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A. แนะนาการเข้าศึกษาต่อโรงเรี ยนชั้นมัธยมตอนปลายของ จ.มิเอะ
เรี ยบเรี ยงโดย คณะกรรมการการศึกษาแห่ งจังหวัดมิเอะ
◇ เกี่ยวกับโรงเรี ยนมัธยมตอนปลายของจังหวัดโดยสังเขป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. การเลือกสายเรี ยนเพื่อศึกษาต่อ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
ขั้นแรก
การเลือกทางเรี ยนต่อเมื่อจบชั้นมัธยมต้นแล้ว มีให้เลือกได้หลายทางดังแผนภาพนี้
ไม่วา่ จะเลือกต่อไปทางไหน พยายามใช้ศกั ยภาพที่มีอยูใ่ นตัวให้เต็มที่ มุ่งให้บรรลุถึงเป้ าหมายเพื่อเป็ นประโยชน์ในชี วิตต่อไป

การสอบเทียบระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่6

-มหาวิทยาลัย (ตรี ) บัณฑิตวิทยาลัย
(โท,เอก)

ร.ร.สนับสนุนพิเศษมัธยมปลาย(ร.ร.เด็กพิเศษ)
ร.ร. อาชีวศึกษา
รร.สายวิชาชีพ / ร.ร. สายอาชีพอื่น

การเรี ยนต่อโรงเรี ยนชั้นมัธยมปลาย

(2)

โรงเรี ยนมัธยมปลายนอกเหนือจากมีการเล่าเรี ยนหลายวิชาแล้ว ยังต้องผ่านการเรี ยนรู ้งานกิจกรรมต่างๆอีกด้วย เช่น กิจกรรมภายในห้องเรี ยน
กิจกรรมเฉพาะของนักเรี ยน กิจกรรมพิเศษเนื่ องในงานต่างๆของโรงเรี ยน และกิจกรรมชมรม เป็ นต้น

เหล่านี้

จะเป็ นพื้นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนซึ่ งเสริ มความเป็ นมนุษย์ที่สมบรู ณ์ที่ติดตัวเราไป ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลิกลักษณะ
ที่สามารถเรี ยนรู ้และคิดได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจะเป็ นความสามารถที่ติดอยูก่ บั ชี วิตของเราตลอดไป
โรงเรี ยนมัธยมปลายมีหลักสูตร การเรี ยนเต็มวัน เรี ยนภาคบ่ายภาคค่า เรี ยนทางไปรษณี ย ์ สายวิชาที่เรี ยนจะแยกเป็ นส่ วนใหญ่คือ สายสามัญ
สายวิชาชีพ
อีกทั้งยังมี โรงเรี ยนแบบแบ่งหลักสู ตรปี การศึกษา และโรงเรี ยนที่ไม่แบ่งหลักสู ตรโดยการเก็บระบบหน่วยกิจ

1

ทางาน

จบชั้นมัธยมตอนต้น

เรียนภาคบ่ าย ภาคคา่
เรียนทางไปรษณีย์

ชั้นมัธยมตอนปลาย

เรียนเต็มวัน
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ข้อสาคัญในการเลือกโรงเรี ยนและสายวิชาเรี ยน

(3)
1

พิจารณาถึงความเป็ นไปได้โดย ให้ดูจากความสามารถ ความเหมาะสม และความสนใจของตนเอง

2

พิจารณาอาชี พของตนเองไว้ว่า อยากจะทางานอะไรในอนาคต

3

ควรคิดไตร่ ตรองให้ดี ว่าตนเองอยากจะศึกษาต่อมัธยมปลายด้านไหน

4

ตรวจสอบและพิจารณาลักษณะพิเศษในสายวิชาของโรงเรี ยน ที่ตนเองอยากจะเข้าศึกษาต่อ

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

2．เนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรี ยนมัธยมตอนปลายของจังหวัดโดยสังเขป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)

การเปิ ดรับเข้าโรงเรี ยนมัธยมปลายของจังหวัด（สาหรับนักเรี ยนที่จะเข้าปี 2019 [ เฮเซที่31 ]）

เดือนเมษายน ปี 2019 (ปี เฮเซ31) โรงเรี ยนมัธยมปลายของจังหวัดที่จะเข้าได้มี

57 โรงเรี ยน（รวมโรงเรี ยนที่มี 1 สาขา）

ชั้นมัธยมปลายจะมีแบ่งหลักสู ตรการเรี ยนคือ หลักสู ตรเรี ยนเต็มวัน หลักสู ตรเรี ยนภาคบ่ายหรื อภาคค่า หลักสู ตรเรี ยนทางไปรษณี ย ์
โดยแล้วแต่จะเลือกเรี ยนแบบไหน (เวลาเรี ยน วีธีการเรี ยนต่างๆ)
โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนวิชาเรี ยนเฉพาะ

สารสนเทศ

สังคมสงเคราะห์

วิ ช าอื่ น ๆ

2

การพยาบาล

เรี ยนทาง
ไปรษณี ย ์

คหกรรม

9

การประมง

เรี ยนภาคบ่ายภาคค่า

ธุรกิจการค้า

32

อุตสาหกรรม

เรี ยนเต็มวัน

เกษตรกรรม

หลักสูตร

โรงเรี ยน
ที่เปิ ดสอนสา
ยสามัญ

5

8

7

1

6

1

1

3

９

2

1

โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนรวมวิชาทัว่
ไป

7
1

（หน่วย：โรงเรี ยน）

●หลักสูตรเรี ยนเต็มวัน
คือ หลักสูตรที่ทาการสอนในเวลากลางวันเช่นเดียวกับ โรงเรี ยนมัธยมต้น
โดยมีการเรี ยนการสอนซึ่ งรวมเวลาของกิจกรรมพิเศษแล้วต่อหนึ่ งสัปดาห์มีเวลา 30 คาบ( 1คาบคือ 50 นาที） มาตรฐานต่อปี มี 35 สัปดาห์

●หลักสูตรเรี ยนภาคบ่าย ภาคค่า
เป็ นหลักสูตรที่ทาการเรี ยนการสอนเฉพาะเวลา มีบุคคลหลายประเภทเรี ยนอยู่ เช่น บุคคลที่ทางาน
บุคคลที่ไม่ได้เรี ยนโรงเรี ยนประถมหรื อมัธยมตอนต้น บุคคลที่ยา้ ยมาจากโรงเรี ยนมัธยมเต็มวัน คนต่างชาติที่ตอ้ งเรี ยนภาษาญี่ปนุ่
2
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ในปัจจุบนั นี้ หลักสูตรเรี ยนภาคบ่าย ภาคค่าส่ วนมากจะจัดตั้งสายสามัญ โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนวิชาสายอาชีพคือ
โรงเรี ยนยกไกจิโคเกียวโคโตกักโก (วิชาช่างโยธาอุตสาหกรรม ) โรงเรี ยนฮกกุเซโคโตกักโก (วิชาธุรกิจสารสนเทศ )
โรงเรี ยนอิเซะมานาบิโคโตกักโก (วิชาช่างอุตสาหกรรม) โดยในส่ วนของโรงเรี ยนฮกกุเซและโรงเรี ยนอิเซะมานาบิน้ นั
ใช้ระบบหน่วยกิตที่สามารถเรี ยนได้ท้งั ภาคบ่ายและภาคค่า

●หลักสูตรเรี ยนทางไปรษณี ย ์
คือหลักสูตรสาหรับคนที่ไม่สามารถไปโรงเรี ยนได้ทุกวัน และเป็ นหลักสูตรการเรี ยนโดยการให้คาแนะนาหรื อให้คาปรึ กษาทางไปรษณี ย ์
ปัจจุบนั มี 2 แห่งที่เปิ ดสอนหลักสูตรนี้คือ โรงเรี ยนฮกกุเซโคโตกักโก และ โรงเรี ยนมัตสึ ซะกะโคโตกักโก
ใช้วิธีการเรี ยนที่เรี ยกว่า สคูลลิง คือการอธิบายแนะนาการสอนแบบปากเปล่า โดยจัดให้มีเดือนละ 2 ครั้ง
นอกนั้นนักเรี ยนจะต้องเรี ยนด้วยตนเองจากตาราเรี ยนและทารายงานส่ งถึงโรงเรี ยนโดยทางไปรษณี ย ์

