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๏ ตุลาวิปโยครอง
ฟารํ่ากํ่าฤทัย
ดินรับซับชลนัย
สิ้นอธิราชบาทไท
๏ เสียงสั่นเสียงครั่นรอง
เสียงโหกเสียงโหยหวน
พลัดพรากพรั่นรัญจวน
ตกตระหนกอางวาง
๏ จําหลักในจิตพรอง
ภัทรราชยภูมิพล
คือพระสถิตกมล
นอมสงพระเสด็จเขา

อาลัย
เทวศไห
นองเนตร
ทุกขเศราโศกศัลย ฯ
ครํ่าครวญ
หวาดราง
จากพอ
เหววาฤทัยไหว ฯ
พสกชน
บพิตรเจา
ขวัญมิ่ง ประชาเอย
สูดาวแดนสวรรค ฯ
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจาคณะครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
นายชาคริต แจมศรี รอยกรอง
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ครองสยาม เมืองเอย
นเรศวรเจา
รอนราพย มาเอย
ไพรฟาสรรเสริญ ฯ
บุญองค พระเอย
เทิดไว
ทวยราษฎร รมเอย
รมเกลานิกร ฯ
สิริสมัย
ชื่นหลา
วิศิษฏ
ยิ่งลํ้าบารมี ฯ
ครองบุญ พอเอย
แซซอง
ธ รักษ ลูกเอย
เกริกกองทรงพระเจริญ ฯ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจาคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
นายชาคริต แจมศรี รอยกรอง
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
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๏ เฉลิมรัฐกษัตริยแควน
“วชิราลงกรณ”นาม
ทรงสิทธิ์พระฤทธิ์ราม
ครองฉัตรจักรพรรดิ์เผา
๏ ดําเนินตามบาทเบื้อง
“ภูมิพล” ธ ทรง
ธรรมทศพิธธํารง
เฉกรมโพธิ์ไทรไม
๏ บวรสวัสดิ์รัชเรื้อง
อภิรุตพระพรชัย
เรืองรุงนิรัติศัย
สันตสุขทุกหยอมหญา
๏ ขอพระศรีรัตนคุม
จารสลักอักษรสุนทร
สํานึกตรึกพระกรุณ
ชื่นสุขเกษมพรอง
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เมื่อ บก. แถลง
วารสารนิลุบลฉบับ “๔๕ ปีก้าวย่างแห่งศรัทธา พัฒนาบดินทรเดชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นวารสาร ฉบับที่ ๒ ที่
กระผมได้ท�าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในรั้วของบดินทรเดชาไว้อย่างเต็มเปียม โดยเฉพาะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้
เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการบริหารสูค่ วามเป็นเลิศ ความเคลือ่ นไหวต่าง ๆ และความภาคภูมใิ จ จึงเป็นสือ่ กลางในการเปดเผยตัวตนของความ
เป็นบดินทรให้แก่บุคคลภายนอกได้รับรู้ กองบรรณธิการขอขอบคุณท่านผู้อ�านวยการ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการท�าให้สื่อกลาง “นิลุบล” ฉบับนี้ส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างดียิ่ง และถ้ามีข้อบกพร่องประการใด บก. ขอน้อมรับไว้ ขอขอบพระคุณ
ครับ สวัสดี
ชาคริต แจ่มศรี
บรรณาธิการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียน
เกียรติประวัติของคณาจารย์ นักเรียนและโรงเรียน
เป็นสื่อกลาง และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ดร.กล้าศักดิ์
จิตต์สงวน ผู้อ�านวยการโรงเรียน
น.ต. หญิง พิมพร เทียนอุดม รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวพรพชร สุนทรนนท์ รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณ
ว่าที่ร้อยโท อุดม ถุงทรัพย์ รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ดร.รื่น
หมื่นโกตะ รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางวณิตา
ประภัศร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
นางเพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัย ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
แทนรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ
ดร.วิชัย
ตรีเล็ก
ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
แทนรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

คณะกรรมการด�าเนินงาน
ดร.รื่น
หมื่นโกตะ รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ดร.วิชัย
ตรีเล็ก
ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ�านวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอภิญญา บุญแก้ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างาน
บรรณาธิการ
นายชาคริต
กองบรรณาธิการ
ดร.กล้าศักดิ์
นางสาวพรพชร
นางมารศรี
นางสาวอิรยิ าภรณ์
นางสาวนพรัตน์
นางสาวสุวดี
ด.ญ.วิชญาพร
ด.ช.พุฒิพงศ์
ภาพ
นายศรีธัญญา
นายปราเวศ
นายศรายุทธ
นายสราวุฒิ
นางยุภาภรณ์
นางสาวทิพย์ธัญญา

แจ่มศรี
จิตต์สงวน
สุนทรนนท์
แสงสวัสดิ์
นิโรรัมย์
พิมพ์แสง
นาสวัสดิ์
ทรัพย์โชคพูล
ทั่งจันทร์

ผู้อ�านวยการโรงเรียน
รองผู้อ�านวยการโรงเรียน

ตันสกุล
บัวอุไร
จ้อยเล็ก
ชูเจริญ
รัตนคันทรง
บุญเปียม

พิมพ์ที่
บริษัทมิสชั่น มีเดีย จ�ากัด
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นิลุบล
ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔๐ ซอยรามค�าแหง ๔๓/๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร. ๐-๒๕๓๘-๒๕๗๓ www.bodin.ac.th
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๔๕ ปีก้าวย่างแห่งศรัทธา พัฒนาบดินทรเดชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เกียรติยศเลอล�้าค่า บดินทรเดชา ลือลั่นไกล
กลุ่มบริหารวิชาการ
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
งานแนะแนว
งานห้องสมุด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พสวท.
พลวัตการศึกษา บดินทรเดชา ๔.๐
ความรู้สึก เมื่อครั้งกล่าวถวายรายงาน
ย้อนมาเยือนพิพิธภัณฑ์... ๑ ศตวรรษ ธงไตรรงค์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คุรุปูชนีย์ สร้างความดีคู่บดินทร
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มนโยบายและแผน
เมื่อฉันต้องเข้าไปใน “คุก”
รวมพลังแห่งความภักดีและร�าลึกถึง
มหกรรม ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
วันสดุดีวีรกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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๔๕ ปี ก้าวย่างแห่งศรัทธา

พัฒนาบดินทรเดชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนบดินทรเดชา
สถาบันศึกษาอันยิ่งใหญ่
สร้างสรรคเยาวชนของไทย
ให้เปนทรัพยากรสยาม...

การเรียนรู้ และอาคารสถานที่ รวมทั้งมีปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ที่เกื้อหนุน
และส่งเสริมให้โรงเรียนติดอันดับสถานศึกษาชั้นน�าในทุกด้าน แต่ความ เป้าหมายที่หวังไว้
ส�าเร็จที่ดีควรมีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทุกวันนี้โลกของเราอยู่ในศตวรรษ ส�าเร็จได้ด้วยกลยุทธ์เลิศ
เป้าหมายของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คือการเป็น
ที่ ๒๑ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะมาจากปัจจัย
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ดังนั้นเยาวชนจะต้องได้ โรงเรียนดีมีคุณภาพ (SMART School) ซึ่งประกอบด้วยความเป็นเลิศ ๓
รับการปลูกฝังความรู้ความคิด รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ ประการ ได้แก่
๑. กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
การด�าเนินชีวิตในศตวรรษใหม่ เช่น ทักษะ 4C ได้แก่ การคิดอย่างมี
(SMART Management)
วิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication)
๒. การพัฒนาศักยภาพครูสคู่ วามเป็นเลิศ (SMART Teachers)
การท�างานร่วมกับผูอ้ นื่ (Collaboration) และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
๓. การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (SMART Students)
(Creativity) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�าให้โรงเรียนต้องเร่ง
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานและการจัดการศึกษาส�าหรับ
การพัฒนาโรงเรียนไปสูเ่ ป้าหมายได้ส�าเร็จนั้นต้องเริ่มจากการ
เยาวชนเพื่อให้ทันต่อกระแสของโลก
วางแผนเชิงกลยุทธ์ทดี่ แี ละมีความเหมาะสมกับบริบท โรงเรียนจึงก�าหนด
เมื่อพิจารณาบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกนับต่อไปจากนี้ รู ป แบบการพั ฒ นาเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องบดิ น ทร (BODIN: Strategic
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงก�าหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ Development Model)เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การในทุ ก ภาคส่ ว น
โรงเรียนให้สอดคล้องกัน วิสยั ทัศน์ของโรงเรียน คือ “โรงเรียนบดินทรเดชา และทุกระดับขององค์กร
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(สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อมุ่ง
ให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ด�ารงตนอย่างมีความสุข
เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย” ส่วนพันธกิจของ
โรงเรียน คือ “พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
เพลงมาร์ชโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นพลโลก บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาสื่อนวัตกรรม
นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔๕ ปีแล้ว และแหล่งเรียนรู้”
ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ท�าหน้าที่สร้างสรรค์และเจียระไน
ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ในช่วงเวลา ๕ ปีนับตั้งแต่
เยาวชนให้ เ ป็ น “ทรั พ ยากรสยาม” สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาให้ แ ก่
ผูป้ กครองและบุคคลทัว่ ไปจนเป็นทีย่ อมรับในระดับแนวหน้าของประเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงได้
ความส�าเร็จในช่วง ๔ ทศวรรษนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ ก�าหนดเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเป็น SMART School หรือ
ทางการศึกษาอันมั่นคงแน่วแน่ของโรงเรียนเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนถึง โรงเรียนดีมีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร
ความสามารถและความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้ช่วย (BODIN: Strategic Development Model) ซึง่ เป็นแนวทางบริหารสถาน
ศึกษาไปสูค่ วามเป็นเลิศภายใต้การท�างานอย่างเป็นระบบ เป็นทีพ่ งึ พอใจ
กันขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนมาสู่ความส�าเร็จในปัจจุบัน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา และเป็นแนวทางที่จะใช้บริหาร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนให้ทนั ต่อพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ รวมทัง้ ก้าวเข้าสูป่ ระชาคม
ขนาดใหญ่พเิ ศษ ซึง่ มีความพร้อมในการจัดการศึกษาทัง้ ด้านบุคลากร สือ่ อาเซียนได้อย่างสง่างาม
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การขับเคลื่อนอย่างมีพลวัตด้วย

“สัตตบูรณาการ”

วารสารนิลุบล

แผนภาพที่ ๑ รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธของบดินทร
(BODIN Strategic Development Model)
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รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN Strategic
Development Model) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีหลักการ ๓ ข้อดังนี้
๑. โรงเรียนใช้หลักการ PEST วิเคราะห์ปจั จัยภายนอกโรงเรียน
๔ ประการ ซึ่งมีส่วนส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบายและวางแผนแนวทาง
การบริหารจัดการของโรงเรียน ได้แก่ การเมือง (Politic) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Technology)
๒. การบริหารจัดการภายในองค์กรของโรงเรียนใช้หลักธรรมา
ภิบาล (Good Governance) ด้วยเห็นความส�าคัญของการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ หลักนิตธิ รรม (Law) หลักคุณธรรม (Virtue) หลักแห่ง
ความโปร่งใส (Transparency) หลักแห่งการมีส่วนร่วม (Participation)
หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) และหลักความคุ้มค่า (Value)
๓. โรงเรียนมีแนวทางบริหารจัดการและด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายโรงเรียนดีมีคุณภาพ (SMART School) โดยใช้หลัก BODIN
ได้แก่
B
(Belief)
ความรักและศรัทธาต่อองค์กร
O
(Objective)
ก�าหนดวัตถุประสงค์องค์กร
D
(Dynamic)
ขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมาย
I
(Innovation)
ใช้นวัตกรรมหลากหลาย
N
(New Deal)
เกิดแนวคิดหลักการใหม่

แผนภาพที่ ๒ การบูรณาการองคความรูแบบสัตตบูรณาการ
แนวทางการบริหารจัดการตามรูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
ของบดินทร (BODIN: Strategic Development Model) เริ่มจากความ
ศรัทธาจากทุกภาคส่วนขององค์กร (B-Belief) ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน
บุคลากร รวมทัง้ นักเรียนเก่าและผูป้ กครอง ซึง่ ล้วนแล้วแต่มวี ตั ถุประสงค์
เดียวกัน (O-Ojective) คือมุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและเป็น
โรงเรี ย นดี มี คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น การด� า เนิ น งานของโรงเรี ย นจึ ง เป็ น การ
ขับเคลื่อนอย่างมีพลวัต (D-Dynamic) จากบุคลากรทุกภาคส่วนที่มี
จุดมุง่ หมายเดียวกันคือพัฒนาโรงเรียนสูค่ วามเป็นเลิศ และเพือ่ ตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อปรับลดเวลาเรียนภาควิชาการ และเปด
โอกาสให้เพิ่มเวลาจัดกิจกรรมเสริมทักษะอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงตอบสนอง
นโยบายดังกล่าวโดยจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้ เพือ่ ให้ผเู้ รียน
ได้พัฒนาสมรรถนะทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ สมรรถนะทางกาย สมรรถนะทาง
อารมณ์ สมรรถนะทางสังคม และสมรรถนะทางสติปัญญา

