
ข่าวคราวในรั�วเหลือง–นํ �าเงนิ 
 12 ตุลาคม 2562 ที�ว่าการอําเภอบางมูลนากจังหวัด

พิจิตร นายสิริรัฐ ชมุอปุการ ผู้วา่ราชการจงัหวดัพิจิตร นางสกุญัญา 

ชุมอปุการ นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัพิจิตร พร้อมด้วยนายโชคชัย 

รักเกื �อ นายอําเภอบางมลูนาก คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางมูล

นาก คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 วดัชยัมงคล  เป็นประธานในพิธี

ถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะพระบรมราชานุสาว รีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยคณะผู้ บริหาร

เทศบาลเมืองบางมลูนาก คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 วดัชยัมงคล 

ร่วมจดังาน “บางมลูนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จกัรี 118 ปี พระปิย

มหาราช เสด็จประพาสบางมลูนาก” โดยทกุภาคส่วนร่วมใจกนัจดั

งานขึ �นอย่างยิ�งใหญ่ พร้อมทั �งการแต่งกายย้อนยุคสมยัรัชกาลที� 5 

เพื�อร่วมกิจกรรมอยา่งสวยงานพร้อมเพรียง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 13ตุลาคม 2562 นายโชคชยั รักเกื �อ นายอําเภอบางมูล

นาก เป็นประธานวางพวงมาลาและนําผู้ เข้าร่วมพิธีถวายบงัคม 

เบื �องหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีบําเพ็ญ

กุศลและพิธีน้อมรําลกึเนื�องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร 

โชคชัย รักเกื �อ นายอําเภอบางมูลนาก เป็นประธานกล่าวคําน้อม

รําลกึในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีบําเพ็ญกุศล

และพิธีน้อมรําลกึเนื�องใน

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

(พิธีจุดเทียนเพื�อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร

วิทยาคม อําเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจิตรโดยมีส่วนราชการ 

ผู้บริหาร 

ร่วมในกิจกรรม ดงักลา่ว
 

 

นาก เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลาและถวายบงัคม เบื �องหน้า

พระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในพิ ธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึกในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ พระบรมราชานุสาว

รีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

นายโชคชัย รักเกื �อ นายอําเภอบางมูลนาก เป็นประธานในพิธีจุด

เทียนเพื�อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิพร

จุลจอมเก ล้า เ จ้าอยู่หัว  เบื �อ งหน้าพระบรมราชานุสาว รีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในพิธีบําเพ็ญกุศลและ

พิ ธี น้อมรําลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัที�ว่า

โดยมีส่วนราชการ คณะผู้บริหาร  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร

เอกชน และภาคประชาชน ร่วมในกิจกรรม ดงักลา่ว

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บพิตร (พิธีวางพวงมาลาและถวายบงัคม) และเวลา 19.30 น.นาย

โชคชัย รักเกื �อ นายอําเภอบางมูลนาก เป็นประธานกล่าวคําน้อม

รําลกึในพระมหากรุณาธิคณุพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีบําเพ็ญกุศล

และพิธีน้อมรําลกึเนื�องในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พิธีจุดเทียนเพื�อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร) ณ หอประชุมโรงเรียนบางมูลนากภูมิ

วิทยาคม อําเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจิตรโดยมีสว่นราชการ คณะ

ผู้บริหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน 

ร่วมในกิจกรรม ดงักลา่ว 

 23 ตุลาคม 2562นายโชคชัย รักเกื �อ นายอําเภอบางมูล

นาก เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลาและถวายบงัคม เบื �องหน้า

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในพิ ธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึกในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ พระบรมราชานุสาว

รีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และเวลา 19.20 น.

นายโชคชัย รักเกื �อ นายอําเภอบางมูลนาก เป็นประธานในพิธีจุด

เทียนเพื�อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเก ล้า เ จ้าอยู่หัว  เบื �อ งหน้าพระบรมราชานุสาว รีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในพิธีบําเพ็ญกุศลและ

พิ ธี น้อมรําลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัที�ว่าการอําเภอบางมลูนาก จงัหวดัพจิิตร

โดยมีส่วนราชการ คณะผู้บริหาร  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร

เอกชน และภาคประชาชน ร่วมในกิจกรรม ดงักลา่ว 

 
 

 

 

 

 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ปีที� 19 ฉบับที� 6 เดือน ตุลาคม2562 

 
 
 

 

 

 

สื�อสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชมุชน 

แผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน 

กลุม่บริหาร :  ทีมงานปลายชอล์ก 
 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  :  บรรณาธิการ 
 

