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ครอบครัวคือสถานที่แรกในชีวิตที่เราได้รับการศึกษา พ่อแม่มีบทบาทที่สำาคัญในการ
เติบโตและการเรียนรู้ของเด็ก สำานักงานการศึกษา (EDB) จึงอยากส่งข้อความต่อไป
นี้ถึงผู้ปกครองทุกท่าน:

1. การศึกษาเริ่มต้นที่ครอบครัว พ่อแม่คือครูคนแรกและคนที่สำาคัญที่สุดของลูก;

2. ในการอบรมเล้ียงดูเด็ก แน่นอนว่าที่โรงเรียนอนุบาลมีบทบาทสำาคัญ แต่พวกเขาก็ไม่
สามารถแทนที่การศึกษาในครอบครัวได้.

เราอยากถือโอกาสนี้ในการขอให้พ่อแม่ให้ความสนใจในการสื่อสารและทักษะในการใช้
ชีวิตร่วมกับลูก พ่อแม่และโรงเรียนควรทำางานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปูรากฐาน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก เรื่องนี้จะสำาเร็จได้ด้วยการสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีและ
มีความหลากหลายให้เด็ก ซึ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของพวกเขา สิ่งนี้
จะช่วยปลูกฝังความสนใจของพวกเขาในการเรียนรู้และช่วยพวกเขาในสร้างนิสัยการใช้
ชีวิตที่ดีี.

การอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็นหน้าที่โดยธรรมชาติของพ่อแม่ และเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เราหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าพ่อแม่ทุกคนจะมีบทบาทเชิงรุกในเร่ืองการปรับปรุงพัฒนาสุขภาพและ
ความสุขของเด็ก เรายินดีรับคำาติชมต่างๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ กรุณาส่งความคิดเห็นของ
ท่านมาที่ Kindergarten Inspection Section, Education Bureau, Wu Chung House, 
213 Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong.

คำานำา การช่วยเหลือลูกวัยอนุบาลของท่าน  
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ท่านทราบเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของลูกมากแค่ไหน

 บทที่ 1
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ท่านทราบเกี่ยวกับเด็กวัยอนุบาลหรือไม่?
มาฟังว่าพวกเขาพูดอะไรกัน:

● ในช่วงปีแรก ร่างกายของฉันเติบโตอย่างรวดเร็ว ฉันต้องออกกำาลังกายมากๆ 
เพ่ือเรียนรู้การเคลื่อนไหวร่วมกันของร่างกายและทำาความเข้าใจแนวคิดเรื่อง
พื้นที่ที่ต่างกัน  เช่น การขึ้นและลง ใกล้และไกล ฉันชอบการวิ่ง กระโดด ปีนป่าย 
ปั่นจักรยาน ฯลฯ ขอให้ฉันมีกิจกรรมการออกกำาลังกายอย่างเพียงพอทุกวันด้วย 
เพื่อที่ฉันจะได้โตขึ้นมาสูงและแข็งแรง.

● พออายุสามขวบ ฉันยังไม่สามารถจับดินสอเพื่อเขียนหรือวาดรูปได้ถนัด ฉันต้องการ
วาดเขียนอย่างอิสระหรือเล่นเกมฝึกเขียน เช่น ดินน้ำามัน(Play-Doh) ร้อยลูกปัด ฯลฯ 
ระหว่างอายุสี่ถึงห้าขวบ ฉันสามารถควบคุมนิ้วมือและดินสอได้ดีขึ้น การเคลื่อนไหว
ร่างกายก็ดีขึ้นด้วย ฉันพร้อมแล้วสำาหรับการเขียน.

● ฉันต้องเล่นกับของเล่นบ่อยๆ เพื่อฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้ดี การเล่น
กับของเล่นสนุกมาก มันช่วยพัฒนาเรื่องสติปัญญาด้วย ของเล่นบางอย่าง เช่น บล็อก 
ดินน้ำามัน ช่วยปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของฉัน การเล่นกับน้ำาและทรายช่วย
บรรเทาเรื่องอารมณ์ความรู้สึก การเรียนรู้ผ่านการเล่นช่วยให้ฉันได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สนุก และช่วยให้ฉันคิดได้เร็วขึ้นและเรียนรู้ได้ดีขึ้น!

● ตอนที่ฉันเพิ่งเข้าโรงเรียนอนุบาล ฉันสามารถพูดได้แต่ประโยคสั้นๆ ฉันชอบที่จะพูดกับ
ตัวเองและเลียนแบบสิ่งที่ผู้ใหญ่พูด ในโรงเรียนอนุบาล ฉันเรียนรู้จากการเล่นเกมและ
กิจกรรม เช่น เล่นพ่อแม่ลูก และเล่นตามจินตนาการ ความสามารถด้านภาษาของฉันดี
ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา อีกไม่นานฉันจะสามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นโดยการใช้ประโยคและคำา
ศัพท์ที่ซับซ้อนและเข้าใจยากขึ้น!

บทที่ 1 ท่านทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกมากแค่ไหน
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● ในการสมัครเข้าโรงเรียนอนุบาล ฉันเคยเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นหลักและไม่สามารถ
เข้าใจมุมมองหรือความคิดเห็นของคนอื่นได้ การเล่นกับเด็กคนอื่นในโรงเรียนอนุบาล
ช่วยให้ฉันเรียนรู้ทัศนคติที่ถูกต้องที่จะเข้ากับคนอื่นได้ ในเวลาเดียวกัน ฉันสามารถ
ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะสังเกตกฎระเบียบตอนที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม.

● ฉันชอบเสียงเพลงและมักจะขยับตัวตามจังหวะบ่อยๆ  ในโรงเรียนอนุบาลฉันมีโอกาส
ที่จะร้องเพลง เคล่ือนไหวตามจังหวะดนตรี และเล่นเกมเพลงกับเด็กคนอื่นมากขึ้น มัน
ช่วยเป็นแรงผลักดันพรสวรรค์ทางดนตรีของฉัน มันช่วยปลูกฝังความสนใจในดนตรี
ของฉัน และส่งเสริมจินตนาการของฉัน!

