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ภาษาไทย 

คูม่อืส าหรบันกัเรยีนทีส่อบขอ้เขยีนของ VCE ประจ าปี 2021

 

คุณควรอ่านขอ้มลูดงัต่อไปนี้ควบคูก่บัค าแนะน าเกีย่วกบัการสอบขอ้เขยีนของ VCE ทีอ่ยู่ใน 2021 VCE Exams Navigator โปรดใส่ใจสว่นทีเ่กีย่วกบั 

เอกสารและอุปกรณ์ทีไ่ดร้บัอนุมตัสิ าหรบัการประเมนิภายนอกของ VCE กฎระเบยีบของ VCAA  ตารางสอบ 2021 VCE  และขอ้ก าหนดพเิศษเป็นพเิศษ 

ถงึแมว้า่ขอ้มลูนี้จะมไีวส้ าหรบันักเรยีน แต่กม็ขีึน้เพื่อรบัประกนัว่าครอบครวั/ผูดู้แลจะตระหนักถงึกระบวนการเพื่อรบัประกนัว่ามกีารประเมนิในสภาพแวดลอ้มที่ 

ปลอดภยัจากโรคโควดิ (COVIDSafe) 

ถงึแมว้า่การสอบขอ้เขยีนของ VCE จะมบีทบาทส าคญัในการก าหนดผลลพัธ์ขัน้สุดทา้ยของ VCE แต่หากคณุไม่สามารถสอบขอ้เขยีนใดๆ ของ VCE ไดเ้นื่องจาก 

COVID-19 คุณกจ็ะสามารถขอคะแนนสอบแบบแปลงรูป (Derived Examination Score (DES)) ได ้ 

มกีารค านวณ DES โดยใชก้ารประเมนิทีโ่รงเรยีนทีเ่ป็นธรรม ผลการประเมนิการเรยีนจากทีอ่ื่น ผลการสอบวดัความรูท้ัว่ไป (General Achievement Test 

(GAT)) ของคุณ รวมถงึขอ้มลูเพิม่เตมิต่างๆ ทีท่างโรงเรยีนให ้ 

VCAA มขีัน้ตอนเพื่อรบัประกนัว่าผลคะแนนของคณุจะเป็นธรรมและน่าเชื่อถอื 

คุณควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณไดร้บัเอกสารดงัต่อไปนี้จากโรงเรยีน: 

• ส าเนาตารางสอบ/การประเมนิของนกัเรยีนส าหรบัคุณโดยเฉพาะ ทีม่วีนัที ่เวลาและสถานทีส่อบแต่ละครัง้ของคณุ รวมถงึวนัหมดเขตส่งค าขอ DES 

ส าหรบัการสอบแต่ละครัง้ และในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง กจ็ะรวมถงึ 

• ส าเนาเอกสารทีม่คี าแนะน าเกีย่วกบัการจดัการสอบพเิศษส าหรบัการสอบที ่VCAA อนุมตัใิหจ้ดัขึน้เป็นพเิศษ 

มกีารใชม้าตรการใดเพือ่รบัประกนัว่าการสอบขอ้เขยีนของ VCE จะ COVIDSafe  

จะมกีารจดัการสอบขอ้เขยีนของ VCE ทีโ่รงเรยีนของคณุหรอืสถานทีอ่ื่นทีส่ถาบนัการศกึษาของคุณแจง้ใหท้ราบ 

โรงเรยีนในรฐัวคิตอเรยีทัง้หมดและสถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายอื่นๆ จ าเป็นตอ้งมแีผน COVIDSafe  

จะมกีารใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัต่างๆ ทีก่ระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) อนุมตัเิพื่อรบัประกนัวา่มกีารจดัการสอบอย่าง 

COVIDSafe เพื่อความเป็นอยู่ทีด่ขีองนักเรยีน ผูคุ้มสอบและบคุลากรทุกคนในโรงเรยีน มาตรการรกัษาความปลอดภยัเหลา่นี้ไดแ้ก่: 

• ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเมื่อเดนิทางมาถงึ 

• การจดัสถานทีท่ีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดในการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ ขอ้ก าหนดดา้นความหนาแน่นของนักเรยีนหนึ่งคนต่อพืน้ที่ 4 ตารางเมตรและ  

• การฆ่าเชือ้โต๊ะและเกา้อีก้่อนและหลงัการสอบแตล่ะครัง้ รวมถงึพืน้ผวิทีม่กีารสมัผสับ่อยอื่นๆ เป็นประจ าตลอดทัง้วนั 

ฉนัตอ้งท าอะไรจงึจะ COVIDSafe 

คุณจะตอ้ง:  

