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คอนสารวิทยาคม

 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค เป็นประธานจัดงานแสดงมุทิตาจิต 

ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.30 ที่เกษียณ 

อายุราชการในปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ในส่วนของโรงเรียนคอนสารวิทยาคม 

มีผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระพงศ์ ศรีสุนาครัว ตำแหน่ง 

ครู ชำนาญการ และนายร้อนใจ หนูทัศน์ ตำแหน่ง หัวหน้างานยานยนต์  

โรงเรียนได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้ในวันที่  29 กันยายน 2558 

ณ หอประชุม 35 ปี โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

 “วันเกษียณอายุราชการ” ถือได้ว่าเป็นวันที่ถึงเส้นชัยในความ 

สำเร็จประการหนึ่งของความเป็นข้าราชการ และนักการฯ เนื่องเพราะได ้

บ่งบอกถึงการทำงานในหน้าที่ของตนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งยัง 

งานเกษียณอายุราชการ

บ่งบอกถึงการเดินทางของชีวิตที่สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ต่อการ 

ปฏิบัติหน้าที่ และอาจรวมถึงการต่อสู้ผ่านร้อน ผ่านหนาวในชีวิต เพื่อ 

ประโยชน์ของทางราชการมาจนถึงอายุ 60 ปี  ประการสำคัญที่สุดคือต้อง

อดทนและต้องมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์เป็นพิเศษ

 ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงเป็นพลวัตรปัจจัย 

แผ่อานุภาพให้ท่านทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

และมีอายุยืนยาว คิดสิ่งใดได้สมปรารถนาทุกประการ

หนุมารชาญสมร วานรชวนทำดี ปี 2
 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จัดให้มีการแสดง 
ของคณะ “นาฏยศาลาหุ่ นละคร เล็ ก โจหลุ ยส์ ”  เ รื่ อ งรามเกียรติ์  
ตอนหนุมารชาญสมร วานรชวนทำดี วันที่ 4 กันยายน 2558 ณ หอประชุม 35 ป ี
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ซึ่งเป็นการจัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 
นกัเรยีน ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม โดยกลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีน ในงานนี ้นายเสร ี
ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสพม. 30 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
การแสดง ต่อจากนั้นเป็นการสาธิตและทำการแสดงเชิดหุ่นละครเล็ก นักเรียน
ได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กันไป และยังได้ฝึกการเชิดหุ่นละครเล็กอีกด้วย 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
 การจัดงานในครั้งนี้ ส่งผลให้ น.ส.นัทรียา หงอกภิลัย นักเรียนของเรา 
ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมฝึกการเชิดหุ่นละครเล็กอยู่กับคณะโจหลุยส์ ซึ่งมีโอกาส 
ได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อย่าเอาความรู้สึกของตนเองไปตัดสินผู้อื่น เพราะไม่ใช่หน้าที่

	 วนัที	่13	กนัยายน	2558	คณะกรรมการผูป้ระเมนิจากสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย	และการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	นำโดย	

ดร.ขวญัฤด ีโชตชินาทววีงศ ์เลขานกุารคณะผูบ้รหิารสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย	ไดม้าประเมนิโครงการ	“พลงัเยาวชนอนรุกัษพ์ลงังาน” 

ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบ	 กฟผ.	 แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน	 ระดับขับเคลื่อนครัวเรือนและขับเคลื่อนชุมชนของนักเรียน 

กลุ่มเยาวชนจิตอาสา	 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม	 ซึ่งคณะกรรมการประเมินได้ประเมินกิจกรรมภายในโรงเรียนเป็นลำดับแรก 

เกีย่วกบัการคดัแยกขยะทำปุย๋หมกัชวีภาพจากขยะใบไมแ้หง้	และการทำบา้นดนิประหยดัพลงังาน	กอ่นทีจ่ะออกไปประเมนิผลในระดบั	

“ขับเคลื่อนครัวเรือน”	และระดับ	“ขับเคลื่อนชุมชน”	การประเมินในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเมินเพื่อรับรางวัลระดับชาติ	ผลจะเป็น 

อย่างไรจะได้รายงานให้ทราบอีกต่อไป	

 ประเมินโรงเรียนต้นแบบ กฟผ.

  พระบาท สมเด็จ พระเจ้า อยู่ หัวฯ   ทรง มี 
พระ มหากรณุาธคิณุ   โปรด เกลา้   โปรด กระหมอ่ม   
พระราชทาน เพลิง ศพ   นาง สาว ชฎา ภ รณ์   
ชำนาญ มนต ์   ครู ชำนาญ การ พิเศษ   โรงเรียน 
คอน สาร วิทยาคม   วัน ที่   14   กันยายน   2558  
ณ   เมรุ วัด เกษ แก้ว จำปา งาม   นับ เป็น เกียรติ อัน 
สูงสุด แก่ ผู้ วาย ชนม์ และ วงศ์ ตระกูล อย่าง หา 
ที่สุด มิได้   ใน การ นี้ ทาง เจ้า ภาพ ได้ รับ เกียรติ จาก  
นาย สมภพ   ณีศะ นันท์   นาย อำเภอ คอน สาร มา 
เป็น ประธาน ใน พิธี 

งานพระราชทานเพลิงศพ

 สูญ เสีย บุคคล อัน เป็น ที่รัก ของ ครอบครัว ชำนาญ มนต์ เท่านั้น  
แต่ ยงั เปน็การ สญู เสยี ทรพัยากร บคุคล   ผูท้รง คณุคา่ ของ โรงเรยีน 
คอน สาร วิทยาคม อีก ด้วย   ขอ ให้ ดวง วิญญาณ ของ ท่าน จง ไป สู่ 
สุคติ ใน สัมปรายภพ ด้วย เทอญ 

 .. . รัก   เคารพ   อาลัย ยิ่ง . . . 

