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คู่มือการใชชี้วิตในโรงเรียนญ่ีปุ่น 

(ฉบบัส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้) 
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3. คู่มือน้ี จดัท าข้ึนดว้ยวตัถุประสงค ์ในการแนะน าผูป้กครองของเด็กนกัเรียนท่ีเขา้รับการศึกษาภาคบงัคบั  เก่ียวกบัลกัษณะการใช้
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5. ในการใชคู้่มือเล่มน้ี กรุณาเคารพและค านึงถึงวฒันธรรม และธรรมเนียมของแต่ละประเทศ 
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1.  ระบบของโรงเรียนญ่ีปุ่ น  

(1)  การศึกษาระดบัอนุบาล 

เด็กท่ีมีอายยุงัไม่ถึงเกณฑเ์ขา้ระดบัประถมศึกษา สามารถเขา้รับการศึกษาระดบัอนุบาลไดท่ี้ โรงเรียนอนุบาล(โยจิเอน), สถานดูแล
เด็กเล็ก(โฮอิคุโชะ) หรือเรียกว่าศูนยเ์ด็กเล็ก(โฮอิคุเอน)  หรือท่ีศูนยดู์แลเด็กท่ีไดรั้บการรับรอง(นินเทโคโดะโมะเอน็) อย่างไรก็ตาม 
ระยะเวลาในการเขา้รับการศึกษาระดบัน้ี จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละพ้ืนท่ี 

โรงเรียนอนุบาล(โยจิเอน) เป็น“สถานศึกษา”ท่ีรับดูแลเด็กตั้งแต่อายคุรบ 3 ปีบริบูรณ์ ไปจนกระทัง่มีอายถึุงเกณฑเ์ขา้ระดบั
ประถมศึกษา มีวตัถุประสงคห์ลกัคือ ช่วยส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกายและจิตใจ  เน้ือหาการศึกษามี 5 ประเภท  ไดแ้ก่  
“สุขภาพ”,  “ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล”,  “ส่ิงแวดลอ้ม”,   “ภาษา”  และ “การส่ือสาร”  

สถานดูแลเด็กเล็ก(โฮอิขโุชะ) เป็นสถานท่ีท่ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือดูแลเด็กท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแล เน่ืองด้วยเหตุผล 
ผูป้กครองท างาน เป็นตน้  บางคร้ังก็เรียกว่า “ศูนยเ์ด็กเล็ก(โฮอิขุเอน)”  และจะต่างกบัโรงเรียนอนุบาลซ่ึงเป็นสถานศึกษา  ตรงท่ี
สถานดูแลเด็กเล็กเป็นสถานสวสัดิการท่ีให้การเล้ียงดูรวมทั้งให้การศึกษาด้วย ตั้งแต่เด็กอ่อนไปจนถึงเด็กอาย ุ6 ปี   เน้ือหาเก่ียวกบั
การเล้ียงดู คือ “ความปลอดภยัของชีวิต” และ “ความมัน่คงของอารมณ์”  ในส่วนของ เน้ือหาการศึกษา ก็มี 5 ประเภท เหมือนกบั
การให้การศึกษาของโรงเรียนอนุบาล  

ศูนยดู์แลเด็กท่ีได้รับการรับรอง(นินเทโคโดะโมะเอน็) เป็นสถานศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือผูป้กครองในการดูแล และให้
การศึกษากบัเด็กก่อนถึงเกณฑเ์ขา้ระดบัประถมศึกษา ซ่ึงผูป้กครองจะท างานหรือไม่ไดท้  างานก็สามารถใช้บริการได ้ ศูนยด์ูแลเล็ก
น้ีเป็นสถานท่ีท่ีมีการจดัการทั้งแบบโรงเรียนอนุบาล(โยจิเอน) และแบบสถานดูแลเด็กเล็ก(โฮอิขุโชะ)ทั้งสองอย่างรวมกนั ซ่ึงดูแล
เด็กตั้งแต่เด็กอ่อน ไปจนถึงเด็กอาย ุ6 ปี 

 

(2)  การศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  
① ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา เด็กสามารถเขา้รับการศึกษาได ้ ในเดือนเมษายนหลงัจากท่ีมีอายคุรบ 6 ปีบริบูรณ์แลว้  

การศึกษามีระยะเวลา 6 ปี เม่ือจบระดบัประถมศึกษาแล้ว เด็กจะเขา้เรียนท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นระยะเวลา 3 
ปี ทั้งน้ีผูป้กครองตอ้งให้เด็กเขา้รับการศึกษาทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียน เน่ืองจากเป็น
การศึกษาภาคบงัคบั 

② โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ของญ่ีปุ่ น ด าเนินการภายใตร้ะบบของประเทศท่ีให้เด็กทุกคนสามารถ
ไดรั้บการศึกษาในระดบัเดียวกนั ในกรณีของโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ของรัฐ ท่านไม่ตอ้งเสียค่า
เล่าเรียนและต าราเรียน ยกเวน้อุปกรณ์การเรียนอ่ืน ๆ  

③ หลงัจากจบการศึกษาภาคบงัคบัจากโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้แลว้  ถา้เด็กท าการสอบเขา้ผ่าน ก็
สามารถเขา้เรียนต่อที่โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือโรงเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ได ้  ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย มีหมวดวิชาทัว่ไป และหมวดวิชาเฉพาะทาง ท่ีเน้นการสอนวิชาชีพ   มีวิชาท่ีหลากหลายท่ีนกัเรียนสามารถเลือก
ไดอิ้สระตามความสนใจในภาควิชาบูรณาการ ปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี  การเรียนการสอนแบ่งเป็น ภาคปกติ, ภาคพิเศษ 
และแบบเรียนทางไกล 

④ เพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีมีความพิการ ให้สามารถใช้ชีวิตไดด้ว้ยตวัเองและสามารถเขา้ร่วมสังคมได ้ มีโรงเรียนช่วยเหลือ
พิเศษ (โทะขเุบะซึ ชิเอน็กกัโค) หรือโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีห้องเรียนช่วยเหลือพิเศษ  โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ก็
มีดว้ย  มีการให้ค  าแนะน าและสนบัสนุนให้เด็กไดเ้รียนรู้อย่างเหมาะสม   โรงเรียนช่วยเหลือพิเศษนั้น ไม่เสียค่าเล่าเรียน 

 

(3)  การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
       การศึกษาระดบัอุดมศึกษา จดัท าการสอนในมหาวิทยาลยัและวิทยาลัยเป็นหลกั เป็นสถานท่ีให้การศึกษาระดบัสูงและเฉพาะ
ดา้น โดยปกติ มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตร 4 ปี วิทยาลยัมีหลกัสูตร 2 ปี นอกจากน้ี ในระดบัท่ีสูงกว่า ยงัมีสถานศึกษาระดบัปริญญาโท 
(2 ปี หรือ 5 ปี)  
       ทั้งน้ี ยงัมีโรงเรียนสอนวิชาชีพ ซ่ึงฝึกอบรมความสามารถในวิชาชีพเฉพาะทาง (ระยะเวลาหลกั 2 ปี) 
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―  หลกัสูตรขั้นสูง

― หลกัสูตรขั้นสูง

โรงเรียนสอนวิชาชีพ หลกัสูตรวิชาชีพ

―  หลกัสตูรขัน้สงู
บณัฑิตวิทยาลยั

          โรงเรียนมธัยมศึกษา  (ม.1 - ม.6)

ชั้นปีการศึกษา

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

อายุ

10 11 12 13 14 15

หลกัสูตรทางไกล

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ระบบทางไกล

มหาวิทยาลยั
―  หลกัสูตรขั้นสูง

(หลกัสูตรภาคตน้) (หลกัสูตรภาคหลงั)

16 17 18

โรงเรียน

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย

วิทยาลยั  (หลกัสูตร 2 ปี)

ระบบภาคพิเศษ หลกัสูตรทางไกล

โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษา หลกัสูตรภาคพิเศษ ―  หลกัสูตรขั้นสูง
ตอนตน้ หลกัสูตรทางไกล

