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ระบบการจัดสรรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (SSPA) 2019/2021
คาถามที่พบบ่ อยและคาตอบ
กลุ่มการจัดสรร
Q(1)

ระบบการจัดสรรโรงเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา (SSPA) คืออะไร?

A(1)

นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (P6) สามารถที่จ ะขอรับสิ ทธิ์การจองสถานที่เรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1(S1) ผ่านระบบการจัดสรรที่เข้าร่ วม
โครงการของ SSPA ระบบ SSPA จะแบ่งออกเป็ นสองขั้นตอน: การจัดสรรสถานที่เรี ยนผ่านการพิจารณาพิเศษ (DP) และ การจัดสรรจากส่วนกลาง (CA)
สาหรับขั้นตอนของ (DP), นักเรี ยนจะสามารถยื่นใบสมัครได้ ไม่เกินสองแห่งของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ SSPA โดยตรงในทุกๆเขตพื้นที่ ทาง
โรงเรี ยนจะสามารถสารองที่นง่ั ไว้ได้โดยไม่เกิน 30% ในส่ วนของระดับชั้นมัธยมศึกษา S1 จากขั้นตอน DP และจะรับนักเรี ยนเข้าศึกษาตามคุณลักษณะและ
วิสัยทัศน์ปรัญชาของทางโรงเรี ยน. สาหรับการจัดสรรสถานที่เรี ยนของปี การศึกษา 2019/2021 นั้น, การรับสมัครสาหรับ DP ผ่านขั้นตอนได้พน้ กาหนด
มาแล้วระหว่าง วันที่ 4 มกราคม 2021 และ 18 มกราคม 2021
จากขั้นตอนของ CA ระบบคอมพิวเตอร์จะทาการจัดสรรที่เรี ยนให้กบั นักเรี ยนที่อยูใ่ นโครงการ SSPA ตามฐานระเบียบการจัดสรรจากกลุ่มโรงเรี ยนในเครื อข่ายที่เด็กๆ
เรี ยนอยู่ จากกลุ่มโรงเรี ยนตัวเลือกของผูป้ กครองและการเลือกแบบสุ่มตัวเลขเพื่อการจัดสรร เพื่อความสะดวกสบายในการหาที่เรี ยนจากขั้นตอน CA นักเรี ยนแต่ละคนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา P6 จะได้รับการจัดสรรผ่านทางโรงเรี ยนที่พวกเขากาลังศึกษาอยู่ “ข้ออ้างอิงสาหรับผูป้ กครองเกี่ยวกับการจัดสรรจากส่วนกลาง” “แบบฟอร์ม
ตัวเลือกโรงเรี ยนมัธยมปี ที่ 1” (แบบฟอร์มตัวเลือก) และ “รายชื่อของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา” (เพื่อใช้ในการอ้างอิงสาหรับผูป้ กครองในการกรอกข้อมูลในส่วน B
แบบฟอร์มการลงตัวเลือก) กับโรงเรี ยนในเครื อข่ายที่พวกเขาอยูใ่ นช่วงกลางเดือน เมษายน 2021 โรงเรี ยนประถมศึกษาแต่ล่ะแห่งจะมีการแจก “คู่มือสาหรับรายชื่อ
โรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือก” (เพื่อใช้อา้ งอิงในการกรอกแบบฟอร์มตัวเลือกในส่วน A)
ผูส้ มัคร DP ที่ประสบความสาเร็ จแล้วนั้นจะไม่ได้รับการจัดสรรที่เรี ยนจากขั้นตอน CA อีก. การแจ้งผลของ DP และ CA จะประกาศพร้อมกันในเดือน
กรกฏาคม 2021สาหรับรายละเอียดของระบบ SSPA ผูป้ กครองสามารถอ้างอิงข้อมู ลได้จากแผ่นพับ และดีวีดีบนระบบของ SSPA.

Q(2)

การจัดสรรโรงเรี ยนภายใต้การจัดสรรจากส่ วนกลาง (CA) ทาอย่างไร?

A(2)

หลังจากที่หกั ลบออกจานวนใบสมัครที่ซ้ ากันและของใบสมัครที่ผ่านการพิจารณาพิเศษแล้ว การจัดสรรสถานที่เรี ยนที่ยงั เหลืออยูข่ องโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจะถูกนาไปใช้ใน
ขั้นตอนของ CA ในส่ วนของขั้นตอน CA ประมาณ 10% จะเป็ นสถานที่เรี ยน ของกลุ่มโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือก และผูป้ กครองสามรถเลือกโรงเรี ยนได้ไม่
เกิน 3 แห่ง (รวมถึงกลุ่มโรงเรี ยนในเครื อข่ายที่เด็กกาลังเรี ยนอยูแ่ ล้วนั้นตามพื้นที่เขตต่างๆ) ส่ วนการจัดสรรที่เหลืออีก 90% ของ CA จะถูกนาไปใช้สาหรับโรงเรี ยน
แบบมีขอ้ จากัดตัวเลือก ผูป้ กครองสามารถเลือกโรงเรี ยนได้สูงสุด 30 แห่ง ภายใต้กลุ่มโรงเรี ยนในเครื อข่ายที่เด็กของพวกเขากาลังเรี ยนอยู่ ในขั้นตอนของการดาเนินการ
จัดสรรสถานที่เรี ยน โรงเรี ยนแบบไมมีขอ้ จากัดตัวเลือกในส่วน A นักเรี ยนทั้งหมดจากส่ วนนี้จะถูกประมวลผลก่อนแล้วตามด้วยการประมวลผลตัวเลือกในส่ วน B ของ
โรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดตัวเลือก

Q(3)

ใช้หลักการอะไรในการจัดสรรจากส่วนกลาง (CA)?

A(3)

หลักการ CA ที่นามาใช้จะข้ ึนอยูก่ บั พ้ืนฐานดังต่อไปน้ ี:
(ก) การจัดสรรแบบแบ่งกลุม่ นักเรี ยน
(ข) ตัวเลือกโรงเรี ยนของผูป้ กครอง และ
(ค) การเลือกแบบสุ่มตัวเลข
สาหรับโครงสร้างของ CA ผูป้ กครองสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ “ข้ออ้างอิงสาหรับผูป้ กครองเกี่ยวกับการจัดสรรจากส่วนกลาง”จะมีการแจกจ่ายเผยแพร่ ขอ้ มูลจาก
หน่วยงานที่ดูแลในการจัดสรรที่เรี ยนของสานักการศึกษาภายในช่วงกลางเดือนเมษายน 2021
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Q(4)

ตัวเลือกของผูป้ กครองจะมีการดาเนินการอย่างไรจากขั้นตอนการจัดสรรจากส่ วนกลาง?

A(4)

ในขั้นตอนการจัดสรรที่เรี ยน, โรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือกต่อจานวนนักเรี ยนทั้งหมดในส่ วน A จะถูกประเมินก่อน หลังจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ถึงจะดาเ
นินการประเมินโรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดตัวเลือกในส่วน B
ระหว่างการดาเนินการจัดสรรโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือกในส่วน A ระบบคอมพิวเตอร์จะทาการจัดสรรสถานที่เรี ยนให้กบั นักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุม่ เขตที่ 1
(Territory Band 1) หลังจากจัดสรรให้กลุ่มที่ 1 เสร็ จสิ้ นแล้วระบบคอมพิวเตอร์ก็จะ ใช้กระบวนการแบบเดิมจัดสรรสถานที่เรี ยนให้กบั นักเรี ยนที่อยูใ่ น
กลุ่มเขตที่ 2 (Territory Band 2) และสุดท้ายจะทาการจัดสรรให้กบั นักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุม่ เขตที่ 3 (Territory Band 3) นักเรี ยนคนไหนที่ได้รับการ
จัดสรรในส่วน A จะไม่ได้รับการจัดสรรอีกในส่วน B ถ้าหากนักเรี ยนคนไหนยังไม่ได้รับการจัดสรรจากกลุ่มโรงเรี ยนที่ตนได้เลือกไว้ในส่วน A และถูกใช้ไป
หมดแล้วนั้น นักเรี ยนเหล่านั้นก็จะได้รับการจัดสรรสถานที่เรี ยนให้ในส่วน B แทน
ระหว่างการดาเนินการจัดสรรโรงเรี ยนแบบที่มีขอ้ จากัดตัวเลือกในส่วน B ระบบคอมพิวเตอร์จะทาการจัดสรรสถานที่ เรี ยนให้กบั นักเรี ยนที่อยูใ่ นโรงเรี ยนกลุม่
เครื อข่ายกลุ่มที่ 1 ก่อน (Net Band 1) และหลังจากคอมพิวเตอร์ได้ทาการ ตรวจสอบโรงเรี ยนตัวเลือกที่อยูใ่ นกลุม่ เครื อข่ายทั้งหมดของนักเรี ยนแล้ว แต่ถา้
หากยังมีนกั เรี ยนคนไหนยังไม่ได้รับการจัดสรร, พวกเขาก็จะได้รับการจัดสรรจากตัวเลือกของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายที่เหลืออยู่ หลังจากจัดสรรให้กบั นักเรี ยนที่
อยูใ่ นกลุ่มเครื อข่ายที่ 1 (Net Band 1) เสร็ จสิ้นแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะใช้กระบวนการแบบเดิมจัดสรรสถานที่เรี ยนให้กบั นักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุม่ เครื อข่ายที่
2 (Net Band 2) และสุดท้ายจะทาการจัดสรรให้กบั นักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มเครื อข่ายที่ 3 (Net Band 3)

Q(5)

การใช้ระบบแบบสุ่มตัวเลข คืออะไร?

