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 ปี ที่   2  ฉบับ ที่   5   ประจำ เดือน กุมภาพันธ์  2558

ระดับชาติ
ที่

 ลกูแดง-เทา เราทำได ้สูเ่สน้ชยัสดุยอดเดก็ไทย กา้วไกลสูส่ากล 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ โครงงาน 
คุณธรรมระดับชั้น ม.1-ม.3 “เยาวชนจิตอาสาเพื่อแผ่นดิน” ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 
จากใบไมแ้หง้ กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรยีนคอนสารวทิยาคม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) โดยมี ดร.อุดมชัย 
ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 ให้การสนับสนุนด้านเงินงบประมาณจำนวน 7,000 บาท 
จากโรงเรียนคอนสารวิทยาคม จำนวน 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท เพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ขอขอบคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้

  พระสงฆ์ที่ปรึกษาโครงงาน
  - พระครนูนัทเจตยิาภริกัษ ์(พระอาจารยโ์ต อภนินัโท) เจา้อาวาส 
วัดเจดีย์และรองเจ้าคณะอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  ผู้บริหารที่ปรึกษาโครงงาน
  - นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
   ครูที่ปรึกษาโครงงาน
  1.  ส.ต.ท.หญิงมนวรรณ์ บุญศรี ครู คศ.2- หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / หัวหน้างานพัฒนาและอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม
  2.  นายมงคล ลีลา ครู คศ.3 – ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาและ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  นักเรียนผู้จัดทำโครงงานฯ
  1.  ด.ช.กอบชัย สำโรงพล  ชั้น ม.3/1
  2.  ด.ญ.กัญญารัตน์ จันจวง  ชั้น ม.3/1
  3.  ด.ญ.ฐิตินันท์ สุริยะวงศ์  ชั้น ม.3/1
  4.  ด.ญ.มุธิตา พาโคกทม  ชั้น ม.3/1
  5.  ด.ญ.ปลื้มฤดี ยศเลิศ  ชั้น ม.3/1
   ด้วยหลักการเลิศล้ำ หลักธรรมค้ำใจ
   ภาคภูมิในเกียรติยศ และศักดิ์ศรี

 พระอาจารย์โต อภินันโท ที่ปรึกษาโครงงานฝ่ายสงฆ์ ได้เมตตา 
เตือนสติว่าชัยชนะและคำสรรเสริญเยินยอไม่ได้มาตามหลักคุณธรรมเสมอไป  
เพราะคนพาลก็ชอบสรรเสริญเฉพาะคนพาลบัณฑิตก็ชอบสรรเสริญเฉพาะ 
บัณฑิต ดังนั้น “จงอย่าลืมตัว” ทีมงานโครงงานคุณธรรมทุกคน ได้น้อมนำ 
มาใส่ตนเพื่อเป็นอนุสติ ระลึกอยู่เสมอว่า เส้นทางสู่ความสำเร็จในครั้งนี้ได้มา 
เพราะเราม ี“บวร” เปน็เสาหลกัคอืบา้น วดั โรงเรยีน จงึไดม้วีนันีท้ีต่อ้งมอบให้ 
เปน็ผลงานดเีดน่แดท่กุฝา่ย นำความภาคภมูใิจมาสูส่ถาบนั มาสูอ่ำเภอคอนสาร
และมาสูจ่งัหวดัชยัภมู.ิ. สดุยอดเดก็ไทยขอยกนิว้ให ้งานนีต้อ้งตอ่บญุจากรุน่สูรุ่น่ 
เพื่อทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน



การเอาชนะคนอื่นเป็นเรื่องยาก แต่การเอาชนะตนเองเป็นเรื่องที่ยากกว่า

 จาก...คอนสารสู่เมืองทองธานี โครงงาน 

คณุธรรม ม.ตน้ กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

ศาสนา และวฒันธรรม  โรงเรยีนคอนสารวทิยาคม 

“รางวัลเกียรติยศ” ที่เราภาคภูมิใจร่วมกัน

บรรยายด้วยภาพ... เส้นทางสู่ความสำเร็จ... ชนะเลิศระดับชาติ



ผู้แพ้ตนเอง มักชักนำคนอื่นให้ทำชั่ว

งานโรงเรียนกับชุมชนสัมพันธ์ นางรจนา ฦาชา – หัวหน้างาน

 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนคอนสารวิทยาคม 
ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น ซึ่งทุกศาสนาถือว่าเป็นบุญกุศล 
ที่ยิ่งใหญ่ ดำเนินการโดยกิ่งกาชาดอำเภอคอนสารร่วมกับอำเภอคอนสาร 
ในโครงการ “ไทคอนสารรว่มใจอาสา บรจิาคโลหติ เฉลมิพระเกยีรต ิ60 
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต 
ประจำปี 2558 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุม 35 ปี 
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