(2)

วิชาเรี ยน

◎ประเภทของวิชา
สายสามัญ
วิชาสายอาชีพ

วิชาที่เรี ยนเฉพาะ

เกษตรกรรม
การพยาบาล

ธุ รกิจการค้า

อุตสาหกรรม
สารสนเทศ

การประมง

คหกรรม

สังคมสงเคราะห์

วิ ช าอื่ น ๆ
วิทย์ คณิ ต

พลศึกษา

ภาษาอังกฤษ

นานาชาติ
ออกแบบประยุกต์

เรี ยนรวมวิชาทัว่ ไ
ป

3
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◎ลักษณะพิเศษของวิชา
ลักษณะพิเศษของสายสามัญคือ ใช้การเรี ยนการสอนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้
สายสามัญ

โดยการต่อยอดความรู ้พ้นื ฐานที่ได้จากชั้นมัธยมต้นให้กว้างขวางออกไป

วิชาเกี่ยวกับเกษตรกรรม

มุ่งหมายที่จะผลิตผูป้ ระกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมทุกชนิ ด
ผูเ้ ชี่ยวชาญเทคนิคด้านเกษตรกรรม และผูบ้ ริ หารด้านเกษตรกรรม
ให้มีความรู้ความสามารถในเทคนิ คที่เป็ นแบบเฉพาะของวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม ให้แก่ผเู ้ รี ยน

วิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

มุ่งหมายที่จะผลิตผูม้ ีความสามารถทางฝี มือช่างเทคนิ ค ในแต่ละส่ วนต่างๆของอุตสาหกรรม
โดยให้มีความรู้เชี่ ยวชาญเทคนิ คต่างๆ เช่น ระบบ FA ระบบ CAD / CAM และคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ให้แก่ผเู้ รี ยน
มีความรู ้ในเทคนิคต่างๆที่เป็ นรากฐานเกี่ยวกับธุรกิจการค้า เช่น การตลาด การสื่ อสาร บัญชี องค์กรของบริ ษทั
และเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการค้าให้ลึกซึ้ งมากขึ้น ให้เป็ นประโยชน์ได้อย่างเป็ นรู ปเป็ นร่ างมากขึ้นด้วย

วิชาเกี่ยวกับธุรกิจการค้า

วิชาเกี่ยวกับการประมง

มุ่งหมายที่จะผลิตผูป้ ระกอบกิจการช่างเทคนิ คอุตสาหกรรมการประมง ให้มีความรู ้และเชี่ ยวชาญในเทคนิ ค
ด้านต่างๆ เช่น พนักงานเรื อ ช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประมง เครื่ องจักรเรื อ การเลี้ยงและการผลิต
ที่เป็ นผลิตผลทางน้ าเป็ นต้น จะเรี ยนทั้งการดาน้ าและกีฬาต่างๆในมหาสมุทรด้วย

วิชาเกี่ยวกับคหกรรม

มีความรู ้ในเทคนิคต่างๆที่เป็ นรากฐานเกี่ยวกับคหกรรม
เพื่อสามารถนาไปประกอบกิจการทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชี วิต คือเครื่ องอุปโภคและบริ โภค
สวัสดิการ อีกทั้งมีความรู ้ดา้ นเทคนิคเรื่ องการดูแลเลี้ยงเด็ก กับงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสงเคราะห์อีกด้วย

วิชาเกี่ยวกับการพยาบาล

มุ่งหมายที่จะผลิตผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาลและโรงพยาบาล
ให้มีความรู้เชี่ ยวชาญในเทคนิ คของการพยาบาลด้านต่างๆ
เพื่อเสริ มสร้างบุคคลที่จะช่วยสังคมที่ให้ความสาคัญในข้อมูลข่าวสาร ให้มีความรู้และ
ความชานาญในเทคนิ คที่สามารถสร้าง ระบบเครื อข่าย

วิชาเกี่ยวกับสารสนเทศ

รักษาควบคุมและใช้เทคนิ คของ การใช้เครื่ องสื่ อสารต่างๆ ให้เป็ นประโยชน์
ได้อย่างเป็ นรู ปเป็ นร่ างมากขึ้น
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วิชาเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์และ

มุ่งหมายที่จะผลิตผูท้ ี่เข้ามาปฏิบตั ิงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการ
ให้มีความรู้ความสามารถ ในเทคนิ คที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ

สวัสดิการสังคม

เช่นเทคนิ คพยาบาลและระบบสวัสดิการสังคม เป็ นต้น

วิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์

วิชาเกี่ยวกับพลศึกษา

วิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

วิชาเกี่ยวกับนานาชาติ

วิชาเกี่ยวกับออกแบบประยุกต์

การเรี ยนวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ให้ได้อย่างลึกซึ้ งนั้น เพื่อให้มีความสามารถที่จะใช้
วิถีทางวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาในเรื่ องทุกอย่าง
ให้หลักศึกษาที่เป็ นความรู้ แก่นกั เรี ยนที่มีความสนใจในด้านกีฬา ให้มีความเข้าใจมากขึ้น
และมีความสามารถเชี่ยวชาญ ทางด้านการออกกาลัง สามารถส่ งเสริ มพัฒนาให้เป็ นประโยชน์แก่ดา้ นการกีฬาต่อไป
เป็ นวิชาที่เรี ยนเฉพาะ ในการแสดงออกของภาษาอังกฤษ และการทาความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็ นต้น
ทั้งจะเพิ่มความสามารถ ในการพูดและการฟัง ของภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างให้ลึกซึ้ งมากขึ้น
ใช้การติดตั้ง LL และการสอนภาษาต่างประเทศที่ใช้ ALT（Assistant Language
Teacher：ผูช้ ่วยชี้ แจงแนะนาภาษาต่างประเทศ） แลกเปลี่ยน
นักเรี ยนต่างชาติ เป็ นต้น เพื่อเพิ่มความสามารถของภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
เรี ยนพื้นฐานของการวาดภาพ พื้นฐานการออกแบบในธุรกิจการค้าและคอมพิวเตอร์
การออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กเป็ นต้น โดยมุ่งเรี ยนในวิชาเฉพาะ
เลือกเรี ยนวิชาที่ถนัด และคิดว่าเหมาะสมกับตนเอง เพราะในขณะที่กาลังเรี ยนเกี่ยวกับเส้นทางการมีชีวิตอยูน่ ้ นั

รวมวิชาทัว่ ไป

ก็สามารถที่จะตัดสิ นใจเลือกทางเดินของตนเองได้
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วิชาที่เรี ยนสายสามัญ วิชาที่เรี ยนเฉพาะ รวมวิชาทัว่ ไป มีภาพดังต่อไปนี้
วิชาสายสามัญ

วิชาที่เรี ยนเฉพาะ

รวมวิชาทัว่ ไป

วิชาเลือก
รวมวิชาเลือก

วิชาที่เลือก

วิชาที่เรี ยนเฉพาะ

วิชาเกี่ยวกับความชานาญ

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น
ภูมิศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุ ขศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
คหกรรมศาสตร์

ภาษาญี่ปุ่น
ภูมิศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์
ประชากรศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุ ขศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
คหกรรมศาสตร์
สารสนเทศ

