NAPLAN แบบออนไลน์์ –
ข้ ้อมููลสำำ�หรัับพ่่อแม่่ผู้้ �ปกครอง
และผู้้ �ดููแล
2021
ลููกของคุุณจะทำำ�การทดสอบ NAPLAN
แบบออนไลน์์
รััฐมนตรีีกระทรวงศึึกษาธิิการของรััฐบาลกลาง (Federal) รััฐบาลรััฐ
และดิินแดนเห็็นพ้ ้องกัันว่่า โรงเรีียนทุุกแห่่งจะค่่อย ๆ ปรัับเปลี่่�ยน
การทดสอบ NAPLAN แบบใช้ ้กระดาษในปัั จจุุบัน
ั ไปเป็็ น NAPLAN
แบบออนไลน์์ เพื่่อ
� ให้ ้การประเมิินผลที่่�ดีแ
ี ละแม่่นยำำ�ยิ่่ง� ขึ้้�นซึ่่ง� จะทำำ�ให้ ้
นัักเรีียนรู้้ �สึึกมีีส่ว่ นร่่วมมากขึ้้�น
ผู้้ �มีีอำำ�นาจฝ่่ ายการศึึกษาของรััฐและดิินแดนจะเป็็ นผู้้ �กำำ�หนดว่่า โรงเรีียน
ของพวกเขาจะเปลี่่�ยนไปเป็็ นแบบออนไลน์์เมื่่อ
� ไร ตามแผนงานใน
ปัั จจุุบัน
ั โรงเรีียนทุุกแห่่งจะปรัับเปลี่่�ยนไปเป็็ น NAPLAN แบบออนไลน์์
ภายในปีี 2022
ั อย่่างหนึ่่�งของ NAPLAN แบบออนไลน์์คืือ การทดสอบ
ประโยชน์์หลัก
ที่่�ปรัับแต่่งได้ ้ (หรืือปรัับเปลี่่�ยนได้ ้) ซึ่่ง� การทดสอบจะเป็็ นการตั้้�งคำำ�ถาม
ที่่�มีค
ี วามซัับซ้ ้อนที่่�ยากกว่่าหรืือง่่ายกว่่าก็็ได้ ้ ขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถ
ของนัักเรีียน
การทดสอบที่่�ปรัับแต่่งได้ ้ (หรืือปรัับเปลี่่�ยนได้ ้) นี้้� ได้ ้รัับการออกแบบมา
เพื่่อ
� ให้ ้ประเมิินความสามารถของนัักเรีียนได้ ้ครอบคลุุมมากกว่่าและ
เพื่่อ
� วััดผลการเรีียนได้ ้แม่่นยำำ�ยิ่่ง� ขึ้้�น บุุตรหลานของคุุณไม่่ควรกัังวล
หากพวกเขาพบว่่าคำำ�ถามมีีความท้ ้าทายมากกว่่าปกติิ เนื่่อ
� งจากพวก
ั ซ้ ้อนมากกว่่า คะแนนรวมจาก
เขาอาจจะเลืือกเส้ ้นทางการทดสอบที่่�ซับ
NAPLAN ของนัักเรีียนจะขึ้้�นอยู่่�กัับจำำ�นวนและความซัับซ้ ้อนของคำำ�ถาม
ที่่�พวกเขาตอบได้ ้ถููกต้ ้อง

