
Skolverket 2022: Kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 1 (8) 
 

หลกัสูตรภาษาสวีเดนส าหรับคนต่างดา้วเพือ่การศึกษา     

ผูใ้หญ่ของเทศบาล 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

หลกัสูตรการศึกษาผูใ้หญ่ภาษาสวีเดนส าหรับคนต่างดา้วเป็นการศึกษาภาษาหลกัสูตรหน่ึง 

ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการ ให้ความรู้ภาษาสวีเดนขั้นพ้ืนฐานแก่คนตา่งดา้วท่ีเป็นผู ้ใหญ่ 
ภายในกรอบของการศึกษานกัเรียนท่ีมีภาษาแม่เป็น ภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาสวีเดนจะไดเ้รียนรู้ 

และพฒันาการใชภ้าษาท่ีสอง หลกัสูตรการศึกษาน้ีจะเป็นเคร่ืองมือ ทางภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

และมีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้นในชีวิตประจ าวนัทางสังคม ชีวิตการงาน รวมทั้งการศึกษาต่อไปได ้ 
นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บโอกาสในการพฒันากลยทุธ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนกลยทุธ์ในการค ้าจุน 
การส่ือสารของตนเอง นอกจากนั้นหลกัสูตรการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคใ์หค้นต่างดา้วท่ีเป็นผูใ้หญ่ 
ท่ีขาดพ้ืนฐาน ดา้นการอ่านและการเขียนไดมี้โอกาส ท่ีจะเรียนรู้ทกัษะดงักล่าวอีกดว้ย 
นกัเรียนท่ีไม่รู้หนงัสือหรือมีระบบการเขียนท่ีต่างออกไปจากตวัอกัษรละตินจะไดรั้บการสอน       
ขั้นพ้ืนฐาน ในการอ่านและการเขยีนภายในกรอบของการศึกษา                                                                                                            

กลุ่มเป้ าหมายของหลกัสูตรการศึกษาน้ีเป็นบคุคลผูมี้ประสบการณ์ สถานภาพชีวิต 
ความรู้และเป้าหมายการเรียนท่ีแตกต่างกนัไป การสอนน้ีจะมีการวางแผนและออกแบบการเรียน          
การสอนร่วมกบันกัเรียนและใหป้รับให้เหมาะกบัความสนใจ ประสบการณ์ ความรู้รอบตวั 
และเป้าหมายระยะยาวของนกัเรียน 

หลกัสูตรการศึกษาน้ีจะอยูบ่นพ้ืนฐานของความจ าเป็นรายบุคคลโดยสามารถเรียนหลกัสูตรน้ีควบคู่กบั 
การท างานหรือ กิจกรรมอื่นๆได ้เช่น ชีวิตการท างาน การปรับตวัเขา้สังคม การตรวจสอบ  ฝึกงานหรือ 
การเรียนหลกัสูตรอ่ืนๆ ดงันั้นการสอนดงักล่าวจึงตอ้งออกแบบให้มีความยืดหยุน่มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
ในแง่ของเวลา สถานท่ี เน้ือหาและรูปแบบของการท างาน                         

เป้าหมายและคุณลกัษณะของหลกัสูตร  

จากการสอนของหลกัสูตรการศึกษาผูใ้หญ่ภาษาสวีเดนของเทศบาลส าหรับคนต่างดา้วนั้นนกัเรียนจะไดรั้บโ

อกาสในการพฒันา 

− ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาสวีเดนของตน 

− ความสามารถของตนในการพูด การฟัง และการสนทนาในภาษาสวีเดน 

− ความสามารถของตนในการเขา้ใจภาษาพูดและภาษาเขียนในภาษาสวีเดน 

− ความสามารถของตนในการปรับใชภ้าษาให้เหมาะกบัวตัถุประสงคต์่างๆ 

ผูรั้บและสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

− การออกเสียงไดดี้ 

 Thailändska 
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− ความเขา้ใจวิธีการเรียนรู้ภาษา 

− กลยทุธ์การเรียนรู้ การอ่านและการส่ือสารเพื่อพฒันาภาษาของตนอยา่งต่อเน่ือง 

− ความสามารถของตนในการใชเ้ทคนิคดิจิตลัและเคร่ืองมือท่ีสัมพนัธ์กนัส าหรับการเรียนและ 

