กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
บทนา
ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์จัดได้ว่าเป็น หนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดของโลก จากการ
เปรี ย บเที ย บคะแนนในโครงการเพื่ อ การประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ หรื อ PISA (Programme for
International Student Assessment) ซึ่ ง ได้ จั ด อั น ดั บ ให้ สิ ง คโปร์ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ ๑ ของ PISA ในด้ า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน จากกว่า ๗๐ ประเทศทั่วโลก๑ และเนื่องจากสิงคโปร์เคยเป็นอาณา
นิคมของอังกฤษ ระบบการศึกษาของสิงคโปร์จึงมีความคล้ายคลึงกับระบบการศึกษาของอังกฤษ กล่าวคือ ใช้
หลักสูตร GCSE และ A level๒ ของอังกฤษ
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์นั้น มีที่มาสาคัญจากนโยบายของรัฐบาล ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ที่มีนักเรียนจานวนมากที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน รัฐบาลจึงดาเนินโครงการ
นโยบายการศึกษาระยะสิบปี (Ten Years Programme for Education Policy) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ถึง
พ.ศ.๒๕๐๓ เพื่อให้เกิดระบบการศึกษาที่เตรียมความพร้อมของประชาชนสาหรับการปกครองตนเองภายหลัง
ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ
ในเวลาต่อมา เมื่อสิงคโปร์ เริ่ มมีการพัฒ นาเศรษฐกิจของตนเอง รัฐบาลจึงได้ ดาเนินนโยบายทาง
การศึกษาที่เน้น “การศึกษาเพื่อความอยู่รอด” (survival-drain education) เพื่อให้ได้แรงงานที่มีทักษะที่
เหมาะสมและเป็นที่ต้องการสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และลดอัตราการว่างงานภายในประเทศ มีการ
จัดตั้งสถาบันอาชีวะ และโครงการ Gifted Education Programme นอกจากความจาเป็นทางเศรษฐกิจ
แล้ว การศึกษายังช่วยในเรื่องการรวมชาติ โดยเริ่มจากนโยบายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ได้ ใ ช้ น โยบายการเรี ย นสองภาษาในโรงเรี ย น ที่ ถู ก น ามาใช้ เ มื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓
ซึ่งกาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นภาษากลางระหว่างประชากรต่างเชื้ อ
ชาติ
บทความนี้นาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของสิงคโปร์ ประกอบด้วยกฎหมายสาคัญ ๓ ฉบับ
ไ ด้ แ ก่ Compulsory Education Act ( Chapter 51) Education Act ( Chapter 87) แ ล ะ Private
Education Act (Chapter 247A) โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็น ๖ หัวข้อ ได้แก่ ภาพรวมของระบบการศึกษา

๑

BBC News. “Pisa tests: Singapore top in global education rankings”, http://www.bbc.com/news/education-

38212070. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒

A Level คือ การเรียนซึ่งนักเรียนจะเลือกเรียนเพียง ๔ วิชาในปีแรก และ ๓ วิชาในปีถัดไปเพื่อให้นักเรียนเกิดความ

เชี่ยวชาญในวิชาที่ตนเรียน ซึ่งแตกต่างจากระบบการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกาที่กาหนดให้นักเรียนต้องเรียนหลายวิชาในช่วง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑

