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ค ำน ำ 

โบรชวัร์น้ีใหข้อ้มูลเกีย่วกบัระบบการศกึษาในโร

งเรียนในรฐัเบริ์น 

โดยใหค้ าตอบตอ่ค าถามตอ่ไปน้ี : 

 การศกึษาระดบัอนุบาล และระดบัโรงเรียน 

มีโครงสรา้งอยา่งไร 

 โรงเรียนคาดหวงัอะไรจากผูป้กครอง 

 ผูป้กครองควรท าอะไรเพือ่ใหบุ้ตรของตนมีคว

ามสุขในโรงเรียนและสามารถเรียนหนงัสือได้

ด ี

ครูผูส้อนและคณะผูบ้รหิารโรงเรียนในต าบลตา่ง

ๆยนิดีใหข้อ้มูลเพิม่เตมิแกท่า่น 

นอกเหนือไปจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโบรชวัร์น้ี  
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กำรศกึษำภำคบงัคบั

ข้อมลูท่วัไป 

Allgemeines 

โดยปรกติ 

การศกึษาภาคบงัคบัจะใช้เวลาท้งัหมดสบิเอ็ดปี 

ชว่งเวลาของการศกึษาภาคบงัคบั 

จะเริม่ตน้ข้นึในปี ทีเ่ด็กอายุครบสีปี่ บรบิูรณ์ภายใ

นวนัที่ 31 กรกฎาคม 

(โดยเด็กจะเขา้เรียนระดบัอนุบาลเป็ นเวลาสองปี )  
บดิามารดาของเด็กอาจสง่บุตรของตนเขา้เรียนช้ ั

นอนุบาลหน่ึง ชา้กวา่เกณฑห์นึ่งปี ก็ได้ 
หากมีความประสงค์เชน่น้นั 

โรงเรียนจะมอบสมุดหนงัสือและอุปกรณ์การเรีย

นใหก้บันกัเรียนท้งัหญงิและชายโดยไมค่ดิคา่ใช้

จา่ยแตอ่ยา่งใด  

นกัเรียนหญงิและชายจะเรียนคละกนัในแตล่ะช้นั

เรียน เป้ าหมายของการเรียนส าหรบันกัเรียน 
ไมว่า่จะเป็ นเพศใด คือเป้ าหมายเดียวกนั 

การศกึษาภาคบงัคบัมีความเป็ นกลางในเรือ่งของ
ความเชือ่ทางศาสนา 

ในแตล่ะต าบล 

ผูท้ีม่ีหน้าทีร่บัผดิชอบการด าเนินงานการศกึษาร

ะดบัอนุบาลและในโรงเรียน 

ก็คือคณะกรรมการโรงเรียนและคณะผูบ้รหิารโร

งเรียน  

หากบดิามารดาของเด็กตอ้งการใหบุ้ตรของตนเ

ขา้เรียนในโรงเรียนเอกชน  

บดิามารดาของเด็กจะตอ้งจา่ยคา่เลา่เรียนเอง 

เด็กและเยาวชนทีไ่มส่ามารถเขา้เรียนการศกึษา

ภาคบังคับได้ 

เน่ืองจากมคีวามไม่สมประกอบทางร่างกายหรือจ ิตใจ 

สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเพือ่เด็กพกิารโดยเ

ฉพาะได้ 

เป้ าหมายของการศึกษาภาคบังคับ
Ziele der Volksschule 

การศกึษาภาคบงัคบั 

ท าหน้าทีป่ระสทิธ์ปิระสาทความรู้และฝึกทกัษะใ 
ห้แก่นกัเรียน 

ความรู้และทกัษะเหล่าน้ีเป็ นพ้ืนฐานส าหรบัการเ
รียนต่อ ท้งัในสายอาชีพ 

และสายสามญัในช้นัสงูข้นึไป 

รวมท้งัส าหรบัการศกึษาต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

การศกึษาภาคบงัคบัมสี่วนช่วยพฒันาความสามา

รถของนกัเรียน สร้างบรรยากาศของการเคารพ 

อดทนอดกล้นัซ่งึกนั 

และส่งเสรมิการปฏบิตัติ่อเพือ่นร่วมโลกและสิง่แ

วดล้อมอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

Lehrplan 21 
หลกัสตูร 21 

เป็ นเสมอืนเข็มทศิส าหรบัครูและผู้สอน 
ต้ังแต่ช้ันอนุบาล จนถงึช้ัน 9 

โดยหลักสตูรน้ีจะช่วยครูในการวางแผนการเรีย

นการสอน  
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รูปแบบกำรจดัองคก์รของกำรศกึษำภำคบงัคบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

Sekundarstufe II 

อาชีวศกึษาหรือมธัยมศกึษา  

(เชน่ โรงเรียนอาชีวศกึษา 

หรือโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายทีเ่น้นดา้นวชิาการ) 

2–4 ปี 
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มธัยมศกึษาตอนตน้ (ปีการศกึษาที ่7–9) 

Sekundarstufe I 

มธัยมศกึษาสายสามญั หรือ 

มธัยมศกึษาสายอาชีพ 

3 ปี 

ประถมศกึษา (ปีการศกึษาที ่1–6) 

