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ศนูยก์ารศกึษา สถติแิละ การประเมนิผล (CESE)

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

1. อะไรคอืการส�ารวจนักเรยีนเร ือ่ง
บอกพวกเขาจากฉัน (Tell Them From Me)?
การส�ารวจนักเรยีนเร ือ่ง Tell Them From Me จะถามค�าถามเกีย่วกบัปัจจยั
ทีท่ราบกนัวา่มผีลตอ่ความส�าเรจ็ทางวชิาการและผลลพัธอ์ืน่ๆ การส�ารวจ
นีมุ่้งทีจ่ะชว่ยปรบัปรงุผลการเรยีนรูข้องนักเรยีน การส�ารวจถกูออกแบบมา
เพือ่วดัผล ประเมนิ และรายงานความเขา้ใจจากความคดิเห็นของนักเรยีน
ในระดบัโรงเรยีนและระบบ จดุสนใจของการส�ารวจของรฐันิวเซาธเ์วลสค์ร ัง้
นีอ้ยูท่ีค่วามผาสกุในชวีติของนักเรยีน การมสีว่นรว่มและวธิกีารสอนทีม่ี
ประสทิธภิาพ

2. การส�ารวจนีจ้ะถามค�าถามประเภทไหนบา้ง?
ค�าถามในการส�ารวจจะเกีย่วขอ้งกบัมาตรการตอ่ไปนีส้�าหรบั  
โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา:

การมสีว่นรว่มในกฬีาและ
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร

พฤตกิรรมทีโ่รงเรยีน
เวลาในการเรยีนรูท้ีม่ี

ประสทิธภิาพ

การใช ้ICT ส�าหรบัการ
เรยีนรู ้

พฤตกิรรมดา้นการบา้น
การสอนทีม่ปีระโยชนแ์ละ

เครง่ครดั 

ความรูส้กึเป็นเจา้ของ ความสนใจและแรงจงูใจ ความขยนัหมั่นเพยีร

ความสมัพนัธเ์ชงิบวก ความพยายาม
ประสบการณก์ารถกู

รงัแก

การใหค้ณุคา่ผลทีไ่ดจ้าก
โรงเรยีน

ทกัษะและความทา้ทายใน
การเรยีนรู ้

การสนับสนุนทีโ่รงเรยีน

ความสมัพนัธเ์ชงิบวก
ระหวา่งครแูละนักเรยีน 

ความคาดหวงัส�าหรบั
ความส�าเรจ็

บรรยากาศในการเรยีนรู ้
เชงิบวก

ค�าถามในการส�ารวจเกีย่วขอ้งกบัมาตรการตา่งๆ ตอ่ไปนีส้�าหรบั  
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา:

การมสีว่นรว่มในกฬีาและ
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร

พฤตกิรรมดา้นการบา้น
ความคาดหวงัส�าหรบั

ความส�าเรจ็

ทกัษะและความทา้ทายใน
การเรยีนรู ้

มโนภาพแหง่ตนดา้น
วชิาการ

พฤตกิรรมทีโ่รงเรยีน

ประสบการณก์ารถกู
รงัแก

การหนีเรยีน ความรูส้กึเป็นเจา้ของ

ความสนใจและแรงจงูใจ
เวลาในการเรยีนรูท้ีม่ี

ประสทิธภิาพ

แรงบนัดาลใจ: ก�าลงั
จบช ัน้ Year 12 

มหาวทิยาลยั TAFE

ความสมัพนัธเ์ชงิบวก ความพยายาม
การสอนทีม่ปีระโยชนแ์ละ

เครง่ครดั

การมสีขุภาพดี
การใหค้ณุคา่ผลทีไ่ดจ้าก

โรงเรยีน
บรรยากาศในการเรยีนรู ้

เชงิบวก

ความลอยตวัทางวชิาการ การสนับสนุนทีโ่รงเรยีน
การสนับสนุนนอก

โรงเรยีน

ความสมัพนัธเ์ชงิบวก
ระหวา่งครแูละนักเรยีน

การใช ้ICT ส�าหรบัการ
เรยีนรู ้

ความขยนัหมั่นเพยีร

3. โรงเรยีนตา่งๆ ไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มสีว่นรว่มอยา่งไร?
การส�ารวจนีเ้ปิดใหโ้รงเรยีนรฐับาลของรฐันิวเซาธเ์วลสท์ัง้หมดเขา้รว่มโดย
ไม่มคีา่ใชจ้า่ย โรงเรยีนของบตุรของทา่นตดัสนิใจทีจ่ะเขา้รว่มมอื

Thai



4. การเขา้รว่มในการส�ารวจนีจ้ะมปีระโยชนต์อ่
โรงเรยีนของบตุรของคณุอยา่งไร?
การส�ารวจนักเรยีนเร ือ่ง Tell Them From Me จะใหค้วามเขา้ใจลกึซึง้แก่
อาจารยใ์หญข่องโรงเรยีนและผูน้�าของโรงเรยีน ดา้นการรว่มมอืของนักเรยีน 
ความผาสกุในชวีติ และวธิสีอนทีม่ปีระสทิธภิาพในโรงเรยีนของพวกเขาจาก
มุมมองของนักเรยีน 

