรงเรียนหลายแห่ง 

1. นักเรียนทีม่จีดหมำยแนะน ำ 

นกัเรียนเป้าหมาย นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนและบุคลิภาพท่ีโดดเด่น ไดรั้บการแนะน าจากผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมตน้  นกัเรียนท่ีเลือก
โรงเรียนนั้น  ๆเป็นอนัดบัท่ี 1 และใหค้  ามัน่วา่จะเขา้เรียนอยา่งแน่นอนหากไดรั้บการตอบรับ  

คุณสมบติั นกัเรียนท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดข้ึนโดยโรงเรียนเป็นการเฉพาะ 
หากไดรั้บการตอบรับ นกัเรียนถูกผกูมดัในการลงทะเบียน 
ขอ้สงัเกต ในโรงเรียนบางแห่ง  การตอบรับจะข้ึนอยูก่บัเอกสารท่ียืน่เพียงอยา่งเดียว 

บางโรงเรียนจะลดหรือยกเวน้ค่าเล่าเรียนให ้

2. นักเรียนทีส่มคัรเข้ำโรงเรียนเพยีงแห่งเดยีว 
นกัเรียนเป้าหมาย นกัเรียนท่ีไดเ้ลือกโรงเรียนเพียงแห่งเดียว และใหค้  ามัน่วา่จะเขา้เรียนอยา่งแน่นอนหากไดรั้บการตอบรับ 
คุณสมบติั นกัเรียนท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดข้ึนโดยโรงเรียนเป็นการเฉพาะ 
หากไดรั้บการตอบรับ จะถูกผกูมดัในการลงทะเบียน 
ขอ้สงัเกต ผูส้มคัรไดรั้บสถานะพิเศษเหนือกวา่ผูท่ี้สมคัรไปยงัโรงเรียนหลาย  ๆแห่ง 

 

3. นักเรียนทีส่มคัรเข้ำโรงเรียนหลำยแห่ง (เปิดกำรสอบเข้ำ) 

นกัเรียนเป้าหมาย นกัเรียนท่ีเลือกโรงเรียนอ่ืนไวเ้ป็นอนัดบัท่ี 1 

คุณสมบติั ไม่มีมาตรฐานเฉพาะเจาะจง 

หากไดรั้บการตอบรับ ไม่มีการผกูมดั 

ขอ้สงัเกต 
นกัเรียนท่ีก าหนดใหโ้รงเรียนของรัฐเป็นทางเลือกอนัดบั 1 จะไดรั้บการผอ่นผนัใหจ่้ายค่าลงทะเบียนใหก้บัโรงเรียน
เอกชนล่าชา้ได ้จนกวา่จะมีการประกาศตอบรับ/ไม่ตอบรับจากโรงเรียนของรัฐออกมา  

■ การคดัเลือกเพื่อใหเ้ขา้โรงเรียนเอกชน 
การคดัเลือกจะเป็นไปตามผลการสอบเขา้, ใบแสดงผลการเรียนและการสมัภาษณ์  ระบบและรายละเอียดของการสอบจะแตกต่างกนัไปใน

แต่ละโรงเรียน  โรงเรียนมธัยมปลายเอกชนบางแห่งจะใหค้วามส าคญัไปท่ีผลการเรียนของปีการศึกษาสุดทา้ย ในขณะท่ีบางแห่งจะดูภาพรวมผลการ
เรียนของทั้ง 3 ปีจากใบแสดงผลการศึกษาของนกัเรียน 
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7. ทำงเลือกเส้นทำงชินโระ  
 

■ โรงเรียนฝึกอบรมเฉพาะทางและโรงเรียนช่าง 
โรงเรียนฝึกอบรมเฉพาะทางและโรงเรียนช่างออกแบบมาส าหรับนกัเรียนเพ่ือใหเ้รียนรู้ทกัษะเฉพาะดา้นและใหไ้ดรั้บหนงัสือรับรอง  บาง

สาขาวชิาท่ีมีไวใ้หคื้อการประมวลผลขอ้มูล, ทกัษะทางดา้นธุรกิจ/ส านกังาน, การคา้เชิงวฒันธรรม, การจดัเตรียมอาหาร, เคร่ืองแตง่กาย, การก่อสร้าง, 
ผมและเคร่ืองส าอาง  ค่าเล่าเรียนจะเทียบเคียงกบัโรงเรียนมธัยมปลายเอกชน  ส่ิงส าคญัคือตอ้งตรวจสอบโรงเรียนอยา่งละเอียดก่อนยืน่ใบสมคัร 
 
