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ระบบการจัดสรรทีเ่รียนระดบัช้ันมธัยมศึกษา ประจ าปี 2021/2023 

(ส าหรับการรับเข้าเรียนในระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเดือนกนัยายน 2023) 

ค าถามทีพ่บบ่อย 
 

ทัว่ไป 

 

(1) ค าถาม ระบบการจัดสรรสถานทีเ่รียนระดบัช้ันมธัยมศึกษา (SSPA) คืออะไร? 

 

 ค ำตอบ นกัเรียนระดบัประถมศึกษำปีท่ี 6 (P6) ท่ีมีสิทธ์ิสำมำรถไดรั้บเขำ้ศึกษำมธัยมศึกษำปีท่ี 1 (S1) ของภำครัฐผำ่นกำรเขำ้ร่วม
ในระบบ SSPA ระบบ SSPA แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน: แบบพิจำรณำพิเศษ (DP) และแบบจดัสรรจำกส่วนกลำง 
(CA) 

 

ส ำหรับขั้นตอนของ DP นกัเรียนสำมำรถสมคัรเขำ้เรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีเขำ้ร่วมใน SSPA ไดไ้ม่เกิน 2 แห่งในเขต
ใดเขตหน่ึงโดยตรง โรงเรียนสำมำรถสงวนจ ำนวนนกัเรียนไดไ้ม่เกิน 30% ของ S1 ในฐำนะ DP และรับนกัเรียนตำม
ปรัชญำกำรศึกษำและลกัษณะของนกัเรียน 

 

ในขั้นตอนของ CA คอมพิวเตอร์จะจดัสรรท่ีเรียนของโรงเรียนใหก้บันกัเรียนท่ีเขำ้ร่วมใน SSPA ตำมระดบักำรจดัสรร 
ตวัเลือกโรงเรียนของผูป้กครองของและกำรสุ่มหมำยเลข 
 

ผูส้มคัร DP ท่ีไดรั้บคดัเลือกแลว้จะไม่ไดรั้บกำรจดัสรรท่ีเรียนอีกคร้ังใน CA ผลอยำ่งเป็นทำงกำรของ DP และ CA จะถูก
ประกำศในเวลำเดียวกนัในเดือนกรกฎำคม 2023 ส ำหรับรำยละเอียดของระบบ SSPA ผูป้กครองอำจดูเพิ่มเติมไดท่ี้แผน่พบั
ขอ้มูลและวดีิโอเก่ียวกบัระบบ SSPA 

 

โรงเรียนทีเ่ปิดให้เป็นตัวป้อนและโรงเรียนทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
 

(2) ค าถาม การเตรียมการรับนักเรียน S1 ส าหรับนักเรียน P6 ทีเ่รียนในโรงเรียนทีเ่ปิดให้เป็นตัวป้อน/โรงเรียนทีไ่ด้รับการเสนอช่ือมี
อะไรบ้าง? 

 

 ค ำตอบ โดยทัว่ไปหลงัจำกกำรหกัลบจ ำนวนนกัเรียนท่ีสมคัรซ ้ ำและ DP ออกแลว้ โรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีรับนกัเรียนจำกโรงเรียนท่ีเปิด
ใหเ้ป็นตวัป้อนจะตอ้งส ำรอง 85% ของจ ำนวนท่ีนัง่เรียนท่ีเหลือส ำหรับโรงเรียนประถมศึกษำท่ีเปิดใหเ้ป็นตวัป้อนและ
โรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 25% ของจ ำนวนท่ีนัง่เรียนท่ีเหลือส ำหรับโรงเรียนประถมศึกษำท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ
ในขั้นตอน CA นกัเรียน P6 ของโรงเรียนท่ีเปิดใหเ้ป็นตวัป้อน/โรงเรียนท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือท่ีมีสิทธ์ิส ำหรับท่ีเรียนท่ีสงวนไว้
ให ้หำกอยูใ่นกลุ่มเครือข่ำย (Net Band) ท่ี 1 หรือ 2 และไดเ้ลือกโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีรับนกัเรียนจำกโรงเรียนท่ีเปิดให้
เป็นตวัป้อน/โรงเรียนท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ เป็นตวัเลือกแรกของนกัเรียนใน ส่วน B ตวัเลือกโรงเรียนแบบมีขอ้จ ำกดั หำก
โรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีมีเครือข่ำยต่อกนัดงักล่ำวรับนกัเรียนกลุ่มเครือข่ำยท่ี 3 (Net Band 3) นกัเรียนทุกคนในกลุ่ม
เครือข่ำยท่ี 3 กจ็ะมีสิทธ์ิ ผูป้กครองอำจสอบถำมไปยงัโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีรับนกัเรียนจำกโรงเรียนท่ีเปิดใหเ้ป็นตวัป้อน/

โรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือโดยตรง 
 

หำกจ ำนวนนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิเกินจ ำนวนท่ีเรียนท่ีสงวนไวใ้ห ้ ล ำดบัควำมส ำคญัของกำรจดัสรรจะข้ึนอยูก่บักลุ่มเครือข่ำย (Net 

Band) ของนกัเรียนและหมำยเลขสุ่มจนกวำ่จะมีกำรเติมเตม็ท่ีวำ่งท่ีสงวนไวใ้หท้ั้งหมด ในทำงกลบักนั ท่ีวำ่งท่ียงัคงเหลืออยูท่ี่
สงวนไวท้ั้งหมด (ถำ้มี) จะถูกใชเ้ปิดใหส้ ำหรับกำรจดัสรรโดยอตัโนมติั 

 

หำกนกัเรียน P6 ของโรงเรียนท่ีเปิดใหเ้ป็นตวัป้อนหรือโรงเรียนท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือไดรั้บกำรอนุมติัส ำหรับกำรจดัสรรขำ้ม
เครือข่ำย นกัเรียนจะไม่มีสิทธ์ิส ำหรับกำรสงวนท่ีเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีรับนกัเรียนจำกโรงเรียนท่ีเปิดใหเ้ป็นตวัป้อน
หรือโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 
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(3) ค าถาม ผู้ปกครองจะทราบได้อย่างไรว่าโรงเรียนประถมศึกษาของบุตรหลานเป็นโรงเรียนทีเ่ปิดให้เป็นตัวป้อน/โรงเรียนมธัยมศึกษาที่
ได้รับการเสนอช่ือหรือไม่? 

 

 ค ำตอบ ผูป้กครองอำจไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจำกโปรไฟลข์องโรงเรียนประถมศึกษำท่ีเผยแพร่ในเดือนกนัยำยนของทุกปี โรงเรียน
มธัยมศึกษำท่ีรับนกัเรียนจำกโรงเรียนท่ีเปิดใหเ้ป็นตวัป้อน/โรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือของโรงเรียนประถมศึกษำ
จะถูกระบุไวใ้นโปรไฟล ์ผูป้กครองอำจติดต่อโรงเรียนประถมศึกษำโดยตรงเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม 
 

(4) ค าถาม ส าหรับนักเรียน P6 ทีม่สิีทธ์ิได้รับการจัดสรรให้กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาทีรั่บนักเรียนจากโรงเรียนทีเ่ปิดให้เป็นตัวป้อน/

โรงเรียนมธัยมศึกษาทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ นักเรียนจ าเป็นต้องใส่โรงเรียนมธัยมศึกษาทีรั่บนักเรียนจากโรงเรียนทีเ่ปิดให้เป็นตัว
ป้อน/โรงเรียนมธัยมศึกษาทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นหน่ึงในตัวเลือกโรงเรียนของนักเรียนทั้งใน ส่วน A ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่
มข้ีอจ ากดั และส่วน B ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีจ ากดัหรือไม่? 