โดยมุ่งเน้นความหลากหลายของกิจกรรมและตามความสมัครใจของ
ผู ้ เ รี ย น ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ เ ชิ ง บู ร ณาการ ๗ องค์ ค วามรู ้
ที่ส�ำคัญให้แก่นักเรียน เรียกว่า “สัตตบูรณาการ” ได้แก่
		 ๑. หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (หลั ก ๓ ห่ ว ง ๒
เงื่อนไข)
		 ๒. พหุปัญญาของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner)
		 ๓. กระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑ KTPL (Learner
Model) ได้แก่ Knowledge, Thinking, Production, Leadership
		 ๔. ๔H ได้แก่ Head, Heart, Hand, Health
		 ๕. สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) ได้ แ ก่ Science,
Technology, Engineering, Mathematics
		 ๖. ค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย
		 ๗. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
		 ในท้ายที่สุดแล้ว ความส�ำเร็จที่ปรากฏจากสัตตบูรณาการคือ
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรมที่ส�ำคัญ เรียกได้
ว่าเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้สมดังปรัชญาของโรงเรียน (Smart
Student)

สัตตบูรณาการ มาร่วมกันพัฒนาต่อยอดเป็นโครงงานและสร้างสรรค์
นวัตกรรม(Innovation) โดยก�ำหนดให้นักเรียนแต่ละห้องท�ำโครงงาน
เป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน มีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ก�ำกับดูแลและประเมินผล
ซึ่งโครงงานของนักเรียนเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้
๑. โครงงานที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. โครงงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
๓. โครงงานที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา
๔. โครงงานที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ
๕. โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน

“เรียนรู้สู่โครงงาน”
สานสร้างนวัตกรรม

ด�ำริแนวคิดใหม่ สืบสายใยแห่งศรัทธา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อโรงเรียนด�ำเนินกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
ของบดิ น ทร ๓ ประการ คื อ Belief Objective และ Dynamic
เพือ่ พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนแล้ว หลักประการต่อ
ไปคือ Innovation ซึ่งหมายถึงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย
ในประการนี้โรงเรียนมีแผนการด�ำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
วิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยจัดโครงการ “มหกรรมการเรียนรู้
สูโ่ ครงงาน” ซึง่ บูรณาการกระบวนการเรียนรูข้ องทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) เพื่อให้เกิดทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์
สิงหเสนี) ตั้งแต่ระดับชั้นม.๑-ม.๖ ทุกคนจะได้น�ำสาระความรู้จาก

หลักการข้อสุดท้ายคือ N (New Deal) ซึ่งหมายถึงแนวคิดใหม่ที่
เกิดขึ้นภายหลังจากโรงเรียนด�ำเนินการตามหลัก B O D และ I ของรูป
แบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร ซึง่ ในทีน่ หี้ มายถึงการทีโ่ รงเรียนมี
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจนพัฒนาโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ไปสู่การเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ (SMART School) ที่มี
กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (SMART Management) มีการปรับปรุงพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมุ่ง
พัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศ (SMART Teachers) และน�ำไปสู่การ
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (SMART Students) ซึ่งเป็นอุดมการณ์
สูงสุดของการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงยังด�ำรง
ความเป็นสถานศึกษาแห่งศรัทธาที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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การเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning-PBL) เป็นการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ความคิด การวางแผน
การท�ำงานและการแก้ปัญหา การน�ำเสนอ และการต่อยอดองค์ความรู้
ประการส�ำคัญคือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาค�ำตอบในเรื่องที่
สนใจอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ถือเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนรู้จักน�ำทฤษฎีความรู้ลงสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิด
ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑
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เกียรติยศ เลอล�้าค่า บดินทรเดชา ลือลั่นไกล
ผลงานนักเรียน
ที่
๑

เด็กหญิงชนม์พศิน แก้วปรางค์

๒

เด็กหญิงปารมี อุ่นพิกุล

๓
๔

นางสาวชัญญา สิงห์ทอง
เด็กชายธชธน ลีละวัฒน์

๕

เด็กชายทฤฆนนท์ สุมนะเศรษฐกุล

๖

เด็กชายธีระชัย แซ่ตั้ง

๗

เด็กชายพรรณ วรรธค�าเพ็ง

๘

เด็กหญิงณัฐวรา กิจธรรมรัตน์

๙

เด็กหญิงพิมมาดา กิจธรรมรัตน์

๑๐

เด็กหญิงณวรรณ พรอนันต์รัตน์
เด็กชายเดช ติวัฒนาสุข
เด็กชายทรงวุฒิ หอกิจเจริญ
เด็กชายพรรวรรธ ค�าเพ็ง
เด็กชายอนันยช อาจณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายเอกวารินทร์ เตชะพงศ์กุล
เด็กหญิงสิริกร กิตก�าธร
เด็กชายธราดร อึ้งประสิทธิ์
เด็กหญิงสิริกานต์ กิตก�าธร
เด็กชายไชยธร โชติอรุณรุ่งโรตน์
เด็กชายพสิษฐ์ ดวงศศิธร
เด็กชายกษิดิศ แสวงพรรค
เด็กชายณัฐพล จันทร์ไพสิฐ
เด็กชายพรรักษ์ ตั้งอังกูร
เด็กหญิงสิรภัทร เคาไวยกุล
เด็กชายธนากร จอมเจิม
เด็กชายฐิติภูมิ โกมุทานุสรณ์
เด็กชายณรถกฤษ ธีระรัชชานนท์
เด็กชายณัชชานน เตชะสุข
เด็กชายธัชวินทร์ ลีละวัฒน์
เด็กชายเอกวารินทร์ เตชะพงศ์กุล
เด็กหญิงธยานี ศรีพิบูลย์
นายศุภกร
สุวรรณพิพรรธ

วารสารนิลุบล

๑๑

8

ชื่อ – สกุล

๑๒

รางวัลที่ไดรับ

รางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓ ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓
ถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
รางวัลชมเชยการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ 2016 IMC Internation
Mathematics Contest โครงการ Thai Talent Training ณ ประเทศสิงคโปร์
รางวัลเหรียญเงิน ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ 2016 IMC Internation
Mathematics Contest โครงการThai Talent Training ณ ประเทศสิงคโปร์
• รางวัลเหรียญทองแดง ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปกเอเซีย ระดับมัธยมศึกษา
(SOUTHEAST MATHEMATICS OLYMPIAD 2016) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
• รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน (SMO 2016)
• รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน วิชาการระดับนานาชาติ และเป็นตัวแทน
ทางเข้าร่วมการแข่งขัน IMC : WYMIC 2016 เวทีคู่ขนาน
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ในรายการ Mathematic Competition : Word
Youth Mathematic Inter – City Competition 2016 (IMC:WYMIC) ประเภทบุคคล ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ประเภททีม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน (SMO 2016) รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน IMC : WYMIC 2016 เวทีคู่ขนาน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ

ผลการคัดเลือกเข้าค่ายที่ ๑ รุ่นที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปกวิชาการ
และการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งจัดสอบ
คัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเข้าค่าย
ในวันที่ ๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ จ�านวน ๑๖ คน

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปกระหว่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๓ ณ ประเทศอินโดนิเซีย

๑๓
๑๔
๑๕

๑๖
๑๗

๑๘

๑๙

ชื่อ – สกุล

นายนิชกานต์ คุ่ยจาด
นายฉัตรชัย การะพงษ์
นางสาวกุลวรางค์ เหล่าด�ารงกุล
นางสาวณัฐธิดา นัยวัฒนกุล
นายกฤตินัย
สุวรรณศรี
นายณัฐกมล
อัคคีสุรียน
เด็กชายจิรภู ศรีสุริยาพัฒนกุล
นางสาวธมลรรณ โชคมหาศาล
เด็กหญิงภูริชญา สระมูล
เด็กชายภัทระ สถิตภูรี
เด็กหญิงดรุณี วงศ์ไทย
นายณัฐชนันท์ ด�าเนียม
นางสาวชวัลอัณศยา โกพัฒน์ตา
เด็กหญิงจิณห์สุภัค ปสุวัฒนกุล
นางสาวณิชา ทับทิมทอง
นายทรี ตาลทอง
เด็กชายอนุทัศน์ ธีรเวช
นางสาวอชิรญาณ์ มุกต์สุวรรณ์
เด็กชายธนธรณ์ บัวเจริญ
นายเผอิญโชค กีรติกุลโรจน์
เด็กชายอนุทัศน์ ธีรเวช

๒๐

นางสาววิภาวี ศรีทอง
นางสาวธนัญวัลย์ ทองเสน

๒๑

นางสาวชไมพร โภคา
นางสาวนภัสสร อัมรินทร์รัตน์
นางสาวขวัญรดา สีดอกบวบ
นางสาวธนัชชา สุขสด
นางสาวสุลัยดา แสงศรี
นางสาวสุภาวิตา สุขวงศ์
เด็กหญิงปริศนา ประณามโก
เด็กหญิงกิ่งแก้ว คงธีรนิล
เด็กหญิงศศิระภา มณีวงษ์
เด็กหญิงพจนารถ ศรีทองฉิม
เด็กหญิงวนันดา ชุมวาปี
เด็กหญิงอรวรรณ เขียวยม
เด็กหญิวรรณรสา คงมี
เด็กหญิงสุราคณา ขุมทุม
นายภาคย์ ศรีนุชศาสตร์
นายนวภัทร มันตาวิจักษณ์
นายภพธรรม เจริญแนว
เด็กชายปณิธาน รัตนสมบัติไพบูลย์
เด็กหญิงวรัญญา สาธร
นางสาวภัทรียา ธนกิจอนันต์
เด็กหญิงอภิชญา มอลลิน
เด็กหญิงพิมมาดา จิตต์เที่ยง
นางสาววิมลฉัตร โพธิ์เรีย
นางสาวปาริชา เลาหะมณฑลกุล
นางสาววชรญา วังชากร
นางสาวกมลชนก ลาภใหม่

๒๒

๒๓

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

รางวัลที่ไดรับ

ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี-โท-เอก สาขา เคมี
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี-โท-เอก สาขา ธรณีวทิ ยา
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศโอลิมปกระหว่างประเทศ
ครั้งที่ ๑๐ รอบที่ ๒
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส์ ปีการศึกษา๒๕๕๙ เพื่อเข้า
รับการอบรม วิชาฟสิกส์ ค่ายที่ ๑ ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปกระดับชาติ
ครั้งที่ ๑๓ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี
เพื่อเข้ารับการอบรมวิชาเคมี ค่ายที่ ๑

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาฟสิกส์
เพื่อเข้ารับการอบรม วิชาฟสิกส์ ค่ายที่ ๑

ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชนะเลิศวอลเลย์บอล “ปริ้นเซสคัพ” วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน ๑๙ ปี ชิงชนะเลิศแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๙ ณ จังหวัดศรีสะเกษ รองชนะเลิศอันดับ ๒ วอลเลย์บอลหญิง
อายุไม่เกิน ๑๙ ปี “เอสโคล่า” ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๘ ณ จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “อาเซียนสกูลเกมส์” ครั้งที่ ๘ ประจ�าปี ๒๕๕๙
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียน
กรมพลศึกษาส่วนกลาง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นจูเนียร์หญิง
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี น�้าหนักรวม ๑๘๐ กิโลกรัม ครั้งที่ ๔
ตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมแข่งขันชักกะเย่อ คัดตัวแทนกรุงเทพมหานคร
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ชุมพร-ระนองเกมส์

รางวัลชมเชยการแข่งขันโอลิมปกหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ (โครงการหุ่นยนต์)