ของสิงคโปร์ตามนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ การศึกษาภาคบังคับ การขึ้นทะเบียนโรงเรียน การขึ้นทะเบียน
สถานศึกษาเอกชน การขึ้นทะเบียนผู้บริหารโรงเรียนและครู และหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวมของระบบการศึกษาของสิงคโปร์ตามนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์
ประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การศึ ก ษาของประชาชนเป็ น อย่ า งมาก ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ าก
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ที่ได้มีการกาหนดเกี่ยวกับความเท่าเทียมมาตรา ๑๖ แห่งรัฐธรรมนูญ
สิงคโปร์กาหนดเรื่องการให้ ความเคารพในการศึกษาโดยไม่ให้มีการเลื อกปฏิบัติต่อประชากรของสิง คโปร์
(citizen of Singapore) ในสถานศึกษาของรัฐบนพื้นฐานของศาสนา ชาติพันธุ์ การสืบเชื้อสาย หรือสถานที่
เกิ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในกระบวนการรั บ นั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ หรื อ การเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษาของนักเรียนในสถานศึกษาใด ๆ
ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือไม่ และไม่ว่าจะอยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรือนอกประเทศสิงคโปร์ก็ตาม
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้กลุ่มศาสนาทุกกลุ่ มมีสิ ทธิที่จะก่อตั้งสถาบันเพื่อการศึกษาของเด็กและออกค าสั่ ง
ภายใต้ศาสนาตน และบุคคลจะต้องไม่ถูกบังคับให้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาของตนอีกด้วย๓
หากพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้ถูก ตราขึ้นให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ประชากรในประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนา โดยศาสนาที่ประชาชนนับถือนั้นมีทั้ง
พุทธ ขงจื๊ อ เต๋า คริ ส ต์ อิส ลาม และฮิน ดู รัฐ ธรรมนูญจึงไม่กาหนดให้ มีศาสนาประจาชาติ และยังเน้นให้
สถาบันการศึกษาเคารพและไม่เลือกปฏิบัติต่อนักเรียนอีกด้วย
นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังให้ความสาคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าประชาชนเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ ในการนี้ รัฐบาลยังได้ให้การอุดหนุนด้านการศึกษาจนเสมือนกับว่าโรงเรียน
ส่วนใหญ่เป็นโรงเรีย นของรัฐ บาล ส่วนสถานศึกษาของเอกชนในสิ งคโปร์จะมีเฉพาะในระดับอนุบาลและ
โรงเรียนนานาชาติเท่านั้น
การศึกษาภาคบังคับ
ประเทศสิงคโปร์ได้มีการกาหนดเกี่ยวกับการศึกษาภาคบั งคับไว้ใน Compulsory Education Act
โดยกาหนดไว้ว่า เด็กที่จะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับนั้น คือ (ก) เด็กที่เกิด หลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๓๙ (ข) เป็นพลเมืองสิงคโปร์ และ (ค) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ๔ สาหรับการศึกษาภาคบังคับนั้นมี

๓

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ข อ ง สิ ง ค โ ป ร์ ก า ห น ด เ รื่ อ ง ก า ร ใ ห้ ค ว า ม เ ค า ร พ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ไ ม่ ใ ห้ มี ก า ร เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ
Section 16 (1) Without prejudice to the generality of Article 12, there shall be no discrimination against any
citizen of Singapore on the grounds only of religion, race, descent or place of birth
๔
Compulsory Education Act (Chapter 51) ของสิงคโปร์กาหนดให้เด็กต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
Section 3 —(1) A child of compulsory school age who is —
(a)born after 1st January 1996;
๒

