
ข่าวคราวในรั�วเหลือง–นํ �าเงนิ 
 สืบเนื�องจากการที�คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการ

ผ่อนคลายการบงัคบัใช้มาตรการป้องกันและยบัยั �งการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื �อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้อนมุตัิให้โรงเรียน

และสถานศึกษาสามารถจดัการเรียนการสอนในชั �นเรียน (On Site) 

ตั �งแต่วันที� 13 สิงหาคมที�ผ่านมาขณะนี �โรงเรียนทั�วประเทศอยู่

ในช่วงทดลองเรียนที�โรงเรียนแบบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องสลบั

วนัมาเรียนในขณะเดียวกนัก็ยงัคงดําเนินการรักษาความปลอดภยั

ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอาทิการสวมหน้ากากอนามยัการ

จดัตั �งจดุบริการแอลกอฮอลเ์ป็น 

 จากการแถลงข่าวของ ศบค. วันที� 21 สิงหาคม 2563 

ทางด้านนายแพทย์  ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ออกมาแถลงมติ

ผ่อนคลายกิจกรรมที�มคีวามเสี�ยงสงู การแถลงดงักล่าวเป็นไปตาม

คณะกรรมการเฉพาะกิจที�ได้มีการพิจารณามาตรการผ่อนคลาย

การบังคับใช้กฎหมายเพื�อป้องกนั และ ยบัยั �งการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื �อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีความเห็นควรเกี�ยวกบัการผ่อน

คลายกิจกรรม และ กิจการ ในส่วนของสถาบนัศึกษาให้กลบัมา

เปิดเรียนตามปกติแบบ 100% เปิดเรียนแบบ onsite 100% ไม่ต้อง

สลับวันเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.จํานวน 4,500 แห่งและ 

โรงเรียนทั�วประเทศ  โดยยึดหลกัมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม 

สวมหน้ากากตลอดเวลา จดับริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือภายใน

สถานศกึษาทกุจุด และวดัไข้ก่อนเข้าเรียน 

 ขณะเดียวกัน กิจกรรมในโรงเรียนกิจกรรมใดที�สุ่มเสี�ยง

ต่อการสัมผัสร่างกายให้โรงเรียนงดกิจกรรมเหล่านั �นเอาไว้ก่อน 

และกําชับโรงเรียนทุกแห่งต้องให้นักเรียนสแกนแอปพลิเคชนัไทย

ชนะทกุครั �ง หรือให้จดบนัทึกแทน หากไม่พร้อม เพื�อทราบเส้นทาง

การเดินทางของนกัเรียนด้วย  

 

มาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคมนี � จะทําให้โรงเรียนกลบัมาสอน

แบบปกติได้อีกครั �ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนจะกลบัมาเป็น

แบบปกติทุกอย่าง โดยบางเรื�องก็ยงัคงต้องปฏิบัติอยู่ เช่น การใส่

หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอยู่ หรือการตั �งจุดล้างมืออย่าง

ทั�วถึง

สอนในปัจจุบันนี � 

ตลอดระยะเวลากวา่ 

เตรียมความพร้อมหากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด

 

เกี�ยวข้อง

ในการปฏิบัติ

สถานศึกษาปลดล็อคให้มาเรียนในห้องเรียนแบบเต็มรูปแบบได้

แล้ว

ห้องเรียน หรือ 

โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองและนกัเรียน 

เกี�ยวกบัการจดบนัทึกของนกัเรียน ว่าในแต่ละวนัเดินทางไปที�ไหน

บ้าง ซึ�งถือเป็นเรื�องสําคญัในการเป็นข้อมูลในการติดตามนกัเรียน 

หากเกิ

ผู้ปกครองพบบตุรหลานของตวัเองมีไข้

จะหายเป็นปกติถึงให้กลบัมาเรียนได้

 

ยดึแนวป

เรื�องการวดัและประเมินผลนักเรียนในช่วงสถานการณ์เช่นนี � จะ

ไม่ได้ใช้แค่การสอบเท่านั �น แต่จะมาจากการทําแบบฝึกหัด และ

การเรียนในห้องเรียนด้วย 

อีกนิด เราจะผ่านพ้นไปด้วยกนั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อย่างไรก็ตาม การเสนอขอยกเ ว้นการปฏิบัติตาม

มาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคมนี � จะทําให้โรงเรียนกลบัมาสอน

แบบปกติได้อีกครั �ง แตก่็ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนจะกลบัมาเป็น

แบบปกติทุกอย่าง โดยบางเรื�องก็ยังคงต้องปฏิบัติอยู่ เช่น การใส่

หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอยู่ หรือการตั �งจุดล้างมืออย่าง

