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หลักสู ตรการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาษาสวีเดนของเทศบาลสํ าหรับคนต่ างด้ าว

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ ภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวเป็ นการศึกษาภาษาหลักสูตรหนึ่งที่มีวตั ถุประสงค์ในการ
ให้ความรู ้ภาษาสวีเดนขั้นพื้นฐานแก่คนต่างด้าวที่เป็ นผู ้ ใหญ่ การศึกษาหลักสูตรนี้นกั เรี ยนผูม้ ีภาษาแม่เป็ น
ภาษาอื่นนอกเหนือจาก ภาษาสวีเดนจะได้เรี ยนรู ้และพัฒนาการใช้ภาษาที่สอง หลักสูตรการศึกษานี้จะเป็ น
เครื่ องมือทางภาษาเพื่อการสื่ อสาร และนําไปใช้ ในชีวติ ประจําวัน สังคมชีวติ การงานรวมทั้งการศึกษาต่ อไปได้
นอกจากนั้นหลักสูตรการศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์ให้คนต่างด้าวที่ยงั ขาดพื้นฐานด้านการอ่านและการเขียนได้มีโอกาส
ที่จะเรี ยนรู ้ทกั ษะดังกล่าวอีกด้วย นักเรี ยนที่ไม่รู้หนังสื อหรื อมีระบบการเขียนที่ต่างออกไปจากตัวอักษรละติน
จะสามารถเรี ยนการอ่านและการเขียนได้จากหลักสูตรนี้
กลุม่ เป้ าหมายของหลักสูตรการศึกษานี้เป็ นบุคคลผูม้ ีประสบการณ์ สถานภาพชีวติ ความรู ้และเป้ าหมายการเรี ยนที่
แตกต่างกันไป การสอนนี้จะมีการวางแผนและออกแบบการเรี ยนการสอนร่ วมกับนักเรี ยนและให้ปรับให้เหมาะกับ
ความสนใจ ประสบการณ์ ความรู ้รอบตัวและเป้ าหมายระยะยาวของนักเรี ยน
หลักสูตรการศึกษานี้จะอยูบ่ นพื้นฐานของความจําเป็ นรายบุคคล โดยสามารถเรี ยนหลักสูตรนี้ควบคูก่ บั การทํางานหรื อ
กิจกรรมอื่นๆได้ เช่น ชีวติ การทํางาน การปรับตัวเข้าสังคม การตรวจสอบ ฝึ กงานหรื อการเรี ยนหลักสูตรอื่นๆ
ดังนั้นการสอนดังกล่าวจึงต้องออกแบบให้มีความยืดหยุน่ มากทีส่ ุ ดเทาทีจ่ ะทําได้ ในแง่ของเวลา สถานที่
เนื้อหาและรู ปแบบของการทํางาน

จุดประสงค์และคุณลักษณะของหลักสู ตรการศึกษา

จากการสอนของหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ ภาษาสวีเดนของเทศบาลสําหรั บคนต่ างด้ าวนั้นนักเรี ยนจะได้ รับโอกาส
ในการพัฒนา
-

ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาสวีเดนของตน
ความสามารถของตนในการพูด สนทนา อ่าน ฟังและเข้าใจภาษาสวีเดนในบริ บทต่างๆ
ความสามารถของตนในการปรับใช้ภาษาให้เหมาะกับผูร้ ับและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
การออกเสี ยงได้ดี
ความเข้าใจวิธีการเรี ยนรู ้ภาษา
กลยุทธ์การเรี ยนรู ้และการสื่ อสารเพื่อพัฒนาภาษาของตนอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถของตนในการใช้เทคนิคดิจิตลั เครื่ องมือที่สมั พันธ์กนั สําหรับการเรี ยนและ
การสื่ อสาร พร้อมทั้ง
ความสามารถของตนในการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

คุณลักษณะของหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวเป็ นการให้นกั เรี ยนพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร ซึ่งหมายถึงความสามารถในการติดต่อสื่ อสารทั้งการพูด การเขียนตามความต้องการของตัวเอง
นักเรี ยนจําเป็ นต้องได้รับความรู ้และทักษะหลากหลายรู ปแบบเพื่อสามารถเลือกภาษาที่เหมาะสมสําหรับการสื่ อสาร
ในสถานการณ์น้ นั ๆ ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่ อสารประกอบด้วยทักษะต่างๆ ที่ผสมผสานกัน และช่วย

สร้างเสริ มซึ่งกันและกัน ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่ อสารจึงต้องมีการเข้าถึงทั้งระบบภาษา และความรู ้เกี่ยวกับ
วิธีที่จะใช้ระบบดังกล่าว

การสอนดังกล่าวจะให้โอกาสแก่นกั เรี ยนในการพัฒนาความรู ้และทักษะต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกภาษาที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์การสื่ อสารในเหตุการณ์ได้ ความรู ้เกี่ยวกับระบบภาษารวมถึงคํา วลี การออกเสี ยงและโครงสร้างทางไวยากรณ์
ในขณะที่ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการสร้างข้อความและการเลือกและการปรับตัวทางภาษาศาสตร์ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับและวัตถุประสงค์ ความสามารถที่สาํ คัญก็คือความสามารถในการใช้ กลยุทธ์และสื่ อต่างๆ
เพื่อสื่ อใจความของตนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ในการสอนนั้นนักเรี ยนจะได้พบกับข้อความประเภทต่างๆ ซึ่ง คําต่างๆ ภาพและเสี ยงมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างดี
เสมือนไม่มีเครื่ องมือดิจิตอล การสอนดังกล่าวจะช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาความตระหนักถึงการเรี ยนรู ้ภาษาและ
การเห็นแจ้งถึงการเรี ยนรู ้ของตนเองนักเรี ยนจะได้รับโอกาสที่จะพัฒนาทักษะระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ โดยการ
สะท้อนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองและเปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจําวัน สังคม
และการทํางานในประเทศสวีเดน
การสอนดังกล่าวยังจะช่วยทําให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาความสามารถของตนในการใช้เทคนิคดิจิตอล อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง และสื่ อต่างๆ สําหรับข้อมูล การสื่ อสารและการเรี ยนรู ้
จากการสอนในการอ่ านและการเรี ยนการเขียนขั้นพืน้ ฐานนักเรี ยนจะได้ รับโอกาสในการ
- พัฒนาความเข้าใจของตนเกี่ยวกับวิธีการสื่ อใจความของการเขียนและภาษามีโครงสร้างอย่างไร
- พัฒนาความสามารถของตนในการใช้ภาษาในบริ บทต่างๆ
- การใช้กฎทัว่ ไปสําหรับภาษาเขียน
- ใช้การอ่านและการเขียนเพื่อเรี ยนรู ้ เข้าใจและการแสดงออกของตน
- ตระหนักถึงวิธีการเรี ยนรู ้ภาษา
- พัฒนากลยุทธ์ง่ายๆ สําหรับการอ่านและการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน รวมทั้ง
- การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและอุปกรณ์ช่วยการเรี ยนการอ่านและการเขียนที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวประกอบด้วยแนวการเรี ยนสามแนว คือ แนวการเรี ยนที่ 1, 2 และ
3 รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ อีกสี่ หลักสูตรคือ A B C และ D แนวการเรี ยนที่ 1 ประกอบด้วยกระบวนวิชา A B C และ D
แนวการ เรี ยนที่ 2 ประกอบด้วย B C และ Dแนวการเรี ยนที่ 3 ประกอบด้วยกระบวนวิชา C และ D โดยมุ่งเป้ าไปยังบุคคล
ผูม้ ีภูมิหลัง คุณวุฒิและเป้ าหมายที่แตกต่างกัน แนวการเรี ยนต่างๆ แสดงถึงหลักสูตรเริ่ มต้นและอัตราการก้าวหน้าที่
เหมาะสม นักเรี ยนจะได้เริ่ มต้นการศึกษาในแนวการศึกษาและหลักสูตรในแนวการศึกษาที่ เหมาะสมกับภูมิหลัง
ส่วนบุคคลของเขาหรื อเธอมากที่สุด เกณฑ์กาํ หนดความรู ้สาํ หรับหลักสูตรจะเหมือนกันโดยไม่คาํ นึงถึงแนวการเรี ยน
แนวการเรี ยนที่ 1 มีจุดประสงค์หลัก สําหรับผูท้ ี่มีภูมิหลังการศึกษาน้อยมากและแนวการเรี ยนที่ 3
สําหรับผูท้ ี่คุน้ เคยกับการศึกษา

