
 
 
 
 กระทรวงสาธารณะสุขแจ้งเตือนว่า:  ไข้หวัดใหญ่ครั้งนี้มีความ
ร้ายแรงมาก มีวิธีป้องกันคือ ต้องรักษาความชุ่มช้ืนของเยื่อเมือก
ล าคอ อย่าให้คอแห้ง ดังนั้นห้ามทนกระหายน้ าเพราะถ้าเยื่อเมือก
ล าคอแห้ง เช้ือโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้ เมื่อรู้สึกกระหายน้ าก็ดื่ม ไม่
ต้องค านึงหรือทนกระหายแม้พักหนึง่  แต่ละครั้งให้ดื่มน้ าอุ่น  
50-80 ซีซี ส าหรับเด็กดื่ม 30-50 ซีซี ควรจะเตรียมน้ าไว้ใกล้มือ 
พร้อมดื่มไม่จ าเป็นต้องดื่มมากๆ เอาแค่ท าให้เยื่อเมือกล าคอไม่แห้ง
เป็นใช้ได้ ละเว้นไปสถานท่ี ท่ีมีคนหนาแน่นช่ัวคราว เช่น นั่งรถไฟฟ้า 
หรือ รถโดยสารมวลชน ถ้าจ าเป็นก็ให้ใส่หน้ากากอนามัย ของทอด
อาหารรสจัดงดรับประทานช่ัวคราว กินวิตามินซีให้ครบถ้วน  ศูนย์
ควบคุมโรคระบาดแจ้งถึงจุดเด่นของไข้หวัดใหญ่ดังนี้ 
 1. มีไข้อย่างรวดเร็วและลดยาก ไข้ลดแล้วก็ขึ้นอีก 
 2. หลังเป็นไข้ก็จะเริ่มไอและเป็นต่อเนื่องนาน 
 3. เด็กจะเป็นกันมาก 
 4. ผู้ใหญม่ีอาการหลอดลมรุนแรงพ่วงด้วยปวดศีรษะและล าตัว 
 5. การระบาดรุนแรง 
 ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านใส่ใจ ป้องกันท้ังเด็กและผู้สูงวัยใน
ครอบครัว ขณะนี้เป็นระยะระบาดที่สูงสุด หากนักเรียนมีอาการ
ดังกล่าวควรให้หยุดเรียนและพบแพทย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     

                            
 

 

  
พ่อแม่คนไหนท่ีนึกไม่ออกว่าต้องวางแผนให้ลูกอย่างไรบ้าง  

1. ลิสต์กิจกรรมที่ลูกอยากท า 
    อันดับแรกของการวางแผนกิจกรรม ถามลูกน้อยก่อนว่าเขา
อยากจะท าอะไรในช่วงปิดเทอมบ้าง เช่น ไปทะเล ไปสวนสัตว์ ท า
ขนม หัดวาดภาพ ฯลฯ แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าลืม จัดตาราง
ของตัว เอง  เพื่อที่จะได้หาเวลาพาลูกๆ ไปท ากิจกรรมที่พวกเขา
อยากท า 
2. ก าหนดกิจกรรมที่ต้องท า 
    พ่อแม่ควรที่เอากิจกรรมที่เด็กๆ ควรท าเป็นประจ าทุกวันลงไป
ด้วย เช่น งานบ้าน การบ้าน เรียนเสริม หรือการทบทวนบทเรียน 
เพื่อใหลู้กได้รู้จักหน้าท่ีของตน  รู้จักแบ่งเบาภาระด้วย 
3. ท าตารางกิจกรรม 
    พ่อแม่ต้องท าพร้อมๆ กับลูก การท าตารางอาจจะเป็นหนึ่ง
กิจกรรมที่ให้ลูกน้อยได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ออกแบบตารางเป็นของ
ตัวเอง น้องๆ จะได้รู้สึกภูมิใจ แต่กิจกรรมที่วางไว้ไม่ควรจะแน่น
เกินไป เด็กวัยซน  ถ้าถึงเวลาเล่นก็ปล่อยให้เค้าได้สนุกสนานอย่าง
เต็มที่ 
4. งดเล่นมือถือ 
    เวลาที่พ่อแม่กลับมาบ้านควรหาเวลาพูดคุยอยู่กับลูกบ้าง อย่าห่วง
แต่เล่นจนไม่สนใจกัน เพราะต้องให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกัน
โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์มารบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 
 

 

 

 

กุมภาพันธ ์- มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 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 

ด้วยความห่วงใย ปิดเทอมให้ลูกท าอะไรดี 
 

๕  ภัยช่วงปิดเทอม  พ่อแม่ควรระวัง !!! 
1. อุบัติเหตจุากยานยนต ์
๒. อุบัติเหตุจากการพลัดตกจากทีสู่งหรือสิ่ง 
    ของล้มทับ 
3. อุบัติเหตจุากการถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย 
4. อุบัติเหตจุากการตกน้ าหรือจมน้ า 
5. อุบัติเหตจุากไฟดูดไฟช็อต 
 

https://th.theasianparent.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/
https://th.theasianparent.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/
https://th.theasianparent.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95/
http://www.smkw.ac.th/


 
 
 
 

ช่ือ ด.ช./ด.ญ. ................................................................................ 
ช่ือเล่น ......................................... ช้ันปฐมวัยปีท่ี .......................... 
ความสัมพันธ์กับเด็ก ...................................................................... 

