
Thailänska 

ยนิดต้ีอนรับสู่โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายลูเลอวั ( ) 
1. โรงเรียนมัธยมปลายลูเลอวั – ด้วยความรู้และความเช่ือมั่นในอนาคตเป็นศูนย์กลาง 

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของสวเีดนซ่ึงมีนกัเรียนประมาณ 2,400 คน โรงเรียนประกอบไปดว้ย 
หา้กลุ่มอาคาร: Hackspetten, Lärkan, Kungsfågeln, Örnen และ Hälsans hus   ค าขวญัประจ าโรงเรียนของเราคือ 
ความรู้และความเช่ือมัน่ในอนาคตเป็นศูนยก์ลาง  ซ่ึงค าขวญัน้ีมีท่ีมาจากการท่ีโรงเรียนของเรานั้นตั้งอยูใ่จกลางเมืองลูเลอวั 
และเพราะเราคิดดว้ยวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดท่ีจะมอบความรู้ท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียนเช่นกนั ความรู้ท่ีดีท าใหคุ้ณสามารถมีงานท า 
และศึกษาต่อได ้- คุณมีความเช่ือมัน่ในอนาคต  ยนิดีตอ้นรับสู่พวกเรา! 
 
การเรียนในโรงเรียนมธัยมปลายของสวเีดนนั้นไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ แต่คุณจะตอ้งเขา้เรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนก 
ารสอนอยา่งกระตือรือร้นเพื่อรักษาท่ีเรียนในโรงเรียนของคุณไว ้
 

2. ค่านิยมพืน้ฐานหมายถึงอะไร? 
หลกัสูตรแกนกลางคือกฎหมายอยา่งหน่ึงซ่ึงทุกคนท่ีท างานในโรงเรียนปฏิบติัตาม หวัขอ้แรกในหลกัสูตรแกนกลางเรีย 
กวา่ค่านิยมพ้ืนฐาน ซ่ึงบอกวา่อะไรคือส่ิงส าคญัท่ีสุดในโรงเรียนของสวเีดน ในค่านิยมพ้ืนฐานนั้นมีขอ้มูลวา่กา รเรียนการ 
สอนจะตอ้งเป็นส่ือกลางในการใหข้อ้มูลเร่ือง: การละเมิดมิไดข้องชีวติมนุษย ์ เสรีภาพของปัจเจกบุคคล คุณค่าท่ีเท่าเทียมขอ 
งมนุษยทุ์กคน  ความเสมอภาคระหวา่งหญิงและชาย และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของมนุษย ์ โรงเรียนสวเีดนนั้นตั้งอยูบ่ 
นพ้ืนฐานของค่านิยมดา้นประชาธิปไตยและการใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การเรียนการสอนจะตอ้งไม่ถูกผกูติด 
กบัศาสนาใด การเรียนการสอนจะตอ้งตั้งอยูบ่นความเป็นวทิยาศาส ตร์และประสบการณ์ท่ีไดรั้บการพิสูจน์แลว้ 
 

3. หลกัสูตรใดบ้างทีฉั่นสามารถเข้าเรียนได้? 
ท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเมืองลเูลอวั มีหลกัสูตรเตรียมอุดมศึกษาระดบัชาติ (Nationella gymnasieprogram) 
อยูห่ลายหลกัสูตร   หลกัสูตรสายอาชีพ (Yrkesprogram) จะน าไปสู่การไดใ้บประกาศนียบตัรวชิาชีพ และคุณสามารถได ้
งานทนัท่ีหลงัจากเรียนจบ หลกัสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษา (Högskoleförberedande program) 
จะท าใหคุ้ณพร้อมท่ีจะเรียนในมหาวทิยาลยัหรือวทิยาลยั   อ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัสูตรของเราไดท่ี้เวบ็ไซตข์องเรา 
(Luleå gymnasieskola)1 คุณสามารถอ่านเพ่ิมเติมเก่ียว กบัหลกัสูตรทั้งหลายเป็นภาษาอ่ืน ๆ ไดท่ี้น่ีดว้ย 
(ลิงคไ์ปสู่หนา้เวบ็นานาชาติของกรมการศึกษา - Skolverket)2 
 

4. มีเง่ือนไขอะไรบ้างในการเข้าเรียนหลกัสูตรระดับชาติในโรงเรียนมัธยมปลาย? 
ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรมธัยมปลายระดบัชาติได ้คุณจะตอ้งจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน และมีผลการเรียนใน 
ระดบัผา่น (อยา่งต ่าระดบั E) เม่ือนั้นคุณก็จะมีคุณสมบติัครบ เง่ือนไขในการมีคุณสมบัติท่ีจะเข้าเรียนน้ันแตกต่างกัน 
ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพและหลกัสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อระดับอดุมศึกษา 
 
ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรสายอาชีพไดน้ั้นคุณจะตอ้งไดค้ะแนนระดบัผา่นแปดรายวชิา; คณิตศาสตร์ ภาษาสวเีด 
นและภาษาองักฤษ รวมทั้งวชิาอ่ืน ๆ อีกหา้วชิา (ไม่ส าคญัวา่จะเป็นวชิาไหน) ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรเตรียมค 
วามพร้อมเพ่ือศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา คุณจะตอ้งไดค้ะแนนในระดบัผา่นสิบสองรายวชิา; คณิตศาสตร์ ภาษาสวเีดนแ ละ 
                                                           
1 https://www.lulea.se/utbildning--forskola/gymnasieskola/lulea-gymnasieby/utbildningar-program.html 
 
2 http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolans-program/nationella-program 
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3. หลกัสูตรใดบ้างทีฉั่นสามารถเข้าเรียนได้? 
ท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเมืองลเูลอวั มีหลกัสูตรเตรียมอุดมศึกษาระดบัชาติ (Nationella gymnasieprogram) 
อยูห่ลายหลกัสูตร   หลกัสูตรสายอาชีพ (Yrkesprogram) จะน าไปสู่การไดใ้บประกาศนียบตัรวชิาชีพ และคุณสามารถได ้
งานทนัท่ีหลงัจากเรียนจบ หลกัสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษา (Högskoleförberedande program) 
จะท าใหคุ้ณพร้อมท่ีจะเรียนในมหาวทิยาลยัหรือวทิยาลยั   อ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัสูตรของเราไดท่ี้เวบ็ไซตข์องเรา 
(Luleå gymnasieskola)1 คุณสามารถอ่านเพ่ิมเติมเก่ียว กบัหลกัสูตรทั้งหลายเป็นภาษาอ่ืน ๆ ไดท่ี้น่ีดว้ย 
(ลิงคไ์ปสู่หนา้เวบ็นานาชาติของกรมการศึกษา - Skolverket)2 
 

4. มีเง่ือนไขอะไรบ้างในการเข้าเรียนหลกัสูตรระดับชาติในโรงเรียนมัธยมปลาย? 
ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรมธัยมปลายระดบัชาติได ้คุณจะตอ้งจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน และมีผลการเรียนใน 
ระดบัผา่น (อยา่งต ่าระดบั E) เม่ือนั้นคุณก็จะมีคุณสมบติัครบ เง่ือนไขในการมีคุณสมบัติท่ีจะเข้าเรียนน้ันแตกต่างกัน 
ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพและหลกัสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อระดับอดุมศึกษา 
 
ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรสายอาชีพไดน้ั้นคุณจะตอ้งไดค้ะแนนระดบัผา่นแปดรายวชิา; คณิตศาสตร์ ภาษาสวเีด 
นและภาษาองักฤษ รวมทั้งวชิาอ่ืน ๆ อีกหา้วชิา (ไม่ส าคญัวา่จะเป็นวชิาไหน) ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรเตรียมค 
วามพร้อมเพ่ือศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา คุณจะตอ้งไดค้ะแนนในระดบัผา่นสิบสองรายวชิา; คณิตศาสตร์ ภาษาสวเีดนแ ละ 
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Thailänska 

ยนิดต้ีอนรับสู่โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายลูเลอวั ( ) 
1. โรงเรียนมัธยมปลายลูเลอวั – ด้วยความรู้และความเช่ือมั่นในอนาคตเป็นศูนย์กลาง 

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของสวเีดนซ่ึงมีนกัเรียนประมาณ 2,400 คน โรงเรียนประกอบไปดว้ย 
หา้กลุ่มอาคาร: Hackspetten, Lärkan, Kungsfågeln, Örnen และ Hälsans hus   ค าขวญัประจ าโรงเรียนของเราคือ 
ความรู้และความเช่ือมัน่ในอนาคตเป็นศูนยก์ลาง  ซ่ึงค าขวญัน้ีมีท่ีมาจากการท่ีโรงเรียนของเรานั้นตั้งอยูใ่จกลางเมืองลูเลอวั 
และเพราะเราคิดดว้ยวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดท่ีจะมอบความรู้ท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียนเช่นกนั ความรู้ท่ีดีท าใหคุ้ณสามารถมีงานท า 
และศึกษาต่อได ้- คุณมีความเช่ือมัน่ในอนาคต  ยนิดีตอ้นรับสู่พวกเรา! 
 
การเรียนในโรงเรียนมธัยมปลายของสวเีดนนั้นไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ แต่คุณจะตอ้งเขา้เรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนก 
ารสอนอยา่งกระตือรือร้นเพื่อรักษาท่ีเรียนในโรงเรียนของคุณไว ้
 

2. ค่านิยมพืน้ฐานหมายถึงอะไร? 
หลกัสูตรแกนกลางคือกฎหมายอยา่งหน่ึงซ่ึงทุกคนท่ีท างานในโรงเรียนปฏิบติัตาม หวัขอ้แรกในหลกัสูตรแกนกลางเรีย 
กวา่ค่านิยมพ้ืนฐาน ซ่ึงบอกวา่อะไรคือส่ิงส าคญัท่ีสุดในโรงเรียนของสวเีดน ในค่านิยมพ้ืนฐานนั้นมีขอ้มูลวา่กา รเรียนการ 
สอนจะตอ้งเป็นส่ือกลางในการใหข้อ้มูลเร่ือง: การละเมิดมิไดข้องชีวติมนุษย ์ เสรีภาพของปัจเจกบุคคล คุณค่าท่ีเท่าเทียมขอ 
งมนุษยทุ์กคน  ความเสมอภาคระหวา่งหญิงและชาย และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของมนุษย ์ โรงเรียนสวเีดนนั้นตั้งอยูบ่ 
นพ้ืนฐานของค่านิยมดา้นประชาธิปไตยและการใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การเรียนการสอนจะตอ้งไม่ถูกผกูติด 
กบัศาสนาใด การเรียนการสอนจะตอ้งตั้งอยูบ่นความเป็นวทิยาศาส ตร์และประสบการณ์ท่ีไดรั้บการพิสูจน์แลว้ 
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อยูห่ลายหลกัสูตร   หลกัสูตรสายอาชีพ (Yrkesprogram) จะน าไปสู่การไดใ้บประกาศนียบตัรวชิาชีพ และคุณสามารถได ้
งานทนัท่ีหลงัจากเรียนจบ หลกัสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษา (Högskoleförberedande program) 
จะท าใหคุ้ณพร้อมท่ีจะเรียนในมหาวทิยาลยัหรือวทิยาลยั   อ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัสูตรของเราไดท่ี้เวบ็ไซตข์องเรา 
(Luleå gymnasieskola)1 คุณสามารถอ่านเพ่ิมเติมเก่ียว กบัหลกัสูตรทั้งหลายเป็นภาษาอ่ืน ๆ ไดท่ี้น่ีดว้ย 
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ระดบัผา่น (อยา่งต ่าระดบั E) เม่ือนั้นคุณก็จะมีคุณสมบติัครบ เง่ือนไขในการมีคุณสมบัติท่ีจะเข้าเรียนน้ันแตกต่างกัน 
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Thailänska 

ยนิดต้ีอนรับสู่โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายลูเลอวั ( ) 
1. โรงเรียนมัธยมปลายลูเลอวั – ด้วยความรู้และความเช่ือมั่นในอนาคตเป็นศูนย์กลาง 

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของสวเีดนซ่ึงมีนกัเรียนประมาณ 2,400 คน โรงเรียนประกอบไปดว้ย 
หา้กลุ่มอาคาร: Hackspetten, Lärkan, Kungsfågeln, Örnen และ Hälsans hus   ค าขวญัประจ าโรงเรียนของเราคือ 
ความรู้และความเช่ือมัน่ในอนาคตเป็นศูนยก์ลาง  ซ่ึงค าขวญัน้ีมีท่ีมาจากการท่ีโรงเรียนของเรานั้นตั้งอยูใ่จกลางเมืองลูเลอวั 
และเพราะเราคิดดว้ยวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดท่ีจะมอบความรู้ท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียนเช่นกนั ความรู้ท่ีดีท าใหคุ้ณสามารถมีงานท า 
และศึกษาต่อได ้- คุณมีความเช่ือมัน่ในอนาคต  ยนิดีตอ้นรับสู่พวกเรา! 
 
