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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 มุสิกะโปดก คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการที่ปรึกษา คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์ 

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต

       
จากบรรณาธิการ

มาแตร์เดอีนิวส์ฉบับท่ี 4 เป็นฉบับสดุท้ายของปีการศกึษา 2560 ในเล่มน้ีขอน�าเสนอผลงานวชิาการของนักเรยีนท่ีเป่ียม

ไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมที่แสดงถึง “เซอร์เวียม” การช่วยเหลือและรับใช้เพื่อน พี่ น้อง ที่ยากไร้ในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ ท่านจะได้พบกับผลงานวิชาการจากกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันเอกลักษณ์ไทยของน้อง

นักเรียนอนุบาล 3 กิจกรรมที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน การจัดบอร์ดพระคริสต

สมภพ และการแสดงละครพระครสิตสมภพ ในด้านของความมีเซอร์เวยีมในชวีติประจ�าวนั นกัเรยีนได้ร่วมบรจิาคตุ๊กตา ผ้าห่ม 

ให้กับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ในโอกาสเทศกาลฉลองพระคริสตสมภพ การออกเยี่ยมโรงเรียนน้องของนักเรียนชั้น

ประถม 6 และนักเรียนชั้นมัธยม 2 นักเรียนทุกคนได้เตรียมกิจกรรม เกมให้นักเรียนโรงเรียนน้องอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ 

และในโอกาสนี้มาแตร์เดอีนิวส์ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู 24 ท่าน ที่ท�างานครูมาแตร์เดอีฯ มานานปี ตั้งแต่ 

15 ปี จนถึง 35 ปี และคุณครูอายุครบ 60 ปี และ 65 ปี มาถึงอีกหนึ่งความชื่นชมที่ชาวมาแตร์เดอีฯ ภาคภูมิใจเป็นอย่าง

มาก คอื นักเรยีนเก่าท่ีได้รบัเกยีรตนิิยมในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวชิาต่าง ๆ  ขอปรบมือแสดงความยินดอีีกครัง้ให้กบันักเรยีน

เก่าทุกคน 

		 	 	 	 ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล
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  คุณครูกนกพรรณ ศุภเสรีสกุล  คุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ 

  คุณครูวิชญาพร วโรจนานุลักษณ์ คุณครูฐิติกร หัตถการุณย์
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บันทึกภาพ	  คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม คุณครูจุฑามาส สุกใส คุณครูวิไลพร เกตุอุดม คุณครูธนพงษ์ คุณชัยเกษม

ฝ่ายธุรการ   คุณครูเนาวรัตน์ หรินทรานนท์ คุณครูนพวรรณ รัตตกุล  คุณครูมณีรัตน์ อิ่มชื่น คุณครูประมวล จันทร์โทน

ขอบคุณผู้เขียนบทความ/สนับสนุนข้อมูล	ฉบับที่	56

อาจารย์สุมิตรา พงศธร  คุณศกร ทวีสิน  คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์  Dr.Nyle Spoelstra  Mr.Bryan Jacques  

คุณธนัตถ์ สิงหสุวิช  คุณหลุยส์ บุญสินสุข  คุณครูอมรา พนมไทย  คุณครูจารุพรรณ อินทุรัตน์  คุณครูสถาพร สูตะบุตร

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู  คุณครูประพนธ์  พิสัยพันธุ์  คุณครูดนุชรี ตันทโอภาส  คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม  

คุณครูจินต์ จิระริยากุล  คุณครูจุฑามาส สุกใส  คุณครูตวิษา เชาว์ฉลาด  คุณครูชญานุช ชูชาติ  คุณครูนันทิกา ฉอ้อนศรี

คุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด  คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์  คุณครูวิชญาพร วโรจนานุลักษณ์  Ms.Zhang Yuming  

คุณครูกัตติกา วัชนะประพันธ์  คุณครูธนพงษ์ คุณชัยเกษม  คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย และนักเรียนที่ลงบทความทุกคน 
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ปีการศึกษา 2560 เป็นปีท่ีเราท้ังแลไปขา้งหลงัและมองไปขา้งหน้าตลอดปี ดว้ยวา่เป็นปีสดุท้ายของแผนพัฒนาโรงเรยีน

ปี 2556-2560 และเตรียมการสู่แผนพัฒนาโรงเรียนฉบับใหม่ที่จะใช้ในปี 2561-2565 ดังนั้นเราจึงมีการทบทวน ไตร่ตรอง และ

ประเมินผลงานคู่กันกับการเรียนรู้ เสาะแสวงหาวิเคราะห์ถึงประเด็นใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เหมาะสมและท้าทายในโลก เพื่อให้

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนอุร์สุลินที่พร้อมพานักเรียนสู่การเรียนรู้และใช้ชีวิตเป็น Active Citizen ในศตวรรษที่ 

21 ด้วยหัวใจเซอร์เวียม  

เมื่อเราได้ทบทวน ไตร่ตรองถึงห้าปีที่ผ่านมา แน่นอนเราพบประเด็นที่ยังท้าทายให้เราพัฒนา แก้ไข หรือเพียรพยายาม

มากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน เราพบเรื่องราวที่น่าชื่นชมยินดีมากมายเช่นกัน อาทิ การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบไตร่ตรอง หรือ 

Mater Dei Learning Cycle อย่างสม่�าเสมอในชีวิตประจ�าวันท้ังในด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและนอก

ห้องเรียน การท�างานร่วมกันเป็นทีมของครูและนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ที่น่าภาคภูมิใจในวิชาคณิตศาสตร์ การเพิ่มขึ้นชัดเจนของ

กระบวนการคิดวิเคราะห์ในสาระวิชาต่าง ๆ โอกาสในการเรียนรู้เป็นรายบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีความสุขในการค้นหา

ศักยภาพตนเองด้านศิลปะและกีฬา รวมถึงพระพรพิเศษที่ชาวมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้รับคือ การอาสาเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยคิด 

ช่วยปฏิบัติ ร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนเก่าฯ และผู้ปกครอง จิตตารมณ์เซอร์เวียมที่เราร่วมกันนี้ยังประโยชน์ทั้งแก่นักเรียนของ

เราและผู้ที่รอโอกาสในสังคม 

		 	 	 	 คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

สารผู้อำานวยการ
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย	โดย	คุณครูกนกวรรณ	ไทยรัตน์

และคุณครูกรรณิการ์	กลิ่นกลัด

ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	เด็กหญิงกมลพร	ชิงชัยฤทธิ์		อ.3/4

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทยิมนาสติกการ่า จากการแข่งขัน

ยิมนาสตกิ ชงิชนะเลศิแห่งจังหวดันนทบุร ีโครงการพัฒนานักกฬีาเป็นเลศิระดบัจังหวดั (1 จังหวดั 

1 กีฬา) ณ ชมรมยิมนาสติกนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงณัฐภากัญญ์	วาจาสิทธิศิลป์		ป.2/3

ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ 

พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงปริม	ตันติยันกุล		ป.3/4

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว และเหรียญทองแดง ประเภทคู่ชายผสม

หญิง จากการแข่งขันเทนนิส รายการ Junior Tennis Competition จัดโดย ราชกรีฑาสโมสร 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงพิมพ์นารา	สุตังคานุ		ป.4/1

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง จากการแขง่ขนัการคดิและการแกปั้ญหาคณติศาสตร ์ครัง้ท่ี 18 ระดบั

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ 

และ พญ. เพ็ญนภา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง จากการสอบแขง่ขนัวชิาคณติศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา การแขง่ขนั

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันท่ี 15 

มกราคม พ.ศ. 2561

•	เด็กหญิงฐาปานีย์	เชาว์ไกรสิทธิ์		ป.4/2

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ World 

Mathematics Team Championship ครั้งที่ 8 รุ่น Junior Level เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560

ขอความร่วมมือนักเรียนส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	อันเป็นเกียรติประวัติเพื่อจัดพิมพ์ลงในคอลัมน์นี้	โดยส่งรายละเอียด

หรือสำาเนาเกียรติบัตรพร้อมรูปถ่ายได้ที่	คุณครูประจำาชั้น	หรือที่คุณครูกุลวดี	และคุณครูนิลวรรณ
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ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 และ รางวัลชมเชย จากการแข่งขัน MATH – ENG 

Contest ครั้งที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ 

มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การ

แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

•	เด็กหญิงทรัพย์สิริรัช	มหารัตนวงศ์		ป.4/4

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การ

แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

•	เด็กหญิงอชิรญา	ยั่งยืนพงษ์		ป.5/3

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้�า ประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง 

รายการการแข่งขันว่ายน้�า SWIMFANCLUB SPRINTER CUP ณ ศูนย์กีฬาส�านักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม (ศูนย์กีฬาบางจาก) เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงพาดาวัน	เลิศเลอพันธ์		ป.5/3

ไดร้บัรางวลัสง่เสรมิจินตนาการ ระดบัประถมศึกษา จากการประกวดวาดภาพโครงการประกวด

วาดภาพเยาวชน ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีHorse 

อวอร์ด ครั้งที่ 12 หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ” จัดโดย กลุ่มบริษัท นานมี เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงขวัญข้าว	ฉัตรอารยมนตรี		ป.5/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้�า ประเภทกบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง 

รายการการแข่งขันว่ายน้�าไทยนิยมสงเคราะห์ แชมเป้ียนชิพ ครั้งท่ี 6 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ณ สระว่ายน้�าโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวัน

ที่ 9 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงพิมพ์พิศา	พิศาลบุตร		ป.5/4

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การ

แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
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•	เด็กหญิงอภิชญา	อนุมานไพศาล		ป.5/4

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การ

แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

•	เด็กหญิงสุวธิตา	ชูโต	เจียมสุข		ป.6/1

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การ

แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

•	เด็กหญิงธันยนันท	นิธากร		ป.6/2

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การ

แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

•	เด็กหญิงภัทร์รวี	เอี่ยมอำานวยสุข		ป.6/3

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง จากการสอบแขง่ขนัวชิาคณติศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา การแขง่ขนั

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

•	เด็กหญิงภัณฑิรา	มังคโลปกรณ์		ป.6/4

ได้รบัรางวลัเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขันวชิาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศกึษา การแข่งขัน

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

•	เด็กหญิงสิริภัทร	พัฒนวศิน		ม.2/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การ

ศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
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ในการพัฒนานักเรยีนของเราให้มชีวีติท่ีดงีาม มคีณุคา่

และความหมาย การจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งน�าให้

นักเรียนประสบธรรมอันสูงส่ง ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริม

ส่งเป็นคนจนสมบูรณ์ ด้วยตระหนักในจิตตารมณ์ SERVIAM 

พรอ้มกบัการรว่มรณรงค ์เพ่ือตอบสนองค�าเชือ้เชญิของสาสน์

สมัชชาคณะอุร์สุลิน ค.ศ. 2013 ด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนและ

การปฏิบัติ ซึ่งเชื้อเชิญน�าสู่โอกาสเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วย

การรณรงค์ ปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ Gentleness and 

Humility อ่อนโยนและสภุาพถ่อมตน โดยกจิกรรมต่าง ๆ  นัน้

ไดเ้ริม่ตน้ต้ังแตเ่ปิดภาคเรยีนท่ี 1 จนเขา้สูก่จิกรรมวนัวชิาการ

ที่จัดโดย คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และคุณครู

ระดบัชัน้ทุกชัน้เรยีนจนน�าเขา้สูง่านนิทรรศการโรงเรยีน ปีการ

ศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมี

กิจกรรรมต่าง ๆ ที่จัดแสดงสะท้อนถึงกระบวนการเรียนรู้ที่

มีความหลากหลายในเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความสร้างสรรค์และความสามารถ

ของนักเรียนในด้านต่าง ๆ นั้น ขอแบ่งปันเป็นภาพรวมดังนี้

 การแสดงกลางแจ้งของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดวิถีไทย…งามในคุณค่า ประกอบด้วย

ชุดการแสดงทั้งหมด 7 ชุด คือ 

1. ร�าบายศรีสู่ขวัญ แสดงโดย นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 เป็นการเชิญสิ่งที่เป็นมงคลต่าง ๆ โดยกิริยา 

วิธีทางกาย วาจาและใจ ให้มาสถิตท่ีขวัญเพ่ือความเจริญ

รุ่งเรือง สุขสวัสดี

2. งามอย่างไทย แสดงโดย นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3 เป็นบทอาขยานท่ีประพันธ์โดย หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 

แสดงให้เห็นถึงความงามทางวัฒนธรรมไทยในแขนงต่าง ๆ 

ภาษา วรรณคดี ประเพณี สถาปัตยกรรม ความดีงามทาง

งานนิทรรศการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
ประจำาปีการศึกษา 2560

โดย	คุณครูขวัญกล้า		นุชนารถ
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จิตใจ ดนตรี การร่ายร�าแบบไทย เป็นต้น

3. สีนวลชวนร�า แสดงโดย นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 

และ 3/2 เป็นการเชิญชวนเพื่อนมาร่วมร่ายร�าด้วยท่าทางที่

มีความอ่อนช้อย

4. เด็กดี แสดงโดย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

เป็นการบรรยายให้เห็นถงึลกัษณะของเดก็ไทยท่ีมคีวามสภุาพ

ถ่อมตน เช่น การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีกิริยามารยาท

งดงาม เชื่อฟังค�าสั่งสอนของผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนอยู่ในความ

ดีงาม

5. คอกระเช้าโจงกระเบน แสดงโดย นักเรียนชั้น

อนุบาล 3/3 และ 3/4 เป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ

การแตง่กายของเดก็ไทยโดยใสเ่สือ้คอกระเชา้และโจงกระเบน 

ออกมาร่ายร�า เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความงามของเครื่อง

แต่งกายและการร่ายร�าท่ีแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความ

เป็นไทย

6. กุลสตรี แสดงโดย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

2 เป็นการแสดงท่ีใชเ้พลงท่ีแสดงให้เห็นถงึความงามของหญิง

สาวที่มีความเพียบพร้อมในการเป็นกุลสตรีไทย ซึ่งมีลักษณะ

ของความงามแบบไทยซึ่งนอกจากมีความสวยงามท้ังรูปร่าง

หน้าตา แต่ยังมีกิริยามารยาทที่งดงาม วาจาอ่อนหวานเป็น

ที่ชื่นชมของคนทั่วไป

7. ร�าฟ้อนมาลัย แสดงโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 2 เป็นแนวเพลงท่ีมีความหมายในการชื่นชมธรรมชาติ 

โดยผู้แสดงใช้พวงมาลัย ชื่นชมความงามพร้อมกับผ่านท่าร�า

ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม

กิจกรรรมบนอาคารเรียนประถม ประกอบด้วยการน�า

เสนอกระบวนการเรยีนรูข้องนักเรยีนระดบัอนุบาล ประถมและ

มัธยมศึกษากับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้ง 7 กลุ่ม

สาระการเรยีนรูแ้ละกลุม่งานค�าสอน โดยระดบัอนุบาลเป็นการ

น�าเสนอความรูแ้ละผลงานจากการเรยีนแบบโครงการ Project 

Approach เรือ่งดนิสอ กะทิ กระเป๋าและตุก๊ตาผ่านกิจกรรม

ท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนมี

การสาธิตการร้องเพลง การแสดงบทบาทสมมติ การท่องค�า

คล้องจอง การเล่นเกมและการประดิษฐ์สร้างสรรค์โดยเปิด

โอกาสให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมกัน

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย มกีารน�าเสนอกจิกรรม

เรื่องภาษา ทั้งการฟังพูดเขียนอ่าน นิทานให้ข้อคิด ภาษิตค�า

ประพันธ์ สรา้งสรรคง์านกว ีสนทุรกีบัท�านองเสนาะ วเิคราะห์

คุณค่าวรรณคดี สะท้อนวิถีชีวิตไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) มี

การน�าเสนอการจัดแสดงผลงานการแข่งขันวาดรูปตามค�า

บอกและภาพบรรยากาศการแขง่ขนัภาษาจีน แนะน�าการสอบ 



ฉบับที่ 56 ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2560 Mater Dei News 9

ผู้เรียนกับสารัตถะ

YCT และ HSK มีการแนะน�าผลงานจาการเรียนในวิชาภาษา

จีนจากระดับชั้นต่าง ๆ การฉายวีดิทัศน์การแสดงการร้อง

เพลงจีน ร�าพัดจีน และฐานกิจกรรมให้ผู้ชมสามารถเข้าร่วม

กิจกรรมทั้ง 4 ฐานการเรียนรู้คือ การสอนค�าศัพท์ภาษาจีน 

ภาษาจีนหาคู่รูปภาพ พิมพ์ค�าศัพท์ภาษาจีนในคอมพิวเตอร์ 

DIY ที่คั่นหนังสือ

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาฝรัง่เศส) 

มกีารน�าเสนอผลงานของนักเรยีนในหัวขอ้ อ่อนโยนและสภุาพ

ถ่อมตน ไม่กลั่นแกล้งกันในโลกไซเบอร์และนวัตกรรมในการ

สอนภาษาฝรั่งเศส

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

มีการน�าเสนอผลงานของนักเรียนโดยจัดแสดงผลงานและ

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มท่ีช่วยส่งเสริมเรื่องการ

รักษ์โลก และการเคารพต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดนิทรรศการ

และกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยมุ่งน�าเสนอความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษของนักเรยีนดา้นทักษะการเขยีนและการน�าเสนอ

ผลงานที่กระตุ้นระดับการคิดในระดับสูงขึ้น ซึ่งทักษะการน�า

เสนอท่ีมีประสิทธิภาพเป็นพ้ืนฐานส�าคัญส�าหรับชีวิตและการ

งานในศตวรรษที่ 21

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการน�าเสนอ

กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นผ่านผลงาน 

ต่าง ๆ การน�าเสนอโครงการสะเต็มศึกษา โครงงานและ

การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ การแสดงประกอบเพลง 

และการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ รวมท้ังกิจกรรมเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ และเกม

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการน�าเสนอผล

งานภายใต้หัวข้อ “Making Science Alive ชีวิตชีวา...

วิทยาศาสตร์” โดยการน�ากิจกรรมการเรียนการสอนของทุก

ระดับชั้นมาแสดงให้เห็นในเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีปรากฏในชีวิต

จริง ประกอบด้วยสนุกกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกม

วิทยาศาสตร์ การสาธิตการท�าอาหาร(ชีสสด) โครงงาน
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วิทยาศาสตร์ โครงการพระราชด�าริ เศรษฐกิจพอเพียงและ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี

การจัดแสดงผลงานนักเรียนการเย็บปักถักร้อย การตัดเย็บ 

งานประดิษฐ์ กิจกรรมร้อยลูกปัด สาธิตการถักโครเชต์ ผล

งานดา้นเทคโนโลยีไดแ้ก ่การท�าการด์ แบบจ�าลองระบบสรุยิะ 

สิ่งประดิษฐ์เสียงถอดรหัส จรวดขวดน้�า ผลงานนักเรียนโดย

น�าเสนอในรปูแบบMicrosoft PowerPoint กจิกรรมสาธิตการ

ท�าแมเ่หลก็ตดิตูเ้ย็น การจัดโตะ๊อาหาร การพับดอกไมจ้ากใบ

เตย กิจกรรม Walk Rally และให้ผู้เข้าร่วมงานสนุกกับการ

ตอบค�าถามความรู้ทั่วไปผ่านโปรแกรม Kahoot

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

มีการแสดงกิจกรรมในหัวข้อ “Creating Citizens for a 

Better World” การน�าเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ของ

รัชกาลที่ 9 การแข่งขันโต้วาทีประเด็นสิ่งแวดล้อม กิจกรรม

รักษ์โลกอย่างพอเพียง โครงงานสิ่งแวดล้อมและเกมปิดตา

เปิดใจ การน�าเสนอค่ายสังคมท่ีเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม

อย่างแข็งขันผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการท�างานร่วมกับผู้

อื่นของนักเรียน การถ่ายทอดความรู้สึกของนักเรียนจากพระ

ราชด�ารัสของรัชกาลที่ 9 ในการทรงงานด้านต่าง ๆ ผ่าน

บทความที่นักเรียนเป็นผู้ร้อยเรียง

กลุ่มงานค�าสอนของโรงเรียน มีการน�าเสนอผลงาน

ของนักเรียนจาการเรียนรู้จิตตารมณ์แห่งความรัก ความอ่อนโยน 

สุภาพ และการรักษ์สิ่งสร้างตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

ถ่ายทอดผ่านบทเพลงศักดิ์สิทธ์ิ ละครพระคัมภีร์ ภาพวาด 

การเล่าเรื่อง การร้อยสายประค�าและการพับกระดาษ

กจิกรรรมกรรมการแสดงท่ีเวทีกลางแจ้ง ประกอบดว้ย

การร�าพัดจีน กจิกรรมการเคลือ่นไหวประกอบเพลง การสาธติ

การท�าอาหาร การประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ การ

แสดงดนตรีสากล การขับร้องประสานเสียง การแสดงดนตรี

ของวง Mater Dei Orchestra

กิจกรรรมกรรมการแสดงท่ีอาคารอนุสสรณ์ 50 ปี 

ประกอบด้วยการน�าเสนอผลงานศิลปะท้ัง 3 วิชา ได้แก่ 

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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นาฏศิลป์ท่ีน�าเสนอการถ่ายทอดเรื่องราววิถีของความเป็น

ไทยผ่านบทเพลงด้วยการร่ายร�า ดนตรีเป็นการถ่ายทอด

กระบวนการท�างานกลุม่และความมสีว่นของนักเรยีนผ่านเสยีง

ดนตรี และทัศนศิลป์มีการน�าเสนอการถ่ายทอดเรื่องราวของ

สิง่แวดลอ้มผ่านการวาดภาพในหลากหลายเทคนิคและการใช้

เทคโนโลยีในการน�าเสนอผลงานของนักเรียนผ่าน Applica-

tion iBooks และ Aurasma

กิจกรรมการแสดงท่ีอาคารหอประชุม มีการน�าเสนอ

ผลงานของนักเรียนระดับอนุบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ภาษาไทยตลอดท้ังการน�าเสนอของนักเรียนแผนการเรียน

ภาษาอังกฤษ-ดนตรี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายในรายวิชาการประพันธ์เพลง ซึ่งนักเรียนเป็นผู้น�าเสนอ

บทเพลงท่ีได้ประพันธ์ค�าร้อง ท�านองและเรียบเรียงดนตรี 

รวมถึงอธิบายที่มาของบทประพันธ์และแรงบันดาลใจ ตลอด

ทั้งการบรรเลงเดี่ยว บรรรเลงคู่และการขับร้องประสานเสียง

ในรายวิชาเครื่องเอกและวิชารวมวง Action Reading ของ

ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเต้นประกอบเพลงของพลศึกษา

งานของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ได้แก่ นักเรียนชั้น

ประถม 5 ได้ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมตาวิเศษ ซึ่งการจัด

งานในปีน้ีมีการจัดเก็บและแยกขยะประเภทต่าง ๆ ซึ่งนับ

เป็นการปลกูฝัง สง่เสรมิสรา้งทัศนคตท่ีิดใีนการมสีว่นรว่มและ 

รบัผิดชอบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ชัน้ประถม 6 เป็นผู้ชว่ยคณุครู

จัดห้องนิทรรศการ ดูแลและจัดเก็บห้องนิทรรศการ 

ชั้นมัธยม 1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้นมัธยม 

2 จ�าหน่ายอาหารและน้�าดื่ม ชั้นมัธยม 3 จัดกิจกรรมเกม 

ชั้นมัธยม 4 บริการอาหารเครื่องดื่ม ชั้นมัธยม 5 จัดเตรียม

และดแูลด�าเนินการห้องนทิรรศการของทุกกลุม่สาระการเรยีน

รู้และจัดเก็บห้องนิทรรศการ ชั้นมัธยม 6 ช่วยด�าเนินการจัด

ล�าดับการแสดงบนหอประชุม การขายสินค้าของงานวันสวย

ได้กุศล 

การประชาสัมพันธ์ การดูแลความปลอดภัย

การจัดงานนิทรรศการปีนีเ้ป็นปีสดุท้ายของแผนพัฒนา

โรงเรียน ปีการศึกษา 2556-2560 ซึ่งหากมองย้อนไปจะ

เห็นถึงการพัฒนาท่ีดีย่ิงขึ้นและความชัดเจนของกระบวนการ

เรียนรู้ของนักเรียนในการน�าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้

จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากพ่อแม่  

ผู้ปกครองของนักเรยีนท่ีมสีว่นส�าคญัอย่างย่ิงในการรว่มกนักบั

ทางโรงเรียน โดยมี สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 

มาแตร์เดอีวิทยาลัย ท่ีให้การสนับสนุนช่วยเหลือท้ังทางตรง

และทางอ้อมในกิจกรรมต่าง ๆ  

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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“The Young Designer” เป็นกิจกรรมการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โดยเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ STEM จากสถาบันส่ง

เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมรีาย

ละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

จุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรม

 • น�าความรู้ เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นมา

ประยุกต์ใช้กับการออกแบบตัดเย็บกระโปรงวงกลม

 • ออกแบบตัดเย็บกระโปรงวงกลม โดยค�านึงถึง

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี

สถานการณ์	และเงื่อนไข

ให้นักเรียนเป็นดีไซน์เนอร์ท่ีต้องการเข้าประกวด 

เป็นการแข่งขันออกแบบกระโปรงร่วมสมัย โดยมีข้อก�าหนด

ว่า ต้องเป็นกระโปรงวงกลมท่ีมีความยาวระดับเข่า และมี

ความสวยงามเหมาะกับนางแบบ นักเรียนจึงต้องออกแบบ

แพตเทิร์นและตัดกระโปรงให้เหมาะสมกับนางแบบที่เลือกไว้ 

ในการสร้างกระโปรงวงกลม ในครั้งนี้จะใช้กระดาษ

แทนผ้า นักเรยีนจะตอ้งค�านวณหาจ�านวนกระดาษท่ีตอ้งใชใ้น

การตดักระโปรงวงกลม โดย ใชก้ระดาษอย่างคุม้คา่ท่ีสดุ จาก

นั้นเขียนบรรยายเหตุผล หรือแรงบันดาลใจของการออกแบบ

กระโปรง และการออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับนางแบบ

แพตเทิร์นกระโปรงวงกลม

“The Young Designer”
โดย	ครูจินต์	จิระริยากุล

ผู้เรียนกับสารัตถะ

ขั้นตอนในการดำาเนินกิจกรรม

• คัดเลือกนางแบบ และส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความ

ยาวรอบเอว ความยาวของกระโปรงที่ต้องการ

• ใชค้วามรูท้างคณติศาสตร ์ค�านวณหาขนาดของสว่น

ต่าง ๆ  ของกระโปรง ได้แก่ รัศมีวงกลมใน รัศมีวงกลมนอก 

และขนาดกระดาษที่ต้องการใช้ 

• สรา้งแพตเทิรน์กระโปรงวงกลมตามขนาดท่ีต้องการ

• ออกแบบลวดลายกระโปรงให้เหมาะสมกับนางแบบ

ตามต้องการ พร้อมบรรยายเหตุผลหรือแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบกระโปรงและลวดลายของกระโปรง แล้วน�าเสนอกับ

เพื่อนในชั้นเรียน

ผลการทำากิจกรรม

ในกิจกรรมนี้ นักเรียนในร่วมแรงร่วมใจท�ากิจกรรมนี้ 

ด้วยความตั้งใจ มีการลองถูกลองผิด ได้เรียนทักษะในการใช้

อุปกรณ์ใหม่ ๆ นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของ

ตนเองที่แตกต่างกันออกไป เช่น นักเรียนที่มีความสามารถ

ทางด้านศิลปะ จะท�าหน้าที่ของการออกแบบลวดลาย การ

เลอืกใชส้สีนัต่าง ๆ  ท�าให้กระโปรงออกมาสวยงาม นักเรยีนท่ี

มคีวามสามารถดา้นการค�านวณ จะใชค้วามรูท้างคณติศาสตร ์

มาค�านวณขนาดของกระโปรงได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 



ฉบับที่ 56 ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2560 Mater Dei News 13

ผู้เรียนกับสารัตถะ

ตัวอย่างผลงานกระโปรงวงกลม

ผลงาน	กระโปรงวงกลม	นักเรียนชั้น	ม.3/1

•  ศิศีร  ควรธรรมธรรม

•  ปพิชญานันท์  อัศวรุ่งเรือง 

• เวทิดา  โชควัฒนา

•  ลลิตพรรณ  พรไพศาลศักดิ์

•  วิภาวีย์  ลลิตศศิวิมล

•  ณัฐกฤตา  กฤษณพันธ์

• ชุติสรา  ตันติพิวัฒนสกุล

ผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจจากที่มีคนกล่าวไว้ว่า “ผู้

หญิงเปรียบเสมือนดอกกุหลาบที่สวยงาม”

ผลงาน	กระโปรงวงกลม	นักเรียนชั้น	ม.3/2

 • ปณิตา  ว่องปรีชา 

 • อาภาภัทร  สุ่มสวัสดิ์

 • อรชา  ไกรทอง

 • สิริจารีย์  เศวตศิลป์

 • ขศยา  ตันกิติบุตร

 • กนกอร  สมแก้ว

 • ศรัณย์พร  จิระนคร

แรงบันดาลใจ จากป่าและธรรมชาติที่สวยงาม พวก

เราหลงใหลในความสวยงามของป่าไม ้จึงไดอ้อกแบบลวดลาย

ของกระโปรง เป็นการรณรงค์ให้เพื่อน ๆ พี่น้องร่วมใจกัน

รักษาป่าไม้ที่สวยงามของประเทศเราเอาไว้ 

ผลงาน	กระโปรงวงกลม	นักเรียนชั้น	ม.3/1

 • ภิญญ์พลอย  สุพรรณเภสัช 

 • วโรชา  เคหสุขเจริญ

 • เพชรแพร  เอกจิตสกุล

 • ดลพร  ภัทรธ�ารงวงศ์

 • นีนนารา  ฉัตรพรรณรังสี

 • ปวิตตา  ถิระวัฒน์

 • มณฑิตา  พิสิษฐเกษม

แรงบันดาลใจมาจากในฤดูฝน ทุกคนจะมีสิ่งสิ่งหน่ึง

ติดไว้ข้างกายเสมอ เป็นสิ่งท่ีปกป้องเราไม่ให้เปียกฝน น่ัน

คือ “ร่ม”

ผลงาน	กระโปรงวงกลม	นักเรียนชั้น	ม.3/2

 • ณัฐธยาน์  ตันติกุล

 • อรวรา  เกียรติเรืองสุข

 • พิชามญชุ์  กุลตังวัฒนา

 • อธิชนัน  สุโภคเวช

 • บูรณี  สเลลานนท์

 • ศีลรวี  จลมณฑล

แรงบันดาลใจมาจากการตู์นเรือ่ง Barbie และนางแบบ

มีความเหมาะสมต่อกระโปรงที่ดูสดใสและอ่อนโยน
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ผลงาน	กระโปรงวงกลม	นักเรียนชั้น	ม.3/2

 • เจณิศา แอนเดรีย  มอลจาดี

 • มนัญชยา  พิศาลายน

 • มนัสนันท์  สุวรรณสาร

 • ภัทราพร   ยิ่งวิวัฒน์

 • ฐิติรัตน์  ประทีปสินธุ์

 • ชนารดี  มาประเสริฐ

 • รัตน์ฐาภัทร์  แก้วผ่องศรี

จากการเลือกกระดาษเป็นสีน้�าตาลขรุขระเพราะ

ต้องการแสดงถึง ภาพพ้ืนหลังของชีวิตคนคนหน่ึงไม่ได้

สวยงามเรียบหรูเหมือนในนิยายต้องมีอุปสรรคบ้างเป็น

ธรรมดา กระดาษฟอยล์ท่ีติดเป็นลวดลาย เหมือนเป็นกระ

จกสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ผลงาน	กระโปรงวงกลม	นักเรียนชั้น	ม.3/2

