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     จังหวัดเฮียวโกะผลักดันการเสริมสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที ดึงดูดความสนใจอย่างแข็งข ัน 

เพื อครอบคลุมระบบการศึกษาในโรงเรียนที สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์และความสามารถของนักเรียนแต่ละคน     

นอกเหนือจากการส่งเสริมลักษณะพิเศษในสายสามัญและสายอาชีวะแล้ว 

ยังมีการดําเนินการจัดตั งสายสาขารวมและระบบหน่วยกิต  รวมทั งการก่อตั งโรงเรียนอาชีวะรูปแบบใหม่ๆ 

เพื อเพิ มความหลากหลายในการเลือกโรงเรียน

     ในที นี 

จะขอกล่าวแนะนําระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประจําจังหวัดเฮียวโกะและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประจําเขต

ภายในจังหวัดที ทุกท่านสามารถยื นสมัครได้ และอธิบายเกี ยวกับคุณสมบัติเฉพาะต่างๆของแต่ละสายสาขาการเรียน 

รวมทั งระบบการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียน      

กรุณานําข้อมูลต่อไปนี ไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที ท่านต้องการเข้าศึกษาต่อ    

ทั งนี ท่านสามารถตรวจสอบโรงเรียนมัธยมปลายต่างๆได้ผ่านทางโฮมเพจด้วยเช่นกัน

     โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งออกเป็นการเรียนภาคกลางวันแบบเต็มเวลา การเรียนแบบนอกเวลา 
การเรียนภาคผสมแบบเลือกเวลาเรียนเสร ีและการเรียนทางไปรษณีย ์   
ซึ งแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการเรียนและเวลาเรียนในโรงเรียน

ภาคกลางวันแบบเต็มเวลา/ภาคนอกเวลา/ภาคผสมแบบเลือกเวลาเรียนเสรี/ภาคการเรียนทางไปรษณีย์

ภาคกลางวันแบบเต็มเวลา

     กิจกรรมทางการศกึษา อาทิเวลาเรียน กิจกรรมงานโรงเรียน และกิจกรรมชมรมต่างๆ จะจัดขึ นในช่วงเวลากลางวัน  
แต่ละโรงเรียนมัธยมปลายจะมีการจัดเวลาตารางการเรียน 
และรูปแบบชั นเรียนแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนนั นๆ

ภาคนอกเวลา

     กิจกรรมทางการศึกษาจะจัดขึ นในช่วงเวลาพิเศษภาคกลางวันและภาคคํ า    สําหรับภาคนอกเวลา  
ช่วงกลางวันจะดําเนินการเรียนการสอนตั งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสี โมง  (13:00-16:00) 
และภาคคํ าจะดําเนินการเรียนการสอนตั งแต่เวลาห้าโมงเย็นถึงสามทุ่ม (17:00-21:00)

ภาคผสมแบบเลือกเวลาเรียนเสรี

     คาบเวลาเรียนจะแบ่งออกเป็นภาคเช้า (รอบท ี1) ภาคบ่าย (รอบท ี2) และภาคคํ า (รอบท ี3)  
โดยนักเรียนสามารถเลือกคาบเวลาเรียนที ต้องการ      ทั งนี นักเรียนสามารถเลือกคาบเวลาเรียนแบบผสม 
เพื อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเองได้เช่นกัน

ภาคการเรียนทางไปรษณีย์

     กิจกรรมทางการศึกษาจะดําเนินการผ่านทางระบบการสื อสารอินเตอร์เน็ต  
นักเรียนจะเก็บหน่วยกิตได้ด้วยการส่งรายงาน 
และเข้ารับการเรียนการสอนสคูลลิ งตามช่วงเวลาที กําหนดไว้ในรอบปีการศึกษา 
(การเข้าเรียนโดยตรงในห้องเรียนกับคุณครูผู้สอน)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเช่นไร？

คาบเวลาเรียน



     สายสาขาการเรียนแบ่งออกเป็น สายสามัญ  สายสาขารวม  สายสาขาวิชาอาชีพ (สายวิชาชีพ) และสายอาชีวะ

ซึ งแตกต่างกันไปตามเนื อหาการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร

สายสามัญ/สายสาขารวม/สายอาชีวะ

สายสามัญ

     ในสายสามัญ จะเน้นการเรียนการสอนในวิชาสามัญทั วไปเช่น วิชาภาษาญี ปุ ่ นวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร ์ 