วิชาสายสามัญ

วิชาสายสามัญ

ประชากรศาสตร์

หลักการ
วิชาที่ศึกษา

สังคมอุตสาหกรรมและมนุษย์

วิชาสายสามัญ

ภูมิศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์
ประชากรศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุ ขศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
คหกรรมศาสตร์
สารสนเทศ

สารสนเทศ

เวลาเพื่อเรี ยนรวมวิชาทัว่ ไ
วิชาทัว่ ไป

เวลาเพื่อเรี ยนรวมวิชาทัว
่

เวลาเพื่อเรี ยนรวมวิชาทัว
่ ไ

วิชาทั่วไป

วิชาทั่วไป

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

3．ค่าเล่าเรี ยน เงินช่วยเหลือ และระบบทุนการศึกษาโรงเรี ยนมัธยมตอนปลายของจังหวัด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3．ค่าเล่าเรี ยน เงินช่วยเหลือ และระบบทุนการศึกษาโรงเรี ยนมัธยมตอนปลายของจังหวัด
(1)
ค่าเล่าเรี ยนของโรงเรี ยนมัธยมปลาย (ที่ดาเนินการปี เฮเซที่31)
① สาระใจความของค่าเล่าเรี ยน
โดยหลักการแล้ว ผูท้ ี่เข้าเรี ยนในชั้นมัธยมตอนปลายของ จ. มิเอะตั้งแต่เดือน เมษายน ปี 2014 (เฮเซที่ 26) ต้องชาระค่าเล่าเรี ยน ทั้งนี้
หากเป็ นผูท้ ี่ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลาย ก็ไม่ตอ้ งเสี ยค่าเล่าเรี ยน
การที่จะได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลายนั้น จะต้องทาเรื่ อง และได้รับความเห็นชอบว่า เข้าเงื่อนไขที่กาหนดไว้ อนึ่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลายนี้ ไม่ตอ้ งใช้คืน
นอกจากนี้ สาหรับผูท้ ี่ลาออกจากโรงเรี ยนมัธยมตอนปลายกลางคัน
แต่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรี ยนมัธยมตอนปลายอีกครั้งหนึ่ ง หรื อผูท้ ี่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลาย
แต่ได้รับการลงความเห็นว่า มีขอ้ จากัดทางการเงิน ทาให้มีอุปสรรคในการชาระค่าเล่าเรี ยนนั้น มีสิทธิ์ จะได้รับความช่วยเหลืออื่น
②

จานวนเงินค่าต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรี ยน ฯลฯ
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หลักสูตรเรี ยนเต็มวัน
จานวนเงินต่อปี

ค่าเล่าเรี ยน
ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกผูเ้ ข้าเรี
ยน
ค่าเข้าโรงเรี ยน

หลักสู ตรเรี ยนภาคบ่าย
ภาคค่า
จานวนเงินต่อปี

タイ語

หลักสูตรเรี ยนทางไปรษ
ภาควิชาเฉพาะด้าน
ณี ย ์
ราคาต่อ 1 หน่วยกิต
จานวนเงินต่อปี

118,800 เยน

32,400 เยน

324 เยน

118,800 เยน

2,200 เยน

950 เยน

2,200 เยน

5,650 เยน

2,100 เยน

5,650 เยน

※ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกผูเ้ ข้าเรี ยนค่าเข้าโรงเรี ยนคือค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการสอบเข้าโรงเรี ยนมัธยมตอนปลาย
※ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาแล้ว ผูท้ ี่ไม่ได้รับการอนุมตั ิให้จบการศึกษา หรื อผูเ้ ข้าร่ วมฟังบรรยาย จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้ต่างหาก

(2)

เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาสาหรับนักเรี ยนในชั้นมัธยมตอนปลาย (ที่ดาเนินการปี เฮเซที่ 31)
ระบบนี้ คือ ระบบการให้ “เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาสาหรับนักเรี ยนในชั้นมัธยมตอนปลาย” แก่ครอบครัวที่มีรายได้ต่า
และมีนกั เรี ยนที่ศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการศึกษานอกจากค่าเล่าเรี ยน
ผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลาย ต้องได้รับการลงความเห็นว่า มีรายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีที่อยูอ่ าศัยเท่ากับ “0 เยน
(ไม่เสี ยภาษี)” ตามระบบเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาสาหรับนักเรี ยนในชั้นมัธยมตอนปลาย และจะต้องทาเรื่ องขอ
จึงจะได้รับเงินช่วยเหลือตามสถานะและโครงสร้างครอบครัว
◎จานวนเงินช่วยเหลือ (จานวนเงินต่อปี )
สถานะครอบครัว

รัฐบาล

ครอบครัวที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการดารงชี พ (หลักสู ตรเรี ยนเต็มวัน หลักสูตรเรี ยนภาคบ่าย ภาคค่า หลักสู ตรเรี ยนทางไปรษณี ย)์

32,300 เยน

เอกชน
52,600
เยน
89,000
เยน

พี่นอ้ งผูไ้ ด้รับอุปการะที่มีอายุต้ งั แต่ 15
ไม่มี 80,800 เยน
เรี ยนเต็มวันเรี ยนภาคบ่า
แต่ไม่ถึง 23
ครอบครัวที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีที่อยูอ่ าศัย
ย ภาคค่า
ปี หรื อนักเรี ยนในชั้นมัธยมตอนปลายตั้งแต่คน
138,000
มี 129,700 เยน
※ไม่รวมครอบครัวที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการดารงชี
เยน
ที่ 2 เป็ นต้นไป
พ
38,100
36,500 เยน
หลักสูตรเรี ยนทางไปรษณี ย ์
เยน

(3)

ระบบทุนการศึกษา (ที่ดาเนินการปี เฮเซที่ 31)

เกี่ยวกับระบบทุนการศึกษา มี “ทุนการศึกษาของมัธยมปลายจังหวัด มิเอะ” , โดยจังหวัดมิเอะดาเนิ นการอยู่
●ทุนการศึกษาของมัธยมปลายจังหวัด มิเอะ
สาหรับนักเรี ยนที่ขดั สนแต่มีความตั้งใจที่จะเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมปลาย(โรงเรี ยนมัธยมปลาย และโรงเรี ยนอาชี วศึกษา) แต่มีขอ้ จากัดทางการเงิน
สามารถที่จะกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ยได้
○ชนิดและจานวนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา
◎ค่าเล่าเรี ยน........จานวนเงินกูย้ มื ต่อเดือน(ไม่ได้จ่ายทุกเดือน แบ่งงวดละ2ถึง3ครั้งต่อปี )
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รัฐบาล

8,000เยน 13,000เยน 18,000เยน หรื อ 23,000เยน

เอกชน

20,000เยน 25,000เยน 30,000เยน หรื อ 35,000เยน

タイ語

(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ ง)
◎ค่าเตรี ยมในการเรี ยน........ได้แต่เฉพาะเมื่อเข้าเรี ยน (สมัครได้แต่เฉพาะนักเรี ยนชั้นปี ที่ 1 เท่านั้น)
รัฐบาล

40,000เยน หรื อ 80,000เยน

เอกชน

50,000เยน หรื อ 100,000เยน
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ ง)

○การชาระคืนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา
.การกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ย แต่หากไม่ชาระคืนภายในกาหนดเวลา จะเกิดค่าเสี ยหายเนื่องจากความล่าช้า
.ผ่อนชาระโดยหักจากบัญชีธนาคารที่สาหรับเป็ นค่าเล่าเรี ยน โดยจะเริ่ มผ่อนชาระหลังจากเรี ยนจบได้ 6เดือนแล้วจนถึงไม่เกินภายใน 12 ปี
(กรณี ที่เงินกูย้ มื ทั้งหมดเกิน 1,200,000 เยน ชาระได้ถึงภายใน 15ปี , กรณี ที่เงินกูย้ มื เกิน 1,850,000 เยน ชาระได้ถึงภายใน 18ปี )
. สามารถชาระเงินเลื่อนมาหรื อ ชาระรวมกันครั้งเดียวได้
.ในกรณี ที่จะเรี ยนต่อระดับมหาวิทยาลัย ป่ วย ภัยพิบตั ิ ว่างงาน หยุดเพื่อการคลอดบุตร หรื อเลี้ยงดูบุตร
สามารถยืน่ คาร้ องขอผ่อนผันการชาระเงินออกไปได้
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เกีย่ วกับดาเนินการสอบคัด เลือกผู้เข้ าศึ กษาต่ อชั้ นมัธยมตอนปลายของ จ.มิเอะในปี 2019(เฮเซที3่ 1)
1.