การส่ือสารพร้อมทั้ง 

− ความสามารถของตนในการเช่ือมโยงขอ้มูลจากแหลง่ต่างๆ 

คุณลกัษณะของหลกัสูตรการศึกษาผูใ้หญ่ภาษาสวีเดนส าหรับคนต่างดา้วเป็นการให้นกัเรียนพฒันาความ 

สามารถทางภาษาเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการติดต่อส่ือสารทั้งการพูด การเขียน 

ตามความตอ้งการของตวัเอง นกัเรียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บความรู้และทกัษะหลากหลายรูปแบบเพื่อสามารถ 

เลือกภาษาท่ีเหมาะสม ส าหรับการส่ือสารในสถานการณ์นั้นๆ ความสามารถทางภาษาเพื่อการส่ือสาร 

ประกอบดว้ยทกัษะต่างๆ ท่ีผสมผสานกนั และช่วย สร้างเสริมซ่ึงกนัและกนั ความสามารถทางภาษาเพื่อ 

การส่ือสารจึงตอ้งมีการเขา้ถึงทั้งระบบภาษา และความรู้เก่ียวกบัวิธีท่ีจะใชร้ะบบดงักล่าว  
 
 

การสอนดงักล่าวจะให้โอกาสแก่นกัเรียนในการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นต่างๆ พร้อมกบัใชก้ลยทุธ์ 

เพื่อให้สามารถ เลือกภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การส่ือสารในเหตุการณ์ได.้ ความรู้ต่างๆ เก่ียวกบั 

ระบบภาษารวมถึงค าวลี การออกเสียงและโครงสร้างทางไวยกรณ์  ความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาเป็นเร่ือง 

เก่ียวกบัการสร้างขอ้ความและสร้างทางเลือกทางภาษาศาสตร์ท่ีใชไ้ดจ้ริง และการปรับใชท่ี้เก่ียวขอ้ง 

กบัผูรั้บและวตัถปุระสงค.์ 

ในการสอนนั้นนกัเรียนจะไดพ้บกบัขอ้ความประเภทต่างๆ ซ่ึง ค าต่างๆ ภาพและเสียงมีปฏิสัมพนัธ ์            

กนัอยา่งดีเสมือนไม่มีเคร่ืองมือดิจิตอล การสอนดงักล่าวจะช่วยใหน้กัเรียนพฒันาความตระหนกั              

ในการเรียนรู้ภาษาและความเขา้ใขอยา่งถ่องแทใ้นการเรียนรู้ของตนเอง นกัเรียนจะไดรั้บโอกาส 

ท่ีจะพฒันาทกัษะระหว่างวฒันธรรมต่างๆ โดยการสะทอ้นประสบการณ์ทางวฒันธรรมของตนเอง 

และเปรียบเทียบกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนัในสังคม และการเรียน และชีวิตการท างาน 

ในประเทศสวีเดน  
 

การสอนดงักล่าวยงัจะช่วยท าใหน้กัเรียนสามารถพฒันาความสามารถของตนในการใชเ้ทคนิคดิจิตอล 

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ือต่างๆ ส าหรับขอ้มูล การส่ือสารและการเรียนรู้ 

โครงสร้างของหลกัสูตรการศึกษา 

หลกัสูตรการศึกษาผูใ้หญ่ภาษาสวีเดนส าหรับคนต่างดา้วประกอบดว้ยแนวการเรียนสามแนว คือแนว 

การเรียน ท่ี 1, 2 และ 3 รวมทั้งหลกัสูตรต่างๆ อีกส่ีหลกัสูตรคือ A B C และ D แนวการเรียนท่ี 1 ประกอบ 

ดว้ยกระบวนวิชา A B C และ D แนวการ เรียนท่ี 2 ประกอบดว้ย B C และ Dแนวการเรียนท่ี 3 ประกอบ 

ดว้ยกระบวนวิชา C และ D โดยมุง่เป้าไปยงับคุคล ผูมี้ภูมิหลงั คุณวุฒิและเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั แนวการ 

เรียนต่างๆ แสดงถึงหลกัสูตรเร่ิมตน้และอตัราการกา้วหนา้ท่ีเหมาะสม นกัเรียนจะไดเ้ร่ิมตน้การศึกษาใน 
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แนวการศึกษาและหลกัสูตรในแนวการศึกษาท่ี เหมาะสมกบัภูมิหลงั ส่วนบุคคลของเขาหรือเธอมากท่ีสุด 

