


    แม่หลวงของปวงไทย  ทรงห่วงใยชาวประชา

	 	 เหน็ดเหนื่อยทรงฟันฝ่า	 	 	 เพื่อบรรดาราษฎร์สุขศานติ์

	 	 	 สืบต่อมรดกไทย		 	 ทั้งฝ้ายไหมทรงเชี่ยวชาญ

	 	 หัตถกรรมงานจักสาน	 	 	 งามตระการแสนแยบยล

	 	 	 งานปักงานประดิษฐ์	 	 ดูวิจิตรพิศฉงน

	 	 เลื่องลือสู่สากล	 	 	 	 เป็นผลิตผลของคนไทย

	 	 	 ผืนป่าใกล้วิกฤติ	 	 	 คืนชีวิตแก่พงไพร

	 	 ทรงสร้างสำานึกให้		 	 	 ปวงชาวไทยช่วยดูแล

	 	 	 แม่หลวงปวงประชา	 	 พระเมตตายังแน่วแน่

	 	 พระทัยทรงเผื่อแผ่		 	 	 เปรียบกระแสธารธารา

	 	 	 สิบสองสิงหาดล	 	 	 เฉลิมชนมพรรษา

	 	 ชาวไทยทุกถ้วนหน้า	 	 	 เปล่งวาจา	“ทรงพระเจริญ”

                          

	 	 	 	 	 	 	 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คำ�ถว�ยพระพร
ในวโรก�สเฉลิมพระชนมพรรษ�สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ

	 ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำาคณะครู	 

ผู้ปกครอง	นักเรยีนและเจ้าหนา้ท่ีของโรงเรยีน	ถวายพระพรแดใ่ต้ฝ่าละอองธุลพีระบาทเน่ืองในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา

ท่ีเวยีนมาอีกครัง้	ดว้ยความซาบซึง้ในพระมหากรณุาธิคณุท่ีใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาททรงมีต่อปวงขา้พระพุทธเจ้าและประชาชาว

ไทยเป็นล้นพ้น	จึงขอนำาบทอาศิรวาท	ซึ่งนางสาวจุไรพร		จิตรโรจนรักษ์	ประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายพระพรดังต่อไปนี้
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วารสารมาแตร์เดอีนิวส์

เจ้าของ	 	:	 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

		 	 534	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

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

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

วัตถุประสงค์	:	 1.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

		 	 2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ	ของโรงเรียน

		 	 3.	เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อาจารย์สุมิตรา พงศธร คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ 

คุณครูนิตยา ตันทโอภาส คุณครูสมพร ตันอรุณ คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ คุณครูวีณา รักษาสกุล 

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ คุณครูรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก 

คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการที่ปรึกษา คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์ 

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

       จากบรรณาธิการ
MD News ฉบับนี้กว่าจะถึงมือท่านก็จะปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 แล้ว กิจกรรมต่างๆ และวิชาการที่

เข้มข้น ได้ท้าทายนักเรียนให้ทุ่มเทและตั้งใจฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง คอลัมน์ผู้เรียนกับสารัตถะ นำาเสนอการที่นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การฝึกบริหารจิตของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ คอลัมน์บูรณวัฒน์จัดการ

ศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาSME ได้ฝึกภาคปฏิบัติจริงอันแสดงถึงผลจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่พี่นักเรียน

เก่าได้จัดการเรียนการสอน มาถึงนักเรียนประถมเล็กที่ได้เครือข่ายผู้ปกครอง จัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก เรียนรู้คณิตศาสตร์

ผ่านเกมต่างๆ คอลัมน์สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา นำาเสนอการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

ซึ่งมีเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 2558-2560 การแบ่งปันประสบการณ์ จากโครงการแลกเปลี่ยนครูโรงเรียนอุร์สุลิน  

เซอรเ์วยีมเป่ียมคา่อนันต ์เลา่ถงึประสบการณข์องนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดกจิกรรมตลาดนัดเพ่ือน้อง และประสบการณ์

จากการรว่มกจิกรรมสงัคมสงเคราะห์ บ้านคนชราบางแค และคณะรอ้งเพลงประสานเสยีงท่ีโรงพยาบาลตำารวจ สดุท้ายคอลมัน์

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียน 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมจาก

ทางโรงเรียน ขอร่วมระลึกถึงคุณแม่บุญประจักษ์  ทรรทรานนท์ ในงานร้อยใจ ร้อยวัน น้อมกตัญญู แด่ท่านผู้อยู่ในดวงใจ 

นิรันดร์ และกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจผู้ปกครองคาทอลิก ซึ่งปีนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมมากขึ้นอย่างอบอุ่นในครอบครัวมาแตร์เดอีฯ  

      

     ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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กองบรรณาธิการ คุณครูอุดม สุดตะกู คุณครูธาริณี จึงเจนชัยนันท์ คุณครูปณิดา คงสันทัด คุณครูดนุชรี ตันทโอภาส 

  คุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ คุณครูวิชญาพร วโรจนานุลักษณ์ 

  คุณครูฐิติกร หัตถการุณย์

พิสูจน์อักษร   คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูเบญจพร ธรรมธีรพงศ์  

บันทึกภาพ	  คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม คุณครูจุฑามาส สุกใส คุณครูชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ คุณครูวิไลพร เกตุอุดม

ฝ่ายธุรการ   คุณครูเนาวรัตน์ หรินทรานนท์ คุณครูนพวรรณ รัตตกุล  คุณครูมณีรัตน์ อิ่มชื่น คุณครูประมวล จันทร์โทน

ขอบคุณผู้เขียนบทความ/สนับสนุนข้อมูล		ฉบับที่	46

อาจารย์สุมิตรา	พงศธร,	คุณศกร	ทวีสิน,	คุณนวพรรณ	อาภาวศิน,	คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์,	คุณครูอมรา	พนมไทย,	

คุณครูอุดม	สุดตะกู,	คุณครูธาริณี	จึงเจนชัยนันท์,	คุณครูจารุพรรณ	อินทุรัตน์คุณครูพรรนภา	สุรพันธ์พิทักษ์,	

คุณครูปณิดา	คงสันทัด,	คุณครูนิลวรรณ	เจตวรัญญู,	คุณครูสุรีย์พร	ทวีแสงสกุลไทย,	คุณครูศรีทอง	ศรีเสน,	

คุณครูอภิสมัย	ภาวะสิทธิโชติ,	คุณครูบุษรินทร์	ปรีทอง,	คุณครูอรอุมา	สว่างธูป,	คุณครูชญานุช	ชูชาติ,	คุณครูกรรณิการ์	กลิ่นกลัด,	

คุณครูจุฑามาส	สุกใส,	คุณครูกนกวรรณ	ไทยรัตน์,	คุณครูวิชญาพร	วโรจนานุลักษณ์,	คุณครูฐิติกร	หัตถการุณย์,	

คุณครูKarnnapin	Siripanich	และนักเรียนที่ลงบทความทุกคน	
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คริสตศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่โลกมีความใหม่ทุกวัน ด้วยกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เด็กและเยาวชนมีชีวิตอยู่ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่ผันแปรและผกผันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โรงเรียนจึงมี

ภารกจิท่ีจะชว่ยให้นักเรยีนเผชญิกบัสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงและผกผัน แตส่ามารถปรบัตวัเอง เปลีย่นแปลงและเลอืกเสน้ทางชวีติ

ให้เป็นความยินดีและชื่นชมได้ (อ้างอิงแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2556-2560)

นอกจากการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) แล้ว สำาคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้และฝึกฝน 

ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) อันได้แก่การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำาเป็น เพื่อ

ให้นักเรียนเกิดทักษะสำาหรับการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะการเรียนรู้ที่สำาคัญตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดนั้น

เรียกว่า 3R ได้แก่ Reading การอ่าน Writing การเขียน และArithmetic คณิตศาสตร์ ในส่วนทักษะที่เป็นนามธรรมนั้น 

ได้แก่ 4C - Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ Communication การสื่อสาร Collaboration การร่วมมือ Creativity 

การสร้างสรรค์

ด้วยตระหนักว่าพ้ืนฐานสำาคัญท่ีจะช่วยนักเรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสาะหาข้อมูล ต้ังคำาถาม คิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ข้อมูลความรู้ที่ได้รับ ได้แก่ ความสามารถการอ่านที่แตกฉานทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนจึงจัดให้มี

คาบเรยีนสง่เสรมิการอ่านให้แกนั่กเรยีนประถมสปัดาห์ละสามวนั และกำาหนดหนังสอืนอกเวลาเรยีนในวชิาภาษาไทยและภาษา

อังกฤษในระดับมัธยมด้วย แต่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้จนผู้เรียน “คิดเป็น ทำาเป็น” นั้น กุญแจสำาคัญ ได้แก่ การฝึกให้

นักเรียนฝึกปฏิบัติต่างๆ เอง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เริ่มตั้งแต่การรู้จักจัดกระเป๋า

นักเรียนตามตารางสอน เตรียมเสื้อผ้าชุดนักเรียน ชุดพละ ที่จะใส่ในวันรุ่งขึ้น รู้จักการเก็บของเล่น จดการบ้านและทำาการ

บ้านเอง เก็บจานชาม ฯลฯ โรงเรียนเป็นสนามของการเรียนรู้ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เช่น การทำาเวรเย็น ล้างจาน การ

ทดลองต่างๆ การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองที่โรงเรียน (Cindy Donaldson : Benefits of Failure : Why Making 

Mistakes in School Is a Must: www.education.com) ดังนั้นคุณครูและผู้ปกครองน่าจะช่วยกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ให้ลูกหลานของเราได้ฝึกฝนเรียนรู้การคิด การวางแผน และการปฏิบัติ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำาหรับการเรียนรู้ขั้นต่อ

ไปและการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21

        

        คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

สารผู้อำานวยการ
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• เด็กหญิงศศิณัฐ	ศิริวัฒนากร  อนุบาล 3/4

ได้รับรางวัล Gold Prize in Section III (Infant C) จากการแข่งขันรายการ  

The 16th Osaka International Music Competition จัดโดย วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

• เด็กหญิงภัคพัฒน์ณิชา	อุย  ป.2/3

• เด็กหญิงสาวินี	วีรคเชนทร์  ป.3/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน เกรด 3 Piano Festivol Class ใน

เทศกาลเรียนรู้ดนตรี Music Learning Fest ครั้งที่ 2 จัดโดย Trinity College 

London ประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี  

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

• เด็กหญิงปุณณภัสสร	ทรงสุโรจน์  ป.3/2

ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 18 จัดโดย

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียน 

วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

• เด็กหญิงเจตสุภา	คล้ายแก้ว  ป.6/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประเภทเดี่ยว 12 years and under

classical solo, 14 years and under lyrical solo และ 12 years and under 

lyrical solo ประเภทคู่ 14 years and under lyrical duo และประเภทกลุ่ม 

16 years and under lyrical/ contemporary troupe รางวัลชมเชยประเภท

กลุ่ม open age novelty troupe ในการแข่งขัน C.S.T.D Theatrical Dance 

Competition 2015 ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 2 - 13 

กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
โดย คุณครูนิลวรรณ  เจตวรัญญู และคุณครูกนกวรรณ  ไทยรัตน์

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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• เด็กหญิงเณศรา	ชุตินิยมการ  ป.6/1

• เด็กหญิงธีตา	ธนารักษ์โชค  ป.6/2

ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน จัดโดยโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

• เด็กหญิงปั้นดาว	ทวีสิน  ป.6/1

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดออกแบบตัวละครหนังสือโปเม่ เทสตี้ ท่องแดน

เวทมนตร์อลวนเมนูนานาชาติ รอบ วัฒนธรรมอาหารไทย จัดโดยสำานักพิมพ์ อี.คิว.

พลัส

• เด็กหญิงปาณิสรา	ตั้งงามสกุล  ม.2/2

ไดร้บัรางวลัชมเชย การแขง่ขนัคณติศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ ครัง้ท่ี 18 จัดโดยสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้เรียนกับสารัตถะ

(นักเรียนสามารถส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดพิมพ์ลงในคอลัมน์นี้ 

โดยส่งรายละเอียดหรือสำาเนาเกียรติบัตรพร้อมรูปถ่ายได้ที่ คุณครูประจำาชั้น)
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

ในภาวะสังคมปัจจุบันอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉินต่างๆ นับวันจะทวีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น การศึกษาหาความ

รู้ และฝึกทักษะชีวิตต่างๆ จึงเป็นเรื่องจำาเป็นและสำาคัญสำาหรับทุกคน ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นทักษะหนึ่งที่คนใน

สังคมควรได้รับการอบรมฝึกฝน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเห็น

ความสำาคญัในเรือ่งน้ี และไดร้บัความอนุเคราะห์จากมลูนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ รว่มกบัสมาคมแพทย์

สตรแีห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ จัดอบรมการชว่ยชวีติขัน้พ้ืนฐานดว้ยการนวดหัวใจ การผายปอดและการเอาสิง่

แปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 69 คนและคุณครูจำานวน 8 ท่าน 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิต

ขั้นพื้นฐาน สำาหรับประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระ

ชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อีกด้วย จากการอบรมครั้งนี้นักเรียนได้reflectionไว้อย่างน่าสนใจดังนี้  

ไดเ้รยีนรูว้า่ในสถานการณท่ี์มผู้ีป่วยหยุดหายใจ เราจะต้องทำาอย่างไรบ้างท่ีจะชว่ยเหลอืผู้ป่วยและผลจากการท่ีไดเ้รยีนรู้

ในครัง้น้ี ทำาให้เรามคีวามกลา้ท่ีจะชว่ยเหลอืผู้อ่ืนมากขึน้ และไดร้บัความรูด้า้นชวีวทิยาเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจอีกดว้ย….

นางสาวภคมน จันทร์เจริญ ม.5/3

ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์และไม่เคยทำามาก่อน ซ่ึงจะสามารถนำาไปช่วยเหลือคนอ่ืนได้จริง หากเกิด

สถานการณ์น้ันๆ ขึ้นกับคนใกล้ตัวเรา และได้รับความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตัวเม่ือเกิดเหตุการณ์อันตราย....นางสาวพารดา  

สุขกระสานติ ม.5/3

ได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือคนในภาวะฉุกเฉินและได้รู้ถึงความสำาคัญของการทำา CPR ซึ่งสามารถช่วยชีวิตได้ นอกจาก

นี้ยังได้ฝึกความกล้าคิด กล้าทำา กล้าหาญ ไม่ลังเลในการทำาความดี....นางสาวเจนจิรา เตชกัมพู ม.5/3

การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทำาให้รู้ว่า คนที่ต้องเสียชีวิตไปโดยไม่ได้รับการทำา CPR ก่อน เพราะคนรอบข้าง

ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
สำาหรับประชาชน

โดย ครูวีณา  รักษาสกุล
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

นั้นทำาไม่เป็นหรือตื่นเต้นจนเกินไปมีมากแค่ไหน อย่างน้อยเราก็อาจเป็นคนหนึ่งที่จะได้ช่วยให้คนๆ นั้นได้มีชีวิตที่ปกติต่อไป

ได้….นางสาวทิมพิกา สุขลาภวิทยาคุณ ม.5/3

จากการฝึกทำา CPR ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำาหรับตัวข้าพเจ้า เพราะคนส่วนมากไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้

ทักษะนี้ เพื่อช่วยให้คนมีชีวิตรอดได้ หรือยืดชีวิตของเขาได้ อย่างน้อยข้าพเจ้าก็อาจได้เป็นมือเล็กๆ ที่จะช่วยคนบนโลกนี้ได้

อีกคนหนึ่ง....นางสาวสิตานัน ขนบธรรมชัย  ม.5/5

จากการร่วมฝึกทำาCPR ทำาให้ได้เรียนรู้เรื่องการช่วยชีวิตคน ฝึกให้มีสติยามคับขัน เพราะเพียงแค่ 5 นาทีก็มีคน

มากมายท่ีต้องจากไป หากเราช่วยเหลือได้ ดิฉันก็อยากจะเป็นอีกหน่ึงกำาลังท่ีพร้อมจะมอบความช่วยเหลือให้แก่คนอ่ืน…. 

นางสาวสปัน  วีระผดุงผล ม.5/5

ขา้พเจ้าไดเ้ขา้รว่มอบรมการนวดหัวใจ (CPR) ทำาให้ไดต้ระหนักถงึสิง่ไมแ่น่นอนรอบตวั หากมเีหตกุารณค์นรอบตวัเกดิ

หัวใจหยุดเต้น เราจะได้ปฏิบัติให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง เพื่อให้เขามีชีวิตรอดต่อไป….นางสาวศานันทินี  เกษมมงคล ม.5/5

ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าจะได้ลองปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพมาก่อนเลย ถึงแม้จะใช้เวลาสั้นๆ ในการฝึกทักษะน้ี แต่

การเรียนรู้ในวันน้ันนับว่าเป็นพ้ืนฐานการทำาความดีให้กับผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ การเรียนครั้งรู้น้ีบางคนอาจคิดว่าไม่

สำาคัญ แต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเราจริงๆ เราคงรู้สึกผิดและเสียดายกับเหตุการณ์ครั้งนั้นไปตลอดชีวิต….นางสาว 

ณัฎฐณิชา  พัฒนาศรมศิริ ม.5/5

ข้าพเจ้ามักจะเห็นการช่วยชีวิตคนอื่นบ่อยๆ จากสื่อต่างๆ และคิดว่าคนที่ช่วยชีวิตคนอื่นได้นั้นดูดีมากๆ และสักวัน

หนึ่ง ข้าพเจ้าก็อยากเป็นฮีโร่แบบนั้นบ้าง แต่ข้าพเจ้าไม่รู้วิธีการช่วยที่ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดนิดเดียวก็จะสูญเสียอีกหนึ่ง

ชีวิต ขอขอบพระคุณพี่ๆ วิทยากรทุกท่านที่ทำาให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้อื่น ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็น

หมอก็ตาม ขอเพียงเราใส่ใจและให้ความสำาคัญกับชีวิตผู้อื่น เราจะรู้สึกดีและอิ่มเอิบใจ แต่หากเกิดเหตุการณ์ใกล้ตัวจริงๆ 

แล้วเราทำาอะไรไม่ได้ คงจะรู้สึกเสียดายไปตลอดชีวิต….นางสาวสริย์อัญญ์ โพธิศรัทธา ม.5/5
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ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจและสอนให้คนเป็นคนดี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การเรียนรู้ศาสนาต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังนั้นโรงเรียนได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษา วิชา

คำาสอน และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระศาสนา) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ประวัติของศาสนา 

คำาสอน ศาสนพิธีที่สำาคัญ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ เพื่อความเป็นศาสนิกสัมพันธ์ที่ดี เริ่มตั้งแต่ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านศาสนาผ่านประสบการณ์จริง ในการนี้ทาง

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนำาบุตรหลานไปเยี่ยมชมศาสนสถาน  การสอนให้ปฏิบัติศาสนกิจที่ตนนับถือ และ

เมื่อถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดปทุมวนาราม

ราชวรวิหาร โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะเป็นผู้แทนนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับครูและผู้ปกครอง

ในการนำาปัจจัย เครื่องไทยธรรม ผ้าอาบน้ำาฝน เทียนพรรษา ไปถวายเป็นประจำาทุกปี จึงขอแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการ

ปฏิบัติศาสนกิจของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ผ่านมาดังนี้

“ในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ ฉันมาเที่ยวหัวหิน และได้มาทำาบุญที่วัดเขาลั่นทม ฉันได้ถวายสังฆทาน สวดมนต์ และปิด

ทองพระพุทธรูป ฉันมีความสุขมากและตั้งใจว่าจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำาบุญบ่อยๆ”

        ด.ญ. ศิริ์กาญจน์  นิลโกสิตย์ ชั้น ป.1/4

ประสบการณ์ชีวิตกับการปฏิบัติศาสนกิจ
โดย คุณครูอรอุมา สว่างธูป
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“หนูเป็นคาทอลิก ครอบครัวเราไปวัดทุกวันอาทิตย์ หนูไปวัดขอพรพระ ให้ทุกๆ คน คุณพ่อ (พระสงฆ์) สอนให้เป็น

คนดี แบ่งปันกัน โตไปไม่โกง”

        ด.ญ. เมแกน  ซัลลิแวน ชั้น ป.1/4

“หนูกับครอบครัวไปทำาบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุ หนูได้ตักบาตร ฟังเทศน์ สวดมนต์ และให้อาหารปลาค่ะ ยายสอน

ว่าเวลาตักบาตรต้องสำารวมและถอดรองเท้า เพื่อแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์”

        ด.ญ. พีรภาว์  ชิตานนท์ ชั้น ป.1/2

“หนูได้ไปวัดพระกุมารเยซูกับครอบครัว หนูได้เข้าไปในโบสถ์สวดภาวนากับคุณแม่และผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธี หนูรู้สึกดีใจ

ที่ได้สวดภาวนาค่ะ”

          ด.ญ. กชพร  รุ้งสุวรรณ ชั้น ป.1/1

“จากการไปวัดปทุมวนารามราชวรวิหารครั้งนี้ หนูได้เรียนรู้การสวดมนต์เบื้องต้นเวลาไปวัดและมารยาทเวลาที่เราเข้า

วัด เช่น วิธีการเปลี่ยนท่านั่งให้สุภาพ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ในด้านจิตใจหนูได้เรียนรู้การสงบจิตใจเวลาเข้าวัด

ฟังพระธรรมเทศนาในเรื่องของการทำาบุญ ว่าเราควรทำาบุญให้มากๆ สะสมให้เยอะๆ เพราะบุญคือสิ่งเดียวที่เราจะนำาติดตัว

ไปได้ในวันตาย ทรัพย์สิน ร่างกาย แม้แต่ญาติพี่น้องของเรา เราก็ไม่สามารถนำาติดตัวไปได้ หนูชอบวัดนี้มากถึงแม้ว่าวัดนี้

จะอยู่ใจกลางเมืองย่านการค้าแต่วัดนี้ก็สงบและเหมาะกับการนั่งสมาธิ สงบจิตใจมากๆ”

        ด.ญ. ปั้นดาว  ทวีสิน ชั้น ป.6/1
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 “หนนัูบถอืศาสนาครสิต ์สิง่ท่ีหนูไดจ้ากการไปวดัปทุมวนารามราชวรวหิารคอืหนูไดเ้ปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ไดเ้ห็นวดัพุทธ

ท่ีสวยงามกวา้งขวางและเงยีบสงบ อยู่ระหวา่งศนูย์การคา้สยามพารากอนและเซ็นทรลัเวลิด ์หนูไดเ้รยีนรูก้ารปฏิบัติตนของชาว

พุทธ เริ่มตั้งแต่ศาลาฟังธรรมต้องนั่งพับเพียบเรียบร้อยไม่คุยกัน  ฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ท่านพูดถึงการใช้คำาพูด

ที่ใช้กับพระสงฆ์ เช่น อาตมา โยม เป็นคำาพูดที่พระสงฆ์ใช้เท่านั้น ท่านแสดงธรรมได้สนุกมาก ทำาให้หนูได้รับความรู้และ

ความเข้าใจมากขึ้นนอกเหนือจากหนังสือเรียน เป็นประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่ามากค่ะ”

        ด.ญ. เภาลีนา  ธรรมธาดา ชั้น ป.6/3

 

“สิ่งที่หนูได้รับจากการไปวัดปทุมวนารามราชวรวิหารคือการมีมารยาทในการเข้าวัด  ไม่ตะโกนเสียงดัง  อยู่กับความ

สงบ ไม่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง การมีใจเมตตา ร่วมถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม รู้จักการสวดมนต์ การทำาสมาธิ การใช้

วาจากับพระสงฆ์จะถามคำาถามหรือจะตอบคำาถามก็ต้องใช้คำาพูดท่ีสุภาพและให้เกียรติ เปิดใจยอมรับความแตกต่างของคน

อื่นอย่างเข้าใจ สิ่งที่สำาคัญคือการมีศาสนสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติศาสนาอื่นทุกศาสนา”

        ด.ญ. ธัญญธร  เทียนไพฑูรย์ ชั้น ป.6/3

 “ในฐานะท่ีหนูเป็นพุทธศาสนกิชน  หนดูใีจท่ีไดท้ำาบุญ ถวายเครือ่งไทยธรรมและถวายเทียนพรรษากบัเพ่ือนๆ คณุครู

และผู้ปกครอง เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หนูได้รับประโยชน์มากมายจากการไปทำาบุญท่ีวัดปทุมวนาราม

ราชวรวิหารครั้งนี้ ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในการทำาบุญ ความประทับใจเกิดขึ้นตั้งแต่หนู

เดินเข้าไปในวัดหนูรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบและความร่มรื่น และการได้ฟังพระธรรมเทศนาทำาให้มีข้อคิดสอนใจที่ดี”

        ด.ญ. พิมพ์ภัสรา โตวิวัฒน์ ชั้น ป.6/4

 “การไปวัดปทุมวนารามราชวรวิหารทำาให้หนูรู้สึกได้ถึงความสงบทั้งร่างกายและจิตใจ  หนูได้กราบพระพุทธรูปแบบ

เบญจางคประดิษฐ์อย่างถูกต้อง เพื่อนๆ ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม มีการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ได้ฟังนิทานธรรมะจาก

พระสงฆ์ หนูรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ไปวัดครั้งนี้”

        ด.ญ. สุภชา  ลีรัตนขจร ชั้น ป.6/4
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SME
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

โดย นางสาวภาวิดา อาภาวศิน

หัวหน้านักเรียน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 งานตลาดนัด SME 

หรือที่เรียกว่า Small Medium Enterprises โดยนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของวชิาโครงงานอาชพี เป็น

รายวชิาท่ีสง่เสรมิและพัฒนาความสามารถของนักเรยีน โดยมี

วตัถปุระสงค ์เพ่ือให้นักเรยีนสามารถนำาความรูไ้ปตอ่ยอด และ

ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้จริง เช่น การจัดการ

และการวางแผนบรหิารธุรกจิ การวางโครงสรา้งงาน และองค์

ประกอบตา่งๆ ของธุรกจิขนาดเลก็ รวมท้ังการเห็นคณุคา่ของ

ธุรกจิน้ันๆ ซึง่โครงงานนีป้ระกอบไปดว้ย 12 บรษิทั แบ่งเป็น 

2 หมวด คอื บรษิทัท่ีจำาหน่ายสนิคา้อุปโภค และสนิคา้บรโิภค

กระบวนการทำางานในธุรกจิSME เริม่ต้นจากการระดม

ความคิดในกลุ่มและหาข้อสรุปร่วมกัน จากนั้นจึงเริ่มทำาการ

สำารวจความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ ตดิตอ่โรงงานเพ่ือดำาเนิน

การผลิต และการPre-order สินค้า โดยในปีการศึกษานี้ได้มี

การนำา Social enterprise หรอื ธรุกจิเพ่ือสงัคม มาประยุกต์

ใช้โดยหักยอดขายบางส่วนเพื่อไปช่วยเหลือมูลนิธิ หรือผู้ป่วย
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ต่างๆ นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี โดยเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย

แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ดี

ขึ้นควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กัน เริ่มต้นจาก

จุดเล็กๆ ในสถาบันโรงเรียน

จากกจิกรรมดงักลา่วพวกเราพบกบัปัญหาและอุปสรรค

บ้าง แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดบทเรียนท่ีพวกเราได้รับน้ันคุ้มค่ามาก 

และทำาให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีไม่สามารถหาได้จาก

ในห้องเรียน ตามท่ี นางสาวจันทรธีรา ผลวิวัฒน์ ม.6/4 

ตัวแทนกลุ่ม ตุ่มโมะ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ไว้ว่า จาก

กจิกรรมน้ีทำาให้ไดท้ำางานในกลุม่ท่ีใหญข่ึน้ มกีารวางแผนเพ่ือ

เป้าหมายท่ีชดัเจนและแตกตา่งจากงานกลุม่ธรรมดาท่ัวไป ได้

ลองทำางานกันคล้ายๆ กับที่ผู้ใหญ่ทำา มีการประชุม มีGantt 

Chart เรื่องการเงิน และการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ ที่ท้าทาย

และส่งผลกว้างกว่าเดิม เป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า เช่น

เดียวกับนางสาวณัฐณิชา จูทะสมพากร ม.6/2 ตัวแทนกลุ่ม 

Shirtsandshakes ได้บอกไว้ว่าตอนแรกคิดว่ากิจกรรมน้ีเป็น

งานง่ายๆ แต่พอลงมือทำาแล้ว ก็พบว่ายากกว่าที่คิด เพราะ

พอเราทำางานเป็นกลุ่มใหญ่ มุมมองความคิดเห็นท่ีมีก็มาก

ขึ้น ความขัดแย้งก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ้าง ดังน้ันการฟังความ

คิดเห็นส่วนรวมให้มากก็เป็นการทำาให้ปัญหาน้ันคลี่คลายลง

ได้ อีกทั้งได้รู้ถึงความเหน็ดเหนื่อย ทำาให้เราเห็นคุณค่าของ

เงินมากย่ิงขึ้นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์กว่าจะหามาได้ คุณ
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พ่อคุณแม่ต้องเหนื่อยซักแค่ไหน หรือ นางสาวสิรีธร ไตรรัตน์  

ม.6/5 ตัวแทนกลุ่ม Ani shirt  กล่าวไว้ว่าจากการทำา SME 

สิ่งที่ได้นั้น ไม่ใช่เพียงรายได้ กำาไร หรือคะแนน แต่ได้เรียนรู้

ว่าการทำางานจริงๆ นั้นเป็นเช่นไร ไม่เหมือนการเล่นขายของ

อย่างตอนเป็นเดก็ เราตอ้งมคีวามรบัผิดชอบ เสยีสละ อดทน 

เเละสามารถเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้ท้ังนียั้งไดร้บัน้ำาใจเเละ

มิตรภาพดีๆ จากเพื่อนๆ ทั้งในเเละนอกกลุ่ม แม้จะมีความ

คดิท่ีขดัเเย้งกันบ้าง แตพ่วกเรากใ็ชค้วามมเีหตมุผีลชว่ยกนัหา

ข้อสรุปที่ดีที่สุดเเละสามารถผ่านไปได้ด้วยดี

แม้วา่กจิกรรมดงักลา่วจะผ่านไปแลว้ แต่ประสบการณ ์

ความรู ้ความท้าทายเหลา่น้ีจะเป็นสิง่ท่ีทำาให้พวกเราเติบโตขึน้

อีกระดับหนึ่ง สอนให้เรารู้จักฝึกกระบวนการคิดและวางแผน 

การจัดสรรเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ท่ีสำาคัญคือ 

การรู้จักประนีประนอม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน หาก

เกิดความขัดแย้งใดๆ การถอยออกมาคนละก้าวก็อาจทำาให้

วิสัยทัศน์ต่างๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนที่

ให้โอกาสจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้นค่ะ
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บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

I have read this anonymous poem on the back of my birthday card without understanding its 

true meaning for years, but my two months at Mater Dei as a kindergarten teacher have shown me 

what it is all about. 

 I love children, I always have. But I had never thought that it is possible to keep falling in love 

with the same individuals each and every single day. How could it be possible for such little bodies 

to contain so much love, innocence, curiosity, and generosity? How could it be possible for such little 

fingers to be so creative, giving, and caring? How could it be possible for such young souls to look at 

you with such wise and understanding eyes? With all that said, it is impossible for anyone not to fall 

hopelessly in love with the Mater Dei girls; their little feet, their pretty eyes, their gentle hearts, and their 

soul-illuminating smiles. I have also encountered the nicest and kindest group of teachers who dedicate 

their lives to bringing up the girls and equip them with wisdom and knowledge. I first thought that it 

was a privilege to be given the opportunity to teach at such prestigious school. Now it has become 

more of a blessing. 

Little girls are such fun 
 โดย คุณครูKarnnapin Siripanich (Teacher Ploy)

“Little girls are such fun!

Whether she plays with dolls or dirt,

Wears lacy clothes or daddy’s shirt,

Likes butterflies or bumblebees,

jumping ropes or climbing trees…

Whether she is mischievous or sweet, 

immaculate or not so neat, 

a princess or an adventurer,

You are sure to fall in love with her.” 
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บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

 The Mater Dei girls show exceptional intellectual potential and gracious manners since young 

age. They are well-accomplished not only academically but also in arts and music. There is no doubt 

that this is the fruit of the combined efforts and care from both at home and at school. I am certain 

that the Mater Dei girls will go on and do great things in the future; for they are smart, strong, inde-

pendent, caring, and most importantly, they are full of love and respect for others. It is heart-warming 

to know that no matter where they go in the world, they will always bloom with grace and beauty 

like flowers and shine like morning stars. 



16 Mater Dei News ฉบับที่ 46 ปีที่ 12 ปีการศึกษา 2558

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เครือข่ายผู้ปกครองช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์

ให้นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โดยใช้เวลาในช่วงพักกลางวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เรียนรู้ตัว

เลข เสริมทักษะในการคำานวณ การใช้เหตุผลผ่านตัวเลข และรูปทรงต่างๆ โดยได้จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้แก่ 

• เกม “บ้านน้องหมา” ในวันอังคารที่ 7 และ 21 กรกฎาคม 

เกมบ้านน้องหมา เป็นเกมที่ฝึกบวกและลบเลขในใจ โดยใช้ตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ เป็นอุปกรณ์ช่วย แม่ๆ จะตั้งโจทย์เลข 

เช่น 5+4-3 = ? ก็จะแปลงเป็นโจทย์น่ารักๆ ว่า “มีน้องหมาอยู่ในบ้าน 5 ตัว จัดงานวันเกิดที่บ้าน เชิญเพื่อนมาบ้านอีก 4 

ตัว และออกไปซื้อของอีก 3 ตัว จะเหลือน้องหมาในบ้านกี่ตัว” โจทย์เลขที่ใช้ก็ปรับให้ยาก-ง่ายตามระดับของเด็ก เช่น ถ้า

เป็นเด็กโต อาจจะถามต่ออีกว่า “หมาที่เหลืออยู่ในบ้าน มีขารวมกันกี่ขา” ซึ่งฝึกการคูณไปด้วย 

งานนี้เราได้เห็นว่าเด็กๆ ตั้งใจฟังโจทย์มาก บวก-ลบเลขในใจได้อย่างรวดเร็ว แถมมุ่งมั่นในการยกมือตอบคำาถามให้

ได้ก่อนเพื่อนด้วย 

คณิตคิดสนุก
โดย เครือข่ายผู้ปกครอง ช่วงชั้นที่ 1-2

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา



ฉบับที่ 46 ปีที่ 12 ปีการศึกษา 2558 Mater Dei News 17

• เกม “SUDOKU” ในวันอังคารที่ 4 และ 25 กรกฎาคม 

เกม SUDOKU เป็นเกมที่เน้นการใช้ตรรกะ โดยใช้ตาราง (4, 6 หรือ 9 ช่อง) และตัวเลขเข้ามาช่วย ในชั้นเด็กเล็ก 

ป.1-ป.3 เราใช้ตาราง 4 ช่อง ส่วนเด็กโต ป.4-ป.6 จะเป็นตาราง 9 ช่อง หลักการคือ เติมตัวเลข 1-4 ลงในตารางให้ครบสี่

ช่อง โดยไม่ให้ตัวเลขซ้ำากัน ทั้งในตารางและในแถวแนวตั้งและแนวนอน เมื่อทำาครบ 1 แผ่น จะได้สะสมแต้มในบัตรคะแนน 

และเมือ่ครบแผ่นจะไดด้นิสอหนึง่แท่ง ซึง่เดก็ๆ ก็ตัง้ใจทำาโจทย์ชว่ยเหลอืกนั โดยมีคณุพ่อ-คณุแม่คอยให้คำาแนะนำาอย่างใกลช้ดิ  

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ปกครองเครือข่ายที่มาช่วยกันจัดกิจกรรมสนุกๆ ให้เด็กๆ  

ขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครู ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรของรางวัลสำาหรับเด็กๆ 

ขอบคุณทางโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

และขอบคุณเด็กๆ ที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรม รอพบกับกิจกรรมต่อๆ ไป ที่จะเน้นในเรื่อง “ARTS & CRAFT” 

ทั้งระบายสี ถักไหมพรมด้วยมือ ฯลฯ รับรองว่าสนุกไม่แพ้กันแน่  

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดย คุณครูพรรนภา สุรพันธ์พิทักษ์

การประเมินภายใน (Internal Evaluation) ของสถานศึกษาเป็นกระบวนการประเมินผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ให้ดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่งการประเมินภายในนี้ถือเป็น 

กระบวนการตรวจสอบการทำางานของตนเอง (Self-evaluation) ดังนั้นโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจึงกำาหนดให้การประเมิน

ภายใน เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยโรงเรียนได้จัดทำามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด เป็นแนวทางดำาเนินการ 

	การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	มีการประเมิน	2	ลักษณะ	คือ

	1.	การประเมินคุณภาพภายใน		

    1.1 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำาเนินการ

ประเมิน ดังนี้

- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ประเมนิการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัตงิานของทุกฝ่ายในโรงเรยีน เพ่ือให้โรงเรยีนมกีารดำาเนินงานท่ีมคีณุภาพ

อย่างสม่ำาเสมอ

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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 ผลจากการประเมินในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนจัดทำาเป็นรายงานการประเมินตนเองนำาเสนอคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนเพื่ออนุมัติเห็นชอบ นำาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด (สช.) และเผยแพร่ออกสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

 1.2 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.) อย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 3 ปี เพื่อรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และใช้เป็นข้อมูล

สำาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

	2.	การประเมินคุณภาพภายนอก	

  เป็นการประเมนิคณุภาพการจัดการศกึษาของโรงเรยีน โดยสำานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งจะมีการประเมินทุกๆ 5 ปี

 ในปีการศึกษา 2558 นี้ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยหน่วยงานต้นสังกัด คือ 

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ผลการประเมินทั้งในระดับ

การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน การจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 2 ระดับ 

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีคุณภาพอยู่ในระดับ

ดีมาก เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำาหนด และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังข้อมูลที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของ

โรงเรียน

 อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการชมเชยและให้กำาลังใจแล้ว ผู้ประเมินได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

คำาประพันธ์นี้คัดมาจากวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน เป็นตอนที่พลายงามต้องจำาใจจากนางวันทองผู้เป็นแม่ด้วยความ

อาลัยรัก เพื่อหนีภัยขุนช้าง ไปอยู่กับยา่ คือนางทองประศรีที่เมืองกาญจนบุรี และในวรรณกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่กวีหลายๆ 

ท่าน ได้สรรหาถ้อยคำามาเรียงร้อยอย่างวิจิตรบรรจง เพื่อถ่ายทอดความรักของแม่เป็นตัวอักษร และแน่นอนว่า ไม่มีผู้ใดจะ

สามารถพรรณนาความรักของแม่ได้หมดสิ้น ดังคำากล่าวที่ว่า 

“No	language	can	express	the	power	and	beauty	and	heroism	of	a	mother’s	love”	(Edwin	Chapin)

“ไม่มีคำาใดภาษาใด ที่จะใช้นิยามอานุภาพความงดงามของความรักที่แม่มีได้เลย”

ในมงคลสูตรได้กล่าวถึงการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าเป็นมงคลสูงสุด เพราะบิดา มารดา เป็นผู้ให้ชีวิต เลี้ยงดู อบรมบ่ม

นิสัย ปกป้องคุ้มภัย เป็นครูคนแรก เปรียบดั่งพรหมของลูก ดังคำากลอนสุภาษิตสอนหญิงของท่านสุนทรภู่ ที่ได้รจนาไว้ว่า

  

   “ด้วยชนกชนนีนี้มีคุณ  ได้การุณย์เลี้ยงรักษามาจนใหญ่

  อุ้มอุทรป้อนข้าวมาเท่าไร   หมายจะได้พึ่งพาธิดาดวง”

สำาหรับนักเรียนในวัยน้ีคงยังไม่ต้องถึงกับจะต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ แต่หากเพียงแค่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกท่ีควร  

รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกิริยามารยาทงดงาม เพียงเท่านี้ก็ย่อมจะนับได้ว่าเป็นลูกที่ดีแล้ว

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้

ดำาเนินอย่างต่อเนื่องมาทุกปี การแสดงออกของนักเรียนด้วยการเขียนบทความ แต่งคำาประพันธ์ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะ

บอกเล่าความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่ได้เป็นอย่างดี

หนูขอขอบคุณคุณแม่ที่เลี้ยงดูหนูตั้งแต่เล็กจนโต คุณแม่เปรียบเหมือนเทวดาของหนูค่ะ พระคุณของคุณแม่ยิ่งใหญ่มาก 

เมื่อคุณแม่แก่ หนูจะเลี้ยงดูคุณแม่ค่ะ  I love you Mum.