การประเมินว่าแนวการเรี ยนใดจะเหมาะสมกับนักเรี ยนและควรจะได้เรี ยนในหลักสูตรใดนั้ในแนวการเรี ยนนั้นจะ
จะพิจารณาจากแผนความรู ้ความสามารถของนักเรี ยน คุณวุฒิและอื่นๆ ที่อาจสําคัญต่อการมีโอกาสที่จะบรรลุเกณฑ์ ได้
หลักสูตรต่างๆ ในสามแนวการเรี ยนนั้นจะได้รับการออกแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความเคยชินในการศึกษา
ภูมิหลังของการศึกษาและความรู ้ภาษาสวีเดนของนักเรี ยนในช่วงเริ่ มต้นของหลักสูตร
นักเรี ยนสามารถเรี ยนจบหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวหลังจากจบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้
อย่างไรก็ตามนักเรี ยนทุกคนควรจะได้รับโอกาสในการเรี ยนถึงหลักสูตร D ภายในแนวการเรี ยนของตนโดยมีการปรับตัว
ที่จาํ เป็ นสําหรับนักเรี ยนเพื่อที่จะได้บรรลุเกณฑ์ความรู ้ความสามารถได้

การเรียนรู้ การอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐาน
กลุม่ เป้ าหมายของหลักสูตรการเรี ยนรู ้การอ่านและการเขียนเป็ นบุคคลที่ขาดพื้นฐานการศึกษามาก่อนและสําหรับผูท้ ่ีเรี ยน
มาน้อยและสําหรับผูท้ ี่ไม่รู้หนังสื อ จากการเรี ยนหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวและโดยเฉพาะใน
แนวการเรี ยนที่ 1 จะทําให้มีโอกาสที่จะเรี ยนรู ้ทกั ษะการอ่านและเขียนพื้นฐานซึ่งรวมถึงการได้รู้และเข้าใจที่ลึกซึ้งอย่าง
อัตโนมัติ การที่จะเป็ นผูร้ ู ้หนังสือในขั้นพื้นฐานนั้นอาจใช้ระยะเวลานาน
การเรี ยนการสอนในการเรี ยนการอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐานอาจจําเป็ นต้องใช้ในแนวการเรี ยนที่ 2 และ 3 ด้วย
สําหรับนักเรี ยนที่รู้หนังสื อถ้าหากนักเรี ยนไม่เข้าใจหรื อไม่คนุ ้ เคยกับตัวอักษรละติน ในกรณี น้ ีกระบวนการเรี ยนรู ้จะดู
แตกต่างกันไป
การศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนอ่านและการเขียนในขั้นพื้นฐานจะไม่ถูกเชื่อมโยงกับหลักสูตร A–D แต่อย่างใด แต่เป็ น
หลักสูตรที่แยกต่างหากซึ่งสามารถไปรวมกับหลักสูตรเหล่านี้ได้ มันเป็ นเป็ นกระบวนการที่สามารถเรี ยนได้ตลอดเวลา
ที่นกั เรี ยนเรี ยนการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าว เพื่อที่ให้ทกั ษะทันการโดยอัตโนมัติ
การสอนหลักสูตรการเรี ยนการอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐานสามารถสอนเป็ น ภาษาแม่ของนักเรี ยนหรื อภาษาอื่นๆ
ได้ที่นกั เรี ยนพูดได้

การประเมิน
ความสามารถของนักเรี ยนในการใช้ภาษาสวีเดนโดยวิธีที่เป็ นที่เข้าใจตามจุดประสงค์ต่างๆในชีวติ ประจําวัน สังคม และ
การงานทั้งการศึกษาต่อไปนั้นจะเป็ นหลักในการประเมิน การประเมินจะรวมถึงความรู ้ของนักเรี ยนตา เกณฑ์ความรู ้
ที่กาํ หนดสําหรับผลการเรี ยน A B C D และ E เกณฑ์ความรู ้ที่กาํ หนดขึ้นจากความรู ้ในด้านต่างๆ ทั้งห้า ได้แก่
ด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ ด้านการ อ่านเพื่อความเข้าใจ ด้านการปฏิสมั พันธ์ทางวาจาและด้านทักษะพูด และทักษะ
การเขียน ความรู ้ในด้านต่างๆ จะไม่มีการประเมินแยกออกจากกันแต่ครู จะต้องประเมินความสามารถทางภาษา
ของนักเรี ยนโดยรวมและความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนที่ทาํ ได้จริ ง ความถูกต้องของภาษาจะต้องสัมพันธ์กบั
ความซับซ้อนของเนื้อหาและภาษา
ตามมาตราที่ 20 วรรคที่ 35 ว่าด้วยกฎหมายการศึกษา (2010: 800) จะต้องมีการกําหนดผลการเรี ยนในแต่ละหลักสูตร
ที่เสร็ จสิ้น ในส่วนของการศึกษาที่เกี่ยวกับการอ่านและเขียนขั้นพื้นฐานการเรี ยนรู ้จะไม่มีการให้คะแนน