Primarstufe 

6 ปี ประถมศกึษา 

4 ปี 

Basisstufe/ 

Cycle 

élémentaire 

3–5 ปี 

ระดบัอนุบาล 

Kindergarten 

2 ปี 

ระดบัอนุบาล 

Kindergarten 

เด็กในช ัน้อนุบาลหน่ึง และอนุบาลสอง 

เรียนรว่มกนัในหอ้งเรียนเดียวกนั 

ช ัน้อนุบาลเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดล้ะเลน่ ไดใ้ชชี้วติ 

และสรา้งสมประสบการณ์ 

เป้าหมายของการศกึษาระดบัอนุบาลคือการกระ

ตุน้และการสง่เสรมิพฒันาการและการเรียนรูข้อ

งเด็ก 

ท ัง้น้ีโดยทีไ่มล่ะเลยความแตกตา่งท ัง้ในแงข่องพื้

นฐานและความสามารถในการเรียนรูข้องเด็กแต่

ละคน 

หลงัจากเรียนช้ันอนุบาลครบสองป ีแล้ว 
โดยปรกต ิ

เด็กๆก็จะเข้าสู่ป ีการศกึษาแรกของระดับประถม 
ศกึษา 

แต่เป ็นไปได้ทีเ่ด็กบางคนอาจจะเข้าเรียนช้ันประ 
ถมศกึษาป ีทีห่น่ึง เร็วหรือช้ากว่าปรกตหิน่ึงปี 
ท้งัน้ีขึน้อยู่กับสภาวะของพัฒนาการของเด็กเอง 

ในบางต าบล 

เด็กๆในช้นัอนุบาลและช้นัประถมศกึษาปี ทีห่น่ึง 
และสอง เรียนร่วมกัน ในระดับ  Basisstufe 
หรือใน Cycle élémentaire 
ตลอดหรือเพียงบางช่วง (คละอายกุนั)  

http://www.erz.be.ch/kindergarten
http://www.erz.be.ch/basisstufe
http://www.erz.be.ch/cycle-élémentaire-de
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ระดบัประถมศึกษา (ปีการศึกษาที่ 1–6) 

Primarstufe (1.-6. Schuljahr) 

ในปี การศกึษาที่ 1 ถงึ 6 เด็กจะเรียนวชิาตา่งๆ 

เชน่ ภาษา คณิตศาสตร์ การออกแบบ 

นกัเรียนท้งัหญงิและชายจะคอ่ยๆเรียนรู้ 

ทีจ่ะเรียนและท างานดว้ยตวัเอง 

และอยา่งรูจ้กัรบัผดิชอบ  

ต้งัแตปี่ การศกึษาที่ 3 เป็ นตน้ไป 
นกัเรียนในโรงเรียนทีต่ ้งัอยูใ่นพ้ืนทีท่ีใ่ชภ้าษาเย

อรมนัของรฐั 

จะเรียนภาษาฝร่งัเศสเป็ นภาษาตา่งประเทศภาษ
าแรก และต้งัแตปี่ การศกึษาที่ 5 
เป็ นตน้ไปก็จะเริม่เรียนภาษาองักฤษ  

หลังจากเรียนจบระดับประถมศกึษาแล้ว 

นกัเรียนก็จะเลือ่นไปเรียนช้นัมธัยมศกึษาตอนต้ น
ทางโรงเรียนจะช้ีแจงให้เด็กและผู้ปกครองทราบเ

กีย่วกับกระบวนการเลือ่นช้ันเพือ่เข้าเรียนระดับมั

ธยมศกึษาตอนต้นอย่างละเอยีด 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (ปีการศกึษาที ่7–9) 

Sekundarstufe I (7.-9. Schuljahr) 

ในระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเรียนในช้ันทีเ่น้นใ

นสายอาชีพ หรือในช้ันทีเ่น้นสายสามัญ  

โดยในช้ันสายสามัญ 

เน้ือหาและเกณฑ์การตัดสนิผลการเรียนจะยากก

ว่าในช้ันทีเ่น้นสายอาชีพ 

ครูผู้สอนจะเป ็นผู้ท าหน้าทีแ่บ่งเด็กนักเรียนให้เข้ 
าเรียนในช้ันทีเ่หมาะสมกับพัฒนาการของนักเรีย

นตามทีค่รูผู้สอนได้ประเมนิ 

ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

สิง่ทีส่ าคัญคอืความรู้ท่ัวไป 

และการเลือกเป ้าหมายการศกึษาและอาชีพ
โรงเรียนให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนนักเรียนใน

กระบวนการทีส่ าคัญน้ี ผู้ปกครอง ครูผู้สอน 

และฝา่ยแนะแนวของทางโรงเรียน 

(ซึง่ให้การแนะแนวโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายแต่อย่างใ

ด) 

