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วนัเบาหวานโลกเกิดขึน้ครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยความร่วมมอืจาก

สหพนัธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (IDF) องค์การอนามยัโลก (WHO) และ

สหประชาชาติ (UN) โดยท่ีเหตผุลของทัง้ 3 องค์กรระดบัโลกเลอืกวนัท่ี 14

พฤศจิกายน ของทกุปี ให้เป็นวนัเบาหวานโลก ก็เพราะวา่ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน

เป็นวนัเกิดของ Frederick Banting ผู้ ค้นพบอินซูลนิ ยาฉีดลดนํา้ตาลในเลอืดท่ี

ใช้รักษาผู้ ป่วยโรคเบาหวานในปัจจบุนั ดงันัน้เพ่ือเป็นการระลกึถงึบคุคลสาํคญั

ผู้คิดค้นยาเพ่ือช่วยผู้ ป่วยโรคเบาหวาน วนัท่ี 14 พฤศจิกายน ของทกุปี จึงถกู

กําหนดให้เป็นวนัเบาหวานโลก

สญัลกัษณ์ของวนัเบาหวานโลกมีลกัษณะเป็นวงกลมสฟีา้ โดยวงกลม

คือ สญัลกัษณ์แหง่ชีวิต สขุภาพ และการร่วมมือกนั สว่นสฟีา้ เป็นสท่ีีสือ่ถึง

ท้องฟา้ทัว่ทัง้โลก สญัลกัษณ์วงกลมสฟีา้ในวนัเบาหวานโลกจึงมีความหมายถงึ

การร่วมมือกนัของคนทัง้โลกเพ่ือต้านภยัจากโรคเบาหวาน ภายใต้ช่ือของ

สญัลกัษณ์ท่ีเรียกกนัวา่ "United for Diabetes" ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภยั

เบาหวาน

จดุประสงค์ของวนัเบาหวานโลกมีขึน้ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนทัง้หลายมี

ความตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพตวัเองไมใ่ห้ป่วยเป็นเบาหวาน โดยมุง่เน้นให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโรคเบาหวานมากขึน้ ตัง้แตปั่จจยัเสีย่งท่ี

จะทําให้ป่วยเป็นเบาหวาน สญัญาณเตือนของโรคเบาหวาน และการลดความ

เสีย่งจากการเป็นโรคเบาหวาน ซึง่สว่นใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรมบริโภคท่ีไม่

ถกูหลกัโภชนาการท่ีดี รวมไปถงึพฤติกรรมขาดการออกกําลงักาย ซึง่จะเห็นได้

วา่จริง ๆ แล้วโรคเบาหวาน เราสามารถท่ีจะปอ้งกนัได้ นอกจากนีจ้ดุประสงค์

ของวนัเบาหวานโลก ยงัคํานงึถึงผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยการให้ความรู้ในด้าน

การดแูลตวัเองเมื่อป่วยเป็นเบาหวาน เพ่ือช่วยชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนจาก

โรคเบาหวานได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม อยา่งไรก็ดี วนัเบาหวานโลกไมไ่ด้

มุง่ทําแคกิ่จกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่โลกเทา่นัน้ แตอ่งค์การ

อนามยัโลกยงัมีเปา้หมายหยดุการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ ป่วยโรคเบาหวานให้ได้

ในทกุ ๆ ปีอีกด้วย

โรคเบาหวานเราสามารถปอ้งกนัได้ด้วยตนเอง โดยการดแูลสขุภาพ กิน

อาหารท่ีมีประโยชน์ หมัน่ออกกําลงักาย และพยายามอยา่ให้มนํีา้หนกัตวัเกิน

มาตรฐานหรืออ้วน หากทําได้ตามนีค้รบทกุข้อ ความเสีย่งโรคเบาหวานก็จะ

ลดลงจนอาจจะเป็นศนูย์ได้

แหลง่ข้อมลู : https://health.kapook.com/view183061.html
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แหลง่ข้อมลู : https://info.ku.ac.th/

