
ระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์
สถาบันในสิงคโปร์แบ่งเป็นโรงเรียนประถม มัธยม วิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัย สถาบันรัฐบาลได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมด สถาบันเอกชน
ได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาล แต่บริหารโดยคณะกรรมการซ่ึงเป็นเอกชน
นอกจากนั้นยังมสีถาบันอิสระซ่ึงบริหารและกําหนดนโยบายรวมถึงหลักสูตรเองทั้ง
ส้ิน ประเทศสิงคโปร์มโีรงเรียนประถม 178 แห่ง มัธยม 156 แห่ง วิทยาลัย18 แห่ง
โพลีเทคนิค 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง

ระบบการศึกษาของสิงคโปรน้ั์นแบ่งเป็นภาคการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 10 ป ีคือช้ันประถม 6 ปี
และช้ันมัธยม 4 ป ี จากน้ันนักศึกษาอาจจะเรียนอาชีวศึกษา เทคนิค เตรียมอุดมศึกษา หรือ
หลักสูตรเสริมจากมัธยมศึกษาเพ่ิมเติมก็ได้ ซ่ึงมีทั้งสถาบันรัฐบาลและเอกชน สถาบันรัฐบาลน้ัน
จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งหมด ส่วนสถาบันเอกชนน้ันอาจได้รับเงินจากรัฐบาลเพียง
บางส่วนเท่าน้ัน และบริหารงานโดยเอกชน

ในประเทศสิงคโปรน้ั์นมีโรงเรียนประถม 178 แห่ง มัธยม 156 แห่ง วิทยาลัย 18 แห่ง โพลี
เทคนิค 5 แห่ง และมีมหาวิทยาลัยเพียง 3 แห่งเท่าน้ัน แต่มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งน้ีไม่มีนโยบาย
รับนักศึกษาต่างชาต  ิ แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีสถาบันต่างๆ จากทั่วโลกมาตั้งเป็นวิทยาเขต
ในสิงคโปรเ์พ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาในประเทศสิงคโปร์
ระดับอนุบาล 
         เป็นการดําเนินการโดยเอกชนเป็นส่วนใหญ่ เป็นการเรียนเพ่ือเตรียม
เด็กให้พร้อมในการเข้าศึกษาช้ันประถม ศึกษาโดยรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี
การเรียนการสอนม ี5 วันต่อสัปดาห ์1 วันมีสองช่วงและใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง
ครึ่งถึง 4 ช่ัวโมงต่อช่วง หลักสูตรมักประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษและภาษาที่
สอง การรับสมัครข้ึนอยู่กับแต่ละสถาบัน ศูนย์ดูแลเด็กส่วนใหญ่สามารถ
รับนักเรียนได้ตลอดปีทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจํานวนนักศึกษาที่มี
ระดับประถมศึกษา 
  นักเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 6 ปี ประถม 1 ถึง 4 (Primary 1-4) แบ่งเป็น
ประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี ตั้งแต่ประถม 1 ถึง 4 (Primary 1-4) และประถมศึกษา
ตอนปลายอีก 2 ปี คือประถม 5 และ 6 (Primary 5-6)

การเรียนในระดับนี้จะเน้นที่ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้และการ
คํานวณ เด็กนักเรียนจะเรียนวิชาทั่วๆ ไปเหมือนกันเพ่ือให้มีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งใน
ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาแม่และคณิตศาสตร ์นอกจากนี้ก็ยังมีวิชาเสริมอ่ืนๆอีก
เช่น ศิลปะและงานฝีมือ สังคมศาสตร ์จริยธรรม ดนตร ีและพละศึกษา ส่วนวิชา
วิทยาศาสตร์จะเริ่มเรียนกันในช้ันประถม 3 มีงานโปรเจ็คที่ได้รับมอบหมายบ้าง
ระหว่างการเรียนการสอน แต่ก็ไม่มีผลต่อการสอบประเมินผล

          เพ่ือใหน้ักเรียนสามารถนําศักยภาพของตนออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นักเรียนจะถูกขัดเกลาความความสามารถและความถนัดของตน
ดังนั้นเมื่อจบช้ันประถม 4 จะมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 แผนการเรียน ดังนี้

- EM 1 สําหรับนักเรียนที่ทําคะแนนดีในภาษาอังกฤษ ภาษาที่สองและ
คณิตศาสตร ์และจะได้เรียนภาษาอังกฤษและภาษาที่สองในระดับสูง

