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โรงเรียนระดบัมธัยมปลายของจงัหวดัเฮียวโกะสามารถเลอืกเ

รยีนทีอ่ยากเรยีนได
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จังหวัดเฮียวโกะกําลังดําเนินการสรางโรงเรียน
ที่ดึงดูดนักเรียนอยางขมักเขมน  
เพ่ือใหการศึกษาที่เพ่ิมความสามารถและเอกลักษณของ
นักเรียนแตละคน  
นอกจากสาขาสามัญและสาขาอาชีวะที่มีลักษณะพิเศษแ
ลว ยังสามารถเลือกสาขารวม
ระบบหนวยกิตโรงเรียนสาขาอาชีวะใหมๆไดอยางหลาก
หลาย

มองภาพรวมแลว  
กําลังมีการปฏิรูประบบการเลือกโรงเรียนเพ่ือใหสามารถ
เลือกโรงเรียนที่สามารถตอบสนองตามความเหมาะสมแล
ะความตั้งใจเขาเรียนตอของแตละคนได

สาขาสามญั/สาขาอาชวีะ/สาขารวม
สาขาสามัญ(ไมรวมโรงเรยีนมัธยมปลายระบบหนวยกติ)

โรงเรียนมัธยมปลายสาขาสามัญจะเรียนวิชาสามัญเปน
หลักเชนภาษาญ่ีปุน  ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เปนตน  
สามารถเลือกเรียนวิชาตามที่อยากเรียนตอ  
ตอบสนองตามความสนใจและงานอดิเรก  
นอกจากสายศิลป  สายวิทยแลว  
ยังมีโรงเรียนที่มีแบบตางๆเชนแบบศิลปะ  แบบชีววิทยา  
แบบสวัสดิการ  แบบครุศาสตร  เปนตน

นอกจากน้ีแลว  
ยังมีโรงเรียนที่มีวิชาใหเลือกอยางกวางขวางรวมทั้งวิชา
เฉพาะดานดวยโดยไมเกี่ยวกับแบบเชน  
การจัดการขอมูล  พ้ืนฐานสวัสดิการสังคม  เปนตน

ขณะนีก้ารปฏริปูการศึกษามธัยมปลายกาํลังดาํเนิ

นอยู

โรงเรยีนมธัยมปลายเปนอยางไร?



ยิ่งกวาน้ัน  
บนพ้ืนฐานของโรงเรียนและสภาพของพ้ืนที่และเพ่ือตอบ
สนองความตองการศึกษาของนักเรียน  
จึงมีวิชาตางๆดังตอไปน้ี  คอรสวัฒนธรรมนานาชาติ  
คอรสวิทยาศาสตรธรรมชาติ  คอรสสวัสดิการสุขภาพ  
คอรสมนุษยวิทยารวม
สาขาอาชวีะ
    เรียนวิชาเฉพาะอยาง  
โดยมีเปาหมายที่จะเปนนักวิชาชีพเชน  เกษตรกรรม  
วิศวกรรม  พาณิชยกรรม  เปนตน  มีวิชาสมัยใหมเชน  
เทคโนโลยี่ชีวภาพ  คอมพิวเตอร  เปนตน  
นอกจากน้ีแลวยังมีสถาปตยกรรม  การบัญชี  
การจัดการขอมูลขาวสาร  เปนตน 
ซึ่งสามารถสอบเพ่ือรับคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะน้ันๆไ
ด
สาขาอาชวีะทีม่ีลกัษณะพิเศษ
     นอกจากสาขาอาชีวะทีก่ลาวไวขางตนแลว  
ยังมีสาขาอาชีวะที่ตอบสนองตอบุคลิกของแตละคน  
มีวิชาแขนงตางๆที่เรียนเพ่ือใหมีวิชา  
เทคโนโลยี่ติดตัวไวเชน  กีฬา  ศิลปะ  วิทยาศาสตร  
ส่ิงแวดลอม  เปนตน   
เพ่ือจะไดเปนทรัพยากรบุคคลที่จะชวยพัฒนาสังคมในด
านตางๆในอนาคต    

