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โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสิงคโปร์" 

1. ชื่อโครงการเสวนาทางวิชาการ "กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศสิงคโปร์" 

2. หลักการและเหตุผล 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) หรือประเทศสิงคโปร์ หนึ่งเดียวในประเทศสมาชิก

อาเซียนที่จัดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนได้รับการพัฒนา
ทางด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิต  สะท้อนได้จากดัชนีการพัฒนามนุษย์  หรือ  Human 
Development Index (HDI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสหประชาชาติที่วัดคุณภาพชีวิตของคนในแต่ละ
ประเทศ ประกอบไปด้วย (1) การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี (Long and healthy life) (2) ความรู้ 
(Knowledge) และ (3) มาตรฐานคุณภาพชีวิต (Decent standard of living) และผลการจัดล าดับใน
ปี 2014 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 188 ประเทศ พบว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีค่าดัชนี HDI เท่ากับ 
0.912 อยู่ในล าดับที่ 11 ของโลก และล าดับที่ 1 ของเอเซีย ในขณะที่ประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 93 
(HDI = 0.726) ของโลก เป็นรองประเทศบรูไนดารุสซาลาม ล าดับที่ 31 (HDI = 0.856) และประเทศ
มาเลเซีย ล าดับที่ 62 (HDI = 0.779) (United Nations Development Programme, 2015) 

จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความส าเร็จของสิงคโปร์ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลให้ความส าคัญกับการศึกษาและได้ใช้งบประมาณ
อย่างน้อยร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมดเพ่ือการศึกษา เพราะถือว่าประชาชนเป็นซึ่งเป็น
ทรัพยากรส าคัญยิ่งของชาติในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงอุดหนุนการศึกษาเกือบทั้งหมดเสมือนให้
เปล่า (ไทยรัฐ, 21 มิถุนายน 2558) รวมถึงการให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตครู โดยสถาบันครุ
ศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ National Institute of Education (NIE) ซึ่งท าหน้าที่เป็นสถาบันผลิตครู
นักวิจัย (Teacher Researcher) มีบทบาทส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา โดย NIE จะ
ท างานใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่การก าหนดนโยบายจนถึงการปฏิบัติ
ในโรงเรียนร่วมกัน ท าวิจัยเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแก่
ภาครัฐ ท าให้ครูซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนดังกล่าวมีมาตรฐานได้คุณภาพแล้ว ยังส่งผลให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ (ไทยโพสต์, 21 มีนาคม 2559)  

ดังนั้น ในฐานะที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันผลิตครูในภูมิภาค
ตะวันตก จึงควรเรียนรู้กลยุทธ์ในการผลิตครู รวมถึงกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อม
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางในผลิตครูและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตครูและกลยุทธ์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศสิงคโปร์ 
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3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางในผลิตครูและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ของไทย 

4.   เป้าหมาย จ านวน 50 คน 
 4.1  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 25 คน 

4.2  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 5 คน 
4.3  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 15 คน 
4.4  ผู้สนใจทั่วไป  จ านวน 5 คน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. 

6. สถานที่ด าเนินงาน ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตครูของประเทศสิงคโปร์ อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

7.2 ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
สิงคโปร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในระดับอุดมศึกษา และการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7.3 ผู้เข้าร่วมไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางในผลิตครูและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทย  
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ก าหนดการโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง 
"กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศสิงคโปร์" 

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น 
ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
เวลา 08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ 
 08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ 

โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 09.00 – 11.15 น. การเสวนาทางวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศสิงคโปร์" 
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 

 11.16 - 12.00 น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางในผลิตครูและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของไทย  
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 

หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 น. 
- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 

 

 


