ในสวีเดน
โรงเรียนสําหรับ
ผู้เดินทางมาถึงใหม่

สาํ หรับคนหนุ่ มสาว

การศกึ ษาสาํ หรับผู้ ใหญ่

Thailändska

นี่ คือโรงเรียนในประเทศสวีเดน

การศึกษาสําหรับผู้ ใหญ่
อายุตั้งแต่ 16 18 และ 20 ปี
(ภาคสมัครใจ)

โรงเรียนการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปลาย
อายุ 16-20 ปี
(ภาคสมัครใจ)

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

โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อายุ 7-15 ปี
(ภาคบังคับ)
ศูนย์นันทนาการหลังเลิกเรียน
อายุ 6-13 ปี
(ภาคสมัครใจ)

โรงเรียนเตรียมอนุบาล-อนุบาล
อายุ 1-6 ปี
(ภาคสมัครใจ)

ชั้นเตรียมประถม
อายุ 6 ปี
(ภาคสมัครใจ)

มีหลักสูตรหรือรายวิชาแยกมากมายสาํ หรับคุณ
ซึ่งอยู่ ในวัยหนุ่ มสาว
ในฐานะผู้เดินทางมาถึงสวีเดนใหม่ คุณมี โอกาสเข้าถึงระบบ
การศึกษาของสวีเดนได้มากมาย เด็กทุกคนที่มีอายุถึง 15 ปี
มีหน้ าที่ตอ้ งไปโรงเรียนและเข้ารับการศึกษาในระดับภาคบังคับ
คุณที่มีอายุครบ 16 ปี หรือมากกว่ามักจะต้องการทางออกของ
้ อยู่กับว่าคุณมีพน
แต่ละบุคคลขึน
ื ้ ฐานความรูอ้ ะไรและปราถนา
่
ทีจะเรียนหรือทํางานด้านใดต่อไปในอนาคต
คุณมี โอกาสที่จะเติมเต็มวิชาและหลักสูตรต่างๆ ที่คณ
ุ
่
่
ขาดได้อย่างครบถ้วนเพือทีจะได้รบั ใบรับรองสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรจากโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา นอกจาก
จะให้ โอกาสในการได้งานทําหรือศึกษาต่อวิชาชีพแล้วยังคง
สามารถศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
เกณฑ์ ในการรับเข้าเรียนจะแตกต่างกันไปและคุณสามารถที่

จะผสมผสานการศึกษาและหลักสูตรต่างๆ ภายในการศึกษา
สําหรับผู้ ใหญ่ของสวีเดนเข้าด้วยกันได้ ตามโรงเรียนและเขต
เทศบาลต่างๆ จะมีการให้คาํ แนะแนวสําหรับการศึกษาและ
วิชาชีพซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทัง้ ด้านการศึกษาและตลาด
แรงงาน นอนจากนั ้นนั กแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพจะช่วย
คุณร่างแผนการเรียนเฉพาะบุคคลให้อีกด้วย ขัน
้ ตอนแรกมัก
จะเป็ นการที่คณ
ุ เรียนภาษาสวีเดนโดยหลักสูตรแนะนํ าภาษา
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือภาษาสวีเดนสําห
รับผู้ย้ายถิ่นฐาน (sfi) จากนั ้นคุณมี โอกาสในการศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ ให้เลือกมากมาย โดยหลักการจะไม่มีคา่ ใช้จ่ายใดๆ

หลักสูตรแนะนํ าหรือเความรูเ้ บือ้ งต้นสาํ หรับนั กเรียน
ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี

หลักสูตรแนะนํ า ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหมาะสําหรับคุณซึ่งมีอายุระหว่าง 16 ปี ถึง 20 ปี และต้องการที่
จะเติมเต็มความรูเ้ พื่อศึกษาต่อไปในระดับอดุมศึกษา เทศบาล
ในเมืองที่คณ
ุ อาศัยอยู่นั้นมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการเสนอหลัก
สูตรแนะนํ าดังกล่าวให้คณ
ุ
การแนะนํ าภาษา
คุณผู้ซึ่งเดินทางมาถึงสวีเดนใหม่มักจะได้เริม่ เรียนเกี่ยวกับการ
แนะนํ าภาษา นอกจากภาษาสวีเดนแล้ว การเรียนการสอนดัง
กล่าวอาจมีวชิ าและหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งจําเป็ นสําหรับการศึกษา
ของคุณต่อไป วิชาการแนะนํ าภาษานั ้นจะถูกออกแบบเป็ น
รายบุคคล แต่นักเรียนที่มีความต้องการเหมือนกันสามารถเข้า
เรียนในหลักสูตรดังกล่าวด้วยกันได้
หลักสูตรเตรียมความพร้อม
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเหมาะสําหรับคุณซึ่งมีคะแนนหนึ่ ง
วิชาหรือมากกว่าที่ ไม่ครบสมูรณ์ จากการศึกษาในภาคบังคับ

คุณต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่ม
เติมไหม

คุณจะได้เรียนวิชาที่คณ
ุ ได้รบั คะแนนไม่ผ่านและในวิชาที่คณ
ุ
่
จําเป็ นต้องเรียนเพือสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้
หลักสูตรที่มุ่งเน้ นการเลือกของแต่ละบุคคล
คุณรูว้ า่ คุณต้องการที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ แต่ขาด
คะแนนไปหนึ่ งหรือสองวิชาใช่ ไหม หากเป็ นเช่นนั ้น คุณ
้ ฐานซึ่งเป็ นวิชาที่คณ
สามารถที่จะเรียนวิชาพืน
ุ จําเป็ นต้องเรียน
เพื่อที่จะสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายได้
หลักสูตรแนะนํ าหรือเบือ้ งต้นอื่นๆ
นอกจากนี ้คณ
ุ สามารถที่จะเลือกการแนะแนวด้านอาชีพ เป้ าหมายนั ้นเพื่อที่คณ
ุ จะได้มีงานทําและมีคณ
ุ วุฒิเพียงพอเพื่อที่
จะศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชีพได้

กรุณาติดต่อกับผู้แนะแนวทางด้านการศึกษาและวิชาชีพที่การศึกษาสําหรับ
ผู้ ใหญ่ สามารถหาข้อมูลการติดต่อได้ที่เว็บไซ์ของเทศบาล

ภาษาสวีเดนสาํ หรับผู้ย้ายถิ่นฐาน sfi
การศึกษาภาษาสวีเดน สําหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน (Sfi) เป็ นการ
้ ฐานให้กับคุณ คุณจะได้เรียน
ให้ความรูภ้ าษาสวีเดนในขัน
้ พืน
รูภ้ าษาสวีเดนเพื่อที่จะได้สื่อสารได้ทงั ้ วาจาและเป็ นรายลักษณ์
อักษรในชีวติ ประจําวัน การเข้าสังคมและชีวติ การทํางาน ผู้ซึ่ง
ไม่สามารถศึกษาหรือเขียนหนั งสือในภาษาแม่ของตนได้จะได้
รับโอกาสในการเรียนวิชาดังกล่าว
้ ไป โดย
Sfi รับสอนให้กับทุกวัยตัง้ แต่คณ
ุ มีอายุครบ 16 ปี ขึน
ปกติวชิ า Sfi ถูกจัดบริการโดยเทศบาล แต่มักจะมีสอนตาม
วิทยาลัยชุมชนเป็ นบางแห่ง

