


สารจากผูอำนวยการ

 ปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และ
สังคม  ซ่ึงรวมไปถึงดานการศึกษาลวนมีอิทธิพลตอการดำเนินชีวิต  ความรูสึก  
ความเปนอยูอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้น  นโยบายทางการศึกษาที่ตอง
สรางใหเยาวชนเปนผูมีความรอบรูควบคูกับคุณธรรม เปนพลโลกท่ีมีความสุข  
และสามารถพัฒนาศักยภาพของแตละคนไดอยางสูงสุด  เปนหนาท่ีของโรงเรียน
ตลอดจนทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตองรวมกันดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ

 โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี)  ไดพัฒนาความพรอมทุกดานเพ่ือเตรียมขับเคล่ือนเขาสูประชาคมอาเซียน 

พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งทำใหเราชาวบดินทรเดชาตองรวมพลังในการทุมเททุกสรรพกำลังในการสรรสรางใหลูกบดินทรเดชามี

ความพรอมในทุกๆ  ดานใหมากท่ีสุด

 ปการศึกษา  ๒๕๕๔  ที่ผานมาโรงเรียนของเราอยูในลำดับที่  ๔  ของโรงเรียนในประเทศไทยที่ดีที่สุด  โดยวัดจาก

ผลการสอบเอนทรานซ  โควตารับตรง  โอลิมปกวิชาการ  และคะแนนเฉล่ียสูงสุดของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน LAS (Local Assessment System)  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๒  ทั้งระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่  ๒  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๕  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๖  ที่สามารถ

เขาศึกษาตอท้ังระบบสอบตรง  โควตา  และระบบ  Admission  ในคณะและสถาบันที่มีชื่อเสียงเปนจำนวนมาก

 ผลสัมฤทธ์ิที่ปรากฏอันเปนเกียรติประวัติที่นาช่ืนชมนี้  เกิดจากการบริหารจัดการท่ีไดรับความรวมมือรวมใจจาก

บุคลากร  ผูปกครอง  และนักเรียน  จึงทำให “บดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)” สถาบันที่ทรงเกียรติแหงนี้ประสบความสำเร็จ

อยางสูงสุด  เราชาวบดินทรเดชาจะตองพัฒนาใหบดินทรเดชากาวหนาตอไป      

       ดร.อารีรัสมิ์     วัฒนทองผิว     
      ผูอำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี)
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บรรณาธิการแถลง

 นิลุบล
ฉบับที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี)

๔๐  ซอยรามคำแหง ๔๓/๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง   กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร ๐–๒๕๓๘-๓๙๖๔   www.bodin.ac.th

 สวัสดีครับ วารสาร “นิลุบล”  นี้ เปนฉบับตอนรับผูอำนวยการ

ทานใหม  รองผูอำนวยการทานใหมและเปนฉบับตอนรับปใหม  พ.ศ. ๒๕๕๖  

ซึ่งมาพรอมกับ ความเคลื่อนไหวดานการพัฒนาบุคลากร   ผลงานดาน

วิชาการของนักเรียน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีประโยชน

ตอผูอานยังคงเต็มเปยมเชนเคย  ไมวาจะเปนสาระนารูจากกลุมสาระ

การเรียนรูตาง  ๆ รางวัลอันทรงเกียรติจากหนวยงานภายนอก   เม่ือนักเรียนจีน...

เยือนถิ่นบดินทรเดชา  เท่ียวเมืองริมโขง : จากนครพนมสูแขวงคำมวน  

สปป. ลาว  และสาระอื่นๆ  อีกมากมาย

 สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกๆ  ทานท่ีใหขอมูล  ขาวสาร  บทความ  

คำปรึกษา และสนับสนุนการจัดทำนิลุบลจนสำเร็จดวยดี  ขอใหมี

ความสุขตลอดป  ๒๕๕๖  สมหวังด่ังใจปรารถนาทุกประการ

    คมเดช   พรมนาค

คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ดร. อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว  ผูอำนวยการโรงเรียน

นางสาวพรพชร สุนทรนนท   รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ

นายร่ืน หมื่นโกตะ  รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล

วาท่ีรอยโทอุดม ถุงทรัพย      รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป

นางสาวสรวงรัตน กังสวิวัฒน   หัวหนากลุมแผนงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน     
วาท่ีรอยโทอุดม ถุงทรัพย   รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป

นางนันทา กมลประเสริฐสุข หัวหนางานประชาสัมพันธ

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู     

หัวหนางานทุกงาน

บรรณาธิการ 

นายคมเดช   พรมนาค

กองบรรณาธิการ
นางสุปรารถนา  ยุกตะนันทน นางเสาวณี   จันทรเพ็ญ

นางสาวธัญญพัทธ   มิตรศรัณยภัทร นางเพ็ชรรัตน    ศรีวิลัย 

นางสาวจรินพรรณ   ศรีสวาง  นายรชต   ทองสมบูรณ

นางสาวสุวดี   นาสวัสดิ์  นางสาวดวงฤทัย  อุดทุม

ภาพ
นายกวีชาติย  จันทรแพง  นายปราเวศ   บัวอุไร

นายศรายุทธ   จอยเล็ก

พิมพที่  
บริษัทมิสชั่น มีเดีย จำกัด

วัตถุประสงค
เพ่ือเปนการเผยแพรขาวสาร  กิจกรรมของโรงเรียน  เผยแพรเกียรติ

ประวัติของคณาจารย  นักเรียน และโรงเรียน  เปนสื่อกลางและเสริม

สรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน  นักเรียน  และผูปกครอง 
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       หนา

เรียงรอยดวงใจ  มอบใหทานผูอำนวยการ    

ดร.อารีรัสมิ์  วัฒนทองผิว  สูถิ่นบดินทรเดชา   ๔

ยินดีตอนรับทานรองผูอำนวยการ  สูบานหลังใหม  ๘

คุรุปูชนีย...สรางความดีคูบดินทร    ๑๐

รางวัลทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)

ระดับประเทศ  ประจำป  ๒๕๕๔    ๑๖

กลุมบริหารงานบุคคล     ๑๘

กลุมแผนงาน      ๒๐

พุทธชยันตี  ๒,๖๐๐  ป  แหงการตรัสรู    ๒๒

แสงเทียน  แสงธรรม     ๒๓ 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน     ๒๔

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ๒๖

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    ๒๘

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    ๓๐

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ๓๒

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     ๓๔ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   ๓๖ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๓๘  

งานหองสมุด      ๔๐ 

งานแนะแนว      ๔๒ 

พิพิธทัศนา      ๔๔ 

แฟช่ันโชว  ๒๐๑๒      ๔๖ 

เท่ียวเมืองริมโขง : จากนครพนมสูแขวงคำมวน สปป.ลาว  ๔๘ 

คิดนั้นสำคัญไฉน      ๕๐ 

บอกกลาว...เลาเร่ืองวิจัย     ๕๑ 

คนเกง...เพชรน้ำงามในโครงการ  พสวท.   ๕๒ 

เม่ือนักเรียนจีน...เยือนถิ่นบดินทรเดชา    ๕๓ 

บันทึกยอประจำฤดูกาล     ๕๔  

รูเขา  รูเรา  เตรียมพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน  ๕๖ 

เร่ืองราวแตหนหลัง      ๕๘ 

นิลุบลพนน้ำงามบรรเจิด     ๕๙ 

สบาย  สบาย  สไตลบดินทรเดชา    ๖๐  

สารบัญ

หนา ๑๐

หนา ๔

หนา ๑๙

หนา ๒๑
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เรียงรอยดวงใจ     
ดร.อารีรัสม์ิ  วัฒนทองผิว         
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     มอบใหผูอำนวยการ
                      สูถิ่นบดินทรเดชา
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ประวัติผูอำนวยการ

ชื่อ       นางอารีรัสมิ์     วัฒนทองผิว   

ตำแหนง   ผูอำนวยการโรงเรียน  

  วิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
         

ประวัติสวนตัว

 เกิดวันพฤหัสบดีที่   ๒๓     เดือน   ธันวาคม      พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

  สถานท่ีเกิด    อำเภอเมือง    จังหวัดรอยเอ็ด

ประวัติการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต    วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                 

 ระดับปริญญาโท    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    วิชาเอกภาษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล     

 ระดับปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ภาควิชานโยบาย การจัดการ

   และความเปนผูนำทางการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

    

ประวัติการทำงาน       

 ๒๕๒๑      อาจารย ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ  ตำบลเกษตรวิสัย   อำเภอเกษตรวิสัย    

       จังหวัดรอยเอ็ด     

 ๒๕๒๒      อาจารย ๑  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง             

   กรุงเทพมหานคร

 ๒๕๓๔   อาจารย ๒     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  แขวงวังบูรพาภิรมย   เขตพระนคร   

   กรุงเทพมหานคร

 ๒๕๔๑  ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางคอ เขตจอมทอง  

   กรุงเทพมหานคร

 ๒๕๔๒  อาจารยใหญ  โรงเรียนชัยสิทธาวาส  “  พัฒน สายบำรุง ” ตำบลกระแชง  

   อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี

 ๒๕๔๕  ผูอำนวยการโรงเรียน โรงเรียนชัยสิทธาวาส  “  พัฒน สายบำรุง ” ตำบลกระแชง  

   อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี
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 ๒๕๔๕  ผูอำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม  แขวงบางระมาด

   เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร

 ๒๕๔๘  ผูอำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนจันทรหุนบำเพ็ญ  แขวงสามเสนนอก

    เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร

 ๒๕๕๐  ผูอำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน   แขวงทาแรง  

    เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

 2555  -  ปจจุบัน  ผูอำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี)  แขวงพลัพลา  

   เขตวังทองหลาง   กรุงเทพมหานคร

   

วิสัยทัศน การบริหารจัดการศึกษาหรือการเปนผูนำทางการศึกษา
 ***** A principal is  like the captain of a ship as he/she guides his/her school toward its goal, that is, 

to provide good education to its students. The captain is responsible for charting the course of the voyage 

as well as the fate of everyone on the ship. He/She does not only need to know where to go, but also how 

to get there on time.***** (TEACHeXCELs  MODULE 6 : Facilitate the Teaching-Learning Process , SEAMEO 

INNOTECH, 2010 )

 …ผูบริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนกัปตันเรือคือมีภาระหนาท่ีนำพาโรงเรียนไปสูเปาหมายท่ีวางไว นั่นก็คือ

การจัดการศึกษาท่ีดีที่สุดใหกับนักเรียน กัปตันเรือมีหนาท่ีรับผิดชอบในการวางแผนการเดินทางและตอชะตากรรมขอ

งทุกชีวิตในเรือ เขาหรือเธอไมเพียงแตตองรูเปาหมายการเดินทางแตยังตองสามารถนำพาเรือไปถึงจุดหมายปลายทาง

ใหทันเวลาดวย ...

 ***** Successful leaders work to maximize the academic success of students. *****

 ...ผูบริหารโรงเรียนท่ีประสบความสำเร็จคือผูที่ทำใหนักเรียนประสบความสำเร็จอยางสูงในดานการเรียน

การศึกษา ...

 ***** Teacher success will lead to student success and, ultimately, to a principal success. *****

( What Every Superintendent and Principal Needs to Know : School Leadership for the Real World, 2003  by 

Jim Rosborg, Max Mcgee,  and Jim Burgett )

  ...ความสำเร็จของครู จะนำไปสูความสำเร็จของนักเรียน...และ...นำไปสูความสำเร็จที่ยิ่งใหญของผูบริหาร

โรงเรียน ...

                                                                                      

                                                                           ( อารีรัสมิ์   วัฒนทองผิว – แปล )
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ยินดีตอนรับทานรองผูอำนวยการ  
วาท่ีรอยโทอุดม  ถุงทรัพย   สูบานหลังใหม

ชื่อ – สกุล  วาท่ีรอยโทอุดม   ถุงทรัพย

วัน เดือน ปเกิด  ๑ เมษายน ๒๕๐๐

ภูมิลำเนาเดิม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณวุฒิ   กศบ. วิชาเอก ฟสิกส-คณิตศาสตร  

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน 

   ศศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหนง   รองผูอำนวยการสถานศึกษา  

   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

ประวัติการรับราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๒๓ อาจารย ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี)

พ.ศ.  ๒๕๔๙   รองผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

  วิทยฐานะ  รองผูอำนวยการชำนาญการ

พ.ศ.  ๒๕๕๑   รองผูอำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห สิงหเสนี) ๒  

  วิทยฐานะ  รองผูอำนวยการชำนาญการ

พ.ศ.  ๒๕๕๔  รองผูอำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห สิงหเสนี) ๒  

  วิทยฐานะรองผูอำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ

พ.ศ.  ๒๕๕๕ รองผูอำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห สิงหเสนี)    

  วิทยฐานะรองผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผลงานเดน -  รับเกียรติบัตรครูปฏิบัติหนาท่ีดีเดนประจำป ๒๕๒๖ ของกลุมโรงเรียนสามัญศึกษา 

     กลุมที่ ๗/๔   จากฯพณฯ ชวน หลีกภัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

  -  รับแหวนทองคำ จากการปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) 

     จากรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา

  -  รับโลประกาศเกียรติคุณผูกำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเดน จากเจากรมการรักษาดินแดน

     (ผูบัญชาการหนวยกำลังสำรอง) กองทัพบก

  -  รับประกาศเกียรติคุณ ครูแกนนำวิทยาศาสตร จากอธิบดีกรมสามัญศึกษา

  -  รับโลผูบริหารดีเดน จากสหวิทยาเขตเสรีไทย
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ยินดีตอนรับทานรองผูอำนวยการ  
พรพชร สุนทรนนท สูบานหลังใหม

ชื่อ – สกุล นางสาวพรพชร  สุนทรนนท

วัน เดือน ปเกิด ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๓

ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดตรัง

คุณวุฒิ  กศบ. วิชาเอก ภาษาไทย  

  วิชาโท แนะแนว  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา

  ร.ปม. การบริหารรัฐกิจ  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

ตำแหนง  รองผูอำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

ประวัติการรับราชการ 

เร่ิมรับราชการ วันท่ี  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓  ตำแหนง ครู ๒ 

