สรุปผลสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๘
เรื่อง
“บทบาทการศึกษาเอกชนนอกระบบกับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษา (นายกมล รอดคล้าย) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๘ ว่าเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทการศึกษาเอกชนนอกระบบในการร่วมพัฒ นา
ประเทศ ไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ ของประเทศให้ พ้น
จากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งทาให้ประเทศไทยต้องเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่หรือ
ที่ เ รี ย กว่ า New S–Curve ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมอาหาร เกษตรกรรมแบบใหม่ ที่ ส ามารถเพิ่ ม มู ล ค่ าผลิ ตผล
ทางการเกษตร การดูแลสุขภาพอนามัย อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น
เพื่ อ ให้ เ ป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศ ซึ่ ง ในแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
ได้กาหนดยุทธศาสตร์เรื่องการผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตรงกับตามความต้องการของประเทศ อย่างไรก็ตาม
การจั ดการศึ ก ษาในระบบทั่ว ไป ต้องใช้ร ะยะเวลาและมี ก ระบวนการค่ อนข้ า งมาก แตกต่างจากการจั ด
การศึกษาของเอกชนที่มีศักยภาพ มีความคล่องตัว และปรับตัวได้ รวดเร็ว กว่าภาครัฐ ซึ่งจะสามารถพัฒนา
การศึกษาของประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้เชิญวิทยากร
ผู้ มีความรู้ ความเชี่ย วชาญ และมีป ระสบการณ์ โดยตรงเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนนอกระบบมาให้ความรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติต่อไป
ข้อเสนอของวิทยากร
นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นาเสนอเรื่อง “บทบาท
การศึ ก ษาเอกชนนอกระบบกั บ การพั ฒ นาประเทศไทย ๔.๐”
มีสาระสาคัญสรุปได้ว่า ในปัจจุบันการศึกษาเอกชนมี ๒ ระบบ ดังนี้
๑) โรงเรี ย นในระบบ หมายถึ ง โรงเรี ย นที่ จั ด
การศึกษาโดยกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา รวมทั้งการวัดและประเมินผล แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) สามั ญ ศึ ก ษา เป็ น โรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะ
โรงเรียนการกุศลหรือจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ รวมถึง
โรงเรียนจีนและโรงเรียนอิสลาม และ (๒) นานาชาติ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศ
หรื อหลั กสู ตรต่างประเทศที่ป รั บ รายละเอียดเนื้อหารายวิช าใหม่ห รือหลั กสู ตรที่จัด ทาขึ้นเอง ซึ่งปัจจุบัน
โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และสามารถเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษาใน
ภูมิภาคเอเชียได้
๒) โรงเรี ย นนอกระบบ เป็ น โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาโดยมี ค วามยื ด หยุ่ น ในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการส าเร็จ
การศึกษา และให้หมายความรวมถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ
แบ่ งเป็ น ๗ ประเภท ได้ แก่ (๑) ประเภทสอนศาสนา (๒) ประเภทศิล ปะและกี ฬา (๓) ประเภทวิช าชี พ
(๔) ประเภทกวดวิชา (๕) ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (๖) ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ และ (๗) ประเภท
ศูน ย์ การศึกษาอิส ลามประจ ามั ส ยิด (ตาดีกา) โดยหลั กสู ตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้รับความสนใจ
ในปัจจุบัน คือ อาหารไทย มวยไทย การบิน การบริบาล นวดแผนไทยและสปา โรงแรมและการท่องเที่ยว
พาณิชย์นาวี อัญมณี และสอนขับรถยนต์ เป็นต้น
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การศึกษาเอกชนนอกระบบมีจุดเด่น คือ สามารถปรับตัว และเคลื่อนตัวได้เร็ว ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศได้ สามารถทาเป็นอาชีพหรือเรียนเพื่อเสริมทั กษะได้ จึงต้องมีวิธีการหรือแนวทาง
เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ซึ่งมีทิศทางการดาเนินงานในการส่งเสริมการจัดตั้งการศึกษาเอกชนให้ มีจานวนมากขึ้น และต่อยอดให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับ ความต้องการของผู้เรียน และยังได้กาหนดแนวทางเพื่อจัดการศึกษาให้ เป็น
ศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub) ในสายอาชีพ โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ด้วยการจัดทาคลัสเตอร์การศึกษาเอกชนนอกระบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
จุดแข็งของประเทศไทยในสายวิชาชีพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของผู้เรียน และมีการกาหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์ที่ยืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนดาเนินการต่อยอดการศึกษาเอกชน
นอกระบบไปสู่การพัฒนา ซึ่งต้องขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยเร่งรัดดาเนินการในประเด็นสาคัญ ดังนี้ ๑) เปลี่ยนจากการควบคุมเป็นการส่งเสริม โดยทะลายกาแพง
สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค ดาเนินงานเชิงรุกเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดหลักสูตร ความร่วมมือกับต่างประเทศ การรับรองมาตรฐาน เป็นต้น
๒) จัดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของประเทศและสอดคล้องกับ
ความต้องการของอาเซียน โดยต้องเปลี่ ยนกระบวนการในการจัดการศึกษาให้ มีความหลากหลายทางวิ ชาชีพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขันได้ ทั้งวิชาชีพทั่วไปและวิชาชีพในระดับชุมชน เช่น
ช่างเสริมสวย และอาชีพในภาคเกษตรที่ควรเร่งพัฒนาและส่งเสริมในฐานะเป็นอาชีพหลักของคนไทย เป็นต้น
ส่วนความเชื่อมโยงในการดาเนินงาน สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
ได้เชื่อมโยงบูรณาการการดาเนินงานทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยขณะนี้มีการเชื่อมโยงบูรณาการกับ
กระทรวงแรงงานในส่วนการศึกษาเอกชนนอกระบบ เพื่อพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาและใช้งบประมาณของประเทศให้ เกิด
ความคุ้มค่าสูงสุด โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีแผนการดาเนินงานเพื่อหาแนวทาง
ในการดาเนินงานเชิงรุก และจะพัฒนาต่อยอดอาชีพ โดยใช้โรงเรียนเอกชนนอกระบบเป็นฐานในการขับเคลื่อน
ในอนาคต เช่น การบินพลเรือน พาณิชย์นาวี เดินเรือ ระบบราง ซึ่งเป็นวิชาชีพที่สามารถตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่
ในอนาคต และเตรียมพร้อมรองรับประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป
นายพรชั ย พิ ศ าลสิ ษ ฐ์ กุ ล นายกสมาคมการศึ ก ษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)
น าเสนอสาระส าคัญการศึกษาเอกชนนอกระบบ สรุปได้ว่า การศึกษา
เอกชนนอกระบบสามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้ครอบครัว เป็นอาชีพหลัก
อาชีพเสริม และอาชีพอิสระได้ ทั้งยังเกี่ยวข้องกับคนอย่างหลากหลายตั้งแต่
เรื่องอาหาร การบริการสุขภาพ การนวด และความงามระดับโลก แต่ขาด
โอกาส จึงต้องการการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ เช่น เรื่อง
การพัฒนาผู้บริหารและครู การเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา
อาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร การนวด เนื่องจากทักษะทางภาษาสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ รัฐ
จึงควรส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรใหม่ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการของคนภายในประเทศและต่างประเทศ
ได้อย่างทันท่วงที การพิจารณาและอนุมัตหิ ลักสูตรจึงไม่ควรใช้เวลานาน นอกจากนี้ ควรมีการเชื่อมโยงระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน โดยมีแนวทางจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อลดความซ้าซ้อน โดยปัจจุบันการศึกษาเอกชนนอก
ระบบมีแนวคิดที่จะเปิดโรงเรียนชราบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง และสามารถดึงศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้
ในการพัฒนาประเทศได้อีกด้วย
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ทั้ ง นี้ การศึ ก ษาเอกชนนอกระบบมี ห ลั ก การการจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ โดยมุ่งสู่การเรียนรู้แบบไร้พรหมแดน และมีหลักการการดาเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
มั่งคั่ง ยั่งยืนให้สถาบันครอบครัว เป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่สามารถตอบโจทย์ทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัย
รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอาเซียน ซึ่งสามารถเติมเต็มการศึกษาและร่วมสร้าง