รางวัลระดับคุณภาพเหรียญทอง ระดับ ม.ต้น การแข่งขัน Impromptu Speech
รางวัลระดับคุณภาพเหรียญทอง ระดับ ม.ปลาย การแข่งขัน Impromptu Speech
รางวัลระดับคุณภาพเหรียญทอง ระดับ ม.ต้น การแข่งขัน Story Telling
รางวัลระดับคุณภาพเหรียญทอง ระดับ ม.ต้น การแข่งขัน Multi Skills Competition
รางวัลระดับคุณภาพเหรียญทอง ระดับ ม.ปลาย การแข่งขัน Multi Skills Competition
ชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
ชนะเลิศการแข่งขันอ่านออกเสียง
ชนะเลิศการแข่งขันเขียนตามค�าบอกภาษาญี่ปุ่น

วารสารนิลุบล

ที่

๙

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
ประเภท
รางวัลที่ได้รับ
๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอส โคลา” รุ่นไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนาม อบจ.ชลบุรี
งานสวนพฤกษศาสตร์ได้ผ่านการประเมินรับเกียรติบัตรขั้นที่ ๒ “เกียรติบัตรการเข้าสู่สถานภาพ
สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จบนพื้นฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
น�าผลงานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :
หวนดูทรัพย์สินสิ่งตน” ในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเอนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภท ๘ คน น�้าหนักรวม ๔๘๐ กก. รุ่นจูเนียร์หญิง อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล (TUG OF WAR) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภท ๔ คน น�้าหนักรวม ๒๘๐ กก. รุ่นจูเนียร์ชาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล (TUG OF WAR) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓
รางวัลคุณภาพแห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Quality Awards : OBECQA)
การลงนามบันทึกข้อตกลงโรงเรียนคู่พัฒนา (MOU) ระหว่างโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
กับโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โล่รางวัลเกียรติยศ “รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านท�านองเสนาะ เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓ รางวัลถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดไทยระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 ระดับประเทศ ในโครงการโรงเรียนคาร์บอนต�่าลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๒ และการประกวด
คัลเลอร์การ์ด ประเภท Senior Division

๒๕๕๙

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
บริษัท เอส โคล่า
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย
สมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย
ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลงานดีเด่นของครู
ที่
รายชื่อครู
ฝายบริหาร
๑ น.ต. หญิง พิมพร เทียนอุดม

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

รับโล่รองผู้อ�านวยการสถานศึกษาดีเด่นของสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๒ นายคมเดช พรมนาค

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๓ นางมนวิภา อ่อนศรี

ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒

วารสารนิลุบล

๔
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นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า

ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๕ ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์ ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน
“อาเซียนสกูลเกมส์” ครั้งที่ 8

กรมพลศึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ

๒. “การอบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อ การใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน
ยุคใหม่สไตล์ Aurasma”
กลุ่มบริหารวิชาการจัดการอบรม
นักเรียนเชิงปฏิบตั กิ ารแก่นกั เรียนเพือ่ การใช้
สือ่ การเรียนการสอนยุคใหม่สไตล์ Aurasma”
ตามโครงการพั ฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพ
โรงเรียนคู่พัฒนาของส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียน
มั ธ ยมวั ด บึ ง ทองหลาง เป็ น โรงเรี ย น
คู่พัฒนา) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม
จ� า นวน ๒๕๐ คน ในวั น จั น ทร์ ที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องปฏิบัติการ
คอมพิ ว เตอร์ โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)

วารสารนิลุบล

๑. โครงการลับสมองประลองฝีมือ Brush Up Your Brain
การทดลองสอบเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สมัครก่อนสอบเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปดรับสมัคร วันที่ ๙
พฤศจิกายน – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก�าหนดจัดสอบประเภทห้องเรียนพิเศษ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ และประเภทห้องเรียนทั่วไป
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี) ได้ดา� เนินโครงการลับสมองประลองฝีมอื Brush Up
Your Brain โดยเปดรับสมัครนักเรียนเพื่อทดลองสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๙ (ในวันและเวลาท�าการ) ทั้งประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษ มีก�าหนดการสอบ ดังนี้
• ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.๑ สอบวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
• ประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.๑ สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
• ประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น ม.๔ สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
การสมัครทดลองสอบแต่ละประเภทมีค่าสมัครคนละ ๔๐๐ บาท
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๓. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเปนลูกบดินทร ด้านวิชาการ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เข้ารับการเตรียมพร้อมความเป็นลูกบดินทร ด้านวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียน
ได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมความเป็นลูกบดินทร ด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

๔. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓”
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟก ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

วารสารนิลุบล

๕. การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
๒๕๕๘ สูงสุด ๕ ล�าดับแรก
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วิชาภาษาไทย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียน

หอวัง
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สตรีวิทยา ๒
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

วิชาคณิตศาสตร์
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หอวัง
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สตรีวิทยา ๒

วิชาสังคมศึกษา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หอวัง
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สตรีวิทยา ๒

วิชาวิทยาศาสตร์
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หอวัง
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สตรีวิทยา ๒

วิชาภาษาอังกฤษ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หอวัง
สตรีวิทยา ๒
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เฉลี่ย
๕๒.๘๕
๕๑.๙๔
๕๑.๒๖
๕๑.๐๕
๕๑.๐๓

เฉลี่ย
๖๐.๘๔
๕๘.๕๑
๕๘.๐๙
๕๕.๘๐
๕๕.๔๑

เฉลี่ย
๖๕.๖๑
๖๔.๓๙
๖๒.๙๗
๖๒.๔๐
๖๑.๔๙

เฉลี่ย
๖๐.๔๕
๕๙.๙๑
๕๙.๒๔
๕๘.๙๓
๕๖.๓๐

เฉลี่ย
๕๕.๕๓
๕๕.๑๘
๕๔.๒๓
๕๑.๙๕
๕๐.๐๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
วิชาภาษาไทย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
หอวัง
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สตรีวิทยา ๒
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วิชาคณิตศาสตร์
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
หอวัง
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

วิชาสังคมศึกษา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
หอวัง
สตรีวัดมหาพฤฒาราม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

วิชาวิทยาศาสตร์
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
หอวัง
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สตรีวิทยา ๒

วิชาภาษาอังกฤษ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สตรีวิทยา ๒
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หอวัง
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เฉลี่ย
๖๙.๒๖
๖๘.๔๔
๖๗.๕๒
๖๔.๗๒
๖๔.๔๙

เฉลี่ย
๕๐.๒๖
๔๕.๕๙
๔๕.๑๑
๔๓.๕๑
๔๒.๑๒

เฉลี่ย
๔๗.๖๗
๔๗.๕๖
๔๗.๔๙
๔๗.๒๔
๔๖.๐๔

เฉลี่ย
๔๓.๗๐
๔๒.๑๖
๔๑.๐๖
๔๐.๙๒
๓๙.๔๘

เฉลี่ย
๔๘.๕๘
๔๕.๕๑
๔๕.๔๒
๔๕.๐๑
๔๑.๙๑

วารสารนิลุบล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๖. นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลชนะเลิศการน�าเสนอโครงงานยอดเยี่ยม
นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รบั รางวัลชนะเลิศการน�าเสนอโครงงานยอดเยีย่ ม จากการถวายรายงานของโครงงานต่อหน้า
พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงงานของบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คือ PIEZO-COAGULATION water treatment
model which is designed to clean Saensab canal by it’s waves โดยบริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) เป็น
ประธานจัดงาน International PetroleumTechnology Conference (IPTC) โดยความร่วมมือของ Society of Petroleum Engineers (SPE),
American Association of PetroleumGeologist (AAPG), European Association of Geosciencetists & Engineer (EAGE) และ Society of
Exploration Geophysicists (SEG) ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ศูนยสะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

BANGKOK REGIONAL STEM EDUCATION CENTER BODINDECHA (SING SINGHASENI)
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) BANGKOK REGIONAL STEM EDUCATION CENTER
BODINDECHA (SING SINGHASENI) เป็นศูนย์บริหารจัดการและสนับสนุนทางวิชาการส�าหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีบทบาทขับเคลื่อน เผยแพร่ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและเผยแพร่แนวคิดและการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจ
เพื่อการด�าเนินงานที่สอดรับกับนโยบายของศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในภูมิภาค สร้างต้นแบบ
ของสถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาในภูมภิ าค และสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของสะเต็มศึกษาให้แก่สาธารณชน ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาค กรุงเทพมหานคร จึงได้พัฒนาโครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้น
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของบุคลากร นักวิชาการ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในภูมิภาค ในการพัฒนาครู ส่งเสริมให้บุคลากรในพื้นที่ได้ลงมือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อใช้เป็นฐานความรู้
ด้านสะเต็มศึกษาในภูมิภาค รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
กลุ่มต่าง ๆ ทั้งในและระหว่างภูมิภาค

ศูนยสะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

วารสารนิลุบล

จัดกิจกรรม “ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเครือข่าย ๗ โรงเรียน” ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ,ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓ เป็นการนิเทศติดตามการสอน โดย สสวท. ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
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ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขยายผลการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ไปยัง
โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ ๑๕ โรงเรียน ในกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
สมทบ” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร Local Trainer
ประจ�ำศูนย์สะ-เต็มศึกษา

วารสารนิลุบล

การบริหารศูนย์สะเต็มศึกษาภาคมีความส�ำคัญยิง่ ในการพัฒนาให้นกั เรียนได้รบั การเรียนรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ และเพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อยศูนย์ฯ จึงได้ด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สะเต็มศึกษาภาคขึ้น และศึกษาดูงานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออก
ร.ร.ชลราษฎรอ�ำรุง จ.ชลบุรี เพื่อวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนสะเต็มภายในศูนย์ให้ประสบความส�ำเร็จ
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หนึ่งในกลไกที่สนับสนุนการจัดการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษาคือ ทูตสะเต็ม (STEM Ambassador) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์
ในอาชีพด้านสะเต็ม ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคจึงได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้มีการด�ำเนินงานของทูตสะเต็มในหัวข้อ “พบทูตสะเต็มสร้าง
แรงบันดาลใจ” ขึ้นในโรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย ดังนี้
๑. ร.ร.ปทุมคงคา วันที่ ๒ ส.ค. ๕๙		
๕. ร.ร.สายน�้ำทิพย์ วันที่ ๖ ก.ย. ๕๙
๒. ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๙		
๖. ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) วันที่ ๘ ก.ย. ๕๙
๓. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๙
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๙
๔. ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศม์ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๙
๘. ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒ ต.ค. ๕๙

วารสารนิลุบล

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนส่งเสริมให้นกั เรียนทัง้ โรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่ายได้มที กั ษะการคิดวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาแบบสะเต็มศึกษาผ่านการจัดท�ำโครงงาน และเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในงาน Thailand STEM Festival ๒๐๑๖ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคกลางตอนบน โดยมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น ๑๑ โครงงาน
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ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมแข่งขันในงาน Thailand STEM Festival ๒๐๑๖ ณ ศูนย์สะเต็ม
ศึกษาภาคกลางตอนบน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

วารสารนิลุบล

และเมื่อปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม “ค่ายสะเต็มรู้คิด พิชิตปัญหา” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจาก โรงเรียนศูนย์
โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนเครือข่ายสมทบ มากกว่า ๓๐๐ คน วิทยากรหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ Local Trainer ประจ�ำศูนย์ฯ และ
นักเรียนทุน โครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

วารสารนิลุบล

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

1๙

พิธีมอบรางวัลเพชรยอดมงกุฎ
และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ภาษาไทย

วารสารนิลุบล

“ครูแขวิมล สุจริต”
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ

วารสารนิลุบล

“ขับขานร้อยกรอง ท�ำนองวรรณศิลป์
บูรณาการสอนอ่านท�ำนองเสนาะ”

21

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครู บพิตร อิสระ
ได้เลื่อนวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ
มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์
เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้นชั้นมัยมศึกษาปีที่ ๖

โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้จดั สอนเสริมเพือ่ เตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าค่ายทางวิชาการ เพิม่ พูนประสบการณ์เรียนรู้ และ
คัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ และการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการคัดเลือกเข้าค่ายศูนย์ส่งเสริมโอลิมปก
วิชาการและการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.) สาขาคณิตศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

การแข่งขันคณิตศาสตร
โอลิมปกเอเซีย
ระดับมัธยมศึกษา

วารสารนิลุบล

Southeast Mathematics
Olympiad 2016
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แข่งขันระหว่างวันที่
๒๖ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เด็กชายธีระชัย แซ่ตั้ง
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

รายการ Mathematic Competition : World Youth Mathematic Inter –
City Competition ๒๐๑๖ (IMC:WYMIC)
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่

เด็กหญิงณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ ม.๓/๑
ประเภทบุคคล ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
ประเภททีม ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
รายการ IMC – International
Mathematics Contest
ณ ประเทศสิงคโปร
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
A. เด็กชายทฤฆนนท์ สุมนะเศษฐกุล ม.๒/๑
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
B. เด็กชายธชธน ลีละวัฒน์ ม.๒/๓
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

