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หลักสูตร
การศกึ ษาภาษาสวีเดนสาํ หรับคนต่างด้าว

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
หลักสูตรภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวเป็ นการศึกษาภาษาหลักสูตรหนึ่ งที่มีวตั ถุประสงค์ ในการให้ความรูภ้ าษา
้ ฐานแก่คนต่างด้าวที่เป็ นผู้ ใหญ่ การศึกษาหลักสูตรนี ้นักเรียนผู้มีภาษาแม่เป็ นภาษาอื่นนอกเหนื อจาก
สวีเดนขัน
้ พืน
ภาษาสวีเดนจะได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาการใช้ภาษาที่สอง หลักสูตรการศึกษานี ้จะเป็ นเครือ่ งมือทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
และนํ าไปใช้ ในชีวติ ประจําวัน สังคมและการงานได้ นอกจากนั ้นหลักสูตรการศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์ ให้คนต่างด้าวที่ยัง
้ ฐานด้านการอ่านและการเขียนได้มี โอกาสที่จะเรียนรูท
ขาดพืน
้ ักษะดังกล่าวอีกด้วย นั กเรียนที่ ไม่รห
ู้ นั งสือหรือมีระบบ
การเขียนที่ตา่ งออกไปจากตัวอักษรละตินจะสามารถเรียนการอ่านและการเขียนได้จากหลักสูตรนี ้
กลุ่มเป้ าหมายของหลักสูตรการศึกษานี ้เป็ นบุคคลผู้มีประสบการณ์ สถานภาพชีวติ ความรูแ้ ละเป้ าหมายการเรียนที่
แตกต่างกันไป
โดยหลักสูตรการศึกษานี ้จะมีการวางแผนและออกแบบการเรียนการสอนร่วมกับนั กเรียนและให้ปรับให้เหมาะกับความ
สนใจ ประสบการณ์ ความรูร้ อบตัวและเป้ าหมายระยะยาวของนั กเรียน
้ ฐานของความจําเป็ นรายบุคคล โดยสามารถเรียนหลักสูตรนี ้ควบคูก่ ับการทํางานหรือ
หลักสูตรการศึกษานี ้จะอยู่บนพืน
่
กิจกรรมอืนๆได้ เช่น ปฐมนิ เทศอาชีพ ประเมินทดสอบ ฝึ กงานหรือการเรียนหลักสูตรอื่น ดังนั ้นการศึกษาหลักสูตรนี ้จึง
ต้องออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในแง่ของเวลา สถานที่ เนื ้อหาและรูปแบบของการทํางานเพื่อให้นักเรียนได้มี โอกาสใน
การเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษานี ้

จุดประสงค์และคุณลักษณะของหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวมีจุดประสงค์ ให้นักเรียนพัฒนา
• ความสามารถของตนในการอ่านและการเขียนภาษาสวีเดน
• ความสามารถของตนในการพูด สนทนา อ่าน ฟังและเข้าใจภาษาสวีเดนในบริบทต่างๆ
• การออกเสียงได้ดี
• ความสามารถของตนในการใช้เครือ่ งมือได้สัมพันธ์กัน
• ความสามารถของตนในการปรับใช้ภาษาให้เหมาะกับผู้รบั และสถานการณ์ ที่แตกต่างกัน
• ความเข้าใจวิธีการเรียนรูภ้ าษาและ
• กลยุทธ์การเรียนรูแ้ ละการสื่อสารเพื่อพัฒนาภาษาของตนอย่างต่อเนื่ อง
คุณลักษณะของหลักสูตรการศึกษาภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวเป็ นการให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งหมายถึง ความสามารถในการติดต่อสื่อสารทัง้ การพูด การเขียนตามความต้องการของตัวเอง
นั กเรียนจําเป็ นต้องได้รบั ความรูแ้ ละทักษะหลากหลายรูปแบบเพื่อสามารถเลือกภาษาที่เหมาะสมสําหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ นั้นๆ
ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบด้วยทักษะต่างๆที่ผสมผสานกันและช่วยสร้างเสริมซึ่งกันและกัน ความ
สามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารจึงต้องมีการเข้าถึงทัง้ ระบบภาษาและความรูเ้ กี่ยวกับวิธีที่จะใช้ระบบดังกล่าว ความรู้
เกี่ยวกับระบบภาษาประกอบด้วย คํา วลี การออกเสียงและโครงสร้างไวยากรณ์ ขณะที่ความรูก้ ารใช้ภาษาเป็ นเรือ่ งเกี่ยว
กับวิธีการสร้างข้อความและเลือกใช้ภาษาอย่างได้ผลและการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับผู้รบั สารและจุดประสงค์ นอกจากนี ้
ยังมีทักษะหนึ่ งที่สําคัญนั่ นคือสามารถที่จะใช้กลยุทธ์เพื่อที่จะส่งสารด้วยวิธีที่มีประสิทธิผลสูงสุด
การศึกษาภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวจะทําให้นักเรียนพัฒนาการรับรูข้ องตนเองถึงวิธีการเรียนภาษาและความ
เข้าใจการเรียนรูข้ องตนเอง นั กเรียนยังจะได้พัฒนาคุณวุฒิของตนซึ่งเกิดจากระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยการ
้ ในชีวติ สังคมและการทํางานใน
สะท้อนประสบการณ์ ทางวัฒนธรรมของตนเองและเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึน
ประเทศสวีเดน
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การเรียนภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวจะทําให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนในการใช้อุปกรณ์ และตัวช่วย
ดิจิตอลต่างๆสําหรับข้อมูล การสื่อสารและการเรียนรู้
แนวคิดของข้อเขียนในเชิงกว้างเป็ นเรือ่ งที่สําคัญยิ่งในการเรียนภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวที่ การจะได้รบั และเรียน
ข้อเขียนไม่จําเป็ นต้องหมายถึงการอ่านอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการฟัง การเรียนจากรูปภาพและภาพยนต์อีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษานี ้ประกอบด้วยแนวการเรียนสามแนว คือ แนวการเรียนที่ 1, 2 และ 3 โดยมุ่งเป้ าไปยังบุคคลผู้มีภูมิ
หลัง คุณวุฒิและเป้ าหมายที่แตกต่างกัน แนวการเรียนที่ 1 ประกอบด้วยกระบวนวิชา A และกระบวนวิชา B แนวการ
เรียนที่ 2 ประกอบด้วยกระบวนวิชา B และกระบวนวิชา C และแนวการเรียนที่ 3 ประกอบด้วยกระบวนวิชา C และ
กระบวนวิชา D โดยที่หลักสูตรทัง้ สี่จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้ าของการเรียน แนวการเรียนที่ 1 มีจุดประสงค์หลัก
สําหรับผู้ที่มีภูมิหลังการศึกษาน้ อยมากและแนวการเรียนที่ 3 สําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ ทางการศึกษา จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรนี ้ตอ้ งการให้นักเรียนได้มี โอกาสศึกษาต่อจนถึงกระบวนวิชา D ถึงแม้วา่ นั กเรียนจะสําเร็จหลักสูตรการศึกษา
ภาษาสวีเดนสําหรับคนต่างด้าวแต่ละกระบวนวิชาหรือแต่ละแนวการเรียนตามลําดับแล้วก็ตาม
้ อยู่กับแนวการเรียนและ
กระบวนวิชา Bและกระบวนวิชา C จะบรรจุอยู่ ในแนวการเรียนได้มากกว่าหนึ่ งแนวโดยขึน
กระบวนวิชาทัง้ สองที่กําหนดให้เป็ นกระบวนวิชาเริม่ ต้นหรือกระบวนวิชาถัดไปไม่วา่ กระบวนวิชานั ้นจะเป็ นกระบวนวิชา
้ อยู่
้ เชิงขึน
เริม่ ต้นหรือกระบวนวิชาถัดไปก็จะมีเกณฑ์เหมือนกันแต่การออกแบบกระบวนวิชานั ้นจะแตกต่างกันโดยสิน
กับประสบการณ์ ในการเรียนของนั กเรียน ภูมิหลังการศึกษา และความรูภ้ าษาสวีเดนตอนเริม่ เรียนกระบวนวิชานั ้นๆ
และแนวการเรียนที่เลือก การประเมินว่านั กเรียนจะได้เรียนในระดับใดนั ้นจะสันนิ ษฐานจากแผนความรูข้ องนั กเรียน
คุณวุฒิและอื่นๆที่อาจสําคัญต่อการมี โอกาสที่จะบรรลุเกณฑ์ ได้
หลักสูตรต่างๆจะสัมพันธ์กับกรอบอ้างอิงทั่วไปของยุโรปในด้านภาษา การเรียนรู้ การสอนและการประเมิน โดยกระบวน
วิชา A เทียบเท่าระดับ A1-/A1 กระบวนวิชา B เทียบเท่าระดับ A1/A2 กระบวนวิชา C เทียบเท่าระดับ A2/A2+ และ
กระบวนวิชา D เทียบเท่าระดับ B1/B1+

