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Smarter Balanced Assessments ແລະກຳນປະເມີ ນຜົນ 

Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments 

ກຳນປະເມີ ນຜົນໃດແດໍ່ ທີໍ່ ລູກຂອງຂື້ ອຍຈະເຮັດ? 

ຖື້ ຳລູກຂອງທໍ່ ຳນຈົດຊ ໍ່ ເຂົ ື້ ຳຮຽນໃນຊັື້ ນຮຽນ 3–8 ຫ   11, ລູກຂອງທໍ່ ຳນຈະເຮັດກຳນປະເມີ ນຜົນ Hawai‘i Smarter 

Balanced English Language Arts/Literacy and Mathematics Assessments. ກຳນປະເມີ ນຜົນ Smarter Balanced 

English Language Arts/Literacy Assessment ປະກອບມີ ກຳນທົດສອບແ ບບດັດປັບດື້ ວຍຄອມພ ວເຕີ (CAT) ເຊັໍ່ ນ
ດຽວກັນກັບກຳນທົດສອບປະສ ດທ ພຳບ (PT). ກຳນປະເມີ ນຜົນ Smarter Balanced Mathematics Assessment 

ປະກອບມີ ກຳນທົດສອບແບບດັດປັບດື້ ວຍຄອມພ ວເຕີ (CAT) ເທົໍ່ ຳນັື້ ນ. ຖື້ ຳລູກຂອງທໍ່ ຳນຈົດຊ ໍ່ ເຂົ ື້ ຳຮຽນໃນຊັື້ ນ
ຮຽນ 5 ຫ   8, ລູກຂອງທໍ່ ຳນຈະເຮັດກຳນປະເມີ ນຜົນ Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment. 

ກຳນປະເມີ ນຜົນຈະຖ ກດ ຳເນີ ນເວລຳໃດ? 

ລູກຂອງທໍ່ ຳນຈະໄດື້ ເຮັດກຳນປະເມີ ນຜົນ Smarter Balanced English Language Arts/Literacy and Mathematics 

Assessments ໜ ໍ່ ງຄັື້ ງສ ຳລັບແຕໍ່ ລະຂົງເຂດເນ ື້ ອໃນກຳນຮຽນ. ຂ ື້ ມູນໜື້ ຳຕໍ່ ຳງກຳນສອບເສັງສ ຳລັບ Smarter 

Balanced Assessments ແມໍ່ ນມີ ໃຫື້ ໃນ alohahsap.org. ໂຮງຮຽນຂອງລູກຂອງທໍ່ ຳນຈະແຈື້ ງໃຫື້ ທໍ່ ຳນຮູື້ ກ ຳນົດເວລຳ
ກຳນສອບເສັງ ແລະ ແຈື້ ງບອກວໍ່ ຳເວລຳໃດລູກຂອງທໍ່ ຳນຈະເຮັດກຳນປະເມີ ນຜົນໃນແຕໍ່ ລະຂົງເຂດເນ ື້ ອໃນ. 

ຂ ື້ ມູນໜື້ ຳຕໍ່ ຳງກຳນສອບເສັງສ ຳລັບ Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments ແມໍ່ ນມີ ໃຫື້ ໃນ alohahsap.org. 

ໂຮງຮຽນຂອງລູກຂອງທໍ່ ຳນຈະແຈື້ ງໃຫື້ ທໍ່ ຳນຮູື້ ກ ຳນົດເວລຳກຳນສອບເສັງ ແລະ ແຈື້ ງບອ ກວໍ່ ຳລູກ ຂອງທໍ່ ຳນຈະໄດື້
ເຮັດກຳນປະເມີ ນຜົນ Hawai‘i State Science Assessment ໜ ໍ່ ງຄັື້ ງ ຫ   ສອງຄັື້ ງ. 

ລູກຂອງຂື້ ອຍຈະເຫັນຄ ຳຖຳມແບບດຽວກັນ ຖື້ ຳລຳວເຮັດກຳນປະເມີ ນຜົນ Hawai‘i State Science (NGSS) 

Assessment ແບບດັບປັບທຳງອອນລຳຍໃນພຳສຳອັງກ ດຫ ຳຍກວໍ່ ຳໜ ໍ່ ງຄັື້ ງແມໍ່ ນບ  ? 

ລະບົບກຳນສອບເສັງທຳງອອນລຳຍບັນທ ກວໍ່ ຳຄ ຳຖຳມໃດແດໍ່ ທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ ຳນໄດື້ ຕອບໃນແຕໍ່ ລະຄັື້ ງທີໍ່ ລຳວເຮັດ
ກຳນປະເມີ ນຜົນ Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment. ລະບົບຍັງປັບຕຳມຄວຳມຮູື້  ແລະທັກສະຂອງລູກທໍ່ ຳນ 

ໃນຂະນະທີໍ່ ລຳວຕອບຄ ຳຖຳມຕໍ່ ຳງໆ ເພ ໍ່ ອສະໜອງຂ ື້ ມູນທີໍ່ ຖ ກຕື້ ອງທີໍ່ ສຸດກໍ່ ຽວກັບຜົນກຳນຮຽນຂອງລຳວ. ທຸກຄັື້ ງທີໍ່
ລູກຂອງທໍ່ ຳນຕອບຄ ຳຖຳມ, ຄ ຳຕອບຂອງລຳວຊໍ່ ວຍຕັດສ ນກ ຳນົດຄ ຳຖຳມຕ ໍ່ ໄປທີໍ່ ລຳວໄດື້ ຮັບ. ລູກຂອງທໍ່ ຳນຈະໄດື້
ຮັບຊຸດຄ ຳຖຳມອ ໍ່ ນໃນແຕໍ່ ລະຄັື້ ງທີໍ່ ລຳວເຮັດກຳນປະເມີ ນຜົນ Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment. ຖື້ ຳລູກ
ຂອງທໍ່ ຳນເຮັດກຳນປະເມີ ນຜົນ Hawai‘i State Science  (NGSS) Assessment ຫ ຳຍກວໍ່ ຳໜ ໍ່ ງຄັື້ ງ, ພຽງແຕໍ່ ຄະແນນສູ
ງສຸດເທົໍ່ ຳນັື້ ນທີໍ່ ຖ ກຮັກສຳໄວື້ ສ ຳລັບບັນທ ກທຳງກຳນຂອງລຳວ.  