● ฉันชอบศิลปะและงานฝีมือ ในโรงเรียนอนุบาลคุณครูปล่อยให้ฉันได้สังเกต วาดรูป 
สำารวจและสร้างสรรค์ด้วยอุปกรณ์ทำางานศิลปะท่ีหลากหลาย ฉันจึงเป็นคนท่ีรับรู้เก่ียวกับ
หลายๆส่ิงรอบตัว และน่ีช่วยเร่ืองความเข้าใจและรู้สึกพอใจของฉัน ฉันสามารถวาดรูป
ง่ายๆ เช่น รูปคน บ้าน เคร่ืองบิน ฯลฯ ได้ทีละเล็กทีละน้อย ฉันยังสามารถใช้จินตนาการ
เพ่ือแสดงความรู้สึกของตัวเองและสร้างสรรค์งานวาดเขียนของตัวเองได้อีกด้วย. 

● ก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล ฉันต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในการทานอาหาร แต่ง
ตัวและการจัดเก็บส่ิงต่างๆ ในโรงเรียนอนุบาลฉันเรียนรู้ท่ีจะทานอาหาร ล้างมือ เช็ดปาก 
และใช้ห้องน้ำาด้วยตนเอง คุณพ่อคุณแม่ช่วยให้โอกาสในการลองทำาส่ิงเหล่าน้ีด้วย เพ่ือท่ี
ฉันจะได้ดูแลตัวเองได้ดีข้ึน และสร้างนิสัยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลท่ีดี. 

● ในช่วงปีแรก ฉันเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริง ฉันใช้ความรู้สึกในการสำารวจสิ่ง
รอบตัว เช่น สังเกตด้วยตา สัมผัสและควบคุมหลายๆ ส่ิงด้วยมือ ฯลฯ ตอนแรกฉันตัดสิน
ส่ิงต่างๆ ด้วยสัญชาตญาณ ย่ิงฉันมีประสบการณ์ในการส่ือสารกับคนอ่ืนมากข้ึน การสรุป
ตามเหตุผลและแนวคิด เช่นคำาและสัญลักษณ์ ย่ิงกลายเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้ง่ายข้ึน. 

พ่อแม่ควรทราบว่า:

การเติบโตและพัฒนาการสำาหรับเด็กทุกคนนั้นคล้ายคลึงกัน แต่เด็กแต่ละคนมีอัตรา
การพัฒนาของตัวเองที่แตกต่างกัน ดังที่เด็กทุกคนจึงมีเอกลักษณ์ของตัวเอง อย่า
เปรียบเทียบเด็กกับเด็กคนอื่น.  

ท่านทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกมากแค่ไหนบทที่ 1
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วิธีช่วยลูกของท่านให้
เติบโตอย่างมีความสุข

บทที่ 2
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การเติบโตอย่างสุขภาพดีและมีความสุขประกอบด้วยความสมดุลทางการพัฒนาใน
ด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์

การดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของลูกท่าน 
● ปลูกฝังนิสัยเข้านอนหัวค่ำาและต่ืนเช้า 

● แน่ใจว่าพวกเขานอนหลับอย่างเพียงพอ

● สอนท่านั่งและยืนที่ถูกต้องให้พวกเขา

● สอนให้พวกเขาตระหนักถึงอนามัยส่วนบุคคล 

● เตรียมอาหารที่สดและมีสมดุลให้พวกเขา 

● เตรียมอาหารให้ครบทุกมื้อ  

● ช่วยพวกเขาสร้างนิสัยการรับประทานอาหารที่ดี เช่น:
➣ รักษาสมดุลอาหาร
➣ ทานอาหารอย่างพอเหมาะตามเวลา 
➣ หลีกเลี่ยงการทานอาหารว่างมากเกินไป
➣ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
➣ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอย่างสิ้นเปลือง

● ทำาการป้องกันเพื่อให้แน่ใจเรื่องความปลอดภัยที่บ้านและสภาพแวดล้อมโดยรอบ  
➣ ค้นหาความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่อยู่ระดับสายตาของเด็กๆ  

● ช่วยพวกเขาให้ดูแลตัวเอง เช่น แต่งตัว จัดเก็บสิ่งของ ฯลฯ เพื่อช่วยพัฒนาความ
สามารถในการประสานงานและดูแลตนเอง 

● ปล่อยให้พวกเขาได้ทำากิจกรรมการออกกำาลังกายที่เพียงพอ  

วิธีช่วยลูกของท่านให้เติบโตอย่างมีความสุขบทที่ 2



14 15

ส่งเสริมการพัฒนาด้านสติปัญญาของลูกของท่าน

● สร้างโอกาสในการคุยกับลูกของท่านให้บ่อยครั้ง ใช้คำาถามปลายเปิดเพื่อให้พวกเขา
ได้แสดงความคิดเห็นและคิดอย่างอิสระ

● ฟังพวกเขาอย่างใจเย็นและพยายามทำาความเข้าใจความคิดและความรู้สึกของพวกเขา

● ให้คำาแนะนำาที่เหมาะสมแก่ลูกของท่าน และกระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันเรื่องราวที่พวก
เขาพบมาในชีวิตประจำาวัน 

● เข้าห้องสมุดพร้อมกับลูกของท่านเป็นประจำา อ่านหนังสือด้วยกันเพ่ือส่งเสริมความ
สนใจในการอ่านของพวกเขา 

● ให้พวกเขาให้ได้ฟังเพลงบ่อยๆ ซึ่งจะช่วยพวกเขาเรื่องจินตนาการ สมาธิและอารมณ์  

● ใช้เวลาในการเล่นกับลูกของท่านให้มากขึ้น  
➣ ปล่อยให้พวกเขาได้เป็นคนริเริ่ม และหลีกเลี่ยงข้อห้ามและคำาแนะนำามากเกินไป 