คณุครูเกวลิน  พฤฒิวรรณ , คณุครูพรรณวิภา  อินทิม 

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ , คณุครูนํ �าทิพย์  ทองยิ �ม 

คุณครูวศินีพิเดช 
( หัวหน้าแผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน ) 

 

ที�ปรึกษา:นางสมคิด  จันทรคณา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  ๒  วดัชยัมงคล 

 



 

ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจาํเป็นสําหรับเดก็ยุค

ใหม่หรือไม่? 
 ประเด็นการบ้านสําหรับเด็กยุคนี �เยอะไปหรือเปลา่ไม่ใช่

แค่โจทย์ใหญ่สําหรับเด็กไทย แต่เป็นประเด็นใหญ่ที�ทั�วโลกให้

ความสําคญั เพราะถ้าไปสํารวจประเทศที�ได้ชื�อว่าการศึกษาดีที�สดุ

ในโลก อย่างฟินเเลนด์ จะพบว่าคุณครูแทบไม่มีการบ้านให้เด็ก ๆ 

หรือถึงมีเด็ก ๆ ก็ใช้เวลาทําไมเ่กินวนัละ 10 นาทีในการทําให้เสร็จ 

ดงันั �นจึงไม่ใช่เรื�องแปลกเลยที�ผู้ ใหญ่หลายท่านจะมองว่าการบ้าน

คือภาระของเด็ก ทําให้เด็ก ๆ เครียด ไม่มีเวลาออกไปเรียนรู้ทกัษะ

อื�น ๆ หรือใช้เวลาทํากิจกรรมกบัครอบครัว 

  คําถาม คือ การบ้านยงัจําเป็นสําหรับเด็กยุคใหม่ที�กําลงั

เติบโตมาในโลกอนาคตที�ผนัผวน จนไม่มีใครบอกได้ว่าทกัษะหรือ

ความรู้แบบไหนจําเป็นสําหรับโลกแห่งอนาคตหรือไม่ ในมุมมอง

ของ อ.เอก- เอกรินทร์ สี�มหาศาล ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

อกัษร เอ็ดดูเคชั�น จํากัด (มหาชน) ตอบชัดว่า การบ้านยังจําเป็น

สําหรับเด็กยคุใหม่แน่นอน โดยเฉพาะถ้าพูดถึงศตวรรษที� 21 ยุค

เทคโนโลยี ยิ�งต้องนิยามให้ชัดว่า การบ้านคืออะไร ทําไมถึงยัง

จําเป็น “ในโรงเรียนครูสอนความรู้ สอนไปแล้วต้องมีการฝึกหัด 

บางอย่างทําในห้องเรียน บางอย่างเกี�ยวพนัไปนอกห้องเรียน ต้อง

กลบัไปทําที�บ้าน เพราะเด็กต้องไปสืบค้น ยิ�งวิชาทกัษะด้วยอย่าง

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ ต้องฝึกต้องหัดถึงจะเก่ ง 

นอกจากนี �การบ้านยงัช่วยฝึกเด็กเรื�องความรับผิดชอบ และวินยัไป

ในตวั” 

