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ศนูยก์ารศกึษา สถติแิละการประเมนิผล (CESE)

Tell Them From Me parent survey
การส�ารวจบดิามารดาเร ือ่ง บอกพวกเขาจากฉนั
Frequently Asked Questions (parents and carers)
ค�าถามทีถู่กถามบ่อย (บดิามารดาและผูดู้แล)

1. การเป็นหุน้สว่นในการเรยีนรูข้องการส�ารวจบดิา
มารดาคอือะไร?
การเป็นหุน้สว่นในการเรยีนรู ้(Partners in Learning) ของการส�ารวจบดิา 
มารดาคอืสว่นหน่ึงของชดุส�ารวจบอกพวกเขาจากฉัน (Tell Them From Me) 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการมีส่วนรว่มของนักเรยีน การส�ารวจบดิามารดาจะ 
ชว่ยท�าใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งบดิามารดาและโรงเรยีนมคีวามชดัเจนและ 
เขม้แข็ง 

การส�ารวจถกูออกแบบมาเพือ่วดัผล ประเมนิ และรายงานความรูค้วามเขา้ใจ
จากความคดิเห็นของบดิามารดาในระดบัโรงเรยีนและระบบ จดุสนใจของการ
ส�ารวจของรฐันิวเซาธเ์วลสค์ร ัง้นีอ้ยูท่ีค่วามผาสกุในชวีติของนักเรยีน การมี
สว่นรว่มและวธิกีารสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. การส�ารวจนีจ้ะถามค�าถามประเภทไหนบา้ง?
ค�าถามของแบบส�ารวจมุ่งทีจ่ะเขา้ใจมุมมองของบดิามารดาเกีย่วกบั
ประสบการณใ์นโรงเรยีนของบตุรของพวกเขา ซึง่รวมถงึการสอน การสือ่สาร 
และการสนับสนุนของโรงเรยีนดา้นการเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรม นอกจากนี ้การ
ส�ารวจยงัมุ่งทีจ่ะเขา้ใจมุมมองของบดิามารดาเกีย่วกบักจิกรรม และการ
ปฏบิตัทิีบ่า้น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูข้องบตุรของพวกเขา 

แบบส�ารวจจะถามค�าถามบดิามารดาเกีย่วกบั:

บดิามารดารูส้กึไดร้บั
การตอ้นรบั

บดิามารดาไดร้บัการ
แจง้ขอ้มูล

บดิามารดาสนับสนุน
การเรยีนรูท้ีบ่า้น 

โรงเรยีนสนับสนุน
พฤตกิรรมทีด่ ี

ความปลอดภยั การมสีว่นรว่ม

ชอ่งทางการสือ่สารที่
ตอ้งการ

การรว่มมอืทีโ่รงเรยีน
ของบดิามารดา

โรงเรยีนสนับสนุน
การเรยีนรู ้

3. โรงเรยีนตา่งๆ ไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มสีว่นรว่ม
อยา่งไร?
การส�ารวจนีเ้ปิดใหโ้รงเรยีนรฐับาลของรฐันิวเซาธเ์วลสท์ัง้หมดเขา้รว่มโดย
ไม่มคีา่ใชจ้า่ย โรงเรยีนของคณุตดัสนิใจทีจ่ะเขา้รว่ม 

4. การเขา้รว่มในการส�ารวจนีจ้ะมปีระโยชนต์อ่
โรงเรยีนของบตุรของคณุอยา่งไร?
การส�ารวจบดิามารดาจะท�าใหอ้าจารยใ์หญ ่และผูน้�าโรงเรยีนตา่งๆ ทราบถงึ
มุมมองของบดิามารดาเกีย่วกบัโรงเรยีนของพวกเขา และการเรยีนรูท้ีบ่า้น 
การสือ่สารระหวา่งบดิามารดาและคณะครอูาจารย ์กจิกรรมและการปฏบิตัิ
ทีบ่า้น และความคดิเห็นของบดิามารดาเกีย่วกบัการสนับสนุนของโรงเรยีน 
ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมจะชว่ยสรา้งภาพทีถ่กูตอ้งและถกูเวลาใหก้บั
โรงเรยีนเพือ่ใชส้�าหรบัการปรบัปรงุเชงิปฏบิตัไิด ้

ขอ้มูลทีเ่ก็บมาจากการตอบแบบส�ารวจถกูน�ามารวบรวมไวใ้นรายงานส�าหรบั
ผูน้�าโรงเรยีน แลว้อาจารยใ์หญจ่ะสามารถใชข้อ้มูลนีเ้พือ่ชว่ยพวกเขาในการ
ระบปัุญหาทีก่�าลงัเกดิขึน้ และวางแผนส�าหรบัการปรบัปรงุโรงเรยีนใหด้ขีึน้ 