■อำชีพกำรท ำงำน 

นกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมตน้จะมีโอกาสในการท างานนอ้ยมากส าหรับในสงัคมปัจจุบนั  การขาดแคลนงานมีอยูเ่ป็น
บางส่วน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเช่ืองชา้ แต่ก็ยงัผลใหเ้กิดการขาดแคลนในการคงรักษาในภาคของแรงงานหนุ่มสาว  เม่ือพิจารณาถึงอาชีพการ
ท างาน ใหคิ้ดอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัขอ้ผกูมดัของคุณ  ความรับผดิชอบ และการแขง่ขนัในการวา่จา้ง 

เม่ือคุณไดต้ดัสินใจท่ีจะหางานท าแลว้  โดยทัว่ไปโรงเรียนของคุณจะแนะน าคุณไปยงัส านกังานเพ่ือความมัน่คงในการท างานของรัฐ (Hello 
Work Public Employment Office) เพ่ือช้ีทางคุณตอ่การจา้งงานท่ีเป็นไปได ้ นกัเรียนบางคนหาต าแหน่งงานผา่นทางการรู้จกัเป็นการส่วนตวั  อยา่งไรก็
ตาม  โดยปรกติแลว้จะดีกวา่หากมีการแนะน ามาจากส านกังาน Hello Work เพ่ือหลีกเล่ียงความเขา้ใจผดิท่ีเก่ียวกบัค่าจา้ง, ชัว่โมงท างาน และเง่ือนไข
การท างานอ่ืน  ๆ 
 
■กำรท ำงำนไปด้วยเรียนไปด้วย 

เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดท่ี้จะศึกษาต่อในขณะท่ีท างานไปดว้ยในโรงเรียนมธัยมปลายแบบไม่เตม็เวลาหรือโรงเรียนมธัยมปลายโปรแกรม
ส่ือสาร   ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นตอ้งใชจ้ะต ่ากวา่โรงเรียนมธัยมปลายแบบเตม็เวลา  โปรแกรมภาคค ่าของโรงเรียนบางแห่งจะมีใหบ้ริการอาหารดว้ย  การจบ
การศึกษาจากโรงเรียนมธัยมปลายแบบไม่เตม็เวลาหรือโรงเรียนมธัยมปลายโปรแกรมส่ือสารนั้น คุณจะไดก้ารรับรองคุณภาพทางการศึกษา
เช่นเดียวกนักบัโรงเรียนปลายแบบเตม็เวลา  เน่ืองจากคุณจะมีคุณสมบติัในการสมคัรเขา้มหาวทิยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาท่ีสูงข้ึน  นกัเรียนจ านวน
มากมายไดรั้บประโยชน์จากโปรแกรมน้ี   ผูท่ี้มีอายเุกินกวา่ 20 ปีไม่จ าเป็นตอ้งท าการสอบเขา้  อา้งอิงรายละเอียดไดท่ี้ 5 (1) ค. (หนา้ 10)  
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8. ภำพรวมควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 ระบบการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินไดรั้บการออกแบบข้ึนมา  เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีปัญหาทางดา้นการเงินดว้ยการจดัตั้งกองทุน

ท่ีจ าเป็นข้ึนเพ่ือใหคุ้ณไดส้ามารถศึกษาต่อ  โดยมี 3 หมวดหมู่หลกัดงัตอ่ไปน้ี  :   

ทุนกำรศึกษำซ่ึงจ าเป็นตอ้งจ่ายคืน  กำรลดหย่อน ซ่ึงจะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายบางส่วน  เงนิกู้ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจ่ายคืนหลงัจบการศึกษา  รายละเอียดและ

คุณสมบติัของผูรั้บไดมี้การระบุเอาไวอ้ยา่งชดัเจน  ซ่ึงคุณสามารถหาขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียดไดท่ี้โรงเรียนมธัยมตน้ท่ีบุตรหลานคุณศึกษาอยูห่รือ

โรงเรียนมธัยมปลายใด  ๆ 

 ตามนโยบายของรัฐบาลญ่ีปุ่น  โรงเรียนมธัยมปลายของรัฐจะไม่คิดค่าเล่าเรียนกบัครอบครัวท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ประมาณ 9,100,000 เยนต่อปี  

ในขณะท่ีโรงเรียนมธัยมปลายของเอกชน จะมีเงินช่วยเหลือใหร้ะหวา่งประมาณ 120,000 เยน ถึง 390,000 เยนต่อปี  จงัหวดัเกียวโตไดมี้การจดัตั้ง 

‘ระบบการช่วยเหลือในการเรียน  ‘อนัชิน’ จงัหวดัเกียวโต’ โดยความร่วมมือกบัโรงเรียนมธัยมปลายเอกเชนท่ีผอ่นผนัให้ครอบครัวทีม่รีำยได้ต ำ่ได้รับ