 • มาชิดา  วงศ์ศรีรุ่งเรือง

 • ภริตา  ฮัดเจสสัน

 • ปราณปรียา  ลิมอักษร    

 • ปาณิสรา  ชรัวอังศุธร

 • เจณิส  มังคละศิริ

 • ธัญชนก  โชคไพบูลย์

แรงบันดาลใจจาก ดอกไม้ เพราะดอกไม้อธิบายถงึ ความ

เป็นผู้หญิงได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด ดอกไม้สามารถเข้า

ได้กับทุกชุด แสดงถึง ความอ่อนหวาน อ่อนโยนของผู้หญิง

ผู้เรียนกับสารัตถะ

ผลงาน	กระโปรงวงกลม	นักเรียนชั้น	ม.3/2

 • ชญาภรณ์  จตุรประเสริฐ

 • ชนัญณัฏฐ์  เลวิจันทร์

 • ปุณยนุช  รัตนเมธานนท์

 • วิววาริน  สุลัญชุปกร

 • สาริศา  เย่ียมยงชัย

 • ธัญชนก  เลิศเรืองปัญญวุฒิ

แรงบันดาลใจจากกระโปรง Doll Skill โดยรูปแบบ

กระโปรงเป็นการรณรงคก์ารอนุรกัษน์้�า กระดาษสขีาว หมาย

ถึง ท้องทะเลอันกว้างขวาง โมเสก หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่อยู่

ใต้ท้องทะเล พลาสติกใส หมายถึง สิ่งที่ปกป้องท้องทะเล

สะอาดใสตลอดไป
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ดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นแรงบันดาลใจท่ีงดงามให้ผู้คน

มากมายเริ่มศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ แต่พวกเราแทบจะไม่มี

โอกาสมองเห็นท้องฟ้าสวย ๆ  ท่ีมดีาวส่องแสงยามค�า่คนืในเมอืง

ใหญ่อย่างกรงุเทพมหานคร ต้ังแต่เข้าร่วมชมรมดาราศาสตร์ 

ครัง้แรกของปีการศกึษา 2560 นักเรยีนทุกคนในชมรมก็หวงั

เป็นอย่างย่ิงว่า พวกเราจะได้มโีอกาสน้ันสกัครัง้ และแล้วใน 

วนัท่ี 16 – 17 ธันวาคม 2560 นักเรยีนชมรมดาราศาสตร์

จ�านวน 21 คน และคณุครกูลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 4 ท่าน ได้

เดนิทางไปค่ายดดูาว ณ อ�าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสมีา 

เน่ืองจากเป็นครั้งแรกในรอบหลาย ๆ ปีท่ีมีการจัดค่าย

ดาราศาสตร์นอกสถานท่ีขึน้ ท�าให้พวกเราต้องเตรยีมอะไรหลาย 

ๆ อย่าง ท้ังกิจกรรมภาคความรูแ้ละนันทนาการให้แก่น้อง ๆ 

โดยสมาชกิในชมรมชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 รวมท้ังคณุครแูละ

นักเรียนต่างร ่วมมือกันท�างานเพ่ือเตรียมค่ายกันอย่าง

กระตอืรอืร้น กจิกรรมท่ีเกดิขึน้ในค่ายประกอบด้วย การศึกษา

ขนาดและระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์ในระบบสรุยิะ การวดั

มุมทิศและมมุเงยเพ่ือบอกต�าแหน่งดาว การใช้ Application 

ในการบอกต�าแหน่งดาว การดดูวงอาทิตย์ และการดดูาวจรงิ

ด้วยตาเปล่า นักเรยีนชัน้ ม.5 ได้รบัมอบหมายให้น�ากิจกรรม

ส่วนใหญ่ จึงต้องวางแผน เตรยีมอุปกรณ์ และทดสอบความ

เข้าใจกบัเพ่ือนและคณุครลู่วงหน้า แต่พวกเรากพ็บปัญหาส�าคญั

คอืเพ่ือน ม.5 สองคนไม่สามารถเข้าร่วมค่ายได้ จึงต้องไปขอ

ความร่วมมือจากเพ่ือนชมรมท้าพิสจูน์จ�านวน 2 คน ซึง่ก็ได้รบั

ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อวันเข้าค่ายมาถึง สิ่งท่ีพิเศษ 

มาก ๆ คอื การดดูาวด้วยตาของตนเอง มองเห็นกลุม่ดาว

สามเหลีย่มฤดหูนาว กระจุกดาวลกูไก่ กลุม่ดาวหมใีหญ่ บน

ท้องฟ้าเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้เรา

อยากศกึษาเรือ่งดวงดาวต่อไป ซึง่สมาชกิในค่ายได้แบ่งปันความ

รูแ้ละความประทับใจ ดงัน้ี

“การไปค่ายดดูาวในครัง้น้ีท�าให้หนูได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ  

มากขึน้เช่นการดดูาวท้ังแบบของจรงิและการใช้ Application 

การดดูาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ หนดูใีจมากท่ีได้เห็นดาวต่าง ๆ  

เช่น ดาว Cassiopeia กระจุกดาวลกูไก่ สามเหลีย่มฤดหูนาว

และยังได้เหน็ดาวหมีใหญ่ ซึ่งน่าจะเป็นดาวทีอ่ยู่ในตราเซอร์ 

เวยีมของโรงเรยีนอีกด้วย หนูยังได้เรยีนรูก้ารใช้ชวีติร่วมกบัผู้อ่ืน 

หนูได้ท้ังความรู ้ความสขุ ความสนุก และความทรงจ�าท่ีดตีลอด

การไปค่าย และหนูขอขอบพระคณุคณุครทุูกท่าน และพ่ี ๆ  

ทุกคนท่ีท�าให้เกิดค่ายดดูาวน้ีขึน้มา”   
เดก็หญงิชญัญา	กติตไิชย	ม.1/4

ค่ายดูดาว ชมรมดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
เรียบเรียงโดย	คุณครูกรรณิการ์		กลิ่นกลัด		และนางสาวพิชญาภา	เมฆวิชัย	ม.5/4		หัวหน้าชมรมดาราศาสตร์

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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“ค่ายดาราศาสตร์เป็นค่ายท่ีให้ท้ังความรูเ้รือ่งดาวต่าง ๆ  

ให้ความสนุกสนานในทุก ๆ กิจกรรม และ ท�าให้ได้รูจั้ก รุน่

พ่ี รุน่น้อง รวมถงึคณุครใูนค่าย มากขึน้อีกด้วย รูส้กึว่ามกีาร 

เตรยีมค่ายได้อย่างด ีท้ังเรือ่งกจิกรรม สถานท่ี การดแูลนักเรยีน 

หนูชอบกจิกรรมดดูาว เพราะเห็นดาวอยู่เตม็ท้องฟ้า แต่ละดวง

สว่าง เห็นได้ชดัเจน และนอกจากน้ี เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ 

ในค่ายกเ็ป็นกนัเอง ท�าให้การไปค่ายน้ีมคีวามสขุมาก ๆ”
เดก็หญงิฐณติา	เต็มสขุย่ิง	ม.2/1		

และเดก็หญงิพรปวณ์ี	ธรรมววิฒัน์	ม.2/1

“การเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์ท่ีเขาใหญ่ ท�าให้หนูเกบ็

เกีย่วประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมายจากการร่วมกจิกรรมครัง้น้ี  

ประสบการณ์ท่ีคาดหวงัมากท่ีสุด แน่นอนคอืการดดูาว แต่สิง่

ท่ีได้รับมาไม่ใช่แค่การดูดาว แต่เป็นความทรงจ�าท่ีมีคุณค่า 

เพราะในความทรงจ�าน้ันเตม็เป่ียมไปด้วย ความสขุ ความสนุก 

เสยีงหัวเราะ และรอยย้ิมของทุก ๆ คน นอกจากน้ันหนูยังได้

รบัท้ังความรูแ้ละความอร่อย อีกท้ังยังมภีาพท่ีน่าจดจ�ามากมาย 

เช่น คณุครวูทิยาศาสตร์ท่ีปกติอยู่ในห้องแลบ็ ผันตวัมาเป็นแม่

ครวัท�าอาหารในห้องครวับ้าง ท�าบาร์บีควิให้กนิบ้าง เพ่ือน ๆ 

พ่ี ๆ  น้อง ๆ  ร่วมกันเล่นเกมอย่างเฮฮาท่ามกลางสภาพแวดล้อม

บนยอดเขา ท้ังหมดน้ีจะไม่สามารถเกิดขึน้ได้ถ้าไม่มคีณุครแูละ

พ่ี ๆ  ม.5 สดุท้ายหนูขอขอบคณุ และขอเก็บความทรงจ�าด ีๆ  

น้ีไว้ตลอดไป”  
เดก็หญงิชาลสิา	กิตตไิชย	ม.3/3

“การท่ีทุกคนได้ดดูาวร่วมกนัอย่างมคีวามสขุท่ามกลาง

บรรยากาศท่ีหนาวเย็นเป็นภาพท่ีน่าประทับใจและอบอุ่นมาก 

ค่ายครัง้น้ีท�าให้ได้รบัความรูเ้กีย่วกบัดาราศาสตร์มากมาย ได้

ฝึกสงัเกตกลุม่ดาวต่าง ๆ และค�านวณมุมทิศและมุมเงย ไม่

เพียงแต่ได้รบัความรูแ้ต่ยังได้เรยีนรูทั้กษะการใช้ชวีติร่วมกบัผู้อ่ืน

ในหลากหลายระดบัชัน้ การอยู่ร่วมกนัและดแูลซึง่กนัและกนั

ตลอดการเดินทาง พร้อมท้ังได้รับความสนุกท่ีมาในรูปแบบ

กจิกรรมของพ่ี ๆ อีกด้วย ขอขอบพระคณุคณุครทุูกท่านท่ีได้

ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจบค่าย ขอ

ขอบคณุพ่ี ๆ ม.5 ท่ีต้ังใจจัดเตรยีมกจิกรรมอย่างเต็มความ

สามารถและเพ่ือน ๆ น้อง ๆ ทุกคนท่ีท�าให้ค่ายครัง้น้ีเป็น

ประสบการณ์ท่ีดมีาก”  
	นางสาว	มณฑกานต์	โฆษะวสิทุธิ	์ม.3/4

“จากการไปค่ายดาราศาสตร์ครั้งน้ี ท�าให้พวกหนูได้

ประสบการณ์มากมาย ท้ังได้ความรูเ้รือ่ง มุมทิศ มุมเงย วธีิ

การดดูาว และได้รูจั้กชือ่ดาว และกลุม่ดาวต่าง ๆ แถมยังได้

รูจั้กรุน่พ่ี รุน่น้องท่ีไม่เคยรูจั้กมาก่อน ได้ปรบัตัว และใช้ชวีติอยู่

ร่วมกนั ค่ายน้ีท�าให้พวกหนูได้ท�าสิง่ต่าง ๆ  ท่ีไม่เคยท�ามากมาย 

และท�าให้พวกหนูได้ประสบการณ์มากขึน้ ได้รูจั้กกนัมากขึน้ 

คณุครคูอยดแูลพวกหนูเป็นอย่างด ีคอยให้ความรู ้และท�าอาหาร 

อร่อย ๆ  ให้รบัประทานทุกมือ้ พวกหนูดใีจมากท่ีได้เข้าร่วมค่าย

น้ี เพราะค่ายน้ีท�าให้พวกหนู ได้รบัความรูม้ากมาย และท�าให้

พวกหนูมีความสขุมาก”   
นางสาวครษิฐา	กลุตงัวฒันา	ม.4/5		

และนางสาวภารว	ีวฒันพรพรหม	ม.4/5

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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“ส�าหรบัการไปค่ายดาราศาสตร์ครัง้นี ้ในตอนแรกกค่็อน

ข้างลงัเล เพราะด้วยท่ีว่าไม่ได้เป็นพ่ี ๆ ในชมรมอาจจะไม่ได้

รูจั้กน้อง ๆ ด ีและไม่ได้เคยพูดคยุกบัน้อง ๆ เลย กกั็งวลว่า

ตวัเองจะไม่สามารถช่วยอะไรเพ่ือน ๆ  และคณุครไูด้ดเีท่าท่ีควร 

กลวัว่าจะไม่สามารถเข้ากบัน้อง ๆ  ในค่ายได้ แต่หลงัจากท่ีได้

เริม่เข้ามาช่วยเหลอืครแูละเพ่ือน ๆ กร็ูส้กึถงึความเป็นกันเอง 

เริม่รูส้กึสนุกและกอ็ยากท�ามาก ๆ จนถงึวนัไปค่าย กร็ูส้กึต่ืน

เต้นมากพอสมควร ดใีจท่ีได้มาท�าค่ายน้ี ในตอนแรกกห็วงัเพียง

ว่าตวัเองจะได้พวกเรือ่งความรูต่้าง ๆ ท่ีเกีย่วกบัดาราศาสตร์

เพียงอย่างเดยีว แต่ไม่ใช่เลย สิง่ท่ีได้มามนัมากกว่าน้ัน ท้ัง

มติรภาพของเพ่ือน ๆ ของน้อง ๆ การใช้ชวีติร่วมกนั การ

เข้าใจกนั แม้ว่าค่ายน้ีจะถกูจัดขึน้ภายในระยะเวลาสัน้ ๆ แต่

ทุก ๆ  อย่างท่ีเกดิขึน้ภายในค่ายน้ี กส็ามารถสร้างอะไรมากมาย

ให้ได้เกบ็เอาไว้เป็นความทรงจ�าท่ีดตีลอดไป”  
	นางสาวอรจิรา	สารจิตต์	ม.5/3

“หนูรูส้กึยินดแีละดใีจท่ีได้ไปร่วมเข้าค่ายของทางชมรม

ดาราศาสตร์มากเลย รูสึ้กดใีจตัง้แต่ท่ีรูว่้าจะได้เป็นตัวแทนจาก

ชมรมอ่ืนท่ีจะได้เข้าค่ายน้ี ตัง้แต่การเตรยีมค่ายจนถงึวนัสดุท้าย

ของค่าย หนูมคีวามกงัวลเลก็น้อยว่า จะสามารถเข้ามาช่วยงาน

ได้ดพีอหรอืไม่ ได้แต่คดิว่าเราพร้อมกบัค่ายน้ีเพียงพอแล้วหรอื

ยัง จะเข้ากบัน้อง ๆ ได้หรอืเปล่า เพราะว่าไม่เคยพบกันมาก่อน 

เม่ือถงึวนัเข้าค่ายในช่วงแรกกต่ื็นเต้นนิดหน่อย น้องทุก ๆ คน

กเ็ช่นกนั แต่ไม่นานนักพวกเราก็เข้ากนัได้ด ีหนูมีหน้าท่ีท�าสมดุ

ค่ายและถ่ายรปูเกบ็ภาพบรรยากาศของค่ายน้ี อาจจะไม่ค่อยได้

พูดคยุกบัน้อง ๆ  มากนัก แต่หนูได้ภาพมากมายเกบ็เป็นความ

ทรงจ�า ภาพกจิกรรมต่าง ๆ ท�าให้หนูยังนึกถึงบรรยากาศของ

มิตรภาพ และที่ขาดไม่ได้เลย คือภาพดวงดาวมากมายบน

ท้องฟ้า นานมากแล้วท่ีไม่ได้เห็นดาวเต็มท้องฟ้า อีกท้ังได้เรยีน

รูว้ธิกีารดดูาว และได้เห็นกลุม่ดาวจรงิ ๆ  ท่ีไม่ได้เป็นเพียงภาพ

ในหนังสอื ค่ายน้ีเป็นค่ายท่ีน่าประทับใจอีกค่ายหนึง่ ท�าให้ได้

รูจั้กคณุคร ูเพ่ือน และน้อง ๆ ถงึแม้จะมีเวลาเพียง 2 วนั 1 

คนื แต่กใ็ห้อะไรมากมายท่ีท�าให้ได้คดิถงึเสมอ”   
นางสาวนุชนารถ	บุตรครธุ	ม.5/5

สดุท้ายน้ีขอขอบพระคณุครกูรรณกิาร์ ท่ีเป็นท่ีปรกึษา

ชมรม คณุครพูรรนภา คณุครบุูษรนิทร์ และคณุครปูฐมา ท่ี

กรณุามาช่วยดแูลจัดการท�าให้ค่ายดาราศาสตร์ ซึง่เป็นค่ายท่ีดี

ได้รบัความรู ้และมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น ขอบคณุพ่ีวรศิรา ม.6 

ท่ีให้ยืมกล้องโทรทรรศน์ ขอบคณุเพ่ือน ๆ  ท้ังสองคนจากชมรม

ท้าพิสจูน์ท่ีได้เข้ามาช่วยให้กิจกรรมค่ายส�าเรจ็เป็นอย่างด ี และ

ขอบใจน้อง ๆ ในชมรมทุกคนท่ีท�าให้มีค่ายน้ีเกิดขึน้

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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การทำาปฏิทินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Publisher
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย	คุณครูกัตติกา		วัชนะประพันธ์

ผู้เรียนกับสารัตถะ

Publisher เป็นโปรแกรมท่ีมลีกัษณะการใช้งานได้ง่ายและรวดเรว็ ในการสร้างสือ่สิง่พิมพ์ มีความสามารถในการสร้าง การ

ออกแบบ และจัดท�าเอกสาร ส�าหรบังานพิมพ์ และการท�าจดหมายเวยีน รวมท้ังปรบัแต่งสิง่พิมพ์ตามความต้องการ และสามารถ

ใช้งานได้โดยง่าย เม่ือใช้ Publisher นกัเรยีนจะสามารถสือ่ท่ีต้องการจะบอกกล่าวออกมาในรปูแบบของสิง่พิมพ์หลากหลายชนิด 

ไม่ว่าจะสร้างแผ่นพับ จดหมายข่าว ไปรษณยีบัตร บัตรอวยพร หรอืปฏิทิน กส็ามารถสร้างผลงานท่ีมีคณุภาพได้ โดยไม่จ�าเป็น

ต้องมปีระสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิก ซึง่ในการเรยีนคอมพิวเตอร์ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้ให้นักเรยีนทดลอง

ท�าผลงานการจัดท�าปฏิทินด้วยโปรแกรม Microsoft  Publisher น้ี ในโอกาสเทศกาลวนัขึน้ปีใหม่ด้วยตนเอง เพ่ือให้นักเรยีนเกิด

ความภาคภูมใิจและสามารถน�าชิน้งานไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ ท้ังยังสามารถน�าความรูท่ี้เรยีนรูใ้นโปรแกรม Microsoft  Publisher 

ไปต่อยอดและสร้างชิน้งานอ่ืน ๆ ต่อไปได้ และขอน�าเสนอผลงานบางส่วนของนักเรยีนดงัน้ี

•	เด็กหญิงลัทธพรรณ		
		พิสิฐโยธิน

•	เดก็หญงิเมธาพร	อัศวปรชีา •	เดก็หญิชนม์ชรนันท์		ปรดีพีร้อมพันธ์ุ

•	เด็กหญิงปภาพินท์		
		คุณาวุฒิ	

•	เดก็หญิงกลัยกาญจน์		ปุญโสณ	ี•	เดก็หญิงนันทนีนันท์		ทวพิีมลสจัจะ•	เดก็หญงิปุณยภา		อัศดาสขุ
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การเรยีนการสอนวชิาการงานอาชพี มกีารกิจกรรมท่ีหลากหลายโดยใช้กระบวนการกลุม่ กระบวนแก้ปัญหา การยอมรบั

และฟังความคดิเห็นซึง่กนัและกนั ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  นักเรยีนได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองเพ่ือน�าไปสูก่ารเรยีนรู้

ท่ีแท้จรงิ

ตวัอย่างกจิกรรมการเรยีนการสอน		

เชญิวทิยากรซึง่เป็นนักเรยีนเก่า ท่ีมคีวามช�านาญในการประกอบอาหารมาให้ความรูก้บันักเรยีน เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีน่า

สนใจในการเรยีนการสอน และนักเรยีนได้เรยีนรูใ้นสิง่ใหม่ ๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรง

การทำาเครปเค้กสำาหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	3

ความรูส้กึของนักเรยีนในการเรยีนวชิาการงานอาชพี

ในปีการศกึษาท่ีผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาท่ีหนูได้เรยีนรูอ้ะไรมากมายในส่วนของวชิาการงานอาชพี (วชิาอาหาร)  หนูคดิ

ว่าเป็นวชิาท่ีมปีระโยชน์มาก หนูได้เข้าเรยีนในโรงเรยีนมาแตร์เดอีวทิยาลยัต้ังแต่ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึง่ในช่วงเวลา 2 ปีท่ีผ่าน

มานี ้ หนูได้รบัประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยท�าในช่วงเวลาท่ีผ่านมา หนูคดิว่าเป็นสิง่ท่ีดมีากท่ีโรงเรยีนได้สอนและให้ความ

ส�าคญักบัวชิาการงานอาชพีได้อย่างครบถ้วน ท่ีแปลกใหม่ท่ีสดุส�าหรบัหนูกค็งเป็นในส่วนของการท�าอาหาร  เพราะเป็นสิง่ท่ีหนูยัง

ไม่เคยเรยีนในโรงเรยีนเก่า ในตอนแรกหนูคดิว่า การเรยีนท�าอาหารเป็นเรือ่งท่ีน่าเบ่ือและยุ่งยาก ต้ังแต่การจัดเตรยีมอุปกรณ์ไป

จนถงึการเกบ็ล้าง แต่พอได้ท�างานร่วมกับเพ่ือนๆ แล้ว ก็รูส้กึว่าการท�าอาหารเป็นอะไรท่ีสนุกมาก  ท�าให้ได้รูว่้าอาหารท่ีเรารบั

ประทานเข้าไป ท�ามาจากอะไร และมวีธีิการท�าอย่างไร ผลท่ีได้ออกมากล้็วนเป็นความภาคภูมิใจของสมาชกิในกลุม่  ถึงบางครัง้

กลุม่เราจะท�าออกมาไม่อร่อย แต่กไ็ด้รสชาตขิองความภาคภูมิใจท่ีหาซือ้ไม่ได้จากท่ีร้าน และยังได้รบัความรูด้ ีๆ จากพ่ีวทิยากร

ศษิย์เก่าท่ีมาช่วยสอนการท�าเครปเค้กเรนโบว์ และมารยาทสากลในการรบัประทานอาหาร ซึง่ถอืว่าเป็นประโยชน์มากในการเข้า

สงัคมและร่วมงานต่าง ๆ ส่วนการท�าอาหารกท็�าให้หนูได้รูจั้กช่วยเหลอืตนเองได้ในอนาคต และยังสามารถท�าอาหารอร่อย ๆ 

ให้สมาชกิในครอบครวัได้รบัประทาน หนูรูส้กึประทับใจมาก ๆ แล้วอยากให้มีเรยีนวชิาอาหารต่อไป  

ด.ญ.ณฐักฤตา		กฤษณะพันธ์	ม.3/1

ผลงานและกิจกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย	คุณครูนันทิกา		ฉอ้อนศรี

ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	เด็กหญิงปภาพินท์		
		คุณาวุฒิ	
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

การสาธิตการทำาเครปเค้กเรนโบว์ในวนังานนิทรรศการของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี	1

การอบรมพิเศษเรื่อง	 มารยาทการ	

รับประทานอาหารโดยการใช้ตะเกียบ	 สำาหรับ

นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	5

 การอบรมพิเศษเรือ่ง	มารยาทสากลในการรบัประทานอาหาร	ณ	

โรงแรมเอเชยี	กรงุเทพฯ	เมือ่วนัท่ี	8	มกราคม	2561	สำาหรบันักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี	 3	 เพ่ือฝึกมารยาทพ้ืนฐานในการเข้าสงัคม	 ซึง่ถอืว่าเป็น

ทักษะท่ีสำาคญัและสามารถนำาไปใช้ในชวีติประจำาวนัได้																																																																											
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การเริม่เรยีนภาษาจีนของดฉินัเกดิจากความชอบ คนมกัจะ

พูดว่า “หากเราชอบสิง่ใดเรามักจะท�าสิง่น้ันได้ด”ี การเรยีนภาษาก็

เช่นกนั เราต้องมองตนเองก่อนว่าท�าไมเราถงึอยากเรยีนและเราชอบ

อะไรจากภาษาจีน เพ่ือเป็นแรกผลกัดนัให้เราเรยีนรู ้ซึง่ตวัดฉินัเอง

มีความชอบในการดหูนังและฟังเพลงจีนจนเป็นตัวจุดประกายให้เริม่

เรยีนภาษาจีนจากการดหูนัง ดโูดยมซีบัไตเต้ิลภาษาจีนแล้วน�าค�า

ศพัท์ท่ีไม่รูม้าแปลจนเกดิความเข้าใจและท�าให้เราคุน้ชนิกบัค�าศพัท์

และการออกเสยีง การดหูนังประกอบการเรยีนรูภ้าษาจีนถือว่าเป็น

สิง่ท่ีช่วยพัฒนาภาษาจีนของดฉินัได้มาก เพราะบางค�าเป็นภาษาพูด 

ท่ีเราไม่สามารถเรยีนรูไ้ด้จากตามหลกัสตูรหรอืหนังสอืต่าง ๆ  การ

ดหูนังภาษาจีนจึงท�าให้ได้ฝึกทักษะท้ังด้านการฟังและเห็นลกัษณะ

การด�าเนินชวีติของคนจีนท่ีจะท�าให้เราสามารถสือ่สารกับคนจีนได้

ง่ายย่ิงขึน้ และแม้ในตอนแรกการเรยีนภาษาจีนมีความยากมากและ

จุดเร่ิมต้นจากความชอบสูก่ารเรียนภาษาจนี
โดย	นางสาวสราวย์ี	บรเูซอร์แฟนเกอร์โน

มธัยมศกึษาปีท่ี	6	ห้อง	2	สายการเรยีนอังกฤษ-จีน

ดฉินัมักจะรูส้กึท้อแท้กบัการเรยีนภาษาจีนเพราะมตีวัอักษรมากกว่า 4,000 ตวั มีล�าดบัการเขยีนท่ีค่อนข้างซบัซ้อนและการผันเสยีง 

แต่ด้วยความโชคดท่ีีการผันเสยีงคล้ายกบัภาษาไทยจึงท�าให้เข้าใจได้ง่ายย่ิงขึน้ เม่ือได้เรยีนรูภ้าษาจีนไปสกัพัก ข้ามพ้ืนฐานเบ้ือง

ต้นไปได้ ดฉินักลบัเริม่ท่ีจะสนุกกับการเรยีนภาษาจีน เพราะการเรยีนภาษาจีนเหมือนกบัการได้แก้ไขปัญหาปรศินา เน่ืองจากว่า

ตวัอักษรจีนเป็นตัวอักษรท่ีเปลีย่นแปลงมาจากภาพ จึงท�าให้ดฉินัมักจะสนใจและสนุกท่ีจะได้หาแหล่งท่ีมาของตัวอักษรภาพเหล่า

น้ัน และแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าภาษาจีนเป็นภาษาท่ียาก และจากงานวจัิยของต่างประเทศกแ็สดงให้เห็นว่า ภาษาจีนเป็น

ภาษาท่ีตดิ 1 ใน 4 ท่ียากท่ีสดุของโลก แต่ดฉัินกลบัมองว่าภาษาจีนไม่ได้ยากเกนิความสามารถของเราและยังเป็นภาษาท่ีมี

ประโยชน์ท่ีสามารถใช้ได้จรงิในอนาคต 

นอกจากน้ี อีกสาเหตหุน่ึงท่ีท�าให้ดฉินัสนใจภาษาจีน เพราะปัจจุบันน้ีท่ัวโลกให้ความสนใจต่อภาษาจีนมาก เพราะเป็น

ภาษาท่ีมปีระชากรท่ัวโลกใช้มากท่ีสุด และบรษิทัชัน้น�าท่ัวโลกมีแนวโน้มท่ีจะรบัพนักงานท่ีสามารถใช้ภาษาจีนได้มากกว่าพนักงาน

ท่ัวไป ไม่เพียงแต่บรษิทัชัน้น�าเท่าน้ัน หากเรามองรอบ ๆ ตัวเรา การประกาศรบังานต่าง ๆ มักจะมีการเขยีนก�ากบัว่า ‘หาก

สือ่สารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ’ จึงเห็นได้ว่าปัจจุบันโลกของเราเปิดกว้างมากขึน้ และภาษาจีนมีบทบาทท่ีส�าคญั ดงัน้ัน

การเรยีนภาษาจีนจึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในด้านการงาน การศึกษา และการสือ่สาร ให้กบัตัวเรา 

สดุท้ายน้ีดฉินักอ็ยากให้คนท่ีสนใจในภาษาจีน ลองเปิดใจท่ีจะเรยีนรูภ้าษาจีน แม้บางครัง้อาจจะท้อหรอืเหน่ือย แต่ดฉินั

อยากขอให้สู ้และพยายามอย่างเตม็ท่ีจนถึงท่ีสุด แล้วทุก ๆ คนจะพบกบัความสนุกกับการเรยีนภาษาจีนเหมือนอย่างดฉินั

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

 ค่ายคณติศาสตร์ จัดขึน้จากความร่วมแรงร่วมใจของคณุครใูนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ท่ีเลง็เห็นถงึความส�าคญั

ของการส่งเสรมิให้นักเรยีนมทัีศนคตท่ีิดต่ีอวชิาคณติศาสตร์ โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอน

คณติศาสตร์ พัฒนาความสามารถทางคณติศาสตร์ของนักเรยีนในด้านการแก้ปัญหาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การน�าความ

รูไ้ปใช้ การสือ่สาร และการเชือ่มโยงความรูท้างคณติศาสตร์ และความคดิสร้างสรรค์ ฝึกทักษะทางสงัคม ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน 

การท�างานร่วมกัน การยอมรบัฟังความคดิเห็นซึง่กันและกนั เสรมิสร้างทัศนคติท่ีดต่ีอคณิตศาสตร์ และเพ่ือให้เกดิการแลกเปลีย่น

เรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ จากนักเรยีนหรอืจากคณุครใูนกลุม่สาระฯ ซึง่นักเรยีนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม คอื นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

และ/หรอื 6 ในแต่ละปีการศกึษา โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในค่ายคณติศาสตร์ท้ัง 6 ครัง้ท่ีผ่านมา ท่ีเริม่ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 มี

ดงันี้

  ค่ายคณติศาสตร์ครัง้ท่ี 1 – 2 กบักิจกรรม “Math for Fun & Math for Life”

  ค่ายคณติศาสตร์ครัง้ท่ี 3 – 4 กบักิจกรรม “Project Based Learning”

  ค่ายคณติศาสตร์ครัง้ท่ี 5 กบักิจกรรม “สะเต็มศึกษา ตอน วุน้หรรษา”

  ค่ายคณติศาสตร์ครัง้ท่ี 6 กบักิจกรรม “สะเต็มศึกษา ตอน ใบพัดเลยีนแบบธรรมชาติ”

 คณุครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์มองเห็นโอกาสท่ีจะน�าการจัดกจิกรรมการเรยีนรูด้้วยสะเต็มศึกษามาส่งเสรมิและ

พัฒนานักเรยีนรวมถึงคณุครไูด้ตามวตัถปุระสงค์ของการจัดค่ายคณิตศาสตร์ โดยในปีน้ีนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ�านวน 

66 คนท่ีสมคัรเข้าค่ายฯ จะได้ศกึษาค้นคว้าความรูใ้นวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทางวศิวกรรม 

ผ่านกิจกรรม “คปัเค้กแสนอร่อย” โดยในปีน้ีมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการจัดกิจกรรม จากเดมิท่ีคณุครจูะจัดฐานตามรายวชิาเพ่ือ

ให้ข้อมลูกบันักเรยีน เปล่ียนเป็นการใช้กระบวนการ Backward Design ท่ีให้นักเรยีนได้ตระหนักถึงผลการเรยีนรูป้ลายทางท่ีคาด

หวงั แล้วจึงวางแผนและลงมอืปฏิบัติกจิกรรมผ่านการแก้ปัญหาด้วยเงือ่นไขบางประการ การรลองผิดลองถกู และใช้ความรูเ้ดมิท่ี

มีต่อยอดความรู ้เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายให้ได้ โดยมคีรปูระจ�ากลุม่ท�าหน้าท่ีเป็นผู้อ�านวยความสะดวก (Facilitator) คอยให้ค�าแนะน�า 

ค�าปรกึษา และให้ก�าลงัใจ ซึง่นักเรยีนจะต้องสงัเกต บันทึก และสรปุสิง่ท่ีได้เรยีนรูห้รอืข้อสงัเกตต่าง ๆ ระหว่างกิจกรรมท่ีครู

แจ้งผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงัและภารกิจ (Mission) ท่ีนักเรยีนต้องปฎิบัติในช่วงการให้ภาพรวม (Big Picture) ก่อนเริม่กจิกรรม

ค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 7 
กับกิจกรรมสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย	คุณครูกฤตนุ	วิเศษประสิทธิ์
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บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

 เบ้ืองหลงัการเตรยีมการจัดค่ายครัง้น้ี คณะครไูด้ร่วมกนัประชมุเตรยีมการ ออกแบบกจิกรรม ท�า Workshop ทดลอง

ปฏิบัตกิจิกรรมด้วยกนัก่อนด้วยความสนกุสนาน จึงส่งผลให้นักเรยีนได้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างสนกุสนานเช่นกนั

นักเรยีนได้ไตร่ตรองตนเองและสรปุว่า ได้รูจั้กความหมายของ STEM มากย่ิงขึน้ เรยีนรูส้ตูร ส่วนผสม และขัน้ตอนในการ

ท�าคปัเค้กจากการค้นหาด้วยตนเองจากอินเทอร์เนต็ ทดลองปฏิบัติจรงิท้ังการชัง่และการตวงและปรบัปรงุสตูรของกลุม่ตนเองใน

ครัง้ท่ี 2 การท�ารายรบัรายจ่าย และการท�ากล่องบรรจุภัณฑ์ นอกจากผลงานท่ีนักเรยีนได้น�ากลบับ้านแล้ว นักเรยีนยังได้เรยีนรู้

เรือ่งความสามคัค ีการท�างานเป็นทีม การแบ่งปัน ความอดทน ความรอบคอบ และการแก้ปัญหา

ผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงั	 	 	 	

 

นักเรยีนสามารถ

• นักเรยีนสามารถอธิบายเก่ียวกับการสถานะของสสาร

และคณุสมบัตขิองสสาร

• นักเรยีนสามารถสังเกตและอธิบายส่วนประกอบ

ในคปัเค้กว่ามผีลต่อรปูร่างและรสชาตอิย่างไร

• นักเรยีนสามารถเลอืกและใช้เครือ่งมอืตวงให้เหมาะสม

กบัสิง่ท่ีต้องการจะตวง 

• นักเรยีนสามารถเขยีนบันทึกรายรบัรายจ่าย

• นักเรยีนสามารถน�าเสนอผลงานได้

ภารกจิ	(Mission)

หลงัจากจัดท�าคปัเค้ก นักเรยีนจะต้อง...

