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มาตรการทีม่อียู่ และไดว้างแผนเกีย่วกบั
การส่งเสรมิความเท่าเทยีมทางเชือ้ชาต ิ

สํานกัการศกึษา

รฐับาลจะมุ่งมั่นทีจ่ะส่งเสรมิ และใหก้ารสนับสนุนการรวมนักเรยีนทีไ่ม่พูดภาษาจนี (NCS)1 เขา้สู่ชมุชน  รวมถงึ
การอํานวยความสะดวกในการปรบัตวัในชว่งเร ิม่แรกของพวกเขาใหเ้ขา้กบัระบบการศกึษาในทอ้งถิน่ และความ
เชีย่วชาญดา้นภาษาจนี เด็กทีม่ีคุณสมบตัทุิกคนโดยไม่คํานึงถงึเช ือ้ชาต ิหรอืสถานทีเ่กดิของพวกเขา พวกเขา
จะเพลดิเพลนิกบัโอกาสทีท่ีเ่ทยีมกนัในการเขา้เรยีนระดบัประถมศกึษาปีทีห่น่ึง และระดบัมธัยมศกึษาปีทีห่น่ึงใน
โรงเรยีนของรฐัหน่ึงแห่งภายใตร้ะบบการจดัสรรที่น่ังของโรงเรยีนที่มีความยุติธรรม และโปรง่ใส โดยคํานึงถึง
ตวัเลือกโรงเรยีนของผูป้กครอง เร ิม่ตัง้แต่ปีการศึกษา 2014/15 EDB ไดใ้ชม้าตรการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ขัน้ตอนการสนับสนุนการเรยีนรูภ้าษาจนีทีม่ีประสทิธภิาพของนักเรยีน NCS และการสรา้งสภาพแวดลอ้มพิเศษในการ
เรยีนรูแ้บบรวมในโรงเรยีน จดุประสงคข์องนโยบาย คอื เพือ่ส่งเสรมิใหผู้ป้กครองของนักเรยีน NCS จดัเตรยีมบุตร
หลานของพวกเขาใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนทีม่สีภาพแวดลอ้มทีมุ่่งเนน้ดา้นภาษาจนีโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
เพอืชว่ยทําใหพ้วกเขาเชีย่วชาญดา้นภาษาจนีไดอ้ย่างง่ายดาย มาตรการสนับสนุนหลกั ๆ มดีงัต่อไปนี:้ 

“กรอบงานของการเรยีนรูห้ลกัสูตรภาษาจนีเป็นภาษาทีส่อง” 

บรกิารที่
เกีย่วขอ้ง 

 ว่าดว้ยเร ือ่งการเรยีนรูภ้าษาจนีในช ัน้เรยีน “กรอบงานของการเรยีนรูห้ลกัสูตรภาษาจนี
เป็นภาษาทีส่อง” (“กรอบงานของการเรยีนรู”้) ซึง่ส่งเสรมิดว้ยสือ่การเรยีนรู ้และการสอน
มาทําใหส้มบูรณโ์ดยไดดํ้าเนินการในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2014/15 เพือ่ชว่ยเหลอืนักเรยีน NCS ใหเ้รยีนรูภ้าษาจนี

มาตรการทีม่อียู่  กรอบงานของการเรยีนรู ้
 กรอบงานของการเรยีนรูไ้ดจ้ดัเตรยีมขัน้ตอน และวธิกีารสําหรบัการเรยีน การสอน และ

การประเมินตามความตอ้งการของนักเรยีน NCS ในการเรยีนภาษาจนีเป็นภาษาทีส่อง
โดยอา้งองิจากกรอบงานของการเรยีนรู ้ครูผูส้อนสามารถกําหนดเป้าหมายการเรยีนรู ้
ความกา้วหนา้ในการเรยีนรู ้และผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงัไวจ้ากการอ่าน การเขยีน
การฟัง และการพูด รวมทัง้นํามาปรบัใช ้และพฒันาสือ่การสอนในระดบับนพืน้ฐานของ
โรงเรยีนใหก้บันักเรยีน NCS ทีม่ีจุดเร ิม่ตน้ และความสามารถแตกต่างกนัเพื่อชว่ยให ้
พวกเขามคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนรูภ้าษาจนี

 เพื่อใหคํ้าแนะนํา และการสนับสนุนแก่ครูผูส้อนดา้นการวางแผนหลกัสูตร การเรยีนรู ้
การสอน  และการประเมินผล EDB ไดก้ําลงัทําการพฒันาทรพัยากรการเรยีน และการ
สอนทีห่ลากหลายอย่างต่อเน่ือง เชน่ “เคร ือ่งมือในการประเมินผลดา้นภาษาจนีสําหรบั
นักเรยีน NCS” และสือ่อา้งองิในการสอน  ทรพัยากรทัง้หมดไดม้ีการอพัโหลดขึน้ไปยงั
หนา้เว็บไซตข์อง EDB และจะทาํการปรบัปรุงขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง  สําหรบันักเรยีนคนอืน่ 
ๆ EDB ไดพ้ฒันาชดุสื่อการเรยีนรู ้และการสอน รวมถึงตําราเรยีนของนักเรยีน สมุด
แบบฝึกหดั และสือ่อา้งอิงในการสอนสําหรบันักเรยีน NCS ในระดบัประถมศึกษา  สือ่
ต่าง ๆ ไดท้ําการอปัโหลดไปยงัเว็บไซตข์อง EDB และไดท้ําการแจกจ่ายไปยงัโรงเรยีน
ต่าง ๆ แลว้ โรงเรยีนสามารถปรบัสือ่เหล่านีม้าใชง้านโดยอา้งองิกบัหลกัสูตรของโรงเรยีน
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการดา้นการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายของนักเรยีน NCS

1 สําหรบัการวางแผนมาตรการชว่ยเหลือดา้นการศกึษา นักเรยีนผูท้ี่ไม่พูดภาษาจีนที่บา้นจะถูกจดัประเภทใหเ้ป็นนักเรยีน NCS 
กรมการศึกษา  (EDB) รวบรวมขอ้มูลของนักเรยีน รวมไปถึง นักเรยีนที่ไม่พูดภาษาจีนที่บา้น และเชือ้ชาติต่าง ๆ เป็นตน้ จาก
โรงเรยีนของทุก ๆ ปีการศกึษาเพือ่วตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วกบักบัการศกึษา
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การสนับสนุนดา้นเงนิทุนทีเ่พิม่ขึน้สําหรบัโรงเรยีน 

