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วารสารมาแตร์เดอีนิวส์

เจ้าของ : โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

  534ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

  โทรศัพท์0-2252-6316,0-2254-9724-5โทรสาร0-2253-9785,0-2255-2023

  www.materdei.ac.thE-mail:wic009@hotmail.com

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

  2.เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆของโรงเรียน

  3.เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ ซิสเตอร์กัญญา คุวินทร์พันธุ์  

อาจารย์สุมิตรา พงศธร คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ คุณครูนิตยา ตันทโอภาส คุณครูปานทิพย์ โสภาษิต  

คุณครูสมพร ตันอรุณ คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ คุณครูวีณา รักษาสกุล คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู  

คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ คุณครูรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก คุณครูชญานุช ชูชาติ 

บรรณาธิการที่ปรึกษา คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์  

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล



		 	 	 	 	 	 จากบรรณาธกิาร	


 มาแตร์เดอีนิวส์ฉบับปิด ปีการศึกษา 2556 เล่มนี้ นอกจากจะแสดงผลงานของนักเรียนปัจจุบันแล้ว ยังนำเสนอ

นักเรียนเก่าที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและได้รับเกียรตินิยมมาให้ทุกท่านได้ชื่นชม นอกจากนั้นยังมีนักเรียน

ปัจจุบันที่แบ่งปันการดำเนินชีวิต การรู้จักแบ่งเวลาเรียนและการกีฬาควบคู่กันไป การมีคติพจน์ประจำใจ “เซอร์เวียม” นั้น 

ข้อพิสูจน์ คือ การนำไปใช้ในจริง ลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดผลดีต่อผู้อื่นและการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองอย่างมี

คุณภาพ 

 ในคอลัมน์ บูรณวัฒน์จัดการศึกษา ที่ได้นำเสนอ “การเรียนวิทยาศาสตร์อย่างที่วิทยาศาสตร์เป็น” ด้วยการ

สนับสนุนจากท่านผู้ปกครอง ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เพิ่มพูนโอกาสในการเรียนรู้และมีความสุข สนุกกับการเรียนเนื้อหา

ทางวิทยาศาสตร์ เพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง 

 ท้ายนี้ที่สุดนี้ การรณรงค์ประจำปีที่ทำให้เราได้ตระหนักถึง ความเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสัมพันธ์ ตลอดปีการ

ศึกษา ทำให้เราหล่อหลอมรวมกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมของการรู้จักแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสามัคคีกัน อัน

จะทำให้เราอยู่ในเส้นทางของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกใบเดียวกัน ที่มีแต่ความสุขและสันติในจิตใจ 





    ครูวิศิษฐ์เตียวตระกูล





ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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ภาคเรียนที่ 2 นอกจากจะสั้นกว่าภาคเรียนแรกแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ 

วางแผนงาน ฝึกฝน มาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่ งานกีฬาสีสัมพันธ์ งานวันนิทรรศการ งานวันพ่อ บอร์ดคริสต์มาส 

และการเยี่ยมโรงเรียนน้องที่ราชบุรีและที่ประจวบคีรีขันธ์  



ในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ซึ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้ที่แท้จริง การสอนให้น้อยลง

เรียนรู้ให้มากขึ้น (TLLM) สนับสนุนการสร้างไอเดียใหม่ การคิดวิเคราะห์ให้รอบด้าน ลดการถ่ายทอด “ข้อเท็จจริง” นับ

ล้านลงในหัวสมองเด็ก บทบาทการบอกเล่าของครูลดลง และเพิ่มการท้าทายการคิดของเด็ก ช่วยให้ค้นหาความจริงให้มาก

ขึ้น โรงเรียนสนับสนุนให้ ครูจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นในการหาความรู้ด้วยตัวเอง ใช้วิธี

การสอนที่หลากหลายและลึกขึ้น อย่างเช่น การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้จากปัญหา และการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา ผ่านการ

ทํางานเป็นทีม ซึ่งปรากฎชัดในเชิงของการทำกิจกรรม ได้ปรับกระบวนทัศน์ของครูและนักเรียนเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการ

ทำงาน และให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน มากกว่าจะตัดสินเฉพาะที่ผลงาน ดังนั้นก่อนเริ่มทำงาน คุณครูจะเน้น

การทำความเข้าใจกับนักเรียนโดยให้ภาพใหญ่และจุดมุ่งหมายของงาน วางแผนการทำงานร่วมกัน แล้วให้นักเรียนเป็น

เจ้าของการเรียนรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งก็คือการนำ Mater Dei Learning Cycle ที่ใช้ในเชิงวิชาการมาสู่การทำกิจกรรม

ต่างๆ การปรับกระบวนทัศน์นี้ รวมถึงมีการพยายามลดขนาด ลดจำนวนของนักเรียนที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม พิธีกรรม 

และงานพิเศษลง แต่เพิ่มจำนวนครั้ง เพื่อให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และทำงานด้วยตัวเองมากขึ้น เช่นการไป

ทัศนศึกษา การจัดกิจกรรมวันพ่อและวันแม่ จะเกิดขึ้นในระดับห้องเรียน และเมื่อเรานักเรียนได้ฝึกฝนการทำกิจกรรมการซึ่ง

เน้นที่กระบวนการทำงานของนักเรียนแต่ละคน ก็จะได้ฝึกการคิด ทักษะ การวางแผน การรับผิดชอบ วินัยในการทำงาน

และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ดิฉันคิดว่าด้วยการทำงานร่วมกัน ในปีต่อๆไปของแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับนี้ คุณครูและ

นักเรียนจะพัฒนาการคิด การเรียนรู้และการทำงานในแนวทางนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 



    คุณครูทีนามารีผลาดิกานนท์



 





สารผู้อำนวยการ	
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• เด็กหญิงพัฐธิร์ชา เลี้ยววัฒนา อนุบาล 3/1 

ได้รับรางวัล YAMAHA GOLDEN PRIZE ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music 

Festival 2014 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 



• เด็กหญิงกิดาการ ธรรมสิริอนันต์  ป.1/1 

ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็ง SKATE BANGKOK 2013 รายการแข่งขัน Solo 

Comp Pre Alpha ณ Sub - Zeno Ice Skate Club Mega Bangna เมื่อวันที่ 6 - 8 

ธันวาคม พ.ศ. 2556  



นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดยคุณครูนิลวรรณเจตวรัญญ

คุณครูกนกวรรณไทยรัตน์

ผู้เรียนกับสารัตถะผู้เรียนกับสารัตถะ

• เด็กหญิงสิริยากร บุญทวีกุล ป.2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 

• เด็กหญิงรมิดา สงวนตระกูล ป.4/1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 

• เด็กหญิงธัญธร วงษ์วานิช ป. 6/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 

• เด็กหญิงปาณิสรา ตั้งงามสกุล ป.6/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 

จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 

• เด็กหญิงชัญญา เตชะไกรศรี ป.3/1 

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ประเภท Free hands และ Ball รางวัล 1 เหรียญเงิน 

ประเภท Hoop และรางวัล 2 เหรียญทองแดง ประเภท Ribbon และยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน 

จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลารุ่นอายุ 8 ปี ในการแข่งขันยิมนาสติกลีลา “SISB (Singapore 

International School Bangkok) Gymnastic Competition 2013” จัดโดย SISB 

(Singapore International School Bangkok) ร่วมกับ สโมสร Bangkok Gymnastic 

Thailand เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
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• เด็กหญิงดังฝัน เตาะสกุล ป.3/3 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง Kularbtip Award 2013 โอกาสคริสต์มาส ณ 

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 





•  เด็กหญิงพิจักษณา โรจนาวิไลวุฒิ ป.3/4  

ได้รับเกียรติคุณบัตรเป็นผู้มีความสามารถ และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและ

นันทนาการ โดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 กระทรวง

ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 





• เด็กหญิงศุภกานต์ ธัญเกรียงไกร ป.5/2 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง YAMAHA GOLDEN PRIZE ในการแข่งขันเปียโน ประเภท Piano 

Solo รุ่นอายุ 9 - 11 ปี จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2014 จัด

โดย โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2556  





• เด็กหญิงธัญธร  เลิศเรืองปัญญาวุฒิ ชั้น ม.2/2 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ผู้เรียนกับสารัตถะผู้เรียนกับสารัตถะ

• เด็กหญิงธนิยนันท์ มหาศิริมงคล  ป.3/3 

• เด็กหญิงชนมน  จันทวิมล  ป.3/1 

• เด็กหญิงชนิตสิรี อนุมานไพศาล  ป.3/4 

• เด็กหญิงรตา  วงศ์วารี   ป.6/2  

• เด็กหญิงชวิศา  จิตต์ไพบูลย์สุข  ป.6/2 

ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิร่มฉัตร 

เมื่อวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  
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ขอความร่วมมือนักเรียนส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอันเป็นเกียรติประวัตเิพื่อจัดพิมพ์ลงในคอลัมน์นี้โดยส่งรายละเอียด

หรือสำเนาเกียรติบัตรพร้อมรูปถ่ายได้ที่คุณครูประจำชั้นหรือที่คุณครูกุลวดีและคุณครูนิลวรรณ



• เด็กหญิงปาณิสรา ตั้งงามสกุล ป.6/3  

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ The 4th World Mathematic 

Team Championship 2013 ที่ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วย

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 

2556 ระดับประถมศึกษา รางวัลระดับประเทศ ประเภทบุคคล จัดโดยโรงเรียนสิรินธรราช

วิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในวันที่ 14 

ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้รับเกียรติคุณบัตรเป็นผู้มีความสามารถ และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ

ชาติ ด้านวิชาการ โดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 กระทรวง

ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557 



• เด็กหญิงปัญชลิกา อาภามงคล ชั้น ป.6/3 

ได้รับรางวัลการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติรายการ TELKOMSEL PONDOK INDAH 

JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS 2013 Jakarta, Indonesia Class GC ชนะอันดับที่ 2 

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติรายการ TELKOMSEL PONDOK INDAH JUNIOR 

GOLF CHAMPIONSHIPS 2013 โดยในปีนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนจาก 7 ประเทศกว่า 150 คน 

เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เจ้าภาพอินโดนิเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, 

สหรัฐอเมริกา,และประเทศไทย ณ สนาม Pondok Indah Golf and Country Club , 

Jakarta, Indonesia ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2013  





• นางสาวนันท์นภัส  พลาดิสัย ชั้น ม.6/4 

คะแนนผ่านเกณฑ์ การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 





• นางสาวปาณิศา  เลิศสกุลเจริญ ชั้น ม.6/5  

ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ชิงถ้วย

พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสุทธิวราราม 

กรุงเทพมหานคร 
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ปีการศึกษา 2556 ฝ่ายการศึกษาอุร์สุลินมีการรณรงค์ในหัวข้อ “หนึ่งเดียวกลมเกลียวสัมพันธ์ (Communion in 

Solidarity)” และประเด็นทางสังคมคือ “การคืนศักดิ์ศรีสู่สิ่งสร้าง (Integrity of Creation)”    

การจัดงานนิทรรศการประจำปีของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นงานประจำที่จัดขึ้นทุกปี เป็นการรวบรวมกิจกรรม

การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ และต่อยอดความรู้ที่ได้ศึกษา ค้นคว้า ตั้งแต่

เปิดภาคเรียนจนถึงเดือนพฤศจิกายน อันนำไปสู่การค้นพบโดยการปฏิบัติจริง หากมองย้อนกลับไปในวันอาทิตย์ที่ 1 

ธันวาคม 2556 ในภาคเช้ากิจกรรมของงานนั้นเริ่มต้นด้วยการแสดงกลางแจ้งของนักเรียน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 

5 โดยใช้ชื่อชุดว่า “วิถีแห่งความกลมเกลียว” โดยทุกกิจกรรมการแสดงมุ่งเน้นให้สังคมเกิดความรัก ความสามัคคีกลม

เกลียวกัน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นมีการจัดแสดงและผลงานต่างๆ นักเรียนตามตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานที่

ต่างๆ ของโรงเรียน จะขอยกตัวอย่างกิจกรรมเพียงบางส่วนดังนี้ 

อาคารหอประชุมประกอบด้วย การแสดง Poetry Recital, Reader’s Theatre, Speech การแสดงละครภาษา

อังกฤษ “ Little Graphic Riding Hood” การแสดงร้องเพลงภาษาจีน การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 

และการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์    

งานนิทรรศการประจำปี  
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

โดยคุณครูขวัญกล้านุชนารถ
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การแสดงที่อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี (อาคารพลานามัย) มีการแสดงผลงานที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะ 3 สาขา 

คือ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี ศิลปะทุกแขนงก่อให้เกิดสุนทรียะและที่สำคัญและน่าชื่นชมคือ นักเรียนได้ฝึกฝนตนเอง