การเรียนรูก้ ารอ่านและการเขียน
้ ฐานการศึกษาและสําหรับผู้ที่เรียนมา
กลุ่มเป้ าหมายของหลักสูตรการเรียนรูก้ ารอ่านและการเขียนเป็ นบุคคลที่ขาดพืน
้ ฐานซึ่ง
น้ อยและสําหรับผู้ท่ี ไม่รห
ู้ นั งสือ จากการเรียนหลักสูตรนี ้จะทําให้มี โอกาสที่จะเรียนรูท
้ ักษะการอ่านและเขียนพืน
้ และเป็ นอัตโนมัติ การจะเป็ นผู้รห
้ ฐานนั ้นอาจใช้ระยะเวลานาน
รวมถึงมีความรูม้ ากขึน
ู้ นั งสือพืน
หลักสูตรการศึกษานี ้ยังมุ่งเป้ าไปที่บุคคลอ่านออกเขียนได้แต่ ไม่คน
ุ้ กับอักษรละตินถ้าเป็ นในกรณี นี้กระบวนการของ
การเรียนรูจ้ ะแตกต่างออกไป
การเรียนรูก้ ารอ่านและเขียนจะไม่เชื่อมโยงกับหลักสูตร A–D ใดๆแต่เป็ นหลักสูตรที่แยกต่างหากซึ่งสามารถเรียนแยก
กันหรือควบคูก่ ับหลักสูตรอื่นได้ และยังเป็ นหลักสูตรที่สามารถเรียนได้ตลอดเวลาที่นักเรียนเรียนภาษาสวีเดนสําหรับ
คนต่างด้าวเพื่อให้ ได้ทักษะโดยอัตโนมัติ การสอนหลักสูตรนี ้จะสอนเป็ นภาษาแม่หรือภาษาอื่นและในขณะเดียวควรจะ
สอนควบคูก่ ันไปกับการสอนภาษาสวีเดนด้วย

การประเมิน
ความสามารถของนั กเรียนในการใช้ภาษาสวีเดนโดยวิธีที่เป็ นที่เข้าใจตามจุดประสงค์ตา่ งๆในชีวติ ประจําวัน สังคม และ
การงาน จะเป็ นหลักในการประเมิน การประเมินจะรวมถึงความรูข้ องนั กเรียนตามเกณฑ์ความรูท
้ ี่กําหนดสําหรับผล
้ จากด้านต่างๆทัง้ ห้า ได้แก่ ด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ ด้านการ
การเรียน A, B, C, D และ E เกณฑ์ความรูท
้ ี่กําหนดขึน
อ่านเพื่อความเข้าใจ ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและด้านทักษะพูด และทักษะการเขียน เกณฑ์ความรูข้ องด้านต่างๆ
จะไม่ประเมินแยกออกจากกันแต่ครูจะต้องประเมินความสามารถทางภาษาของนั กเรียนโดยรวมและความสามารถทาง
ภาษาของนั กเรียนที่ทําได้จริง ความถูกต้องของภาษาจะต้องสัมพันธ์กับความซับซ้อนของเนื ้อหาและภาษา
หลังจากเรียนกระบวนวิชา B, C และ D แล้วจะมีการสอบส่วนกลางภาคบังคับ สําหรับกระบวนวิชา A–D จะให้คะแนน
ผลการเรียน หลังจากเรียนจบ ในส่วนของการเรียนรูก้ ารอ่านและเขียนจะไม่มีการให้คะแนนผลการเรียน
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เกณฑ์ความรู้
การฟังเพือ่ ความเข้าใจ
กระบวนวิชา A (A1-/A1)
นั กเรียนสามารถเข้าใจคําพูดชัดๆง่ายๆในสถานการณ์ เชิงรูปธรรมในชีวติ ประจําวันโดยอาศัยตัวช่วยได้
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D ผลการเรียน C

