


“...เราจะเอาเจ้าออกมาจากท่ามกลางประชาชาติ และรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ...

เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า....”

อสค. 36 : 24, 26

ในฐานะกลุ่มชนผู้เชื่อในพระเจ้าและอุทิศตนเพื่อพันธกิจของพระองค์

เราขานรับพระพรดวงจิตแจ่มใส-ดวงใจใหม่สด

ด้วยพลังความกล้าหาญของอัญจลา

เราหาญกล้าปรับเปลี่ยนตัวตนตามวิถีที่ปรารถนาให้โลกเปลี่ยนแปลง

สมัครสมานเป็นหนึ่งเดียวในความเห็นอกเห็นใจกัน

และด้วยพลังหนุนนำาจากพระวรสาร

เราเปิดจิตใจโอบรับเสียงร้องคร่ำาครวญของผืนแผ่นดินและปวงประชาทั้งมวล

“จงลงมือทำ�ง�น กระตือรือร้น จงเชื่อ จงพย�ย�ม จงมีคว�มหวัง เพรียกร้องห�พระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ...”

(คำ�แนะนำ�ของนักบุญอัญจล� - อ�รัมภบท ข้อ 17)

หัวข้อรณรงค์ ปีการศึกษา 2560 : อ่อนโยน และสุภาพถ่อมตน

(Gentleness and Humility)

การรณรงค์ตามสาส์นสมัชชาคณะอุร์สุลิน ค.ศ. 2013 
สำาหรับปีการศึกษา 2560



• พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 

• พิธีปฏิญาณตนเข้าหมู่ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องกิจกรรมชั้น 4  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 

• กิจกรรม Big Cleaning Day นักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

มิถุนายน 2560
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วารสารมาแตร์เดอีนิวส์

เจ้าของ	 	:	 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

		 	 534	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

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

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

วัตถุประสงค์	:	 1.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

		 	 2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ	ของโรงเรียน

		 	 3.	เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อาจารย์สุมิตรา พงศธร 

คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ คุณครูสมพร ตันอรุณ คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ คุณครูวีณา รักษาสกุล 

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ 

คุณครูรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการที่ปรึกษา คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์ 

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

        จากบรรณาธิการ

มาแตร์เดอีนิวส์ขอต้อนรับทุกท่านสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ฉบับแรกของปีการศึกษานี้เราได้รวบรวม

เน้ือหาสาระในช่วงปิดภาคเรียนท่ีผ่านมา ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ค่ายฤดูร้อนท่ีโรงเรียนในเครืออุร์สุลินประเทศออสเตรเลีย  

การสัมผัสชีวิตบ้านเชียงคำา และโรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา การปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน การฉลองวันก่อตั้ง

โรงเรียน และเราเริ่มต้นปีการศึกษาด้วยการรณรงค์ หัวข้อ อ่อนโยน และสุภาพถ่อมตน โดยไม่ลืมการตระหนักถึงการดูแล 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มต้นปีการศึกษาที่แล้ว สำาหรับปีการศึกษานี้ขอเริ่มจากค่ายสภานักเรียน และตามด้วยกิจกรรมวันวิชาการ

ปลายเดือนมิถุนายน แนวคิดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ความเป็นมาการจัดทำาหนังสือ Yearbook และ Student Planner 

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาสาระอื่นๆ ให้ท่านติดตาม ชื่นชมผลงานด้านต่างๆ ของนักเรียน อีกทั้งทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ขอเพิ่มหัวข้อใหม่ของปีนี้ โดยเขียนง่ายๆ ว่า The English Pages ที่แสดงผลงานของครูและนักเรียนอย่างน่าชื่นชม

       

       

     ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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   คุณครูประมวล จันทร์โทน

ขอบคุณผู้เขียนบทความ/สนับสนุนข้อมูล	ฉบับที่	53

อาจารย์สุมิตรา	พงศธร			คุณศกร	ทวีสิน			คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์		คุณครูวีณา	รักษาสกุล
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และนักเรียนที่ลงบทความทุกคน	
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ในกิจกรรมหนึ่งที่ค่ายสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 นักเรียน 62 คน ตั้งแต่ชั้นมัธยม 1 ถึง 6 แบ่งกลุ่มเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของความภาคภูมิใจ ความสุข และความสนุกในรั้วโรงเรียน จุดประสงค์ของกิจกรรม

คือเพ่ือช่วยกันระดมความคิดในการร่วมสร้างสรรค์ชุมชนการเรียนรู้ ท่ีนักเรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความ

สุข ดิฉันขอนำาคำาตอบบางส่วนของนักเรียนมาแบ่งปันในบทความน้ี คำาถามข้อแรกน้ันถามถึงปัจจัยท่ีทำาให้นักเรียน

ภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คำาตอบหลากหลาย แต่ท่ีตรงกันน้ันได้แก่ ประการแรกการ

ท่ีได้เรียนในโรงเรียนท่ีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช ทรงศึกษา อีกท้ังได้เป็นลูกสาวของนักบุญอัญจลา เมริชี การได้รับการหล่อหลอมด้วยจิตตารมณ์ 

เซอร์เวียม การท่ีรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีเพราะซึมซับจากการท่ีโรงเรียนหมั่นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง 

จัดกิจกรรมและโอกาสให้ทำาความดีช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอๆ ประการสุดท้าย คือ การท่ีโรงเรียนช่วยให้นักเรียนแต่ละคน

เกิดความภาคภูมิใจในตนเองในเรื่องราวท่ีต่างกัน คำาถามข้อสองในเรื่องของความสุขในโรงเรียน นักเรียนกล่าวถึงการท่ี

โรงเรียนมีขนาดไม่ใหญ่หรือเล็กนัก จำานวนนักเรียนพอดีๆ ช่วยให้มีโอกาสรู้จัก สนิทสนม ช่วยเหลือกัน ใช้ชีวิตราวกับ

เป็นครอบครัวเดียวกัน อีกท้ังบรรยากาศท่ัวไปสงบ ร่มรื่น อบอุ่น ครูมีความเมตตาและเป็นมิตร ให้คำาปรึกษา คำาถาม 

ที่สามเรื่องของความสนุก คำาตอบตรงกันทุกกลุ่ม คือกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนมีประสบการณ์การทำางานร่วมกันไม่ว่าจะ กีฬา

สี บอร์ดคริสต์มาส พานไหว้ครู วันวิชาการ งานนิทรรศการ รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกันทั้งที่ค่ายและการฟื้นฟูจิตใจ นักเรียน

สรุปว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ถึงจะเหนื่อยบ้าง เครียดบ้าง ใช้เวลาบ้างแต่ได้รับความสนุกและสุขมากมาย เป็นส่วนหนึ่ง

ของความทรงจำาที่สำาคัญในชีวิตนักเรียน  

ในปีการศึกษาน้ีคณะครูและนักเรียนจะร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย ท่ีบูรณาการกับหัวข้อ

รณรงค์ของโรงเรียนในปีน้ี อันได้แก่ อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน (Gentleness and Humility) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนท่ี 

เข้าร่วม เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะชีวิต และทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น อีกทั้ง

นำาความสนุก ความสุข และความภาคภูมิใจสู่นักเรียนแต่ละคน 

        คุณครูทีนามารี		ผลาดิกานนท์

									 	 	 	 	 	 ผู้อำานวยการ

สารผู้อำานวยการ
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•	เด็กหญิงสิตานัน	เอกบรรณสิงห์	ชั้น	ป.1/1

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการทดสอบทักษะพื้นทางยิมนาสติกระดับ 1 จัดโดยสโมสรเสนาชัย 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สโมสรเสนาชัย 

ไดร้บัรางวลั เกยีรตนิิยมอันดบั 1 DISTINCTION ในการสอบวดัความสามารถทางดนตรดีา้น Piano 

ระดับ Initial Grade จัดโดย Trinity College London เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

•	เด็กหญิงณัชชารินทร์	บรรจงกิจ		ป.1/4

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Kids Group จากการแข่งขันระบำาหน้าท้อง รายการ 

Bellydance Competition ณ โรงละครปรีดีพนมยงค์ ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 

มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

•	เด็กหญิงพรรณพฤกษา	ภาสวรวิทย์		ป.3/1

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในงาน High Scorers’ Concert ประเภท Singing Grade1 จัดโดย

สถาบัน The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) และโรงเรียน

ดนตรีจุไรรัตน์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงนภัทร	อาภามงคล		ป.3/2

ไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิ จากการแขง่ขนัยิมนาสตกิลลีา ประเภททีม รายการการแขง่ขนัยิมนาสตกิ

ลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 36 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

•	เด็กหญิงปัฏ	บุญสินสุข		ป.3/3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำา รายการ Junior – Family Swimming 

Competition 2017 จัดโดย ราชกรีฑาสโมสร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเทนนิส  รายการ Junior Tennis Competition จัด

โดย ราชกรีฑาสโมสร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย คุณครูกนกวรรณ  ไทยรัตน์ 

และคุณครูกรรณิการ์  กลิ่นกลัด

ผู้เรียนกับสารัตถะ

(ขอเชิญชวนนักเรียนสามารถส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดพิมพ์ลงในคอลัมน์นี้ 

โดยส่งรายละเอียดพร้อมสำาเนาเกียรติบัตรหรือรูปถ่ายได้ที่ คุณครูประจำาชั้น)
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ผู้เรียนกับสารัตถะ
•	เด็กหญิงปริม	ตันติยันกุล		ป.3/4

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงและชายเดี่ยว รายการ Junior 

Tennis Competition จัดโดย ราชกรีฑาสโมสร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ Junior Tennis 

Competition จัดโดย ราชกรีฑาสโมสร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัล 4 เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ำา รุ่นอายุ 7 ปีหญิง ประเภทเกาะโฟมเตะขา 

25 เมตร ฟรีสไตล์ 25 เมตร กบ 25 เมตร และผีเสื้อ 25 เมตร รายการ Junior – Family 

Swimming Competition 2017 จัดโดย ราชกรีฑาสโมสร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงฐาปานีย์	เชาว์ไกรสิทธิ์		ป.4/2

ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE ประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี จากการ

แข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2017 จัดโดยสถาบันดนตรียามาฮ่า ณ หอแสดง

ดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย 

ครั้งที่ 5 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ จัดโดยสมาชิก สหภาพ IMC ประจำา

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ได้รับรางวัล Trinity Awards Thailand 2016 อันดับ 3 สำาหรับการสอบดนตรีในประเภท

เปียโน เกรด 2 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงินในการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาดนตรี ประเภทเปียโน รุ่นอายุ ไม่เกิน 9 ปี จัด

โดยสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 

เมษายน พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัล Silver Prize จากการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ International Mathematics Wizard Challenge (IMWiC 2017) ณ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2017 จัดโดย

สถาบันดนตรียามาฮ่า ณ อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงมุกตะวัน	ภิรมย์สวัสดิ์		ป.4/2

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Couple เหรียญเงิน ประเภท Solo และเหรียญทองแดง 

ประเภท Sport- Light Character จากการแขง่ขนัสเกตน้ำาแขง็ในระดบั Pre – Alpha รายการ 

Skate Asia 2016 ณ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 6 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง ประเภท Solo Com, Solo และ Jump & Spin จากการแข่งขัน

สเกตน้ำาแข็งในระดับ Freestyle 1 รายการ ISI Skate Hong Kong 2016 ณ เขตบริหาร

พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ประเภท Sport Light Character, Ensemble เหรียญเงิน 

ประเภท Jump & Spin และเหรียญทองแดง ประเภท Solo จากการแข่งขันสเกตน้ำาแข็ง

ในระดับ Freestyle 1 รายการ Skate Bangkok 2016 ณ เมกา บางนา ในระหว่างวันที่ 

8 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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•	เด็กหญิงชลกนก	สถีระนาวิน		ป.4/3

