
คลนิิกครู: Best Practices Accreditation 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่62 ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2555 

เคร่ืองมอืประเมนิวธิีปฏบิัติทีเ่ป็นเลศิ (Best Practices) ด้านการประเมนิเอกสารรายงาน 
(30 คะแนน) 

 
ช่ือ-นามสกุล...............................................................โรงเรียน..............................................ระดบัชั้น...................................... 
สพป./สพม....................................................................วนัท่ีประเมิน..................................................... 
ค าช้ีแจง  ใหต้รวจสอบเอกสารรายงานและประเมินผลรายงานท่ีก าหนด และเขียนแสดงความคิดเห็นหากมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 
โดยพิจารณาตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
1 หมายถึง    มีขอ้มูลไม่ชดัเจน ไม่ครอบคลุม 
2 หมายถึง  มีขอ้มูลชดัเจนแต่ไม่ครอบคลุมงานทุกดา้น  
3 หมายถึง  มีขอ้มูลชดัเจนและครอบคลุมทุกดา้น  

รายการประเมิน ระดับการประเมิน ความคิดเห็น
เพิม่เติม 3 2 1 

1. ข้อมูลทัว่ไป     
 1.1 ช่ือผลงานมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
เน้ือหา 

    

1.2 ช่ือผูน้ าเสนอ/ต าแหน่ง/วทิยฐานะ/โรงเรียน/สาระการเรียนรู้/
ระดบัชั้น/หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อ 

    

2. ความเป็นมา     
2.1 เขียนมูลเหตุจูงใจและความหลงัเพื่อสะทอ้นส่ิงท่ีเป็นความคาดหวงั
ของผูป้กครอง หรือชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา 

    

2.2 แสดงร่องรอยหลกัฐานท่ีสะทอ้นการระบุเป้าหมาย สะทอ้นการระบุ
วตัถุประสงค ์

    

3. การพฒันาระบบคุณภาพของสถานศึกษา     
3.1 สะทอ้นใหเ้ห็นการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา บอกวธีิการและ
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

    

3.2 บอกรายละเอียด วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงเป็นขอ้สรุปในการพฒันา
คุณภาพของสถานศึกษามีความเช่ือมโยงระหวา่งเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องสถานศึกษาและความคาดหวงัของผูป้กครองและชุมชน 

    

4. ผลการด าเนินงาน     
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจาก BP ท่ีไดรั้บทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตาม
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

    

  



 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน ความคิดเห็น
เพิม่เติม 3 2 1 

5. อธิบายผลดีต่อคุณภาพของสถานศึกษา     
5.1 ปัจจยัความส าเร็จ 
      -น าเสนอผลการวเิคราะห์ BP เก่ียวกบัเง่ือนไข ปัจจยัและวธีิการ
ปฏิบติั 

    

5.2 บทเรียนท่ีไดรั้บ 
      -สะทอ้นใหเ้ห็นวา่สถานศึกษาไดเ้รียนรู้ตามวธีิท่ีเป็นเลิศและวธีิการท่ี
ท าใหป้ระสบผลส าเร็จ 

    

5.3 แนวทางการพฒันาในอนาคต น าเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพ
ทางวชิาการท่ีหลากหลายอยา่งชดัเจนและสามารถปฏิบติัได ้

    

คะแนนรวม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เคร่ืองมือประเมินวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ (Best Practices) ด้านการแสดงนิทรรศการและการน าเสนอผลงาน  

(70 คะแนน) 
ช่ือ-นามสกุล...............................................................โรงเรียน..............................................ระดบัชั้น...................................... 
สพป./สพม....................................................................วนัท่ีประเมิน..................................................... 
ค าช้ีแจง  ใหต้รวจสอบผลการแสดงนิทรรศการและการน าเสนอผลงาน  และเขียนแสดงความคิดเห็นหากมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 
โดยพิจารณาตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
1 หมายถึง    มีขอ้มูลไม่ชดัเจน ไม่ครอบคลุม 
2 หมายถึง  มีขอ้มูลชดัเจนแต่ไม่ครอบคลุมงานทุกดา้น  
3 หมายถึง  มีขอ้มูลชดัเจนและครอบคลุมทุกดา้น  

รายการประเมิน ระดับการประเมิน ความคิดเห็น
เพิม่เติม 3 2 1 

1. การน าเสนอวธีิปฏิบัติทีท่ าให้เกดิ BP     
1.1  มีการน าเสนอขอ้มูลภูมิหลงัสภาพปัญหาและบริบทท่ีสะทอ้นให้
เกิดBP  

    

1.2 มีการก าหนดเป้าหมายจุดประสงคแ์ละความคาดหวงัของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ไดค้รอบคลุมขอ้มูลภูมิหลงั 

    