A(5)

ก่อนจะถึงข้ นั ตอนของ Central Allocation ระบบคอมพิวเตอร์จะทาการสุ่มตั วเลขข้ ึนสาหรับนักเรี ยนทุกคนเพื่อจัดลาดับการจัดสรรสถานที่เรี ยนภายในกลุม่
การจัดสรร ถ้าหากจานวนโรงเรี ยนที่ว่างน้อยกว่าจานวนนักเรี ยนที่ตอ้ งการ, จานวนนักเรี ยนจากตัวเลขสุ่มจากกลุ่มที่มีจานวนน้อยกว่าไปหามากจะได้รับการจัดสรร
ก่อน ท้ งั น้ ีจานวนตัวเลขที่สุ่มข้ นึ มาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรหัสเลขที่ใช้อา้ งอิง (STRN) ถึงตัวนักเรี ยน หรื อ คุณสมบัติส่วนบุคคลของตัวนักเรี ยนแต่อย่างใด
ระหว่างกระบวนการจัดสรร, นักเรี ยนแต่ล่ะคนจะได้รับตัวเลขสุ่มให้เพียงตัวเลขเดียวเท่าน้ นั ตัวเลขที่ได้ถูกนาไปใช้แล้วในการสุ่ม ระบบคอมพิวเตอร์จะ ไม่มีการ
เก็บไว้อีกหลังจากกระบวนการจัดสรรแบบสุ่มตัวเลขเสร็ จสิ้นลง

หน่วยงานการจัดสรรสถานที่เรี ยน
สานักการศึกษา
เมษายน 2021
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ระบบการจัดสรรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (SSPA) 2019/2021
คาถามที่พบบ่ อยและคาตอบ
กลุ่มการจัดสรร
Q(1)

กลไกในการประเมินผลการเรี ยนนักเรี ยนจากระบบภายในของโรงเรี ยน (IA) ทาอย่างไร?

A(1)

สาหรับการจัดสรรจากส่วนกลาง (CA) ของ (SSPA) 2019/2021 ค่าเฉลี่ยผลคะแนนของการทดสอบผลสาเร็ จทางการเรี ยนจากกลุ่มตัวอย่างของระดับชั้น
มัธยมตอนต้นปี ที่ 1 ฮ่องกง (Pre-S1 HKAT) ในปี 2016 และ 2018 ทางโรงเรี ยนจึงได้นากลไ กนี้มาใช้ในการประเมินวัดผลนักเรี ยนจากระบบภายใน
หากโรงเรี ยนแห่งใด (เช่น เป็ นโรงเรี ยนที่ต้ งั ขึ้นใหม่) ยังไม่มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบของ (Pre-S1 HKAT) ในปี 2016 และ 2018 ผลของค่าเฉลี่ยคะแนน
จากโรงเรี ยนระดับมัธยมตอนต้นที่อยูใ่ นเครื อเดียวกันทั้งหมดของปี นั้นจะถูกนามาใช้แทนในการประเมินผลของระบบภายในโรงเรี ยน

Q(2)

การกาหนดกลุ่มการจัดสรรของนักเรี ยนทาอย่างไร? มันถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อใช้สาหรับอะไร?

A(2)

การกาหนดกลุ่มนักเรี ยนสาหรับการจัดสรรนั้นจะถูกประเมินผลตามผลคะแนนการสอบภายในของพวกเขาเอง (IA), เช่น ผลการสอบภายในตามมาตรฐานทัว่ ไปข
องนักเรี ยนในช่วงปลายปี การศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 5 (P5) และรวมไปถึงการสอบกลางปี และปลายปี ของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (P6) ซึ่งผลการประเมินผล
คะแนนนั้นก็จะนามาจากระบบกลไกการคิดคานวนผลค่าเฉลี่ยของคะแนน ถึงอย่างไรก็ตาม ในสถานะการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 สานักการศึกษา
(EDB) ได้ตดั สินใจยินยอมให้ส่งคะแนน IA ของเทอมที่สองของ P5 และเทอมแรกของ P6 หากมีความจาเป็ น หรื อนักเรี ยนที่ได้รับเกียรตินิยมในลักษณะ
รวมให้กบั SSPA 2019/2021 ผลคะแนน IA ของแต่ละโรงเรี ยนจาเป็ นจะต้องทาการประเมินภายใต้กลไกเดียวกัน
สาหรับกระบวนการจัดสรรโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ กาหนดตัวเลือกในส่วน A ผลคะแนนรวมของนักเรี ยนทั้งหมดในเขตพื้นที่น้ นั ๆ จะถูกนามาพิจารณาอย่างยุติธรรม
หลังจากนั้นนักเรี ยนจะถูกแบ่งกลุ่มเท่าๆกันออกเป็ น 3 กลุ่มเขต (Territory Bands) แต่ล่ะกลุ่มจะประกอบด้วยจานวนนักเรี ยน 1/3 ของจานวนนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาทั้งหมดในเขตพื้นที่น้ นั ๆ สาหรับโรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดตัวเลือกในส่วน B ผลคะแนนรวมของนักเรี ยนทั้งหมดที่อยูใ่ นเขตพื้นที่เดียวกันนั้น ๆ จะถูก
นามาพิจารณาอย่างยุติธรรม. หลังจากนั้นนักเรี ยนจะถูกแบ่งกลุม่ เท่า ๆ กันเป็ น 3 กลุ่มเครื อข่าย (Net Bands) แต่ล่ะกลุ่มจะประกอบด้วยจานวนนักเรี ยน 1/3
ของจานวนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาทั้งหมดจากโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายเดียวกัน กลุ่มเครื อข่าย (Net Bands) จะถูกนามาใช้เฉพาะในการจัดสรรสถานที่เรี ยน
ให้กบั นัก เรี ยนจากโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายเท่านั้น
กลุ่มโรงเรี ยนแบบแบ่งเขต (Territory Band) และกลุ่มโรงเรี ยนแบบเครื อข่าย (Net Band) จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดอันดับการจัดสรรสถานที่เรี ยน
ให้กบั นักเรี ยนทั้งหมดทั้งสาหรับโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือก และ โรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดตัวเลือกตามลาดับ มาตรการเหล่านี้ไม่ได้ถูกนามาใช้เพื่อเป็ น
บรรทัดฐานในการประเมินผลทางด้านการเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด การจัดสรรแบบแบ่งกลุ่มของนักเรี ยนตามรา ยบุคคลระบบจะไม่มีการเก็บไว้หลังจากกระบวนการจัดสรร
ได้เสร็จสิ้นลง

Q(3)

กลุ่มแบ่งเขตของนักเรี ยนจะเหมือนกับกลุ่มแบ่งเครื อข่าย ของเขา/เธอ หรื อไม่?

A(3)

ในขั้นตอนของการจัดสรรโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือกในส่ วน A ของนักเรี ยนทั้งหมดในเขตพื้นที่น้ นั ๆจะถูกนามาพิจารณาอย่างยุติธรรมตามการประเมินผล
ทางด้านการเรี ยนของพวกเขาและจะถูกแบ่งออกเป็ น 3 เขต (Territory Bands) และ (แต่ล่ะกลุ่มจะประกอบด้วยจานวนนักเรี ยน 1/3 ของจานวนนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาทั้งหมดในเขตพื้นที่น้ นั ๆ) ในขั้นตอนของการจัดสรรโรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดตัวเลือกในส่ วน B ผลคะแนนรวมของนักเรี ยนทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม
เครื อข่ายเดียวกันนั้นๆ จะถูกนามาพิจารณาอย่างยุติธรรม และจะถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มเครื อข่าย (Net Bands) (แต่ล่ะกลุ่มจะประกอบด้วยจานวนนักเรี ยน
1/3 ของจานวนนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาทั้งหมดจากโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายเดี ยวกัน) ดังนั้ น กลุ่ มแบบเขตและกลุ่มแบบเครื อข่ ายของนักเรี ยนนั้น จึ งไม่
เหมือนกัน

Q(4)

หากนักเรี ยนย้ายไปโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีผลการจัดสรรที่ดีกว่า เด็ก ๆ จะได้รับโอกาสอยูใ่ นกลุ่มการจัดสรรที่สูงกว่าหรื อไม่?

A(4)

กลุ่มจัดสรรของนักเรี ยนจะถูกประเมินผลจากภายใน (IA) โดยการใช้ผลการสอบทางด้านเรี ยนของพวกเขา พวกเขาต้องมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจเรี ยนเพื่อจะได้คะแนนผล
การที่สูงในการเข้า IA ที่ดีกว่า ในส่ วนของโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาการแข่งขันเพื่อที่ได้เข้ากลุ่มจัดสรรที่ดีกว่านั้นถือได้ว่าเด็ก ๆ มีความกระตือรื อร้นเป็ นอย่าง
มาก แต่การได้รับการจัดสรรในระดับที่สูงกว่าผ่านการ IA นั้นยังถือว่ายากกว่ามาก เช่นนั้น ผูป้ กครองควรเลือกโรงเรี ยนให้เด็ก ๆ ที่เหมาะสมกับระดับมาตรฐาน
และทักษะของพวกเขา

-3-

Q(5)

หากนักเรี ยนได้รับการอนุมตั ิให้ขา้ มเครื อข่ายการจัดสรร และการกาหนดกลุ่มจัดสรรในโรงเรี ยนใหม่ให้เด็กอย่างไร?