ต่างร่วมมอืกนัในการช่วยเยาวชนในการเลือกอา

ชีพของตน  

www.be.ch/biz

หลังจากส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั 

Nach der Volksschule 

เมือ่เรียนจบการศกึษาภาคบังคับแล้ว 

เยาวชนอาจจะเรียนต่อทางสายอาชีพอกีสองถงึสี่

ปี หรืออาจจะเรียนต่อระดับมัธยมศกึษาก็ได้ 

ดขู้อมลูรายละเอยีดเกีย่วกับการศกึษาสายอาชีพใ

นระดับพ้ืนฐาน ได้ทีเ่ว็บไซต์:  

www.be.ch/berufsbildung 

ดขู้อมลูรายละเอยีดเกีย่วกับการเรียนมัธยมศกึษา

เฉพาะทางทีเ่น้นภาคปฏบิตั ิ(Fachmittelschule)
และมธัยมศกึษาตอนปลายทีเ่น้นด้านวชิาการ 

(Gymnasium) ได้ทีเ่ว็บไซต์: 

www.be.ch/mittelschulen  

http://www.erz.be.ch/berufsbildung
http://www.erz.be.ch/mittelschulen
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ปีการศกึษาและระยะเวลาปดิเทอมของโรงเรียน 

Schuljahr und Schulferien 

โรงเรียนจะเปดิเรียนกลางเดอืนสงิหาคม 

และสิน้สดุในตอนต้นเดอืนกรกฎาคม 

เด็กและเยาวชนเรียนหนังสอืในโรงเรียนเป ็นเวล 
า 38 หรือ 39 สัปดาห์ต่อป ีในกรณีทีเ่รียน 39 

สปัดาห์ต่อปี 

ระยะเวลาปดิเทอมของโรงเรียนจะแบ่งออกเป ็นร 
ะยะๆตลอดป ีการศกึษา ดังต่อไปน้ี : 
− ในช่วงฤดใูบไม้ร่วง 

โรงเรียนจะปดิเทอมในเดอืนกันยายน ตลุาคม 

เป ็นเวลาสามสัปดาห์ 

− ในช่วงฤดหูนาว 

โรงเรียนจะปิดเทอมในเดือนธนัวาคม 

มกราคม เป็นเวลาสองสปัดาห์ 

 โรงเรียนปิดเทอมเพือ่ใหเ้ด็กไดเ้ลน่กีฬา 

เป็นเวลาหน่ึงสปัดาห ์

 ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิ

โรงเรียนจะปิดเทอมในเดือนเมษายน 

เป็นเวลาสองสปัดาห
์  

 ในชว่งฤดูรอ้น 

โรงเรียนจะปิดเทอมในเดือนกรกฎาคม 

สงิหาคม เป็ นเวลาหา้สปัดาห์  

สามารถเขา้ดูขอ้มูลวนัปิดเทอม 

และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ของโรงเรียนไดใ้นหน้าอิ

นเทอร์เน็ตของโรงเรียนหรือของต าบล 

์ 

ตารางการเรียนการสอน 

Stundenplan 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวันจันทร์ถงึวันศกุ

ร คาบเรียนหน่ึงๆจะใช้เวลา 45 นาท ี

ในช่วงเช้านักเรียนจะเรียนอย่างน้อยสีค่าบ 

โดยจะเริม่และเลกิในเวลาเดยีวกันหมด 

(การแบ่งเวลาเป ็นบล็อคๆ) ในช่วงบ่าย 
เวลาเรียนจะไม่ตรงกัน  

(เรียนสองถงึสีค่าบเรียน) 

และหน่ึงวันหรือมากกว่าน้ันในแต่ละสัปดาห์เด็ก 
ไม่มเีรียนช่วงบ่าย 

ท้ังน้ีขึน้อยู่กับป ีการศกึษาและช้ันเรียนทีเ่ด็กเรียน 
อยู่  

ในฐานะทีเ่ป็นผูป้กครอง 

ทา่นมีหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งดูแลรบัผดิชอบใหบุ้ตรของท่

านไดเ้ขา้เรียนในช ัน้เรียนตามตารางการเรียนกา

รสอนทีก่ าหนดไว ้ในเวลาเรียน 

เด็กอยูค่วามดูแลรบัผดิชอบของโรงเรียน  

นอกเวลาเรียนและในระหวา่งเดนิทางไปหรือกล ั

บจากโรงเรียน 

บุตรของทา่นอยูใ่นความดูแลรบัผดิชอบของทา่น 

เวน้แตใ่นกรณียกเวน้ นั่นคือ 

หนทางไปและกลบัจากโรงเรียนยากล าบาก 

และนกัเรียนจ าเป็นตอ้งใช้บรกิารรบัสง่ทีท่างโรงเ

รียนจดัให ้
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การขาดเรียนและการไดร้บัการยกเวน้ใหไ้มต่อ้ 

