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ระบบการจัดสรรที่เรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา ประจาปี 2021
การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ สาหรับผู้สมัครเลือกที่เรียนเองที่ได้ รับการจัดสรรรที่เรียน
คาถามที่พบบ่ อย
(1)

Q

การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ สาหรับผู้สมัครเลือกที่เรียนเอง (DP) ที่ได้ รับการจัดสรรที่
เรียน (การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ ) ภายใต้ ระบบการจัดสรรสถานที่เรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษา (SSPA) คืออะไร?

A

ผู้ป กครองของนัก เรี ย นที่มี ค วามประสงค์ จ ะสมัค รแบบ DP สามารถยื่ นใบสมัค รไปยั ง
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้ าร่ วมที่ต้องการได้ ไม่เกินสองแห่ง (รวมถึงโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
รัฐบาลทั ้งหมดและโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการได้ รับเงินช่วยเหลือโดยตรง (DSS) ซึ่ง
เข้ าร่วมในระบบ SSPA) ได้ ในเดือนมกราคมของทุกปี ตามปกติ ระยะเวลาการรับสมัครของ
SSPA 2021 เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 4 มกราคม ถึง 18 มกราคม 2021
เริ่มตังแต่
้ SSPA ปี 2020 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้ าร่วมในระบบ (รวมถึง Jockey Club
Ti-I College) หลัง จากการดาเนิ น การการสมั ค ร DP แล้ ว โรงเรี ย น จะต้ อ งแจ้ ง ให้
ผู้ปกครองทราบถึงผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทั ้งหมดที่บุตรของพวกเขารวมอยู่ในรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือกสาหรับระบบการเลือกที่เรี ยนเองทางจดหมายและทางโทรศัพท์ในวันที่
กาหนดก่ อ นการจัด สรรที่ เรี ย นจากส่ว นกลาง (CA) 1 วัน ที่ กาหนดสาหรั บ SSPA ปี
การศึกษา 2021 คือวันที่ 31 มีนาคม 2021 ผู้ปกครองที่ได้ รับแจ้ งถึงการสมัครที่ได้ รับการ
คัด เลื อ กจากโรงเรี ย นมัธ ยมที่ เ ข้ า ร่ ว มไม่ จาเป็ น ต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม ตัว เลื อ กโรงเรี ย น
(Choice Forms) ในขั ้นตอนของ CA ซึง่ จะเริ่ มในเดือนเมษายน
การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ นนีเ้ ป็ นมาตรการในการบริ การ กลไกและ
ขั ้นตอนต่างๆ ของ SSPA ที่มีอยู่นนยั
ั ้ งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นักเรี ยนทุกคนใน
SSPA รอบนี จ้ ะได้ รั บ ผลการจัด สรรที่ เ รี ย นจากระบบ SSPA ในต้ น เดื อ นกรกฏาคม
ตามปกติ (รวมไปถึงผลในขั ้นตอน DP และ CA ด้ วย) ผู้ปกครองจะต้ องดาเนินการตาม
ขั ้นตอนการลงทะเบียนกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่บุตรของพวกเขาได้ รับการจัดสรรภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนด ผลของการจั ด สรรสาหรั บ SSPA 2021 จะประกาศในวัน ที่ 6
กรกฏาคม 2021 และระยะเวลาสาหรับการลงทะเบียน คือ จากวันที่ 8 กรกฏาคม ถึง 9
กรกฏาคม 2021

1

โปรดดูหนังสื อเวียนของกรมการศึกษา (EDB) เลขที่ 18/2019 สาหรับรายละเอียดของการจัดการแจ้งเตือนใหม่สาหรับผูส้ มัครเลือกที่เรี ยนเอง

ที่ได้รับการคัดเลือกที่เรี ยนและตัวอย่างจดหมายการแจ้งเตือน
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(2)

(3)

(4)

Q

ภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ นี ้ นักเรี ยนที่เป็ นตัวสารองและไม่ ผ่านการคัดเลือ ก
จะได้ รับการแจ้ งล่ วงหน้ าถึงผลการสมัครของพวกเขาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้ า
ร่ วมหรือไม่ ?

A

ภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนใหม่นี ้ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้ าร่ วมจะแจ้ ง เฉพาะผู้สมัครท
ได้ รับการคัดเลือกเท่านันที
้ ่รวมเข้ าด้ วยกันในรายชื่อที่ได้ รับการคัดเลือกสาหรับ การเลือกที่
เรี ยนเอง ของโรงเรี ยนนัน้ โรงเรี ยนจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ แจ้ งกับผู้สมัครที่เป็ นตัวสารองและ
ไม่ผ่านการคัดเลือกถึงผลการสมัคร DP ของพวกเขาเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการเข้ าใจผิดที่
ไม่จาเป็ น

Q

การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ นีเ้ หมือนกับการประกาศผลอย่ างเป็ นทางการของ DP
หรือไม่ ?

A

การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ซึ่งเป็ นมาตรการในการบริ หารนันจะไม่
้
เหมือนกับการประกาศผล
การจัดสรรที่เรี ยนในรอบสุดท้ าย กลไกของ SSPA ที่มีอยู่นนยั
ั ้ งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
นักเรี ยนทุกคนใน SSPA รอบนีจ้ ะได้ รับผลการจัดสรรที่เรี ยนจาก SSPA ในต้ นเดือ น
กรกฏาคมตามปกติ (รวมไปถึงผลในขั ้นตอน DP และ CA) ผู้ปกครองจะต้ องดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนการลงทะเบี ยนกับ โรงเรี ยนมัธยมศึก ษาที่บุตรของพวกเขาได้ รับการจัดสรร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผลของการจัดสรรสาหรับ SSPA 2021 จะประกาศในวันที่
6 กรกฏาคม 2021 และระยะเวลาสาหรั บการลงทะเบียน คือ จากวันที่ 8 กรกฏาคม ถึง
9 กรกฏาคม 2021

Q

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้ าร่ วมจะแจ้ ง ให้ ผ้ ูปกครองของนักเรียนที่ได้ รับการคัดเลือก
สาหรับผู้สมัคร DP ทราบในวิธีทางใด?