• สรปุสตูรท่ีใช้ในการท�าคปัเค้ก

ของกลุม่ตนเอง

• สรปุค่าใช้จ่ายท่ีใช้

• สรปุความรูท่ี้ใช้ในกจิกรรม

• จัดท�าบรรจุภัณฑ์
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ในระหว่างการท�ากจิกรรม นักเรยีนเป็นผู้ลงมอืท�าด้วยตนเองโดยมคีรปูระจ�ากลุม่เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าเมือ่นักเรยีนต้องการ

เท่าน้ัน โดยนักเรยีนได้ลงมอืท�า 2 ครัง้ และจากการท�าครัง้ท่ี 1 พบว่ามีอุปสรรคและปัญหาท่ีนักเรยีนได้พบและช่วยกนัแก้ไขใน

การท�าครัง้ท่ี 2  เช่น เพ่ือนไม่ช่วยกนัท�า หรอืเพ่ือนแย่งกนัท�า ไม่ฟังผู้อ่ืน ไม่มีการจัดหน้าท่ีก่อนลงมือท�า นักเรยีนแก้ไขด้วยการ

แบ่งหน้าท่ีกนัท�า และช่วยกนัในแต่ละหน้าท่ี และส�าหรบัคปัเค้กท่ีนักเรยีนท�า พบว่าไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ เพราะใจร้อน ใส่ส่วน

ผสมไม่ตรงสตูรและไม่เป็นล�าดบั นักเรยีนแก้ไขด้วยการดวูธีิการและขัน้ตอนการท�าอย่างละเอียดและค่อย ๆ ท�าทีละขัน้ตอน

ในการร่วมกจิกรรมท�าคปัเค้ก ครไูด้ตัง้ค�าถามท้าทายนักเรยีนว่าหากเราไม่ใช้แป้งซึง่เป็นส่วนผสมหลกัในการท�าคปัเค้กแล้ว 

นักเรยีนจะใช้อะไรแทนได้ ค้นพบว่านักเรยีนแต่ละคนมคีวามคดิสร้างสรรค์และพยายามให้เหตุผลประกอบ ตัวอย่างเช่น ขนมปัง 

แครกเกอร์ ข้าว มนัส�าปะหลงั  มนัฝรัง่ โดยมเีหตผุลคอืส่วนประกอบเหล่าน้ีต่างมีแป้งเป็นองค์ประกอบ ซึง่ก็น่าพิสจูน์ว่าเป็นจรงิ

ได้หรอืไม่ 
Reflection	จากนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	5

“เป็นค่ายท่ีนักเรยีนมส่ีวนร่วม ลงมอืท�าในทุกกจิกรรม นักเรยีนบางกลุม่ค้นหาข้อมูล วธีิการท�าคปัเค้กเป็นภาษาอังกฤษ 

แสดงความคดิเห็นต่อผลงานในกลุ่มของตนในการท�าครัง้แรก ว่าด้วยเหตุผลของผลงาน และแสดงการคาดเดาหลงัจากปรบัสตูร 

ซึง่เป็นการใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์”
คณุครสูรุย์ีพร	เบ้าพาละ

“กจิกรรมน้ีจะไม่สนุกเลยถ้านักเรยีนไม่ให้ความร่วมมือ ปีน้ีนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีพลงัมากให้ความร่วมมอืใน

การท�ากิจกรรมเป็นอย่างด ีสนกุสนานต้ังแต่เช้าจรดเย็น ความสามารถของนักเรยีนมากมายกว่าท่ีคดิ นักเรยีนกล้าลองผิดลองถูก 

และมคีวามคดิสร้างสรรค์อย่างไร้ขดีจ�ากดั เรยีนรูทุ้กอย่างจากท่ีได้ลงมือปฏิบัติ”
คณุครจิูนต์	จิระรยิากลุ

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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“การเข้าร่วมกจิกรรมค่ายในครัง้น้ี เป็นอีกครัง้ท่ีเกิดความรูส้กึท้าทาย ซึง่พบว่านักเรยีนสามารถเรยีนรูร่้วมกนัได้ด ีถึงแม้ว่า

คปัเค้กท่ีท�าออกมาจะหน้าตาไม่สวยงาม รสชาตไิม่อร่อยในครัง้แรก หรอืแม้แต่บางกลุม่ในการปรบัปรงุครัง้ท่ี 2 กยั็งไม่เป็นท่ีน่า

พอใจ แต่สิง่ท่ีได้รบัคอืการเรยีนรูก้ระบวนการต่าง ๆ  การร่วมกนัแก้ปัญหา การสงัเกตและตอบปัญหา และสิง่ท่ีประทับใจคอืการ

ท่ีได้เห็นนักเรยีนเกดิความสนุกสนาน และการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกัน”
คณุครกูนกวรรณ	ไทยรตัน์

 “การจัดค่ายคณติศาสตร์ถอืเป็นโอกาสท่ีดท่ีีคณุครจูะได้จัดการเรยีนรูอ้ย่างสร้างสรรค์ ท�าให้คณุครสูามารถออกแบบกิจกรรม

ได้อย่างนอกกรอบ แต่อยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้กับนักเรยีนย่ิงได้เห็นนักเรยีนท่ีเข้าร่วมให้ความ

ร่วมมอืและสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างด ีกระตือรอืร้นในการปฏิบัติกจิกรรมทุกช่วงกจิกรรมท่ีคณุครจัูดขึน้ ท�าให้รูส้กึว่าการเรยีนรู้

ไม่ได้เกดิจากในต�าราเท่าน้ัน เพราะสิง่ท่ีสงัเกตได้จากกิจกรรมในครัง้น้ีคอื นอกจากนักเรยีนจะได้ความรูว้ชิาการ ยังได้ฝึกทักษะ

ต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็นในชวีติ เช่น การท�าอาหาร การท�าบรรจุภัณฑ์ และท่ีส�าคญัคอื ทักษะชวีติและทักษะสงัคม”
คณุครกูฤตนุ	วเิศษประสทิธ์ิ

 สดุท้ายน้ี ขอบพระคณุคณุครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ทุกท่าน ท่ีร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์กจิกรรมท่ีมีคณุค่า 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณุครนูรศิราภรณ์ กฤตภคะ ท่ีเป็น Facilitator หลกัในกิจกรรมครัง้น้ี รวมถงึการจัด Workshop ให้กับคณุครู

ในกลุม่สาระฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการให้ค�าแนะน�ากับนักเรยีน ขอบพระคณุคณุครนูนัทิกา ฉอ้อนศร ีท่ีอ�านวยความสะดวกด้าน

สถานท่ีและอุปกรณ์ และสดุท้ายขอบใจนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ทุกคนท่ีมีส่วนรวม ให้ความร่วม

มอื และสนุกสนานไปพร้อมกบัการเรยีนรูใ้นกจิกรรมค่ายคณิตศาสตร์ในครัง้น้ี

แล้วพบกันอีกครัง้ในค่ายคณติศาสตร์ครัง้ท่ี 8 ปีการศึกษา 2561

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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หน่วยการเรยีนรูเ้รือ่งเอกลกัษณ์ไทยและอาเซียนจัดขึน้

ส�าหรับนักเรียนอนุบาลเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิด 

ความรกัและภูมใิจในความเป็นไทย พร้อมท้ังรูจั้กชืน่ชมและเปิด

ใจยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

ประเทศต่าง ๆ  โดยทางเครอืข่ายผู้ปกครองได้เข้ามามส่ีวนร่วม

สนับสนุนการเรียนรู้ให้เแก่นักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้

เอกลกัษณ์ไทย ก้าวไกลสูอ่าเซียน ในวนัศกุร์ท่ี 19 มกราคม 

2561

กิจกรรมเริม่ด้วยการบรรเลงเพลงไทยอันแสนไพเราะและ

การแสดงนาฏศลิป์ชดุระบ�าดอกบัวของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยม

จากชมรมดนตรไีทยและนาฏศลิป์ท่ีสร้างความเพลดิเพลนิให้แก่

ผู้เข้าร่วมงานและมกีารจ�าลองการปล่อยโคมลอยโดยได้รบัเกยีรติ

จากซสิเตอร์และคณะผู้บรหิารมาเป็นประธานในพิธ ี จากน้ัน

นักเรยีนอนุบาลจึงได้แบ่งกลุม่เข้าไปเรยีนรู ้4 ฐาน ได้แก่

ฐานท่ี 1 งานประดษิฐ์ไทย นักเรยีนได้เรยีนรูจ้ากการ

ลงมือปฏิบัติจรงิด้วยกจิกรรมร้อยดอกรกั และการประดษิฐ์พวง

มโหตรเพ่ือน�าไปใช้ตกแต่งสถานท่ีในโอกาสต่าง ๆ

ฐานท่ี 2 การละเล่นไทย สนุกกับการละเล่นต่าง ๆ ท่ี

มมีาตัง้แต่ในอดตีท่ีสะท้อนให้เห็นถงึวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของ

คนไทย อย่างเช่น การละเล่นรรีข้ีาวสาร งกูนิหาง ปิดตาตีหม้อ 

ม้าก้านกล้วย เดนิกะลา  

เรียนรูเ้อกลกัษณ์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซยีน
โดย	คณุครชูญานุช		ชชูาติ

ภาพประกอบโดย	ผู้ปกครองนักเรยีนชัน้อนุบาล	3

ฐานท่ี	1 ฐานท่ี	1 ฐานท่ี	4

ฐานท่ี	2 ฐานท่ี	3 ฐานท่ี	3
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ฐานท่ี 3 ประเทศในกลุม่อาเซยีน รูจั้กวฒันธรรมท่ีหลาก

หลายของประเทศในกลุม่อาเซียนท้ังด้านเครือ่งแต่งกาย ภาษา 

ค�ากล่าวทักทาย ธงชาต ิอาหาร และดอกไม้ โดยเรยีนรูผ่้าน

การสงัเกตจากของจรงิและเล่นเกมการศกึษาร่วมกบักลุม่เพ่ือน

ฐานท่ี 4 อาหารและขนมไทย เรยีนรูแ้ละร่วมกนัลงมือ

ท�าส้มต�า และขนมบัวลอย พร้อมท้ังยังได้ลองชิมขนมไทย 

อ่ืน ๆ เช่น ขนมครก ขนมถ้วย ขนมดอกจอก ขนมชัน้ และ

น�า้สมนุไพรท่ีมปีระโยชน์

กจิกรรมในครัง้น้ีประสบความส�าเรจ็ได้เป็นอย่างดด้ีวย

ความร่วมแรงร่วมใจของเครอืข่ายผู้ปกครอง คณุคร ู บุคลากร

ในโรงเรยีน และนักเรยีนในระดบัชัน้ต่าง ๆ  ท่ีมีส่วนร่วมในการ

จัดเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอนุบาลซึ่ง 

เป็น การวางรากฐาน ปลกูฝังให้เกดิความรกัและภาคภูมใิจใน

ความเป็นไทย สามารถสบืสานวฒันธรรมประเพณอัีนดงีามให้

ด�ารงสบืต่อไป และเปิดใจเรยีนรู ้พร้อมท่ีจะปรบัตัว อยู่ร่วมกัน

ในสงัคมท่ีมีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างมีความสขุ

ฐานท่ี	1

ฐานท่ี	4ฐานท่ี	2

ฐานท่ี	2พิธีปิด

พิธีปิด

พิธีปิด
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“ยุวกวี ศรีวรรณกรรม”
รวบรวมโดย	คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย

หากจะให้บอกชื่อวันส�าคัญที่ปรากฏในเดือนมกราคมของทุกปี ส�าหรับคนทั่วไป คงไม่มีใครที่ไม่นึกถึง ”วันปีใหม่” ซึ่ง

ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ถัดมาก็คือ “วันเด็ก” ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 

13 มกราคม ต่อมาอีกหนึ่งวันส�าคัญที่ศิษย์มีครูทุกคนจะร�าลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ นั่นคือ “วันครู” ซึ่งปีนี้วันที่ 16 

มกราคม ตรงกับวันอังคาร

 แต่ส�าหรับชาวมาแตร์เดอีวิทยาลัยและศิษย์อุร์สุลินทุกโรงเรียนแล้ว ยังมีอีกวันท่ีส�าคัญ น่ันคือ “วันฉลองนักบุญ 

อัญจลา” ตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี และเรายังเตรียมพร้อมในการระลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียน คือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

อีกด้วย

 ช่วงเวลาดี ๆ เช่นนี้เอง นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้แบ่งปันความรู้สึกถ่ายทอดผ่านร้อย

แก้วและร้อยกรอง เพ่ือให้ชาวมาแตร์เดอีฯ ได้ร่วมกันร�าลึกถึงวันส�าคัญดังกล่าว และได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหน่ึงของ 

มาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่พร้อมยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน ปฏิบัติในสิ่งที่ดีมีคุณค่าต่อตนเองและต่อผู้อื่นสืบต่อไป

วันครู

“พระคุณครู”

 คุณครูเป็นผู้ให้ความรู้กับหนูมา หนูรู้คุณครูตั้งใจสอนพวกหนู เพื่อให้มีระเบียบและมีวินัย และตอนโตหนูจะได้มีงาน

ท�าดี ๆ และให้หนูรู้จักค�าว่าอดทน

 ตั้งแต่เด็กหนูมีครูอยู่มากมาย บางคนใจดี บางคนดุ แต่หนูไม่โกรธ เพราะหนูรู้ว่าครูอยากให้หนูเป็นคนดี คุณครูคง

เหนื่อยมาก เพราะต้องสอนเด็กครั้งละหลาย ๆ คน แต่คุณครูก็ไม่เคยบ่น วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู หนูขอ

ระลึกถึงพระคุณของคุณครู หนูขอสัญญาว่าจะไม่ดื้อ ไม่ซน และจะตั้งใจเรียน 
เด็กหญิงเบญญาภา	เสายอด	ป.3/1

“คุณครูของหนู”

 หนูมีคุณครูหลายท่าน และแต่ละท่านตั้งใจสอนหนูอย่างดี ตั้งแต่หนูยังเด็กจนหนูโต ท่านบ่มเพาะนิสัยจนหนูเป็น 

คนดี อีกทั้งยังท�าให้หนูฉลาดหลักแหลมขึ้นจริง ๆ ท�าให้หนูรู้ว่าอะไรควรไม่ควร รู้จักมีน้�าใจ รู้จักช่วยเหลือเพื่อน รู้จักการ

เป็นเด็กดี รู้จักการยอมรับผิด รู้จักให้อภัย หนูขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่สอนหนูตั้งแต่เล็กจนโต และหนูจะจ�าพระคุณ

ของคุณครูทุกท่านไปจนตลอดชีวิต
เด็กหญิงวริณญา	ล่ำาซำา	ป.3/2

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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 จะมีบุคคลใดในโลกนอกจากคุณพ่อคุณแม่ที่คอยดูแลเรา คอยอบรมสั่งสอนและมอบวิชาความรู้ในทุก ๆ เรื่องให้กับ

เรา คนที่เหนื่อยและไม่เคยหวังผลตอบแทนใด ๆ จากเรา คือ ครู 

 ครูเปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่เสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจ สอนให้เราอ่านและเขียนหนังสือได้ นอกจากความรู้

ด้านวิชาการ คุณครูยังอบรมสั่งสอนหนูให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้หนูเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม เมื่อไรก็ตามที่หนู

ท�าผิด ครูให้อภัยและให้โอกาสหนู เพื่อแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ ครูยังเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน

 จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าครูมีพระคุณต่อเรามากในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งยังคอยช่วยเหลือและให้ก�าลังใจ

เราเสมอ เราผู้เป็นนักเรียนควรตอบแทนพระคุณของครูด้วยการตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังค�าสั่งสอนของคุณครู หนูรักคุณครู
เด็กหญิงภริมา	สิทธิสรวง	ป.3/3

“คุณครูในดวงใจ”

 ค�าว่าคุณครูเป็นค�าท่ีเราทุกคนรู้จักดี เพราะท่านคือผู้ท่ีมีความส�าคัญและใช้เวลาอยู่กับเราเปรียบเหมือนคุณแม่คนท่ี

สอง คุณครูคอยให้ความรู้ด้วยความทุ่มเท ยอมเหนื่อยเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ คุณครูคอยอบรมสั่งสอนให้เราเติบโตเป็นคนดี

 หนูโชคดีที่ได้เรียนในโรงเรียนนี้ ท�าให้ได้พบครูดี ๆ คุณครูคอยช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่าง ๆ ให้ความรู้และ

อบรมให้หนูและเพื่อน ๆ เป็นเด็กดี หนูรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อยู่โรงเรียนนี้

 สุดท้ายนี้ หนูอยากบอกคุณครูว่าหนูขอบคุณที่คุณครูให้ความรู้ ความรัก และอยากบอกครูว่าหนูรักครูมาก และหนู

จะเป็นเด็กดีเพื่อตอบแทนคุณครู
เด็กหญิงปาลิตา	ดังโกสินทร์	ป.3/4

  กราบคุณครูผู้อบรมลูกศิษย์นี้  เพื่อให้มีปัญญาไม่โง่เขลา

  ปัญหาใหญ่ครูนั้นช่วยทุเลา    งานหนักเบาครูช่วยอย่างเต็มใจ

  เปรียบครูคือร่มโพธิ์เป็นที่พึ่ง  ท่านนึกถึงนักเรียนช่วยแก้ไข

 สอนนักเรียนให้มานะรู้อภัย    คอยห่วงใยตักเตือนด้วยยินดี 

  ลูกศิษย์น้อมบูชาครูมิรอช้า   ขอเทวาบันดาลแด่ครูสุขี

 สุขภาพครูแข็งแรงทั้งชีวี    วันครูนี้ขอครูชื่นกมล

	 	 	 	 	 	 	 	 เด็กหญิงสุพิชฌาย์	รัตนมโนชัย	ม.2/1

   ศิษย์ซาบซึ้งครูเป็นครูผู้ให้   ด้วยหัวใจครูรักในศิษย์นี้

  ทั้งความรู้และคติแสนมากมี   ทั้งชีวีครูมอบให้ขอจดจ�า

  ครูสอนให้รู้จักค่าชีวิต   สอนให้คิดไตร่ตรองอย่างเลิศล้�า

 ทั้งวิชาความรู้คุณธรรม    ศิษย์จะจ�าน�าไปใช้ทุกวัน

  วันที่สิบหกมกราวันครู   ขอเชิดชูบูชาโอ้มิ่งขวัญ

  น้อมร�าลึกบุญคุณนิจนิรันดร์   ชีวิตนั้นวันทาครูตลอดกาล
เด็กหญิงพัทธนันท์	ปรีดีพร้อมพันธุ์	ม.2/3
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   ศิษย์ดีด้วยครูดีมีวิชา   ครูน�าพาศิษย์ให้ถึงฝั่งฝัน

  แต่ละคนอยากเป็นสารพัน    ครูผลักดันให้ขยันตั้งใจเรียน

  ศิษย์ดีด้วยครูดีมีศรัทธา    ครูสรรหาความรู้ให้อ่านเขียน 

  ให้ฝึกท�าหมั่นท่องอย่างพากเพียร   เปรียบดั่งเทียนส่องทางก้าวเดินไป 

  ศิษย์ดีด้วยครูดีมีศีลธรรม    รู้บุญกรรมท�าดีจิตผ่องใส  

  ประพฤติชอบทั้งกายวาจาใจ   สร้างเด็กไทยยึดมั่นตามครรลอง 

  ศิษย์ดีด้วยครูดีมีความรัก    ครูฟูมฟักดั่งแม่คนที่สอง  

  เอาใจใส่ดูแลคอยประคอง    ให้ปรองดองช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

  มาวันนี้ศิษย์ดีด้วยครูดี    ขอกราบที่หน้าตักด้วยรักมั่น 

  น้อมร�าลึกพระคุณมากอนันต ์   ขอเทวัญอ�านวยอวยพรครู
เด็กหญิงกัลยพัชร์	พลอยประดิษฐ์	ม.3/1

   ตั้งแต่เล็กจนโตจ�าความได้   ถึงผู้ให้ดูแลและช่วยเหลือ

  มอบความรักเมตตาพร้อมจุนเจือ   เปรียบเหมือนเรือน�าพาเราก้าวไป

  แด่พระคุณคุณครูผู้สั่งสอน    ขออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งใฝ่

  ให้ท่านนั้นสุขกายสบายใจ    ศิษย์นั้นไซร้จะไม่ลืมพระคุณครู
เด็กหญิงศริมน	ศรีเรือนทอง	ม.3/4

   อาชีพใดไฉนนั้นส�าคัญสุด   เปรียบประดุจแม่พิมพ์พลังชาติ

  คอยหล่อหลอมปัญญาชนมิให้ขลาด   สร้างนักปราชญ์ฉลาดล้�าน�าผองชน

  เปรียบดั่งแสงประทีปส่องครรลองชีวิต  ชี้ทางคิดชี้ทางท�าน�าฝึกฝน

  ดั่งพู่กันที่แต่งแต้มความเป็นคน   ให้เกิดผลจนเกิดภาพที่สวยงาม

  บ้างก็เปรียบว่าเหมือนสารถี   มีหน้าที่คอยบังคับคอยหักห้าม

  คอยสอดส่องพวกเราและปราบปราม  ไม่ให้เดินไปตามทางที่ไม่ควร

  ทั้งยังเป็นกระดาษทรายขัดเกลาจิต   ให้นึกคิดแต่สิ่งดีไม่ผันผวน

  ประพฤติตนอยู่ในกรอบมิเรรวน   ไม่ไปติดในอวนพลั้งถ้วนที

  เป็นอาชีพที่ต้องมีความเสียสละ   มีมานะอดทนไม่หน่ายหนี

  เป็นไม้เท้าค้�ายันศิษย์ให้ได้ด ี   อาชีพนี้นั้นไซร้คือ “ครู” เอย

         นางสาวกัญชพร	เกียรติสุอาภานนท์	ม.5/3
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นักบุญอัญจลา

  ท่านนักบุญอัญจลาสอนเราว่า  ในทุกคราจงเชื่อมั่นมีความหวัง

เพราะพระเจ้าจะช่วยเหลือเราทุกครั้ง   อย่าหยุดยั้งความพยายามความตั้งใจ

  ลงมือท�างานอย่างกระตือรือร้น  จงอดทนเชื่อพระองค์อย่าสงสัย

จะเห็นสิ่งน่าพิศวงในทันใด    พระเจ้าจะช่วยไว้เพียงแค่รอ

  จงโอบอ้อมอารีอย่าวิตก   และเห็นอกเห็นใจเมื่อใครขอ

มีโอกาสก็จงช่วยอย่ารีรอ    ไม่มีพอกับค�าว่าเมตตา

  กลิ่นหอมแห่งคุณธรรมความสันติ  เผยแพร่วิธีให้ผู้ที่เฝ้ามองหา

สามัคคีสัมพันธ์จงน�าพา    แลวาจาเปี่ยมด้วยความเอื้ออาทร

  เหนือสิ่งใดจงสุภาพอ่อนโยนไว้  รักรับใช้ใจเซอร์เวียมท่านได้สอน

เรื่องกลุ้มใจก็ให้สวดขอวิงวอน   ก่อนจะนอนมีเวลาให้พระองค์

  ในชีวิตเมื่อพบเจอเรื่องต่างต่าง   พระองค์ชี้น�าทางเรามิให้หลง 

ท่านสอนว่าให้เรายึดมั่นคง    มโนธรรมเที่ยงตรงเราจงมี

  ค�าพูดที่เสียดแทงไม่สุภาพ   เป็นเหมือนดาบแทงจิตใจคนหน่ายหนี

ถ้าถ่อมตนพูดไพเราะถ้อยวจี    จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทุกคน

  ท่านนักบุญรวบรวมเหล่าชนหญิง  ผู้พักพิงในพระเจ้าทุกแห่งหน

ผู้ที่มีใจศรัทธามารวมพล    จุดเริ่มต้นของคณะอุร์สุลิน

  ซิสเตอร์ทั้งสี่ท่านของคณะ   พร้อมสละทุกสิ่งแม้นทรัพย์สิน

พระเจ้าบอกให้มาสยามท่านได้ยิน   สร้างเสร็จสิ้นโรงเรียนเปี่ยมวิชา

  เก้าสิบปีมาแตร์เดอีหนึ่งร้อยรุ่น  ขอขอบคุณท่านนักบุญเสริมคุณค่า

วิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งพัฒนา    ให้มีการศึกษาคู่คุณธรรม
เด็กหญิงโจเซฟิน	โช	และเด็กหญิงอัญชลีพร	อภิภัทรชัยวงศ์	ม.1/1

 

  วันที่ยี่สิบเจ็ดมกรา   เป็นเวลาแห่งการระลึกถึง

  ขอน้อมนบเคารพน้อมร�าพึง   แด่นักบุญผู้ซี่งใจเมตตา

   นักบุญอัญจลาเมริชี   ผู้โอบอ้อมอารีดั่งผืนฟ้า

ตัวท่านนั้นยึดมั่นและศรัทธา    เฝ้าภาวนาถึงพระเจ้าผู้ทรงชัย

   ตัวลูกนั้นปฏิบัติตามค�าสอน  พระแม่โปรดอวยพรแก่ลูกได้

มีสติปัญญารู้อภัย     รู้จักให้และแบ่งปันนิรันดร   
เด็กหญิงปัณณ์	เฟื่องทอง	ม.2/2
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   ยี่สิบเจ็ดมกราร�าลึกถึง   คุณแม่ซึ่งนามว่าอัญจลา

  ท่านเต็มเปี่ยมด้วยรักและเมตตา   ท่านศรัทธาในองค์พระทรงชัย

  แม้ว่าท่านจากโลกมานานเนิ่น  ผู้คนยังขอสรรเสริญจ�าท่านได้

 ท่านช่วยเด็กสตรีด้วยห่วงใย   ผู้ยากไร้ท่านก็ช่วยทุกวิธี

  ท่านอุทิศทั้งชีวิตมิหวังผล   ท่านวางตนสุภาพพร้อมศักดิ์ศรี

สอนให้คิดพูดเพราะและท�าด ี   ทั้งชีวีขอน้อมน�าไปใช้เอย    
เด็กหญิงแพรว	อาลาน่า	พลอยส่องแสง	ม.2/4

  ท่านเป็นหญิงร่างเล็ก ณ แดนไกล    ดวงฤทัยกล้าแกร่งหาใครเหมือน

ถูกจดจ�าสลักไว้ไม่ลืมเลือน          แม้วันเดือนผ่านไปไม่หวนมา

ท่านเป็นคนอ่อนโยนโฉมเฉลา       คอยอยู่เฝ้าเกื้อกลูและสรรหา

อีกขัดเกลาคนเขลาเบาปัญญา        ให้ลืมตาเห็นคุณค่ายั่งยืนนาน

ท่านรวบรวมหญิงสาวร่วมก้าวเดิน       มั่นด�าเนินตามรอยสตรีหาญ

หมายรับใช้สืบสานปณิธาน           ช่วยท�าการอย่างนักบุญอุร์สุลา

เป็นตัวแทนความดีพิสุทธิ์ใส      เป็นผู้ใหญ่มากคุณบุญหนักหนา

เป็นศูนย์รวมหัวใจไม่สร่างซา      คือ “อัญจลา” มารดาของชาวเรา
นางสาวกัณติกา	วิชญเมธากุล	ม.4/5

ฉลองวันก่อตั้งโรงเรียน

    มาแตร์เดอีฯ  แหล่งที่ศึกษา

   เพิ่มพูนปัญญา   อบรมศีลธรรม

    ฉันภาคภูมิใจ  ฝันใฝ่น้อมน�า

   พร้อมท�าตามค�า   ยึดมั่นสัญญา
เด็กหญิงปริศรา	ตันติสัจธรรม	ป.4/1

    มาแตร์เดอีฯ  นั้นดีนักหนา

   สนุกทุกครา   ได้มาโรงเรียน

    ฉันนั้นภูมิใจ  ฝันใฝ่พากเพียร

   ได้ฝึกอ่านเขียน   เล่าเรียนสนุกจัง

เด็กหญิงมุกตะวัน	ภิรมย์สวัสดิ์	ป.4/2
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    โรงเรียนเรานี้   ช่างดีนักหนา

   ส่งเสริมปัญญา    บ่มเพาะวินัย

    อีกทั้งคุณธรรม   น้อมน�าใส่ใจ

   ยินดีรับใช้    คติมาแตร์ฯ
เด็กหญิงมินลินี	เพิ่มวงศ์เจริญ	ป.4/3

 หนูขอขอบคุณโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้หนูเป็นคนดี ท�าให้หนูรู้จักค�าว่า “Serviam” หรือรับใช้ ช่วย

