


	 คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน	เชิญชวนเราในโรงเรียนของคณะฯ	ให้ขานรับพระพรของการมีหัวใจและจิตวิญญาณที่

ได้รับการฟื้นฟูใหม่	(A	new	heart	and	a	new	spirit)	เพื่อที่เราจะกล้าหาญปรับเปลี่ยนตนเอง	“ตามวิถีที่ปรารถนาให้

โลกเปลี่ยนแปลง”	ดังนั้น

	 •	ด้วยความตระหนักในจิตตารมณ์	SERVIAM	ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิถีอุร์สุลิน

	 •	ด้วยความห่วงใยในผู้ขัดสน	ขาดโอกาส	 โดยเฉพาะผู้ที่เป็นที่สุดของความทุกข์ยาก	คือ	 เหยื่อของการค้ามนุษย์	 

ผู้พลัดถิ่น	ลี้ภัย	ต้องอพยพย้ายถิ่นหลบภัยต่าง	ๆ

	 •	ในหนทางแห่งการเป็นผู้แสวงหาความสขุแท้	(Beatitudes)	ตามรอยนักบุญอัญจลา	โรงเรยีนอุรส์ลุนิในประเทศไทย	

ร่วมรณรงค์เพื่อตอบสนองคำาเชื้อเชิญของสาส์นสมัชชาคณะอุร์สุลิน	 ค.ศ.	 2013	 ด้วยการเรียนรู้	 ฝึกฝน	 และการปฏิบัติซึ่ง 

นำาสู่โอกาสเปลี่ยนแปลงตนเอง	ในปีการศึกษา	2557-2562	ดังนี้

 

	 ปีการศึกษา	2557			 Mindfulness	and	Openness	 	

	 	 	 	 มีสติรู้ตนและเปิดใจ

	 ปีการศึกษา	2558	 Kindness	and	Empathy	

	 	 	 	 ใจเมตตา	ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมนุษย์

	 ปีการศึกษา	2559	 Stand	for	What	Is	Right	and	Just

	 	 	 	 กระหายหาความชอบธรรม

	 ปีการศึกษา	2560	 Gentleness	and	Humility

	 	 	 	 อ่อนโยน	และสุภาพถ่อมตน

 ปีการศึกษา 2561 Be a Peace Maker        

    ผู้สร้างสันติ

	 ปีการศึกษา	2562	 Compassion	and	Solidarity		

	 	 	 	 รัก	เมตตา	และความเป็นหนึ่งเดียวกัน



• การซ้อมอพยพหนีภัย ประจำาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2561

• คุณสุดถนอม กรรณสูต นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินทำาบุญช่วยงานศพคุณครูอำาพันทอง อมรวิสัย-  

สรเดช หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เข้ากองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ มูลนิธิมาแตร์

เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

• พิธีฉลองนักบุญสีบ้าน คณะอัจฉรามัย (สีฟ้า) คณะอูร์สุลานารี (สีแดง) คณะสุรนารี (สีเหลือง) และคณะ 

ธัมมกัญญา (สีเขียว) ณ ลานPiazza อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

มิถุนายน 2561

• งานกตัญญุตา กตเวทิตาคุณ 90 ปี แห่งความผูกพัน จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561
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วารสารมาแตร์เดอีนิวส์

เจ้าของ :  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

   534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   โทรศัพท์ 0-2252-6316, 0-2254-9724-5 โทรสาร 0-2253-9785, 0-2255-2023

   www.materdei.ac.th E-mail: wic009@hotmail.com

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

   2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ ของโรงเรียน

   3. เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อาจารย์สุมิตรา พงศธร คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ 

คุณครูสมพร ตันอรุณ คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ คุณครูวีณา รักษาสกุล 

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ 

คุณครูรัชดารินทร์ สังกลม คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการที่ปรึกษา คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์ 

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

        จากบรรณาธิการ

มาแตร์เดอีนิวส์ ฉบับเริ่มต้นปีการศึกษา 2561 น้ี ขอนำาเสนอ บทความผลงานนักเรียนท่ีสร้างสรรค์ออกแบบปก 

ปฎทิินบนัทกึ ได้อยา่งสวยงาม สร้างสรรค์ ถูกใจนักเรียนมัธยม การแนะนำาสาขาวิชาที่เปดิใหม่ในสถาบนัอุดมศึกษา ค่ายสภา

นักเรียนและหัวข้อการรณรงค์ของโรงเรียนประจำาปี ห้วข้อ Be a Peace Maker ที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมตลอดปีการศึกษานี้ 

ในการปฏิบัติเซอร์เวียมช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา นักเรียนได้ไปจัดกิจกรรมและจัดการเรียน การสอนให้กับน้อง ๆ ที่บ้าน

เชียงคำาและโรงเรียนปิยมาตย์ ซึ่งนักเรียนทุกคนประทับใจโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้เป็นอย่างมาก อีกหนึ่งบทความที่น่าติดตาม 

คือ ผลงานการทำาป้ายนิเทศ โดยนักเรียนชั้นมัธยม 3 และมัธยม 5 ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ

ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ ผลงานของนักเรียนทุกคนสร้างสรรค์อย่างงดงาม น่าชื่นชม 

       

       

     ครูวิศิษฐ์  เตียวตระกูล 

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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กองบรรณาธิการ  คุณครูอุดม สุดตะกู คุณครูดนุชรี ตันทโอภาส คุณครูกนกพรรณ ศุภเสรีสกุล 

   คุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ คุณครูวิชญาพร วโรจนานุลักษณ์ 

   คุณครูฐิติกร หัตถการุณย์ คุณครูจุฑามาศ ศิวรัตตนะ คุณครูพิชชา พ่วงทอง

พิสูจน์อักษร    คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูเบญจพร ธรรมธีรพงศ์ คุณครูธาริณี จึงเจนชัยนันท์ 

บันทึกภาพ    คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม คุณครูจุฑามาส สุกใส 

   คุณครูวิไลพร เกตุอุดม คุณครูธนพงษ์ คุณชัยเกษม

ฝ่ายธุรการ    คุณครูเนาวรัตน์ หรินทรานนท์ คุณครูนพวรรณ รัตตกุล  คุณครูมณีรัตน์ อิ่มชื่น  

   คุณครูประมวล จันทร์โทน

ขอบคุณผู้เขียนบทความ/สนับสนุนข้อมูล ฉบับที่ 57

อาจารย์สุมิตรา พงศธร  พ.ต.อ.นพ.จุมพฏ  อุรุพงศา  คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์  Dr.Nyle Spoelstra  

Mr.Bryan Jacques  คุณครูสถาพร สูตะบุตร คุณครูพรทิพย์ ถาวรวุฒิ  คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู  คุณครูสมพิศ ราวีศรี  

คุณครูนริศราภรณ์ กฤตภคะ  คุณครูอรอุมา สว่างธูป  คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม  คุณครูจินต์ จิระริยากุล  

คุณครูกนกพรรณ ศุภเสรีสกุล  คุณครูจุฑามาส สุกใส  คุณครูตวิษา เชาว์ฉลาด  คุณครูชญานุช ชูชาติ  

คุณครูมณีจันท์ ไกรณรงค์  คุณครูสิริรัตน์ ครุวรรณ  คุณครูปฐมา  วิจิตรบุญยรักษ์  คุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด  

คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์  คุณครูวิชญาพร วโรจนานุลักษณ์  คุณครูธนพงษ์ คุณชัยเกษม  คุณครูพิชชา พ่วงทอง  

สภานักเรียนปีการศึกษา 2561  นักเรียนที่ลงบทความทุกคน และนักเรียนที่บันทึกภาพปกและภาพประกอบกิจกรรม 

นางสาวธัญธร โรจน์อัศวเสถียร นางสาวกัญญพัฒน์ โอสถจันทร์ และเด็กหญิงปั้นดาว ทวีสิน 
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 ปีการศึกษา 2561 นับเป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยปีการศึกษา 2561 

ถึง 2565 นอกจากจะเป็นการต่อยอดจากแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับที่แล้ว คณะซิสเตอร์ ผู้บริหารและครู ยังร่วมกันทำา SWOT 

Analysis ศึกษาวิเคราะห์หนังสือ เอกสารต่างๆ อาทิ แผนการศึกษาชาติ การศึกษาอุร์สุลินในจิตตารมณ์ของนักบุญอัญจลา  

เมริชี Finnish Lessons 2.0 ปฏิรูปการศึกษาให้สำาเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์ และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมของนักเรียน ที่สุดแผนพัฒนาฉบับนี้ได้สรุปเป้าหมายในสามด้านคือ คุณภาพนักเรียนนั้น เน้นให้ศิษย์อุร์สุลินมีส่วน

ร่วมอย่างแข็งขันในโลก ด้านคุณค่าหลัก เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีภาวะผู้นำาด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียม และเป้าหมายการศึกษา 

อันไดแ้ก ่สรา้งความแขง็แกรง่ในคณุภาพของโรงเรยีนไทยแห่งความเป็นเลศิ จัดกระบวนการเรยีนรูด้ว้ย Mater Dei Learning 

Cycle (Reflective Pedagogy) พัฒนาครูด้วยความมั่งคั่งของวัฒนธรรมอุร์สุลิน เป็นครูมืออาชีพ สร้างบรรยากาศโรงเรียน

ที่ร่มรื่น ปลอดภัย และอบอุ่นเสมือนบ้าน และเสริมคุณค่าการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ

 เพ่ือให้บรรลถุงึเป้าหมายท่ีวางไว ้โรงเรยีนไดก้ำาหนดโครงการและกจิกรรมในแผนปฏิบัติการท่ีสอดรบัต่อยุทธศาสตรใ์น

แผนพัฒนาอันไดแ้ก ่ยุทธศาสตรด์า้นหลกัสตูรและการจัดการศึกษา ยุทธศาสตรด์า้นคร ูผู้บรหิาร และการพัฒนา ยุทธศาสตร์

ด้านทรัพยากร การบริหารจัดการ โครงการและกิจกรรมในด้านวิชาการและกิจกรรมนั้น เน้นการกระตุ้นการคิด พัฒนาการ

ตั้งคำาถาม เสาะหาข้อมูล สร้างนิสัยการรักการอ่าน สร้างสำานึกและองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม พัฒนาการใช้ rubrics ทั้งใน

เชิงวิชาการและกิจกรรม ปรับหัวข้อและการเรียนการสอนจริยศึกษา เสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจด้วยการออกกำาลัง สร้าง

ประสบการณ์ทางด้านศิลปะเพื่อเพิ่มสุนทรียภาพ พัฒนา ICT ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และในการทำางาน และเปิดแผนการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลาย ที่ยกมาพอสังเขปเพื่อให้เห็นถึงทิศทางในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาล 3 ถึง

มัธยม 6 ในปีการศกึษาน้ีตรงตามเป้าหมายคณุภาพนักเรยีน ดา้นคณุคา่หลกั และเป้าหมายการศกึษาตามแผนพัฒนาโรงเรยีน

        คุณครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์

              ผู้อำานวยการ

สารผู้อำานวยการ
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• เด็กหญิงภาวิดา พรวัฒนานุกูล ป.1/1

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น Pre - Alpha ประเภท Solo 

Program, Solo Compulsories และ Solo Surprise จากการแข่งขันรายการ Skate 

Pattaya ณ The Rink Ice Arena ในระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงกมลพร ชิงชัยฤทธิ์ ป.1/2

ไดร้บัรางวลัชนะเลศิประเภททีม ทักษะยิมนาสติก รุน่อายุ 7 ปี จากการแขง่ขนัยิมนาสตกิ

พื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำาปี 2561 จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์

ฝึกยิมนาสติก สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยิมนาสติกเด็กเล็ก 8 คน และยิมนาสติกเด็กเล็ก 12 

คน จากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา เพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 

ประจำาปี 2561 จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก 

สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงรวิภัทร ชลวีระวงศ์ ป.1/3

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ 

CGA - CHANG Short Game Challenge สนามที่ 2 ณ สนามกอล์ฟศรีนครินทร์ 

พาร์ 3 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงปริยากร หวังธรรมบุญ  ป.2/2

ได้รับรางวัลยอดเย่ียมจากการเข้าร่วมรายการ Graded Examination in Music  

Performance ประเภท เปียโน เกรด 1 จัดโดย Trinity College London เมื่อวันที่ 

22 มกราคม พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงศรัณรัตน์ เลิศกังวาลไกล ป.2/3

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการ Skate Pattaya 

ณ The Rink Ice Arena ในระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
โดย คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์  

และคุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด

ผู้เรียนกับสารัตถะ

(ขอเชิญชวนนักเรียนสามารถส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดพิมพ์ลงในคอลัมน์นี้ 

โดยส่งรายละเอียดพร้อมสำาเนาเกียรติบัตรหรือรูปถ่ายได้ที่ คุณครูประจำาชั้น)
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ผู้เรียนกับสารัตถะ
• เด็กหญิงนิธิชญนันทิ์ บุญนำากิจสวัสดิ์ ป.2/3

ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการ Skate Pattaya  

ณ The Rink Ice Arena ในระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงสิตานัน เอกบรรณสิงห์ ป.2/3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา ทักษะ Level 1 รุ่น 7-8 ปี 

รายการ PK Gymnastics Competition 2018 ณ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี วันที่ 29 

เมษายน 2561

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 ประเภทบุคคลรวมทักษะยิมนาสติกลีลา รุ่นอายุ 8 

ปี จากการแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำาปี 2561 รายการการแข่งขันออมสิน

ยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคม

กีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Novelty B รุ่นอายุ 9 & under จากการแข่งขันศิลปะการ

เต้นระดับประเทศครั้งที่ 5 (5th CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX 2018) ณ 

โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงณัชชารินทร์ บรรจงกิจ ป.2/3

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Child - Junior General จากการแข่งขัน

เต้นระบำาหน้าท้อง ประเภทเดี่ยว รายการ International Oriental Dance Competition 

in Bangkok จัดโดย Asia Belly Dance Federation เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงณพิชญา แซ่จิว ป.2/4

ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันประเภท Syllabus Jazz Move Test 1 (Solo) จาก

การแข่งขันเต้นรำานานาชาติ A.T.O.D. International Dance Competition 2018 ครั้งที่ 

2 จัดโดยสถาบัน Australian Teacher of Dancing ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ 

ในระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงณัฐภากัญญ์ วาจาสิทธิศิลป์  ป.3/1

ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 โครงการการแข่งขัน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำาปี 2017 จัดโดย ASMO THAI เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 

พ.ศ. 2560

ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำาปี

การศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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• เด็กหญิงวริศรา รุ่งเรือง  ป.3/1

ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมวาดระบายสีอาชีพในฝัน

กับกิจกรรม “ดาร์ลี่วาดฝัน ยิ้มกันทั้งครอบครัว” ในอาชีพนักร้อง รายการมือน้อยวาดฝัน

ให้เป็นจริง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงปริม ตันติยันกุล  ป.4/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นหญิงเดี่ยว 10 ปี จากการแข่งขันเทนนิสรายการ 

Krasae Tennis Camp Junior Challenge 2018 ครั้งที่ 1 จัดโดยกระแสร์ เทนนิส

แค้มป์ ณ สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง ในระหว่างวันที่ 27  - 

28 มกราคม พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงพรรณพฤกษา ภาสวรวิทย์  ป.4/1

ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดประจำาปีจากการสอบร้องเพลงเกรด 2 จัดโดย Trinity College 

London

ได้รับรางวัล First Place Winner ประเภท Voice, Broadway/Musical Theatre 

Young Singers Category (Age 5 to 10) จากการแข่งขันร้องเพลงรายการ American  

Protégé International Vocal Competition 2017 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

• เด็กหญิงเบญญาภา เสายอด  ป.4/4

ได้รับรางวัล 3rd Place จากการแข่งขัน Figure Skating รายการ 2018 Thailand 

National Figure Skating Championships Level 1 Girls ในระหว่างวันที่ 6 - 8 

เมษายน พ.ศ. 2561

ได้รับคัดเลือกแสดงการเล่นสเก็ตน้ำาแข็งในพิธีเปิดการแข่งขัน Skate Pattaya 2018 เมื่อ

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัล 1st Place  3 รางวัลในประเภท Rhythmic Ribbon FS1, Artistic FS1 

และFreestyle1 และรางวัล 3rd Place ประเภท Open FS Bronze จากการแข่งขัน

รายการ  Skate Pattaya 2018 นระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้เรียนกับสารัตถะ

• เด็กหญิงรินรดา กันทา  ป.3/3

• เด็กหญิงอันนา สุทัศน์ ณ อยุธยา ป.4/2

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท All Style Troupe 

(Demi - Character / 9&Under) จากการแข่งขันศิลปะ

การเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5th CDTD 

Thailand Dance Grand Prix 2018) ณ โรงละครอักษรา

คิงพาวเวอร์ เมื่อวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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• เด็กหญิงพิมพ์นารา สุตังคานุ  ป.5/1

ไดร้บัรางวลัชมเชย วชิาคณติศาสตร ์ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการการแขง่ขนัคณติศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ประจำาปี 2017 จัดโดย ASMO THAI เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัลยอดเย่ียมจากการเข้าร่วมรายการ Graded Examination in Music Per-

formance ประเภท ไวโอลิน เกรด 2 จัดโดย Trinity College London เมื่อวันที่ 6 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัล Merit Award Individual Round จากการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ The 

8th World Mathematics Team Championship 2017 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพ

ทางด้านคณิตศาสตร์ จัดโดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำาประเทศไทย

• เด็กหญิงวิภานันท์ เหตระกูล  ป.6/1

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Figure Ice Skate รายการ The 54th Chubu Nippon Figure 

Skating Competition and The Chunichi Cup ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 9 - 

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในรุ่น Advance Pre - Novice และนักกีฬาดีเด่นประจำาปี 2561 

จากการแข่งขัน Figure Ice Skate รายการกีฬาเยาวชน น่านเกมส์ ครั้งที่ 34 ในระหว่าง

วันที่ 19 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในรุ่น Advance Free Style Performance จากการแข่งขัน Figure Ice Skate รายการ 2018 

Thailand Creative Figure Skating Open By CRYSTAL

ได้รับรางวัลคะแนนรวมอันดับ 10 จากนักกีฬาทั้งหมด 41 คน จาก 8 ประเทศ จากการแข่งขัน Figure Ice Skate รายการ 

2017/2018 Asian Junior Figure Skating

ได้รับคัดเลือกเข้าทีมชาติไทยประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ไดร้บัรางวลัเสือ้สามารถจากกรงุเทพมหานครในการเป็นตวัแทนนักกฬีาแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ท่ี 34 นา่นเกมส ์เมือ่

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้เรียนกับสารัตถะ

• เด็กหญิงวรินทร ชวลิต  ป.6/1

ได้รับรางวัล FINALIST จากการแข่งขันรายการ A Wonderful World in the Picture Book 

by 12 years and under, Thai and Bilingual School Category จัดโดย Neilson 

Hays Young Writers Award 2018

• เด็กหญิงพริมา รุ่งเรือง  ม.1/2

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพระบายสี “ท่องโลกอนาคต กับ โฟร์โมสต์ 

โอเมก้า” ปี 2561 ได้รับรางวัล ท่องเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ มูลค่า 100,000 บาท จัด

โดย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า จำากัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

ไดร้บัรางวลัชมเชย การประกวด “โครงการประกวดระบายส ีMy Little Pony Movie” ประจำา

ปี พ.ศ. 2560 จัดโดย บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำากัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

• เด็กหญิงณปภัช เบญจพัฒนมงคล  ม.1/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จากการ

แขง่ขนั Yamaha Thailand Music Festival 2018 จัดโดยสถาบันดนตรยีามาฮ่า ณ อาคาร

สยามกลการ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงแพท เสวิกุล  ม.2/3

ได้รับรางวัล 1st Place ประเภท National Solo Teen

ได้รับรางวัล Gold Medal ประเภท Jazz Moves Silver Star

ได้รับรางวัล Honorable Mention ประเภท Jazz Solo Teen

จากการแข่งขันเต้นรำานานาชาติ A.T.O.D. International Dance Competition 2018 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดโดย Australian 

Teachers of Dancing International ณ โรงละครอักษรา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวัน

ที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

• เด็กหญิงสิริภัทร พัฒนวศิน  ม.3/4

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำาปีการศึกษา 2561 จัดโดยสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน ASMO THAI SCIENCE LEVEL 3 (Year 7 

- 9) 2017 จากการแข่งขันรายการ ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 

2017 จัดโดยบริษัท แอสโม เอดูเคชั่น จำากัด ณ เซนทรัล แจ้งวัฒนะ นนทบุรี เมื่อวันที่ 

24 มกราคม พ.ศ. 2561
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หนูชื่อ นางสาวอชิรญา ว่องเดชากูล ปัจจุบันเรียนอยู่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เป็นผู้ได้รับ

หน้าที่เป็นผู้วาดภาพปกปฏิทินของปีการศึกษานี้

ในปีน้ีโรงเรยีนของเรามหัีวขอ้รณรงคค์อื ‘Be a Peace 

Maker’ หรือก็คือเป็นผู้สร้างสันติ ซึ่งในความรู้สึกของหนูนั้น 

ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากทีเดียว ในตอนที่ได้รับมอบหมายงานมา

นั้น หนูคิดแทบไม่ออกเลยว่าจะเริ่มอย่างไร จนได้เข้าไปอ่าน

เรื่องราวเกี่ยวกับสันติภาพบนโลกของเรา และบุคคลสำาคัญ

ต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทำาให้ได้ค้นพบแรงบันดาลใจ

ที่จะสามารถนำาไปต่อยอดกับงานชิ้นนี้ได้ งานชิ้นนี้ได้ถูกมอบ

หมายมาในช่วงปลายเทอม 2 ของชั้น ม.5 ซึ่งถ้าหากรวม

ท้ังขั้นตอนการหาข้อมูลและการวาดภาพแล้วน้ัน ก็อาจจะ

ยาวนานถึง 2 เดือน

หลายๆ คนคงอยากจะทราบกันว่า ผู้คนในภาพเหล่า

นั้นคือใคร และทำาไมพวกเขาจึงเกี่ยวข้องกับหัวข้อรณรงค์ใน

ปีน้ี หนูได้ทราบมาว่าคุณครูบางท่านถึงกับนำาเรื่องน้ีไปพูด

คุยกันบนโต๊ะอาหารเลยทีเดียว ซึ่งหนูก็ขอเฉลยว่าพวกเขา

คือ ปกหน้า 1. องค์ดาไลลามะ ที่ 14 2. อ็องรี ดูว์น็อง  

3. นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา 4. นักบุญอัญจลา ส่วนปกหลัง 