 เร ิม่ตัง้แต่ปีการศึกษา 2014/15 EDB ไดเ้พิม่เงนิทุนจํานวนมากใหก้บัโรงเรยีน
และมอบทรพัยากรดา้นการสอนใหก้บัโรงเรยีน ฝึกอบรมครูผูส้อน และใหก้าร
สนับสนุนดา้นวิชาชพีเพื่อส่งเสรมิการสนับสนุนนักเรยีน NCS ในการเรยีน
ภาษาจีนเพิ่มขึน้ ซ ึง่ประกอบไปดว้ยการใช  ้“กรอบงานของการเรยีนรู”้ ใน
โรงเรยีนประถมศึกษา และมธัยมศึกษา รวมถึงการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการ
เรยีนรูข้ึน้ในโรงเรยีนเป็นพิเศษ  โรงเรยีนรฐับาล โรงเรยีนมธัยมศึกษาทุกแห่ง
และโครงการชว่ยเหลือโดยตรง (DSS) โรงเรยีนรฐับาล และโรงเรยีนมธัยมศึกษาที่
เปิดสอนหลกัสูตรในทอ้งถิน่ (โรงเรยีนทั่วไป) และรบัสมคัรนักเรยีน NCS จํานวน 10
คน หรอืมากกว่า และเขา้เรยีนในโรงเรยีนพิเศษจํานวน 6 คน หรอืมากกว่าจะ
ไดร้บัเงินทุนเพิ่มเติมโดยมีชว่งระหว่างตัง้แต่ 0.65 ลา้นดอลลาร ์ไปจนถึง 1.5
ลา้นดอลลารต่์อปีทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจํานวนของนักเรยีน NCS ทีเ่ขา้เรยีน โรงเรยีน
ทั่วไปทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งดําเนินการตามผลลพัธข์อง “เคร ือ่งมือการประเมินผล
ภาษาจีนสําหรบันักเรยีน NCS” ตลอดจนประสิทธิภาพในการเรยีนรู  ้และ
ความกา้วหนา้ของนักเรยีน NCS กาํหนดเป้าหมายของการเรยีนรูใ้หก้บันักเรยีน
NCS ของโรงเรยีน และนํามาปรบัใชเ้ป็นรูปแบบการเรยีนรู ้และการสอนที่มี
ความเขม้ขน้ใหม้ีความหลากหลาย เชน่ การเรยีนรูใ้นการเสนอความคิด การ
แยกหอ้งเรยีน/การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม  และการรวมกลุ่มกนัหลงัเวลาเลิกเรยีน เป็น
ตน้ ตามความเหมาะสมเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพของนักเรยีน NCS ในการเรยีนรู ้
ภาษาจีน โรงเรยีนที่เกี่ยวขอ้งยังสามารถมอบหมายใหผู้ช้ ่วยที่มีเช ือ้ชาติที่
หลากหลาย และ/หรอืจดัหาบรกิารแปลภาษาเพือ่ทําใหก้ารสือ่สารกบัผูป้กครอง
ของนักเรยีน NCS ดยีิง่ขึน้ และจดักจิกรรมทีผ่สมผสานหลากหลายวฒันธรรม

 สําหรบัโรงเรยีนทั่วไปทีร่บัสมคัรนักเรยีน NCS  เขา้เรยีนจํานวนค่อนขา้งน้อย
มาก (เชน่นักเรยีน 1 ถงึ 9 คน) และโรงเรยีนพิเศษทีก่ําลงัรบันักเรยีน NCS เขา้
เรยีนจํานวน 1 ถึง 5 คน รวมไปถึง นักเรยีน NCS ของโรงเรยีนสามารถไดร้บั
ประโยชนจ์ากสภาพแวดลอ้มแบบรวมทางภาษาจนีของโรงเรยีน และ “กรอบงาน
ของการเรยีนรู”้ ได ้ โรงเรยีนเหล่านี้อาจสมัครของเงินทุนเพิ่มเติมจํานวน
50,000 ดอลลารต่์อปีตามความตอ้งการไดเ้พือ่นําเสนอโปรแกรมการสนับสนุน
ภาษาจนีหลงัเวลาเลกิเรยีนไดไ้ปจนถงึปีการศกึษา 2019/20

 เพี่อเพิ่มการสนับสนุนสําหรบันักเรยีน NCS ในการเรยีนรูภ้าษาจีน และสรา้ง
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู เ้ป็นพิเศษในโรงเรยีนโดยเร ิม่ตั้งแต่ปีการศึกษา
2020/21  EDB จะมอบโหมดของเงนิชว่ยเหลอืใหม่ใหก้บัโรงเรยีนทั่วไปทีก่ําลงั
รบันักเรยีนเขา้เรยีน  NCS จํานวน 1 ถึง 9 คน และโรงเรยีนพิเศษที่กําลงัรบั
นักเรยีน NCS เขา้เรยีนจํานวน 1 ถึง 5 คนภายใตโ้รงเรยีนเหล่านี้จะเงินทุน
เพิ่มเติมจํานวน 0.15 ลา้นดอลลาร ์หรอื 0.3 ลา้นดอลลารต่์อปีทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
จํานวนของนักเรยีน  NCS ที่รบัเขา้เรยีน ในการวางแผนการใชก้ารมอบเงิน
ชว่ยเหลือน้ัน โรงเรยีนจะไดร้บัการส่งเสรมิใหเ้พิ่มประสิทธภิาพของการใชง้าน
ของสภาพแวดลอ้มภาษาจนีทีเ่ครง่ครดัของโรงเรยีน และจดัทําแผนองคร์วมที่
สอดคลอ้งกบัมาตรการ และทรพัยากรที่มีอยู่โดยอา้งอิงจากสถานการณใ์น
โรงเรยีนของโรงเรยีน จํานวนเงินของเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมที่มอบใหก้บัทุก
โรงเรยีนซึง่รบันักเรยีน NCS เขา้เรยีนจะยงัไดร้บัการปรบัเปลีย่นตามปีการศกึษา
แบบปีต่อปี ความเคลือ่นไหวของดชันีราคาผูบ้รโิภค หรอือตัราการปรบัเงนิเดอืน
ของขา้ราชการพลเรอืนรายปี
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การประเมนิผล
งานในอนาคต 

 EDB ทบทวน และประเมินประสิทธิผลของมาตรการใหค้วามช่วยเหลือที่
เกี่ยวขอ้งอย่างต่อเน่ือง และปรบัเปลี่ยนมาตรการตามความจําเป็น เราจะ
พิจารณาวตัถุประสงคข์องการเรยีนรู ้การวางแผนหลกัสูตร สือ่การสอน และกล
ยุทธใ์นการสอนทีไ่ดนํ้ามาปรบัใชใ้นโรงเรยีนต่าง ๆ ความสามารถทางภาษา และ
แรงจูงใจในการเรยีนรูข้องนักเรยีน NCS และปัจจยัสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อการ
เรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

การพฒันาทางวชิาชพีใหก้บัครูผูส้อน 
 

 ครูผูส้อนภาษาจีนทุกคนที่กําลงัสอนนักเรยีน NCS จะไดร้บัโอกาสในการ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชพีของครูผูส้อนในการสอน
นักเรยีน NCS ทาง EDB จะยงัคงจดัระเบียบโหมดของโปรแกรมการพัฒนา
วชิาชพีทีม่ีโครงสรา้ง และมีความหลากหลายอย่างต่อเน่ือง รวมถงึมีการจดัใหม้ี
การแบ่งปันประสบการณข์องความสําเรจ็เพือ่เพิม่ความสามารถทางวชิาชพีของ
ครูผูส้อนในการสอนภาษาจนีใหก้บันักเรยีน NCS 

 

 นอกจากนี้ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชพีสําหรบัครูผูส้อน
ภาษาจนี (การสอนภาษาจนีเป็นภาษาทีส่อง) ภายใตก้องทุนดา้นภาษาไดเ้ปิดตวั
ขึน้ตัง้แต่ปี 2014 เพือ่ส่งเสรมิใหค้รูผูส้อนมีคุณสมบตัใินการขอรบัเงนิชว่ยเหลอื
ได ้อตัราการมอบทุนขัน้พืน้ฐานเพิม่ขึน้จาก 30% ไปเป็น 50% ของค่าเล่าเรยีน 
และอตัราเงนิชว่ยเหลอืสูงสุดทีไ่ดเ้พิม่ขึน้จาก 34,000 ดอลลาร ์ไปเป็น 64,000 
ดอลลาร ์ต่อคน โดยเร ิม่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2019/20 

 

 โปรแกรม “ใบรบัรองการพฒันาวชิาชพีเกีย่วกบัการสอนภาษาจนีใหก้บันักเรยีน 
NCS” หลกัสูตร 5 สปัดาห ์จะยงัคงไดร้บัการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจาก EDB 
และดําเนินการโดยมหาวิทยาลยัดา้นการศึกษาของฮ่องกงใหก้บัครูผูส้อน
ภาษาจนีใหก้บันักเรยีน NCS ในโรงเรยีนประถมศกึษา และมธัยมศกึษา 

 

