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ลกูของคณุจะท�ำกำรทดสอบ NAPLAN 
แบบออนไลนใ์นปี 2020
รัฐมนตรกีระทรวงศกึษาธกิารของรัฐบาลกลาง (Federal) รัฐบาลรัฐและ
ดนิแดนเห็นพอ้งกนัวา่ โรงเรยีนทกุแหง่จะคอ่ย ๆ ปรับเปลีย่นการ
ทดสอบ NAPLAN แบบใชก้ระดาษในปัจจบุนัไปเป็น NAPLAN แบบ
ออนไลน ์เพือ่ใหก้ารประเมนิผลทีด่แีละแมน่ย�ายิง่ขึน้ซึง่จะท�าให ้
นักเรยีนรูส้กึมสีว่นรว่มมากขึน้

ผูม้อี�านาจฝ่ายการศกึษาของรัฐและดนิแดนจะเป็นผูก้�าหนดวา่ โรงเรยีน
ของพวกเขาจะเปลีย่นไปเป็นแบบออนไลนเ์มือ่ไร ตามแผนงานใน
ปัจจบุนั โรงเรยีนทกุแหง่จะปรับเปลีย่นไปเป็น NAPLAN แบบออนไลน ์
ภายในปี 2021

ประโยชนห์ลกัอยา่งหนึง่ของ NAPLAN แบบออนไลน ์คอื การทดสอบ
ทีป่รับแตง่ได ้(หรอืปรับเปลีย่นได)้ ซึง่การทดสอบจะเป็นการตัง้ค�าถาม
ทีม่คีวามซบัซอ้นทีย่ากกวา่หรอืงา่ยกวา่กไ็ด ้ขึน้อยูก่บัความสามารถ
ของนักเรยีน

การทดสอบทีป่รับแตง่ได ้(หรอืปรับเปลีย่นได)้ นี ้ไดรั้บการออกแบบมา
เพือ่ใหป้ระเมนิความสามารถของนักเรยีนไดค้รอบคลมุมากกวา่และเพือ่
วดัผลการเรยีนไดแ้มน่ย�ายิง่ขึน้ บตุรหลานของคณุไมค่วรกงัวล หาก
พวกเขาพบวา่ค�าถามมคีวามทา้ทายมากกวา่ปกต ิเนือ่งจากพวกเขาอาจ
จะเลอืกเสน้ทางการทดสอบทีซ่บัซอ้นมากกวา่ คะแนนรวมจาก 
NAPLAN ของนักเรยีนจะขึน้อยูก่บัจ�านวนและความซบัซอ้นของค�าถาม
ทีพ่วกเขาตอบไดถ้กูตอ้ง

ท�ำไมนกัเรยีนตอ้งท�ำกำรทดสอบ NAPLAN?
โครงการประเมนิผลระดบัชาตดิา้นการรูห้นังสอืและการค�านวณ 
(National Assessment Program – Literacy and Numeracy - 
NAPLAN) ประเมนิทกัษะการรูห้นังสอืและการค�านวณซึง่มคีวามจ�าเป็น
ตอ่เด็กทกุคนในการพัฒนาผา่นการเรยีนในโรงเรยีนและการใชช้วีติ

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

การประเมนิผลนี ้ชว่ยใหผู้พ้อ่แมผู่ป้กครองและโรงเรยีนเขา้ใจวา่ 
นักเรยีนแตล่ะคนเรยีนไดผ้ลดเีพยีงใดในชว่งเวลาของการทดสอบ ซึง่ 
NAPLAN เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของกระบวนการประเมนิและรายงานผล
ของโรงเรยีนเทา่นัน้ จงึไมไ่ดน้�ามาทดแทนการประเมนิผลดา้นการเรยีน
ของนักเรยีนทีด่�าเนนิไปอยา่งตอ่เนือ่งตามปกตขิองครผููส้อน

NAPLAN ยงัชว่ยใหข้อ้มลูแกโ่รงเรยีน หน่วยงานดา้นการศกึษา และ
รัฐบาลเกีย่วกบัหลกัสตูรการศกึษาทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูว่า่ เยาวชนชาว
ออสเตรเลยีประสบความส�าเร็จดา้นผลการเรยีนในวชิาการรูห้นังสอืและ
การค�านวณหรอืไม ่