เกณฑก์ าหนดความรู้ส าหรับหลกัสูตรจะเหมือนกนัโดยไม่ค านึงถึงแนวการเรียน 
 

แนวการเรียนท่ี 1 มีจุดประสงคห์ลกั ส าหรับผูท่ี้มีภูมิหลงัการศึกษานอ้ยมากและแนวการเรียนท่ี 3 

ส าหรับผูท่ี้คุน้เคยกบัการศึกษา  

การประเมินว่าแนวการเรียนใดจะเหมาะสมกบันกัเรียนและควรจะไดเ้รียนในหลกัสูตรใดในแนวการเรียน  

นั้นจะจะพจิารณาจากแผนความรู้ความสามารถของนกัเรียน เง่ือนและส่ิงอื่นๆท่ีอาจมีความส าคญัตอ่โอกาส 

ท่ีจะบรรลุเกณฑ ์ได ้

หลกัสูตรต่างๆ ในแนวการเรียนทั้งสามนั้นจะไดรั้บการออกแบบท่ีแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัความเคยชิน 

ในการศึกษา ภูมิหลงัของการศึกษาและความรู้ภาษาสวีเดนของนกัเรียนในช่วงเร่ิมตน้ของหลกัสูตร 
 

นกัเรียนสามารถเรียนจบหลกัสูตรการศึกษาผูใ้หญ่ภาษาสวีเดนส าหรับคนต่างดา้วหลงัจบหลกัสูตร 

แต่ละหลกัสูตรได ้ทั้งน้ีนกัเรียนทกุคนควรจะไดรั้บโอกาสในการเรียนถึงหลกัสูตร D ภายในแนวการเรียน 

ของตนโดยมีการปรับตวัท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียนเพื่อท่ีจะไดบ้รรลุเกณฑ ์ความรู้ความสามารถได ้

การเรียนรู้ในการอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐาน 

การสอนของหลกัสูตรการเรียนรู้การอ่านและการเขียนจะมุ่งไปยงับุคคลท่ีขาดพ้ืนฐานการศึกษามาก่อน 

และส าหรับผูท่ี้เรียนมานอ้ยและส าหรับผูท่ี้ไม่รู้หนงัสือจากการเรียนหลกัสูตรการศึกษาผูใ้หญ่ภาษาสวีเดน 

ส าหรับคนต่างดา้ว โดยเฉพาะในแนวการเรียนท่ี 1 จะท าให้มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ทกัษะการอ่านและเขียน 

พ้ืนฐานซ่ึงรวมถึงการไดรู้้และเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงอยา่งอตัโนมติั  การท่ีจะเป็นผูรู้้หนงัสือในขั้นพ้ืนฐานนั้น 

อาจใชร้ะยะเวลานาน       
                                                                                                                                                                              

การเรียนการสอนในการเรียนการอ่านและการเขียนขั้นพ้ืนฐานอาจจ าเป็นตอ้งใชใ้นแนวการเรียนท่ี 2          

และ 3 ดว้ย ส าหรับนกัเรียนท่ีรู้หนงัสือถา้หากนกัเรียนไม่เขา้ใจหรือไม่คุน้เคยกบัตวัอกัษรละติน 

ในกรณีน้ีกระบวนการเรียนรู้จะดู แตกต่างกนัไป 
 

การศึกษาเก่ียวกบัการเรียนอ่านและการเขียนในขั้นพ้ืนฐานจะไมถู่กเช่ือมโยงกบัหลกัสูตร A–D แต่       

อยา่งใด แต่เป็นหลกัสูตรท่ีแยกต่างหากซ่ึงสามารถไปรวมกบัหลกัสูตรเหล่าน้ีได ้ มนัเป็นเป็นกระบวน 

การท่ีสามารถเรียนไดต้ลอดเวลาท่ีนกัเรียนเรียนการศึกษาผูใ้หญ่ภาษาสวีเดน ส าหรับคนต่างดา้ว 

เพื่อท่ีให้ทกัษะทนัการโดยอตัโนมติั  

การสอนของหลกัสูตรการเรียนการอ่านและการเขียนขั้นพ้ืนฐานสามารถสอนเป็นภาษาแม่ของนกัเรียน 

หรือภาษาอ่ืนๆ ไดท่ี้นกัเรียนพูดได ้

การสอนของหลกัสูตรการเรียนการอ่านและการเขียนขั้นพ้ืนฐานสามารถสอนเป็นภาษาแม่ของนกัเรียนหรือ

