
ในสวเีดน 
โรงเรยีนสาํหรบั 

ผู้เดินทางมาถึงใหม่

Thailändska

สาํหรบัคนหนุ่มสาว

การศกึษาสาํหรบัผู้ ใหญ่ 



น่ีคือโรงเรยีนในประเทศสวเีดน

ชั้นเตรียมประถม
อายุ 6 ปี
(ภาคสมัครใจ)

โรงเรียนเตรียมอนุบาล-อนุบาล
อายุ 1-6 ปี

(ภาคสมัครใจ)

ศูนย์นันทนาการหลังเลิกเรียน
อายุ 6-13 ปี
(ภาคสมัครใจ)

โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อายุ 7-15 ปี
(ภาคบังคับ)

โรงเรียนการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปลาย

อายุ 16-20 ปี
(ภาคสมัครใจ) โงเรียนการศึกษาพิเศษ

ขั้นพื้นฐานและระดับ
มัธยมปลาย
เด็กและเยาวชนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา
อายุ 7-20 ปี
(โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ขั้นพื้นฐานเป็นภาคบังคับ)

การศึกษาสําหรับผู้ ใหญ่
อายุตั้งแต่ 16 18 และ 20 ปี
(ภาคสมัครใจ)



มีหลักสูตรหรอืรายวชิาแยกมากมายสาํหรบัคุณ 
ซ่ึงอยู่ ในวยัหนุ่มสาว
ในฐานะผู้เดินทางมาถึงสวเีดนใหม่ คณุมี โอกาสเข้าถึงระบบ
การศึกษาของสวเีดนไดม้ากมาย เด็กทุกคนที่มีอายุถึง 15 ปี 
มีหน้าที่ตอ้งไปโรงเรยีนและเข้ารบัการศึกษาในระดบัภาคบังคบั 
คณุที่มีอายุครบ 16 ปีหรอืมากกวา่มักจะตอ้งการทางออกของ
แตล่ะบุคคลขึน้อยู่กับวา่คณุมีพืน้ฐานความรูอ้ะไรและปราถนา
ที่จะเรยีนหรอืทํางานดา้นใดตอ่ไปในอนาคต

คณุมีโอกาสที่จะเตมิเต็มวชิาและหลักสูตรตา่งๆ ที่คณุ
ขาดไดอ้ย่างครบถ้วนเพื่อที่จะไดร้บัใบรบัรองสําเรจ็การศึกษา
หลักสูตรจากโรงเรยีนระดบัประถมและมัธยมศึกษา นอกจาก
จะให้ โอกาสในการไดง้านทําหรอืศึกษาตอ่วชิาชีพแล้วยังคง
สามารถศึกษาตอ่ในระดบัวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยไดอ้ีกดว้ย
เกณฑ์ ในการรบัเข้าเรยีนจะแตกตา่งกันไปและคณุสามารถที่

จะผสมผสานการศึกษาและหลักสูตรตา่งๆ ภายในการศึกษา
สําหรบัผู้ ใหญ่ของสวเีดนเข้าดว้ยกันได ้ตามโรงเรยีนและเขต
เทศบาลตา่งๆ จะมีการให้คาํแนะแนวสําหรบัการศึกษาและ
วชิาชีพซ่ึงจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทัง้ดา้นการศึกษาและตลาด
แรงงาน นอนจากน้ันนักแนะแนวการศึกษาและวชิาชีพจะช่วย
คณุรา่งแผนการเรยีนเฉพาะบุคคลให้อีกดว้ย ขัน้ตอนแรกมัก
จะเป็นการที่คณุเรยีนภาษาสวเีดนโดยหลักสูตรแนะนําภาษา
ของโรงเรยีนระดบัมัธยมศึกษา ตอนปลายหรอืภาษาสวเีดนสําห
รบัผู้ย้ายถิ่นฐาน (sfi) จากน้ันคณุมีโอกาสในการศึกษาหลักสูตร
ตา่งๆ ให้เลือกมากมาย โดยหลักการจะไม่มีคา่ใช้จ่ายใดๆ



หลักสูตรแนะนําหรอืเความรูเ้บือ้งต้นสาํหรบันักเรยีน 
ท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี

หลักสูตรแนะนํา ของโรงเรยีนในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหมาะสําหรบัคณุซ่ึงมีอายุระหวา่ง 16 ปีถึง 20 ปีและตอ้งการที่
จะเตมิเต็มความรูเ้พื่อศึกษาตอ่ไปในระดบัอดมุศึกษา เทศบาล
ในเมืองที่คณุอาศัยอยู่น้ันมีหน้าที่รบัผิดชอบในการเสนอหลัก
สูตรแนะนําดงักล่าวให้คณุ