NAPLAN ประเมนิผลอะไรบำ้ง?
NAPLAN ประเมนิทกัษะวชิาการรูห้นังสอืและการค�านวณทีนั่กเรยีนได ้
เรยีนผา่นมาตามหลกัสตูรปกตขิองพวกเขา หน่วยงานดา้นการศกึษาทัง้
ภาครัฐและเอกชนทกุหน่วยงาน มสีว่นรว่มในการพัฒนาสือ่การทดสอบ
ทีใ่ชก้บั NAPLAN นี้

ในขณะทีนั่กเรยีนไดรั้บการประเมนิผลตามเนือ้หาหลกัสตูรการรูห้นังสอื
และการค�านวณทีเ่หมอืนกนั ไมว่า่พวกเขาจะท�าการทดสอบทาง
ออนไลนห์รอืแบบใชก้ระดาษ ผลทีไ่ดจ้ากการสอบทัง้สองรปูแบบนี ้จะ
ไดรั้บการรายงานสดัสว่นคะแนนการประเมนิผลตาม NAPLAN ทีเ่หมอืน
กนั หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั NAPLAN แบบออนไลน ์โปรด
ไปทีเ่ว็บไซต ์nap.edu.au 

ฉนัจะชว่ยลกูใหเ้ตรยีมตวัไดอ้ยำ่งไร?
หากพจิารณาแลว้ NAPLAN ไมใ่ชก่ารทดสอบทีส่ามารถศกึษาได ้และ
นักเรยีนกไ็มไ่ดรั้บการคาดหวงัใหท้�าเชน่นัน้ดว้ย

คณุสามารถชว่ยลกูเตรยีมความพรอ้มดว้ยการใหค้วามมัน่ใจแกพ่วกเขา
วา่ NAPLAN เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของหลกัสตูรในโรงเรยีน และชว่ยเตอืน
พวกเขาในวนัสอบใหท้�าดทีีส่ดุกพ็อ

ACARA ไมแ่นะน�าใหม้กีารเตรยีมตวัมากเกนิไปส�าหรับการทดสอบ 
NAPLAN หรอืไปใชบ้รกิารตวิหนังสอืโดยครสูอนพเิศษ

โปรดใหแ้น่ใจวา่ นักเรยีนคุน้เคยกบัการใชอ้ปุกรณ ์การพมิพบ์นอปุกรณ์
เหลา่นัน้ และใชอ้ปุกรณเ์ป็นโดยผา่นโปรแกรม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการ
เรยีนรูข้องนักเรยีนและเป็นขอ้ก�าหนดตามหลกัสตูรออสเตรเลยี ส�าหรับ
นักเรยีนชัน้ปีหนึง่ของโรงเรยีน

NAPLAN แบบออนไลนไ์มใ่ชก่ารทดสอบทกัษะการใชแ้ป้นพมิพ ์แต่
เป็นความหลากหลายในวธิทีีนั่กเรยีนจะพมิพไ์ดเ้ร็วและดแีคไ่หน 
ท�านองเดยีวกบัความหลากหลายทีนั่กเรยีนสามารถเขยีนดว้ยมอืไดเ้ร็ว
และดแีคไ่หนเชน่กนั นักเรยีนชัน้ปี 3 จะตอ้งท�าแบบทดสอบการเขยีน
ลงบนกระดาษ

ครจูะใหค้วามแน่ใจวา่ นักเรยีนมคีวามคุน้เคยกบัประเภทของค�าถามใน
การทดสอบนี ้และจะใหก้ารสนับสนุนและค�าแนะน�าทีเ่หมาะสม

โปรดดปูระเภทของค�าถามและฟังกช์นัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิผล 
NAPLAN แบบออนไลนไ์ดท้ีเ่ว็บไซต ์nap.edu.au/online-
assessment/public-demonstration-site

NAPLAN แบบออนไลน ์- 
ขอ้มลูส�าหรับพอ่แมผู่ ้
ปกครองและผูด้แูล

2020



กำรมสีว่นรว่มใน NAPLAN 
นักเรยีนทกุคนในชัน้ปี 3, 5, 7 และ 9  จะตอ้งเขา้รว่มการประเมนิผล 
NAPLAN ประจ�าปี นักเรยีนทีม่คีวามทพุพลภาพอาจมสีทิธิไ์ดรั้บการ
ปรับสภาพเพือ่ท�าการทดสอบทีส่ะทอ้นถงึการสนับสนุนทีนั่กเรยีนจะได ้
รับจากการประเมนิผลในหอ้งเรยีนตามปกต ิคณุควรหารอืเรือ่งการปรับ
สภาพใด ๆ ส�าหรับลกูของคณุกบัครผููส้อน