มาเรียน 

Absenzen und Dispensationen 

เด็กไมอ่าจขาดเรียนโดยไมไ่ดท้ าหนงัสือขออนุญ

าตขาดเรียน 

หรือไดร้บัอนุญาตจากฝ่ายบรหิารโรงเรียนใหข้า

ดเรียนได ้หากบุตรของทา่นจ าเป็นตอ้งขาดเรียน 

ขอใหท้า่นแจง้ใหค้รูผูส้อนทราบลว่งหน้าโดยเร็ว

ทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะเร็วได ้

หรืออยา่งชา้ทีสุ่ดก็กอ่นทีว่ชิาทีจ่ะขาดเรียนจะเริม่

ตน้ขึน้ เหตุผลของการขออนุญาตขาดเรียนไดแ้ก ่

ตวัเด็กเองไมส่บาย  บุคคลในครอบครวัเสียชีวติ  

ยา้ยบา้น  

เด็กมีนดัตอ้งไปพบแพทย์และทนัตแพทย์ 

เป็นตน้ 

บดิามารดาของเด็กสามารถใหบุ้ตรของตนขาดเรี

ยนครึง่วนั โดยไมต่อ้งช้ีแจงเหตุผลไดปี้ละหา้คร ัง้ 

แตจ่ะตอ้งแจง้ใหค้รูผูส้อนทราบลว่งหน้าวา่บุตรข

องตนจะขาดเรียน  

คณะผูบ้รหิารโรงเรียนสามารถยกเวน้ใหเ้ด็กไมต่้

องมาเรียนไดใ้นกรณีทีเ่ป็นวนัหยุดเฉลมิฉลองว ั

นส าคญัทางศาสนา  

วนัเหตุการณ์ส าคญัในครอบครวั  

วนัทีต่อ้งไปเขา้ช ัน้เรียนภาษาและวฒันธรรมเดมิ

ของประเทศทีเ่กดิ 

และวนัทีเ่ด็กเรียนจบการไปลองเรียนฝึกวชิาชีพ 

ท ัง้น้ีผูป้กครองจะตอ้งขออนุญาตใหท้างคณะผูบ้ริ

หารโรงเรียนอนุญาตยกเวน้ใหแ้ตเ่น่ินๆ 

การบา้น 

Hausaufgaben 

การเรียนกระท าในเวลาเรียนในหอ้งเรียน 

การบา้นคือการเตรียมบทเรียนและการทบทวนเ

น้ือหาทีไ่ดเ้รียนในหอ้งเรียน 

อนัเป็นสิง่ทีช่ว่ยเสรมิการเรียนในหอ้งเรียน  

เด็กควรท าการบา้นเองโดยไมต่อ้งใหพ้อ่แม่หรือ

ผูใ้หญอ่ืน่ๆชว่ย  

เวลาส าหรบัการท าการบา้นตอ่สปัดาห์ไมค่วรเกนิ
: 

 30 นาที ส าหรบัปีการศกึษาที ่ 1 / 2 

 45 นาทีส าหรบัปีการศกึษาที ่3 ถงึ 6 

 90 นาทีส าหรบัปีการศกึษาที ่7 ถงึ 9 

ครูผูส้อนจะคอยปรบัระดบัการบา้นทีใ่ห ้

ใหต้รงกบัความสามารถทางการเรียนของเด็กแต่

ละคน 
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การประเมนิผล 

Beurteilung 

การประเมนิผลมีไวเ้พือ่สง่เสรมิเด็ก 

และเพือ่ใหเ้ด็กรูส้กึวา่ทางโรงเรียนสนบัสนุนการ

เรียนรูข้องตน  

ในแตล่ะปีการศกึษา 

ครูประจ าช ัน้จะเชญิผูป้กครองมาพูดคุย 

(การสนทนาในสถานทีท่ีท่ าการเรียนการสอน)  

หวัขอ้การสนทนาจะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัผลการเรีย

นของเด็ก 

ข ัน้ตอนการเรียนและพฒันาการของนกัเรียน  

หากทางผูป้กครองหรือทางโรงเรียนประสงค์จะใ

หม้ีการพูดคุยกนันอกเหนือไปจากนัน้อีก 

ก็สามารถขอใหท้างโรงเรียนจดัใหม้าพูดคุยเพิม่เ

ตมิอีกได ้ 

เมือ่ถงึปลายปี ของปี การศกึษาที่ 2 
และปี การศกึษาที่  4 ถงึ 9 

นกัเรียนจะไดร้บัรายงานผลการเรียนเป็ นลายลกั
ษณ์อกัษร รายงานน้ีจะบรรจุขอ้มูลวา่ 

ในวชิาตา่งๆแตล่ะวชิา 

ผลการเรียนของนกัเรียนเป็ นอยา่งไร  
และต้งัแตช่้นัประถมศกึษาปี ที่ 4 เป็ นตน้ไป 
ทางโรงเรียนจะท าการบนัทกึคะแนนทีน่กัเรียนไ

ดร้บั 

ส าหรบัวชิาแตล่ะวชิาไวใ้นสมุดรายงานผลการเรี

ยนของนักเรียนอกีด้วย  
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ก ำรช่วยเหลอืและสนบัสนุน

มาตรการช่วยเหลือ
Unterstützende Massnahmen
เด็กที�ใชภ้าษาตา่งประเทศเป็ นภาษาหลกัมาแตเ่ดมิ 
สามารถขอเรียนภาษาเยอรมนัเพิ�มเตมิเป็ นภาษาที�สอ 
งได้ 

