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Achievement Level Descriptors for Reading MCA-III (ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະ
ເມີນຜົນ ສຳລັບວິຊາຫັດອ່ານ MCA-III), MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ)ແລະ
MTAS
ເນື້ອໃນລວມ
ມິນນີໂຊຕາໄດ້ອອກMinnesota K-12 Academic Standard–English Language Arts (ມາດຕະຖານການ

ສຶກສາ-ສີລະປະພາສາອັງກິດຂອງມິນນີໂຊຕາ K-12) ທີ່ໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນແລ້ວໃນປີ
2010. ສຳລັບການທົບທວນຂອງມາດຕະຖານ, ມິນນີໂຊຕາໄດ້ເພີ່ມ Common Core English
language arts (ມາດຕະຖານສິນລະປະພາສາອັງກິດຫຼັກສາມັນ), ຊຶ່ງໄດ້ຖືກປັບໃຊ້ທັງໝົດ.
ການປະເມີນຜົນການດຳເນີນຄັ້ງທຳອິດແມ່ນອີງໃສ່ຂົງເຂດຂອງການອ່ານຂອງມາດຕະຖານ
ທີ່ໄດ້ທົບທວນແລ້ວຊຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນການສອບເສັງໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປີ 2013.
2010 Minnesota K-12 Academic Standards–English Language Arts (ມາດຕະຖານການສຶກສາ-ສີລະປະພາ

ສາອັງກິດຂອງມິນນີໂຊຕາ K-12 2010) ສະເໜີຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການ
ອ່ານສູງກ່ວາສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງໃນມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາປີ 2003. ຄວາມ
ຄາດຫວັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກດຳເນີນໃນຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງ ແລະການປະ
ເມີນຜົນ ໂດຍຜ່ານຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຄວາມເຂັ້ມງວດທາງດ້ານເນື້ອໃນ
ຂອງການອ່ານ ແລະລາຍການຂອງການສອບເສັງ. ເປົ້າໝາຍຂອງມາດຕະຖານແລະການປະເມີນ
ຜົນທີ່ໄດ້ຖືກທົບທວນແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນໄດ້ພິສູດຄວາມກຽມພ້ອມ
ໃນການເຂົ້າວິທະຍາໄລ ແລະປະກອບສາຂາອາຊີບ.

Minnesota Reading Assessments (ການປະເມີນຜົນການອ່ານຂອງມິນນີໂຊຕາ)
Achievement Level Descriptors (ALDs - ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ) ໃນ
ເອກະສານນີ້ ແມ່ນຖືກຂຽນຂຶ້ນສຳລັບການປະເມີນຜົນການອ່ານທັງສາມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງການບໍລິຫານງານໂດຍລະບົບການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາ. ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະ
ຂອງການສອບເສັງ ແລະ ALDs ສຳລັບການປະເມີນຜົນການອ່ານທັງໝົດຂອງມິນນີໂຊຕາທີ່
ນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດຫັດອ່ານຂອງMinnesota K-12 Academic Standards–English Language Arts

(ມາດຕະຖານການສຶກສາ-ສີລະປະພາສາອັງກິດຂອງມິນນີໂຊຕາ K-12). ການສອບເສັງທັງສາມຂອງ
ALDs ນີ້ ອະທິບາຍຄວາມຄາດຫວັງໃນການສະແດງອອກຊຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍ ໂດຍອີງ
ຕາມຈຳນວນພົນທີ່ເຂົ້າສອບເສັງ, ສິ່ງທີ່ຖືກປະເມີນໃນການສອບເສັງ ແລະວິທີການປະ
ເມີນຂອງມັນ.
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Minnesota Comprehensive Assessments-Series III (MCA - ການປະເມີນຜົນແບບຄົບວົງຈອນມິນ
ນີໂຊຕາ–ຊຸດທີ III)
ການສອບເສັງວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທົ່ວໄປ. ສຳລັບທຸກ
ຄົນ ແຕ່ມີເປັນເຊັນສ່ວນໜ້ອຍຂອງນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 3-8 ແລະ 10 ທີ່
ສອບເສັງວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA. ເປີເຊັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິການການ
ສຶກສາແບບພິເສດດຳເນີນການສອບເສັງນີ້ຄືກັບການປະເມີນຜົນການອ່ານຂອງພວກເຂົາ
ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ.

Minnesota Comprehensive Assessments-Modified (ການປະເມີນຜົນແບບຄົບວົງຈອນມິນນີໂຊຕາທີ່ດັດແປງ) (MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ))
ວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ) ແມ່ນການປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກ
ທີ່ອີງໃສ່ມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ຖືກດັດແປງ. ທີມ Individualized
Education Program (IEP - ໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ)
ອາດຈະຄັດເລືອກການປະເມີນຜົນນີ້ສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ເປັນຄົນພິການທີ່ເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສອບເສັງ MCA ໄດ້ໃນລະດັບເກັ່ງ. MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ)
ແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງຄືກັນກັບ MCA, ແຕ່ວ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ແລະຄວາມຍາວຂອງການສອບເສັງແມ່ນຫຼຸດລົງ. USDepartment of Education (DOE - ພະແນ
ກສຶກສາຂອງສະຫະລັດ) ກຳລັງຖອນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນນີ້, ແລະ ການ
ສອບເສັງຄັ້ງສຸດທ້າຍຢູ່ໃນມິນນີໂຊຕາຈະດຳເນີນໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປີ 2014.

Minnesota Test of Academic Skills (MTAS - ການທົດສອບທັກສະຄວາມສາມາດດ້ານການສຶກສາຂອງ
ມິນນີໂຊຕາ)
ວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MTAS ແມ່ນການປະເມີນແບບມີທາງເລືອກທີ່ອີງໃສ່ເກນມາດຕະຖານຂອງ
ການປະສົບຜົນສຳເລັດແບບມີທາງເລືອກ. ທີມ IEP ສາມາດຄັດເລືອກການປະເມີນຜົນ
ນີ້ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມພິການທາງດ້ານການຮັບຮູ້ຂັ້ນຮຸນແຮງທີ່ສຸດ.
ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MTAS ແມ່ນອີງໃສ່ຈຳນວນທີ່ຫລຸດ
ລົງຂອງມາດຕະຖານໃນລະດັບ-ຊັ້ນຮຽນທີ່ໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍ MCA ແລະ MCA-Modified (MCAທີ່ດັດແປງ). ເກນມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມ
ເລິກ, ຄວາມກ້ວາງ ແລະຄວາມຊັບຊ້ອນລົງ.
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Achievement Standards (ມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ)
ໂດຍປະຕິບັດຕາມການດຳເນີນການຄັ້ງທຳອິດຂອງການປະເມີນຜົນໃໝ່, ພະແນກສຶກສາຂອງ
ມິນນີໂຊຕາ ຕ້ອງຮຽນເຊີນຊ່ຽວຊານສະເພາະຂອງຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອມາກຳນົດ, ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການຕັ້ງມາດຕະຖານ,
ລະດັບຂອງການສະແດງອອກທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານແກ່ນັກຮຽນ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ
ໂຮງຮຽນ. ຄະນະກຳມະການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານ ໄດ້ກໍານົດcut scores(ຄະແນນຕັດຕາມ
ເກນມາດຕະຖານ) ທີ່ກຳນົດສີ່ລະດັບຂອງຄວາມສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນການປະເມີນຜົນທົ່ວ
ຣັຖຂອງມິນນີໂຊຕາ. ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດສຳລັບການປະເມີນຜົນແບບທົ່ວໄປ,
ຖືກດັດແປງ ແລະ ແບບມີທາງເລືອກ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງ 1.
ຕາຕະລາງ1: ເຄື່ອງໝາຍລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ
MCA

MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດ

MTAS

ແປງ)

Does not Meet the Alternate
ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານ

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບ
ຜົນສຳເລັດທີ່ດັດແປງ

Achievement Standard (ບໍ່
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງ
ເລືອກ)
Partially Meets the Alternate

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶ່ງ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບ
ຜົນສຳເລັດສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶ່ງ

Achievement Standard (ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງ
ເລືອກສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ)
Meets the Alternate Achievement

ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນ
ມາດຕະຖານ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບ
ຜົນສຳເລັດ

Standard (ສາມາດປະຕິບັດໄດ້
ຕາມເກນມາດຕະຖານການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງ
ເລືອກ)

ປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາ
ດຕະຖານ
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Exceeds the Alternate
Achievement Standard (ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ເກີນ
ເກນມາດຕະຖານການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງ

ACHIEVEMENT LEVEL DESCRIPTORS

MCA

MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດ

MTAS

ແປງ)
ເລືອກ)

ນັກຮຽນທີ່ “ປະຕິບັດໄດ້” ແລະ “ໄດ້ເກີນ” ລະດັບຂອງ MCA, MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດ
ແປງ)ຫຼື MTAS ແມ່ນພິຈາລະນາວ່າເກັ່ງທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະຂະ
ບວນການ (KSPs) ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາ.
Achievement Level Descriptors(ALDs - ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ) ສຳລັບການ
ປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາໃນວິຊາຫັດອ່ານ ໃຫ້ລາຍລະອຽດທາງດ້ານການສະແດງອອກຂອງ
ນັກຮຽນໃນລະດັບ-ຊັ້ນຮຽນຢູ່ສຳລັບແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ. ຂົງເຂດການ
ອ່ານຂອງມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາຂອງສີລະປະພາສາອັງກິດ ຮ່າງເປົ້າໝາຍທີ່ຄູ
ອາຈານ ແລະນັກຮຽນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຊ່ວງປີການສຶກສາ. ການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊ
ຕາປະເມີນການບັນລຸເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຂອງນັກຮຽນ, ແລະ ALDs ອະທິບາຍຄວາມສາມາດ
ຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບ-ຊັ້ນຮຽນ ຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ ໂດຍອີງ
ໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຜົນ. ນັກຮຽນທີ່ເກັ່ງໃນການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາ
ແມ່ນພິຈາລະນາວ່າເປັນເສັ້ນວົງໂຄຈອນຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼັງຈາກຮຽນຈົບມັດ
ທະຍົມຕອນປາຍ, ແລະຄວາມຄາດຫວັງທີ່ສູງນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນ ADLs ສຳລັບ
ຄວາມສາມາດໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ “ປະຕິບັດໄດ້” ແລະ “ໄດ້ດີເກີນ”. ໂດຍວິທີ
ການປະເມີນນີ້ນັກຮຽນທີ່ເປັນນັກອ່ານລະດັບເກັ່ງຖືວ່າມີຄວາມກຽມພ້ອມທີ່ດີໃນ
ລະດັບ-ການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຫຼັງຈາກຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແກ້ໄຂຢູ່ໃນການ
ສຶກສາຕໍ່ຫຼັງຈາກຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຫຼືການຝຶກອົບຮົມ. ດັ່ງທີ່ໄດ້
ລະບຸຢູ່ໃນ ALDs ສຳລັບການປະເມີນຜົນການອ່ານຂອງມິນນີໂຊຕາ, ການກຽມພ້ອມສຶກສາ
ຕໍ່ຫຼັງຈາກຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ການຝຶກອົບຮົມຫຼື ເຂົ້າເຮັດວຽກ ຂ້ອນ
ຂ້າງມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ແຕກຕ່າງສຳລັບນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນແບບທາງ
ເລືອກຈາກບັນດານັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນຮ່ວມກັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ.
ຊ່ວງຂອງການສະແດງອອກດ້ານຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ອະທິບາຍຢູ່ໃນ ALDs. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຂຽນຕົວຊີ້ວັດສຳລັບ
ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ ແລະຢູ່ແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ, ສະມາຊິກຂອງທີມສ້າງ
ALD ໄດ້ພິຈາລະນານັກຮຽນທີ່ມີການສະແດງອອກຕົກຢູ່ໃນຊ່ວງກາງ. ເພື່ອຈັບເອົາ KSPs
ທີ່ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນຢູ່ລະດັບໜຶ່ງອອກຈາກລະດັບ
ອື່ນ, ມັນຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຢູ່ເທິງ ແລະຢູ່
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ລຸ່ມຂອງຊ່ວງທີ່ຢູ່ພາຍໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພື່ອຈໍາແນກຄວາມແຕກ
ຕ່າງທີ່ເໝາະສົມຂອງລະດັບຈາກລະດັບທີ່ໃກ້ຄຽງ.
ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານ, ຊ່ຽວຊານສະເພາະຂົງເຂດເນື້ອໃນ-ສ່ວນໃຫຍ່
ແລ້ວເປັນຜູ້ທີ່ເຄີຍໃຫ້ການສຶກສາ-ສ້າງປະເພດທີສອງຂອງ ALDs ເພື່ອນຳໃຊ້ສຳລັບ
ຕັ້ງຄະແນນຕັດຕາມເກນມາດຕະຖານ. ເຮັດວຽກຈາກ ALDs ໃນເອກະສານນີ້, ຜູ້ສ້າງມາດຕະຖານ
ໄດ້ອະທິບາຍການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນທີ່ “ເຮັດໄດ້ແບບເກືອບຕົກເທົ່ານັ້ນ” ປະເພດ
ທີ່ປະກອບຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ. “ການເຮັດໄດ້ແບບເກືອບຕົກເທົ່າ
ນັ້ນ” ເຫຼົ່ານີ້, ຫຼືຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ALDs ແລະຄະແນນຕັດຕາມເກນມາດຕະຖານທີ່
ເປັນຜົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະແດງອອກທີ່ຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຄາດ
ຫວັງຂອງລະດັບການປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ຂົງເຂດ, ຂົງເຂດຍ່ອຍ, ຂອບເຂດທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະມາດຕະຖານ.
ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂ້າງເທິງນັ້ນ, ການປະເມີນຜົນການອ່ານຂອງມິນນີໂຊຕາທົດ
ສອບຂົງເຂດການອ່ານຂອງMinnesota K-12 Academic Standards–English Language Arts(ມາດຕະຖານ

