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คู่มือระบบการรับรองวิธีปฏบิัติท่ีเป็นเลิศ  ( Best Practices Accreditation System ) 
------------------------------------------------------------------------------- 

ความเป็นมา  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.)ได้พัฒนากระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการคุณภาพ
สถานศึกษา  ที่รู้จักกันในช่ือของ  “ToPSTAR” โดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน  3   ประการ  คือ  1) แนวคิดเชิงระบบ  
(System  thinking)  ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์องค์กรและออกแบบการบริหารจัดการคุณภาพเชิงระบบในระบบย่อย
ต่าง ๆ  ของสถานศึกษา        2) แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic  thinking)    ใช้ในการวางแผนในการ
ประกันคุณภาพ(QA) และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  (CQI)  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร  
และ   3) แนวคิดการเรียนรู้และทํางานเป็นทีม  (Team  Learning)   
 ผลจากการใช้เครื่องมือในการจัดการคุณภาพอย่างหน่ึง  คือ  สถานศึกษาได้ค้นพบวิธีปฏิบัติที่ตนเองเกิด
ความรู้สึกว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างย่ิง มีความช่ืนชม  ภาคภูมิใจในวิธีปฏิบัติและผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติ
น้ัน เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้เก่ียวข้อง  สามารถเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาให้กับสถานศึกษาอ่ืนๆได้ วิธีปฏิบัติของสถานศึกษานี้เรียกว่า“วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ:Best  Practices” 
 พันธกิจสําคัญย่ิงอย่างหน่ึงที่สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ดําเนินการอยู่ คือ การส่งเสริม  แสวงหา  
และจัดระบบการให้การรับรอง  เพ่ือสะสมเป็นฐานข้อมูลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา  และจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) อย่างเป็นระบบให้สถานศึกษาทั่วไปเข้ามาศึกษา เรียนรู้ เทียบระดับ 
(Benchmarking)  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในฐานข้อมูลของสถาบันฯ ดังกล่าว  ด้วยหวังที่จะให้เกิดองค์กรหรือสังคม
แห่งการเรียนรู้ ( Learning  Organization : LO )   อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ 

 
1. วิธีปฏบิัตท่ีิเป็นเลิศ  (Best  Practices)  คืออะไร  
 American   Productivity  and  Quality Center (อ้างใน  บุญดี  บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช,  
2545 : 10 –11) ให้คําจํากัดความของ Best Practices ว่า คือการปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศ  
รวมความแล้ว Best Practices  คือ วิธีปฏิบัติที่ทําให้องค์กรและสบความสําเร็จหรืออาจกล่าวได้ว่า คือ การปฏิบัติ
ที่ทําให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งอาจปรับสํานวนให้เก่ียวข้องกับวงการการศึกษา  ได้ว่า  

Best Practices  เป็นวิธีการทํางานใหม่ๆ ที่สถานศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  ซึ่งนําไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของชุมชน  ผู้ปกครอง  และเป้าหมายของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ทําให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
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2. แนวทางการพิจารณา Best Practices 
  

วิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่จะเรียกได้ว่าเป็น Best Practices น้ัน มแีนวทาง 
การพิจารณา  6  ข้อ   ดังน้ี 

1) วิธีปฏิบัติน้ันดําเนินการบรรลุผลได้สอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนหรือผู้ปกครองที่มีต่อ
สถานศึกษาหรอืเป็นวิธีปฏิบัติที่สร้างความพึงพอใจให้กับทกุคนในสถานศกึษา ได้ 

2) วิธีปฏิบัติน้ัน  ผ่านกระบวนการนําไปใช้อย่างเป็นวงจรจนเห็นผลอย่างชัดเจนว่าทําให้เกิดคุณภาพสูง
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงคือวิธีปฏิบัติน้ันมีกระบวนการ PDCA จนเห็นแนวโน้มของ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ดีขึ้น 

3) สถานศึกษาสามารถบอกเล่าถึงวิธีปฏิบัติน้ันได้ว่า  “ทําอะไร ?  (what)”  “ทําอย่างไร ?  (how)”  
และ  “ทําไม? จึงทํา หรือ ทําไปทําไม?   (why)” 

4) ผลลัพธ์จากวิธีการปฏิบัติน้ัน  เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อกําหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ 
5) วิธีปฏิบัติน้ันสามารถระบุได้ว่าเกิดจากปัจจัยสําคัญที่ชัดเจน  และปจัจัยน้ันก่อให้เกิดการปฏิบัติที่

