
 
 
 

กิจกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
           ด้วยกระทรวงสาธารณสขุได้ด าเนิน “โครงการส่งสริม
พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ขยายต่อ ๓ ปี 
กระทรวงสาธารณสุข” โดยมีเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนได้ รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง และได้ก าหนดสัปดาหร์ณรงค์คัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
 ในการนี้ โรงเรยีนสามัคคีวิทยาไดร้่วมมือกับเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยทุก
คนได้รบัการดูแลให้มีพัฒนาการสมวัย 
วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดย พ่อแม ่ 
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 
 วิธีเล่นกับลูก 

- สอนลูกนับหนึ่ง สอง สาม 
- สอนลูกเรียนรูเ้รื่องขนาด รูปร่างและ สีของสิ่งต่างๆ และ

เปรียบเทยีบกัน 
- ชวนเด็กวิ่งเล่น ออกก าลังกาย ฝึกการทรงตัว 
- สร้างสุขนิสัย เช่น การล้างมือ การใช้ห้องน้ าการแปรงฟัน 

การสวมรองเท้า 
- ฝึกทักษะการกินอาหารด้วยตนเอง 
- ให้โอกาสเด็กช่วยท างานบ้านง่ายๆ 
- ชวนเด็กวาดรูปและเล่าถึงสิ่งที่วาด พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ

ผู้ดูแลเด็กรับฟังอย่างตั้งใจ ตั้งค าถามต่อยอดจินตนาการ
เด็ก ไมต่ าหนิหรือขัดแย้งในสิ่งท่ีเดก็เล่า 

- สอนให้รู้จักแบ่งปัน เก็บของเล่นเข้าท่ีหลังเลิกเล่น 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

- ลูกพูดได้เยอะแยะแล้ว และลูกชอบถามอย่าร าคาญลูก 
เพราะลูกก าลังอยากรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวลูก 

- พูดคุย อ่านหนังสือภาพ เล่านิทาน ร้องเพลง ท่องบท
กลอน และเล่นกับลูกบ่อยๆ 

- ใช้ค าสุภาพพูดกับเด็ก 
- ชวนเด็กเล่นสนุกโดยตั้งค าถามใหเ้ด็กคิดและคาดเดาจาก

เนื้อเรื่องในนิทานหรือชีวิตประจ าวัน 
- หากลูกท าผดิพลาดอย่าซ้ าเติมลูก ให้ก าลังใจลูกแทน และ

สอนลูกว่าอะไรถูกอะไรไม่เหมาะสม 
- ลูกชอบเลียนแบบ ดังนั้นพ่อแม่ ผูป้กครองหรือผูดู้แลเด็ก

ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

 

 
 

 

 

 

เดือนสิงหาคม   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 ์
ใฝ่เรียนรู้  คู่จรรยา 

เอกลักษณ์ 
ครบแหล่งเรียนรู้  คู่ความสะอาด 

ปราศจากอบาย 

กิจกรรมในโรงเรียน 

ด้วยความปรารถนาด ี
โรงเรียนสามัคคีวิทยา 

 

วิธีพูดคุยกับลูก 

http://www.smkw.ac.th/


 
 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ในเดือนสิงหาคม 
     เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านสติปญัญาให้เด็กมีความรู้
พื้นฐานในการเรียนเพิ่มมากข้ึนต่อไป   
ระดับปฐมวัยปีที่  ๑  

วิชาภาษาไทย 
 

- อ่านและเขียนพยัญชนะตามรอยประ   
  น  บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ 

วิชาคณิตศาสตร์  - เรียนรู้ตัวเลขและค่าของตัวเลข 3๓ - 4๔ 
วิชาภาษาอังกฤษ         - เรียนรู้ค าศัพท์ท่ีขึ้นต้นด้วยตัวอักษร  Hh 