ผลการเรียน B ผลการเรียน A

นั กเรียนเข้าใจคําศัพท์ทั่วไป
และวลีง่ายๆได้จากการเล่า
สัน้ ๆถึงเหตุการณ์ ทเ่ี กิดขึน้
ในชีวติ ประจําวันและข้อมูล
ทีเ่ หมาะสมและชัดเจนที่
นั กเรียนสนใจ

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งง่ายๆทั่วไปทาง
วาจาอย่างง่ายโดยปฏิบตั ติ าม
ได้ถกู ต้องเป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนเข้าใจวลีและ
ประโยคง่ายๆได้จากกา
รสัน้ ๆถึงถึงเหตุการณ์ ทเี่ กิด
ขึน้ ในชีวติ ประจําวันและ
ข้อมูลเหมาะสมและชัดเจน
่ ั กเรียนสนใจ
ทีน

นั กเรียนเข้าใจวลีและ
ประโยคทีเ่ ชือ่ มต่อกันได้
จากการเล่าสัน้ ๆถึงเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจําวัน
และข้อมูลทีเ่ หมาะสมและ
่ ั กเรียนสนใจ
ชัดเจนทีน
นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งง่ายๆทั่วไปทาง
วาจาโดยปฏิบตั ติ ามได้เป็ น
อย่างดี

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งง่ายๆทั่วไปทาง
วาจาอย่างง่ายโดยปฏิบตั ติ าม
ได้คอ่ นข้างดี

กระบวนวิชา B (A1/A2))
นั กเรียนสามารถเข้าใจคําพูดชัดๆง่ายๆในสถานการณ์ ทั่วไปในชีวติ ประจําวันได้
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากการเล่าสัน้ ๆถึง
เหตุการณ์ บทสนทนา และ
ข้อมูลและข่าวสารทีเ่ หมาะ
สมในเรือ่ งทีร่ จู้ กั กันดีโดย
สรุป ใจความสําคัญอย่าง
ง่ายๆได้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากการเล่าสัน้ ๆถึง
เหตุการณ์ บทสนทนา
และข้อมูลและข่าวสารที่
เหมาะสมในเรือ่ งทีร่ จู้ กั กัน
ดีโดยสรุป ใจความสําคัญ
อย่างง่ายและวิจารณ์ ราย
ละเอียดทีส่ าํ คัญได้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากการเล่าสัน้ ๆถึง
เหตุการณ์ บทสนทนา
และข้อมูลและข่าวสารที่
เหมาะสมในเรือ่ งทีร่ จู้ กั กัน
ดีโดยสรุป ใจความสําคัญ
อย่างง่ายและวิจารณ์ ราย
ละเอียดทีส่ าํ คัญและข้อ
แยกย่อยได้

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งสัน้ ๆชัดๆทาง
วาจาและข้อความในชีวติ
ประจําวันโดยปฏิบตั ติ ามได้
ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งสัน้ ๆชัดๆทาง
วาจาและข้อความในชีวติ
ประจําวันโดยปฏิบตั ติ ามได้
ค่อนข้างดี
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นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งสัน้ ๆชัดๆทาง
วาจาและข้อความในชีวติ
ประจําวันได้โดยปฏิบตั ติ าม
ได้เป็ นอย่างดี

กระบวนวิชา C (A2/A2+)
นั กเรียนสามารถเข้าใจคําพูดง่ายๆชัดๆนสถานการณ์ ทั่วไปในชีวติ ประจําวัน สังคมและการทํางานได้
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจจากการเล่าถึง
เหตุการณ์ การอธิบาย บท
สนทนา และข้อมูลและข่าว
สารสัน้ ๆเกีย่ วกับ
เรือ่ งทีค่ น
ุ้ เคยโดยสรุป
ใจความสําคัญอย่างง่ายได้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากการเล่าสัน้ ๆถึง
เหตุการณ์ บทสนทนา และ
ข้อมูลและข่าวสารสัน้ ๆเกีย่ ว
กับเรือ่ งทีค่ น
ุ้ เคยโดยสรุป
ใจความสําคัญอย่างง่าย
และวิจารณ์ รายละเอียดที่
สําคัญได้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากการเล่าสัน้ ๆถึง
เหตุการณ์ บทสนทนา และ
ข้อมูลและข่าวสารสัน้ ๆเกีย่ ว
กับเรือ่ งทีค่ น
ุ้ เคยโดยสรุป
ใจความสําคัญอย่างง่าย
และวิจารณ์ รายละเอียด
ทีส่ าํ คัญและข้อย่อยบาง
ประการได้

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งสัน้ ๆชัดๆ
ทางวาจาและข้อความโดย
ปฏิบตั ติ ามได้ถกู ต้องเป็ น
ส่วนใหญ่

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งสัน้ ๆชัดๆทาง
วาจาและข้อความโดยปฏิบตั ิ
ตามได้คอ่ นข้างดี

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งสัน้ ๆชัดๆทาง
วาจาและข้อความในชีวติ
ประจําวันได้โดยปฏิบตั ติ าม
ได้เป็ นอย่างดี

กระบวนวิชา D (B1/B1+)
้ ในชีวติ ประจําวัน
นั กเรียนสามารถเข้าใจคําพูดชัดๆในสถาณการณ์ ที่ ไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการมากขึน
สังคมและการงานได้.
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจจากการเล่าถึง
เหตุการณ์ การอธิบาย บท
สนทนา การอภิปรายและ
ข้อมูลและข่าวสารทีถ่ า่ ยทอด
เกีย่ วกับ
เรือ่ งทีค่ น
ุ้ เคยโดยสรุป
ใจความสําคัญได้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจจากการเล่าถึง
เหตุการณ์ การอธิบาย บท
สนทนา การอภิปรายและ
ข้อมูลและข่าวสารทีถ่ า่ ยทอด
เกีย่ วกับ
เรือ่ งทีค่ น
ุ้ เคยโดยสรุป
ใจความสําคัญและวิจารณ์
รายละเอียดทีส่ าํ คัญได้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจจากการเล่าถึง
เหตุการณ์ การอธิบาย บท
สนทนา การอภิปรายและ
ข้อมูลและข่าวสารทีถ่ า่ ยทอด
เกีย่ วกับ
เรือ่ งทีค่ น
ุ้ เคยโดยสรุป
ใจความสําคัญและวิจารณ์
รายละเอียดทีส่ าํ คัญและ
ข้อย่อยบางประการได้