A

B

นางสาวมธุรดา ศรีสุข

นางสาวกฤษณา ยืนบุรี

นายคเณศ สัมพุทธานนท์

นางสาวเสาวลักษณ์ จันศรี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์
คติ ป ระจ� า ใจ ความมุ ่ ง มั่ น และ
ตั้งใจจริงจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จ
วิชาที่สอน คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ม. ๒ และคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.๕

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
คติประจ�าใจ ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด
วิชาที่สอน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม. ๒ และคณิตศาสตร์เพิม่ เติม ม.๖

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขา
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต (ศม.) สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.)
สาขาการคลังและการบริหารหลัก
ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ( ห ลั ก สู ต ร
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
คติประจ�าใจ ไปให้สุด............
แล้วหยุดที่ความพอเพียง
วิชาที่สอน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม. ๓ และคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน ม.๔

วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษาศาสตร
บัณฑิต(ศษ.บ.) เอกคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
คติประจ�าใจ ความพยายามอยู่ที่
ตัวเรา ความส�าเร็จก็อยู่ที่ตัวเรา
วิชาที่สอน คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ม.๓ และคณิตศาสตร์เพิม่ เติม ม.๖

วารสารนิลุบล

ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
การน�าเสนอโครงงานวิทยาศาสตรยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัล “Most Presentation Award”

จากการประกวดโครงงานหัวข้อ “สรางสรรคอนาคตทางดานพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืนของเรา” ชื่อโครงงาน “แบบจ�าลองระบบ
บ�าบัดน�้าในคลองแสนแสบดวยคลื่นที่เกิดจากเรือสาธารณะ” ในงาน 10TH International Petroleum Technology Conference (IPTC)
EDUCATION DAYS & TEACHERS DAY 13-16 November 2016 at Bangkok Convention Centre (BCC) at Centralworld, Bangkok,
Thailand
ทีมเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๔ ได้แก่
๑. นายศิรวิทย์ เลิศวิริยะปติ
๒. นางสาวนพมาศ ฤทธานนท์
๓. นายพชรเดช วจระนันท์
๔. นายธัชพล กกเครือ
๕. นางสาวคคนางค์ ลิ้มศาสนกิจ
ครูที่ปรึกษาโครงงานได้แก่ คุณครูขนิษฐา ญาสิทธิ์

รายการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-ม.๓
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖
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รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง. ระดับภาค
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ
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นักเรียน เด็กหญิงภูริชญา สระมูล ม.๓/๒
เด็กชายอนุทัศน์ ธีรเวช
ม.๓/๒
เด็กชายณัฐนนท์ เด่นล�าไพ ม.๓/๒
ครูผูควบคุมทีม
นายพิทยา ทองเงิน
นางมนวิภา อ่อนศรี

การน�าเสนอโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในสาขาวิชาเคมี
ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูเพ็ญนภา ศรีโฉม

การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่โรงเรียน
หอวัง จัดโดยส�านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เมื่อวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โดยมีคุณครูภัคพล อนุรักษ์เลขา เป็นผู้ควบคุม และมีนักเรียนที่
เข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน ๓ คน ได้แก่
๑. ด.ญ.จิรกาญจน์ จีนานุพันธ์
ม.๒/๔
๒. ด.ญ.ณ นภา
มารมย์
ม.๒/๔
๓. ด.ญ.ปรียนันท์ ชัยณรงค์โลกา
ม.๒/๔

วารสารนิลุบล

รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ “Science Show”
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การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (sci show)
ในงานศิลปหัตถกรรม วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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รายชื่อนักเรียน
๑. นายกรกฎ
กิ่งวงษา
ม.๕/๑๖
๒. นางสาวกนกนพ ตุลยพงศ์รักษ์ ม.๕/๑๖
๓. นายอนาวิล แฉล้มวารี
ม.๕/๑๑
ครูผูควบคุมทีม
คุณครูสุดารัตน์ พุมนวล
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภูมิศาสตรพัฒนาศักยภาพ

ภูมหิ ลัง ด้วยความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีของศตวรรษที่ ๒๑
ส่ ง ผลให้ ส ภาพสั ง คมไทยและสั ง คมโลกเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงใน
หลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม น�าไปสู่การสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยส่งเสริมให้มนุษย์เข้าใจความแตกต่างและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ภายหลังการเสด็จ
ไปเป็นประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการของสมาพันธ์ภูมิศาสตร์

ระหว่างประเทศ (International Geographical Union -IGU) ครั้งที่ ๓๒
ที่เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปก
ระหว่างประเทศ (International Geography Olympiad – iGeo)
ครั้งที่ ๙ ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรง
สนพระทัยในการแข่งขันดังกล่าว จึงมอบหมายให้มูลนิธิ สอวน. ด�าเนิน
การจัดท�าโครงการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปกระหว่างประเทศ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะทางด้าน

วารสารนิลุบล

โดย นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง
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ภูมศิ าสตร์เพือ่ ส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป อีกทัง้ ยังเป็นการกระตุน้
ให้ทุกโรงเรียนเห็นความส�าคัญของการจัดการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทักษะ
ความรู้ทางวิชาการ และสามารถน�าพาสังคมไปสู่มิติความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน “ตามศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) น�าโดยท่านผู้อ�านวยการ
ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อ�านวยการโรงเรียนได้น้อมน�าแนวทางของ
โครงการภูมศิ าสตร์โอลิมปกระหว่างประเทศดังกล่าว มาด�าเนินการจัดท�า
หลักสูตรภูมิศาสตร์พัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมนักเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางด้านวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภูมิศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการพัฒนาความคิดในรูปแบบ PBL
(PROJECT BASED LEARNING) และได้ด�าเนินการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย
โรงเรียนได้ประกาศเป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วารสารนิลุบล

วัตถุประสงค์
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๒.๒ จัดท�าแบบฝึกทักษะภูมศิ าสตร์พฒ
ั นาศักยภาพ
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี
๒.๓ จัดท�าโครงการพานักเรียนออกภาคสนามเพื่อ
ทักษะทางด้านภูมิศาสตร์และส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก
เสริมสร้างประสบการณ์ในการออกภาคสนามและการเก็บข้อมูล
๒. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ
๓) ขั้นปฏิบัติ : ด�าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจและมี
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ทักษะทางภูมิศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
๓.๑ เมื่อมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการโดยมีคุณสมบัติ
ระบบ/วิธีการ ได้ด�าเนินการตามวิธีการ
ตามทีก่ า� หนด ต่อจากนัน้ จะด�าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร โดยมีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
และกระบวนการ ดังนี้
๓.๒ กระตุ้นความสนใจนักเรียนโดยการจัดกิจกรรม
สอดแทรกการจัดการเรียนการสอนเชิงวิชาการ
๑) ขัน้ เตรียมความพร้อม : ด�าเนินการส่งครูเข้าร่วมโครงการอบรม
๓.๓ นักเรียนด�าเนินการพัฒนากระบวนการคิดโดย
ครูภมู ศิ าสตร์โอลิมปกระหว่างประเทศ เพือ่ ศึกษาแนวทางการด�าเนินงาน
การจัดท�าโครงงานภูมิศาสตร์เพื่อต่อยอดความรู้และความคิด
ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนต่อไป
ตามความถนัดและสนใจ
๒) ขัน้ วางแผน : น�าความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการเข้า
๓.๔ เสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์โดยการน�า
ร่วมโครงการอบรมครูภมู ศิ าสตร์โอลิมปกระหว่างประเทศ มาถ่ายทอดให้
นักเรียนออกภาคสนาม
บุคลากรในองค์กร และร่วมกันหารือถึงทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการ
๓.๕ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเตรียม
ศึกษา ดังนี้
ความพร้อมอยู่เสมอด้วยการสอนเสริมในคาบเช้าและหลังเลิก
๒.๑ จัดท�าหลักสูตรภูมิศาสตร์พัฒนาศักยภาพ โดย
เรียน และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในเวทีทางวิชาการต่างๆ
ก�าหนดให้มีการจัดการเรียน การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
๔) ขัน้ ประเมินผล ประเมินกระบวนการปฏิบตั งิ านอย่างสม�า่ เสมอ
ปีที่ ๔ – ๖ ส�าหรับนักเรียนโครงการภูมิศาสตร์พัฒนาศักยภาพ

ปจจัยเกื้อหนุนน�าไปสู่ความส�าเร็จ

๑) ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียน โดย
ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์
๒) ได้รบั การสนับสนุนจากโรงเรียนในการจัดหาสือ่ เครือ่ งมือทาง
ภูมิศาสตร์ หนังสือ ต�าราประกอบการศึกษาค้นคว้า
๓) ครูในทีมมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่สม�่าเสมอและ
ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างแท้จริง

บทเรียนที่ได้รับ

๑) การประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและเครือข่ายการ
ศึกษา ท�าเพื่อขอความร่วมมือในด้านต่างๆ ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
๒) ครูและนักเรียนได้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยประสบการณ์เชิงประจักษ์
และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

แนวทางพัฒนาในอนาคต

มี ก ารประสานงานคณะวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทาง
ภูมิศาสตร์มาให้ความรู้แก่นักเรียนดังกล่าว
วารสารนิลุบล

จากการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภูมิศาสตร์พัฒนา
ศั ก ยภาพ และประเมิ น ผลจากการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการด้ า น
ภูมิศาสตร์ในเวทีการแข่งขันต่างๆ
๕) ขั้นขยายผล ขยายผลและเผยแพร่ผลงานโดยจัดเป็นเอกสาร
สรุปผลงานในงานวิชาการสัญจรของโรงเรียน และยังขยายผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยเปดเป็นชุมนุมทางวิชาการชื่อ OHO GEO เพื่อเปด
โอกาสให้นกั เรียนทีม่ คี วามสนใจได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพทางภูมศิ าสตร์
ผลส�าเร็จ นักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจความแตกต่างและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกในการสนับสนุนวิทยากรมาอบรมความรูแ้ ก่ครู และนักเรียนใน
โครงการ อีกทั้งผลการแข่งขันในแต่ละรายการอยู่ในเกณฑ์ดี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ โดยนักเรียนที่เรียนภาษาจีน
และภาษาญี่ปุ่น สามารถสอบแข่งขันได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
ระดับชาติ ดังต่อไปนี้

บันทึกผลการท�กิจำกรรม ภาษาญี่ปุน
กิจกรรม/อบรม/แข่งขัน
ปการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑
๑. โครงการเยาวชน AFS
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น (MEXT)
๒.โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.เข้าร่วมโครงการรับอาสาสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยโอซาก้า
มาฝึกประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่น
ระยะเวลา ๑ เดือน
๔.เข้าร่วม “เทศกาลศิลปะและดนตรียุวชน
แห่งเอเชีย (Asia Youth Music Art Festival)”

วารสารนิลุบล

ปการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒
๑.โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
เยาวชน ประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก
(Jenesys ๒.๐)
๒. แข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
การเปดพจนานุกรม โคดันฉะ(คันจิ)
ระดับประเทศ
๓. กิจกรรมเรียนภาษา
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สถานที่

ว/ด//ป

หมายเหตุ

จ. คุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น
เมืองเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

ต.ค. ๕๖
๒๙-๓๑ ก.ค. ๕๖

น.ส. อิสริยา ส�าราญ ม.๕/๑
น.ส. สริตา ราชวงษ์ ม. ๕/๙

โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)

๑๙ ส.ค. -๑๓ ก.ย. ๕๖

Miss Aoi Okugawa

จังหวัดคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

๑๐ – ๑๕ ต.ค. ๕๖

๑.น.ส. วริศรา ชวนประพันธ์ ม.๕/๑
๒.น.ส. พชรธร ธรรมาธร ม.๕/๑
๓.นายพงศธร เลาหสถิรวงศ์ ม.๕/๑
๔.นายศิระพงศ์ ไตรนิธิพงศ์ ม.๕/๑
๕.นายวราวุธ เกวียกกุทัณฑ์ ม.๖/๑

จังหวัดนากาโน่ และกรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น

๑๓-๒๒ เม.ย. ๕๗

น.ส.ธัญชนก หมื่นเทพ ม.๖/๑

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

๒๘ ก.ย. ๕๗

ณ ประเทศญี่ปุ่น
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑-๑๔ ต.ค. ๕๗