5. เนลสัน แมนเดลา 6. ยัสเซอร์ อาราฟัต 7. มาลาละห์  

ยูซัฟไซ 8. มหาตมะคานธี 9. หลิว เสี่ยวโป 

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพปกปฏิทินบันทึก 
ปีการศึกษา 2561

นางสาวอชิรญา ว่องเดชากูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พวกท่านต่างเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ 

ยกเว้นนักบุญอัญจลา และมหาตมะคานธี อย่างไรก็ตาม ทุก

ท่านตา่งเป็นผู้ท่ีไดท้ำาคณุประโยชน์มากมายตอ่มนุษยชาติ ท้ัง

ในดา้นสทิธิ ความเป็นอยู่ และความสขุสงบในจิตใจของผู้คน 

หลาย ๆ ท่านก็เริ่มต้นด้วยต้นทุนชีวิตที่แทบจะไม่ต่างกับเรา 

ไม่ได้มีทรัพย์สินมากมาย ไม่ได้เป็นท่ีรู้จักและไม่ได้มีอำานาจ

ล้นมือ หรือ ก็คือ เป็นคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ถ้าหากจะ

ให้กล่าวถึงทุกท่านก็คงจะยาวเกินไป จึงขอยกตัวอย่างเพียง

สองท่าน ซึ่งท่านแรก คือ อ็องรี ดูว์น็อง เริ่มแรกนั้นท่าน

เป็นเพียงแค่ชาวสวิสธรรมดาคนหนึ่ง ที่ยึดมั่นในหลักคำาสอน

ของศาสนาคริสต์ นิกายคาลวิน ที่มีคำาสอนว่า ‘จงรักเพื่อน

บ้านของท่าน’ แต่ท่านได้ ‘เลือก’ ที่จะไม่นิ่งดูดายทหารที่

บาดเจ็บและเริ่มต้นเรียกร้องความช่วยเหลือให้ผู้คนเหล่านั้น 

จนเกิดเป็นสภากาชาดท่ีเรารู้จักกันทุกวันนี้ ท่านท่ีสอง คือ  

มาลาละห์ ยูซัฟไซ ในเวลาท่ีเธอเริ่มต้นการเรียกร้องความ

เท่าเทียมทางการศึกษา เธอมีอายุเพียงแค่ 11 ปี เท่านั้น

เอง และถึงแม้ว่าในปีที่เธอมีอายุครบ 15 ปี เธอจะถูกมือปืน 

ตอลิบานยิงเข้าที่ศีรษะจนเกือบเสียชีวิต แต่เธอก็ยังมีกำาลังใจ

ในการต่อสูเ้รยีกรอ้งสทิธิเชน่เดมิ จนไดร้บัรางวลัโนเบล สาขา

สันติภาพในปี 2014 

จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน อายุเท่าไร 

หรือเพศอะไร ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเริ่มต้นสร้างสันติ และ

หนูเชื่อว่านักเรียนมาแตร์เดอีฯ ทุกคนย่อมมีศักยภาพเพียง

พอท่ีจะสรา้งสนัติ ท้ังในดา้นรา่งกายและจิตใจ สนัตไิมจ่ำาเป็น

จะต้องมากับเรื่องย่ิงใหญ่ หากแต่สันติสามารถเกิดขึ้นได้ใน

ทุกช่วงเวลาของชีวิต แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้ามีความ

สุขเกิดขึ้นตรงนั้น จะเรียกว่าสันติก็คงไม่ผิด

สุดท้ายน้ี หนูขอขอบพระคุณคุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม 

ท่ีไดม้อบโอกาสในการทำางานชิน้น้ีให้กบัหนู และยังคอยให้คำา

ปรึกษาต่าง ๆ ทั้งในด้านรูปแบบการวาดภาพ การหาข้อมูล

ต่าง ๆ  การตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะนำามาวาด ซึ่งก็ทำาให้

งานชิ้นนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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 ปาลิตา อุดมจารุมณี MD87

 คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาเหตุท่ีเลอืกเขา้สาขาน้ี เพราะเกดิจากความชอบศกึษาเรือ่งรา่งกาย

มนุษย์ ระบบการทำางานต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงอาการความผิด

ปกติของร่างกายและสาเหตุของโรคด้วย อีกทั้งยังรู้สึกชอบบรรยากาศของ

การทำาการทดลอง การได้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้เห็นปฏิกิริยาและความ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทดลอง สิ่งเหล่านี้ทำาให้รู้สึกสนุกและ

ตื่นเต้นทุกครั้งท่ีได้ทำาการทดลองในห้องแล็บท่ีโรงเรียน จึงทำาให้ตัดสินใจ

ได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ

ตนเองมากที่สุด

การเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ หรือ Biomedical 

Science มีทั้งการฟังบรรยาย และการเรียนในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะศึกษา

เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ตั้งแต่หน้าที่ของแต่ละอวัยวะ ไปจนถึงกระบวนการของโมเลกุลเล็ก ๆ ในร่างกาย 

ยกตัวอย่างวิชาที่เรียน เช่น Anatomy, Physiology, Medical Neuroscience, Immunology, Biochemistry, Human 

Embryology, Cell and Molecular Biology เป็นต้น และในปี 3 เราจะต้องเลือกสาขาย่อยที่สนใจ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น

แผนการเรยีนให้เลอืก เพ่ือเป็นแนวทางในการทำาปรญิญานิพนธ์ (senior project) และเพ่ือการศึกษาต่อในเชงิท่ีลกึและละเอียด

ในด้านนั้น ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ ในสาขา Biomedical ยังมีให้เราเลือกที่จะเรียนแบบหลักสูตร 2 ปริญญา คือถ้าหากผล

การเรียนของเราอยู่ในระดับที่น่าพอใจ จะมีโอกาสไปศึกษาต่อที่ University of Sussex ประเทศอังกฤษ ในปี 3 และ ปี 4 ได้

 ในการเรียนที่น่ี สิ่งที่ตั้งใจจะทำาให้ได้ คือการรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและทำากิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมที่อยาก

ทำา เพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ตั้งใจเรียน และทำาเกรดให้ได้ดีด้วย เพราะทั้งสองอย่างนี้ จะทำาให้เราได้

มีประสบการณ์และมีโอกาสในการทำางานหรือเรียนต่อที่สูงขึ้น

 ความตั้งใจในอนาคตคือการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก การจะเป็นนักวิจัยท่ีดีได้น้ัน จะต้องเรียนรู้และ

ศึกษางานวิจัยเยอะ ๆ เพื่อการทำาวิจัยที่จะต่อยอดจากงานวิจัยเหล่านั้นได้ อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการไปเรียนต่อต่างประเทศ

ในปี 3 และ ปี 4 ตามหลักสูตร 2 ปริญญา ที่ได้กล่าวไปข้างต้น เพราะการได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ถือว่าเป็นการเปิด

รับประสบการณ์ใหม่ ๆ  และเป็นโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ที่อาจจะกลายเป็นความสนใจและศึกษาต่อในแขนงนั้น ๆ  

เพื่อนำามาทำาวิจัยและปรับใช้ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในอนาคตได้

 สำาหรบัหลาย ๆ  คนท่ีสนใจในดา้นของการเป็นนักวจัิย และการศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ คณะวทิยาศาสตร ์หลกัสตูร

นานาชาตน้ีิก็เป็นอีกทางเลอืกหน่ึงท่ีน่าสนใจ หลาย ๆ  คนอาจคดิวา่ การเรยีนคณะวทิยาศาตรน์ัน้มีแคส่าขาท่ีเป็นวทิยาศาสตร์

บรสิทุธ์ิ (ฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา) แตใ่นปัจจุบัน สาขาท่ีเปิดสอนในคณะวทิยาศาตรมี์มากกวา่น้ัน รวมถงึในหลกัสูตรนีด้ว้ย สาขา

ที่เปิด เช่น Biomedical Science, Material Science and Nano Engineering, Bioresources and Environmental 

Biology เป็นต้น ซึ่งเป็นสาขาที่เกิดจากการประยุกต์กันของหลากหลายแขนงของวิทยาศาตร์ ซึ่งเราสามารถนำาความรู้และ

สาขาเรียนใหม่ ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
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ทักษะไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้หลายอย่างในอนาคต 

 ใครที่สนใจจะเข้าเรียนในคณะนี้ สิ่งที่อยากให้เตรียมตัวคือการฝึกภาษาอังกฤษให้คล่อง เพราะการเรียนในหลักสูตร

นานาชาติ คอืการเรยีนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ แตด่ว้ยการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษท่ีโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีฯ ทำาให้เราคุน้เคย

และมีพื้นฐานทักษะของภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดีแล้ว ต่อจากนี้สิ่งที่ต้องทำาก็คือพัฒนาการพื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น นอกจาก

นี้ก็คือการเตรียมตัวสำาหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ต้องมีความตั้งใจ อยากที่จะเรียนในคณะที่เลือกจริง ๆ

สกลสุภา วังตาล MD87 

คณะวทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจุิฬาภรณ ์(Chulabhorn Internation-

al College of Medicine / CICM) สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เหตผุลท่ีตดัสนิใจเลอืกเขา้สาขาน้ี คอื มคีวามสนใจท่ีจะศกึษาตอ่ใน

ด้านสาขาสุขภาพ เนื่องจากได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในอนาคตอยากทำางานที่

เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพของผู้อื่น ร่วมกับความสนใจในการเรียน

วชิาชวีวทิยาและเคมใีนขณะท่ีศกึษาระดบัชัน้มธัยมปลายจึงอยากนำาความรูท่ี้

ตนมีอยู่น้ัน ไปใชป้ระโยชน์ในวชิาชพีต่อไป นอกจากเรือ่งเหตุผลสว่นตวัแลว้

ยังไดร้บัคำาแนะนำาจากบุคคลท่ีรูจั้กท่ีทำางานอยู่ในสายสขุภาพวา่ สาขาน้ีเป็น

สาขาที่ค่อนข้างขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักของบุคคลทั่วไป แต่นับได้ว่าเป็นสาขาที่สำาคัญมากแขนง

หนึ่งของสาขาสายสุขภาพ และเนื่องด้วยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขานี้ โดยเป็นหลักสูตร

นานาชาติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่การศึกษาทางการแพทย์นั้น จะมีการอ้างอิงเนื้อหาจาก textbook ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว จึง

คดิวา่หากศกึษาสาขาน้ีโดยเป็นหลกัสตูรนานาชาตจิะเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองในการเลอืกศกึษาต่อท่ีตา่งประเทศตอ่ไปในอนาคต 

ในสาขาน้ีจะเน้นศกึษาเฉพาะทางทางดา้นหัวใจและทรวงอก โดยจะต้องมกีารศึกษาดา้นกายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา

ควบคู่กันไปด้วย ในส่วนของเป้าหมายในการเรียนนั้น ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว จะทำางานในหน้าที่ Perfusionist 

หรือ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกซึ่งเป็นผู้ควบคุมเครื่อง heart lung machine โดยเครื่องนี้จะทำาหน้าที่แทนหัวใจและ

ปอดของคนไข้ขณะท่ีกำาลังมีการผ่าตัด เน่ืองจากในขณะท่ีแพทย์กำาลังทำาการผ่าตัดคนไข้อยู่น้ัน หัวใจและปอดของคนไข้จะ

หยุดทำางาน และจะใช้เครื่อง heart lung machine ในการสูบฉีดเลือดของคนไข้แทน จึงถือได้ว่าเป็นการทำางานที่เฉพาะ

ทางและมีความจำาเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องนี้เป็นผู้ควบคุมเครื่อง 

การวางแผนในอนาคตนั้นได้วางแผนไว้ว่า หากศึกษาจนครบหลักสูตร 4 ปี แล้ว จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศทาง

ดา้นการวจัิย และหากมโีอกาสกจ็ะเลอืกไปศกึษาดงูานท่ีโรงพยาบาลกอ่นการเขา้ทำางานจรงิเพ่ือเป็นการสรา้งเสรมิประสบการณ์

ให้กับตนเอง 

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับสาขานี้คือ 1. มีความขยันหมั่นเพียร 2. มีจิตใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 3. มีความรับผิดชอบใน

หน้าที่ 4. มีความเสียสละ 5. มีความสนใจที่จะศึกษาในด้านสาขาสุขภาพ 

จึงอยากขอเชิญชวนน้อง ๆ มาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่มีความสนใจในด้านสาขาสุขภาพและมีความตั้งใจที่อยากจะดูแล

รักษาผู้อ่ืน ลองเข้ามาศึกษาและดูรายละเอียดของสาขาน้ี เพ่ือว่าจะได้เป็นตัวเลือกหน่ึงในการเลือกศึกษาต่อในระดับชั้น

ปริญญาตรีต่อไป
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PAY IT FORWARD 3D PRINTER เป็นโครงการ

ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ต้องการ

พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีใหม ่สามารถพิมพ์ชิน้งานสามมติดิว้ยความละเอียด 

แม่นยำา ตามท่ีต้องการ โดยอาศัยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 

ตลอดจนการพัฒนาแบบจำาลองเชิงธุรกิจ เพ่ือให้สามารถ

สร้างรายได้ เป็นเม็ดเงินต้นทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งต่อ

ให้โรงเรียนอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป ทางโครงการได้เปิด

รับสมัครโรงเรียน 10 แห่งท่ัวประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการ

สร้างเครื่องพิมพ์สามมิติน้ี มีนักเรียนมาแตร์เดอีท่ีสนใจเข้า

ร่วมจำานวนมาก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 

3 คนที่ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนัทชาภรณ์ รวยฟูพันธ์ 

นางสาววรชัยา จตรุประเสรฐิ และนางสาวพิชญาภา เมฆวชิยั 

กอ่นเขา้รว่มกจิกรรมท่ีจัดขึน้ในวนัท่ี 19 – 21 มนีาคม 2561 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียน

ท้ังสามต้องศึกษาคู่มือการประกอบเครื่องพิมพ์และระบบการ

ทำางานของเครื่องพิมพ์ล่วงหน้า

กิจกรรมวันแรกประกอบไปด้วย การเรียนรู้พ้ืนฐาน

PAY IT FORWARD 3D PRINTER
เรื่อง โดย นางสาวนัทชาภรณ์ รวยฟูพันธ์  นางสาววรัชยา จตุรประเสริฐ และนางสาวพิชญาภา เมฆวิชัย 

เรียบเรียง โดย ครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด

เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ หลักการทำางานของเครื่องพิมพ์

สามมิติ และต้องลงมือประกอบเครื่องพิมพ์เอง โรงเรียน 

มาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเดียวท่ีมีสมาชิกท้ังสามเป็น 

ผู้หญิง จึงมีอาจารย์และพี่ ๆ เจ้าหน้าที่มาดูแลและคอยซัก

ถามอยู่เสมอ เราใช้เวลาในการประกอบเครื่องพิมพ์สามมิติ 

Original Prusa i3 MK3 kit ทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง และเป็นกลุ่ม

ที่ช้าที่สุด เนื่องจากนักเรียนได้ลงมือทำาเองในทุกขั้นตอน จน

ไดร้บัคำาชมเชยวา่ ผลงานดแีละเรยีบรอ้ยท่ีสดุ สามารถรบัตดิ

ตั้งได้ในราคาสูง การทำางานที่ยากและมีขั้นตอนมากนี้ ทำาให้

พิชญาภาไดเ้ห็นมุมมองใหม่ ๆ  เกีย่วกบัตนเองและเพ่ือนในทีม 

“ในตอนแรก ข้าพเจ้าไม่ได้รู้จักหรือเข้าใจเครื่องพิมพ์สามมิติ

มากนัก การได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ PAY IT FORWARD 

3D PRINTER ทำาให้ไดร้บัความรูใ้หม ่ๆ  มากมายท่ีขา้พเจ้าไม่

เคยรู้มาก่อน รวมถึงประสบการณ์ดี ๆ ที่ไม่สามารถหาจาก

ที่ไหนได้ ได้รู้จักหลักการทำางานของเครื่องพิมพ์สามมิติมาก

ขึ้น ตั้งแต่ที่ได้ประกอบขึ้นมาเอง การต่อระบบวงจรต่าง ๆ 

นอกจากน้ี  ยังฝึกการทำางานเป็นทีม ชว่ยเหลอืผู้อ่ืน การแบ่ง

งานกันทำาอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่สองของโครงการ มี

กจิกรรมเรยีนรูก้ารติดต้ังและใชง้านโปรแกรมสรา้งแบบจำาลอง

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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สามมิติ การใช้โปรแกรมเขียนแบบสามมิติ 3D Autodesk 

Fusion 360 และได้ฝึกพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ ได้แก่ กระดูกมือ

จำาลองมนษุย ์แบบจำาลองไดโนเสาร์ และอืน่ ๆ  ในวันสุดทา้ย 

มีการสอนการขึ้นรูปชิ้นงาน และการแก้ไขปัญหา และซ่อม

บำารงุเครือ่งพิมพ์สามมติ ิเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหากับตัวเครือ่ง

ไดด้ว้ยตวัเองหลงัจากจบโครงการ การเขา้รว่มโครงการน้ีทำาให้

นัทชาภรณไ์ดเ้ห็นงานพิมพ์สามมติเิชงิวศิวกรรมการแพทย์ ซึง่

เป็นอาชีพที่สนใจ และได้ประเมินตนเองว่า “ในกระบวนการ

ต่อเครื่อง Prusa 3D printer พวกเราได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ  

อย่าง เช่น การทำางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในเวลา

ท่ีจำากัด ได้เรียนรู้จากการสังเกตสิ่งท่ีเราถนัด เเละไม่ถนัด 

เพ่ือท่ีจะเลอืกงานท่ีเหมาะเเก่ตนเอง ทำาให้พวกเราเเบ่งงานกนั

ทำาไดอ้ย่างลงตวั ตอนพวกเราไดท้ำาการตดิตัง้เครือ่งพิมพ์ พบ

ปัญหามากมาย เเตพ่วกเรากส็ามารถเเกไ้ขมนัได ้เพราะความ

ใจเย็น ไม่รีบร้อน เเละมีความรอบคอบ เเละที่สำาคัญ คู่มือใน

การตอ่เป็นภาษาอังกฤษ พวกเรารูส้กึขอบพระคณุทางโรงเรยีน

เป็นอย่างมาก พวกเราจึงสามารถรบัรูใ้นสว่นท่ีเป็นรายละเอียด

เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อย่างครบถ้วน ทำาให้ผลงานของพวกเรา

ได้รับคำาชมมากมายจากผู้เชี่ยวชาญ และจะนำาทักษะต่าง ๆ 

ท่ีได้มาระหว่างการทำางาน มาใช้ในชีวิตประจำาวัน เเละเเบ่งปัน

ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ให้เเก่เพื่อน ๆ น้อง ๆ ต่อไป”

โครงการ PAY IT FORWARD 3D PRINTER คาดหวัง

ว่าหลังจากจบโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมสามารถนำาเครื่องพิมพ์

สามมิติมาต่อยอดผลิตผลงานออกมาเพ่ือส่งต่อและช่วยเหลือ

สงัคม นักเรยีนท้ังสามไดม้โีอกาสเขา้รว่มกบัสมาคมคนตาบอด

แห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำาเเผนที่สามมิติของสถานที่จัดงาน

สมัชชาคนตาบอดแห่งชาต ิเพ่ือให้ผู้พิการทางสายตาท่ีเขา้รว่ม

ประชุมงานสมัชชาฯ สามารถเข้าใจถึงสถานที่ผ่านการสัมผัส

แผนท่ีสามมิติ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Thammasat 

Creative Space มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทผู้

พัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับผู้พิการทางสายตา WAWTA การ

ผลิตชิ้นงานในครั้งน้ี เหมือนเป็นบททดสอบความมุ่งมั่นใน

การทำาเพื่อผู้อื่นของนักเรียน เพราะมีปัญหาและความท้าทาย

มากมาย แต่สุดท้ายนักเรียนก็สามารถส่งมอบเเผนที่สามมิติ

ให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้สำาเร็จ นอกจากได้

ความรู้ใหม่ ๆ แล้ว วรัชยายังมีโอกาสได้ปฎิบัติเซอร์เวียม

จากกิจกรรมนี้ด้วย “โครงการ Pay it forward คือการนำา

ความรู้ท่ีเราได้รับไปทำาประโยชน์ให้แก่สังคม การได้ร่วมทำา

แผนผังสามมิติให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยใช้

จัดการประชุม เพื่อช่วยแก้ปัญหาของคนตาบอดที่ไม่สามารถ

เข้าใจถึงภาพรวมของสถานท่ีท่ีไปได้ การทำาแผนผังนี้ช่วย

ทำาให้คนตาบอดสามารถเข้าใจภาพรวมพ้ืนท่ี จากการเข้า

ร่วมกิจกรรมนี้ทำาให้ได้รับความรู้ต่าง ๆ  มากมายทำาสามารถ

ในไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในอนาคต การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

เพื่อให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ กระบวนการทำางาน ความ

ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ก็ตาม 

รวมถึงการมีเซอร์เวียมในจิตใจ”

 นอกจากนักเรยีนท้ังสามคนจะไดป้ระโยชน์สงูสดุจาก

การเข้าร่วมโครงการน้ี ครูท่ีเข้าร่วมยังได้เรียนรู้กระบวนการ

ทำางานท่ีเป็นประโยชน์มากมาย เหนือสิ่งอ่ืนใด ความสนุก

ของครู คือ การได้เห็นพัฒนาการของนักเรียน การทำางาน

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ รู้จักการแก้ปัญหา และมีเซอร์เวียม

ในใจของนักเรียน เหมือนเป็นของขวัญให้ครูอย่างแท้จริง

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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การวิ่งเป็นการออกกำาลังกายท่ีช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