  โรงเรียนนพคุณประชาสรรค อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช  

พ.ศ.  ๒๕๓๖  ตำแหนงอาจารย ๒ โรงเรียนสะเดา

  “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” อ.สะเดา จ.สงขลา

พ.ศ.  ๒๕๔๔  ตำแหนงรักษาการในตำแหนงผูชวยผูอำนวยการ ระดับ ๗ 

  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง

พ.ศ. ๒๕๔๖  ตำแหนงผูชวยผูอำนวยการ ระดับ ๗ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตำแหนงรองผูอำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

พ.ศ.  ๒๕๕๓  ตำแหนงรองผูอำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

พ.ศ. ๒๕๕๕   ตำแหนงรองผูอำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

ผลงานเดน -  รองผูอำนวยการดีเดน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมาคมรองผูอำนวยการแหงประเทศไทย

  -  รองผูอำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  -  รองผูอำนวยการดีเดน พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

  -  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำป ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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 โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห  สิงหเสนี ) เปนโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคมมาตลอดระยะเวลา 

๔๐ กวาป มีบุคลากรรุนแลวรุนเลา ที่ไดชวยกันอบรมบมเพาะ ใหลูกบดินทรเปนผูที่มีความประพฤติดีและมีความรู 

นาเสียดายท่ีปการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ มีบุคลากรที่ตองเกษียณอายุราชการถึง ๑๓ ทาน และเกษียณอายุราชการกอนกำหนด  

๑๑  ทาน    ทานเหลาน้ีมีความโดดเดน  มีความสามารถแตละดานท่ีไมเหมือนกัน เม่ือไดมารวมอยูในบดินทรเดชา   ทำ

ใหเรามีบุคลากรที่มีคุณคาเหนือกวาท่ีอื่น ๆ ซึ่งนับวาเปนโชคดีอยางมาก ตลอดเวลาที่ทานไดปฏิบัติงานมา ทานไดทุมเท

ทั้งกำลังกายและกำลังใจ เพ่ือบดินทรเดชา คอยชี้แนะสนับสนุนชวยเหลือ เอ้ืออาทร เปนอยางท่ีดีในการทำงานจนทำให

บดินทรเดชา คงความเปนโรงเรียนยอดนิยมอยางตอเน่ือง

คุรุปูชนีย...       
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   สรางความดีคูบดินทร

 ภาพบรรยากาศของงานเกษียณยังประทับไวกับใจไมรูลืม  เร่ิมตั้งแตพิธีมุทิตาจิต  หนาอาคาร  ๑  แมสายฝนโปรย

ปรายก็ไมเปนอุปสรรคตอการแสดงความรักท่ีนักเรียนมีตอคุณครูผูเปนที่รัก   พิธีทำบุญเล้ียงเพลพระ  บริเวณพิพิธภัณฑ

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)  การแสดงดนตรี  “ดนตรีนี้...เพ่ือนองพี่  นอยกวาน้ีไดอยาไร”  และงาน  คุรุปูชนีย...

สรางความดีคูบดินทร  ซึ่งการจัดงานในวาระเกษียณนี้  ชาวบดินทรเดชาไดรวมแรงรวมใจจัดขึ้นเพื่อเปนเกียรติและ

ตอบแทนคุณูปการที่ทานผูเกษียณไดพากเพียร  รวมสราง รวมวางรากฐานใหบดินทรเดชาเปนโรงเรียนแนวหนาของ

ประเทศที่สงางาม

 บุคลากรท้ังหลายน้ีไดเกษียณอายุราชการแลว ซึ่งก็เปนไปตามครรลองของชีวิตของการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ตอบแทนคุณแผนดินซึ่งชาวบดินทรเดชาทุกคนจะจดจำทานเหลาน้ีไวเปนแบบอยางท่ีดี ที่ตองปฏิบัติตามเชนทาน
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ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี    การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (นักเรียนทุนรัฐบาล)  วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาเอก   ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทุนอุดหนุนการวิจัย (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล นครราชสีมา

รอยเรียงผานภาษา ทุกวาจาจากดวงใจ
 โรงเรียนในเครือบดินทรเดชาทุกโรงเรียนไมมีใครชวยพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดดีเทากับพวกเราชาวบดินทรรวมแรง

รวมใจกัน และผูที่ทำรายและทำลายไดดีที่สุดก็คือเราชาวบดินทรเชนกัน

 การพัฒนาในอดีตถึงปจจุบันเราใชคนเปนผูขับเคล่ือนโดยมีวัฒนธรรมของการทำงานหนักอยางทุมเท คนใดไมไดทำงาน

หรือไมไดรับความไววางใจมอบโอกาสใหทำงานจะรูสึกเปนทุกข  รูสึกวาเราไมใชคนสำคัญของโรงเรียน แตในปจจุบันกลับตรง

กันขามกลายเปนวาผูที่ไมไดรับมอบหมายใหทำงานเปนผูที่โชคดี  นี่คือความรูสึกท่ีจะเปนวัฒนธรรมใหมของเรา

ขอคิด
 เราชาวบดินทร ควรคิดใหมไดแลววา เราควรพูดกันเร่ืองความสำนึกในสังคมปจจุบันนี้

คุรุปูชนีย...สรางความดีคูบดินทร

ดร.สุวัฒน วิวัฒนานนท   

ผูอำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี)

วัน/เดือน/ป เกิด ๑๑  สิงหาคม  ๒๔๙๕
ที่อยูปจจุบัน   ๖๓๔  ซอยมิตรภาพ ๑๕  ตำบลในเมือง  
  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐
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คุรุปูชนีย...สรางความดีคูบดินทร

นายเกษม  หวงทอง  
รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป

รอยเรียงผานภาษา ทุกวาจาจากดวงใจ
 “ บดินทรเดชา เปนสถานที่มีพระคุณอันยิ่งใหญสำหรับชีวิตและครอบครัวของผม ”

นายเริงวัฒน  สุจริต  
รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ

รอยเรียงผานภาษาทุกวาจาจากดวงใจ
 บดินทรเดชาเปนและใหทุกส่ิงทุกอยางในชีวิตมีทั้งทุกข-สุข  แตเปนทุกขและสุขที่

เต็มใจรับและเต็มใจทำ และนับตั้งแตวันเร่ิมเขามาบดินทรเดชา จนถึงวันที่ตองจากไป ถือวา

ตัวเองทำทุกส่ิงทุกอยางอยางเต็มที่ เต็มศักยภาพเพราะวาเราคือลูกหลานทานเจาพระยาฯ 

และจะเปนตลอดไป

นางสมบูรณ  บุศยศิร ิ

รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ

รอยเรียงผานภาษาทุกวาจาจากดวงใจ
 วัยศึกษาเลาเรียน เพียรเขียนอาน วัยหวานผาน มาเปนครู ดูสดใส

๑๐ ผอ. ทานสอนสั่ง ทั้งใหใจ  ปลูกฝงให  “เปนงาน”  สืบสานบดินทร

พาศึกษา  ดูงาน  เช่ียวชาญย่ิง  ประสบการณจริง นำมาขยาย ไดเห็นผล

ทุกหนวยงาน ในบดินทร ไดยินยล  เกียรติสูงสง จารึกไว ใหบดินทร
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คุรุปูชนีย...สรางความดีคูบดินทร

ครูบุญลักษณ เอี่ยมสำอางค

ครูเสาวณี จันทรเพ็ญ

ครูนันทนา กสิบุตร ครูสุปรารถนา ยุกตะนันทน ครูชนันทิตา ฉัตรทอง ครูจันทรเพ็ญ ภวังคทัศน

ครูดรรชนี พูถาวรวงศ 

ครูพรวิมล  แสนทวีพัฒนะ

ครูนพพร โพธิแสน

ครูจรุงจิต  คุรุวิทย
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คุรุปูชนีย...สรางความดีคูบดินทร

ครูทวีศักด์ิ  รสโหมด

ครูชาญวิทย  ตั้งกิจวนิชกุล

ครูบุญศรี วานิชกุล ครูชลดา ศิริภักด์ิ ครูไศลทิพย เทียบคุณ ครูธีรศานต ปรุงจิตวิทยาภรณ 

ครูสมใจ  พุมไฉยา

ครูวิราวรรณ  ชนะกุล

ครูพิทยา ชาติเสริมศักด์ิ

ครูจันทรเพ็ญ หลีหเจริญกุล
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รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๕๔

ประเภทหนวยงานท่ีมีผลงานดีเดน
ประสบความสำเร็จเปนท่ีประจักษ

รางวัลสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ 
ดานวิชาการรางวัลยอดเยี่ยม ระดับเหรียญทอง

ประเภทบุคคลผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสำเร็จเปนที่ประจักษ

รางวัลชนะเลิศดานบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา    เหรียญทอง

ชื่อ   นายนิยม  บุญญาเศวต

ตำแหนง          ครู วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ 

 ยึดหลักปฏิบัติตน ดวยจิตวิญญาณของความเปนครู  ทุมเท เสียสละ  อบรม สั่งสอน ฝกฝน   

สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยท่ีถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษย  เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยท้ังทางกาย วาจา 

และใจ บริหารจัดการในตำแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 

๒๕๕๔  - ๒๕๕๕  จัดทำโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา  พัฒนาอยาง

ตอเนื่องจน เปนโครงการเดน  ( Best Practice) ประสบความสำเร็จตามเปาหมายไดรับรางวัลชนะเลิศ 

ทั้งระดับโรงเรียน  ระดับเขต  ระดับจังหวัด และระดับประเทศ     

รางวัลชนะเลิศดานวิชาการยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เหรียญทอง

ชื่อ  นางพิวัสสา นภารัตน                                                                                               

ตำแหนง       ครู วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ 

 การพัฒนาใหสังคมเจริญกาวหนา สิ่งท่ีสำคัญคือ การพัฒนาคน และวิธีที่ดีที่สุดคือ ใหมีการ

บูรณาการในชีวิต ทั้งดานความรู ความคิด สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะ

อันพึงประสงค  ความตระหนักรู ทักษะชีวิต  ฯลฯ โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูจึงตองใช

วธิกีารท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบรบิทของกลุมคน และทำอยางตอเนือ่ง ครผููสอนจงึเปนปจจยัสำคัญท่ี

สุดที่จะทำใหภารกิจลุลวงไปได หนาท่ีของครูจึงมิใชใหความรูแตเพียงอยางเดียวแตตองสอนความเปน

มนุษยที่สมบูรณใหกับผูเรียนดวย

ninlubon_2012_06.indd   18 2/10/13   11:48:26 AM



รางวัลชนะเลิศดานวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เหรียญทอง

ชื่อ  นางสาวกัลยาณี   แคนบุกต 

ตำแหนง  ครูวิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ 

 การปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดแกโรงเรียน  นักเรียน   เพ่ือนครู   ชุมชนและสังคม  

จะยึดมั่น “เต็มที่  เต็มเวลา  เต็มความสามารถ”   เต็มที่    คือ ทำงานทุมเทเต็มศักยภาพและสติปญญา  

เต็มเวลา คือ อุทิศเวลาใหราชการเต็มท่ีทำใหเกิดประโยชนสูงสุดและ เต็มความสามารถ คือ มีจิตวิญญาณ

ของความเปนครู ปลูกฝง ขัดเกลา ใหความรู  รัก และเอาใจใสศิษย

รางวัลดานวิชาการยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เหรียญเงิน

ชื่อ   นางเพ็ชรรัตน    ศรีวิลัย 

ตำแหนง  ครูวิทยฐานะ   เช่ียวชาญ

 ไมมีกลวิธีสอนใดท่ีดีที่สุด  แตมีกลวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของผูเรียนกลุมตางๆ  หากครู

เขาใจความจริงขอน้ี ยอมตองพยายามแสวงหากลวิธีสอนใหมๆ ท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ

และสนุกกับการเรียน จนเกิดเปนนวัตกรรมท่ีมีคุณคาท่ีจะนำไปสูความสำเร็จทั้งครูผูสอนและผูเรียน

รางวัลดานบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เหรียญเงิน

ชื่อ       นางวณิตา ประภัศร 

ตำแหนง       ครูวิทยฐานะ   ชำนาญการ 

 การบริหารจัดการท่ีดีควรใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติ ไดฝกทักษะ

การทำงาน กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือสรางองคความรูที่สามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได ตลาดนัด  B.D.Point  จึงทำให ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการหารายไดโดยสุจริต  บริหาร

จัดการใหมีกำไร รูจักแบงหนาท่ี รับฟงความคิดเห็น  มีความสามัคคีซึ่งจะทำใหผูเรียนเปนหนวยหน่ึง

ของสังคมอยางมีคุณคา

รางวัลดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เหรียญเงิน

ชื่อ   นางสาวสมศรี  แจงสุทิมล 

ตำแหนง       ครูวิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ 

 สื่อเทคโนโลยีจะชวยทำใหผูเรียนเขาใจยิ่งข้ึนเน่ืองจากเห็นภาพเปนสามมิติภาพเคล่ือน

ไหว  สีสันสวยงาม ถาครูใช  โปรแกรม  GSP  ประกอบกับส่ืออื่นๆ  ในการสอนกราฟฟงกชัน  จะทำให

ผูเรียนเขียนกราฟไดถูกตอง  สีจะชวยแยกความแตกตางของกราฟไดอยางชัดเจน  ลดระยะเวลาใน

การเขียนภาพและเวลาในการเรียน   รวมท้ังทำใหผูเรียนเขาใจไดดียิ่งขึ้น
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กลุมบริหารงานบุคคล

กิจกรรมวันเปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

“ กราบครูปูชนีย  นองไหวพี่ ผูกไมตรี ลูกบดินทร ”

ประชุมผูปกครอง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๕
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กิจกรรม  วันปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปที่ ๔ 

“เตรียมความพรอมความเปนลูกบดินทร”
วันที่ ๑๗-๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
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กลุมแผนงาน

นางสาวสรวงรัตน   กังสวิวัฒน
ครูวิทยฐานะ ชำนาญพิเศษ สาขาวิชา กิจกรรมแนะแนว

เกิด  วันท่ี  ๔  สิงหาคม ๒๔๙๘

ประวัติการศึกษา
 ประถมศึกษา โรงเรียนศิษยวัฒนา

 มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา

 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาการบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ
 ๒๕๒๒  อาจารย  ๑  ระดับ  ๓  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)