      ณชญาดา  ศุภวิรัชบัญชา ป.1/1

“ยุวกวี ศรีวรรณกรรม”
คัดเลือกและเรียบเรียง โดย คุณครูธาริณี จึงเจนชัยนันท์ 

และคุณครูวิชญาพร วโรจนานุลักษณ์

   “แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก  คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน

  จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน  จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัว”
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรง  อายุยืนนานค่ะ และหนูขอให้คุณแม่คนดีอยู่กับหนูนานๆ ค่ะ ขอให้คุณแม่มีความสุข 

มากๆ ค่ะ

ฐิติรัตน์  ธนสารสมบัติ ป.1/2

 คุณแม่เลี้ยงหนูตั้งแต่เล็กจนโต คุณแม่ให้นมหนูมา คุณแม่อุ้มหนูมา ถึงตอนนี้หนูก็รักคุณแม่ หนูจะสวัสดีคุณแม่ทุก

เช้า หนูจะเป็นเด็กดีของคุณแม่ค่ะ หนูจะพูดเพราะๆกับคุณแม่ค่ะ หนูจะเชื่อฟังคุณแม่ค่ะ
นันทวรินทร์  แสงเสียงฟ้า ป.1/3

แม่ของหนูเป็นฮีโร่ในฝันของหนูและเป็นนางฟ้าอยู่ในใจเสมอไปในโลกนี้ค่ะ ไม่มีใครที่หนูรักกว่าแม่เลยค่ะ
ภิญญานิษฐ์  จุลพาณิชยกรรม ป.1/4

 

หนูรักแม่เพราะแม่เป็นผู้ให้หนูได้เกิดมา แม่คอยเลี้ยงดูหนูจนโต และสอนให้ฉลาด หนูเคยไม่รักแม่ แต่แม่ก็รักหนู หนู

ขอโทษนะคะ แม่ไมเ่คยท้ิงหนูเวลาหนูกลวั เมือ่หนูกลวัแมก่ป็ลอบใจ และกอดหนู พอหนูหายกลวัแมก่ยั็งกอดหนู หนูรกัแมท่ี่สดุ
       ภีรดา  ยงปิยานนท์ ป.2/3

 หนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี ไม่ดื้อ ไม่ซนกับแม่ หนูขอให้แม่มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนานอยู่กับหนู 

หนูจะไม่ลืมบุญคุณของแม่เพราะแม่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูอยู่ตลอดเวลา หนูอยากจะบอกแม่ว่า หนูรักแม่ค่ะ
       อริษา  จิระกรานนท์ ป.2/4

 

 หนูรักแม่มากค่ะ หนูขอโทษที่บางครั้งหนูดื้อซนและทำาให้แม่รำาคาญ หนูขอบคุณที่เลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่เล็กจนโต ตอน

นี้หนูขึ้น ป.3 แล้ว รู้เรื่องแยกออกว่าอะไรผิดอะไรถูก หนูลองคิดย้อนเวลาดูแม่ได้เลี้ยงดูเอาใจใส่หนูมาแปดปีแล้ว และหนู

ขอขอบคุณที่แม่ไม่เคยเห็นสิ่งอื่นสำาคัญกว่าตัวหนู ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง แม่ไม่เคยได้รับตำาแหน่งหรืองานใดๆ ที่จะทำาให้คุณ

แม่ไม่มีเวลาสำาหรับหนู หนูจะเป็นลูกที่ดีของแม่ค่ะ จะตั้งใจเรียนทุกวิชาและจะเลี้ยงดูคุณแม่เมื่อหนูโต เพื่อจะตอบแทนที่คุณ

แม่เคยเลี้ยงดูหนูตอนหนูยังเล็ก และรู้สึกว่าคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่ที่ธรรมดา เพราะแม่ไม่ทิ้งหนูไว้คนเดียว หนูรักแม่ที่สุดในโลก 

และขอบคุณสำาหรับความรักของแม่
       พลอยณภัส  สิริภัสภักดี ป.3/4

 เวลานี้หนูมีความสุขมากกับครอบครัว กับแม่ที่เป็นทั้งครูและผู้ให้คำาปรึกษาที่มีค่า แม่ให้หนูได้เข้าเรียนโรงเรียนดีๆ 

มีบ้านที่น่าอยู่ มีเสื้อผ้า เครื่องใช้เท่าที่จะเป็น แม่จะสอนหนูเสมอว่า “คนเราต้องอยู่ที่ความพอดี” แม่ให้เวลากับหนูเสมอไม่

ว่าเวลาท่ีหนูมีปัญหาต้องการคนช่วยตอบข้อข้องใจ หรือเวลาท่ีหนูมีข้อสงสัยเรื่องบทเรียน แม่อยากเห็นหนูมีอนาคตท่ีสดใส 

เจริญก้าวหน้า แม่พูดว่า “ถ้าหนูมีความสุข แม่ก็มีความสุขและถ้าหนูมีความทุกข์ แม่นี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างหนูเสมอ เพราะ

แม่ คือ คนที่รักหนูมากที่สุด หนู คือสมบัติล้ำาค่าของแม่”
       ทิพย์นที  สิทธิประศาสน์ ป.4/1
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   คุณแม่มีพระคุณ  ท่านการุณย์ส่งหนูเรียน

  ท่านสอนหนูอ่านเขียน  จนหนูเรียนรู้เข้าใจ

   แม่นั้นคอยดูแล  ยามท้อแท้แม่ห่วงใย

  รักแม่ไม่เปลี่ยนไป   รักจากใจไม่ลืมเลือน
พงศ์พัชรา  สุภาจักร์ ป.5/1

   มารดาแห่งชีวิต  ผู้ลิขิตสร้างเรามา

  ยามป่วยท่านรักษา  ไม่เคยจากเราไปไหน

   เกิดมาก็รู้จัก  คุณแม่รักด้วยดวงใจ

  แม่มีความห่วงใย   หนูขอขอบพระคุณเอย
ธัญญ่า  วิโรจน์ไตรรัตน์ ป.5/2

   นึกถึงพระคุณแม่  นั้นแน่แท้เฝ้าห่วงใย

  เลี้ยงฉันจนเติบใหญ่  ด้วยหัวใจที่อดทน

   แม่ดูแลฟูมฟัก  ให้ความรักที่มากล้น

  พวกเราลูกทุกคน   ระลึกมั่นกตัญญู
อรณัฐ  ผลประเสริฐ ป.5/3

   หยดน้ำานมจากแม ่ อิ่มอุ่นแท้นะแม่จ๋า

  ทุกสิ่งให้เรามา   ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร

   ร้องไห้แม่คอยดู  ยิ้มให้รู้เธอสุขใจ

  ร่างกายได้จากใคร  เลี้ยงจนใหญ่คือแม่เรา
ดลพร  สิริวันต์ ป.5/4

   หนูรักแม่เท่าฟ้า  มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด

  ยามลูกผิดพลาดไป  แม่คอยช่วยลูกถูกทาง

   ความรักของแม่นี้  รักที่ดีมิมีจาง

  รักแม่กว่าทุกอย่าง  เมื่อโตขึ้นจะตอบแทน
กนกรัฐ  กงประเวชนนท์ ป.6/1
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 หนูเกิดขึ้นมาได้เพราะแม่ แม่เป็นผู้วิเศษ เมื่อเล็กๆ แม่ปลอบหนูเมื่อเจ็บหรือเสียใจ แม่อดหลับอดนอนเพื่อเลี้ยงดู

หนู เพื่อที่หนูไม่ต้องลำาบาก พอหนูเริ่มโต แม่ก็ยังคงเอาใจใส่หนู รักหนูเหมือนเดิม แม่พาไปเที่ยว พาไปทำาบุญ ซื้อของให้

ด้วยความรัก โตขึ้นมาแม่สอนหนูมากมาย สอนให้หนูเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น สอนให้อดทน ถึงแม้หนูจะโตแล้ว แม่ก็ยัง

อดเป็นห่วงไม่ได้ แม่ก็ยังคงเอาใจใส่หนูเหมือนเดิม สุดท้ายหนูขอบคุณแม่มากๆ ที่แม่รักและห่วงใยหนู หนูรักแม่ค่ะ 

        อุชุภา  เปาอินทร์ ป.6/4

   แม่นี้มีบุญคุณ  ช่วยค้ำาจุนจนเติบใหญ่

  ท่านเหนือกว่าสิ่งใด  ที่ห่วงใยทุกนาที

   แม่นี้คือผู้ให้  เอาใจใส่ในชีวี

  คาดหวังเป็นคนดี   ลูกแม่นี้จะตั้งใจ

   แม่นี้คอยช่วยเหลือ และเอื้อเฟื้อกว่าใครใคร

  ทำาด้วยความเต็มใจ  เพื่อเห็นลูกพบสุขเอย 
มณฑกานต์  โฆษะวิสุทธิ์ ม.1/1

   ผู้ที่ให้กำาเนิด  แสนล้ำาเลิศกว่าใครใคร

  แม่รักเอาใจใส่   ยามป่วยไข้ก็ดูแล

   ความรักเปรียบพลัง มอบความหวังยามท้อแท้

  เวลาลูกอ่อนแอ   ท่านพร้อมที่จะปลอบใจ

   ลูกขอตอบแทนคุณ ที่ค้ำาจุนจนเติบใหญ่

  สัญญาจากนี้ไป   ว่าจะไม่ดื้ออีกเลย
ภัธรภรณ์  พุฒิพรรณพงศ์ ม.1/2

   แม่ฉันเป็นผู้ให้  กำาลังใจและความฝัน

  แม่ฉันสอนฝ่าฟัน   หวังลูกนั้นก้าวต่อไป

   แม่ฉันเลี้ยงดูแล  ใครรังแกป้องกันภัย

  แม่ฉันอยู่ไม่ไกล   เป็นแรงใจให้ทำาดี

   แม่ฉันคอยเกื้อหนุน ทดแทนคุณลูกยอมพลี

  น้อมขอองค์พระศรี  คุ้มชีวีตลอดกาล
กัลยพัชร์  พลอยประดิษฐ์ ม.1/3
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   แม่ของแผ่นดินนั้น ธ สร้างสรรค์ประเทศไทย

  ดูแลอยู่ไม่ไกล   ศูนย์รวมใจของทุกคน

   พระองค์คอยดูแล  ยามท้อแท้และขัดสน

  ช่วยเหลือเพื่อปวงชน  ไม่เคยท้อสักครั้งเลย

   วันแม่ในปีนี้  ทุกชีวีอย่านิ่งเฉย

  ร่วมพลังอย่าละเลย  เทิดองค์พระราชินี
พริมา  ทังสุบุตร ม.1/1

   สิบสองสิงหานี้  เป็นวันดีควรนึกถึง

  ชาวไทยนั้นตราตรึง  ในพระคุณราชินี

   โปรดเกล้าปวงประชา ท่านนำาพาความสุขศรี

  เสด็จเยี่ยมทุกที่   ให้ร่มเย็นอยู่มานาน

   น้อมเกล้าถวายชัย เราพร้อมใจร่วมจัดงาน

  ไทยล้วนรื่นสำาราญ  ตลอดกาล ทรงพระเจริญ
 ศิรดา  วิมลวัตรเวที ม.1/4

   นานานับค่าล้ำา    หามี  สิ่งเทียบ

  คุณแม่เปรียบนที   ทั่วหล้า

  บุญใดทั่วปฐพี   หาเท่า เลยนา

  บุญแม่สูงเทียมฟ้า   มากล้ำาสิ่งใด   
กรวีร์  จารุจินดา ม.3/2

   ลึกเกินห้วงสมุทรล้ำา บาดาล

  กว้างกว่าธรณีไพศาล  สุดหล้า

  ใหญ่ยิ่งกว่าคคนานต์  ฤาเทียบ

  คุณแม่เกินเอ่ยอ้า   โอษฐ์อ้างคำาใด
        ชยรัมภา  ชีวะพฤกษ์ ม.3/4
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  พระคุณแม่ เหลือล้น คณานับ  คอยประคับ จับประคอง ลูกเติบใหญ่

 พระคุณแม่ มากล้น บ่มเพาะใจ   ยกมือไหว้ ก้มกราบ ระลึกคุณ

  ตั้งแต่เล็ก แม่เฝ้าดู อยู่ไม่ห่าง  ยามหัดย่าง แม่อยู่ใกล้ เอาใจหนุน

 แม่ฟูมฟัก ด้วยความรัก อย่างการุญ  รักละมุน อบอุ่น กรุ่นดวงใจ

  จากวันนั้น จนวันนี้ แม่ยังห่วง  สิ่งเลวร้าย ทั้งปวง อย่าหวั่นไหว

 แม่ปกป้อง คุ้มครอง ลูกปลอดภัย   รักยิ่งใหญ่ ของแม่นี้ มิเคยลวง

  ในวันนี้ เดือนสิงหา เวียนบรรจบ  น้อมเคารพ พระคุณ อันใหญ่หลวง

 นำามะลิ กลิ่นหอมร้อย เป็นพู่พวง   กราบแนบทรวง มารดา ของลูกเอย
  ธนพร  กังวานไกร ม.6/1

  รักของใครไหนจะเท่ารักของแม่  รักดูแลและนำาพาสู่ฝั่งฝัน

 รักสั่งสอนแม้ลูกท้อก็ผลักดัน   รักผูกพันลูกยาด้วยปรานี

  ลูกสัญญาจะใส่ใจใฝ่ศึกษา   ลูกสัญญาจะนำาพาความสุขศรี

 ลูกสัญญาลูกจะเป็นคนดี    ลูกสัญญาแม่นี้จะภูมิใจ
  จันทรธีรา  ผลวิวัฒน์ ม.6/4

  จับปากกาจรดลงกระดาษขาว  ถ่ายเรื่องราวความรู้สึกผ่านอักษร

ทั้งคำารักคำาขอบคุณคำาอวยพร   อีกคำาสอนที่แม่พร่ำาอบรม

  ร้อยเรียงคำานับร้อยพันไม่อาจเทียบ  ไม่อาจเปรียบพระคุณแม่ได้เหมาะสม

รักของแม่ดุจน้ำาค้างที่พร่างพรม   มือพนมกราบสัญญาทดแทนคุณ
  นภัส  ปัจฉิมกุล  ม.6/5
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
ของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร และคุณครูฐิติกร  หัตถการุณย์

การประชมุใหญส่ามญัประจำาปี ของสมาคมผู้ปกครองและคร ูโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั เม่ือวนัเสารท่ี์ 25 กรกฎาคม 

2558 เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดียิ่ง  ตั้งแต่ 8.20 น. วง MD Orchestra ได้เริ่มต้นบรรเลง โดยมีนักร้องประกอบ เป็นที่

ชืน่ชมของผู้ฟัง และเมือ่ถงึเวลากอ่นเริม่ตน้การประชมุ MD Orchestra กไ็ดน้ำาดว้ยบทเพลงภาวนาและภาพประกอบ เป็นการ

กราบเคารพ ระลึกถึง และภาวนาแด่คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ในโอกาส 100 วันของการจากไปของคุณแม่ คุณแม่

บุญประจักษ์ เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อซิสเตอร์เพ็ญศรี  ห่อเร ผู้จัดการโรงเรียนกล่าวเปิดการประชุมแล้ว อาจารย์สุมิตรา พงศธร ได้กล่าวขอบคุณ

คณะกรรมการชุดท่ีหมดวาระลง และได้กล่าวนำาเพ่ือขอซิสเตอร์เพ็ญศรี มอบโล่ ขอบพระคุณคุณเดช เฉิดสุวรรณรักษ์  



ฉบับที่ 46 ปีที่ 12 ปีการศึกษา 2558 Mater Dei News 27

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

นายกสมาคมฯ หลังจากนั้น คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ ผู้อำานวยการ ประกาศเกียรติคุณผู้ปกครองนักเรียนสองท่าน คือ 

คุณวันทนี  หวังบุญสกุล และคุณฉัตร ปัญจทรัพย์ และซิสเตอร์เพ็ญศรีมอบโล่รางวัลเซอร์เวียม แด่ทั้งสองท่าน

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี นำาโดยนายก และเลขานุการสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพราะมีการเตรียม

ขอ้มลูมาอย่างด ีภาพประกอบท่ีฉายขึน้จอเป็นสกัขพียานถงึงานต่างๆ ท่ีคณะกรรมการไดก้ระทำาจรงิเพ่ือประโยชน์ของนักเรยีน 

บุคลากร และโรงเรียน นอกจากนั้น ยังมีการสรุปบันทึกผลงานของเครือข่ายต่างๆ ของผู้ปกครองนักเรียนอย่างครบถ้วน

เมือ่ครบวาระการประชมุตามกำาหนดของการประชมุใหญส่ามญัประจำาปีแลว้ ดร.เดช กไ็ดม้อบเวทีให้ทางโรงเรยีนดำาเนิน

การในการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูชุดใหม่ ซึ่งมีผู้ปกครองลงสมัคร 19 ท่าน

บรรยากาศในการแนะนำาตนเองของผู้สมัครแต่ละท่านเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอวลด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียม  

ที่ผู้สมัครแต่ละท่านพร้อมอาสาที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม และเมื่อคณะครูที่ได้รับแต่งตั้งนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย ก็ได้นำาผล

