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คูม่อื การศกึษาภาคบงัคบั 
แกค่รอบครวัของนกัเรยีนทีม่หีลายภาษา
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ยนิดตีอ้นรบัสูโ่รงเรยีน! 
คูม่อืนี้ จะอธบิายเกีย่วกบัการเรยีนในประเทศฟินแลนดแ์ละ 

และการสอนเดก็นักเรยีนทีม่หีลายภาษา  
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการศกึษาภาคบงัคบั 
ในประเทศฟินแลนด ์ เด็กอายุ 7 - 17 ปีมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งเรยีน ซึง่หมายความวา่เดก็ทกุคนจะตอ้งเรยีนใหส้ าเร็จ
การศกึษาภาคบังคับ การศกึษาภาคบังคบัใชร้ะยะเวลาเกา้ปี โดยทั่วไปแลว้เด็กจะเรยีนทีโ่รงเรยีนใกลบ้า้นของตน  

ปีการศกึษาจะเริม่ในเดอืนสงิหาคมและสิน้สดุในเดอืนพฤษภาคมหรอืมถินุายน วันหยดุครสิตม์าสจะเป็นวันหยดุที่
แบง่ภาคเรยีนฤดใูบไมร่้วงและฤดใูบไมผ้ล ิ 

ผูป้กครองไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ่้ายส าหรับการศกึษาภาคบังคับในฟินแลนด ์และจะไมม่คีา่ใชจ่้ายจาก การสอน 
กจิกรรมงานตา่ง ๆ ทีจ่ดัโดยโรงเรยีน อปุกรณ์การเรยีน และ อปุกรณ์อืน่ ๆ นักเรยีนจะไดรั้บอาหารเป็นมือ้โดยไม่
เสยีคา่ใชจ่้ายทกุวัน นักเรยีนจะอยูภ่ายใตก้ารประกันภัยในเวลาเรยีนทีโ่รงเรยีน และ ในระยะทางขณะเดนิทางไป
กลับโรงเรยีน  การเดนิทางมาโรงเรยีนก็ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ่้ายเชน่กัน หากระยะทางมาโรงเรยีนมมีากกวา่หา้
กโิลเมตร  

โดยทั่วไปแลว้ ชัว่โมงเรยีนจะกนิเวลา 45 นาท ีแตร่ะยะเวลาของชัว่โมงเรยีนสามารถผันแปรไปไดใ้นแตล่ะโรงเรยีน  
ในระหวา่งชัว่โมงเรยีนจะมเีวลาพัก  

 

ชือ่โรงเรยีน (Koulun nimi): 
 

___________________________________________________________________________

ทีอ่ยูข่องโรงเรยีน (Koulun osoite):  

________________________________________________________________ 

ชือ่ และ หมายเลขโทรศัพทข์องครูใหญ ่(Rehtorin nimi ja puhelinnumero):       

________________________________________________________________

ชือ่ และ หมายเลขโทรศัพทข์องเลขานุการของโรงเรยีน (Koulusihteerin nimi ja puhelinnumero): 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 



3 

 

ในโรงเรยีน การศกึษาภาคบงัคบัมกีารเรยีนอะไรบา้ง? 

 

ในโรงเรยีนการศกึษาภาคบงัคับ วชิาสว่นมากจะเป็นวชิาทั่วไป และ วชิาบังคับส าหรับนักเรยีนทกุคน วชิาทัง้หมดที่
ตอ้งสอนทกุคนคอื  ภาษาแม ่และ วรรณกรรม ภาษาราชการอกีภาษาหนึง่ ภาษาตา่งประเทศ วทิยาศาสตร์
ส ิง่แวดลอ้ม สขุศกึษา ศาสนาหรอืปรัชญาชวีติ ประวตัศิาสตร ์สงัคมศกึษา คณติศาสตร ์ฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา 
ภมูศิาสตร ์พละศกึษา ศลิปศกึษา งานฝีมอื และ คหเศรษฐศาสตร ์ 