ກຳນປະເມີ ນຜົນແຕໍ່ ລະຄັື້ ງໃຊື້ ເວລຳດົນປຳນໃດ? 

ກຳນປະເມີ ນຜົນ Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment ຈະໃຊື້ ເວລຳປະມຳນສອງຊົໍ່ ວໂມງ. ກຳນປະເມີ ນຜົນ 
Smarter Balanced English Language Arts/Literacy Assessment ຈະໃຊື້ ເວລຳ 2 ຫຳ 3 1/2 ຊົໍ່ ວໂມງ. ກຳນປະເມີ ນຜົນ 
Smarter Balanced Mathematics Assessment ຈະໃຊື້ ເວລຳປະມຳນ1 ຫຳ 2 ຊົໍ່ ວໂມງ. ລູກຂອງທໍ່ ຳນອຳດຈະໄດື້ ຮັບເວລຳ
ເພີໍ່ ມເຕີມເພ ໍ່ ອເຮັດສ ຳເລັດແຕໍ່ ລະກຳນປະເມີ ນຜົນ. ລູກຂອງທໍ່ ຳນອຳດຈະອອກຈຳກກຳນປະເມີ ນຜົນ ແລະກັບຄ ນ
ມຳໃໝໍ່ ໃນວັນອ ໍ່ ນເພ ໍ່ ອເຮັດສ ຳເລັດມັນ. ລະບົບກຳນສອບເສງອອນລຳຍຈະຮັກສຳຄ ຳຖຳມທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ ຳນໄດື້ ຕອບ
ແລື້ ວ ແລະ ນ ຳສະເໜີຄ ຳຖຳມທີໍ່ ຍັງເຫ  ອເມ ໍ່ ອລູກຂອງທໍ່ ຳນສ ບຕ ໍ່ ກຳນປະເມີ ນຜົນ. 
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 ທັກສະຄອມພ ວເຕີໃດທີໍ່ ລູກຂື້ ອຍຈ ຳເປັນຕື້ ອງມີ ສ ຳລັບກຳນປະເມີ ນຜົນ? 

ກຳນປະເມີ ນຜົນລວມມີ ຄ ຳຖຳມຕໍ່ ຳງໆທີໍ່ ຈະຮຽກຮື້ ອງໃຫື້ ລູກຂອງທໍ່ ຳນເລ ອກເອົ ຳຄ ຳຕອບຈຳກຊຸດຄ ຳຕອບທີໍ່ ເປັນ
ໄປໄດື້ , ແຕື້ ມ ແລະເຄ ໍ່ ອນຍື້ ຳຍວັດຖຸ, ແລະພ ມຄ ຳຕອບໂດຍກົງເຂົ ື້ ຳໃສໍ່ ລະບົບກຳນສອບເສັງ. ລູກຂອງທໍ່ ຳນສຳມຳດ
ໃຊື້ ເມົຳສ ຫ  ແປື້ ນພ ມ ຫ  ທັງສອງຢໍ່ ຳງເພ ໍ່ ອດ ຳເນີ ນກຳນປະເມີ ນຜົນທຳງອອນລຳຍ, ແຕໍ່ ລູກຂອງທໍ່ ຳນບ ໍ່ ຈ ຳເປັນຕື້ ອງ
ເປັນຜູື້ ໃຊື້ ຄອມພ ວເຕີ ຫ  ນັກພ ມທີໍ່ ຊໍ່ ຽວຊຳນກ ໍ່ ໄດື້ . 

ນັກຮຽນອຳດຈະເລ ອກໃຊື້ ບຳງເຄ ໍ່ ອງມ ທຳງອອນລຳຍເພ ໍ່ ອຊໍ່ ວຍພວກເຂົ ຳໃນລະຫວໍ່ ຳງກຳນປະເມີ ນຜົນກ ໍ່ ໄດື້ . 
ນັກຮຽນສຳມຳດ: 

 ຊູມເຂົ ື້ ຳເບ ໍ່ ງທັງຂ ື້ ຄວຳມ ແລະຮູບພຳບ; 

 ໝຳຍເອົ ຳຂ ື້ ມູນສ ຳຄັນ; 

 ຂີ ດຂື້ ຳກຳນເລ ອກຄ ຳຕອບທີໍ່ ບ ໍ່ ຖ ກຕື້ ອງ; ແລະ 
 ໝຳຍເອົ ຳຄ ຳຖຳມເພ ໍ່ ອກວດພ ຈຳລະນຳ. 

ພວກເຮົ ຳສົໍ່ ງເສີ ມໃຫື້ ນັກຮຽນຝ ກຊື້ ອມກຳນຕອບຄ ຳຖຳມປະເພດຕໍ່ ຳງໆທີໍ່ ລວມມີ ຢູໍ່ ໃນກຳນປະເມີ ນຜົນ. ແບບຝ ກ
ຫັດ ແລະກຳນສອບເສັງຝ ກຊື້ ອມສ ຳລັບແຕໍ່ ລະລະດັບຊັື້ ນຮຽນ ຫ  ກຸໍ່ ມລະດັບຊັື້ ນຮຽນ ແລະກຳນປະເມີ ນຜົນແມໍ່ ນມີ
ໃຫື້ ທີໍ່  alohahsap.org. 

ຄອບຄົວຈະໄດື້ ຮັບຜົນກຳນປະເມີ ນເມ ໍ່ ອໃດ? 

ຄອບຄົວຂອງທໍ່ ຳນຈະໄດື້ ຮັບລຳຍງຳນຄະແນນເປັນເຈື້ ຍທີໍ່ ມີ ຄະແນນສຸດທື້ ຳຍຂອງລູກທໍ່ ຳນໃນຕອນເລີໍ່ ມຕົື້ ນສົກ
ຮຽນຕ ໍ່ ໄປໃນລະຫວໍ່ ຳງເດ ອນກັນຍຳ. 

ຂື້ ອຍສຳມຳດຊໍ່ ວຍລູກຂອງຂື້ ອຍກຽມຕົວສ ຳລັບກຳນປະເມີ ນຜົນໄດື້ ແນວໃດ? 

