Thailändska

หลักสูตรภาษาสวีเดนสาหรับคนต่างด้าวเพือ่ การศึกษา
ผูใ้ หญ่ของเทศบาล
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
หลักสู ตรการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดนสาหรับคนต่างด้าวเป็ นการศึกษาภาษาหลักสู ตรหนึ่ง
ที่มีวตั ถุประสงค์ในการ ให้ความรู ้ภาษาสวีเดนขั้นพื้นฐานแก่คนต่างด้าวที่เป็ นผู ้ ใหญ่
ภายในกรอบของการศึกษานักเรี ยนที่มีภาษาแม่เป็ น ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาสวีเดนจะได้เรี ยนรู ้
และพัฒนาการใช้ภาษาที่สอง หลักสู ตรการศึกษานี้จะเป็ นเครื่ องมือ ทางภาษาเพื่อการสื่ อสาร
และมีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้นในชีวิตประจาวันทางสังคม ชีวิตการงาน รวมทั้งการศึกษาต่อไปได้
นักเรี ยนจะต้องได้รับโอกาสในการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ในการเรี ยนรู ้ภาษา ตลอดจนกลยุทธ์ในการค้ าจุน
การสื่ อสารของตนเอง นอกจากนั้นหลักสู ตรการศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์ให้คนต่างด้าวที่เป็ นผูใ้ หญ่
ที่ขาดพื้นฐาน ด้านการอ่านและการเขียนได้มีโอกาส ที่จะเรี ยนรู ้ทกั ษะดังกล่าวอีกด้วย
นักเรี ยนที่ไม่รู้หนังสื อหรื อมีระบบการเขียนที่ต่างออกไปจากตัวอักษรละตินจะได้รับการสอน
ขั้นพื้นฐาน ในการอ่านและการเขียนภายในกรอบของการศึกษา
กลุ่มเป้ าหมายของหลักสู ตรการศึกษานี้เป็ นบุคคลผูม้ ีประสบการณ์ สถานภาพชีวิต
ความรู ้และเป้าหมายการเรี ยนที่แตกต่างกันไป การสอนนี้จะมีการวางแผนและออกแบบการเรี ยน
การสอนร่ วมกับนักเรี ยนและให้ปรับให้เหมาะกับความสนใจ ประสบการณ์ ความรู ้รอบตัว
และเป้าหมายระยะยาวของนักเรี ยน
หลักสู ตรการศึกษานี้จะอยูบ่ นพืน้ ฐานของความจาเป็ นรายบุคคลโดยสามารถเรี ยนหลักสู ตรนี้ควบคู่กบั
การทางานหรื อ กิจกรรมอื่นๆได้ เช่น ชีวิตการทางาน การปรับตัวเข้าสังคม การตรวจสอบ ฝึ กงานหรื อ
การเรี ยนหลักสู ตรอื่นๆ ดังนั้นการสอนดังกล่าวจึงต้องออกแบบให้มีความยืดหยุน่ มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ในแง่ของเวลา สถานที่ เนื้อหาและรู ปแบบของการทางาน