Problem Solving
บางครัง้การแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี จําเป็นต้องใช้กลยทุธ์ หรือวธีิการบางอยา่งท่ีอาจไมเ่ก่ียวข้องกบั

เทคโนโลยีเลย การจดัการเทคโนโลยีจึงจําเป็นต้องนําหลกัการจดัการในเร่ืองตา่ง ๆ เข้ามาประยกุต์ใช้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

การจดัการท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของมนษุย์ อยา่งไรก็ตามการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุคือ การปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดปัญหา และต้อง

คอยหาวิธีปอ้งกนัและเรียนรู้กบัปัญหาเหลา่นี ้เพ่ือไมใ่ห้ปัญหาเกิดซํา้อีก

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ให้บริการบญัชีผู้ใช้ KU Google (account@ku.th) แก่นิสติและบคุลากร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ให้พืน้ท่ีฟรีไมจํ่ากดั ผู้ใช้งานสามารถอพัโหลดวิดีโอท่ี

https://www.youtube.com แล้ว sign in ด้วยบญัชี KU Google และสามารถจํากดักลุม่การให้บริการ
เฉพาะกลุม่ หรือเผยแพร่แบบสาธารณะได้ แตท่ัง้นีเ้นือ้หาและสือ่ตา่ง ๆ ท่ีนําเสนอต้องไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิ

ไฟล์ใหญ่

https://info.ku.ac.th/
mailto:account@ku.th
https://www.youtube.com/
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มก. เปิดใช้งาน WIFI ด้วยระบบ Login อัตโนมัติ

(เฉพาะวิทยาเขตบางเขน)

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

ตัง้แตว่นัพฤหสับดีท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานเครือขา่ยไร้สาย KUWIN-WPA ไมต้่องลงทะเบียน

Mac Address ไมต้่อง Login เพียงมีบญัชีผู้ใช้เครือขา่ยนนทรี สามารถใช้งานเครือขา่ยพร้อมกนัได้ไมจํ่ากดัอปุกรณ์

พร้อมขยายขนาดโควต้าการใช้งานสาํหรับนิสติและบคุลากร (ขยายโควต้าทกุวิทยาเขต) ตรวจสอบปริมาณการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต ได้ท่ีเว็บไซต์ https://info.ku.ac.th

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
https://info.ku.ac.th/?fbclid=IwAR2LQPta7kiY5XQyyOI1JxRvhNj0L7OoZxNuMuyfxHcq4J2Rk_lvwxqCEjE
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

วนัพฤหสับดีท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2563 นี ้ ผู้บริหารมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์สามารถเข้าใช้ข้อมลูระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจดัการ (MIS/EIS) ซึง่เป็นระบบท่ีประมวลผลข้อมลูจากฐานข้อมลูบรูณาการทกุภาคสว่น เพ่ือผลติสารสนเทศ

สาํหรับผู้บริหาร ในรูปแบบ dashboard ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตดัสนิใจได้รวดเร็วและถกูต้องมากขึน้ อีกทัง้ผู้บริหารของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ยงัสามารถติดตามสถานะข้อมลูด้านตา่ง ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดนโยบาย และขบัเคลือ่น

มหาวิทยาลยัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

สาํหรับฐานข้อมลู dashboard ใน Phase ท่ี1 ประกอบด้วย 

1. ฐานข้อมลูด้านการเงินและงบประมาณ

2. ฐานข้อมลูด้านนิสติ

3. ฐานข้อมลูด้านบคุลากร

4. ฐานข้อมลูด้านการวิจยั

ผู้บริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถลงทะเบียนเพ่ือรับบญัชีผู้ใช้ และรหสัผา่น ตัง้แตว่นัพฤหสับดีท่ี 1

ตลุาคม 2563 ได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.ku.ac.th/kumis