การเรียนในโรงเรียนมธัยมปลายของสวเีดนนั้นไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ แต่คุณจะตอ้งเขา้เรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนก 
ารสอนอยา่งกระตือรือร้นเพื่อรักษาท่ีเรียนในโรงเรียนของคุณไว ้
 

2. ค่านิยมพืน้ฐานหมายถึงอะไร? 
หลกัสูตรแกนกลางคือกฎหมายอยา่งหน่ึงซ่ึงทุกคนท่ีท างานในโรงเรียนปฏิบติัตาม หวัขอ้แรกในหลกัสูตรแกนกลางเรีย 
กวา่ค่านิยมพ้ืนฐาน ซ่ึงบอกวา่อะไรคือส่ิงส าคญัท่ีสุดในโรงเรียนของสวเีดน ในค่านิยมพ้ืนฐานนั้นมีขอ้มูลวา่กา รเรียนการ 
สอนจะตอ้งเป็นส่ือกลางในการใหข้อ้มูลเร่ือง: การละเมิดมิไดข้องชีวติมนุษย ์ เสรีภาพของปัจเจกบุคคล คุณค่าท่ีเท่าเทียมขอ 
งมนุษยทุ์กคน  ความเสมอภาคระหวา่งหญิงและชาย และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของมนุษย ์ โรงเรียนสวเีดนนั้นตั้งอยูบ่ 
นพ้ืนฐานของค่านิยมดา้นประชาธิปไตยและการใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การเรียนการสอนจะตอ้งไม่ถูกผกูติด 
กบัศาสนาใด การเรียนการสอนจะตอ้งตั้งอยูบ่นความเป็นวทิยาศาส ตร์และประสบการณ์ท่ีไดรั้บการพิสูจน์แลว้ 
 

3. หลกัสูตรใดบ้างทีฉั่นสามารถเข้าเรียนได้? 
ท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเมืองลเูลอวั มีหลกัสูตรเตรียมอุดมศึกษาระดบัชาติ (Nationella gymnasieprogram) 
อยูห่ลายหลกัสูตร   หลกัสูตรสายอาชีพ (Yrkesprogram) จะน าไปสู่การไดใ้บประกาศนียบตัรวชิาชีพ และคุณสามารถได ้
งานทนัท่ีหลงัจากเรียนจบ หลกัสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษา (Högskoleförberedande program) 
จะท าใหคุ้ณพร้อมท่ีจะเรียนในมหาวทิยาลยัหรือวทิยาลยั   อ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัสูตรของเราไดท่ี้เวบ็ไซตข์องเรา 
(Luleå gymnasieskola)1 คุณสามารถอ่านเพ่ิมเติมเก่ียว กบัหลกัสูตรทั้งหลายเป็นภาษาอ่ืน ๆ ไดท่ี้น่ีดว้ย 
(ลิงคไ์ปสู่หนา้เวบ็นานาชาติของกรมการศึกษา - Skolverket)2 
 

4. มีเง่ือนไขอะไรบ้างในการเข้าเรียนหลกัสูตรระดับชาติในโรงเรียนมัธยมปลาย? 
ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรมธัยมปลายระดบัชาติได ้คุณจะตอ้งจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน และมีผลการเรียนใน 
ระดบัผา่น (อยา่งต ่าระดบั E) เม่ือนั้นคุณก็จะมีคุณสมบติัครบ เง่ือนไขในการมีคุณสมบัติท่ีจะเข้าเรียนน้ันแตกต่างกัน 
ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพและหลกัสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อระดับอดุมศึกษา 
 
ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรสายอาชีพไดน้ั้นคุณจะตอ้งไดค้ะแนนระดบัผา่นแปดรายวชิา; คณิตศาสตร์ ภาษาสวเีด 
นและภาษาองักฤษ รวมทั้งวชิาอ่ืน ๆ อีกหา้วชิา (ไม่ส าคญัวา่จะเป็นวชิาไหน) ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรเตรียมค 
วามพร้อมเพ่ือศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา คุณจะตอ้งไดค้ะแนนในระดบัผา่นสิบสองรายวชิา; คณิตศาสตร์ ภาษาสวเีดนแ ละ 
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2 http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolans-program/nationella-program 
 

Thailänska 

ยนิดต้ีอนรับสู่โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายลูเลอวั ( ) 
1. โรงเรียนมัธยมปลายลูเลอวั – ด้วยความรู้และความเช่ือมั่นในอนาคตเป็นศูนย์กลาง 

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของสวเีดนซ่ึงมีนกัเรียนประมาณ 2,400 คน โรงเรียนประกอบไปดว้ย 
หา้กลุ่มอาคาร: Hackspetten, Lärkan, Kungsfågeln, Örnen และ Hälsans hus   ค าขวญัประจ าโรงเรียนของเราคือ 
ความรู้และความเช่ือมัน่ในอนาคตเป็นศูนยก์ลาง  ซ่ึงค าขวญัน้ีมีท่ีมาจากการท่ีโรงเรียนของเรานั้นตั้งอยูใ่จกลางเมืองลูเลอวั 
และเพราะเราคิดดว้ยวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดท่ีจะมอบความรู้ท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียนเช่นกนั ความรู้ท่ีดีท าใหคุ้ณสามารถมีงานท า 
และศึกษาต่อได ้- คุณมีความเช่ือมัน่ในอนาคต  ยนิดีตอ้นรับสู่พวกเรา! 
 
การเรียนในโรงเรียนมธัยมปลายของสวเีดนนั้นไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ แต่คุณจะตอ้งเขา้เรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนก 
ารสอนอยา่งกระตือรือร้นเพื่อรักษาท่ีเรียนในโรงเรียนของคุณไว ้
 

2. ค่านิยมพืน้ฐานหมายถึงอะไร? 
หลกัสูตรแกนกลางคือกฎหมายอยา่งหน่ึงซ่ึงทุกคนท่ีท างานในโรงเรียนปฏิบติัตาม หวัขอ้แรกในหลกัสูตรแกนกลางเรีย 
กวา่ค่านิยมพ้ืนฐาน ซ่ึงบอกวา่อะไรคือส่ิงส าคญัท่ีสุดในโรงเรียนของสวเีดน ในค่านิยมพ้ืนฐานนั้นมีขอ้มูลวา่กา รเรียนการ 
สอนจะตอ้งเป็นส่ือกลางในการใหข้อ้มูลเร่ือง: การละเมิดมิไดข้องชีวติมนุษย ์ เสรีภาพของปัจเจกบุคคล คุณค่าท่ีเท่าเทียมขอ 
งมนุษยทุ์กคน  ความเสมอภาคระหวา่งหญิงและชาย และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของมนุษย ์ โรงเรียนสวเีดนนั้นตั้งอยูบ่ 
นพ้ืนฐานของค่านิยมดา้นประชาธิปไตยและการใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การเรียนการสอนจะตอ้งไม่ถูกผกูติด 
กบัศาสนาใด การเรียนการสอนจะตอ้งตั้งอยูบ่นความเป็นวทิยาศาส ตร์และประสบการณ์ท่ีไดรั้บการพิสูจน์แลว้ 
 

3. หลกัสูตรใดบ้างทีฉั่นสามารถเข้าเรียนได้? 
ท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเมืองลเูลอวั มีหลกัสูตรเตรียมอุดมศึกษาระดบัชาติ (Nationella gymnasieprogram) 
อยูห่ลายหลกัสูตร   หลกัสูตรสายอาชีพ (Yrkesprogram) จะน าไปสู่การไดใ้บประกาศนียบตัรวชิาชีพ และคุณสามารถได ้
งานทนัท่ีหลงัจากเรียนจบ หลกัสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษา (Högskoleförberedande program) 
จะท าใหคุ้ณพร้อมท่ีจะเรียนในมหาวทิยาลยัหรือวทิยาลยั   อ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัสูตรของเราไดท่ี้เวบ็ไซตข์องเรา 
(Luleå gymnasieskola)1 คุณสามารถอ่านเพ่ิมเติมเก่ียว กบัหลกัสูตรทั้งหลายเป็นภาษาอ่ืน ๆ ไดท่ี้น่ีดว้ย 
(ลิงคไ์ปสู่หนา้เวบ็นานาชาติของกรมการศึกษา - Skolverket)2 
 

4. มีเง่ือนไขอะไรบ้างในการเข้าเรียนหลกัสูตรระดับชาติในโรงเรียนมัธยมปลาย? 
ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรมธัยมปลายระดบัชาติได ้คุณจะตอ้งจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน และมีผลการเรียนใน 
ระดบัผา่น (อยา่งต ่าระดบั E) เม่ือนั้นคุณก็จะมีคุณสมบติัครบ เง่ือนไขในการมีคุณสมบัติท่ีจะเข้าเรียนน้ันแตกต่างกัน 
ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพและหลกัสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อระดับอดุมศึกษา 
 
ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรสายอาชีพไดน้ั้นคุณจะตอ้งไดค้ะแนนระดบัผา่นแปดรายวชิา; คณิตศาสตร์ ภาษาสวเีด 
นและภาษาองักฤษ รวมทั้งวชิาอ่ืน ๆ อีกหา้วชิา (ไม่ส าคญัวา่จะเป็นวชิาไหน) ในการท่ีจะสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรเตรียมค 
วามพร้อมเพ่ือศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา คุณจะตอ้งไดค้ะแนนในระดบัผา่นสิบสองรายวชิา; คณิตศาสตร์ ภาษาสวเีดนแ ละ 
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2 http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolans-program/nationella-program 
 





ภาษาองักฤษ รวมทั้งวชิาอ่ืน ๆ อีกเกา้วชิาดว้ย   เกา้วชิาท่ีตอ้งไดค้ะแนนในระดบัผา่นนั้นก็จะแตกตา่งกนัไป ส าหรับห ลกัสู 
ตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาแต่ละหลกัสูตร นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SYV) ของคุณรู้มากกวา่น้ี 
 

5. หลกัสูตรปฐมนิเทศคืออะไร? 
หากคุณไม่มีคุณสมบติัท่ีจะเขา้เรียนหลกัสูตรระดบัชาติในโรงเรียนมธัยมปลาย คุณสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรปฐมนิเทศ 
(Introduktionsprogram) ได ้ ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัมีตวัเลือกหลายแบบ ดูหนงัขอ้มูลสั้น ๆ ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องโร 
งเรียนหรือสอบถามนกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพของคุณก็ได ้การเรียนหลกัสูตรปฐมนิเทศนั้น คุณสามารถเรียนเพ่ือใ 
หมี้คุณสมบติัในการเขา้เรียนหลกัสูตรมธัยมปลายระดบัชาติ หรือไม่ก็เรียนเพ่ือสมคัรงานหรือไดง้านท าก็ได ้
 

6. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพท าอะไร? 
นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SYV ) คือบุคคลท่ีเรียนจบหลกัสูตรพิเศษท่ีจะช่วยใหคุ้ณไดค้น้พบในส่ิงท่ีคุณตอ้งกา 
รเรียนในวนัน้ี และท่ีจะท างานต่อไป นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพรู้วา่มีเง่ือนไขอะไรบา้งส าหรับหลกัสูต รการศึกษาต่าง 
ๆ และโอกาสท่ีหลกัสูตรต่าง ๆ มีใหน้ั้นมีอะไรบา้ง   นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพรู้ดว้ยวา่ตลาดแรงงานนั้นเป็นอยา่งไร  
สาขาอาชีพใดบา้งท่ีมีโอกาสในการไดง้านท ามากท่ีสุด นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นผูรั้บผิดชอบใหแ้ผนการเรียน 
รายบุคคลของคุณไดรั้บการอพัเดท แผนการเรียนรายบุคคลของคุณจะแสดงใหเ้ห็นวา่หลกัสูตรใดบา้งท่ีคุณตอ้งเรียนเพื ่
อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวข้องคุณ 
 

7. ทีว่่าโรงเรียนมัธยมปลายคือหลกัสูตรทีม่ีการออกแบบน้ันหมายความว่าอย่างไร? 
ในโรงเรียนมธัยมตอนปลายของสวเีดนนั้น ทุกรายวชิาถูกแบ่งรวมไวใ้นหลกัสูตรต่าง ๆ คุณไดรั้บใบคะแนนผลการเรีย 
นในทุกหลกัสูตร หลกัสูตรหน่ึงสามารถเรียนไดภ้ายในหน่ึงเทอมหรือหน่ึงปีการศึกษา ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะมา 
โรงเรียนเสมอและท าใหดี้ท่ีสุด หลกัสูตรทั้งหลายท่ีคุณเรียนในปีแรกของคุณในโรงเรียนมธัยมปลายจะมีรวมอยูใ่นใบ 
ระเบียนผลการเรียน (slutbetyg) ของคุณจากโรงเรียนมธัยมปลาย ในหลกัสูตรปฐมนิเทศ คุณสามารถเรียนไดท้ั้งแบบ 
หลกัสูตร (ระดบัมธัยมปลาย) และวชิาต่าง ๆ ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