มาประกาศขึ้นบอร์ดที่ห้องอาหาร หอประชุมโรงเรียน

ต่อมาในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการชุดที่หมดวาระไป และคณะกรรมการ
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ชุดใหม่ เพื่อส่งมอบงาน และกำาหนดตำาแหน่งหน้าที่ต่างๆ ของกรรมการ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ซึ่งผล

ปรากฎ ดังนี้

นายกสมาคม   คุณศกร ทวีสิน

อุปนายกคนที่ 1    คุณธนัตถ์  สิงหสุวิช

อุปนายกคนที่ 2   ครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์

เลขานุการ    คุณอภิชาติ  เจริญพิวัฒพงษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ   คุณครูฐิติกร  หัตถการุณย์ และคุณครูจุฑามาส  สุกใส

เหรัญญิก    คุณประกายดาว  เขมะจันตรี

ผู้ช่วยเหรัญญิก   คุณครูกนกวรรณ  ไทยรัตน์

ฝ่ายโรงเรียน   คุณครูสุภัชร์  ทองสถิตย์

ฝ่ายการศึกษา   ผศ.ดร. ธนกรณ์  แน่นหนา คุณชาติชาย  โฆษะวิสุทธิ์   

     และคุณครูขวัญกล้า  นุชนารถ

ฝ่ายการศึกษา สมาชิกสัมพันธ์  คุณกิตติพัฒน์  กาญจนสินิทธ์ 

และกิจกรรม

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และกิจกรรม คุณนรินทร์  สมชาติ และคุณธีริทธิ์  นิธิชวิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์   คุณนิติ  กิจทวีสินพูน และคุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู

ฝ่ายสวัสดิการ   พ.ต.ท.นพ.จุมพฎ  อุรุพงศา และพล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร

ฝ่ายกิจกรรม   คุณครูประพนธ์  พิสัยพันธุ์ 

นายทะเบียน   คุณครูเจษฎา  สิริสุวลักษณ์

ผู้ช่วยนายทะเบียน   คุณครูวีรยุทธ  ตั้งดำารงค์บุญ

ปฏิคม    คุณครูนันทิกา  ฉอ้อนศรี

ผู้ช่วยปฏิคม   คุณครูปัถย์  รักธรรม

หมายเหตุ ที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ได้แต่งตั้งผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการ 1 ท่านตาม

กำาหนดของข้อบังคับสมาคมฯ ซึ่งได้แก่ คุณปิติ อนนตพันธ์
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คุณศกร ทวีสิน
นายกสมาคม

คุณครูจุฑามาส สุกใส

ผู้ช่วยเลขานุการ

คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์

ฝ่ายการศึกษา

คณุนิต ิ กิจทวสีนิพูน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณธนัตถ์ สิงหสุวิช

อุปนายกคนที่ 1 

คุณประกายดาว เขมะจันตรี

เหรัญญิก

คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ

ฝ่ายการศึกษา

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณครูเจษฎา สิริสุวลักษณ์

นายทะเบียน

ครูทีนามารี ผลาดิกานนท์

อุปนายกคนที่ 2

คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณกิตติพัฒน์ กาญจนสินิทธ์
ฝ่ายการศึกษา สมาชิกสัมพันธ์ 

และกิจกรรม

พ.ต.ท.นพ.จุมพฎ อุรุพงศา 

ฝ่ายสวัสดิการ

คุณครูวีรยุทธ ตั้งดำารงค์บุญ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

คุณอภิชาติ เจริญพิวัฒพงษ์

เลขานุการ 

คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์

ฝ่ายโรงเรียน

คุณนรินทร์ สมชาติ 
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 

และกิจกรรม

พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร

ฝ่ายสวัสดิการ

คุณครูนันทิกา ฉอ้อนศรี

ปฏิคม

คุณครูฐิติกร หัตถการุณย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร. ธนกรณ์ แน่นหนา

ฝ่ายการศึกษา

คุณธีริทธิ์ นิธิชวิน
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 

และกิจกรรม

คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์

ฝ่ายกิจกรรม

คุณครูปัถย์ รักธรรม

ผู้ช่วยปฏิคม

คุณปิติ อนนตพันธ์

กรรมการ
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สนุกสนานร่วมกันในวัน Family Day
โดย คุณครูชญานุช ชูชาติ

วนัเสารท่ี์ 15 สงิหาคม 2558 ท่ีผ่านมาภายในรัว้โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัของเราเตม็ไปดว้ยภาพบรรยากาศท่ีอบอุ่น

ของนักเรยีนอนบุาลและผู้ปกครองกวา่ 100 ครอบครวัท่ีจูงมอืพากนัมาท่ีอาคารพลานามยัเพ่ือรว่มกิจกรรมท่ีชาวอนุบาลทุกคน

เฝ้ารอคอย

 งาน Family Day เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมายาวนานโดยมีวัตถุประสงค์ให้ครอบครัวอนุบาลได้ทำาความรู้จักและ

สานสมัพนัธก์นั กจิกรรมทีจ่ดัมานัน้เนน้ทีค่วามเรียบง่ายแตเ่ตม็เปีย่มไปด้วยคุณคา่ ส่งเสริมใหเ้กดิความรัก ความอบอุน่ สร้าง

ช่วงเวลาที่ดีให้กับทุกคน โดยทุกกิจกรรมได้จัดให้สอดคล้องภายใต้หัวข้อรณรงค์ประจำาปีของโรงเรียน คือ “ใจเมตตา ร่วม

ทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมนุษย์” กิจกรรมจัดเป็น 4 ฐาน ได้แก่
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ฐาน Play&Learn เพลินดนตรี

 “หนูได้ทำากิจกรรมกับคุณพ่อ คุณแม่ และเพื่อนๆ แบ่งกลุ่มเป็นสัตว์ต่างๆ แล้วก็เต้นเพลง Old MacDonald ใน

เพลงมีสัตว์เยอะแยะเลยค่ะ หนูจะเมตตาต่อสัตว์คอยให้อาหารสัตว์ค่ะ”          

        ด.ญ.สาริศา  เทศรัตนวงศ์ อ.3/1

ฐาน ตะลุยแดนอักษรปริศนา  

“หนูกับเพื่อนๆ ได้ไปหาการ์ดตัวพยัญชนะในบ่อลูกบอลแล้วเอาไปติดบนบอร์ดเรียงเป็นคำาหลายๆ คำา หนูชอบคำาว่า 

เมตตา ใจดี ทำาดี และแบ่งปันค่ะ”

        ด.ญ.รินรดา  กันทา อ.3/2

ฐาน กีฬาฮาเฮ

“หนูจับมือกับคุณพ่อวิ่งซิกแซกไปเปิดกรวยแล้วช่วยกันหยิบภาพมาหาของท่ีสัมพันธ์กัน จากน้ันหนูก็จูงมือคุณพ่อไป 

ถ่ายรูปกับคุณแม่ที่ยืนรออยู่ที่ถ้วยรางวัลค่ะ” 

        ด.ญ.อิสรีย์  วิวัฒนมนตรี อ.3/3
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ฐาน Colour Fun Hands

“หนูชอบฐานนี้เพราะได้เอามือจุ่มสีพิมพ์ลงบนกระเป๋าทำาเป็นรูปดอกไม้ รูปหัวใจ แล้วก็เอากระเป๋าไปใช้ใส่ของเวลาไป

เที่ยว  หนูกับเพื่อนๆ ยังได้พิมพ์มือลงบนต้นไม้ร่วมกันด้วยค่ะ” 

        ด.ญ.อนุสสรา  ลิมพลญาณ อ.3/4

 หากจะถามว่าการจัดงาน Family Day ในปีนี้เป็นอย่างไร คำาตอบก็สามารถเห็นได้ชัดจากรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ 

และความเอื้ออาทรที่มีอยู่ตลอดงาน และมั่นใจได้ว่างาน Family Day ในครั้งนี้จะสร้างความประทับใจ ทำาให้เด็กๆ และผู้

ปกครอง MD 98 ทุกคนจับมือก้าวเดินไปร่วมกันสร้างเป็นครอบครัวมาแตร์ฯ ที่เข้มแข็งและอบอุ่นตลอดไป
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ตัวแทนห้องรับรางวัล

Reflection จากผู้ปกครอง

ความรูส้กึและความประทับใจไมไ่ดเ้กดิขึน้แคใ่นวนังานคะ่แตเ่ริม่ตัง้แตไ่ดเ้ขา้มาเป็นสว่นหน่ึงในการเตรยีมงานซึง่เป็นการ

เริ่มต้นที่ทำาให้พวกเราพ่อแม่ของลูกได้รู้จักกัน ไม่ใช่เฉพาะในรุ่นลูกเราเท่านั้นแต่รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่รุ่นพี่ๆ ที่ช่วยแนะนำา

และให้คำาปรึกษามาตลอด สำาหรับดิฉันสิ่งที่ประทับใจที่สุด คือ การที่ทุกๆ ท่านมีส่วนร่วมกันคิดและช่วยกันทำาในทุกๆ อย่าง

ซึ่งเป็นการสื่อถึง Empathy ที่พวกเรามีให้แก่กันจนทำาให้เกิดเป็น MD 98 Family Day ที่สมบูรณ์ค่ะ ดีใจและภูมิใจมากที่

ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Mater Dei Family ค่ะ  

    คุณวัตรพร  โพคะรัตน์ศิริ ผู้ปกครองของ ด.ญ.ฟรอร์รรีย์  พิสิทธิวิทยานนท์ อ.3/1

 เป็นกิจกรรมท่ีเชือ่มความสมัพันธ์ระหวา่งผู้ปกครองกับทางโรงเรยีนทำาให้เราเห็นเลยวา่ทุกครอบครวัให้ความรว่มมือกนั

เป็นอย่างดีคอยช่วยเหลือกันในการจัดกิจกรรมแต่ละฐานแต่ละห้อง และทำาให้เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อทำากิจกรรม

ร่วมกัน ทำาให้เราเห็นเสียงหัวเราะของลูกท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมทำากิจกรรมกับเพ่ือนๆ ทำาให้ลูกได้เรียนรู้จากการเข้าฐานต่างๆ 

และทำาให้เราได้รู้จักเพื่อนของลูก คุณครู และผู้ปกครองของเพื่อนๆ ลูกของเรา  

    คุณรุ่งอรุณ  จันทร์พูล ผู้ปกครองของ ด.ญ.รมิฏา  รำาพรรณ์ อ.3/2

ความประทับใจประการแรกเลย ความร่วมแรงร่วมใจของผู้ปกครองที่ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นมา การร่วมกันแบ่งปันความ

คิดเห็น การแชร์ไอเดีย การสนับสนุนจากบรรดาผู้ปกครองที่มีจิตอาสาและยังได้เสียสละเวลามาร่วมงานนี้เพื่อลูกๆ  กิจกรรม

แต่ละฐานล้วนเป็นผลงานจากผู้ปกครองร่วมกันนำาเสนอกิจกรรมที่สนุกสนานและให้ความรู้  รวมทั้งยังกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างบ้านและโรงเรียนให้มีความใกล้ชิดกันมากย่ิงขึ้น อีกท้ังยังได้เห็นภาพความประทับใจท่ีแต่ละครอบครัวได้ทำากิจกรรม

ร่วมกัน ได้เห็นเด็กๆ สนุกสนาน ได้เห็นผู้ปกครองทำาความรู้จักกันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของรุ่น 98 ด้วยค่ะ

    คุณณัชชา  จิตราวัฒน์ ผู้ปกครองของ ด.ญ.กานต์รวี  วงษ์สุรไกร อ.3/3

งาน Family Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อครอบครัวจริงๆ ค่ะ ตรงตามชื่องานเลย ประทับใจตั้งแต่ได้เข้ามามีส่วน

รว่มในการคดิจัดงานของแต่ละฐานเพราะไดใ้สม่มุมอง ความคดิ ความสนกุลงในกจิกรรม พอถงึวนังานไดเ้ห็นทุกๆ ครอบครวั

มคีวามสขุ สนุกในแตล่ะกจิกรรมย่ิงประทับใจถอืเป็นชว่งเวลาท่ีมคีา่  รุน่พ่ีกใ็ห้ความรว่มมอืชว่ยดำาเนินกจิกรรมแต่ละฐานดว้ย

ความทุ่มเท ทุกอย่างลงตัวเป็นอย่างดี ขอบคุณที่มีงานดีๆ สำาหรับครอบครัวแบบนี้ค่ะ

    คุณจันทรรัตน์   กิตติอมรวงศ์ ผู้ปกครองของ ด.ญ.ศศิณัฐ  ศิริวัฒนากร อ.3/4
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ระหว่างวันที่ 9 ถึง 23 สิงหาคม 2558 ครูสมพิศและครูอมรา ได้มีโอกาสร่วมโครงการแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเผยแพร่

วัฒนธรรมกับโรงเรียนอุร์สุลินในต่างแดน ที่เมืองชนบทเล็กๆ ชื่อเมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย ณ โรงเรียน SMA Regina 

Pacis ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนนี้ ได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว

เราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่ไปถึง เราสามารถสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น และความเป็นกันเองของชาว

อินโดนีเซีย ทำาให้คิดว่ามิตรภาพเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้จะมีภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน

วันแรกของการดูงานเราได้รับการแนะนำาให้รู้จักโรงเรียน ได้เยี่ยมชมห้องต่างๆ เช่นห้องสมุด ห้องแนะแนว และห้อง

พักครูที่มีชื่อติดว่า GURU Room และเมื่อนักเรียนเห็นเรา ทุกคนจะทักทายด้วยรอยยิ้ม และยิ่งเมื่อได้เข้าสอนและรู้จักกัน

แล้ว เมื่อเดินผ่านนักเรียนจะทักทายเสมอ 

ในปีน้ีเราเปลี่ยนจากบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากการทำาอาหารมาเป็นศิลปะประดิษฐ์ เราได้สอนให้

นักเรียนพับดอกมะลิโดยใช้กระดาษ โดยอธิบายว่าดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ในประเทศไทย 

นักเรียนทุกคนได้เรียนการพับดอกไม้และทำากันได้อย่างสวยงามงานอีกชิ้นหน่ึงคือการสอนให้นักเรียนเย็บผ้าสักหลาด

ตกแต่งกระเป๋าผ้าด้วยวิธีเย็บแบบคัตเวิร์ก โดยเราเตรียมกระเป๋าผ้าและมีภาพการ์ตูนสักหลาดให้นักเรียนเลือกรูปต่างๆตาม

ความชอบ นักเรียนทุกคนสนุกกับกิจกรรม และได้กระเป๋าไปใช้คนละ 1 ใบ สังเกตเห็นได้ว่านักเรียนที่นี่ตรงต่อเวลาและ

โครงการแลกเปลี่ยนครูโรงเรียนอุร์สุลิน 
ประเทศอินโดนีเซีย

โดย คุณครูอมรา  พนมไทย
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มีระเบียบวินัยในตัวเองมาก รักการออกกำาลังกายและมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬามากสังเกตได้จากตู้โชว์ ซึ่งมีถ้วยรางวัล

มากมายจนนับไม่ถ้วน

นอกจากกิจกรรมที่โรงเรียนแล้ว เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ด้วยเช่นพระราชวัง Kraton Kasunanan, 

Prambanan Temple โบสถ ์St.Anthony และ St.Paulo ซึง่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในสมยักอ่น ไดไ้ปสมัผัสทะเลท่ีสวยงาม 

สิ่งที่เราได้สัมผัสการใช้ชีวิตที่นี่คือกลิ่นไอของความเป็นโรงเรียนอุร์สุลิน ทุกแห่งจะมีข้อคำาสอนของนักบุญอัญจลาติดไว้

ให้นักเรียนได้อ่านเตือนใจ การต้อนรับที่อบอุ่นจากคณะซิสตอร์ ครู และนักเรียน ทำาให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มาต่างแดน เพราะ

ทุกอย่างเหมือนกับเราอยู่ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯนั่นเอง ที่ประทับใจมากอีกอย่างคือ นักเรียนที่นี่ร้องเพลง Serviam ในเนื้อร้อง

และทำานองที่ไม่เหมือนของเรา ด้วยความพร้อมเพรียงและเสียงดังฟังชัดมาก และถึงแม้เนื้อเพลงจะยาว แต่ทุกคนร้องได้ ทุก

คนจะถูกสอนร้องเพลงนี้ตั้งแต่เริ่มมาเป็นนักเรียนที่นี่ในชั้น ม.1 และร้องเพลงนี้ทุกเช้าวันจันทร์ ถึงจะเป็นภาษาอินโด แต่ก็สื่อ

ความหมายอันอบอุ่นของ Serviam ได้อย่างดี 

คงเป็นเพราะเราเป็นชาวอุร์สุลินด้วยกันนั่นเอง 

ขอขอบคุณคณะซิสเตอร์ และคุณครูที่อินโดนีเซีย ที่ต้อนรับและดูแลอย่างดี ขอบคุณโรงเรียนและอาจารย์สุมิตราที่ให้

โอกาสเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ในครั้งนี้
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เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล ถนนเพลินจิต มูลนิธิเพื่อคนไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ได้นำาเสนอผลสำารวจความคิดเห็น เรื่อง โครงการ “ออกเสียงออกแบบประเทศไทย” ซึ่งทางมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ได้เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ 77 จังหวัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2558 รวมตัวอย่าง

ท้ังสิ้น 52,947 ตัวอย่าง ผลงานวิจัยน้ีน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง เพราะนอกจากจะให้ท่ีได้รับการเก็บตัวอย่างเสนอความฝันว่า

อยากจะเห็นอนาคตประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้ว ยังให้เสนอว่าเพื่อที่จะให้ฝันนั้นเป็นจริง ตนเองจะมีส่วนในการทำาให้ฝันนั้น

เป็นจริงได้อย่างไรบ้าง

ผลงานวิจัยนี้น่าศึกษาข้อมูลในรายละเอียด ในที่นี้จะขออ้างอิงถึงเพียงสังเขป ดังนี้

ประเทศไทยในฝันที่คนไทยอยากเห็นมากที่สุด 7 ความฝัน ได้แก่

ลำาดับที่ 1 คนไทยรักและสามัคคี บ้านเมืองสงบ น่าอยู่ ปลอดภัย ไม่มีปัญหาอาชญากรรมและภัยสังคมต่างๆ (ร้อย

ละ 28.3)

ลำาดับที่ 2 ประเทศก้าวหน้าทุกด้าน เศรษฐกิจแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความสามารถในการแข่งขัน (ร้อยละ 25.7)

ลำาดับที่ 3 ประเทศไทยไร้คอร์รัปชั่นสิ้นเชิง (ร้อยละ 9.7)

ลำาดับที่ 4 ยุติธรรม ไม่มีชนชั้น ใครๆ ก็ต้องได้รับความเป็นธรรม (ร้อยละ 8.1)

ลำาดับที่ 5 เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดี (ร้อยละ 5.9)

ลำาดับที่ 6 ประชาชนมีอำานาจเหนือนักการเมือง (ร้อยละ 5.7)

ลำาดับที่ 7 การศึกษานำาไปสู่การสร้างปัญญาที่แท้จริง (ร้อยละ 3.8)

โครงการ “ออกเสียงออกแบบประเทศไทย”
โดย อ.สุมิตรา  พงศธร นางสาวนลพรรณ  ทองสินชัยเลาหะ และนางสาวปาลิตา  ลีลาพากเพียร
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ในการไปร่วมฟังการนำาเสนองานวิจัย โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ

รับฟังเวทีความคิด ซึ่งนำาการอภิปรายโดย ดร.ณัฐฏา โกมลวาทิน นี้ รองหัวหน้านักเรียน นางสาวนลพรรณ ทองสินชัย

เลาหะ และนางสาว ปาลิตา ลีลาพากเพียร ตำาแหน่ง หัวหน้ากีฬาสีเหลือง ได้ร่วมไปด้วย ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นดังนี้

 จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปฟังผลวิจัยโครงการ “ออกเสียงออกแบบประเทศไทย” ทำาให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงความ

ต้องการของคนไทยในกลุ่มต่างๆ จากการสำารวจ อาทิเช่น คนไทยรักและสามัคคี บ้านเมืองสงบ น่าอยู่ ปลอดภัย ไม่มี

ปัญหาอาชญากรรม ประเทศก้าวหน้า เศรษฐกิจแข็งแกร่ง การไร้คอร์รัปชั่น เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาที่นำาไป

สู่ปัญญาที่แท้จริง ฯลฯ ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งสะท้อนมาจากปัญหาต่างๆ ที่คนกลุ่มนั้นๆ ได้พบ เยาวชนอย่าง

พวกเราซึ่งเป็นอนาคตของชาติก็ควรจะรับรู้ไว้ ให้ได้ตระหนักว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเลย แต่เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ไว้เพื่อป้องกันและ

แก้ไข ข้าพเจ้าได้คิดและถามตัวเองจนได้คำาตอบว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว ไม่ใช่แค่คิด แต่ต้องลงมือ

ทำาด้วย และทำาอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดผล อาจเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อน เช่น มีความสุจริตในการทำางานของตนเอง เคารพกฎ

ระเบียบของโรงเรียน มีจิตสำานึกและมโนธรรมในการเลือกทำาสิ่งที่ถูกต้อง ให้ความร่วมมือในการทำางานส่วนรวมต่างๆ หรือ

ยดึคติ “รักและรบัใช้” ของเราเอง การทีโ่รงเรยีนของเราจดัใหม้กีารปฏบิตักิจิกรรมสังคมสงเคราะหใ์นสถานทีต่า่งๆ ในแตล่ะ

ปี เช่น มูลนิธิมิตรมวลเด็ก โรงเรียนเศรษฐเสถียร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ทำาให้เราได้

มีโอกาสเห็นคนที่ไม่ได้รับโอกาสที่ดีเช่นเรา ทำาให้รู้สึกตระหนักมากกว่าเดิมที่จะต้องพร้อมเสมอในการช่วยเหลือผู้อื่น 
      นลพรรณ  ทองสินชัยเลาหะ

 จากการที่ข้าพเจ้าได้ไปร่วมฟังในงาน เปิดผลวิจัย “ออกเสียงออกแบบประเทศไทย สู่พลังพลเมืองร่วมลงมือปฏิรูป” 

ทำาให้ ขา้พเจ้ารูป้ระทับใจอย่างมาก ท่ีไดเ้ป็นเหมอืนตวัแทนของเยาวชนคนหน่ึงท่ีไดม้สีว่นรว่มออกเสยีงและฟังปัญหา แนวคดิ 

ท่ีทางสถาบันต่างๆ ไดช้ว่ยกันวจัิยเพ่ือพัฒนาประเทศให้ดขีึน้ จากท่ีขา้พเจ้าไดฟั้งน้ันทำาให้เห็นแนวคดิและขอ้คดิดีๆ  มากมาย

ท่ีจะนำามาประยุกต์ใชก้บัตวัเองให้มากท่ีสดุเพ่ือเป็นสว่นชว่ยประเทศให้พัฒนาและอยู่รว่มกันอย่างสามัคคแีละมีความสขุมากย่ิง

ขึ้น 
      ปาลิตา ลีลาพากเพียร
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เป้าหมายสำาคญัของการจัดการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 

คือการสร้างคนท่ีพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมี

ทักษะท่ีจำาเป็นในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต ทฤษฎีจิตวิทยา

การศึกษาของนักการศึกษาคนสำาคัญหลายท่าน มีแนวคิด

ว่าการเรียนรู้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของ

นักเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง บทบาทของ

บทบาทของครู
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

โดย คุณครูกรรณิการ์  กลิ่นกลัด

ครูจึงต้องเปลี่ยนจาก ผู้สอนความรู้ เป็นผู้สอนวิธีการเรียนรู้ 

เพื่อให้นักเรียนสามารถต่อยอดความคิด และแสวงหาความรู้

ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำากัดอยู่ภายในเน้ือหาวิชาใดวิชาหน่ึง

เท่าน้ัน แต่เป็นการบูรณาการความรู้ข้ามรายวิชา เหมือน

สถานการณ์ที่ต้องเผชิญในชีวิตจริง
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ในทุกปีการศึกษา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้หลากหลายท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน กิจกรรมค่าย

ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่สำาคัญของนักเรียนทุกระดับชั้น เป็น

โอกาสของทั้งครูและนักเรียนในการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดย

แตล่ะชัน้จะมปีระเดน็ในการเรยีนรูท่ี้แตกตา่งกนั วตัถปุระสงค์

สำาคญัของการจัดคา่ยยุวกาชาดในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ที่แตกต่างจากชั้นอื่นคือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นรากฐาน

สำาคัญของไทย และการสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกัน

ของนักเรียนที่ขึ้นมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน

เข้าใหม่ ครูจึงมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียน ดังนี้

1) สร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายให้กับนักเรียน การ

เรียนรู้จะมีความหมายได้ ถ้านักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์

และความสำาคญัของการเรยีนรูน้ัน้ วา่มคีวามเก่ียวขอ้งกบัชวีติ

ของนักเรียนอย่างไร กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ม.4 มีประเด็น

ในการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านอาชีพที่สำาคัญของคนไทย 5 

อาชีพ คือ ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง ช่างทอผ้า และ

ชา่งจักสาน ก่อนวนัไปคา่ย นักเรยีนไดท้ำากจิกรรมท่ีทำาให้เห็น

วิถีชีวิตของคนในอาชีพที่ศึกษา ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของนักเรียน

และคนในสังคม ได้ตระหนักถึงความหมายและความสำาคัญ

ของอาชีพนั้นๆ

 2) สอนให้น้อยลง เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ได้

มากขึ้น เมื่อนักเรียนแต่ละห้องทราบอาชีพท่ีต้องศึกษาแล้ว 

ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการกำาหนด

ประเด็นท่ีศึกษาและต้ังคำาถามนำาทางท่ีน่าสนใจ ครูไม่ได้นำา

ความรูม้าสอนนักเรยีน แตแ่นะนำาแหลง่การเรยีนรูใ้ห้นักเรยีน
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ไดไ้ปศกึษา โดยครใูห้คำาแนะนำาในแตล่ะขัน้ตอนของการเรยีน

รู้ ความรู้ที่นักเรียนได้จากการศึกษาด้วยตนเองเป็นความรู้ใน

เชิงลึก และสามารถต่อยอดคำาถามหรือประเด็นในการเรียนรู้

ได้มากมาย เช่น เมื่อนักเรียนได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมง 

นอกจากจะรู้เรื่องความเป็นอยู่ของชาวประมงแล้ว นักเรียน

ยังพบปัญหาจริงของชาวประมงไทย และสามารถวิเคราะห์

สาเหตุของปัญหา รวมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาด้วย

 

 3) สร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

เมือ่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติของอาชพีคนไทยท้ัง 5 อาชพีแลว้ 

การลงมือสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทั้ง 5 อาชีพมีส่วนร่วม คือ ข้าว

เหนยีวมูนหน้าปลาแห้ง เป็นการจัดประสบการณใ์ห้นักเรยีนได้

เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ นักเรียนได้เห็นการเตรียมอาหาร

ตัง้แต่เริม่ตน้ การใชว้สัดอุุปกรณท่ี์ไมเ่คยใชม้ากอ่น ไดท้ดลอง

ทำาอาหาร นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

อย่างมาก สามารถตั้งคำาถามที่น่าสนใจ และได้เรียนรู้การแก้

ปัญหาเฉพาะหน้า ซึง่เป็นประสบการณท่ี์สรา้งการเรยีนรูอ้ย่าง

แท้จริง

 4) สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม นักเรียน

แต่ละคนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน บางคนถนัดท่ี

จะเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่หลายคนต้องอาศัยกระบวนการทาง

สังคม คือการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายร่วมกับเพ่ือน

และครู ในการทำากิจกรรมในค่าย มีการใช้กระบวนการกลุ่ม 

โดยมีการแบ่งกลุ่มที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำา

กิจกรรมกับเพ่ือนในห้องเรียนและต่างห้อง กิจกรรมกลุ่มยัง

ทำาให้นักเรียนได้ทำาความรู้จักกันมากขึ้นด้วย

 บทบาทของครท่ีูเปลีย่นจากผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการ

เรยีนรูน้ั้น ไมไ่ดท้ำาให้ภาระหน้าท่ีของครลูดน้อยลงไป ครตูอ้ง

มกีารเตรยีมความพรอ้มในการสรา้งกจิกรรมและบรรยากาศใน

การเรยีนรูเ้พ่ิมมากขึน้ แต่การทำางานน้ันคุม้คา่ เพราะเป็นการ

สร้างการเรียนรู้ที่แท้จริงให้กับนักเรียน
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งานยุวกาชาดสัมพันธ์ครั้งที่ 29
(วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558)

โดย คุณครูจารุพรรณ  อินทุรัตน์

งานยุวกาชาดสัมพันธ์ของสมาชิกยุวกาชาด ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 29 ได้รับการเผย

แพร่มาในหลายแง่มุม ในครั้งน้ีจึงขอนำาเสนอในประเด็นกระบวนการทำางาน เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ทำางานอย่างเป็นขั้นเป็น

ตอน  ตั้งแต่การเตรียมงานซึ่งเริ่มเดือนมิถุนายน และจะไปสิ้นสุดประมาณเดือนพฤศจิกายนเมื่อตัวแทนนักเรียนนำาเงินราย

ได้ไปบริจาคครบทุกแห่งที่เลือก

 1. การปฐมนิเทศ คุณครูยุวกาชาดทั้งประถมศึกษาปีที่ 5-6 ให้นักเรียนรับทราบถึงภาระงาน วัตถุประสงค์และขั้น

ตอนการทำางาน คุณครูขอให้นักเรียนใช้เวลาเตรียมการในชั่วโมงเรียนให้มากที่สุดเพราะจะได้มีเวลาปรึกษา พูดคุย และถาม

ข้อสงสัย รวมทั้งคุณครูให้ข้อมูลของสถานที่การกุศลต่างๆ ที่นักเรียนจะเลือกเพื่อนำาเงินไปบริจาค ด้วยการลงคะแนนเสียง

ตามที่นักเรียนชอบได้      

 2. นักเรียนเลือกกลุ่มการทำางาน  และกิจกรรมที่ตนสนใจ โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา เพื่อความเหมาะสม นักเรียน

ประถม 5 จะทำางานประเภทที่ต้องใช้ฝีมือ เช่น เครื่องประดับ สมุดสวยๆ กำาไล ของเล่น ซึ่งพยายามทำาเองให้มากที่สุด  

ส่วนประถม 6 พี่โตที่มีประสบการณ์ จะทำาอาหาร เครื่องดื่มชนิดต่างๆ และจัดเกม  



42 Mater Dei News ฉบับที่ 46 ปีที่ 12 ปีการศึกษา 2558

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

 3. ประเมนิความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมของงาน เมือ่ตวัอย่างสนิคา้ผ่านการประเมนิโดยคณุครแูลว้ จึงจะเริม่ผลติให้

มากขึ้นต่อไป  ส่วนประถม 6 เพิ่มการทำางานอีก 1 ขั้นตอน คือ การทดสอบปฏิบัติทำาอาหารโดยคุณครูวันทนา เมื่อสอบ

ผ่านแล้ว จึงพิจารณาปริมาณอาหารที่จะขายในวันงาน การระดมทุน นักเรียนสามารถนำาไปปรึกษาคุณครู และผู้ปกครองได้  

 4. ป้ายชือ่รา้น ท่ีจัดทำาจากวสัดท่ีุเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยมคีณุครเูป็นท่ีปรกึษา ทำากนัในชัว่โมงเรยีน แตนั่กเรยีน

อาจปรึกษากับผู้ปกครองได้

 5. วันเตรียมงาน นักเรียนจัดร้าน และซ้อมพิธีเปิด มีคุณครูเป็นผู้ดูแล ใช้เวลา 2 คาบ

 6. วันงานยุวกาชาดสัมพันธ์ พิธีเปิดเวลา 8.30 น. และจำาหน่ายเรื่อยไปจนสินค้าหมด ประมาณ 13.00 น. ผู้ซื้อมี

ตั้งแต่อนุบาลจนถึงพี่มัธยม คุณครู และเจ้าหน้าที่ ในวันงานทางซิสเตอร์จะลดปริมาณอาหารของโรงอาหารลงบ้าง เพื่อเปิด

โอกาสให้นกัเรยีนขายสนิคา้ไดห้มด ตอนบ่ายหลงัจากปิดรา้นเกบ็ของและขยะแลว้ พ่ีๆ เจ้าหน้าท่ีชว่ยทำาความสะอาดลานเลน่

จนสะอาดในเวลาอันรวดเร็ว ขณะเดียวกันนักเรียนจะไตร่ตรองประสบการณ์ของตน รวมทั้งนับเงินที่ขายได้ เพื่อนำาทั้งหมด

ฝากไว้กับทางโรงเรียนแต่ยังมีสิทธิ์เสนอขอรับทุนคืนได้

 7. ผู้แทนนกัเรยีนนำาเงนิท่ีไดไ้ปบรจิาคตามสถานท่ีท่ีไดเ้ลอืกไวเ้ป็นตน้ มลูนิธิตา่งๆ รวมท้ังท่ีสภากาชาดไทย และจัด

สรรค์เงินส่วนหนึ่งเพื่อซื้อของรางวัลเล่นเกมให้น้องๆ ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งนักเรียนชั้นประถม 6 จะนำาไปในวันที่ 10 ธันวาคม

ของทุกปี  
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การที่งานยุวกาชาดสัมพันธ์ ประสบความสำาเร็จตลอดระยะเวลา 29 ปี เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างบ้านและ

โรงเรียนอย่างแท้จริง ที่ทำาให้นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้มีโอกาสเป็นตัวอย่างที่ดีของกันและกัน จนเกิดมโนธรรมและ

จิตสำานึกที่ดี อันจะนำาไปสู่การเป็นคนที่สมบูรณ ์

 

ส่วนหนึ่งของการไตร่ตรองตนเองของนักเรียน

- เวลาที่ลูกค้ามาเราจะพูดกันเพราะๆ เราคือยุวกาชาด และที่เรามาร่วมงานนี้เราไม่ได้มาขายของแต่เรามาบำาเพ็ญ

ประโยชน์   

       ณัฐภรณ์  บุณยทรรพ ป.5/3

- ขอให้มีการจัดทุกปีเพ่ือให้ทุกคนรู้จักคุณค่าของเงินท่ีคุณพ่อคุณแม่ของเราอุตส่าห์หามาเลี้ยงดูเรา ท่านต้องเหน่ือย

มากๆ เพราะขนาดเราทำากันไม่ถึงวันก็เหนื่อยแล้ว    

       พิณ  พชรธนสาร ป.6/3

- ทำาให้หนูรูค้ณุคา่ของเงนิ ไมค่วรใชฟุ่้มเฟือย  เพราะกวา่คณุพ่อคณุแมจ่ะหาเงนิมาไดต้้องลำาบากและเหน็ดเหน่ือยมาก     

       เณศรา  ชุตินิยมการ ป.6/1

- เรามีความเชื่อ ศรัทธา ภาวนา ความหวัง ว่าจะต้องขายหมด ความยุติธรรมคือขายเท่ากัน 

             พริมา  สุทธิวนา ป.6/4

- เรามีความเป็นหนึ่งเดียวกัน  งานทุกอย่างลุล่วงได้ง่ายดาย  เพราะมีการทำางานเป็นระบบเรียบร้อยถ้าต่างคนต่าง

ทำาแม้งานจะง่ายแค่ไหนก็สำาเร็จได้ยาก   

       พรปวีณ์  ธรรมวิวัฒน์ ป.6/2

- จากการทำากิจกรรมหนูได้พบหลายๆ อย่างแต่สิ่งที่หนูเห็นมากที่สุดคือ สันติและการคืนดีกันเป็นอย่างแรกเลยค่ะ  

       พิมพ์ชนก  อาระหัง ป.5/3
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เม่ือเริม่เปิดภาคเรยีน มกีจิกรรมมากมายท่ีรอคอยการ

เข้าร่วม และความสนุกสนานในการเรียนรู้ของนักเรียน โดย

เฉพาะกิจกรรมค่ายกลางวันยุวกาชาดระดับ 2 ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ซึ่งในปีการศึกษาน้ีจัดขึ้นในวัน

เสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการสนองต่อการ

พัฒนาการเรยีนรูแ้ละทักษะของนักเรยีนตามหัวขอ้รณรงคใ์นปี

น้ี เรือ่ง “ใจเมตตา รว่มทุกขร์ว่มสขุกบัเพ่ือนมนุษย์ (Kindness 

and Empathy)” และจัดเป็นกจิกรรมพิเศษตามหลกัสตูรวชิา 

ยุวกาชาด คณะครูได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง

ในระดับชั้น ป.5-6 ในการจัดกิจกรรมทั้ง 6 ฐาน ได้แก่ ฐาน

ผจญภัย, ฐานปมปริศนา, ฐานสามัคคีโภชนา, ฐานโปสการ์ด

แทนใจ, ฐานผูกพันปันใจ และฐานสายน้ำาสายชีวิต ซึ่งเป็น

การบูรณาการความรูแ้ละทักษะมาจัดเป็นกจิกรรมท่ีสนุกสนาน 

ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และนำาประสบการณ์การเรียนรู้

ไปใช้ประโยชน์เพ่ือตนเอง และระลึกถึงผู้อ่ืนด้วย นอกจาก

ความสนุกสนานในการเรยีนรู ้นักเรยีนกลา้ท่ีจะเปิดใจในความ

ท้าทาย อุปสรรค และปัญหาต่างๆ นำาไปสู่การสร้างความ

ค่ายกลางวันยุวกาชาดระดับ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2558

โดย คุณครูปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์

ร่วมมือ ความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน จนกลาย

เป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างนักเรียน

กิจกรรมค่ายกลางวันยุวกาชาดระดับ 2 ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 เป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์

ใหม่ๆ ท่ีนักเรียนจะได้เรียนรู้ เปิดใจและกล้าท่ีจะทำาสิ่ง

ใหม่ๆ ต่อไป 

ความประทับใจของนักเรยีนท่ีไดร้ว่มกจิกรรมคา่ยครัง้น้ี

หนูดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในฐานต่างๆ เพื่อนๆ ก็รับฟัง

ความคิดเห็นของหนูและคนอื่นๆ เมื่อคนใดคนหนึ่งมีปัญหา

เราก็จะสามัคคีช่วยกันจนปัญหาหมดไป ทุกๆ คนในหมู่ก็

สามัคคี หนูดีใจและคิดไม่ผิดที่มาร่วมค่ายกลางวันยุวกาชาด

ในวันน้ี และขอขอบพระคุณคุณครูและคุณแม่อาสาทุกท่าน

ที่มาช่วยค่ายยุวกาชาดของเรา มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ใน