เป้าหมายและคุณลักษณะของหลักสูตร
จากการสอนของหลักสู ตรการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดนของเทศบาลสาหรับคนต่างด้าวนั้นนักเรี ยนจะได้รับโ
อกาสในการพัฒนา
− ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาสวีเดนของตน
− ความสามารถของตนในการพูด การฟัง และการสนทนาในภาษาสวีเดน
− ความสามารถของตนในการเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียนในภาษาสวีเดน
− ความสามารถของตนในการปรับใช้ภาษาให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ต่างๆ
ผูร้ ับและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
− การออกเสี ยงได้ดี
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− ความเข้าใจวิธีการเรี ยนรู ้ภาษา
− กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ การอ่านและการสื่ อสารเพื่อพัฒนาภาษาของตนอย่างต่อเนื่อง
− ความสามารถของตนในการใช้เทคนิคดิจิตลั และเครื่ องมือที่สัมพันธ์กนั สาหรับการเรี ยนและ
การสื่ อสารพร้อมทั้ง
− ความสามารถของตนในการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
คุณลักษณะของหลักสู ตรการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดนสาหรับคนต่างด้าวเป็ นการให้นกั เรี ยนพัฒนาความ
สามารถทางภาษาเพื่อการสื่ อสาร ซึ่งหมายถึงความสามารถในการติดต่อสื่ อสารทั้งการพูด การเขียน
ตามความต้องการของตัวเอง นักเรี ยนจาเป็ นต้องได้รับความรู ้และทักษะหลากหลายรู ปแบบเพื่อสามารถ
เลือกภาษาที่เหมาะสม สาหรับการสื่ อสารในสถานการณ์น้ นั ๆ ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่ อสาร
ประกอบด้วยทักษะต่างๆ ที่ผสมผสานกัน และช่วย สร้างเสริ มซึ่งกันและกัน ความสามารถทางภาษาเพื่อ
การสื่ อสารจึงต้องมีการเข้าถึงทั้งระบบภาษา และความรู ้เกี่ยวกับวิธีที่จะใช้ระบบดังกล่าว
การสอนดังกล่าวจะให้โอกาสแก่นกั เรี ยนในการพัฒนาความรู ้และทักษะด้านต่างๆ พร้อมกับใช้กลยุทธ์
เพื่อให้สามารถ เลือกภาษาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสื่ อสารในเหตุการณ์ได้. ความรู ้ต่างๆ เกี่ยวกับ
ระบบภาษารวมถึงคาวลี การออกเสี ยงและโครงสร้างทางไวยกรณ์ ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการสร้างข้อความและสร้างทางเลือกทางภาษาศาสตร์ที่ใช้ได้จริ ง และการปรับใช้ที่เกี่ยวข้อง
กับผูร้ ับและวัตถุประสงค์.
ในการสอนนั้นนักเรี ยนจะได้พบกับข้อความประเภทต่างๆ ซึ่ง คาต่างๆ ภาพและเสี ยงมีปฏิสัมพันธ์
กันอย่างดีเสมือนไม่มีเครื่ องมือดิจิตอล การสอนดังกล่าวจะช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาความตระหนัก
ในการเรี ยนรู ้ภาษาและความเข้าใขอย่างถ่องแท้ในการเรี ยนรู ้ของตนเอง นักเรี ยนจะได้รับโอกาส
ที่จะพัฒนาทักษะระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ โดยการสะท้อนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง
และเปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันในสังคม และการเรี ยน และชีวิตการทางาน
ในประเทศสวีเดน
การสอนดังกล่าวยังจะช่วยทาให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาความสามารถของตนในการใช้เทคนิคดิจิตอล
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และสื่ อต่างๆ สาหรับข้อมูล การสื่ อสารและการเรี ยนรู ้

โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษา
หลักสู ตรการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดนสาหรับคนต่างด้าวประกอบด้วยแนวการเรี ยนสามแนว คือแนว
การเรี ยน ที่ 1, 2 และ 3 รวมทั้งหลักสู ตรต่างๆ อีกสี่ หลักสู ตรคือ A B C และ D แนวการเรี ยนที่ 1 ประกอบ
ด้วยกระบวนวิชา A B C และ D แนวการ เรี ยนที่ 2 ประกอบด้วย B C และ Dแนวการเรี ยนที่ 3 ประกอบ
ด้วยกระบวนวิชา C และ D โดยมุง่ เป้าไปยังบุคคล ผูม้ ีภูมิหลัง คุณวุฒิและเป้าหมายที่แตกต่างกัน แนวการ
เรี ยนต่างๆ แสดงถึงหลักสู ตรเริ่ มต้นและอัตราการก้าวหน้าที่เหมาะสม นักเรี ยนจะได้เริ่ มต้นการศึกษาใน
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แนวการศึกษาและหลักสู ตรในแนวการศึกษาที่ เหมาะสมกับภูมิหลัง ส่วนบุคคลของเขาหรื อเธอมากที่สุด
เกณฑ์กาหนดความรู ้สาหรับหลักสู ตรจะเหมือนกันโดยไม่คานึงถึงแนวการเรี ยน
แนวการเรี ยนที่ 1 มีจุดประสงค์หลัก สาหรับผูท้ ี่มีภูมิหลังการศึกษาน้อยมากและแนวการเรี ยนที่ 3
สาหรับผูท้ ี่คนุ้ เคยกับการศึกษา
การประเมินว่าแนวการเรี ยนใดจะเหมาะสมกับนักเรี ยนและควรจะได้เรี ยนในหลักสู ตรใดในแนวการเรี ยน
นั้นจะจะพิจารณาจากแผนความรู ้ความสามารถของนักเรี ยน เงื่อนและสิ่ งอื่นๆที่อาจมีความสาคัญต่อโอกาส
ที่จะบรรลุเกณฑ์ ได้
หลักสู ตรต่างๆ ในแนวการเรี ยนทั้งสามนั้นจะได้รับการออกแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความเคยชิน
ในการศึกษา ภูมิหลังของการศึกษาและความรู ้ภาษาสวีเดนของนักเรี ยนในช่วงเริ่ มต้นของหลักสู ตร
นักเรี ยนสามารถเรี ยนจบหลักสู ตรการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดนสาหรับคนต่างด้าวหลังจบหลักสู ตร
แต่ละหลักสู ตรได้ ทั้งนี้นกั เรี ยนทุกคนควรจะได้รับโอกาสในการเรี ยนถึงหลักสู ตร D ภายในแนวการเรี ยน
ของตนโดยมีการปรับตัวที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยนเพื่อที่จะได้บรรลุเกณฑ์ ความรู ้ความสามารถได้

การเรี ยนรู ้ในการอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐาน
การสอนของหลักสู ตรการเรี ยนรู ้การอ่านและการเขียนจะมุ่งไปยังบุคคลที่ขาดพื้นฐานการศึกษามาก่อน
และสาหรับผูท้ ี่เรี ยนมาน้อยและสาหรับผูท้ ี่ไม่รู้หนังสื อจากการเรี ยนหลักสู ตรการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดน
สาหรับคนต่างด้าว โดยเฉพาะในแนวการเรี ยนที่ 1 จะทาให้มีโอกาสที่จะเรี ยนรู ้ทกั ษะการอ่านและเขียน
พื้นฐานซึ่งรวมถึงการได้รู้และเข้าใจที่ลึกซึ้งอย่างอัตโนมัติ การที่จะเป็ นผูร้ ู ้หนังสื อในขั้นพื้นฐานนั้น
อาจใช้ระยะเวลานาน
การเรี ยนการสอนในการเรี ยนการอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐานอาจจาเป็ นต้องใช้ในแนวการเรี ยนที่ 2
และ 3 ด้วย สาหรับนักเรี ยนที่รู้หนังสื อถ้าหากนักเรี ยนไม่เข้าใจหรื อไม่คนุ้ เคยกับตัวอักษรละติน
ในกรณี น้ ีกระบวนการเรี ยนรู ้จะดู แตกต่างกันไป
การศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนอ่านและการเขียนในขั้นพื้นฐานจะไม่ถูกเชื่อมโยงกับหลักสู ตร A–D แต่
อย่างใด แต่เป็ นหลักสู ตรที่แยกต่างหากซึ่งสามารถไปรวมกับหลักสู ตรเหล่านี้ได้ มันเป็ นเป็ นกระบวน
การที่สามารถเรี ยนได้ตลอดเวลาที่นกั เรี ยนเรี ยนการศึกษาผูใ้ หญ่ภาษาสวีเดน สาหรับคนต่างด้าว
เพื่อที่ให้ทกั ษะทันการโดยอัตโนมัติ
การสอนของหลักสู ตรการเรี ยนการอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐานสามารถสอนเป็ นภาษาแม่ของนักเรี ยน
หรื อภาษาอื่นๆ ได้ที่นกั เรี ยนพูดได้
การสอนของหลักสู ตรการเรี ยนการอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐานสามารถสอนเป็ นภาษาแม่ของนักเรี ยนหรื อ
ภาษาอื่นๆ ได้ที่นกั เรี ยนพูดได้
Skolverket 2022: Kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