การแนะนําภาษา
คณุผู้ซ่ึงเดนิทางมาถึงสวเีดนใหม่มักจะไดเ้ริม่เรยีนเกี่ยวกับการ
แนะนําภาษา นอกจากภาษาสวเีดนแล้ว การเรยีนการสอนดงั
กล่าวอาจมีวชิาและหลักสูตรอื่นๆ ซ่ึงจําเป็นสําหรบัการศึกษา  
ของคณุตอ่ไป วชิาการแนะนําภาษาน้ันจะถูกออกแบบเป็น
รายบุคคล แตนั่กเรยีนที่มีความตอ้งการเหมือนกันสามารถเข้า
เรยีนในหลักสูตรดงักล่าวดว้ยกันได ้

หลักสูตรเตรยีมความพรอ้ม
หลักสูตรเตรยีมความพรอ้มเหมาะสําหรบัคณุซ่ึงมีคะแนนหน่ึง
วชิาหรอืมากกวา่ที่ ไม่ครบสมูรณ์จากการศึกษาในภาคบังคบั 

คณุจะไดเ้รยีนวชิาที่คณุไดร้บัคะแนนไม่ผ่านและในวชิาที่คณุ
จําเป็นตอ้งเรยีนเพื่อสามารถเข้าเรยีนในหลักสูตรของโรงเรยีน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายได ้

หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการเลือกของแต่ละบุคคล
คณุรูว้า่คณุตอ้งการที่จะเข้าเรยีนในหลักสูตรวชิาชีพ แตข่าด
คะแนนไปหน่ึงหรอืสองวชิาใช่ไหม หากเป็นเช่นน้ัน คณุ
สามารถที่จะเรยีนวชิาพืน้ฐานซ่ึงเป็นวชิาที่คณุจําเป็นตอ้งเรยีน
เพื่อที่จะสามารถสมัครเข้าเรยีนหลักสูตรวชิาชีพของโรงเรยีน
มัธยมศึกษาตอนปลายได้

หลักสูตรแนะนําหรอืเบือ้งต้นอ่ืนๆ
นอกจากน้ีคณุสามารถที่จะเลือกการแนะแนวดา้นอาชีพ เป้า-
หมายน้ันเพื่อที่คณุจะไดม้ีงานทําและมีคณุวฒุิเพียงพอเพื่อที่
จะศึกษาตอ่ในหลักสูตรวชิาชีพได ้

กรณุาตดิตอ่กับผู้แนะแนวทางดา้นการศึกษาและวชิาชีพที่การศึกษาสําหรบั
ผู้ ใหญ่ สามารถหาข้อมูลการตดิตอ่ไดท้ี่เวบ็ไซ์ของเทศบาล

คุณต้องการ 
ทราบข้อมูลเพิ่ม

เติมไหม



ภาษาสวเีดนสาํหรบัผู้ย้ายถ่ินฐาน sfi
การศกึษาภาษาสวเีดน  สําหรบัผู้ย้ายถิ่นฐาน (Sfi) เป็นการ
ให้ความรูภ้าษาสวเีดนในขัน้พืน้ฐานให้กับคณุ คณุจะไดเ้รยีน
รูภ้าษาสวเีดนเพื่อที่จะไดส่ื้อสารไดท้ัง้วาจาและเป็นรายลักษณ์
อักษรในชีวติประจําวนั การเข้าสังคมและชีวติการทํางาน ผู้ซ่ึง
ไม่สามารถศึกษาหรอืเขียนหนังสือในภาษาแม่ของตนไดจ้ะได้
รบัโอกาสในการเรยีนวชิาดงักล่าว 

Sfi รบัสอนให้กับทุกวยัตัง้แตค่ณุมีอายุครบ 16 ปีขึน้ไป โดย
ปกตวิชิา Sfi ถูกจัดบรกิารโดยเทศบาล แตม่ักจะมีสอนตาม
วทิยาลัยชุมชนเป็นบางแห่ง

มีการจัดการเรยีนการสอนต่างๆ ดังต่อไปน้ี
การศึกษาดงักล่าวไดร้บัการวางแผนออกแบบและปรบัให้เหมาะ
สมตามสภาพความตอ้งการและเป้าหมายของนักเรยีนแตล่ะ
คน คณุจะไดร้บัเวลาในการเรยีนเป็นอย่างน้อย 15 ช่ัวโมงตอ่
สัปดาห์ สามารถผสมผสาน Sfi เข้ากับ ตวัอย่างเช่น งาน การ
ฝึกงานหรอืการคกึษาอื่นๆ ภายในการศึกษาสําหรบัผู้ ใหญ่ของ
เทศบาลได้