 โรงเรยีนจะไดร้บัเชญิไปแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีของโรงเรยีน และแบ่งปัน
ประสบการณใ์นโรงเรยีนบนพืน้ฐานของโรงเรยีนดา้นการสนับสนุนการเรยีนรู ้
ภาษาจีน และการส่งเสรมิการรวมวฒันธรรมของนักเรยีน NCS เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการแลกเปลีย่นทางวชิาชพีระหว่างโรงเรยีน นอกจากนี ้ยงัมีการ
จดัช ัว่โมงของการแบ่งปันประจําปีใหก้บัโรงเรยีนโดยรว่มมือกบัคณะกรรมการ
ดา้นโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัเพือ่อธบิายว่ากฎหมายว่าดว้ยการเลอืกปฏิบตัิต่อชน
ชาต ิมาตราที ่602 ของกฎหมายฮ่องกงน้ันมคีวามเกีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนในดา้น
การกําหนดนโยบาย และส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนส่งเสรมิดา้นการรวมวฒันธรรมเขา้
ไวด้ว้ยกนัอย่างไร 

 
บรกิารสนับสนุนบนพืน้ฐานของโรงเรยีน 

 EDB ใหก้ารสนับสนุนบนพืน้ฐานของโรงเรยีนที่หลากหลาย รวมถึงชว่ยทําให ้
โรงเรยีนสามารถปรบัใชห้ลกัสูตรของโรงเรยีน และพฒันาวสัดุการเรยีนการสอน
ใหเ้หมาะสมโดยอา้งองิจาก “กรอบงานของการเรยีนรู”้ จากการสรา้งชมุชนการ
เรยีนรูอ้ย่างมอือาชพี และอํานวยความสะดวกในการแบ่งปันประสบการณร์ะหว่าง
โรงเรยีน ความสามารถทางวชิาชพีของครูผูส้อนจะไดร้บัการส่งเสรมิเพือ่ชว่ยทํา
ใหนั้กเรยีน NCS สามารถเรยีนภาษาจนีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โรงเรยีน
สามารถสมคัรขอรบับรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งตามความตอ้งการดา้น
การพฒันาของโรงเรยีนไดทุ้กปี 
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มาตรการที่
นํามาใชเ้พิม่เตมิ/
จะนํามาใช ้

 EDB จะทําการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และพิจารณา
การปรบัเปลีย่นมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืตามความเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง

การประสานสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษาเพือ่หนทางทีห่ลากหลาย 

บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  นักเรยีน NCS สามารถคํานึงถึงความตอ้งการ และความใฝ่ฝันของพวกเขาได ้
เพือ่เลอืกเรยีนภาษาจนี หรอืภาษาจนีประยุกต ์(สําหรบันักเรยีน NCS) (ApL(C)) 
ในประกาศนียบตัรของการทดสอบในระดบัมธัยมศึกษาของฮ่องกง (HKDSE) 
และ/หรอืรบัวุฒิการศึกษาดา้นภาษาจีนทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากนานาชาติเป็น
ทางเลอืกในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเพือ่เตรยีมตวัสําหรบัการศกึษาต่อ และ
การประกอบวชิาชพีต่อไป 

มาตรการทีม่อียู่ ApL(C) 

 เร ิม่ตน้ตัง้แต่ปีการศกึษา 2014/15 การแนะนํา ApL(C) ไดก้ําหนดกรอบงานของ
วุฒิการศึกษาไวท้ีร่ะดบั 1 ถึง 3 ใหก้บันักเรยีน NCS ในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายพรอ้มมีชอ่งทางเพิ่มเติมในการรบัวุฒิการศึกษาดา้นภาษาจนีทางเลือกเพือ่
เตรยีมตวัสําหรบัการศกึษาต่อ และการประกอบวชิาชพีต่อไป ApL(C) จะมีการ
รายงานผลลพัธว์่าเป็น “บรรลุเป้าหมาย” และ “บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างยอด
เยีย่ม” ในใบรบัรอง HKDSE

วุฒกิารศกึษาดา้นภาษาจนีทางเลอืก 

 วุฒกิารศกึษาดา้นภาษาจนีทางเลอืก ประกอบไปดว้ยสิง่ทีอ่ยู่ภายใตใ้บประกาศนียบตัร
ทั่วไปของการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา (GCSE) ใบประกาศนียบตัรทั่วไประหว่าง
ประเทศของการศึกษาระดบัมธัยมศกึษา (IGCSE) และใบประกาศนียบตัรทั่วไป
ของการศกึษา (GCE) การชว่ยเหลอืขัน้สูง (AS)- ระดบั และระดบั(A) GCE ขัน้
สูง นักเรยีน NCS ทีม่ีคุณสมบตัิ2 กําลงัเขา้ทําการทดสอบในขณะนีจ้ะตอ้งจ่าย
ชาํระเฉพาะ “ค่าธรรมเนียมในการทดสอบแบบไดร้บัเงนิชว่ยเหลือ” เท่าน้ัน ซึง่
เทยีบเท่ากบัภาษาจนี HKDSE3

2 โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักเรยีน NCS ผูท้ีไ่ดเ้รยีนภาษาจนีไมว่่าจะเป็นระยะเวลา – 
(a) นอ้ยกว่าหกปีในขณะทีก่าํลงัไดร้บัการศกึษาในระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา หรอื
(b) หกปี หรอืมากกว่าในโรงเรยีน แต่ไดร้บัการสอนในหลกัสูตรประยุกต ์และเรยีบง่ายจะไม่สามารถใชไ้ดก้บันักเรยีนส่วน

ใหญ่ในโรงเรยีนทอ้งถิน่ 
3 ดว้ยมาตรการของรฐับาลในการชาํระค่าธรรมเนียมการทดสอบสําหรบัผูส้มคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนสําหรบั HKDSE ตัง้แต่ปี 

2019 ถงึ 2022 นักเรยีน NCS ทีม่ีสทิธไิดร้บั “ค่าธรรมเนียมในการทดสอบแบบไดร้บัเงินชว่ยเหลอื” ซึง่กําลงัจะเขา้ทําการ
ทดสอบภาษาจนีนอกพืน้ทีต่ามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ตัง้แต่ปีการศกึษา 2018/19 ถงึ 2021/22 จะไดร้บัการยกเวน้การจ่าย
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว   
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 อืน่ ๆ 
 
 เพื่อเพิ่มความสามารถในการไดร้บัการจา้งงานของผูท้ี่ศึกษาจบจากโรงเรยีน

ของ NCS คณะกรรมาธกิารดา้นการศึกษา และการวิจยัไดเ้ปิดตวัขึน้ในเดือน
เมษายน 2016 “หลกัสูตรดา้นภาษาจนีในระดบัอาชวีศกึษาสําหรบัผูท้ีศ่กึษาจบ
จากโรงเรยีน NCS” กําหนดกรอบงานของวุฒิการศึกษาไวท้ี่ระดบั 1 หรอื 2 
นักเรยีนทีม่คุีณสมบตัติรงตามขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งสามารถรบัเงนิชว่ยเหลอืค่า
เล่าเรยีนไดสู้งถงึ 85% 
 

การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

 วุฒกิารศกึษาดา้นภาษาจนีทางเลอืก และ ApL(C) จะไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดทั่วไปของการเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัที่ไดร้บัเงินทุนจาก
คณะกรรมการเงินชว่ยเหลือมหาวิทยาลยั (UGC) และสถาบนัในระดบัหลงัจาก
มธัยมศกึษา รวมถงึการมอบหมายไปยงัขา้ราชพลเรอืน 
 

มาตรการที่
นํามาใชเ้พิม่เตมิ/
จะนํามาใช ้

 สําหรบันักเรยีน NCS ทีม่ีคุณสมบตัิซ ึง่กําลงัเรยีนภาษาจนีของ HKDSE แต่ยงั
ไม่ถึงระดบัที ่3 หรอืสูงกว่าน้ัน มหาวิทยาลยัทีไ่ดร้บัเงนิทุนจาก UGC- อาจใช ้
ดุลยพนิิจทดสอบขอ้กาํหนดดา้นภาษาจนี และพจิารณาใบสมคัรสําหรบัการเขา้
เรยีนตามแต่ละกรณี 
 

