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A.  แนะน าการเขา้ศึกษาต่อโรงเรียนชั้นมธัยมตอนปลายของ จ.มิเอะ   
เรียบเรียงโดย  คณะกรรมการการศึกษาแห่งจงัหวดัมิเอะ 
◇  เก่ียวกบัโรงเรียนมธัยมตอนปลายของจงัหวดัโดยสงัเขป 
-----------------------------------------------------------------------------

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

1. การเลือกสายเรียนเพ่ือศึกษาต่อ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

(1) ขั้นแรก 
การเลือกทางเรียนต่อเม่ือจบชั้นมธัยมตน้แลว้  มีให้เลือกไดห้ลายทางดงัแผนภาพน้ี 
ไม่วา่จะเลือกต่อไปทางไหน  พยายามใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัให้เตม็ท่ี  มุ่งใหบ้รรลุถึงเป้าหมายเพ่ือเป็นประโยชน์ในชีวิตต่อไป 

 

 
 

(2) การเรียนต่อโรงเรียนชั้นมธัยมปลาย  

   โรงเรียนมธัยมปลายนอกเหนือจากมีการเล่าเรียนหลายวิชาแลว้  ยงัตอ้งผ่านการเรียนรู้งานกิจกรรมต่างๆอีกดว้ย  เช่น กิจกรรมภายในห้องเรียน  

กิจกรรมเฉพาะของนกัเรียน  กิจกรรมพิเศษเน่ืองในงานต่างๆของโรงเรียน  และกิจกรรมชมรม เป็นตน้       เหล่าน้ี 

จะเป็นพ้ืนฐานต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเสริมความเป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ท่ีติดตวัเราไป  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลิกลกัษณะ 

ท่ีสามารถเรียนรู้และคิดไดด้ว้ยตนเอง  ซ่ึงจะเป็นความสามารถท่ีติดอยูก่บัชีวิตของเราตลอดไป 

       โรงเรียนมธัยมปลายมีหลกัสูตร  การเรียนเตม็วนั  เรียนภาคบ่ายภาคค ่า  เรียนทางไปรษณีย ์  สายวิชาท่ีเรียนจะแยกเป็นส่วนใหญ่คือ  สายสามญั 

สายวิชาชีพ   

               

อีกทั้งยงัมี  โรงเรียนแบบแบ่งหลกัสูตรปีการศึกษา   และโรงเรียนท่ีไม่แบ่งหลกัสูตรโดยการเก็บระบบหน่วยกิจ  

จบชั้ นมธัยมตอนตน้
 

ท างาน
 

  

เรียนเต็มวนั 
 

เรียนภาคบ่าย ภาคค า่ 
เรียนทางไปรษณย์ี 

 

การสอบเทยีบระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที6่ 

 

ร.ร. อาชีวศึกษา  

รร.สายวิชาชีพ  /  ร.ร. สายอาชีพอ่ืน 

ชั้นมัธยมตอนปลาย 

 

-มหาวิทยาลยั (ตรี)    -
บณัฑิตวิทยาลยั                                   
(โท,เอก)   

   
ร.ร.สนบัสนุนพิเศษมธัยมปลาย(ร.ร.เด็กพิเศษ) 
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(3) ขอ้ส าคญัในการเลือกโรงเรียนและสายวชิาเรียน 

 

1 พิจารณาถึงความเป็นไปไดโ้ดย ให้ดูจากความสามารถ ความเหมาะสม  และความสนใจของตนเอง 

2 พิจารณาอาชีพของตนเองไวว้่า  อยากจะท างานอะไรในอนาคต 

3 ควรคิดไตร่ตรองให้ดี วา่ตนเองอยากจะศึกษาต่อมธัยมปลายดา้นไหน 

4 ตรวจสอบและพิจารณาลกัษณะพิเศษในสายวิชาของโรงเรียน ท่ีตนเองอยากจะเขา้ศึกษาต่อ 

 

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

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

2．เน้ือหาเก่ียวกบัโรงเรียนมธัยมตอนปลายของจงัหวดัโดยสังเขป 
-----------------------------------------------------------------------------

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

 

(1) การเปิดรับเขา้โรงเรียนมธัยมปลายของจงัหวดั（ส าหรับนกัเรียนท่ีจะเขา้ปี 2020 [ เรวะท่ี 2 ]） 

 เดือนเมษายน ปี 2020 ( เรวะท่ี 2)  โรงเรียนมธัยมปลายของจงัหวดัท่ีจะเขา้ไดมี้  57 โรงเรียน（รวมโรงเรียนท่ีมี 1 สาขา） 

ชั้นมธัยมปลายจะมีแบ่งหลกัสูตรการเรียนคือ  หลกัสูตรเรียนเตม็วนั  หลกัสูตรเรียนภาคบ่ายหรือภาคค ่า   หลกัสูตรเรียนทางไปรษณีย ์ 

โดยแลว้แต่จะเลือกเรียนแบบไหน (เวลาเรียน วีธีการเรียนต่างๆ)  

หลกัสูตร 
  โรงเรียน 
ท่ีเปิดสอนสา
ยสามญั 

โรงเรียนท่ีเปิดสอนวิชาเรียนเฉพาะ 

โรงเรียนท่ีเปิดสอนรวมวิชาทัว่
ไป 

เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม 

ธุรกิจการคา้ 

การประมง 

คหกรรม 

การพยาบาล 

สารสนเทศ 

สงัคมสงเคราะห์ 

วิชาอื่นๆ
 

เรียนเตม็วนั 32 5 8 7 1 6 1 1 3 ９ 7 

เรียนภาคบ่ายภาคค ่า 9  2 1       1 

เรียนทาง 
ไปรษณีย ์ 2           

（หน่วย：โรงเรียน）  

 

●หลกัสูตรเรียนเตม็วนั 

  คือ หลกัสูตรท่ีท าการสอนในเวลากลางวนัเช่นเดียวกบั  โรงเรียนมธัยมตน้  

โดยมีการเรียนการสอนซ่ึงรวมเวลาของกิจกรรมพิเศษแลว้ต่อหน่ึงสปัดาห์มีเวลา 30 คาบ( 1คาบคือ 50 นาที）  มาตรฐานต่อปีมี 35 สปัดาห์ 

 

●หลกัสูตรเรียนภาคบ่าย ภาคค ่า 

    เป็นหลกัสูตรท่ีท าการเรียนการสอนเฉพาะเวลา  มีบุคคลหลายประเภทเรียนอยู ่ เช่น บุคคลท่ีท างาน 

บุคคลท่ีไม่ไดเ้รียนโรงเรียนประถมหรือมธัยมตอนตน้ บุคคลท่ียา้ยมาจากโรงเรียนมธัยมเตม็วนั  คนต่างชาติท่ีตอ้งเรียนภาษาญ่ีปุ่ น   
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 ในปัจจุบนัน้ี หลกัสูตรเรียนภาคบ่าย ภาคค ่าส่วนมากจะจดัตั้งสายสามญั    โรงเรียนท่ีเปิดสอนวิชาสายอาชีพคือ 

โรงเรียนยกไกจิโคเกียวโคโตกกัโก  (วิชาช่างโยธาอุตสาหกรรม   ) โรงเรียนฮกกุเซโคโตกกัโก (วิชาธุรกิจสารสนเทศ ) 
โรงเรียนอิเซะมานาบิโคโตกกัโก (วิชาช่างอุตสาหกรรม) โดยในส่วนของโรงเรียนฮกกุเซและโรงเรียนอิเซะมานาบินั้น  

ใชร้ะบบหน่วยกิตท่ีสามารถเรียนไดท้ั้งภาคบ่ายและภาคค ่า 

 

●หลกัสูตรเรียนทางไปรษณีย ์ 

  คือหลกัสูตรส าหรับคนท่ีไม่สามารถไปโรงเรียนไดทุ้กวนั  และเป็นหลกัสูตรการเรียนโดยการให้ค  าแนะน าทางไปรษณีย ์

 ปัจจุบนัมี 2 แห่งท่ีเปิดสอนหลกัสูตรน้ีคือ โรงเรียนฮกกุเซโคโตกกัโก  และ โรงเรียนมตัสึซะกะโคโตกกัโก 