ต่อเน่ืองและย่ังยืน   
6) วิธีปฏิบัติน้ันใช้กระบวนการจัดการความรู้ ( KM: Knowledge  Management)  เช่น การเล่าเรื่อง 

(Storytelling) ในการถอดบทเรียนจากการดําเนินการ 
 

3. กระบวนการค้นหา  Best Practices  ในสถานศึกษา 
 

 สําหรับผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  เช่น  ผู้ปฏิบัติงานของระบบโดยตรงที่เรียกว่า 
ชุมชนแนวปฏิบัติ  ( Community   of   Practices )     ผู้ประเมนิคุณภาพ      ศึกษานิเทศก์     หรือผูใ้ห้
คําปรึกษาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  สามารถคน้หา Best Practices  ได้โดยใช้กระบวนการ  ดังน้ี 

1) การค้นหาว่าสถานศึกษาหน่ึง ๆ  มีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพอย่างไร จะต้องวิเคราะห์บริบทของ
สถานศึกษา  ความคาดหวังของผู้ปกครอง  และชุมชนรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าคาดหวังกับ
สถานศึกษานี้อย่างไรบ้าง 

 2)   ค้นหาว่าสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติดี ๆ  ทีดํ่าเนินการได้สอดคล้องกับความคาดหวังตาม  
                ขอ้  (1) อย่างไรบ้าง 

3)   พิจารณาว่าวิธีปฏิบัติดี ๆ  เหล่าน้ันมีการนําไปใช้จริงอย่างครบวงจร  PDCA  หรือไม่   เพ่ือยืนยันว่า     
      วิธีปฏิบัติดี ๆ  น้ันถูกนําไปใช้จริง  และเป็น  “นวัตกรรม”  การทํางานของสถานศึกษาได้หรือไม่ 
4)   ใช้กระบวนการจัดการความรู้ เช่น เรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling )  ในการแลกเปลี่ยน  
      ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติของผู้เก่ียวข้อง  โดยมีรายละเอียด.- 
 -  กําหนดเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ (   Knowledge   Vision ) 
 -  เล่าประสบการณ์จากการปฏิบัติการ ( Knowledge   Sharing) 
 -  สรุปเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ( Knowledge   Asset ) 
5)   วิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จ  บทเรียนที่สถานศึกษาได้เรียนรู้จากการดําเนินการตาม  
      วิธีปฏิบัติเหล่าน้ัน 
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4.  องค์ประกอบของการเขียน  Best Practices 
 Best Practices จะมีประโยชน์เมื่อถูกเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้ของคนในสถานศึกษาหรือ ผู้เก่ียวข้อง    
อ่ืน ๆ ดังน้ัน การเขียน Best Practices เพ่ือเผยแพร่น้ีจึงมีความคิดเห็น ซึ่งมีองค์ประกอบและแนวในการเขียน
ดังน้ี 

1) ความเป็นมา เป็นการเขียนเพ่ือสะท้อนสิ่งที่เป็นความคาดหวังของผู้ปกครองหรือชุมชนที่มีต่อ
สถานศึกษา  และเพ่ือให้เห็นบริบทสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

2) การพัฒนาระบบคณุภาพของสถานศึกษา  การเขียนต้องสะท้อนให้เห็นต่อการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาดําเนินการอย่างไร  เช่ือมโยงกับความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชนอย่างไร 

              มผีลการประเมินทบทวน  ตามตัวช้ีวัดสําคัญ ด้านกระบวนการ (ควรนําเสนอในรปูตาราง  เพ่ือ 
   ความสะดวกในการเทียบระดับ)  

3) Best Practices เป็นการเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งเป็นข้อสรุปจากกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง       
ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีอะไรบ้าง และอธิบายว่า คืออะไร? ทําอย่างไร? 
และทําทําไม? 

