
   

บริการดา้นการศึกษา 
  1 (3)   thai 

 
 
 

การจดัการเรยีนการสอนเพือ่เตรยีมเขา้รบัการศกึษาภาคบงัคบั  

ยนิดตีอ้นรบัสู่โรงเรยีน  
 

บุตรของท่านไดเ้ร ิม่การศกึษาเล่าเรยีนโดยเขา้รว่มการจดัการเรยีนการสอนเพือ่เตรยีมเขา้รบัการศกึษาภาคบงัคบั 

โดยเทศบาลเมอืง Tampere. วตัถุประสงคข์องการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าวก็คอื, เพือ่ใหน้กัเรยีน 

เรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานต่าง ๆ ของภาษาฟินน,์ ท าความรูจ้กักบัโรงเรยีนของฟินแลนด ์และพฒันาทกัษะต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาเล่าเรยีน.  
 

โรงเรยีนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมอืง Tampere ทีจ่ดัการเรยีนการสอนดงักลา่ว มดีงัต่อไปนี:้ 

• AHVENISJÄRVI, Opiskelijankatu 25 (ระดบัช ัน้ปีที ่1-3) 

•  ETELÄ-HERVANTA, Korkeakoulunkatu 6, TTY, Konetalo ชัน้ที ่3-4 (ระดบัช ัน้ปีที ่1-9) 

• HATANPÄÄ, Haapakuja 2 (ระดบัช ัน้ปีที ่3-6) ja Koivistontie 31 (ระดบัช ัน้ปีที ่7-9)  

• JUHANNUSKYLÄ, Postikatu 2 (ระดบัช ัน้ปีที ่1-6) ja Rautatienkatu 3-5 (ระดบัช ัน้ปีที ่7-9) 

• PELTOLAMMI, Säästäjänkatu 16 (ระดบัช ัน้ปีที ่1-6)  

• SAMPO, Pellervon koulutalo, Sämpsykkä 1 (ระดบัช ัน้ปีที ่1-3) และ SAMPO, Sairaalankatu 6 

(ระดบัช ัน้ปีที ่7-9) 

• TESOMA, Kohmankaari 11 (ระดบัช ัน้ปีที ่1-9) 

• VUORES, Rautiolanrinne 2 (ระดบัช ัน้ปีที ่1-6) 

 

 การสมคัรเพือ่เขา้รว่มการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าวท าไดโ้ดยเขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์valmistava opetus: 

www.tampere.fi > ค าทีใ่ชใ้นการคน้หาคอื: valmistava oetus หรอื Preparatory instruction.  
 

ในการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าว นอกเหนือจากจะมกีารเรยีนภาษาฟินนแ์ลว้ ยงัมกีารจดัการเรยีนการสอนวชิาอืน่ ๆ ดว้ย 

ไดแ้ก ่คณิตศาสตร,์ สิง่แวดลอ้ม (ชวีวทิยา และภููมศิาสตร)์, ประวตัศิาสตร,์ ดนตร,ี พลศกึษา, หตัถกรรม, ทศันศลิป์ และ 

ภาษาองักฤษ (เร ิม่ตัง้แต่ระดบัช ัน้ปีที ่3 เป็นตน้ไป). 

ในระหว่างการจดัการเรยีนการสอนเพือ่เตรยีมความพรอ้มดงักล่าวนีจ้ะไมม่กีารเรยีนการสอนดา้นศาสนา. 

เมือ่ทกัษะดา้นภาษาสะสมมากขึน้, บรรดานักเรยีนก็สามารถทีจ่ะเขา้รว่มช ัว่โมงเรยีนรว่มกบัระดบัช ัน้อืน่ ๆ ได.้ 

บรรดานักเรยีนจะมจี านวนคาบเรยีนทัง้หมดประมาณ 24-30 คาบเรยีนต่อสปัดาห ์ซึง่จะเป็นไปตามระดบัช ัน้ปี.  
 

การจดัการเรยีนการสอนน้ันจะเกดิขึน้ในกลุม่เล็ก, ซึง่โดยปรกตแิลว้จะมนัีกเรยีนมากทีส่ดุสบิคน. 