3 (8)

Skolverket

THA

−

พัฒนาความเข้าใจของตนเกี่ยวกับวิธีการสื่ อใจความของการเขียนและภาษามีโครงสร้างอย่างไร

−

พัฒนาความสามารถของตนในการใช้ภาษาในบริ บทต่างๆ

−

การใช้กฎทัว่ ไปสาหรับภาษาเขียน

−

ใช้การอ่านและการเขียนเพื่อเรี ยนรู ้ เข้าใจและการแสดงออกของตน

− ตระหนักถึงวิธีการเรี ยนรู ้ภาษา
−
−

พัฒนากลยุทธ์ง่ายๆ สาหรับการอ่านและการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและอุปกรณ์ช่วยการเรี ยนการอ่านและการเขียนที่เกี่ยวข้อง

.

การประเมิน
ความสามารถของนักเรี ยนในการใช้ภาษาสวีเดนโดยวิธีที่เป็ นที่เข้าใจตามจุดประสงค์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
สังคม และการงานพร้อมทั้งการศึกษาต่อไปนั้นจะเป็ นหลักในการประเมิน การประเมินจะรวมความรู ้ของ
นักเรี ยนตามเกณฑ์ความรู ้ ที่กาหนดสาหรับผลการเรี ยนด้วยคะแนนผ่าน เกณฑ์ความรู ้ถูกกาหนดขึ้นบน
พื้นฐานความรู ้ดา้ นต่างๆ ห้าด้าน ได้แก่ ด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ ด้านการ อ่านเพื่อความเข้าใจด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและด้านทักษะพูด และทักษะ การเขียน ความรู ้ในด้านต่างๆ จะไม่มีการประเมิน
แยกออกจากกันแต่ครู จะต้องประเมินความสามารถทางภาษาของนักเรี ยนโดยรวมและความสามารถทาง
ภาษาของนักเรี ยนที่ทาได้จริ ง ความถูกต้องของภาษาจะต้องสัมพันธ์กบั ความซับซ้อนของเนื้อหาและภาษา
ตามมาตราที่ 20 วรรคที่ 35 ว่าด้วยกฎหมายการศึกษา (2010: 800) จะต้องมีการกาหนดผลการเรี ยน
ในแต่ละหลักสู ตรที่เสร็ จสิ้น ในส่วนของการศึกษาที่เกี่ยวกับการอ่านและเขียนขั้นพื้นฐานจะไม่มี
การให้คะแนนสาหรับการเรี ยนรู ้

เกณฑ์กาหนดความรู ้
หลักสู ตร A
เกณฑ์กาหนดความรู ้สาหรับคะแนนผ่าน (Godkänt)
ความเข้ าใจในการฟัง
จากการช่วยเหลือนักเรี ยนจะเข้าใจการพูดที่ชดั เจนและเรี ยบง่ายในสถานการณ์ประจาวันที่เป็ นรู ปธรรม
นักเรี ยนเข้าใจคาและวลีทวั่ ไปและเรี ยบง่ายของเหตุการณ์ประจาวันที่เล่าซ้ า นักเรี ยนเข้าใจข้อมูลที่
ปรับเปลี่ยนและชัดเจนตลอดจนคาสั่งด้วยวาจาที่เรี ยบง่ายและธรรมดา
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ความเข้ าใจในการอ่าน
นักเรี ยนอ่านและเข้าใจข้อมูลง่ายๆ ในสถานการณ์ประจาวันที่เป็ นรู ปธรรม นักเรี ยนอ่าน และทา
ความเข้าใจข้อมูลในรู ปแบบของคาและสัญลักษณ์ทวั่ ไป วลีง่ายๆ พร้อมทั้งข้อความที่ดดั แปลง
และง่ายมากในหัวข้อที่คนุ้ เคย