วิชาสังคมและพลเมือง  วิชาคณิตศาสตร ์ วิชาวิทยาศาสตร ์ วิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น   ทั งนี

ยังมีโรงเรียนมัธยมปลายที แบ่ง“แผนกสาขาย่อย” ที มีคุณลักษณะพิเศษนอกเหนือจากสายศิลป์และสายวิทย ์ 

ออกเป็นแผนกศิลปะ แผนกชีววิทยา แผนกสวัสดิการอาสาสมัคร แผนกครุศาสตร์การศึกษา ฯลฯ เป็นต้น  

เพื อให้นักเรียนสามารถเลือกรายวิชาได้อย่างเป็นระบบตอบสนองความสนใจและเส้นทางการศึกษาต่อของตนเอง

     และเพื อตอบสนองความต้องการการศึกษาในเนื อหาที กว้างขวางขึ นนอกเหนือจากแผนกสาขาย่อยดังกล่าวแล้ว  

ยังมีการจัดรายวิชาเลือกเฉพาะทางอย่างหลากหลายเช่น “การจัดการข้อมูล” “พื นฐานสวัสดิการสังคม” เป็นต้น

     นอกจากนั นยังมีโรงเรียนมัธยมปลายที มีการจัดคอร์สวัฒนธรรมนานาชาต ิ คอร์สวิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ 

คอร์สสุขภาพและสวัสดิการ  คอร์สมานุษยวิทยาทั วไปที สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ของท้องถิ น

และความต้องการในการศึกษานั นๆของนักเรียนโดยมีการรวบรวมเนื อหาการเรียนที เกี ยวข้องไว้ในแต่ละสาย

สายสาขารวม

     ในสายสาขารวม นักเรยีนสามารถเลือกเรียนวิชาได้ทั งจากรายวิชาส่วนรวมและรายวิชาเฉพาะทางตามความสนใจ

และความจําเป็นในเส้นทางการศึกษาต่อที ตนเองต้องการ

     นักเรียนสามารถเพิ มพูนทักษะและความรู้ที เกี ยวข้องในเส้นทางการศึกษาต่อของตนเอง

ผ่านการศึกษารายวิชาต่างๆเหล่านี เช่นวิชา “สงัคมอุตสาหกรรมและมนุษย์”

ซึ งเป็นวิชาที สอนให้ผู้เรียนคิดพิจารณาถึงอาชีพในอนาคตและการดํารงชีพ

     รายวิชาเลือกที หลากหลายแบ่งออกเป็นกลุ่มซึ งเรียกว่า“Keiretsu(เคเร็ทส)ึ” หรือแขนงรายวิชา  

ซึ งในแต่ละโรงเรียนมัธยมปลายต่างก็มีการจัดตั งแขนงรายวิชาอย่างหลากหลายและน่าสนใจ

สายสาขาวิชาที เน้นการศึกษาวิชาอาชีพ(สายวิชาชีพ)

     ในสายสาขานี นักเรียนจะเรียนเนื อหาเฉพาะทางเพื อนําทางไปสู่การเป็นผู้เชี ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ

เช่นงานเกษตรกรรม งานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม เป็นต้น

และยังมีรายวิชาอีกมากมายที มุ่งสู่ความลํ าหน้าของยุคสมัยอาทิ วิชาเทคโนโลยีชีวภาพวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   

นอกเหนือจากนั นยังสามารถรับใบอนุญาตรับรองคุณวุฒิตามแขนงสาขาเฉพาะทางนั นๆเช่นสถาปัตยกรรม งานบัญชี

การจัดการข้อมูล เป็นต้น

สายอาชีวะที มีคุณลักษณะพิเศษ

     นอกเหนือจากสายสาขาวิชาอาชีพแล้ว

ยังมีสาขาวิชาอาชีวะเฉพาะทางอีกมากมายที ตอบสนองความเป็นเอกลักษณ์หลากหลายรูปแบบของนักเรียนแต่ละคน   

โรงเรียนปลูกฝังความเป็นมนุษย์ไปพร้อมๆกับการอบรมความรู้และเทคนิคความถนัดเฉพาะทางในแต่ละสาขาตา่งๆ

เช่นการกีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ การป้องกันภัยพิบัต ิ 