4) ผลการดําเนนิการ  เป็นการอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจาก Best Practices ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จว่าส่งผล
ดีต่อคุณภาพสถานศึกษาอย่างไรบ้าง  และควรมีผลการประเมินทบทวน ตามตัวช้ีวัดสําคัญ  ด้าน           

 ผลลัพธ์  (ควรนําเสนอในรูปตาราง ) 
5) ปัจจัยความสาํเร็จ  เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ว่า Best Practices  เกิดขึ้นได้เพราะอะไร   
       มีเง่ือนไขอะไรบ้าง  มีอะไรเป็นปัจจัยในระบบที่ทําให้วิธีปฏิบัติเหล่าน้ี  ดํารงอยู่ได้ในระยะยาว 
       ไมใ่ช่การทุ่มเทเฉพาะกจิของสถานศึกษา 
6) บทเรียนที่ได้รบั  เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาเรียนรู้จากการทํางานตามวิธีปฏิบัติเหล่าน้ี 
       อย่างไรบ้าง  อะไรเป็นเคล็ดลับที่ดําเนินได้ประสบผลสําเร็จ  รวมทั้งข้อพึงระวังมีอะไรบ้าง 
         

        Best Practices  ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา  และผู้เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพที่จะเป็นสื่อในการเรียนรู้ หรือเป็นรูปธรรมของการเทียบเคียวคุณภาพ (Benchmarking) ของ
สถานศึกษาต่าง ๆ    ซึ่งแนวทางที่นําเสนอน้ีมาจากประสบการณ์ของนักวิจัยในโครงการ  ToPSTAR   ซึ่งต้อง
เรียนรู้และจดัการความรู้จากภาคสนามให้มีความชัดเจนและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป 
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5.  กระบวนการรับรอง Best Practices 
 5.1  ขั้นตอนการรับรอง BP 
                     กระบวนการรับรอง Best Practices ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 

จัดทําหลักการ / กรอบ / เกณฑ์ / วิธีการรับรอง BP 
 
 

เชิญชวนโรงเรียนเสนอเอกสาร BP 
 
 

ประเมินเอกสาร BP จากโรงเรียน 
 
   

                       
 

                เป็นไปตามเกณฑ์                    โรงเรียนปรับปรุงเอกสาร  BP 
 
   

ประเมิน BP ภาคสนาม 
 
   

                                     เป็นไปตามเกณฑ์         พัฒนา / ปรับปรุง 
 
 

รับรองคุณภาพ BP 
 
     

จัดทําฐานข้อมลู 
 
 

ส่งเสริมการเทยีบระดับ (Benchmarking) 
 
 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
การรับรอง BP 
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5.2 ตัวชี้วัดการรับรอง BP 
ตัวช้ีวัดการรับรอง BP ได้แก่ 

(1)  ระดับคุณภาพของกรอบและเกณฑ์ 
(2) จํานวนโรงเรียนที่เสนอเอกสาร BP เพ่ือขอรับการรับรอง 
(3) สัดส่วนเอกสาร BP ที่ผ่านการประเมินเอกสาร 
(4) ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาคสนาม 
(5) จํานวนโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง BP 
(6) ระดับคุณภาพของการจัดทําฐานข้อมูลและจํานวนองค์กรที่ทําการเทียบระดับ 
(7) ระดับคุณภาพของรายงานผลการดําเนินงานรับรอง BP 

 
6.  แนวทางในการประเมิน 
 

 แนวทางในการประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  มีดังน้ี 
6.1 เกณฑ์การประเมินวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศเป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมนิ  Best Practices  ในรูปเอกสารที่

สถานศึกษานําเสนอ 
6.2 ผู้ประเมินอาจสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องเพ่ิมเติม หรือขอใหส้ถานศึกษานําเสนอด้วยวาจาเพ่ิมเติมหรือไป

เย่ียมชมที่โรงเรียนก็ได้ 
6.3 Best Practices  ที่จะได้รับการรับรองจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์  ดังต่อไปน้ี 

6.3.1 ผลการประเมนิ  Best Practices  ตามประเด็นการประเมินย่อย มีรายการที่ “จริง”  
ตามประเด็นการประเมินย่อยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  80    ของจํานวนประเด็นการประเมิน
ย่อยทั้งหมด  (มีรายการที่ “จริง”  18  ประเด็นย่อยจากทั้งหมด  23  ประเด็นย่อย) 

6.3.2 ผลการประเมนิ  Best Practices  ตามประเด็นการประเมินหลักต้องมีรายการ “จริง” 
ครบทุกประเด็นการประเมินหลัก (6 ประเด็นหลัก)  และแต่ละประเด็นหลักจะต้องมี
รายการประเมินที่  “จริง”  ตามประเด็นย่อยของแต่ละประเด็นหลักไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ  60  เช่น ในประเด็นการประเมินหลักขอ้  1  จะต้องมีรายการ  “จริง”            
ไม่น้อยกว่า  3 ประเด็นย่อย  เป็นต้น 