วิทยาลยัอาชีวศึกษา
―  หลกัสูตรขั้นสูง

โรงเรียนฝึกอบรมประเภทต่าง  ๆ

โรงเรียนสอนวิชาชีพ - หลกัสูตรทัว่ไป
โรงเรียน ←โรงเรียนสอนวิชาชีพ หลกัสูตรมธัยมปลายโรงเรียนช่วยเหลือพิเศษ

 (ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  มีความพิการ)

ฝ่ายอนุบาล ฝ่ายประถมศึกษา
ฝ่ายมธัยมศึกษา ฝ่ายมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ตอนปลาย

ระบบการศึกษาของโรงเรียนญีปุ่่น

การศึกษาระดบั

อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา

การศึกษาระดบั การศึกษาระดบั การศึกษาระดบั

 

อา้งอิงจาก คู่มือก่อนถึงเกณฑเ์ขา้ระดบัประถมศึกษา – ขั้นตอนการเขา้ศึกษาของโรงเรียนญ่ีปุ่ น-  
(จดัพิมพโ์ดยกระทรงศึกษาธิการ เมษายน 2015)  
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2.  ขั้นตอนการเขา้รับการศึกษา 
○ ขั้นตอนการเขา้รับการศึกษาภาคบงัคบัส าหรับเด็กต่างชาติ 

ในกรณีท่ีตอ้งการให้บุตรเขา้รับการศึกษาภาคบงัคบัในโรงเรียนรัฐบาล ผูป้กครองตอ้งไปด าเนินการยืน่เร่ืองขอเขา้เรียนส าหรับคน
ต่างชาติ ณ ท่ีท าการเขต/ แขวง / หมู่บา้น ในเขตท่ีอาศยัอยู ่หรือท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาท่ีอยูใ่กล ้

ในกรณีท่ีตอ้งการให้บุตรเขา้เรียนท่ีโรงเรียนเอกชน กรุณาสมคัรกบัทางโรงเรียนโดยตรง    ＜ขอ้มูลเพ่ิมเติม＞ “คู่มือการศึกษาก่อนเขา้เกณฑ”์   กระทรวงศึกษาธิการ        http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm  
○ สโมสรส าหรับเด็กหลงัเลิกเรียน 

เป็นสถานท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคส์ าหรับเด็กระดบัประถมศึกษาท่ีผูป้กครองไม่อยูบ่า้นในช่วงเวลากลางวนั ให้ไดอ้ยูร่่วมเล่น
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็ก 

เก่ียวกบัสถานท่ีของสโมสรส าหรับเด็กหลงัเลิกเรียน หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ วิธีการสมคัรและเอกสารการให้บริการต่าง ๆ กรุณา
สอบถาม ท่ีท าการเขต/ แขวง / หมู่บา้น 

 

3.  เน้ือหาการศึกษา 
(1)  หลกัสูตรการเรียน 

เน้ือหาการเรียนท่ีโรงเรียนจะถูกก าหนดโดยแบบแผนการสอนท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการจดัท าข้ึน  จากแบบแผนกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนจะประกอบไปดว้ย ① วิชาการ  ② จริยธรรม ③ กิจกรรมภาษาต่างประเทศ  ④ ชัว่โมงเรียนรู้แบบบูรณา
การ ⑤ กิจกรรมพิเศษ 

① วิชาการ 

ท่ีโรงเรียนประถมศึกษา มีชัว่โมงเรียน วิชาภาษาญ่ีปุ่ น, สังคมศึกษา, เลขคณิต, วิทยาศาสตร์, ส่ิงแวดลอ้มในชีวิต, ดนตรี, ศิลปะ
และงานประดิษฐ์, งานบา้น, และวิชาพลศึกษา    ส่วนวิชาภาษาต่างประเทศนั้น  โดยหลกัแลว้เรียนภาษาองักฤษ 

ท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้  จะมีชัว่โมงเรียน วิชาภาษาญ่ีปุ่ น, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์, ดนตรี, ศิลปะ,  
สุขศึกษาและพลศึกษา, เทคโนโลยี, งานบา้น และวิชาภาษาต่างประเทศ 

② จริยธรรม 

เป็นชัว่โมงเรียนส าหรับส่งเสริมให้เด็กพิจารณาตนเอง ส านึกตนในวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ เพื่อเสริมสร้างจิตใจและการ
วางตวัเพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึน 

③ กิจกรรมภาษาต่างประเทศ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการเรียนรู้ พฒันาความคล่องแคล่วในการติดต่อส่ือสารและประสบการณ์ทางภาษาและวฒันธรรม โดยผ่าน
ภาษาต่างประเทศ เป็นชัว่โมงท่ีพฒันาความสามารถในการติดต่อส่ือสาร เป็นการเรียนรู้อยา่งสนุกสนานในการออกเสียง
ภาษาต่างประเทศ และการแสดงออกทางร่างกาย 

④ ชัว่โมงเรียนรู้แบบบูรณาการ 

เป็นชัว่โมงส าหรับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกเหนือจากชัว่โมงเรียนปกติ เช่น ประสบการณ์ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ, 
กิจกรรมอาสาสมคัร, กิจกรรมผลิตส่ิงต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมทกัษะและความสามารถในการแกปั้ญหา ให้รู้จกัคิดเป็น และค านึงถึงวิถีการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง 

⑤ กิจกรรมพิเศษ 

เป็นชัว่โมงส าหรับส่งเสริมศกัยภาพและความสามารถของเด็กแต่ละคน และสร้างลกัษณะนิสยัในการร่วมมือสร้างความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึนกบัเพ่ือน ๆ โดยใหพ้ดูคุยกบัเพ่ือนร่วมชั้น ท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานกีฬาสี, งานดนตรี, การลองท างานจริง เป็นตน้   
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(2) กิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวมาในขอ้ (1) ก็ยงัมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

○  การท าความสะอาด 

นกัเรียนและคุณครูจะช่วยกนัท าความสะอาดโรงเรียนทุกวนัตามเวลาที่ก  าหนด ทั้งน้ีท่ีโรงเรียนญ่ีปุ่ น มีความคิดว่าการท าความ
สะอาดถือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง 

○  อาหารกลางวนัของโรงเรียน (คิวโชคุ) 
มีอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียน วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  “อาหารกลางวนัของโรงเรียน” หมายถึง อาหารท่ีท าจากศูนยอ์าหาร หรือ

สถานท่ีจดัท าอาหาร แลว้น ามาเป็นอาหารม้ือกลางวนั ท่ีทุกคนในชั้นเรียนรับประทาน  นกัเรียนจะมีการผลดัเวรกนัในการจดัเตรียม
และจดัเก็บอาหารกลางวนั  ยกเวน้  ในกรณีท่ีมีกิจกรรมหรืองานอ่ืน ๆ แลว้ไม่มีอาหารกลางวนัของโรงเรียน  นกัเรียนจะตอ้งน า
อาหารกลางวนัใส่กล่องขา้ว (เบนโต) มารับประทานเอง  ซ่ึงผูป้กครองเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอาหารเอง 

○  กิจกรรมโรงเรียน 

ภายใน 1 ปี ทางโรงเรียนจะมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีเขา้รับการศึกษา, พิธีจบการศึกษา, วนัเยี่ยมชมการเรียนการสอน ถา้มี
กิจกรรมท่ีให้ผูป้กครองเขา้ร่วม กรุณาให้ความร่วมมือเขา้ร่วมกบัทางโรงเรียน 

○  กิจกรรมชมรม 

กิจกรรมชมรมเป็นการเรียนรู้ท่ีเพลิดเพลิน สามารถเขา้ร่วมชมรมไดต้ามความสมคัรใจและความชอบของนกัเรียนเอง มีทั้งเก่ียวกบั
กีฬา, วฒันธรรม, วิทยาศาสตร์ เป็นตน้  

 