กำรยกเว้นจำกข้อผูกมดัในเร่ืองค่ำเล่ำเรียน  คุณสามารถหารายละเอียดไดท่ี้โรงเรียนมธัยมปลายเอกชนท่ีนกัเรียนไดย้ืน่ใบสมคัรไป  

 อยา่งไรก็ตาม นกัเรียนจะตอ้งจ่ายส่วนเพ่ิมทั้งหมดท่ีไม่ใช่ค่ำเล่ำเรียน เช่น ค่ำลงทะเบียน, ค่ำทริปเดนิทำงไปฝึกอบรมกบัโรงเรียน, ค่ำ

เดนิทำงท่องเทีย่วระยะส้ัน, ส่ือกำรเรียนกำรสอน ฯลฯ  โรงเรียนบำงแห่งต้องกำรให้จ่ำยล่วงหน้ำทีจ่ะถึงก ำหนดในเดือนกมุภำพนัธ์หรือมนีำคม  จึงมี

ระบบท่ีเรียกวา่  ‘เงินเก่ียวเน่ือง’ ท่ีสามารถขอรับเงินกูไ้ดจ้นกวา่เงินจากระบบการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินท่ีวา่น้ีจะออก  ซ่ึงจะตอ้งยืน่เร่ืองแยก

ต่างหาก 

■ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงนิ (ตรวจสอบรายละเอียดไดท่ี้โรงเรียนมธัยมตน้ท่ีบุตรหลานคุณศึกษาอยู)่ 

ระบบกำรช่วยเหลือในกำรเรียน  ‘อนัชิน’ จงัหวดัเกยีวโต 

(เกยีวโตฟุ อนัชิน ชูกะคุ ชิเอน็ เซโดะ ) 
กำรลดหย่อน 

นกัเรียนเป้าหมาย 
นกัเรียนโรงเรียนมธัยมปลายท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเกียวโต 
ก าลงัศึกษาอยูโ่รงเรียนมธัยมปลายเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัเกียวโตในปัจจุบนั 

จ านวนทุนการศึกษา 

・ส าหรับครัวเรือน   เงินช่วยเหลือเพ่ือการครองชีพไม่เกิน 936,000 เยน    
・ส าหรับครอบครัวท่ีมีรายไดต้่อปีต ่ากวา่ประมาณ 5,900,000 เยน   เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนไม่เกิน 650,000 เยน  
・ส าหรับครอบครัวท่ีมีรายไดต้่อปีประมาณระหวา่ง 5,900,000 – 9,100,000 เยน   เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนไม่เกิน 
198,800 เยน  

สถานท่ีติดต่อ โรงเรียนมธัยมปลายเอกชน 
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ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเพ่ือเข้ำโรงเรียนภำยใต้กฎหมำยสวัสดกิำรสังคม (เซคะทซึ-โฮะโกะ-โฮ นิโยรุ โคโค ชูงะคุ ฟุโจ)  ทุนกำรศึกษำ 

คุณสมบติั สมาชิกในครอบครัวท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากสวสัดิการสงัคมในจงัหวดัเกียวโต/เมืองเกียวโตในปัจจุบนั 

จ านวนทุนการศึกษา 

・5,300 เยน / เดือน                    ส าหรับอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ 
・ไม่เกิน 30,000 เยน                 ค่าพิจารณาในการเขา้เรียน (ค่าลงทะเบียนสอบ) 
・ไม่เกิน 87,900 เยน                 ส าหรับเคร่ืองแบบ, กระเป๋า, รองเทา้ ฯลฯ 
・ไม่เกิน 2,330 เยน / เดือน      ค่าใชจ่้ายในการเรียน, ค่าสมาชิกนกัศึกษา 
・ค่าใชจ่้ายตามจริง                   ส าหรับค่าเดินทางมาเรียน 
・ค่าใชจ่้ายตามจริง (ไม่เกิน 84,600 เยน / ปี)     ส าหรับกิจกรรมสโมสรหลงัเลิกเรียน 
・ค่าใชจ่้ายตามจริง                   วสัดุการเรียน (ค่าหนงัสือเรียน, หนงัสืออ่านเสริม ฯลฯ) 

สถานท่ีติดต่อ ส านกังานฝ่ายสุขภาพประจ าจงัหวดั หรือส านกังานสวสัดิการประจ าเมือง 
 

ศูนย์ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินโรงเรียนมัธยมปลำยเมืองเกียวโต (เกียวโต-ชิ โคโค ชินงะคุ/ชูงะคุ ชิเอ็นคิน ชิควิ จิเงียว)  ทุนกำรศึกษำ 