เน้ือหาในวชิาทีเ่รยีนร่วมกันทัง้หมดเป็นวชิาบังคับส าหรับนักเรยีนทกุคน การวา่ยน ้าคอืวชิาหนึง่ในเน้ือหาบังคับดว้ย 
หากนักเรยีนไมส่ามารถเขา้ร่วมเรยีนวา่ยน ้าในชัว่โมงเรยีนร่วมกับนักเรยีนอืน่ดว้ยสาเหตทุีม่นี ้าหนักเพยีงพอ ก็
สามารถชดเชยชัว่โมงเรยีนโดยการเขา้ร่วมการเรยีนวา่ยน ้าในเวลาของตัวเองได ้โดยจะตอ้งตกลงลว่งหนา้กับทาง
โรงเรยีนและจะไดรั้บประกาศนียบัตรทีเ่หมาะสมจากครูสอนวา่ยน ้าจากการเรยีนวา่ยน ้า  

นอกจากวชิาแบบรวมแลว้ นักเรยีนสามารถเลอืกเรยีนวชิาเลอืกเสรใีนแตล่ะชัน้เรยีนดว้ย โดยวชิาเลอืกอาจเป็นวชิา
ภาษาตา่งประเทศ และ วชิาเกีย่วกับศลิปะ หรอืทักษะตา่ง ๆ   

การประเมนิผล 
บทบาทในการประเมนิผลนักเรยีน คอืการแนะแนว และ สง่เสรมิดา้นการเรยีน และ พัฒนาการประเมนิตนเองของ
นักเรยีน โดยจะมกีารประเมนิหลาย ๆ ดา้น ในการประเมนิผลการเรยีนรู ้การปฏบิตังิาน และ ความประพฤตขิอง
นักเรยีน นักเรยีนจะไดรั้บค าตชิม และ ค าแนะน า รวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกับความคบืหนา้และทักษะความสามารถ
ของตนเองตัง้แตเ่ริม่เรยีน  

จะมกีารประเมนิการเรยีนรูข้องนักเรยีนโดยการประเมนิแบบปากเปลา่ หรอื ดว้ยการใหเ้กรดดว้ย การประเมนิปาก
เปลา่จะสามารถท าได ้ยกเวน้ในกรณีการประเมนิของประกาศนียบัตรการส าเร็จการศกึษาของนักเรยีนเกรด  9  
ระดับการประเมนิดว้ยเกรด จะมรีะดับ 4 – 10 เกรด 4 คอืไมผ่า่น และ เกรด 10 คอืคะแนนทีด่ทีีส่ดุทีส่ามารถใหไ้ด ้
นักเรยีนจะไดรั้บประกาศนียบัตรประจ าปีการศกึษา เมือ่ส ิน้สดุปีการศกึษา และจะมเีกรดระบไุวใ้นนัน้ นักเรยีนชัน้
เกรด 6 - 9 จะไดใ้บประกาศนียบัตรกลางปีการศกึษาชว่งสิน้สดุภาคเรยีนฤดใูบไมร่้วงดว้ย   

ครูจะพบผูป้กครองเพือ่พดูคยุดา้นการประเมนิผลการเรยีนกับผูป้กครองของนักเรยีนปีละครัง้ โดยจะพูดคยุเรือ่งการ
เรยีนรู ้สถานการณ์ทีโ่รงเรยีน ขอ้เดน่ และ ขอ้ดอ้ยตา่ง ๆ ของนักเรยีน  การพูดคยุร่วมกันระหวา่งครู นักเรยีน และ 
ผูป้กครองจะเป็นการเพิม่ความไวว้างใจ และ เป็นการสง่ผา่นรายละเอยีดตา่ง ๆ เกีย่วกับสถานการณ์ของนักเรยีน 

บทบาทของครแูละนกัเรยีน 
หนา้ทีข่องครูในโรงเรยีนของชาวฟินแลนดค์อืการแนะแนว ครูจะเป็นผูส้รา้งแรงจูงใจ และ แนะแนวใหนั้กเรยีนได ้
เรยีนรู ้นักเรยีนทกุคนจะเรยีนรูไ้ดด้ทีีส่ดุในแบบของตัวเอง หนา้ทีท่ีส่ าคญัทีส่ดุของครูคอืการสอนใหนั้กเรยีนเรยีนรู ้
ในแบบของตวัเอง   