คุณวุฒิของผูส้ มัคร
กรุ ณาตรวจสอบที่“สาระใจความ ดาเนิ นการสอบคัด เลื อกผูเ้ ข้าเรี ย นชั้น มัธยมปลาย จ.มิเอะ ปี เฮเซที่ 31”

2.

แบบของการสอบคัดเลือกผูเ้ ข้าเรี ยน
(1) การสอบคัดเลื อกรอบแรก・・・สามารถสมัครเข้า สอบได้เ ฉพาะโรงเรี ยนชั้นมัธยมปลาย บางแห่ งหรื อ สาขาวิชา
กาหนดการรับสมัคร เข้าสอบได้เ ฉพาะ ผู ้ได้รับ ใบรั บ รองจากอาจารย์ใ หญ่ เ ท่ านั้น
① รายละเอี ยดของการสอบ
การสอบสัม ภาษณ์ หรื อ “การแนะน าตัวเอง”,เรี ย งความหรื อ บทความสั้น, การตรวจสอบความสามารถทางฝี มือ
การสอบวิทยฐานะ （1～2วิชา ） และวิชาที่โรงเรี ยนกาหนดไว้
② วิธี กาหนดผูส้ อบผ่าน
นอกจากผลการสอบข้อ ① ยังเอาผลการเล่ าเรี ย นของในโรงเรี ยนชั้นมัธยมต้น และอื่ นๆที่ เ ขี ยนเป็ น
“ใบประวัติ ร ายงานตัว ” ที่ ต ัวเองเขี ยนไว้ “จดหมายรั บรองตัวเอง”และอื่ นๆ ใช้ไปประกอบการตัดสิ น
รายละเอียดกรุ ณาตรวจสอบที่“สาระใจความ ดาเนิ น การสอบคัด เลื อกผูเ้ ข้าเรี ยนชั้น มัธยมปลาย จ.มิเอะ
③ วันสอบ วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. และ วันศุกร์ ที่ 8 ก.พ. ปี 2019
④ แจ้ง ผลการสอบ วันศุกร์ ที่ 15 ก.พ. ปี 2019
(ประกาศผลอย่างเป็ นทางการวันจันทร์ ที่ 18 มี.ค.)
⑤ และอื่นๆ
・ ผูท้ ี่ ส อบคัด เลื อกผ่า นรอบแรก ไม่ ส ามารถสมัค รเข้าสอบคัดเลื อกรอบหลัง ได้
・ ถ้าสมัค รเข้า สอบคัดเลื อกรอบแรก ไม่ ส ามารถสมัค รเข้า สอบคัด เลื อกแบบพิ เ ศษได้
(2) การสอบคัดเลื อกแบบพิเ ศษ(โตกุเ บทสึ เ ซ็ น บาทสึ ) ・・・สาหรั บผู้ที่อ อกจากโรงเรี ยนมัธยมปลายก่อนสาเร็ จการศึกษา หรื อ
เมื่อสาเร็ จชั้นมัธยมต้นแล้วแต่ดว้ ยเหตุผลบางประการทาให้ไม่สามารถเข้าเรี ยนต่อชั้นมัธยมปลายได้ หรื ออื่นๆ
①เนื้ อหาของการสอบ
การสอบสัม ภาษณ์ หรื อ “การแนะน าตัวเอง” เรี ยงความ และวิชาที่โรงเรี ยนกาหนดไว้
②วิธีกาหนดผูส้ อบผ่ าน
นอกจากผลการสอบข้อ ① ยังเอาผลการเล่ าเรี ย นของในโรงเรี ยนชั้นมัธยมต้น และอื่ นๆที่ เ ขี ยนเป็ น “ใบประวัติ ร ายงานตัว ”
ที่ ตวั เองเขี ยนไว้ ,“ใบแสดงความจานง” และอื่ นๆ ใช้ป ระกอบการตัด สิ น
③ วันสอบ วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. และ วันศุกร์ ที่ 8 ก.พ. ปี 2019
④ แจ้ง ผลการสอบ วันศุกร์ ที่ 15 ก.พ. ปี 2019
(ประกาศผลอย่างเป็ นทางการวันจันทร์ ที่ 18 มี.ค.)
⑤ และอื่นๆ
・ ถ้าสมัค รเข้า สอบคัดเลื อกแบบพิเ ศษ (โตกุเ บทสึ เ ซ็ นบาทสึ ) ไม่ส ามารถสมัค รเข้า สอบคัด เลื อกรอบแรกได้
・ ผูท้ ี่ ส อบคัดเลื อกแบบพิเ ศษ (โตกุเ บทสึ เ ซ็ น บาทสึ )ผ่ า น ไม่ ส ามารถสมัค รเข้าสอบคัดเลื อกรอบหลังได้
(3) การสอบคัดเลื อกรอบหลัง
① เนื้ อหาของการสอบ
・ การสอบวิทยฐานะ
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ในชั้นมัธ ยมปลายแบบเรี ยนเต็มวัน ต้องสอบ ภาษาประจาชาติ คณิ ต ศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ และวิท ยาศาสตร์ 5 วิช า
ในชั้นมัธ ยมปลายเรี ยนตามกาหนดเวลา โรงเรี ยนบางแห่ งก็จะลดจานวนการสอบวิชาน้อยลง
นอกจากการสอบวิทยฐานะ โรงเรี ยนบางแห่ งต้องสอบการสัม ภาษณ์ หรื อ “การแนะน าตัวเอง” เรี ย งความ บทความสั้น
การตรวจสอบความสามารถทางฝี มือ
วิธี กาหนดผูส้ อบผ่าน
นอกจากผลการสอบข้อ ① ยังเอาผลการเล่ าเรี ย นของในโรงเรี ยนชั้นมัธยมต้น
และอื่ นๆที่ เ ขี ยนเป็ น “ใบประวัติ ร ายงานตัว ” และอื่ นๆ ใช้ประกอบการตัดสิ น
รายละเอียดกรุ ณาตรวจสอบที่ สาระใจความ
ดาเนิ น การสอบคัดเลื อกผู เ้ ข้าเรี ยนชั้น มัธยมปลาย จ.มิเอะ
วันสอบ วันจันทร์ ที่ 11 มี.ค. ปี 2019
ประกาศผูส้ อบได้ วันจันทร์ ที่ 18 มี.ค. ปี 2019
และอื่นๆ
หากยืน่ ใบสมัครแล้วเปลี่ยนใจอยากจะเข้าเรี ยนที่อื่นนอกเหนื อจากที่กล่าวมาข้างต้นมีสิทธ์เปลี่ยนได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น
และต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนตามวันและเวลาที่กาหนดไว้