 
มาตรการสนบัสนุนอืน่ ๆ 

ศูนยส์นับสนุนการเรยีนรูภ้าษาจนี 
 
 

บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  ไดม้ีการนําเสนอโปรแกรมช่วยในการพัฒนาหลงัเวลาเลิกเรยีน และระหว่าง
วนัหยุดสําหรบันักเรยีน NCS ตัง้แต่กลางปี 2007 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสรมิ
การเรยีนรูภ้าษาจนีของนักเรยีน NCS โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูเ้ร ิม่ตน้ชา้ และการให ้
การสนับสนุนดา้นวชิาชพีแกค่รูผูส้อน 
 

มาตรการทีม่อียู่  ศูนยส์นับสนุนการเรยีนรูภ้าษาจีน (ศูนย)์ ไดม้อบหมายใหอ้งคก์รที่เกีย่วขอ้ง
นําเสนอโปรแกรมช่วยในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองกบัสถานที่ 24 แห่งในปี
การศึกษา 2021/22 ศูนยย์ังไดม้อบทรพัยากรการเรยีนรู ้และการสอน 
รวมถงึจดัอบรมเชงิปฏบิตัเิพือ่แลกเปลีย่นประสบการณส์ําหรบัครผููส้อนภาษาจนี 
ตลอดจนการอบรมเชงิปฏบิตัใิหก้บัผูป้กครองของนักเรยีน NCS เพือ่สนับสนุน
การเรยีนรูภ้าษาจนีของนักเรยีน NCS 
 

การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

 โปรแกรมหลงัเวลาเลิกเรยีนสําหรบันักเรยีน NCS และการอบรมเชงิปฏิบตัิ
สําหรบัครูผูส้อน และผูป้กครองทีท่างศูนยจ์ดัใหน้ั้นจะไดร้บัการทบทวนภายใต ้
สภานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปควบคู่ไปกบัการใหก้ารสนับสนุนดา้นการเรยีน
ภาษาจนีหลงัเวลาเลกิเรยีนตามโรงเรยีนแต่ละแห่งทีก่าํลงัรบัสมคัรนักเรยีน NCS 
ทีไ่ดร้บัเงนิทุนเพิม่เตมิ 
 

มาตรการที่
นํามาใชเ้พิม่เตมิ/
จะนํามาใช ้

 EDB จะทําการเสนอบรกิารที่มีอยู่เดิม และพิจารณาปรบัเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง 
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โปรแกรมปรบัพืน้ฐานในฤดูรอ้น 
 
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  โปรแกรมปรบัพืน้ฐานในฤดูรอ้นมวีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยใหนั้กเรยีน NCS สามารถ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้หม่ได ้เพิ่มพูนประสบการณก์าร
เรยีนรู ้และสมัผสักบัการใชภ้าษากวางตุง้เป็นภาษากลางเพือ่การออกคําสั่งจาก
สถานการณจ์รงิในหอ้งเรยีน รวบรวมสิ่งที่พวกเขาไดเ้รยีนรูใ้นระดบัหลกัสูตร
บงัคบัที ่1 และเตรยีมตวัสําหรบัการเปลีย่นไปยงัระดบัหลกัสูตรบงัคบัที ่2 
 

มาตรการทีม่อียู่  เร ิม่ตน้ตัง้แต่ฤดูรอ้นในปี 2007 โปรแกรมปรบัพืน้ฐานในฤดูรอ้นสําหรบันักเรยีน
ผูเ้ขา้เรยีนใหม่ในโรงเรยีน NCS ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 และไดข้ยายการ
ดําเนินการไปยงันักเรยีน NCS ในระดบัประถมศกึษาปีที ่2, 3 และ 4 
 

  เร ิม่ตน้ตัง้แต่ฤดูรอ้นในปี 2013 โปรแกรมปรบัพืน้ฐานในฤดูรอ้นไดป้รบัเปลี่ยน
ตามความยินยอมจากผูป้กครองของนักเรยีน NCS ทีเ่ขา้มากบับุตรหลานของ
พวกเขาในระหว่างการศกึษาในโปรแกรมโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่การเปิดรบั 
และใชภ้าษาจนี และเพือ่สนับสนุนบุตรหลานของพวกเขา 
 

การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

 EDB จะยงัคงเก็บรวบรวมความคดิเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอย่างต่อเน่ือง และ
พจิารณาปรบัแต่งโปรแกรมตามความเหมาะสม 
 

มาตรการที่
นํามาใชเ้พิม่เตมิ/
จะนํามาใช ้

 EDB จะทําการส่งเสรมิการแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันทางวิชาชพีระหว่าง
โรงเรยีนในการใชทุ้นทีม่อบให ้

เงนิชว่ยเหลอืสาํหรบันักเรยีน NCS ทีม่ีความตอ้งการทางการศกึษาเป็นพเิศษ 
 
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  เร ิม่ตัง้แต่ปีการศึกษา 2019/20 EDB จดัหาเงินทุนทีเ่รยีกว่าเงินชว่ยเหลือเพือ่

สนับสนุนนักเรยีน NCS ที่มี ความตอ้งการดา้นการศึกษาพิเศษ (SEN) (เงิน
ชว่ยเหลอื) ใหก้บัโรงเรยีนประถมศกึษา และมธัยมศกึษาของรฐับาล และโรงเรยีน 
DSS ที่กําลงัรบัสมคัรนักเรยีน NCS ที่มี SEN เพื่อชว่ยใหโ้รงเรยีนเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งดา้นอารมณ ์การสื่อสาร และการสนับสนุนทางสังคมใหก้บั
นักเรยีนเหล่านี ้ดงัน้ันการชว่ยเหลอืพวกเขาใหนํ้าขัน้ตอนการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่าง
กนัมาปรบัใช ้แลว้รวมเขา้ไปในการชวีติในโรงเรยีน 

 
มาตรการทีม่อียู่  เงินช่วยเหลือจะไดร้บัการเบิกจ่ายภายใตโ้ครงสรา้ง 3 ช ัน้ ตามจํานวนของ

นักเรยีน NCS ที่ SEN ไดร้บัเขา้เรยีนในโรงเรยีนแต่ละแห่ง และอตัราของเงิน
ชว่ยเหลอืจะไดร้บัการปรบัเปลีย่นเป็นรายปีตามการเปลีย่นแปลงของอตัราดชันี
ผูบ้รโิภคแบบผสม ในปีการศกึษา 2021/22 จะมีการมอบเงนิจํานวน 101,405 
ดอลลารใ์หก้บัโรงเรยีนทีก่าํลงัรบันักเรยีน NCS คนทีม่ ีSEN เขา้เรยีนจาํนวน 1  
ถงึ  9 คน จํานวน 202,810 ดอลลารใ์หก้บันักเรยีน 10 ถงึ 25 คน และจํานวน 
304,215 ดอลลาร ์ใหก้บันักเรยีน 26 คน หรอืมากว่า 

 
 โรงเรยีนสามารถรวบรวมเงนิชว่ยเหลอื และทรพัยากรเพิม่เตมิอืน่ ๆ ได ้เชน่ เงนิ

ชว่ยเหลือเพื่อสนับสนุนการเรยีนรูเ้พื่อปรบัใชแ้บบองคก์รรวม และเพื่อความ
ยืดหยุ่นในการจา้งผูช้ว่ยสอนใหม้าชว่ยครูผูส้อนในดา้นการออกแบบกจิกรรม 
และสือ่การสอน จดัหาบรกิารแปลภาษาเพือ่ส่งเสรมิการสือ่สาร และการรว่มมือ
กบัผูป้กครองของนักเรยีน NCS จดัหานักเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทาง
สงัคม และอารมณ ์ รวมทัง้การฝึกอบรม เป็นตน้ 
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การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