ระยะเวลา ๑๐ ปี โดยเริ่ มตั้งแต่เ ด็ก อายุ ๖ ปี ซึ่งจะต้องเข้า เรี ยนในโรงเรียนระดับ ประถมศึ ก ษาของรั ฐ
(national primary school)๕ อนึ่ง ผู้ปกครองที่ไม่ประสงค์จะส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ของรัฐ จะต้องแจ้งต่ออธิบดีกรมศึกษาธิการถึงเหตุผลที่ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว
การศึกษาภาคบังคับในสิงคโปร์เมื่อเทียบกับการศึกษาของไทย คือ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑
ถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๔ หรื อ ปี ที่ ๕ ขึ้ น อยู่ กั บ หลั ก สู ต รที่ นั ก เรี ย นเลื อ ก โดยการศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษาของสิงคโปร์แบ่งเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงประถมตอนต้น และ ประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเรียกว่า
Foundation Stage โดยนั ก เรี ย นจะเรี ย น ๓ วิ ช าหลั ก คื อ ภาษาอั ง กฤษ ภาษาที่ พู ด มาแต่ ก าเนิ ด และ
คณิตศาสตร์ นอกจากนั้น จะมีวิชาดนตรี ศิลปหัตถกรรม หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา สังคมศึกษา และพลศึกษา
และช่วงประถมปลาย คือ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงปีที่ ๖ ซึ่งเรียกว่า Orientation Stage ในช่วงนี้ นักเรียนจะ
ถูกแยกเรียนตามกลุ่มทางภาษาโดยขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของแต่ละคน เมื่อสาเร็จการศึกษาชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ แล้ ว นั ก เรี ย นต้ อ งผ่ า นการสอบที่ เ รี ย กว่ า Primary School Leaving Examination
(PSLE) เพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา จึงถือได้ว่าผลการสอบ PSLE นั้นมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
เลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาของนักเรียน
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสิงคโปร์มี ๓ หลักสูตรให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและ
ความสนใจ คือ แบบเร่งรัด (Express) ซึ่งเป็นหลักสูตร ๔ ปี ส่วนแบบธรรมดาสายวิชาการ (NormalTechnical) เป็นหลักสูตร ๕ ปี เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว นักเรียนจะต้องทาการสอบเพื่อให้ได้
ใบประกาศนียบัตร จากนั้นผู้ที่สนใจเรียนสายวิชาชี พเทคนิค หรืออาชีวศึกษา ก็สามารถแยกไปเรียนตาม
สถาบันต่าง ๆ ได้ส่วนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเข้าศึกษาต่อใน Junior College อีก
๒ ปี เมื่ อ จบแล้ ว จะต้ อ งสอบ GCE "A" Level เพื่ อ น าผลคะแนนไปใช้ ตั ด สิ น การเข้ า เรี ย นต่ อ ในระดั บ
มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่ไม่ส่งเด็กเข้ารับการศึกษาภาคบังคับจะมีความผิดตาม Compulsory Education
Act เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น หรือแสดงเหตุผลให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเหตุใดจึงไม่ส่งเด็กเข้ารับการศึกษาใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐ ซึ่งบทลงโทษของผู้กระทาความผิดภายใต้มาตรา ๓ (๒) คือ โทษไม่เกิน

(b)a citizen of Singapore; and
(c)residing in Singapore,
๕

คานิยามของโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐดังกล่าวถูกกาหนดไว้ในมาตรา ๒ แห่ง Compulsory Education Act ให้หมายถึง

โรงเรี ย นที่ จั ด การโดยรั ฐ โดยตรง โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ โรงเรี ย นตามที่ ก าหนดในกฎหมาย School Boards
(Incorporation) Act (Chapter 284A) และโรงเรียนอื่นตามที่กาหนด

Section 2. “ national primary school” means any institution for the provision of full- time primary
education, being — ( a) a school organised and conducted directly by the Government; ( b) a school in
receipt of grant-in-aid under the Education Act;
๓

๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจาคุกไม่เกิน ๑๒ เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ ๖ ซึ่งบทลงโทษที่รุนแรงดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังต่อการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
การขึ้นทะเบียนโรงเรียน
ประเทศสิงคโปร์มีความเข้มงวดในการจัดตั้งโรงเรียน จึงได้ออกกฎหมาย Education Act (Chapter
87) ซึ่งมีเนื้อหาสาคัญ คือ กาหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนโรงเรียนในสิงคโปร์ การนาเสนอใน
หัวข้อนี้แบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อย่อย ได้แก่ คานิยามตามกฎหมาย เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนในโรงเรียน และ
การอุทธรณ์
ก) คานิยามตามกฎหมาย
Education Act (Chapter 87) ระบุนิยามว่า "โรงเรียน" หมายถึง องค์กร หรือสถานที่ที่มีการให้
การศึกษาแก่คนตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นเรียนเดียวหรือหลายชั้นเรียน๗ นอกจากนี้ ยังจากัดการ
ใช้คาศัพท์คาว่า "โรงเรียน" "มหาวิทยาลัย" "วิทยาลัย" และ "สถาบันการศึกษา" หรือคาศัพท์ใด ๆ ที่กาหนด
โดยรัฐมนตรีและประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา ไม่ว่าจะในภาษาใดก็ตาม หรือคาศัพท์ใดที่บ่งชี้ว่าบุคคล หรือ
องค์กรให้การศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีศึกษาธิการ (Director-General of Education) ผู้ใดฝ่า
ฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจาคุกไม่เกิน ๑๒ เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ๘

