
 
 
 

 

 

สศช. ไดรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในชวงไตรมาสสี่
และภาพรวมภาวะสังคมไทยป 2550 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2551 

The Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB) reports on social 
monitor in Q4/2007, on March 10, 2007. 

นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการ สศช. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช 
รองเลขาธิการ สศช. และนางสุวรรณี คํามั่น ที่ปรึกษาดานนโยบาย
และแผนงาน สศช. เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ
ทางสังคมที่สําคัญๆ สรุปไดดงันี้ 

Mr. Ampon Kittiampon, NESDB Secretary-General, 
Mr.Kitisak Sinthuvanich, Deputy Secretary-General, 
and Ms. Suwanee Khamman, Senior Adviser in 
Policy and Plan, together disclosed that NESDB had 
monitored significant movements in that society, 
summarizing that :: 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ (ต.ค.-ธ.ค.) ป 2550 

มิติดานคุณภาพคน : สถานการณการมีงานทําไตรมาสสี่มีการจาง
งานรวมเพิ่มข้ึน โดยการขยายตัวมากในสาขาอุตสาหกรรม การคา 
โรงแรมและภัตตาคาร มีผูวางงานลดลงเฉลี่ย 4.1 แสนคน คิดเปนรอย
ละ 1.1 ผูสมัครงานที่มีการศึกษาระดับประถมหรือต่ํากวาจะไดรับการ
บรรจุงานในสัดสวนที่นอยกวาระดับการศึกษาอื่น  ๆสวนดานสุขภาพ
ประชาชนเจ็บปวยดวยโรคเฝาระวัง 11 โรค เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะโรคมือ 
เทา ปาก ไขเลือดออก และอหิวาตกโรค สามารถปองกันไดดวยการ
รักษาสุขอนามัยและความสะอาดของบุคคลและที่อยูอาศัย รวมท้ัง
ชวยกันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

มิติดานความมั่นคงทางสังคม : ปญหายาเสพติดยังคงเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน สวนอุบัติเหตุและความเสียหายจาก
การเกิดอุบัติเหตุในไตรมาสสี่และชวง 7 วันอันตรายในวันสิ้นปเกาและ
ข้ึนปใหม (28 ธ.ค.50-3 ม.ค.51) ลดลง เน่ืองจากการรณรงคปองกันและ
ตั้งจุดตรวจของตํารวจและหนวยงานตางๆ  สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหมคือเมาแลวขับ 

มิติดานพฤติกรรมและความเปนอยูของคน : คาใชจายในการ
บริโภคยาสูบของคนไทยเพิ่มขึ้นเล็กนอยที่รอยละ 2.9 การลดจํานวนผู
สูบบุหรี่ดวยการเลิกสูบที่ไดผลคือการใชยาและการบําบัดพฤติกรรม 
ซ่ึงมีแนวโนมที่จะเลิกบุหรี่ไดสูงถึง 2-4 เทา เมื่อเทียบกับการเลิกดวย
การหักดิบ สถานการณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกําลัง
กลายเปนคานิยมอยางหนึ่งที่เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตคนไทย 
คาใชจายการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.1 

Social Development Report in Q4/2007 
(October – December) 

Human Quality: Overall employment in Q4/2007 
continued to increase in manufacturing sector, 
trading, as well hotel and restaurant.  The number 
of unemployed averaged at 410,000 persons, or 1.1 
percent of total population.  Employment 
opportunity of workers, holding only primary 
education or lower, was lower than those in the 
higher educational levels.  There was an increase in 
the number of people suffering from 11 infectious 
diseases, especially foot and mouth disease, 
dengue hemorrhagic fever and cholera.  These are, 
in fact, preventable diseases by maintaining 
hygienic conditions of an individual and housing, 
including combating vector mosquitoes. 

Social Security: Increasing drug abuse was 
observed, especially among children and youth.  
The record of accidents and damage thereof in 
Q4/2007 and during the dangerous weeklong New 
Year holiday (December 28, 2007 – January 3, 
2008) was on the ebb, due to the extensive 
prevention campaigns and establishment of 
inspection spots by the police and all related 
agencies. A main cause of accidents during the New 
Year celebrations was still drunk driving. 

Behavioral and Living Dimensions: People’s 
spending on tobacco increased slightly by 2.9 
percent.  Effective methods for abandonment of 
smoking habit are medication and behavioral 
change, showing a higher tendency for quitting 
smoking by 2-4 folds than immediate abandonment 
of smoking habit.  Drinking alcoholic beverages has 
become another trendy value in Thai society.  