การค้นพบสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต ขอบคุณมากค่ะ

ด.ญ.วรุณรัตน์  รัตนถาวร ป.5/2

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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ขอบคุณมาก ๆ  ค่ะ ที่ให้หนูได้มาค่ายนี้ หนูชอบค่าย

กลางวันแบบนี้มากๆ เราต้องปรับตัวให้เข้าฐานต่างๆ และ

สนุกกับทุกๆ ฐาน ถึงแม้เราจะกลัวในแต่ละฐาน เราก็จำาเป็น

ท่ีจะตอ้งทำา ทำาให้กลายเป็นวา่รูส้กึสนุกเลยคะ่ หนูกับเพ่ือนๆ 

ตั้งใจทำาในแต่ละฐาน กลับมาท่ีบ้านหนูได้ประสบการณ์ตรง

ใช้ได้ทันทีค่ะ เช่น การหั่นหมู และความพร้อมเพรียง ค่าย

นี้ได้ทำาความรู้จักกับพี่ๆ ป.6 และได้คุยกันด้วย และหนูก็

จะ “พร้อมได้รับการฝึกแล้วค่ะ” ในตอน ป.6 ค่ายนี้จะเป็น

ค่ายที่หนูรอคอย

ด.ญ.ดลพร  สิริวันต์ ป.5/4

 ฐานที่หนูประทับใจเป็นพิเศษคือ ฐานโปสการ์ดแทน

ใจ ฐานน้ีทำาให้หนูไดร้ะลกึวา่ยังมผู้ีท่ีเหน่ือยเพ่ือพวกเราอยู่ ไม่

ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัย คุณพ่อคุณแม่อาสา 

เจ้าหน้าที่สหการ และอีกหลายๆ หน้าที่ที่ทำาเพื่อทุกคนและ

โรงเรยีน ในฐานน้ีทำาให้พวกหนูไดม้โีอกาสขอบพระคณุบุคคล

เหล่านี้ผ่านการเขียนโปสการ์ด ทำาให้หนูประทับใจมากค่ะ

ด.ญ.พิณ  พชรธนสาร ป.6/1

คณุคา่พระวรสารท่ีนักเรยีนไดร้บัจากคา่ยกลางวนั ครัง้

น้ีในแต่ละฐานมีคุณค่าพระวรสารมากมาย แต่สิ่งท่ีหนูชอบ

คือ “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” เพราะหนูได้เรียนรู้ที่อยู่กับคน

หลายคนทั้งเพื่อน หรือน้องๆ ที่ยังไม่เคยอยู่ด้วยกัน แต่เรา

ก็สามัคคีกันมากค่ะ

ด.ญ.สุภชา  ลีรัตนขจร ป.6/2

 ฐานของวันนี้ทุกฐานทำาได้ในชีวิตจริงได้ท้ังหมด  

และการให้อภัยเพื่อน คือ ถ้าเพื่อนทำาผิด เราก็ควรให้อภัย

เพื่อนค่ะ 

ด.ญ.ณภัทร  บุญนำา ป.5/1

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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ตลาดนัดเพื่อน้อง 
โดย คุณครูอมรา พนมไทย และคุณครูบุษรินทร์ ปรีทอง

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ไดร้ว่มกนัจัดงานตลาดนัดเพ่ือน้องในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 กจิกรรมน้ีมวีตัถปุระสงค ์

เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งจะไปปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่โรงเรียนน้องในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมหารายได้เพ่ือนำาเงินมาซื้อของรางวัลอุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังขนมเพ่ือนำาไปให้น้องท่ีโรงเรียน

ตำารวจตระเวนชายแดน 10 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก่อนงานนักเรียนทุกคนได้ร่วมประชุม รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นักเรียนได้มีการแบ่งกลุ่ม เป็นกลุ่มละ 6 

คน หลงัจากน้ันประชมุปรกึษาหารอืและตกลงกนัวา่จะจำาหน่ายสนิคา้ประเภทใดเมือ่ไดข้อ้สรปุ จึงเตรยีมงาน ปรากฏวา่นักเรยีน

รุ่นนี้เลือกจำาหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ เช่น สินค้ามือสอง เสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป อาหารคาว หวาน เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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สิง่ท่ีนักเรยีนทุกคนไดร้บัคอื การเรยีนรูใ้นการทำางานรว่มกนั การแกไ้ขปัญหาตา่งๆ การยอมรบัความคดิเห็นท่ีแตกตา่ง

กัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนรู้จักคิดและวางแผนที่จะทำางานร่วมกัน สิ่ง

ที่ได้เรียนรู้มีค่ามากมายเป็นประสบการณ์ที่หาค่ามิได้ และเมื่อเสร็จงานแล้ว นักเรียนได้แบ่งปันประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับ  

ทบทวนถึงปัญหาต่างๆ เกิดการเรียนรู้และนำามาเป็นบทเรียนในการทำางานครั้งต่อไป

งานตลาดนัดเพื่อน้องนี้ สำาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความเสียสละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน และผู้ที่อยู่

เบื้องหลัง ที่คอยช่วยเหลือ เป็นท้ังที่ปรึกษาและฝ่ายสนับสนุนทั้งกำาลังกายกำาลังใจและกำาลังทรัพย์ คือผู้ปกครองของนักเรียน

นั่นเอง รวมทั้งลูกค้ารายใหญ่คือพวกเราชาวมาแตร์ด้วยกันทั้งนั้น

งานนี้นักเรียนทุกคนเหนื่อย แต่สนุก เพราะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสิ่งที่ทำาให้ทุกคนมีความสุขที่สุดคือ เราได้

ทำาบุญให้น้องๆร่วมกันด้วย Serviam ที่เต็มล้นในหัวใจนั่นเอง

ความรู้สึกประทับใจจากงานตลาดนัดเพื่อน้อง

“หนูได้รู้จักการแบ่งปัน การมีเซอร์เวียมในการรับใช้ผู้อื่น หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่เกิดมาเป็น “ผู้ให้” ผู้ให้จากตลาดนัด

เพื่อน้อง คือ การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เพื่อนๆ ทุกคนช่วยกันทำางาน  การที่เราเป็นผู้ให้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ จากงาน

ตลาดนัดเพื่อน้องนี้ คุณครูนำารูปภาพจากงานปีก่อนๆ มาให้พวกหนูดู ทำาให้พวกหนูได้เตรียมตัวกันได้เป็นอย่างดี ทำาให้หนู

รู้ว่าเราโชคดีแค่ไหนท่ีได้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับและหนูต้ังใจว่าในอนาคตข้างหน้าหนูจะรักษาความดีน้ี ในการเป็นผู้ให้นำาไป

ประยุกต์ใช้ให้ดีที่สุดค่ะ”

     ด.ญ.กรรวี  ธรรมพิสุทธิ์  ม.2/1

 “หนูได้นำาความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ ใช้ในงานเพื่อบำาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมและเพิ่มเติมประสบการณ์เพื่อนำามาใช้

ในชวีติจรงิ การจัดงานครัง้น้ีทำาให้เกดิความสามคัคแีละเรยีนรูก้ารแกปั้ญหาเฉพาะหน้า เพราะการทำางานแตล่ะครัง้ในชวีติจรงิ

อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีสติและแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุด หนูรู้สึกมีความสุขที่ได้นำารายได้จากการออกร้าน

ไปบริจาคให้กับโรงเรียนน้องและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียนในปีนี้”

     ด.ญ.ปัญชลิกา  อาภามงคล ม.2/2

 “หนูรูส้กึประทับใจเป็นอย่างมาก หนูรูส้กึวา่หนูไดช้ว่ยเหลอืผู้อ่ืนและในขณะเดยีวกนักไ็ดเ้กบ็เกีย่วประสบการณใ์นทุกๆ 

ขั้นตอน ตั้งแต่ช่วยกันออกความคิดเห็น ลงมือเตรียมของ ทำาป้ายร้าน จนถึงตอนขายของหนูได้ทั้งความสามัคคีกับเพื่อนใน

กลุ่ม ความอดทน ประสบการณ์และวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์อย่างมากเพราะได้ปลูกจิตสำานึก Serviam ซึ่งตรงกับคติพจน์ของโรงเรียนไว้ในหัวใจของพวกเรา”

     ด.ญ.นิรดา  ธนาดำารงศักดิ์ ม.2/3

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 “กจิกรรมในครัง้น้ีทำาให้ฉนัมปีระสบการณช์วีติอันล้ำาคา่ท่ีเงนิไมส่ามารถซือ้ประสบการณน้ี์ได ้คอื การคา้ขายซึง่ทำาให้

ฉันได้ตระหนักว่า เงินที่พ่อแม่ได้หามานั้นต้องแลกด้วยความลำาบาก ความทุ่มเท และความเหน็ดเหนื่อยมากเพียงใด แต่ใน

ความเหน็ดเหนื่อยก็ยังมีเพื่อนๆ ที่ช่วยกันแก้ปัญหา ช่วยประคับประคองและให้กำาลังใจกันจนสามารถผ่านวันนั้นไปได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ ซึ่งคุณธรรมที่ฉันและเพื่อนๆ ทุกคนได้เจอะเจอนั้นสามารถเชื่อมโยงกับหัวข้อรณรงค์ของปีนี้คือ ใจเมตตา ร่วม

ทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมนุษย์และคติพจน์ของโรงเรียน คือ เซอร์เวียม ได้อย่างลงตัว”

     ด.ญ.ปพิชญา  วังสตุรค ม.2/4

 “หนูไดร้บัประสบการณต์า่ง ๆ  มากมาย ท้ังดา้นวชิาการและการดำาเนินชวีติ ในดา้นวชิาการไดใ้ชค้ณติศาสตรใ์นการ

คำานวณเงนิทอน และวชิาเศรษฐศาสตรใ์นการวางแผนการคา้ขายของในรา้น ทำาให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้ และการดำาเนินชวีติ

คอืมติรภาพ และความสามคัคท่ีีไดร้บัจากเพ่ือนๆ ในกลุม่ แมว้า่ในระหวา่งการทำางานคา้ขายน้ันจะมอุีปสรรคตา่งๆ มากมาย 

แต่เราก็สามารถฝ่าฟันได้ด้วยความเมตตาและให้อภัย ที่เป็นพื้นฐานในจิตใจของนักเรียนมาแตร์เดอีทุกๆ คน”

     ด.ญ.กัณติกา ลีรัตนขจร ม.2/4

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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รำาอวยพรวันแม่บ้านคนชรา บางแค 
และคณะร้องเพลงประสานเสียง โรงพยาบาลตำารวจ 

โดย คุณครูนิลวรรณ  เจตวัรัญญู คุณครูสุรีย์พร ทวีแสงสกุลไทย 

และคุณครูอภิสมัย  ภาวะสิทธิโชติ

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

ในแต่ละปี นักเรียนมาแตร์เดอีฯ มีโอกาสแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้คนอื่นๆในสังคม อาจจะด้วยการบริจาคสิ่งของหรือ

ปัจจัยตา่งๆ เพ่ือชว่ยเหลอื หรอืมอบเป็นขวญัและกำาลงัใจ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการใชค้วามสามารถดา้นศลิปะและดนตรขีอง

ตน มอบความสุขเล็กๆ น้อยๆ แด่คุณตาคุณยาย ณ บ้านพักคนชรา บางแค และมอบให้แก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลตำารวจ   

กลุ่มนักร้องประสานเสียง นักแสดง นักดนตรี ร่วมกันวางรูปแบบการแสดงและฝึกซ้อม ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพื่อ

ไปตามเวลาที่นัดหมายกับสถานที่ทั้ง 2 แห่ง และเมื่อการแสดงจบลง นอกจากความสุขใจทั้งผู้แสดงและผู้ชมแล้ว นักเรียน

แต่ละคนก็ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายด้วยเช่นกัน
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการแสดงที่บ้านคนชรา บางแค คือ การดูแลของพี่เจ้าหน้าที่ 

ที่มีต่อคุณตา คุณยาย ถึงแม้ว่าคุณตา คุณยายจะไม่ใช่คนในครอบครัว ทุกๆ ครั้งที่ได้ไปแสดงพี่เจ้า

หน้าท่ีได้จัดเตรียมพ้ืนท่ีสำาหรับการแสดงและท่ีพักก่อนการแสดงไว้อย่างดี นอกจากน้ีท่ีข้าพเจ้าได้ไป

แสดง คุณตาคุณยายทุกท่านเต็มใจที่จะมารับชมการแสดงที่ได้จัดเตรียมไป และคุณตา คุณยายจะ

ชื่นชมว่า “หนูสวยจังเลย เมื่อไหร่จะมาอีก” คำาพูดนี้ทำาให้ข้าพเจ้าทราบว่าคุณตา คุณยายชอบการ

แสดงของข้าพเจ้ากับเพื่อนๆ มาก และรอคอยที่จะชมอีกในครั้งต่อไป

       ปีตะมณี  สงวนธำามรงค์ ม.3/4

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปแสดงดนตรีไทยที่บ้านพักคนชรา บางแค ตั้งแต่ชั้นมัธยม 1 ครั้งแรกที่

ไป ข้าพเจ้าคิดว่าเล่นให้คุณตาคุณยายไม่กี่ท่านฟัง และเป็นเพียงการแสดงเล็กๆ เมื่อไปถึงพวกเราได้

รับการต้อนรับอย่างดี คุณตาคุณยายตั้งใจรอชมการแสดงเป็นอย่างมาก เพราะเราไปเล่นทุกปี เช่น

เดียวกับปีนี้ ซึ่งมีการแสดงที่นอกเหนือจากการเล่นดนตรีไทย การรำาไทย คือ นักเรียนทุกคนที่ไป จะ

ออกมาร่วมกันร้องเพลง ค่าน้ำานม และเพลงอิ่มอุ่น ซึ่งคุณตา คุณยายซาบซึ้งเป็นอย่างมาก การที่ได้

ไปที่นี่นั่นข้าพเจ้าได้พูดคุยและฟังคุณตา คุณยายเล่าเรื่องและตอบคำาถามต่างๆ มากมาย ทำาให้ได้

เข้าใจชีวิตที่แตกต่างมากขึ้น ข้าพเจ้าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้คุณตา คุณยายค่ะ

       ศุภิสรา  จรัญวาศน์ ม.4/2
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ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปแสดงดนตรีไทยร่วมกับเพื่อนๆ ทุกวันพ่อ และวันแม่ในทุกๆ ปี ที่บ้าน

พักคนชราบางแค ข้าพเจ้าอยู่วงดนตรีไทยตั้งแต่ชั้น ม.1 ตอนนี้ก็ 4 ปี แล้ว รู้สึกมีความสุขและตื่น

เต้นที่ได้ไปแสดงดนตรีไทยให้คุณตา คุณยายฟัง ถึงจะเป็นเวลาเพียงสั้น ๆ แค่ 1 ชั่วโมง แต่ก็เป็น 

1 ชั่วโมงท่ีได้ทำาให้คุณตา คุณยายมีความสุขท่ีสุด ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจและขอบคุณทางโรงเรียนท่ีให้

โอกาสแก่ข้าพเจ้า เพราะเป็นประสบการณ์ที่สำาคัญและมีคุณค่าในชีวิตของข้าพเจ้า  

       พริมา สุวัตถี ม.4/5

จากการที่หนูได้มีส่วนร่วมในการไปทำากิจกรรมที่บ้านคนชรา บางแค ทำาให้หนูได้ทำาสิ่งต่างๆ 

มากมาย ทั้งการดูแลผู้สูงอายุ ตั้งแต่การพาคุณตา คุณยายไปสถานที่จัดงาน เข็นรถเข็น คอยจับแขน

และพยุงคุณตา คุณยายเวลาเดินขึ้นลงบันได ได้พูดคุยและได้มอบความสุขกับทุกคน ถึงแม้ว่าจะเป็น

ครั้งแรกที่ได้ทำากิจกรรมนี้ แต่หนูก็มีความสุขที่ได้ทำาสิ่งดีๆ เหล่านี้ ได้สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้

กับทุกๆ คนในงานค่ะ

       สุวีรยา  หันหาบุญ ม.4/5

 

ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจที่ได้ไปบ้านบางแคในปีนี้ เพราะปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าทุกๆ ปี อีกทั้งยัง

เป็นปีสดุท้ายของขา้พเจ้าท่ีจะไดร้ว่มงานชมรมนาฏศลิป์ การแสดงครัง้นีข้า้พเจ้ารูส้กึท้าทายมาก เพราะ

การแสดงบัลเลต์เป็นสิ่งใหม่ ข้าพเจ้าตั้งใจฝึกซ้อม และจดจำาท่าทาง เพื่อทำาให้ดีที่สุดในวันแสดง เมื่อ

แสดงจริงรู้สึกประหม่าเล็กน้อย แต่เมื่อคุณตา คุณยายตั้งใจรอดูการแสดงเป็นอย่างมาก ทำาให้รู้สึกมี

กำาลังใจและอยากทำาให้การแสดงออกมาดีที่สุดสำาหรับคุณตาคุณยาย เมื่อลงจากเวที คุณตาคุณยาย

บอกว่าชอบการแสดงของข้าพเจ้ามาก ทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากที่อย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่

มอบความสุขให้กับคุณตา คุณยายที่บ้านบางแค  

       จิรัชฌา  อินทร์คำา ม.5/5

  

ในการท่ีหนูอยู่ชมรมประสานเสียงไม่ไดมี้แคค่วามสนกุอย่างเดยีวแต่ทำาให้หนูกลา้แสดงออกมาก

ขึ้นและมีความตรงต่อเวลามากขึ้น ในการท่ีหนูได้ไปร้องเพลงท่ีโรงพยาบาลตำารวจ หนูได้เห็นผู้ป่วย

มากมาย หนูดีใจที่ได้ร้องเพลงให้ผู้ป่วยฟัง ได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขา มันเป็นช่วงเวลาที่ดี ในเวลา

ที่หนูเดินไปโรงพยาบาลตำารวจหนูไม่เหนื่อยเลยเพราะการที่มีคนมาฟังเพลงที่หนูร้อง มีคนมานั่งดูด้วย

รอยยิ้ม แค่นี้หนูก็หายเหนื่อยแล้วค่ะ

       ภาวิตา  ตั้งปกรณ์  ป.4/4

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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การไปทำากจิกรรมรอ้งเพลงท่ีโรงพยาบาลตำารวจ หนูไดเ้รยีนเทคนิคการรอ้งเพลงหลายๆ 

แบบ ไดฝึ้กรอ้งเพลงหลายภาษาท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ หนูดใีจท่ีไดร้อ้งเพลง

ให้ผู้ป่วยฟังและเทอมหน้าหนูจะไปอีกครั้ง หนูดีใจที่ได้อยู่ชมรมประสานเสียง

       ปวิตรา  ชัยสมพงษ์ ป.4/4

 

หนไูดเ้รยีนรูเ้รือ่งจิตอาสา เป็นครัง้แรกท่ีหนูไดไ้ปโรงพยาบาลตำารวจ หนูรูส้กึตืน่เตน้มาก

หนูบอกกบัตวัเองวา่จะรอ้งให้เตม็ท่ี เมือ่รอ้งเพลงจบพ่ีๆ พยาบาลกยั็งบอกให้หนูมาอีก พวกเขา

ชอบที่เราไปทำากิจกรรม หนูรู้สึกภูมิใจและดีใจมากค่ะ

       ณภัทร  บุญนำา ป.5/1
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หนูไดเ้รยีนรูว้า่ท่ีโรงพยาบาลตำารวจมผู้ีป่วยจำานวนมาก การท่ีเราไปรอ้งเพลงทำาให้ผู้ป่วยมกีำาลงั

ใจ ไม่เครียดและหนูรู้สึกตื่นเต้น ร้อน เหนื่อยเมื่อเดินออกนอกโรงเรียนแต่หนูอดทนเพื่อจะไปให้ถึงโรง

พยาบาลค่ะ

       ปัณณพร  ปัญจพงษ์ ป.5/1

หนูไม่เคยไปโรงพยาบาลตำารวจมาก่อนเมื่อได้ไปร้องเพลงที่นั่นทำาให้หนูภูมิใจมาก ตอนนั้นหนู

เห็นคนป่วยยิ้มเมื่อพวกหนูร้องเพลง หนูรู้สึกดีและเป็นครั้งแรกที่หนูได้เดินออกนอกโรงเรียนกับเพื่อนๆ 

หนูตื่นเต้นและภูมิใจมาก

      ณิชาภัตร  เสริมวิริยธรรม ป.5/2

การเป็นสมาชิกชมรมร้องประสานเสียงและได้ไปทำากิจกรรมครั้งน้ีทำาให้หนูกล้าแสดงออกมาก

ขึ้นค่ะ

       พิมพ์ชนก  อาระหัง ป.5/3

 

หนูได้เรียนรู้ว่าแค่เราทำาให้ผู้อื่นมีความสุขก็เป็นการทำาดีแล้วค่ะ หนูดีใจที่ได้ทำาให้ผู้ป่วยมีความ

สุขหนูเองก็มีความสุขเหมือนกัน หนูหวังว่าจะได้ไปร้องเพลงที่โรงพยาบาลอีกค่ะ

       ชิสา  พูนวัตถุ ป.5/4
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 Under the direction of Ajarn Thapanom, the annual concert of the Satit Kaset Music Department 

was held at Central World Shopping Mall on the weekend of 15/16 August.  It was the fifth such 

concert, held to honour the Queen’s Birthday.