ขึ้น เพ่ือส่งเสริมการออกกำาลังกายให้นักเรียนให้มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง และเพิ่มทักษะในการวิ่งให้กับนักเรียนอย่าง

ถูกต้อง กิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางจึงได้เริ่มต้นขึ้น ในปีการ

ศึกษา 2560 สำาหรับนักเรียนนั้น การได้วิ่งสะสมระยะทางใน

ครั้งแรก ๆ อาจรู้สึกเหนื่อยแทบขาดใจ แต่หลังจากวิ่งได้สัก

ระยะหนึ่ง ร่างกายส่วนต่าง ๆ ของนักเรียนจะเริ่มปรับตัวได้ 

จนสามารถวิ่งสะสมรอบได้ตามเป้าหมาย นั่นอาจเป็นเพราะ

วา่ นักเรยีนมคีวามแขง็แกรง่มากขึน้จากการวิง่อย่างสม่ำาเสมอ 

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวิง่นอกเหนือท่ีกลา่วขา้งตน้  ยังชว่ยฝึก

ให้นักเรียนมีความอดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อ

เวลา และไดพ้ยายามปฏิบัตใิห้ไดต้ามเป้าหมายของนักเรยีนท่ี

ตั้งไว้ ซึ่งจากประสบการณ์การวิ่งในครั้งนี้ มีนักเรียนที่วิ่งครบ

จำานวนรอบตามท่ีตนเองตัง้ไวแ้ละนักเรยีนท่ีมคีวามพยายามใน

การวิ่งอย่างต่อเนื่อง มาแบ่งปันความประทับใจดังนี้

• หนูมีความสุขท่ีได้วิ่งเก็บรอบเพราะทำาให้หนูชื่นใจ

เรื่องรับเกียรติบัตรเพราะหนูวิ่งมาทั้งปีอย่างเหนื่อย หนูภูมิใจ

ท่ีได้รับเกียรติบัตรและหนูชื่นใจท่ีได้ออกกำาลังกายด้วยทำาให้

กล้ามเน้ือแข็งแรงและสุขภาพดีและทำาให้หนูสดชื่นด้วยและ

หนูมีความสุขท่ีได้ใช้ความพยายามมากท่ีสุด หนูเลยสัญญา

กับตัวเองว่าจะวิ่งทีละนิดละหน่อยในทุกปีการศึกษา หนูขอ

วิ่งมากที่สุดในปีการศึกษา 2561 หนูชอบวิ่งสะสมระยะทาง

ของครูสมพิศมากท่ีสุดเลย และอีกอย่างหน่ึงท่ีหนูอยากให้

ครูสมพิศภูมิใจ คือ หนูขอให้ครูมีพลังในการแสตมป์คะแนน
เด็กหญิงชนมน  ศรีเล็กดี ป.3/3  

การจัดกิจกรรมวิ่งออกกำาลังกายสะสมระยะทางในโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2560

โดย คุณครูสมพิศ ราวีศรี

• หนูดีใจท่ีได้วิ่งสะสมระยะทาง ตอนแรกท่ีหนูวิ่ง

สะสมระยะทาง หนูคิดในใจว่าจะวิ่งไปเพ่ืออะไร แต่หลัง

จากน้ันหนูก็ได้คำาตอบคือวิ่งเพ่ือสุขภาพของตัวเอง หนูก็วิ่ง

เรื่อย ๆ จนหมด 2 เทอม ในที่สุดหนูก็ได้รับเกียรติบัตรโดย

มีจำานวนรอบสะสม 650 รอบ หนูรู้สึกว่ากล้ามเนื้อขาของหนู

แข็งแรงขึ้นและหนูก็วิ่งได้เร็วขึ้น มีคนถามหนูว่าทำาไมต้องวิ่ง

สะสมระยะทางด้วย หนูตอบว่า การวิ่งสะสมระยะทางทำาให้

หนูแข็งแรงและสิ่งท่ีสำาคัญท่ีสุด คือ หนูได้วิ่งร่วมกับเพ่ือน

สนุกมาก ๆ เลย
เด็กหญิงกฤตติชา  เหล่าประภัสสร ป.3/1

 

• การวิ่งเป็นสิ่งท่ีหนูประทับใจมากท่ีสุดการวิ่งทำาให้

ขาของหนูแข็งแกร่งมาก ๆ หนูภูมิใจเวลาวิ่ง ที่วิ่งมาทั้งปีกับ

เพ่ือน ๆ  เวลาวิง่ ทำาให้พวกเราคยุเลน่กนับ้าง พวกเราไมค่อ่ย

เป็นหวัด เวลาไม่ได้วิ่งพวกเราก็อยากวิ่งมากเลย แต่เวลาได้

วิง่พวกเราก็ดใีจท่ีไดว้ิง่เพราะเราอยากมกีจิกรรมน้ีทุกปี เวลาท่ี

หนู มาวิ่งเป็นครั้งแรกก็จะรู้แล้วว่าจะให้สะสมไปเรื่อยและพอ

วิง่มาสกัพักกร็ูส้กึดมีาก ขอบคณุคะ่ท่ีเปิดกจิกรรมวิง่สะสมรอบ
เด็กหญิงเยเซเนีย  การ์ซีอาร์ ป.3/3

 

• หนูภูมใิจตนเองเพราะหนูไดว้ิง่และไดอ้อกกำาลงักาย

มากขึ้น ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทำาถึงขนาดน้ีได้ประมาณ 

427 รอบ และยังมีเพื่อนอีกที่เป็นกำาลังใจตั้งแต่เปิดเทอมจน

ปิดเทอม สุดท้ายหนูก็ได้รับเกียรติบัตร
เด็กหญิงณจันทร์  วะน้ำาค้าง ป.3/2  
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• หนูรู้สึกเหนื่อยแต่ว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าความเหนื่อย

แลกมากับสุขภาพที่ดี การเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องใช้ความ

พยายาม ความอดทน เพราะทุกอย่างไม่ได้มาง่าย ๆ การ

ชักชวนให้เพ่ือนมาทำากิจกรรมน้ี หนูทำาได้สำาเร็จ ถึงเพ่ือน

บางคนทำาไม่ได้ถึงเป้าหมายแต่เขาก็ได้เกียรติบัตรเพราะ

ความพยายาม กิจกรรมน้ีส่งเสริมให้มีความพยายามและ

ความอดทน
เด็กหญิงภัทรลภา  ยิ่งวิวัฒน์ ป.3/2  

• หนูดีใจที่ได้วิ่งจนครบตามเป้าหมายที่วางไว้ สนุกที่

ได้วิ่งร่วมกับเพื่อน ๆ ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น และหนูภูมิใจ

ที่ได้รับเกียรติบัตร
เด็กหญิงณฐมน  พรทรงจิตร์ ป.3/2

• หนูดีใจวิ่งเก็บรอบได้ 400 รอบและเป็นรุ่นแรก 

ความจริงตอนแรกหนูคิดว่าจะไม่ได้ 400 รอบแต่สุดท้ายก็ได้ 

แต่ก่อนที่หนูจะได้ 400 รอบ วันสุดท้ายที่หนูวิ่งความจริงมัน

หมดเวลาแลว้แตค่รเูห็นวา่หนูใกลถ้งึ 400 รอบเลยเปิดโอกาส

ให้หนูทำาได้สำาเร็จ
เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  วาจาสิทธิศิลป์ ป.3/1

• หนูดีใจทีมีการวิ่งเก็บรอบและท่ีหนูได้รับเกียรติบัตร 

การวิ่งเก็บรอบเป็นสิ่งท่ีดีในการช่วยออกกำาลังกายจะทำาให้

พวกเราแข็งแรงขึ้น หนูจะวิ่งให้ได้ทุกครั้งให้ได้ ตั้งใจทำาให้

ได้มากที่สุดที่จะทำาได้ จะวิ่งทุกวัน ตั้งเป้าหมายมากกว่า 10 

รอบ 
เด็กหญิงกันตินันท์  เอี่ยมดีงามเลิศ ป.3/4  

• รู้สึกดีท่ีได้วิ่ง เราได้ออกกำาลังกาย ได้เพ่ือน  

ปกติเป็นคนขี้เกียจวิ่ง พอวิ่งแล้วรู้สึกสนุกก็เลยติดใจ
เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตติธร ป.3/3  

• หนูรู้สึกดีที่ได้มาวิ่งเก็บรอบ เพราะมันเป็นการออก

กำาลังกายถึงแม้มันจะเหนื่อยมากก็ตาม หนูเป็นภูมิแพ้คุณแม่

บอกหนูว่าถ้าหนูวิ่งสม่ำาเสมอจะทำาให้อาการดีขึ้น หนูจึงมาวิ่ง

กับเพื่อน ๆ ขอขอบคุณครูมากค่ะ
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  แก้วน้ำาดี ป.3/1  

• รู้สึกประทับใจที่ได้รับเกียรติบัตร ทำาให้เรามีความ

สุขท่ีอยากจะวิ่งต่อในปีนี้และทำาให้ร่างกายแข็งแรงและทำาให้

เราได้ออกกำาลังกาย ทำาให้ตัวสูง หนูจะวิ่งวันละนิด วันละ

หน่อย วิ่งวันละ 7-8 รอบ ทำาให้หนูมีความรับผิดชอบในการ

ที่เราจะไปวิ่งทุก ๆ  ตอนเที่ยง เราไม่จำาเป็นที่จะวิ่งตลอดก็ได้ 

วิ่งไป เดินไปก็ได้
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  พรหมวรานนท์ ป.3/3  

• หนูวิ่งไม่ถึง 400 รอบ แต่หนูภูมิใจ แต่ต้องขอบคุณ

เพื่อนของหนูที่ชวนหนูวิ่ง หนูภูมิใจมาก
เด็กหญิงณิชชา  ภัทรกิตติ์ธำารง ป.3/3  

• ดีใจที่ได้รับเกียรติบัตรวิ่งเก็บรอบ ได้ออกกำาลังกาย

ทำาให้รา่งกายแขง็แรง สนุกมาก ๆ  ท่ีไดม้าวิง่กบัเพ่ือน ๆ  หนู

ตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งให้ครบ 400 ให้ได้ ถึงแม้หนูจะวิ่งไม่ได้

ครบก็ตาม แต่หนูก็ภูมิใจในตัวเองมาก ขอขอบคุณครูสมพิศ

ที่เห็นในความตั้งใจของหนูและมอบเกียรติบัตรให้หนู
เด็กหญิงอลิน  จิตรถเวช ป.3/4  
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   ชาวมาแตร์ฯ ร่วมใจกันสร้างสันติ  ทุกคนริเริ่มเป็นหนึ่งพึงเน้นย้ำา

  เมื่อโอกาสมีมาถึงจึงจดจำา    ร่วมมือทำามิให้พลาดโอกาสทอง

  ยิ้มให้กันวันละนิดจิตแจ่มใส   คงไม่ยากหากเปิดใจไร้ขุ่นข้อง

  พลาดผิดบ้างโปรดอภัยใจปรองดอง   เพื่อนพี่น้องไตร่ตรองเถิดเกิดสุขพลัน

       
        ครูกนกพรรณ  ศุภเสรีสกุล

ปีการศึกษาใหม่ นับเป็นเวลาดี ๆ ที่พวกเราชาวมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้สืบสานจิตตารมณ์เซอร์เวียมกันอย่างต่อเนื่อง 

และยังตระหนักในความสำาคัญของหัวข้อรณรงค์ในปีการศึกษา 2561 คือ Be a Peace Maker - ผู้สร้างสันติ

“ยุวกว ีศรวีรรณกรรม” ฉบับตอ้นรบัปีการศกึษาใหมน้ี่ รวบรวมผลงานของนักเรยีนท่ีสะท้อนความคดิ ความรูส้กึ ความ

ประทับใจ และแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย เก่ียวกับหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียนในวันวิชาการ 

กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน

      ผู้สร้างสันติ

    สันติสร้างได้  มุ่งหมายสร้างสรรค์

   เรามาแบ่งปัน   ด้วยกันคงดี

    ในรั้วมาแตร์ฯ  มีแต่น้องพี่

   ทุกกลุ่มทุกสี   เราเป็นเพื่อนกัน
เด็กหญิงปัฏ บุญสินสุข ป.4/2

    ความสงบสุข  ไม่ทุกข์กายใจ

   สร้างสันติให้   เพื่อนร่วมชีวิต

    สันติสร้างสุข  ให้ทุกคนคิด

   ควรสงบจิต   คิดแต่สิ่งดี
   เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา พงศ์ธรพิสุทธิ์ ป.4/4

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
โดย คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย
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    การได้อยู่ร่วมกับคนอื่นอื่น  จะกี่หมื่นกี่แสนก็อยู่ไหว

   แค่ทุกคนร่วมกันมีน้ำาใจ   ให้อภัยเคารพกติกา

    ไม่พอใจเรื่องใดให้บอกกล่าว อย่าให้ยาวขุ่นข้องไปเลยหนา

   พูดชัดเจนอย่างตรงไปตรงมา  จะนำาพาความเข้าใจสู่ทุกคน

    อย่างนี้แล้วอยู่ได้แบบสันติ  ไม่ตำาหนิคิดร้ายและฉ้อฉล

   ยิ้มให้กันทุกวันนะทุกคน   เหล่าปวงชนอยู่ด้วยสันติกัน
     เด็กหญิงอภิชญา เชาวนศิริกิจ ป.6/2

    สันติภาพควรมีอยู่ทุกหนแห่ง ไม่ควรแบ่งชนชั้นพรรณผิวสี

   ความรักนั้นต่างหากที่ควรมี  เหมือนน้องพี่สามัคคีมีน้ำาใจ

    คิดเห็นต่างกันได้ใช่เรื่องแปลก ไม่แตกแยกหักกันไปถึงไหน

   ผิดพลาดแล้วรู้จักให้อภัย   โลกเราไซร้มีสันติถ้วนหน้ากัน
 เด็กหญิงภัสกา โภคทวี ป.6/3

    สันติความปรองดอง  ต่อเพื่อนผองเป็นสำาคัญ

   ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน    เราแบ่งปันอย่างจริงใจ

    ทั้งโลกต่างความคิด   เมื่อทำาผิดรีบแก้ไข

   เรื่องเล็กให้อภัย     หากเรื่องใหญ่เจรจา

      ปรองดองสันติสุข   ช่วยคลายทุกข์อันหนักหนา

   จับมือพร้อมนำาพา    ไทยทั่วหล้าแสนสุขใจ

    สุดท้ายความรักจริง   ก่อเกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่

   สันติในจิตใจ     สว่างไสวในโลกา
เด็กหญิงทิพย์นที สิทธิประศาสน์ ม.1/2

รักสันติ

ผู้สร้างสันตินั้นมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น คนที่สร้างสันติในใจโดยรู้จักสงบเงียบ ไตร่ตรองตนเองเสมอ มีแนวคิดรักความ

สงบ พูดให้กำาลังใจแก่ผู้อื่น เป็นต้น คนที่มีสันติในชีวิตประจำาวัน ก็จะทำาให้คนรอบข้างค่อย ๆ ซึมซับสิ่งดี ในที่สุดก็จะส่ง

ผลให้คนรอบข้างมีสันติด้วย

การพอใจกับสิ่งท่ีตนเองมี และทำาในสิ่งท่ีคิดว่าควรทำาอย่างมีสติ และไม่ทำาให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ดังพระราชดำารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า “คือ ความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่

โลภมาก และไม่เบียดเบียนผู้อื่น” ซึ่งหนูคิดว่าสามารถเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติได้เช่นกัน

เราทุกคนควรมีสันติในจิตใจ เพราะสันติจะสามารถทำาให้โลกของพวกเราน่าอยู่มากขึ้น และสันติเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้

ประเทศชาติก้าวหน้าและสามารถพัฒนาคนในประเทศ โดยช่วยยกระดับจิตใจของคนได้
                                      เด็กหญิงชิสา  พูนวัตถุ ม.2/3
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สันติได้ย่อมสุขสงบ

การเป็นคนสร้างสันตินั้นไม่ยาก เพียงแค่เรามีใจรักที่จะสร้างสันติสุขให้แก่ทุก ๆ คนก็พอ สันติอาจจะฝังอยู่ในใจของ

ใครบางคน มากหรือน้อยแตกต่างกันไป ถ้าเราซึมซับไปเรื่อย ๆ สันติในจิตใจก็จะมีมากขึ้น และทำาให้เราเป็นคนดีในที่สุด 

เพียงเท่านี้สามารถทำาให้ชีวิตของเรามีคุณค่า หนูเชื่อว่าทุก ๆ คนก็อยากใช้สันติเพื่อเป็นทางออกในการแก้ปัญหา เริ่มจาก

เราควรสร้างสันติให้ตนเองก่อน การมีสันติไม่เพียงเกิดแต่คนในเชื้อชาติเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน แต่เราสามารถสร้างสันติ

ให้แก่ทุกคนบนโลกนี้ ประชาชนทุกคนล้วนแต่มีสิทธิ์ที่จะอาศัยในโลกนี้ด้วยสันติและสงบสุข จึงควรรักกัน อารีต่อกัน ทำาดีต่อ

ทุกคน โดยเฉพาะคนที่หวังดีและรักเราเหมือนที่เราหวังดีและรักเขา

ทุกปัญหามีทางออก เราจึงควรใช้สันติเป็นสิ่งแก้ไขปัญหา ควรจัดการสร้างเสริมสายสัมพันธ์อันสงบสุข คำานึงถึงการ 

กระทำาดี เป็นคนดี คิดแต่แง่ดี เพราะฉะนั้นการสร้างสันติเป็นเรื่องที่ทุกคนทำาได้ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ระหว่างเรากับสังคม

เล็ก ๆ ไปสังคมใหญ่ แค่นี้ก็ถือว่าสำาเร็จแล้ว
เด็กหญิงปาณิสรา หิมะทองคำา ม.2/4

ฟังหูไว้หูสู่สันติ

ทุกวันนี้ในสังคมของเรามีการเข้าใจผิดกัน สื่อสารไม่ตรงกัน จนเกิดเป็นการทะเลาะ ทำาร้ายร่างกายและเกิดความขัด

แย้งมากมาย เช่น เราฝากเพื่อนไปบอกใครคนหนึ่งเรื่องงาน แต่ถ้าเราสื่อสารไม่ดีก็อาจเกิดความเข้าใจผิด เพราะคนที่เราฝาก

ไปบอกไม่ได้ฟังเรื่องราวนั้นจากปากของเราเอง

ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคม คือ การเลือกเชื่อผู้อื่นมากกว่าตนเอง การเลือกที่จะเชื่อตนเองด้วยการ

ฟังหูไว้หู เป็นการสร้างสันติในแบบของผู้เขียน เพราะเป็นการลดความขัดแย้ง อย่าฟังเรื่องราวแล้วปักใจเชื่อในทันที ให้เราใช้

เหตุใช้ผล และรู้จักการให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่น ผู้เขียนคิดว่าคนเราสามารถผิดพลาดกันได้ เราต้องรู้จักให้อภัยและ

ให้คำาแนะนำาซึ่งกันและกัน ถ้าเรามัวแต่โกรธกันก็จะไม่มีวันเกิดสันติในสังคมเราอย่างแน่นอน                 
เด็กหญิงอุชุภา เปาอินทร์ ม.3/2

สันติจากคำาพูด

ปัจจุบันสงัคมโลกเกดิความขดัแย้งเพ่ิมขึน้จากหลายสาเหตุ เชน่ ความคดิเห็นไมต่รงกนั เพราะแตล่ะคนลว้นมคีวามคดิ 

ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่าย อาจเกิดการโต้เถียงด้วยอารมณ์และนำาให้เกิดการทะเลาะวิวาท

บางครั้งคำาพูดก็สามารถสร้างความขัดแย้ง และคำาพูดบางคำาก็สามารถลดความขัดแย้งได้ด้วย ดังนั้นเวลาพูด เราควร

เอาใจเขามาใส่ใจเรา พูดไม่ให้กระทบจิตใจผู้อื่น และเจรจาโดยไม่ใช้อารมณ์ ในเวลาที่เป็นผู้ฟัง ควรฟังหูไว้หู ไม่เชื่อในสิ่งที่

ได้ยิน แค่เพียงรับฟังไว้ก่อน เพราะบางครั้งอาจจะเป็นคำานินทาหรือข่าวลือที่คนพูดกันปากต่อปาก จึงควรพิจารณาให้ดีก่อน

ตัดสินใจเชื่อ โดยใช้เหตุผลไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถ้าทุกคนรู้จักพูดและรู้จักฟังอย่างระมัดระวัง ปัญหาความขัดแย้งก็จะ

น้อยลง สังคมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ    
เด็กหญิงธัญธร ชัยยุทโธ ม.3/1

ยอมรับความต่าง อยู่อย่างสงบ เคารพสิทธิ สร้างสันติในโรงเรียน
(คำาขวัญ)

เด็กหญิงเปมิกา ธนาดำารงศักดิ์ ม.3/1

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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ความสงบ จบรุนแรง ด้วยชี้แจง อย่างอ่อนโยน
(คำาขวัญ)

เด็กหญิงปัณฑารีย์ วรพฤกษ์ ม.3/1

มีน้ำาใจ ใฝ่ปรองดอง ครองสติ ลดทิฐิ สู่วิถีสันติภาพ
(คำาขวัญ)

เด็กหญิงปัณณ์ เฟื่องทอง ม.3/2

สร้างไมตรี มีน้ำาใจ รู้จักให้ ไม่โกรธเคือง
(คำาขวัญ)

เด็กหญิงอติพร วิเศษโอภาส ม.3/2

เข้าใจผู้อื่น หยิบยื่นไมตรี สามัคคีแบ่งปัน
(คำาขวัญ)

เด็กหญิงรินรดา ณ นคร ม.3/3

ให้ความเคารพ งดความรุนแรง ร่วมกันเปลี่ยนแปลง แสดงพลังสร้างสันติ
(คำาขวัญ)

เด็กหญิงพัฒน์สรณ์ แก้วผ่องศรี ม.3/3

สร้างสันติ เริ่มที่เรา เปิดใจเขา ด้วยความดี
(คำาขวัญ)

เด็กหญิงชนาภัทร สิริพาณิชพงศ์ ม.3/4

ลดความต่าง อย่างปรองดอง รักเพื่อนพ้อง สร้างสันติ
(คำาขวัญ)