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของพวกเขา 

● เคล็ดลับทั่วไปในการเลือกของเล่นให้ลูกของท่าน:
➣ เลือกของเล่นที่เข้ากับความสามารถของลูกท่าน
➣ เลือกของเล่นที่เหมาะกับความสนใจของพวกเขา
➣ หลีกเลี่ยงของเล่นที่คมหรือมีปลายแหลมหรือชิ้นส่วนเล็กๆ เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุมี

ความปลอดภัย  
➣ ใช้ของเล่นที่มีความหลากหลายหรือวัตถุที่ส่งเสริมจินตนาการ เพื่อช่วยปลด

ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา 
➣ ใช้ส่ิงของท่ีอยู่ในบ้านให้เกิดประโยชน์หรือของรีไซเคิลเพื่อสร้างของเล่นของ

ท่านเอง 

● ในขณะที่เด็กกำาลังเล่นกับของเล่นของพวกเขา ควรระวังเรื่องดังต่อไปนี้:
 ➣ หลีกเลี่ยงการให้ของเล่นมากเกินไปในครั้งเดียว 
 ➣ สอนให้พวกเขาเก็บของให้เรียบร้อยหลังจากที่เล่นเสร็จ
 ➣ สอนให้พวกเขาเห็นค่าของของเล่นตัวเอง และไม่ทิ้งของเก่าเมื่อได้รับของใหม่ 

● เลือกรายการโทรทัศน์และเกมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับลูกของท่าน ดูโทรทัศน์ด้วยกัน
และอธิบายเมื่อจำาเป็น สอนวิธีการถนอมสายตาที่ถูกต้องในขณะที่ดูโทรทัศน์หรือมอง
จอคอมพิวเตอร์ 

● พาลูกของท่านไปชมนิทรรศการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ของพวกเขา และ
พูดคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความรู้ทั่วไปให้กว้างขึ้น  

บทที่ 2 วิธีช่วยลูกของท่านให้เติบโตอย่างมีความสุข
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สนใจการพัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรมของลูกท่าน 
● เด็กทุกคนต้องการความรักและการสนับสนุน ท่านควรยอมรับความแตกต่างของพวก

เขาและให้การสนับสนุนที่เจาะจงและเหมาะสม  ช่วยพวกเขาสร้างความมั่นใจในตนเอง

● เด็กต้องได้รับการเคารพก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าต้องเคารพผู้อื่นอย่างไร ฟังสิ่งที่พวกเขา
พูด พยายามทำาความเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของพวกเขา มันช่วยเด็กในการสร้าง
ความภูมิใจในตัวเอง

● เด็กๆชอบเลียนแบบคนอื่น ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเขา จำาไว้ว่าการกระทำา
ของท่านมีผลมากกว่าคำาพูด 

● ความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีระหว่างสมาชิกในครอบครัวทำาให้เด็กรู้สึกปลอดภัย 
เด็กที่เติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีดูแลเอาใจใส่กันมีแนวโน้มที่จะมีความมั่นคงทาง
อารมณ์มากกว่า 

● เด็กมักจะทำาความเข้าใจหลายๆสิ่งแค่เพียงบางส่วน ท่านต้องแนะนำาพวกเขาอย่าง
ละเอียดด้วยความอดทนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถทำาได้และวิธีทำาอย่างถูกต้อง คำา
แนะนำาควรชัดเจนและเจาะจง เช่น พูดว่า “ช่วยเก็บของเล่นลงตะกร้าด้วยจ้ะ” แทนที่จะ
พูดว่า  “อย่าวางของเล่นผิดที่”

● การให้ความรักหรือให้อิสระมากเกินไปแก่เด็กๆของท่านจะขัดขวางการพัฒนาแนว
ความคิดของสิ่งที่ถูกและผิด หากพฤติกรรมของพวกเขากลายเป็นอันตราย ก่อกวนหรือ
สร้างความเสียหาย ท่านควรจะหยุดพวกเขาทันที

● ชี้แนะให้เห็นความเสียหายแทนที่จะตำาหนิลูกของท่านเอง เช่น พูดว่า “ฉันรู้ว่าเธอไม่มี
ความสุข แต่ระบายความโกรธลงที่แจกันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง” แทนที่จะพูดว่า “เธอเป็น
เด็กที่หยาบคายมาก”

บทที่ 2 วิธีช่วยลูกของท่านให้เติบโตอย่างมีความสุข

● ท่านอาจไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของลูกท่าน แต่ท่านสามารถพยายามรับรู้ความรู้สึก
ของพวกเขาได้  ้  

● ส่งเสริมให้ลูกของท่านพูดความรู้สึกของพวกเขาออกมาอย่างชัดเจนแทนที่จะใช้
พฤติกรรมที่ก้าวร้าว สร้างความเสียหายหรือรุกราน

● จัดกิจกรรมสันทนาการและเกมที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กผ่อนคลายอารมณ์ ตัวอย่างเช่น  
พาพวกเขาไปสวนสาธารณะเพื่อวิ่งหรือกระโดดอย่างอิสระ  

● ให้ตัวเลือกเรื่องเล็กๆน้อยๆแก่ลูกของท่าน ตัวอย่างเช่น ให้พวกเขาได้เลือกสีชุดของ
ตัวเอง  ซึ่งจะทำาให้เด็กรู้สึกเหมือนได้รับการเอาใจใส่และพอใจกับอิสรภาพในการดูแล
ตนเอง

