
๒.๓.๙ อื่นๆ

 ๒.๓.๙.๑ นักเรียนที่จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ 
  (Elever i behov av särskilt stöd)

นักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ หรือที่มี
เหตุผลอย่างอื่นที่จะสามารถทําให้ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ ทางโรงเรียนจะจัดทํา
เป็นโปรแกรมการสนับสนุนร่วมกับนักเรียน และผู้มีอํานาจปกครองให้แก่นักเรียนดัง
กล่าว 

 ๒.๓.๙.๒ การแนะนําเรื่องการเรียน และอาชีพ (Studie- och yrkesvägledning)
โรงเรียนจะมีบริการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน และอาชีพ โดยมี

เจ้าหน้าที่แนะนําพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต 
เจ้าหน้าที่แนะนํานี้อาจเป็นครูประจําชั้น ครูพี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน โดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบของครูใหญ่

ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่่วง ค.ศ.๒๐๑๑ เป็นต้นมา กฎหมายกําหนด
ไว้ว่า นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับบริการด้านนี้จากเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ ก่อน
การตัดสินใจเลือกสายการศึกษา 

๒.๔ การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (högskoleutbilding)  
 เมื่อเรียนจบการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาแล้ว ถ้าต้องการศึกษาต่อ ก็
สามารถเข้าศึกษาต่อได้ที ่ วิทยาลัย (högskolor) หรือมหาวิทยาลัย (universitet) 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดนส่วนใหญ่ยังเป็นของรัฐอยู่

 ชื่อและที่อยู่ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสามารถดูได้จากเว็บไซด์ 
www.studera.nu

๒.๔.๑ เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา-และอาชีพ 
(studie-och yrkesvägledning)

 มหาวิทยาลัย  และวิทยาลัย จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยแนะนําเรื่องแผนการศึกษา 
โปรแกรมการศึกษา และเรื่องอาชีพ ให้กับนักศึกษา รวมทั้งเรื่องเงินเพื่อการศึกษาด้วย 

๒.๔.๒ ระดับและปริญญาสายต่างๆ ของอุดมศึกษา 
(högskoleexamen nivåindelning)

 การศึกษาระดับปริญญา แบ่งออกเป็นสองสาย คือ สายทั่วไป และสายอาชีพ  และ
ในแต่ละสายแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน (grundnivå) ระดับสูง (avancerad 
nivå) และระดับการวิจัย (forskarnivå)



  -คู่มือคนไทยในสวีเดน-  
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 ๒.๔.๒.๑  ปริญญาสายทั่วไป (generella examina)
ปริญญาสายทั่วไปแบ่งออกได้ในระดับต่างๆ ดังนี้

ระดับพื้นฐาน (grundnivå)
! นับตั้งแต่วันที ่๑  กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๐๗ เป็นต้นมา ได้ปรับระบบการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาใหม่ และกําหนดระดับปริญญาไว้ดังนี้
๏ อนุปริญญาบัตร (högskoleexamen) จะต้องได้คะแนน ๑๒๐ คะแนน

ใช้เวลาเรียนแบบเต็มเวลาทั้งหมด ๒ ปี  
๏ ปริญญาตรี (kandidatexamen) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับ 

Bachelor's degree โดยจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย ๑๘๐ คะแนน 
คือใช้เวลาเรียนแบบเต็มเวลาทั้งหมด ๓ ปี  

ระดับสูง (avancerad nivå)
! หลังจากจบการศึกษาในระดับพื้นฐานแล้ว ก็สามารถศึกษาต่อเพื่อปริญญา

ในระดับสูงได้ต่อไป ซึ่งก็มีอยู่สองระดับเช่นกัน คือ
๏ magisterexamen ต้องมีคะแนน ๖๐ คะแนน และอย่างน้อย 

๓๐ คะแนนในจํานวนนี้จะต้องเป็นวิชาเอกของการศึกษาสายนั้น
๏ masterexamen ต้องมี ๑๒๐ คะแนน และอย่างน้อย ๖๐ คะแนนจาก

จํานวนนี้จะต้องเป็นวิชาเอกของการศึกษาสายนั้น

ระดับวิจัย (forskarnivå)
! มีอยู่สองระดับ คือ

๏ licentiatexamen  ปริญญาระดับนี้ ใช้เวลาศึกษาแบบเต็มเวลา ๒ ปี 
จํานวนคะแนน ๑๒๐ คะแนน ซึ่งจะต้องรวมงานวิจัย ๖๐ คะแนน

๏ doktorsexamen  หลักสูตรปริญญาเอกนี้ ประกอบด้วยคะแนน 
๒๔๐ คะแนน ในจํานวนนี้เป็นคะแนนสําหรับวิทยานิพนธ์ ๑๒๐ 
คะแนน ใช้เวลาเรียน ๔ ปี 

๒.๔.๒.๒  ปริญญาสายอาชีพ (yrkesexamen)
! การศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิชาชีพ เป็นการศึกษาต่อจากการศึกษา

