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คำนำ
………………………………………………………………………………………………………
คู่ มื อการพั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ตามกฎกระทรวงการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการดาเนินงานในระบบประกันคุณภาพภายใน คือ ขั้นตอนที่ 6 (เล่มที่ 7) คือ การรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 มีขั้นตอนการนิเทศ 4 ขั้นตอน คือ 1. วางแผนการการนิเทศ (Plan : P) 2. การดาเนินงาน
ตามแผนการนิเทศ (Doing : D) 3. การตรวจสอบหลังจากที่นาแผนการนิเทศที่วางไว้ไปปฏิบัติจริง (Check : C) และ
4. การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา แล้วนาผลการนิเทศมาวิเคราะห์ (Action : A) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหาร และครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีแนวทางในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ในการนากระบวนการนิเทศไปสู่การปฏิบัติในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป
วรรษพร แสงโยจารย์
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
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คำชี้แจง
………………………………………………………………………………………………………
คู่ มื อการพั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ตามกฎกระทรวงการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 เล่มนี้ เป็นคู่มือสู่การปฏิบัติการนิเทศสาหรับผู้ทาหน้าที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ให้ดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหา ประกอบด้วย
1. ส่วนที่ 1 แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายการดาเนินงาน รูปแบบการดาเนินงาน สื่อ
ที่ใช้ในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561
2. เอกสารความรู้ที่ 1 หลักการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report : SAR)
3. เอกสารความรู้ที่ 2 แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report : SAR)
4. ส่ ว นที่ 2 แผนการนิ เ ทศการพั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
5. ส่ ว นที่ 3 เครื่ อ งมื อ นิ เ ทศการพั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
เพื่อให้การดาเนินการใช้คู่มือเล่มนี้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษา ควรปฏิบัติดังนี้
1. รับฟังการชี้แจงรายละเอียดจากผู้นิเทศ
2. ศึ ก ษาจุ ด ประสงค์ แ ละวิ ธี ก ารพั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมร่วมกับผู้นิเทศตามลาดับ
4. ปรับ ปรุ ง พัฒ นาตนเองทั้ง ด้า นความรู้ ความเข้า ใจและการปฏิบั ติ เพื่ อให้ส ามารถ
ดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561
5. ยอมรับผลการประเมิน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการส่งเสริม พัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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