 ๒๕๒๖  อาจารย  ๑  ระดับ  ๔  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)

 ๒๕๓๑  อาจารย  ๒  ระดับ  ๕  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)

 ๒๕๓๔  อาจารย  ๒  ระดับ  ๖  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)

 ๒๕๓๙  อาจารย  ๒  ระดับ  ๗  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)

 ๒๕๔๙  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)

 ๒๕๕๑  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ
 -  ครูแกนนำ  งานแนะแนว  ป ๒๕๔๕

 -  ครูรักการอาน ป ๒๕๔๖

 -  ครูตนแบบ สาขาวิชากิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู ป ๒๕๔๘

 -  Master Teacher  โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ : แนะแนว ป ๒๕๕๓

 -  หน่ึงแสนครูดี ป ๒๕๕๔

การปฏิบัติงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
 -  หัวหนากลุมแผนงาน

 -  หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ

 -  เลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 -  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

 -  ครูแนะแนว

 -  สอนกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

แนะนำ ห
ัวหนากล

ุมแผนงา
น
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วันสดุดีวีรกรรมเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕
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 “พุทธชยันตี” ใชเรียกการจัดกิจกรรมในปท่ีครบรอบวาระสำคัญของพระพุทธเจา เชน ครบรอบ ๒,๕๐๐ ป 
แหงปรินิพพาน หรือ ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู ในแตละประเทศ อาจใชชื่อตางกันไปบาง เชน ศรีสัมพุทธชันตี 
สัมพุทธชยันตี แตทั้งหมดก็คือการจัดกิจกรรมพุทธชยันตี เพื่อมุงหมายการถวายเปนพุทธบูชาในปที่ครบรอบ
วาระสำคัญของพระพุทธเจา    โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี)  ไดจัดกิจกรรม “พุทธชยันตี”  ขึ้นเพื่อให
นักเรียน  ครู  และบุคลากรของโรงเรียนไดรวมเฉลิมฉลองในวาระอันเปนสรรพมงคลน้ีดวยกิจกรรมตักบาตร
ตอนเชา  สวดมนตในคาบอาน คิดวิเคราะห  และสวดมนตเย็นตลอดสัปดาหสงเสริมพระพุทะศาสนาทเทศกาล
วันวิสาขบูชา  

กิจกรรม  “พุทธชยันตี  ๒๖๐๐ ป  
แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา”
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พิธีหลอเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๕๕

แสงเทียน แสงธรรม

 การทำและแหเทียนพรรษาเปนประเพณีวันเขาพรรษาของ

ชาวพุทธ ที่ไดกระทำตอเน่ืองกันมาแตพุทธกาล  โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา  มีเร่ืองเลาวาในครั้ง

พุทธกาล พระอนุรุทธสาวกของพระพุทธเจาท่ีมีสติปญญา เฉลียวฉลาด

หลักแหลม รูพระธรรมวินัยอยางแตกฉาน ก็เพราะในชาติปางกอน

เคยถวายแสงประทีปเปนทาน  ดังน้ัน พุทธศาสนิกชน ผูใฝบุญกุศล 

จึงไดยึดถือเปนประเพณีนำเทียนไปถวายแดพระภิกษุในเทศกาล

เขาพรรษา เพ่ือปรารถนาใหตนเองเปนผูเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณ
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สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ความภาคภูมิใจกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
แหลงเรียนรูของชาวบดินทร

โดย... ครูดวงฤทัย อุดทุม

 เม่ือไดรับโอกาสใหมาทำงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปการศึกษา ๒๕๕๒  ซึ่งโรงเรียนของเราไดรับเกียรติบัตรพระราชทานขั้นที่ ๑ ครั้ง

นั้นเราเปนเพียงครูผูควบคุมนักเรียนใหจัดนิทรรศการ ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว จ.ชลบุรี และนี่คือครั้งแรกของการสัมผัสกับงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ณ ตอนน้ันรูเพียงวาสนุกกับการไดศึกษาพรรณไม และ ชมผลงานบูรณาการเร่ืองราวของพรรณไมจาก

หนวยงานท่ัวประเทศท่ีมาจัดนิทรรศการ
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 ในปการศึกษา ๒๕๕๓ เราและครูอัจฉรา  ดีเขวา  ตองเขารับการฝกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เกียรติบัตร

สำหรับคุรุผูจักยังความตระหนักสำนึกระลึกรูในคุณคาแหงชีวิตของตน  สรรพสัตว  สรรพส่ิง  ใหบังเกิดมีขึ้น  และดำรงมั่นใน

เยาวชนผูเปนศิษย  ณ ศูนยฝกอบรมของโครงการ จ.นครราชสีมา  และตองเขารวมประชุมกับโรงเรียนในกลุมกรุงเทพฯ จึงทำใหเร่ิม

เขาใจงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมากข้ึน

 ในปการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนของเราจะเขารับการประเมินเพ่ือขอรับเกียรติบัตรพระราชทานขั้นที่ ๒ ซึ่งถาประเมินผาน

จะเปนโรงเรียนเดียวในกรุงเทพฯท่ีไดรับเกียรติบัตรข้ันสูงนี้ ทั้งครูและนักเรียนจึงรวมกันดำเนินงานอยางเต็มความสามารถ เม่ือถึง

วันที่คณะกรรมการจากสำนักพระราชวังมาประเมิน พวกเราถูกประเมินตั้งแต ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  กรรมการประกาศผลทันทีวา  

“โรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)  ผานการประเมิน”   น้ำตาแหงความปลาบปล้ืมของครูทุกคนก็เร่ิมไหลออกมาพรอมกับ

ผลการประเมินในคร้ังน้ี   

 ๓๑  ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เปนวันที่พวกเราตองถวายงานและเขารวมการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ 

“ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางม่ันใจ”  ที่พื้นท่ีปกปกพันธุกรรมพืชหนองระเวียง  จ.นครราชสีมา     ในระหวางท่ีพวกเราทุกคน

เตรียมงานเพื่อที่นำเสนอใหทันวันงาน ทุก ๆ วันเราก็จะไดยินขาวการเดินทางมาของน้ำ  ทำงานไปดวยก็ตองระวังน้ำทวมไปดวย   

 และแลวก็ถึงวันเดินทาง  ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยเดินทางดวยรถตู ๑ คันและรถ ๖ ลอ   พรอมดวยคณะครู

และนักเรียนโครงการ พสวท. ชั้น ม.๔  การเดินทางท่ีตองฝาน้ำทวม ใชเวลาถึงครึ่งวัน ทำใหรถ ๖ ลอของพวกเราเสียแตโชคยังดีที่ม

าเสียท่ีบริเวณหนางานทำใหมีรถของโครงการอพ.สธ.มาชวยขนของได  ในที่สุดการจัดบูธก็สำเร็จแลวเม่ือเวลา ๑๙.๐๐ น.  

 ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ วันน้ีเปนวันท่ีพวกเราทุกคนตื่นเตนและปลาบปล้ืมใจมากที่สุดเพราะบูธของเราเปนบูธท่ี ๔ 

ที่ไดเฝารับเสด็จอยางใกลชิด และในวันน้ัน ทานรองสมบูรณ  บุศยศิริ เขารับพระราชทาน “ เกียรติบัตรแหงการเขาสูสถานภาพ  

สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” 

 ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  และแลวสถานการณที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้นเม่ือน้ำทวมกรุงเทพฯ  ทำใหพวกเราทุกคนตองเดินทาง

กลับดวนกอนที่จะกลับเขากรุงเทพฯ ไมไดทำใหพวกเราทุกคนไมสามารถอยูรวมงานจนครบกำหนดเวลาได

 ตลอดระยะเวลากับการทำงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนอกจากความภาคภูมิใจ ความปลาบปล้ืม  ที่ไดรับแลวส่ิงที่ได

จากการทำงานคือการไดเรียนรูหลักการและวิธีการทำงานดวยความมุงมั่น ความอดทน ความเสียสละของคณะทำงานหลัก 

คือ ครูเพ็ชรรัตน  ศรีวิลัย    ครูสุปราถนา  ยุกตะนันทน  ครูกัลยานี  แคนยุกต  ครูชุณหกานต  กัลประวิทธ ครูสุพัตรา  เฉลิมเผา   

และครูณัฐพล  โยธาธิติกุล   ที่จะเปนแบบอยางท่ีดีในการทำงานของเราในอนาคต   แมเวลาจะผานไปนานเทาใด ครูดวงฤทัยจะ

ไมมีวันลืมความประทับใจท่ีไดจากงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและจะนำแนวทางการดำเนินงานไปใชตามจุดมุงหมายของ

โครงการตอไป

ninlubon_2012_06.indd   27 2/10/13   11:50:56 AM



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
 ตลอดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  ที่ผานมา   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดจัดกิจกรรมตางๆ  ขึ้น   เพ่ือสงเสริม

และพัฒนานักเรียนดานทักษะภาษาไทยใหมีคุณภาพ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู  กิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติ  และกิจกรรมคายรักการคาย ๖ บดินทร  ซึ่งไดรับความสนใจจากนักเรียนและผูปกครองเปนจำนวนมาก

สดุดีครูกลอนสุนทรภู

วันภาษาไทยแหงชาติ

คายรักการอาน ๖ บดินทร  
ณ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมวล

ภาพกิจ
กรรม
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 ในภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาไทยที่จัดขึ้น

จากหนวยงานตางๆ  ในระดับประเทศ  ซึ่งลูกบดินทรไดสรางช่ือเสียงและความภาคภูมิใจสูชาวบดินทรเดชา   ดังนี้

รายการกิจกรรม     ผลการเขารวมกิจกรรม           นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

การแขงขันทักษะภาษาไทยเน่ืองใน  ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ  ๑  ด.ญ.สราริน  มูลสุวรรณ   ม.๒/๙

วันภาษาไทยแหงชาติ  ประจำป  ๒๕๕๕ (ตัวแทน สพม. ๒) แตงกลอนสุภาพ ระดับ ม.ตน    

     ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ  ๑   น.ส.ธนพร ภาณุไพศาล ม.๕/๑ 

     (ตัวแทน สพม. ๒) การเขียนรายงาน  น.ส.อาจรีย ชาญวานิชบริการ ม.๕/๔ 

     เชิงวิชาการ ระดับ ม.ปลาย

     เหรียญทอง อานเอาเร่ือง   น.ส. อติพร สระวาสี ม.๔/๑๑

การตอบคำถาม    ชนะเลิศ     ด.ช.บูรณิณ สุพรรณราช ม.๓/๔

“สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน”     (ตัวแทนภาคกรุงเทพมหานคร    ด.ญ.จิลาวัลย บุญเกิด ม.๓/๔

ครั้งที่ ๑๘    ในการแขงขันระดับภาคกลางตอไป)  ด.ญ.บุญสิตา จิรนันทภาส ม.๓/๔

การแขงขันทักษะภาษาไทย   ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ  ๑  ด.ญ.ศิรินทร ประสิทธิเมตต ม.๓/๖

เพ่ือคัดเลือกตัวแทน สพม.๒   (ตัวแทน  สพม.๒)  การพูดสุนทรพจน  

ในการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม  ระดับ  ม.ตน

นักเรียนระดับภาคกลาง   เหรียญทองเขียนเรียงความและ  ด.ญ.กรมิษฐ สุทธิโรจนธเดช ม.๓/๖

และภาคตะวันออก    คัดลายมือ ระดับ ม.ตน

     เหรียญทองทองอาขยาน ระดับ ม.ตน   ด.ญ.สราริน มูลสุวรรณ ม.๒/๙

     เหรียญทองทองอาขยาน ระดับ  ม.ปลาย  นายโกญจนาท วิบูลเพ็ง ม.๕/๑๕

     เหรียญเงินการอานเอาเร่ือง ระดับ ม.ตน ด.ญ.จิณณพัท วชิรธรรมพร ม.๓/๖  

     เหรียญเงินการพูดสุนทรพจน ระดับ ม.ปลาย  น.ส.รุงรดา อินทานนท ม.๖/๑๑

     เหรียญทองแดงการแตงกาพยยานี ๑๑ ด.ญ.อภิสรา ศรีสุรพรภิญโญ ม.๑/๔

          ด.ญ.ณัฐณิชา นอบไทย ม.๓/๖

การแขงขันการเขียนภาษาไทยจัดโดย  รองชนะเลิศอันดับ ๑   น.ส.ธีรยา ไพศาลสุขวิทยา ม.๕/๑๑

ศาลยุติธรรม    รางวัลชมเชย    น.ส.อธิชา ปรีดิขนิษ ม.๕/๑

การแขงขัน “ยุทธจักรอักษรา”    รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับ  ม.ปลาย นายกันตธัช สุพรรณธเนศ ม.๖/๑๑

คณะอักษรศาสตร  ม.ศิลปากร       น.ส.เมณิสา วัลยานนท   ม.๖/๑๑
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ผลการแขงขันระดับชาติของตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๑
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

ระหวางวันท่ี ๒๕ - ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท้ัง ๒ คน และขอขอบคุณท่ีนักเรียนสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียน

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ของเรา ขอขอบคุณผูปกครองนักเรียนท่ีใหการสนับสนุนนักเรียนและโรงเรียน

เปนอยางดีในการรวมกันสรางนักเรียนใหเปนผูประพฤติดีและมีความรู

เด็กชายปุญญวิชญ ปุญญาภิบาล
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑/๓ ไดรับ

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับชาติ  การแขงขัน

ทกัษะภาษาอังกฤษ ประเภท Multi Skills ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

         ครูผูดูแลควบคุม
              คุณครูวัชเรนทร วิเศษวงษา

เด็กหญิงนันทิกานต อนันตกูล
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒/๔ (นักเรียน

ความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ)ไดรับรางวัล

ชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับชาติการแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษประเภทพูดสุนทรพจนภาษา

อังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยม

ศึกษาตอนตน

            ครูผูดูแลควบคุม 
                     คุณครูจิรภา ไหลสกุล
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หลักการและเหตุผล

 จากนโยบายกระทรวงศึกษาท่ีไดกลาวถึงวาประเทศไทยซึ่งเปนผูนำในการกอตั้งสมาคมอาเซียนและมี

ศักยภาพในการเปนแกนนำในการสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็ง ภายใตยุทธศาสตรวิสัยทัศนเดียว เอกลักษณเดียว 