ການສຶກສາ-ສີລະປະພາສາອັງກິດຂອງມິນນີໂຊຕາ K-12). ຂົງເຂດຂອງການອ່ານປະກອບດ້ວຍສອງ
ຂົງເຂດຍ່ອຍ: ວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ. ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງ
ວັນນະຄະດີ ແລະ/ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ ແມ່ນຖືກອ້າງອີງຢູ່ໃນແຕ່ລະ
10 ມາດຕະຖານ. ເຈັດໃນ 10 ມາດຕະຖານແມ່ນຖືກປະເມີນຢູ່ MCA ແລະ MCA-Modified (MCA-ທີ່
ດັດແປງ). ສີ່ໃນ 10 ມາດຕະຖານແມ່ນຖືກປະເມີນຢູ່ໃນ MTAS. ມາດຕະຖານການອ່ານທັງສາມ
ທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງການປະເມີນຜົນທົ່ວຣັຖຂອງມິນນີໂຊຕາບໍ່ສົມຄວນໄດ້ຮູບ
ແບບຂອງການສອບເສັງທີ່ມີຂະໜາດ-ໃຫຍ່, ແລະ ເປັນມາດຕະຖານ ແລະຈະຖືກປະເມີນໂດຍຄູ
ອາຈານໃນຫ້ອງຮຽນ.
10 ມາດຕະຖານໃນຂົງເຂດຂອງການອ່ານແມ່ນຖືກຈັດກຸ່ມໂດຍຂອບເຂດຂອງທັກສະຄວາມສາມາດ.
ຕາຕະລາງທີ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂົງເຂດຍ່ອຍ, ຂອບເຂດທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະມາດຕະຖານທີ່
ຖືກນຳສະເໜີໃນ ALDs.
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ຕາຕະລາງ2. ຂອບເຂດທັກສະຄວາມສາມາດ, ມາດຕະຖານ ແລະຂົງເຂດຍ່ອຍ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນການປະ
ເມີນຜົນການອ່ານ
ຂອບເຂດທັກສະຄວາມສາມາດ
ແລະມາດຕະຖານ*

ຂົງເຂດຍ່ອຍທີ່ໄດ້ປະເມີນ

ການປະເມີນຜົນ

ຄວາມຄິດ ແລະລາຍລະອຽດ
ທີ່ເປັນກຸນແຈສຳຄັນ
ມາດຕະຖານ 1

ວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ

MCA, MCA-Modified(MCA-

ມາດຕະຖານ 2

ວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ

MCA, MCA-Modified(MCA-

ມາດຕະຖານ 3

ວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ

MCA, MCA-Modified(MCA-

ມາດຕະຖານ 4

ວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ

MCA, MCA-Modified(MCA-

ມາດຕະຖານ 5

ວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ

MCA, MCA-Modified(MCA-

ມາດຕະຖານ 6

ວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ

MCA, MCA-Modified(MCA-

ທີ່ດັດແປງ), MTAS
ທີ່ດັດແປງ), MTAS
ທີ່ດັດແປງ), MTAS

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ

ການຮວມໂຕຂອງຄວາມຮູ້ ແລະ
ແນວຄວາມຄິດ
ມາດຕະຖານ 7
ມາດຕະຖານ 8

—

ທີ່ດັດແປງ), MTAS
ທີ່ດັດແປງ)
ທີ່ດັດແປງ)

—

ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ

MCA, MCA-Modified(MCAທີ່ດັດແປງ)

ມາດຕະຖານ 9

—

—

ມາດຕະຖານ 10

—

—

ຊ່ວງຂອງການອ່ານ
ແລະລະດັບຂອງຄວາມຊັບຊ້ອນ
ຂອງເນື້ອຫາ

*ມາດຕະຖານ 7, 9 ແລະ 10 ທີ່ພົວພັນກັບວຽກສອບເສັງທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຫຼື ໂຄງການທີ່ຖືກ
ປະເມີນໂດຍຄູອາຈານຜ່ານການໃຊ້ເວລາ. ພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນການປະເມີນຜົນ
ການອ່ານຂອງມິນນີໂຊຕາ ແລະບໍ່ໄດ້ຖືກປະເມີນໃນ ALDs.
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ການພັດທະນາຂອງ Achievement Level Descriptors (ALDs - ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບ
ຜົນສຳເລັດ)
ທີມສ້າງ ALD ລວມມີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ Minnesota Department of Educaiton (MDE - ພະແນ
ກສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ) ເຊັ່ນດຽວກັບຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ. ຫຼັງຈາກທີ່
ທີມນີ້ຂຽນຮ່າງ ALDs, ຮ່າງສຳລັບຊັ້ນຮຽນໜຶ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ ອົງກອນເສລີ
HumRRO ເພື່ອທົບທວນ. HumRRO ໄດ້ປະຕິບັດວຽກຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນການປະເມີນການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການສະແດງອອກ, ເຊັ່ນດຽວກັບການຈັດວາງ
ລາຍການສອບເສັງໃຫ້ຖືກກັບມາດຕະຖານເນື້ອໃນ. ຈາກນັ້ນຮ່າງຂອງ ALDs ແລະການປະເມີນ
ຂອງ HumRRO ໄດ້ຖືກກະກຽມເພື່ອນໍາສະເໜີໃຫ້ Minnesota Technical Advisory’s Committee
(ຄະນະກຳມະການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງມິນີໂຊຕາ ເພື່ອທົບທວນຄືນ). ຈາກ
ນັ້ນຮ່າງສະບັບທີສອງຂອງ ALDs ໄດ້ຖືກກະກຽມຂຶ້ນໂດຍປະກອບຄຳແນະນຳຕ່າງໆໃສ່ຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ. ຮ່າງສະບັບທີສອງນີ້ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຕັ້ງເກນ
ມາດຕະຖານ. ຄະນະກຳມະການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ
ຢູ່ໃນ ALDs, ແລະສະນັ້ນ ALDs ຈຶ່ງຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນສະບັບສຸດທ້າຍເມື່ອ
Commissioner of Education (ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງການສຶກສາ) ໄດ້ຮັບຮອງຄຳແນະນຳໃນຄະແນນ
ຕັດຕາມເກນມາດຕະຖານຂອງຄະນະກໍາການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ MDE ທີ່ຢູ່ໃນທີມສ້າງ ALD ລວມມີຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປະເມີນການ
ອ່ານ MCA ຈຳນວນສອງທ່ານ, ຊ່ຽວຊານໃນການປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກຂອງການອ່ານ,
ແລະຊ່ຽວຊານມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການອ່ານ. ຫົວໜ້າປະເມີນຜົນ MDE
ແລະຜູ້ຄວບຄຸມດູແລການປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກໄດ້ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການປະຊຸມ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ MDE ແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຄູສອນສີລະປະພາສາ
ອັງກິດຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະຜູ້ປະສານງານດ້ານຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ ແລະ
ການຂຽນສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ.
ກ່ອນພວກເຂົາຈະເລີ່ມປະຕິບັດວຽກ, ທີມຜູ້ສ້າງ ALD ໄດ້ທົບທວນຮ່າງ ALDs ທີ່
ອອກໃຫ້ໂດຍ Smarter Balanced Assessment Consortium (ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນຄວາມສົມ
ດຸນທີ່ສະຫຼາດກ່ວາ). ທີມໄດ້ຍ້ອງຍໍວຽກຂອງ Smarter Balanced ທີ່ສາມາດແຍກຈຸດເລີ່
ມຕົ້ນຂອງການສະແດງອອກໃນແຕ່ລະລະດັບທີ່ສູງກ່ວາ ເພີ່ມໃສ່ການສະໜອງລາຍລະອຽດ
ຂອງຊ່ວງການສະແດງອອກ. ທີມຜູ້ສ້າງ ALD ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຕົວຊີ້ວັດນະ
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ໂຍບາຍຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳລັບຄວາມກຽມພ້ອມໃນການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ວິທະຍາໄລ ແລະປະກອບ
ອາຊີບຢູ່ແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ເນື່ອງຈາກວ່າ ALDs ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຂະບວນການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານ
ສຳລັບການປະເມີນຜົນການອ່ານ, ທີມ ALD ໄດ້ອີງໃສ່ເກນມາດຕະຖານການສຶກສາເປັນ
ຫຼັກສຳລັບການອ່ານ ແລະຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງ MCA, MCA-Modified (MCAທີ່ດັດແປງ)ແລະ MTAS ເພື່ອສ້າງລາຍລະອຽດ. ມີຫຼາຍຄຳຖາມທີ່ຖືກວິຈານຢູ່ໃນຂະ
ບວນການສ້າງ:
•

ເນື້ອຫາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຊັບຊ້ອນພາຍໃນລະດັບຊັ້ນຮຽນໜຶ່ງ
ແລະທົ່ວລະດັບຊັ້ນຮຽນອື່ນຖືກຈັດເປັນຊ່ວງໄດ້ແນວໃດ?

•

ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈແຕ່ລະເກນມາດຕະຖານຢູ່ແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳ
ເລັດຢ່າງແທ້ຈິງຢູ່ໃນລະດັບໃດ?

•

ສຳລັບ KSPs ມັນມີຄວາມຈຳເປັນບໍ່ໃນການອະທິບາຍການຈົບການສຶກສາຂອງ
ການສະແດງອອກທົ່ວສີ່ລະດັບ ແລະສຳລັບ KSPs ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍ່?

