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เกณฑ์การพิจารณาผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”
โดย : กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
        

 การคิดคะแนนการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

รายการพิจารณา
1. ความสาคัญของผลงานที่นาเสนอ
2. ความโดดเด่นเฉพาะตัวของผลงาน
3. การนาเสนอผลงาน

4. กระบวนการ / ขั้นตอนการดาเนินงาน
5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของผลงาน

ประเด็นในการพิจารณา
ระดับคะแนน
 ความเป็นมาของผลงาน
5 คะแนน
 เป้าประสงค์ของผลงาน
 ผลที่เกิดตามเป้าประสงค์ของผลงาน
10 คะแนน
 ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน
 ประโยชน์ของผลงาน
 ความคลอบคุ ม ของประเด็ น ของผลงานในการน าเสนอ 15 คะแนน
สอดคล้อ งกับ เวลา นาเสนอด้ว ยรูป แบบ / สื่อ / วาจา /
ฯลฯ ที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจในผลงาน
 รูปแบบสื่อในการนาเสนอผลงาน
 เอกสาร / หลักฐานประกอบในการนาเสนอผลงาน
 ตอบค าถามได้ อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ถูกต้องตามหลั ก
วิชาการ ตลอดจนการเปิดใจรับฟังขอเสนอแนะ
 การวางแผนการดาเนินงาน
30 คะแนน
 การดาเนินการตามแผน
 การใช้ทรัพยากร
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผลงาน
40 คะแนน
 การสรุปบทเรียนของผลงาน
 การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับของผลงาน
รวม 100 คะแนน
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 เกณฑ์การพิจารณาผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

รายการพิจารณา
1. ความสาคัญของผลงานที่
นาเสนอ
(5 คะแนน)
- ความเป็นมา
- เป้าประสงค์ของผลงาน

ระดับค่า
คะแนน
1
1
คะแนน

2

3
คะแนน

3

5
คะแนน

1

3
คะแนน

2

6
คะแนน

3

10
คะแนน

2. ความโดดเด่นเฉพาะตัวของ
ผลงาน
(10 คะแนน)
- ผลที่เกิดคามเป้าประสงค์ของ
ผลงาน
- ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน
- ประโยชน์ของผลงาน

ระดับคุณภาพ
มีความเป็นมา / ความสาคัญของผลงานที่นาเสนออย่างชัดเจน
มีการกาหนดเป้าประสงค์ของผลงานที่ดาเนินการอย่างชัดเจน
มีความเป็นมา / ความสาคัญของผลงานที่นาเสนออย่างชัดเจน
มีการจัดลาดับความสาคัญของความเป็นมา / ความสาคัญของผลงานที่
นาเสนอ
 มีการกาหนดเป้าประสงค์ของผลงานที่ดาเนินการอย่างชัดเจน
 การกาหนดเป้าประสงค์ของผลงานเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
 มีความเป็นมา / ความสาคัญของผลงานที่นาเสนออย่างชัดเจน
 มีการจัดลาดับความสาคัญของความเป็นมา / ความสาคัญของผลงานที่
นาเสนอ
 มีหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นมา / ความสาคัญของผลงานที่นาเสนอ
 มีการกาหนดเป้าประสงค์ของผลงานที่ดาเนินการอย่างชัดเจน
 การกาหนดเป้าประสงค์ของผลงานเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
 การกาหนดเป้าประสงค์ของผลงานสอดคล้องกับความเป็นมา / ความสาคัญ
ของผลงานที่นาเสนออย่างชัดเจน
 ผลการดาเนินการตามแผนของผลงาน เป็นไปตามเป้าประสงค์บาง
เป้าประสงค์
 ผลงานสามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพได้ตรงตามเป้าประสงค์หรือ
เป้าหมายแค่บางส่วน
 ไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
 กระบวนการในการดาเนินการของผลงานก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
เฉพาะบุคคล
 ผลการดาเนินการตามแผนของผลงาน ครอบคลุมและเป็นไปตาม
เป้าประสงค์
 ไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบผลการดาเนินการตามเป้าประสงค์
 ผลงานสามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพได้ตรงตามเป้าประสงค์หรือ
เป้าหมายแค่บางส่วน
 มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
 กระบวนการในการดาเนินการของผลงานก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
เฉพาะกลุม่
 ผลการดาเนินการตามแผนของผลงาน ครอบคลุมและเป็นไปตาม
เป้าประสงค์
 มีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบผลการดาเนินการตามเป้าประสงค์
 ผลงานสามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพได้ตรงตามเป้าประสงค์หรือ
เป้าหมาย
 มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
 กระบวนการในการดาเนินการของผลงานก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างกลุ่ม / หน่วยงาน / องค์กร หรือ ชุมชน
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ระดับค่า
คะแนน

รายการพิจารณา
3. การนาเสนอผลงาน
(15 คะแนน)
- การนาเสนอผลงาน

4. กระบวนการ / ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
(30 คะแนน)