ທໍ່ ຳນສຳມຳດຊໍ່ ວຍລູກຂອງທໍ່ ຳນກຽມຕົວໄດື້ ດີ ທີໍ່ ສຸດໂດຍກຳນສະໜອງກຳນຊໍ່ ວຍເຫ  ອທີໍ່ ຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງທີໍ່ ຈະຊໍ່ ວຍໃຫື້ ລູກ
ຂອງທໍ່ ຳນຮຽນໄດື້ ດີ ຢູໍ່ ໂຮງຮຽນໃນແຕໍ່ ລະວັນ. ຮັບປະກັນໃຫື້ ລູກຂອງທໍ່ ຳນມີ ກຳນນອນຢໍ່ ຳງພຽງພ , ກ ນອຳຫຳນເຊົ ື້ ຳ
ທີໍ່ ບ ຳລຸງຮໍ່ ຳງກຳຍ, ເຮັດສ ຳເລັດວຽກບື້ ຳນ ແລະມຳໂຮງຮຽນໃນແຕໍ່ ລະວັນ. ກຳນປະເມີ ນຜົນ Smarter Balanced 

Assessments ແລະກຳນປະເມີ ນຜົນ Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments ວັດແທກວໍ່ ຳລູກຂອງທໍ່ ຳນກ ຳລັງ
ຕອບສະໜອງມຳດຕະຖຳນດື້ ຳນຂົງເຂດເນ ື້ ອໃນຄົບຖື້ ວນໄດື້ ດີ ສ ໍ່ ຳໃດທີໍ່ ຊໍ່ ວຍແນະນ ຳກຳນສ ດສອນປະຈ ຳວັນຂອງ
ລູກທໍ່ ຳນໃນຕະຫ ອດສົກຮຽນ. 

ທໍ່ ຳນສຳມຳດຊໍ່ ວຍໃຫື້ ລູກຂອງທໍ່ ຳນຄຸື້ ນເຄີ ຍກັບຄ ຳຖຳມປະເພດຕໍ່ ຳງໆທີໍ່ ລຳວອຳດຈະຖ ກຖຳມໃຫື້ ຕອບໂດຍກຳນ
ສ ກສຳເບ ໍ່ ງປ ື້ ມຂ ື້ ມູນນີ ື້ ຮໍ່ ວມກັບລຳວ ແລະເຂົ ື້ ຳເບ ໍ່ ງ alohahsap.org ເພ ໍ່ ອຕອບຄ ຳຖຳມເພີໍ່ ມເຕີມໃນແບບຝ ກຫັດ 

ແລະກຳນສອບເສັງທົດລອງໃນເຂົ ງເຂດເນ ື້ ອໃນຕໍ່ ຳງໆ. 

ມີ ກຳນຊໍ່ ວຍເຫ  ອເລ ໍ່ ອງກຳນເຂົ ື້ ຳເຖ ງຫຍັງແດໍ່ ໃຫື້ ແກໍ່ ລູກຂອງຂື້ ອຍ? 

ກຳນປະເມີ ນຜົນໃຫື້ ທຳງເລ ອກກຳນຊໍ່ ວຍເຂົ ື້ ຳເຖ ງຕໍ່ ຳງໆເພ ໍ່ ອຊໍ່ ວຍ ນັກຮຽນ ທຸກຄົນ, ລວມທັງຜູື້ ຮຽນພຳສຳອັງກ ດ 
ແລະ ຄົນພ ກຳນ, ສະແດງໃຫື້ ເຫັນສ ໍ່ ງທີໍ່ ພວກເຂົ ຳຮູື້  ແລະ ສຳມຳດເຮັດໄດື້ ໃນກຳນສອບເສັງຂັື້ ນລັດ. ກຳນຊໍ່ ວຍເຫ  ອ
ເລ ໍ່ ອງກຳນເຂົ ື້ ຳເຖ ງ ເຊັໍ່ ນວໍ່ ຳ ກຳນຈັດສະຖຳນທີໍ່ ແຍກຕໍ່ ຳງຫຳກ, ກຳນປໍ່ ຽນຂ ື້ ຄວຳມເປັນສຽງເວົ ື້ ຳ ແລະ ຕົວໜັງໂພງ
ສ ຳລັບຄົນຕຳບອດ ສຳມຳດຊໍ່ ວຍໃຫື້ ນັກຮຽນສຳມຳດເຂົ ື້ ຳເຖ ງຄ ຳຖຳມສອງເສັງ ແລະ ຕົວເລ ອກຄ ຳຕອບໄດື້ . ສ ຳລັບ
ຂ ື້ ມູນເພີໍ່ ມເຕີມກໍ່ ຽວກັບທຳງເລ ອກກຳນຊໍ່ ວຍເຂົ ື້ ຳເຖ ງ, ໃຫື້ ເຂົ ື້ ຳເບ ໍ່ ງ alohahsap.org ແລະ ໄປຫຳຂ ື້  ແຫ ໍ່ ງຄວຳມ
ຊໍ່ ວຍເຫ  ອ. 

http://www.alohahsap.org/
http://www.alohahsap.org/
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ຄ ຳຖຳມຕົວຢໍ່ ຳງສ ຳລັບກຳນປະເມີ ນຜົນ 

Smarter Balanced Assessments ແລະກຳນປະເມີ ນ
ຜົນ Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments 

ນັກຮຽນຈະຈ ຳເປັນຕື້ ອງຕອບຄ ຳຖຳມຫ ຳກຫ ຳຍປະເພດສ ຳລັບກຳນປະເມີ ນຜົນທຳງອອນລຳຍ: 

 ຄ ຳຖຳມຫ ຳຍຄ ຳຕອບ ເຊ ໍ່ ງນັກຮຽນຈະເລ ອກເອົ ຳຄ ຳຕອບໜ ໍ່ ງຈຳກຊຸດຄ ຳຕອບທີໍ່ ເປັນໄປໄດື້  

 ຄ ຳຖຳມທີໍ່ ສື້ ຳງຄ ຳຕອບເອງ: 

 ຄ ຳຖຳມດື້ ຳນພຳສຳທົໍ່ ວໄປ ເຊ ໍ່ ງນັກຮຽນຈະພ ມຄ ຳຕອບສັື້ ນ ແລະຍຳວເຂົ ື້ ຳໃສໍ່ ບໍ່ ອນວໍ່ ຳງ 

 ຄ ຳຖຳມເຊີ ງໂຕື້ ຕອບ ເຊ ໍ່ ງນັກຮຽນຈະໃຊື້ ເມົຳສ ຫ  ແປື້ ນພ ມເພ ໍ່ ອຍື້ ຳຍລຳຍກຳນຕໍ່ ຳງໆ ຫ  ແຕື້ ມຄ ຳ
ຕອບຢູໍ່ ພຳຍໃນພ ື້ ນທີໍ່ ຄ ຳຕອບ (ຍັງເອີ ື້ ນວໍ່ ຳ ເສັື້ ນຕຳໜໍ່ ຳງ) 

