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โรงเรียนมัธยมศกึ ษาตอนปลาย
ของประเทศสวีเดนโดยสงั เขป

เยาวชนของประเทศสวีเดนทุกคนที่เรียนจบโรงเรียนภาคบังคับแล้ว
มีสิทธิที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นเวลาสาม
้ ฐานที่ดี
ปี การศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายนั ้นจะเป็ นการสร้างพืน
ส�ำหรับประกอบอาชีพ การศึกษาต่อหรือการพัฒนาตนเองและการมี
ส่วนร่วมในสังคม
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่ นกลาง (18 nationella program)
18 หลักสูตรสว

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม ค.ศ. 2011มีการบังคับใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาซึ่งจะท�ำให้
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดเอกชนและรัฐบาลมีความทัดเทียมกัน
โดยมีการบรรจุหลักสูตรส่วนกลางส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 18
หลักสูตรด้วยกันซึ่งแบ่งเป็ นหลักสูตรสายอาชีพ 12 หลักสูตรและหลักสูตรสาย
สามัญ (เตรียมอุดมศึกษา) 6 หลักสูตรซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทัง้ หมดมีระยะเวลาเรียน 3 ปี
เมื่อนั กเรียนจบการศึกษาหลักสูตรสายอาชีพแล้วนั กเรียนจะได้รบั การเตรียมความ
พร้อมเป็ นอย่างดีส�ำหรับชีวติ การท�ำงานและหลักสูตรการศึกษานี ้จะมีคณ
ุ ภาพสูง
และน� ำไปสู่การมีทักษะที่ดสี �ำหรับอาชีพนั ้นๆ นั กเรียนจะมี โอกาสเริม่ ท�ำงานได้
ทันทีหลังจากจบจากหลักสูตรนี ้ และนอกจากนี ้นักเรียนที่ส�ำเร็จหลักสูตรสายอาชีพ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนจะมีสิทธิพน
ื ้ ฐานในการเข้าศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาอีกด้วย เพื่อให้มีสิทธิดงั กล่าวนั กเรียนจะจ�ำเป็ นต้องเลือกเรียนรายวิชา
ตามที่ข้อก�ำหนดของคุณสมบัตผิ ู้มีสิทธิพน
ื ้ ฐานในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ระบุไว้
หลังจากส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรสายสามัญ (เตรียมอุดมศึกษา) แล้วนั กเรียนจะมี
ความพร้อมส�ำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนี ้ยังมีหลักสูตรเบือ้ งต้น 5 หลักสูตรส�ำหรับนั กเรียนที่ขาดเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
ส�ำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรส่วนกลาง โดยหลักสูตรเบือ้ งต้นดังกล่าวจะเป็ นช่อง
ทางให้แก่นักเรียนส�ำหรับการเรียนหลักสูตรส่วนกลางหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ งจาก
18 หลักสูตรหรือการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
บางโรงเรียนจะมีหลักสูตรที่นอกเหนื อจากหลักสูตรส่วนกลางได้แก่ การปรับเปลี่ยน
พิเศษ การสรรหาโดยส่วนกลาง และ หลักสูตรพลศึกษาที่ส่วนกลางรับรอง

