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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 Standards–English Language Arts (ມາດຕະຖານການ

ສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ K-12 - ສີລະປະພາສາອັງກິດ) ໃນປີ 2010ທີ່ໄດ້ທົບທວນຄືນແລ້ວ.
ສຳລັບການທົບທວນຂອງມາດຕະຖານນີ້, ມິນນີໂຊຕາໄດ້ເພີ່ມ Common Core English language
arts standard (ມາດຕະຖານສີລະປະພາສາອັງກິດຫຼັກສາມັນ), ຊຶ່ງໄດ້ຖືກປັບໃຊ້ທັງໝົດ.
ການປະເມີນຜົນການດຳເນີນຄັ້ງທຳອິດແມ່ນອີງໃສ່ຂົງເຂດຂອງການອ່ານຂອງມາດຕະຖານ
ທີ່ໄດ້ທົບທວນແລ້ວຊຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປີ 2013.
2010 Minnesota K-12 Academic Standards–English Language Arts (ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງມິນ

ນີໂຊຕາ K-12 - ສີລະປະພາສາອັງກິດ 2010) ສະເໜີຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຂອງການອ່ານສູງກ່ວາສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງໃນມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາປີ
2003. ຄວາມຄາດຫວັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກດຳເນີນໃນຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງ
ແລະການປະເມີນຜົນ ໂດຍຜ່ານຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຄວາມເຂັ້ມງວດທາງດ້ານ
ເນື້ອໃນຂອງການອ່ານ ແລະລາຍການຂອງການສອບເສັງ. ເປົ້າໝາຍຂອງການປະເມີນຜົນ
ແລະມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຖືກທົບທວນແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນ ໄດ້ພິສູດຄວາມ
ກຽມພ້ອມໃນການເຂົ້າວິທະຍາໄລ ແລະປະກອບສາຂາອາຊີບ.

Minnesota Reading Assessments (ການປະເມີນຜົນການອ່ານຂອງມິນນີໂຊຕາ)
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ (ALDs) ໃນເອກະສານນີ້ ແມ່ນຖືກຂຽນຂຶ້ນ
ສຳລັບການປະເມີນຜົນການອ່ານທັງສາມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິຫານງານໂດຍ
ລະບົບການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາ. ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງ ແລະ ALDs ສຳລັບ
ການປະເມີນຜົນການອ່ານຂອງມິນນີໂຊຕາທີ່ນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດວິຊາຫັດອ່ານ
ຂອງMinnesota K-12 Academic Standards–English Language Arts (ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງມິນນີ

ໂຊຕາ K-12 - ສີລະປະພາສາອັງກິດ). ການສອບເສັງທັງສາມຂອງ ALDs ນີ້ ອະທິບາຍຄວາມຄາດ
ຫວັງໃນການສະແດງອອກຊຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ໂດຍອີງຕາມຈຳນວນພົນທີ່ເຂົ້າ
ສອບເສັງ, ສິ່ງທີ່ຖືກປະເມີນໃນການສອບເສັງ ແລະວິທີການປະເມີນຂອງມັນ.

Minnesota Comprehensive Assessments-Series III (MCA - ການປະເມີນຜົນແບບຄົບວົງຈອນມິນ
ນີໂຊຕາ–ຊຸດທີ III)
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ວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA ແມ່ນສອບເສັງໃຫ້ກັບແກ່ນັກຮຽນທົ່ວໄປ. ສຳລັບທຸກຄົນ ແຕ່
ມີເປັນເຊັນສ່ວນໜ້ອຍຂອງນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 3-8 ແລະ 10 ທີ່ສອບເສັງ
ວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA. ເປີເຊັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິການການສຶກສາ
ແບບພິເສດດຳເນີນການສອບເສັງນີ້ຄືກັບການປະເມີນຜົນການອ່ານຂອງພວກເຂົາເພື່ອ
ຈຸດປະສົງຂອງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ.

Minnesota Comprehensive Assessments-Modified (ການປະເມີນຜົນແບບຄົບວົງຈອນມິນນີໂຊຕາທີ່ຖືກດັດແປງ) (MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ))
ວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ) ແມ່ນການປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກ
ທີ່ອີງໃສ່ມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ທີ່ດັດແປງ. ທີມຂອງ Individualized
Education Program (IEP - ໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ) ອາດຈະຄັດເລືອກການປະເມີນ
ຜົນນີ້ສຳລັບນັກຮຽນພິການທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສອບເສັງ MCA ໄດ້ຄະແນນ
ລະດັບເກັ່ງ. MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ) ແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບ
ເສັງຄືກັນກັບ MCA, ແຕ່ວ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະຄວາມຍາວຂອງການສອບເສັງແມ່ນຫຼຸດ
ລົງ. U.S Department of Education (DOE - ພະແນກສຶກສາຂອງສະຫະລັດ) ກຳລັງຖອນການ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນນີ້, ແລະ ຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງການສອບ
ເສັງໃນມິນນີໂຊຕາຈະດຳເນີນການໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປີ 2014.

Minnesota Test of Academic Skills (MTAS - ການທົດສອບທັກສະຄວາມສາມາດດ້ານການສຶກສາຂອງ
ມິນນີໂຊຕາ)
ວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MTAS ແມ່ນການປະເມີນແບບທາງເລືອກທີ່ອີງໃສ່ມາດຕະຖານຂອງການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງເລືອກ. ທີມ IEP ສາມາດຄັດເລືອກການປະເມີນຜົນນີ້ໃຫ້ແກ່
ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມພິການທາງດ້ານການຮັບຮູ້ຂັ້ນຮຸນແຮງທີ່ສຸດ. ຂໍ້ກຳນົດສະ
ເພາະຂອງການສອບເສັງວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MTAS ແມ່ນອີງໃສ່ຈຳນວນທີ່ຫລຸດລົງຂອງ
ມາດຕະຖານໃນລະດັບ-ຊັ້ນຮຽນທີ່ໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍ MCA ແລະ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດ
ແປງ). ມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມເລິກ, ຄວາມ
ກ້ວາງ ແລະຄວາມຊັບຊ້ອນລົງ.
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Achievement Standards (ມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ)
ໂດຍປະຕິບັດຕາມການສອບເສັງຄັ້ງທຳອິດຂອງການປະເມີນຜົນໃໝ່, Minnesota Department of
Education (ພະແນກສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ) ຕ້ອງຮຽນເຊີນຊ່ຽວຊານສະເພາະຂອງຂົງເຂດເນື້ອ
ໃນ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອມາກຳນົດ, ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການຕັ້ງເກ
ນມາດຕະຖານ, ລະດັບຂອງການສະແດງອອກທີ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ພໍ່ແມ່ຜູ້
ປົກຄອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ຄະນະກຳມະການໃນການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານ ໄດ້ກໍານົດ cut scores (ຄະແນນ
ຕັດຕາມເກນມາດຕະຖານ) ທີ່ກຳນົດສີ່ລະດັບຂອງຄວາມສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນການປະເມີນ
ຜົນທົ່ວຣັຖຂອງມິນນີໂຊຕາ. ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດສຳລັບການປະເມີນຜົນແບບ
ທົ່ວໄປ, ຖືກດັດແປງ ແລະ ແບບມີທາງເລືອກ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງ 1.
ຕາຕະລາງ1: ເຄື່ອງໝາຍລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ
MCA

MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດ

MTAS

ແປງ)

Does not Meet the Alternate
ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານ

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບ
ຜົນສຳເລັດທີ່ປັບປຸງ

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

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນ
ມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶ່ງ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບ
ຜົນສຳເລັດສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶ່ງ

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

ປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບ
ຜົນສຳເລັດ

Standard (ສາມາດປະຕິບັດໄດ້
ຕາມເກນມາດຕະຖານການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງ
ເລືອກ)
Exceeds the Alternate

ປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາ
ດຕະຖານ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກ
ນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບ
ຜົນສຳເລັດ

Achievement Standard (ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນ
ມາດຕະຖານການປະສົບຜົນສຳ
ເລັດແບບທາງເລືອກ)
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ນັກຮຽນທີ່ “ປະຕິບັດໄດ້” ແລະ “ໄດ້ເກີນ” ລະດັບຂອງ MCA, MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດ
ແປງ) ຫຼື MTAS ແມ່ນພິຈາລະນາວ່າເກັ່ງທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະຂະ
ບວນການ (KSPs) ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາ.
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ (ALDs) ສຳລັບການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາ
ໃນວິຊາຫັດອ່ານ ໃຫ້ລາຍລະອຽດທາງດ້ານການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບ-ຊັ້ນຮຽນ
ສຳລັບແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ. ຂົງເຂດການອ່ານຂອງມາດຕະຖານທາງດ້ານການ
ສຶກສາຂອງສິນລະປະພາສາອັງກິດ ຮ່າງເປົ້າໝາຍທີ່ຄູອາຈານ ແລະນັກຮຽນເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນໃນຊ່ວງປີການສຶກສາ. ການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາວັດແທກການບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ເຫຼົ່ານີ້ຂອງນັກຮຽນ, ແລະ ALDs ອະທິບາຍຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບ-ຊັ້ນຮຽນ
ຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຜົນ.
ນັກຮຽນທີ່ເກັ່ງໃນການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາ ແມ່ນພິຈາລະນາວ່າເປັນເສັ້ນວົງ
ໂຄຈອນຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼັງຈາກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ແລະຄວາມຄາດຫວັງ
ທີ່ສູງນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນ ADLs ສຳລັບຄວາມສາມາດໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳ
ເລັດ “ປະຕິບັດໄດ້” ແລະ “ໄດ້ດີເກີນ”. ໂດຍວິທີການປະເມີນນີ້ນັກຮຽນທີ່ເປັນນັກ
ອ່ານລະດັບເກັ່ງຖືວ່າມີຄວາມກຽມພ້ອມທີ່ດີໃນລະດັບ-ການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຫຼັງຈາກ
ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແກ້ໄຂຢູ່ໃນການສຶກສາຕໍ່ຫຼັງຈາກຈົບຊັ້ນມັດ
ທະຍົມຕອນປາຍຫຼືການຝຶກອົບຮົມ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນ ALDs ສຳລັບການປະເມີນ
ຜົນການອ່ານຂອງມິນນີໂຊຕາ, ຄວາມກຽມພ້ອມສຶກສາຕໍ່ຫຼັງຈາກຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍ, ການຝຶກອົບຮົມຫຼື ເຂົ້າເຮັດວຽກ ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ແຕກຕ່າງ
ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກຈາກບັນດານັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ
ການປະເມີນຜົນຮ່ວມກັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ.
ຊ່ວງຂອງການສະແດງອອກດ້ານຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ອະທິບາຍຢູ່ໃນ ALDs. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຂຽນຕົວຊີ້ວັດສຳລັບ
ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ ແລະຢູ່ແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ, ສະມາຊິກຂອງທີມສ້າງ
ALD ໄດ້ພິຈາລະນານັກຮຽນທີ່ມີການສະແດງອອກຕົກຢູ່ໃນຊ່ວງກາງ. ເພື່ອຈັບເອົາ KSPs
ທີ່ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນຢູ່ລະດັບໜຶ່ງອອກຈາກລະດັບ
ອື່ນ, ມັນຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຢູ່ເທິງ ແລະຢູ່
ລຸ່ມຂອງຊ່ວງທີ່ຢູ່ພາຍໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພື່ອແຍກຄວາມແຕກ
ຕ່າງທີ່ເໝາະສົມຂອງລະດັບຈາກລະດັບທີ່ໃກ້ຄຽງ.
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ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຕັ້ງມາດຕະຖານ, ຊ່ຽວຊານສະເພາະຂົງເຂດເນື້ອໃນ-ສ່ວນໃຫຍ່
ແລ້ວເປັນຜູ້ທີ່ເຄີຍໃຫ້ການສຶກສາ-ສ້າງປະເພດທີສອງຂອງ ALDs ເພື່ອນຳໃຊ້ສຳລັບ
ຕັ້ງຄະແນນຕັດຕາມເກນມາດຕະຖານ. ເຮັດວຽກຈາກ ALDs ໃນເອກະສານນີ້, ຜູ້ສ້າງ
ເກນມາດຕະຖານໄດ້ອະທິບາຍການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນທີ່ “ເຮັດໄດ້ແບບເກືອບຕົກເທົ່າ
ນັ້ນ” ປະເພດທີ່ປະກອບຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ. “ການເຮັດໄດ້ແບບເກືອບ
ຕົກເທົ່ານັ້ນ” ເຫຼົ່ານີ້, ຫຼືຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ALDs ແລະຄະແນນຕັດຕາມ
ເກນມາດຕະຖານທີ່ເປັນຜົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະແດງອອກທີ່ຕ່ຳ
ສຸດທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງລະດັບການປະສົບຜົນສຳເລັດ.

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

ການສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ K-12 - ສີລະປະພາສາອັງກິດ). ຂົງເຂດຂອງການອ່ານປະກອບດ້ວຍ
ສອງຂົງເຂດຍ່ອຍ: ວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ. ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງ
ວັນນະຄະດີ ແລະ/ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ ແມ່ນຖືກອ້າງອີງຢູ່ໃນແຕ່ລະ
10 ມາດຕະຖານ. ເຈັດໃນ 10 ມາດຕະຖານແມ່ນຖືກປະເມີນຢູ່ MCA ແລະ MCA-Modified (MCAທີ່ດັດແປງ). ສີ່ໃນ 10 ມາດຕະຖານແມ່ນຖືກປະເມີນຢູ່ໃນ MTAS. ມາດຕະຖານການອ່ານທັງ
ສາມທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງການປະເມີນຜົນທົ່ວຣັຖຂອງມິນນີໂຊຕາບໍ່ສົມຄວນໄດ້
ຮູບແບບຂອງການສອບເສັງທີ່ມີຂະໜາດ-ໃຫຍ່, ແລະ ເປັນມາດຕະຖານ ແລະຈະຖືກປະເມີນໂດຍ
ຄູອາຈານໃນຫ້ອງຮຽນ.
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. ຮ່າງສະບັບທີສອງນີ້ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຕັ້ງ
ເກນມາດຕະຖານ. ຄະນະກຳມະການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານ ໄດ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ
ຫຼາຍຢູ່ໃນ 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 ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຄູສອນສີລະປະພາສາ
ອັງກິດຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະຜູ້ປະສານງານດ້ານຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ ແລະ
ການຂຽນສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ.
ກ່ອນພວກເຂົາຈະເລີ່ມປະຕິບັດວຽກ, ທີມຜູ້ສ້າງ ALD ໄດ້ທົບທວນຮ່າງ ALDs ທີ່
ອອກໃຫ້ໂດຍ Smarter Balanced Assessment Consortium (ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນຄວາມສົມ
ດຸນທີ່ສະຫຼາດກ່ວາ). ທີມໄດ້ຍ້ອງຍໍວຽກຂອງ Smarter Balanced ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການ
ແຍກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສະແດງອອກໃນແຕ່ລະລະດັບທີ່ສູງກ່ວາ ເພີ່ມໃສ່ການ
ສະໜອງລາຍລະອຽດຂອງຊ່ວງການສະແດງອອກ. ທີມຜູ້ສ້າງ ALD ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່
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ຕົວຊີ້ວັດນະໂຍບາຍຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳລັບຄວາມກຽມພ້ອມໃນການເຂົ້າຮຽນຕໍ່
ວິທະຍາໄລ ແລະປະກອບອາຊີບຢູ່ແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ເນື່ອງຈາກວ່າ ALDs ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຂະບວນການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານ
ສຳລັບການປະເມີນຜົນການອ່ານ, ທີມ ALD ໄດ້ອີງໃສ່ມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາເປັນ
ຫຼັກສຳລັບການອ່ານ ແລະຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງ MCA, MCA-Modified (MCAທີ່ດັດແປງ) ແລະ MTAS ເພື່ອສ້າງລາຍລະອຽດ. ມີຫຼາຍຄຳຖາມທີ່ຖືກວິຈານຢູ່ໃນຂະ
ບວນການສ້າງ:
•

ເນື້ອຫາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຊັບຊ້ອນພາຍໃນລະດັບຊັ້ນຮຽນໜຶ່ງ
ແລະທົ່ວລະດັບຊັ້ນຮຽນອື່ນໄດ້ຖືກຈັດຊ່ວງແນວໃດ?