และประชาคมเดียว เพ่ือความเจริญม่ันคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจภายใตการกอตั้งนี้จะตองยึดหลักสำคัญ 

คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน 

การศึกษานั้นจัดอยูในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญที่จะสงเสริมใหประชาคมดานอื่นๆ มีความ

เขมแข็ง เน่ืองจากการศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ดาน 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) โดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ขอรวมเปนสวนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดวยการศึกษา ดวยการสรางความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซียน 

ความแตกตางทางดานชาติพันธุ หลักสิทธิมนุษยชน การสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาการ

ติดตอสื่อสารระหวางกันในประชาคมอาเซียน เพื่อใหนักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางสรางสรรคและ

เขาใจวัฒนธรรมของประเทศตางๆ เพ่ือการอยูรวมกันดวยความเขาใจกันของประเทศในประชาคม รวมทั้งการจัดตั้งศูนย

อาเซียนศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เพ่ือเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศคูเจรจา

และรวบรวมขอมูลขาวสารและเร่ืองราวตางๆ ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดมีโอกาสสรางความสัมพันธอันดีกับ

ประเทศสมาชิกรวมท้ังประเทศคูเจรจา

การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. ๒๕๕๘

ASEAN

The Association of South East Asian Nations

ASEAN = 10 Nations
Brunei, Cambodia, Singapore, Laos, 

Malaysia, Myanmar, Philippines, 

Indonesia, Thailand, Vietnam

ASEAN+3 = China, South Korea, Japan

ASEAN+6= Australia, New Zealand, India

ASEAN+8= The United States of America, Russia

ASEAN+8 ประเทศคูเจรจา

แนะนำศูนยอาเซียนศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

หนวยงาน   กลุมบริหารวิชาการและกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ชื่อภาษาไทย   ศูนยอาเซียนศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

ชื่อภาษาอังกฤษ   ASEAN Studies Centre 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ระยะเวลาดำเนินงาน  ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป

สถานท่ีขอจัดตั้ง   อาคาร ๓ ชั้น ๒ หอง ๓๒๐๗ 

ผูเสนอโครงการจัดตั้งศูนยอาเซียน คุณครูจิรภา ไหลสกุล
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

 วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๕ คน ไดเขารวมแขงขัน Thailand 

Go Green ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรณรงคการใชพลังงานทดแทน และคิดคนวิธีการท่ีจะนำพลังงานจากแสงอาทิตยมาใช

ประโยชนที่หลากหลาย และผลการตัดสินปรากฏวานักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนี ) ไดรับรางวัลเหรียญทองระดับ

ประเทศ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและบริษัทน้ำมันบางจากมหาชน จำกัด โดยมีนักเรียน

เขารวมแขนขัน ดังน้ี

 นางสาวกาญจนาวรรณ  ปญญาวีร  ชั้น ม. ๔  นางสาวนภัสสร   ผลิตกานนท ชั้น ม. ๔

 นายธีรวัฒน  สุประภากร    ชั้น ม. ๔  นายนาจา    รัตนกิตติ   ชั้น ม. ๔

 นายนพรัตน  ศักด์ิสุมลรัตน  ชั้น ม. ๕

 โดยมีคุณครูพัชรา  ภูสันติสัมพันธ และคุณครูรัชชานนท   เทพอาจ เปนผูดูควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรม

 วันที่ ๕-๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดสงนักเรียนเขารวมการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับ

ชาติ  ครั้งที่ ๗ โดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณเปนเจาภาพจัดการแขงขัน ผลปรากฏวานายพีรเศรษฐ หวังเจริญเวทย 

ไดรับคะแนนระดับเหรียญทอง และนายดิศทัต แพทยานนท ไดรับคะแนนสูงสุดระดับ เหรียญเงิน   โดยมีคุณครูชยุตม  พรายน้ำ 

เปนผูดูแล

 นอกจากนี้แลว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรยังมีตัวอยางผลงานทางดานวิชาการที่นาสนใจในปการศึกษา ๒๕๕๔ 

อีกมากมาย ดังน้ัน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผลการคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ

ระหวางประเทศ และการเขาคายอบรม สอวน. คาย ๒

 นายพีรเศรษฐ หวังเจริญเวทย ม.๔/๑๑  

     สาขาวิชาเคมี ๑  ใน ๑๐ คน คาย สสวท. ครั้งท่ี ๒

 ด.ช.กันตกวี ศรียุทธศักด์ิ ม.๓/๕ 

     สาขาวิชาดาราศาสตร (ม.ตน) ๑ ใน ๑๔ คน สอวน. คาย ๒ 

 นายธีรภัทร ลาภเกียรติเสรี ม.๕/๑๔ 

     สาขาวิชาดาราศาสตร (ม.ปลาย) ๒ ใน ๑๔ คน

 นายวิธวินท ลาภเกียรติเสรี ม.๓/๖ สอวน. คาย ๒ 

  ด.ช.ภูดิศ พัชราธิวัฒน ม.๓/๔ 

      สาขาวิชาฟสิกส สอวน. คาย ๒

  ด.ช.ธนาดุลย กอเกิดสันติสุข ม.๓/๕   

  นายกฤชวัชร พุทธสัตบุรุษ ม.๕/๑๓

  นางสาวจิรัญญา คุณรัตนศิริ ม.๕/๑๖ 

      สาขาวิชาชีววิทยา สอวน. คาย ๒

  นายณัชพล ศุภนำพา ม.๔/๑๑

 นักเรียนท้ัง ๙  รายน้ี เปนเพชรเม็ดงามท่ีเจียระไนเปนประกายแลว ตองขอขอบคุณ คุณครูกลุมสาระวิทยาศาสตรที่กรุณา

ตกแตงเหลี่ยมเพชรเหลาน้ันใหแวววาว คมชัด โดดเดน เปนศักด์ิศรีของลูกบดินทรตอไป
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กิจกรรมการเขาคายวิทยาศาสตร  ภาคฤดูรอน 
ระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๔

 
ณ กฟฝ. ศูนยฝกแมเมาะ  อำเภอมาเมาะ  จังหวัดลำปาง

ระหวางวันที่  ๒๑  –  ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

ถาพภาพรวมกันศิษยเกาศิษยปจจุบัน ศูนยบดินทร

เขาชมโรงไฟฟาแมเมาะ
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

นางทองกร  ศรีบุญเรืองนายนิธิวัฒน  อินทสิทธิ์

นางสาวกัลยาณี  แคนยุกต
ไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ดานวิชาการยอดเย่ียม

ชนะเลิศระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก และระดับประเทศ  

ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๕๕

นางสาวสมศรี  แจงสุทิมล
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  (OBEC AWARDS)

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

ประจำป  พ.ศ.  ๒๕๕๕

กิจกรรม
ชาวคณิตศาสตร

ครูใหม


ยินดีตอ
นรับ

สูรั้วบดิ
นทรเดช

า

ครูผูทรงคุณคา
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ขอแสดงความยินดี
๑. เด็กชายพีรพล  วงศจงใจหาญ   ม.๒/๑
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ๒๐๑๒

IMC – International  Mathematics  Contest  ณ ประเทศสิงคโปร

เม่ือวันที่  ๑ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๒. ผลการแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ ๑๕ 

เด็กชายอธิวัฒน ธูปทอง   ม. ๓/๑   ไดรับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ

เด็กชายปณณวัชญ  ปงคำ  ม. ๓/๑   ไดรับรางวัลชมเชย

เด็กหญิงพชรมน ธนประกอบ  ม. ๒/๑   ไดเขารวมการแขงขัน

นายลัทธพล วงศสนสุนีย    ม. ๖/๑๓  ไดรับรางวัลชมเชย

นายชนาธิป วิศยทักษิณ  ม. ๕/๑๔   ไดรับรางวัลผานเกณฑ

นายจิตตริน พุทธเวชมงคล   ม. ๖/๑๓  ไดเขารวมการแขงขัน

๓. ผลการแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  เมือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
เด็กชายอธิวัฒน  ธูปทอง   ม. ๓/๑  ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภท อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 

เด็กชายภูริ ยิ่งยอด    ม. ๑/๑  ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทคณิตคิดเร็ว

นายศุภาคภูมิ  ขวัญเมือง   ม. ๕/๑๒ ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทคณิตคิดเร็ว

เด็กชายวัชรพรรณ  สมพงษ   ม. ๓/๓   ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานทางคณิตศาสตรโดยใช GSP

เด็กชายโกศล สนันทสุข   ม. ๓/๗  ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานทางคณิตศาสตรโดยใช GSP

นายกิตติพศ  แสงสาย   ม. ๕/๑๔ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทผลงานทางคณิตศาสตรโดยใช GSP

นายกฤติพงศ ศรีสุข    ม. ๖/๑๔ ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทผลงานทางคณิตศาสตรโดยใช GSP

เด็กชายกฤติน เชาวศิริ    ม. ๑/๑   ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ตน

เด็กชายณัฐพร  ดีขจร  ม. ๑/๑  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ตน

เด็กชายรวิโรจน  อึงพิทักษพันธุ  ม. ๑/๑  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ตน

นางสาวแสงระวี  ศิวาโมกข    ม. ๕/๑๒ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ปลาย

นางสาวฐิติภา  ศรีกลับ    ม. ๕/๑๒ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ปลาย

นางสาวมัชิมา ยิ้มแยม   ม. ๕/๑๒  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ปลาย

๔. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผานเขาคายสอวน. สาขาคณิตศาสตร รุนท่ี ๑๓ คายท่ี ๑ 
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน ๒๔ คน
๑. เด็กหญิงฉันทชนก สุริยอมรานนท   ม. ๑/๑   ๑๓. เด็กชายศุภณัฐ   ศักด์ิชัยนานนท ม. ๒/๑

๒. เด็กชายประวีณ  สิงหศักด์ิ ม. ๒/๑   ๑๔. เด็กชายอาณกร   สมุทรนาค ม.  ๓/๑

๓. เด็กชายเจตริน  เอ่ียมตระกูล ม. ๒/๑   ๑๕. เด็กหญิงรุงระวี   โชคดี  ม. ๓/๑

๔. เด็กชายณัฐวรรธน อรัญญาวัฒน ม. ๒/๑   ๑๖. เด็กชายพีรพล  วงศจงใจหาญ ม. ๓/๑

๕. เด็กชายพิชพจน  รุจิระวิโรจน  ม. ๒/๑   ๑๗. เด็กชายปณณวัชญ  ปงคำ ม. ๓/๑

๖. เด็กชายทัตเทพ  อนุวุฒิพงษ ม. ๒/๑   ๑๘. เด็กชายนภนต  แสวงพรรค ม. ๓/๑

๗. เด็กชายศุภชัย   ธารรักประเสริฐ ม. ๒/๑   ๑๙. เด็กหญิงบุษราภรณื  ภิรมยชัยกิจ ม. ๓/๑

๘. เด็กชายพสิษฐ  สัจจมุกดา ม. ๒/๑   ๒๐. เด็กชายสิทธิกร  ปุญญกริยากร ม. ๓/๑

๙. เด็กชายศุภวิชญ  เตยวัฒนชัย ม. ๒/๑   ๒๑. เด็กชายวัชรพรรณ  สมพงษ ม. ๓/๓

๑๐. เด็กชายกันต   กรรณวัฒน ม. ๒/๑   ๒๒. นางสาวธันยพร  พินธุพันธ ม. ๔/๑๑

๑๑. เด็กชายภูวเดช  อินทรานุปกรณ ม. ๒/๑   ๒๓. นายพศิน  ภมรานนท  ม. ๔/๑๒

๑๒. เด็กหญิงพชรมน  ธนประกอบ ม. ๒/๑   ๒๔. นายภูริพัฒน  จำนงอาษา ม. ๕/๑๔

รับรางวัลคณิตศาสตรเพชยอดมงกุฎ

ด.ช.พีรพล  วงศจงใจหาญ   รับรางวัลเรียญทองแดง
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

โดย ครูชยพัทธ วงศชาญโชคชัย 
เปนผูฝกซอมและกำกับการแสดง 
เขารวมการแขงขันละครเร่ือง ขุนชาง
ขุนแผน ตอน พลายแกวไดเปน
ขุนแผน ขุนชางไดนางลาวทอง ใน
กิจกรรมวิจิตรภูษาจินตนาการ
จากวรรณคดี ณ คณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขต

 เปดแผนการเรียน ศิลป-นิเทศศาสตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดมอบหมายใหกลุมสาระการเรียนศิลปะ

เปดรายวิชา การแสดง ๑ และการแสดง ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ จัดการเรียนการสอนมาตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๔ 

ครูผูสอน นายชยพัทธ วงศชาญโชคชัย ในการนี้ไดเชิญวิทยากรพิเศษท่ีไดมีประสบการณ ความรู ทางดานการแสดง และ

นักแสดงท่ีมีช่ือเสียงในวงการบันเทิง อาทิ คุณเอ ชุติมา  นัยนา คุณเหม่ียว ปวันรัตน นาคสุริยะ และคุณบุม ปนัดดา วงศผูดี  ซ่ึงเปนศิษยเกา

บดินทรเดชา และคณาจารยจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมจัดการเรียนการสอนดวย ซึ่งจากปการศึกษาท่ีผานมาไดรับความ

สนใจจากนักเรียนลงทะเบียนเรียนเปนจำนวนมาก

ชมรมศิลปะการแสดง

เปดแผนการเรียน “ศิลป-นิเทศศาสตร”

พระราชวังสนามจันทร) จังหวัดนครปฐม เม่ือวันพุธท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา 
โดยมีนักเรียนรวมกิจกรรมดังนี้ ๑) นายณัฐพล ทองคำ นักเรียนช้ัน ม.๕/๓ รับบท 
พลายแกว ๒) นางสาวชญานิศ ศรีภิรมย นักเรียนช้ัน ม.๕/๓  รับบท นางวันทอง 
๓) นางสาวพิมนภา ศศิสุทธินานนท นักเรียนช้ัน ม.๕/๓ รับบท นางลาวทอง ๔) 
นายศิวัช  แกววิเชียร ควบคุมเสียง ๕) นายณรุจน เลากุลศานต นักเรียนช้ัน ม.๖/๔ 
และนางสาวสายธาร ชัยพรแกว นักเรียนช้ัน ม.๕/๑๕ บันทึกภาพ
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 ชมรมศิลปะการแสดง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รวมกับ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จัด