เกณฑ์ ความรู้

การฟั งเพื่อความเข้ าใจ
หลักสูตร A
นักเรี ยนสามารถเข้าใจคําพูดชัดๆ ง่ายๆในสถานการณ์เชิงรู ปธรรมในชีวติ ประจําวันโดยอาศัยตัวช่วยได้
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนเข้าใจคําศัพท์ ทั่วไป
และวลีง่ายๆได้จากการเล่า
อย่างสั้นๆ ถึงเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นในชีวติ ประจําวันและ
ข้อมูลที่เหมาะสมและชัดเจน
ตามที่นกั เรี ยนสนใจ

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนเข้าใจวลีและ
ประโยคง่ายๆได้จากการ
สั้นๆถึงถึงเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นในชีวติ ประจําวันและ
ข้อมูลเหมาะสมและชัดเจน
ที่นกั เรี ยนสนใจ

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนเข้าใจวลีและ
ประโยคที่เชื่อมต่อกันได้
จากการเล่าสั้นๆถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจําวัน
และข้อมูลที่เหมาะสมและ
ชัดเจนที่นกั เรี ยนสนใจ

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งง่ายๆทัว่ ไปทาง
วาจาอย่างง่ายโดยปฏิบตั ิตาม
ได้โดยวิธีที่ได้ผล

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งง่ายๆทัว่ ไปทาง
วาจาอย่างง่ายโดยปฏิบตั ิตาม
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งง่ายๆทัว่ ไปทาง
วาจาโดยปฏิบตั ิตามได้เป็ น
อย่ างดี

หลักสูตร B
นักเรี ยนสามารถเข้าใจคําพูดชัดๆ ง่ายๆในสถานการณ์ทว่ั ไปในชีวติ ประจําวันได้
ผลการเรี ยน E
นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากการเล่าสั้นๆถึง
เหตุการณ์ บทสนทนา และ
ข้อมูลและข่าวสารที่เหมาะ
สมในเรื่ องที่รู้จกั กันดีโดย
สรุ ปใจความสําคัญอย่าง
ง่ายๆได้
นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งสั้นๆชัดๆ
ทาง วาจาและข้อความใน
ชีวติ ประจําวันโดยปฏิบตั ิ
ตามได้ ถูกต้องเป็ นส่ วน
ใหญ่

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากการเล่าสั้นๆถึง
เหตุการณ์ บทสนทนา
และข้อมูลและข่าวสารที่
เหมาะสมในเรื่ องที่รู้จกั กัน
ดีโดยสรุ ปใจความสํ าคัญ
อย่ างง่ ายและวิจารณ์ ราย
ละเอียดที่สําคัญได้

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากการเล่าสั้นๆถึง
เหตุการณ์ บทสนทนา
และข้อมูลและข่าวสารที่
เหมาะสมในเรื่ องที่รู้จกั กัน
ดีโดยสรุ ปใจความสํ าคัญ
อย่ างง่ ายและวิจารณ์ ราย
ละเอียดที่สําคัญและข้ อ
แยกย่ อยได้

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งสั้นๆชัดๆ
ทาง วาจาและข้อความใน
ชีวติ ประจําวันโดยปฏิบตั ิ
ตามได้โดยวิธีที่ได้ผล

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งสั้นๆชัดๆทาง
วาจาและข้อความในชีวติ
ประจําวันได้โดยปฏิบตั ิตาม
ได้เป็ นอย่ างดี

หลักสูตร C
นักเรี ยนสามารถเข้าใจคําพูดชัดๆ ง่ายๆ ทัว่ ไปในชีวติ ประจําวัน สังคม การเรี ยนและการงานได้อย่างชัดเจน
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากการเล่าสั้นๆถึง
เหตุการณ์ บทสนทนา และ
ข้อมูลและข่าวสารสั้นๆเกี่ยว
กับเรื่ องที่คุน้ เคยโดยสรุ ป
ใจความสําคัญอย่างง่าย
และวิจารณ์รายละเอียด
ที่สาํ คัญได้

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากการเล่าสั้นๆถึง
เหตุการณ์ บทสนทนา และ
ข้อมูลและข่าวสารสั้นๆเกี่ยว
กับเรื่ องที่คุน้ เคยโดยสรุ ป
ใจความสําคัญอย่างง่าย
และวิจารณ์รายละเอียด
ที่สาํ คัญได้

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากการเล่าสั้นๆถึง
เหตุการณ์ บทสนทนา และ
ข้อมูลและข่าวสารสั้นๆเกี่ยว
กับเรื่ องที่คุน้ เคยโดยสรุ ป
ใจความสําคัญอย่างง่าย
และวิจารณ์รายละเอียด
ที่สาํ คัญและข้อย่อยบาง
ประการได้

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนําที่
สั้นและชัดโดยปฏิบตั ิตามได้
ถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนําที่
สั้นและชัดโดยปฏิบตั ิตามได้
โดยวิธีที่ได้ผล

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งสั้นๆชัดๆทาง
วาจาและข้อความในชีวติ
ประจําวันได้โดยปฏิบตั ิตาม
ได้เป็ นอย่ างดี

หลักสู ตร D

นักเรี ยนสามารถเข้าใจคําพูดชัดๆ ในสถานการณ์ที่ไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการในชีวติ ประจําวัน สังคม
การเรี ยนและการทํางาน
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจจากการเล่าถึง
เหตุการณ์ การอธิบาย บท
สนทนา การอภิปราย
ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ
เรื่ องที่คุน้ เคยโดยสรุ ป
ใจความสํ าคัญได้

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจจากการเล่าถึง
เหตุการณ์ การอธิบาย บท
สนทนา การอภิปราย
ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับ
เรื่ องที่คุน้ เคยโดยสรุ ป
ใจความสํ าคัญและวิจารณ์
รายละเอียดที่สาํ คัญได้

ผลการเรี ยนระดั
บ B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ Cและส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจจากการเล่าถึง
เหตุการณ์ การอธิบาย บท
สนทนา การอภิปรายและ
ข้อมูลและข่าวสารที่ถ่ายทอด
เกี่ยวกับเรื่ องที่คุน้ เคยโดย
สรุ ปใจความสํ าคัญและวิจาร
ณ์รายละเอียดที่สาํ คัญและ
ข้อย่อยบางประการได้

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งที่มีราย
ละเอียดและชัดเจนทางวาจา
โดยปฏิบตั ิตามได้ถูกต้ อง
เป็ นส่ วนใหญ