ใชวิ้ธีการเรียนท่ีเรียกวา่  สคูลลิง  คือการอธิบายแนะน าการสอนแบบปากเปล่า โดยจดัให้มีเดือนละ 2 คร้ัง 

นอกนั้นนกัเรียนจะตอ้งเรียนดว้ยตนเองจากต าราเรียนและท ารายงานส่งถึงโรงเรียนโดยทางไปรษณีย ์ 

 

 (2) วชิาเรียน 
◎ประเภทของวิชา 

ธุรกิจการคา้ 

สายสามญั 

เรียนรวมวิชาทัว่ไ
ป 

วิชาท่ีเรียนเฉพาะ 

วชิาสายอาชีพ 

วิชาอ่ืนๆ 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง คหกรรม 

การพยาบาล  สารสนเทศ สงัคมสงเคราะห ์

วิทย ์ คณิต  พลศึกษา ภาษาองักฤษ นานาชาติ 

ออกแบบประยุกต ์
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◎ลกัษณะพิเศษของวิชา 

สายสามญั 

ลกัษณะพิเศษของสายสามญัคือ ใชก้ารเรียนการสอนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 

โดยการต่อยอดความรู้พ้ืนฐานท่ีไดจ้ากชั้นมธัยมตน้ให้กวา้งขวางออกไป 

วิชาเก่ียวกบัเกษตรกรรม 

มุ่งหมายท่ีจะผลิตผูป้ระกอบกิจการดา้นอุตสาหกรรมเก่ียวกบัเกษตรกรรมทุกชนิด  

ผูเ้ช่ียวชาญเทคนิคดา้นเกษตรกรรม  และผูบ้ริหารดา้นเกษตรกรรม  

ให้มีความรู้ความสามารถในเทคนิคท่ีเป็นแบบเฉพาะของวิชาท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม   ให้แก่ผูเ้รียน 

วิชาเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

มุ่งหมายท่ีจะผลิตผูมี้ความสามารถทางฝีมือช่างเทคนิค ในแต่ละส่วนต่างๆของอุตสาหกรรม 

โดยให้มีความรู้เช่ียวชาญเทคนิคต่างๆ  เช่น  ระบบ  FA   ระบบ   CAD / CAM และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

ให้แก่ผูเ้รียน 

วิชาเก่ียวกบัธุรกิจการคา้ 

เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ท่ีเป็นรากฐานเก่ียวกบัธุรกิจการคา้  เช่น การตลาด  การส่ือสาร  บญัชีองคก์รของบริษทั 

และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัให้ลึกซ้ึงมากข้ึน   จะไดมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัจริง 

วิชาเก่ียวกบัการประมง 

มุ่งหมายท่ีจะผลิตผูป้ระกอบกิจการช่างเทคนิคอุตสาหกรรมการประมง  ให้มีความรู้และเช่ียวชาญในเทคนิค  

ดา้นต่างๆ  เช่น พนกังานเรือ  ช่างเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง   เคร่ืองจกัรเรือ การเล้ียงและการผลิต  

ท่ีเป็นผลิตผลทางน ้าเป็นตน้  จะเรียนทั้งการด าน ้ าและกีฬาต่างๆในมหาสมุทรดว้ย 

วิชาเก่ียวกบัคหกรรม 

มีความรู้ในเทคนิคต่างๆท่ีเป็นรากฐานเก่ียวกบัคหกรรม  

เพ่ือสามารถน าไปประกอบกิจการทางดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต คือเคร่ืองอุปโภคและบริโภค  

สวสัดิการ อีกทั้งมีความรู้ดา้นเทคนิคเร่ืองการดูแลเล้ียงเด็ก  กบังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสงเคราะห์อีกดว้ย 

วิชาเก่ียวกบัการพยาบาล 
มุ่งหมายท่ีจะผลิตผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานการพยาบาลและโรงพยาบาล    

ให้มีความรู้เช่ียวชาญในเทคนิคของการพยาบาลดา้นต่างๆ 

วิชาเก่ียวกบัสารสนเทศ 

เพ่ือเสริมสร้างบุคคลท่ีจะช่วยสงัคมท่ีให้ความส าคญัในขอ้มูลข่าวสาร ให้มีความรู้และ 

 ความช านาญในเทคนิคท่ีสามารถสร้าง  ระบบเครือข่าย   

รักษาควบคุมและใชเ้ทคนิคของ  การใชเ้คร่ืองส่ือสารต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ 

ไดอ้ยา่งเป็นรูปเป็นร่างมากข้ึน 
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วิชาเก่ียวกบัสงัคมสงเคราะห์และ 

สวสัดิการสงัคม 

มุ่งหมายท่ีจะผลิตผูท่ี้เขา้มาปฏิบติังานดา้นสงเคราะห์และสวสัดิการ 

ให้มีความรู้ความสามารถ ในเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสวสัดิการ 

เช่น เทคนิคพยาบาลและระบบสวสัดิการสงัคม  เป็นตน้ 

 

วิชาเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

การเรียนวิชาเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงนั้น   เพ่ือให้มีความสามารถท่ีจะใช ้

วิถีทางวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาในเร่ืองทุกอยา่ง 

 

วิชาเก่ียวกบัพลศึกษา 

ให้หลกัศึกษาท่ีเป็นความรู้ แก่นกัเรียนท่ีมีความสนใจในดา้นกีฬา  ให้มีความเขา้ใจมากข้ึน 

 และมีความสามารถเช่ียวชาญ ทางดา้นการออกก าลงั  สามารถส่งเสริมพฒันาให้เป็นประโยชน์แก่ดา้นการกีฬาต่อไป 

 

วิชาเก่ียวกบัภาษาองักฤษ 

 เป็นวิชาท่ีเรียนเฉพาะ ในการแสดงออกของภาษาองักฤษ  และการท าความเขา้ใจวฒันธรรมท่ีแตกต่าง เป็นตน้ 

 ทั้งจะเพ่ิมความสามารถ ในการพดูและการฟัง  ของภาษาองักฤษ 

 เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างให้ลึกซ้ึงมากข้ึน 

  

วิชาเก่ียวกบันานาชาติ 

การใช ้ICT (Information and Communication Technology : เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร) 

และการสอนภาษาต่างประเทศท่ีใช ้ALT（Assistant Language Teacher : ผูช่้วยช้ีแจงแนะน าภาษาต่างประเทศ)  

เพื่อเพ่ิมความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ และมุ่งเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้นมหาวิทยาลยัหลกัสูตรปกติ 

หลกัสูตรระยะสั้น โดยการไปเรียนแลกเปล่ียนระยะสั้นหรือระยะยาว เป็นตน้    

 

วิชาเก่ียวกบัออกแบบประยกุต ์

 เรียนพ้ืนฐานของการวาดภาพ   พ้ืนฐานการออกแบบในธุรกิจการคา้และคอมพิวเตอร์  

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเป็นตน้    โดยมุ่งเรียนในวิชาเฉพาะ 

  

รวมวิชาทัว่ไป 

  เลือกเรียนวิชาท่ีถนดั  และคิดวา่เหมาะสมกบัตนเอง เพราะในขณะท่ีก าลงัเรียนเก่ียวกบัเส้นทางการมีชีวิตอยูน่ั้น  

ก็สามารถท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของตนเองได ้
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วิชาท่ีเรียนสายสามญั  วิชาท่ีเรียนเฉพาะ  รวมวิชาทัว่ไป  มีภาพดงัต่อไปน้ี   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

3．ค่าเล่าเรียน เงินช่วยเหลือ และระบบทุนการศึกษาโรงเรียนมธัยมตอนปลายของจงัหวดั 
-----------------------------------------------------------------------------

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

3．ค่าเล่าเรียน เงินช่วยเหลือ และระบบทุนการศึกษาโรงเรียนมธัยมตอนปลายของจงัหวดั 

(1) ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนมธัยมปลาย (ท่ีด าเนินการปีเฮเซท่ี 2020) 
① สาระใจความของค่าเล่าเรียน 

