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NAPLAN แบบใชก้ระดาษ -  
ขอ้มลูส�าหรับพอ่แมผู่ ้
ปกครองและผูด้แูล

ลกูของคณุจะท�ำกำรทดสอบ NAPLAN 
แบบใชก้ระดำษในปี 2020

รัฐมนตรกีระทรวงศกึษาธกิารของรัฐบาลกลาง (Federal) 
รัฐบาลรัฐและดนิแดนเห็นพอ้งกนัวา่ โรงเรยีนทกุแหง่จะคอ่ย ๆ 
ปรับเปลีย่นการทดสอบ NAPLAN แบบใชก้ระดาษในปัจจบุนัไป
เป็น NAPLAN แบบออนไลน ์เพือ่ใหก้ารประเมนิผลทีด่แีละ
แมน่ย�ายิง่ขึน้ซึง่จะท�าใหนั้กเรยีนรูส้กึมสีว่นรว่มมากขึน้
ผูม้อี�านาจฝ่ายการศกึษาของรัฐและดนิแดนจะเป็นผูก้�าหนดวา่ 
โรงเรยีนของพวกเขาจะเปลีย่นไปเป็นแบบออนไลนเ์มือ่ไร ตาม
แผนงานในปัจจบุนั โรงเรยีนทกุแหง่จะปรับเปลีย่นไปเป็น 
NAPLAN แบบออนไลน ์ภายในปี 2021

ท�ำไมนกัเรยีนตอ้งท�ำกำรทดสอบ 
NAPLAN?

โครงการประเมนิผลระดบัชาตดิา้นการรูห้นังสอืและการค�านวณ 
(National Assessment Program – Literacy and Numeracy 
- NAPLAN) ประเมนิทกัษะการรูห้นังสอืและการค�านวณซึง่มี
ความจ�าเป็นตอ่เด็กทกุคนในการพัฒนาผา่นการเรยีนในโรงเรยีน
และการใชช้วีติ

นักเรยีนในชัน้ปี 3, 5, 7 และ 9 มสีว่นรว่มในการทดสอบ 
NAPLAN ประจ�าปีในวชิาการอา่น การเขยีน การใชภ้าษา (ไมว่า่
จะเป็นการสะกด ไวยากรณแ์ละเครือ่งหมายวรรคตอน) รวมถงึ 
วชิาการค�านวณดว้ย

การประเมนิผลนี ้ชว่ยใหผู้พ้อ่แมผู่ป้กครองและโรงเรยีนเขา้ใจวา่ 
นักเรยีนแตล่ะคนเรยีนไดผ้ลดเีพยีงใดในชว่งเวลาของการ
ทดสอบ ซึง่ NAPLAN เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของกระบวนการ
ประเมนิและรายงานผลของโรงเรยีนเทา่นัน้ จงึไมไ่ดน้�ามา
ทดแทนการประเมนิผลดา้นการเรยีนของนักเรยีนทีด่�าเนนิไป
อยา่งตอ่เนือ่งตามปกตขิองครผููส้อน

NAPLAN ยงัชว่ยใหข้อ้มลูแกโ่รงเรยีน หน่วยงานดา้นการศกึษา 
และรัฐบาลเกีย่วกบัหลกัสตูรการศกึษาทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูว่า่ 
เยาวชนชาวออสเตรเลยีประสบความส�าเร็จดา้นผลการเรยีนใน
วชิาการรูห้นังสอืและการค�านวณหรอืไม่

NAPLAN ประเมนิผลอะไรบำ้ง?

NAPLAN ประเมนิทกัษะวชิาการรูห้นังสอืและการค�านวณที่
นักเรยีนไดเ้รยีนผา่นมาตามหลกัสตูรปกตขิองพวกเขา หน่วย
งานดา้นการศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชนทกุหน่วยงาน มสีว่นรว่ม
ในการพัฒนาสือ่การทดสอบทีใ่ชก้บั NAPLAN นี้

นักเรยีนไดรั้บการประเมนิผลตามเนือ้หาหลกัสตูรการรูห้นังสอื
และการค�านวณทีเ่หมอืนกนั ไมว่า่พวกเขาจะท�าการทดสอบทาง
ออนไลนห์รอืแบบใชก้ระดาษ ผลทีไ่ดจ้ากการสอบทัง้สองรปู
แบบนี ้จะไดรั้บการรายงานสดัสว่นคะแนนการประเมนิผลตาม 
NAPLAN ทีเ่หมอืนกนั

ฉนัจะชว่ยลกูใหเ้ตรยีมตวัไดอ้ยำ่งไร?