ข้อมลูระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ (MIS/EIS) นี ้ เป็นระบบท่ีประมวลผลข้อมลูจากฐานข้อมลูบรูณาการ

ทกุภาคสว่นได้เกิดขึน้ภายใต้นโยบาย 6 U ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คือการเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทลั โดยฐานข้อมลู

dashboard ใน Phase ท่ี 1 ได้รับการพฒันาข้อมลูและแบง่ปันข้อมลูด้วยความร่วมมืออยา่งดยีิ่งของผู้บริหารสว่นงานและ

บคุลากร ได้แก่ กองแผนงาน กองคลงั กองการเจ้าหน้าท่ี สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ สถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาํนกับริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาศรีราชา และวิทยาเขตเฉลมิ

พระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.ภชุงค์ อทุโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทลั เป็นผู้ให้คาํปรึกษาและ

แนะนําการจดัทําระบบ ซึง่ในอนาคตอนัใกล้นี ้ จะผลติสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร ใน Phase ท่ี 2 ออกมาเพ่ือการบริหาร

จดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ ครอบคลมุข้อมลูในด้านบริการวิชาการ ด้านกิจการนิสติ และด้านอาคารสถานท่ี

มก. เปิดตัว Single Super Data ส่งตรงถงึผู้บริหาร

เข้าถงึข้อมูลรอบด้านเพื่อการบริหารจัดการ

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
https://www.ku.ac.th/kumis?fbclid=IwAR1f0JMLvnhsTXnXWBc3GA4dZ37tzD1npk7fVWaVz4mhBOl25Sc7I_GjFuI
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มก. จัดพธีิพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี 2563

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจําปี 2563 ดงันี ้ วนัซ้อมใหญ่จดัระหวา่งวนัท่ี 8-

10 ตลุาคม พ.ศ. 2563 รอบเช้าเวลา 7.00 น. และรอบบา่ย เวลา 12.00 น. และจดัลาํดบัเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร

ระหวา่งวนัท่ี 12-16 ตลุาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/


7
สบค. ปิดให้บริการ HELPDESK

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งปิดทําการจดุบริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS) ระหวา่งวนัท่ี 12-16 และวนัท่ี 23 ตลุาคม พ.ศ. 2563 โดยจะเปิดให้บริการตามวนั

และเวลาปกติ ในวนัท่ี 19 และวนัท่ี 26 ตลุาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : เวลาทําการปกติของจดุบริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS)

ตัง้แตว่นัจนัทร์ถงึศกุร์ เวลา 8.30-16.30 น. สาํหรับการติดตอ่นอกเวลาราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ติดตอ่ ONLINE
HELPDESK

โดยสามารถตดิตอ่เราได้ตามช่องทาง ดงันี ้

FB Inbox: m.me/ocs.ku
สง่อีเมลได้ท่ี helpdesk@ku.ac.th

ค้นหาข้อมลูจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/
หรือแจ้งปัญหา สอบถามการใช้งาน ได้ท่ี https://itsupport.ku.ac.th/

ติดตอ่ทางโทรศพัท์ 02-562-0951-6 ตอ่ 622541-43

แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. ร่วมงานสถาบันวจิยัและพฒันาแห่ง มก.

ครบรอบปีที่ 42

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 2 ตลุาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกลุ

ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาสถาบนัวจิยัและพฒันา

แหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีท่ี 42 ณ โถงบษุราคมั ชัน้ 1 อาคารสวุรรณวาจกกสกิิจ สถาบนัวิจยัและพฒันา

แหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. จดัค่ายบูรณาการโค้ดดิง้กับวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ KidBright
วนัเสาร์ท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-16.30 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์จดัคา่ยบรูณาการโค้ดดิง้กบั

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ KidBright ณ ห้อง 506 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเนือ้หากิจกรรมดไูด้ท่ี https://www.ku.ac.th/coding/index.php/2020/08/18/kidbright/