    โดยหลกัการแลว้ ผูท่ี้เขา้เรียนในชั้นมธัยมตอนปลายของ จ. มิเอะตั้งแต่เดือน เมษายน ปี2014 (เฮเซท่ี 26) ตอ้งช าระค่าเล่าเรียน ทั้งน้ี 
หากเป็นผูท่ี้ไดรั้บเงินช่วยเหลือการศึกษาในชั้นมธัยมตอนปลาย ก็ไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน 
การท่ีจะไดรั้บเงินช่วยเหลือการศึกษาในชั้นมธัยมตอนปลายนั้น จะตอ้งท าเร่ือง และไดรั้บความเห็นชอบวา่ เขา้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้อน่ึง 
เงินช่วยเหลือการศึกษาในชั้นมธัยมตอนปลายน้ี ไม่ตอ้งใชคื้น 
 นอกจากน้ี ส าหรับผูท่ี้ลาออกจากโรงเรียนมธัยมตอนปลายกลางคนั 
แต่มีความประสงคจ์ะเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนมธัยมตอนปลายอีกคร้ังหน่ึง หรือผูท่ี้ไม่ไดรั้บเงินช่วยเหลือการศึกษาในชั้นมธัยมตอนปลาย 
แต่ไดรั้บการลงความเห็นว่า มีขอ้จ ากดัทางการเงิน ท าให้มีอุปสรรคในการช าระค่าเล่าเรียนนั้น มีสิทธ์ิจะไดรั้บความช่วยเหลืออ่ืน 
 

 

เวลาเพ่ือเรียนรวมวิชาทั่
วไป 

 

เวลาเพ่ือเรียนรวมวิชาทั่
วไป 

 

 

เวลาเพ่ือเรียนรวมวิชาทั่
วไป 

 

 
ภาษาญ่ีปุ่น 

ภูมิศาสตร์,ประวติัศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ 
คหกรรมศาสตร์ 
 สารสนเทศ 

 

ภาษาญ่ีปุ่น 

ภูมิศาสตร์,ประวติัศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

ศิลปศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ 

คหกรรมศาสตร์ 

 สารสนเทศ 

วชิาเก่ียวกบัความช านาญ 

ภาษาญ่ีปุ่น 
ภูมิศาสตร์,ประวติัศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 

  สาธารณสุขศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ 
คหกรรมศาสตร์ 

       สารสนเทศ 

 

วิชาสายสามญั วิชาท่ีเรียนเฉพาะ รวมวิชาทัว่ไป 

วิชาบงัคบั  

 

วิชาที่เรียนเฉพาะ 
 วิชาที่เลือก 

 

หลกัการ 

วิชาที่ศึกษา 

วิชาบงัคบั 
 

วิชาบงัคบั 

 

สังคมอุตสาหกรรมและมนุษย ์

รวมวิชาเลือก 
 

วิชาเลือก  
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② จ านวนเงินค่าต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ฯลฯ 

 หลกัสูตรเรียนเตม็วนั หลกัสูตรเรียนภาคบ่าย 
ภาคค ่า 

หลกัสูตรเรียนทางไปรษ
ณีย ์

ภาควิชาเฉพาะดา้น 

ค่าเล่าเรียน 
จ านวนเงินต่อปี 

 118,800 เยน 
จ านวนเงินต่อปี 

32,400 เยน 
ราคาต่อ 1 หน่วยกิต 

324 เยน 
จ านวนเงินต่อปี 
 118,800 เยน 

ค่าธรรมเนียมการสอบคดัเลือกผูเ้ขา้เรี
ยน 

2,200 เยน 950 เยน  2,200 เยน 

ค่าเขา้โรงเรียน 5,650 เยน 2,100 เยน  5,650 เยน 

※ค่าธรรมเนียมการสอบคดัเลือกผูเ้ขา้เรียนค่าเขา้โรงเรียนคือค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการสอบเขา้โรงเรียนมธัยมตอนปลาย 
※ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาแลว้ ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการอนุมติัให้จบการศึกษา หรือผูเ้ขา้ร่วมฟังบรรยาย จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดไวต่้างหาก 

 

(2) เงินช่วยเหลือเพ่ือการศึกษาส าหรับนกัเรียนในชั้นมธัยมตอนปลาย (ท่ีด าเนินการปีเฮเซท่ี 2020) 

ระบบน้ีคือ ระบบการให้ “เงินช่วยเหลือเพ่ือการศึกษาส าหรับนกัเรียนในชั้นมธัยมตอนปลาย” แก่ครอบครัวท่ีมีรายไดต้  ่า 

และมีนกัเรียนท่ีศึกษาในชั้นมธัยมตอนปลาย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการศึกษานอกจากค่าเล่าเรียน 

   ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีศึกษาในชั้นมธัยมตอนปลาย ตอ้งไดรั้บการลงความเห็นวา่ มีรายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีท่ีอยูอ่าศยัเท่ากบั “0 เยน 

(ไม่เสียภาษี)” ตามระบบเงินช่วยเหลือเพ่ือการศึกษาส าหรับนกัเรียนในชั้นมธัยมตอนปลาย และจะตอ้งท าเร่ืองขอ 

จึงจะไดรั้บเงินช่วยเหลือตามสถานะและโครงสร้างครอบครัว 
 

◎จ านวนเงินช่วยเหลือ (จ  านวนเงินต่อปี) 
สถานะครอบครัว รัฐบาล เอกชน 

ครอบครัวท่ีไดรั้บเงินช่วยเหลือเพ่ือการด ารงชีพ (หลกัสูตรเรียนเตม็วนั หลกัสูตรเรียนภาคบ่าย ภาคค ่า หลกัสูตรเรียนทางไปรษณีย)์ 32,300 เยน 
52,600 

เยน 

ครอบครัวท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีท่ีอยูอ่าศยั 
※ไม่รวมครอบครัวท่ีไดรั้บเงินช่วยเหลือเพ่ือการด ารงชี

พ 

เรียนเตม็วนัเรียนภาคบ่า
ย ภาคค ่า 

พ่ีนอ้งผูไ้ดรั้บอุปการะท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 
แต่ไม่ถึง 23 

ปีหรือนกัเรียนในชั้นมธัยมตอนปลายตั้งแต่คน
ท่ี 2 เป็นตน้ไป 

ไม่มี 80,800 เยน 89,000 
เยน 

มี 129,700 เยน 138,000 
เยน 

หลกัสูตรเรียนทางไปรษณีย ์ 36,500 เยน 
38,100 

เยน 

 

 (3) ระบบทุนการศึกษา (ท่ีด าเนินการปีเฮเซท่ี 2020) 

เก่ียวกบัระบบทุนการศึกษา  มี  “ทุนการศึกษาของมธัยมปลายจงัหวดั มิเอะ” , โดยจงัหวดัมิเอะด าเนินการอยู ่ 

 

●ทุนการศึกษาของมธัยมปลายจงัหวดั มิเอะ  

ส าหรับนกัเรียนท่ีขดัสนแต่มีความตั้งใจท่ีจะเรียนในโรงเรียนมธัยมปลาย(โรงเรียนมธัยมปลาย และโรงเรียนอาชีวศึกษา) แต่มีขอ้จ ากดัทางการเงิน 

สามารถท่ีจะกูย้มืเงินเพ่ือการศึกษาโดยไม่มีดอกเบ้ียได ้

 

○ชนิดและจ านวนเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา 
 

◎ค่าเล่าเรียน........จ านวนเงินกูย้มืต่อเดือน(ไม่ไดจ่้ายทุกเดือน แบ่งงวดละ2ถึง3คร้ังต่อปี) 
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รัฐบาล 8,000เยน  13,000เยน  18,000เยน  หรือ 23,000เยน  

เอกชน 20,000เยน  25,000เยน  30,000เยน  หรือ 35,000เยน  

(เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
 

◎ค่าเตรียมในการเรียน........ไดแ้ต่เฉพาะเม่ือเขา้เรียน (สมคัรไดแ้ต่เฉพาะนกัเรียนชั้นปีท่ี 1 เท่านั้น) 

รัฐบาล 40,000เยน  หรือ   80,000เยน  

เอกชน 50,000เยน  หรือ 100,000เยน  

(เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 

 

○การช าระคืนเงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา 

  .การกูย้มืเงินเพ่ือการศึกษาโดยไม่มีดอกเบ้ีย แต่หากไม่ช าระคืนภายในก าหนดเวลา จะเกิดค่าเสียหายเน่ืองจากความล่าชา้ 

