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ลูกูของคุณุจะทำำ�ก�รทำดสอบ NAPLAN 
แบบออนไลูน์
รััฐมนตรักีรัะทรัวงศึกึษาธิกิารัของรััฐบาลกลาง (Federal) รััฐบาลรััฐ 
และดินิแดินเห็็นพ้อ้งกนัวา่ โรังเรัยีนทกุแห็ง่จะค่อ่ย ๆ ปรัับเปลี�ยน 
การัทดิสอบ NAPLAN แบบใช้ก้รัะดิาษในปัจจบุนัไปเป็น NAPLAN  
แบบออนไลน ์เพ้่�อให็ก้ารัปรัะเมนิผลที�ดิแีละแมน่ยำายิ�งขึ�นซึ่ึ�งจะทำาให็ ้
นักเรัยีนรั้ส้กึมสีว่นรัว่มมากขึ�น 

ผ้ม้อีำานาจฝ่่ายการัศึกึษาของรััฐและดินิแดินจะเป็นผ้ก้ำาห็นดิวา่ โรังเรัยีน
ของพ้วกเขาจะเปลี�ยนไปเป็นแบบออนไลนเ์ม่�อไรั ตามแผนงานใน
ปัจจบุนั โรังเรัยีนทกุแห็ง่จะปรัับเปลี�ยนไปเป็น NAPLAN แบบออนไลน ์
ภายในปี 2022 

ปรัะโยช้นห์็ลกัอยา่งห็นึ�งของ NAPLAN แบบออนไลนค์่อ่ การัทดิสอบ
ที�ปรัับแตง่ไดิ ้(ห็รัอ่ปรัับเปลี�ยนไดิ)้ ซึ่ึ�งการัทดิสอบจะเป็นการัตั �งค่ำาถาม
ที�มคี่วามซึ่บัซึ่อ้นที�ยากกวา่ห็รัอ่งา่ยกวา่กไ็ดิ ้ขึ�นอย้ก่บัค่วามสามารัถ
ของนักเรัยีน  

การัทดิสอบที�ปรัับแตง่ไดิ ้(ห็รัอ่ปรัับเปลี�ยนไดิ)้ นี� ไดิรั้ับการัออกแบบมา 
เพ้่�อให็ป้รัะเมนิค่วามสามารัถของนักเรัยีนไดิค้่รัอบค่ลมุมากกวา่และ 
เพ้่�อวดัิผลการัเรัยีนไดิแ้มน่ยำายิ�งขึ�น บตุรัห็ลานของค่ณุไมค่่วรักงัวล 
ห็ากพ้วกเขาพ้บวา่ค่ำาถามมคี่วามทา้ทายมากกวา่ปกต ิเน่�องจากพ้วก
เขาอาจจะเลอ่กเสน้ทางการัทดิสอบที�ซึ่บัซึ่อ้นมากกวา่ ค่ะแนนรัวมจาก  
NAPLAN ของนักเรัยีนจะขึ�นอย้ก่บัจำานวนและค่วามซึ่บัซึ่อ้นของค่ำาถาม 
ที�พ้วกเขาตอบไดิถ้ก้ตอ้ง

ทำำ�ไมนกัเรยีนต้อ้งทำำ�ก�รทำดสอบ NAPLAN?

โค่รังการัปรัะเมนิผลรัะดิบัช้าตดิิา้นการัรั้ห้็นังสอ่และการัค่ำานวณ 
(National Assessment Program – Literacy and Numeracy - 
NAPLAN) ปรัะเมนิทกัษะการัรั้ห้็นังสอ่และการัค่ำานวณ ซึ่ึ�งมคี่วาม
จำาเป็นตอ่เด็ิกทกุค่นในการัพั้ฒนาผา่นการัเรัยีนในโรังเรัยีนและ 
การัใช้ช้้วีติ 

นักเรัยีนในช้ั �นปี 3, 5, 7 และ 9 มสีว่นรัว่มในการัทดิสอบ NAPLAN 
ปรัะจำาปีในวชิ้าการัอา่น การัเขยีน การัใช้ภ้าษา (ไมว่า่จะเป็นการัสะกดิ 
ไวยากรัณ ์และเค่รั่�องห็มายวรัรัค่ตอน) รัวมถงึ วชิ้าการัค่ำานวณดิว้ย  