(4)รับสมัครใหม่(ซะอิโบชิว)･･･จะทาการเมื่อจานวนผูส้ อบผ่านเข้าเรี ยนมีไม่เต็มหลังจากการสอบคัดเลื อกรอบแรก
และการสอบคัดเลื อกรอบหลังสิ้ นสุ ดลงแล้ว
① รายละเอี ยดของการสอบ และ วิ ธีกาหนดผู ส้ อบผ่ า น ส่ วนใหญ่ เ หมื อนกับ การสอบคัด เลื อกรอบหลัง
② วันสอบ วันศุกร์ ที่22 มี.ค. ปี 2019
③ ประกาศผูส้ อบได้ วันอังคารที่ 26 มี.ค. ปี 2019
(5) การรั บ สมัค รเพิ่ ม(ซึ อิคะโบชิว)･･･
จะทาการเมื่อจานวนผูส้ อบผ่านเข้าเรี ยนมีไม่เต็มหลังจากการเปิ ดรับสมัครใหม่(ซะอิโบชิว)แล้ว โดยเป็ นแบบเรี ยนตามเวลา(ภาคค่า)
① รายละเอี ยดของการสอบ และ วิ ธี กาหนดผูส้ อบผ่ า น ส่ วนใหญ่ เ หมื อนกับ รับสมัครใหม่(ซะอิโบชิว)
②วันสอบ วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. ปี 2019
③ประกาศผูส้ อบได้ วันศุกร์ ที่ 29 มี.ค. ปี 2019
(6)งบประมาณพิเศษของการสอบคัดเลือกสาหรับผูเ้ ข้าเรี ยนเป็ นชาวต่างชาติและอื่นๆ
①โรงเรี ยนชั้น มัธยมปลาย,ภาควิช า
กรุ ณาตรวจสอบที่“สาระใจความ ดาเนิ นการสอบคัดเลื อกผูเ้ ข้าเรี ย นชั้น มัธยมปลาย จ.มิเอะ ปี เฮเซที่ 31”
② งบประมาณพิเ ศษของจานวนผูส้ มัคร
กรุ ณาตรวจสอบที่“สาระใจความ ดาเนิ นการสอบคัด เลื อกผูเ้ ข้าเรี ย นชั้น มัธยมปลาย จ.มิเอะ ปี เฮเซที่ 31”
③ รายละเอี ยดของการสอบ
กรุ ณาตรวจสอบที่“สาระใจความ ดาเนิ นการสอบคัดเลื อกผูเ้ ข้าเรี ย นชั้น มัธยมปลาย จ.มิเอะ ปี เฮเซที่ 31”
④วิธีกาหนดผูส้ อบผ่าน
นอกจากผลการสอบข้อ ③ ยังเอาผลการเล่ า เรี ยนของในโรงเรี ยนชั้นมัธยมต้น
และอื่ นๆที่ เ ขี ยนเป็ น「ใบประวัติ ร ายงานตัว 」ไปประกอบการตัดสิ น
⑤ และอื่นๆ
ตัอ งยื่นเอกสารที่ รั บรองว่าเป็ นชาวต่ า งชาติ พร้ อม ใบสมัค รสอบ

3. อื่นๆ
ผูส้ มัครเข้าเรี ยนชั้นมัธยมปลายแบบเรี ยนภาคค่า เป็ นนัก เรี ยนชาวต่ า งชาติ แ ละอื่ น ๆ แล้วแต่ ก ารวิ นิ จฉั ยของอาจารย์ใ หญ่ ข อง
โรงเรี ยนชั้นมัธยมปลาย สามารถเข้า สอบการสอบคัดเลื อกรอบหลัง ซะอิโบชิว
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และ จือิคะโบชิวได้ เนื้ อความของข้อสอบ เป็ น การสอบเรี ยงความ การสอบสัม ภาษณ์ โดยที่ ส ามารถสมัค รสอบด้ว ยภาษาแม่ ได้
☆เนื้ อความในนี้ กรุ ณาตรวจสอบรายละเอี ยด “สาระใจความ ดาเนิ น การสอบคัดเลื อกผูเ้ ข้าเรี ยนชั้น มัธยมปลาย จ.มิเอะ ปี เฮเซ 31”
ทั้งนี้ “สาระใจความ ดาเนิ น การสอบคัดเลื อกผูเ้ ข้าเรี ยนชั้น มัธยมปลาย จ.มิเอะ ปี เฮเซที่ 31” ประกาศให้ ท ราบทั่วกัน ในต้น เดือน ต.ค.
ปี 2018
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กาหนดดาเนิ น การสอบคัด เลื อ กผู ้เข้า ศึ กษาต่ อ ชั้นมัธยมตอนปลายของ จ.มิเอะประจาปี 2019 (เฮเซที่31)
วันที่และเดือน

ชั้นมัธยมปลายเรี ยนเต็มวัน,
ชั้นมัธยมปลายเรี ยนตามกาหนดเวลา

ตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 28 ม.ค.
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค.

คัดเลือกรอบแรก ・โตกุเบทสึ เซ็นบาทสึ
กาหนดระยะเวลารับใบสมัคร

ตั้งแต่วนั พฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.
ถึงวันศุกร์ ที่ 8 ก.พ.

คัดเลือกงวดแรก ・โตกุเบทสึ เซ็นบาทสึ
การ ตรวจสอบ
(ระเบียบวาระตรวจสอบถูกกาหนดโดยแต่ละโรงเรี ยน)

วันพุธที่ 13ก.พ.

ชั้นมัธยมเรี ยนทาง
ไปรษณี ย ์
เปิ ดรับสมัคร
การคัดเลือกรอบแรก
เปิ ดรับใบสมัคร
การตรวจสอบของ
การเลือกรอบแรก(วันพฤหัสบดีที่ 7
ก.พ.)

คัดเลือกงวดแรก ・โตกุเบทสึ เซ็นบาทสึ การตรวจสอบเพิ่มเติม
สาหรับในกรณี ที่ผสู ้ มัครไม่สามารถมาเข้าคัดเลือกวันจริ งได้เนื่องจากเจ็บป่ วย

การตรวจสอบเพิ่มเติมของรอบแรก

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ.

คัดเลือกงวดแรก・โตกุเบทสึ เซ็นบาทสึ
แจ้งผลการคัดเลือก

การคัดเลือกรอบแรก
แจ้งผลการคัดเลือก

ตั้งแต่วนั ศุกร์ ที่ 22 ก.พ.
ถึงวันอังคารที่ 26 ก.พ.
ถึงวันพุธที่ 27ก.พ.

เปิ ดรับใบสมัครการคัดเลือกรอบหลัง
* ชั้นมัธยมปลายเรี ยนตามกาหนดเวลา ถึงวันอังคารที่ 26 ก.พ.
ชั้นมัธยมปลายเรี ยนเต็มวัน ถึงวันพุธที่ 27 ก.พ.
(ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์)

การคัดเลือกรอบหลัง
เปิ ดรับใบสมัคร ตั้งแต่วนั ศุกร์ ที่ 22 ก.พ.
ถึงวันอังคารที่ 26 ก.พ.
(ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์)

ตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 4 มี.ค.
ถึงวันอังคารที่ 5 มี.ค.
ถึงวันพุธที่ 6 มี.ค.

รับใบสมัครสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเปลี่ยน
* ชั้นมัธยมปลายเรี ยนตามกาหนดเวลา ถึงวันอังคารที่ 5 มี.ค.
ชั้นมัธยมปลายเรี ยนเต็มวัน ถึงวันพุธที่ 6 มี.ค.

ระยะเวลาในการยืน่ สมัครเปลี่ยนแปลง
(ภานในวันอังคารที่5)

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค.

คัดเลือกรอบหลัง

วันจันทร์ที่ 18 มี.ค.

ประกาศผูส้ อบไล่ได้ และ โฆษณาเปิ ดรับสมัคร
ใหม่(ซะอิโบะชิว)

วันอังคารที่ 19 มี.ค.
ถึงวันพุธที่ 20 มี.ค.

การตรวจสอบเพิ่มเติมรอบหลัง・การตรวจสอบรับสมัคร
ใหม่(ซะอิโบะชิว) เปิ ดรับใบสมัคร

วันศุกร์ที่ 22 มี.ค.

การตรวจสอบเพิ่มเติมรอบหลัง・การตรวจสอบรับสมัคร
ใหม่(ซะอิโบะชิว)

วันอังคารที่ 26 มี.ค.

