
ข่าวคราวในรั�วเหลือง–นํ �าเงนิ 
 

 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล คณะครู และนักเรียน

ร่วมพิธีไหว้ครูและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ได้มอบมอบทุนแก่

นกัเรียนจํานวน 92 ทนุ โดยได้รับทนุจาก  

- คณุพิมพ์ใจ ฤกษนนัทน์ มอบทนุจํานวน 6,000 บาท รวม 10 ทุน 

- คุณพจนีย์ เคนยา มอบทุนให้จํานวน 10,000 บาท รวม 20 ทุน 

 คณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 

มา ณ โอกาสนี � และในภาคบ่าย โรงเรียนจัดกิจกรรมการเลือกตั �ง

สภานกัเรียนของโรงเรียน  ประจําปี 2562เพื�อรณรงค์ให้นกัเรียน

รู้จกัการใช้สิทธิและหน้าที�ของตน ตามระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

สนบัสนนุงบประมาณ ในการเข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 

ระดับภาคเหนือ ครั �งที� 

นิเวศน์ น้อยอํ�า นายกเทศมนตรีเมืองบางมลูนาก 

ปานอุดมลักษณ์ 

การศึกษา 

 

 

 

 และเ

 

ลกูเสือท้องถิ�นไทย ครั �งที� 

2562 

จงัหวดัเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (วันที� 5-7 มิ.ย.2562)คณะครูและนักเรียนได้รับการ

สนบัสนนุงบประมาณ ในการเข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 

ระดับภาคเหนือ ครั �งที� 17 ณ เทศบาลนครเชียงราย จาก นาย

นิเวศน์ น้อยอํ�า นายกเทศมนตรีเมืองบางมลูนาก และ  นายวีรศกัดิ� 

ปานอุดมลักษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก ฝ่าย

การศกึษา  สรุปผลดงันี � 

 -รางวลั 3 เหรียญทอง  

 -รางวลั 2 เหรียญเงิน  

 -รางวลั 3 เหรียญทองแดง 

และเข้าร่วม 1 รายการ จากร่วมสง่แข่งขนัทั �งหมด 9 รายการ 

 

 คณะลกูเสือระดับมัธยม  เดินทางไปเข้าค่ายงานชุมนุม

ลกูเสอืท้องถิ�นไทย ครั �งที� 6 พ.ศ.2562 ระหว่างวนัที� 7-11 มิถุนายน 

2562 ณ ค่ายลกูเสือชั�วคราวเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน 

จงัหวดัเชียงราย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ปีที� 19 ฉบับที� 2 เดือน มิถุนายน2562 

 
 
 

 

 

สื�อสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชมุชน 

แผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน 

กลุม่บริหาร :  ทีมงานปลายชอล์ก 
 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  :  บรรณาธิการ 
 

คณุครูกาญจนา  พลสงฆ์ , คณุครูพรรณวิภา  อินทิม 

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ , คณุครูนํ �าทิพย์  ทองยิ �ม 

คณุครูเกวลิน  พฤฒิวรรณ 

คุณครูวศินีพิเดช 
( หัวหน้าแผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน ) 

 

ที�ปรึกษา:นางสมคิด  จันทรคณา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  ๒  วดัชยัมงคล 

 



 

 

เทคนิคเพิ�มไอคิวภายใน 30 วัน 
 

 เราก็สามารถที�จะเพิ�มความฉลาดให้กับตัวเองได้ ด้วย

การออกกําลังใจ ฝึกความคิดสร้างสรรค์  ฝึกสมาธิ ฝึกการ

แก้ปัญหาให้รวดเร็ว การพฒันาสมอง และเทคนิค 15 อย่างต่อไปนี � 

อาจจะเป็นสิ�งที�ช่วยให้คณุฉลาดขึ �นได้ 

เริ�มจาก 15 เทคนิค ซึ�งเน้นเรื�องของพฤติกรรม หรือการปฏิบตัิ ดงันี � 

 1. เป็นคนแอคทีฟ หากคุณไม่ค่อยชอบออกกําลงักาย ก็

ควรเริ�มแล้ว ฝึกออกกําลงักายให้เป็นประจํา เพราะการออกกําลงั

กายจะทําให้สภาพร่างกายโดยรวม ตลอดจนสภาพจิตใจ อารมณ์ 

ดีขึ �น การมีร่างกายที�ดี ก็นําไปสูก่ารพฒันาที�ดีของสมองเช่นกนั 

 2. หมั�นเขียน เรามกัจะเห็นว่า พวกนกัเขียน มีวิธีการคิดที�

เป็นระบบด้วย เพราะการเขียนช่วยให้เราได้แง่มุมใหม่ ๆ เมื�อเรา

ย้อนกลบัไปอ่านผลงานที�ผ่าน ๆ มาของตนเอ’  