เกณฑ์คณ
ุ สมบัตสิ ำ� หรับโรงเรียนมัธยมศกึ ษาตอนปลาย
คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะแตกต่างกัน
ระหว่างหลักสูตรสายอาชีพและสายสามัญ (เตรียมอุดมศึกษา)
การสมัครเรียนหลักสูตรส่วนกลางไม่วา่ จะเป็ นหลักสูตรสายอาชีพหรือสายสามัญ
นั กเรียนจะต้องมีผลการเรียนของวิชาภาษาสวีเดนหรือภาษาสวีเดนเป็ นภาษาที่สอง
ภาษาอังกฤษและคณิ ตศาสตร์ ในระดับที่ผ่านทัง้ 3 วิชา
ส�ำหรับหลักสูตรสายอาชีพนั กเรียนจะต้องมีผลการเรียนของวิชาอื่นๆในระดับที่ผ่าน
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เพิ่มอีก 5 วิชานอกเหนื อจาก 3 วิชาที่กล่าวมา กล่าวคือรวมทัง้ หมด 8 วิชา
ส�ำหรับหลักสูตรสายสามัญนั กเรียนจะต้องมีผลการเรียนของวิชาอื่นๆในระดับที่ผ่าน
เพิ่มอีก 9 วิชา นอกเหนื อจาก 3 วิชาที่กล่าวมา กล่าวคือรวมทัง้ หมด 12 วิชา
ส�ำหรับหลักสูตรเศรษฐศาตร์ สังคมศาสตร์และหลักสูตรมนุ ษยศาสตร์จะต้องมี
ผลการเรียนในระดับที่ผ่านของ 4 วิชาดังต่อไปนี ้ วิชาภูมิศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์
สังคมศึกษาและศาสนศึกษาจากวิชาอื่นๆใน 9 วิชา
ส�ำหรับหลักสูตรวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์จะต้องมีผลการเรียนในระดับที่ผ่าน
3 วิชาซึ่งได้แก่ วิชาชีววิทยา ฟิ สิกส์และเคมีจากวิชาอื่นๆใน 9 วิชา ส�ำหรับหลักสูตร
ศิลปศาสตร์ทงั ้ 9 วิชาจะเป็ นวิชาเลือกเสรี
การรับเข้าเรียนของบางหลักสูตรในด้านศิลปศาสตร์ ความถนั ดเฉพาะทาง และ
หลักสูตรพลศึกษาอาจจะก�ำหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะและบางครัง้ อาจจะมีการสอบ

รายวิชาและแผนการเรียน

การศึกษามัธยมตอนปลายของสวีเดนจะยึดตามรายวิชาซึ่งหมายความว่านั กเรียน
จะเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ งหรือหลายรายวิชาจากวิชาต่างๆที่บรรจุอยู่ ในหลักสูตร
รายวิชาส่วนใหญ่จะมี 100 หน่ วยกิตซึ่งตรงกับ 4 สัปดาห์ โดยประมาณของ
ภาคปกติ (เรียนเต็มเวลา) วิชาต่างๆและเนื ้อหาของรายวิชาต่างๆ รวมถึงเกณฑ์
มาตรฐานความรูข้ องระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะอธิบายไว้ ในแผนการเรียนซึ่งจะ
ใช้ก�ำกับการเรียนการสอน

การวัดผลการเรียน

การวัดผลการเรียนมีระดับ A ถึง F ซึ่ง A คือระดับผลการเรียนสูงสุดและ E คือระดับ
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขน
ั ้ ต�ำ่ F หมายถึงไม่ผ่านเกณฑ์ท่กี �ำหนด นั กเรียนจะได้รบั
ผลการเรียนเมื่อเรียนจบแต่ละรายวิชา เกณฑ์มาตรฐานความรูส้ ่วนกลางจะมีระดับ
ผลการการเรียน E, C และ A

โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชาบังคับทั่วไปส�ำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นวิชาที่นักเรียนทุกคนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องเรียนซึ่งได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ประวัตศิ าสตร์
พละและสุขศึกษา คณิ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนาศึกษา สังคมศึกษาและภาษา
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สวีเดนหรือภาษาสวีเดนเป็ นภาษาที่สอง นั กเรียนจะเรียนกลุ่มวิชาบังคับทั่วไป
้ อยู่กับแต่ละ
ส�ำหรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายดังกล่าวในจ�ำนวนที่ตา่ งกันขึน
หลักสูตร นอกเหนื อจากกลุ่มวิชาบังคับทั่วไปส�ำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายดัง
กล่าวแต่ละหลักสูตรยังประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับเฉพาะหลักสูตรซึ่งนั กเรียน
ทุกคนในเฉพาะหลักสูตรนั ้นๆจะต้องเรียน วิชาดังกล่าวจะท�ำให้หลักสูตรนั ้นๆมี
คุณลักษณะเฉพาะ แต่ละหลักสูตรจะมีสาขาวิชาที่แตกต่างกันซึ่งนั กเรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ยกเว้นหลักสูตรการดูแลและพยาบาล นอกจากนี ้แต่ละหลักสูตรจะมี
รายวิชาที่แตกต่างกันในการศึกษาเชิงลึกและรวมถึงวิชาเลือกเสรีอีกด้วย ในกลุ่ม
วิชาเลือกเสรีของหลักสูตรสายอาชีพทางโรงเรียนจะมีรายวิชาตามที่ข้อก�ำหนดของ
คุณสมบัตผิ ู้มีสิทธิพน
ื ้ ฐานในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบุไว้ นั กเรียนของทุก
หลักสูตรจะได้มี โอกาสเรียนรายวิชาศิลปศึกษาอย่างน้ อยหนึ่ งรายวิชาและรายวิชา
พละและสุขศึกษาอย่างน้ อยหนึ่ งรายวิชาจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี ในการศึกษาของทุก
หลักสูตรรวมถึงวิชาโครงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย (gymnasiearbete) อีกหนึ่ ง
วิชาซึ่งเป็ นการสรุปผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรนั ้นๆ นั กเรียนจะจบหลักสูตรได้ก็ตอ่
เมื่อวิชาโครงงานฯผ่านการรับรอง
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การฝึ กงาน
นั กเรียนในหลักสูตรสายวิชาชีพจะมี โอกาสในเลือกการฝึ กงานระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นั กเรียนที่เลือกไปฝึ กงานจะใช้เวลาโดยส่วนใหญ่กับการฝึ กงานตาม
สถานประกอบการ ณ ที่ ใดที่หนึ่ งหรือหลายที่ การฝึ กงานมีจุดประสงค์และเกณฑ์
มาตรฐานความรูเ้ ช่นเดียวกันกับการด�ำเนิ นการเรียนการสอนที่ โรงเรียน
สภาส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะท�ำหน้ าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหลักสูตร
สายวิชาชีพและตลาดแรงงาน