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

5. บตุรของฉันตอ้งท�าอะไรเพือ่เขา้รว่มในการส�ารวจ?
ตามปกต ิการส�ารวจนีใ้ชเ้วลานอ้ยกวา่ 30 นาทแีละกระท�าทางออนไลน์
ทัง้หมดทางเว็บไซตท์ีม่คีวามมั่นคงปลอดภยัทีด่�าเนินการโดยผูส้รา้งแบบ
ส�ารวจ The Learning Bar โรงเรยีนจะจดัคอมพวิเตอรห์รอืแล็ปท็อปเพือ่ให ้
นักเรยีนสามารถตอบแบบส�ารวจระหวา่งช ัว่โมงทีโ่รงเรยีนเปิดได ้

6. บตุรของฉันตอ้งเขา้รว่มมอืดว้ยหรอืไม่?
ไม่ตอ้ง คณุเลอืกไดว้า่จะเขา้รว่มในการส�ารวจหรอืไม่ บตุรของทา่นจะไม่
เขา้ไปมสีว่นรว่มหากทา่นหรอืบตุรของทา่นไม่ประสงคจ์ะเขา้รว่ม หากบตุร
ของทา่นมคีวามสบายไม่ใจ ในระหวา่งท�าแบบส�ารวจ เขา/เธอสามารถเลอืก
ทีจ่ะหยดุตอบแบบส�ารวจเมือ่ใดก็ได ้คณุสามารถขา้มค�าถามสว่นใหญใ่น
แบบส�ารวจได ้บดิามารดา/นักเรยีนมสีทิธทิีจ่ะขอเขา้ถงึและแกไ้ขขอ้มูลของ
นักเรยีน

7. โรงเรยีนจะสามารถระบตุวับตุรของฉันจากค�า
ตอบของพวกเขาไดห้รอืไม่
คณะเจา้หนา้ทีใ่นโรงเรยีนจะไม่สามารถระบตุวัตนของนักเรยีนจากค�าตอบ
ของพวกเขาได ้เพือ่รกัษาความลบัของนักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ นักเรยีน
จะไดร้บัช ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านเฉพาะ ในกรณีทีม่นัีกเรยีนตอบแบบส�ารวจไม่ถงึ
หา้คน ระบบจะไม่แสดงผลการตอบค�าถามน้ัน 

เจา้หนา้ทีเ่พยีงไม่กีค่นในศนูยก์ารศกึษา สถติแิละการประเมนิผล (Centre 
for Education Statistics and Evaluation (CESE)) ของกระทรวงฯ จะ
สามารถเขา้ถงึค�าตอบแตล่ะค�าตอบของนักเรยีน เพือ่วตัถปุระสงคข์องการ
วเิคราะหท์ัว่ทัง้รฐั ขอ้มูลของนักเรยีนแตล่ะคนจะถกูเก็บไวบ้นเซริฟ์เวอรท์ีม่ี

ความมั่นคงปลอดภยัโดยมกีารจ�ากดัการเขา้ถงึอยา่งเขม้งวดโดยอนุญาตให ้
นักวจิยัของ CESE เขา้ถงึเทา่น้ัน นักวจิยัจะสนใจในเร ือ่งของแนว โนม้เทา่น้ัน – 
และไม่สนใจในค�าตอบแตล่ะค�าตอบของนักเรยีน ไม่มนัีกเรยีนคนใดจะถกู
ระบตุวัในสิง่พมิพใ์ดๆ ไม่มโีรงเรยีนใดจะถกูระบชุ ือ่ นอกจากพวกเขาจะให ้
อนุญาตแลว้

8. ขอ้มูลจากการส�ารวจจะถกูน�าไปวเิคราะหแ์บบ
ไหน?
เมือ่นักเรยีนท�าแบบส�ารวจเสรจ็สิน้แลว้ จะมกีารเตรยีมรายงาน และในกรณี
สว่นมาก จะพรอ้มสง่ใหโ้รงเรยีนสามารถเขา้ถงึไดภ้ายในระยะเวลาสามวนั
ท�าการ ผูน้�าโรงเรยีนสามารถใชข้อ้มูลนีเ้พือ่ทีจ่ะเขา้ใจประสบการณแ์ละ
ความเห็นของบดิามารดาทีโ่รงเรยีนของพวกเขาไดด้ยีิง่ขึน้ 

CESE จะท�าการวเิคราะหข์อ้มูลจากการส�ารวจทัว่รฐั พรอ้มกบัขอ้มูลเกีย่ว 

กบันักเรยีนทีก่ระทรวงฯ มอียู ่ซึง่รวมถงึขอ้มูลดา้นผลการเรยีนของนักเรยีน 

ผลทีไ่ดจ้ะชว่ยใหโ้รงเรยีนทัง้หมดเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งความผาสกุ 

ในชวีติ การรว่มมอื การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพและการเรยีนรูข้องนักเรยีน 