•

ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈແຕ່ລະມາດຕະຖານຢູ່ແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ
ຢ່າງແທ້ຈິງຢູ່ໃນລະດັບໃດ?

•

ສຳລັບ KSPs ມັນມີຄວາມຈຳເປັນບໍ່ໃນການອະທິບາຍການຈົບການສຶກສາຂອງ
ການສະແດງອອກທົ່ວສີ່ລະດັບ ແລະສຳລັບ KSPs ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍ່?

•

ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບສັງ, ນັກຮຽນສາມາດສະແດງຄວາມຊຳນານ
ຂອງ KSPs ຂອງພວກເຂົາໄດ້ແນວໃດ?

ໂດຍການເກັບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ໃນໃຈ, ຜູ້ສ້າງ ALD ແມ່ນແນ່ນອນວ່າພວກເຂົາໄດ້
ສ້າງຕົວຊີ້ວັດທີ່ສາມາດຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍປະກົດການທີ່ຢູ່ໃນການອອກແບບການ
ສອບເສັງ ແລະ ໃນການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນຢູ່ທັງໃນການປະເມີນຜົນທົ່ວຣັຖ ແລະທົ່ວ
ຫ້ອງຮຽນ. ເຂົ້າໃຈວ່າລາຍການສອບເສັງແນວໃດທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນຄວາມເຂົ້າໃຈບາງສ່ວນ
ຂອງເນື້ອໃນຂອງການອ່ານແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການວິເຄາະຕົວໜັງສືແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ
ຫຼາຍໃນຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງ ALDs. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ສາມາດຖືກບໍລິຫານໄດ້ຢູ່ໃນ
ລາຍການຂອງການສອບເສັງລວມມີລະດັບຂອງການກຳນົດສະເພາະຫຼືນາມມະທຳ ທີ່
ນັກຮຽນຕ້ອງຝຶກຝົນ, ຈຳນວນຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍຜ່ານການ
ຄັດເລືອກຄຳເວົ້າຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ, ແລະການຈັດວາງໃນການວັດແທກຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງກາ
ນຮັບຮູ້. ມັນຍັງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການເຂົ້າໃຈວ່າລະດັບຂອງຈຳນວນເມັດຂອງ KSPs ກຳນົດ
ຂອບເຂດທີ່ພວກເຂົາສາມາດຖືກອະທິບາຍທົ່ວຜົນສຳເລັດຂອງລະດັບໃນການສະແດງອອກ.
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງສີ່ລະດັບຂອງການສະແດງອອກໃນ
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, ທີມໄດ້ອີງໃສ່ມາດຕະຖານ ແລະຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບ
ເສັງສະເໝີ, 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 “ການເຮັດໄດ້” ແຍກການສະແດງຄວາມສາມາດທີ່ເກັ່ງອອກຈາກ
ການສະແດງທີ່ເກັ່ງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຫຼືບໍ່ເກັ່ງ. ເພາະວ່າການປະເມີນຜົນການ
ອ່ານແມ່ນມີເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ເກັ່ງ ແລະຕ່ຳກ່ວາ
ເກັ່ງ, ການປະກົດຂອງການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນມີຫຼາຍກ່ວາໃນການໃຊ້ແນວຄວາມຄິດຢູ່
ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້. ມັນຍັງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະພັດທະນາການອະທິບາຍ
ແບບລະອຽດຂອງລະດັບ “ການເຮັດໄດ້” ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີວິກິດການສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງ
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ຫຼັງຈາກອະທິບາຍວ່າ “ໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ,” ທີມ ALD ໄດ້ຫັນຄວາມ
ສົນໃຈໄປທີ່ “ໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ,” ແລະຈາກນັ້ນໄດ້ຫຼຸດຂະໜາດລົງໄປເປັນ “ໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ” ແລະ “ບໍ່ໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ.”
ຈາກນັ້ນຮ່າງ ALDs ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກທົບທວນ
ແລະທວນຄືນໂດຍຊ່ຽວຊານສະເພາະໃນການປະເມີນຜົນການອ່ານຂອງ MDE ເພື່ອຮັບຮອງການ
ເອົາໃຈໃສ່ຂອງທີມ ແລະການໃຫ້ຄຳເຫັນມີຜົນສະທ້ອນຢ່າງລະອຽດຢູ່ໃນຕົວຊີ້ວັດ.
ພວກເຂົາຍັງໄດ້ທົບທວນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຕົວຊີ້ວັດທົ່ວລະດັບຂອງການປະສົບ
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ຜົນສຳເລັດ ຢູ່ພາຍໃນຊັ້ນຮຽນໜຶ່ງ ເຊັ່ນດຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຕ່ລະລະດັບ
ຂອງການປະສົບຜົນທັງສີ່ທົ່ວຊັ້ນຮຽນ. ອີກຄຳເວົ້າໜຶ່ງ, ລາຍລະອຽດຂອງສິ່ງທີ່
ນັກຮຽນຮູ້ຈັກ ແລະສາມາດເຮັດໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເໝາະສົມຈາກ “ບໍ່ໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານ” ໄປຫາ “ໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ” ພາຍໃນຊັ້ນຮຽນໜຶ່ງບໍ່? ແລະລາຍລະອຽດ
ຂອງສິ່ງທີ່ນັກຮຽນຮູ້ຈັກ ແລະສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ລະດັບໜຶ່ງ ເຊັ່ນ “ໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານ” ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເໝາະສົມທົ່ວຊັ້ນຮຽນບໍ່?
ຫຼັງຈາກຮ່າງ MCA ALDs ສຳເລັດ, ພະນັກງານທີ່ປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກຂອງ MDE ໄດ້
ໃຊ້ ALDs ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ) ແລະ MTAS ALDs.
MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ) ແມ່ນນອນຢູ່ໃນມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາຄືກັນກັບ
MCA; ກົດລະບຽບຂອງ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນ
ເກນມາດຕະຖານລະດັບ-ຊັ້ນຮຽນ ແຕ່ວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຣັຖເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງສຳລັບ
ນັກຮຽນທີ່ເປັນຄົນພິການ ແລະສ້າງເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ດັດ
ແປງ. ການເຂົ້າເຖິງແມ່ນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢູ່ໃນ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ) ໂດຍການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງອ່ານລົງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະ
ເໜີຄຳຖາມສອບເສັງໃຫ້ໜ້ອຍກ່ວາ. ນອກຈາກນີ້, ລາຍການໄດ້ຝັງເຂົ້າໄປໃນເນື້ອໃນ,
ລາຍການມີສາມຕົວເລືອກໃນການຕອບຄຳຖາມ ແທນທີ່ຈະເປັນສີ່ຕົວເລືອກ ແລະ ໃຊ້ຄູ່
ມືງ່າຍໆຂອງພາສາຢ່າງລະອຽດ. ເກນມາດຕະຖານການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ດັດແປງສຳລັບ
ນັກຮຽນພິການນີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມເກັ່ງ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງພິສູດຈຳນວນ
ທີ່ຫຼຸດລົງຂອງ KPS ດ້ວຍລະດັບຂອງຄວາມຊັບຊ້ອນດ້ານການຮັບຮູ້ທີ່ຕ່ຳກ່ວາ.
MTAS ALDs ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານ 1 ຫາ 4, ຊຶ່ງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເລິກ, ຄວາມກ້ວາງ
ແລະຄວາມຊັບຊ້ອນລົງຫຼາຍ. MDE ໄດ້ອີງໃສ່ເກນມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ເປັນ “
ເກນມາດຕະຖານເພີ້ມເຕີມ” ເພາະວ່າຢູ່ລຸ່ມຕອນທ້າຍຂອງຊ່ວງການສະແດງອອກ ທີ່ໄດ້
ຖືກຄາດຫວັງຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍລົງໄປລຸ່ມເພື່ອລວມເອົາ
ທັກສະພື້ນຖານທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມຊັບຊ້ອນດ້ານການຮັບຮູ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງການ
ປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກຂອງ MDE ໄດ້ຂຽນ MTAS ALDs ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ແລະອີງໃສ່ຂໍ້
ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງ MTAS ຢ່າງໜັກຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍ
ເກນມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍ (ມິນນີໂຊຕາບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ພິມເຜີຍແຜ່ມາດຕະຖານທາງ
ດ້ານການສຶກສາແບບທາງເລືອກ).

June 2013
Reading MCA ALDs_Lao

12

ACHIEVEMENT LEVEL DESCRIPTORS

ຂັ້ນຕອນສຳເລັດ ALDs
ALDs ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີເປັນເອກະສານນະໂຍບາຍໃຫ້ກັບຄະນະກຳມະການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານໃນ
ເດືອນມີຖຸນາ 2013. ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຣັຖທີ່ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບັນລຸລະດັບເກັ່ງ
ທີ່ກຳນົດໃຫ້ນັ້ນສາມາດພິສູດຄວາມຮູ້, ທັກສະຄວາມສາມາດ ແລະຂະບວນການທີ່ໄດ້
ອະທິບາຍໃນ ALDs, ແລະຈຸດປະສົງຂອງການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານບໍ່ແມ່ນການທົບ
ທວນຫຼືທວນຄືນເອກະສານນີ້ ແຕ່ວ່າໃຊ້ມັນເຂົ້າໄປໃນການກຳນົດຄະແນນ cut scores
(ຕັດຕາມເກນມາດຕະຖານ). ຄະນະກຳມະການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງຈຸດ
ເລີ່ມຫຼືຕົວຊີ້ວັດ "ການເຮັດໄດ້ແບບເກືອບຕົກເທົ່ານັ້ນ" ຈາກ ALDs ເຫຼົ່ານີ້
ແລະ ນໍາໃຊ້ພວກມັນເຂົ້າໃນການສະແດງອອກທີ່ພວກເຂົາເຫັນວ່າໄດ້ພິສູດຢູ່ໃນ
ອຸປະກອນໃນການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານ. ຄະນະກຳມະການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານ ALDs ໄດ້ລາຍງານວ່າ
ບໍ່ມີບັນຫາກັບການອະທິບາຍການສະແດງອອກຢູ່ແຕ່ລະລະດັບຂອງ ALDs. ຈາກນັ້ນ ALDs
ຈຶ່ງໄດ້ສຳເລັດສົມບູນເມື່ອ Commissioner of Education (ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງການສຶກສາ)
ໄດ້ຮັບຮອງຄະແນນຕັດຕາມເກນມາດຕະຖານທີ່ຄະນະກຳມະການຕັ້ງເກນມາດຕະຖານເປັນຜູ້ສະ
ເໜີ.
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ຄຳແນະນຳໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA-III Achievement
Level Descriptors (ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ MCA=III)
Achievement Level Descriptors (ALDs - ຕົວຊີ້ວັດລະດັບການປະສົບຜົນສຳເລັດ) ທີ່ໄດ້
ມີເປັນລາຍການຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທັງສີ່ລຸ່ມນີ້ອະທິບາຍ
ຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ຖືກປະເມີນຢູ່ໃນ Minnesota Comprehensive Assessment
in Reading, Series III (MCA-III - ການປະເມີນຜົນແບບຄົບວົງຈອນຂອງມິນນີໂຊຕາ ໃນວິຊາຫັດ
ອ່ານ, ຊຸດທີ III).
ຄຳສັບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງ Achievement Level Descriptors (ALDs - ຕົວຊີ້ວັດ
ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ) ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຂົານຳສະເໜີ
ALD: ໜຶ່ງໃນສີ່ຂອງລະດັບສະເພາະຂອງການສະແດງອອກທີ່ພົວພັນກັບທັກສະຄວາມສາມາດໃນ
ການອ່ານສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ALD ໜຶ່ງສາມາດຖືກຈັດຢູ່ໃນໜຶ່ງໃນສີ່ຂອງລະດັບຂອງການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດ: ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ, ປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ, ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ, ປະຕິບັດໄດ້ເກີນ
ເກນມາດຕະຖານ. ໃຫ້ເບິ່ງລາຍລະອຽດທີ່ມີລາຍການຢູ່ກ້ອງຫົວຂໍ້ຂອງແຕ່ລະລະດັບຂອງ
ການປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ຂົງເຂດ: ນີ້ແມ່ນຂົງເຂດເນື້ອໃນພາຍໃຕ້ການປະເມີນຜົນ. ຫົວເລື່ອງຂອງຂົງເຂດສຳລັບ
ວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA-III ແມ່ນReading (ວິຊາຫັດອ່ານ).
ຂົງເຂດຍ່ອຍ: ມາດຕະຖານຂອງການອ່ານແມ່ນຖືກຈັດຢູ່ກ້ອງປະເພດຍ່ອຍທີ່ເອີ້ນວ່າ
sub-strands (ຂົງເຂດ-ຍ່ອຍ). ສອງຂົງເຂດຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຖືກປະເມີນຜົນຢູ່ໃນວິຊາຫັດອ່ານ
ຂອງ MCA-III ແມ່ນວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີ. ລາຍລະອຽດລຸ່ມ
ນີ້ ແມ່ນປະເພດບົດເລື່ອງທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປພາຍໃນສອງຂົງເຂດ-ຍ່ອຍເຫຼົ່ານີ້
ແມ່ນໄດ້ມາຈາກReading Test Specifications for MCA-III (ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງ

ສຳລັບ MCA-III), ຊັ້ນຮຽນປີທີ 3-8 ແລະ 10 ແລະ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ), ຊັ້ນຮຽນ
ປີທີ 5-8, ໜ້າ 3-4 ແລະ 15.ເອກະສານນີ້ ແມ່ນສາມາດເອົາໄດ້ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງ Minnesota
Department of Education (ພະແນກສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ). ເຂົ້າເບິ່ງMCA-III ຊັ້ນຮຽນປີທີ
3–8, 10 ແລະ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ)ຊັ້ນຮຽນປີທີ 5–8, 10 DRAFT Test Specifications
(ຮ່າງຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງ):ວິຊາຫັດອ່ານ (ມາດຕາຖານ2010).
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1. ວັນນະຄະດີ: ເນື້ອຫາທີ່ມີລາຍການນອນໃນຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງວັດນະຄະດີອາດຈະ
ລວມມີ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ, ປະເພດເຫຼົ່ານີ້: ບົດເລື່ອງ, ບົດລະຄອນ, ແລະກາບກອນ.
2. ບົດເລື່ອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ: ບົດຄວາມທີ່ມີລາຍການນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ຍ່ອຍຂອງບົດເລື່ອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນອາດຈະລວມມີ, ແຕ່ວ່າບໍ່ຈຳກັດ,
ປະເພດເຫຼົ່ານີ້: ບໍ່ແມ່ນນະວະນີຍາຍວັນນະຄະດີ ແລະ ເປັນບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບ
ປະຫວັດສາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະຕັກນິກ.
ມາດຕະຖານ: ມາດຕະຖານໃຫ້ລາຍລະອຽດທົ່ວໄປຂອງຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະຄວາມສາມາດໃນການ
ອ່ານທີ່ນັກຮຽນທຸກຄົນຕ້ອງພຶງພໍໃຈໃນການປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຣັຖ. ເຈັດ
ໃນ 10 ຂອງມາດຕະຖານການອ່ານແມ່ນຖືກປະເມີນຢູ່ໃນວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA-III.
ຂອບເຂດທັກສະຄວາມສາມາດ:ນີ້ແມ່ນການຈັດໝວດທົ່ວໄປຂອງມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການ
ອ່ານທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຢູ່ໃນMinnesota Academic Standards, English Language Arts K-12, 2010

(ມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການຂອງມິນນີໂຊຕາ, ສີລະປະພາສາອັງກິດ K-12, 2010). ໃຫ້ເບິ່ງ
Minnesota K-12 Academic Standards in English Language Arts (ມາດຕະຖານການສຶກສາໃນສີລະປະພາ
ສາອັງກິດຂອງມິນນີໂຊຕາ K-12) (2010)ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ Minnesota Department of Education
(ພະແນກສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ).
ສາມໃນສີ່ຂອງຂອບເຂດທັກສະຄວາມສາມາດ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນຢູ່ໃນວິຊາຫັດອ່ານຂອງ
MCA-III. ຂອບເຂດທັງສາມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີລາຍການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະລາຍລະອຽດທີ່ເປັນກຸນແຈສຳຄັນ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3:
ຕົວຢ່າງ, ຫຼັກຖານຂອງບົດເລື່ອງ, ການວິນິດໄສ, ແນວຄວາມຄິດຫຼັກ,
ເນື້ອໃນ, ລັກສະນະຂອງຕົວໜັງສື,ແລະ ລັກສະນະຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ, ເຫດການ,
ຄວາມຄິດ)
2. ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6: ຕົວຢ່າງ, ຄຳສັບ, ພາສາທີ່ໃຊ້ສັນຍາ
ລັກ, ຮູບແບບຂອງຕົວໜັງສື, ຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນ, ວິທີການ ແລະສຳນວນ
ຂອງຜູ້ຂຽນ)
3. ການຮວບຮວມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຄິດເຂົ້າໃສ່ກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍ
ຂອງເນື້ອໃນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ ເທົ່ານັ້ນ: ຕົວຢ່າງ, ຄວາມໜ້າ
ເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະວິທີຂອງການສະເໜີຫຼັກຖານ)
ALDs ທີ່ມີລາຍການຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທັງສີ່ສາມາດໃຊ້ກັບ
ໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍມາດຕະຖານຢູ່ໃນຂອບເຂດທັກສະຄວາມສາມາດແຕ່ລະອັນ.
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ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງລາຍການຢູ່ໃນ ALDs: ALD ໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີລາຍການ
ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສູງກ່ວາພາຍໃນຊັ້ນຮຽນໜຶ່ງຖ້າລັກສະນະຂອງ
ທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ປະກົດຢູ່ໃນ ALD ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກລະດັບການປະສົບຜົນສຳ
ເລັດໜຶ່ງ ໄປຫາລະດັບການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສູງກ່ວາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຢໍ້າຄືນ
ຂອງ ALDs ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຄືກັນອາດຈະເກີດຂຶ້ນທົ່ວຊັ້ນຮຽນ. ການ
ຢໍ້າຄືນຂອງ ALDs ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄວາມຊັບຊ້ອນທາງດ້ານຕົວໜັງສືທີ່ເຂັ້ມ
ງວດເພີ່ມເຕີມຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວຊັ້ນຮຽນ ແລະບໍ່ແນະນຳຄວາມຍ່ອນຍານໃນຄວາມຄາດ
ຫວັງຂອງການສະແດງອອກ.
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ຊັ້ນຮຽນປີທີ 3–ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວິຊາຫັດ
ອ່ານຂອງ MCA-III

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບດ້ວຍວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນຶກເຖິງລາຍລະອຽດຈາກຕົວໜັງສື
ໃຊ້ການທວາຍແບບງ່າຍດາຍ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວໜັງສືທີ່ສະແດງອອກ
ກໍານົດຄວາມຈິງ ແລະຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດ
ເຈນ
ດຳເນີນການປຽບທຽບທົ່ວໄປໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ຈັດວາງແນວຄິດຫຼັກ ແລະປະເດັນທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງຢ່າງຊັດເຈນ
ກຳນົດລຳດັບພື້ນຖານຂອງເຫດການ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ຈື່ຈຳຮູບພາບແບບງ່າຍດາຍຂອງຄຳເວົ້າ
ຈັດວາງຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນທີ່ຊັດເຈນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ລະບຸຄຳສັບສຳຄັນ ແລະຖ້ອຍຄຳ

ຈື່ຈຳຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາທີ່ເປັນພື້ນຖານ
(ຕົວຢ່າງ, ໃສ່ລາຍການ) ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍຂອງພວກມັນ
ກ່າວຈຸດປະສົງທີ່ຊັດເຈນຂອງຜູ້ຂຽນໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ກໍານົດປະກົດການທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ (ຕົວຢ່າງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນລະຫວ່າງປະໂຫຍກ ແລະຕອນ)

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.

June 2013
Reading MCA ALDs_Lao

17

GRADE 3

ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນໍາໃຊ້ປະກົດການທາງດ້ານເນື້ອຫາທີ່ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອຂຽນຂໍ້
ສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
ລະບຸລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບເນື້ອຫາ
ສະແດງການຄາດເດົາໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ

ຈັດລຳດັບເຫດການທີ່ເປັນໂຄງເລື່ອງພື້ນຖານ, ເຫດການຈິງ, ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ຢູ່
ໃນຂະບວນການ
ຈັດວາງສາຍເຫດ ແລະຜົນສະທ້ອນ
ກຳນົດຄວາມເປັນຈິງແລະ ຄໍາຄິດເຫັນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ
ສະແດງການປຽບທຽບແບບງ່າຍໆ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ບອກເລົ່າແນວຄິດຫຼັກ ແລະຫົວຂໍ້ຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາທີ່
ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຫຼືເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນທັງໝົດ
ກຳນົດອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີທີ່ຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ, ການສະແດງລັກສະນະ
ພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ນິທານ, ນິທານສອນໃຈ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີແບບພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ຄໍາທີ່ມີສອງຄວາມໝາຍຊັດເຈນ,
ລາຍການຂອງບົດກາບກອນແບບງ່າຍດາຍ)
ກໍານົດຄວາມໝາຍຂອງການສັນນິຖານແບບພື້ນຖານ
ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ຈື່ຈຳຄຳສັບທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ແຕ່ວ່າ, ຍັງ, ຍັງຢູ່)
ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ (ຄໍາຕື່ມ ແລະຮາກເຫງົ້າ)
ກໍານົດຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາແບບພື້ນຖານ
(ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດທົ່ວໄປ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງຜູ້ອ່ານພາຍໃນເນື້ອຫາ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງ
ອອກຢ່າງຊັດເຈນ:
• ຈັດວາງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ
•

ກຳນົດປະກົດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື (ຕົວຢ່າງ, ການອະທິບາຍຢ່າງມີເຫດຜົນ)

•

ຈື່ຈຳວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ/ຄໍາຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ

ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
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ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອຍົກຄຳເວົ້າມາອ້າງ
ອີງຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມີຂໍ້ສະຫຼຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສົ່ງເສີມການສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາ
ດຳເນີນການບອກເລົ່າແບບທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງ, ເຫດການຕົວຈິງ,ແລະຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການ

ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາເພື່ອເຂົ້າໃຈການພົວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
ດຳເນີນການວິນິດໄສ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວຈິງຈາກຄໍາຄິດເຫັນຢູ່ໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງ
ຊັດເຈນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕີຄວາມໝາຍ
ສົມທຽບແລະຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາຫຼື ເນື້ອຫາທັງໝົດ
• ແນວຄິດຫຼັກ
• ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
• ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
• ໂຄງເລື່ອງ
• ຫົວຂໍ້
• ປະເດັນ
• ຫົວເລື່ອງ
• ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ
ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ,
ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ຈຳແນກວິທີຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ (ຕົວຢ່າງ, ການບັນລະຍາຍ, ປະກົດການ, ຄວາມ
ປະພຶດ)
ກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ນິທານ, ນິທານສອນໃຈ)
ສົມທຽບ ແລະ ຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບົດສະເໜີໃນອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ລະບຸສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄຳສັບທີ່ມີສອງຄວາມໝາຍ, ກາບກອນລົງທ້າຍ)
ກຳນົດຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
ເຊື່ອມໂຍງການສັນນິຖານໃສ່ກັບຄວາມໝາຍ
ນຳໃຊ້ເຫດຜົນ ແລະປະກົດການ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ແຍກປະເພດຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ກຳນົດຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ, ທີໜຶ່ງ,
ທີສອງ, ທີສາມ)

June 2013
Reading MCA ALDs_Lao

19

GRADE 3

ນໍາໃຊ້ວິຊາພາສາສາດ (ປະຫວັດຂອງຄຳສັບ) ແລະການສຶກສາຮູບຮ່າງ (ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບ)
ເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍຂອງຄຳເວົ້າຫຼືຖ້ອຍຄຳ
ວິເຄາະຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີເນື້ອຫາຊັບຊ້ອນ
(ຕົວຢ່າງ, ການຈັດລຳດັບເຫດການ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ຈື່ຈຳວ່າພາກສ່ວນຂອງເນື້ອຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບທັງໝົດໄດ້ແນວໃດ
ກໍານົດການນຳໃຊ້ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ຂຽນ (ມຸມມອງສ່ວນຕົວ) ແລະສີສັນ (ທ່າທີ
ທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຂຽນ)
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກຳນົດອາລົມ (ບັນຍາກາດກ່ຽວກັບອາລົມຂອງເນື້ອຫາ)
ກຳນົດສຳນວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະການເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ - ຕົວຢ່າງທາງ
ເລືອກຂອງຄຳສັບ, ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ, ການນຳໃຊ້ຄຳສັບວັນນະຄະດີ, ສຳນຽງ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ວິເຄາະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກນຳໃຊ້

ກຳນົດວິທີການຂອງການຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ການປຽບທຽບ, ລາຍລະອຽດ ແລະຕົວຢ່າງ)
ຈື່ຈຳຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
ຈື່ຈຳຄວາມກ່ຽວພັນແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
ຈື່ຈຳຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຊັດເຈນຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດໂລຫະ
ແມ່ພິມ)
ຈື່ຈໍາວ່າຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ນັ້ນຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ
(ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດດ້ວຍຊ່ຽວຊານ, ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ)
ຈື່ຈຳຄວາມລຳອຽງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂອງຜູ້ຂຽນ

ປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ວາດພາບບົດສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນຈາກເນື້ອຫາ
ລະບຸລາຍລະອຽດສະເພາະເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາ
ນໍາໃຊ້ການບອກເລົ່າແບບທົ່ວໄປເພື່ອກຳນົດການຄາດໝາຍ

ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາ ເພື່ອວິເຄາະສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
ໃຊ້ການວິນິດໄສທີ່ຊັບຊ້ອນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ຈຳແນກຄວາມເປັນຈິງຈາກຄໍາຄິດເຫັນໃນຫຼາຍເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສົມທຽບ ແລະຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຮູບພາບທີ່ເປັນເນື້ອຫາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍ
ອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ
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ສັງລວມຈາກພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາ, ເນື້ອຫາທັງໝົດ, ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ:
• ແນວຄິດຫຼັກ
• ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
• ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
• ໂຄງເລື່ອງ
• ຫົວຂໍ້
• ປະເດັນ
• ຫົວເລື່ອງ
• ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ
ວິເຄາະອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ,
ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ວິເຄາະວິທີຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ວິເຄາະຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ປະສິດທິຜົນຂອງຄຳສັບທີ່ມີສອງຄວາມໝາຍ,
ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງລາຍການຂອງບົດກາວີ)
ຈື່ຈຳວ່າການວິນິດໄສມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍໄດ້ແນວໃດ
ວິເຄາະຈຸດປະສົງຂອງຄໍາສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຄຳສັບໃນການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ຢ່າງຊັດເຈນ, ຢ່າງບໍ່ມີ
ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ, ຢ່າງແນ່ນອນ)
ປະເມີນຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງໃນເນື້ອຫາທີ່ສັບສົນ
(ຕົວຢ່າງ, ຄໍານິຍາມ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃນຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະວ່າພາກສ່ວນຂອງເນື້ອຫາມີສ່ວນພົວພັນກັບທັງໝົດໄດ້ແນວໃດ
ວິເຄາະວ່າປະເດັນຂອງຜູ້ຂຽນຖືກສ້າງເປັນຮູບຮ່າງຂຶ້ນດ້ວຍທັດສະນະຄະຕິ
ແລະສີສັນໄດ້ແນວໃດ
ຈື່ຈຳວ່າທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂຽນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຳນວນໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ຜົນ
ກະທົບຢູ່ໃນສີສັນ, ການຈິນຕະນາການ, ແລະອື່ນໆ)
ວິເຄາະຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ຕັດສິນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສັບສົນ:
• ນໍາໃຊ້ຄວາມຄິດພື້ນຖານຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຄວາມເປັນມາ, ການປຶກສາຫາລື,
ແລະການພິສູດຂອງການຮຽກຮ້ອງ)
• ວິເຄາະຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
• ກໍານົດຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງພື້ນຖານຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ການບອກ
ເລົ່າທົ່ວໄປທີ່ມີລັກສະນະຮີບດ່ວນ)
• ວິເຄາະຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ວິເຄາະຄວາມລຳອຽງຂອງຜູ້ຂຽນ
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ຊັ້ນຮຽນປີທີ 4 –ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງວິຊາຫັດ
ອ່ານຂອງ MCA-III

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນຶກເຖິງລາຍລະອຽດຈາກຕົວໜັງສື
ໃຊ້ການທວາຍແບບງ່າຍດາຍ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວໜັງສືທີ່ສະແດງອອກ
ກຳນົດສາຍເຫດ ຫຼື ຜົນສະທ້ອນ
ກໍານົດຄວາມຈິງ ແລະຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດ
ເຈນ
ດຳເນີນການປຽບທຽບທົ່ວໄປໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ຈັດວາງແນວຄິດຫຼັກ ແລະປະເດັນທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງຢ່າງຊັດເຈນ
ກຳນົດລຳດັບພື້ນຖານຂອງເຫດການ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ຈື່ຈຳຮູບພາບແບບງ່າຍດາຍຂອງຄຳເວົ້າ
ຈັດວາງຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນທີ່ຊັດເຈນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ລະບຸຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ເປັນກຸນແຈສຳຄັນ

ຈື່ຈຳຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາທີ່ເປັນພື້ນຖານ
(ຕົວຢ່າງ, ໃສ່ລາຍການ) ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍຂອງພວກມັນ
ກ່າວຈຸດປະສົງທີ່ຊັດເຈນຂອງຜູ້ຂຽນໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ກໍານົດປະກົດການທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ (ຕົວຢ່າງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນລະຫວ່າງປະໂຫຍກ ແລະຕອນ)

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.
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ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນໍາໃຊ້ປະກົດການທາງດ້ານເນື້ອຫາທີ່ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອຂຽນຂໍ້
ສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບເນື້ອຫາ
ສະແດງການຄາດເດົາໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ

ຈັດລຳດັບເຫດການທີ່ຂອງໂຄງເລື່ອງພື້ນຖານ, ເຫດການຈິງ ແລະຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການ
ຈັດວາງສາຍເຫດຫຼືຜົນສະທ້ອນ
ກຳນົດຄວາມເປັນຈິງແລະ ຄໍາຄິດເຫັນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ
ສະແດງການປຽບທຽບແບບງ່າຍໆ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ບອກເລົ່າແນວຄິດຫຼັກ ແລະຫົວຂໍ້ຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາທີ່
ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຫຼືເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນທັງໝົດ
ກຳນົດອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີທີ່ຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດ
ແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ວີລະບູລຸດ, ຜູ້ຮ້າຍ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີທີ່ຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ການສົມທຽບ)
ກໍານົດຄວາມໝາຍຂອງການສັນນິຖານແບບພື້ນຖານ
ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ຈື່ຈຳຄຳສັບທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ນອກຈາກ, ໃນທີ່ສຸດ, ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ)
ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ (ຄໍາຕື່ມ ແລະຮາກເຫງົ້າ)
ກໍານົດຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາແບບພື້ນຖານ
(ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດທົ່ວໄປ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງຜູ້ອ່ານພາຍໃນເນື້ອຫາ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງ
ອອກຢ່າງຊັດເຈນ:
• ຈັດວາງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ
• ກຳນົດປະກົດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື (ຕົວຢ່າງ, ການອະທິບາຍຢ່າງມີເຫດຜົນ)
• ຈື່ຈຳວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ/ຄໍາຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ

ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
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ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອຍົກຄຳເວົ້າມາອ້າງ
ອີງຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມີຂໍ້ສະຫຼຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສົ່ງເສີມການສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາ
ນຳໃຊ້ການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະຄາດເດົາ

ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງ, ເຫດການຕົວຈິງ,ແລະຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາເພື່ອເຂົ້າໃຈການພົວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
ດຳເນີນການວິນິດໄສ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວຈິງຈາກຄໍາຄິດເຫັນຢູ່ໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກ
ຢ່າງຊັດເຈນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕີຄວາມໝາຍ
ສົມທຽບແລະຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາຫຼື ເນື້ອຫາທັງໝົດ
• ແນວຄິດຫຼັກ
• ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
• ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
• ໂຄງເລື່ອງ
• ຫົວຂໍ້
• ປະເດັນ
• ຫົວເລື່ອງ
• ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ
ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ,
ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ຈຳແນກວິທີຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ (ຕົວຢ່າງ, ການບັນລະຍາຍ, ປະກົດການ, ຄວາມ
ປະພຶດ)
ກຳນົດຄວາມໝາຍພື້ນຖານຂອງຄຳສັບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ວີລະບູລຸດ, ຜູ້ຮ້າຍ)
ສົມທຽບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບົດສະເໜີໃນອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ກາບກອນລົງທ້າຍ)
ກຳນົດຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
ເຊື່ອມໂຍງການສັນນິຖານໃສ່ກັບຄວາມໝາຍ
ນຳໃຊ້ເຫດຜົນ ແລະປະກົດການ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ແຍກປະເພດຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ກຳນົດຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່, ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ອີກດ້ານໜຶ່ງ)
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ນໍາໃຊ້ວິຊາພາສາສາດ (ປະຫວັດຂອງຄຳສັບ) ແລະການສຶກສາຮູບຮ່າງ (ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບ)
ເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍຂອງຄຳເວົ້າຫຼືຖ້ອຍຄຳ
ວິເຄາະຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີເນື້ອຫາຊັບຊ້ອນ
(ຕົວຢ່າງ, ການຈັດລຳດັບເຫດການ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ກໍານົດການນຳໃຊ້ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ຂຽນ (ມຸມມອງສ່ວນຕົວ) ແລະສີສັນ (ທ່າທີ
ທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຂຽນ)
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກຳນົດອາລົມ (ບັນຍາກາດກ່ຽວກັບອາລົມຂອງເນື້ອຫາ)
ກຳນົດສຳນວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະການເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ - ຕົວຢ່າງທາງ
ເລືອກຂອງຄຳສັບ, ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ, ການນຳໃຊ້ຄຳສັບວັນນະຄະດີ, ສຳນຽງ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ວິເຄາະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກນຳໃຊ້

ກຳນົດວິທີການຂອງການຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ການປຽບທຽບ, ລາຍລະອຽດ ແລະຕົວຢ່າງ)
ຈື່ຈຳຄວາມກ່ຽວພັນແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
ຈື່ຈຳຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
ຈື່ຈຳຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຊັດເຈນຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງການເຮັດໂລຫະ
ແມ່ພິມ)
ຈື່ຈໍາວ່າຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ນັ້ນຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ
(ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດດ້ວຍຊ່ຽວຊານ, ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ)
ຈື່ຈຳຄວາມລຳອຽງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂອງຜູ້ຂຽນ

ປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ວາດພາບບົດສະຫຼຸບທີ່ມີເຫດຜົນຈາກເນື້ອຫາສຳຄັນ
ລະບຸລາຍລະອຽດສະເພາະເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາ
ນຳໃຊ້ການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະ ສະແດງການຄາດເດົາທີ່ຊັບຊ້ອນ

ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາເພື່ອວິໃຈ ແລະວິເຄາະຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນ
ສະທ້ອນ
ໃຊ້ການວິນິດໄສທີ່ຊັບຊ້ອນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ຈຳແນກຄວາມຈິງຈາກແນວຄິດໃນຫຼາຍເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສົມທຽບ ແລະຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຮູບພາບທີ່ເປັນເນື້ອຫາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍ
ອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ
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ສັງລວມຈາກພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາ, ເນື້ອຫາທັງໝົດ, ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ:
• ແນວຄິດຫຼັກ
• ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
• ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
• ໂຄງເລື່ອງ
• ຫົວຂໍ້
• ປະເດັນ
• ຫົວເລື່ອງ
• ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ
ວິເຄາະອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ,
ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ວິເຄາະວິທີຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ວິເຄາະຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ລາງບອກເຫດ)
ວິເຄາະການໃຊ້ຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
ຈື່ຈຳວ່າການສັນນິຖານມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍໄດ້ແນວໃດ
ວິເຄາະຈຸດປະສົງຂອງຄໍາສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຄຳສັບໃນການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ຢ່າງຊັດເຈນ, ຢ່າງປະຕິເສດ
ບໍ່ໄດ້, ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ)
ປະເມີນຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງໃນເນື້ອຫາທີ່ສັບສົນ
(ຕົວຢ່າງ, ຄໍານິຍາມ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃນຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະວ່າປະເດັນຂອງຜູ້ຂຽນຖືກສ້າງເປັນຮູບຮ່າງຂຶ້ນດ້ວຍທັດສະນະຄະຕິ
ແລະສີສັນໄດ້ແນວໃດ
ວິເຄາະຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳວ່າທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂຽນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຳນວນໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ຜົນ
ກະທົບຢູ່ໃນສີສັນ, ການຈິນຕະນາການ, ແລະອື່ນໆ)
ກຳນົດຜົນສະທ້ອນລະຫວ່າງອາລົມ ແລະສຳນວນ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ຕັດສິນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສັບສົນ:
• ນໍາໃຊ້ຄວາມຄິດພື້ນຖານຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຄວາມເປັນມາ, ການປຶກສາຫາລື,
ແລະການພິສູດຂອງການຮຽກຮ້ອງ)
• ວິເຄາະຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
• ກໍານົດຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງພື້ນຖານຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ການບອກ
ເລົ່າທົ່ວໄປທີ່ມີລັກສະນະຮີບດ່ວນ)
• ວິເຄາະຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ວິເຄາະຄວາມລຳອຽງຂອງຜູ້ຂຽນ
June 2013
Reading MCA ALDs_Lao

26

GRADE 4

ຊັ້ນຮຽນປີທີ 5–ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງວິຊາຫັດ
ອ່ານຂອງ MCA-III

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບດ້ວຍວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນຶກເຖິງລາຍລະອຽດຈາກຕົວໜັງສື
ໃຊ້ການທວາຍແບບງ່າຍດາຍ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວໜັງສືທີ່ສະແດງອອກ
ກຳນົດສາຍເຫດ ຫຼື ຜົນສະທ້ອນ
ກໍານົດຄວາມຈິງ ແລະຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດ
ເຈນ
ດຳເນີນການປຽບທຽບທົ່ວໄປໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ

ຈັດວາງແນວຄິດຫຼັກ, ເນື້ອຫາທີ່ເປັນສູນກາງ, ແລະປະເດັນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດ
ເຈນ
ກຳນົດລຳດັບພື້ນຖານຂອງເຫດການ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ຈື່ຈຳຮູບພາບແບບງ່າຍດາຍຂອງຄຳເວົ້າ
ຈັດວາງຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນທີ່ຊັດເຈນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ກຳນົດຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ເປັນກຸນແຈສຳຄັນ

ຈື່ຈຳຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາທີ່ເປັນພື້ນຖານ
(ຕົວຢ່າງ, ໃສ່ລາຍການ) ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍຂອງພວກມັນ
ກ່າວຈຸດປະສົງທີ່ຊັດເຈນຂອງຜູ້ຂຽນໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ກໍານົດປະກົດການທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ (ຕົວຢ່າງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສົມເຫດສົມ
ຜົນລະຫວ່າງປະໂຫຍກ ແລະຕອນ)

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.
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ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນໍາໃຊ້ປະກົດການທາງດ້ານເນື້ອຫາທີ່ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອເຮັດຂໍ້
ສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບເນື້ອຫາ
ສະແດງການຄາດເດົາໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ

ຈັດລຳດັບເຫດການທີ່ເປັນຮ່າງພື້ນຖານ, ເຫດການຈິງ, ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ຢູ່ໃນຂະ
ບວນການ
ຈັດວາງສາຍເຫດຫຼືຜົນສະທ້ອນ
ກຳນົດຄວາມເປັນຈິງແລະ ຄໍາຄິດເຫັນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ
ສະແດງການສົມທຽບແບບງ່າຍດາຍທ່າມກາງຮູບພາບຂອງເນື້ອຫາ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
ທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ບອກເລົ່າແນວຄິດຫຼັກ ແລະຫົວຂໍ້ຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາທີ່
ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນຫຼືເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນທັງໝົດ
ກຳນົດອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ,
ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ກຳນົດການສະແດງລັກສະນະພິເສດຢ່າງຊັດເຈນ
ກຳນົດຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຕົວເອກ, ຕົວຮ້າຍ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ລະບຸສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄຳເວົ້າທີ່ເກີນຄວາມຈິງ)
ກໍານົດຄວາມໝາຍຂອງການສັນນິຖານແບບພື້ນຖານ
ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ຈື່ຈຳຄຳສັບທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ນອກເໜືອຈາກ)
ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ (ຄໍາຕື່ມ ແລະຮາກເຫງົ້າ)
ກໍານົດຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາແບບພື້ນຖານ
(ຕົວຢ່າງ, ລາຍລະອຽດທົ່ວໄປ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງຜູ້ອ່ານພາຍໃນເນື້ອຫາ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງ
•

ອອກຢ່າງຊັດເຈນ:
ຈັດວາງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ

•

ກຳນົດປະກົດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື (ຕົວຢ່າງ, ການອະທິບາຍຢ່າງມີເຫດຜົນ)

•

ຈື່ຈຳວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ/ຄໍາຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
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ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອຍົກຄຳເວົ້າມາອ້າງ
ອີງຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມີຂໍ້ສະຫຼຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສົ່ງເສີມການສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາ
ນຳໃຊ້ການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະຄາດເດົາ

ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງ, ເຫດການທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະ/ຫຼືຂັ້ນຕອນໃນຂະ
ບວນການ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາເພື່ອເຂົ້າໃຈການພົວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
ດຳເນີນການວິນິດໄສ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ຈໍາແນກແຕກຕ່າງຂອງຕົວຈິງຈາກຄໍາຄິດເຫັນຢູ່ໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດ
ເຈນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕີຄວາມໝາຍ
ສົມທຽບ ແລະ ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຮູບພາບທີ່ເປັນເນື້ອຫາ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
ທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາຫຼື ເນື້ອຫາທັງໝົດ
• ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ (ການເຊື່ອງຄວາມໝາຍຫຼືການສະແດງອອກຢ່າງ
•
•
•
•
•
•
•
•

ຊັດເຈນ)
ແນວຄິດຫຼັກ
ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
ໂຄງເລື່ອງ
ຫົວຂໍ້
ປະເດັນ
ຫົວເລື່ອງ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ

ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ,
ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ຈຳແນກວິທີຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ (ຕົວຢ່າງ, ການບັນລະຍາຍ, ປະກົດການ, ຄວາມ
ປະພຶດ)
ກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຕົວເອກ, ຕົວຮ້າຍ)
ສົມທຽບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບົດສະເໜີໃນອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ
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ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ລະບຸຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄຳເວົ້າທີ່ເກີນຄວາມຈິງ)
ກຳນົດຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
ເຊື່ອມໂຍງການສັນນິຖານໃສ່ກັບຄວາມໝາຍ
ນຳໃຊ້ເຫດຜົນ ແລະປະກົດການ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ແຍກປະເພດຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ກຳນົດຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ຢ່າງເຫັນພ້ອມຕົງກັນ, ໃນ
ຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ)
ນໍາໃຊ້ວິຊາພາສາສາດ (ປະຫວັດຂອງຄຳສັບ) ແລະການສຶກສາຮູບຮ່າງ (ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບ)
ເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍຂອງຄຳເວົ້າຫຼືຖ້ອຍຄຳ
ວິເຄາະຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີເນື້ອຫາຊັບຊ້ອນ
(ຕົວຢ່າງ, ການຈັດລຳດັບເຫດການ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ກໍານົດການນຳໃຊ້ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ຂຽນ (ມຸມມອງສ່ວນຕົວ) ແລະສີສັນ (ທ່າທີ
ທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຂຽນ)
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກຳນົດອາລົມ (ບັນຍາກາດກ່ຽວກັບອາລົມຂອງເນື້ອຫາ)
ກຳນົດສຳນວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະການເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ - ຕົວຢ່າງທາງ
ເລືອກຂອງຄຳສັບ, ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ, ການນຳໃຊ້ຄຳສັບວັນນະຄະດີ, ສຳນຽງ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ວິເຄາະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກນຳໃຊ້

ກຳນົດວິທີການຂອງການຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ການປຽບທຽບ, ລາຍລະອຽດ ແລະຕົວຢ່າງ)
ຈື່ຈຳຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
ຈື່ຈຳຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
ຈື່ຈຳຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຊັດເຈນຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດໂລຫະ
ແມ່ພິມ)
ຈື່ຈໍາວ່າຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ນັ້ນຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ
(ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດດ້ວຍຊ່ຽວຊານ, ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ)
ຈື່ຈຳຄວາມລຳອຽງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂອງຜູ້ຂຽນ

ປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
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ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ວາດພາບບົດສະຫຼຸບທີ່ມີເຫດຜົນຈາກເນື້ອຫາສຳຄັນ
ວິເຄາະລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊ່ວຍໃນການສະຫຼຸບຈາກເນື້ອຫາ
ການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະດຳເນີນການຄາດເດົາທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ

ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາເພື່ອວິໃຈ ແລະວິເຄາະຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນ
ສະທ້ອນ
ໃຊ້ການວິນິດໄສທີ່ຊັບຊ້ອນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ຈຳແນກຄວາມຈິງຈາກຄໍາຄິດເຫັນໃນຫຼາຍເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສົມທຽບ ແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ແນວຄິດທີ່ອີງໃສ່
ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມ ແລະ/ຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຈາກພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາ, ເນື້ອຫາທັງໝົດ,
ແລະ ທົ່ວເນື້ອຫາ:
• ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ (ການເຊື່ອງຄວາມໝາຍຫຼືການສະແດງອອກຢ່າງ
•
•
•
•
•
•
•
•