 

 ค ำตอบ ในขั้นตอน CA ท่ีนัง่เรียนท่ีสงวนไวส้ ำหรับโรงเรียนท่ีเปิดใหเ้ป็นตวัป้อน/โรงเรียนท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือจะใชไ้ดก้บัตวัเลือก
ของ ส่วน B ตวัเลือกโรงเรียนแบบมีขอ้จ ำกดัเท่ำนั้น ผูป้กครองควรใส่โรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีรับนกัเรียนจำกโรงเรียนท่ีเปิดให้
เป็นตวัป้อน/โรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นตวัเลือกแรกใน ส่วน B อยำ่งไรกต็ำมกำรใส่โรงเรียนมธัยมศึกษำท่ี
รับนกัเรียนจำกโรงเรียนท่ีเปิดใหเ้ป็นตวัป้อน/โรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใน ส่วน A นั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ
ผูป้กครองเอง 
 

(5) ค าถาม เหตุผลใดบ้างทีนั่กเรียนทีม่สิีทธ์ิจากโรงเรียนประถมศึกษาทีเ่ปิดให้เป็นตัวป้อน/โรงเรียนประถมศึกษาทีไ่ด้รับการเสนอช่ือจะ
ไม่ได้ถูกจัดสรรให้กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาทีไ่ด้รับนักเรียนจากโรงเรียนทีเ่ปิดให้เป็นตัวป้อน/โรงเรียนมธัยมศึกษาทีไ่ด้รับการ
เสนอช่ือ? 

 

 ค ำตอบ นกัเรียนจะไม่ไดรั้บกำรจดัสรรใหก้บัโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีไดรั้บนกัเรียนจำกโรงเรียนท่ีเปิดใหเ้ป็นตวัป้อน/โรงเรียน
มธัยมศึกษำท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี: 

  (ก) นกัเรียนยงัไม่ไดเ้ลือกโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีรับนกัเรียนจำกโโรงเรียนท่ีเปิดใหเ้ป็นตวัป้อน/โรงเรียนมธัยมศึกษำท่ี
ไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นตวัเลือกโรงเรียนแรกของนกัเรียนใน ส่วน B ตวัเลือกโรงเรียนแบบมีขอ้จ ำกดัตำมท่ีไดก้ ำหนด
ไว ้

  (ข) 
 

จ ำนวนนกัเรียน P6 ท่ีมีสิทธ์ิส ำหรับโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีรับนกัเรียนจำกโรงเรียนท่ีเปิดใหเ้ป็นตวัป้อน/โรงเรียน
มธัยมศึกษำท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือมีจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนท่ีวำ่งท่ีสงวนไวใ้หข้องโรงเรียน  

  (ค) 
 

นกัเรียนไดรั้บคดัเลือกในกำรเลือกสถำนท่ีเรียนเองในโรงเรียนมธัยมศึกษำอ่ืนหรือไดรั้บกำรจดัสรรสถำนท่ีเรียนของ
โรงเรียนใน ส่วน A ตวัเลือกโรงเรียนแบบไม่มีขอ้จ ำกดั หรือ 

  (ง) นกัเรียนไดรั้บกำรอนุมติัส ำหรับกำรจดัสรรสถำนท่ีเรียนขำ้มเครือข่ำย 
 

โรงเรียน “Through-train” 

 

(6) ค าถาม การเตรียมการรับนักเรียน S1 ส าหรับนักเรียน P6 ทีเ่รียนในโรงเรียน “through-train” มอีะไรบ้าง? 

 

 ค ำตอบ นกัเรียน P6 ของโรงเรียน “through-train” อำจเลือกท่ีจะด ำเนินกำรต่อไปยงัโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีเช่ือมโยงโดยตรง หำก
นกัเรียนสมคัร DP ของโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ีเขำ้ร่วมหรือ S1 ของโครงกำรไดรั้บเงินช่วยเหลือโดยตรงในโรงเรียนมธัยมศึกษำ
ท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมในระบบกำรจดัสรรสถำนท่ีเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษำ (NDSS secondary schools) (ไม่วำ่จะไดรั้บ
คดัเลือกหรือไม่) หรือเขำ้ร่วมใน CA เนกัเรียนจะไม่ไดรั้บอนุญำตใหรั้กษำสิทธ์ิในกำรด ำเนินกำรโดยตรงไปยงัโรงเรียน
มธัยมศึกษำท่ีเช่ือมโยง 
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(7) ค าถาม นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาอ่ืนๆ มโีอกาสทีจ่ะเข้าศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา “through-train” หรือไม่? 