.ผอ่นช าระโดยหกัจากบญัชีธนาคารท่ีส าหรับเป็นค่าเล่าเรียน โดยจะเร่ิมผอ่นช าระหลงัจากเรียนจบได ้6 เดือนแลว้จนถึงไม่เกินภายใน 12 ปี   

(กรณีท่ีเงินกูย้มืทั้งหมดเกิน 1,200,000 เยน ช าระไดถึ้งภายใน 15ปี, กรณีท่ีเงินกูย้มืเกิน 1,850,000 เยน ช าระไดถึ้งภายใน 18ปี) 
  . สามารถช าระเงินเล่ือนมาหรือ ช าระรวมกนัคร้ังเดียวได ้

.ในกรณีท่ีจะเรียนต่อระดบัมหาวิทยาลยั ป่วย ภยัพิบติั ว่างงาน หยดุเพ่ือการคลอดบุตร หรือเล้ียงดูบุตร 

สามารถยืน่ค  าร้องขอผอ่นผนัการช าระเงินออกไปได ้ 
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เกีย่วกบัด าเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อช้ันมธัยมตอนปลายของ จ.มเิอะในปี 2020 (เรวะที ่2) 
 

1.  คุณวฒิุของผูส้มคัร 
 

กรุณาตรวจสอบท่ี “สาระใจความ ด าเนินการสอบคดัเลือกผูเ้ข้าเรียนชั้นมธัยมปลาย จ.มิเอะ  ปี เรวะท่ี 2” 
 

 

2.  แบบของการสอบคดัเลือกผูเ้ขา้เรียน 
 

(1) การสอบคดัเลือกรอบแรก・・・สามารถสมคัรเข้าสอบได้เฉพาะโรงเรียนชั้นมธัยมปลาย บางแห่งหรือ สาขาวิชา 
ก าหนดการรับสมคัร เข้าสอบได้เฉพาะ ผู ้ได้รับใบรับรองจากอาจารยใ์หญ่เท่านั้น 

 

① รายละเอียดของการสอบ 
การสอบสัมภาษณ์ หรือ “การแนะน าตัวเอง”, เรียงความหรือบทความสั้น, การตรวจสอบความสามารถทางฝีมือ  

การสอบวิทยฐานะ （1-2วิชา ）  และวิชาท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้ 
② วิธีก  าหนดผู ้สอบผ่าน 

นอกจากผลการสอบข้อ ① ยงัเอาผลการเล่าเรียนของในโรงเรียนชั้นมธัยมตน้ และอ่ืนๆท่ีเขียนเป็น 

“ใบประวตัิรายงานตัว”  ท่ีตวัเองเขียนไว้  “จดหมายรับรองตวัเอง” และอ่ืนๆ ใช้ไปประกอบการตัดสิน 

รายละเอียดกรุณาตรวจสอบท่ี “สาระใจความ ด าเนินการสอบคดัเลือกผู ้เข้าเรียนชั้นมธัยมปลาย จ.มิเอะ”   
③ วนัสอบ วนัพฤหสับดีท่ี 6 ก.พ. และ วนัศุกร์ ท่ี 7 ก.พ. ปี 2020 
④ แจ้งผลการสอบ   วนัศุกร์ท่ี 14 ก.พ. ปี 2020 

 (ประกาศผลอยา่งเป็นทางการวนัองัคารท่ี 17 มี.ค.) 
⑤ และอ่ืนๆ 

・ ผูท่ี้สอบคดัเลือกผ่านรอบแรก  ไม่สามารถสมคัรเข้าสอบคดัเลือกรอบหลังได้ 
・ ถา้สมคัรเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก  ไม่สามารถสมคัรเข้าสอบคัดเลือกแบบพิเศษได้ 

 

(2)การสอบคดัเลือกแบบพิเศษ(โตกุเบทสึเซ็นบาทสึ)・・・ส าหรับผู ้ท่ีออกจากโรงเรียนมธัยมปลายก่อนส าเร็จการศึกษา หรือ 
เม่ือส าเร็จชั้นมธัยมตน้แลว้แต่ดว้ยเหตุผลบางประการท าให้ไม่สามารถเขา้เรียนต่อชั้นมธัยมปลายได ้หรืออ่ืนๆ 

①เน้ือหาของการสอบ 
การสอบสัมภาษณ์ หรือ “การแนะน าตัวเอง”  เรียงความ  และวิชาท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้ 

②วิธีก  าหนดผูส้อบผ่าน 
นอกจากผลการสอบข้อ ① ยงัเอาผลการเล่าเรียนของในโรงเรียนชั้นมธัยมตน้ และอ่ืนๆท่ีเขียนเป็น “ใบประวติัรายงานตวั” 
ท่ีตวัเองเขียนไว,้“ใบแสดงความจ านง” และอ่ืนๆ ใช้ประกอบการตดัสิน  

③ วนัสอบ วนัพฤหสับดีท่ี 6 ก.พ. และ วนัศุกร์ท่ี 7 ก.พ. ปี 2020 
④ แจ้งผลการสอบ   วนัศุกร์ท่ี 14 ก.พ. ปี 2020 

(ประกาศผลอยา่งเป็นทางการวนัองัคารท่ี 17 มี.ค.) 
⑤ และอ่ืนๆ 
・ ถา้สมคัรเข้าสอบคดัเลือกแบบพิเศษ (โตกุเบทสึเซ็นบาทสึ)ไม่สามารถสมคัรเข้าสอบคดัเลือกรอบแรกได้ 
・ ผูท่ี้สอบคัดเลือกแบบพิเศษ (โตกุเบทสึเซ็นบาทสึ)ผ่าน  ไม่สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกรอบหลังได้ 

 

(3) การสอบคดัเลือกรอบหลัง 
 

① เน้ือหาของการสอบ 
・ การสอบวิทยฐานะ 
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ในชั้นมธัยมปลายแบบเรียนเตม็วนั ตอ้งสอบ ภาษาประจ าชาติ  คณิตศาสตร์  สังคม ภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตร์  5 วิชา 
ในชั้นมธัยมปลายเรียนตามก าหนดเวลา โรงเรียนบางแห่งก็จะลดจ านวนการสอบวิชานอ้ยลง 

・ นอกจากการสอบวิทยฐานะ  โรงเรียนบางแห่งตอ้งสอบการสัมภาษณ์ หรือ   “การแนะน าตัวเอง”  เรียงความ บทความสั้น  
การตรวจสอบความสามารถทางฝีมือ 

② วิธีก  าหนดผู ้สอบผ่าน 
นอกจากผลการสอบข้อ ① ยงัเอาผลการเล่าเรียนของในโรงเรียนชั้นมธัยมตน้  
และอ่ืนๆท่ีเขียนเป็น “ใบประวติัรายงานตัว”    และอ่ืนๆ ใช้ประกอบการตดัสิน 
รายละเอียดกรุณาตรวจสอบท่ี  สาระใจความ 
 ด าเนินการสอบคัดเลือกผูเ้ข้าเรียนชั้ นมธัยมปลาย จ.มิเอะ   

③ วนัสอบ วนัองัคารท่ี 10 มี.ค. ปี 2020 
④ ประกาศผูส้อบได ้ วนัองัคารท่ี 17 มี.ค. ปี 2020 
⑤ และอ่ืนๆ 

หากยืน่ใบสมคัรแลว้เปล่ียนใจอยากจะเขา้เรียนท่ีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีสิทธ์เปล่ียนไดแ้ค่ 1 คร้ังเท่านั้น 
และตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ก่อนตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไว ้

 

(4)รับสมคัรใหม่(ซะอิโบชิว)･･･จะท าการเม่ือจ านวนผูส้อบผา่นเขา้เรียนมีไม่เตม็หลงัจากการสอบคัดเลือกรอบแรก  
และการสอบคดัเลือกรอบหลังส้ินสุดลงแล้ว 

① รายละเอียดของการสอบ และ วิธีก าหนดผู ้สอบผ่าน ส่วนใหญ่เหมือนกับ การสอบคัดเลือกรอบหลัง 
② วนัสอบ วนัจนัทร์ท่ี 23  มี.ค. ปี 2020 
③ ประกาศผูส้อบได ้    วนัพธุท่ี 25 มี.ค. ปี 2020 