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Novelty Solo/9 & Under และ Modern Troupe/12 & Under 

จากการแข่งขันศิลปะการเต้น รายการ 4th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2017 ชิง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสถาบัน Common 

Wealth Society of Teachers of Dancing (C.S.T.D) แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน 

C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวัน

ที่ 27 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงพิมพ์นารา	สุตังคานุ		ป.4/4

ไดร้บัคดัเลอืกเขา้โครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ประจำาปีการศกึษา 

2559 ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 จากการแขง่ขนัคณติศาสตรป์ระเทศไทย 

ครั้งที่ 5 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์  จัดโดยสมาชิก สหภาพ IMC ประจำา

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ได้รับรางวัล Trinity Awards Thailand 2016 อันดับ 1 สำาหรับการสอบดนตรีในประเภท

ไวโอลิน เกรด 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงโจแอน	โช		ป.4/4

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาดนตรี 

ประเภทขับร้อง รุ่นอายุ 6 – 11 ปี จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศกึษาธกิาร ณ อาคารสยามกลการ กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงมิญชญา	สิริเลิศศักดิ์สกุล		ป.5/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Piano Duet รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากการแข่งขัน 

Yamaha Thailand Music Festival 2017 จัดโดยสถาบันดนตรียามาฮ่า ณ อาคารสยามกล

การ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงมาริสา	ออเดรย์	เพห์		ป.5/2

ได้เข้าร่วมการแสดงชุด Annie ในงานการกุศล Equestrian Fantasy Night เพื่อสมทบทุน

โครงการรักษ์ใจไทย เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดผู้ด้อยโอกาสของมูลนิธิโรงพยาบาล

บำารุงราษฎร์ ณ ราชกรีฑาสโมสร เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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•	เด็กหญิงแพท	เสวิกุล		ม.1/4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Group Jazz Dance และเหรียญเงิน ประเภท Solo Jazz จาก

การแข่งขันเต้นรายการการแข่งขันเต้นบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2560 จัดโดยสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงละครวังหน้า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภท Novelty Solo/12 & Under และ Ensemble 15 & Under รางวัล

ชมเชย ประเภท Modern Solo/12 & Under และ Modern Troupe/12 & Under จาก

การแข่งขันศิลปะการเต้น รายการ 4th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2017 ชิงถ้วย

พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจัดโดยสถาบัน Common Wealth 

Society of Teachers of Dancing (C.S.T.D) แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน C.S.T.D 

ประเทศออสเตรเลีย ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 27 – 

30 เมษายน พ.ศ. 2560

•	เด็กหญิงเปมิกา		อาภามงคล	ม.3/3

ได้รับรางวัล แชมป์คลาสบี.หญิง จากการแข่งขัน 2nd Enagic Junior Championship Thailand 

Qualifier 2017 และได้รับทุนและเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งต่อที่ โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น 

ณ สนาม กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ไดร้บัรางวลัแชมป์คลาสบี.หญงิ จากการแขง่ขนั TJGGA Junior golf Talent 2016-2017 ณ สนาม 

กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ กาญจนบุรี โดย สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย ในระหว่างวัน

ที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 

ได้รับรางวัล แชมป์กอล์ฟเยาวชนหญิง รุ่นอายุ 12-13 จากการแข่งขัน IMG Academy World 

Qualifier 

ณ สนามกอล์ฟ Northwest GC รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย CAGT (USA 

Capital Golf Tour) ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

•	นางสาวปัญชลิกา		อาภามงคล	ม.4/4

ได้รับรางวัล แชมป์กอล์ฟเยาวชนหญิง จากการแข่งขัน AJGA Preview 2017 ณ รัฐแมริแลนด์ 

สนามกอล์ฟ Worthington Manor GC โดย สมาคมกอล์ฟเยาวชนแห่งสหรัฐอเมริกา (America 

Junior Golf Association) 

ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	เด็กหญิงวรินทร	ชวลิต		ป.5/4		•	เด็กหญิงชนิดาภา	กัลยาวินัย		ป.5/4

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุ 9 – 12 ปี จากการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ รายการ Asia Books’ Readers’ Theatre: 

Beyond Knowledge 2016 จัดโดย Asia Books เมื่อวัน ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

คณะครูและนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พร้อมใจ

ร่วมรณรงค์เพ่ือตอบสนองคำาเชื้อเชิญของสาส์นสมัชชาคณะ 

อุรส์ลุนิ ค.ศ. 2013 ดว้ยการเรยีนรูฝึ้กฝนและปฏิบัตซิึง่เชือ้เชญิ

นำาสู่โอกาสเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการรณรงค์ ปีการศึกษา 

2560 ในหัวข้อ Gentleness and Humility อ่อนโยน และ

สุภาพถ่อมตน รวมทั้งประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม

หนังสอืเรือ่งอุปนิสยัท่ีย่ิงใหญห่ลกัแห่งชวีติ 12 ประการ 

ผู้เขียนได้กล่าวว่า “ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมารดาแห่ง

คุณธรรม และจะทำาให้เรามีน้ำาใจกับผู้อ่ืน” หรือหนังสือ

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ความหมาย

ของคำาว่า “สุภาพ หมายถึง เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุน

ละม่อม” ซึ่งพบว่า ในสังคมการกลั่นแกล้งทำาร้ายหรือทำาลาย

กนัมใีห้เห็นมากขึน้ ตลอดท้ังในสือ่ออนไลน์ซ่ึงฝ่ายผู้ถกูกระทำา

ไดร้บัผลเสยีหายท้ังทางดา้นรา่งกายและจิตใจ ฉะน้ันการปลกู

ฝังให้บุคคลมีความอ่อนโยน และสุภาพ จึงมีความจำาเป็น

และสำาคัญในการต่อยอดสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ี

วันวิชาการ ปีการศึกษา 2560
โดย คุณครูขวัญกล้า  นุชนารถ

มีคุณลักษณะครบรอบด้าน 

การจดังานวันวิชาการของปกีารศกึษา 2560 ในหวัข้อ 

Gentleness and Humility อ่อนโยน และสภุาพถอ่มตน และ

ประเด็นต่อเน่ืองจากปีการศึกษาท่ีแล้วคือสิ่งแวดล้อม โดยมี

กระบวนการท่ีเนน้ดา้นเน้ือหาสาระการเรยีนรูข้องทุกกลุม่สาระ 

มุง่เน้นให้นกัเรยีนมคีวามรู ้เขา้ใจ เห็นความสำาคญัการไม่กลัน่

แกล้งกันไม่ว่าทางด้านร่างกาย การใช้คำาพูด กลุ่มเพื่อนหรือ

สงัคมและชอ่งทางสือ่สารออนไลน์ไม่ให้มีพฤติกรรมในเชงิการ

หยอกลอ้และกลัน่แกลง้กบัคนรอบขา้งให้ไดร้บัความเดอืดรอ้น 

ผลกระทบกับบุคคลท่ีถูกกลั่นแกล้ง และบทบาทของตนเอง

เมื่อเห็นผู้อื่นถูกกลั่นแกล้ง 

การจัดกจิกรรมนัน้มุง่เนน้ให้นักเรยีนไดแ้สวงหาความรู ้

เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกตัดสินใจ

ในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรม โดยการเรียนรู้น้ันถ่ายทอดโดย

คณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทีมครูแนะแนว ครูธุรการ
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

และบริการทุกระดับชั้น การแบ่งปันประสบการณ์ในประเด็น

ของสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมสร้างจิตสำานึก ตระหนักและ

เห็นคุณค่าของการเป็นพลเมืองท่ีดีในการช่วยกันดูและรักษา

สิ่งแวดล้อมท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม จึงขอสรุปภาพรวม

ของการจัดกิจกรรมวันวิชาการดังนี้ 

ระดับอนุบาล 3 คณะครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมท่ี 

บูรณาการหัวข้อรณรงค์กับกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนา

ทักษะทางดา้นภาษา คณติศาสตร ์ศลิปะสรา้งสรรค ์มจีำานวน 

5 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ข้อความจากใจ กิจกรรมที่ 

2 คำาคล้องจองประกอบท่าทาง กิจกรรมที่ 3 นิทานแสน

สนุก กิจกรรมที่ 4 รวมกลุ่มเฮฮา กิจกรรมที่ 5 Sharing is 

happiness นักเรียนทุกคนเวียนฐานกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม

กิจกรรมของระดับประถม 1-6 เป็นการจัดกิจกรรมที่

มุ่งเน้นให้เกิดความอ่อนโยน และสุภาพถ่อมตนโดยให้ความ

รู้การไม่หยอกล้อหรือกลั่นแกล้งกัน โดยหากนักเรียนพบเห็น

คนท่ีถูกกลั่นแกล้งน้ัน เราควรมีบทบาทหรือตัดสินใจในสิ่งท่ี

ถูกต้องและเป็นธรรม โดย ใช้คลิป เกม การปฏิบัติกิจกรรม

ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีตัง้ไวแ้ละการตระหนักชว่ยกันดแูละ

รักษาสภาพแวดล้อมเพื่อโลกของเรา 

ระดบัประถม 1-2 นักเรยีนไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมเวยีนฐาน

กิจกรรมคนละ 6 กิจกรรม จาก 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 

1 ตอ่เตมิเสรมิรกั กจิกรรมท่ี 2 พลงัแห่งความชืน่ชม กิจกรรม
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ที่ 3 มาชั่งกันเถอะ กิจกรรมที่ 4 เก้าอี้รำาวง กิจกรรมที่ 5 

มาลัย ร้อยรัก กิจกรรมที่ 6 Be a Buddy Not a Bully  

กิจกรรมที่ 7 Good Words Heart Puzzle กิจกรรมที่ 8 

Buddy or Bully?

ระดบัประถม 3-4 นักเรยีนไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมเวยีนฐาน

คนละ 4 กิจกรรมจาก 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ธงราว

กาวใจ กิจกรรมที่ 2 รักษ์โลก กิจกรรมที่ 3 Be a Buddy 

Not a Bully กิจกรรมที่ 4 ใบเตยเปลี่ยนร่าง กิจกรรมที่ 

5 ภาษาพาที กิจกรรมที่ 6 Gentleness and Humility / 

Environment กิจกรรมที่ 7 สื่อสาร สัมพันธ์ กิจกรรมที่ 8 

เกมบันไดงู

ผู้เรียนกับสารัตถะ

ระดับประถม 5-6 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียน

ฐานคนละ 4 กิจกรรมจาก 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 

Gentleness in Society กจิกรรมท่ี 2 เดด็ดอกไม้ สะเทือนถึง

ดวงดาว กิจกรรมที่ 3 Gentleness and Humility กิจกรรม

ที่ 4 Be a Buddy Not a Bully กิจกรรมที่ 5 คิดดี ทำา

ดี โลกดี กิจกรรมที่ 6 คิดคำานวณชวนกู้โลก กิจกรรมที่ 7 

ขยะรักษ์โลก กิจกรรมที่ 8 I WILL NOT BULLY OTHERS

กิจกรรมของระดับมัธยมศึกษาจะเป็น 2 ช่วง คือช่วง

ที่ 1 เป็นการคิดวางแผนกิจกรรมของคุณครูในทีมกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมทั้งหมดมี 10 

กจิกรรม สว่นชว่งท่ี 2 เป็นการคดิกจิกรรมของนกัเรยีนท่ีผ่าน
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ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนร่วมกับครู