ถา้หากเด็กมคีวามสามารถทางสตปิญัญาและมพีร 
สวรรคเ์ป็ นพเิศษ 
เมื�อมคีวามกระจา่งชดัในเรื�องนี�แลว้ 
ก็สามารถเขา้เรียนวชิาที�จดัไวเ้พื�อสง่เสรมิเด็กที�มี 
พรสวรรคเ์ป็ นพเิศษได้ 

ปัญหาด้ านการเรียน
Lernschwierigkeiten
โดยความเห็นชอบของบดิามารดาของเด็ก 
ปญัหาดา้นการเรียนของเด็กจะไดร้บัการดแูลโดย 
ผูเ้ชี�ยวชาญหรือหน่วยงานที�เชี�ยวชาญในเรื�องนี�โ 
ดยเฉพาะ 
(หน่วยงานใหค้าํปรกึษาแนะนําดา้นการอบรมเลี� 
ยงดเูด็กประจาํรฐั)  
www.be.ch/erziehungsberatung

มาตรการครุศาสตร์ พิเศษแบบไม่ ซบัซ้ อน 
Einfache sonderpädagogische 
Massnahmen
มาตรการครุศาสตร์พเิศษแบบไมซ่บัซอ้น 
เชน่มาตรการสนบัสนุนแบบบรูณาการ 
มาตรการบาํบดัการพูด 
และมาตรการการเคลื�อนไหวรา่งกายที�มสีาเหตจุา 
กสภาพจติใจ (Psychomotorik) 
จะไดร้บัการนํามาใชเ้พื�อชว่ยสนบัสนุนการเรียน 
ภาคบงัคบัเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนของการ 
ศกึษาภาคบงัคบั

เด็กๆที�เขา้เรียนในโรงเรียนเป็ นปี แรก 
และตอ้งการเวลาในการทาํความเขา้ใจเนื�อหาการ
เรียนการสอนมากกวา่ที�ใชก้นัโดยท ั�วไป 
สามารถใชเ้วลาสองปี ในการทาํความเขา้ใจเนื�อหา
เหลา่นั�นได้ 

ถา้หากเด็กยงัไมส่ามารถบรรลุเป้ าหมายการเรียน
ได้ แมว้า่จะไดร้บัการชว่ยเหลือแลว้ 
ทางโรงเรียนก็จะจดัการเรียนการสอนและการวดั
ผลที�เหมาะสมกบัเด็กและเป้ าหมายการเรียนของเ
ด็กเป ็นรายๆไป 

ช้นัเรียนพเิศษ

Besondere Klassen 

ในหลายๆต าบล เด็กนักเรียนในช้นัประถมศกึษา 

หรือมัธยมศกึษาตอนต้น ทีม่ปีญัหาในการเรียน 

สามารถเข้าเรียนในช้นัเรียนพเิศษได้ 

ในช้นัเรียนพเิศษ จะมนี ักเรียนเรียนไม่กีค่น 

ด ังน้นัครูผู้สอนจงึสามารถให้ความช่วยเหลือด้าน 
การเรียนให้แก่เด็กได้ท่วัถงึมากขึน้ 

มาตรการครุศาสตร์พเิศษแบบเขม้ขน้
Verstärkte sonderpädagogische 
Massnahmen
สาํหรบัเด็กที�มาตรการชว่ยเหลือที�กลา่วมา 
ไมอ่าจชว่ยใหเ้รียนตามปกตไิด ้ 
ทางโรงเรียนก็จะนํามาตรการครุศาสตร์แบบเ
ข้มข้นมาใช ้

http://www.erz.be.ch/erziehungsberatung
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การบรกิารดแูลเด็กในเวลากลางวัน 

Tagesschule 

ส าหรับเด็กทีต่้องมผีู้ดแูลนอกเวลาเรียน 

ทางต าบลได้จัดให้มบีรกิารดแูลเด็กในเวลากลาง 
วนั  

− การดแูลเด็กในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน  

− การดแูลในตอนเทีย่ง พร้อมท้ังดแูลเรือ่งอาหาร 

− การดแูลในช่วงบ่ายหลังเลกิเรียน 

หรือในช่วงบา่ยของวนัทีโ่รงเรียนหยุด 

การบรกิารดูแลเด็กในเวลากลางวนั 

เป็ นบรกิารทีผู่ป้กครองตดัสนิใจเลือกทีจ่ะใชห้รือ
ไมใ่ชก้็ไดต้ามความสมคัรใจ 

คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการบรกิารน้ีจะแตกตา่งกนัไปขึ้