ด้วยความพากเพียร และเรียนรู้การทำงานกันเป็นหมู่คณะ ตลอดทั้งการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้น

ฐานของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่แสดงมีทั้งผลงานรูปภาพของนักเรียนในชั้นเรียนต่างๆ การแสดงดนตรีไทย 

การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ของโรงเรียนบนเวทีกลางสนามของโรงเรียนซึ่งนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และความรู้สึกเป็น

เกียรติของนักแสดงและคุณครูที่ดูแลกิจกรรม 

อาคารเรียนประถมศึกษามีการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานทั้ง 3 ชั้นของอาคารเรียน โดยในชั้นที่ 1 เป็นกิจกรรม

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานจากความร่วมมือของผู้ปกครองในการเป็น coach ให้

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การทำกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สาธิตการศึกษาอวัยวะภายในของสัตว์ การ

แบ่งปันประสบการณ์โดยสุภาพสตรีจำนวน 66 คน จาก 22 วิชาชีพในรูปแบบวีดีทัศน์ ส่วนบริเวณลานเล่นประถมมีการ

จัดเกมซึ่งดำเนินการโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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ส่วนในชั้นที่ 2 เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายในการแสดงผลงาน เช่น ในระดับอนุบาล 3 นักเรียนนำเสนอผล

งาน Project Approach ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา และการ

เคารพในศักดิ์ศรีของสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการสาธิตการร้อยมาลัย การจัดดอกไม้ตั้งโต๊ะจิ๋ว การตกแต่งถุงเอนกประสงค์ การแสดงผล

งานโครเชต์ หมอน กระปุกออมสิน การทำเว็บไซต์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการทำโครงงานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกิจกรรมสนุกกับเกมภาษาไทย การสะกดคำศัพท์ ปริศนาคำทาย 

สาธิตการละเล่นไทย การแสดงลีลาประกอบเพลง กิจกรรมรู้คิดประดิษฐ์ทำ และการนำเสนอผลงานทางด้านภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีความหลากหลายของกิจกรรม เช่น  Speech “Communion in 

Solidarity” กิจกรรม Song with Guitar กิจกรรม “How to” Demonstration และมีกิจกรรมต่างๆ โดยนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส มีกิจกรรมอ่านคำประพันธ์ประกอบภาพวาดตามจินตนาการ เกม La chanson 

des escargots การขับร้องเพลง กลุ่มวิชาภาษาจีน มีกิจกรรมเกมประกอบตัวอักษรจีน กิจกรรมรู้รอบประเทศจีน การ

สาธิตการทำบัวลอยกลมเกลียว    
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ชั้นที่ 3 มีกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบกิจกรรมเกมรูปเรขาคณิตสร้างภาพ คณิตศิลป์ 

เกมทางคณิต คณิตคิดคำนวณ กลุ่มงานวิชาคำสอนมีกิจกรรมการร้องเพลงและสวดภาวนา การแสดงชุด “พระเยซูใจดี” 

และการร้องเพลงภาษาอินโดนีเซีย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการนำเสนอความรู้ ประเพณีและ

วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่างๆ ของโลกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ผ่านการแสดงและการจัดกิจกรรม

โดยนักเรียน เช่น การร้องเพลง การแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว การแสดงนิทรรศการความเป็นมาของอาเซียนตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน  

หากเมื่อมองย้อนกลับไปในวันนิทรรศการประจำปีที่ผ่านมาสิ่งที่ผู้เขียนประทับใจคือความตั้งใจในการเตรียมงานทุก

ขั้นตอนของนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และคณะครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม และการมีส่วน

ร่วมในการจัด เตรียมกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างดี ตลอดทั้งในความร่วมมือที่ดียิ่งในการปรับแก้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ทำให้การจัดงานนี้สำเร็จได้อย่างดีโดยเวลาในการจัดงานของปีนี้นับว่าช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา สุดท้ายนี้ผู้เขียน

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกๆ ท่าน และนักเรียนเก่าของโรงเรียนทุกคน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 

มาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุน ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา จนปรากฏเป็น

ผลงานที่ภาคภูมิใจในงานนิทรรศการครั้งนี้ 
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บรรยากาศงานนิทรรศการโรงเรียน 
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การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้

ด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ของ

ตนเองเป็น นับเป็นยอดปรารถนาของครู เพราะเชื่อว่าผู้

เรียนสามารถสร้างให้ความรู้เกิดกับตนเองได้ ผู้เรียนมีความ

รู้เดิมมาก่อน และสามารถเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้

อื่น ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีวิธีจัดการ

เรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวม

ทั้งความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ว่า วิธี

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีคือ “ควรสอนวิทยาศาสตร์

อย่างที่วิทยาศาสตร์เป็น” นั่นหมายถึง การสอนให้ผู้เรียนได้

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่ง

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และด้วยเหตุผลนี้เอง จึงทำให้เมื่อ

ประมาณปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 คุณครู 

ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มคือ  

ดร.วิลสา วิจิตรวาทการ เกิดแนวคิดในการทำโครงการ 

เชิญชวนผู้ปกครองในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 มาร่วมเป็นที่

ปรึกษา (Coach) ให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มย่อยเมื่อ

เรียนวิทยาศาสตร์อย่างที่วิทยาศาสตร์เป็น 
โดยคุณครูสายใจมายอด

นักเรียนเข้าทำการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วม

กับคุณครูผู้สอน โดยในภาคเรียนที่ 1 นั้นผู้ปกครองเข้ามา

ให้ความช่วยเหลือห้องละ 6 ท่าน เพื่อเป็นที่ปรึกษากลุ่ม

ย่อยของนักเรียนในคาบที่มีการทดลอง พบว่านักเรียนได้เกิด

การเรียนรู้อย่างทั่วถึง ทุกคนได้ลงมือปฎิบัติ ได้มีการใช้

กระบวนการกลุ่มในการขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นระบบ

ตามแบบแผนการทดลองวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งบันทึกผล

การทดลองสำเร็จอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีคุณครูเป็น

เพียงผู้ที่ เฝ้าสังเกตและคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆ และ 

ผู้ปกครองที่มาเป็นcoach อำนวยความสะดวกในด้านตา่งๆ 

เช่น ดูแลความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือขณะทำการ

ทดลอง กระตุ้นให้นักเรียนทำการทดลองโดยไม่ละเลยคำสั่ง

ในลำดับขั้นตอนของการทดลอง ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้คิด

เมื่อเกิดปัญหา ฝึกการสังเกตอย่างละเอียด พร้อมทั้งบันทึก

ผลจากสิ่งที่สังเกตเห็นอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งช่วยเหลือ

นักเรียนบางคนในกลุ่มที่ปฏิบัติการช้า โดยดึงความสนใจให้

กลับคืนมาสู่การเรียนการสอนในห้อง เป็นต้น    
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 จากความร่วมมือของคุณครูผู้สอนและผู้ปกครอง 

ดังกล่าวข้างต้นในภาคเรียนที่ 1 จึงทำให้เกิดโครงการต่อ

เนื่องในภาคเรียนที่ 2 โดยมีการนำเสนอผลงานของนักเรียน

ในงานนิทรรศการประจำปีของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

คุณครูผู้สอนและผู้ปกครองได้ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน

เหมือนภาคเรียนที่ 1 อีกครั้งเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำขึ้น จากนั้นคุณครูได้

ต่อยอดโครงการร่วมมือดังกล่าวโดยให้ผู้ปกครองเป็น 

coach ให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อนำเสนอในงาน

นิทรรศการวันที่1 ธันวาคม 2556 ภายใต้หัวข้อการทดลอง

เรื่อง “คุณสมบัติของวัสดุ ความยืดหยุ่น” โดยก่อนการนำ

เสนอในงานนิทรรศการดังกล่าว คุณครูและผู้ปกครองได้

ร่วมมือกันช่วยดูผลงาน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมก่อนล่วง

ห น้ า เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ กิ ด ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ก า ร น ำ 

เสนอผลงานเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของนักเรียนในการ

ทำงานแล้วประสบผลสำเร็จ และแล้วก็เป็นไปดังที่คุณครู

และผู้ปกครองต้องการให้เป็นและเกิดขึ้นคือ นักเรียนทุกได้

นำเสนอผลงานอย่างสุดความสามารถและภาคภูมิใจใน

การนำเสนอผลงานของตน    

โครงการนี้ได้สำเร็จลงไปด้วยดีด้วยความร่วมมืออันดี

ยิ่งของท่านผู้ปกครอง คุณครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ

ที่ปรึกษากลุ่มสาระ ดร.วิลสา วิจิตรวาทการ ซึ่งทุกท่านเต็ม

ใจเต็มที่กับการทำงานนี้เพื่อนักเรียนของเราในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ที่สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ 

ผู้เรียนได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น 

ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือกระทำ ปฏิบัติ แก้

ปัญหา หรือ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยยึดความสนใจ 

ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งสามารถที่จะ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ ไปใช้ เป็น

ประโยชน์ต่อตนเองได้ ตลอดจนเน้นกระบวนการการเรียนรู้

ร่วมกับผู้อื่น ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ด้วยตนเอง จะเรียนอย่างมีความสุขมีส่วนร่วมใน

การทำกิจกรรมต่างๆ มีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใส และมีทัศนคติ

ที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไป 







�������� �.�57.indd   13 2/11/14   8:40:36 AM



�� Mater Dei News ฉบับที่ 40 ปีที่ 10 ปีการศึกษา 2556

บูรณวัฒน์จัดการศึกษาบูรณวัฒน์จัดการศึกษา

การแสดงดนตรีของนักเรียนในแนวที่ออกไปทาง classic ได้กลับเข้าสู่เส้นทาง A Musical Journey ของโรงเรียน

ได้อย่างน่าชื่นชม โดยรายการนี้มีชื่อว่า Music Everlasting และจัดการแสดงไปในวันบ่ายศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 โดย

เลื่อนมาจากกำหนดเดิมวันจันทร์ที่ 13 มกราคม   

รายการนี้ทางโรงเรียนเน้นประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นหลัก และก็ได้รับการตอบรับมาก

เกินเป้าหมาย แต่ที่น้อยกว่าเป้าหมาย คือความหลากหลายของเครื่องดนตรี เพราะใน 43 รายการแสดงนั้น มีไวโอลินอยู่

เพียงรายการเดียว  การเชิญชวนนั้นเริ่มต้นกระทำโดยใช้ข้อความสั้นๆ ส่งทาง sms ให้ผู้ปกครองตั้งแต่ช่วงปิดเรียนเดือน

ตุลาคม และรับสมัครรวมทั้งคัดเลือกนักแสดงในเดือนพฤศจิกายน ทั้งที่กำหนดการแสดงคือมกราคม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน

ที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรกได้ให้ความจริงจังในการฝึกซ้อม และมายืนยันผู้แสดงกันอีกครั้งในเดือนธันวาคม 

MusicEverlasting
โดยอาจารย์สุมิตราพงศธร
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ในเมื่อการแสดงอยู่ในภาคบ่ายของการเรียน คณะครูผู้จัดงานจึงได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการเรียนดนตรีในหัวข้อ 

Music Appreciation ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้รับคำแนะนำถึงประเพณีปฏิบัติในการฟังดนตรี 

classic ซึ่งผู้ชมจะอยู่ในความเงียบ และนั่งอยู่กับที่ในระหว่างการฟังดนตรีนี้ ซึ่งนักเรียนประถม 4 ให้ความร่วมมืออย่างน่า

อัศจรรย์ 

หลังการประเมินงานของคณะครูผู้จัดการแสดง จึงได้มีข้อสรุปว่า Music Everlasting นี้ จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องอีก

รายการหนึ่งของ A Musical Journey นอกเหนือจาก Budding Artists โดยปรับวันแสดงให้มาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 

ประมาณต้นเดือนกันยายน และจะออกใบสมัครเชิญชวนนักเรียนที่เรียนเครื่องดนตรีสากล และเล่นเพลง classic หรือนัก

ร้อง ให้สมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งหวังว่าจะได้รับความหลากหลายของเครื่องดนตรีมากขึ้น โดยที่ยังยินดีต้อนรับนักเปีย

โนอยู่เช่นเดิม 

สำหรับ Music Everlasting ปีการศึกษา 2556 นี้ ต้องขอบพระคุณคุณครูซาบรีนา อเล็กซานเดอร์ นักเรียนเก่า 

ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในโครงการ A Musical Journey ตั้งแต่แรกเริ่มกว่าสิบปีมาแล้ว ครูซาบรีนาได้ให้

ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยใจรัก และเห็นคุณค่าของดนตรี classic ในการสร้างความมีสุนทรียะให้กับ

