
เครื่องมือประเมิน ติดตามและประเมินผล   
นโยบายข้อที่ 7 “ผลงานประจักษ์จัด (Best Practice)” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

โรงเรียน....................................................เครือข่าย..................................................... 
 ค าชีี้แจง 

1. เครื่องมือประเมินนโยบายข้อที่ 7 “ผลงานประจักษ์ชัด (Best Practice)” ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับ
ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใช้ส าหรับประเมิน
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 8 ข้อ   

2. การประเมินมี 5 ระดับ 
2.1 การประเมินรายด้าน มีเกณฑ์การประเมินเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ  ได้แก่ 

 ระดับ 5 ดีเยี่ยม    ระดับ 4 ดีมาก    ระดับ 3 ดี    ระดับ 2 พอใช้    ระดับ 1 ปรับปรุง 
2.2 การประเมินสรุปผลในภาพรวม มีเกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยให้น าคะแนนของแต่ละข้อมารวมกัน แล้วคิดสรุป

เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ รางวัลและเกียรติบัตร มีดังนี้ 

- เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง         จะต้องได้คะแนน  80  -  100  คะแนน 
- เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน          จะต้องได้คะแนน  70  -  79   คะแนน 
- เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง    จะต้องได้คะแนน  60  -  69   คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ  60  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม  

3. โปรดขีด    ในช่อง   หน้าข้อความตามประเด็นการประเมิน และ หน้าข้อความของระดับคุณภาพ 
ในแต่ละด้าน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในด้านนั้น ๆ 

4. สรุปผลการประเมินภาพรวม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อ 2.2.1 แล้วขีด  ในช่อง  ผ่าน หรือ 
 ไม่ผ่าน 

5. ลงชื่อผู้ประเมิน และ วัน เดือน ปี ที่ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครื่องมือประเมินนโยบายข้อที่ 7 “ผลงานประจักษ์ชีัด (Best Practice)” 
  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   

โรงเรียน..............................................................................เครือข่าย................................................................... ............................................... 
             โปรดขีด    ในชี่อง   หน้าข้อความตามประเด็นการประเมิน และ หน้าข้อความของระดับคุณภาพ ในแต่ละด้านตามเกณฑ์และร่องรอยหลักฐานที่ก าหนดในด้านนั้น ๆ 
            

ค าอธิบายระดับคุณภาพของการพิจารณาในการประเมินนโยบาย ข้อที่ 7 “ผลงานประจักษช์ีัด (Best Practice)” 
 

รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
การปฏิบัติงาน 

1. ความส าคัญของ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ   

ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิด 
หลักการส าคัญในการออกแบบนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 ระดับ 5  ดีเย่ียม   

ระบุเหตุผล ความจ าเป็น  ปัญหาหรือความ
ต้องการ แนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ชัดเจน  มีการ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและมีหลักฐาน
อ้างอิงสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 ระดับ 4  ดีมาก   

 ระบุเหตุผล ความจ าเป็น  ปัญหาหรือความ
ต้องการ แนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ชัดเจน  มีการ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและมีหลักฐาน
อ้างอิง 
 ระดับ 3 ดี    

 ระบุเหตุผล ความจ าเป็น  ปัญหาหรือความ
ต้องการ แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ชัดเจนและมีการ
จัดล าดับความส าคัญ 

 บันทึกการประชุม 
 โครงการ/แผนงาน 
 ค าสั่ง 
 เอกสารหรือแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 รายงาน Best Practice 
 สอบถาม/สัมภาษณ์ครูหรือ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 อื่นๆ (ระบุ)............................. 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
การปฏิบัติงาน 

 ระดับ 2 พอใชี้   

ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ 
แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบนวัตกรรม/
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ชัดเจน 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ 
แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบนวัตกรรม/
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

 

2.  วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการ
ด าเนินงาน   

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจ าเป็น 

 ระดับ 5  ดีเย่ียม   

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ
พัฒนางาน ได้ชัดเจน สมบูรณ์เป็นรูปธรรมทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
 ระดับ 4  ดีมาก   

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ
พัฒนางาน ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

  ระดับ 3 ดี    

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ 
พัฒนางาน ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

 
 

 บันทึกการประชุม 
 โครงการ/แผนงาน 
 ค าสั่ง 
 เอกสารหรือแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 รายงาน Best Practice 
 สอบถาม/สัมภาษณ์ครูหรือ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 อื่นๆ (ระบุ)............................. 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
การปฏิบัติงาน 

  ระดับ 2 พอใชี้   

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ 
พัฒนางาน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินการ 
พัฒนางาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

..................................................... 
 

3. ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน   
 
 

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการจัดท าการน าไปใช้ การพัฒนา
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 ระดับ 5  ดีเย่ียม   

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการจัดท า การน าไปใช้ 
การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ โดยมี
ขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่าง
สมเหตุสมผลรวมทั้งด าเนินการสอดคล้องตาม
แนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา
สาระ และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 ระดับ 4  ดีมาก   

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการจัดท า การน าไปใช้ 
การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ โดยมี
ขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่าง
สมเหตุสมผลรวมทั้งด าเนินการสอดคล้องตาม
แนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา
สาระ 
 

 บันทึกการประชุม 
 โครงการ/แผนงาน 
 ค าสั่ง 
 เอกสารหรือแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 รายงาน Best Practice 
 สอบถาม/สัมภาษณ์ครูหรือ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 อื่นๆ (ระบุ)............................. 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
การปฏิบัติงาน 

  ระดับ 3 ดี    

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการจัดท า การน าไปใช้ 
การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ โดยมี
ขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่าง
สมเหตุสมผลรวมทั้งด าเนินการสอดคล้องตาม
แนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ 
 ระดับ 2 พอใชี้   

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการจัดท า การน าไปใช้ 
การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ โดยมี
ขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการจัดท า การน าไปใช้ 
การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 

 

4. ผลการด าเนินงาน/
ประโยชีน์ที่ได้รับ 

ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการน าไปใช้ คุณค่า
ของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
และประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 ระดับ 5  ดีเย่ียม   

ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการ
น าไปใช้ คุณค่าของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ตรงตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้นและมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 

 บันทึกการประชุม 
 โครงการ/แผนงาน 
 ค าสั่ง 
 เอกสารหรือแนวทางการ
ด าเนนิงาน 
 รายงาน Best Practice 
 สอบถาม/สัมภาษณ์ครูหรือ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 อื่นๆ (ระบุ)............................. 
..................................................... 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
การปฏิบัติงาน 

 ระดับ 4  ดีมาก  

ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการ
น าไปใช้ คุณค่าของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ตรงตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้นและมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ  
  ระดับ 3 ดี    

ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการ
น าไปใช้ คุณค่าของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ตรงตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดี 
  ระดับ 2 พอใชี้   

ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการ
น าไปใช้ คุณค่าของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ตรงตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการ
น าไปใช้ คุณค่าของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
การปฏิบัติงาน 

5. ปัจจัยความส าเร็จ ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบ
ความส าเร็จตามจุดประสงค์ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 ระดับ 5  ดีเย่ียม   

ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้
งานประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ สอดคล้อง
กับวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลด/ี
เป็นประโยชน์ ต่อผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานอย่าง
ต่อเนื่องและมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบอย่าง
ชัดเจน 

 ระดับ 4  ดีมาก   

ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้
งานประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ สอดคล้อง
กับวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลด/ี
เป็นประโยชน์ ต่อผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงาน และมี
หลักฐานหรือข้อมูลประกอบอย่างชัดเจน 
  ระดับ 3 ดี    

ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้
งานประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ สอดคล้อง
กับวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลด/ี
เป็นประโยชน์ ต่อผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงาน 

 
 
 

 บันทึกการประชุม 
 โครงการ/แผนงาน 
 ค าสั่ง 
 เอกสารหรือแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 รายงาน Best Practice 
 สอบถาม/สัมภาษณ์ครูหรือ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 อื่นๆ (ระบุ)............................. 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
การปฏิบัติงาน 

  ระดับ 2 พอใชี้   

ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้
งานประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ สอดคล้อง
กับวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดี/
เป็นประโยชน์ ต่อผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้
งานประสบผลส าเร็จ 

6. บทเรียนที่ได้รับ ระบุข้อสรุปข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ที่เป็น
แนวทางในการน านวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้/พัฒนาต่อ 
หรือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

 ระดับ 5  ดีเย่ียม   

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน มี
การแสดงข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควร
ระวังในการน าผลงานไปประยุกต์ใช้ รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติมให้ประสบความส าเร็จ
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา 

 ระดับ 4  ดีมาก   

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน มี
การแสดงข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควร
ระวังในการนาผลงานไปประยุกต์ใช้ รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติมให้ประสบความส าเร็จ
มากยิ่งขึ้น 
 ระดับ 3 ดี    

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน มี
การแสดงข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควร
ระวังในการน าผลงานไปประยุกต์ใช้ 

 บันทึกการประชุม 
 โครงการ/แผนงาน 
 ค าสั่ง 
 เอกสารหรือแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 รายงาน Best Practice 
 สอบถาม/สัมภาษณ์ครูหรือ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 อื่นๆ (ระบุ)............................. 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
การปฏิบัติงาน 

  ระดับ 2 พอใชี้   

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน มี
การแสดงข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ 

 ระดับ 1 ปรับปรุง  

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน 

..................................................... 
 

