คลินิกครู : Best Practices Accreditation
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ภาคเหนือ ปี การศึกษา 2555
เครื่องมือประเมินวิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศ (Best Practices) ด้ านการประเมินเอกสารรายงาน
(30 คะแนน)
ชื่อ-นามสกุล...............................................................โรงเรี ยน..............................................ระดับชั้น......................................
สพป./สพม....................................................................วันที่ประเมิน.....................................................
คาชี้แจง ให้ตรวจสอบเอกสารรายงานและประเมินผลรายงานที่กาหนด และเขียนแสดงความคิดเห็นหากมีขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม
โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1
หมายถึง มีขอ้ มูลไม่ชดั เจน ไม่ครอบคลุม
2 หมายถึง มีขอ้ มูลชัดเจนแต่ไม่ครอบคลุมงานทุกด้าน
3 หมายถึง มีขอ้ มูลชัดเจนและครอบคลุมทุกด้าน
รายการประเมิน
ระดับการประเมิน
ความคิดเห็น
เพิม่ เติม
3
2
1
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อผลงานมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหา
1.2 ชื่อผูน้ าเสนอ/ตาแหน่ง/วิทยฐานะ/โรงเรี ยน/สาระการเรี ยนรู้/
ระดับชั้น/หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
2. ความเป็ นมา
2.1 เขียนมูลเหตุจูงใจและความหลังเพื่อสะท้อนสิ่ งที่เป็ นความคาดหวัง
ของผูป้ กครอง หรื อชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา
2.2 แสดงร่ องรอยหลักฐานที่สะท้อนการระบุเป้ าหมาย สะท้อนการระบุ
วัตถุประสงค์
3. การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษา
3.1 สะท้อนให้เห็นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา บอกวิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนินงานที่ชดั เจน
3.2 บอกรายละเอียด วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ ซึ่งเป็ นข้อสรุ ปในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษามีความเชื่อมโยงระหว่างเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและความคาดหวังของผูป้ กครองและชุมชน
4. ผลการดาเนินงาน
อธิ บายผลที่เกิดขึ้นจาก BP ที่ได้รับทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพตาม
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ

รายการประเมิน
5. อธิบายผลดีต่อคุณภาพของสถานศึกษา
5.1 ปัจจัยความสาเร็ จ
-นาเสนอผลการวิเคราะห์ BP เกี่ยวกับเงื่อนไข ปั จจัยและวิธีการ
ปฏิบตั ิ
5.2 บทเรี ยนที่ได้รับ
-สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาได้เรี ยนรู ้ตามวิธีที่เป็ นเลิศและวิธีการที่
ทาให้ประสบผลสาเร็ จ
5.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต นาเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการที่หลากหลายอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบตั ิได้
คะแนนรวม

ระดับการประเมิน
3
2
1

ความคิดเห็น
เพิม่ เติม

เครื่องมือประเมินวิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศ (Best Practices) ด้ านการแสดงนิทรรศการและการนาเสนอผลงาน
(70 คะแนน)
ชื่อ-นามสกุล...............................................................โรงเรี ยน..............................................ระดับชั้น......................................
สพป./สพม....................................................................วันที่ประเมิน.....................................................
คาชี้แจง ให้ตรวจสอบผลการแสดงนิทรรศการและการนาเสนอผลงาน และเขียนแสดงความคิดเห็นหากมีขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม
โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1
หมายถึง มีขอ้ มูลไม่ชดั เจน ไม่ครอบคลุม
2 หมายถึง มีขอ้ มูลชัดเจนแต่ไม่ครอบคลุมงานทุกด้าน
3 หมายถึง มีขอ้ มูลชัดเจนและครอบคลุมทุกด้าน
รายการประเมิน
ระดับการประเมิน
ความคิดเห็น
เพิม่ เติม
3
2
1
1. การนาเสนอวิธีปฏิบัติทที่ าให้ เกิด BP
1.1 มีการนาเสนอข้อมูลภูมิหลังสภาพปัญหาและบริ บทที่สะท้อนให้
เกิดBP
1.2 มีการกาหนดเป้ าหมายจุดประสงค์และความคาดหวังของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย ได้ครอบคลุมข้อมูลภูมิหลัง
2. การนาเสนอบรรลุสอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้เกีย่ วข้ อง
2.1 สอดคล้องกับหลักฐานและแหล่งข้อมูล
2.2 มีการแสดงแหล่งข้อมูลการประเมินระหว่างการปฏิบตั ิงานและ
ปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
2.3 มีผลการดาเนินงานประสบความสาเร็ จตามตัวชี้วดั
3. การนา BP ไปใช้ ตามกระบวนการและขั้นตอนในการบริหาร
คุณภาพการศึกษา
3.1 นาเสนอวิธีการขั้นตอนการประยุกต์ใช้ผลความสาเร็ จของ BP ใน
การบริ หารคุณภาพทางการศึกษา
3.2 นาเสนอและร่ องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการนา BP ไปใช้จน
ผลการดาเนินงานมีความสาเร็ จตามตัวชี้วดั
3.3 มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบตั ิรวมถึงการมีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้
3.4 การนาเสนอมีการแสดงการสะท้อนให้เห็นว่าวิธีปฏิบตั ิการนั้น
เป็ นวิธีที่พฒั นาขึ้นมาใหม่ หรื อดัดแปลงประยุกต์จากวิธีเดิมหรื อ
วิธีการของผูอ้ ื่นจนได้ผลดี