 

(5) การรับสมคัรเพ่ิม(ซึอิคะโบชิว)･･･ 
จะท าการเม่ือจ านวนผูส้อบผ่านเขา้เรียนมีไม่เตม็หลงัจากการเปิดรับสมคัรใหม่(ซะอิโบชิว)แลว้ โดยเป็นแบบเรียนตามเวลา(ภาคค ่า) 

① รายละเอียดของการสอบ และ วิธีก าหนดผู ้สอบผ่าน ส่วนใหญ่เหมือนกับ รับสมคัรใหม่(ซะอิโบชิว) 
②วนัสอบ วนัศุกร์ท่ี 27 มี.ค. ปี 2020 
③ประกาศผูส้อบได ้ วนัจนัทร์ท่ี 30 มี.ค. ปี 2020 

 
(6) งบประมาณพิเศษของการสอบคดัเลือกส าหรับผูเ้ขา้เรียนเป็นชาวต่างชาติและอ่ืนๆ 
① โรงเรียนชั้ นมธัยมปลาย,ภาควิชา  
กรุณาตรวจสอบท่ี “สาระใจความ ด าเนินการสอบคัดเลือกผูเ้ข้าเรียนชั้นมธัยมปลาย จ.มิเอะ  ปี เรวะท่ี 2” 
② งบประมาณพิเศษของจ านวนผูส้มคัร 
กรุณาตรวจสอบท่ี “สาระใจความ ด าเนินการสอบคัดเลือกผูเ้ข้าเรียนชั้นมธัยมปลาย จ.มิเอะ  ปี เรวะท่ี 2” 
③ รายละเอียดของการสอบ 
กรุณาตรวจสอบท่ี “สาระใจความ ด าเนินการสอบคัดเลือกผูเ้ข้าเรียนชั้นมธัยมปลาย จ.มิเอะ  ปี เรวะท่ี 2” 
④ วิธีก  าหนดผูส้อบผ่าน 
นอกจากผลการสอบข้อ ③  ยงัเอาผลการเล่าเรียนของในโรงเรียนชั้นมธัยมตน้ 

และอ่ืนๆท่ีเขียนเป็น「ใบประวติัรายงานตัว」ไปประกอบการตดัสิน 
⑤ และอ่ืนๆ 

ตอังยื่นเอกสารที่รับรองว่าเป็นชาวต่างชาติ พร้อม ใบสมคัรสอบ 
 

 

3. อ่ืนๆ 
ผูส้มคัรเขา้เรียนชั้นมธัยมปลายแบบเรียนภาคค ่า เป็นนักเรียนชาวต่างชาติและอ่ืนๆ แล้วแต่การวินิจฉัยของอาจารยใ์หญ่ของ 
โรงเรียนชั้นมธัยมปลาย สามารถเข้าสอบการสอบคัดเลือกรอบหลัง ซะอิโบชิว 
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และ จือิคะโบชิวได ้ เน้ือความของข้อสอบ เป็น การสอบเรียงความ การสอบสัมภาษณ์ โดยท่ีสามารถสมคัรสอบด้วยภาษาแม่ได้ 
☆เน้ือความในน้ี กรุณาตรวจสอบรายละเอียด  “สาระใจความ ด าเนินการสอบคดัเลือกผูเ้ข้าเรียนชั้นมธัยมปลาย จ.มิเอะ  ปี เรวะท่ี 2”  

       ทั้งน้ี “สาระใจความ ด าเนินการสอบคดัเลือกผูเ้ข ้าเรียนชั้นมธัยมปลาย จ.มิเอะ  ปี เรวะท่ี 2” ประกาศให้ทราบทั่วกันในต้นเดือน ต.ค. 
ปี 2019 
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ก าหนดด าเนินการสอบคัดเลือกผู ้เข้าศึกษาต่อชั้นมธัยมตอนปลายของ จ.มิเอะประจ าปี 2020 (เรวะท่ี 2) 

วนัท่ีและเดือน ชั้นมธัยมปลายเรียนเตม็วนั, 
ชั้นมธัยมปลายเรียนตามก าหนดเวลา 

ชั้นมธัยมเรียนทาง 
ไปรษณีย ์

ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี  27 ม.ค.   
ถึงวนัพฤหัสบดีท่ี 30 ม.ค. 

คดัเลือกรอบแรก ・โตกุเบทสึเซ็นบาทสึ 
ก าหนดระยะเวลารับใบสมคัร 

เปิดรับสมคัร  
การคดัเลือกรอบแรก 
เปิดรับใบสมคัร 

ตั้งแต่วนัพฤหัสบดีท่ี 6 ก.พ. 
ถึงวนัศุกร์ท่ี 7 ก.พ. 

คดัเลือกงวดแรก ・โตกุเบทสึเซ็นบาทสึ 
การ ตรวจสอบ 
(ระเบียบวาระตรวจสอบถูกก าหนดโดยแต่ละโรงเรียน) 

การตรวจสอบของ 
การเลือกรอบแรก(วนัพฤหัสบดีท่ี 6 
ก.พ.) 

วนัพุธท่ี 12 ก.พ. 
คดัเลือกงวดแรก ・โตกุเบทสึเซ็นบาทสึ การตรวจสอบเพิ่มเติม 

ส าหรับในกรณีท่ีผูส้มคัรไม่สามารถมาเขา้คดัเลือกวนัจริงไดเ้น่ืองจากเจ็บป่วย 
การตรวจสอบเพิ่มเติมของรอบแรก 

วนัศุกร์ท่ี 14 ก.พ. คดัเลือกงวดแรก・โตกุเบทสึเซ็นบาทสึ   
แจง้ผลการคดัเลือก 

การคดัเลือกรอบแรก 
แจง้ผลการคดัเลือก 

ตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 21 ก.พ. 
ถึงวนัพุธท่ี 26 ก.พ. 
ถึงวนัพฤหัสบดีท่ี  27 ก.พ. 

เปิดรับใบสมคัรการคดัเลือกรอบหลงั 
* ชั้นมธัยมปลายเรียนตามก าหนดเวลา ถึงวนัพุธท่ี 26 ก.พ. 
ชั้นมธัยมปลายเรียนเตม็วนั     ถึงวนัพฤหัสบดีท่ี   27 ก.พ. 
(ยกเวน้วนัเสาร์,อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

การคดัเลือกรอบหลงั 
เปิดรับใบสมคัร ตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 21 ก.พ. 
ถึงวนัพุธท่ี 26  ก.พ. 
(ยกเวน้วนัเสาร์,อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขั
ตฤกษ)์ 

ตั้งแต่วนัองัคารท่ี 3 มี.ค.  
ถึงวนัพุธท่ี 4 มี.ค. 
ถึงวนัพฤหัสบดีท่ี 5 มี.ค. 

รับใบสมคัรส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเปล่ียน 
* ชั้นมธัยมปลายเรียนตามก าหนดเวลา        ถึงวนัพุธท่ี 4 มี.ค. 
ชั้นมธัยมปลายเรียนเตม็วนั  ถึงวนัพฤหัสบดีท่ี 5 มี.ค. 

ระยะเวลาในการยืน่สมคัรเปล่ียนแปลง 
(ภานในวนัพุธท่ี 4) 

วนัองัคารท่ี 10  มี.ค. คดัเลือกรอบหลงั การตรวจสอบ การตรวจสอบของ 
การคดัเลือกรอบหลงั 

วนัองัคารท่ี 17 มี.ค.  ประกาศผูส้อบไล่ได ้ และ โฆษณาเปิดรับสมคัร 
ใหม่(ซะอิโบะชิว) 

แจง้ผลการคดัเลือก 
ต่อผูส้อบไล่ได ้

วนัพุธท่ี 18 มี.ค. 
ถึงวนัพฤหัสบดีท่ี  19 มี.ค.  

