
ข่าวคราวในรั�วเหลือง–นํ �าเงนิ 
 (วันที�  4 - 6 กันยายน 2562)กิจกรรมกีฬาสีภายใน

โรงเรียน "เหลือง-นํ �าเงิน" เกมส์ ครั �งที� 3 ประจําปี 2562 ของครูและ

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วดัชัยมงคล สงักดัเทศบาลเมืองบาง

มูลนาก จังหวัดพิจิตร ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัย

มงคลได้จดัให้กิจกรรมกีฬาส ี เพื�อพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพชีวิตที�

ดี  มีการพัฒนาการด้านจิตใจ  สติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  

สงัคมและคา่นิยมที�ดี เหมาะสมตามวยั และฝึกนกัเรียนมีความเป็น

ผู้นํา ผู้ตามที�ดี  และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั ก่อให้เกิดความสามคัคี และ

ความมีนํ �าใจแก่กันและกันขอแสดงความยินดีกบัสีฟ้าด้วยนะคะที�

ได้รางวลัชนะเลิศถ้วยรวมทกุประเภทกีฬา  3 ปีซ้อน ยอดเยี�ยมค่ะ 
 

 (23 กันยายน  2562 )กระทรวงวฒันธรรม มอบเกียรติ

บตัรการได้รับคดัเลอืกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจําปี 

พ.ศ. 2562ดงันี � 

 - ประเภทประถมศึกษาด.ญ.ฐิดาพร  สว่างวงค์ 

 - ประเภทมธัยมศึกษาด.ญ. วชิรินทรา  ปักษา 

และโรงเรียนเทศบาล .2วัดชัยมงคลเป็นสถานศึกษาที�ส่งเสริม

โครงการคดัเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พ.ศ.2562 ได้รับ

มอบเกียรติบตัร จากนายวรพนัธุ์ สวุณัณุสส์ ผวจ.พิจิตร ณ ศาลา

กลางจงัหวดัพิจิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สําหรับผู้ เกษียณอายุราชการประจําปี 

มทุิตาคารวะ

อเนกประสงค์ของโรงเรียน

รองนายกเทศมนตรีเมืองบางมลูนาก ฝ่ายการศึกษา

ได้กล่าวเปิดงาน  พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคณุแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ  ที�ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกําลัง

ความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้ สําหรับผู้

เกษียณอายกุ็ได้กลา่วแสดงความรู้

การปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคําอําลา  โดยมีคณะผู้ บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที� และผู้ เกษียณอายทุั �งในปีนี �และปีที�ผ่านๆมา 

เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก มีการแสดงของบุคลากรในชุดต่างๆ 

และกิจกรรมภาคเช้า วนัที� 

ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต  พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ

คณะผู้ เกษียณอายุราชการ ซึ�งในปีนี �มีผู้ เกษียณอายุราชการทั �งสิ �น 
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 โรงเรียนเทศบาล 2 วดัชยัมงคล จัดพิธีอําลาชีวิตราชการ

สําหรับผู้ เกษียณอายุราชการประจําปี 2562ด้วยการร่วมแสดง

มทุิตาคารวะ เมื�อวนัที�26 กนัยายน 2562 เวลา 15.45 น. ณ อาคาร

อเนกประสงค์ของโรงเรียนในโอกาสนี �นายวีรศกัดิ� ปานอุดมลกัษณ์ 

รองนายกเทศมนตรีเมืองบางมลูนาก ฝ่ายการศึกษาประธานในพิธี

ได้กลา่วเปิดงาน  พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้

เกษียณอายุราชการ  ที�ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกําลัง

ความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้ สําหรับผู้

เกษียณอายกุ็ได้กลา่วแสดงความรู้สกึและความประทบัใจระหว่าง

การปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคําอําลา  โดยมีคณะผู้ บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที� และผู้ เกษียณอายุทั �งในปีนี �และปีที�ผ่านๆมา 

เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก มีการแสดงของบุคลากรในชุดต่างๆ 

