ระบบการรับรองวิธีปฏิบตั ิที่เปนเลิศ
( Best Practices System )
-------------------------------------------------------------------------------

ความเปนมา
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู (สวร.)ไดพัฒนากระบวนการหรือเครื่องมือที่ใชในการจัดการคุณภาพ
สถานศึกษา ที่รูจักกันในชือ่ ของ “ToPSTAR” โดยมีแนวคิดพืน้ ฐาน 3 ประการ คือ 1) แนวคิดเชิงระบบ
(System thinking) ซึ่งใชในการวิเคราะหองคกรและออกแบบการบริหารจัดการคุณภาพเชิงระบบในระบบยอย
ตาง ๆ ของสถานศึกษา 2) แนวคิดเชิงยุทธศาสตร (Strategic thinking) ใชในการวางแผนในการประกัน
คุณภาพ(QA) และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI) เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร
และ 3) แนวคิดการเรียนรูแ ละทํางานเปนทีม (Team Learning)
ผลจากการใชเครื่องมือในการจัดการคุณภาพอยางหนึ่ง คือ สถานศึกษาไดคนพบวิธีปฏิบัติที่ตนเองเกิด
ความรูสึกวาประสบความสําเร็จเปนอยางยิง่ มีความชื่นชม ภาคภูมิใจในวิธีปฏิบัติและผลลัพธที่เกิดจากการ
ปฏิบัตินั้น เปนวิธีปฏิบัติที่เปนนวัตกรรม สามารถตอบสนองความคาดหวังของผูเกีย่ วของ สามารถเปนตนแบบ
ในการพัฒนาใหกับสถานศึกษาอื่นๆได วิธีปฏิบัติของสถานศึกษานี้เรียกวา“วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ:Best Practices”
พันธกิจสําคัญยิ่งอยางหนึ่งทีส่ ถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรูดําเนินการอยู คือ การสงเสริม แสวงหา
และจัดระบบการใหการรับรอง เพื่อสะสมเปนฐานขอมูลวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศึกษา และจัดการความรู
(Knowledge Management : KM) อยางเปนระบบใหสถานศึกษาทั่วไปเขามาศึกษา เรียนรู เทียบระดับ
(Benchmarking) วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในฐานขอมูลของสถาบันฯ ดังกลาว ดวยหวังที่จะใหเกิดองคกรหรือสังคม
แหงการเรียนรู ( Learning Organization : LO ) อยางกวางขวางซึ่งเปนวิสัยทัศนของสถาบันฯ

1. Best Practices คืออะไร
American Productivity and Quality Center (อางใน บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช,
2545 : 10 – 11) ใหคําจํากัดความของ Best Practices วา คือการปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถกอใหเกิดผลที่เปนเลิศ
รวมความแลว Best Practices คือ วิธีปฏิบัติที่ทําใหองคกรและสบความสําเร็จหรืออาจกลาวไดวา คือ การปฏิบัติ
ที่ทําใหองกรกาวสูความเปนเลิศ ซึ่งอาจปรับสํานวนใหเกีย่ วของกับวงการการศึกษา ไดวา
Best Practices เปนวิธีการทํางานใหมๆ ที่สถานศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ซึ่งนําไปสูการบรรลุผลลัพธที่ตอบสนองความคาดหวังของชุมชน ผูปกครอง และเปาหมายของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ กาวสูความเปนเลิศ

