้
NAPLAN แบบใชกระดาษ
ข ้อมูลส�ำหรับพ่อแม่ผู ้
ปกครองและผู ้ดูแล
2020
ลูกของคุณจะท�ำการทดสอบ NAPLAN
้ ระดาษในปี 2020
แบบใชก
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลาง (Federal)
รัฐบาลรัฐและดินแดนเห็นพ ้องกันว่า โรงเรียนทุกแห่งจะค่อย ๆ
ปรับเปลีย
่ นการทดสอบ NAPLAN แบบใช ้กระดาษในปั จจุบน
ั ไป
เป็ น NAPLAN แบบออนไลน์ เพือ
่ ให ้การประเมินผลทีด
่ แ
ี ละ
แม่นย�ำยิง่ ขึน
้ ซึง่ จะท�ำให ้นักเรียนรู ้สึกมีสว่ นร่วมมากขึน
้
ผู ้มีอ�ำนาจฝ่ ายการศึกษาของรัฐและดินแดนจะเป็ นผู ้ก�ำหนดว่า
โรงเรียนของพวกเขาจะเปลีย
่ นไปเป็ นแบบออนไลน์เมือ
่ ไร ตาม
แผนงานในปั จจุบน
ั โรงเรียนทุกแห่งจะปรับเปลีย
่ นไปเป็ น
NAPLAN แบบออนไลน์ ภายในปี 2021

ท�ำไมน ักเรียนต้องท�ำการทดสอบ
NAPLAN?
โครงการประเมินผลระดับชาติด ้านการรู ้หนังสือและการค�ำนวณ
(National Assessment Program – Literacy and Numeracy
- NAPLAN) ประเมินทักษะการรู ้หนังสือและการค�ำนวณซึง่ มี
ความจ�ำเป็ นต่อเด็กทุกคนในการพัฒนาผ่านการเรียนในโรงเรียน
และการใช ้ชีวต
ิ
้ ปี 3, 5, 7 และ 9 มีสว่ นร่วมในการทดสอบ
นักเรียนในชัน
NAPLAN ประจ�ำปี ในวิชาการอ่าน การเขียน การใช ้ภาษา (ไม่วา่
จะเป็ นการสะกด ไวยากรณ์และเครือ
่ งหมายวรรคตอน) รวมถึง
วิชาการค�ำนวณด ้วย
การประเมินผลนี้ ช่วยให ้ผู ้พ่อแม่ผู ้ปกครองและโรงเรียนเข ้าใจว่า
นักเรียนแต่ละคนเรียนได ้ผลดีเพียงใดในช่วงเวลาของการ
ทดสอบ ซึง่ NAPLAN เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
ประเมินและรายงานผลของโรงเรียนเท่านัน
้ จึงไม่ได ้น� ำมา
ทดแทนการประเมินผลด ้านการเรียนของนักเรียนทีด
่ �ำเนินไป
อย่างต่อเนือ
่ งตามปกติของครูผู ้สอน
NAPLAN ยังช่วยให ้ข ้อมูลแก่โรงเรียน หน่วยงานด ้านการศึกษา
และรัฐบาลเกีย
่ วกับหลักสูตรการศึกษาทีก
่ �ำลังด�ำเนินการอยูว่ า่
เยาวชนชาวออสเตรเลียประสบความส�ำเร็จด ้านผลการเรียนใน
วิชาการรู ้หนังสือและการค�ำนวณหรือไม่

NAPLAN ประเมินผลอะไรบ้าง?
NAPLAN ประเมินทักษะวิชาการรู ้หนังสือและการค�ำนวณที่
นักเรียนได ้เรียนผ่านมาตามหลักสูตรปกติของพวกเขา หน่วย
งานด ้านการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงาน มีสว่ นร่วม
่ การทดสอบทีใ่ ช ้กับ NAPLAN นี้
ในการพัฒนาสือ
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นักเรียนได ้รับการประเมินผลตามเนือ
้ หาหลักสูตรการรู ้หนังสือ
และการค�ำนวณทีเ่ หมือนกัน ไม่วา่ พวกเขาจะท�ำการทดสอบทาง
ออนไลน์หรือแบบใช ้กระดาษ ผลทีไ่ ด ้จากการสอบทัง้ สองรูป
แบบนี้ จะได ้รับการรายงานสัดส่วนคะแนนการประเมินผลตาม
NAPLAN ทีเ่ หมือนกัน