การตรวจสอบเพิ่มเติมรอบหลงั・การตรวจสอบรับสมคัร  
ใหม่(ซะอิโบะชิว) เปิดรับใบสมคัร       

 

วนัจนัทร์ท่ี 23 มี.ค. การตรวจสอบเพิ่มเติมรอบหลงั・การตรวจสอบรับสมคัร 
ใหม่(ซะอิโบะชิว) 

วนัพุธท่ี 25 มี.ค. 
การตรวจสอบเพิ่มเติมรอบหลงั・การตรวจสอบรับสมคัร 
ใหม่(ซะอิโบะชิว) ประกาศผูส้อบไล่ได ้ และ 
โฆษณาเปิดรับสมคัรจือิคะโบะชิว 

การตรวจสอบรับสมคัรใหม่(ซะอิโบะชิ
ว) เปิดรับใบ 
สมคัร ตั้งแต่วนัพุธท่ี 25 
มี.ค.ถึงวนัองัคารท่ี 31 มี.ค. 
(ยกเวน้วนัเสาร์และวนัอาทิตย)์ 

วนัพุธท่ี 25 มี.ค. 
ถึงวนัพฤหัสบดีท่ี  26 มี.ค. 

การตรวจสอบจือิคะโบะชิว เปิดรับใบสมคัร 
(เฉพาะชั้นมธัยมปลายภาคค ่าเท่านั้น ) 

วนัศุกร์ท่ี 27 มี.ค. การตรวจสอบ จือิคะโบะชิว       
(เฉพาะชั้นมธัยมปลายภาคค ่าเท่านั้น )  

วนัจนัทร์ท่ี 30 มี.ค. การตรวจสอบ จือิคะโบะชิว ประกาศผูส้อบไล่ได ้
 (เฉพาะชั้นมธัยมปลายภาคค ่าเท่านั้น ) 

วนัพฤหัสบดีท่ี 2 เม.ย.  
การตรวจสอบของ ซะอิโบะชิว 
(การรับสมคัรใหม่) 

วนัพุธท่ี 8 เม.ย.  
แจง้ผลการคดัเลือก 
ต่อผูส้อบไล่ไดซ้ะอิ 
โบะชิว 

(บทอธิบาย)  
ในตาราง ขอ้  “การสอบคัดเลือกแบบพิเศษ(โตกุเบทสึเซ็นบาทสึ)”  ด าเนินโดย 6 โรงเรียนดงัต่อไปน้ี 

・โรงเรียนชั้นมธัยมปลายอาเคโบโนะกกักุเอง  ( เรียนแบบเตม็วนั ) 
・โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมยกไกจิ (โรงเรียนแบบมีก าหนดเวลา) 
・โรงเรียนชั้นมธัยมปลายฮกกุเซ  ( เรียนแบบมีก าหนดเวลา )               
・โรงเรียนมธัยมปลายอีโนะ (โรงเรียนแบบมีก าหนดเวลา)  
・โรงเรียนชั้นมธัยมปลายมิเอะยเูมกกักุเองโคโตกกัโก ( เรียนแบบมีก าหนดเวลา ) 
・โรงเรียนชั้นมธัยมปลายอิเสะมานาบิ ( เรียนแบบมีก าหนดเวลา ) 
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B. Q&A ( ค าถามและค าตอบ )                 เรียบเรียงโดย มูลนิธิแลกเปล่ียนนานาชาติจงัหวดัมิเอะ(องคก์รการกุศล) 
 

Q1. กรุณาอธิบายระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่น 

 

A1.  อธิบายระยะเวลาของระบบการศึกษาแบบง่ายๆ  ดงัตอ่ไปน้ี คนญ่ีปุ่นประมาณ 95% ข้ึนไปจะเรียนต่อชั้นมธัยมปลาย 
โรงเรียนชั้นประถมศึกษา และ โรงเรียนชั้นมธัยมตอนตน้ เป็นการศึกษาภาคบงัคบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2. เม่ือจบระดบัชั้นมธัยมตอนปลายแลว้มีขอ้ดีอยา่งไรบา้ง? 

 

A2.  สามารถสอบเขา้เรียนต่อในระดบั  มหาวทิยาลยั, อนุปริญญา  และโรงเรียนอาชีวศึกษาได ้

ในส านกังาน หรือกิจการบางแห่งมีเง่ือนไขการรับเขา้ท างานตอ้งจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

ดงันั้นจะมีโอกาสเขา้ท างานไดม้ากกวา่เรียนจบแค่ชั้นมธัยมตอนตน้ 

 

Q3. ใครก็สามารถเขา้เรียนชั้นมธัยมตอนปลายไดใ้ช่ไหม ? 

   

A3.  ตอ้งมีอายตุั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไปและเรียนจบมธัยมตอนตน้ท่ีญ่ีปุ่นหรือต่างประเทศ ก็จะมีคุณวฒิุเขา้เรียนได ้ 

หรือยงัเรียนมธัยมตอนตน้ไม่ส าเร็จในต่างประเทศ แต่แจง้เร่ืองราวไวก่้อน ก็อาจจะมีโอกาสเขา้สอบได ้

เม่ือมีการสอบพิเศษ และอ่ืนๆดว้ย  กรุณาตรวจสอบวธีิการสมคัร เวลาสอบ วชิาท่ีสอบ 

จดัการพิเศษและอ่ืนๆกบัครูล่วงหนา้ไวด้ว้ย 

 

Q4. ชั้นมธัยมตอนปลายมีการเรียนแบบไหนบา้ง? 

 

A4.  แบ่งภาคเรียนได ้4 ภาคตามตารางท่ียกตวัอยา่งไวข้า้งล่าง 

แต่ละโรงเรียนไดจ้ดัท าหนงัสือแนะน าโรงเรียนไว ้คุณสามารถขอรับหนงัสือแนะน าเพื่อน ามาศึกษาได ้

 

ภาคบงัคบั 

 
โรงเรียนอาชีวศึกษา 

  

 
โรงเรียนชั้นประถมศึกษา  ( เรียน 6 ปี ) 

 

โรงเรียนมธัยมตอนตน้           ( เรียน 3 ปี ) 
 

โรงเรียนมธัยมตอนปลาย      ( 3-4 ปี   ) 

อนุปริญญาหรือวิทยาลยั 2 ปี โรงเรียนสายอาชีพ 2 
ปี  

มหาวิทยาลยั (ตรี) 
4 ปี 

บณัฑิตวิทยาลยั (โท,เอก) 
2-4  ปี 

อาย6ุปี       
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(ตวัอยา่งของชั้นมธัยมปลายโดยทัว่ๆไป) 

 
เรียนเตม็วนั 

(กลางวนั) 
ภาคบ่าย 

เรียนตาม 

ก าหนดเวลา 

(ภาคค ่า) 

เรียนทางไปรษณีย ์

*1 

วนัและ 

เวลา 

เรียน 

ทุกวนั* 2 

AM8:30-PM3:30 

ทุกวนั*2 

AM:8:30-PM4:30 

ในเวลาน้ีเลือกวิชาเรียน 

ทุกวนั*2 

PM5:30-PM9:30 

ตอ้งมาพบเรียนกบัครู 

ท่ีโรงเรียน เดือนละ 2 คร้ัง 

เวลาเรียน 

ต่อวนั 

เรียน 6 ชัว่โมง 

คาบละ 50 นาที 

คาบละ 45 นาที 

เชา้ 4 ชัว่โมง   บ่าย 4 ชัว่โมง 

เรียน4 ชัว่โมง 

คาบละ 45 นาที 

เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 

เชา้4 / บ่าย2 ชัว่โมง 

ระยะเวลา 

 เรียนจบ 
3  ปี 3-4  ปี 3-4  ปี 3-4  ปี 

สาขาวิชา 

*3 

สายสามญั 

อุตสาหกรรม 

พาณิชยเ์ป็นตน้ 

*4 

สายสามญั 

ธุรกิจสารสนเทศ  

รวมวิชาทัว่ไป 

สายสามญั 

ระบบวิศวอุตสาหกรรมศาสตร์ 

และวิชาช่างโยธาอุตสาหกรรม 

สายสามญั 

 

 

และอ่ืนๆ    มีบริการอาหาร  

วิชาต่างๆท่ียกตวัอยา่งมา ให้เลือกและจะตอ้งท าตารางการเรียนเอง ( บางแห่งเรียนแบบหน่วยกิตก็มี ) 
 

*1. เป็นโรงเรียนส าหรับผูท่ี้ท  างานและอ่ืนๆไม่สามารถมาโรงเรียนไดทุ้กวนั นอกจากการเรียนในโรงเรียน ทุกวิชาจะมีการบา้นออกให้ 

ตอ้งเขียนเป็นรายงานส่งมาท่ีโรงเรียน 

*2. (ทุกวนั)หมายถึง เวน้วนัเสาร์. อาทิตย.์วนัหยดุราชการ.ปิดภาคฤดูใบไมผ้ลิ.ปิดภาคฤดูร้อน. 