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งที่มีราย
ละเอียดและชัดเจนทางวาจา
โดยปฏิบตั ิตามได้ถูกต้อง
โดยวิธีที่ได้ผล

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งที่มีราย
ละเอียดและชัดเจนทางวาจา
โดยปฏิบตั ิตามได้ถูกต้องเป็ น
ส่ วนใหญ

เกณฑ์ ความรู้

การอ่ านเพื่อความเข้ าใจ
หลักสูตร A
นักเรี ยนสามารถรับ อ่านและเข้าใจข้อมูลง่ายๆ ในสถานการณ์เชิงรู ปธรรมในชีวติ ประจําวันได้.
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนรับและเข้าใจ
ข้อมูลในรู ปแบบของ
คําศัพท์ ทั่วไปและ
สั ญลักษณ์ รวมทั้งวลีที่
ง่ายมากๆ ได้ดว้ ย

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนรับและเข้าใจข้อมูล
ในรู ปแบบของคําศัพท์
ทั่วไปและสั ญลักษณ์ รวม
ทั้งวลีง่ายๆ ได้ดว้ ย

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนรับและเข้าใจข้อมูล
ในรู ปแบบของคําศัพท์
ทั่วไปและสั ญลักษณ์ รวม
ทั้งวลีง่ายๆ และประโยคได้

นักเรี ยนอ่านและเข้้าใจ
ข้อความที่ได้ถูกปรับ
และง่ายมากๆ เกี่ยวกับ
เรื่ องที่คุน้ เคยดี

นักเรี ยนอ่านปละเข้าใจ
ข้อความง่ายที่ได้ถูกปรับ
เกี่ยวกับเรื่ องที่คุน้ เคยดี

นักเรี ยนอ่านและเข้าใจ
ข้อความที่ส้ ัน ง่ายเกี่ยวกับ
เรื่ องที่คุน้ เคยดี

หลักสูตร B
นักเรี ยนสามารถอ่าน เข้าใจและใช้ขอ้ เความง่ายๆ ในสถานการณ์ที่คุน้ เคยในชีวติ ประจําวันได้
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนอ่านข้อเขียนเชิงเล่า
และบรรยายที่ได้ถูกปรับใน
เรื่ องที่รู้จกั กันดีและแสดง
ความเข้าใจโดยสรุ ปใจความ
สําคัญอย่างง่ายได้

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนอ่านข้อเขียนเชิงเล่า
และบรรยายที่ได้ถูกปรับใน
เรื่ องที่คุน้ เคยดีและแสดง
ความเข้าใจโดยสรุ ปใจความ
สําคัญอย่างง่ายและแสดง
ความคิดเห็นถึงรายละเอียด
ที่สาํ คัญได้

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนอ่านข้อเขียนเชิงเล่า
และบรรยายที่ได้ถูกปรับใน
เรื่ องที่รู้จกั กันดีและแสดง
ความเข้าใจโดยสรุ ปใจความ
สําคัญอย่างง่ายและวิจารณ์
รายละเอียดสําคัญและข้อ
แยกย่อยได้

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจข้อความส่ วนตัวข้อมูล
รู ปธรรมและคําสั่งที่ส้ ันชัด
และง่ายโดยปฏิบตั ิตามได้ถูก
ต้องเป็ นส่ วนใหญ่

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์การ
อ่านบางอย่างได้ถูกต้ องเป็ น
ส่ วนใหญ่

นักเรี ยนแสดงความเข้าใจของ
ตนถึงข้อความส่ วนตัว ข้อมูล
รู ปธรรมและคําสั่งที่ส้ ันชัด
และง่ายโดยปฏิบตั ิตามได้
โดยวิธีที่ได้ผล
นักเรี ยนเลือกและใช้
กลยุทธ์การอ่านบาง
วิธีได้อย่างตาม
วัตถุประสงค์

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจข้อความส่ วนตัว ข้อมูล
รู ปธรรมและคําสั่งที่ส้ ันชัด
และง่ายโดยปฏิบตั ิตามได้
เป็ นอย่างดี
นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์การ
อ่านบางอย่างได้อย่างตาม
วัตถุประสงค์และมี
ประสิ ทธิภาพ

หลักสูตร C
นักเรี ยนสามารถที่จะอ่าน เข้าใจและใช้ขอ้ ความง่ายๆ ที่พบโดยทัว่ ไปในชีวติ ประจําวัน ในสังคม การเรี ยนและการทํางานได้
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนอ่านข้อเขียนสั้นๆ
เชิงเล่าและบรรยายในเรื่ อง
ที่รู้จกั และแสดงความเข้าใจ
โดยสรุ ปใจความสํ าคัญ
อย่างง่ายได้

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนอ่านข้อเขียนสั้นๆ
เชิงเล่าและบรรยายในเรื่ อง
ที่รู้จกั และแสดงความเข้าใจ
โดยสรุ ปใจความสํ าคัญ
อย่ างง่ ายและวิจารณ์ ราย
ละเอียดสํ าคัญได้

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนอ่านข้อเขียนสั้นๆ
เชิงเล่าและบรรยายในเรื่ อง
ที่รู้จกั และแสดงความเข้าใจ
โดยสรุ ปใจความสํ าคัญ
อย่ างง่ ายและวิจารณ์ ราย
ละเอียดสํ าคัญและข้ อแยก
ย่ อยบางข้อได้

นักเรี ยนรับข้อมูลเฉพาะที่
เป็ นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริ ง
ง่ายๆ ตารางและแผนภาพ
และให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อมูล
นั้นอย่างง่ ายๆได้
นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนําที่
สั้นและชัดโดยปฏิบตั ิตามได้
ถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่
นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์การ
อ่านต่างๆตามจุดประสงค์
ของการอ่านได้ถูกต้ องเป็ น
ส่ วนใหญ่

นักเรี ยนรับข้อมูลเฉพาะที่
เป็ นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริ ง
ง่ายๆ ตารางและแผนภาพ
และให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อมูล
ได้ในเชิงพัฒนา
นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนําที่
สั้นและชัดโดยปฏิบตั ิตามได้
โดยวิธีที่ได้ผล
นักเรี ยนเลือกและใช้กลยุทธ์
การอ่านต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ ของการอ่าน
ได้อย่างเหมาะสม

นักเรี ยนรับข้อมูลเฉพาะที่
เป็ นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริ ง
ง่ายๆ ตารางและแผนภาพ
และให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อมูล
นั้นได้ในเชิงพัฒนา
นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนําที่
สั้นและชัดโดยปฏิบตั ิตามได้
โดยวิธีที่ได้ผล
นักเรี ยนเลือกและใช้กลยุทธ์
การอ่านต่างๆตามจุดประสงค์
ของการอ่านได้อย่างเหมาะ
สมและมีประสิ ทธิภาพ