่ ยลูกให้เตรียมต ัวได้อย่างไร?
ฉ ันจะชว
หากพิจารณาแล ้ว NAPLAN ไม่ใช่การทดสอบทีส
่ ามารถศึกษา
ได ้ และนักเรียนก็ไม่ได ้รับการคาดหวังให ้ท�ำเช่นนัน
้ ด ้วย
คุณสามารถช่วยลูกเตรียมความพร ้อมด ้วยการให ้ความมัน
่ ใจแก่
พวกเขาว่า NAPLAN เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของหลักสูตรในโรงเรียน
และช่วยเตือนพวกเขาในวันสอบให ้ท�ำดีทส
ี่ ด
ุ ก็พอ
ACARA ไม่แนะน� ำให ้มีการเตรียมตัวมากเกินไปส�ำหรับการ
ทดสอบ NAPLAN หรือไปใช ้บริการติวหนังสือโดยครูสอนพิเศษ
ครูจะให ้ความแน่ใจว่า นักเรียนมีความคุ ้นเคยกับประเภทของ
ค�ำถามในการทดสอบนี้ และจะให ้การสนับสนุนและค�ำแนะน� ำที่
เหมาะสม
โปรดดูตวั อย่างค�ำถาม NAPLAN ได ้ทีเ่ ว็บไซต์ nap.edu.au/naplan

การมีสว่ นร่วมใน NAPLAN
้ ปี 3, 5, 7 และ 9 จะต ้องเข ้าร่วมการ
นักเรียนทุกคนในชัน
ประเมินผล NAPLAN ประจ�ำปี นักเรียนทีม
่ ค
ี วามทุพพลภาพอาจ
ิ ธิไ์ ด ้รับการปรับสภาพเพือ
มีสท
่ ท�ำการทดสอบทีส
่ ะท ้อนถึงการ
สนับสนุนทีน
่ ักเรียนจะได ้รับจากการประเมินผลในห ้องเรียนตาม
ปกติ คุณควรหารือเรือ
่ งการปรับสภาพใด ๆ ส�ำหรับลูกของคุณ
กับครูผู ้สอน
นักเรียนทีม
่ ค
ี วามทุพพลภาพในระดับความรุนแรงซึง่ จ�ำกัดความ
สามารถของพวกเขาในการทดสอบประเมินผลนี้ หรือนักเรียนที่
เพิง่ มาถึงออสเตรเลียไม่นาน และมีภม
ู ห
ิ ลังทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษ
อาจได ้รับการยกเว ้นอย่างเป็ นทางการ
อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนและหน่วยงานรับผิดชอบการควบคุม
การทดสอบในท ้องทีข
่ องคุณ สามารถให ้ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
ข ้อก�ำหนดพิเศษหรือกระบวนการทีจ
่ �ำเป็ นเพือ
่ ให ้ได ้รับการ
ยกเว ้นอย่างเป็ นทางการ

้ หากลูกฉ ันขาดเรียนในว ัน
จะเกิดอะไรขึน
ทีม
่ ี NAPLAN?

มีการน�ำผลจากการทดสอบ NAPLAN ไป
้ ย่างไร?
ใชอ

หากเป็ นไปได ้ ทางโรงเรียนอาจจัดให ้นักเรียนคนทีข
่ าดเรียนใน
เวลาทีม
่ ก
ี ารสอบให ้ไปสอบทดแทนให ้แล ้วเสร็จในเวลาอืน
่
ระหว่างสัปดาห์ของการทดสอบ นักเรียนแต่ละคนจะไม่ได ้รับ
อนุญาตให ้เข ้าห ้องสอบหลังจากวันศุกร์ท ี่ 15 พฤษภาคม 2020

•

จะมีการรายงานการประเมินผลของลูก
ฉ ันอย่างไร?