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. คุณุชิดชนก สายชุ่มอินทร์ หวัหน้าสาํนกังานเลขานกุาร สาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ บคุลากรสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดงูานด้าน "ระบบการลา

ออนไลน์" และ "ระบบลงเวลาปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ" ของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ

ห้องประชมุใหญ่ 708 ชัน้ 7 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

สาํนักหอสมุด มก. เยี่ยมชมดงูาน

https://l.facebook.com/l.php?u=https://m.me/ocs.ku?fbclid=IwAR0-WAsrTHkvdqvU62289T67HORhsfJG8eoyQsSXYOn7ntqyuqS4VjmZ8Lc&h=AT16H5htKarvO-zfmQam6FEV9uUQuQj_phzHFAfGSdawDXNwtUAj1rly9361vJFEuzOrpZyeI3H6gbRLeA5l46q93Ce0Vx-1p_-0Pa519bUVdPD78x5_pbhHZ-_r-7idTlau2lo1AFjadn2w8Nwdyqyc07zFYFnOdR1upV7j4Zn-pde8gbckVZinKKjCiLUtF3lt7H7S66rYMOaxClQ9yNSaGderTUh9rQZU5W3Wh9TbvyjXy2xOmNIdaH7A2OaHrZylNww1dPb5g6VYgjDpqS66DLBAUnYUH6UaDgULLx_ZJz2XYYtdSFaPGXiDbe-KnElHcRMEIyRZlGOHfmF2-W90T_hOWERWN2-OmumsoO_rrbXe1Ab56ZNPhaFWVHtr83FScwW3RVkBcFIF2ARkAxskZnVFhWzfYp7H7-m31GMRUoILsaIhB0jAsPWtjYQ-Bu6uHTA78GOvGrDXrA8v6IGT62WleoA5OavGt0Oxnr-iFD4ENiINVhg72lWrqDOoAB5_rb5jnUedVVqvLZyY7qEBAQXpLqcYF9c8Z71p7JYqjqDH77pwN04fYrcC91TE-LJHfXBJ3baxB7RQEJxfdGfKzc9ozHXqzDGFIxKg5bbmXcBKe35UhvQx2bgmdVtPQfKayW3tfNSE-KUbu1nc2g
http://www.ocs.ku.ac.th/
https://itsupport.ku.ac.th/?fbclid=IwAR38qhHvMg9Xxd615XOiehx64p20Ts5NMtOC0xKehuo-u9GIStPqPdej6oc
https://www.facebook.com/ocs.ku
https://www.ku.ac.th/coding/index.php/2020/08/18/kidbright/
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. จดัทาํป้ายแสดงความยนิดี

เน่ืองในพธีิพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี 2563

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดัทําปา้ยแสดงความยนิดีแก่บณัฑิต

มหาบณัฑิต และดษุฎีบณัฑิต ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เน่ืองในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรประจําปี 2563

ระหวา่งวนัท่ี 12-16 ตลุาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

ห้อง HELPDESK และห้อง KITS
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ห้อง HELPDESK และห้อง

KITS (Kasetsart IT Square) ระหวา่งวนัท่ี 26 ตลุาคม ถึงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตัง้แตว่นัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา

16.30-20.30 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. โดยจะเปิดให้บริการตามวนัและเวลาราชการ ในวนัองัคารท่ี 17

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้จดัทําโครงการ Digital Literacy ให้แก่นิสติของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ในหลกัการสาํคญัตา่ง ๆ เก่ียวกบัการรู้ดิจิทลั (Digital Literacy) ให้มี

ทกัษะและความสามารถตา่ง ๆ ท่ีสาํคญัและจําเป็นภายใต้การรู้ดิจิทลั เพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนั และเพ่ิม

ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้อาจารย์ หรือนิสติสามารถจดักลุม่เลอืกท่ีจะเข้ารับการอบรม