 As Satit Kaset’s music program is geared towards string instruments, our Mater Dei Orchestra is 

always asked to join, along with brass and woodwind students from Horwang School and Sacred Heart 

Convent.  Singers from Mater Dei join in as well.

 A delightful programme of music was chosen for this year’s two concerts, expertly introduced 

by MCs from Mater Dei School.  The programme was made up of classical music, marches, pop songs 

and songs from ‘Alice in Wonderland’. The show also highlighted the beginner musicians and String En-

semble from Ajarn Thapanom’s music programme. Music performed included ‘Klai Roong’ (‘Near Dawn’) 

composed by HM King Bhumipol, ‘Stop’ by Thai pop group Groove Rider and Carl Orff’s ‘O Fortuna’.  

The culminating spectacle was a well-rehearsed ‘Ode to Joy’ from Beethoven’s Ninth Symphony.

Play for Joy
Musicians and Singers

โดย คุณครูBryan Jacques

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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 How superb for 35 members of our own MDO to perform such music and enjoy the experience 

of rehearsals and performances in a group of over 100 musicians and singers.  What a beautiful way 

to demonstrate our Serviam Spirit of sharing, working together with others for the enjoyment of many 

and opening minds to the wonders of music.

 Many heartfelt thanks to Kru Prapon, Kru Maneechan and Kru Apisamai from our Music  

Department, as well as the volunteer parents who constantly offer what seems unlimited support, for 

allowing us to enjoy participating in this event.  Biggest thanks must go to Ajarn Thapanom from Satit 

Kaset whose endless patience ensured the show was successful.

       Thank you!

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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ในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สมาคมผู้

ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 25 

กรกฎาคม 2558 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้มอบรางวัล

เกียรติคุณเซอร์เวียม สำาหรับผู้ปกครองเช่นที่ปฏิบัติมาทุกปี

รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม เป็นรางวัลพิเศษของ

โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัท่ีจะมอบให้ผู้มสีว่นรว่มปฏิบัติตาม

จิตตารมณ์แห่งการรับใช้ อันเป็นคติพจน์และอัตลักษณ์ของ

โรงเรียนอุร์สุลิน เป็นผู้ที่เข้าใจในวิสัยทัศน์ และอุดมคติของ

โรงเรียน จึงเสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เต็มกำาลังความ

สามารถ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน คำาแนะนำาและ

คณุประโยชน์แกโ่รงเรยีน โดยมไิดมุ้ง่เน้นปฏิบัตเิพ่ือผู้หน่ึงผู้ใด

เป็นพิเศษ แต่เพื่อผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนั้น คือ นักเรียน

ในปีการศึกษา 2558 ผู้ได้รับรางวัล 2 ท่าน ได้แก่ 

รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม 2558
โดย คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์

คุณวันทนี  หวังบุญสกุล และคุณฉัตร ปัญจทรัพย์  

ท้ังสองท่านให้ความสนับสนุนท้ังในด้านความคิด

เห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมลงมือปฏิบัติและช่วยเหลือโรงเรียนใน

กจิกรรมต่างๆ อย่างตอ่เน่ือง ขอยกเรือ่งราวมาโดยสงัเขปดงัน้ี

คุณวันทนี หวังบุญสกุล นำาความสามารถและทักษะ

ท่ีถนัดในเรื่องของงานออกแบบภายในอาคาร เข้ามาช่วย

โรงเรียนในการปรับปรุงห้องบริหาร ห้องเรียนMaths Whizz  

ห้องพักครูประถม และห้องรับประทานอาหารครู อาคาร

เฉลมิพระเกยีรติ ในการทำางานน้ันคณุวนัทนีจะพูดคยุ ไต่ถาม-

รับฟัง ความต้องการและการใช้งานของโรงเรียน ผู้บริหาร 

คุณครู และนักเรียน อีกทั้งยังสังเกตและใส่ใจ รายละเอียด

เลก็ๆ นอ้ยๆ นำามาหารอื แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นและเสนอแนะ

ต่างๆ งานออกแบบท่ีนำาเสนอจึงตรงตามบรบิทและอัตลกัษณ์

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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ของมาแตร์เดอี คือเรียบง่าย ประหยัด ใช้พื้นที่และวัสดุอย่าง

คุ้มค่า ลงตัว เมื่อออกแบบแล้วคุณวันทนีจะช่วยเลือกวัสดุ 

สิ่งของคุณภาพดี ราคายุติธรรม มาให้โรงเรียนเลือก และไม่

เคยลืมท่ีจะมองว่าของท่ีใช้อยู่เดิมสามารถนำามาปรับเปลี่ยน

ใช้งานต่อไปได้หรือไม่ อีกทั้งในขณะที่งานตกแต่งห้องดำาเนิน

การอยู่ คณุวนัทนีจะใสใ่จเขา้มาตรวจการทำางานอย่างใกลช้ดิ 

สม่ำาเสมอ จนงานเสร็จเรียบร้อย เป็นที่พอใจแก่ผู้ที่มีโอกาส

ได้ใช้ห้องนั้นๆ เพราะสร้างความรู้สึกดีๆ กับความใส่ใจใน

คุณภาพ ความงดงาม และประโยชน์ใช้สอยอย่างครบถ้วน

คุณฉัตร ปัญจทรัพย์ ท่านเป็นกรรมการเครือข่าย 

ผู้ปกครองคาทอลกิโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ต้ังแต่ปี 2550 

และรับตำาแหน่งประธานเครือข่ายในปี 2553 จนถึงปัจจุบัน 

คณุฉตัรให้ความสำาคญักบัชวีติครอบครวัท่ีมกีารปลกูฝังคณุคา่

ท่ีดงีามอย่างสม่ำาเสมอและต่อเน่ือง การเอาใจใสด่แูลบุตร เพ่ือ

ให้มฐีานชวีติทางจิตใจและจิตวญิญาณท่ีมัน่คง กจิกรรมต่างๆ 

ท่ีเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก ซึ่งคุณฉัตรเป็นประธานเครือ

ข่ายจัดล้วนทำาเพ่ือนักเรียนและครอบครัวของนักเรียน เพ่ือ

ส่งเสริมความเป็นศาสนิกท่ีดี อันจะทำาให้เป็นทรัพยากรท่ีมี

คุณค่าของสังคม ท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และสละ

เวลา จัดกจิกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุแกนั่กเรยีน รวม

ถึงกิจกรรมทัศนศึกษาหลายครั้งเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียน คุณฉัตรให้เวลากับ

การเตรียมการในรายละเอียด และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ตา่งๆ สง่เสรมิงานการสอนของซสิเตอรแ์ละคณุคร ูอีกท้ังสรา้ง

ความร่วมมือในหมู่ผู้ปกครองในการทำาให้นักเรียนเห็นคุณค่า

ของพัฒนาการทางจิตใจและจิตวญิญาณ ในขณะท่ีมคีวามสขุ 

สนุกสนาน กับกิจกรรมต่างๆ คุณฉัตร ปัญจทรัพย์ พร้อม

ที่จะก้าวเดินไปกับผู้ปกครอง เป็นกำาลังใจ มีความสม่ำาเสมอ 

สภุาพ และเอ้ืออาทร พรอ้มท่ีจะเสยีสละ อุทิศเวลาให้ตดิตาม

งานและรับฟังผู้อื่น

ดังนั้น ด้วยความขอบพระคุณและภาคภูมิใจย่ิงของ

โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ท่านท้ังสองเป็นผู้ปกครองท่ีมัน่คง

ในจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ ตามคติพจน์ของโรงเรียน เป็น

แบบอย่างอันเหมาะสมย่ิง สมควรไดร้บัการประกาศเกียรติคณุ

ไว ้ณ ท่ีประชมุใหญ่สามัญประจำาปีของสมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

               

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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กราบเรียนคณะคุณครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท่านผู้ปกครองทุกท่าน และ สวัสดี

ลูกสาวที่น่ารักทุกคนค่ะ

เน่ืองในโอกาสวนัแมใ่นปีน้ี คณุแมรู่ส้กึเป็นเกยีรตแิละยินดเีป็นอย่างย่ิงนะคะ ท่ีได้

เป็นตัวแทนของคุณแม่ทุกท่าน เพื่อกล่าวให้โอวาทกับลูกๆ ทุกคนค่ะ ตลอดระยะเวลา

ที่ลูกๆ ศึกษาเล่าเรียนและเติบโต จากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ น่ารัก  จนเติบใหญ่เป็นสาว

ในรั้วโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยอันอบอุ่นแห่งนี้ มีความทรงจำาดีๆ และเรื่องราวต่างๆ 

เกดิขึน้มากมาย ....มากจนคณุแม่ไม่สามารถบรรยายความรูส้กึออกมาเป็นคำาพูดไดห้มด

ภายในระยะเวลาอันจำากดัน้ี แต่คณุแมเ่ชือ่วา่ ยังมอีีกวธีิหน่ึงท่ีจะทำาให้ลกูๆ เขา้ใจความ

รู้สึก ความผูกพันระหว่างคุณแม่และลูกสาวได้เป็นอย่างดี สิ่งนั้นก็คือ... จดหมายที่คุณ

แม่ได้รับจากลูกสาว เนื่องในโอกาสที่คุณครูประจำาวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเขียนจดหมายเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะ และคุณแม่จะขอใช้

โอกาสนี้ อ่านจดหมายของลูกสาวที่เขียนถึงคุณแม่ และจดหมายที่คุณแม่เขียนตอบลูกสาว ให้ลูกๆ ฟังนะคะ

จดหมายจากลูกสาว…

                  3 มิถุนายน 2558       

กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพ 

  หนูเขยีนจดหมายฉบับน้ีมาดว้ยความคดิถึงคะ่ รูส้กึแปลกๆ เหมอืนกนันะคะ เพราะปัจจุบันไมค่อ่ยนิยมเขยีนจดหมาย

กันมากนักแล้ว หนูหวังว่า เมื่อคุณแม่ได้รับจดหมายฉบับนี้แล้ว คุณแม่จะดีใจนะคะ

 อีกไม่กี่เดือนหนูก็ใกล้จะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วนะคะ ทำาให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน เวลาใกล้สอบเข้า

มหาวิทยาลัยก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ อย่างแรกหนูขอขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างมากนะคะที่คอยอบรมสั่งสอนหนู มอบความรัก 

ความอบอุ่นให้แก่หนูเสมอมา หนูรับรู้และเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่มอบให้และคอยตักเตือนหนู ก็เพราะ คุณแม่รักและ

ห่วงใยหนูมาก หนูเชือ่วา่ไมม่ใีครท่ีจะเอาใจใสแ่ละจรงิใจกบัหนูมากเท่ากับคณุแม ่และหนูขอสญัญาวา่จะตัง้ใจเรยีน ต้ังใจสอบ 

ตั้งใจทำางานในทุกๆ เรื่องอย่างสุดความสามารถ หนูจะไม่ทำาให้คุณแม่ต้องผิดหวังค่ะ

 ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้ว คุณแม่อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ

                                 

     ด้วยความเคารพรักอย่างสูง

     ภาวิดา  อาภาวศิน

โอวาทวันแม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย คุณนวพรรณ  อาภาวศิน

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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เมื่อได้รับจดหมายแล้ว คุณแม่เขียนตอบลูกสาวดังนี้ค่ะ จดหมายจากใจของคุณแม่

ณ วนิาทีแรกท่ีไดร้บัจดหมายฉบับน้ีคณุแมรู่ส้กึประหลาดใจ ตอ่มาเมือ่ไดอ่้านขอ้ความในจดหมายน้ีแลว้ ทุก ๆ  ถอ้ยคำา

ที่ลูกสาวเขียนบรรยายมานั้น ทำาให้คุณแม่รู้สึกประทับใจและตื้นตันใจเป็นอย่างมาก จนน้ำาตาคลอเบ้าด้วยความปลื้มปีติค่ะ... 

คุณแม่ขอขอบคุณน้องมายด์มากเช่นเดียวกันนะคะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็ก เข้าสู่วัยรุ่น จนขณะนี้อายุ 18 ปีแล้ว 

ถือว่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น น้องมายด์ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี มีความกตัญญูกตเวที มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน

เสมอ เชื่อฟังหลักคำาสอนของคุณพ่อและคุณแม่อยู่ในโอวาทตลอดมา ถึงแม้บางครั้งจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง แต่น้องมายด์ก็

จะพยายามปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมประจำาตัวเสมอ

คณุแม่ตัง้เจตนารมณใ์นการอบรมเลีย้งดนู้องมายดไ์วว้า่ “ปรารถนาท่ีจะไดเ้ห็นลกูสาวเติบโตเป็นผู้หญงิท่ีมคีวามสวยงาม

ท้ังกาย วาจา และจิตใจ” จนถงึขณะน้ีคณุแมอ่ยากบอกน้องมายดว์า่ หนูสามารถประพฤติปฏิบัตตินไดด้มีากสมตามเจตนารมณ์

ของคุณแม่ ขอให้น้องมายด์รักษาความดีและความน่ารักไว้เช่นนี้ตลอดไปนะคะ คุณพ่อและคุณแม่ภาคภูมิใจในตัวน้องมายด์

มากค่ะ ขอให้น้องมายด์ประสบความสำาเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยตามที่ปรารถนาไว้นะคะ ...สุดท้ายนี้คุณ

พ่อและคุณแม่หวังว่า “น้องมายด์จะสามารถดำารงชีวิตด้วยความเฉลียวฉลาดท้ังด้านสติปัญญา อารมณ์และจิตใจได้อย่างมี

คุณภาพและมีความสุขตลอดไปค่ะ”

เมือ่ลกูๆ ไดฟั้งจดหมายท้ังสองฉบับน้ีแลว้  คณุแม่เชือ่ม่ันวา่คณุแม่ทุกท่านกค็งมีความรูสึ้กท่ีดีๆ  เม่ือไดร้บัจดหมายของ

ลูกสาวตนเองเช่นเดียวกัน สิ่งต่างๆ ที่คุณแม่มอบให้กับลูกสาวของคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความห่วงใย ความปรารถนา

ดี หรือพรอันประเสริฐใดๆ ก็ตาม คุณแม่ขอให้ลูกๆ ทุกคนได้รับพรอันประเสริฐดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะ 

สุดท้ายนี้ คุณแม่ขอให้พระแม่มาแตร์เดอี และท่านนักบุญอัญจลา โปรดประทานพรให้ลูกๆ ทุกคนจงประสบความ

สำาเร็จในการศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยตามที่ใจปรารถนา และสามารถดำารงชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าอย่างสม

เกียรติและมีศักดิ์ศรีของความเป็นหญิง จงเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวาน อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ และเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง แข็งแกร่ง 

แต่ไม่แข็งกระด้าง... จงเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ มอบความรักและดูแลเอาใจใส่ท่านทั้งสองด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย 

ควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับรุ่นน้อง และสำานึกถึงพระคุณของซิสเตอร์ คุณครูทุกๆท่าน ต้ังใจนำาความ

รู้ ความสามารถที่ได้รับการอบรมขัดเกลามาจนเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และ

สืบสานคติพจน์ “เซอร์เวียม” ต่อไป           

                                                                                   

      

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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การจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ในโรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัยนั้น วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

ความกตัญญูรู้คุณ เสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีใน

ครอบครัว เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีแสดง

ความรัก ความกตัญญูต่อมารดา อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้

นักเรียนทำางานร่วมกันอย่างมีระบบและรู้จักรับฟังความเห็นผู้

อ่ืน โดยทางโรงเรยีนไดก้ำาหนดให้คณุครแูละนกัเรยีนทุกระดบั

ชั้นตั้งแต่อนุบาล 3 ถึงมัธยม 5 จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในแต่ละ

ห้องเรยีน เวน้แตช่ัน้มธัยม 6 ท่ีรว่มกนัท้ังชัน้จัดกจิกรรมน้ีรว่ม

กันที่หอประชุม ช่วงระยะเวลาของกิจกรรม คือ ระหว่างวันที่ 

3 ถึง 10 สงิหาคม วนัละสองชัน้เรยีน แยกชว่งเชา้ สาย และ

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2558
โดย คุณครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์

บ่าย เพื่อเอื้อต่อการเข้าร่วมของผู้ปกครองที่มีลูกหลายระดับ

ชั้นและเพื่ออำานวยความสะดวกต่อการจราจรบริเวณโรงเรียน  

ก่อนการจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่น้ัน คุณครูจะ

สอนถึงคุณธรรมของการแสดงความกตัญญูต่อบุพการีและผู้

มีพระคุณ โดยเริ่มจากชั่วโมงโฮมรูมคุณครูและนักเรียนคุย

กัน ชวนให้นักเรียนนึกถึง เรื่องราวต่างๆ ที่แสดงถึงความรัก 

ห่วงใย ใส่ใจ เสียสละของคุณแม่ และผลัดกันแสดงความคิด

เห็นถึงรูปแบบกิจกรรมที่นักเรียนแต่ละห้อง เขียนเรียงความ

บท ประพันธ์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษเรื่องแม่ของฉัน ซึ่งใน

ปีการศึกษา 2558 นี้ ผนวกหัวข้อรณรงค์ประจำาปี ใจเมตตา 

รว่มทุกขร์ว่มสขุกบัเพ่ือนมนุษย์เขา้ดว้ย คณุครจูะพยายามดแูล
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ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้แสดงความสามารถ หรือมีส่วน