เพื อสร้างทรัพยากรบุคคลที มีความสามารถพัฒนาในแต่ละด้านได้ในสังคมและในอนาคต

สายสาขาการเรีย



ระบบหน่วยกิต

     ตั งแต่ปีค.ศ.1994 (ปีเฮเซท ี6 (Heisei)) มีการนําระบบการเรียนแบบใหม่ที มีความยืดหยุ่น  
ซึ งเรียกว่าระบบหน่วยกิตเข้ามาใช้ควบคู่กับระบบการเรียนในแต่ละชั นปี โดยมีการกําหนดจํานวนหน่วยกิตในแต่ละชั นปี 
เพื อการเลื อนชั นขึ นในชั นปีการศึกษาถัดไป

     “หน่วยกิต” หมายถึงหน่วยมาตรฐานในการแสดงจํานวนการศึกษา 
นักเรียนจะต้องเข้าเรียนอย่างต่อเนื องตามระยะเวลาที กําหนด 
เพื อให้บรรลุเงื อนไขจํานวนการเข้าเรียนและผลการเล่าเรียนตามที โรงเรียนมัธยมปลายกําหนดไว้  ซึ งเรียกว่า 
“การเก็บหน่วยกิต”   โรงเรียนจะไม่มีการแบ่งชั นปี 
นักเรียนจะสามารถสําเร็จการศึกษาได้ด้วยการเก็บจํานวนหน่วยกิตที จําเป็นตามกําหนด   
ลักษณะนี เป็นลักษณะเฉพาะของโรงเรียนมัธยมปลายระบบหน่วยกิต

     ในสายสาขารวม ก็มีการนําระบบหน่วยกิตมาใช้เช่นกัน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบบูรณาการ

     โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบบูรณาการจัดตั งขึ นด้วยวัตถุประสงค์ 
เพื อการเสริมสร้างเอกลักษณ์และความสร้างสรรค์ของนักเรียน ด้วยการรวมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 6 
ปีการศึกษาต่อเนื องเข้าไว้ด้วยกัน และพัฒนากิจกรรมทางการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น
     โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบบูรณาการม ี3 ลักษณะคือ ① “Chuutou Kyouiku 
Gakkou(จูโตเคียวอิขุกักโค)” โรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายที รวมเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน (โรงเรียนเดียวกัน),  ② 
“Heisetsugata Chuukou Ikkan Kyouikukou (เฮเซ็ทสึกะตะ จูโคอิกคังเคยีวอิขุโค)” 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบบูรณาการที ผู้ก่อตั งโรงเรียนมัธยมต้นและโรงเรียนมัธยมปลายซึ งเป็นบุคคล

เดียวกันดําเนินการทางการศึกษาร่วมกัน และ ③ “Renkeigata Chuukou Ikkan Kyouikukou (เร็งเคกะตะ 
จูโคอิกคังเคียวอิขุโค)” 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายแบบบูรณาการที มีการประสานงานด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาและการแลกเ

ปลี ยนอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นประจําเขตหรือเมืองในท้องถิ นและโรงเรียนมัธย

มศึกษาตอนปลายประจําจังหวัดที มีอยู่แต่เดิม (โรงเรียนแบบประสานงานต่อเนอืงร่วมกัน)

     “Chuutou Kyouiku Gakkou(จูโตเคียวอิขุกักโค)” ได้แก่ 
โรงเรียนมัธยมศึกษานานาชาติประจําจังหวัด อะชิยะ (เขตอะชิยะ) 
(Ashiya Kokusai Chuutou Kyouiku Gakkou) 
(ไม่มีการรับสมัครสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
     “Heisetsugata Chuukou Ikkan Kyouikukou 
(เฮเซ็ทสึกะตะ จูโคอิกคังเคียวอิขุโค)” ได้แก่ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งมหาวิทยาลัยประจําจังหวัด 
(Kenritsu Daigaku Fuzoku Chuugakkou) และ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งมหาวิทยาลัยประจําจังหวัด 
(Kenritsu Daigaku Fuzoku Koukou)
     “Renkeigata Chuukou Ikkan Kyouikukou (เร็งเคกะตะ 
จูโคอิกคังเคียวอิขุโค)” ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอะโอะงะค ิ
(Aogaki Chuugakkou) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นฮิคะม ิ
(Hikami Chuugakkou) 
และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายฮิคะมินิชิ (Hikaminishi 
Koukou), โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจิคุสะ (Chikusa 
Chuugakkou) และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจิคุสะ (Chikusa 
Koukou)