4.  การเล่ือนชั้น และการศึกษาต่อ 

ท่ีญ่ีปุ่ น ในระดบัการศึกษาภาคบงัคบัไม่มีระบบสอบขา้มชั้น ฉะนั้นจึงตอ้งเล่ือนชั้นไปตามล าดบัชั้นปี นบัจากปีท่ีเขา้รับการศึกษา 
(หรือเขา้ศึกษากลางคนั) นอกจากน้ีแทบจะไม่มีการเรียนซ ้ าชั้นเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีพิเศษ เช่นในกรณีท่ีเจบ็ป่วยเป็นเหตุให้ตอ้งหยดุ
เรียนเป็นระยะเวลานาน เป็นตน้ หลงัจากจบการศึกษาภาคบงัคบัแลว้ ในกรณีท่ีจะศึกษาต่อโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติจะ
มีการสอบเขา้ 

 

5.  ค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
     (1) ค่าเล่าเรียนและอ่ืน ๆ 

โรงเรียนรัฐบาลระดบัประถมศึกษา, ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้, และโรงเรียนช่วยเหลือพิเศษระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา
ตอนตน้  ไม่เสียค่าเล่าเรียนและต าราเรียน และส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนช่วยเหลือพิเศษระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายนั้น ตอ้งเสียค่าเล่าเรียนและต าราเรียน (ยกเวน้ กรณีมีเงินช่วยเหลือเพ่ือการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีประเมินตาม
รายได ้และกรณีไดรั้บเงินทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  และส าหรับโรงเรียนช่วยเหลือพิเศษนั้นมีระบบเงิน
ช่วยเหลือ) ส่วนโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้นั้น ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน 

นอกจากน้ีผูป้กครองจ าเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดงัน้ี  คือ อุปกรณ์การเรียน, ค่าเดินทางไป-กลบัโรงเรียน, ค่าใชจ่้ายนอกสถานท่ี (ทศัน
ศึกษา) , ค่าเขา้ฝึกพกัคา้งแรม(ภายในอาคารสถานท่ี),  ค่าอาหารกลางวนัของโรงเรียน, ค่าสมาชิก PTA* เป็นตน้  ซ่ึงวิธีการช าระ
ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ี อาจให้ช าระเป็นเงินสด หรือ จากระบบหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
ทั้งน้ีทางโรงเรียนจะแจง้รายละเอียดให้ผูป้กครองทราบ 

※ หมายเหตุ ค่าสมาชิก PTA* หมายถึง เม่ือเด็กเขา้ศึกษาท่ีโรงเรียน จะถือว่าผูป้กครองของเด็กคนนั้น เขา้เป็นสมาชิกของสมาคม
ครูและผูป้กครอง (Parents and Teachers Association) โดยอตัโนมติั สมาคมน้ีทางผูป้กครองและครูจะร่วมมือกนัในการเสริมสร้าง
พฒันาการท่ีสมบูรณ์ของเด็ก ดว้ยการจดัการเรียนรู้และกิจกรรม และค่าสมาชิก PTA น้ี จะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีผูป้กครองสนบัสนุนทาง
โรงเรียน และส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของผูป้กครองเอง 

 

(2)  การช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน นกัเรียนก็สามารถรับทุนช่วยเหลือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในการจ่ายค่า
เล่าเรียนได ้ (มีเง่ือนไขในการรับ) และนกัเรียนโรงเรียนเอกชน จะไดทุ้นช่วยเหลือเพ่ิมโดยก าหนดตามเกณฑร์ายไดข้องผูป้กครอง 
ซ่ึงเป็นทุนให้เปล่า ไม่ตอ้งคืน 
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      อีกทั้ง ส าหรับครอบครัวท่ีมีรายไดต้  ่า     ก็ยงัสามารถไดรั้บทุนท่ีนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนได ้ (เป็นทุนช่วยเหลือ ส าหรับค่าต  ารา
เรียน, ค่าส่ือการสอน, ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นตน้) ซ่ึงเป็นทุนให้เปล่าไม่ตอ้งคืน ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 

6.  เงินช่วยเหลือเพ่ือการศึกษา 
     (1)  เงินช่วยเหลือเพ่ือการศึกษา (ส าหรับนกัเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้)  มีระบบช่วยเหลือค่าใชจ่้ายการศึกษาส าหรับผูป้กครองท่ีมีปัญหาดา้นการเงิน เพ่ือให้เด็กชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้
สามารถศึกษาไดอ้ยา่งไม่ตอ้งกงัวล 

เม่ือมีปัญหาไม่พร้อมท่ีจะช าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเดินทางไป-กลบัโรงเรียน, ค่าใชจ่้ายนอกสถานท่ี 

 (ทศันศึกษา) , ค่าเขา้ฝึกพกัคา้งแรม (ภายในอาคารสถานท่ี),  ค่าอาหารกลางวนัของโรงเรียน เป็นตน้  กรุณาปรึกษากบัทางโรงเรียน 
หรือคณะกรรมการการศึกษาประจ าพ้ืนท่ี 

※ ระบบน้ี ไม่ไดมี้แต่เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น  ผูป้กครองของเด็กท่ีศึกษาในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสาธิตประจ า
มหาวิทยาลยั ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ ก็สามารถเขา้รับการช่วยเหลือน้ีได ้กรุณายื่นเร่ืองท่ีแต่ละโรงเรียน 

     
(2)  ส าหรับอา้งอิง  ระบบทุนการศึกษาและระบบลดหยอ่นค่าเล่าเรียน (ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัศึกษา
มหาวิทยาลยั หรือเทียบเท่า) 
         มีระบบทุนกูย้ืม ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัศึกษามหาวิทยาลยั หรือเทียบเท่า ท่ีมีปัญหาดา้นการเงิน  ทั้งหมด
น้ีเป็นจ านวนเงินปัจจุบนั ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 (ปีเฮเซท่ี 28) 
 

① ทุนการศึกษาโดยจงัหวดัทตโตริ (หน่วยกองทุนการศึกษาจงัหวดัทตโตริ)   
 

ทุนกูย้มื 

รายเดือน 

 

 

 

 

โรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า 

รัฐบาล 

 

อาศยับา้นตนเอง    18,000 เยน 

อาศยัท่ีอ่ืน    23,000 เยน 

เอกชน 

 

อาศยับา้นตนเอง    30,000 เยน 

อาศยัท่ีอ่ืน    35,000 เยน 

มหาวิทยาลยั 

หรือเทียบเท่า 
รัฐบาล 

 

   45,000 เยน 

เอกชน    54,000 เยน 

※ กรุณายื่นเร่ืองในแต่ละสถานศึกษา ส่วนของโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ยืน่เร่ืองภายในเดือนเมษายน,  
ส่วนของมหาวิทยาลยั ยืน่เร่ืองภายในเดือนสิงหาคม 

ซ่ึงในการพิจารณาให้ทุนกูย้มืนั้น ในส่วนของโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายจะใชห้ลกัฐานรายไดเ้ป็นเกณฑ,์ 

ส่วนของมหาวิทยาลยันั้น จะใชห้ลกัฐานรายไดแ้ละผลการเรียนเป็นเกณฑ ์ 
② ทุนกูย้มืโดยองคก์ารสนบัสนุนนกัเรียนญ่ีปุ่ น (ประเภทท่ี 1 :  ไม่มีดอกเบ้ีย) 

 

 

ทุนกูย้มืราย
เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลยัอาชีวศึกษา 
 

รัฐบาล 

 

อาศยับา้นตนเอง    21,000 เยน 

อาศยัท่ีอ่ืน    22,500 เยน 

เอกชน อาศยับา้นตนเอง    32,000 เยน 

อาศยัท่ีอ่ืน    35,000 เยน 

มหาวิทยาลยั 

 

รัฐบาล 

 