:า่วบารทรวค่มแอ่พ
ในการที่ลูกของท่านเติบโตขึ้นพวกเขาอาจประสบกับปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้หรือ 
การปรับตัวในชีวิต ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ร้ายแรงหรือถาวร และสามารถแก้ไข 
ได้ หากท่านยินดีที่จะใช้เวลาและความพยายามในการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม 
และถูกจังหวะ ผู้ปกครองไม่ควรกังวลมากจนเกินไป แต่ให้นำ ทัศนคติที่ดีและเป็นบวก 
มาใช้โดยการติดต่อกับอาจารย์ใหญ่ ครู หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง (ดู ภาคผนวก 1) 
ให้เร็วที่สุด ท่าน จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งจะส่งเสริม 
พัฒนาการด้านสุขภาพและความสุขของลูกท่าน
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บทที่ 3

โรงเรียนอนุบาลทีด่ี
เป็นอย่างไร
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สภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวก
● สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

● พื้นที่เล่นที่กว้างขวาง

● ของเล่นและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

● สิ่งอำานวยการสอนแบบครบวงจรที่ตรงกับความต้องการของเด็ก  

● สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้ 

การจัดการบริหารโรงเรียน
● เป็นไปตามกฎบัญญัติของกฎการศึกษา (Education Ordinance) และระเบียบทางการ

ศึกษา (Education Regulations) 

● แสดงใบจดทะเบียนและค่าเล่าเรียนในบริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจนภายในบริเวณ
โรงเรียน  

● แสดงที่พักที่ได้รับอนุญาตของชั้นเรียนในบริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจนในแต่ละ
ห้องเรียน   

● จัดวางตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้สอนให้เหมาะสมตามระเบียบทางการศึกษา (Education 
Regulations) 

● จัดเตรียมอาหารและการรับส่งสำาหรับเด็กอย่างเหมาะสม 

● มีความโปร่งใส ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร พัฒนาและแผนการในอนาคตของ
โรงเรียนแก่สาธารณชน 

ภาระหน้าที่ของโรงเรียน 
● สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม

● ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลที่ดีเป็นอย่างไรบทที่ 3 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
● สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาก่อนชั้นประถมศึกษาในฮ่องกงและลักษณะการ

พัฒนาของเด็ก 

● สร้างทัศนคติการเรียนรู้ที่เป็นบวกของเด็กและนิสัยที่ดี 

● อบรมเลี้ยงดูเด็กให้สำาเร็จในทุกด้านและพัฒนาอย่างสมดุล 

เนื้อหาของหลักสูตร 
● จัดศูนย์กิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับเด็กโดยตั้งอยู่บนความสามารถ ความสนใจและความ

ต้องการของเด็ก 

● ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านเกมและกิจกรรม 

● เตรียมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการสร้างสรรค์ของเด็ก 

● จัดให้มีกิจกรรมทางดนตรีและออกกำาลังกายอย่างพอเพียงสำาหรับเด็กทุกวัน 

การเรียนรู้และการสอน
● คุณครูควรเพียบพร้อมไปด้วยความรู้และทัศนคติแบบมืออาชีพ 

● คุณครูควรมีความเป็นมิตร ใจเย็น และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กได้ 

● เด็กควรได้รับเวลาที่เพียงพอสำาหรับการเลือกทำากิจกรรมของตัวเองในแต่ละวัน เพื่อส่ง
เสริมความสามารถในการเรียนด้วยตัวเองของพวกเขา 

● คุณครูควรเคารพและปรับสอนให้เหมาะกับความแตกต่างของแต่ละคน 

● คุณครูควรใช้มุมการเรียนรู้และวัตถุสำาหรับเล่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

● งานที่มอบหมายควรเหมาะสมทั้งปริมาณและความหลากหลายในเน้ือหา เพื่อให้ตรงกับ
ความสามารถของเด็ก 

บทที่ 3 โรงเรียนอนุบาลที่ดีเป็นอย่างไร
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การประเมินสำาหรับการเรียนรู้ 
● การประเมินผลควรจะเชื่อมโยงกับหลักการการพัฒนาเด็ก อย่าคาดหวังว่าเด็กทุก

คนจากระดับชั้นเรียนเดียวกันจะได้มาตรฐานความสำาเร็จเดียวกัน และอย่าเปรียบ
เทียบพวกเขากับเด็กอื่น ๆ

● การประเมินผลควรเป็นไปตามบันทึกการสังเกตความสำาเร็จและความก้าวหน้าใน
แต่ละด้านของเด็กอย่างต่อเนื่อง คำาสั่ง การทดสอบหรือการสอบไม่ควรนำามาใช้ใน
การประเมิน 

● ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินผล ตัวอย่างเช่น เชิญพวกเขาในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับความสำาเร็จของลูกพวกเขาที่บ้านเพื่อใช้ในการอ้างอิงของโรงเรียน 

บทที่ 3 โรงเรียนอนุบาลที่ดีเป็นอย่างไร

http://www.edb.gov.hk
http://www.chsc.hk/kindergarten/
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บทที่ 4

วิธีที่พ่อแม่สามารถช่วย
ให้เด็กปรับเข้ากับชีวิตใน
โรงเรียนได้
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บทที่ 4

การเรียนในโรงเรียนอนุบาลเป็นจุดเริ่มต้นของขั้นใหม่สำาหรับเด็ก ดังนั้นจึงสำาคัญ
มากที่โรงเรียนและพ่อแม่จะทำางานร่วมกันในการช่วยเด็กให้ปรับตัวเข้ากับชีวิตใน
โรงเรียนได้อย่างราบรื่น ช่วงก่อนและระหว่างการเริ่มต้นของการเล่าเรียนของลูก
ท่าน ท่านสามารถช่วยพวกเขาเตรียมตัวสำาหรับชีวิตในโรงเรียนได้ด้วยวิธีดังต่อไป
นี้ :

● ที่บ้าน มอบโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองให้ลูกของท่านมากขึ้น เช่น:

