
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
  
    1. โรงเรียนได้จดัหลักสูตร “รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการ
ทุจริต” ของส านักงาน ป.ป.ช. แบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ ตลอดป ี
ภาคเรยีนที่ 1  
        1.1 เรื่อง การคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
        1.2 เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
จุดประสงค์ เฟื่อร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิใหม้ีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในประเทศไทย ร่วมสร้างสังคมไทยท่ีไม่ทนต่อการทุจรติ
ต่อไป  
ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง 
- พบเด็กปฏิบัติตนในบ้านหรือนอกบ้านให้ผู้ปกครองแนะน าในสิ่งที่
ควรปฏิบัต ิ
     2. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลมืเด็กไว้ในรถตูร้ับ-
ส่งนักเรียนหรือรถผู้ปกครอง  
ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง 
- ให้ผู้ปกครองบอกเด็กและคนขับรถในการแก้ไขปญัหาดังกลา่วด้วย
วิธีที่ถูกต้อง 
 
 
 
สิ่งที่ควรส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนาในช่วงปิดเทอมนี้ 
1.เล่นเกมอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์ เช่น เกมเศรษฐีของจรงิ
ที่ไม่ได้อยู่แค่ในไลน์  
2.มีกจิกรรมนอกบ้านบ้าง เช่น ว่ิงไล่จับ หรือ โยนรับห่วง 
3.พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เช่น การปั้นดินน้ ามัน การต่อ
ของเล่นด้วยตัวเองการเล่นหาความหมายภาพ  
4.เพ่ิมกิจกรรมทกัษะทางการกีฬา เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ า โดยครูผู้
ช านาญ  
 
 
 

           

 

 
 

 
 

 

 

เดือนกันยายน   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 ประชาสัมพันธ์ 

ปิดเทอมนี ้

ด้วยความปรารถนาด ี
โรงเรียนสามคัคีวิทยา 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

เรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ 

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


 
 
 

      วันท่ี  24-27  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 ช่ือ ด.ช./ด.ญ. ................................................................................ 
 ช้ันปฐมวัยปีท่ี 2/.....  ความสัมพนัธ์กับเด็ก .................................. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 โปรดใส่หมายเลข 5= ยอดเยี่ยม , 4= ดีเลิศ  , 3= ดี  , 2= ปานกลาง,   
1= ก าลังพัฒนา  ลงในช่องว่างให้ตรงกับพฤติกรรมของเด็ก   

รายการประเมิน (พฤติกรรม) ระดับ
คุณภาพ 

1.ไหว้บดิามารดา/ผู้ปกครองก่อนและหลังมา
โรงเรียน 

 

2.พูดจาสุภาพมีค าลงท้าย คะ่,ครบั ไม่พูดแซง  
3.รู้จักขอบคณุ,ขอโทษ  
4.มีความกระตือรือร้นที่จะรับรู้สิ่งแปลกใหม ่  
5.มีความรับผิดชอบงานท่ีไดร้ับมอบหมาย  
6.รู้จักเก็บของเล่นของใช้ส่วนตัวเข้าท่ี  
7.ไม่น าสิ่งของ/ขนมที่ไม่ใช่ของตน  
8.รู้จักการแบ่งปันของเล่น,ของใช้/ขนม  

รายการประเมิน (วิชาการ)  
1.นับเรียงตัวเลข 1-20ได้คล่อง  
2.บอกค่าจ านวนตัวเลข 1-10 , 1-10 ได ้  
3.ท่องพยัญชนะ ก-ฮ ได้ถูกต้อง  
4.เขียนพยญัชนะไทยได้อย่างน้อย 30ตัว  
5.ท่องอักษร A-Z ได้ถูกต้อง  
6.เขียนเรียงอักษร A-O และa-o ได ้  
7.บอกค าศัพท์ สิ่งต่างๆรอบตัวไดอ้ย่างน้อย 20 ค า  

 

 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 
 
 
 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ในเดือนกันยายน 
     เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านสติปญัญาให้เด็กมีความรู้
พื้นฐานในการเรียนเพิ่มมากข้ึนต่อไป   
ระดับปฐมวัยปีที่  ๑  

วิชาภาษาไทย 
 

- อ่านและเขียนพยัญชนะตามรอยประ   
  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ศ 

วิชาคณิตศาสตร์  - เขียนตัวเลขและบอกค่าของตัวเลข  55 
- ทบทวน ตัวเลข 11- 55 

วิชาภาษาอังกฤษ         - เรียนรู้ค าศัพท์ท่ีขึ้นต้นด้วยตัวอักษร  Ii 
  และฝึกเขียนตัวอักษร  Ii  ตามรอยประ   

ระดับปฐมวัยปีที่  ๒  
วิชาภาษาไทย       - ฝึกอ่านและเขียนค าสระ  อะ อิ อึ อุ เอะ 

แอะ โอะ เอาะ อ า ใอ ไอ เอา 
วิชาคณิตศาสตร์    - เขียนตัวเลขและบอกค่าของตัวเลข (1 - 10) 

- ทบทวน ตัวเลข 11- 1010 
วิชาภาษาอังกฤษ   - อ่านและเขียนค าศัพท์ท่ีขึ้นต้นด้วยตัวอักษร   

N n – Z z  
ระดับปฐมวัยปีที่  ๓   

วิชาภาษาไทย       - อ่านและเขียนค าสระ เ- มีตัวสะกด 
- ทบทวนการเขียนค าและฝึกอ่าน 

วิชาคณิตศาสตร์    - ทบทวนการหาผลบวก,ผลลบ  
(ผลลัพธ์ไม่เกิน ๑๐) (ต่อ) 

- เรียนรู้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ (ต่อ) 
วิชาภาษาอังกฤษ   - เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ เช่น fish 

- สนทนาโต้ตอบประโยคง่ายๆ 
 

       

 

 

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 าเดือนกันยายน  256๒ 
 

 

สัปดาห์ท่ี วัน / เดือน/ ปี หน่วยการเรียนรู้ 
17 2 - 6  ก.ย. 2562 อาเซียน 
18 9 - ๑3 ก.ย. 2562 ท่องเที่ยวหมู่บ้านเรา 
19 16 - ๒0 ก.ย. 2562  ผีเสื้อ 
20 23 - 27 ก.ย. 2562 นิทัศน์การผลงานเด็ก/คร ู

หมายเหตุ  

2 – 20 ก.ย. ๒๕๖๒ ประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
25- ๒7 ก.ย.2562 ประเมินทักษะทางวิชาการ 
28 ก.ย.2562 - 
31 ต.ค. ๒๕๖๒  

ปิดภาคเรียน 

1 พ.ย.2562  เปิดเรียน 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับผู้ปกครอง (โปรดส่งคืน) 
 

…….

พฒันาทกัษะวิชาการ กิจกรรมน่ารู้ 

กิจกรรมเสนอแนะท่ีบ้าน 
 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์
กิจกรรมเสรี    กิจกรรมกลางแจง้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 