•

การประเมินผลของนักเรียนแต่ละคนจะมีแสดงไว ้ในสัดส่วน
คะแนนทีน
่ ักเรียนท�ำได ้ในระดับชาติ ผลทีไ่ ด ้รับตามมาตรฐานขัน
้
ต�ำ่ ระดับชาติบง่ ชีว้ า่ นักเรียนได ้บรรลุผลทักษะด ้านการรู ้หนังสือ
้ เรียนตามระดับ
และทักษะการค�ำนวณทีจ
่ �ำเป็ นต่อการเข ้าร่วมชัน
้ ปี นัน
ชัน
้ ๆ

•

โรงเรียนของลูกคุณจะออกรายงาน NAPLAN ให ้นักเรียนเป็ นราย
บุคคลภายหลังของปี นี้ หากคุณไม่ได ้รับรายงาน คุณควรติดต่อ
กับโรงเรียนของลูกคุณ

•

•

นักเรียนและพ่อแม่ผู ้ปกครองอาจน� ำผลสอบของนักเรียนไป
ปรึกษาเรือ
่ งความก ้าวหน ้าด ้านการเรียนกับครูผู ้สอน
ครูผู ้สอนจะน� ำผลสอบไประบุตวั นักเรียนทีจ
่ ะได ้รับประโยชน์
จากความท ้าทายทีม
่ ากขึน
้ หรือให ้การสนับสนุนพิเศษเพิม
่
เติมแก่นักเรียน
โรงเรียนจะน� ำผลสอบไประบุจด
ุ แข็งและปั จจัยทีจ
่ ะปรับปรุง
หลักสูตรการสอนให ้ดีขน
ึ้ และเพือ
่ น� ำไปตัง้ เป้ าหมายในการ
สอนวิชาการรู ้หนังสือและการค�ำนวณ
ระบบโรงเรียนจะใช ้ผลสอบเพือ
่ น� ำไปทบทวนหลักสูตรและ
เสนอการสนับสนุนทีจ
่ ะมีให ้กับโรงเรียน
ผู ้คนในชุมชนสามารถดูผลสอบ NAPLAN เฉลีย
่ ของ
โรงเรียนได ้ที่ myschool.edu.au

ฉ ันจะหาข้อมูลเพิม
่ เติมได้ทใี่ ด?
ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ NAPLAN

ตารางเวลาการสอบ NAPALN ปี 2020

•
•

การทดสอบประเมินผลแบบใช ้กระดาษ เริม
่ ในวันอังคารที่ 12
้ ในวันศุกร์ท ี่ 15 พฤษภาคม 2020
พฤษภาคม และจะเสร็จสิน

•

ข ้อก�ำหนดของตารางสอบแบบใช ้กระดาษ มีรายละเอียดดัง
ตารางด ้านล่างนี้

เรียนรู ้เพิม
่ เติมถึงวิธท
ี ี่ ACARA จัดการกับข ้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับ
การทดสอบ NAPLAN ชมเว็บไซต์ nap.edu.au/naplanprivacy

้ ระดาษ
การทดสอบแบบใชก

ติดต่อโรงเรียนของลูกคุณ
ติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบการควบคุมการทดสอบในท ้องที่
ของคุณที่ nap.edu.au/TAA
เยีย
่ มชมเว็บไซต์ nap.edu.au

ว ันอ ังคารที่ 12
พฤษภาคม

ั ญาภาษา
อนุสญ
การทดสอบนีป
้ ระเมินการสะกดค�ำไวยากรณ์และเครือ
่ งหมายวรรคตอน

้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน

3:
5:
7:
9:

45
45
45
45

นาที
นาที
นาที
นาที

การเขียน
นักเรียนจะได ้รับโจทย์ เป็ น ‘แรงบันดาลใจด ้านการเขียน’ (บางครัง้ เรียกว่า ‘การ
บอกบท’ ซึง่ เป็ นความคิดหรือหัวข ้อ) และนักเรียนจะต ้องเขียนค�ำตอบในรูปแบบ
เฉพาะตัว (การเขียนในเชิงบรรยายหรือเชิงโน ้มน ้าวใจ)

้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน

3:
5:
7:
9:

40
40
40
40

นาที
นาที
นาที
นาที

การอ่าน
้ และ
นักเรียนจะอ่านข ้อมูล บทความในเชิงจินตนาการและเชิงโน ้มน ้าวใจหลายชิน
ตอบค�ำถามทีเ่ กีย
่ วข ้อง
การค�ำนวณ
การทดสอบนี้ จะประเมินผลด ้านการค�ำนวณตัวเลข และพีชคณิต วิชามาตรการวัดตวง
และเรขาคณิต และวิชาสถิตแ
ิ ละความน่าจะเป็ น
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ว ันพุธที่ 13
พฤษภาคม

้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน

3:
5:
7:
9:

45
50
65
65

ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 14
พฤษภาคม

นาที
นาที
นาที
นาที
้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน
้ ปี
ชัน

3:
5:
7:
9:

45
50
65
65

นาที
นาที
นาที
นาที