ปิดภาคฤดูหนาว.และวนัหยดุตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

*3. (สาขาวิชา) หมายถึง “วิชาท่ีตวัเองมีความตอ้งการท่ีจะเรียนมากท่ีสุด” 

*4. เรียนเตม็วนัมีหลายภาควิชาให้เรียน นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งบนน้ี ยงัมีการประมง. เกษตรกรรม 

  คหกรรม.วิทยาศาสตร์.สารสนเทศ (ข่าวสาร) สังคมสงเคราะห์และสวสัดิการ.เรียนรวมวิชาทัว่ไป และอ่ืนๆ 

ในสาขาวิชาช่ือสายสามญัน้ี บางโรงเรียนในหลกัสูตรเรียนของพิเศษก็มี 

 

Q5. ชุดเคร่ืองแบบนกัเรียนเป็นอยา่งไรบา้ง? 

 

A5.  โรงเรียนมธัยมปลายของญ่ีปุ่นมีกฎระเบียบวา่ตอ้งใส่ชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน ตามท่ีแต่ละโรงเรียนก าหนดให ้

แต่ส าหรับนกัเรียนภาคค ่าและท่ีเรียนทางไปรษณียไ์ม่ตอ้งใส่เคร่ืองแบบ  

ชุดเคร่ืองแบบนกัเรียนจะใส่ในวนัมอบตวัเท่านั้น  ราคาประมาณชุดละ  40,000 เยน 
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Q6. ค่าเล่าเรียน (ค่าใชจ่้ายจ าเป็นตอ้งใชท่ี้โรงเรียน) ประมาณเท่าไหร่? 

 

A6.  ค่าเล่าเรียนเป็นจ านวนเงินตามท่ีก าหนดไว ้โดยในกรณีของโรงเรียนมธัยมตอนปลาย นอกจากค่าเล่าเรียน 

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย (เรียกวา่ “ค่าใชจ่้ายต่างๆ ของโรงเรียน”) ซ่ึงจะประกอบดว้ยค่าอุปกรณ์ส าหรับการเรียนภาคปฏิบติั 

ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชั้นปี ค่า PTA ฯลฯ เน่ืองจากค่าใชจ่้ายต่างๆ ของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกนั 

รายละเอียดกรุณาสอบถามท่ีคุณครู 

 

Q7. ทุนเล่าเรียนคืออะไร?  

 

A7.ทุนเล่าเรียนคือเงินท่ีใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีล าบาก คณะกรรมการการศึกษาแห่งจงัหวดัมิเอะ 

จะใหย้มืเงินก่อน โดยไม่เสียดอกเบ้ียและช าระคืนเม่ือเรียนส าเร็จแลว้โดยการผอ่นส่ง กรณีโรงเรียนรัฐบาล  หรือ 

โรงเรียนของเอกชน นกัเรียนสามารถเลือกจ านวนเงินท่ีจะกูต้่อเดือนตั้งแต่ 8,000 เยน 13,000 เยน 18,000 เยน 

23,000 เยน 

การยืน่เร่ืองขอยมืทุนเล่าเรียนน้ี สามารถด าเนินการได ้เม่ือเรียนอยูช่ั้นมธัยมตอนตน้ปีท่ี 3  กรุณาสอบถาม รายละเอียด 

จากทางโรงเรียน 

ยงัมีหน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถยืน่เร่ืองติดต่อไดเ้ช่นกนั 
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ช่ือกองทุนเพื่อการศึกษา รายละเอียดท่ีส าคญั    ชาวต่างชาติท่ีเขา้ข่ายและเง่ือนไข 

 

สถานท่ีติดต่อ 

 

เงินกูเ้พื่อการศึกษาของ
ประเทศ 
(คูนิโนะเคียวอิคุโลน) 

นกัเรียน,นกัศึกษา ต่อหน่ึงคนไม่เกิน 
3,500,000 เยน จ ากดัการใช ้
ระยะเวลาใชคื้นภายใน 15 ปี 
ดอกเบ้ียต่อปี 1.71%  

แต่ส าหรับครอบครัวท่ีมีแตแ่ม่หรือมีแตพ่อ่ 
ครอบครัวท่ีมีรายไดต้่อปีไม่เกิน 2 ลา้นเยน 
(หรือ 1,220,000 เยนหลงัหกัภาษี) ・
ครอบครัวท่ีมีบุตร3คนข้ึนไปมีรายไดต้่อปีไม่
เกิน 5ลา้นเยน (หรือ 
3,460,000เยนหลงัหกัภาษี) 
ระยะเวลาใชคื้นภายใน 18 ปี    ดอกเบ้ียต่อปี 
1.31% 

ตามกฎหมายเก่ียวกบัฐานขอ้มูลการทะเบียน  
คนต่างชาติท่ีไดล้งทะเบียนในฐานขอ้มูลการทะเบียนไวแ้ลว้
วา่ เป็นผูข้อพ านกัอยูใ่นญ่ีปุ่น ,  
มีรายไดช้ดัเจน ,ตอ้งมีเงินค ้าประกนัหรือผูรั้บรอง 
 
ในกรณีท่ีมีการใชล่้าม 
และตอ้งการจดหมายของล่ามหรือหนงัสือสัญญาเพื่อยนืยนัว่
าเป็นผูแ้ปล 

 

 

 

นิฮอนเซซาคุคินยูวโควโคะ      
ส านกังาน  ซึ 
โคะคุมินเซกะซึจิเกียว 
Tel 059-227-5211 
callcenterของเงินกูเ้พื่อการศึกษ
า 
Tel0570-008656 
วนัธรรมดา 9 : 00 -21 :0 0 
วนัเสาร์ 9 : 00 -17 : 00 

h t t p : / / w ww . j fc . go . j p / 

 

เงินช่วยเหลือการศึกษา 
เงินช่วยเหลือการศึกษา 
มธัยมปลายไม่เกิน 35,000เยน ต่อเดือน 
สายอาชีพไม่เกิน 
35,000(※)เยน/เดือน 
※3ปีแรกไม่เกิน 35,000เยน ต่อเดือน 
หลงัจากนั้นไม่เกิน 60,000เยน ต่อเดือน 
เงินทุนส ารองไม่เกิน 
500,000 เยน 
เรียนส าเร็จตอ้งใชคื้น 
 หลงัจบการศึกษาแลว้ 6 เดือนถึงไม่เกิน10ปี 
ตอ้งผอ่นช าระคืน 
ไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ีย  
ตามเง่ือนไข สามารถเพิ่มจ านวนเงินไดถึ้ง 
1.5เท่าของจ านวนเงินกูใ้นแต่ละเดือนได ้

อาศยัอยูใ่นเขตปัจจุบนั6 เดือนข้ึนไป 
และผูท่ี้อยูแ่บบถาวรหรือถ่ินท่ีอยูถ่าวรพิเศษ 
สมคัรท่ีคณะกรรมการสวสัดิการสังคมใกลบ้า้น  
และรับการตรวจสอบ 
มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัรายได ้
ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 

คณะกรรมการสวสัดิการสังคม  
จ.มิเอะ  
Tel 059-226-1118 

หรือคณะกรรมการสวสัดิการสังค
มท่ีใกลบ้า้นคุณ 

 

มูลนิธิเด็กก าพร้า 
คะฟู ฟุกุชิ 
และการใหย้ืมเงินเพื่อกา
รศึกษา (☆) 

《การเขา้เรียนสินเช่ือ》 
★โรงเรียนมธัยมแห่งชาติ 
อาศยัอยูก่บัครอบครัว 
27,000เยน/เดือน 
ไม่ไดอ้ยูก่บัครอบครัว 34,500เยน/เดือน 
★โรงเรียนเอกชน 
อาศยัอยูก่บัครอบครัว 
45,000เยน/เดือน 
ไม่ไดอ้ยูก่บัครอบครัว 52,500เยน/เดือน 
《เงินทุนส ารองการเรียน》 
★โรงเรียนมธัยมแห่งชาติ 
อาศยัอยูก่บัครอบครัว 
150,000เยน 
ไม่ไดอ้ยูก่บัครอบครัว 160,000เยน 
★โรงเรียนเอกชน 
อาศยัอยูก่บัครอบครัว 
410,000เยน 
 ไม่ไดอ้ยูก่บัครอบครัว 420,000เยน 
 