2. แนวทางการพิจารณา Best Practices
วิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่จะเรียกไดวา เปน Best Practices นั้น มีแนวทาง
การพิจารณา 6 ขอ ดังนี้
(1) วิธีปฏิบัตินั้นดําเนินการบรรลุผลไดสอดคลองกับความคาดหวังของชุมชนหรือผูปกครองที่มีตอ
สถานศึกษาหรือเปนวิธีปฏิบัติที่สรางความพึงพอใจใหกับทุกคนในสถานศึกษา ได
(2) วิธีปฏิบัตินั้น
ผานกระบวนการนําไปใชอยางเปนวงจรจนเห็นผลอยางชัดเจนวาทําใหเกิด
คุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือวิธปี ฏิบัตินั้นมีกระบวนการ PDCA จนเห็น
แนวโนมของตัวชี้วดั ความสําเร็จที่ดีขึ้น
(3) สถานศึกษาสามารถบอกเลาถึงวิธีปฏิบัตินั้นไดวา “ทําอะไร ? (what)” “ทําอยางไร ? (how)”
และ “ทําไม? จึงทํา หรือ ทําไปทําไม? (why)”
(4) ผลลัพธจากวิธีการปฏิบัตินั้น เปนไปตามองคประกอบ ขอกําหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ
(5) วิธีปฏิบัตินั้นสามารถระบุไดวาเกิดจากปจจัยสําคัญที่ชัดเจน และปจจัยนั้นกอใหเกิดการปฏิบัติที่
ตอเนื่องและยัง่ ยืน
(6) วิธีปฏิบัตินั้นใชกระบวนการจัดการความรู ( KM: Knowledge Management) เชน การเลาเรื่อง
(Storytelling) ในการถอดบทเรียนจากการดําเนินการ
3. กระบวนการคนหา Best Practices ในสถานศึกษา
สําหรับผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เชน ผูปฏิบัตงิ านของระบบโดยตรงที่เรียกวา
ชุมชนแนวปฏิบัติ ( Community of Practices ) ผูประเมินคุณภาพ ศึกษานิเทศก หรือผูใหคําปรึกษา
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สามารถคนหา Best Practices ไดโดยใชกระบวนการ ดังนี้
(1) การคนหาวาสถานศึกษาหนึง่ ๆ มีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพอยางไร จะตองวิเคราะหบริบท
ของสถานศึกษา ความคาดหวังของผูปกครอง และชุมชนรวมทั้งผูมสี วนไดเสียตาง ๆ วาคาดหวัง
กับสถานศึกษานี้อยางไรบาง
(2) คนหาวาสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติดี ๆ ที่ดําเนินการไดสอดคลองกับความคาดหวังตาม
ขอ (1) อยางไรบาง
(3) พิจารณาวาวิธีปฏิบัติดี ๆ เหลานั้นมีการนําไปใชจริงอยางครบวงจร PDCA หรือไม เพื่อยืนยันวา
วิธีปฏิบัติดี ๆ นั้นถูกนําไปใชจริง และเปน “นวัตกรรม” การทํางานของสถานศึกษาไดหรือไม
(4) ใชกระบวนการจัดการความรู เชน เรื่องเลาเราพลัง (Storytelling ) ในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณของผูปฏิบัติของผูเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียด.- กําหนดเปาหมายของการแลกเปลี่ยนวิธปี ฏิบัติ ( Knowledge Vision )
- เลาประสบการณจากการปฏิบัติการ ( Knowledge Sharing)
- สรุปเปนวิธกี ารปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Knowledge Asset )
(5) วิเคราะหปจ จัยความสําเร็จ บทเรียนที่สถานศึกษาไดเรียนรูจากการดําเนินการตามวิธี
ปฏิบัติเหลานั้น

4. องคประกอบของการเขียน Best Practices
Best Practices จะมีประโยชนเมื่อถูกเผยแพรใหเกิดการเรียนรูของคนในสถานศึกษาหรือ ผูเกี่ยวของ
อื่น ๆ ดังนั้น การเขียน Best Practices เพื่อเผยแพรนจี้ ึงมีความคิดเห็น ซึ่งมีองคประกอบและแนวในการเขียน
ดังนี้
(1) ความเปนมา
เปนการเขียนเพื่อสะทอนสิ่งที่เปนความคาดหวังของผูปกครองหรือชุมชนที่มตี อ
สถานศึกษา และเพื่อใหเห็นบริบทสภาพทั่วไปของสถานศึกษา
(2) การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษา การเขียนตองสะทอนใหเห็นตอการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาดําเนินการอยางไร และเชื่อมโยงกับความคาดหวังของผูปกครองและชุมชนอยางไร
(3) Best Practices เปนการเสนอวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศซึ่งเปนขอสรุปจากกิจกรรมเรื่องเลาเราพลัง
ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีอะไรบาง และอธิบายวา คืออะไร? ทําอยางไร?
และทําทําไม?
(4) ผลการดําเนินการ เปนการอธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก Best Practices ตามตัวชี้วดั ความสําเร็จวาสงผลดี
ตอคุณภาพสถานศึกษาอยางไรบาง
(5) ปจจัยความสําเร็จ เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหวา Best Practices เกิดขึ้นไดเพราะอะไร
มีเงื่อนไขอะไรบาง มีอะไรเปนปจจัยในระบบที่ทําใหวิธีปฏิบัติเหลานี้ ดํารงอยูไดในระยะยาว
ไมใชการทุมเทเฉพาะกิจของสถานศึกษา
(6) บทเรียนที่ไดรบั เปนการสะทอนใหเห็นวาสถานศึกษาเรียนรูจากการทํางานตามวิธีปฏิบัติเหลานี้
อยางไรบาง อะไรเปนเคล็ดลับที่ดําเนินไดประสบผลสําเร็จ รวมทั้งขอพึงระวังมีอะไรบาง
Best Practices ถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคาตอการเรียนรูข องสถานศึกษา และผูเกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพทีจ่ ะเปนสื่อในการเรียนรู หรือเปนรูปธรรมของการเทียบเคียวคุณภาพ (Benchmarking) ของสถานศึกษา
ตาง ๆ ซึ่งแนวทางที่นําเสนอนี้มาจากประสบการณของนักวิจัยในโครงการ ToPSTAR ซึ่งตองเรียนรูและ
จัดการความรูจ ากภาคสนามใหมีความชัดเจนและเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตอไป

5. กระบวนการรับรอง Best Practices
5.1 ขั้นตอนการรับรอง BP
กระบวนการรับรอง Best Practices ประกอบดวยขัน้ ตอนดังตอไปนี้
จัดทําหลักการ / กรอบ / เกณฑ / วิธีการรับรอง BP

เชิญชวนโรงเรียนเสนอเอกสาร BP
ประเมินเอกสาร BP จากสถานศึกษา

เปนไปตามเกณฑ

โรงเรียนปรับปรุงเอกสาร BP

ประเมิน BP ภาคสนาม

เปนไปตามเกณฑ

รับรองคุณภาพ BP

0

จัดทําฐานขอมูล

สงเสริมการเทียบระดับ (Benchmarking)

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
การรับรอง BP

พัฒนา / ปรับปรุง

5.2 ตัวชี้วัดการรับรอง BP
ตัวชี้วดั การรับรอง BP ไดแก
(1) ระดับคุณภาพของกรอบและเกณฑ
(2) จํานวนสถานศึกษาที่เสนอเอกสาร BP เพื่อขอรับการรับรอง
(3) สัดสวนเอกสาร BP ที่ผานการประเมินเอกสาร
(4) รอยละของสถานศึกษาเรียนที่ผานเกณฑการประเมินภาคสนาม
(5) จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการรับรอง BP
(6) ระดับคุณภาพของการจัดทําฐานขอมูลและจํานวนองคกรที่ทําการเทียบระดับ
(7) ระดับคุณภาพของรายงานผลการดําเนินงานรับรอง BP
6. แนวทางในการประเมิน
แนวทางในการประเมินโดยใชเกณฑการประเมินวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ มีดังนี้
6.1 เกณฑการประเมินวิธีปฏิบัตทิ ีเปนเลิศเปนเกณฑทใี่ ชประเมิน Best Practices ในรูปเอกสารที่
สถานศึกษานําเสนอ
6.2 ผูประเมินอาจสัมภาษณผูเกี่ยวของเพิ่มเติม หรือขอใหสถานศึกษานําเสนอดวยวาจาเพิ่มเติมหรือ
ไปเยีย่ มชมที่สถานศึกษาก็ได
6.3 Best Practices ที่จะไดรับการรับรองจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้
6.3.1 ผลการประเมิน Best Practices ตามประเด็นการประเมินยอย มีรายการที่ “จริง” ตาม
ประเด็นการประเมินยอยไมต่ํากวารอยละ 80 ของจํานวนประเด็นการประเมินยอย
ทั้งหมด (มีรายการที่ “จริง” 18 ประเด็นยอยจากทั้งหมด 23 ประเด็นยอย)
6.3.2 ผลการประเมิน Best Practices ตามประเด็นการประเมินหลักตองมีรายการ “จริง”
ครบทุกประเด็นการประเมินหลัก (6 ประเด็นหลัก) และแตละประเด็นหลักจะตองมี
รายการประเมินที่ “จริง” ตามประเด็นยอยของแตละประเด็นหลักไมนอยกวา
รอยละ 60 เชน ในประเด็นการประเมินหลักขอ 1 จะตองมีรายการ “จริง”
ไมนอยกวา 3 ประเด็นยอย เปนตน
6.3.3 การสรุปผลการประเมิน ควรเปนความเห็นพองของกรรมการประเมินทุกคน
3. เกณฑการรับรอง Best Practice
เกณฑการรับรอง Best Practices มีดังนี้