A

โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้ าร่ วมจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูปกครองของนักเรี ยนที่ได้ รับการคัดเลือ ก
ทัง้ หมดสาหรั บผู้สมัคร DP โดยทางจดหมายและทางโทรศัพท์ ในวันที่กาหนด โรงเรี ย น
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบอย่างดีถึงการจัดการแจ้ งเตือน และรวบรวมรายละเอียดการ
ติดต่อที่จาเป็ นไว้ ลว่ งหน้ า วันที่กาหนดที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้ าร่วมจะแจ้ งให้ ผ้ สู มัคร DP
ที่ได้ รับการคัดเลือก สาหรับ SSPA 2021 คือ วันที่ 31 มีนาคม 2021
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(5)

(6)

(7)

Q

หากนักเรี ยนที่ได้ ย่ นื ใบสมัคร DP ไปยังโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้ าร่ วมสองแห่ งแล้ ว
พวกเขาจะได้ รับการแจ้ งว่ าเป็ นผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรี ยนทัง้ สองแห่ ง
ตามลาดับหรือไม่ ?

A

สาหรับนักเรี ยนแต่ละคนที่ส่งใบสมัคร DP ไปยังโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้ าร่วมสองแห่งแล้ ว
และผ่านการคัดเลือกทั ้งสองโรงเรี ยน ผู้ปกครองจะได้ รับการแจ้ ง ถึงการสมัครที่ผ่านการ
คัดเลือกจากโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมทั ้งสองแห่งตามลาดับ นักเรี ยนที่เกี่ยวข้ องจะได้ รับการจัดสรร
ไปยังโรงเรี ยนที่ตนเลือกเป็ นอันดับแรกตามกลไกของระบบ SSPA ที่ใช้ อยู่

Q

หลังจากได้ รับการแจ้ งให้ ทราบว่ าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ผ่านการคัดเลือก จากโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาที่เข้ าร่ วม ผู้ปกครองจะต้ องเปิ ดเผย อันดับของโรงเรี ยนที่เลือกให้ กับ
โรงเรียนที่เกี่ยวข้ องและยืนยันการยอมรับ DP ที่ได้ รับการเสนอหรือไม่ ?

A

โดยระบบ SSPA ที่มีอยู่ ผู้ปกครองไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยอันดับการเลือกโรงเรี ยนของพวก
เขาให้ กบั โรงเรี ยนที่พวกเขาสมัครไปตอนขั ้นตอน DP การแจ้ งเตือนจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ า
ร่ วมถึงผู้ปกครองภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ นีไ้ ม่ใช่การประกาศผลการจัดสรรอย่า
เป็ นทางการ ดังนันผู
้ ้ ปกครองไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยอันดับการเลือกโรงเรี ยนของพวกเขาต่ อ
โรงเรี ยนที่เกี่ยวข้ อง หรื อยืนยันการยอมรับ DP ที่ได้ รับการเสนอให้ หลังจากได้ รับการแจ้ งให้
ทราบที่บตุ รของพวกเขาเป็ นผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก DP จากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่วม

Q

โรงเรี ย นมั ธ ยมที่ เ ข้ า ร่ วมสามารถสอบถามผู้ ป กครองเกี่ ย วกั บ อั น ดั บ การเลื อ ก
โรงเรียนของบุตรของพวกเขาได้ หรือไม่ ?

A

ภายใต้ ร ะบบ SSPA ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ผู้ ป กครองที่ ส มัค ร DP สาหรั บ บุ ต รของพวกเขาไม่
จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยอันดับการเลือกโรงเรี ยนของพวกเขาต่อโรงเรี ยนที่เกี่ยวข้ อง กลไกของ
SSPA ที่มีอยู่นนยั
ั ้ งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ ดังนัน้
โรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่วมไม่ควรสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้
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Q

โรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมต้ องการทราบอะไรบ้ าง เมื่อโรงเรี ยนแจ้ ง ให้ ผ้ ูปกครอง
ทราบถึงผู้สมัคร DP ที่ผ่านการคัดเลือกโดยส่ งทางจดหมายและติดต่ อทางโทรศัพท์
ตามวันเวลาที่กาหนด?

A

เมื่อได้ รับใบสมัคร DP จากผู้ปกครอง (โดยเฉพาะสาหรับผู้ปกครองที่อาศัยอยู่หรื อทางาน
นอกฮ่องกง) โรงเรี ยนควรเตือนพวกเขาที่จะอัพเดทข้ อมูลการติดต่อตามกาหนด ผู้ปกครอง
ควรได้ รับการแจ้ งเป็ นอย่างดีในเรื่ องการจัดเตรี ยมสาหรับการแจ้ งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
DP ให้ ทราบทางจดหมายและทางโทรศัพท์ตามวันเวลาที่กาหนด นอกจากนัน้ โรงเรี ยนควร
จัดการที่เหมาะสมตามสถานการณ์ ของโรงเรี ยน รวมถึงการสารองเวลาในการจัดส่งทาง
ไปรษณีย์เพื่อแน่ใจว่าผู้ปกครองของผู้สมัครที่ ได้ รับการคัดเลือกจะได้ รับการแจ้ งที่เป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรเกี่ยวกับบุตรของเขาอยู่รายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกของโรงเรี ยนนัน้ สาหรั บ
การเลือกที่เรี ยนเองในเวลาที่กาหนด การกาหนดเวลาในการโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ปกครองที่
เกี่ยวข้ อง การ วางแผนการจัดการให้ กบั ผู้ปกครองที่ไม่สามารถติดต่อตามเวลาที่กาหนดได้
และอื่นๆ

Q

โรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมควรจะจัดการอย่ างไรกับการสอบถามทางโทรศัพทจากผู้ป
กครองเกี่ ย วกั บ บุ ต รของพวกเขา ว่ าเป็ นผู้ สมั ค ร DP ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กของโรงเ
รียนหรือไม่ ?