นักเรยีนแตล่ะคนจะเรยีนรูไ้ดด้แีคไ่หน ขึน้อยูก่ับตัวเขาเอง การเรยีนรูเ้กดิจากความไวว้างใจระหวา่งครูกับนักเรยีน 
และ ความรับผดิชอบของนักเรยีนเองในการเรยีนรู ้โดยจะมกีารบา้นใหท้ าบอ่ย ๆ แตไ่มเ่สมอไป  

หนา้ทีข่องพ่อแมค่อืการสนับสนุนลกูในการเรยีนและใหค้วามร่วมมอืกับครู ครูจะแจง้ใหพ้อ่แมท่ราบเกีย่วกับเรือ่ง
ตา่ง ๆ ของเดก็ และ ชัน้เรยีนผา่นระบบ Wilma ของนักเรยีน ในการประชมุทีโ่รงเรยีนจะใชล้า่มชว่ยแปลเมือ่จ าเป็น 
หนา้ทีข่องพ่อแมอ่กีอยา่งหนึง่คอื การแจง้ใหค้รูประจ าชัน้ทราบหากนักเรยีนขาดเรยีน   

จะมกีารพยายามปฏบิตัติอ่นักเรยีนโดยเอาใจใสเ่ป็นรายบคุคล นักเรยีนทกุคนในฟินแลนดม์คีวามเสมอภาคเทา่
เทยีมกัน ทกุคนมสีทิธิใ์นสภาพแวดลอ้มในการเรยีนทีป่ลอดภัย 
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คร ู

ครปูระจ าชัน้ 

ในชัน้เรยีนเกรด 1 - 6 จะเรยีนในหอ้งเรยีนของตัวเองโดยมผีูแ้นะแนวชัน้เรยีนคอยชีน้ า ครูประจ าชัน้จะสอน
เกอืบจะทกุวชิา ในบางวชิาอาจมคีรูประจ าวชิาเป็นผูส้อน เชน่ ครูวชิาภาษาฟินนชิเป็นภาษาทีส่อง ครูประจ าชัน้จะ
ดแูลเกีย่วกับการประสานงานระหวา่งทางบา้นกับทางโรงเรยีน รวมทัง้ตดิตามการเรยีนและการขาดเรยีนของ
นักเรยีนดว้ย   

ชือ่ครู และรายละเอยีดการตดิตอ่ (Luokanopettajan nimi ja yhteystiedot):  

__________________________________________________________________________ 

 

ครผููแ้นะแนวชัน้เรยีน 

ในชัน้เรยีนเกรด 7 - 9 ทกุ ๆ ชัน้จะมคีรูผูแ้นะแนวประจ าชัน้เรยีน โดยจะเป็นผูต้ดิตามการเรยีนและการขาดเรยีน
ของนักเรยีนในชัน้ และแจง้เรือ่งตา่ง ๆ ระหวา่งทางบา้นและทางโรงเรยีน จะมกีารพดูคยุเรือ่งการประเมนิผลการ
เรยีนหนึง่ครัง้ในแตล่ะปีการศกึษา นอกจากน้ี ครูผูแ้นะแนวชัน้เรยีนจะรับผดิชอบเรือ่งการวางแผนและจัดความ
ชว่ยเหลอืใหนั้กเรยีนดว้ย  

ชือ่ครูผูแ้นะแนวประจ าชัน้เรยีน และ รายละเอยีดการตดิตอ่ (Luokanohjaajan nimi ja yhteystiedot):  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ครผููส้อนรายวชิา 