นอยูก่บัรายได้ ทรพัย์สนิ  

และจ านวนสมาชกิในครอบครวั  

ดขูอ้มูลท่วัไปเกีย่วกบัการบรกิารดูแลเด็กในเวลา

กลางวันได้ทีเ่ว็บไซต์ต่อไปน้ี : 

www.be.ch/schulergaenzende-angebote

ท่านสามารถขอข้อมลูเกีย่วกับบรกิารดแูลเด็กใน

ต าบลทีท่่าน พ านักอยู่ ได้จากครูประจ าช้ัน  

จากคณะผู้บรหิารโรงเรียน หรือจากทางต าบล 

ข้อมลูเกีย่วกับบรกิารดแูลเด็กอืน่ๆ 

(สถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน  

บรกิารท าหน้าทีเ่สมอืนพ่อแม่ให้กับเด็กตอนกลา

งวัน) สามารถ   ขอได้ 

จากทางต าบลทีท่่านพ านักอยู่: 

www.fambe.sites.be.ch

บริการสังคมสงเคราะห์ ในโรงเรียน 
Schulsozialarbeit 
นกัสงัคมสงเคราะห์ของโรงเรียน 
ทาํหน้าที�ใหค้วามชว่ยเหลือและใหค้าํปรกึษาเด็กแ
ละเยาวชน 
เมื�อเขามปีญัหาดา้นสงัคมหรือดา้นสว่นตวั 
บดิามารดาของเด็กและฝ่ายบรหิารโรงเรียนสามา
รถจะขอคาํปรกึษาจากนกัสงัคมสงเคราะห์ของโรง
เรียนไดเ้ชน่กนั

สขุภาพ 

Gesundheit 

เมือ่เรียนอยู่ในช้นัอนุบาล รวมท้งัในช้นั 4 

และช้นั 8 

เด็กและเยาวชนจะได้รับการตรวจร่างกายจากแ 
พทย์ การตรวจร่างกายน้ีเป็ นสิง่ทีบ่ ังคับให้ต้องท 
า และบดิามารดาของเด็กไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายแต่อ 
ย่างใด 

นอกจากน้นัแล้ว ทกุๆปี 

เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการตรวจสขุภาพฟ ั
นและปากจากทันตแพทย์ประจ าโรงเรียนอกีด้วย  

การตรวจฟนัเป็ นสิง่ทีบ่ งัคับให้ต้องท 
าและไม่ต้อง เสยีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเช่นกัน  

หากตรวจพบว่า 

เด็กจ าเป็ นจะต้องได้รับการตรวจอย่างละเอยีด 
หรือต้องเข้ารับการรักษาต่อไป 

ทางแพทย์ก็จะแจ้งให้บดิามารดาของเด็กทราบ 

http://www.erz.be.ch/tagesschulen
http://www.gef.be.ch/
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ผูป้กครองและกำรศกึษำภำคบงัคบั

การร่วมมือกนั 

Zusammenarbeit 

ผูป้กครองและโรงเรียนในการศกึษาภาคบงัคบัมี 
หน้าทีต่ามกฎหมายทีจ่ะตอ้งใหค้วามรว่มมือซึง่ก ั 
นและกนั 

สิง่ทีส่ าคญัส าหรบัการท างานรว่มกนัก็คือการแล 
กเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

การเขา้ใจซึง่กนัและกนั ความไวเ้น้ือเชือ่ใจ 

และการเคารพซึง่กันและกัน 

การแลกเปลีย่นข่าวสารข้อมลูซึง่กันและกัน 

Gegenseitige Information 

ทางโรงเรียนให้ข้อมลูผู้ปกครองเกีย่วกับเหตกุาร 
ณ์ และโครงการส าคัญ 

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการเรียนการสอน (เช่น 

ในส่วนของวาระต่างๆ  

การจัดทัศนาจรของทางโรงเรียน และอืน่ๆ) 

และการท างานของโรงเรียน 

(การจัดให้เด็กเข้าโรงเรียนหรือช้ันเรียน  

เวลาเรียน  

หนังสอืและอปุกรณ์การเรียนการสอน  

กฎระเบยีบของโรงเรียน เป ็นต้น) 
ข้อมลูข่าวสารเหล่าน้ีทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ 
เป ็นลายลักษณ์อกัษร 
หรือในวันทีม่กีารประชุมผู้ปกครอง  

สิง่ทีส่ าคัญและขาดไม่ได้ในการร่วมมอืกันท างา 
นระหวา่งโรงเรียนและบดิามารดาของเด็ก 

ก็คือการสนทนากนัทีโ่รงเรียนระหวา่งครูและบดิ 
ามารดาของเด็ก 

ผูป้กครองสามารถเขา้มาเยีย่มชมการเรียนการส 
อนเมือ่ไหรก่็ได้ 

โดยตอ้งตกลงกบัครูผูส้อนลว่งหน้า  

ผูป้กครองจะตอ้งแจง้ใหค้รูผูส้อนทราบ 

หากบุตรของตนป่วย 

หรือจ าเป็ นตอ้งรบัประทานยาเป็ นประจ า 
หรือหากมีเหตุการณ์ใดเกดิขึน้ทีอ่าจจะสง่ผลกระ 
ทบต่อพัฒนาการและสมาธใินการเรียนของเด็ก  

การแปลและการล่าม 

Übersetzung 

โรงเรียนให้ความส าคัญในเรือ่งทีว่่าผู้ปกครองจะ 
ต้องเข้าใจสิง่ทีป่ระชุมกันในวันประชุมผู้ปกครอง 