 ຄ ຳຖຳມຕົວແກື້ ໄຂສົມຜົນ ເຊ ໍ່ ງນັກຮຽນຈະປື້ ອນຄ ຳຕອບ ຫ  ສົມຜົນທຳງຄະນ ດສຳດໃສໍ່  

 ກຳນເຕ ອນກຳນຈ ຳລອງ ເຊ ໍ່ ງນັກຮຽນຈະປະຕ ສ ຳພັນກັບຂ ື້ ມູນ ແລະໃຫື້ ຄ ຳຕອບໃນຮູບແບບທີໍ່ ແຕກ
ຕໍ່ ຳງກັນ 

ນັກຮຽນຍັງຈະຈ ຳເປັນຕື້ ອງຕອບຄ ຳຖຳມປະເພດຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ ໃນກຳນປະເມີ ນຜົນ Hawai'i State Science (NGSS) ທຳງ
ອອນລຳຍ: 

 ລຳຍກຳນກຸໍ່ ມ, ເຊ ໍ່ ງອອກແບບຂ ື້ ນເພ ໍ່ ອໃຫື້ ນັກຮຽນມີ ສໍ່ ວນຮໍ່ ວມໃນກ ດຈະກ ຳທຳງ 
ວ ທະຍຳສຳ ດທີໍ່ ມີ ຄວຳມໝຳຍໃນລະດັບທີໍ່ ເໝຳະສົມ ທີໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກັບຄວຳມຄຳດຫວັງໃນຜົນກ ຳນດ ຳ 
ເນີ ນກຳນ NGSS ສະເພຳະ. ແຕໍ່ ລະກຸໍ່ ມລຳຍກຳນເລີໍ່ ມຕົື້ ນດື້ ວຍປະກົດກຳນຕົວຈ ງທີໍ່  
ຕຳ ມດື້ ວຍຂ ື້ ມູນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂື້ ອງ ແລະ ລວມມີ ກຳນປະຕ ສ ຳພັນສອງຄັື້ ງຂ ື້ ນໄປທີໍ່ ຮຽກຮື້ ອງໃຫື້ ນັກ ຮຽນ
ສະແດງຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນໃຊື້ ວ ທີ ປະຕ ບັດທຳງວ ທະຍຳສຳດ ແລະ ວ ສະວະກ ຳ, ແນວຄ ດທີໍ່ ເປັນແກນ
ຫ ັ ກທຳງວ ໄນ ແລະ ຫ ັ ກກຳນທີໍ່ ສະທື້ ອນພຳບຮອບດື້ ຳນທີໍ່  
ອະທ ບຳ ຍໄວື້ ຕຳມຄວຳມຄຳດຫວັງໃນຜົນກຳນດ ຳເນີ ນກຳນ. 

 ລຳຍກຳນດໍ່ ຽວ, ເຊ ໍ່ ງດ ງດູດນັກຮຽນດື້ ວຍປະກົດກຳນທີໍ່ ສໍ່ ວນໃຫຍໍ່ ຕຳມດື້ ວຍກຳນປະຕ ສ ຳ ພັນຄັື້ ງດຽວ 
ທີໍ່ ກ ຳນົດຄວຳມຕື້ ອງກຳນໜື້ ຳວຽກໜ ໍ່ ງຢໍ່ ຳງໂດຍປະມຳນ. 

ຄ ຳຖຳມທີໍ່ ຕຳມດື້ ວຍກຳນອະທ ບຳຍປະເພດຄ ຳຖຳມຕໍ່ ຳງໆດື້ ວຍພຳບ ທີໍ່ ລູກຂອງທໍ່ ຳນຈະຕອບໃນ 
ກຳ ນປະເມີ ນຜົນ Hawai‘i Smarter Balanced English Language Arts/Literacy ແລະ Mathematics Assessments 

ແລະ Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments. ຄ ຳຖຳມສ ຳລັບ Smarter Balanced English Language Arts ຫ   
Mathematics ຖ ກສະໜອງໃຫື້ ສ ຳລັບຊັື້ ນຮຽນ 3, 5, 6, 7, ແລະ 11. ຄ ຳຖຳມສ ຳລັບກຳນປະເມີ ນຜົນ Hawai‘i State 

Science (NGSS) Assessment ຖ ກສະໜອງໃຫື້ ສ ຳລັບຊັື້ ນຮຽນ 5 ແລະ 8. ແຕໍ່ ລະຄ ຳຖຳມປະກອບມີ ຄ ຳຕອບທີໍ່

ຖ ກຕື້ ອງ ແລະ ຂ ື້ ມູນກຳນໃຫື້ ຄະແນນອ ໍ່ ນ. 

ຖື້ ຳທໍ່ ຳນຕື້ ອງກຳນເບ ໍ່ ງຄ ຳຖຳມເພີໍ່ ມເຕີມ, ກະລຸນຳເຂົ ື້ ຳເບ ໍ່ ງ alohahsap.org. 

http://www.alohahsap.org/
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ຊັື້ ນຮຽນ 3 

ວ ຊຳ: ຄະນ ດສຳດ Smarter Balanced 

Hawai‘i Common Core Standard: 3.MD.3: 1 | MD | H-3 | a/s | 3.MD.3: ແຕື້ ມເສັື້ ນສະແດງຮູບທີໍ່ ມີ ຂອບເຂດ 

ແລະເສັື້ ນສະແດງເປັນທໍ່ ອນທີໍ່ ມີ ຂອບເຂດເພ ໍ່ ອສະແດງເຖ ງຊຸດຂ ື້ ມູນທີໍ່ ມີ ຫ ຳຍປະເພດ. ແກື້ ບັນຫຳ “ມີ ຫ ຳຍປຳນໃດ” 

ແລະ “ມີ ນື້ ອຍປຳນໃດ” ທີໍ່ ມີ ໜ ໍ່ ງ ແລະສອງບຳດກື້ ຳວ ໂດຍໃຊື້ ຂ ື້ ມູນທີໍ່ ສະແດງໃນເສັື້ ນສະແດງເປັນທໍ່ ອນທີໍ່ ມີ ຂອບເຂດ. 

