
 
 
 
 เด็กเป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ  คนส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยคุ้นเคย
กับโรคเบาหวานในเด็ก จนอาจสงสัยว่าเด็กเป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ 
เบาหวานในเด็ก ส่วนมากแล้วเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งสามารถพบ
ได้ในเด็กทุกอายตุั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงวัยรุ่น   
สาเหตุของโรคเบาหวาน  โรคเบาหวานมีสาเหตมุาจากการบกพร่อง
ของฮอร์โมนอินซลูิน ผู้ที่เป็นเบาหวานจะพบว่าตับอ่อนผลิตอินซลูิน
ได้น้อยหรือผลิตไม่ได้เลย หรือผลติได้ปกติ แต่ประสิทธิภาพของ
อินซูลินลดลง เช่นท่ีพบในคนอ้วน ซึ่งเรียกว่า “ภาวะดื้อต่ออินซูลิน” 
(Insulin resistance) เมื่อขาดอินซูลินหรืออินซลูินท าหน้าท่ีไม่ได้ 
น้ าตาลในเลือดจึงเข้าสู่เซลลต์่าง ๆ ได้น้อยกว่าปกติ จึงท าให้เกิดการ
คั่งของน้ าตาลในเลือด และน้ าตาลก็จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะ นี่
จึงเป็นสาเหตุว่าท าไมเราถึงเรียกโรคนี้ว่า “เบาหวาน” 
วัยเด็กถึงเด็กประถม  

 พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก กินอาหารให้
ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม 

 ระวังน้ าตาล แป้ง และไขมัน 
 เน้นให้ลูกดื่มน้ าเปล่าและนมรสจืด แทนน้ าหวานและ

น้ าอัดลม 
 สอนให้ลูกออกก าลังกายสม่ าเสมอ ออกก าลังกายกับ

ลูกหลังเลิกเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                     

                            

 
  
 ประวัติวันเด็กแห่งชาติ  จัดขึ้นเปน็ครั้งแรกเมื่อวันจันทร์
แรกของเดือน ต.ค. พ.ศ.2498 ตามค าเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม.  
กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพือ่ สวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ
แห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความส าคัญและความ
ต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันส าคญั
ของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อม
ให้ตนเองเป็นก าลังของชาติ   
 งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือน 
ตุลาคม ถึงปี พ.ศ.2506 และในปี พ.ศ.2507 ไมส่ามารถจัดงานวนั
เด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจดัอีกครั้งในปี 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่
สองของเดือน  ม.ค. เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็น
วันหยุดราชการ จนถึงทุกวันน้ี 
 "วันเด็กแห่งชาติ" รวมความเป็นมาสุดยาวนานกว่า 64 
ปี  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันท่ี 11 มกราคม 2563 โดย พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรไีด้ให้ค าขวัญวันเด็กไว้ว่า  
 

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

 
 

 

 

 

เดือนมกราคม  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 วันเด็กแห่งชาติ 

http://campus.sanook.com/929712/
http://event.sanook.com/
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 
เรื่องการป้องกันการทุจริตศึกษา 
1. ลูกมีความอยากรู้ในเรื่องต่างๆ มี 
    ข้อสงสัยและซักถาม     

 

2. ลูกไม่น าของ ของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง  
3. ลูกเก็บของได้แล้วส่งคืน  
4. ลูกพูดความจริงไม่โกหก  
5. ลูกยอมรับความเหมือนความแตกต่างระหว่าง 
    บุคคล เช่น อาชีพ,หน้าตา 

 

6. ลูกมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือ 
    แบ่งปัน 

 

7. ลูกมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
8. ลูกมีความรับผิดชอบ  
9. ลูกรับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี  

 
 

วิธสี่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
1. เด็กมีการพูดอย่างมีเหตผุลด้วยการใช้ค าว่า “ท าไม”  
    ในการถาม เช่น 
    - ท าไมหนูต้องกินข้าว? 
    - ท าไมหนตู้องล้างมือ? 

 

    - ท าไมหนูต้องแต่งตัวเอง? 
    - ท าไมหนตู้องไปโรงเรียน? 

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

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

 
 
 

 กจิกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในเดือนมกราคม 

 

ระดับปฐมวัยปีที่  ๑  
วิชาภาษาไทย 
 

- อ่านและเขียนพยัญชนะตามรอยประ 
  (พยัญชนะที่ม้วนหัวไปในทิศทางเดียวกัน)                    

วิชาคณิตศาสตร์  - บอกค่าและต่อเติมตัวเลข 55 - 1010 
วิชาภาษาอังกฤษ         - อ่านและเขียนตัวอักษรตามรอยประ u–x 

ระดับปฐมวัยปีที่  ๒  
วิชาภาษาไทย       - อ่านและเขียนประสมค า มาตราตัวสะกด  

  แม่ กง ,แม่กม,แม่กน ,แม่เกย ,แม่เกอว  
วิชาคณิตศาสตร์    - หาผลลบในแนวนอนและ แนวตัง้ (ผลลัพธ์ 

  ไม่เกิน 10) 
- เรียนรู้เกีย่วกับเวลา เช้า เที่ยง เย็น 

วิชาภาษาอังกฤษ   - อ่านและเขียนค าศัพท์หมวดครอบครัว  
  สถานท่ีในโรงเรียน สถานท่ีในชุมชน 
- โยงเส้นจับคูภ่าพและค าศัพท์ 

ระดับปฐมวัยปีที่  ๓   
วิชาภาษาไทย       - เขียนค าสระอัว, สระเอีย, สระใอ 

- เลือกค ามาเติมในช่องว่าง 
- แต่งประโยคจากค าท่ีก าหนด 

วิชาคณิตศาสตร์    - หาผลบวกและหาผลลบ 
- เรื่องเวลา (เติมเข็มนาฬิกา) 

วิชาภาษาอังกฤษ   - อ่านและเขียนค าศัพท์อาชีพและสถานท่ี  
- อ่านและเขียนประโยค Good 
- อ่านและเขียนประโยค Hello ,I  am 

 

       

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินประจ าเดือนมกราคม  256๓ 
 

สัปดาห์
ที ่

วัน / เดือน/ ปี หน่วยการเรียนรู้ 

1 2 – 3  ม.ค. 2563 สวัสดีปีใหม ่
2 6 – 10 ม.ค. 2563 วันเด็ก - วันคร ู
3 13 – 17 ม.ค. 2563  หนูน้อยนักสัมผัส 
4 20 – 24 ม.ค. 2563 รอบรู้พลังงาน 
5 27 – 31 ม.ค. 2563 ต้นไม ้

 

 
 
 

วันท่ี 1 ม.ค. 2563  หยุดเรียน วนัข้ึนปีใหม่ 
วันท่ี 11 ม.ค. 2563  วันเด็กแหง่ชาติ 
วันท่ี 16 ม.ค. 2563 หยุดเรียน วันครู 
 
 
 

……. พฒันาทกัษะวิชาการ 

กิจกรรมเสนอแนะท่ีบ้าน 
 

ส าหรับผู้ปกครอง 
(โปรดส่งคืนครูประจ าชั้นภายในเดือนมกราคม) 

 

กิจกรรมในเดือนนี้  

กิจกรรมท่ีผ่านมา 
กิจกรรมท่ีผ่านมา 