การตรวจสอบเพิ่มเติมรอบหลัง・การตรวจสอบรับสมัคร
ใหม่(ซะอิโบะชิว) ประกาศผูส้ อบไล่ได้ และ
โฆษณาเปิ ดรับสมัครจือิคะโบะชิว

วันอังคารที่ 26 มี.ค.
ถึงวันพุธที่ 27 มี.ค.

การตรวจสอบจือิคะโบะชิว เปิ ดรับใบสมัคร
(เฉพาะชั้นมัธยมปลายภาคค่าเท่านั้น )

วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค.

การตรวจสอบ จือิคะโบะชิว
(เฉพาะชั้นมัธยมปลายภาคค่าเท่านั้น )

วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.

การตรวจสอบ จือิคะโบะชิ ว ประกาศผูส้ อบไล่ได้
(เฉพาะชั้นมัธยมปลายภาคค่าเท่านั้น )

การตรวจสอบของ
การคัดเลือกรอบหลัง
แจ้งผลการคัดเลือก
ต่อผูส้ อบไล่ได้

การตรวจสอบ

การตรวจสอบรับสมัครใหม่(ซะอิโบะชิ
ว) เปิ ดรับใบ
สมัคร ตั้งแต่วนั อังคารที่ 26
มี.ค.ถึงวันจันทร์ ที่ 1 เม.ย..
(ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์)

การตรวจสอบของ ซะอิโบะชิว
(การรับสมัครใหม่)
แจ้งผลการคัดเลือก
ต่อผูส้ อบไล่ได้ซะอิ
โบะชิว

วันอังคารที่ 2 เม.ย.
วันจันทร์ที่ 8 เม.ย.
(บทอธิบาย)
ในตาราง ข้อ “การสอบคัด เลื อ กแบบพิ เ ศษ(โตกุ เ บทสึ เ ซ็ น บาทสึ ) ” ดาเนินโดย 6 โรงเรี ยนดังต่อไปนี้
・โรงเรี ยนชั้นมัธยมปลายอาเคโบโนะกักกุเอง ( เรี ยนแบบเต็มวัน )
・โรงเรี ยนช่างอุตสาหกรรมยกไกจิ (โรงเรี ยนแบบมีกาหนดเวลา)
・โรงเรี ยนชั้นมัธยมปลายฮกกุเซ ( เรี ยนแบบมีกาหนดเวลา )
・โรงเรี ยนมัธยมปลายอีโนะ (โรงเรี ยนแบบมีกาหนดเวลา)
・โรงเรี ยนชั้นมัธยมปลายมิเอะยูเมกักกุเองโคโตกักโก ( เรี ยนแบบมีกาหนดเวลา )
・โรงเรี ยนชั้นมัธยมปลายอิเสะมานาบิ ( เรี ยนแบบมีกาหนดเวลา )
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B. Q&A

( คาถามและคาตอบ )

タイ語

เรี ยบเรี ยงโดย มูลนิธิแลกเปลี่ยนนานาชาติจงั หวัดมิเอะ(องค์กรการกุศล)

Q1. กรุ ณาอธิบายระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
A1. อธิบายระยะเวลาของระบบการศึกษาแบบง่ายๆ ดังต่อไปนี้ คนญี่ปนประมาณ
ุ่
95%ขึ้นไปจะเรี ยนต่อชั้นมัธยมปลาย
โรงเรี ยนชั้นประถมศึกษา และ โรงเรี ยนชั้นมัธยมตอนต้น เป็ นการศึกษาภาคบังคับ
อายุ6ปี

โรงเรี ยนชั้นประถมศึกษา ( เรี ยน 6 ปี )
ภาคบังคับ
( เรี ยน 3 ปี )

โรงเรี ยนมัธยมตอนต้น
โรงเรี ยนมัธยมตอนปลาย

( 3~4 ปี )
โรงเรี ยนอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัย (ตรี )
4 ปี

2 ปี

อนุปริ ญญาหรื อวิทยาลัย

โรงเรี ยนสายอาชีพ
2 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย
(โท,เอก)2~4 ปี

Q2. เมื่อจบระดับชั้นมัธยมตอนปลายแล้วมีขอ้ ดีอย่างไรบ้าง?
A2. สามารถสอบเข้าเรี ยนต่อในระดับ มหาวิทยาลัย, อนุปริ ญญา และโรงเรี ยนอาชีวศึกษาได้
ในสานักงาน หรื อกิจการบางแห่งมีเงื่อนไขการรับเข้าทางานต้องจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดังนั้นจะมีโอกาสเข้าทางานได้มากกว่าเรี ยนจบแค่ช้ นั มัธยมตอนต้น
Q3. ใครก็สามารถเข้าเรี ยนชั้นมัธยมตอนปลายได้ใช่ไหม ?
A3. ต้องมีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปและเรี ยนจบมัธยมตอนต้นที่ญี่ปุ่นหรื อต่างประเทศ ก็จะมีคุณวุฒิเข้าเรี ยนได้
หรื อยังเรี ยนมัธยมตอนต้นไม่สาเร็ จในต่างประเทศ แต่แจ้งเรื่ องราวไว้ก่อน ก็อาจจะมีโอกาสเข้าสอบได้
เมื่อมีการสอบพิเศษ และอื่นๆด้วย กรุ ณาตรวจสอบวิธีการสมัคร เวลาสอบ วิชาที่สอบ
จัดการพิเศษและอื่นๆกับครู ล่วงหน้าไว้ดว้ ย
Q4. ชั้นมัธยมตอนปลายมีการเรี ยนแบบไหนบ้าง?
A4. แบ่งภาคเรี ยนได้ 4 ภาคตามตารางที่ยกตัวอย่างไว้ขา้ งล่าง
แต่ละโรงเรี ยนได้จดั ทาหนังสื อแนะนาโรงเรี ยนไว้ คุณสามารถขอรับหนังสื อแนะนาเพื่อนามาศึกษาได้
13
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(ตัวอย่างของชั้นมัธยมปลายโดยทัว่ ๆไป)
เรี ยนเต็มวัน
(กลางวัน)

เรี ยนตาม
ภาคบ่าย

กาหนดเวลา
(ภาคค่า)

วันและ

ทุกวัน* 2

เวลา

AM8:30~PM3:30 AM:8:30~PM4:30

เรี ยน

ทุกวัน*2

เรี ยนทางไปรษณี ย ์
*1

ทุกวัน*2

ต้องมาพบเรี ยนกับครู

PM5:30~PM9:30

ที่โรงเรี ยน เดือนละ 2 ครั้ง

ในเวลานี้เลือกวิชาเรี ยน

เวลาเรี ยน

เรี ยน 6 ชัว่ โมง

คาบละ 45 นาที

เรี ยน4 ชัว่ โมง

เวลาเรี ยน 6 ชัว่ โมง

ต่อวัน

คาบละ 50 นาที

เช้า 4 ชัว่ โมง บ่าย 4 ชัว่ โมง

คาบละ 45 นาที

เช้า4 / บ่าย2 ชัว่ โมง

3 ปี

3~4 ปี

3~4 ปี

3~4 ปี

สาขาวิชา

สายสามัญ

สายสามัญ

สายสามัญ

สายสามัญ

*3

อุตสาหกรรม

ธุรกิจสารสนเทศ

ระบบวิศวอุตสาหกรรมศาสตร์

พาณิ ชย์เป็ นต้น

รวมวิชาทัว่ ไป

และวิชาช่างโยธาอุตสาหกรรม

ระยะเวลา
เรี ยนจบ

*4
และอื่นๆ

มีบริ การอาหาร
วิชาต่างๆที่ยกตัวอย่างมา ให้เลือกและจะต้องทาตารางการเรี ยนเอง ( บางแห่ งเรี ยนแบบหน่วยกิตก็มี )

*1.