ตามหวัข้อท่ีสนใจได้ ตามวนัและเวลาท่ีมใีห้ในแตล่ะสปัดาห์ เวลาการอบรม 13.00-16.00 น. (3 ชัว่โมงตอ่หลกัสตูร) ณ

อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โดยมีจํานวน 11 หลกัสตูร ดงันี ้

1. Digital Literacy และการใช้งาน Google Drive

2. Digital Literacy และ MS Excel สาํหรับการทํางานสาํนกังาน

3. Digital Literacy และการคํานวณขัน้สงูด้วย MS Excel

4. Digital Literacy และการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย Pivot Table

5. Digital Literacy และการสร้างกราฟวิเคราะห์ข้อมลูด้วย MS Excel

6. Digital Literacy และการจดัหน้ารายงานอยา่งมืออาชีพ

7. Digital Literacy และการสร้างสือ่ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint

8. Digital Literacy และสร้าง slide Presentation Animation อยา่งไรให้นา่สนใจ

9. Digital Literacy และมอืใหมส่ร้างสือ่ประชาสมัพนัธ์ให้นา่สนใจด้วย Illustrator

10. Digital Literacy และการทําภาพกราฟิกด้วย Photoshop เบือ้งต้น

11. Digital Literacy และพืน้ฐานการตดัตอ่คลปิวิดีโอด้วย Adobe Premiere Plus

ภาควิชาและอาจารย์ประจําวิชาติดตอ่รายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ https://training.ku.ac.th/2015/?page_id=1732

KU Next : Digital Literacy by OCS

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://training.ku.ac.th/2015/?page_id=1732
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แหลง่ข้อมลู : https://mommy.teenee.com/kid-trick/1199.html

จากกรณีท่ีเป็นขา่วครูทําร้ายนกัเรียนอนบุาลอยา่งรุนแรง ทัง้ตบหวั ทัง้ผลกั และไมใ่ห้กินข้าว ไมใ่ห้ปัสสาวะ รวมทัง้

พฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ีเข้าขา่ยทําร้ายเดก็ทัง้ทางร่างกาย ทางคําพดู และทางจิตใจ คณุรู้หรือไมว่า่ “สิง่เหลา่นีไ้มเ่พียงสง่ผล

กระทบทางร่างกาย แตย่งัสง่ผลเป็นบาดแผลทางจิตใจให้เด็กได้ด้วย” ดงัท่ีขา่วออกมาวา่ “เด็กท่ีโดนลากไปทําร้ายใน

ห้องนํา้ เกิดอาการกลวัห้องนํา้ ไมก่ล้าเข้าห้องนํา้” หรือ “เด็กมีอาการฝันร้าย ไมก่ล้าไปโรงเรียน เพราะกลวัการไปโรงเรียน

และครู” และ “เด็กเดินไปตบหน้าพอ่ เมื่อเรียกแล้วพอ่ไมห่นั” ซึง่เป็นพฤติกรรมท่ีเปลีย่นไป อาการดงักลา่วเหลา่นีถ้้า

เกิดขึน้ตอ่เน่ืองก็จะทําให้เด็กรู้สกึกลวั ไมอ่ยากไปโรงเรียน เด็กบางคนอาจจะเลยีนแบบพฤติกรรมก้าวร้าว การใช้ความ

รุนแรง เพราะคิดวา่เป็นสิง่ท่ีทําได้ เด็กบางคนอาจจะมีบาดแผลทางจิตใจ ทัง้เป็นโรควิตกกงัวล ซมึเศร้า หวาดผวา กลวั

การถกูกระทําซํา้

หากลกูไมอ่ยากไปโรงเรียนเพราะอะไร? ผู้ปกครองต้องแยกให้ชดัวา่ท่ีเด็กไมอ่ยากไปโรงเรียน เพราะเกิดจากการ

ถกูทําร้าย หรือเป็นแคค่วามกงัวลท่ีเด็กกลวัการพลดัพรากจากพอ่แมแ่ล้วไมอ่ยากไปโรงเรียน ตามวยัของเด็กอายุ 3 ขวบ