คุณสมบติั ตอ้งเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองเกียวโต ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บความช่วยเหลือจากสวสัดิการสงัคมหรืออยูใ่นสถานะไม่ตอ้งจ่ายภาษี (ตวัอย่าง ครอบครัวท่ีมีบิดา
หรือมารดาเล้ียงดูเพียงคนเดียว) 

จ านวนทุนการศึกษา 

* เงินเตรียมตวัลงทะเบียน (ใหแ้ก่นกัเรียนปีท่ี 1 เท่านั้น) 
・ส าหรับนกัเรียนในครอบครัวท่ีปัจจุบนัไดรั้บความช่วยเหลือจากสวสัดิการสังคม 

 110,000 เยน:   ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายเอกชนแบบเตม็เวลา 
 69,000 เยน :    ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายเอกชนแบบไม่เตม็เวลา 

・ส าหรับนกัเรียนในครอบครัวท่ีอยูใ่นสถานะไม่ตอ้งจ่ายภาษี 
           63,000 เยน :     ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายแห่งชาติและของรัฐ 
          178,000 เยน :    ลงทะเบียนในโรงเรียนเอกชนแบบเตม็เวลา 
          137,000 เยน :    ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายเอกชนแบบไม่เตม็เวลา 
          45,000 เยน :      ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายโปรแกรมส่ือสาร 
* ทุนการศึกษา (เงินช่วยเหลือส าหรับอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ) 
・ส าหรับนกัเรียนในครอบครัวท่ีอยูใ่นสถานะไม่ตอ้งจ่ายภาษี (ไม่มีเง่ือนไขในการแบ่งระดบัครอบครัว) 

        144,000 เยน/ปี :    ลงทะเบียนในโปรแกรมของโรงเรียนมธัยมปลายใด  ๆ (ยกเวน้ครอบครัวท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากสวสัดิการ
สังคม) 

สถานท่ีติดต่อ ส านกังานสาขาแผนกช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเมืองเกียวโต（เสมียนทุนการศึกษา） 
 

ศูนย์ให้ควำมช่วยเหลือในกำรเรียนจังหวัดเกยีวโตส ำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลำย (เกยีวโต-ฟุ โคโคเซ โต ชูงะคุ ชิเอน็ จิเงียว)   เงินกู้ 

คุณสมบติั นกัเรียนมธัยมปลายท่ีตอ้งการศึกษาและไดรั้บความเดือนร้อนจากภาระทางเศรษฐกิจ 

จ านวนเงินกู ้

(1) เงินกูเ้พ่ือการศึกษาส าหรับนกัเรียนระดบัโรงเรียนมธัยมปลาย 
ไม่เกิน 18,000 เยน/เดือนส าหรับนกัเรียนโรงเรียนมธัยมปลายแห่งชาติและของรัฐ,   ไม่เกิน 30,000 เยน/เดือนส าหรับนกัเรียน

โรงเรียนมธัยมปลายเอกชน 
รายไดโ้ดยประเมินของสมาชิก 4 คนในครอบครัวไม่เกิน 4,720,000 เยน 

(2) เงินกูอุ้ปกรณ์การเรียนส าหรับนกัเรียนระดบัโรงเรียนมธัยมปลาย (ใหแ้ก่นกัเรียนชั้นปีท่ี 1 เท่านั้น) : เงินกูค้งท่ีจ  านวน 50,000 
เยนแก่นกัเรียนโรงเรียนมธัยมปลายแห่งชาติและของรัฐ,   250,000 เยนแก่นกัเรียนในโรงเรียนเอกชน   
ไดรั้บเงินกู ้(1) และรายไดข้องผูห้าเล้ียงครอบครัวหลกัไม่เกิน 1,500,000 เยนต่อปี 
※หากนกัเรียนเป็นชาวต่างชาติจะไม่มีสิทธ์ิ 

สถานท่ีติดต่อ โรงเรียนท่ีข้ึนทะเบียน, กองงานดา้นการศึกษาโรงเรียนมธัยมปลาย   ฝ่ายใหค้  าแนะน า   ส านกังานการศึกษาจงัหวดัเกียวโต  

โปรแกรมทุนกำรศึกษำนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลำยจังหวัดเกยีวโต (โคโคเซ ควิฟุ-กะตะ โชกะคุ-คิน ชิคิว จิเงียว)  ทุนกำรศึกษำ 
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นอกจากน้ี  ยงัมีระบบความช่วยเหลือทางการเงิน/กองทุนค่าใชจ่้ายในโรงเรียนท่ีมีการจ ากดัจ านวนเงินอ่ืน  ๆส าหรับครอบครัวท่ีมีบิดาหรือ