การัปรัะเมนิผลนี�ช้ว่ยให็ผ้้พ้้อ่แมผ่้ป้กค่รัองและโรังเรัยีนเขา้ใจวา่ 
นักเรัยีนแตล่ะค่นเรัยีนไดิผ้ลดิเีพ้ยีงใดิในช้ว่งเวลาของการัทดิสอบ  
ซึ่ึ�ง NAPLAN เป็นเพ้ยีงสว่นห็นึ�งของกรัะบวนการัปรัะเมนิและรัายงาน
ผลของโรังเรัยีนเทา่นั�น จงึไมไ่ดิน้ำามาทดิแทนการัปรัะเมนิผลดิา้น 
การัเรัยีนของนักเรัยีนที�ดิำาเนนิไปอยา่งตอ่เน่�องตามปกตขิองค่รัผ้้ส้อน

NAPLAN ยงัช้ว่ยให็ข้อ้มล้แกโ่รังเรัยีน ห็น่วยงานดิา้นการัศึกึษา และ
รััฐบาลเกี�ยวกบัห็ลกัสต้รัการัศึกึษาที�กำาลงัดิำาเนนิการัอย้ว่า่ เยาวช้นช้าว
ออสเตรัเลยีปรัะสบค่วามสำาเร็ัจดิา้นผลการัเรัยีนในวชิ้าการัรั้ห้็นังสอ่และ
การัค่ำานวณห็รัอ่ไม ่

NAPLAN ประเมนิผลูอะไรบ�้ง? 

NAPLAN ปรัะเมนิทกัษะวชิ้าการัรั้ห้็นังสอ่และการัค่ำานวณที�นักเรัยีน 
ไดิเ้รัยีนผา่นมาตามห็ลกัสต้รัปกตขิองพ้วกเขา ห็น่วยงานดิา้นการัศึกึษา
ทั �งภาค่รััฐและเอกช้นทกุห็น่วยงาน มสีว่นรัว่มในการัพั้ฒนา 
ส่�อการัทดิสอบที�ใช้ก้บั NAPLAN นี�

นักเรัยีนไดิรั้ับการัปรัะเมนิผลตามเน่�อห็าห็ลกัสต้รัการัรั้ห้็นังสอ่และ 
การัค่ำานวณที�เห็มอ่นกนั ไมว่า่พ้วกเขาจะทำาการัทดิสอบทางออนไลน ์
ห็รัอ่แบบใช้ก้รัะดิาษ ผลที�ไดิจ้ากการัสอบทั �งสองรัป้แบบนี�จะไดิรั้ับ 
การัรัายงานสดัิสว่นค่ะแนนการัปรัะเมนิผลตาม NAPLAN ที�เห็มอ่นกนั 

ห็ากตอ้งการัขอ้มล้เพ้ิ�มเตมิเกี�ยวกบั NAPLAN แบบออนไลน ์
ไปที�เว็บไซึ่ต ์nap.edu.au 

ฉันัส�ม�รถทำำ�อะไรไดบ้�้งเพื่่�อสนบัสนนุ 
ลูกูของฉันั?

ห็ากพ้จิารัณาแลว้ NAPLAN ไมใ่ช้ก่ารัทดิสอบที�สามารัถศึกึษาไดิ ้
และนักเรัยีนกไ็มไ่ดิรั้ับการัค่าดิห็วงัให็ท้ำาเช้น่นั�นดิว้ย

ค่ณุสามารัถสนับสนุนลก้ของค่ณุดิว้ยการัให็ค้่วามมั�นใจแกพ่้วกเขาวา่ 
NAPLAN เป็นเพ้ยีงสว่นห็นึ�งของห็ลกัสต้รัในโรังเรัยีน และช้ว่ยเตอ่น
พ้วกเขาในวนัสอบให็ท้ำาดิทีี�สดุิก็พ้อ  

ACARA ไมแ่นะนำาให็ม้กีารัเตรัยีมตวัมากเกนิไปสำาห็รัับการัทดิสอบ 
NAPLAN ห็รัอ่ไปใช้บ้รักิารัตวิห็นังสอ่โดิยค่รัส้อนพ้เิศึษ 

โปรัดิให็แ้น่ใจวา่นักเรัยีนคุ่น้เค่ยกบัการัใช้อ้ปุกรัณ ์การัพ้มิพ้บ์นอปุกรัณ์
เห็ลา่นั�น และใช้อ้ปุกรัณเ์ป็นโดิยผา่นโปรัแกรัมซึ่ึ�งเป็นสว่นห็นึ�งของการั
เรัยีนรั้ข้องนักเรัยีนและเป็นขอ้กำาห็นดิตามห็ลกัสต้รัออสเตรัเลยีสำาห็รัับ
นักเรัยีนช้ั �นปีห็นึ�งของโรังเรัยีน 