6.3.3 การสรุปผลการประเมิน  ควรเป็นความเห็นพ้องของกรรมการประเมินทุกคน 
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7.   เกณฑ์การรับรอง Best Practice 
 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินเพ่ือรับรอง Best Practices มี  2  เกณฑ์  ประกอบด้วย 
1) เกณฑ์การประเมินเอกสาร 
2) เกณฑ์การประเมินภาคสนาม 

 
โดยมีขั้นตอนในการประเมิน  4  ขั้นตอน   ดังต่อไปน้ี 

 
ขั้นตอนที1่ 
สิ่งที่ต้องทาํ   : ศึกษาเอกสาร BP ของสถานศึกษา 
จุดประสงค์   : เพ่ือทําความเข้าใจและทราบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยรวมก่อน และทําให้ผู้ประเมิน
ได้เห็นความเช่ือมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลของ ส่วนประกอบต่างๆ ของ BP 
แนวปฏิบัติ   :       1. อ่าน BP ของสถานศึกษาอย่างละเอียด หาคําสําคัญ (Key Word)ที่แสดงถึง 
                             คุณลักษณะสําคญัตามประเมินประเมินหลัก เช่น ความคาดหวังของผู้เก่ียวข้อง   
                             การนําไปใช้ตามวงจร PDCA  การระบุวิธีปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม ผลลัพธ์ที ่
                             เป็นไปตามข้อกําหนดของระบบ  เป็นต้น 
                          2. ทําเคร่ืองหมายหรือขีดเส้นใต้คําหลักหรือข้อความน้ันให้เด่นชัด 
                          3.  อ่านทวนซ้ําอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือความชัดเจนและเข้าใจอย่างแท้จริง 
 
ขั้นตอนที2่ 
สิ่งที่ต้องทาํ   : ใช้เกณฑ์การประเมิน ประเมิน BPของสถานศึกษา 
จุดประสงค์   : เพ่ือตรวจสอบ BP ของสถานศึกษา ว่าสถานศึกษาได้ดําเนินการปฏิบัติจริง หรือมีคุณลักษณะ
สําคัญ ตามหลกัเกณฑ์ที่สถาบันวิจัยพัฒนาการเรียนรู้กําหนดไว้หรือไม่ 
แนวปฏิบัติ   :   

1. ศึกษาและทําความเข้าใจกับเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ลักษณะเกณฑ์การประเมินเป็นแบบตรวจสอบ
รายการสําคัญเชิงประเมิน (Key Evaluation Checklist) ประกอบด้วยประเด็นหลัก 5 ประเด็น แต่ละ
ประเด็นหลักจะมีประเด็นย่อย รวมทั้งสิ้น 23 ประเด็น 

2. ให้ตรวจสอบประเด็นย่อยทีละประเด็นเทียบเคียงกับผลการตรวจสอบในขั้นตอนที่ 1 พิจารณาใคร่ครวญ
อย่างถ่องแท้ โดยต้องไม่ลืมว่าผู้ประเมินจัดว่าเปน็เคร่ืองมือสําคญัในการประเมิน BP ครั้งนี้ การใช้ดุลย
พินิจในเรื่องใดก็ตามต้องมีเหตุผลและคําอธิบายที่อยู่บนพืน้ฐานของแนวคิดทฤษฎีที่เปน็ที่ยอมรบั 
หรือจากประสบการณข์องผูป้ระเมิน จากนั้นจึงหาข้อสรุปว่า ประเด็นน้ันๆ สถานศึกษาได้ดําเนินการจริง
หรือมีคุณลักษณะน้ันๆ จริงหรือไม่ ถ้าจริง ให้ทําเคร่ืองหมาย() ตรงกับช่อง “จริง”  ถ้าไม่จริง ใหท้ํา
เครื่องหมาย()  ตรงกับช่อง “ไม่จริง”   
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ขั้นตอนที3่ 
สิ่งที่ต้องทาํ   :  สรุปผลการ ประเมิน BPของสถานศึกษาในเบ้ืองต้น 
จุดประสงค์   :  เพ่ือตัดสินผลการประเมิน BPของสถานศกึษา   
แนวปฏิบัติ   :   

1. รวมคะแนนการประเมินตามประเด็นหลักทีละประเด็น บันทึกคะแนน หากพบว่าประเด็นหลักในคะแนน
ไม่ถึงร้อยละ 60 ให้บันทึกเพ่ิมเติมว่า  “ไม่ผ่าน” 