๖ Section 7. —(1) Any person who is guilty of an offence under section 3(2) shall be liable on conviction to

a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both.
๗ Section 2. “school” means according to the context —

(a)an organization for the provision of education for 10 or more persons; or
(b)a place where 10 or more persons are being or are habitually taught whether in one or more classes,
or in the case of a correspondence school, the place or places where instruction is prepared or where
answers are examined or corrected;
๘ 4A.—(1)

Subject to subsection (2), no person or organization shall, except with the written consent of
the Director-General —
(a) use the words “academy”, “college”, “school”, “university” or any other term which the Minister
may specify by notification in the Gazette, or any of its derivatives, in any language or any other
word or words indicating that the person or organization provides education, in the name,
description or title under which that person or organization is providing education; or
๔

ในกรณีที่เป็นการขึ้นทะเบียนโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาล ผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องยื่นเรื่องต่ออธิบดี โดยอธิบดีฯ มีอานาจที่จะขึ้นทะเบียนโรงเรียนนั้น ๆ แต่หากปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียน
โรงเรียนใด จะต้องให้เหตุผลกากับทุกครั้ง
ข) เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนโรงเรียน
โรงเรียนที่สามารถขึ้นทะเบียนได้ จะต้องไม่เข้าข่ายโรงเรียนที่มีลักษณะ ดังนี้
(๑) อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานศึกษาเพียงพออยู่แล้ว
(๒) สถานที่จะก่อตั้งโรงเรียนถูกจัดเป็นอาคารที่มีความเสี่ยงภัยหรือไม่มั่นคงหรือมีความเป็นไปได้ที่
โครงสร้างของอาคารจะไม่เหมาะสาหรับใช้เป็นโรงเรียน
(๓) สถานที่จะก่อตั้งโรงเรียนมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยไม่เพียงพอ
(๔) สถานที่จะก่อตั้งโรงเรียนนั้นไม่ถูกสุขอนามัยหรือไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลของสุขภาพในการใช้
สถานที่เป็นโรงเรียน
(๕) สถานที่พักผ่อนนอกอาคารสาหรับนักเรียนนั้นมีไม่พอ
(๖) โรงเรียนที่ขอจดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กาหนดภายใต้รัฐบัญญัตินี้
(๗) ค่าเล่ าเรี ย นที่น าเสนอสู งเกิน ไป เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริห ารโรงเรียนและมาตรฐาน
การศึกษาที่จะให้แก่นักเรียน
(๘) คุณสมบัติและประสบการณ์ของครูที่จะสอนไม่เพียงพอ
(๙) ค่าตอบแทนของครูที่นาเสนอนั้นไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๐) มีแผนที่จะรองรับนักเรียนจานวนมากกว่า ๑,๒๐๐ คน ในหนึ่งวิชา
(๑๑) คณะกรรมการโรงเรียนอาจไม่สามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๒) ผู้บริหารโรงเรียนมีความไม่เหมาะสมที่จะบริหาร
(๑๓) โรงเรียนที่ขอขึ้นทะเบียนเคยถูกปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียน หรือเคยถูกถอดใบอนุญาต ภายใต้
กฎหมาย Education Act หรือกฎหมายก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนโรงเรียน
(๑๔) มีความเป็นไปได้ที่โรงเรียนดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของ
สิงคโปร์ หรือของสาธารณะ
(๑๕) มีความเป็นไปได้ที่โรงเรียนดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อสั่งสอนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของ
สาธารณะ หรือของนักเรียน
๕

