
 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้ำนวัดคูหำสุวรรณ (วันครู 2504)   ต ำบลธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่ ชื่อ
ผู้บริหำรโรงเรียน   นำยอนุวัฒน์ สุวรรณมำตย์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8872234 
จ ำนวนครู 62  คน  จ ำแนกเป็น ข้ำรำชกำรครู   39  คน ครูอัตรำจ้ำง  15  คน ครูธุรกำร 1 คน 
จ ำนวนนักเรียน รวม 1,043  คน จ ำแนกเป็น ระดับปฐมวัย  129  คน ระดับประถมศึกษำ  888  คน 
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพของตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2561  เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดมีผล
กำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
 สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม อยู่ใน ระดับ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพเด็ก ยอดเยี่ยม 

พัฒนาการการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย ระดับปฐมวัย 129 คน  มีน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
จ้านวน 108 คน มีน ้าหนักส่วนสูงต่้ากว่าเกณฑ์จ้านวน 7 คน มีน ้าหนักส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์จ้านวน 14 คน  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนปฐมวัยและกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเด็กปฐมวัย  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 95.35 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี   

พัฒนาการด้านสังคม เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ทุกคน 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากกิจกรรมเด็กดี
ศรีคูหา ส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ร้อยละ 99.22 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

พัฒนาการด้านอารมณ์ เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั งชั่งใจ อดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและ
ผู้อื่น กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก้าหนด ได้จัดกิจกรรมวันส้าคัญ ส่งผลใหเ้ด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วัน
คร2ู504) ร้อยละ 97.67 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตาม
วัย 
 พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) ทุกคน มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากกิจกรรมการสอนแบบ
โครงการ และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ร้อย
ละ 93.79 มีพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 พัฒนาการด้านภาษาเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ ตั งค้าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค้าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเอง
อ่านได้เหมาะสมกับวัย จากกิจกรรมอนุบาลรักการอ่าน  

พัฒนาการด้านจริยธรรม เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน“คนดี มีปัญญา แก้ปัญหาด้วยสติ”จากกิจกรรมพาเด็กเข้าวัด  

พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) มีการสร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น การสร้างภาพด้วย
การฉีก ตัด ปะกระดาษและกิจกรรม การปั้นดินน ้ามัน  
มำตรฐำนที ่2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 



5 
 

สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโรงเรียนวัดคูหา
สุวรรณ(วันครู2504)มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษา
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลง
มือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก จากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและ
กิจกรรมรู้จักท้องถิ่นของฉัน  

สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ได้มีการจัดครูที่เหมาะสม
กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ้าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี ยงที่ผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วัน
คร2ู504)ได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุก
คนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอบรมคูปองครูครบ
วงจร  

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนวัดคูหา
สุวรรณ(วันครู2504)มีการจัดสภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค้านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการ
เรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียน  

สถานศึกษาการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันคร2ู504) มีการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากโครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  จากกิจกรรมปรับปรุงซ่อมคอมพิวเตอร์   

สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ
(วันครู2504) มีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก้าหนด  ได้มีการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด้าเนินงาน
และจัดท้ารายงานผลการประเมินตนเองประจ้าปี  มีการน้าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
จากโครงการประเมินผลตามสภาพจริงและกิจกรรมสารสัมพันธ์ ส่งผลให้โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) มี
ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มำตรฐำนที ่3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม  

การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและ
ด้านสติปัญญา   จากกิจกรรมประเมินผลพัฒนาการและกิจกรรมสะเต็มศึกษา  
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ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ
(วันครู2504) ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน ้าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากกิจกรรมทัศนศึกษา   

ครูจัดบรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วัน
คร2ู504)ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื นที่แสดงผลงานเด็ก พื นที่ส้าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  จากกิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนและกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ้าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการ
เด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน้าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ จากกิจกรรมประเมินพัฒนาการ  

 

 

 

 
 
  
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ด้าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตาม

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ้าปี 2562 มีผลการประเมินตามมาตรฐานของสถานศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ดังนี  
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  ยอดเยี่ยม 
 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน   
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1. ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 
      2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุก
วันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน  าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้า
เรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มี
จุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้
ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ นได้ในชีวิตประจ าวัน มี
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และ
ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสุโขทัยในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี ยังมีการส่งเสริม
ให้เดก็ได้เล่นกีฬาตามความสามารถ มีการจัดกิจกรรมเด็กดีศรีคูหา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ ม ไหว้ 
ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั งภายในและนอกห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือน
ในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของ
เล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมี
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ ม
แย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมี
อารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั งในและนอกห้องเรียน โดย
ครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัด
กิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
แก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการทดลอง โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมอนุบาลรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ มีการสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะและปั้นดินน  ามัน ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงาน
ด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

 
2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
            1) นักเรียนร้อยละ 95.35 มีพัฒนาการด้านร่างกายผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
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  2) นักเรียนร้อยละ 97.67 มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
  3) นักเรียนร้อยละ 99.22 มีพัฒนาการด้านสังคมผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด 