ประกาศนี ยบัตรสองประเภท

นั กเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รบั ประกาศนี ยบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
เกณฑ์การจบหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ นั กเรียนจะต้องสอบผ่าน 2,250
หน่ วยกิตจากที่ตอ้ งเรียน 2,500 หน่ วยกิต โดยจะต้องสอบผ่านวิชาภาษาสวีเดน
1 หรือภาษาสวีเดนเป็ นภาษาที่สอง 1 ภาษาอังกฤษ 5 และคณิ ตศาสตร์ 1 ทัง้ นี ้้ยัง
ก�ำหนดให้นักเรียนต้องสอบผ่านวิชาในกลุ่มบังคับทั่วไปอีก 400 หน่ วยกิตและวิชา
โครงงานฯผ่านการรับรอง นั กเรียนจะได้รบั ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพไม่วา่ จะฝึ กงาน
ตามสถานประกอบการหรือฝึ กหัดที่ โรงเรียน
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เกณฑ์การจบหลักสูตรประกาศนี ยบัตรเตรียมอุดมศึกษา นั กเรียนจะต้องสอบ
ผ่าน 2,250 หน่ วยกิตจากที่ตอ้ งเรียน 2,500 หน่ วยกิต โดยจะต้องสอบผ่านวิชา
ภาษาสวีเดน 1, 2 และ 3 หรือภาษาสวีเดนเป็ นภาษาที่สอง 1, 2 และ 3 ภาษา
อังกฤษ 5 และ 6 และคณิ ตศาสตร์ 1 และวิชาโครงงานฯผ่านการรับรอง
การส�ำเร็จหลักสูตรประกาศนี ยบัตรเตรียมอุดมศึกษาจะท�ำให้เป็ นผู้มีสิทธิพน
ื ้ ฐานใน
การเข้าศึกษาต่อระดับระดับอุดมศึกษา
อ่านคุณสมบัตผิ ู้มีสิทธิ ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
่ ง Förskola & skola (โรงเรียนอนุ บาลและโรงเรียน) ต่อ
www.skolverket.se หัวเรือ
จากนั ้นในหัวข้อ Gymnasieutbildning (การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย)
การส�ำเร็จหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพและสอบผ่านวิชาภาษาสวีเดน 1, 2 และ
3 หรือภาษาสวีเดนเป็ นภาษาที่สอง 1, 2 และ 3 และภาษาอังกฤษ 6 จะท�ำให้เป็ นผู้
มีสิทธิพน
ื ้ ฐานในการเข้าศึกษาต่อระดับระดับอุดมศึกษา
นั กเรียนหลักสูตรสายอาชีพทุกคนจะมีสิทธิ ในการเรียนรายวิชาต่างๆตามที่ข้อ
ก�ำหนดของคุณสมบัตผิ ู้มีสิทธิ ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบุไว้
นอกเหนื อจากคุณสมบัตดิ งั กล่าวแล้วโดยมากมักจะก�ำหนดให้นักเรียนต้องสอบ
ผ่านรายวิชาที่มีความความส�ำคัญเฉพาะหลักสูตรที่สมัครเรียนซึ่งเรียกว่า คุณสมบัติ
เฉพาะ
นั กเรียนที่ขาดคุณสมบัตสิ �ำหรับการจบหลักสูตรประกาศนี ยบัตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะได้รบั ใบรับรองการศึกษาแทนใบประกาศนี ยบัตร