๑๓-๒๑ ต.ค. ๕๗

น.ส. ชนาภา สวัสดี ม.๖/๑
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๑
ระดับภูมิภาค (กรุงเทพ-ภากลาง)
๑.นายอธิตพล ฉันท์ธนกุล ม.๔/๑
๒.นายวิสุทธิ ถิรวิศิษฎ์ ม.๔/๑
๓.น.ส.ณิษาอร จาตุรนต์ภากร ม.๔/๑
๔.น.ส.ประภา ศรีวิไลฤทธิ์ ม.๔/๑
๕.น.ส.นันท์นภัส ธานีรัตน์ ม.๔/๑
๖.นายรชต สุดประเสริฐ ม.๔/๑
๗.นายกิตติธัช ไกรวรรณา ม.๕/๑
๘.น.ส. ธันยพร สมัคสิกิจ ม.๕/๑
นายชานนท์ ลิ้มเกียรติกุล ม.๕/๑

๖-๑๖ พ.ย. ๕๗

น.ส.พินทุพร ทิพย์พญาชัย ม.๕/๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๐-๒๓ ต.ค. ๕๘

๑.นายอธิตพล ฉันท์ธนกุล ม.๕/๑
๒.นายวิสุทธิ ถิรวิศิษฎ์ ม.๕/๑
๓.นายรชต สุดประเสริฐ ม.๕/๑
๔.นายกิตติเทพ อ่วมประดิษฐ ม.๕/๑

๔.โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ จังหวัดไอจิและ กรุงโตเกียว
เยาวชน ประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก
ประเทศญี่ปุ่น
(Jenesys ๒.๐)
๕. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
เมืองเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๒
๑. กิจกรรมเรียนภาษา
ณ ประเทศญี่ปุ่น
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

๒. การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
ระดับภูมิภาค(กรุงเทพมหานคร
และภาคตะวันออก)

สถานที่
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ว/ด//ป
เสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าภดินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี

๓. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๖ ประจ�าปีการศึกษา
๒๕๕๙

อังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุน ระดับภูมิภาค
(กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก)
วันศุกรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจ้าภดินีเธอ
เจ้าฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

หมายเหตุ
๑. นางสาวปาริชา เลาหะมณฑลกุล ม.๕/๑
ชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
๒. นางสาววชรญา วังชากร ม.๕/๑
ชนะเลิศการแข่งขันอ่านออกเสียง
๓. นางสาวกมลชนก ลาภใหม่ ม.๔/๑
ชนะเลิศการแข่งขันเขียนตามค�าบอกภาษาญีป่ น่ ุ
๔. นางสาวอนัตตา ค�านันท์ ม.๔/๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเขียนตาม
ค�าบอกภาษาญี่ปุ่น
๕. นางสาวศุภิกา สุภาพพจน์ ม.๕/๑
รางวัลชมเชยอันดับ ๑
การเปดพจนานุกรมฟุริกานะ
๖. นายรชต สุดประเสริฐ ม.๖/๑
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ การเปดพจนานุกรมคันจิ
๑. นางสาวปาริชา เลาหะมณฑลกุล ม.๕/๑
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
๒. นางสาวอนัตตา ค�านันท์ ม.๔/๑
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเขียนตามค�าบอกภาษาญี่ปุ่น
๑. นางสาวปาริชา เลาหะมณฑลกุล ม.๕/๑
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองอันดับที่ ๔
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
๒. นายนรเสฎฐ์ รัตนะ ม.๕/๑ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น
๓. นายรชต สุดประเสริฐ ม.๖/๑
และ นายวิสุทธิ ถิรวิศิษฎ์ ม.๕/๑
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๔
การแข่งขันการน�าเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น

ผลการแขงขัน
๑. นางสาวปาริชา เลาหะมณฑลกุล ม.๕/๑
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
๒. นางสาวอนัตตา ค�านันท์ ม.๔/๑
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเขียนตามค�าบอกภาษาญี่ปุ่น

วารสารนิลุบล

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรม/อบรม/แข่งขัน
๑. การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
ระดับเขต สพม.๒
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

โครงการดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติฯ

วารสารนิลุบล

ณ หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น ๓
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วารสารนิลุบล

กิจกรรมวิชาการสัญจร
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กิจกรรมแฟชั่นโชว์

วารสารนิลุบล

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต
ดร.วิชัย ตรีเล็ก
ส�ำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

แนะนำ�บุคลากรใหม่

นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน
วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ม.ราชภัฏพระนคร
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คติประจ�ำใจ “ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด”
วิชาที่สอน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ม.๓ และ ม.๔

นายทัชชกร พวงพันธ์
วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คติประจ�ำใจ “อาชีพครู เป็นอาชีพ
ของคนมีบุญ จงภูมิใจ และภาคภูมิ”
วิชาที่สอน การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.๔ และ ม.๖

นางสาวทิพย์สราวัลย์
หวังปรุงกลาง
วุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา
คติประจ�ำใจ “ระหว่างความถูกใจกับ
ความถูกต้องเราต้องเลือกถูกต้องถึง
แม้จะไม่ถูกใจก็ตาม”
วิชาที่สอน การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.๑

นางสาววาสนา ผาสุขหัส
วุฒิการศึกษา
• การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ)
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
คติประจ�ำใจ “ไม่ถึงต้องเขย่ง
ไม่เก่งต้องขยัน”
วิชาที่สอน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ม.๒

นายลัทธพล ด่านสกุล
วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คติประจ�ำใจ “ทุกอย่างไม่เกินความ
พยายาม”
วิชาที่สอน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ม.๑ และ ม.๕

นางสาวจุฑาภรณ์ ทิมธนสา
วุฒิการศึกษา
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(ค.อ.บ.) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วิชาที่สอน การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

วารสารนิลุบล

นายณฐาภพ ฟ้ากระจ่าง
วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คติประจ�ำใจ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”
วิชาที่สอน การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.๑
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ผลงานดีเด่นจากการเรียนการสอน
ตลาดนัด B.D. Sufficiency Economy Center Point
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทจ�าลอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค
๑. เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรใน
สาระการอาชีพ
๒. เพื่อฝึกทักษะและส่งเสริมการมีรายได้
ระหว่างเรียน
๓. เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่น�าผลงานออกสู่สาธารณะ
๔. เพือ่ ฝึกให้นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) สาขาคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์ได้จัดค่ายเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือก สอวน. คอมพิวเตอร์ เป็นเวลา ๑ เดือน เมื่อสิ้นสุดค่ายนักเรียนผ่านการคัดเลือก
และมีสิทธิ์เข้าเรียนค่ายสอวน. ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่าง วันที่ ๓๐ กันยายน ถึง ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จ�านวน
นักเรียน ๘ คน ดังนี้
๑. ด.ช. ธชธน
ลีละวัฒน์
๒. ด.ช. นราวิชญ์ มีคุณ
๓. ด.ช. กฤติธี
รัชชนันท์
๔. ด.ช. พงศ์พัทธ์ พงษ์ศรี
๕. นาย วรท
โฆษวณิชการ
๖. นาย ภพธรรม เจริญแนว
การน�าเสนอโครงงาน
๗. นาย ภาคย์
ศรีนุชศาสตร์
ของนักเรียนห้องเรียน
๘. นาย นวภัทร
มันตาวิจักษณ์

พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

และผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์โอลิมปก ค่าย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ�านวนนักเรียน ๒ คน ดังนี้
๑. ด.ช. กฤติธี
รัชชนันท์
๒. นาย ภพธรรม เจริญแนว

นักเรียนโครงงานการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ง
แวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน
น�าเสนอโครงงานหัวข้อ

วารสารนิลุบล

“เรือเก็บขยะสะเทินน�้าสะเทินบก
โดยใช้รีโมทบังคับวิทยุรุ่น
RadioLink T4EU”
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วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียน
ปทุมวิไล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๑. นายวณกร
ศรีสุวรรณ์
ม.๖/๑๔
๒. นางสาวเอมิกา จงวิวัฒน์สุนทร ม.๖/๑๔
๓. นางสาวปริชมน มุ่งหมายผล ม.๖/๑๔
ครูผคู วบคุมทีมคือ นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ
และนางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ

ประกวดโครงงาน IPST Link Thailand STEM Festival 2016
โครงงานเรื่อง เครื่องเตือนการรดน�้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ระดับภาคกลางตอนบนและกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
๑. ด.ช. จักรภัทร ช่อย
ม.๑/๑๐
๒. ด.ช. ณัฐสิชณ์ เพ็ญกุล
ม.๑/๑๐
๓. ด.ช. ธีร์ธวัช
ศรีนุชศาสตร์
ม.๑/๑๐
ครูผูควบคุมทีมคือ นายลัทธพล ด่านสกุล

การแข่งขันโอลิมปกหุ่นยนต์
World Robot Olympiad 2016
โครงงานหุ่นยนต์ เรื่อง “หุ่นยนต์รีไซเคิลขวดพลาสติก” เข้าแข่งขันหุ่น
ยนต์ความคิดสร้างสรรค์(โครงงานหุ่นยนต์) รอบชิงชนะเลิศระดับ
ประเทศ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ได้รับ
รางวัลชมเชย
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
๑. นายภาคย์
ศรีนุชศาสตร์
ม.๕/๑๔
๒. นายนวภัทร
มันตาวิจักษณ์ ม.๕/๑๔
๓. นายภพธรรม
เจริญแนว
ม.๔/๑๔
๔. ด.ช.ปณิธาน
รัตนสมบัติไพบูลย์ ม.๒/๖
ครูผูควบคุมทีมคือ นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ และ
นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ

การแข่งขันหุ่นยนต์

World Robot Games Thailand Championship 2016
การแข่งขัน Junior Sumo Robot รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
ด.ช.ประวุฒิ
สาระตันติพงศ์ ม.๓/๔
ด.ช.ปณิธาน
รัตนสมบัติไพบูลย์ ม. ๒/๖
ด.ช.คุณาสิน
สุนทราณู
ม. ๒/๖
ผลการแข่งขันตกรอบแรก

การแข่งขัน Senior Sumo Robot รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี
นายไววิศาล
จันทร์งาม
ม.๖/๑๑
นายชัยทัต
ชนะศุภกุล
ม.๖/๑๑
ผลการแข่งขันเป็นที่ ๑ ของสาย E และตกรอบรองชนะเลิศ

วารสารนิลุบล

วันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
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การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ตามแนว STEM ROBOTIC
โดยใช้ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorm รุ่น EV ๓
ในวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑. ด.ช. ประวุฒิ
สาระตันติพงศ์ ม.๓/๔
๒. ด.ช. ปณิธาน
รัตนสมบัติไพบูลย์ ม. ๒/๖
๓. ด.ช. คุณาสิน สุนทราณู
ม. ๒/๖
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. นายภาคย์
ศรีนุชศาสตร์
๒. นายธัชพล
กกเครือ
๓. นายภพธรรม
เจริญแนว

ม.๕/๑๔
ม.๔/๑๔
ม.๔/๑๔

กิจกรรมค่าย Bodin Comp Camp ครั้งที่ ๔
ณ สวนไทรโยค แอดเวนเจอร์ จ.กาญจนบุรี

วารสารนิลุบล

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑
จัดขึ้นระหว่างวันที่
๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

แนะน�าบุคลากรใหม่

นายเกรียงไกร เทียมแสน
เริ่มรับราชการ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

นายวัลลภ นันตา
เริ่มรับราชการ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

รางวัลที่ได้รับ
การแข่งขันกีฬาว่ายน�้านักเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจ�าปี ๒๕๕๙
ณ สระว่ายน�้า วิสุทธารมณ สนามกีฬาแห่งชาติ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๔. ทีมว่ายผลัดชาย ประกอบด้วย เด็กชายสุชาพงษ์ วงศาเสถียร
๓. เด็กหญิงภราดา พรมตวง ได้รบั ๒ เหรียญเงินจาการแข่งขัน
ว่ายน�้าท่าฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร และ ท่าผีเสื้อ ๑๐๐ เมตร ในรุ่นอายุไม่ เด็กชายวงศ์ภทั ธ์ โฆษกิจจาวุฒิ เด็กชายเกียรติพชั ร พรรัตน์ธนพงศ์ และ
เด็กชายคีฎะ วรรณโกมุท ได้รบั รางวัล ๓ เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
เกิน ๑๔ ปี
ว่ายน�้าผลัดฟรีสไตล์ ๒๐๐ เมตร ผลัดฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร และผลัด
ผสม ๑๐๐ เมตร ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี

วารสารนิลุบล

๑. ครูกิตติรัชต์ วรัญญานนท์ ผู้ฝึกสอน ถ่ายภาพร่วมกับ
๒. ครูกิตติรัชต์ วรัญญานนท์ ผู้ฝึกสอน ถ่ายภาพร่วมกับทีม
ด.ญ.ภราดา พรมตวง เจ้าของ ๒ เหรียญเงิน และทีมว่ายผลัดชายพร้อม ว่ายผลัดชายเจ้าของ ๓ เหรียญทองแดง ประกอบด้วย เด็กชายสุชาพงษ์
ทีมงาน ณ สระว่ายน�้า วิสุทธารมณ์
วงศาเสถียร เด็กชายวงศ์ภัทธ์ โฆษกิจจาวุฒิ เด็กชายเกียรติพัชร พรรัตน์
ธนพงศ์ และเด็กชายคีฎะ วรรณโกมุท ณ สระว่ายน�้าวิสุทธารมณ์

3๙

การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กฬ
ี าแห่งชาติภาคตะวันออก

อ�าเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการแข่งขันทีมชักกะเย่อหญิงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
มีครูผู้ฝึกซ้อม
๑.ครูสายันต์ ชารี
๒. ครูอุไรวรรณ สวัสดิ์
๓.ครูทินกร นันทไสย ๔. ครูกัมปนาท ส�ารองกิจ

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล
ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วารสารนิลุบล

๑. ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลหญิงใน
๒. ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล
ร่ม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ เยาวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ครั้งที่
ณ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ระหว่ า งวั น ที่ ๙-๑๓ ๒๖ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
มีนาคม ๒๕๕๙
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
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๔. ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอล
กีฬาอาเซียน สกูล เกมส์ ครั้งที่ ๘ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๙
๑.นางสาวนภัสสร อัมรินทร์รัตน์
๒.นางสาวชไมพร โภคา
๓.นางสาวขวัญรดา สีดอกบวบ
๔.นางสาวธนัชชา สุชสด
โดยมีวา่ ทีร่ อ้ ยตรี มนตรี โสภิสเขือ่ นขันธ์
เป็นผู้ฝึกสอน

๕. ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล
๒๐๑๖ PSL Invitational Cup ณ กรุงมะนิลา
ประเทศฟลิปปน ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เมษายน
๒๕๕๙
๑. นางสาววิภาวี ศรีทอง
๒. นางสาวชไมพร โภคา
โดยมีวา่ ทีร่ อ้ ยตรี มนตรี โสภิสเขือ่ นขันธ์
เป็นผู้ฝึกซ้อม

๓.๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน
วอลเลย์ บ อลเยาวชนหญิ ง ชิ ง แชมป เ อเชี ย
๒๐๑๖ (๒๐๑๖ Asian Junior Women Volleyball ChampionShip) ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓.๒ ชนะเลิศวอลเลย์บอลเยาวชน
หญิง รุน่ อายุไม่เกิน ๑๙ ปี “ปริน๊ เซสคัพ” ชิงชนะ
เลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๙ ณ
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๖-๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๙
• นางสาววิภาวี ศรีทอง
• นางสาวธนัญวัลย์ ทองเสน

งานแนะแนว
สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จ�านวนนักเรียน ทั้งหมด ๗๔๖ คน
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
• ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
• ศึกษาต่อสถาบันเอกชน
• สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
แบ่งเป็น
• สถาบันการบินพลเรือน
• ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
• ทุน พสวท ศึกษาต่อต่างประเทศ
• วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
• มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ศึกษาต่อต่างประเทศ
• พัฒนาศักยภาพตนเอง

จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน

๗๓๔
๖๑๖
๙๓
๒๕

คน
คน
คน
คน

คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น

๙๘.๓๙ %
๘๒.๕๗ %
๑๒.๔๗ %
๓.๓๕ %

จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน

๑
๑
๒
๑
๑๐
๑๐
๑๒

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็น ๑.๖๑ %

วารสารนิลุบล

สถิติการสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (พ.ศ.๒๕๕๙)
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สถิติการสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชนของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (พ.ศ.๒๕๕๙)

ทุนการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙

จ�านวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ทั้งสิ้น ๑๔๓ ทุน
แบ่งเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๖๑ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท = ๑๘๓,๐๐๐ บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๘๒ ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท = ๓๒๘,๐๐๐ บาท

วารสารนิลุบล

การประกวดร้องเพลงโครงการ
“ธนาคารน�้าใจ”
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วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๐๐- ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องมัลติมีเดีย

กิจกรรม
“Think Rally Our - Museum Revival”
(รักษ์พิพิธภัณฑ์)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

แนะน�าครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์

บรรจุเข้ารับราชการ
ต�าแหน่ง
รับผิดชอบสอน

คณะศึกษาศาสตร์
เอกจิตวิทยาการแนะแนว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ครูผู้ช่วย
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วารสารนิลุบล

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
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งานห้องสมุด
หอสมุดคุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

งานสัปดาหรักการอ่าน
“ใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา มหาราชินี”

วารสารนิลุบล

วันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
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ศูนยหนังสือบดินทรเดชาร่วมกับศูนยหนังสือจุฬาฯ

จัดกิจกรรม “CHULABOOK ชวนอ่าน”

ณ บริเวณหน้าห้องสมุด ต้อนรับเปดเทอม วันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

โครงการวิชาการสัญจร การนิเทศภายใน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

วารสารนิลุบล

โดยงานห้องสมุด และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมค่ายผู้น�าลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ ในเครือ ๖ บดินทร
ณ ค่ายเสือปาแคมป อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โดยมี นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล นายพิทยา ทองเงิน
นายเกรียงไกร เทียมแสน นายวัลลภ นันตา
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

วารสารนิลุบล

พิธีทบทวนค�าปฏิญาณ และเดินสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
จัดพิธีทบทวนค�าปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดยมี ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน เป็นประธานในพิธี

พิธีสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

พิธีประดับเข็ม
ยุวกาชาด

วารสารนิลุบล

(ตอนรับสมาชิกใหม)
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วันที่ ๑-๓ กุมภ
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กรา
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วันที่ ๖-๘ กุมภ
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและยิ่งนับวันจะมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น
ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจที่มั่นคง มักจะเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง จึงกล่าวได้ว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศ
เมื่อพิจารณาถึงสภาพการผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย พบว่าผู้มีความรู้ความสามารถสูงเป็นพิเศษทางวิทยาศาสตร์
มีแนวโน้มที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อใน คณะวิทยาศาสตร์น้อยลงทุกปี ส่วนใหญ่จะเลือกศึกษาในสาขาที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ที่ค่อนข้างสูง เช่น
แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น และจากสภาพในปัจจุบันอันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ สถานภาพทางด้านสังคม อาชีพ รายได้
บรรยากาศในการท�างานไม่เอื้อหรือจูงใจให้ผู้มีความสามารถสูงหันมาประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ จึงท�าให้ปัญหาที่น่าวิตกอย่างยิ่งคือ
ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะขาดผู้มีความสามารถสูงในวงการวิทยาศาสตร์ ทั้งในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยผู้บริหารทุกรุ่น ทุกท่าน ได้มองเห็นสภาพที่ประเทศก�าลังจะขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าว
และตระหนักในการให้ความส�าคัญของการพัฒนาคน พัฒนาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีนักวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มขึ้น จึงได้ร่วมมือในการผลิตนักวิทยาศาสตร์
โดยให้ทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาเอก ในนามของโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน

ผลงานนักเรียนทุนโครงการ พสวท. ในปจจุบัน

นายนิชกานต คุยจาด
นายฉัตรชัย การะพงษ
นางสาวปทิตตา ปรีดานราวุฒิ
นางสาวพัชราภา หาญมุงธรรม

นางสาวปทิตตา ปรีดานราวุฒิ

นางสาวชวัลอัณศยา โกพัฒนตา
นายศิรวิทย เลิศวิริยะปติ

ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศึกษาต่อในสาขา เคมี ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศึกษาต่อในสาขา ธรณีวิทยา ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สอบคัดเลือกการแข่งขัน IESO ครั้งที่ ๑๑ รอบ ๒
รางวัลการน�าเสนอรายงานการฝึกงานภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาฟสิกส์ ระดับดี
เรื่อง Growth of Eu-doped barium titanate thin ﬁlms prepared by sol-gel spin coating method
ในกิจกรรมการเข้าค่ายฤดูรอ้ นของนักเรียนทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๑-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลการน�าเสนอรายงานการฝึกงานภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเคมี ระดับดี เรื่อง Synthesis of Gold
nanorods (AuNRs) ในกิจกรรม การเข้าค่ายฤดูร้อน ของนักเรียนทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๑-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
สอบแข่งขัน สอวน. โอลิมปก สาขาเคมี ค่าย ๑
สอบแข่งขัน สอวน. โอลิมปก สาขาเคมี ค่าย ๑

วารสารนิลุบล

นักเรียนทุนโครงการ พสวท. กับการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
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กิจกรรมของนักเรียนทุน พสวท.
เข้าร่วมกิจกรรม

Sunburst Youth camp (SYC)

วารสารนิลุบล

นายนิชกานต์ คุ่ยจาค ได้รับคัดเลือกไปร่วมกิจกรรม Sunburst Youth Camp (SYC) ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพือ่ สร้างโอกาสให้กบั เยาวชนในประเทศแถบเอเซีย ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม ใช้เวลาและท�ากิจกรรมร่วมกัน อีกทัง้ เพือ่
สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันและส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความรูค้ วามสามารถทีต่ นมีอยูเ่ ต็มศักยภาพโดยการเรียนรูแ้ ละท�ากิจกรรม
ร่วมกัน
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พสวท. สร้างนักวิทยาศาสตร พัฒนาชาติไทย

การเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษา ส�าหรับนักเรียนทุน พสวท. ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ วันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย พสวท. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อนส�าหรับ
นักเรียนทุน พสวท.
ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่
๒๑ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และโฮมสเตย์บ้านสวยบนดอยสูง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่

งานปจฉิมนิเทศ

นักเรียนโครงการ พสวท. รุ่น ๒๙, ๓๐
และปฐมนิเทศ รุ่น ๓๓

วารสารนิลุบล

วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้อง E–Classroom โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์

วารสารนิลุบล

ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
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“พลวัตการศึกษา บดินทรเดชา ๔.๐”

วารสารนิลุบล

(BODIN DYNAMIC EDUCATION 4.0)
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ความรู้สึกเมื่อครั้งกล่าวถวายรายงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการวัดพระยาสุเรนทร์

วารสารนิลุบล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปดพิพธิ ภัณฑ์ศนู ย์การเรียนรู้ วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อ�านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผู้บริหาร
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ ในการนีพ้ พิ ธิ ภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ได้จัดแสดงนิทรรศการสัญจร “ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา ฯ “ และ“แสนแสบคลองขุด เส้นทางยุทธ์ เจ้าพระยาบดินทร ฯ” ให้ทอดพระเนตร
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ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ผมได้มีโอกาสในการกล่าวถวาย
รายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเตรียม
ตัวช่วงแรก ผมรูส้ กึ ว่าผมไม่สามารถพูดได้เพราะผมรูส้ กึ ตืน่ เต้นและกดดัน
ผมพูดติดขัดบ่อยเนือ้ หาจ�าได้ไม่แม่นย�าแต่ในขณะทีเ่ พือ่ นของผมและรุน่
พีส่ ามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วและจ�าเนือ้ หาได้ ผมจึงต้องฝึกซ้อมหนัก
กว่าคนอืน่ และต้องอ่านเนือ้ หาให้มาก แต่ปญ
ั หาหลักของผมคือความตืน่
เต้นเพราะมันจะท�าให้ผมไม่มีสมาธิและคิดอะไรไม่ออก พอถึงวันจริง
คุณครูกเ็ ข้ามาให้กา� ลังว่าไม่ตอ้ งตืน่ เต้นเราฝึกซ้อมกันมาตัง่ หลายวันเพือ่
มาพูดในเวลาประมาณ ๑ นาที พอถึงเวลาจริงผมพูดได้ติดขัดเล็กน้อย
และพระองค์ทรงยิม้ ตลอดเวลาพร้อมกับถ่ายรูปในแต่ละบอร์ดพอผมพูด
จบผมรู้สึกโล่งมาก และยังมีคนที่ค่อยเดินตามเสด็จเข้ามาบอกว่าพูดได้
ดีมากในตอนนัน้ ผมดีใจมากและตืน่ เต้นมากโดยคนทีท่ า� ให้ผมท�างานได้
ส�าเร็จก็คือคุณครูและเพื่อนๆ และ ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิต
เคยได้กล่าวถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของโรงเรียนในการ
ไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนั้น
ฉันตื่นเต้นมากๆ เพราะตอนซ้อมฉันยังพูดผิดๆ ถูกๆ ท�าให้ฉันกลัวมากที่
พูดผิดเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ท่าน แต่ฉันก็ได้คุณครูหลายท่านช่วย
ชี้แนะท�าให้วันนั้นผ่านไปได้ด้วยดี