กระบวนวิชา D (B1/B1+)

นักเรี ยนสามารถอ่าน เข้าใจและใช้ขอ้ ความง่ายๆ ที่มีความสับซ้อนในชีวติ ประจําวัน ในสังคม การเรี ยนและการทํางานได้
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนอ่านข้อเขียนเชิง เล่า
บรรยายและอภิปรายใน
เรื่ องที่รู้จกั และแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจโดยสรุ ปใจความ
สํ าคัญได้

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนอ่านข้อเขียนเชิง เล่า
บรรยายและอภิปรายใน
เรื่ องที่รู้จกั และแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจโดยสรุ ปใจความ
สํ าคัญและวิจารณ์ ราย
ละเอียดสํ าคัญได้

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนอ่านข้อเขียนเชิง เล่า
บรรยายและอภิปรายใน
เรื่ องที่รู้จกั และแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจโดยสรุ ปใจความ
สํ าคัญและวิจารณ์ ราย
ละเอียดสํ าคัญและ
ข้ อย่ อยบางประการได้

นักเรี ยนรับข้อมูลเฉพาะที่
เป็ นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริ ง
และให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อมูล
นั้นอย่างง่ ายๆได้

นักเรี ยนรับข้อมูลเฉพาะที่
เป็ นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริ ง
และให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อมูล
ได้ในเชิงพัฒนา

นักเรี ยนรับข้อมูลเฉพาะที่ เป็
นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริ ง
และให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อมูล
นั้นได้ในเชิงพัฒนาอย่างดี

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนําที่
ชัดเจนโดยปฏิบตั ิตามได้ถูก
ต้ องเป็ นส่ วนใหญ่

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนํา
ที่ชดั เจนโดยปฏิบตั ิตามได้
โดยวิธีที่ได้ผล

นักเรี ยนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนํา
ที่ชดั เจนโดยปฏิบตั ิตามได้
เป็ นอย่ างดี

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์
ในการอ่านต่างๆตามจุด
ประสงค์ของการอ่านได้ถูก
ต้ องเป็ นส่ วนใหญ่

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์การ
อ่านต่างๆตามจุดประสงค์
ของการอ่านได้ตาม
วัตถุประสงค์

นักเรี ยนเลือกและใช้กลยุทธ์
การอ่านต่างๆตามจุดประสงค์
ของการอ่านได้ตามวัตถุ
ประสงค์ และมีประสิ ทธิผล

เกณฑ์ ความรู้

การปฎิสมั พันธ์ทางวาจา
หลักสูตร A
นักเรี ยนสามารถสร้างการติดต่อทางสังคมเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ที่เป็ นรู ปธรรมในชีวติ ประจําวันโดย
อาศัยตัวช่วยได
ผลการเรี ยน E
ผลการเรี ยน D
ผลการเรี ยน C
ผลการเรี ยน B ผลการเรี ยน A
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาประจําวันที่ง่ายมากๆ
โดยใช้คําและวลีกล่าว
ทักทาย และการกล่าวลา
โดยใช้ คําสุ ภาพ รวมถึงการ
ตั้งและตอบคําถามง่ายๆ
ตามความจําเป็ นในเชิงรู ป
ธรรมได้

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาประจําวันที่ง่ายมากๆ
โดยใช้คําและวลีทั่วไป รวม
ถึงการตั้งและตอบคําถาม
ง่ายๆตามความจําเป็ นในเชิง
รู ปธรรมได้

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนเลือกและใช้ตาม
วัตถุประสงค์ ท่าทาง คําถาม
และกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อ
ให้ตวั เองและคนอื่น
เข้าใจได้

นักเรี ยนเลือกใช้ท่าทาง
คําถาม และกลยุทธ์อื่นๆเพื่อ
ให้ตวั เองและคนอื่นเข้าใจได้
ถูกต้ องเป็ นส่ วนใหญ

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาประจําวันที่ง่ายมากๆ
โดยใช้ คํา วลีและประโยค
รวมทั้งการตั้งและตอบคําถาม
ง่ายๆตามความจําเป็ นในเชิง
รู ปธรรมได้
นักเรี ยนเลือกและใช้ตาม
วัตถุประสงค์ ท่าทาง คําถาม
และกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อ
ให้ตวั เองและคนอื่น
เข้าใจได้

หลักสูตร B
นักเรี ยนสามารถสื่ อสารในสถานการณ์ทวั่ ไปในชีวติ ประจําวันได้ โดยอาศัยตัวช่วยได้
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่ องที่
รู ้จกั กันดีโดยถ่ายทอดและ
โต้ตอบคํากล่าวอ้าง
ความคิดเห็น และความ
ปราถนา รวมทั้งการตั้งและ
ตอบคําถามเพื่อคงรักษาการ
สนทนาได้บา้ ง

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาง่ายๆเกี่ยวกับเรื่ องที่
รู ้จกั กันดีโดยถ่ายทอดและ
โต้ตอบคํากล่าวอ้างความคิด
เห็น และความปราถนารวม
ถึงการตั้งและตอบคําถาม
เพื่อต่อยอดการสนทนาได้
ค่ อนข้ างดี

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาง่ายๆเกี่ยวกับเรื่ องท่ี
รู ้จกั กันดีโดยถ่ายทอดและ
โต้ตอบคํากล่าวอ้าง ความคิด
เห็น และความปราถนารวม
ถึงการตั้งและตอบคําถาม
เพื่อต่อยอดการสนทนาได้เเป็ น
อย่ างดี

นักเรี ยนเลือกและใช้กลยุทธ์
ต่างๆ ที่ได้ผลเพื่อให้ตวั เอง
และคน อื่นเข้าใจตนได้อย่าง
ถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่

นักเรี ยนเลือกและใช้กลยุทธ์
วิธีตามวัตถุประสงค์เพื่อ ให้
ตัวเองเข้าใจและคนอื่นเข้าใจ

นักเรี ยนเลือกและใช้กลยุทธ์
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และ
ที่มรี ะสิ ทธิภาพที่ทาํ ให้ตวั เอง
และคนอื่นเข้าใจได้

หลักสู ตร C

นักเรี ยนสามารถที่จะสื่ อสารด้วยภาษาง่ายๆ ในสถานการณ์ทวั่ ไปในชีวติ ประจําวัน สัในงคม การเรี ยน และการทํางานโดย
ปรับให้เข้ากับจุดประสงค์และคู่สนทนา
ผลการเรี ยน E
ผลการเรี ยน D ผลการเรี ยน C
ผลการเรี ยน B ผลการเรี ยน A
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาและอภิปรายง่ายๆ
เกี่ยวกับเรื่ องที่รู้จกั โดย
ถ่ายทอดและซักถามความ
คิดเห็น แนวคิด และข้อมูล
เพื่อดําเนินการการสนทนา
และอภิปรายต่อไปได้บ้าง