ภาษาอ่ืนๆ ไดท่ี้นกัเรียนพูดได ้
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− พฒันาความเขา้ใจของตนเก่ียวกบัวิธีการส่ือใจความของการเขียนและภาษามีโครงสร้างอยา่งไร 

− พฒันาความสามารถของตนในการใชภ้าษาในบริบทต่างๆ 

− การใชก้ฎทัว่ไปส าหรับภาษาเขียน 

− ใชก้ารอ่านและการเขียนเพื่อเรียนรู้ เขา้ใจและการแสดงออกของตน 

− ตระหนกัถึงวิธีการเรียนรู้ภาษา 

− พฒันากลยทุธ์ง่ายๆ ส าหรับการอ่านและการเขียนเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ต่างกนั รวมทั้ง 

−   การใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลและอปุกรณ์ช่วยการเรียนการอ่านและการเขียนท่ีเก่ียวขอ้ง                       .  

การประเมิน 

ความสามารถของนกัเรียนในการใชภ้าษาสวีเดนโดยวิธีท่ีเป็นท่ีเขา้ใจตามจดุประสงคต์่างๆ ในชีวิตประจ าวนั 

สังคม และการงานพร้อมทั้งการศึกษาต่อไปนั้นจะเป็นหลกัในการประเมิน การประเมินจะรวมความรู้ของ 

นกัเรียนตามเกณฑค์วามรู้ ท่ีก าหนดส าหรับผลการเรียนดว้ยคะแนนผา่น เกณฑค์วามรู้ถูกก าหนดขึ้นบน 

พ้ืนฐานความรู้ดา้นต่างๆ ห้าดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ดา้นการ อ่านเพื่อความเขา้ใจดา้นการ 

ปฏิสัมพนัธ์ทางวาจาและดา้นทกัษะพูด และทกัษะ การเขียน ความรู้ในดา้นต่างๆ จะไม่มีการประเมิน 

แยกออกจากกนัแต่ครูจะตอ้งประเมินความสามารถทางภาษาของนกัเรียนโดยรวมและความสามารถทาง 

ภาษาของนกัเรียนท่ีท าไดจ้ริง ความถูกตอ้งของภาษาจะตอ้งสัมพนัธ์กบั ความซบัซอ้นของเน้ือหาและภาษา  

ตามมาตราท่ี 20 วรรคท่ี 35 ว่าดว้ยกฎหมายการศึกษา (2010: 800) จะตอ้งมีการก าหนดผลการเรียน 

ในแต่ละหลกัสูตรท่ีเสร็จส้ิน ในส่วนของการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการอ่านและเขียนขั้นพ้ืนฐานจะไม่มี 

การให้คะแนนส าหรับการเรียนรู้ 

เกณฑก์ าหนดความรู้  

หลกัสูตร A 

เกณฑก์ าหนดความรู้ส าหรับคะแนนผา่น (Godkänt)                                                    

ความเข้าใจในการฟัง   

จากการช่วยเหลือนกัเรียนจะเขา้ใจการพูดท่ีชดัเจนและเรียบง่ายในสถานการณ์ประจ าวนัท่ีเป็นรูปธรรม 

นกัเรียนเขา้ใจค าและวลีทัว่ไปและเรียบง่ายของเหตุการณ์ประจ าวนัท่ีเล่าซ ้า นกัเรียนเขา้ใจขอ้มูลท่ี 

ปรับเปล่ียนและชดัเจนตลอดจนค าส่ังดว้ยวาจาท่ีเรียบง่ายและธรรมดา 
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ความเข้าใจในการอ่าน                                                                                                                            

นกัเรียนอ่านและเขา้ใจขอ้มูลง่ายๆ ในสถานการณ์ประจ าวนัท่ีเป็นรูปธรรม นกัเรียนอ่าน และท า        

ความเขา้ใจขอ้มูลในรูปแบบของค าและสัญลกัษณ์ทัว่ไป วลีง่ายๆ พร้อมทั้งขอ้ความท่ีดดัแปลง 

และง่ายมากในหวัขอ้ท่ีคุน้เคย 

ปฎิสัมพนัธ์ทางวาจา                             

นกัเรียนส่ือสารดว้ยการช่วยเหลือในสถานการณ์ประจ าวนัท่ีเป็นรูปธรรม นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ 

สนทนาในชีวิตประจ าวนัท่ีเรียบงา่ย ในการสนทนาดงักล่าวนกัเรียนใชค้  าง่ายๆ ค าทกัทาย 

