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NAPLAN แบบใช้ก้ระดาษ –  
ข้อ้มูลูสำำาหรับพ่อ่แมูผูู่้ป้กครอง 
และผูู้ด้แูล 

ลูกูของคุณุจะทำำ�ก�รทำดสอบ NAPLAN 
แบบใช้ก้ระด�ษ

รัฐมูนตรกีระทรวงศึกึษาธิกิารข้องรัฐบาลกลาง (Federal) รัฐบาลรัฐ 
และดนิแดนเห็นพ่อ้งกนัวา่ โรงเรยีนทกุแหง่จะคอ่ย ๆ ปรับเปลี�ยน 
การทดสำอบ NAPLAN แบบใช้ก้ระดาษในปัจจบุนัไปเป็น NAPLAN  
แบบออนไลน ์เพ่่�อใหก้ารประเมูนิผู้ลที�ดแีละแมูน่ยำายิ�งข้ึ�นซึ่ึ�งจะทำาให ้
นักเรยีนรูส้ำกึมูสีำว่นรว่มูมูากข้ึ�น 

ผูู้มู้อีำานาจฝ่่ายการศึกึษาข้องรัฐและดนิแดนจะเป็นผูู้ก้ำาหนดวา่ 
โรงเรยีนข้องพ่วกเข้าจะเปลี�ยนไปเป็นแบบออนไลนเ์มู่�อไร  
ตามูแผู้นงานในปัจจบุนั โรงเรยีนทกุแหง่จะปรับเปลี�ยนไปเป็น 
NAPLAN แบบออนไลน ์ภายในปี 2022 

ทำำ�ไมนักัเรยีนัต้อ้งทำำ�ก�รทำดสอบ NAPLAN?

โครงการประเมูนิผู้ลระดบัช้าตดิา้นการรูห้นังสำอ่และการคำานวณ 
(National Assessment Program – Literacy and Numeracy - 
NAPLAN) ประเมูนิทกัษะการรูห้นังสำอ่และการคำานวณ ซึ่ึ�งมูคีวามู
จำาเป็นตอ่เด็กทกุคนในการพั่ฒนาผู้า่นการเรยีนในโรงเรยีนและ 
การใช้ช้้วีติ 

นักเรยีนในช้ั �นปี 3, 5, 7 และ 9 มูสีำว่นรว่มูในการทดสำอบ NAPLAN 
ประจำาปีในวชิ้าการอา่น การเข้ยีน การใช้ภ้าษา (ไมูว่า่จะเป็นการสำะกด 
ไวยากรณ ์และเคร่�องหมูายวรรคตอน) รวมูถึงึ วชิ้าการคำานวณดว้ย 

การประเมูนิผู้ลนี�ช้ว่ยใหผูู้้พ้่อ่แมูผูู่้ป้กครองและโรงเรยีนเข้า้ใจวา่ 
นักเรยีนแตล่ะคนเรยีนไดผู้้ลดเีพ่ยีงใดในช้ว่งเวลาข้องการทดสำอบ  
ซึ่ึ�ง NAPLAN เป็นเพ่ยีงสำว่นหนึ�งข้องกระบวนการประเมูนิและรายงาน
ผู้ลข้องโรงเรยีนเทา่นั�น จงึไมูไ่ดน้ำามูาทดแทนการประเมูนิผู้ลดา้น 
การเรยีนข้องนักเรยีนที�ดำาเนนิไปอยา่งตอ่เน่�องตามูปกตขิ้องครผููู้ส้ำอน 

NAPLAN ยงัช้ว่ยใหข้้อ้มูลูแกโ่รงเรยีน หน่วยงานดา้นการศึกึษา  
และรัฐบาลเกี�ยวกบัหลกัสำตูรการศึกึษาที�กำาลงัดำาเนนิการอยูว่า่  
เยาวช้นช้าวออสำเตรเลยีประสำบความูสำำาเร็จดา้นผู้ลการเรยีนในวชิ้า 
การรูห้นังสำอ่และการคำานวณหรอ่ไมู ่

NAPLAN ประเมนิัผลูอะไรบ�้ง?