ในชัน้เรยีนเกรด 7 - 9 เกอืบจะทกุวชิาจะมคีรูผูส้อนรายวชิาแตกตา่งกันไป ครูผูส้อนรายวชิาคอืผูเ้ชีย่วชาญในแต่
ละวชิา และจะคอยแนะแนวนักเรยีนดา้นการเรยีนรู ้และ การเรยีนใหส้ าเร็จในแตล่ะวชิาทีต่นเองสอน ครูผูส้อน
รายวชิาจะสอนเสรมิตามจ าเป็น และปรกึษากับครูผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกับความจ าเป็นในการมอบความชว่ยเหลอืและ
การสนับสนุนในระยะยาว และจะวางแผนเรือ่งการจัดความชว่ยเหลอืแกนั่กเรยีนร่วมกับครูผูเ้ชีย่วชาญและครูผูแ้นะ
แนวชัน้เรยีน 

รายละเอยีดของครูสอนรายวชิาตา่ง ๆ จะอยูใ่นเวปไซตข์องโรงเรยีน 
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ความชว่ยเหลอืดา้นการเรยีน 
นักเรยีนมสีทิธิใ์นการไดรั้บบรกิารดา้นสขุภาพ และ บรกิารจากฝ่ายปกครองนักเรยีนจากโรงเรยีนโดยไมเ่สยี
คา่ใชจ่้าย นักเรยีนมสีทิธิใ์นการไดรั้บการสอนเสรมิ หากการเรยีนรูไ้มค่บืหนา้ถงึแมว้า่จะตัง้ใจปฏบิตัอิยา่งเต็มทีแ่ลว้
ก็ตาม 

การสอนเป็นพเิศษ 

การสอนเป็นพเิศษจะจดัขึน้ในกลุม่ขนาดเล็ก หรอืสอนรายตัวในแตล่ะวชิาทีนั่กเรยีนมปัีญหา ครูผูส้อนรายวชิา ครู
ผูเ้ชีย่วชาญ หรอืกลุม่ปกครองนักเรยีนจะเป็นผูต้ดัสนิใจเรือ่งความจ าเป็นในการสอน ภายใตค้วามเขา้ใจร่วมกัน
ระหวา่งนักเรยีนและผูป้กครองของนักเรยีน ในเมอืงตัมเปเร จะมชีัน้เรยีนพเิศษในแตล่ะพืน้ทีด่ว้ย การสอนเป็น
พเิศษในชัน้เรยีนพเิศษเป็นการเรยีนแบบเต็มเวลา 

นักสงัคมสงเคราะหป์ระจ าโรงเรยีน 

นักสงัคมสงเคราะหป์ระจ าโรงเรยีน คอื นักสงัคมสงเคราะห ์ทีจ่ะมอบความชว่ยเหลอื หากนักเรยีนมปัีญหาดา้นการ
เรยีน ความสมัพันธก์บัเพือ่น หรอืหากมคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในชวีติของนักเรยีนทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การเรยีน 
นักเรยีนสามารถขอความชว่ยเหลอืจากนักสงัคมสงเคราะหป์ระจ าโรงเรยีนในเรือ่งเกีย่วกับชวีติและพัฒนาการของ
ตนเองไดด้ว้ย โดยจะหาวธิแีกปั้ญหาร่วมกับเดก็ พอ่แม ่และ เจา้หนา้ทีอ่ืน่ ๆ ของโรงเรยีน 

นักจติวทิยาประจ าโรงเรยีน 

นักจติวทิยาประจ าโรงเรยีนสามารถใหค้วามชว่ยเหลอื หากนักเรยีนตอ้งการความชว่ยเหลอืและการตรวจสอบเรือ่ง
ตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

- ปัญหาดา้นความรูส้กึในชวีติ และ พัฒนาการ 

- ปัญหาดา้นสมาธ ิและการปฏบิัต ิ

- ปัญหาดา้นปฏสิมัพันธท์ีบ่า้น และ ทีโ่รงเรยีน 

- ปัญหาดา้นการเรยีนรู ้

 