คุณต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่ม
เติมไหม

มีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ดังต่อไปนี ้
การศึกษาดังกล่าวได้รบั การวางแผนออกแบบและปรับให้เหมาะ
สมตามสภาพความต้องการและเป้ าหมายของนั กเรียนแต่ละ
คน คุณจะได้รบั เวลาในการเรียนเป็ นอย่างน้ อย 15 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ สามารถผสมผสาน Sfi เข้ากับ ตัวอย่างเช่น งาน การ
ฝึ กงานหรือการคึกษาอื่นๆ ภายในการศึกษาสําหรับผู้ ใหญ่ของ
เทศบาลได้
Sfi มีสามรายวิชาแยก รายวิชาที่ 1 เหมาะสําหรับผู้ท่ี ไม่
้ ใน
สามารถอ่านและเขียนได้หรือได้รบั การศึกษาในระยะสัน
่
่
่
ระหว่างทีรายวิชาที 3 นั ้น เหมาะสําหรับผู้ทมี ีความเคยชินกับ
การเรียนมากกว่า คุณจะได้รบั ระดับคะแนนตัง้ แต่ A–F หลัง
จากเรียนจบแต่ละหลักสูตร A คือคะแนนสูงสุด F คือไม่ผ่าน

กรุณาติดต่อกับผู้แนะแนวทางด้านการศึกษาและวิชาชีพที่การศึกษาสําหรับ
ผู้ ใหญ่ สามารถหาข้อมูลการติดต่อได้ที่เว็บไซ์ของเทศบาล

การศกึ ษาสาํ หรับผู้ ใหญ่ของทางเทศบาล komvux
คุณซึ่งต้องการศึกษาในระดับภาคบังคับหรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่มีอายุเกินกว่าที่จะศึกษา ณ ที่ดงั
กล่าว สามารถเข้าเรียนที่การศึกษาสําหรับผู้ ใหญ่ของเทศบาลได้
(komvux) ที่ komvux นั ้น ผู้ซึ่งมีอายุครบ 20 ปี สามารถที่จะ
เข้าเรียนหนึ่ งหรือหลายหลักสูตรได้ เพื่อที่จะในภายหลัง

อาทิเช่น สามารถศึกษาต่อที่วท
ิ ยาลัย อาชีวศึกษาหรือเริม่ ทํา
งานได้ จะมีการประเมินความรูก้ ่อนหน้ านี ้ของคุณ เพื่อที่คณ
ุ
่
ึ
จะได้ศกษาในระดับทีถูกต้องหรือตามแผนการศึกษาของแต่ละ
บุคคล

ที่สถานศึกษาสําหรับผู้ ใหญ่ของเทศบาล (komvux) นั ้ นมี โอกาสที่จะ

•
•
•
•

ศึกษาวิชา sfi และหลักสูตรจากโรงเรียนระดับภาคบังคับและในระดับมัธยมศคึกษาตอนปลาย
ศึกษาเพือ่ ได้รบั ใบรับรองการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้
่ ึงปราถนา
เติมเต็มหลักสูตรต่างๆ ให้สมบูรณ์ เพือ่ ทีจ่ ะได้คณ
ุ วุฒิทีพ
ได้รบั การศึกษาด้านวิชาชีพ

มีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ดังต่อไปนี ้
คุณสามารถศึกษาเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาก็ ได้ นอกจากนั ้น
คุณสามารถผสมผสานการศึกษาในระดับต่างๆ และโรงเรียน
ในรูปแบบต่างๆ ได้ดว้ ยเช่นกัน กรุณาติดต่อกับผู้แนะแนวทาง
ด้านการศึกษาและวิชาชีพประจําเขตเทศบาลที่คณ
ุ อาศัยอยู่

คุณต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่ม
เติมไหม

เพือ่ ขอความช่วยเหลือในการวางแผนการศึกษาของคุณ
คุณจะได้รบั ระดับคะแนนตัง้ แต่ A–F หลังจากเรียนจบแต่ละ
หลักสูตร A คือคะแนนสูงสุด F คือไม่ผ่าน ผู้ท่ศี ึกษาอยู่ ในระดับ
้ ฐานและไม่มีความรูเ้ พียงพอในภาษาสวีเดน
ภาคบังคับหรือพืน
จะได้รบั โอกาสในการศึกษาในบางวิชาโดยใช้ภาษาแม่ของตนได้