2. การน าเสนอบรรลุสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้เกีย่วข้อง     
2.1 สอดคลอ้งกบัหลกัฐานและแหล่งขอ้มูล     
2.2 มีการแสดงแหล่งขอ้มูลการประเมินระหวา่งการปฏิบติังานและ
ปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง 

    

2.3 มีผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามตวัช้ีวดั     
3. การน า BP ไปใช้ตามกระบวนการและขั้นตอนในการบริหาร
คุณภาพการศึกษา 

    

3.1 น าเสนอวธีิการขั้นตอนการประยกุตใ์ชผ้ลความส าเร็จของ BP ใน
การบริหารคุณภาพทางการศึกษา 

    

3.2 น าเสนอและร่องรอยหลกัฐานเชิงประจกัษถึ์งการน า BP ไปใชจ้น
ผลการด าเนินงานมีความส าเร็จตามตวัช้ีวดั 

    

3.3 มีการประเมินผลระหวา่งการปฏิบติัรวมถึงการมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

    

3.4  การน าเสนอมีการแสดงการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่วธีิปฏิบติัการนั้น
เป็นวธีิท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ หรือดดัแปลงประยกุตจ์ากวธีิเดิมหรือ
วธีิการของผูอ่ื้นจนไดผ้ลดี 

    

 



 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน ความคิดเห็น
เพิม่เติม 3 2 1 

3.5 การน าเสนอผลการวเิคราะห์วา่ BP เกิดข้ึนไดเ้พราะอะไร     
3.6 การน าเสนอผลการวเิคราะห์วา่ BPมีเง่ือนไขอะไร     
3.7 การน าเสนอผลการวเิคราะห์วา่ BP มีอะไรเป็นปัจจยัท่ีท าใหว้ธีิ
ปฏิบติัดงัน้ี ด ารงคงอยูไ่ดใ้นระยะยาวไม่ใช่การทุ่มเทเฉพาะกิจของ
สถานศึกษา 

    

4. ผลการด าเนินงาน     
4.1 น าเสนอผลท่ีเกิดข้ึนจาก BP ตามตวัช้ีวดัความส าเร็จวา่ส่งผลดี
คุณภาพสถานศึกษาอยา่งไรบา้ง 

    

4.2 แสดงร่องรอยหลกัฐานหรือขอ้มูลท่ีแสดงความส าเร็จของผลลพัธ์
อยา่งชดัเจนดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

    

4.3 แสดงร่องรอยหลกัฐานหรือขอ้มูลท่ีสะทอ้นวา่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
ไดร่้วมกนัคิดวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จ 

    

5. บทเรียนทีไ่ด้รับ น าบทเรียนสะท้อนให้เห็นว่า      
5.1 แสดงร่องรอยหลกัฐานท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่สถานศึกษาเรียนรู้การ
ท างานตามวธีิปฏิบติัท่ีดีเหล่าน้ีอยา่งไรบา้ง 

    

5.2 ระบุและสะทอ้นใหเ้ห็นวา่อะไรเป็นเคล็ดลบัท่ีด าเนินงานได้
ประสบผลส าเร็จและขอ้พึงระวงัในการท างานมีอะไรบา้ง 

    

6. ความเหมาะสมในการช้ีแจงของผูน้ าเสนอขอ้มูล     
6.1 ผูช้ี้แจงมีความเขา้ใจชดัเจน     
6.2 ผูช้ี้แจงมีทกัษะการน าเสนอท่ีดี กระชบัน่าเช่ือถือ     
7. ความประณีตสวยงามและสร้างสรรคข์องการจดันิทรรศการ     
7.1 ใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั มีความ
แขง็แรงคงทน ละเอียด สวยงามและสร้างสรรค์ 

    

7.2 มีความพร้อม และเตรียมเอกสารเผยแพร่/แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูท่ี้
สนใจในการแสดงนิทรรศการอยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

    

คะแนนรวม  (66 คะแนน)     

 
 
 
 



 
ด้านการน าเสนอ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน ความคิดเห็น
เพิม่เติม 1 0 

8.  กระบวนการน าเสนอ    
8.1 การใชส่ื้อน าเสนอท่ีเหมาะสม    
8.2 ลีลา น ้าเสียง วาทศิลป์ในการน าเสนอ สามารถสร้างบรรยากาศ 
ท่ีดึงดูดผูฟั้งใหมี้ความสนใจและเขา้ใจได ้

   

8.3 การน าเสนอมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์ตามล าดบัความส าคญัและ
ครอบคลุมเน้ือหาของ Best Practices ท่ีน าเสนอ 

   

8.4 ใชเ้วลาในการน าเสนอตามเวลาท่ีก าหนด (5-10 นาที)    
คะแนนรวม (4 คะแนน)    

 


