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ขอ้มลูสําหรบัผูป้กครอง: การศกึษาในประเทศสก็อตแลนด ์
 
เด็กๆจะเริ�มการศกึษาเมื�ออายคุรบ 3 ปี ในสถานรบัเลี$ยงเด็กกอ่นเกณฑ ์(กอ่นเขา้โรงเรยีน) เมื�ออาย ุ5 ขวบ 
ก็จะเขา้รับการศกึษาระดบัช ั$นประถมศกัษา (P1 – P7)  เมื�ออายคุรบ12 ปี ก็จะเขา้ศกึษาระดับชนั
มธัยมศกึษา (S1 – S6) 
 
เฟสของการศกึษากวา้งท ั,วไปเหยยีดตั 2งแตอ่าย ุ3 ปี จนอาย ุ14 ปี (ตอนจบ S3) นี2จะตามดว้ย 
ระดับอดุมศกึษา (Senior Phase) จากอาย ุ15 ปี (S4) ถงึอาย ุ18 ปี (S6)   ในระดบัอดุมศกึษาพวกเขาจะ
ทํางานไปสูค่ณุวฒุแิหง่ชาต ิ พวกเขาสามารถที�จะเลอืกไดว้า่จะเรยีนที�โรงเรยีน ที�วทิยาลัย หรอืจะเรยีนทางอื�น 
(เชน่ ฝึกงาน เรยีนทางไกล)  
 

หลกัสตูรของชาวสก็อต - ‘หลกัสตูรสําหรบัความเป็นเลศิ’ 
 
จดุมุง่หมายหลักของหลกัสตูรเพื�อความเป็นเลศิคอืเพื�อใหเ้ด็กทกุคนมโีอกาสที�ดทีี�สดุที�เป็นไปไดท้ี�จะตระหนัก
ถงึศกัยภาพของพวกเขาและกลายเป็น 
 

ผูเ้รยีนที,ประสบความสําเร็จในการศกึษา– บคุคลที,ม ี,ความม ั,นใจ – บคุคลากรที,มปีระสทิธภิาพ– 
พลเมอืงที,มคีวามรบัผดิชอบ 

 
การเรยีนและการสอน  การเรยีนในโรงเรยีนของชาวสก็อตมมีรีปูแบบเป็นอยา่งไร? 
ประสบการณ์การเรยีนรูข้องเด็กและคนหนุ่มสาวจะอยูใ่นหัวใจของหลักสตูร เนน้การทําใหเ้กดิชวีติจรงิเขา้ไปใน
หอ้งเรยีน และ ยงัใชก้ารเรยีนรูแ้ละบทเรยีนนอกหอ้งเรยีน 
 
สี�บรบิทการเรยีนรูค้อื 
• ลักษณะพื2นฐานทางดา้นสงัคมที�มรีว่มกนัของกลุม่คน และชวีติของโรงเรยีนแบบชมุชน 
• พื2นที�หลกัสตูรและวชิา 
• เรยีนรูส้หวทิยาการ 
• โอกาสสําหรับความสําเร็จสว่นบคุคล 
 
การสอนมกัจะเกี�ยวขอ้งกบัการทํางานเป็นกลุม่ ซ ึ�ง นักเรยีนจะถกูสนับสนุนใหเ้ป็นผูเ้รยีนที�  ‘กระตอืรอืรน้’ ถาม
คําถาม สบืสวน และ นําประสบการณ์ของตนเองมาใชใ้นระบบการเรยีน บทเรยีนมกัจะเกี�ยวขอ้งกบัความคดิและ
ขอ้มลูจากจํานวนสาขาวชิาและเพื�อครจูะไดทํ้างานมากขึ2นและมากขึ2นในวธิทีี�ระหวา่งทางวนัิย 
 
ขอบเขตของสาขาวชิาหลกัสตูร บตุรของฉันจะศกึษาวชิาอะไร? 
การศกึษากวา้งทั�วไปถกูแยกออกเป็น 8 สาขา ศลิปะศาสตร ์ ภาษาศาสตร ์ สขุศกึษา   คณติศาสตรแ์ละการ
คํานวณ  ศาสนศาสตร ์  วทิยาศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์ และ เทคโนโลย ี
 
ครผููส้อนทกุคนยงัมคีวามรับผดิชอบในการพัฒนาทักษะของเด็กๆในประเด็นสําคญัสามอยา่ง ดังนี2: 
 
สขุศกึษา : เป็นความรับผดิชอบรว่มกนัในการใชว้ธิกีารแบบองคร์วมเพื�อที�จะรับรองไดว้า่เด็กๆและเยาวชน
ไดรั้บการอบรม ความเคารพ การยอมรับ มสีขุภาพที�ด ีคลอ่งแคลว่ มคีวามรับผดิชอบ มคีวามปลอดภยั และ
ประสบความสําเร็จ 
 