หากพจิารณาแลว้ NAPLAN ไมใ่ชก่ารทดสอบทีส่ามารถศกึษา
ได ้และนักเรยีนกไ็มไ่ดรั้บการคาดหวงัใหท้�าเชน่นัน้ดว้ย

คณุสามารถชว่ยลกูเตรยีมความพรอ้มดว้ยการใหค้วามมัน่ใจแก่
พวกเขาวา่ NAPLAN เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของหลกัสตูรในโรงเรยีน 
และชว่ยเตอืนพวกเขาในวนัสอบใหท้�าดทีีส่ดุกพ็อ

ACARA ไมแ่นะน�าใหม้กีารเตรยีมตวัมากเกนิไปส�าหรับการ
ทดสอบ NAPLAN หรอืไปใชบ้รกิารตวิหนังสอืโดยครสูอนพเิศษ

ครจูะใหค้วามแน่ใจวา่ นักเรยีนมคีวามคุน้เคยกบัประเภทของ
ค�าถามในการทดสอบนี ้และจะใหก้ารสนับสนุนและค�าแนะน�าที่
เหมาะสม

โปรดดตูวัอยา่งค�าถาม NAPLAN ไดท้ีเ่ว็บไซต ์nap.edu.au/naplan

กำรมสีว่นรว่มใน NAPLAN 

นักเรยีนทกุคนในชัน้ปี 3, 5, 7 และ 9  จะตอ้งเขา้รว่มการ
ประเมนิผล NAPLAN ประจ�าปี นักเรยีนทีม่คีวามทพุพลภาพอาจ
มสีทิธิไ์ดรั้บการปรับสภาพเพือ่ท�าการทดสอบทีส่ะทอ้นถงึการ
สนับสนุนทีนั่กเรยีนจะไดรั้บจากการประเมนิผลในหอ้งเรยีนตาม
ปกต ิคณุควรหารอืเรือ่งการปรับสภาพใด ๆ ส�าหรับลกูของคณุ
กบัครผููส้อน

นักเรยีนทีม่คีวามทพุพลภาพในระดบัความรนุแรงซึง่จ�ากดัความ
สามารถของพวกเขาในการทดสอบประเมนิผลนี ้หรอืนักเรยีนที่
เพิง่มาถงึออสเตรเลยีไมน่าน และมภีมูหิลงัทีไ่มใ่ชภ่าษาองักฤษ 
อาจไดรั้บการยกเวน้อยา่งเป็นทางการ

อาจารยใ์หญข่องโรงเรยีนและหน่วยงานรับผดิชอบการควบคมุ
การทดสอบในทอ้งทีข่องคณุ สามารถใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
ขอ้ก�าหนดพเิศษหรอืกระบวนการทีจ่�าเป็นเพือ่ใหไ้ดรั้บการ
ยกเวน้อยา่งเป็นทางการ
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จะเกดิอะไรขึน้ หำกลกูฉนัขำดเรยีนในวนั
ทีม่ ีNAPLAN?

หากเป็นไปได ้ทางโรงเรยีนอาจจัดใหนั้กเรยีนคนทีข่าดเรยีนใน
เวลาทีม่กีารสอบใหไ้ปสอบทดแทนใหแ้ลว้เสร็จในเวลาอืน่
ระหวา่งสปัดาหข์องการทดสอบ นักเรยีนแตล่ะคนจะไมไ่ดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบหลงัจากวนัศกุรท์ี ่15 พฤษภาคม 2020

จะมกีำรรำยงำนกำรประเมนิผลของลกู
ฉนัอยำ่งไร?

การประเมนิผลของนักเรยีนแตล่ะคนจะมแีสดงไวใ้นสดัสว่น
คะแนนทีนั่กเรยีนท�าไดใ้นระดบัชาต ิผลทีไ่ดรั้บตามมาตรฐานขัน้
ต�า่ระดบัชาตบิง่ชีว้า่ นักเรยีนไดบ้รรลผุลทกัษะดา้นการรูห้นังสอื
และทกัษะการค�านวณทีจ่�าเป็นตอ่การเขา้รว่มชัน้เรยีนตามระดบั
ชัน้ปีนัน้ ๆ

โรงเรยีนของลกูคณุจะออกรายงาน NAPLAN ใหนั้กเรยีนเป็นราย
บคุคลภายหลงัของปีนี ้หากคณุไมไ่ดรั้บรายงาน คณุควรตดิตอ่
กบัโรงเรยีนของลกูคณุ

ตำรำงเวลำกำรสอบ NAPALN ปี 2020

การทดสอบประเมนิผลแบบใชก้ระดาษ เริม่ในวนัองัคารที ่12 
พฤษภาคม และจะเสร็จสิน้ในวนัศกุรท์ี ่15 พฤษภาคม 2020

ขอ้ก�าหนดของตารางสอบแบบใชก้ระดาษ มรีายละเอยีดดงั
ตารางดา้นลา่งนี้
 

มกีำรน�ำผลจำกกำรทดสอบ NAPLAN ไป
ใชอ้ยำ่งไร?