อาศยับา้นตนเอง    45,000 เยน 

อาศยัท่ีอ่ืน    51,000 เยน 

เอกชน อาศยับา้นตนเอง    54,000 เยน 

อาศยัท่ีอ่ืน    64,000 เยน 

                                    *   ไม่ตอ้งกูเ้ต็มวงเงิน                                          30,000 เยน 

                                      สามารถเลือก 30,000 เยนได้ 
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  ※ กรุณายื่นเร่ืองท่ีสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 
และตอ้งใชห้ลกัฐานรายไดแ้ละใบแสดงผลการเรียน 

 

○ ระบบลดหยอ่นค่าเล่าเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายเอกชน 

มีระบบลดหยอ่นค่าเล่าเรียน ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงเรียน (รายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามกบัทางโรงเรียน) 
 

7.  ตวัอยา่งกิจกรรมประจ าปีท่ีส าคญัของโรงเรียน 

โรงเรียนญ่ีปุ่ นจะเร่ิมปีการศึกษาในเดือนเมษายนและจะส้ินสุดในเดือนมีนาคมของปีถดัไป หน่ึงปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น
หลายเทอม (ภาคการศึกษา) มีทั้งโรงเรียนที่มีระบบ 3 ภาคการศึกษา และ 2 ภาคการศึกษา  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแต่ละพ้ืนท่ี 

แต่ละภาคการศึกษาจะมีกิจกรรมโรงเรียนที่ส าคญัดงัน้ี  ซ่ึงช่ือกิจกรรมและวนัท่ีจดัจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละโรงเรียน 

 

【ภาคเรียนที่ 1 】(เมษายน - กรกฎาคม)  ＊กรณรีะบบ 2 ภาคเรียน【ภาคเรียนแรก】(เมษายน - กนัยายน)  

พธิีเร่ิมการเรียนการสอน หรือ ชิเกยีว ชิขิ (เมษายน) 

เป็นพิธีท่ีบอกถึงการเร่ิมภาคเรียนท่ี 1 

พธีิเข้ารับการศึกษา หรือ นิวงะขุ ชิขิ (เมษายน)   

เป็นกิจกรรมตอ้นรับและอวยพรให้กบันกัเรียนชั้นปีท่ี 1 ท่ีเขา้ใหม่ โดยปกติ เด็กนกัเรียนพร้อมผูป้กครองจะเขา้ร่วมพิธีน้ีดว้ยเคร่ือง

แต่งกายท่ีเป็นทางการ 
ช่ังน ้าหนัก,วัดส่วนสูง หรือ ชินไทโซะคุเท และตรวจสุขภาพ หรือ เคนโคชินดนั (เมษายน - มิถุนายน)  

จะมีการตรวจวดัสภาพการเจริญเติบโตของเด็กนกัเรียน เช่น ส่วนสูง, น ้าหนกั เป็นตน้ พร้อมทั้งแพทยจ์ะตรวจสุขภาพและสภาพ

ร่างกายของเด็ก  

เดนิทางไกล หรือ เอ็นโซะขุ 

เป็นกิจกรรมนอกสถานท่ีให้เด็กไดเ้รียนรู้ และคุน้เคยกบัธรรมชาติ, ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เป็นกิจกรรมทศันศึกษา    

การเยีย่มชมการเรียนการสอน หรือ จุเงยีวซังคัน 

ผูป้กครองจะไปท่ีโรงเรียน เพ่ือดูเด็กนกัเรียนในขณะเรียนหนงัสือ 

งานพบปะระหว่างครูและผู้ปกครองในระดับช้ันเรียน หรือ กกัควิ คนดันไค 

ครูประจ าชั้นและผูป้กครองจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัเด็กนกัเรียนและการเรียน  โดยส่วนใหญ่มกัจดัหลงัจาก

ผูป้กครองเยีย่มชมการเรียนการสอนเสร็จแลว้ 

 

การไปเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือ คะเทโฮมง 

ครูประจ าชั้นจะไปเยี่ยมบา้นของนกัเรียน และพูดคุยกบัผูป้กครอง 

ว่ายน ้า หรือ ซุยเอ 

เม่ือเขา้ฤดูร้อน เด็กนกัเรียนจะไดเ้รียนว่ายน ้ าในชัว่โมงพลศึกษา 

งานพบปะระหว่างครูและผู้ปกครองแบบรายบุคคล หรือ โคะจิน คนดันไก 

ครูประจ าชั้นกบัผูป้กครองจะพูดคุยเป็นการส่วนตวั เก่ียวกบัการเรียนและการใช้ชีวิตท่ีโรงเรียนของนกัเรียน 

พิธีจบภาคการศึกษา หรือ ชูเกียว ชิขิ (กรกฎาคม) 

เป็นพิธีท่ีบอกถึงการจบภาคเรียนท่ี 1 และมีการแจกใบแสดงผลการเรียน  

ปิดภาคเรียนฤดูร้อน หรือ นะซึยะสุมิ (ประมาณปลายกรฏาคม ถึง ปลายสิงหาคม) 
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หยดุประมาณ 30 – 40 วนั                             

 

【ภาคเรียนที่ 2 】(กันยายน – ธันวาคม)   

＊กรณรีะบบ 2 ภาคเรียน【ภาคเรียนหลัง】 (ตุลาคม - มีนาคม) ,  มีปิดฤดูใบไมร่้วงก่อนภาคเรียนหลงัจะเร่ิม    

พธิีเร่ิมการเรียนการสอน หรือ ชิเกยีว ชิขิ (กนัยายน) 

     เป็นพิธีท่ีบอกถึงการเร่ิมภาคเรียนท่ี 2 

วนังานแข่งขันกฬีา หรือ อุนโดไก/ ไทอคุิไซ 

    เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้นกัเรียนไดคุ้น้เคยกบัการออกก าลงักาย โดยให้นกัเรียนเขา้ร่วมและเชียร์เพ่ือนร่วมชั้นในการแข่งขนั เช่น ว่ิง

ระยะสั้น, ว่ิงผลดั, โยนบอล หรือเตน้ ซ่ึงบางโรงเรียนอาจจดักีฬาบางประเภทให้ผูป้กครองสามารถเขา้ร่วมได ้

ฝึกซ้อมหนีภยั หรือ ฮินันคุนเร็น 

ฝึกซอ้มหนีภยั เช่น ไฟไหม,้ แผ่นดินไหว เป็นตน้ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อม 

งานแสดงดนตรีและงานโรงเรียน อนงะขุไค/ บุนกะไซ/ กะขุชู หับเปียวไค 

มีการจดัแสดงการร้องเพลงประสานเสียง, การเล่นดนตรี, การแสดงละคร ตลอดจนการแสดงผลงานศิลปะของนกัเรียน      

พิธีจบภาคการศึกษา หรือ ชูเกียว ชิขิ (ธันวาคม) 

เป็นพิธีท่ีบอกถึงการจบภาคเรียนท่ี 2 และมีการแจกใบแสดงผลการเรียน  

ปิดภาคเรียนฤดูหนาว (ปลายธันวาคม - ต้นมกราคม) 

หยดุประมาณ 2 สปัดาห์      

                                  

【ภาคเรียนที่ 3 】(มกราคม - มีนาคม)                   

พธิีเร่ิมการเรียนการสอน หรือ ชิเกยีว ชิขิ (มกราคม) 

เป็นพิธีท่ีบอกถึงการเร่ิมภาคเรียนท่ี 3 

พธิีส าเร็จการศึกษา หรือ โซะซึเงยีว ชิขิ (มีนาคม) 

      เป็นพิธีมอบใบส าเร็จการศึกษาและแสดงความยนิดี  ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีจบการศึกษาจะเขา้ร่วมพิธีดว้ย 

พธีิส้ินสุดปีการศึกษา หรือ ชูเรียว ชิขิ (มีนาคม) 

      เป็นพิธีท่ีบอกถึงการจบภาคเรียนท่ี 3 แล้วยงับอกถึงการส้ินสุด 1 ปีการศึกษาด้วย และมีการแจกใบแสดงผลการเรียน 

ปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผล ิหรือ ฮารุยะซุมิ (ปลายมีนาคม – ต้นเมษายน) 