 

 ค ำตอบ โรงเรียน “through-train” ทั้งหมดจะตอ้งปฏิบติัตำมหลกักำรท่ีวำ่จ  ำนวนนกัเรียนของ S1 ในโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ี
เช่ือมโยงจะตอ้งไม่เกินจ ำนวนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ P6 ในโรงเรียนประถมศึกษำท่ีเช่ือมโยง เพื่อใหน้กัเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษำอ่ืนๆ ยงัคงสำมำรถเขำ้ศึกษำไดโ้ดยผำ่นกำรสมคัร DP หรือกำรเขำ้ร่วมใน CA โรงเรียน “through-train” 

ทั้งท่ีมีอยูก่่อนแลว้และท่ีด ำเนินกำรใหม่ โดยหลกักำรแลว้ควรสงวนจ ำนวนนกัเรียนไวไ้ม่นอ้ยกวำ่ 15% ของจ ำนวนนกัเรียน
ระดบั S1 ทั้งหมด หลงัจำกหกัลบนกัเรียนท่ีสมคัรซ ้ ำ ส ำหรับกำรรับนกัเรียนของโรงเรียนประถมศึกษำอ่ืนๆ ผำ่นกำรสมคัร DP 

หรือ CA 

 

โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการได้รับเงนิช่วยเหลือโดยตรง 
 

(8) ค าถาม ผู้ปกครองควรตระหนักถึงอะไรบ้าง หากต้องการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาทีโ่รงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการ
ได้รับเงนิช่วยเหลือโดยตรง (Direct Subsidy Scheme - DSS)? 

 

 ค ำตอบ ผูป้กครองควรทรำบวำ่โรงเรียนมธัยมศึกษำ DSS อำจมีกำรเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียม นกัเรียนอำจไดรั้บกำรเล่ือนขั้นเป็นระดบั
มธัยมศึกษำปีท่ี 4 (S4) ในโรงเรียนมธัยมศึกษำ DSS ของตนเอง เม่ือจบระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 3 และจะไม่ไดรั้บกำรจดัให้
อยูใ่นระดบัศูนยก์ลำงของ S4 ในโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของกรมกำรศึกษำ (EDB) 

 

(9) ค าถาม ส าหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ DSS มคีวามแตกต่างอย่างไรในการจัดการจัดสรรเม่ือเทยีบกบัโรงเรียน 

รัฐบาล มธัยมศึกษ, งรัฐที่ได้รับความช่ว และ เงนิอุดหนุนตามจ านวนนักศึกษา? 

 

 ค ำตอบ ส ำหรับโรงเรียนมธัยมศึกษำ DSS ท่ีเขำ้ร่วม กำรจดัสรรของโรงเรียนเหล่ำน้ีโดยพื้นฐำนแลว้จะเหมือนกบัโรงเรียนมธัยมศึกษำ
ของรัฐบำลท่ีไดรั้บควำมช่วยเหลือและมีศกัยภำพเช่นกนั ยกเวน้วำ่โรงเรียนมธัยมศึกษำ DSS ท่ีเขำ้ร่วมอำจสงวนท่ี S1 ไวใ้ห ้

DP มำกกวำ่ 30% และท่ีส ำหรับ S1 ของโรงเรียนมธัยมศึกษำ DSS ท่ีเขำ้ร่วมจะไดรั้บกำรจดัสรรตำมหลกักำร “ไม่มี
ตวัเลือก ไม่มีกำรจดัสรร” ในส่วน B ตตัวัเลือกโรงเรียนแบบมีขอ้จ ำกดัของ CA กล่ำวคือนกัเรียนจะไม่ไดรั้บกำรจดัสรร
ใหก้บัโรงเรียนมธัยมศึกษำ DSS ท่ีเขำ้ร่วม เวน้แต่นกัเรียนไดร้วมโรงเรียนเป็นหน่ึงในตวัเลือกใน ส่วน B ของ CA 

 

(10) ค าถาม ขั้นตอนการรับสมคัรส าหรับ NDSS secondary schools คืออะไร? 

