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เลขาธิการ กศน. 
 

นโยบายเพื่อการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กศน. คือ  
 

“คุณภาพผู้เรียน  สะท้อนคุณภาพสถานศึกษา” 
“คุณภาพสถานศึกษา  สะท้อนคุณภาพองค์กร กศน.” 

 

กล่าวคือ ในการจัดการศึกษาแต่ละประเภทของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.                  
ท้ังการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาต่อเนื่อง  และการศึกษา                 
ตามอัธยาศัย นั้น ขอให้บุคลากรทุกคนของสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหาร ครู และผู้ท่ีท าหน้าท่ี               
ในการจัดการศึกษา ให้ความส าคัญกับคุณภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา และกระบวนการ
จัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน และผู้รับบริการมีความรู้ ความสามารถ และ/หรือทักษะให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ หรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษาคาดหวัง 

ท้ังนี้ เมื่อสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา และสามารถจัดกระบวนการ
ศึกษาในแต่ละประเภทได้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดแล้วส่งผลให้ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาหรือผู้รับบริการ มีความรู้ ความสามารถ และ/หรือทักษะ                    
ท่ีเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้  หรือมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ได้ตามท่ีสถานศึกษา
คาดหวัง นั้น ก็จะสามารถสะท้อนผลท่ีดีต่อคุณภาพของสถานศึกษา และเมื่อสถานศึกษาแต่ละแห่งใน
สังกัดส านักงาน กศน. มีภาพลักษณ์ท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแล้ว ก็จะส่งผลต่อเนื่องไปยังส านักงาน กศน. ด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยส านักงาน กศน. ถือเป็น
หน่วยงานโดยต้นสังกัดของสถานศึกษา ดังกล่าว  
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ดังนั้น ขอให้ทุกท่านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ กศน. จงร่วมมือกันในการบริหาร
จัดการ และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ต่อไป 
  จากระยะเวลาท่ีผ่านมา ส านักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานโดยต้นสังกัด สถานศึกษาทุกแห่ง 
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการควบคุม และพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ท่ีได้มีการก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไว้ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาไทย คือ จัดการศึกษา
ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม 
บูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิต            
เพื่อคนไทยทั้งปวง 
  ด้วยเหตุนี้เอง ส านักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานโดยต้นสังกัด จึงได้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ และการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาไว้ 3 ประเภท ซึ่งประกาศใช้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  

1) มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2) มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
3) มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
ซึ่งทุกท่านน่าจะได้เรียนรู้จากวิทยากร นักวิชาการศึกษา และผู้รับผิดชอบงานโดยตรง 

เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ จากมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ขอให้สถานศึกษาน ามาตรฐานการศึกษา

ไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่ก าหนดไว้ 
ดังนี้ คือ 
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1) น ามาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ไปก าหนดเป็น
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2) ใหป้รับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3) เน้นการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  
4) จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ท่ี

ได้รับมอบหมาย 
5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และเป็นไปตามก าหนดเวลา ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ด้วยข้อมูลท่ีเป็นจริง 
7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หรือรายงานการประเมินตนเอง (SAR)                                   

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย พร้อมท้ังเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
8) น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน เพื่อการพัฒนา

หรือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย 
9) จัดระบบบริหาร และสารสนเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา ภาคี

เครือข่าย ผู้เรียน และผู้รับบริการ 
 

ท้ังนี้ ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ขอให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการด าเนินงานที่ส านักงาน กศน. ก าหนด และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของส านักงาน กศน. 
และในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   เพื่อให้การ
ด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพ ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม หากสถานศึกษาใดคิดว่า ตนเองมีศักยภาพและความพร้อม ก็สามารถ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา และแนวทางการด าเนินงานขึ้นเองได้ แต่ต้องมีจ านวนมาตรฐาน และตัวบ่งชี้
ไม่น้อยกว่าท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
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และเมื่อถึงเวลาท่ีสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก็ขอให้สถานศึกษาให้ความส าคัญกับ               
การประเมินคุณภาพที่เป็นไปตามสภาพจริง และไม่ควรประเมินผลแบบเข้าข้างตนเอง เนื่องด้วย 
รายงานผลการประเมินตนเองท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นนั้น จะไปเชื่อมโยงกับกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. ด้วย  จึงอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานศึกษา และของ
หน่วยงานต้นสังกัด ด้วย 

ในท่ีนี้  จึงขอให้ทุกท่าน จงน าความรู้ที่ ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปขยายผล                 
โดยการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้แก่สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.  อย่างครอบคลุม              
ในทุกพื้นที่อ าเภอ และจังหวัด  

ขอให้ศึกษานิเทศก์ประจ าจังหวัด หรือรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.                   
ท่ีท าหน้าท่ีนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมแก้ไขและพัฒนาหากมี
อุปสรรค ปัญหาเกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพ และมีผลการ
ประเมินท่ีสอดคล้องกับสภาพจริง และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน 

ส าหรับ กรณี ที่สถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีปัญหา ข้อสงสัยขอให้
ติดต่อมายังส านักงาน กศน. ส่วนกลาง โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา                 
ตามอัธยาศัย กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อให้เกิด               
ความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

ท้ายสุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านคงจะเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความส าคัญของ             
การประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมกันเป็นฟันเฟืองท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนงานเพื่อการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับ และร่วมกัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เกิดขึ้นในองค์กรของเรา ท่ีชื่อว่า “กศน.” ต่อไป 
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