- EM 2 เป็นระดับมาตรฐานของนักเรียนส่วนใหญ่ 
- EM 3 สําหรับนักเรียนที่ไม่ถนัดทางด้านภาษาและคณิตศาสตร ์ซ่ึงจะได้

เรียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน ส่วนวิชาภาษาแม่จะเน้นที่ทักษะ
การพูดและการอ่านและฟังเพ่ือความเข้าใจ

หลังจากส้ินสุดการสอบประถม 6 ภายในสถาบัน นักเรียนจะมีการสอบอีกครั้งที่เรียกว่า
PSLE (Primary School Leaving Examination) คือการสอบแข่งขันทั้งประเทศเพ่ือขึ้นช้ันมัธยมที่
เลือกไว้หน่ึงในหก (ให้เลือกช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่น่ังสอบ)



ระดับมัธยมศึกษา (อายุระหว่าง 12 - 15 ปี) 
แบ่งเป็น 4 หลักสูตร ตามความสามารถความถนัดและผลการสอบช่วงประถม
ศึกษา
รายช่ือสถาบันที่มีช่ือตามลําดับความนิยม

สถาบันประถมศึกษา สถาบันมัธยมศึกษา สถาบัน
Junior College
1.Ai Tong 1.Dunman High 1.Hwa Chong
JC
2.Anglo-Chinese (Primary) 2.Nanyang Girls' High 2.National
JC
3.Anglo-Chinese Junior 3.Raffles Girls'
Secondary 3.Raffles JC
4.Canossa Convent Primary 4.Raffles Institution 4.Temasek
JC
5.Catholic High (Primary)               5.The Chinese
High 5.Victoria JC
 

หลักสูตรปกต ิหลักสูตรพิเศษ (4 ปี)
หลักสูตรปกติจะต้องนั่งสอบ GCE "O" Level ในมัธยมช้ันปีที ่4 หลักสูตร

พิเศษเป็นหลักสูตรทีน่ักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษและอีกหนึ่งภาษาในข้ันสูงกว่า
หลักสูตรปกติจะต้องนั่งสอบ GCE "O" Level ในมัธยมช้ันปีที ่4 เช่นกัน
นักเรียนในสองแผนนี้จะเรียนวิชาทั้งหมด 7-8 วิชา ทั้งนี้เด็กที่มีผลการเรียนดีเป็น
พิเศษอาจจะได้เรียนถึง 9 วิชา โดยมีวิชาที่เรียนให้ได้สมดุลกันดังนี้  วิชาภาษา 2
วิชา (ภาษาอังกฤษและภาษาแม)่

-วิชาด้านมนุษยศาสตร ์และวิชาบังคับเลือกทางด้านนี้อีกวิชา (วรรณกรรม
ประวัติศาสตร ์หรือภูมิศาสตร)์

- คณิตศาสตร ์และวิชาเลือกระหว่างคณิตศาสตร์เสริมหรือวิชาเลือกเสรี 1
วิชา

- วิชาบังคับเลือกสายวิทยาศาสตร ์1 วิชา (ชีวะวิทยา ฟิสิกส์ เคมี
วิทยาศาสตร์รวม)

 หลักสูตรธรรมดา (แผนวิชาการ / แผนเทคนิค) 
- สําหรับหลักสูตรธรรมดา นักเรียนสามารถเลือกแผนวิชาการ (Normal

Academic) หรือเทคนิค (Normal Technical) ซ่ึงจะต้องสอบ GCE “N” Level เมื่อ
เรียนครบ 4 ปี และสอบ GCE “O” Level เมื่อครบปีการศึกษาที ่5 

- นักเรียนในแผนวิชาการจะได้เรียนวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านวิชาการใน
ขณะทีน่ักศึกษาแผนเทคนิคได้เรียนรู้เน้นทักษะทางด้านเทคนิคการอาชีวะศึกษา
เช่น วิทยาศาสตร ์การศึกษาด้านเทคนิค ศิลปะและดีไซน ์อาหารและโภชนาการ
และ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารสํานักงาน

- สําหรับนักเรียนที่ได้ผลการสอบ GCE “O” level ที่ดีสามารถศึกษาต่อในจู
เนียร์คอลเลจ โพลีเทคนิค หรือสถาบันเทคนิคได ้ส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถสอบ
ผ่านได้ในปีที ่5 ก็มีทางเลือกที่จะศึกษาต่อทางด้านเทคนิคและอาชีวะในสถาบัน
อาชีวะศึกษา (Institute of Technical Education หรือ ITE)