 

 ค ำตอบ ส ำหรับ NDSS secondary schools โรงเรียนสำมำรถรับนกัเรียนตำมขั้นตอนและก ำหนดกำรของตนเองได ้และจะ
ไม่ไดรั้บกำรจดัสรรนกัเรียนผำ่นระบบ SSPA ไม่มีกำรจ ำกดัจ ำนวนของ NDSS secondary schools ท่ีนกัเรียน
สำมำรถสมคัรไดแ้ละกำรรับสมคัรจะข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ก ำหนดโดยโรงเรียน NDSS secondary schools จะตอ้งส่ง
รำยช่ือนกัเรียนท่ีไดรั้บคดัเลือกในกำรเขำ้ศึกษำไปยงั EDB ภำยในตน้เดือนพฤษภำคม นกัเรียนท่ีปรำกฎอยูใ่นรำยช่ือนกัเรียน
ท่ีไดรั้บคดัเลือกของ NDSS secondary schools จะไม่ไดรั้บกำรจดัสรรสถำนศึกษำ S1 ของโรงเรียนมธัยมศึกษำท่ี
เขำ้ร่วม รวมถึงโรงเรียนท่ีไดเ้ลือกใหเ้ป็นผูส้มคัร DP ท่ีไดรั้บคดัเลือกดว้ย 
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นักเรียนทีไ่ม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ 

 

(11) ค าถาม ภายใต้ระบบ SSPA การจัดสรรสถานศึกษาส าหรับนักเรียนทีไ่ม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (NCS) มอีะไรบ้าง? 

 

 ค ำตอบ นกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิทุกคน ไม่วำ่จะมีเช้ือชำติหรือมีสถำนท่ีเกิดใดๆ กต็ำมจะไดรั้บโอกำสท่ีเท่ำเทียมกนัในกำรเขำ้ศึกษำในโรงเรียน
ของรัฐภำยใตร้ะบบ SSPA ซ่ึงมีควำมเป็นธรรมและโปร่งใส กล่ำวอีกนยัหน่ึงวำ่ นกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิทั้งหมด (รวมถึงนกัเรียน 

NCS) จะไดรั้บกำรจดัสรรสถำนท่ีเรียนระดบัชั้น S1 ตำมกลไกเดียวกนั นกัเรียน NCS สำมำรถสมคัรเขำ้เรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษำท่ีเขำ้ร่วมได ้ 2 แห่งในขั้นตอน DP ส ำหรับกำรตดัสินใจในขั้นตอน CA นกัเรียนยงัสำมำรถเลือกโรงเรียน
มธัยมศึกษำไดสู้งสุด 3 แห่งจำกเครือข่ำยโรงเรียนใดๆ ใน ส่วน A และโรงเรียนมธัยมศึกษำสูงสุด 30 แห่งในเครือข่ำย
โรงเรียนของตนเองในส่วน B ตำมควำมตอ้งกำรของนกัเรียน 

 

(12) ค าถาม นักเรียน NCS ควรเลือกโรงเรียนอย่างไร ภายใต้การจัดสรรทีม่อียู่? 

 

 ค ำตอบ ผูป้กครองของนกัเรียน NCS ควรพิจำรณำทุก ดำ้นของโรงเรียน เช่น ปรัชญำกำรศึกษำ, วฒันธรรม, ศำสนำ, โครงสร้ำงชั้น
เรียน, กำรพฒันำและกำรด ำเนินงำน, และควำมสำมำรถ, ควำมชอบและควำมสนใจของบุตรหลำนเพื่อเลือกโรงเรียนท่ี
เหมำะสม ผูป้กครองอำจขอค ำแนะน ำจำกโรงเรียนประถมศึกษำท่ีบุตรหลำนของตนก ำลงัเรียนอยู ่ และไปท่ีดูหนำ้แรกของ
โรงเรียนเพื่อดูพฒันำกำรล่ำสุดของโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือผูป้กครองของนกัเรียน NCS ในกำรเลือกโรงเรียนของภำครัฐ 
EDB ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบักำรรับเขำ้เรียนในโรงเรียนท่ีใชภ้ำษำหลกัๆ ท่ีมีควำมหลำกหลำยของเช้ือชำติ นอกจำกน้ีกำร
บรรยำยสรุปเฉพำะท่ีมีบริกำรแปลควำมสดจะจดัข้ึนเป็นประจ ำทุกปีส ำหรับผูป้กครองของนกัเรียน NCS 