หรือสิง่ทีส่นทนากันทีโ่รงเรียน 

ผู้ปกครองควรจะสามารถแสดงความคดิเห็นและ 
ความประสงคข์องตนได้  

ในกรณีทีผู่้ปกครองพูดภาษาเยอรมันหรือฝร่ังเศ 
สได้ไม่ดพีอ  

สามารถทีจ่ะขอให้ทางโรงเรียนจัดหาล่ามมาแปล 
ภาษาให้ได้  

การตัดสนิใจในเรือ่งทีม่คีวามส าคัญ 

Wichtige Entscheide 

การตัดสนิใจในเรือ่งทีม่คีวามส าคัญท้ังหมดเกีย่ว 
กบัการเรียนของเด็ก (เช่น 

เรือ่งการเลือ่นช้ันจากประถมศกึษาไปเข้าช้ันมัธย 
มศกึษาตอนต้น 

หรือการส่งเด็กไปเรียนในช้ันพเิศษ) 

ทางโรงเรียนจะกระท าโดยการพูดคยุอภปิรายท้ัง 
กบัตัวเด็กเองและกับผู้ปกครอง 
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ขอ้มลูส าหรบัผูป้กครอง 

ผูป้กครองมีสทิธิที์จ่ะตอ้งไดร้บัขอ้มูลขา่วสาร  

จะตอ้งมีโอกาสไดแ้สดงความคดิเห็นและไดร้บัก 
ารรบัฟงั  

รวมท้งัจะตอ้งมีโอกาสทีจ่ะไดร้บัค าปรกึษา 

จากครูผูส้อนบุตรของตน 

และจากคณะผูบ้รหิารโรงเรียน 

ผูป้กครองสามารถขอดูแฟ้ มท้งัหมดทีเ่กีย่วกบับุต 
รของตนได้ 

เมือ่โรงเรียนโดยคณะผูบ้รหิารโรงเรียนท าการต ั 
ดสนิใจเรือ่งการเรียนตอ่ของเด็ก 

ทางโรงเรียนจะตอ้งแจง้และช้ีแจงแสดงเหตุผลใ 
หผู้ป้กครองทราบอยา่งเป็ นลายลกัษณ์อกัษร 
หากผูป้กครองไมเ่ห็นดว้ยกบัการตดัสนิใจของทา 
งโรงเรียน 

ผูป้กครองมีสทิธิย์ืน่หนงัสือรอ้งเรียนตอ่ศกึษาธกิ 
ารโรงเรียนภายในเวลา 30 วนั 

การมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง 

Mitwirkung der Eltern 

โรงเรียนหลายโรงเรียนมสีภาผู้ปกครอง 

ซ่ึงประกอบขึน้ด้วยตัวแทนผู้ปกครองหน่ึงหรือส 
องคนจากแต่ละช้ันเรียน 

ต ัวแทนผู้ปกครองมาจากการเลือกต้ังจากผู้ปกคร 
องของเด็กในแต่ละช้ัน 

ซ่ึงการเลือกต้ังจะกระท าตอนต้นป ีของปี 
การศกึษ าตัวแทนผู้ปกครองท 
างานร่วมกับครูประจ าช้ันอ ย่างใกล้ชดิ 
สภาผู้ปกครองท าหน้าทีป่ระสานความสัมพันธ์ระ 
หว่างบดิามารดาของเด็กและครูประจ าช้ัน  

ท่านสามารถขอรายละเอยีดเกีย่วกับการมสี่วนร่ว 
มของผูป้กครองในช้นัอนุบาล หรือในโรงเรียน 

ไดจ้ากครูประจ าช้นัของบุตรของตน 

หรือจากคณะผูบ้รหิารโรงเรียน 

ปัญหาในโรงเรียนในระดับการศกึษาภาคบังคับ 

Probleme in der Volksschule 

หากบตุรของท่านรู้สกึอดึอัดในช้ันเรียนของตน 

หรือมผีลการเรียนลดลงอย่างปจัจุบนัทันด่วน 

หรือมปีญัหากับเด็กอืน่  

หรือหากท่านในฐานะผู้ปกครองรู้สกึไม่เห็นด้วย 
กบัการตัดสนิของครูผู้สอน  

หากมปีัญหาเช่นน้ันเกดิขึน้ 

ขอให้ผูป้กครองปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ผูป้กครองตดิตอ่ครูผูส้อน

พูดคุยและอภปิรายสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้

และแสวงหาชอ่งทางในการแกป้ญัหารว่มกนั  

โดยปรกตแิลว้

ก็สามารถทีจ่ะแกป้ญัหาไดใ้หเ้ป็นทีพ่อใจของ

ทุกฝ่ายได้

2.หากผูป้กครองและครูผูส้อนไมอ่าจจะหาทางออ

กรว่มกนัได้

และฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงรูส้กึวา่มนัมีความจ าเป็น

ทางโรงเรียนก็จะจดัใหม้ีการพูดคุยอภปิรายปญั

หารว่มกนัระหวา่งผูป้กครอง ครูผูส้อน

และคณะผูบ้รหิารโรงเรียน

3. อาจจะใหผู้เ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง

เชน่นกัสงัคมสงเคราะห์ของโรงเรียน

หรือผูใ้หค้ าปรกึษาดา้นการอบรมเล้ียงดู 

เขา้มารว่มสนทนาดว้ยก็ได.้

4. หากไมส่ามารถตกลงกนัได้

ก็อาจจะหนัเขา้หาศกึษาธกิารโรงเรียน

ในกรณีทีต่อ้งใชล้า่มหรือผูแ้ปล 

ทางโรงเรียนสามารถจดัหาลา่มและท าการแปลใ

หไ้ด ้
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ข้อมลูส าหรับผู้ปกครอง 