ปฎิสัมพันธ์ ทางวาจา
นักเรี ยนสื่ อสารด้วยการช่วยเหลือในสถานการณ์ประจาวันที่เป็ นรู ปธรรม นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาในชีวิตประจาวันที่เรี ยบง่าย ในการสนทนาดังกล่าวนักเรี ยนใช้คาง่ายๆ คาทักทาย
ประโยคอาลาพร้อมทั้งตั้งคาถามและตอบคาถามง่ายๆ ตามความต้องการที่เป็ นรู ปธรรม

ทักษะการพูด
นักเรี ยนสื่ อสารด้วยการช่วยเหลือและด้วยภาษาที่เรี ยบง่ายในสถานการณ์ประจาวันที่เป็ นรู ปธรรม
นักเรี ยนเล่าด้วยคาและวลีที่เรี ยบง่ายและธรรมดาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และประสบการณ์ส่วนตัว

ทักษะการเขียน
กเรี ยนเขียนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยคาและสัญลักษณ์ง่ายๆ ในสถานการณ์ที่เป็ นรู ปธรรมในชีวิตประจาวัน
นักเรี ยนเขียนข้อมูลที่สาคัญตามความต้องการที่เป็ นรู ปธรรมในลักษณะที่ใช้งานได้เป็ นหลัก

หลักสูตร B
ข้อกาหนดความรู ้สาหรับคะแนนผ่าน (Godkänt)

ความเข้ าใจในการฟัง
นักเรี ยนเข้าใจการพูดที่ชดั เจนและเรี ยบง่ายเกี่ยวกับสถานการณ์ปกติในชีวิตประจาวัน ในสังคม การเรี ยน
และการทางาน นักเรี ยนเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เล่าซ้ า คาอธิบาย บทสนทนา ข้อมูล และข่าวสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อที่คนุ้ เคย นักเรี ยนเข้าใจข้อความและคาสั่งทางวาจาที่เรี ยบง่ายและชัดเจน

ความเข้ าใจในการอ่าน
นักเรี ยน นักเรี ยนอ่านและเข้าใจข้อความง่ายๆ ถึงสถานการณ์ปกติในชีวิตประจาวัน นักเรี ยน
อ่านและทาความเข้าใจถึงการเล่าเรื่ องซึงมีการปรับเปลี่ยน และข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ
ที่คนุ้ เคย ข้อมูลที่เป็ นรู ปธรรม ตลอดจนข้อความและคาสัง่ ที่ส้ นั ชัดเจนและเรี ยบง่าย

ปฎิสัมพันธ์ ทางวาจา
นักเรี ยนสื่ อสารโดยอาศัยการช่วยเหลือถึงสถานการณ์ปกติในชีวิตประจาวัน นักเรี ยนเข้าร่ วม
ในการสนทนาง่ายๆ เกี่ยวกับหัวข้อที่คนุ้ เคย ในการสนทนานั้นนักเรี ยนจะต้องนาเสนอและตอบสนอง
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ต่อการบอกเล่า ความคิดเห็น และความปรารถนา พร้อมทั้งถามและตอบคาถามในลักษณะที่รักษา
บทสนทนาได้ในระดับหนึ่ง

ทักษะการพูด
นักเรี ยนสื่ อสารโดยอาศัยการช่วยเหลือและด้วยภาษาที่เรี ยบง่ายถึงสถานการณ์ปกติในชีวิตประจาวัน
นักเรี ยนเล่าในรู ปแบบง่ายๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวและเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์
ที่คนุ้ เคย นักเรี ยนแสดงออกได้อย่างเข้าใจได้และสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง
ทักษะการเขียน
นักเรี ยนเขียนข้อความง่าย ๆ เพื่อสื่ อสารถึงสถานการณ์ปกติในชีวิตประจาวัน นักเรี ยนเขียนข้อความ
สั้น ๆ ที่เรี ยบง่ายและเข้าใจได้ คาทักทาย และข้อความเกี่ยวกับตัวเองและเหตุการณ์ที่เคยประสบมาก่อน
นักเรี ยนจะต้องสร้างบริ บทที่สอดคล้องกันเป็ นหลักในข้อความของตนเอง