 

เพื่อใหผู้ป้กครองมีขอ้มูลท่ีครอบคลุมมำกข้ึนเก่ียวกบักำรตดัสินใจเลือกโรงเรียน โดยเร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2015/16 

คณะกรรมกำรควำมร่วมมือโรงเรียนบำ้น (CHSC) ไดเ้ผยแพร่โปรไฟลโ์รงเรียนมธัยมศึกษำฉบบัพิมพภ์ำษำองักฤษ เพื่อ
แจกจ่ำยใหก้บัผูป้กครองของนกัเรียน NCS ท่ีเรียนอยูท่ี่ P6 ผำ่นทำงโรงเรียนประถมศึกษำ 
 

 

เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2018/19 มีคอลมัน์แยกเก่ียวกบั “กำรสนบัสนุนดำ้นกำรศึกษำส ำหรับนกัเรียน NCS” ไดถู้กเพิ่มลง
ในโปรไฟลโ์รงเรียนมธัยมศึกษำส ำหรับโรงเรียน เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบักำรสนบัสนุนนกัเรียน NCS โรงเรียนมธัยมศึกษำของ
ภำครัฐทั้งหมดและโรงเรียนมธัยมศึกษำในโครงกำรไดรั้บเงินช่วยเหลือโดยตรง รับนกัเรียน NCS และสนบัสนุนเงินทุน
เพิ่มเติม จะตอ้งระบุภำยใตค้อลมัน์น้ี มำตรกำรสนบัสนุนเพิ่มเติมส ำหรับกำรยกระดบักำรเรียนรู้ภำษำจีนของนกัเรียน NCS 

และกำรสร้ำงสภำพแวดลอ้มกำรเรียนรู้ท่ีรวมคนทุกกลุ่มในโรงเรียน โปรไฟลโ์รงเรียนมธัยมศึกษำจะถูกอปัโหลดไปยงัหนำ้เวบ็ 

CHSC ในฉบบัภำษำจีนและภำษำองักฤษ 

 

ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2019/20 เป็นตน้ไป EDB ไดป้รับปรุงคอลมัน์ท่ีเพิ่มเขำ้มำใหม่ โดยก ำหนดใหโ้รงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง
ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมำตรกำรสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง EDB สนบัสนุนใหโ้รงเรียนเพิ่มเน้ือหำของโปรไฟลโ์รงเรียน
มธัยมศึกษำและหนำ้เวบ็ของโรงเรียนทั้งภำษำจีนและภำษำองักฤษ 
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(13) ค าถาม มาตรการสนับสนุนนักเรียน NCS เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนจาก EDB คืออะไร? 

 

 ค ำตอบ รัฐบำลมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนกำรรวมนกัเรียน NCS ใหเ้ขำ้เป็นหน่ึงกบัชุมชน รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรปรับตวัใหเ้ขำ้กบัระบบกำรศึกษำในทอ้งถ่ินและควำมช ำนำญในภำษำจีน ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2014/15 เป็นตน้ไป EDB 

ไดด้ ำเนินกำรตำมมำตรกำรสนบัสนุนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงรวมถึงกำรด ำเนินกำรตำม “กรอบกำรเรียนรู้ภำษำจีนหลกัสูตรท่ีสอง” 

(“กรอบกำรเรียนรู้”) ในโรงเรียนประถมศึกษำและมธัยมศึกษำ กำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมำกของเงินทุนเพิ่มเติมใหก้บัโรงเรียนและกำร
จดัหำแหล่งกำรเรียนรู้และกำรเรียนกำรสอนกำรฝึกอบรมครูและกำรสนบัสนุนทำงวชิำชีพใหก้บัโรงเรียน ฯลฯ เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรสนบัสนุนกำรเรียนรู้ภำษำจีนของนกัเรียน NCS ของโรงเรียนและกำรสร้ำงสภำพแวดลอ้มกำรเรียนรู้ท่ี
ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม 

 

ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมของมำตรกำรสนบัสนุน กรุณำดูต่อท่ีหนำ้เวบ็ EDB 

 

 

 

แผนกำรจดัสรรท่ีเรียน 

กรมกำรศึกษำ 
กนัยำยน 2022 
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