NAPLAN ประเมูนิทกัษะวชิ้าการรูห้นังสำอ่และการคำานวณที�นักเรยีน 
ไดเ้รยีนผู้า่นมูาตามูหลกัสำตูรปกตขิ้องพ่วกเข้า หน่วยงานดา้นการ 
ศึกึษาทั �งภาครัฐและเอกช้นทกุหน่วยงาน มูสีำว่นรว่มูในการพั่ฒนา 
สำ่�อการทดสำอบที�ใช้ก้บั NAPLAN นี� 

นักเรยีนไดรั้บการประเมูนิผู้ลตามูเน่�อหาหลกัสำตูรการรูห้นังสำอ่และ 
การคำานวณที�เหมูอ่นกนั ไมูว่า่พ่วกเข้าจะทำาการทดสำอบทางออนไลน์
หรอ่แบบใช้ก้ระดาษ ผู้ลที�ไดจ้ากการสำอบทั �งสำองรปูแบบนี�จะไดรั้บ 
การรายงานสำดัสำว่นคะแนนการประเมูนิผู้ลตามู NAPLAN ที�เหมูอ่นกนั 

ฉันััส�ม�รถทำำ�อะไรไดบ้�้งเพื่่�อสนับัสนันุั 
ลูกูของฉันัั?

หากพ่จิารณาแลว้ NAPLAN ไมูใ่ช้ก่ารทดสำอบที�สำามูารถึศึกึษาได ้
และนักเรยีนกไ็มูไ่ดรั้บการคาดหวงัใหท้ำาเช้น่นั�นดว้ย 

คณุสำามูารถึสำนับสำนุนลกูข้องคณุดว้ยการใหค้วามูมูั�นใจแกพ่่วกเข้าวา่ 
NAPLAN เป็นเพ่ยีงสำว่นหนึ�งข้องหลกัสำตูรในโรงเรยีน และช้ว่ยเตอ่น
พ่วกเข้าในวนัสำอบใหท้ำาดทีี�สำดุก็พ่อ 

ACARA ไมูแ่นะนำาใหมู้กีารเตรยีมูตวัมูากเกนิไปสำำาหรับการทดสำอบ 
NAPLAN หรอ่ไปใช้บ้รกิารตวิหนังสำอ่โดยครสูำอนพ่เิศึษ 

ครจูะใหค้วามูแน่ใจวา่นักเรยีนมูคีวามูคุน้เคยกบัประเภทข้องคำาถึามู 
ในการทดสำอบนี� และจะใหก้ารสำนับสำนุนและคำาแนะนำาที�เหมูาะสำมู 

โปรดดตูวัอยา่งคำาถึามู NAPLAN ไดท้ี�เว็บไซึ่ต ์nap.edu.au/naplan

ก�รมสีว่นัรว่มในั NAPLAN

นักเรยีนทกุคนในช้ั �นปี 3, 5, 7 และ 9 จะตอ้งเข้า้รว่มูการประเมูนิผู้ล 
NAPLAN ประจำาปี นักเรยีนที�มูคีวามูทพุ่พ่ลภาพ่อาจมูสีำทิธิิ�ไดรั้บ 
การปรับสำภาพ่เพ่่�อทำาการทดสำอบที�สำะทอ้นถึงึการสำนับสำนุนที�นักเรยีน 
จะไดรั้บจากการประเมูนิผู้ลในหอ้งเรยีนตามูปกต ิคณุควรหารอ่เร่�อง 
การปรับสำภาพ่ใด ๆ สำำาหรับลกูข้องคณุกบัครผููู้ส้ำอน 

นักเรยีนที�มูคีวามูทพุ่พ่ลภาพ่ในระดบัความูรนุแรง ซึ่ึ�งจำากดัความู
สำามูารถึข้องพ่วกเข้าในการทดสำอบประเมูนิผู้ลนี� หรอ่นักเรยีนที� 
เพ่ิ�งมูาถึงึออสำเตรเลยีไมูน่านและมูภีมููหิลงัที�ไมูใ่ช้ภ่าษาองักฤษ  
อาจไดรั้บการยกเวน้อยา่งเป็นทางการ 