ทั�วถึง ขอให้ผู้ปกครองและชุมชนตระหนกัต่อการจัดการเรียนการ

สอนในปัจจุบันนี � ที�สะท้อนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือน ที�เริ�มเปิดภาคเรียนมา สถานศึกษาได้

เตรียมความพร้อมหากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 โรงเรียนเทศบาล 2 วดัชัยมงคล จึงขอขอบคุณผู้บริหารที�

เกี�ยวข้องคณะครู ผู้ปกครอง และนกัเรียนทุกคน ที�ให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติตนตามมาตรการด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดีเมื�อ

สถานศึกษาปลดล็อคให้มาเรียนในห้องเรียนแบบเต็มรูปแบบได้

แล้วแต่การเปิดภาคเรียนเดือนกันยายนนี � เมื�อเด็กมาเรียนใน

ห้องเรียน หรือ on site แบบ 100% โดยไม่ต้องสลบัวนัมาเรียนทาง

โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองและนกัเรียน ได้เพิ�มมาตรการ

เกี�ยวกบัการจดบนัทึกของนกัเรียน ว่าในแต่ละวนัเดินทางไปที�ไหน

บ้าง ซึ�งถือเป็นเรื�องสําคญัในการเป็นข้อมูลในการติดตามนกัเรียน 

หากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยอีกครั �งหาก

ปกครองพบบตุรหลานของตวัเองมีไข้ให้หยดุเรียนรักษาตวัจนกวา่

จะหายเป็นปกติถึงให้กลบัมาเรียนได้ 

 สว่นมาตรการรองรับ หากพบเด็กติดเชื �อโควิดเกิดขึ �น จะ

ยึดแนวปฏบิตัิจากศบค.และกระทรวงสาธารณสขุ ทั �งนี �ขอให้มั�นใจ

เรื�องการวัดและประเมินผลนักเรียนในช่วงสถานการณ์เช่นนี � จะ

ไม่ได้ใช้แค่การสอบเท่านั �น แต่จะมาจากการทําแบบฝึกหัด และ

การเรียนในห้องเรียนด้วย ขอแค่ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก อดทน

อีกนิด เราจะผา่นพ้นไปด้วยกนั 

 
 

 

 

 

 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ปีที� 20 ฉบับที� 4 เดือน สิงหาคม 2563 

 
 
 
 

 

 

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 



 

บทความจากสภาเศรษฐกิจโลก 

เปิดประตูการศึกษา เรียนรู้-สู้วิกฤติ (โควิด-19) 

ความเปลี�ยนแปลง สู่โลกอนาคต 
 

 
  

 

 

 

 

 ที�ผ่านมา นักการศึกษาทั�วโลกได้พูดถึงการสะท้อนวิกฤติ

ครั �งนี � ว่าจะเปลี�ยนแปลงเรื�องการศึกษาใหม่สําหรับเด็กในอนาคต 

เราควรสอนอะไร และเตรียมนกัเรียนให้พร้อมกับสถานการณ์แบบ

ไหน  จากสถานการณ์ โรคระบาด “โคโรนา่ไวรัส (โควิด-19)” ที�เข้ามา

เป็นตัวแปรสําคัญ ทําให้นักเรียนต้องปรับไปเรียนที�บ้าน ระบบ

การศกึษาทั�วโลกต้องปรับตวัและคิดนวตักรรม เปลี�ยนการศึกษาจาก 

“ออฟไลน์” มาเป็น “ออนไลน์” อย่างเต็มรูปแบบ  เด็กได้เรียนรู้พลงั

แห่งความร่วมมือกันเพื�อแก้ปัญหาความท้าทายครั �งใหญ่ที�สุดของ

โลก สภาเศรษฐกิจโลกวิเคราะห์ว่า นี�เป็น 4 บทเรียนที�เราต้องเตรียม

รุ่นตอ่ไป 

 1. สอนให้รุ่นตอ่ไปอยู่ในโลกที�เชื�อมต่อกนั 

การระบาดของไวรัสสายพนัธุ์ใหม ่(โควิด 19) เปลี�ยนแปลงโลก ทําให้

เห็นภาพวา่โลกเราเชื�อมต่อกนัขนาดไหน ไม่มีสิ�งที�เรียกว่า พฤติกรรม 

“โดดเดี�ยว” อีกต่อไปแล้ว คนที�ประสบความสําเร็จในทศวรรษต่อไป 

ต้องเป็นคนที�เข้าใจความสมัพนัธ์กนัของโลก และสามารถหาเส้นทาง

ข้ามขีดจํากดั ใช้ความแตกตา่งให้เป็นประโยชน์ และทํางานด้วยวิธีที�

ใช้ความร่วมมือจากโลกที�เชื�อมต่อกนั 

 