NAPLAN แบบออนไลนไ์มใ่ช้ก่ารัทดิสอบทกัษะการัใช้แ้ป้นพ้มิพ้ ์ 
แตเ่ป็นค่วามห็ลากห็ลายในวธิิทีี�นักเรัยีนจะพ้มิพ้ไ์ดิเ้ร็ัวและดิแีค่ไ่ห็น 
ทำานองเดิยีวกบัค่วามห็ลากห็ลายที�นักเรัยีนสามารัถเขยีนดิว้ยมอ่ไดิเ้ร็ัว 
และดิแีค่ไ่ห็นเช้น่กนั นักเรัยีนช้ั �นปี 3 จะตอ้งทำาแบบทดิสอบการัเขยีน 
ลงบนกรัะดิาษ

ค่รัจ้ะให็ค้่วามแน่ใจวา่นักเรัยีนมคี่วามคุ่น้เค่ยกบัปรัะเภทของค่ำาถาม 
ในการัทดิสอบนี� และจะให็ก้ารัสนับสนุนและค่ำาแนะนำาที�เห็มาะสม  

โปรัดิดิป้รัะเภทของค่ำาถามและฟัังกช์้นัที�เกี�ยวขอ้งกบัการัปรัะเมนิผล 
NAPLAN แบบออนไลนไ์ดิท้ี� 
nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site

NAPLAN แบบออนไลน ์– 
ขอ้มล้สำาห็รัับพ้อ่แมผ่้ป้กค่รัอง 
และผ้ด้ิแ้ล 

2022

NAPLAN Online – information for parents and carers

http://nap.edu.au
http://nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site


ก�รมสีว่นรว่มใน NAPLAN

นักเรัยีนทกุค่นในช้ั �นปี 3, 5, 7 และ 9 จะตอ้งเขา้รัว่มการัปรัะเมนิผล 
NAPLAN ปรัะจำาปี นักเรัยีนที�มคี่วามทพุ้พ้ลภาพ้อาจมสีทิธิิ�ไดิรั้ับ 
การัปรัับสภาพ้เพ้่�อทำาการัทดิสอบที�สะทอ้นถงึการัสนับสนุนที�นักเรัยีน 
จะไดิรั้ับจากการัปรัะเมนิผลในห็อ้งเรัยีนตามปกต ิค่ณุค่วรัห็ารัอ่เรั่�อง 
การัปรัับสภาพ้ใดิ ๆ สำาห็รัับลก้ของค่ณุกบัค่รัผ้้ส้อน  

นักเรัยีนที�มคี่วามทพุ้พ้ลภาพ้ในรัะดิบัค่วามรันุแรัง ซึ่ึ�งจำากดัิค่วาม
สามารัถของพ้วกเขาในการัทดิสอบปรัะเมนิผลนี� ห็รัอ่นักเรัยีนที� 
เพ้ิ�งมาถงึออสเตรัเลยีไมน่าน และมภีม้หิ็ลงัที�ไมใ่ช้ภ่าษาองักฤษ  
อาจไดิรั้ับการัยกเวน้อยา่งเป็นทางการั  

อาจารัยใ์ห็ญ่ข่องโรังเรัยีนและห็น่วยงานรัับผดิิช้อบการัค่วบค่มุ 
การัทดิสอบในทอ้งที�ของค่ณุสามารัถให็ข้อ้มล้เพ้ิ�มเตมิเกี�ยวกบั 
ขอ้กำาห็นดิพ้เิศึษห็รัอ่กรัะบวนการัที�จำาเป็นเพ้่�อให็ไ้ดิรั้ับการัยกเวน้
อยา่งเป็นทางการั 

จะเกดิอะไรข้�น ห�กลูกูฉันัข�ดเรยีนในวนัทำี�ม ี
NAPLAN?