เศรษฐกิจของชาติ โดยการศึกษาเอกชนนอกระบบเป็นการศึกษาที่รัฐบาลลงทุนน้อยที่สุด แต่มีคุณค่าและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างมาก
นายกงกฤช หิรั ญกิจ ผู้บริ หารโรงเรี ยนการโรงแรมและการท่ องเที่ ย วนานาชาติ ห รื อ
สถาบันไอทิม (I-Tim international hotel & tourism industry management) นาเสนอสาระสาคัญของ
การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค ๔.๐ สรุปได้ว่า การศึกษาเอกชนนอก
ระบบเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐
เพราะการศึกษาเอกชนนอกระบบมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลคนตั้งแต่
ปฐมวัย วัยเรียน วัยทางานไปจนถึงวัยสูงอายุ เป็นการศึกษาที่ใกล้ชิด กับ
คน และยังสามารถยกระดับความสามารถของแรงงานได้อย่างแท้ จ ริง
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การศึกษา
ในระบบไม่สามารถรองรับและปรับตัวได้ทันการณ์ การศึกษาเอกชนนอกระบบ มีจุดเด่นคือ มีความยืดหยุ่น มี
ความคล่ องตัว ปรั บเปลี่ยนได้ อย่ างรวดเร็ ว ตอบสนองความต้องการของผู้ บริ โภคได้ อย่ างแท้จริ ง จึ ง สามารถ
ตอบสนองความต้องการและเตรียมพร้อมรองรับประเทศไทย ๔.๐ ดังนั้น การศึกษาเอกชนนอกระบบจึงต้องมี
ความเชี่ย วชาญในวิชาชีพ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นมาตรฐานสากล
กระบวนการวัดประเมินและติดตามผล และอาจต้องมีกระบวนการเพื่อสร้างมาตรฐาน ISO ด้วย นอกจากนี้
ต้องมีความคล่องตัว มีความแม่นยาในวิชาการ/วิชาชีพ มีความทันสมัย และที่สาคัญคือโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบต้องสร้างอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะของผู้เรียนให้สอดรับกับวิชาชีพ ไม่ใช่เน้นเพียงพัฒนาทักษะ โดย
ภาครัฐต้องกาหนดทิศทางที่ชัดเจน และเปลี่ยนบริบทจากการควบคุมเป็นการสนับสนุน และมอบบทบาท
หน้าที่ให้ผู้จัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเป็นผู้หาแนวทางและวิธีการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จเพื่อเป็น
ฐานกาลังที่สาคัญของประเทศ
ทั้งนี้ ภาครัฐจึงต้องมีการกาหนดนโยบายการศึกษาของชาติที่เน้น ความสาคัญของการศึกษา
เอกชนนอกระบบว่าเป็นส่วนผลักดันและสามารถขับเคลื่อนการยกระดั บสมรรถนะแรงงานของประเทศและ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคได้ รัฐต้องทาให้เอกชน
นอกระบบมีความคล่องตัว รวดเร็ว มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทาได้จริงและมีมาตรฐานสากล โดยต้อง
ปรับหลักสูตรให้มีความคล่อ งตัว รวดเร็ว แม่นยา ทาได้จริงและมีมาตรฐานสากล ทั้งนี้ภาครัฐต้องบูรณาการ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ สนับสนุนและส่งเสริม ให้การศึกษาเอกชนนอกระบบมีคุณภาพและมาตรฐาน และ
เน้นการทาให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม และต้องมีการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ
โดยเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้าด้วยกัน เพื่อทาให้ทุกระบบเกิดความเท่าเทียม
กันและสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของภาครัฐที่สนับสนุนการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน
ในกรณีของสถาบันไอทิม เป็นสถาบันนานาชาติ ที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนให้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รการจั ด การโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๓๑
เป็นสถาบันการศึกษาระดับวิชาชีพแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนวิชาชีพการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด และเป็นสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับ
รางวัลพระราชทานดีเด่น ระดับการศึกษาวิชาชีพ และมีระบบการควบคุมคุณภาพภายใน โดยไม่ต้องเข้ารับการ
ตรวจประเมินจากส านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อย่างไรก็ตาม
ปั จ จุ บั น สถาบัน ไอทิม ประสบปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าประเทศของผู้เรียนชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเรียน
หลักสูตรระยะ ๒ ปี โดยรัฐได้ออกกฎหมายให้นักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่ในประเทศไทยครบ ๑ ปี ต้องออกไป

๔

นอกประเทศ เพื่อขออนุญาตต่อวีซ่า กลับเข้าประเทศไทยใหม่ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงแห่ งชาติ
