
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
ฉบับประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2 5 5 4  

  ปรับปรุงใหม่  
       เชิญแวะเยี่ยมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านคูขาด
(สถิต ย์อุปถัม ภ์ ) ท่านที่ต้องการติดต่อเรา  
สามารถติดต่อ ผ่าน Website ได้ตลอด 
สามารถฝากข่าวคราว ผ่าน Web board 
พร้อมทั้ง มีช่องทาง สายด่วนผู้บริหาร  ตลอด  
24 ชม. ที่ http://www.kksc.ac.th นะคะ ! 

ต้อนรับวันเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2554 

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ของ เหลือง-แดง 

         ขอต้อนรับเขา้สู่ร้ัว เหลือง-แดง อีกครั้ง ในปีนี้
โรงเรียนเรา เปิดภาคเรียนเร็วกว่าทุกปี ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์หนึ่งเดียวโรงเรียนในต าบลโคกสง่า ที่สังกัด 
อบจ.ขอนแก่น ซ่ึงเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ใน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ หลังจากที่นักเรียนได้หยุดพัก 
แต่คุณครูต้องท างานอย่างต่อเนื่อง การท างานทุกอย่าง
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตามขอให้
บุคลากร ทุกคนท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อ
ลูกๆของเรา เพื่อชุมชน องค์กร และประเทศชาติ ด้วย
ความรักสามัคคี ให้สอดคล้องและสนองนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ต่อไป 

สมจิต  เกตพิบูลย ์

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคูขำด(สถิตอุปถัมภ์) 

ชื่อ-สกุล  นายพินิจ  มีค าทอง   
วิชาเอก    คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล  นางสาวจิรฐา  ย่องเหล่ายูง 
วิชาเอก  กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ต าแหน่ง  ครูช่วยสอน 

ชื่อ-สกุล   นางสาวอัญมณี  แสนโชติ  
วิชาเอก วท.บ.คอมพิวเตอร์  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  

โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          ถงึนักเรียนจะปดิเทอม แต่คุณครูของเรายังมุ่งหน้า
ท างานกันอย่างขะมักเขม้ นเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างจริงจัง โดยการจัดโครงการอบรมทบทวนและพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี คุณครูบัวลัย นวนสิงห์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คุณครูสุเทพ อ้นอมร หัวหน้างาน
แผนงานฯ และคณะคุณครูทั้งโรงเรียน ร่วมกันด าเนินการ
จัดการอบรมฯ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

        คุณครูจนิดา ด่านซ้าย หัวหน้า
โครงการฯ พร้อมทั้งบุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียนฯ  ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน แก่นักเรียนชั้น ป.
1–ม.๓ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทักษะแก่นักเรียน และเยาวชน ใน ๕ สาระ 
โดยมีการแบ่งออกเป็นค่ายได้แก่ ค่ายศิลปะ 
ค่ายดนตรี ค่ายกีฬา ค่ายนาฏศิลป์ และค่าย
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ 
ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมี นายพินิจ มีค าทอง 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธาน
ในพิธี 

ผุดไอเดียเจ๋ง ห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมรักการอ่าน 

     จากไอเดียเดิมๆ ที่ไม่มีใครคาดคิด สามารถ
ช่วยส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการ รัก
การอ่านได้ดี คุณครูวไลลักษณ์ แก้วต้วย หัวหน้า
งานห้องสมุด พร้อมทั้งคุณครูจงกล ค าจันวงษ์ 
และคณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ซ่ึง
มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะน าหนังสือดี กิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ฯลฯ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และ
ส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนในทุก
ระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาล – ม.๓  

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

     ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน
คูขาด(สถิตอุปถัมภ์) เพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทาง
การพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ก่อนวันเปิดภาคเรียนใหม่ ๒/๒๕๕๔ 
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนฯ 
โดยมีคุณพ่อสุพจน์ ค าใบ รองประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธี มีท่าน 
ผอ.สมจิต เกตพิบูลย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เช่นเคย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักคิดสักนิดสะกิดใจให้คัน จาก รองฯเอก 

หากวันใดที่คุณท้อ ให้นึกถึง ๓ สิ่งน้ี 
๑. หากคิดว่า ภาระหนัก จงนึกถึง ปูเสฉวน  

เพราะ มันต้องแบกเปลือกหอยที่หนักกว่าตัวมันถึง ๕ เท่า
ไว้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๒. หากคิดว่า ถูกกดดัน  จงนึกถึง เพชร  
เพราะ มันเป็นเพียงซากพืช ซากสัตว์ ที่ถูกกดทับนับล้านปี
สุดท้ายก็แข็งแกร่งและมีคุณค่า 

๓. หากคิดว่า  มีอุปสรรค จงนึกถึง ไข่มุก 
เพราะ ไข่มุก เกิดจากที่หอยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมและ
อุปสรรค ในที่สุดมันก็เอาชนะอุปสรรคได้ จนกลายเป็น
ไข่มุกอันล้ าค่า 