พยาบาลสาธารณสขุประจ าโรงเรยีน 

พยาบาลสาธารณสขุประจ าโรงเรยีน ปฏบิัตงิานทีโ่รงเรยีน พยาบาลสาธารณสขุประจ าโรงเรยีนจะตดิตามการ
เจรญิเตบิโตและพัฒนาการของเดก็ภายใตค้วามร่วมมอืกับพ่อแมแ่ละแพทยป์ระจ าโรงเรยีน พยาบาลสาธารณสขุ
ประจ าโรงเรยีน และแพทยป์ระจ าโรงเรยีนจะตรวจสขุภาพเด็ก โดยจะตดิตามลกัษณะทางกายภาพของเด็ก (การ
เพิม่ของสว่นสงู น ้าหนัก พัฒนาการทางสายตาและการไดย้นิ) สขุภาพจติ และ การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการ
ทางการเขา้สงัคม  
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นักเรยีนทีป่่วย และ การเจ็บป่วยของนักเรยีนทีโ่รงเรยีน 

หา้มสง่นักเรยีนทีก่ าลังป่วยไปโรงเรยีน พยาบาลสาธารณสขุประจ าโรงเรยีนไมใ่ชพ่ยาบาลวชิาชพี แตนั่กเรยีน
สามารถไปพบพยาบาลสาธารณสขุประจ าโรงเรยีนในเวลาเรยีนไดห้ากเจ็บป่วยหรอืบาดเจ็บขณะอยูท่ีโ่รงเรยีน 
หากนักเรยีนป่วยตัง้แตท่ีบ่า้น ใหพ้านักเรยีนไปทีส่ถานีอนามัยใกลบ้า้น 

พ่อแมค่วรแจง้เกีย่วกับการเจ็บป่วยระยะยาวของลกูและยารักษาโรคทีใ่ชใ้หพ้ยาบาลสาธารณสขุประจ าโรงเรยีน 
และครทูราบ เพือ่ความปลอดภัยของนักเรยีน  

วัคซนี  

พ่อแมต่อ้งน าเอกสารบันทกึรายละเอยีดเกีย่วกับวัคซนีทีล่กูเคยไดรั้บมากอ่นหนา้น้ีมาใหแ้กพ่ยาบาลสาธารณสขุ
ประจ าโรงเรยีน ถา้พอ่แมไ่มม่เีอกสารเกีย่วกับวัคซนีตา่ง ๆ พยาบาลสาธารณสขุประจ าโรงเรยีนจะเริม่ใหว้ัคซนีตาม
โปรแกรมทีใ่ชใ้นประเทศฟินแลนดแ์กนั่กเรยีนภายใตก้ารอนุญาตของพ่อแม ่วัคซนีทีจ่ะใหค้อื: บาดทะยัก คอตบี 
โปลโิอ หัด คางทมู และ หดัเยอรมัน  

การสอนเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการศกึษาภาคบงัคบั 
การสอนเตรยีมความพรอ้มส าหรับการศกึษาภาคบังคับมไีวส้ าหรับเดก็วัยเรยีนการศกึษาภาคบังคบัอาย ุ7–16 ปีทีม่ี
พืน้เพเป็นชาวตา่งชาต ิในการสอนเตรยีมความพรอ้ม จะสอนทักษะเบือ้งตน้ทางภาษาฟินนชิแกนั่กเรยีนเพือ่ใหก้าร
ยา้ยไปเรยีนในระบบการสอนทั่วไปงา่ยขึน้  

การท าความคุน้เคยกบัโรงเรยีนของฟินแลนด ์วัฒนธรรม ภาษา และ วธิกีารสอนถอืเป็นสว่นส าคญัในการสอน
เตรยีมความพรอ้ม นอกจากน้ียังเรยีนเน้ือหาและค าศัพทห์ลกั ๆ ในวชิาอืน่ ๆ ดว้ย จะไมม่กีารสอนวชิาศาสนา
ในชว่งของการสอนชัน้เตรยีมความพรอ้ม 