ซึ่ ง เป็ น การสร้ า งความยุ่ ง ยากและความไม่ ส ะดวกให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ภาครั ฐ จึ ง ควรออกกฎหมายเพื่ อ อ านวย
ความสะดวกให้นั กศึกษาต่ างชาติที่เข้ามาเรียนในประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ
และส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ได้ในอนาคต
นางสุ ท ธิ์ ส มร แสงสุ ร ศั ก ดิ์ ชั ย ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสอนขั บ รถยนต์ ID DRIVER จั ง หวั ด
ขอนแก่น กล่าวโดยสรุปว่า การศึกษาเอกชนนอกระบบสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคน
ในยุคปัจจุบัน และสามารถส่งเสริมการสร้างอาชีพ รวมทั้งพัฒนา
ทักษะในการดารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสอนขับรถยนต์
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ ว่ า โรงเรี ย นสอนขั บ รถยนต์ ไ ด้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้หลากหลาย และมีการ
พัฒนาเป็นโรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่ มีบริการครบวงจร หรือ eservice ทั้งในด้านสนามฝึกปฏิบัติ และการอบรมในภาคทฤษฎีที่
มีการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาดาเนินการ มีเครื่องมืออุปกรณ์ และ
คู่มือการเรียนการสอนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการเชื่อมโยง
การด าเนิ น งานกั บ กรมการขนส่ ง ทางบกในการทดสอบด้ ว ยระบบหรื อ e-testing และบู ร ณาการการ
ดาเนิ น งานร่ ว มกับ กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานในการออกแบบหลั กสู ตร การควบคุม คุณ ภาพ และยกระดั บ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการพัฒนาเป็นโรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี
และมีบ ริ การอย่ างครบวงจร และมี การน าไปเชื่อมโยงกับระบบและการเรียนการสอนวิช าโลจิสติกส์ ของ
การศึกษาในระบบ เพื่อมุ่งเป้าหมายสู่ Thailand Smart School เพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐
นอกจากนี้ ในส่ ว นที่ ภ าครั ฐ มี ก ารก าหนดนโยบายให้ ภ าคเอกชนท าความร่ ว มมื อ กั บ
ต่ า งประเทศ เพื่ อ น าความรู้ ที่ ทั น สมั ย มาปรั บ ประยุ ก ต์ แ ละเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาประเทศไทยนั้ น
ภาคเอกชนสามารถดาเนินการได้เนื่องจากสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการให้รัฐ
สนั บ สนุ น คื อ แนวทางการท าความร่ ว มมื อ ที่ ภ าครั ฐ ให้ ก ารรั บ รอง เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาสายวิ ช าชี พ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานในระดับสากลต่อไป
การอภิปรายทั่วไป
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
๑) รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชน รวมทั้งมีระบบอานวยความสะดวก
ให้ภาคเอกชนสามารถจัดการศึกษานอกระบบได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากการศึกษาเอกชนนอกระบบสามารถ
ตอบสนองและพัฒนาคนได้ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถนาไปต่อยอดในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาฐานเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดับประเทศรายได้ปานกลาง
๒) รัฐควรจัดให้มีระบบการเทียบโอนวุฒิการศึกษาระหว่างการศึกษาเอกชนนอกระบบกับ
การศึกษาในระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาความซ้าซ้อนในการเรียน และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาวิชา
ความรู้ทไี่ ด้รับจากการศึกษาเอกชนนอกระบบมาเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได้จนสาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
๓) รัฐควรผลักดันให้มีระบบคูปองการศึกษาเกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนหลักสูตรการศึกษาเอกชนนอกระบบได้อย่างอิสระตามความหลากหลาย และสามารถนาไปเทียบโอน
กับการศึกษาในระบบได้
๔) รัฐควรจัดทาแนวทางความร่วมมือระหว่างการศึกษาเอกชนนอกระบบกับต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่ประสบความสาเร็จ เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เพื่อจับคู่ทางธุรกิจ และนามา
ต่อยอดและพัฒนาประเทศให้เข้าสู่อาเซีย นและประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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๕) กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ต้องมีแนวทางความร่วมมือในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมถึงศึกษาความต้องการกาลังคนของประเทศในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาได้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