มาเลือกโรงเรียนมัธยมปลายกันเถอะ

เขตการศึกษาที 5

เขตการศึกษาที 4
เขตการศึกษาที 3

เขตการศึกษาที 2

เขตการศึกษาที 1



เขตการเดินทางไปโรงเรียน (เขตการศึกษา (Gakku))  

   เขตการศึกษาของสายสาขาสามัญภาคเต็มเวลา (รวมโรงเรียนระบบหน่วยกิต) 

และสายสาขารวมของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของภาครัฐ แบ่งออกเป็น 5 

เขตการศึกษาจากการคัดเลือกผู้สอบเข้าประจําปีเฮเซท ี27 (Heisei 27 หรือปีค.ศ. 2015)  

เพื อให้นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนมัธยมปลายได้อย่างหลากหลายขึ น  

ซึ งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสรรค์โรงเรียนมัธยมปลายให้มีความน่าสนใจยิ งขึ น

     โดยพื นฐานแล้ว การคัดเลือกผ่านระบบโควต้าของสายสามัญ (ระบบหน่วยกิต) และสายสาขารวม 
และโรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีวะ (สายสาขาวิชาที เน้นการศึกษาวิชาอาชีพและสายอาชีวะที มีคุณลักษณะพิเศษ) 
และภาคนอกเวลา, ภาคผสมแบบเลือกเวลาเรียนเสร,ี ภาคการเรียนทางไปรษณีย์ต่างๆ 
นักเรียนสามารถเลือกยื นสมัครได้จากทุกโรงเรียนภายในจังหวัด

การคัดเลือกผู้เข้าเรียน

สําหรับผู้ที ต้องการเข้าศึกษาต่อในสายสามัญ (รวมระบบหน่วยกิต)
*ยกเว้นโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายแบบบูรณาการประสานงานต่อเนื องร่วมกัน (Renkeigata 
Chuukou Ikkan Kyouikukou)

กําหนดการเดือ

นกุมภาพันธ์

○การพิจารณาคัดเลือกพิเศษ

      จัดขึ นในแผนพิเศษในสายสามัญภาคเต็มเวลา（ยกเว้นระบบหน่วยกิต）

  สอบสัมภาษณ ์สอบเขียนบทความสั น (เรียงความ) เป็นต้น (ไม่เกิน 20％
ของจํานวนที รับสมัคร(ไม่เกิน 40 คน))
○การสอบเข้าผ่านระบบโควต้า   
      คอร์ส：สอบสัมภาษณ・์สอบความถนัดเป็นต้น（100％ของจํานวนที รับสมัคร）

  สายสามัญภาคเต็มเวลา (ระบบหน่วยกิต)：สอบสัมภาษณ・์สอบความถนัดเป็นต้น （50％
ของจํานวนที รับสมัคร）

※สําหรับคอร์สและแผนพิเศษ สามารถเข้าสอบได้เฉพาะโรงเรียนภายในเขตการศึกษา
※สายสามัญภาคเต็มเวลา (ระบบหน่วยกิต) สามารถเข้าสอบได้จากทุกโรงเรียนภายในจังหวัด
※โรงเรียนมัธยมปลายอิเอะชิมะ (Ieshima Koukou) และโรงเรียนมัธยมปลายอิขุโนะ (Ikuno Koukou) 
มีการสอบคัดเลือกพิเศษสําหรับนักเรียนจากทุกโรงเรียนภายในจังหวัด และโรงเรียนมัธยมปลายมุระโอกะ 
(Muraoka Koukou) มีการสอบคัดเลือกพิเศษสําหรับนักเรียนจากทุกโรงเรียนภายในประเทศ 
จํานวนไม่เกิน 50％ ของจํานวนที รับสมัคร

กําหนดการเดือ

นมีนาคม

○ การสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ สามารถเข้าสอบได้เฉพาะโรงเรียนภายในเขตการศึกษา
                                     การพิจารณาคัดเลือกกรณีเลือกสอบเข้าโรงเรียนหลายแห่ง