ຕົວຢໍ່ ຳງ ແຕື້ ມເສັື້ ນສະແດງເປັນທໍ່ ອນທີໍ່ ແຕໍ່ ລະສີໍ່ ຫ ໍ່ ຽມມົນທົນໃນເສັື້ ນສະແດງເປັນທໍ່ ອນນັື້ ນອຳດຈະສະແດງເຖ ງສັດລື້ ຽງ 

5 ໂຕ. 

ແລະ 

3.OA.8: 1 | OA | D-3 | m | 3.OA.8: ແກື້ ບັນຫຳຄ ຳສັບທີໍ່ ມີ ສອງບຳດກື້ ຳວ ໂດຍໃຊື້ ສີໍ່ ຂັື້ ນຕອນ. ສະແດງບັນຫຳເຫ ົໍ່ ຳນີ ື້  ໂດຍ
ກຳນໃຊື້ ສົມຜົນທີໍ່ ມີ ກຳນຕັື້ ງຕົວອັກສອນສ ຳລັບຈ ຳນວນທີໍ່ ບ ໍ່ ຮູື້ ຈັກ. ປະເມີ ນຄວຳມສົມເຫດສົມຜົນຂອງຄ ຳຕອບ ໂດຍໃຊື້
ຍຸດທະສຳດກຳນຄ ຳນວນ ແລະກຳນຄຳດຄະເນທຳງຈ ດໃຈ ລວມທັງກຳນປັດໃຫື້ ເຕັມຈ ຳນວນ. 

ປະເພດຄ ຳຖຳມ: ຄ ຳຕອບແບບສື້ ຳງເອງ - ແບບປະຕ ສ ຳພັນ (ເສັື້ ນຕຳໜໍ່ ຳງ) (1 ຄະແນນ) 
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ເພ ໍ່ ອໄດື້ ໜ ໍ່ ງຄະແນນ, ນັກຮຽນຕື້ ອງສື້ ຳງເສັື້ ນສະແດງເປັນທໍ່ ອນທີໍ່ ສະແດງໃຫື້ ເຫັນວໍ່ ຳ Nicky ມີ ສ ສີ ຟື້ ຳ 20 ອັນ ແລະສ 
ຂຽວ 40 ອັນ. 
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ຊັື້ ນຮຽນ 5 
ວ ຊຳ: ວ ທະຍຳສຳດ "Hawai'i State Science (NGSS) Assessments" 

Hawai`i Next Generation Science Standard: ໃຊື້ ແບບຈ ຳລອງເພ ໍ່ ອອະທ ບຳຍວໍ່ ຳພະລັງງຳນໃນອຳຫຳນຂອງສັດ 

(ໃຊື້ ສ ຳລັບກຳນສື້ ອມແຊມ, ກຳນຂະຫຍຳຍ, ກຳນເຄ ອນໄຫວຮໍ່ ຳງກຳຍ, ແລະ ເພ ໍ່ ອຮັກສຳຄວຳມອົບອຸໍ່ ນໃນຮໍ່ ຳງກຳຍ) ແຕໍ່
ກໍ່ ອນແມໍ່ ນພະລັງງຳນຈຳກດວງຕຳເວັນ. (5 PS3-1) 

ປະເພດຄ ຳຖຳມ: ລຳຍກຳນດໍ່ ຽວ (3 ຄະແນນ) 

 
 

 
ກ ຳນໃຫ ື້ ຄະແນນ: 

ນັກຮຽນໄດື້ ຮັບ 1 ຄະແນນສ ຳລັບແຕໍ່ ລະອັນຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ : 

 ນັກຮຽນຊີ ື້ ບອກວໍ່ ຳດວງຕຳເວັນເກີດຂ ື້ ນໃນແບບຈ ຳລອງກໍ່ ອນຫຍື້ ຳ. 

 ນັກຮຽນຊີ ື້ ບອກວໍ່ ຳຫຍື້ ຳເກີດຂ ື້ ນໃນແບບຈ ຳລອງກໍ່ ອນໂຕມຳມອທ. 

 ນັກຮຽນບ ໍ່ ໄດື້ ໃຊື້ ນ ື້ ຳໃນແບບຈ ຳລອງ.   

ຄ ຳຕອບທີໍ່ ຖ ກຕື້ ອງປະກົດດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ : 



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: ຄະນ ດສຳດ Smarter Balanced ຊັື້ ນຮຽນ 3 

9 
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ຊັື້ ນຮຽນ 5 
ວ ຊຳ: ວ ທະຍຳສຳດ "Hawai'i State Science (NGSS) Assessments" 

Hawai`i Next Generation Science Standard: ເຮັດກຳນອື້ ຳງກໍ່ ຽວກັບຂ ື້ ດີ ຂອງວ ທີ ແກື້ ໄຂກຳນອອກແບບທີໍ່ ຫ ຸ ດ
ຜໍ່ ອນຜົນກະທົບຈຳກໄພອັນຕະລຳຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂື້ ອງກັບສະພຳບອຳກຳດ. (3 ESS3-1) 

ປະເພດຄ ຳຖຳມ: ລຳຍກຳນກຸໍ່ ມ (9 ຄະແນນ) 

 

ປັດໃຈສົໍ່ ງເສີ ມ: 
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ກຳນປະຕ ສ ຳພັນ: 
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ກຳນໃຫື້ ຄະແນນ: 

ນັກຮຽນໄດື້ ຮັບ 1 ຄະແນນໃນພຳກ A ສ ຳລັບສ ໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ : 

 ນັກຮຽນເລ ອກ “ປົກປື້ ອງຕ ໍ່ ກັບ” ສ ຳລັບ “ສ ໍ່ ງຂອງໃນຄົວເຮ ອນທີໍ່ ຖ ກລື້ ຳງອອກໄປ”, “ຄວຳມເສຍຫຳຍຈຳກນ ື້ ຳຕ ໍ່

ພ ື້ ນ”, ແລະ “ຄວຳມເສຍຫຳຍຈຳກນ ື້ ຳຕ ໍ່ ສ ໍ່ ງຂອງໃນຄົວເຮ ອນ”. 