ทำำ�ไมนั ักเรีียนต้้องทำำ�การทดสอบ NAPLAN?
โครงการประเมิินผลระดัับชาติิด้ ้านการรู้้ �หนัังสืือและการคำำ�นวณ
(National Assessment Program – Literacy and Numeracy NAPLAN) ประเมิินทัักษะการรู้้ �หนัังสืือและการคำำ�นวณ ซึ่่ง� มีีความ
จำำ�เป็็ นต่่อเด็็กทุุกคนในการพััฒนาผ่่านการเรีียนในโรงเรีียนและ
การใช้ ้ชีีวิต
ิ
นัักเรีียนในชั้้�นปีี 3, 5, 7 และ 9 มีีส่ว่ นร่่วมในการทดสอบ NAPLAN
ประจำำ�ปีีในวิิชาการอ่่าน การเขีียน การใช้ ้ภาษา (ไม่่ว่า่ จะเป็็ นการสะกด
ไวยากรณ์์ และเครื่่อ
� งหมายวรรคตอน) รวมถึึง วิิชาการคำำ�นวณด้ ้วย
การประเมิินผลนี้้�ช่ว่ ยให้ ้ผู้้ �พ่่อแม่่ผู้้ �ปกครองและโรงเรีียนเข้ ้าใจว่่า
นัักเรีียนแต่่ละคนเรีียนได้ ้ผลดีีเพีียงใดในช่่วงเวลาของการทดสอบ
ซึ่่ง� NAPLAN เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการประเมิินและรายงาน
ผลของโรงเรีียนเท่่านั้้�น จึึงไม่่ได้ ้นำำ �มาทดแทนการประเมิินผลด้ ้าน
การเรีียนของนัักเรีียนที่่�ดำำ�เนิินไปอย่่างต่่อเนื่่อ
� งตามปกติิของครููผู้้ �สอน
NAPLAN ยัังช่่วยให้ ้ข้ ้อมููลแก่่โรงเรีียน หน่่วยงานด้ ้านการศึึกษา และ
รััฐบาลเกี่่�ยวกัับหลัักสููตรการศึึกษาที่่�กำำ�ลังั ดำำ�เนิินการอยู่่�ว่่า เยาวชนชาว
ออสเตรเลีียประสบความสำำ�เร็็จด้ ้านผลการเรีียนในวิิชาการรู้้ �หนัังสืือและ
การคำำ�นวณหรืือไม่่

NAPLAN ประเมิินผลอะไรบ้้าง?
NAPLAN ประเมิินทัักษะวิิชาการรู้้ �หนัังสืือและการคำำ�นวณที่่�นัักเรีียน
ได้ ้เรีียนผ่่านมาตามหลัักสููตรปกติิของพวกเขา หน่่วยงานด้ ้านการศึึกษา
ทั้้�งภาครััฐและเอกชนทุุกหน่่วยงาน มีีส่ว่ นร่่วมในการพััฒนา
� การทดสอบที่่�ใช้ ้กัับ NAPLAN นี้้�
สื่่อ
นัักเรีียนได้ ้รัับการประเมิินผลตามเนื้้�อหาหลัักสููตรการรู้้ �หนัังสืือและ
การคำำ�นวณที่่�เหมืือนกััน ไม่่ว่า่ พวกเขาจะทำำ�การทดสอบทางออนไลน์์
หรืือแบบใช้ ้กระดาษ ผลที่่�ได้ ้จากการสอบทั้้�งสองรููปแบบนี้้�จะได้ ้รัับ
การรายงานสััดส่ว่ นคะแนนการประเมิินผลตาม NAPLAN ที่่�เหมืือนกััน
หากต้ ้องการข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ NAPLAN แบบออนไลน์์
ไปที่่�เว็็บไซต์์ nap.edu.au

