
สวิสเซอร์แลนด์ จะไม่เสียค่าเล่าเรียน แต่จะต้องจ่ายค่าหนังสือ และค่าอุปกรณ์การเรียน
อย่างอื่นเอง นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษานี้ จะได้รับเงินเพื่อใช้ในการศึกษา 
(studiemedel) ที่เรียกว่า “เงินสนับสนุนการศึกษา (studiestöd)” และสําหรับนักศึกษา
สายอาชีพ และโปรแกรมครูบางโปรแกรม จะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาที่สูงกว่านี้  
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ส่วนเงินสนับสนุนการศึกษา”)

๒.๕ การศึกษาผู้ใหญ่ (vuxenutbildning) และ 
การศึกษาสําหรับประชาชน (folkbildning)

 การศึกษาผู้ใหญ ่ เป็นการให้การศึกษาใน ระดับประถมศึกษา ระดับเตรียมอุดม 
รวมทั้งอาชีวะศึกษาต่อผู้ใหญ ่ หลักสูตรต่างๆ จะจัดขึ้นตามความต้องการของประชาชน 
และจะไม่เหมือนกันในแต่ละเขตเทศบาล  ผู้เรียนสามารถแยกเรียนเป็นวิชา  ๆ ไป หรือจะ
เรียนรวมกันไป โดยเป้าหมายก็คือ เมื่อเรียนครบแล้ว จะได้ความรู้ในระดับประถมศึกษา 
และเตรียมอุดมศึกษา ที่จําเป็นเพื่อการดํารงชีพอยู่ในสังคม และที่จําเป็นต่ออาชีพ  
นอกจากนั้นยังจะทําให้สามารถศึกษาต่อไปอีกได้ ถ้าต้องการ
 ผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่มีอายุย่างเข้า ๒๐ ปี

๒.๕.๑ การศึกษาผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน

 แยกออกได้ ๔ รูปแบบ คือ

 ๒.๕.๑.๑ การศึกษาผู้ใหญ่ในระดับประถมศึกษา (grundläggande vuxenutbildning)

ผู้ใหญ่ที่ขาดความรู้ในระดับประถมศึกษา ที่โดยปกติแล้ว จะได้รับจากการ
เรียนในการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา)  มีสิทธิที่จะเข้ารับการศึกษาแบบนี้ได้ 
และเทศบาลมีหน้าที่ที่จะต้องสนับสนุนให้ผู้ใหญ่เหล่านี้เข้ามารับการศึกษาดังกล่าว

การศึกษาแบบนี้ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แต่อาจจะต้องออกค่าหนังสือเอง 
และมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาด้วย

 ๒.๕.๑.๒ การศึกษาผู้ใหญ่ในระดับเตรียมอุดมศึกษา (gymnasial vuxenutbildning)

การศึกษาผู้ใหญ่ในระดับนี้ เป็นการให้การศึกษาที่เทียบเท่ากับการศึกษา
ในระดับเตรียมอุดมศึกษาแบบปกติ

การศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาแบบปกตินั้น จัดไว้ให้กับวัยรุ่นที่มีอายุ
ไม่เกิน ๒๐ ปี สําหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียน ในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่จะมีอายุครบ ๒๐ 
ปี หรือจะเริ่มหลังจากนั้นจะต้องเข้าเรียนในการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาสําหรับ
ผู้ใหญ่

 -คู่มือคนไทยในสวีเดน-  
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 ๒.๕.๑.๓ การศึกษาผู้ใหญ่สําหรับผู้ใหญ ที่มีความพิการทางสมอง (ปัญญาอ่อน)
  (vuxenutbildning för utvecklingsstörda - särvux)
  หรือ การศึกษาผู้ใหญ่แบบพิเศษ 

เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาแบบนี้ ให้กับผู้ใหญ่ที่มีความพิการทาง
สมอง โดยอาจจัดทําเอง หรือร่วมมือกับสภามณฑล  เป้าหมายก็เพื่อให้ผู้ใหญ่ที่มี
ความพิการทางสมอง มีความรู้ในระดับเดียวกันกับเด็กที่ผ่านการศึกษาภาคบังคับ 
จากโรงเรียนพิเศษที่อยู่ในระดับปกติ หรือจากโปรแกรมพิเศษของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาแบบพิเศษ  