Sfi มีสามรายวชิาแยก รายวชิาที่ 1 เหมาะสําหรบัผู้ที่ ไม่
สามารถอ่านและเขียนไดห้รอืไดร้บัการศึกษาในระยะสัน้ ใน
ระหวา่งที่รายวชิาที่ 3 น้ัน เหมาะสําหรบัผู้ที่มีความเคยชินกับ
การเรยีนมากกวา่ คณุจะไดร้บัระดบัคะแนนตัง้แต ่ A–F  หลัง
จากเรยีนจบแตล่ะหลักสูตร A คอืคะแนนสูงสุด F คอืไม่ผ่าน  

กรณุาตดิตอ่กับผู้แนะแนวทางดา้นการศึกษาและวชิาชีพที่การศึกษาสําหรบั
ผู้ ใหญ่ สามารถหาข้อมูลการตดิตอ่ไดท้ี่เวบ็ไซ์ของเทศบาล

คุณต้องการ 
ทราบข้อมูลเพิ่ม

เติมไหม



การศกึษาสาํหรบัผู้ ใหญ่ของทางเทศบาล komvux

คุณซ่ึงต้องการศกึษาในระดบัภาคบังคบัหรอืระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย แตม่ีอายุเกินกวา่ที่จะศึกษา ณ ที่ดงั
กล่าว สามารถเข้าเรยีนที่การศึกษาสําหรบัผู้ ใหญ่ของเทศบาลได ้
(komvux) ที่ komvux น้ัน ผู้ซ่ึงมีอายุครบ 20 ปี สามารถที่จะ
เข้าเรยีนหน่ึงหรอืหลายหลักสูตรได ้เพื่อที่จะในภายหลัง  

อาทิเช่น สามารถศึกษาตอ่ที่วทิยาลัย อาชีวศึกษาหรอืเริม่ทํา
งานได ้จะมีการประเมินความรูก้่อนหน้าน้ีของคณุ เพื่อที่คณุ
จะไดศึ้กษาในระดบัที่ถูกตอ้งหรอืตามแผนการศึกษาของแตล่ะ
บุคคล

ท่ีสถานศกึษาสาํหรบัผู้ ใหญ่ของเทศบาล (komvux) น้ันมีโอกาสท่ีจะ

• ศึกษาวชิา sfi และหลักสูตรจากโรงเรยีนระดบัภาคบังคบัและในระดบัมัธยมศคกึษาตอนปลาย

• ศึกษาเพื่อไดร้บัใบรบัรองการศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงเทียบเท่ากับโรงเรยีนในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายได้

• เตมิเต็มหลักสูตรตา่งๆ ให้สมบูรณ์เพื่อที่จะไดค้ณุวฒุิที่พึงปราถนา

• ไดร้บัการศึกษาดา้นวชิาชีพ

มีการจัดการเรยีนการสอนต่างๆ ดังต่อไปน้ี

คณุสามารถศึกษาเต็มเวลาหรอืไม่เต็มเวลาก็ ได ้นอกจากน้ัน
คณุสามารถผสมผสานการศึกษาในระดบัตา่งๆ และโรงเรยีน
ในรปูแบบตา่งๆ ไดด้ว้ยเช่นกัน กรณุาตดิตอ่กับผู้แนะแนวทาง
ดา้นการศึกษาและวชิาชีพประจําเขตเทศบาลที่คณุอาศัยอยู่

เพื่อขอความช่วยเหลือในการวางแผนการศึกษาของคณุ
คณุจะไดร้บัระดบัคะแนนตัง้แต ่ A–F  หลังจากเรยีนจบแตล่ะ
หลักสูตร A คอืคะแนนสูงสุด F คอืไม่ผ่าน  ผู้ที่ศึกษาอยู่ ในระดบั
ภาคบังคบัหรอืพืน้ฐานและไม่มีความรูเ้พียงพอในภาษาสวเีดน
จะไดร้บัโอกาสในการศึกษาในบางวชิาโดยใช้ภาษาแม่ของตนได ้

กรณุาตดิตอ่กับผู้แนะแนวทางดา้นการศึกษาและวชิาชีพที่การศึกษาสําหรบั
ผู้ ใหญ่ สามารถหาข้อมูลในการตดิตอ่ไดท้ี่เวบ็ไซ์ทเขตเทศบาลของคณุ

