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   ຄ ູ່ ມືພ ູ່ ແມູ່  / ຜ ູ້ ປົກຄອງກູ່ຽວກັບການທົດສອບທົູ່ ວລັດ 

ເອກະສານນ ີ້ ຈະສະຫນອງຂ ີ້ ມູນພືີ້ ນຖານເພືື່ ອຊື່ວຍພ ື່ ແມື່  / ຜູີ້ ປົກຄອງເຮັດໃຫີ້ການຕັດສິນໃຈໃນຂ ີ້ ມູນທ ື່ ເປັນປະໂຫຍດຕ ື່ ເດັກນີ້ ອຍແລະໂຮງຮຽນແລະຊຸມ 

ຊົນຂອງເຂົາເຈົີ້ າ. 

 

 

 

 

 

 

 

ເປັນຫຍັງຈຶູ່ ງມີການທົດສອບທົູ່ ວຣັຖ? 

ມິນນິໂຊຕາ ໃຫີ້ ຄຸນຄື່າລະບົບການສຶກສາຂອງຕົນແລະຄວາມເປັນມືອາຊ ບດີ້ານການສຶກສາຂອງຕົນ. ການສຶກສາ ມິນນິໂຊຕາ ສີ້າງມາດຕະ 

ຖານທາງວິຊາການທ ື່ ມ ຄວາມເຄັື່ ງຄັດແລະການກະກຽມນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາສ າລັບການເຮັດວຽກແລະວິທະຍາໄລ.  

ການປະເມ ນຜົນທົື່ ວຣັຖແມື່ ນວິທ ການທ ື່ ພວກເຮົາເຮັດຕາມມາດຕະການຂອງລັດທ ື່ ເປັນມາດຕະຖານທາງວິຊາການແມື່ ນໄດີ້ ຖືກສອດຄື່ອງກັ 

ບຫລັກສູດແລະການສິດສອນປະຈ າວັນໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ, ການຮັບປະກັນນັກຮຽນທັງຫມົດແມື່ ນໄດີ້ຖືກສະຫນອງການສຶກສາສະເຫ 

ມ ພາບກັນ. ຜົນການປະເມ ນທົື່ ວລັດແມື່ ນເຄືື່ ອງມືໃນການຕິດຕາມກວດກາທ ື່ ພວກເຮົາໃຫີ້ເດັກນີ້ ອຍຂອງພວກເຮົາດີ້ວຍການສຶກສາທ ື່ ຈະຮັບ 

ປະກັນກ າລັງແຮງງານທ ື່ ເຂັີ້ ມແຂງແລະ ເປັນພົນລະເມືອງທ ື່ ມ ຄວາມຮູີ້. 

 

ມາດຕະຖານທາງການສຶກສາ ແລະການປະເມີນຜົນ 

ແນວໃດແມູ່ ນມາດຕະຖານທາງການສຶກສາ? 

ມາດຕະຖານທາງການສຶກສາ Minnesota K-12 ແມື່ນມ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງທົື່ ວຣັຖສ າລັບຜົນສ າເລັດຂອງນັກຮຽນ. ພວກເຂົາເຈົີ້ າກ ານົດຄວາມ 

ຮູີ້ແລະທັກສະທ ື່ ນັກຮຽນທຸກຄົນຈະຕີ້ອງບັນລຸໃນຂົງເຂດເນືີ້ ອໃນໃນຕອນທີ້າຍຂອງຊັີ້ ນຮຽນ. ໂຮງຮຽນຂອງເມືອງ ຫ ື  ເຄົີ້ າຕ ກ ານົດວິທ ການທ ື່ ນັກສຶກສາ 

ຈະຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານໂດຍການພັດທະນາວິຊາຮຽນ ແລະຫ ັ ກສູດການຮຽນ. 

ຄວາມສ າພັນລະຫວູ່າງການປະເມີນຜົນດູ້ານການສຶກສາທົູ່ ວຣັຖ ແລະມາດຕະຖານທາງການສຶກສາເປັນແນວໃດ? 

ການປະເມ ນຜົນທົື່ ວຣັຖໃນຄະນິດສາດ, ຫັດອື່ານແລະວິທະຍາສາດໄດີ້ ຖືກນ າໃຊີ້ເພືື່ ອວັດແທກເບິື່ ງວື່ ານັກສຶກສາແລະໂຮງຮຽນແລະເມືອງຂອງເຂົາເຈົີ້ າ, 

ທັງໝັດໄດີ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທາງການສຶກສາ. ການປະເມ ນຜົນທົື່ ວລັດແມື່ນມາດຕະການຫນຶື່ ງຂອງວິທ ການດຽວກັນກັບນັກສຶກສາກ າລັງເຮັ 

ດກື່ຽວກັບເນືີ້ ອໃນທ ື່ ເປັນສື່ວນຫນຶື່ ງຂອງການສິດສອນປະຈ າວັນຂອງເຂົາເຈົີ້ າ. ນອກນ ີ້ ມັນຍັງວັດແທກວິທ ການຂອງໂຮງຮຽນແລະເມືອງທ ື່ ກ າລັງດ າເນ  

ນຢູື່ ນັີ້ ນ ສອດຄື່ອງກັບຫ ັ ກສູດຂອງເຂົາເຈົີ້ າແລະການສິດສອນມາດຕະຖານໄດີ້ . 