  และฝึกเขียนตัวอักษร  Hh  ตามรอยประ   
ระดับปฐมวัยปีที่  ๒  

วิชาภาษาไทย       - ฝึกอ่านและเขียนค าสระ  อู  เอ  แอ  โอ  ออ      
  เออ  เอีย 

วิชาคณิตศาสตร์    - เรียนรู้ค่าของตัวเลขและจ านวนมากกว่า     
  น้อยกว่า  (1๑ - 10๑๐) 

วิชาภาษาอังกฤษ   - อ่านและเขียนค าศัพท์ท่ีขึ้นต้นด้วยตัวอักษร     
  Jj – Mm 

ระดับปฐมวัยปีที่  ๓   
วิชาภาษาไทย       - อ่านและเขียนค าสระ อิ อ ีอ ู ออ มีตัวสะกด 
วิชาคณิตศาสตร์    - ทบทวนการหาผลบวก,ผลลบ  

  (ผลลัพธ์ไม่เกิน ๑๐)  
- เรียนรู้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ 

วิชาภาษาอังกฤษ   - เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ เช่น apple 
- เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์บก เช่น deer 

 

       

 

 

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

 
 
 

 การเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนโดย ให้เด็กได้เรียน 
รู้จากประสบการณ์จริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  เพื่อให้เด็กมี 
พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาผ่าน 
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ปฏิทินประจ าเดือนสิงหาคม  256๒ 
 

 

สัปดาห์ท่ี วัน / เดือน/ ปี หน่วยการเรียนรู้ 
8 ๕ – ๙  ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 
9 1๓ – ๑๖ ส.ค. 2562 ไม้ดอกไม้ประดับ 

10 19 - ๒๓ ส.ค. 2562  ข้าว 
11 26 - ๓๐ ส.ค. 2562 กบ 

ระดับปฐมวัยปีที่ 3 

หมายเหตุ  

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๒ หยุดเรียนวันแม่แห่งชาต ิ
๑๓- ๒๓ ส.ค.2562 โครงการพืชผักสวนครัว  

(ระดับปฐมวยัปีที่ ๒) 
๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ – 
๖ ก.ย. 2562 

โครงการดินดีมีประโยชน์ 
(ระดับปฐมวยัปีที่๑)   

 
 
 

 

 
 
 

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวัน
คล้ า ย วั นพระ ร าชสมภพของสม เ ด็ จพระนา ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงเป็นพระราชมารดา
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นับเป็นวันส าคัญของปวงชน
ชาวไทยและเป็นวันหยุดราชการ 
          วันแม่แห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งวันส าคัญที่ท าให้เราต้องหวน
กลับ มาระลึกถึงพระคุณของ แม่ ผู้ให้ก าเนิด แม่ผู้เลี้ยงดู รวมถึงแม่
ของแผ่นดิน เพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความส าคัญมากท่ีสุดในชีวิต  คือ 
บุคคลผู้ให้ชีวิต ผู้คอยคุ้มครอง ผู้มอบความอบอุ่น แม่ เปรียบเสมือน
ร่มโพธิ์ร่มไทรที่คอยปกป้องลูกๆ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจน
คอยผลักดันให้ลูกเกิดความส าเร็จในทุกๆ ด้าน 
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน 
- ประดิษฐ์การด์อวยพรมอบให้แม ่
-ถวายพระพร 
ประกวดผลงานเด็ก 
-ระดับปฐมวยัปีที่ ๑ ระบายสภีาพดอกมะล ิ
-ระดับปฐมวยัปืท่ี ๒ ระบายสภีาพแม่ 
-ระดับปฐมวยัปีที่ ๓ วาดภาพแม่ของฉัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์
กิจกรรมเสรี    กิจกรรมกลางแจง้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

พฒันาทกัษะวิชาการ กิจกรรมน่ารู้ 

กิจกรรมเสนอแนะท่ีบ้าน 
 

คุยกับลูก คุยกับลูก 

วันแม่แห่งชาติ 