มารดาเล้ียงดูเพียงคนเดียว, ค่าเดินทางไปกลบัโรงเรียนดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ, เด็กท่ีเป็นเหยือ่จากอบุติัเหตุ ฯลฯ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมอา้งอิงได้
จากโฮมเพจของคณะกรรมการการศึกษาจงัหวดั/เมืองเกียวโต ภายใตก้ารดูแลของศูนยใ์หค้วามช่วยเหลือทางการเงินโรงเรียนมธัยมปลาย  ตามโฮมเพจ
ดา้นล่างน้ี 
คณะกรรมการการศึกษาจงัหวดัเกียวโต  URL http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoto-be/cms 
เป็นภาษาญ่ีปุ่น, องักฤษ, จีน และเกาหลี 
คณะกรรมการการศึกษาเมืองเกียวโต   URLhttp://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/ 
เป็นภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น 

 
คุณสมบติั 

ตอ้งเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศยัในจงัหวดัเกียวโต ท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายในเมืองเกียวโต ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บความช่วยเหลือ
จากสวสัดิการสงัคม หรืออยูใ่นสถานะไม่ตอ้งจ่ายภาษี (ตวัอยา่ง ครอบครัวท่ีมีบิดาหรือมารดาเล้ียงดูเพียงคนเดียว) 

จ านวนทุนการศึกษา 

ส าหรับนกัเรียนในครอบครัวท่ีปัจจุบนัไดรั้บความช่วยเหลือจากสวสัดิการสงัคม 
･เงินเตรียมตวัลงทะเบียน (ใหแ้ก่นกัเรียนชั้นปีท่ี 1 เท่านั้น) 
  110,000 เยน :     ลงทะเบียนในโรงเรียนเอกชนแบบเตม็เวลา 
    69,000 เยน :     ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายเอกชนแบบไม่เตม็เวลา 
・ทุนการศึกษา (ส าหรับนกัเรียนจากนอกเขตจงัหวดัเกียวโต หรือไม่ไดเ้ป็นพลเมืองชาวญ่ีปุ่น) 
  ไม่เกิน 19,000 เยน/เดือน : ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายเอกชน, โรงเรียนส าหรับชาวต่างชาติแบบเตม็เวลา 
ส าหรับนกัเรียนในครอบครัวท่ีอยูใ่นสถานะไม่ตอ้งจ่ายภาษี 
･เงินเตรียมตวัลงทะเบียน (ใหแ้ก่นกัเรียนชั้นปีท่ี 1 เท่านั้น) 
    63,000 เยน : ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายแห่งชาติและของรัฐ 
  178,000 เยน : ลงทะเบียนในโรงเรียนเอกชนแบบเตม็เวลา 
  137,000 เยน : ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายเอกชนแบบไม่เตม็เวลา 
   45,000 เยน : ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายโปรแกรมส่ือสาร  
･กองทุนช่วยเหลือ (ส าหรับอุปกรณ์การเรียน) 
  ไม่เกิน60,000 เยน/ปี : ลงทะเบียนในโปรแกรมของโรงเรียนมธัยมปลายใดๆ 
･ทุนการศึกษา (ส าหรับนกัเรียนจากนอกเขตจงัหวดัเกียวโต หรือไม่ไดเ้ป็นพลเมืองชาวญ่ีปุ่น)  
  ไม่เกิน  33,000 เยน/เดือน : ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายเอกชน, โรงเรียนส าหรับชาวต่างชาติแบบเตม็เวลา 
  ไม่เกิน 24,000 เยน/เดือน :  ลงทะเบียนในโรงเรียนมธัยมปลายเอกชนแบบไม่เตม็เวลา 
โรงเรียนสงเคราะห์พิเศษสายอาชีพ (ปวช. ปี 1-2)   16,000 เยน/เดือน 
โรงเรียนสงเคราะห์พิเศษระดบัมธัยมปลาย  (ยกเวน้ ปวส. )   14,000 เยน/เดือน 

ขอ้สงัเกต ประโยชน์จากทุนการศึกษาจะถูกปรับใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บท่ีไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจากแหล่งอ่ืน  ๆ
สถานท่ิติดต่อ ส านกังานสุขภาพจงัหวดัเกียวโต,  หน่วยงานส่งเสริมเขตจงัหวดัเกียวโต 
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9. ข้อสังเกตถึงผู้ปกครองของนักเรียนเส้นทำงชินโระ 

 ใกลเ้วลาเขา้ท่ีบุตรหลานของคุณตอ้งตดัสินใจขั้นสุดทา้ยเก่ียวกบัเสน้ทางชินโระ  ตามท่ีผูป้กครองไดพิ้จารณาถึงส่ิงเหล่าน้ี : 

 

1. พดูคุยกบับุตรหลานของคุณเก่ียวกบัอนาคตของเขาหรือเธอ  หลงัจากท่ีไดห้ารือถึงสภาวะแวดลอ้มในครอบครัว, รับฟังความคิดเห็นของบุตรหลาน