กรุณาติดต่อกับผู้แนะแนวทางด้านการศึกษาและวิชาชีพที่การศึกษาสําหรับ
ผู้ ใหญ่ สามารถหาข้อมูลในการติดต่อได้ที่เว็บไซ์ทเขตเทศบาลของคุณ

การศกึ ษาพิเศษสาํ หรับผู้ ใหญ่
คุณที่มีพัฒนาการบกพร่องทางสติปัญญาหรือบาดเจ็บทาง
สมองมีสิทธิท่จี ะได้เรียนในการศึกษาพิเศษสําหรับผู้ ใหญ่ซ่ึง
้ ไป การเรียนการสอนต่างๆ จะปรับให้เข้ากับ
มีอายุครบ 20 ปี ขึน
้
พืนฐานความรูแ้ ละความสามารถของคุณตามแผนการศึกษา
ของแต่ละบุคคล

มีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ดังต่อไปนี ้
นั กเรียนจะได้รบั คะแนนหลังจากที่ ได้สําเร็จการศึกษาในแต่ละ
หลักสูตรอย่างสมบูรณ์ จากโรงเรียนในระดับภาคบังคับหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย A คือระดับคะแนนสูงสุดและ E คือต่าํ สุด

การศึกษาพิเศษสําหรับผูใหญ่นั้นจะสามารถทําให้

•
•
•
•

ศึกษาต่อในระดับประถมหรือในระดับมัธยมศึกษาได้
การเลือกระหว่างหลักสูตรต่างๆ
เรียนภาษาสวีเดนสําหรับผู้ย้ายถิ่นฐานควบคูก่ ันไป
เข้าเรียนในหลักสูตรสายอาชีพ

คุณต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่ม
เติมไหม

กรุณาติดต่อกับผู้แนะแนวทางด้านการศึกษาและวิชาชีพที่การศึกษาสําหรับ
ผู้ ใหญ่ สามารถหาข้อมูลในการติดต่อได้ที่เว็บไซ์ทเขตเทศบาลของคุณ

วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนเป็ นทางเลือกหนึ่ งแทนการศึกษาต่อใน
ระดับมัธยศึกษาตอนปลายและการศึกษาผู้ ใหญ่ของเทศบาล
(komvux) สําหรับคุณที่มีอายุครบ 18 ปี ณ ที่นี้คณ
ุ สามารถ
ศึกษาหลักสูตรเทียบเท่ากับโรงเรียนในระดับภาคบังคับและ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อช่วยให้คณ
ุ มีคณ
ุ วุฒิตามกําหนด
เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและอาชีวศึกษาได้ ผู้ท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ สามารถรับการสนั บสนุ นพิเศษในด้าน
ภาษาสวีเดน
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ในวิทยาลัยชุมชนบางแห่งจะมีหลักสูตรซึ่งจัดไว้ ให้ โดยเฉ
พาะสําหรับคุณที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศสวีเดนใหม่
หลักสูตรเพื่อตัง้ ถิ่นฐานสําหรับผู้เดินทางมาถึงใหม่เป็ น
หลักสูตรเดียวกันกับ เช่นการศึกษาภาษาสวีเดนสําหรับผู้ย้าย
ถิ่นฐาน (sfi) นอกจากนี ้ ที่วท
ิ ยาลัยชุมชนยังมีหลักสูตรวิชาชีพ
บางวิชาสอนให้อีกด้วย

กรุณาติดต่อกับผู้แนะแนวทางด้านการศึกษาและวิชาชีพที่การศึกษาสําหรับ
ผู้ใหญ่ สามารถหาข้อมูลในการติดต่อได้ที่เว็บไซ์ทเขตเทศบาลของคุณ

วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาระดับวิชาชีพชัน
้ สูง
ที่วท
ิ ยาลัยอาชีวศึกษาระดับวิชาชีพชัน
้ สูง คุณสามารถศึกษา
และฝึ กเป็ นมืออาชีพได้ มีอาชีพหลายร้อยให้เลือก การศึกษา
ต่างๆ จะดําเนิ นหลังเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
มักจะใช้เวลาเรียนระหว่าง 1 ถึง 3 ปี และสลับกันระหว่างการ
เรียนทฤษฎีที่ โรงเรียนและฝึ กภาคปฏิบัตติ ามสถานที่ทํางาน
ข้างนอก โรงเรียนบางแห่งให้การสนั บสนุ นด้านภาษาสวีเดนซึ่ง
เน้ นการฝึ กอบรมวิชาชีพ
ไม่มีการการจํากัดอายุเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัย
อาชีวศึกษาระดับวิชาชีพชัน
้ สูง

คุณสามารถสมัครเข้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับวิชาชีพชัน
้
สูงได้ถ้าหากคุณมี:

•
•
•
•

ประกาศนี ยบัตรจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
จากการศึกษาสําหรับผู้ ใหญ่ของเทศบาล (komvux)
การศึกษาของประเทศสวีเดนหรือต่างประเทศซึ่งเทียบ
เท่าประกาศนี ยบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติ ในการทีจ่ ะศึกษาหลักสูตรดังกล่าวได้สําเร็จ
ตัวอย่างเช่น ผ่านการคึกษาของประเทศสวีเดนหรือจาก
ต่างประเทศหรือมีประสบการณ์ ในภาคปฏิบัต
มีความสามารถเพียงพอในภาษาสวีเดนเพือ่ ทีจ่ ะศึกษา
หลักสูตรได้สําเร็จ

การได้รบ
ั คุณวุฒิ โดยวิธีการอื่น
บางครัง้ โรงเรียนจะมีข้อยกเว้นให้กับผู้ซึ่งไม่คณ
ุ วุฒิตามที่ทางการกําหนดหากเชื่อมั่นว่านั กเรียนมีความ
สามารถที่จะศึกษาหลักสูตรดังกล่าวได้สําเร็จ กรุณาติดต่อกับโรงเรียนที่คณ
ุ สนใจและสอบถามถึงกฎและ
่
ระเบียบของทีนั่น
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ติดต่อกับผู้แนะแนวทางด้านการศึกษาและวิชาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษาที่คณ
ุ สนใจได้

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
ที่มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย คุณสามารถศึกษาหลักสูตร
หรือหลักสูตรอิสระต่างๆ หลังจากที่สําเร็จการ ศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว เพืิ่อที่จะสามารถเข้าเรียนใน
หลักสูตรหรือการศึกษาต่างๆ ได้จะต้องมีประกาศนี ยบัตรจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อพิสูจน์ คณ
ุ วุฒิ
้ ฐานและคุณวุฒิพิเศษ สําหรับ
คุณวุฒิตา่ งๆ มีทงั ้ ขัน
้ พืน
้ ฐานก็เข้าเรียนได้
การศึกษาบางด้านคุณเพียงมีคณ
ุ วุฒิขน
ั ้ พืน
แต่มีหลายหลักสูตรซึ่งจําเป็ นต้องมีคณ
ุ วุฒิพิเศษอีกด้วย ปี
่
ฐานหมายถึงการศึกษาที ใช่เวลาเรียนหนึ่ งปี สําหรับคุณที่ขาด
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คุณวุฒิพิเศษสําหรับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ งในการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
การได้รบ
ั คุณวุฒิ โดยวิธีการอื่น
แม้กระทั่งผู้ท่ี ไม่ ได้เรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมาก่อนก็สามารถสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยได้ ในกรณี เช่นนั ้นจะมีการประเมินทักษะที่แท้
จริงซึ่งคุณได้เรียนรูม้ า ตัวอย่างเช่น จากหลักสูตรต่างๆ ชีวิ
ตการทํางาน การสมาคมและการไปพักอยู่ตา่ งประเทศระยะยาว

กรุณาติดต่อกับผู้แนะแนวทางด้านการศึกษาและวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
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