 อย่างไรก็ตาม ถ้าถามว่าแล้วการบ้านแบบไหนถึงจะ

เหมาะกับเด็กยุคใหม่ อ.เอกอธิบายให้เห็นภาพว่า เมื�อโจทย์

การศึกษาเปลี�ยนไป มีเป้าหมายที�หลากหลายมากขึ �น แบบฝึกหัด

ต่างๆที�คุณครูนํามาใช้จึงต้องแยกย่อยออกมา ทั �งแบบฝึกกิจกรรม 

สมุดฝึกกิจกรรม ตลอดจนแบบทดสอบที�คุณครูใช้ทดสอบใน

ห้องเรียน หรือบางครั �งอาจมอบหมายให้เด็ก ๆ กลบัไปอ่าน ไปค้นที�

บ้าน หรือนอกห้องเรียน เช่น ห้องสมุด ไปทํางานกบักลุม่เพื�อน ซึ�ง

กระบวนการเหล่านี �จะช่วยให้คุณครูได้สังเกตว่าเด็ก ๆ มีความ

เข้าใจในกระบวนการคิด การทํางานเป็นทีมหรือไม่ สะท้อนให้เห็น

พฒันาการของเด็ก  

 “จะเห็นว่าการบ้านในยุคแรก คือ เน้นความรู้ การฝึกหัด 

จากนั �น เริ�มเน้นทกัษะกระบวนการคิด มาถึงปัจจุบนัมีการพดูเรื�อง

สมรรถนะ เด็กต้องไปสืบค้น ใช้แอปพลิเคชนั เว็บไซต์ ถ้าห้องเรียน

ไม่มี คณุครูต้องมอบ ภาระงาน (Task based) หรือ การเรียนรู้โดย

ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) ทั �งหมดก็คือ 

การบ้าน หรือ กิจกรรมเสริมบทเรียนที�ครู ซึ�งเด็กจะต้องไปค้นคว้า

และ นําเสนอ อย่างที�อเมริกามีแนวคิด Flipped Classroom หรือ 

ห้องเรียนกลบัด้าน เปิดโอกาสให้เด็กต้องไปหาความรู้เอง เพราะ

แหล่งความรู้มีมากมาย เด็ก ๆ สามารถค้นจากคอมพิวเตอร์ แอป

พลิเคชัน และเว็บไซต์ หลงัจากนั �นนําความรู้ที�ได้มาใช้ในชั �นเรียน 

ครูก็ให้เด็กทํางานเป็นทีม คิดโครงงาน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เด็ก

ได้ใช้ทั �งความรู้และการนําไปใช้ ให้ทั �งทักษะ สมรรถนะ และ 

คุณสมบัติของผู้ เรียน เพียงแต่ครูจะเลือกใช้กิจกรรมอะไร เลือก

ชนิดงานอะไรที�จะเหมาะสมกบับทเรียน และ ตรงกบัเป้าหมายที�ครู

ต้องการจะสอนเด็ก” อ.เอกยงัสรุปทิ �งท้ายด้วยว่า ปัจจุบนัการบ้าน

ได้ถูกเปลี�ยนนิยามไปแล้ว วันนี �การบ้านคือการทํางานนอก

ห้องเรียน การออกไปสืบค้นคว้าหาความรู้ในแหล่งต่างๆ ออกมา

เป็นโครงงาน โครงการต่างๆ ดงันั �น สดุท้ายแล้วการบ้านอาจไม่ใช่

ยาขมที�คณุครูหยิบยื�นให้เด็กๆ เสมอไป แต่ขึ �นอยู่กับว่าการบ้านนั �น

ช่วยจุดประกายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และนําทกัษะจากห้องเรียนไปต่อ

ยอดสูช่ีวิตจริงได้หรือไม่   
ที�มา : https://www.kroobannok.com/87248 
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 การตามใจลกูหลานแบบพอดีในช่วงแบเบาะ อาจยงัไม่

ส่งผลต่อเด็กมากนัก แต่เมื�อเด็กเริ�มเข้าสู่วัย 3-5 ขวบ การจะ

ตามใจมากน้อยแค่ไหนให้พิจารณาตามความเหมาะสมและโอกาส  

เช่น ให้ตามที�ขอบ้าง สลบักับให้รอ หรือสลบักบัไม่ให้ตามต้องการ 

ถ้าของสิ�งนั �นมีแล้วก็ไม่ให้ ถ้ายงัไมม่ีก็อาจให้รอก่อน ถ้าเป็นอาหาร

ก็ดูว่า เด็กหิวหรือไม่ สําคญัคือควรให้มีการรอคอยบ้างตามความ

เหมาะสม ทั �งเรื�องของเล่น ขนม คือไม่ได้ให้ทนัทีทุกครั �ง เช่น ถ้าไป

เดินห้างเห็นขนมหรือของเล่น อาจให้รอตอนกลบั อาจจะให้รอครั �ง

หน้าที�มา หรืออาจจะเป็นวนัพรุ่งนี � 

 ที�สําคัญคือ ต้องรับมือให้เป็นหากลูกหลานมีอาการ

ร้องไห้งอแง โวยวาย (Tantrum) โดยตั �งสติก่อนปรับพฤติกรรมเด็ก 

อยา่ใช้อารมณ์ และเน้นใช้ความสมํ�าเสมอ นั�นคือไม่ให้ความสนใจ

กบัพฤติกรรมที�เด็กแสดงออก หากอยูใ่นที�สาธารณะให้พาเด็กไปใน

ที�เงียบสงบ ใช้การอธิบายที�นิ�งและมั�นคง ไม่แสดงอารมณ์กับเด็ก 

จากนั �นรอให้เด็กเหนื�อยและหยดุจากพฤติกรรมดงักลา่วเอง เมื�อไม่

ตามใจเด็กติดต่อกันเป็นประจํา พฤติกรรมนี �จะหายไป และ

ความรู้สกึดีๆ จะยงัคงอยู่ด้วยแต่ถ้าเด็กมีอาการรุนแรงขึ �น โวยวาย

อาละวาดแบบไมฟั่งใคร ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็ว 
ที�มา : https://www.thaihealth.or.th/Content/50355 

คลินิคพ่อแม่ ปัญหาการศึกษาไทย 