เหลือ ขอบคุณซิสเตอร์ที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมา และให้ความรู้กับเด็ก ๆ ขอขอบคุณแม่บ้านที่ท�าความสะอาดโรงเรียน ขอบ

คุณพี่รปภ.ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของนักเรียนทุก ๆ คน และขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีมี

ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา หนูรู้สึกภูมิใจมาก ๆ และดีใจที่ได้อยู่โรงเรียนนี้ และได้อยู่โรงเรียนเดียวกันกับในหลวงรัชกาลที่ 8 

และรัชกาลที่ 9 หนูขอขอบคุณโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยส�าหรับทุก ๆ อย่าง
เด็กหญิงกิตตินัดดา	อยู่โพธิ์	ป.4/4

   วันฉลองโรงเรียนในวันนี้   วันครบรอบเก้าสิบปีที่ศึกษา

  หนึ่งร้อยรุ่นศิษย์มาแตร์ฯ แต่นานมา  อยพึ่งพากันเป็นหนึ่งตราตรึงใจ
	 เด็กหญิงวรีย์พิตรา	สุวรรณศร	ป.6/1

   จากอดีตจนถึงปัจจุบัน   มาแตร์นั้นครบรอบเก้าสิบปี

  อุร์สุลินทุกคนแสนยินดี    ที่เรามีวันนี้มาด้วยกัน

  โรงเรียนสอนให้เรามีเมตตา   จิตอาสาที่ดีและแบ่งปัน

  ให้เรามีความรู้คู่อนันต์    ทุกสิ่งนั้นจดจ�ามิลืมเลือน
	 	 เด็กหญิงวาริตา	กิติกุล	ป.6/2

   เวลานี้ชาวมาแตร์ฯ ร่วมฉลอง  พวกเราผองสุขใจและสุขสันต์

  เพราะเป็นวันก่อตั้งสถาบัน    วันส�าคัญที่พวกเราจะมิลืม 
เด็กหญิงปาณิสรา	อิงค์สาธิต	ป.6/3

 

   ด้วยเนื่องในวันฉลองโรงเรียนนี้  เป็นวันที่มีคุณค่ามากมายนัก

  ได้รู้ซึ้งถึงพระคุณเป็นประจักษ์   มีใจภักดิ์รักมาแตร์ฯ อยู่เรื่อยไป

  หนึ่งร้อยรุ่นมาแตร์ฯ คือวันนี้   เก้าสิบปีที่มีมาพาชิดใกล้

  สี่มาแมร์ท่องสมุทรจากบ้านไกล   เรานั้นไซร้ร�าลึกคุณตลอดกาล
	 	 เด็กหญิงทิพย์นที	สิทธิประศาสน์	ป.6/4
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เพ่ือท่ีเราจะได้ฝันถึงฝันท่ีเหมือนไม่มีวันจะเป็นไปได้ 

Budding Artists 2018 ครั้งน้ีเป็นภาพยืนยันถึงความกล้า

ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ท่ียังคงยืนหยัดท่ีจะฝันถึง

การได้เห็นเด็ก ๆ เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ในทุกด้าน การ

สร้างบรรยากาศแห่งการเติบโตอย่างมีสุนทรียภาพเป็นภาพ

ฝันที่เราชัดเจนกันมานาน ปีนี้เป็นปีที่ 19 ของโครงการ The 

Musical Journey ที่แตกหน่อออกมาเป็น Budding Artists  

การแสดง คอนเสิร์ต To Dream the Impossible 

Dream ครัง้นีเ้ราไดร้บัความกรณุาจากผู้ใหญใ่จด ีอาจารย์ดนู 

ฮันตระกลู พรอ้มกบัวงไหมไทยออรเ์คสตรา ท่ีมฝัีนเหมอืนกัน

กบัเรา คอื การไดม้อบโอกาสด ีๆ  และบทเพลงไพเราะกบัท้ัง

ผู้ฟังและเดก็ ๆ  ท่ีไดร้ว่มประสบการณก์ารบรรเลงในการแสดง

To Dream the Impossible Dream
โดย	คุณครูประพนธ์		พิสัยพันธุ์

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

คอนเสิรต์ไดผ่้านไปแลว้ และไดท้ิ้งภาพแห่งความทรงจ�าไวก้บั

หลาย ๆ  คนที่ยังคงเป็นภาพที่แจ่มชัดอยู่ในวันนี้

“หนูได้เรียนรู้เพลงใหม่ ๆ เช่น เพลงภาวนา หนู

รู้สึกว่าตอนแรกจะต้องมาร้องกับเพื่อน ๆ ก็ตื่นเต้นเล็กน้อย

เพราะไม่รู้ว่าจะท�าได้หรือไม่ แต่พอวันจริงตื่นเต้นมากแล้ว

รู้สึกว่าเหมือนทุกคนก็ต่ืนเต้นแต่อย่างไรก็ท�าให้ได้ ถึงยังไง

ก็ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น” 

ชวินธร	โกมลวณิช	นักร้องประสานเสียง

“ในโอกาสร่วมแสดงคอนเสิร์ต To Dream the Im-

possible Dreams เมื่อได้รับโน้ตในครั้งแรก ข้าพเจ้าไม่ค่อย

มัน่ใจวา่จะสามารถเลน่ได ้เพราะโน้ตมคีวามแตกต่างจากโน้ต
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ที่เล่นอยู่ทั่วไป แต่เมื่อหมั่นฝึกซ้อม อีกทั้งยังได้ร่วมแสดงกับ

นักดนตรีมืออาชีพ ท�าให้ได้รับค�าแนะน�า ค�าปรึกษา ค�าติชม 

ให้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ข้าพเจ้าจึงมีความมั่นใจในการ

เลน่มากขึน้ ขา้พเจ้ารูส้กึขอบคณุทางโรงเรยีน และวงไหมไทย 

ออร์เคสตรา ที่ได้มอบโอกาสให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะน�าสิ่ง

ที่ได้เรียนรู้จากช่วงเวลาเหล่านี้ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา

ต่อยอด เพื่อน�าไปใช้ในโอกาสต่อ ๆ ไป”  
ธนิยนันทน์	มหาศิริมงคล	Cello

“จากการร่วมท�างานในงาน To Dream The Im-

possible Dream ข้าพเจ้าได้เรียนรู้หลายอย่าง เช่นการตรง

ต่อเวลา การรับผิดชอบ ความไว้วางใจ การรับมือกับปัญหา

ต่าง ๆ การที่ต้องอดทนกับสิ่งมากมาย การวางตัวให้สมกับ

เป็นพี่สตาฟ การที่ต้องคอยสังเกตน้อง ๆ มากมาย เเละ

ดูแลอย่างทั่วถึง ที่ส�าคัญคือการที่ได้เรียนรู้การท�างานร่วมกับ

ผู้อ่ืน ประทับใจกบันักแสดงมาก อาจจะมดีือ้บ้างซนบ้างเเตก็่

มคีวามตัง้ใจในการโชวม์าก เเละกอ็ยากขอบคณุคณุครท่ีูไดใ้ห้

โอกาสกับข้าพเจ้าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จในโชว์”   
นัทชาภรณ์	รวยฟูพันธ์	ASM

“ได้เรียนรู้ว่า : การท่ีคนเราจะเก่งได้น้ันต้องเริ่มมา

จากการฝึกฝนเป็นอย่างหนัก ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ กว่า

จะได้โชว์ออกมาแต่ละโชว์ต้องทุ่มเทเป็นอย่างมาก รู้จักมีสติ

อยู่ตลอดเวลา ท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และสุดท้ายคือ 

เมื่อทุกคนสามัคคีกัน งานก็จะออกมาดี

สิ่งที่ประทับใจ : ได้เห็นว่าถ้าวง MDO ตั้งใจซ้อมกัน

บ่อย ๆ เวลามีงานก็พร้อมใจกันมาช่วยเล่นทุกคน วงน่าจะ

ยิ่งใหญ่กว่าทุกวันนี้ ได้เห็นว่ามืออาชีพจริง ๆ เวลาเขาแสดง

มันเป็นแบบไหน”   

รษา	จุลละมณฑล	Percussion	

ประสบการณ์ท่ีได้จากคอนเสิร์ต “To Dream the 

Impossible Dream”  คือการได้เล่นเพลงใหม่ ๆ 

ในระยะเวลาท่ีก�าหนด เป็นการฝึกความรบัผิดชอบ ใน

การฝึกซ้อมของตนเอง เพราะต้องเล่นกับนักดนตรีมืออาชีพ 

ท�าให้หนูไดเ้รยีนรูเ้ทคนิคใหม ่ๆ  และน�าไปพัฒนาตนเองต่อไป 

ขวัญข้าว	ฉัตรอารยมนตรี	Violin 
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“ในการร่วมแสดงคร้ังน้ีท�าให้หนูได้รู้จักเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ 

น้อง ๆ มากขึ้นในแต่ละมุมมองท่ีไม่เคยเห็นและรู้ว่าทุก ๆ 

คนอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความสนุกสนานแม้ในบางครั้งจะมี

สถานการณท่ี์เครยีดกต็าม ไดร้ว่มงานกบัศลิปินและนักแสดง

เก่ง ๆ มากมายเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่และย่ิงใหญ่เท่าท่ี

หนูเคยท�ามาได้  เป็นความภาคภูมิใจของหนูอีกอย่างที่จะไม่

อาจลืมเลือนไปได้” 

พิมพ์ชนก	อาระหัง	นักร้องประสานเสียง

“ในการร่วมเล่นดนตรีกับวงไหมไทยและอาจารย์ดนู 

ฮนัตระกลูในครัง้นี ้ท�าใหห้นไูด้รบัความรูอ้ะไรหลาย ๆ  อยา่ง 

เชน่การใชเ้ทคนิคตา่ง ๆ  หรอืการฝึกใชน้ิ้วในแบบใหม ่ๆ  รวม

ถึงได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ คือ การได้รู้จักการเล่นเป็นวง

แบบท่ีพ่ี ๆ  มอือาชพีเลน่ ท�าให้ไดเ้รยีนรูแ้ละจะสามารถพัฒนา

ตนเองให้ดีขึ้นได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย” 
ณกาญจ์	ลิขิตจันทร์สกุล	Violin	

“ขา้พเจ้ารูส้กึดใีจมากท่ีไดร้ว่มเลน่ดนตรกีบัวงไหมไทย

และอาจารย์ดนู ฮันตระกูลในคอนเสิร์ต To Dream the 

Impossible Dream การเล่นคอนเสิร์ตครั้งน้ีท�าให้ข้าพเจ้า

ได้รับบทเรียน และค�าแนะน�ามากมายจากพี่ ๆ นักดนตรี 

ได้ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ มีสมาธิมากขึ้น ได้ท้าทาย

ตนเอง จากตอนแรกต้องเล่นเพียง 3 เพลง จนถึงวันแสดง

ต้องเล่นทุกเพลง ได้เรียนรู้การแบ่งเวลา ท�าอย่างไรจึงมีเวลา

ซ้อม และเรียนตามเพื่อนให้ทัน และอีกหลายสิ่งมากมาย ที่

หากขา้พเจ้าไมไ่ดร้บัโอกาสครัง้น้ี ขา้พเจ้าคงไมม่โีอกาสเรยีนรู ้

ประสบการ์ณครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่ส�าคัญของข้าพเจ้า และ

เป็นประสบการณ์ท่ีจะอยู่ในความทรงจ�าของขา้พเจ้าตลอดไป”   
สาริศา		การขยัน	Clarinet

ท้ังหมดน้ีเป็นสิ่งยืนยัน เป็นประจักษ์พยานว่าท�าไม

ใครหลาย ๆ  คน จึงยังกล้าที่จะฝันถึงฝันที่เป็นไปไม่ได้อยู่อีก 

เพราะพลังแห่งความหวังและความศรัทธา กับความมุ่งมั่นใน

อุดมการณ์ท่ีชัดเจนจะเป็นพลังเปลี่ยนให้ฝันท่ียากจะเป็นจริง

ทั้งหลายกลายเป็นจริงได้ดังฝัน
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ทัศนศึกษาวันครู “The Unseen ลุ่มน้ำาท่าจีน”
โดย	คุณครูตวิษา		เชาว์ฉลาด

ภาพประกอบโดย	คุณธนัตถ์		สิงหสุวิช	และคุณหลุยส์		บุญสินสุข

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

น�าโดยนายกสมาคมฯ คุณศกร ทวีสิน ได้น�าคุณครูปัจจุบัน

และคุณครูอาวุโส เดินทางไปทัศนศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู 

16 มกราคม 2561 ณ วัดนักบุญอันนา จังหวัดสมุทรสาคร 

และวัดเขาย่ีสาร จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนออกเดินทาง 

ทางสมาคมฯ ไดเ้ตรยีมอาหารเชา้จากภัตตาคารฮองมนิให้กับ

คุณครู มีทั้งโจ๊กฮ่องกง บะหมี่ผัด ขนมจีบ ซาลาเปา กาแฟ 

และชาหอมหมื่นลี้ จากนั้นน�าคณะครูออกเดินทางด้วยรถบัส 

4 คัน สู่วัดนักบุญอันนา จังหวัดสมุทรสาคร
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Unseen	วัดนักบุญอันนา

นักบุญอันนาเป็นมารดาของพระนางมารีย์ ผู้เป็น

พระมารดาของพระเยซ ูชาวครสิตจึ์งนับถอืท่านในฐานะ “ท่าน

ยาย” ของพระเยซ ูคณะครไูดม้โีอกาสชืน่ชม สวดภาวนาและ

ขอพรกับพระรูปนักบุญอันนาขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

พระรูปของท่านสามารถหมุนได้ 360 องศา เพื่อให้

ท่านได้อวยพรให้กับผู้คนได้ทุกทิศทาง รวมท้ังได้สัมผัสกับ

บรรยากาศรมิน้�าเย็นชืน่ใจ มองเห็นปากอ่าวมหาชยัท่ีสวยงาม 

นอกจากน้ีคณะครูได้เข้าร่วมพิธีอวยพรศีลมหาสนิท และมี

โอกาสได้รับฟังประวัติและความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ซึ่งเป็นท่ี

เคารพศรัทธาของท้ังชาวพุทธและคริสตชน จากน้ันเดินทาง

สู่วัด

เขายี่สาร	จังหวัดสมุทรสงคราม

Unseen	วัดเขายี่สาร		

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ชุมชนเล็ก ๆ  ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ มีวัดเขายี่สาร

และโรงเรยีนวดัเขาย่ีสารเป็นศนูย์กลางของชมุชน มพิีพิธภัณฑ์

ท้องถ่ินท่ีสรา้งจากความรว่มมอืของชาวบ้าน  โดยเมือ่เดนิทาง

ถึง คณะครูได้ชิมขนมใส่ไส้ป้านก ซึ่งเป็นร้านประจ�าชุมชน

และได้ชมละครหุ่นสาย ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้าน จากคณะ “หุ่น

สายช่อชะคราม” โดยนักเรียนโรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุข

เวชกิจ) ซึ่งมีคุณครูปาริชาติ นวลิมป์ เป็นผู้ฝึกฝนและแต่ง

เติมบทละครให้มีความสนุกสนาน ร่วมสมัย อีกท้ังได้สอด

แทรกความรูแ้ละคตสิอนใจ เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการชม บรเิวณ

ชมุชนเขาย่ีสารท่ีคณะครไูดเ้ย่ียมชม คอื วดัเขาย่ีสาร เป็นเขา

เล็ก ๆ ไม่สูงมาก เดินขึ้นบันได เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อ

ปากแดง และพระพุทธบาทสีร่อยซึง่เป็นองคจ์�าลองมาจากทาง

ภาคเหนือ ชมพิพิธภัณฑ์วดัเขาย่ีสาร ซึง่ต้ังอยู่บรเิวณทางลงวดั
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เขาย่ีสาร โดยใชอ้าคารศาลาการเปรยีญของวดัเป็นพิพิธภัณฑ์

ซึ่งได้รวบรวมของเก่าแก่ ที่ขุดค้นพบในพื้นที่ เช่น ถ้วย ชาม 

จนถึงเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 

คณะครไูดช้มเตาเผาถา่น วธีิการเผาถา่นไมโ้กงกาง ท่ี

เหมอืนเป็นอาชพีเฉพาะถิน่ อาชพีท่ีท�าสบืตอ่กันมานานเกอืบ

ทั้งชุมชน มีการสร้างเตาเผาขนาดใหญ่เพื่อเผาถ่านและปลูก

ป่าโกงกางหมุนเวียน ปัจจุบันการใช้ถ่านลดน้อยลงจึงเหลือ

เตาเผาถ่านอยูไ่ม่กี่แหง่ ชมการท�าผา้มัดยอ้ม อีกหนึง่อาชีพที่

ท�ารายได้ให้กับบ้านเขายี่สาร เป็นการน�าส่วนที่เป็นเปลือกไม้ 

หรอืใบไมข้องพืชป่าชายเลน มาต้มให้ไดน้้�าสเีขม้ขน้ เพียงพอ

กับจ�านวนผ้าที่จะย้อมแล้วน�ามามัดเพื่อสร้างลวดลาย

ในบริเวณใกล้ ๆ กัน คณะกรรมการสมาคมฯ ได้

น�าคณะครูรับประทานอาหารกลางวันท่ีร้านอาหารครัว 

คณุจ๋าหลากหลายเมนู เชน่ แกงสม้กุง้ กุง้ทอดกระเทียม ปูมา้  

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ปลาทูทอดน้�าปลา หอยหลอดผัดฉ่า ปลาทูฉู่ฉี่ รวมถึงเมนู

แนะน�า คือ น้�าพริกผักชะคราม เป็นน้�าพริกกะปิรสดี รับ

ประทานกบัผักชะครามลวกแลว้ขยุ้มเป็นกอ้นแน่น ๆ  ราดดว้ย

หัวกะทิ และมขีองหวานเป็นสม้โอ และขนมหมอ้แกง ระหวา่ง

นี้ ได้มีคุณครูบางส่วนนั่งเรือชมทิวทัศน์ ความสวยงามของ

สองฝั่งแม่น้�าท่าจีน ก่อนเดินทางกลับบ้าน ทางสมาคมฯ ได้

มอบขนมหม้อแกง ทองหยิบ ทองหยอด เป็นของฝากเล็ก ๆ  

น้อย ๆ ส�าหรับคุณครูติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย

คณะครูรู้สึกมีความสุข ประทับใจ อิ่มเอมใจกับการ

เดินทาง และรู้สึกขอบพระคุณที่ทางสมาคมฯ ได้จัดเตรียม

การทัศนศึกษาในครั้งน้ีอย่างทุ่มเทและตั้งใจ เพื่อมอบเป็น

ของขวัญในโอกาสวันครูให้กับคุณครูโรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย
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การประกวดบอร์ดพระคริสตสมภพนับได้ว่าเป็น

กิจกรรมท่ีมีผู้มีส่วนร่วมเป็นจ�านวนมาก หน่ึงในน้ันคือ

กรรมการผู้ตัดสินบอร์ด ในการตัดสินน้ันมิได้เป็นเพียงการ

ตัดสินจากแค่ความงามของผลงานเพียงอย่างเดียว ยังมีการ

สื่อความหมายที่เป็นหัวใจหลักส�าคัญ ความคิดสร้างสรรค์ใน

ผลงาน คณุคา่ทางความงามในแงข่องศลิปะ และการน�าเสนอ

ท่ีท�าให้เพ่ิมคุณค่าและแสดงถึงความมีส่วนร่วมของสมาชิกใน

ห้อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ 

การวางแผนการท�างานท่ีดี ในระหว่างการท�างานเรา

อาจเคยผ่านมุมที่เราต้องขัดแย้งกับเพื่อน ผิดใจกัน ตกลงกัน

ไม่ได้ หากเรามองให้ลึกจากการท�างาน นั่นคือ ความรู้สึกที่

ต้องการมีส่วนร่วมของทุกคน หากเรายอมรับ ลดอัตตาของ

ตนเอง ฟังผู้อ่ืนมากขึ้น สุดท้ายเราจะวางใจและผ่านมันไป

ด้วยกัน เรื่องราวนี้เป็นมุมมองที่คนอื่น ๆ อาจจะไม่เคยเห็น 

การประกวดบอร์ดพระคริสตสมภพ 
“มองมุมกลับ ปรับมุมมองผ่านสายตากรรมการ”

รวบรวมและเรียบเรียงโดย	คุณครูเนาวรัตน์		ทัศนเกษม

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

สิ่งท่ีแสดงออกมาและทุกคนรับรู้ได้ คือ ภาพผลงานท่ีเรา

ได้ถ่ายทอดออกมา และน่ีคือมุมมองท่ีกรรมการท่ีได้มาร่วม

ตัดสินบอร์ดพระคริสตสมภพมองเห็นผ่านผลงานและการน�า

เสนอของนักเรียน

การน�าเสนอของนักเรียนชั้นมัธยม 1-2 รู้สึกประทับใจ

มาก ชื่นชมนักเรียนของครูที่ขึ้นมา ม.1 บอร์ดของนักเรียนมี

ความน่าสนใจ มีเรื่องราวมากขึ้น คิดมากขึ้น ท�ามากขึ้น เก่ง

ขึ้นสมวัย รู้จักการเรียนรู้ที่จะท�างานเป็นทีม 

การพบปัญหาท่ีต้องแก้ไขให้ได้บทสรุปท่ีลงตัว การ

รว่มแรงรว่มใจเพ่ือห้องของตนเองเป็นสิง่ท่ีนักเรยีนไดร้บัในการ

ท�างานชิ้นนี้ ในระดับชั้น ม.2 มีการเรียบเรียงร้อยเรื่องราวที่

ให้ความรูส้กึมากกวา่การชมบอรด์ มีความต้ังใจในการท�างาน

อย่างเต็มที่ มันอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เรียบร้อย สวยงาม 
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

หรอืประณตีเท่าท่ีควร แตส่�าหรบัครมูนัไมใ่ชปั่ญหา เพราะครู

คิดว่ามันมีส่วนอ่ืนท่ีดีคอยช่วยเสริมกันอยู่ ซึ่งนักเรียนทราบ

แน่นอนวา่ปัญหาของเขาคอือะไร เขาจะตอ้งพัฒนาให้ดขีึน้ไป

อีกในทุก ๆ  ปี ครูขอชื่นชมในความสามารถและเป็นก�าลังใจ

ให้นักเรยีนสรา้งสรรคเ์รือ่งราวด ีๆ  ท่ีแสดงให้เห็นถงึศักยภาพ

ท่ีนกัเรยีนมผ่ีานบอรด์พระครสิตสมภพดว้ยความตัง้ใจ รว่มใจ 

แบบนี้ในปีต่อ ๆ ไป  

คุณครูนิตติยา		แผ่นคำา 

จากการท่ีได้ร่วมตัดสินบอร์ดพระคริสตสมภพ รู้สึก

ประทับใจในความสามารถของนักเรียนท่ีได้น�าเทคนิคศิลปะ

รูปแบบต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกับการเล่าเรื่องพระคริสตสมภพ 

ผลงานท่ีสร้างสรรค์ได้สะท้อนถึงความตั้งใจ ความอดทน 

ความเพียรพยายามในการท�างานให้ส�าเร็จ ความประณีตใน

การสร้างงานจากชิ้นเล็ก ๆ มาสู่ภาพใหญ่ที่สมบูรณ์ ความ

สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยน�าวัสดุ

เหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจ 
คุณครูอาภาสิริ	รัตนพิภพ

เป็นกิจกรรมท่ีดี นักเรียนให้ความสนใจอย่างดีมาก 

บอร์ดคริสต์มาสน้ันนักเรียนท�ากันเต็มท่ี ด้วยความทุ่มเทใน

ขณะที่เวลามีจ�ากัดและน้อยมาก หลาย ๆ  ห้องท�าได้ดีจนถึง

ขนาดสามารถเรยีกไดว้า่เป็นงานศลิปะไดเ้ลยทีเดยีว ไมใ่ชแ่ค่

การจัดบอร์ดเฉย ๆ แต่ใส่รายละเอียด ความสวยงาม องค์

ประกอบดีเยี่ยม เข้าไปดูแล้วรู้สึกตื่นตา ตื่นใจมาก เป็นผล

งานที่นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือและมีส่วนรวมกันดี   
คุณครูทวี		ตั้งมลคลวณิช



42 Mater Dei News ฉบับที่ 56 ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2560

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ความประทับใจจากการตรวจบอร์ดคริสตสมภพสิ่ง

ส�าคัญท่ีสุดท่ีได้เห็นและรู้สึกภูมิใจ ก็คือ ความสามัคคีของ

นักเรียนในห้อง นักเรียนบางห้องทุกคนให้ความร่วมมือท้ัง

การแสดง การร้อง การเต้น การน�าเสนองาน และการ 

เตรียมตัวให้คณะกรรมการเข้าไปตรวจ ส่ิงส�าคัญรองลงมา

ที่เห็นก็คือฝีมือในงานศิลปะ งานศิลปะ คือ จุดเด่นและจุด

แข็งของนักเรียนมาแตร์เดอีมาก ๆ ความละเอียดของงาน

ศิลปะความสวยงามของรูปภาพ และความหมายท่ีลึกซึ้ง  

เด็ก ๆ ทุกคนสามารถสื่อออกมาได้อย่างดีท่ีสุด สิ่งส�าคัญ

ล�าดับสุดท้าย ท่ีขาดไม่ได้ก็คือความรักและความใส่ใจของ

คุณครูที่พยายามช่วยเหลือนักเรียน ให้ค�าปรึกษาดูแล คุณครู

ต้องการให้ผลงานของนักเรียนออกมาให้ได้ดีเท่าที่เด็ก ๆ  จะ

ท�าได ้ตอ้งขอขอบคณุ คณุครทุูกท่านท่ีให้ความรกั และเอาใจ

ใส่กับเด็ก ๆ  เป็นอย่างดี   
คุณเดชนุสรณ์	รุ่งเรือง	ผู้ปกครอง

ประทับใจการจัดบอรด์ครสิตสมภพของเดก็ ๆ  มาก ๆ  

และรู้สึกขอบคุณโรงเรียนที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ  ให้กับนักเรียน 

เดก็ ๆ  ไดเ้รยีนรูค้วามหมายของวนัครสิตม์าสอย่างแท้จรงิโดย

ผ่านทางกจิกรรม และน�าไปสูภ่าคปฎิบัติในการรว่มแรงรว่มใจ

ในการท�างานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทุก ๆ ห้อง เรียกว่า

ตัดสนิกนัยากมาก ไดเ้ขา้ไปชมห้องไหนกจ็ะต้องย้ิมดว้ยความ

ต้ืนตันใจ ชืน่ชมในความสามารถและความคดิท่ีสรา้งสรรคใ์น

ด้านศิลปะและการน�าเสนอผลงานของเด็ก ๆ  จริง ๆ   
คุณศศิกร	ทรวงบูรณกุล	ผู้ปกครอง	

การเขา้รว่มเป็นกรรมการตัดสนิบอรด์พระครสิตสมภพ

ของนักเรียนระดับชั้น ม.3-4 ท�าให้ได้รับประสบการณ์ท่ีน่า

ประทับใจเป็นอย่างมาก เริ่มต้ังแต่ก้าวแรกท่ีเดินเข้าไปใน

แต่ละห้อง ก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศการเตรียมเฉลิมฉลอง

เทศกาลส�าคญัน้ีผ่านการตกแตง่ห้องและจากผลงานท่ีปรากฏ

อยู่บนบอร์ดประกวด นักเรียนแสดงให้เห็นว่าเข้าใจความ

หมายท่ีแท้จรงิของเทศกาลพระครสิตสมภพเป็นอย่างด ีความ

รู้ต่าง ๆ  จากวิชาที่เรียน เช่น หลักการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคนิคทางศิลปะ ถูกน�ามาปรับใช้อย่างสอดคล้องผ่านการ

สร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นได้อย่างน่าสนใจ นักเรียนแสดง
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ  การแบ่งงานกันท�าตามความ

ถนัดผ่านการน�าเสนอผลงานในรูปแบบของการเล่าเรื่อง การ

ร้องเพลง การแสดงละคร และการใช้ภาษา ต้องขอขอบคุณ

ทางโรงเรยีนและคณุครท่ีูเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองไดม้สีว่นรว่ม

ในกิจกรรมการประกวดบอร์ดทุกปี   
คุณเกรียง	ฤกษ์ภูริทัต	ผู้ปกครอง

ส�าหรับระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้จัดบอร์ด

เป็นครัง้แรกตอ้งถอืวา่เดก็ ๆ  ท�าออกมาไดด้มีากท้ังในแงข่อง 

ความสวยงามและการน�าเสนอ และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือการท่ี 

เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิธีการท�างานร่วมกันและประสบการณ์ท่ีได้รับ  

จะชว่ยในการพัฒนาผลงานในปีถดัไป ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 2 นั้นถือว่า ท�าผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ มี

ความซับซ้อนในแก่นของเรื่องราว โดยการเปรียบเทียบเรื่อง

การประสูติของพระคริสตสมภพกับเร่ืองราวอ่ืน ๆ  การใช้เทคนิค

ตา่ง ๆ  ในการจัดบอรด์ท�าให้ตวับอรด์ดมูคีวามสวยงามและมี

มิติที่หลากหลาย และที่โดดเด่นมากคือการน�าเสนอทั้งมีการ

ผสมผสานความเป็นไทย  การใช้ดนตรีไทย  การร้องเพลง

และการแสดงที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ออกมาได้

อย่างสวยงาม   
คุณอิศรศักดิ์	เทศรัตนวงศ์ ผู้ปกครอง

ภาพของผลงานการน�าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  คือ ภาพ 

ของความสวยงาม น่าประทับใจ เป็นภาพความส�าเร็จที่แท้

จริงที่ทางคณะกรรมการมองเห็นและรับรู้ได้ รวมถึง คุณค่า

ของการท�างานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ในการตัดสินผลงาน

คณะกรรมการจะมีค�าชมเชย ค�าแนะน�า ให้เราได้วิเคราะห์ 

ไตรต่รอง ในแงข่องการท�างานความงามทางศลิปะและการสือ่

ความหมาย เพื่อให้เราได้น�าไปพัฒนา การที่เราได้ฟังมุมมอง

จากผู้อ่ืนเท่ากบัเราไดถ้อยออกมาแลว้ลองมองภาพน้ันใหมผ่่าน

สายตาคู่เดิม เราอาจเห็นมุมมองที่แตกต่าง เราจะเติบโตขึ้น 

เมื่อเราเรียนรู้ท่ีจะเปิดใจ และเราจะมองเห็นภาพผลงานนั้น

สวยงามเหมือนที่คณะกรรมการเห็นจากบทความนี้
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

“ละครครสิต์มาสอีกแล้ว” เป็นประโยคหน่ึงท่ีจู่ ๆ  โผล่

ขึน้มาเวลาใกล้ถงึช่วงครสิต์มาสของทุกปี ประโยคน้ีน่าจะเกดิ

ขึน้กับทุกคน ‘เราพอเปลีย่นแปลงได้ไหม?’ น่ันคอืจุดประกาย

แรกของความคิดที่จะเปลี่ยน และฉีกบางอย่างออกจากละคร

เดิม ทุกคนเริ่มระดมความคิดใหม่ ๆ บวกกับไอเดียที่อยาก

จะเห็นในความคดิของหนู ตอนลองเสนอไอเดยีกนั ไม่ใครคดิ

ว่าจะเป็นไปได้ด้วยซ�้า “อ้าว แต่ไม่ลองขอ ก็จะไม่มีทางเกิด

นะ งั้นลอง ๆ ดูไปก่อน รอดไม่รอด ลองสู้ดูก่อน” หนูพื้น

เดิมเป็นคนกลัวและไม่ได้กล้าหาญ บ้าบิ่นขนาดนั้น แต่ด้วย

ความอยากล้วน ๆ เลยท�าให้มีความกล้าในวันนั้น และพูด

เล่าให้กับคณะครูและซิสเตอร์ฟัง

12 ปี กับละครคริสต์มาสที่หนูเคยดูที่โรงเรียน ภาพ

ท่ีเคยชนิของการเล่าการประสติูของพระเยซูของพ่ี ๆ  ม.6 ทุก

อย่างดชูนิตาจนการพูดถงึช่วงครสิต์มาส ละครครสิต์มาสไม่ใช่

เรือ่งเด่นอะไร ถามเดก็มาแตร์ทุกคนกส็ามารถเล่าการประสตูิ

ของพระเยซไูด้อย่างคล่องแคล่ว ไม่น่าจะมอีะไรน่าต่ืนเต้น แต่

ปีนี้หนู ม.6 แล้วพอจะเปลี่ยนอะไรบ้างได้ไหมนะ?