A

เมื่อพิจารณาถึงความยากต่อการตรวจสอบตัวตนของผูโ้ ทรทางโทรศัพท์ โรงเรี ยนจึ งขอ
แนะนาไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลของผูส้ มัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ นรายบุคคลเมื่อได้ รับการ
สอบถามดังกล่าว เพื่อไม่ให้ ขดั ต่อกฎหมายข้ อมูลส่วนบุคคล (ความเป็ นส่วนตัว) โรงเรี ยน
อาจแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบถึงวิธีการซึ่งผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกจะ
ได้ รับการแจ้ ง หากผู้ปกครองมีคาถามอื่นๆ โรงเรี ยนอาจจะจัดการกับคาถามต่างๆตามกลไก
การตอบข้ อสอบถามของโรงเรี ยนของพวกเขาได้

(10) Q

นอกจากการแจ้ ง ให้ ผ้ ูปกครองทราบเกี่ยวกับผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการเลือกทาง
จดหมายและทางโทรศัพทแล้ ว โรงเรี ยนมัธยมสามารถใช้ วิธีอ่ ืนในการแจ้ งพวกเขา
หรือไม่ ?

A

นอกเหนือจากการแจ้ งผู้ปกครองถึงผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกทางจดหมายและทาง
โทรศัพท์แล้ ว ทางโรงเรี ยนยังอาจจะแจ้ งผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ด้ วยการใช้ วิธีอื่นๆใน
กรณีที่จาเป็ น อย่างไรก็ตามโรงเรี ยนจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักการและข้ อกาหนดของกฏหมาย
ข้ อมูลส่วนบุคคล (ความเป็ นส่วนตัว) เมื่อแจ้ งกับผู้ปกครองด้ วยวิธีอื่น

(8)

(9)
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(11) Q

หลังจากได้ รับการแจ้ งจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมว่ าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการ
คัดเลือก ผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนอันดับของโรงเรี ยนที่เลือกให้ บุตรของเขาได้
หรือไม่ ?

A

ตามกลไกของ SSPA ที่มีอยู่ แบบฟอร์ มการสมัครสาหรับ การเลือกที่เรี ยนเองในระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ห นึ่ ง เมื่ อ ยื่ น แล้ว จะไม่ ส ามารถเรี ยกคื น หรื อยกเลิ ก และไม่ ส าม
ารถเปลี่ยนแปลงอันดับการเลือกโรงเรี ยนตามความพอใจได้ ดังนั้น ผูป้ กครองไม่ได้รับ
อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอันดับการเลือกโรงเรี ยนที่พอใจได้หลังจากได้รับการแจ้งถึงการรับส
มัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกของบุตรของพวกเขาจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วม

(12) Q

หลังจากได้ รับการแจ้ งจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมว่ าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือก
แล้ วผู้ปกครองจาเป็ นต้ องทาตามขัน้ ตอนการลงทะเบียนกับโรงเรียนนัน้ ทันทีหรือไม่ ?

A

การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ นนี ้เป็ นมาตรการเกี่ยวกับการบริการ กลไกและ
ขัน้ ตอนต่างๆ ของ SSPA ที่มีอยู่นัน้ ยังเหมือนเดิมไม่ เปลี่ ยนแปลง การแจ้ งเตือ นจาก
โรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่วมไปยังผู้ปกครองไม่ใช่การประกาศผลการจัดสรรที่เรี ยนอย่างเป็ นทาง
การ และผู้ปกครองไม่จาเป็ นต้ องทาตามขัน้ ตอนการลงทะเบี ยนกับ โรงเรี ยนนัน้ ๆทันที
ผู้ปกครองจะได้ รับสลิปการจัดสรรสถานที่เรี ยน (Allocation Slips) และสลิปการตอบ
รับเข้ าเรี ยน (Admission Slips) หลังจากการประกาศผล SSPA อย่างเป็ นทางการในต้ น
เดือนกรกฏาคม ถึงตอนนันผู
้ ้ ปกครองจาเป็ นต้ องทาให้ เสร็ จสิ ้นกระบวนการลงทะเบียนกับ
โรงเรี ยนมัธยมที่ได้ รับการจัดสรรภายในระยะเวลาการลงเบียนที่กาหนด

(13) Q

สาหรั บผู้ปกครองที่ได้ รับการแจ้ งเตือนจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมที่บุตรของพวกเขาเป็ นผู้ส
มัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือก พวกเขาจาเป็ นต้ องกรอกและยื่นแบบฟอรมตัวเลือกโรงเรียน
(Choice Forms) สาหรั บ CA หรื อไม่ ?

A

นักเรี ยนทุกคนที่เข้ าร่ วมในระบบ SSPA จะได้ รับแบบฟอร์ มตัวเลือกโรงเรี ยนในขันตอน
้
CA ซึง่ จะเริ่ มในเดือนเมษายน สาหรับนักเรี ยนที่ได้ รับการแจ้ งว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก
DP จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้ าร่ วม ผู้ปกครองเพียงเซ็นต์ช่ือบนแบบฟอร์ มหลังจากการ
กรอกข้ อมูลการติดต่อ ขีดฆ่าส่วนที่เป็ นตัวเลือกโรงเรี ยนเพื่อระบุว่าพวกเขาไม่ จาเป็ นต้ อง
เลือกโรงเรี ยน จากนันส่
้ งแบบฟอร์ มกลับไปที่โรงเรี ยนประถมศึกษาที่บตุ รของพวกเขาศึกษา
อยู่
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(14) Q

สาหรั บผู้ปกครองที่ได้ รับการแจ้ งเตือนจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมว่ าบุตรของพวก
เขาเป็ นผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือก DP พวกขาสามารถสละสิทธิ์ท่ีเรี ยนใน DP
และกรอกแบบฟอรมตัวเลือกโรงเรียนเพื่อการเข้ าร่ วมใน CA ได้ หรือไม่ ?