ແລະ 

 ນັກຮຽນເລ ອກ “ບ ໍ່ ປົກປື້ ອງຕ ໍ່ ກັບ” ສ ຳລັບ “ນ ື້ ຳຖື້ ວມເດີໍ່ ນບື້ ຳນ” 

  



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: ຄະນ ດສຳດ Smarter Balanced ຊັື້ ນຮຽນ 3 

13 

 
 
ນັກຮຽນໄດື້ ຮັບ 3 ຄະແນນສ ຳລັບກຳນເລ ອກສຳມຄ ຳຕອບຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ ໃນພຳກ B: 

 “ຕື້ ຳນທຳນກະແສນ ື້ ຳທີໍ່ ແຮງ” 

 “ຮອງຮັບນ ື້ ຳໜັກຂອງອຳຄຳນ” 

 “ໃຫື້ ສູງພ ທີໍ່ ຈະຮັກສຳອຳຄຳນຈຳກນ ື້ ຳ” 

 
 
ນັກຮຽນໄດື້ ຮັບ 3 ຄະແນນສ ຳລັບກຳນເລ ອກຄ ຳຕອບຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ ໃນພຳກ C: 

 “ອຳຄຳນຈະໄດື້ ຮັບຄວຳມເສຍຫຳຍ ຖື້ ຳເສົ ຳເພ.” 

  “ອຳຄຳນເປັນສ ໍ່ ງທີໍ່ ເຂົ ື້ ຳໄປໄດື້ ຍຳກກວໍ່ ຳ ເນ ໍ່ ອງຈຳກຂັື້ ນໄດ ແລະ ທຳງເນີ ນ.” 

 “ເສົ ຳເຮັດໃຫື້ ອຳຄຳນອໍ່ ຽງໄປອໍ່ ຽງມຳໃນເວລຳລົມແຮງ.” 
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ນັກຮຽນໄດື້ ຮັບ 2 ຄະແນນໃນພຳກ D ສ ຳລັບກຳນເລ ອກຄ ຳຕອບຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ ໃນລຳຍກຳນຕົກລົງ: 

 ນັກຮຽນເລ ອກ “ດີ ” ໃນລຳຍກຳນຕົກລົງທ ຳອ ດ “ປໍ່ ອຍໃຫື້ ນ ື້ ຳໄຫ ຜໍ່ ຳນກື້ ອງອຳຄຳນ” ໃນລຳຍກຳນຕົກລົງທີ ສອງ, 

ຫ   ນັກຮຽນໄດື້ ເລ ອກ “ບ ໍ່ ດີ ” ໃນລຳຍກຳນຕົກລົງທ ຳອ ດ ແລະ “ຈະເຮັດໃຫື້ ອຳຄຳນເສຍຫຳຍ ຖື້ ຳພວກມັນເພ” ຫ   

“ມີ ຄໍ່ ຳໃຊື້ ຈໍ່ ຳຍຫ ຳຍ” ໃນລຳຍກຳນຕົກລົງທີ ສອງ” (1 ຄະແນນ) 

 ນັກຮຽນເລ ອກຄ ຳຕອບໃນລຳຍກຳນຕົກລົງທີ ສຳມ ທີໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກັບປະໂຫຍກທີໍ່ ສື້ ຳງຂ ື້ ນດື້ ວຍສອງລຳຍກຳນຕົກ
ລົງທ ຳອ ດ. (1 ຄະແນນ) 

o ສ ຳລັບ “ມີ ຄໍ່ ຳໃຊື້ ຈໍ່ ຳຍຫ ຳຍ”, ນັກຮຽນເລ ອກ “ເງ ນທີໍ່ ໃຊື້ ຈໍ່ ຳຍກໍ່ ຽວກັບເສົ ຳອຳດຈະດີ ກວໍ່ ຳໃຊື້ ຈໍ່ ຳຍບໍ່ ອນ
ອ ໍ່ ນ” 

o ສ ຳລັບ “ຈະເຮັດໃຫື້ ອຳຄຳນເສຍຫຳຍ ຖື້ ຳພວກມັນເພ”, ນັກຮຽນເລ ອກ “ເສົ ຳສື້ ຳງໄພອັນຕະລຳຍໃໝໍ່ ” 

o ສ ຳລັບ “ປໍ່ ອຍໃຫື້ ນ ື້ ຳໄຫ ຜໍ່ ຳນກື້ ອງອຳຄຳນ”, ນັກຮຽນເລ ອກ “ເສົ ຳປັບປຸງຄວຳມປອດໄພໃຫື້ ດີ ຂ ື້ ນ ໂດຍ
ກຳນຫ ຸ ດຄວຳມເປັນໄປໄດື້ ທີໍ່ ຈະເກີດນ ື້ ຳຖື້ ວມອຳຄຳນ”. 

ຕົວຢໍ່ ຳງຂອງຄ ຳຕອບທີໍ່ ມີ ເຄຣດ ດເຕັມໃນພຳກ D:  

 



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: ຄະນ ດສຳດ Smarter Balanced ຊັື້ ນຮຽນ 3 

15 
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ຊັື້ ນຮຽນ 5 

ວ ຊຳ: Smarter Balanced English Language Arts 
Hawai'i Common Core Standard: 2-3: 4-CR | 2-3: ຕີຄວຳມໝຳຍ ແລະ ລວບລວມຂ ື້ ມູນ: 
ຊອກຫຳຂ ື້ ມູນເພ ໍ່ ອຊໍ່ ວຍແນວຄວຳມຄ ດໃຈກຳງ ແລະຫົວຂ ື້ ຍໍ່ ອຍ; ເລ ອກ ແລະປະສົມປະສຳນຂ ື້ ມູນຈຳກຖຳນຂ ື້ ມູນ ຫ  
ແຫ ໍ່ ງຂ ື້ ຄວຳມທີໍ່ ພ ມອອກ ແລະບ ໍ່ ໄດື້ ພ ມອອກ. 