ການປະເມີນຜົນ ທີູ່ ສົມບ ນແບບຂອງມິນນິໂຊຕູ້ າ (MCA) 
ແລະການທົດສອບຄວາມສາມາດດູ້ານວິຊາການຂອງມິນ

ນິໂຊຕູ້ າ (MTAS)  

 ອ ງຕາມມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງມິນນິໂຊຕາ 

 ເຮັດການສອບເສັງປະຈ າປ ຢູື່ ໃນຊັີ້ ນຮຽນປ ທ  3-8 ແລະໃນ 

ໂຮງຮຽນຊັີ້ ນມັດທະຍົມໃນວິຊາຫັດອື່ານແລະຄະນິດສາດ; 

ເຮັດການສອບເສັງປະຈ າປ ຢູື່ ໃນຊັີ້ ນມັດທະຍົມທ  5, 8, 

ແລະຢູື່ໃນຊັີ້ ນມັດທະຍົມທ ື່ ສ າລັບວິຊາວິທະຍາສາດ 

 ນັກຮຽນສື່ວນໃຫຍື່ ເລືອກເອົາ MCA 

 MTAS ແມື່ນທາງເລືອກທ ື່ ສ າລັບນັກຮຽນທ ື່ ມ ຄວາມບົກຜື່ ອ 

ງທາງສະຫມອງ 

ACCESS ແລະACCESSທາງເລືອກສ າລັບນັກຮຽນທີູ່ ຮ 

ຽນພາສາອັງກິດ 

 ອ ງຕາມມາດຕະຖານພັດທະນາພາສາອັງກິດ WIDA  

 ເຮັດການສອບເສັງປະຈ າປ ເພືື່ ອຮຽນພາສາອັງກິດຢູື່ໃນຊັີ້ ນ 

ຮຽນ K-12 ໃນຫັດອື່ານ, ຫັດແຕື່ງ, ການຟັງແລະການເວົີ້ າ 

 ສື່ວນໃຫຍື່ຂອງນັກຮຽນທ ື່ ຮຽນພາສາອັງກິດຈະເລືອກເອົາ 

ACCESS ສ າລັບ ELLs 

 ACCESSທາງເລືອກສ າລັບ ELLs ແມື່ນທາງເລືອກສ າລັບນັກ 

ຮຽນທ ື່ ຮຽນພາສາອັງກິດທ ື່ ມ ຄວາມພິການທາງສະຫມອງ 
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ແມູ່ນໃຊູ້ ເວລາຫຼາຍປານໃດສ າລັບການທົດສອບທົູ່ ວລັດ? 

ການປະເມ ນຜົນທົື່ ວລັດຖືກປະຕິບັດໜຶື່ ງ ຄັີ້ ງໃນແຕື່ລະປ ; ສື່ວນໃຫຍື່ຂອງການທົດສອບນັກຮຽນ 

ແມື່ນແບບອອນໄລນ໌. ໂດຍສະເລື່ຍແລີ້ວ, ເວລາທ ື່ ໃຊີ້ໃນການເຮັດການປະເມ ນຜົນທົື່ ວຣັຖແມື່ ນ 

ນູ້ ອຍກວູ່າເວລາການຮຽນການສອນໜຶູ່ ງສູ່ວນຮູ້ອຍໃນປ ການສຶກສາ. ການປະເມ ນຜົນຍັງ 
ບ ື່ ໄດີ້ກ ານົດເວລາແລະນັກຮຽນສາມາດສືບຕ ື່ ເຮັດວຽກ ທ ື່ ເຂົາເຈົີ້ າຕີ້ອງການໄດີ້ . 

ເມືູ່ ອໃດທີູ່ ນັກສຶກສາຈະເຮັດການປະເມີນຜົນ? 

ແຕື່ລະໂຮງຮຽນກ ານົດຕາຕະລາງເວລາການທົດສອບຂອງເຂົາເຈົີ້ າພາຍໃນໜີ້ າຕື່າງການສອບເສັງ 

ຂອງຣັຖ. ຕິດຕ ື່ ໂຮງຮຽນຂອງທື່ານສ າລັບຂ ີ້ ມູນກື່ຽວກັບວັນຂອງການທົດສອບ. 