การแสดงละครจินตภาพ ชุด พระอภัยมณี ๒๐๑๒ ตอน สินสมุทรฉุดเงือก เน่ืองในวัน สุนทรภู ประจำปการศึกษา 

๒๕๕๕ ณ หนาอาคาร ๑ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา  

  มารูจักนักเรียนความสามารถพิเศษทางดนตรีไทย
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดเดี่ยวขลุยเพียงออ 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. 
ครั้งที่ ๖๑  ณ เมืองทองธานี   

ด.ญ.สิรตา วาจาบัณฑิต นักเรียนช้ัน ม.๒/๑๑
           ดวยความสามารถทางดานดนตรีไทย(ขลุยเพียงออ) ด.ญ.สิรตา วาจาบัณฑิต (นองพาย) 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ๒/๑๑  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สามารถควารางวัล

ชนะเลิศการเด่ียวขลุยเพียงออ ระดับม.ตน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๑ ของสำนัก

งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นับวาเปนการสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียน และ

เปนตัวอยางท่ีดีแกเยาวชนไทยที่สนใจทางดานดนตรีไทย

ละครจินตภาพ ชุดพระอภัยมณี ๒๐๑๒
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

รวมแสดงความยินดี
Congratulalions

ครูนิพน แจมแจง    
ไดรับตำแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูนิยม บุญญาเศวต 
ไดรับตำแหนงผูชวยรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ครูกิตติรัชต  วรัญญานนท  
ไดเล่ือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และ

ไดรับตำแหนงหัวหนางานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน  

กลุมบริหารงานบุคคล  

นางสาวอัจราพร คงยศ (นองเพรียว)  ม.๕/๓  
นักกีฬาทีมวอลเลยบอลหญิง โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี)ไดรับคัดเลือก

เปนนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง  ทีมชาติไทย  ผลงานท่ีผานมาคือการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลหญิง

รวมกับทีมชาติไทย ณ ประเทศญี่ปุน เพ่ือไปแขงขันกีฬาโอลิมปค ๒๐๑๒ 

ณ ประเทศอังกฤษ และกีฬาวอลเลยบอลเวิรลกรังปรีด ๒๐๑๒
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ครูเบ็ญจรัตน พูลผล นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี )

เ ขารวมพีธีไหวครูกระบี่กระบอง ประจำปการศึกษา  ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห สิงหเสนี) ๒

การแขงขันวอลเลยบอลหญิง “Select Tuna  ๒๐๑๒”  

เยาวชนชาย-หญิง รุน อายุไมเกิน ๑๘ ป  ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  ประจำป  ๒๕๕๕
นำทีมโดย ครูนิพน แจมแจง ครูมนตรี โสภิสเข่ือนขันธ และครูนิยม บุญญาเศวต การแขงขันครั้งนี้ทีม

นักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีม โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี )ไดรับรางวัลชนะเลิศ เปนปที่ ๓  ติดตอกัน

การแขงขันกีฬาวอลเลยบอลในรม กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่๒๘ 

“ภูเก็ตเกมส  ๒๐๑๒”
จังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย ครูมนตรี โสภิสเข่ือนขันธ และครูนิพน แจมแจง  นำทีมนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง 

ตัวแทนเขตภาคกลาง กรุงเทพมหานคร   เขารวมการแขงขัน   ผลการแขงขันไดรับรางวัลชนะเลิศอยางภาคภูมิใจ

รวมแสด
ง

ความยิน
ดี
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลงานครูดีเดน

ครูที่ไดรับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางครวญศิริ ประยงค
ชำนาญการพิเศษ

นางจริยา  หวังเชิดชูเกียรติ   
ตำแหนงครูชำนาญการพิเศษ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำป  ๒๕๕๔
รับรางวัลจากคุรุสภาในครูวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

นางจารุณี  มโนรัตน  

ตำแหนงครูชำนาญการพิเศษ

นายวิชัย  ตรีเล็ก   

ตำแหนงครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัชกร สุวรรณจรัส 

ตำแหนงครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาภรณ  รัตนวัฒนกุล
ชำนาญการพิเศษ

นางดารณี  แรงเขตวิทย
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงพร  จงสุขกิจพานิช
ชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา ทองโสภณ
ชำนาญการพิเศษ

นางมารศรี  แสงสวัสดิ์
ชำนาญการพิเศษ
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กิจกรรมสงเสริมการจัดตั้งบริษัทจำลอง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตลาดนัด B.D. POINT)

กิจกรรมตลาดนัด B.D. POINT 

ทุกวันศุกร ณ บริเวณลาน  COVER  WAY 
นักเรียน ครูและผูปกครองใหสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก
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งานสัปดาหรักการอาน 
 “ ๒,๖๐๐  ป  พุทธชยันตี  

ใตรมพระบารมี  ดวยทศพิธราชธรรม ”

งานหองสมุด

พิธีเปดงานสัปดาหรักการอาน  ประจำปการศึกษา  ๒๕๕๕  บริเวณหนาอาคารบดินทรพิพัฒน

กิจกรรม “ สอยดาว  สาวความรู ”  
โดย  กลุมสาระฯ  ภาษาไทย

กิจกรรม  “ รูจักพอ  ตามรอยพอ ”  
โดย  กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร 

กิจกรรม  “ ทรงผาไทย  เสด็จฯ ไปทั่วหลา ”  
โดย  กลุมสาระฯ คณิตศาสตร

กิจกรรม  
“ แขงขันแฟนพันธุแท  พระพุทธศาสนา ”
โดย  งานพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา

การแสดงกิจกรรมสงเสริมการอาน  “ ตามรอยพอ ”  ของนักเรียนช้ัน ม.๕
การแสดงชุด  “ พุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ป  

ตามรอยพระพุทธองค ”

วันที่  ๘ – ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕
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กิจกรรม “๘๔ พรรษา  ใสบาตรหนังสือ :
เติมปญญาสูหองสมุดประสบอุทกภัย”

ผูบริหารพรอมดวย 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดหวยจระเข

และผูใหญใจดีที่มอบหนังสือและอุปกรณให

นักเรียนเขารวมเลือกซื้อหนังสือ…ใหนองๆโรงเรียนวัดหวยจระเข

วันพุธท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕  เลือกสรรหนังสือดี  
จากบูทศูนยหนังสือจุฬาฯ  ณ  บริเวณหองสมุด

มอบหนังสือใหโรงเรียนวัดหวยจระเข  ต.บอตาโล  อ.วังนอย  จ.พระนครศรีอยุธยา
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งานแนะแนว

ตารางสรุปผลการเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 จำแนกตามมหาวิทยาลัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๔

สถาบันอุดมศึกษา        ปการศึกษา 2554

       ชาย  หญิง  รวม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     ๓๘  ๖๔  ๑๐๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     ๖๔  ๔๒  ๑๐๖

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ๕๓  ๕๒  ๑๐๕

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ๓๐  ๒๓  ๕๓

มหาวิทยาลัยมหิดล     ๑๕  ๒๑  ๓๖

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ๑๗  ๓๓  ๕๐

มหาวิทยาลัยศิลปากร     ๑๔  ๒๕  ๓๙

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง     ๔  ๖  ๑๐

มหาวิทยาลัยเชียงใหม     ๔  ๔  ๘

มหาวิทยาลัยบูรพา      ๕  ๘  ๑๓

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     -  ๕  ๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   ๓  ๑  ๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ๕  ๑  ๖

วิทยาลัยแพทยพระมงกุฎฯ     ๓  ๒  ๕

มหาวิทยาลัยนเรศวร     ๑  ๑  ๒

มหาวิทยาลัยขอนแกน     -  ๔  ๔

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     ๑  ๑  ๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     ๑  -  ๑

มหาวทิยาลัยแมโจ      ๑  ๑  ๒

มหาวิทยาลัยทักษิณ     ๑  -  ๑

วชิรพยาบาล      ๒  ๑  ๓

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ     -  ๑  ๑
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ตารางสรุปผลการเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
 จำแนกตามมหาวิทยาลัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๔

สถาบันอุดมศึกษา        ปการศึกษา 2554

       ชาย  หญิง  รวม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     ๕  ๖  ๑๑

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ     ๑๔  ๑๓  ๒๗

มหาวิทยาลัยรังสิต      ๕  ๑๑  ๑๖

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย     ๑๐  ๘  ๑๘

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต     ๑  ๑  ๒

หมาวิทยาลัยสยาม      -  ๑  ๑

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ     ๑  -  ๑

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     ๑  -  ๑

มหาวิทยาลัยเนช่ัน      ๑  -  ๑

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    ๑  ๓  ๔

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน    ๖  -  ๖

วิทยาลัยดุสิตธานี      ๑  ๒  ๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏ     ๑๑  ๑๓  ๒๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    ๕  ๑๒  ๑๗

มหาวิทยาลัยรามคำแหง     ๙  ๑๗  ๒๖

สถาบันการบินพลเรือน     ๑  -  ๑

ศึกษาตอตางประเทศ     ๑  ๕  ๖

เพาะชาง       -  -  -

รวม       ๓๔๗  ๓๙๔  ๗๔๑

ติวเพ่ือรอสอบเขามหาวิทยาลัยปตอไป    ๔  ๕  ๖

รวมทั้งสิ้น      ๓๕๑  ๓๙๙  ๗๕๐
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พิพิธทัศนา

โดย...ครูธัญญพัทธ  มิตรศรัณยภัทร

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) จัดนิทรรศการเคล่ือนท่ี  
“ตามรอยศรัทธา ผานรอยจารึก” 

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเปนองคประธานเปดหองสมุด เฉลิมบรมราชกุมารี ณ วัดพระยาสุเรนทร  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ทอดพระเนตรซุมงานนิทรรศการ 

“ตามรอยศรัทธา ผานรอยจารึก” 
เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

ประชาชนจำนวนมากใหความสนใจเขาชมงานนิทรรศการและ

ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
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 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดิทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห  สิงหเสนี)  จัดนิทรรศการหมุนเวียนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  “เมื่อ  ๑๐๐  ป  ที่นี่เปน
นาขาว”  เพื่อใหนักเรียนและประชาชนทั่วไปไดศึกษาประวัติความเปนมาของผืนดินบดินทรเดชา  ซึ่งใน
อดีตเคยเปนอูขาวอูน้ำที่สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  ภายในงานไดจำลองวิถีชีวิตชาวนา  การให
ความรูเรื่องพันธุขาวโดยผูเชี่ยวชาญจากกรมการขาว  การแสดงเพลงเก่ียวขาว นอกจากนักเรียนจะ
ไดความรูเรื่องขาวแลวยังไดความบันเทิงและฝกทำขนมจากขาวอีกดวย

ประธานในพิธี ทานรองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ  นายเริงวัฒน  สุจริต  เปดนิทรรศการ

คณาจารย  นักเรียน  และบุคคลภายนอกใหความสนใจเขาชมนิทรรศการเปนจำนวนมาก

 เม่ือ ๑๐๐ ป ท่ีน่ีเปนนาขาว 
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 บรรยากาศในงานแฟช่ันโชว  ๒๐๑๒  ประจำปการศึกษา ๒๕๕๕  

“Enigmatic volution”  ภายใตแนวคิด  “เม่ือโลกของเราไมสามารถอาศัยอยูไดอีกตอไป 

อันเน่ืองมาจาก  ผลการกระทำของมนุษย   จะทำอยางไรมนุษยจะอยูรอดและใชชีวิตตอไปไ

ด  แมจะตองไปอยูในที่ที่ไมเคยอยูเลยก็ตาม”  ถายทอดแนวคิดโดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที ๖ หอง ๖ (วิทย – สถาปตย)  มีนายพิทยา  ชาติเสริมศักด์ิ  เปนครูที่ปรึกษา  ซึ่งบรรดา

นายแบบและนางแบบตางก็เปนนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)  ทั้งสิ้น

แฟชั่นโชว
  ๒๐๑๒

“Enigmatic evolution”
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เที่ยวเมืองริมน้ำโขง: จากนครพนม
สูแขวงคำมวน สปป.ลาว

โดย...ครูสุวดี   นาสวัสดิ์  

  “พระธาตุพนมล้ำคา วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผูไท เรือไฟโสภา  งามตาฝงโขง”
 นี่คือคำขวัญของจังหวัดนครพนม  จังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เปนระยะทาง ๗๔๐ กิโลเมตร  มีเขตแดนติดกับจังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร  บึงกาฬ  และอยูหางจากสาธารณรัฐประชา-

ธปิไตยประชาชนลาวเพยีงแมนำ้โขงค่ันกลาง ชวงปลายเดือนตลุาคมในบรรยากาศใกลวนัออกพรรษาเรามโีอกาสไดไปเทีย่ว

ชมเมืองนครพนมจึงนำความประทับใจมาฝากกัน

 หลายคนรูจักเมืองเล็กๆ แหงน้ีในฐานะเปน “ศูนยกลางหลักของพระพุทธศาสนาริมแมน้ำโขง” ดวยมี 

“พระธาตุพนม” ปูชนียสถานศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองประดิษฐานอยูที่วัดพระธาตุพนมวรวิหาร  อำเภอธาตุพนม  ถือเปน

ที่เคารพสักการะอยางย่ิงของพุทธศาสนิกชนท้ังชาวไทยและชาวลาว  เน่ืองจากเปนที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (กระดูกสวน

หนาอก) ของพระพุทธเจา  ตามตำนานพระธาตุพนมกลาววา  ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาเคยเสด็จมายังบริเวณภูกำพรา 

(เมืองธาตุพนมในปจจุบัน) และทรงปรารภกับพญาอินทรวาเปนประเพณีของพระพุทธเจาในภัททกัลปที่นิพพานไปแลว  

สาวกจะนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไวที่นี่ ครั้นพระพุทธเจาปรินิพพานแลว จะทำการถวายพระเพลิงพระสรีระ 

แตไมสำเร็จ  พระมหา-กัสสปะจึงอธิษฐานวา พระธาตุองคใดที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานไปที่ภูกำพรา ขอพระธาตุองคนั้น

