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ความรู้ เกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายใน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือ
โดยหน่ วยงานต้ นสั งกัดทีม่ ีหน้ าทีก่ าํ กับดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 : มาตรา 4)
สถานศึกษาจะต้ องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้ เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
และการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงหลักการและกระบวนการดังต่ อไปนี้
หลักการสํ าคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการ คือ(สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ 2543 : 11)
1 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การทีส่ ถานศึกษาร่ วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ ใช่ การจับผิดหรือทําให้ บุคลากรเสี ยหน้ า โดยเป้าหมายสํ าคัญ
อยู่ที่ การพัฒนาคุณภาพให้ เกิดขึน้ กับผู้เรียน
2 การทีจ่ ะดําเนินการให้ บรรลุเป้าหมายตามข้ อ 1.1 ต้ องทําให้ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นส่ วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ ใช่ เป็ น
กระบวนการทีแ่ ยกส่ วนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาจะต้ อง
วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการทีม่ ีเป้าหมายชัดเจน ทําตามแผนตรวจสอบประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง เป็ นระบบทีม่ ีความโปร่ งใสและมีจิตสํ านึกในการพัฒนาคุณภาพการ
ทํางาน
3 การประกันคุณภาพเป็ นหน้ าทีข่ องบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ ว่าจะเป็ นผู้บริหาร ครู
อาจารย์และบุคลากรอืน่ ๆ ในสถานศึกษาโดยในการดําเนินงานจะต้ องให้ ผ้เู กีย่ วข้ อง เช่ น ผู้เรียน
ชุ มชน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือหน่ วยงานทีก่ าํ กับดูแลเข้ ามามีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้าหมาย
วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุ ง ช่ วยกันคิด ช่ วยกันทํา ช่ วยกันผลักดันให้ สถานศึกษามี
คุณภาพ เพือ่ ให้ ผ้ เู รียนได้ รับการศึกษาทีด่ ีมีคุณภาพ เป็ นไปตามความต้ องการของผู้ปกครอง สั งคม
และประเทศชาติกระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ มี 3
ขั้นตอนคือ (สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ 2543 :7)
1 การควบคุมคุณภาพเป็ นการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพือ่ พัฒนา
สถานศึกษาให้ เข้ าสู่ มาตรฐาน
2 การตรวจสอบคุณภาพเป็ นการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาให้ เป็ น ไป
ตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด

3 การประเมินคุณภาพ เป็ นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและ
หน่ วยงานต้ นสั งกัดในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฯ และระดับกระทรวงกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารทีเ่ ป็ นกระบวนการครบวงจร (PDCA)
ประกอบด้ วย 4 ขั้นตอนคือ
•
การร่ วมกันวางแผน (Planning)
•
การร่ วมกันปฏิบตั ิตามแผน (Doing)
•
การร่ วมกันตรวจสอบ (Checking)
•
การร่ วมกันปรับปรุ ง (Action)
เมื่อพิจารณากระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและ
แนวคิดของการบริ หารแบบครบวงจรจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2543 :10)

จากภาพ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือกระบวนการบริ หารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ตามหลักการบริ หารนัน่ เอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาต้องร่ วมกันวางแผนและ
ดําเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้ าหมายและมาตรฐานการศึกษา ส่ วน
การตรวจสอบคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาต้องร่ วมกันตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายและมาตรฐานการศึกษาเมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแล้วหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและต้นสังกัดก็เข้ามาช่วยติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาปรับปรุ งสถานศึกษา ซึ่ งจะทําให้สถานศึกษามีความอุ่นใจ และเกิดความตื่นตัวในการ
พัฒนาคุณภาพอยูเ่ สมอ