ทีมชัน้ท่ีเป็นผู้เอ้ือต่อการเรยีนรูแ้ละนำาผลงานหรอืประสบการณ์

มานำาเสนอหรือแบ่งปันในช่วงที่ 2 ระดับชั้นละ 1 กิจกรรม 

มีดังนี้

ระดับมัธยม 1-3 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียนฐาน

คนละ 4 กิจกรรม จาก 10 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 

ถ้อยคำา สำานวน ชวนให้ทำา กิจกรรมที่ 2 Be kind , Be 

Friendly กิจกรรมที่ 3 ใหญ่ขนาดไหนที่ว่า? กิจกรรมที่ 4 

Be an Upstander Not a Bystander กิจกรรมที่ 5 Cy-

ber Bullying กิจกรรมที่ 6 รู้อ่อนโยน สุภาพ รัก อ่อนน้อม

ถ่อมตน กิจกรรมที่ 7 Escape to the Moon กิจกรรม

ที่ 8 Voice of Love กิจกรรมที่ 9 ฉันก็มีตัวตนบนโลกนี้ 

กิจกรรมที่ 10 น้ำาใจนักกีฬา ส่วนกิจกรรมช่วงที่ 2 เป็นการ

แบ่งปันการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนตามระดับชั้นต่างๆ โดย

ระดับชั้นมัธยม 1 คือ Be a hero, Stop a Bully ระดับ

มัธยม 2 คือ เปลี่ยน Bully เป็น Buddy และมัธยม 3 คือ 

เพราะคำาพูดนั้นอันตราย 

ระดับมัธยม 4-6 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียนฐาน

คนละ 4 กิจกรรม จาก 10 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 Be 

an Upstander NOT a Bystander กิจกรรมที่ 2 Be kind 

, Be Friendly กิจกรรมที่ 3 Bullying Statistics กิจกรรม

ที่ 4 ถ้อยคำา สำานวน ชวนให้ทำา กิจกรรมที่ 5 Escape to 

the Moon กิจกรรมที่ 6 Non au Harc่lement กิจกรรม

ที่ 7 รู้อ่อนโยน สุภาพ รักอ่อนน้อมถ่อมตน กิจกรรมที่ 8 

Cyber Bullying กิจกรรมที่ 9 น้ำาใจนักกีฬา กิจกรรมที่ 10 

หน่ึงนาทีเพ่ือสบิปีขา้งหน้า กจิกรรมท่ี 11 ฉนักม็ตีวัตนบนโลก

นี้ ส่วนกิจกรรมช่วงที่ 2 เป็นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมโดย

ผู้เรียนกับสารัตถะ

นักเรียนตามระดับชั้นต่างๆ โดยระดับชั้นมัธยม 4 คือ เรา

คือผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลง ระดับมัธยม 5 คือ ICU และ

มัธยม 6 คือ โลกต้องรักษ์ คนต้องดูแล

การจัดกิจกรรมวันวิชาการในปีน้ีผู้สังเกตเห็นว่ามี

กระบวนการให้ความรู้ การวางแผน การดำาเนินการของ

กิจกรรมที่หลากหลาย สะท้อนในเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

ท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น ให้ความสำาคัญกับหัวข้อการรณรงค์ท่ีชัดเจน

และมทิีศทางเดยีวกนัคอื การหยุดการลอ้เลยีนและกลัน่แกลง้

รงัแกกนั โดยมุง่เน้นหากนกัเรยีนท่ีพบเห็นเพ่ือนท่ีถกูรงัแกหรอื

ถูกกลั่นแกล้งควรเข้าช่วยเหลือ ปกป้องเพื่อนที่ถูกกลั่นแกล้ง

หรอืหากไม่สามารถชว่ยเหลอืไดข้อให้รบีแจ้งผู้ใหญห่รอืคณุครู

ทราบโดยเร็ว ไม่แสดงตนว่าเป็นว่าเป็นเพียงแต่ผู้ท่ีพบเห็น

ดูเหตุการณ์น้ันๆ แล้วน่ิงเฉยหรือไม่เป็นบุคคลท่ีกลั่นแกล้ง

บุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ 

ในความเป็นวิชาการของเน้ือหาและกิจกรรมของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันในการ 

บูรณาการนำาเน้ือหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปมีส่วนร่วมกับ

กจิกรรมท่ีหลากหลาย ทุกระดบัชัน้ มกีารใชส้ือ่และเทคโนโลยี

ท่ีมุง่ให้นักเรยีนไดแ้สดงความสามารถในการสือ่สารอย่างรอบ

ดา้น ตลอดท้ังมีการเน้นย้ำาแนวทางการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ

3Rs คือ 1) Reduce 2) Reuse 3) Recycle และลงสู่ภาค

ปฏิบัติในการใช ้5 ส คอื สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ 

และสรา้งนิสยั ของกจิกรรมตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในปีการศึกษาน้ี

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะครู และความร่วม

มือของนักเรียนในการเปิดใจและมีส่วนร่วมเต็มท่ีในการเรียน

รู้ นักเรียนได้สร้างเสริมทัศนคติท่ีดีงามและเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติอย่างน่าพึงพอใจ
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กราบเรียนท่านอธิการ	คณะซิสเตอร์	ท่านผู้บริหาร	คุณครู	และสวัสดีนักเรียนทุกคน

ช่วงต้นปีการศึกษาในประเทศไทย โรงเรียนต่างๆ จะจัดพิธีไหว้ครูเพ่ือให้ลูกศิษย์แสดงความเคารพรักและระลึกถึง

พระคุณของครู อาจารย์ ทุกท่านทั้งที่สอนนักเรียนทั้งในชั้นปัจจุบันและในปีที่ผ่านๆ มา นักเรียนต่างตระหนักดีว่า ครูได้

ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ศิษย์แต่ละคนได้พัฒนาตนท้ังทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ การไหว้ครูจึง

เป็นประเพณีสำาคัญท่ีถือเป็นพิธีกรรมท่ีแสดงความเคารพ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ 

ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ 

ในเพลง พระคุณที่สาม ที่นักเรียนร่วมกันขับร้องนั้น เนื้อเพลงบรรยายถึงการรู้คุณของศิษย์ที่มีต่อครู  รู้ว่าครูอุทิศทุ่มเท

เพื่อนักเรียน ศิษย์จึงมุ่งหวังให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร ซึ่งน่าจะหมายถึงชีวิตในโลกหน้า ครูเกิดสนใจว่าแล้วในโลกนี้ล่ะ ความสุข

ของผู้เป็นครูคืออะไร อยู่ที่ไหน จึงตั้งกระทู้ในห้องไลน์ครู ได้รับคำาตอบจากคุณครูตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย ครูเพิ่งจบ

ใหม่และครูวัยใกล้เกษียณ ครูไทยและครูต่างชาติ กว่า 30 ท่าน ที่น่าสนใจคือคำาตอบที่ได้รับ ข้ามเส้นแบ่งแห่งวัย เพศ เชื้อ

ชาติ ชั้นปีหรือวิชาที่สอน ความเป็นครูดูจะเข้าไปในสายเลือดและจิตใจทุกท่าน คำาตอบออกมาดังนี้

ความสุขของครูเกิดขึ้นเมื่อ...

 • ครูได้ทำาในสิ่งที่รัก กับคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ครูทำา

 • เห็นเด็กเข้าใจสิ่งที่กำาลังสอน ครูช่วยนักเรียนให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน

 • นักเรียนมีความสุขเวลาเรียน นักเรียนอยากเรียนวิชานี้ หรือนักเรียนมาบอกว่า หนูชอบเรียนวิชานี้เพราะครู

โอวาทผู้อำานวยการในพิธีไหว้ครู 2560
โดย คุณครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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• นักเรียนมีทัศนคติที่ดีกับวิชาที่ครูสอน มองเห็นว่าสิ่งที่สอนมีประโยชน์กับชีวิตประจำาวันและอนาคตของเขา อีกทั้ง

ได้เห็นนักเรียนเชื่อมโยงความรู้จากในและนอกห้องเรียน สนใจอยากรู้อยากเห็น และมีพัฒนาการในด้านความรู้ และทักษะ

การเรียนและการใช้ชีวิต

• นักเรียนมีความรักในการเรียนรู้ ตั้งคำาถามดีๆ ที่จุดประกายความคิดและการแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น 

• นักเรียนรู้สึกว่าครูเป็นทั้งผู้ให้ความรู้และในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนคนรุ่นเดียวกัน เป็นเหมือนเพื่อนที่นักเรียนกล้า

จะซักถามในสิ่งที่ไม่รู้หรือทำาไม่ได้ พร้อมที่จะเล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟัง ให้ความไว้วางใจ และเคารพในสิ่งที่ครูตักเตือน

• ความสุขและความภาคภูมิใจของครูคือเมื่อได้ช่วยเอื้อให้นักเรียนเติบโต มีพัฒนาการในทางที่ดี ใช้เวลาและชีวิตที่

โรงเรียนอย่างมีความสุข 

• ความสุขของครูเมื่อช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเองและเรียนรู้ ได้เต็มตามศักยภาพ

ของตน และ

• ความสุขของครูเกิดจากการที่ได้เห็นลูกศิษย์เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีเซอร์เวียมในวิถีชีวิต เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มี

ความคิดและมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ 

ที่สุดแล้ว นักเรียนคงจะสังเกตว่าความสุขของคุณครูมาแตร์เดอีวิทยาลัยที่ครูคัดมาแบ่งปันส่วนหนึ่งนั้น ปลายทางแห่ง

ความสำาเร็จ ความเจริญก้าวหน้าไม่ได้อยู่ที่ตัวครูแต่มุ่งไปสู่นักเรียน ผู้เป็นทั้งเหตุและผลแห่งความสุขของครู 

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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ในช่วงปลายปีการศึกษา นักเรียนทุกคนจะได้รับ

หนังสือ Yearbook กลับบ้านคนละหนึ่งเล่ม ซึ่งจะมีผูถ้ามหา

ก่อนกำาหนดเสมอๆ สร้างความสุขให้แก่คณะผู้จัดทำาอย่างยิ่ง 

Mater Dei Yearbook หรือหนังสือประจำาปี  เป็นหนังสือที่

โรงเรยีนจัดทำาขึน้เพ่ือรวบรวมเรือ่งราว เหตกุารณ ์บรรยากาศ  

และการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนของนักเรียนในแต่ละปี ผ่าน

รปูภาพ โดยหน้าปกจะเป็นผลงานของนักเรยีนท่ีสรา้งสรรคข์ึน้

ตามหัวขอ้รณรงคป์ระจำาปีของฝ่ายการศกึษาของคณะอุรส์ลุนิ  

หากเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของ Yearbook จะ

พบว่า พัฒนามาจากสูจิบัตรงานนิทรรศการโรงเรียน ในปี

Yearbook
โดย คุณครูสิริรัตน์ ครุวรรณ

การศึกษา 2553 โดยทางโรงเรียนเริ่มบันทึกการมีส่วนร่วม

ของนักเรยีนทุกคนเป็นรายบุคคลลงในสจิูบัตรงานนิทรรศการ

ประจำาปี สรา้งความภาคภูมใิจในนักเรยีนทุกๆ คนวา่เป็นหน่ึง

ในผู้ท่ีรว่มแสดงผลงาน ในปีการศกึษา 2554 ทางโรงเรยีนจัด

พิมพ์สูจิบัตรงานเป็นรูปเล่ม 4 สี และมีรูปของนักเรียนทุกคน 

จึงกลายเป็นหนังสือ Yearbook เล่มแรกของโรงเรียน  ภาพ

นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผลงานของผู้ปกครองหลายท่านนำาทีม

โดยคุณธนัตถ์ สิงหสุวิช ซึ่งนอกจากจะช่วยถ่ายภาพนักเรียน

แล้วท่านยังกรุณาจัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพให้คุณครูอีก

ด้วย ในปีต่อๆ มาภาพถ่ายที่ปรากฏใน Yearbook จึงเป็น
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ฝีมือคุณครู และต่อมามีการเพิ่มผลงานของนักเรียนอีกด้วย

 Yearbook 2011-12 เลม่แรกท่ีพิมพ์ออกมามหีน้าปก

เป็นรูปกาน้ำาท่ีมีน้ำาไหลออกมา ซึ่งตรงกับประเด็นท่ีโรงเรียน

รณรงค์ในเวลาน้ันคือ เรื่องน้ำา ศิลปินผู้วาดออกแบบภาพ

ปก ได้แก่ นางสาวศิษฎ์ศิริ วิทยฐานกรณ์ นักเรียนชั้นมัธยม 

5 Yearbook เล่มแรกน้ีจะปรากฏแต่ภาพและรายชื่อของ

นักเรยีนทุกคนท่ีรว่มงานนิทรรศการประจำาปีเท่าน้ัน เน่ืองจาก

ต้องการให้เป็นเรื่องราวของนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยใน

แต่ละปี หากในปีต่อมานักเรียนได้เสนอให้แยก Yearbook 

จากสูจิบัตรงานนิทรรศการและขอให้มีการภาพถ่ายคุณครู

ด้วย เพื่อเป็นที่ระลึกว่า “ครั้งหนึ่ง หนูเคยเรียนกับคุณครู... 

