
ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ฉบับภาษาอังกฤษ  
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของสิงคโปร์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะความรู้ความสามารถเพ่ือ
การด ารงชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองดีของชาติ กระบวนการพัฒนาการศึกษา
มุง่ให้เด็กแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพให้ได้สูงสุด การศึกษาของสิงคโปร์ก าหนดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 10 
ปี เป็นการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้เด็กทุกคนต้องอยู่ในระบบโรงเรียนอย่างต่ า 10 ปี ก่อนออกไปสู่การท างาน 
กล่าวคือ ประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษา 4 ปี โดยเด็กต้องเข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ปี ผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาขั้นเตรียมมหาวิทยาลัย อีก 2 ปี การศึกษาภาคบังคับของสิงคโปร์จะต้องเรียนรู้ 2 
ภาษาควบคู่กันไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และเลือกเรียนภาษาแม่ (Mother Tongue) อีก 1 
ภาษา คือ จีน (แมนดาริน) มาเลย์ หรือทมิฬ (อินเดีย)  

1. ก่อนประถมศึกษา หรือการศึกษาก่อนวัยเรียน ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่โดยทั่วไปผู้ปกครองได้ให้เด็ก
เข้ารับการศึกษาระดับนี้เพ่ือเตรียมความพร้อม 1-3 ปี หรือ “Foundation Stage” 

2. ประถมศึกษา แบ่งออกเป็นประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี (ประถม 1-4) และประถมศึกษาตอนปลาย 2 ปี 
(ประถม 5-6) หรือ “Orientation Stage” ชั้นประถมต้นจะเรียน 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ และ
คณิตศาสตร์ นอกจากนั้น จะมีวิชาดนตรี ศิลปหัตถกรรม หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา สังคม และพลศึกษา แต่
ในช่วงประถมปลาย นักเรียนจะถูกแยกออกเป็น 3 กลุ่มทางภาษา คือ EM 1. EM 2. และ EM 3. การแยก
นักเรียนเข้ากลุ่มทางภาษานั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของแต่ละคน เมื่อจบประถมศึกษาตอนปลาย
แล้วเด็กทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบระดับชาติ เรียกว่า PSLE (Primary School Leaving Examination) 
เพ่ือศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในสาขาต่างๆ ตามความสามารถและความถนัด 

3. มัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ใช้เวลาเรียน 4-5 ปี ตามความสามารถและความส าเร็จ หลักสูตรใน
ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ 

3.1 หลักสูตรพิเศษ (Special Course) 

3.2 หลักสูตรเร่งรัด (Express Course) 

3.3 หลักสูตรปกติ (Normal Course) 

การศึกษา หลังมัธยมศึกษา (Post Secondary Education) 

1. Junior Colleges/Centralized Institutes นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วจะต้องสอบ 
GCE “O” level เพ่ือเข้า “Junior Colleges” หลังสูตร 2 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 
(pre-university) หรือ Centralized Institutes หลักสูตร 3 ปี ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย การเข้ารับการศึกษา
ขึ้นอยู่กับคะแนนผลการสอบ GCE “O” level โดยหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรเร่งรัดจะต้องผ่าน
ประกาศนียบัตร GCB (General Certificate of Education) ในระดับ “O” Level ส่วนหลักสูตรปกติจะต้อง
ผ่าน GCB “N” Level แต่ถ้าต้องศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษา ก็ต้องสอบให้ผ่าน GCB “O” Level 
เช่นเดียวกัน เมื่อจบแล้วจะต้องสอบ GCE “A” Level เพ่ือน าผลคะแนนไปตัดสินการเข้าเรียนต่อระดับ
มหาวิทยาลัย 
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2. Institute of Technical Education: ITE จัดฝึกอบรมการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ส าเร็จ
มัธยมศึกษา เพ่ือเตรียมตัวส าหรับท างาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่ท างานแล้ว เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานที่สนองตอบความต้องการด้านอุตสาหกรรม 

3. Polytechnics เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจการเงินการบัญชี 
การเดินเรือ พยาบาล เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ วิทยาลัยเทคนิค 
ของสิงคโปร์มี 4 แห่งได้แก่ 

3.1. Singapore Polytechnic 

3.2. Ngee Ann Polytechnic 

3.3. Temasek Polytechnic และ 

3.4. Nanyang Polytechnic 

4. มหาวิทยาลัย (Universities) สิงคโปร์มีมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ 

4.1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore :NUS) จะให้การศึกษา
ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ทั้งแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ กฎหมาย ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการบริหารธุรกิจ 
4.2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) จะเน้นการศึกษา
ด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาธุรกิจ และการบัญชี 
4.3. มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University:SMU) จะเน้นเรื่อง
ธุรกิจการจัดการ 

หมายเหตุ: วิทยาลัยผลิตครูของสิงคโปร์มีอยู่เพียงแห่งเดียว คือ National Institute of Education 