 พนักงานผูเ้ช ีย่วชาญของ EDB เขา้เยี่ยมชมโรงเรยีนอย่างสม่ําเสมอเพื่อทํา
ความเขา้ใจถงึการใชท้รพัยากรเพิม่เตมิของโรงเรยีนเพือ่ใหก้ารสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม และใหคํ้าแนะนําแก่โรงเรยีนเกีย่วกบัการนําทรพัยากรมาใชอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อชว่ยใหนั้กเรยีนที่เกี่ยวขอ้งปรบัตวั รวมทัง้ผ่านขัน้ตอนการ
เปลีย่นแปลง และขัน้ตอนของการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างราบร ืน่ 

 
มาตรการที่
นํามาใชเ้พิม่เตมิ/
จะนํามาใช ้

 EDB จะทําการส่งเสรมิการแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันทางวิชาชพีระหว่าง
โรงเรยีน ทบทวนมาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง และมาตรการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองตาม
ความจาํเป็น และความเป็นไปได ้

จดัใหม้กีจิกรรมการศกึษาดา้นการวางแผนชวีติสําหรบันักเรยีน NCS ในระดบัมธัยมศกึษา 
 

บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
มาตรการทีม่อียู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 
 
 
 
 
มาตรการที่
นํามาใชเ้พิม่เตมิ/
จะนํามาใช ้

 เพื่ออํานวยความสะดวกใหก้บันักเรยีน NCS ในระดบัมัธยมศึกษาในการทํา
ความเขา้ใจในอาชพีของตนเอง การปฐมนิเทศ และเรยีนรูเ้สน้ทางการศึกษา 
รวมถงึงานต่าง ๆ ผ่านทางสายอาชพี กจิกรรมของการสํารวจ และโอกาสในการ
ทํางาน  

 
 เร ิม่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2018/19 ทาง EDB ไดม้อบหมายใหอ้งคก์รนอกภาครฐั

ทําการจดักจิกรรมของการสาํรวจอาชพีใหก้บันักเรยีน NCS ทีร่ะดบัมธัยมศกึษา 
รวมถงึ การเขา้เยีย่มสถาบนัก่อนระดบัมธัยมศกึษา เขา้เยีย่มชมสถานทีท่ํางาน 
และโปรแกรมของประสบการณก์ารทํางาน เป็นตน้ เพื่อชว่ยใหนั้กเรยีนไดร้บั
ขอ้มูลทางเลือกในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชพี กําหนดเป้าหมาย
ส่วนตวั และวางแผนอนาคตได ้นอกจากนี ้ทางโครงการยงัไดจ้ดัหลกัสูตรอบรม
สําหรบัครูผูส้อน และผูป้กครองของนักเรยีน NCS ของโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มเพื่อ
เพิม่ความสามารถในการสนับสนุนนักเรยีน NCS ในการศกึษาดา้นการวางแผน
ชวีติ 

 
 EDB ใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการประเมิน และติดตามประสิทธิภาพ รวมถึง

ความกา้วหนา้ของโครงการ เชน่ การเยีย่มชมโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มเป็นประจําเพือ่
ติดตามการดําเนินกิจกรรม และรบัฟังความคิดเห็น รวมถึงความตอ้งการของ
ครูผูส้อน และนักเรยีน ตลอดจนการจดัประชมุทบทวนกบัผูใ้หบ้รกิาร และรอ้ง
ขอใหผู้ใ้หบ้รกิารส่งรายงาน 

 
 EDB จะปรบัปรุงโปรแกรมโดยอา้งองิจากผลการตรวจสอบ 
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การส่งเสรมิการปรบัตวัต ัง้แต่ชว่งแรกเร ิม่ 
 
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  ส่งเสรมิใหผู้ป้กครองของเด็ก  NCS ส่งบุตรหลานของพวกเขาเขา้เรยีนใน 

โรงเรยีนอนุบาลในทอ้งถิน่4 เพื่อสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มของภาษาจีนแบบ
รวมแต่เน่ิน ๆ เพือ่ทําใหก้ารเรยีนรูภ้าษา และการเปลีย่นแปลงเพือ่เขา้เรยีนใน
โรงเรยีนพเิศษระดบัประถมศกึษาของเด็ก NCS เป็นไปอย่างราบร ืน่ 
 

มาตรการทีม่อียู่ โรงเรยีนอนุบาล 

  บรกิารสนับสนุนบนพืน้ฐานของโรงเรยีนมีไวเ้พือ่สนับสนุนโรงเรยีนอนุบาลใน
การเสรมิสรา้งความสามารถทางวชิาชพีของครูผูส้อนเพือ่การสอนภาษาจนี
ใหก้บัเด็ก NCS และอํานวยความสะดวกในการเปลีย่นแปลงจากเขา้ศกึษาใน
โรงเรยีนอนุบาลไปยงัระดบัประถมศกึษาไดอ้ย่างราบร ืน่ และจะมีการปรบัปรุง
โปรแกรมการฝึกอบรมครูผูส้อนเกีย่วกบัการเรยีนรู ้และการสอนภาษาจีน
ใหก้บันักเรยีน NCS ในโรงเรยีนอนุบาลใหด้ขีึน้ สมัมนา/การอบรมเชงิปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัการพัฒนาเด็กเล็ก และการจดัใหม้ีผูเ้รยีนที่หลากหลายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถทางวชิาชพีของครูผูส้อน 

 
 อืน่ ๆ 

  การทํางานร่วมกันกับองคก์รเอกชน โปรแกรมบนพืน้ฐานของเขตได ้
ดําเนินการตัง้แต่เดือนกรกฏาคม 2012 เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็ก NCS เรยีนรู ้
ภาษาจนีจากกจิกรรม 

 
 การรบัสมคัรเขา้เรยีนของโรงเรยีนอนุบาล ช ัว่โมงสรุปสัน้ ๆ ทีก่ําหนดใหเ้ป็น

ภาษาองักฤษ (มีบรกิารล่ามแปลภาษาเป็นภาษาของเชือ้ชาติทีห่ลากหลาย
ตามความจําเป็น) สําหรบัผูป้กครองของเด็ก NCS ซึง่จะจดัขึน้ ทาง EDB ยงั
ไดจ้ดัทํา PowerPoint พรอ้มเสียงบรรยายเป็นภาษาองักฤษเกีย่วกบั “การ
จดัเตรยีมการเขา้เรยีนในช ัน้ K1” พรอ้มดว้ยเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กแปลไป
เป็นภาษาของเชือ้ชาตทิีห่ลากหลายเพือ่อํานวยความสะดวกในการทําความ
เขา้ใจของผูป้กครองเกีย่วกบัการใชร้ายละเอยีด และขอ้ควรทราบภายใตก้าร
จดัเตรยีมการเขา้เรยีนในช ัน้ K1 PowerPoint ตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ได ้
ถูกอปัโหลดขึน้ไปยงัเว็บไซตข์อง EDB สําหรบัผูป้กครองของนักเรยีน NCS 
ใชใ้นการอา้งองิ ในขณะเดียวกนั เรายงัจดัช ัว่โมงการสรุปสัน้ ๆ โดยรว่มมือ
กบัศูนยใ์หบ้รกิารชนกลุ่มนอ้ยทีไ่ดร้บัเงนิทุนจากกรมกจิการพลเรอืนเพือ่ให ้
เขา้ถึงผูป้กครองของเด็ก NCS ไดด้ีขึน้ เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจของ
ผูป้กครองในดา้นกระบวนการรบัสมคัรเขา้เรยีนของโรงเรยีนอนุบาล และยงั
ส่งเสรมิใหเ้ตรยีมบุตรหลานของพวกเขาใหเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาลใน
ทอ้งถิน่เพื่อการสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มของภาษาจนีแบบรวมแต่เน่ิน ๆ อีก
ดว้ย 