ຊັດເຈນ)
ແນວຄິດຫຼັກ
ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
ໂຄງເລື່ອງ
ຫົວຂໍ້
ປະເດັນ
ຫົວເລື່ອງ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ

ວິເຄາະອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສະ
ແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ວິເຄາະວິທີຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ວິເຄາະຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ປະສິດທິຜົນຂອງຄຳເວົ້າທີ່ເກີນຄວາມຈິງ
ວິເຄາະການໃຊ້ຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
ຈື່ຈຳວ່າການສັນນິຖານມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍໄດ້ແນວໃດ
ວິເຄາະຈຸດປະສົງຂອງຄໍາສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຄຳສັບໃນການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ສົງໃສ,
ສຳລັບເຫດຜົນດຽວກັນ, ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ)
ປະເມີນຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງໃນເນື້ອຫາທີ່ສັບສົນ
(ຕົວຢ່າງ, ຄໍານິຍາມ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃນຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະວ່າປະເດັນຂອງຜູ້ຂຽນຖືກສ້າງເປັນຮູບຮ່າງຂຶ້ນດ້ວຍທັດສະນະຄະຕິ
ແລະສີສັນໄດ້ແນວໃດ
ວິເຄາະຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ຈື່ຈຳວ່າທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂຽນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຳນວນໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ຜົນ
ກະທົບຢູ່ໃນສີສັນ, ການຈິນຕະນາການ, ແລະອື່ນໆ)
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ກຳນົດຜົນສະທ້ອນລະຫວ່າງອາລົມ ແລະສຳນວນ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ຕັດສິນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສັບສົນ:
• ນໍາໃຊ້ຄວາມຄິດພື້ນຖານຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຄວາມເປັນມາ, ການປຶກສາຫາລື,
ແລະການພິສູດຂອງການຮຽກຮ້ອງ)
• ວິເຄາະຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
• ກໍານົດຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງພື້ນຖານຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ການບອກ
ເລົ່າທົ່ວໄປທີ່ມີລັກສະນະຮີບດ່ວນ)
• ວິເຄາະຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ວິເຄາະຄວາມລຳອຽງຂອງຜູ້ຂຽນ
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ຊັ້ນຮຽນປີທີ 6–ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງວິຊາຫັດ
ອ່ານຂອງ MCA-III

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນຶກເຖິງລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນຈາກເນື້ອຫາ
ການຄາດເດົາທີ່ອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ກຳນົດສາຍເຫດ ແລະຜົນສະທ້ອນ
ກຳນົດຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສະແດງການສົມທຽບທ່າມກາງຮູບພາບຂອງເນື້ອຫາໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກ
ຢ່າງຊັດເຈນ
ກໍານົດເສັ້ນໂຄງເລື່ອງທົ່ວໄປ

ຈັດວາງແນວຄິດຫຼັກ, ເນື້ອຫາທີ່ເປັນສູນກາງ, ແລະປະເດັນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດ
ເຈນ
ກໍານົດສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ຄາດເດົາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວລະຄອນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ຈື່ຈຳຮູບພາບແບບງ່າຍດາຍຂອງຄຳເວົ້າ
ນໍາໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ຈັດວາງຄຳສັບ ແລະ ຖ້ອຍຄຳ ທີ່ສຳຄັນ
ຈື່ຈຳຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາທີ່ເປັນພື້ນຖານ
(ຕົວຢ່າງ, ການຈັດລຳດັບເຫດການ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກໍານົດຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກພື້ນຖານໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ກໍານົດປະກົດການທີ່ແຈ່ມແຈ້ງໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ,
ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນລະຫວ່າງປະໂຫຍກ ແລະຕອນ)
ຈື່ຈຳວ່າຜູ້ຂຽນນຳສະເໜີຄວາມຈິງ/ຄໍາຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
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ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃສ່ກັບ:
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດ ແລະ ດຳເນີນການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
• ກໍານົດຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນຢ່າງງ່າຍດາຍ
• ກຳນົດຄວາມຈິງ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງພື້ນຖານ, ແລະຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນຂະບວນການຕາມ
ລຳດັບເຫດການ
ອະທິບາຍວ່າລາຍລະອຽດທີ່ມີການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຊັດເຈນ ເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບ
ຂໍ້ສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາ ແລະກຳນົດລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແນວໃດ
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະຄວາມຄິດທີ່ອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
ທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາຫຼື ເນື້ອຫາທັງໝົດ
• ສະແດງປະກົດການຂອງເນື້ອຫາໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ
• ແນວຄິດຫຼັກ
• ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
• ໂຄງເລື່ອງ
• ປະເດັນ
• ຫົວເລື່ອງ
• ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ
ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ໂຄງເລື່ອງ,
ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຄໍາອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການແກ້
ໄຂບັນຫາໃນຕອນທ້າຍ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ລະບຸຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຕົວສະແດງທີ່ເກັບໄວ້, ພາສາທ້ອງຖິ່ນ)
ກໍານົດຄວາມໝາຍຂອງການສັນນິຖານແບບພື້ນຖານ
ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ກຳນົດຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກແລະ ຈໍາແນ
ກຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄຳສັບສະເພາະທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເ
ນື້ອໃນ
ຈື່ຈຳຄຳສັບທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ໃນທີ່ສຸດ, ທີ່ຜ່ານມາ,
ຕໍ່ໄປ)
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ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບແລະຄຳສັບທີ່ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ (ຄໍາ
ຕື່ມແລະຮາກເຫງົ້າ)
ກຳນົດຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າແລະການສັນນິຖານຂອງພວກເຂົາ
ກໍານົດຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາແບບພື້ນຖານ
(ຕົວຢ່າງ, ຄໍານິຍາມ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃນຄວາມໝາຍ
ກໍານົດການນຳໃຊ້ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ຂຽນ (ມຸມມອງສ່ວນຕົວ) ແລະສີສັນ (ທ່າທີ
ທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຂຽນ)
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກຳນົດອາລົມ (ບັນຍາກາດກ່ຽວກັບອາລົມຂອງເນື້ອຫາ)
ກຳນົດສຳນວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະການເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ - ຕົວຢ່າງທາງ
ເລືອກຂອງຄຳສັບ, ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ, ການນຳໃຊ້ຄຳສັບວັນນະຄະດີ, ສຳນຽງ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງ
ອອກຢ່າງຊັດເຈນ:
• ຈັດວາງ ແລະເຂົ້າໃຈຄວາມຂັດແຍ່ງພາຍໃນເນື້ອຫາ
• ກຳນົດປະກົດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື
• ຈື່ຈຳວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ
(ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດດ້ວຍຊ່ຽວຊານ, ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ)
• ກໍານົດວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ການປຽບທຽບ, ລາຍລະອຽດ
ແລະຕົວຢ່າງ)
• ຈື່ຈຳຄວາມລໍາອຽງຂອງຜູ້ຂຽນ

ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ນໍາໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອ:
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດ ແລະ ດຳເນີນການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ວິເຄາະການແທນດ້ວຍສັນຍາລັກ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
• ນຶກເຖິງສາຍພາຍພົວພັນທີ່ເປັນສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
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ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງ, ເຫດການຈິງ, ແລະ/ຫຼືຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຕາມ
ລຳດັບເຫດການ
ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວພັນ/ສຳຄັນທີ່ສົ່ງເສີມຜົນສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາ
ສົມທຽບ ແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ແນວຄິດທີ່ອີງໃສ່
ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມ ແລະ/ຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຈາກພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາ, ເນື້ອຫາທັງໝົດ,
ແລະ ທົ່ວເນື້ອຫາ:
• ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ (ການເຊື່ອງຄວາມໝາຍຫຼືການສະແດງອອກຢ່າງ
•
•
•
•
•
•
•
•

ຊັດເຈນ)
ແນວຄິດຫຼັກ
ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
ໂຄງເລື່ອງ
ຫົວຂໍ້
ປະເດັນ
ຫົວເລື່ອງ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະເຫດການ

ຈື່ຈຳການນໍາສະເໜີແບບເບົາບາງຂອງອົງປະກອບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ,
ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ຈຳແນກວິທີຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ (ຕົວຢ່າງ, ການບັນລະຍາຍ, ປະກົດການ, ຄວາມ
ປະພຶດ)
ກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ການອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ,
ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນຕອນທ້າຍ)
ສົມທຽບ ແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບົດສະເໜີໃນອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ
ກໍານົດປະເດັນຫຼື ແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນສູນກາງຂອງເນື້ອຫາ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ກຳນົດຄວາມໝາຍຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ຖ້ອຍຄຳທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມ
ຄິດ, ການກ່າວເຖິງແບບບໍ່ເຕັມທີ່)
ເຊື່ອມໂຍງການສັນນິຖານໃສ່ກັບຄວາມໝາຍ
ໃຊ້ເຫດຜົນແລະປະກົດການເພື່ອພິສູດໃຫ້ເຫັນການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ຈື່ຈຳວ່າສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ເນື້ອຫາ,
ແລະໂຄງສ້າງນຳໄປສູ່ການອະທິຄວາມໝາຍຄຳສັບທີ່ຕັ້ງໃຈຫຼືລະອຽດ.
ຈັດປະເພດຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ກຳນົດຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ໃນກໍລະນີນີ້,
ນອກຈາກນັ້ນ, ສຳລັບເຫດຜົນດຽວກັນ)
ໃຊ້ວິຊາພາສາສາດ (ປະຫວັດຂອງຄຳສັບ) ແລະວິຊາສຶກສາໂຄງສ້າງ (ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບ)
ແລະຄຳສັບທີ່ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍຫຼືຖ້ອຍຄຳເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະການໃຊ້ຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
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ວິເຄາະຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີເນື້ອຫາຊັບຊ້ອນ
(ຕົວຢ່າງ, ສາຍເຫດແລະຜົນສະທ້ອນ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະວ່າປະເດັນຂອງຜູ້ຂຽນຖືກສ້າງເປັນຮູບຮ່າງຂຶ້ນດ້ວຍທັດສະນະຄະຕິ
ແລະສີສັນໄດ້ແນວໃດ
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກຳນົດຜົນສະທ້ອນລະຫວ່າງອາລົມ ແລະສຳນວນ
ຈື່ຈຳວ່າທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂຽນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຳນວນໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ຜົນ
ກະທົບຢູ່ໃນສີສັນ, ການຈິນຕະນາການ, ແລະອື່ນໆ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ວິເຄາະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ນຳໃຊ້

ວິເຄາະວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ທາສີຮູບ, ນິທານ)
ຈື່ຈຳຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
ຈື່ຈຳຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
ກໍານົດຄວາມຄິດທີ່ຜິດພາດພື້ນຖານຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ,
ຫຼັກການທີ່ຜິດພາດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ/ຫຼື, ການຮ້ອງຂໍທາງດ້ານອາລົມ)
ວິເຄາະວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກນຳສະເໜີພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາໄດ້ແ
ນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ສະຖິຕິ, ຫຼັກຖານ)
ວິເຄາະຄວາມລຳອຽງຂອງຜູ້ຂຽນ

ປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ອະທິບາຍປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນແບບເບົາບາງ:
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດ ແລະດຳເນີນການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ວິເຄາະການແທນດ້ວຍສັນຍາລັກ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
• ເຂົ້າໃຈຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
ວິເຄາະລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສົ່ງເສີມຂໍ້ສະຫຼຸບຈາກເນື້ອຫາ
ຈຳແນກຄວາມເປັນຈິງຈາກຄໍາຄິດເຫັນໃນຫຼາຍເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອລວບລວມການຕີຄວາມໝາຍ
ສົມທຽບແລະໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນແລະແນວຄິດແບບເລິກ
ເຊິ່ງໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
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ການລວບລວມເພື່ອໄດ້ຮັບຄວາມໝາຍຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາ, ເນື້ອຫາທັງໝົດ,
ແລະຕະຫຼອດເນື້ອຫາ:
• ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ (ການເຊື່ອງຄວາມໝາຍຫຼືການສະແດງອອກຢ່າງ
•
•
•
•
•
•
•
•

ຊັດເຈນ)
ແນວຄິດຫຼັກ
ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
ໂຄງເລື່ອງ
ຫົວຂໍ້
ປະເດັນ
ຫົວເລື່ອງ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ

ອະທິບາຍແລະປະເມີນການສ້າງສາຍພົວພັນທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ,
ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ປະເມີນວິທີການຂອງລັກສະນະສະເພາະແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ກັບອົງປະກອບວັນນ
ະຄະດີອື່ນ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ປະເມີນການໃຊ້ຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ການເລົ່າເລື່ອງແບບຮູ້ລະອຽດ,
ການເລົ່າເລື່ອງຄືນຫຼັງ)
ອະທິບາຍວ່າສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ເນື້ອຫາ,
ແລະໂຄງສ້າງນໍາໄປສູ່ຄວາມໝາຍຂອງຄຳເວົ້າແບບຕັ້ງໃຈຫຼືລະອຽດໄດ້ແນວໃດ
ສົມທຽບແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າແລະການນຳໃຊ້
ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນຂອງພວກເຂົາ
ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການສະແດງຄວາມໝາຍທາງໃນໄວ້ພຽງເລັກນ້ອຍ
ວິເຄາະວ່າການສັນນິຖານມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍໄດ້ແນວໃດ
ປະເມີນການນຳໃຊ້ຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ:
ວິເຄາະຄວາມພໍດີແລະຈຸດປະສົງ
ວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຄຳສັບໃນການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ແທນທີ່ຈະ,
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນຄວາມແຕກຕ່າງ
ປະເມີນຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງໃນເນື້ອຫາທີ່ສັບສົນ
(ຕົວຢ່າງ, ສົມທຽບແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ)
ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຄວາມໝາຍ
ປະເມີນຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ວິເຄາະອາລົມແລະສຳນວນແລະການຕອບໂຕ້ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ຊັບຊ້ອນ:
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• ນຳໃຊ້ກອບຄວາມຄິດຂອງການຂັດແຍ່ງ (ຄວາມເປັນມາ, ການປຶກສາຫາລື,
ແລະການພິສູດການຮ້ອງທຸກ
• ວິເຄາະຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
• ວິເຄາະຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ຂໍການຮ້ອງທຸກ, ການ
ຕໍ່ຕ້ານ)
• ວິເຄາະຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ປະເມີນຄວາມລໍາອຽງແບບເບົາບາງ
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ຊັ້ນຮຽນປີທີ 7–ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງວິຊາຫັດ
ອ່ານຂອງ MCA-III

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນຶກເຖິງລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນຈາກເນື້ອຫາ
ການຄາດເດົາທີ່ອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ກຳນົດສາຍເຫດ ແລະຜົນສະທ້ອນ
ກຳນົດຄວາມເປັນຈິງ ແລະຄໍາຄິດເຫັນໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສະແດງການສົມທຽບທ່າມກາງຮູບພາບຂອງເນື້ອຫາໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກ
ຢ່າງຊັດເຈນ
ກໍານົດເສັ້ນໂຄງເລື່ອງທົ່ວໄປ

