
 
 
 

 ด้วยกระทรวงสาธารณะสุข รายงานว่า จากข้อมูลสถานการณ์ 
โรคติดต่อในเด็กของกองระบาดวิทยา พบว่ามีผู้ปุวยจากโรคมือเท้า 
ปาก โรคไข้หวัดใหญ่และโรคอุจาระร่วง เพื่อเป็นการปูองกันการปุวย  
การเสียชีวิต และการแพร่ระบาดของโรค ควรศึกษาดังนี ้

โรคท่ีควรระวัง 
 โรคมือเท้าปาก สาเหตุเกิดจากกลุ่มเช้ือไวรัสที่มีช่ือว่า เอนเทอโร 
ไวรัส (Enterovirus) โรคนี้ไม่มียารักษาโรค แต่จะรักษาตามอาการ  
เช่น เมื่อมีไข้ ให้ยาลดไข้ (พาราเซตามอล) หากกินอาหารได้น้อยจาก 
การเจ็บแผลในปาก จะให้ยาชาปูายแผล/หยอดบริเวณช่องปาก  
พยายามปูอนน้้า นม และอาหารอ่อนท่ีอุณหภูมิเย็นเล็กน้อย 
 โรคไข้หวัดใหญ่ คือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ เกิดจาก 
เชื้อไวรัส ซึ่งอยู่ในน้้ามูกและเสมหะของผู้ปุวยสังเกตผู้ปุวยท่ีมี 
อากรคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ไอ มีน้้ามูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยก 
ผู้ปุวยออกทันที และให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล 
 โรคอจุจาระร่วง เป็นโรคที่สามารถพบผู้ปุวยได้ตลอดทั้งปี เกิดได้ 
จากการรับประทานอาหารและน้้าที่ปนเปื้อนเช้ือก่อโรคเข้าไป  
อาการ จะมีไข้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย อาจมีอาหารติดต่อกัน  
3-5 วัน 
 การเฝ้าระวัง  ปูองกันโรคล่วงหน้าหากมีอาการไข้ มีน้้ามูก มีตุ่ม 
ใสหรือมีแผลที่มีเท้าปาก ผื่นขึ้นตามตัว อาเจียน ท้องเสียพาเด็กไป 
พบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยรักษา และให้หยุดเรียนจนกว่าจะ 
หายปกติ 
 *ควรท้าความสะอาดห้อง ห้องน้้า ของเล่น ที่นอน รวมทั้ง 
อุปกรณ์ เครื่องใช้เป็นประจ้า สม่้าเสมอ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค 

 
 
                                     

 
 
 

 
                            

 
  
 5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันส้าคัญวันหนึ่งที่ประชนชนชาว
ไทยให้ความส้าคัญเนื่องจากเป็น“วันพ่อแห่งชาติ”ซึ่งตรงกับวัน
คล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี   
 วันชาติในประเทศไทย เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิม
ก้าหนดเป็นวันท่ี 24 มิถุนายน อันเป็นวันท่ีคณะราษฎรก่อการปฏิวัติ
สยามใน พ.ศ. 2475  โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 และ
เริ่มงานฉลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ต่อมาใน พ.ศ. 2503 จึง
เปลี่ยนไปเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์
ไทย ตามอย่างประเทศราชาธิปไตยอื่นๆ ปัจจุบันตรงกับวันที่ 5 
ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
    วันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปี 
จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ 
ส้านักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม 
ประเทศอิตาลี ท่ีประชุมได้มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการ
จัดตั้ง "วันดินโลก" (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของ
ทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

 
 

 

 

 

เดือนธันวาคม   ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 ๓๔๓  หมู่  ๕  ถนนสุระนารายณ์ 

ต าบลล านารายณ์   อ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี  ๑๕๑๓๐ 

โทร. ๐๓๖-๔๖๑๑๗๕, 062-1790511   
www.smkw.ac.th 

ปรัชญา 
รู้วิชาการ  สบืสานคุณธรรม 

อัตลักษณ ์
ใฝุเรียนรู้  คู่จรรยา 

เอกลักษณ์ 
ครบแหล่งเรียนรู้  คู่ความสะอาด 

ปราศจากอบาย 

ด้วยความห่วงใย น้อมร าลึก ๕ ธันวาคม 

หนูน้อยจิตอาสา 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://www.smkw.ac.th/


เด็กได้รับการอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยในการโดยสาร

ยานพาหนะต่างๆ 

 
 
 

 

ช่ือ ด.ช./ด.ญ. ................................................................................ 
ช่ือเล่น ......................................... ช้ันปฐมวัยปีท่ี   3/........... 
ความสัมพันธ์กับเด็ก ...................................................................... 
โปรดใส่หมายเลข  1  2  หรือ  3  ลงในช่องว่างให้ตรงกับพฤติกรรม
ของเด็ก  ( ๑ = ปฏิบัติไม่ได้   2 = ปฏิบัติได้บ้าง    3 = ปฏิบัติได้ดี ) 

รายการประเมิน ประเมิน 
เรื่องความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
1. เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

2. บอกโทษของการน้าของผู้อื่นเป็นของตน โดยไม่ได ้
    รับอนุญาตได ้

 