A

ภายใต้ กลไกของ SSPA ที่มีอยู่ นักเรี ยนทุกคนที่ได้ รับการจัดสรรที่เรี ยนด้ วย DP จะไม่ได้
รับการจัดสรรในสถานที่เรี ยนอื่นๆ ในขั ้นตอน CA ดังนั้นผูป้ กครองของผูส้ มัครที่ได้รับการ
คัดเลือก DP ไม่จาเป็ นต้องเลือกโรงเรี ยนในแบบฟอร์มตัวเลือกอีก ถึงแม้วา่ พวกเขาได้เลือก
โรงเรี ยนในแบบฟอร์มตัวเลือกในขั้นตอน CA ซึ่งจะเริ่ มในเดือนเมษายน บุตรของพวกเขา
จะยังคงได้ รับการจัดสรรที่เรี ยนให้ กับโรงเรี ยนมัธยมที่พวกเขาได้ สมัครไปแล้ วในขัน้ ตอน
DP ซึง่ เป็ นไปตามกลไกที่มีอยู่

(15) Q

หากนักเรี ยนได้ สมัคร DP กับโรงเรี ยนมัธยมหนึ่งหรื อสองแห่ งก่ อนที่พวกเขาจะ
สมัครสาหรั บการจัดสรรข้ ามเครื อข่ ายและได้ ยกเลิกการสมัคร DP เนื่องจากการ
สมัครข้ ามเครือข่ ายของพวกเขา ผู้ปกครอง จาเป็ นต้ องกรอกแบบฟอรมตัวเลือกใน
ขัน้ ตอน CA หรื อไม?

A

ภายใต้ กลไก SSPA ที่มอี ยู่ นักเรี ยนอาจจะยกเลิกการสมัคร DP ที่ใดที่หนึง่ หรื อทั ้งสองที่
หากพวกเขาต้ องการที่จะสมัครสาหรับการจัดสรรข้ ามเครื อข่าย หากพวกเขาได้ ทาการ
ยกเลิกการสมัคร DP ของที่ใดที่หนึ่งหรื อทั ้งสองที่เพราะการสมัครข้ ามเครื อข่ายของพวกเขา
ถึงแม้ ว่าพวกเขาได้ รับการแจ้ งว่าเป็ นผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือกภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือ น
ใหม่นี ้ DP ที่เกี่ยวข้ องนีจ้ ะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หาก DP ทั ้งหมดที่เสนอโดยโรงเรี ยน
มัธยมที่เข้ าร่ วมได้ ถูกยกเลิกเนื่องจากการสมัครข้ ามเครื อข่าย ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้ องนีจ้ าเ
ป็ นต้ องกรอกแบบฟอร์ มตัวเลือกโรงเรี ยนเพื่อว่าบุตรของพวกเขาจะสามารถเข้ าร่วมใน CA
ได้ หากผู้ปกครองที่เกี่ยวข้ องนีไ้ ม่ทาการเลือกโรงเรี ยนใดๆในแบบฟอร์ มตัวเลือกโรงเรี ยน
และนักเรี ยนดังกล่าวไม่ได้ รับการเสนอสถานที่เรี ยนจากโรงเรี ยนมัธยมที่ไม่ได้ เข้ าร่วม DSS
(NDSS secondary schools) นักเรี ยนที่ เกี่ ยวข้ องนี ก้ ็จ ะได้ รั บ การจัด สรรสถานที่ เรี ย
นตามกลไกการจัดสรรที่กาหนดไว้
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(16) Q

หากนักเรียนไม่ ได้ รับการแจ้ งจากโรงเรียนมัธยมที่เข้ าร่ วมว่ าเป็ นผู้สมัครที่ได้ รับการ
คัดเลือก DP นั่นหมายความว่ าพวกเขาจะไม่ ได้ รับการจัดสรรให้ กับโรงเรี ยนใน
ขัน้ ตอน DP ใช่ หรือไม่ ?

A

ภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ นักเรี ยนบางคนอาจได้ รับการแจ้ งเตือนเกี่ยวกับการสมัคร
DP ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรี ยนที่เข้ าร่ วมทั ้งสองแห่ง และสุดท้ ายพวกเขาจะได้ รับการ
จัดสรรไปโรงเรี ยนตัวเลือกแรกของพวกเขาซึ่งเป็ นไปตามกลไก SSPA ที่มีอยู่ ทาให้ อีก
โรงเรี ยนหนึ่ง มีที่นั่งว่าง นอกจากนี ผ้ ้ ูสมัครที่ได้ รับการคัดเลือกบางคนอาจสละสิทธิ์ การ
จัดสรรใน DP ที่ได้ จดั สรรให้ กบั พวกเขาและรับที่เรี ยนที่เสนอให้ โดย NDSS secondary schools
ตาแหน่งที่เรี ยนที่ได้ จัดสรรให้ กับผู้สมัครที่ได้ รับการจัดสรรใน DP เหล่านีจ้ ะถูกทาให้ ว่าง
เช่นกัน ดังนันนั
้ กเรี ยนบางคนที่ไม่ได้ รับการแจ้ งอาจถูกจัดสรรไปโรงเรี ยนซึง่ พวกเขาได้ สมัค ร
ไปแล้ วในขั ้นตอน DP ในฐานะผู้สมัครสารอง

(17) Q

ผู้สมัครตัวสำรองจะได้ รับกำรแจ้ งจำกโรงเรียนมัธยมที่เข้ ำร่ วมว่ำพวกเขำจะได้ รับกำรจัดสรร
ที่เรียนใน DP ได้ หรือไม่ ?