ดขีึน้ นอกจากนี ้ผลจากการวเิคราะหข์อ้มูลนีข้อง CESE จะชว่ยครแูละ
อาจารยใ์หญใ่นการปรกึษาหารอืเกีย่วกบังานทีจ่ะชว่ยปรบัปรงุผลการเรยีน
ของนักเรยีนใหด้ขีึน้ น่ีสนับสนุนการมุ่งเนน้ตอ่เน่ืองดา้นการสอนทีม่คีณุภาพ 
และความเป็นผูน้�าของกระทรวงฯ ขอ้มูลจะถกูเก็บไวส้�าหรบัการวเิคราะหใ์น
อนาคต เพือ่ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจลกัษณะของการรว่มมอืและความผาสกุในชวีติ
ของนักเรยีนตามกาลเวลา

9. นักเรยีนทกุคนจะสามารถรว่มมอืในการส�ารวจได ้
หรอืไม่?
การส�ารวจนักเรยีนระดบัประถมศกึษานีถ้กูออกแบบมาส�าหรบันักเรยีนช ัน้ 
Year 4 ถงึ Year 6 โรงเรยีนไดร้บัการสนับสนุนใหอ้นุญาตใหนั้กเรยีนในกลุม่
ช ัน้ปีเหลา่นีเ้ขา้รว่มมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาไดร้บั
การสนับสนุนใหอ้นุญาตใหนั้กเรยีนใน Year 7 – Year 12 เขา้รว่มมากทีส่ดุ
เทา่ทีจ่ะมากได ้

10. การส�ารวจ Tell Them From Me จะเกดิขึน้
เมือ่ไร?
การส�ารวจจะด�าเนินการในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้หมดเมือ่สิน้สดุเทอม 
1 และ (ทางเลอืก) เทอม 3/4
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CESE คอือะไร?
ศนูยก์ารศกึษา สถติแิละการวดัผล (CESE) เป็นสว่นหน่ึงของกระทรวงศกึษาธกิารแหง่รฐันิวเซาธเ์วลส ์

CESE ถกูตัง้ขึน้มาเพือ่ปรบัปรงุประสทิธผิล ความมปีระสทิธภิาพและความรบัผดิชอบของการศกึษาในนิวเซาธเ์วลส ์CESE จะระบแุละแบง่ปันสิง่ทีใ่ชก้ารได ้
สรา้งโอกาสใหม่ๆ เพือ่ปรบัปรงุการสอน และการเรยีนทัว่ทัง้ระบบการศกึษาทัง้หมด 

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

The Learning Bar คอือะไร?
The Learning Bar เช ีย่วชาญ ในการออกแบบ และการอ�านวยความสะดวกในการประเมนิผลนักเรยีน และการแกปั้ญหาดา้นการส�ารวจส�าหรบันักเรยีน
ทัง้ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษาบนพืน้ฐานการวจิยั ทมีวจิยัในบรษิทัซึง่น�าโดย Dr J Douglas Willms ไดท้�าโครงการทีก่วา้งขวางจ�านวนมากทีใ่ช ้
ในระบบโรงเรยีน เพือ่สะทอ้นนโยบายแหง่ชาต ิการสนับสนุนจากงานวจิยันีท้�าใหก้ารส�ารวจ Tell Them From Me กลายเป็นการส�ารวจโรงเรยีนแหง่ชาติ
ทีใ่หญท่ีส่ดุในแคนาดา ซึง่ถกูใชใ้นเกา้ในสบิจงัหวดั มโีรงเรยีนมากกวา่ 6,300 แหง่และนักเรยีน 5.4 ลา้นคนทัว่โลกเขา้รว่มในการส�ารวจในชว่งสบิสองปีที่

ผ่านมา

เมือ่เรว็ๆ นี ้ดร. วลิลม์ส ์ด�ารงต�าแหน่งประธานการวจิยัแคนาดาระดบั 1 ดา้นความสามารถในการอา่นเขยีนและการพฒันามนุษย ์เขาท�าหนา้ทีเ่ป็น 

ผูน้�าในการสรา้งค�าถามเกีย่วกบัความรว่มมอืของนักเรยีนส�าหรบัโปรแกรมการประเมนินักเรยีนนานาชาต ิ(Programme for International Student 
Assessment – PISA)ของ OECD 

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารงานอยา่งแทจ้รงิ The Learning Bar จะสามารถเขา้ถงึค�าตอบของนักเรยีนแบบช ัว่คราวส�าหรบัค�าถามในแบบส�ารวจ
นักเรยีนทีส่ามารถระบตุวัตนได ้นอกจากThe Learning Bar และนักวจิยั CESE ภายในกระทรวงฯ ค�าตอบของนักเรยีนทีร่ะบตุวัตนไดจ้ะไม่ถกูเปิดเผยให ้
บคุคลหรอืองคก์รอืน่ใด นอกจากกฎหมายบงัคบัใหก้ระท�า 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั The Learning Bar สามารถดูไดท้ี:่ www.thelearningbar.com

หากทา่นมคี�าถามเกีย่วกบัการส�ารวจบดิามารดา โปรดตดิตอ่ CESE ทางอเีมล: TTFM@det.nsw.edu.au หรอืทางโทรศพัท:์ 9561 8056 / 9561 8370