คุณครูชฎาภรณ์  ชำนาญมนต์

ชาตะ	1	พฤษภาคม	2516

มรณะ	9	กันยายน	2558

สิริอายุ 42 ปี

   นาย ชัย รัตน์   เจริญสุข   ผู้ อำนวย การ โรงเรียน คอน สาร วิทยาคม   
ใน ฐานะ เป็น ผู้ บังคับ บัญชา ของ ผู้ วาย ชนม์ ได้ กำชับ ให้ ครู   บุคลากร   และ 
นักเรียน ทุก คน ร่วม มือ กัน ช่วย งาน อย่าง เต็ม ที่   ไม่ ว่า จะ เป็น ร่วม เป็น 
 เจา้ ภาพ สวด พระ อภธิรรม ศพ ทกุ คนื   และ เขา้ รว่ม พธิ ีพระราชทาน เพลงิ ศพ 
โดย พร้อม เพรียง กัน 
   ใน วาระ สดุทา้ย ของ คณุ คร ูชฎา ภ รณ ์    ชำนาญ มนต ์   ทา่น ได ้ลม้ ปว่ย 
ลง ดว้ย โรค มะเรง็ ใน ทอ่ นำ้ด ี  บดิา มารดา   พรอ้ม ดว้ย ญาตมิติร ได ้นำ ตวั เขา้ รบั 
การ รกัษา   ณ   โรง พยาบาล ศรนีครนิทร ์  จ . ขอนแกน่   โดย อยู ่ใน ความ ดแูล ของ 
คณะ แพทย ์อยา่ง ใกล ้ชดิ แต ่ทา่น ก ็ไม ่อาจ ฝนื กฎ แหง่ ธรรมชาต ิ  คอื   เกดิ ขึน้ 
 ตั้ง อยู่ และ ดับ ไป ได้   จึง สิ้นลม หายใจ ด้วย อาการ สงบ ของ คืน วัน พุธ ที่   
 9   กันยายน   2558   สิริ อายุ ได้   42   ปี   การ จาก ไป ใน ครั้ง นี้ ไม่ใช่ เป็นการ 



หน้าที่ของเราคือ กลับมาดูตัวเองแล้วแก้ไขตัวเอง โลกจะสงบร่มเย็นเอง

 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไปร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่หน้าเสาธง 

ในวันที่ 16 กันยายน 2558 โดย นายชัยสำราญ พิมณาคุณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นผู้มอบ ทั้งนี้เพื่อเป็น 

การประกาศเกียรติคุณ นักเรียนที่เก็บเงินและสิ่งของได้ไม่เก็บเอาไว้เป็นของตนเอง นำไปให้งานประชาสัมพันธ์ประกาศ 

หาเจ้าของ ถือได้ว่าเป็น “ต้นแบบของคนดีศรีคอนสารวิทยาคม” เป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต สมควรได้รับการยกย่อง 

สรรเสริญ จำนวนสิ่งของที่เก็บได้เป็นโทรศัพท์มือถือ 12 เครื่อง เป็นเงินที่เก็บได้รวม 3,310 บาท และอื่นๆ อีกหลายรายการ 

นักเรียนที่เก็บได้มีทั้งหมด 46 คน

ต้นแบบคนดีศรีคอนสาร

 นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ 

(MOU) ในโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) วันพุธที่ 23 กันยายน 

2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ในการนี้ว่าที่ พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและนักเรียน 

ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

MOU ทวิศึกษา



ก่อนที่จะบอกว่าใครผิด ให้ถามตัวเองก่อนว่าตัวเองดีหรือยัง

 ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร  ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร ไ ด้ จั ด ติ ว 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการสอบ GAT PAT ณ ห้องประชุมทุ่งนาเลา 

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานในครั้งนี้ นางพรเพ็ญ สมบูรณ์ 

เป็นประธานกรรมการ นางจันทร์เพ็ญ  อินทรจินดา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ดำเนินการดังนี้ 

  ครั้ งที่  1  วันที่  9  กันยายน 2558 ติวให้กับนักเรียนชั้น  ม.6 ,  ม.5/7  

  และ ม.4/7 โดยสถาบันกวดวิชา ยู – ติวเตอร์  “99”

  ครัง้ที ่2 วนัที ่22 กนัยายน 2558  (GAT เชือ่มโยง) ตวิใหก้บันกัเรยีนชัน้ ม.6 และ ม.5/7  

  โดย สถาบันกวดวิชามอนสเตอร์และเครือข่ายติวเตอร์อิสระ

  ครัง้ที ่3 วนัที ่28 – 30 กนัยายน  2558 และวนัที ่1-2 ตลุาคม 2558 ตวิใหก้บันกัเรยีน 

  ชั้น ม.6 และ ม.5/7 โดย สถาบันกวดวิชาสีวลีพัฒนศาสตร์  

ติว GAT PAT “58”

ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2
 วันที่ 29 กันยายน 2558 ได้มีการ 

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 

ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สถานศกึษา เพือ่ประกอบการพจิารณาเลือ่นขัน้ 

เงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) 

ส ำ นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม 

ศึกษา เขต 30 ของ นายชัยรัตน์ เจริญสุข 

ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม 

ณ ห้องประชุมทุ่งนาเลา คณะกรรมการ 

ผู้ประเมินประกอบด้วย

  นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ   

  รองผู้อำนวยการ สพม. 30

  นายวีระยุทธ ปรุงชัยภูมิ 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

  นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์   

  ผู้อำนวยการโรงเรียน