เสด็จมาอยูบนฝามือ เม่ือน้ัน พระอุรังคธาตุก็เสด็จมาอยูบนฝามือขวาของพระมหากัสสปะ และไฟธาตุก็ลุกโชติชวงข้ึน 

เผาพระสรีระไดเองเปนอัศจรรย  พระมหากัสสปะจึงอัญเชิญพระธาตุมายังภูกำพราซ่ึงคือที่ประดิษฐานในปจจุบัน

 ทุกปทางวัดจะจัดงานนมัสการพระธาตุพนมในชวงวันขึ้น ๑๐ ค่ำ ถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ แตนับเปนโชคดีที่

ในวันที่เราเดินทางไปน้ันเปนชวงใกลออกพรรษา วัดกำลังจัดงาน “ปฏิบัติบูชา ลาพรรษาที่พระธาตุพนม ปพุทธชยันตี 

๒,๖๐๐ ป” เพ่ือรวมสงทายปพุทธชยันตีในวาระท่ีพระธรรมคำสอนของพระศาสดาไดรับการสืบสานมาครบ ๒,๖๐๐  ป  เรา

จึงไดเห็นแรงศรัทธาของชาวพุทธจากท่ัวสารทิศที่จัดขบวนแหเคร่ืองสักการะบูชาพระธาตุมาอยางวิจิตรบรรจง  อาทิ  ขบวน

แหตนดอกไมจังหวัดเลย  ขบวนบุญมาลัยดอกไมไผจังหวัดกาฬสินธุ  ขบวนพุมมาลัยขาวตอกจังหวัดยโสธร  ขบวนแห

ตนกระธูปจังหวัดชัยภูมิ  และมีการประดิษฐใบตองทำเปนรูปพญานาคในลักษณะตางๆ ดูงดงามและเปยมดวยมนตขลัง

อยางย่ิง

 จากพระธาตุพนม  เรามุงหนาตอไปยังอำเภอเมืองนครพนมดวยรถโดยสารประจำทางไมปรับอากาศ  รับแดด

และลมธรรมชาติในยามบายเปนระยะทาง ๕๓ กิโลเมตร  ตัวเมืองนครพนมเปนเมืองเล็กๆ ตึกรามบานชองเปนอาคารตึก

แถวสรางใหมแสดงถึงความเจริญของเมืองท่ีกำลังขยายตัว  พอแดดรมลมตก เราเลือกท่ีจะปนจักรยานเพ่ือชมทัศนียภาพ

ของเมืองเลียบแมน้ำโขง  เร่ิมตั้งตนท่ีหอนาิกาเวียดนามอนุสรณ ซึ่งเปนหอนาิกาท่ีชาวเวียดนามสรางไวเปนอนุสรณ

แกชาวนครพนม เม่ือคร้ังท่ียายกลับเวียดนามหลังสงครามเวียดนามส้ินสุดใน พ.ศ.๒๕๐๓ รอบๆ บริเวณเปนตึกแถวช้ัน

เดียวบางสองช้ันบาง  บางแหงเปนอาคารไมเกาดูแลวคลาสสิค  เราข่ีจักรยานไปตามถนนสุนทรวิจิตรผานลานคนเมือง

“ขบวนสักการะ
พระธาตุพนม”

“งานใบตอง
รูปพญาค”

“พระธาตุพนม”

“ริมแมน้ำโขง จ.นครพนม”
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ซึ่งวันศุกรและวันเสารเปดเปนถนนคนเดินคาขายสินคานานาชนิด จากน้ัน

ผานพิพิธภัณฑจวนผูวาราชการจังหวัดนครพนมซึ่งขึ้นทะเบียนเปนโบราณ

สถาน รูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลการกอสรางจากประเทศฝรั่งเศส ภายใ

นจัดแสดงวิถีชีวิตความเปนอยู ความเปนมาของเมืองนครพนม และมาถึง

โบสถนักบุญอันนาหนองแสงซ่ึงมีอายุราวหน่ึงรอยปและยังใชปฏิบัติ

ศาสนกิจมาจนปจจุบัน  นอกจากน้ียังนาสังเกตวาถนนเลียบฝงโขงมีวัดตั้งอยู

เปนระยะ เชน วัดโอกาส ซึ่งประดิษฐานพระติ้วพระเทียม พระคูบาน

คูเมืองนครพนม  วัดมหาธาตุซ่ึงเปนท่ีประดิษฐานพระธาตุนคร  เปนตน  สะทอน

ถึงการเปนชุมชนที่มีความแตกตางทางศาสนาแตอยูรวมกันไดอยาง

กลมกลืนและผาสุก  หากเดินทางตอไปอีกจะพบสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

แหงที่ ๓ ซึ่งเปดใชอยางเปนทางการเม่ือ พ.ศ.๒๕๕๕ นักทองเที่ยวไทยสา

มารถขับรถยนตสวนตัวไปทองเท่ียวได หรือจะน่ังรถโดยสารขามไปฝงลาวก

็ไดเชนกัน

“พระธาตุศรีโคตรบูรณ
แขวงคำมว สปป.ลาว”

“อาคารสองช้ัน
ในแขวงคำมวน”

“โบสถนักบุญ
อันนาหนองแสง”

“หอนาิกา
เวียดนาม
อนุสรณ”

 บรรยากาศยามเย็นในชวงปลายฝนตนหนาวกำลังสบายไมนอย ในวันท่ีเดินทางน้ีทางการกำลังเตรียมงานประเพณี

ไหลเรือไฟอันลือชื่อ จึงไดเห็นโครงไมไผขนาดใหญของเรือไฟแตละอำเภอท่ีตระเตรียมไวรวมงาน จนอดจินตนาการไมไดวา

ในวันจริงจะนาต่ืนตาต่ืนใจเพียงใด  เราปนจักรยานยอนกลับทางเดิมไปถึงตลาด   อินโดจีนซึ่งมีสินคาอิเล็กทรอนิกส เส้ือผา 

ขาวของเครื่องใชตางๆ จำหนาย โดยเปนสินคาจากประเทศเวียดนาม ลาว เกาหลี จีน  ฝงตรงขามตลาดเปนลานสำหรับ

พักผอนหยอนใจและทำกิจกรรมตางๆ  มีทาเรือและสำนักงานตรวจคนเขาเมือง ซึ่งนักทองเที่ยวไทยสามารถซ้ือตั๋วเรือ

โดยสารขามฟากไปเที่ยวฝงลาวได  และปกติแลวพอคาแมคาฝงลาวจะซื้อของจากฝงไทยกลับไปขาย  

 วันรุงข้ึนเราน่ังเรือขามฟากไปเที่ยวแขวงคำมวน เม่ือมองจากกลางแมน้ำโขงจะเห็นความแตกตางของเมืองทั้ง

สองฝงอยางชัดเจน ขณะท่ีฝงไทยแลดูพลุกพลานท้ังผูคนและมีสิ่งปลูกสรางมากมาย สวนฝงลาวกลับดูสงบ แทบไมมี

สิ่งปลูกสรางใด  ทิวทัศนสวนใหญเปนภูเขาสูงต่ำเรียงรายสลับซับซอนกันราวกับภาพเขียน  เราข้ึนฝงที่ทาแขก และเหมา

รถสามลอหรือท่ีเรียกวา “รถสกายแล็บ” ใหขับวนดูบานเรือนในละแวกใกลๆ  บานเมืองฝงลาวไมแตกตางจากภาคอีสาน

ของไทยคือมีลักษณะเปนท่ีราบสูง ที่อยูอาศัยก็มีลักษณะไมแตกตางกัน  และอีกส่ิงหนึ่งที่ไมตางกันคือความเลื่อมใสใน

พุทธศาสนา  เราไดไปไหวพระธาตุศรีโคตรบูรณ (หรือที่ชาวลาวเรียกวาพระธาตุศรีโคตรบอง) คนขับสามลอที่ทำหนาท่ีเปน

ไกดนำเท่ียวจำเปนบอกเลาวา พระธาตุองคนี้เปนพระธาตุพี่นองกับพระธาตุพนม พระธาตุพนมเปนองคพี่ สวนพระธาตุ

ศรีโคตรบูรณเปนองคนอง รูปทรงเจดียธาตุมีความคลายคลึงกัน และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาเชน

เดียวกัน  แสงแดดยามใกลเท่ียงวันไมอาจหยุดยั้งแรงเล่ือมใสศรัทธาจากผูคนที่นำเทียน ดอกไม และบายศรีไปบูชาพระธาตุ

อยางไมขาดสาย แมวาองคพระธาตุจะอยูในระหวางการบูรณะก็ตาม  ในวันนั้นเราเดินทางกลับกรุงเทพมหานครดวยความ

อิ่มบุญและอ่ิมใจที่ไดมาสัมผัสทิวทัศนแปลกตาและความสงบสุขที่หาไดยากนักในเมืองใหญ

 และยังมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีติดใจใหกลับมาคิดคือ การเท่ียวชมประเทศบานใกลเรือนเคียงไมเพียงแตทำใหเรารูจักเขา

มากข้ึนเทาน้ัน  แตยังเปนกระจกสองใหเรารูจักมองตัวเองในอีกแงมุมหนึ่งดวยเชนกัน
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คิดน้ัน...สำคัญไฉน

โดย... ครูเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย

 คิดนั้น...สำคัญไฉน ทุกๆ คนมีความคิด ตางกันตรงที่คุณภาพของการคิด บางคนคิดเพียงเล็กนอยก็แสดงออกเปน

คำพูดหรือการกระทำท่ีบางครั้งจึงไมถูกตอง ตางจากคนที่คิดอยางใครครวญ  ตรึกตรอง  อยางละเอียด  เพ่ือใชสิ่งที่เรียนรูจาก

การคิดมาแกปญหาอยางมีเหตุผลและนำไปสูขอสรุปในการตัดสินใจ การคิดจึงเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานที่สำคัญของผูเรียนในการ

พัฒนาตนเอง  จากหลักการท่ีวา “ความคิดสามารถพัฒนาไดถาไดรับการฝกอยางสม่ำเสมอและถูกวิธี” ผูเรียนจึงควรฝกทักษะ

กระบวนการคิดแบบตางๆ ปญหาท่ีสำคัญในปจจบุนัคอื การไดรบัขอมลูขาวสารมากมายท้ังทีเ่ปนเรือ่งจรงิ เร่ืองเทจ็ เปนประโยชน

และไมเปนประโยชน ถาผูเรียนไมเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะหยอมตองเสียเวลากับขอมูลที่ไมเปนประโยชน ตดัสินใจผิดพลาดกับ

ขอมูลที่เปนเท็จ และไมไดสรางองคความรูใหมใหกับตนเอง ถาผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหที่มีคุณภาพไมวาจะไดรับขอมูลใน

เร่ืองอะไรยอมสามารถวิเคราะหและสรุปไดอยางถูกตอง นำไปสูการตัดสินใจที่ถูกท่ีควรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เปนคนดีในสังคมตอไป

 ในปการศึกษา ๒๕๕๕ “โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหแบบพหุระดับ”  จึงเกิดขึ้นโดย

 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณสวนหน่ึงจากสำนักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน  (สสค.) โครงการน้ี

มีทานผูอำนวยการ ดร.สุวัฒน วิวัฒนานนท เปนเจาของโครงการ  ผูรับผิดชอบหลักคือ ครูเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย ครูสุปรารถนา 

ยุกตะนันทน ครูนิธิวัฒน อินทสิทธ์ิ และ ดร.อัคพงศ สุขมาตย มีกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนเปน ๓ ระดับ คือ 

 ระดับที่ ๑ ระดับโรงเรียน 

 รับผิดชอบโดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและงานหองสมุด เคร่ืองมือที่ใช คือสมุดบันทึกการอาน ผูเรียนจะคิดวิเครา

ะหใบความรูและบันทึกลงในสมุดบันทึกการอานในชั่วโมงประชุมระดับ 

 ระดับที่ ๒ ระดับหองเรียน 

 รับผิดชอบโดยกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมและงานแนะแนว เคร่ืองมือที่ใช คือแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  ผูเรียนจะ

คดิวิเคราะหใบความรูและบันทึกลงในใบงานของครูผูสอน 

               ระดับที่ ๓ ระดับผูเรียน 
 รับผิดชอบโดยงานนิเทศ-วิจัยและครูที่ปรึกษา เคร่ืองมือที่ใช คือ สมุดบันทึกการเรียนรู Classroom Without Walls ผูเรียน

วิเคราะหและบันทึกส่ิงท่ีเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆนอกเวลาเรียนตามอัธยาศัย 

           

         โรงเรียนหวังวากิจกรรมท้ัง ๓ ระดับนี้ นอกจากจะทำใหผูเรียนผานการคิดวิเคราะหตามหลักสูตรแลวยังจะชวยพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนอยางย่ังยืนและเกิดการใฝเรียนรูตลอดชีวิตตอไป

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหแบบพหุระดับ
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         โดย... ครูสุปรารถนา ยุกตะนันทน

 เม่ือเอยถึงงานวิจัย  ครูจำนวนไมนอยท่ีคิดวาไมเก่ียวกับตน แตหารูไมวาอาชีพครูตองรับรูและเก่ียวของงานวิจัย

ดวย  เพราะมีกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติวา ครูตองมีผลงานดานการวิจัย  โดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน  

เพ่ือพัฒนาผูเรียนและแกปญหาดานการเรียนการสอน  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดใหการสนับสนุนครูและบุคลากรทาง

การศึกษาในการศึกษาตอระดับที่สูงข้ึนโดยไมปดกั้นเหมือนยุคเกา  สมัยผูเขียนจะศึกษาตอปริญญาโทได  ตองขออนุญาต

ลาไปสอบกอนจะอนุญาตตองดูวาอัตราครูที่กำลังเรียนตอในโรงเรียนเกิน ๕% ของครูทั้งหมดหรือไม ถาเกินก็ลาเรียนไมได 

เม่ือสอบไดแลวตองขออนุญาตผูบริหารอีกคร้ังโดยพิจารณาวาจำนวนที่มีครูที่อยูในขณะน้ัน เฉล่ียสอนตองไมเกินคนละ 

๒๓ ชั่วโมงตอสัปดาห จึงจะไปเรียนได และไมไดรับการพิจารณาเล่ือนขึ้นเงินเดือน จึงทำใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไ

มคอยลาศึกษาตอ ความเขาใจในงานวิจัยจึงมีนอย ปจจุบันครูอาวุโสเหลาน้ันก็กำลังถึงวัยจะใกลเกษียณกันเกือบหมดแลว  

 ครูรุนใหมเรียนตอระดับปริญญาโทกันเปนสวนมาก  ผูเขียนจึงหวังวาโรงเรียนของเราจะมีงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น  

เพ่ือพัฒนาผูเรียนและเปนผลตอการเล่ือนวิทยฐานะของตัวครูดวย  ผูเขียนเปนครูเกาใกลเกษียณแตดีใจที่ไดรับใชและรักษา

ชื่อเสียงใหโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มาโดยตลอดเทาท่ีจะทำได  ครั้งลาสุด  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดรับเชิญ

ใหเขารวมการประชุมวิชาการของสภาการศึกษาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยเร่ือง “การดำเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยเพ่ือพัฒนาชีวิตของนักเรียน”  ผลงานน้ีไดรับคัดเลือกใหเปนตนแบบงานวิจัยท่ีไดมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  และ

เกิดการพัฒนาตอเน่ืองเพื่อใหเกิดผลตอนักเรียน งานวิจัยเปนสิ่งที่โรงเรียนไดสงเสริมหรือปฏิบัติอยูแลว  แตยังไมไดรวบรวม

เปนเอกสาร ดังน้ันโรงเรียนตองสงเสริมใหครูสรางงานวิจัยใหมากข้ึน ในปการศึกษา ๒๕๕๕ จึงขอความรวมมือครูทุกคนใน

การเก็บขอมูล  รวมมือกันทำงานวิจัยในโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหแบบพหุระดับของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) และถาคุณครูทานใดมีงานวิจัยท่ีตองการเผยแพรกรุณาติดตอหองนิเทศ – วิจัย เราพรอมที่จะหาเวทีใหคุณ

ครูไดเผยแพรผลงานตอไป

บอกลาวเลาเร่ือง...วิจัย
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คนเกง...เพชรน้ำงามในโครงการ พสวท.