• สวมหน้ากากอนามยัทีปิ่ดจมกูและปาก ตามแนวทางของโรงเรยีนในรฐัวคิตอเรยีฉบบัปัจจุบนั 

เวน้เสยีแต่วา่คณุไดร้บัการยกเวน้เนื่องจากเป็นคนทุพพลภาพหรอืป่วยเป็นโรค คณุจะตอ้งสวมหน้ากากอนามยัเสมอ รวมถงึตอนทีคุ่ณเดนิทางมาถงึ 

ระหว่างการสอบและออกจากสถานทีส่อบดว้ย  

• ลา้งมอือย่างสม ่าเสมอ รวมถงึเมื่อเดนิทางมาถงึและออกจากสถานทีส่อบตลอดจน 

• เวน้ระยะหา่งทางกายภาพและอยู่ห่างจากผูอ้ื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร 

https://www.vcaa.vic.edu.au/studentguides/ExamsNavigator/Pages/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/materials/Pages/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/materials/Pages/index.aspx
https://vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/Pages/ExaminationRules.aspx
https://vcaa.vic.edu.au/administration/Key-dates/Pages/VCE-exam-timetable.aspx
https://vcaa.vic.edu.au/administration/Key-dates/Pages/VCE-exam-timetable.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
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ฉนัควรท าอย่างไร หากฉนัเป็นคนทุพพลภาพ เจบ็ป่วยหรอืมสีถานการณ์อื่นๆ ทีท่ าใหฉ้นัเสีย่งต่อการเป็นโรค COVID-19  

หากคณุเป็นคนทุพพลภาพ เจบ็ป่วยหรอืมสีถานการณ์อื่นๆ ทีท่ าใหคุ้ณเสีย่งต่อการป่วยเป็นโรค COVID-19 มากๆ มากขึน้ 

คุณกค็วรปรกึษาเรื่องการจดัสอบพเิศษกบัโรงเรยีนคณุ ซึง่อาจท าใหคุ้ณสามารถสอบขอ้เขยีนแยกภายในโรงเรยีน 

โดยมมีาตรการดา้นสุขภาพและความปลอดภยัทีเ่หมาะสม   

ฉนัควรท าอย่างไร หากฉนัไมส่บายในสปัดาหห์รอืวนัทีม่กีารสอบ 

คุณจะตอ้งไมม่าสอบ หากคุณรูส้กึไม่สบายหรอืมอีาการใดๆ ของโรค COVID-19 ไม่ว่าจะเลก็น้อยแค่ไหนกต็าม รวมถงึ: 

• การเปลีย่นแปลงหรอืการสญูเสยีความสามารถในการรบัรูก้ลิน่หรอืรส 

• มไีข ้หนาวสัน่หรอืเหงื่อออก 

• ไอ เจบ็คอหรอืมนี ้ามกูไหล 

• หายใจไม่อิม่และ 

• หากคณุรูส้กึปวดศรีษะ ปวดกลา้มเนื้อ คลื่นไส ้อาเจยีนและทอ้งเสยี กอ็าจจะถอืวา่คณุมอีาการไดใ้นบางกรณี 

ตดิต่อขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากโรงเรยีนของคุณ หากคุณมอีาการเหล่านี้ เขา้รบัการตรวจ COVID-19 โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดแ้ละพกัอยู่บา้น 

ขณะทีก่ าลงัรอผลตรวจอยู่  แจง้ใหส้ถานทีต่รวจหรอืผูเ้กบ็ตวัอยา่งทราบว่าคุณเป็นนักเรยีนของ VCE เนื่องจากจะมกีารใหค้วามส าคญักบัการตรวจของนักเรยีนของ 

VCE ก่อนเพื่อใหน้ักเรยีนไดร้บัผลตรวจโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้  

คุณจะตอ้งพกัอยู่บา้น หากก าลงัรอผลตรวจโรคCOVID-19  แบบแสดงอาการ  

หากคณุมอีาการของโรค COVID-19 ขณะเดนิทางมาถงึสถานทีส่อบหรอืรูส้กึไม่สบายระหว่างการสอบ เราจะขอใหค้ณุแยกไปอยู่อกีส่วนหนึ่ง จากนัน้ 

กจ็ะมกีารโทรตดิต่อใหพ้่อแม่หรอืผูดู้แลของคุณมารบัคณุกลบัไป 

หากคณุรูส้กึไมส่บายและมอีาการของโรค COVID-19 ในวนัสอบ คุณกจ็ะตอ้งไมเ่ขา้สอบ  

คุณควรเขา้รบัการตรวจและพกัอยูบ่า้นจนกว่าผลตรวจจะออก หากคณุไมส่ามารถมาสอบได ้คุณกจ็ะมสีทิธิข์อ DES  