อยา่งรอบคอบและเคารพในความตอ้งการของพวกเขาแลว้  ใหส้นบัสนุนใหเ้ขา/เธอไดคิ้ดพิจารณาตามทางเลือกของเขา/เธอและใหค้ าแนะน าท่ีเขม้งวด

หากจ าเป็น 

  

2. ช่วยบุตรหลานของคุณในการเลือกโรงเรียนมธัยมปลาย (หรือทางเลือก) ท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายและความสามารถของเขาหรือเธอ  หลีกเล่ียงการ

เลือกโรงเรียนท่ีไม่ไดใ้หก้ารแข่งขนัหรือความทา้ทายใด  ๆ 

 

3. จดัสภาพแวดลอ้มในบา้นท่ีเอ้ืออ านวยกิจวตัรในดา้นการเรียนใหเ้ป็นไปในทางบวก  บุตรหลานของคุณจะไม่สามารถตามทนัตอ่ความตอ้งการ

ทางการศึกษาดว้ยการเขา้เรียนในชั้นเรียนเพียงอยา่งเดียว   กรุณาท าความเขา้ใจกบับุตรหลานของคุณดว้ยวา่โรงเรียนมธัยมปลายตอ้งการค ามัน่สญัญา

ในการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน   

 

4. การสอบเขา้จะจดัข้ึนในช่วงฤดูหนาวท่ีมีอากาศหนาวเยน็มาก  ใหแ้น่ใจวา่ไดจ้ดัเตรียมความพร้อมไปสู่รูปแบบการใชชี้วติท่ีเป็นปรกติเพ่ือป้องกนั

ไม่ใหเ้ป็นหวดั  

 

5. แบบฟอร์มใบสมคัรเสน้ทางชินโระทั้งหมดจะตอ้งยืน่ใหต้รงตามก าหนดเวลา  ความล่าชา้อาจถูกปฏิเสธได ้ หากคุณไม่ทราบวา่จะกรอกขอ้มูลในใบ

สมคัรอยา่งไร กรุณาหารือกบัครูอาจารยใ์นโรงเรียนของคุณ 

 

6. เอกสารและใบสมคัรท่ีเป็นทางการทั้งหมดส าหรับโรงเรียนมธัยมปลายจะถูกส่งผา่นมาทางโรงเรียนมธัยมตน้ของบุตรหลานคุณ  อยา่ไดส้บัสนกบั

ค าบอกเล่าหรือขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง  หากคุณมีค าถามใหติ้ดต่อไปยงัโรงเรียนของบุตรหลานคุณ  

 

7. ส่งเสริมและสนบัสนุนบุตรหลานของคุณตามท่ีเขาหรือเธอไดเ้ผชิญหนา้ต่อความทา้ทาย  ท่ีจะน าเขา/เธอใหเ้ขา้ใกลก้บัการท าใหเ้ป้าหมายเสน้ทาง

ชินโระของเขา/เธอกลายเป็นความจริง  
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เอกสำรอ้ำงองิ 1   สถำนทีท่ีจ่ะไปขอค ำแนะน ำ, แนวทำงหรือข้อมูลอ่ืน  ๆ

 
 

มูลนิธินำนำชำตเิมืองเกยีวโต 

หมายเลขโทรศพัท ์
(1) 075-752-1166  ใหบ้ริการล่ามส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
(2) 075-752-3511  แนะน าธุรกิจ, การจา้งงาน 

กิจกรรม 

(1) ใหค้  าปรึกษาในการแปลความต่อหน่วยงานปกครอง (ปิดในวนัหยดุฤดูหนาว) 
- บริการล่ามทางโทรศพัทใ์หก้บัพลเมืองชาวต่างชาติและหน่วยงานของรัฐในเมืองเกียวโต 
- บริการล่ามใหก้บัพลเมืองชาวต่างชาติท่ีไปติดต่อกบัหน่วยงานใหบ้ริการของรัฐ และ/หรือ งานดา้นเอกสาร 

(โดยทางโทรศพัทห์รือพบปะกนั)   
ภาษาองักฤษ - องัคารและพฤหสั  9:00 น. ถึง 17:00 น. 
ภาษาจีน – พธุและศุกร์    9:00 น. ถึง 17:00 น. 

(2) ใหค้  าปรึกษาส่วนตวัและบริการขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ, จีน, เกาหลี, เยอมนั, สเปน และฝร่ังเศส 
9:00 น. ถึง 21:00 น.  (ปิดวนัจนัทร์และวนัหยดุฤดูหนาว) 

 
 

ศูนย์ปฏิบัตกิำรเยำวชนฟุชิม ิ
หมายเลขโทรศพัท ์ 075-611-4910 

กิจกรรม 
- ช่วยเหลือเยาวชนต่างชาติท่ีอาศยัในเกียวโต (จดัสมาคมแลกเปล่ียน ฯลฯ)   
- ชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่น : จนัทร์  19:00  น. ถึง  20:30 น. 
                                           เสาร์ 10:00 น. ถึง 11:30 น. 