จากการท�าละครคริสต์มาส สิ่งส�าคัญที่สุดคือเนื้อเรื่อง

ที่ไม่ควรจะผิดเพี้ยนจากพระคัมภีร์ และความศักดิ์สิทธิ์ที่ต้อง

ยังคงมีอยู่ต่อไป หน้าที่ของหนูคือการใส่ของตกแต่ง เหมือน

ว่าเนื้อเรื่องและความศักดิ์สิทธิ์ของเรื่องคือต้นคริสต์มาส แต่

ของตกแต่งและไฟคือหน้าท่ีของพวกหนูท่ีจะประดับบนต้น

คริสต์มาส

ละครพระคริสตสมภพ
โดย	นางสาวปิยรัตน์		ภัทรรัตน์	และนางสาวชิดชนก		หลกภิชาติ	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6
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การเลือกนักแสดงในตอนแรกใช้เป็นการCasting ซึ่ง

ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าไหร่นัก เนื่องจากข่าวที่กระจายไป

ได้ไม่ได้ทั่วถึง บวกกับตอนที่เริ่มหานักแสดงเป็นช่วงปิดเทอม

ท�าให้คนที่สนใจส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตัวหนู มีอยู่อย่างหนึ่งที่

น่าสนใจมากจากการหานักแสดง หนูพบว่า หนูเจอตัวเอง 

ซ�้า ๆ ในตัวนักแสดงหลาย ๆ คน สิ่งที่พบ คือ ความกลัว 

ความประหม่าในตัวลึก ๆ และโอกาสที่ได้รับจากการเสนอ

ตัวเองแบบไม่มั่นใจนัก สิ่งเหล่านี้ท�าให้หนูเห็นคุณค่าของการ

ให้โอกาสผู้อ่ืนมากขึน้ ผลของการให้โอกาสนัน้ ท�าให้เกดิเรือ่ง

น่าประหลาดใจ อย่างนักแสดงบางคนไม่มีประสบการณ์มา

ก่อนแต่กก็ลบัท�าได้ด ีไม่แพ้คนท่ีมปีระสบการณ์ หนูเห็นความ

พยายามของเหล่านักแสดงเป็นพลงั และแรงขบัเคลือ่นในการ

ท�าให้ละครนี้ออกมาอย่างดีสุดความสามารถของหนู

นักเรียนมัธยม 6 และเป็นคาทอลิก ไม่ใช่ตัวเลือกที่

หนูเลือกเข้ามาช่วยเสมอ เพราะการเปิดโอกาสเป็นเรื่อง

มหัศจรรย์ หนูเลยตัดสินใจเปิดโอกาสให้ น้อง ๆ ชั้นอื่นมา

รู้ มาเห็นการท�างานของละครปีนี้ เพราะปีถัด ๆ ไปจะได้

แก้ไขและเสริมในจุดบอดของปีนี้ อย่างที่สุวีรยา เพื่อนสนิท
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ของหนูท�าในปีนี้ คือ คอยแนะน�าและบอกเล่าประสบการณ์

การท�างานละครครสิต์มาสปีท่ีแล้วให้ฟัง เพ่ือผลลพัธ์ท่ีดย่ิีงขึน้ 

หนูเห็นความส�าคัญของการเล่าของสุวีรยา จึงให้น้อง ๆ ชั้น

อื่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อที่จะได้เล่าและแบ่งปันประสบการณ์

ต่อไป

การท�างานเป็นทีม และความคิดไม่ตรงกันเป็นของคู่

กัน ขาดไม่ได้เลย หนูได้เรียนรู้หลายสิ่งมากมายจากการ

ท�างานร่วมกับเพื่อน ๆ ในครั้งนี้ ไม่ถูกใจบ้าง ถกเถียงกัน

บ้าง แต่สดุท้ายแล้วสิง่ท่ีคอยเตอืนหนู คอื ความตัง้ใจของทุก

คนท่ีอยากจะเห็นละครคริสต์มาสท่ีประทับใจ มีขัดกันบ้าง 

ทะเลาะกันบ้าง คือ สีสัน ถ้าไม่มีจะน่าจดจ�าอย่างไรเล่า 

มีทุกข์เพื่อให้รู้คุณค่าของสุข ถ้ามีแต่สุข เราจะจดจ�า

ส่วนไหนของความสุขกัน

ขอบคุณคณะครูและซิสเตอร ์ ท่ีให ้โอกาสคนไม่มี

ประสบการณ์อย่างหนูมาท�างานท่ีย่ิงใหญ่เช่นน้ี งานน้ีเป็นงาน

ท่ีสอนอะไรมากมายแก่หนู บทเรียนท่ีน่าประทับใจใน

ประสบการณ์ครัง้น้ีจะเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีหนูจะไม่มลีมื

จากโรงเรียน 

ขอบคุณที่อบรมและให้โอกาสหนูมาโดยตลอด...
ปิยรัตน์	ภัทรรัตน์		

วันคริสต์มาสในทุก ๆ ปี ของดิฉันท่ีเป็นคาทอลิก 

สวยงาม และสนุกสนานเสมอ ได้ท�าบอร์ดร่วมกับเพื่อน ๆ 

ได้ร่วมเล่นเกมท่ีโบสถ์ก่อนเข้าร่วมมิสซา หรือแม้กระท่ังร่วม

ร้องเพลงในพิธีมิสซา แต่ในปีนี้ คริสต์มาสของดิฉันต่างออก

ไป ด้วยหน้าท่ีของหัวหน้านักเรียนคาทอลิก และการเป็น

นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท�าให้ดฉินัและเพ่ือน ๆ  มีความ

รับผิดชอบในการสรรค์สร้างละครคริสต์มาส ส�าหรับดิฉันเอง 

คริสต์มาสน้ีเป็นคริสต์มาสท่ีหนักและยากท่ีสุดเท่าท่ีดิฉันเคย

ได้ผ่านมา อาจเป็นเพราะท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ให้ความ

ส�าคัญกับเทศกาลคริสต์มาสอย่างมาก ส่งผลให้ดิฉันเครียด 

และกลัวว่างานจะออกมาไม่ดีเท่าที่ทุกคนหวังไว้ ไหนจะการ

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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ท�างานร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่เรื่องง่าย ส�าหรับการท�างานกับคน

อายุเท่ากนั คงไม่ใช่เรือ่งใหญ่ แต่การท�างานร่วมกับคนท่ีมอีายุ

ห่างกับเรามาก ๆ ทั้งน้องแกะชั้นประถม 1 หรือคุณครูที่

ปรึกษาที่อายุมากกว่าเรามาก ๆ  ถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องเดียวกัน

ให้ทุกคนฟัง แต่ด้วยอายุท่ีแตกต่างกัน ท�าให้ดิฉันและ 

เพ่ือน ๆ ต้องใช้วิธีการสื่อสารท่ีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอายุ

ของผู้รับสาร อีกทั้งการซ้อมการแสดงที่ทุกคนต่างมีงานส่วน

ตัว ซึ่งบางครั้งท�าให้ทีมงานเตรียมตัวไม่ทัน และนักแสดงมี

เวลาว่างมาซ้อมไม่ตรงกัน ท�าให้ทุกคนยิ่งเหนื่อยกันขึ้นไปอีก 

หลายสิง่หลาย ๆ  อย่างเข้ามาพร้อมกนัจนบางครัง้ดฉินัไม่ทัน

ตั้งตัว ความกดดันจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ไม่เหมือน

เดิม ความเหน็ดเหนื่อยจากงานส่วนตัว และส่วนรวมท�าให้

ดิฉันเกิดความท้อแท้ แล้วเกิดความคิดในหัวว่า ‘ไม่อยากท�า

แล้ว’ แต่สิ่งที่ท�าให้ดิฉันพยายามท�าต่อไป คือ ค�าว่า ‘ท�าเพื่อ

พระเจ้า’ เพราะชาวคริสต์เชื่อว่า เมื่อได้ท�าเพื่อพระ พระองค์

จะมอบสิ่งท่ีดีกว่าให้กับเรา ทุกคนจึงไม่ถอยและพยายาม

ประกอบการแสดงทุกส่วน ให้รวมกันออกมาเป็นชิ้นงานที่ชื่อ

ว่า ละครคริสต์มาส ถึงแม้ระหว่างทางที่เดินผ่านมา จะเจอ

แต่ทางขรุขระไม่เรียบง่าย แต่สุดท้ายทุกคนก็จับมือช่วยกัน

ข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ  มาได้จนถึงปลายทาง นั่นก็คือ การ

แสดงรอบสุดท้าย เมื่อทุกอย่างจบลง จากตอนแรกท่ีคิดว่า

คริสต์มาสนี้มันช่างยากล�าบาก ต้องเสียทั้งก�าลังกาย ก�าลัง

ใจ เสียน�้าตา เสียสละเวลาส่วนตัว มาท�างานให้ส่วนรวม 

โดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทน แต่เมื่อดิฉันได้มองย้อนกลับไป สิ่ง

ท่ีดิฉันได ้ เสียไปเหล ่า น้ัน เป ็นเหมือนกับเงินจ ่ายค ่า

ประสบการณ์ ดิฉันรู้สึกว่าสิ่งท่ีเสียไปเสียมากแล้ว แต่ดิฉัน

กลับได้รับกลับมามากกว่า ในโอกาสนี้ดิฉันจึงอยากใช้โอกาส

นี้ขอบพระคุณทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมท�าให้งานนี้ส�าเร็จลุล่วง

ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นซิสเตอร์และคุณครูทุกท่านท่ีคอยให้ค�า

ปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา และคอยอ�านวยความสะดวกให้ 

ขอบคุณเพื่อน ๆ น้อง ๆ นักแสดง น้องแกะ รวมถึงวงนัก

ร้องประสานเสียง ที่ท�าหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี ท�าให้งาน

นี้จบลงอย่างสวยงาม ขอบคุณชาวเบื้องหลังทั้ง Back stage 

และนักพากย์ ที่ถึงแม้จะไม่ได้ออกมาแสดงตัว แต่ทุกคนก็รับ

ผิดชอบงานส่วนของตนเองอย่างเต็มที่ ขอบคุณท่านผู้ชมทุก

ท่านท่ีรับชมละครคริสต์มาสท่ีไม่ได้พิเศษอะไรอย่างดี และ

สุดท้ายขอขอบคุณตัวเองท่ีไม่ยอมแพ้ไปเสียก่อนท่ีจะได้เจอ

ประสบการณ์ด ีๆ  เหล่าน้ี ท่ีไม่รูว่้าจะตามหาได้จากท่ีไหนอีก....

ชิดชนก		หลกภิชาติ	 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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อีกหนึ่งปีการศึกษาก�าลังจะผ่านพ้นไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 88 ก�าลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ตลอด

ระยะเวลาของการเป็นนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ไม่ว่าจะศึกษาในโรงเรียนมา 3 ปี 6 ปี หรือ 13 ปี นักเรียนต่างได้รับการดูแล

และอบรมสั่งสอนจากคุณครูด้วยความรัก ความอบอุ่น ในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนเรียน รุ่น 88 จึงขอกล่าวความรู้สึกในใจ

อันแสดงถึงความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์มาแตร์เดอีวิทยาลัย แด่คุณครู

ความสุขในรั้วมาแตร์เดอีฯ	

“คณุครทุูก ๆ  ท่านคอยดแูลนักเรยีนอย่างใกล้ชดิ ไม่ว่าจะเรือ่งใดกต็าม คณุครกูส็ามารถเป็นท่ีปรกึษา คอยให้ค�าแนะน�า 

และคอยติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ท�าให้หนูรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง”   
นางสาวธันว์ชนก	กลัดพ่วง	

“คุณครูสอนให้รู้จักการให้และช่วยเหลือผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่นักเรียนสามารถ

เข้าร่วมได้ เช่น การไปแบ่งปันความรูใ้ห้น้อง ๆ ท่ีโรงเรยีนปิยมาตย์ ซ่ึงนอกจากจะท�าให้หนูได้รูจั้กแบ่งปันแล้ว ยังได้รบัประสบการณ์

ใหม่ ๆ ที่อาจหาไม่ได้หากอยู่โรงเรียนอื่น”   
นางสาวพัชรพร		จิตรภาวนากุล	

“คุณครูคอยเอาใจใส่หนู ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีวิต คอยให้ค�าแนะน�าท่ีดีแก่หนูเสมอ ซึ่งท�าให้หนูรู้สึกว่าตลอด

เวลา 3 ปี ที่ได้เรียนในโรงเรียนนี้ เป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่าและเป็นความทรงจ�าที่มีค่าที่สุดส�าหรับหนู” 
นางสาวมาชรีย์		หวัดสว่าง	

 “หนูรู้สึกดีและอยากมาโรงเรียนทุก ๆ วัน เพราะได้เจอคุณครูที่ใจดี คอยสั่งสอนและแนะน�าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้ง

บรรยากาศในโรงเรียนที่น่าอยู่ ร่มรื่นไปด้วยสนามหญ้าและต้นไม้ 3 ปี ที่หนูได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ นับเป็นช่วง

ชีวิตที่มีความสุขและเต็มไปด้วยความทรงจ�าอันล�้าค่าที่จะจดจ�าไปตลอดชีวิต”  

นางสาวพรนัชชา	โคธีรานุรักษ์  

“ทุกคนไม่ว่าเพ่ือนหรอืคณุคร ูพวกเราผูกพันกันเหมือนครอบครวัท่ีแน่นแฟ้นและอบอุ่น เราช่วยกนัแก้ปัญหาและแนะน�า

สิง่ท่ีดใีห้แก่กนั แบ่งปันความรูส้กึด ีๆ แก่กนั ตลอดหลายปีท่ีผ่านมาท�าให้หนูรูส้กึว่าน่ีคอืสิง่ท่ีหนูประทับใจมากท่ีสดุ และความ

รู้สึกนี้จะไม่มีวันจางหายไปจากใจของหนู”   
นางสาวนันท์นภัส		ชวาลากุล

“เพราะเหตุนี้	หนูจึงอยากขอบคุณคุณครู”

“บางครัง้คณุครอูาจจะดบุ้าง แต่บางครัง้หนูกไ็ด้รบัค�าชมจากคณุคร ูหนูได้เรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ  จากค�าของคณุครมูากมาย 

ทุกสิ่งที่หนูได้รับนั้นหล่อหลอมให้หนูเติบโตและพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคม”   
นางสาวนันทิชา		ชูวงศ์สกุล	

“นอกเหนือไปจากความรู้ในต�ารา คุณครูยังมอบความปรารถนาดีที่มาจากใจจริง หวังให้พวกหนูได้ดี หนูสัมผัสได้จาก

ทุกการกระท�าและค�าสั่งสอนตักเตือน หนูขอขอบพระคุณคุณครู”   
นางสาวธันญา		พานิชเกษม	

จากใจศิษย์…ถึงคุณครู
รวบรวมและเรียบเรียงโดย	คุณครูวิชญาพร		วโรจนานุลักษณ์

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2560

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

“หนขูอขอบพระคณุคณุครสู�าหรบัทุกสิง่และทุกเรือ่งท่ีสอนหนูมา หนูจะพยายามเป็นคนท่ีสามารถใช้ชวีติให้เป็นประโยชน์

ต่อสังคม”   
นางสาวปุณิกา	อมรธัญ

“คณุครเูป็นเหมอืนพ่อและแม่ท่ีเอาใจใส่ลกูในทุกย่างก้าวของชวีติ คณุครมิูได้เพียงสอนสัง่ตามต�ารา แต่ปลกูฝังคณุธรรม

จริยธรรมด้วยความเมตตาต่อหนูและเพื่อน ๆ  เสมอ หนูจึงอยากขอบพระคุณคุณครูที่ดูแลให้หนูเติบโตมาอย่างมีความสุขมา

ตลอด 13 ปี”   

นางสาววริศรา		กาญจน์วีระโยธิน

“คุณครูเปรียบได้กับสมาชิกในครอบครัวที่หนูเคารพ คุณครูได้อบรม สั่งสอน และปลูกฝังคุณธรรม ซึ่งช่วยหล่อหลอม

ให้หนูเป็นตัวหนูในวันน้ี หนูรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นศิษย์มาแตร์เดอีฯ  และในโอกาสท่ีหนูจะจบการศึกษาจากรั้วมาแตร์เดอีฯ น้ี 

หนูขอขอบพระคุณคุณครูซึ่งเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ และผู้ท่ีคอยให้ก�าลังใจเสมอมา หนูขอสัญญาว่าจะน�าความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีเซอร์เวียมในจิตใจ ให้สมกับที่เป็นศิษย์ของคุณครูและศิษย์มาแตร์เดอีวิทยาลัย”   
นางสาวพริมา	สุวัตถี

“เซอร์เวียม”	จะคงอยู่ในจิตใจ

“หนูตั้งใจว่าจะประพฤติตนตามจิตตารมณ์เซอร์เวียม หนูจะแสดงความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่น รู้จัก

ช่วยเหลือผู้อื่น และมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยเสมอ ให้เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย”   
นางสาวณัฐวดี	ออมทรัพย์	

“การที่ได้เรียนอยู่ในรั้วมาแตร์เดอีฯ มา 13 ปี ท�าให้หนูมีเซอร์เวียมอยู่ในทุก ๆ การกระท�า มีจิตใจที่พร้อมจะช่วย

เหลือ ให้โอกาส และเรยีนรูท้ีจ่ะให้อภยั โรงเรยีนไดห้ลอ่หลอมให้หนมูสี�านกึรูค้ิดและมีสตใินการด�าเนนิชีวิต พรอ้มทีจ่ะรักและ

รับใช้สังคมและเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าในอนาคตหนูจะประกอบอาชีพใด หนูเชื่อว่าการยึดมั่นสิ่งเหล่านี้ จะท�าให้หนูตระหนักใน

การท�าความดีและด�าเนินชีวิตอย่างสุจริตเสมอ ดังที่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ได้สอนหนูมา”   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นางสาวกนกพร	คปุตะเวทิน 

“คุณครูได้สอนให้หนูรู้จักกับค�าว่า “รักและรับใช้” เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ไปแล้ว หนูจะน�าคติพจน์นี้ไป

ปรับใช้ด้วยการเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ เสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หนูจะยึดเซอร์เวียมไว้ในใจ”   
นางสาวพีรดา		เสี่ยงบุญ	

“สิ่งที่โรงเรียนคอยพร�่าสอนพวกหนูอยู่เสมอ คือการรักและรับใช้ ซึ่งสามารถน�าไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เมื่อหนู

เข้าไปสูส่งัคมมหาวทิยาลยั หนูจะไม่ลมืท่ีจะช่วยเหลอืและแบ่งปัน เพราะการท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ต้องอาศยัความร่วมมอื ความ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หนูเรียนรู้ว่าหากเรารู้จักการเสียสละ แม้เพียงเล็กน้อย เราก็จะมีความสุข มีความภาคภูมิใจว่าได้

ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม”   

นางสาวญาณิน		นิติวัฒนานนท์	

“หนไูด้เรยีนรูแ้ละเข้าใจถงึการช่วยเหลอืและแบ่งปันซึง่กันและกนัเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาท่ีได้ศึกษาอยู่ในรัว้โรงเรยีน

มาแตร์เดอีฯ หนูมั่นใจว่าไม่ว่าเมื่อใด หนูก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและเกื้อกูลผู้คนรอบข้างอย่างเต็มความสามารถ”  
	นางสาวศิริภัสสรณ์	พงศ์ธรกุลพานิช
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 ในความเป็นนักเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ท่ีรบัการอบรมหลอ่หลอมสูจิ่ตตารมณเ์ซอรเ์วยีมน้ัน ค�าวา่ “สงัคมสงเคราะห์” 

น่าจะคุ้นหูใกล้เคียงกับ “เงินคนจน” การปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยในวันเรียนปกติ

เริ่มต้นมายาวนาน ตั้งแต่การปฏิบัติเป็นครั้งคราวด้วยการน�าของซิสเตอร์ท่านต่าง ๆ มาจนกระท่ังกระท�าเป็นระบบ โดย

การน�าของคุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ (ค.ศ. 1912–2015) ด้วยการเอาใจใส่ดูแลและติดตามของซิสเตอร์สตานีสลาส  

โบชนาก (ค.ศ. 1910–2003) ทางโรงเรียนก�าหนดให้นักเรียน 1 กลุ่ม ของแต่ละห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ไปสถานสงเคราะห์ตามก�าหนดของชั้นเรียน ในบ่ายวันที่มีเรียนวิชาการงาน และมีเป้าหมายว่า นักเรียนมัธยมต้นทุกคนจะไป

ร่วมกิจกรรมนี้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ต่อมากิจกรรมนี้ได้ขยายไปท่ีประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 

2560 นักเรียนได้มีโอกาสบ�าเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

 ประถมศึกษาปีที่ 6  มูลนิธิมิตรมวลเด็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์สุขภาพ 16 ลุมพินี

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านคนชรา บางแค

 มัธยมศึกษาปีที่ 2      โรงเรียนเศรษฐเสถียร

 มัธยมศึกษาปีที่ 3     บ้านเด็กอ่อนพญาไท

 มัธยมศึกษาปีที่ 4     สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน บ้านเทพ

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
โดย	อาจารย์สุมิตรา		พงศธร

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

 การปฏิบัตกิจิกรรมสงัคมสงเคราะห์ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การดแูลของคณุครใูนระดบัชัน้ ซ่ึงผลดักันรว่มไปกบันักเรยีน

ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละครั้ง และกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้ โครงการเซอร์เวียม ของโรงเรียนที่มีซิสเตอร์ผู้จัดการโรงเรียนเป็น

ประธาน ทุกต้นปีการศึกษา คุณครูท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานสังคมสงเคราะห์ของแต่ละระดับชั้นเรียนจะเป็น

ผู้วางแผนกิจกรรมร่วมกับคุณครูในทีมชั้น ว่าจะปฐมนิเทศให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถานท่ีซึ่งนักเรียนจะไปปฏิบัติกิจกรรม

อย่างไร และจะจัดตารางการท�างานอย่างไรให้นักเรียนได้มีประสบการณ์กับกิจกรรมนี้อย่างทั่วถึง และทุกครั้งที่มีการประชุม

คณะกรรมการเซอร์เวียม คุณครูผู้ประสานงานก็จะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมได้รับทราบ คุณครูในทีมมัธยม 2 ใน

ปัจจุบันได้เพิ่มความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษามือให้กับนักเรียนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับเด็ก ๆ 

ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเห็นได้ชัดว่า นักเรียนมาแตร์เดอีฯ จ�านวนหนึ่งให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละครั้ง นักเรียนจะรับทราบล่วงหน้าเพื่อการเตรียมตัวพร้อมกับกลุ่ม จุดเน้น คือ การให้

บริการ มิใช่การให้วัตถุสิ่งของ นักเรียนที่ไปเยี่ยมคนชรา บ้านบางแค จะต้องฟังเป็น ถามสารทุกข์สุกดิบของคุณตา

คุณยายด้วยความใส่ใจเป็น นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรมกับเด็ก ๆ ต้องเตรียมกิจกรรมที่จะท�าให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานเพราะ

พี่มาแตร์ฯ มาหา
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 ประสบการณ์ในกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ของนักเรียนนี้ โรงเรียนคาดหวังให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้น มีจิตใจอ่อน

โยน เมตตา เห็นคุณค่าของตนเองและเคารพในบุคคลทุกสถานภาพ การเขียนรายงานการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละครั้งมีความ

ส�าคัญ เพราะเป็นโอกาสของ Reflection ทบทวนตนเอง และตระหนักในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้อันเป็นทักษะชีวิต เมื่อซิสเตอร์

และคุณครูได้อ่านสิ่งที่นักเรียนเขียน ก็ได้เกิดการเรียนรู้เช่นเดียวกัน หลายครั้งที่ได้อ่านการทบทวนตนเองของนักเรียน เรา

ขอบคุณพระเจ้า ที่เรามีนักเรียนที่มีจิตใจดียิ่งและพร้อมเปิดใจเรียนรู้การเป็นผู้ให้ ปฏิบัติภารกิจด้วยความตั้งใจ  และหลาย

ครัง้มีอ่าน Reflection ของนักเรยีน เรากม็องเห็นโอกาสท่ีจะชว่ยนกัเรยีนบางคนให้ไดม้ปีระสบการณเ์พ่ิมกบัการท่ีจะไดส้มัผัส

ผู้อื่นที่ยากล�าบากกว่าตน จะได้เห็นคุณค่าของตนเอง เคารพในผู้อื่น รักเป็น และเข้าใจได้ว่าชีวิตที่มีความหมายคือ ชีวิตที่

ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น

 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อ ณัชชา บุญประกาศิต ได้เขียนว่า “การกอดเป็นสิ่งที่สามารถท�าให้ยิ้มได้” เมื่อเธอ

แบ่งปันประสบการณ์ของการพยายามผูกมิตรกับน้องซันย่า ณัชชาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองว่า การสัมผัสท่ีนุ่ม

นวลอ่อนโยน มีคุณค่าอย่างยิ่งส�าหรับเด็ก ๆ ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กก�าพร้า  ส่วนชัญญา เตชะมนตรีกุล ได้พบ

สัจธรรมว่า “ความรักที่พ่อแม่มีให้เราจะท�าให้เราโตมาเป็นคนที่มีความสุข จะท�าให้ไม่ท้อแท้” 

 ใจใส เจริญพิวัฒพงษ์ และเพื่อน ๆ อีกหลายคนที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อได้ไปบ้านพักคนชรา บางแค ได้ช่วย

สร้างความมุ่งมั่นว่า “ถ้าหนูโตขึ้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่เริ่มแก่ลง หนูก็จะช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ล�าบาก จะคอยแบ่งเบา

ภาระหน้าที่การงานของคุณพ่อคุณแม่ ให้มีความสุขและหนูจะช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่น และจะไม่เห็นแก่ตัว จะรักและ

รับใช้”

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 ภูริชญาน์ ชัยวันเพ็ญ เขียนถึงเด็ก ๆ  ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรว่า “ถึงแม้ว่าน้องเขาจะไม่ได้ยินสิ่งที่เราพูด เขาก็เข้าใจ

ในสิ่งที่เราพยายามสื่อ น้องเขาตั้งใจมากที่จะเปล่งเสียงออกมา หนูเข้าใจในความตั้งใจของเขาทุกคน มีน้องคนหนึ่งจิตใจดี

มาก พวกเขาอาจจะพิการทางร่างกาย แต่เขาก็มีจิตใจที่งดงาม” มีนักเรียนหลายคนที่เคยมีความกลัวคนที่มีความพิการบาง

อย่าง แต่การไปโรงเรียนเศรษฐเสถียรท�าให้ ธีรกานต์ สันติวงษ์ อยากจะบอกทุกคนว่า “เราควรมองคนจากภายใน ควรดูว่า

จิตใจเขาเป็นอย่างไรก่อนที่จะตัดสินที่หน้าตา”

 เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้ไปบ้านเด็กอ่อนพญาไท ท�าให้นักเรียนได้มองย้อนมาที่ตนเอง และรู้สึกขอบคุณ

ในโอกาสมากมายที่ตนมี ในขณะที่ “ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่ได้รับโอกาสมากเท่าเรา และเราควรช่วยเหลือพวกเขา” ตามที่

กัลยพัชร์ พลอยประดิษฐ์ สรุป และชญานุตม์ เสาวรส เพิ่มเติมว่า “เราไม่ควรคิดว่าเราล�าบากมากเลย เวลาที่เราคิดว่าเรา

ล�าบาก เราก็ควรคิดว่าคนอื่นที่ล�าบากกว่าเราก็มี”

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวุฒิภาวะสูงขึ้น เมื่อไปปฏิบัติกิจกรรมที่สถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนบ้านเทพ จะรู้จัก

ประเมินตนเอง และการเป็นผู้ให้ของตน ดังเช่น ปวีณา ไพจิตรวิจารณ์ เขียนถึง “ความอดทน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

และการเป็นผู้น�า” ว่ามีความส�าคัญ เธอกล่าวว่า “ปกติหนูค่อนข้างเป็นคนขี้อาย พอลองเป็นผู้น�า ก็รู้สึกมีความกล้ามากขึ้น 

และยังได้ฝึกการเป็นผู้ฟัง มีหลายครั้งที่น้อง ๆ อยากจะแบ่งปันเรื่องราวของตนเองให้หนูฟัง หนูก็รับฟัง” ซึ่งนับว่าปวีณาได้

ช่วยให้น้องเห็นความส�าคัญของตนเองว่าฉันมีคุณค่า มีพี่ที่พร้อมฟังเรื่องราวของฉัน

 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ได้สร้างประสบการณ์ท่ีช่วยให้นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้เติบโตเป็นคนท่ีสมบูรณ์ 

ยิ่ง ๆ ขึ้น

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะขอถือโอกาสการประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปีของสมาคมผู้ปกครองและครู มอบรางวัลเกียรติคุณ “เซอร์เวียม” ณ โอกาสนี้       

 รางวัลเซอร์เวียมเป็นรางวัลพิเศษของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยท่ีมอบให้ผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติตามจิตตารมณ์แห่งการ

รับใช้ อันเป็นคติพจน์และคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนอุร์สุลิน เป็นผู้ที่เข้าใจในวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน เสียสละ 

ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เต็มก�าลังความสามารถเพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ค�าแนะน�าและคุณประโยชน์แก่โรงเรียน โดย

เฉพาะมิได้มุ่งเน้นปฏิบัติเพื่อผู้ใดเป็นพิเศษแต่เพื่อผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนั้น คือ นักเรียน

 ในปีการศึกษา 2560 ผู้ได้รับรางวัล 3 ท่าน ได้แก่ คุณกาญจนา ฉาบสุวรรณ์ คุณวิวัฒน์ อุตสาหจิต และ

คุณประสิทธิ์ หล่อยืนยง ทั้งสามท่าน ให้ความสนับสนุนทั้งในด้านความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประสานงาน ร่วมลงมือปฏิบัติ

และช่วยเหลือโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม
ในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

โดย	คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

คุณกาญจนา	ฉาบสุวรรณ์

 พระพรประการหน่ึงท่ีโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัได้

รับคือการที่ผู้ปกครองหลาย ๆ  ท่าน กรุณาเสียสละเวลาและ

แรงกาย น�าความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือ ความสนใจมาช่วย

โรงเรียนในหลายด้าน อาทิ วิชาการ การจัดกิจกรรม และ

การปรบัปรงุ แกไ้ข พัฒนาดา้นอาคารสถานท่ี สาธารณปูโภค 

ภูมิทัศน์ คุณกาญจนาน�าความรู้ ความช�านาญในเรื่องนี้มา

ช่วย เมื่อโรงเรียนประสบปัญหาหรือต้องการพัฒนา แก้ไข

ระบบหรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับ

สาธารณูปโภคในโรงเรียน คุณกาญจนาจะกรุณาช่วยเสาะหา

ข้อมูล รายละเอียด ในการด�าเนินการรวมถึงช่วยประสาน

งานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ คุณกาญจนาจะพร้อมช่วยเหลือ พร้อมบริการเสมอ เป็นที่

ประทับใจแก่คณะซิสเตอร์และคุณครู 

 คุณกาญจนายังเป็นสื่อกลางในการเชิญผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในหลายแขนง เข้าร่วมกับประชาคมหลังสวน  ซึ่งเป็นการ