ความสามารถในการอา่นและเขยีน: ครผููส้อนทกุคนชว่ยพัฒนาการอา่นและการเขยีนของผูเ้รยีนโดยการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์ในการอา่น การเขยีน การพดู และ การฟัง 
  

ความรูพ้ ื$นฐานทางการคาํนวณ: ครผููส้อนทกุคนชว่ยผูเ้รยีนพัฒนาและใชค้วามสามารถจากพื2นฐานทาง
คํานวณ 
 
แตล่ะเขคสาขาวชิาของหลกัสตูมกีารบรรยายของ ‘ประสพการณ์ และผล’ ที�สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการเรยีนและ
ความสําเร็จของเด็กๆ ขอ้ความพวกนี2มาจากทัศนคตขิองนักเรยีนและจะออกมาในแบบ "ฉันสามารถ..." หรอื 
"ฉันได ้..." บอ่ยๆ 
 
ตัวอยา่งเชน่: 
วทิยาศาสตร:์ โลก: ความหลากหลายทางชวีวทิยา 
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ระดับแรก (เตรยีมเขา้โรงเรยีน ถงึ P1): 
‘ฉนัไดช้ว่ย ปลกูพชื และรูช้ ื,ออวยัวะสว่นตา่งๆของพชืเหลา่น ั$น ฉนัสามารถที,จะบรรยาย การเจรญิเตบิโต
ของพชื และสิ�งที�ฉันตอ้งทําเพื�อดแูลมนั’ 
 
ระดับที�สี� (S1 to S3) 
‘โดยการสบืสวนการหมนุเวยีนของไนโตรเจนและการประเมนิผลจากการทดลอง สามารถ ที,จะแนะนํา 
โครงการของปุ๋ ยโดยคํานงึถงึผลกระทบตอ่ภาวะแวดลอ้มของมนั’ 
 
ระดบัของหลกัสตูร ระดับของการเรยีนคอือะไร? 
ควรจะมกีารตอ่เนื�องในการเรยีน และนักเรยีนจะมโีอกาศกา้วหนา้ผา่นไปตาม 6 ระดบัของหลกัสตูร จากอาย ุ3 ปี 
จนถงึอาย ุ18 ปี โดยทั�วไปแตล่ะระดับมรีะยะเวลาสามปี อยา่งไรกต็ามเด็กๆมกีารพัฒนาที�แตกตา่งกนั บางคน
อาจตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิ�มเตมิในขณะที�บางคนนั2นบรรลทุักษะการเรยีนรูเ้ร็วกวา่ 
 
ระดบั ระยะเวลา 
ระดับตน้ เด็กกอ่นเกณฑ ์และ ประถมศกึษาปีที� 1 หรอื ชา้กวา่นั2นสําหรับบางคน 
ระดับที�หนึ�ง จบประถมศกึษาปีที� 4 หรอื ชา้กวา่นั2นสําหรับบางคน 
ระดับที�สอง จบประถมศกึษาปีที� 7 หรอื ชา้กวา่นั2นสําหรับบางคน 
ระดับที�สาม และ สี� จากมธัยมศกึษาปีที� 1 ถงึ มธัยมศกึษาปีที� 3 หรอื เร็วกวา่นั2น/ชา้กวา่นั2น

สําหรับบางคน 
ขั 2นนักเรยีนปีสดุทา้ย ระดับอดุมศกึษา 
 
ตลอดสี�ระดับแรกผูเ้รยีนทกุคนจะไดรั้บการศกึษาทั�วไปที�กวา้งขวางและลกึซึ2งจากพื2นฐานเดมิที�มมีากอ่น ซึ�งจะ
เป็นรากฐานที�จะเลื�อนระดับสําหรับคณุวฒุทิี�สมควรในขั 2นหลังมธัยมตอ่ไป โรงเรยีนออกแบบหลักสตูรให ้
เหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนของตัวเองและเพื�อตอบสนองความตอ้งการผูเ้รยีนทกุคน อยา่งไรกต็าม
หลกัสตูรในโรงเรยีนทกุถกูควบคมุโดยเดยีวกนัเจ็ดหลกั คอื ความทา้ทายและความเพลดิเพลนิ ความ
กวา้งขวาง ความกา้วหนา้ ความลกึซึ$ง การปรบัแตง่และการเลอืก การเชื,อมโยงกนั ความสมัพนัธก์นั 
 