หลงัพิธีส้ินสุดปีการศึกษา ก็จะเขา้สู่ช่วงปิดฤดูใบไมผ้ลิ เม่ือวนัหยดุน้ีส้ินสุดลง จะมีการเล่ือนชั้นปีการศึกษา และเขา้สู่ปีการศึกษาใหม่

ตั้งแต่เดือนเมษายน 

 

【กจิกรรมโรงเรียนที่ส าคญัอ่ืน ๆ แยกตามช้ันปีการศึกษา】                      

ทัศนศึกษา หรือ ชูกะขุ เรียวโค                                             

โดยหลกัแลว้จดัส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยจะมีการไปเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีมี

ช่ือเสียงและน่าสนใจต่าง ๆ รวมทั้งไดร่้วมกิจกรรมสมัผสัประสบการณ์จริง 

เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริง   

จดัส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยให้นกัเรียนออกนอกโรงเรียนเป็นเวลาประมาณ 1 สปัดาห์ เพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน

ทอ้งถ่ิน (เช่น ท่ีศูนยดู์แลเด็ก, ร้านคา้, บริษทั เป็นตน้) 

การเข้าฝึกพกัค้างแรม (ภายในอาคารสถานที่) หรือ ชุขุหะขุ คุนเร็น 

ฝึกการใชชี้วิตเป็นหมู่คณะ ควบคู่กบัการคา้งแรม        
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8.  ในหน่ึงวนัท่ีโรงเรียน       

【โรงเรียนประถมศึกษา】           【โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้】  ถึงโรงเรียน               ถึงโรงเรียน   
 (ชุมนุมทั้งโรงเรียนตอนเชา้)................เด็กนกัเรียนทั้งหมดรวมตวักนัเพื่อฟังการพดูจากครูหรืออาจารยใ์หญ่เดือนละ 1 คร้ัง 

แต่ทั้งน้ีจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละโรงเรียน 

 (กิจกรรมตอนเชา้)..............................นกัเรียนจะพดูคุยถึงชีวิตประจ าวนัของตนภายในห้องเรียน 

(อ่านตอนเช้า /เรียนเองตอนเชา้).........ตอนเชา้ ก่อนเร่ิมเรียนคาบแรก 10 - 15 นาที โรงเรียนบางแห่งจะให้นกัเรียนอ่านหนงัสือ, 

ฝึกค านวณ หรือฝึกเขียนอกัษรจีน    เร่ิมเรียน                   เร่ิมเรียน  
 ชัว่โมงเรียน 
・ส่วนใหญ่ 1 คาบใชเ้วลา 45 นาที 

・ช่วงเชา้ มี 4 คาบเรียน 

・ชัว่โมงเรียนส่วนใหญ่จะมีครูประจ าชั้นเป็นผูส้อนหลกั 

・ชัว่โมงเรียนทั้งหมดเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 

 แต่ชัว่โมงเรียนภาษาต่างประเทศ จะใชภ้าษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษเป็นหลกั)  ชัว่โมงเรียน 

・ส่วนใหญ่ 1 คาบใชเ้วลา 45 นาที  
・ช่วงเชา้ มี 4 คาบเรียน 

・แต่ละวิชา จะมีครูประจ าวิชานั้น เป็นผูส้อน 

・ชัว่โมงเรียนทั้งหมดเป็นภาษาญ่ีปุ่ น  
ยกเวน้วิชาภาษาต่างประเทศ    อาหารกลางวนัของโรงเรียน           อาหารกลางวนั 

กรณีวนัท่ีไม่มีอาหารกลางวนัของโรงเรียน ให้นกัเรียนน าอาหารกลางวนัใส่กล่อง (เบนโต) มาเอง 

 

เก่ียวกบัอาหารกลางวนัของโรงเรียน หากมีปัญหาด้านสุขภาพ หรือเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 
แลว้มีอาหารประเภทใดท่ีไม่สามารถรับประทานได ้กรุณาแจง้ครูประจ าชั้น 

 

 พกักลางวนั, ท  าความสะอาด   พกักลางวนั, ท  าความสะอาด 

 ・บางโรงเรียนอาจให้ท  าความสะอาดหลงัโรงเรียนเลิก 
 ชัว่โมงเรียน    ชัว่โมงเรียน 
 ・ช่วงบ่าย มี 1 หรือ 2 คาบเรียน ทั้งน้ีจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละชั้นปีการศึกษาและวนั 

 ・เวลาเลิกเรียนจะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละชั้นปีการศึกษาและวนั 

 ・หลงัเลิกเรียน เวลากลบับา้นของนกัเรียนจะแตกต่างกนั เน่ืองจากกิจกรรมกีฬา หรือ งานของชั้น/โรงเรียน    โรงเรียนเลิก                  โรงเรียนเลิก 
กิจกรรมชมรม : หลงัเลิกเรียนจะมีการจดักิจกรรมกีฬาหรือ   
วฒันธรรม ภายใตก้ารอบรมของครูผูรั้บผิดชอบ (ท่ีปรึกษา) 

 

9.   กฏระเบียบโรงเรียน  กฏระเบียบต่างๆของโรงเรียนมีไวเ้พ่ือให้นกัเรียนสามารถใชชี้วิตร่วมกนัท่ีโรงเรียนไดอ้ยา่งสนุกสนานและปลอดภยั ขอให้คุน้เคย
กบัการใชชี้วิตในโรงเรียนญ่ีปุ่ นโดยเร็ว และสนุกกบัการใชชี้วิตในโรงเรียน หากมีขอ้สงสัยไม่ว่าเร่ืองใด กรุณาถามคุณครูหรือเพ่ือน
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คนญ่ีปุ่ น 

○ เวลาท่ีมาถึงโรงเรียนและเส้นทางการเดินทาง  ・กรุณามาถึงโรงเรียน ภายในเวลา  (  ：   น.)  ・แต่ละโรงเรียนจะก าหนดเส้นทางการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กท่ีปลอดภยัท่ีสุด เพ่ือรักษาสวสัดิภาพของเด็ก 

และเรียกเส้นทางท่ีก าหนดไวน้ี้ว่า "เส้นทางไปโรงเรียน (ซูงะขโุระ)"  ・โดยปกติจะใชวิ้ธีเดินเทา้ แต่บางโรงเรียนอาจใชร้ถโรงเรียน  ・โรงเรียนประถมศึกษาบางแห่ง อาจให้นกัเรียนท่ีอยูบ่า้นใกลเ้คียงกนัรวมตวัและเดินทางไปโรงเรียนพร้อมกนัเป็นกลุ่ม  ・โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้บางแห่ง อนุญาตให้เดินทางโดยรถจกัรยานได ้

 

○การติดต่อเวลาขาดเรียน  ・เวลาขาดเรียน กรุณาแจง้ให้โรงเรียนทราบก่อนชัว่โมงเรียนเร่ิม ภายในเวลา (   ：   น.) ของวนันั้น โดยให้
ผูป้กครองแจง้มาโดยตรง โดยใชวิ้ธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี   

โทรศพัท ์  (   -     ) 
แฟกซ์       (   -     )               ใบลาหยดุหรือหนงัสือติดต่อ・・・ฝากให้เพ่ือนท่ีอยูใ่กลเ้คียงช่วยน ามายืน่ให้ท่ีโรงเรียน 

 

○วนัหยุดโรงเรียน  ・โรงเรียนหยดุวนัเสาร์, วนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ ・ในกรณีท่ีมีกิจกรรมโรงเรียนในวนัหยดุ โดยปกติแลว้ จะใชว้นัเรียนปกติเป็นวนัหยดุทดแทน  ・กรณีท่ีไม่จดัให้มีวนัหยดุทดแทน อาจมีการเรียนในวนัเสาร์ข้ึน  “เรียนวนัเสาร์ (โดโยจุเกียว)”   
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