 ➣ แต่งตัว: ติดกระดุม รูดซิป สวมรองเท้า
 ➣ จัดเก็บสิ่งของ
 ➣ เช็ดเหงื่อและน้ำามูก
 ➣ มารยาทบนโต๊ะอาหารที่ถูกต้อง
 ➣ การใช้ห้องน้ำา

● ในชีวิตประจำาวัน ให้โอกาสลูกของท่านในการเรียนรู้ที่จะ:

➣ ฟังอย่างตั้งใจ 
➣ ตอบคำาถาม
➣ แสดงความต้องการของพวกเขา
➣ เข้ากับคนอื่นได้

● พ่อแม่ควรพาเด็กเข้าร่วม “วันปฐมนิเทศ” หรือ “สัปดาห์การปฐมนิเทศ” ของโรงเรียน 
รวมถึงกิจกรรมการปรับตัว เพื่อเพิ่มความคุ้มเคยกับคุณครูและสภาพแวดล้อมใหม่ๆก่อน
เริ่มเรียน

วิธีที่พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กปรับเข้ากับชีวิตใน
โรงเรียนได้
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● ทำาให้ลูกของท่านคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ โดยการเดินชมรอบๆบริเวณโรงเรียน
กับพวกเขา 

● แนะนำาลูกของท่านให้ลองใช้สิ่งอำานวยความสะดวกของโรงเรียน

● อธิบายเกี่ยวกับการรับส่งแก่ลูกของท่านและเตือนเขาเรื่องการรักษาความปลอดภัย 
โดยสัญญาว่าจะมารับพวกเขาหลังเลิกเรียนเพื่อช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยแก่พวก
เขา 

● กระตุ้นให้ลูกของท่านพบปะสังคมกับเพ่ือนร่วมโรงเรียน พยายามทำาความรู้จักครอบครัว
อ่ืนไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

● หมั่นติดต่อกับคุณครูของลูกท่าน

● ช่วยให้ลูกของท่านรู้สึกปลอดภัยโดยการพูดคุยกับพวกเขาทุกวัน แบ่งปันความรู้สึก
และความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียนและไขข้อสงสัยต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงปรับตัวได้อย่างราบรื่น 

บทที่ 4

เข้าใจความลำาบากที่เด็กต้องเผชิญในการจัดการกับชีวิตในโรงเรียน
อนุบาล  
● เด็กอาจพบว่าตัวเองไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์บางอย่างในตอนเริ่มชีวิตในโรงเรียน 

ตัวอย่างเช่น:
 ➣ อยู่ห่างจากบ้าน
 ➣ ถูกแยกจากพ่อแม่
 ➣ ถูกจับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย
 ➣ ต้องทำาความรู้จักกับคนที่ไม่คุ้นเคย (คุณครูและเด็กคนอื่นๆ)
 ➣ อยู่ในบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางขึ้น
 ➣ ต้องทำาตามระเบียบประจำาวัน

วิธีที่พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กปรับเข้ากับชีวิตใน
โรงเรียนได้
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● เด็กอาจมีพฤติกรรมที่ไม่ปกติในช่วงแรกที่เริ่มภาคเรียน ตัวอย่างเช่น:
➣ ยึดติดกับพ่อแม่และแสดงว่าต้องการพึ่งพาเป็นพิเศษ
➣ รู้สึกเหนื่อยมาก
➣ อารมณ์เสียง่าย
➣ ดูดนิ้วบ่อยๆ
➣ ฉี่รดที่นอนโดยไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษ

ทั้งหมดนี่อาจเกิดขึ้นชั่วคราวเนื่องจากลูกของท่านยังไม่ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ได้ ท่านไม่จำาเป็นต้องเป็นกังวลมากนัก และพวกเขาจะค่อยๆปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดล้อมใหม่ภายใต้การดูแลและแนะนำาของท่านและโรงเรียน

● หากแม้ท่านได้เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว ลูกของท่านยังคงร้องไห้และกลัวการไป
โรงเรียน:
➣ ไม่ต้องเป็นกังวลมากจนเกินไป เนื่องจากการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

ของเด็กไม่เหมือนกัน
➣ อย่าขู่หรือติดสินบนเพื่อให้ลูกของท่านทำาตัวดี 
➣ ควบคุมพวกเขาอย่างอ่อนโยนและมอบพวกเขาให้อยู่ในความดูแลของคุณครู 
➣ ให้เวลาในการปรับตัวเข้ากับชีวิตในโรงเรียนแก่พวกเขา
➣ ให้ความช่วยเหลือและให้กำาลังใจตามสมควร และร่วมแบ่งปันชีวิตในโรงเรียน

ของพวกเขา 
➣ หมั่นติดต่อกับคุณครูหากจำาเป็น เพื่อทำาความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกท่านใน

โรงเรียนและร่วมมือกับคุณครูเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก 

บทที่ 4 วิธีที่พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กปรับเข้ากับชีวิตใน
โรงเรียนได้
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บทที่ 5

ความร่วมมือระหว่างบ้านและ
โรงเรียนเพื่ออบรมเด็กรุ่น
ใหม่
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บทที่ 5

พ่อแม่และโรงเรียนเป็นเหมือนหุ้นส่วนกัน เพ่ือให้ม่ันใจด้านการพัฒนาสุขภาพของเด็ก 
โรงเรียนต้องการการสนับสนุนและความช่วยเหลือของพ่อแม่ ดังน้ันจึงควรสร้างความ
สัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกันของท่ีบ้านและโรงเรียน เพ่ือให้พ่อแม่เข้าใจพฤติกรรมของเด็กใน
โรงเรียนซ่ึงจะเพ่ิมความร่วมมือกันระหว่างท้ังสองฝ่าย ความกระตือรือร้นของพ่อแม่ใน
การมีส่วนร่วมน้ี สามารถช่วยให้การร่วมมือกันของบ้านและโรงเรียนมากข้ึน :

● เยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อทำาความเข้าใจสภาพแวดล้อม และการจัดหลักสูตรของโรงเรียน
ให้มากขึ้น 

● สังเกตว่าลูกของท่านเรียนรู้ที่โรงเรียนอย่างไร 

● เข้าใจลักษณะการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก อย่าขอร้องให้โรงเรียนมอบหมายงาน
เขียนให้เด็กทำาเร็วเกินไป และอย่าประเมินการเรียนรู้ของลูกท่านโดยใช้เครื่องมือที่ไม่
ถูกต้อง เช่น คำาสั่ง การทดสอบและการสอบ 

ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อ
่มหในุ่รก็ดเมรบอ

● มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำาหรับพ่อแม่ที่จัดโดยทางโรงเรียน เช่น สมาคมครูและผู้ปกครอง 
การสัมมนาทางการศึกษา กิจกรรมสำาหรับพ่อแม่และเด็ก และอาสาเป็นผู้ช่วยเหลือผู้
ปกครอง

● หมั่นติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อศึกษาเรื่องราวในแต่ละวันของลูกท่านที่โรงเรียน 

● อ่านข้อมูลที่มีไว้ให้ในคู่มือสำาหรับผู้ปกครองและประกาศที่ออกโดยทางโรงเรียน 
และใช้ประโยชน์จากจดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง คู่มือสำาหรับเด็ก ฯลฯ เพื่อสื่อสารกับ
โรงเรียนเมื่อจำาเป็น 

● หากลูกของท่านแพ้อาหาร อากาศ วัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำาวันหรือของเล่น ท่านควร
แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อการจัดการดูแลที่เหมาะสม 

● ใช้ประโยชน์จากช่องทางการติดต่อที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ ตอบรับ และให้คำาแนะนำา
เชิงบวกเพื่อช่วยในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน
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การพัฒนาศักยภาพของเด็ก
ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้
แบบครบวงจรและสนุกสนาน

บทที่ 6
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บทที่ 6 

การศึกษาในวัยเด็กที่มีคุณภาพในช่วงต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กเจริญ
เติบโตอย่างสมดุลในขอบเขตของจริยธรรม สติปัญญา ร่างกาย ทักษะทางสังคมและ
ความเพลิดเพลิน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคคลทั้งหมดของพวกเขา

เพื่อบรรลุเป้าหมายของการศึกษาในวัยเด็กที่มีคุณภาพในช่วงต้น เกมและกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์มีความจำาเป็นมาก สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทั้งผ่อนคลายและสนุกจะ
ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็ก ปลูกฝังความสนใจในการเรียนรู้ของเด็ก และทำาให้พวก
เขาเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุข  

โรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพควรจะ:
● ไม่นำาหลักสูตรที่ไม่เหมาะกับความสามารถของเด็กมาใช้ 

● ไม่ขอให้เด็กที่อยู่ชั้นเด็กเล็กเขียนหนังสือ

● ไม่สั่งการบ้านมากเกินไป

● ไม่มอบหมายงานซ้ำาไปซ้ำามา 

● หลีกเล่ียงแบบฝึกหัดทางคณิตศาสตร์เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝน

● หลีกเล่ียงแบบฝึกหัดทางวิทยาศาสตร์เครื่องกลคอมพิวเตอร์

● หลีกเล่ียงการท่องจำาคำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ซ้ำาไปซ้ำามา

● ไม่ใช้คำาสั่ง การทดสอบหรือการสอบเป็นเครื่องมือในการประเมินความสามารถของเด็ก 

การกระทำาข้างต้นจะปิดกั้นความสนใจของเด็กในการเรียนรู้และเป็นอุปสรรคต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก

พ่อแม่ควรกระตุ้นให้ลูกของพวกเขา:
● มีแรงจูงใจที่สร้างคำาถามและตั้งข้อสงสัยในสิ่งต่างๆ

● สำารวจ 

● ใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของพวกเขา

● สร้างนิสัยรักการอ่าน

● มีความมมั่นใจในการแสดงความรู้สึกและมุมมอง

● พัฒนาความสนใจในการเรียนรู้ของพวกเขาเพื่อวางรากฐานสำาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การพัฒนาศักยภาพของเด็กผ่านประสบการณ์
การเรียนรู้แบบครบวงจรและสนุกสนาน
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วิธีรักลูกของท่าน
พ่อแม่ทุกคนรักลูกของพวกเขา แต่ถึงกระนั้น สิ่งที่เด็กต้องการคือความรักไม่ใช่การ
ตามใจ ความรักของพ่อแม่เป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับเด็กและเป็นรากฐานที่สำาคัญที่สุดสำาหรับ
การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก เด็กทุกคนต่างมีเอกลักษณ์ในแง่ของร่างกาย 
พรสวรรค์ ลักษณะนิสัยและความสนใจ ผู้ปกครองควรเข้าใจและยอมรับเอกลักษณ์ของลูก
และมีความคาดหวังที่เหมาะสมจากลูกของพวกเขา

ชีวิตคือกระบวนการเรียนรู้ เด็กจำาเป็นต้องเรียนรู้จากการทดลองและความผิดพลาด
ในหลักสูตรการพัฒนาของตัวเอง ผู้ปกครองควรชี้ไปที่ความเสียหายจากลูกของพวก
เขาไม่ใช่ที่ตัวพวกเขาเองและให้คำาแนะนำาพวกเขาอย่างใจเย็น อดทน และให้กำาลังใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกของพวกเขาทำางานได้ดี เช่นยกย่องความพยายามและสมาธิ
ของพวกเขา เมื่อลูกของพวกเขาต้องเจอกับความพ่ายแพ้ พ่อแม่ควรให้กำาลังใจและการ
สนับสนุน นอกจากนี้พ่อแม่ควรใช้เวลาเล่นกับลูกของตัวเองในแต่ละวันบ้าง พูดคุยกับพวก
เขา ฟังสิ่งที่พวกเขาพูด และใส่ใจความรู้สึกและอารมณ์ของพวกเขา