รัฐบาล สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการศึกษามาก โดยถือว่าประชาชนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และมีค่าที่สุดของ
ประเทศ ในการนี้ รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านการศึกษาจนเสมือนกับเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า  โรงเรียนใน
ระดับประถม และมัธยมล้วนเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือก่ึงรัฐบาล สถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปร์ มีเฉพาะ
ในระดับอนุบาล และโรงเรียนนานาชาติเท่านั้น ผู้ปกครองนักเรียนของสิงคโปร์จะส่งบุตรหลานเข้ารับการ
เตรียมความพร้อมใน โรงเรียนเมื่อเด็กมีอายุ ได้ 2 ขวบครึ่ง เมื่อเด็กอายุได้ 6 ขวบก็จะเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษาของสิงคโปร์จะแบ่งออกเป็น 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์ เริ่มเปิด
การศึกษาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมของทุกปี ช่วงระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับที่ 2 และที่ 3 กับที่ 4 จะมีการหยุด  
1 สัปดาห์ ระหว่างภาคเรียนที่ 2 กับท่ี 3 หยุด 4 สัปดาห์ และมีช่วงหยุด 6 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
ปฏิรูปอุดมศึกษา: การเตรียมอนาคตของประเทศ 

รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือศึกษาระบบบริหารและการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางจะได้รับอิสระมากขึ้นด้านการ
บริหารการเงิน และการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้สนองตอบความท้าทายสังคมโลกยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ โดย
ได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีการใช้อย่างเหมาะสม  
น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

1. การทบทวนรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศโดยจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตที่เป็นก าลังคนในอนาคตเพ่ือก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ มหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการสร้างองค์ความรู้สู่สังคม รูปแบบการบริหารของ  NUS และ 
NTU ด าเนินการไปได้ด้วยดีท าให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้ระบบ
การปฏิบัติงานที่โปร่งใสจากแนวทางการด าเนินงานด้านการเงินและบุคลากรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น 

ในระยะต่อไปองค์ประกอบส าคัญท่ีต้องน ามาพิจารณา ได้แก่ 

1) การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ต้องอาศัยการตัดสินใจและการปรับตัวอย่างทั นเวลา 
2) การมีความอิสระในด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และความ
คุ้มค่าจากการลงทุนของรัฐบาลภายใต้โครงสร้างและระบบการบริหารที่คล่องตัว  มหาวิทยาลัยต้อง
ก าหนดเป้าหมายภารกิจเพ่ือยกระดับบัณฑิต งานวิจัย และการบริหารวิชาการ 

การพิจารณาศึกษาทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบทั้งสามส่วน ได้แก่ 

1) หลักของความเป็นอิสระและโครงสร้าง 
2) นโยบายการจัดสรรงบประมาณและกลไกการจัดสรร 
3) การบริหารงานบุคคล 

2. แนวทางการด าเนินงาน 

2.1   คณะกรรมการอ านวยการภายใต้การด าเนินงานของคณะท างานที่แต่งตั้งขึ้น ได้เดนิทางไปศึกษาดู
งานด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศแคนาดา ฮ่องกง สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือศึกษาปรัชญาและการปฏิบัติงานตามระบบ รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากร 

2.2   การรับข้อมูลจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชน และจากคณะกรรมการสรรหาทรัพยากร 
ซึ่งมขี้อเสนอแนะที่ส าคัญได้แก่ 

1)  สรุปผล มหาวิทยาลัยควรได้รับอิสระในการบริหารจัดการด้วยตนเองต่อไป เพราะจะท าให้
ตอบสนองต่อสภาพการณ์ได้รวดเร็ว ซึ่งจะท าให้ได้รับความเชื่อมั่นท าให้สาธารณชนมั่นใจได้ว่าการ
ลงทุนได้น าไปสู่ความส าเร็จและมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 



2) การบริหาร  

-   กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการจัดท านโยบายที่จะให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหาร
ตนเองมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันจะมีระบบตรวจสอบเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันก ากับ 
-   กระทรวงศึกษาธิการจัดระบบรับรองคุณภาพโดยเน้นผลผลิตและกระบวนการที่จะน าไปสู่
ผลผลิต รวมทั้งการน าระบบประเมินภายนอกมาใช้ทุก 3 ปี เพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลของการประเมินภายในจะน าไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องเงินทุน 
-   บทบาทของสภามหาวิทยาลัยควรจะด าเนินแบบ CEO ในการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของสถาบัน 

3) เงินทุน มหาวิทยาลัยควรแสวงหาเงินทุนจากหลายๆ ฝ่าย เพื่อจะได้น ามาพัฒนาสถาบันโดยการ
เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 

4) การบริหารงานบุคคล 

-    ระบบการให้เงินตอบแทนจะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบพ้ืนฐานและองค์ประกอบอื่นๆ ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกันในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบและระบบการตลาดจะ
ถูกน ามาใช้ด้วย 
-    ระบบเงินเดือนจะถูกน ามาใช้แทนระบบอัตราเงินเดือนโดยไม่มีการข้ึนเงินเดือนประจ าปี
แบบเดิม 
-    ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะได้เงินเดือนขึ้น 20% ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน 
-    ระบบประเมินที่เข้มงวดจะถูกน ามาใช้กับการคาดหวังผลการปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยให้
มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ประเมินผลการปฏิบัติงานและเป็นปัจจัยในการน ามาตัดสินเรื่อง
รางวัลและการยกย่อง ซึ่งท าเป็นประจ าทุกปีในการเลื่อนต าแหน่งและให้เงินพิเศษ 
-    มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาความเป็นผู้น าฝึก
ทักษะการจัดการกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะน ามาใช้ในการวางแผนเพื่อให้มี
ระบบใหม่ในการบริหารจัดการบุคลากร 
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