•

ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບສັງ, ນັກຮຽນສາມາດສະແດງຄວາມຊຳນານ
ຂອງ KSPs ຂອງພວກເຂົາໄດ້ແນວໃດ?

ໂດຍການເກັບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ໃນໃຈ, ຜູ້ສ້າງ ALD ແມ່ນແນ່ນອນວ່າພວກເຂົາໄດ້
ສ້າງຕົວຊີ້ວັດທີ່ສາມາດຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ໃນການອອກແບບການ
ສອບເສັງ ແລະ ໃນການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນຢູ່ທັງໃນການປະເມີນຜົນທົ່ວຣັຖ ແລະທົ່ວ
ຫ້ອງຮຽນ. ເຂົ້າໃຈວ່າລາຍການສອບເສັງແນວໃດທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນຄວາມເຂົ້າໃຈບາງສ່ວນ
ຂອງເນື້ອໃນຂອງການອ່ານແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການວິເຄາະຕົວໜັງສືແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ
ຫຼາຍໃນຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງ ALDs. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ສາມາດຖືກບໍລິຫານໄດ້ຢູ່ໃນ
ລາຍການຂອງການສອບເສັງລວມມີລະດັບຂອງການກຳນົດສະເພາະຫຼືນາມມະທຳ ທີ່
ນັກຮຽນຕ້ອງຝຶກຝົນ, ຈຳນວນຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍຜ່ານການ
ຄັດເລືອກຄຳເວົ້າຢ່າງທີ່ຖ້ວນ, ແລະການຈັດວາງໃນການວັດແທກຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງກາ
ນຮັບຮູ້. ມັນຍັງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການເຂົ້າໃຈວ່າລະດັບຂອງຈຳນວນເມັດຂອງ KSPs ກຳນົດ
ຂອບເຂດທີ່ພວກເຂົາສາມາດຖືກອະທິບາຍທົ່ວຜົນສຳເລັດຂອງລະດັບໃນການສະແດງອອກ.
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງສີ່ລະດັບຂອງການສະແດງອອກໃນ
ຫຼາຍໆການສອບເສັງໃນ KSPs, ແຕ່ວ່າໃນອັນອື່ນ ມັນບໍ່ແມ່ນ. ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ, ສຳລັບ
ການສອບເສັງບາງ KSPs, ພວກເຮົາຄາດວ່ານັກຮຽນຈະພິສູດຄວາມຊຳນານທີ່ລະດັບ “ເຮັດໄດ້"
ແລະ KSP ຈະບໍ່ເອົາຜ່ານຕົວຊີ້ວັດ “ເຮັດໄດ້ເກີນຄາດ”. ອີກຕົວຢ່າງໜຶ່ງ, KSP ອາດຈະ
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ບໍ່ສົມຄວນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ໃນລະດັບຂອງການສະແດງອອກ. ໃນກໍລະນີນີ້, KSP ອາດຈະ
ປະກົດພຽງແຕ່ຢູ່ໃນລະດັບ “ເຮັດໄດ້", ແລະນັກຮຽນແມ່ນສາມາດເຮັດມັນໄດ້ຫຼືບໍ່.
ການສັນນິຖານທີ່ເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການພັດທະນາການອ່ານຂອງ ALDs ເຫຼົ່ານີ້
ແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະປະສົບການຂອງເນື້ອຫາ ດ້ວຍແຕ່ລະຊັ້ນ
ຮຽນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ເຖິງວ່າຈະມີຕົວຊີ້ວັດຄືກັນຫຼື ໃກ້ຄຽງທົ່ວບາງຊັ້ນ
ຮຽນ, ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າບົດເລື່ອງທີ່ນັກຮຽນກຳລັງໃຊ້ເພື່ອພິສູດທັກສະຄວາມສາມາດ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພີ່ມຂຶ້ນ.
ທີມສ້າງ ALD ໄດ້ຮ່າງ MCA ALDs ຕະຫຼອດຮອດຫຼັກສູດໃນຫົກໜ້າວຽກຂອງການປະຊຸມ. ໃນ
ຊ່ວງການປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້, ທີມໄດ້ອີງໃສ່ເກນມາດຕະຖານ ແລະຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການ
ສອບເສັງສະເໝີ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ. ທີມຍັງໄດ້ອີງໃສ່ພາສາຂອງການວັດແທກ
Webb’s Depth of Knowledge (ການລົງເລິກທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຂອງເວັບ) ເພື່ອອະທິບາຍຄວາມ
ຊັບຊ້ອນທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກຂອງ Lexile ເພື່ອຢຶດເອົາການປຶກສາຫາລື
ຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະປະສົບການທາງດ້ານບົດເລື່ອງ. ມີຫຼາຍມຸມມອງທີ່ໄດ້ຖືກນຳມາສະ
ເໜີໃນກອງປະຊຸມ, ແລະ ການປຶກສາຫາລືເປັນໄປຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ. ທີມ ALD ໄດ້ເລີ່ມ
ເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ລະລະດັບຊັ້ນຮຽນ ໂດຍກ່ອນອື່ນອະທິບາຍການສະແດງອອກຂອງ
ນັກຮຽນທີ່ “ໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ” ທີ່ສອບເສັງວັນນະຄະດີ ແລະ ບົດເລື່ອງທີ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ. ລະດັບຂອງ “ປະຕິບັດໄດ້” ແຍກການສະແດງຄວາມສາມາດທີ່ເກັ່ງອອກຈາກ
ການສະແດງທີ່ເກັ່ງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຫຼືບໍ່ເກັ່ງ. ເພາະວ່າການປະເມີນຜົນການ
ອ່ານແມ່ນມີເປົ້າໝາຍໃນຈໍາແນກໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ເກັ່ງ ແລະຕ່ຳກ່ວາ
ເກັ່ງ, ການປະກົດຂອງການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນມີຫຼາຍກ່ວາໃນການໃຊ້ແນວຄວາມຄິດຢູ່
ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້. ມັນຍັງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະພັດທະນາການອະທິບາຍ
ແບບລະອຽດຂອງລະດັບ “ປະຕິບັດໄດ້” ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີວິກິດການສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງ
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ຫຼັງຈາກອະທິບາຍ “ໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ, ທີມ ALD
ໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈໄປທີ່ “ເກີນເກນມາດຕະຖານ, “ແລະໄດ້ຫຼຸດຂະໜາດລົງມາເປັນ
“ເຮັດໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ” ແລະ “ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.”
ຈາກນັ້ນຮ່າງ ALDs ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກທົບທວນ
ແລະທວນຄືນໂດຍຊ່ຽວຊານສະເພາະໃນການປະເມີນຜົນການອ່ານຂອງ MDE ເພື່ອຮັບຮອງການ
ເອົາໃຈໃສ່ຂອງທີມ ແລະການໃຫ້ຄຳເຫັນມີຜົນສະທ້ອນຢ່າງລະອຽດຢູ່ໃນຕົວຊີ້ວັດ.
ພວກເຂົາຍັງໄດ້ທົບທວນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຕົວຊີ້ວັດທົ່ວລະດັບຂອງການປະສົບ
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ຜົນສຳເລັດ ຢູ່ພາຍໃນຊັ້ນຮຽນໜຶ່ງ ເຊັ່ນດຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຕ່ລະລະດັບ
ຂອງການປະສົບຜົນທັງສີ່ທົ່ວຊັ້ນຮຽນ. ອີກຄຳເວົ້າໜຶ່ງ, ລາຍລະອຽດຂອງສິ່ງທີ່
ນັກຮຽນຮູ້ຈັກ ແລະສາມາດເຮັດໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເໝາະສົມຈາກ “ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ” ໄປຫາ “ປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ” ພາຍໃນຊັ້ນຮຽນໜຶ່ງບໍ່?
ແລະລາຍລະອຽດຂອງສິ່ງທີ່ນັກຮຽນຮູ້ຈັກ ແລະສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ລະດັບໜຶ່ງ ເຊັ່ນ “
ໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ” ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເໝາະສົມທົ່ວຊັ້ນຮຽນບໍ່?
ຫຼັງຈາກຮ່າງ MCA ALDs ສຳເລັດ, ພະນັກງານທີ່ປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກຂອງ MDE ໄດ້
ໃຊ້ ALDs ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ)ແລະ MTAS ALDs.
MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ)ແມ່ນນອນຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາຄືກັນ
ກັບ MCA; ກົດລະບຽບຂອງ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ)ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນ
ເກນມາດຕະຖານລະດັບ-ຊັ້ນຮຽນ ແຕ່ວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຣັຖເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງສຳລັບ
ນັກຮຽນທີ່ເປັນຄົນພິການ ແລະສ້າງເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ດັດ
ແປງ. ການເຂົ້າເຖິງແມ່ນໄດ້ຖືກດັດແປງຢູ່ໃນ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ)ໂດຍການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງອ່ານລົງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະ
ເໜີຄຳຖາມສອບເສັງໃຫ້ໜ້ອຍກ່ວາ. ນອກຈາກນີ້, ລາຍການໄດ້ຝັງເຂົ້າໄປໃນເນື້ອໃນ,
ລາຍການມີສາມຕົວເລືອກໃນການຕອບຄຳຖາມ ແທນທີ່ຈະເປັນສີ່ຕົວເລືອກ ແລະ ໃຊ້ຄູ່
ມືງ່າຍໆຂອງພາສາຢ່າງລະອຽດ. ມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ດັດແປງສຳລັບ
ນັກຮຽນພິການນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມເກັ່ງ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງພິສູດຈຳນວນ
ທີ່ຫຼຸດລົງຂອງ KPS ດ້ວຍລະດັບຂອງຄວາມຊັບຊ້ອນດ້ານການຮັບຮູ້ທີ່ຕ່ຳກ່ວາ.
MTAS ALDs ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານ 1 ຫາ 4, ຊຶ່ງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເລິກ, ຄວາມກ້ວາງ
ແລະຄວາມຊັບຊ້ອນລົງ. MDE ໄດ້ອີງໃສ່ເກນມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ເປັນ “ມາດຕະຖານ
ເພີ້ມເຕີມ” ເພາະວ່າຢູ່ລຸ່ມຕອນທ້າຍຂອງຊ່ວງການສະແດງອອກ ທີ່ໄດ້ຖືກຄາດຫວັງ
ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍລົງໄປລຸ່ມເພື່ອລວມເອົາທັກສະພື້ນຖານ
ທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມຊັບຊ້ອນດ້ານການຮັບຮູ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງການປະເມີນຜົນແບບ
ທາງເລືອກຂອງ MDE ໄດ້ຂຽນ MTAS ALDs ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ແລະອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງ
ການສອບເສັງ MTAS ຢ່າງໜັກຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍເກນມາດຕະຖານທີ່ໄດ້
ຂະຫຍາຍ (ມິນນີໂຊຕາບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ພິມເຜີຍແຜ່ເກນມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາ
ແບບທາງເລືອກ).
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ຂັ້ນຕອນສຳເລັດ ALDs
ALDs ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີເປັນເອກະສານນະໂຍບາຍໃຫ້ກັບຄະນະກຳມະການຕັ້ງມາດຕະຖານໃນເດືອນ
ມີຖຸນາ 2013. ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຣັຖທີ່ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບັນລຸລະດັບເກັ່ງທີ່
ກຳນົດໃຫ້ນັ້ນສາມາດພິສູດຄວາມຮູ້, ທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະຂະບວນການທີ່ໄດ້
ອະທິບາຍໃນ ALDs, ແລະຈຸດປະສົງຂອງການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານບໍ່ແມ່ນການທົບ
ທວນຫຼືທວນຄືນເອກະສານນີ້ ແຕ່ວ່າໃຊ້ມັນເຂົ້າໄປໃນການກຳນົດcut scores (ຄະແນນ
ຕັດຕາມເກນມາດຕະຖານ). ຄະນະກຳມະການຕັ້ງມາດຕະຖານໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງຈຸດເລີ່
ມຫຼືຕົວຊີ້ວັດ "ການເຮັດໄດ້ແບບເກືອບຕົກເທົ່ານັ້ນ" ຈາກ ALDs ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ
ນໍາໃຊ້ພວກມັນເຂົ້າໃນການສະແດງອອກທີ່ພວກເຂົາເຫັນວ່າໄດ້ພິສູດຢູ່ໃນ
ອຸປະກອນໃນການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານ. ຄະນະກຳມະການຕັ້ງມາດຕະຖານ ALDs ໄດ້ລາຍງານວ່າບໍ່
ມີບັນຫາທາງດ້ານການອະທິບາຍການສະແດງອອກຢູ່ແຕ່ລະລະດັບຂອງ ALDs. ຈາກນັ້ນ ALDs
ຈຶ່ງໄດ້ສຳເລັດສົມບູນເມື່ອ Commissioner of Education (ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງການສຶກສາ)
ໄດ້ຮັບຮອງຄະແນນຕັດຕາມເກນມາດຕະຖານທີ່ຄະນະກຳມະການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານເປັນຜູ້ສະ
ເໜີ.
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ຄູ່ມືໃນການເຂົ້າໃຈ MCA-Modified Achievement Level Descriptors
(ຕົວຊີ້ິວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCAທີ່ດັດແປງ)
Achievement Level Descriptors (ALDs - ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ)
ໄດ້ມີລາຍການຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທັງສີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້ທີ່ອະ
ທິບາຍຄວາມຮູ້ແລະທັກສະທີ່ຖືກປະເມີນຢູ່ໃນ Minnesota Comprehensive AssessmentModified (ການປະເມີນຜົນແບບຄົບວົງຈອນຂອງມິນນີໂຊຕາ-ທີ່ດັດແປງ) (MCA-Modified
(MCA-ທີ່ດັດແປງ))ໃນວິຊາຫັດອ່ານ.
ຄຳສັບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງ Achievement Level Descriptors (ALDs - ຕົວຊີ້ວັດ
ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ) ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຂົານຳສະເໜີ
ALD:
ອະທິບາຍການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນຢູ່ແຕ່ລະສີ່ລະດັບສະເພາະຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທັກສະໃນການອ່ານສະເພາະ. ALD ໜຶ່ງສາມາດຖືກຈັດຢູ່ໃນໜຶ່ງໃນ
ສີ່ຂອງລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ: ບໍ່ໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ຖືກດັດແປງ, ໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ຖືກ ດັດແປງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ, ໄດ້ເກີນ
ເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ຖືກດັດແປງ. ໃຫ້ເບິ່ງລາຍລະອຽດທີ່ມີ
ລາຍການຢູ່ກ້ອງຫົວຂໍ້ຂອງແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ຂົງເຂດ: ນີ້ແມ່ນຂົງເຂດເນື້ອໃນພາຍໃຕ້ການປະເມີນຜົນ. ຫົວຂໍ້ຂອງຂົງເຂດສຳລັບ
Minnesota Test of Academic Skills (ການສອບເສັງຂອງມິນນີໂຊຕາເພື່ອທົດ
ສອບທັກສະຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກ MCA-ທີ່ໄດ້ດັດແປງ) ແມ່ນວິຊາຫັດອ່ານ.
ຂົງເຂດ-ຍ່ອຍ: ມາດຕະຖານຂອງການອ່ານແມ່ນຖືກຈັດຢູ່ກ້ອງປະເພດຍ່ອຍທີ່ເອີ້ນວ່າ
sub-strands (ຂົງເຂດຍ່ອຍ). ສອງຂົງເຂດ-ຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຖືກປະເມີນຢູ່ໃນວິຊາຫັດອ່ານຂອງ
MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ) ແມ່ນວັນນະຄະດີແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ.
ລາຍລະອຽດຂອງປະເພດຂອງເນື້ອຫາທີ່ພົບເຫັນພາຍໃນຂົງເຂດຍ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້
ມາຈາກ MCA-III ຊັ້ນຮຽນປີທີ 3–8, 10 ແລະ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ) ຊັ້ນຮຽນປີທີ
5–8, 10 DRAFT Test Specifications (ຮ່າງຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງ): ວິຊາຫັດອ່ານ
(ມາດຕະຖານ 2010), ໜ້າທີ 3-4 ແລະ 15, ຊຶ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ Minnesota
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Department of Education (ພະແນກສຶກສາມິນນີໂຊຕາ). ເຂົ້າເບິ່ງMCA-III ຊັ້ນຮຽນປີທີ3–8,
10 ແລະ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ)ຊັ້ນຮຽນປີທີ5–8, 10 DRAFT Test Specifications
(ຮ່າງຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງ): ວິຊາຫັດອ່ານ (ມາດຕະຖານ2010).
1. ວັນນະຄະດີ: ເນື້ອຫາທີ່ມີຄຳສັບນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງວັນນະຄະດີອາດຈະປະກອບດ້ວຍ, ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມ ຈຳກັດ,
ໃນປະເພດຂອງເນື້ອຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ບົດເລື່ອງແລະກາບກອນ.
2. ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ: ເນື້ອ
ຫາທີ່ມີລາຍການນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຂໍ້ມູນອາດຈະລວມມີ, ແຕ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ,
ໃນປະເພດຂອງເນື້ອຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ວັນນະຄະດີທີ່ຂຽນຈາກ ເລື່ອງແທ້,
ເນື້ອຫາທາງດ້ານປະຫວັດສາດແລະວິທະຍາສາດ.
ມາດຕະຖານ: ມາດຕະຖານໃຫ້ລາຍລະອຽດທົ່ວໄປຂອງຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະຄວາມສາມາດໃນການ
ອ່ານທີ່ນັກຮຽນທຸກຄົນຕ້ອງພຶງພໍໃຈໃນການປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຣັຖ.
ເຈັດໃນສິບຂອງມາດຕະຖານການອ່ານແມ່ນຖືກປະເມີນຢູ່ໃນວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA-Modified
(MCA-ທີ່ດັດແປງ).
ຂອບເຂດຂອງທັກສະຄວາມສາມາດ: ນີ້ແມ່ນການຈັດ
ແບ່ງປະເພດທົ່ວໄປຂອງມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການອ່ານດັ່ງທີ່ໄດ້ ສະເໜີຢູ່ໃນ Minnesota
K-12 Academic Standards in English Language Arts (2010) (ມາດຕະຖານການ
ສຶກສາໃນສິນລະປະພາສາອັງກິດຂອງມິນນີໂຊຕາ K-12 (2010)),
ຊຶ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ Minnesota Department of Education
(ພະແນກສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ). ເຂົ້າເບິ່ງ Minnesota K-12 Academic Standards in English
Language Arts (ມາດຕະຖານຂອງການສຶກສາໃນສີລະປະພາສາອັງກິດຂອງ Minnesota K-12) (2010).
ສາມໃນສີ່ຂອງຂອບເຂດທັກສະຄວາມສາມາດແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນຢູ່ໃນ MCA-Modified (MCAທີ່ດັດແປງ):
1. ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະລາຍລະອຽດທີ່ເປັນກຸນແຈສຳຄັນ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3:
ຕົວຢ່າງ, ຫຼັກຖານຂອງບົດເລື່ອງ, ການວິນິດໄສ, ແນວຄວາມຄິດຫຼັກ, ບົດ
ຄວາມ, ລັກສະນະຂອງຕົວໜັງສື,ແລະລັກສະນະຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ, ເຫດການ,
ຄວາມຄິດ)
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2. ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6: ຕົວຢ່າງ, ຄຳສັບ, ພາສາທີ່ໃຊ້
ປຽບທຽບ, ຮູບແບບຂອງເນື້ອຫາ, ຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນ, ວິທີການ ແລະສຳ
ນວນຂອງຜູ້ຂຽນ)
3. ການຮວບຮວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄວາມຄິດເຂົ້າໃສ່ກັນ (ມາດຕະຖານທີ 8, ຂົງ
ເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄດ້ດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ: ຕົວຢ່າງ,
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະວິທີຂອງການສະເໜີຫຼັກຖານ)
ALDs ທີ່ມີລາຍການຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທັງສີ່ສາມາດໃຊ້ກັບ
ໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍມາດຕະຖານຢູ່ໃນຂອບເຂດທັກສະຄວາມສາມາດແຕ່ລະອັນ. ຖ້າວ່າຮູບພາບ
ຂອງທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ໃຫ້ນັ້ນບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ
ໜຶ່ງໄປຫາລະດັບຕໍ່ໄປ, ທັກສະດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນຄືນຢູ່ໃນລະດັບຂອງການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສູງກ່ວາ. ALDs, ລວມທັງການທວນຄືນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນທົ່ວຊັ້ນ
ຮຽນ, ອະທິບາຍທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກັບຄວາມສັບຊ້ອນຂອງເນື້ອຫາທີ່ແມ້ນ
ຢໍາຫຼາຍກ່ວາດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຂອງແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ
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ຊັ້ນຮຽນປີທີ 5 – MODIFIED ACHIEVEMENT LEVEL DESCRIPTORS (ຕົວຊີ້
ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດັດແປງ)