A(5)

หากนักเรี ยนได้รับการอนุ มตั ิให้ขา้ มเครื อข่ายการจัดสรร คะแนนผลการเรี ยนของพวกเขาจากโรงเรี ยนแห่ งเดิมจะถูกนามาเปรี บเทียบกับคะแนนผลการเรี ยนของ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายแห่ งใหม่เพื่ อใช้ในการประเมินการแบ่งกลุ่มใหม่ในกลุ่มเครื อข่ายที่ โรงเรี ยนแห่ งใหม่อยู่น้ ัน กล่าวอีกอย่างหนึ่ งคือ กลุ่ม
เครื อข่ายเก่า และกลุ่มเครื อข่ายใหม่ของนักเรี ยนอาจจะต่างกัน

หน่วยงานการจัดสรรสถานที่เรี ยน
สานักการศึกษา
เมษายน 2021
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Thai

ระบบการจัดสรรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (SSPA) 2019/2021
คาถามที่พบบ่ อยและคาตอบ
การเตรียมพร้ อมในการตัดสินใจหาตัวเลือกจากการจัดสรรจากส่ วนกลาง
Q(1)

อะไรคือสิ่งที่ผปู ้ กครองควรทราบเมื่อกรอก “แบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรี ยนมัธยมปี ที่ 1” (แบบฟอร์มตัวเลือก)?

A(1)

(ก) ผูป้ กครองกรอกข้อมูลในส่วน A ของแบบฟอร์มตัวเลือกควรตรวจสอบอย่างละเอียดรหัสของโรงเรี ยน และต้องตรวจให้แน่ใจว่า ข้อมูลตรงกันกันกับที่พิมพ์ไว้
ใน “คู่มือสาหรับโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือก” สาหรับโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือกภายใต้ของส่ วน A ผูป้ กครองสามารถเลือกโรงเรี ยนจากเขตพื้นที่
ใดก็ได้ หากผิดพลาดในการกรอ กชื่อตัวเลือกโรงเรี ยน ระบบคอมพิวเตอร์ จะทาการจัดสรรสถานที่ เรี ยนตามนั้น. กล่าวอีกอย่างหนึ่ งคือ, นักเรี ยนก็จะได้รับการ
จัดสรรสถานที่เรี ยนอยู่
(ข) ผูป้ กครองควรอ้างอิงถึงรหัสของโรงเรี ยนที่พิมพ์ใน “คู่มือสาหรับโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือก” และ “รายชื่อของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา” ของโรงเรี ยน
ในกลุ่มเครื อข่ายที่ นักเรี ยนอยู่น้ นั เมื่อทาการกรอกในส่ วน A และในส่ วน B แบบฟอร์มตัวเลือกตามลาดับ ผูป้ กครองควรระมัดระวังในการกรอกรหัสโรงเรี ยน
เพราะรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการดาเนินการ นอกจากนี้ หากผูป้ กครองได้เลือกโรงเรี ยนมัธยมศึกษาซึ่งไม่มีการเสนอ ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (S1)
ภายใต้ระบบ SSPA ในรอบการจัดสรรนี้ ตัวเลือกของโรงเรี ยนนั้นจะไมได้รับการดาเนินการ
(ค) ระบบคอมพิวเตอร์จะประเมินผลโรงเรี ยนตัวเลือกในส่ วน A ก่อน นักเรี ยนคนไหนที่ได้รับที่เรี ยนในส่ วน A จะไม่ได้รับการจัดสรรอีกในส่ วน B. ดังนั้น,
ผูป้ กครองควรกรอกตัวเลือกโรงเรี ยนที่ตอ้ งการมากที่สุดลงในส่วน A เนื่องจากมีการเพิ่มเติ่มจานวนตัวเลือกโรงเรี ยนในส่วน B นักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะ
ได้รับการจัดสรรที่เรี ยน ผูป้ กครองควรพยามกรอกตัวเลือกโรงเรี ยนที่ตอ้ งการให้ได้มากที่สุดเพื่อเด็ก ๆ จะได้รับการจัดสรรที่เรี ยนตามที่ตอ้ งการ

Q(2)

ผูป้ กครองควรเลือกโรงเรี ยนสาหรับเด็ก ๆ ของพวกเขาอย่างไร?

A(2)

ก่อนที่จะตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนผูป้ กครองควรศึกษาข้อมูลใน “คู่มือสาหรับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือก” และ “รายชื่อโรงเรี ยนมัธยมศึกษา”
ของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายที่นกั เรี ยนอยู่ และ “ข้ออ้างอิงสาหรับผูป้ กครองเกี่ยวกับการจัดสรรจากส่วนกลาง” ดูดีวีดี DVD เรื่ อง “ระบบการจัดสรรโรงเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา” ที่แจกจ่ายโดยสานักการศึกษาช่วงเดือนตุลาคมปี ทีผ่านมา ผูป้ กครองควรขอคาปรึ กษาจากโรงเรี ยนประถมศึกษาของพวกเขาด้วย ตั้งบน
บรรทัดฐานความเข้าใจในเรื่ องความสามารถ และทักษะของบุตรหลานของพวกเขาแล้ว ตัวเลือกโรงเรี ยนไม่เกิน 3 แห่ง จากโรงเรี ยนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ และกรอก
ข้อมูลเหล่านี้ลงใน “แบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรี ยนมัธยมปี ที่ 1” (แบบฟอร์มตัวเลือก) ส่ วน A ตามลาดับความสาคัญ หลังจากนั้น ผูป้ กครองควรเลือกโรงเรี ยน
ตัวเลือกต้องไม่เกิน 30 แห่ง จากข้อมูล “รายชื่อโรงเรี ยนมัธยมศึกษา” และกรอกรายชื่อเหล่านั้นลงในแบบฟอร์ มตัวเลือกในส่ วน B ตามลาดับความต้องการ ใน
ขั้นตอนการจัดสรรจากกลาง โรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือกในส่ วน A จะถูกประเมินก่อน โรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดตัวเลือกในส่ วน B กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ
โรงเรี ยนตัวเลือกของนักเรี ยนที่อยูภ่ ายใต้ส่วน B จะไม่ได้รับการดาเนินการคัดเลือกในส่วน A หรื อ ถ้านักเรี ยนไม่ได้รับที่นงั่ ในส่ วน A โรงเรี ยนตัวเลือกของพวก
เขาที่อยูใ่ นส่วน B จะได้รับการดาเนินการจัดสรร

Q(3)

ผูป้ กครองจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ตอ้ งการจะเลือกอย่างไร?

A(3)

ผูป้ กครองสามารถอ้างถึง “ฐานข้อมูลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา 2020/2021” ซ่ ึงได้จดั รวบรวมโดยการร่ วมมือของคณะกรรมธิการการเรี ยนรู้ทางไกลจากบ้าน
และที่ได้มีการแจกจ่ายให้ผปู ้ กครองไปแล้วในธันวาคม 2020 ผูป้ กครองสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรี ยนผ่านทางลิงก์ในเวอร์ชน่ั บนเว็บไซต์ของ “ข้อมูลของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา” (https://www.chsc.hk/secondary/en) เพื่อให้ ได้ข ้อมูลของ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ข้อมูลของโรงเรี ยนจะประกอบไปด้วย
รายชื่อของโรงเรี ยน ที่อยุ่ เบอร์โทรศัพท์ ลักษณะกองทุนที่สนับสนุน จานวนที่นั่งที่ได้วางแผนไว้ เป็ นต้น เหล่าน้ ีได้ถูกรวบรวมไว้ใน “คู่มือสาหรับโรงเรี ยนแบบ
ไม่มีข ้อจากัดตัวเลือก” (คู่ มือ) และ “รายชื่ อของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา”เอกสารข้อมู ลท้ งั สองอย่างข้างต้นได้มี การอัพโหลดไว้บนเว็บไซต์ของสานักศึกษา
(EDB) (https://www.edb.gov.hk) กดเลือก (กด: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary
School Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA)
System) ผูป้ กครองยังสามารถใช้บริ การโทรสารที่จดั ทาแบบระบบการตอบรับคาถามอัตโนมัติได้ที่ (หมายเลข: 2891 0088) เพื่อขอรับข้อมูลที่อยูใ่ นคู่มือ
ผูป้ กครองยังสามารถสอบถาม ไปยังโรงเรี ยนโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงไว้ในเอกสารที่กล่าวข้างต้น
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Q(4)

ผูป้ กครองสามารถอ้างถึงข้อมูล “รายชื่อโรงเรี ยนมัธยมศึกษา” ของนักเรี ยนคนอื่นๆได้หรื อไม่?

A(4)

ผูป้ กครองควรละเว้นการกระทาดังกล่าวเพราะว่าเครื อข่ายโรงเรี ยนทั้งหมดมี 18 แห่งในฮ่องกงแต่ล่ะแห่งมีโรงเรี ยนตัวเลือกที่ต่างกัน “รายชื่อโรงเรี ยนมัธยมศึกษา”
ของเด็กนักเรี ยนอีกคนอาจจะมาจากโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายที่ต่างกัน

Q(5)

ผูป้ กครองจะสามารถเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการเรี ยนของเด็กเพื่อความสะดวกในการเลือกโรงเรี ยนได้อย่างไร?