การศึกษาผู้ใหญ่แบบพิเศษ (särvux) นี้ จะจัดให้สําหรับผู้พิการทางสมอง 
ที่ยังคงมีความสามารถอยู่ รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคออทิซึม (autism)

ผู้ใหญ่ในที่นี ้หมายถึงผู้ที่มีอายุมากกว่า ๒๐ ปี และการศึกษาแบบนี้ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 ๒.๕.๑.๔ การสอนภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างชาติ 
  (svenskundervisning för invandrare -SFI)

การสอนภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างชาติ เป็นการสอนภาษาสวีเดนในระดับ
พื้นฐานให้กับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ภาษาสวีเดนเป็นภาษาแม่ เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยจะจัดการทําเอง หรือมอบให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดทําก็ได้  รัฐจะเป็นผู้กําหนดหลักสูตร
ผู้ที่มีสิทธิเรียนในหลักสูตรเอสเอฟไอนี้ มีสิทธิที่จะเข้าเรียนในวิทยาลัยการศึกษา
ประชาชน (folkhögskola) ในหลักสูตรภาษาสวีเดนที่อยู่ในระดับเดียวกับหลักสูตร
ของเอสเอฟไอได้

ผู้ที่มีสิทธิเข้าเรียนในหลักสูตรของเอสเอฟไอ จะต้องเป็นคนต่างชาติที่พัก
อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน และมีอายุมากกว่า ๑๖ ปี

การเรียนในหลักสูตรนี้ สามารถเรียนได้ทั้งแบบเต็มเวลา หรือครึ่งเวลา และ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และมีสิทธิที่จะเรียนจนจบหลักสูตร ถ้ามีผลการเรียนที่เป็น
ที่น่าพอใจ  จํานวนชั่วโมงที่เรียนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน โดยเฉลี่ย
แล้ว จะใช้เวลาประมาณ ๕๒๕ ชั่วโมง 

๒.๕.๒ การศึกษาเสริม (kompletterande utbildning)
 การศึกษาเสริมคือ การศึกษาที่แยกออกเป็นอิสระจากระบบการศึกษา  และรัฐจะให้
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง  ๆ  การศึกษาแบบนี ้ มุ่งให้กับวัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ และมีอยู่
หลายสาขา เช่น สาขาศิลปกรรม ดนตรี การละคร การออกแบบ การฝีมือ การสื่อสาร 
การบิน การดูแลสัตว์ การอนามัยและการรักษาสุขภาพ ฯลฯ  โดยจัดเป็นหลักสูตรสั้นๆ 
หรืออาจจัดสอนกลุ่มเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “กลุ่มการศึกษา (studiecirkel)”

  -คู่มือคนไทยในสวีเดน-  
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๒.๕.๓ สถาบันการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ

 สภาการศึกษาประชาชน (Folkbildningsrådet) อันเป็นหน่วยงานของรัฐที่สังกัด
อยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการจัดเงินช่วยเหลือให้กับวิทยาลัยการศึกษา
ประชาชน และสหพันธ์การศึกษาประชาชน พร้อมทั้งติดตาม และประเมินผลงานด้วย

 ๒.๕.๓.๑ สหพันธ์การศึกษา (studieförbund)
สหพันธ์การศึกษาเป็นองค์กรอิสระ หรือเป็นขบวนการประชาชน ที่ทําหน้าที่

ให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป  วัตถุประสงค์เพื่อกระจายความรู้ให้กับประชาชน 
และยึดหลักความคิดของสหพันธ์เป็นหลัก เช่น ABF ก็ยึดแนวคิดของขบวนการผู้ใช้
แรงงานเป็นหลัก  ทุกๆ ปี  สหพันธ์การศึกษาเหล่านี้ได้จัดกลุ่มการศึกษาเป็นจํานวน
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กลุ่ม และมีสมาชิกเข้าร่วมในกิจกรรมประมาณ ๒ ล้านคน  มีการ
จัดโปรแกรมด้านวัฒนธรรมประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๕ 
ล้านคน

ประเทศสวีเดนมีสหพันธ์การศึกษาของประชาชน ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก
รัฐอยู่ทั้งหมด ๑๐ แห่งด้วยกัน และทั้งหมดนี้ มีองค์กรที่เป็นสมาชิกอยู่ประมาณ ๒๐๐ 
องค์กร นอกจากนั้น ยังมีองค์กรที่ทําสัญญาตกลงกันไว้อีกประมาณ ๑๒๖ องค์กร 