 น.ส.ปุณิกา รัชชาชิตพงศ นักเรียนโครงการ พสวท. ช้ัน ม.๖ ปการศึกษา ๒๕๕๔ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
จากการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ในงาน  “ICYS 2012 : International Conference of Young Scientists 2012”  

ณ ประเทศเนเธอรแลนด วันท่ี ๑๖-๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ และ ไดรับการคัดเลือกจาก สสวท.ใหไดทุนศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาเคมี ณ ประเทศอังกฤษ

 นายสิรภพ ตอยติ่ง นักเรียนโครงการ พสวท.
ชั้น ม.๖ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ไดรับการคัดเลือกจาก สสวท. 

ใหเปนผูแทนเยาวชนไทยไปรวมกิจกรรม “Super Science 

High School (SSH) Students Fair 2012” วันที่ ๘-๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๕   ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศ ญี่ปุน

 นายณัฐชนน หริ่มสืบ  นักเรียนโครงการ พสวท. ชั้น ม.๖ ปการศึกษา ๒๕๕๕  ไดรับการคัดเลือกจาก สสวท. 

ใหเปนผูแทนเยาวชนไทยไปรวมกิจกรรมวิทยาศาสตร  “The 5th International Research School (IRS)”  ณ กรุงมอสโก 

ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย วันท่ี ๒๔ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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เมื่อนักเรียนจีน...เยือนถิ่นบดินทรเดชา
 คณะครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมตาหลี่ ๑ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จำนวน ๒๒ คน เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธกับโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี) 
ใหแนนแฟน  ตามสัญญาขอตกลงวาดวยการแลกเปล่ียนทางการศึกษา  (MOU) ระหวางวันที่ 
๑๖ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยจากสถานที่ทองเท่ียวอันงดงามของเมืองไทย  

สานสัมพันธตาหลี่ 
บดินทรเดชา
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บันทึกยอประจำฤดูกาล

โดย...ครูรชต   ทองสมบูรณ

 ดินแดนสุวรรณภูมิที่ในน้ำมีปลา ในนามีขาว พืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ ปจจัยหน่ึงก็เน่ืองมาจากสภาพอากาศเขตรอนที่เอ้ือให

พฤกษชาตินานาพันธุเจริญเติบโต ผลิดอกออกผลงอกงามไดเต็มที่ตลอดทั้งป โดยอุณหภูมิเฉล่ียคอนขางสูง อีกท้ังดวยสภาพอากาศรอนช้ืน 

เราอาจสัมผัสไดบางเล็กนอยถึงการเปล่ียนแปลง ความเรงรีบ การปรับตัว หรือความสุขอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงท่ีฟาและดินนั้นมอบ

ให ซึ่งสำหรับผมแลว มันคอนขางจืดชืดไปสักนิด ดังน้ันเรามาดูกันครับวา ประสบการณเก่ียวกับฤดูกาลท้ังสี่ในเมืองปกก่ิงประเทศจีนท่ีพบมา 

เปนอยางไรบาง

 ฤดูใบไมผลิ ฤดูแหงการกอ ชวงน้ีอากาศจะเร่ิมอบอุนขึ้น มีลมออนๆ พัดโชย จากตนไมที่มีลักษณะเหมือนกางปลา แตละ

กิ่งกานก็มียอดเล็กๆ แทงผุดออกมา หากมองไกลๆ แลวตนไมจะเปนตะปุมตะปำ ฤดูกาลแหงความสุขสันตนี้เองที่การเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ

ของชาวจีนไดเร่ิมตนขึ้น เทศกาลวันปใหมของชาวจีนไดมาถึง ตอดวยเทศกาลโคมไฟ เทศกาลไหวบรรพบุรุษ และเทศกาลเรือมังกร

 ฤดูรอน ฤดูแหงการกอเกิด อากาศรอนแสบผิว แสงแดดจาพรอมกับมีฝนฟาคะนองในบางครั้ง ตนไมใบหญาเขียวขจีทั่วสารทิศ 

ดอกไมแขงกันประชันสีสัน ฝูงแมลงปอและแมลงตางๆ ที่บินผสมเกสร ... ภาพบรรยากาศเกาๆ เหลาน้ี คงจะไมเกิดขึ้นอีก หากปรากฏการณ

โลกรอนยังคงมีสืบเน่ืองตอไปเรื่อยๆ

 ฤดูใบไมรวง ฤดูแหงการเก็บเก่ียว เม่ืออากาศรอนคอยๆ ถูกแทนที่ลงดวยลมเย็นๆ ถึงเวลาท่ีเมล็ดพันธุที่หวานปลูกไวเม่ือสามเดือน

ที่แลวจะออกผล สุกงอม พรอมเก็บเก่ียวเสียที ณ ตอนน้ีเอง สีเขียวของใบไม ก็จะผลัดเปนสีแดงแซมบาง เหลืองแซมบาง ไมนานก็เร่ิมรวง

หลนทับถมเปนกองจนทำใหเกิดความรูสึกท่ีมีแมจะมีความสุขแตก็อยากถอนหายใจออกมาอยางบอกไมถูก เทศกาลไหวพระจันทร เทศกาล

วนัสารทจีน เทศกาลดอกเบญจมาศ ก็เกิดข้ึนตอเน่ืองกัน

 ฤดูหนาว ฤดูแหงการกักเก็บ เม่ือความหนาวเหน็บที่เหมือนเข็มทิ่มตำรางกายใหเจ็บปวดไดคืบคลานเขามา พรอมกับเม็ดฝนที่เม่ือ

สัมผัสแลวดูเหมือนจะเขาไปทำรายถึงไขกระดูกเลยทีเดียว ปุยหิมะขาวนุมที่ปลิววอนไปทั่วทองฟาไดพัดพาความเย็นยะเยือกเขามารวมอยูใต

ชายคาเดียวกัน และทันทีที่มันละลาย ปรอทในเครื่องวัดอุณหภูมิก็จะลดลงทีละหลายขีดโดยเร็ว พืชพันธุธัญญาหารไมมีใหเก็บเก่ียว ตนไม

สวนใหญไมมใีบไมหอหุมประดบัประดาใหสวยงาม ตอนนีค้งถงึเวลาท่ีจะใชประโยชนกบัส่ิงทีไ่ดกกัตุนไวเม่ือสามเดือนท่ีแลวเสียที เหลืออีกเพียง

สามเดือนเทาน้ัน ความอบอุนและความสุขก็จะกลับมาเยือนอีกคร้ัง

 จากตรงนี้เอง ทำใหผมนึกถึงวลีโบราณในอนิจลักษณคัมภีร (โจวอี้) ของอริยปราชญขงจื่อแหงราชวงศฮั่นตะวันตก วา “ทองฟา

เคล่ือนคลอยแข็งขัน บุรุษชนพึงเอาอยางพลังอันแรงกลามิเหน่ือยหนายผัดผอน”

 ปราชญโบราณทานวาไว เม่ือมนุษยเปนสวนหนึ่งของฟา (มนุษย ฟา ) เหตุใดจึงไมเอาเย่ียงอยางอันดีจากฟา 

ที่ตรงตอเวลา ไมเคยเหน่ือยหนาย ไมเคยผัดผอน ไมเคยบนวา ในเมื่อเราทุกคนตางก็ดำรงชีวิตอยูในยุคสมัยท่ีถึงพรอมดวยสรรพวิทยาการอัน

กาวล้ำ และการศึกษามีระเบียบแบบแผน สิ่งเหลาน้ีจึงควรหยิบยกมาเปนหลักในการดำรงชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองดวยเชนกัน

ฤดูใบไมผลิ

ฤดูใบไมผลิ
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โดย... ครูจรินพรรณ ศรีสวาง

 เม่ือพูดถึงประเทศญ่ีปุน หลายคนคงนึกถึงความเปนผูนำดานเทคโนโลยี ซึ่งนั่น รวมทั้งครูดวยคะ ...

 เม่ือปลายป ๒๕๕๔ ครูมีโอกาสไดเดินทางไปประเทศญี่ปุน ในฐานะตัวแทนประเทศไทย โดยไดรับคัดเลือกจาก

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธไทย - นานาชาติ (เอ เอฟ เอส) ประเทศไทย เขารวมโครงการ Japan-East Asia 

Network of Exchange for Students and Youths หรือ JENERSYS เพ่ือนำนักเรียนไทยที่ไดรับการคัดเลือก

จาก ทั่วประเทศจำนวน 56 คน เขารวมกิจกรรมกับนักเรียนจากกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต อินเดีย 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และญี่ปุน เปนระยะเวลา ๑๔ วัน

 วันแรกที่ไปถึงประเทศญ่ีปุน สิ่งแรกท่ีสัมผัสได นอกจากอากาศที่เย็นจัดก็คือ ความทันสมัยชนิดที่

เรียกวาไมไดจินตนาการไวเลยคะ นั่นก็คือ ที่สนามบินคันไซ มีรถไฟฟาอยางบีทีเอสบานเราใหบริการรับสง

ผูโดยสาร แทน Shuttle Bus คะ เม่ือไปถึงกเ็ร่ิมทำกิจกรรมเลย สถานท่ีแรกท่ีไปคือ Kasuga Taisha (Shrine) 

ทางเขาจะมีโคมหินเรียงรายตลอดทาง ซึ่งคนญ่ีปุนเช่ือวา ที่นั่นมีวิญญาณบรรพบุรุษอยู นอกจากนี้ยังมี

สัญลักษณประจำวัดเลยคือกวาง มีจำนวนมากและคุนเคยกับนักทองเที่ยวเปนอยางดี เรียกวาเดินเลนไป

ดวยกันไดเลยทีเดียว จากน้ันก็เดินทางตอไปยังวัดโทไดจิ (Todaiji Temple) ซึ่งเปนวัดที่มี

ชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญ่ีปุน อีกท้ังยังมีวิหารที่ใหญที่สุดในญี่ปุน ปจจุบัน วัดโทไดจิ

ไดรับการข้ึนทะเบียน เปนสมบัติของชาติและมรดกโลกอีกดวย จากน้ันก็ไปวัดโคฟุกุจิ 

( Kofukuji Temple) ซึ่งเปนวัดประจำตระกูลฟูจิวารา (Fujiwara) ซึ่งเคยครองอำนาจสืบทอด

มา ๕๐๐ กวาปจนกระท่ัง ญี่ปุนยายเมืองหลวงมาท่ีโตเกียว ตระกูลนี้ก็ยังคงดูแลวัดนี้อยู

 ในวันท่ี ๒ ตองออกเดินทางไปยังวัด Kinkakuji (Golden Pavilion) ในเกียวโต 

หลายคนอาจนึกถึงปราสาทโชกุนท่ีเคยดูใน อิกคิวซังก็ไดคะ ที่นี่มีวิหารที่สวยงามโดดเดน 

เน่ืองจากเปนสีทองอรามไปท้ังหลังเลยคะ จากน้ันก็เดินทางไปยังฮิโรชิมา โดยรถไฟ 

“ชินคันเซ็น” และการใชบริการรถไฟเปนสิ่งท่ีทาทายและนาต่ืนเตนมากสำหรับทุก

คนที่เขารวมกิจกรรม เพราะรถไฟจะจอดเพียง 1 นาที เพ่ือใหผูโดยสารที่มีมากกวา 

๔๐๐ คนเขาไปในขบวนใหเรียบรอย ซึ่งรถไฟในญ่ีปุนทุกขบวน ทุกประเภทจะจอด

เทียบชานชลาและออกตรงเวลาเสมอคะ เม่ือไปถึงฮิโรชิมา เราก็มีโอกาสไดไปทาน

อาหารขึ้นชื่อคือ “Okonomiyaki – โอโคโนะมิยากิ” หนาตาเหมือนพิซซาแตอรอยมาก

ทีเดียวคะ

 ในวันท่ี ๓ เราออกเดินทางไปยัง Peace Memorial Park 

ซึ่งเรียกวาเปนอนุสรณสถานของโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นใน