สาขารวม
สาขารวมเปนสาขาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาสา
ขาสามัญและวิชาสาขาอาชีวะดวยตนเองตามความสนใ
จ  การเรียนตอ  เปนตน

นักเรียนสามารถคิดเกี่ยวกับการเรียนตอของตนเองเชน  
คํานึงถึงอาชีพในอนาคตและการดํารงชีพเชน  
สังคมอุตสาหกรรมกับมนุษย  
มีหลายวิชาใหเลือกเรียนได



แตละโรงเรียนมีการจัดวิชาเลือกตางๆโดยแบงเปนกลุมเ
รียกวาสายวิชา  
โดยมีสายวิชาที่มีลักษณะพิเศษมากมาย
โรงเรยีนมธัยมตน-ปลาย

เปนโรงเรียนที่เรียนมัธยมตนกับมัธยมปลาย6ปตอเน่ืองกั
น  โดยใหการศึกษาแบบยืดหยุนได  
โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมเอกลักษณและความคิดสรางสรร
ของนักเรียน
     โรงเรียนมัธยมตน-ปลายน้ันมี3แบบคือ  
แบบที่เปนโรงเรียนเดียวและใหการศึกษาระดับมัธยมตน
และปลายเรียกวา  โรงเรียนระดับมัธยมตน  
แบบที่เรียนตอเน่ืองในโรงเรียนมัธยมตนและโรงเรียนมัธ
ยมปลายเรียกวา  
โรงเรียนระดับมัธยมตนแบบอยูที่เดียวกัน  
และแบบที่ใชโรงเรียนมัธยมตนประจําอําเภอตําบลกับโร
งเรียนมัธยมปลายประจําจังหวัด  
ซึ่งใชการจัดทําหลักสูตรและการแลกเปล่ียนครูและนักเรี
ยนเพ่ือใหการศึกษาแบบมัธยมตน-ปลายเรียกวา  
โรงเรียนมัธยมตน-ปลายแบบตอเน่ือง

ระบบหนวยกติ
  เริ่มตั้งแตปเฮเซที่6  มีการกําหนดหนวยกิตของแตละป  
โดยเพ่ิมเติมจากเดิมที่ใชระบบชั้นปมาเปนระบบที่ใชหน
วยกิต ซึ่งยืดหยุนได

ระบบหนวยกติคอือะไร

หนวยกิตคือมาตรฐานที่ใชแสดงถึงปริมาณของการเรีย
น  
เม่ือเขาเรียนติดตอกันในระยะเวลาที่กําหนดโดยทําตามเ
ง่ือนไขจํานวนวันเขาเรียนและผลการสอบ  



ก็จะไดรับการยอมรับซึ่งเรียกวา  เก็บหนวยกิต  
ลักษณะพิเศษของโรงเรียนมัธยมปลายระบบหนวยกิตคือ  
ไมมีการแบงชั้นปที่เรียน  
เม่ือเก็บหนวยกิตไดตามจํานวนที่กําหนดไวก็จะไดรับกา
รยอมรับใหสําเร็จการศึกษา
    สาขารวมก็ใชระบบหนวยกิต

ระบบเตม็วนั/ระบบกาํหนดเวลา/ระบบหลายรอบ/ระ
บบเรยีนทางไปรษณยี
ระบบเต็มวัน
    กิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนเชน  
การเรียนการสอน  งานโรงเรียน  
กิจกรรมของชมรมเปนตน
จะทําในเวลากลางวัน
แตละโรงเรียนก็มีลักษณะพิเศษของตนเองขึ้นอยูกับตาร
างสอนและการจัดชั้นเปนตน
ระบบกาํหนดเวลา
    สําหรับคนที่มีเง่ือนไขตางๆเชน  
ทํางานไปดวยเรียนไปดวย  
สามารถเรียนไดตั้งแตเวลา17.00น.ถึง21.00น.
ระบบหลายรอบ
    มี3รอบคือรอบเชา(รอบที่1)  รอบบาย(รอบที่2)
รอบคํ่า(รอบที่3)
เปนโรงเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนใหเขากับการ
ทํางานและการดํารงชีพของตนได  
โดยเลือกเรียนรอบที่เหมาะสมได
ระบบเรยีนทางไปรษณยี
     สําหรับผูที่ทํางานไปดวยเรียนไปดวย  
เปนโรงเรียนที่สามารถเก็บหนวยกิตไดจากการสงรายงา
นและสกูลล่ิง(เรียนโดยตรงกับครูในหองเรียนเปนตน)