ປະເພດຄ ຳຖຳມ: ຄ ຳຕອບທີໍ່ ເລ ອກ – ລຳຍກຳນກົງກັນໃນຕຳຕະລຳງ (1 ຄະແນນ) 

 
 

ເພ ໍ່ ອໄດື້ ຮັບໜ ໍ່ ງຄະແນນ, ນັກຮຽນຕື້ ອງຄລ ກກໍ່ ອງທີໍ່ ລະບຸໝຳຍເຫດ 1 ທີໍ່ ສະໜັບສະໜູນແນວຄວຳມຄ ດຫ ັ ກ B, ໝຳຍ

ເຫດ 2 ທີໍ່ ສະໜັບສະໜູນແນວຄວຳມຄ ດຫ ັ ກ C, ໝຳຍເຫດ 3 ທີໍ່ ສະໜັບສະໜູນແນວຄວຳມຄ ດຫ ັ ກ B, ແລະ ໝຳຍ
ເຫດ 4 ທີໍ່ ສະໜັບສະໜູນແນວຄວຳມຄ ດຫ ັ ກ A. 
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ຊັື້ ນຮຽນ 6 

ວ ຊຳ: ຄະນ ດສຳດ Smarter Balanced 

Hawai‘i Common Core Standard: H-6: 1 | G | H-6: ແກື້ ບັນຫຳໃນໂລກຕົວຈ ງ ແລະທຳງຄະນ ດສຳດທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂື້ ອງກັບ
ເນ ື້ ອທີໍ່ , ພ ື້ ນທີໍ່ ພ ື້ ນຜ ວ ແລະບ ລ ມຳດ. 

ປະເພດຄ ຳຖຳມ: ຄ ຳຕອບແບບສື້ ຳງເອງ - ຕົວແກື້ ສົມຜົນ (1 ຄະແນນ) 

 



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: ຄະນ ດສຳດ Smarter Balanced ຊັື້ ນຮຽນ 6 
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ເພ ໍ່ ອໄດື້ ໜ ໍ່ ງຄະແນນ, ນັກຮຽນຕື້ ອງໃສໍ່ ສົມຜົນ (ຫ  ຈ ຳນວນທຽບເທົໍ່ ຳ)  

 

 



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: Smarter Balanced English Language Arts ຊັື້ ນຮຽນ 7 
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ຊັື້ ນຮຽນ 7 
ວ ຊຳ: Smarter Balanced English Language Arts 

Hawai'i Common Core Standard: 3-6: 2-W | 3-6: ຂຽນ/ປັບປຸງຂ ື້ ຄວຳມຫຍ ື້ : ນ ຳໃຊື້ ຍຸດທະສຳດທີໍ່ ຫ ຳກຫ ຳຍ ໃນ
ເວລຳຂຽນ ຫ  ປັບປຸງໜ ໍ່ ງ ຫ  ຫ ຳຍວັກຂ ື້ ຄວຳມທີໍ່ ໃຫື້ ຂ ື້ ມູນ: ຈັດວຳງແນວຄວຳມຄ ດໂດຍກຳນລະບຸ ແລະຮັກສຳຈຸດເນັື້ ນ
ໜັກ/ສ ຳນຽງສຽງ, ພັດທະນຳຫົວຂ ື້ ທີໍ່ ລວມເອົ ຳຫ ັ ກຖຳນສະໜັບສະໜູນ/ປະມວນຄ ຳສັບ ແລະຄ ຳອະທ ບຳຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂື້ ອງ, 
ຫ  ສະໜອງຂ ື້ ສະຫ ູ ບທີໍ່ ເໝຳະສົມກັບຈຸດປະສົງ ແລະຜູື້ ຊົມ. 
ປະເພດຄ ຳຖຳມ: ຄ ຳຕອບທີໍ່ ມີ ໂຄງສື້ ຳງ – ຄ ຳຕອບຂະຫຍຳຍ (2 ຄະແນນ) 

 

  



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: Smarter Balanced English Language Arts ຊັື້ ນຮຽນ 7 
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ເພ ໍ່ ອໄດື້ ຮັບສອງຄະແນນ, ນັກຮຽນຕື້ ອງໃຫື້ ຈຸດ/ເຫດຜົນ/ລຳຍລະອຽດທີໍ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະກໍ່ ຽວຂື້ ອງ ແລະ/ຫ  ຫ ັ ກ
ຖຳນທີໍ່ ສະໜັບສະໜູນແນວຄວຳມຄ ດຫ ັ ກ/ຂ ື້ ສະເໜີ/ແນວຄວຳມຄ ດຄວບຄຸມກໍ່ ຽວກັບບຸກຄົນຕົວຈ ງທີໍ່ ຢູໍ່ ເບ ື້ ອງຫ ັ ງ
ເລ ໍ່ ອງເລົໍ່ ຳ Johnny Appleseed ເພ ໍ່ ອເສີ ມທະວີ ເນ ື້ ອໃນຢໍ່ ຳງຈະແຈື້ ງ ແລະອະທ ບຳຍແນວຄວຳມຄ ດຢໍ່ ຳງມີ ປະສ ດທ ຜົນ 
ໂດຍໃຊື້ ຄ ຳເວົ ື້ ຳ/ພຳສຳທີໍ່ ຖ ກຕື້ ອງຈະແຈື້ ງ. 
 

 



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: ວ ທະຍຳສຳດ Hawai‘i ຊັື້ ນຮຽນ 8 
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ຊັື້ ນຮຽນ 8 

ວ ຊຳ: ວ ທະຍຳສຳດ Hawai`i (NGSS) ວ ທະຍຳສຳດ "Hawai'i State Science (NGSS) Assessments" 

Hawai`i Next Generation Science Standard: ພັດທະນຳ ແລະ ໃຊື້ ແບບຈ ຳລອງເພ ໍ່ ອອະທ ບຳຍ ວໍ່ ຳເປັນຫຍັງກຳນ
ປໍ່ ຽນແປງໂຄງສື້ ຳງຕ ໍ່ ກັບຢີ ນສ ບພັນ (ກຳນປໍ່ ຽນຮູບ) ທີໍ່ ຢູໍ່ ໃນໂຄຣໂມໂຊມສ ບພັນຈ ໍ່ ງອຳດສົໍ່ ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ ໂປ ຕີນ ແລະ ອຳ
ດສົໍ່ ງຜົນໃຫື້ ເກີດຜົນກະທົບທີໍ່ ເປັນອັນຕະລຳຍ, ເປັນຜົນປະໂຫຍດ ຫ   ບ ໍ່ ເກີດຫຍັງຂ ື້ ນຕ ໍ່ ກັບໂຄງສື້ ຳງ ແລະ ໜື້ ຳທີໍ່ ຂອງ
ສ ໍ່ ງມີ ຊີ ວ ດ. (MS-LS3-1) 

ປະເພດຄ ຳຖຳມ: ລຳຍກຳນດໍ່ ຽວ (2 ຄະແນນ) 

 

 
  