4 โรงเรยีนอนุบาล ศูนยด์ูแลเด็กกอ่นเขา้โรงเรยีนอนุบาล และโรงเรยีนทีม่ีหอ้งเรยีนของโรงเรยีนอนุบาลจะเรยีกว่าเป็น “โรงเรยีน
อนุบาล”
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การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

 EDB จะดําเนินการพฒันาการเขา้เยีย่มชมหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง และมุ่งเนน้
การสมัภาษณเ์ป็นกลุ่มเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูล และแนวทางปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบั
การดูแลผูเ้รยีนที่มีเช ือ้ชาติที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกบัการ
เรยีนรูภ้าษาจนีของเด็ก NCS เพือ่ทําการแบ่งปันกบัโรงเรยีน  
 

มาตรการที่
นํามาใชเ้พิม่เตมิ/
จะนํามาใช ้
 

 ตัง้แต่ปีการศกึษา 2017/18 EDB จดัใหโ้รงเรยีนอนุบาลเขา้รว่มในโครงการ
ดา้นการศึกษาของโรงเรยีนอนุบาล (Scheme-KGs) และการรบันักเรยีน 
NCS จํานวน 8 คน หรอืมากกว่าเขา้เรยีนพรอ้มมอบเงนิชว่ยเหลอืเพิม่เติมที่
เปรยีบเสมอืนกบัเป็นเงนิเดอืนระดบักลางของชว่งเงนิเดอืนสําหรบัครูผูส้อนใน
โรงเรยีนอนุบาลเพือ่อํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักเรยีน NCS ของ
โรงเร ียนอนุบาล เร ิ่มตน้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2019/20 EDB ไดป้รบัปรุง
มาตรการเพิม่เตมิดว้ยการมอบเงนิชว่ยเหลอืแบบ 5 ช ัน้โดยแบ่งเป็นชว่งตัง้แต่ 
50,000 ดอลลาร ์ไปจนถึง 800,000 ดอลลารใ์หก้บั Scheme-KGs ตาม
จํานวนของนักเรยีน NCS ที่เขา้เรยีน รวมทั้งเสรมิสรา้งการพัฒนาดา้น
วิชาชพีสําหรบัครูผูส้อนเกีย่วกบัการสนับสนุนใหก้บัเด็ก NCS ในโรงเรยีน
อนุบาลใหเ้ขม้แข็ง 
 

ขอ้มูลสําหรบันกัเรยีน NCS และผูป้กครองของนกัเรยีน 
 
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  วัตถุประสงคข์องการใหบ้ร ิการ คือ เพื่อช่วยเหลือนักเร ียน NCS และ

ผูป้กครองของนักเรยีนเขา้ใจถึงระบบการศึกษาทอ้งถิ่นในฮ่องกง นโยบาย
ดา้นการศึกษาหลกั ๆ และการใหบ้รกิารดา้นการศึกษาที่เกีย่วขอ้ง รวมถึง
อํานวยความสะดวกใหผู้ป้กครองของนักเรยีน NCS เลอืกโรงเรยีนอย่างชาญ
ฉลาด  

การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

การเพิม่ตวัเลอืกของโรงเรยีนใหก้บัผูป้กครองของนักเรยีน NCS ใหก้วา้งขึน้ 
  
 EDB ไดส้่งเสรมิใหผู้ป้กครองของนักเรยีน NCS เตรยีมบุตรหลานของพวกเขา

เขา้เรยีนในโรงเรยีนทีม่อบสภาพแวดลอ้มภาษาจนีแบบรวมใหก้บัพวกเขาได ้ 
สิง่นีช้ว่ยเอือ้ต่อการเรยีนรูภ้าษาจนีของเด็ก ตลอดจนการรวมเขา้กบัชมุชน 
EDB ไดย้กเลิกระบบทีเ่รยีกว่าระบบ “โรงเรยีนทีก่ําหนด”5 ตัง้แต่ปีการศึกษา 
2013/14 โดยมีว ัตถุประสงคเ์พื่อขจัดการสะกดคําผิดของ “โรงเรยีนที่
กําหนด” และเพิ่มความตระหนักของโรงเรยีนในการสนับสนุนการเรยีนรู ้
ภาษาจนีใหก้บันักเรยีน NCS จากการใชม้าตรการสนับสนุนจะชว่ยสนับสนุน
มาตรการของการใหค้วามช่วยเหลือ โดยทําใหจ้ํานวนของภาครฐั และ
โรงเรยีน DSS ทีก่ําลงัเสนอหลกัสูตรในพืน้ที ่และกําลงัรบั นักเรยีน NCS ได ้
ค่อย ๆ เพิ่มจํานวนขึน้เร ือ่ย ๆ จากจํานวนประมาณ 590 คนในปีการศึกษา 
2013/14 ไปจนถงึประมาณ 650 คนในปีการศกึษา 2020/21 ซึง่ครอบคลมุ
ประมาณ 70% ของโรงเรยีนทัง้หมด สิง่นีแ้สดงใหเ้ห็นว่ารูปแบบการสนับสนุน 
และมาตรการใหม่ชว่ยเพิม่ตวัเลอืกของโรงเรยีนใหก้บัผูป้กครองของนักเรยีน 
NCS ใหก้วา้งขึน้ 
 

 

5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2006/07 ไปจนถึง 2012/13 โรงเรยีนที่กําลังรบัสมัครนักเรยีน NCS จํานวนน้อยที่สุดที่กําลังมี
ประสบการณใ์นดา้นการดูแลนักเรยีน NCS และพรอ้มที่จะเป็นพนัธมิตรว่มกบั EDB ในการพฒันามาตรการสนับสนุนบน
พืน้ฐานของโรงเรยีน และแบ่งปันประสบการณก์บัโรงเรยีนอืน่  ๆจะไดร้บัเงินชว่ยเหลือพิเศษ โดยทั่วไปแลว้ โรงเรยีนเหล่านีจ้ะถูก
เรยีกว่า “โรงเรยีนทีก่าํหนด” 
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 การเผยแพรข่อ้มูล  

  ชดุขอ้มูลผูป้กครองของนักเรยีนทีไ่ม่พูดภาษาจีน: คู่มือดา้นการศึกษาของ
คุณในฮ่องกง (ชดุขอ้มูล) ทีเ่ผยแพรเ่ป็นภาษาจนี และภาษาองักฤษ พรอ้ม
ดว้ยคําแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ของเชือ้ชาติที่หลากหลายไดม้อบใหก้ ับ
ผูป้กครองของนักเรยีน NCS ผ่านทางกรมการศึกษาภูมิภาค แผนกการ
จัดสรรที่น่ังของโรงเรยีน และแผนกการจัดหา และสนับสนุนของ EDB 
สหพันธส์มาคมผูป้กครอง -ครูของทุกเขต ศูนยส์ุขภาพแม่ และเด็กของ
กระทรวงสาธารณสุข ศูนยส์อบถามขอ้มูลของกรมกิจการพลเรอืน และศูนย ์
ใหบ้รกิารชนกลุ่มนอ้ยของกรมกจิการพลเรอืน รวมทัง้สถานกงสุลทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่เสรมิสรา้งการสนับสนุนใหก้บันักเรยีน NCS และผูป้กครองของนักเรยีน 
 
 ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด (รวมไปถงึ ระหว่างคนอืน่ ๆ การเตรยีมเขา้เรยีนใน

ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 และมธัยมศกึษาปีที ่1 รวมถงึการสมคัรของครวัเรอืน
สําหรบัโครงการชว่ยเหลือดา้นการเงินสําหรบันักเรยีน) ที่ไดเ้ผยแพร่เป็น
ภาษาจีน และภาษาองักฤษพรอ้มคําแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ในเชือ้ชาติที่
หลากหลายจะถูกมองใหก้บันักเรยีน NCS และผูป้กครองของนักเรยีน 