เขตการศึกษา(เขตการศกึษาจะเปลีย่นแปลงไป)

มาเลอืกโรงเรยีนมธัยมปลายกัน



เขตการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมปลายปร
ะจําจังหวัดระบบเต็มวันสาขาสามัญ(ระบบชั้นปและระบบ

หนวยกิต)และการสอบความรูทางวิชาการของ
สาขารวมจะเปล่ียนเปน5เขต  
ตั้งแตการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนในปการศึกษาปเฮเซ
ที่27(เริ่มใชเดือนกุมภาพันธ  มีนาคมปเฮเซที่27

นักเรียนชั้นมัธยมตนปที่1ของปการศึกษาปเฮเซที่24)

※สําหรับโรงเรียนมัธยมปลายสาขาอาชีวะ  
โรงเรียนระบบกําหนดเวลาและระบบเรียนทางไปรษณีย
น้ัน  สามารถเลือกสอบเขาโรงเรียนขามเขตการศึกษาได

※

สําหรับสาขาสามัญ(ระบบหนวยกิต)และสาขารวมที่สอบเ
ขาดวยการแนะนํา(เดือนกุมภาพันธ)สามารถเลือกสอบเ
ขาโรงเรียนขามเขตการศึกษาได

※

สําหรับรายละเอียดตางๆน้ันจะกําหนดและประกาศตาม
ลําดับไป  เพ่ือใหการเปล่ียนแปลงเปนไปอยางราบรื่น
เขตการศึกษาของระบบเต็มวัน

เขตการศึกษาของระบบเต็มวันสาขาสามัญ(ระบบชั้นปแ
ละระบบหนวยกิต)และสาขารวม

โฮะคุตัน

เขต5

นันตัน ทันยู      โฮะคุบัน

                                          อิตะมิ 

เขต4

เขต2



เซบัน                                                       ทะคะระซึคะ

เขต3

                                                               อะมะงะซะคิ

เขต1

นิชิโนะมิยะ
ฮิเมะจิ-ฟุคุซะคิ     คะอิน                                           โคเบะไดอิจิ-อะชิยะ

อะคะชิ โคเบะไดนิ

 โคเบะไดซัน

อะวะจิ

เขตการศึกษาของสาขาอาชีวะ

ก

า

ร

คั

ดเลอืกผูเขาเรยีน

สาขาวิชา เขตการศึกษา
สาขาวิชาท่ีเก่ียวกับเกษตรก
รรม

ทุกเขตในจังหวัดยกเวน

รร.ม.ปลายประจําอําเภอชินโค(สาขาพานิช

ยกรรม)
รร.ม.ปลายพานิชยประจําอําเภอเฮียวโกะ

รร.ม.ปลายพานิชยประจําอําเภออะคะชิ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวกับวิศวกรร
ม
สาขาวิชาท่ีเก่ียวกับพานิชย
กรรม
สาขาวิชาท่ีเก่ียวกับการประ
มง
สาขาวิชาท่ีเก่ียวกับคหกรร
ม
สาขาวิชาท่ีเก่ียวกับการพยา
บาล
สาขาวิชาท่ีเก่ียวกับสวัสดิกา
ร
สาขาอาชีวะท่ีมีสักษณะพิเศ
ษ

ใชถึงการคัดเลือกเขาเรียนในป

การศึกษาปเฮเซท่ี26(กพ.มีค.ปเ

ฮเซท่ี 26)

เริ่มใชในการคัดเลือกเขาเรีย

นในปการศึกษาปเฮเซท่ี27(ก
พ. มีค.ปเฮเซท่ี 27)