1 มกราคม                                           วนัข้ึนปีใหม่ 

วนัจนัทร์ในสปัดาห์ท่ี 2 ของ ม.ค.       วนับรรลุนิติภาวะ 

11 กุมภาพนัธ์                                      วนัสถาปนาประเทศ 

 ประมาณ 20 มีนาคม                            วนัเขา้ฤดูใบไมผ้ลิ 

29 เมษายน                                          วนัโชวะ 

 3 พฤษภาคม                                        วนัรัฐธรรมนูญ 

 4 พฤษภาคม                                        วนัสีเขียว 

5 พฤษภาคม                                        วนัเด็ก  วนัจนัทร์ในสปัดาห์ท่ี 3 ของ ก.ค.         วนัทะเล 

11 สิงหาคม                           วนัภูเขา 
 วนัจนัทร์ในสัปดาห์ท่ี 3 ของ ก.ย.         วนัผูสู้งอาย ุ

 ประมาณ 23 กนัยายน                           วนัเขา้ฤดูใบไมร่้วง 

วนัจนัทร์ในสปัดาห์ท่ี 2 ของ ต.ค.       วนักีฬา  

3 พฤศจิกายน                                        วนัวฒันธรรม 

 23 พฤศจิกายน                              วนัขอบคุณผูใ้ชแ้รงงาน 

 23 ธนัวาคม              วนัพระราชสมภพของพระจกัรพรรดิ  ※ กรณีท่ีวนัหยดุนกัขตัฤกษต์รงกบัวนัอาทิตย ์ให้ถือว่าวนัจนัทร์ถดัไปเป็นวนัหยดุชดเชย 
○ วนัหยดุระยะยาว  □ ปิดภาคเรียนฤดูร้อน              วนัท่ี        กรกฎาคม    ถึง  วนัท่ี          สิงหาคม  □ ปิดภาคเรียนฤดูใบไมร่้วง      วนัท่ี        ตุลาคม        ถึง   วนัท่ี          ตุลาคม  □ ปิดภาคเรียนฤดูหนาว           วนัท่ี         ธนัวาคม     ถึง   วนัท่ี          มกราคม  □ ปิดภาคเรียนฤดูใบไมผ้ลิ       วนัท่ี        มีนาคม       ถึง    วนัท่ี         เมษายน 

 

○ การลาหยดุชัว่คราว 

・ในกรณีท่ีป่วยเป็นโรคติดต่อ  ไขห้วดัใหญ่อินฟเูอนซ่า, หดั, หดัเยอรมนั, คางทูม หรืออีสุกอีใส เป็นตน้ กรุณาหยดุเรียนและพกัอยูท่ี่
บา้นจนกว่าแพทยจ์ะอนุญาตให้ไปโรงเรียนได ้ 
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○ สุขภาพและความปลอดภยั 

・ท่ีโรงเรียนจะมีการตรวจเช็คร่างกายตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

・ในกรณีท่ีเกิดเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีโรงเรียน กรุณาแจง้ให้คุณครูทราบ ซ่ีงนกัเรียนสามารถรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้หรือ
นอนพกัได ้ท่ีห้องพยาบาล 

・ทางโรงเรียนไดจ้ดัเตรียมความพร้อม ในกรณีท่ีเกิดการไดรั้บบาดเจบ็หรืออุบติัเหตุท่ีโรงเรียน มีระบบ “จ่ายค่าชดเชยความเสียหาย
กรณีเกิดอุบติัภยั” โดย “ศูนยส่์งเสริมการกีฬาประเทศญ่ีปุ่ น  (หรือ นิฮอน ซึปอทซึ ชิงโค เซ็นตา้) ” ทั้งน้ีผูป้กครองจะมีส่วน
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายน้ีบางส่วน (ประมาณ 400 เยน)  

 

○ เก่ียวกบัการใชชี้วิตในโรงเรียนในดา้นอ่ืน ๆ 

・ตั้งแต่ช่วงเวลาท่ีมาถึงโรงเรียนจนกระทัง่โรงเรียนเลิก  หากจะออกนอกโรงเรียน ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคุณครูก่อน 

・เม่ือเขา้ไปในตวัอาคารเรียน ตอ้งเปล่ียนใส่รองเทา้ส าหรับในอาคาร และโรงเรียนบางแห่ง เวลาเขา้ใชใ้นอาคารพลศึกษาอาจให้
เปล่ียนเป็นรองเทา้กีฬาส าหรับในอาคารพลศึกษา 

・กรุณาอยา่พกเงินท่ีไม่จ าเป็น, ของมีค่า หรือของท่ีไม่จ าเป็นไปโรงเรียน 
・กรุณาเขียนช่ือก ากบัส่ิงของของตน 
・บางกรณี อาจมีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการแต่งกายและทรงผม  
○ ส่ิงจ  าเป็นท่ีนกัเรียนตอ้งมีใชใ้นโรงเรียน 

・จะมีการแจกต าราเรียนท่ีโรงเรียน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
・ผูป้กครองกรุณาเตรียมส่ิงของดงัน้ี 

กระเป๋านกัเรียน   ：กระเป๋าหนงัสะพายหลงั (รันโดะเซรุ), กระเป๋าถือ 

อุปกรณ์การเขียน ：กล่องดินสอ, ยางลบ, ไมบ้รรทดั, ดินสอ, ดินสอสีแดง, แผน่รองเวลาเขียน(ชิตะจิขิ), สีเทียน, ดินสอสี,   
กรรไกร, กาว  เป็นตน้  

ส่ิงของจ าเป็นเวลาทานอาหารกลางวนั ： ผา้ปิดปาก, ท่ีใส่ผา้ปิดปาก, ตะเกียบ, กล่องตะเกียบ เป็นตน้ 

ส่ิงของจ าเป็นเวลาเล่นพละ : ชุดพละ, หมวกพละ, รองเทา้กีฬาส าหรับในอาคารพลศึกษา, ถุงใส่รองเทา้ 
※ ทางโรงเรียนจะเป็นผูก้  าหนดแบบชุดกีฬา ดงันั้น กรุณาปรึกษากบัทางโรงเรียน  
ส่ิงของอ่ืน ๆ： ป้ายช่ือ, ผา้ข้ีร้ิว (โซคิน),  ผา้เช็ดหน้า, กระดาษทิชชู่แบบพกพา  เป็นตน้  

※ กรุณาเขียนช่ือก ากบับนส่ิงของของตนไว ้
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10.  แนะน ำโรงเรียน (โรงเรียนประถมศึกษำ) 
       ยนิดีตอ้นรับสู่โรงเรียนประถมศึกษำ (                            ) กำรท่ีคุณ(                            )จะเขำ้ศึกษำท่ีโรงเรียนแห่งน้ี  
ท่ำนจ ำเป็นตอ้งรับทรำบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี   

 

(1)  กำรเดินทำงไป-กลบัโรงเรียน 

① กำรเดินทำงไปโรงเรียน 

□ เดินทำงเป็นกลุ่ม โดยรวมตวักนั ท่ีสถำนท่ีนดัหมำย ตำมเวลำท่ีแต่ละกลุ่มก ำหนด จำกนั้นเดินทำงไปโรงเรียนพร้อมกนั 

□ กลุ่มเดินทำงคือ กลุ่ม (                                   )  
เวลำรวมตวั  คือเวลำ (  ：   น.) 
สถำนท่ีรวมตวั คือท่ี (                                  ) 
หวัหน้ำกลุ่ม คือ  (                                          ) 

□ เก่ียวกบัรำยละเอียดเร่ืองกลุ่มเดินทำง จะแจง้ให้ทรำบภำยหลงั 

□ เดินทำงไปโรงเรียนดว้ยตนเอง 

จะถึงโรงเรียนภำยในเวลำ  (  ：   น.) 
□ใชบ้ริกำรรถโรงเรียน ในกำรเดินทำงไปโรงเรียน 

 

② กำรเดินทำงกลบับำ้น 

□ กลบับำ้นดว้ยตนเองทุกวนั 

□ กลบับำ้นดว้ยตนเอง วนั (             ) ถึงวนั (              ) และกลบับำ้นพร้อมกลุ่ม วนั (              ) 
* เวลำเลิกเรียนจะแตกต่ำงกนัไปตำมระดบัชั้นปี กรุณำดูตำรำงเวลำของโรงเรียน (นิกกะเฮียว) และตำรำงเรียน (จิกงัวำริ) 
□ใชบ้ริกำรรถโรงเรียน ในกำรเดินทำงกลบับำ้น 

 

③ กำรเดินทำงไป-กลบัโรงเรียน จะใชเ้ส้นทำงท่ีก ำหนดไว ้เพ่ือควำมปลอดภยั 

 

(2) ห้องและครูประจ ำชั้น 

ห้องเรียนของเด็กคือ ชั้นปี(                ) ห้อง (             ) 
ครูประจ ำชั้น คือ คุณครู (                                ) 

 

(3) กำรแต่งกำยและส่ิงของท่ีตอ้งน ำมำ 
① กำรแต่งกำย 

a. เคร่ืองแต่งกำย ( □ไปรเวท       □ ชุดเคร่ืองแบบท่ีโรงเรียนก ำหนด     □ ชุดส ำหรับเดินทำงไปโรงเรียน 

เวลำเดินทำงไป-กลบัโรงเรียน    □ สำยคำดเพ่ือควำมปลอดภยั (สำยคำดแบบสะทอ้นแสง) 
 b. ติดป้ำยช่ือ ซ้ือป้ำยช่ือไดท่ี้ (                            ) 
c. ชุดพละ  
□ สวมใส่ชุดท่ีโรงเรียนก ำหนด (□ ชุดวอร์ม      □ เส้ือแขนสั้น, กำงเกงขำสั้น      □ หมวกพละ (สี       ) 

□ รองเทำ้กีฬำส ำหรับในอำคำรพลศึกษำ            □ รองเทำ้กีฬำ)  
□ ไม่มีกำรก ำหนดเคร่ืองแต่งกำย 

สำมำรถใส่ชุดของโรงเรียนเดิมได ้

   d. รองเทำ้ส ำหรับในอำคำร 

□ รองเทำ้ส ำหรับใส่ในอำคำร (□ แบบไหนก็ได ้     □ แบบท่ีโรงเรียนก ำหนด) 
   e. ชุดวำ่ยน ้ ำ 

□ ชัว่โมงว่ำยน ้ ำ จะเร่ิมมีตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 

□ ชัว่โมงว่ำยน ้ ำ จ  ำเป็นตอ้งใชชุ้ดว่ำยน ้ำ (□ ท่ีโรงเรียนก ำหนด      □ ไม่ก ำหนดรูปแบบ)  
และหมวกว่ำยน ้ ำ (□ ท่ีโรงเรียนก ำหนด      □ ไม่ก ำหนดรูปแบบ) 
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  f. สำมำรถหำซ้ือ (□ ชุดเคร่ืองแบบ □ ชุดพละ □ รองเทำ้ส ำหรับในอำคำร □ รองเทำ้กีฬำส ำหรับในอำคำรพลศึกษำ  

□ ชุดว่ำยน ้ ำ   □ หมวกว่ำยน ้ ำ) ไดท่ี้ร้ำนดงัต่อไปน้ี 

 ช่ือร้ำน                  หมำยเลขโทรศพัท ์

 

      

② ส่ิงของท่ีน ำไปโรงเรียน   a. กรุณำใส่อุปกรณ์กำรเรียนไวใ้นกระเป๋ำนกัเรียน 

 (□ กระเป๋ำท่ีทำงโรงเรียนก ำหนด □ กระเป๋ำหนงัสะพำยหลงั (รันโดะเซรุ) □แบบไหนก็ได)้   b. ต ำรำเรียน ทำงโรงเรียนจะแจกให้ โดยไม่คิดรำคำ   c. ประเภทของสมุด คุณครูประจ ำชั้นจะเป็นผูแ้จง้   d. ส่ิงของอ่ืน ๆ มีดงัต่อไปน้ี (A หมำยถึง ส่ิงของท่ีเตรียมมำจำกบำ้น,   B หมำยถึง ส่ิงของท่ีทำงโรงเรียนจะรวบรวมซ้ือ  
แลว้ช ำระเงินภำยหลงั)  

Ａ Ｂ รายการส่ิงของ Ａ Ｂ รายการส่ิงของ

□ □ ถุงใส่เอกสารติดต่อระหวา่งครูและผูป้กครอง □ □ ถุงคลุมศีรษะป้องกนัภยัพิบติั

□ □ สมดุบนัทึกการติดต่อ □ □ กล่องส าหรับล้ินชกัโตะ๊เรียน

□ □ ดินสอ    (   ดินสอ HB หรือ 2B  (5แท่ง)      ) □ □ ผา้ขีร้ิว (    ผืน)

□ □ ดินสอสี □ □ ผา้โพกผม (เวลาเตรียมอาหาร)

□ □ สีชอลค์ 20 สี แท่งใหญ่ (ไม่ใชสี้เทียน และดินสอสีคูป้ีย)์ □ □ หมวกส าหรับเวลาอาหารกลางวนั

□ □ ยางลบ □ □ ตะเกียบ

□ □ กล่องดินสอ □ □ กล่องใส่ตะเกียบ

□ □ แผ่นรองเขียน (ชิตะจิขิ) □ □ ถุงใส่กล่องตะเกียบ

□ □ กรรไกร □ □ ผา้ปิดปาก

□ □ กาว □ □ ท่ีใส่ผา้ปิดปาก

□ □ สมดุแบบไม่มีเสน้บรรทดั □ □ แปรงสีฟัน

□ □ ไมบ้รรทดั □ □ แกว้น ้า

□ □ ชุดอุปกรณ์สีน ้า □ □ ท่ีใส่แกว้น ้า

□ □ อุปกรณ์เขียนพูก่นัจีน □ □ ถุงใส่ชุดพละ

□ □ ชุดคณิตศาตร์ (ส าหรับฝึก) □ □ ถุงใส่อุปการณ์งานประดิษฐ์

□ □ ชุดเยบ็ปักถกัร้อย □ □ ผา้เช็ดตวั

□ □ ดินน ้ามนั, แผ่นรองดินป้ัน □ □ กระติกน ้า

□ □ มีดแกะสลกัไม้ □ □ ท่ีใส่รองเทา้

□ □ คียบ์อร์ดฮาโมนิกา้ (เมโลเดียน) □ □

□ □ ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ □ □
 

※ กรุณำเขียนช่ือก ำกบัไวบ้นส่ิงของ 

※ ห้ำมน ำส่ิงของท่ีไม่จ ำเป็นมำโรงเรียน เช่น เงิน, ส่ิงของมีค่ำอ่ืน ๆ  
         (ตวัอยำ่งเช่น) นำฬิกำ, เคร่ืองเล่นเกม, โทรศพัทมื์อถือ, หนงัสือกำร์ตูน, นิตยสำร, เกมไพ,่ ขนมต่ำง ๆ ,  

ส่ิงของอ่ืน ๆ (                                                     ) 
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(4)  อำหำรกลำงวนัของโรงเรียน 

มีอำหำรกลำงวนัของโรงเรียน ทุกวนัตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 

นกัเรียนจ ำเป็นตอ้งใช ้ (□ ตะเกียบ      □ ชอ้น      □ แปรงสีฟัน      □ ผำ้ปิดปำก      □ ท่ีใส่ผำ้ปิดปำก      □ แกว้น ้ำ 
□ ท่ีใส่แกว้น ้ ำ      □ ถุงส ำหรับใส่ส่ิงของ) 

ค่ำอำหำรกลำงวนัของโรงเรียน ประมำณ..................................เยน ต่อเดือน 

□ ช ำระเป็นเงินสด 

□ หกัจำกบญัชีเงินฝำกอติัโนมติั 

กรณีท่ีมีอำหำรท่ีไม่สำมำรถรับประทำนได ้เน่ืองดว้ยสำเหตุต่ำง ๆ เช่น แพอ้ำหำร, กฎศำสนำ กรุณำแจง้ครูประจ ำชั้นล่วงหน้ำ 
 

(5) กำรท ำควำมสะอำด 

จะมีกำรท ำควำมสะอำดโดยนกัเรียนเองทุกวนั 

เน่ืองจำกจ ำเป็นตอ้งใชผ้ำ้ข้ีร้ิว จึงมีกำรรวบรวมช่วง (□ ตน้ปีกำรศึกษำ      □ ตน้ภำคเรียนท่ี              )   

(6) ค่ำใช้จ่ำยในโรงเรียน ( ค่ำส่ือกำรสอน, ค่ำกิจกรรมในห้องเรียน, ค่ำอำหำรกลำงวนัของโรงเรียน, ค่ำสมำชิก PTA (สมำคมครู
และผูป้กครอง) เป็นตน้ ) จะแจง้ในเอกสำรแยกต่ำงหำก 

 

(7) กำรส่งเอกสำรท่ีจ ำเป็น 

□ แบบฟอร์มรำยละเอียดของครอบครัว (ขะเท คนัเคียว เฮียว) 
□ บตัรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ・・・เน่ืองจำกในกรณีท่ีเด็กไดรั้บบำดเจ็บหรือไม่สบำยท่ีโรงเรียน ทำงโรงเรียนจ ำเป็นตอ้งใชบ้ตัรดงักล่ำว

ในกำรติดต่อผูป้กครองโดยด่วน จึงขอควำมกรุณำให้ผูป้กครองกรอกบตัรอยำ่งถูกตอ้งและส ำหรับช่อง "ประกนั" นั้น กรุณำกรอก
เฉพำะในกรณีท่ีเด็กมีประกนัเท่ำนั้น 

□ แบบฟอร์มขอหกัเงินผ่ำนบญัชีเงินฝำกอตัโนมติั 

กรุณำกรอกแบบฟอร์มสมคัรบริกำรหักเงินผ่ำนบญัชีเงินฝำกอตัโนมติั ในกำรเปิดบญัชี ส ำหรับช ำระค่ำใช้จ่ำยต่อทำงโรงเรียน 

 

 (8)  กำรเรียนกำรสอน 

วิชำเรียนในโรงเรียนประถมศึกษำมีดงัต่อไปน้ี 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1และ 2：วิชำภำษำญ่ีปุ่ น, เลขคณิต, ส่ิงแวดลอ้มในชีวิต, พลศึกษำ, ดนตรี, ศิลปะ, จริยธรรม 

และกิจกรรมในชั้นเรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ：วิชำภำษำญ่ีปุ่ น, เลขคณิต, สังคมศึกษำ, วิทยำศำสตร์, พลศึกษำ, ดนตรี, ศิลปะ, จริยธรรม, กิจกรรมใน
ห้องเรียน, ชัว่โมงเรียนรู้แบบบูรณำกำร 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ： วิชำภำษำญ่ีปุ่ น, เลขคณิต, สังคมศึกษำ, วิทยำศำสตร์, พลศึกษำ, ดนตรี, ศิลปะ,จริยธรรม, กิจกรรมใน
ห้องเรียน, ชมรม, สมำคมนกัเรียน (กิจกรรมคณะกรรมกำรนกัเรียน), ชัว่โมงเรียนรู้แบบบูรณำกำร 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 และ 6 ： วิชำภำษำญ่ีปุ่ น, เลขคณิต, สังคมศึกษำ, วิทยำศำสตร์, พลศึกษำ, ดนตรี, ศิลปะ, งำนบำ้น, 

จริยธรรม, กิจกรรมภำษำต่ำงประเทศ, กิจกรรมในห้องเรียน, ชมรม, กิจกรรมของคณะกรรมกำร
นกัเรียน, ชัว่โมงเรียนรู้แบบบูรณำกำร 

 

※ ชมรม มิใช่วิชำเรียนแต่เป็นชัว่โมงท่ีทุกคนตอ้งเขำ้ร่วม ซ่ึงจะมีกำรจดักิจกรรมท่ีสนุกสนำนต่ำง ๆ เช่น กีฬำ, ดนตรี,  

กำรท ำอำหำร เป็นตน้ 

※ กำรบำ้น เช่น ฝึกเขียนอกัษรจีน (คนัจิ), ฝึกค ำนวณ, กำรอ่ำนออกเสียง จะมีเกือบทุกวนั กรุณำสนบัสนุนกำรเรียนรู้ของเด็กท่ีบำ้น 
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(9) ตำรำงเวลำของโรงเรียน (นิกกะเฮียว) 
โรงเรียนเร่ิม  เชำ้ เวลำ   ：   น. 

บ่ำย เลิกเวลำ     ：   น. 
แต่ละวิชำ ใช้เวลำ 45 นำที             

 

 

 

(10) ตำรำงเรียน (จิกงัวำริ) 
   ตำรำงเรียนจะแตกต่ำงกนัไปตำมแต่ละชั้นปีกำรศึกษำและห้องเรียน  

วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์

คาบท่ี 1

คาบท่ี 2

คาบท่ี 3

คาบท่ี 4

คาบท่ี 5

คาบท่ี 6  
① ภำษำญ่ีปุ่ น ② เลขคณิต ③ สังคมศึกษำ ④ วิทยำศำสตร์ ⑤ส่ิงแวดลอ้มในชีวิต 

⑥ งำนบำ้น ⑦ พลศึกษำ ⑧ ดนตรี ⑨ ศิลปะ ⑩ จริยธรรม ⑪ ภำษำต่ำงประเทศ ⑫ กำรเขียน 

⑬ กิจกรรมในห้องเรียน ⑭ ชมรม ⑮ คณะกรรมกำรนกัเรียน ⑯ กิจกรรมในห้องเรียนและชั้นปี 

 ⑰ ชุมนุมรวมตวั ⑱ (                         ：ชัว่โมงเรียนรู้แบบบูรณำกำร)  

เวลำ รำยละเอียด
　　　：　　　　ถึง　　　： กิจกรรมตอนเชำ้
　　　：　　　　ถึง　　　： □ท ำควำมสะอำด
　　　：　　　　ถึง　　　： คำบท่ี 1
　　　：　　　　ถึง　　　： คำบท่ี 2
　　　：　　　　ถึง　　　： พกั
　　　：　　　　ถึง　　　： คำบท่ี 3
　　　：　　　　ถึง　　　： คำบท่ี 4
　　　：　　　　ถึง　　　： อำหำรกลำงวนั
　　　：　　　　ถึง　　　： พกั
　　　：　　　　ถึง　　　： □ท ำควำมสะอำด
　　　：　　　　ถึง　　　： คำบท่ี 5
　　　：　　　　ถึง　　　： คำบท่ี 6
　　　：　　　　ถึง　　　： □ท ำควำมสะอำด
　　　：　　　　ถึง　　　： กิจกรรมก่อนเลิก
　　　：　　　　ถึง　　　： โรงเรียนเลิก
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(11) กำรแจง้ต่อทำงโรงเรียน 

○ กำรแจง้ในกรณีท่ีหยดุเรียน, เขำ้เรียนมำสำย หรือกลบัก่อนโรงเรียนเลิก 

ในกรณีท่ีเด็กจะหยดุเรียน, เขำ้เรียนสำย หรือกลบัก่อนโรงเรียนเลิก ผูป้กครองจะตอ้งแจง้ทำงโรงเรียนให้ทรำบในตอนเช้ำ  【วิธีกำรติดต่อ】    □ ส่งแบบฟอร์มใบลำหยดุ, เขำ้เรียนสำย หรือกลบัก่อนโรงเรียนเลิก 

      □ ติดต่อโดยกำรโทรศพัท ์หรือส่งแฟกซ์ 

 

  ○ กรุณำอ่ำนเอกสำรจำกทำงโรงเรียนอยำ่งละเอียด และในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือไม่เขำ้ใจ กรุณำสอบถำมครูประจ ำชั้น 
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