1) เครื่องมือประเมินวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) : การประเมินเอกสาร
สถานศึกษา.......................................................................................................
วันเดือนปทปี่ ระเมิน......................../.........................../....................................
เกณฑ
1. การดําเนินงานบรรลุผลสอดคลองกับความ
คาดหวังของผูม ีสวนเกี่ยวของ
1.1 Best Practices สอดคลองกับความคาดหวัง
ของผูมีสวนเกีย่ วของ
1.2 วิธีการของBest Practices มีความชัดเจนงาย
ตอการปฏิบัติ
1.3 ผลการปฏิบัติตาม Best Practices บรรลุตาม
ความคาดหวังของผูมีสวนเกีย่ วของ
1.4 ผูมีสวนเกี่ยวของรอยละ 80 มีความพึงพอใจ
ผลการปฏิบัติในระดับดีขึ้นไป
2. การนํา Best Practiceไปใชตามวงจรการบริหาร
คุณภาพ(PDCA) และแสดงใหเห็น แนวโนม
ความสําเร็จตามตัวชี้วัด
2.1 แสดงความเปนมาของการนํา Best Practices
ไปใช ที่มีความเปนเหตุเปนผลในการบรรลุความ
คาดหวังของผูม ีสวนเกีย่ วของไวอยางชัดเจน
2.2 แสดงรองรอย/หลักฐานที่สะทอนการวาง
ระบบในการพัฒนาคุณภาพอยางเปนรูปธรรม
2.3 แสดงรองรอย/หลักฐานที่สะทอนการปฏิบัติ
จริงของผูมีสวนเกี่ยวของอยางชัดเจน
2.4 แสดงรองรอย/หลักฐานที่สะทอนการ
ประเมินระหวางการปฏิบัติและ/หรือ แลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันของผูมสี วนเกีย่ วของ
2.5 แสดงรองรอย/หลักฐานที่สะทอนการ
ปรับปรุงระหวางการปฏิบัตงิ านอยางตอเนือ่ งที่มี
แนวโนมจะประสบความสําเร็จตามตัวชีว้ ดั

ผลการประเมิน
ไมจริง
จริง

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

เกณฑ
3. การนําเสนอวิธีปฏิบัติอยางชัดเจนวาทําอะไร
(What) ทําอยางไร(How) และทําไมจึงทํา(Why)
3.1 นําเสนอวิธีการของ Best Practices อยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม
3.2 วิธีการของ Best Practices สอดคลองและ
สัมพันธกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ
ที่ไดนําเสนอ
3.3 วิธีการของ Best Practices มีรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่ปฏิบัติ และวิธกี ารในแต
ละงานพรอมทั้งเหตุผลในการปฏิบัติครบถวน
3.4 แสดงหลักฐานการพัฒนานวัตกรรมที่เปนวิธี
ที่พัฒนาขึ้นใหม หรือดัดแปลงประยุกตจากวิธีการ
เดิม และ/หรือวิธีการของผูอื่นจนบังเกิดผลดี
3.5 ผูเกี่ยวของสวนใหญสามารถอธิบายวิธีการ
ปฏิบัติงานและ/หรือแสดงหลักฐานการปฏิบัติซ้ําจน
เกิดผลดีใกลเคียงกัน
4. การนําเสนอผลลัพธที่เกิดจากBest Practices
เปนไปตามองคประกอบและขอกําหนดของการ
พัฒนาคุณภาพเชิงระบบ
4.1 นําเสนอผลลัพธที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของ
ระบบ
4.2 แสดงวิธีการวัดผลความสําเร็จของผลลัพธที่
สามารถตรวจสอบได
4.3 แสดงแนวโนมของความสําเร็จของผลลัพธ
ดวยขอมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพอยางชัดเจน
และตรวจสอบได

ผลการประเมิน
จริง ไมจริง

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

เกณฑ
5. การนําเสนอปจจัยความสําเร็จที่สงผลใหเกิด
การปฏิบตั ิอยางตอเนื่องและยั่งยืน
5.1 ปจจัยความสําเร็จทีน่ ําเสนอสอดคลองกับ
ระบบและ/หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ นําเสนอ
5.2 ปจจัยความสําเร็จทีน่ ําเสนอเปนผลมาจาก
การวิเคราะหของผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
อยางรอบคอบ
5.3 ปจจัยความสําเร็จสงผลใหเกิดการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
6. การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน
6.1 ใชกระบวนการจัดการความรูในการถอด
บทเรียน Best Practices
6.2 แสดงขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ
นํา Best Practicesไปประยุกตใช
6.3 แสดงขอควรระวังในการนํา Best
Practicesไปประยุกตใช