สว่นมากแลว้ การสอนเตรยีมความพรอ้มจะใชเ้วลาหนึง่ปี นักเรยีนมักจะไดรั้บการสอนเตรยีมความพรอ้มเป็นเวลา
สองปีหากนักเรยีนไมส่ามารถเขยีนหรอือา่นภาษาฟินนชิไดข้ณะทีม่าทีฟิ่นแลนด ์ หลังจากนัน้นักเรยีนจะยา้ยไป
เรยีนในชัน้เรยีนในโรงเรยีนใกลบ้า้นทีเ่หมาะกับอายหุรอืทักษะของตนเอง  
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ในชว่งของการสอนเตรยีมความพรอ้ม จะตรวจสอบประวตักิารเรยีนและความเป็นไปไดด้า้นความตอ้งการความ
ชว่ยเหลอืเป็นพเิศษของนักเรยีน ครูจะร่างแผนการเรยีนใหเ้ด็ก ร่วมกบัพ่อแม ่/ผูป้กครอง และตวันักเรยีนเอง 
นอกจากน้ียังจัดใหม้กีารมาพบกันตามจ าเป็นอกีดว้ย โดยอาจจะใชล้า่มเพือ่ชว่ยแปล 
 
ชือ่ครู และ รายละเอยีดการตดิตอ่ (Opettajan nimi ja yhteystiedot): 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

การเรยีนภาษาฟินนชิ: ภาษาฟินนชิเป็นภาษาทีส่อง 

นักเรยีนจะมสีทิธิไ์ดรั้บการสอนวชิาภาษาฟินนชิเป็นภาษาทีส่อง และวรรณกรรม (S2) -ตามหลกัสตูรการเรยีนได ้
ตลอดชว่งการศกึษาภาคบังคับตามความจ าเป็น ในชัว่โมง S2 นักเรยีนจะไดรั้บการสนับสนุนทักษะทางภาษาฟิน
นชิของตนเอง หนา้ทีพ่เิศษของหลกัสตูรการเรยีนวชิา S2 คอืการสง่เสรมิพัฒนาการดา้นความหลากหลายทาง
ภาษาแกนั่กเรยีน และสรา้งความสนใจและมอบเครือ่งมอืในการพัฒนาทกัษะทางภาษาตลอดชว่งชวีติ นักเรยีน
สามารถไดรั้บการสอนวชิา S2 ในกลุม่เล็กทีเ่รยีนวชิา S2 หรอืในชัว่โมงภาษาแมค่อืภาษาฟินนชิก็ได ้ 

ชือ่ครู และ รายละเอยีดการตดิตอ่ (Opettajan nimi ja yhteystiedot): 
 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________

 

การสอนแบบหลายภาษาทีม่กีารสนบัสนุนทางภาษาศาสตร ์(KIETU) 

การสอนทีม่กีารสนับสนุนทางภาษาศาสตรม์ไีวส้ าหรับนักเรยีนทีส่ าเร็จการเรยีนชนัเตรยีมความพรอ้มในโรงเรยีน
มัธยมตน้ ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืดา้นภาษาเป็นอยา่งมาก เพือ่ใหส้ามารถมคีวามคบืหนา้ในการเรยีน จะมกีารตก
ลงเรือ่งการยา้ยไปเรยีนกลุม่ทีม่กีารสนับสนุนทางภาษาศาสตรร่์วมกับผูป้กครองของนักเรยีน 
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นักเรยีนในกลุม่ทีไ่ดรั้บมกีารสนับสนุนทางภาษาศาสตรจ์ะรวมอยูใ่นชัน้เรยีนทั่วไป และจะเขา้ร่วมการเรยีนในชัน้
เรยีนของตัวเองใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้ตารางสอนของกลุม่ทีม่กีารสนับสนุนทางภาษาศาสตรจ์ะเป็นวชิาทีค่รู
ของกลุม่ KIETU สอน โดยปรับตามความจ าเป็นในการเรยีนรูข้องนักเรยีน โดยจะมอบความชว่ยเหลอืดา้นความ
เขา้ใจสิง่ทีอ่า่นร่วมทัง้การเรยีนเกีย่วกับค าจ ากดัความและค าศัพทเ์ป็นพเิศษ  และจะสอนไปพรอ้ม ๆ กันตาม
โอกาสความเป็นไปได ้และในกรณีทีค่รูของกลุม่ KIETU อยูด่ว้ยในชัว่โมงเรยีนปกตทิัว่ไป เพือ่คอยแนะน านักเรยีน 