2. รวมคะแนนการประเมินตามประเด็นหลักทุกประเด็น บันทึกคะแนนรวม หากพบ คะแนนรวมทั้งหมดไม่
ถึงร้อยละ 80 ให้บันทึกเพ่ิมเติมว่า  “BPไม่ผ่าน” 

3. บันทึกสรุปผลการประเมินรวม พร้อมให้คําแนะนําในการพัฒนา ปรับปรุง กรณีที่ BP ไม่ผ่าน 
 
ขั้นตอนที4่ 
สิ่งที่ต้องทาํ   :  การเย่ียมชมในพ้ืนที่แลกเปลี่ยนผลการประเมินระหว่างผู้ประเมิน ร่วมกันสรุป                 
                    สิ่งที่พบ ระบุจุดแข็งที่สําคญั และข้อบกพร่องในแต่ละประเด็น และตัดสินผลขั้นสดุท้าย 
จุดประสงค์   :  เพ่ือรับรอง BPของสถานศกึษา   
แนวปฏิบัติ   :   

1. ติดต่อขอเข้าเย่ียมชมสถานศึกษาที่ BP ผ่านการประเมินเบ้ืองต้น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นต่างๆ 
ในแบบตรวจสอบ ควรกําหนดคําถามล่วงหน้าตามวิธีการ SITE VISIT 

2. ผู้ประเมินแต่ละคนนําเสนอสิ่งที่พบให้ผู้ประเมินคนอ่ืนๆได้รับทราบ และใช้ความรอบรู้ของทุกๆคน 
ช่วยกันสรุปให้ชัดเจนขึ้น โดยอาจเพ่ิมเติมหรือตัดทอนสารสนเทศที่ได้จากการพิจารณาเบ้ืองต้น และทํา
การเช่ือมโยงระหว่างประเด็นหลัก สรุปจุดแข็งและข้อบกพร่อง 

3. สรุปผลการประเมินโดยรวมว่าสมควรให้การรับรอง  BP ของสถานศึกษาหรือไม่ ทั้งน้ีการตัดสินให้การ
รับรอง ต้องเป็นแบบตกลงเห็นพ้องกัน (Consensus) ของผู้ประเมินทุกคน 

 
ซึ่งมีเครื่องมอืในการประเมิน  2  แบบ  คือ    

1) เครื่องมือการประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices Criteria 2006 : ประเมินเอกสาร) 
2) เครื่องมือการประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices Criteria 2006 : ประเมินภาคสนาม) 
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เครื่องมือประเมินวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ชุดที่ 1 : ประเมินเอกสาร 

โรงเรียน........................................................................ระบบ........................................... 
วันเดือนปีที่ประเมิน......................../.........................../.................................... 

 

เกณฑ์ ใช ่ ไม่ใช่ ข้อคิดเห็น (เพิ่มเติม) 
1. การดําเนนิงานบรรลุผลสอดคล้องกับความคาดหวังของ    
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholders) 

   

    1.1 มีการระบุถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วน    
    1.2 มีการระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน    
    1.3 นําเสนอผลการปฏิบัติงานตาม BP และผลการปฏิบัติ 
          งานบรรลุตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          สําคญั เช่น  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง 

   

    1.4 มีการระบุว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
          พึงพอใจต่อการดําเนินงาน 

   

รวม    ผ่าน    ไม่ผา่น 
2. การนํา Best Practices ไปใช้ตามวงจรการบรหิาร
คุณภาพ (PDCA) และแสดงให้เหน็ แนวโน้มความสําเรจ็
ตามตัวชี้วัด 

   

2.1  แสดงความเป็นมาของการนํา Best Practicesไปใช้ ที่   
 มีความเป็นเหตุเป็นผลในการบรรลุความคาดหวังของ 

      ผู้มสี่วนเก่ียวข้องไว้อย่างชัดเจน 

   

2.2  กล่าวถึงหรืออ้างอิงร่องรอยหลักฐานทีส่ะท้อนการวาง 
       ระบบในการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

   

2.3  กล่าวถึงหรืออ้างอิงร่องรอย/หลักฐานทีส่ะท้อนว่า 
       ผู้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายได้ปฏิบัติจริงตามแนวทางที่กําหนด 

   

2.4 กล่าวถึงหรืออ้างอิงร่องรอย/หลักฐานทีส่ะท้อนว่า 
       ผู้เก่ียวขอ้งได้มีการประเมินระหว่างการปฏิบัติ และ/ 
       หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กันและกัน 