หากคณุเขา้สอบขอ้เขยีนของ VCE คณุกย็นืยนัว่าตนเองไม่ไดป่้วยเป็นโรค COVID-19 และไม่มอีาการของโรค COVID-19 อกีดว้ย  

ฉนัไมค่วรเขา้สอบในกรณใีด   

นอกเหนือจากในกรณีทีค่ณุไมส่บายในวนัสอบแลว้ คณุกต็อ้งไมเ่ขา้สอบขอ้เขยีน หากผลตรวจโรค COVID-19 

ของคุณออกมาเป็นบวกหรอืหากคุณก าลงัรอผลตรวจโรค COVID-19 แบบแสดงอาการ  ในกรณเีหลา่นี้ คุณจะมสีทิธิย์ื่นขอ DES  

จะเกดิอะไรขึน้ หากมกีารระบุว่าฉนัเป็นผูส้มัผสัใกลช้ดิหลกั (Primary Close Contact (PCC)) 

กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) ไดย้นืยนัวา่นักเรยีนทีถู่กระบวุ่าเป็นผูส้มัผสัใกลช้ดิหลกั (Primary Close Contact) 

จะมสีทิธิเ์ขา้สอบขอ้เขยีนในหอ้งทีก่ าหนดในโรงเรยีนของตนเอง  

หากคณุถกูระบวุ่าเป็นผูส้มัผสัใกลช้ดิหลกั (Primary Close Contact) คุณกจ็ะตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ของกระทรวงสาธารณสุข  (Department of 

Health) และโรงเรยีนกจ็ะตดิต่อคุณเพื่อรบัประกนัว่าคุณเขา้ใจในสิง่ทีค่ณุตอ้งปฏบิตัติาม รวมถงึ:  

• ขอ้ก าหนดดา้นการกกักนัและการตรวจ COVID-19 ไม่ว่าคุณจะฉีดวคัซนีครบแลว้หรอืไม่ก็ตามและ  

• ขอ้ก าหนดดา้นการเดนิทาง สุขภาพและความปลอดภยัในแต่ละวนัทีคุ่ณมสีอบขอ้เขยีน  

ฉนัตอ้งแสดงหลกัฐานใด จงึจะสามารถยืน่ค าขอ DES เนื่องจากป่วยเป็นโรค COVID-19 ได ้

คุณจะมสีทิธิย์ืน่ขอ DES ได ้หากคณุไม่สามารถท าขอ้สอบใหเ้สรจ็หรอืความสามารถในการท าขอ้สอบของคณุได้รบัผลกระทบอย่างมนียัส าคญัเนื่องจากโรค COVID-

19  

หลกัฐานประกอบดว้ย: 
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• หนังสอืสนับสนุน/รายงานอุบตักิารณ์จากโรงเรยีนและ 

• หลกัฐานการตรวจโรค COVID-19 – เช่น ใบรบัรองแพทยจ์ากผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการดูแลสุขภาพอสิระ ทีแ่นะน าใหม้กีารตรวจ 

โรงเรยีนปิดเนื่องจากโรค COVID-19 

หากโรงเรยีนของคณุปิดชัว่คราวเนื่องจากโรค COVID-19 และท าใหไ้มส่ามารถจดัการสอบไดอ้ยา่งน้อยหนึ่งครัง้ โรงเรยีนของคณุกจ็ะประสานงานกบั VCAA 

เพื่อรบัรองวา่คณุจะไมเ่สยีเปรยีบ คณุไมจ่ าเป็นตอ้งยื่นขอ DES ในกรณีนี้ 

มกีารสนบัสนุนดา้นสุขภาพจติและความเป็นอยู่ทีด่ขีองฉนัประเภทใดบา้ง  

คุณและสมาชกิในครอบครวัอาจรูส้กึเครยีดและวติกกงัวลทัว่ไประหว่างการประเมนิภายนอกของ VCE พวกคณุบางคนอาจไดร้บัแรงจูงใจจากความรูส้กึเหล่านี้ 

แต่คนอื่นๆ อาจจะตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิจากครอบครวั เพื่อน ครูทีไ่วใ้จ หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทยห์รอืสุขภาพจติ   

หากคณุเคยร่วมงานกบัผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทยห์รอืสุขภาพจติมาแลว้ กถ็อืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีค่ณุจะ ‘พดูคุย’ เพื่อทบทวนกลยุทธใ์นการจดัการกบัขอ้กงัวลทีคุ่ณ 