เด็กหญิงสิริภัทร พัฒนวศิน ม.3/4

  พิราบขาวโบยบินดั่งความหวัง  สื่อพลังสันติสุขทุกแห่งหน

มิเอาเปรียบเดียดฉันท์เห็นแก่ตน   ทุกทุกคนล้วนเกื้อหนุนและห่วงใย

  สันติภาพเริ่มได้จากจุดน้อย  แล้วค่อยค่อยแผ่ขยายจนกว้างใหญ่

คือเมตตาช่วยเหลือและเข้าใจ   เป็นผู้ให้สันติสุขแก่ทุกคน
        นางสาวณิชา สุวัตถี ม.4/4
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  สันติภาพปีนี้มาแตร์ฯมุ่ง   ขจัดความยุ่งขัดแย้งและปัญหา

ก่อนทะเลาะเบาะแว้งให้เจรจา   ด้วยปัญญารับฟังและเปิดใจ

  ลดอคติพึงเคารพในสิทธิ   ลดทิฐิช่วยเหลือร่วมแก้ไข

ความสงบก่อเกิดจากภายใน    แล้วก้าวไปสู้สังคมที่แท้จริง
      นางสาวกัลยพัชร์ พลอยประดิษฐ์ ม.4/4

ผูน้ำาสันติ คือ ผู้ทีน่ำาสันติมาสู่ผู้อื่นทั้งด้านจติใจและการกระทำา ผูค้นต้องการผูน้ำาสันติมากในปจัจบุันเพราะโลกของเรา

ในปัจจุบันนี้มีหลาย ๆ ประเทศกำาลังประสบกับความขัดแย้งทั้งด้านเศรษฐกิจ ดินแดน หรือแม้แต่ผลประโยชน์ต่าง ๆ และ

การที่มีใครสักคนลุกขึ้นมาเรียกร้องสันติให้แก่ชีวิตของพวกเขา ก็คงจะเป็นสิ่งที่พวกเขารอคอยมาตลอด เพราะหลาย ๆ ครั้ง

ความไม่สงบมักมาพร้อมกับความรุนแรง เช่น ความรุนแรงทางด้านวาจาซึ่งก็เป็นสิ่งที่พบได้มากและสร้างความไม่สงบให้กับ

จิตใจของผู้อื่น และด้วยเหตุผลเหล่านี้ผู้สร้างสันติจึงจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับสภาพสังคมในปัจจุบัน
                        นางสาวอชิรญา ว่องเดชากุล ม.6/3

 การทำาร้ายกันทางคำาพูด หมายถึง การกระทำาใด ๆ ที่ใช้ถ้อยคำารุนแรง วาจาเสียดแทง หรือ การใช้คำาพูดธรรมดา

แต่เม่ือพูดออกไปแล้วเป็นผลทำาให้ผู้อ่ืนได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจและอาจจะทวีความรุนแรงเมื่อใช้น้ำาเสียงท่ีดุดัน 

เกรี้ยวกราด หรือดูหมิ่น ยกตัวอย่างเช่น การล้อเลียนชื่อ การล้อจุดด้อยหรือลักษณะที่แตกต่างไปจากผู้อื่นในสังคม การเยาะ

เย้ย ดแูคลน เมือ่ผู้อ่ืนมผีลการเรยีนท่ีต่ำากวา่ เป็นตน้ โดยสิง่เหลา่น้ีจะนำาไปสูก่ารใชก้ำาลงัและความรนุแรงในสงัคมเป็นวฏัจักร

เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ หากเราหยุดการกระทำาเหล่านี้ได้ สันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมของเรา

                                                                                              
นางสาวชนิภา สุวัธนเดชา ม.6/4

วันไหว้ครู

ครู คือ ผู้สอนให้เรามีความรับผิดชอบ ครูคือคนที่สั่งสอนให้เรามีจิตใจที่ดี หนูจะเป็นเด็กดีให้ครู เพราะครูคือคนที่

ดูแลเรามาตลอด คุณครูจึงเป็นคนสำาคัญของหนู
เด็กหญิงสิตา ชัยวัฒน์ ป.1/3

คุณแม่อาสาเปรียบเสมือนดังกลีบดอกบัวที่หุ้มเกสรน้อย ๆ เกสรคือเรา ส่วนกลีบดอกบัวคือคุณแม่อาสาผู้มีพระคุณ 

คอยสั่งสอนให้ความรู้แก่พวกเรา หนูขอขอบพระคุณคุณแม่อาสาทุกท่านที่ให้ความรู้ ดูแล ปกป้อง และห่วงใยพวกหนูเสมอมา
เด็กหญิงอิสรีย์ วิวัฒนมนตรี ป.3/3
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    พานวันไหว้ครู  พวกหนูทำาเอง

   กระฉับกระเฉง   ร่วมมือช่วยกัน

    บ้างเตรียมดอกไม้  มาใช้แบ่งปัน

   พากันสุขสันต์   ยิ้มแย้มแจ่มใส

    เพื่อให้คุณครู  พวกหนูใส่ใจ

   แล้วพากันไป   มอบแด่คุณครู
เด็กหญิงเมแกน ซัลลิแวน ป.4/1

    ฉันเรียงข้าวตอก   และดอกมะเขือ

   หญ้าแพรกจุนเจือ   กับดอกเข็มมา

    พร้อมด้วยธูปเทียน หมั่นเพียรศึกษา

   ตั้งใจไว้ว่า   นำามาไหว้ครู
     เด็กหญิงณิชกานต์ โชติชูตระกูล ป.4/3

ครู คือ สะพานที่ทำาให้เราก้าวไปสู่ความสำาเร็จ อุปสรรคคือแม่น้ำาที่ขวางกั้นการเดินทาง ถ้าหากไม่มีสะพานเราก็ไม่

สามารถข้ามแม่น้ำานั้นไปได้
 เด็กหญิงอัญวีณ์  วีระตารุพันธ์ ป.5/4

ครู คือ นาฬิกา เพราะนาฬิกาไม่เคยหยุดเดินเสมือนคุณครูที่สอนเรามาตลอดโดยไม่เคยหยุดพัก 
เด็กหญิงกัญญดา อุบลชาติ ป.5/3

   คุณครูเป็นผู้มีพระคุณยิ่ง  สั่งสอนสิ่งดีงามมากนักหนา

  บุญคุณครูมีมากเหลือคณนา  เพื่อนำาพาให้ศิษย์ได้ก้าวไกล

   อยากขอบคุณคุณครูที่อบรม ร่วมสั่งสมความดีเป็นนิสัย

  จะจดจำาคำาสอนให้ขึ้นใจ   ที่ทำาให้หนูนั้นเป็นเด็กดี
  เด็กหญิงนิรดา ธีระรัตน์ ป.6/3

   ใครกันเล่ากล่อมเกลาอบรมศิษย์  ปลูกฝังจิตให้ศิษย์นั้นก้าวหน้า

  ใครกันเล่ามอบรักแท้และเมตตา  ล้ำาเลอค่าทั้งวิชาและคุณธรรม

   จะเหนื่อยยากเพียงใดใจมุ่งสร้าง คอยนำาทางให้ศิษย์ทุกเช้าค่ำา

  ศิษย์ได้ดีเพราะมีครูคอยชี้นำา  ขอจดจำาด้วยสำานึกพระคุณครู
เด็กหญิงพลอยณภัส สิริภัสภักดี ป.6/4
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   พระคุณครูมากเหลือคณานับ เปรียบได้กับผืนฟ้าอันกว้างใหญ่

  คำาพร่ำาสอนเปรียบน้ำาทิพย์ชโลมใจ  เปรียบแสงไฟในความมืดชี้ทางดี

   ครูเปรียบดั่งเรือใหญ่กลางสมุทร เร่งรีบรุดแล่นไปไม่หน่ายหนี

  ให้วิชาความรู้อันมากมี   กี่เดือนปีเป็นผู้ให้ไม่เว้นวัน

   ปัญหาใดเล็กใหญ่ท่านช่วยเหลือ คอยจุนเจือประคองไปให้ถึงฝัน

  แม้ลำาบากดั่งพายุโหมโรมรัน  ไม่ย่อท้อพาข้ามฝันยังปลายทาง

   ความสับสนวุ่นวายในชีวิต  ความชอบผิดมีครูคอยช่วยสะสาง

  พระคุณครูจดจำาไว้ไม่จืดจาง  ไม่เลือนรางจากหัวใจแน่แท้เอย
นางสาวกันติชา ภิญโญโสภณ ม.5/2

วันสุนทรภู่

     ท่านสุนทรภู่  เป็นครูกวี 

    หลายร้อยปีนี้   เป็นที่ยกย่อง

     สื่อคำาสอนใจ  คนไทยแซ่ซ้อง

    พวกเรานั้นต้อง   เคารพนับถือ

     พระอภัยมณี  เป็นที่ร่ำาลือ

    และโคบุตรคือ   เลื่องชื่อต่อมา

     ภาษิตสอนหญิง  เก่งจริงมีค่า

    พระไชยสุริยา   แต่งมาน่าอ่าน

     เดือนมิถุนา  เรามาสืบสาน

    ร่วมนึกถึงท่าน   สร้างสรรค์สิ่งดี
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ธนสารสมบัติ ป.4/3

     ท่านเป็นกวี  เป็นศรีแก่ชาติ

    ท่านเป็นนักปราชญ์  ที่น่ายกย่อง

     บทกลอนร้อยเรียง  ชื่อเสียงกึกก้อง

    ทั่วหล้าแซ่ซ้อง   ท่านสุนทรภู่
เด็กหญิงภัคกร โกศลบุญ ป.4/4

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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   สุนทรภู่ครูกวีศรีแห่งชาติ   ยอดนักปราชญ์เก่งกาจทั้งศาสตร์ศิลป์

  เรียงร้อยคำาสานคุณค่าคู่แผ่นดิน   เราชาวไทยได้ยลยินเท่านานมา

   บทประพันธ์กาพย์กลอนท่านสามารถ อีกนิราศให้ผองไทยทั่วทิศา

  บทกวีเลื่องชื่อท่านสร้างมา    ผ่านเวลางานท่านยังเลื่องลือ

   คำาสอนใจแฝงคุณค่าให้ดวงจิต  บอกถูกผิดสิ่งใดให้ยึดถือ

  สิ่งใดดีสิ่งใดงามควรฝึกปรือ   สิ่งใดชั่วให้พ้นมือเป็นการดี

   อีกบทกลอนสอนใจมีมากนัก  ให้ยึดหลักปฏิบัติเป็นศักดิ์ศรี

  ดั่งแสงเทียนส่องทางนำาชีวี    ดั่งวารีรินล้อมชโลมใจ

   วรรณคดีลือนามท่านแต่งตั้ง  เปรียบได้ดั่งมณีที่สุกใส

  ประดับคู่วงการกวีไทย    ให้ชาวไทยภูมิใจตราบเท่านาน

   ร้อยเรื่องราวสร้างผ่านเส้นอักษร  มอบบทกลอนกาพย์โคลงจรรโลงสาร

  คู่ชาวไทยเรื่อยมานานเท่านาน   ร่วมกันสานคุณค่าบทกวี

   ยี่สิบหกมิถุนาเวียนมาถึง   ให้คำานึงถึงครูกลอนผู้ทรงศรี

  ผ่านเวลานานมานับร้อยปี    บทกวีท่านยังอยู่คู่ชาวไทย

   สุนทรภู่ครูกวีเป็นศรีชาติ   เป็นนักปราชญ์สามารถน่าเลื่อมใส

  ชาวไทยทั่วทั้งผองภาคภูมิใจ   สืบสานให้อยู่คู่เราตราบเท่านาน
   นางสาวระเริงชล รัตนวิจัย ม.5/1

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา



24 Mater Dei News ฉบับที่ 57 ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2561

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

แนวคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์พานไหว้ครู
ปีการศึกษา 2561

ม.1/1

 พานไหว้ครูของเหล่าลูกศิษย์เป็นเครื่องหมายที่แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคลที่ให้การอบรมสั่งสอน และนกพิราบ

แสดงถึงสันติที่มีต่อบุคคลอื่น

ม.1/2

 หนังสือแทนความหมายของความรู้ ที่คุณครูได้ทุ่มเทศึกษาเพื่อมาถ่ายทอดให้ศิษย์ ศิษย์จึงได้รับความรู้จากครู   

หนังสือนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างครูกับศิษย์ให้มีความรักและผูกพันต่อกันตลอดไป

ม.1/3

 นกพิราบขาวสื่อถึงสันติและความบริสุทธิ์ของความรักที่คุณครูมีให้แก่ศิษย์ คุณครูไม่ได้ให้เราเพียงความรู้หรือ

วิชาการแต่คุณครูให้ทั้งประสบการณ์ชีวิต ความรัก ความเอ็นดู ความเสียสละ และสันติ
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ม.1/4

 ลวดลายของพานมีความแหลมคม เเสดงถึง ความเฉลียวฉลาด โดยจะมี สัญลักษณ์ เป็นตัวนกทวิตเตอร์ สีขาวคาบใบ

มะกอก หมายถึง สันติภาพที่เกิดขึ้นทางสื่ออินเทอร์เน็ต เเละตกเเต่งด้วยดอกไม้กระดาษ ซึ่งก็หมายถึงสันติภาพเช่นกัน

ม.2/1 

  ศิษย์ขอน้อมรำาลึกครูผู้ให้   สอนด้วยใจช่วยแนะทางศึกษา

 พานธูปเทียนที่ศิษย์ได้สร้างสรรค์มา   น้อมวันทาเทิดไว้ใจกตัญญู

  ดอกรักแทนความรักอันยิ่งใหญ่  ที่ครูให้ศิษย์ได้รับความรู้

 ดอกจำาปีแทนคุณธรรมล้ำาเชิดชู   ให้เป็นผู้นำาทางสู่ความดี

  ไฮเดรนเยียนั้นแทนคำาขอบคุณ  ครูการุญศิษย์นั้นให้เป็นศรี

 ศิษย์อยากกล่าวถ้อยคำานำาวจ ี   ชีวิตนี้จะไม่ลืมพระคุณครู

ม.2/2

 แม่นกที่คอยดูแลปกป้องให้ลูกนกเติบใหญ่ไปเผชิญโลกใบกว้าง เปรียบเสมือนคุณครูที่คอยเฝ้าอบรมสั่งสอนให้ลูก

ศิษย์เป็นคนดี ประสบความสำาเร็จและหวังให้เป็นดังเช่น ลูกนกที่เติบโต มีปีกที่แข็งแรงพร้อมโผบินอย่างสมบูรณ์แบบ

ม.2/3

  ครูสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้   ครูค้ำาชูศิษย์ให้ได้ฝึกฝน

 เมื่อพบเจอสิ่งใดไม่อับจน    เปรียบเหมือนดั่งบัวพ้นชลธาร

  ครูคอยเพิ่มเติมแต่งเสริมความคิด  เพื่อให้ศิษย์พากเพียรแลกล้าหาญ

 เฉกเช่นพระมหาชนกฝ่าภัยพาล   ทนกันดารเจ็ดวันกลางสาคร
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ม.2/4

 Nuclear Disarmament เป็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่อต้านสงครามในอดีต ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของ

สันติภาพ แต่สันติภาพ ไม่ได้หมายถึงการหยุดสงครามเพียงอย่างเดียว สันติภาพยังหมายถึงการร่วมมือกันที่ทำาให้เกิดความ

สงบสุข พวกเราคิดว่าสันติภาพในชีวิตประจำาวันในโรงเรียน เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด เพราะเป็นที่บ่มเพาะการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

และจิตตารมณ์เซอร์เวียมอันเป็นทักษะที่สำาคัญของพวกเรา

ม.3/1

  ชมพูพราวราวใจของเหล่าศิษย์  เพียรประดิษฐ์พุ่มพานประเสริฐศรี

 กุหลาบแทนจิตรักประจักษ์ดี   พุดขาวนี้แทนความคิดศิษย์ทุกคน

 กล้วยไม้ขาวแนบไปใจทุกผู้     กตัญญูกตเวทีท่านทุกหน

 ดอกรักแทรกบอกรักด้วยกมล   พระคุณล้นจารึกหล้าและธาตรี

 พานดอกไม้แทนใจผู้แต่งแต้ม    ประดับแซมสร้างสรรค์หลากหลายสี

 ขอพรพระคุ้มครองครูให้เปรมปรีดิ์   สุขทวีไร้โรคามากล้ำากราย

ม.3/2 

  งามบุปผาสีสวยเรียงสลับ    ยอดปทุมประดับสื่อสันติ

 งามวิชาเจิดจ้าดุจรวิ    เปรียบไม้ผลิบานได้ด้วยพระคุณ

 งามดอกรักรักครูผู้สอนศิษย์   มาลัยร้อยเรืองฤทธิ์ช่วยเกื้อหนุน

 งามอย่างไทยตานกยูงช่วยค้ำาจุน   ขอผลบุญส่งแด่ท่านนิรันดร์เทอญ
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ม.3/3 

        ยี่สิบเอ็ดมิถุนามาบรรจบ   ขอครูพบความยินดีด้วยดอกไม้

 ประสบพบความสุขมิเสื่อมคลาย   ทุกข์กลับกลายหายไปในบัดดล

        เปรียบดอกมัมเป็นมิตรสุดวิเศษ  พุดเกิดเกศส่งความดีให้มีผล

 ไฮเดรนเยียแทนภักดีงามคงทน   เสริมสร้างคนให้สำาเร็จเสร็จสมบูรณ์

ม.3/4

  ฐานใบตองแทนความรู้ครูสอนสั่ง  เป็นที่ตั้งของชีวิตอันสดใส

 ไฮเดรนเยียแทนขอบคุณที่เข้าใจ   ที่ห่วงใยดูแลทุกเวลา

 มะลิ รัก กุหลาบขาว แทนรักแท้   ขอมอบแด่ผู้ให้การศึกษา

 เป็นรักที่มั่นคงไม่โรยรา    ทั้งหมดนี้นำามาบูชาครู

ม.4/1

 พานไหวค้รเูป่ียมดว้ยความรกัจากนักเรยีน ดอกเขม็แทนความฉลาดหลกัแหลม ดอกมะลแิทนความอ่อนหวาน  กุหลาบ

แดงแทนความรัก หอไอเฟลจากฝรั่งเศส อาทิตย์อุทัยจากญี่ปุ่น แสดงถึงเอกลักษณ์ของห้องเรียนของเรา

ม.4/2

  สีเขียว หมายถึง ความสมดุล ความรู้ ความสงบ ซึ่งสื่อแทนคุณครูทุกท่าน เเละสีขาว หมายถึง เด็ก ที่มีความ

บริสุทธิ์และมอบความเคารพนับถือแด่คุณครู ในขณะเดียวกันทั้งสีเขียวเเละสีขาวได้เเสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย

ม.4/3

    ดั่งดอกบัวแทนมือศิษย์พนมกร      แทนคำาสอนความปรานีที่มอบให้

 กลีบโกศลห่อหุ้มด้วยจิตใจ        ส่งศิษย์ถึงวันสดใสได้ผลิบาน

 มะลิหอมสีขาวบริสุทธิ์        หรือมหาสมุทรอันไพศาล

 มิอาจเปรียบบุญคุณที่พบพาน       ขอทวยเทพดลบันดาลคุ้มครองครู

ม.4/4

  พานประดิษฐ์สื่อฟ้า          มาแตร์

 ประดับด้วยกล้วยไม้แล      เด่นล้ำา

 พระคุณครูมิผันแปร           คือสี่

 ประดับบนยอดย้ำา              ศิษย์รู้แทนคุณ
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ม.4/5 

  พานดอกไม้ร้อยดวงใจใส่ความรัก   พระคุณจักเทียบใครไม่มีเหมือน

 ทำาพานนี้เพื่อมาคอยย้ำาเตือน    พานเสมือนตัวเเทนของจิตใจ

 ดอกมัมขาวดั่งรักบริสุทธิ์     คัตเตอร์ดุจเสียสละอันยิ่งใหญ่

 กุหลาบน้ันส่งกลิ่นหอมไปเเดนไกล    เหมือนความรู้ที่ครูให้ไม่เสื่อมคลาย 

 อันดอกเข็มหญ้าเเพรกเเละข้าวตอก   อีกทั้งดอกมะเขือสื่อความหมาย 

 คอยดูเเลเเม้เหนื่อยยากลำาบากกาย   พระคุณครูมิมลายหายนิรันดร์

ม.5/1

  หอไอเฟลเเทนศิลป์ฝรั่งเศส   สูงสุดเนตรมองเห็นยอดเสียดฟ้า

 โอบล้อมรอบไปด้วยหมู่ผกา   เหมือนบรรดาครูอาจารย์ที่ตักเตือน

 ความรู้เหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้   เเผ่ขจายหาได้สิ่งใดเหมือน

 จะอยู่ในความทรงจำามิลืมเลือน   ครูคอยช่วยย้ำาเตือนด้วยหวังดี

ม.5/2

  พานพุ่มพุ่มมาลา    รังสรรค์มาดอกรักเรียง

 มาลัยบุปผาเคียง     แซมดอกไม้นานาพรรณ

 สุพรรณหงส์งาม     งามทุกยามงามอนันต์

 พรรณรายทองเฉิดฉัน    น้อมกราบวันทาคุณครู

ม.5/3 

 รปูทรง ลวดลายคลา้ยเรอืสพุรรณหงส ์เพราะคณุครเูปรยีบเสมือนเรอืท่ีจะพานักเรยีนไปถงึฝ่ัง เซอรเ์วยีมดา้นบนแสดง

ถึงสิ่งที่คุณครูพากเพียรอบรมนักเรียนทุกคน ให้มีจิตตารมณ์เซอร์เวียม คือรักและรับใช้



ฉบับที่ 57 ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2561 Mater Dei News 29

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ม.5/4

 หากเปรียบคุณครูคือหัวใจ และเปรียบนักเรียนเป็นเลือดที่มีทั้งเลือดแดงเลือดดำา เสมือนเด็กแต่ละคนที่มีความแตก

ต่างกัน แม้ว่าหัวใจจะเป็นเพียงทางผ่าน แต่ก็จะสูบฉีดเลือดทั้งสองไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพราะเลือดจะไปยังจุดหมายไม่ได้  