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาและอภิปรายง่ายๆเกี่ยว
กับเรื่ องที่รู้จกั โดยถ่ายทอดและ
ซักถามความคิดเห็น แนวคิด
และข้อมูลเพื่อดําเนินการ
สนทนาและอภิปรายต่อไปได้

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และ
ส่ วนใหญ่ของ
ระดับ A

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์ที่ช่วย
เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ได้ตาม
วัตถุประสงค์

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์ที่ช่วย
เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ได้ถูก
ต้องเป็ นส่ วนใหญ่

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาและอภิปรายง่ายๆเกี่ยว
กับเรื่ องที่รู้จกั โดยถ่ายทอดและ
ซักถามความคิดเห็น แนวคิด
และข้อมูลเพื่อต่อยอดการ
สนทนาและอภิปรายเชิงลึก
หรื อกว้างได้
นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์ที่ช่วย
เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และมีประสิ ทธิภาพ

หลักสู ตร D

นักเรี ยนสามารถสามารถที่จะสื่ อสารในสถานการณ์ที่ไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการมากขึ้นในชีวติ ประจําวัน ในสังคม
การเรี ยน และการทํางานโดยปรับให้เข้ากับจุดประสงค์และคู่สนทนา
ผลการเรี ยน E
ผลการเรี ยน D ผลการเรี ยน C
ผลการเรี ยน B ผลการเรี ยน A
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาและอภิปรายในเรื่ อง
ที่เป็ นที่รู้จกั โดยการแสดง
ตอบความคิดเห็นด้วยการโต้
แย้งง่ ายๆได้
รวมถึงนําเสนอและขอความ
คิดเห็นและข้อมูลเพื่อดําเนินการ
สนทนาและอภิปรายต่ อไป
ได้บ้าง
นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาในการ
ปฏิสัมพันธ์ได้ถูกต้ องเป็ น
ส่ วนใหญ่

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาและอภิปรายในเรื่ อง
ที่เป็ นที่รู้จกั โดยการแสดง
ตอบความคิดเห็นด้วยการโต้
แย้งที่มีพฒ
ั นาการรวมถึง
นําเสนอและขอความ
คิดเห็นและข้อมูลเพื่อนํา
การสนทนาและอภิปราย
ต่อไปได้
นักเรี ยนเลือกและใช้
กลยุทธ์ ต่างๆ
ที่ช่วยแก้ปัญหาในการ
ปฏิสัมพันธ์ได้ตาม
วัตถุประสงค์

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C
และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาและอภิปรายในเรื่ อง
ที่คุน้ เคยโดยการแสดง
ตอบความคิดเห็นด้วยการ
โต้แย้งที่มีพฒ
ั นาการรวม
ถึงนําเสนอและขอความคิด
เห็นและข้อมูลเพื่อดําเนินการ
สนทนาและอภิปรายต่อไป
ได้ ในเชิงลึกและกว้ าง
นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาในการ
ปฏิสัมพันธ์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และมี
ประสิ ทธิภาพ

เกณฑ์ ความรู้
ทักษะการพูด

หลักสู ตร A

นักเรี ยสามารถสื่ อสารด้วยภาษาง่ายๆ ในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเองได้ โดยอาศัยตัวช่วยได้
ผลการเรี ยน E

นักเรี ยนเล่าโดยใช้ค◌ํา
ศัพท์ ทั่วไปและวลีง่ายๆ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
ประสบการณ์ส่วนตัว
นักเรี ยนเลือกใช้การแสดง
ท่าทางและกลยุทธ์อื่นๆเพื่อ
ให้ตวั เองและคนอื่นเข้าใจได้
ถูกต้ องเป็ นส่ วนใหญ

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนเล่าโดยใช้คําศัพท์
และวลีทั่วไปเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์และประสบการณ์
ส่ วนตัว

ผลการเรี ยนระดับ B
หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนเล่าโดยใช้วลีและ
ประโยคเชี่อมต่ อเกี่ยว
กับความสัมพันธ์และ
ประสบการณ์ส่วนตัว

นักเรี ยนเลือกใช้การแสดง
ท่าทางและกลยุทธ์อื่นๆเพื่อ
ให้ตวั เองและคนอื่นเข้าใจได้
ตามวัตถุประสงค์

นักเรี ยนเลือกใช้การแสดง
ท่าทางและกลยุทธ์อื่นๆเพื่อ
ให้ตวั เองและคนอื่นเข้าใจ
ได้ตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิ ทธิภาพ

หลักสู ตร B

นักเรี ยนสามารถที่จะสื่ อสารด้วยภาษาง่ายๆ และท่าทางประกอบในสถานการณ์ทวั่ ไปในชีวติ ประจําวันโดยอาศัยตัวช่วยได้
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนเล่าเรื่ องเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ส่วนตัวและ
บุคคล สถานที่ เหตุการณ์
ที่มีชื่อเสี ยงโดยใช้รูปแบบ
ง่ายๆไดั

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนเล่าเรื่ องเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ส่วนตัวและ
บุคคล สถานที่ เหตุการณ์
ที่มชี ื่อเสี ยงโดยใช้รูปแบบที่
มีการพัฒนา

ผลการเรี ยนระดับ B
หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนเล่าเรื่ องเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ส่วนตัวและ
บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ที่
มีชื่อเสี ยงโดยใช้รูปแบบที่
มีการพัฒนา

นักเรี ยนแสดงออกพอเข้ าใจ
ได้ และมีความต่ อเนื่อง
อยู่บ้าง

นักเรี ยนแสดงออกได้ค่อน
ข้ างขัดเจนและมีความต่ อ
เนื่อง

นักเรี ยนแสดงออกได้อย่าง
ชัดเจนและต่ อเนื่องเป็ น
อย่ างดี

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์บาง
อย่างเพื่อที่จะทําให้คนอื่น
เข้าใจได้ถูกต้ องเป็ นส่ วน
ใหญ่

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์บาง
อย่างเพื่อทําให้คนอื่นเข้าใจ
ได้ตามวัตถุประสงค์

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์บาง
อย่างที่ทาํ ให้คนอื่นเข้าใจ
ได้ตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิ ทธิผล