ประโยคอ าลาพร้อมทั้งตั้งค  าถามและตอบค าถามง่ายๆ ตามความตอ้งการท่ีเป็นรูปธรรม 

ทักษะการพูด                                                                                             

นกัเรียนส่ือสารดว้ยการช่วยเหลือและดว้ยภาษาท่ีเรียบง่ายในสถานการณ์ประจ าวนัท่ีเป็นรูปธรรม 

นกัเรียนเล่าดว้ยค าและวลีท่ีเรียบงา่ยและธรรมดาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และประสบการณ์ส่วนตวั 

ทักษะการเขียน                                                                                            

กเรียนเขียนขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยค าและสัญลกัษณ์ง่ายๆ ในสถานการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมในชีวิตประจ าวนั 

นกัเรียนเขียนขอ้มูลท่ีส าคญัตามความตอ้งการท่ีเป็นรูปธรรมในลกัษณะท่ีใชง้านไดเ้ป็นหลกั 

หลกัสูตร B  

ขอ้ก าหนดความรู้ส าหรับคะแนนผา่น (Godkänt) 

ความเข้าใจในการฟัง                                                                                                                               

นกัเรียนเขา้ใจการพูดท่ีชดัเจนและเรียบง่ายเก่ียวกบัสถานการณ์ปกติในชีวิตประจ าวนั ในสังคม การเรียน 

และการท างาน นกัเรียนเขา้ใจถึงเหตุการณ์ท่ีเล่าซ ้า ค าอธิบาย บทสนทนา ขอ้มูล และข่าวส้ัน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัหวัขอ้ท่ีคุน้เคย นกัเรียนเขา้ใจขอ้ความและค าส่ังทางวาจาท่ีเรียบง่ายและชดัเจน 

ความเข้าใจในการอ่าน                                                                                                                            

นกัเรียน นกัเรียนอ่านและเขา้ใจขอ้ความง่ายๆ ถึงสถานการณ์ปกติในชีวิตประจ าวนั นกัเรียน 

อ่านและท าความเขา้ใจถึงการเล่าเร่ืองซึงมีการปรับเปล่ียน และขอ้ความท่ีบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้            

ท่ีคุน้เคย ขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจนขอ้ความและค าส่ังท่ีส้ันชดัเจนและเรียบง่าย 

ปฎิสัมพนัธ์ทางวาจา                                                                                                                                  

นกัเรียนส่ือสารโดยอาศยัการช่วยเหลือถึงสถานการณ์ปกติในชีวิตประจ าวนั นกัเรียนเขา้ร่วม 

ในการสนทนาง่ายๆ เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีคุน้เคย ในการสนทนานั้นนกัเรียนจะตอ้งน าเสนอและตอบสนอง 
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ต่อการบอกเล่า ความคิดเห็น และความปรารถนา พร้อมทั้งถามและตอบค าถามในลกัษณะท่ีรักษา 

บทสนทนาไดใ้นระดบัหน่ึง 

ทักษะการพูด 

นกัเรียนส่ือสารโดยอาศยัการช่วยเหลือและดว้ยภาษาท่ีเรียบง่ายถึงสถานการณ์ปกติในชีวิตประจ าวนั 

นกัเรียนเล่าในรูปแบบง่ายๆ เก่ียวกบัประสบการณ์ส่วนตวัและเก่ียวกบับุคคล สถานท่ี และเหตุการณ์             

ท่ีคุน้เคย นกัเรียนแสดงออกไดอ้ยา่งเขา้ใจไดแ้ละสอดคลอ้งกนัในระดบัหน่ึง 

ทักษะการเขียน                                                                                               

นกัเรียนเขียนขอ้ความง่าย ๆ เพื่อส่ือสารถึงสถานการณ์ปกติในชีวิตประจ าวนั นกัเรียนเขียนขอ้ความ          

ส้ัน ๆ ท่ีเรียบง่ายและเขา้ใจได ้ค าทกัทาย และขอ้ความเก่ียวกบัตวัเองและเหตุการณ์ท่ีเคยประสบมาก่อน 

นกัเรียนจะตอ้งสร้างบริบทที่สอดคลอ้งกนัเป็นหลกัในขอ้ความของตนเอง 

หลกัสูตร C 

ขอ้ก าหนดความรู้ส าหรับคะแนนผา่น (Godkänt)                                                                                             

 