ในการสอนวินัยแก่เด็ก พ่อแม่ควรจะใช้วิธีและทัศนคติที่สอดคล้องกัน พฤติกรรมของพวก
เขาควรเป็นไปตามคำาที่พวกเขาพูด พวกเขาควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับเด็กของพวก
เขา ผู้ปกครองควรร่วมมือกับครูเพื่อช่วยให้เด็กสร้างนิสัยที่ดี เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและ
มีความสุข

บทที่ 6

เคล็ดลับบางอย่างเกี่ยวกับ “วิธีรักลูกของท่าน” สำาหรับให้ครอบครัวไว้
อ้างอิง:
รักลูกของท่านแต่หลีกเลี่ยงการรักพวกเขามากจนเกินไป

คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของลูกท่านตามความเป็นจริง 

แสดงความใส่ใจทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีของพวกเขา 

แบ่งปันความสุขและเศร้าของพวกเขา

คอยพูดคุยกับลูกของท่านทุกวัน

ใจเย็นและอดทนเมื่อลูกของท่านทำาผิดพลาด

เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกของท่าน

ให้กำาลังใจและชมพวกเขา

สร้างวินัยที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่สร้างความเสียหาย 

รักษาความร่วมมือที่ดีระหว่างที่บ้านและโรงเรียน

การพัฒนาศักยภาพของเด็กผ่านประสบการณ์
การเรียนรู้แบบครบวงจรและสนุกสนาน
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:้ ีนปไอต่งดัีมญาชวย่ชีเู้ผกาจอลืหเยวช่มาวค้หใรากริบ

●

●

●

●

●

●

1. กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health)

โทร: 2961 8989 / 2961 8991

2. ศนูย์การประเมินเด็กของกระทรวงสาธารณสุข

 (Child Addessment Centres, Department of Health)

●

Fanling Child Assessment Centre

โทร: 2639 1402

Pamela Youde Child Assessment Centre (Sha Tin) 

โทร: 2210 1600

Tuen Mun Child Assessment Centre

โทร: 2468 5261

Ha Kwai Chung Child Assessment Centre

โทร: 2370 1887

Central Kowloon Child Assessment Centre

โทร: 2246 6633

Pamela Youde Child Assessment Centre (Kwun Tong) 

โทร: 2727 8474

Ngau Tau Kok Child Assessment Centre

โทร: 2921 1028

ภาคผนวก 1

3. ขุสณราธาสงวรทะรก วัรคบอรคพาภขุสรากิรบ  บ   
(Family Health Service, Department of Health)

โทร: 
    0099 2112   )งมโว่ัช 24 ิตัมนโตัอมาถบอสบบะร( 
2961 8855

4. หนว่ยบริการครอบครัวและศนูย์บริการครอบครัวแบบบูรณาการ กรม
สวัสดิการสังคม (Integrated Family Services and Integrated Family

Service Centres, Social Welfare Department)
สายด่วน: 2343 2255

5. ต่อต้านการทาำทารุณกรรมในเด็ก (Against Child Abuse)

●

ก็ดเบักวย่ีกเรากิรบ้หใ่ีทรก์คงอ 

●

●

● สายด่วน: 2755 1122 

● 

Head Office
โทร: 3542 5722

Chuk Yuen Centre 
โทร: 2351 6060

Tuen Mun Centre 
โทร: 2450 2244

Kwai Chung Centre 
โทร: 2915 0607
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7. คณะกรรมการฮ่องกงเกี่ยวกบการศึกษาปฐมวัยและบริการ (Hong Kong Council
of Early Childhood Education and Services)

โทร: 2788 1666

8. หน่วยการจัดสรรโรงเรียน (  าษกึศมถะรปนั้ชนยีรเกันบัรราก

2891 0088 (ระบบสอบถามอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

สายด่วนของหน่วยงานอื่นๆ
1. สมาคมสโมสรเด็กชายและเด็กหญิงแห่งฮ่องกง (The Boys’ and Girls’

Clubs Association of Hong Kong)
สายด่วนผู้ปกครอง “การพัฒนาเด็กแบบครอบคลุม” : 2866 6388

2. กลุ่มโรงพยาบาลตุงหวา (Tung Wah Group of Hospitals)
สายด่วนการดูแลเด็ก: 2770 2262

3. บริการด้านสังคมฮ่องกงลูเธอร์แรน (Hong Kong Lutheran Social Service)
สายด่วนผู้ปกครองลูเธอร์แรน: 3622 1111

4. สมาคมคริสเตียนของหญิงสาวฮ่องกง
(Hong Kong Young Women’s Christian Association)
สายด่วนให้คำาปรึกษา: 2711 6622

5. สมาคมสวัสดิการครอบครัวฮ่องกง (Hong Kong Family Welfare Society)
สายความห่วงใยครอบครัว: 2342 3110

น่ืองิองา้อง่ลหแ
1. Parent Education Information at Kindergarten Stage

:์ตซไบ็วเ  https://www.edb.gov.hk/en/student-parents/parents-related/
parent-info/index.html

2. HKEdCity
:์ตซไบ็วเ  http://www.hkedcity.net

ภาคผนวก 1 องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับเด็ก

คณะกรรมการฮอ่งกงเกีย่วกับการบริกา รสังคม  บรกิารดา้นการพฒันา 
ครอบครวัและชมุชน (The  Hong  Kong  Council  of  Social  Service 
- Family and Community Service)

โทร: 2864 2983

โทร: 2832 7700 (สอบถามทั่วไป)

6. 

https://www.edb.gov.hk/en/student-parents/parents-related/parent-info/index.html
https://www.edb.gov.hk/en/student-parents/parents-related/parent-info/index.html
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โทร: 