A(5)

สาหรับผลการเรี ยนของเด็ก ผูป้ กครองสามารถปรึ กษากับทางโรงเรี ยนประถมศึกษาที่เด็ก ๆ เรี ยนอยู่ รวมถึงข้อมุลของการจัดสรรที่เรี ยนที่ผ่านมาของทางโรงเรี ยน
นอกจากนั้นผูป้ กครองอาจทาการอ้างอิงถึงข้อมูลข้างต้นเพื่อเลือกโรงเรี ยนที่เหมาะสมสาหรับเด็ก ๆ ของพวกเขา

Q(6)

ผูป้ กครองควรที่จะกรอกรายชื่อโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ชื่นชอบหลาย ๆ แห่งเป็ นตัวเลือกได้หรื อไม่?

A(6)

ผูป้ กครองควรกรอกข้อมูลโรงเรี ยนตัวเลือกได้ไม่เกิน 3 แห่งในส่ วน A และกรอกได้สูงสุ ด 30 แห่งตามความหลากหลายโรงเรี ยนตัวเลือกที่ตอ้ งการในส่ วน B
การกรอกรายชื่อโรงเรี ยนที่ชื่นชอบหรื อกรอกชื่อโรงเรี ยนซ้ า ๆ กันในส่ วนเดียวนั้นจะไม่เพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการจัดสรรในโรงเรี ยนนั้น ๆ ตรงกันข้ามมันอาจจะ
เพิ่มคว ามเสี่ ยงของเด็กได้รับการจัดสรรโรงเรี ยนที่อยูน่ อกตัวเลือกของพวกเขา. ข้อควรสังเกตุในขั้นตอนของการจัดสรรจากส่ วนกลาง, โรงเรี ยนตัวเลือกในส่วน A
โรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือกจะถูกประเมินก่อน โรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดตัวเลือกในส่วน B ดังนั้น ผูป้ กครองควรกรอกโรงเรี ยนที่ชื่นชอบมากที่สุดลงในส่วน
A แต่ถึงอย่างไรก็ตาม, จานวนโรงเรี ยนตัวเลือกในส่ วน B มีมากกว่าดังนั้นเด็ก ๆ จะมีโอกาสได้รับการจัดสรรมากกว่าในส่ วน B ด้วยเหตุน้ ี ผูป้ กครองควร
พยายามกรอกโรงเรี ยนตัวเลือกที่ชี่นชอบมากที่สุดในส่วน B เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสการจัดสรรมากกว่าจากกลุ่มโรงเรี ยนที่พวกเขาต้องการ

Q(7)

ผูป้ กครองควรใส่ ชื่ อโรงเรี ยนที่ ได้สมัครไว้ในขั้นตอนการจัดสรรแบบพิ จารณาพิ เศษ (DP) เป็ นตัวเลื อกแรก (และตัวเลือกที่ สอง)/ หรื อใส่ รวมกันไว้ใน
“แบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรี ยนมัธยมปี ที่ 1” (แบบฟอร์มตัวเลือก) เป็ นอันดับหนึ่ง/สองตัวเลือกโรงเรี ยนหรื อไม่?

A(7)

ในกระบวนการเลือกโรงเรี ยน หากโรงเรี ยนที่ได้สมัครไว้ในขั้นตอน DP เป็ น/อยู่ ในเครื อข่ายโรงเรี ยนของนักเรี ยนและผูย้ งั มีความต้องการที่จะให้เด็ก ๆ ได้รับการ
จัดสรรจากโรงเรี ยนนั้น ๆ พวกเขาอาจใส่ ชื่อโรงเรี ยนเหล่านั้นในส่ วน A และ B ของแบบฟอร์มตัวเลือกให้เป็ นตัวเลือกของพวกเขาได้
ถึงอย่างไรก็ตาม ถ้าหากโรงเรี ยนที่พวกเขาได้สมัครไว้ในขั้นตอน DP ไม่ได้รวมอยู่ในเครื อข่ายโรงเรี ยนขอพวกเขา ผูป้ กครองควรควรจะทาให้มนั เป็ นโรงเรี ยน
ตัวเลือกในส่วน A ในแบบฟอร์มตัวเลือก
การจัดลาดับตัวเลือกของโรงเรี ยน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของผูป้ กครองเอง

Q(8)

ถ้าหากผูป้ กครองไม่ได้เลือกโรงเรี ยนใดๆ ในส่วน A โรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือก และได้เลือกโรงเรี ยนแค่ในส่ วน B โรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดตัวเลือก นั้น
คือ เด็ก ๆ ของพวกเขาจะได้รับการจัดสรรโรงเรี ยนที่เลือกไว้ภายใต้ส่วน B ในระดับที่สูงขึ้นหรื อไม่?

A(8)

ไม่ใช่ ตามกระบวนการของการจัดสรร ตัวเลือกของโรงเรี ยนที่อยู่ในส่ วน A นั้นตัวเลือกของโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดจะรับได้การประมวลผลก่อนตัวเลือกของ
โรงเรี ยนที่อยู่ในส่ วน B และตัวเลือกของโรงเรี ยนที่มีขอ้ จากัด ในการประมวลผลตัวเลือกของโรงเรี ยนที่ไม่มีขอ้ จากัดในส่วน A นั้นระบบคอมพิวเตอร์จะทาการ
คัดเลือกตัวเลือกของโรงเรี ยนให้ กับนักเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายที่ 1 ก่อน (Territory Band 1) หลังจากนั้นจะทาการคัดเลือกตัวเลือกของโรงเรี ยนให้กับ
นักเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายที่ 2 (Territory Band 2) และท้ายสุ ดจะทาการคัดเลือกตัวเลือกของโรงเรี ยนให้กบั นักเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายที่ 3 (Territory
Band 3) คอมพิวเตอร์จะประมวลผลตัวเลือกของโรงเรี ยนในส่ วน B หลังจากตัวเลือกของโรงเรี ยนในส่วน A ให้กบั นักเรี ยนทุกคนที่ได้รับการประมวลผลแล้ว
เท่าน้ ัน ในการประมวลผลตัวเลือกของโรงเรี ยนในส่วน B คอมพิวเตอร์จะทาการคัดเลือกตัวเลือกของโรงเรี ยนที่มีขอ้ จากัดในส่ วน B ระบบคอมพิวเตอร์จะทาการ
คัดเลือกตัวเลือกของโรงเรี ยนให้กบั นักเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายที่ 1 ก่อน (Net Band 1) จนกว่าพวกเขาทุกคนจะได้รับการจัดสรรที่นงั่ ในโรงเรี ยนแล้ว หลังจาก
น้ นั จะทาการคัดเลือกตัวเลือกของโรงเรี ยนให้กบั นักเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายที่ 2 (Net Band 2) และท้ายสุดจะทาการคัดเลือกตัวเลือกของโรงเรี ยนให้กบั นักเรี ยน
ในกลุ่มเครื อข่ายที่ 3 (Net Band 3) ด้วยข้นั ตอนเดียวกัน
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Q(9)

จะมีความจาเป็ นหรื อไม่ที่ผปู ้ กครองควรจะต้องกรอก “แบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรี ยนมัธยมปี ที่ 1” (แบบฟอร์มตัวเลือก) ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่หนึ่งในขั้นตอน
การจัดสรรจากส่ วนกลางให้เสร็ จสิ้นก่อน ถ้าหากเด็ก ๆ ของพวกเขาได้ทาการสมัครไปแล้วในขั้นตอนของการพิจารณาพิเศษจากโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมกับ SSPA
หรื อ มัธยมศึกษาปี ที่หนึ่งจากวิทยาลัยของ จ้อกกี้คลับ ทีไอ-ไอ (Jockey Club Ti-I College)?

A(9)

ผูป้ กครองควรกรอกแบบฟอร์มตัวเลือก และจัดส่ งให้เสร็ จสมบูรณ์ หากผูป้ กครองได้รับการตอบรับ และแจ้งผลสาเร็ จของการจัดสรรให้กบั เด็ก ๆ จากโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมในระบบ SSPA ไม่ว่าจะเป็ นตัวเลือกจากรายชื่อโรงเรี ยนในขั้นตอนการพิจารณาพิเศษ หรื อเด็ก ๆ จะได้รับเข้าเรี ยนจากวิทยาลัยของ จ้อกกี้
คลับ ทีไอ-ไอ (Jockey Club Ti-I College) ผูป้ กครองจะต้องทาเพียงแค่ลงนามบนแบบฟอร์มตัวเลือกหลังจากที่ได้กรอกข้อมูลของการติดต่อ และทา
การขีดลบทิ้งรายชื่อโรงเรี ยนตัวเลือกของส่ วนนั้นออกเพื่อแสดงว่าพวกเขาไม่จาเป็ นจะต้องเลือกตัวเลือกของโรงเรี ยน (โปรดดูแผนภาพด้านล่าง)
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หากผูป้ กครองไม่ได้ทาการเลือกโรงเรี ยนตัวเลือก และไม่ได้ระบุความประสงค์บนแบบฟอร์มที่จะไม่เข้าร่ วมในขั้นตอนการจัดสรรส่วนกลาง และเด็ก ๆ ของพวกเขา
ก็ไม่ได้รับการจัดสรรในขั้นตอนการพิจารณาพิเศษ หรื อ ก็ไม่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาลัยของ จ้อกกี้คลับ ทีไอ-ไอ (Jockey Club Ti-I College) หรื อ
โครงการเงินช่วยเหลือโดยตรงของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่ วมระบบ SSPA (โรงเรี ยนมัธยมศึกษา NDSS ต่าง ๆ) แต่ท้ งั นี้ นักเรี ยนก็ยงั จะได้รับการ
จัดสรรโรงเรี ยนตามกลไกการจัดสรรที่ได้จดั ตั้งขึ้น
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Q(10)

ถ้าหากนักเรี ยนได้รับการยอมรับจากโครงการเงินช่วยเหลือโดยตรงของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่ วมในระบบ SSPA (โรงเรี ยนมัธยมศึกษา NDSS ต่าง
ๆ) และได้เสร็ จสิ้ นขั้นตอนการลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว ผูป้ กครองของนักเรี ยนเหล่านั้นยังคงมีจาเป็ นที่จะต้องกรอก “แบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรี ยนมัธยมปี ที่ 1”
(แบบฟอร์มตัวเลือก) อยูอ่ ีกหรื อไม่?