- นักเรียนที่เรียนหลักสูตรธรรมดาสามารถมีโอกาสข้ามมาอยู่หลักสูตรปกติ
หรือหลักสูตรพิเศษในกรณีที่ทําคะแนนได้ดีในมัธยมปีที ่1 และ ปีที ่2
          สําหรับนักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์เลือกวิชาภาษาต่างชาติอ่ืนมาแทนวิชา
ภาษาแม ่(จีน มาเลย์ หรืออินเดีย) ที่ทางสิงคโปร์จัดไว้ได ้ภาษาไทยก็เป็นหนึ่งใน
บรรดาภาษาต่างประเทศซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกสอบ GCE O Level ได้ ซ่ึงจะ
ช่วยใหน้ักเรียนที่มีพ้ืนฐานภาษาไทยมาแล้วมีเวลาทุ่มเทให้กับวิชาอ่ืนที่ยากกว่า 
          นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกใหน้ักเรียนมีความรู้เท่าเทียมกับนักศึกษาใน
ประเทศไทยเพราะตําราที่ใช้เป็นของกระทรวงศึกษาธิการของไทยเช่นกัน
ทําใหน้ักศึกษาไม่มีปัญหาเมื่อเดินทางกลับมาเรียนหรือทํางานในประเทศไทย



ประเทศไทยเพราะตําราที่ใช้เป็นของกระทรวงศึกษาธิการของไทยเช่นกัน
ทําใหน้ักศึกษาไม่มีปัญหาเมื่อเดินทางกลับมาเรียนหรือทํางานในประเทศไทย

ภาคการศึกษา
ภาคเรียนแบ่งเป็น 4 เทอม ระหว่างเทอมจะปิดใหน้ักศึกษาพักดังนี้

มกราคม - มีนาคม เรียน 10 สัปดาห ์พัก 1 สัปดาห์
มีนาคม - มิถุนายน เรียน 10 สัปดาห ์พัก 4 สัปดาห์
กรกฎาคม - กันยายน เรียน 10 สัปดาห ์พัก 1 สัปดาห์
กันยายน - ธันวาคม เรียน 10 สัปดาห ์พัก 6 สัปดาห ์

โดยทั่วไปนักศึกษาจะเริ่มเรียน 07.20 น. ถึง 1.30 น. หรือ 2.00 น.
          งานโปรเจ็คเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรออกแบบมาเพ่ือใหน้ักเรียนมีโอกาส
ในการค้นหาความสัมพันธ์ของความรู้เฉพาะทางต่างๆ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ์ ปรับปรุงทักษะ
การส่ือสาร (ทั้งด้านการพูดและเขียน) ปลูกผังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
พัฒนาความอยากรู้อยากเห็นด้วยตนเอง (self-directed inquiry)และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning skills) นักเรียนจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง
ของทั้งกระบวนการและผลผลิต งานโปรเจ็คจะถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการเรียนตั้งแต ่ ปี 2546 และมีผลต่อการเข้ามหาวิทยาลัยของชาติ
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป

สถาบันศึกษาด้านเทคนิค (ITE - Institute of Technical Education) (อาย ุ17 ปี
ข้ึนไป)

          สถาบันนี้จะให้ความรู้สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมที่จะออกไปประกอบอาชีพ
หรือผู้ที่ทํางานแล้วให้มีทั้งความรู้และทักษะการทํางานด้ารเทคนิคที่เป็นที่ต้องการ
ของอุตสาหกรรมภาคต่างๆ สถาบันมีทั้งหลักสูตรการอบรมองค์กรแบบเต็มเวลา
การฝึกงานสําหรับนักเรียน และการศึกษาต่อเนื่องสําหรับผู้ที่ทํางานอยู่

โพลีเทคนิค (อายุระหว่าง 17 - 19 ปี)

          สิงคโปร์โพลีเทคนิค งีแอนโพลีเทคนิค เตมาเส็กโพลีเทคนิค นานยางโพลี
เทคนิค และ รีพีบบลิคโพลีเทคนิค ตั้งเพ่ือจัดหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมที่หลาก
หลายให้แก่นักศึกษาที่ต้องการฝึกปรือฝีมือในระดับประกาศนียบัตร 
          เพ่ือรองรับนักศึกษาที่สอบผ่าน GCE O และ A Level และนักศึกษาจาก
ITE โพลีเทคนิคทั้ง 5 มีหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมศาสตร ์บริหารธุรกิจ
บัญชี พาณิชย์นาวี วารสารศาสตร์ พยาบาลศาสตร ์ เทคโนโลยีชีวะวิทยา เคมี
วิศวกรรมศาสตร ์ การออกแบบส่ือดิจิตอล วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์และการส่ือสารโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัย (อาย ุ19 ปีข้ึนไป)