การสมัครสอบหลายโรงเรยีน
① เลือกโรงเรียนที่ตรงกับบุคลิกและความสามารถข

องตน โดยเลือกสมัครได1หรือ 2โรงเรียน
② เพ่ือชวยเหลือผูสมัครโรงเรียนที่1

โรงเรียนที่1จะเพ่ิมคะแนนใหตามจํานวนที่กําหน
ดไว เพ่ือตัดสินวาสอบผานหรือไม

③ ผูสมัครสามารถเปล่ียนโรงเรียนที่สมัคร 
หลักสูตรหรือสาขาที่สมัครไดเพียง1ครั้งในระยะเ
วลาที่กําหนด แตการเปล่ียนโรงเรียนที่สมัคร 
จะทําไดเฉพาะโรงเรียนที่
2เทาน้ัน(การเปล่ียนการสมัครไปเปนแบบโรงเรีย
นเดียวคือโรงเรียนมัธยมตน-ปลายแบบตอเน่ืองแ

ผูที่จะเขาสาขาสามัญ

การรับในเดือนกุมภาพันธ การรับในเดือนมีนาคม
○การรับแบบลักษณะพิเศษ
○การสอบแบบแนะนํา
-คอรส(100%ของจํานวนที่รับ)
-ระบบหนวยกิต(50%ของจํานวนที่รับ
-โรงเรียนมัธยมตน-ปลายแบบตอเน่ือง

(75%ของจํานวนที่รับ 

รับจากนักเรียนมัธยมตนของโรงเรียนตน)

○การรับแบบหลายโรงเรียน(
※แตเขตการศึกษาท่ี５นั้นจะรับจากโรงเรียนเฉพาะของตน

โดยจะรับนักเรียนท่ีสอบไดจากโรงเรียนมัธยมตนท่ีกําหนดไว

สวนนักเรียนท่ีสอบไดจากโรงเรียนมัธยมตนอ่ืนๆ
จะรับเพียงบางสวน(ไมเกิน18
○การรับแบบโรงเรยีนเดียว(โรงเรียนมัธยมตน

ผุสมคัรสาขาอาชวีะ

การรับแบบลกัษณะพิเศษ
○โรงเรียนระดับมัธยมปลายน้ัน 

จะพิจารณาจากเอกลักษณและความสามารถพิเศษของ
ผูสมัคร

○ในบรรดาโรงเรียนที่มีสาขาสามัญระบบเต็มวัน 
โรงเรียนที่มีการรับแบบลักษณะพิเศษที่กาวหนากวาจะ
มีการรับสมัคร(แตยกเวนโรงเรียนที่มีระบบหนวยกิตแล



เขตการศึกษาของสาขาอาชีวะ※ทุกเขตในจังหวัด  
สามารถเลือกสมัครสอบจากโรงเรียนมัธยมตนแหงไหนก็
ได  
มีสาขาที่มีทั้งการสอบความรูทางวิชาการและสอบแบบแ
นะนําและมีทั้งสาขาอาชีวะที่มีลักษณะพิเศษซึ่งรับผูสมัค
ร100%โดยการสอบแบบแนะนําก็มี

※

โรงเรียนมัธยมปลายประจําอําเภอบางแหงน้ันไมอยูในเข
ตของจังหวัด

ผูสมคัรสาขารวม
      การคัดเลือกของสาขารวมน้ัน  

รับผูสมัคร50%โดยการสอบแบบแนะนํา  
เขตการศึกษาของการสอบแบบแนะนําน้ันรวมทุกเขตใน
จังหวัด  
สวนอีก50%น้ันรับโดยการสอบความรูทางวิชาการโดยเลือ
กแบบหลายโรงเรียน  
ภายในเขตการศึกษาของสาขาสามัญของโรงเรียนน้ัน

       สําหรับสาขารวมน้ี  ไมวาจะเลือกโรงเรียน1หรือ
2แหงก็ตาม เวลาสอบความรูทางวิชาการ  
สามารถเปล่ียนเปนการสอบแบบสาธิตความสามารถได1
วิชาโดยเลือกได1วิชาจากวิชาตอไปน้ีคือ  ดนตรี  ศิลปะ  
พลศึกษา  เทคโนโลยี่-คหกรรม