จะมกีารระบุแผนวชิาเรยีนใหแ้กนั่กเรยีนเป็นรายบุคคลไป, 

ซึง่แผนวชิาเรยีนนีจ้ะตดิตวันักเรยีนไปดว้ยเมือ่ยา้ยไปเรยีนตอ่ทีโ่รงเรยีนอืน่ต่อไป. 

ไมม่กีารเรยีกเก็บค่าเขา้รว่มการจดัการเรยีนการสอนดงักลา่ว. ทีโ่รงเรยีนนักเรยีนใหบ้รกิารอาหารอุ่น 

รวมถงึมหีนังสอืเรยีนและหนังสอืแบบฝึกหดั[-และสมุด]ตา่ง ๆ ให.้ 

นักเรยีนจะไดร้บับตัรรถโดยสารฟรเีพือ่ใชใ้นการเดนิทางไปกลบัโรงเรยีน, 

http://www.tampere.fi/


   

บริการดา้นการศึกษา 
  2 (3)   thai 

 
 
 

ในกรณีทีร่ะยะทางในการเดนิทางมาโรงเรยีนน้ันไกลมากพอ. เชน่กนัน้ันทางเทศบาลยงัจดัใหม้กีารดูแลสุขภาพของโรงเรยีน 

(พยาบาลประจ าโรงเรยีน, แพทยป์ระจ าโรงเรยีน, ทนัตแพทย)์ 
 

การเรยีนการสอนเพือ่เตรยีมความพรอ้มดงักลา่วน้ันโดยมากแลว้จะใชเ้วลานานประมาณหน่ึงปีการศกึษา, 

ซึง่หลงัจากน้ันนักเรยีนจะไดร้บัการยา้ยใหไ้ปเรยีนในโรงเรยีนตามเขตทีต่นอาศยัอยู่. 

ในการเรยีนการสอนเพือ่เตรยีมความพรอ้มดงักลา่วนีจ้ะมกีารประเมนิทกัษะต่าง ๆ ของนักเรยีน 

และประเมนิว่านักเรยีนควรทีจ่ะไดร้บัการยา้ยใหไ้ปเรยีนทีร่ะดบัช ัน้ปีใดของการศกึษาภาคบงัคบั. 

กรณีจ าเป็นกจ็ะถอืว่ามคีวามสมเหตุสมผลถา้จะไปเรยีนต่อในระดบัช ัน้ปีทีต่ามเกณฑแ์ลว้ต ่ากว่าระดบัช ัน้ปีตามอายุของนักเรยี

นหน่ึงปี, ซึง่ถอืว่าเป็นการใหเ้วลาทีเ่พยีงพอตอ่พฒันาการวา่ดว้ยทกัษะต่าง ๆ 

ดา้นภาษาฟินนอ์นัเป็นทกัษะพืน้ฐานในการเรยีน. ทกัษะดา้นการใชภ้าษาพูดของเด็กจะพฒันาอย่างรวดเรว็, 

แต่พฒันาการว่าดว้ยมโนคตเิกีย่วกบัทกัษะดา้นภาษาน้ันจะใชเ้วลาหลายปี. 

การทีจ่ะใชแ้ละเขา้ใจขอ้ความและค าศพัทใ์นภาษาฟินนไ์ดอ้ย่างราบรืน่ 

รวมถงึการเรยีนรูท้กัษะการเขยีนใหอ้อกมาดน้ัีนอาจจะใชเ้วลานานหา้ถงึสบิปี. 

ดว้ยเหตุนีนั้กเรยีนจงึตอ้งการการสนับสนุนชว่ยเหลอืและการสอนภาษาฟินนด์ว้ยเหตุทีว่่าภาษานักเรยีนใชโ้ดยดัง้เดมิน้ันไมใ่ช่

ภาษาฟินน ์

เชน่เดยีวกนัน้ันกต้อ้งการการสนับสนุนชว่ยเหลอืในระหว่างการเรยีนการสอนเพือ่เตรยีมความพรอ้มในช ัน้เรยีนดว้ย. 

การเรยีนการสอนนีเ้รยีกว่า การเรยีนการสอนโดยใชภ้าษาฟินนซ์ ึง่เป็นภาษาทีส่อง [suomi toisena kielenä -opetus] (S2).  