A(10)

ผูป้ กครองควรกรอกแบบฟอร์มตัวเลือกและจัดส่ งให้เสร็จสมบูรณ์. ถ้าหากนักเรี ยนได้รับการยอมรับจากโรงเรี ยนมัธยมศึกษา NDSS และผูป้ กครองได้ลงนามใน
แบบฟอร์ม และส่ ง “เอกสารสมุดบันทึกประจาตัวในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6” ของเด็ก ๆ ให้กบั ทางโรงเรี ยนนั้น หรื อ ได้การยอมรับจากโรงเรี ยนแห่งอื่น ๆ
(เช่น โรงเรี ยนนานาชาติ หรื อ โรงเรี ยนเอกชน) และได้ตดั สิ นใจที่จะไม่เข้าร่ วมในขั้นตอนของการจัดสรรส่ วนกลาง (CA) ผูป้ กครองควรลงนามบนแบบฟอร์ม
ตัวเลือกหลังจากที่ได้กรอกข้อมูลของการติดต่อ และทาการขีดลบทิ้งรายชื่ อโรงเรี ยนตัวเลือกของส่ วนนั้นออกเพื่อยืนยันความประสงค์ที่จะไม่เข้าร่ วมในขั้นตอน
CA (โปรดดูแผนภาพด้านล่าง)
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ถ้าหากผูป้ กครองไม่ได้ทาการเลือกโรงเรี ยนตัวเลือกและไม่ได้ระบุความประสงค์บนแบบฟอร์ มที่จะไม่เข้าร่ วมในขั้นตอน CA, และเด็ก ๆ ของพวกเขาก็ไม่ได้รับ
การจัดสรรในขั้นตอนการพิจารณาพิเศษ หรื อ ก็ไม่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาลัยของ จ้อกกี้คลับ ทีไอ-ไอ (Jockey Club Ti-I College) หรื อ ก็ไม่ได้รับ
จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษา NDSS ที่ไม่ได้เข้าร่ วมระบบ แต่ท้ งั นี้ นักเรี ยนก็ยงั จะได้รับการจัดสรรโรงเรี ยนตามกลไกการจัดสรรที่ได้จดั ตั้งขึ้น
Q(11)

หากผูป้ กครองยินยอมที่จะรับผลคะแนนของการจัดสรรของนักเรี ยนผ่านทางข้อความ SMS ผูป้ กครองควรจะระบุบน “แบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรี ยนมัธยมปี ที่ 1”
(แบบฟอร์มตัวเลือก) อย่างไร? นักเรี ยนยังจาเป็ นจะต้องเข้ารับผลคะแนนที่ได้รับการจัดสรรจากการเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อไม่?

A (11)

สานักการศึกษาจะแจ้งให้ผูป้ กครองทราบถึงผลคะแนนที่ได้รับการจัดสรรของเด็ก ๆ ผ่านทางข้อความ SMS ผูป้ กครองผูท้ ี่ตอ้ งการจะได้รับข้อความที่เกี่ยวข้อง
ผ่านทางข้อความ SMS สามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถรับข้อความ SMS ได้ในกล่องข้อความที่ระบุไว้ (โปรดอ้างอิงข้อมูลจากภภาพด้านล่าง) ลงบน
แบบฟอร์มตัวเลือกเพื่อแสดงความยินยอมในการรับข้อความ SMS เหล่าน้ ีผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องการเตรี ยมการสาหรับ
นักเรี ยนในการเข้ารับผลคะแนนที่ได้รับการจัดสรรของพวกเขาจากโรงเรี ยนประถมศึกษาที่เด็กกาลังเรี ยนอยู่ รวมถึงการเตรี ยมการในการรับเข้าเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกาศผลคะแนนที่ได้รับการจัดสรร
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ระบบการจัดสรรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (SSPA) 2019/2021
คาถามที่พบบ่ อยและคาตอบ
เครื อข่ายโรงเรียน
Q(1)

เครื อข่ายโรงเรี ยนคืออะไร?

A(1)

สอดคล้องกับการบริ หารการแบ่งขอบเขต เขตทั้งหมดได้ถูกแบ่งออกเป็ น 18 เครื อข่ายโรงเรี ยน เครื อข่ายโรงเรี ยนแต่ละแห่งจะมีท้ งั โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา และ
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมในระบบทั้งที่อยูใ่ นเขตนั้น ๆ และรวมถึงโรงเรี ยนมัธยมศึกษาหลากหลายประเภทในเขตพื้นที่อื่นๆที่เข้าร่ วมการจัดสรรสถานที่
เรี ยนในเครื อข่าย แต่โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา และ สถานที่เรี ยนจากโรงเรี ยนในพื้นที่อื่น ๆ อาจมีจานวนที่ต่างในแต่ละปี ยกเว้นใบสมัครของนักเรี ยนที่ได้รับการ
อนุมตั ิให้ยา้ ยเครื อข่ายของการจัดสรรเครื อข่ายโรงเรี ยนที่เด็กอยู่จะได้รับการประเมินโดยโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาในพื้นที่นักเรี ยนกาลังศึกษาอยู่แต่ไม่ใช่ยา่ นที่
นักเรี ยนพานักพักอาศัยอยู่

Q(2)

เครื อข่ายของโรงเรี ยนจะถูกจัดการอย่างไร?

A(2)

เนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่สม่าเสมอกันของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในกลุ่มเครื อข่ายโรงเรี ยนและการเคลื่อนไหวของจานวนประชากร และก็ได้มีการปฏิบตั ิกนั ม านาน
แล้วในการจัดเตรี ยมเครื อข่ายเมื่อมีปัญหาการขาดแคลนที่เรี ยนในเขตนั้น ปั จจัยที่ตอ้ งนามาพิจารณาจะรวมถึงอุปสงค์ และความอุปทานความต้องการที่เรี ยนในแต่ละ
เขต ที่ต้งั ของโรงเรี ยนและความพร้อมเช่นเดียวกันกับวีธีการขนส่ งระหว่างเครื อข่ายโรงเรี ยนและรู ปแบบที่จดั ตั้งขึ้นเป็ นต้น เราจะร่ วมหารื อกับคณะกรรมการจั ดสรร
ที่เรี ยนระดับมัธยมศึกษาในการจัดวางเครื อข่ายประจาปี ตามลาดับหลังจากที่ได้รับการพิจารณาความเห็นชอบของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรี ยมการณ์ที่อยูภ่ ายใต้
ระบบ SSPA

Q(3)

สานักการศึกษาได้พิจารณาถึงปัจจัยของการขนส่ งสาธารณะในการจัดเตรี ยมเครื อข่ายโรงเรี ยนหรื อไม่?

A(3)

ในการจัดเตรี ยมเครื อข่ายโรงเรี ยน ตามหลักการพื้นฐานคือการลดการจัดสรรแบบข้ามเขตที่ ไม่จาเป็ นออก หากมีความจาเป็ นต้องจัดสรรข้ามเขตเนื่ องจากจานวน
โรงเรี ยนในเครื อข่ายของเขตนั้นไม่เพียงพอ ฉะนั้นความพร้อมและการเข้าถึงของการขนส่ งจะได้รับการพิจารณาตามสมควร

Q(4)

จะมีการจัดเตรี ยมเครื อข่ายพิเศษสาหรับจานวนสถานที่เรี ยนของ EMI ในแต่ละโรงเรี ยนเครื อข่ายหรื อไม่?