รว่มตามความสนใจหรอืถนัด ท้ังการกลา่วตอ้นรบั เป็นพิธีกร 

ร้องเพลง อ่านคำาประพันธ์ นำาเกม ทำาของที่ระลึก กิจกรรม

ท่ีคดัมาแสดงน้ันบางชัน้บูรณาการกับเน้ือหาวชิาท่ีเรยีนอีกดว้ย

อนบุาล - ชัน้ประถม 2 ทำาบัตรอวยพร รอ้งเพลงภาษา

ไทย/อังกฤษ/จีน การแสดงจินตลีลา อ่านเรียงความ รำาเพลง

แว่วเสียงแคน การแสดงมายากล การแสดงละคร เป็นต้น

ชัน้ประถม 3-6 อ่านคำาประพันธ์รอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ละคร หุ่นมือ จินตลีลา รำาวงวัน

แม่ บัลเลต์ ขลุ่ยไทย เพลงชวา ร้องเพลง การแสดงดนตรี

ประกอบเพลง เช่น ไวโอลิน เมโลเดียน กีตาร์ 

อูคาเลเล่ ขิม ฯลฯ การแสดงละครภาษาอังกฤษ เกม

ทายใจ เป็นต้น

ชั้นมัธยม ผู้แทนคุณแม่แบ่งปันทัศนะและความรู้สึก 

อ่านคำาประพันธ์รอ้ยแก้วและรอ้ยกรอง ภาษาไทยภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส เล่นเกม ร้องเพลง การแสดง

ดนตรี เป็นต้น

การท่ีโรงเรียนกำาหนดให้จัดกิจกรรมตามห้องนักเรียน

นั้น จุดประสงค์คือเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม เพิ่มความใกล้ชิด 

ฝึกผู้นำาในทุกระดับ เปิดโอกาสให้นักเรียนจำานวนมากได้ฝึก

ทำางานและวางแผน    

ในโอกาสอันน่าประทับใจน้ี ยังสะท้อนถึงบริบท

ครอบครัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจึงมีหลาก

หลาย มีท้ังท่ีคุณแม่มาท่านเดียว บางครอบครัวมาท้ังคุณ

พ่อคุณแม่ บางครอบครัวจะมีคุณย่า คุณยาย คุณป้า คุณ

น้า เพิ่มมาอีก หรือบางท่านมาในฐานะแม่ รวมแล้วปรากฏ

ภาพความรัก ความผูกพันอันหลากหลาย 

กิจกรรมวันแม่ท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจัดต่อ

เนื่องมาทุกปี นอกจากจะเป็นการปลูกฝังเรื่องความกตัญญู

กตเวที และการสานความสัมพันธ์ในครอบครัว ยังมุ่งหวัง

ให้เป็นสิ่งดีงามท่ีนักเรียนจะประพฤติปฏิบัติต่อไปในชีวิต ผู้

ปกครองท่านหนึ่งได้กรุณาแบ่งปันดังนี้  

“ปีนี้แตงไทยย้ายโรงเรียนไม่มีทำาการ์ดวันแม่ ไม่มีพิธี

วันแม่ แม่หงอยๆ ชอบกล แต่เมื่อคืนลูกทำาอะไรยุ่งเหยิง

นอนดึกอยู่ในห้อง เช้ามายิ้มแฉ่งพร้อมกับการ์ดที่ตั้งใจทำาเอง

มอบให้แม่ ขอบคุณนะคะลูก การ์ดใบนี้น่ารักที่สุด มีค่าที่สุด 

ขอบคุณมาแตร์เดอีฯ จริงๆ ที่ปลูกฝังสิ่งงดงามไว้ในตัวลูก”

       
ทญ.ระรินทร์  พูลทวีเกียรติ์
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ในนามของโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ขอขอบพระคณุ คณะกรรมการบรหิารสมาคมผู้ปกครองและครท่ีูไดร้บัใชโ้รงเรยีน 

รบัใชนั้กเรยีน คร ูและเพ่ือนผู้ปกครองนกัเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัอย่างดย่ิีง ตลอดวาระของการทำางานตามท่ีไดเ้ลอืกต้ังเขา้มา

ในที่ประชุมใหญ่แห่งนี้ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว พวกท่านได้กระทำางานกันอย่างขันแข็ง เสียสละ และร่วมแรงร่วมใจกันอย่างน่าชื่นชม

 และขอขอบพระคณุนายกสมาคมเป็นพิเศษ คณุเดช เฉดิสวุรรณรกัษ ์ไดร้ว่มงานของสมาคมผู้ปกครองและคร ู ต้ังแต่

ลูกสาวคนแรกเข้ามาเป็นนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จนกระทั่งลูกสาวคนเล็กไปเรียนต่อต่างประเทศ นับเป็นเวลานานถึง 14 

ปี การรับใช้ช่วยเหลือ ดูจะอยู่ในธรรมชาติของคุณเดช อะไรที่สามารถช่วยได้จะช่วยเสมอ คุณเดชให้ความสำาคัญกับคนไม่ว่า

จะเป็นนักเรียน ซิสเตอร์ ครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน คุณเดช พร้อมที่จะรับฟัง  เก็บข้อมูล และมาหาแนวทางปฏิบัติที่

จะเป็นการแก้ไขปัญหา สร้างระบบป้องกัน สร้างกิจกรรมใส่ใจดูแลการพัฒนาเติบโตในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และ

จิตวิญญาณ

 คุณเดช ทำางานร่วมกับทางโรงเรียนด้วยความสุภาพ ถ่อมตน เป็นผู้ปฏิบัติตนตามจิตตารมณ์เซอร์เวียม ของการรัก

และรับใช้โดยแท้จริง

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอให้คุณเดชได้กรุณารับโล่พิเศษเล็กๆ ที่ทางโรงเรียนจัดทำาขึ้น เพื่อมอบให้ด้วย

ความขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

คุณเดช เฉิดสุวรรณรักษ์
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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เรียน ท่านผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่เคารพ ทุกท่าน

ผมในนามของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชุดใหม่ทั้ง 12 คน ที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้ขอแสดงความ

ขอบคณุทุกๆ ท่าน ท่ีไดใ้ห้ความไวว้างใจเลอืกตัง้ตวัผมและคณะกรรมการ เพ่ือมาบรหิารงานในสมาคมฯ ในอีก 2 ปีขา้งหน้านี้

จากท่ีตัวผมได้เข้าร่วมทำางานสมาคมฯในฐานะกรรมการมาเป็นเวลา 6 ปี เต็ม ผมสังเกตเห็นว่าสังคมในโรงเรียน 

มาแตร์เดอีฯ ของเราน้ัน มีความพิเศษอยู่ค่อนข้างมาก สิ่งท่ีเห็นได้ชัด คือ ความเป็นเซอร์เวียมท่ีแทรกซึมเข้าไปในทุกๆ 

ส่วนประกอบของสังคมมาแตร์ฯของเรา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณแม่อาสา เครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มนักเรียนที่ทำากิจกรรม คุณครู 

และเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละ ผมสังเกตเห็นถึงความผูกพันและความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่ต่างมุ่งหวังให้นักเรียนมาแตร์ฯ 

เตบิโตไปเป็นพลเมอืงไทยท่ีมคีณุภาพ เสยีสละ คดิถงึสว่นรวม คดิถึงผู้อ่ืน ผมขออนุญาตสง่สารไปยังท่านผู้อ่านแตล่ะกลุม่ดงัน้ี

ท่านผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกๆ ท่าน ผมยังขอยืนยันตามที่ได้กล่าวไว้ตอนหาเสียงครับว่าจะ

พยายามหาทางทำาให้ทุกๆ ท่านมีความสุขกับการทำางานมากขึ้น อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อนนะครับ ขอให้ติดตามการ

ทำางานของพวกเรา

ท่านผู้ปกครองทุกๆ ท่าน  ผมและคณะกรรมการชดุน้ี เป็นเพียงสว่นหน่ึงของกลุม่คนท่ีทำางานชว่ยเหลอืกจิการโรงเรยีน

อยู่ เรายังมีทั้งกลุ่มคุณแม่อาสา เครือข่ายผู้ปกครอง หรือแม้กระทั่งอาสาจราจร ที่มาโบกรถช่วงเช้าและเย็น ผมเข้าใจดีว่าผู้

ปกครองจำานวนมากมภีาระการงานท่ีต้องรบัผิดชอบจนไมส่ามารถแบ่งเวลามาชว่ยเหลอืงานโรงเรยีนได ้ซึง่จรงิๆ แลว้การชว่ย

เหลืองานโรงเรียนนั้น ท่านสามารถช่วยเหลือด้วยวิธีการอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาช่วยงานที่โรงเรียน ท่านอาจเริ่มจากสิ่ง

เล็กๆ น้อยๆ ก่อน เช่น การช่วยเหลือในด้านการจราจร ด้วยการเสียสละจอดรถในสถานที่ต่างๆ นอกโรงเรียนแล้วเดินมา

ส่ง หรือมารับบุตรหลานของท่านเพื่อที่การจราจรในโรงเรียนจะได้ไม่ติดขัด หรือการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษต่างๆ ระหว่าง

ปีการศึกษา

นักเรียนทุกๆ คน สมาคมฯจะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะให้นักเรียนทุกๆ คนได้มาโรงเรียนและเรียนอย่างมีความสุข 

โดยสมาคมฯ จะเน้นการสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน และการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน เวลาอีก 2 

ปีต่อไปจากน้ี ผมและคณะกรรมการทุกๆ ท่านจะทำางานกันอย่างเต็มท่ี และผมเองก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนท่ีดีจาก

นักเรียนทุกคน

สุดท้ายนี้ หากท่านต้องการท่ีจะติดต่อผม ท่านสามารถเขียนจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวผมได้และนำามาส่งท่ีห้อง 

สมาคมฯ ชั้น 1 ตึกประถมครับ 

         ขอบคุณครับ

จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย คุณศกร  ทวีสิน

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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พิธีภาวนาในโอกาส ๑๐๐วัน ของการเกิดใหม่ในพระเจ้า 

คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ osu
ร้อยใจ ร้อยวัน น้อมกตัญญู แด่ท่านผู้อยู่ในดวงใจนิรันดร์

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร

เมื่อครบ ๑๐๐ วันของการลาโลกไปของคุณแม่บุญประจักษ์ ทางโรงเรียนได้จัดพิธีภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของท่าน ที่

หอประชุมโรงเรียนเป็น ๓ รอบ ดังนี้

เวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนประถม ๓ - ประถม ๖

เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนมัธยม ๑ - มัธยม ๔

เวลา ๑๐.๓๐ น. นักเรียนมัธยม ๕ - มัธยม ๖ และนักเรียนเก่า รวมถึงผู้ปกครองปัจจุบันและในอดีต 

ทั้งนี้คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงกัน

ในพิธีภาวนานั้นนอกจากจะมีบทอ่านพระคัมภีร์และบทภาวนาแล้ว ยังมีบทเพลงที่คุณแม่เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้อง ๒ 

เพลง คือ เพลงกิจการของพระ และมักนีฟิกัต เพลงภาษาอังกฤษ ๒ เพลง This day in New Jerusalem เนื้อร้องมา

จากบทสดุดีในพระคัมภีร์ และเพลง A Remembering Heart ซึ่งเนื้อหามีความหมายแสดงความระลึกถึงและความกตัญญู

ที่เราทุกคนมีต่อคุณแม่

ขอขอบคุณนักเรียนเก่า ๒ ท่าน คือ คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี และอาจารย์พิมลพรรณ วงศ์อร่าม ที่ได้ให้

เกียรติมาร้องเพลงในพิธีอย่างไพเราะ เสริมความหมายให้กับเพลง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร  

อาจารย์นิตยา ตันทโอภาส คุณครูธาริณี จึงเจนชัยนันท์ และคุณครูนิติมา ไกรฤกษ์ สำาหรับคำากล่าวไว้อาลัย 

นักเรียนเก่าและผู้ปกครองได้มาร่วมงานกันหลายท่าน เพราะการบอกข่าวของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งให้ความสำาคัญกับงานนี้เป็นอย่างยิ่ง

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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เมื่อวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิกได้จ้ดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้าน

เพชรสำาราญ หัวหิน ให้กับครอบครัวคาทอลิก จำานวน 109 คน เป็นผู้ใหญ่ 61 คน และเด็กๆ 48 คน ซึ่งเป็นจำานวนผู้

เข้าร่วมที่มากที่สุดตั้งแต่ได้มีการจัดกิจกรรมนี้ โดยมี คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ สาทร เป็นผู้นำา

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ

 ภาพที่น่าประทับใจหนึ่งที่ได้เห็นในกิจกรรมครั้งนี้ คือ บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็น คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ได้

มาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขพร้อมกับลูกๆ หลานๆ  หลายท่านเดินเหินไม่ค่อยสะดวก ต้องใช้รถเข็นบ้าง ไม้เท้าบ้าง 

อีกทั้งมีเด็กเล็กๆ ที่ยังเป็นน้องเบบี๋อยู่เลย รวมทั้งบรรดาหนุ่มน้อย ที่เป็นพี่ๆ น้องๆ ของครอบครัวมาแตร์ฯของเรา ได้มี

โอกาสมาร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจด้วยกัน เป็นความรู้สึก สุขใจ และอบอุ่นระคนกันไป ที่ได้เห็นผู้เข้าร่วมหลากหลายวัย มา

ร่วมสวดภาวนาด้วยกัน ร้องเพลงด้วยกัน เรียนรู้และไตร่ตรองทบทวนชีวิตครอบครัวคริสตชน ชีวิตส่วนตัว ข้อควรปฏิบัติต่อ

พระเจ้า และต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ยกตัวอย่าง เช่น  

 • พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์

 • ปัญญาจารย์พูดว่า ไม่เที่ยงแท้ที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้

 • พระเจ้าทรงกระทำาให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลา 

 • ข้าพเจ้าจะต้องทำาสิ่งใด เพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร

 • Go your way, and from now on do not sin again.

 • ท่านต้องล้างเท้าให้กันและกันด้วย

 คุณพ่อสุพจน์ ยังแนะนำาผู้เข้าร่วมได้รู้จักบทเพลงและการภาวนาแบบ Taize หลายๆ ท่านเพิ่งได้รู้จักการภาวนา

แบบนี้เป็นครั้งแรก รู้สึกซาบซึ้งใจและประทับใจอย่างมาก ที่ได้รู้จักวิธีสวดภาวนาอีกแบบหนึ่งที่ทำาให้ผู้ที่ภาวนา มีความสงบ 

มีสันติสุขในจิตใจ และยกจิตใจขึ้นหาพระผู้เป็นเจ้า ด้วยบทเพลงเรียบง่าย ที่ขับร้องซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า จนกระทั่งผู้ภาวนาค่อยๆ 

รับรู้และซาบซึ้งในคำาภาวนาที่อยู่ในบทเพลงนั้น

Ubi Caritas et Amor.Ubi Caritas Deus ibi est. (ภาษาละติน)
ที่ใดมีความรัก และความเมตตา ที่ใดมีความรัก พระเจ้าประทับอยู่

โดย คุณฉัตร  ปัญจทรัพย์

(ประธานเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก)

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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ในช่วงหัวค่ำา คุณพ่อได้ฉายภาพยนตร์เรื่อง ANNIE ให้ชม ทุกคนชอบในความน่ารักของหนูน้อยตัวละคร รวมทั้งแง่

คิดดีๆ ที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้ นำาเก็บไปฝันดีและร่วมแบ่งปันในวันรุ่งขึ้น 

กิจกรรมสุดท้าย นอกเหนือจากการภาวนาและไตร่ตรองแล้ว ทุกคนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกัน โดยเด็กๆได้มี

สว่นรว่มในการเตรยีมของถวายดว้ยผลงานประดษิฐข์องพวกเขา รวมท้ังการเลน่และขบัรอ้งบทเพลงในพิธี สว่นผู้ใหญก่ร็ว่มกนั

จุดเทียนและนำามาถวายบนแท่น อันเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นแสงสว่างในครอบครัวและสังคมรอบข้าง กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ

ครั้งนี้ก็ได้จบลง เป็นความทรงจำาและประสบการณ์ที่ดีของทุกท่านที่เข้าร่วม

ขอขอบพระคุณพระเจ้า สำาหรับวันเวลาที่พิเศษสุดที่พระองค์ประทานให้ในสองวันนี้

ขอขอบคุณ คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต ที่ได้เตรียมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้อย่างดีและน่าประทับใจที่สุด

ขอขอบคุณ ซิสเตอร์สุวรรณา, คุณครูอุดม และคุณครูศรีทอง ที่ได้ช่วยดูแลเด็กๆ ทุกคน เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เข้าร่วม

กิจกรรมอย่างดีโดยไม่ต้องพะวง

ขอขอบคุณ ซิสเตอร์กัญญา เป็นพิเศษ ที่ได้ช่วยดูแลพวกเราทั้งอาหารการกิน และความเป็นอยู่อย่างอิ่มอร่อย สะดวก

สบายกันทุกคน

สดุท้ายขอขอบคณุ ผู้เขา้รว่มกจิกรรมทุกคน รวมท้ังเดก็ๆ ซึง่เป็นของขวญัจากพระเจ้าท่ีเราจะตอ้งสง่เสรมิ ดแูลเอาใจ

ใส่ให้เติบโตอย่างดีทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ  ทำาให้กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงและเป็นประโยชน์แก่ทุกครอบครัว

ที่เข้าร่วมต่อๆ ไป

In the Lord, I’ll be ever thankful.

In the Lord, I will rejoice.

Look to God, do not be afraid.

Lift up your voices. The Lord is near. 

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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ภาพข่าว/กิจกรรม

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
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ภาพข่าว/กิจกรรม

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
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ภาพข่าว/กิจกรรม
July 2015

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำาลอง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

• คุณครูคาทอลิกฟังบรรยาย 350 ปี ศาสนาคาทอลิก ในประเทศไทย โดย คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล ณ 

ห้องอัญจลา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

• นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 ทศันศกึษาพพิิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จ.ปทุมธาน ี

เมื่อวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558
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ภาพข่าว/กิจกรรม
July 2015

• การซ้อมหนีไฟของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

• พิธีประดับเครื่องหมายยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ลานชั้น 6 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

• สภานักเรียนเชิดชูผู้มีระเบียบวินัย เดือน กรกฎาคม ณ ลานPIAZZA เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558



72 Mater Dei News ฉบับที่ 46 ปีที่ 12 ปีการศึกษา 2558

• กิจกรรมคุณแม่อาสา นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-3 ณ ลาน กอท. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

July 2015
ภาพข่าว/กิจกรรม

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมแต่งหน้าเค้ก จัดโดย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำากัด (มหาชน) 

ลานประถม 1-2 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558



• การตรวจการได้ยินของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โดย แพทย์ผู้ปกครอง ณ ห้องรับแขกอาคารประถม เมื่อวันที่ 24 

กรกฎาคม 2558

• การมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ของเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก ณ ห้องอัญจลา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ฟังคอนเสิร์ต โดย กลุ่มคาทอลิก Friends of Jesus Passover (FOJP) : มิตรสหาย

แห่งพระเยซูผู้ฟื้นคืนพระชนม์  ฮ่องกง  ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

July 2015

August 2015
• ต้อนรับแขกต่างประเทศนำาโดย ภริยาทูตสาธารณรัฐเช็กเข้าชมโบสถ์มาแตร์เดอี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558