เป็ นโรงเรี ยนสาหรับผูท้ ี่ทางานและอื่นๆไม่สามารถมาโรงเรี ยนได้ทุกวัน นอกจากการเรี ยนในโรงเรี ยน ทุกวิชาจะมีการบ้านออกให้
ต้องเขียนเป็ นรายงานส่ งมาที่โรงเรี ยน

*2.

(ทุกวัน)หมายถึง เว้นวันเสาร์ . อาทิตย์.วันหยุดราชการ.ปิ ดภาคฤดูใบไม้ผลิ.ปิ ดภาคฤดูร้อน.
ปิ ดภาคฤดูหนาว.และวันหยุดตามที่โรงเรี ยนกาหนด

*3.

(สาขาวิชา) หมายถึง “วิชาที่ตวั เองมีความต้องการที่จะเรี ยนมากที่สุด”

*4.

เรี ยนเต็มวันมีหลายภาควิชาให้เรี ยน นอกจากที่กล่าวมาข้างบนนี้ ยังมีการประมง. เกษตรกรรม
คหกรรม.วิทยาศาสตร์ .สารสนเทศ (ข่าวสาร) สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ.เรี ยนรวมวิชาทัว่ ไป และอื่นๆ
ในสาขาวิชาชื่อสายสามัญนี้ บางโรงเรี ยนในหลักสูตรเรี ยนของพิเศษก็มี

Q5. ชุดเครื่ องแบบนักเรี ยนเป็ นอย่างไรบ้าง?
A5. โรงเรี ยนมัธยมปลายของญี่ปุ่นมีกฎระเบียบว่าต้องใส่ชุดเครื่ องแบบนักเรี ยน ตามที่แต่ละโรงเรี ยนกาหนดให้
แต่สาหรับนักเรี ยนภาคค่าและที่เรี ยนทางไปรษณี ยไ์ ม่ตอ้ งใส่เครื่ องแบบ
ชุดเครื่ องแบบนักเรี ยนจะใส่ในวันมอบตัวเท่านั้น ราคาประมาณชุดละ 40,000 เยน
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Q6. ค่าเล่าเรี ยน (ค่าใช้จ่ายจาเป็ นต้องใช้ที่โรงเรี ยน) ประมาณเท่าไหร่ ?
A6. ค่าเล่าเรี ยนเป็ นจานวนเงินตามที่กาหนดไว้ โดยในกรณี ของโรงเรี ยนมัธยมตอนปลาย นอกจากค่าเล่าเรี ยน
จะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย (เรี ยกว่า “ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงเรี ยน”) ซึ่งจะประกอบด้วยค่าอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนภาคปฏิบตั ิ
ค่าอุปกรณ์การเรี ยน ค่าชั้นปี ค่า PTA ฯลฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละโรงเรี ยนจะแตกต่างกัน
รายละเอียดกรุ ณาสอบถามที่คุณครู
Q7. ทุนเล่าเรี ยนคืออะไร?
A7.ทุนเล่าเรี ยนคือเงินที่ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่ลาบาก คณะกรรมการการศึกษาแห่งจังหวัดมิเอะ
จะให้ยมื เงินก่อน โดยไม่เสี ยดอกเบี้ยและชาระคืนเมื่อเรี ยนสาเร็จแล้วโดยการผ่อนส่ง กรณี โรงเรี ยนรัฐบาล หรื อ
โรงเรี ยนของเอกชน นักเรี ยนสามารถเลือกจานวนเงินที่จะกูต้ ่อเดือนตั้งแต่ 8,000 เยน 13,000 เยน 18,000 เยน
23,000 เยน
การยืน่ เรื่ องขอยืมทุนเล่าเรี ยนนี้ สามารถดาเนินการได้ เมื่อเรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยมตอนต้นปี ที่ 3 กรุ ณาสอบถาม รายละเอียด
จากทางโรงเรี ยน
ยังมีหน่วยงานอื่นที่สามารถยืน่ เรื่ องติดต่อได้เช่นกัน
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ชื่อกองทุนเพื่อการศึกษา

เงินกูเ้ พื่อการศึกษาของ
ประเทศ
(คูนิโนะเคียวอิคุโลน)

รายละเอียดที่สาคัญ

ชาวต่างชาติที่เข้าข่ายและเงื่อนไข

สถานที่ติดต่อ

นักเรี ยน,นักศึกษา ต่อหนึ่งคนไม่เกิน
3,500,000 เยน จากัดการใช้
ระยะเวลาใช้คืนภายใน 15 ปี
ดอกเบี้ยต่อปี 1.76%
แต่สาหรับครอบครัวที่มีแต่แม่หรื อมีแต่พอ่
ครอบครัวที่มีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 2 ล้านเยน
(หรื อ 1,220,000 เยนหลังหักภาษี) ・
ครอบครัวที่มีบุตร3คนขึ้นไปมีรายได้ต่อปี ไม่
เกิน 5ล้านเยน (หรื อ
3,460,000เยนหลังหักภาษี)
ระยะเวลาใช้คืนภายใน 18 ปี ดอกเบี้ยต่อปี
1. 36%

ตามกฎหมายเกี่ยวกับฐานข้อมูลการทะเบียน
คนต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลการทะเบียนไว้แล้ว
ว่า เป็ นผูข้ อพานักอยูใ่ นญี่ปุ่น ,
มีรายได้ชดั เจน ,ต้องมีเงินค้ าประกันหรื อผูร้ ับรอง

นิฮอนเซซาคุคินยูวโควโคะ
สานักงาน ซึ
โคะคุมินเซกะซึจิเกียว

เงินช่วยเหลือการศึกษา
เงินช่วยเหลือการศึกษา

มูลนิธิเด็กกาพร้า
คะฟู ฟุกุชิ
และการให้ยืมเงินเพื่อกา
รศึกษา (☆)

タイ語

มัธยมปลายไม่เกิน 35,000เยน ต่อเดือน
สายอาชีพไม่เกิน
35,000(※)เยน/เดือน
※3ปี แรกไม่เกิน 35,000เยน ต่อเดือน
หลังจากนั้นไม่เกิน 60,000เยน ต่อเดือน
เงินทุนสารองไม่เกิน
500,000 เยน
เรี ยนสาเร็ จต้องใช้คืน
หลังจบการศึกษาแล้ว6เดือนถึงไม่เกิน10ปี
ต้องผ่อนชาระคืน
ไม่ตอ้ งเสี ยดอกเบี้ย
ตามเงือนไข สามารถเพิ่มจานวนเงินได้ถึง
1.5เท่าของจานวนเงินกูใ้ นแต่ละเดือนได้
《การเข้าเรี ยนสิ นเชื่อ》
★โรงเรี ยนมัธยมแห่งชาติ
อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว
27,000เยน/เดือน
ไม่ได้อยูก่ บั ครอบครัว 34,500เยน/เดือน
★โรงเรี ยนเอกชน
อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว
45,000เยน/เดือน
ไม่ได้อยูก่ บั ครอบครัว 52,500เยน/เดือน
《เงินทุนสารองการเรี ยน》
★โรงเรี ยนมัธยมแห่งชาติ
อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว
150,000เยน
ไม่ได้อยูก่ บั ครอบครัว 160,000เยน
★โรงเรี ยนเอกชน
อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว
410,000เยน
ไม่ได้อยูก่ บั ครอบครัว 420,000เยน

ในกรณีที่มีการใช้ล่าม
และต้องการจดหมายของล่ามหรื อหนังสื อสัญญาเพื่อยืนยันว่
าเป็ นผูแ้ ปล