คะ่” นอกจากจะตอบสนองขอ้เสนอของนกัเรยีนในเรือ่งน้ีแลว้ 

Yearbook 2012 - 13 เริ่มให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น โดย

ตัง้ ชมรมหนังสอืรุน่ ขึน้เป็นครัง้แรก ในปีตอ่มาและไดเ้ปลีย่น

ชื่อเป็น ชมรม Yearbook และ ชมรมหนังสือประจำาปี ซึ่ง

ใช้ชื่อนี้มาจนปัจจุบัน  

 ผลงานแรกของชมรมปรากฏใน Yearbook 2013 

-14 โดยเริ่มมีภาพสถานท่ีภายในโรงเรียนท่ีถ่ายภาพโดย

นักเรียนในชมรม  ปีต่อมานักเรียนร่วมคิด ร่วมเสนอหัวข้อที่

น่าสนใจเกี่ยวกับบรรยากาศ ภายในโรงเรียน เช่น 12 เดือน

ในโรงเรยีนหรอื 1 วนันักเรยีนมาแตรฯ์ เป็นตน้  โดยนกัเรยีน

ในชมรมเก็บภาพบรรยากาศโรงเรียนตามธีมของปีน้ันๆ ท้ัง

ช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลาเรียน เวลาพัก และ

ก่อนกลับบ้าน

 ในส่วนของการนำาเสนอเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น

ในโรงเรียนน้ัน มีความพิเศษต่างกันไปตามวาระของแต่ละ

ปี และเล่มที่ต้องกล่าวถึงคือ Yearbook 2014 - 15 ซึ่งมี

ภาพพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดช เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา และภาพละครเวที 

Alice in Wonderland ซึง่เป็นละครท่ีจัดขึน้เป็นพิเศษในปีน้ัน

และได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก และล่าสุดใน Yearbook 

2016 - 17 เสนอภาพจากพิธีมิสซาถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งดงามยิ่ง

ในแต่ละปทีางคณะผูจ้ดัทำาจะพยายามพัฒนาเรื่องราว

เนื้อหารวมถึงลูกเล่นต่างๆ ที่น่าสนใจ ทันสมัย อาทิ Year-

book 2016 - 17 เพิ่มนวัตกรรม AR Code ที่ช่วยให้ผู้

อ่านสามารถดภูาพเพ่ิมเตมิไดจ้ากภาพหรอืสญัลกัษณเ์ดยีว ผู้

ชมสามารถใช้นวัตกรรมนี้เข้าไปดูรูปได้เพิ่มอีก 81 รูป  ช่วย

ให้ Yearbook ไม่ถูกจำากัดด้วยเนื้อที่และกระดาษในการนำา

เสนอภาพและบรรยากาศอีกต่อไป ท่ีผ่านมามีหลายรูปท่ีจำา

ต้องตัดทิ้งด้วยข้อจำากัดดังกล่าวอย่างน่าเสียดาย  

บทความเรื่อง Yearbook คงจะไม่ครบถ้วนถ้าไม่ได้

กล่าวขอบพระคุณ คุณวิวัฒน์ อุตสาหจิต ผู้ปกครองนักเรียน

ผู้ทำาธุรกิจการพิมพ์  ท่ีกรุณาช่วยโรงเรียนในการจัดพิมพ์

ตั้งแต่ฉบับแรกจนฉบับล่าสุด มาร่วมวางแผนจัดทำาพร้อมทีม

งานของทา่น อกีทัง้ช่วยแนะนำาการจดัการวางรูปเล่ม และนำา

เสนอนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือให้รปูเลม่น่าสนใจและทันสมัยเสมอ 
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ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หนูได้รับโอกาสและมี

ประสบการณ์ในการใช้ Planner ในตอนนั้น ได้มีวิทยากร

มาสอนให้รู้จักการวางแผน ผ่านการใช้ Planner ในการจด

บันทึก เพ่ือเป็นการจัดตารางเวลา ฝึกฝนการจดบันทึกและจัด

ระบบความคิด จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณครูเชิญชวน

นักเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.5  ที่มีความสนใจจะจัดทำา Student 

Planner ของโรงเรยีน มารว่มกนัทำางานพรอ้มกบั คณุครแูละ

พี่ขวัญชนก คงสิริ พี่นักเรียนเก่า ช่วยกันระดมความคิดและ

ออกแบบรปูเลม่ เพ่ือท่ีจะทำาให้ออกมาไดต้รงกับความตอ้งการ 

ของนักเรียนมากขึ้น ในขั้นตอนการจัดทำา Student Planner 

นั้น เรามีทีมงานประมาณ 15 คน เริ่มจากการแบ่งฝ่ายว่า

นักเรยีนแตล่ะคน มคีวามชอบหรอือยากท่ีจะทำาฝ่ายไหน หลงั

จากนั้น จึงช่วยกันเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในการใช้ Planner 

รุน่ท่ีผ่านมา เชน่ เล่มหนาเกินไป ไมส่ะดวกในการพกพา เม่ือ

เราเห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงช่วยกันสำารวจความคิดเห็น เพ่ือ

เสนอรูปแบบใหม่ ท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน สอดคล้องกับ

ความชอบและความต้องการของนักเรียนมากขึ้น หลังจาก

นั้นก็สรุปและรวบรวมเนื้อหาต่างๆ ที่จะอยู่ใน Planner ส่ง

ให้ฝ่ายออกแบบ จัดทำาเล่มตัวอย่าง  ตรวจสอบแก้ไข และ

จัดพิมพ์เพื่อใช้ในปีการศึกษา2560

การจัดทำา Student Planner ที่ผ่านมา ทำาให้หนู

และทีมงานท่ีประกอบด้วยรุ่นพ่ี รุ่นน้องและเพ่ือนๆ ได้รับ

ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย สิง่แรกคอื ความคดิเห็นท่ีไดร้บั

จากหลายๆ คน ทำาให้หนูไดเ้ปิดความคดิ ไดม้องสิง่ตา่งๆ ใน

อีกมุมหนึ่ง ทำาให้รู้ว่า หน้ากระดาษแผ่นเดียวที่เราเห็น แต่ละ

คนมแีนวคดิท่ีมองไมเ่หมอืนกนั ทำาให้เห็นถงึปัญหาท่ีควรไดร้บั

การแก้ไข สิ่งสำาคัญ คือ การที่เราเรียนรู้และรู้จักที่จะยอมรับ

ความแตกต่าง พยายามปรบัความคดิเห็น เขา้ดว้ยกนั ผลงาน

ท่ีออกมา จึงจะตรงกบัความต้องการของทุกฝ่าย นอกจากน้ัน

หนูมีความภาคภูมใิจท่ีไดเ้ป็น สว่นหน่ึงในการจัดทำา Student 

Planner ของโรงเรยีน ซึง่เป็นสิง่ท่ีนกัเรยีนและคณุครจูะไดใ้ช้

ในการจดบันทึกให้เกิดประโยชน์ หลังจากที่ผ่านกระบวนการ

ตา่งๆ จนเปดิภาคเรยีนปกีารศกึษาใหมน่ี ้ขอขอบคุณทมีงาน 

Student Planner ทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสำาเร็จออก

เป็นรูปเล่ม ขอบพระคุณคุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน พี่ขวัญชนก 

คงสิริ และพี่ๆ ทีมงานบริษัท WordPlay ทุกๆ ครั้งที่เห็น

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ รวมถึงคุณครูทุกๆ ท่าน ใช้ Student 

Planner 2017 จดบันทึก หรือดูปฏิทิน ก็ทำาให้หนูรู้สึกดีใจ

และภูมิใจท่ีสิง่ท่ีพวกเราทีม Student Planner รว่มแรงรว่มใจ

กันทำา ได้สร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักเรียนและการ

ทำางานของคุณครูทุกๆ ท่าน     

ความรู้สึกในการจัดทำา Planner 2017
โดย นางสาวกัณติกา  ลีรัตนขจร ชั้น ม.4/4
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

…จากขอ้ความดา้นในหน้าปกหลงัของปฏิทินปีการศกึษา 2560 โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ท่ีวา่ “ดว้ยความตระหนัก

ในจิตตารมณ์ SERVIAM ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิถีอุร์สุลินในหนทางแห่งการเป็นผู้แสวงหาความสุขแท้ ตามรอยนักบุญอัญจลา 

เราพร้อมใจร่วมรณรงค์เพื่อตอบสนองคำาเชื้อเชิญของสาส์นสมัชชาคณะอุร์สุลิน  ค.ศ. 2013 ด้วยการเรียนรู้ ฝึกฝนและการ

ปฏิบัติ ซึ่งเชื้อเชิญนำาสู่โอกาสเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการรณรงค์ 

ปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน (Gentleness and Humility)” ดังนั้นเมื่อเปิดปีการศึกษา

ใหม่ ทุกคนจึงตระหนักและร่วมใจกันรณรงค์ตามหัวข้อที่กล่าวมา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสแต่งคำาขวัญเพื่อ

รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักในคุณค่า และความสำาคัญพร้อมปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้แสดงความกตเวทิตาคุณ 

โดยเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2560 และได้ร่วมกันจัดพานไหว้ครูแล้ว ยังได้แต่งคำาประพันธ์เพื่อแสดงความระลึก

ถึงพระคุณของครู และเขียนแสดงความรู้สึกถึงคุณแม่อาสา นอกจากนั้นเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงกวีเอกสุนทรภู่ เนื่อง

ในวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี นักเรียนจึงได้แต่งคำาประพันธ์เกี่ยวกับวันสุนทรภู่ ซึ่งปรากฏในคอลัมน์ 

“ยุวกวี  ศรีวรรณกรรม” ดังนี้

ครูคือผู้ที่มีพระคุณต่อเรา ครูเป็นผู้ที่ทำาความดี ครูคือผู้ที่มีจิตใจดี  หนูรักครู ครูมีความรักและเมตตา  

ครูคือผู้ที่ดูแลเรา ครูเป็นผู้ที่สอนให้เราเป็นเด็กดี

      เด็กหญิงนภัส  พัฒนาวานิช ป.1/1

ครูคือแม่คนที่ ๒ ครูมีพระคุณ ครูสั่งสอนเรา หนูรักครู ครูคือผู้ให้ความรู้ ครูดูแลหนู ครูรักหนู ครูรักและ