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งทีม่ รี าย
ละเอียดและชัดเจนทางวาจา
โดยปฏิบตั ติ ามได้ถกู ต้องเป็ น
ส่วนใหญ่

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งทีม่ รี าย
ละเอียดและชัดเจนทางวาจา
โดยปฏิบตั ติ ามได้คอ่ นข้างดี
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นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจจากคําสั่งทีม่ รี าย
ละเอียดและชัดเจนทาง
วาจาโดยปฏิบตั ติ ามได้เป็ น
อย่างดี

เกณฑ์ความรู้
การอ่านเพือ่ ความเข้าใจ
กระบวนวิชา A (A1-/A1)
นั กเรียนสามารถรับและเข้าใจข้อมูลง่ายๆในสถานการณ์ เชิงรูปธรรมในชีวติ ประจําวันได้.
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนรับและเข้าใจข้อมูล
ในรูปแบบของคําศัพท์
ทั่วไปและสัญลักษณ์ ได้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนรับและเข้าใจข้อมูล
ในรูปแบบของคําศัพท์
ทั่วไปและสัญลักษณ์ รวม
ถึงวลีง่ายๆได้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนรับและเข้าใจข้อมูล
ในรูปแบบของคําศัพท์
ทั่วไปและสัญลักษณ์ รวม
ถึงวลีง่ายๆและประโยคได้

กระบวนวิชา B (A1/A2)
นั กเรียนสามารถอ่าน เข้าใจและใช้ข้อเขียนง่ายๆในสถานการณ์ ทั่วไปในชีวติ ประจําวันได้
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนอ่านข้อเขียนเชิงเล่า
และบรรยายทีเ่ หมาะสมใน
เรือ่ งทีร่ จู้ กั กันดีและแสดง
ความเข้าใจโดยสรุป ใจความ
สําคัญอย่างง่ายได้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนอ่านข้อเขียนเชิงเล่า
และบรรยายทีเ่ หมาะสมใน
เรือ่ งทีร่ จู้ กั กันดีและแสดง
ความเข้าใจโดยสรุป ใจความ
สําคัญอย่างง่ายและวิจารณ์
รายละเอียดสําคัญได้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนอ่านข้อเขียนเชิงเล่า
และบรรยายทีเ่ หมาะสมใน
เรือ่ งทีร่ จู้ กั กันดีและแสดง
ความเข้าใจโดยสรุป ใจความ
สําคัญอย่างง่ายและวิจารณ์
รายละเอียดสําคัญและข้อ
แยกย่อยได้

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจข้อความส่วนตัว ข้อมูล
ั ้ ชัด
รูปธรรมและคําสั่งทีส่ น
และง่ายโดยปฏิบตั ติ ามได้ถกู
ต้องเป็ นส่วนใหญ่
นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์การ
อ่านบางอย่างได้ถกู ต้องเป็ น
ส่วนใหญ่

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจข้อความส่วนตัว ข้อมูล
ั ้ ชัด
รูปธรรมและคําสั่งทีส่ น
และง่ายโดยปฏิบตั ติ ามได้
ค่อนข้างดี
นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
การอ่านบางอย่างได้อย่าง
เหมาะสม

5

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจข้อความส่วนตัว ข้อมูล
ั ้ ชัด
รูปธรรมและคําสั่งทีส่ น
และง่ายโดยปฏิบตั ติ ามได้
เป็ นอย่างดี
นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์การ
อ่านบางอย่างได้อย่างเหมาะ
สมและมีประสิทธิผล

กระบวนวิชา C (A2/A2+)
นั กเรียนสามารถอ่าน เข้าใจและใช้ข้อเขียนง่ายๆทั่วไปในชีวติ ประจําวัน สังคมและการงานได้
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนอ่านข้อเขียนสัน้ ๆ
เชิงเล่าและบรรยายในเรือ่ ง
ทีร่ จู้ กั และแสดงความเข้าใจ
โดยสรุป ใจความสําคัญ
อย่างง่ายได้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนอ่านข้อเขียนสัน้ ๆ
เชิงเล่าและบรรยายในเรือ่ ง
ทีร่ จู้ กั และแสดงความเข้าใจ
โดยสรุป ใจความสําคัญ
อย่างง่ายและวิจารณ์ ราย
ละเอียดสําคัญได้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนอ่านข้อเขียนสัน้ ๆ
เชิงเล่าและบรรยายในเรือ่ ง
ทีร่ จู้ กั และแสดงความเข้าใจ
โดยสรุป ใจความสําคัญ
อย่างง่ายและวิจารณ์ ราย
ละเอียดสําคัญและข้อแยก
ย่อยได้

นั กเรียนรับข้อมูลเฉพาะที่
เป็ นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริง
ง่ายๆ ตารางและแผนภาพ
และให้เหตุผลเกีย่ วกับข้อมูล
นั น
้ อย่างง่ายๆได้

นั กเรียนรับข้อมูลเฉพาะที่
เป็ นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริง
ง่ายๆ ตารางและแผนภาพ
และให้เหตุผลเกีย่ วกับข้อมูล
นั น
้ ได้ดีขน
ึ้

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนํ าที่
สัน้ และชัดโดยปฏิบตั ติ ามได้
ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนรับข้อมูลเฉพาะที่
เป็ นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริง
ง่ายๆ ตารางและแผนภาพ
และให้เหตุผลเกีย่ วกับข้อมูล
้
นั น
้ ได้ดม
ี ากยิ่งขึน

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนํ าที่
สัน้ และชัดโดยปฏิบตั ติ ามได้
ค่อนข้างดี

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์การ
อ่านต่างๆตามจุดประสงค์
ของการอ่านได้ถกู ต้องเป็ น
ส่วนใหญ่

นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนํ าที่
สัน้ และชัดโดยปฏิบตั ติ ามได้
เป็ นอย่างดี

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์การ
อ่านต่างๆตามจุดประสงค์
ของการอ่านได้อย่างเหมาะ
สม

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์การ
อ่านต่างๆตามจุดประสงค์
ของการอ่านได้อย่างเหมาะ
สมและมีประสิทธิผล