ห็ากเป็นไปไดิ ้ทางโรังเรัยีนอาจจัดิให็นั้กเรัยีน ค่นที�ขาดิเรัยีนในเวลา 
ที�มกีารัสอบ ให็ไ้ปสอบทดิแทนให็แ้ลว้เสร็ัจในเวลาอ่�นรัะห็วา่งช้ว่งที� 
อย้ใ่นกำาห็นดิการัสอบของโรังเรัยีน 

ต้�ร�งเวลู�สอบ NAPLAN แบบออนไลูน์
ช้ว่งรัะยะเวลาที�จัดิให็ม้กีารัปรัะเมนิผลสำาห็รัับการัทดิสอบ NAPLAN 
แบบออนไลนค์่อ่ เกา้วนั แทนที�จะเป็นสามวนัตามรัป้แบบของการัสอบ
แบบใช้ก้รัะดิาษ ทั �งนี� เพ้่�อให็ค้่วามยด่ิห็ยุน่แกท่างโรังเรัยีนในการัจัดิ
ตารัางสอบและให็ค้่วามสะดิวกแกท่างโรังเรัยีนที�อาจมอีปุกรัณไ์ม ่
เพ้ยีงพ้อแกนั่กเรัยีน 

้�วง ะัยะเวลาที�จั ใิ  ้็มีป ะัเมินผลกา ทั สิอบ NAPLAN แบบ 
ออนไลน์  เ ัิ�มตั�งแต่ วันอัง า่ ทีั� 10 ฤ้ษภา ม่ และจะสิ�นสุ  ิ
ในวัน ึกุ ั �ที� 20 ฤ้ษภา ม่ 2022

ขอ้กำาห็นดิของตารัางสอบแบบออนไลน ์มรีัายละเอยีดิดิงัตารัาง 
ดิา้นลา่งนี�

จะมกี�รร�ยง�นก�รประเมนิผลูของลูกูฉันั
อย�่งไร?
การัปรัะเมนิผลของนักเรัยีนแตล่ะค่นจะมแีสดิงไวใ้นสดัิสว่นค่ะแนนที�
นักเรัยีนทำาไดิใ้นรัะดิบัช้าต ิผลที�ไดิรั้ับตามมาตรัฐานขั �นตำ�ารัะดิบัช้าต ิ
บง่ช้ี�วา่ นักเรัยีนไดิบ้รัรัลผุลทกัษะดิา้นการัรั้ห้็นังสอ่และทกัษะการั 
ค่ำานวณที�จำาเป็นตอ่การัเขา้รัว่มช้ั �นเรัยีนตามรัะดิบัช้ั �นปีนั�น ๆ  

โรังเรัยีนของลก้ค่ณุจะออกรัายงาน NAPLAN ให็นั้กเรัยีนเป็นรัาย 
บคุ่ค่ลภายห็ลงัของปีนี� ห็ากค่ณุไมไ่ดิรั้ับรัายงาน ค่ณุค่วรัตดิิตอ่กบั
โรังเรัยีนของลก้ค่ณุ

มกี�รนำ�ผลูจ�กก�รทำดสอบ NAPLAN 
ไปใช้อ้ย�่งไร?
• นักเรัยีนและพ้อ่แมผ่้ป้กค่รัองอาจนำาผลสอบของนักเรัยีน

ไปปรักึษาเรั่�องค่วามกา้วห็นา้ดิา้นการัเรัยีนกบัค่รัผ้้ส้อน
• ค่รัผ้้ส้อนจะนำาผลสอบไปรัะบตุวันักเรัยีนที�จะไดิรั้ับปรัะโยช้น์

จากค่วามทา้ทายที�มากขึ�นห็รัอ่ให็ก้ารัสนับสนุนพ้เิศึษเพ้ิ�มเตมิ
แกนั่กเรัยีน

• โรังเรัยีนจะนำาผลสอบไปรัะบจุดุิแข็งและปัจจัยที�จะปรัับปรังุ
ห็ลกัสต้รัการัสอนให็ด้ิขี ึ�น และเพ้่�อนำาไปตั �งเป้าห็มายในการัสอน
วชิ้าการัรั้ห้็นังสอ่และการัค่ำานวณ

• รัะบบโรังเรัยีนจะใช้ผ้ลสอบเพ้่�อนำาไปทบทวนห็ลกัสต้รัและ
เสนอการัสนับสนุนที�จะมใีห็ก้บัโรังเรัยีน

• ผ้ค้่นในช้มุช้นสามารัถดิผ้ลสอบ NAPLAN เฉลี�ยของโรังเรัยีน
ไดิท้ี� myschool.edu.au

ฉันัจะห�ขอ้มลููเพื่ิ�มเต้มิไดท้ำ ี�ใด?