ความเข้าใจในการฟัง                                                                                                                                  

นกัเรียนเขา้ใจการพูดท่ีชดัเจนและเรียบง่ายเก่ียวกบัสถานการณ์ปกติในชีวิตประจ าวนั ในสังคม 

การเรียนและการท างาน นกัเรียนเขา้ใจถึงเหตุการณ์ท่ีเล่าซ ้า ค าอธิบาย บทสนทนา ขอ้มูล และข่าวส้ัน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีคุน้เคย นกัเรียนเขา้ใจขอ้ความและค าส่ังทางวาจาท่ีเรียบง่ายและชดัเจน 

ความเข้าใจในการอ่าน                                                                                                                           

นกัเรียนอ่านและเขา้ใจขอ้ความงา่ยๆ เก่ียวกบัสถานการณ์ปกติในชีวิตประจ าวนั สังคม การศึกษา 

และชีวิตการท างาน นกัเรียนอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ความบรรยายและอธิบายส้ันๆ ในหวัขอ้ท่ี             

คุน้เคย ขอ้ความท่ีให้ขอ้มูลง่ายๆ ตารางและแผนภาพ และเพื่อการให้เหตุผลง่ายๆ เก่ียวกบัขอ้มูล ดงักล่าว 

นกัเรียนอ่านและเขา้ใจค าแนะน า และขอ้บงัคบัท่ีส้ันและชดัเจน  

ปฎิสัมพนัธ์ทางวาจา                                                                                 

นกัเรียนส่ือสารดว้ยภาษาท่ีเรียบงา่ย และดว้ยการปรับใหเ้ขา้กบัวตัถุประสงค ์และคู่สนทนาได ้

บา้งเลก็นอ้ยในสถานการณ์ปกติในชีวิตประจ าวนั ในสังคม การเรียนและชีวิตการท างาน นกัเรียน 

เขา้ร่วมในการสนทนาและการปรึกษาหาร่ือในรูปแบบท่ีง่ายเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีคุน้เคย ในการสนทนา                

นั้นนกัเรียนแสดงออกและซกัถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ขอ้คดิ และขอ้มูลในลกัษณะท่ี สามารถ 

น าการสนทนาและการปรึกษาหารือไดต้่อไป  
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ทักษะการพูด                                                                                                                                         

นักเรียนส่ือสารดว้ยภาษาท่ีเรียบงา่ย และดว้ยการปรับในระดบัหน่ึงให้เขา้กบัวตัถุประสงคแ์ละผู ้

รับในสถานการณ์ณ์ปกติในชีวิตประจ าวนั ในสังคม การเรียน และชีวิตการท างาน นกัเรียนอธิบายและเล่า 

ในรูปแบบท่ีเรียบง่ายเก่ียวกบัประสบการณ์ส่วนตวัและความคิดเห็นเก่ียวกบัหวัเร่ืองท่ีคุน้เคยพร้อมทั้งให้ 

ค  าแนะน าและค าช้ีแนะ นกัเรียนแสดงออกอยา่งเขา้ใจ และแสดงหลกัฐานให้เห็นความผนัแปรในภาษา 

บางอยา่งในระดบัหน่ึง 

ทักษะการเขียน                                                                          นกัเรียนเขียนขอ้ความง่ายๆ 

โดยปรับใหเ้ขา้กบัวตัถปุระสงคแ์ละผูรั้บเลก็นอ้ย เพื่อส่ือสาร ถึงสถานการณ์ทัว่ไป ในชีวิตประจ าวนั 

ในสังคม การเรียน และชีวิตการท างาน นกัเรียนเขียนขอ้ความในลกัษณะบรรยายและอธิบายท่ีเช่ือมโยงกนั 

และเป็นท่ีเขา้ใจไดเ้ก่ียวกบั ประสบการณ์ ความประทบัใจ และความคิดเห็น ตลอดจนขอ้ความท่ีให้ขอ้มูล 

เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีคุน้เคย 

นกัเรียนสร้างเป็นหลกัโครงสร้างการท างานในขอ้ความขอตนและแสดงหลกัฐานของ 

การเปล่ียนแปลงบา้งเลก็นอ้ยในคลงัค าศพัทแ์ละการสร้างประโยค 

หลกัสูตร D  

ขอ้ก าหนดความรู้ส าหรับคะแนนผา่น (Godkänt) 

การฟังเพ่ือความเข้าใจ 

นกัเรียนเขา้ใจค าพูดในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการและเป็นทางการมากขึ้นในชีวิตประจ าวนั 