ຈັດວາງແນວຄິດຫຼັກ, ເນື້ອຫາທີ່ເປັນສູນກາງ, ແລະປະເດັນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດ
ເຈນ
ກໍານົດສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ຄາດເດົາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວລະຄອນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ຈື່ຈຳຮູບພາບແບບງ່າຍດາຍຂອງຄຳເວົ້າ
ນໍາໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ຈັດວາງຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສຳຄັນ
ຈື່ຈຳຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາທີ່ເປັນພື້ນຖານ
(ຕົວຢ່າງ, ການຈັດລຳດັບເຫດການ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກພື້ນຖານໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ກໍານົດປະກົດການທີ່ແຈ່ມແຈ້ງໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ,
ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນລະຫວ່າງປະໂຫຍກ ແລະຕອນ)
ກຳນົດວ່າຜູ້ຂຽນສະເໜີຄວາມຈິງ/ຄໍາຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
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ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃສ່ກັບ:
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດ ແລະດຳເນີນການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
• ກໍານົດຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນຢ່າງງ່າຍດາຍ
• ກຳນົດຄວາມຈິງ ແລະຄໍາຄິດເຫັນ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງ, ເຫດການຈິງ,
ແລະຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ອະທິບາຍວ່າລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວພັນກັບຂໍ້ສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາແລະກຳນົດລາ
ຍລະອຽດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແນວໃດ
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະຄວາມຄິດທີ່ອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
ທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມແລະ/ຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາຫຼືເນື້ອຫາທັງໝົດ:
• ສະແດງປະກົດການຂອງເນື້ອຫາໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ
• ແນວຄິດຫຼັກ
• ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
• ໂຄງເລື່ອງ
• ປະເດັນ
• ຫົວເລື່ອງ
• ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ
ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ການຮ່າງໂຄງ
ເລື່ອງ, ຄວາມຂັດແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ປະເດັນ)
ກຳນົດຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ເລື່ອງຕະຫລົກ, ເຫດການຮ້າຍແຮງ)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ລະບຸຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ການສຳພັດອັກສອນ,
ການສ້າງຄຳໂດຍການຮຽນແບບສຽງທຳມະຊາດ)
ລະບຸການສັນນິຖານ
ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ກຳນົດຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກແລະຈໍາແນ
ກຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄຳສັບສະເພາະທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເ
ນື້ອໃນ
ຈື່ຈຳຄຳສັບທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ນັບແຕ່, ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ,
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ)
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ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບແລະຄຳສັບທີ່ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ (ຄໍາ
ຕື່ມແລະຮາກເຫງົ້າ)
ກຳນົດຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າແລະການສັນນິຖານຂອງພວກເຂົາ
ກຳນົດຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງເນື້ອຫາແບບພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ,
ຄໍານິຍາມ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃນຄວາມໝາຍ
ກໍານົດການນຳໃຊ້ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ຂຽນ (ມຸມມອງສ່ວນຕົວ) ແລະສີສັນ (ທ່າທີ
ທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຂຽນ)
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກຳນົດອາລົມ (ບັນຍາກາດກ່ຽວກັບອາລົມຂອງເນື້ອຫາ)
ກຳນົດສຳນວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະການເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ - ຕົວຢ່າງທາງເລືອກ
ຂອງຄຳສັບ, ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ, ການນຳໃຊ້ຄຳສັບວັນນະຄະດີ, ສຳນຽງ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງ
ອອກຢ່າງຊັດເຈນ:
• ຈັດວາງ ແລະເຂົ້າໃຈຄວາມຂັດແຍ່ງພາຍໃນເນື້ອຫາ
• ກຳນົດປະກົດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື
• ຈື່ຈຳວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ
(ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດດ້ວຍຊ່ຽວຊານ, ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ)
• ກໍານົດວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ການປຽບທຽບ, ລາຍລະອຽດ
ແລະຕົວຢ່າງ)
• ຈື່ຈຳຄວາມລໍາອຽງຂອງຜູ້ຂຽນ

ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ນໍາໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອ:
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດ ແລະ ດຳເນີນການສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ວິເຄາະການແທນດ້ວຍສັນຍາລັກ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
• ນຶກເຖິງສາຍພາຍພົວພັນທີ່ເປັນສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
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ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງທີ່ຊັບຊ້ອນ, ເຫດການຈິງ,
ແລະ/ຫຼືຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຕາມລໍາດັບເຫດການ
ນຳໃຊ້ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ/ສຳຄັນຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະຫລຸບ
ຈຳແນກຄວາມເປັນຈິງຈາກຄໍາຄິດເຫັນໃນຫຼາຍເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕີຄວາມໝາຍ
ສົມທຽບ ແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະແນວຄິດທີ່ອີງໃສ່
ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມແລະ/ຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາຫຼືເນື້ອຫາທັງໝົດ:
• ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ (ການເຊື່ອງຄວາມໝາຍຫຼືການສະແດງອອກຢ່າງ
•
•
•
•
•
•
•
•

ຊັດເຈນ)
ແນວຄິດຫຼັກ
ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
ໂຄງເລື່ອງ
ຫົວຂໍ້
ປະເດັນ
ຫົວເລື່ອງ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະເຫດການ

ວິເຄາະການນຳໃຊ້ແບບເບົາບາງ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທ່າມກາງ, ອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ
(ຕົວຢ່າງ, ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ,
ປະເດັນ)
ຈຳແນກວິທີຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ (ຕົວຢ່າງ, ການບັນລະຍາຍ, ປະກົດການ, ຄວາມ
ປະພຶດ)
ລະບຸຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ເລື່ອງຕະຫລົກ, ເຫດການຮ້າຍແຮງ)
ສົມທຽບ ແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບົດສະເໜີໃນອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ລະບຸຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ສິ່ງຜິດປົກກະຕິ,
ຄຳເວົ້າທີ່ມາຈາກການນຳຄວາມໝາຍກົງກັນຂ້າມກັນມາລວມເຂົ້າກັນ)
ເຊື່ອມໂຍງການສັນນິຖານໃສ່ກັບຄວາມໝາຍ
ໃຊ້ເຫດຜົນແລະປະກົດການເພື່ອພິສູດໃຫ້ເຫັນການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ຈື່ຈຳວ່າສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ເນື້ອຫາ,
ແລະໂຄງສ້າງນຳໄປສູ່ການອະທິຄວາມໝາຍຄຳສັບທີ່ຕັ້ງໃຈຫຼືລະອຽດ.
ຈັດປະເພດຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ລະບຸຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ຕາມລຳດັບ, ຢ່າງໜ້າຕົກໃຈ,
ຜົນສະຫລຸບ)
ນຳໃຊ້ວິຊາພາສາສາດ (ປະຫວັດຂອງຄຳສັບ) ແລະວິຊາການສຶກສາຮູບຮ່າງ
(ຮູບຮ່າງຂອງຄຳສັບ)
ແລະຄຳສັບທີ່ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍຫຼືຖ້ອຍຄຳເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ
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ວິເຄາະການໃຊ້ຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
ກຳນົດຄວາມໝາຍແບບສັນນິຖານຂອງຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳ
ວິເຄາະຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີເນື້ອຫາຊັບຊ້ອນ
(ຕົວຢ່າງ, ສາຍເຫດແລະຜົນສະທ້ອນ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະວ່າປະເດັນຂອງຜູ້ຂຽນຖືກສ້າງເປັນຮູບຮ່າງຂຶ້ນດ້ວຍທັດສະນະຄະຕິ
ແລະສີສັນໄດ້ແນວໃດ
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກຳນົດຜົນສະທ້ອນລະຫວ່າງອາລົມ ແລະສຳນວນ
ຈື່ຈຳວ່າທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂຽນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຳນວນໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ຜົນ
ກະທົບຢູ່ໃນສີສັນ, ການຈິນຕະນາການ, ແລະອື່ນໆ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ວິເຄາະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ນຳໃຊ້

ວິເຄາະວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ທາສີຮູບ, ນິທານ)
ຈື່ຈຳຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
ຈື່ຈຳຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
ກໍານົດຄວາມຄິດທີ່ຜິດພາດພື້ນຖານຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ,
ຫຼັກການທີ່ຜິດພາດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ/ຫຼື, ການຮ້ອງຂໍທາງດ້ານອາລົມ)
ວິເຄາະວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກນຳສະເໜີພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາໄດ້ແ
ນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ສະຖິຕິ, ຫຼັກຖານ)
ວິເຄາະຄວາມລຳອຽງຂອງຜູ້ຂຽນ

ປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະ ເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ອະທິບາຍປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນແບບເບົາບາງ:
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດຈາກເນື້ອຫາແລະສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ວິເຄາະການແທນດ້ວຍສັນຍາລັກ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
• ເຂົ້າໃຈຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນທີ່ຊັບຊ້ອນ
• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
ວິເຄາະລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສະຫລຸບ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອລວບລວມການຕີຄວາມໝາຍ
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນແລະແນວຄິດແບບເລິກ
ເຊິ່ງໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
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ການລວບລວມເພື່ອໄດ້ຮັບຄວາມໝາຍຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາ, ເນື້ອຫາທັງໝົດ,
ແລະຕະຫຼອດເນື້ອຫາ:
• ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ (ການເຊື່ອງຄວາມໝາຍຫຼືການສະແດງອອກຢ່າງ
•
•
•
•
•
•
•
•

ຊັດເຈນ)
ແນວຄິດຫຼັກ
ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
ໂຄງເລື່ອງ
ຫົວຂໍ້
ປະເດັນ
ຫົວເລື່ອງ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະເຫດການ

ອະທິບາຍແລະປະເມີນການສ້າງສາຍພົວພັນທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ,
ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ປະເມີນວິທີການຂອງລັກສະນະສະເພາະແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ກັບອົງປະກອບວັນນ
ະຄະດີອື່ນ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ປະເມີນການໃຊ້ຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ໃນທາງຂະໜານ,
ການວາງຕິດກັນເພື່ອສົມທຽບ)
ອະທິບາຍວ່າສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ເນື້ອໃນ,
ແລະໂຄງສ້າງນຳໄປສູ່ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບທີ່ສໍ່ຄວາມໝາຍ,
ແບບຕັ້ງໃຈຫຼືລະອຽດໄດ້ແນວໃດ.
ສົມທຽບແລະຈໍາແນ
ກຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າແລະການນຳໃຊ້ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົ
ນຂອງພວກເຂົາ
ຈໍາແນກແຕກຕ່າງຂອງການສະແດງຄວາມໝາຍທາງໃນໄວ້ພຽງເລັກນ້ອຍ
ວິເຄາະວ່າການສັນນິຖານມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍໄດ້ແນວໃດ
ປະເມີນການນຳໃຊ້ຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ:
ວິເຄາະຄວາມພໍດີແລະຈຸດປະສົງ
ວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຄຳສັບໃນການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ຢູ່ໃນເຫດການນີ້,
ໃນສະພາບນີ້, ມີສິ່ງນີ້ຢູ່ໃນໃຈ)
ປະເມີນຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງໃນເນື້ອຫາທີ່ສັບສົນ
(ຕົວຢ່າງ, ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ)
ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຄວາມໝາຍ
ປະເມີນຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ວິເຄາະອາລົມແລະສຳນວນແລະການຕອບໂຕ້ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາ
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ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ຊັບຊ້ອນ:
• ນຳໃຊ້ກອບຄວາມຄິດຂອງການຂັດແຍ່ງ (ຄວາມເປັນມາ, ການປຶກສາຫາລື,
ແລະການພິສູດການຮ້ອງທຸກ
• ວິເຄາະຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
• ວິເຄາະຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ຂໍການຮ້ອງທຸກ, ການ
ຕໍ່ຕ້ານ)
• ວິເຄາະຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ປະເມີນວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ
• ປະເມີນຄວາມລໍາອຽງແບບເບົາບາງ
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ຊັ້ນຮຽນປີທີ 8 –ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງວິຊາຫັດ
ອ່ານຂອງ MCA-III

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບດ້ວຍວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)

ນຶກເຖິງລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນຈາກເນື້ອຫາ
ການຄາດເດົາທີ່ອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ກຳນົດສາຍເຫດ ແລະຜົນສະທ້ອນ
ກຳນົດຄວາມເປັນຈິງ ແລະຄໍາຄິດເຫັນໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສະແດງການສົມທຽບທ່າມກາງຮູບພາບຂອງເນື້ອຫາໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກ
ຢ່າງຊັດເຈນ
ກຳນົດອົງປະກອບຂອງໂຄງເລື່ອງ

ຈັດວາງແນວຄິດຫຼັກ, ເນື້ອຫາທີ່ເປັນສູນກາງ, ແລະປະເດັນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດ
ເຈນ
ກໍານົດສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ຄາດເດົາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວລະຄອນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ຈື່ຈຳຮູບພາບແບບງ່າຍດາຍຂອງຄຳເວົ້າ
ນໍາໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອຫາພື້ນຖານ ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ຈັດວາງຄຳສັບ ແລະ ຖ້ອຍຄຳ ທີ່ສຳຄັນ
ຈື່ຈຳຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາທີ່ເປັນພື້ນຖານ
(ຕົວຢ່າງ, ການຈັດລຳດັບເຫດການ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ລະບຸຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກພື້ນຖານໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ກໍານົດປະກົດການທີ່ແຈ່ມແຈ້ງໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ,
ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນລະຫວ່າງປະໂຫຍກ ແລະຕອນ)
ກຳນົດວ່າຜູ້ຂຽນສະເໜີຄວາມຈິງ/ຄໍາຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
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ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃສ່ກັບ:
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດ ແລະສ້າງຂໍ້ສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
• ກໍານົດຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນຢ່າງງ່າຍດາຍ
• ກຳນົດຄວາມຈິງ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງ, ເຫດການຈິງ,
ແລະຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ອະທິບາຍວ່າລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນແມ່ນພົວພັນກັບບົດສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາແລະກຳນ
ົດລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແນວໃດ
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະຄວາມຄິດທີ່ອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
ທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມແລະ/ຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາຫຼືເນື້ອຫາທັງໝົດ:
• ສະແດງປະກົດການຂອງເນື້ອຫາໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ
• ແນວຄິດຫຼັກ
• ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
• ໂຄງເລື່ອງ
• ປະເດັນ
• ຫົວເລື່ອງ
• ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ
ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ,
ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ເພງທີ່ມີຄວາມໝາຍເຖິງຄວາມຮັກ, ບົດກາວີ,
ວັນນະຄະດີຍິ່ງໃຫຍ່)

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ລະບຸຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ການພາດພິງເຖິງ, ການເວົ້າກັບຕົວເອງ)
ກໍານົດການວິນິດໄສ
ນຳໃຊ້ຮ່ອງຮອຍຂອງເນື້ອໃນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ກຳນົດຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກແລະ ຈໍາແນ
ກຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄຳສັບສະເພາະທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເ
ນື້ອໃນ
ຈື່ຈຳຄຳສັບທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ທັງໝົດ, ທ້າຍສຸດ,
ນອກຈາກນັ້ນ)
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ນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບແລະຄຳສັບທີ່ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ (ຄໍາ
ຕື່ມແລະຮາກເຫງົ້າ)
ກຳນົດຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າແລະການສັນນິຖານຂອງພວກເຂົາ
ກຳນົດຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງເນື້ອຫາແບບພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ,
ຄໍານິຍາມ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃນຄວາມໝາຍ
ກໍານົດການນຳໃຊ້ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ຂຽນ (ມຸມມອງສ່ວນຕົວ) ແລະສີສັນ (ທ່າທີ
ທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຂຽນ)
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກຳນົດອາລົມ (ບັນຍາກາດກ່ຽວກັບອາລົມຂອງເນື້ອຫາ)
ກຳນົດສຳນວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະການເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ - ຕົວຢ່າງທາງ
ເລືອກຂອງຄຳສັບ, ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ, ການນຳໃຊ້ຄຳສັບວັນນະຄະດີ, ສຳນຽງ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງ
ອອກຢ່າງຊັດເຈນ:
• ຈັດວາງ ແລະເຂົ້າໃຈຄວາມຂັດແຍ່ງພາຍໃນເນື້ອຫາ
• ກຳນົດປະກົດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື
• ຈື່ຈຳວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດ
(ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດດ້ວຍຊ່ຽວຊານ, ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ)
• ກໍານົດວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ການປຽບທຽບ, ລາຍລະອຽດ
ແລະຕົວຢ່າງ)
• ຈື່ຈຳຄວາມລໍາອຽງຂອງຜູ້ຂຽນ

ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ນໍາໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອ:
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດ ແລະສ້າງຂໍ້ສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ວິເຄາະການແທນດ້ວຍສັນຍາລັກ
• ສະແດງການບອກເລົ່າທົ່ວໄປ ແລະການຄາດເດົາ
• ນຶກເຖິງສາຍພາຍພົວພັນທີ່ເປັນສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
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ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງທີ່ຊັບຊ້ອນ, ເຫດການຈິງ,
ແລະຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ນຳໃຊ້ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ/ສຳຄັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສະຫລຸບ
ຈຳແນກຄວາມເປັນຈິງຈາກຄໍາຄິດເຫັນໃນຫຼາຍເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕີຄວາມໝາຍ
ສົມທຽບ ແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະແນວຄິດທີ່ອີງໃສ່
ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມແລະ/ຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາຫຼືເນື້ອຫາທັງໝົດ:
• ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ (ການເຊື່ອງຄວາມໝາຍຫຼືການສະແດງອອກຢ່າງ
•
•
•
•
•
•
•
•

ຊັດເຈນ)
ແນວຄິດຫຼັກ
ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
ໂຄງເລື່ອງ
ຫົວຂໍ້
ປະເດັນ
ຫົວເລື່ອງ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ

ວິເຄາະການນຳໃຊ້ແບບເບົາບາງຂອງ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທ່າມກາງ,
ອົງປະກອບວັນນະຄະດີພາຍໃນເນື້ອຫາຫຼືການຕີໄດ້ຫຼາຍຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອຫາ
(ຕົວຢ່າງ, ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ,
ປະເດັນ)
ຈຳແນກວິທີຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ (ຕົວຢ່າງ, ການບັນລະຍາຍ, ປະກົດການ, ຄວາມ
ປະພຶດ)
ກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ເພງທີ່ມີຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ,
ບົດກາວີ, ວັນນະຄະດີຍິ່ງໃຫຍ່)
ສົມທຽບ ແລະເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບົດສະເໜີໃນອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ການສຳພັດກັນຂອງບົດ
ກອນແລະຄວາມສອດຄ່ອງ)
ເຊື່ອມໂຍງການສັນນິຖານໃສ່ກັບຄວາມໝາຍ
ໃຊ້ເຫດຜົນແລະປະກົດການເພື່ອພິສູດໃຫ້ເຫັນການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ຈື່ຈຳວ່າສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ເນື້ອຫາ,
ແລະໂຄງສ້າງນຳໄປສູ່ການອະທິຄວາມໝາຍຄຳສັບທີ່ຕັ້ງໃຈຫຼືລະອຽດ.
ຈັດປະເພດຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ກຳນົດຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ກ່ອນໜ້ານີ້,
ແທນທີ່ຈະ, ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ)
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ນຳໃຊ້ວິຊາພາສາສາດ (ປະຫວັດຂອງຄຳສັບ) ແລະວິຊາການສຶກສາຮູບຮ່າງ
(ຮູບຮ່າງຂອງຄຳສັບ)
ແລະຄຳສັບທີ່ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍຫຼືຖ້ອຍຄຳເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະການໃຊ້ຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
ກຳນົດຄວາມໝາຍແບບສັນນິຖານຂອງຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳ
ວິເຄາະຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີເນື້ອຫາຊັບຊ້ອນ
(ຕົວຢ່າງ, ສາຍເຫດແລະຜົນສະທ້ອນ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະວ່າປະເດັນຂອງຜູ້ຂຽນຖືກສ້າງເປັນຮູບຮ່າງຂຶ້ນດ້ວຍທັດສະນະຄະຕິ
ແລະສີສັນໄດ້ແນວໃດ
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກຳນົດຜົນສະທ້ອນລະຫວ່າງອາລົມ ແລະສຳນວນ
ຈື່ຈຳວ່າທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂຽນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຳນວນໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ຜົນ
ກະທົບຢູ່ໃນສີສັນ, ການຈິນຕະນາການ, ແລະອື່ນໆ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ວິເຄາະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ນຳໃຊ້

ວິເຄາະວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ (ຕົວຢ່າງ, ທາສີຮູບ, ນິທານ)
ຈື່ຈຳຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
ຈື່ຈຳຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
ກໍານົດຄວາມຄິດທີ່ຜິດພາດພື້ນຖານຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ,
ຫຼັກການທີ່ຜິດພາດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ/ຫຼື, ການຮ້ອງຂໍທາງດ້ານອາລົມ)
ວິເຄາະວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກນຳສະເໜີພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາໄດ້ແ
ນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ສະຖິຕິ, ຫຼັກຖານ)
ຈື່ຈຳປະສິດທີຜົນຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະຈູງໃຈ
ວິເຄາະຄວາມລຳອຽງຂອງຜູ້ຂຽນ

ປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ອະທິບາຍປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນແບບເບົາບາງ:
• ອ້າງອີງຄຳເວົ້າຢ່າງລະອຽດຈາກເນື້ອຫາແລະສະຫລຸບຢ່າງມີເຫດຜົນ
• ວິເຄາະການແທນດ້ວຍສັນຍາລັກ
• ການບອກເລົ່າທົ່ວໄປແລະການຄາດເດົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
• ເຂົ້າໃຈຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນທີ່ຊັບຊ້ອນ
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• ດໍາເນີນການວິນິດໄສຢ່າງມີເຫດຜົນ
ວິເຄາະລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສະຫລຸບ
ຖອດຄວາມໝາຍເນື້ອຫາທີ່ຊັບຊ້ອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອລວບລວມການຕີຄວາມໝາຍ
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນແລະແນວຄິດແບບເລິກ
ເຊິ່ງໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ການລວບລວມເພື່ອໄດ້ຮັບຄວາມໝາຍຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາ, ເນື້ອຫາທັງໝົດ,
ແລະຕະຫຼອດເນື້ອຫາ:
• ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ (ການເຊື່ອງຄວາມໝາຍຫຼືການສະແດງອອກຢ່າງ
•
•
•
•
•
•
•
•

ຊັດເຈນ)
ແນວຄິດຫຼັກ
ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
ໂຄງເລື່ອງ
ຫົວຂໍ້
ປະເດັນ
ຫົວເລື່ອງ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະເຫດການ

ອະທິບາຍແລະປະເມີນການສ້າງສາຍພົວພັນທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ,
ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ປະເມີນວິທີການຂອງລັກສະນະສະເພາະແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ກັບອົງປະກອບວັນນ
ະຄະດີອື່ນ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ປະເມີນການນຳໃຊ້ຄໍາສັບວັນນະຄະດີຂອງຜູ້ຂຽນ (ຕົວຢ່າງ, ເກີດຜິດຍຸກສະໄໝ,
ການເລົ່າເລື່ອງໃນອະດີດ)
ອະທິບາຍວ່າສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ເນື້ອໃນ,
ແລະໂຄງສ້າງນຳໄປສູ່ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບທີ່ສໍ່ຄວາມໝາຍ,
ແບບຕັ້ງໃຈຫຼືລະອຽດໄດ້ແນວໃດ.
ສົມທຽບແລະຈໍາແນ
ກຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າແລະການນຳໃຊ້ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົ
ນຂອງພວກເຂົາ
ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການສະແດງຄວາມໝາຍທາງໃນໄວ້ພຽງເລັກນ້ອຍ
ວິເຄາະວ່າການສັນນິຖານມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍໄດ້ແນວໃດ
ປະເມີນການນຳໃຊ້ຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ:
ວິເຄາະຄວາມພໍດີແລະຈຸດປະສົງ
ວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຄຳສັບໃນການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ສຳຄັນເທົ່າກັນ,
ໂດຍການປຽບທຽບ, ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ອາດຈະແມ່ນຄວາມຈິງ)
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ປະເມີນຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງໃນເນື້ອຫາທີ່ສັບສົນ
(ຕົວຢ່າງ, ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ)
ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະອາລົມແລະສຳນວນແລະການຕອບໂຕ້ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນ
ປະເມີນຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ນຳໃຊ້ປະກົດການເພື່ອວິເຄາະທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂຽນ

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ຊັບຊ້ອນ:
• ນຳໃຊ້ກອບຄວາມຄິດຂອງການຂັດແຍ່ງ (ຄວາມເປັນມາ, ການປຶກສາຫາລື,
ແລະການພິສູດການຮ້ອງທຸກ
• ວິເຄາະຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
• ວິເຄາະຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ຂໍການຮ້ອງທຸກ, ການ
ຕໍ່ຕ້ານ)
• ວິເຄາະຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ປະເມີນວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ
• ປະເມີນຄວາມລໍາອຽງແບບເບົາບາງ

June 2013
Reading MCA ALDs_Lao

53

GRADE 8

ຊັ້ນຮຽນປີທີ 10 –ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງວິຊາ
ຫັດອ່ານຂອງ MCA-III

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດຄວາມບໍ່
ສອດຄ່ອງຂອງທັກສະຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແລະດ້ວຍຄວາມລະອຽດທີ່ມີ
ໜ້ອຍສຸດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ກຳນົດປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ໄດ້ບອກກ່າວຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ:
• ການສະຫລຸບແບບທົ່ວໄປແລະການຄາດເດົາ
• ຄວາມກ່ຽວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນທີ່ຊັດເຈນ
ຈັດວາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີທີ່ຊັດເຈນຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັ
ດເຈນ (ຕົວຢ່າງ, ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ,
ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ຈັດວາງລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນ/ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກເນື້ອຫາ
ກຳນົດຄວາມເປັນຈິງ ແລະຄໍາຄິດເຫັນໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ກຳນົດປະກົດການທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນໃນເນື້ອຫາ
ສົມທຽບແຕ່ລະບຸກຄົນແລະແນວຄວາມຄິດທີ່ອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັ
ດເຈນ
ຈັດວາງແນວຄິດຫຼັກ, ເນື້ອຫາທີ່ເປັນສູນກາງ, ແລະປະເດັນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດ
ເຈນ
ບອກເລົ່າແນວຄວາມຄິດຫຼັກທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ, ແນວຄິດແບບສູນກາງ,
ແລະລາຍລະອຽດໃນການສົ່ງເສີມທີ່ຊັດເຈນ
ລະບຸທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕອນທີ່ອ່ານ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ລະບຸຜົນກະທົບຂອງຕົວເລືອກຂອງຄຳສັບໃນຄວາມໝາຍ

ລະບຸຄໍາສັບວັນນະຄະດີພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດໃຫ້ມີຕົວຕົນ)
ນຳໃຊ້ເນື້ອໃນພື້ນຖານແລະໂຄງສ້າງຂອງຄຳສັບເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ຈື່ຈຳຮູບພາບແບບງ່າຍດາຍຂອງຄຳເວົ້າ
ຈັດວາງຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳ ທີ່ສຳຄັນ
ຈື່ຈຳຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເນື້ອຫາທີ່ເປັນພື້ນຖານ
(ຕົວຢ່າງ, ບັນຫາ/ການແກ້ໄຂ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຄວາມໝາຍ
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກໍານົດຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກພື້ນຖານໃນເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
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ກຳນົດອາລົມ (ບັນຍາກາດກ່ຽວກັບອາລົມຂອງເນື້ອຫາ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)
ກໍານົດປະກົດການທີ່ແຈ່ມແຈ້ງໃນເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ (ຕົວຢ່າງ,
ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນລະຫວ່າງປະໂຫຍກ ແລະຕອນ)
ກໍານົດຄວາມຄິດທີ່ຜິດພາດພື້ນຖານຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ/ຫຼື,
ການຮ້ອງຂໍທາງດ້ານອາລົມ)
ກຳນົດວ່າຜູ້ຂຽນສະເໜີຄວາມຈິງ/ຄໍາຄິດເຫັນໄດ້ແນວໃດ
ຈື່ຈຳວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະ
ຄວາມສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ:
• ການສະຫລຸບແບບພື້ນຖານແລະຂໍ້ວິນິໄສແບບງ່າຍໆ
• ການຈື່ຈຳສັນຍາລັກພື້ນຖານ
• ການບອກເລົ່າທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໄປແລະການຄາດເດົາ
• ການສ້າງສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງ, ເຫດການຈິງ,
ແລະຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ການຈື່ຈຳຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງອົງ
ປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ
ອະທິບາຍວ່າລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນສະໜັບສະໜູນ
ບົດສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາແລະກຳນົດລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແນວໃດ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະຄວາມຄິດທີ່ອີງໃສ່ເນື້ອຫາ
ທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມແລະ/ຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາຫຼືເນື້ອຫາທັງໝົດ:
• ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ (ການເຊື່ອງຄວາມໝາຍຫຼືການສະແດງອອກຢ່າງ
•
•
•
•

ຊັດເຈນ)
ແນວຄິດຫຼັກ
ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
ໂຄງເລື່ອງ
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• ຫົວຂໍ້
• ປະເດັນ
• ຫົວເລື່ອງ
• ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະ ເຫດການ
ກຳນົດການເສື່ອມ
ໂຍງທີ່ຊັດເຈນທ່າມກາງອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາ (ຕົວຢ່າງ,
ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ຈື່ຈຳວິທີການພື້ນຖານຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ (ຕົວຢ່າງ, ການບັນລະຍາຍ,
ປະກົດການ, ຄວາມປະພຶດ)
ລະບຸຄຳສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ບັນທັດຖານ, ຕົ້ນແບບ, ການຂັດແຍ່ງ)
ກຳນົດປະເດັນຫຼືແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນໃຈກາງຂອງເນື້ອຫາ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ຈື່ຈຳຜົນສະທ້ອນທົ່ວໄປແລະຜົນກະທົບຂອງທາງເລືອກຂອງຄຳສັບຢູ່ໃນຄວາມໝາຍແລ
ະສໍານວນຂອງຜູ້ຂຽນ

ກຳນົດການນຳໃຊ້ຂອງຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກ)
ລະບຸການວິນິດໄສ
ການນຳໃຊ້ປະກົດການເພື່ອເຂົ້າໃຈທາງເລືອກຂອງນັກຂຽນ
ຈື່ຈຳວ່າສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ເນື້ອໃນ, ແລະໂຄງສ້າງສົ່ງເສີມຄວາມໝາຍໄດ້ແນວໃດ
ຈື່ຈຳຄຳສັບທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ໃນເວລາດຽວກັນ,
ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນໄປ, ນັບຈາກນັ້ນ)
ກຳນົດຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກແລະ ຈໍາແນ
ກຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄຳສັບສະເພາະທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເ
ນື້ອໃນ
ນຳໃຊ້ວິຊາພາສາສາດ (ປະຫວັດຂອງຄຳສັບ) ແລະວິຊາການສຶກສາຮູບຮ່າງ
(ຮູບຮ່າງຂອງຄຳສັບ)
ແລະຄຳສັບທີ່ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍຫຼືຖ້ອຍຄຳເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍ
ກຳນົດຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າແລະການສັນນິຖານຂອງພວກເຂົາ
ກຳນົດຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງເນື້ອຫາແບບພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ,
ການສົມທຽບແລະການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ)
ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຢູ່ໃນຄວາມໝາຍ.
ກໍານົດການນຳໃຊ້ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ຂຽນ (ມຸມມອງສ່ວນຕົວ) ແລະສີສັນ (ທ່າທີ
ທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຂຽນ)
ບອກເລົ່າຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຜູ້ຂຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ກຳນົດສຳນວນ (ເຕັກນິກຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະການເຂົ້າເຖິງຄວາມໝາຍ - ຕົວຢ່າງທາງ
ເລືອກຂອງຄຳສັບ, ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ, ການນຳໃຊ້ຄຳສັບວັນນະຄະດີ, ສຳນຽງ)
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ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ຈື່ຈຳວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຢູ່ພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາໄ

ດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ, ສຳພາດດ້ວຍຊ່ຽວຊານ, ການຄົ້ນຄ້ວາໃນປັດຈຸບັນ)
ໃຫ້ຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດ
ງອອກຢ່າງຊັດເຈນ:
• ກຳນົດວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະຈູງໃຈ (ຕົວຢ່າງ,
ເຫດຜົນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້/ສາມາດສະຫລຸບໄດ້,
ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ, ໂຄສົກທີ່ໜ້ານັບຖື)
• ກຳນົດປະກົດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື
• ວິເຄາະປະກົດການໂດຍອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້
• ກຳນົດວິທີຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍພື້ນຖານຂອງເຫດຜົນ
(ຕົວຢ່າງຄວາມຂັດແຍ່ງແບບວົງວຽນ, ຄ້ອຍທີ່ມື່ນ)
• ຈື່ຈຳຄວາມລໍາອຽງຂອງຜູ້ຂຽນ
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ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການໂຕ້ຕອບກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ:
• ການສະຫລຸບແລະຂໍ້ວິນິດໄສ
• ການວິເຄາະຂອງການແທນດ້ວຍສັນຍາລັກ
• ການບອກເລົ່າທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໄປແລະການຄາດເດົາ
• ຈຸດປະສົງຂອງສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
ຈັດລຳດັບເຫດການຂອງໂຄງເລື່ອງທີ່ຊັບຊ້ອນ, ເຫດການຈິງ,
ແລະຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຕາມລຳດັບເຫດການ
ນຳໃຊ້ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ/ສຳຄັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສະຫລຸບ
ຈຳແນກຄວາມເປັນຈິງຈາກຄໍາຄິດເຫັນໃນຫຼາຍເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຈາກເນື້ອຫາເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕີຄວາມໝາຍ
ສົມທຽບ ແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະແນວຄິດທີ່ອີງໃສ່
ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ສັງລວມແລະ/ຫຼືຖອດຄວາມໝາຍຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາຫຼືເນື້ອຫາທັງໝົດ:
• ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ (ການເຊື່ອງຄວາມໝາຍຫຼືການສະແດງອອກຢ່າງ
ຊັດເຈນ)
• ແນວຄິດຫຼັກ
• ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
• ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
• ໂຄງເລື່ອງ
• ຫົວຂໍ້
• ປະເດັນ
• ຫົວເລື່ອງ
• ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງແນວຄິດ ແລະເຫດການ
ວິເຄາະການສ້າງສາຍພົວພັນທ່າມກາງອົງປະກອບວັນນະຄະດີຢູ່ພາຍໃນເນື້ອຫາຫຼືກາ
ນຕີໄດ້ຫຼາຍຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອຫາ (ຕົວຢ່າງ, ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ,
ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ກຳນົດປະເດັນຫຼືແນວຄວາມຄິດແບບສູນກາງຂອງເນື້ອຫາແລະວິເຄາະໃນລາຍລະອຽດຂອງກາ
ນພັດທະນາຂອງມັນຢູ່ໃນຫຼັກສູດຂອງເນື້ອຫາ,
ລວມທັງວິທີທີ່ມັນປະກົດຂຶ້ນແລະມັນຖືກສ້າງເປັນຮູບຮ່າງແລະຖືກກັ່ນຕອງໂ
ດຍລາຍລະອຽດສະເພາະໄດ້ແນວໃດ
ສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງວິທີການຂອງການສະແດງລັກສະນະພິເສດ
ກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ບັນທັດຖານ, ຕົ້ນແບບ,
ການຂັດແຍ່ງ)
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ສົມທຽບ ແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງບົດສະເໜີໃນອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)
ອະທິບາຍຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳຄືດັ່ງທີ່ພວກມັນຖືກນຳໃຊ້ໃນເນື້ອຫາ,
ລວມທັງການກຳນົດຄວາມໝາຍທາງດ້ານເຕັກນິກ,
ທີ່ສໍ່ໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍແລະສາມາດປຽບທຽບໄດ້
ເຊື່ອມໂຍງການສັນນິຖານໃສ່ກັບຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະຜົນກະທົບແບບສະສົມແລະຜົນກະທົບສະເພາະຂອງຕົວເລືອກຂອງຄຳສັບຢູ່ໃນຄວາ
ມໝາຍແລະສໍານວນຂອງຜູ້ຂຽນ
ປະເມີນການນຳໃຊ້ຄໍາສັບວັນນະຄະດີ (ຕົວຢ່າງ, ກະແສຂອງການຮັບຮູ້)
ໃຊ້ເຫດຜົນແລະປະກົດການເພື່ອພິສູດໃຫ້ເຫັນການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ
ວິເຄາະວ່າທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂຽນມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສໍານວນໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ,
ການນຳໃຊ້ສະເພາະຂອງພາສາແລະການໃຊ້ຖ້ອຍຄຳຊັກຈູງ,
ໂຄງສ້າງແລະອົງປະກອບຂອງເນື້ອຫາ, ເສັ້ນກຣາຟ,
ແລະສຽງທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການສະເໜີຂອງໂຄງເລື່ອງ, ປະເດັນ, ທີ່ຕັ້ງ,
ການສ້າງແນວຄວາມຄິດ, ແລະຄວາມຂັດແຍ່ງໄດ້ແນວໃດ
ຈື່ຈຳວ່າສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ເນື້ອຫາ,
ແລະໂຄງສ້າງນຳໄປສູ່ການອະທິຄວາມໝາຍຄຳສັບທີ່ຕັ້ງໃຈຫຼືລະອຽດ.
ຈັດປະເພດຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ
ກຳນົດຄຳສັບ ແລະຖ້ອຍຄຳທີ່ສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງ
ນຸ້ມນວນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນທຶກ, ຢູ່ຈຸດນີ້)
ວິເຄາະການໃຊ້ຮູບພາບຂອງຄຳເວົ້າ
ວິເຄາະຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີເນື້ອຫາຊັບຊ້ອນ
(ຕົວຢ່າງ, ການວິເຄາະຂະບວນການ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ວິເຄາະວ່າປະເດັນຂອງຜູ້ຂຽນຖືກສ້າງເປັນຮູບຮ່າງຂຶ້ນດ້ວຍທັດສະນະຄະຕິ
ແລະສີສັນໄດ້ແນວໃດ
ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຜູ້ຂຽນຢູ່ພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ວິເຄາະອາລົມແລະສຳນວນແລະການຕອບໂຕ້ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນ
ຈື່ຈຳວ່າທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂຽນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຳນວນໄດ້ແນວໃດ (ຕົວຢ່າງ,
ຜົນກະທົບຕໍ່ສີສັນ, ການຈິນຕະນາການ)

ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ວິເຄາະວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຖືກສະເໜີຢູ່ພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາໄດ
້ແນວໃດ
ວິເຄາະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ຊັບຊ້ອນ:
• ວິເຄາະວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະຈູງໃຈ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມເຊື່ອໃນ
ການຈູງໃຈ, ຄວາມສົງສານ, ສັນຍາລັກ)
• ວິເຄາະຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
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• ວິເຄາະຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແບຊັບຊ້ອນຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມ
ຄ້າຍຄືກັນທີ່ຜິດພາດ, ຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ)
• ວິເຄາະຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
• ວິເຄາະຄວາມລຳອຽງຂອງຜູ້ຂຽນ

ປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ
ເມື່ອມີການຕອບໂຕ້ກັບວັນນະຄະດີ ແລະເນື້ອຫາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນ,
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ ສາມາດພິສູດທັກສະຄວາມ
ສາມາດຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນລະດັບສູງ.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ ແລະລາຍລະອຽດ (ມາດຕະຖານ 1, 2, 3)
ອະທິບາຍເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນແບບເບົາບາງເພື່ອສະໜັບສະໜູນ:
• ການສະຫລຸບແລະຂໍ້ວິນິດໄສ
• ການວິເຄາະຂອງການແທນດ້ວຍສັນຍາລັກ
• ການບອກເລົ່າທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໄປແລະການຄາດເດົາ
• ການອະທິບາຍສາຍພົວພັນຂອງສາຍເຫດ/ຜົນສະທ້ອນ
ຖອດຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອຫາທີ່ຊັບຊ້ອນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ
ປະເມີນລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສະໜັບສະໜູນການສະຫລຸບຈາກເນື້ອຫາ
ວິເຄາະສາຍພົວພັນຂອງຄວາມຈິງແລະຄໍາຄິດເຫັນ
ຢູ່ໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ນຳໃຊ້ປະກົດການຂອງການວິນິດໄສແລະຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຈາກເນື້ອຫາເພື່ອພິ
ສູດໃຫ້ເຫັນການຕີຄວາມໝາຍ
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນແລະແນວຄິດແບບເລິກ
ເຊິ່ງໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ
ຮວບຮວມຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເນື້ອຫາ, ເນື້ອຫາທັງໝົດ,
ຫຼືທົ່ວທັງເນື້ອຫາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມໝາຍ:
• ປະກົດການຂອງເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ (ການເຊື່ອງຄວາມໝາຍຫຼືການສະແດງອອກຢ່າງ
•
•
•
•
•
•
•

ຊັດເຈນ)
ແນວຄິດຫຼັກ
ປະເດັນທີ່ເປັນໃຈກາງ
ລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ
ໂຄງເລື່ອງ
ຫົວຂໍ້
ປະເດັນ
ຫົວເລື່ອງ
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ອະທິບາຍແລະປະເມີນການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ທ່າມກາງອົງປະກອບວັນນະ
ຄະດີໃນເນື້ອຫາຫຼືການຕີໄດ້ຫຼາຍຄວາມໝາຍ (ຕົວຢ່າງ, ການສ້າງໂຄງເລື່ອງ,
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສະແດງລັກສະນະພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ, ປະເດັນ)
ປະເມີນປະເດັນຫຼືຄວາມຄິດແບບ
ສູນກາງຂອງເນື້ອຫາແລະວິເຄາະໃນລາຍລະອຽດຂອງການພັດທະນາຂອງມັນທົ່ວຫຼັກສູດ
ຂອງເນື້ອຫາ, ລວມທັງມັນປະກົດຕົວແລະຖືກສ້າງໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງແລະຖືກກັ່ນ
ຕອງໂດຍລາຍລະອຽດສະເພາະໄດ້ແນວໃດ
ປະເມີນວິທີການຂອງລັກສະນະສະເພາະແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ກັບອົງປະກອບວັນນ
ະຄະດີອື່ນ
ຕີຄວາມໝາຍແລະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບແລະອົງປະກອບຂອງວັນນະຄະດີ
ສົມທຽບແລະຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງໃນການພັດທະນາແລະນຳໃຊ້ອົງປະກອບແລະຄໍາ
ສັບວັນນະຄະດີ

ທັກສະ ແລະ ໂຄງສ້າງ (ມາດຕະຖານ 4, 5, 6)

ປະເມີນຄວາມມີ
ປະສິດທິພາບຂອງຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳໃນຂະນະທີ່ພວກມັນຖືກໃຊ້ຢູ່ໃນເນື້ອຫາ
ສົມທຽບແລະຈໍາແນ
ກຄວາມແຕກຕ່າງຮູບພາບທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງຄຳເວົ້າແລະການນຳໃຊ້ແລະຄວາມມີ
ປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນ
ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການສະແດງຄວາມໝາຍທາງໃນໄວ້ພຽງເລັກນ້ອຍ
ວິເຄາະວ່າການສັນນິຖານມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝາຍໄດ້ແນວໃດ
ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທ່າມກາງຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບການສັນນິຖານແລະການ
ປຽບທຽບຂອງຄຳສັບແລະຖ້ອຍຄຳ
ປະເມີນຜົນສະທ້ອນແບບສະສົມແລະຜົນກະທົບສະເພາະຂອງທາງເລືອກຂອງຄຳສັບຢູ່ໃນຄວ
າມໝາຍແລະສໍານວນຂອງຜູ້ຂຽນ
ປະເມີນຄໍາສັບນະຄະດີທີ່ຊັບຊ້ອນ (ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງວັດແທກກາບກອນແບບ iambic
pentameter ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກບົດກາບກອນແບບ iambic tetrameter)
ປະເມີນການນຳໃຊ້ຂອງຄຳສັບສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກທົ່ວເນື້ອຫາຂົງເຂດເນື້ອໃນ:
ວິເຄາະຄວາມພຽ
ພໍແລະຈຸດປະສົງ
ວິເຄາະວ່າສາຍພົວພັນຂອງຄຳສັບ, ເນື້ອໃນ,
ແລະໂຄງສ້າງນຳໄປສູ່ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບທີ່ຕັ້ງໃຈຫຼືລະອຽດໄດ້ແນວໃດ
ນຳໃຊ້ເຫດຜົນແລະປະກົດການເພື່ອເຂົ້າໃຈຄຳສັບທີ່ສັບສົນ
ວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຄຳສັບໃນການສົ່ງຕໍ່ປະໂຫຍກ (ຕົວຢ່າງ, ສົມດຸນຕໍ່, ໂດຍສົມທຽບ
ກັບ, ເນື່ອງຈາກ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ)

ປະເມີນຮູບພາບ, ຮູບແບບ, ແລະໜ້າທີ່ຂອງໂຄງສ້າງໃນເນື້ອຫາທີ່ສັບສົນ
(ຕົວຢ່າງ, ການຈຳແນກປະເພດ) ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນໃສ່ໃນຄວາມໝາຍ
ປະເມີນທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂຽນແລະຈຸດປະສົງພາຍໃນແລະທົ່ວເນື້ອຫາ
ວິເຄາະປະສິດທິຜົນຂອງທາງເລືອກທີ່ເປັນຮູບແບບຂອງຜູ້ຂຽນໃນຂະນະທີ່ພວກມັນ
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເນື້ອຫາແລະຄວາມໝາຍ
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ການລວບລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດເຂົ້າກັນ (ມາດຕະຖານ 8, ຂົງເຂດຍ່ອຍຂອງເນື້ອຫາ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ)

ເຂົ້າໃຈວ່າປະກົດການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມຂັດແຍ່ງໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຢູ່ພາຍໃ
ນແລະທົ່ວເນື້ອຫາໄດ້ແນວໃດແລະເປັນຫຍັງ
ປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ຊັບຊ້ອນ:
• ປະເມີນວິທີການຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະຈູງໃຈ
• ປະເມີນຄວາມກ່ຽວພັນແລະຄວາມພຽງພໍຂອງປະກົດການ
• ປະເມີນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແບບເບົາບາງຂອງເຫດຜົນ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມຄິດ
ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ, ຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງມີ
ເຫດຜົນ)
• ປະເມີນຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງເຫດຜົນ
• ປະເມີນຄວາມລໍາອຽງແບບເບົາບາງ
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