และกิจกรรมภาคเช้า วนัที� 27กันยายน 2562 คณะครูและนกัเรียน

ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต  พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ

คณะผู้ เกษียณอายุราชการ ซึ�งในปีนี �มีผู้ เกษียณอายุราชการทั �งสิ �น 

 ท่าน ประกอบด้วย 

1.ครูสมคิด จนัทะสนู 

2.ครูกาญจนา พลสงฆ์ 

3.ครูมณี หว่างพฒัน์ 

4.ครูจิดาภา รังษีสทุธิพร 

5.ครูวิโรจน์ บญุมาก 

6.ครูเรวตั สภุรังษี 

7.ครูพิษณรัุตนเศรณี 

 
 

 

 

 

 

คุณครูธนิตา  อินท

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ปีที� 19 ฉบับที� 5 เดือน กันยายน2562 

 
 
 

 

 

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 

 



 

กระทรวงศึกษาฯ ดัน Online Learning เสริม

แกร่งการศึกษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) สํานักงานส่งเสริมการศึกษา

เอกชน สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ขานรับนโยบายปฏิรูป

การศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการ"กศน. สช. WOW WOWก้าวสู่ยุค

ดิจิทัล" อย่างเป็นทางการ มุ่งหวังปฏิ รูปกระบวนการเรียนรู้

ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษ

ที� 21 โดยเน้นพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตก้าวข้ามรูปแบบ

การสอนแบบเดิมสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีเป็น

ฐานรองรับการเรียนรู้ดิจิทลัแพลตฟอร์ม หรือ Online Learning 

 น า ง ก น ก ว ร ร ณ  วิ ล า วั ล ย์ รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย ว่ า ก า ร

กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า "ปัจจุบันสงัคมโลกก้าวเข้าสู่ยุค

ดิจิทลั และเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที�ไม่มีวันสิ �นสดุนั �น แวดวงการ

ศึกษาทั�วโลกก็กําลงัปรับตัวเช่นเดียวกัน เพื�อก้าวข้ามการสอนใน

รูปแบบเดิมๆ สูก่ารเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที�ใช้เทคโนโลยีการสื�อสาร 

และสารสนเทศยุคใหม่มาประยุกต์ใช้เพิ�มประสิทธิภาพการเรียน

การสอนในรูปแบบใหม่ที�เรียกว่า การเรียนรู้ออนไลน์ หรือ Online 

Learning นวตักรรมทางการศึกษาที�จะช่วยพฒันาระบบการศึกษา

ของประเทศไทย" 

 "ทั �งนี � กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายขบัเคลื�อน

การศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การยกระดบัคุณภาพ

การศึกษา เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลด

ความเหลื�อมลํ �าทางการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงระบบการศึกษา

ไทยให้เกิดผลอย่างแท้จริง และเพื�อตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

สํานักงานการศึกษานอกโรงเ รียน (กศน.) และ สํานักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดําเนินโครงการ "กศน. สช. WOW 

WOWก้าวสูย่คุดิจิทลั" โดยในเบื �องต้นให้สํานกังาน กศน. และ สช. 

ไปคิดพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็ม

รูปแบบ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาแอพพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือ ซึ�ง

ผู้ ที�สนใจสามารถล็อคอินลงทะเบียนเรียนผ่าน แอพพลิเคชันได้

ตลอดเวลา ในลักษณะ Anywhere Anytime ทั �งการเรียนวิชา

พื �นฐานสายสามญั (ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย) และสายอาชีพ

ระยะสั �น ในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคการเรียนรู้ให้กบัทกุเพศ ทกุวยั ทกุกลุม่อาย"ุ 

 นอกจากนี �ทางโครงการฯ ยังได้จัดประชุมชี �แจงแนว

ทางการจัดการเ รียนรู้ออนไลน์ให้กับผู้ บริหาร ผู้ อํานวยการ

สถานศึกษา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที�เกี�ยวข้องจากทั�ว

ประเทศรวมทั �งสิ �น 1,200 คน เพื�อ รับฟังนโยบายจากรมช. 