การเป็ นผู้ประกอบการ
การศึกษาระดับมัธยมตอนปลายจะมีการสอดแทรกความรูก้ ารเป็ นผู้ประกอบการโดย
ตลอด ในทุกหลักสูตรนั กเรียนจะได้มี โอกาสเรียนรูก้ ารเป็ นผู้ประกอบการในเชิงลึก

เป็ นสว่ นหนึ่ งของยุโรป

การศึกษาระดับมัธยมตอนปลายของประเทศสวีเดนจะเชื่อมต่อกับระบบคุณวุฒิ
ของยุโรปโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของประชาชนระหว่างประเทศ
และเพื่อเอือ้ อ�ำนวยต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
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การศกึ ษาผู้ ใหญ่
การศึกษาผู้ ใหญ่จะใช้แผนการเรียนและเกณฑ์มาตรฐานความรูข้ องโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายและพร้อมกันนั ้นจะมีความยืดหยุ่นและประยุกต์ตามความ
ต้องการของนั กเรียน
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หลักสูตร 18 หลักสูตร
สายวิชาชีพ (Yrkesprogram)
หลักสูตรเด็กและนั นทนาการ

สายสามัญ / เตรียมอุดมศึกษา

(Barn- och fritidsprogrammet)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

(Högskoleförberedande program)

หลักสูตรก่อสร้างและโยธา

(Ekonomiprogrammet)

หลักสูตรศิลปศาสตร์

(Bygg- och anläggningsprogrammet)

หลักสูตรไฟฟ้ าและพลังงาน

(Estetiska programmet)

หลักสูตรมนุ ษยศาสตร์

(El- och energiprogrammet)

หลักสูตรยานยนต์และการขนส่ง

(Humanistiska programmet)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

(Fordons- och transportprogrammet)

หลักสูตรพาณิ ชยกรรมและการบริหารจัดการ

(Naturvetenskapsprogrammet)

หลักสูตรสังคมศาสตร์

(Handels- och administrationsprogrammet)

หลักสูตรช่างฝี มือ

(Samhällsvetenskapsprogrammet)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

(Hantverksprogrammet)

หลักสูตรโรงแรมและการท่องเที่ยว

(Teknikprogrammet)

(Hotell- och turismprogrammet)

หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม

(Industritekniska programmet)

หลักสูตรเกษตรกรรม

(Naturbruksprogrammet)

หลักสูตรภัตตาคารและอาหาร
(Restaurang- och livsmedelsprogrammet)

หลักสูตรระบบสุขาภิบาลและอสังหาริมทรัพย์
(VVS- och fastighetsprogrammet)

หลักสูตรการบริบารและพยาบาล

(Vård- och omsorgsprogrammet)
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หลักสูตรเบือ้ งต้น (Introduktionsprogram)

หลักสูตรเบือ้ งต้นที่แตกต่างกันทัง้ 5 หลักสูตรนี ้จะเป็ นช่องทางใหม่แก่นักเรียนที่
ยังขาดคุณสมบัตอิ ยู่ โดยหลักสูตรนี ้จะท�ำให้นักเรียนมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามที่
หลักสูตรกลางก�ำหนดซึ่งนั กเรียนจะได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเข้าสู่ตลาด
แรงงานหรือการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตรเบือ้ งต้นทัง้ 5 หลักสูตรมีดังนี ้
้ ฐาน (Preparandutbildning)
เตรียมพืน
เลือกเสรีตามหลักสูตร (Programinriktat individuellt val)
อาชีวะเบือ้ งต้น (Yrkesintroduktion)
ทางเลือกเฉพาะบุคคล (Individuellt alternativ)
ภาษาเบือ้ งต้น (Språkintroduktion)
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