นักเรียน รวมทั้งสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงามได้อีกหลายประการ 
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นางสาว อภิชญา ศรีเทวฤทธิ์  ชื่อเล่น น้องคูน 

เกิดวันที่ 20 มิถุนายน 2540                                

เข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยตั้งแต่อนุบาล 

3 ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เหตุผลที่เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส   

เพราะว่า ตั้งแต่อนุบาล 2 - ชั้นประถมปีที่ 2 หนู

เรียนรำไทยสลับกับเรียนดนตรีไทย คือ ตีขิมมาตลอด ไม่

เคยออกกำลังกายเลย เมื่อถึงชั่วโมงพละ คุณครูให้นักเรียน

วิ่งรอบสนามหน้าโรงเรียน หนูเป็นลมคนแรกเลย และได้

บอกคุณพ่อเมื่อกลับถึงบ้าน คุณพ่อจึงหากีฬาให้เล่นเพื่อ

ออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง โดยเห็นว่ากีฬา 

เทเบิลเทนนิสนั้น เป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้กำลังมาก เล่นในที่

ร่ม ไม่มีการปะทะ ช่วยฝึกประสาทสัมผัส 

หนูเข้าเรียนครั้งแรกช่วงภาคฤดูร้อน ปี 2548 ที่การ

กีฬาแห่งประเทศไทย หลังจากจบคอร์ส ก็เริ่มฝึกอย่าง

จริงจัง เพื่อเข้าสู่การแข่งขัน เพื่อความเป็นเลิศ โดยฝึก

สัปดาห์ละ 6-7 วัน วันละ 2 ชั่วโมง โดยใช้เวลาหลังเลิก

เรียน กลับถึงบ้านประมาณ 2 ทุ่มครึ่ง รับประทานข้าว 

อาบน้ำ และทำการบ้าน ถ้าวันไหนการบ้านมาก กว่าจะ

เข้านอนก็เกือบเที่ยงคืน                                       

หนูให้ความสำคัญของการเรียนเป็นอันดับแรก ส่วน

สิ่งที่หนูยังไม่สามารถทำได้  
และจะต้องพยายามทำให้สำเร็จ.... 

โดยนางสาวอภิชญาศรีเทวฤทธิ์

การเล่นเทเบิลเทนนิสเป็นอันดับรอง การคว้าแชมป์นั้นยาก 

เพราะตำแหน่งแชมป์มีได้เพียงคนเดียว จึงเป็นงานที่หนัก

มาก ทั้งเรียนและเล่นกีฬาด้วย เวลาที่มีจึงให้กับ 2 สิ่งนี้

เท่านั้น 

เริ่มฝึกซ้อมครั้งแรกหนูไม่ชอบเลย แต่ถูกคุณพ่อ

ขอร้องแกมบังคับให้เล่น แต่เมื่อฝึกซ้อมไปเรื่อยๆ และได้

ออกไปแข่งขันตามต่างจังหวัดบ่อยครั้ง ได้รับรางวัล และได้

เที่ยวหลังแข่งเสร็จ ทำให้หนูเริ่มชอบขึ้นเรื่อยๆ 

หนูเริ่มลงสนามแข่งขันครั้งแรกเมื่ออายุ 8 ปี จน

อายุ 12 ปี จึงได้รางวัลชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรายการ All 

Thailand Championship ทำให้มีกำลังใจฝึกซ้อมมากขึ้น 

และอีก 2 ปี ต่อมาในปี 2554 ได้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย และสามารถแข่งขัน 

คัดเลือกได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยไปแข่งขันใน

รายการชิงแชมป์เยาวชนอาเซียนที่ประเทศเวียดนาม 

รายการชิงแชมป์เยาวชนเอเซียที่ประเทศอินเดีย และ

รายการชิงแชมป์เยาวชนโลกที่ประเทศบาเรน ผลการแข่งขัน 

ได้ 2 เหรียญทองในรายการชิงแชมป์เยาวชนอาเซียน ที่

ประเทศเวียดนาม ประเภทหญิงเดี่ยว และ หญิงคู่ อายุไม่

เกิน 15 ปี ปี 2555 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง

รายการกีฬายุวชนโลกที่ประเทศเกาหลี                         

ผลการแข่งขัน ได้เหรียญเงินประเภทยุวชนหญิงเดี่ยว 

ปัจจุบันเป็นนักกีฬาสังกัดสโมสรตำรวจ และเป็น

นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่ง

ประเทศไทย 

สิ่งที่หนูยังไม่สามารถทำได้ และจะต้องพยายาม

ทำให้สำเร็จ คือ การครองแชมป์ในรายการชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553-2555 หนูได้

ตำแหน่งรองชนะเลิศ และปี 2556 ได้ตำแหน่งอันดับ 3 

ซึ่งเป้าหมายในปีนี้ คือ การครองแชมป์ในรายการนี้ให้ได้ 
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หนู ด.ญ. ภริตา ดำรงรัตน์ ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยตั้งแต่อนุบาล 3 ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่หนูชอบและได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนอย่างจริงจัง และเข้า

ร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ จนในที่สุดได้มีโอกาสที่ดี ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดSEA Game 2013 ได้ไป

แข่งขันว่ายน้ำ ประเภทกรรเชียง 100 เมตร การเป็นนักกีฬาว่ายน้ำต้องใช้เวลา และความตั้งใจในการฝึกซ้อม มีความ

อดทน บางครั้งต้องตื่นแต่เช้า เพื่อมาฝึกซ้อมว่ายน้ำ และช่วงเตรียมเข้าแข่งขันต้องว่ายน้ำเป็นเวลาถึงวันละ 4-7 ชั่วโมง  

นอกจากนี้และช่วงเวลาว่างหนูยังได้เรียนพิเศษทางด้านดนตรีอีกด้วย  

และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตขณะนี้ คือ การเรียน ซึ่งหนูได้ยึดตามหลักคำแนะนำของคุณครูฝ่ายวิชาการว่า การ

เรียนต้องประคับประคองให้คู่กับการกีฬา สำหรับความสำเร็จในเบื้องต้นนี้ หนูต้องขอบพระคุณทางโรงเรียนเป็นอย่างมากที่

ได้สนับสนุน ให้โอกาส ให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม และการแบ่งเวลา เพื่อให้หนูได้ฝึกซ้อมและแข่งขันได้เป็นอย่างดี 

ขอบคุณคุณครูและเพื่อนๆ ที่คอยช่วยให้กำลังใจในทุกๆ ด้านเสมอมาค่ะ 

การเรียนต้องประคับประคองให้คู่กับการกีฬา 
โดยเด็กหญิงภริตาดำรงรัตน์
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เมื่อใดก็ตามที่ได้มีโอกาสติดตามข่าวของนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ก็จะนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีเสมอ เพราะนักเรียน

ได้รับรางวัลอันเป็นที่ยอมรับในด้านการทำกิจกรรม การมีความประพฤติดีหรือรางวัลเชิดชูในด้านต่างๆ จากสถาบันการ

ศึกษาแห่งใหม่ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนยังคงยึดมั่นตามที่นักบุญอัญจลาขอให้เราตระหนักว่า “ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เราควรจะ

เป็นตัวอย่างที่ดีและเผยแพร่กลิ่นหอมและคุณธรรมแก่ทุกคนที่พบเห็น” ส่วนเรื่องการประสบความสำเร็จทางการเรียนอันเป็น

เครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ เสมอต้นเสมอปลายจึงได้รับเกียรตินิยมเมื่อสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนผลการ

เรียนระดับสูง ตามที่ได้รวบรวมมามีดังนี้ 



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1   พริมา  สิงหโกวินท์  

     เกียรตินิยมอันดับ 2  กนกกาญจน์  ชูพิศาลยโรจน์ 

คณะเภสัชศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1  วิภาดา  กิติรัตน์ตระการ  

     เกียรตินิยมอันดับ 2  กมลพร  คงนิลมณี 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 2  ปัญญรัตน์  จงสวัสดิ์ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  เกียรตินิยมอันดับ 2  ธนิตา  ตังคธัช 

คณะจิตวิทยา   เกียรตินิยมอันดับ 1  ชาภา  รัตนวชิรินทร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 1  รัษฎรี  กาญจนโบษย์  



“เกียรตินิยม”  
ของนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย 

โดยคุณครูสถาพรสูตะบุตร

รัษฎรีกาญจนโบษย์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาวิชา วิศวกรรม  

สารสนเทศ และการสื่อสาร และได้รับรางวัลเกียร์ทอง(Golden Gear Award) โครงการ”คนดี พี่นายช่าง” (รางวัลคนดี

พี่นายช่างเชิดชูผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อุทิศตนช่วยเหลือ

บุคคลและสังคม) 

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Computer Science ที่ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศสหราช

อาณาจักร 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 2  ปวีณ์นุท  ทรงพัฒนาศิลป์ 

         พงศณิภา  กมลนาวิน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 2  ณัฐชยา  ล.พัฒนพงศ์ 

         เมขลา  ไกรสิทธิศิริกุล 

         พลอยชมพู  พฤกษ์ธาราธิกูล 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1  ธัญพัชร์  มานิตพิศาลกุล  

         กุลิสรา  วิวัฒน์สถาพร 

         พรธีรา  โอฬารสกุล  

     เกียรตินิยมอันดับ 2  กอบพรรณ  กุลสุรกิจ 

         ชรินรัตน์  ติยะประภาวงศ์ 

         กมลภัทร  ธรรมขันติโชติ 

         กรรธนา  ธุระเจน 

         ประภาพร  แสนสุขสม 

คณะเศรษฐศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1  กฤษฎี  อันตรเสน  

         ปิยะกุล  สมสิริวงศ์ 

     เกียรตินิยมอันดับ 2  สุปรียา  วงศ์แพทย์   

         ปัญจพาณ์  เจริญพิทักษ์พร 

คณะรัฐศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2  ชาลิสา  นฤเทพ 

         สินีนุช  วงศ์กตัญญู 

คณะนิติศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1  ขวัญชนก  ปวิธากุล   

     เกียรตินิยมอันดับ 2  กาวหทัย  ลิขิตวีระวงศ์ 

คณะอักษรศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2  ปัณฑารีย์  สุวรรณิน 

คณะนิเทศศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1  พิมสิริ  พันธุ์ปรีชากิจ  

คณะครุศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1  วิชชุลดา  ราชายนต์  

















วิชชุลดาราชายนต์
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

คณะศึกษาศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1  จารุพรรธน์  ศิริกาญจนโกวิท 

คณะมนุษยศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1  สาวิตรี  ชุนหชัย   

         ชนิภรณ์  ธนวรภาคย์   

         ณัชชา  ดัมพ์ธนสาร   
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 นักดนตรีหนุ่มคนไทยรุ่นใหม่ไฟแรงกลุ่มนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันดนตรีระดับโลก ให้เดินทางไปศึกษาเล่า

เรียนระดับ World Class ที่ต่างประเทศ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ยังต้องพิสูจน์ฝีมืออย่างเข้มข้นตามมาตรฐานสากลในฐานะ

นักดนตรีอาชีพ 

 วันนี้พวกเขาได้รวมตัวกันเฉพาะกิจ ตั้งใจที่จะทำกิจกรรมดีๆร่วมกันให้บ้านเกิด  

 พวกเขาได้เสนอโครงการที่เรียกว่ายากเอาเรื่อง เพียงเพราะต้องการให้เพลงคลาสิกที่เคยเก็บไว้บนหิ้งสูง ลงมาเป็น

ทางเลือกหนึ่งของสังคมไทย ว่าจริงๆแล้วเพลงคลาสสิก เข้าใจง่ายและสนุกกว่าที่คิด 

 มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ เล็งเห็นศักยภาพสูงของคนกลุ่มนี้เกินกว่าจะปล่อยให้ผ่านเลย จึงอาสามาเป็นพ่อ

สื่อ แม่ชักให้เพลงคลาสสิกและชาวกรุงได้มาพบกัน 

 จีบ ได้อาสาพาดนตรีสู่กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ เยาวชน โดยมีการเล่นดนตรีสลับกับการให้ความรู้ รูปแบบ

ของกิจกรรมจะเป็น Interactive Performance  

 และนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยที่ได้เป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนที่โครงการ “จีบ” (เรียกสั้นๆ) 

ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเรา และนับเป็นโอกาสที่ดียิ่งกว่านั้นคือพี่ๆได้ให้เกียรติร่วมเล่นกับวง Mater Dei 

Orchestra ซึ่งเราได้เตรียมการแสดงล่วงหน้านานนับเดือน ในระหว่างการซ้อม ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้าน

ดนตรีและแนะนำเทคนิควิธีเล่นดนตรีในแบบของนักดนตรีระดับมืออาชีพให้กับน้องๆ วง Mater Dei Orchestra  