A(4)

การจัดแก้ไขปรับปรุ งของสื่อการเรี ยนการสอน (MOI) สาหรับโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาได้มีการปรับใชตั้งแต่ปีการศึกษา 2010/11, โรงเรี ยนจะไม่ถูกจัดเข้า
ไปอยู่ในหมวดโรงเรี ยนที่ใช้ภาษาจีนเป็ น MOI (“โรงเรี ยน CMI”) หรื อ โรงเรี ยนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ น MOI (“โรงเรี ยน EMI”) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่างกันของนักเรี ยน โหมดของ MOI ในโรงเรี ยนจะมี ความหลากหลายมากขึ้ นรวมทั้ง CMI CMI มี การเพิ่ มขยายกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ภาค
ภาษาอังกฤษมากขึ้น CMI/EMI ความแตกต่างในวิชาเรี ยน และการผนวกรวมกันทั้งหมดของ EMI เมื่อต้องเลือกโรงเรี ยนให้เด็ก ขอแนะนาว่าผูป้ กครองไม่
ควรมุ่งเน้นไปที่โรงเรี ยน MOI แต่ควรรพิจารณาแบบองค์รวม ลักษณะ รู ปแบบการสนับสนุน และมาตรการที่เกี่ยวข้องของโรงเรี ยนนั้น ๆ ด้วย เพื่อประเมินว่า
โรงเรี ยนจะสามารถช่วยเพิ่มพัฒนาความสามารถ และความสนใจของเด็ก และส่ งเสริ มการเติบโตให้ตวั เด็ก ๆ ได้หรื อไม่ นอกจากนี้ เมื่อมีการจัดเตรี ยมเครื อข่าย
โรงเรี ยน ทางสานักการศึกษาได้ปฏิบตั ิตามหลักการต่าง ๆ และพร้อมนาทั้งหมดมาใช้ (เช่น พิจารณาอุปสงค์ และอุปทานความต้องการของจานวนที่เรี ยนในพื้นที่
เขตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกทางการขนส่ ง) ส่ วนปั จจัยอื่น ๆ จัดการโดย MOI ที่โรงเรี ยนได้รับไปปฏิบตั ิการจัดเองนั้นจะไม่ได้รับ
การพิจารณา
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Q(5)

อะไรคือความแตกต่างระหว่างจานวนที่เรี ยนที่ระบุไว้ใน “คู่มือสาหรับโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือก” และใน “รายชื่อโรงเรี ยนมัธยมศึกษา”?

A(5)

ผูป้ กครองควรดูขอ้ มูลใน “คู่มือสาหรับโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือก” (คู่มือ) ในการกรอกในส่วน A ตัวเลือกโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดของ “แบบฟอร์ม
ตัวเลือกโรงเรี ยนมัธยมปี ที่ 1” (แบบฟอร์มตัวเลือก) “ที่เรี ยนที่ได้วางแผนสาหรับเครื อข่ายทั้งหมด” ซึ่งระบุไว้ในคู่มือเพื่อนักเรี ยนทุกคนในเขต และผูป้ กครอง
อาจจะเลือกที่เรี ยนได้ไม่เกิน 3 แห่ง ในพื้นที่เขตใดก็ได้ในส่วน A
ในการกรอกข้อมูลในส่วน B ของตัวเลือกโรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดของแบบฟอร์มตัวเลือก ผูป้ กครองควรดูที่ “รายชื่อโรงเรี ยนมัธยมศึกษา” “ที่เรี ยนของ S1 ที่ได้
วางแผนไว้สาหรับเครื อข่ายนี้ ซึ่งแสดงไว้ใน “เอกสารรายชื่อโรงเรี ยน” สาหรับนักเรี ยนในเครื อข่ายโรงเรี ยนตามแล้วส่ วนนั้น ผูป้ กครองอาจเลือกได้สูงสุ ด 30
แห่ง โรงเรี ยนในเครื อข่ายของนักเรี ยนในส่วน B

Q(6)

นักเรี ยนจะได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรี ยนในเครื อข่ายซึ่งไม่ใช่โรงเรี ยนที่เด็กไม่ได้เลือกไว้หรื อไม่?

A(6)

ถ้าหากนักเรี ยนไม่ได้รับการจัดสรรทีเรี ยนหลังจากตัวเลือกโรงเรี ยนได้ถูกนาไปจัดสรรหมดแล้วนั้น ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรที่เรี ยนให้เด็กจากโรงเรี ยนอื่นที่มี
เหลืออยูใ่ นเครื อข่ายโรงเรี ยนของพวกเขาเอง

Q(7)

นักเรี ยนจะได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรี ยนในพื้นที่เขตอื่น ๆ หรื อไม่?

A(7)

นักเรี ยนจะได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรี ยนในพื้นที่เขตอื่น ๆ ภายใต้กรณี ดงั ต่อไปนี้:
(ก) นักเรี ยนอาจจะได้รับการยอมรับจากโรงเรี ยนในพื้นที่เขตอื่นในขั้นตอนการจัดสรรแบบพิจารณาพิเศษ หรื อ ได้รับการจัดสรรตัวเลือกที่เรี ยนในพื้นที่เขตอื่นที่อยู่
ภายใต้ส่วน A ของโรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือกในขั้นตอนการจัดสรรจากส่วนกลาง หรื อ
(ข) ในเครื อข่ายโรงเรี ยนแต่ละแห่ ง จะมี โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตั้งอยู่ในเขต นั้น และจานวนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในพื้ นที่ เขตอื่ น ๆ เพื่อเป็ นตัวเลือกให้กับ
ผูป้ กครอง นักเรี ยนอาจจะได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรี ยนมัธยมในพื้นที่เขตอื่นซึ่งมีที่เรี ยนสาหรับนักเรี ยนเครื อข่ายโรงเรี ยนของพวกเขา

Q(8)

หากนักเรี ยนได้ยา้ ยไปยังเครื อข่ายโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง พวกเขาจะพลาดโอกาสในการสมัครการจัดสรรแบบข้ามเขต หรื อไม่ และผูป้ กครองควรจะทาอย่างไรบ้าง?

A(8)

โดยปกติการกาหนดวันเวลาของการสมัครสาหรับการจัดสรรแบบข้ามเขตจะอยูใ่ นช่วงต้นของเดือนมีนาคม หากนักเรี ยนยังไม่ได้ทาการสมัครการจัดสรรแบบข้ามเขต
พวกเขาจะมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการจัดสรรจากส่ วนกลางในเครื อข่ายโรงเรี ยนเดิ ม ถ้านักเรี ยนประสงค์จะย้ายไปยังโรงเรี ยนอีกแห่ งหนึ่ ง พวกเขาจะต้องทาการ
ลงทะเบียนก่อนกับโรงเรี ยนที่จดั สรรแห่ งนั้น หลังจากการประกาศผลสาเร็จการจัดสรรได้ออกมาแล้ว หลังจากนั้นนักเรี ยนถึงจะสามารถสอบถาม และขอสมัครการ
เปลี่ยนย้ายไปยังโรงเรี ยนมัธยมที่อยูใ่ กล้ที่พานักอาศัยของพวกเขาได้โดยตรง แล้วควรนาสาเนาสู ติบตั ร ใบสลิปการจัดสรร และสมุดบันทึกรายงานผลการเรี ยนเพื่อ
เป็ นหลักฐานใช้ในการอ้างอิงของทางโรงเรี ยนแล้วนักเรี ยนจะได้รับการยอมรับหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของทางโรงเรี ยนเอง

Q(9)

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการจัดเตรี ยมเครื อข่ายโรงเรี ยนของปี การศึกษาน้ ีและปี การศึกษาที่ผา่ นมา?

A(9)

เนื่องจากมีการเปลี่ยนของจานวนโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 จากปี สู่ปี ความต้องการสถานที่เรี ยนในปี น้ ี อาจเพิ่มหรื อลดลง และด้วยเหตุน้ีจานวน
ตัวเลือกโรงเรี ยนและจานวนสถานที่เรี ยนจากความต้องการของเขตอื่นๆจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการที่มีอยู่ โดยทัว่ ไปความขลาดแคลน
สถานที่เรี ยนในพ้ืนที่เขตของตัวเองไม่เพียงพอก็จะได้รับการจัดการจัดสรรสถานที่เรี ยนจากโรงเรี ยนจากพ้ืนที่เขตอื่น ๆ เมื่อที่เรี ยนในเขตของตัวเองมีเพียงพอแล้วที่จะ
ตอบสนองความต้องการ จะไม่มีการนาเอาสถานที่เรี ยนของนอกเขตพ้นื ที่อื่น ๆ มารวมอยูด่ ว้ ย. การจัดเตรี ยมเครื อข่ายโรงเรี ยนจะต้งั อยูบ่ นพ้ืนฐานหลักการท้ งั หมดใน
การนามาปฏิบตั ิ และผ่านการหารื อจากคณะกรรมการจัดสรรสถานที่เรี ยนระดับมัธยมเพื่อให้แน่ใจว่ามีสถานที่เรี ยนพอเพียงตรงกับจานวนความต้องการของเครื อข่าย
โรงเรี ยนแต่ละแห่ง (แต่เมื่อใดก็ตามหากเกิดปั ญหาการขาดแคลนสถานที่เรี ยนในเขตหน่ ึง แล้วเขตอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงมีจานวนสถานที่เรี ยนเหลืออยู่มากน้ นั ก็จะมีการ
จัดระเบียบในเครื อข่ายเพื่อบรรเทาการขาดดุล) ท้ งั น้ ีกเ็ ป็ นการเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูป้ กครองในเครื อข่ายโรงเรี ยนน้ นั ด้วย

หน่วยงานการจัดสรรสถานที่เรี ยน
สานักการศึกษา
เมษายน 2021
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ระบบการจัดสรรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (SSPA) 2019/2021
คาถามที่พบบ่ อยและคาตอบ
โรงเรียนตัวป้อน / โรงเรียนที่เสนอชื่ อเป็ นตัวป้อน
Q(1)

อะไรคือการเตรี ยมการรับเข้าเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (S1) สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 (P6) ที่ได้ศึกษาในโรงเรี ยนภายใต้โครงการโรงเรี ยนตัว
ป้อน/โรงเรี ยนที่เสนอชื่อเป็ นตัวป้อน?