(๑๖) มีความเป็นไปได้ที่โรงเรียนดังกล่าวจะถูกใช้เป็นสถานที่นัดพบขององค์กรผิดกฎหมาย
(๑๗) ชื่อโรงเรียนที่ขอขึ้นทะเบียนขัดกับผลประโยชน์ของสิงคโปร์ หรือ
(๑๘) ใบขอขึ้นทะเบียน หรือเอกสารที่ใช้ประกอบขอขึ้นทะเบียนมีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่
ครบถ้วน
จะเห็นได้ว่า การขึ้นทะเบียนโรงเรียนในสิงคโปร์ค่อนข้างรัดกุม โดยอธิบดีฯ สามารถปฏิเสธการขอขึ้น
ทะเบี ย นโรงเรี ย นได้ บ นหลายฐาน ตั้งแต่คุณภาพของตัว อาคาร ครู ผู้ บริห ารโรงเรียน ค่าเล่ าเรียน หรือ
แม้กระทั่งชื่อโรงเรียน ในบางกรณี อธิบดี ฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าโรงเรียนที่ขอขึ้นทะเบียนนั้น
จะกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ หรือผลประโยชน์ของสิงคโปร์อย่างไร ซึ่งสะท้อนว่าภาครัฐมีการควบคุม
โรงเรียนในประเทศอย่างจริงจัง

ค) การอุทธรณ์
หากผู้ขอขึ้นทะเบียนโรงเรียนไม่เห็นด้วยกับคาตัดสินของอธิบดี ฯ สามารถทาหนังสืออุทธรณ์ เป็น
สาเนา ๒ ฉบับ ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ คณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Boards)
แล้ ว แต่กรณี โดยต้องยื่ น ผ่ านอธิบ ดี ฯ หลั งจากได้รับหนังสื ออุทธรณ์แล้ ว รัฐ มนตรี ฯ หรือเลขานุการของ
คณะกรรมการอุทธรณ์จะต้องแจ้งผู้ยื่นหนังสืออุทธรณ์และอธิบดี ฯ ล่วงหน้า ๑๔ วัน ก่อนถึงวันที่จะพิจารณา
เรื่องอุทธรณ์๙

๙ Section 56.—(1)

Any person wishing to appeal against any decision of the Director-General shall within
the period prescribed deliver to the Director- General two copies of a written statement addressed either
to the Minister or to the Appeals Board, as the case may require, stating concisely the grounds for his
appeal.
(2) On receiving such statement the Director- General shall forthwith forward it to the Minister or the
secretary of the Appeals Board, as the case may require.
(3) As soon as may be after receiving such statement the Minister or the secretary of the Appeals Board,
as the case may require, shall give to the appellant and the Director-General at least 14 days notice of the
date of hearing the appeal.
๖

คาตัดสินของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการอุทธรณ์นั้นถือเป็นที่สิ้ นสุ ด
โดยคาตัดสินดังกล่าวจะถูกส่งให้อธิบดีศึกษาธิการ ซึ่งจะแจ้งผลคาตัดสินต่อผู้ยื่นหนังสืออุทธรณ์เป็นลายลักษณ์
อักษรต่อไป๑๐
การขึ้นทะเบียนสถานศึกษาเอกชน
กิ จ การสถานศึ ก ษาเอกชนเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี แ นวโน้ ม การเติ บ โตที่ ดี ใ นสิ ง คโปร์ สั ง เกตได้ จ ากจ านวน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่เข้าไปเปิดกิจการในประเทศสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนวิชาความรู้ที่เป็น
วิชาการ และที่ไม่เป็นวิชาการ รวมไปถึงศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น รัฐบาลสิง คโปร์จึงได้ออกกฎหมาย Private
Education Act (Chapter 247A) เพื่อจัดระเบียบสถาบันการศึกษาเอกชนเหล่านี้