5. การส�ารวจบดิามารดาเกีย่วขอ้งกบัการส�ารวจ
นักเรยีนอยา่งไร?
การส�ารวจบดิามารดาจะท�าใหก้ารส�ารวจนักเรยีน Tell Them From Me ที่

บตุรของคณุอาจถกูขอใหต้อบไปแลว้มคีวามสมบรูณม์ากยิง่ขึน้ การส�ารวจ
เหลา่นีถ้กูเสนอมา (ควบคูก่บัการส�ารวจคร)ู เพือ่ใหม้ั่นใจวา่โรงเรยีนเห็นภาพ
รวมความคดิเห็นของนักเรยีน ครแูละบดิามารดาได ้

ส�าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการส�ารวจแตล่ะประเภท โปรดดทูีเ่ว็บไซต ์
การส�ารวจ: http://surveys.cese.nsw.gov.au/

6. ฉันตอ้งท�าอะไรบา้งเพือ่เขา้รว่มในการส�ารวจนี?้
ตามปกตแิลว้ การส�ารวจนีจ้ะใชเ้วลาท�า 15 นาทแีละกระท�าทางออนไลน์
ทัง้หมดทางเว็บไซตท์ีม่คีวามมั่นคงปลอดภยัทีด่�าเนินการโดยผูส้รา้งแบบ
ส�ารวจ The Learning Bar คณุสามารถท�าแบบส�ารวจผ่านคอมพวิเตอรต์ ัง้
โตะ๊ แล็ปทอป ไอแพด แท็บเล็ตและสมารท์โฟน คณุจะไดร้บัลงิคเ์พือ่ตอบ
แบบส�ารวจทีบ่า้น หรอืโรงเรยีนของคณุอาจจดัเคร ือ่งคอมพวิเตอรไ์วใ้หค้ณุ
ท�าแบบส�ารวจระหวา่งช ัว่โมงเรยีนก็ได ้โรงเรยีนของคณุจะแจกลงิคนี์ใ้หค้ณุ
ระหวา่งเทอม 3 

7. ฉันจ�าเป็นตอ้งเขา้รว่มหรอืไม่?
ไม่ตอ้ง คณุเลอืกไดว้า่จะเขา้รว่มในการส�ารวจหรอืไม่ ในขณะทีเ่ราขอบคณุ
คณุอยา่งมากทีช่ว่ยตอบค�าถาม แตถ่า้คณุรูส้กึไม่สบายใจระหวา่งการท�า
แบบส�ารวจ คณุสามารถหยดุท�าแบบสอบถามเมือ่ใดก็ได ้คณุสามารถขา้ม
ค�าถามสว่นใหญใ่นแบบส�ารวจได ้
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CESE คอือะไร?
ศนูยก์ารศกึษา สถติแิละการประ เมนิผล (CESE) คอืสว่นหน่ึงของกระทรวงศกึษาธกิาร 

CESE ถกูตัง้ขึน้มาเพือ่ปรบัปรงุประสทิธผิล ความมปีระสทิธภิาพและความรบัผดิชอบของการศกึษาในนิวเซาธเ์วลส ์CESE จะระบแุละแบง่ปันสิง่ทีใ่ชก้ารได ้

สรา้งโอกาสใหม่ๆ เพือ่ปรบัปรงุการสอน และการเรยีนทัว่ทัง้ระบบการศกึษาทัง้หมด 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั CESE สามารถดูไดท้ี:่ www.cese.nsw.gov.au

The Learning Bar คอือะไร?
The Learning Bar คอืบรษิทัดา้นการศกึษาจากประเทศแคนาดาทีเ่ช ีย่วชาญในการส�ารวจโรงเรยีนส�าหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

การส�ารวจชือ่ Tell Them From Me ของบรษิทัเป็นการส�ารวจโรงเรยีนแหง่ชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในแคนาดา ทีใ่ชใ้นเกา้ในสบิจงัหวดัของแคนาดา มโีรงเรยีน

มากกวา่ 6,300 แหง่และนักเรยีน 5.4 ลา้นคนเขา้รว่มในการส�ารวจนี ้โรงเรยีนออสเตรเลยีมสีว่นรว่มในการส�ารวจ Tell Them From Me มาตัง้แตปี่ 2012