รวมตัวของผู้ประกอบการในเขตหลังสวน เพื่อแบ่งปันข้อมูล ร่วมมือกันในประเด็นต่าง ๆ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับถนน

หลงัสวน โดยเขา้รว่มประชมุบ่อยครัง้และชว่ยประสานงานให้เกดิการพัฒนาปรบัปรงุ อันเป็นแบบอย่างของการรว่มแรงรว่มใจ

กันท�างานของชุมชน ในการดูแลแก้ไขปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมในท้องที่
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คุณวิวัฒน์		อุตสาหจิต	

 ในการจัดท�าหนังสือ Year Book ของโรงเรียนใน

ระยะ 6 ปีท่ีผ่านมาน้ัน ทางโรงเรยีนไดร้บัความชว่ยเหลอืจาก

คุณวิวัฒน์ ตั้งแต่เริ่มแรก ท่านได้ช่วยเหลือโรงเรียนในทุกขั้น

ตอน ตั้งแต่การให้ค�าแนะน�าในการออกแบบรูปเล่ม การจัด

พิมพ์ ในการด�าเนินการนั้น คุณวิวัฒน์ไม่เพียงแต่ช่วยในขั้น

การจัดพิมพ์เท่าน้ัน แต่ท่ีส�าคญัดว้ยเห็นวา่เป็นโอกาสการเรยีน

รู้ของทางโรงเรียน ในปีแรกจึงน�าทีมเข้ามาท�างานร่วมกับทีม

คุณครูอย่างใกล้ชิด ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการจัด

ท�าหนังสือ ซึ่งในปีต่อ ๆ ไป คุณครูสามารถน�าความรู้ไป

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

ถ่ายทอดต่อให้นักเรียนในชมรมได้ อีกทั้งในแต่ละปี เพื่อให้เกิดการพัฒนา เพิ่มสีสันในหนังสือ Year Book คุณวิวัฒน์เอง

และทีมงานจะน�าเสนอเทคโนโลยีการพิมพ์หรือ ลูกเล่นใหม่ ๆ ที่น่าสนใจให้ทางได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ปทีีผ่า่นมาเริ่มมีการใช้โปรแกรม AR ในการพมิพซ์ึ่งสามารถใช้ดูรูปภาพจาก Application ในเครื่องมือสื่อสารและดาวนโ์หลด

รูปภาพเก็บเป็นที่ระลึกจากในหนังสือได้อีกด้วย 

 ในการท�างานนั้น คุณวิวัฒน์ไต่ถาม-รับฟัง ความต้องการในแต่ละปีของโรงเรียน และนักเรียน น�ามาหารือ แลก

เปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้งานแต่ละเล่มมีท้ังความน่าสนใจ ทันสมัยและแสดงอัตลักษณ์ของความเป็น 

มาแตร์เดอีวิทยาลัยชัดเจน

คุณประสิทธิ์	หล่อยืนยง

 คุณประสิทธิ์เป็นผู้มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มเสมอ กรุณา

อาสาเข้ามาช่วยเหลือ บริการโรงเรียนในการจัดท�าป้ายนิเทศ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  อย่างรวดเร็วและงดงามจ�านวนมาก 

คุณประสิทธิ์ท�างานด้วยความละเอียด รอบคอบ ใส่ใจในงาน

ทุกชิ้นให้ได้มาตรฐานของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย งานที่

ปรากฏ อาทิ ป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์งาน MD Run 

จ�านวนมากมายและอื่น ๆ 

 คุณประสิทธิ์ไม่เคยปฏิเสธท่ีจะให้บริการในสิ่งท่ี

สามารถท�าได้และให้บริการอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ ซึ่งเป็น

ประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างยิ่ง

 ดงัน้ัน ดว้ยความขอบพระคณุและภาคภูมใิจย่ิงของโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ดว้ยท่านท้ังสามเป็นผู้ปกครองท่ีมัน่คง

ในจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ ตามคติพจน์ของโรงเรียนเป็นแบบอย่างอันเหมาะสมย่ิง สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณไว้  

ณ ที่นี้
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 หากพูดถงึวนัฉลองพระครสิตสมภพ หรอืท่ีทุกคนรูจั้ก

กนัดใีนชือ่ของวนัครสิตม์าส คงจะไมม่ใีครท่ีไมไ่ดก้�าลงัรอคอย

ชว่งเวลานีข้องปีให้มาถงึ ในตอนท่ีเดก็กวา่น้ีขา้พเจ้ากนึ็กถงึแต่

เพียงตนเองและคนสนทิรอบขา้งวา่อยากไดร้บัอะไรส�าหรบัวนั

แห่งความสขุน้ี คดิถงึแตเ่พียงรอยย้ิมและความสขุท่ีอบอวลไป

ด้วยความอบอุ่นที่จะได้รับ แต่เมื่อโตขึ้น ด้วยการหล่อหลอม

และปลูกฝังจากโรงเรียน ข้าพเจ้าก็ได้คิดในแง่มุมท่ีแตกต่าง

ออกไปว่าไม่ใช่เพียงพวกเราเท่านั้นที่ก�าลังรอคอย แต่เด็ก ๆ 

ในท่ีห่างไกลและไม่ได้มีโอกาสมากเท่ากับพวกเราก็ก�าลังรอ

คอยช่วงเวลาน้ีเช่นกัน ในช่วงท่ีอากาศหนาวเหน็บท่ีสุดของ

พวกเขา จะยังคงมีไออุ่นจากผ้าห่มและตุ๊กตาท่ีพวกเราร่วม

กันบริจาค ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักจากเพื่อนมนุษย์

 อย่างท่ีพระเยซูคริสตเจ้าได้ทรงสอนเราทุกคนให้รัก

ผู้อ่ืนเช่นเดียวกับท่ีรักตนเอง ดังน้ันทางสภานักเรียนร่วมกับ

วันฉลองพระคริสตสมภพ
โดย	นางสาวจิรัฐิติ		ดาราเมือง

หัวหน้านักเรียน

คุณครูจึงได้ประชุมและได้ข้อสรุปท่ีจะร่วมบริจาคตุ๊กตาและ

ผ้าห่มให้กับพวกเขา และท�าการรวบรวมผ้าห่มและตุ๊กตาใน

ชว่งพิธีตรวีารเตรยีมการรบัเสดจ็มาของพระเยซเูจ้า โดยผู้ท่ีมา

รับนั้น คือน้อง ๆ เทวดาน้อยอนุบาล 3

 อีกสิ่งท่ีทุกคนจะคิดถึงเมื่อเป็นวันคริสต์มาส ก็คือ 

การได้กลับบ้าน หลายครั้งท่ีพวกเราจะได้ดูเห็นเรื่องราว 

เกีย่วกบัวนัครสิต์มาสท่ีบอกเลา่ถงึครอบครวัท่ีไดก้ลบัมาพรอ้ม

หน้า และเงินบริจาคจากพวกเราทุกคนก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการส่งผู้คุมขังกลับบ้าน ที่นับเป็นโครงการที่ด�าเนิน

การต่อเนื่องมาแล้วหลายปี โครงการนี้ คือ การร่วมบริจาค

เงินสมทบทุนซ่ือต๋ัวเครื่องบินให้กับผู้ท่ีถูกคุมขังจากการท่ี 

พาสปอร์ตหมดอายุ ไม่มีวีซ่า ไม่มีเงินซื้อต๋ัวเครื่องบินกลับ

ประเทศบ้านเกดิในชว่งเวลาแห่งการเฉลมิฉลอง เป็นชว่งเวลา

ท่ีพวกเราได้มีส่วนร่วมในการจัดท�าบอร์ดพระคริสตสมภพ
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อย่างสุดความสามารถในทุกห้องในทุกชั้น จนได้ผลส�าเร็จที่

น่าภาคภูมิใจ ร่วมกันสร้างบรรยากาศของวันคริสมาสต์ที่ไม่

สามารถหาไดจ้ากท่ีไหน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงไดส้อนเราย่ิง

กว่าคือการได้ร่วมแรงร่วมใจ ได้มีความสามัคคีและความรัก

ให้แก่กันและกันอย่างแท้จริง ในทุกการแข่งขันย่อมมีการแพ้

และชนะ และพวกเรากไ็ดเ้รยีนรูถึ้งความรกัท่ีจะน�ามาสูค่วาม

เข้าใจ ส�าหรับการย้ิมให้กับชัยชนะของผู้อ่ืน และขอบคุณ

ส�าหรับความตั้งใจที่ผ่านมาของผู้ร่วมงานรอบข้าง 

 สภานักเรียนได้มีโอกาสร่วมกับทางโรงเรียนในการ

มอบของขวัญขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของเขตลุมพินีท่ีได้ช่วยดูแล

ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณรอบข้างโรงเรียน และพี่ ๆ 

เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนที่คอยดูแลพวกเรามาเสมอ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของอาหารการกิน ความสะอาด และการช่วยเหลือพวก

เราในหลาย ๆ ด้านและในวันสุดท้ายก่อนโรงเรียนจะปิดใน

ช่วงเทศกาลฉลองพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ก็คือ

งานเลี้ยงที่หลายฝ่ายได้ร่วมกันจัดขึ้นมา ทั้งทางโรงเรียนและ

คณุคร ูท่ีไดจั้ดเตรยีมอาหารมาส�าหรบัการเลีย้งฉลอง การจัด

พิธฉีลองท่ีหอประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยการแสดงภาพเหตุการณ์

จ�าลองการเสดจ็มาบังเกดิของพระเยซเูจ้าจัดโดยคณะนักเรยีน

คาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การร้องประสานเสียง โดย 

คณะนักร้องประสานเสียง และการแสดงบัลเลต์จากโรงเรียน

นาฏศิลป์สากล วราพร-กาญจนา และการแสดงในเวทีย่อย

ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนหลายชั้นเป็นผู้ประสานงาน

ทั้งในระดับประถมและมัธยม นับเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลอง

ท่ีท�าให้กล่าวได้ว่า ช่วงเวลาแห่งความสุขของปีในเทศกาล

ครสิต์มาส กยั็งคงเป็นชว่งเวลาของความรกัและความสขุเสมอ

ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
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 สงสัยจัง ใครนัดพบกับใครที่ 137 นั่นคือ สถาน

ที่นัดพบกันระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณหมอ 

ผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัยของเรากับนักเรียนโรงเรียนน้อง 5 โรงเรียน จ�านวน

มากกว่า 800 คน ที่กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 137 

อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี พวกเราคงจ�ากันได้แล้ว ปีน้ีเราไปกัน 

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

      การไปราชบรุีครั้งนี้หนมูีความสุขมากเริ่มจากการฝกึ

มาโรงเรียนให้เช้ากว่าปกติเพ่ือมาให้ขึ้นรถทัน รถออกเวลา 

7.00 น. ตอนน่ังอยู่บนรถหนูไดร้อ้งเพลงแตพ่วกเรากพ็ยายาม

เตือนกันว่าห้ามคุยเสียงดังเกินไป พอไปถึงได้เข้าแถวพร้อม

สวัสดีกับน้อง น้อง ๆ ยืนกันตรงและเรียบร้อย   
อลิศา	อุรุพงศา	ป.6/4	

นัดพบกันที่ 137
โดย	คุณครูจารุพรรณ		อินทุรัตน์

ภาพประกอบโดย	คุณหลุยส์	บุญสินสุข

      หนูตื่นเต้นตั้งแต่วันที่ซ้อมกับน้อง ๆ ที่โรงเรียนเรา 

วา่พวกหนูจะคมุน้องไดไ้หม น้องให้ความรว่มมือเป็นสว่นมาก 

พอวันไปราชบุรีจริง ๆ  น้องสนุกกับเกมให้ความร่วมมือสุดยอด 

มีมารยาทให้ของแล้วขอบคุณ หนูชื่นชมน้องทุกคน   
เพชรนภา	ดวงดารา	ป.6/3

     

 ในระหว่างเดินทางไปพวกเราสวดภาวนาก่อนออก

เดินทางและนั่งอย่างส�ารวม พวกเราได้สอนวิธีแปรงฟันที่ถูก

วธิใีห้น้อง ในชว่งแรกนอ้งมจี�านวนน้อยอยู่ แตพ่อสกัพัก นอ้ง

มานั่งกันถึง 30 คน พวกเราตื่นเต้นและตกใจมาก แต่ก็ตั้งใจ

ท�างานต่อไปเมื่อครบ 5 โรงเรียนพวกเราเหนื่อยกันมาก 
ประภาพัชร	เรืองกาญจนเศรษฐ์	ป.6/1
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 กลุม่หนูอยู่บ้านตะโกลา่ง นอ้ง ๆ  ดสูนุกและมคีวาม

สุขมาก แม้ว่าพวกหนูจะเหนื่อยมากก็ตาม สิ่งที่หนูได้รับจาก

การเลน่กจิกรรม คอื เปลีย่นแผนให้เขา้กบัปัญหาท่ีพบ ท�างาน

เป็นกลุ่มเป็นทีม ทั้งหมดต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นพวกหนูมีโอกาสที่จะแก้ไข

และมันก็คุ้มค่าที่ท�าให้น้องมีความสุข   
ภุมรี	ศรีนุตพงษ	ป.6/2				

 

 ความรูส้กึตอนท่ีไปถึงรูส้กึตืน่เต้นมากเพราะเห็นน้อง

เขา้แถวกนัเยอะมาก หนูไดเ้ลน่เกมกับนอ้ง ๆ  ท่ีโรงเรยีนบ้าน

บ่อหวี น้อง ๆ น่ารักหนูรู้สึกสนุกและมีความสุข
			ณัฐธันยา	ปัทมสูต	ป.6/4

 

 ส่ิงท่ีหนูได้ท�าในวันน้ันท�าให้หนูและเพ่ือน ๆ ได้รับ

ใช้คนอ่ืน แบ่งปันส่ิงของต่าง ๆ และความสุขให้กับน้อง ๆ 

การไปคร้ังน้ี หนูได้อะไรกลับมามากมายและหนูจะท�าความดี  

รับใช้และแบ่งปันต่อไป หนูจะไม่ลืมส่ิงต่าง ๆ  ท่ีวันน้ันหนูได้ท�า   
วาริตา	กิติกุล	ป.6/2	

 

 สดุท้ายน้ี หนูขอขอบคณุทางโรงเรยีนท่ีไดจั้ดกิจกรรม

ที่ดีขึ้นมา เป็นการมอบความสุขให้น้อง และพวกหนูเองด้วย 

รู้สึกมีความสุขที่ได้สร้างรอยยิ้มให้น้อง ๆ ที่นั่น ความจริง

หนูมีความรู้สึกดี ๆ อีกมากมายท่ีอยากจะถ่ายทอด เพียงแต่

จะบรรยายออกมาได้ไม่หมด ทุกส่ิงท่ีได้ท�า น่ันคือ ความสุข 

จริง ๆ 

    จิรัชญา	ลายเลิศ	ป.6/1
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 นักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นผู้ที่ได้รับการหล่อหลอมให้มีเซอร์เวียมในหัวใจ ทุกคนเรียนรู้การเป็นผู้ให้ รัก

และรับใช้สังคมตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน ในวันที่ 17 -19 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ท�าหน้าที่เป็นผู้

แทนของโรงเรียนไปมอบของขวัญและความสุขให้น้อง ๆ  พร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมายที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 โรงเรียน ได้แก่

 • โรงเรียน ตชด. บ้านเขาจ้าว

 • โรงเรียน ตชด. ท่าวังหิน

 • โรงเรียน ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก

 • โรงเรียน ตชด. นเรศวรป่าละอู

 • โรงเรียน ตชด. บ้านแพรกตระคร้อ

 • โรงเรียน ตชด. บ้านคลองน้อย 

พี่ ๆ มาส่งมอบความสุขให้น้อง ๆ
โดย	คุณครูอมรา	พนมไทย

	 จงให้ความประพฤติกิจกรรมและวาจาของเธอเต็มไปด้วยความเอื้ออาทร

นักบุญอัญจลา	เมริชี

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 กอ่นการไปเย่ียมโรงเรยีนน้องในครัง้น้ี นักเรยีนชัน้ ม.2 ไดจั้ดงานตลาดนัดเพ่ือน้องเพ่ือน�าเงนิไปซือ้ขนมและของขวญั

ต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ที่แท้จริง ทุกคนมีความสุขกับการไปมอบความสุขพร้อมเสียงหัวเราะให้

กับน้อง ๆ ทุกคน การไปเยี่ยมโรงเรียนน้องของนักเรียนชั้น ม.2 นี้ มีทีมคุณหมอศิษย์เก่าและศิษย์เก่าอาสาร่วมเดินทางไป

ตรวจสุขภาพให้น้อง ๆ ทุกโรงเรียนด้วย น้อง ๆ ทุกคนมีความสุขที่ได้รับสิ่งดี ๆ แต่งานนี้ผู้ให้ทุกคนมีความสุขมากกว่า 

สุขที่ให้นั้นเป็นความสุขที่แท้จริง ซึ่งดูได้จากการแบ่งปันสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์การไปเยี่ยมโรงเรียนน้อง ดัง

เช่นการมาค่ายในครั้งนี้ท�าให้หนูได้รับทั้งข้อคิด ความรู้ และประสบการณ์มากมายที่แตกต่างจากชีวิตประจ�าวันได้เรียนรู้สิ่ง

ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้พบมาก่อน หนูได้ฝึกและเรียนรู้เรื่องการตรงต่อเวลาว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก เพราะถ้าเราช้า เราจะท�าให้

คนอ่ืนเดือดร้อน หนูได้เรียนรู้ในการท่ีจะต้องรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ท่ีท�า ต้องสามัคคีกับเพ่ือนเพ่ือให้งานและกิจกรรม 

ต่าง ๆ ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และที่ส�าคัญคือการมีจิตตารมณ์เซอร์เวียม การมีความ

อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตนผ่านทางกิจกรรมที่ไปท�าที่โรงเรียนน้อง ได้เรียนรู้ว่าการได้ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสนั้นคือ การมอบ

ความสุขนั่นเอง ถึงแม้ว่าหนูจะเหนื่อย และรู้สึกท้อในบางครั้ง แต่ก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งต่าง ๆ ที่ท�า หนูจะน�าข้อคิดและความรู้

และประสบการณ์ต่าง ๆ จากค่ายครั้งนี้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันด้วย
			กัลยกร	ปุญโสณี

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 จากการไปคา่ยในครัง้น้ีท�าให้หนูไดร้บัประสบการณใ์หม ่ๆ  ในชวีติไดค้วามรูต้า่ง ๆ  มากมายรวมท้ังความสนกุสนาน

หนูประทับใจค่ายนี้มากตั้งแต่วันแรกเลย หนูได้เรียนรู้กันจัดที่นอนเอง ได้ประสบการณ์การนอนกับพื้น ต้องจัดโต๊ะและมีเวร

จัดอาหารในห้องอาหาร รวมทั้งการล้างจานหลายร้อยใบ ถึงแม้จะดูเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่ส�าหรับหนูแล้วสิ่งเหล่านี้ฝึกให้หนูมี

ความรับผิดชอบมากขึ้น ถ้าให้เล่าถึงความประทับใจ หนูชอบทุกกิจกรรมที่คุณครูจัดให้ เพราะทุกกิจกรรมสอนให้เรามีความ

อดทนและท�างานกันด้วยความสามัคคี หนูสนุกกับกิจกรรมของพ่ีศิษย์เก่าด้วย ส�าหรับกิจกรรมท่ีโรงเรียนน้องรู้สึกเหน่ือยมาก ๆ 

แต่พอเห็นน้องสนุกและมีความสุข ความรู้สึกของหนูก็เปลี่ยนไป หนูคิดว่าหนูได้รับความรู้สึกที่พิเศษมากกว่า  สิ่งที่ท�าให้หนู

มีความสุขคือรอยยิ้มของน้อง ๆ มันท�าให้หนูได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ส�าคัญนั้นคือ การเป็นเป็นผู้ให้ รัก และรับใช้ ท�าให้หนูมีความ

สุขมากกว่าการเป็นผู้รับ   
แพรว	อาลาน่า	พลอยส่องแสง

 

 ค่ายครั้งนี้ท�าให้หนูได้ข้อคิดว่า เราต้องท�าเพื่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัวเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และไม่ดูถูกใคร หนูได้เห็น

คนที่ล�าบากมากกว่าหนูมากมาย หนูเห็นเด็กคนหนึ่ง ต้องเดินไปโรงเรียนในระยะทาง 5 กิโลเมตร มันไกลมาก ๆ ถ้าเป็น

หนูคงจะไม่ลงทุนเดินไปและกลับทุกวัน เดินถึงวันละ 5 กิโลเมตร แต่เด็กกลับคิดว่ามันคุ้มค่าที่ได้ไปเจอเพื่อน ๆ และครูที่

โรงเรียน โรงเรียนที่หนูไป ชื่อโรงเรียนเขาจ้าว เป็นโรงเรียนที่อยู่บนเขาและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ต้องนั่งรถเข้าไปนานมาก 

ผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่า หนูสงสัยว่าคุณครูที่มาสอนที่นี่จะรู้สึกเหนื่อยล้าบ้างไหม ที่ต้องมาสอนนักเรียนเพียงไม่กี่คน โรงเรียน 

ก็เล็ก ๆ หนูได้ถามครูที่นั่น คุณครูตอบว่า แค่เห็นรอยยิ้มของเด็กก็หายเหนื่อยแล้ว แล้วหนูก็เข้าใจ ในสิ่งที่คุณครูบอก 

เพราะพอหนูได้เห็นรอยยิ้มของน้อง ๆ นั้น เป็นยิ้มที่มีความจริงใจและไม่เสแสร้ง น้อง ๆ ยิ้มด้วยความดีใจเมื่อพวกหนูไป

ท�ากิจกรรมและเล่นกับพวกเขา หนูคิดว่าการที่หนูเตรียมกิจกรรมมามากมายนั้นไม่สูญเปล่าเลย เพราะน้องสนุกมาก ๆ หนู

คิดว่าการที่หนูและเพื่อนไปสอนน้องนั้น ถึงแม้จะช่วยอะไรไม่ได้มาก แต่อย่างน้อยหนูก็สอนให้น้องแปรงฟันที่ถูกวิธีจะได้ช่วย

ให้น้องฟันไม่ผุ และมีรอยยิ้มที่สวย ๆ มาให้เราดู หนูได้เรียนรู้การที่ต้องท�างานกับเพื่อน ๆ ได้สนิทกับเพื่อนมากขึ้น ได้

เรียนรู้ว่าความสามัคคีนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ ได้เรียนรู้ว่างานค่ายครั้งนี้ส�าเร็จได้เพราะความสามัคคีและเห็นอกเห็นใจกัน   
ณัฐวดี	ธนบดี

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 หนูได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมาย เหมือนได้ก้าวเข้าไปใกล้ตัวตนของอีกหลาย ๆ คนมากขึ้นเพราะการอยู่

ร่วมกันท�าให้หนูได้แลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ กับเพื่อน เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มากซึ่งต้องมีความรับผิดชอบตรงต่อ

เวลา รู้จักการแบ่งปัน เมื่อเห็นน้องสนใจและสนุกกับกิจกรรมหนูก็รู้สึกดีใจหายเหนื่อย หนูชื่นชมพี่ศิษย์เก่าของโรงเรียนเราที่มี

จิตอาสาและศิษย์เก่าโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ที่มีจิตอาสา รักและรับใช้ หนูและเพื่อนได้สัมผัสวิถีชีวิต

ของชาวบ้าน รู้สึกชื่นชมพวกเขาและรักโรงเรียนมาแตร์ฯ มากขึ้น ที่ได้ให้โอกาสที่ดีและท�าให้พวกเราได้รับประสบการณ์ที่มี

ค่าอย่างมาก   
รมิตา	สุขขะเสริมสุข

 หนูได้ฝึกตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมาย ได้รับประสบการณ์ที่ดีซึ่งหาไม่ได้ง่าย ๆ ได้รับความทรงจ�าที่ดี ได้มี

โอกาสฝึกการท�ากิจกรรมเปน็กลุ่มร่วมกบัเพือ่น เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ การใช้เวลาใหคุ้้มค่า เรียนรู้การปรับตวัเข้ากับ

สิ่งใหม่ ๆ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกความเป็นผู้น�า สิ่งเหล่านี้ ท�าให้หนูได้เรียนรู้ชีวิตมากมาย หนูเห็นน้อง ๆ มีความสุข 

หนูก็มีความสุขด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะฐานะไม่ดี เขาก็มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายไม่จ�าเป็นต้องมีของเล่นราคาแพง   
แทนรัก	ตัญฑโญภิญ

 หนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมายตั้งแต่การเตรียมกิจกรรมที่โรงเรียนจนถึงการไปโรงเรียนน้อง หนูได้รู้กระบวนการ

ท�างานเป็นขั้นตอน การปรับตัว การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล การ

ไปโรงเรียนน้อง ท�าให้หนูได้เห็นและเรียนรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ และหนูได้เห็นน้อง ๆ มีความพยายามในการเรียนรู้

กิจกรรมใหม่ ๆ ที่พวกเราจัดเตรียมไป และได้เห็นว่าถึงพวกเขาล�าบากกว่าเรา เขาก็มีความสุขได้
ทอฝัน	กวีไตรภพ

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าโรงเรียนและหัวหน้าสีบ้าน ตลอดจนกรรมการสภานักเรียน

ในต�าแหน่งต่าง ๆ มาตั้งแต่ก่อนปีการศึกษา 2510 ที่อาจารย์สุมิตรา พงศธร ได้รับเลือกเป็นหัวหน้านักเรียน การเลือกตั้ง

กรรมการสภานักเรียน มีการพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งของ

บ้านเมืองจากประสบการณ์ที่จัดขึ้นในโรงเรียน แต่ที่ส�าคัญกว่านั้น เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว ผู้ที่ได้รับเลือกปฏิบัติหน้าที่ตลอด

ปีการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสที่ดียิ่งในการฝึกฝนความเป็นผู้น�าที่รับใช้ตามคติพจน์เซอร์เวียมกรรมการหลักของสภานักเรียนคือทีม

หัวหน้าที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบไปด้วยหัวหน้านักเรียน หัวหน้ากีฬาโรงเรียน ประธานเชียร์โรงเรียน และ

หัวหน้าสีทั้ง 4 สี Mater Dei News ได้ขอให้หัวหน้าทั้ง 7 คน แบ่งปันประสบการณ์ของการท�างานรับใช้โรงเรียน รับใช้

เพื่อน ๆ และน้อง ๆ นักเรียน  ซึ่งก็ได้รับการแบ่งปันมา ดังนี้

คณะหัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2560
เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

 ในปีน้ีขา้พเจ้าไดร้บัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้านักเรยีนและท�างานในสภานกัเรยีนนับ

เป็นเกียรติสูงสุดท่ีก่อให้เกิดแรงบันดาลใจมากมายกับข้าพเจ้า หากจะถามถึงสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดก็

คงจะเป็นการได้ร่วมท�างานกับเพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่ล้วนมีค�าว่า ‘เซอร์เวียม’ อยู่ภายในใจ ได้

อุทิศตนรักและรับใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมรอบตัว ข้าพเจ้าเชื่อว่าการท่ีคนเรา

คิดถึงตนเองให้น้อยลงและคิดถึงผู้อ่ืนให้มากขึ้น คือ ความคิดและการกระท�าท่ีจะเป็นแรงขับ

เคลื่อนส�าคัญในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ขึ้น และข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะก้าว

เดินออกไปจากรั้วมาแตร์เดอีด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยเซอร์เวียมอย่างสมภาคภูมิ  
นางสาวจิรัฐิติ	ดาราเมือง		

หัวหน้านักเรียน

 ขา้พเจ้าไดม้โีอกาสเขา้รว่มเป็นสภานักเรยีนตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ถงึชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 6 ในฐานะหัวหน้ากีฬาของสีคณะและรองหัวหน้ากีฬาของสีคณะ แต่การท�างานในฐานะ

หัวหน้ากฬีาระดบัโรงเรยีนนัน้ตา่งออกไปโดยสิน้เชงิ เนือ่งจากขา้พเจ้าเรยีนในระดบัชัน้สงูสดุของ

โรงเรียน จึงท�าให้การท�างานในปีนี้ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะเป็นผู้น�าและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้อง ๆ 

อย่างแท้จริง ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ท่ีจะท�างานอย่างเป็นกลางและการท�างานด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียม 

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้เติบโตขึ้นมากจากการท�างานในปีนี้   
นางสาวหทัยชนก	ปรเมษฐเนติกุล		

หัวหน้ากีฬาโรงเรียน

 ปีน้ีเป็นปีท่ี 5 แลว้กบัการท�างานสภานักเรยีนในรัว้โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ขา้พเจ้า

ได้รับประสบการณ์มากมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี ต�าแหน่งประธานเชียร์โรงเรียนที่ข้าพเจ้า

ได้รับสอนข้าพเจ้าในเรื่องต่าง ๆ มากมาย การมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาเพื่อประสาน

งานกับน้อง ๆ และคุณครูในแต่ละสี ความเสียสละและการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น เป็นความ

รับผิดชอบท่ีย่ิงใหญ่ในการปฏิบัติงานในต�าแหน่งน้ี การท�างานสภานักเรียนในครั้งน้ีให้ท้ังความ

สนุกสนานและท�าให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น พร้อมท้ังสอนให้ตัวข้าพเจ้าปฏิบัติตาม 

จิตตารมณ์เซอร์เวียม เพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนตลอดไป   
นางสาวณิชาภา	สุขชัยปราการปภา		

ประธานเชียร์โรงเรียน
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 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นปีสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในรั้วมาแตร์ ข้าพเจ้าจึงอยาก

สรา้งความทรงจ�าท่ีมคีณุคา่และเรยีนรูแ้ละฝึกฝนความเป็นผู้น�า เพ่ือน�าไปต่อยอดในมหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ 1 ปีกับการเป็นสภาฯ ที่ถือได้ว่ามีบทบาทและหน้าที่ส�าคัญในโรงเรียนมา ได้สอน

ให้ข้าพเจ้ารู้จักที่จะรับใช้ผู้อื่น สุภาพถ่อมตน และการท�างานร่วมกัน การเป็นสภาก็เหมือนการ

แบกรับรับหน้าที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนไว้ แต่สภาฯ ทุก ๆ คนก็เต็มใจที่จะท�างานให้ส�าเร็จ เพื่อ

สร้างความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนให้ไปทางที่ดีขึ้น ถ้าถามถึงความรู้สึก ก็คงจะอธิบายได้ยาก 

เพราะมีเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ที่มีคุณค่าเกิดขึ้น ทั้งสนุก ทั้งเหนื่อย มีความสุข และ

ภูมิใจ พูดได้ง่าย ๆ ก็คือ การมีหน้าที่ในสภาฯ นั้นถึงจะเหนื่อย แต่ก็คุ้มค่ามากจริง ๆ  
นางสาวภาพพริ้ม	บุรีรักษ์		

หัวหน้าสีคณะอัจฉรามัย	(สีฟ้า)

 ค�าว่า “หัวหน้า” อาจท�าให้ใคร ๆ เข้าใจผิด เพราะการเป็นหัวหน้าสีนั้นไม่ได้มีข้อดี

ที่ความสลักส�าคัญในสี ตรงกันข้าม หน้าที่ของต�าแหน่งนี้คือการตระหนักถึงความ “ไม่ส�าคัญ” 

ของตนเอง เวลาของพวกเราในการท�างานได้ผ่านพ้นไปแล้ว และงานท่ีเหลืออยู่คือการให้ค�า

ปรึกษาและมองดูน้อง ๆ ที่เคยร่วมงานมาด้วยกันเติบโตและน�าพาสีไปในทิศทางของตนเอง ซึ่ง