การประเมินคุณภาพภายนอก
1. ความหมายของการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผูป้ ระเมินภายนอกที่ได้รับการ
รับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผูป้ ระเมินภายนอกที่
ได้รับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
หรื อ สมศ. เพื่อมุ่งให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น ผูป้ ระเมินภายนอกหรื อคุณหมอโรงเรี ยนมีความเป็ นอิสระ
และเป็ นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะนําไปสู่ การเข้าถึง
คุณภาพการศึกษาด้วยความเป็ นกลาง เพื่อสร้างสรรค์พฒั นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่าง
แท้จริ ง
2. แนวคิดและหลักการของการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินภายนอกของ สมศ. เป็ นการประเมินโดยใช้รูปแบบ "กัลยาณมิตรประเมิน"
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริ งในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กาํ หนด
2. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลซึ่ งช่วยสะทอ้นให้เห็นจุดเด่น-จุดด้อยของสถานศึกษา เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ และสาเหตุของปั ญหา
3. เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด
4. เพื่อส่ งเสริ มให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3.ความสํ าคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอก มีความสําคัญและมีความหมายต่อสถานศึกษาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ดังต่อไปนี้
ประการที่ 1 เป็ นการส่ งเสริ มให้สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาตนเอง
ให้เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

ประการที่ 2 เพิ่มความมัน่ ใจและคุม้ ครองประโยชน์ให้ผรู ้ ับบริ การทางการศึกษาว่า
สถานศึกษาได้จดั การศึกษามุ่งสู่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี มี
ความสามารถ และมีความสุ ขเพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
ประการที่ 3 สถานศึกษาและหน่วยงานที่กาํ กับดูแล เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่นมี
ข้อมูลที่จะช่วยตัดสิ นใจในการวางแผนและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็ นไปในทิศทางที่ตอ้ งการและบรรลุเป้ าหมายตามที่กาํ หนด
ประการที่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายมีขอ้ มูลสําคัญในภาพรวมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนด
แนวนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การพัฒนาระบบและเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอก
- ความหมายของผู้ประเมินภายนอก
ผูป้ ระเมินภายนอก หมายถึง บุคคลทั้งที่เป็ นนักวิชาการ/วิชาชีพ หรื อผูป้ กครอง ผูแ้ ทน
ชุมชนที่มีคุณสมบัติตามที่ สมศ. กําหนด และได้รับการรับรองจาก สมศ.ให้ทาํ การประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา ผูป้ ระเมินภายนอก คือ คุณหมอโรงเรี ยนนัน่ เอง
- คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องอาศัย
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหรื อคุณวุฒิ พร้อมทั้งบุคลิกภาพและเจตคติที่
เหมาะสมของผูป้ ระเมินภายนอก สมศ. จึงกําหนดคุณสมบัติเบื้องต้น และคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับ
ผูท้ ี่จะได้รับการรับรองและแต่งตั้งเป็ นผูป้ ระเมินภายนอกดังนี้
- คุณสมบัติเบือ้ งต้ น
1) อายุไม่ต่าํ กว่า 30 ปี บริ บูรณ์ แต่ตอ้ งไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ยนื่ ใบสมัคร
2) มีสัญชาติไทย
3) สามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มเวลา
4) มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อมีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การทํางานที่ประสบความสําเร็ จในวิชาชีพเป็ นที่ยอมรับและไม่เคยถูกลงโทษทาง
จริ ยธรรม
5) ในกรณี ที่เป็ นข้าราชการต้องได้รับหนังสื ออนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับกรมขึ้นไป
ให้สามารถเป็ นผูป้ ระเมินภายนอกและทําการประเมินภายนอกได้
6) มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความมุ่งหมาย หลักการ แนวการจัดการศึกษา การจัด