A(1)

หลังจากหักใบสมัครที่ซ้ ากันและของขั้นตอนการจัดสรรแบบการพิจาณาพิเศษออกแล้ว, โรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อนจะ
สารอง 85% / 25% ของที่ส่วนที่เหลือของ S1 ให้กบั โรงเรี ยนตัวป้อน/ โรงเรี ยนประถมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อน. นักเรี ยน P6 คนใดที่กาลัง
ศึกษาอยูก่ บั โรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อน, จะได้รับสิทธิ์สารองที่เรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแม่ของเขา ถ้า;
(ก) เขา/เธอ อยูใ่ นเครื อข่าย 1 หรื อ 2 และ
(ข) ได้เลือกโรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อน เป็ นตัวเลือกแรกในส่วน B ของ โรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดตัวเลือก
ถ้าโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เชื่อมโยงกันยอมรับนักเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายที่ 3 นักเรี ยนจาก 3 กลุ่มเครื อข่ายทั้งหมดจะก็ได้รับสิ ทธิ์เหมือนกัน ผูป้ กครองอาจสอบถาม
ไปยังโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เชื่อมโยงกันได้โดยตรง
หากนักที่เรี ยนที่ได้รับสิทธิ์มีจานวนมากกว่าสถานที่เรี ยนที่ได้สารองไว้ การจัดสรรจะถูกดาเนินการบนพื้นฐานกลุ่มเครื อข่ายของนักเรี ยน และตัวเลขสุ่มของพวกเขา
จนกว่าสถานที่ที่สารองไว้จะเต็ม

Q(2)

ผูป้ กครองจะทราบได้อย่างไรว่าโรงเรี ยนประถมศึกษาของบุตรหลานมีโรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อน?

A(2)

ผูป้ กครองอาจขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก “ข้อมูลโรงเรี ยนประถม” (ข้อมูลโรงเรี ยน) ที่ได้ตีพิมพ์ในเดือนกันยายนของทุกปี โรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อนของโรงเรี ยนประถมศึกษาจะได้รับการระบุไว้เป็ นรายละเอียด ผูป้ กครองอาจติดต่อขอข้อมูลกับทางโรงเรี ยนประถมศึกษาได้โดยตรง
ผูป้ กครองควรทราบว่าถ้าหากนักเรี ยนกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนประถมศึกษาที่ ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้ อน ได้รับการอนุ มตั ิการย้ายข้ามเขต
เครื อข่ายการจัดสรร, พวกเขาจะไม่ได้รับสิทธิ์สถานที่เรี ยนที่สงวนไว้ของ โรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อน

Q(3)

สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับสิทธ์ ิการจัดสรรจากโรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อนของพวกเขา เด็กควร
ต้องระบุชื่อโรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อนเป็ นตัวเลือกแรกท้ งั ในส่ วน A โรงเรี ยนแบบไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือก และ ในส่วน
B โรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดตัวเลือกหรื อไม่?

A(3)

ในข้ นั ตอนการจัดสรรจากส่ วนกลางจานวนสถานที่เรี ยนที่ได้สารองไว้ให้กบั โรงเรี ยนตัวป้ อน/โรงเรี ยนที่เสนอชื่อเป็ นตัวป้อนจะใช้ได้เฉพาะในส่ วน B โรงเรี ยน
แบบมีขอ้ จากัดตัวเลือก ผูป้ กครองควรกรอกโรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อน เป็ นตัวเลือกแรกในส่ วน B แม้กระน้ นั จะรวม
โรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อนในส่วน A หรื อไม่น้นั ก็ข้ึนอยูก่ บั ดุจพินิจของผูป้ กครอง

Q(4)

นักเรี ยนที่ได้รับสิ ทธ์ ิจากโรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนประถมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้ อน จะไม่ได้รับการจัดสรรโรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อนของพวกเขา ใช่หรื อไม่?

A(4)

นักเรี ยนอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อนของพวกด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ ี:
(ก) นักเรี ยนไม่ได้ระบุโรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อนเป็ นตัวเลือกแรกลงในส่วน B โรงเรี ยนแบบมีขอ้ จากัดตัวเลือกตามที่
กาหนด
(ข) นักเรี ยนที่ได้รับสิทธ์ ิการจัดสรรโรงเรี ยนตัวป้อน/โรงเรี ยนประถมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นตัวป้อนของระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 มีจานวนมากกว่าจานวน
สถานที่เรี ยนของโรงเรี ยนที่ได้สารองไว้
(ค) นักเรี ยนได้รับการจัดสรรจากข้ นั ตอนแบบการพิจารณาพิเศษจากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งอื่นแล้ว หรื อ ได้รับการจัดสรรสถานที่เรี ยนในส่วน A โรงเรี ยนแบบ
ไม่มีขอ้ จากัดตัวเลือกเรี ยบร้อยแล้ว หรื อ
(ง) นักเรี ยนได้รับการอนุมตั ิสาหรับการจัดสรรแบบข้ามเครื อข่าย
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โรงเรียนที่ “ผ่านการฝึ กอบรม”
Q(5)

อะไรคือการจัดเตรี ยมการรับเข้าเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (S1) สาหรับนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 (P6) ที่กาลังศึกษาอยู่ใน โรงเรี ยนที่ “ผ่าน
การฝึ กอบรม”?

A(5)

นักเรี ยน P6 ของโรงเรี ยนที่ “ผ่านการฝึ กอบรม” อาจเลือกที่ จะดาเนิ นการโดยตรงกับทางโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที มีเครื อข่ ายเชื่ อมโยงกันของพวกเขาโดยไม่
จาเป็ นต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกใดๆ ถ้าพวกเขาตัดสิ นใจที่จะสมัคร S1กับทางโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งอื่น การจัดสรรแบบพิจารณาพิเศษของโรงเรี ยนมัธยม
จากอีกแห่งหนึ่ง และ/หรื อ ที่ได้เข้าร่ วมในขั้นตอนการจัดสรรจากส่ วนกลาง พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้รักษาสิ ทธิ์ในการดาเนินการโดยตรงกับเครื อข่ายโรงเรี ยน
มัธยมที่เชื่อมโยงกัน

Q(6)

นักเรี ยนของโรงเรี ยนประถมศึกษาอื่น ๆ จะมีโอกาสเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ “ผ่านการฝึ กอบรม” หรื อไม่?

A(6)

โรงเรี ยนที่ “ผ่านการฝึ กอบรม” ทั้งหมดจะมีความสอดคล้องกับหลักการที่ว่าจานวนของสถานที่เรี ยนของระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (S1) ที่เชื่อมโยงกับโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาจะต้องมีจานวนที่มากกว่าจานวนของผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แล้วในเครื อข่ายเชื่อมโยงกันของโรงเรี ยนประถมศึกษา เพื่อให้นกั เรี ยน
ของโรงเรี ยนประถมศึกษาจากแห่งอื่น ๆ ยังคงสามารถเข้ามาสมัครได้ขผ่านขั้นตอนแบบการพิจารณาพิเศษหรื อเข้าร่ วมในขั้นตอนการจัดสรรจากส่ วนกลาง โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาที่ “ผ่านการฝึ กอบรม” ทั้งที่มอี ยูแ่ ละเพิ่งดาเนินการอยู่ ตามมาตรฐานแล้วควรสารองที่นงั่ ไม่นอ้ ยกว่า 15% ของจานวนที่นงั่ ทั้งหมดของ S1 หลังจาก
หักใบสมัครที่ซ้ ากันออกแล้ว สาหรับการรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาจากโรงเรี ยนอื่น ๆ นั้น การสมัครจะผ่านขั้นตอนแบบการพิจารณาพิเศษหรื อผ่านขั้นตอนการ
จัดสรรจากส่วนกลาง

โรงเรียนที่มีกองทุนสนับสนุนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยตรง (DSS)
Q(7)

สิ่งที่ผปู ้ กครองควรทราบหากต้องการจะส่ งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา DSS คืออะไรบ้าง?

A(7)

ผูป้ กครองควรทราบว่าโรงเรี ยนมัธยมศึกษา DSS อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรี ยน นักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษา DSS
อาจจะได้การเลื่อนชั้นเป็ นระดับมัธยมปี ที่ 4 (S4) จากโรงเรี ยนของตัวเองและจะไม่ได้รับการจัดสรรจากส่ วนกลางให้เลื่อนขึ้นชั้น S4 ในโรงเรี ยนอื่น ๆ ที่ได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือจากสานักการศึกษา

Q(8)

ความแตกต่างในกระบวนการจัดสรรระหว่างของระดับมัธยมปี ที่ 1 (S1) และ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา DSS ที่เข้าร่ วมโครงการ SSPA และของรัฐบาล กองทุน
อุปถัมภ์ และแบบงบประมาณเป็ นรายหัว หรื อไม่?