การย้ายเข้ามาอยู่ในรัฐเบร์ิน 

Zuzug in den Kanton Bern 

เด็กและเยาวชนในวยัต้งัแต่ 4 จนถงึ 15/16 ปี 

ทีเ่ขา้มาอยูใ่นสวติเซอร์แลนด์ 

และประสงค์จะพ านกัในสวติเซอร์แลนด์เป็ นเวลา 
หลายเดือน จะตอ้งเขา้โรงเรียน 

บดิามารดาของเด็กทีย่า้ยเขา้มาอยูใ่หม่ 

สามารถสอบถามขอขอ้มูลเกีย่วกบัการเรียนช้นัอ 
นุบาลและการเขา้โรงเรียนของบุตรของตน 

ไดจ้ากทางต าบลทีต่นพ านกัอยู่ 

หรือในหน้าอนิเทอร์เน็ตของทางโรงเรียนในต าบ 
ลน้นัๆ 

เด็กและเยาวชนทีม่ีปญัหาในการเขา้ใจภาษาทีใ่ช้

ในการเรียนการสอน 

สามารถขอใหม้ีการจดัสอนภาษาใหต้นเพิม่เตมิเ

ป็ นพเิศษออกไปอีกได้  

เด็กทีเ่ขา้มาอยูใ่หมท่ีม่ีอายุต้งัแต่ 13 ปี 

ทีไ่มรู่ภ้าษาทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 

สามารถเขา้เรียนหลกัสูตรภาษาเรง่รดัของภูมภิา

คได้ (Regionaler Intensivkurs PLUS, RIK+).  

ดขู้อมลูเพิม่เตมิได้จากเว็บไซต์ต่อไปน้ี : 

www.bkd.be.ch/migration
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ขอ้มลูส าหรบัผูป้กครอง 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

Bildungs- und Kulturdirektion
กระทรวงศกึษาธกิารเป็ นหน่วยงานราชการทีดู่แ
ลดา้นการศกึษาประจ ารฐั 

กระทรวงเป็ นผูว้างกรอบและเงือ่นไขส าหรบัการ
ศกึษาภาคบงัคบัในต าบลตา่งๆ 

และเป็ นผูอ้นุมตัหิลกัสูตร 

ศึกษาธิการโรงเรยีน 

Schulinspektorat 

ศกึษาธกิารโรงเรียน 

ท าหน้าทีข่องรฐัในการควบคุมดูแลการท างานขอ

งโรงเรียนในการด าเนินการศกึษาภาคบงัคบั 

ต าบล 

Gemeinde 

ต าบลคือหน่วยงานทีม่ีหน้าทีร่บัผดิชอบการจดักา

รศกึษาภาคบงัคบัในพ้ืนที่ 

โดยการจดัหาสาธารณูปโภคไวใ้ห้ ไมว่า่จะเป็ น 
อาคารเรียน  เฟอร์นิเจอร์  

และหนังสอืเรียนรวมท้งัอ ปุกรณ์การเรียนการสอ น  

* ในบางต าบล
จะเรียกคณะกรรมการโรงเรียน วา่
คณะกรรมการการศกึษา

คณะกรรมการโรงเรียน 

Schulkommission 

คณะกรรมการโรงเรียน* 

เป็ นผูดู้แลใหเ้ด็กเขา้เรียนช้นัอนุบาลและการศกึ 
ษาภาคบงัคบัตามกฎหมายของรฐั 

และตามระเบียบของทางต าบลทีเ่ด็กพ านกัอยู่ 

นอกจากน้ีแลว้ 

คณะกรรมการโรงเรียนยงัมีหน้าทีดู่แลการตดัสนิ 
ใจเชงิยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในการศกึษาภาค 
บงัคับของตนอกีด้วย 

คณะผู้บรหิารโรงเรียน 

Schulleitung 

คณะผู้บรหิารโรงเรียน 

คอืผู้รับผดิชอบการจัดการและการบรหิารของโร 
งเรียน 

คณะผู้บรหิารโรงเรียนท าหน้าทีแ่บ่งเด็กไปอยู่ใน 
ช้ันต่างๆ 

และเป ็นผู้ตัดสนิใจเกีย่วกับการเรียนต่อของเด็ก 

ครูประจ าช้ัน 

Klassenlehrperson 

ครูประจ าช้นัเป็ นผูร้บัผดิชอบการเรียนการสอนแ 
ละการจดัการในช้นัเรียน 

ครูประจ าช้นัคอืผูท้ีท่่านตดิต่อเป็ นคนแรกเมือ่ม ี
ค 

าถามหรือข้อข้องใจเกีย่วกับการเรียนอนุบาลแล 
ะการเข้าโรงเรียนของบตุรของท่าน 






