
ข่าวคราวในรั�วเหลือง–นํ �าเงนิ 
13 ตุลาคม 2563 ภาคเช้าและภาคคํ�าคณะครูโรงเรียน

เทศบาล 2 วัดชัยมงคลเข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

และจุดเทียนถวายเพื�อน้อมรําลึกเนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม ที�วา่การอําเภอบางมลูนาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก นําคณะครูโรงเรียน

เทศบาล 

ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เ จ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาว รีย์พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวีรศกัดิ� ปานอุดม

ลกัษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก นําคณะครูโรงเรียน

เทศบาล 2 วดัชยัมงคล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื�อน้อมรําลึก เนื�อง

ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เ จ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาว รีย์พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (หน้าที�ว่าการอําเภอบางมลูนาก) 

 
 

 

 

 

 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  

คณุครูสมวาสนา

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 

ปีที� 20 ฉบับที� 6 เดือน ตุลาคม2563 

 
 
 
 

 

 

สื�อสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชมุชน 

แผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน 

กลุม่บริหาร :  ทีมงานปลายชอล์ก 
 

คุณครูธนิตา  อินทมานนท์  :  บรรณาธิการ 
 

คณุครูเกวลิน  พฤฒิวรรณ , คณุครูพรรณวิภา  อินทิม 

คณุครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ , คณุครูนํ �าทิพย์  ทองยิ �ม 

คุณครูวศินี  พเิดช 
( หัวหน้าแผนงานความสัมพันธ์กับชุมชน ) 

 

ที�ปรึกษา:นางสมคิด  จันทรคณา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  ๒  วดัชยัมงคล 



 

แนวทางการใช้เทคโนโลยีอย่างพอดี 

เพื�อให้เกิดประโยชน์ 
ในโลกยคุปัจจุบนัที�เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกบัชีวิต

ของผู้คนเป็นอยา่งมาก ทั �งช่วยในการติดต่องาน ธุรกิจ พดูคยุกบั

เพื�อนฝงู การรับรู้ข้อมลูขา่วสาร รวมถงึการทํางานตา่ง ๆ ให้

ง่ายดายและสะดวกรวดเร็วมากขึ �น อีกทั �งยงัเป็นแหลง่ความบนัเทงิ

ตา่ง ๆ อีกมากมาย ซึ�งลอ่ตาลอ่ใจผู้ใช้งานในยคุนี �เป็นอย่างมาก 

ในขณะที�เทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์ก็ย่อมก่อให้เกิด

โทษและสง่ผลเสียได้เช่นเดียวกัน หากใช้อย่างไม่มีความพอดีและ

พอเพียง อย่างที�เราเริ�มเห็นปัญหาของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน 

และคอมพิวเตอร์ที�เกิดขึ �นอยูบ่่อย ๆ คือ 

ติดโซเชียล ไม่ว่าเด็ก ผู้ ใหญ่ หรือแม้ว่าวัยชราก็ล้วน

เข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คในยุคนี �แทบทั �งสิ �น ไม่ว่าจะเป็น Twitter, 

Facebook, Instagram ซึ�งบางคนใช้โลกโซเชียลเป็นสื�อคู่ขนานไป

กบัโลกแหง่ความเป็นจริงในชีวิตประจําวนัของตวัเองเลยก็มี 

ติดแชท อีกหนึ�งปัญหาของการใช้อินเตอร์เน็ตที�ทําให้

เกิดการหลอกลวง เนื�องจากพูดคุยกับคนแปลกหน้าที�ไม่รู้จักผ่าน

การแชท อีกทั �งยงัทําให้เกิดการหมกหมุ่นกบัโลกออนไลน์มากกว่า

การใช้ชีวิตอยูก่บัคนรอบข้าง 

ติดเกม ในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่มาก โดยเฉพาะใน

เด็กและเยาวชนที�ทําให้ต้องเสียเวลาไปกบัการเล่นเกม อีกทั �งบาง

เกมยงัต้องมีการซื �อไอเทม ทําให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองต้องเสียเงิน