รายการประเมิน
3.5 การนาเสนอผลการวิเคราะห์วา่ BP เกิดขึ้นได้เพราะอะไร
3.6 การนาเสนอผลการวิเคราะห์วา่ BPมีเงื่อนไขอะไร
3.7 การนาเสนอผลการวิเคราะห์วา่ BP มีอะไรเป็ นปัจจัยที่ทาให้วธิ ี
ปฏิบตั ิดงั นี้ ดารงคงอยูไ่ ด้ในระยะยาวไม่ใช่การทุ่มเทเฉพาะกิจของ
สถานศึกษา
4. ผลการดาเนินงาน
4.1 นาเสนอผลที่เกิดขึ้นจาก BP ตามตัวชี้วดั ความสาเร็ จว่าส่ งผลดี
คุณภาพสถานศึกษาอย่างไรบ้าง
4.2 แสดงร่ องรอยหลักฐานหรื อข้อมูลที่แสดงความสาเร็ จของผลลัพธ์
อย่างชัดเจนด้วยข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
4.3 แสดงร่ องรอยหลักฐานหรื อข้อมูลที่สะท้อนว่าผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็ จ
5. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ นาบทเรียนสะท้อนให้ เห็นว่า
5.1 แสดงร่ องรอยหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาเรี ยนรู ้การ
ทางานตามวิธีปฏิบตั ิที่ดีเหล่านี้อย่างไรบ้าง
5.2 ระบุและสะท้อนให้เห็นว่าอะไรเป็ นเคล็ดลับที่ดาเนินงานได้
ประสบผลสาเร็ จและข้อพึงระวังในการทางานมีอะไรบ้าง
6. ความเหมาะสมในการชี้แจงของผูน้ าเสนอข้อมูล
6.1 ผูช้ ้ ีแจงมีความเข้าใจชัดเจน
6.2 ผูช้ ้ ีแจงมีทกั ษะการนาเสนอที่ดี กระชับน่าเชื่อถือ
7. ความประณี ตสวยงามและสร้างสรรค์ของการจัดนิทรรศการ
7.1 ใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั มีความ
แข็งแรงคงทน ละเอียด สวยงามและสร้างสรรค์
7.2 มีความพร้อม และเตรี ยมเอกสารเผยแพร่ /แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูท้ ี่
สนใจในการแสดงนิทรรศการอย่างเหมาะสมเพียงพอ
คะแนนรวม (66 คะแนน)

ระดับการประเมิน
3
2
1

ความคิดเห็น
เพิม่ เติม

ด้ านการนาเสนอ
รายการประเมิน
8. กระบวนการนาเสนอ
8.1 การใช้สื่อนาเสนอที่เหมาะสม
8.2 ลีลา น้ าเสี ยง วาทศิลป์ ในการนาเสนอ สามารถสร้างบรรยากาศ
ที่ดึงดูดผูฟ้ ังให้มีความสนใจและเข้าใจได้
8.3 การนาเสนอมีความสอดคล้องสัมพันธ์ตามลาดับความสาคัญและ
ครอบคลุมเนื้อหาของ Best Practices ที่นาเสนอ
8.4 ใช้เวลาในการนาเสนอตามเวลาที่กาหนด (5-10 นาที)
คะแนนรวม (4 คะแนน)

ระดับการประเมิน
1
0

ความคิดเห็น
เพิม่ เติม