นอกเหนือจากการเรยีนการสอน S2 แลว้ ในกรณีจ าเป็นนักเรยีนจะไดร้บัการสอนเสรมิเป็นพเิศษในรายวชิาเรยีนต่าง ๆ. 
 

 เชน่เดยีวกนันีท้ีป่ระเทศฟินแลนดถ์อืว่า การเรยีนภาษาแม่ มคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่. 

การเรยีนภาษาแม่จะสนับสนุนการเรยีนทุกอย่าง และเชน่กนัน้ันก็ชว่ยในการพฒันาการเรยีนรูภ้าษาฟินน.์ 

ถงึแมว้า่ทีบ่า้นจะพูดสือ่สารกนัโดยใชภ้าษาแม่ของตนเองแลว้ก็ตาม, 

นับว่ามคีวามส าคญัทีน่อกเหนือจากน้ันจะมกีารเรยีนรูก้ารทกัษะการอ่านและการเขยีนดว้ย. 

เชน่กนัน้ันในอนาคตกส็ามารถใชป้ระโยชนจ์ากการมทีกัษะภาษาหลากหลายดา้นในการประกอบอาชพีการงาน.   

การจดัการเรยีนการสอนภาษาแม่น้ันจะมอียู่จ านวนสองคาบเรยีนต่อสปัดาห,์ 

และการทีจ่ะจดัใหม้กีารเรยีนการสอนไดน้ั้นจะตอ้งมจี านวนนักเรยีนอย่างนอ้ยหกคน. 

สถานทีท่ีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนน้ันอาจจะเป็นทีอ่ืน่ทีไ่ม่ใชโ่รงเรยีนทีเ่ด็กเรยีนอยู่. ถา้เร ิม่เขา้รบัการเรยีนการสอนแลว้, 

จะถอืวา่เป็นภาระผูกพนักลา่วคอืตอ้งมาเรยีนอย่างตอ่เน่ือง. 

ดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนและการสมคัรเขา้เรยีนไดจ้าก: www.tampere.fi ค าทีใ่ชใ้นการคน้หาคอื: 

oma äidinkieli หรอื Native language 
 

ขอ้มูลเกีย่วกบัโรงเรยีนในประเทศฟินแลนด:์ 

ในประเทศฟินแลนดบุ์คคลมหีนา้ทีเ่ขา้รบัการศกึษาอบรมจนกระทั่งอายุได ้18 ปี. การเร ิม่เขา้เรยีนน้ันจะเร ิม่ในปีที,่ 

เด็กอายุครบเจ็ดปีบรบูิรณ.์ ระดบัช ัน้ปีที ่1 - 6 น้ันอยู่ในระดบัประถมศกึษาและระดบัช ัน้ปีที ่7-9 

น้ันอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้. โรงเรยีนระดบัการศกึษาภาคบงัคบัทุกโรงเรยีนในเขตเทศบาลเมอืง Tampere 

จะจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะเหมอืนกนั, 

แต่โรงเรยีนหลายแห่งก็เนน้หนักไปทีก่ารจดัการเรยีนการสอนเฉพาะดา้นหรอืไม่กจ็ดัการเรยีนการสอนโดยใชภ้าษาอืน่. 

โรงเรยีนแทบจะทุกโรงเรยีนต่างก็เป็นโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืง. 

บรรดาโรงเรยีนเอกชนในประเทศฟินแลนดน้ั์นมนีอ้ยมาก. จะตอ้งเรยีนการศกึษาภาคบงัคบัใหจ้บ, 

กอ่นทีจ่ะท าการเรยีนตอ่ได.้ หลงัการศกึษาภาคบงัคบั 

ประมาณครึง่หน่ึงของจ านวนนักเรยีนจะเขา้เรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

และอกีครึง่หน่ึงก็จะไปเรยีนตามสถาบนัระดบัอาชวีศกึษา. 



   

บริการดา้นการศึกษา 
  3 (3)   thai 

 
 
 

การจะไปเรยีนต่อในโรงเรยีนมธัยมปลายหรอืสถาบนัอาชวีศกึษาน้ันขึน้อยู่กบัเกรดเฉลีย่ทีด่ไูดจ้ากใบรบัรองการจบการศกึษา

ระดบัช ัน้ปีทีเ่กา้.  
 