ผลการประเมิน
จริง ไมจริง

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

เกณฑการประเมินวิธีปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศ (Best Practices)
สถานศึกษา.......................................................................................................
วันเดือนปทปี่ ระเมิน......................../.........................../....................................
เกณฑ
1. การดําเนินงานบรรลุผลสอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ
1.1 Best Practices สอดคลองกับความคาดหวังของผูมสี วนเกีย่ วของ
1.3 วิธีการของBest Practices มีความชัดเจนงายตอการปฏิบตั ิ
1.3 ผลการปฏิบัติตาม Best Practices บรรลุตามความคาดหวังของผูม ีสวนเกีย่ วของ
1.4 ผูมีสวนเกี่ยวของรอยละ 80 มีความพึงพอใจผลการปฏิบัติในระดับดีขึ้นไป
2. การนํา Best Practiceไปใชตามวงจรการบริหารคุณภาพ(PDCA) และแสดงใหเห็น
แนวโนมความสําเร็จตามตัวชี้วัด
2.1 แสดงความเปนมาของการนํา Best Practicesไปใช ที่มีความเปนเหตุเปนผลในการ
บรรลุความคาดหวังของผูมสี วนเกีย่ วของไวอยางชัดเจน
2.2 แสดงรองรอย/หลักฐานที่สะทอนการวางระบบในการพัฒนาคุณภาพอยางเปน
รูปธรรม
2.3 แสดงรองรอย/หลักฐานที่สะทอนการปฏิบัติจริงของผูมีสวนเกี่ยวของอยางชัดเจน
2.4 แสดงรองรอย/หลักฐานที่สะทอนการประเมินระหวางการปฏิบัติและ/หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันของผูมีสวนเกี่ยวของ
2.5 แสดงรองรอย/หลักฐานที่สะทอนการปรับปรุงระหวางการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ที่มีแนวโนมจะประสบความสําเร็จตามตัวชี้วดั

ผลการประเมิน
จริง ไมจริง

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

เกณฑ
3. การนําเสนอวิธีปฏิบัติอยางชัดเจนวาทําอะไร(What) ทําอยางไร(How) และทําไมจึงทํา
(Why)
3.1 นําเสนอวิธีการของ Best Practices อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
3.2 วิธีการของ Best Practices สอดคลองและสัมพันธกับแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพเชิงระบบที่ไดนําเสนอ
3.3 วิธีการของ Best Practices มีรายละเอียดเกีย่ วกับกิจกรรมหรืองานที่ปฏิบัติ และ
วิธีการในแตละงานพรอมทั้งเหตุผลในการปฏิบัติครบถวน
3.4 แสดงหลักฐานการพัฒนานวัตกรรมที่เปนวิธีทพี่ ัฒนาขึ้นใหม หรือดัดแปลง
ประยุกตจากวิธีการเดิม และ/หรือวิธีการของผูอื่นจนบังเกิดผลดี
3.5 ผูเกี่ยวของสวนใหญสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัตงิ านและ/หรือแสดงหลักฐาน
การปฏิบัติซ้ําจนเกิดผลดีใกลเคียงกัน
4. การนําเสนอผลลัพธที่เกิดจากBest Practices เปนไปตามองคประกอบและขอกําหนด
ของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ
4.1 นําเสนอผลลัพธที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของระบบ
4.2 แสดงวิธีการวัดผลความสําเร็จของผลลัพธที่สามารถตรวจสอบได
4.3 แสดงแนวโนมของความสําเร็จของผลลัพธดวยขอมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
อยางชัดเจนและตรวจสอบได

ผลการประเมิน
จริง ไมจริง

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

เกณฑ
5. การนําเสนอปจจัยความสําเร็จที่สงผลใหเกิดการปฏิบตั ิอยางตอเนื่องและยั่งยืน
5.1 ปจจัยความสําเร็จทีน่ ําเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือวิธีการปฏิบัติงานที่
นําเสนอ
5.2 ปจจัยความสําเร็จทีน่ ําเสนอเปนผลมาจากการวิเคราะหของผูเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานอยางรอบคอบ
5.3 ปจจัยความสําเร็จสงผลใหเกิดการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
6. การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน
6.1 ใชกระบวนการจัดการความรูในการถอดบทเรียน Best Practices
6.2 แสดงขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการนํา Best Practicesไปประยุกตใช
6.3 แสดงขอควรระวังในการนํา Best Practicesไปประยุกตใช

ผลการประเมิน
จริง ไมจริง

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