มีเมตตา ครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง ครูคือผู้ที่ให้ความรู้ สอนให้หนูเป็นเด็กดี หนูรักครูมากๆ หนูจะเป็นเด็กดี
      เด็กหญิงภัสร์ณา  กิจประสาน  ป.1/1

ครูอบรมสั่งสอนให้ความรู้กับหนู เวลาครูสอนหนูจะตั้งใจเรียนและไม่คุย ครูดูแลหนูและสอนให้หนูเป็นเด็กดี  หนูรัก

ครูและจะมีระเบียบและพูดเพราะๆ 
                                                          เด็กหญิงสิตานัน  เอกบรรณสิงห์  ป.1/1

ครูคือผู้ที่อบรมสั่งสอนเราให้เราเป็นคนดีมีน้ำาใจ  มีความอ่อนโยน และสุภาพถ่อมตน  มีความเมตตา  

มีความรู้มากขึ้น ให้เป็นเด็กดีและมีระเบียบวินัย
      เด็กหญิงณภัสสร  กฤชเศรษฐสกุล  ป.1/2

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
“อ่อนโยนและสุภาพถ่อมตน”

รวบรวมโดย คุณครูกนกพรรณ  ศุภเสรีสกุล และคุณครูวิชญาพร วโรจนานุลักษณ์
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ครคูอืผู้ท่ีฉนัรกัท่ีสดุ  ครคูอืผู้ใจดมีพีระคณุตอ่หน ูครอูบรมหนูสัง่สอนมาอย่างดมีาตลอด หนูรกัคร ูเพราะวา่ครมีูเมตตา

กับนักเรียนทุกคน เพราะครูรักเราทุกคน หนูรักครูมากๆ ครูให้ความรู้กับเรา ทำาให้เราทุกคนมีความรู้
      เด็กหญิงฐิตารีย์  อัชรีวงศ์ไพศาล  ป.1/2

ครูคือผู้หญิงที่ให้ความรู้ และครูก็มีพระคุณ หนูชอบครูใจดี หนูรักครู และขอให้หนูเป็นเด็กดี หนูจะตั้งใจเรียน และ

ครูก็ให้คำาสอนที่ดีกับหนู  หนูชอบคำาสอนของครู
      เด็กหญิงไอญ์มีรินท์  ตั้งคุณสมบัติ  ป.1/2

หนูดีใจมากที่พวกหนูได้มาอยู่โรงเรียนนี้ หนูขอบพระคุณคุณแม่อาสาทุกๆ ท่านที่ให้ความรู้กับหนู หนูจะตั้งใจเรียน 

คุณแม่อาสาทุกท่านใจดีมากเลย ทั้งคาบReading Room และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พวกหนูชอบมาก หนูรู้ว่าคุณแม่อาสา

ตั้งใจมาสอนพวกหนู หนูจะไม่คุยกับเพื่อนตอนที่คุณแม่อาสาสอนอยู่ และจะตั้งใจฟังทุกครั้งที่คุณแม่อาสาสอน พวกหนูชอบ

กิจกรรมท่ีคุณแม่อาสาให้ทำาและมีความสุขมากท่ีได้เรียน หนูขอบคุณคุณแม่อาสาทุกท่านท่ีเสียสละเวลาเพ่ือมาสอนพวกหนู 

หนูจะไม่ทำาให้คุณแม่อาสาผิดหวังในตัวพวกหนู 
เด็กหญิงพิมพ์มณ ดวงดารา ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1/3

   

    กวีสี่แผ่นดิน  ไทยทั้งสิ้นน้อมบูชา

   งานเขียนล้ำาเลอค่า  เป็นหน้าตาของคนไทย

    นิราศภูเขาทอง  พาเที่ยวท่อง ณ แดนไกล

   สุนทรภู่นั้นไซร้   ฝากชื่อไว้ในกวี
     เด็กหญิงพลอย ณภัส สิริภัสภักดี ป.5/1

    ผู้รู้เรื่องกวี  ไพเราะดีทุกที่ชอบ

   สุนทรภู่ท่านมอบ   ให้ถ่ายทอดสู่คนไทย

    ผลงานนั้นล้ำาค่า  ท่านสอนมาจดจำาไว้

   ศิลปะของชาติไทย  รักษาไว้ต่อไปเอย
     เด็กหญิงพริมา  กาญจนประพันธ์ ป.5/3

    พระคุณของคุณครู พวกเรารู้แสนยิ่งใหญ่

   สอนเราอย่างใส่ใจ  และห่วงใยทุกนาที

    สอนให้เราฝึกฝน  ประพฤติตนเป็นคนดี

   ใครหนอที่จะมี   ใจแสนดีเท่าคุณครู

     เด็กหญิงณัฐชญา  เจสสิก้า  จิรสันติ์  ป.5/2

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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    คุณครูแสนสำาคัญ  เพราะครูนั้นสอนวิชา

   ให้เรารู้เนื้อหา   โตขึ้นมาเป็นคนดี

    คุณครูผู้การุณย์  มีพระคุณดั่งนที

   ศิษย์มาแตร์เดอี   ขอกราบครูจากดวงใจ
     เด็กหญิงพลอยปภัส  ขจายศรสิทธิ์  ป.5/3

    คุณครูรู้วิชา  ครูสอนมาแต่เยาว์วัย

   คุณครูคอยเข้าใจ   ให้อภัยตลอดมา

    ในวันไหว้ครูนี้  ร้อยวจีพร้อมวันทา

   อยากบอกคุณครูว่า  พวกเรารักคุณครูเอย
     เด็กหญิงธิญาดา  พานิชชีวะ  ป.5/3

    คุณครูพร่ำาสั่งสอน  ขอแต่งกลอนรำาลึกคุณ

   คุณครูช่วยค้ำาจุน   สอนวิชาให้พวกเรา

    เหล่าศิษย์ขอขอบคุณ ซึ้งบุญคุณช่วยแก้เขลา

   คุณครูของพวกเรา  ขอน้อมกราบวันทาเอย
    เด็กหญิงปณาลี  ปฐมบุรุษรัตน์  ป.5/3

    ใครเปรียบครูของฉัน ว่าท่านนั้นดั่งเรือจ้าง

   งานหนักใครรู้บ้าง   ครูสรรสร้างเด็กได้ดี

    ทุกวันที่ผ่านมา  เรานั้นหนาแสนสุขี

   ความรู้ที่เรามี   เพื่อประโยชน์แก่ชาติเอย
     เด็กหญิงพอดี  ธาราไชย  ป.5/4

    หลับเพลินอยู่บนเตียง ได้ยินเสียงนาฬิกา

   บอกพ่อได้เวลา   อยากรีบมาวันไหว้ครู

    มาถึงโรงเรียนพลัน ต่างพากันยืนเป็นคู่

   ถือพานไปกราบครู  ได้เรียนรู้ระลึกคุณ
         เด็กหญิงภัคกร  จิตต์อนงค์  ป.5/4

   หมอบกราบมอบมาลัยแด่คุณครู แทนคำาหนูว่ารักครูสักเพียงไหน

  ว่าหนูเคารพครูกว่าใครใคร   ขอน้อมใจเป็นศิษย์กตัญญู

   มีวันนี้เพราะครูเอาใจใส่  คอยเกื้อหนุนห่วงใยให้ความรู้

  พระคุณครูจึงสมควรเชิดชู   ตอบแทนด้วยใจหนูใฝ่รู้จริง
       เด็กหญิงจิรัชญา  ลายเลิศ ป.6/1

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

   คุณครูผู้มอบรักและห่วงใย  คอยใส่ใจดูแลแม้นเหนื่อยล้า

  ใครจะจนหรือรวยจากไหนมา  คงคุณค่าเท่าเทียมกันทุกทุกคน

   หมั่นอบรมสั่งสอนทุกเวลา  พระคุณหาที่ใดเปรียบมากล้น

  ดอกชูช่อต่อกิ่งใบมาให้ยล   ครูสร้างคนจนเติบใหญ่เต็มภาคภูมิ
       เด็กหญิงภัคจิรา  ปัทมะ ป.6/4

    พระคุณครูดุจดังดั่งเรือจ้าง  ผู้นำาทางสว่างมาสู่ฉัน

   ครูพร่ำาสอนพร่ำาสั่งไม่เว้นวัน  ครูเชื่อมั่นนำาฉันให้ได้ดี

    ครูเมตตาอบรมบ่มนิสัย  ทำาด้วยใจผู้ให้ไม่หน่ายหนี

   หนูสัญญาทำาตนเป็นคนดี   ให้ครูนี้เป็นที่ภาคภูมิใจ
       เด็กหญิงอภิรุม   เจริญไทยทวี ป.6/2

    พระคุณครูสู่ศิษย์ทั้งจิตกาย  ท่านมุ่งหมายให้เรามีความรู้

   แม้เหนื่อยยากตรากตรำาท่านพร้อมสู ้ ให้พวกหนูชูช่อก่อความดี

    กราบเคารพนบน้อมพร้อมประนม ศีรษะก้มส่งพานมาลัยนี้

   ขอให้ครูมีสุขทั้งชีวี   ตามวิถีมาแตร์ตลอดไป
       เด็กหญิงภุมรี  ศรีนุตพงษ์  ป.6/2

“ต่อครูรู้นอบน้อม  ถ่อมตนต่อรุ่นพี่  ปรานีต่อรุ่นน้อง”
เด็กหญิงปรียาภัทร  วิมลพัฒนธรรม  ม.3/1

  “วาจางามเหมือนกุหลาบ  วาจาหยาบเหมือนเศษดิน”
   เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีพิธานมงคล  ม.3/1

“กิริยาสุภาพ  มารยาทงามตา  วาจาอ่อนโยน”
เด็กหญิงชุติสรา  ตันติพิวัฒนสกุล  ม.3/1

“ต่อครูบา  วาจาสวย  รวยน้ำาใจ  อยู่ในความดี”
เด็กหญิงสรัลชนา  หันหาบุญ  ม.3/1

“จิตใจโอบอ้อม  เพียบพร้อมกิริยา  วาจางดงาม”
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กฤษณะพันธ์  ม.3/1
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“วาจาหยาบเราไม่ใช้  เป็นหญิงไทยต้องสุภาพ”

เด็กหญิงเจณิส  มังคละศิริ  ม.3/2

“อ่อนหวานด้วยวาจา  อ่อนกายาด้วยถ่อมตน”
เด็กหญิงภัทราพร  ยิ่งวิวัฒน์  ม.3/2

“พูดจาให้เกียรติกัน  สร้างสัมพันธ์อันดีงาม”
      เด็กหญิงอรวรา  เกียรติเรืองสุข  ม.3/2

“พูดอ่อนหวานคนชื่นชม  รู้ถ่อมตนคนเชิดชู”
เด็กหญิงวิววาริน  สุลัญชุปกร  ม.3/2

“พูดจาดี  มีสัมมาคารวะ  เสียสละเพื่อส่วนรวม”
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร์  แก้วผ่องศรี  ม.3/2

“อ่อนน้อมทุกหน  ถ่อมตนทุกแห่ง  มาแตร์เป็นแหล่ง  บ่มความดีงาม”
เด็กหญิงชญาภรณ์  จตุรประเสริฐ  ม.3/2

“รู้น้อมถ่อมตน  เสริมให้คนงาม  แข็งกระด้างคุกคาม  ไม่งามไม่ควร”
เด็กหญิงณัฐชลินท์  เคนถาวร  ม.3/3

“ไปลามาไหว้  มีน้ำาใจทุกแห่งหน  อ่อนน้อมถ่อมตน  ทุกคนรักเอ็นดู”
  เด็กหญิงญาณิน  วัชวงษ์  ม.3/4