      4) นักเรียนร้อยละ 93.79 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
  5) สมุดรายงานประจ้าตัวเด็ก 
  6) บันทึกพัฒนาการของเด็ก   
  7) บันทึกค้าพูดเด็ก 
  8) แผนการจัดประสบการณ์  และบันทึกผลหลังสอน ๔๐ หน่วย 

   9) รายงานโครงการ               
  10) โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
  11) สรุปผลการทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 12) รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี
การศึกษา 2562 

 13) แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายใน และภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 
1) โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางกายเด็กปฐมวัย 
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเด็กปฐมวัย    
3) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์เด็กปฐมวัย    
4) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย    

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน  าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังออกจากห้องน  า 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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5) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาเด็กปฐมวัย    
6) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมเด็กปฐมวัย    
7) โครงการพัฒนาเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
8) โครงการบัณฑิตน้อย 
9) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 

2.1  วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)ได้มีการก้าหนดเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่ส้าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก 
โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านทั งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ส้าหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความ
ตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)ได้จัดสิ่งอ้านวยความสะดวกท่ีจ้าเป็นซ่ึงเอื อประโยชน์  และ
อ้านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีสมาททีวีทุกห้องเรียนและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือให้เป็น
สื่อและใช้ในการจัดประสบการณ์แบบ Smart Base Leaning จัดให้มีอุปกรณ ์ ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  
เครื่องอ้านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่
จ้าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมปลอดภัย จัด
ให้มีพื นที่ส้าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท้าความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมี
ครูประจ้าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครดู้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค้านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุข
ในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการ
ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก้าหนด  มีการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด้าเนินงานและจัดท้ารายงานผล
การประเมินตนเองประจ้าปี  มีการน้าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม พร้อมทั งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ้าปี   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มี ห ลั ก สู ต รค รอบ คลุ ม พั ฒ น าการทั ง  4 ด้ าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

  - จัดครูให้เพียงพอต่อชั นเรียน 
  -  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจดั
ประสบการณ์ 
  - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
  - ก้าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 
      1)  โครงการค่าจ้างพนักงานท้าความสะอาด 
      2)  โครงการจัดซื อวัสดุส้านักงาน 
      3)  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
      4)  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย 
      5)  โครงการค่าสาธารณูปโภค 
      6)  โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
      7)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
      8)  โครงการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
      9)  โครงการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
      10) พัฒนาระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
 
มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1. ระดับคุณภำพ   ยอดเยี่ยม 
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2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส้าคัญของการพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั งทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จรยิธรรม ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส้าคัญ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข ภายใต้ค้าว่า เก่ง ดี มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณา
การการเรียนรู้ผ่านการเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย    
ทั งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี  ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็ก
เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั งกล้ามเนื อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท้างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั งชั่งใจ รู้จัก
การรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ้าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบ
ยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดความมีน ้าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย  เพ่ือ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั น
เรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศปลอดโปร่งกว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการ
ตกแต่งห้องเรียนและมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื อต่อการจัดประสบการณ์การ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจ้าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกต การสอบถาม การส้ารวจและการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพ่ือได้
น้าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั นเรียนเพ่ือพัฒนาครู
อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก้าหนด มีการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด้าเนินงาน
และจัดท้ารายงานผลการประเมินตนเองประจ้าปี มีการน้าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศห้องเรียน 

- มุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ้าวัน 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื อต่อการเรียนรู้ 
ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1)  โครงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 
2) โครงการประเมินผลตามสภาพจริงเด็กปฐมวัย 
3) โครงการสร้างโอกาสให้เด็กรับประสบการณ์ตรงอย่างมีความสุข  
4) จัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 
สรุปมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  
1. ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 

    2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก ได้มีการพัฒนาการเด็กทั ง 4 ด้านทั งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และสติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั นเรียน จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรียนรู้ จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้
  
 2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      - รูปภาพ  
      - ผลงานเด็ก 
 
 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 



13 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น้าสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองทั งท่ีบ้านและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วน

ร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1)  โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางกายเด็กปฐมวัย 
2)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเด็กปฐมวัย    
3)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์เด็กปฐมวัย    
4)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย    
5)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาเด็กปฐมวัย    
6)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมเด็กปฐมวัย    
7)  โครงการพัฒนาเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
8)  โครงการบัณฑิตน้อย 
9)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

         10)  โครงการค่าจ้างพนักงานท้าความสะอาด 
         11)  โครงการจัดซื อวัสดุส้านักงาน 
         12)  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
         13)  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย 
         14)  โครงการค่าสาธารณูปโภค 
         15)  โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
         16)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
         17)  โครงการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
         18)  โครงการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
         19) พัฒนาระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
         20)  โครงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 
         21) โครงการประเมินผลตามสภาพจริงเด็กปฐมวัย 
         22) โครงการสร้างโอกาสให้เด็กรับประสบการณ์ตรงอย่างมีความสุข  
         23) จัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