ขาวเศรษฐกิจและสังคม
สายงานพัฒนาสังคม   
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

962 ถนนกรุงเกษม  ปอมปราบฯ กรุงเทพฯ  10100 
โทรศัพท. 0-2280-4085 ตอ 3500, โทรสาร. 0-2281-2803 
http://social.nesdb.go.th 
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โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนนักศึกษาซึ่งพบวามีพฤติกรรมเสี่ยงในการ
ชอบดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน และสูบบุหรี่ 

มิติดานสิ่งแวดลอม : มลพิษทางเสียงมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง
ในบางพื้นที่ของกรุงเทพฯ และสระบุรี ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต ที่เห็นไดชัดคือการสูญเสียการไดยินทั้งชั่วคราว
และถาวร ดานคุณภาพอากาศปริมาณฝุนและกาซโอโซนยังคงเกิน
มาตรฐาน 

ภาพรวมภาวะสังคมไทยป 2550 

ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวทําใหการจางงานเพิ่มข้ึน อัตราการวางงาน
ต่ําสุดเฉลี่ยทั้งปที่รอยละ 1.4 แตยังคงมีปญหาความรูและทักษะ
แรงงานไมสอดคลองกับทิศทางการปรับโครงสรางการผลิตจําเปนตอง
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับแนวโนมและความตองการ
ของตลาด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทยลดลง 
ยาเสพติดยังคงเปนปญหาอยางตอเน่ือง คาดวาในป 2551 จะมีเด็กและ
เยาวชนเกี่ยวของกับยาเสพติด 5.6 แสนคน สวนปญหาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญคือแหลงนํ้า ปจจุบันทั่วประเทศมีแหลงน้ํา
คุณภาพดีเพียงรอยละ 24 

มิติดานคุณภาพคน : การจางงานรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 1.6 เมื่อเทียบ
กับป 2549 โดยการจางงานนอกภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 2.0 ผู
วางงานลดลงเฉลี่ยอยูในระดับต่ํารอยละ 1.4 ดานการศึกษาเด็กไทย
ไดรับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และอุดมศึกษาแตยังมีปญหาคุณภาพการศึกษาที่ลดลงอยางตอเน่ือง 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร การอาน และ
คณิตศาสตร ระหวางป 2543-2549 พบวายังอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน จําเปนตองปรับปรุงความรูพ้ืนฐานของนักเรียนอยางจริงจัง
และเรงดวน ดานสุขภาพประชาชนเจ็บปวยดวยโรคเฝาระวัง 11 โรค 
เพ่ิมข้ึน และการเจ็บปวยดวยโรคที่ไมติดตอคือ เบาหวาน หัวใจและ
มะเร็ง ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและแบบแผนการดํารงชีวิตที่
เปลี่ยนไป รวมทั้งการใชสารเคมีทั้งปุยและสารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณ
มากทําใหเกิดสารเคมีตกคางในผลผลิตทางการเกษตรอันจะสงผล
กระทบตอสุขภาพของผูบริโภค 

มิติดานความมั่นคงทางสังคม : ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของคนไทยลดลง คดีประทุษรายตอทรัพย คดีชีวิต รางกาย
และเพศ รวมทั้งคดียาเสพติดเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.6 เด็กและเยาวชน
กระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยและยาเสพติดเพิ่มข้ึน และการกระทําผิดซ้ํามี
ถึงรอยละ 11.8 เปนเพศชายสูงถึงรอยละ 91.1และเปนนักเรียนระดับ
มัธยมตนรอยละ 40 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงรอยละ 

Average spending on alcoholic beverages increased 
4.1 percent in this quarter.  Students have 
increasingly exposed themselves to some risky 
behavior, especially drinking alcoholic beverages, 
nightlife and smoking. 

Environmental: Noise pollution was increasingly 
high in certain areas of Bangkok and Saraburi 
province, which would have deadly effects on both 
physical and mental health, notably the temporary 
and permanent loss of hearing capability.  The 
volume of dust and depleted ozone were still higher 
than standards. 

Overall Situation of Thai Society in 2007 

The growing economy resulted in higher 
employment opportunities for people, as evidenced 
from the lowest unemployment of the year at 1.4 
percent.  Nonetheless, there were inconsistencies 
between the basic knowledge and skills of workers, 
and the direction in production restructuring, which 
would require proper revision in educational 
curricula in line with the changing tendency and 
market requirements.  Safety in life and property 
among Thai people was on the ebb, and narcotics 
remained the primary concerns in Thai society.  It is 
expected that, in 2008, there will be 560,000 
children and youth involved in narcotics.  Quality of 
natural water sources, moreover, will remain a 
major problem in environmental quality, as there 
are only 24 percent of water resources all over the 
country are in good conditions for consumption. 