8. ระบบการให้คะแนนผลการเรียนของสวีเดนเป็นอย่างไร? 
ท่ีสวเีดนคุณจะไดรั้บคะแนนผลการเรียนในหกระดบัจาก A (สูงสุด) ไป F (ต ่าสุดและไม่ผา่น) ระดบัคะแนนท่ีผา่นต ่าสุดคือ 
E ในทุกหลกัสูตรจะมีเง่ือนไขเร่ืองความรู้ความสามารถส าหรับคะแนนผลการเรียนระดบั A C และ E คุณจะตอ้งผา่นเง่ือ 
นไขเร่ืองความรู้ความสามารถทุกอยา่งเพ่ือท่ีคุณจะไดรั้บใบคะแนนผลการเรียน ถา้หากคุณผา่นเง่ือนไขของระดบั E 
แต่ไม่ผา่นเง่ือนไขทั้งหมดของระดบั C คุณจะไดใ้บคะแนนในระดบั D มีการใชร้ะบบการใหค้ะแนนเดียวกนั 
หากคุณเรียนวชิาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในหลกัสูตรปฐมนิเทศ 
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ภาษาองักฤษ รวมทั้งวชิาอ่ืน ๆ อีกเกา้วชิาดว้ย   เกา้วชิาท่ีตอ้งไดค้ะแนนในระดบัผา่นนั้นก็จะแตกตา่งกนัไป ส าหรับห ลกัสู 
ตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาแต่ละหลกัสูตร นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SYV) ของคุณรู้มากกวา่น้ี 
 

5. หลกัสูตรปฐมนิเทศคืออะไร? 
หากคุณไม่มีคุณสมบติัท่ีจะเขา้เรียนหลกัสูตรระดบัชาติในโรงเรียนมธัยมปลาย คุณสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรปฐมนิเทศ 
(Introduktionsprogram) ได ้ ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัมีตวัเลือกหลายแบบ ดูหนงัขอ้มูลสั้น ๆ ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องโร 
งเรียนหรือสอบถามนกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพของคุณก็ได ้การเรียนหลกัสูตรปฐมนิเทศนั้น คุณสามารถเรียนเพ่ือใ 
หมี้คุณสมบติัในการเขา้เรียนหลกัสูตรมธัยมปลายระดบัชาติ หรือไม่ก็เรียนเพ่ือสมคัรงานหรือไดง้านท าก็ได ้
 

6. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพท าอะไร? 
นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SYV ) คือบุคคลท่ีเรียนจบหลกัสูตรพิเศษท่ีจะช่วยใหคุ้ณไดค้น้พบในส่ิงท่ีคุณตอ้งกา 
รเรียนในวนัน้ี และท่ีจะท างานต่อไป นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพรู้วา่มีเง่ือนไขอะไรบา้งส าหรับหลกัสูต รการศึกษาต่าง 
ๆ และโอกาสท่ีหลกัสูตรต่าง ๆ มีใหน้ั้นมีอะไรบา้ง   นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพรู้ดว้ยวา่ตลาดแรงงานนั้นเป็นอยา่งไร  
สาขาอาชีพใดบา้งท่ีมีโอกาสในการไดง้านท ามากท่ีสุด นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นผูรั้บผิดชอบใหแ้ผนการเรียน 
รายบุคคลของคุณไดรั้บการอพัเดท แผนการเรียนรายบุคคลของคุณจะแสดงใหเ้ห็นวา่หลกัสูตรใดบา้งท่ีคุณตอ้งเรียนเพื ่
อใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีวางไวข้องคุณ 
 

7. ทีว่่าโรงเรียนมัธยมปลายคือหลกัสูตรทีม่ีการออกแบบน้ันหมายความว่าอย่างไร? 
ในโรงเรียนมธัยมตอนปลายของสวเีดนนั้น ทุกรายวชิาถูกแบ่งรวมไวใ้นหลกัสูตรต่าง ๆ คุณไดรั้บใบคะแนนผลการเรีย 
นในทุกหลกัสูตร หลกัสูตรหน่ึงสามารถเรียนไดภ้ายในหน่ึงเทอมหรือหน่ึงปีการศึกษา ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะมา 
โรงเรียนเสมอและท าใหดี้ท่ีสุด หลกัสูตรทั้งหลายท่ีคุณเรียนในปีแรกของคุณในโรงเรียนมธัยมปลายจะมีรวมอยูใ่นใบ 
ระเบียนผลการเรียน (slutbetyg) ของคุณจากโรงเรียนมธัยมปลาย ในหลกัสูตรปฐมนิเทศ คุณสามารถเรียนไดท้ั้งแบบ 
หลกัสูตร (ระดบัมธัยมปลาย) และวชิาต่าง ๆ ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

8. ระบบการให้คะแนนผลการเรียนของสวีเดนเป็นอย่างไร? 
ท่ีสวเีดนคุณจะไดรั้บคะแนนผลการเรียนในหกระดบัจาก A (สูงสุด) ไป F (ต ่าสุดและไม่ผา่น) ระดบัคะแนนท่ีผา่นต ่าสุดคือ 
E ในทุกหลกัสูตรจะมีเง่ือนไขเร่ืองความรู้ความสามารถส าหรับคะแนนผลการเรียนระดบั A C และ E คุณจะตอ้งผา่นเง่ือ 
นไขเร่ืองความรู้ความสามารถทุกอยา่งเพ่ือท่ีคุณจะไดรั้บใบคะแนนผลการเรียน ถา้หากคุณผา่นเง่ือนไขของระดบั E 
แต่ไม่ผา่นเง่ือนไขทั้งหมดของระดบั C คุณจะไดใ้บคะแนนในระดบั D มีการใชร้ะบบการใหค้ะแนนเดียวกนั 
หากคุณเรียนวชิาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในหลกัสูตรปฐมนิเทศ 

  
 
 
 

ผ่านเกณฑก์าร
ตดัคะแนนของ

ระดบัอ ี

ผ่านเกณฑก์ารตดั
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ภาษาองักฤษ รวมทั้งวชิาอ่ืน ๆ อีกเกา้วชิาดว้ย   เกา้วชิาท่ีตอ้งไดค้ะแนนในระดบัผา่นนั้นก็จะแตกตา่งกนัไป ส าหรับห ลกัสู 
ตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาแต่ละหลกัสูตร นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SYV) ของคุณรู้มากกวา่น้ี 
 

5. หลกัสูตรปฐมนิเทศคืออะไร? 
หากคุณไม่มีคุณสมบติัท่ีจะเขา้เรียนหลกัสูตรระดบัชาติในโรงเรียนมธัยมปลาย คุณสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรปฐมนิเทศ 
(Introduktionsprogram) ได ้ ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัมีตวัเลือกหลายแบบ ดูหนงัขอ้มูลสั้น ๆ ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องโร 
งเรียนหรือสอบถามนกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพของคุณก็ได ้การเรียนหลกัสูตรปฐมนิเทศนั้น คุณสามารถเรียนเพ่ือใ 
หมี้คุณสมบติัในการเขา้เรียนหลกัสูตรมธัยมปลายระดบัชาติ หรือไม่ก็เรียนเพ่ือสมคัรงานหรือไดง้านท าก็ได ้
 

6. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพท าอะไร? 
นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SYV ) คือบุคคลท่ีเรียนจบหลกัสูตรพิเศษท่ีจะช่วยใหคุ้ณไดค้น้พบในส่ิงท่ีคุณตอ้งกา 
รเรียนในวนัน้ี และท่ีจะท างานต่อไป นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพรู้วา่มีเง่ือนไขอะไรบา้งส าหรับหลกัสูต รการศึกษาต่าง 
ๆ และโอกาสท่ีหลกัสูตรต่าง ๆ มีใหน้ั้นมีอะไรบา้ง   นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพรู้ดว้ยวา่ตลาดแรงงานนั้นเป็นอยา่งไร  
สาขาอาชีพใดบา้งท่ีมีโอกาสในการไดง้านท ามากท่ีสุด นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นผูรั้บผิดชอบใหแ้ผนการเรียน 
รายบุคคลของคุณไดรั้บการอพัเดท แผนการเรียนรายบุคคลของคุณจะแสดงใหเ้ห็นวา่หลกัสูตรใดบา้งท่ีคุณตอ้งเรียนเพื ่
อใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีวางไวข้องคุณ 
 

7. ทีว่่าโรงเรียนมัธยมปลายคือหลกัสูตรทีม่ีการออกแบบน้ันหมายความว่าอย่างไร? 
ในโรงเรียนมธัยมตอนปลายของสวเีดนนั้น ทุกรายวชิาถูกแบ่งรวมไวใ้นหลกัสูตรต่าง ๆ คุณไดรั้บใบคะแนนผลการเรีย 
นในทุกหลกัสูตร หลกัสูตรหน่ึงสามารถเรียนไดภ้ายในหน่ึงเทอมหรือหน่ึงปีการศึกษา ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะมา 
โรงเรียนเสมอและท าใหดี้ท่ีสุด หลกัสูตรทั้งหลายท่ีคุณเรียนในปีแรกของคุณในโรงเรียนมธัยมปลายจะมีรวมอยูใ่นใบ 
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8. ระบบการให้คะแนนผลการเรียนของสวีเดนเป็นอย่างไร? 
ท่ีสวเีดนคุณจะไดรั้บคะแนนผลการเรียนในหกระดบัจาก A (สูงสุด) ไป F (ต ่าสุดและไม่ผา่น) ระดบัคะแนนท่ีผา่นต ่าสุดคือ 
E ในทุกหลกัสูตรจะมีเง่ือนไขเร่ืองความรู้ความสามารถส าหรับคะแนนผลการเรียนระดบั A C และ E คุณจะตอ้งผา่นเง่ือ 
นไขเร่ืองความรู้ความสามารถทุกอยา่งเพ่ือท่ีคุณจะไดรั้บใบคะแนนผลการเรียน ถา้หากคุณผา่นเง่ือนไขของระดบั E 
แต่ไม่ผา่นเง่ือนไขทั้งหมดของระดบั C คุณจะไดใ้บคะแนนในระดบั D มีการใชร้ะบบการใหค้ะแนนเดียวกนั 
หากคุณเรียนวชิาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในหลกัสูตรปฐมนิเทศ 
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ภาษาองักฤษ รวมทั้งวชิาอ่ืน ๆ อีกเกา้วชิาดว้ย   เกา้วชิาท่ีตอ้งไดค้ะแนนในระดบัผา่นนั้นก็จะแตกตา่งกนัไป ส าหรับห ลกัสู 
ตรเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาตอ่ระดบัอุดมศึกษาแต่ละหลกัสูตร นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SYV) ของคุณรู้มากกวา่น้ี 
 

5. หลกัสูตรปฐมนิเทศคืออะไร? 
หากคุณไม่มีคุณสมบติัท่ีจะเขา้เรียนหลกัสูตรระดบัชาติในโรงเรียนมธัยมปลาย คุณสามารถเขา้เรียนหลกัสูตรปฐมนิเทศ 
(Introduktionsprogram) ได ้ ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัมีตวัเลือกหลายแบบ ดูหนงัขอ้มูลสั้น ๆ ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องโร 
งเรียนหรือสอบถามนกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพของคุณก็ได ้การเรียนหลกัสูตรปฐมนิเทศนั้น คุณสามารถเรียนเพ่ือใ 
หมี้คุณสมบติัในการเขา้เรียนหลกัสูตรมธัยมปลายระดบัชาติ หรือไม่ก็เรียนเพ่ือสมคัรงานหรือไดง้านท าก็ได ้
 

6. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพท าอะไร? 
นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SYV ) คือบุคคลท่ีเรียนจบหลกัสูตรพิเศษท่ีจะช่วยใหคุ้ณไดค้น้พบในส่ิงท่ีคุณตอ้งกา 
รเรียนในวนัน้ี และท่ีจะท างานต่อไป นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพรู้วา่มีเง่ือนไขอะไรบา้งส าหรับหลกัสูต รการศึกษาต่าง 
ๆ และโอกาสท่ีหลกัสูตรต่าง ๆ มีใหน้ั้นมีอะไรบา้ง   นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพรู้ดว้ยวา่ตลาดแรงงานนั้นเป็นอยา่งไร  
สาขาอาชีพใดบา้งท่ีมีโอกาสในการไดง้านท ามากท่ีสุด นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นผูรั้บผิดชอบใหแ้ผนการเรียน 
รายบุคคลของคุณไดรั้บการอพัเดท แผนการเรียนรายบุคคลของคุณจะแสดงใหเ้ห็นวา่หลกัสูตรใดบา้งท่ีคุณตอ้งเรียนเพื ่
อใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีวางไวข้องคุณ 
 

7. ทีว่่าโรงเรียนมัธยมปลายคือหลกัสูตรทีม่ีการออกแบบน้ันหมายความว่าอย่างไร? 
ในโรงเรียนมธัยมตอนปลายของสวเีดนนั้น ทุกรายวชิาถูกแบ่งรวมไวใ้นหลกัสูตรต่าง ๆ คุณไดรั้บใบคะแนนผลการเรีย 
นในทุกหลกัสูตร หลกัสูตรหน่ึงสามารถเรียนไดภ้ายในหน่ึงเทอมหรือหน่ึงปีการศึกษา ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะมา 
โรงเรียนเสมอและท าใหดี้ท่ีสุด หลกัสูตรทั้งหลายท่ีคุณเรียนในปีแรกของคุณในโรงเรียนมธัยมปลายจะมีรวมอยูใ่นใบ 
ระเบียนผลการเรียน (slutbetyg) ของคุณจากโรงเรียนมธัยมปลาย ในหลกัสูตรปฐมนิเทศ คุณสามารถเรียนไดท้ั้งแบบ 
หลกัสูตร (ระดบัมธัยมปลาย) และวชิาต่าง ๆ ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