ระดับเตรียมอุดมศึกษา  โดยสนองความต้องการด้านตลาดแรงงาน 
แนวทาง และหลักสูตรการศึกษาจึงต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ด้าน
ตลาดแรงงาน โดยจะแบ่งออกเป็นสองสาย  คือ วิชาชีพสายวิชาการ 
(yrkeshögskole- utbildningar YH-utbildningar) และ วิชาชีพสายปฏิบัติ
การ (kvalificerade yrkesutbildningar  KY-utbildningar)

 -คู่มือคนไทยในสวีเดน-  
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! ปริญญาสายอาชีพนี้เป็นการศึกษาที่เน้นไปยังอาชีพต่าง  ๆ เป็นพิเศษ และผู้
ประกอบอาชีพต้องมีบัตรวิชาชีพแสดงตน  หรือจําเป็นต้องผ่านหลักสูตรที่
จัดขึ้นเป็นพิเศษสําหรับอาชีพนั้นๆ โดยมีหน่วยงานพิเศษของรัฐ (Myndig-
heter för yrkeshögskolan) เป็นผู้ดูแล เช่นเดียวกับการศึกษาสายทั่วไป 
การศึกษาสายอาชีพนี้ มีระดับการศึกษา ๓ ระดับเช่นกัน คือ ระดับพื้นฐาน 
(ครู ช่างรังวัด) ระดับสูง (เช่นแพทย์ ทันตแพทย์) และระดับวิจัย (ปริญญา
เอกของสาขาวิชาชีพ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 www.yhmyndigheten.se

๒.๔.๓ การสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (anmälan till utbildning)
 ส่วนใหญ่แล้ว วันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาในวิชาต่างๆ ก็คือ 
วันที ่๑๕ เมษายน สําหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง และวันที่ ๑๕ ตุลาคม สําหรับ
ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

๒.๔.๔  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

 คุณสมบัติของผู้สมัครมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา
! ก. ระดับพื้นฐาน (grundläggande behörighet)
! ผู ้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  หรือวิทยาลัย จะต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้
• จบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาตามโปรแกรมระดับชาติ โดยมี

คะแนนอย่างน้อย ๒,๒๕๐ คะแนน หรือ
• จบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาตามโปรแกรมของการศึกษาผู้ใหญ่  

หรือ
• จบการศึกษาในประเทศสวีเดนหรือจากต่างประเทศ ที่มีระดับเดียวกันกับ

สองข้อแรกข้างบน  หรือ
• พักอาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด ์หรือนอร์เวย์ และ

มีคุณสมบัติที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศเหล่านั้น หรือ 
• ผ่านการศึกษาของสวีเดนหรือของประเทศอื่น และมีประสบการณ์การ

ทํางาน หรือเนื่องมาจากสภาพการณ์แบบอื่นที่ทําให้มีสิทธิได้รับการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาดังกล่าวนี้

เงื่อนไขเพิ่มเติม...
 ผู้ที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาสวีเดน เดนมาร์ก ไอซแลนด ์หรือภาษา
นอร์เวย์ จําเป็นต้องมีความรู้ในภาษาสวีเดน อังกฤษ และคณิตศาสตร์ 

ในบางครั้งการเข้าศึกษาในบางวิชาจําเป็นต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในวิชาเหล่านั้นมาก่อน จึงอาจมีการ
ตั้งเงิ่ือนไขเพิ่มว่า จะต้องผ่านการศึกษาในวิชาดังกล่าวมาแล้วจากระดับเตรียมอุดมศึกษา

  -คู่มือคนไทยในสวีเดน-  
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ข้อยกเว้นในเรื่องเงื่อนไข
 ถ้าผู้สมัครมีเหตุจําเป็นที่จําต้องขอยกเว้นในเรื่องเงื่อนไขของคุณสมบัติ 
มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย จะเป็นผู้ตัดสินใจอนุมัติ ถ้าเห็นว่าผู้สมัครนั้นมีเงื่อนไขอื่นที่
จะทําให้สามารถเรียนในวิชาที่ตนสมัครได้โดยไม่จําเป็นต้องมีเงื่อนไขครบถ้วน

! ข. ระดับสูง (avancerad nivå)
! คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในอุดมศึกษา ระดับสูง ยังแยกได้ตาม

ประเภทของปริญญาดังนี้

! สําหรับปริญญาทั่วไป หรือปริญญาด้านศิลป ์
! เงื่อนไขก็คือ

• จบปริญญาจากมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย โดยมีคะแนนอย่างต่ํา 
๑๘๐ คะแนน หรือปริญญาจากต่างประเทศที่อยู่ในระดับเดียวกัน

• ได้รับการศึกษาในประเทศสวีเดน หรือจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์ 
หรือมีสภาพการณ์พิเศษที่จะทําให้สามารถศึกษาในการศึกษานี้ได้

 สําหรับปริญญาสายอาชีพที่จําเป็นต้องใช้บัตรวิชาชีพแสดงตน
 ทางวิทยาลัยสามารถกําหนดเงื่อนไขได้เอง โดยให้พิจารณาถึง..

• ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา
• เงื่อนไขอื่นที่จะยืนยันความสามารถในการเข้ารับการศึกษาต่อ

๒.๔.๕ เกณฑ์การคัดตัวนักศึกษา (urval till utbildning)
 สําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรก จะใช้ผลการศึกษาจากระดับ
เตรียมอุดมศึกษา หรือการสอบเทียบวุฒิในระดับอุดมศึกษา (högskoleprovet) เป็นหลัก
ในการคัดเลือก

 ๒.๔.๕.๑  ผลการศึกษาจากระดับเตรียมอุดมศึกษา 
จะใช้ผลการศึกษาจากระดับเตรียมอุดมศึกษา (รวมถึงผลการเรียนจากต่าง

ประเทศด้วย) หรือการศึกษาผู้ใหญ่ หรือวิทยาลัยการศึกษาประชาชน 
(folkhögskola) เป็นหลัก หรือผลการสอบเทียบวุฒิระดับเตรียมอุดมศึกษา 
(högskoleprovet) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก แต่มีบางคณะ เช่นคณะศิลปกรรม อาจ
จะมีการเพิ่มกฎเกณฑ์อย่างอื่นด้วย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยมีสิทธิที่จะคัดเลือก
เองในจํานวนสูงสุดไม่เกิน ๑/๓ ของจํานวนนักศึกษาที่จะรับ

 ๒.๔.๕.๒ การสอบเทียบวุฒิระดับเตรียมอุดมศึกษา (högskoleprovet)
การสอบจะจัดให้มีขึ้นปีละสองครั้ง คือในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ และ

ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง โดยวันสุดท้ายในการยื่นใบสมัครเข้าสอบในภาคการ

 -คู่มือคนไทยในสวีเดน-  
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ศึกษาฤดูใบไม้ผลิ คือวันที ่๑๕ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๑๕ กันยายน สําหรับภาคการ
ศึกษาฤดูใบไม้ร่วง โดยสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ๓๕๐ โครนา
สวีเดน (ปี ค.ศ.๒๐๑๑) ผลการสอบนี้ จะสามารถนําไปใช้สมัครเข้าศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา แทนผลการเรียนจากระดับเตรียมอุดมศึกษาที่มีอยู่ก่อนได้

๒.๔.๖ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา

 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในประเทศสวีเดน จะต้องยื่น
ใบสมัครไปที่กรมการบริการอุดมศึกษา (Verket för högskoleservice - VHS) ซึ่งสังกัด
อยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ  กรมการบริการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบหลักฐาน
การศึกษา และรับผิดชอบในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ข้อมูล
เพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซด์ www.vhs.se
 ถ้าผู้สมัครได้รับข้อตัดสินว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสําหรับการศึกษาที่สมัคร และ
เห็นว่า ข้อตัดสินที่ตนได้รับนี้ผิดพลาด ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ต่อคณะกรรมการพิจารณา
การอุทธรณ์สําหรับอุดมศึกษา (Överklagandenämnden för högskolan-ÖNH) ได ้โดย
จ่าหน้าถึง ÖNH และส่งไปที่ VHS  ถ้า VHS เป็นหน่วยงานคัดเลือก ในกรณีอื่น  ๆสามารถ
ยื่นเรื่องส่งไปที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มีีข้อตัดสินดังกล่าว

๒.๔.๗ การให้คะแนนผลการเรียน (betyg vid universitet och högskola)
 การให้คะแนนในระดับอุดมศึกษา จะมีอยู่สามระดับ คือ...

• ตก (underkänd)
• ผ่าน (godkänd)
• ดีมาก (väl godkänd)

๒.๔.๘ การศึกษาในระดับการค้นคว้า (utbildning på forskarnivå)
 ตามหลักการแล้ว มหาวิทยาลัยทุกแห่ง สามารถที่จะให้ปริญญาบัตรในระดับการ
ค้นคว้านี้ได ้ทํานองเดียวกัน วิทยาลัยก็สามารถให้ปริญญาระดับนี้ได้ในบางสาขาวิชา 
 ปริญญาระดับแรกคือ licentiatexamen และระดับต่อไปคือปริญญาเอก
 การที่มีสิทธิที่จะเข้าศึกษาในระดับนี้คือ จะต้องจบปริญญาขั้นพื้นฐาน และมีความรู้
พิเศษเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเป็นที่แน่ใจว่า นักศึกษาผู้นั้นจะมีความสามารถในการศึกษาต่อใน
ระดับนี้ได้ หรือได้รับการศึกษาในระดับเดียวกันจากต่างประเทศ อาจจะมีเง่ือนไขว่า จะต้อง
มีประสบการณ์ในการทํางานมาด้วย 
 ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ www.doktorandhandboken.nu 
และ www.studera.nu

๒.๔.๙ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน หรือที่มาจากประเทศที่เป็นสมาชิก
เศรษฐกิจยุโรป (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet -EES) และประเทศ

  -คู่มือคนไทยในสวีเดน-  
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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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