 “พวกเราทำโครงการนี้ขึ้นมาด้วยใจรักและใจภักดิ์ต่อดนตรี มีแค่ความปรารถนาที่จะปลุกความสนใจและชื่นชมต่อ

ดนตรีคลาสสิก ดนตรีประเภทที่มีคุณค่าเป็นสากลข้ามพรมแดนทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมและยุคสมัย” คำส่งท้ายจากสูจิบัตร 

“โครงการเพลงคลาสสิก จีบ คนกรุงเทพ” 

โครงการ เพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพ  
“JEEB Ensemble” 

โดยคุณครูมณีจันท์ธนะมูล
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จากการที่หนูได้เล่นดนตรีร่วมกับพี่ๆวงจีบ หนูมีความสุขและสนุกมากๆค่ะ ได้เทคนิคในการเล่นดนตรีมากขึ้น พี่ๆ

ทำให้หนูเข้าใจว่าการส่งต่อความสุขผ่านเสียงดนตรีเป็นอย่างไร ขอบคุณพี่ๆที่ช่วยแบ่งปันประสบการณ์และเส้นทางชีวิตของ

พี่ๆให้พวกเราฟัง ขอบคุณพี่ๆที่สร้างความทรงจำให้พวกหนูและสร้างบันดาลใจในการเล่นดนตรีให้ใครอีกหลายๆคนค่ะ...หนู

อยากเล่นดนตรีกับพี่ๆอีกนะคะ 

      นางสาวพัชริดามหาศิวะกุลม.4/5

ขอบคุณพี่ๆวง “จีบ” ที่มามอบประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเรา ทั้งเล่นดนตรีและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องดนตรี 

พวกเราจะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อค่ะ 

      นางสาวอภิจิตจิตต์เจริญม.4/5



ประทับใจที่นักดนตรีวัยรุ่นได้มารวมตัวกัน ทุกคนสนุกสนานกับสิ่งที่ตัวเองรัก มีปฏิสัมพันธ์กับน้องๆนักเรียนได้ดี ที่

สำคัญพี่ๆกลุ่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคน และที่ประทับใจมากๆอีกอย่างคือ พวกคุณไม่ลืมบ้านเกิดเมือง

นอน 

      คุณครูจิรณาศุภกิจโกศลชัย



สัมผัสได้ถึงความรักและกระตือรือร้นในการเล่นดนตรีคลาสสิกที่พวกเขารัก พร้อมความมุ่งมั่นที่อยากแบ่งปัน

บรรยากาศและแรงบันดาลใจเหล่านี้ให้กับเด็กๆ ในรั้วมาแตร์เดอีฯ นักดนตรีที่เป็นผู้เล่นและนักเรียนที่เป็นผู้ชมต่างมอบ

ความสุขให้กันและกัน อยากให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ดีๆ แบบนี้ในโรงเรียนของเราอีกค่ะ 

      คุณครูธนาวรรณธนพรดี
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At Mater Dei, the pupils wear a Serviam 

badge, which means that we try to help with 

social activities for those less fortunate than we 

are. So every pupil at Mater Dei during their 

school life will get her chance to help. For 

Mathayom 1 students, we have the opportunity 

to visit the home for the Aged in Bangkae. 

Because I take ballet lessons outside of 

school, I had a chance to perform a ballet 

routine for the elderly on a special visit, but 

also as part of the regular social activities on 

separate days. 

The first time I went, was to perform. 

There were several different performances by the 

students from the Thai and Classical dancing 

club.  

Serviam 
โดยAnjalinaMingcharoen

When my group was on stage, I could 

see the smiles on the faces of the audience, 

some of them were moving to the music. After 

the various performances were over, which took 

about half an hour, we all came down from the 

stage and started to “Ram Wong” and asked 

the audience to join us. Many of them joined in. 

It was cute to watch them enjoy themselves 

and to see the smiles on their faces. After the 

Ram Wong, we handed out our wrapped 

presents to those who came to see the 

performances. A number of the ladies thanked 

us for coming. It made me happy to know that 

our hard work and effort was well appreciated. 

The next time I went was for the regular 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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social visit. Our teachers tell each and everyone 

of us to bring soft desserts and boxes of milk for 

the elderly.  

When we started walking around the 

buildings, giving out the snacks, I realized that 

the place wasn’t exactly as pleasant as my first 

v i s i t and I probab ly wou ldn’ t want my 

grandparents to be in that situation. The smell 

wasn’t quite pleasant, the rooms were small and 

worn. 

However, I met a lady that I really liked. I 

could speak to her in English, because she had 

spent many years in Boston, USA. We got on 

well together. Khun Ada could also speak French 

and offered to teach me some! She was really 

fun to talk to. I hope I see her the next time I 

visit. 

The third time I went was almost exactly 

the same as the first time, though I performed a 

different routine and like the first time, we 

received good feedback.  

The next time I visit, I hope to see as 

many smiles as the previous times. Even though 

it may seem like a sad place, we, Mater Dei 

students, will always bring a ray of sunshine to 

the Home for the Aged in Bangkae. 
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ข้าพเจ้าได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอีแห่งนี้ตั้งแต่ชั้นประถม 1 และได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของ

โรงเรียนอยู่เสมอตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยม ทั้งทางด้านวิชาการและศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ไทย บัลเลต์ ร้องเพลง 

และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสที่ดีอีกมากมายในการเป็นตัวแทนของโรงเรียนร่วมกิจกรรมภายนอก เช่น การเข้าค่าย

ผู้นำ และ การแสดงดนตรีกับวงดุริยางค์ของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ในการ

ทำงานในแต่ละงานที่แตกต่างกันไป  ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้ฝึกตัวเองให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น และได้ปฏิบัติตนตามจิตตารมณ์เซอร์เวียมในฐานะนักเรียนคนหนึ่ง

อย่างเต็มความสามารถ 

ในบางครั้งข้าพเจ้าก็พบกับปัญหาและมีอุปสรรคหลายอย่างในการทำงาน เช่น มีอยู่บางครั้ง ที่ข้าพเจ้าจัดเวลาใน

การทำงานพลาด ทำให้มีผลกระทบต่อผลการเรียนของข้าพเจ้า หรือ ได้รับมอบหมายหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน แต่

สืบสานเจตนารมณ์ “เซอร์เวียม” 
โดยนางสาวศริยาแรมวัลย์

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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ข้าพเจ้าก็พยายามทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและจัดการเวลาได้ใน

ภายหลัง 

สำหรับข้าพเจ้า การได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆนี้นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาก ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีเป็นอย่าง

ยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานเหล่านี้ ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่ายังมีนักเรียนอีกหลายคนที่มีศักยภาพและความสามารถที่ดีกว่าข้าพเจ้า 

อีกทั้งพร้อมที่จะทำงาน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสนี้และได้ช่วยงานของโรงเรียนอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับ ข้าพเจ้าขอ

ขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่คอยสนับสนุนให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้ทำในสิ่งที่ข้าพเจ้ารัก 

ขอบพระคุณคุณครูและขอบคุณเพื่อนๆ เพราะหากไม่ได้รับความช่วยเหลือและความไว้วางใจจากทุกคน ข้าพเจ้าคงไม่ได้มี

โอกาสได้รับใช้โรงเรียนอย่างที่เป็นอยู่ ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่างานทุกงานจะสำเร็จไม่ได้ด้วยเพียงคนใดคนหนึ่ง แต่ก็ด้วยความ

สามารถและความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ประกอบกับความทุ่มเทที่ทุกคนมีให้ งานจึงสำเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอฝากไปยังน้องๆทุกคนให้ช่วยกันสืบสานเจตนารมณ์เซอร์เวียมต่อไป โดยข้าพเจ้าจะคอยฝึกฝน

และพัฒนาตนเองเสมอจากประสบการณ์ที่ได้รับในโรงเรียนตลอดช่วงเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ซึ่งหล่อหลอมข้าพเจ้าให้เป็น

ข้าพเจ้าอย่างทุกวันนี้ ข้าพเจ้าจะนำความรู้และสิ่งที่ได้รับนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและจะยึดมั่นในแนวทางตามคติพจน์

ของโรงเรียนต่อไป 
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นักเรียนและคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มี

การเตรียมการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 เมื่อถึงวันอังคารที่ 

10 ธันวาคม 2556 พวกเราพร้อมด้วยผู้ปกครองเครือข่าย 

คุณแม่อาสา กรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ที่เป็นแพทย์ 

รวมทั้งคุณครูชั้นอื่นๆ ที่กรุณามาร่วมกิจกรรมได้พร้อมกันที่

โรงเรียน รถออกเวลา 7.00 น ปีนี้เรามีรถบัสไปด้วยกัน 8 

คัน  พร้อมทั้งตำรวจนำขบวน นักเรียนตื่นเต้นกันมาก พอ

เยี่ยมโรงเรียนน้องที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
โดยคุณครูจารุพรรณอินทุรัตน์

ไปถึงที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 

อ.สวนผึ้ง เวลา 9.30 น. นักเรียนช่วยกันนำของเล่น

อุปกรณ์เกมที่เตรียมมา ออกจากรถยืนเข้าแถวพร้อมกับ

น้องๆ ที่เตรียมมารอรับเราตั้งแต่ 7.00 น. เช่นกัน เพื่อทำ

พิธีเปิดอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง ในปีนี้นักเรียนจะอยู่

กับน้องโรงเรียนนั้นเลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนฐานเป็นการจัดรูป

แบบใหม่ นักเรียนจึงมีโอกาสอยู่กับน้องๆ ได้มากขึ้น ไม่ว่า

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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จะเป็น การจัดของขวัญ ของรางวัลเกม ร่วมเล่นเกม ช่วย

คุณครูบริการอาหารกลางวันให้น้อง พาน้องไปรับการตรวจ

สุขภาพจากแพทย์ และมอบของขวัญแก่น้องๆ คุณครู ในปี

นี้อีกเช่นกันที่คุณครูจากโรงเรียนตะโกปิดทองได้มีการเต้น 

และรำมาแสดงให้กับพวกเราทุกคนชมในเวลาพักกลางวันได้

รับความสนใจจากทุกคนเป็นอย่างมาก และแล้วเราก็ต้อง

จากน้องๆมาในเวลา 13.30 น.   

การจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จมากจากความคิด

เห็นของนักเรียนในด้านต่างๆ นักเรียนคิดว่าได้พัฒนา

ศักยภาพในเรื่องความเป็นผู้นำ ความอดทน ความ 

กล้าหาญ การได้คิดแก้ปัญหา นักเรียนยังพบว่าตนเอง

อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกเพื่อเป็นความหวังของทั้งน้องๆ 

และตัวเอง ได้ช่วยน้องๆให้มีความสุข สนุกสนาน ทางด้าน

คุณครูก็มีความพอใจในการจัดกิจกรรมของนักเรียน ส่วนใด

ที่มีข้อบกพร่องเราก็จะแก้ไขต่อไป เพื่อให้กิจกรรม เยี่ยม

โรงเรียนน้องได้ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอย่างยั่งยืน 
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ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน สภานักเรียนได้ประชุมหารือกันว่า ในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพจะร่วมกันรณรงค์

บริจาคตุ๊กตาและของเล่นให้แก่น้องๆที่ขาดแคลนเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่น้องๆ เป้าหมายแรกของการรณรงค์ คือ ตุ๊กตา 

600 ตัวสำหรับน้องๆบนดอยในจังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละวันจึงมีการประกาศเชิญชวนทุกคนให้นำมาบริจาค และที่ได้รับ

ความร่วมมืออย่างยิ่งคือ น้องๆอนุบาล 3 ได้ช่วยกันรณรงค์และอาสาเป็นเทวดาน้อยๆมาร่วมรับบริจาคจากพี่ๆมัธยม  

ส่วนนักเรียนประถมก็บริจาคตุ๊กตาวันละไม่น้อยกว่า 300 ตัว บางคนนำมาวันละ 1 ตัว หรือนำของเล่นมาบริจาควันละ

หลายๆชิ้นด้วยความเต็มใจและดีใจที่มีส่วนร่วมบริจาค การร่วมกันรณรงค์ในปีนี้ จึงได้ผลเกินความคาดหมาย กรรมการ

นักเรียนระดับประถม ช่วยพี่สภานักเรียนมัธยม ที่มีทีมอาสามาช่วยจากชั้นมัธยม 3 จัดรวบรวมตุ๊กตาและของเล่นจำนวน

มากมายที่ได้รับบริจาคในแต่ละวัน คัดเลือก แยกแยะ บรรจุใส่ถุงเพื่อเตรียมส่งมอบ จนในที่สุด เราสามารถส่งมอบตุ๊กตา

และของเล่นจำนวน 1,780 ชิ้น ให้แก่น้องที่ขาดแคลน โดยผ่านทางประสานงานของคณะซิสเตอร์และคุณพ่อบาทหลวง