8. ระบบการให้คะแนนผลการเรียนของสวีเดนเป็นอย่างไร? 
ท่ีสวเีดนคุณจะไดรั้บคะแนนผลการเรียนในหกระดบัจาก A (สูงสุด) ไป F (ต ่าสุดและไม่ผา่น) ระดบัคะแนนท่ีผา่นต ่าสุดคือ 
E ในทุกหลกัสูตรจะมีเง่ือนไขเร่ืองความรู้ความสามารถส าหรับคะแนนผลการเรียนระดบั A C และ E คุณจะตอ้งผา่นเง่ือ 
นไขเร่ืองความรู้ความสามารถทุกอยา่งเพ่ือท่ีคุณจะไดรั้บใบคะแนนผลการเรียน ถา้หากคุณผา่นเง่ือนไขของระดบั E 
แต่ไม่ผา่นเง่ือนไขทั้งหมดของระดบั C คุณจะไดใ้บคะแนนในระดบั D มีการใชร้ะบบการใหค้ะแนนเดียวกนั 
หากคุณเรียนวชิาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในหลกัสูตรปฐมนิเทศ 
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คะแนนการเรียนแต่ละระดบัมีค่าแตม้แตกต่างกนั   ส าหรับระดบั A คุณจะได ้20 แตม้  B 17,5 แตม้  C 15 แตม้ D 12,5 แตม้  
E 10 แตม้ ทุกผลการเรียนจะถูกนบัรวมกนัและจะเรียกวา่ค่าคุณวฒิุ (meritvärde) ยิง่ค่าคุณวฒิุสูงเท่าไหร่ก็ยิง่มีโอกาสใน 
การไดท่ี้เรียนในหลกัสูตรท่ีคุณตอ้งการมากข้ึนเท่านั้น ถา้หากมีนกัเรียนหลายคนสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรเดียวกนัหลา 
ยคน ผูท่ี้มีค่าคุณวฒิุสูงสุดจะไดท่ี้เรียนนั้นไป 
 
ครูของคุณเป็นคนตดัสินวา่คุณจะไดค้ะแนนผลการเรียนระดบัใด การตดัคะแนนจะท าเม่ือหลกัสูตรนั้นส้ินสุดลง คุณมีสิทธ์ิ 
รับทราบวา่การเรียนของคุณเป็นอยา่งไรบา้งในระหวา่งท่ีหลกัสูตรก าลงัด าเนินอยู ่คุณสามารถไดรั้บขอ้มูลเม่ือมีก ารสนทน 
าเร่ืองพฒันาการ (utvecklingssamtal) หรือโดยวธีิอ่ืน เช่น ในคาบเรียน หรือผา่น Edwise 
 

9. ครูทีป่รึกษาท าหน้าทีอ่ะไร? 
นกัเรียนทุกคนท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัจะมีครูท่ีปรึกษาหน่ึงคน ครูท่ีปรึกษาจะคอยดูแลเร่ืองผลการเรียน การมาโรง 
เรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะคอยติดต่อกบัผูป้กครองของคุณ (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ -god man) 
ถา้หากคุณอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี นอกจากน้ีแลว้ ครูท่ีปรึกษาก็ยงัจดัใหมี้การประชุมในกลุ่มนกัเรียนท่ีเธอหรือเขารับผดิชอบดว้ย   
ในการประชุม ครูท่ีปรึกษาจะแจง้ขอ้มูลท่ีส าคญัให้พวกคุณซ่ึงเป็นนกัเรียนทราบ ครูท่ีปรึกษาสามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีดูแลสุขภาพนกัเรียนไดด้ว้ย (ดูหวัขอ้ 13) คุณสามารถพดูคุยกบัครูท่ีปรึกษาของคุณไดห้ากคุณมีขอ้ส 
งสยัเก่ียวกบัโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะช่วยใหคุ้ณติดต่อกบับุคคลท่ีถูกตอ้ง 
 

10.   การสนทนาเร่ืองพฒันาการคืออะไร? 
ครูท่ีปรึกษาของคุณจะเชิญคุณและผูป้กครองของคุณ (หรือผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) ใหม้าท่ีโรงเรียนเพ่ือพดูคุยเก่ียวกบัผลการเรียน 
ของคุณ การมาโรงเรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษารวบรวมขอ้มูลจากครูคนอ่ืน ๆ เพื่อท่ีพวกคุ 
ณจะไดดู้ดว้ยกนัวา่การเรียนหลกัสูตรทั้งหลายของคุณนั้นเป็นไปอยา่งไรบา้ง   พวกคุณจะพดูคุยดว้ยวา่คุณสามารถท าอะไร 
ไดบ้า้งเพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จมากข้ึน และทางโรงเรียนสามารถช่วยเหลืออะไรไดบ้า้งเพ่ือใหคุ้ณบรรลุเป้าหมายของคุณ 
 

11.   การประชุมผู้ปกครอง - การประชุมส าหรับผู้มีอ านาจปกครองคืออะไร? 
ในช่วงเร่ิมตน้ปีการศึกษา ผูอ้  านวยการจะเชิญผูป้กครองมาประชุมกนั   ผูอ้  านวยการบอกเล่าเก่ียวกบัการศึกษาต่าง ๆ ทางโร 
งเรียนก าลงัด าเนินงานอะไรบา้ง รวมทั้งใหข้อ้มูลเร่ืองกฎระเบียบของโรงเรียน 
ผูป้กครองสามารถสอบถามเก่ียวกบัโรงเรียนได ้นอกจากผูอ้  านวยการแลว้ก็มกัจะมีครูท่ีปรึกษาทั้งหลาย และบางคร้ังก็มีนกั 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจากการดูแลสุขภาพนกัเรียนเขา้ร่วมดว้ย 
 

12.   การสนับสนุนใดทีฉั่นสามารถได้รับเพือ่ให้ประสบความส าเร็จในโรงเรียน? 
ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัมีหอ้งสตูดิโอการเรียนรู้ในกลุ่มอาคาร Hackspetten Lärkan และ Kungsfågeln  สตูดิโ 
อคือสถานท่ีท่ีเงียบสงบท่ีคุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือในการวางแผนการเรียนของคุณ เตรียมตวัก่อนสอบ หรือพดู 
คุยกบัครูก็ได ้  ยนิดีตอ้นรับคุณสู่สตูดิโอเสมอ ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ บางคร้ังครูท่ีสอนบางหลกัสูตรของคุณอาจข 
อใหคุ้ณไปท่ีสตูดิโอเพ่ือรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เป็นเร่ืองส าคญัท่ีคุณจะปฏิบติัตามค าแนะน าของครู และรับการสนับ 
สนุนท่ีทางสตดิูโอสามารถใหแ้ก่คุณได ้
 
หากคุณมีความยากล าบากในการเรียน คุณมีสิทธ์ิไดรั้บความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ดงันั้นจึงมีนกัการศึกษาพิเศษและนกักิจกรรม 
บ าบดัท่ีโรงเรียน 

 
 

 
คะแนนการเรียนแต่ละระดบัมีค่าแตม้แตกต่างกนั   ส าหรับระดบั A คุณจะได ้20 แตม้  B 17,5 แตม้  C 15 แตม้ D 12,5 แตม้  
E 10 แตม้ ทุกผลการเรียนจะถูกนบัรวมกนัและจะเรียกวา่ค่าคุณวฒิุ (meritvärde) ยิง่ค่าคุณวฒิุสูงเท่าไหร่ก็ยิง่มีโอกาสใน 
การไดท่ี้เรียนในหลกัสูตรท่ีคุณตอ้งการมากข้ึนเท่านั้น ถา้หากมีนกัเรียนหลายคนสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรเดียวกนัหลา 
ยคน ผูท่ี้มีค่าคุณวฒิุสูงสุดจะไดท่ี้เรียนนั้นไป 
 
ครูของคุณเป็นคนตดัสินวา่คุณจะไดค้ะแนนผลการเรียนระดบัใด การตดัคะแนนจะท าเม่ือหลกัสูตรนั้นส้ินสุดลง คุณมีสิทธ์ิ 
รับทราบวา่การเรียนของคุณเป็นอยา่งไรบา้งในระหวา่งท่ีหลกัสูตรก าลงัด าเนินอยู ่คุณสามารถไดรั้บขอ้มูลเม่ือมีก ารสนทน 
าเร่ืองพฒันาการ (utvecklingssamtal) หรือโดยวธีิอ่ืน เช่น ในคาบเรียน หรือผา่น Edwise 
 

9. ครูทีป่รึกษาท าหน้าทีอ่ะไร? 
นกัเรียนทุกคนท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัจะมีครูท่ีปรึกษาหน่ึงคน ครูท่ีปรึกษาจะคอยดูแลเร่ืองผลการเรียน การมาโรง 
เรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะคอยติดต่อกบัผูป้กครองของคุณ (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ -god man) 
ถา้หากคุณอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี นอกจากน้ีแลว้ ครูท่ีปรึกษาก็ยงัจดัใหมี้การประชุมในกลุ่มนกัเรียนท่ีเธอหรือเขารับผดิชอบดว้ย   
ในการประชุม ครูท่ีปรึกษาจะแจง้ขอ้มูลท่ีส าคญัให้พวกคุณซ่ึงเป็นนกัเรียนทราบ ครูท่ีปรึกษาสามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีดูแลสุขภาพนกัเรียนไดด้ว้ย (ดูหวัขอ้ 13) คุณสามารถพดูคุยกบัครูท่ีปรึกษาของคุณไดห้ากคุณมีขอ้ส 
งสยัเก่ียวกบัโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะช่วยใหคุ้ณติดต่อกบับุคคลท่ีถูกตอ้ง 
 

10.   การสนทนาเร่ืองพฒันาการคืออะไร? 
ครูท่ีปรึกษาของคุณจะเชิญคุณและผูป้กครองของคุณ (หรือผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) ใหม้าท่ีโรงเรียนเพ่ือพดูคุยเก่ียวกบัผลการเรียน 
ของคุณ การมาโรงเรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษารวบรวมขอ้มูลจากครูคนอ่ืน ๆ เพื่อท่ีพวกคุ 
ณจะไดดู้ดว้ยกนัวา่การเรียนหลกัสูตรทั้งหลายของคุณนั้นเป็นไปอยา่งไรบา้ง   พวกคุณจะพดูคุยดว้ยวา่คุณสามารถท าอะไร 
ไดบ้า้งเพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จมากข้ึน และทางโรงเรียนสามารถช่วยเหลืออะไรไดบ้า้งเพ่ือใหคุ้ณบรรลุเป้าหมายของคุณ 
 

11.   การประชุมผู้ปกครอง - การประชุมส าหรับผู้มีอ านาจปกครองคืออะไร? 
ในช่วงเร่ิมตน้ปีการศึกษา ผูอ้  านวยการจะเชิญผูป้กครองมาประชุมกนั   ผูอ้  านวยการบอกเล่าเก่ียวกบัการศึกษาต่าง ๆ ทางโร 
งเรียนก าลงัด าเนินงานอะไรบา้ง รวมทั้งใหข้อ้มูลเร่ืองกฎระเบียบของโรงเรียน 
ผูป้กครองสามารถสอบถามเก่ียวกบัโรงเรียนได ้นอกจากผูอ้  านวยการแลว้ก็มกัจะมีครูท่ีปรึกษาทั้งหลาย และบางคร้ังก็มีนกั 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจากการดูแลสุขภาพนกัเรียนเขา้ร่วมดว้ย 
 

12.   การสนับสนุนใดทีฉั่นสามารถได้รับเพือ่ให้ประสบความส าเร็จในโรงเรียน? 
ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัมีหอ้งสตูดิโอการเรียนรู้ในกลุ่มอาคาร Hackspetten Lärkan และ Kungsfågeln  สตูดิโ 
อคือสถานท่ีท่ีเงียบสงบท่ีคุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือในการวางแผนการเรียนของคุณ เตรียมตวัก่อนสอบ หรือพดู 
คุยกบัครูก็ได ้  ยนิดีตอ้นรับคุณสู่สตูดิโอเสมอ ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ บางคร้ังครูท่ีสอนบางหลกัสูตรของคุณอาจข 
อใหคุ้ณไปท่ีสตูดิโอเพ่ือรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เป็นเร่ืองส าคญัท่ีคุณจะปฏิบติัตามค าแนะน าของครู และรับการสนับ 
สนุนท่ีทางสตดิูโอสามารถใหแ้ก่คุณได ้
 
หากคุณมีความยากล าบากในการเรียน คุณมีสิทธ์ิไดรั้บความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ดงันั้นจึงมีนกัการศึกษาพิเศษและนกักิจกรรม 
บ าบดัท่ีโรงเรียน 

 
 