หากไม่มีหัวใจเป็นผู้ผลักดัน

ม.5/5 

  คุณครูเป็นดั่งแก้ว    งามเงา  จับตา

 ก่อร่างเปลี่ยนคนเขลา    เก่งกล้า

 ครูหลอมหล่อให้เรา    เป็นหนึ่ง  

 เสริมส่งให้เลิศหล้า    รับใช้ผู้คน

 

ม.6/1

 ความเป็นไทย คอืแรงบันดาลใจให้เกดิลวดลายท่ีงดงามอ่อนชอ้ย ดอกกหุลาบมอญแสดงถงึความรกัท่ีศิษย์มตีอ่คณุคร ู

และดอกบานไม่รู้โรย คือ ความยั่งยืนของความรักความหวังดีที่ครูมีให้ศิษย์ตลอดเวลา ศิษย์ขอกราบคุณครูด้วยความเคารพ

รักเสมอมา

ม.6/2

  รายล้อมร้อยเรียงด้วยความรัก  ดั่งที่พักที่พึ่งให้กับศิษย์

 คือคำาสอนเคียงคู่ด้วยความคิด   เปรียบดั่งมิตรให้ศิษย์ได้ชื่นชม

ม.6/3

 ลึกลงไปภายใต้มหาสมุทร มีเม็ดทรายอยู่มากมายเกินกว่าจะนับได้ จะมีสักกี่เม็ดที่จะเปลี่ยนจากเม็ดทรายธรรมดาๆ

ให้กลายเป็นไขม่กุบรสิทุธ์ิอันล้ำาคา่ท่ีอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งคลืน่ลม คลืน่ทะเล คณุครเูป็นผู้มอบโอกาส ให้เราไดพั้ฒนาตนเอง 

คอยดูแลปกป้อง ด้วยความรัก และความอดทนให้เม็ดทรายเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นไข่มุกที่งดงาม

ม.6/4

  เปรียบครูเป็นผู้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ  ทั้งเอื้อเฟื้ออีกเมตตาเราหนักหนา

 เปล่งประกายระยิบระยับวับวาวตา   ขอวันทาจากใจศิษย์ทุกคน

ม.6/5

 ดอกมัมแทนความซื่อสัตย์ ความรักที่มั่นคงที่นักเรียนมีต่อคุณครู ข้าวตอกสื่อถึงคำาสัญญาว่านักเรียนจะดำารงตนให้

อยู่ในระเบียบวินัยและความดีอย่างสุดความสามารถ เพื่อรับการอบรมจากคุณครูและนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
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Ursuline School Summer Program

โรงเรียนของคณะซิสเตอร์อุร์สุลินชื่อ Saint Ursula’s 

College ที่เมือง Toowoomba รัฐ Queensland ประเทศ 

Australia ได้ให้การต้อนรับมาอย่างต่อเนื่อง 5 ปีแล้ว โดย

ในปีนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำานวน 13 

คน ได้มีคุณครูคณิตดาและคุณครูอัจจิมานำาไประหว่างวันท่ี 

3 - 17 มีนาคม 2561 และอีก 11 คน ไปกับคุณครูสถาพร

และคุณครูพรทิพย์ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 

2561 แต่ละครั้งทาง Saint Ursula’s College จัดให้นักเรียน

มาแตรเ์ดอีวทิยาลยัมีเพ่ือนชาวออสเตรเลยีเป็นบัดดี ้1 คน ซึง่

จะคอยดูแล และพาเพื่อนมาแตร์ฯ ไปเข้าห้องเรียนด้วยกับ

ตน แตท่างโรงเรยีนกยั็งไดจั้ดให้เดก็ ๆ  ไดเ้รยีนภาษาอังกฤษ

เฉพาะกลุ่มกับคุณครู 1 ท่าน หนึ่งช่วงเวลาในแต่ละวัน และ

ยังได้จัดนำาเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ  ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เด็ก ๆ   

มี โอกาสไปน่ังรับประทานอาหารในสวนสาธารณะท่ี  

Japanese Gardens ได้ไปจุดชมวิว ซึ่งเป็นจุดชมวิวท่ี

สวยงามของเมอืงท่ี Picnic Point ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมท่ีสำาคญั

ในวันสตรีสากล (กลุ่ม 1) และวันทหารผ่านศึก ANZAC 

Day (กลุ่ม 2) ได้ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ Cobb & Co  

Museum สถานอนุรกัษเ์ชงิประวตัศิาสตร ์Highfields Pioneer 

Village ไดส้มัผัสใกลช้ดิกบัสตัวป์ระจำาชาติออสเตรเลียท่ีศนูย์

อนุรักษ์ Lone Pine Koala Sanctuary สนุกสนานในสวน

สนุก Dreamworld และไดซ้ือ้ของฝากกลบับ้านจากห้างสรรพ

สินค้า Grand Central ในเมือง Toowoomba และเมือง 

Brisbane นอกจากน้ีนักเรียนยังได้ไปเย่ียมคารวะท่านนายก

เทศมนตรีของเมือง Toowoomba ด้วย ซึ่งนับเป็นการให้

เกียรติสถาบันของเราเป็นอย่างยิ่ง 

เม่ือนักเรยีนปรบัตัวไดก้บัสิง่แวดลอ้มใหม่และระบบการ

กนิอยู่แบบนักเรยีนประจำาแล้ว กมั็กจะไดร้บัคำาชมเชยกลบัมา

ให้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเสมอ เช่น ในข้อความจาก 

Boarding Supervisors ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
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The girls from Mater Dei have been an abso-

lute joy to have in the boarding house. They have 

been very polite and friendly to me for the whole 

time I have been with the girls. They are a credit 

to the teachers and the Mater Dei School. Thank 

you for having me look after your beautiful girls.
Mrs. Prudence Thomas

The girls were very friendly and happy and 

seemed to love learning all about our culture. They 

loved spending time with the Brescia girls in the 

boarding house and loved to share supper with 

us all in the evening. They were very respectful at 

meal time and many of them sat with the Brescia 

girls. We all really enjoyed the Farewell Dinner with 

the Thai girls and we loved their singing. It was a 

pleasure to have the girls with us for two weeks 

and we will really miss them.

Thank you so much for visiting us. We love 

the beautiful Thai visitors who come to our College 

each year.
Mrs. Cynthia Day

ประสบการณก์ารเรยีนรูข้องนักเรยีนน้ีนับมคีณุคา่ย่ิง มี

นักเรยีนชัน้มัธยม 3 ซึง่ไดเ้คยรว่มโครงการเมือ่ 2 ปีท่ีแลว้เลา่

วา่ ยังมกีารตดิตอ่กบัเพ่ือนออสเตรเลยีจนถงึปัจจุบัน  สำาหรบั

นักเรียนที่ไปในปีนี้ก็ได้พบประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการได้

พบเพ่ือนใหม่และการอยู่รว่มกนักบัเพ่ือนนักเรยีนมาแตรฯ์ดว้ย

กันแบบนักเรียนหอ ทำาให้มีนักเรียนได้เรียนรู้และได้รับความ

ประทับใจมากมาย ดงัขอ้ความบางสว่นท่ีนกัเรยีนไดแ้บ่งปันไว้

ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีท่ีกรุณาสละเวลาให้

พวกเราได้เข้าพบ หนูได้เปิดโอกาสให้ตัวเองรู้จักเพื่อนคนอื่น

เพิ่มขึ้น ประทับใจเรื่องบัดดี้ คุณครูและเพื่อน ๆ  ที่นี่ ที่ดูแล

หนูตลอด....ศศลัลน์  เอื้อสุนทรวัฒนา

ที่นี่อากาศสดชื่น สัตว์น่ารัก หนูมีความตรงต่อเวลา

มากขึ้น ขอบคุณที่บัดดี้ดูแลเป็นอย่างดี....ญาณิศา โภคาวัฒนา

หนูประทับใจออสเตรเลีย ท่ีมีอากาศเ ย็นสบาย 

ทัศนียภาพสวยงาม บัดดี้ ท่ี โรงเรียนน่ารักและช่วยใน 

หลาย ๆ เรื่อง ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้พึ่งพาตนเอง 

เรียนรู้เรื่องการตรงต่อเวลามากขึ้น....ใจใส เจริญพิวัฒพงษ์

อากาศท่ีน่ีเย็นสบาย ท้องฟ้าสวย บ้านเมืองดูเป็น

ระเบียบ น่าอยู่มาก ๆ คุณครูที่นั่นก็ใจดีมาก ๆ ทุกท่าน

ต้อนรับเราเป็นอย่างดีและดูเเลเราตั้งเเต่วันท่ีไปถึงจนวัน

สุดท้าย ในวันหยุด มีคุณครูมาสอนดูดาว ดาวสวยมาก 

เหมือนท้องฟ้าจำาลองเลย สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไปก็น่าสนใจ 

ได้ให้อาหารจิงโจ้ด้วย หนูได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ๆ  

คนอื่น ๆ ที่ไม่คิดว่าจะตลก เคมีตรงกัน ได้ยอมรับในความ

แตกต่าง ข้อดีข้อเสียของแต่ละคน และเรียนรู้การเคารพกฎ

ต่าง ๆ เพราะที่นั่นเข้มงวดมาก แต่การเข้มงวดก็สอนให้หนู

มีระเบียบมากขึ้น สิ่งสำาคัญอีกที่หนูได้คือประสบการณ์ การ
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ได้เล่นโทรศัพท์วันละไม่มากและการปรับตัวแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าหลาย ๆ  อย่าง การไปในครัง้น้ีเป็นประสบการณท่ี์ดมีาก 

หนูจะไม่ลืมเลย....แพรวา ชยสดมภ์

การได้ไปเท่ียวสวนสัตว์และไปทัศนศึกษาสถานท่ี 

ตา่ง ๆ  เป็นสิง่ท่ีหนูประทับใจในการมาออสเตรเลยีครัง้นี ้หนู

ได้เรียนรู้การฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับเพ่ือน ๆ และ

บัดดี้ ทำาให้ภาษาอังกฤษของหนูดีขึ้น ประทับใจกับการช่วย

เหลือของบัดดี้ ขณะเดียวกันหนูได้มีโอกาสช่วยเหลือเพ่ือน

มากขึ้น หนูได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญของการตรงต่อเวลา เรา

ควรมาตรงเวลาเพราะมีคนรอเราอยู่และเป็นการไม่รบกวนผู้

อื่น.....กันต์สริตา วัฒนะภูติ 

ประทับใจไดเ้รยีนรูเ้รือ่งดาราศาสตร ์ดกูลอ้งดดูาวครัง้

แรก ได้เห็นดาวต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม

ระหว่างออสเตรเลียและไทย คุณครูทีโ่รงเรียนและหอพักดูแล

เป็นอย่างดี....ณิรัชพร เลิศสวัสดิ์

ประทับใจบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีทุกคนมีส่วน

ร่วมและใส่ใจในการเรียน ได้พูดคุยทำาความรู้จักกันมากขึ้น   

หนูกล้าคุยกับทุก ๆ คนเป็นการช่วยฝึกภาษาที่ดี ได้เรียนรู้

ชนพ้ืนเมืองและวฒันธรรมท้องถิน่  มีชว่งเท่ียวสนุกทำาให้ผ่อน

คลาย ไดฝึ้กความรบัผิดชอบและการตรงตอ่เวลา รวมถงึการ

แบ่งเวลาในการทำากิจกรรมต่าง ๆ คุณครูที่หอพักอบอุ่นเป็น

กันเอง....พิมพกานต์ การพิศิษฎ์

อยากขอบคุณโรงเรียน St.Ursula’s College ท่ีจัด

เตรียมกิจกรรมดี ๆ ให้ สิ่งหนึ่งท่ีหนูถือว่าได้เอาชนะตัว

เอง คือ การที่หนูกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น หนูชอบการมี  

buddy ท้ังท่ีหอและท่ีโรงเรียนเพราะช่วยให้เราได้ฝึกทักษะ

การฟังและภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น buddy แต่ละคนเอาใจใส่

เราอย่างดี ตรงเวลาเสมอ คอยให้คำาแนะนำาท้ังในและนอก

เวลาเรยีน การท่ีไดเ้ปลีย่นชวีติประจำาวนั ให้เขา้กบัการใชช้วีติ

ของคนที่นี่ สิ่งสำาคัญคือการการแบ่งเวลาและตรงต่อเวลา....
ขมิ้น  เกลียวปฏินนท์
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การไม่ได้อยู่กับพ่อแม่วันแรกท่ีไป พอคุยโทรศัพท์

ร้องไห้ตลอด แต่ในวันหลัง ๆ สามารถปรับตัวได้ เพื่อน ๆ 

ทุกคนชว่ยเหลือกันด ีประทับใจบัดดี ้การเรยีนรูภ้าษา ไดเ้ห็น

สัตว์ต่าง ๆ ในออสเตรเลีย....เมธวี เกรียงโกมล

ภูมิใจที่ได้มาต่างประเทศโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแล ได้

ไปเที่ยวที่ต่าง ๆ ประทับใจบัดดี้ ได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ที่เรา

ไม่เคยเจอมาก่อน....พริม สิงหสุวิช วรรณประภา

หนูภูมใิจท่ีสามารถประหยัดได ้รูจั้กระงบัใจตนเอง ไม่

ซื้อของฟุ่มเฟือย มีเงินเหลือกลับโดยท่ีคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้อง

เตอืน เพ่ือน ๆ  ท่ีไปทุกคนชว่ยให้การมาครัง้น้ีมคีวามสขุและ

สนุก....สิรินัดดา เอกชัย

สิ่งที่ได้จากการไปออสเตรเลียมา 2 สัปดาห์ ก็คือ ได้

เพ่ิมทักษะชีวิตในการใช้ชีวิต ได้รู้ว่าสิ่งท่ีพ่อเเม่เคยทำาให้เรา 

ตอนน้ีเราก็สามารถทำาเองได้เเล้วจะได้ไม่ต้องไปทำาให้พ่อเเม่

เหน่ือย ทำาให้พ่อเเม่ภูมิใจในตัวเรามากขึ้น ได้เห็นสิ่งท่ีไม่

เคยเห็น คือได้ไปสวนสัตว์ Lone Pine ได้ถ่ายรูปกับจิงโจ้ 

ป้อนอาหารจิงโจ้ จับโคอาล่า เห็นวอมแบ็ต เห็นตุ่นปากเป็ด 

เเละเห็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ อีกมากมายที่ไม่เคยเห็น เป็นสิ่งที่

น่าอนุรักษ์เเละดูเเลไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชม เป็นครั้งเเรกที่

ได้ไปเรียนท่ีต่างประเทศเเละได้เพ่ือนต่างประเทศ รู้สึกดีใจ

มากที่ได้เพื่อนเเละ buddy ที่ดี ที่ต่างประเทศทำาให้เราได้

รู้จักคนเพ่ิมมากขึ้นสิ่งท่ีได้จากการไปเรียนท่ีออสเตรเลีย ได้

ฝึกภาษาเเละไดค้ำาศพัท์ใหม ่เเละสำาเนียงของภาษาท่ีต่างออก

ไปบ้าง....ณภัทร บุญนำา

ไปออสเตรเลียเที่ยวนี้ รู้สึกเหมือนเป็นเด็กหอจริง ๆ 

เลย ทุกอย่างต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย ตื่นตรงเวลา กินข้าว

พรอ้มกนั เก็บจานพรอ้มกนั ทำาทุกอย่างพรอ้มกนั คยุกบับัดดี้

เยอะ ๆ นะ บัดดี้ชวนทำาอะไรทำาด้วย จะได้ไม่ต้องเสียดาย

ทีหลัง อากาศที่ออสเตรเลียแปลก ๆ ฝน ร้อน หนาว ได้

ภายใน 1 วัน สังคมที่ออสเตรเลียต่างจากเรามาก พยายาม

ปรับตัวเร็ว ๆ .....สาริศา บัลคิส ธรรมภิรักษ์ 

เ ป็นครั้ งแรกของหนู ท่ีมาออสเตร เลี ย หนูได้

ประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ จากท่ีน่ีหลาย ๆ อย่าง 

เช่น การอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่แค่คนไทยแต่หลาย ๆ 

เชื้อชาติ ตอนท่ีมาครั้งแรกก็กลัวว่าจะเข้ากันได้มั้ย แต่พอ

รู้จักกันก็นิสัยเหมือนพวกเรา แล้วก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของคุณ

ครูสองท่านท่ีไม่ใช่ตอนอยู่ท่ีโรงเรียน ได้สนิทกับครูและคุย

กันมากกว่าเดิม และสนิทกับเพ่ือนมากขึ้นไม่เหมือนตอนอยู่

ที่โรงเรียน ที่นี่เด็กเขากล้าแสดงออกแล้วก็ให้ความร่วมมือใน 

ทุก ๆ  กิจกรรมเลย ครูที่นี่ก็เป็นกันเอง หนูได้ฝึกการอยู่และ

แก้ปัญหาด้วยตนเองมากขึ้น ได้ฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของ

ภาษาทุก ๆ วัน....ปัณณพร ปัญจพงษ์

คุณครูหลายหลายท่านก็จะบอกเราว่าให้เรารักกันและ

สามัคคีกันในกลุ่ม ในครั้งแรกหนูเองก็ไม่ทราบว่าเราจำาเป็น

จะต้องสามัคคีกันหรือไม่ เพราะอย่างไรก็ต่างคนต่างไปฝึก

ภาษาอังกฤษ แต่เวลาสองอาทิตย์น้ันหนูได้รับอะไรมากกว่า

การฝึกพูดภาษาอังกฤษ หรือการเผยแพร่วัฒนธรรมของหนู

ให้กับชาวออสเตรเลีย หนูยังได้รับทักษะชีวิตมากมายแบบที่

ไม่คิดว่าจะได้รับ เช่น การปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่นั่น หรือ

ถึงแม้กับเพื่อนที่เราคุ้นเคย เราเองยังต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่

จะอยู่กบัเขาพวกเรายังเจอกบับททดสอบใหม ่ๆ  เชน่การเรยีน

วชิาท่ีไมรู่จั้ก วชิาท่ีน่าสนใจหรอืไมค่อ่ยน่าสนใจสำาหรบัเรา แต่

เราได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ ที่นั่น ได้อธิบายได้สอนพวกเรา ให้

คำาแนะนำาโดยไมส่นใจวา่พวกเราจะมาจากเชือ้ชาติอะไร บาง

วชิากง็า่ยเพราะเน่ืองจากเป็นชว่งท่ีเราเรยีนมาแลว้แตบ่างวชิา

ยากมากเพราะไม่เคยมีอยู่ในประเทศไทย เราดูเพื่อน ๆ ที่

น่ันทำาทุกอย่างอย่างเต็มท่ี เห็นแล้วก็มีแรงบันดาลใจท่ีอยาก

จะพัฒนาตัวเองให้ได้แบบเขาบ้าง วิชาแต่ละวิชาก็มีความ

ยากความง่ายเป็นคนละแบบแต่ท่ีสำาคัญก็คือเขาต้องใช้ความ

มีระเบียบวินัย และความเอาใจใส่ในการเรียนเป็นสิ่งสำาคัญ

ท่ีสดุ นอกจากชว่งเวลาเรยีนแลว้ เรายังไดไ้ปเท่ียวหลายหลาย

ที่ ซึ่งมันเป็นการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนเพื่อน ชาวไทย คุณครู

ชาวออสเตรเลีย หรือคุณครูที่ไปดูแลเราทั้งสองท่าน พวกเรา

สนุกสนานกันมาก....ดลพร สิริวันต์
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ศึกษาดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์
โดย คุณครูนริศราภรณ์  กฤตภคะ

กล่าวได้ว่าประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศท่ีเป็นผู้นำา

ทางด้านการศึกษาระดับต้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

และเปิดกว้างทางการศึกษา กระตุ้นให้ผู้เรียนก้าวออกจาก

กรอบเดิม ๆ และเรียนรู้ท่ีจะคิดในมุมมองใหม่ ๆ เสริม

สร้างทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และเพิ่มขีดความสามารถทาง

ภาษา ซึ่งนอกจากการเรียนทฤษฎีแล้วยังเน้นการฝึกงานภาค

ปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้านให้กับผู้เรียนก่อน

ก้าวสู่การทำางานอย่างมั่นใจ ผู้เรียนมีสิทธิประโยชน์ทางการ

ศกึษามากมาย เชน่ มาตรฐานการดแูลสวสัดภิาพของนักเรยีน

นักศึกษานานาชาติ ซึ่งมีความปลอดภัยสูงมาก โอกาสการ

ทำางานท่ีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเลือกทำางาน

บางชว่งเวลา หรอืทำางานเตม็เวลาในขณะท่ีศกึษาอยู่ หรอืเม่ือ

เรยีนจบไดต้ามท่ีกฎหมายกำาหนด เป็นตน้ ผู้ปกครองหลายคน

จึงเลอืกท่ีจะสง่บุตรหลานไปศกึษาตอ่นวิซแีลนดเ์พราะสามารถ

ตอบโจทย์ได้ตรงจุด ทั้งในเรื่องระบบการศึกษาที่ท้าทายการ

ใช้ความคิด ลูกมีเวลามากขึ้นในการเล่นกีฬาหรือทำากิจกรรม

สันทนาการต่าง ๆ และได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นท่ีน่ายินดีอย่างย่ิงท่ีทางโรงเรียนได้มอบโอกาสให้

คุณครูไปศึกษาดูงานในประเทศนิวซีแลนด์ ปีละ 2 คนต่อ

เนื่องมาเกือบ 10 ปี แล้วและปีนี้ครูอรอุมา สว่างธูป และ

คุณครูนริศราภรณ์ กฤตภคะ ได้มีโอกาสไปเมื่อวันท่ี 25  

เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2561 โดยไปท่ีโรงเรียน  

Wellington Girls’ College (WGC) ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล

หญงิลว้น มปีระวตัอัินยาวนานท้ังความสำาเรจ็ทางวชิาการและ

มชีือ่เสยีงในเรือ่งจำานวนนักเรยีนท่ีสามารถเขา้เรยีนตอ่ในระดบั

อุดมศึกษาได้ (ประมาณ 90%) หลักสูตรการเรียนการสอน

ท่ีเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูง ทำาให้โรงเรียนได้รับความไว้

