ประกาศโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
.....................................................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา
๙ (๓) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึก ษา โดยมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๘ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย ในอนาคต และ
นโยบายให้ปฏิรูประบบขการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินในรอบ
ต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียน
วิ นิ ต ศึ กษา ในพระราชู ป ถัม ภ์ฯ และมี ส่ ว นร่ว มของผู้ ที่ เกี่ย วข้อง ทั้ ง บุ คลากรทุ กคนในโรงเรีย น ผู้ ป กครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สาหรับการส่งเสริมและกากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563

(พระเทพเสนาบดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนวินติ ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียน ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคานวณ ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์
ทีส่ ถานศึกษากาหนด
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและ
การทางานเป็นทีม
3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรุ้ตามหลักสุตรสถานศึกษา
จากพื้นฐานเดิม
5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่นๆ
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ระดับยอดเยี่ยม

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ
6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีในการจัดการ
การทางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.1 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม
และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย
4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น
ไม่มีความขัดแย้งกับผุ้อื่น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.1.1 กาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด
2.1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
2.1.3 กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
2.1.4 นาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน
2.1.5 นาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2.2.2 มีการวางแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ระดับยอดเยี่ยม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

2.2.3 มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแล
ร้อยละ 80
ช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน
2.2.4 สถานศึกษามีการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ร้อยละ 80
2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ร้อยละ 80
วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกลุ่มเป้าหมาย
2.3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา หลักสูตร
ร้อยละ 80
สถานศึกษา
2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา หลักสูตรตาม
ความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษา ชุมชนและ
ร้อยละ 80
ท้องถิ่น
2.3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
ร้อยละ 80
รอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
2.3.4 กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุก
ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมาย
2.3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ
ร้อยละ 80
เปลี่ยนแปลงของสังคม
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
ร้อยละ 80
วิชาชีพ
2.4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร้อยละ 80
2.4.3 นาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการ
ร้อยละ 80
เรียนรู้ของผู้เรียน
2.4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลต่อ
ร้อยละ 80
การเรียนรู้ของผู้เรียน
2.4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่
ร้อยละ 80
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร้อยละ 80
และคานึงถึงความปลอดภัย
2.5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร้อยละ 80
และคานึงถึงความปลอดภัย
2.5.3 จัดสภาพแวดล้อมทึ่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
ร้อยละ 80
และเป็นกลุ่ม
2.5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ร้อยละ 80
ปลอดภัย
2.5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพ
ร้อยละ 80
ของผู้เรียน

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2.6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของ
ร้อยละ 80
สถานศึกษา
2.6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการ
ร้อยละ 80
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
2.6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการ
ร้อยละ 80
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
2.6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
ร้อยละ 80
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
2.6.5 ติดตามผลการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
ร้อยละ 80
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับยอดเยี่ยม
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
ร้อยละ 80
สถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
3.1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
ร้อยละ 80
3.1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และ
ร้อยละ 80
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
3.1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้
ร้อยละ 80
และนาเสนอผลงาน
3.1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ร้อยละ 80
ชีวิตประจาวันได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 80
3.2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 80
3.2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อที่
ร้อยละ 80
หลากหลาย
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ร้อยละ 80
3.3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
ร้อยละ 80
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ร้อยละ 80
ระบบ
3.4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เรื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
ร้อยละ 80
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
3.4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ร้อยละ 80
ประเมินผล

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

3.4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
3.5.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้
3.5.2 นาข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของตนเอง

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

การกาหนดค่าเป้าหมาย
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
2. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมินดังนี้
ระดับกาลังพัฒนา
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ
น้อยกว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 50 – 59
ร้อยละ 60 – 69
ร้อยละ 70 – 79
ร้อยละ 80 - 100

การกาหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