ก) ขั้นตอนและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
Private Education Act (Chapter 264A) ก าหนดให้ บุ ค คลใดก็ ต ามที่ ต้ อ งการประกอบธุ ร กิ จ
การศึกษาในสิงคโปร์ หรือให้ใบประกาศนียบั ตร วุฒิบัตร หรือปริญญาบัตรที่เกี่ยวกับการศึกษา จะต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากนี้
สภาการศึกษาเอกชน (Council of Private Education) สามารถสั่งปิดสถานศึกษาดังกล่าได้โดยใช้กาลัง หรือ
ปิดทางเข้า-ออกสถานที่ดังกล่าวได้
การขอขึ้นทะเบียนสถาบันการศึกษาเอกชนจะต้องกระทาโดยผู้บริหารของสถาบันการศึกษาเอกชน
ดังกล่ าว โดยยื่ น เรื่ องขอขึ้น ทะเบี ย นต่ อสภาการศึ ก ษาเอกชน ซึ่งอาจพิจารณาปฏิเสธค าขอขึ้ น ทะเบี ย น
ของสถาบันการศึกษาเอกชนดังกล่าวได้ บนฐานดังต่อไปนี้
(๑) สถาบันการศึกษาเอกชนนั้นไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือองค์กร

๑๐

Section 60. — ( 1) The Minister or the Appeals Board, as the case may be, may confirm, set aside or
modify the decision against which the appeal is made.
(2) The decision of the Minister or the Appeals Board, as the case may be, shall be communicated to the
Director-General, who shall forthwith inform the appellant in writing of that decision.
(3) The decision of the Minister or the Appeals Board made under this section shall be final and conclusive
and shall not be questioned in any court.
๗

(๒) สถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษานั้น ไม่เหมาะสมที่จะเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนไม่ถูกสุขอนามัย
หรือไม่ปลอดภัย ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากให้การศึกษาเอกชนหรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้
(๓) มากกว่ากึ่งหนึ่งของครู หรือผู้ที่จะมาเป็นครูในสถาบันการศึกษาเอกชนนั้นขาดคุณสมบัติหรือ
ประสบการณ์ขั้นต่า หรือมีความไม่เหมาะสมที่จะสอนในสถาบันการศึกษาเอกชน
(๔) ใบขอขึ้นทะเบียน หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนมีข้อความที่เป็นเท็จ หรือมีข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
(๕) สถาบันการศึกษาเอกชน หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาเอกชนฝ่าฝืนบัญญัติภายใต้กฎหมาย
Private Education Act หรื อ เคยถู ก ตั ด สิ น ว่ า กระท าความผิ ด ภายใต้ รั ฐ บั ญ ญั ติ นี้ หรื อ เคยถู ก ตั ด สิ น ว่ า มี
ความผิดฐานทุจริต หรือฉ้อโกง ภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนการยื่นขอขึ้นทะเบียน
(๖) ผู้บริหาร หรือผู้ที่จะเป็นผู้บริหารของสถาบันการศึกษาเอกชนมีความไม่เหมาะสม
(๗) สภาการศึกษาเอกชนเห็นว่า ชื่อของสถาบันการศึกษาเอกชนอาจชักจูงให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ
ลักษณะหรือวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษาเอกชนนั้น หรือมีความเหมือนหรือซ้ากับชื่อสถานศึกษาอื่นหรื อ
สถาบันการศึกษาเอกชนที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นชื่อที่หยาบคายหรือเป็นชื่อที่รัฐมนตรีมีคาสั่งไม่ให้รับขึ้นทะเบียน
เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนและได้ดาเนินกิจการไปสักระยะหนึ่ง สถาบันการศึกษาเอกชนนั้นอาจถูก
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบโรงเรียน (inspector) ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาการศึกษาเอกชน๑๑ ผู้ตรวจสอบโรงเรียนมี
อานาจในการ (ก) เข้าไปยังสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษาเอกชน ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อว่ามีหลักฐานการกระทา
ผิดภายใต้รัฐบัญญัตินี้ และอาจค้น ยึด และเอาหนังสือ เอกสาร วัตถุ หรือทาสาเนาหากเห็นว่าจาเป็น (ข) ขอให้
บุ คคลที่เชื่อว่าได้กระท าความผิ ดส่ งหลั กฐานให้ หรือ (ค) ออกคาสั่ งเป็นลายลั ก ษณ์อั ก ษรให้ บุค คลใด ๆ
ในสิงคโปร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาผิดนั้น เป็นต้น
ข) การขออนุญาตประกอบกิจกรรมในสถานศึกษาเอกชน
นอกจากกฎหมายสิ งคโปร์ จ ะกาหนดให้ ส ถานศึกษาเอกชนต้องขึ้นทะเบียนแล้ ว บางกิจกรรมใน
สถานศึกษาเอกชน เช่น ร้านอาหาร สื่อสิ่งพิมพ์ก็ต้องขอใบอนุญาตด้วย โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสถานศึกษา
การขึ้นทะเบียนผู้บริหารโรงเรียนและครู
๑๑ 34.— (1) Subject to the provisions of this Act, no person in Singapore may —