ถามมวีธิกีารอยางไรในการสืบคนโรงเรยีนทีอ่ยากเรยี
น

ตอบโรงเรียนสวนใหญมีการเปดโรงเรียนใหคนทั่วไปเ

ถาม-ตอบ



ขาชมไดในเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม  
ควรใชโอกาสน้ีไปฟงการอธิบายกิจกรรมการศึกษาที่มีลั
กษณะพิเศษของโรงเรียนน้ันๆหรือเขารวมการทดลองเข
าเรียนก็ได  ยิ่งกวาน้ัน  โรงเรียนสวนใหญมีโฮมเพจ  
จึงสามารถคนควาเกี่ยวกับโรงเรียนไดทางอินเตอรเนต

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

ถามการสอบแบบแนะนาํ  
เปนสัดสวนเทาไรของสาขาสามัญแบบคอรสและระบบห
นวยกติ  เขตการศกึษาเปนอยางไร

ตอบเปนดังตารางขางลางน้ี  
รายละเอียดกรุณาดูจากประกาศรับสมัครของแตละโรงเรี
ยน

สาขาวิชา-ค
อรส

สัดสวนของการ
สอบแบบแนะนํา
ของผูสมัครที่รับ
ทั้งหมด

เขตการศึกษา

คอรสวัฒนธรรม
นานาชาติ 
วิทยาศาสตรธรร
มชาติ  
สวัสดิการสุขภาพ 
มนุษยวิทยารวม

100％
เขตการศึกษาข

องสาขาสามัญ

ระบบหนวยกิต(ส
าขาสามัญระบบเ
ต็มวัน)

ไมเกิน50%

ทุกเขตการศึ
กษาในจังหวัดสํา
หรับการสอบแบบ
แนะนํา

เขตการศึกษ
าของสาขาสามัญ
สําหรับการสอบค
วามรูทางวิชาการ

ถามอยากเรยีนโรงเรยีนระบบหลายรอบ  



การคัดเลอืกผูสมัครเปนอยางไร
ตอบการคัดเลือกผูสมัครของระบบหลายรอบเปนดังตา

รางขางลางน้ี  ถาสอบรอบแรกไมผาน  
สามารถสอบรอบสองและรอบสามได(รายละเอียดกรุณา
ดูจากประกาศรับสมัครของแตละโรงเรียน)

สอบรอ
บแรก

สอบรอบสอง สอบรอบส
ามสอบรอบสอง

ก.
สอบรอบส
องข.

เวลา กลางก
พ.

กลางมีค. ปลายกย.

ราย
ละเอี
ยด

เรียงคว
าม-สัมภ
าษณ

สอบความรูท
างวิชาการ-สั
มภาษณ

เรียงความ-
สัมภาษณเ
ปนตน

เรียงความ-
สัมภาษณเ
ปนตน

ถามการสมัครสอบแบบหลายโรงเรยีนและการสมัครแ
บบความสามารถพเิศษนั้น  
โรงเรยีนมธัยมปลายสาขาอาชวีะ  สาขารวม  
และระบบหนวยกติมหีรอืไม

ตอบการสมัครสอบแบบหลายโรงเรียนน้ัน  
มีในโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐสาขาสามัญแบบเต็มวัน(
ระบบชั้นป)  สาขาสามัญ(ระบบหนวยกิต)และสาขารวม  
การสมัครแบบความสามารถพิเศษมีในโรงเรียนสาขาสา
มัญแบบเต็มวันที่กาวหนาในเรื่องความสามารถพิเศษ(ไม
รวมโรงเรียนแบบเปนคอรส)

รายละเอียดกรุณาดูจากแผนพับที่กรรมการศึกษาธิกา
รจังหวัดเฮียวโกะจัดพิมพ

ติดตอสอบถามไดที่

แผนกธรุการทางการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมปลาย  
กรรมการศึกษาธกิารจงัหวดัเฮียวโกะ

รหัสไปรษณีย670-8567โคเบะชิ  จูโอคุ   ชิโมะยะมะเทะโดริ  โกะโจเมะ 