กระบวนวิชา D (B1/B1+)
นั กเรียนสามารถอ่าน เข้าใจและใช้ข้อเขียนง่ายๆที่มีความซับซ้อนบ้างในชีวติ ประจําวัน สังคมและการงานได้
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนอ่านข้อเขียนเชิง
เล่า บรรยายและอภิปรายใน
เรือ่ งทีร่ จู้ กั และแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจโดยสรุป ใจความ
สําคัญได้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนอ่านข้อเขียนเชิง
เล่า บรรยายและอภิปรายใน
เรือ่ งทีร่ จู้ กั และแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจโดยสรุป ใจความ
สําคัญและวิจารณ์ ราย
ละเอียดสําคัญได้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนอ่านข้อเขียนเชิง
เล่า บรรยายและอภิปรายใน
เรือ่ งทีร่ จู้ กั และแสดงให้เห็น
ว่าเข้าใจโดยสรุป ใจความ
สําคัญและวิจารณ์ ราย
ละเอียดสําคัญและ
ข้อย่อยบางประการได้

นั กเรียนรับข้อมูลเฉพาะที่
เป็ นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริง
และให้เหตุผลเกีย่ วกับข้อมูล
นั น
้ อย่างง่ายๆได้
นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนํ าที่
ชัดเจนโดยปฏิบตั ติ ามได้ถกู
ต้องเป็ นส่วนใหญ่
นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
ในการอ่านต่างๆตามจุด
ประสงค์ของการอ่านได้ถกู
ต้องเป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนรับข้อมูลเฉพาะที่
เป็ นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริง
และให้เหตุผลเกีย่ วกับข้อมูล
นั น
้ ได้ดีขน
ึ้
นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนํ า
ที่ชดั เจนโดยปฏิบตั ติ ามได้
ค่อนข้างดี
นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์การ
อ่านต่างๆตามจุดประสงค์
ของการอ่านได้อย่างเหมาะ
สม
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นั กเรียนรับข้อมูลเฉพาะที่
เป็ นข้อเขียนเชิงข้อเท็จจริง
และให้เหตุผลเกีย่ วกับข้อมูล
้
นั น
้ ได้ดม
ี ากยิ่งขึน
นั กเรียนแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจคําสั่งและข้อแนะนํ า
ที่ชดั เจนโดยปฏิบตั ติ ามได้
เป็ นอย่างดี
นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์การ
อ่านต่างๆตามจุดประสงค์
ของการอ่านได้อย่างเหมาะ
สมและมีประสิทธิผล

เกณฑ์ความรู้
การปฏิสัมพันธ์ทางวาจา
กระบวนวิชา A (A1-/A1)
นั กเรียนสามารถสร้างการติดต่อทางสังคมเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ ท่เี ป็ นรูปธรรมในชีวติ ประจําวันโดย
อาศัยตัวช่วยได้
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาประจําวันที่ง่ายมากๆ
โดยใช้คําและวลีกล่าว
ทักทาย และการกล่าวลา
โดยใช้คาํ สุภาพ รวมถึงการ
ตัง้ และตอบคําถามง่ายๆ
ตามความจําเป็ นในเชิงรูป
ธรรมได้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาประจําวันที่ง่ายมากๆ
โดยใช้คําและวลีทั่วไป รวม
ถึงการตัง้ และตอบคําถาม
ง่ายๆตามความจําเป็ นในเชิง
รูปธรรมได้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาประจําวันที่ง่ายมากๆ
โดยใช้วลีและประโยครวม
ถึงการตัง้ และตอบคําถาม
ง่ายๆตามความจําเป็ นในเชิง
รูปธรรมได้

นั กเรียนเลือกใช้ท่าทาง
คําถาม และกลยุทธ์อน
ื่ ๆเพือ่
่ เข้าใจได้
ให้ตวั เองและคนอืน
อย่างเหมาะสม

นั กเรียนเลือกใช้ท่าทาง
คําถาม และกลยุทธ์อน
ื่ ๆเพือ่
่ เข้าใจได้
ให้ตวั เองและคนอืน
ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนเลือกใช้ท่าทาง
่ื ๆเพือ่
คําถาม และกลยุทธ์อน
่ เข้าใจ
ให้ตวั เองและคนอืน
ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล

กระบวนวิชา B (A1/A2)
นั กเรียนสามารถสื่อสารในสถานการณ์ ทั่วไปในชีวติ ประจําวันได้ โดยอาศัยตัวช่วยได้
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาง่ายๆเกีย่ วกับเรือ่ งที่
รูจ้ กั กันดีโดยถ่ายทอดและ
โต้ตอบคํากล่าวอ้าง ความคิด
เห็น และความปราถนารวม
ถึงการตัง้ และตอบคําถาม
เพือ่ ต่อยอดการสนทนาได้
บ้าง

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาง่ายๆเกีย่ วกับเรือ่ งที่
รูจ้ กั กันดีโดยถ่ายทอดและ
โต้ตอบคํากล่าวอ้าง ความคิด
เห็น และความปราถนารวม
ถึงการตัง้ และตอบคําถาม
เพือ่ ต่อยอดการสนทนาได้
ค่อนข้างดี

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาง่ายๆเกีย่ วกับเรือ่ งที่
รูจ้ กั กันดีโดยถ่ายทอดและ
โต้ตอบคํากล่าวอ้าง ความคิด
เห็น และความปราถนารวม
ถึงการตัง้ และตอบคําถาม
เพือ่ ต่อยอดการสนทนาได้
เป็ นอย่างดี

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆเพือ่ ให้ตวั เองและคน
่ เข้าใจได้ถกู ต้องเป็ น
อืน
ส่วนใหญ่

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ
่
เพือ่ ให้ตวั เองและคนอืน
เข้าใจได้อย่างเหมาะสม
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นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
่ ําให้ตวั เองและคน
ต่างๆทีท
่ เข้าใจได้อย่างเหมาะสม
อืน
และมีประสิทธิผล

กระบวนวิชา C (A2/A2+)
นั กเรียนสามารถสามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาง่ายๆในสถานการณ์ ทั่วไปในชีวติ ประจําวัน สังคม การทํางานโดย
ปรับให้เข้ากับจุดประสงค์และคูส่ นทนา
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาและอภิปรายง่ายๆ
เกีย่ วกับเรือ่ งทีร่ จู้ กั โดย
ถ่ายทอดและซักถามความ
คิดเห็น แนวคิด และข้อมูล
เพือ่ ต่อยอดการสนทนาและ
อภิปรายได้บ้าง

