การสารวจความเห็นบิดามารดาแห่งชาติ (โรงเรียนรัฐบาลรัฐออสเตรเลียตะวันตก
ภาษาเป้าหมาย (Thai) ภาษาของผู้พูด
คาสั่ง
โปรดตอบคาถามด้วยการใช้ปากกาสีดาหรือสีนาเงิน
โปรดตอบด้วยการแรเงาลงในวงกลมที่เกี่ยวข้องให้เต็มทังวง โปรดอย่าเขียนเครื่องหมายถูก กากะบาด หรือ แรเงาเพียงครึง่ วงกลม
ใช้ได้:

 

ใช้ไม่ได้:





โปรดตอบทุกคาถามที่กาด้วยดอกจันทร์ (*) นี่เป็นคาถาม “แก่นกลาง” และการตอบสนองเป็นสิง่ สาคัญต่อการรวบรวมข้อมูลการสารวจที่ถูกต้องแท้จริง

ส่วนที่ 1
ท่านเป็นชายหรือหญิง?

โปรดเลือกคาตอบต่อไปนี หนึ่ง คาตอบ



ชาย



Male

หญิง

Female

ระดับปีของบุตรที่ท่านกาลังคานึงถึงเมื่อท่านตอบคาถามของการสารวจนี?

โปรดเลือกคาตอบต่อไปนี หนึ่ง คาตอบ





อนุบาล

Kindergarten

ก่อนชันประถม

Pre-primary

ปี 1

Year 1





ปี 2

Year 2

ปี 3

Year 3

ปี 4

Year 4




ปี 5

Year 5

ปี 6

Year 6
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ปี 7

Year 7

ปี 8

Year 8

ปี 9

Year 9





ปี 10

Year 10

ปี 11

Year 11

ปี 12

Year 12
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ส่วนที่ 2
*

โปรดประเมินเรื่องต่างๆข้างใต้นี

โปรดเลือกคาตอบเพียง หนึ่ง คาตอบต่อแต่ละเรื่อง

นี่เป็นคาถามที่ต้องการ

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ไม่ใช่เห็นด้วยและ
ไม่ใช่ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เกี่ยว

Strongly disagree

Disagree

Neither agree nor
disagree

Strongly agree

Not applicable







































































บุตรของข้าพเจ้าชอบเรียนที่โรงเรียนนี
My child likes being at this school .











โรงเรียนนีแสวงหาวิธีการที่จะปรับปรุงโรงเรียน











โรงเรียนนีรับฟังความเห็นของบิดามารดาอย่างจริงจัง
This school takes parents’ opinions seriously.











ครูทังหลายที่โรงเรียนนีจูงใจนักเรียนให้สนใจในการเรียน
Teachers at this school motivate my child to learn.











บุตรของข้าพเจ้าก้าวหน้าดีที่โรงเรียนนี































ครูที่โรงเรียนนีคาดหวังที่จะให้บุตรของข้าพเจ้าใช้ความพยายามอย่างดีที่สด
ุ
Teachers at this school expect my child to do his or her best.

Teachers at this school provide my child with useful feedback about his or her school work.

ครูทังหลายที่โรงเรียนนีปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างยุตธ
ิ รรม
Teachers at this school treat students fairly.

โรงเรียนนีได้รับการทะนุบารุงอย่างดี
This school is well maintained.

บุตรของข้าพเจ้ารูส
้ ึกปลอดภัยที่โรงเรียนนี
My child feels safe at this school.

ข้าพเจ้าสามารถหารือกับครูของบุตรเกี่ยวกับความกังวลของข้าพเจ้า
I can talk to my child’s teachers about my concerns.

โรงเรียนนีดูแลความประพฤติของนักเรียนดี
Student behaviour is well managed at this school .

This school looks for ways to improve.

My child is making good progress at this school .

โรงเรียนนีตอบสนองความจาเป็นในการเรียนของบุตรของข้าพเจ้า
My child's learning needs are being met at this school.

โรงเรียนนีร่วมมือกับข้าพเจ้าในการสนับสนุนการเรียนของบุตรของข้าพเจ้า
This school works with me to support my child's learning.
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ส่วนที่ 3
*

โปรดประเมินเรื่องต่างๆข้างใต้นี

โปรดเลือกคาตอบเพียง หนึ่ง คาตอบต่อแต่ละเรื่อง

นี่เป็นคาถามที่ต้องการ

โรงเรียนนีมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับชุมชนท้องถิ่น

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ไม่ใช่เห็นด้วยและ
ไม่ใช่ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เกี่ยว

Strongly disagree

Disagree

Neither agree nor
disagree

Strongly agree

Not applicable





























































This school has a strong relationship with the local community.

โรงเรียนนีดาเนินไปในทิศทางทีด
่ ี
This school is well led.

ข้าพเจ้าพอใจกับมาตรฐานการศึกษาทังหมดที่ได้รับจากโรงเรียนนี
I am satisfied with the overall standard of education achieved at this school.

ข้าพเจ้ายินดีแนะนาโรงเรียนนีกับคนอืน
่ ๆ
I would recommend this school to others.

ครูทังหลายของบุตรของข้าพเจ้าเป็นครูที่ดี
My child’s teachers are good teachers.

ครูทังหลายที่โรงเรียนนีให้ความเอาใจใส่แก่บุตรของข้าพเจ้า
Teachers at this school care about my child.

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน
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