ท้ังทางด้านสังคม การศึกษา และชีวิตการท างาน นักเรียนเขา้ใจเร่ืองราว ค าอธิบาย การสนทนา การอภิปราย 

ขอ้มูล และข่าวสารเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีคุน้เคย นกัเรียนเขา้ใจ ขอ้ความทางวาจาและค าส่ังโดยละเอียดและชดัเจน 

การอ่านเพ่ือความเข้าใจ                                                                             

นกัเรียนอ่านและเขา้ใจขอ้ความงา่ยๆ ในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการและเป็นทางการมากขึ้นใน 

ชีวิตประจ าวนั ทั้งทางดา้นสังคม การเรียน และชีวิตการท างาน นกัเรียนอ่านและเขา้ใจการเล่าเร่ือง 

ขอ้ความบรรยาย ค าอธิบาย และขอ้ความสรุปในลกัษณะการโตแ้ยง้ในหวัขอ้ท่ีคุน้เคย ขอ้ความท่ีใหข้อ้มูล 

ตารางและแผนภาพ รวมถึงการให้เหตุผลง่ายๆ เก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าว 

นกัเรียนอ่านและเขา้ใจค าส่ังและขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน 

ปฎิสัมพนัธ์ทางวาจา 

นกัเรียนส่ือสารดว้ยการปรับตวัในระดบัหน่ึงใหเ้ขา้กบัวตัถุประสงคแ์ละผูรั้บในสถานการณ์ทั้งท่ีไม่เป็น 

ทางการและเป็นทางการมากขึ้นในชีวิตประจ าวนั สังคม การเรียนและชีวิตการท างาน นกัเรียนมีส่วนร่วม 

ในการสนทนาและอภิปรายในหวัขอ้ท่ีคุน้เคยพร้อมแสดงออกและตอบสนองต่อความคิดเห็นดว้ยการโตแ้ยง้ 
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ง่ายๆ นกัเรียนน าเสนอและตั้งค  าถามต่อความคิดเห็นและขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงน าไปสู่การสนทนาและการอภิปราย 

ต่อไปไดเ้ร่ือยๆ ในระดบัหน่ึง 
 

ทักษะการพูด   

นกัเรียนส่ือสารดว้ยการปรับตวัในระดบัหน่ึงใหเ้ขา้กบัวตัถุประสงคแ์ละผูรั้บในสถานการณ์ทั้งท่ีไม่เป็น 

ทางการและเป็นทางการมากขึ้นในชีวิตประจ าวนั สังคม การเรียนและชีวิตการท างาน นกัเรียนอธิบาย เล่า 

และ สรุปในรูปแบบง่ายๆ เพื่อเหตุการณ์ปัจจบุนั ประสบการณ์ ความประทบัใจและความคดิเห็น 

พร้อมให้ค  าแนะน า   นกัเรียนแสดงออกอยา่งเขา้ใจ ดว้ยความคล่องแคล่วในระดบัหน่ึง 

และความสอดคลอ้งกนัในระดบัหน่ึง และแสดงใหเ้ห็นถึงความผนัแปรทางภาษาบางอยา่ง 
 

ทักษะการเขียน                                                                                                              

นกัเรียนเขียนขอ้ความง่าย ๆ โดยมีการปรับให้เขา้กบัวตัถุประสงคแ์ละผูรั้บเพื่อท่ีจะส่ือสาร 

ถึงสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการและเป็นทางการมากขึ้นในชีวิตประจ าวนั ทางดา้นสังคม การศึกษา 

และชีวิตการท างาน นกัเรียนเขียนดว้ยความคล่องแคล่วการเล่าเร่ืองท่ีมีความสอดคลอ้งกนั และ          

ท่ีเขา้ใจได ้ขอ้ความในลกัษณะบรรยาย อธิบายและในเชิงโตแ้ยง้เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีคุน้เคย นกัเรียนสร้าง 

โครงสร้างท่ีใชง้านไดเ้ป็นหลกัในขอ้ความของตน และแสดงความหลากหลาย ของค าศพัทบ์า้ง และ 

การสร้างประโยค นกัเรียนใชด้ว้ยความมัน่ใจในระดบัหน่ึงโครงสร้าง ไวยกรณ์ท่ีเรียบง่าย และทนัสมยั 

ในการเขียนขอ้ความของตน  
 

 