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: ວ ທະຍຳສຳດ Hawai‘i ຊັື້ ນຮຽນ 8 
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ນັກຮຽນໄດື້ ຮັບ 1 ຄະແນນສ ຳລັບແຕໍ່ ລະອັນຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ : 

 ນັກຮຽນເລ ອກ “ໂຄຣໂມໂຊມມີ ຢີ ນສ ບພັນ B ຫ ຳຍກວໍ່ ຳໜ ໍ່ ງຊຸດ” ໃນໜ ໍ່ ງຂັື້ ນຕອນໂດຍກົງກໍ່ ອນ “ມີ ກຳນປໍ່ ຽນ
ແປງໃນກຳນຜະລ ດໂປ ຕີນ”. (1 ຄະແນນ) 

 ນັກຮຽນເລ ອກ “ມີ ກຳນປໍ່ ຽນແປງໃນກຳນຜະລ ດໂປ ຕີນ” ໃນໜ ໍ່ ງຂັື້ ນຕອນໂດຍກົງກໍ່ ອນ “ໂຄງສື້ ຳງຕຳຂອງ
ແມງວັນແຄບລົງ”. (1 ຄະແນນ) 

ນັກຮຽນໄດື້ ຮັບ 1 ຄະແນນສ ຳລັບແຕໍ່ ລະອັນຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ : 

ຄ ຳຕອບທີໍ່ ຖ ກຕື້ ອງປະກົດດັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ :

 
  



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: ວ ທະຍຳສຳດ Hawai‘i ຊັື້ ນຮຽນ 8 
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ຊັື້ ນຮຽນ 8 

ວ ຊຳ: ວ ທະຍຳສຳດ "Hawai'i State Science (NGSS) Assessments" 

Hawai`i Next Generation Science Standard: ສື້ ຳງ, ໃຊື້  ແລະ ນ ຳສະເໜີເຫດຜົນ ເພ ໍ່ ອສະໜັບສະໜູນກຳນອື້ ຳງວໍ່ ຳ
ໃນເວລຳທີໍ່ ພະລັງງຳນຈຳກກຳນເຄ ໍ່ ອນໄຫວຂອງວັດຖຸປໍ່ ຽນແປງ, ພະລັງງຳນຖ ກໂອນໄປຫຳ ຫ   ຈຳກວັດຖຸ. (MS-PS3-5) 

ປະເພດຄ ຳຖຳມ: ລຳຍກຳນກຸໍ່ ມ (9 ຄະແນນ) 

ປັດໃຈສົໍ່ ງເສີ ມ: 

 

 



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: ວ ທະຍຳສຳດ Hawai‘i ຊັື້ ນຮຽນ 8 
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ກຳນປະຕ ສ ຳພັນ: 

 

 

 
 
 
  



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: ວ ທະຍຳສຳດ Hawai‘i ຊັື້ ນຮຽນ 8 

25 

ກຳນໃຫື້ ຄະແນນ: 

ນັກຮຽນໄດື້ ຮັບ 2 ຄະແນນໃນພຳກ A ສ ຳລັບສ ໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ : 

 ນັກຮຽນເລ ອກ “ລ ື້ ” ໃນບໍ່ ອນຫວໍ່ ຳງທ ຳອ ດ “ເບກ” ຫ   “ລຳງ” ໃນບໍ່ ອນຫວໍ່ ຳງທີ ສອງ. (1 ຄະແນນ) 

 ນັກຮຽນເລ ອກ “ລ ື້ ” ໃນບໍ່ ອນຫວໍ່ ຳງທີ ສຳມ ແລະ “ໜື້ ອຍລົງ” ໃນບໍ່ ອນຫວໍ່ ຳງທີ ສີໍ່ . (1 ຄະແນນ) 

 
 
ນັກຮຽນໄດື້ ຮັບ 1 ຄະແນນໃນພຳກ B ສ ຳລັບກຳນເລ ອກ “ສ ໍ່ ງແວດລື້ ອມໄດື້ ຮັບພະລັງງຳນ” 

 
 
ນັກຮຽນໄດື້ ຮັບ 3 ຄະແນນໃນພຳກ C ສ ຳລັບກຳນເລ ອກສ ໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ : 

 “ຜະລ ດສຽງ.” 

 “ຜະລ ດແສງ.” 

 “ຜະລ ດຄວຳມຮື້ ອນ.” 

 
 

  



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: ວ ທະຍຳສຳດ Hawai‘i ຊັື້ ນຮຽນ 8 
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ນັກຮຽນໄດື້ ຮັບ 3 ຄະແນນໃນພຳກ D ສ ຳລັບກຳນເລ ອກສ ໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ ື້ : 

 “ເບກປໍ່ ອຍພະລັງງຳນອອກມຳເປັນຄວຳມຮື້ ອນ.” 

 “ເບກເຮັດໃຫື້ ເກີດສຽງກີກ.” 

 “ປະກຳຍໄຟທີໍ່ ອອກມຳຈຳກລ ື້ ປໍ່ ອຍແສງອອກມຳ.” 

 
 
 
 

 



ປ ື້ ມຂ ື້ ມູນສ ຳລັບພ ໍ່ ແມໍ່ ນັກຮຽນ: ສ ລະປະພຳສຳອັງກ ດ Smarter Balanced ຊັື້ ນຮຽນ 11 
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ຊັື້ ນຮຽນ 11 

ວ ຊຳ: ຄະນ ດສຳດ Smarter Balanced 

Hawai‘i Common Core Standard: A-REI.C: ແກື້ ລະບົບສົມຜົນ. 

ປະເພດຄ ຳຖຳມ: ກຳນສື້ ຳງຄ ຳຕອບດື້ ວຍຕົນເອງ - ກຳນຕອບສົມຜົນ (1 ຄະແນນ) 

 

ເພ ໍ່ ອຈະໄດື້ ຮັບຄະແນນໜ ໍ່ ງຄະແນນ, ນັກຮຽນຕື້ ອງປື້ ອນເຂົ ື້ ຳ 15 ສ ຳລັບຈ ຳນວນເສ ື້ ອທີ ເສີ ດທີໍ່ ໄດື້ ຂຳຍ ໃນກໍ່ ອງຄ ຳຕອບ
ທ ຳອ ດ ແລະ ປື້ ອນ 8 ສ ຳລັບຈ ຳນວນໝວກໃນກໍ່ ອງຄ ຳຕອບທີ ສອງ. 

 