“ก่อนพูดรำาพึง  คำานึงวาจา  ครูบาชื่นชม”
เด็กหญิงสุประวีณ์  อารยรังษี  ม.3/4

“จงสุภาพถ่อมตน  เยาวชนมาแตร์ฯ  ไม่ดูถูกรังแก  ผู้อ่อนแอกว่าเรา”
เด็กหญิงสิรภัทร  อนุพันธนันท์  ม.3/4
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ครุสรรค์  วรรณศิลป์
โดย คุณครูพาขวัญ  สุดจิตต์

ดว้ยความตระหนักในจิตตารมณ ์SERVIAM ซึง่เป็นพ้ืนฐานของวถีิอุรส์ลิุน ในหนทางแห่งการตามรอยนักบุญอัญจลา ใน

ปีการศึกษา 2560 เราจึงพร้อมใจกันรณรงค์ในหัวข้อ “อ่อนโยน และสุภาพถ่อมตน” ด้วยการเรียนรู้ ฝึกฝน และการปฏิบัติ 

ที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้สร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม

    อ่อนยิ้มไมตรีจิต   แย้มแนบชิดเสน่หา

   อ่อนถ้อยอ่อนวาจา  กิริยาน่าชื่นชม  

    อ่อนมือพนมไหว้  อ่อนโยนไว้ช่างเหมาะสม

   อ่อนจิตอภิรมย์   นึกนิยมกระทำาดี

    มนุษย์มาจากคน  จิตเปี่ยมล้นคุณความดี

   กอปรด้วยสองสิ่งนี้  ความสุภาพและอ่อนโยน
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เมื่อนักเรียนมัธยมเริ่มเตรียมพิธีไหว้ครู การระดมความคิดในการประดิษฐ์พานก็จะถูกถ่ายทอดออกมาจากนักเรียน

ร่วมห้องทุกคน เพื่อหาแบบพานท่ีเหมาะสมที่สุด โดยสอดคล้องกับกติกาในการประกวดพานของสภานักเรียน ว่า ต้องมีการ

อธิบายความหมายได้ดี ความสวยงาม ความประหยัด ความสร้างสรรค์ ความเป็นไทยและสืบสานตามขนบประเพณี โดย

แต่ละห้องจะต้องส่งคำาอธิบายแนวคิดในทำาพานก่อนที่จะลงมือประดิษฐ์พานนั้นจริงๆ เพื่อใช้อธิบายให้คุณครูในพิธีไหว้ครูได้

ทราบถึงแนวคิดในการจัดพานนั้น แม้รูปแบบการอธิบายความอาจจะไม่ถูกต้องตามลักษณะคำาประพันธ์ แต่ก็เป็นความตั้งใจ

ที่นักเรียนต้องการจะสื่อถึงพานไหว้ครูของแต่ละห้องเรียน ซึ่งในปีนี้มีแนวคิดในการทำาพาน มีดังนี้

ม.1/1 ดอกกล้วยไม้ กว่าจะผลิดอกต้องใช้เวลานานและต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ดี เปรียบได้ดั่งคุณครูที่อบรม

สั่งสอนศิษย์ด้วยความอดทนและพยายามให้นักเรียนเป็นคนดีประสบความสำาเร็จในที่สุด

ม.1/2  จัดดอกไม้ใส่พานงานประดิษฐ์  กราบคุณครูผู้อุทิศจิตอาสา

  ระลึกท่านผู้ประสาทสรรพวิชา   ด้วยเมตตาสอนศิษย์ให้ได้ดี

   ขอปัญญาเฉียบแหลมดั่งดอกเข็ม  ขอหญ้าแพรกเติมเต็มผ่านวิถี

  ขอดอกพุดพุทธรักษาทุกนาที   น้อมชีวีนบครูบูชาคุณ

แนวคิดในการประดิษฐ์พานไหว้ครูของนักเรียนมัธยม
รวมรวมโดย คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู
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ม.1/3  ในวันนี้ที่สิบห้ามาบรรจบ   ใจเคารพนบน้อมท่านผู้นี้

  ทุกเวลาพวกเราแสนเปรมปรีดิ์   ให้ครูนี้มีสุขในทุกครา

   พานธูปเทียนที่เรานำามามอบ  เพื่อจะขอบพระคุณที่ปลูกฝัง

  ดอกมะเขือดอกรักส่งพลัง    ครูเป็นดั่งแสงสว่างนำาทางเรา

ม.1/4  แด่คุณครูผู้ให้อภัยศิษย์   ผู้ไม่คิดท้อถอยคอยหนุนหลัง

  ยามเมื่อเราก้าวพลาดหมดพลัง   ครูก็ยังเฝ้าห่วงด้วยดวงใจ

   แม้มีความแตกต่างระหว่างกัน  จิตผูกพันไม่จางกระจ่างใส

  ครูทุ่มเททั้งกายและแรงใจ    ศิษย์หวังให้ครูสุขทุกคืนวัน

ม.2/1  คาร์เนชั่นชมพูคือรักแท้   มอบให้แด่คุณครูที่สอนมา 

  สแตติสสวยงามเปี่ยมคุณค่า   แทนเวลาที่มีให้แก่กัน

ม.2/2  ธ เปรียบดั่งคุณครูผู้ยิ่งใหญ่  เหนือคุณครูท่านใดในโลกหล้า

  ทรงนำาศาสตร์และศิลป์ทุกสาขา   ให้ความรู้การศึกษาและความหวัง

   พื้นหลังใสบริสุทธิ์ดุจผ้าขาว  ย้อมเรื่องราวคุณธรรมพร่ำาสอนสั่ง

  สีตรงข้ามเปรียบเรือจ้างพาข้ามฝั่ง       ได้สมดั่งใจหวังเพราะคุณครู   

ม.2/3  คุณครูที่เคารพ    หนูขอนบน้อมกราบกราน

  พร่ำาสอนมาแสนนาน    ขอมอบพานแทนจิตใจ

   กล้วยไม้งามวิจิตร    แทนความคิดอันฝันใฝ่

  มะลิหมายรักใคร่     เคียงข้างไปนิจนิรันดร์
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ม.2/4  พานนี้มอบให้ครู    ที่ค้ำาชูพวกหนูมา

  ไม่คลาดแม้เพลา     พระคุณครูเปี่ยมล้นเหลือ

   ดอกเข็มหยาดความรู้   หญ้าแพรกอยู่สู้ทุกเมื่อ

  ความหวังคอยจุนเจือ    พร้อมความเชื่อสู่ฝั่งฝัน

ม.3/1 รูปทรงดอกบัว แสดงถึง ความเจริญเติบโตงอกงามและความสุภาพถ่อมตนของศิษย์ เรือแกะสลักเปรียบดั่ง

คุณครูที่ส่งนักเรียนให้ไปถึงฝั่งฝนั ดอกไฮเดรนเยยีสามสีแทนคำาขอบคุณ ความภาคภูมิใจและโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลัยทีร่ัก

ของเราทุกคน

ม.3/2  ร่วมร้อยเรียงพานธูปด้วยใจภักดิ์  ผ่านดอกรัก คาร์เนชั่น กุหลาบขาว

  แทนความรักความบริสุทธิ์ความอ่อนเยาว์  จากใจเราที่มีต่อครูบา

   ครูเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชีวี   สื่อผ่านสีใบตองที่เลือกหา

  จนเติบใหญ่เพราะครูพัฒนา   ศิษย์สัญญาจะทดแทนคุณนิรันดร์ 

ม.3/3  คาร์เนชั่นสุภาพและอ่อนน้อม  อีกรายล้อมสัญลักษณ์ครูทั้งสี่

  กลิ่นใบเตยดั่งคุณธรรมทั้งปฐพี   มาลีนี้แทนสายใยความผูกพัน

ม.3/4  ครูเป็นดั่งดวงอาทิตย์อันเจิดจ้า  ส่องแสงพาดอกบัวสู่วิถี

  ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี    พานพุ่มนี้แด่ครูแทนขอบคุณ

ม.4/1  มอบให้ครูผู้ส่องทางดั่งดวงดาว  กุหลาบขาวนวลตาสีผ่องใส

  ดอกรักแทนความรักมอบจากใจ   ไฮเดรนเยียสีฟ้าใสเพื่อขอบคุณ

ม.4/2  เหล่าศิษย์น้อมเคารพสดุดี   คชสีห์เปรียบมานะครูสร้างสรรค์

  มะลิแทนการเคารพอภิวันท์   ไฮเดรนเยียแทนคำาขอบพระคุณ

   ความนอบน้อมประดุจดอกมะเขือ  หญ้าแพรกเจือความอดทนใช้เกื้อหนุน

  ดอกคัตเตอร์เลิศเลอพร้อมการุณย์   เข็มค้ำาจุนเปรียบปัญญาเฉียบแหลมเอย

ม.4/3 ฐานสีขาวบริสุทธิ์สื่อถึงโรงเรียนที่ขาวสะอาดบ่มเพาะให้เราเป็นคนดี หนังสือเปรียบเสมือนความรู้ที่คุณครูได้

มอบให้และดอกไม้แสดงถึงความสำาเร็จของนักเรียนที่งอกงามมาจากการอบรมสั่งสอนของคุณครู

ม.4/4  ชมพูอ่อนสีสุภาพและอ่อนหวาน  ปักษาน้อยบนพานสีสดใส

  แสดงถึงความอ่อนโยนทุกคราไป   อีกจิตใจบริสุทธิ์พร้อมถ่อมตน

   ดอกไม้งามก่อเป็นรังอันอบอุ่น  มอบการุณย์เมตตาบังเกิดผล

  ให้เด็กน้อยเติบโตตั้งอยู่บน    ความถ่อมตนอ่อนหวานสุภาพเอย
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ม.4/5  เหล่าศิษย์น้อมรำาลึกพระคุณครู  ผู้ประทานความรู้การศึกษา

  ดั่งป่าใหญ่ที่พึ่งพิงเนิ่นนานมา   ให้ปักษาพร้อมโผผินบินไปไกล

   หาเคยหวังสิ่งใดจากนกน้อย  ได้แต่คอยเฝ้ามองไม่ไปไหน

  เมื่อเติบใหญ่วันหน้าเจ้าดวงใจ   อย่าลืมไซร้ป่าแห่งนี้มีพระคุณ

ม.5/1  สิบห้ามิถุนามาบรรจบ    ขอน้อมนบประดิษฐ์พานมามอบให้

  ทั้งดอกรักดอกเข็มแทนดวงใจ    เป็นสิ่งให้แทนคุณนิรันดร

    เปรียบคุณครูดั่งเสมือนกับเรือจ้าง  ท่านไม่ห่างศิษย์รักคอยเฝ้าสอน

  ทั้งอ่อนโยนเมตตาเอื้ออาทร   พระคุณครูขจรเปี่ยมล้นคณนา

ม.5/2  ดุจสาดส่องแสงเทียนให้แก่ศิษย์  สอนรู้ผิดรู้ชอบและรู้ผล

  สอนความรักความเมตตาความรู้ตน   ศิษย์ทุกคนนำาทางด้วยแสงเทียน

ม.5/3 หากเปรียบนักเรียนเป็นดั่งนกยูง สัญลักษณ์แห่งความสง่างาม ครูก็เปรียบเสมือนธรรมชาติท่ีคอยโอบอุ้ม

เลี้ยงดูนกยูงให้เติบใหญ่ พร้อมท่ีจะรำาแพนหางอย่างสวยงาม เปรียบประดุจครูบาอาจารย์ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้

และคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างทรงคุณค่า และมั่นคง
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ม.5/4  พานพานนี้เปรียบดั่งใจของศิษย์  พานพานนี้คือชีวิต คือความฝัน