 
คะแนนการเรียนแต่ละระดบัมีค่าแตม้แตกต่างกนั   ส าหรับระดบั A คุณจะได ้20 แตม้  B 17,5 แตม้  C 15 แตม้ D 12,5 แตม้  
E 10 แตม้ ทุกผลการเรียนจะถูกนบัรวมกนัและจะเรียกวา่ค่าคุณวฒิุ (meritvärde) ยิง่ค่าคุณวฒิุสูงเท่าไหร่ก็ยิง่มีโอกาสใน 
การไดท่ี้เรียนในหลกัสูตรท่ีคุณตอ้งการมากข้ึนเท่านั้น ถา้หากมีนกัเรียนหลายคนสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรเดียวกนัหลา 
ยคน ผูท่ี้มีค่าคุณวฒิุสูงสุดจะไดท่ี้เรียนนั้นไป 
 
ครูของคุณเป็นคนตดัสินวา่คุณจะไดค้ะแนนผลการเรียนระดบัใด การตดัคะแนนจะท าเม่ือหลกัสูตรนั้นส้ินสุดลง คุณมีสิทธ์ิ 
รับทราบวา่การเรียนของคุณเป็นอยา่งไรบา้งในระหวา่งท่ีหลกัสูตรก าลงัด าเนินอยู ่คุณสามารถไดรั้บขอ้มูลเม่ือมีก ารสนทน 
าเร่ืองพฒันาการ (utvecklingssamtal) หรือโดยวธีิอ่ืน เช่น ในคาบเรียน หรือผา่น Edwise 
 

9. ครูทีป่รึกษาท าหน้าทีอ่ะไร? 
นกัเรียนทุกคนท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัจะมีครูท่ีปรึกษาหน่ึงคน ครูท่ีปรึกษาจะคอยดูแลเร่ืองผลการเรียน การมาโรง 
เรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะคอยติดต่อกบัผูป้กครองของคุณ (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ -god man) 
ถา้หากคุณอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี นอกจากน้ีแลว้ ครูท่ีปรึกษาก็ยงัจดัใหมี้การประชุมในกลุ่มนกัเรียนท่ีเธอหรือเขารับผดิชอบดว้ย   
ในการประชุม ครูท่ีปรึกษาจะแจง้ขอ้มูลท่ีส าคญัให้พวกคุณซ่ึงเป็นนกัเรียนทราบ ครูท่ีปรึกษาสามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีดูแลสุขภาพนกัเรียนไดด้ว้ย (ดูหวัขอ้ 13) คุณสามารถพดูคุยกบัครูท่ีปรึกษาของคุณไดห้ากคุณมีขอ้ส 
งสยัเก่ียวกบัโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะช่วยใหคุ้ณติดต่อกบับุคคลท่ีถูกตอ้ง 
 

10.   การสนทนาเร่ืองพฒันาการคืออะไร? 
ครูท่ีปรึกษาของคุณจะเชิญคุณและผูป้กครองของคุณ (หรือผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) ใหม้าท่ีโรงเรียนเพ่ือพดูคุยเก่ียวกบัผลการเรียน 
ของคุณ การมาโรงเรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษารวบรวมขอ้มูลจากครูคนอ่ืน ๆ เพื่อท่ีพวกคุ 
ณจะไดดู้ดว้ยกนัวา่การเรียนหลกัสูตรทั้งหลายของคุณนั้นเป็นไปอยา่งไรบา้ง   พวกคุณจะพดูคุยดว้ยวา่คุณสามารถท าอะไร 
ไดบ้า้งเพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จมากข้ึน และทางโรงเรียนสามารถช่วยเหลืออะไรไดบ้า้งเพ่ือใหคุ้ณบรรลุเป้าหมายของคุณ 
 

11.   การประชุมผู้ปกครอง - การประชุมส าหรับผู้มีอ านาจปกครองคืออะไร? 
ในช่วงเร่ิมตน้ปีการศึกษา ผูอ้  านวยการจะเชิญผูป้กครองมาประชุมกนั   ผูอ้  านวยการบอกเล่าเก่ียวกบัการศึกษาต่าง ๆ ทางโร 
งเรียนก าลงัด าเนินงานอะไรบา้ง รวมทั้งใหข้อ้มูลเร่ืองกฎระเบียบของโรงเรียน 
ผูป้กครองสามารถสอบถามเก่ียวกบัโรงเรียนได ้นอกจากผูอ้  านวยการแลว้ก็มกัจะมีครูท่ีปรึกษาทั้งหลาย และบางคร้ังก็มีนกั 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจากการดูแลสุขภาพนกัเรียนเขา้ร่วมดว้ย 
 

12.   การสนับสนุนใดทีฉั่นสามารถได้รับเพือ่ให้ประสบความส าเร็จในโรงเรียน? 
ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัมีหอ้งสตูดิโอการเรียนรู้ในกลุ่มอาคาร Hackspetten Lärkan และ Kungsfågeln  สตูดิโ 
อคือสถานท่ีท่ีเงียบสงบท่ีคุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือในการวางแผนการเรียนของคุณ เตรียมตวัก่อนสอบ หรือพดู 
คุยกบัครูก็ได ้  ยนิดีตอ้นรับคุณสู่สตูดิโอเสมอ ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ บางคร้ังครูท่ีสอนบางหลกัสูตรของคุณอาจข 
อใหคุ้ณไปท่ีสตูดิโอเพ่ือรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เป็นเร่ืองส าคญัท่ีคุณจะปฏิบติัตามค าแนะน าของครู และรับการสนับ 
สนุนท่ีทางสตดิูโอสามารถใหแ้ก่คุณได ้
 
หากคุณมีความยากล าบากในการเรียน คุณมีสิทธ์ิไดรั้บความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ดงันั้นจึงมีนกัการศึกษาพิเศษและนกักิจกรรม 
บ าบดัท่ีโรงเรียน 

 
 

 
คะแนนการเรียนแต่ละระดบัมีค่าแตม้แตกต่างกนั   ส าหรับระดบั A คุณจะได ้20 แตม้  B 17,5 แตม้  C 15 แตม้ D 12,5 แตม้  
E 10 แตม้ ทุกผลการเรียนจะถูกนบัรวมกนัและจะเรียกวา่ค่าคุณวฒิุ (meritvärde) ยิง่ค่าคุณวฒิุสูงเท่าไหร่ก็ยิง่มีโอกาสใน 
การไดท่ี้เรียนในหลกัสูตรท่ีคุณตอ้งการมากข้ึนเท่านั้น ถา้หากมีนกัเรียนหลายคนสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรเดียวกนัหลา 
ยคน ผูท่ี้มีค่าคุณวฒิุสูงสุดจะไดท่ี้เรียนนั้นไป 
 
ครูของคุณเป็นคนตดัสินวา่คุณจะไดค้ะแนนผลการเรียนระดบัใด การตดัคะแนนจะท าเม่ือหลกัสูตรนั้นส้ินสุดลง คุณมีสิทธ์ิ 
รับทราบวา่การเรียนของคุณเป็นอยา่งไรบา้งในระหวา่งท่ีหลกัสูตรก าลงัด าเนินอยู ่คุณสามารถไดรั้บขอ้มูลเม่ือมีก ารสนทน 
าเร่ืองพฒันาการ (utvecklingssamtal) หรือโดยวธีิอ่ืน เช่น ในคาบเรียน หรือผา่น Edwise 
 

9. ครูทีป่รึกษาท าหน้าทีอ่ะไร? 
นกัเรียนทุกคนท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัจะมีครูท่ีปรึกษาหน่ึงคน ครูท่ีปรึกษาจะคอยดูแลเร่ืองผลการเรียน การมาโรง 
เรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะคอยติดต่อกบัผูป้กครองของคุณ (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ -god man) 
ถา้หากคุณอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี นอกจากน้ีแลว้ ครูท่ีปรึกษาก็ยงัจดัใหมี้การประชุมในกลุ่มนกัเรียนท่ีเธอหรือเขารับผดิชอบดว้ย   
ในการประชุม ครูท่ีปรึกษาจะแจง้ขอ้มูลท่ีส าคญัให้พวกคุณซ่ึงเป็นนกัเรียนทราบ ครูท่ีปรึกษาสามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีดูแลสุขภาพนกัเรียนไดด้ว้ย (ดูหวัขอ้ 13) คุณสามารถพดูคุยกบัครูท่ีปรึกษาของคุณไดห้ากคุณมีขอ้ส 
งสยัเก่ียวกบัโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะช่วยใหคุ้ณติดต่อกบับุคคลท่ีถูกตอ้ง 
 

10.   การสนทนาเร่ืองพฒันาการคืออะไร? 
ครูท่ีปรึกษาของคุณจะเชิญคุณและผูป้กครองของคุณ (หรือผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) ใหม้าท่ีโรงเรียนเพ่ือพดูคุยเก่ียวกบัผลการเรียน 
ของคุณ การมาโรงเรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษารวบรวมขอ้มูลจากครูคนอ่ืน ๆ เพื่อท่ีพวกคุ 
ณจะไดดู้ดว้ยกนัวา่การเรียนหลกัสูตรทั้งหลายของคุณนั้นเป็นไปอยา่งไรบา้ง   พวกคุณจะพดูคุยดว้ยวา่คุณสามารถท าอะไร 
ไดบ้า้งเพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จมากข้ึน และทางโรงเรียนสามารถช่วยเหลืออะไรไดบ้า้งเพ่ือใหคุ้ณบรรลุเป้าหมายของคุณ 
 

11.   การประชุมผู้ปกครอง - การประชุมส าหรับผู้มีอ านาจปกครองคืออะไร? 
ในช่วงเร่ิมตน้ปีการศึกษา ผูอ้  านวยการจะเชิญผูป้กครองมาประชุมกนั   ผูอ้  านวยการบอกเล่าเก่ียวกบัการศึกษาต่าง ๆ ทางโร 
งเรียนก าลงัด าเนินงานอะไรบา้ง รวมทั้งใหข้อ้มูลเร่ืองกฎระเบียบของโรงเรียน 
ผูป้กครองสามารถสอบถามเก่ียวกบัโรงเรียนได ้นอกจากผูอ้  านวยการแลว้ก็มกัจะมีครูท่ีปรึกษาทั้งหลาย และบางคร้ังก็มีนกั 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจากการดูแลสุขภาพนกัเรียนเขา้ร่วมดว้ย 
 

12.   การสนับสนุนใดทีฉั่นสามารถได้รับเพือ่ให้ประสบความส าเร็จในโรงเรียน? 
ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัมีหอ้งสตูดิโอการเรียนรู้ในกลุ่มอาคาร Hackspetten Lärkan และ Kungsfågeln  สตูดิโ 
อคือสถานท่ีท่ีเงียบสงบท่ีคุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือในการวางแผนการเรียนของคุณ เตรียมตวัก่อนสอบ หรือพดู 
คุยกบัครูก็ได ้  ยนิดีตอ้นรับคุณสู่สตูดิโอเสมอ ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ บางคร้ังครูท่ีสอนบางหลกัสูตรของคุณอาจข 
อใหคุ้ณไปท่ีสตูดิโอเพ่ือรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เป็นเร่ืองส าคญัท่ีคุณจะปฏิบติัตามค าแนะน าของครู และรับการสนับ 
สนุนท่ีทางสตดิูโอสามารถใหแ้ก่คุณได ้
 
หากคุณมีความยากล าบากในการเรียน คุณมีสิทธ์ิไดรั้บความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ดงันั้นจึงมีนกัการศึกษาพิเศษและนกักิจกรรม 
บ าบดัท่ีโรงเรียน 





 
 
นกัการศึกษาพิเศษตรวจจะสอบขอ้เทจ็จริงวา่ท าไมคุณจึงมีความยากล าบากในการเรียน หลงัจากนั้นนกัการศึกษาพิเศ 
ษก็จะช่วยเหลือครูของคุณวา่พวกเขาจะปรับเปล่ียนการเรียนการสอนอยา่งไรเพ่ือใหคุ้ณไดรั้บความช่วยเหลือตามท่ีจ าเป็น 
 
นกักิจกรรมจะบ าบดัช่วยเหลือคุณซ่ึงมีความยากล าบากในการท างานโรงเรียน และ/หรือมีความยากล าบากในการปฏิสมัพนั 
ธ์ทางสงัคม นกักิจกรรมบ าบดัเป็นการสนบัสนุนท่ีดีส าหรับคุณซ่ึงมีความตอ้งการหรือความจ าเป็นพิเศษ อยา่งเช่น ผูท่ี้มีภ 
าวะออทิซึมสเปกตรัม เป็นตน้ 
 

13.     การสนับสนุนใดทีฉั่นสามารถได้รับหากฉันรู้สึกไม่ดี – การดูแลสุขภาพนักเรียนท าอะไร? 
ท่ีหน่วยดูแลสุขภาพนกัเรียน (Elevhälsan) นอกจากนกัการศึกษาพิเศษและนกักิจกรรมบ าบดัแลว้ก็ยงัมีพยาบาลประจ า 
โรงเรียน ผูใ้หค้  าปรึกษา (kurator) และนกัจิตวทิยาประจ าโรงเรียนท างานท่ีนัน่ดว้ย พวกเขาเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ 
ทั้งทางร่างกายและจิตวญิญาณ เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีจะแนะน าดา้นล่างน้ี มีหนา้ท่ีเก็บรักษาความลบั พวกเขาไม่ไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้ล่าในส่ิงท่ีคุณไดเ้ล่าใหพ้วกเขาฟังแก่ผูอ่ื้น 
 