ด.ช.พุฒิพงศ์ ทั่งจันทร์ ม.๒/๘

ด.ญ.วิชญาพร ทรัพย์โชคพูล ม.๒/๘

ย้อนมาเยือนพิพิธภัณฑ์ ... ๑ ศตวรรษธงไตรรงค์

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ร่วมกับ
พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ร่วมจัดฉลอง ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์ก่อนใคร ในงาน
เยือนพิพิธภัณฑ์ ๒/๒๕๕๙ ภายใต้บรรยากาศ “๑ ศตวรรษ ธงไตรรงค์”
ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ระหว่างวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

“๑ ศตวรรษ ธงไตรรงค์”

สาระน่ารู้ภายในงานนิทรรศการ
“๑ ศตวรรษ ธงไตรรงค์”

๑. ความหมายของธงไตรรงค์ ในพระราชนิพนธ์ “เครือ่ งหมายแห่ง
ไตรรงค์” ซึง่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง พระราชนิพนธ์
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ไว้ว่า
สีแดง หมายถึง เลือดของเราทีส่ ามารถยอมพลี เพือ่ รักษาเอกราชของชาติ
สีขาว หมายถึง ความบริสทุ ธิ์ แห่งค�ำสอนตามหลัก พระพุทธศาสนา และ
การมีธรรมะประจ�ำใจ คนไทย
สีน�้ำเงิน หมายถึง สีทรงโปรดของพระองค์ท่าน หรือเป็นสีส่วนพระองค์
ของพระมหากษัตริย์ และยังเป็นสีประจ�ำพระชนมวาร
๒. สีธงชาติไทยจะเป็นดังนี้ สีแดง คือ แดงสด สีขาว คือขาวบริสทุ ธิ์
ปราศจากเม็ดสี และสีนำ�้ เงิน คือ น�ำ้ เงินขาบ หรือสีนำ�้ เงินโบราณ ซึง่ หมาย
ถึงสีน�้ำเงินแก่หรือเข้มอมม่วงหรือเจือม่วง
๓. ธงไตรรงค์ มีขนาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖ ส่วน ยาว ๙
ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น ๕ แถบ ตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็น
แถบสีน�้ำเงินแก่ กว้าง ๒ ส่วน ต่อจากแถบสีน�้ำเงินแก่ออกไปทั้งสองข้าง
เป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ ๑ ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้าง
เป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ ๑ ส่วน
๔. ธงไตรรงค์ ตามพระราชบัญญัตธิ ง พ.ศ. ๒๔๖๐ เริม่ ใช้ครัง้ แรก
ในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑
๕. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก�ำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายน ของ
ทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai Nation Flag Day) โดยจะ
เริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นครั้งแรก รวมทั้งก�ำหนดให้มี
การประดับธงชาติในวันดังกล่าว

วารสารนิลุบล

ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ธงไตรรงค์ เป็นสิ่ง
ทีห่ ลอมรวมใจคนในชาติ เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิ จในชาติไทย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานธงไตรรงค์ให้
เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จะครบรอบ ๑๐๐ ปี แต่มีคนไทยน้อยคนนักที่จะตระหนักรู้และระลึกถึง
จึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อร่วม เฉลิมฉลองในวาระที่
ส�ำคัญของชาติและเพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจำกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล
การสัมมนาครูที่ปรึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เตรียมพร้อมความเปนลูกบดินทร
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กราบครูปูชนีย น้องไหว้พี่ ผูกไมตรีลูกบดินทร

วารสารนิลุบล

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

58

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖
วันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

วารสารนิลุบล

เตรียมพร้อมความเปนลูกบดินทร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

5๙

กลุ่มบริหารงานบุคคล

พิธีไหว้ครู

ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

อบรมคุณธรรมนำ�ความรู้ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖

พิธีประดับพระเกี้ยว

วารสารนิลุบล

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
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วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กลุ่มบริหารงานบุคคล

พิธีเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ
สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร

พิธีมอบธงกีฬาสี

วารสารนิลุบล

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

พิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จำพระนางเจำ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
และพิธีระลึกพระคุณแม่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

งานมุทิตาจำิตคารวะแด่คุณครูในดวงใจำ

วารสารนิลุบล

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
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คุ รุปูชนีย์สร้ างความดี คู่ บดิ น ทร

สังคมศึกษาฯ

สังคมศึกษาฯ

สังคมศึกษาฯ

การงานอาชีพ

นักพัฒนา

นักพัฒนา

๑.ครูกัลยาณี
๒.ครูสุรศักดิ์
๓.ครูครวญศิริ
๔.ครูปรีชา
๕.ครูปัญญา
๖.ครูจิรภา
๗.ครูวีณา
๘.ครูอาภรณ์
๙.ครูศิริเพ็ญ
๑๐.ครูกนกพร
๑๑.นายเดชา
๑๒.ครูวิศาล
๑๓.ครูพรทิพย์
๑๔.ครูจิรฐา
๑๕.ครูจารุณี
๑๖.ครูแขวิมล
๑๗.นายชลอ
๑๘.นายสมพงษ์

แคนยุกต์
อุไรพันธ์
ประยงค์
คงสุข
สังข์ภิรมย์
ไหลสกุล
ซากิมูระ
รัตนวัฒน์กุล
หนูนุ้ย
กระบวนศรี
ชื้อตระกูล
จิตต์วาริน
รุ่งรัตน์
จักษุดุล
มโนรัตน์
สุจริต
โตส้ม
บัววิเชียร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นักพัฒนา
นักพัฒนา
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ครูเกษียณ ปี ๒๕๕๙

63

64

วารสารนิลุบล

65

วารสารนิลุบล

กลุ่มบริหารงบประมาณ
โดยรองผูอำนวยการ พรพชร สุนทรนนท

งานบริหารงบประมาณ เป็นงานที่มีความสัมพันธ์กับทุกๆส่วนของการด�าเนินงานและการจัดกิจกรรมของหน่วยงานเพราะ
การด�าเนินงานต้องมีงบประมาณในการขับเคลือ่ นให้กจิ กรรมนัน้ ส�าเร็จอย่างเช่น การจัดโครงการมีขนั้ ตอนตัง้ แต่การเขียนโครงการ
ขออนุมัติจัดโครงการและของบประมาณรวมไปถึงการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อโครงการเสร็จสิ้น ทุกกระบวนการล้วนสัมพันธ์
กับงานการเงิน การพัสดุทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า งานงบประมาณ การเงิน พัสดุเป็นงานที่ต้องมีการติดต่อ ประสาน
งานและสัมพันธ์กับทุก ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นในหน่วยงานเพื่อให้งานทุกอย่างด�าเนินไปได้ และการท�างานให้เกิดผลส�าเร็จจ�าเป็น
ต้องท�างานร่วมกัน ช่วยแก้ปัญหา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
นอกจากนี้ งานบริหารงบประมาณยังมีความส�าคัญยิ่งเพราะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติและน�าไปปฏิบัติให้ถูกต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ตลอดจนมีการจัดการเกี่ยวกับการซื้อจ้างเบิก จ่ายเงินทุก ๆ กิจกรรมหรือทุกงานให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ต้องบริหารจัดการจ�านวนเงินให้เพียงพอกับความต้องการและทันเวลาของผู้ใช้ ต้องบริหารจัดทุกเรื่องให้ทันเวลา ทันเหตุการณ์
จึงจะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงบประมาณอย่างแท้จริง

วารสารนิลุบล

กลุ่มบริหารงบประมาณเปนแม่งานจัดระดมทรัพยากร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

66

กลุ่มบริหารทั่วไป
งานสาธารณูปโภค กลุ่มบริหารทั่วไปร่วมกับการประปานครหลวง

จัดกิจกรรม “Water Ranger ปี ๕”

งานสาธารณูปโภค กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ร่วมกับการประปานครหลวง จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์การใช้
น�้าอย่างประหยัด “Water Ranger ปี ๕” ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริม
กระบวนการท�างานเป็นทีมของนักเรียน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารการประปานครหลวง สื่อมวลชน ศิลปน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จ�านวน ๑๐๐ คน ทั้งนี้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รณรงค์การประหยัดน�้าในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

งานสาธารณูปโภค กลุ่มบริหารทั่วไป ส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงการ “Water Ranger ปี ๕” เพื่อน�าเสนอแผนงานประหยัดน�้า เมื่อวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รบั รางวัลพรีเซนต์ดเี ด่นจากการน�าเสนอแผนงาน
ประหยัดน�้า ณ ส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมน�าเสนอผลงาน ดังนี้
ด.ช. กานต์ นราเวชพงศ์
ด.ช. นพสิทธิ์ นิธินันท์จิรกุล
ด.ช. พุทธานุภาพ แซ่เอง
ด.ญ.พิมพ์มาดา รุพันธ์
ด.ญ.ฐิตกานต์ สุนทโร
ด.ญ.อมลภามาศ เตชะพงศ์กุล ด.ญ.รวิภา ฉัตรวิทยาทรัพย์
ด.ญ.มนัสนันท์ พุมดวง
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นักเรียนได้รับรางวัลพรีเซนต์ดีเด่นจากการน�าเสนอแผนงานประหยัดน�้า
ณ ส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง
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ประกาศนียบัตร Eat Safe Eat Smart
งานโภชนาการ กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อแนะน�าสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารส�าหรับคนหมู่มาก ภายใต้โครงการ
สร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยมีคุณภาพ Eat Safe Eat Smart ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
งานสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานศึกษา ระดับเขต
วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
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ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชม
ระบบบัตรศูนย์อาหาร
อิเล็กทรอนิกส์
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กิจกรรม “ตรวจสุขภาพและฟนสูชุมชน”
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

6๙

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพ
โดย นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาหรือการรักษามาตรฐานนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมาก
ในสังคมยุคศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากมีเหตุปัจจัยในหลายด้านที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจ�าเป็น
ต้องมีระบบในการท�างาน โดยอาศัยระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาการด�าเนินงาน เพื่อให้กระบวนการประกันคุณภาพภายในมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงต้องท�าให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยท�าให้เป็นการท�างานประจ�า
โดยเน้นให้ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
นอกจากนี้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนได้ก�าหนด ๑๕ มาตรฐาน
๖๕ ตัวบ่งชี้ โดยการด�าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ที่ก�าหนดในแผนปฏิบัติการประจ�าปี ซึ่งมีผลส�าเร็จในแต่ละปี รวมทั้งโรงเรียนมีการสนับสนุน
การด�าเนินงานประจ�า ทัง้ ด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนทัง้ ในเวลา
และนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่างๆ และมีการจัดระบบการบริหารจัดการทีส่ ง่ เสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
อีกด้วย
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนรวม

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ๑๕ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค�านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท�างาน

วารสารนิลุบล

จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนรวม ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา ๑๕ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งผลการประเมินในแต่ละปีมีผลการ
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตามล�าดับ
นอกจากนี้ โรงเรียนได้ดา� เนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕ เพือ่ น�ามาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน พัฒนาคุณภาพครู คุณภาพผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓ โดยได้กา� หนดมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย
๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ�านวน ๔ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก�าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก�าหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑) การวางแผนและด�าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
และด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒) การวางแผนและด�าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปนส�าคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้น�ามาตรฐานการศึกษา ๔ มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก�าหนดมาใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อฉัน
ต้องเข้าไปใน

“คุก”