หลักสู ตร C

นักเรี ยนสามารถที่จะสื่ อสารด้วยภาษาง่ายๆ ในสถานการณ์ทวั่ ไปในชีวติ ประจําวันในสังคม การเรี ยนและ การทํางาน
โดยปรับให้ เข้ากับจุดประสงค์และคู่สนทนา
ผลการเรี ยน E
ผลการเรี ยน D
ผลการเรี ยน C
ผลการเรี ยน B
ผลการเรี ยน A
นักเรี ยนเล่าและบรรยายถึง
ประสบการณ์ส่วนตัวและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่รู้จกั โดยใช้รูปแบบง่ายๆ
รวมถึงให้คาํ แนะนําและข้อ
ปฏิบตั ิอย่างง่ายๆได้

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนเล่าและบรรยายถึง
ประสบการณ์ส่วนตัวและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่รู้จกั โดยใช้รูปแบบที่พฒ
ั นา
รวมถึงให้คาํ แนะนําและ
ข้อปฏิบตั ิอย่างง่ายๆได้

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนเล่าและบรรยายถึง
ประสบการณ์ส่วนตัวและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่
รู ้จกั โดยใช้พฒ
ั นาการที่ดี
ยิง่ ขึ้นรวมถึงให้คาํ แนะนํา
และข้อปฏิบตั ิอย่างง่ายๆได้

นักเรี ยนแสดงออกอย่างเป็ น
ที่เข้าใจโดยมีความต่ อเนื่องใน
บางส่ วนรวมทั้งถึงแสดง
ความ หลากหลายทาง
ภาษาได้พอสมควร

นักเรี ยนแสดงออกค่ อนข้ าง
ชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องและหลาก
หลายทางภาษาได้

นักเรี ยนแสดงออกได้
ชัดเจนต่ อเนื่ องเป็ นอย่ างดี
รวมถึงแสดงให้เห็น
ถึงความหลากหลายทาง
ภาษาได้ดี

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ
เพื่อสื่ อสารที่ดีข้ ึนได้ถูกต้ อง
เป็ นส่ วนใหญ่

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ
เพื่อสื่ อสารที่ดีข้ ึนได้ตาม
วัตถุประสงค์

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆเพื่อสื่ อสารที่ดีข้ ึน
ได้ตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิ ทธิภาพ

หลักสู ตร D

นักเรี ยนสามารถสื่ อสารในสถานการณ์ท้ งั ที่ไม่เป็ นทางการและที่เป็ นทางการมากขึ้นได้ ในชีวติ ประจําวัน ในสังคม
การเรี ยน และการทํางานโดยผปรับให้เข้ากับจุดประสงค์และคู่สนทนา
ผลการเรี ยน E
ผลการเรี ยน D
ผลการเรี ยน C
ผลการเรี ยน B
ผลการเรี ยน A
นักเรี ยนเล่าและบรรยาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ประสบการณ์ ความประทับ
ใจและความคิดเห็นโดยใช้
รู ปแบบง่ายๆรวมถึงให้คาํ
แนะนําและข้อปฏิบตั ิได้
นักเรี ยนแสดงออกอย่างคล่อง
และสอดคล้องได้บ้าง
เป็ นบางส่ วน รวมถึงแสดง
ความหลากหลายทางภาษา
ได้พอสมควร
นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ
เพื่อสื่ อสารได้ดีข้ ึนได้ถูกต้ อง
เป็ นส่ วนใหญ่

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนเล่าและบรรยาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ประสบการณ์ ความประทับ
ใจและความคิดเห็นโดยใช้
รู ปแบบที่มกี ารพัฒนา
รวมถึงให้คาํ แนะนํา
และข้อปฏิบตั ิได้
นักเรี ยนแสดงออกด้วย
ความคล่ องและต่ อเนื่ อง
ได้ค่อนข้ างดีรวมถึงแสดง
ถึงความสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ทางภาษาได้ดี
นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ
เพื่อสื่ อสารได้ดีข้ ึนได้ตาม
วัตถุประสงค์

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนเล่าและบรรยาย
ถึงเหตุการณ์ ประสบการณ์
ความประทับใจ และความ
คิดเห็นโดยใช้รูปแบบที่มี
การพัฒนารวมถึงให้คาํ
แนะนําและข้อปฏิบตั ิได้
นักเรี ยนแสดงออกได้คล่อง
และต่ อเนื่องเป็ นอย่ างดี
รวมถึงแสดงความหลาก
หลายทางภาษาได้ดี
นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อสื่ อสารได้ดีข้ ึน
ตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิ ทธิภาพ

เกณฑ์ความรู ้
ทักษะการเขียน

หลักสู ตร A

นักเรี ยนสามารถใช้ภาษาเขียนในสถานการณ์บางอย่างในชีวติ ประจําวันได้
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนเขียนด้วยคําพูด
และสัญลักษณ์ที่เรี ยบง่าย
ข้อมูลส่ วนตัวในสถานการณ์
ที่พบเจอโดยทัว่ ไป

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนเขียนด้วยคําพูด
และสัญลักษณ์และ
วลีที่เรี ยบง่าย
ข้อมูลส่ วนตัวในสถานการณ์
ที่พบเจอโดยทัว่ ไป

ผลการเรี ยนระดับ B
หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนเขียนด้วยคําพูด
และสัญลักษณ์และ
วลีขอ้ มูลส่ วนตัวใน
สถานการณ์
ที่พบเจอโดยทัว่ ไป

นักเรี ยนเขียนข้อมูลสําคัญ
ตามความจําเป็ นส่ วนตัวได้
ถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่

นักเรี ยนเขียนข้อมูลสําคัญ
ตามความจําเป็ นส่ วนตัว
โดยวิธีที่ได้ผล

นักเรี ยนเขียนข้อมูลสําคัญ
ตามความจําเป็ นส่ วนตัว
โดยวิธีที่ได้ผลดี

หลักสู ตร B

นักเรี ยนสามารถที่จะเขียนข้อความง่ายๆ เพื่อสื่ อสารในสถานการณ์ทว่ั ไปในชีวติ ประจําวันได้
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนเขียนข้อความสั้น ๆ
ที่เข้ าใจง่ ายคําทักทายและ
ข้อความเกี่ยวกับตัวเอง
และเหตุการณ์ที่ประสบมา

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนเขียนข้อความสั้น ๆ
ที่ค่อนข้างเข้ าใจง่ ายคําทักทาย
และ ข้อความเกี่ยวกับตัวเอง
และเหตุการณ์ที่ประสบมา

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนเขียนข้อความที่ชดั เจน
สั้น ๆ ที่เข้ าใจง่ ายคําทักทาย
และข้อความเกี่ยวกับตัวเอง
และเหตุการณ์ที่ประสบมา