การประสานงานกนัระหว่างโรงเรยีนกบัทางบา้น: 

ทางโรงเรยีนถอืวา่การประสานงานกนัระหว่างบดิา-มารดาและคณะบุคลากรครูในการอบรมสัง่สอนน้ันมคีวามส าคญั. 

ครูจะเชญิบดิา-มารดามารว่มการสนทนาเพือ่ประเมนิการเรยีน, 

ซึง่ในการสนทนาดงักลา่วครูจะเล่าถงึความกา้วหนา้ในการศกึษาเล่าเรยีนของตวันักเรยีน. 

ทางโรงเรยีนจะมกีารจดัใหม้กีารพบปะกนักบับรรดาบดิา-มารดาอยู่หลายคร ัง้ (งานพบปะกนักบับดิา-

มารดาในตอนเย็น), ซึง่ทุก ๆ คร ัง้จะมกีารพูดเกีย่วกบัเร ือ่งราวโดยทั่วไปของทางโรงเรยีน และในงานบรรดาบดิา-

มารดาก็จะไดพ้บปะกบัครู. ถา้ทางบดิา-มารดามขีอ้ค าถามเกีย่วกบัการเล่าเรยีน [-หรอืเกีย่วกบัโรงเรยีน]แลว้, 

ท่านสามารถทีจ่ะไปพบกบัคุณครูหรอืผูอ้ านวยการโรงเรยีน รวมถงึสามารถตกลงเวลาการนัดพบกนัได.้ ทุกโรงเรยีนใช ้

ระบบฐานขอ้มูลนกัเรยีน Wilma, ซึง่ผ่านระบบฐานขอ้มลูดงักล่าวนีท้างบดิา-

มารดาจะไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัการศกึษาเล่าเรยีนของนักเรยีน. คุณครูอาจจะสง่ขอ้ความต่าง ๆ ไปหาบดิา-มารดา ผ่าน Wilma 

ได ้ตวัอย่างเชน่ เกีย่วกบังานตา่งๆ, งานเลีย้งและการทศันศกึษา, ซึง่ลว้นแต่เป็นงานทีโ่รงเรยีนจดัขึน้. เชน่กนัน้ันบรรดาบดิา-

มารดาก็สามารถทีจ่ะเขยีนขอ้ความและขอ้ค าถามไปหาคณุครูผ่าน Wilma ไดเ้ชน่กนั. 
 

ทีโ่รงเรยีนยงัมบีรรดาบุคลกรทีส่ าคญัคนอืน่ ๆ เพิม่เตมิจากคุณครูอนัไดแ้ก่: 

• ผูอ้ านวยการโรงเรยีน - ผูน้ าโรงเรยีน และเป็นหวัหนา้งานคณะบุคลากรครู 

• เจา้หน้าทีง่านปกครองประจ าโรงเรยีน - เจา้หนา้ทีส่งัคมสงเคราะห,์ 

ผูซ้ ึง่คอยใหค้วามชว่ยเหลอืและใหค้ าแนะน าในสถานการณต์่าง ๆ ทีเ่ป็นปัญหา. 

• นกัจติวทิยาประจ าโรงเรยีน - จะคอยใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเรยีน และในเรือ่งทีเ่ป็นปัญหาต่าง ๆ 

ในชวีติประจ าวนั. 

• เจา้หน้าทีง่านแนะแนว - 

จะใหค้ าแนะน าดา้นการเรยีนแกบ่รรดานักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และในการวางแผนการศกึษาตอ่. 

• พยาบาลสาธารณสุขประจ าโรงเรยีน - พยาบาลประจ าโรงเรยีน, 

ซึง่เป็นบุคคลทีนั่กเรยีนสามารถไปพบไดเ้มือ่การเจ็บป่วยหรอืเกดิอุบตัเิหตุ. 

พยาบาลสาธารณสุขประจ าโรงเรยีนจะท าการตรวจสุขภาพใหแ้ก่นกัเรยีนใหม่ในสงักดัเทศบาลเมอืง 

Tampere ทุกคน. เมือ่มารบัการตรวจสุขภาพ 

จะตอ้งน าบตัรแสดงรายการวคัซนีทีไ่ดเ้คยไดร้บัมาแสดงแกพ่ยาบาลสาธารณสุขประจ าโรงเรยีนดูดว้ย. 

 