กลุม่ทีม่กีารสนับสนุนทางภาษาศาสตรจ์ะเรยีนทลีะปี และ จะปรับแผนการเรยีนของนักเรยีนอยา่งตอ่เน่ือง เมือ่เหน็
วา่นักเรยีนมัธยมตน้สามารถเรยีนไดโ้ดยปราศจากความชว่ยเหลอืของกลุม่ KIETU แลว้ นักเรยีนก็จะกลับไปเรยีน
ในโรงเรยีนในชัน้เรยีนเกรดแปด หรอื เกรดเกา้ในโรงเรยีนพืน้ทีข่องตนเอง ในโรงเรยีนประถมก็สามารถมกีารสอน
แบบกลุม่ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนทางดา้นภาษาไดด้ว้ย  

กลุม่ทีม่กีารสนับสนุนทางภาษาศาสตรม์ทีีโ่รงเรยีน Ahvenisjärvi, Etelä-Hervanta, Hatanpää, Juhannuskylä 
และ Tesoma  

การเรยีนภาษาแมข่องตนเอง 

 

การรักษาวัฒนธรรมของตนเองจะเป็นการสนับสนุนอัตลกัษณ์ ความสมดลุทางจติใจ และ การปรับตวัเขา้สูส่งัคม
ของนักเรยีน รวมทัง้ชว่ยใหเ้ห็นคณุคา่ของวัฒนธรรมอืน่ ๆ ดว้ย การพัฒนาทางภาษาแมข่องตนเองจะชว่ยในการ
เรยีนรูภ้าษาฟินนชิดว้ย: พฒันาการจะตอ้งเกดิขีน้ในทัง้สองภาษาพรอ้ม ๆ กัน  

ในโรงเรยีนของฟินแลนด ์นักเรยีนทีม่คีวามหลากหลายทางภาษาจะมโีอกาสในการเรยีนภาษาแมข่องตัวเอง โดย
การตัง้กลุม่จะท าไดก้ต็อ่เมอืมนัีกเรยีนสมัครเขา้รับการเรยีนการสอนไดใ้นจ านวนทีเ่พยีงพอ โดยจะสอนสองชัว้โมง
ตอ่สปัดาห ์หากไมส่ามารถจดัการสอนในโรงเรยีนของตนเองได ้นักเรยีนสามารถเขา้ร่วมการเรยีนทีจ่ดัขึน้ในอกี
โรงเรยีนหนึง่ได ้ 

สามารถอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิและลงทะเบยีนเรยีนไดท้ี:่ www.tampere.fi: โดยใชค้ าในการคน้หาคอื: Oman 
äidinkielen opetus หรอื Native language. 

ในเมอืงตัมเปเรจะมกีารสอนภาษาของตนเองในภาษาตอ่ไปน้ี:  

อัลบาเนีย อารบกิ อารเ์มเนีย เบงกอล บอสเนีย บัลแกเรยี ดาร ิอังกฤษ สแปนชิ อติาเลยีน ญีปุ่่ น จนีแมนดารนิ 
กรกี เคริด์ เนปาล ปาซาย ีเปอรเ์ซยี โปรตเุกส โปแลนด ์ฝร่ังเศส โรมาเนีย ซาม ีเยอรมัน โซมาล ีตากาลอ๊ค ทมฬิ
เทลกู ูไทย เชค ตรุก ีฮังแกเรยี รัสเซยี เวยีดนาม และ เอสโตเนีย 

สามารถตรวจสอบรายละเอยีดการสอนภาษาตา่ง ๆ ในขณะน้ีไดจ้ากเวปไซตท์ีร่ะบ ุ 

การสอนวชิาศาสนา 
นักเรยีนมสีทิธิใ์นการไดรั้บการสอนเกีย่วกับศาสนาของตนเอง หากมนัีกเรยีนอยา่งนอ้ยสามคนและพ่อแมเ่รยีกรอ้ง
ใหม้กีารสอน ถา้นักเรยีนไมไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่ของศาสนาใดเลย เขาสามารถเขา้ร่วมการเรยีนวชิาปรัชญาชวีติได ้  