National University of Singapore (NUS) คือมหาวิทยาลัยแรกและเก่าแก่
ที่สุดของประเทศสิงคโปร์

Nanyang Technological University (NTU) คือมหาวิทยาลัยที่เปิดในปี ค.ศ.
1991 ซ่ึงดั้งเดิมคือ Nanyang Technological Institute (NTI) เปิดเมื่อปี ค.ศ. 1981

Singapore Management University (SMU) คือมหาวิทยาลัยเปิดด้วยการ
ลงทุนและสนับสนุนจากรัฐบาล 

National Institute of Education (NIE) เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
(NTU) หลักสูตร 4 ปี เน้นการสอนเพ่ือจะเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยนานาชาติ
          นอกจากมหาวิยาลัยของสิงคโปร์เองแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยระดับโลกให้
เลือกศึกษา ตัวอย่างเช่น สุดยอด MBA จากยุโรปอย่าง INSEAD ที่ลงทุนถึง 60
ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ในการสร้างวิทยาเขตเต็มรูปแบบแห่งแรกในเอเชียและ
ศูนย์กลางวิทยาศาสตร ์ในปี 2543 University of Chicago Graduate School of
Business ได้เลือกที่จะตั้งวิทยาเขตในสิงคโปร ์นับเป็นครั้งแรกที่มีมหาวิทยาลัยจาก
อเมริกามาตั้งวิทยาเขตเป็นการถาวรในเอเชีย



Business ได้เลือกที่จะตั้งวิทยาเขตในสิงคโปร ์นับเป็นครั้งแรกที่มีมหาวิทยาลัยจาก
อเมริกามาตั้งวิทยาเขตเป็นการถาวรในเอเชีย

          นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอ่ืนๆที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์อีก
ได้แก่ Wharton School of the University of Pennsylvania สถาบัน MIT
(Massachusetts Institute of Technology ) และ Techische Universitiet Eindhoven
เป็นต้น

สถาบันสอนภาษา
          สิงคโปร์มสีถาบันสอนภาษามากมายสําหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เมื่อเรียน
จบสถาบันจะออกประกาศนียบัตร (Certificate of Achievement) ให้
บางสถาบันอาจมีการทดสอบและออกใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดย
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

หลักสูตรวิชา
          สถาบันส่วนใหญ่มีให้เลือกทั้งภาคปกติและภาคค่ําสําหรับทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ หลักสูตรก็มีหลากหลายตั้งแต ่ ภาษาอังกฤทั่วไป การเขียน การใช้
ภาษาอังกฤษทีส่ถาบันและที่ทํางาน เกมส์และละครสําหรับเด็ก หลักสูตร
สําหรับผู้ใหญ่มักเน้นที่ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการส่ือสารและการนํา
เสนอ ทักษะการขายและการต่อรองเป็นต้น ทั้งนี้แต่ละห้องเรียนจะ
มนีักศึกษาประมาณ 10 – 15 คน และจะมีการทดสอบก่อนเริ่มเรียนเพ่ือจัด
ช้ันเรียนที่เหมาะสมให้

ค่าเล่าเรียน
          ค่าเรียนสําหรับภาคปกติจะอยู่ที ่300 – 800 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อภาค
เรียนซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 11- 12 สัปดาห ์ ในขณะที่ค่าเรียนในภาคค่ําจะ
เท่ากับ 800 – 1,800 ดอลลาร์สิงคโปร ์ต่อ 5 – 14 สัปดาห ์ โดยปกติค่าเล่า
เรียนจะรวมค่าลงทะเบียนและอุปกรณ์เอกสารประกอบการเรียนด้วย  แต่ละ
บทเรียนอาจใช้เวลา 1 ช่ัวโมงครึ่ง ถึง 3 ช่ัวโมง และจัดให้มีการเรียนอาทิตย์
ละครั้ง สองครั้งต่ออาทิตย ์หรือถึง 5 วันต่ออาทิตย์สําหรับภาคปกต ิ สําหรับ
ผู้ที่ต้องการเรียนแบบเป็นส่วนตัวกํสามารถทําได้โดยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต ่ 90
ถึง 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อช่ัวโมง

 