 
 

ศูนย์นำนำชำตปิระจ ำจงัหวดัเกยีวโต 

หมายเลขโทรศพัท ์ 075-342-5000 

กิจกรรม 
- ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการขอวซ่ีาโดยผูเ้ขียนหนงัสือเชิงบริหารทุกวนัอาทิตยท่ี์ 4 ตั้งแต่ 13:00 น. ถึง 16:00 น.
(จ าเป็นตอ้งนดัหมาย) 

- ชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่น, บริการขอ้มูลผา่นทางอีเมลโ์ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 

 

 

เกยีวโต YWCA APT (ร่วมกบัชาวเอเซีย) 

หมายเลขโทรศพัท ์ 075-431-0351 
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กิจกรรม 
- ใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์:  075-451-6522 

จนัทร์  13:00  น. ถึง 16:00 น.  องัคาร 15:00 น.  ถึง 18:00 น. 
- ส่งเสริมกิจกรรมและการศึกษาของเด็ก  ๆ

 

 

เกียวโตศูนยส์งัคมหลากหลายวฒันธรรม 

หมายเลขโทรศพัท ์ 075-746-2374 

กิจกรรม 
- บริการล่ามทางการแพทย ์
- แปลเอกสาร, วทิยากรรับเชิญ  

 
 
 

เกียวโต นิฮอนโกะ ริงส์ (เครือข่ายชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นในจงัหวดัเกียวโต) 

กิจกรรม - ขอ้มูลเก่ียวกบัชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นในจงัหวดัเกียวโตสามารถหาไดจ้ากเวป็ไซตด์า้นบนในภาษาต่าง  ๆ
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 เอกสำรอ้ำงองิ 2   ค ำศัพท์เฉพำะของเส้นทำงชินโระ 

・ปฐมนิเทศเส้นทำงชินโระ (ชินโระ เซทซึเม-ไค)  

ในการปฐมนิเทศเสน้ทางชินโระ  ครูอาจารยใ์นโรงเรียนมธัยมตน้จะท าการอธิบายใหท้ั้งผูป้กครองและนกัเรียนฟังวา่เสน้ทางชินโระคืออะไร  
กระบวนการ และอะไรคือส่ิงท่ีเป็นความคาดหวงั  ในการปฐมนิเทศน้ีโดยทัว่ไปจะจดัข้ึนในแต่ละโรงเรียนแยกกนั  
 
・กำรประชุมร่วมของ 3 บุคคล (ซันฉะ คอนดนั) และกำรแนะน ำเส้นทำงชินโระ (ชินโระ โซดนั) 
เป็นการประชุมร่วมของ 3 บุคคลระหวา่งครูประจ าชั้น, นกัเรียน และผูป้กครองเพ่ือหารือเก่ียวกบัโรงเรียนของนกัเรียนและประเดน็ส่วนตวั และ
ทางเลือกเสน้ทางชินโระ   
 
・แบบฟอร์มใบสมคัร (กนัโฉะ) 

น่ีคือแบบฟอร์มท่ีนกัเรียนจะตอ้งใชใ้นการสมคัรสอบเขา้ในโรงเรียนตามท่ีเขาหรือเธอไดเ้ลือกไว ้ โดยจะตอ้งมีการกรอกขอ้มูลทั้งหมด (ช่ือ, ท่ีอยู,่ วนั
เดือนปีเกิด ฯลฯ) อยา่งถูกตอ้งตามทะเบียนถ่ินท่ีอยูห่รือทะเบียนต่างดา้วฉบบัทางการของนกัเรียน   ใบสมคัรอาจถูกปฏิเสธหากพบขอ้แตกต่างใด  ๆ
อยา่งไรก็ตาม  นกัเรียนท่ีใชช่ื้อญ่ีปุ่นในโรงเรียนอาจสมคัรโดยใชช่ื้อนั้น  ๆ  ครูประจ าชั้นควรจะตอ้งแจง้ใหท้ราบถึงสิทธิพิเศษใด  ๆการยืน่ใบสมคัร
ไปยงัโรงเรียนมธัยมปลายจะเรียกวา่  ‘ชุทซึกนั’ ณ เวลาน้ีคุณจ าเป็นตอ้งจ่ายค่าสอบเขา้ (จุเคน็เรียว) 
 