นักเรยีนทีม่คีวามทพุพลภาพในระดบัความรนุแรงซึง่จ�ากดัความสามารถ
ของพวกเขาในการทดสอบประเมนิผลนี ้หรอืนักเรยีนทีเ่พิง่มาถงึ
ออสเตรเลยีไมน่าน และมภีมูหิลงัทีไ่มใ่ชภ่าษาองักฤษ อาจไดรั้บการ
ยกเวน้อยา่งเป็นทางการ

อาจารยใ์หญข่องโรงเรยีนและหน่วยงานรับผดิชอบการควบคมุการ
ทดสอบในทอ้งทีข่องคณุ สามารถใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ก�าหนด
พเิศษหรอืกระบวนการทีจ่�าเป็นเพือ่ใหไ้ดรั้บการยกเวน้อยา่งเป็น
ทางการ

จะเกดิอะไรขึน้ หำกลกูฉนัขำดเรยีนในวนั
ทีม่ ีNAPLAN?
หากเป็นไปได ้ทางโรงเรยีนอาจจัดใหนั้กเรยีนคนทีข่าดเรยีนในเวลาทีม่ี
การสอบใหไ้ปสอบทดแทนใหแ้ลว้เสร็จในเวลาอืน่ระหวา่งชว่งทีอ่ยูใ่น
ก�าหนดการสอบของโรงเรยีน นักเรยีนแตล่ะคนจะไมไ่ดรั้บอนุญาตให ้
ท�าการทดสอบ NAPLAN แบบออนไลนห์ลงัจากวนัศกุรท์ี ่22 
พฤษภาคม 2020

ตำรำงเวลำสอบ NAPLAN แบบออนไลน ์
ปี 2020
ชว่งระยะเวลาทีจั่ดใหม้กีารประเมนิผลส�าหรับการทดสอบ NAPLAN 
แบบออนไลน ์คอื เกา้วนั แทนทีจ่ะเป็นสามวนัตามรปูแบบของการสอบ
แบบใชก้ระดาษ ทัง้นี ้เพือ่ใหค้วามยดืหยุน่แกท่างโรงเรยีนในการจัด
ตารางสอบและใหค้วามสะดวกแตท่างโรงเรยีนทีอ่าจมอีปุกรณไ์มเ่พยีง
พอแกนั่กเรยีน

ชว่งระยะเวลาทีจั่ดใหม้ปีระเมนิผลการทดสอบ NAPLAN แบบออนไลน ์
คอื ตัง้แตว่นัองัคารที ่12 พฤษภาคม ถงึวนัศกุรท์ี ่22 พฤษภาคม 2020

ขอ้ก�าหนดของตารางสอบแบบออนไลน ์มรีายละเอยีดดงัตารางดา้น
ลา่งนี้

จะมกีำรรำยงำนกำรประเมนิผลของลกู
ฉนัอยำ่งไร?
การประเมนิผลของนักเรยีนแตล่ะคนจะมแีสดงไวใ้นสดัสว่นคะแนนที่
นักเรยีนท�าไดใ้นระดบัชาต ิผลทีไ่ดรั้บตามมาตรฐานขัน้ต�า่ระดบัชาตบิง่
ชีว้า่ นักเรยีนไดบ้รรลผุลทกัษะดา้นการรูห้นังสอืและทกัษะการค�านวณ
ทีจ่�าเป็นตอ่การเขา้รว่มชัน้เรยีนตามระดบัชัน้ปีนัน้ ๆ

โรงเรยีนของลกูคณุจะออกรายงาน NAPLAN ใหนั้กเรยีนเป็นรายบคุคล
ภายหลงัของปีนี ้หากคณุไมไ่ดรั้บรายงาน คณุควรตดิตอ่กบัโรงเรยีน
ของลกูคณุ

มกีำรน�ำผลจำกกำรทดสอบ NAPLAN ไป
ใชอ้ยำ่งไร?
• นักเรยีนและพอ่แมผู่ป้กครองอาจน�าผลสอบของนักเรยีนไปปรกึษา

เรือ่งความกา้วหนา้ดา้นการเรยีนกบัครผููส้อน
• ครผููส้อนจะน�าผลสอบไประบตุวันักเรยีนทีจ่ะไดรั้บประโยชนจ์าก