ฉั ันสามารถทำำ�อะไรได้้บ้า้ งเพื่่อ
� สนั ับสนุุน
ลููกของฉั ัน?
หากพิิจารณาแล้ ้ว NAPLAN ไม่่ใช่่การทดสอบที่่�สามารถศึึกษาได้ ้
และนัักเรีียนก็็ไม่่ได้ ้รัับการคาดหวัังให้ ้ทำำ�เช่่นนั้้�นด้ ้วย
คุุณสามารถสนัับสนุุนลููกของคุุณด้ ้วยการให้ ้ความมั่่�นใจแก่่พวกเขาว่่า
NAPLAN เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตรในโรงเรีียน และช่่วยเตืือน
พวกเขาในวัันสอบให้ ้ทำำ�ดีที่่
ี สุ
� ดก็
ุ ็พอ
ACARA ไม่่แนะนำำ �ให้ ้มีีการเตรีียมตััวมากเกิินไปสำำ�หรัับการทดสอบ
NAPLAN หรืือไปใช้ ้บริิการติิวหนัังสืือโดยครููสอนพิิเศษ
โปรดให้ ้แน่่ใจว่่านัักเรีียนคุ้้�นเคยกัับการใช้ ้อุุปกรณ์์ การพิิมพ์์บนอุุปกรณ์์
เหล่่านั้้�น และใช้ ้อุุปกรณ์์เป็็ นโดยผ่่านโปรแกรมซึ่่ง� เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการ
เรีียนรู้้ �ของนัักเรีียนและเป็็ นข้ ้อกำำ�หนดตามหลัักสููตรออสเตรเลีียสำำ�หรัับ
นัักเรีียนชั้้�นปีี หนึ่่ง� ของโรงเรีียน
NAPLAN แบบออนไลน์์ไม่่ใช่่การทดสอบทัักษะการใช้ ้แป้้ นพิิมพ์์
แต่่เป็็ นความหลากหลายในวิิธีที่่
ี นั
� ักเรีียนจะพิิมพ์์ได้ ้เร็็วและดีีแค่่ไหน
ทำำ�นองเดีียวกัับความหลากหลายที่่�นัักเรีียนสามารถเขีียนด้ ้วยมืือได้ ้เร็็ว
และดีีแค่่ไหนเช่่นกััน นัักเรีียนชั้้�นปีี 3 จะต้ ้องทำำ�แบบทดสอบการเขีียน
ลงบนกระดาษ
ครููจะให้ ้ความแน่่ใจว่่านัักเรีียนมีีความคุ้้�นเคยกัับประเภทของคำำ�ถาม
ในการทดสอบนี้้� และจะให้ ้การสนัับสนุุนและคำำ�แนะนำำ �ที่่เ� หมาะสม
ั ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับการประเมิินผล
โปรดดููประเภทของคำำ�ถามและฟัั งก์์ชัน
NAPLAN แบบออนไลน์์ได้ ้ที่่�
nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site
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่ นร่่วมใน NAPLAN
การมีีส่ว
นัักเรีียนทุุกคนในชั้้�นปีี 3, 5, 7 และ 9 จะต้ ้องเข้ ้าร่่วมการประเมิินผล
ิ ธิ์์�ได้ ้รัับ
NAPLAN ประจำำ�ปีี นัักเรีียนที่่�มีค
ี วามทุุพพลภาพอาจมีีสิท
การปรัับสภาพเพื่่อ
� ทำำ�การทดสอบที่่�สะท้ ้อนถึึงการสนัับสนุุนที่่�นัักเรีียน
จะได้ ้รัับจากการประเมิินผลในห้ ้องเรีียนตามปกติิ คุุณควรหารืือเรื่่อ
� ง
การปรัับสภาพใด ๆ สำำ�หรัับลููกของคุุณกัับครููผู้้ �สอน
นัักเรีียนที่่�มีค
ี วามทุุพพลภาพในระดัับความรุุนแรง ซึ่่ง� จำำ�กัดค
ั วาม
สามารถของพวกเขาในการทดสอบประเมิินผลนี้้� หรืือนัักเรีียนที่่�
เพิ่่�งมาถึึงออสเตรเลีียไม่่นาน และมีีภููมิหลั
ิ งั ที่่�ไม่่ใช่่ภาษาอัังกฤษ
อาจได้ ้รัับการยกเว้ ้นอย่่างเป็็ นทางการ
อาจารย์์ใหญ่่ของโรงเรีียนและหน่่วยงานรัับผิิดชอบการควบคุุม
การทดสอบในท้ ้องที่่�ของคุุณสามารถให้ ้ข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
ข้ ้อกำำ�หนดพิิเศษหรืือกระบวนการที่่�จำำ�เป็็ นเพื่่อ
� ให้ ้ได้ ้รัับการยกเว้ ้น
อย่่างเป็็ นทางการ

� หากลููกฉั ันขาดเรีียนในวั ันที่่�มี ี
จะเกิิดอะไรขึ้้น
NAPLAN?
หากเป็็ นไปได้ ้ ทางโรงเรีียนอาจจััดให้ ้นัักเรีียน คนที่่�ขาดเรีียนในเวลา
ที่่�มีก
ี ารสอบ ให้ ้ไปสอบทดแทนให้ ้แล้ ้วเสร็็จในเวลาอื่่น
� ระหว่่างช่่วงที่่�
อยู่่�ในกำำ�หนดการสอบของโรงเรีียน