กนกวรรณ วิลาวัลย์ และนําสู่การปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียง ใน

งานจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ

ออนไลน์ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. และต้นแบบ

ห้องเรียนออนไลน์ดีเด่น ของ สช. พร้อมกบัมีการเปิดให้ลงทะเบียน

เรียนออนไลน์ฟรี โดยผู้ สมัครจะได้รับรหัสผ่านพาสเวิร์ด เพื�อ

สามารถนําไปเข้าระบบหาความรู้มากมายบนแอพพลิเคชนั ซึ�งจะ

สามารถนําความรู้ที�ได้ไปต่อยอดให้เกิดการปฏิบตัิจริงต่อไป 
อ่านต่อไดที้� : https://www.ryt9.com/s/prg/3046692 
 

 

5 เทคนิคลดกังวลก่อนสอบ 
 การสอบ จดัได้วา่ เป็นสถานการณ์ตงึเครียด และความ

กดดนัของน้องๆ วยัเรียนทกุคนก็ว่าได้ เพราะหลายคนมกักงัวล จึง

ขอเสนอ 5 เทคนิคลดกงัวลก่อนสอบ มาช่วยให้น้องๆ ได้ผ่อนคลาย 

เพื�อเตรียมลยุกบัโจทย์ข้อสอบแตล่ะวิชาได้ดียิ�งขึ �นด้วยเทคนิคง่ายๆ

ดงันี �คะ่ 1. หายใจเข้าลกึๆหลบัตาแล้วหายใจเข้าลกึๆ โดยให้กลั �น

หายใจหลงัจากที�หายใจเข้าจนสดุ ทิ �งไว้สกัครู่แล้วปลอ่ยลมช้าๆ 

หากใจอยา่งปกติสกัครู่แล้วทําอีกครั �ง ให้ทําจนครบสามรอบ เทา่นี �

ความกงัวลใจต่อการสอบก็จะลดลงแล้วละ 2. ให้เวลากบั

ตวัเองบ้างออกไปเดินเลน่ สดูอากาศบริสทุธิ� ดินเนอร์กบัครอบครัว 

เลน่กบัสตัว์เลี �ยง หรือนั�งดื�มชาชมธรรมช่าติแบบสบายอารมณ์ สิ�ง

เหลา่นี �จะทําให้รู้สกึผ่อนคลาย และพร้อมที�จะอ่านหนงัสือได้อยา่ง

เต็มที� 3. ออกกําลงักายการออกกําลงักาย นอกจากจะเป็นการ

ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์และได้สขุภาพที�แข็งแรงแล้ว สมองของ

เราก็จะได้ออกกําลงัไปด้วย ทําให้พร้อมที�จะรับข้อมลูใหม่ๆ เพื�อ

เตรียมสอบได้อยา่งเต็มที� 4. นอนพกัผ่อนการนอนหลบัสิ�งสิ�งที�

สําคญั ควรจะนอนหลบัให้เพียงพอต่อวนั อยา่โหมอ่านหนงัสือหนกั

เกินไป เพราะจะยิ�งทําให้อา่นหนงัสือไม่เข้าหวั นอกจากนี �การงีบ

พกัระหว่างวนัก็จะสามารถช่วยลดความความอ่อนล้าและเติมพลงั

ให้กลบัมาเหมือนเดิมได้อกีด้วย 5. จดัตารางในการเตรียม

ตวัสอบการจดัตารางในช่วงก่อนสอบ จะเป็นการกําหนดวา่เราควร

จะต้องทําอะไรบ้าง ซึ�งถ้าหากเราทําได้ตามที�จดัไว้ในตาราง เราก็

ไม่ต้องกลวัอะไรแล้ว ซึ�งนี�จะชว่ยลดความกงัวลลงได้มากเลย 

คลินิคพ่อแม่ เคล็ดลับเรียนด ี