หลงัเรียนจบ 6 เดือนแลว้ 
ตอ้งใชคื้นภายใน 
10 ปี ไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ีย 

ส าหรับชาวต่างชาติท่ี อาศยัอยูใ่นเขตปัจจุบนั 6 

เดือนข้ืนไป มีสิทธิยื่นขอวีซ่าถาวรพิเศษได ้
เช่น เด็กก าพร้าพอ่และแม่ 
มีแตแ่ม่หรือพอ่, แมห่มา้ย, 
(อาจตอ้งมีผูค้  ้าประกนัร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายดว้ย) 

แผนกสวสัดิการเด็ก 
กลุ่มดูแลช่วยเหลือครอบครัวเด็ก 
จงัหวดัมิเอะ 
 Tel 059-224-2271 
http://www.pref.mie.

lg.jp/D1KODOMO/0

00117889.htm 

ส านกัประกนัสุขภาพ 
สวสัดิการ  
หรือ ส านกั 
สวสัดิการในทุก 
เทศบาล 
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มูลนิธิ โควซึอิชิ 
อิกุเอไก 
และทุนการศึกษา 

 
ใหเ้ลือกจาก 2 หม่ืน 
3 หม่ืน 4 หม่ืนเยน  ต่อเดือน 
เงินส ารองการจ่ายค่าเรียนคร้ังแรก    
ใหเ้ลือกจาก 200,000เยน 400,000 
 เยน,  600,000 เยน 
ตอ้งใชคื้นภายในระยะ 
เวลา 20 ปี (ไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ีย) 

 
นกัเรียนชั้นมธัยมปลายท่ีทางครอบครัวผูป้กครองเสียชี
วิตจากอุบติัเหตุทางจราจร 
หรือเป็นผูพ้ิการไม่สามารถท างานได ้
สถานภาพการพ านกั(1) ยื่นขอวีซ่าถาวรพิเศษ 
(2) มีวีซ่าถาวร (3) 
ผูท่ี้พ  านกัอยูถ่าวรและสามารถยืนยนัไดว้า่จะอยูญ่ี่ปุ่นจ
นกวา่จะคืนเงินหมด 
 ยกเวน้นกัเรียนต่างชาติ 

 

มูลนิธิการศึกษาเพื่อผลประโยชนส่์
วนรวม ไซดนัโฮยิ่นโควซึ อิชิ 
Tel 03-3556-0773 

โทร.ฟรี 
0120-52-1286 

http://www.kotsuiji.com 

 

 

มูลนิธิ อะชินะงะ 
และทุนการศึกษา 

โรงเรียนรัฐบาล  
45,000 เยน/เดือน (กูย้ืม25,000 เยน, 
ทุนการศึกษา20,000 เยน) 
โรงเรียนเอกชน 
50,000 เยน/เดือน (กูย้ืม30,000 เยน,  
ทุนการศึกษา20,000 เยน) 
ส่วนท่ีเป็นการกูย้ืมใชคื้นภายใน 20 ปี 
(ไม่เสียดอกเบ้ีย) 
ผูท่ี้ตอ้งการเรียนต่อขั้น 
มหาวิทยาลยัเป็นตน้สามารถยืด 
เวลาการใชเ้งินคืนได ้

ตอ้งมีวีซ่าถาวร  ยกเวน้นกัเรียนต่างชาติ 
นกัเรียนชั้นมธัยมปลายท่ีทางครอบครัวผูป้กครองเสียชี
วิตจากการฆ่าตวัตายหรือประสบภยัท่ีนอกเหนือจากโร
คภยัไขเ้จ็บและอุบติัเหตุทางจราจร 
หรือเป็นผูพ้ิการไม่สามารถท างานได ้
 

สมาคมการเล้ียงเด็ก 
อะชินะงะ 
Tel 03-3221-0888 
โทร.ฟรี 
0120-77-8565 
http://www.ashinaga.org 
 

 

 ☆อาจมีการลดจ านวนเงิน หากนกัเรียนไดรั้บทุนเล่าเรียนจากท่ีอ่ืนมาก่อน 

 

 

Q8. ชั้นมธัยมตอนตน้กบัชั้นมธัยมตอนปลายมีความแตกต่างกนัตรงไหน? 

 

A8.  การเล่ือนชั้นและจบปีการศึกษาเป็นเร่ืองท่ียาก ร.ร มธัยมปลายหากผลการเรียน 

ไม่ดี ขาดเรียนบ่อยๆ จะตอ้งเรียนซ ้ าชั้น เรียนไม่จบก็มีมาก 

หากไม่เขา้ใจการเรียนใหส้อบถามครูไดทุ้กคนเพราะเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด 
 

Q9. เพ่ือท่ีจะเขา้ศึกษาต่อชั้นมธัยมปลาย ส่ิงส าคญัท่ีควรตอ้งท าคืออะไร? 

 

A9.  ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อในชั้นมธัยมปลาย  ควรมีการเตรียมการไวล่้วงหนา้  คือ 

1) มุ่งมัน่ ตั้งใจเรียน 

การมุ่งมัน่ตั้งใจเรียนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีแน่นอนอยูแ่ลว้  แต่เพ่ือจะสอบเขา้เรียนต่อใหไ้ดน้ั้น  

จะตอ้งตั้งใจหมัน่ฝึกฝนวชิาเรียนทุกวนัทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น  

ท าแบบฝึกหดัขอ้สอบการเตรียมสอบเขา้มธัยมปลายดว้ยก็จะดี  เม่ือไม่เขา้ใจ 

ตรงไหน สามารถสอบถามและขอเรียนรู้เพ่ิมเติมไดจ้ากคุณครูท่ีโรงเรียน หรือ กลุ่มอาสาสมคัร ใหช่้วยสอนก็ได ้  

 

2) หมัน่ปรึกษากบัคุณครูท่ีโรงเรียน 

ผูท่ี้ก าลงัเรียนอยูช่ั้นมธัยมตน้  สามารถขอค าปรึกษาและค าแนะน า  ในเร่ืองสาขาวชิาท่ีตนตอ้งการศึกษาต่อ                

กบัครูประจ าชั้นได ้
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3) ตดัสินใจเลือกโรงเรียนท่ีอยากเขา้ไวล่้วงหนา้โดยเร็ว 

ควรตดัสินใจเตรียมไวก่้อนถึงวนัสอบเขา้อยา่งนอ้ยคร่ึงปี ( หกเดือน ) 

 

4) การเขา้เยีย่มชมโรงเรียน 

เพ่ือช่วยการตดัสินใจในการเลือกโรงเรียนท่ีอยากเขา้ศึกษาต่อ  ควรหาโอกาสเขา้เยีย่มชมโรงเรียน  โดยส่วนใหญ่ 

แลว้โรงเรียนมธัยมปลายจะมีงานวนัเปิดเขา้เยีย่มชมและ เขา้รับฟังรายละเอียดเบ้ืองตน้  ซ่ึงจะมีก าหนดวนั เวลา   

ควรหาโอกาสเขา้ร่วมใหไ้ด ้

 

 

Q10.  นอกจากวชิาท่ีเรียนในชั้นแลว้ ยงัมีอะไรอีกไหม? 

 

A10. มีกิจกรรมหรืองานท่ีนกัเรียนชั้นมธัยมปลาย จะตอ้งท าร่วมกนัเป็นส่วนใหญ่  คือ งานกีฬาประจ าปี , 

งานวฒันธรรมประจ าปี  และ การเดินทางไปทศันศึกษา  เป็นตน้  นอกจากน้ี  หลงัเลิกเรียนแลว้ 

ยงัมีกิจกรรมชมรมต่างๆ  ท่ีสามารถเขา้ร่วมไดอี้ก เช่น  กีฬา , ดนตรี และศิลปะ เป็นตน้. 