   

2.5 กล่าวถึงหรืออ้างอิงร่องรอย/หลักฐานทีส่ะท้อนว่าได้ 
       มีการปรับปรุงระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  
       จนผลการดําเนินงานมีแนวโน้มว่าจะประสบผลสําเร็จ 
       ตามตัวช้ีวัด 

   

รวม    ผ่าน    ไม่ผา่น 
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เกณฑ์ ใช ่ ไม่ใช่ ข้อคิดเห็น (เพิ่มเติม) 
3.  การนําเสนอวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศอย่างชัดเจนว่าทําอะไร 
(What) ทําอย่างไร (How)  และทําไมจึงทํา (Why) 

   

     3.1 ระบุช่ือ Best Practices  และนําเสนอวิธีการปฏิบัติ 
           ของBest Practices  ไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

   

3.2 วิธีการของ Best Practices ที่นําเสนอสอดคล้องและ 
สัมพันธ์กับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบที่ 

       ได้นําเสนอ 

   

3.3 วิธีการของ Best Practices ที่นําเสนอ มีรายละเอียด 
        เก่ียวกับกิจกรรมหรืองานที่ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติในแต่ละ 
        งาน และเหตุผลในการปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

   

3.4 นําเสนอและกล่าวถึงหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึง 
        การพัฒนา Best Practices ว่าเป็นวิธีที่พัฒนาขึ้น    
        ใหม่หรอืดัดแปลงประยุกต์จากวิธีการเดิม หรือ 
        วิธีการของผู้อ่ืนจนบังเกิดผลดี 

   

3.5 ระบุหรือกล่าวอ้างอิงหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
        ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติตามวิธีการของ  
        Best Practices  จนบังเกิดผลดีใกล้เคียงกัน 

   

รวม    ผ่าน    ไม่ผา่น 
4.  การนําเสนอผลลพัธท์ี่เกิดจากวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็น
เลศิ 

   

     4.1  นําเสนอผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของระบบ    
4.2 ระบุวิธีการวัดผลความสําเร็จของผลลัพธ์ที่นําเสนอไว้ 
        อย่างชัดเจน และถูกต้องตามหลักวิชา 

   

4.3 แสดงถึงแนวโน้มของความสําเร็จของผลลพัธ์อย่าง 
ชัดเจนด้วยข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่ 

      สามารถตรวจสอบได้หรืออ้างอิงหลักฐานประกอบ 
      อย่างชัดเจน ด้วยข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 
      ช่วงเวลา 

   

รวม    ผ่าน    ไม่ผา่น 
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เกณฑ์ ใช ่ ไม่ใช่ ข้อคิดเห็น (เพิ่มเติม) 

5.  การนําเสนอปัจจัยความสําเร็จที่สง่ผลใหเ้กิดการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

   

5.1 ปัจจัยความสําเร็จที่นําเสนอสอดคล้องกับระบบและ 
        หรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีนําเสนอ 

   

5.2 ปัจจัยความสําเร็จที่นําเสนอเป็นผลมาจากการ 
วิเคราะห์ของกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานอย่าง 

       รอบคอบว่าเป็นเคล็ดลับความสําเร็จจริง ๆ มิใช่ 
       แนวคิดที่เป็นนามธรรม 

   

5.3 ปัจจัยความสําเร็จน้ันเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนอย่างแท้จริง 

   

รวม    ผ่าน    ไม่ผา่น 
6.  การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน    

6.1 ระบุชัดเจนว่าได้มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้  
        ในการสรุปบทเรียน 

   

6.2 แสดงข้อเสนอแนะหรือข้อพึงระวังที่เป็นประโยชน์ 
       ต่อการนํา Best Practices ไปประยุกต์ใช้ 

   

รวม    ผ่าน    ไม่ผา่น 
รวมทั้งหมด    ผ่าน    ไม่ผา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เครื่องมือประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
ชุดที่ 2 : ประเมินภาคสนาม 

โรงเรียน........................................................................................................... ระบบ...................................................................................................... 
ผู้ประเมิน.........................................................................................วันเดือนปีที่ประเมิน.............../......................../................................. 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาว่าโรงเรียนที่ท่านเยี่ยมชม ได้มีการดําเนินการ หรือมีร่อยรอยหลกัฐานที่ชี้บ่งการดําเนินการตามประเด็นหลักต่อไปนี้ในระดับใด 
โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