หลักสูตร C
ข้อกาหนดความรู ้สาหรับคะแนนผ่าน (Godkänt)

ความเข้ าใจในการฟัง
นักเรี ยนเข้าใจการพูดที่ชดั เจนและเรี ยบง่ายเกี่ยวกับสถานการณ์ปกติในชีวิตประจาวัน ในสังคม
การเรี ยนและการทางาน นักเรี ยนเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เล่าซ้ า คาอธิบาย บทสนทนา ข้อมูล และข่าวสั้น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คนุ้ เคย นักเรี ยนเข้าใจข้อความและคาสั่งทางวาจาที่เรี ยบง่ายและชัดเจน

ความเข้ าใจในการอ่าน
นักเรี ยนอ่านและเข้าใจข้อความง่ายๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ปกติในชีวิตประจาวัน สังคม การศึกษา
และชีวิตการทางาน นักเรี ยนอ่านและทาความเข้าใจข้อความบรรยายและอธิบายสั้นๆ ในหัวข้อที่
คุน้ เคย ข้อความที่ให้ขอ้ มูลง่ายๆ ตารางและแผนภาพ และเพื่อการให้เหตุผลง่ายๆ เกี่ยวกับข้อมูล ดังกล่าว
นักเรี ยนอ่านและเข้าใจคาแนะนา และข้อบังคับที่ส้ นั และชัดเจน

ปฎิสัมพันธ์ ทางวาจา
นักเรี ยนสื่ อสารด้วยภาษาที่เรี ยบง่าย และด้วยการปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์ และคู่สนทนาได้
บ้างเล็กน้อยในสถานการณ์ปกติในชีวิตประจาวัน ในสังคม การเรี ยนและชีวิตการทางาน นักเรี ยน
เข้าร่ วมในการสนทนาและการปรึ กษาหารื่ อในรู ปแบบที่ง่ายเกี่ยวกับหัวข้อที่คนุ้ เคย ในการสนทนา
นั้นนักเรี ยนแสดงออกและซักถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อคิด และข้อมูลในลักษณะที่ สามารถ
นาการสนทนาและการปรึ กษาหารื อได้ต่อไป
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ทักษะการพูด
นักเรี ยนสื่ อสารด้วยภาษาที่เรี ยบง่าย และด้วยการปรับในระดับหนึ่งให้เข้ากับวัตถุประสงค์และผู ้

รับในสถานการณ์ณ์ปกติในชีวิตประจาวัน ในสังคม การเรี ยน และชีวิตการทางาน นักเรี ยนอธิบายและเล่า
ในรู ปแบบที่เรี ยบง่ายเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวและความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวเรื่ องที่คนุ้ เคยพร้อมทั้งให้
คาแนะนาและคาชี้แนะ นักเรี ยนแสดงออกอย่างเข้าใจ และแสดงหลักฐานให้เห็นความผันแปรในภาษา
บางอย่างในระดับหนึ่ง
ทักษะการเขียน

นักเรี ยนเขียนข้อความง่ายๆ

โดยปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์และผูร้ ับเล็กน้อย เพื่อสื่ อสาร ถึงสถานการณ์ทวั่ ไป ในชีวิตประจาวัน
ในสังคม การเรี ยน และชีวิตการทางาน นักเรี ยนเขียนข้อความในลักษณะบรรยายและอธิบายที่เชื่อมโยงกัน
และเป็ นที่เข้าใจได้เกี่ยวกับ ประสบการณ์ ความประทับใจ และความคิดเห็น ตลอดจนข้อความที่ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับหัวข้อที่คนุ้ เคย
นักเรี ยนสร้างเป็ นหลักโครงสร้างการทางานในข้อความขอตนและแสดงหลักฐานของ
การเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในคลังคาศัพท์และการสร้างประโยค
หลักสู ตร D

ข้อกาหนดความรู ้สาหรับคะแนนผ่าน (Godkänt)