พยาบาลประจ าโรงเรียนเชิญนกัเรียนทุกคนในชั้นปีท่ี 1 ไปพดูคุยเร่ืองสุขภาพ พวกเขามีสถานพยาบาลแบบเปิดท่ีคุณสามา 
รถไปไดด้ว้ยถา้หากคุณรู้สึกไม่สบาย คุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือเร่ืองการนดัหมายแพทย ์(ใบส่งตวั) 
 
ผู้ให้ค าปรึกษาคือผูใ้หญค่นหน่ึงท่ีคุณสามารถไปพดูคุยดว้ยไดเ้วลาท่ีคุณตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีล าบากในชีวติ  ซ่ึงอาจจะ 
เป็นเร่ือง: ความเครียด เร่ืองวกิฤติและความเศร้าโศก แอลกอฮอลแ์ละส่ิงเสพติด เร่ืองทางเพศ การเงิน ความมัน่ใจในตนเ 
องต ่า – ทุกอยา่งท่ีส่งผลกระทบตอ่ความรู้สึกของคุณ 
 
นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนจดัใหมี้การสนทนาเพ่ือการสนบัสนุนดว้ยเช่นกนัเวลาท่ีคุณรู้สึกไม่ดีทางดา้นจิตใจและตอ้งการจั
ดการความคิดและความรู้สึกเพื่อท่ีจะเขา้ใจวา่ทุกอยา่งนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร   หากคุณมีความยากล าบากในการเรียนรู้ 
นกัจิตวทิยาสามารถตรวจสอบขอ้เท็จจริงไดว้า่คุณมีความยากอะไรเป็นพิเศษท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานโรงเรียนของคุณห
รือเปล่าผา่นการพดูคุยและการทดสอบต่าง ๆ 
 
ขอ้มูลการติดต่อหน่วยดูแลสุขภาพนกัเรียนมีท่ีโถงทางเดินและในเวบ็ไซตข์องโรงเรียน ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลเูลอัว 
หน่วยดูแลสุขภาพนักเรียนท างานเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงหมายความวา่เจา้หนา้ท่ีจะออกไปท างานในชั้นเรียนดว้ยกิจก 
รรมต่าง ๆ ท่ีท าใหทุ้กคนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 
 

14.    กฎระเบียบใดบ้างทีบ่ังคับใช้ส าหรับการมาโรงเรียนและเงินสนับสนุนการศึกษาจากซีเอสเอน็? 
ทุกคนท่ีเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายไดรั้บเงินสงเคราะห์การศึกษาจากซีเอสเอน็ (CSN) เพื่อท่ีจะไดเ้งินสงเคราะห์นั้นคุณจะ 
ตอ้งเรียนเตม็เวลา หากคุณขาดเรียนมากเกินไปโดยไม่มีเหตุอนัควร ทางโรงเรียนจะแจง้ซีเอสเอน็ และคุณก็อาจสูญเสีย 
สิทธ์ิในเงินสงเคราะห์นั้น 
 
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูป้กครองของคุณ (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) หรือตวัคุณเอง หากคุณอายมุากกวา่ 18 ปี ท่ีจะแจง้เวลาคุณป่วย  
การแจง้ท าผา่นงานบริการ Edwise   ครูท่ีปรึกษาของคุณมีขอ้มูลเพ่ิมเติมวา่การแจง้ลาโรงเรียนผา่น Edwise นั้นท าอยา่งไร 
 
หากคุณมีค าถามเก่ียวกบัซีเอสเอน็และการมาโรงเรียน ใหถ้ามครูท่ีปรึกษาของคุณ ครูจะไดช่้วยเหลือคุณต่อไป ในทุก ๆ 
กลุ่มอาคารจะมีบุคคลหน่ึงท่ีรับผดิชอบเร่ืองซีเอสเอน็เป็นพิเศษ 

 
 

 
คะแนนการเรียนแต่ละระดบัมีค่าแตม้แตกต่างกนั   ส าหรับระดบั A คุณจะได ้20 แตม้  B 17,5 แตม้  C 15 แตม้ D 12,5 แตม้  
E 10 แตม้ ทุกผลการเรียนจะถูกนบัรวมกนัและจะเรียกวา่ค่าคุณวฒิุ (meritvärde) ยิง่ค่าคุณวฒิุสูงเท่าไหร่ก็ยิง่มีโอกาสใน 
การไดท่ี้เรียนในหลกัสูตรท่ีคุณตอ้งการมากข้ึนเท่านั้น ถา้หากมีนกัเรียนหลายคนสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรเดียวกนัหลา 
ยคน ผูท่ี้มีค่าคุณวฒิุสูงสุดจะไดท่ี้เรียนนั้นไป 
 
ครูของคุณเป็นคนตดัสินวา่คุณจะไดค้ะแนนผลการเรียนระดบัใด การตดัคะแนนจะท าเม่ือหลกัสูตรนั้นส้ินสุดลง คุณมีสิทธ์ิ 
รับทราบวา่การเรียนของคุณเป็นอยา่งไรบา้งในระหวา่งท่ีหลกัสูตรก าลงัด าเนินอยู ่คุณสามารถไดรั้บขอ้มูลเม่ือมีก ารสนทน 
าเร่ืองพฒันาการ (utvecklingssamtal) หรือโดยวธีิอ่ืน เช่น ในคาบเรียน หรือผา่น Edwise 
 

9. ครูทีป่รึกษาท าหน้าทีอ่ะไร? 
นกัเรียนทุกคนท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัจะมีครูท่ีปรึกษาหน่ึงคน ครูท่ีปรึกษาจะคอยดูแลเร่ืองผลการเรียน การมาโรง 
เรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะคอยติดต่อกบัผูป้กครองของคุณ (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ -god man) 
ถา้หากคุณอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี นอกจากน้ีแลว้ ครูท่ีปรึกษาก็ยงัจดัใหมี้การประชุมในกลุ่มนกัเรียนท่ีเธอหรือเขารับผดิชอบดว้ย   
ในการประชุม ครูท่ีปรึกษาจะแจง้ขอ้มูลท่ีส าคญัให้พวกคุณซ่ึงเป็นนกัเรียนทราบ ครูท่ีปรึกษาสามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีดูแลสุขภาพนกัเรียนไดด้ว้ย (ดูหวัขอ้ 13) คุณสามารถพดูคุยกบัครูท่ีปรึกษาของคุณไดห้ากคุณมีขอ้ส 
งสยัเก่ียวกบัโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะช่วยใหคุ้ณติดต่อกบับุคคลท่ีถูกตอ้ง 
 

10.   การสนทนาเร่ืองพฒันาการคืออะไร? 
ครูท่ีปรึกษาของคุณจะเชิญคุณและผูป้กครองของคุณ (หรือผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) ใหม้าท่ีโรงเรียนเพ่ือพดูคุยเก่ียวกบัผลการเรียน 
ของคุณ การมาโรงเรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษารวบรวมขอ้มูลจากครูคนอ่ืน ๆ เพื่อท่ีพวกคุ 
ณจะไดดู้ดว้ยกนัวา่การเรียนหลกัสูตรทั้งหลายของคุณนั้นเป็นไปอยา่งไรบา้ง   พวกคุณจะพดูคุยดว้ยวา่คุณสามารถท าอะไร 
ไดบ้า้งเพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จมากข้ึน และทางโรงเรียนสามารถช่วยเหลืออะไรไดบ้า้งเพ่ือใหคุ้ณบรรลุเป้าหมายของคุณ 
 

11.   การประชุมผู้ปกครอง - การประชุมส าหรับผู้มีอ านาจปกครองคืออะไร? 
ในช่วงเร่ิมตน้ปีการศึกษา ผูอ้  านวยการจะเชิญผูป้กครองมาประชุมกนั   ผูอ้  านวยการบอกเล่าเก่ียวกบัการศึกษาต่าง ๆ ทางโร 
งเรียนก าลงัด าเนินงานอะไรบา้ง รวมทั้งใหข้อ้มูลเร่ืองกฎระเบียบของโรงเรียน 
ผูป้กครองสามารถสอบถามเก่ียวกบัโรงเรียนได ้นอกจากผูอ้  านวยการแลว้ก็มกัจะมีครูท่ีปรึกษาทั้งหลาย และบางคร้ังก็มีนกั 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจากการดูแลสุขภาพนกัเรียนเขา้ร่วมดว้ย 
 

12.   การสนับสนุนใดทีฉั่นสามารถได้รับเพือ่ให้ประสบความส าเร็จในโรงเรียน? 
ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัมีหอ้งสตูดิโอการเรียนรู้ในกลุ่มอาคาร Hackspetten Lärkan และ Kungsfågeln  สตูดิโ 
อคือสถานท่ีท่ีเงียบสงบท่ีคุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือในการวางแผนการเรียนของคุณ เตรียมตวัก่อนสอบ หรือพดู 
คุยกบัครูก็ได ้  ยนิดีตอ้นรับคุณสู่สตูดิโอเสมอ ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ บางคร้ังครูท่ีสอนบางหลกัสูตรของคุณอาจข 
อใหคุ้ณไปท่ีสตูดิโอเพ่ือรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เป็นเร่ืองส าคญัท่ีคุณจะปฏิบติัตามค าแนะน าของครู และรับการสนับ 
สนุนท่ีทางสตดิูโอสามารถใหแ้ก่คุณได ้
 
หากคุณมีความยากล าบากในการเรียน คุณมีสิทธ์ิไดรั้บความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ดงันั้นจึงมีนกัการศึกษาพิเศษและนกักิจกรรม 
บ าบดัท่ีโรงเรียน  

 
นกัการศึกษาพิเศษตรวจจะสอบขอ้เทจ็จริงวา่ท าไมคุณจึงมีความยากล าบากในการเรียน หลงัจากนั้นนกัการศึกษาพิเศ 
ษก็จะช่วยเหลือครูของคุณวา่พวกเขาจะปรับเปล่ียนการเรียนการสอนอยา่งไรเพ่ือใหคุ้ณไดรั้บความช่วยเหลือตามท่ีจ าเป็น 
 
นกักิจกรรมจะบ าบดัช่วยเหลือคุณซ่ึงมีความยากล าบากในการท างานโรงเรียน และ/หรือมีความยากล าบากในการปฏิสมัพนั 
ธ์ทางสงัคม นกักิจกรรมบ าบดัเป็นการสนบัสนุนท่ีดีส าหรับคุณซ่ึงมีความตอ้งการหรือความจ าเป็นพิเศษ อยา่งเช่น ผูท่ี้มีภ 
าวะออทิซึมสเปกตรัม เป็นตน้ 
 

13.     การสนับสนุนใดทีฉั่นสามารถได้รับหากฉันรู้สึกไม่ดี – การดูแลสุขภาพนักเรียนท าอะไร? 
ท่ีหน่วยดูแลสุขภาพนกัเรียน (Elevhälsan) นอกจากนกัการศึกษาพิเศษและนกักิจกรรมบ าบดัแลว้ก็ยงัมีพยาบาลประจ า 
โรงเรียน ผูใ้หค้  าปรึกษา (kurator) และนกัจิตวทิยาประจ าโรงเรียนท างานท่ีนัน่ดว้ย พวกเขาเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ 
ทั้งทางร่างกายและจิตวญิญาณ เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีจะแนะน าดา้นล่างน้ี มีหนา้ท่ีเก็บรักษาความลบั พวกเขาไม่ไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้ล่าในส่ิงท่ีคุณไดเ้ล่าใหพ้วกเขาฟังแก่ผูอ่ื้น 
 
พยาบาลประจ าโรงเรียนเชิญนกัเรียนทุกคนในชั้นปีท่ี 1 ไปพดูคุยเร่ืองสุขภาพ พวกเขามีสถานพยาบาลแบบเปิดท่ีคุณสามา 
รถไปไดด้ว้ยถา้หากคุณรู้สึกไม่สบาย คุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือเร่ืองการนดัหมายแพทย ์(ใบส่งตวั) 
 
ผู้ให้ค าปรึกษาคือผูใ้หญ่คนหน่ึงท่ีคุณสามารถไปพดูคุยดว้ยไดเ้วลาท่ีคุณตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีล าบากในชีวติ  ซ่ึงอาจจะ 
เป็นเร่ือง: ความเครียด เร่ืองวกิฤติและความเศร้าโศก แอลกอฮอลแ์ละส่ิงเสพติด เร่ืองทางเพศ การเงิน ความมัน่ใจในตนเ 
องต ่า – ทุกอยา่งท่ีส่งผลกระทบตอ่ความรู้สึกของคุณ 
 
นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนจดัใหมี้การสนทนาเพ่ือการสนบัสนุนดว้ยเช่นกนัเวลาท่ีคุณรู้สึกไม่ดีทางดา้นจิตใจและตอ้งการจั
ดการความคิดและความรู้สึกเพื่อท่ีจะเขา้ใจวา่ทุกอยา่งนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร   หากคุณมีความยากล าบากในการเรียนรู้ 
นกัจิตวทิยาสามารถตรวจสอบขอ้เท็จจริงไดว้า่คุณมีความยากอะไรเป็นพิเศษท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานโรงเรียนของคุณห
รือเปล่าผา่นการพดูคุยและการทดสอบต่าง ๆ 
 
ขอ้มูลการติดต่อหน่วยดูแลสุขภาพนกัเรียนมีท่ีโถงทางเดินและในเวบ็ไซตข์องโรงเรียน ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลเูลอัว 
หน่วยดูแลสุขภาพนักเรียนท างานเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงหมายความวา่เจา้หนา้ท่ีจะออกไปท างานในชั้นเรียนดว้ยกิจก 
รรมต่าง ๆ ท่ีท าใหทุ้กคนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 
 

14.    กฎระเบียบใดบ้างทีบ่ังคับใช้ส าหรับการมาโรงเรียนและเงินสนับสนุนการศึกษาจากซีเอสเอน็? 
ทุกคนท่ีเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายไดรั้บเงินสงเคราะห์การศึกษาจากซีเอสเอน็ (CSN) เพื่อท่ีจะไดเ้งินสงเคราะห์นั้นคุณจะ 
ตอ้งเรียนเตม็เวลา หากคุณขาดเรียนมากเกินไปโดยไม่มีเหตุอนัควร ทางโรงเรียนจะแจง้ซีเอสเอน็ และคุณก็อาจสูญเสีย 
สิทธ์ิในเงินสงเคราะห์นั้น 
 
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูป้กครองของคุณ (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) หรือตวัคุณเอง หากคุณอายมุากกวา่ 18 ปี ท่ีจะแจง้เวลาคุณป่วย  
การแจง้ท าผา่นงานบริการ Edwise   ครูท่ีปรึกษาของคุณมีขอ้มูลเพ่ิมเติมวา่การแจง้ลาโรงเรียนผา่น Edwise นั้นท าอยา่งไร 
 
หากคุณมีค าถามเก่ียวกบัซีเอสเอน็และการมาโรงเรียน ใหถ้ามครูท่ีปรึกษาของคุณ ครูจะไดช่้วยเหลือคุณต่อไป ในทุก ๆ 
กลุ่มอาคารจะมีบุคคลหน่ึงท่ีรับผดิชอบเร่ืองซีเอสเอน็เป็นพิเศษ 

 
 

 
คะแนนการเรียนแต่ละระดบัมีค่าแตม้แตกต่างกนั   ส าหรับระดบั A คุณจะได ้20 แตม้  B 17,5 แตม้  C 15 แตม้ D 12,5 แตม้  
E 10 แตม้ ทุกผลการเรียนจะถูกนบัรวมกนัและจะเรียกวา่ค่าคุณวฒิุ (meritvärde) ยิง่ค่าคุณวฒิุสูงเท่าไหร่ก็ยิง่มีโอกาสใน 
การไดท่ี้เรียนในหลกัสูตรท่ีคุณตอ้งการมากข้ึนเท่านั้น ถา้หากมีนกัเรียนหลายคนสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรเดียวกนัหลา 
ยคน ผูท่ี้มีค่าคุณวฒิุสูงสุดจะไดท่ี้เรียนนั้นไป 
 
ครูของคุณเป็นคนตดัสินวา่คุณจะไดค้ะแนนผลการเรียนระดบัใด การตดัคะแนนจะท าเม่ือหลกัสูตรนั้นส้ินสุดลง คุณมีสิทธ์ิ 
รับทราบวา่การเรียนของคุณเป็นอยา่งไรบา้งในระหวา่งท่ีหลกัสูตรก าลงัด าเนินอยู ่คุณสามารถไดรั้บขอ้มูลเม่ือมีก ารสนทน 
าเร่ืองพฒันาการ (utvecklingssamtal) หรือโดยวธีิอ่ืน เช่น ในคาบเรียน หรือผา่น Edwise 
 

9. ครูทีป่รึกษาท าหน้าทีอ่ะไร? 
นกัเรียนทุกคนท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัจะมีครูท่ีปรึกษาหน่ึงคน ครูท่ีปรึกษาจะคอยดูแลเร่ืองผลการเรียน การมาโรง 
เรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะคอยติดต่อกบัผูป้กครองของคุณ (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ -god man) 
ถา้หากคุณอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี นอกจากน้ีแลว้ ครูท่ีปรึกษาก็ยงัจดัใหมี้การประชุมในกลุ่มนกัเรียนท่ีเธอหรือเขารับผดิชอบดว้ย   
ในการประชุม ครูท่ีปรึกษาจะแจง้ขอ้มูลท่ีส าคญัให้พวกคุณซ่ึงเป็นนกัเรียนทราบ ครูท่ีปรึกษาสามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีดูแลสุขภาพนกัเรียนไดด้ว้ย (ดูหวัขอ้ 13) คุณสามารถพดูคุยกบัครูท่ีปรึกษาของคุณไดห้ากคุณมีขอ้ส 
งสยัเก่ียวกบัโรงเรียน ครูท่ีปรึกษาจะช่วยใหคุ้ณติดต่อกบับุคคลท่ีถูกตอ้ง 
 

10.   การสนทนาเร่ืองพฒันาการคืออะไร? 
ครูท่ีปรึกษาของคุณจะเชิญคุณและผูป้กครองของคุณ (หรือผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) ใหม้าท่ีโรงเรียนเพ่ือพดูคุยเก่ียวกบัผลการเรียน 
ของคุณ การมาโรงเรียนของคุณ และคุณเป็นอยา่งไรบา้งท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษารวบรวมขอ้มูลจากครูคนอ่ืน ๆ เพื่อท่ีพวกคุ 
ณจะไดดู้ดว้ยกนัวา่การเรียนหลกัสูตรทั้งหลายของคุณนั้นเป็นไปอยา่งไรบา้ง   พวกคุณจะพดูคุยดว้ยวา่คุณสามารถท าอะไร 
ไดบ้า้งเพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จมากข้ึน และทางโรงเรียนสามารถช่วยเหลืออะไรไดบ้า้งเพ่ือใหคุ้ณบรรลุเป้าหมายของคุณ 
 

11.   การประชุมผู้ปกครอง - การประชุมส าหรับผู้มีอ านาจปกครองคืออะไร? 
ในช่วงเร่ิมตน้ปีการศึกษา ผูอ้  านวยการจะเชิญผูป้กครองมาประชุมกนั   ผูอ้  านวยการบอกเล่าเก่ียวกบัการศึกษาต่าง ๆ ทางโร 
งเรียนก าลงัด าเนินงานอะไรบา้ง รวมทั้งใหข้อ้มูลเร่ืองกฎระเบียบของโรงเรียน 
ผูป้กครองสามารถสอบถามเก่ียวกบัโรงเรียนได ้นอกจากผูอ้  านวยการแลว้ก็มกัจะมีครูท่ีปรึกษาทั้งหลาย และบางคร้ังก็มีนกั 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจากการดูแลสุขภาพนกัเรียนเขา้ร่วมดว้ย 
 

12.   การสนับสนุนใดทีฉั่นสามารถได้รับเพือ่ให้ประสบความส าเร็จในโรงเรียน? 
ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัมีหอ้งสตูดิโอการเรียนรู้ในกลุ่มอาคาร Hackspetten Lärkan และ Kungsfågeln  สตูดิโ 
อคือสถานท่ีท่ีเงียบสงบท่ีคุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือในการวางแผนการเรียนของคุณ เตรียมตวัก่อนสอบ หรือพดู 
คุยกบัครูก็ได ้  ยนิดีตอ้นรับคุณสู่สตูดิโอเสมอ ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ บางคร้ังครูท่ีสอนบางหลกัสูตรของคุณอาจข 
อใหคุ้ณไปท่ีสตูดิโอเพ่ือรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เป็นเร่ืองส าคญัท่ีคุณจะปฏิบติัตามค าแนะน าของครู และรับการสนับ 
สนุนท่ีทางสตดิูโอสามารถใหแ้ก่คุณได ้
 
หากคุณมีความยากล าบากในการเรียน คุณมีสิทธ์ิไดรั้บความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ดงันั้นจึงมีนกัการศึกษาพิเศษและนกักิจกรรม 
บ าบดัท่ีโรงเรียน 





 
 

15.    กฎระเบียบอืน่ใดบ้างทีม่ีในโรงเรียนของเรา? 
โรงเรียนมีกฎเร่ืองความเป็นระเบียบพิเศษ ครูท่ีปรึกษาของคุณจะใหข้อ้มูลแก่คุณและกลุ่มของคุณเก่ียวกบักฎระ 
เบียบนั้นและจะเกิดอะไรข้ึนหากคุณละเมิดกฎเหล่านั้น น่ีคือสามจุดท่ีเราคิดวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเป็นพิเศษ 
 
โรงเรียนท่ีปลอดภัย ทางโรงเรียนจะตอ้งลงมือท าการถา้หากคุณรู้สึกวา่คุณถูกกลัน่แกลง้ ถูกล่วงละเมิดหรือก่อกวน   
อยา่กลวัท่ีบอกครูท่ีปรึกษาของคุณหรือบอกเจา้หนา้ท่ีหน่วยดูแลสุภาพนกัเรียนวา่เกิดอะไรข้ึน มีแผนการอยูว่า่จะ 
ท าอยา่งไรใหคุ้ณรู้สึกปลอดภยัในโรงเรียนไดอี้กคร้ัง 
 
โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติด  โรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัเป็นโรงเรียนปลอดควนับุหร่ีและส่ิงเสพติด หา้มสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีโร 
งเรียนทั้งหมด รวมถึงดา้นหนา้ประตูโรงเรียนดว้ย หากเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนสงสยัวา่คุณใชส่ิ้งเสพติดพวกเขาจะตอ้งแจ ้
งเร่ืองน้ีแก่หน่วยงานบริหารงานบริการสงัคม การสงสยัวา่มีการใชส่ิ้งเสพติดจะถูกรายงานไปท่ีผูอ้  านวยการ หน่วยดู 
แลสุขภาพนกัเรียน และผูป้กครองหรือผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิของคุณดว้ย (หากคุณอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) หากคุณมีส่ิงเสพติดติดตวั 
ขาย/เป็นสายส่ง หรือตอ้งสงสยัวา่เมายาในโรงเรียน ผูอ้  านวยการจะแจง้ต ารวจ การแจง้การสงสยัวา่มีการใชส่ิ้งเสพติด 
ก็เพ่ือท่ีบุคคลท่ีเสพส่ิงเสพติดจะไดรั้บความช่วยเหลือเพ่ือใหห้ยดุเสพ 
 
โรงเรียนท่ีเท่ียงธรรม การโกงและการขโมยความคิด (การคดัลอกงานโรงเรียนของผูอ่ื้นและส่งเขา้ไปเป็นผลงานของตน) 
นั้นเป็นเร่ืองตอ้งหา้มโดยส้ินเชิงและจะมีผลกระทบตามมา   การสอบ/งานท่ีคุณไดท้ าการโกงจะถูกปรับตก คุณจะไดรั้บกา 
รเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะส่งไปใหผู้ป้กครอง (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) ดว้ยถา้หากคุณอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี หากมีการโกงซ ้ า ๆ 
เกิดข้ึน คุณอาจถูกพกัการเรียนชัว่คราวได ้
 

 
 
นกัการศึกษาพิเศษตรวจจะสอบขอ้เทจ็จริงวา่ท าไมคุณจึงมีความยากล าบากในการเรียน หลงัจากนั้นนกัการศึกษาพิเศ 
ษก็จะช่วยเหลือครูของคุณวา่พวกเขาจะปรับเปล่ียนการเรียนการสอนอยา่งไรเพ่ือใหคุ้ณไดรั้บความช่วยเหลือตามท่ีจ าเป็น 
 
นกักิจกรรมจะบ าบดัช่วยเหลือคุณซ่ึงมีความยากล าบากในการท างานโรงเรียน และ/หรือมีความยากล าบากในการปฏิสมัพนั 
ธ์ทางสงัคม นกักิจกรรมบ าบดัเป็นการสนบัสนุนท่ีดีส าหรับคุณซ่ึงมีความตอ้งการหรือความจ าเป็นพิเศษ อยา่งเช่น ผูท่ี้มีภ 
าวะออทิซึมสเปกตรัม เป็นตน้ 
 

13.     การสนับสนุนใดทีฉั่นสามารถได้รับหากฉันรู้สึกไม่ดี – การดูแลสุขภาพนักเรียนท าอะไร? 
ท่ีหน่วยดูแลสุขภาพนกัเรียน (Elevhälsan) นอกจากนกัการศึกษาพิเศษและนกักิจกรรมบ าบดัแลว้ก็ยงัมีพยาบาลประจ า 
โรงเรียน ผูใ้หค้  าปรึกษา (kurator) และนกัจิตวทิยาประจ าโรงเรียนท างานท่ีนัน่ดว้ย พวกเขาเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ 
ทั้งทางร่างกายและจิตวญิญาณ เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีจะแนะน าดา้นล่างน้ี มีหนา้ท่ีเก็บรักษาความลบั พวกเขาไม่ไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้ล่าในส่ิงท่ีคุณไดเ้ล่าใหพ้วกเขาฟังแก่ผูอ่ื้น 
 