A

การจัดการแจ้งเตือนใหม่จะไม่สามารถนามาใช้ได้กบั ผูส้ มัครตัวสารองและผูส้ มัครที่ไม่ได้ร
บการคัดเลือก นักเรี ยนทุกคน (รวมทั้งผูส้ มัครตัวสารอง) จะได้รับผลการจัดสรรอย่างเป็ น
ทางการจากกรมการศึกษา EDB ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2021 ตามปกติ

(18) Q

A

ผู้ปกครองสามารถจะติดต่ อโรงเรียนมัธยมอื่นๆที่ต้องการเลือกและสอบถามเกี่ยวกั
บการรับเข้ าเรียนหลังจากที่โรงเรียนมัธยมที่เข้ าร่ วมได้ ออกใบแจ้ งให้ ทราบว่ าเป็ นผู้
สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกแล้ ว ได้ หรือไม่ ?
ภายใต้ กลไก SSPA ที่มีอยู่ การจัดสรรที่เรี ยนในโรงเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 (S1)
หลังจากการหักผู้สมัครซ ้าและโควต้ า DP แล้ ว จะถูกนาไปใช้ สาหรับ CA โรงเรี ยนมัธยมไ
ม่ควรดาเนินขั ้นตอนของการเลือกหรื อการรับเข้ าเรี ยนเพื่อบรรจุที่นงั่ ที่ไม่ได้ ใช้ ก่อนที่จะมีกา
รประกาศผลการจัดสรรในเดือนกรกฏาคม ทั ้งนี ้เพื่อหลีกเลี่ยงการกดดันที่ไม่เหมาะสมให้ กับ
ผู้ปกครองและนักเรี ยนและสร้ างสถานการณ์ที่ไม่เป็ นธรรม ดังนันผู
้ ้ ปกครองจึงไม่จาเป็ นต้ อ ง
ติดต่อโรงเรี ยนมัธยมอื่นๆที่ต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรี ยน
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(19) Q

นักเรี ยนบางคนได้ รับแจ้ งจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมในฐานะเป็ นผู้สมัคร DP ที่ไ
ด้ รับการคัดเลือกและยังได้ รับการเสนอที่เรี ยน S1 โดย NDSS secondary school หาก
พวกเขาตัดสินใจที่จะปฎิเสธการเสนอที่เรี ยนจาก NDSS secondary school เหตุใด
พวกเขาจึงต้ องไปรั บเอกสารต้ นฉบับที่เซ็นตไว้ และแบบฟอรมบันทึกของนักเรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 จาก NDSS secondary school ที่เกี่ยวข้ องคืนมาด้ วย? หาก
ไม่ ได้ ไปรั บเอกสารคืนมา สุดท้ ายนักเรี ยนจะได้ รับการจัดสรรให้ กับโรงเรี ยนมัธยม
ที่เข้ าร่ วมหรื อไม่ ?

A

ตามกลไกที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในการใช้ ทรั พ ยากรสาธารณะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด
NDSS secondary schools จะรวบรวมเอกสารที่ลงนามไว้ และสาเนาต้ นฉบับของแบ
บฟอร์ มบันทึ กของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จากผู้ปกครองของนักเรี ยนที่ยอมรับการเสนอที่
เรี ยนใน S1 เพือ่ เป็ นการยืนยันการยอมรับการเสนอและการสละสิทธิ์ตอ่ ที่นงั่ ที่ได้รับเงินช่วยเหลือใน S1
อื่นๆ(รวมถึงที่นงั่ S1 ในโรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วมอื่นๆและ Jockey Club Ti-I College)
ที่จะถูกจัดสรรผ่านระบบ SSPA เพื่อป้องกันนักเรี ยนจากการมีที่นงั่ สองแห่งในโรงเรี ยนมัธย
มที่ได้ รับเงินช่วยเหลือในเวลาเดียวกัน ภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ หากนักเรี ยนได้ รับ ก
ารแจ้ งเตือนจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วม (รวมทั ้ง Jockey Club Ti-I College) เป็ นผู้ส
มัครที่ได้ รับการคัดเลือก DP และยังได้ รับการเสนอที่น่งั ใน S1จาก NDSS secondary
school พวกเขาอาจจะตัดสินใจว่าจะปฏิเสธการเสนอจาก NDSS secondary school
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในเดือนเมษายนหรื อไม่ (กล่าวคือภายในประมาณ 5 วันทากา
รหลังจากได้ รับการแจ้ งจากโรงเรี ยนว่าเป็ นผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือก DP ในปลายเดือนมีนาคม
วันสุดท้ ายของการแจ้ งไปยัง NDSS secondary schools สาหรับ SSPA 2021 คือ
วัน ที่ 12 เมษายน 2021 ภายใต้ส ถานการณ์ ป กติ ) หากผู ้ป กครองไม่ แ จ้ง ให้ NDSS
secondary schools ที่เกี่ยวข้ องนันทราบและไม่
้
ได้ รับคืนเอกสารต้ นฉบับที่ลงนามไว้ และแบบ
ฟอร์ มบันทึกนักเรี ยนชันประถมปี
้
ศกึ ษาที่ 6 ภายในระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้ กลไกที่มีอยู่
นักเรี ยนที่เกี่ยวข้ องนันจะยั
้ งคงถูกรวมอยู่ในรายชื่อที่ได้ รับการคัดเลือกของโรงเรี ยนที่เข้ าร่วม
ของ NDSS schools ซึง่ จะถูกยื่นในต้ นเดือนพฤษภาคม ดังนันพวกเขาจะไม่
้
ได้ รับการจัดสรรที่นงั่ ใน
S1 ของโรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วม รวมถึงโรงเรี ยนที่เลือกพวกเขาเป็ นผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกสาหรับ
DP
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(20) Q NDSS secondary schools สามารถปฏิเสธคาขอของผู้ปกครองเพื่อขอรั บคืนเอกสาร