ครอบครวั เพื่อนหรอืโรงเรยีนอาจมใีนเชงิรุก 

มตีวัช่วยต่างๆ ใหคุ้ณ เช่น: 

• ชุดเครื่องมอืดา้นสุขภาพจติ (education.vic.gov.au) 

• https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quick-guide-

to-student-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf 

ฉนัจะรกัษาตวัใหป้ลอดภยักอ่นเขา้รบัการประเมนิอย่างไร 

ประชากรในรฐัวคิตอเรยีทุกคนทีม่อีายตุัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป มสีทิธิไ์ดร้บัวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 การฉดีวคัซนีเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการป้องกนัตนเอง 

ครอบครวัและชุมชนโรงเรยีนจากการแพร่ระบาดและการแพรก่ระจายของโรค COVID-19 ในอนาคต 

เราไม่ไดบ้งัคบัใหผู้เ้ขา้สอบตอ้งฉดีวคัซนีก่อน แต่เราส่งเสรมิเป็นอย่างยิง่ใหผู้เ้ขา้สอบฉดีวคัซนีก่อน ยกเวน้ในกรณีทีแ่พทยแ์นะน าเป็นประการอื่น โปรดปรกึษาแพทย ์

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการฉดีวคัซนีและเรื่องสุขภาพของตวัคุณเอง 

เราส่งเสรมิใหน้ักเรยีนทุกคนจองฉีดวคัซนีเขม็แรกก่อนสอบ เราไมแ่นะน าใหค้ณุฉีดวคัซนีเขม็แรกในวนัสอบ หรอืหนึ่งวนัก่อนสอบ 

คุณจะไดไ้ม่ตอ้งเจอผลขา้งเคยีงทีไ่ม่รุนแรง แตพ่บไดบ้่อย เช่น รูส้กึเหนื่อย ปวดศรีษะ ปวดกลา้มเนื้อ เป็นไขแ้ละหนาวสัน่และ/หรอืปวดขอ้ต่อระหวา่งสอบ 

อ่านขอ้มลูเพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข: ขอ้มลูเกีย่วกบัการฉดีวคัซนีใหแ้กเ่ดก็และวยัรุน่ | Coronavirus Victoria 

ซึง่กร็วมถงึขอ้มลูทีม่กีารแปล: ขอ้มลูเกีย่วกบัวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 ฉบบัแปล | Coronavirus Victoria 

เราส่งเสรมิใหค้ณุ COVID-Safe ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดใ้นชว่งก่อนสอบขอ้เขยีน เพื่อหลกีเลีย่งมใิหค้ณุเสีย่งต่อการป่วยเป็นโรค COVID-19 

ซึง่กร็วมถงึการหลกีเลีย่งพืน้ทีส่าธารณะทีม่คีนเขา้ออกจ านวนมาก สถานทีพ่ลุกพล่านหรอืหลกีเลีย่งการใชบ้รกิารขนส่งสาธารณะ หากเป็นไปได ้

พ่อแม/่ผูด้แูลมแีหล่งขอ้มลูใดบา้ง 

บางครัง้ พ่อแม่กไ็มรู่ว้ธิทีีด่ทีีสุ่ดในการชว่ยเหลอืลูกของตนเอง แหล่งขอ้มลูส าหรบัพ่อแม่และผูดู้แลรวมถงึ: 

• เคลด็ลบัส าหรบัพ่อแม่ในการช่วยสนบัสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ขีองลูก 

• ซรีสีพ์อดคาสต ์Raising Learners 

ฉนัจะขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากทีใ่ด  

คุณสามารถตดิต่อขอค าแนะน าดา้นสุขภาพเพิม่เตมิจากสายดว่น COVID-19 ไดต้ลอด24 ชม. ทางหมายเลข 1800 675 398 

ปรกึษาแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไปหรอืเขา้ไปทีเ่วบ็ไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (Department of Health): 

https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-

coronavirus-covid-19. 

 

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/mentalhealthtoolkit.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/mentalhealthtoolkit.aspx
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quick-guide-to-student-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quick-guide-to-student-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-covid-19-vaccines
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-covid-19-vaccines
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/your-childs-wellbeing.aspx#:~:text=Maintain%20good%20relationships%201%20Share%20family%20memories%20and,your%20child%20stay%20connected%20to%20friends%20is%20important.
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/your-childs-wellbeing.aspx#:~:text=Maintain%20good%20relationships%201%20Share%20family%20memories%20and,your%20child%20stay%20connected%20to%20friends%20is%20important.
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/your-childs-wellbeing.aspx#:~:text=Maintain%20good%20relationships%201%20Share%20family%20memories%20and,your%20child%20stay%20connected%20to%20friends%20is%20important.
https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19