(Separation Anxiety) ซึง่เด็กมกัจะกงัวลอยา่งมาก เมื่อคิดถงึการจากพอ่แมไ่ปโรงเรียน กลวัวา่จะเกิดอนัตรายกบัพอ่แม่

เช่น อบุตัิเหตุ เจ็บป่วย ตาย กลวัวา่ตวัเองจะถกูลกัพาตวัไปแล้วไมเ่จอพอ่แม่ กลวัการอยูค่นเดยีวโดยไมม่ีพอ่แม่ โดยเด็ก

อาจจะแสดงอาการทางร่างกายในเช้าวนัจนัทร์ท่ีจะต้องไปโรงเรียน เช่น บน่ปวดหวั ปวดท้อง และไมอ่ยากไปโรงเรียน

เพราะอยากอยูก่บัพอ่แม่ แตอ่าการจะดีขึน้ในวนัศกุร์ หรือวนัท่ีไมต้่องไปโรงเรียน ซึง่ถ้าพอ่แมส่ามารถปลอบใจลกู ทําให้

เด็กมัน่ใจวา่พอ่แมจ่ะพาไปโรงเรียน และไปรับกลบับ้านตามปกติทกุวนั ก็จะทําให้เด็กมัน่ใจวา่พอ่แมจ่ะไมห่ายไปไหน

เด็กก็มกัจะไปโรงเรียนได้ และเมื่อไปถึงโรงเรียนแล้ว อาการกลวัดงักลา่วจะคอ่ย ๆ หายไป และเด็กสามารถเรียนได้

ตามปกติ

ซึง่จดุนีจ้ะแยกจากความกลวัท่ีถกูครู หรือเพ่ือนทําร้ายได้ เพราะถ้าเด็กกลวัครูหรือเพ่ือนทําร้าย ไมว่า่พอ่แมจ่ะ

ปลอบ หรือบงัคบัเด็กให้ไปโรงเรียน เด็กก็จะไมย่อมไป แม้วา่จะไปถึงโรงเรียนแล้วก็จะยงัปรับตวัไมไ่ด้ มีอาการหวาดกลวั

มีอาการผวาดผวา และการหวาดกลวันีจ้ะกลบัมาจนถงึท่ีบ้าน เช่น กลวัการเข้าห้องนํา้ กลวัเสยีงดงั ผวางา่ย มีอาการฝัน

ร้าย โดยฝันวา่ตวัเองถกูทําร้าย หรือฝันวา่พอ่แมเ่ป็นอนัตราย นอกจากนีจ้ะพบวา่ตามร่างกายของเด็ก จะมีรอยแผล

แปลก ๆ เช่น รอยหวดด้วยไม้ รอยฟกชํา้ใต้ร่มผ้าตา่ง ๆ อาจหาท่ีมาไมไ่ด้ หรือเกิดจากการโดนครูหรือเพ่ือนทําร้ายนัน่เอง

จะรู้และดูแลลูกอย่างไร?
เม่ือลูกถูกทาํร้าย

https://mommy.teenee.com/kid-trick/1199.html
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/posts/3271245742927738

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/posts/3271245742927738


แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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แหลง่ข้อมลู https://www.thaipost.net/main/detail/80169

ในหลวง-พระราชินี ถวายผาพระกฐิน

วัดบวรนเิวศวิหาร และวดัมหาธาตุฯ

เมื่อวนัอาทิตย์ท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริิพชัร

มหาวชัรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้สริิวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา เสด็จฯ ไปทรงบําเพ็ญพระราชกศุลถวายผ้า

พระกฐินวดับวรนิเวศวิหาร และวดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฏ์ ในการนี ้ เจ้าคณุพระสนีินาฏ พิลาสกลัยาณี เฝา้ฯ รับเสด็จ

https://www.thaipost.net/main/detail/80169
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