A(8)

ข้นั ตอนการจัดสรรของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา DSS ที่เข้าร่ วมโครงการ และโรงเรี ยนของรัฐบาล, แบบกองทุนอุปถัมภ์ และแบบงบประมาณเป็ นรายหัวคือมีพ้ืนฐาน
แบบเดียวยกเว้นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา DSS ที่เข้าร่ วมโครงการอาจจะมีการสารองที่ นั่งไว้มากกว่า 30% ของ S1เหมือนดังในข้ นั ตอนการจัดสรรสถานที่เรี ยน
ผ่านการพิจารณาพิเศษ โรงเรี ยนยังคงต้องสารองที่น่ังไว้ 10% สาหรับการจัดสรรส่ วนกลาง (CA) เพื่อใช้ในการจัดสรรสถานที่เรี ยนให้กบั โรงเรี ยนแบบไมมี
ข้อจากัดตัวเลือก, นอกจากน้ ี. ที่นง่ั S1 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา DSS ที่ได้เข้าร่ วมจะได้รับการจัดสรรแบบ “ไม่มีตวั เลือก-ไม่มีการจัดสรร” ตามหลักการของ
CA (เช่น นักเรี ยนจะไม่ได้รับการจัดสรรจากโรงเรี ยนมัธยมศึกษา DSS ที่ได้เข้าร่ วมในข้ นั ตอน CA จนกว่านักเรี ยนได้ระบุมนั ไว้ให้เป็ นตัวเลือกโรงเรี ยนของ
พวกเขา)

Q(9)

อะไรคือจุดที่ควรจะต้องทราบเกี่ยวกับการจัดสรรสถานที่เรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่เข้าร่ วมในระบบ SSPA และได้การยอมรับจากโรงเรี ยนมัธยมศึกษา DSS ที่
ไม่ได้เข้าร่ วมในระบบ SSPA (โรงเรี ยนมัธยมศึกษา NDSS ต่าง ๆ) ?

A(9)

หลังจากที่นกั เรี ยนถูกรับเข้าโรงเรี ยนแล้วโดยโรงเรี ยนมัธยมศึกษา DSS และผูป้ กครองของพวกเขาได้ยอมรับข้อเสนอ ผูป้ กครองจะต้องลงนามรับทราบข้อผูกพัน
กับทางโรงเรี ยนที่เกี่ยวข้องว่าเขาต้องการที่จะยกเลิกที่เรี ยนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (S1) อื่นๆที่ได้รับกองทุนช่วยเหลือจากรัฐบาล. ผูป้ กครองจะต้องส่ ง
มอบ “แบบฟอร์ มบันทึกผลการเรี ยนของนักเรี ยนช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6” ของนักเรี ยนให้กบั ทางโรงเรี ยนด้วย. นักเรี ยนเหล่าน้ ีจะไม่ได้รับการจัดสรรที่นงั่ S1จาก
สถานที่เรี ยนอื่น ๆ
กรุ ณา คลิกที่นี่ เพื่อเรี ยกดูรายชื่อของโครงการเงินช่วยเหลือของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาโดยตรงที่ไม่ได้เข้าร่ วมในโครงการกองทุนเงินช่วยเหลือโดยตรงในการจัดสรร
ที่เรี ยนของระดับมัธยมศึกษาปี การศึกษา 2019/2021
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ระบบการจัดสรรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (SSPA) 2019/2021
คาถามทีพ่ บบ่ อยและคาตอบ
การเตรียมการจัดสรรสาหรับนักเรียนที่ไม่ พุดภาษาจีน (NSC)
Q(1)

ภายใต้ระเบียบกการจัดสรรที่มีอยู,่ นักเรี ยน NSC ควรเลือกที่เรี ยนอย่างไร?

A(1)

เด็ก ๆ ที่ได้รับสิ ทธิ์ท้ งั หมดนั้น, ไม่ว่าพวกเขาเป็ นคนเชื้อชาตใด, หรื อจะมาจากถิน่ กาเนิดใด, จะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับการเข้ารับศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้นของรัฐบาลภายใต้ระบบ SSPA นักเรี ยน NSC และนักเรี ยนที่พูดภาษาจีน ได้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างในการเลือกโรงเรี ยนตัวเลือกภายใต้ระบบ SSPA
นักเรี ยนอาจจะต้องเลือกโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจากเครื อข่ายโรงเรี ยนในส่ วน A และเครื อข่ายโรงเรี ยนที่พวกเขาอยูใ่ นส่วน B ในขั้นตอนของการจัดสรรจากส่ วนกลาง
ผูป้ กครองของนักเรี ยน NCS ควรพิจารณาความสามารถ, ความปราถนาและความต้องการของเด็กเมื่อเลือกโรงเรี ยน. ผูป้ กครองอาจขอคาแนะนาจากโรงเรี ยนประถมศึกษา
ที่บุตรหลานของพวกเขากาลังศึกษาอยู่ และอ้างอิงถึงข้อมูลจากเครื อข่ายโรงเรี ยนที่เด็กพวกเขาอยู่ เพื่อช่วยเหลือผูป้ กครองของนักเรี ยนที่พูดภาษาจีนไม่ได้ NSC ใน
การเลือกโรงเรี ยนของรัฐบาล ทางสานักการศึกษา (EDB) ก็จดั ทาข้อมูลขึ้นสาหรับโรงเรี ยนที่รับสมัครเข้าเรี ยนของกลุ่มนักเรี ยนพูดหลากภาษา และมีบริ การล่าม
ภาษาสาหรับผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ไม่ได้พูดภาษาจีนในงานประชุมประจาปี จากปี การศึกษา 2015/2016 โดยคณะกรรมการการศึกษาแบบเรี ยนทางไกลจากบ้าน
(CHSC) ได้จดั พิมพ์ขอ้ มูลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาเพื่อแจกจ่ายให้กบั ผูป้ กครองของนักเรี ยนชั้นประถม 6 เป็ นภาษาอังกฤษ โดยผูป้ กครองสามารถเข้าไปขอ หรื อดู
ได้ที่โรงเรี ยนประถมเพื่อความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลของโรงเรี ยน เพื่อมอบข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับการเลือกโรงเรี ยนให้กบั ผูป้ กครองของนักเรี ยน
NCS ทางกระทรวงก็ได้จดั ทาคอลัมน์หมวดหมู่ใน “การศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรี ยนที่ไม่ได้พูดภาษาจีน NSC” ได้เพิ่มข้อมูลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสาหรับ
โรงเรี ยนเพื่อให้สามารถมอบข้อมูลหลักเกี่ยวกับการสนับสนุนนักเรี ยนของพวกเขาโดยเริ่ มต้นในปี การศึกษา 2018/2019 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาของภาครัฐทั้งหมด และ
โครงการเงินช่วยเหลือโดยตรงของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจะยื่นข้อเสนอหลักสู ตรในพื้นที่ซ่ ึงรับนักเรี ยน NCS เข้าเรี ยน และจะมอบเงินทุนเพิ่มเติมที่จาเป็ นจะต้องระบุม
มาตรการความช่วยเหลือเพิ่มเติมของโรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ภาษาจีนของนักเรี ยน NCS และการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้แบบครอบคลุมในโรงเรี ยนต่าง ๆ
ข้อมูลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจะได้รับการอัปโหลดไปยังหน้าเว็บไซต์ของ CHSC ในฉบับภาษาจีน และภาษาอังกฤษ EDB ยังส่งเสริ มให้โรงเรี ยนสร้างเนื้อหา
ข้อมูลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา และหน้าเว็บไซต์ของโรงเรี ยนเป็ นภาษาจีน และภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

Q(2)

สานักการศึกษา (EDB) มีมาตรการการในการสนับสนุนสาหรับนักเรี ยน NSC ให้เรี บนรู ้ภาษาจีนได้ง่ายข้ ึนอย่างไรบ้าง?

Q(2)

รัฐบาลมีความมุ่งมัน่ ที่จะผลักดัน และสนับสนุนการรวมกลุ่มของนักเรี ยน NSC โดยเฉพาะเข้าสู่ชุมชน รวมถึงการอานวยสะดวกในการปรับตัวของพวกเขาเข้ากับ
ระบบการศึกษาของท้องถิ่นได้ในช่วงแรกเริ่ ม และความสามารถที่จะพูดภาษาจีนได้ สื บเนื่องจากส่ วนน้ ี, ทางสานักการศึกษา EDB ได้มีการเพิ่มชุดมาตราการ
มากมายเริ่ มต้ งั แต่ปีศึกษา 2014/15 ในการยกระดับการช่วยเหลือสาหรับนักเรี ยน NSC เพื่อความสะดวกสบายในการเรี ยนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพของพวก
เขา รวมถึงการรวบรวมวิชาการเรี ยนการสอนภาษาจีนให้เป็ น “ภาษาที่สองของหลักสูตรกรอบการเรี ยนรู้” (“กรอบการเรี ยนรู้”) ในโรงเรี ยนประถมศึกษาและโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา เพื่อทาให้กระบวนการจัดทา “กรอบการเรี ยนรู้” ได้งา่ ยข้ ึน และสร้างสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้แบบครบวงจรในโรงเรี ยน ซ่ ึงได้ริเริ่ มต้งั แต่ปี
การศึกษา 2014/15 ทาง EDB ก็ได้เพิ่มการสนับสนุนทางด้านกา รเงินอย่างจริ งจังให้กบั โรงเรี ยน และได้จดั สรรหาทรัพยกรการเรี ยนการสอน, บุคคลากรเพื่อ
การฝึ กอบรบและผูส้ นับสนุนมืออาชีพ
สาหรับรายละเอียดของมาตรการสนันสนุนกรุ ณาเยี่ยมชมที่ เว็บไซต์ของ EDB
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