ต้ นฉบับที่ลงนามและแบบฟอรมบันทึกของนักเรียนประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้ หรือไม่ ?
A

ตามข้ อตกลงที่มีอยู่สาหรับการรวบรวมเอกสารที่ ลงนามไว้ และแบบฟอร์ มบันทึกของนักเรี ย
นชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เพื่อการยืนยันการตัดสินใจของผู้ปกครองนัน้ ถูกตังอยู
้ ่บนหลักก
ารของการใช้ ทรัพยากรสาธารณะให้ เหมาะสมและเพื่อป้องกันไม่ให้ นกั เรี ยนที่เกี่ยวข้ องได้ รับ
การจัดสรรสถานที่เรี ยนสองแห่งในเวลาเดียวกัน ภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ หากผู้ปก
ครองของผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือก DP ตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเสนอที่เรี ยนจาก NDSS
secondary schools พวกเขาจะต้ องแจ้ งให้ NDSS secondary schools นันทราบและขอรั
้
บเอ
กสารต้ นฉบับที่ลงนามและแบบฟอร์ มบันทึกนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ภายในระยะเวล
าที่กาหนด (กล่าวคือ ภายในประมาณ 5 วันทาการ หลังจากได้ รับการแจ้ งจากโรงเรี ยนว่ า
เป็ นผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือก DP ในปลายเดือนมีนาคม วันสุดท้ ายของการแจ้ งไปยั ง
NDSS secondary schools สาหรั บ SSPA 2021 คื อ วัน ที่ 12 เมษายน 2021
ภายใต้สถานการณ์ปกติ) NDSS secondary schools จะต้ องส่งคืนเอกสารที่เกี่ยวข้ องตาม
คาขอของผู้ปกครอง เมื่อได้ รับเอกสารที่ลงนามแล้ ว มันจะเป็ นการยืนยันว่าผู้ปกครองได้ สล
ะสิทธิ์ที่นงั่ ในโรงเรี ยนของ NDSS secondary schools ดังนันผู
้ ้ ปกครองจะต้ องพิจารณาอย่
างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

(21) Q

หากผู้ปกครองของผู้สมัครที่ได้ รับการ DP คัดเลือกไม่ สามารถรั บคืนเอกสารต้ นฉบับที่ล
งนามไว้ และแบบฟอร มบั น ทึ ก นั ก เรี ย นชั ้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จาก NDSS
secondary schools ภายในเวลาที่กาหนด พวกเขาจะสามารถขอรั บเอกสารเหล่ า
นี จ้ ากโรงเรี ย นที่เกี่ยวข้ องในภายหลัง เพื่อสละสิทธิ์ท่ีน่ ั งในโรงเรี ยนของ NDSS
secondary schools ได้ หรื อไม่ ?

A

ภายใต้ ข้อตกลงที่มีอยู่ ผู้ปกครองจะยื่นเอกสารที่ลงนามของเขาพร้ อมกับสาเนาต้ นฉบับของ
แบบฟอร์ มบันทึกนักเรี ย นชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ไปยัง NDSS secondary schools
เพื่อการยืนยันการยอมรับการเสนอจาก NDSS secondary schools และการสละสิ ทธิ์ต่อที่นงั่ ในโ
รงเรี ยนที่ได้รับเงินช่วยเหลือใน S1 อื่นๆ (รวมถึงที่นงั่ S1ในโรงเรี ยนมัธยมที่เข้าร่ วมอื่นๆ และ
Jockey Club Ti-I College) ที่ จ ะถู ก จั ด สรรผ่ า นระบบ SSPA ในอี ก แง่ ห นึ่ ง
ภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ นักเรี ยนบางคนอาจปฏิเสธที่เรี ยนของ NDSS secondary
schools หลั ง จากได้ รั บ การแจ้ งจากโรงเรี ย นมั ธ ยมที่ เ ข้ าร่ ว มว่ า เป็ นผู้ สมั ค ร DP
ที่ได้ รับการคัดเลือก ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้ องอาจขอรับคืนเอกสารต้ นฉบับที่ลงนามไว้ และและแ
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บบฟอร์ มบันทึกนักเรี ยนชัน้ ปรประถมศึก ษาปี ที่ 6 จาก NDSS secondary schools
ภายในระยะเวลา NDSS secondary schools อาจรั บนักเรี ยนคนอื่ นๆตามรายชื่ อ ที่
รอคิวเพื่อเติมที่ที่วา่ งอยู่ และยืน่ รายชื่อที่ผา่ นการคัดเลื อ กของนักเรี ย นที่ เ ข้า ร่ ว มไปยังกรมก
ารศึ ก ษา (EDB) ก่ อ นต้น เดื อ นพฤษภาคม ภายใต้ส ถานการณ์ ต ามปกติ ในกรณี น้ ี
ผูป้ กครองของผูส้ มัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกไม่ควรขอรั บเอกสารต้ น ฉบับที่ลงนามไว้
และแบบฟอร์ มบันทึกนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 จาก NDSS secondary schools
ภายหลังจากเวลาที่กาหนด
(22) Q

หากผู้ปกครองขอรั บคืนกับเอกสารต้ นฉบับที่ลงนามไว้ และและแบบฟอรมบันทึกนั
กเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 จาก NDSS secondary schools เพื่อยืนยันการส
ละสิ ท ธิ์ ข องสถานที่ เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ การเสนอ พวกเขาจะสามารถขอให้ NDSS
secondary schools ที่เกีย่ วข้ องที่จะรับบุตรของพวกเขำอีกครั้งในอนำคตได้ หรื อไม่ ?