・เขตพื้นทีโ่รงเรียน (ทซึกะคุ-เคน็) ของโรงเรียนมธัยมปลำยของรัฐ 
ระยะความห่างในการเลือกโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐของนกัเรียนจะถูกก าหนดตามท่ีอยูข่องผูป้กครอง  ซ่ึงจะไดรั้บการอา้งอิงตามเขตโรงเรียนของ
นกัเรียน  จงัหวดัเกียวโตจะแบ่งออกเป็น 5 เขตโรงเรียน  ส่ิงส าคญัท่ีควรจะตอ้งทราบคือเขตโรงเรียนใดท่ีนกัเรียน/ผูป้กครองอาศยัอยู ่  
 
・ใบแสดงผลกำรเรียน (โฮโคคุโฉะ) 

เป็นเอกสารแสดงเกรดของนกัเรียนและกิจกรรมนอกหลกัสูตรฉบบัทางการของโรงเรียนระหวา่งท่ีอยูใ่นโรงเรียนมธัยมตน้  ขอ้มูลน้ีและผลจากการ
สอบเขา้จะมีความส าคญัเท่าเทียมกนัในการตดัสินใจรับเขา้โรงเรียนมธัยมปลาย   
 
・กำรคดัเลือกรำยบุคคล (ทนัโดคุ เซ็นบะทซึ) 

นกัเรียนทั้งหมดท่ีผา่นการรับรองจะไดรั้บการคดัเลือกจากใบสมคัรไปยงัโรงเรียนท่ีก าหนดไวเ้ฉพาะ    จ านวนนกัเรียนท่ีผา่นการรับรองจะแตกตา่ง
กนัไปในแต่ละโรงเรียน  
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ปิดท้ำย 
 
 คู่มือแนะน าส าหรับชีวติหลงัส าเร็จการศึกษาหลายภาษาไดริ้เร่ิมข้ึนโดย  ‘โทคิเมคิ,  เครือข่ายเกียวโตส าหรับนกัเรียน/เด็ก  ๆท่ีเขา้มาใหม่
และท่ีกลบัสู่บา้นเกิด   โครงการน้ีไดรั้บการสนบัสนุนโดยคณะกรรมการการศึกษาเมืองเกียวโตตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 

คู่มือน้ีจดัท าข้ึนไดด้ว้ยความพยายามของครูอาจารยข์อง ‘คณะกรรมการวจิยัและปรึกษาโรงเรียนมธัยมตน้เมืองเกียวโต’ และความร่วมมือ
จากภาคส่วนอ่ืน  ๆ คู่มือแนะแนวน้ีจดัท าข้ึนโดยความร่วมมือของบุคคลหลายท่านเพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีรากฐานในต่างประเทศ  เราหวงัวา่เราจะ
สามารถช่วยเด็กแต่ละคนและทุกคนใหต้ามหาความฝันในอนาคตของพวกเขาได ้และมุ่งหนา้ต่อไปเพ่ือท าใหเ้สน้ทางชินโระของพวกเขาเป็นจริง  
 
 

  

 

 เครือข่ำยเกยีวโตส ำหรับนักเรียน/เดก็  ๆทีเ่ข้ำมำใหม่และทีก่ลบัสู่บ้ำนเกดิ    
‘โทคเิมค’ิ 

 

       ‘โทคิเมคิ’ ก่อตั้งข้ึนในเกียวโตในปี 2546 และเป็นทีมใหค้วามช่วยเหลือผูค้นท่ีมีท่ีมาจากประเทศต่าง  ๆ สมาชิกบางคนไดเ้ดินทาง
กลบัมาประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากท่ีเดินทางไปพร้อมกบัผูป้กครองเพ่ืออยูอ่าศยัท าธุรกิจในต่างประเทศ  บางคนไดม้าประเทศญ่ีปุ่นเป็นคร้ัง
แรก  บางคนเป็นนกัเรียนจากการสมรสระหวา่งประเทศ  โทคิเมคิเป็นเครือขายผูค้นท่ีมีความกงัวลใจทัว่  ๆไปและเป้าหมายในทางปฏิบติั
ซ่ึงประกอบไปดว้ยโรงเรียน, ครูอาจารย,์ องคก์รของรัฐ, องคก์รสนบัสนุน,  NPO, NGO และอาสาสมคัรส่วนบุคคล 
 
องคก์รท่ีใหค้วามร่วมมือ : 
・โรงเรียนมธัยมตน้โมโมยามะสงักดัการศึกษามหาวทิยาลยัเกียวโต 
・ศูนยป์ฏิบติัการเยาวชนฟชิุมิเมืองเกียวโตแห่งมูลนิธิบริการเยาวชนเมืองเกียวโต 
・เกียวโต YWCA APT 
・มูลนิธินานาชาติเมืองเกียวโต 

 