๖) ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน ควรผลั กดันให้ มีการเปิดหลั กสู ตร
การสอนอาชีพระยะสั้นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันภายในสถานประกอบการ เช่น หลักสูตรการติดฟิล์ม
รถยนต์ หลักสูตรรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ เป็นต้น เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบการ
เป็นสถานศึกษาที่มีครู และเป็นช่องทางให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น
๗) การศึกษาเอกชนนอกระบบควรสร้างความร่ว มมือกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างอาชีพ
และพัฒ นารายได้ รวมทั้ง เป็ น การสร้ างความสุ ขให้ คนในท้อ งถิ่น และควรร่ว มมือกับสถาบันอาชีว ศึ ก ษา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ จัดทา
ระบบเทียบโอนวุฒิการศึกษาในหมวดวิชาเสรี และวิชาชีพ
๘) การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบต้องใช้หลักการของการบริหารรัฐกิจด้านการศึกษา
ที่คานึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียม และเชื่อมโยงบูรณาการการทางานร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๙) การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบต้องใช้หลัก ๓ ป. คือ ปรับเปลี่ยนตนเอง เปลี่ยนแปลง
ตามเทคโนโลยี และเปลี่ยนแปลงตามประเทศไทย ๔.๐ และหลัก ๓ หนึ่ง คือ หนึ่งประการแรก ต้องมีความรู้
เฉพาะด้านอย่างแท้จริง มีความเก่งกล้า มากกว่าชาวบ้านและมากกว่าการศึกษาในระบบ หนึ่งประการที่สอง
ต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับ ประเทศไทย ๔.๐ และหนึ่งประการที่สาม ต้องกระชับ และต้องออกแบบหลักสูตร
เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถขยายผลต่อได้
๑๐) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรของการศึกษาเอกชนนอกระบบควรเป็นแบบเบ็ดเสร็จ
โดยใช้ฐานความต้องการของประเทศเป็นตัวตั้ง และควรนาระบบการอบรมโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (knowledge
system training) เป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑๑) การจัดทาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของการศึกษาเอกชนนอกระบบ ควรเป็น หลักสูตร
ที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันการณ์
๑๒) ควรมีรู ป แบบหรื อโมเดลการเชื่ อมโยงที่ท าให้ ก ารศึก ษาเอกชนนอกระบบสามารถ
เชื่อมโยงกับทุกกลุ่มวิชาชีพได้ รวมทั้งมีองค์กรที่รับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว
๑๓) การศึกษาเอกชนนอกระบบควรมีความเป็นอิสระทางวิชาการ โดยใช้หลักการส่งเสริม
สนับสนุน และการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะกรณีที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นเฉพาะด้าน
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
จากข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ขอสรุปเป็นข้อเสนอเพื่อประโยชน์ในเชิงนโยบาย ดังนี้
๑) รัฐควรเปลี่ยนแนวทางการกากับดูแลการจัดการศึกษาของภาคเอกชนจากการควบคุมมา
เป็นการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างระบบอานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้
ภาคเอกชนมีความคล่องตัวมากขึ้น
๒) รั ฐ ควรจั ด ให้ มี ร ะบบการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ระหว่ า งการศึ ก ษาเอกชนนอกระบบกั บ
การศึกษาในระบบที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับระบบกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อ สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนและเป็นฐานพลังที่สาคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศ
๓) ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชน และหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้ อ ง
ควรวางแผนการดาเนิ น งานร่ ว มกัน เพื่อสร้ างระบบเชื่อมโยงในการส่ งเสริมสนับสนุนให้ การศึกษาเอกชน
นอกระบบสามารถผลิตหลักสู ตรสาขาวิชาชีพใหม่ๆ ให้สอดรับและทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
ประเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ มากขึ้น