การเลือกสอบคัดเลือกหลายโรงเรียน

      จัดขึ นในโรงเรียนมัธยมปลายของภาครัฐสายสามัญภาคเต็มเวลา(รวมระบบหน่วยกิต) และสายสาขารวม (ทั งนี

ยกเว้นระบบคอร์สและโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายแบบบูรณาการประสานงานต่อเนื องร่วมกัน(Renkeigata
Chuukou Ikkan Kyouikukou) )
・สามารถเลือกสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายได้ 1 หรือ 2 แห่งตามบุคลิกภาพและความสามารถของตนเอง

・เพื อเป็นการสนับสนุนโรงเรียนที ผู้สมัครสอบเลือกในอันดับที1
จะมีการพิจารณาคัดเลือกโดยการเพิ มคะแนนให้กับโรงเรียนในอันดับที1 ในระดับหนึ ง

・กรณีที เลือกสอบแต่สายสาขารวมสามารถเลือกเปลี ยนการสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ 1
1 4   



สําหรับผู้ที ต้องการเข้าศึกษาต่อในสายสาขารวม

กําหนดการเดือ

นกุมภาพันธ์

○ การสอบเข้าผ่านระบบโควต้า   สามารถเข้าสอบได้จากทุกโรงเรียนภายในจังหวัด   
            สอบสัมภาษณ์ สอบเขียนบทความสั น(เรียงความ) (50％ของจํานวนที รับสมัคร)

กําหนดการเดือ

นมีนาคม

○ การสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ   สามารถเข้าสอบเฉพาะโรงเรียนภายในเขตการศึกษา
       การพิจารณาคัดเลือกกรณีเลือกสอบเข้าโรงเรียนหลายแห่ง

    การคัดเลือกนักเรียนในสายสาขารวม จะมีการคัดเลือกนักเรียนจากระบบโควต้า50% ของจํานวนที รับสมัคร    
สําหรับเขตการศึกษาของการสอบเข้าผ่านระบบโควต้า นักเรียนสามารถเลือกเข้าสอบได้จากทุกโรงเรียนภายในจังหวัด    
จํานวนนักเรียนรับสมัครที เหลือหลังจากคัดเลือกนักเรียนโควต้าแล้ว  
แต่ละโรงเรียนมัธยมปลายจะคัดเลือกนักเรียนผ่านการสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการภายในเขตการศึกษานั นๆ

(การเลือกสอบคัดเลือกหลายแห่ง)  (กรณีที เลือกโรงเรียนมัธยมปลายที ต้องการสอบเข้าอันดับที1 และอันดับที2
เป็นสายสาขารวม สามารถเลือกเปลี ยนการสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ1 รายวิชาเป็นการสอบปฏิบัติ1
รายวิชาที ต้องการได้โดยเลือกสอบปฏิบัติจาก4 วิชาดังต่อไปน ี วิชาดนตรี วิชาศิลปะ วิชาสุขพลศึกษา
วิชาเทคนิคและคหศาสตร)์

สําหรับผู้ที ต้องการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีวะ(สายสาขาวิชาอาชีพ (สายวิชาชีพ)
และสายอาชีวะที มีคุณลักษณะพิเศษ)

กําหนดการเดือ

นกุมภาพันธ์

○ การสอบเข้าผ่านระบบโควต้า   สามารถเข้าสอบได้จากทุกโรงเรียนภายในจังหวัด

                    สอบสัมภาษณ ์  สอบความถนัด เป็นต้น

(สําหรับสายวิชาชีพ จะรับ 50% ของจํานวนที รับสมัคร, สําหรับสายอาชีวะที มีคุณลักษณะพิเศษ

จะรับ 100% ของจํานวนที รับสมัคร)
※ทั งนีในสายวิชาชีพ จะรับ 100% ของจํานวนที รับสมัครในโรงเรียนดังต่อไปนี

   โรงเรียน Kobe Shougyou (สาขาข้อมูล, สาขาบัญช)ี、
         โรงเรียน Shiritsu Akashi Shougyou (สาขาบัญชีนานาชาต)ิ、
   โรงเรียน Himeji Kougyou (สาขาเครื องจักรอิเล็กทรอนิกส์)、
         โรงเรียน Himeji Shougyou (สาขาวิทยาการสารสนเทศ)、

โรงเรียน Mukonosou Sougou (สาขาการแสวงหาสวัสดิการ)、
โรงเรียน Tatsuno Kita (สาขาพยาบาล, สาขาสวัสดิการทั วไป)、
โรงเรียน Hidaka (สาขาพยาบาล, สาขาสวัสดิการ)