พยาบาลประจ าโรงเรียนเชิญนกัเรียนทุกคนในชั้นปีท่ี 1 ไปพดูคุยเร่ืองสุขภาพ พวกเขามีสถานพยาบาลแบบเปิดท่ีคุณสามา 
รถไปไดด้ว้ยถา้หากคุณรู้สึกไม่สบาย คุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือเร่ืองการนดัหมายแพทย ์(ใบส่งตวั) 
 
ผู้ให้ค าปรึกษาคือผูใ้หญ่คนหน่ึงท่ีคุณสามารถไปพดูคุยดว้ยไดเ้วลาท่ีคุณตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีล าบากในชีวติ  ซ่ึงอาจจะ 
เป็นเร่ือง: ความเครียด เร่ืองวกิฤติและความเศร้าโศก แอลกอฮอลแ์ละส่ิงเสพติด เร่ืองทางเพศ การเงิน ความมัน่ใจในตนเ 
องต ่า – ทุกอยา่งท่ีส่งผลกระทบตอ่ความรู้สึกของคุณ 
 
นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนจดัใหมี้การสนทนาเพ่ือการสนบัสนุนดว้ยเช่นกนัเวลาท่ีคุณรู้สึกไม่ดีทางดา้นจิตใจและตอ้งการจั
ดการความคิดและความรู้สึกเพื่อท่ีจะเขา้ใจวา่ทุกอยา่งนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร   หากคุณมีความยากล าบากในการเรียนรู้ 
นกัจิตวทิยาสามารถตรวจสอบขอ้เท็จจริงไดว้า่คุณมีความยากอะไรเป็นพิเศษท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานโรงเรียนของคุณห
รือเปล่าผา่นการพดูคุยและการทดสอบต่าง ๆ 
 
ขอ้มูลการติดต่อหน่วยดูแลสุขภาพนกัเรียนมีท่ีโถงทางเดินและในเวบ็ไซตข์องโรงเรียน ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลเูลอัว 
หน่วยดูแลสุขภาพนักเรียนท างานเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงหมายความวา่เจา้หนา้ท่ีจะออกไปท างานในชั้นเรียนดว้ยกิจก 
รรมต่าง ๆ ท่ีท าใหทุ้กคนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 
 

14.    กฎระเบียบใดบ้างทีบ่ังคับใช้ส าหรับการมาโรงเรียนและเงินสนับสนุนการศึกษาจากซีเอสเอน็? 
ทุกคนท่ีเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายไดรั้บเงินสงเคราะห์การศึกษาจากซีเอสเอน็ (CSN) เพื่อท่ีจะไดเ้งินสงเคราะห์นั้นคุณจะ 
ตอ้งเรียนเตม็เวลา หากคุณขาดเรียนมากเกินไปโดยไม่มีเหตุอนัควร ทางโรงเรียนจะแจง้ซีเอสเอน็ และคุณก็อาจสูญเสีย 
สิทธ์ิในเงินสงเคราะห์นั้น 
 
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูป้กครองของคุณ (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) หรือตวัคุณเอง หากคุณอายมุากกวา่ 18 ปี ท่ีจะแจง้เวลาคุณป่วย  
การแจง้ท าผา่นงานบริการ Edwise   ครูท่ีปรึกษาของคุณมีขอ้มูลเพ่ิมเติมวา่การแจง้ลาโรงเรียนผา่น Edwise นั้นท าอยา่งไร 
 
หากคุณมีค าถามเก่ียวกบัซีเอสเอน็และการมาโรงเรียน ใหถ้ามครูท่ีปรึกษาของคุณ ครูจะไดช่้วยเหลือคุณต่อไป ในทุก ๆ 
กลุ่มอาคารจะมีบุคคลหน่ึงท่ีรับผดิชอบเร่ืองซีเอสเอน็เป็นพิเศษ  

 
15.    กฎระเบียบอืน่ใดบ้างทีม่ีในโรงเรียนของเรา? 

โรงเรียนมีกฎเร่ืองความเป็นระเบียบพิเศษ ครูท่ีปรึกษาของคุณจะใหข้อ้มูลแก่คุณและกลุ่มของคุณเก่ียวกบักฎระ 
เบียบนั้นและจะเกิดอะไรข้ึนหากคุณละเมิดกฎเหล่านั้น น่ีคือสามจุดท่ีเราคิดวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเป็นพิเศษ 
 
โรงเรียนท่ีปลอดภัย ทางโรงเรียนจะตอ้งลงมือท าการถา้หากคุณรู้สึกวา่คุณถูกกลัน่แกลง้ ถูกล่วงละเมิดหรือก่อกวน   
อยา่กลวัท่ีบอกครูท่ีปรึกษาของคุณหรือบอกเจา้หนา้ท่ีหน่วยดูแลสุภาพนกัเรียนวา่เกิดอะไรข้ึน มีแผนการอยูว่า่จะ 
ท าอยา่งไรใหคุ้ณรู้สึกปลอดภยัในโรงเรียนไดอี้กคร้ัง 
 
โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติด  โรงเรียนมธัยมปลายลูเลอวัเป็นโรงเรียนปลอดควนับุหร่ีและส่ิงเสพติด หา้มสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีโร 
งเรียนทั้งหมด รวมถึงดา้นหนา้ประตูโรงเรียนดว้ย หากเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนสงสยัวา่คุณใชส่ิ้งเสพติดพวกเขาจะตอ้งแจ ้
งเร่ืองน้ีแก่หน่วยงานบริหารงานบริการสงัคม การสงสยัวา่มีการใชส่ิ้งเสพติดจะถูกรายงานไปท่ีผูอ้  านวยการ หน่วยดู 
แลสุขภาพนกัเรียน และผูป้กครองหรือผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิของคุณดว้ย (หากคุณอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) หากคุณมีส่ิงเสพติดติดตวั 
ขาย/เป็นสายส่ง หรือตอ้งสงสยัวา่เมายาในโรงเรียน ผูอ้  านวยการจะแจง้ต ารวจ การแจง้การสงสยัวา่มีการใชส่ิ้งเสพติด 
ก็เพ่ือท่ีบุคคลท่ีเสพส่ิงเสพติดจะไดรั้บความช่วยเหลือเพ่ือใหห้ยดุเสพ 
 
โรงเรียนท่ีเท่ียงธรรม การโกงและการขโมยความคิด (การคดัลอกงานโรงเรียนของผูอ่ื้นและส่งเขา้ไปเป็นผลงานของตน) 
นั้นเป็นเร่ืองตอ้งหา้มโดยส้ินเชิงและจะมีผลกระทบตามมา   การสอบ/งานท่ีคุณไดท้ าการโกงจะถูกปรับตก คุณจะไดรั้บกา 
รเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะส่งไปใหผู้ป้กครอง (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) ดว้ยถา้หากคุณอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี หากมีการโกงซ ้ า ๆ 
เกิดข้ึน คุณอาจถูกพกัการเรียนชัว่คราวได ้
 

 
 
นกัการศึกษาพิเศษตรวจจะสอบขอ้เทจ็จริงวา่ท าไมคุณจึงมีความยากล าบากในการเรียน หลงัจากนั้นนกัการศึกษาพิเศ 
ษก็จะช่วยเหลือครูของคุณวา่พวกเขาจะปรับเปล่ียนการเรียนการสอนอยา่งไรเพ่ือใหคุ้ณไดรั้บความช่วยเหลือตามท่ีจ าเป็น 
 
นกักิจกรรมจะบ าบดัช่วยเหลือคุณซ่ึงมีความยากล าบากในการท างานโรงเรียน และ/หรือมีความยากล าบากในการปฏิสมัพนั 
ธ์ทางสงัคม นกักิจกรรมบ าบดัเป็นการสนบัสนุนท่ีดีส าหรับคุณซ่ึงมีความตอ้งการหรือความจ าเป็นพิเศษ อยา่งเช่น ผูท่ี้มีภ 
าวะออทิซึมสเปกตรัม เป็นตน้ 
 

13.     การสนับสนุนใดทีฉั่นสามารถได้รับหากฉันรู้สึกไม่ดี – การดูแลสุขภาพนักเรียนท าอะไร? 
ท่ีหน่วยดูแลสุขภาพนกัเรียน (Elevhälsan) นอกจากนกัการศึกษาพิเศษและนกักิจกรรมบ าบดัแลว้ก็ยงัมีพยาบาลประจ า 
โรงเรียน ผูใ้หค้  าปรึกษา (kurator) และนกัจิตวทิยาประจ าโรงเรียนท างานท่ีนัน่ดว้ย พวกเขาเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ 
ทั้งทางร่างกายและจิตวญิญาณ เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีจะแนะน าดา้นล่างน้ี มีหนา้ท่ีเก็บรักษาความลบั พวกเขาไม่ไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้ล่าในส่ิงท่ีคุณไดเ้ล่าใหพ้วกเขาฟังแก่ผูอ่ื้น 
 
พยาบาลประจ าโรงเรียนเชิญนกัเรียนทุกคนในชั้นปีท่ี 1 ไปพดูคุยเร่ืองสุขภาพ พวกเขามีสถานพยาบาลแบบเปิดท่ีคุณสามา 
รถไปไดด้ว้ยถา้หากคุณรู้สึกไม่สบาย คุณสามารถไดรั้บความช่วยเหลือเร่ืองการนดัหมายแพทย ์(ใบส่งตวั) 
 
ผู้ให้ค าปรึกษาคือผูใ้หญ่คนหน่ึงท่ีคุณสามารถไปพดูคุยดว้ยไดเ้วลาท่ีคุณตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีล าบากในชีวติ  ซ่ึงอาจจะ 
เป็นเร่ือง: ความเครียด เร่ืองวกิฤติและความเศร้าโศก แอลกอฮอลแ์ละส่ิงเสพติด เร่ืองทางเพศ การเงิน ความมัน่ใจในตนเ 
องต ่า – ทุกอยา่งท่ีส่งผลกระทบตอ่ความรู้สึกของคุณ 
 
นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนจดัใหมี้การสนทนาเพ่ือการสนบัสนุนดว้ยเช่นกนัเวลาท่ีคุณรู้สึกไม่ดีทางดา้นจิตใจและตอ้งการจั
ดการความคิดและความรู้สึกเพื่อท่ีจะเขา้ใจวา่ทุกอยา่งนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร   หากคุณมีความยากล าบากในการเรียนรู้ 
นกัจิตวทิยาสามารถตรวจสอบขอ้เท็จจริงไดว้า่คุณมีความยากอะไรเป็นพิเศษท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานโรงเรียนของคุณห
รือเปล่าผา่นการพดูคุยและการทดสอบต่าง ๆ 
 
ขอ้มูลการติดต่อหน่วยดูแลสุขภาพนกัเรียนมีท่ีโถงทางเดินและในเวบ็ไซตข์องโรงเรียน ท่ีโรงเรียนมธัยมปลายลเูลอัว 
หน่วยดูแลสุขภาพนักเรียนท างานเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงหมายความวา่เจา้หนา้ท่ีจะออกไปท างานในชั้นเรียนดว้ยกิจก 
รรมต่าง ๆ ท่ีท าใหทุ้กคนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 
 

14.    กฎระเบียบใดบ้างทีบ่ังคับใช้ส าหรับการมาโรงเรียนและเงินสนับสนุนการศึกษาจากซีเอสเอน็? 
ทุกคนท่ีเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายไดรั้บเงินสงเคราะห์การศึกษาจากซีเอสเอน็ (CSN) เพื่อท่ีจะไดเ้งินสงเคราะห์นั้นคุณจะ 
ตอ้งเรียนเตม็เวลา หากคุณขาดเรียนมากเกินไปโดยไม่มีเหตุอนัควร ทางโรงเรียนจะแจง้ซีเอสเอน็ และคุณก็อาจสูญเสีย 
สิทธ์ิในเงินสงเคราะห์นั้น 
 
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูป้กครองของคุณ (ผูพิ้ทกัษสิ์ทธ์ิ) หรือตวัคุณเอง หากคุณอายมุากกวา่ 18 ปี ท่ีจะแจง้เวลาคุณป่วย  
การแจง้ท าผา่นงานบริการ Edwise   ครูท่ีปรึกษาของคุณมีขอ้มูลเพ่ิมเติมวา่การแจง้ลาโรงเรียนผา่น Edwise นั้นท าอยา่งไร 
 
หากคุณมีค าถามเก่ียวกบัซีเอสเอน็และการมาโรงเรียน ใหถ้ามครูท่ีปรึกษาของคุณ ครูจะไดช่้วยเหลือคุณต่อไป ในทุก ๆ 
กลุ่มอาคารจะมีบุคคลหน่ึงท่ีรับผดิชอบเร่ืองซีเอสเอน็เป็นพิเศษ 