คณะต่างๆ นับเป็นความสุขใจที่สุดของชาวมาแตร์เดอี ในการเป็นผู้ให้อีกครั้งหนึ่ง 

“หนูสนุกมากที่ได้ไปเชิญชวนบริจาคตุ๊กตาตามห้องของพี่ๆ และหนูดีใจที่พี่ๆนำตุ๊กตามาบริจาคเยอะมากค่ะ”      

ด.ญ. พีรญา  กุลยดุลย์  อ.3/1 

“หนูดีใจที่ได้ใส่ชุดเทวดาและดีใจที่ซิสเตอร์มาพูดเรื่องการแบ่งปันค่ะ”   

ด.ญ.พริม  รามอินทรา อ.3/2 

การบริจาคตุ๊กตาและของเล่น 
ในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพ 

โดยคุณครูนิลวรรณเจตวรัญญู
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“หนูภูมิใจที่ได้มีโอกาสแบ่งปันให้กับผู้อื่น  ดีใจที่ได้เป็นผู้ให้ และขอให้ผู้รับมีความสุขค่ะ” 

ด.ญ. ภีรดา  ยงปิยานนท์ อ.3/3 

“หนูรู้สึกปลื้มใจกับพี่ๆ ที่เอาตุ๊กตามาบริจาคให้น้องๆบนดอยค่ะ”  

ด.ญ ลภัสรดา พลอยส่องแสง  อ.3/4 

“หนูรู้สึกดีใจที่ได้บริจาคตุ๊กตาให้แก่น้องๆและพี่ๆที่ไม่มีตุ๊กตาค่ะ”  

ด.ญ. ปริม ชินาลัย ป.2/4 

“หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนในการให้ตุ๊กตาแก่น้องที่ไม่มีโอกาสได้เล่นตุ๊กตาเหมือนเราค่ะ”   

ด.ญ. ปภาวรินท์  กิจพานิช  ป.4/4 

“หนูภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ช่วยจัดเก็บตุ๊กตา ซึ่งหนูได้เห็นว่า ทุกคนตั้งใจนำตุ๊กตามาให้เด็กๆที่อยู่บนดอย เพราะใน

แต่ละวันสามารถรวบรวมได้หลายร้อยตัวเลยค่ะ”    

ด.ญ. วิรมณ เลิศสุวรรณโรจน์ ป.5/1  กรรมการนักเรียนระดับประถม 

“หนูขอขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมกันบริจาค ทั้งนักเรียน คุณครูและท่านผู้ปกครอง เพราะเราทุกคนได้ร่วมกันส่งความ

สุขและนำพารอยยิ้มให้เด็กๆทุกคน ในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพและปีใหม่ด้วยกันค่ะ”   

ด.ญ.กัลยรักษ์  ตันติศิริวัฒน์ ม.3/3 หัวหน้านักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

“ข้าพเจ้าดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขในเทศกาลคริสตสมภพ ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สามารถทำให้คนอีก

หลายคนยิ้มและมีความสุขได้ ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือค่ะ”   

นางสาวปานณิตา วงไวศยวรรณ  ม.6/3 หัวหน้านักเรียน 
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นักบุญอัญจลา สอนเราว่า “จงให้ความประพฤติ กิจกรรม วาจาของเธอ เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร” 

นักเรียนมาแตร์เดอีฯ ทุกคนได้ยินคำสอนของนักบุญอัญจลาทุกวันในเวลาเช้าหลังเคารพธงชาติ จึงไม่น่าสงสัยเลยว่า 

สิ่งที่นักเรียนได้ฟังนั้นคือสิ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจำวันของตนเองนั่นเอง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้น้องๆ ที่รร.ตำรวจตระเวน

ชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมด 6 โรงเรียนด้วยกัน ในวันที่ 23 มกราคม 2557 ซึ่งก่อนจะถึงวันนี้ ทุกคนได้

วางแผน หาทุนโดยการจัดงานตลาดนัดเพื่อน้องในวันที่ 5 ก.ค. 2556 เพื่อนำเงินมาซื้อของขวัญ และอุปกรณ์การเรียน

ต่างๆ ให้น้อง และในปีนี้ น้องๆ ทุกคนยังได้รับหนังสือนิทานสอนใจที่น่าอ่านคนละ 1 เล่มอีกด้วย 

กิจกรรมแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มนี้ พี่ๆได้ใช้เวลาเตรียมตัวและฝึกความพร้อมมาล่วงหน้าก่อนปฎิบัติจริง จึง

ทำให้ได้มีประสบการณ์ สามารถให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานแก่น้องๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับน้องๆนั้น รอยยิ้มที่เกิด

จากการได้รับ เป็นรอยยิ้มที่เคลือบด้วยความสมหวัง แต่สำหรับพี่ๆ นั้น รอยยิ้มที่เกิดจากการแบ่งปันเป็นรอยยิ้มที่เคลือบไป

ด้วยความเสียสละ หากแต่ทั้งสองรอยยิ้มนี้เหมือนกันก็ตรงที่เป็นรอยยิ้มแห่งความสุขและหลังจากจบกิจกรรมนี้แล้ว นักเรียน

ได้มีช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง ซึ่งทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  

กิจกรรมครั้งนี้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ มากมาย มีทั้งความหนื่อยและความสนุก และที่ได้รับมากที่สุดคือ 

ความสุข สุขที่เกิดจากการให้โดยไม่มีเงื่อนไข ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้ด้วยใจเอื้ออาทรที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

เป็นการให้ที่เปี่ยมสุขซึ่งจะอยู่ในใจตลอดไปไม่เสื่อมคลาย สังเกตจากการแบ่งปันประสบการณ์ที่ยกมาเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 



โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

หนูประทับใจในความสุขและรอยยิ้มที่ได้จากน้องๆ พวกเราได้เตรียมงานกันอย่างสุดความสามารถ แม้จะเป็นเวลา

เพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่หนูก็สามารถสัมผัสได้ถึงสายใยแห่งความรักและความผูกพันที่มีต่อน้องๆ   

สุขที่ให้ ได้ยิ่งกว่า…. 
โดยครูอมราพนมไทยและคุณครูจุไรรัตน์ภัทรานุกุล
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การได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการสร้างความประทับใจที่ยาวนานและยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆ ทำให้รู้สึกดีที่ครั้งหนึ่งหนูได้มา 

สร้างความสุขให้คนที่ไม่มีโอกาสในด้านต่างๆ มากเท่าหนู การจากลากับน้องๆ เป็นสิ่งที่ยากที่สุด น้องๆจะยืนโบกมือ

พร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุขบนใบหน้า หนูคิดว่าภาพนี้จะเป็นภาพหนึ่งที่จะติดอยู่ในความทรงจำตลอดไป 



เด็กหญิงสาริศาโภคาวัฒนา

ชั้นม.๒/๓

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยโสก

หนูได้เรียนรู้ว่ายังมีคนอีกมากที่ด้อยโอกาสกว่า เราจึงควรจะแบ่งปันความรัก ความสุขแก่ผู้อื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

รักคนอื่นให้เหมือนรักตนเอง  

หนูประทับใจและนับถือพวกน้องๆ มากที่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ถึงแม้ไม่มีเครื่องปรับอากาศ  

โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์     

 น้องๆ ทุกคนให้ความร่วมมือ และมีความกระตือรือร้น ตั้งใจฟัง มีรอยยิ้มตลอดเวลา หนูเห็นพวกเขามีความสุขก็

พลอยดีใจด้วย นับเป็นอีก ๑ วัน ที่มีความสุขที่สุด  และจะไม่มีวันลืม 

เด็กหญิงฑิฆัมพรวุฑะกุล

ชั้นม.๒/๒
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โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน

การไปค่ายช่วยให้หนูฝึกการมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของค่าย มีความสามัคคีในกลุ่ม และการเตรียม

กิจกรรมให้น้องๆ ที่โรงเรียนน้อง รู้จักการเป็นผู้นำในการนำกิจกรรม 

หนูประทับใจที่ได้ประสบการณ์ในการไปจัดกิจกรรม มีความสุข ที่ได้ไปโรงเรียนน้อง มีโอกาสได้จัดกิจกรรมกับเพื่อน

ต่างกลุ่ม และรอยยิ้มของน้องๆ ที่ยืนแถวต้อนรับ  การโบกมือให้ขณะรถออกจากโรงเรียนซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจ 

เด็กหญิงสุพิชชาล่ำซำ

     ชั้นม.๒/๑



โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว

ทุกคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคระหว่างการทำกิจกรรม เพราะทุกคนมีความสามัคคี ความพยายาม ความมุ่งมั่น และ

รับฟังคำแนะนำจากครูทุกท่าน 
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ข้าพเจ้าประทับใจเหตุการณ์ระหว่างทำกิจกรรม เนื่องจากน้องๆ มีความสุขในกิจกรรมที่ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ จัดให้   

กิจกรรมที่ได้เตรียมมาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ทำให้ได้คติหลายอย่าง เช่น การชมภาพยนตร์เรื่อง 

Children of Heaven ทำให้ได้ตระหนักว่า นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีโอกาสมากกว่าเด็กคนอื่น ดังนั้น เราควร

ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นตามจิตตารมณ์เซอร์เวียม 

เด็กหญิงธนภรณ์อร่ามทวีทอง

         ชั้นม.๒/๑







โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ

จากถนนคอนกรีตไปสู่ถนนดินแดงซึ่งมีฝุ่นเข้ามายังรถ ผ่านต้นไม้ที่มีสีสวย เป็นภาพที่น่าประทับใจน้องๆ น่ารัก เชื่อ

ฟัง ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

น้องๆ ทุกคนตั้งใจทำกิจกรรม และพวกหนูก็มีความตั้งใจจริงในการจัดกิจกรรม เมื่อเสร็จจากการจัดกิจกรรม 

น้องๆ ทั้งโรงเรียนตั้งแถวขอบคุณ ร้องเพลงขอบคุณซึ่งหนูประทับใจและตื้นตันใจเป็นอย่างมาก 

หนูคิดว่าไม่ว่าใครก็ตามจะรวยหรือจน จะเป็นคนดีหรือไม่ดี ก็ควรได้รับโอกาสในสิ่งต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อที่

ว่าเขาจะได้ใช้โอกาสของเขาที่ได้รับอย่างเต็มที่ และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม 

เด็กหญิงพรพิชชาศิลานันท์

         ชั้นม.๒/๔



เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย

เมื่อไปถึงโรงเรียน น้องๆ วิ่งออกมาจากห้องเรียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งสัมผัสได้จากใจ   

น้องๆ รอคอยวันที่พวกพี่มาแตร์เดอีวิทยาลัยจะมาระหว่างที่รับประทานอาหาร น้องๆ เดินผ่านมา ต่างก็ตะโกน

เรียก “พี่มาแตร์ฯ” และมีน้องคนหนึ่งเดินเข้ามาหา “พี่คะ อย่าบอกครูนะ เดี๋ยวครูทำโทษ” หนูได้แต่ยิ้มและชื่นชมใน

ความสดใสของน้องๆ 

ขณะที่จัดกิจกรรม น้องๆ มีความสุข เสียงหัวเราะ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่จัดให้ ก่อนจะเดินทางกลับ มีน้อง

คนหนึ่งบอกหนูว่า พรุ่งนี้มาอีกนะ ฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะ น้องๆ น่ารักจริงๆ 

เด็กหญิงผกาพัชรลีลัคนาวีระ

ชั้นม.๒/๔
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โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นตามคติพจน์ของโรงเรียนคือ 

“Serviam” โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคตตาม

ศักยภาพของตน เพราะในสังคมยังมีผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการผู้ให้กำลังใจและช่วยเหลือ ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ภายนอกสถานที่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นประจำทุกสัปดาห์ 

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนเป็นผู้เลือกสถานที่เอง โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาและร่วมปฏิบัติกิจกรรมด้วย และใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 นักเรียนดำเนินการเพื่อการจัดกิจกรรมเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจับกลุ่ม เลือกสถานที่ที่

นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน จัดสรรเวลาไปปฏิบัติกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน  

ประเมินผลและนำเสนอผลงาน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการพื้นฐานที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการ

เรียนและการทำงานได้ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดให้กับการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย แต่นักเรียนทุกคนก็มี

ความพยายามและมีความตั้งใจอย่างมากที่จะปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์นี้ นักเรียนทุกคนต่างประสบความสำเร็จใน

การทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์คือการเรียนรู้ในการทำกิจกรรมด้วย โดยปีนี้ได้เลือกไปปฏิบัติ

กิจกรรมในสถานที่ต่างๆ  ดังนี้ 

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 

โดยคุณครูแวววิมลนาคะพงษ์และคุณครูอรนุชการพิศิษฎ์
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กลุ่มที่1มูลนิธิมิตรมวลเด็ก    