  พานพานนี้คือหนังสืออัศจรรย์   พานนี้นั้นคือความรู้คู่ปัญญา

   ศิษย์ตั้งใจเรียงร้อยด้วยหทัย  ศิษย์ตั้งใจประดิษฐ์คิดหนักหนา

  นับจากนี้ศิษย์ให้คำาสัญญา    จะบูชาพระคุณครูตลอดไป

ม.5/5    เหล่ามาแตร์เดอีสีขาวฟ้า          เป็นต้นกล้าเติบใหญ่เหมือนดั่งศิษย์

  มีคุณครูคอยรดน้ำาปลูกความคิด          รู้ถูกผิดด้วยพระคุณครูอาจารย์ 

ม.6/1     ความรู้เปรียบประหนึ่งเมล็ดพันธุ์  มุ่งฝ่าฟันจนเกิดเป็นต้นกล้า

  ทุกคำาสอนที่ครูอบรมมา    แตกสาขาเป็นกิ่งก้านแห่งความดี

   คุณธรรมผลิออกเป็นดอกไม้  เกสรส่งกลิ่นไปทั่วทุกที่

  ความอ่อนน้อมที่หยั่งลงในฤดี   เป็นรากแก้วแห่งชีวีตลอดไป

ม.6/2 ลายไทยที่งดงามอ่อนช้อยบนพานไหว้ครูนี้ สร้างด้วยความประณีตและอ่อนโยนใช้เวลาและความอดทนเป็น

อย่างมาก จึงเปรียบลายไทยนี้เสมือนดั่งนักเรียนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนและขัดเกลา จากคุณครูผู้สร้าง ซึ่งอดทนจนนักเรียน

เป็นคนที่สมบูรณ์  

ม.6/3 ดอกบานไม่รู้โรยเป็นเหมือนความรักที่คุณครูมีต่อศิษย์  ซึ่งไม่ว่าจะนานแค่ไหน ก็ไม่ได้หมดไป ดอกกุหลาบ

และสายรุ้งสีสดใส เปรียบเสมือนอนาคตที่กว้างไกล ที่คุณครูได้มอบให้กับพวกเรา 

ม.6/4  มัสมั่นแกงแก้วตา     หอมยี่หร่ารสร้อนแรง

  ความรู้เหมือนรสแกง      แรงครูท่านร่วมปรุงมา

  ร่ำาเรียนลองถูกผิด       เนรมิตรสโอชา

  กระทั่งเป็นภัตตา       ศิษย์วันทาขอบพระคุณ

ม.6/5	 สีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ เพราะไม่ว่าจะแต่งเติมสีอะไรลงไป ก็จะแสดงสีนั้นๆ ออกมา โทนสีที่สวยงาม

เปรียบเสมือนความรู้และการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี เราเลือกใช้ดอกรักท่ีมีกลีบอันโค้งงอ แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนท่ี

รวมเป็นความรักบริสุทธ์ิ พานน้ีจึงแสดงถึงความรักและความต้ังใจของศิษย์ท่ีต้องการมอบให้คุณครูเหล่ามาแตร์เดอีสีขาวฟ้า 

เป็นต้นกล้าเติบใหญ่ เหมือนดั่งศิษย์มีคุณครูคอยรดน้ำาปลูกความคิด รู้ถูกผิดด้วยพระคุณครูอาจารย์
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โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัยึดมัน่วา่ นักเรยีนทุกคนมสีทิธ์ิท่ีจะไดร้บัการศกึษาเลา่เรยีนในสถานศกึษาท่ีมสีภาพแวดลอ้ม

ทีป่ลอดภยัตอ่สขุภาพทัง้ทางกายและจติใจ ดังนัน้หนึง่ในภารกจิของโรงเรียน คือ การดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน

โรงเรียนให้เรียบร้อยและปลอดภัยอยู่เสมอ ตลอดจนสร้างสังคมที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน รักและสามัคคีกัน ยอมรับใน

ความแตกต่างซึ่งกันและกัน และมีความอดทนต่อกันในกรณีที่มีความคิดเห็นและการกระทำา ที่ไม่ตรงกัน เพื่อให้เกิดการเรียน

รู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยไม่ยอมรับพฤติกรรมท่ีเป็นอันตรายต่อนักเรียนท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ดังน้ัน จะต้อง

ไม่มีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติ รังแก ข่มเหง หรือข่มขู่ผู้อื่นด้วยวาจาและการกระทำา ไม่ว่า

จะโดยทางตรง หรือผ่านทางสื่อสังคมทุกชนิด พฤติกรรมที่ไม่พึงกระทำา ได้แก่ การชน ผลัก ใช้สายตา กิริยา วาจาเสียดสี 

ด่าทอ ข่มขู่ ดูถูก ตั้งสมญานาม ใส่ความ แพร่ข่าวลือ และการยุยงผู้อื่นไม่ให้คบหาสมาคมด้วย เป็นต้น

พฤติกรรมรังแกและข่มขู่ผู้อื่นนี้เป็นความผิดไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกโรงเรียน หากพบว่ามีนักเรียนคนใดหรือกลุ่มใด

มีพฤติกรรมเช่นนี้ ผู้ที่พบเห็น หรือรับรู้ จะต้องแจ้งครู ครูประจำาชั้น ครูฝ่ายปกครอง หรือผู้อำานวยการ ให้รับทราบ และ

จะมีการดำาเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อการแก้ไขโดยเร็ว หากมีครูพบเห็นเหตุการณ์ที่สร้างอันตรายแก่นักเรียนให้เข้าไป

ช่วยเหลือทันที

เมื่อนักเรียนได้รับรู้ถึงความเสียหายอย่างรุนแรงและน่าเศร้าใจท่ีสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนท่ีมีส่วนในการกลั่นแกล้ง/

ข่มเหง/รังแกกันแล้ว นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยทุกคนจะช่วยกันเฝ้าระวังมิให้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้ขึ้น

ข้อปฏิบัติสำาหรับทุกคน คือ

1. เราจะไม่กลั่นแกล้ง/ข่มเหง/รังแกกัน  

2. เราจะร่วมกันให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกกลั่นแกล้ง/ข่มเหง/รังแก และช่วยให้นักเรียนที่แกล้งผู้อื่น เปลี่ยนความ

คิดและพฤติกรรม

3. เราจะไม่ปล่อยให้นักเรียนคนใดไม่มีเพื่อน

4. หากเราทราบว่าใครถูกกลั่นแกล้ง/ข่มเหง/รังแก เราจะแจ้งครูเสมอ

นโยบายในการป้องกัน
การกลั่นแกล้ง/ข่มเหง/รังแกกัน
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ค่ายกลางวันยุวกาชาดระดับ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2560

โดย คุณครูปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์

 “มนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้  และการเรียนรู้จะได้ผลดีหากการเรียนรู้นั้นมีความหมาย  หรือเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ

อยากรู้อย่างแท้จริง” - คาร์ล โรเจอร์ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวอเมริกัน (อ้างอิงจาก “หลักการของโรเจอร์” 

ในหนังสือ Freedom to Learn ในเว็บไซต์ http://kru-songsak.blogspot.com/2011/07/blog-post.html)

 จากข้อความข้างต้น ทำาให้นักการศึกษาจำานวนมากมีความเชื่อในการจัดการศึกษาแบบให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์

จริง เพื่อนักเรียนจะเข้าใจสิ่งที่ได้เรียน หรือสิ่งที่สนใจจากประสบการณ์จริง และนำาความรู้ไปปรับใช้ต่อไป ซึ่งในกิจกรรมของ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ได้บูรณาการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมพิเศษของหลักสูตรยุวกาชาด 

และหัวข้อรณรงค์ในปีการศึกษา 2560 คือ “อ่อนโยน และสุภาพถ่อมตน Gentleness and Humility” โดยคณะครูและ

ผู้ปกครองเครือข่ายในระดับชั้น ป.5-6 ได้ร่วมมือที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกัน 

เป็นกลุ่มฐานต่างๆ จึงจัดฐานกิจกรรมทั้งสิ้น 6 ฐาน คือ
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ฐานการผจญภัย: นักเรียนเรียนรู้การทำางานร่วมกันกับผู้อื่น ความเป็นผู้นำา และกล้าตัดสินใจ

ฐานตะโกน	โยน	ยื่น: นักเรียนเรียนรู้วิธีการที่จะให้และขอความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนที่ตกน้ำา ผ่านกระบวนการผูกเงื่อน

ฐานปฐมพยาบาล: นักเรียนเรียนรู้วิธีการทำาแผล การพันแผล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ฐานปิ้ง	ปิ้ง	ปิ้ง: นักเรียนเรียนรู้การประกอบอาหาร ซึ่งจะเป็นทักษะเบื้องต้นในการดำารงชีวิต และสามารถพัฒนาต่อไปได้ 

ผ่านการทำาข้าวเหนียวปิ้ง

ฐานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ นักเรียนเรียนรู้ลักษณะ สรรพคุณและโภชนาการของสมุนไพรไทยจากอาหารว่างอย่างเมี่ยงคำา

ฐานศิลปะสร้างรัก นักเรียนเรียนรู้ถึงการถ่ายทอดความสุภาพอ่อนโยน ผ่านศิลปะการวาดภาพ เป็นภาพระบายสีที่สวยงาม

และจากการผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่างๆ น้ัน ได้สะท้อนออกมาจากการเขียนแบบประเมินตนเอง  

(Reflection) ของนักเรียน ดังนี้

 หนูดีใจที่หนูได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าหมู่ทำาให้หนูได้ฝึกความเป็นผู้นำา ฝึกความรับผิดชอบ และฟังความคิดเห็นของ

เพื่อนๆ พี่ๆ ในหมู่ กิจกรรมที่หนูได้ทำามีหลายอย่าง เช่น ฐานผจญภัย ฐานทำาอาหาร ฐานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฐานช่วย

เหลือคนจมน้ำา และฐานปฐมพยาบาล เมื่อทำากิจกรรมท้ังหมดเสร็จ พวกเราได้ป้ายพิเศษมา หนูดีใจมากและรอท่ีจะร่วม

กิจกรรมในชั้น ป.6

เด็กหญิงภัคกร	จิตต์อนงค์	ป.5/4



ฉบับที่ 53 ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2560 Mater Dei News 31

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

 หนูได้มีส่วนร่วมในทุกๆ ฐาน เช่น การวาดภาพระบายสี การผูกเงื่อน การทำาอาหาร และในแต่ละกิจกรรมฐานน่า

สนใจมากๆ อยากกลับไปทำาอีก หนูรู้สึกสนุกในทุกๆ ฐาน จนไม่อยากกลับบ้าน อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆ ปี และ

หนูได้รับความรู้ที่มีประโยชน์และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น การปฐมพยาบาล สรรพคุณของสมุนไพรไทยต่างๆ 

และขอขอบพระคุณคุณครูและเครือข่ายผู้ปกครองที่ช่วยสอนในเรื่องต่างๆ

เด็กหญิงนันท์นภัส	มานิกบุตร	ป.5/2

 หนูขอขอบพระคุณคุณครู และคุณแม่เครือข่ายผู้ปกครอง ป.5-6 ทุกๆ ท่านที่ได้จัดเตรียม และวางแผนงานวันนี้

ได้เป็นอย่างดี พวกหนูสนุกมากๆ แต่ละฐานเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน หนูมั่นใจว่าจะสามารถนำาไปใช้อย่าง

แน่นอน โดยเฉพาะฐานปฐมพยาบาล และฐานที่หนูประทับใจที่สุด คือ ฐานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฐานนี้แสดงถึงสมุนไพรมี

ประโยชน์ รสชาติไม่ขมหรือแย่อย่างที่ร่ำาลือ สมุนไพรเมื่ออยู่ในเมี่ยงคำามีรสชาติที่เข้ากันได้ดีมาก 