ข้าพเจ้ามีความสุขมากที่ได้กล่าวว่า รุ่นน้องในสีของข้าพเจ้านั้นก�าลังน�าพาสีไปในทิศทางที่ดี ยิ่ง

กวา่ท่ีขา้พเจ้าเคยท�าไดม้ากนัก หนึง่ปีท่ีผ่านมาท�าให้ขา้พเจ้าเห็นวา่ตนเองไม่ไดส้�าคญัแลว้ เพราะ

สีของข้าพเจ้ามีบุคลากรดี ๆ พร้อมรับใช้ให้คณะอูร์สุลานารีอยู่เสมอ  
นางสาววริศรา	กาญจน์วีระโยธิน		

หัวหน้าสีคณะอูร์สุลานารี	(สีแดง)

 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสภานักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในฐานะหัวหน้า

คณะสีเหลือง ประสบการณ์ท�างานของข้าพเจ้าเก่ียวกับสีคณะมีมาตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเลือกให้

เป็นตัวแทนผู้น�าเชียร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การท�างานต่าง ๆ และในปีนี้

เน่ืองจากเป็นหัวหน้าสคีณะท�าให้ขา้พเจ้าเรยีนรูท่ี้จะเป็นผู้น�าอย่างเตม็ตวัและฝึกให้ขา้พเจ้ามีความ

รับผิดชอบมากขึ้นและได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้อง ๆ ข้าพเจ้าเรียนรู้การท�างานด้วยจิตตารมณ ์

เซอร์เวียม ได้เรียนรู้ค�าว่ารักและรับใช้อย่างเต็มจิตใจ ข้าพเจ้าจะน�าสิ่งท่ีได้จากการท�างานใน

สภาฯ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน และข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะส่งต่อประสบการณ์

เหล่านั้นให้กับน้อง ๆ ได้ท�างานในต�าแหน่งนี้ต่อไป   
นางสาวธิษณา	มงคลวนิช		

หัวหน้าสีคณะสุรนารี	(สีเหลือง)

 ในฐานะหัวหน้าสีคณะธัมมกัญญา ปี 2560 ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและเป็นเกียรติที่ได้รับ

ใช้โรงเรียนในฐานะนักเรียนมาแตร์เดอีเป็นครั้งสุดท้าย ต้ังแต่ข้าพเจ้าเข้าร่วมสภานักเรียนเป็น

ระยะเวลาทั้งหมด 4 ปี ท�าให้ข้าพเจ้ารู้ว่า ต�าแหน่งนี้ได้สอนมากกว่าที่ข้าพเจ้าจะสรรหาค�าพูด

ได้ ข้าพเจ้าอยากขอบคุณโรงเรียนที่ให้โอกาสด�ารงต�าแหน่งนี้ และทุก ๆ  สิ่งที่ผ่านมาจะประทับ

อยู่ภายในจิตใจของข้าพเจ้าตลอดไป   
นางสาวธัญลักษณ์	สุขถาวรากร		

หัวหน้าสีคณะธัมมกัญญา	(สีเขียว)
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 การใส่ใจดูแลผู้สูงอายุท่ีขาดการดูแลของลูกหลาน 

นับเป็นเรื่องส�าคัญของประเทศชาติท่ีเราทุกคนพึงให้ความ

ส�าคัญและสนับสนุน การเย่ียมคนชราท่ีบ้านคนชราบางแค 

เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 ของโรงเรียนมีโอกาสปฏิบัติมาต่อเน่ืองมาเป็นเวลา

ยาวนาน และระยะหลังชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยก็ได้

อาสาจัดการแสดงให้คุณตาคุณยายปีละ 2 ครั้ง ในโอกาส

วันพ่อและวันแม่

 บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้การดูแล

ของมูลนิธิบ้านสุทธาวาส ตั้งอยู่ท่ีอ�าเภอองค์รักษ์ จังหวัด

นครนายก ปัจจุบันมีคนชราหญงิพักอาศัยอยู่ 35 คน โรงเรยีน

มาแตร์เดอีวิทยาลัยได้รับโอกาสน�านักร้องประสานเสียงและ

นักเรียนนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ไปจัดการ

แสดงเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนมีด�าริ

ที่จะจัดกิจกรรมนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เพื่อเพิ่มความ

ตระหนักในการใส่ใจในผู้สูงอายุ และได้รับการตอบรับร่วม

มือที่ดีจากคุณครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่เกี่ยวข้อง และ

ท่ีส�าคญัอย่างย่ิง คอื ไดร้บัการตอบรบัจากนักเรยีนท่ีไดร้บัการ 

เชิญชวน

เรียนรู้จากบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ
โดย	อาจารย์สุมิตรา		พงศธร

 นอกเหนือจากท่ีได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หลักของ

กิจกรรม “ศิลป์อาสา มาส่งสุข” เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับผู้

อื่นแล้ว นักเรียนยังได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ประสบการณ์เพิ่ม

เติมอีกด้วย ดังจะขอน�าเสนอ 4 ประเด็นดังนี้

 ความพากเพียรอดทน ถงึแมจ้ะมกีารตกลงกนัตัง้แต่

โรงเรียนปิดภาคเรียนตุลาคม ว่าจะจัดกิจกรรมน้ีในวันท่ี 6 

มกราคม 2561 และคณะนักรอ้งประสานเสยีงยังมีภารกจิท่ีจะ

ตอ้งเตรยีมการแสดงละครครสิต์มาสรว่มกับพ่ีมธัยม 6 ส�าหรบั 

21-22 ธันวาคม 2560 และคอนเสิร์ต To Dream the  

Impossible Dream ร่วมกับวงไหมไทย ในวันที่ 5 มกราคม 

2561 การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงไหมไทยเป็นรายการใหญ่

ในเวลา 19.00-21.00 น. และคุณครูนัดหมายไปนครนายก 

เวลา 7.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2561 แต่เด็ก ๆ ยังมากัน

ทันเวลา ร้องเพลงให้คุณยายฟังอย่างไพเราะ สดชื่น แจ่มใส 

แม้ว่าเมื่อจบรายการแล้วบางคนจะผล็อยหลับกันอย่างบังคับ

ตนเองไม่ได้ แต่ความไพเราะของเสียงดนตรีของเด็ก ๆ มา

จากความใส่ใจในการฝึกซ้อม และความอดทนที่น่าชื่นชม

 ความมีส่วนร่วม ทุกกิจกรรมดี ๆ ของโรงเรียนนั้น 
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เป้าหมายหลักจะอยู่ที่การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาของนักเรียน

แต่ละคนเสมอ และความมีส่วนร่วมท้ังรับรู้และสนับสนุนมี

ความส�าคัญยิ่ง ส�าหรับการเยี่ยมบ้านสุทธาวาสครั้งนี้ คุณครู

ปาริชาติ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนประถม 1 ที่ท�าการฝีมือ

ของตนเองเสรจ็แลว้ไดปั้กผ้าชิน้เลก็ ๆ  เพ่ือมาตดิท่ีถงุผ้ามอบ

ให้คุณยายแต่ละท่าน และเมื่อคุณครูประถมศึกษาได้ทราบ 

จึงได้ร่วมใจกันสมทบเงินซื้อยาดมมาใส่ถุงผ้าน้ันเพ่ือมอบคุณ

ยาย นับเป็นความรว่มแรงรว่มใจท่ีมคีณุคา่ และเป็นประโยชน์

กับการรับรู้ของนักเรียนประถมศึกษาทั้งหมด แม้มิได้ไปร่วม

กิจกรรม แต่ก็สนับสนุนได้เสมอ

 การตดัสนิใจเลอืก นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ได้

รับโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกระหว่างสิ่งดี ๆ 2 สิ่ง คือ จะ

ไปฟื้นฟูจิตใจ หรือปฏิบัติธรรมกับเพื่อน ๆ ตามก�าหนดของ

โรงเรียน หรือจะร่วมการแสดงคอนเสิร์ตวันที่ 5 ที่โรงเรียน 

และไปบ้านสุทธาวาส วันที่ 6 มกราคม 2561 ทางโรงเรียน

ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเองอย่างอิสระและมีเหตุผล ซึ่ง

เป็นที่น่ายินดีว่าเด็ก ๆ 5 - 6 คนนี้ เลือกด้วยตนเอง มิได้

เลือกตามเพ่ือน บางคนเลือกท่ีจะไปปฏิบัติธรรม ในกรณี

ที่เป็นพุทธ และคาทอลิกเลือกท่ีจะไปฟื้นฟูจิตใจ แต่ก็มี 3 

คน ที่เลือกการแสดง คนหนึ่งเป็นมุสลิม เธอพูดติดตลกว่า 

ส�าหรับเธอง่ายที่จะเลือกการแสดง เพราะไม่ได้เป็นทั้งคริสต์ 

หรือพุทธ อีกคนหนึ่งเลือกปฏิบัติธรรม แต่แล้วก็ท�าจดหมาย

ใหม่เรียนผู้อ�านวยการอย่างน่ารักว่า ขออนุญาตเปลี่ยนใจท่ี

จะร่วมแสดง เพราะแม้จะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเป็น

อย่างยิ่ง แต่เมื่อมาคิดดูแล้ว ใจของตนคงจะไม่สงบระหว่าง

ปฏิบัตธิรรม เพราะไดป้ฏิเสธท่ีจะไปรว่มบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ

ผู้สูงอายุ ส่วนนักเรียนคริสต์ที่ปฏิเสธการไปฟื้นฟูจิตใจที่บ้าน

เพชรส�าราญ อ.หัวหิน เพื่อไปร้องเพลงให้ผู้สูงอายุ เธอถอน

ใจเฮือกใหญ่ เมื่อได้รับโจทย์ให้ต้องคิดและเลือกเอง และวัน

รุง่ขึน้กท็�าจดหมายมาดว้ยความมัน่ใจวา่ ขอเลอืกไปรอ้งเพลง

 สรุปได้ว่าทุกคนได้เลือกอย่างมีเหตุผลและเลือกเป็น

ไม่ว่าจะเลือกปฏิบัติธรรม หรือเลือกบ�าเพ็ญประโยชน์ก็เป็น

ทางเลือกท่ีดีท้ังสองทาง นักเรียนได้ฝึกความเป็นตัวของตัว

เองในการเลือก “ถึงแม้เราไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมแบบเพื่อน ๆ 

...แต่พอได้เห็นคุณยายย้ิมอย่างมีความสุขในขณะท่ีหนูร้อง

เพลง หนูรู้สึกสบายใจ และรู้สึกเหมือนได้บุญ (อุมารินทร์  

ม.1/3) “การไปบ้านพักคนชรา หนูได้มอบเสียงเพลงให้คุณ

ยายฟัง ได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จากคุณยาย ได้พูดคุยและได้

รับพรจากคุณยาย ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานใหญ่ แต่รู้สึกถึงความ

รัก และจะเป็นความทรงจ�าท่ีดีและไม่อาจลืมได้เลย (พิมพ์

ชนก ม.1/3)

 การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า บ้านสุทธาวาส มีผู้

ไปเยี่ยมคุณยายอยู่บ่อย ๆ แต่ทางเจ้าหน้าที่เล่าว่า ไม่เคย

ได้มีเด็ก ๆ น่ารักสดใสมาร้องเพลงพระราชนิพนธ์ที่คุณยาย

รูจั้ก และชวนให้คณุยายรว่มสนุกกบัการร�าวงแบบนี ้จึงเป็นท่ี

ประทับใจยิ่ง คุณยายท่านหนึ่ง กวักมือเรียกนักร้องประถม 3 

ไปกอดเพราะ “น่ารัก น่าเกลียด” เสียเหลือเกินตามส�านวน

ผู้ใหญ ่สว่นอีกท่านหน่ึงน่ังขา้งหลงัและรอ้งไห้อย่างไม่สามารถ

หยุดได้ เมื่อได้เห็น ได้ฟังเด็ก ๆ น่ารักเช่นนี้ คุณครูจึงได้

ชวนนักเรียนนาฏศิลป์ 2 คน ไปน่ังซ้าย-ขวาของคุณยาย 

และนั่งเป็นเพื่อนจนจบรายการ เด็กนักเรียน 2 คน ปฏิบัติ

ตนได้อย่างน่ารัก สุภาพ เรียบร้อย และเขียนบันทึกรายงาน

ตอนหลังว่า “พอเห็นคุณยายร้องไห้แล้วหนูก็เกือบจะร้องไห้ตาม 

หนูจับมือคุณยายเพื่อปลอบใจ และกอดเพื่อปลอบใจ ...หนู

รู้สึกภูมิใจท่ีได้รับเลือกเป็นคนท่ีได้ร�า” (เกรซ อธิคมรัตนกุล 

ป.5/2) และ “หนูได้เห็นน้�าตาท่ีปลาบปลื้มและเสียใจไป 

พร้อม ๆ กันของคุณยาย ในตอนน้ันพวกหนูเข้าใจท่าน 

จริง ๆ หนูจึงพยายามให้ความรักในส่วนที่ท่านอาจมีไม่พอ” 

(นภัสวรรณ ป.5/3) ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนให้

นักเรียนได้เรียนรู้ชีวิตเช่นนี้
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สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมฯ ทุก ๆ ท่านครับ

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ทางสมาคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้พาคุณครู

ปัจจุบันและคุณครูอาวุโสท่ีเกษียณอายุไปแล้วรวมท้ังสิ้น 

ประมาณ 160 ท่าน ไปทัศนศึกษาวันครูที่วัดนักบุญอันนา 

ต�าบลบางหญ้าแพรก อ�าเภอเมือง และที่วัดเขายี่สาร ต�าบล

ยี่สาร อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น Day trip 

สั้น ๆ  ให้คุณครูได้พักผ่อน รับประทานอาหารอร่อย ๆ  และ

จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ได้ความรู้กลับไปด้วย ผมขอขอบพระคุณทีมงานสมาคมฯ ของเราทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยกันท�าให้งานนี้เกิดขึ้นและส�าเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยดีครับ หวังว่าคุณครูทุกท่านจะสนุก และมีความสุข อย่างท่ีผมได้เคยเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่า เราได้มีคณะ

กรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ที่จะท�างานรับใช้ชาวมาแตร์เดอีฯ ต่อไปอีก 2 ปี ผมขอฝากเนื้อฝากตัวผมและคณะกรรมการ 

ทุก ๆ ท่าน ไว้กับเพื่อนสมาชิกไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากท่านได้พบเห็นพวกเราทั้งในและนอกโรงเรียน สามารถทักทายกันได้รวม

ทั้งหากมีปัญหา หรือข้อแนะน�าใด ๆ พวกเราคณะกรรมการยินดีที่จะรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างเต็มที่

สุดท้ายนี้ผมขอฝากเพื่อน ๆ สมาชิกทุก ๆ ท่าน ให้ช่วยกันดูแลสังคมของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยเฉพาะ

ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับท่านผู้ปกครองนักเรียนมาแตร์เดอีฯ รุ่น 101 ที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ในปีการศึกษา 2561 โดยเน้น

ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

	 	 ขอบคุณครับ

	 	 ศกร		ทวีสิน
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คุณครูทำางานนานปี คุณครูอายุครบ 60 ปี และอายุครบ 65 ปี
รวบรวมและเรียบเรียง	โดย	คุณครูพีรญา	ใจชำานาญ	

และคุณครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล		

ค�าขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ซึ่งตรงกับ วันที่ 16 มกราคม 2561 ของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี คือ “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ในการร่วมฉลองวันครูของคณะซิสเตอร์และครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จะ

มีประเพณีปฏิบัติของการมอบรางวัลขอบคุณคุณครูท่ีท�างานนานปี ซึ่งในปีน้ีคุณครูท่ีท�างานนานปี อายุครบ 60 ปี และ  

65 ปี มี 24 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

คุณครูไตรวิช

สุวรรณทรัพย์

 คุณครูเนาวรัตน์  

ทัศนเกษม

 คุณครูชญานุช  

ชูชาติ

 คุณครูพรรนภา

สุรพันธ์พิทักษ์

 คุณครูวีรนุช

กร�่ารักษา

คุณครูรุ่งทิพย์

จันทร์ปีติ

 คุณครูสุรีย์พร

ทวีแสงสกุลไทย

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

คุณครูปฏิบัติงานครบ 15 ปี

คุณครูปฏิบัติงานครบ 20 ปี

 คุณครูนิรมล 

แตงน้อย

คุณครูปรีญา 

จันทร์เขียว

คุณครูวีรพันธ์ 

พจนาสาธร
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คุณครูอายุครบ 65 ปี 

 คุณครูกุลวดี 

 ฟูพันธุวุฒิ

คุณครูธารทิพย์  กมลโชติรส 

และท�างานครบ 35 ปี

คุณครูอายุครบ 60 ปี    

คุณครูปฏิบัติงานครบ 25 ปี    

คุณครูปฏิบัติงานครบ 35 ปี    

คุณครูวีณา  รักษาสกุล

คุณครูกัญญารัตน์  ฉัตรไกรเสรี  
คุณครูอายุครบ 60 ปี  
และท�างานครบ 35 ปี

คุณครูสมสกุล  ศรีสมบูรณ์ คุณครูศุภมาศ  ตันอรุณ
คุณครูอายุครบ 60 ปี 
และท�างานครบ 35 ปี

คุณครูวันทนา กาญจนอนุรักษ์
คุณครูอายุครบ 60 ปี
และท�างานครบ 35 ปี

คุณครูจิตดิพันธ์  ทีฆะพันธุ์

คุณครูราตรี  อุ่นใจ

 คุณครูขนิษฐา  ทองสถิตย์  คุณครูพีรญา  ใจช�านาญ

คุณครูโคเล็ทท์  อาดัมสัน คุณครูศรินดา  ปัสนะจะโน  คุณครูนพวรรณ  รัตตกุล
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คุณครูอายุครบ 60 ปี    

 ในการถ่ายรูปร้อยรุ่นของนักเรียนมาแตร์เดอีรุ่นต่าง ๆ นั้น วันที่นักเรียนรุ่นที่ 83 นี้ มาร่วมถ่ายรูป ได้มีการนัดกัน

น�าชุดครุยจากทุกสถาบันท่ีนักเรียนได้เลือกเรียนและส�าเร็จการศึกษามาถ่ายรูปท่ีสนามหญ้าด้านหน้าโรงเรียน คณะซิสเตอร์

และครูรู้สึกชื่นชมในความรักและสามัคคีอย่างพร้อมเพรียงกัน และเมื่อติดตามผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา ยิ่งภาคภูมิใจ

ในความอุตสาหะของนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยมีระดับผลการเรียนเป็นที่ปรากฏ ดังนี้

เกียรตินิยมนักเรียนเก่า
รวบรวมโดย	คุณครูสถาพร		สูตะบุตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

วราภรณ์		ศรีเกียรติเด่น

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 	

เกียรตินิยมอันดับ	1	เหรียญทอง	สาขาวิชาการตลาด	
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มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี  เกียรตินิยมอันดับ 1  พิรญาณ์ วิเชียรสรรค์  

คณะเภสัชศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 1  ธัญพร เลิศวรรณเอก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะแพทยศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1  ศุภพิชญา ภิรมย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 2  ชนัฏดา ภัทรพิทักษ์

     เกียรตินิยมอันดับ 2  ชนิษฐา บุนฑารักษ์

     เกียรตินิยมอันดับ 2  ปรภา ชวะโนทัย               

     เกียรตินิยมอันดับ 2  ปาลิน สันตะวานนท์

     เกียรตินิยมอันดับ 2  พรรณธร ปุณศรี

     เกียรตินิยมอันดับ 2  ภิชญา เตชะหรูวิจิตร

     เกียรตินิยมอันดับ 2  วฤตดา มหาด�ารงค์กุล

     เกียรตินิยมอันดับ 2  ศลิษา เสรีวิวัฒนา

ครุศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 1  ภาวัณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

จิตวิทยา     เกียรตินิยมอันดับ 1  อารยา ดิษฐล�าภู 

นิเทศศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 1   ชัญญานุช ไตรวิทยาคุณ 

     เกียรตินิยมอันดับ 1  อตินุช พรผาติ

     เกียรตินิยมอันดับ 2  แพรพลอย ศรีกัลยาณบุตร

     เกียรตินิยมอันดับ 2  อภิชญา เลิศอร่ามรัตน์

     เกียรตินิยมอันดับ 2  ลีนา ยิ่งไพบูลย์

วิศวกรรมศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2   ธนัชพร สันตวัตร        

ศิลปกรรมศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 1  ภัณฑิรา จุลละมณฑล  

     เกียรตินิยมอันดับ 2  ฐิตา ตุลยาเดชานนท์  

เศรษฐศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2  ธนัชชา วรพุทธานนท์

สถาปัตยกรรมศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1  ศิษฎ์ศิริ วิทยฐานกรณ์    

     เกียรตินิยมอันดับ 2  อาภัสสร จิรวรา

สัตวแพทยศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 1  สุตาภา โลยะวัฒนานันท์ 

อักษรศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 1   นงชนก กิตติก้องนภา

     เกียรตินิยมอันดับ 2  พิมพ์ชนก เข็มพิลา
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 ระหว่างวันที่ 23–26 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็น

สัปดาห์ร�าลึกถึงนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะนักบวช 

อุร์สุลินของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คณะครูน�านักเรียน

ทุกระดับชั้นศึกษาทบทวนประวัติและค�าสอนของนักบุญ 

อัญจลาด้วยหลักสูตรอัญจลาและศึกษาเหตุการณ์ในชีวิตของ

ท่านท่ีแสดงความอ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน ตามหัวขอ้รณรงค์

ของโรงเรียนในปีการศึกษานี้

 นักเรียนได้ฝึกเป็นนักภาวนาและนักไตร่ตรองตาม

แบบท่านนักบุญอัญจลาดว้ยการอาสาเป็นผู้น�าภาวนาในแต่ละ

วัน ได้เขียนบทไตร่ตรองถึงความอ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน

ของนักบุญอัญจลา ที่เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนมาแตร์เดอีใน

การด�าเนินชีวิตท่ีดีงามและรับใช้สังคม อย่างไรก็ดี นักบุญ

อัญจลายังให้ความส�าคัญกับทุกคนรอบตัวท่านเช่นเดียวกับ

กิจกรรมในครั้งน้ีท่ีนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ

วันฉลองนักบุญอัญจลา ปีการศึกษา 2560
โดย	คุณครูดนุชรี	ตันทโอภาส

ได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์บอร์ดเล็ก ๆ  ในห้อง

ที่เล่าถึง 1 เหตุการณ์ในชีวิตของนักบุญอัญจลาที่แสดงความ 

อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน

 วจนพิธกีรรมร�าลกึถงึนักบุญอัญจลาจัดขึน้ในวนัศกุร์

ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 จ�านวน 2 รอบ 2 สถานที่ คือ 

รอบแรก เวลา 7:45 - 8:45 น. ที่ลานอบรม อาคารประถม 

และบนหอประชุม โดยนักเรียนอนุบาลจนถึงประถมศึกษา

ปีท่ี 2 แม้จะไม่ได้ร่วมแสดงความสามารถพิเศษในการท�า

บอร์ด แต่ร่วมฉลองด้วยจินตลีลาและงานประดิษฐ์ดอกไม้ 

ในเวลาเดียวกัน บนหอประชุม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 

- 6 ร่วมกันภาวนาไตร่ตรองร�าลึกถึงนักบุญอัญจลา อีกรอบ

หน่ึงเป็นการภาวนาไตร่ตรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  

1 - 6 ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นวนัสดุท้ายของการเรยีนในโรงเรยีน
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มาแตร์เดอีวิทยาลัย พธิีเปน็ไปอย่างสง่างามและน่าประทบัใจ

คล้ายเป็นการอ�าลาพ่ีใหญ่ของโรงเรียนให้โชคดีมีชัยด้วยการ

อ�านวยพรของนักบุญอัญจลา 

 ความอ่อนโยนและสุภาพถ่อมตนของนักบุญอัญจลา 

เมริชี ปรากฏในชีวิตของท่าน ประจักษ์พยานประการหน่ึง 

คือ การตั้งชื่อคณะนักบวชอุร์สุลิน ซ่ึงเป็นชื่อของนักบุญท่ี

ท่านเลือ่มใสและน้อมน�าเป็นแบบอย่างในการด�าเนนิชวีติ ศษิย์ 

มาแตร์เดอีวิทยาลัยของท่านจึงเหมาะสมยิ่งที่จะมีท่านเป็นแม่

แบบของชีวิตท่ามกลางสังคมในปัจจุบัน

 “...การภาวนาเป็นสิ่งส�าคัญอีกสิ่งในการพูดคุยกับ

พระเจ้า การภาวนาไมม่กีฎตายตวั มแีคค่วามศรทัธากบัความ

ตั้งใจก็เพียงพอ...” (นักเรียน ป.6)

 “เราต้องหาภาพท่ีประทับใจ เราจะรับฟังความคิด

เห็นของเพ่ือน ๆ แล้วก็จะแบ่งหน้าท่ีตามความสมัครใจ” 

(นักเรียน ป.6)

 “หากนักบุญอัญจลาอยู่ท่ีใด ท่ีน้ันก็จะเต็มไปด้วย

ความอุดมสมบูรณ์สวยงามและอบอุ่น” (นักเรียน ป.3)

 “หนูจะรบัใชช้ว่ยเหลอืผู้อ่ืนไมด่หูมิน่ผู้อ่ืน หนจูะเห็น

อกเห็นใจผู้อ่ืนและหนูจะไม่ท�าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนจะช่วยผู้อ่ืน

โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ” (นักเรียน ป.4) 

 “เปิดใจกว้างเพ่ือยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

และพร้อมท่ีจะให้โอกาสเพ่ือนในการท�างาน เหมือนกับ 

ทุก ๆ ครั้งที่ให้โอกาสตนเองได้ลองท�าสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

สลับกันเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี” (นักเรียน ม.6)

 “...อีกสิ่งหน่ึงท่ีเราขาดไม่ได้เลยคือ ความถ่อมตน

ต่อผู้ใหญ่ รวมถึงคุณครูของเราด้วย เพราะส่วนหนึ่งในความ

ส�าเร็จของงานชิ้นน้ีเราก็ได้มาจากการปรึกษาและค�าแนะน�า

ต่าง ๆ จากท่าน...” (นักเรียน ม.6)
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 This issue of The English Pages begins with a special feature, sending congratulations out to two of our Mathayom 

5 students who recently came in first in a speech competition. Also from Mathayom 5 we have some early results from the 

photography elective course which was introduced to readers in the last issue. This grade level also provides us with an un-

usual and impressive pair of poems. Then we have paragraphs from Mathayoms 4 and 2, a speech from Mathayom 3, and 

a thoughtful illustrated essay about writing in Prathom 3 from Khun Khru Bryan Jacques in his regular column, The View 

from Prathom. Our teachers Khun Khru Samagita (Sama) Ratnaike and Khun Khru Andre Buitendag have provided essays 

for this issue. (Note: student work has been edited prior to publication.)

SPECIAL FEATURE: Congratulations! Well done!
With Contributions from Samagita (Sama) Ratnaike and Andre Buitendag

 Two Mater Dei Mathayom 5 students, Ms Mai Surintraboon 

(left) and Ms Prapimchun Soonthornpanich, have placed first in the Triam 

Udom Open House English Presentation Contest, held on 11 January 

2018. Altogether there were seven schools entered in the upper secondary 

category of the competition.

 Their delivery was a PowerPoint presentation (and thus not 

suitable to reproduce in The English Pages of Mater Dei News) which 

promoted a fictional English language camp called ‘Inspired’. Students 

had to demonstrate high levels of planning and organisation, together 

with convincing delivery of factual information, balanced by techniques 

of persuasion and inspiration in presenting. After their prepared presen-

tation, contestants had their impromptu communication skills put to the 

test by having to respond to some challenging on-the-spot questions. In addition to the live presentation as a whole, rigorous 

judging criteria included content, language competency and fluency, media, and time management (the maximum duration 

was seven minutes).

 Our Mater Dei students were a testament to the success that can be achieved through commitment and hard work. 

With only a few days’ notice, they intelligently and effectively met deadlines and worked overtime to produce a presentation 

that inspired the American judge to come over personally and effusively compliment them after their win was announced.  

 Our students were coached by team leader Khun Khru Samagita (Sama) Ratnaike (M5 teacher), ably assisted by 

Khun Khru Andre Buitendag (M2 teacher) and Khun Khru Nita Nutsathitya (M3 teacher). Khun Khru Thitikorn Hattakarun, 

from the biology department, provided expert guidance in preparing the PowerPoint presentation. A rousing well done to all! 
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The winners were interviewed by Mater Dei News: 

Mater Dei News:  What do you feel after winning the competition? Did you expect to win?

Prapimchun:   We couldn’t believe our ears at first, but later on we were delighted about the result. It is amazing 

   to know that what you have worked so hard on paid off in the end. 

Mai:    Yes that’s right! It was an unbelievable moment when we heard our school name being called as  

   the winner. We didn’t expect to win, because we knew that we had so little time to prepare,  

   but  we tried our best and used any possible time to devote to this project. 

MDN:  What difficulties did you have to face doing this project?

MS:  The first thing that really challenged us was the time limit. We literally had only seven days to prepare for this project.

 Time management was the key. We needed to use every day as effectively as we could. Also, neither of us had ever 

 done a business presentation before, so we had to edit our presentation slides several times and change the way we

 coordinated our presentation.

PS:  Other than technical problems, we also had some trouble with our own conflicted emotions. At times we did not 

 think we could do it, and that brought us down. Sometimes we were so anxious that it made us sick with terrible  

 thoughts of accidents that might happen. However, we came to the conclusion that we shouldn’t worry about what 

 was yet to come; we must just go on to achieve our goal. That was what pulled us back on track to continue our path, 

 and go on to put all we had into it, no matter what the result would be.

MDN:  What have you learned from this competition?

PS:  Personally, I think we learnt a lot more about the process of preparing for a presentation itself. Of course we had  

 ideas and opinions of what we wanted to do, but we could not arrange them into a flowing structure. We were lucky 

 to have such talented and helpful teachers like Khun Khru Sama and Khun Khru Andre to give us valuable advice  

 along the way.

MS:  True. I couldn’t imagine this project being so great without them, also without Prapimchun. We learned to work with 

 each other. Both of us had to switch roles between being an active speaker and a good listener. We needed to keep  

 the work moving forward with ideas and supporting reasons. We gained friendship as we faced the difficulties  

 together. 

MDN:  What would you say to someone who is afraid of speaking in public?

MS:  ‘The only thing to fear is fear itself’, a powerful quote from Franklin D. Roosevelt, the American president during  

 the Great Depression, is the quote we used in our presentation. I realized that I, too, was afraid of speaking in public, 

 but who wouldn’t be! Many eyes are looking at you and are judging what you say. I know it’s hard to conquer this  

 fear, yet it’s not impossible. First, you have to tell yourself: I can do this! I’m willing to step out of my comfort zone 

 right now. With this mindset it’s a very good start. Then the next step will be good preparation. 

PS: That is very true. There is nothing we should fear if we put effort into the process of preparation. Believe in what  

 you say and believe in yourself. Keep on thinking, learning and practicing and one day you will become the speaker 

 you want to be. Lastly, we are not claiming to be experts just because we won a contest. We only want to share our  

 experience in hopes that it can inspire others.
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From the Mathayom 5 classroom of Khun Khru Monica White, Khun Khru Louis 
Boonsinsukh and Khun Khru Thanut Singhasuvich 

From the teachers:

 Guest speakers were invited to talk to and inspire the students of the ‘Storytelling through Photography’ class.  First 

in the series was Mr Hans–Werner Mueller, Executive Creative Director of Degree Agency, who spoke to the students about 

‘The Truth in Communications.’ In early January we had an inspirational talk by Khun Damisa Ongsiriwattana, Executive 

Creative Director of Sour Bangkok, who spoke on ‘Principles of Storytelling through Photographs’.