Human Quality: The overall employment 
increased 1.6 percent from 2006.  Employment in 
non-farm sectors expanded 2.0 percent, and 
unemployment rate dropped to the lowest level at 
1.4 percent.  Children have greater access to 
education, especially at the lower secondary and 
university levels, but there is a primary concern 
with the continuing drop in educational quality. 
The recent assessment of educational quality in 
sciences, reading and mathematics, during 2000-
2006, showed the lower results than standards, 
which will require immediate and extensive 
improvement in fundamental knowledge among 
students.  The number of people suffering from 11 
infectious diseases was increasing, especially the 
suffering from non-communicable diseases, such as 
diabetes, heart disease and cancer.  The situation 
can be attributed to the changing habits and 
lifestyles, and greater use of chemical fertilizers and 
pesticide, resulting in high chemical residues in 
agricultural products, thereby resulting in deadly 
impacts on people’s health. 

Social Security: Security in life and property 
among Thai people were reducing.  The number of 
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8.1 แตมูลคาทรัพยสินที่เสียหายเพิ่มข้ึน รอยละ26.8 สาเหตุหลักเกิด
จากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนด สวนการมีหลักประกันทางสังคม
ครอบคลุมประชากรไดเพ่ิมขึ้นเล็กนอย แตยังมีแรงงานนอกระบบ
ประมาณ 24 ลานคนยังไมไดการคุมครองทางสังคม 

มิติดานพฤติกรรมและความเปนอยูของคน : คาใชจายในการ
บริโภคยาสูบเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.1 และแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.1 
โดยมีปริมาณการจําหนายเบียรเพ่ิมมากกวาสุรา สาเหตุหน่ึงมาจากกล
ยุทธทางการตลาดของผูผลิตที่แขงขันกันสรางแบรนดใหม  ๆเพ่ือเจาะ
กลุมลูกคาระดับลางในชนบทหางไกล สวนเรื่องรองเรียนของผูบริโภค 
ประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรมในการซื้อสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3.4  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการโฆษณาและการขายตรง ซึ่ง
ควรกํากับดูแลเปนพิเศษเพื่อไมใหมีการเอาเปรียบผูบริโภค เน่ืองดวย
ชองทางการซื้อขายสินคาและบริการรูปแบบใหมผานทางอินเทอรเน็ต
เปนที่นิยมมากขึ้น  

มิติดานสิ่งแวดลอม : สถานการณดานสิ่งแวดลอมในบางพื้นที่ของ 
กรุงเทพฯ และเขตเมืองอุตสาหกรรม ยังคงมีปญหาในเรื่องระดับเสียง 
ปริมาณขยะ และคุณภาพแหลงน้ํา โดยเฉพาะแมนํ้าลําตะคองตอนลาง
เปนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก ดานคุณภาพอากาศไฟปา
เปนมหันตภัยที่กอใหเกิดมลพิษที่สวนใหญเกิดจากการกระทําของ
มนุษย  ซ่ึ งป องกันได โดยการสร างความรู ความเข าใจและ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการอยางถูกวิธี 

การกวดวิชากับระบบการศึกษาไทย 

จุดเริ่มตนการกวดวิชา 

โรงเรียนกวดวิชาเกิดขึ้นมานานกวา 40 ป และยังเปนที่นิยมของ
นักเรียนทุกยุคทุกสมัยที่ตองการเพิ่มพูนความรู ใหสามารถ
สอบแขงขันเขาโรงเรียนที่มีช่ือเสียงและมหาวิทยาลัยชั้นนํา สงผลใหมี
โรงเรียนกวดวิชาจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว  