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาและอภิปรายง่ายๆเกีย่ ว
กับเรือ่ งทีร่ จู้ กั โดยถ่ายทอดและ
ซักถามความคิดเห็น แนวคิด
และข้อมูลเพือ่ ต่อยอดการ
สนทนาและอภิปรายได้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาและอภิปรายง่ายๆเกีย่ ว
กับเรือ่ งทีร่ จู้ กั โดยถ่ายทอดและ
ซักถามความคิดเห็น แนวคิด
และข้อมูลเพือ่ ต่อยอดการ
สนทนาและอภิปรายเชิงลึก
หรือกว้างได้

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ท่ชี ่วย
เอือ้ ต่อการปฏิสมั พันธ์ได้อย่าง
เหมาะสม

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ท่ชี ่วย
เอือ้ ต่อการปฏิสมั พันธ์ได้ถกู
ต้องเป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ที่ช่วย
เอือ้ ต่อการปฏิสมั พันธ์ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิผล

กระบวนวิชา D (B1/B1+)
้ ในชีวติ ประจําวัน สังคม
นั กเรียนสามารถสามารถที่จะสื่อสารในสถานการณ์ ที่ ไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการมากขึน
การทํางานโดยปรับให้เข้ากับจุดประสงค์และคูส่ นทนา
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาและอภิปรายในเรือ่ ง
ทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั โดยการแสดง
ตอบความคิดเห็นด้วยการโต้
แย้งง่ายๆได้
รวมถึงนํ าเสนอและขอความ
คิดเห็นและข้อมูลเพือ่ ต่อย
อดการสนทนาและอภิปราย
ได้บ้าง

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาและอภิปรายในเรือ่ ง
ทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั โดยการแสดง
ตอบความคิดเห็นด้วยการโต้
แย้งได้ดีขน
ี้
รวมถึงนํ าเสนอและขอความ
คิดเห็นและข้อมูลเพือ่ ต่อย
อดการสนทนาและอภิปราย
ได้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนมีส่วนร่วมในการ
สนทนาและอภิปรายในเรือ่ ง
ทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั โดยการแสดง
ตอบความคิดเห็นด้วยการ
้ รวม
โต้แย้งได้ดม
ี ากยิ่งขึน
ถึงนํ าเสนอและขอความคิด
เห็นและข้อมูลเพือ่ ต่อยอด
การสนทนาและอภิปรายได้
ในเชิงลึกและกว้าง

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาในการ
ปฏิสมั พันธ์ได้ถกู ต้องเป็ น
ส่วนใหญ่

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาในการ
ปฏิสมั พันธ์ได้อย่างเหมาะ
สม
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นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาในการ
ปฏิสมั พันธ์ได้อย่างเหมาะ
สมและมีประสิทธิผล

เกณฑ์ความรู้
ทักษะการพูด
กระบวนวิชา A (A1-/A1)
นั กเรียสามารถสื่อสารด้วยภาษาง่ายๆในสถานการณ์ ตา่ งๆที่เกี่ยวกับตัวเองได้ โดยอาศัยตัวช่วยได้
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนเล่าโดยใช้คํา
ศัพท์ทั่วไปและวลีง่ายๆ
เกีย่ วกับความสัมพันธ์และ
ประสบการณ์ ส่วนตัว

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนเล่าโดยใช้คําศัพท์
และวลีท่ัวไปเกีย่ วกับความ
สัมพันธ์และประสบการณ์
ส่วนตัว

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนเล่าโดยใช้วลีและ
ประโยคเชีอ่ มต่อเกีย่ ว
กับความสัมพันธ์และ
ประสบการณ์ ส่วนตัว

นั กเรียนเลือกใช้การแสดง
่ื ๆเพือ่
ท่าทางและกลยุทธ์อน
่
ให้ตวั เองและคนอืนเข้าใจได้
ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนเลือกใช้การแสดง
่ื ๆเพือ่
ท่าทางและกลยุทธ์อน
่
ให้ตวั เองและคนอืนเข้าใจได้
อย่างเหมาะสม

นั กเรียนเลือกใช้การแสดง
่ื ๆเพือ่
ท่าทางและกลยุทธ์อน
่
ให้ตวั เองและคนอืนเข้าใจ
ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล

กระบวนวิชา B (A1/A2)
นั กเรียนสามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาง่ายๆและท่าทางประกอบในสถานการณ์ ทั่วไปในชีวติ ประจําวันโดยอาศัยตัว
ช่วยได้
ผลการเรียน E
นั กเรียนเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับ
ประสบการณ์ ส่วนตัวและ
บุคคล สถานที่ เหตุการณ์
ทีม่ ชี อื่ เสียงโดยใช้รปู แบบ
ง่ายๆไดั

ผลการเรียน D

นั กเรียนแสดงออกพอเข้าใจ
ได้และมีความต่อเนื่ อง
อยู่บ้าง

นั กเรียนแสดงออกได้คอ่ น
ข้างขัดเจนและมีความต่อ
เนื่ องค่อนข้างดี

ผลการเรียน A
ผลการเรียน ระดับ นั กเรียนเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับ
B หมายถึง การ
ประสบการณ์ ส่วนตัวและ
ผ่านเกณฑ์ความรู้ บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ที่
ระดับ C และเกือบ มีชอ่ื เสียงโดยใช้รปู แบบได้ดี
้
ผ่านเกณฑ์ความรู้ มากยิ่งขึน
ระดับ A
นั กเรียนแสดงออกได้อย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่ องเป็ น
อย่างดี

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์บาง
่
อย่างเพือ่ ทีจ่ ะทําให้คนอืน
เข้าใจได้ถกู ต้องเป็ นส่วน
ใหญ่

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์บาง
่ เข้าใจ
อย่างเพือ่ ทําให้คนอืน
ได้อย่างเหมาะสม

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์บาง
่ ําให้คนอืน
่ เข้าใจ
อย่างทีท
ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

ผลการเรียน C
นั กเรียนเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับ
ประสบการณ์ ส่วนตัวและ
บุคคล สถานที่ เหตุการณ์
ทีม่ ชี อ่ื เสียงโดยใช้รปู แบบ
ได้ดีขน
ึ้
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ผลการเรียน B