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ
ທີ່ດັດແປງ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ກຳນົດປະເດັນທີ່ເປັນແນວຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນຂອງຕອນ
ທີ່ອ່ານ
ສຳນຶກລາຍລະອຽດຈາກຕອນທີ່ອ່ານ
ກຳນົດອາລົມຂອງຕົວລະຄອນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ສະແດງການຄາດເດົາແບບງ່າຍດາຍໃນບາງສ່ວນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ກຳນົດແນວຄວາມຄິດທີ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ
ກຳນົດລຳດັບເຫດການພື້ນຖານໃນຕອນທີ່ອ່ານ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ຈັດວາງ ເນື້ອໃນທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ຈັດວາງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ຈັດວາງຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ນຳສົ່ງປະໂຫຍກໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ແລະ, ແຕ່ວ່າ, ໃນບໍ່
ຊ້າ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ)
ກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນ ເມື່ອສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນຕອນທີ່ອ່ານ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ກໍານົດປະກົດການທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ (ຕົວຢ່າງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງມີເຫດຜົນ
ລະຫວ່າງປະໂຫຍກ)

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດັດແປງ
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ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ບອກເລົ່າປະເດັນທີ່ເປັນແນວຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ ຫຼືຫົວຂໍ້ ຈາກສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງຕອນທີ່ອ່ານຫຼືຈາກທັງໝົດຂອງຕອນ
ຈັດວາງລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ຈື່ຈຳອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງລັກສະນະສະເພາະໃນຕອນທີ່ອ່ານ (ຕົວຢ່າງ, ອາລົມ, ແຮງ
ຈູງໃຈ)
ສະແດງການຄາດເດົາແບບງ່າຍໆໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃນຕອນ
ທີ່ອ່ານ
ກຳນົດຄວາມຈິງຫຼືຄວາມຄິດທີ່ໄດ້ບອກກ່າວຊັດຈະແຈ້ງໃນເນື້ອຫາ
ຈັດລຳດັບເຫດການສຳຄັນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ນໍາໃຊ້ປະກົດການທາງດ້ານເນື້ອຫາທີ່ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອເຮັດຂໍ້
ສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
ກຳນົດຜົນສະທ້ອນເມື່ອບອກສາຍເຫດ
ສົມທຽບແບບງ່າຍໆໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຢ່າງຈະແຈ້ງໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ຈື່ຈຳຄຳສັບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ຕົວລະຄອນ, ທີ່ຕັ້ງ, ໂຄງເລື່ອງ)
ກຳນົດອົງປະກອບວັນນະຄະດີຂອງທີ່ຕັ້ງ ແລະຫົວເລື່ອງ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳ
ສັບ

ກຳນົດຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ນຳໃຊ້ ຄຳນຳໜ້າ ແລະຄຳຕໍ່ທ້າຍຄຳສັບ ເພື່ອກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບໃນລະດັບຊັ້ນຮຽນ
ກຳນົດຄຳສັບນຳສົ່ງປະໂຫຍກທີ່ຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ແລະ, ແຕ່ວ່າ, ໃນບໍ່ຊ້າ, ໂດຍ
ທົ່ວໄປແລ້ວ)
ຈື່ຈຳຮູບພາບ, ຮູບແບບ ແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານ
ບອກກ່າວຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນ ເມື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳການນຳໃຊ້ຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ອາລົມ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ສະແດງການຕັດສິນແບບພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່
ປະກົດການທີ່ສະເໜີຢ່າງຈະແຈ້ງໃນຕອນທີ່ອ່ານ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່
ດັດແປງ
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ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມປະເດັນທີ່ເປັນແນວຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ, ໂຄງເລື່ອງ ແລະຫົວເລື່ອງຈາກ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນໜຶ່ງຫຼື ຈາກໝົດຕອນ
ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການສະຫລຸບທີ່ໄດ້ຖອນມາຈາກຕອນທີ່ອ່ານ
ກຳນົດແຮງຈູງໃຈ ແລະອາລົມຂອງຕົວລະຄອນ
ບອກເລົ່າ ແລະຄາດເດົາແບບງ່າຍດາຍ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃນ
ຕອນທີ່ອ່ານ
ສະແດງການວິນິດໄສທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍປະກົດການໃຫຍ່ໃນເນື້ອຫາທີ່ອ່ານ
ຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຈິງຈາກຄຳຄິດເຫັນໃນເນື້ອຫາ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງພື້ນຖານຫຼືຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາເພື່ອເຮັດການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
ກຳນົດສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດ ແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ໄດ້ບອກກ່າວຢ່າງຊັດເຈນໃນຕອນ
ທີ່ອ່ານ
ສະແດງການປຽບທຽບແບບງ່າຍດາຍໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງການບອກກ່າວທີ່ສະແດງອອກ
ຢ່າງຊັດເຈນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ກຳນົດຄຳສັບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ຕົວລະຄອນ, ທີ່ຕັ້ງ, ໂຄງເລື່ອງ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນໃສ່ໃນເນື້ອຫາ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ

ຈຳແນກປະເພດຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ນຳໃຊ້ຄໍາໜ້າ, ຄຳຕໍ່ທ້າຍ, ຄຳຕື່ມ ແລະຮາກເຫງົ້າ ເພື່ອກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄຳ
ສັບໃນລະດັບ-ຊັ້ນຮຽນ
ນຳໃຊ້ຄຳສັບນຳສົ່ງປະໂຫຍກຢ່າງຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ແລະ, ແຕ່ວ່າ, ໃນບໍ່ຊ້າ, ຈາກ
ນັ້ນ) ເພື່ອຈື່ຈຳການສົ່ງປະໂຫຍກທີ່ເປັນມາດຕະຖານ
ເຊື່ອມໂຍງການວິນິດໄສໃຫ້ເປັນຄວາມໝາຍ
ລະບຸ ຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານ
ກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນພາຍໃນເນື້ອຫາ
ກຳນົດອາລົມ (ບັນຍາກາດທາງດ້ານອາລົມ) ຂອງເນື້ອຫາ
ລະບຸຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ອາລົມ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຢ່າງຊັດ
ເຈນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
• ຈັດວາງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ) ພາຍໃນເນື້ອຫາ
• ຈື່ຈຳປະກົດການທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມຂັດແຍ່ງ
• ຈື່ຈຳວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
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ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່
ດັດແປງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມປະເດັນທີ່ເປັນແນວຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ, ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງເລື່ອງ
ແລະຫົວເລື່ອງຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນໃດໜຶ່ງຫຼືຈາກໝົດຕອນ
ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສະໜັບສະໜູນບົດສະຫລຸບທີ່ຖອດອອກມາຈາກ
ຕອນທີ່ອ່ານ
ເຂົ້າໃຈແຮງຈູງໃຈ ແລະອາລົມຂອງຕົວລະຄອນ
ນຳໃຊ້ການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ເພື່ອສະແດງການຄາດເດົາກ່ຽວກັບຕອນທີ່ອ່ານ
ສະແດງການວິນິດໄສກ່ຽວກັບຕອນທີ່ອ່ານ
ຈັດລຳດັບເຫດການໂຄງເລື່ອງພື້ນຖານ, ເຫດການຈິງຫຼືຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການ
ສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນໃນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ບອກກ່າວຢ່າງຊັດເຈນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາ ເພື່ອເຂົ້າໃຈສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດ ແລະຜົນສະທ້ອນ
ສະແດງການປຽບທຽບແບບງ່າຍດາຍໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນ
ຕອນທີ່ອ່ານ
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ສີສັນ, ອາລົມ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ໃຊ້ວິຊາຮັກສາຮູບຮ່າງ (ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບ) ເພື່ອກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄຳ
ສັບຫຼືຖ້ອຍຄຳ
ນຳໃຊ້ສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອເຂົ້າໃຈການ
ນໍາສົ່ງປະໂຫຍກມາດຕະຖານ
ຈື່ຈຳການສັນນິຖານພາຍໃນເນື້ອໃນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ
ວິເຄາະຮູບພາບ, ຮູບແບບ ແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ລະບຸອາລົມ (ສະພາບອາກາດທາງດ້ານອາລົມ) ແລະສຳນວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະການ
ເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ, ຕົວຢ່າງ, ຕົວເລືອກຄຳສັບ ແລະໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ) ຂອງເນື້ອ
ຫາ
ລະບຸຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ອາລົມ, ສີສັນ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຢ່າງຊັດ
ເຈນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
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• ຈັດວາງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ) ພາຍໃນເນື້ອ
ຫາ
• ຈື່ຈຳຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ ແລະຄຳຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
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ຊັ້ນຮຽນປີທີ 6 – MODIFIED ACHIEVEMENT LEVEL DESCRIPTORS (ຕົວຊີ້
ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດັດແປງ)

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ
ທີ່ດັດແປງ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ກຳນົດປະເດັນທີ່ເປັນແນວຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນຂອງຕອນ
ທີ່ອ່ານ
ສຳນຶກລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນຈາກຕອນທີ່ອ່ານ
ກຳນົດອາລົມຂອງຕົວລະຄອນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ສະແດງການຄາດເດົາແບບງ່າຍໆໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃນຕອນ
ທີ່ອ່ານ
ກຳນົດຄວາມຈິງທີ່ໄດ້ບອກກ່າວຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນເນື້ອຫາ
ກຳນົດລຳດັບເຫດການພື້ນຖານໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ວາດພາບຂໍ້ສະຫລຸບເປັນສ່ວນໆ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ຈື່ຈຳຜົນສະທ້ອນເມື່ອໃຫ້ສາຍເຫດ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍເນື້ອໃນພື້ນຖານໃນເນື້ອຫາເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ

ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ກຳນົດຄຳສັບນຳສົ່ງປະໂຫຍກທີ່ຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ເຊັ່ນດຽວກັນ,
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແນ່ນອນ) ໃນເນື້ອຫາ
ກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນ ເມື່ອສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນຕອນທີ່ອ່ານ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ສະແດງຄຳຕັດສິນໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່
ປະກົດການທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ເຂົ້າໃຈວ່າປະກົດການສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມຂັດແຍ່ງ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດັດແປງ
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ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ບອກເລົ່າປະເດັນທີ່ເປັນຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ ຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນທີ່
ອ່ານຫຼືໝົດຕອນ
ກຳນົດວ່າລາຍລະອຽດຂອງການສະໜັບສະໜູນຈຳນວນໜຶ່ງ ແມ່ນເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບບົດ
ສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ
ຈື່ຈຳລັກສະນະສະເພາະພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ອາລົມ, ແຮງຈູງໃຈ)
ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວລະຄອນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ນຳໃຊ້ປະກົດການທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຈາກເນື້ອຫາເພື່ອ:
• ສະແດງການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການຄາດເດົາແບບງ່າຍໆ
• ກໍານົດຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນຢ່າງງ່າຍດາຍ
• ລະບຸຄວາມຈິງ
• ສະແດງການປຽບທຽບແບບງ່າຍດາຍ
ຈັດລຳດັບເຫດການພື້ນຖານຕາມລຳດັບເຫດການ
ຈື່ຈຳຄຳສັບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ພະເອກ, ຜູ້ຮ້າຍ, ອື່ນໆ)
ກຳນົດອົງປະກອບວັນນະຄະດີຂອງທີ່ຕັ້ງ ແລະຫົວເລື່ອງ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ ເພື່ອເຂົ້າ
ໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ

ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ນຳໃຊ້ ຄຳນຳໜ້າ ແລະຄຳຕໍ່ທ້າຍຄຳສັບ ເພື່ອກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບໃນລະດັບຊັ້ນຮຽນ
ລະບຸຄຳສັບ/ຖ້ອຍຄຳທີ່ໃຊ້ສົ່ງປະໂຫຍກທີ່ເປັນມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ອີກເທື່ອ
ໜຶ່ງ, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແນ່ນອນ) ເພື່ອຈື່ຈຳການສົ່ງຢູ່ໃນ
ເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳຮູບພາບ, ຮູບແບບ ແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນ ເມື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ
ລະບຸຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄຳປຽບທຽບ, ການສົມທຽບ)
ລະບຸອາລົມ (ບັນຍາກາດທາງດ້ານອາລົມ) ຂອງເນື້ອຫາ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ສະແດງຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ປະກົດການທີ່
ໄດ້ນຳສະເໜີຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນຕອນທີ່ອ່ານ
• ລະບຸຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ) ພາຍໃນເນື້ອຫາ
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• ລະບຸປະກົດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື (ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດຊ່ຽວຊານ, ນັກວິໄຈໃນ
ປັດຈຸບັນ) ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມຂັດແຍ່ງ
• ຈື່ຈຳວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ ແລະຄຳຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
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ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດັດ
ແປງ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມປະເດັນທາງດ້ານແນວຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ, ໂຄງເລື່ອງ, ຫົວເລື່ອງ ແລະລາຍລະອຽດ
ທີ່ສະໜັບສະໜູນຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນຫຼືໝົດຕອນ
ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນທີ່ສະໜັບສະໜູນບົດສະຫລຸບທີ່ຖອດອອກມາຈາກຕອນ
ທີ່ອ່ານ
ກຳນົດວິທີການຂອງລັກສະນະສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, ແຮງຈູງໃຈ, ອາລົມ)
ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຄິດຫຼືຕົວລະຄອນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຈາກເນື້ອຫາເພື່ອ:
• ສະແດງການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປແບບງ່າຍດາຍ ແລະການຄາດເດົາ
• ລະບຸສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດ ແລະຜົນສະທ້ອນແບບງ່າຍດາຍ
• ກຳນົດຄວາມຈິງ ແລະຄໍາຄິດເຫັນ
• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການປຽບທຽບ
ຈັດລຳດັບເຫດການໂຄງເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼືຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບ
ເຫດການ
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ພະເອກ, ຜູ້ຮ້າຍ, ອື່ນໆ)
ຈື່ຈຳການນຳໃຊ້ອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຄວາມຄິດຫຼັກ, ລາຍລະອຽດທີ່
ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງເລື່ອງ, ທີ່ຕັ້ງຫຼືຫົວເລື່ອງ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນໃສ່ໃນເນື້ອຫາ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ

ຈຳແນກປະເພດຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບຫຼືຖ້ອຍຄຳ
ນຳໃຊ້ສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຈື່ຈຳການນໍາສົ່ງ
ປະໂຫຍກມາດຕະຖານ
ເຊື່ອມໂຍງການສັນນິຖານໃຫ້ເປັນຄວາມໝາຍ
ລະບຸ ຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານ
ກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນພາຍໃນເນື້ອຫາ
ລະບຸອາລົມ (ສະພາບອາກາດທາງດ້ານອາລົມ) ແລະສຳນວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ການ
ເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ, ຕົວຢ່າງ, ຕົວເລືອກຄຳສັບ ແລະໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ) ຂອງເນື້ອ
ຫາ
ຈື່ຈຳການນຳໃຊ້ຂອງຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄຳປຽບທຽບ, ການສົມທຽບ)
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ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຢ່າງຊັດ
ເຈນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
• ຈັດວາງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ) ພາຍໃນເນື້ອຫາ
• ຈື່ຈຳຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ກຳນົດວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ ແລະຄຳຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່
ດັດແປງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມປະເດັນທາງດ້ານຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ, ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງ
ເລື່ອງ, ເນື້ອໃນ ແລະຫົວເລື່ອງຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນຫຼືຈາກໝົດຕອນ
ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະສຳຄັນທີ່ສະໜັບສະໜູນບົດສະຫລຸບທີ່ຖອດອອ
ກມາຈາກຕອນທີ່ອ່ານ
ເຂົ້າໃຈການນໍາໃຊ້ຂອງລັກສະນະສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, ແຮງຈູງໃຈ, ອາລົມ)
ສົມທຽບແລະຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແນວຄິດຫຼືຕົວລະຄອນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ໄດ້ບອກເລົ່າຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນຕໍ່:
• ສະແດງການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
• ເຂົ້າໃຈສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດແລະຜົນສະທ້ອນ
• ຈຳແນກຄວາມຈິງອອກຈາກຄວາມຄິດ
• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດຈາກເນື້ອຫາ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ,
ເຫດການຈິງແລະຂັ້ນຕອນທີ່ຢູ່ໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ສະແດງການປຽບທຽບແບບງ່າຍດາຍໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນ
ຕອນທີ່ອ່ານ
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ, ອື່ນໆ)
ລະບຸການໃຊ້ອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຄວາມຄິດຫຼັກ, ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ,
ໂຄງເລື່ອງ, ທີ່ຕັ້ງຫຼືຫົວເລື່ອງ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ປະເມີນການໃຊ້ຄໍາສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
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ໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳເວົ້າແລະຫຼາຍຄວາມໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບຫຼືຖ້ອຍຄ
ຳ
ໃຊ້ສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ,
ຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສຳຄັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຫຼາຍປະເພດຂອງການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ
ຈື່ຈຳການສັນນິຖານພາຍໃນເນື້ອໃນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ
ກຳນົດຮູບພາບແບບງ່າຍດາຍຂອງຄຳເວົ້າ
ວິເຄາະຮູບພາບ, ຮູບແບບແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳການສື່ສານລະຫວ່າງອາລົມແລະສຳນວນ
ເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄຳປຽບທຽບ, ການສົມທຽບ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
• ຈັດວາງ ແລະເຂົ້າໃຈຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ) ພາຍໃນເນື້ອຫາ
• ປະເມີນຄວາມກ່ຽວພັນແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ ແລະຄຳຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
• ຈື່ຈຳຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຊັດເຈນຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດ
ໂລຫະແມ່ພິມ)
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ຊັ້ນຮຽນປີທີ 7 – MODIFIED ACHIEVEMENT LEVEL DESCRIPTORS (ຕົວຊີ້
ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດັດແປງ)

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ
ທີ່ດັດແປງ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ກຳນົດປະເດັນທີ່ເປັນແນວຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນຂອງຕອນ
ທີ່ອ່ານ
ສຳນຶກລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນຈາກຕອນທີ່ອ່ານ
ກຳນົດອາລົມຂອງຕົວລະຄອນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ສະແດງການຄາດເດົາແບບງ່າຍໆໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃນຕອນ
ທີ່ອ່ານ
ກຳນົດຄວາມຈິງແລະຄໍາຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ບອກກ່າວຢ່າງຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ
ກຳນົດລຳດັບເຫດການພື້ນຖານໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ກຳນົດສາຍເຫດ ແລະຜົນສະທ້ອນ
ຈື່ຈຳຄຳສັບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ,
ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຂັດແຍ່ງ)
ລະບຸທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕອນທີ່ອ່ານ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍເນື້ອໃນພື້ນຖານໃນເນື້ອຫາເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ

ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ຈື່ຈຳຄຳສັບ/ຖ້ອຍຄຳໃນການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ນອກຈາກນັ້ນ,
ແທ່ນທີ່ຈະ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ) ໃນເນື້ອຫາ
ເຊື່ອມໂຍງການສັນນິຖານໃສ່ກັບຄວາມໝາຍ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງຜູ້ອ່ານພາຍໃນເນື້ອຫາ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ສະແດງຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ປະກົດການທີ່
ໄດ້ນຳສະເໜີຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນອາດຈະຖືກສອບຖາມ
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ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດັດແປງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຂອງປະເດັນທາງ

ດ້ານຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນທີ່ອ່ານຫຼືໝົດຕອນ
ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳລັກສະນະສະເພາະພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ອາລົມ, ແຮງຈູງໃຈ)
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວລະຄອນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ນຳໃຊ້ປະກົດການທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຈາກເນື້ອຫາເພື່ອ:
• ສະແດງການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການຄາດເດົາແບບງ່າຍໆ
• ກໍານົດຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນຢ່າງງ່າຍດາຍ
• ກຳນົດຄວາມຈິງ ແລະຄໍາຄິດເຫັນ
ຈັດລຳດັບຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ,
ອື່ນໆ)
ລະບຸອົງປະກອບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມຄິດຫຼັກ,
ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງເລື່ອງ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນໃສ່ໃນເນື້ອຫາ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ
ລະບຸຄຳສັບ/ຖ້ອຍຄຳທີ່ໃຊ້ສົ່ງປະໂຫຍກທີ່ເປັນມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ນອກຈາກນັ້ນ,
ແທ່ນທີ່ຈະ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ)
ຈື່ຈຳວ່າຮູບພາບ,
ຮູບແບບແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍ
ຈື່ຈຳການສັນນິຖານພາຍໃນເນື້ອໃນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ
ຈື່ຈຳຮູບພາບແບບງ່າຍດາຍຂອງຄຳເວົ້າ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳການນຳໃຊ້ຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ຈິນຕະນາການ, ການສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນ)
ລະບຸອາລົມ (ບັນຍາກາດທາງດ້ານອາລົມ) ຂອງເນື້ອຫາ
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ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
• ຈັດວາງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ) ພາຍໃນເນື້ອຫາ
• ລະບຸປະກົດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື (ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດຊ່ຽວຊານ,
ນັກຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ) ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມຂັດແຍ່ງໃນເນື້ອຫາ
• ກຳນົດວ່າຂໍ້ມູນຖືກນໍາສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ການສຳພາດ,
ການຄົ້ນຄ້ວາ)

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່
ດັດແປງ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຂອງປະເດັນທີ່ເປັນຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ, ໂຄງເລື່ອງ,
ຫົວເລື່ອງແລະລາຍລະອຽດ
ທີ່ສະໜັບສະໜູນຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນຫຼືຈາກໝົດຕອນ
ນໍາໃຊ້ລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະຫລຸບທີ່ຖອດອອກມາຈາກຕອນ
ທີ່ອ່ານ
ກຳນົດວິທີການຂອງລັກສະນະສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, ແຮງຈູງໃຈ, ອາລົມ)
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຄິດຫຼືຕົວລະຄອນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
ນຳໃຊ້ປະກົດການທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຈາກເນື້ອຫາເພື່ອ:
• ສະແດງການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປແບບງ່າຍດາຍ ແລະການຄາດເດົາ
• ກຳນົດສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດແລະຜົນສະທ້ອນ
• ຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຈິງຈາກຄຳຄິດເຫັນ
• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດຈາກເນື້ອຫາ
ຈັດລຳດັບເຫດການໂຄງເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼືຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບ
ເຫດການ
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ,
ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ອື່ນໆ)
ຈື່ຈຳການໃຊ້ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອົງປະກອບວັນນະຄະດີ (ຄວາມຄິດຫຼັກ,
ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ທີ່ຕັ້ງຫຼືຫົວເລື່ອງ)
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ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ຈື່ຈຳວ່າເນື້ອຫານຳໄປສູ່ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບທີ່ຕັ້ງໃຈຫຼືລະອຽດໄດ້ແນວໃດ
ແຍກປະເພດຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບຫຼືຖ້ອຍຄຳ

ນຳໃຊ້ສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຈື່ຈຳການນໍາສົ່ງ
ປະໂຫຍກມາດຕະຖານ
ລະບຸການສັນນິຖານຢູ່ພາຍໃນເນື້ອໃນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ
ລະບຸ ຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານ
ເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາ
ລະບຸອາລົມ (ສະພາບອາກາດທາງດ້ານອາລົມ) ແລະສຳນວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ການ
ເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ, ຕົວຢ່າງ, ຕົວເລືອກຄຳສັບ ແລະໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ) ຂອງເນື້ອ
ຫາ
ລະບຸຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ຈິນຕະນາການ, ການສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
• ຈັດວາງແລະເຂົ້າໃຈຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ) ພາຍ
ໃນເນື້ອຫາ
• ລະບຸຄວາມພໍດີຂອງປະກົດການ
• ກຳນົດວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ ແລະຄຳຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
• ຈື່ຈຳວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດດ້ວຍ
ຊ່ຽວຊານ, ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ)

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່
ດັດແປງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຂອງປະເດັນທາງດ້ານຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ, ໂຄງເລື່ອງ,
ຫົວຂໍ້, ຫົວເລື່ອງແລະ
ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນຫຼືຈາກໝົດຕອນ
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ນຳໃຊ້ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະສຳຄັນຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະຫລ
ຸບ
ເຂົ້າໃຈການນໍາໃຊ້ຂອງລັກສະນະສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, ແຮງຈູງໃຈ, ອາລົມ)
ສົມທຽບແລະຈໍາແນ
ກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແນວຄິດຫຼືຕົວລະຄອນໃນຫຼາຍປະເພດເນື້ອຫາ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ໄດ້ບອກເລົ່າຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ
• ສະແດງການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
• ເຂົ້າໃຈສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດແລະຜົນສະທ້ອນ
• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດຈາກເນື້ອຫາ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ,
ເຫດການຈິງແລະຂັ້ນຕອນທີ່ຢູ່ໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ສັດຕູ, ຕົວເອກ, ອື່ນໆ)
ລະບຸການໃຊ້ອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຄວາມຄິດຫຼັກ, ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ,
ໂຄງເລື່ອງ, ທີ່ຕັ້ງຫຼືຫົວເລື່ອງ)
ປະເມີນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງອົງປະກອບວັນນະຄະດີ (ຄວາມຄິດຫຼັກ,
ລາຍລະອຽດສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ທີ່ຕັ້ງຫຼືຫົວບົດ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ເຂົ້າໃຈຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ຈື່ຈຳວ່າໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບແລະເນື້ອ
ໃນນໍາໄປສູ່ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໄດ້ແນວໃດ
ໃຊ້ສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ,
ຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສຳຄັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຫຼາຍປະເພດຂອງການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ
ລະບຸຮູບພາບງ່າຍດາຍຂອງຄຳເວົ້າແລະການສັນນິຖານ
ວິເຄາະຮູບພາບ,
ຮູບແບບແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຄວາມໝາຍ
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນພາຍໃນເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳການສື່ສານລະຫວ່າງອາລົມແລະສຳນວນ
ເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ຈິນຕະນາການ,
ການສະແດງໃຫ້ເຫັນ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
• ຈັດວາງ ແລະເຂົ້າໃຈຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ) ພາຍໃນເນື້ອຫາ
• ປະເມີນຄວາມກ່ຽວພັນແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ ແລະຄຳຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
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• ກຳນົດຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດໂລຫະແມ່ພິມ)
• ເຂົ້າໃຈວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດ
ດ້ວຍຊ່ຽວຊານ, ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ)
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ຊັ້ນຮຽນປີທີ 8 – MODIFIED ACHIEVEMENT LEVEL DESCRIPTORS (ຕົວຊີ້
ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດັດແປງ)