7. การเผยแพร่/การ
ได้รับการยอมรับ/
รางวัลที่ได้รับ 

ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่นวัตกรรม/
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการยกย่องชมเชย 

 ระดับ 5  ดีเย่ียม   

ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการ
เผยแพร่นวัตกรรม/วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ และการยก
ย่องชมเชย โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ หรือเคยได้รับรางวัลในการคัดเลือก/
ประกวด/แข่งขัน ในระดับประเทศ ระดับภาคหรือ
ระดับนานาชาติ 
 ระดับ 4  ดีมาก   

ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการ
เผยแพร่นวัตกรรม/วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ และการยก
ย่องชมเชย โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ หรือเคยได้รับรางวัลในการคัดเลือก/
ประกวด ในระดับเขตพ้ืนที่หรือระดับจังหวัด 

  ระดับ 3 ดี    

ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการ
เผยแพร่นวัตกรรม/วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ และการยก
ย่องชมเชย หรือเคยได้รับรางวัลในการคัดเลือก/
ประกวด ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
 

 บันทึกการประชุม 
 โครงการ/แผนงาน 
 ค าสั่ง 
 เอกสารหรือแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 รายงาน Best Practice 
 สอบถาม/สัมภาษณ์ครูหรือ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 อื่นๆ (ระบุ)............................. 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
การปฏิบัติงาน 

  ระดับ 2 พอใชี้   

ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการ
เผยแพร่นวัตกรรม/วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ และการยก
ย่องชมเชย  
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการ
เผยแพร่นวัตกรรม/วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ  

8. การน าเสนอผลงาน รูปแบบ/ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน  ระดับ 5  ดีเย่ียม   

มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมทุก
ประเด็นและตอบค าถามได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเสนอ
ที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

 ระดับ 4  ดีมาก  

มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมบาง
ประเด็นและตอบค าถามได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเสนอ
ที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน  
  ระดับ 3 ดี    

มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน  ตอบค าถามได้ถูกต้อง
บางค าถาม มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
น าเสนอท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

  ระดับ 2 พอใชี้   

มีการน าเสนอไม่เป็นขั้นตอน  ตอบค าถามได้
ถูกต้องบางค าถาม มีเอกสาร/หลักฐาน

 บันทึกการประชุม 
 โครงการ/แผนงาน 
 ค าสั่ง 
 เอกสารหรือแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 รายงาน Best Practice 
 สอบถาม/สัมภาษณ์ครูหรือ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 อื่นๆ (ระบุ)............................. 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 



รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน//ระดับคุณภาพ เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
การปฏิบัติงาน 

ประกอบการน าเสนอ แต่ไม่สมบูรณ์ 
 ระดับ 1 ปรับปรุง  

มีการน าเสนอไม่เป็นขั้นตอน  ตอบค าถามไม่
ถูกต้อง มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเสนอ 
แต่ไม่สมบูรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินนโยบายข้อที่ 7 “ผลงานประจักษ์ชัีด (Best Practice)”  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

 

โรงเรียน...........................................................................................เครือข่าย................. ............................................................  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
คะแนน 

1. ความส าคัญของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ   
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน     
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน   
4. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ   
5. ปัจจัยความส าเร็จ   
6. บทเรียนที่ได้รับ   
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ   
8. การน าเสนอผลงาน   

คะแนนรวม   
ค่าเฉลี่ยร้อยละ   

สรุปผลการประเมินได้รับรางวัลระดับเหรียญ  ทอง    เงิน    ทองแดง    เข้าร่วม 

  
  
     ลงชื่อ...............................................................ผู้ประเมิน    ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน     ลงชื่อ...............................................................ผู้ประเมิน   

                                   (.......................................)        (............................................)      (...................................................) 
 

วันที่...............เดือน...................................... .........พ.ศ................





  