ร่วมงานมหากฐิน อ่ิมบุญท่ัวหน้า 

ให้ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน 

      ท่าน ผอ.สมจิต เกตพิบูลย์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้ 
นายพินิจ มีค าทอง รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา น าคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตอุปถัมภ์) เยี่ยมเยือน
เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ก าลังใจ คุณครู
อาทิตยา ชัยศร ที่รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ 
รถสิบล้อชนรถทัวร์ ที่น าคณะครูและ
นักเรียนทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ใน
วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานั้น 
ได้กลับมาพักรักษาตัวและพักฟื้นที่บ้าน ณ 
บ้านทุ่งน้อย อ.พล จ.จอนแก่น 
      ล่าสุด อาการดีขึ้นตามล าดับ “ไม่นาน
จะกลับมาสอนได้ตามปกติ คิดถึงลูกๆ
นักเรียนมาก” ครูอาทิตยา กล่าวย้ า  

ต่อไป เป็นข่าวกีฬา 

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดพิมพ์โดย : ครูประสิทธิ์ บรรยง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตอุปถัมภ์) 
            บรรณาธิการ      นายพินิจ     มีค าทอง         รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
            อ านวยการโดย   นายสมจิต   เกตพิบูลย์        ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

      ท่าน ผอ.สมจิต เกตพิบูลย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
มอบหมายให้ คุณครูสุรพงษ์  กาญจนเตมีย์ น านักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ“นครเทียนเกมส์” ๒๐– ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ณ จ.อุบลราชธานี ผลปรากฏ ดังนี้ 
 ๐ ฟุตซอลชายรุ่น ๑๔ ปี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
 ๐ วอลเลย์บอลชาย รุ่น ๑๔ ปี รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 
 ๐ วอลเลย์บอลชาย รุ่น ๑๖ ปี เข้ารอบ ๘ ทีม 
 ๐ วอลเลย์บอลชายหาด หญิง รุ่น ๑๒ ปี เข้ารอบ ๔  ทีม 
   รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www,kksc.ac.th 
   ขอขอบคุณ คุณครูผู้ควบคุมทีมและบุคลากรทุกท่าน 
มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

      ท่าน ผอ.สมจิต เกตพิบูลย์ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา น าคณะคุณครูและบุคลากร โรงเรียน
บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ร่วมกิจกรรมชุมชน ในงาน
ทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ต.โคกสง่า 
ณ วัดศรีประสิทธิ์ ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น วันที่ 
๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา 
     รายได้ที่ได้จากการทอดกฐิน เพื่อสร้างอุโบสถ ใน
วัดดังกล่าว ซ่ึงชุมชนและทางโรงเรียนได้ร่วมมือ ร่วม
แรง ร่วมใจจัดงานคร้ังนี้เพื่อถวายเป็นกุศล การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สรรหามาฝาก จากครูสุเทพ 
กิจกรรมกลับบ้านปลอดภัย โล่งใจเมื่ออยู่ในโรงเรียน 

     คุณครูอุไรทิพย์ เถื่อนทนนท์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
พร้อมด้วย คุณครูทัฐศิน สลางสิงห์ หัวหน้างาน
ปกครอง เล่าว่า กิจกรรม  “กลับบ้านปลอดภัย โล่งใจ
เมื่ออยู่โรงเรียน” เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยแก่นักเรียน โดยมีวิธีการดังนี้ 
   ๑) คณะกรรมการนักเรียนรอรับนักเรียนที่เดินทาง
จากบ้านมาโรงเรียนตอนเช้าทุกวัน 
   ๒) นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบโดยมี
คณะกรรมการนักเรียนดูแล 
   ๓) นักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ต้องสวม
หมวกกันน๊อค และฝากกุญแจกับคณะกรรมการสภา
นักเรียนทุกวัน 

“ความสุขจากการมีความภาคภูมิใจในชีวิต” 
          ทุกวันนี้ดัชนีความสุขของคนเราลดน้อยถอยลง เพราะคนเรามักผูก
ความส าเร็จไว้กับ  เงิน  ตามแนวคิดตะวันตก ที่ว่า “งานคือเงิน  เงินคืองาน 
บันดาลสุข ”  ท าให้คนเรามุ่งหาเงินโดยวิธีการกู้หนี้ยืมสิน เมื่อมากเข้าก็เป็น
ปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการท างาน  ครอบครัว  กลายเป็นคน
ไม่มีเกียรติ ไม่มีศักดิ์ศรี ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง   
          วิธีแก้ต้องใช้สูตร “งานคือความสุข ความสุขคืองาน ” ที่ท่านพุทธทาส 
ภิกขุ ได้สอนไว้ว่า ถ้าอยากมีความสุขก็จงท างานด้วยความสุขกับงาน  เมื่อ
ท างานด้วยความรัก ความตั้งใจ แล้วเงินทองจะไปไหนเสีย เมื่อความส าเร็จ
เกิดขึ้น จากน้อยไปหามาก ความภาคภูมิใจก็จะเกิดขึ้นควบคู่ตามไปด้วย 
ความส าเร็จและความภาคภูมิใจจะส่งผลต่อ จิตวิทยาของตน  ครอบครัว ชุมชน   
          ผมเชื่อมั่นว่า  หากท่านผู้อ่าน น าหลักคิดอันประเสริฐ ของท่านพุทธ
ทาส ภิกขุ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล  เมื่อนั้นดัชนีความสุขก็คงจะเพ่ิมขึ้นเป็น
ทวีคูณให้กับท่าน ครอบครัว แ ละสังคมเป็นแน่แท้ 
 

 หมายเหตุ   ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ด าเนินการ และไม่
สามารถลงข่าวได้ทั้งหมด ท่านสามารถติดตามข่าว และกิจกรรม
ของทางโรงเรียนฯ  เพ่ิมเติมได้ที่  http://www.kksc.ac.th 