ไปเป็นจํานวนมากอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์แต่ปัญหาเหลา่นี �สามารถ

แก้ได้ด้วยการรู้จักการใช้เทคโนโลยีด้วยความพอดี ด้วยความ

ห่วงใยที�มีต่อนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล  2  วดัชยัมงคลจึงได้นําแนว

ทางการใช้เทคโนโลยีอย่างพอดีเพื�อให้เกิดประโยชน์มาแนะนํา

นกัเรียนและผู้ปกครองได้ทราบ  ดงันี � 

สื�อสงัคมออนไลน์ ล้วนมีข้อดีทําให้เรามีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

อีกทั �งยงัเป็นสื�อบนัเทิงที�ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่าง

ดี แต่ต้องเป็นการรู้จกัใช้ให้ถกูที� ถกูเวลา เพราะอาจทําให้เสียความ

รับผิดชอบในหน้าที�และเสียสขุภาพได้

สิ�งที�มีความสําคัญมากในยุคที�ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปได้

อย่างรวดเร็วว่องไว เพราะฉะนั �นผู้ ใช้งานเทคโนโลยีในโลกแห่ง

อินเตอร์เน็ตต้องใช้วิจารณญาณกบัข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ที�ได้รับมา

ด้วยวิธีง่าย ๆ ดงันี �

ตรวจสอบที�มาที�ไปและความถกูต้องเสยีก่อน

โซเชียลอาจทําให้เสียเวลา เสียสขุ

ไม่รู้จกัที�มีความเห็นไม่ตรงกนั

ในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที�ล้วนถูกส่งต่อและดัดแปลง

มาแล้วทั �งสิ �น จึง ควรจะตรวจสอบความถกูต้องเสียก่อน

จัดสรรแบ่งเวลา กําหนดเวลาให้ตัวเองวนัละ 

เฉพาะวนัหยดุ การเลน่โซเชียลเน็ตเวิร์คก็เลน่เมื�อมีเวลาว่าง ไม่เล่น

ในเวลางาน สว่นการแชทก็เอาแต่พอดี ไม่ควรหมกมุ่น และอย่าให้

ต้องมาเสียเวลาเพราะติดแชท 

ด้วยความไม่พอดี ไม่รู้จักความพอเพียงในการใช้งาน สิ�งที�

เป็นประโยชน์กลับจะกลายเป็นทําให้เกิดโทษและเกิดผลเสีย
ต่อการดําเนินชีวิตได้ เพราะฉะนั�นสิ�งสําคัญคือการรู้เท่าทัน 
รู้จักใช้ และใช้เทคโนโลยีอย่างพอดีและมีสติจึงจะเป็น
หนทางที�ดีและเกิดประโยชน์มากที�

วัยรุ่น..กับการศึกษา ใช้ให้ถกูที� ถกูเวลา ทั �งการแชท การเล่นเกม หรือการใช้

สื�อสงัคมออนไลน์ ล้วนมีข้อดีทําให้เรามีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

อีกทั �งยงัเป็นสื�อบนัเทิงที�ช่วยผ่อนคลายความตงึเครียดได้เป็นอย่าง

ดี แตต้่องเป็นการรู้จกัใช้ให้ถกูที� ถกูเวลา เพราะอาจทําให้เสียความ

รับผิดชอบในหน้าที�และเสียสขุภาพได้ 

ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ วิจารณญาณเป็น

สิ�งที�มีความสําคัญมากในยุคที�ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปได้

อย่างรวดเร็วว่องไว เพราะฉะนั �นผู้ ใช้งานเทคโนโลยีในโลกแห่ง

อินเตอร์เน็ตต้องใช้วิจารณญาณกบัข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ที�ได้รับมา

ด้วยวิธีง่าย ๆ ดงันี � 

เช็คก่อนแชร์ ก่อนที�จะส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลอะไร ควร