ความคิดที�ว่า นกัการศึกษาเป็นผู้กําความรู้ที�จะสร้างสติปัญญ

นกัเรียน ไม่ใช่ความคิดที�ตรงกบัการศึกษาในศตวรรษที� 

เมื�อนกัเรียนสามารถเสาะหาความรู้ หรือทกัษะได้ทางออนไลน์ หรือ

ทางโทรศัพท์ เราต้องปรับเปลี�ยนบทบาทของนักการศึกษาใน

ห้องเรียนและห้องบรรยาย นี�อาจหมายถึงบทบาทของนกัการศึกษา

ต้องเดินหน้าเขาสูก่ารเป็

เป็นสว่นหนึ�งที�มีคณุค่าต่อสงัคม

 

ในสภาพแวดล้อมโลกที�เปลี�ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่ต้องมีความ

ยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี�ยนตวัเองได้ ซึ�งเป็นทกัษะที�จําเป็นที�จะ

หาเส้นทางฝ่าฟันวิกฤติครั �งนี � ม

สํ า คัญ ที� สุด ที� น า ย จ้ า ง จ ะ ม อ ง ห า  คื อ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง สร ร ค์ 

ความสามารถในการสื�อสาร และความสามารถในการทํางานร่วมกับ

ผู้อื�น ควบคู่ไปกับความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกผู้อื�น และมี

วฒุิภาวะทางอารมณ์ คนที�จะสามารถทํางานร่วมกบัคนที�แตกตา่ง 

 

การระบาดของโควิด

ทั�วโลกต้องปรับตัวใช้ เครื� องมือเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  และ

สร้างสรรค์คอนเทนต์เพื�อการเรียนทางไกลให้กับนักเรียนในทุก

ระดับชั �น นกัการศึกษาทั�วโลกกําลงัเผชิญกับความเป็

ทําอะไรที�แตกต่าง และแตกต่างด้วยความยืดหยุน่ ที�จะเกิดประโยชน์

ในการเข้าถึงการศกึษาของเด็กทั�วโลก 
(ขอบคุณข้อมูล บทความจากสภาเศรษฐกิจโลก

ที�มา  

alive/

 

 

 

COVID-2019..กับการศึกษา  2. คําจดักดัความใหม่ของ “นกัการศึกษา” 

ความคิดที�ว่า นกัการศึกษาเป็นผู้กําความรู้ที�จะสร้างสติปัญญาของ

นกัเรียน ไม่ใช่ความคิดที�ตรงกับการศึกษาในศตวรรษที� 21 อีกต่อไป 

เมื�อนกัเรียนสามารถเสาะหาความรู้ หรือทกัษะได้ทางออนไลน์ หรือ

ทางโทรศัพท์ เราต้องปรับเปลี�ยนบทบาทของนักการศึกษาใน

ห้องเรียนและห้องบรรยาย นี�อาจหมายถึงบทบาทของนกัการศึกษา

ต้องเดินหน้าเขาสูก่ารเป็นแรงสนบัสนนุให้คนรุ่นใหม่พฒันาตวัเองให้

เป็นสว่นหนึ�งที�มีคณุคา่ตอ่สงัคม 

 3. สอนทกัษะชีวิตที�จําเป็นในอนาคต 

ในสภาพแวดล้อมโลกที�เปลี�ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่ต้องมีความ

ยืดหยุน่และสามารถปรับเปลี�ยนตวัเองได้ ซึ�งเป็นทกัษะที�จําเป็นที�จะ

หาเส้นทางฝ่าฟันวิกฤติครั �งนี � มองไปในอนาคต หนึ�งในทักษะที�

สํ า คัญ ที� สุด ที� น า ย จ้ า ง จ ะ ม อ ง ห า  คื อ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง สร ร ค์ 

ความสามารถในการสื�อสาร และความสามารถในการทํางานร่วมกับ

ผู้อื�น ควบคู่ไปกับความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกผู้อื�น และมี

วฒุิภาวะทางอารมณ์ คนที�จะสามารถทํางานร่วมกบัคนที�แตกต่าง  

 4. ปลดล็อกเทคโนโลยีที�จะช่วยสง่เสริมการศึกษา 

การระบาดของโควิด-19 เปลี�ยนแปลงโลก สง่ผลให้สถาบนัการศึกษา

ทั�วโลกต้องปรับตัวใช้ เครื� องมือเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  และ