 
 จะจดัใหม้ีช ัว่โมงการสรุปสัน้ ๆ ที่กําหนดพรอ้มดว้ยบรกิารล่ามแปลภาษา

สําหรบัผูป้กครองของนักเรยีน NCS เพื่อแนะนํามาตรการสนับสนุน รวมไป
ถงึการนํา “กรอบงานของการเรยีนรู”้ มาใชง้าน และเตรยีมเขา้เรยีนใน ระดบั
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมธัยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรยีนรฐับาล เนื้อหาของ
ช ัว่โมงการสรุปสัน้ ๆ ไดถู้กอปัโหลดไปยงัเว็บไซตข์อง EDB แลว้ 

 
 ปีการศึกษา 2015/16 คณะกรรมการดา้นความร่วมมือที่บา้น-โรงเร ียน 

(CHSC) ไดท้ําการเผยแพร่ขอ้มูลของโรงเร ียนโดยจัดพิมพเ์ป็นฉบับ
ภาษาองักฤษเพื่อการแจกจ่ายใหก้บัผูป้กครองของนักเรยีน NCS ที่กําลงั
เรยีนอยู่ในระดบั K3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านทางโรงเรยีนอนบาล และ
โรงเรยีนประถมศกึษา โดยเร ิม่ตน้จากปีการศกึษา 2018/19 ในเนือ้หาคอลมัน์
ทีแ่ยกกนัเกีย่วกบั “การสนับสนุนดา้นการศกึษาใหก้บันักเรยีน NCS” ไดถู้ก
เพิ่มเขา้ไปในขอ้มูลของโรงเรยีนเพื่อใหโ้รงเรยีนมอบขอ้มูลเกี่ยวกบัการ
สนับสนุนใหก้ ับนักเรยีน NCS โรงเร ียนรฐับาล  โรงเร ียนประถมศึกษา 
โรงเรยีนมธัยมศึกษา และโรงเรยีน DSS โรงเรยีนประถมศกึษา และโรงเรยีน
มัธยมศึกษาที่กําลงัรบัสมัครนักเรยีน NCS ทุกแห่งที่ไดร้บัเงินทุนเพิ่มเติม
จะตอ้งระบุว่ามีการสนับสนุนเพิ่มเติมของโรงเรยีน  มาตรการสําหรบัการ
สนับสนุนใหนั้กเรยีน NCS ของโรงเรยีนเพื่อการเรยีนรูภ้าษาจีน ตัง้แต่ปี
การศึกษา 2019/20 ทาง EDB ไดป้รบัปรุงเนื้อหาคอลมันใ์หม่เพิ่มเติมดว้ย
การรอ้งขอใหโ้รงเรยีนที่เกี่ยวขอ้งระบุขอ้มูลเกีย่วกบัมาตรการสนับสนุนที่
เกีย่วขอ้งเพิม่เตมิ 
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มาตรการอืน่ ๆ เพือ่อํานวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สาร 

 หน้าเว็บไซตท์ี่กําหนด (https://www.edb.gov.hk/ncs) ไดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการทําความเขา้ใจของผูป้กครองของนักเรยีน NCS 
เกีย่วกบัการใหบ้รกิารดา้นการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไดม้ีการจดัใหม้ีบรกิารสายด่วน และบรกิารล่ามแปลภาษาขึน้พรอ้มกนัสําหรบั
การสอบถามในแต่ละวนัโดยใชก้ารประชมุผ่านสายโทรศพัทร์ะหว่างผูส้อบถาม  
EDB และศูนยใ์หบ้รกิารชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง ศูนยใ์หบ้รกิาร
สนับสนุนสําหรบัประชากร NCS ทีส่นับสนุนเงนิทุนโดยรฐับาลไดร้บัการเสนอ
ตัง้แต่เดอืนกรกฏาคม 2010 

การเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล 

 ในขณะทีก่ารรบัสมคัรนักเรยีนเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล โรงเรยีนอนุบาล 
ควรมีการเตือนใหก้รอกใบสมัคร และขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในภาษาจีน และ
ภาษาองักฤษ ในเร ือ่งนี ้EDB ไดม้อบเอกสารตน้แบบทีเ่กีย่วขอ้งเป็นสองภาษา
ใหก้บัโรงเรยีนอนุบาลเพือ่ใชใ้นการอา้งองิ 

 
 EDB ไดอ้อกบันทึกความจําเพื่อเตือนโรงเรยีนใหส้รา้งสัญลักษณ์ หรือ

ขอ้ความง่าย ๆ เป็นภาษาอังกฤษ หรอืระบุลิงคไ์ปยังเว็บไซตใ์นเวอรช์ ั่น
ภาษาองักฤษบนหนา้หลกัเว็บไซตข์องโรงเรยีนใหส้ามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
เพือ่อํานวยความสะดวกใหผู้ป้กครองไดร้บัขอ้มูลฉบบัภาษาองักฤษไดท้นัทใีน
ขณะทีก่ําลงัคน้หาขอ้มูลบนหนา้หลกัเว็บไซตข์องโรงเรยีน นอกจากนีเ้รายงั
ขอร อ้งให ้โรง เร ียนอนุบาลระบุลิงกบ์นหน้า เ ว็บไซตข์อง  EDB ฉบับ
ภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องการเตรยีมตวัเขา้เรยีน K1 ในโรงเรยีนอนุบาล 
และหนา้เว็บไซตท์ีร่ะบุถงึขอ้มูลของโรงเรยีนบนหนา้เว็บไซตข์องขอ้มูลโรงเรยีน
อนุบาล และศูนยดู์แลเด็กกอ่นเขา้โรงเรยีนอนุบาลทีส่ามารถมองเห็นไดช้ดัเจน
เพือ่อํานวยความสะดวกใหผู้ป้กครองของนักเรยีน NCS ในการคน้หาขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้ง โรงเรยีนอนุบาลยงัไดร้บัการแจง้เตอืนใหร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนบนหนา้
เว็บไซตข์องโรงเรยีนในระหว่างการสมัภาษณนั์กเรยีน NCS ว่าบรกิารการเป็น
ล่ามแปลภาษา หรอืการแปลภาษาจะถูกจดัเตรยีมตามความจําเป็น หรอื
ผูป้กครอง หรอืเด็ก ๆ จะสามารถเดนิทางมาพรอ้มกบัญาต ิพีน่อ้ง หรอืเพือ่นที่
พูดภาษาจนีไดเ้พื่ออํานวยความสะดวกในการสือ่สาร โรงเรยีนอนุบาลจะระบุ
ขอ้มูลบนหน้าเว็บไซตข์องโรงเรยีนเกี่ยวกบัการสนับสนุนของโรงเรยีนที่มี
ใหก้บันักเรยีน NCS หมายเลขโทรศพัทส์ําหรบัการสอบถาม และที่อยู่อีเมล
สําหรบัผูป้กครองของนักเรยีน NCS 

 
 ขอ้มูลของโรงเรยีนอนุบาล และศูนยดู์แลเด็กกอ่นเขา้โรงเรยีนอนุบาล ไดม้กีาร

เผยแพรเ่ป็นภาษาจีน และภาษาองักฤษทุกปีเพื่อใหข้อ้มูลเกีย่วกบัโรงเรยีน
อนุบาลแห่งเพือ่ใหผู้ป้กครองใชใ้นการอา้งองิในขณะทีก่ําลงัเลอืกตวัเลอืกของ
โรงเรยีน เร ิม่ตน้ตัง้แต่ปี 2018 เนือ้หาคอลมันข์อง “สนับสนุนนักเรยีน NCS” 
ไดร้วมอยู่ในโรงเรยีนอนุบาลเพือ่จดัตัง้การสนับสนุนใหก้บันักเรยีน NCS ของ
โรงเรยีน 