วางใจเป็นอย่างสงูและตอ่เน่ืองเสมอมา ซึง่รบันักเรยีนตา่งชาติ

จากประเทศในแถบเอเชียและยุโรป ตั้งแต่ระดับ Year 9-13 

(หรืออายุระหว่าง 13-18 ปี) สำาหรับนักเรียนในระดับ Year 

9-12 จำาเป็นต้องสวมชุดนักเรียนตามที่โรงเรียนกำาหนด แต่

สำาหรับนักเรียน Year 13 ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน

เมื่อนักเรียนมาถึงท่ีโรงเรียน ขั้นแรกจะถูกเข้ารับ

การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษกับทางโรงเรียน   

หลังจากน้ันโรงเรียนจะช่วยวางแผนกำาหนดวิชาท่ีนักเรียน

ควรจะเลือกเรียนและหลักสูตรท่ีควรจะสมัครเข้าเรียน โดย
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พิจารณาเรื่องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และ 

เป้าหมายในอนาคต ภาษาอังกฤษจะเป็นสว่นหน่ึงของแผนการ

เรียนประจำาวันของและมีสอนอยู่ในทุกระดับชั้นเรียน

สำาหรับนักเรียนต่างชาติจะมีการสอนภาษาอังกฤษ 

ห้องเรยีนภาษาอังกฤษมขีนาดเลก็และสอนโดยครผูู้ทรงคณุวฒุิ

ดา้นการสอนภาษาอังกฤษและการอ่านเขยีนโดยตรง สว่นวชิา

อ่ืนท้ังหมดจะจัดการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนปกตท่ีิมีนักเรยีน

ชาวนิวซีแลนด์ร่วมเรียนด้วย โดยทุกชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่

เกิน 30 คน ในบางวิชาที่สอนนักเรียนชั้นปีที่สูงขึ้นจำานวน

นักเรียนจะน้อยกว่านี้มาก แต่ละวันจะมีการเรียนการสอน 6 

คาบ เริ่มเรียนเวลา 8.40 น. เลิกเรียนเวลา 15.20 น. ใน

ระดับ Year 11-13 จะต้องเรียน 6 วิชา  

ท่ีนีม่คีรแูละบุคลากรทางการศกึษาท่ีมปีระสบการณ์สูง

ทำาหน้าท่ีดแูลงานวชิาการและหลกัสตูรภาษาอังกฤษ พรอ้มกบั

ให้ความดแูลใสใ่จอย่างดกีบันกัเรยีนท้ังขณะอยู่ท่ีโรงเรยีนและ

ท่ีบ้านของครอบครวัโฮมสเตย์ อาคารนกัเรยีนนานาชาติต้ังอยู่

บริเวณใจกลางของโรงเรียนและทำาหน้าท่ีเป็น “ศูนย์กลาง” 

ให้กับนักเรียนนานาชาติ โดยสามารถพบปะเพ่ือน ๆ รับ

ประทาน อาหารกลางวัน สนทนากับเจ้าหน้าที่ หรือ เรียน

ภาษาอังกฤษ รวมถงึการใชอิ้นเทอรเ์น็ตผ่าน WIFI และใชง้าน

คอมพิวเตอร ์ท่ีทางโรงเรยีนจัดไวบ้รกิาร และทำาการบ้านหลงั

เลกิเรยีน นอกจากนียั้งมสีิง่อำานวยความสะดวกมากมาย อาทิ 

บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WIFI และ ICT ทั่วโรงเรียน 

สนามกีฬา โรงยิม 2 แห่ง ห้องเรียนเฉพาะทาง  ห้องทดลอง

วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดที่มีหนังสือรวมทั้ง E-Book และอื่น ๆ  

บรรยากาศการเรียนรู้มีความน่าสนใจและเปิดกว้าง

สำาหรบัผู้เรยีนอย่างมาก สามารถเลอืกเรยีนไดต้ามความถนดั

และความสนใจของผู้เรียนและดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา

ไดอ้ย่างเตม็ท่ี การจัดการเรยีนรูท่ี้เน้นวชิาการ เชน่ ใน Class 

Math ผู้เรยีนสามารถจะไดร้บัการพัฒนาไปพรอ้ม ๆ  กัน โดย

มกีารจัดทำาสือ่การสอนท่ีให้นักเรยีนคอ่ยเรยีนอย่างเป็นขัน้ตอน

จากง่ายไปสู่ยาก มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียนใน

ทุกคาบเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความยากง่าย

ของแบบฝึกหัดที่ครูให้ทำา และมีการรายงานผลให้ผู้ปกครอง

ทราบหลงัจากจบ Class เนือ่งจากผู้เรยีนมจีำานวนน้อย กลา่ว

คือประมาณไม่เกิน 30 คน/ห้องเรียน  ดังนั้นนักเรียนจึงมี

โอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และทั่วถึง

การท่ีได้ไปศึกษาดูงานท่ีประเทศนิวซีแลนด์ได้สร้าง

ความประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นประเทศท่ีมีความ

งดงามท้ังดา้นภูมิศาสตรแ์ละผู้คนท่ีมีอัธยาศัยด ีผู้บรหิารสถาน

ศึกษา Wellington Girls’ College (WGC) ให้การต้อนรับ

อย่างอบอุ่นและดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ศึกษาดู

งาน และนอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

ที่ให้ความช่วยเหลือด้านภาษาและเยี่ยมชมโรงเรียน มีครูและ

บุคลากรท่ีให้การต้อนรบัและให้ความรูใ้นดา้นการทำางานและ

การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณในความกรุณาของโรงเรียน 

มาแตร์เดอีวิทยาลัยท่ีมอบโอกาสท่ีดีให้ไปศึกษาดูงานท่ี

ประเทศนิวซีแลนด์
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สภานักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม TRUST TALK “ค้นหาความหมายและคุณค่า

ของความไว้ใจ” จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.  เป็นโอกาส

ที่นักเรียนได้ร่วมฟังการแสดงทัศนะ เกี่ยวกับการร่วมสร้างความไว้ใจ นำาสังคมไทยสู่สันติสุข : Trust in each other จาก

วิทยากรทั้ง 4 ท่าน คือ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร คุณรัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย และเด็กชาย พรภวิษย์  

ขอพร ซึ่งในวันนั้นนักเรียน 13 คน คุณครู 2 ท่าน ได้รับฟังมุมมองที่น่าสนใจผ่านประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่าน และ

เม่ือนำาแนวคดิน้ันกลบัมาทบทวน (Reflection) กพ็บวา่ทุกคนเกิดความตระหนักใน คำาวา่ TRUST ดว้ยหลากหลายมมุมอง เชน่

“ได้คิดวิเคราะห์สิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำาวัน เมื่อเรารู้จักไว้ใจจะทำาให้เราได้รับความสุขและสังคมเกิดความสงบสุข

มากขึ้น คนในสังคมส่วนใหญ่จะตั้งอคติขึ้นเมื่อพบเจอคนใหม่ ๆ ในชีวิต ดังนั้นการที่เราจะพบเจอคนดี ๆ และสิ่งที่ดี ๆ 

เราจึงต้องรู้จักที่จะเปิดใจ มองโลกในแง่ดีและกล้าที่จะยอมรับในความแตกต่าง” 

“ทำาให้ได้มองตัวเองมากขึ้น เรียนรู้ในการฟังและการใส่ใจ เรียนรู้ที่จะไว้ใจตนเอง หาความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำาทุกสิ่ง

ทุกอย่างให้เหมือนว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้ทำาเสมอ ที่สำาคัญคือเราต้องพยายามที่จะไม่ทำาลายความไว้ใจที่ผู้อื่นมีให้เราและ

รู้จักท่ีจะให้อภัยผู้ท่ีทำาลายความไว้ใจท่ีเรามอบให้เขา ความไว้ใจซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสำาคัญท่ีจะสามารถทำาให้คนในสังคม

อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเรียบร้อยต่อไป”

“ไม่ว่าการทำางาน การเรียน หรือ การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ๆ เราต้องใช้คำาว่า TRUST กันตลอด เเต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะ

เชื่อใจกันบางคนอาจจะตั้งเเง่กับใครบางคน ทำาให้พวกเขาทำางานหรืออยู่ร่วมกันได้ยาก แม้เป็นปัญหาเล็ก ๆ เเต่มันคือพื้น

ฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

“การได้มาฟัง TRUST TALK เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามาก ๆ ทำาให้ได้ย้อนกลับมาคิดถึงความหมายของคำาว่า เชื่อใจ 

เข้าใจ และไว้ใจ ได้หันกลับมามองตัวเองมากขึ้น ได้เข้าใจถึงราคาของความเชื่อใจว่ามีค่ามากเพียงใด”

“ได้เห็นคุณค่าของคำาว่า เชื่อใจ ตระหนักได้ว่า เป็นสิ่งแรกที่ควรให้ความสำาคัญ ไม่ว่าจะในเรื่องของการใช้ชีวิตกับ

ครอบครัว เพื่อน หรือแม้แต่การทำางานร่วมกับผู้อื่น การทำางานเป็นทีม เนื่องจากทุก ๆ คนเกิดมาล้วนต้องพึ่งกันและกัน 

จะอยู่ร่วมกันหรือทำาบางสิ่งลุล่วงได้นั้น ควรเริ่มจากการให้ใจ แล้วจะได้รับใจกลับมา”

“ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลองที่จะเชื่อใจ การเลือกที่จะเชื่อใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหมือนกับการที่เราให้โอกาสตัวเราเองลอง

สิ่งใหม่ ๆ ลองเรียนรู้ ยอมรับความผิดพลาด เพื่อนำาไปเป็นประสบการณ์ซึ่งนำาไปสู่ความสำาเร็จ”

“วิทยากรมีภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน ทำาให้เข้าใจการให้ความสำาคัญของ TRUST ท่ีต่างกัน พวกเขาได้ก้าวผ่านช่วงชีวิตต่าง ๆ 

มาจนประสบความสำาเร็จ ซึ่งขั้นตอนการเดินทางของ TRUST นั้น เราสามารถทำาให้ TRUST แน่นแฟ้นขึ้นหรือจะทำาให้มัน 

TRUST TALK
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ค่อย ๆ แตกร้าวลงก็ได้ รวมถึงวิธีที่สามารถเลือกได้ว่าจะปฏิบัติกับ TRUST ที่แตกร้าวแล้วอย่างไร” 

“ได้เข้าใจคำาว่า TRUST มากขึ้น มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะทำาให้ตัวเองพัฒนาไปได้ เช่นการที่ TRUST ในตัวเอง  TRUST 

ว่าเราทำาได้ ความคิดบวก รวมกับพลังแห่งการกระทำาจะผลักดันให้เราพยายามเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ นอกจากที่

จะทำาให้ตัวเองพัฒนาแล้ว ประเทศชาติความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและประชาชนยังต้องการ TRUST อย่างมาก  แนวทาง

การทำาให้เกิด TRUST ซึ่งเริ่มมาจากการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับสิ่งต่าง ๆ ที่รัฐจะทำานั้นเป็นสิ่งสำาคัญมาก ๆ ”

“แท้จริงแล้ว ปัญหาหลาย ๆ  อย่างที่เราพบอยู่ทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ตั้งแต่การขาด

ความไว้วางใจกันเองในครอบครัวไปจนถึงการปกครองในระดับประเทศ หากเราสร้างความเชื่อใจระหว่างคนทุกคนได้ ปัญหา

ความขัดแย้งต่าง ๆ น่าจะลดน้อยลงและนำาไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข”

“การที่คนเรานั้นไว้ใจกันและกัน เปรียบดั่งการที่เราไม่มีการสร้างกำาแพงขวางกั้นกันและกัน  หากลองเปิดโอกาสเริ่ม

ต้นที่ครอบครัว การที่เราทำากิจกรรมด้วยกันมากขึ้น การฟังคำาสั่งสอนที่พ่อแม่ตักเตือนด้วยการเชื่อใจกับคำาสั่งสอน เคารพกัน

และกัน ก็จะเกิดความเชื่อใจนำาไปสู่การดำารงชีวิตได้อย่างสันติ”

“ความเชื่อใจอยู่ในทุก ๆ วินาทีของการใช้ชีวิต ต้ังแต่ยังอยู่ในวัยเรียนจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะถึงแม้จะเป็นคำา 

ง่าย ๆ คำาหนึ่ง แต่ความหมายนั้นลึกซึ้ง เนื่องจากเป็นคำาที่สื่อถึงสิ่งสำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ควรนึกถึงเสมอในการอยู่ร่วมกับ

สังคม เพราะหากขาดความเช่ือใจแล้ว ส่ิงต่าง ๆ ก็ย่อมหยุดชะงักเพราะเกิดความสงสัย ความกลัว จึงเป็นหน้าท่ีของทุก ๆ คน

ที่จะร่วมมือกันสร้างเสริมความเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากตัวเราเอง ในครอบครัว ไปสู่สังคมรอบ ๆ ตัว และที่สำาคัญ

มาก คือ ในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยเฉพาะในปีนี้ มีการรณรงค์ให้นักเรียนมาแตร์เดอีฯ เป็น “ผู้สร้างสันติ” และ

เป็นผู้ที่ใช้จิตตารมณ์เซอร์เวียมเพื่อรัก รับใช้สังคมอย่างสุดความสามารถต่อไป” 

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. นางสาวภัทราภา เกษมสำาราญ 2. นางสาวสริฏา เทพภักดี 3. นางสาวเมย์ณวัล สุทธิสัมพัทน์

4. นางสาวอัญชลีนา มิ่งเจริญ 5. นางสาวธันยธร จรัสรุ่งโรจน์ 6. นางสาวนัทชาภรณ์ รวยฟูพันธ์

7. นางสาวอรจิรา สารจิตต์  8. นางสาวประพิมพ์จันทร์ สุนทรพานิช  9. นางสาวไหม สุรินทราบูรณ์

มัธยมศึกษาปีที่ 5

10. นางสาวกัณติกา ลีรัตนขจร    11. นางสาวสายธาร เหินอากาศ

มัธยมศึกษาปีที่ 3

12. เด็กหญิงพิณ พชรธนสาร     13.เด็กหญิงแพรว อาลาน่า พลอยส่องแสง
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

การไปทำากิจกรรมจิตอาสา วันท่ี 5–10 มีนาคม 

พ.ศ. 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 10 คน  

ได้รับมอบหมายภารกิจให้เตรียมกิจกรรมเพ่ือไปสอนน้องชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา 

ทั้งด้านวิชาการ คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งกิจกรรมเสริมด้านดนตรี ศิลปะ และ

กีฬา  ซึ่งนักเรียนได้ฝึกการทำางานเป็นทีม การรู้จักแบ่งเวลา 

การรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความตรงต่อเวลา จากกิจกรรม

เหลา่น้ีนักเรยีนแสดงให้เห็นถงึพลงัความกระตอืรอืรน้ท่ีไดร้ว่ม

มือกันทำางาน และมุมที่ต่างออกไปจากในชั้นเรียนวันธรรมดา 

แม้จะมีบางครั้งท่ีนักเรียนรู้สึกลังเลตั้งแต่ยังไม่เริ่มเดินทางท้ัง

ที่ตนเองอาสาสมัคร ไม่ได้ถูกบังคับ แต่ก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่า

ต้องใช้เวลาพักผ่อนในช่วงปิดเทอมท่ีแสนมีค่ามาทำาอะไรเพ่ือ

ผู้อื่นมากขนาดนี้ แต่ความคิดเหล่านั้นกลับเปลี่ยนไปในทันที

ที่นักเรียนได้ก้าวเข้าไปสอนน้อง ๆ ในวันแรก

ตลอดการเดนิทางเป็นไปอย่างราบรืน่ ไม่วา่จะเป็นการ

บินจากสนามบินสวุรรณภูมไิปถงึสนามบินแมฟ้่าหลวง จังหวดั

เชียงราย การน่ังรถตู้ไปทัศนศึกษาท่ีฟาร์มสวรรค์บนดิน  

โฮมสเตย์ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้หลายสิ่งเกี่ยวกับการทำาการ

เกษตรอินทรย์ี การพลกิฟ้ืนผืนดนิจากดนิแดงเป็นฟารม์ขนาด

กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนปิยมาตย์
โดย คุณครูสิริรัตน์ ครุวรรณ และคุณครูตวิษา เชาว์ฉลาด
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เล็กท่ีสร้างผลผลิตและรายได้ การป้ันเซรามิกกับการชงชา

ซึ่งเป็นผลผลิตในท้องถิ่นด้วย จากนั้นนักเรียนได้เดินทางต่อ

ไปยังกว๊านพะเยา อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับการ

ต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างมากจากผู้ปกครองท่ีเอ้ือเฟ้ือท้ัง

สถานที่พักและอาหาร

ช่วงเวลาท้ังหมดท่ีทำาหน้าท่ี ท่ีโรงเรียนปิยมาตย์ 

นักเรียนได้เรียนรู้หลายสิ่งและได้รับประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า

มาก  ทั้งจากสิ่งแวดล้อมที่ต่างจากที่บ้าน และความหลาก

หลายของผู้คนท่ีไดพ้บเจอ การเรยีนรูท้ั้งหมดเกดิขึน้ไดเ้พราะ

ความพยายามที่จะเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ความเสียสละ และ

อยากที่จะส่งมอบความรักและโอกาสดี ๆ ให้กับผู้อื่น ถือ

เป็นตัวอย่างท่ีชัดเจนของการปฏิบัติเซอร์เวียมอย่างแข็งขัน  

สังเกตได้จากหลายประโยคที่สะท้อนในการเขียน Reflection 

ในตอนค่ำาของทุกวัน และแม้บางครั้งอาจมีคนเสียใจท่ีอยาก

ทำาหน้าท่ีให้สมบูรณ์แบบขึ้นกว่าน้ีอีก แต่น่ันแสดงให้เห็น

ว่านักเรียนนึกถึงผู้อ่ืนมากกว่าตนเองและทุ่มเทตัวเองให้กับ

กิจกรรมต่าง ๆ อย่างแท้จริง นักเรียนทุกคนเปิดใจที่จะพูด

ถึงปัญหาท่ีต้องเผชิญและน้อมรับทุกคำาปรึกษาและกำาลังใจ

ของกันและกันเสมอ เห็นได้จากการท่ีนักเรียนพยายามปรับ

แผนการสอนทุกคืนจนดึกสำาหรับการสอนในวันถัดไปเพ่ือให้

ได้ผลที่ดีที่สุด  

วันสุดท้ายของการเดินทาง นักเรียนได้มีโอกาสไป

ทัศนศึกษาที่วัดร่องขุ่น และไร่ชาฉุยฟงก่อนขึ้นเครื่องที่สนาม

บินแม่ฟ้าหลวง ช่วงระหว่างรอขึ้นเครื่องนักเรียนเขียน Re-

flection อย่างตั้งใจ และเมื่อได้อ่านสิ่งที่นักเรียนเขียน  ยิ่ง

รู้สึกว่าการมาปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้คุ้มค่าอย่างมาก ดังประโยค

ที่นักเรียนคนหนึ่งเขียนไว้ว่า “...เมื่อข้าพเจ้าไปมองย้อนกลับ

แล้ว ยังนึกขำาความคิดของข้าพเจ้าเองที่ว่า กำาลังเอาเวลาปิด

เทอมท่ีแสนมคีา่มาทำาอะไรอยู่ แตก่ลบักันตอนน้ีขา้พเจ้านึกไม่

ออกว่า จะใช้เวลาปิดเทอมอะไรได้อย่างมีค่า กว่าการมาทำา

กิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนปิยมาตย์ได้อย่างไร”
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 ทุกต้นปีการศึกษา คุณครูได้เชิญชวนให้นักเรียนได้

ทราบถึง การมีส่วนร่วมท่ีจะช่วยเหลือผู้ท่ียากไร้ ผ่านการ

บริจาคเงินในทุก ๆ วัน ที่ชาวมาแตร์เดอีฯ เรียกกันว่า เงิน

คนจน เพ่ือท่ีเราจะไดส้ง่เงนิจำานวนน้ีไปชว่ยเหลอืเพ่ือนมนุษย์

ทุกเพศทุกวัยท่ีเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ผ่าน

หน่วยงานหรอืองคก์รตา่ง ๆ  ท้ังท่ีเป็นการชว่ยเหลอืท่ีตอ่เน่ือง 

หรือจากท่ีได้รับการร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางซิสเตอร์

หรือคุณครู รวมท้ังการเสนอจากนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ซึ่งก็

ปฏิบัติเช่นน้ีสืบเน่ืองมาโดยตลอด นับเป็นประเพณีท่ีดีงาม

การบริจาคเงินคนจน ปีการศึกษา 2560
โดย สภานักเรียน

สมกบัความมจิีตตารมณเ์ซอรเ์วยีมท่ีอยู่ในตวัชาวมาแตรเ์ดอีฯ  

ทุกคนเสมอมา 

 ในปีการศึกษา 2560 เราแต่ละคนบริจาคกันวัน

ละเล็กวันละน้อย ทุก ๆ วันศุกร์ท่ีรวบรวมส่งไปห้องการ

เงิน ทำาให้แต่ละเดือนสภานักเรียนสามารถนำาเงินคนจน ไป

บริจาคช่วยเหลือผู้อื่นทั้งสิ้น 14 องค์กร รวมเป็นจำานวนเงิน 

476,765 บาท และยังไดร้ว่มกนัรณรงคเ์ป็นพิเศษในชว่งฉลอง 

พระครสิตสมภพและปีใหม่ เพ่ือบรจิาคของเลน่ ตุ๊กตา ผ้าห่ม

และเครื่องกันหนาว ดังนี้
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  เดือนพฤษภาคม บริจาค 100,000 บาท แก่บ้าน 

อัญจลา ณ ศูนย์คาทอลิกเชียงคำา วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล 

อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา  

   เดือนมิถุนายน จำานวน 20,000 บาท แก่มูลนิธิ 

โสสะแห่งประเทศไทย  

   เดือนกรกฎาคม จำานวน 20,000 บาท แก่คณะภคินี

ศรีชุมพาบาล

 เดอืนสงิหาคม จำานวน 20,000 บาท แกโ่ครงการทุน

อาหารกลางวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และบริจาค 

40,000 บาท แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 

 เดือนพฤศจิกายน บริจาค 3 แห่ง ๆ ละ 20,000 

บาท คือ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส มูลนิธิสันติสุข และ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