อาจารยใ์หญ่ข่้องโรงเรยีนและหน่วยงานรับผู้ดิช้อบการควบคมุู 
การทดสำอบในทอ้งที�ข้องคณุสำามูารถึใหข้้อ้มูลูเพ่ิ�มูเตมิูเกี�ยวกบั 
ข้อ้กำาหนดพ่เิศึษหรอ่กระบวนการที�จำาเป็นเพ่่�อใหไ้ดรั้บการยกเวน้
อยา่งเป็นทางการ 
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จะเกดิอะไรข้�นั ห�กลูกูฉันััข�ดเรยีนัในัวนััทำี�ม ี
NAPLAN? 

หากเป็นไปได ้ทางโรงเรยีนอาจจัดใหนั้กเรยีนคนที�ข้าดเรยีนในเวลา 
ที�มูกีารสำอบ ใหไ้ปสำอบทดแทนใหแ้ลว้เสำร็จในเวลาอ่�นระหวา่งสำปัดาห ์
ข้องการทดสำอบ 

จะมกี�รร�ยง�นัก�รประเมนิัผลูของลูกูฉันัั 
อย�่งไร?

การประเมูนิผู้ลข้องนักเรยีนแตล่ะคนจะมูแีสำดงไวใ้นสำดัสำว่นคะแนนที� 
นักเรยีนทำาไดใ้นระดบัช้าต ิผู้ลที�ไดรั้บตามูมูาตรฐานข้ั �นตำ�าระดบัช้าต ิ
บง่ช้ี�วา่ นักเรยีนไดบ้รรลผุู้ลทกัษะดา้นการรูห้นังสำอ่และทกัษะการ 
คำานวณที�จำาเป็นตอ่การเข้า้รว่มูช้ั �นเรยีนตามูระดบัช้ั �นปีนั�น ๆ
 
โรงเรยีนข้องลกูคณุจะออกรายงาน NAPLAN ใหนั้กเรยีนเป็นราย 
บคุคลภายหลงัข้องปีนี� หากคณุไมูไ่ดรั้บรายงาน คณุควรตดิตอ่กบั
โรงเรยีนข้องลกูคณุ 

ต้�ร�งเวลู�ก�รสอบ NAPLAN

ช้ว่งระยะเวลาที�จัดใหมู้ปีระเมูนิผู้ลการทดสำอบ NAPLAN  
เริ�มูตั �งแตว่นัองัคารที� 11 พ่ฤษภาคมู และจะสำิ�นสำดุ 
ในวนัพ่ฤหสัำบดทีี� 13 พ่ฤษภาคมู 2021 

ข้อ้กำาหนดข้องตารางสำอบแบบใช้ก้ระดาษ มูรีายละเอยีดดงัตาราง 
ดา้นลา่งนี� 

มกี�รนัำ�ผลูจ�กก�รทำดสอบ NAPLAN  
ไปใช้อ้ย�่งไร?

• นักเรยีนและพ่อ่แมูผูู่้ป้กครองอาจนำาผู้ลสำอบข้องนักเรยีน 
ไปปรกึษาเร่�องความูกา้วหนา้ดา้นการเรยีนกบัครผููู้ส้ำอน

• ครผููู้ส้ำอนจะนำาผู้ลสำอบไประบตุวันักเรยีนที�จะไดรั้บประโยช้น ์
จากความูทา้ทายที�มูากข้ึ�นหรอ่ใหก้ารสำนับสำนุนพ่เิศึษเพ่ิ�มูเตมิู 
แกนั่กเรยีน

• โรงเรยีนจะนำาผู้ลสำอบไประบจุดุแข็้งและปัจจัยที�จะปรับปรงุ
หลกัสำตูรการสำอนใหด้ขี้ ึ�น และเพ่่�อนำาไปตั �งเป้าหมูายในการสำอน
วชิ้าการรูห้นังสำอ่และการคำานวณ