A

หากผู้ปกครองขอรับคืนเอกสารต้ นฉบับที่ลงนามไว้ และและแบบฟอร์ มบันทึกนักเรี ยนชันปร
้
ะถมศึกษาปี ท่ี 6 จาก NDSS secondary schools นั่นเป็ นการแสดงว่าพวกเขาตัดสิน
ใจที่จะสละสิทธิ์ทนี่ งั่ ที่เสนอให้ โดย NDSS secondary schools หลังจากการประกาศ
SSPA ในเดื อ นกรกฏาคม หากผู้ป กครองต้ อ งการจะสมัค รที่ เรี ยนใน S1 ใน NDSS
secondary schools ที่เกี่ ยวข้ อ งอีกครั ง้ หนึ่ง โรงเรี ยนสามารถตัดสินใจได้ ว่าการรั บนัก
เรี ยนนันหรื
้ อไม่ ก็ขึ ้นอยู่กบั กลไกการรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนพวกเขาเอง

(23) Q

โรงเรียนมัธยมที่เข้ าร่ วมสามารถแก้ ไขรายชื่อของนักเรียนที่ได้ รับการคัดเลือกและตั
วสารองสาหรั บ การเลือกที่ เรี ยนเอง หลังจากที่ส่งไปยังกรมการศึกษา EDB ได้
หรือไม่ ?

A

โรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่วมจะต้ องส่งรายชื่อของผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกและตัวสารองสาหรับการเ
ลือกที่เรี ยนเองไปยังกรมการศึกษา EDB ในวันหรื อก่อนวันที่ได้ กาหนดไว้ (วันที่กาหนดสาหรับ
SSPA 2021 คื อ วัน ที่ 30 มี น าคม 2021) โรงเรี ย นจะต้ อ งตรวจสอบรายชื่ อ อย่ า ง
ระมัด ระวัง อย่ า งยิ่ ง ก่ อ นการส่ง หลัง จากส่ง รายชื่ อ แล้ ว โรงเรี ย นไม่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตให้
เปลี่ยนแปลงรายชื่อใดๆ กับพวกเขา ยกเว้ นในกรณีพเิ ศษ (เช่น ผู้สมัครไม่มีคณ
ุ สมบัติสาหรับ
การสมัคร DP หรือจานวนของผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกที่โรงเรี ยนได้ แจ้ งไปมากกว่า
โควต้ าของโรงเรี ยน DP ฯลฯ) หากมีกรณีพิเศษเช่นนี ้ โรงเรี ยนจะมีจดหมายอธิบายเป็ นลายลักษณ์
อั ก ษรถึ ง กรมการศึ ก ษา E D B แล ะขออนุ มั ติ จ ากกรมการศึ ก ษา E D B
ให้ เร็วที่สดุ ก่อนที่พวกเขาจะแจ้ งผู้ปกครองทราบถึงนักเรี ยนที่ได้ รับผลกระทบ
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(24) Q

ภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ จานวนสถานที่เรี ยนที่แสดงในเอกสารที่เกี่ยวข้ อ ง
ใน CA ที่จะเริ่มในเดือนเมษายนนัน้ จะมีการอัพเดตด้ วยการหักจานวนของ DP ที่ไ
ด้ เสนอไปแล้ ว เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับผู้ปกครองในการเลือกโรงเรี ยนใน
ขัน้ ตอน CA หรือไม่ ?

A

ภายใต้การจัดการแจ้งเตือ นใหม่ นักเรี ยนบางคนอาจได้รับการแจ้งของการสมัคร DP
ที่ประสบความสาเร็ จจากโรงเรี ยนมัยมที่เข้ าร่ วมสองแห่ง และในที่สุดพวกเขาจะได้ รับการ
จัดสรรไปโรงเรี ยนตัวเลือกแรกของพวกเขาซึ่งเป็ นไปตามกลไก SSPA ที่มีอยู่ ทาให้ อีก
โรงเรี ยนมีที่นงั่ ว่าง นอกจากนี ้ผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือกบางคนอาจสละสิทธิ์การจัดสรรใน
DP ที่ได้ จัดสรรให้ กับพวกเขาและยอมรั บที่ เรี ยนที่เสนอให้ โดย NDSS secondary
schools ตาแหน่งที่เรี ยนที่ได้ จด
ั สรรให้ กบั ผู้สมัครทีไ่ ด้ รับการจัดสรรใน DP เหล่านี ้จะถูกทา
ให้ วา่ งลงเช่นกัน ภายใต้ กลไก SSPA ที่มีอยู่ นักเรี ยนบางคนอาจจะถูกจัดสรรใน DP
ที่ว่างอยู่เหล่านี ้ในฐานะของผู้สมัครตัวสารองและทีน่ งั่ ที่เหลือจะถูกใช้ สาหรับ CA เอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับ CA จะมีการจัดพิมพ์ในเดื อนมีนาคมเพื่อแจกจ่ายให้กบั ผูป้ กครองเพื่อการอ้า
งอิงของพวกเขาในเดือนเมษายน ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะอัพเดทจานวนของสถานที่เรี ยนเนื่
องจากกาหนดการที่แน่น

(25) Q

โรงเรี ยนประถมศึกษาที่เข้ าร่ วมโครงการยังคงจะต้ องส่ งผลการประเมินภายในของ
นักเรี ยน ที่ได้ รับแจ้ งว่ าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือก เพื่อการคานวณของ
กลุ่มการจัดสรรของพวกเขาหรือไม่ ?