 ການສອບເສັງMCA ແລະ MTAS ເລ ື່ ມຕົີ້ ນໃນເດືອນມ ນາແລະສິີ້ ນສຸດລົງໃນເດືອນພຶດສະພາ.  

 ການສອບເສັງACCESS ແລະ ACCESSທາງເລືອກ ສ າລັບ 
ELLsເລ ື່ ມຕົີ້ ນຢູື່ ໃນທີ້າຍເດືອນມັງກອນແລະຈະສິີ້ ນສຸດລົງໃນເດືອນມ ນາ.  

ເປັນຫຍັງ ການປະເມີນຜົນດັູ່ ງກູ່າວຈຶູ່ ງມີປະສິດທິພາບ? 

ມິນນິໂຊຕາ ເຊືື່ ອວື່ າເພືື່ ອໃຫີ້ມ ປະສິດທິຜົນການວັດແທກສິື່ ງທ ື່ ນັກຮຽນກ າລັງຮຽນຮູີ້ , ການທົດສອ 

ບຄວາມຕີ້ອງການຈະມ ຫ າຍຂຶີ້ ນກື່ວາການຕອບຄ າຖາມແບບຕົວເລືອກ. 

 ການຕອບຄ າຖາມ, ນັກສຶກສາອາດຈະຈ າເປັນຕີ້ອງພິມຄ າຕອບ, ລາກ ແລະລົງຮູບພາບແ 

ລະຄ າສັບຕື່າງໆ, ຫ ື ການຈັດການເປັນເສັີ້ ນສະແດງຫ ື ຂ ີ້ ມູນ. 

 ຫັດອື່ານແລະຄະນິດສາດຂອງ MCA ຖືກນ ານ າໃຊີ້ ຊຶື່ ງຫມາຍຄວາມວື່າຄ າຕອບຂອງນັກສຶ 

ກສາຍັງຈະກ ານົດຄ າຖາມຕ ື່ ໄປທ ື່ ນັກຮຽນຈະຕອບອ ກດວີ້ຍ. 

 ວິທະຍາສາດ MCA ລວມ ການຈ າລອງ ທ ື່ ກ ານົດໃຫີ້ ນັກສຶກສາໄດີ້ປະຕິບັດການທົດລອງເພືື່ ອ 

ຈະໄດີ້ຕອບຄ າຖາມ. 

ທັງຫມົດເຫ ົື່ ານ ີ້ ໄດີ້ ໃຫີ້ ນັກສຶກສາໄດີ້ມ ໂອກາດທ ື່ ຈະນ າໃຊີ້ແນວຄິດການວິເຄາະທ ື່ ຈ າເປັນສ າລັບຄວາມ 

ສ າເລັດໃນວິທະຍາໄລແລະອາຊ ບແລະສະແດງໃຫີ້ເຫັນສິື່ ງທ ື່ ເຂົາເຈົີ້ າຮູີ້ຈັກແລະສາມາດເຮັດໄດີ້ .  

ເພາະວື່າເນືີ້ ອໃນການທົດສອບສະແດງມາດຕະຖານທັງຫມົດທ ື່ ເປັນໄປໄດີ້ , ການກະກຽມສ າລັບແລະ 
ການປະເມ ນຜົນການນ າໃຊີ້ ຄວາມຮູີ້ , ຂະບວນການແລະຍຸດທະສາດດຽວກັນທ ື່ ໄດີ້ ຖືກນ າໃຊີ້ໃນຫີ້ອງ 
ຮຽນທ ື່ ດ ທ ື່ ສຸດ. 

ເມືູ່ ອໃດທີູ່ ຂູ້າພະເຈົູ້ າຈະໄດູ້ ຮັບຮ ູ້ ຜົນສອບເສັງຂອງຂູ້າພະເຈົູ້ າ? 

ໃນແຕື່ລະຊື່ວງລະດູຮີ້ອນ, ບົດລາຍງານນັກສຶກສາລາຍບຸກຄົນຈະຖືກສົື່ ງໃຫີ້ໂຮງຮຽນແລະໃຫີ້ແກື່ຄອ 

ບຄົວບ ື່ ຊີ້າໄປກື່ວາການປະຊຸມໃນລະດູໃບໄມີ້ ລື່ວງ. ຈາກບົດລາຍງານສາມາດຖືກນ າໃຊີ້ເພືື່ ອເຂົີ້ າເບິື່ ງ 
ຄວາມຄືບຫນີ້ າຂອງລູກທື່ານແລະການຊື່ວຍເຫ ື ອຄູື່ ມືການສອນໃນອະນາຄົດ. 