กระบวนวิชา C (A2/A2+)
นั กเรียนสามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาง่ายๆในสถานการณ์ ทั่วไปในชีวติ ประจําวัน สังคม การทํางานโดยปรับให้
เข้ากับจุดประสงค์และคูส่ นทนา
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนเล่าและบรรยายถึง
ประสบการณ์ ส่วนตัวและ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ ง
ทีร่ จู้ กั โดยใช้รปู แบบง่ายๆ
รวมถึงให้คาํ แนะนํ าและข้อ
ปฏิบตั อิ ย่างง่ายๆได้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนเล่าและบรรยายถึง
ประสบการณ์ ส่วนตัวและ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ ง
่ ีขี ้
ทีร่ จู้ กั โดยใช้รปู แบบทีด
นรวมถึงให้คาํ แนะนํ าและ
ข้อปฏิบตั อิ ย่างง่ายๆได้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนเล่าและบรรยายถึง
ประสบการณ์ ส่วนตัวและ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งที่
่ ม
รูจ้ กั โดยใช้รปู แบบทีด
ี าก
้ รวมถึงให้คาํ แนะนํ า
ยิ่งขึน
และข้อปฏิบตั อิ ย่างง่ายๆได้

นั กเรียนแสดงออกมีความ
ต่อเนื่ องในบางส่วนและ
เป็ นทีเ่ ข้าใจได้บ้างรวม
ถึงแสดงให้เห็นถึงความ
หลากหลายทางภาษาได้พอ
สมควร
นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ
เพือ่ สือ่ สารทีด่ ขี น
ึ ้ ได้ถกู ต้อง
เป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนแสดงออกค่อนข้าง
ชัดเจนและสอดคล้องกัน
ค่อนข้างดีรวมถึงแสดงให้
เห็นถึงความหลากหลายทาง
ภาษาได้คอ่ นข้างดี

นั กเรียนแสดงออกได้ตอ่
เนื่ องเป็ นอย่างดีและ
ชัดเจนรวมถึงแสดงให้เห็น
ถึงความหลากหลายทาง
ภาษาได้ดี

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ
เพือ่ สือ่ สารทีด่ ขี น
ึ ้ ได้อย่าง
เหมาะสม

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆเพือ่ สือ่ สารทีด่ ขี น
ึ้
ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล

กระบวนวิชา D (B1/B1+)
้ ได้ ในชีวติ ประจําวัน
นั กเรียนสามารถสื่อสารในสถานการณ์ ทงั ้ ที่ ไม่เป็ นเป็ นทางการและที่เป็ นทางการมากขึน
สังคมและการทํางานโดยผปรับให้เข้ากับจุดประสงค์และคูส่ นทนา
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนเล่าและบรรยาย
เหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้
ประสบการณ์ ความประทับ
ใจและความคิดเห็นโดยใช้
รูปแบบง่ายๆรวมถึงให้คาํ
แนะนํ าและข้อปฏิบตั ไิ ด้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนเล่าและบรรยาย
เหตุการณ์ ทเ่ี กิดขึน้
ประสบการณ์ ความประทับ
ใจและความคิดเห็นโดยใช้
่ ีขน
รูปแบบทีด
ึ ้ รวมถึงให้คาํ
แนะนํ าและข้อปฏิบตั ไิ ด้

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนเล่าและบรรยาย
เหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้
ประสบการณ์ ความประทับ
ใจและความคิดเห็นโดยใช้
รูปแบบทีด่ มี ากยิ่งขึน้ รวม
ถึงให้คาํ แนะนํ าและข้อ
ปฏิบตั ไิ ด้

่
นั กเรียนแสดงออกอย่างลืน
ไหลและสอดคล้องได้บ้าง
เป็ นบางส่วน รวมถึงแสดง
ความหลากหลายทางภาษา
ได้พอสมควร

นั กเรียนแสดงออกด้วย
่ ไหลและต่อเนื่ อง
ความลืน
ได้คอ่ นข้างดีรวมถึงแสดง
ถึงความหลากหลายทาง
ภาษาได้คอ่ นข้างดี

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ
เพือ่ สือ่ สารได้ดขี น
ึ ้ ได้ถกู ต้อง
เป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ
เพือ่ สือ่ สารได้ดขี น
ึ ้ ได้อย่าง
เหมาะสม
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่ื
นั กเรียนแสดงออกได้ลน
ไหลและต่อเนื่ องเป็ นอย่าง
ดี รวมถึงแสดงความหลาก
หลายทางภาษาได้ดี
นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆเพือ่ สือ่ สารได้ดขี น
ึ้
ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล

เกณฑ์ความรู้
ทักษะการเขียน
กระบวนวิชา A (A1-/A1)
นั กเรียนสามารถใช้ภาษาในสถานการณ์ บางอย่างในชีวติ ประจําวันได้
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนเขียนลายมือชือ่ ของ
ตัวเองและช่วยกรอกข้อมูล
ส่วนตัวลงในแบบสอบถามที่
มีรปู แบบง่ายๆทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนเขียนลายมือชือ่
ตนเองและกรอกข้อมูลส่วน
ตัวและแก้ไขให้เหมาะสมกับ
แบบสอบถามง่ายๆทั่วไป

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนเขียนลายมือชือ่ และ
กรอกรายละเอียดส่วนตัวลง
ในแบบสอบถามง่ายๆทั่วไป
ได้อย่างเหมาะสม

นั กเรียนเขียนข้อมูลสําคัญ
ตามความจําเป็ นส่วนตัวได้
ค่อนข้างดี

นั กเรียนเขียนข้อมูลสําคัญ
ตามความจําเป็ นส่วนตัวได้
ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนเขียนข้อมูลสําคัญ
ตามความจําเป็ นส่วนตัวได้
เป็ นอย่างดี

กระบวนวิชา B (A1/A2)
นั กเรียนสามารถที่จะเขียนข้อความง่ายๆด้วยมือและคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ ท่วั ไปในชีวติ ประจํา
วันได้
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนเขียนข้อความ คํา
อวยพรและและเรือ่ งเกีย่ ว
กับตัวเองและเหตุการณ์ ท่ี
พบเจอแบบง่ายๆสัน้ ๆและ
เข้าใจได้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนเขียนข้อความ คํา
อวยพรและและเรือ่ งเกีย่ วกับ
่ี บ
ตัวเองและเหตุการณ์ ทพ
เจอแบบง่ายๆและค่อนข้าง
ชัดเจน

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนเขียนข้อความ คํา
อวยพรและและเรือ่ งเกีย่ วกับ
่ี บ
ตัวเองและเหตุการณ์ ทพ
เจอแบบง่ายๆและชัดเจน