2863 4646

2863 4678
2863 4626

2863 4649
2863 4664

Central & Western District 

Wan Chai District

Hong Kong East District

Southern District

Islands District 2863 4634

สำานักงานการศึกษาส่วนภูมิภาคฮ่องกง  
(Hong Kong Regional Education Office) 

Enquiries
District School Development Sections

3698 4108

3698 4163

3698 4196
3698 4141
3698 4219
3698 4178

Yau Tsim & Mong Kok District

Sham Shui Po District

Kowloon City District

Wong Tai Sin District

Kwun Tong District

Sai Kung District 3698 4206

โทร 

2639 4876

สำานักงานการศึกษาเขตดินแดนใหม่ตะวันตก  
(New Territories East Regional Education Office)

Enquiries

District School Development Sections
2639 4857
2639 4856

Sha Tin District

Tai Po District

North District 2639 4858

สำานักงานการศึกษาเขตดินแดนใหม่ตะวันตก   
(New Territories West Regional Education Office) 

2437 7272Enquiries
District School Development Sections

2437 5433

2437 5457

2437 5483

Kwai Chung & Tsing Yi District

Tsuen Wan District

Tuen Mun District

Yuen Long District 2437 7217

ภาคผนวก 2 สำานักงานการศึกษาภูมิภาคของสำานักงาน
การศึกษา

สานักงานการศึกษาเขตเกาลูน 
(Kowloon Regional Education Office) 
Enquiries
District School Development Sections
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ำสาษกึศรากนา้ดนุนสบันสรากงรคโภาคผนวก 3

การศึกษาระดับอนุบาลท่ีมีคุณภาพฟรี
รัฐบาลเปิดตัวนโยบายการศึกษาระดับอนุบาลท่ีมีคุณภาพฟรี
โดยมีผลต้ังแต่ปีการศึกษา 2017/2018
โดยมีวัตถุประสงค์ของนโยบายคือการให้การศึกษาช้ันอนุบาลท่ีมีคุณภ 
าพและอยู่ในราคาท่ีเหมาะสม
รวมถึงยกระดับให้นักเรียนเข้าถึงการบริการในรูปแบบต่างๆ
ท่ีเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
ภายใต้นโยบายใหม่โรงเรียนอนุบาลในท้องถ่ินท่ีไม่หวังผลกำไรท่ีเข้าร ่
วมโครงการจะได้รับเงินช่วยเหลือข้ันพ้ืนฐานสำหรับการให้บริการคร่ึงวั 
นอย่างมีคุณภาพเป็นระยะเวลาสามปีแก่เด็กท่ีมีสิทธิทุกคน นอกจากน้ัน 
เงินอุดหนุนเพ่ิมเติมจะได้รับการจัดสรรให้สำหรับโรงเรียนอนุบาลท่ีเข้าร ่
วมโครงการ
ซ่ึงให้บริการการเรียนการสอนในระดับอนุบาลแบบเต็มวันและท้ังวัน 
เพ่ือให้ผู้ปกครองจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราท่ีต่ำลง
ท้ังน้ี
เพ่ือมิให้มีเด็กคนใดถูกปฏิเสธการเข้าศึกษาในระดับอนุบาลเน่ืองจากขา 
ดแคลนทุนทรัพย์ จะยังคงมี
การยกเวน้ค่าเล่าเรียนภายใต้โครงการยกเว้นค่าเล่าเรียนในโรงเรียนอ 
นุบาลและศูนย์รับเล้ียงเด็กสำหรับครอบครัวท่ีขาดแคลนท่ีผา่นการตรวจ 
สอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการจากสำนักงานการเงินนักเรีย 
นภายใต้หน่วยงานช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนและครอบครัว 
ท่ีมีสมาชิ กท่ียังทํางาน

สายด่วนติดต่อสอบถาม : 2802 2345

คู่มือหลักสูตรการศึกษาระดับอนุบาล

ในปีการศึกษา 2016/2017
สภาการพัฒนาหลักสูตรได้จัดทำคู่มือหลักสูตรการศึกษาระดับอนุบาล 
โดยมีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ โครงสร้าง
และการวางแผนหลักสูตร รวมท้ังการประเมินการเรียนรู้
และการสอน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างความหลากหลายในเด็ก
สร้างความคุ้นเคยและการประสานเช่ือมต่อระหว่างการศึกษาภาคอนุบา 
ลและประถมศึกษา ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับท่ีบ้าน
และการใช้ทรัพยากรของชุมชนและการพัฒนาทางวิชาชีพของครู ท้ังน้ี 
พ่อแม่เป็นครูคนแรกของเด็ก
รัฐบาลจึงสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสู 
ตรอนุบาล
เพ่ือให้พวกเขาสามารถร่วมมือกับโรงเรียนเพ่ือช่วยให้เด็กเติบโตอย่างม ี
พลานา มัยและมีความสุข

โปรดอ่ านรายละเอียดค่ ูมือหลักสูตรการศึกษาระดับอนุบาลจากลิง
ค์ต่อไ ปน้ ี

ภาคผนวก 4การศึกษาระดับอนุบาลที่มีคุณภาพฟรี คู่มือหลักสูตรการศึกษาระดับอนุบาล

EDB website > Education System and Policy > Kindergarten Education > 
About Kindergarten Education > Kindergarten Education Curriculum Guide



52



56

จัด
พ

ิมพ
์โด

ยแ
ผ

นก
โล

จิส
ติก

ขอ
งร

ัฐบ
าล

 

chiwaiwong
打字機文字
2017


	การช่วยเหลือลูกวัยอนุบาลของท่าน
	สารบัญ
	คำนำ 
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บทที่ 6
	ภาคผนวก 1
	ภาคผนวก 2
	ภาคผนวก 3
	ภาคผนวก 4