ຈະເປັນແນວໃດຖູ້າຫາກວູ່າຂູ້າພະເຈົູ້ າເລືອກທີູ່ ຈະບ ູ່ ໃຫູ້ ນັກສຶກສາຂອງ 

ຂູ້າພະເຈົູ້ າມີສູ່ວນຮູ່ວມ? 

ກົດຫມາຍມິນນິໂຊຕາ ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້  MDE ອອກແບບຟອມສ າລັບພ ື່ ແມື່  / ຜູີ້ ປົກຄອງເພືື່ ອໃຫີ້ຕືື່ ມ ຖີ້າຫາກວື່າພວກເຂົາເຈົີ້ າປະຕິເສດທ ື່ ຈະໃຫີ້ ນັກສຶກສ 

າຂອງເຂົາເຈົີ້ າມ ສື່ວນຮື່ວມໃນການປະເມ ນມາດຕະຖານຂອງລັດທ ື່ ຕີ້ອງການ. ຮູບແບບເພືື່ ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕີ້ອງການກົດຫມາຍນ ີ້ ແມື່ ນມ ຢູື່ ໃນເວັ 

ບໄຊທ໌ MDE ໃນລ ີ້ ງຂີ້ າງລຸື່ມນ ີ້ . ນັກສຶກສາຂອງທື່ານອາດຈະຕີ້ອງການຂ ີ້ ມູນເພ ື່ ມເຕ ມ. 

 

 

ຂູ້າພະເຈົູ້ າໄດູ້ ຮັບຂ ູ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີມຈາກໃສ? 

ຄົີ້ ນຫາລາຍລະອຽດຂ ີ້ ມູນກື່ຽວກັບການທົດສອບທົື່ ວລັດສ າລັບນັກສຶກສາແລະຄອບຄົວທ ື່ ຫນີ້ າການທົດສອບທົື່ ວ ລັດເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE 
(education.state.mn.us > Students and Families > Statewide Testing). 

ເປັນຫຍັງ ການມີສູ່ວນຮູ່ວມຈຶູ່ ງສ  
າຄັນ? 

ການປະເມ ນຜົນທົື່ ວລັດແມື່ ນພຽງແຕື່ແມື່ ນ 

ເປັນມາດຕະການຄວາມສ າເລັດສ າລັບນັກຮ 

ຽນຂອງທື່ານ, ແຕື່ວື່ າການມ ສື່ວນຮື່ວມຂອງນັ 

ກຮຽນຂອງທື່ານເປັນສິື່ ງສ າຄັນທ ື່ ຈະເຂົີ້ າໃຈກື່ຽ

ວກັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນແ 

ມື່ນສອດຄື່ອງກັບມາດຕະຖານທາງການສຶກສ

າຢື່າງມ ປະສິດທິພາບ ຫລືບ .  

 ນັກການສຶກສາແລະຜູີ້ ສີ້າງນະໂຍບາຍ 

ການນ າໃຊີ້ຂ ີ້ ມູນຈາກການປະເມ ນຜົ 

ນເພືື່ ອເຮັດການຕັດສິນໃຈກື່ຽວກັບຊັ 

ບພະຍາກອນແລະການສະຫນັບສະຫ 

ນູນທ ື່ ໄດີ້ສະໜອງ. 

 ພ ື່ ແມື່ແລະສາທາລະນະທົື່ ວໄປ ນ າໃຊີ້ຂ ີ້  
ມູນການປະເມ ນຜົນສົມທຽບໂຮງຮຽນ

ຕື່າງໆ ແລະເຮັດການຕັດສິນໃຈກື່ຽວກັ 

ບບື່ ອນທ ື່ ຈະຊືີ້ ເຮືອນຫ ື ຈົດທະບຽນເດັກ 

ຂອງເຂົາເຈົີ້ າເຂົີ້ າໂຮງຮຽນ. 

ການປະມານຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽ 

ນຈະໄດີ້ ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຖີ້າຫາກວື່ານັກ 

ສຶກສາມ ສື່ວນຮື່ວມຫນີ້ ອຍກວື່າ 95%. 

 

ການເຊືື່ ອມຕ ື່ ທ ື່ ເຂັີ້ ມແຂງກັບມາ

ດຕະຖານມ ຄວາມຫມາຍວື່ າ 
"ການສິດສອນຫາ 
ການທົດສອບ" 

ແມື່ນການສຸມໃສື່ມາດຕະຖານທາ

ງການສຶກສາ 
ເຊິື່ ງມ ຢູື່ແລີ້ວສື່ວນຫນຶື່ ງໃນການຮ

ຽນການສອນສິດສອນປະຈ າວັນ. 

 

http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/
http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/