นักเรี ยนสร้างความเชื่อมต่อ
ที่มีรูปธรรมได้เป็ นส่ วน
ใหญ่
นักเรี ยนเลือกและใช้กลยุทธ์
บางอย่างเพื่อการเขียนได้
เป็ นส่ วน ใหญ่

นักเรี ยนสร้างความเชื่อมต่อ
ที่มีรูปธรรมได้
นักเรี ยนเลือกและใช้กลยุทธ์
บางอย่างเพื่อการเขียนได้
ตามวัตถุประสงค์

นักเรี ยนสร้างความเชื่อมต่อ
ที่มีรูปธรรมได้ดี
นักเรี ยนเลือกและใช้กลยุทธ์
บางอย่างเพื่อการเขียนได้
ตามวัตถุประสงค์และ
มีประสิ ทธิภาพ

หลักสู ตร C

นักเรี ยนสามารถที่จะเขียนบทความง่ายๆ เพื่อสื่ อสารในสถานการณ์ทวั่ ไปในชีวติ ประจําวัน สังคม การเรี ยน และการทํางาน
โดยปรับให้เข้ากับจุดประสงค์และผูร้ ับ
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนเขียนเนื้อหา
ประสบการณ์แนวคิดและ
ความคิดเห็นรวมถึงข้อเท็จ
จริ งและเนื้อความซึ่งเป็ น
เรื่ องที่คุน้ เคยดีได้อย่าง
ต่อเนื่องและเข้ าใจได้

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนเขียนเนื้อหา
ประสบการณ์ แนวคิดและ
ความคิดเห็นรวมถึงข้อเท็จ
จริ งและเนื้อความซึ่งเป็ น
เรื่ องที่คุน้ เคยดีได้อย่าง
ต่อเนื่องและค่อนข้างชัดเจน

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนเขียนเนื้อหา
ประสบการณ์ แนวคิดและ
ความคิดเห็นรวมทั้งข้อเท็จ
จริ งและเรื่ องที่คุน้ เคยดี
ได้ต่อเนื่องและชัดเจน

นักเรี ยนวางโครงสร้าง
เนื้อหาได้ถูกต้องเป็ นส่ วน
ใหญ่แสดงให้เห็นถึงการ
สร้างประโยคและคําศัพท์ได้
หลากหลายพอสมควร
นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ
ในการเขียนได้ถูกต้ องเป็ น
ส่ วนใหญ่

นักเรี ยนวางโครงสร้าง
เนื้อหาและแสดงให้เห็นถึง
การสร้างประโยคและคําศัพท์
ที่มสี ัมพัทธ์ได้หลากหลาย
นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆในการเขียนได้อย่าง
เหมาะสม

นักเรี ยนวางโครงสร้าง
เนื้อหาได้เป็ นอย่างดีและ
แสดงให้เห็นถึงความการ
สร้างประโยคและคําศัพท์
ได้หลากหลายดี
นักเรี ยนเลือกใข้กลยุทธ์
ต่างๆ ในการเขียนได้ตาม
วัตถุประสงค์ และมี
ประสิ ทธิผล

หลักสู ตร D

นักเรี ยนสามารถที่จะเขียนข้อความง่ายๆ เพื่อสื่ อสารในสถานการณ์ท้ งั ที่ไม่เป็ นเป็ นทางการและที่เป็ นทางการ
มากกว่าในชีวติ ประจําวัน สังคม การเรี ยน และการทํางานโดยปรับให้เข้ากับจุดประสงค์และผูร้ ับ
ผลการเรี ยน E

ผลการเรี ยน D

ผลการเรี ยน C

ผลการเรี ยน B

ผลการเรี ยน A

นักเรี ยนเขียนเนื้อหาโดย
บรรยาย เล่าและอภิปรายถึง
เรื่ องที่เป็ นที่รู้จกั กันดีได้
คล่องพอสมควร

ผลการเรี ยนระดับ
D หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ E และส่ วน
ใหญ่ของระดับ C

นักเรี ยนเขียนเนื้อหาที่
บรรยาย เล่าและอภิปรายถึง
เรื่ องที่เป็ นที่รู้จกั ได้ลื่นไหล
ค่อนข้างดี

ผลการเรี ยนระดับ
B หมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์ความรู ้
ระดับ C และส่ วน
ใหญ่ของระดับ A

นักเรี ยนเขียนเนื้อหาที่
บรรยาย เล่าและอภิปรายถึง
เรื่ องที่เป็ นที่รู้จกั ได้คล่อง
เป็ นอย่ างดี

นักเรี ยนสร้างโครงเรื่ อง
เนื้อหาได้ถูกต้องเป็ นส่ วน
ใหญ่ และแสดงให้เห็นถึงการ
สร้างประโยคและคําศัพท์ได้
หลากหลายพอสมควร
นักเรี ยนใช้โครงสร้าง
ไวยากรณ์เบื้องต้นและขั้นสู ง
ขึ้นในเนื้อหาที่เขียนได้อย่าง
แม่ นยําพอสมควร

นักเรี ยนสร้างโครงเรื่ องและ
แสดงให้เห็นถึงการสร้าง
ประโยคและคําศัพท์ที่สัมพัทธ์
ได้หลากหลายดี
นักเรี ยนใช้โครงสร้าง
ไวยากรณ์ท้ งั เบื้องต้นและ
ขั้นสู งในเนื้อหาที่เขียนได้
อย่ างแม่ นยําพอสมควร

นักเรี ยนสร้างโครงเรื่ อง
เนื้อหาได้เป็ นอย่ างดีและ
แสดงให้เห็นถึงการสร้าง
ประโยคและคําศัพท์ ได้
หลากหลายดี
นักเรี ยนใช้ โครงสร้าง
ไวยากรณ์ท้ งั เบื้องต้นและ
ขั้นสู งในเนื้อหาที่เขียนได้
อย่ างแม่ นยําดี

นักเรี ยนบันทึกและรวบรวม
ข้อสังเกตเพื่อเก็บไว้ใช้การ
เขียนของตัวเองได้ถูกต้ องเป็ น
ส่ วนใหญ่

นักเรี ยนบันทึกและรวบรวม
ข้อสังเกตเพื่อเก็บไว้ใช้ใน
การเขียนของตัวเองโดยวิธีที่
ได้ผล

นักเรี ยนบันทึกและรวบรวม
ข้อสังเกตเพื่อเก็บไว้ ใช้การ
เขียนของตัวเองได้เป็ น
อย่ างดี

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ
ในการเขียนได้โดยถูกต้องเป็ น
ส่ วนใหญ่

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆในการเขียนได้ตาม
วัตถุประสงค์

นักเรี ยนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆในการเขียนได้
ตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิ ทธิภาพ
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