นั กเรียนสร้างความต่อเนื่ อง
ได้ถกู ต้องเป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนสร้างความต่อเนื่ อง
ได้คอ่ นข้างดี

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์บาง
อย่างในการเขียนได้ถกู ต้อง
เป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์บาง
อย่างในการเขียนได้อย่าง
เหมาะสม
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นั กเรียนสร้างความต่อเนื่ อง
ได้เป็ นอย่างดี
นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
บางอย่างในการเขียนได้
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล

กระบวนวิชา C (A2/A2+)
นั กเรียนสามารถที่จะเขียนบทความง่ายๆเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ ทั่วไปในชีวติ ประจําวัน สังคม การทํางาน
โดยปรับให้เข้ากับจุดประสงค์และผู้รบั
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนเขียนเนื ้อหา
ประสบการณ์ แนวคิดและ
ความคิดเห็นรวมถึงข้อเท็จ
จริงและเนื ้อความรูปแบ
่ ๆซึ่งเป็ นเรือ่ งทีร่ จู้ กั กัน
บอืน
ดีได้ตอ่ เนื่ องและเข้าใจได้

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนเขียนเนื ้อหา
ประสบการณ์ แนวคิดและ
ความคิดเห็นรวมถึงข้อเท็จ
จริงและเนื ้อความรูปแบ
่ ๆซึ่งเป็ นเรือ่ งทีร่ จู้ กั กัน
บอืน
ดีได้ตอ่ เนื่ องและค่อนข้าง
ชัดเจน

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนเขียนเนื ้อหา
ประสบการณ์ แนวคิดและ
ความคิดเห็นรวมถึงข้อเท็จ
จริงและเนื ้อความรูปแบ
่ ๆซึ่งเป็ นเรือ่ งทีร่ จู้ กั กันดี
บอืน
ได้ตอ่ เนื่ องและชัดเจน

นั กเรียนวางโครงสร้าง
เนื ้อหาได้ถกู ต้องเป็ นส่วน
ใหญ่แสดงให้เห็นถึงการ
สร้างประโยคและคําศัพท์ได้
หลากหลายพอสมควร

นั กเรียนวางโครงสร้าง
เนื ้อหาได้เป็ นอย่างดีและ
แสดงให้เห็นถึงความการ
สร้างประโยคและคําศัพท์ได้
หลากหลายดี

นั กเรียนวางโครงสร้าง
เนื ้อหาได้คอ่ นข้างดี
และแสดงให้เห็นถึงการ
สร้างประโยคและคําศัพท์ได้
หลากหลายค่อนข้างดี

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ
ในการเขียนได้ถกู ต้องเป็ น
ส่วนใหญ่

นั กเรียนเลือกใข้กลยุทธ์ตา่ งๆ
ในการเขียนได้อย่างเหมาะ
สมและ
มีประสิทธิผล

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆในการเขียนได้อย่าง
เหมาะสม

กระบวนวิชา D (B1/B1+)
นั กเรียนสามารถที่จะเขียนข้อความง่ายๆเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ ทงั ้ ที่ ไม่เป็ นเป็ นทางการและที่เป็ นทางการ
้ ในชีวติ ประจําวัน สังคม การทํางานโดยปรับให้เข้ากับจุดประสงค์และผู้รบั
มากขึน
ผลการเรียน E

ผลการเรียน D

ผลการเรียน C

ผลการเรียน B

ผลการเรียน A

นั กเรียนเขียนเนื ้อหาโดย
บรรยาย เล่าและอภิปรายถึง
เรือ่ งทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั กันดีได้ลน
ื่
ไหลพอสมควร

ผลการเรียน ระดับ
D หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ E และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C

นั กเรียนเขียนเนื ้อหาที่
บรรยาย เล่าและอภิปรายถึง
เรือ่ งทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ได้ลน
ื่ ไหล
ค่อนข้างดี

ผลการเรียน ระดับ
B หมายถึง การ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ C และเกือบ
ผ่านเกณฑ์ความรู้
ระดับ A

นั กเรียนเขียนเนื ้อหาที่
บรรยาย เล่าและอภิปรายถึง
เรือ่ งที่เป็ นที่รจู้ ักได้ลื่นไหล
เป็ นอย่างดี

นั กเรียนสร้างโครงเรือ่ ง
เนื ้อหาได้ถกู ต้องเป็ นส่วน
ใหญ่และแสดงให้เห็นถึงการ
สร้างประโยคและคําศัพท์ได้
หลากหลายพอสมควร

นั กเรียนสร้างโครงเรือ่ ง
เนื ้อหาได้คอ่ นข้างดีและ
แสดงให้เห็นถึงการสร้าง
ประโยคและคําศัพท์ได้
หลากหลายค่อนข้างดี

นั กเรียนสร้างโครงเรือ่ ง
เนื ้อหาได้เป็ นอย่างดีและ
แสดงให้เห็นถึงการสร้าง
ประโยคและคําศัพท์ ได้
หลากหลายดี

นั กเรียนใช้โครงสร้าง
ไวยากรณ์ เบือ้ งต้นและขัน้ สูง
ขึน้ ในเนื ้อหาทีเ่ ขียนได้อย่าง
แม่นยําพอสมควร

นั กเรียนใช้โครงสร้าง
ไวยากรณ์ ทัง้ เบือ้ งต้นและ
ขัน้ สูงในเนื ้อหาทีเ่ ขียนได้
อย่างแม่นยําค่อนข้างดี

นั กเรียนใช้ โครงสร้าง
ไวยากรณ์ ทงั ้ เบือ้ งต้นและ
ขัน
้ สูงในเนื ้อหาที่เขียนได้
อย่างแม่นยําดี

นั กเรียนบันทึกและรวบรวม
ข้อสังเกตเพือ่ เก็บไว้ใช้การ
เขียนของตัวเองได้ถกู ต้อง
เป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนบันทึกและรวบรวม
ข้อสังเกตเพือ่ เก็บไว้ใช้ใน
การเขียนของตัวเองได้คอ่ น
ข้างดี

นั กเรียนบันทึกและรวบรวม
ข้อสังเกตเพื่อเก็บไว้ ใช้การ
เขียนของตัวเองได้เป็ น
อย่างดี

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ
ในการเขียนได้โดยถูกต้อง
เป็ นส่วนใหญ่

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆในการเขียนได้อย่าง
เหมาะสม

นั กเรียนเลือกใช้กลยุทธ์
ต่างๆในการเขียนได้
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
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