The English Pages

Photo by Louis Boonsinsukh
Mr Hans–Werner Mueller, Guest Presenter

Photo by Louis Boonsinsukh
Khun Damisa Ongsiriwattana, Guest Presenter

 Mathayom 5 students of the ‘Storytelling through Photography’ elective course learned the techniques of shooting 

depth of field, shutter speed creativity and writing captions and essays to tell their stories. Here is a selection of the best of 

the depth of field and shutter speed activity which got students out and about, shooting pictures during Christmas holidays.

Naphat Sukhanindr 
‘Taxi in the Blue’
f/6.3 1/125

From the students:
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Miriam Tantrakul
‘Escape’
f/8 1/420

Marisa Worakunthada
‘Journey’ 
f/13 1/125

Saruta Wongsathapornchai 
‘Jump in the Air’ 

f/1.8 1/6400
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Thanyatorn Jaratrungroj 
‘Young at Heart’ 

f/1.2 1/1250

Saruta Wongsathapornchai 
‘Just Smile’ 
f/1.8 1/500

Nonticha Julpisit
‘Want to Fly’ 
f/3.5 1/400
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Naphat Sukhanindr 
‘Milky Way’ 
f/4.5 1/250

Anjalina Mingcharoen
‘Puss in Shoots’ 
f/1.4 1/180 

From the Mathayom 5 classrooms of Khun Khru Simon Webster 
From the teacher:

 Thor and Loki are ancient characters who have come down to us through Norse Mythology. Thor, with his enormous 

strength and mighty hammer, is perhaps more familiar and is the son of the great King Odin All-Father. Loki’s position is less 

clear and subject to many different scholarly interpretations, but he is usually described in mythology as Thor’s somewhat 

mischievous adopted brother.

 Closer to the present day, in 1962 Thor became ‘Thor Odinson’, a superhero from Marvel Comics, who eventually 

appeared in three movies: Thor (2011), Thor: The Dark World (2013) and Thor: Ragnarok (2017).. On the other hand, Loki, 

as a comic book and movie character, has become an evil super villain where he consistently comes into conflict with the 

superhero Thor, his adoptive brother and archenemy.
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 In Mathayom 5 we have been writing poems based on the theme of relationships – especially love and grief. The 

students were required to include a selection of taught vocabulary, phrases, metaphors, similes and rhyme. Two students 

saw that the relationship between Thor and Loki offered an opportunity to write poems that complemented each other. And 

they have been able to tell a great story in verse of the tumultuous relationship between superhero god Thor and his alienated 

adopted brother Loki. The authors emphasize that their poems are based on the movie, not the mythological, versions of the 

Thor and Loki legends.
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From Ms Anjalina Mingcharoen, Mathayom 5

Loki’s Point of View

Son of Odin, god of thunder,

a fearless king, my dearest brother.

As boys we were inseparable,

my love for you, unconditional.

Wherever you went, I followed after,

for hours we’d cry tears of laughter.

But our bond once strong, now unfixable,

for the things I’ve done, unforgivable.

You must wonder how we’re no longer near,

when did the cracks start to appear?

Deep divisions between us made,

despite how much our mother prayed.

You must know, brother, you’re not to blame

for creating the monster that I became.

I have always been the god of mischief,

a feared frost giant, at best -- a thief.

My fate was flawed, doomed from the start.

You cannot thaw a frozen heart.

There’s good in me, you still believe,

yet, all I do leaves you to grieve.

I am not worth all the tears you’ve wept

and not to mention the secrets I’ve kept.

You’re a heart of gold, I’m shades of grey

and now I must go my own separate way.

Your acceptance is no longer needed,

your affection will be left unheeded.

Although we’ve always had each other,

it is goodbye, my dearest brother.
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Do you remember, a time of gold?

A past to treasure, I’ll always hold.

Side by side we were like night and day,

Inseparable, as one might say.

They called us a force, a sight to see

And I knew it was our place to be.

But the cracks caught us unexpected

And then you were gone, separated.

Like a knife plunged deep into my chest,

You flicked your wrist, carved out the rest.

I raged with tears, screamed ‘Let it burn!’

A voice whispered, ‘He’ll never return.’

Though they demanded to stop my waiting,

Still I thought our love’s everlasting.

I tried to sew closed what once was strong,

Went back before our bond turned wrong.

But at my pain you cried with laughter,

A sound that echoes until long after.

After years of trials then finally,

I had a profound epiphany.

You had never wished for a redemption

And all you desire is our division.

Lies of affection, words of thorn,

Left behind, for no more I shall mourn.

If our paths cross, there’s nothing to say

Even if we are one breath away.

Forget the tender smile we shared,

Those peaceful summers once when we cared.

Now we stand on our own chosen streets,

I look over and your gaze retreats.

So this is it, don’t think to lie,

No strings attached, one last goodbye.

Oh you who could hurt me like no other,

One I trusted and called a ‘brother’.

From Ms Prapimchun Soonthornpanich, Mathayom 5

Thor’s Point of View
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From the Mathayom 4 classrooms of Khun Khru Sasitorn Sinthop
From the teacher: 

 In this lesson module, students worked on planning an essay. They were given a very broad topic – tourist attractions 

–which they had to narrow down and plan an outline for at least three body paragraphs. They were encouraged to focus only 

on the body without trying to write an introduction or a conclusion. Here are two very ambitious performances.

From Ms Chavisar Chitpiboonsuk, Mathayom 4:

Pairs of Destinations, By the Season

 When plants and flowers start to grow, Amsterdam and Cape Town are feasts for the eyes.  With the nice weather, 

sunshine, and the blooming of pretty and colourful tulips everywhere, Amsterdam in the spring is a must. Located in the 

Netherlands, Amsterdam allows travellers to immerse themselves in a picturesque view of the city. First, visitors may have 

an awesome time cycling around the city to explore its beauty, like a local. Being on a bike is in the nature of Dutch people 

and the city is considered the most bicycle-friendly capital city in the world. Next, visitors may experience charming canals, 

illumination of buildings, and the Dutch way of living by taking an evening canal cruise. In addition to Amsterdam, Cape 

Town is also another can’t-miss city for spring. Cape Town is a coastal city in South Africa and the city contains various 

tourist attractions, including natural, cultural, and urban destinations. First, tourists may visit Victoria & Alfred Waterfront 

which is a famous destination for hanging out. Chilling out at classy restaurants, shopping at stylish shops, listening to the 

sound of the ocean, and having an iconic landmark of Cape Town, Table Mountain, as a backdrop are what you can expect 

from this awesome destination. Besides, visitors may see some natural attractions, such as Boulders Beach, to have a look at 

penguins in their real home, not in a zoo. Outdoor enthusiasts may hike up The Lion’s Peak to experience the most memorable 

sunrise scene. 

 As you feel the summer breeze blowing, it is high time to get Bangkok and Cebu crossed off your ‘bucket list’. Start 

with the capital city of the Land of Smiles. Bangkok is located in the central part of Thailand and is famous for its street food, 

night life, shopping malls, and Songkran festival. The festival takes place on 13-15 April every year and 13 April is also called 

Thai New Year. Thais and tourists from all over the world celebrate the festival together by splashing water on each other, 

dancing, and enjoying the wetness in the blazing sun. After tourists have fun outside, luxurious malls like Paragon, Central 

World, and Emquartier are great choices for having a rest. However, you have to beware of pick pocketing and overpricing 

from vendors. Six hours and a half from Bangkok, Oslob attracts tourists with its crystal clear water and the stunning scenery 

of its beaches. This perfect summer destination is one of the cities in Cebu province, Philippines. It provides tourists extreme 

activities that allow them to enjoy the beauty of ocean life like scuba diving and swimming next to whale sharks. What more 

do you want when you have yourself surrounded by these amazing marine creatures in the warm and clear water of Oslob?

 When the weather gets cooler and leaves start to change colour, the romantic vibe from these two cities magnetizes 

a large number of tourists. For the first city, you can expect a romantic mood as though you were in a Korean drama. It is 

Seoul, the capital city of South Korea. Tourists may have a good time shopping in Myeong-dong Street, having a cup of 

coffee at a stylish café along the streets of Hongdae, taking some classy photos to show your friends, turning yourself into a 

foodie by eating Korean dishes while watching the gorgeous scenery of autumn leaves at their loveliest. On the other side of 

the world, Bruges perfectly fits what you are looking for in fall. Bruges is situated in Belgium, which is well known for its
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tasty chocolate. This enchanting city casts a spell on every visitor with its medieval buildings, historic attractions along canals, 

and the city’s atmosphere of a fairy tale. Especially in autumn, tourists may enjoy the fascination of coloured leaves all over 

the Venice of the North and the deliciousness of Belgian chocolate and warm waffles in the cooler weather. The city is real 

proof that in reality magic does exist.

 When the coldest season of the year arrives, Tromso and Prague are unmissable. Situated 350 kilometres north of 

the Arctic Circle, Tromso lies in northern Norway. Tromso offers visitors outdoor activities, such as whale watching, hiking, 

and dog sledding. It also provides visitors with the captivating night scenery of the Northern Lights and the Milky Way. 

Surrounded by magnificent fjords, white snow, and a majestic blue landscape, visitors can be melted by the stunning view of 

this heaven on earth. Visitors may rent a cute little cottage and gather around the fire to enjoy themselves in chilly weather. 

Cherishing the breathtaking view of the dark sky filled with the dancing Aurora and thousands of stars with your own eyes 

clearly answers the question why Tromso is worth a visit. Some 1850 miles from Tromso, winter Prague is highly recom-

mended. The capital city of the Czech Republic is generally well-known for its medieval architecture, historical streets, and 

marvellous scenery of canals and rivers. Nevertheless, Prague in winter provides visitors more. As these medieval buildings 

are artificially decorated with beautiful Christmas lights and naturally decorated with white snow, the scenery of the town 

becomes even more magical. Moreover, visitors may visit the Christmas market to try some local foods and drinks and to 

warm their hearts with joy in the cold weather. The coldest season of the year brings out the most romantic version of Prague.

From Ms Maesa Kantavanich, Mathayom 4

Cultural diversity in Bangkok

 Chinese culture is the outstanding foreign culture in Bangkok. Though Chinese have settled down in many parts of 

Bangkok, the best place to see the Chinese way of life is Yaowarat or Bangkok’s Chinatown. It is the biggest Thai-Chinese 

community and its traditions are still well-preserved. This place is always full of life whether it is day or night. Just walking 

along Yaowarat Road and looking at the surroundings can delight you. There are many lovely old buildings by the side of 

the road. Also, there is plenty of tasty and unexpected Thai-Chinese style street food, such as Sankaya toast and fried insects. 

If you want to experience more intense Chinese ways of life, I would suggest you visit Wat Leng Nei Yi or Dragon Lotus 

Temple because it is known as one of the largest and most beautiful Chinese temples in Thailand. It is completely different 

from Thai temples because of its Mahayana style Buddha images and statues of Chinese gods and goddesses. 

 Although not as large as the Thai-Chinese community, the Thai-Portuguese community is very distinctive as well.  

Kudee Jeen is located in Thonburi, near Wat Kanlaya. This area was given by King Taksin so that the Portuguese could have 

their own society. Since Portuguese are Christian, a church must be the centre of their neighbourhood. Santa Cruz Church or 

Wat Kudee Jeen was constructed in renaissance and neoclassic style because it was designed by Italian architects. It is the 

landmark of Kudee Jeen, so anyone who comes there should at least take a picture in front of the chapel. Furthermore, the food 

that you must try when you visit Kudee Jeen is Kanom Farang Kudee Jeen. It was created by combining a Portuguese cake 

recipe with Thai ingredients and resulted in airy cakes topped with dried fruit and sugar. Now, there are only a few bakeries 

that still make these cakes. The ones I would recommend are Thanusingha and Lan Mae Pao because they have been selling 

Kanom Farang Kudee Jeen since the time my great-grandfather lived there.
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 Finally, apart from Chinese and Portuguese societies, a Vietnamese neighbourhood also offers you a hint of its 

remarkable traditions. Baan Yuan is located in Soi Mitrakham, Samsen.  Actually, it is close to Kudee Jeen because King 

Rama III thought that Vietnamese and Portuguese villages should be in the same zone as they were both Roman Catholic. 

Unfortunately, Vietnamese customs have blended in with Thai lifestyles after generations, so it looks almost the same as an 

ordinary Thai neighbourhood except for St. Francis Xavier Church, which is the heart of this religious community. Luckily, 

the only thing that is still well kept is traditional Vietnamese cuisine, so if you are interested in Vietnamese food, you should 

go to the Vietnamese Sunday Market. There will be many vendors selling unfamiliar yet good looking food along the street 

in front of the church. A good example is Khao Kriap Pak Mor, which is freshly steamed flour with savoury filling. Even 

though it is just a small market, it is packed with various Vietnamese foods that you may not find anywhere else in Bangkok. 

It will certainly give you lots of satisfaction. 

 

From the Mathayom 3 classrooms of Khun Khru Nita Nutsathitya
From the teacher:

 Ordinarily we do not think that our English Listening and Speaking courses would involve very much writing. How-

ever, in keeping with the new emphasis on writing at Mater Dei, our students are preparing more and more original material 

– i.e. writing – for spoken presentation. The following piece was written as a speech and gives an imaginative account of the 

expected joys of having a superpower – specifically, telepathy. 

From Ms Sirapat Anupantanan, Mathayom 3

 Three years ago, my parents took me to see a movie called The Avengers Age of Ultron. The first time I saw it, I 

immediately became a fan of a character named Scarlet Witch. I think she’s really cool because she has telepathy as her 

superpower. She not only can read people’s minds, but she can also experience their memories and thoughts, make them see 

telepathic illusions, and mentally communicate with them. In the movie, there was one time she used her ability to merge 

her consciousness with the villain’s, and then finally realized that his evil plan was to cause human extinction by launching 

an artificial asteroid. So, after knowing that, she evacuated the whole city by mind-controlling everyone. That was one of the 

most memorable scenes from a superhero movie for me. She made every single person in that city do as she wished in just 

the blink of an eye. That’s how amazing and powerful she was.

 If I had telepathic power like hers, it would be absolutely fantastic. And the first person that I would use my power 

on would, of course, be my sister. Here’s the thing about her. There are some times that my sister does or says things that are 

a little weird. And when I ask her why, her answers would always be ‘I don’t know’ or ‘I just want to’ which makes me even 

more curious. I believe that there definitely are reasons behind her actions, but maybe she’s still just too young to explain. 

Therefore, I would use my telepathic power to read her mind to find out what’s in her head. After I found out, I would know 

more about her and become a lot closer to her as well. 

 Next, I wouldn’t be as specific as before because I would use my ability with a group of people: adults. This would 

include my parents, my relatives, my teachers, and basically everybody else that I know who is an adult. But in this case, I 

would use it to experience their memories instead of their thoughts. The reason for that is I’m a teenager. I’m not a kid any-

more, and still not yet an adult. But in the meantime, there are already a lot of important decisions that I have to make, which 

could all affect my future. And to be honest, most of the time I’m not quite sure which path I should take. Therefore, if I 
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knew about all the things that adults have to do, what it feels like to be one, and what problems they had to go through when 

they were my age, it would help me so much to narrow down the choices and to have a better chance of choosing the right 

path for my future. As a bonus, I would be able to prepare myself for upcoming difficult situations in adulthood as well.

 Our minds are our strongest weapons. So, why don’t we enhance them with telepathy? We can use it to make us 

understand more people and to help us make hard decisions in life. Moreover, we can even go farther than that by mind-con-

trolling other people and make them do whatever our hearts desire, just like Scarlet Witch did. On top of all that, we can use 

this power at any time and any place because nobody would be able to realize it at all. This is how awesome telepathy is. If 

someday, somehow, I woke up with this power, that day would literally be the best day of my life. 

From the Mathayom 2 classrooms of Khun Khru Andre Buitendag
From the teacher:

 We have been studying ‘compare and contrast’ paragraph writing, organizing and vocabulary for formal English and 

academic writing. These are paragraphs produced by Mathayom 2 students in their midterm English examination, comparing 

and contrasting life at home and life at school. The students generally fared pleasingly in the exam, having practised formal 

structuring guidelines and key phrases in class. And for fun, we end with a short short narrative story about dreams.

From Ms Pinn Pacharatanasorn, Mathayom 2

 Life at school and life at home are alike in some ways but also different in others. On the one hand, life at home and 

life at school both have teachers and parents to take care of us. Similarly, students have opportunities always to learn from 

the worlds around in both places. Also, we can believe that we will be safe whether we are at school or in our comfortable 

homes. On the other hand, we can meet many more people at school than is possible at home. Dissimilarly, we must follow 

all the rules at school but can act more informally at home. In addition, students have to learn how to live in a community 

peacefully by ourselves because our parents cannot be with us at school or in our futures. In conclusion, life at school and 

life at home is not all that similar, but we should keep the knowledge we get from both places and adapt or try to use it in our 

lives. 

From Ms Pann Fuengtong, Mathayom 2

 Life at school and life at home are similar and different in various ways. On the one hand, I have to study and do 

homework in both places. When I have free time as school I always talk with my friends as I do in my free time at home, but 

at home I have to talk with my friends on my mobile phone. Also, I have to help my parents at home and, similarly, I should 

assist teachers and friends at school. On the other hand, when I study in my house I can take a break when I want but I cannot 

do that at school. At Mater Dei, I can play and talk with my friends in person, unlike at home. Also, I can use my phone or 

listen to my favourite kinds of music at any time when I am at my house, while at school I cannot. Sometimes I eat lunch late 

at home whereas at school I always have to take lunch at the time the canteen serves it. In conclusion, life at school and life 

at home are both good in their different ways: things do not always have to be uniform or identical to be good.
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From Ms Angelina Sethabutra, Mathayom 2

 Most people would rather choose to stay home than come to school. Life at home and at school is quite different from 

each other but they can be similar in some ways too. On the one hand, some of the ways in which school and home life are 

dissimilar from each other are that we tend to study more effectively in school than in the comfort of our homes. Uniforms 

are required at school while we can choose to wear any style of clothing we desire at home. Also, school is a place where we 

encounter teachers and friends, while life at home only involves our family most of the time. On the other hand, both places 

can be relatively similar; for example, they both have rooms for various purposes, toilets, food, and plants. We can also do 

numerous activities, such as studying, exercising and reading, in both places. In conclusion, we should appreciate our lives 

fully, despite having to divide our time between home and school.

From Ms Nannapas Naraballobh, Mathayom 2

 I met an interesting Mater Dei student last week. We sat together and she told me a story. ‘Not long ago, my maths 

teacher said we were going to have a test but I didn’t care. That night, I didn’t prepare anything for the test. I just went to 

bed and slept as normal. Then, I dreamed about my friends talking to me about the test. They reminded me of everything that 

I’ve learned in class. I also saw the test papers in my dream! That morning, I started a conversation with my friends about 

it and thought it was funny. After that, the teacher gave my friends and I our test. I suddenly realized that I‘d seen it in my 

dream. Even though I didn’t revise any of my lessons, I could complete it easily. Later that day, the teacher told our scores. 

I got full scores and I was shocked. Are dreams really real?’

From the Mater Dei Teachers: 
Beyond the Classroom: Empowering Students for an Extraordinary Life

By Samagita (Sama) Ratnaike

 As an educator, my overarching aim is to cultivate independent-thinking, aware (of self and others), confident stu-

dents. 

 In Mathayom 5, students make a huge leap, and they all carry some level of anxiety and stress. They have big life 

decisions to make in the coming year – for most, probably the first significant decisions they have had to make in their lives. 

And perhaps most daunting, the outcome will be a direct result of their own effort. They have not experienced life long enough 

to understand that even ‘mistakes’ can be powerful teachers. They feel great pressure to be ‘perfect’, to perform ‘perfectly’ 

academically, and to make the ‘perfect’ decision. 

 The Mathayom 5 English Reading and Writing course was developed specifically with the immediate challenges 

our students are facing in mind. In semester one, we move from examining examples of leadership by other women in the 

‘Driving Change’ unit, to self-discovery in ‘Finding Your Voice’. In semester two units, students are ready to delve deeper 

with ‘Self-Expression’, ‘Self-Empowerment’, and finally, ‘Celebration’. 

 We foster confidence by creating classrooms which are inviting places to be. I consciously create a classroom  

atmosphere in which it is safe to ask questions, express opinions, try something new, and explore – together and individually. 

Cooperative learning and group work is used often, to promote both peer support and the realization that they are not alone 

in feeling the way they do.
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 Every student has strengths. Most students are wildly creative. Creative expression is a wonderful springboard for 

deeper work in English. Students have abundant opportunities to express their creativity through a variety of projects, presen-

tations and performances.

 Students are challenged both at the personal, as well as the conceptual, levels in this class. Because these are more 

mature thinkers, they are able to investigate more controversial or complex topics. For example, in the ‘Driving Change’ 

unit, the TED Talk entitled, ‘10 Talks by Women that Everyone Should Watch’ introduces issues such as gender violence, 

protecting our oceans, racism, and discrimination. With ‘Self-Empowerment’, students probe themes such as independence, 

the nature of choice, coming to a decision, assessing choices, the cost of choice, and making amends.

 In practice, language use is seamlessly integrated; this class is designed to reflect this reality. Integration and ap-

plication does not mean we abandon skill development, however; we continue to advance and sustain foundations. A rich 

vocabulary is still important for students to express themselves well and aptly. Proper usage of grammar is key in effective 

communication. Additionally, we further advance development to deeper levels. For example, as well as learning reading and 

writing skills themselves, we also work on creating lifelong habits of practice.

 I believe education should be useful to our students in their lives beyond the four walls of our classroom. The aim is 

to provide a safe, low-risk environment in which to investigate, experiment, and practice life skills. Primarily utilizing reading 

and writing English, with listening and speaking organically incorporated, students are prompted to explore, discover, and 

express who they are, what they want to do, and what they believe. Through understanding and experiencing the processes 

they are undergoing, or will soon be undertaking, some of the uncertainty they are facing falls away. And we have a lot of fun 

along the way!

 Samagita Ratnaike (‘Sama’) is finishing her fourth year of teaching English, 
mathematics and SAT at Mater Dei School. Initially she taught Mathayom 2 and Ma-
thayom 6, but as her article in this issue describes, more recently she has been intensely 
focused on Mathayom 5.
 Sama is an American citizen, with a Sri Lankan father and American mother. 
She grew up in Bangkok and attended Bangkok Patana School and ISB. After com-
pleting a BSc in mathematics at Loughborough University, Leicestershire in the U.K., 
she worked for British Rail Computing, rising to Team and Project Leader for several 
customer service projects. 
 Sama then moved to the United States where she continued working as a project manager. She soon became 
involved in education, however. Working initially with Sylvan Learning Center, she merged her STEM (science, 
technology, engineering, mathematics) background with her interest in education administration, rising to Chair of the 
Mathematics Department at Options for Youth school and Chair of the Science Department at Fusion Academy. During 
this time, she went back to school herself, earning an MSc in Education Administration from Pepperdine University in 
Malibu, California. 
 For family reasons, Sama relocated to Bangkok in 2014. Having known about Mater Dei School nearly her 
whole life, she decided this was the place where she wanted to work, and we were delighted to welcome her to our pro-
gramme. At the start of this academic year, Sama was elected in a secret ballot by her colleagues to be the Mathayom 
English Staff and Schedule Coordinator – which can be a handful with 25 Mathayom teachers.
 Thank you so very much for your help, Khru Sama!
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Collective Creativity at Mater Dei School

By Andre Buitendag

 It is Christmas Boards time at Mater Dei School, the last few days of the semester preceding the Festive Season 

break. Exams are, clearly, over and teams of students are working as inspired task forces to brainstorm, problem-solve and 

agree on themes that transform classrooms into beautifully decorated spaces – somewhere between Michelangelo and the 

anonymous London graffiti and street artist Banksy, perhaps. It is a creative and fun time for re-inventing past years’ ideas 

or exploring new ones, for experimenting with techniques previously unutilised, and for artistic surprises, that highlight the 

values of project-based cooperative learning. 

 Peer cooperation in a formal classroom can be relatively straightforward for a figure in authority to manage. But for 

Christmas Boards we have 35 or more girls, self-managed with great or lesser drive, creating a mural, sometimes in a discern-

ible Thai style, within an artistic environment. Collaboration and compassion fuse to make learning as fulfilling, engaging 

and personal as possible.  

 The absolute and irrefutable need for creativity in education is as old as enlightenment itself. The Ancient Greeks, 

Romans and Chinese valued the understanding, teaching and learning of inventiveness. The seventeenth century philosopher 

and political theorist John Locke publicly advocated the simultaneous education of body, character and mind. What students 

need to learn to form themselves, the Rudolf Steiner approach tells us, is the development of the whole child, academically, 

physically, emotionally and spiritually. This too is the perspective of the Catholic Church on education. One of our respected 

contemporary voices in learning, Sir Ken Robinson, in his 2016 book Creative Schools, describes creativity as ‘the process 

of having original ideas that have value’. Mater Dei School is proud to continue progressively bearing the torch. Brightly.

 Walking down the corridors of the school offers glimpses into the creative heterogeneity happening at Mater Dei. To 

be seen are woodcut prints drying outside the Art Room; groups of girls making traditional music, or gyrating as they explore 

progressive moves in the dance studio; Mother’s and Fathers’ Day class dedications with parents in attendance; group work 

creations of English sonnets and cinquains; classroom drama engaging role play or inspiriting literature studies; posters and 

mind-maps of every kind of organisational thinking curriculum-wide: it’s happening here!  

 Good, insightful teachers at Mater Dei School are, in the common metaphor, gardeners that create conditions 

for learning and growth. The days of mechanical filling in of worksheets, extensive multiple-choice assessment, and text-

book-bound education are fading. Creativity, understandably, needs a foundation in more traditional disciplined comprehension 

and diligent application, but when learners are engaged and their creative urges stimulated, then rote learning is side-lined. 

Then too is content inspirited: grammar is learnt and mastered through communicative creativity; the relevance of history 

is understood for what it gives us today; algebra demonstrates its effectiveness as a fulcrum for abstract thought; art teaches 

aesthetic choice-making and application; geography assures us of our place in the world; science shows us the possibilities 

of experimentation; critical thinking expands our intelligence…. When creativity enhances engagement, the directions and 

benefits of learning are endless. 

 So, as we move into the new year of two thousand eighteen, our direction is clear. We all need to develop, support and 

relish in, an unfettered acceptance of innovation and creativity. We need to know that every student has an overwhelmingly 

important creative impulse awaiting release. For it is in this release that our young people experience success and develop 

appropriate levels of self-esteem. It is in creativity that the holistic development of the learner finds itself.  

The English Pages



ฉบับที่ 56 ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2560 Mater Dei News 91

The View from Prathom
Writing in Prathom 3

Bryan Jacques

 In Prathom 3 it is very important to follow patterns, repeat a lot, copy correctly-styled text, change correct text to 

suit a new purpose, and possibly progress onwards to attempting more creative writing.

 At this young level I aim to keep writing tasks short and topic-based. I try to ensure that simple sentence structure is 

correct, using relevant grammar from text topics, following unit topics from the textbook Our Discovery Island Level 3. An 

important reason for this is that selected pages of the workbook for the text provide work on very good grammatical patterns 

and sentence structure for topic-based writing at this level. If students need to, they may refer to the text when completing 

any task. For each unit of work, the workbook provides the basic structures to be used in the ‘project’ set on the unit theme. 

I guide the students through workbook exercises that will strengthen their writing skills. In the early part of the year, the 

culmination of each unit is that each student be able to write five topic-based sentences, using correct grammar as arises in 

the selected unit. If students wish, they can change the name of the project, as long as it still fits the theme of the unit. They 

can also write more sentences, as long as they can ensure the structures they use are correct. As the year progresses, it is 

promising to see that some students start to lengthen their projects from the required minimum. Project topics set to date 

include: My Favourite Place; My Best Friend; My Bedroom; My Favourite Clothes; Sport; and Food.

 Another technique I use in inspiring an interest in correct writing is that of topic-based dictations. Sentences based 

on the work for certain units are used. Because this type of exercise is not a test, but rather a way of inspiring correctness, 

the students can use their text and workbook to help them complete the dictations. In ‘Serviam’ style, I also insist that they 

support one another by working in small groups. A lot of repetition and support is given at Prathom 3 level when doing 

dictations, mainly because I want them to learn to focus fully on the task and be aware that it is very important to use correct 

punctuation and spelling. 

 Yet another theme I introduce is idioms. After listening to a description of useful catchy idioms for their age level, as 

well as doing some type of action work, the students must copy the idioms correctly into their exercise books. This copying 

process ensures they continue to be alert to correct spelling. The idioms make them aware of colourful language. They might 

even start using these idioms in their daily English. 

 I have completed exercises which allow students to copy text from readers such as The Little Mermaid, the story used 

for Prathom 3 in the 2017 Action Reading Competition. This process also ensures that they focus and use correct spelling 

and punctuation in their work. 

 As I am teaching young children, I do insist on a coloured picture to accompany each piece of writing produced. 

This is because they are still children and it makes them feel good about their work. If they have pride in the work they have 

produced, they will remember more readily.

 With regards to spelling, our text introduces American-based spelling. I use British-based spelling. I tell students 

that both are fine, but they must not mix them. I also tell them that they are to use the style used within their family. They are 

becoming very aware of both styles, as both are very important in World English. 

 I correct work, but never put a score on the page. I want them also to feel that it is fine to make errors as long as they 

focus back on how to make their work more correct, without worrying about a numerical score. Their score is always
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available in my records if they ever wish to see it. Finally, students do not have to be one hundred percent correct to achieve 

well in my writing classes, but they do need to show that they are using relevant materials to write sensibly.

 Here is a sampling of writing from this year’s Prathom 3 class:

   The English Pages
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ภาพข่าว/กิจกรรม

•	กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อของนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	ถึง	1	ธันวาคม	2560	

•	การประชุมผู้ปกครองนักเรียน	และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	2-3	โรงเรียนวาสุเทวี	โรงเรียนของคณะอุร์สุลิน	ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	ณ	ห้องประชุมอัญจลา	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2560

พฤศจิกายน 2560

•	พิธีมิสซาถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์	จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ	หอประชุม

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2560
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•	คุณครูร่วมอวยพรกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	ในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่	

ณ	ห้องประชุมอัญจลา	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2560	

•	กิจกรรม	Sharing	Happiness	2017	นักเรียนประถมศึกษา	ณ	บริเวณหน้า	MD	Shop	เมื่อวันที่	12-22	ธันวาคม	2560	

ธันวาคม 2560
ภาพข่าว/กิจกรรม

•	นักเรียนนำาเสนอผลงานที่ได้รางวัลการประกวดวาดภาพ	ของเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก	โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	ณ	ห้องประชุม

อัญจลา	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2560
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ธันวาคม 2560

•	พิธีตรีวารเตรียมจิตใจสู่วันฉลองพระคริสตสมภพ	ณ	โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	เมื่อวันที่	18-20	ธันวาคม	2560	

•	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	มอบปัจจัยให้กับตำารวจจราจร	สน.ลุมพินี	ที่ช่วยอำานวยความสะดวกด้านงาน

จราจรบริเวณรอบโรงเรียนตลอดปีที่ผ่านมา	ในโอกาสเทศกาลฉลองพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2560

•	พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ	ณ	หอประชุมโรงเรียน	เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2560

ภาพข่าว/กิจกรรม
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What Is It?
A contest to recognize and 
honour good writing by Mater Dei 
students. 

Who Is It For?  
All students in Mathayom 1 through 5 
and in Prathom 5 and 6.

When Is It?  
In English classes in January 2018.

What Are the Rules?
English class teachers will explain 
the rules and how the winners 
are decided.

Who Are the Judges?
Native English- speaking teachers 
from Mater Dei School.

What Can I Win?
There are First, Second and Third places 
for each grade level- which will be 
published in Mater Dei News-    
plus Honourable Mentions. 

Winners will also receive a certificate 
from the Principal to add to their 
portfolios.  

Best of luck to all of our student authors in 

The Mater Dei Writing Showcase, 2017–18!

Writing
Showcase

THE MATER DEI 

2017–18