  โรงเรยีนคอนสารวทิยาคม ไดเ้ขา้รว่มงานบญุกบั

วดัเจดยีแ์ละชมุชนไทคอนสารในงาน “บญุเดอืนสาม” 

เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 

และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยในวันที่ 

1 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวชนาภา วอนเก่าน้อย 

ได้นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สัมพันธ์  ร่วมพิธี 

รำบวงสรวงถวายสักการะอนุสาวรีย์ปู่หมื่นอร่ามกำแหง 

เจ้าเมืองคอนสารคนแรก และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2558 โรงเรียนคอนสารวิทยาคมได้เข้าร่วมขบวนแห่

พระสงัฆาธกิาร พระบวชใหม ่ขบวนแหท่างวฒันธรรม 

หลังจากนั้นเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคี ที่ครูและ 

นักเรียนได้ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญรวม 8,648 บาท 

ได้สนองนโยบายค่านิยม 12 ประการ ได้เข้าหาชุมชน

และได้บุญกุศลกันถ้วนหน้า

ไทย PBS ถ่ายทำรายการทีวี

บริจาคโลหิต

สืบสานประเพณีบุญเดือนสาม

 วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีโทรทัศน์ไทย 
PBS ได้มาถ่ายทำบทโทรทัศน์รายการ “ทุกทิศทั่วไทย” 
ที่โรงเรียนคอนสารวิทยาคม เกี่ยวกับเรื่องว่านสมุนไพร 
“หนอนตายอยาก” นำมาทำเป็นสารกำจัดศัตรูพืช และ 
ไปถ่ายทำเกี่ยวกับการทำแนวกันไฟป่า ที่ป่าหนองตะแบก 
แหลง่เรยีนรูพ้ชืสมนุไพรทอ้งถิน่ของโรงเรยีนคอนสารวทิยาคม 
การถ่ายทำบทโทรทัศน์ในครั้งนี้ ได้แพร่ภาพออกอากาศ 
ทางช่องไทย PBS ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30 
– 16.00 น. ช่วงรายการ “ชุมชนทั่วไทย” หากท่านใด 
พลาดชมกส็ามารถเขา้ชมรายการยอ้นหลงัได ้โดยผา่นชอ่งทาง 
Youtube
  รายการ “ทุกทิศทั่วไทย”
  ช่วง “ชุมชนทั่วไทย”
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

บรรยายด้วยภาพ... เส้นทางสู่ความสำเร็จ... ชนะเลิศระดับชาติ



ปัจจุบันฝรั่งตื่นตัวแสวงหาธรรมะ ส่วนคนไทยตื่นตัวแสวงหาบุญ

เลอืกตัง้คณะกรรมการนกัเรยีน

21-22 ก.พ. 58 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
โร ง เรี ย นคอนสา ร วิ ท ย าคม  ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร รม 
เข้าค่ายให้กับนักเรียนที่สนใจ ม.1 – ม.6 เพื่อเปิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 
โดยการฝกึทกัษะ ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้กก่ารฟงั การพดู การอา่น 
และการเขียน ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
เกมส์ เพลง TALENTS SHOW ท่ามกลางธรรมชาต ิ
ที่สวยงาม ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน 
จ.ขอนแก่น การเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ 
จากครูชาวต่างชาติหลายประเทศมาเป็นวิทยากร 
ตลอดกิจกรรม

งานเสริมสร้างประชาธิปไตย
นายฐานวัฒน์ ตรงประสิทธิ์ หัวหน้างาน  ชุ มนุ ม ยุ ว ชน รั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม โร ง เรี ย นคอนสา ร วิ ท ย าคม 

โดยมคีุณครูมนวรรณ์ บุญศรี และคุณครูไชยา พันธ์งาม เป็นครูที่ปรึกษาชุมนุม 

ได้ไปเข้าค่าย “สิ่งแวดล้อมศึกษา” ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 

2558 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียนได้แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและตื่นตาตื่นใจไปกับธรรมชาติที่สวยงามบนเทือกเขา 

ซึ่งเต็มไปด้วยป่าสนเมืองหนาวที่ยังความอุดมสมบูรณ์เต็มที่

ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

 งานเสริมสร้างประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียน 
คอนสารวิทยาคม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 
การศึกษา 2557 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 
โดยมีตัวแทนนักเรียนลงสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 พรรค คือ พรรคซัคเซส 
และพรรคอินทนิลช่อใหม่ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,352 คน พรรคที่ได้รับ 
การเลือกตั้งคือพรรคอินทนิลช่อใหม่ ซึ่งได้รับมอบงานในหน้าที่จากคณะกรรมการ 
นักเรียนชุดเดิมแล้วและจะได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 
การศึกษา 2558 อย่างเป็นทางการต่อไป
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