• นักเรยีนและพอ่แมผู่ป้กครองอาจน�าผลสอบของนักเรยีนไป
ปรกึษาเรือ่งความกา้วหนา้ดา้นการเรยีนกบัครผููส้อน

• ครผููส้อนจะน�าผลสอบไประบตุวันักเรยีนทีจ่ะไดรั้บประโยชน์
จากความทา้ทายทีม่ากขึน้หรอืใหก้ารสนับสนุนพเิศษเพิม่
เตมิแกนั่กเรยีน

• โรงเรยีนจะน�าผลสอบไประบจุดุแข็งและปัจจัยทีจ่ะปรับปรงุ
หลกัสตูรการสอนใหด้ขี ึน้ และเพือ่น�าไปตัง้เป้าหมายในการ
สอนวชิาการรูห้นังสอืและการค�านวณ

• ระบบโรงเรยีนจะใชผ้ลสอบเพือ่น�าไปทบทวนหลกัสตูรและ
เสนอการสนับสนุนทีจ่ะมใีหก้บัโรงเรยีน

• ผูค้นในชมุชนสามารถดผูลสอบ NAPLAN เฉลีย่ของ
โรงเรยีนไดท้ี ่myschool.edu.au

ฉนัจะหำขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ ีใ่ด?

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั NAPLAN

• ตดิตอ่โรงเรยีนของลกูคณุ
• ตดิตอ่หน่วยงานรับผดิชอบการควบคมุการทดสอบในทอ้งที่

ของคณุที ่ nap.edu.au/TAA
• เยีย่มชมเว็บไซต ์nap.edu.au

เรยีนรูเ้พิม่เตมิถงึวธิทีี ่ACARA จัดการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลส�าหรับ
การทดสอบ NAPLAN ชมเว็บไซต ์nap.edu.au/naplanprivacy

กำรทดสอบแบบใชก้ระดำษ วนัองัคำรที ่12 
พฤษภำคม

วนัพธุที ่13 
พฤษภำคม 

วนัพฤหสับดทีี ่14 
พฤษภำคม

อนุสญัญาภาษา
การทดสอบนีป้ระเมนิการสะกดค�าไวยากรณแ์ละเครือ่งหมายวรรคตอน

ชัน้ปี 3: 45 นาที
ชัน้ปี 5: 45 นาที
ชัน้ปี 7: 45 นาที
ชัน้ปี 9: 45 นาที

การเขยีน 
นักเรยีนจะไดรั้บโจทย ์เป็น ‘แรงบนัดาลใจดา้นการเขยีน’ (บางครัง้เรยีกวา่ ‘การ
บอกบท’ ซึง่เป็นความคดิหรอืหวัขอ้) และนักเรยีนจะตอ้งเขยีนค�าตอบในรปูแบบ
เฉพาะตวั (การเขยีนในเชงิบรรยายหรอืเชงิโนม้นา้วใจ)

ชัน้ปี 3: 40 นาที
ชัน้ปี 5: 40 นาที
ชัน้ปี 7: 40 นาที
ชัน้ปี 9: 40 นาที

การอา่น
นักเรยีนจะอา่นขอ้มลู บทความในเชงิจนิตนาการและเชงิโนม้นา้วใจหลายชิน้ และ
ตอบค�าถามทีเ่กีย่วขอ้ง

ชัน้ปี 3: 45 นาที
ชัน้ปี 5: 50 นาที
ชัน้ปี 7: 65 นาที
ชัน้ปี 9: 65 นาที

การค�านวณ
การทดสอบนี ้จะประเมนิผลดา้นการค�านวณตวัเลข และพชีคณติ วชิามาตรการวดัตวง
และเรขาคณติ และวชิาสถติแิละความน่าจะเป็น

ชัน้ปี 3: 45 นาที
ชัน้ปี 5: 50 นาที
ชัน้ปี 7: 65 นาที
ชัน้ปี 9: 65 นาที