A

ภายใต้ ข้ อ ตกลงการแจ้ ง ใหม่ กลไกของ SSPA ที่ มี อ ยู่ นั น้ ยั ง คงเหมื อ นเดิ ม ไม่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลง โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มยัง จะต้ อ งส่ง ผลการประเมิ น ภายในของ
นั ก เรี ย นทุ ก คนตอนจบชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 และช่ ว งกลางเทอมและตอนจบชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ของนักเรี ยนทุกคน (รวมถึงนักเรี ยนที่ได้ รับแจ้ งจากโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ที่เข้ าร่วมว่าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อนักเรี ยนที่ได้ รับการตอบรับให้ เข้ าเรี ย น
จาก NDSS secondary schools) ในขัน้ ตอนของ CA ระดับคะแนนของนักเรี ยนที่เข้
าร่วมทังหมดในเขต/เครื
้
อข่ายโรงเรี ยนเดียวกันจะถูกนาไปจัดลาดับด้ วยคอมพิวเตอร์ จาก
นัน้ นัก เรี ยนจะถูกแบ่งออกเป็ นสามเขต/กลุ่ม เครื อข่ า ยเท่าๆกัน แต่ ล ะกลุ่มจะประกอบ
ด้ วยหนึ่ ง ในสามของ จานวนนั ก เรี ย นที่ เ ข้ าร่ ว มในเขต/เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นเดี ย วกั น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง จานวนนักเรี ย นในแต่ละกลุ่มจะถูกกาหนดโดยจานวนทั ้งหมดของนั กเรี
ยนที่เข้ าร่วม ภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ กลุม่ การจัดสรรของนักเรี ยนที่เข้ าร่วมทั ้งหมด
(รวมถึงนักเรี ยนที่ได้ รับแจ้ งว่าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือก) จะคานวณตามระดั
บผลการประเมินภายในของพวกเขา
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(26) Q

ทาไมกรมการศึกษา EDB จึงจะจัดหารายชื่อของผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ กับ
โรงเรียนประถมศึกษาที่เข้ าร่ วมแต่ ละแห่ ง ในต้ นเดือนเมษายนของทุกปี ?

A

กรมการศึกษา EDB จะจัดหารายชื่อผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ โรงเรี ยนประถมศึกษาที่เ
ข้ าร่วมแต่ละแห่งในต้ นเดือนเมษายนทุกปี เพื่ออานวยความสะดวกในการแจ้ งเตือนผู้ปกครอ
งที่เกี่ยวข้ องว่าไม่ต้องเลือกโรงเรี ยนในขั ้นตอน CA และให้ การสนับสนุนที่เหมาะสมแก่นกั เ
รี ยนที่ไม่ได้ รับการแจ้ งเพื่อการเตรี ยมการในขั ้นตอน CA รายชื่อของโรงเรี ยนมัธยมที่เกี่ ย
วข้ อง ลาดับการเลือกโรงเรี ยนในใบสมัคร DP และไม่วา่ นักเรี ยนจะถูกเลือกเป็ นผูส้ มัคร DP
ที่ได้ รับการคัดเลือกจากโรงเรี ยนมัธยมหนึ่งหรื อสองแห่งก็ตาม เขาจะไม่ถกู แสดงในรายชื่อนี ้

(27) Q

โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษาสามารถเปิ ดเผยสัดส่ วนหรื อจานวนของนักเ
รียนที่ได้ รับแจ้ งว่ าเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือกได้ หรือไม่ ?

A

ภายใต้ การจัดการแจ้ งเตือนใหม่ นักเรี ยนแต่ละคนอาจถูกเลือกเป็ นผู้สมัคร DP ที่ได้ รับการ
คัดเลือกจากโรงเรี ยนมัธยมที่เข้ าร่ วมทั ้งสองแห่ง สุดท้ ายพวกเขาจะได้ รับการจัดสรรไปที่โ
รงเรี ย นของตัว เลื อ กแรกและผู้ส มัค รที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ กบางคนอาจเลื อ กที่ จ ะเรี ย นใน
NDSS secondary schools ดัง นัน้ นัก เรี ย นบางคนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น ผู้ส มัค ร DP
ที่ประสบความสาเร็จอาจยังคงมีโอกาสได้ รับการจัดสรรใน DP ในฐานะผู้สมัครตัวสารอง
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือข้ อมูลดังกล่าวไม่ใช่ผลลัพธ์สดุ ท้ ายของการสมัคร DP นักเรี ยนที่อยู่ในรา
ยชื่อที่ได้ รับการคัดเลือกสาหรับ DP ของโรงเรี ยนอาจจะไม่ได้ รับการจัดสรรไปยังโรงเรี ยนนันๆ
้ นอกจากนี ้
นักเรี ยนจะถูกเลือกเป็ นผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือกในขันตอน
้
DP หรื อไม่นน
ั ้ มีผลมาจากห
ลายปั จ จั ย รวมถึ ง กลยุ ท ธของผู้ ป กครองในการเลื อ กโรงเรี ย น จานวนของผู้ สมั ค ร
เกณฑ์การรับเข้ าเรี ยนและการตัดสินใจของโรงเรี ยน และจานวนของสถานที่เรี ยน เป็ นต้ น
ดังนัน้ สัดส่วนหรื อจานวนนักเรี ยนที่ได้ รับการแจ้ งเกี่ยวกับการสมัคร DP ที่ได้ รับการคัดเลือ
กของเขาจึงไม่ใช่ตวั บ่งชี ้ที่แท้ จริ งของระดับการศึกษาหรื อการปฏิบตั ิงานโดยรวมของโรงเรี ย
นที่เกี่ยวข้ อง โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึ กษาไม่ได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูล/ตัวเล
ขที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกลยุทธ์ ของนักเรี ยนคนอื่นๆในการเลือกโรงเรี ย
นในขั ้นตอน CA

แผนกการจัดสรรที่เรี ยน
กรมการศึกษา
กันยายน 2020
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