เยี่ยงคนปกติทั่วไป
การบรรยายก่อนฝึกภาคปฏิบัติเขาให้
ตารางหัวข้อมา เรื่อง “ชีวิตพอเพียงกับความสุข
แบบเพียงพอ เรือ่ งของเงินทองกับความสุข” การ
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป มันต่าง
กับการสอนนักเรียนอยู่ไม่น้อย มันเป็นการยาก
ทีจ่ ะท�ำให้เขาสนใจ ซึง่ ต่างกับนักเรียนทีเ่ ราสอน
ที่ ดิ ฉั น เคยสอนอยู ่ เ ป็ น ประจ� ำ ด้ ว ยเป็ น การ
จัดการเรียนการสอนที่นักเรียนต้องเรียนตาม
หลักสูตร เพื่อให้ได้คะแนนและจบหลักสูตร
ยังไง ๆ นักเรียนของดิฉนั ก็ตอ้ งตัง้ ใจเรียนหรือจะ
ไม่ตงั้ ใจเรียนก็ตาม เขาก็ตอ้ งสนใจเพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งคะแนนที่จะได้ก่อนสอบ ฉะนั้นจึงเป็นการ
ยากส�ำหรับการสอนผู้คนต่างวัยกัน และโดย
เฉพาะคนที่ อ ยู ่ ใ นคุ ก หรื อ เรื อ นจ� ำ ดิ ฉั น จึ ง
พยายามดึงดูดความสนใจเขาให้ได้มากที่สุด
เท่าทีจ่ ะท�ำได้ และทีส่ ำ� คัญคือการให้ความรูแ้ ก่
ผูเ้ รียนต้องสอดแทรกอารมณ์ขนั หาเรือ่ งตลกข�ำ
ๆ มาแทรก กับวิชาการเพื่อไม่ให้ผู้ฟังเบื่อและ
สนุกสนานไปกับการฟังบรรยาย ตัวอย่างบาง
ตอนที่ดิฉันบรรยายให้ผู้ต้องขังฟัง
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โดย ครูมารศรี แสงสวัสดิ์
คนเราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งที่หลีก
เลี่ยงและน่ากลัวที่สุดในชีวิตของคนเรา คือ
๑.การเข้าโรงพยาบาล เพราะความเจ็บ
ป่วย
๒.การขึ้นโรงขึ้นศาล เพราะมีคดีความ
๓.คุกหรือเรือนจ�ำ ส�ำหรับขังผู้กระท�ำ
ความผิด
ถามว่าใครบ้างที่ต้องการและอยากไป
ในสถานที่ทั้ง ๓ แห่งนี้ มีแต่คนวิ่งหนีไม่เหมือน
การเข้าวัด เข้าโรงเรียน หรือแม้แต่สถานบันเทิง
ก็ ไ ม่ มี ใ ครที่ จ ะปฏิ เ สธ เหมื อ นสถานที่ ทั้ ง ๓
แห่งนี้
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ดิฉนั ได้รบั
จดหมายเชิ ญ จากเรื อ นจ� ำ กลางฉะเชิ ง เทรา
จ. ฉะเชิงเทรา ให้เป็นวิทยากรให้แก่ผตู้ อ้ งขังหญิง
ในโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของ
ผู้ต้องขังหญิงในหัวข้อ “ชีวิตพอเพียงกับความ
สุขแบบเพียงพอ เรื่องของเงินทองกับความสุข”
และการฝึกวิชาชีพระยะสั้น/ศิลปะบ�ำบัด ในวัน
ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
อันทีจ่ ริงดิฉนั เองก็ใช่วา่ จะไม่เคยเข้ามา
ในคุกนี้มาก่อน ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ก็เคยเข้ามา
ครั้งหนึ่งในฐานะวิทยากรบรรยายการฝึกอบรม
โปรแกรม “แก้ไขผูก้ ระท�ำผิดซ�ำ้ เพือ่ เตรียมความ
พร้อมก่อนพ้นโทษ หลักสูตร ๓ เดือน” แก่ผู้ต้อง
ขังชาย จ�ำนวน ๓๕ คน ณ เรือนจ�ำกลาง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่เดิมนี่แหละจึงไม่แปลกเลยที่ฉัน
ต้องได้เข้าคุกนี้อีกรอบที่สอง
ในการไปครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อน
ซึ่งเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นแดนขังของนักโทษชาย
เข้าไปครั้งนี้เป็นนักโทษหญิง ทั้งหมดประมาณ
๘๐ คน (รวมผู ้ สั ง เกตการณ์ ด ้ ว ย) เป็ น
นักโทษคดียาเสพติด ทางเรือนจ�ำจัดท�ำโครงการ
นี้ ขึ้ น มาเพื่ อ ดู แ ลผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ให้ มี ก ารท� ำ
กิจกรรม และรับฟังการบรรยาย เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งก่อนจะพ้นโทษออกไปให้มชี วี ติ อยู่
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ก่อนอืน่ ครูตอ้ งขออนุญาตเรียกตัวเองว่า
“ครู” ในฐานะที่เป็นครู เมื่อเป็นครูสอนพวกคุณ
ก็ ข ออนุ ญ าตเรี ย กคุ ณ ๆ ว่ า เป็ น นั ก เรี ย นนะ
ให้ถือว่าคุณ ๆ เป็นนักเรียนของครูก็แล้วกันนะ
การทีเ่ รากระท�ำอะไรลงไปแล้ว เป็นการ
ท�ำผิด หากเรายอมรับผิดแล้วกลับตัวกลับใจใหม่
เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีได้ ครูคิดว่า
สังคมให้อภัยทุกคนอยู่แล้ว เพราะทุกวันนี้ครูก็
เป็นคนผิดเหมือนกัน ใคร ๆ ก็รู้ว่าครูเป็นคนผิด
เพราะ “ผิดเป็นครู” (ฮา)
ในยุคเศรษฐกิจอย่างปัจจุบันนี้ เราต้อง
ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงดังปรัชญาเศรฐกิจพอ
เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านให้
หลั ก ปรั ช ญาไว้ ใ ห้ ค นไทยเราได้ น ้ อ มน� ำ มา
ปฏิบตั ิ แต่คนเรามักจะไม่นำ� มาปฏิบตั ิ หลายคน
ล่ ม จมเพราะฟุ ่ ม เฟื อ ย หลายคนเป็ น หนี้ สิ น
ล้นพ้นตัวเพราะใช้ชีวิตแบบประมาทไม่รู้จักพอ
เพียง มีชายคนหนึ่งมีเงินรวยล้นฟ้า แต่เขาใช้
ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดสุดท้ายเขาก็ใช้
เงินจนหมดไป เมื่อไม่มีเงินก็เสียใจมากคิดจะ
ฆ่าตัวตาย ผิดหวัง จึงตัง้ ใจจะไปโดดสะพานไป
ตกแม่น�้ำตาย ในขณะที่ก�ำลังปีนสะพานอยู่นั้น
ก็บงั เอิญเห็นชายคนหนึง่ ยืนเต้นหยอง ๆ อยูข่ า้ ง
ล่างใต้สะพาน แขนกุดสองข้าง ขามีข้างเดียว
ยืนเต้นด้วยขาข้างเดียวดูเหมือนมีความสุขมาก
ชายที่จะฆ่าตัวตายมองเขาด้วยท่าทีที่น่าทึ่งว่า
โอขนาดเขามีขาข้างเดียว แขนก็ไม่มที งั้ สองข้าง
เขายืนเต้นหยอง ๆ อย่างมีความสุขได้ แล้วเรา
ละสองแขน สองขา มีครบ ๓๒ ประการ ท�ำไม
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เราต้องมาเสียใจถึงกับต้องฆ่าตัวตาย เขายังสู้
ชีวิตเลย ขอลงไปถามเขาหน่อยเถอะว่า เขาใช้
ชีวติ อย่างไรถึงมีความสุขได้ ว่าแล้วเขาจึงลงไป
ถาม ข้างล่างใต้สะพานว่า “พี่ ๆ ท�ำไมพี่ถึงเต้น
อย่างมีความสุขได้ ทั้ง ๆ ที่พี่มีขาข้างเดียว แขน
ก็ขาดทั้งสองข้าง ผมดูพี่เต้นหยอง ๆ ดูมีความ
สุขมากครับ” ชายแขนขาดตอบ “สุขกับผีอะไร
กูคันหลัง กูไม่มีมือจะเกาโว้ย!” (ฮา)
ชายที่ฆ่าตัวตาย อ้าปากค้าง!! แต่ถึง
กระนั้นเขาก็ได้คิดถึงเรื่องคนที่ล�ำบากกว่าเขา
เขายังใช้ชวี ติ อยูไ่ ด้อย่างปกติ เขาจึงไม่คดิ ฆ่าตัว
ตายและปรับปรุงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงชีวิต
ใหม่ กลับตัวกลับใจ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
นี่ คื อ บางส่ ว นที่ น� ำ มาสอดแทรกใน
ระหว่างการบรรยาย ท�ำให้รู้สึกว่าผลที่ได้ ผู้ฟัง
ทุกคนตั้งใจฟัง หัวเราะมีความสุขกับการฟัง สิ่ง
ที่ภูมิใจมากที่สุดคือ ผู้ฟัง ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
สนใจมาก ตัง้ ใจฟังและและฝึกปฏิบตั เิ ป็นอย่าง
ดี อีกทั้งผู้สังเกตุการณ์ก็เช่นกัน ท�ำให้มีความ
รู้สึกที่ดีมาก ๆ และไม่ผิดหวังเลยที่การไปเป็น
วิทยากรในครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จมาก ๆ ซึ่งไม่
คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
อย่างนี้จากผู้ต้องขัง และคิดว่าในโอกาสต่อไป
ดิฉนั คงมีโอกาสกลับเข้าไปในคุกอีกครัง้ หนึง่ ใน
ฐานะวิทยากรซึ่งมีนักโทษหญิงบางคนแอบมา
กระซิบว่า “ครูคะ ครูคะ หนูอยากให้ คุณครูมา
สอนพวกเราอีกค่ะ” ดิฉันก็ได้แต่ยิ้ม ๆ และ
บอกว่าแล้วแต่ทางเรือนจ�ำจะเชิญครูมา ครูยนิ ดี
มาสอนให้

อ้อ...ดิฉนั ลืมบอกไปว่าหลังจากบรรยาย
ก็เป็นการฝึกปฏิบัติ การปักผ้าด้วยมือ ซึ่งสมัยนี้
จะหายากแล้ ว เพราะมี เ ทคโนโลยี เ ข้ า มา
เป็นการปักผ้าด้วยจักรและใช้คอมพิวเตอร์ แต่
ทุกคนมีความสามารถ หลังจากดิฉนั สอนวิธกี าร
แล้ว เขาก็ท�ำกัน ได้ดีทุก คน ดิฉันคิดว่า คงมี
โอกาสกลับไปอีกครั้งในโครงการครั้งต่อไปใน
ฐานะวิทยากรผู้ต้องขัง “เข้าไปในคุก” แต่มิใช่
เข้าไปเพราะ “ติดคุก”
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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รอยรัก รอยความภักดี
ชาวบดินทร แดพอหลวง
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๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
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๑ พ.ย.ผ๕้า๙
ย้อม
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๒๐ ต.ค. ๕๙ มอบแถบริบบิ้นสีด�
ถวายความอาลัยแก่หน่วยงานต่างๆ
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๒๓ ต.ค. ๕๙
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บดินทรเดชารวมใจำภักดิ์ รักอาลัย พ่อหลวง
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พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐) วัน
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เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

7๙

กิจกรรมการแปรอักษร บ�ำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร
ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช เพือ่ แสดงความอาลัยน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และ
เทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒,๐๐๐ คน
ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕-๐๙.๓๐ น.
ณ สนามนิลุบล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โดยโครงงาน เด็กบดินทร ส่งใจให้พี่ทหารไทย ปลายด้ามขวาน
ร่วมออกรายการวิทยุ “กองทัพบกเพื่อประชาชน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้น�ำ ส.ค.ส.มอบให้กองทัพบก
ทั้งนี้ ทางกองทัพบกได้ส่งต่อให้ทหาร ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
และแบ่ง ส.ค.ส. ส่วนหนึ่งมอบให้กองก�ำลังพล กองทัพภาคที่ ๔
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วารสารนิลุบล
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มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลป
๙
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81

คณะฉัตรบดินทร

วารสารนิลุบล

ครูพีรพันธ์ นิ่มลบ
หัวหน้าคณะสี

82

นายบดีศร ตั้งประเสริฐ ม.๕/๔
ประธานคณะสี

คณะปนขัตติยะ

ครูเพ็ญนภา ศรีโฉม
หัวหน้าคณะสี

นายเอกชัย สุคนธมาน ม.๕/๒
ประธานคณะสี

คณะเตชะสิงหราช

นางสาวชัชฌาณ ชูวงษ์ ม.๕/๑
ประธานคณะสี

วารสารนิลุบล

ครูนวรัตน์ ซุ่นเจา
หัวหน้าคณะสี
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คณะภูวนารถรัตนะ

นายไพศาล วงษ์ระหงษ์
หัวหน้าคณะสี

นางสาวปุณิกา ณ หนองคาย ม.๕/๙
ประธานคณะสี

คณะภัทรพระเกี้ยว

วารสารนิลุบล

ครูสุดารัตน์ พุมนวล
หัวหน้าคณะสี

84

นายลอบิ ผิวอ่อน ม.๕/๑๑
ประธานคณะสี
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๒๔ มิถุนายน รําลึก เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
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