โปรดใส่หมายเลข  1  2  หรือ  3  ลงในช่องว่างให้ตรงกับพฤติกรรม
ของเด็ก  ( ๑ = ปฏิบัติไม่ได้   2 = ปฏิบัติได้บ้าง    3 = ปฏิบัติได้ดี ) 

รายการประเมิน ประเมิน 
1. ลูกมีความกระตือรือร้น   
2. ลูกมคีวามตรงต่อเวลา  
3. ลูกมรีะเบียบวินัยในการรักษาความสะอาดในบ้าน  
4. ลูกพูดค าขอบคุณ ขอโทษ  
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
1. บอกค า ตัวเลข ในเนื้อหาของบทเรียนได้     

 

2. เลา่เรื่องราวท่ีพบเห็นให้ผู้ปกครองฟังได้  
3. อ่านค าง่ายๆ ในบทเรยีนได ้  
4. บอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษในเรือ่งใกล้ตัวได ้  
5. สนใจเล่นกับผู้อืน่มากกว่าสื่อ ดจิิตอล 
 (ทีวี ,โทรศัพท์) 

 

 
 

วิธสี่งเสริมพัฒนาการในช่วงปิดภาคเรียน 
1. เรยีนภาษา   
2. เรียนท าอาหาร  
3. เรียนศิลปะ  
4. ออกก าลังกาย 
5. ร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรไีซเคลิ 
6. อ่านหนังสือ…ด้วยกัน 
 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

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

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

 
 
 
 

 กจิกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเดือน ก.พ – มี.ค 

 

ระดับปฐมวัยปีที่  ๑  
วิชาภาษาไทย - ทบทวนอ่านและเขียน  ก-ฮ                   
วิชาคณิตศาสตร์  - ทบทวนตัวเลข 1,๑ – 10,๑๐ 
วิชาภาษาอังกฤษ         - ทบทวนอ่านและเขียนตัวอักษร Aa – Zz 

 

ระดับปฐมวัยปีที่  ๒  
วิชาภาษาไทย       - เติมค าให้ตรงกับภาพมาตราตัวสะกด 

  แม่ ก กา - แม่เกอว  
วิชาคณิตศาสตร์    - เขียนตัวเลข 1-50 , 1-๕๐ 

- หาผลบวกและผลลบจ านวนไม่เกิน 10 
วิชาภาษาอังกฤษ   - อ่านและเขียนค าศัพท์ จ านวน 1-50 

- เรียนรู้ประโยคทักทาย Hello 
ระดับปฐมวัยปีที่  ๓   

วิชาภาษาไทย       - ทบทวนอ่านและเขียนค า 
  สระอะ–สระอู,สระเอ-สระเอา 
- ฝึกแต่งประโยค 

วิชาคณิตศาสตร์    - ทบทวนหาผลบวก,หาผลลบ 
  ค าตอบไม่เกิน 20 
- โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 

วิชาภาษาอังกฤษ   - เรียนรู้ประโยค 
- การทักทาย (Hello, My name is…….)  
- ค าถาม-ค าตอบ (What……….? 
  It’s ……………..……) 
  (What color….? , It’s …………..) 

 

       

 

1. สนทนาซักถามกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวัน 
๒. ดูแลความถูกต้อง และความเรยีบร้อยในสมดุงาน 
3. หาหนังสือ ซรีีส์ แบบฝึกหัด อ่าน-เขียน เพิ่มเตมิ 
   

 
 
 

โครงการไข่มหัศจรรย์ 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ปฏิทินประจ าเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม  256๓ 
 

สัปดาห์
ที ่

วัน / เดือน/ ปี หน่วยการเรียนรู้ 

1   3 – 7    ก.พ  2563 ผัก ผลไม ้
2 11 – 14  ก.พ. 2563 สัตว์น่ารัก 
3 17 – 21  ก.พ. 2563  การคมนาคม 
4 24 – 28  ก.พ. 2563 สาระสสีัน 

 

 
 
 

วันท่ี 3-28 ก.พ. 2563 โครงงานวิทยาศาสตร์ และกจิกรรมส่งเสริม 
                               การเรียนรู้ ICT 
วันท่ี 10 ก.พ. 2563 หยุดเรียน ชดเชยวันมาฆบูชา 
                            และวันการศึกษาเอกชน 
วันท่ี 17-19 ก.พ. 2563 กิจกรรมปั้นดินเบา 
วันท่ี 2–13 มี.ค. 2563 ประเมนิพัฒนาการ 
วันท่ี 14 มี.ค. 2563  ปดิภาคเรยีน 

…….

พฒันาทกัษะวิชาการ 

กิจกรรมเสนอแนะท่ีบ้าน 
 

ส าหรับผู้ปกครอง 
(โปรดส่งคืนครูประจ าชั้นภายในเดือนกุมภาพันธ์) 

 

กิจกรรมในเดือนนี้  

กิจกรรมท่ีผ่านมา 
กิจกรรมท่ีผ่านมา 