ตารางเวลาสอบ NAPLAN แบบออนไลน์์
ช่่วงระยะเวลาที่่�จััดให้ ้มีีการประเมิินผลสำำ�หรัับการทดสอบ NAPLAN
แบบออนไลน์์คืือ เก้ ้าวััน แทนที่่�จะเป็็ นสามวัันตามรููปแบบของการสอบ
แบบใช้ ้กระดาษ ทั้้�งนี้้� เพื่่อ
� ให้ ้ความยืืดหยุ่่�นแก่่ทางโรงเรีียนในการจััด
ตารางสอบและให้ ้ความสะดวกแก่่ทางโรงเรีียนที่่�อาจมีีอุป
ุ กรณ์์ไม่่
เพีียงพอแก่่นัักเรีียน
ช่่วงระยะเวลาที่่�จััดให้ ้มีีประเมิินผลการทดสอบ NAPLAN แบบ
ออนไลน์์ เริ่่�มตั้้�งแต่่วัน
ั อัังคารที่่� 11 พฤษภาคม และจะสิ้้�นสุุด
ในวัันศุุกร์์ที่่� 21 พฤษภาคม 2021
ข้ ้อกำำ�หนดของตารางสอบแบบออนไลน์์ มีีรายละเอีียดดัังตาราง
ด้ ้านล่่างนี้้�

การทดสอบ

จะมีีการรายงานการประเมิินผลของลููกฉั ัน
อย่่างไร?
การประเมิินผลของนัักเรีียนแต่่ละคนจะมีีแสดงไว้ ้ในสััดส่ว่ นคะแนนที่่�
นัักเรีียนทำำ�ได้ ้ในระดัับชาติิ ผลที่่�ได้ ้รัับตามมาตรฐานขั้้�นต่ำำ�ร
� ะดัับชาติิ
บ่่งชี้้�ว่า่ นัักเรีียนได้ ้บรรลุุผลทัักษะด้ ้านการรู้้ �หนัังสืือและทัักษะการ
คำำ�นวณที่่�จำำ�เป็็ นต่่อการเข้ ้าร่่วมชั้้�นเรีียนตามระดัับชั้้�นปีี นั้้น
� ๆ
โรงเรีียนของลููกคุุณจะออกรายงาน NAPLAN ให้ ้นัักเรีียนเป็็ นราย
บุุคคลภายหลัังของปีี นี้้� หากคุุณไม่่ได้ ้รัับรายงาน คุุณควรติิดต่อ
่ กัับ
โรงเรีียนของลููกคุุณ

มีีการนำำ�ผลจากการทดสอบ NAPLAN
้ ย่่างไร?
ไปใช้อ
•
•
•
•
•

ฉั ันจะหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่ใ� ด?
สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ NAPLAN
•
•
•

ติิดต่อ
่ โรงเรีียนของลููกคุุณ
ติิดต่อ
่ หน่่วยงานรัับผิิดชอบการควบคุุมการทดสอบในท้ ้องที่่�
ของคุุณที่่� nap.edu.au/TAA
ไปที่่�เว็็บไซต์์ nap.edu.au

เรีียนรู้้ �เพิ่่�มเติิมถึึงวิิธีที่่
ี � ACARA จััดการกัับข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลสำำ�หรัับ
การทดสอบ NAPLAN ไปที่่� nap.edu.au/naplan/privacy

ข้้อกำำ�หนดของตารางสอบ
นัักเรีียนชั้้�นปีี 3 ทำำ�การทดสอบวิิชาการเขีียนโดยใช้ ้กระดาษ (ในวัันที่่� 1 เท่่านั้้�น)

การเขีียน

นัักเรีียนและพ่่อแม่่ผู้้ �ปกครองอาจนำำ �ผลสอบของนัักเรีียน
ไปปรึึกษาเรื่่อ
� งความก้ ้าวหน้ ้าด้ ้านการเรีียนกัับครููผู้้ �สอน
ครููผู้้ �สอนจะนำำ �ผลสอบไประบุุตัวั นัักเรีียนที่่�จะได้ ้รัับประโยชน์์
จากความท้ ้าทายที่่�มากขึ้้�นหรืือให้ ้การสนัับสนุุนพิิเศษเพิ่่�มเติิม
แก่่นัักเรีียน
โรงเรีียนจะนำำ �ผลสอบไประบุุจุด
ุ แข็็งและปัั จจััยที่่�จะปรัับปรุุง
หลัักสููตรการสอนให้ ้ดีีขึ้้น
� และเพื่่อ
� นำำ �ไปตั้้�งเป้้ าหมายในการสอน
วิิชาการรู้้ �หนัังสืือและการคำำ�นวณ
ระบบโรงเรีียนจะใช้ ้ผลสอบเพื่่อ
� นำำ �ไปทบทวนหลัักสููตรและ
เสนอการสนัับสนุุนที่่�จะมีีให้ ้กัับโรงเรีียน
ผู้้ �คนในชุุมชนสามารถดููผลสอบ NAPLAN เฉลี่่�ยของโรงเรีียน
ได้ ้ที่่� myschool.edu.au