 เดือนธันวาคม บริจาคเพื่อซื้อของเล่นวันคริสต์มาส

ให้แก่น้องผู้ยากไร้ จำานวน 10,000 บาท และรวบรวมตุ๊กตา

บริจาค จำานวน 1,547 ตัว ผ้าห่ม 152 ผืน ของเล่น 205 

อัน และผ้าพันคอ 44 ผืน แก่องค์กรการกุศล 18 แห่ง

 เดือนมกราคม ได้รวบรวบจากถุงทานในพิธีมิสซา

สมโภชพระครสิตสมภพ และกจิกรรมฉลากการกศุลวนัครขูอง

คณะครู รวมเป็นเงิน 106,795 บาท เพื่อมอบแก่โครงการ

สงเคราะห์ผู้ต้องขัง คณะสงฆ์พระเยซูเจ้า (เยซูอิสต์) ช่วยส่ง

ผู้ต้องกักชาวต่างชาติกลับประเทศ

 เดือนกุมภาพันธ์ บริจาค 5 แห่ง ๆ ละ 20,000 

บาท คือสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านก่ึงวิถีหญิง 

ศูนย์สร้างโอกาสเด็กชุมชนย่านสะพานพระราม 8 บ้านพัก

ฉุกเฉินหญิงดอนเมือง บ้านภูมิเวท และเครือข่ายจิตอาสา

เย่ียมผู้ป่วยตดิเตยีง และผู้ป่วยระยะสดุท้าย โรงพยาบาลพระ

สมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ    
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• บ้านอัญจลา เชียงคำา จังหวัดพะเยา

บ้านอัญจลา หรอืศนูย์เชยีงคำาของสงัฆมณฑลเชยีงใหม ่

เป็นสถานท่ีซึง่ซสิเตอรค์ณะอุรส์ลุนิมสีว่นรว่มในการชว่ยเหลอื

เดก็ผู้หญงิให้มีศักดิศ์ร ีชว่ยเหลอืตนเองได ้และเป็นผู้มคีวามรู ้

โดยจดัให้บรรดาเด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้ศึกษาในโรงเรียน

รฐับาลบรเิวณใกลเ้คยีง และชว่ยดแูลอบรมสัง่สอนสรา้งทักษะ

ชีวิตในช่วงที่มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านอัญจลา

• ผู้ร่วมเดินทาง

คณะครูและนักเรียนมาแตร์เดอี จำานวน 2 กลุ่ม ได้

ใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียน เพ่ือไปสัมผัสชีวิตท่ีบ้านอัญจลา 

เชียงคำา  จังหวัดพะเยา

การเรียนรู้ครั้งนี้…ที่บ้านอัญจลา เชียงคำา จังหวัดพะเยา
เรียบเรียงโดย ครูมณีจันท์ ไกรณรงค์ และครูวิชญาพร วโรจนานุลักษณ์

กลุ่มที่ 1 เดินทางวันที่ 5 – 10  มีนาคม 2561 ครู 

2 ท่าน นักเรียน 7 คน

กลุ่มที่ 2 เดินทางวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561 ครู 

2 ท่าน นักเรียน 8 คน

• จุดมุ่งหมายของการเดินทาง

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต แบ่งปันประสบการณ์

ทางด้านวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ การทำาอาหาร การ

ทำาเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการอยู่ร่วมกัน

ระหวา่งนักเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั และน้อง ๆ  บ้านอัญจลา
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• ก่อนเดินทาง

“หนูตัง้ใจวา่จะไปชว่ยแบ่งปันความรูใ้ห้น้อง ๆ  เเละไป

เรียนรู้วิถีชีวิตของน้อง ๆ ที่บ้านอัญจลา เพื่อที่เราจะได้เห็น

โลกท่ีกวา้งขึน้ หาความรูน้อกกรอบในแบบท่ีไมเ่คยพบมากอ่น”
นางสาวเพชรพริ้ง  ภู่ชนะกิจ  ม.5/1

 “ก่อนไปหนูได้เตรียมตัวหลายอย่าง เตรียมคิด

กิจกรรมไว้มากมาย ต้ังใจไว้ว่าจะไปมอบความสุขให้แก่น้อง ๆ ”
นางสาวพันธิตรา  ว่องวิไลกุล  ม.5/5

• ถึงที่หมาย

“เร่ิมต้นความประทับใจแรกของหนู คือการท่ีน้อง ๆ  

เข้ามาทักทาย พูดคุย ถามชื่อ และอาสาจะถือกระเป๋า

สมัภาระขึน้ไปท่ีห้องให้ ทำาให้รูส้กึวา่เราไดร้บัการตอ้นรบัจาก

บ้านอัญจลาอย่างอบอุ่น หนูได้เข้าไปพูดคุยกับน้อง ๆ ถาม

ถึงกิจกรรมที่น้องกำาลังทำา ซึ่งน้อง ๆ ก็เล่าให้ฟังอย่างเป็น

กันเอง ทำาให้หนูรู้สึกดีตั้งแต่วันแรกที่ไปถึง”
นางสาวอารดา วรพุทธานนท์  ม.5/3
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• แลกเปลี่ยนเรียนรู้

“หนูได้ลองทำาสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีโอกาสได้ทำามาก่อน 

เช่น ทำาการเกษตร เก็บผักและผลไม้ท่ีปลูกไว้มาทำาอาหาร 

หนูใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น เพราะได้ตื่นแต่เช้ามาออก

กำาลงักาย ทำาให้มีเวลาในการทำาสิง่ตา่ง ๆ  มากขึน้ในหนึง่วนั”
นางสาวคริษฐา กุลตังวัฒนา ม.5/5

“หนูเป็นคนไมช่อบกนิผักเลย และปกตถิา้ไมช่อบอะไร

ก็จะกินไม่หมด แต่พอเห็นน้อง ๆ ทุกคนกินทุกอย่างหมด

เกลี้ยง ก็ทำาให้หนูรู้สึกว่า น้อง ๆ ปลูกผักกินกันเอง ซึ่งกว่า

จะได้มาคงยากลำาบาก หนูจึงต้องพยายามกินให้หมด”
นางสาวกชรัตน์   ธนานันท์  ม.5/4  

“คำาถามท่ีหนูไดยิ้นบ่อยท่ีสดุในชว่งเวลาท่ีอยู่ท่ีบ้านอัญ

จลา คือคำาถามจากน้อง ๆ  ว่า “พี่มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะ” 

คำาถามน้ีทำาให้หนูตระหนักได้ว่าความใส่ใจแท้จริงคืออย่างไร 

หนูจึงพยามยามปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพราะหนูก็อยากให้ 

น้อง ๆ รู้ว่าสิ่งท่ีน้อง ๆ ได้ทำามาตลอดจนเป็นนิสัยน้ัน 

สามารถทำาให้คนคนหนึ่งมีความสุขมากแค่ไหน”
นางสาวศรัณย์รัชต์ ธีรชินภัทร์  ม.5/4

“การท่ีพวกเราไดไ้ปแบ่งปันความรูใ้ห้น้องๆ เม่ือน้องๆ 

กลับมาจากโรงเรียนและวิ่งมาบอกพวกเราว่าทำาข้อสอบได้ 

และขอบคุณที่พวกเราช่วยสอนให้ ทำาให้หนูรู้สึกดีใจมากและ

อยากจะช่วยน้องอีก”
นางสาวนิรดา   ธนาดำารงศักดิ์  ม.5/3

“การไปบ้านอัญจลาครั้งน้ี ทำาให้หนูมีโอกาสหลาย

อย่าง ท่ีสำาคญัคอืโอกาสพิสจูน์ตัวเอง และโอกาสเป็นผู้ให้ หนู

ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าหนูสามารถปรับตัวกับสภาพเเวดล้อม

ใหม่ๆ ได้ หนูสามารถสอนหนังสือน้อง ทั้งที่ไม่เคยสอนใคร

มาก่อนในชีวิต ทำาให้หนูรู้สึกภูมิใจและมีความสุข หนูเชื่อว่า

ทุกคนที่ได้ไปบ้านอัญจลา เชียงคำา ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ เพื่อน 

หรือรุ่นน้อง ก็คงจะรู้สึกเหมือนหนูเช่นกัน”

นางสาวณัฐชา กาญจนหัตถกิจ  ม.5/5

“หนูมีความสุขกับการไปทำากิจกรรมในครั้งนี้มาก ทุก

สิง่ท่ีบ้านอัญจลาชว่ยให้หนูไดพั้ฒนาท้ังกายและใจมากขึน้ ถา้

มีโอกาสก็อยากจะไปอีกครั้ง”
นางสาวพรธีตรา  รัตนพันธุ์ศรี  ม.5/4
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• เดินทางกลับ

“หนูขอขอบคุณทางโรงเรียนที่มอบโอกาสดี ๆ ให้หนู

ได้ไปทำากิจกรรมที่บ้านอัญจลา ขอบคุณคุณครูที่ดูแลพวกหนู

เป็นอย่างดี ขอบคุณซิสเตอร์และคุณพ่อ (บาทหลวง) ที่คอย

สนับสนุนกจิกรรมของพวกหนู ขอบคณุพ่ีคนขบัรถท่ีคอยรบัสง่

อำานวยความสะดวกให้แก่พวกหนู ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ช่วย

กันคิดและทำางานด้วยกัน ขอบคุณน้อง ๆ ที่ทำาให้ได้เรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ มากมาย การไปบ้านอัญจลาครั้งนี้เป็นความทรง

จำาดี ๆ ที่หนูจะไม่ลืมเลย”
นางสาวนิชดา มิเชล เอเบ็ล  ม.5/1

“หนูขอขอบคุณทางโรงเรียนที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบ

น้ี ทำาให้นักเรียนมีจิตอาสา มีความคิดท่ีเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มี

น้ำาใจมากขึ้น รู้จักการวางแผน ได้ฝึกทักษะการทำางาน และ

การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หนูอยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบ

นี้ต่อไป และถ้ามีโอกาส หนูกับเพื่อน ๆ จะกลับไปเยี่ยม 

น้อง ๆ อีกแน่นอน”
นางสาวลักษิกา พิชเยนทรโยธิน  ม.5/3

 ในทุกการเดนิทางลว้นมสีิง่ตา่ง ๆ  ให้เรยีนรู ้การเดนิ

ทางไปสัมผัสชีวิตที่บ้านอัญจลาครั้งนี้ก็เช่นกัน ผู้ร่วมเดินทาง

ทกุคนได้ตระหนกัถึงจติตารมณ์เซอร์เวียมที่นำาไปสู่การปฏบิัติ

จริง ได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกัน จนเกิดเป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืม
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กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย มีจิตสำานึกในการ

ทำาประโยชน์แก่สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

สังคมไทย โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง เน้นทักษะ 

กระบวนการตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน 

ประเมนิ ปรบัปรงุการทำางานรว่มกนัเป็นกลุม่ ตลอดจนการนำา

ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวันอย่างเหมาะสม

กิจกรรมยุวกาชาดของระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 

ได้บูรณาการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรม

พิเศษของหลกัสตูรยุวกาชาด และหัวขอ้รณรงคใ์นปีการศึกษา 

2561 คือ “ผู้สร้างสันติ Be a Peace Maker ” โดยคณะ

ครูและผู้ปกครองเครือข่ายในระดับชั้น ป.5-6 ได้ร่วมมือท่ี

จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติร่วมกัน เป็นกลุ่มฐานต่าง ๆ จึงจัดฐานกิจกรรมทั้ง

สิ้น 6 ฐาน คือ

ฐานการผจญภัย : นักเรียนเรียนรู้การทำางานร่วมกัน

กับผู้อื่น การแก้ไขสถานการณ์ และกล้าตัดสินใจ

ฐานถงุเปลีย่นโลก : นกัเรียนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหา

ขยะจากถงุพลาสติก และวธีิการนำาถงุพลาสติกกลบัมาใชใ้หม่

ผ่านกิจกรรมเกม

ค่ายกลางวันยุวกาชาดระดับ 2  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561

โดย คุณครูนิตติยา แผ่นคำา
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ฐานสันติโภชนา : นักเรียนเรียนรู้การประกอบอาหาร 

ซึง่จะเป็นทักษะเบ้ืองตน้ในการดำารงชวีติ และสามารถพัฒนา

ตอ่ไปได ้ผ่านการทำาอาหารจากมะละกอ (มะละกอแปลงกาย)

ฐานนักสำารวจ : นักเรียนเรียนรู้การสำารวจพื้นที่โดยใช้

เข็มทิศ การดูแผนที่เพื่อตามหาตัวอักษร

ฐานศิลปะบนผืนผ้า : นักเรียนเรียนรู้ถึงการสร้างผล

งานศิลปะบนผ้า ด้วยวิธีการมัดย้อม

ฐานปฐมพยาบาล : นักเรยีนเรยีนรูถึ้งการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นเกี่ยวกับแมลง กัดต่อย ขาพลิกขาแพลง กรณีเลือด

กำาเดาไหล เป็นลม หมดสติ เป็นต้น ผ่านกิจกรรมการแสดง

บทบาทสมมติ

เม่ือผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ 

แล้วนักเรียนได้สะท้อนออกมาจากการเขียนแบบประเมิน

ตนเอง (Reflection) ของนักเรียน ดังนี้

การเข้าค่ายกลางวันยุวกาชาดในครั้งแรกของหนู หนู

ชอบและสนุกที่ได้ทำากิจกรรมกับเพื่อน ๆ รวม 6 ฐาน  ใน

แตล่ะฐานมกีจิกรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไป มฐีานผจญภัย  ฐาน

ถุงเปลี่ยนโลก ฐานทำาอาหาร ฐานสำารวจ ฐานศิลปะบนผืน

ผ้า และฐานปฐมพยาบาล ทุกฐานให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์

กบัพวกเรามาก กจิกรรมท่ีหนูประทับใจท่ีสดุ คอืฐานผจญภัย 

เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุก ได้ฝึกการทรงตัว ฝึกสมาธิและที่

สำาคัญคือความสามัคคีในกลุ่ม
เด็กหญิงอลิสา ปัญจะ ป.5/1

ฐานถุงเปลี่ยนโลกทำาให้หนูได้รู้สึกถึงความลำาบากของ

สัตว์ทะเล เช่น เพนกวิน ไม่มีน้ำาแข็งให้อาศัย จึงเปลี่ยนที่

อยู่มาอยู่ที่กองขยะ สัตว์ที่กินขยะเข้าไปอยู่ในท้องจนเสียชีวิต 

ทำาให้หนูคิดว่ามนุษย์สร้างขยะให้โลกมากมายอย่างนี้ มันให้

น้ำาทะเลเน่าเสีย ไม่มีความงามเหลืออยู่ การที่เราสร้างขยะ
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ไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายเท่าน้ัน มันยังทำาให้สิ่ง

แวดล้อมไม่น่าอยู่ด้วย เราควรทำาให้ขยะน้อยลงและคิดก่อน

จะทำาอะไรลงไป
เด็กหญิงโจแอน โช ป.5/3

หนูได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง 6 ฐาน อีกทั้งยังมีส่วน

ร่วมในการเป็นผู้นำาของกลุ่มหนูประทับใจท่ีคุณครูและคุณแม่

อาสาทุกท่านจัดกิจกรรมที่สนุก มีประโยชน์ต่อพวกหนู และ

ประทับใจท่ีวันหยุดสุดสัปดาห์ของหนูกลายเป็นวันท่ีมีคุณค่า

ในความทรงจำาของหนู
       เด็กหญิงปรานไปรยา อุดมแดงอร่าม ป.5/4

หนปูระทับใจฐานมัดย้อมนี ้เพราะวา่ทุกคนไดส้ว่นรว่ม

ในการทำา คุณแม่อาสาและคุณครู ช่วยสอนทุกอย่างให้เวลา

ท่ีทำาไม่ได้ หนูได้มีส่วนร่วมในการทำาผ้าชิ้นเล็กของตนเอง 

และผ้าผืนใหญ่ท่ีช่วยกันทำาโดยเฉพาะผ้าผืนใหญ่ หนูได้มัด

หนังยางและหยดสีกับเพื่อน ๆ หนูประทับใจที่ได้มีส่วนร่วม

ในหลาย ๆ อย่าง และภูมิใจที่ผ้าผืนเล็กและผ้าผืนใหญ่ออก

มาสวยงามมาก

   เด็กหญิงวรีสา ตีระสงกรานต์ ป.6/1

 

ความมสีว่นรว่มและความประทับใจของหนู คอื หนูได้

เรียนรู้กิจกรรมต่างๆกับกลุ่มเพ่ือนท่ีหนูไม่ค่อยได้คุยหรือเล่น

ด้วย ทำาให้หนูใกล้ชิดกับพวกเขามากขึ้นและสร้างมิตรภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนได้ดีมากย่ิงขึ้นทำาให้ค่ายน้ีสนุก
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มากขึ้น หนูยังได้รับความรู้มากมาย ความรู้ที่หนูสามารถนำา

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้เป็นอย่างดี เช่น การทำา

อาหาร การนำาถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ การอ่านเข็มทิศ  

การทำางานเป็นกลุ่ม ความสามัคคี การมีเซอร์เวียม 
เด็กหญิงณัฐชญา เจสสิก้า จิรสันติ์ ป.6/3

หนูประทับใจฐานการปฐมพยาบาล เพราะหนูไดรู้ว้า่ใน

กระเป๋าพยาบาลควรมีอะไรบ้าง อะไรใช้อย่างไร ได้รู้ว่าเมื่อ

เห็นคนเป็นลม ต้องทำาอย่างไร ถ้าฝุ่นเข้าตาต้องทำาอย่างไร 

เมื่อขาพลิกขาแพลงต้องปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างไร ผ่าน

การสร้างสถานการณ์เกี่ยวกับอาการต่างๆในรูปแบบของการ

เลา่นิทานและการแสดงสถานการณจ์ำาลอง หนูไดร้บัประโยชน์

มากมายและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

   เด็กหญิงเกรซ อธิคมรัตนกุล ป.6/4

นอกจากการเรียนรู้ในฐานท่ีนักเรียนได้ทำากิจกรรม

ร่วมกันแล้ว ระหว่างวันยังเป็นช่วงเวลาของการสร้างความ

สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักเรียนด้วย ซึ่งสะท้อนได้จากการเขียน

ไตร่ตรอง ดังนี้

เมื่อหนูรับประทานอาหารเสร็จ หนูเห็นเพื่อนเช็ดช้อน

ส้อมอยู่ หนูจึงเดินไปบอกว่า “เดี๋ยวเราช่วยนะ คุณเช็ดช้อน 

เราเช็ดส้อม” เพื่อนตอบว่า “ได้เลย” หนูคิดว่าการที่เราทำา

จิตอาสา ไม่เพียงแต่ฝึกให้รู้จักบำาเพ็ญประโยชน์แต่ยังสอน

มิตรภาพอีกด้วย

  เด็กหญิงวรัณนภัส วงศ์สถิตย์พร ป.5/4
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ป้ายรณรงค์ Be a Peace Maker
และ Stop Bullying

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดทำาป้ายนิเทศประกอบทาง

เดนิตามอาคารต่าง ๆ  ในโรงเรยีนในปีการศกึษาน้ี ทำาให้ขา้พเจ้า

ได้เรียนรู้ซึ่งต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการทำางาน

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การสืบค้นข้อมูล รวมถึงการ

พิสูจน์อักษรท่ีถึงแม้ว่าจะมีการผิดพลาดไปบ้างแต่ทุกอย่างก็ออก

มาสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งหน่ึงในป้ายท่ีข้าพเจ้าได้ทำาขึ้นมาน้ัน 

ตรงกับหัวข้อรณรงค์ประจำาปีนี้ของโรงเรียนก็คือ Be a Peace 

Maker โดยข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้หาข้อมูลและออกแบบป้ายว่า

ด้วยเรื่องของการเป็นผู้สร้างสันตินั้นต้องทำาอย่างไร โดยข้าพเจ้า

ต้องการที่จะสื่อที่ผู้ที่ได้อ่านป้ายนี้ ให้เข้าใจง่าย และ สามารถ

เริ่มต้นทำากันได้ ผ่าน 5 วิธีง่าย ๆ ของ Leah Minchello  

ผู้ซึ่งข้าพเจ้าพบเจอวิธีท่ีเขาใช้และคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อ 

ทุก ๆ  คน ไม่มากกน้็อย โดย 5 วธิ ีขา้งตน้ท่ีขา้พเจ้าไดก้ลา่วถงึ

น้ีมีความสำาคญัอย่างย่ิงต่อการเป็นผู้สรา้งสนัติเพราะเหนือ

สิ่งอื่นใด หากคนเราไม่หาสาเหตุของปัญหา ไม่รับฟัง ไม่

สนใจความรู้สึก และ ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองทำาต่อ

กันและกันเองก็เป็นการยากที่สันติจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

สันติในใจของตนเอง หรือถ้ามากกว่านั้นการใช้ชีวิตอย่าง

มีสันติในครอบครัว หรือลุกลามไปถึงสันติในห้องเรียน 

หากเรายังปราศจากการเคารพซึ่งกันและกัน ห้าวิธีน้ี

ก็ได้มาจาก 5 ปัจจัยที่มีส่วนสร้างทำาให้เกิดการทะเลาะ 

เบาะแว้งขึ้นในสังคมท่ีพบได้ท่ัวไป จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัย

ท่ีทำาให้ข้าพเจ้าเลือกท่ีจะนำาเสนอป้ายนิเทศออกมาในรูป

แบบข้อ ๆ หรือ Bullet Points เพื่อให้เข้าใจง่ายและดู

ไมม่ากจนเกินไป เพราะสนัตภิาพสามารถเริม่ไดข้ึน้ทุกเม่ือ 

แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มทำามันหรือไม่
นางสาวชนกานต์ อุ่นเรือน ม.5/1



ฉบับที่ 57 ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2561 Mater Dei News 51