 
 เร ิม่ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2018, EDB ไดจ้ดัตัง้สายด่วน (หมายเลขโทรศพัท:์ 

2892 6676) ใหก้บัผูป้กครองของเด็ก NCS เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
สอบถามของผูป้กครองเกีย่วกบัการเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาล 
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 ไดม้อบชดุบตัรคิวพรอ้มไฟลเ์สียงเป็นภาษาในเชือ้ชาติที่หลากหลายใหก้บั
โรงเรยีนอนุบาลเพื่อแสดงความห่วงใย และความกงัวลแก่ผูป้กครองของเด็ก
NCS ในการสือ่สารในแต่ละวนัเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนใหม้ีความ
พเิศษมากขึน้ 

 สือ่ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ แผ่นพบั โปสเตอร ์แบบฟอรม์ใบสมคัร และ
ละคู่มือคําแนะนําใน“ใบสมคัรสําหรบัใบรบัรองการลงทะเบยีนการเขา้เรยีนโรง
อนุบาล” ตลอดจนขอ้ความบรรยายของการประกาศประชาสมัพนัธ ์ไดร้บัการ
แปลภาษาไปเป็นภาษาในเชือ้ชาติที่หลากหลายเพื่อใหผู้ป้กครองของเด็ก
NCS ใชใ้นการอา้งองิ

 ไดจ้ดัใหม้ีช ัว่โมงการสรุปสัน้ ๆ เกี่ยวกบัการเขา้ในโรงเรยีนอนุบาลสําหรบั
องคก์รเอกชนทีใ่หบ้รกิารชมุชนทีม่ีเช ือ้ชาติทีห่ลากหลายโดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อใชป้ระโยชนเ์ครอืข่ายขององคก์รเอกชนในการเผยแพร่ขอ้มูลไปยัง
ผูป้กครองของเด็ก NCS คณะกรรมการดา้นโอกาสทีเ่ท่าเทยีมไดเ้ชญิชวนให ้
โรงเรยีนอนุบาลสรุปสัน้ ๆ เกีย่วกบัโอกาสทีเ่ท่าเทียมกนัสําหรบัการรบัสมคัร
นักเรยีนเขา้เรยีน

 หากเด็ก NCS แต่ละคนประสบปัญหาในการสมคัรเขา้เรยีน EDB จะทําการส่ง
ตวัไปยงั (Scheme-KGs) ทีย่งัคงมทีีน่ั่งว่างตามความเหมาะสม

 ตน้แบบของโรงเรยีนอนุบาลมักถูกนํามาใชก้ ันเป็นจดหมายเวียนใหก้ ับ
ผูป้กครองซึง่ไดร้บัการแปลใหเ้ป็นภาษาองักฤษ และภาษาในเชือ้ชาตทิีม่คีวาม
หลากหลายแลว้ รวมทัง้ไดอ้ปัโหลดไปยงัเว็บไซตข์อง EDB เพื่อสนับสนุน
โรงเรยีนอนุบาลในการส่งเสรมิการสือ่สารกบัผูป้กครองของเด็ก NCS

การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

 EDB จะยงัคงดําเนินการปรบัปรุงหนา้เว็บไซตท์ีก่ําหนดเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร
ดา้นการศึกษาสําหรบันักเรยีน NCS อย่างต่อเน่ือง แผ่นพับของขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งจะยงัไดร้บัการปรบัปรุงขอ้มูลตามความจําเป็น และเมือ่มีความจาํเป็น
นอกจากนี ้EDB ยงัส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนจดัทําเนือ้หาขอ้มูลของโรงเรยีนเพิม่เตมิ
เป็นภาษาจนี และภาษาจนี บนหนา้เว็บไซตข์องโรงเรยีนอย่างต่อเน่ืองเพือ่ระบุ
ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัมาตรการสนับสนุนนักเรยีน NCS บนพืน้ฐานของ
โรงเรยีนเพือ่ใหผู้ป้กครองของนักเรยีน NCS ใชใ้นการอา้งองิ

มาตรการทีนํ่ามาใช ้
เพิม่เตมิ/จะ
นํามาใช ้

การเสรมิสรา้งการศกึษาของผูป้กครองใหแ้ข็งแกรง่ 

 เร ิม่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2020/21 EDB ไดส้่งเสรมิองคก์รเอกชน และสถาบนัใน
ระดบัหลงัมธัยมหลายเพือ่มอบโปรแกรมการศกึษาของผูป้กครองทีห่ลากหลาย
ใหก้บัผูป้กครองของนักเรยีน NCS ซึง่ปะกอบไปดว้ย การพูดคุยโตต้อบ การ
สมันาเชงิปฏิบตัิการ การจดันิทรรศกาล การสํารวจชมุน และการเยีย่มเยือน
เป็นตน้ เพือ่ชว่ยเหลอืใหผู้ป้กครองของนักเรยีน NCS สนับสนุนการเรยีนรูข้อง
บุตรหลานของพวกเขา กระตุน้ใหบุ้ตรหลานของพวกเขาเรยีนรูภ้าษาจนี และ
ชว่ยใหผู้ป้กครองมีความเขา้ใจภาพรวมของหนทางที่หลากหลายใหก้บับุตร
หลานของพวกเขา
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อํานวยความสะดวกในการสือ่สาร 
• เพื่อช่วยเหลือ Scheme-KGs ในการปรบัปรุงหน้าเว็บไซตข์องโรงเรยีน และ

แน่ใจว่าขอ้มูลของโรงเรยีนทัง้ภาษาจนี และภาษาองักฤษจะระบุขอ้มูลอา้งองิของ
ผูป้กครอง EDB ไดม้อบเงินสนับสนุนการปรบัปรุงเว็บไซตแ์บบคร ัง้เดียวใหก้บั
Scheme-KGs ในปีการศกึษา 2020/21 Scheme-KGs ทัง้หมดควรระบุขอ้มูล
เบือ้งตน้ของโรงเรยีนทัง้ภาษาจนี และภาษาองักฤษ รวมไปถงึการแนะนําโรงเรยีน
ขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัเตรยีมการรบัเขา้เรยีน ค่าธรรมเนียนของโรงเรยีน และการ
ใหก้ารสนับสนุนนักเรยีน NCS ของโรงเรยีน เป็นตน้ เพือ่สนับสนุนการปรบัปรุง
หน้าเว็บไซตข์องโรงเรยีน ทาง EDB ไดม้อบเงินช่วยเหลือจํานวน 10,000
ดอลลารใ์หก้บัโรงเรยีนแต่ละแห่ง สําหรบัโรงเรยีนที่ระบุขอ้มูลทัง้หมดบนหน้า
เว็บไซตข์องพวกเขาทัง้ภาษาจนี และภาษาองักฤษโรงเรยีนจะไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื
จาํนวน 20,000 ดอลลาร ์

ขอ้ซกัถาม 

สําหรบัขอ้ซกัถามทีเ่กีย่วกบัมาตรการทีม่ีอยู่ และไดว้างแผนเกีย่วกบัการส่งเสรมิความเท่าเทยีมทางเชือ้
ชาติ โปรดติดต่อ ผูช้ว่ยเจา้หน้าที่ดา้นการศึกษา (สํานักคณะกรรมการดา้นการศึกษา) ผ่านชอ่งทาง
ดงัต่อไปนี ้– 

ชือ่ : Ms Candy LAI 
ตําแหน่ง : ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีด่า้นการศกึษา (สํานักคณะกรรมการดา้นการศกึษา)1 
หมายเลขโทรศพัท ์ : 3540 7447 
หมายเลขแฟ็กซ ์ : 2537 4591 
อเีมล : educomst@edb.gov.hk 
ทีอ่ยู่ทางไปรษณีย ์ : 7/F, East Wing, Central Government Offices, 

2 Tim Mei Avenue, 
Tamar, Hong Kong 
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