ระดับคะแนน แนวทางการพิจารณา 
 
0 

(ปรับปรุง) 

1. ไม่มีการดําเนินงานในเรื่องนั้น ๆ 
2. ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่รับรู้รบัทราบเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องดังกล่าว 
3. ไม่มีร่องรอยหลักฐานยืนยันการดําเนินงานจริง 

 
1 

(พอใช้) 

1. มีการดําเนินงานในเรื่องนั้น ๆ บางส่วนหรือบางขั้นตอน 
2. ผู้เกี่ยวข้องไม่ถึงร้อยละ 50 รบัรู้รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องดังกล่าว 
3. มีร่องรอยหลักฐานยืนยันการดําเนินงานจริง แต่หลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้เวลาสบืค้นนานผิดปกติและ/หรือไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 

 
2 
(ดี) 

1. มีการดําเนินงานในเรื่องนั้น ๆ ครบถ้วนทุกขัน้ตอน 
2. ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ ร้อยละ 50 รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องดังกล่าว 
3. มีร่องรอยหลักฐานยืนยันการดําเนินงานจริงครบถ้วน ใช้เวลาสืบค้นไม่นานและ/หรือหลกัฐานส่วนใหญป่รากฏอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 

 
3 

(ดีมาก) 

1. มีการดําเนินงานในเรื่องนั้น ๆ ครบถ้วนทุกขัน้ตอน 
2. ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ ร้อยละ 80 รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องดังกล่าว 
3. มีร่องรอยหลักฐานยืนยันการดําเนินงานจริงครบถ้วน ใช้เวลาสืบค้นไม่นานและ/หรือหลกัฐานส่วนใหญป่รากฏอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 

 
หมายเหตุ 1. หลักฐานอาจได้แก่ เอกสาร เช่น คู่มือแผนการทํางาน บันทึกการประชุม รายงานการปฏิบัติงาน ผลงานจริง (สําหรับข้อ 3.1 ไม่ต้องดูหลักฐาน) 
  2. ความครบถว้นสมบูรณ์ของหลักฐานให้พิจารณาตามประเด็นประเมินว่า ควรมีเอกสารหลักฐานใดยืนยัน ตามดุลยพินิจของผู้ประเมิน และแนวคิด
หลักการเฉพาะสําหรับเรื่องนั้น ๆ เช่น  หลักฐานทีส่ะท้อนการวางระบบอาจได้แก่ คู่มือระบบ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน และมีรอ่งรอยการพัฒนาคู่มือ 
  3. ผู้เกี่ยวข้องที่ระบุในแนวทางการพิจารณา ในที่นี้หมายถึงผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม BP โดยให้พิจารณาเฉพาะผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามที่ระบุ
ไว้ในวิธีการมาตรฐานของคู่มือระบบเท่านั้น ทั้งนี้ให้ผู้ประเมินตรวจสอบจากคู่มือระบบ 
  4. น้ําหนักความสําคัญของการประเมินแต่ละประเด็นจะเป็นไปตามจํานวนรายการประเมิน ประเด็นใดมีรายการประเมินมากกว่าแสดงว่ามีน้ําหนัก
ความสําคัญมากกว่าคะแนนก็จะมีมากกว่า 



 

 

 
 

1. การดําเนินงานบรรลุผลสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ระดับคะแนน หลักฐานร่องรอย 
    1.1 มีการสอบถามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
    1.2 มีผลการดําเนินงานที่บรรลุตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ําคัญ ๆ เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง ปรากฏ     
           ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้จากแหล่งข้อมูล 

  

    1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้อยละ 80 มีความพึงพอใจตอ่การดําเนินงาน   
รวมคะแนน   ผ่าน  ไม่ผ่าน  เกณฑ์ร้อยละ 60 

2. การนํา Best Practices ไปใช้ตามวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) และแสดงให้เห็น แนวโน้มความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัด 

  

    2.1  มีการวางระบบในการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม   
    2.2  มีการปฏิบัติจริงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ระบุไวใ้นคู่มือระบบ   
    2.3  มีการประเมินระหว่างการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน   
    2.4  มีการปรับปรงุระหว่างการปฏิบัตงิานอย่างตอ่เนื่อง ผลการดําเนินงานมีแนวโน้มว่าจะประสบผลสําเร็จตามตวัชี้วัด   

รวมคะแนน   ผ่าน  ไม่ผ่าน  เกณฑ์ร้อยละ 60 
 
 