(a) offer to provide or provide private education, whether in Singapore or elsewhere; or
(b) award any degree, diploma or certificate (including any honorary degree or other distinctions) in respect
of private education, whether offered or provided in Singapore or elsewhere,
๘

Education Act (Chapter 87) กาหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้บริหาร (manager) โรงเรียน และยัง
ห้ามไม่ให้บุคคลใดสอน หรือถูกจ้างเป็นครูในโรงเรียนหากไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นครูหรือได้รับอนุญาตให้สอน
ภายใต้รัฐบัญญัตินี้
ก) คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนผู้บริหารโรงเรียนและครู
ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องไม่เข้าข่ายคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา ๓๓
แห่ง Education Act (Chapter 87) ซึ่งให้อธิบดีมีอานาจในการปฏิเสธการขึ้นทะเบียนผู้บริหารโรงเรียน บน
ฐานดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลที่กระทาผิดในเขตอานาจศาลสิ งคโปร์ หรือมาเลเซีย หรือประเทศในเครือสหราช
อาณาจักร และเป็นการกระทาผิดที่ลงโทษด้วยการจาคุก โดยการกระทาผิ ดนั้นเกี่ยวกับการศึกษา หรือการขึ้น
ทะเบียนโรงเรียน หรือภายใต้กฎหมายที่ใกล้เคียงกันของมาเลเซีย
(๒) เป็นบุคคลที่เคยได้รับการปฏิเสธการขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารของโรงเรียน หรือถูกยกเลิกการขึ้น
ทะเบียน ไม่ว่าจะภายใต้รัฐบัญญัตินี้ หรือกฎหมายก่อนหน้าที่ถูกยกเลิกไปแล้วที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือการขึ้น
ทะเบียนโรงเรียน หรือกฎหมายใดของมาเลเซียที่มีบทบัญญัติที่ใกล้เคียง
(๓) เป็นบุคคลที่มีลักษณะไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารโรงเรียน
(๔) เป็นบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะจัดการโรงเรียน
(๕) เป็นบุคคลที่เคยให้ข้อมูลเท็จในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารโรงเรียน หรือครู
(๖) การขึ้นทะเบียนบุคคลดังกล่าวจะกระทบต่อผลประโยชน์ของสาธารณะ หรือของนักเรียน
สาหรับคุณสมบัติต้องห้ามของบุคคลที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นครูในสิงคโปร์อยู่ภายใต้มาตรา ๓๘
แห่ง Education Act (Chapter 87) กาหนดให้อธิบดีมีอานาจในการปฏิเสธการขึ้นทะเบียนครู หากพิจารณา
แล้วเห็นว่า
(๑) เป็นบุคคลที่มีลักษณะไม่เหมาะสม
(๒) เป็นบุคคลที่กระทาผิดในเขตอานาจศาลสิ งคโปร์ หรือมาเลเซีย หรือประเทศในเครือสหราช
อาณาจักร และเป็นการกระทาผิดที่ลงโทษด้วยการจาคุก โดยการกระทาผิดนั้นเกี่ยวกับการศึกษา หรือการขึ้น
ทะเบียนโรงเรียน หรือภายใต้กฎหมายใกล้เคียงกันของมาเลเซีย
(๓) เป็นบุคคลที่เคยได้รับการปฏิเสธการขึ้นทะเบียนเป็นครู หรือถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะ
ภายใต้รัฐบัญญัตินี้ หรือกฎหมายก่อนหน้าที่ยกเลิกไปแล้วที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือการขึ้นทะเบียนโรงเรียน
หรือกฎหมายใดของมาเลเซียที่มีบทบัญญัติที่ใกล้เคียง
๙