ระยะเวลา

คำำ�อธิิบายการทดสอบ

ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี

3: 40 นาทีี
5: 42 นาทีี
7: 42 นาทีี
9: 42 นาทีี

นัักเรีียนจะได้ ้รัับโจทย์์ เป็็ น ‘แรงบัันดาลใจด้ ้านการ
เขีียน’ (บางครั้้�งเรีียกว่่า ‘การบอกบท’ ซึ่่ง� เป็็ นความคิิด
หรืือหััวข้ ้อ) และนัักเรีียนจะต้ ้องเขีียนคำำ�ตอบในรููปแบบ
เฉพาะตััว (การเขีียนในเชิิงบรรยายหรืือเชิิงโน้ ้มน้ ้าวใจ)

ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี

3: 45 นาทีี
5: 50 นาทีี
7: 65 นาทีี
9: 65 นาทีี

นัักเรีียนจะอ่่านข้ ้อมููล บทคความในเชิิงจิินตนาการและ
เชิิงโน้ ้มน้ ้าวใจหลายชิ้้�น และจากนั้้�นให้ ้ตอบคำำ�ถาม
ที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง

จะต้ ้องแล้ ้วเสร็็จหลัังจากการทดสอบวิิชาการอ่่าน

ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี

3: 45 นาทีี
5: 45 นาทีี
7: 45 นาทีี
9: 45 นาทีี

การทดสอบนี้้�จะประเมิินผลด้ ้านการสะกด ไวยากรณ์์
และการเว้ ้นวรรคตอน

จะต้ ้องแล้ ้วเสร็็จหลัังจากการทดสอบวิิชาการใช้ ้ภาษา

ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี

3: 45 นาทีี
5: 50 นาทีี
7: 65 นาทีี
9: 65 นาทีี

การทดสอบนี้้�จะประเมิินผลด้ ้านการคำำ�นวณตััวเลข
และพีีชคณิต
ิ วิิชามาตรการวััดตวงและเรขาคณิิต
และวิิชาสถิิติแ
ิ ละความน่่าจะเป็็ น

นัักเรีียนชั้้�นปีี 5 จะต้ ้องเริ่่�มในวัันที่่� 1 (โรงเรีียนต้ ้องจััดลำำ�ดับ
ั ความเร่่งด่่วนแก่่วิช
ิ าการ
เขีียนให้ ้แล้ ้วเสร็็จภายในวัันที่่� 1 และ 2 เท่่านั้้�น)
นัักเรีียนชั้้�นปีี 7 และ 9 จะต้ ้องเริ่่�มในวัันที่่� 2 (โรงเรีียนต้ ้องจััดลำำ�ดับ
ั ความเร่่งด่่วนแก่่
วิิชาการเขีียนให้ ้แล้ ้วเสร็็จภายในวัันที่่� 2 และ 3 เท่่านั้้�น)

การอ่่าน

เพื่่อ
� ให้ ้แน่่ใจว่่าโรงเรีียนออนไลน์์สามารถทำำ�การทดสอบ NAPLAN ให้ ้แล้ ้วเสร็็จได้ ้
ภายในช่่วงระยะเวลาที่่�จััดให้ ้มีีการทดสอบเก้ ้าวััน นัักเรีียนชั้้�นปีี 7 และ 9 สามารถเริ่่�ม
ด้ ้วยวิิชาการอ่่านในวัันที่่� 1 อย่่างไรก็็ตาม หากจะสอบวิิชาการอ่่านในวัันที่่� 2 จะต้ ้อง
เริ่่�มสอบวิิชาการเขีียนก่่อน เนื่่อ
� งจากการทดสอบการเขีียนมีีลำำ�ดับ
ั ความเร่่งด่่วน
มากกว่่าการทดสอบการอ่่าน ซึ่่ง� มีีการกำำ�หนดให้ ้สอบตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 แล้ ้ว
จะต้ ้องแล้ ้วเสร็็จก่่อนการทดสอบวิิชาการใช้ ้ภาษา

การใช้้ภาษา

การคำำ�นวณ