สำาห็รัับขอ้มล้เพ้ิ�มเตมิเกี�ยวกบั NAPLAN

• ตดิิตอ่โรังเรัยีนของลก้ค่ณุ
• ตดิิตอ่ห็น่วยงานรัับผดิิช้อบการัค่วบค่มุการัทดิสอบในทอ้งที�

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

เรัยีนรั้เ้พ้ิ�มเตมิถงึวธิิทีี� ACARA จัดิการักบัขอ้มล้สว่นบคุ่ค่ลสำาห็รัับ 
การัทดิสอบ NAPLAN ไปที� nap.edu.au/naplan/privacy

ก�รทำดสอบ ขอ้กำ�หนดของต้�ร�งสอบ ระยะเวลู� คุำ�อธิบิ�ยก�รทำดสอบ

ก�รเขยีน

นักเรัยีนช้ั �นปี 3 ทำาการัทดิสอบวชิ้าการัเขยีนโดิยใช้ก้รัะดิาษ (ในวนัที� 1 เทา่นั�น)

นักเรัยีนช้ั �นปี 5 จะตอ้งเรัิ�มในวนัที� 1 (โรังเรัยีนตอ้งจัดิลำาดิบัค่วามเรัง่ดิว่นแกว่ชิ้าการั
เขยีนให็แ้ลว้เสร็ัจภายในวนัที� 1 และ 2 เทา่นั�น)

นักเรัยีนช้ั �นปี 7 และ 9 จะตอ้งเรัิ�มในวนัที� 2 (โรังเรัยีนตอ้งจัดิลำาดิบัค่วามเรัง่ดิว่นแก่
วชิ้าการัเขยีนให็แ้ลว้เสร็ัจภายในวนัที� 2 และ 3 เทา่นั�น)

ช้ั �นปี 3: 40 นาที
ช้ั �นปี 5: 42 นาที
ช้ั �นปี 7: 42 นาที
ช้ั �นปี 9: 42 นาที

นักเรัยีนจะไดิรั้ับโจทย ์เป็น ‘แรังบนัดิาลใจดิา้นการั
เขยีน’ (บางค่รัั �งเรัยีกวา่ ‘การับอกบท’ ซึ่ึ�งเป็นค่วามค่ดิิ
ห็รัอ่ห็วัขอ้) และนักเรัยีนจะตอ้งเขยีนค่ำาตอบในรัป้แบบ
เฉพ้าะตวั (การัเขยีนในเช้งิบรัรัยายห็รัอ่เช้งิโนม้นา้วใจ)

ก�รอ�่น

เพ้่�อให็แ้น่ใจวา่โรังเรัยีนออนไลนส์ามารัถทำาการัทดิสอบ NAPLAN ให็แ้ลว้เสร็ัจไดิ ้
ภายในช้ว่งรัะยะเวลาที�จัดิให็ม้กีารัทดิสอบเกา้วนั นักเรัยีนช้ั �นปี 7 และ 9 สามารัถเรัิ�ม
ดิว้ยวชิ้าการัอา่นในวนัที� 1 อยา่งไรักต็าม ห็ากจะสอบวชิ้าการัอา่นในวนัที� 2 จะตอ้ง
เรัิ�มสอบวชิ้าการัเขยีนกอ่น เน่�องจากการัทดิสอบการัเขยีนมลีำาดิบัค่วามเรัง่ดิว่น
มากกวา่การัทดิสอบการัอา่น ซึ่ึ�งมกีารักำาห็นดิให็ส้อบตั �งแตว่นัที� 1 แลว้

จะตอ้งแลว้เสร็ัจกอ่นการัทดิสอบวชิ้าการัใช้ภ้าษา

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

นักเรัยีนจะอา่นขอ้มล้ บทค่ค่วามในเช้งิจนิตนาการัและ
เช้งิโนม้นา้วใจห็ลายช้ิ�น และจากนั�นให็ต้อบค่ำาถาม 
ที�เกี�ยวขอ้ง

ก�รใช้ภ้�ษ�

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

การัทดิสอบนี�จะปรัะเมนิผลดิา้นการัสะกดิ ไวยากรัณ์
และการัเวน้วรัรัค่ตอน

ก�รคุำ�นวณ

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

การัทดิสอบนี�จะปรัะเมนิผลดิา้นการัค่ำานวณตวัเลข
และพ้ชี้ค่ณติ วชิ้ามาตรัการัวดัิตวงและเรัขาค่ณติ  
และวชิ้าสถติแิละค่วามน่าจะเป็น

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