(๔) เป็นบุคคลที่เคยถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียน ไม่ว่าจะภายใต้รัฐบัญญัตินี้ หรือกฎหมายก่อนหน้าที่
ยกเลิกไปแล้วที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือการขึ้นทะเบียนโรงเรียน หรือกฎหมายใดของมาเลเซียที่มีบทบัญญัติที่
ใกล้เคียง เว้นแต่ การยกเลิกการขึ้นทะเบียนนั้น จะเป็นผลจากการลาออกหรือโรงเรียนปิดตัวลง
(๕) เป็นบุคคลที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทย์ประจาโรงเรียน
(๖) เป็นบุคคลที่เคยให้ข้อมูลเท็จในการขอขึ้นทะเบียนเป็นครู
(๗) เป็นบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลที่ไม่ดีต่อนักเรียน หรือที่ขัดต่อผลประโยชน์สาธารณะ
(๘) เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
ข) การอุทธรณ์ต่อคาตัดสิน
เหมื อ นกั บ กรณี ก ารอุ ท ธรณ์ ค าตั ด สิ น ของอธิ บ ดี ศึ ก ษาธิ ก าร ต่ อ การขอขึ้ น ทะเบี ย นโรงเรี ย น
จะเห็นได้ว่า การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารโรงเรียน และการขึ้นทะเบียนครูในสิงคโปร์นั้นมีความเข้มงวดเป็น
อย่างมาก โดยกาหนดห้ามบุคคลที่เคยกระทาผิดกฎหมาย หรือเคยถูกปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนในประเทศ
มาเลเซีย มาขึ้น ทะเบี ย นเป็ นผู้บ ริ หารโรงเรียน หรือครูในสิ งคโปร์ด้วยซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการที่ระบบ
การศึกษาของทั้ งสองประเทศล้ ว นได้ รั บ อิ ทธิ พ ลมาจากอัง กฤษจึ ง มี มาตรฐานที่ คล้ ายกั น การที่บุค คลใด
ถูกปฏิเสธการขอขึ้น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรียน หรือครูในมาเลเซีย จึงมีแนวโน้มที่จะมีคุณสมบั ติ ไ ม่
เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารโรงเรียน หรือครูในสิงคโปร์เช่นเดียวกัน
บทสรุป
การศึกษาเป็ น รากฐานส าคัญ ในการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ รัฐ บาลสิ งคโปร์ได้กาหนดแผนและ
นโยบายในการพัฒ นาประเทศผ่ านการพัฒ นาประชากรที่มีคุณภาพ ทั้งการส่ งเสริมให้ พลเมืองสิ งคโปร์มี
ความสามารถด้านภาษามากกว่าหนึ่งภาษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา และให้โอกาสเด็กนักเรียนได้เลือกเรียนสิ่งที่
ตนถนัด เพื่อให้เด็กแต่ละคนเติบโตมาเป็นประชากรที่สามารถทางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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