• ระบบโรงเรยีนจะใช้ผู้้ลสำอบเพ่่�อนำาไปทบทวนหลกัสำตูรและ 
เสำนอการสำนับสำนุนที�จะมูใีหก้บัโรงเรยีน

• ผูู้ค้นในช้มุูช้นสำามูารถึดผูู้ลสำอบ NAPLAN เฉลี�ยข้องโรงเรยีน 
ไดท้ี� myschool.edu.au

ฉันััจะห�ขอ้มลููเพื่ิ�มเต้มิไดท้ำ ี�ใด?

สำำาหรับข้อ้มูลูเพ่ิ�มูเตมิูเกี�ยวกบั NAPLAN

• ตดิตอ่โรงเรยีนข้องลกูคณุ 
• ตดิตอ่หน่วยงานรับผู้ดิช้อบการควบคมุูการทดสำอบในทอ้งที� 

ข้องคณุที� nap.edu.au/TAA
• ไปที�เว็บไซึ่ต ์nap.edu.au

เรยีนรูเ้พ่ิ�มูเตมิูถึงึวธิิทีี� ACARA จัดการกบัข้อ้มูลูสำว่นบคุคลสำำาหรับ 
การทดสำอบ NAPLAN ไปที� nap.edu.au/naplan/privacy

ก�รทำดสอบแบบใช้ก้ระด�ษ วนััองัคุ�รทำี� 
11 พื่ฤษภ�คุม

วนััพื่ธุทำี�
12 พื่ฤษภ�คุม

วนััพื่ฤหสับดทีำี�
13 พื่ฤษภ�คุม

การใช้ภ้าษา 
การทดสำอบนี�จะประเมูนิผู้ลดา้นการสำะกด ไวยากรณ ์และเคร่�องหมูายวรรคตอน

ช้ั �นปี 3: 45 นาที
ช้ั �นปี 5: 45 นาท ี
ช้ั �นปี 7: 45 นาที
ช้ั �นปี 9: 45 นาที

การเข้ยีน 
นักเรยีนจะไดรั้บโจทย ์เป็น ‘แรงบนัดาลใจดา้นการเข้ยีน’ (บางครั �งเรยีกวา่  
‘การบอกบท’ ซึ่ึ�งเป็นความูคดิหรอ่หวัข้อ้) และนักเรยีนจะตอ้งเข้ยีนคำาตอบ 
ในรปูแบบเฉพ่าะตวั (การเข้ยีนในเช้งิบรรยายหรอ่เช้งิโนมู้นา้วใจ)

ช้ั �นปี 3: 40 นาที
ช้ั �นปี 5: 40 นาที
ช้ั �นปี 7: 40 นาที
ช้ั �นปี 9: 40 นาที

การอา่น
นักเรยีนจะอา่นข้อ้มูลู บทความูในเช้งิจนิตนาการและเช้งิโนมู้นา้วใจหลายช้ิ�น  
และตอบคำาถึามูที�เกี�ยวข้อ้ง

ช้ั �นปี 3: 45 นาที
ช้ั �นปี 5: 50 นาท ี
ช้ั �นปี 7: 65 นาท ี
ช้ั �นปี 9: 65 นาที

การคำานวณ
การทดสำอบนี�จะประเมูนิผู้ลดา้นการคำานวณตวัเลข้ และพ่ชี้คณติ วชิ้ามูาตรการ 
วดัตวงและเรข้าคณติ และวชิ้าสำถึติแิละความูน่าจะเป็น

ช้ั �นปี 3: 45 นาที
ช้ั �นปี 5: 50 นาท ี
ช้ั �นปี 7: 65 นาที
ช้ั �นปี 9: 65 นาที

http://myschool.edu.au
https://nap.edu.au/contacts/test-administration-authorities-contacts
http://nap.edu.au
https://nap.edu.au/naplan/privacy