The Learning Bar น�าโดย Dr J Douglas Willms ดร. วลิลม์สเ์ป็นประธานของวทิยาลยัการศกึษานานาชาตซิ ึง่เป็นสมาชกิของวทิยาลยัการศกึษา

นานาชาตแิหง่สหรฐัอเมรกิาและสมาชกิระดบัสงู (เฟลโลว)์ ของราชสมาคมแหง่แคนาดา เมือ่เรว็ๆนี ้เขาด�ารงต�าแหน่งประธานการวจิยัแคนาดาระดบั 

1 ดา้นความสามารถในการอา่นเขยีนและการพฒันามนุษยเ์ป็นเวลา 14 ปี ดร. วลิลม์สท์�าหนา้ทีเ่ป็นผูน้�าในการสรา้งค�าถามส�าหรบัโปรแกรมการประเมนิ

นักเรยีนนานาชาต ิ(Programme for International Student Assessment – PISA) ของ OECD 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั The Learning Bar สามารถดูไดท้ี:่ www.thelearningbar.com

หากท่านมีค�าถามเกี่ยวกับการส�ารวจบิดามารดา โปรดติดต่อ CESE ทางอีเมล: TTFM@det.nsw.edu.au หรือทางโทรศัพท์ : 1300 131 499

8. โรงเรยีนจะสามารถระบตุวัฉันหรอืลกูของฉันจาก
ค�าตอบของฉันไดห้รอืไม่?
คณะเจา้หนา้ทีใ่นโรงเรยีนจะไม่สามารถระบตุวัตนของบดิามารดาหรอื
นักเรยีนไดจ้ากค�าตอบของบดิามารดา กฎการระงบัขอ้มูลถกูใชก้บัเคร ือ่ง 
มอืรายงานของโรงเรยีน ในกรณีทีม่คี�าตอบนอ้ยกวา่หา้ค�าตอบ

9. ขอ้มูลจากการส�ารวจจะถกูน�าไปวเิคราะหแ์บบ
ไหน?
เมือ่การท�าแบบส�ารวจเสรจ็สิน้แลว้ จะมกีารเตรยีมรายงาน และในกรณีสว่น
มากจะพรอ้มสง่ใหโ้รงเรยีนภายในสามวนัท�าการ ผูน้�าโรงเรยีนสามารถใช ้
ขอ้มูลนีเ้พือ่เขา้ใจประสบการณ ์และความเห็นของบดิามารดาตอ่โรงเรยีน
ของพวกเขาไดด้ยีิง่ขึน้

กระทรวงศกึษาธกิารรฐั NSW ผ่านศนูยก์ารศกึษา สถติแิละการประเมนิ
ผลของ (Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE)), 
จะท�าการวเิคราะหข์อ้มูลจากการส�ารวจในรฐัรว่มกบัขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบั

นักเรยีนทีก่ระทรวงฯ มอียู ่ซึง่รวมถงึขอ้มูลดา้นผลการเรยีนของนักเรยีน
ดว้ย ผลทีไ่ดจ้ะชว่ยใหโ้รงเรยีนทัง้หมดเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งความรว่ม
มอืของบดิามารดาและนักเรยีน ความผาสกุในชวีติของนักเรยีน การสอนทีม่ี
ประสทิธภิาพ และการเรยีนรูข้องนักเรยีนดยีิง่ขึน้ 

นอกจากนี ้ผลจากการวเิคราะหข์อ้มูลนีข้อง CESE จะชว่ยครแูละอาจารย ์
ใหญใ่นการปรกึษาหารอืเกีย่วกบังานทีจ่ะชว่ยปรบัปรงุผลการเรยีนของ
นักเรยีนใหด้ขีึน้ น่ีสนับสนุนการมุ่งเนน้ตอ่เน่ืองดา้นการสอนทีม่คีณุภาพ 
และความเป็นผูน้�าของกระทรวงฯ ขอ้มูลจะถกูเก็บไวส้�าหรบัการวเิคราะหใ์น
อนาคต เพือ่ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจลกัษณะของการรว่มมอืและความผาสกุในชวีติ
ของนักเรยีนตามกาลเวลา 

10. การส�ารวจเร ือ่งการเป็นหุน้สว่นในการเรยีนรูจ้ะ
เกดิขึน้เมือ่ไร?
การส�ารวจจะด�าเนินการในโรงเรยีนทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มโครงการระหวา่งกลาง
เทอม 3 และสองสามสปัดาหแ์รกของเทอม 4 ซึง่โดยทัว่ไป จะอยูร่ะหวา่ง
สปัดาหท์ี ่6 ของเทอม 3 ถงึสปัดาหท์ี ่2 ของเทอม 4
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