กระบวนการเรี ยนรู ้ ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
7) มีความรู ้ และมีทกั ษะด้านการประเมินผล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การสรุ ปและให้ขอ้ เสนอแนะ และการเขียนรายงาน
8) มีทกั ษะในการสื่ อสารด้วยวาจา
9) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ รอบคอบและสามารถตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
10) มีบุคลิกภาพ สุ ภาพเรี ยบร้อย
11) มีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา เป็ นกัลยาณมิตร มีเจตคติที่ดีต่อการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและ
มีความสามารถในการประสานงาน
ผูป้ ระเมินต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1) เป็ นผูม้ ีกายพิการหรื อจิตบกพร่ องอันเป็ นเหตุให้เป็ นผูห้ ย่อนสมรรถภาพในการเป็ นผู้
ประเมินภายนอก
2) เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
3) อยูใ่ นระหว่างลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก
4) เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
5) ในกรณี ของผูท้ ี่เคยรับราชการต้องไม่เคยได้รับโทษทางวินยั อย่างร้ายแรง
- คุณสมบัติเฉพาะ
1) สําเร็ จหลักสู ตรการฝึ กอบรมผูป้ ระเมินภายนอกของสํานักงาน ผ่านการทดสอบและการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานกําหนด และได้รับการรับรองให้เป็ นผูป้ ระเมินภายนอก
2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สาํ นักงานกําหนด
- จรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก
ผูป้ ระเมินภายนอกต้องปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้โดยยึดจรรยาบรรณ
ต่อไปนี้เป็ นหลัก
1) มีความเที่ยงตรง เป็ นกลาง โปร่ งใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้รายงานสิ่ งที่
ค้นพบตามความเป็ นจริ งอย่างชัดเจน มีเหตุผล มีหลักฐานสนับสนุนและมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่
ยอมให้อิทธิ พลใดเบี่ยงเบนผลการประเมินให้ผดิ ไปจากความเป็ นจริ ง การรายงานโดยปกปิ ด
ข้อความซึ่ งควรต้องแจ้ง ถือเป็ นการรายงานเท็จด้วย
2) ต้องไม่ประพฤติให้เสื่ อมเสี ยแก่ชื่อเสี ยงของตนหรื อแก่ชื่อเสี ยงของสํานักงาน
3) รักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศส่ วนบุคคลและสถานศึกษาที่ได้รับระหว่างการ
ตรวจเยีย่ มและการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างเคร่ งครัด
4) ไม่รับและไม่เรี ยกร้องในสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

เช่น ไม่รับอามิสสิ นจ้าง รางวัล ของขวัญ ของกํานัล การต้อนรับ การรับรองและการอํานวยความ
สะดวกจากสถานศึกษาที่เกินความจําเป็ น
5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตวั เองหรื อผูอ้ ื่นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมโดยใช้
ข้อมูลใด ๆ ซึ่ งสํานักงานยังไม่ได้เผยแพร่ ต่อสาธารณะ และไม่ดาํ เนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสํานักงาน
6) ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่สาํ นักงานกําหนด
7) ผูป้ ระเมินภายนอกต้องไม่นาํ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกเข้า
ไปในสถานศึกษาที่ทาํ การประเมิน
8) ผูป้ ระเมินต้องไม่เป็ นที่ปรึ กษาหรื อวิทยากรให้กบั สถานศึกษาเนื่องจากอาจเกิด
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้ประเมินภายนอก
ในการประเมินคุณภาพภายนอก ผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพโดยยึดถือ
บทบาทในลักษณะ “เพื่อนร่ วมวิชาชีพ” และเป็ น “กัลยาณมิตร” กับสถานศึกษาและชุมชนที่ต่างฝ่ าย
ต่างเรี ยนรู ้จากกันและกัน หน้าที่สาํ คัญของคณะผูป้ ระเมินภายนอก มีดงั นี้
1) ตรวจเยีย่ มสถานศึกษา สร้างความเข้าใจและเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ ให้กบั บุคลากรของสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้อง
2) รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบหลักฐานข้อมูลเพื่อยืนยันสภาพความเป็ นจริ งในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่สถานศึกษาได้รายงานไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และตาม
หลักฐานที่สะท้อนสภาพความเป็ นจริ งที่ไม่ได้อยูใ่ นรายงานการประเมินตนเอง
3) ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่สถานศึกษาใช้ในการได้มาซึ่ งข้อมูลรวมทั้ง
หลักฐานที่ระบุในรายงานการประเมินตนเองมีความเหมาะสม ครอบคลุม และน่าเชื่อถือเพียงใด
4) ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับเป้ าหมาย/แผนพัฒนาของสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาที่ สมศ. กําหนดเพื่อการประเมินภายนอก รวมทั้งตรวจสอบเป้ าหมาย/
แผนพัฒนาที่สถานศึกษาจะดําเนินการต่อไป เพื่อดูความสอดคล้องกับผลการประเมิน
5) ประมวล วิเคราะห์ขอ้ มูล และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานประเมินภายนอก
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะแก่สถานศึกษา เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
6) รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาต่อ สมศ.