5
1
คะแนน
2

10
คะแนน

3

15
คะแนน

1

10
คะแนน

2

20
คะแนน

- การวางแผนการดาเนินงาน
- การดาเนินการตามแผน
- การใช้ทรัพยากร

ระดับคุณภาพ
มีการนาเสนอผลงานแต่ไม่เป็นขั้นตอน
ตอบคาถามไม่คลอบคลุมประเด็นหรือยังไม่ชัดเจน
ไม่มเี อกสาร / สื่อ / หลักฐานประกอบการนาเสนอ
มีการนาเสนอผลงานอย่างเป็นขั้นตอน
ตอบคาถามคลอบคลุมประเด็นหรือชัดเจน
มีเอกสาร / สื่อ / หลักฐานประกอบการนาเสนอแต่ไม่สมบูรณ์
มีการนาเสนอผลงานอย่างเป็นขั้นตอน ชัดเจน
นาเสนอเข้าใจได้ง่าย คลอบคลุมทุกประเด็น
ตอบคาถามได้อย่างคลอบคลุมประเด็นหรือชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
อย่างชัดเจน
 มีเอกสาร / สื่อ / หลักฐานประกอบการนาเสนอทีส่ มบูรณ์ สอดคล้องสัมพันธ์
กับผลงานที่นาเสนอ
 มีการวางแผนการดาเนินงานของผลงาน
 การดาเนินงานของผลงานปรากฏผลการปฏิบตั ิจริงอย่างเป็นรูปธรรม
 ไม่สามารถดาเนินการตามแผนการดาเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน
 ใช้ทรัพยากรอย่างสอดคล้องกับบริบทของผลงาน
 มีการวางแผนการดาเนินงานของผลงาน
 แผนการดาเนินงานมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์
 การดาเนินงานของผลงานปรากฏผลการปฏิบตั ิจริงอย่างเป็นรูปธรรม
 สามารถดาเนินการตามแผนการดาเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน












ใช้ทรัพยากร หรือ ใช้ทรัพยากรทีม่ ีอยู่สอดคล้องกับบริบทของผลงาน

มีการวางแผนการดาเนินงานของผลงาน
แผนการดาเนินงานมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์
มีแนวคิดสาคัญรองรับการวางแผนการดาเนินงานอย่างสมเหตุสมผล และ/
หรือ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในแต่ละลาดับขั้นตอนของแผนการ
ดาเนินงาน
30
3
คะแนน  การดาเนินงานของผลงานปรากฏผลการปฏิบตั ิจริงอย่างเป็นรูปธรรม
 สามารถดาเนินการตามแผนการดาเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน
 เกิดวิธีการ และ/หรือ องค์ความรู้ใหม่ ส่งผลอันดีต่อคุณภาพของเป้าประสงค์




เกิดการประยุกต์ใช้ทรัพยากร หรือ การประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่าง
เหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของผลงาน
 มีการนาเสนอปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของผลงาน ที่สอดคล้องกับแผน
และ/หรือ วิธีการดาเนินงานของผลงาน
20
1
คะแนน  มีสรุปผลการดาเนินงานของผลงาน
 มีหลักฐานการเผยแพร่ / การนาไปใช้ หรือ การได้รับการยอมรับเฉพาะกลุ่ม


5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของ
ผลงาน
(40 คะแนน)
- ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของ
ผลงาน
- การสรุปบทเรียนของผลงาน
- การเผยแพร่และการได้รับการ
ยอมรับของผลงาน

มีการนาเสนอปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของผลงาน ที่สอดคล้องกับแผน
30
และ/หรือ วิธีการดาเนินงานของผลงาน
2
คะแนน  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จที่นาเสนอเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของผลงาน
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ระดับค่า
คะแนน

รายการพิจารณา

ระดับคุณภาพ

มีสรุปผลการดาเนินงานของผลงาน
การสรุปผลการดาเนินงานของผลงานมีหลักการ สอดคล้องกับผลงาน
 มีหลักฐานการเผยแพร่ / การนาไปใช้ หรือ การได้รับการยอมรับเฉพาะ
หน่วยงานหรือองค์กร
 มีการนาเสนอปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของผลงาน ที่สอดคล้องกับแผน
และ/หรือ วิธีการดาเนินงานของผลงาน
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จที่นาเสนอเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของผลงาน
 มีหลักฐานประกอบการนาเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผลงาน และ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของผลงาน
40  มีสรุปผลการดาเนินงานของผลงาน
3
คะแนน  การสรุปผลการดาเนินงานของผลงานมีหลักการ สอดคล้องกับผลงาน
 มีผลการสรุปข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ / ข้อควรระวัง / แนวทาง ในการ
พัฒนาผลงาน หรือ การนาผลงานไปประยุกต์ใช้
 มีหลักฐานการเผยแพร่ / การนาไปใช้ หรือ การได้รับการยอมรับทั้งภายใน
และ/หรือ ภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร และ/หรือ ระหว่างองค์กร



รวม

100
คะแนน

 เกณฑ์คุณภาพของผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

ช่วงคะแนน
91 – 100 คะแนน
81 – 90 คะแนน
71 – 80 คะแนน
61 – 70 คะแนน
ต่ากว่า หรือ เท่ากับ 60 คะแนน

ระดับคุณภาพ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับคุณภาพที่เป็นเลิศ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับคุณภาพดีเด่น
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับคุณภาพดีมาก
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับคุณภาพดี
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับคุณภาพพอใช้
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