กําหนดการเดือ

นมีนาคม

○ การสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ   สามารถเข้าสอบได้จากทุกโรงเรียนภายในจังหวัด
    การคัดเลือกโดยส่วนตัวโรงเรียน ※แต่ละโรงเรียนจะคัดเลือกผู้สอบผ่านเอง

     เขตการศึกษาของสายอาชีวะเฉพาะทางที นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้คือทุกโรงเรียนภายในจังหวัด   
จะมีทั งสายสาขาที จัดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการและคัดเลือกผ่านระบบโควต้า   และที รับนักเรียนผ่านระบบโควต้า

100% ของจํานวนที รับสมัครเช่นสายสาขาอาชีวะเฉพาะทางพิเศษ

สําหรับผู้ที ต้องการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายแบบบูรณาการประสานงานต่อเนื องร่วม

กัน (Renkeigata Chuukou Ikkan Kyouikukou) (โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายฮิคะมินิชิ
(Hikaminishi Koukou), โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจิคุสะ (Chikusa Koukou))



กําหนดการเดือ

นกุมภาพันธ์

○ การสอบเข้าผ่านระบบโควต้า   สําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นที ประสานงานต่อเนื องร่วมกัน

                  สอบสัมภาษณ ์  สอบความถนัด (75%ของจํานวนที รับสมัคร)

กําหนดการเดือ

นมีนาคม

○ การสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ     สามารถเข้าสอบได้จากทุกโรงเรียนภายในจังหวัด
        การคัดเลือกโดยส่วนตัวโรงเรียน ※แต่ละโรงเรียนจะคัดเลือกผู้สอบผ่านเอง

     โรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายแบบบูรณาการประสานงานต่อเนื องร่วมกัน (Renkeigata Chuukou Ikkan 
Kyouikukou) จะรับสมัครนักเรียนโควต้าจากโรงเรียนมัธยมต้นที เป็นโรงเรียนร่วมประสานงานต่อเนื องร่วมกัน 75% 
ของจํานวนที รับสมัคร   หลังจากคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษแล้ว    
จํานวนนักเรียนรับสมัครที เหลือจะใช้วิธีการสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ   
แล้วคัดเลือกผู้สอบผ่านในแต่ละโรงเรียนมัธยมปลาย    สําหรับการสอบวัดระดับความรู ้
นักเรียนสามารถเข้าสอบได้จากทุกโรงเรียนภายในจังหวัด

สําหรับผู้ที ต้องการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมปลายภาคนอกเวลา/ภาคผสมแบบเลือกเวลาเรียนเสรี/ภาค
การเรียนทางไปรษณีย์

กําหนดการเดือ

นกุมภาพันธ์
ภาคผสมแบบเลือกเวลาเรียนเสร ี: การสอบครั งที 1 (การสอบสัมภาษณ ์ การสอบเขียนเรียงความ)

กําหนดการเดือ

นมีนาคม

ภาคนอกเวลา : การสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (5 รายวิชา)

ภาคผสมแบบเลือกเวลาเรียนเสร ี :  การสอบ  A  ครั งที  2  (การสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ   

การสอบสัมภาษณ)์

ภาคการเรียนทางไปรษณีย ์: การสอบสัมภาษณ์

    
 สําหรับภาคนอกเวลา ภาคผสมแบบเลือกเวลาเรียนเสร ีและภาคการเรียนทางไปรษณีย ์ 
นักเรียนสามารถเข้าสอบได้จากทุกโรงเรียนภายในจังหวัด     
การคัดเลือกของภาคนอกเวลาจะมีการสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (5 รายวิชา)     
ภาคผสมแบบเลือกเวลาเรียนเสรีจะมีการสอบครั งที 1 และการสอบ A ครั งที 2  ในการสอบครั งที 1 จะมีการสอบสัมภาษณ์  
และการสอบเขียนเรียงความ    สําหรับเนื อหาการสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการในการการสอบ A ครั งที 2 
จะกําหนดโดยแต่ละโรงเรียน      นอกจากนั น ยังมีการสอบ B ครั งที 2 (กลางเดือนมีนาคม) 
สําหรับนกัเรียนที ย้ายโรงเรียนและนักเรียนเทียบชั นเข้าเรียน    และมีการสอบครั งที 3 (เดือนสิงหาคม)  
สําหรับนักเรียนที เรียนจบระดับชั นมัธยมต้นแล้วเช่นกัน      การคัดเลือกของภาคการเรียนทางไปรษณีย ์

จะเป็นการสอบสัมภาษณ์

การพิจารณาคัดเลือกพิเศษสําหรับนักเรียนต่างชาติ



กําหนดการเดือ

นกุมภาพันธ์

จํานวนที รับสมัคร15คน (โรงเรียนที รับสมัคร 5 แห่ง แห่งละ 3 คน)
     โรงเรียนมัธยมปลายประจําจังหวัด โกเบโคโฮะคุ (Kenritsu Kobe Kouhoku Koutou Gakkou) 
(สายสาขารวม),
     โรงเรียนมัธยมปลายประจําจังหวัด อะชิยะ (Kenritsu Ashiya Koutou Gakkou) (ระบบหน่วยกิต),
     โรงเรียนมัธยมปลายประจําจังหวัด อิตะมิคิตะ (Kenritsu Itami Kita Koutou Gakkou)  
(สายสาขารวม),
     โรงเรียนมัธยมปลายประจําจังหวัด คะโกะงะวะมินะม ิ(Kenritsu Kakogawa Minami Koutou
Gakkou) (สายสาขารวม),
     โรงเรียนมัธยมปลายประจําจังหวัด โคเดะระ (Kenritsu Koudera Koutou Gakkou)     
(สายสาขารวม)

สามารถเข้าสอบได้จากทุกโรงเรียนภายในจังหวัด

สอบความถนัด (ภาษาญี ปุ ่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)   สอบสัมภาษณ ์ 
※จัดสอบในวันเดียวกับการสอบเข้าผ่านระบบโควต้าและการพิจารณาคัดเลือกพิเศษ

  สําหรับนักเรียนต่างชาติที เพิ งมาญี ปุ ่นได้ไม่นานและยังขาดทักษะการสื อสารและการใช้ภาษาญี ปุ ่ น 

แต่ต้องการที จะเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประจําจังหวัดภาคเต็มเวลา 

สามารถเข้าสอบคัดเลือกผ่านการพิจารณาคัดเลือกพิเศษได้ใน 5 

โรงเรียนดังกล่าวซึ งมีระบบการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาหลังจากที สอบผ่านเข้าแล้ว  

โดยจะมีการปรับวิธีพิจารณาการคัดเลือกให้กับผู้สมัครสอบ     ทั งนี หากนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกพิเศษดังกล่าว 

นักเรียนสามารถสมัครสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการต่างๆซึ งจะจัดขึ นในเดือนมีนาคมได้เช่นกัน

     รายละเอียดเกี ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ  กรุณาสอบถามสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ฝ่ายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับวิธีการคัดเลือก  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน 

(ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน)
ถาม มีวิธีในการสํารวจโรงเรียนที ตนเองต้องการเข้าศึกษาต่ออย่างไรบ้าง

ตอบ โรงเรียนโดยส่วนใหญ ่จะมีการจัดวันเปิดโรงเรียน (Open High School) 
ให้บุคคลภายนอกเข้าชมโรงเรียนได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 
นักเรียนสามารถใช้โอกาสนี เข้าร่วมรับฟังการแนะนํากิจกรรมทางการศึกษาที น่าสนใจและร่วมทดลองเรียนในโรงเรีย

นนั นๆ  นอกจากน ีโดยส่วนใหญ ่โรงเรียนจะมีโฮมเพจของโรงเรียน 
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดของโรงเรียนได้จากโฮมเพจเช่นกัน 
นอกเหนือจากนั น นักเรียนยังสามารถสํารวจข้อมูลจากโฮมเพจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้เช่นกัน

（http：www.hyogo-c.ed.jp/~koko-bo/inspire/index.html）
แหล่งสอบถามข้อมูล

  สํานกังานเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเฮียวโกะ ฝ่ายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   〒670-8567 Kobe-shi, Chuuou-ku Shimoyamate-douri 5 choume 10 ban 1 gou  
                              (เมืองโกเบ เขตจูโอ ถนนชิโมะยะมะเตะ 5-10-1)
          TEL（078）341-7711（สายกลาง）

Ｑ & Ａ