5.การติดตามประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สมศ. มีการควบคุมคุณภาพของผูป้ ระเมินหลายกระบวนการด้วยกัน นับตั้งแต่การให้
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระเมินภายนอก สมศ. มีมาตรการควบคุม โดยกําหนดระยะเวลาการเป็ นผู ้
ประเมินภายนอก 3 ปี หากผูป้ ระเมินภายนอกมีความประพฤติ หรื อปฏิบตั ิผดิ จรรยาบรรณตาม
เกณฑ์ที่ สมศ. กําหนดในขั้นแรกจะเป็ นการกล่าวตักเตือนในเบื้องต้น ขั้นต่อมาเป็ นการถอดถอน
ใบอนุญาต ซึ่ งไม่สามารถเป็ นผูป้ ระเมินภายนอกได้อีก
แนวทางในการควบคุมซึ่ งเป็ นแนวทางที่คู่ขนานมาด้วยกันก็คือการควบคุมโดยการ
ประเมินจากสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอกแล้วรวมถึงการควบคุมที่ได้รับความร่ วมมือ
จากวุฒิอาสาจากโครงการคลังสมองในพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ร่ วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลเป็ นผูร้ ่ วมติดตามประเมินผูป้ ระเมินภายนอก นอกจากนี้ในการ
ควบคุม คุณภาพของผูป้ ระเมินภายนอก สมศ. ได้ให้การสนับสุ นนหน่วยประเมินภายนอกให้มี
ระบบการติดตามของหน่วยประเมินภายนอกเองด้วย เพื่อให้มีมาตรฐานสมดังเจตนารมณ์ที่หน่วย
ประเมินภายนอกจะต้องมีระบบการพัฒนาผูป้ ระเมินภายนอกของหน่วยประเมินเอง
6. ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สมศ. ได้เริ่ มกระบวนการคัดเลือกผูป้ ระเมินภายนอกโดยวิธีการจัดให้มีการฝึ กอบรมผู ้
ประเมินภายนอก โดยประเภทของผูป้ ระเมินภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 ประเภท
ด้วยกัน คือ
- ประเภทที่ 1 ประเภทนิติบุคคล กระบวนการในการคัดเลือกผูป้ ระเมินภายนอกประเภทที่
1 สมศ. มีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติ ในเบื้องต้นแล้วดําเนินการสอบคัดเลือกเข้ารับการ
ฝึ กอบรม ผูท้ ี่จะผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก สมศ. ต้องผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา 5 ข้อ
ด้วยกัน คือ
1. เวลาในการเข้ารับการอบรมเต็มเวลา
2. สอบได้คะแนนตามหลักสู ตรการอบรมไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 60
3. มีความสามารถในการทํางานเป็ นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีความสามารถในการทํางานเป็ นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถประเมินสถานศึกษาได้ตรงสภาพจริ งและจัดทํารายงาน
ประเมินผลตามรู ปแบบที่กาํ หนดและมีคุณภาพไม่ต่าํ กว่าระดับดี
- ประเภทที่ 2 ประเภทคณะบุคคล อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาระบบ คุณสมบัติและเกณฑ์
ในการคัดเลือก

- ประเภทที่ 3 สถาบันอุดมศึกษา ผูป้ ระเมินที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา สมศ. ซึ่ งเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิจากคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ทัว่ ประเทศ
7. การแจ้ งความจํานงของสถานศึกษาเพือ่ ขอรับการประเมินภายนอก
สถานศึกษาที่จดั ทํารายงานการประเมินตนเองแล้ว สามารถจัดส่ งรายงานการประเมิน
ตนเองไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และสําเนาส่ ง สมศ. จํานวน 2 ชุด เพื่อแจ้งความจํานงขอรับการ
ประเมินภายนอกจาก สมศ. ได้ทนั ที
8. การแจ้ งความจํานงของสถานศึกษาเพือ่ ขอรับการประเมินภายนอก
การประเมินสถานศึกษา สําหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ. มีการจัดสรร
สถานศึกษาให้หน่วยประเมินภายนอกเป็ นระบบ โดยใช้ Computer ในการจัดสรรสถานศึกษา และ
มีคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการประเมินของหน่วยประเมินอย่างเป็ นระบบก่อนที่จะดําเนินการ
จัดสรรสถานศึกษาให้กบั หน่วยประเมินในแต่ละแห่งอย่างโปร่ งใส และยุติธรรม นอกจากนี้ยงั มีการ
พัฒนาและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลหน่วยประเมินข้อมูลผูป้ ระเมิน
ภายนอก ให้สามารถสื บค้นและประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ

