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การปฐมนเิทศการเขา้สูส่งัคมใหมใ่นสวเีดน 

“คอรส์พีเ่ล ีย้ง รุน่พีส่อนรุน่นอ้ง รุน่2” 

เสารท์ ี ่3, 10, 17, 24 ตลุาคม 2020 

11:00 – 14:00 (เวลาประเทศสวเีดน) 

 

วนั เวลา หวัขอ้ วทิยากร 
3 ตลุาคม 2020 

11:00 – 11:30 เปิดการสมันา โดยทา่นทตูกาญจนา (Video) 

แนะน าวทิยากร และผูเ้ขา้รว่ม 
แนะน าหลกัสตูร และโครงการไทยไวส ์ 
ฟังเสยีงจากพี่ๆ  รุน่1 

 

คณุปนัดดา ชัง่มณ ี 

 

11:30 – 12:00 1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัประเทศสวเีดน  

✔ สภาวะภมูศิาสตร ์และภมูอิากาศ 

✔ วัฒนธรรม ประเพณี มมุมอง วสิยัทัศน์ของชาว

สวเีดน 

✔ การปรับตัวเขา้สูส่งัคม ความยาก ความง่าย 

✔ ภาพรวมสวัสดขิองรัฐ 

✔ บทบาทหนา้ที ่ความรับผดิชอบของพลเมอืง 

✔ คนไทยในสวเีดน มเีทา่ไหร ่อยูท่ีไ่หน ท าอะไร 

คณุอรทริา จันทะดวง  
 

https://www.thaiwise.se/new-coming-to-sweden/
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12:00 – 12:30 2. ขอ้คดิ และ การเตรยีมพรอ้มกอ่นเดนิทาง และ อปุสรรคท์ีพ่บบอ่ย  

✔ กรณีศกึษา  

✔ กรณีศกึษา  

คณุปนัดดา ชัง่มณ ี 
คณุปิยวด ีบังศร ี 

คณุบษุยา เนลสนั 
 

12:30 – 13:00 3. การเตรยีมความพรอ้มกอ่นน าลกูมาสวเีดนและสวัสดกิารบดิา 

มารดา และบตุร  

 

คณุบษุยา เนลสนั 
คณุพลอยไพลนิ ชามัฌ 
 

13:00 – 13:30 4. สวัสดกิารดา้นสาธารณสขุ  

 

คณุนภาพร พรฟีเชค็  
 

13:30 – 14:00 ถาม-ตอบ  

การบา้น 

ปิดการสมันา 

คณุปนัดดา ชัง่มณ ี 

 

10 ตลุาคม 2020 

11:00 – 11:15 INTRODUCTION - ระบบการศกึษา และสวสัดกิารเกีย่วกบั

การศกึษา 

 

คณุปนัดดา ชัง่มณ ี 

 

11:15 – 11:45 1. ระบบโรงเรยีนในภาพรวม และสวัสดกิารรัฐ คณุปารชิาต โอทกานนท ์

11:45 – 12:15 2. SFI  

 

คณุบษุยา เนลสนั 

12:15 – 13:00 3. การศกึษาผูใ้หญ่ระดับ ประถม-มัธยมศกึษา(grund och 
gymnasieskolan) และเงนิสนับสนุนการศกึษา (CSN) 

คณุ ปารชิาต โอทกานนท ์
 

13:00 – 13:30 4. Samhällsorientering คณุพลอยไพลนิ ชามัฌ 
 

13:30 – 14:00 ถาม-ตอบ, การบา้น, ปิดการสมันา คณุปนัดดา ชัง่มณ ี 
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17 ตลุาคม 2020 

11:00 – 11:15 INTRODUCTION - การท างานในสวเีดน  

 

คณุปนัดดา ชัง่มณ ี 
 

11:15 – 11:45 1. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน การหางาน การเป็นลกูจา้ง  

 

คณุกตาญชล ีสรรพโรจน์พัฒนา 

 

11:45 – 12:15 2. การเปิดบรษัิทของตนเอง การช าระภาษี และ ผลประโยชน์จาก

การช าระภาษี  

คณุพรทพิย ์เหลอืงปราการ  
 

12:15 – 12:45 3. สวัสดกิารการจา้งงานและประกันสงัคมเกีย่วกับการจา้งงาน คณุพลอยไพลนิ ชามัฌ 

 

12:45 – 13:00 4. ทักษะทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การสรา้งงาน และ การท างานและเพิม่

รายไดห้นา้รอ้น 

 

คณุ ปารชิาต โอทกานนท ์
 

13:00 – 13:30 5. การประกันการวา่งงาน สหภาพแรงงาน และสญัญาความตกลง

รว่ม (Kollektivavtal)  

 

คณุพลอยไพลนิ ชามัฌ 
 

13:30 – 13:40 6. งาน กบั การศกึษา ภาษา อะไรมากอ่น  

 

คณุปนัดดา ชัง่มณ ี 
 

13:40 – 14:00 ถาม-ตอบ  

การบา้น 

ปิดการสมันา 

คณุปนัดดา ชัง่มณ ี 
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24 ตลุาคม 2020 

 

11:00 – 11:15 INTRODUCTION - การเร ิม่ตน้ชวีติทีส่วเีดน (ภาคปฏบิตั)ิ 

 

คณุปนัดดา ชัง่มณ ี 
 

11:15 – 11:45 1. เมือ่มาถงึตอ้งท าอะไรบา้ง  

 

คณุ ปารชิาต โอทกานนท ์

11:45 – 12:00 
 

 

2. ประเทศปราศจากเงนิสดแปลวา่อะไร  คณุปนัดดา ชัง่มณ ี 
 

12:00 – 12:30 3. ชวีติออนไลน์เป็นอยา่งไร  

 

คณุพลอยไพลนิ ชามัฌ 

 

12:30 – 13:00 4. การวางแผนชวีติเพือ่รอรับบ านาญ  คณุพรทพิย ์เหลอืงปราการ  
คณุปารชิาต โอทกานนท ์
 

13:00 – 13:15 5. สวัสดกิาร ส าหรับผูส้งูอาย ุคนพกิาร ผูเ้สยีชวีติ  

 

คณุปารชิาต โอทกานนท ์

13:15 - 13:30 

 
 

6. มคี าถามใครชว่ยได ้แหลง่ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอือยูท่ีไ่หน  คณุพจนีย ์ธารประดับ 

13:30 – 14:00 ถาม-ตอบ 

ปิดหลกัสตูร 

คณุปนัดดา ชัง่มณ ี 
 

 

 