ตรวจสอบที�มาที�ไปและความถกูต้องเสยีก่อน 

หยุดวิจารณ์ บางทีการวิพากษ์วิจารณเรื�องต่าง ๆ ในโลก

โซเชียลอาจทําให้เสียเวลา เสียสขุภาพจิตที�ต้องโต้เถียงกบัคนที�เรา

ไม่รู้จกัที�มีความเห็นไม่ตรงกนั 

อย่าเชื�อทุกอย่างในโลกออนไลน์ ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ 

ในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที�ล้วนถูกส่งต่อและดัดแปลง

มาแล้วทั �งสิ �น จึง ควรจะตรวจสอบความถกูต้องเสียก่อน 

จัดสรรเวลาให้เกิดความพอดี อย่างการเล่นเกมก็ควร

จดัสรรแบ่งเวลา กําหนดเวลาให้ตวัเองวันละ 1-2 ชั�วโมงหรือเล่น

เฉพาะวนัหยดุ การเลน่โซเชียลเน็ตเวิร์คก็เลน่เมื�อมีเวลาว่าง ไม่เล่น

ในเวลางาน สว่นการแชทก็เอาแต่พอดี ไม่ควรหมกมุ่น และอย่าให้

ต้องมาเสียเวลาเพราะติดแชท  

เทคโนโลยีเป็นสิ�งที�มีประโยชน์ แต่หากเรานํามาใช้
ด้วยความไม่พอดี ไม่รู้จักความพอเพียงในการใช้งาน สิ�งที�

เป็นประโยชน์กลับจะกลายเป็นทําให้เกิดโทษและเกิดผลเสีย
ต่อการดําเนินชีวิตได้ เพราะฉะนั�นสิ�งสําคัญคือการรู้เท่าทัน 
รู้จักใช้ และใช้เทคโนโลยีอย่างพอดีและมีสติจึงจะเป็น
หนทางที�ดีและเกิดประโยชน์มากที�สุดด้วยรักและห่วงใย ... 

 

 

ชีวิตประจําวันของเด็ก ๆ มากขึ �น โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ 
ดังนั �น เมื�อเลือกที�จะให้โทรศัพท์กับลูก ก็ต้องสอนให้ก้าวนํา
เทคโนโลยี และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม
1. สร้างวินัยและความรับผิดชอบ ตั �งแต่เล็ก ๆ
2. แบ่งเวลาเล่น คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
3. ใช้มาตรการทางการเงนิ จาํกัดจํานวนในการใช้
4. ฟังและพูดดีต่อกัน จะไม่เกดิการทะเลาะกัน
5. จับถกู ชื�นชม และให้กาํลังใจลูก ๆ
6. กาํหนดกติการ่วมกนั และบังคับใช้แบบอ่อนโยน
7. สร้างรอยยิ �มเล็ก ๆ ในครอบครัว
8. เข้าใจลูกว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร
9. ต้องมีเวลาคุณภาพ ให้กับลกู
ที�มา : www. thaihealth.or.th

 

 

ทุกวันนี �เทคโนโลยี ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของเด็ก ๆ มากขึ �น โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ 
ดังนั �น เมื�อเลือกที�จะให้โทรศัพท์กับลูก ก็ต้องสอนให้ก้าวนํา
เทคโนโลยี และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม 

สร้างวินัยและความรับผิดชอบ ตั �งแต่เล็ก ๆ 
แบ่งเวลาเล่น คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน 
ใช้มาตรการทางการเงนิ จาํกัดจาํนวนในการใช้ 
ฟังและพูดดีต่อกัน จะไม่เกดิการทะเลาะกัน 
จับถกู ชื�นชม และให้กาํลังใจลูก ๆ 
กําหนดกติการ่วมกนั และบังคับใช้แบบอ่อนโยน 

างรอยยิ �มเล็ก ๆ ในครอบครัว 
เข้าใจลูกว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร 
ต้องมีเวลาคุณภาพ ให้กับลกู 

www. thaihealth.or.th 

เคล็ดไม่ลับ ฉบับครอบครัว 
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