คุณต้องการ 
ทราบข้อมูลเพิ่ม

เติมไหม



การศกึษาพิเศษสาํหรบัผู้ ใหญ่
คณุที่มีพัฒนาการบกพรอ่งทางสตปิัญญาหรอืบาดเจ็บทาง
สมองมีสิทธิที่จะไดเ้รยีนในการศึกษาพิเศษสําหรบัผู้ ใหญ่ซ่ึง
มีอายุครบ 20 ปีขึน้ไป การเรยีนการสอนตา่งๆ จะปรบัให้เข้ากับ
พืน้ฐานความรูแ้ละความสามารถของคณุตามแผนการศึกษา
ของแตล่ะบุคคล 

การศกึษาพิเศษสาํหรบัผูใหญ่น้ันจะสามารถทําให้

• ศึกษาตอ่ในระดบัประถมหรอืในระดบัมัธยมศึกษาได้

• การเลือกระหวา่งหลักสูตรตา่งๆ

• เรยีนภาษาสวเีดนสําหรบัผู้ย้ายถิ่นฐานควบคูก่ันไป

• เข้าเรยีนในหลักสูตรสายอาชีพ

มีการจัดการเรยีนการสอนต่างๆ ดังต่อไปน้ี
นักเรยีนจะไดร้บัคะแนนหลังจากที่ ไดสํ้าเรจ็การศึกษาในแตล่ะ
หลักสูตรอย่างสมบูรณ์จากโรงเรยีนในระดบัภาคบังคบัหรอื
มัธยมศึกษาตอนปลาย A คอืระดบัคะแนนสูงสุดและ E คอืต่าํสุด 

กรณุาตดิตอ่กับผู้แนะแนวทางดา้นการศึกษาและวชิาชีพที่การศึกษาสําหรบั
ผู้ ใหญ่ สามารถหาข้อมูลในการตดิตอ่ไดท้ี่เวบ็ไซ์ทเขตเทศบาลของคณุ

คุณต้องการ 
ทราบข้อมูลเพิ่ม

เติมไหม



วทิยาลัยชุมชน

วทิยาลัยชุมชนเป็นทางเลือกหน่ึงแทนการศึกษาตอ่ใน
ระดบัมัธยศึกษาตอนปลายและการศึกษาผู้ ใหญ่ของเทศบาล 
(komvux) สําหรบัคณุที่มีอายุครบ 18 ปี ณ ที่น้ีคณุสามารถ
ศึกษาหลักสูตรเทียบเท่ากับโรงเรยีนในระดบัภาคบังคบัและ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อช่วยให้คณุมีคณุวฒุิตามกําหนด
เพื่อเข้าเรยีนตอ่ในมหาวทิยาลัย วทิยาลัยและอาชีวศึกษาได ้ผู้ที่
ตอ้งการความช่วยเหลือ สามารถรบัการสนับสนุนพิเศษในดา้น
ภาษาสวเีดน

ในวทิยาลัยชุมชนบางแห่งจะมีหลักสูตรซ่ึงจัดไว้ ให้ โดยเฉ
พาะสําหรบัคณุที่เพิ่งเดนิทางมาถึงประเทศสวเีดนใหม่ 
หลักสูตรเพื่อตัง้ถิ่นฐานสําหรบัผู้เดนิทางมาถึงใหม่เป็น
หลักสูตรเดยีวกันกับ เช่นการศึกษาภาษาสวเีดนสําหรบัผู้ย้าย
ถิ่นฐาน (sfi) นอกจากน้ี ที่วทิยาลัยชุมชนยังมีหลักสูตรวชิาชีพ
บางวชิาสอนให้อีกดว้ย 

กรุณาติดต่อกับผู้แนะแนวทางด้านการศึกษาและวิชาชีพที่การศึกษาสําหรับ
ผู้ใหญ ่สามารถหาข้อมูลในการติดต่อได้ที่เว็บไซ์ทเขตเทศบาลของคุณ

คณุตอ้งการ 
ทราบข้อมูลเพิ่ม

เตมิไหม



วทิยาลัยอาชีวศกึษาระดับวชิาชีพชัน้สูง
ท่ีวทิยาลัยอาชีวศกึษาระดับวชิาชีพชัน้สูง คณุสามารถศึกษา
และฝึกเป็นมืออาชีพได ้มีอาชีพหลายรอ้ยให้เลือก การศึกษา
ตา่งๆ จะดาํเนินหลังเรยีนจบระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายและ
มักจะใช้เวลาเรยีนระหวา่ง 1 ถึง 3 ปีและสลับกันระหวา่งการ
เรยีนทฤษฎีที่ โรงเรยีนและฝึกภาคปฏิบัตติามสถานที่ทํางาน
ข้างนอก โรงเรยีนบางแห่งให้การสนับสนุนดา้นภาษาสวเีดนซ่ึง
เน้นการฝึกอบรมวชิาชีพ

