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แบบสาํรวจนักเรียน “บอกเขาจากฉัน” : 

 ข้อมูลและแบบฟอร์มแสดงความยนิยอมสาํหรับบดิามารดาและผู้ดูแล 
ศนูย์การศกึษา สถิติและการประเมินผล  

 

เรียนบิดามารดาและผู้ดแูลทราบ 

เทอมนี ้โรงเรียนของเราจะเข้าร่วมในการสํารวจนกัเรียนภายใต้ช่ือเร่ือง“บอกเขาจากฉนั”(Tell Them From Me) การ

สํารวจครัง้นีจ้ะบอกให้เราทราบถงึความคิดเหน็ท่ีมีคา่วา่ นกัเรียนคิดอยา่งไรกบัชีวิตในโรงเรียน นกัเรียนมีสว่นร่วมในโรงเรียน

อยา่งไร และวิธีการตา่งๆ ท่ีบรรดาครูมีปฏิสมัพนัธ์กบัพวกเขา โรงเรียนในออสเตรเลียและรอบโลกใช้แบบสํารวจ Tell Them 

From Me เพ่ือช่วยในการปรับปรุง แบบสํารวจนีทํ้าทางออนไลน์ และดําเนินการโดยบริษัทวิจยัอิสระช่ือThe Learning 
Bar ซึง่เช่ียวชาญด้านการสํารวจเร่ืองเก่ียวกบัโรงเรียน   

คณะเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนจะไม่สามารถระบตุวันกัเรียนแต่ละคนได้จากคําตอบของนกัเรียน  เพ่ือรักษาความเป็นสว่นตวั 

นกัเรียนท่ีเข้าร่วมในการสํารวจจะได้รับช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นเฉพาะและในกรณีท่ีมีนกัเรียนตอบคําถามใดคําถามหนึง่น้อยกวา่

ห้าคน จะไมมี่การเปิดเผยผลของคําถามนัน้ ตามปกติการสํารวจจะใช้เวลาทํา 30 นาทีหรือน้อยกวา่นัน้ และจะทําในระหวา่ง

เวลาเรียนตามปกติ ทนัทีท่ีนกัเรียนตอบแบบสํารวจเสร็จแล้ว จะมีการเตรียมรายงาน และในกรณีสว่นมากจะพร้อมสง่ให้

โรงเรียนภายในสามวนัธุรกิจ 

การสํารวจครัง้นีจ้ะช่วยให้โรงเรียนของเราทราบวา่ควรจะปรับปรุงสวสัดิการและการมีสว่นร่วมของนกัเรียนให้ดีขึน้อยา่งไร 

การสํารวจจะช่วยให้โรงเรียนสามารถระบไุด้วา่งานใดท่ีจะช่วยปรับปรุงผลการเรียนของนกัเรียนให้ดีขึน้  

การเข้าร่วมในการสํารวจครัง้นีเ้ป็นไปตามความสมคัรใจโดยสิน้เชิง บตุรของคณุไมจํ่าเป็นต้องเข้าร่วมในการสํารวจ หากคณุ

หรือบตุรของคณุไมต้่องการ หากในระหวา่งการสํารวจ  หากในระหวา่งการสํารวจ ถ้าบตุรของคณุรู้สกึไมส่บายใจ เขาจะเลือก

หยดุตอบแบบสํารวจเม่ือใดก็ได้  คําถามสว่นมากในแบบสอบถามสามารถข้ามไปได้ 

หากคณุไม่ต้องการให้บุตรของคุณเข้าร่วมในการสํารวจ โปรดกรอกแบบฟอร์มท่ีแนบมาด้วยนี ้แล้วสง่กลบัมาท่ีโรงเรียน 

ภายในวนัท่ี 

ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการสํารวจและการวิจยัครัง้นีมี้เป็นภาษาองักฤษ ท่ีเวบ็ไซต์ ผา่นศนูย์การศกึษา สถิติและการประเมินผล 

(Centre for Education Statistics and Evaluation - CESE): 
http://surveys.cese.nsw.gov.au/information-for-parents 

 

  Dr Jenny Donovan   
อาจารย์ใหญ่ (Principal) กรรมการบริหาร (Executive Director) 
 Centre for Education Statistics and Evaluation 
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Tell Them From Me Student Feedback Survey non-consent form 

แบบฟอร์มไม่ยนิยอมเข้าร่วมในการสาํรวจความคดิเหน็ของนักเรียน“บอกเขาจากฉัน” 
 
โปรดกรอกเป็นภาษาอังกฤษ 

หากคณุไม่ต้องการให้บตุรของคณุเข้าร่วมในการสํารวจความคดิเห็นของนกัเรียน โปรดเซ็นช่ือในแบบฟอร์มนีแ้ล้วสง่กลบัมา

ท่ีโรงเรียนของคณุภายในวนัท่ี 
 
I DO NOT give consent for my child/children to participate in the Tell Them From Me student 
feedback survey. 
 

ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้บตุรของข้าพเจ้าเข้าร่วมในการสาํรวจความคิดเหน็ของนักเรียน“บอกเขาจากฉัน” 
 
 
ช่ือนกัเรียน 1  ช่ือนกัเรียน 1 อยูห้่อง....  
Name of student 1  Roll class of student 1 
 
 

  

   
ช่ือนกัเรียน 2  ช่ือนกัเรียน 2 อยูห้่อง.... 
Name of student 2  Roll class of student 2 
 
 

  

   
ช่ือนกัเรียน 3  ช่ือนกัเรียน 3 อยูห้่อง.... 
Name of student 3  Roll class of student 3 
 
 

  

   
ช่ือนกัเรียน 4  ช่ือนกัเรียน 4 อยูห้่อง.... 
Name of student 4  Roll class of student 4 
 
 

  

 

 
Name of parent/carer  

 ช่ือบิดามารดา /ผู้ดแูล (โปรดเขียนตวับรรจง)   

 
Signature of parent/carer 

 

 ลายเซน็บิดามารดา /ผู้ดแูล   

Date  

 วนัท่ี 
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