ความทา้ทายทีม่ากขึน้หรอืใหก้ารสนับสนุนพเิศษเพิม่เตมิแก่
นักเรยีน

• โรงเรยีนจะน�าผลสอบไประบจุดุแข็งและปัจจัยทีจ่ะปรับปรงุ
หลกัสตูรการสอนใหด้ขี ึน้ และเพือ่น�าไปตัง้เป้าหมายในการสอน
วชิาการรูห้นังสอืและการค�านวณ

• ระบบโรงเรยีนจะใชผ้ลสอบเพือ่น�าไปทบทวนหลกัสตูรและเสนอ
การสนับสนุนทีจ่ะมใีหก้บัโรงเรยีน

• ผูค้นในชมุชนสามารถดผูลสอบ NAPLAN เฉลีย่ของโรงเรยีนไดท้ี ่
myschool.edu.au

ฉนัจะหำขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ ีใ่ด?
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั NAPLAN

• ตดิตอ่โรงเรยีนของลกูคณุ
• ตดิตอ่หน่วยงานรับผดิชอบการควบคมุการทดสอบในทอ้งทีข่อง

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

เรยีนรูเ้พิม่เตมิถงึวธิทีี ่ACARA จัดการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลส�าหรับการ
ทดสอบ NAPLAN ชมเว็บไซต ์nap.edu.au/naplanprivacy

กำรทดสอบ ขอ้ก�ำหนดของตำรำงสอบ ระยะเวลำ ค�ำอธบิำยกำรทดสอบ

กำรเขยีน

นักเรยีนชัน้ปี 3 ท�าการทดสอบวชิาการเขยีนโดยใชก้ระดาษ (ในวนัที ่1 เทา่นัน้)

นักเรยีนชัน้ปี 5 จะตอ้งเริม่ในวนัที ่1 (โรงเรยีนตอ้งจัดล�าดบัความเรง่ดว่นแกว่ชิาการ
เขยีนใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่1 และ 2 เทา่นัน้)

นักเรยีนชัน้ปี 7 และ 9 จะตอ้งเริม่ในวนัที ่2 (โรงเรยีนตอ้งจัดล�าดบัความเรง่ดว่นแก่
วชิาการเขยีนใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่2 และ 3 เทา่นัน้)

ชัน้ปี 3: 40 นาที
ชัน้ปี 5: 42 นาที
ชัน้ปี 7: 42 นาที
ชัน้ปี 9: 42 นาที

นักเรยีนจะไดรั้บโจทย ์เป็น ‘แรงบนัดาลใจดา้นการ
เขยีน’ (บางครัง้เรยีกวา่ ‘การบอกบท’ ซึง่เป็นความคดิ
หรอืหวัขอ้) และนักเรยีนจะตอ้งเขยีนค�าตอบในรปูแบบ
เฉพาะตวั (การเขยีนในเชงิบรรยายหรอืเชงิโนม้นา้ว
ใจ)

กำรอำ่น

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่โรงเรยีนออนไลนส์ามารถท�าการทดสอบ NAPLAN ใหแ้ลว้เสร็จได ้
ภายในชว่งระยะเวลาทีจั่ดใหม้กีารทดสอบเกา้วนั นักเรยีนชัน้ปี 7 และ 9 สามารถเริม่
ดว้ยวชิาการอา่นในวนัที ่1 อยา่งไรกต็าม หากจะสอบวชิาการอา่นในวนัที ่2 จะตอ้ง
เริม่สอบวชิาการเขยีนกอ่น เนือ่งจากการทดสอบการเขยีนมลี�าดบัความเรง่ดว่น
มากกวา่การทดสอบการอา่น ซึง่มกีารก�าหนดใหส้อบตัง้แตว่นัที ่1 แลว้

จะตอ้งแลว้เสร็จกอ่นการทดสอบวชิาการใชภ้าษา

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

นักเรยีนจะอา่นขอ้มลู บทความในเชงิจนิตนาการและ
เชงิโนม้นา้วใจหลายชิน้ และจากนัน้ใหต้อบค�าถามที่
เกีย่วขอ้ง

กำรใชภ้ำษำ
จะตอ้งแลว้เสร็จหลงัจากการทดสอบวชิาการอา่น ชัน้ปี 3: 45 นาที

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

การทดสอบนีจ้ะประเมนิผลดา้นการสะกด ไวยากรณ ์
และการเวน้วรรคตอน

กำรค�ำนวณ

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

การทดสอบนี ้จะประเมนิผลดา้นการค�านวณตวัเลข 
และพชีคณติ วชิามาตรการวดัตวงและเรขาคณติ และ
วชิาสถติแิละความน่าจะเป็น