3. บอกวิธีปฏิบัตตินในการรับประทานอาหาร  
4. รับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธี  
5. ไม่แย่งหรือขโมยอาหารของผู้อืน่  
6. เข้าแถวโดยไม่แซงคิวผู้อื่น  
7. บอกประโยชน์ของความรับผดิชอบ  
8. ท้างานท่ีได้รับมอบหมายจนสา้เร็จ  
9. แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างถูกตอ้ง  
10. ปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันด้วยตนเองได ้  

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง 
1.ถามเด็กว่า“เมื่อหนูเห็นเพื่อนร้องไห้เพราะเสยีใจหรือเจ็บ หนูจะ 
   ท้าอย่างไร” 
   -ผ่าน เด็กตอบแสดงความเห็นอกเห็นใจ เช่น หนูเข้าไปช่วยเพื่อน    
           ปลอบเพื่อนหรือบอกครู/ผู้ใหญ่ใหม้าช่วยเพื่อน 
2.วางแผ่นพยญัชนะ ก   ข   ค  ย  ทีละแผ่น ช้ีและถามเด็กว่า  
   “นี ่ ตัวอะไร” 
  -ผ่าน  เด็กอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง เด็กอ่านได้ว่า“กอ” 
          * เด็กอ่านครั้งแรกไม่ได้ให้โอกาสท้าอีกครั้ง 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

............................................................................................................  

............................................................................................................ 
 

 
 
 

 กจิกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในเดือนธันวาคม 

 

ระดับปฐมวัยปีที่  ๑  
วิชาภาษาไทย 
 

- อ่านและเขียนพยัญชนะตามรอยประ 
  (พยัญชนะที่ม้วนหัวไปในทิศทางเดียวกัน)                    

วิชาคณิตศาสตร์  - บอกค่าและต่อเตมิตัวเลข 11 - 44 
วิชาภาษาอังกฤษ         - อ่านและเขียนตัวอักษรตามรอยประ q–t 

 

ระดับปฐมวัยปีที่  ๒  
วิชาภาษาไทย       - เขียนค้าประสมวรรณยุกต์  ่  ่  ่   ่  

- อ่านค้าและเขียนประสมค้า แม่ ก กา,  
  แม่กก ,แม่ กด  

วิชาคณิตศาสตร์    - บอกตัวเลขท่ีมีค่ามากกว่าและนอ้ยกว่า 
- หาผลบวกในแนวตั้ง (ผลลัพธ์ไมเ่กิน 10) 

วิชาภาษาอังกฤษ   - เขียนค้าศัพท์ให้สัมพันธ์กับภาพ 
- เติมอักษรค้าศัพท์ที่หายไป 

 

ระดับปฐมวัยปีที่  ๓   
วิชาภาษาไทย       - เขียนค้าสระ  เอา, สระ อุ, สระแอ 

  มีตัวสะกดและหัดอ่าน 
- แต่งประโยคจากค้าท่ีก้าหนด 

วิชาคณิตศาสตร์    - เรียงเลขจากน้อยไปหาเลขมากและเรียง 
  เลขจากมากไปหาเลขน้อย (ตัวเลข1-50) 
- หาผลบวก 

วิชาภาษาอังกฤษ   - อ่านและเขยีนอักษร Aa - Zz  
- อ่านและเขียนค้าศัพท์ยานพาหนะ 

 

       

 

1. สนทนาซักถามกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวัน 
๒. ดูแลความถูกต้อง และความเรยีบร้อยในสมดุงาน 
๓. ทบทวนความรู้ในเรื่องที่เรียนอย่างสม่้าเสมอ 
๔. หาหนังสือ ซรีีส์ แบบฝึกหัด อ่าน-เขียน เพิ่มเตมิ   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินประจ าเดือนธันวาคม  256๒ 
 

สัปดาห์
ที ่

วัน / เดือน/ ปี หน่วยการเรียนรู้ 

1 2 – 6  ธ.ค. 2562 วันพ่อ/วันชาติ 
2 9 – 13 ธ.ค. 2562 หนูน้อยตาวิเศษ 

3 16 – 20 ธ.ค. 2562  โครงงาน 

4 23 – 27 ธ.ค. 2562 สื่อสารทันใจ 
5 30 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 วันข้ึนปีใหม่ 

 

 
 
 

1. วันท่ี 2-4 เด็กๆเข้าชมวดีีทัศน์เกี่ยวกับความส้าคัญของวันท่ี 5  
    ธันวาคม(เพื่อปลูกฝังเด็กเดินตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9) 
2. วันท่ี 5 หยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 
3. วันท่ี 10 หยุดเรียน วันรัฐธรรมนูญ 
4. วันท่ี 23-26 เด็กประดิษฐ์การด์อวยพรวันขึ้นปีใหม ่
5. วันท่ี 27 เด็กๆร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่มีการ 
    แสดงบนเวที เล่นเกม จับฉลากรับของขวัญจากคร ู
6. วันท่ี 30-31 ธ.ค. 2562,1 ม.ค.2563 หยุดเรียน  

……. พฒันาทกัษะวิชาการ 

กิจกรรมเสนอแนะท่ีบ้าน 
 

ส าหรับผู้ปกครอง 
(โปรดส่งคืนครูประจ าชั้นภายในเดือนธันวาคม) 

 

กิจกรรมในเดือนนี้  

กิจกรรมท่ีผ่านมา 
กิจกรรมท่ีผ่านมา 