3.  การนําเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างชัดเจนว่าทําอะไร (What) ทําอยา่งไร (How) และทําไมจงึทํา (Why) ระดับคะแนน หลักฐานร่องรอย 
    3.1 ผู้เกี่ยวขอ้งสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัตงิานที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลที่ต้องปฏิบัติได้อย่างชดัเจนทกุ 
         ขั้นตอน 

  

    3.2 มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม งานที่ปฏิบัตทิี่เป็นมาตรฐานในแต่ละงาน อยู่ในพื้นที่การปฏิบตัิชัดเจน  
         เช่น ติดประกาศแผนภูมิแสดงผังกระบวนการ เป็นต้น 

  

    3.3 วิธีปฏิบตัิงานนั้น เป็นวธิีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ หรือดัดแปลงประยุกต์จากวิธีการเดิม หรือวิธีการของผู้อื่น จนได้ผลดี   
    3.4 ผู้เกี่ยวขอ้งในการปฏิบัตงิานทกุคนสามารถนําไปปฏิบัติ และหรือปฏิบัติซ้ํา จนเกิดผลดีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน   

รวมคะแนน   ผ่าน  ไม่ผ่าน  เกณฑ์ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
4.  การนําเสนอผลลัพธ์ที่เกิดจากวธิีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเป็นไปตามองค์ประกอบและข้อกําหนด   
     4.1 มีการนาํเสนอการวัดผลความสําเร็จของผลลัพธ์ไว้อยา่งชัดเจน   
     4.2 มีการนาํเสนอผลลัพธ์ทีเ่กิดจากวิธกีารปฏิบัติในพื้นทีก่ารปฏิบัติงาน หรือนําเสนอผู้เกีย่วข้องอย่างชัดเจน 
          เป็นปัจจุบัน 

  

     4.3  มีการนําเสนอข้อมูลแสดงถึงแนวโน้มของความสําเร็จของผลลัพธ์อย่างชัดเจน ด้วยขอ้มูลเชิงปริมาณตามช่วงเวลา 
           ที่เหมาะสม เช่น ตามวงรอบของระบบคุณภาพที่มีการประเมินระบบ หรือ ตามชว่งเวลาปกติในการเก็บรวบรวม 
           ข้อมูลตามตัวชี้วัดความสําเร็จ เช่น ทกุภาคเรียน เปน็ต้น หรือเชิงคุณภาพโดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่แสดง 
           แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึน้ 

  

รวมคะแนน   ผ่าน  ไม่ผ่าน  เกณฑ์ร้อยละ 60 
 
 
5.  การนําเสนอปัจจยัความสาํเร็จที่สง่ผลใหเ้กิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ระดับคะแนน หลักฐานร่องรอย 
      5.1 ผู้ที่เกีย่วข้องในการปฏิบัติงานทกุฝ่ายได้รวมกันวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จ   
      5.2 ปัจจัยความสําเร็จนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกดิการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างแท้จริง   

รวมคะแนน   ผ่าน  ไม่ผ่าน  เกณฑ์ร้อยละ 60 
6.  การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน   
     6.1 มีการใช้กระบวนการจดัการความรู้ในการถอดบทเรยีน   
     6.2 ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการหาบทสรุป และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการนําวิธีการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศไป 
          ประยุกต์ใช ้

  

     6.3 ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุข้อพงึระวงัในการนําวธิีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไประยุกตใ์ช้ไว้อย่างชัดเจน   
รวมคะแนน   ผ่าน  ไม่ผ่าน  เกณฑ์ร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

สรุปผลการประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ของ โรงเรียน...........................................................................................................ระบบ.................................................................... 
 

ประเด็นที ่ คะแนน ร้อยละ 60 สรุปผลการประเมิน/บันทึกความเห็นของผู้ประเมิน ลงชื่อคณะกรรมการ        
เต็ม ได้ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 

  

9      

2 

 

12           ................................................................ 

3 

 

12           (                                                   
) 

4 

 

9           ................................................................ 

5 

 

6           (                                                  
) 

6 

 

9           ................................................................ 

รวม 57 
          (                                                   

) 

ร้อยละ
   ผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์  

หมายเหตุ วิธีปฏิบัติใด ที่ได้คะแนนแต่ละประเด็นหลักร้อยละ 60 ขึ้นไปและคะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับการรับรองเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ต้องเป็นความเห็นพ้องของผู้ประเมินทุกคน 

 