รายละเอยีดของครูสอนวชิาศาสนาของลกูของคณุจะอยูใ่นเวปไซตข์องโรงเรยีน  

นักเรยีนจะไมเ่ขา้ร่วมการเรยีนวชิาศาสนาในชว่งทีเ่รยีนเตรยีมความพรอ้ม 

 

 

กฎระเบยีบท ัว่ไปของโรงเรยีน 

1§ นกัเรยีนของโรงเรยีนทกุคน และ เจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนมสีทิธิใ์นการไดร้บัความสงบในการปฏบิตังิาน 

http://www.tampere.fi/
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2§ หา้มใสห่มวก หรอืเสือ้โคท้ส าหรบัใสข่า้งนอกในพืน้ทีข่องหอ้งเรยีน โถงส าหรบัจดังานเลีย้ง หรอืโรงอาหาร  

3§ หา้มใชล้ าโพง อุปกรณ์มอืถอืเคลือ่นที ่โดยไมร่บัอนุญาตจากครู 

4§ หา้มรบัประทานอาหารหรอืเครือ่งดืม่ในช ัว่โมงเรยีนโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากครู 

5§ หา้มสูบบหุรี ่เสพสิง่เสพตดิของมนึเมา หรอืมไีวใ้นครอบครอง 

6§  สามารถออกไปจากพืน้ทีใ่นเวลาพกัของโรงเรยีนในเวลาเรยีนไดเ้ฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอนุญาตจากครแูลว้เทา่น ัน้ 

7§ จะตอ้งเก็บรกัษายานพาหนะ อุปกรณ์ส าหรบัการเดนิทางไวใ้นพืน้ทีท่ ีส่ ารองไวใ้หเ้ทา่น ัน้ 

8§ ควรจดัการกบัทรพัยส์นิของโรงเรยีนดว้ยความใสใ่จ นกัเรยีนตอ้งรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีต่นเองไดก้อ่ขีน้ 

9§ สามารถออกจากโรงเรยีนในกรณีเจ็บป่วยภายใตก้ารอนุญาตจากพยาบาลสาธารณสุขประจ าโรงเรยีน ครผูู ้

แนวแนวในช ัน้เรยีน หรอืครูใหญ ่

10§ นกัเรยีนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการชีแ้จงเรือ่งการขาดเรยีนของตนเอง และ ท าแบบฝึกหดัทีไ่ดร้บัในขณะที่

ขาดเรยีน 

 

 

หลงัการศกึษาภาคบงัคบั 
ในชว่งการศกึษาภาคบังคบัในชัน้มัธยมตน้ ผูแ้นะแนวนักเรยีนประจ าโรงเรยีนจะบอกถงึโอกาสในการศกึษาตอ่กบั
นักเรยีน โดยทั่วไปแลว้หลังการส าเร็จการศกึษาภาคบังคับจะมกีารสมัครเรยีนตอ่มัธยมศกึษาตอนปลายหรอื
การศกึษาสายอาชพี ซึง่เรยีกวา่ เป็นการศกึษาระดับทีส่อง โดยจะสมัครผา่นระบบรับสมัครแบบรวมในฤดหูนาวชว่ง
เดอืนกมุภาพันธถ์งึมนีาคม การเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย และ สายวชิาชพี สามารถเรยีนส าเร็จภายในเวลา 2-4 
ปี การเรยีนในระดับสองไมม่คีา่ใชจ่้าย หลังส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายหรอืสายอาชพีแลว้สามารถ
สมัครเขา้เรยีนตอ่ในมหาวทิยาลัยวชิาชพีชัน้สงู วทิยาลยัวชิาชพีชัน้สงู หรอืมหาวทิยาลัยได ้ แตล่ะทีจ่ะมรีะบบการ
รับสมัครรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ่ครูแนะแนวการศกึษาตอ่ และ รายละเอยีดการตดิตอ่ (Opinto-ohjaajan nimi ja yhteystiedot): 
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________________________________________________________________ 

ขอ้ความในคูม่อื: Terhi Kuokka 

รูปประกอบคูม่อื: Tussitaikurit Oy 

  