Tel 059-227-5211

callcenterของเงินกูเ้ พื่อการศึกษ
า

Tel0570-008656
วันธรรมดา 9:00- 21:00
วันเสาร์ 9:00-17:00

http://www.jfc.go.jp/

อาศัยอยูใ่ นเขตปัจจุบนั 6 เดือนขึ้นไป
และผูท้ ี่อยุแ่ บบถาวรหรื อถิ่นที่อยูถ่ าวรพิเศษ
สมัครที่คณะกรรมการสวัสดิ การสังคมใกล้บา้ น
และรับการตรวจสอบ
มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับรายได้
ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับร้อง

คณะกรรมการสวัสดิ การสังคม
จ.มิ
เอะ

สาหรับชาวต่างชาติที่ อาศัยอยูใ่ นเขตปัจจุบนั 6
เดือนขื้นไป มีสิทธิ ยื่นขอวีซ่าถาวรพิเศษได้
เช่น เด็กกาพร้าพ่อและแม่
มีแต่แม่หรื อพ่อ, แม่หม้าย,
(อาจต้องมีผคู ้ ้ าประกันร่ วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย)

แผนกสวัสดิการเด็ก
กลุ่มดูแลช่วยเหลือครอบครัวเด็ก
จังหวัดมิเอะ
Tel 059-224-2271
http://www.pref.mie.
lg.jp/D1KODOMO/0
00117889.htm
สานักประกันสุ ขภาพ
สวัสดิ การ
หรื อ สานัก
สวัสดิ การในทุก
เทศบาล

หลังเรี ยนจบ 6 เดือนแล้ว
ต้องใช้คืนภายใน
10 ปี ไม่ตอ้ งเสียดอกเบี้ย
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มูลนิธิ โควซึอิชิ
อิกุเอไก
และทุนการศึกษา

มูลนิธิ อะชินะงะ
และทุนการศึกษา

ให้เลือกจาก 2 หมื่น
3 หมื่น 4 หมื่นเยน ต่อเดือน
เงินสารองการจ่ายค่า
เรี ยนครั้งแรก
ให้เลือกจาก 200,000เยน 400,000
เยน, 600,000 เยน
ต้องใช้คืนภายในระยะ
เวลา 20 ปี (ไม่ตอ้ งเสี ยดอกเบี้ย)
โรงเรี ยนรัฐบาล
45,000 เยน/เดือน (กูย้ ืม25,000 เยน,
ทุนการศึกษา20,000 เยน)
โรงเรี ยนเอกชน
50,000 เยน/เดือน (กูย้ ืม30,000 เยน,
ทุนการศึกษา20,000 เยน)
ส่วนที่เป็ นการกูย้ ืมใช้คืนภายใน 20 ปี
(ไม่เสี ยดอกเบี้ย)
ผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนต่อขั้น
มหาวิทยาลัยเป็ นต้นสามารถยืด
เวลาการใช้เงินคืนได้

ผูป้ กครองที่เสี ยชีวิตบนท้องถนน
หรื อบาดเจ็บสาหัส พิการชึ่ง
นักเรี ยนมัธยมปลายยัง
ไม่สามารถทางานได้และอาศัยอยู่
นาน (1) ยื่นขอวีซ่าถาวรพิเศษ
(2) มีวีซ่าถาวร (3) ไม่เคยโยกย้าย
ที่อยูท่ ี่สามารถตรวจสอบถามได้
ยกเว้นนักเรี ยนต่างชาติ
ต้องมีวีซ่าถาวร ยกเว้นนักเรี ยนต่างชาติ
นอกจากภัยพิบตั ิแล้ว ต้องเป็ นผูป้ กครอง
ที่ป่วยหนัก หรื อ เสี ยชีวิตจาก
อุบตั ิเหตุการจราจร จากการฆ่า
ตัวตาย หรื อ บาดเจ็บสาหัส
พิการและอื่นๅ
ซึ่งนักเรี ยนชั้นมัธยมปลาย ไม่
สามารถทางานได้
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มูลนิธิการศึกษาเพื่อผลประโยชน์ส่
วนรวม ไซดัน
โฮยิ่น
โควซึ อิชิ
Tel 03-3556-0773
โทร.ฟรี
0120-52-1286

http://www.kotsuiji.com
สมาคมการเลี้ยงเด็ก
อะชินะงะ
Tel 03-3221-0888
โทร.ฟรี

0120-77-8565
http://www.ashinaga.org

☆อาจมีการลดจานวนเงิน หากนักเรี ยนได้รับทุนเล่าเรี ยนจากที่อื่นมาก่อน

Q8. ชั้นมัธยมตอนต้นกับชั้นมัธยมตอนปลายมีความแตกต่างกันตรงไหน?
A8. การเลื่อนชั้นและจบปี การศึกษาเป็ นเรื่ องที่ยาก. ร.ร มัธยมปลายหากผลการเรี ยน
ไม่ดี. ขาดเรี ยนบ่อยๆ จะต้องเรี ยนซ้ าชั้น เรี ยนไม่จบก็มีมาก
หากไม่เข้าใจการเรี ยนให้สอบถามครู ได้ทุกคนเพราะเป็ นเรื่ องสาคัญที่สุด
Q9. เพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมปลาย สิ่ งสาคัญที่ควรต้องทาคืออะไร?
A9. ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อในชั้นมัธยมปลาย ควรมีการเตรี ยมการไว้ล่วงหน้า คือ
1) มุ่งมัน่ ตั้งใจเรี ยน
การมุ่งมัน่ ตั้งใจเรี ยนเป็ นเรื่ องสาคัญที่แน่นอนอยูแ่ ล้ว แต่เพื่อจะสอบเข้าเรี ยนต่อให้ได้น้ นั
จะต้องตั้งใจหมัน่ ฝึ กฝนวิชาเรี ยนทุกวันทั้งที่โรงเรี ยนและที่บา้ น
ทาแบบฝึ กหัดข้อสอบการเตรี ยมสอบเข้ามัธยมปลายด้วยก็จะดี เมื่อไม่เข้าใจ
ตรงไหน สามารถสอบถามและขอเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้จากคุณครู ที่โรงเรี ยน หรื อ กลุ่มอาสาสมัคร ให้ช่วยสอนก็ได้
2)หมัน่ ปรึ กษากับคุณครู ที่โรงเรี ยน
ผูท้ ี่กาลังเรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยมต้น สามารถขอคาปรึ กษาและคาแนะนา ในเรื่ องสาขาวิชาที่ตนต้องการศึกษาต่อ
กับครู ประจาชั้นได้
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3)ตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนที่อยากเข้าไว้ล่วงหน้าโดยเร็ ว
ควรตัดสิ นใจเตรี ยมไว้ก่อนถึงวันสอบเข้าอย่างน้อยครึ่ งปี ( หกเดือน )
4)การเข้าเยีย่ มชมโรงเรี ยน
เพื่อช่วยการตัดสิ นใจในการเลือกโรงเรี ยนที่อยากเข้าศึกษาต่อ ควรหาโอกาสเข้าเยีย่ มชมโรงเรี ยน โดยส่วนใหญ่
แล้วโรงเรี ยนมัธยมปลายจะมี งานวันเปิ ดเข้าเยีย่ มชมและ เข้ารับฟังรายละเอียดเบื้องต้น ซึ่งจะมีกาหนดวัน เวลา
ควรหาโอกาสเข้าร่ วมให้ได้

Q10. นอกจากวิชาที่เรี ยนในชั้นแล้ว ยังมีอะไรอีกไหม?
A10. มีกิจกรรมหรื องานที่นกั เรี ยนชั้นมัธยมปลาย จะต้องร่ วมกันเป็ นส่วนใหญ่ คือ งานกีฬาประจาปี ,
งานวัฒนธรรมประจาปี และ การเดินทางไปทัศนศึกษา เป็ นต้น
นอกจากนี้ หลังเลิกเรี ยนแล้ว ยังมีกิจกรรมชมรมต่างๆ ที่สามารถเข้าร่ วมได้อีก เช่น กีฬา , ดนตรี และศิลปะ เป็ นต้น.
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