 3. ฝึกสมาธิ มีการวิจัยพบว่า การฝึกสมาธิ ทําให้เรา

ฉลาดขึ �นได้ เพราะสมาธิช่วยเพิ�มประสิทธิภาพให้กับการทํางาน

ของสมอง ช่วยให้สมองมีการประสานการทํางานกันทั �งซีกซ้ายและ

ซีกขวา 

 4. ฝึกคิด สามารถฝึกได้ทั �งด้วยการอ่านหนงัสือ ดูสารคดี 

เล่นเกมกระดาน โดยเลือกเกมที�ต้องใช้ความคิด สิ�งเหล่านี �จะช่วย

ทําให้เราฉลาดขึ �นได้ 

 5. อ่านหนังสือทุกวัน เรื�องที�อ่าน ควรเลือกเรื�องที�ไม่ใช่

พวกนิยาย อย่างน้อยประมาณ 30 นาทีต่อวัน การอ่านช่วยเพิ�ม

ความรู้ให้กบัเราได้มาก 

 6. หางานอดิเรกทํา งานอะไรก็ได้ที�เราชอบ ไม่ว่าจะเป็น

กีฬาอย่างโบว์ลิ�ง ตกปลา หรืองานฝีมืออย่างนิตติ �ง สิ�งที�ทําแล้วรู้สกึ 

 

สนกุ จะทําให้เราสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ �น 

 7. เล่นเกมพวกฝึก I.Q Puzzles เกมพวกนี � สามารถหา

เล่นได้ทั �งในอินเทอร์เน็ต และตามร้านหนงัสือ จะช่วยฝึกความคิด

ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ �น 

 8. ฝึกความคิดสร้างสรรค์ โดยอาจจะคิดสร้างหรือทํา

อะไรขึ �นมาสกัอย่าง เช่น ทําอีบุ๊ค ปลกูต้นไม้ ต่อรถโมเดล ทําให้ได้

พฒันาทกัษะทางความคิด 

 9. เปิดโลกทัศน์รับรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ ค้นหาสิ�งใหม่ ๆ 

อาจจะเป็นการเรียนรู้ที�จะทําอาหาร ประเพณี หรือภาษา ของ

ประเทศอื�น ที�ไม่เคยรู้มาก่อน  

 10. ฝึกการแข่งขัน การเล่นหมากรุก เป็นการฝึกการ

แข่งขันที�ดี  หากหาเพื�อนเล่นไม่ไ ด้  ก็สามารถเข้าไปเล่นบน

อินเทอร์เน็ต กับผู้ เล่นอื�น ๆ ได้ทั�วโลก และในเฟสบุ๊ค ก็มีเกมการ

แข่งขนัให้เลือกเลน่หลายเกม 

 11. ชมรายการทีวีพวกรายการพิเศษ ที�ไม่ได้อยู่ในผัง

รายการปกติ รายการเหลา่นี �ช่วยเสริมความรู้ มกัจะเป็นเรื�องพิเศษ 

ที�ไม่ได้หาชมได้ตามปกติ 

 12. เข้าร่วมสังคม มีงานวิจัยที�แผยแพร่ในนิตยสาร

ดิสคฟัเวอร์รี�  ระบุว่า การเข้าสงัคม จะช่วยกระตุ้นให้สมองมีความ

ตื�นตวัมากขึ �น 

 13. เลน่วีดีโอเกม พ่อแม่ทั�วโลก อาจจะรู้สกึเบาใจขึ �น เมื�อ

รู้ว่า วีดีโอเกม ช่วยพฒันาทกัษะทางด้านคณิตศาสตร์ได้  

 14. ฟัง เพลง มีงานวิจัยบอกว่า  การฟังเพลงมี

ความสมัพันธ์กับการพัฒนาความจํา การฟังเพลงช่วยเพิ�มทักษะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้ 

15. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เราควรนอนหลับวันละ 7-8 

ชั�วโมง ทุกคืน เพื�อให้สมองได้พักผ่อน และเตรียมพร้อมสําหรับวนั

ต่อไป การพกัผ่อนที�เพียงพอ ทําให้เราจําแมน่ยิ�งขึ �น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างสิ�งแวดล้อมให้เด็กอยากทาํกิจกรรมก็เป็น
อีกส่วนหนึ�งที�จะดึงเด็กออกจากพฤติกรรมหน้าจอได้ โดยให้
คิดไว้เสมอว่า ที�ไหนก็เล่นได้ ซึ�งกิจกรรมสําหรับเด็กมี
หลากหลายตั �งแต่ระดับเบาไปถึงหนัก เล่นคนเดียว เล่นเป็น
คู่  เล่นเป็นกลุ่ม 

1.ในบ้าน จดัสรรพื �นที�ให้เด็กพอที�จะสามารถกระโดดเชือก 

หรือตีลงักาก็เพียงพอ 

2.ชุมชน หากชุมชนเห็นความสาํคญั ก็สามารถจดัสรร

พื �นที�ทํากิจกรรมร่วมกนัหนึ�งวนัในรอบสปัดาห์ เช่น กิจกรรมปิด

ถนนเส้นเล็กในชุมชนให้เด็กได้วิ�งไลจ่บั หรือเลน่การละเลน่ไทยอื�นๆ 

เช่น มอญซ่อนผ้า ม้าก้านกล้วย 

3.พื �นที� ว่างในชุมชน ชุมชนสามารถจดัพื �นที�ให้สะอาด

และปลอดภยั เพื�อกระตุ้นให้เด็กออกมาเลน่กิจกรรมที�หลากหลาย

ในเวลาวา่งได้ 

4.ธรรมชาติรอบตัว ในชมุชนที�อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ 

ผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเลน่กบัธรรมชาติ

รอบตวั การห้อยโหนหรือปืนป่ายต้นไม้ จะช่วยให้เด็กพฒันาทกัษะ

ทั �งกาย สงัคม และสมอง 

คลีนิคพ่อแม่ เกร็ดการศึกษา 