ฮิโรชิมา ในการถูกโจมตีทางอากาศ นำมาซึ่งความสูญเสีย ที่

ชาวญ่ีปุนยังคงรูสึกเศราโศกกับเหตุการณครั้งนั้นอยู ที่อนุสรณสถานน้ีได

จัดแสดงภาพจำลองเหตุการณในวันวางระเบิด และภาพของผูที่ไดรับ

ความสูญเสียไมวาจะท้ังรางกายและจิตใจ

 ในวันที่ ๔ – วันที่ ๑๐ ทุกคนที่เขารวมโครงการตองแยก

ยายกันเดินทางไปยังครอบครัวอุปถัมภที่เมืองตาง ๆ ซึ่งครูเอง ตอง

เดินทางไปที่เมืองกุมมะ เปนเมืองทางตอนเหนือของโตเกียว เดินทาง

จากฮิโรชิมา โดยชินคันเซ็นแลวไปตอรถไฟไปยังเมืองกุมมะ ซึ่งทาง

เจาหนาท่ีอาสาสมัครของเอเอฟเอส ใหการตอนรับครูและคณะซ่ึงเปน

รูเขา รูเรา เตรียมพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน
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นักเรียนจากชาติตาง ๆ เปนอยางดี สำหรับครอบครัวอุปถัมภ (Host Family) ของครู มีอาชีพเปนครู

แตเกษียณอายุราชการแลวท้ังสองทาน ครูไดเรียนรูอะไรหลาย ๆ อยางและแลกเปล่ียน

มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาของไทยกับญี่ปุน ชาวญ่ีปุนเปนชาติที่ใสใจสิ่งแวดลอมมาก แมจะเจริญ

ทางดานวัตถุมาก แตกอนท่ีจะลงมือทำอะไรตองศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกอนเสมอ สิ่งที่

ทำใหครูตื่นเตนมากคือ เม่ือครอบครัวอุปถัมภพาไปวัดบนภูเขา ระหวางทางขณะท่ีรถว่ิงมีเสียง

เพลงดังขึ้นเม่ือยางรถเสียดสีกับถนน นอกจากน้ี ครูยังไดมีโอกาสไปชมพิพิธภัณฑตุกตาโคเคชิ

ที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุน และไปบอน้ำรอนกลางแจงหรือออนเซ็นที่ใหญมากท่ีสุด ทุก ๆ สถานท่ี

สะทอนความเปนญี่ปุน หรือการปลูกฝงความรักชาติไว

อยางเหนียวแนนของคนญี่ปุนอยางมาก เชนวา ยังมีคนสวมชุดกิโมโนเดินตามทอง

ถนน และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังยังสงเสริมใหนักเรียนทุกโรงเรียนไป

ทัศนศึกษาโบราณสถาน และเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากสถานท่ีจริง

 ครูมีโอกาสไดไปดูงานที่โรงเรียนมัธยมของกุนมะ ชื่อโรงเรียนชูโอ นักเรียน

ที่โรงเรียนน้ี มีวินัยมาก ทุกคนสนใจเรียนรูวัฒนธรรมของตางชาติ และบอกวา

ในปการศึกษาใหมจะมีนักเรียนแลกเปล่ียนจากประเทศไทยมาเรียนดวย 

นักเรียนเร่ิมเรียนกันตั้งแต ๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. หลังจากนั้นจะเปนการเลนกีฬา

ตามชมรมที่ตนเองสังกัด และทำความสะอาดโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนไมมี

ภารโรงเลยคะ

 หลังจากกลับจากบานครอบครัวอุปถัมภ เราก็ เ ดินทางเขา สู โตเ กียว 

เมืองหลวงของญี่ปุน ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 

ครูอยากใหนักเรียนไทยไดมีโอกาสไปท่ีน่ันบาง เพราะทันสมัยสมกับเปนญ่ีปุนมาก 

และสงเสริมใหนักเรียนเปนนักวิทยาศาสตรมาก จบภารกิจเสร็จสิ้นปดฉากดวย

กิจกรรม JENESYS FESTIVAL ซึ่งผูเขารวมโครงการจะตองแตงกายดวยชุด

ประจำชาติ และในเชาวันตอมา ครูและคณะก็เดินทางกลับ

สูประเทศไทยจากสนามบินนาริตะ

 ถามีโครงการลักษณะน้ีอีก ครูอยากใหทุกคนมี

โอกาสอยางน้ีบางนะคะ เพราะการจะทำความรูจักกับใคร

แลว รูจากตำราอยางเดียวคงไมพอ ที่สำคัญ เรากำลังจะ

กาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน เราก็นาจะรูจักบาน

เขาเมืองเขาใหมากพอ แตอยางไรก็อยาลืมบานเรานะคะ
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เรื่องราวแตหนหลัง

 ในวันท่ีเกิดเร่ืองราวแตหนหลัง........ วันนั้นเปนยุคสมัยของทานผูอำนวยการคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ทานไดให

อาจารยอรทัศน หิ้งทอง และดิฉันเขาพบเพ่ือปรึกษาหารือเร่ืองการจัดงานครบรอบ ๒๕ ป บดินทรเดชา ( อาจารยอรทัศน 

หิ้งทอง เปนอดีตผูอำนวยการโรงเรียนศีลาจารยพิพัฒน ซึ่งปจจุบันเกษียณอายุราชการ ) งานครบรอบ ๒๕ ป บดินทรเดชา

ยิ่งใหญอลังการ จัด ณ สนามฟุตบอลของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีการจัดสรางปอมปราการปองกันเมือง

ขนาดใหญเสมือนของจริง ความยาวจากปรัมพิธีจนเกือบถึงอัฒจันทร เพ่ือจัดเตรียมการแสดงหนาปอมปราการซึ่งนำเคา

โครงละครเวที เร่ือง  “สิงห ทหารเสือพระน่ังเกลา”  ที่โรงเรียนเคยจัดการแสดงท่ีศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ และตอมาไดจัด

แสดงอีกคร้ังหน่ึงท่ีหอระชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามคำเรียกรอง ซึ่ง ส.อาสนจินดาเปนผูเขียนบท การเตรียมตัวละคร 

บท ผูกำกับบท ผูกำกับเวที  แสง สี เสียง จึงตองยิ่งใหญและใชเวลาหลายสัปดาห ปญหาท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้นคือตัวละครที่

แสดงเปนทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยังหาผูเหมาะสมไมได ดั้งนั้น เรา ๒ คนจึงเขาปรึกษาหารือกับทาน

ผูอำนวยการคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ทานจึงเสนออาจารยชาย ๓ คน คือ อาจารยชูเกียรติ ตันเจริญ อาจารยสุชิน 

โหลสกุล   และอาจารย ธเนส เกตุกาหลง ใหเลือก ดิฉันตอบทันทีวา “ไมนาจะใช” (คำสมัยใหมนาจะใชคำวา ไมโดน) เพราะ

ภาพในจินตนาการทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ของดิฉันตองเปนชายรูปรางสูงใหญ ผิวคอนขางดำคล้ำ 

หนาเปนรูปเหลี่ยมเล็กนอย ผมตัดทรงเดียวกับคนโบราณ คอนขางเปนคนดุ เพราะเปนทหารสมุหนายกแมทัพใหญ   เรา ๒ คน 

จึงเดินออกมาจากหองพักทานผูอำนวยการ (หอง ๑๑๒ ) เดินผานหองธุรการ ( ๑๑๓-๑๑๔  ) สุดทางเดินเพ่ือเล้ียวขวาตรง

ไปหองพักครู ไดยินเสียงนักเรียนท่ีเดินสวนมากลาวคำวา “ สวัสดีครับ ” เราหันไปรับไหวตามปกติ แตมีบางสิ่งบางอยางทำ

ใหดิฉันหันหนาไปมอง จึงเห็นวานักเรียนชาย ๑ ใน ๓ คนนั้น มีบุคลิกลักษณะตรงกับจินตนาการของดิฉันถูกตองทุกประการ

ราวกับปาฏิหารย จึงเรียกนักเรียนคนน้ัน ทราบชื่อภายหลังวาช่ือ “ ยักษ ” เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ เพ่ิงเขามาเรียน

ในโรงเรียนเน่ืองจากเปนโควตานักฟุตบอลมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนปสุดทายท่ีเขาจะอยูในโรงเรียน จึงเลาเร่ืองกำลัง

จะจัดงานครบรอบ ๒๕ ปบดินทรเดชา และใหเขาแสดงเปนทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  “ยักษ” ถาม

ดิฉันวา “ทำไมอาจารยมาพูดกับผมแบบนี้”  จึงถามวา “ทำไมหรือ” เขาจึงเลาวา “ผมกำลังจะชวนเพื่อนไปจุดธูป-เทียนไหว    

ทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เพราะผมฝนถึงทานเม่ือ ๒-๓ คืนที่ผานมา” หลังจากนั้นไดพูดคุยกันนานพอ

สมควร “ยักษ” จึงตอบรับในการแสดงเปนทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ในคืนวันงานครบรอบ ๒๕ ป

บดินทรเดชา ผูมีเกียรติ แขกรับเชิญ ผูปกครองและนักเรียน มาชมงานเปนจำนวนมาก “ยักษ” ตื่นเตนมากเพราะแตงชุด

ใหญเต็มยศของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) คณะอาจารยหลายทานชวยปลอบขวัญและใหกำลังใจยักษ

เปนอยางดี และในที่สุดงานครบรอบ ๒๕ ปบดินทรเดชา  ในคืนนั้นไดประสบความสำเร็จอยางงดงามยิ่งนัก ซึ่งยังตรึงตาตรึง

ใจผูชมทั้งหลายมิรูลืม ไดรับคำชื่นชม จากผูมารวมงาน และเปนตำนานกลาวขวัญตราบจนกระทั่งทุกวันนี้

                                                                                                

                                                                                             

โดย... ครูเสาวณี จันทรเพ็ญ
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นิลุบลพนน้ำงามบรรเจิด

โดย...ครูคมเดช  พรมนาค

 “...นิลุบลพนน้ำงามบรรเจิด...”  เปนเน้ือรองทอนหนึ่งในเพลง บดินทรที่รัก  เพลงประจำสถาบันโรงเรียนบดินทร

เดชา  (สิงห  สิงหเสนี)  ซึ่งมีชื่อดอกไมประจำโรงเรียน  คือ  บัวนิลุบล  หลายคนคงรูจักและเช่ือวาอีกหลายคนยัง

ไมรูจัก  “บัวนิลุบล”

 นิลุบล  มีชื่อพื้นเมืองวา  บัวผัน  นิลุบล  นิลอุบล  เปนไมน้ำและไมลมลุกหลายฤดู มีเหงาและไหลอยูใตดิน   

ลักษณะของใบเปนใบเดี่ยว   เรียงเปนวงสลับถี่ ใบรูปรีหรือคอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง ๒๐ – ๓๐  ซม. โคน

ใบเวาลึก ขอบใบเรียบ ผิวใบเปนคลื่น ใบลอยปริ่มน้ำ ใตใบสีเขียวหรือมีจุดสีมวงหรือน้ำตาลแดง มีดอกเด่ียว

กลีบดอกซอนมีหลายสี เชน สีคราม ฟาออน มวง ดอกชูเหนือน้ำเล็กนอย กานดอกมีสีมวงแดง เม่ือดอกบาน

มีเสนผานศูนยกลาง ๑๕ – ๒๐ ซม. ดอกบานกลางวัน และมีกล่ินหอมและขนาดใหญกวาบัวเผ่ือน เม่ือบานหลาย ๆ 

วันสีจะจางลง ปลายกลีบเรียวแหลมมีหลายสี เกสรสีเหลือง  นอกจากปลูกไวเปนไมประดับแลว  เกสรของบัวนิลุบลยัง

นำมาทำเครื่องประทินผิวและน้ำหอมไดอีกดวย

 ในอดีตบริเวณรอบๆ โรงเรียนเปนทองนาอันอุดมสมบูรณ  มีบัวนิลุบลบานพนเหนือน้ำ  เปรียบเสมือนลูก

บดินทรเดชาท่ีไดรับการอบรมส่ังสอนวิชาความรูควบคูกับคุณธรรมแลวจะเปนดั่งบัวท่ีบานพนเหนือน้ำแสดงถึงผูมี

สติปญญา  รูผิดชอบชั่วดี     

  นิลุบล  โผลพนน้ำ  งามสงา  บดินทรเดชา  สี่สิบป  สี่สมัย
 สี่ทศวรรษ  สรางชื่อเสียง  ขจรไกล   ภาคภูมิใจ  เราคือลูก  เจาพระยา
  น้ำเงินคราม  อรามแท  แผกล่ินกรุน  หอมละมุน  จากรุนนี้  ถึงรุนหนา
 ลูกบดินทร  ประพฤติดี  มีวิชา   มีพระเก้ียว  สถิตอุรา  สงางาม 
 

          ด.ช.ณัฐวุฒิ  ซองทุมมินทร  

                          ด.ช.ธนพนธ  รอดเดช      

                                  (ประพันธ)
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สบาย สบาย สไตล บดินทรเดชา

สมาคมผูปกครองและครูบดินทรเดชา  
โดยนายกสมาคม  นายวรวิทย  หงวนศิริ  จัดงานเล้ียงสังสรรค  

เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางสมาคมผูปกครองกับบุคลากรในโรงเรียน  
ณ  โรงแรมโกลเดนทิวลิป  ซอฟเฟอริน 

 ในวันศุกรที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕   บรรยากาศภายในงานสนุกสนานและเปนกันเอง
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 คณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔  จัด

กิจกรรมคลายเครียดและ TAKE SHOW การกุศล  เพ่ือสรางความสัมพันธอัน

ดีของเครือขายผูปกครองและนักเรียน   สรางจิตสำนึกของนักเรียนใหมีความ

สามัคค ี รกัสถาบัน  มจีติสาธารณะ  และเปนทนุการศกึษาของนกัเรียนโรงเรียน

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดรับความสนใจจากทุกฝาย

จนบรรลุวัตประประสงคของการจัดงาน

กิจกรรมคลายเครียดและ 
TAKE SHOW การกุศล

วันอาทิตย ที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๕
ณ  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
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   ธ  สถิตพิภพฟา   สรวงสวรรค
รำลึกคุณอนันต    พิพัฒนดาว
จุลมงกุฎมิ่งขวัญ    จารจิต
ใจราษฎรบดินทรกาว   เกริกกองวิทยา

         ดวยเกลาดวยกระหมอม  ขอเดชะ
  ขาพระพุทธเจา คณะครู  บุคลากร  นักเรียน
      โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนี)
         (คมเดช  พรมนาค – รอยกรอง)

 ธ  สถิตพิภพฟา  สรวงสวรรค

ปยมหาราช  รำลึก