ในระหวา่งระดับที�สามและสี� (S1-S3) ผูเ้รยีนและครผููส้อน รว่มกบัผูป้กครองอาจตดัสนิใจไดว้า่ ผูเ้รยีนพรอ้มที�จะ
เริ�มศกึษาเฉพาะสาขาวชิาใดวชิาหนึ�ง ซึ�งความชาํนาญเฉพาะสาขาวชิาที�เพิ�มขึ2น ชว่ยใหผู้เ้รยีนพัฒนาขึ2นศกึษา
ระดับสงู  ทั 2งนี2ทั 2งนั2นขึ2นอยูก่บัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน เมื�อขึ2นชั 2น S3 ผูเ้รยีนสามารถเลื�อก
คณุวฒุทิี�จะเรยีนในขั 2นอดุมศกึษา(ดขูา้งลา่ง) 
 
การเลื,อนไปตามระดบั จดุสําคญัในการศกึษาของบตุรของฉันคอือะไร? 
การจัดการๆเลื�อนระดับที�ไดผ้ลดมีคีวามสําคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในหลักสตูรสําหรับความเป็นเลศิเพื�อที�จะ
รับรองการตอ่เนื�องของการเรยีนสําหรับนักเรยีนแตล่ะคน การเลื�อนระดับที�สําคัญคอื: 
• ระดับตน้ (จากเด็กกอ่นเกณฑถ์งึชั 2นประถม)  
• จากระดับที�สองถงึระดับที�สามของการเรยีน (ยา้ยจากชั 2นประถมไปสูช่ั 2นมธัยม) 
• ในชั 2น S3 เมื�อนักเรยีนเลอืกคณุวฒุทิี�จะเรยีนในขั 2นนักเรยีนปีสดุทา้ย 
• ในระหวา่งขั 2นนักเรยีนปีสดุทา้ย เพื�อที�จะรับรองจดุหมายที�แน่นอนในการศกึษาที�สงูขึ2น การงาน การฝึกงาน 

หรอื วทิยาลัย 
 
การเกี�ยวขอ้งของผูป้กครองในทกุขั 2นมคีวามสําคญัมากในการรับรองใหเ้ด็กมกีารเลื�อนไปตามระดับอยา่งดทีี�สดุ  
(สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิดทูี� ‘ผูป้กครองที�เป็นหุน้สว่นในการศกึษาของบตุรของทา่น (Parents as Partners in 
their Children’s Education)’) 
 
 
ข ั$นนกัเรยีนปีสดุทา้ย บตุรของฉันจะเตรยีมตัวสําหรับการทํางาน การฝึกงานเพิ�มเตมิ หรอื การศกึษาได ้
อยา่งไร? 
ขั 2นนักเรยีนปีสดุทา้ยเริ�มจากชั 2นS4 ถงึ ชั 2นS6 (ขึ2นไปถงึอาย ุ18 ปี) นักเรยีนสามารถที�จะเรยีนในโรงเรยีน ใน
วทิยาลัย หรอืในวธิอีื�น (เชน่ การฝึกงาน การเรยีนทางไกล) ขั 2นนักเรยีนปีสดุทา้ยมุง่ที�จะยกระดับความรู ้ความ
เขา้ใจ และ ความเชี�ยวชาญโดยผา่นทางคณุวฒุแิละการเรยีนอื�นๆ ในขั 2นตอนนี2พวกหนุ่มสาวจะศกึษาและถกู
ประเมนิในคณุวฒุจิากชั 2น S4 (อาย ุ15-16) ขึ2นไป (สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิที�เกยืวกบัคณุวฒุดิทูี�  ‘การประเมนิ 
การรายงาน และ คณุวฒุ ิ(Assessment, Reporting and Qualifications)’) 
 
การเรยีนตอ่หลังจากอาย ุ16 ปี (ไมว่า่ที�โรงเรยีน ที�วทิยาลัย ที�ฝึกงานหรอืการรวมกนัของพวกนี2) จะมอบโอกาส
ที�ดทีี�สดุใหพ้วกหนุ่มสาวในการไดรั้บวา่จา้งระยะยาว หลักสตูรความเป็นเลศิมวีตัถปุระสงคเ์พื�อใหเ้ยาวชนทกุคน
เลอืกทางที�เหมาะสม เป็นที�น่าดงึดดู และสนใจ เพื�อวา่พวกเขาจะรับการศกึษาตอ่เมื�ออายคุรบ  16 ปี 
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สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิคยุกบัโรงเรยีนใกลบ้า้นของทา่นหรอืไปที� 
www.parentszonescotland.gov.uk 
www.ltscotland.org.uk 
www.sqa.org.uk 
 
ขอ้มลู และ การบรกิารอื�นๆของ EAL สําหรับผูป้กครอง 
การประเมนิการรายงานและคณุสมบตั ิ(Assessment, Reporting and Qualifications) 
ผูป้กครองเป็นพารท์เนอรใ์นการศกึษาของเด็ก (Parents as Partners in their Children’s Education) 
 