ข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหน่ึงในการทำาป้ายนิเทศของ

โรงเรียนในปีน้ี โดยจัดทำาบอร์ดรณรงค์เรื่องการไม่รังแกกัน

ในโรงเรียนหรือ Stop Bullying โดยข้าพเจ้าได้ใช้ภาพของ

นกพิราบเพ่ือสื่อถึงสันติภาพ และสืบค้นกับคัดเลือกคำาพูด

จากบุคคลที่มีชื่อเสียงท่านต่าง ๆ ที่ได้พูดถึงเรื่องการรังแก

กันหรือข้อความให้กำาลังใจเพราะข้าพเจ้าอยากแสดงให้เห็น

ผ่านบอร์ดท่ีข้าพเจ้าได้ออกแบบไปเป็นอย่างย่ิงว่าจะสามารถ

ถ่ายทอดความรูส้กึของขา้พเจ้าท่ีตอ้งการให้พูดท่ีไดอ่้านบอรด์

ได้รับรู้ ข้าพเจ้ามีความต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผู้อ่านทุกท่าน

โดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ที่ร้าย ๆ นี้ว่า คุณไม่ใช่

คนเดยีวหรอกท่ีประสบกบัเรือ่งแบบนี ้คนท่ีมชีือ่เสยีงอีกหลาย

ท่านและคนอีกหลายคนเขาก็เคยประสบแบบเดียวกัน และ

เข้าใจคุณจริง ๆ  เพราะข้าพเจ้าเช่ือว่าในความคิดของหลาย ๆ  

คน ผู้ที่เคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว ก็ย่อมที่จะคิดเสมอว่า “ถ้าไม่

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

โดนเอง ก็คงไม่รู้หรอกว่ามันแย่ขนาดไหน” ไม่ว่าคำาพูดจะดี

เพียงใด แต่ถ้าผู้พูดไม่เคยประสบแบบเดียวกัน ก็ยากหนักที่

ผู้ที่เคยเผชิญเหตุการณ์นี้จะรับฟัง มีหลายประโยคจากบุคคล

ผู้มีชื่อเสียงท่ีข้าพเจ้าเชื่อว่าสามารถช่วยให้ผู้ท่ีประสบปัญหา

นี้ก้าวผ่านมันไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความเป็นตัวตนใน

ด้านท่ีดีไว้ การท่ีพยายามสู้ต่อไปและอย่าให้คำาพูดหรือการ 

กระทำาของใครมาขัดสิ่งท่ีเราต้องการจะทำาได้ เพราะมนุษย์

ทุกคนแท้จริงน้ันไม่มีใครท่ีสมควรถูกรังแก แต่เราสมควรท่ี

จะได้รับสิทธิและเสรีภาพในการที่จะเป็นตัวของตัวเอง โดยที่

ไม่ได้เบียดเบียนใคร ในการทำาสิ่งท่ีตนต้องการโดยไม่สร้าง

ความเดือดร้อนให้คนอ่ืน ซึ่งข้าพเจ้าก็มีความปราถนาเป็น

อย่างยิ่งที่เราทุกคนจะหยุดการรังแกกันในห้องเรียน โดยเริ่ม

จากจุดเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะสันติเกิดขึ้นได้ทุกที่หากเรา

ร่วมมือร่วมใจกัน
นางสาวสุวภัทร โสภณดิเรกรัตน์ ม.5/1



52 Mater Dei News ฉบับที่ 57 ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2561

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

เรียนท่านผู้ปกครองและคณาจารย์ทุกท่าน

กระผม ในฐานะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วาระปี 2560 ถึง 2562 หลังจากที่

ได้รับเลือกให้เข้ามาทำางานครบ 1 ปีเต็มแล้ว คณะกรรมการทุกท่านได้พยายามสนับสนุน และปฏิบัติหน้าที่ ให้ตรงตามเป้า

หมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพ และความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน สามารถผลิตนักเรียนที่มี

คุณภาพสู่ระดับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำาของประเทศไทย คณะกรรมการของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มีความต้ังใจท่ีจะ

สนับสนุนโรงเรียนให้แข็งแกร่งขึ้น ทั้งทางด้านการศึกษา และจริยธรรม มีความต้องการจะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ

จะให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนาประเทศต่อไปได้ หากผู้ปกครองและคณาจารย์มีข้อเสนอแนะให้ทาง

สมาคมดำาเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในด้านต่าง ๆ สามารถแจ้งกับทางสมาคมได้โดยตรง เพื่อจะได้ดำาเนิน

การตามความเหมาะสมต่อไป

ช่วงนี้กำาลังจะเข้าฤดูฝน จึงอยากขอให้ผู้ปกครองทุกท่านเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก 

เมื่อช่วงเปิดภาคเรียนได้มีการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อทำาลายแหล่งกำาเนิดยุงภายในโรงเรียน และในเดือนมิถุนายนจะมี

การดำาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

สุดท้ายน้ี ทางสมาคมผู้ปกครองและครู หวังเป็นอย่างสูงว่าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จะยังคงได้รับการสนับสนุน

กิจกรรมตา่ง ๆ  จากท่านผู้ปกครองและคณาจารย์ทุก ๆ  ท่าน รว่มกนัสรา้งสรรคส์ิง่ท่ีดย่ิีงขึน้ให้กบัโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีฯ ตลอดไป

      
พ.ต.อ.นพ.จุมพฏ  อุรุพงศา

ฝ่ายสวัสดิการ

กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 จากสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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เมื่อวันท่ี  6-8  มิถุนายน สภานักเรียนปีการ

ศกึษา 2561 ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมคา่ยสภาซึง่จัดขึน้ท่ีบ้านเพชร

สำาราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ

ความเป็นผู้นำา และสร้างสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน ค่ายสภา

นักเรียนเป็นค่ายที่มีตัวแทนจากชั้น ม.1 ถึง ม.6 ในตำาแหน่ง

โรงเรียน ตำาแหน่งสีคณะ ผู้แทนห้อง ในการเตรียมตัวไป

ค่ายนั้น ตัวแทนจากแต่ละระดับชั้นจะได้รับมอบหมายหน้าที่

แตกต่างกันไป  ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการดูแลกันและกัน การใช้

ชีวิตในค่าย หรือจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ในตอนแรก 

หลาย ๆ คนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน บางคนก็ไม่เคยคุยกัน แต่

คา่ยสภานักเรยีนทำาให้พวกเราไดเ้ปิดใจท่ีจะใชช้วีติรว่มกนั ทำา

อะไรหลาย ๆ  อย่างด้วยกัน เวลาสามวันสองคืนจึงกลายเป็น

ช่วงเวลาอันมีค่าที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

 กิจกรรมมากมายท่ีคุณครูจัดเพ่ือช่วยให้พวกเรา

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ learning community และ living in 

harmony การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคี

ระหว่างเรา การเป็นผู้นำาในการสร้างสันติ การร่วมกัน

เปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างสิ่งท่ีดีงาม โดยผ่านกิจกรรมและเกม

ต่าง ๆ เช่น กิจกรรม one minute to win กิจกรรม  

sharing happiness  และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของ 

แต่ละระดับชั้น เป็นต้น ไม่เพียงแต่ความสนุกสนานท่ีเรา

ได้รับจากกิจกรรมเหล่านี้  แต่เป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นมาก

ขึน้ รวมถงึความเชือ่ใจและความสมัพันธ์ท่ีดอีีกดว้ย นอกจาก

นั้นการแบ่งกลุ่มแบบต่าง ๆ เพื่อทำากิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

ทำาให้พวกเราได้เห็นถึงมุมมองท่ีหลากหลายมากขึ้น ได้รู้จัก

เอาใจเขามาใส่ใจเรา กระบวนการทำางานร่วมกันอย่างมีขั้น

ตอน และอีกกิจกรรมท่ีสำาคัญ ท่ีเปลี่ยนแปลงตัวเรารวมถึง

เปลี่ยนแปลงโลกของเราด้วย ก็คือกิจกรรมนวัตกรรมเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม พวกเราได้แบ่งกลุ่มตามสีบ้านและช่วยกันคิด

นวัตกรรมท่ีจะช่วยเปลี่ยนแปลงโรงเรียนของพวกเรา และ

ค่ายสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
โดย นางสาวภัทราภา เกษมสำาราญ

หัวหน้านักเรียน
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สามารถนำามาปฏิบัติต่อยอดได้จริง จากกิจกรรมต่าง ๆ 

พวกเราได้เห็นตัวตนของตนเองมากขึ้น ฝึกการเป็นผู้นำาและ

ผู้ตามท่ีด ีเน่ืองจากทุกกจิกรรมจะมกีารผลดัเปลีย่นหน้าท่ีและ

บทบาทในการทำางาน เพื่อให้เราได้ทดลองว่า เราเหมาะกับ

อะไร เราสามารถทำาอะไรได้ดี และได้ตระหนักถึงหน้าที่ของ

เรา ฝึกการยอมรับความแตกต่างของเพื่อนร่วมกลุ่ม อยู่ร่วม

กันอย่างมีสันติ และเห็นคุณค่าของทุก ๆ คน 

 การรว่มคา่ยสภาในครัง้น้ีคงเป็นความประทับใจของ

ใครหลาย ๆ คน จึงขอขอบพระคุณซิสเตอร์และคุณครูทุก

ท่านท่ีกรุณาเตรียมกิจกรรมท่ีมีคุณค่าให้แก่พวกเรา การได้

ฝึกตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นในการทำางานของสภา

นักเรยีนให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้ ขอขอบคณุพ่ี ๆ  เจ้าหน้าท่ี

ทุกท่านท่ีบ้านเพชรสำาราญท่ีช่วยอำานวยความสะดวกให้กับ

พวกเราตลอดการใช้ชีวิตท่ีบ้านค่าย พวกเราจะจดจำาทุกสิ่ง

ที่ได้เรียนรู้ ได้ฝึกฝนจากค่ายสภาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด ความประทับใจทุกอย่างในค่ายจะ

เป็นความทรงจำาที่ดีและคอยเตือนใจเราเสมอว่า การที่ทุกคน

ได้มาพบกันและเรียนรู้ร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่ดี ขอขอบใจทุก

คนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายสภานักเรียน 2561
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

ทำาอย่างไรนักเรียนจึงจะสนใจใช้ Planner กันมากขึ้น? 

คำาถามที่เกิดขึ้นเมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในห้อง

ประชุมทีมทำา Planner 2018 ซึ่งกลุ่มนักเรียนจำานวน 39 คน 

รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ Planner 2018 โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ได้มีความสุขกับการวางแผน

และจัดระเบียบชีวิต โดยท่ีเราจะใช้งบประมาณท่ีมีให้เพียงพอ 

แต่มีคนใช้ Planner เพิ่มมากขึ้น

ตั้งแต่สภานักเรียน เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาในชั้น

ตา่ง ๆ  ท่ีสนใจจะเป็นสว่นหน่ึงเพ่ือจัดทำา Planner 2018 ในการ

ประชุมครั้งแรก พวกเราได้เรียนรู้จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

ของการทำา Planner ตั้งแต่แรก คือเพ่ือฝึกการวางแผนการ

เรยีนและการใชช้วีติของนักเรยีน ไดท้ราบถงึประวตักิารทำางาน

ในแต่ละปี และคำาแนะนำาของทีมทำางานปีการศกึษาท่ีแลว้ พวก

เราไดส้อบถามความคดิเห็นกันเกีย่วกบัสิง่ท่ีอยากให้เพ่ิมเตมิหรอื

ปรับปรุง โดยได้แบ่งทีมทำางานเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ฝ่าย

นักเขียนที่จะดูแลเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ใน Planner ปรับแก้สูตร

หรอืพัฒนาขอ้มลูให้เหมาะสมกบัทุกระดบัชัน้ ฝ่ายออกแบบท่ีจะ

รบัผิดชอบรปูแบบเลม่ โทนส ีลวดลาย โดยไดแ้รงบันดาลใจมา

จาก Planner หลากหลายรูปแบบ และฝ่ายบรรณาธิการที่จะ

รวบรวมความคิดของทุก ๆ ฝ่าย เพื่อประสานงานกับคุณครู 

พ่ีนักเรียนเก่าและทีมงาน ในการประชุมครั้งท่ีสองน้ันพวกเรา

ได้ทราบต้นทุนการผลิตและวิธีการผลิต จากพี่ขวัญชนก ศิษย์

เก่ามาแตร์เดอี รุ่น 61 รวมทั้งนำา Planner ของปีการศึกษา

ที่แล้วมาเป็นต้นแบบเพื่อพิจารณา เพิ่ม ลด และปรับแก้สิ่งที่

เป็นปัญหา เช่น การเพิ่มแผ่นพับตารางธาตุ หรือ Gatefold 

การตัดเลขหน้า การรวมปฏิทินโรงเรียนให้อยู่ในแต่ละเดือน

Student Planner 2018
โดย นางสาวมณฑกานต์  โฆษะวิสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เพ่ือประหยัดกระดาษ และการเปลีย่นจากสนัห่วงมาเป็นเย็บมุง

หลังคา เพื่อให้สะดวกต่อการเขียน หลังจากนั้นพวกเราประชุม

กันทุกเดือน เพ่ือรายงานความคืบหน้าของแต่ละฝ่าย ระดม

ความคิดเพื่อคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด นำาข้อเสนอรูปแบบ Planner 

จากแต่ละชั้นและคัดเลือก โดยการพิจารณาร่วมกันภายในทีม

งานและเพื่อน ๆ บางส่วนในชั้นเรียน นำามาเสนอแก่คุณครู

และพี่ ๆ พร้อมฟังคำาแนะนำาจากฝ่ายจัดพิมพ์ หลังจากนั้นได้

มกีารนัดหมายในชว่งปิดเทอมเพ่ือดตูน้ฉบับ และแกไ้ขบางสว่น

เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ที่สุด

ในการทำา Planner นั้น พวกเราต้องปรับตัวที่จะเรียน

รู้การทำางานเป็นทีมกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในแต่ละระดับ

ชั้นซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันออกไป และเป็น

สิ่งท่ีท้าทายท่ีพวกเราจะสามารถรวบรวมความต้องการของทุก

คนให้เป็นไปได้มากท่ีสุด และยังได้เรียนรู้ว่า กว่าจะออกมา

เป็นชิ้นงานท่ีประสบความสำาเร็จชิ้นหน่ึงน้ัน ต้องผ่านขั้นตอน

และปัญหาอะไรหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเรื่องการวางแผนงาน 

ขัน้ตอนท่ีหลากหลาย หรอืวธีิแกไ้ขอุปสรรคหรอืปัญหาท่ีผ่านมา 

ไม่ใช่ใครแค่หนึ่งคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่หากพวกเราร่วม

มือกันและทำาอย่างดีท่ีสุดไม่ว่าอุปสรรคจะยากเย็นถึงเพียงไหน

พวกเราก็จะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ในท่ีสุด ในบางครั้งทุก

อย่างย่อมไม่สามารถเป็นไปตามท่ีเราต้องการหรือคาดหวังได้

ท้ังหมด เราจึงต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งท่ีเกิดขึ้นและตัดสินใจ

เลือกทางที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลาที่เหลือไม่มากนัก    

สุดท้ายแล้วพวกเราก็พบว่า เรามีความสุขท่ีได้ทำางาน

ร่วมกัน ภูมิใจกับผลงาน และรู้สึกดีใจท่ีเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ 

ทุกคนมีความสุขที่ได้เห็น Planner 2018 โดยเฉพาะในวันที่

พวกเรานำา Planner ไปมอบให้เพื่อน ๆ ในแต่ละห้องและ

คุณครู รอยย้ิมท่ีทุกคนได้มอบให้ คำาชื่นชม และคำาแนะนำา 

ต่าง ๆ คือ กำาลังใจที่สำาคัญที่สุด

ทีมจัดทำา Planner 2018 ขอขอบพระคุณคุณครู พี่

ขวัญชนกและพี่บี ที่คอยให้คำาปรึกษา ติดต่อประสานงาน ให้

คำาแนะนำาพวกเราอยู่เสมอ และขอขอบพระคุณทางโรงเรียน 

สำาหรับโอกาสดี ๆ  ที่ทำาให้พวกเราได้เรียนรู้ และหวังว่า Plan-

ner 2018 จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อน ๆ ทุกคน กล้าที่เดิน

เข้าไปหาโอกาสดี ๆ เหล่านี้อีกต่อไป
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ภาพข่าว/กิจกรรม

มกราคม 2561

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

• กิจกรรมสัมภาษณ์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

• พิธีมิสซาสำาเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร เจ้าอาวาสวัดบ้านเซเวียร์ 

อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 

• กิจกรรมสังคมสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
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ภาพข่าว/กิจกรรม

มกราคม 2561

• กิจกรรม Recital นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน 

มาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

• พิธีอำาลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ ลาน Piazza อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร ์

เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 

• การซ้อมหนีไฟเสมือนจริง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 

• พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันนอกสถานที่ และเกียรติบัตรนักเรียนที่มีน้ำาใจ รับใช้ เสียสละ 

ณ อาคารเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 25661



ฉบับที่ 57 ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2561 Mater Dei News 75

ภาพข่าว/กิจกรรม

• กิจกรรมสาระท้องถิ่น สถานพยาบาลและฝึกปฏิบัติ CPR นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

โดย เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประถม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

• กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ลาน Piazza เมื่อวันที่ 26 

มกราคม 2561

มกราคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

• วันฉลองนักบุญอัญจลา ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

• สภานักเรียนเชิดชูผู้มีระเบียบวินัย เดือนธันวาคม และมกราคม ณ ลาน Piazza เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
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• นักเรียน และคุณครู ร่วมฉลองวันก่อตั้งโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2561

กุมภาพันธ์ 2561

• ซิสเตอร์ และคุณครู ร่วมพิธีมิสซาฉลองวันก่อตั้งโรงเรียน โดย คุณพ่อมนาสันต์ วงษ์วาร เจ้าอาวาสวัดบ้านเซเวียร์  

อนุสาวรีย์ชัยฯ เป็นประธาน ณ โบสถ์มาแตร์เดอี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

• กิจกรรมเลือกตั้ง สภานักเรียน ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

• การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 

ภาพข่าว/กิจกรรม
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• งาน 90 ปี มาแตร์เดอี จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2561 

• กิจกรรมสวนศิลป์ นักเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์ 2561

• นักเรียนคาทอลิก รับเกียรติบัตรคำาสอน ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 

• พิธีมอบตำาแหน่งสภานักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพข่าว/กิจกรรม
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• นักเรียนกลุ่มขับร้องประสานเสียง จัดกิจกรรม “ศิลป์อาสามาส่งสุข” ณ โรงพยาบาลตำารวจ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2561

กุมภาพันธ์ 2561

• สภานักเรียน มอบอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารไปรีไซเคิล ในโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ที่นำารายได้ไปจัดหา

หนังสือสำาหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษา ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำานักงานท้องถิ่นจังหวัดที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

• พิธีมิสซาวันพุธรับเถ้า เตรียมจิตใจในเทศกาลปัสกา โดย คุณพ่อพงษ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นประธาน ณ  

หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

• งานปิดภาคอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 



ฉบับที่ 57 ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2561 Mater Dei News 79

ภาพข่าว/กิจกรรม

• ซิสเตอร์ และคุณครู ร่วมเดินรูป 14 ภาค ในเทศกาสมหาพรต ณ โบสถ์มาแตร์เดอี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มีนาคม 2561

• คุณครูคำาสอนและกิจกรรมคาทอลิก อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” โดย  

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร และการฝึกจิตภาวนา สมาธิ โดย คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาลบ้าน 

ผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 ถึง 11 มีนาคม 2561

• คุณครูอบรมการใช้โปรแกรม MS-PowerPoint สำาหรับการเรียนการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 

• คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมงานคำาสอนโรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย ณ ห้องประชุมอัญจลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• นักเรียนเก่า คุณครู และซิสเตอร์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีฌาปนกิจศพ คุณครูอำาพันทอง อมรวิสัยสรเดช ณ 

วัดหัวลำาโพง เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2561

มีนาคม 2561

• พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

2561

• การประชุมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 

• การสัมมนาของสมาคมครูคาทอลิก เรื่อง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระวิทย์/คณิต โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ 

ผู้อำานวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำากัด และ รศ.ธีวัฒน์ ประกอบผล คณะวิทยาศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

มีนาคม 2561

พฤษภาคม 2561

• สมาคมผู้ปกครองและครู และผู้บริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย นำารายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตฟ้าหลังฝน ถวายแด่

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจิตรดา พระราชวงัดสุติ เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 

• สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน “การ 

CPR การใช้เครื่อง AED และการช่วยชีวิตจากการสำาลัก” โดย ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ห้องลูเซีย อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

• การแปลผลการตรวจสุขภาพครู โดย สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนมาแตร์

เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561



82 Mater Dei News ฉบับที่ 57 ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2561

ภาพข่าว/กิจกรรม

• สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียน ณ ห้องแมรี่ ออฟ 

ดิ อิคาร์เนชัน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 2561

• คุณครู และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ารับอบรมการดับเพลิง จัดโดย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

• การประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2561

• การอบรมครูผู้สร้างสันติ โดย ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์  และดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร สถาบัน

สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องฟรังซิส แห่งอัสซีซี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2561
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• คณะครู และซิสเตอร์ จากโรงเรียน Santa Maria II, East Java, INDONESIA มาเยี่ยมเยือน โรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

พฤษภาคม 2561

• คุณครูร่วมพิธีมิสซาปลงศพคุณครูบุญนาค วิริยะเลิศ คุณครูเกษียณ ณ โบสถ์พระมหาไถ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 

2561

• การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 

25 พฤษภาคม 2561 

• คุณครูและนักเรียนรับการอบรมทำาของท่ีระลึก กล่องDecoupage โดย คุณกษมน กิตติอำาพน นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ  

และคณุเยาวมาลย์ ปรญิญาปรวิฒัน์ นักเรยีนเกา่วาสเุทว ีและอดตีผู้ปกครองนักเรยีน ณ ห้องแบรน์าแดต๊ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
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ภาพข่าว/กิจกรรม
พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561

• พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2561

• นักเรียนคาทอลิกมัธยม 1-6 กลุ่มกิจกรรม Y.C.S. ฟังบรรยายพิเศษ การแนะนำากิจกรรม Y.C.S. ระดับชาติ โดย 

บราเดอร์คฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล จิตตาธิการ Y.C.S. ระดับชาติ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียน

เซนต์คาเบรียล ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

• พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา โดย คุณพ่อพงษ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561