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่9มิถุนายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. สิรินฎา  ใช้ไววิทย์ 2. พิชญา พรอภิรักษ์ 3. ปริญญ์  รัตตัญญู 4. ดุษฎี  ศีลวัตวิญญู  

5. กรกวี  วัชรโกเมนกุล 6. ชนากานต์ ธรรมถิวัธ 7. ชนาภา  ธรรมถิวัธ 



กลุ่มที่2บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์สามพราน 

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่16มิถุนายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. จารุภา  รัตนประภาต  2. นบภควัน  ธรรมวิทยากร 3. ณภัทร  นวคุณวิจิตร์  

4. พลอยกมล สุวรรณทวิทย์  5. ณิชากร  เอื้อสุนทรวัฒนา 6. ปัญพร  ศรีสวัสดิ์                       

7. ชนันดา  โรจน์เจริญงาม  8. ลลิตา  ลีฬหาทร                     



กลุ่มที่3มูลนิธิมิตรมวลเด็ก

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่23มิถุนายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. มาริสา  โลกะวิทย์ 2. ปุณฑริก  โคลงฉันท์  3. เมธาวี  อังกุระ                          

4. อตินุช  ตระกูลมาลี 5. กัลยารัตน์  ระบือพิณ  6. แพรวา  พันสว่าง                

7. นาฏวดี  สุทธิสมบูรณ์ 8. สมสิริ  ศรีจิรารัตน์  9. สุพัตรา  กิตติธร                           

10. ศุภสุตา  ศุกรเสพย์ 11. ณิชาภัทร  นวมงคลวัฒนา 12. เพชรพิชชา  เลิศมานะ             



กลุ่มที่4บ้านสานรัก

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่23มิถุนายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. สุรัญชนา  โชติวิสิทธิ์ 2. จิดาภา ธนบดี 3. วรินทร เตชะชัยพรพจน์        

4. ชนิกานต์  งามวสุศิริ 5. ภรัณยา  ตั้งอยู่ภูวดล 6. พิมพ์ชนก ณ พัทลุง          

7. ณัฐพัชร์  สุขประสงค์ดี 8. ฑีนาก์  ดิลกวณิช 9. วาสิตา  ชัยเสรี 10. บราลี ศาลิคุปต  



กลุ่มที่5บ้านมหาเมฆ 

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่23มิถุนายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. ณิชกานต์  โรจนดำเกิงโชค 2. มณินทร  เจ๊ะแฮะ  3. ณัฐภัทร มังกรงาม 

4. ธนัชชา  ชัยชนะศิริ  5. อัญชนา  เลิศไตรรักษ์  6. ชลิตา  วิริยะจาตุทิศ               

7. อาภารัชต์  ฟุ้งสถิตวรกุล  
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กลุ่มที่6มูลนิธิมิตรมวลเด็ก

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่29มิถุนายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. ปุญสิตา ฤทธิกาญจน์ 2. ณิชกานต์ แตงน้อย  3. พิชญภา  เดอซูซ่า          

4. ศิรภัสสร ดอนสนธิ์ 5. วรรธนพร  ชินะพงศ์ไพศาล 6. กมลรักษ์  ครุฑหิรัณย์   

7. ธัญวดี  อมรศุภสิริ 8. มัชฌาพร  ยมนา                          



กลุ่มที่7บ้านพักฉุกเฉิน

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่29มิถุนายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. กมลรัตน์  โรจนวุฒิ  2. ชัฏสรัญ  อรัญธนวงศ์ 3. นิรันดร์ยพร  บุญประถัมภ์             

4. ภาสินี เสาวลักษณ์พรรณ  5. สุประวีณ์  เมฆะอำนวยชัย 6. ฉันท์ชนก  ฉันท์ภัคพิมล  

7. ณัฏฐ์ณิษา ศิริวัฒนาขจร  8. เบญจพร  วชิรเดชกุล 9. วรีสา  ลัคนาธรรมพิชิต          



กลุ่มที่8บ้านครูนัอย

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่29มิถุนายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. กวิสรา  จงอุดมสมบัติ  2. ฐิตา  สุวรรณวิทย์เวช  3. อภิชญา  เอนกวรกุล  

4. ปิยะธาดา ยุทธศาสตร์โกศล 5. ณิชา  โพธิ์จรัสแสงกุล  6. กรกมล  ลีลาวัชรกุล             

7. พรรณราย  รัตนเลิศรัศมี 8. ชนนิกานต์  อุดมสมหวัง 9. ลภาภัสร  ขำสวัสดิ์             

10. นันท์นภัส  พลาดิสัย  11. ภิญญดา  โชคสันธนา 12. ภาสินี  ดีอุดมวงศา      

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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กลุ่มที่9มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่29มิถุนายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. ภัทรนันธร  แก้วเวียงเดชณรัฐ 2. มนสิชา  ธรรมนะจิตต์  3. ปวีณา  บริบูรณ์ธนา                   

4. ณัชชา  ชมจินดา  5. ภัทริน  ภัทราง  6. แพรวา  วีระผดุงผล                   

7. มณธนา วรรธนะวิศาล  8. ธิชาดา  พานิช   9. ณิฐธิดา  อมรเทวภัทร                

10. สิรีธร  วงศ์หาญชัย  11. ปาณิศา  เลิศสกุลเจริญ              



กลุ่มที่10มูลนิธิธารนุเคราะห์บ้านพักคนชราบางเขน

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่30มิถุนายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. สรัลดา เซียศิริวัฒนา 2. นภสร สุขสมพร  3. อารยา บุญเกษมสันติ            

4. ภัทรวรรณ วรรณสาธพ 5. ภัณฑิรา สุทธิพงศ์คณาสัย 6. พิมพิกา หงสาภิวัฒน์           

7. วรรณิดา ลีวรรณนภาใส 8. อ้อมกร ธรรมพรหมกุล         

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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กลุ่มที่11บ้านเด็กเร่ร่อนสมุทรปราการ

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่30มิถุนายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. สุชัญญา  จูทะสมพากร  2. บดีศร  อัฑฒ์วงศ์ไพศาล 3. ปัณณพร  ธรรมวิภาค               

4. ปพิชชา   ธนสมบูรณ์  5. ชรัณธันย์  ธนโชติปรมัตถ์ 6. โปรดปราน  โอภาสนิพัทธ์          

7. ฉัตรวรรณ  ณ นคร  8. รินรดา  เอี่ยมวุฒิปรีชา 9. นันท์  จงเจริญรัตน์              

10. เพลงพิณ  กอปรธนชัย  11. ชนิดาภา เลิศอริยานันท์ 12. พรรษพร  ลี้อิสสระนุกูล              



กลุ่มที่12บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่6กรกฎาคม2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. ปราณปริยา  ณ พัทลุง  2. วีรดา เกื้อเกียรติงาม 3. ชรินธร จตุพรกาญจนา           

4. พิชญ์สินี  พงษ์ศิวาภัย  5. ภาพิม เดชะไกศยะ 6. พัชรวลัย วงศ์เหลือง           

7. อรชพร  ภู่เจริญ  8. โชติกา  โคมิน 9. ปณิดา  ณ สงขลา  

10. พูลชนก  พูลสวัสดิ์  11. พิชชา  ศรีเสริมวงศ์           



กลุ่มที่13มูลนิธิมิตรมวลเด็ก

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่7กรกฎาคม2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. ศุภาพิชญ์  พลกุล 2. ณัฏฐา  ภู่อนุสรณ์ชัย  3. ชาลิสา  พลเสน                          

4. ธัญลักษณ์  วัฒนผลิน 5. ฉัฏบัณศิกานต์  สุขใจชนะ 6. ภัทรานิษฐ์  พัลลภ                           

7. ชมพูนุท  ฉัตรชุติมากร 8. นิพพาน  ชัยศิริ  9. วราลี  โฉมทองดี  

10. ปุณณภา  เมฆวิชัย 11. สุรัชวดี  เสวีวัลลภ               



เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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กลุ่มที่14สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่20กรกฎาคม2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. นุชนันท์  สังขะวาทิน 2. ณฐิกาญจน์  บุ้นเฮง  3. ชิดชนน์  อู่ทรัพย์  

4. ทิพย์มนต์  คูวุฒิไวทย์ 5. ณัฐติกาญจน์  ศิริวัฒน์      7. นิโลบล  เถาศิริพันธ์  

8. ชลันธร  มหาผล 9. ศศิธร สิทธิ์ภานุวงค์  10. ณัฐธิดา  อนันต์รัตนากูร               

11. สลิล  เตกิตติพงษ์ 12. นิลุบล  บุญญลักษณ์   



กลุ่มที่15บ้านครูน้อย

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่21กรกฎาคม2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. อรนิช  สหัสโอภาส  2. ณภัทร  โตวรรณเกษม 3. ชนิดาภา  แสงกาญจนวนิช            

4. ณัชชา ไอรีน แพรักขกิจ  5. ภัทรภร  วัฒนกุลชาติ 6. กุลภรณ์  ชัยพรแก้ว  

7. ณัฐริกา อิทธิปัญญาวรกุล 8. ปติษฐา  ลัทธิวรรณ  9. นันทิญา  จวง  

10. สุพิชชา  ศุภศิริลักษณ์ 11. ชุตินันท์  ปิยะดิษฐ์  



กลุ่มที่16มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่21กรกฎาคม2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. ปัณณธร ไตรเสถียรพงศ์  2. ภัทรวดี  โพธิ์ไพร   3. มทินา  อธิภาส  

4. ทัตเทพิน  สิงหโกวินท์  5. ณัฐชยา  ประวีณเมธ   6. บงกช วัชรานันท์   

7. ปริชญา  สาริมาน  8. ศศิ  อาจหาญวงศ์   9. ณภาภัช  สุขชัยปราการปภา         

10. ณัฐชา  โลหะยืนยงสุข   

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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กลุ่มที่17บ้านแห่งความหวังศูนย์นักบุญมาร์ตินปากเกร็ด

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่21กรกฎาคม2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. จุฑามาศ  จงดีไพศาล 2. ธนิสร แซ่เช็ง   3. สุทธิดา สุจริตศรีชัยกุล  

4. ณิชา   สันตวัตร 5. พิมพ์เพชร กรองกระจ่าง 6. พิชญา เคหะสุขเจริญ               

7. อารดา  วิณวัณฑ์ 8. พรนัชชา แสงสุขเอี่ยม  9. กุลศิริ ศิริไพศาลกุล  



กลุ่มที่18สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่28กรกฎาคม2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. จิราพัชร  จวบสมัย 2. ณัทชภา  ดีอุดมวงศา  3. พนิดา  ตุลยาเดชานนท์               

4. พีรดา  จันทร์สัจจา 5. ภัทรานิษฐ์  สุภัคเสถียรกุล 6. จันทร์ฉัตร  บุญมา  

7. ชญาวี   ณ  นคร 8. สถิรพร  ลิ้มมณีวิจิตร  9. พิพิธฌย์  พยุหนาวีชัย  

10. ณรรจนา  ศุภางค์ 11. วิภาดา  วิเศษภักดีวงศ์ 12. ชลธิชา  คงลิ้ม   



กลุ่มที่19มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่23สิงหาคม2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. บดีรัตน์  ปริญญาปริวัตน์ 2. จิตสุภา  เศรษฐีพาณิชย์ 3. กานต์ชนิต  เกียรติศรีธารา  

4. พิชชาพร  ฐิรโฆไท  5. พิมพ์พันธุ์  พวงทองคำ 6. ไอริส  อินทรโกมาลย์สุต           

7. อภิสรา  พิทักษ์สิทธิ์  8. รวงวัชรี  ควรทรงธรรม  
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กลุ่มที่20สำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย

ไปปฏิบัติกิจกรรมวันที่18พฤศจิกายน2556

นักเรียนที่ไปปฏิบัติกิจกรรม

1. ภวิศรัญชน์  วุฒิกนกกาญจน์ 2. พิชชาภัทร์  มงคลอมรพัชรี   3. ปานณิตา  วงศ์ไวศยวรรณ               

4. กมลยากร  สุมนวรางกูร  5. รมย์สิรี  ศรีเฟื่องฟุ้ง  6. ศริยา  แรมวัลย์  

7. ขวัญจันทร์  สงขกุล  8. ปานวาด  สกุลวงศ์ธนา 9. กัญญาณัฐ  พะเนียงทอง  

10. มญชุพร  สิงหาปัด  11. พริมา  ทองกองทุน  12. ธยาน์  นาคสวัสดิ์  





ตัวอย่างบางส่วนของนักเรียนเขียนถึงสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้