 สหพันธ์การศึกษาของประชาชนต่างๆ นี้ ได้แก่...
- สหพันธ์การศึกษาของผู้ใช้แรงงาน (Arbetarnas Bildningsförbund - ABF)
- มหาวิทยาลัยประชาชน (Folkuniversitet - FU)
- สหพันธ์การศึกษาของโบสถ์สวีเดนและสังคม (Studieförbundet Bilda för 

kyrka och samhälle)
- สหพันธ์การศึกษาโรงเรียนประชาชน (Studieförbundet Medborgarskolan - 

Mbsk)
- กิจกรรมการศึกษาของขบวนการต่อต้านสุรา (Nykterhetsrörelsens 

bildningsverksamhet - NBV)
- สหพันธ์ส่งเสริมการศึกษา (Studiefrämjandet - Sfr)
- สหพันธ์การศึกษา โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ (Studieförbundet Vuxenskolan - 

SV)
- สหพันธ์การศึกษาเซ็นซูส (SENSUS studieförbundet)
- สหพันธ์การศึกษาของอิสลาม (Ibn Rushd)
- กิจกรรมการศึกษาวัฒนธรรม (Kulturens bildningsverksamhet)

 รายละเอียดของแต่ละสหพันธ์ดูได้จากเว็บไซด์ www.studieförbunden.se

 -คู่มือคนไทยในสวีเดน-  
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หมายเหตุ
 กลุ่มการศึกษา (studiecirkel) คือ ชั้นสอนที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เข้าร่วม
ระหว่าง ๖ ถึง ๑๒ คน โดยจะต้องมีหัวหน้ากลุ่มหนึ่งคน และต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสหพันธ์ กลุ่มการศึกษาสามารถกําหนดวางแผนการเรียนของตนเองได้ ผู้ที่
ต้องการจัดตั้งกลุ่มการศึกษาสามารถทําได้ โดยติดต่อกับสหพันธ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
ด้านเอกสาร การจัดการสอน และผู้นํากลุ่ม

 ๒.๕.๓.๒  วิทยาลัยการศึกษาประชาชน (folkhögskolor)  
วิทยาลัยการศึกษาประชาชน เป็นสถาบันการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่

สามารถเลือกได้ ถ้าต้องการศึกษาเพิ่มเติม หลังจบการศึกษาระดับเตรียมอุดมแล้ว 
ปัจจุบัน ในประเทศสวีเดน มีวิทยาลัยการศึกษาประชาชน ๑๕๐ แห่ง ใน

จํานวนนี้มีอยู่ ๑๐๗ แห่งที่ผูกพันอยู่กับขบวนการของประชาชน เช่น องค์กรไม่
แสวงหากําไร มูลนิธิ สมาคม และที่เหลือนั้นเป็นของมณฑล และเทศบาลเขตต่างๆ 

วิทยาลัยการศึกษาประชาชนแต่ละแห่ง กําหนดการสอนได้อย่างอิสระ  มี
หลักสูตรปกติที่ผู้เรียนจบจะมีสิทธิเท่ากับการจบโรงเรียนประถมศึกษาภาคบังคับ 
หรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมีหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ที่จัดเพื่อผู้ที่มีความสนใจ
เป็นพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ดนตรี ปัญหาสิ่งแวดล้อม งานศิลป ์และสาขาอาชีพ เช่น 
ครูดูแลเด็กที่สถานดูแลเด็กในยามว่าง ล่ามภาษามือ

วิทยาลัยการศึกษาประชาชนบางแห่ง จะมีที่เป็นแบบโรงเรียนกินนอนด้วย
การเข้าเรียนในวิทยาลัยการศึกษาประชาชน ไม่มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษ

สําหรับหลักสูตรทั่วไป แต่มีบางหลักสูตร ที่เจาะจงเป็นพิเศษที่อาจจะมีเงื่อนไขเกี่ยว
กับการต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานมาก่อน หรืออาจมีการทดสอบเป็นพิเศษ และอายุผู้
เข้าศึกษาต้องไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี

เมื่อเรียนจบ ทางโรงเรียนจะไม่ออกประกาศนียบัตรให้ แต่จะออกใบรับรอง
ผลการเรียนให้

การเรียนที่วิทยาลัยการศึกษาประชาชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่นักเรียน
จะต้องออกค่าหนังสือ ค่าอาหาร และค่าที่พักเอง  การเรียนที่นี่ก็สามารถได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาได้

 ๒.๕.๓.๓  การให้การศึกษาต่อตลาดแรงงาน (arbetsmarknadsutbildning)
เป็นการศึกษาที่มีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ตกงาน หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ

สามารถหางานทําได้ง่ายขึ้น
ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาแบบนี้ อย่างน้อยจะต้องมีอายุ ๒๐ ปี และเป็นผู้

ตกงาน หรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะตกงาน และได้ลงทะเบียนเป็นผู้ตกงานไว้กับสํานักงาน
จัดหางาน (arbetsförmedlingen)
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มีข้อยกเว้นสําหรับผู้พิการที่อายุยังไม่เต็ม ๒๐ ปี และไม่สามารถทํางานได้
เพราะพิการหรือได้รับเงินชดเชยการว่างงานจากกองทุนผู้ตกงาน 
(Arbetslöshetskassa) ก็สามารถเข้ารับการศึกษาที่มีไว้ให้กับตลาดแรงงานนี้ได้

ผู้รับผิดชอบในการจัดทําการศึกษาแบบนี้คือ คณะกรรมการแรงงานประจํา
มณฑล (Länsarbetsnämnderna) ซึ่งสามารถว่าจ้างให้มีการเปิดหลักสูตรสอน หรือ
จัดให้ไปเรียนในหลักสูตรปกติตามโรงเรียนต่างๆ ก็ได้ เช่น การศึกษาผู้ใหญ่ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และวิทยาลัยการศึกษาประชาชน (folkhögskola) หรือ
หลักสูตรสั้น ๆ ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่หลักสูตรนั้นๆ จะต้องไม่เกิน ๔๐ 
สัปดาห์

สํานักงานจัดหางานเป็นผู้อนุญาตเรื่องการเข้ารับการศึกษาแบบนี้ และ
บริษัทสามารถที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากคณะกรรมการแรงงานประจํามณฑลได้ ถ้า
บริษัทจะจัดทําหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานของตน 

๒.๖ เงินสนับสนุนการศึกษา (studiestöd)
 เงินสนับสนุนการศึกษา เป็นเงินสนับสนุนเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเรียนหนังสือ สามารถ
เรียนได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องการเงิน หรือเรื่องความพิการของตน
 เงินสนับสนุนการศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ เงินช่วยเหลือการศึกษา 
(studiehjälp) เงินเพื่อการศึกษา (studiemedel) และเงินช่วยเหลือนักเรียนระดับเตรียม
อุดมศึกษาที่พิการ (rg-bidrag)

๒.๖.๑ เงินช่วยเหลือการศึกษา (studiehjälp) และการยื่นขอ
 เงินช่วยเหลือการศึกษา จะจ่ายให้กับนักเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษา ไปจนถึง
ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิของปีที่นักเรียนจะมีอายุครบ ๒๐ ปี และตามปกติจะเป็นการจ่าย
ให้สําหรับการเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น  เงินช่วยเหลือการศึกษานี้ ไม่ต้องเสียภาษี จึงไม่
ต้องนําไปแสดงไว้ในเอกสารการเสียภาษ ี และจะจ่ายให้สําหรับช่วงเวลาที่เรียนหนังสืออยู่
เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือนต่อปีสําหรับการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษา
 เทศบาลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ เป็นผู้รับผิดชอบในเงินช่วยเหลือนี้ ถ้ากําลังเรียนอยู่
ในโรงเรียนเทศบาล แต่ถ้าเรียนอยู่ที่วิทยาลัยการศึกษาประชาชน (Folkhögskolan) 
โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนประจํา จะสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าที ่พักได้จาก
สํานักงานกลางเพื่อเงินสนับสนุนการศึกษา (Centrala studiestödsnämnden - CSN)

 สําหรับคนสวีเดนที่เรียนหนังสือแบบเต็มเวลาอยู่ในต่างประเทศ ก็สามารถได้รับ
เงินช่วยเหลือการศึกษานี้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง 
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