การขยายตัวของธุรกิจกวดวิชา การกวดวิชาเริ่มจากการเรียนเพื่อ
สอบเขามหาวิทยาลัยเปนกวดวิชาทั้งปเพ่ือสอบเขาเรียนในระดับตาง  ๆ
มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งสอนสดโดยอาจารย ผสมผสานระหวางสอน
จริงและผานทางวีดีโอ อินเทอรเน็ต เนนวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ฟสิกส และเคมี สถาบันกวดวิชาบางแหงทําเปนธุรกิจที่
มีสาขาทั้งกรุงเทพและตางจังหวัด โรงเรียนกวดวิชาที่ขึ้นทะเบียนกับ
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในป 2547 มี
จํานวน 864 แหง และเพิ่มข้ึนเปน 967 แหง ในป 2550 หรือรอยละ 12 
และมีนักเรียนเขาเรียนกวา 3 แสนคน ในป 2549  

criminal cases were increasing by 10.6 percent, 
mainly threats to property and life, physical and 
sexual abuses, and drugs.  There were more 
children and youth committed to narcotics.  
Repeated offences were as high as 11.8 percent.  
Of these, 91.1 percent of the suspects were male, 
and over 40 percent of them were students at the 
lower secondary educational level.  The number of 
accidents in land transport dropped 8.1 percent, but 
the value of damages of assets was increasing 28.8 
percent, due chiefly to speed driving over limits.  
The social insurance coverage increased slightly, 
but there were as high as 24 million workers in 
informal sector still left out of the social insurance 
scheme. 

Behavioral and Living Dimensions: People’s 
spending on tobacco increased 1.1 percent, versus 
an increase in spending on alcoholic beverages by 
15.1 percent.  Sales of beers exceeded that of 
liquors, due to the new brand creations and 
marketing strategies at the lower consumer 
segments in the remote rural areas.  Petitions by 
people against unfair purchases of goods and 
services increased 3.4 percent, especially those 
under advertising and the direct sale campaigns.  
This should be under strict supervision by all 
agencies concerned to avoid unfair treatments for 
buyers because of the greater popularity of sales of 
goods and services by Internet. 

Environment: Environmental problems in certain 
areas of Bangkok and industrial centers were still at 
the alarming levels, notably noise pollution, garbage 
and water quality.  Water quality in the lower 
Lamtakhong river basin, in particular, was in 
seriously depleted.  As for air quality, forest fire is a 
major manmade disaster, which can be prevented 
by knowledge and public relations for proper 
management. 

Tutorial Schools and Thai Educational System 

Beginning of Tutorial Schools in Thailand: Tutorial 
or cram schools took place in Thailand 40 years 
ago, which has been popular among Thai students 
hoping to pass entrance examinations for 
enrolments at renowned schools and universities.  
The number of tutorial schools have been 
mushrooming since then. 

Rapid Expansion of Tutorial Schools: Tutorial 
schools were initially earmarked for passing 
entrance examinations for studies in universities.  
They offered varied courses all year round.  Some 
courses would be taught directly by instructors, but 
some would be conducted through video 
conference and Internet, focusing major subjects, 
i.e., mathematics, English, physics and chemistry.  
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คาใชจายในการเรียนกวดวิชา  ประเทศไทยประมาณการคาใชจาย
การเรียนพิเศษของเด็กนักเรียนไทย ในป 2550 คิดเปน 6,039 ลาน
บาท โดยครัวเรือนใน กทม.มีคาใชจายสูงสุด และมีคาใชจายในการ
เดินทางประมาณ 200 บาทตอคนตอเดือน รวมถึงการมีนักเรียน
บางสวนเดินทางจากตางจังหวัดมาเรียนพิเศษในกรุงเทพฯ ชวงวัน
เสาร-อาทิตย 

เสียงสะทอนของผูท่ีเกี่ยวของ การกวดวิชาเกี่ยวของทั้งระดับปจเจก
บุคคล สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงแตละกลุมอาจจะมี
พฤติกรรมและความเห็นที่สอดคลองและแตกตางกัน ดังนี้ 

 นักเรียน/นักศึกษา สวนใหญใหเหตุผลวา ตองการมีผลการเรียน
ดีข้ึน และเปนการเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ 

 ผูปกครอง ครูที่สอนกวดวิชา และสถาบันกวดวิชา ตางมี
ความเห็นที่สอดคลองกันวา  เด็กจําเปนตองเรียนกวดวิชา เพราะทํา
ใหนักเรียนมีความเขาใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น ไดเทคนิคการทํา
ขอสอบ โดยเฉพาะในสวนของผูปกครองแมมีคาใชจายสูงในการสง
บุตรหลานเรียนกวดวิชาประมาณ 1,000- 3,000 บาทตอเดือน แตคิดวา
คุมคา  

จุดออนของระบบการศึกษา การกวดวิชาเปนที่นิยมและขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว ขณะท่ีระบบการศึกษายังมีจุดออนที่สําคัญ ดังน้ี 

 คุณภาพครู  ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการยังมีครูที่ไมจบระดับ
ปริญญาตรีและสอนไมตรงวุฒิกวา 30,000 คน ประกอบกับ การจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนบางแหงมีปญหาการขาดแคลนครูราย
สาขาวิชา สงผลกระทบใหครูที่มีอยูตองสอนในวิชาที่ไมตรงตามวุฒิ
การศึกษา 