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ
ທີ່ດັດແປງ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ກຳນົດປະເດັນທາງດ້ານຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງທີ່ໄດ້ບອກ
ເລົ່າຢ່າງຈະແຈ້ງແລະ/ຫຼືລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນໃນ ເນື້ອຫາພື້ນຖານ
ສຳນຶກລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນຈາກຕອນທີ່ອ່ານ
ລະບຸອາລົມຫຼືແຮງຈູງໃຈຂອງຕົວລະຄອນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ສະແດງການຄາດເດົາແບບງ່າຍໆໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃນຕອນ
ທີ່ອ່ານ
ກຳນົດຄວາມຈິງແລະຄໍາຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ບອກເລົ່າຢ່າງຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ
ກຳນົດລຳດັບເຫດການພື້ນຖານໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ກຳນົດສາຍເຫດ ແລະຜົນສະທ້ອນ
ໃຫ້ການສົມທຽບໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ
ລະບຸທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕອນທີ່ອ່ານ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍເນື້ອໃນພື້ນຖານໃນເນື້ອຫາເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ

ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ຈື່ຈຳຄຳສັບ/ຖ້ອຍຄຳໃນການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ນອກຈາກ,
ແທນທີ່ຈະ, ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ) ໃນເນື້ອຫາ
ເຊື່ອມໂຍງການສັນນິຖານໃສ່ກັບຄວາມໝາຍ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງຜູ້ອ່ານພາຍໃນເນື້ອຫາ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ສະແດງຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ປະກົດການທີ່
ໄດ້ນຳສະເໜີຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນຕອນທີ່ອ່ານ

ກຳນົດຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ)
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ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດັດແປງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຂອງປະເດັນທາງ

ດ້ານຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນທີ່ອ່ານຫຼືໝົດຕອນ
ກຳນົດວ່າລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃ
ດ
ຈື່ຈຳລັກສະນະສະເພາະພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ການປະກົດໂຕ, ແຮງຈູງໃຈ)
ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວລະຄອນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ນຳໃຊ້ປະກົດການທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຈາກເນື້ອຫາເພື່ອ:
• ສະແດງການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການຄາດເດົາ
• ກຳນົດສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
• ກຳນົດຄວາມຈິງ ແລະຄໍາຄິດເຫັນ
ຈັດລຳດັບຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ,
ອື່ນໆ)
ລະບຸອົງປະກອບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມຄິດຫຼັກ,
ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງເລື່ອງ, ທີ່ຕັ້ງ, ຫົວບົດ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນໃສ່ໃນເນື້ອຫາ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ
ລະບຸຄຳສັບ/ຖ້ອຍຄຳທີ່ໃຊ້ສົ່ງປະໂຫຍກທີ່ເປັນມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ນອກຈາກ,
ແທນທີ່ຈະ, ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ)
ຈື່ຈຳວ່າຮູບພາບ,
ຮູບແບບແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍ
ລະບຸຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບການສັນນິຖານຂອງບາງຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳ
ຈື່ຈຳຮູບພາບແບບງ່າຍດາຍຂອງຄຳເວົ້າ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາ
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ຈື່ຈຳການນຳໃຊ້ຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ຈິນຕະນາການ, ການສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນ)
ລະບຸອາລົມ (ບັນຍາກາດທາງດ້ານອາລົມ) ຂອງເນື້ອຫາ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໃນຕອນທີ່ອ່ານ
• ຈັດວາງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ) ພາຍໃນເນື້ອຫາ
• ລະບຸປະກົດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື (ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດຊ່ຽວຊານ,
ນັກຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ) ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມຂັດແຍ່ງໃນເນື້ອຫາ
• ກຳນົດວ່າຂໍ້ມູນຖືກນໍາສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ການສຳພາດ,
ການຄົ້ນຄ້ວາ)

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່
ດັດແປງ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຂອງປະເດັນທາງດ້ານຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ, ໂຄງເລື່ອງ,
ຫົວເລື່ອງ, ຫົວຂໍ້ແລະ
ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນຫຼືຈາກໝົດຕອນ
ນໍາໃຊ້ລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະຫລຸບທີ່ຖອດອອກມາຈາກຕອນ
ທີ່ອ່ານ
ຈຳແນກວິທີຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ (ຕົວຢ່າງ, ການປະກົດໂຕ, ແຮງຈູງໃຈ)
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຄິດຫຼືຕົວລະຄອນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
ນຳໃຊ້ປະກົດການທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຈາກເນື້ອຫາເພື່ອ:
• ສະແດງການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
• ກຳນົດສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດແລະຜົນສະທ້ອນ
• ຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຈິງຈາກຄຳຄິດເຫັນ
• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດຈາກເນື້ອຫາ
ຈັດລຳດັບເຫດການຫຼືຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງເລື່ອງໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ສັດຕູ, ຕົວເອກ, ອື່ນໆ)
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ຈື່ຈຳການໃຊ້ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອົງປະກອບວັນນະຄະດີ (ຄວາມຄິດຫຼັກ,
ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ທີ່ຕັ້ງຫຼືຫົວເລື່ອງ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ປະກົດການເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ຈື່ຈຳວ່າເນື້ອໃນແລະໂຄງສ້າງນຳໄປສູ່ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບທີ່ຕັ້ງໃຈຫຼືລະອຽດໄດ້
ແນວໃດ
ແຍກປະເພດຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບຫຼືຖ້ອຍຄຳ

ໃຊ້ສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ,
ຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສຳຄັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຫຼາຍປະເພດຂອງການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ
ລະບຸຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າແລະການສັນນິຖານ
ກຳນົດຄວາມໝາຍແບບສັນນິຖານຂອງຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳ
ລະບຸຮູບພາບ,
ຮູບແບບແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງເນື້ອຫາພື້ນຖານແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່
ໃນຄວາມໝາຍ
ເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາ
ລະບຸອາລົມ (ສະພາບອາກາດທາງດ້ານອາລົມ) ແລະສຳນວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ການ
ເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ, ຕົວຢ່າງ, ຕົວເລືອກຄຳສັບ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ) ຂອງ
ເນື້ອຫາ
ລະບຸຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ຈິນຕະນາການ, ການສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
•
•
•
•

ຈັດວາງ ແລະເຂົ້າໃຈຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ) ພາຍໃນເນື້ອຫາ
ລະບຸຄວາມກ່ຽວພັນແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
ກຳນົດວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ ແລະຄຳຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
ຈື່ຈໍາວ່າຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ນັ້ນຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້
ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດດ້ວຍຊ່ຽວຊານ, ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ)

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່
ດັດແປງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
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ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຂອງປະເດັນທາງດ້ານຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ, ໂຄງເລື່ອງ,
ຫົວເລື່ອງ, ຫົວຂໍ້, ທີ່ຕັ້ງ,
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງແລະລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນຫຼືຈາກໝົດ
ຕອນ
ນຳໃຊ້ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະສຳຄັນຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະຫລ
ຸບ
ສົມທຽບວິທີການຂອງການກຳນົດລັກສະນະສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, ການປະກົດໂຕ, ແຮງຈູງໃຈ)
ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນອົງປະກອບວັນນະຄະດີອື່ນ
ສົມທຽບແລະຈໍາແນ
ກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແນວຄິດຫຼືຕົວລະຄອນໃນຫຼາຍປະເພດເນື້ອຫາ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ໄດ້ບອກເລົ່າຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ
• ສະແດງການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ການບອກເລົ່າທົ່ວໄປແລະການຄາດເດົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
• ເຂົ້າໃຈສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດແລະຜົນສະທ້ອນ
• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດຈາກເນື້ອຫາ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງ,ເຫດການຈິງ ແລະຂັ້ນ
ຕອນຢູ່ໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ເຂົ້າໃຈຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ສັດຕູ, ຕົວເອກ, ອື່ນໆ)
ລະບຸການໃຊ້ອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຄວາມຄິດຫຼັກ, ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ,
ໂຄງເລື່ອງ, ທີ່ຕັ້ງຫຼືຫົວເລື່ອງ)
ປະເມີນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງອົງປະກອບວັນນະຄະດີ (ຄວາມຄິດຫຼັກ,
ລາຍລະອຽດສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ທີ່ຕັ້ງຫຼືຫົວບົດ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ເຫດຜົນ ແລະປະກົດການ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ເຂົ້າໃຈການນຳໃຊ້ຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ຈື່ຈຳວ່າໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບແລະເນື້ອ
ໃນນໍາໄປສູ່ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໄດ້ແນວໃດ
ອະທິບາຍສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອເຂົ້າໃຈການສົ່ງ
ຕໍ່ປະໂຫຍກທີ່ຍາກ
ລະບຸຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ ແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການສັນນິຖານ
ວິເຄາະຮູບພາບ,
ຮູບແບບແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຄວາມໝາຍ
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນພາຍໃນເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳການສື່ສານລະຫວ່າງອາລົມແລະສຳນວນ
ເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ຈິນຕະນາການ,
ການສະແດງໃຫ້ເຫັນ)
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ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
• ຈັດວາງ ແລະເຂົ້າໃຈຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ) ພາຍໃນເນື້ອຫາ
• ປະເມີນຄວາມກ່ຽວພັນແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ປະເມີນວ່າຜູ້ຂຽນສະເໜີຄວາມຈິງ ແລະຄຳຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
• ກຳນົດຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດໂລຫະແມ່ພິມ)
• ເຂົ້າໃຈວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດ
ດ້ວຍຊ່ຽວຊານ, ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ)
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ຊັ້ນຮຽນປີທີ 10 – MODIFIED ACHIEVEMENT LEVEL DESCRIPTORS (ຕົວຊີ້
ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດັດແປງ)

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ
ທີ່ດັດແປງ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ລະບຸປະເດັນທາງດ້ານຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງທີ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະຫົວຂໍ້ຂອງ
ເນື້ອຫາ
ລະບຸລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນ ແລະກ່ຽວຂ້ອງຈາກຕອນທີ່ອ່ານ
ລະບຸອາລົມຫຼື ແຮງຈູງໃຈຂອງຕົວລະຄອນໃນເນື້ອຫາ
ສົມທຽບຕົວລະຄອນຫຼື ແນວຄິດທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃນ
ເນື້ອຫາ
ລະບຸປະກົດການທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະໜັບສະໜູນ:
• ສະຫລຸບທົ່ວໄປ
• ການບອກເລົ່າທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໄປແລະການຄາດເດົາ
• ການວິນິດໄສ
• ຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນທີ່ຊັດເຈນ
• ການສະແດງຄວາມຈິງ ແລະຄຳຄິດເຫັນ
ຈັດລຳດັບຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ລະບຸທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕອນທີ່ອ່ານ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ເນື້ອໃນພື້ນຖານແລະໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ

ລະບຸຄຳສັບ/ຖ້ອຍຄຳທີ່ໃຊ້ສົ່ງປະໂຫຍກທີ່ເປັນມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ໃນທີ່ສຸດ,
ຍັງຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ແນ່ນອນ) ໃນເນື້ອຫາ
ເຊື່ອມໂຍງການສັນນິຖານໃຫ້ເປັນຄວາມໝາຍ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງທົ່ວໄປຂອງຜູ້ຂຽນພາຍໃນເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳຮູບພາບ, ຮູບແບບ ແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາ ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນ
ຄວາມໝາຍ
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ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ສະແດງຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ປະກົດການທີ່
ໄດ້ນຳສະເໜີຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນຕອນທີ່ອ່ານ
• ກຳນົດຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ)
• ຈື່ຈຳວ່າຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ການສຳພາດ,
ການຄົ້ນຄ້ວາ)

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ດັດແປງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຂອງປະເດັນທາງດ້ານຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ,
ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນແລະຫົວເລື່ອງຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນທີ່
ອ່ານຫຼືໝົດຕອນ
ລະບຸລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນທີ່ສະໜັບສະໜູນບົດສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳວິທີການພື້ນຖານຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ (ຕົວຢ່າງ, ການປະກົດໂຕ, ຄວາມ
ປະພຶດ, ແຮງຈູງໃຈ)
ສົມທຽບຫຼືຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວລະຄອນພື້ນຖານ, ແນວຄິດແບບ
ງ່າຍດາຍຫຼື ເຫດການໃນຕອນທີ່ອ່ານ
ນຳໃຊ້ປະກົດການທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຈາກເນື້ອຫາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ:
• ການສະຫລຸບແບບພື້ນຖານແລະຂໍ້ວິນິໄສແບບງ່າຍໆ
• ການບອກເລົ່າທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໄປແລະການຄາດເດົາ
• ສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນແບບງ່າຍດາຍ
• ການສະແດງຄວາມຈິງ ແລະຄຳຄິດເຫັນ
• ການຈື່ຈຳສັນຍາລັກພື້ນຖານ
ຈັດລຳດັບເຫດການຫຼືຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງເລື່ອງໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ,
ອື່ນໆ)
ຈື່ຈຳຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ
ຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາ (ຕົວຢ່າງ, ແນວຄິດຫຼັກ, ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງ
ເລື່ອງ, ຫົວຂໍ້, ທີ່ຕັ້ງຫຼືຫົວເລື່ອງ)
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ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ຈື່ຈຳວ່າສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ,ເນື້ອໃນ ແລະ ໂຄງສ້າງນຳໄປສູ່ຄວາມໝາຍໄດ້ແນວໃດ
ນຳໃຊ້ປະກົດການເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ຈື່ຈຳສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳສຳຄັນທີ່ໃຫ້ສັນຍານຂອງການສົ່ງ
ຕໍ່ປະໂຫຍກ
ລະບຸຮູບພາບ, ຮູບແບບ ແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາ ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່
ຄວາມໝາຍ
ຈື່ຈຳຜົນກະທົບຂອງຕົວເລືອກຂອງຄຳສັບໃສ່ຄວາມໝາຍ
ລະບຸຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບການສັນນິຖານຂອງບາງຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳ
ຈື່ຈຳຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຜູ້ຂຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳການນຳໃຊ້ຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ຈິນຕະນາການ, ການສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນ)
ລະບຸອາລົມ (ບັນຍາກາດທາງດ້ານອາລົມ) ຂອງເນື້ອຫາ
ລະບຸຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ຈິນຕະນາການ, ການສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ສະແດງຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບເນື້ອຫາ ແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ປະ
ກົດການໃນຕອນທີ່ອ່ານ
• ຈື່ຈຳຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະຈູງໃຈ (ຕົວຢ່າງ, “ແຕ້ມຮູບ,” ຄວາມສາມາດໃນ
ການເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ)
• ກຳນົດວ່າຂໍ້ມູນຖືກນໍາສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ການສຳພາດ,
ການຄົ້ນຄ້ວາ)

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່
ດັດແປງ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
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ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຂອງປະເດັນທາງດ້ານຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ, ໂຄງເລື່ອງ,
ຫົວເລື່ອງ, ຫົວຂໍ້ແລະ
ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນຫຼືຈາກໝົດຕອນ
ນຳໃຊ້ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ/ສຳຄັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະຫລຸບທີ່ຖອດມາ
ຈາກຕອນທີ່ອ່ານ
ເຂົ້າໃຈວິທີການຂອງລັກສະນະສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມປະພຶດ, ແຮງຈູງໃຈ)
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຄິດຫຼືຕົວລະຄອນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ໄດ້ບອກຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງພຽງພໍ:
• ການສະຫລຸບແລະຂໍ້ວິນິດໄສ
• ການບອກເລົ່າທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໄປແລະການຄາດເດົາ
• ການສ້າງສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
• ການລະບຸຂອງການແທນດ້ວຍສັນຍາລັກ
• ຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຈິງຈາກຄຳຄິດເຫັນ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງ,ເຫດການຈິງ ແລະຂັ້ນ
ຕອນຢູ່ໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ເຂົ້າໃຈຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຈຸດສຳຄັນທີ່ສຸດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ) ແລະອົງ
ປະກອບ (ຕົວຢ່າງ, ການສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ພາບໃນຈິນຕະນາການ)
ລະບຸການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອຫາຫຼືການຕີ
ໄດ້ຫຼາຍຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອຫາ (ຄວາມຄິດຫຼັກ, ລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງ
ເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຫົວເລື່ອງ, ທີ່ຕັ້ງ, ຫົວຂໍ້)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ເຫດຜົນ ແລະປະກົດການ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ຈື່ຈຳວ່າສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ເນື້ອໃນ ແລະ ໂຄງສ້າງນຳໄປສູ່ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ທີ່ຕັ້ງໃຈ ຫຼືລະອຽດໄດ້ແນວໃດ
ແຍກປະເພດຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບ ແລະຫຼາຍຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບຫຼືຖ້ອຍຄຳ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ໝາຍ
ໃຊ້ສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ,
ຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສຳຄັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຫຼາຍປະເພດຂອງການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ
ເຂົ້າໃຈຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
ກຳນົດຄວາມໝາຍແບບສັນນິຖານຂອງຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳ
ວິເຄາະຮູບພາບ, ຮູບແບບ ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານ ແລະຜົນ
ກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາ
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ເຂົ້າໃຈການນຳໃຊ້ອາລົມ (ບັນຍາກາດທາງດ້ານອາລົມ) ແລະສໍານວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້
ຂຽນ ແລະການເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ, ຕົວຢ່າງ, ຕົວເລືອກຄຳສັບ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງປະ
ໂຫຍກ) ພາຍໃນເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳການນຳໃຊ້ຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ຈິນຕະນາການ, ການສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ສະແດງການຕັດສິນກ່ຽວກັບເນື້ອຫາ ແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່:
• ວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ)
• ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ການວິເຄາະວ່າຜູ້ຂຽນສະເໜີຄວາມຈິງ ແລະ ແນວຄວາມຄິດໄດ້ແນວໃດ
ລະບຸຄວາມຄັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະຊັກຈູງ (ຕົວຢ່າງ, “ແຕ້ມຮູບ,” ຄວາມສາມາດໃນການ
ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ)
ເຂົ້າໃຈວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ
(ຕົວຢ່າງ, ການສຳພາດ, ການຄົ້ນຄ້ວາ)

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່
ດັດແປງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ສັງລວມຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຂອງປະເດັນທາງດ້ານຄວາມຄິດຫຼັກ/ໃຈກາງ, ໂຄງເລື່ອງ, ຫົວ
ເລື່ອງ, ຫົວຂໍ້, ທີ່ຕັ້ງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ແລະລາຍລະອຽດທີ່ສະໜັບສະໜູນຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕອນຫຼືຈາກໝົດຕອນ
ການຖອດຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອຫາ
ປະເມີນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະລາຍລະອຽດສຳຄັນທີ່ສະໜັບສະໜູນການສະຫລຸບຈາກເນື້ອ
ຫາ
ປະເມີນວິທີການຂອງລັກສະນະສະເພາະ (ຕົວຢ່າງ, ການປະກົດໂຕ, ຄວາມປະພຶດ, ແຮງຈູງໃຈ)
ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ
ສົມທຽບແລະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແນວຄິດຫຼືຕົວລະຄອນໃນຫຼາຍປະເພດເນື້ອຫາ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ໄດ້ບອກເລົ່າຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ
ເພື່ອຈັດຫາ:
• ການສະຫລຸບແລະຂໍ້ວິນິດໄສ
• ການບອກເລົ່າທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໄປແລະການຄາດເດົາ
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• ການວິເຄາະຄວາມຈິງ ແລະຄຳຄິດເຫັນ
• ການອະທິບາຍສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
• ການຕີຄວາມໝາຍຂອງການແທນດ້ວຍສັນຍາລັກ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງ,ເຫດການຈິງ ແລະຂັ້ນ
ຕອນຢູ່ໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ເຂົ້າໃຈຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ສັດຕູ, ຕົວເອກ, ອື່ນໆ)
ແປຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຈຸດສຳຄັນທີ່ສຸດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ)
ແລະອົງປະກອບ (ຕົວຢ່າງ, ການສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ພາບໃນຈິນຕະນາກ
ານ)
ວິເຄາະສາຍພົວພັນທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາ (ຄວາມຄິດ
ຫຼັກ, ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຫົວເລື່ອງ,
ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ, ຫົວຂໍ້)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ນຳໃຊ້ປະກົດການເພື່ອເຂົ້າໃຈທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂຽນ

ປະເມີນການນຳໃຊ້ຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດ-ເນື້ອໃນ
ວິເຄາະໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບ ແລະຄວາມໝາຍທີ່ມີຫຼາຍຂອງຄຳສັບຫຼືຖ້ອຍຄຳ ເພື່ອ
ສ້າງຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ຄຳສັບສຳຄັນ ແລະຖ້ອຍຄຳ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຫຼາກຫຼາຍປະ
ເພດຂອງການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ
ແປຄວາມໝາຍຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບການສັນນິຖານແລະການ
ປຽບທຽບຂອງຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳ
ປະເມີນຮູບພາບ, ຮູບແບບ ແລະໜ້າທີ່ຂອງເນື້ອຫາ ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນ
ຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາ
ວິເຄາະການສື່ສານລະຫວ່າງອາລົມ ແລະສໍານວນ
ວິເຄາະການນຳໃຊ້ຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ຈິນຕະນາການ, ການສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ສາມາດຕັດສິນຢ່າງຊັບຊ້ອນກ່ຽວກັບເນື້ອຫາ ແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ
ໂດຍອີງໃສ່:
• ວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດ, ຕົວຢ່າງ)
• ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ການປະເມີນວ່າຜູ້ຂຽນສະເໜີຄວາມຈິງ ແລະແນວຄິດໄດ້ແນວໃດ
ປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະຈູງໃຈ
ເຂົ້າໃຈວ່າປະກົດການ ແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາ ໄດ້ແນວໃດ ແລະ
ເປັນຫຍັງ
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