พิมพ์ชนก ณ พัทลุง : ได้ฝึกการร่วมมือทำงานในกลุ่ม การเตรียมพร้อมและแก้ปัญหาควบคู่ไปกับความคิด

สร้างสรรค์ที่จะคิดกิจกรรมใหม่ๆ ให้น้อง และได้มอบความสุขให้น้อง 

ชนากานต์ ธรรมถิวัธ : ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้ฝึกการทำสิ่งต่างๆ ด้วยความเอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่ต่อผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา   

พิมพ์เพชรกรองกระจ่าง: ได้ความมั่นใจในตนเอง รู้สึกภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตัวเอง ทำให้รู้ตัวว่าเราโชคดี

ขนาดไหนที่มีพ่อแม่ที่ดี  มีเพื่อนที่ดี เรียนในโรงเรียนที่ดี เราจึงควรจะแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นด้วย  

กมลรักษ์ครุฑหิรัณย์ : ได้ฝึกความอดทน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกความมีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัว และการ

รู้จักเสียสละ ไม่รังเกียจคนที่ด้อยกว่า 

วรีสาลัคนาธรรมพิชิต:  การแบ่งปันมิตรภาพ เป็นสิ่งสำคัญและสร้างขึ้นได้ในเวลาสั้นๆ  

เพชรพิชชา เลิศมานะ : การดูแลน้องๆ นั้นยากมากทำให้นึกถึงคุณแม่ที่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กว่าต้องเหนื่อยมาก 

แค่ไหน  

อตินุช ตระกูลมาลี : กิจกรรมนี้ทำให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น รู้สึกโชคดีที่ตนเองมีครอบครัวที่สมบูรณ์และ 

โชคดีที่ได้มีโอกาสให้ความช่วยเหลือน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส 

พิมพ์ชนกณพัทลุง: ในวันนี้มีเด็กคนหนึ่งเขียนชื่อตนเองลงบนกระดาษด้วยตัวอักษรที่เราเห็นว่า “ผิด” เราเตือน

เขาให้รู้ตัวว่ากำลังเขียนกลับหัว แต่เขาไม่พูดอะไรแล้วเขียนต่อจนจบ จากนั้นจึงบอกพวกเราว่า “ชื่อของผมเขียนแบบนี้ 

ถูกต้องแล้ว” เมื่อเราเห็นสายตามุ่งมั่นของเขา เราจึงเลือกที่จะเก็บคำพูดของตัวเองเอาไว้แล้วมองเขาวาดรูปต่อ ด้วยความ

คิดชั่ววูบว่า ตัวอักษร “ผิดๆ” นี้ อาจทำให้เกิดตัวอักษรแบบใหม่ในอนาคตได้ 

นอกจากนี้เรายังได้รับความรู้สึกดีๆ จากเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ ที่นักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งได้เขียนแสดง

ความคิดเห็นในแบบประเมินของนักเรียน เช่น คุณประภา สุขเสนา จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ “ขอบคุณที่

เข้ามาจัดกิจกรรมกับเด็กๆในสถานสงเคราะห์ เด็กๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมซึ่งไม่ค่อยบ่อยนักที่เด็กๆ จะได้รับการติดต่อ

จากบุคคลภายนอก” 

คุณดุสิตา มัทรี จากมูลนิธิมิตรมวลเด็ก “ขอบคุณมากที่นักเรียนมาทำกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ขอชื่นชมนักเรียนว่าเตรียม

ความพร้อมได้ดีมากและทุกคนมีจิตใจดี เด็กๆ ได้รับความอบอุ่น ความรัก ความสนุกสนานจากพวกพี่ๆ ที่เมตตาต่อเขา”  

การปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ในปีนี้ยังคงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า Serviam ยังคงอยู่ในใจนักเรียนเสมอ 
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คุณครูอายุครบ 60-65 ปี  
และคุณครูปฏิบัติงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2556 

รวบรวมโดยคุณครูวิศิษฐ์เตียวตระกูล



ด้วยคำขวัญวันครู พ.ศ. 2557 “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน” โรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย ได้แสดงความยินดีและมอบรางวัลคุณครูอายุครบ 65 ปี 2 ท่าน ครบ 60 ปี 5 ท่าน และคุณครูที่ปฏิบัติงาน

นานปีครบ 40, 35, 30, 20, 15 และ 10 ปี ตามลำดับ รวมเป็น 28 ท่าน ซึ่งในโอกาสนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้คุณครูที่อายุครบ 60 ปี เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ  

หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูด้วยความปลื้มปีติยินดี และด้วยความชื่นชม ที่คุณครูปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัย ถ่ายทอดความรู้และสืบทอดเจตนารมณ์ท่านนักบุญอัญจลา ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลิน ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณครู

อันแท้จริง พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูรุ่นน้อง และลูกศิษย์อันเป็นที่รักสืบต่อไป....     



คุณครอูายุครบ60ปี  

คุณครอูายุครบ65ปี

คุณครูสุภาภรณ์  ปิยะศิริกุล 



คุณครูรัชนี  โรจนะเสน 



คุณครูจันทร์เพ็ญ  หงษ์ตระกูล 



คุณครูปานทิพย์  โสภาษิต 



คุณครูสมพร  ตันอรุณ 



คุณครูจิรณา  ศุภกิจโกศลชัย 

(อายุครบ 60 ปี และปฏิบัติงาน

ครบ 35 ปี) 
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คุณครูอุดม  สุดตะกู 

คุณครปูฏบิัตงิานครบ40ปี

คุณครปูฏบิัตงิานครบ35ปี    
	

คุณครูสุมิตรา  พงศธร 

คุณครปูฏบิัตงิานครบ30ปี    
	

คุณครูปณิดา  คงสันทัด คุณครูสุรีย์พร  เบ้าพาละ 

คุณครอูายุครบ60ปี  

คุณครูสุชาดา  เลาหสุรโยธิน 



คุณครูอมรา  พนมไทย 

คุณครูธาริณี  จึงเจนชัยนันท์ คุณครูเกฏฐ์  เจตะสานนท์ 

คุณครูวรวรรณ์  แสงใส 



คุณครปูฏบิัตงิานครบ20ปี

คุณครปูฏบิัตงิานครบ15ปี    
	

คุณครูอาภรณ์   

ชมจินดา 

คุณครูดนุชรี  

ตันทโอภาส 

คุณครูเจษฎา  

สิริสุวลักษณ์ 

คุณครูอภิสมัย  

ภาวะสิทธิโชติ 

คุณครูแวววิมล  

นาคะพงษ์ 
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คุณครปูฏบิัตงิานครบ10ปี

คุณครูสมพิศ ราวีศรี 



คุณครูกนกพรรณ ศุภเสรีสกุล 



คุณครูช่อเอื้อง อุทิตะสาร 



คุณครูรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก 



คุณครูอภิสรา  คณาภิบาล 



คุณครูปัถย์  รักธรรม 



คุณครูชัฎปภา  แก้วสุจริต 



คุณครูเสาวนีย์  ชี 



จากความรู้สึกและการแบ่งปันของคุณครูรุ่นพี่ อายุครบ 65 ปี 


มักจะมีคนถามดิฉันว่า ทำไมดิฉันจึงมาเป็นครู ชอบอาชีพครูหรือ อยู่ได้อย่างไรตั้ง 40 กว่าปี  เมื่อมาทบทวนดูก็

พอมีคำตอบว่า ทุกคนต้องมีอาชีพเพี่อการเลี้ยงชีพ ไม่ว่าอาชีพใดจุดประสงค์ก็คือการได้มาซึ่งปัจจัยที่จะใช้ในการครองชีพ 

ดิฉันคิดว่าสำหรับอาชีพครู มีหลักที่ต้องยึดถืออยู่ 2 ข้อ ข้อแรก คือ เป็นอาชีพเพื่อการเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว หรือ

แม้แต่บริวาร ข้อที่ 2 ต้องคิดถึงหน้าซึ่งเราต้องรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์ด้วยมากกว่าอาชีพอื่น ได้แก่ นักเรียนและ 

ผู้ปกครอง บวกกับความเป็นคริสตชน ดิฉันเห็นว่าอาชีพครูที่ปฏิบัติอยู่นี้ เป็นกระแสเรียก ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้มีหน้า

ที่ต้องดูแลให้ความรู้ และแพร่ธรรมให้นักเรียน เหมือนพระเยซูเจ้าที่เป็นนายชุมพาบาลดูแลลูกแกะ ดิฉันจึงมีความคิดว่าการ

เป็นครูเป็นหน้าที่ที่พระมอบหมายให้ แม้บางครั้งงานอาจจะหนัก (หนักใจ) น่าเบื่อ แต่ก็ต้องอดทน อาจเคยท้อแต่ก็ต้องไม่

ถอย เมื่อคิดว่านั่นเป็นหน้าที่ เราก็ถอยไม่ได้ ในการทำงานถ้าเราต้องการทำให้ได้นานเราต้องทำด้วยความสนุกสนานให้มี

การเปลี่ยนแปลง ไม่ซ้ำซากก็จะเกิดแรงจูงใจให้เราทำงานได้นาน 

       
        คุณครูสุภาภรณ์ปิยะศิริกุล  
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สวัสดีปีใหม่ครับ หลังจากโรงเรียนปิดช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ เชื่อว่าท่านผู้ปกครองหลาย ท่านคงมีความสุข ได้อยู่

พร้อมหน้ากัน รวมทั้งบางท่านอาจได้เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสสมาคม 

ผู้ปกครองและครูฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงนักเรียนและคุณครู ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดอาหารอร่อยตามที่

กรรมการสภานักเรียนขอมา ทำให้นักเรียนร่วมงานเลี้ยงกันอย่างมีความสุข และที่เป็นจุดเด่นของงานก็คือการแสดงดนตรี 

ขับร้อง บนเวที ที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งสามารถสร้างจิตวิญญาณของเทศกาลคริสต์มาสได้เป็นอย่างดี (Christmas 

Spirit) ผมเองได้สนับสนุน สายไหม (Cotton Candy) ข้าวโพดคั่ว (Pop Corn) รวมทั้ง ไอศครีมกะทิ เพื่อเพิ่มสีสันของ

งานฉลองที่ผ่านมานี้อีกด้วย มีสิ่งหนึ่งที่ทางสมาคมฯ ได้เร่งดำเนินการก็คือการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณรอบรั้ว

โรงเรียน เนื่องจากทางชุมชนรอบโรงเรียนได้รวมตัวกัน โดยให้ทางโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน เพื่อแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะได้มีการกระชากกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ หรือของมีค่าไประหว่างเดินอยู่บน

ฟุตบาท ซึ่งมีเหตุกระชากกระเป๋าบ่อยครั้งมากขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจขณะนี้ การรวมตัวของกลุ่ม ที่เรียกว่า “กลุ่ม

พิทักษ์หลังสวน” มีสมาชิกประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจของ สน. ลุมพินี ตัวแทนจากอาคารสูง และโรงแรมบริเวณซอย

หลังสวน ตัวแทนจากธนาคาร และตัวแทนจากฝ่ายโรงเรียน โดยมอบหมายให้คุณครูบัญชา ที่ดูแลด้านความปลอดภัย 

ร่วมกับกรรมการสมาคมฯ ร่วมหารือ โดยสรุปเบื้องต้นว่า ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนหลังสวน รวมถึงปรับปรุงกล้อง

โทรทัศน์วงจร ปิดให้สามารถมองเห็นได้ครอบคลุม จัดให้มี รปภ. สอดส่องดูแลนอกรั้วโรงเรียนบ้างและใช้สัญญาณไฟ 

จากนายกสมาคมผู้ปกครอง 
และครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

โดยดร.เดชเฉิดสุรรณรักษ์
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กระพริบ ติดตั้งป้ายเตือนนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาในบริเวณหลังสวนให้ระวัง ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้ดำเนินการ เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานเขต การไฟฟ้านครหลวง และ ทีโอที เพื่อประสานในส่วนต่างๆ ซึ่ง

ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม  

 เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบของการชุมนุมทางการเมือง ทำให้การเดินทางไม่สะดวก ทางโรงเรียนจึงได้มีการ

ปรับเวลาเรียนให้กระชับขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เดินทางกลับบ้านได้สะดวกขึ้น และงานแสดง Budding Artists ที่จะมีขึ้นใน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ก็ต้องปรับเลื่อนขึ้นมาแสดงช่วงบ่ายวันศุกร์ และงานจะเสร็จสิ้นเวลาไม่เกิน 15.00 น. ทางคณะ 

ผู้จัดงานต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ แต่อยากเล่าให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอนการจัด เตรียมงานในครั้งนี้ 

งาน Budding Artists เดิมมีชื่อว่า Budding Musicians เป็นความริเริ่มที่สร้างสรรค์ของโรงเรียนในการฝึกทักษะทาง