 หลักสูตรการเรียนการสอน เน้ือหาของหลักสูตรโดยทั่วไปมี
มากเกินไป แตไมสอดคลองกับความรูที่ใชในการสอบคัดเลือกในระดับ
ตางๆ  จึงจําเปนตองกวดวิชาเพิ่มเติม 

ทางออกสําหรับระบบการศึกษาไทย การกวดวิชาและคุณภาพ
การศึกษาควรมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญควบคูกันอยางเหมาะสม
ดังน้ี 

 พัฒนามาตรฐานดานการเรียนการสอนโรงเรียน  โดยปรับ
เน้ือหาหลักสูตรใหมีความเชื่อมโยงระหวางระดับชั้นการศึกษา และ
สามารถนําความรูไปใชในการเรียนตออยางสัมฤทธิผล รวมท้ังใชใน
โลกของการทํางานได 

 สรางโอกาสและความมั่นใจใหแกเด็กนักเรียน โดยการ
เผยแพรเน้ือหาสาระวิชาที่มีความเขมขนและมีเทคนิคการเรียนการ

Some tutorial schools have established branches in 
Bangkok and major regional urban centers.  There 
were 864 tutorial schools registered at the Private 
Education Commission in 2004, which rose to 967 
schools in 2007, or an average increase at 12 
percent.  There were over 300,000 students 
attending cram schools in 2006. 

Average Expenses for Tutorial Services: In 
Thailand, average spending among students for 
tutorial services was Baht 6,039 in 2007, and 
households in Bangkok Metropolis showed the 
highest spending for tutorial services.  Average cost 
for traveling was Baht 200 per head a month.  
Some upcountry students would have to travel for 
tutorial services in Bangkok during Saturday and 
Sunday. 

Voices from All Concerned: Tutorial services, in fact, 
mainly involve individual preferences of students, 
educational institutions and related agencies in the 
government sector.  Each group may have different 
and consistent behaviors and opinions.  In 
summary: 

 Most students reasoned that tutorial services 
would improve their educational results, and 
prepare them for higher educational pursuits. 

 Parents, instructors and tutorial schools 
unanimously agree that students require tutorial 
services to gain better understanding in classes.  
Moreover, the students would acquire some 
techniques to pass the examinations.  Despite the 
high spending on tutorial services of about Baht 
1,000-3,000 a month, most parents considered 
these worthwhile. 

Weaknesses in Education Service: Tutorial services 
have becoming popular and expanding very rapidly, 
amid several weaknesses in the educational system, 
i.e., 

 Teachers’ Quality: At present, there are over 
30,000 teachers, under the Ministry of Education, 
holding qualifications below a BA level, or teaching 
in different fields from their basic qualifications.  
Many schools still lack teachers in particular 
subjects, so some teachers have to teach certain 
subjects, inconsistent with their basic training. 

 Curricula: Most curricula have over extensive 
contents, inconsistent with the requirements for 
entrance examinations at different levels, thereby 
leading to higher requirements for tutorial services. 

Solutions for Thai Education: Tutorial services and 
educational quality should move in the same 
harmony, i.e., 
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สอนที่ทัดเทียมโรงเรียนกวดวิชา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศถายทอดไป
ยังโรงเรียนหรือแหลงเรียนรูในชุมชนและจัดรายการกวดวิชาทาง
สถานีโทรทัศนของรัฐบาลอยางตอเน่ือง 

 กํากับดูแลมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา โดยจดทะเบียนโรงเรียน
เหลานี้ทุกแหงใหถูกตองตามกฎหมายและตรวจสอบการดําเนินงานให
เปนไปตามหลักเกณฑ 

 Development of Teaching Standards at 
Schools: Essence of the curricula should be 
adjusted to create some linkage at different levels 
of education.  Students should be able to apply 
their knowledge for effective studies at the higher 
levels, or even at workplaces. 

 Ensuring Opportunity and Confidence 
among Students: There should be concentrated 
essence in each subject and proper teaching 
techniques should be adopted on par with the 
private tutorial schools.  Some IT equipment should 
be adopted for transfers of knowledge to schools or 
community learning centers, together with provision 
of tutorial programs through state-run TV stations. 

 Supervision of Tutorial Standards: All 
tutorial schools must be registered, and their 
services must be up to the set standards 

 
 
 
 

NESDB : National Economic and Social Development Board 