สร้างสรรค์คอนเทนต์เพื�อการเรียนทางไกลให้กับนักเรียนในทุก

ระดบัชั �น นกัการศึกษาทั�วโลกกําลงัเผชิญกับความเป็นไปได้ที�จะได้

ทําอะไรที�แตกต่าง และแตกต่างด้วยความยืดหยุ่น ที�จะเกิดประโยชน์

ในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทั�วโลก  
ขอบคุณข้อมูล บทความจากสภาเศรษฐกิจโลก 

ที�มา  www.springnews https://www.springnews.co.th/alive/edutainment-

alive/639508) 
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เสริมภมูิคุ้มกนั ให้ไม่เจ็บป่วย เมื�อเรามีภมูิคุ้มกนัที�แข็งแรง ร่างกาย

เราก็พร้อมที�จะต่อสู้ กับเชื �อไวรัส 

ประสิทธิภาพ

 

Facebook, Instagram 

เลือกตามความเหมาะสมกบัเราได้ ถือว่าตอบโจทย์การออกกําลงั

กายและดแูลสขุภาพทกุเพศ ทกุวยั ได้เป็นอย่างดี

 

ได้เคลื�อนไห

และยงัช่วยป้องกนัแสงแดด มลภาวะ ฝุ่ นตา่ง

 

ออกกําลังกายที�ง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็น รดนํ �าต้นไม้ ล้างจาน ทํา

ความสะอาดบ้าน วิธีนี �จะช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายดี

ขึ �น ความดนัโลหิตลดลง ได้อีกด้วย

 

เกม คิดเลขเร็ว ปริศนาปัญหาเชาว์ เพื�อเป็นการฝึกทักษะการใช้

สมอง และผ่อนคลายความเครียด จากการทํางาน หรือลดความ

วิตกกงัวลจากสถานการณ์ 

 

วิตกกงัวล ไม่เครียดจนเกินไป ซึ�งการมีภาวะเครียดจนเกินไป

 
เป็นเรื�องที�ดี เพราะถ้าร่างกายเราแข็งแรง โรคภัยต่างๆก็จะ
ไม่มายุ่ งกับเรา และยังช่วยให้ร่างกายดูดีอยู่ตลอดเวลาอีก
ด้วย มาออกกําลังต้าน 

 
 

5 วิธีออกกาํลังกายที�บ้านต้าน COVID – 19 
 สิ�งสําคญัที�ไม่ควรลืม คือการออกกําลงักาย เพื�อช่วยสร้าง

เสริมภมูิคุ้มกนั ให้ไม่เจ็บป่วย เมื�อเรามีภมูิคุ้มกนัที�แข็งแรง ร่างกาย

เราก็พร้อมที�จะต่อสู้ กับเชื �อไวรัส COVID- 19 ได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

 ออกกําลังกายตาม สื�อ Online เช่น YouTube , 

Facebook, Instagram ซึ�งมีให้เลือกหลายรูปแบบ เราสามารถ

เลือกตามความเหมาะสมกับเราได้ ถือว่าตอบโจทย์การออกกําลงั

กายและดแูลสขุภาพทกุเพศ ทกุวยั ได้เป็นอย่างดี 

 เดินรอบ ๆ บริเวณห้อง 5 - 10 นาที เพื�อให้ร่างกาย

ได้เคลื�อนไหว ซึ�งการเดินจะช่วยให้ร่างกายเบิร์น ได้เป็นอย่างดี 

และยงัช่วยป้องกนัแสงแดด มลภาวะ ฝุ่ นต่าง 

 ทาํกิจกรรมเคลื�อนไหวร่างกายระหว่างวันถือเป็นการ

ออกกําลังกายที�ง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็น รดนํ �าต้นไม้ ล้างจาน ทํา

ความสะอาดบ้าน วิธีนี �จะช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายดี

น ความดนัโลหิตลดลง ได้อีกด้วย 

 ฝึกทักษะการใช้สมองทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่นเล่มบอร์ด

เกม คิดเลขเร็ว ปริศนาปัญหาเชาว์ เพื�อเป็นการฝึกทักษะการใช้

สมอง และผ่อนคลายความเครียด จากการทํางาน หรือลดความ

วิตกกงัวลจากสถานการณ์ COVID – 19  

  ผ่อนคลายสมาธิการฝึกสมาธิ จะช่วยให้จิตใจสงบ ไม่

วิตกกงัวล ไม่เครียดจนเกินไป ซึ�งการมีภาวะเครียดจนเกินไป 

 การออกกาํลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา 
เป็นเรื�องที�ดี เพราะถ้าร่างกายเราแข็งแรง โรคภัยต่างๆก็จะ
ไม่มายุ่ งกับเรา และยังช่วยให้ร่างกายดูดีอยู่ตลอดเวลาอีก

มาออกกาํลังต้าน COVID กันเถอะ 

รู้ไว้ ..ไกล COVID 