ดนตรี และพัฒนานักเรียนด้านศิลปะ ซึ่งได้มีการจัดงานมา เป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี โดยที่โครงการดนตรีมีชื่อว่า A 

Musical Journey และการแสดงแต่ละครั้งได้ปรับเปลี่ยนชื่อไปตามความเหมาะสม แต่ในที่สุดคณะกรรมการ จัดงานได้

ตกลงปรับชื่อมาเป็น Budding Artists เนื่องจากอยากให้นักเรียนได้มีโอกาสมาแสดง ความสามารถทางศิลปะด้านอื่นด้วย

นอกเหนือจากดนตรี ซึ่งก็ได้ปรับเปลี่ยนชื่อมาเมื่อปีที่แล้วและมีนักเรียนเข้ามาคัดเลือกตัวนักแสดงมากมายหลายคน ล้วน

แล้วแต่มีความสามารถทุกคน นอกจากนักแสดงแล้ว ยังมีอาสาสมัครที่เป็นนักเรียนที่เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ประสาน

งานใน เรื่องต่างๆ อาทิ งานเวที งานกราฟฟิก จัดลำดับควบคุมการแสดง และงานเบื้องหลังเวที แทบทั้งหมดจัดเตรียม

โดยคณะนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานนี้ จึงเป็นที่น่าสนใจ อย่างยิ่ง สำหรับงาน Budding Artists ที่นอกจาก

จะฝึกทักษะทางดนตรี และด้านศิลปะแล้วยังช่วยฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการบริหารงาน รวมถึง ความ

อดทนต่อการทำงาน ซึ่งนับ ว่าเป็นประโยชน์กับการเรียนของนักเรียนที่จะก้าวไปสู่ระดับอุดมศึกษาต่อไป คุณครูประพนธ์ 

พิสัยพันธ์ุ ผู้เป็นหัวจักรสำคัญร่วมกับกรรมการฝ่ายกิจการของสมาคมฯ (คุณศกร ทวีสิน) ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองโดย 

เฉพาะผู้ปกครองเครือข่าย ที่เข้ามาช่วยเหลือ ดูแล จัดหาอาหารเครื่องดื่ม ตลอดการซ้อม นับว่า เป็นภาพใหญ่ของความ

ร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ปกครองของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย งาน Budding Artists จะนำเสนอในรูป

แบบของเรื่องราว ที่เล่าต่อเนื่องไปของคณะละครสัตว์ ที่จะต้องแยกจากกันไป ซึ่งจะมีเนื้อหากินใจและชวนให้ติดตาม

ตลอดรายการ ขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครองที่ซื้อบัตร (บัตรราคา 600 บาท) เข้าชมทุกท่าน 

จากนี้ต่อไปทางสมาคมฯ ก็จะมีโครงการต่อไปอีกโดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาคุณครู โดยจัด สรรงบประมาณ

ไปสนับสนุนการดูงานในต่างประเทศ การพัฒนาคุณครูในการจัดการเรียนการสอน การจัดสวัสดิการคุณครูที่เกษียณอายุ

ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า และมูลนิธิฯ ซึ่งจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ด้านอาคารสถานที่ 

ยังจะดำเนินงานในส่วนของการปรับภูมิทัศน์และเตรียมการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นอาคารเรียนอนุบาล 

และเป็นวิทยบริการซึ่งก็อยู่ระหว่างการออกแบบ วางแผน ซึ่งก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากท่านผู้ปกครอง ทุกท่านอีก

เช่นเคย  

สุดท้ายนี้ผมขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี 

ตลอดปีใหม่นี้ครับ 
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ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 

ธันวาคม 2556 ฝ่ายบริหารโรงเรียนได้ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลเซอร์เวียม แก่นักเรียนเก่า 2 ท่าน ที่ได้กระทำ

มาเป็นประจำทุกปี ในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ซึ่งในปีนี้ คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ เป็นผู้

ประกาศในนามของโรงเรียน ดังนี้ 

 “ดร.วิลสา วิจิตรวาทการ นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่นที่ 62 ศึกษาอยู่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จนถึง

ชั้นประถมต้น จึงได้ติดตามผู้ปกครองไปต่างประเทศ แม้จะจำนวนน้อยปีที่เรียนอยู่ แต่กลับมีความผูกพันและทุ่มเทให้

โรงเรียนเป็นหลายเท่า ตั้งแต่เล็กทุกปีที่กลับมาประเทศไทยเพื่อเยี่ยมคุณปู่คุณย่า วิลสาจะกลับมาเยี่ยมซิสเตอร์และครูใหญ่

อย่างสม่ำเสมอ และใช่ช่วงที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาภาพชินตาทุกคนคือ ดร.วิลสา เดินอยู่ในโรงเรียน นั่งประชุมคณะ

ต่างๆ คุยกับนักเรียน ร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้และนิเทศคุณครู จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำทีมคุณครูไป

ทัศนศึกษาต่างประเทศ ทั้งนี้ทำภายใต้ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการในคณะอนุกรรมการวิชา

การ สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  และโค้ชกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

การประกาศเกียรติคุณนักเรียนเก่า 
ที่ทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียน 

โดยคุณครูทีนามารีผลาดิกานนท์

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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เมื่อมกราคมปีที่แล้ว วิลสาได้เป็น facilitator ในการสัมมนาของซิสเตอร์ และผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอุร์สุลิน และใน

เดือนกรกฎาคม 2557 นี้ จะช่วยจัด Ursuline Student Leaders Camp ให้นักเรียนมัธยม 5 ของโรงเรียนอุร์สุลิน 3 

ประเทศ คือ ออสเตรเลีย อินโดนิเซีย และประเทศไทย 

ดร.วิลสา นำวิสัยทัศน์อันกว้างไกล การวางแผนงาน ขั้นตอนการทำงาน ของตนเองมาแสดงชัด เป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งต่างกล่าวชื่นชมว่า ในขณะร่วมงานด้วยนั้นจะเห็นชัดถึงความฉลาดเฉลียว รอบรู้ ของดร.วิลสา พร้อมๆ

กับ ความเป็นผู้มีอารมณ์ขัน สนุกสนาน สุภาพอ่อนน้อม จริงใจ และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของทุกคนในทุกโอกาส   

ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่นที่ 59 อดีตหัวหน้านักเรียน ได้เข้ามาช่วยงานใน

ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าตนเองสามารถให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาประเด็นต่างๆทางวิชาการของโรงเรียนได้ ซึ่ง

โรงเรียนก็ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเรื่อยมา ความน่ารักน่าชื่นชมของดร.ณัฏฐินีอย่างหนึ่งนั้น คือนอกจากจะจริงจังและใส่ใจ

ในงานแล้ว ยังทำงานอย่างขันแข็งแม้จะอยู่เบื้องหลังหรือเป็นผู้ช่วยงานผู้อื่น หวังเพียงให้งานออกมาดี 

ดร.ณัฏฐินี เป็นนักฟังที่จับประเด็นการประชุมได้อย่างชัดเจน และบันทึกการประชุมให้อย่างละเอียด แม้ภารกิจที่

มหาวิทยาลัยจะมีมากมาย แต่ก็ยังพร้อมบริการรับใช้โรงเรียน ดร.ณัฏฐินีจะคิดอย่างสร้างสรรค์และพร้อมช่วยแก้ปัญหาเสมอ 

ความสามารถในการมองภาพใหญ่ และภาพเล็กและแนวทางในการดำเนินการเป็นทักษะที่คุณครูผู้ใหญ่ของโรงเรียนเล่าว่า

ปรากฏตั้งแต่ ดร.ณัฏฐินีเป็นนักเรียน 

และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจะขอบคุณนักเรียนเก่าทั้งสองท่าน และกล่าวด้วยความมั่นใจว่า “เธอคือศิษย์อัน

แท้จริงของมาแตร์เดอี” และสมควรได้รับโล่รางวัลเซอร์เวียม เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัยสืบต่อไป”  

ฝ่ายโรงเรียน โดย ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ อธิการเป็นผู้มอบโล่รางวัลเซอร์เวียมให้กับนักเรียนเก่าทั้งสองท่าน 

ตามลำดับ 



เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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November 2013 

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รับเกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาจีน ณ อาคารเรียนประถม เมื่อวันที่ 20-21

พฤศจิกายน2556

•ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอาเวมารีอาอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณ

ห้องประชุมอักแนสเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2556

•พิธีรับเกียรติบัตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ณอาคารเรียนประถมเมื่อวันที่6-12พฤศจิกายน2556



ภาพข่าว/กิจกรรมภาพข่าว/กิจกรรม
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November 2013 

•นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทยจัดกิจกรรมรำอวยพรในโอกาสวันพ่อณบ้านคนชราบางแค

เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2556



•นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมวันพ่อณอาคารเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่4ธันวาคม2556



•นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จัดกิจกรรมวันพ่อในห้องเรียนต่างๆของอาคารเรียนประถม

เมื่อวันที่25-27พฤศจิกายน2556



December 2013 

ภาพข่าว/กิจกรรมภาพข่าว/กิจกรรม

�������� �.�57.indd   51 2/11/14   8:41:38 AM



�� Mater Dei News ฉบับที่ 40 ปีที่ 10 ปีการศึกษา 2556

ภาพข่าว/กิจกรรมภาพข่าว/กิจกรรม

•คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯกราบอวยพรคณะซิสเตอร์ในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ

เมื่อวันที่14ธันวาคม2556

•นักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัยกราบอวยพรคณะซิสเตอร์ในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ

เมื่อวันที่14ธันวาคม2556

•พิธีตรีวารของนักเรียนชั้นอนุบาล3ประถมศึกษา1-6และมัธยมศึกษา1-6เตรียมจิตใจสู่วันฉลอง

พระคริสตสมภพเมื่อวันที่18-20ธันวาคม2556



December 2013 

•นักเรียนชั้นมัธยมศึกษารับรางวัลการแข่งขันเปิดแผนที่กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯณลานPIAZZA

เมื่อวันที่17ธันวาคม2556
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ภาพข่าว/กิจกรรมภาพข่าว/กิจกรรม

• ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำรายได้จากงานยุวกาชาดแฟร์ มอบให้กับสภากาชาดไทย และมูลนิธิเด็กโรค

หัวใจเมื่อวันที่20ธันวาคม2556

•คณะครูกราบอวยพรคุณแม่บุญประจักษ์ทรรทรานนท์และซิสเตอร์โรเบิร์ต เปรีลัท เนื่องในวันฉลองพระคริสตสมภพ

ณบริเวณห้องรับแขกใต้โบสถ์มาแตร์เดอีเมื่อวันที่20ธันวาคม2556

•สภานักเรียนมอบของอุปโภคและบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่กทม.ในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพณห้อง

แมรีออฟธิอินคาร์เนชั่นเมื่อวันที่23ธันวาคม2556



•นักเรียนคุณครูผู้ปกครองคาทอลิกโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยร่วมพิธีมิสซาวันฉลองพระคริสตสมภพณหอประชุม

โรงเรียนเมื่อวันที่23ธันวาคม2556



December 2013 
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ภาพข่าว/กิจกรรมภาพข่าว/กิจกรรม

•สภานักเรียนจัดกิจกรรมขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงเรียนในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพณห้องอาหารอนุบาล

เมื่อวันที่23ธันวาคม2556

•คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยกราบอวยพรคณะซิสเตอร์และผู้บริหารณห้องประชุมอักแนส

เมื่อวันที่23ธันวาคม2556

•คณะผู้แทนครูกราบอวยพรคุณสวาสดิ์และคุณประพีร์ปุ้ยพันธวงศ์ (นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ)ใน

โอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพณบ้านพักซอยหลังสวนเมื่อวันที่24ธันวาคม2556

December 2013 
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ภาพข่าว/กิจกรรมภาพข่าว/กิจกรรม

January 2014 

•นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทัศนศึกษาวัดนักบุญอันนาท่าจีนจ.สมุทรสาครเมื่อวันที่6และ9มกราคม2557



•ค่ายยุวกาชาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ณบ้านเพชรสำราญจ.ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่8-10มกราคม2557



•กิจกรรมอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2556ณลานPIAZZAเมื่อวันที่10มกราคม2557
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ภาพข่าว/กิจกรรม

•คณะครูโรงเรียนในสังกัดกทม.เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยฝ่ายประถมศึกษา

เมื่อวันที่21มกราคม2557

•นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ร่วมกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยโดยผู้ปกครองเครือข่ายชั้นประถมศึกษา

เมื่อวันที่21มกราคม2557

•กิจกรรมของกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ณอาคารเรียนประถม

เมื่อวันที่23มกราคม2557



January 2014 

•การซ้อมหลบภัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาณอาคารเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่24มกราคม2557
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