การฟังเพื่อความเข้ าใจ
นักเรี ยนเข้าใจคาพูดในสถานการณ์ที่ไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการมากขึ้นในชีวิตประจาวัน
ทั้งทางด้ านสังคม การศึกษา และชีวิตการทางาน นักเรี ยนเข้าใจเรื่ องราว คาอธิบาย การสนทนา การอภิปราย
ข้อมูล และข่าวสารเกี่ยวกับหัวข้อที่คนุ้ เคย นักเรี ยนเข้าใจ ข้อความทางวาจาและคาสั่งโดยละเอียดและชัดเจน

การอ่านเพื่อความเข้ าใจ
นักเรี ยนอ่านและเข้าใจข้อความง่ายๆ ในสถานการณ์ที่ไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการมากขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน ทั้งทางด้านสังคม การเรี ยน และชีวิตการทางาน นักเรี ยนอ่านและเข้าใจการเล่าเรื่ อง
ข้อความบรรยาย คาอธิบาย และข้อความสรุ ปในลักษณะการโต้แย้งในหัวข้อที่คนุ้ เคย ข้อความที่ให้ขอ้ มูล
ตารางและแผนภาพ รวมถึงการให้เหตุผลง่ายๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
นักเรี ยนอ่านและเข้าใจคาสั่งและข้อบังคับที่ชดั เจน

ปฎิสัมพันธ์ ทางวาจา
นักเรี ยนสื่ อสารด้วยการปรับตัวในระดับหนึ่งให้เข้ากับวัตถุประสงค์และผูร้ ับในสถานการณ์ท้งั ที่ไม่เป็ น
ทางการและเป็ นทางการมากขึ้นในชีวิตประจาวัน สังคม การเรี ยนและชีวิตการทางาน นักเรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการสนทนาและอภิปรายในหัวข้อที่คนุ้ เคยพร้อมแสดงออกและตอบสนองต่อความคิดเห็นด้วยการโต้แย้ง
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ง่ายๆ นักเรี ยนนาเสนอและตั้งคาถามต่อความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ ซึ่งนาไปสู่การสนทนาและการอภิปราย
ต่อไปได้เรื่ อยๆ ในระดับหนึ่ง

ทักษะการพูด
นักเรี ยนสื่ อสารด้วยการปรับตัวในระดับหนึ่งให้เข้ากับวัตถุประสงค์และผูร้ ับในสถานการณ์ท้งั ที่ไม่เป็ น
ทางการและเป็ นทางการมากขึ้นในชีวิตประจาวัน สังคม การเรี ยนและชีวิตการทางาน นักเรี ยนอธิบาย เล่า
และ สรุ ปในรู ปแบบง่ายๆ เพื่อเหตุการณ์ปัจจุบนั ประสบการณ์ ความประทับใจและความคิดเห็น
พร้อมให้คาแนะนา นักเรี ยนแสดงออกอย่างเข้าใจ ด้วยความคล่องแคล่วในระดับหนึ่ง
และความสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง และแสดงให้เห็นถึงความผันแปรทางภาษาบางอย่าง

ทักษะการเขียน
นักเรี ยนเขียนข้อความง่าย ๆ โดยมีการปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์และผูร้ ับเพื่อที่จะสื่ อสาร
ถึงสถานการณ์ที่ไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการมากขึ้นในชีวิตประจาวัน ทางด้านสังคม การศึกษา
และชีวิตการทางาน นักเรี ยนเขียนด้วยความคล่องแคล่วการเล่าเรื่ องที่มีความสอดคล้องกัน และ
ที่เข้าใจได้ ข้อความในลักษณะบรรยาย อธิบายและในเชิงโต้แย้งเกี่ยวกับหัวข้อที่คนุ้ เคย นักเรี ยนสร้าง
โครงสร้างที่ใช้งานได้เป็ นหลักในข้อความของตน และแสดงความหลากหลาย ของคาศัพท์บา้ ง และ
การสร้างประโยค นักเรี ยนใช้ดว้ ยความมัน่ ใจในระดับหนึ่งโครงสร้าง ไวยกรณ์ที่เรี ยบง่าย และทันสมัย
ในการเขียนข้อความของตน
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