ไม่มีการการจํากัดอายุเพื่อสมัครเข้าศึกษาตอ่วทิยาลัย
อาชีวศึกษาระดบัวชิาชีพชัน้สูง

คุณสามารถสมัครเข้าวทิยาลัยอาชีวศกึษาระดับวชิาชีพชัน้
สูงได้ถ้าหากคุณมี:

• ประกาศนียบัตรจากโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายหรอื
จากการศึกษาสําหรบัผู้ ใหญ่ของเทศบาล (komvux)

• การศึกษาของประเทศสวเีดนหรอืตา่งประเทศซ่ึงเทียบ
เท่าประกาศนียบัตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย

• คณุสมบัติ ในการที่จะศึกษาหลักสูตรดงักล่าวไดสํ้าเรจ็ 
ตวัอย่างเช่น ผ่านการคกึษาของประเทศสวเีดนหรอืจาก
ตา่งประเทศหรอืมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัต 

• มีความสามารถเพียงพอในภาษาสวเีดนเพื่อที่จะศึกษา
หลักสูตรไดสํ้าเรจ็

การได้รบัคุณวฒิุโดยวธีิการอ่ืน
บางครัง้โรงเรยีนจะมีข้อยกเวน้ให้กับผู้ซ่ึงไม่คณุวฒุิตามที่ทางการกําหนดหากเช่ือมั่นวา่นักเรยีนมีความ
สามารถที่จะศึกษาหลักสูตรดงักล่าวไดสํ้าเรจ็ กรณุาตดิตอ่กับโรงเรยีนที่คณุสนใจและสอบถามถึงกฎและ
ระเบียบของที่น่ัน

ตดิตอ่กับผู้แนะแนวทางดา้นการศึกษาและวชิาชีพในโรงเรยีนอาชีวศึกษาที่คณุสนใจได้
คณุตอ้งการ 

ทราบข้อมูลเพิ่ม
เตมิไหม



มหาวทิยาลัยและวทิยาลัย

ท่ีมหาวทิยาลัย หรอืวทิยาลัย คณุสามารถศึกษาหลักสูตร
หรอืหลักสูตรอิสระตา่งๆ หลังจากที่สําเรจ็การ ศึกษาในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว เพื่ิอที่จะสามารถเข้าเรยีนใน
หลักสูตรหรอืการศึกษาตา่งๆ ไดจ้ะตอ้งมีประกาศนียบัตรจาก
โรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อพิสูจน์คณุวฒุิ 

คณุวฒุิตา่งๆ มีทัง้ขัน้พืน้ฐานและคณุวฒุิพิเศษ สําหรบั
การศึกษาบางดา้นคณุเพียงมีคณุวฒุิขัน้พืน้ฐานก็เข้าเรยีนได้
แตม่ีหลายหลักสูตรซ่ึงจําเป็นตอ้งมีคณุวฒุิพิเศษอีกดว้ย ปี
ฐานหมายถึงการศึกษาที่ ใช่เวลาเรยีนหน่ึงปีสําหรบัคณุที่ขาด

คณุวฒุิพิเศษสําหรบัหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงในการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา 

การได้รบัคุณวฒิุโดยวธีิการอ่ืน
แม้กระทั่งผู้ที่ ไม่ ไดเ้รยีนในโรงเรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลายมาก่อนก็สามารถสมัครเข้าเรยีนตอ่ในระดบัมหาวทิยาลัย
และวทิยาลัยได ้ในกรณีเช่นน้ันจะมีการประเมินทักษะที่แท้
จรงิซ่ึงคณุไดเ้รยีนรูม้า ตวัอย่างเช่น จากหลักสูตรตา่งๆ ชีวิ
ตการทํางาน การสมาคมและการไปพักอยู่ตา่งประเทศระยะยาว 

กรณุาตดิตอ่กับผู้แนะแนวทางดา้นการศึกษาและวชิาชีพที่มหาวทิยาลัยหรอืวทิยาลัย
คุณต้องการ 

ทราบข้อมูลเพิ่ม
เติมไหม
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