เด็กหญิงณัชชา	บุญประกาศิต	ป.6/2

  ค่ายยุวกาชาดในปีนี้หนูชอบมาก เพราะทำาให้หนูได้ฝึกความอดทน ความมีวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ มีหลาย

ฐานที่หนูไม่เคยทำามาก่อน ทำาให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทำาให้เข้าใจถึงความแตกต่าง หนึ่งในฐานที่หนูของคือ ฐาน ปิ้ง ปิ้ง 

ปิ้ง เพราะหนูไม่เคยทำา และไม่เคยรับประทานมาก่อน พอได้ชิมคำาแรกรู้สึกติดใจ พอศึกษาวิธีทำาและได้ลงมือทำา ก็ทำาให้รู้

ว่าทำาได้ไม่ยากอย่างที่คิดไว้

	 	 	 	 	 	 	 	 เด็กหญิงภรณฎา	ปาลาพงศ์	ป.6/3
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เดินทาง เพื่อเรียนรู้ ที่ Toowoomba
โดย คุณครูเบญจพร  ธรรมธีรพงศ์

ผ่านไปแลว้ดว้ยความประทับใจกบั Summer Program 

ที่ St Ursula’s College, Toowoomba, Queensland, 

Australia รุ่นที่ 4 ที่รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เข้า

ร่วมโครงการ  เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์กิจกรรม

ตา่งๆ ท่ีจะนำาไปแลกเปลีย่นกบันกัเรยีนท่ีประเทศออสเตรเลยี 

และเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้าก่อนเดินทางมาตั้งแต่ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับการแบ่งปันข้อมูล

ท่ีเป็นประโยชน์จากคุณครูท่ีเคยเดินทางไปเมื่อปีก่อนๆ คือ 

คุณครูมณีจันท์ คุณครูชญานุช คุณครูกรรณิการ์ คุณครู 

สิริรัตน์ คุณครูศรีทอง และคุณครูอภิสมัย  และได้รับความ

รู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียจากคุณครู Bryan การจัดการ

กบัความรูส้กึตา่งๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ยามท่ีต้องอยู่ไกลบ้านจากทีม

คุณครูแนะแนว  และการฝึกรำาไทยจากคุณครูสุรีย์พร  และ

คุณครูคณิตดา 

คณะเดินทางแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เดินทาง

เดือนมีนาคม และกลุ่มที่เดินทางเดือนเมษายน 2560 ทัง้สอง

กลุ่มได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ในสภาพอากาศที่แตก

ต่างกนั แต่สิง่ท่ีฉายชดัออกมาเหมือนกนัจากการรว่มกจิกรรม

ครั้งน้ีคือ ความเป็นหน่ึงเดียวกันของนักเรียนอุร์สุลินท่ีมี 

“Serviam” อยู่เต็มหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นชาติใด ภาษาใดก็ตาม

ท้ังน้ีนักเรียนและคุณครูท่ีได้เดินทางไปในครั้งน้ี ขอ

แบ่งปันข้อคำาถาม - คำาตอบ ไว้เพื่อเป็นความทรงจำาดีดีร่วม

กัน ดังนี้
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1.	ทำาไมจึงมาสมัครโครงการนี้

• หนูอยากฝึกภาษาและต้องการฝึกตัวเองในการกล้า

ทำาสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยทำา และหลังจากที่หนูได้ไปสอบถาม

จากเพ่ือนท่ีเคยไปมาแล้วก็ได้รับคำาตอบว่าสนุกมากหนูจึง

ตัดสินใจที่จะสมัครโครงการนี้ -	ศนิภัค	อรรถพูลทรัพย ์

• อยากมาแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มประสบการณ์ และ

เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ - ณัฐวดี		ธนบดี	

2.	แบ่งเวลาในการฝึกซอ้ม	หรอืเตรยีมตวัไปออสเตรเลยี

อย่างไร

• การแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมเตรียมตัวจะนัดซ้อม

ประมาณสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง จะมีการนัดซ้อมการจัด

กระเป๋า ซ้อมรีดผ้า ซ้อมการแสดงbody percussion และ

การซ้อมรำา ซึ่งจะใช้เวลาในการซ้อมประมาณ 1-2 เดือน จะ

ใช้เวลาในการซ้อมรอบละประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งการซ้อมก็

ช่วยให้หนูได้ฝึกสมาธิ การจัดแบ่งเวลาในการทำางาน ความ

เป็นteamworkและฝึกความอดทนในการซ้อม -	 พลอย		

อาลาน่า	พลอยส่องแสง

• ซ้อมตามวันและเวลาที่คุณครูได้นัดหมายทุกครั้งทำา

ตามท่ีคุณครูสอนและกลับไปซ้อมหรือทบทวนท่ีบ้านบ้างเป็น

ครั้งคราวส่วนเรื่องการเตรียมตัวก็เริ่มจากเตรียมเอกสารตาม

รายการท่ีคุณครูให้ ส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็วางแผน

ค่อยๆ เตรียมของพวกนี้แต่เนิ่นๆ พอไม่ครบหรือขาดก็จัดหา

ซือ้มาจนครบ รวมถงึของฝากให้บัดดีก้ค็ดิวา่ถ้าเราเป็นเขาเรา

อยากได้อะไรจากเมืองไทย -	พิชญ์ดา	จันทรกานต์	

3.	ในการเดินทางครั้งนี	้ได้ฝกึทำาอะไรเองเปน็ครั้งแรก

• หนูได้ฝึกกรอกใบตม.เป็นครั้งแรก เพราะ การไป

เท่ียวครัง้กอ่นๆ คณุแมจ่ะเป็นคนกรอกให้ตลอด ทำาให้หนูรูส้กึ

วา่หนตูอ้งมีความรบัผิดชอบมากขึน้ -	สพิุชฌาย์		รตันมโนชยั

• หนูได้ดื่มไมโลในแบบที่คนออสเตรเลียดื่ม เป็นครั้ง

แรกคือการนำานมสดเย็นๆ ผสมกับผงไมโลโดยไม่ใช้ความ

ร้อนหรือใช้น้ำาร้อนผสมเหมือนเมืองไทย แล้วคนให้พอเข้ากัน 

ไม่จำาเป็นท่ีจะต้องให้ละลายให้เข้ากันเพราะเป็นความอร่อย

เฉพาะตัวของท่ีน่ัน ให้ความรู้สึกเหมือนดื่มโอวัลตินภูเขาไฟ

เลย -	ณภัชชา	จงประเสริฐ	

4.	เพื่อนใหม่ที่ประทับใจ	คือใคร	เพราะอะไร	

• buddyและเพื่อนหอ buddy ที่โรงเรียนดูแลพวก

เราอย่างดีหนูมีความสุขพร้อมท้ังยังได้เรียนรู้อะไรหลายๆ 

อย่างจาก buddy ของหนู นักเรียนที่นั่นน่ารักยิ้มให้นักเรียน

ไทยตลอดและยังพร้อมท่ีจะสอนและตอบคำาถามเราด้วย  

-	อรอร	ไล่สัตรูไกล

• เพื่อนใหม่ที่ประทับใจคือMolly เพราะเขาเป็นบัดดี้

โรงเรียนของหนู ตัวเล็กๆ น่ารักดี ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมาก

แต่ก็พยายามสื่อสารกันให้เข้าใจกัน ถึง Molly ดูแลหนูดีมาก

พอสมควร เวลาเรียนอะไรเสร็จก็มักจะถามว่าหนูเรียนรู้เรื่อง

ไหม เขามักจะถามหนูว่าเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้าง หลับสบาย

ไหม ถึง Molly จะไม่ได้เป็นบัดดี้ที่ดีที่สุด แต่สำาหรับหนูดี

ที่สุดแล้ว -	ภิรมณ	วิเศษสรรโชค

5.	การเรียนกับบัดดี้ที่โรงเรียน	นักเรียนชอบเรียนวิชา

อะไรมากที่สุด	เพราะเหตุใด

• ภาษาฝรัง่เศส เพราะวา่ไดเ้รยีนภาษาใหม่ๆ   ซึง่หนู

ไม่เคยเรียนวิชานี้มาก่อนและอยากเรียนมานานแล้ว และหนู

ก็อยากเรียนวิชานี้ต่อๆ ไป -	พริม	ฟิโอน่า	พลอยส่องแสง

• วชิาพละ เพราะตอนท่ีเรยีนพละน้ันกำาลงัมเีรยีนวา่ย

น้ำาแตส่ามารถเลอืกไดว้า่จะลงวา่ยหรอืไม ่แตบั่ดดีห้นูเลอืกไม่

ลงหนูเลยไมไ่ดล้งดว้ยแต่มนัก็ทำาให้เราไดน่ั้งคยุกนัรมิสระวา่ย

น้ำาและทำาให้เราไดพู้ดคยุแบ่งปันเรือ่งราวของพวกเราจนทำาให้

เราสนิทกันตั้งแต่นั้น และก็ทำาให้หนูได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ -	

อนัตตา	ภาณุรัตน์	

6.	ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ได้เรียนรู้	คืออะไร

• ชนเผ่าเดิมที่ออสเตรเลียจะใช้”บูมเมอแรง” ในการ

ล่าสัตว์ซึ่งผลิตขึ้นจากไม้ แต่สามารถใช้งานได้คุ้มค่า ส่วน 

บ้านพักของเขาก็จะมีลักษณะท่ีแตกต่างไปจากเมืองไทย ท่ี

ไทยเดิมก็จะมีการยกใต้ถุนให้สูงขึ้นและเน่ืองจากสภาพ

อากาศท่ีออสเตรเลียเหมาะกับการเล้ียงแกะ ทำาให้อาหาร

หลักจะเป็นเน้ือแกะ และใช้ผลิตภัณฑ์จากแกะอีกมากมาย  

-	วริชา	ลักษณากร

• วัฒนธรรมท่ีแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและ

ออสเตรเลียคือเมื่อเดินเท่ียวหรือเดินสวนตามท้องถนนมักจะ
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มีคนพูดคำาทักทาย เช่น สวัสดี โดยไม่จำาเป็นว่าต้องเป็นคน

ที่รู้จักกันมาก่อน -	รดา	รอดวรรณะ

7.	 การปฏิบัติตามกฎของหอพักเปลี่ยนแปลงอะไร

นักเรียนไปบ้าง

• กฎของหอพักเปลีย่นให้หนูมคีวามรบัผิดชอบต่อสว่น

รวมเพราะหากมีคนใดคนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎ ผลเสียที่เกิด

ขึน้จะไมเ่กดิเฉพาะผู้กระทำา แต่จะขยายออกสูส่ว่นรวม ทำาให้

ขาดความสงบสุข ดังนั้น ประสบการณ์ครั้งนี้ จะติดตัวหนูไป

ตลอดเมือ่ตอ้งอยู่รว่มกนัในทุกสงัคม เราทุกคนตอ้งมกีฎกติกา 

และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ -	ปพิชญา		มิ่งบรรเจิดสุข

 • กฎของหอพกัทำาใหห้นมูรีะเบยีบวินยัมากขึน้ รู้จกั

ใช้เวลาให้คุ้มค่า ทำาอะไรที่ต้องมีคนรอ และรู้จักการอยู่ด้วย

ตัวเอง ได้จัดห้องเองตั้งแต่ยกเก้าอ้ี พับผ้าเก็บเตียง ซ่อน

รองเท้า ตอนแรกก็ขี้เกียจ แต่มันเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องทำาไปพอ

ทำาๆ ไปกช็นิ ทำาไดโ้ดยไมต่อ้งมาน่ังเรยีงลำาดบัใชค้วามเคยชนิ  

-	ณัฐธยาน์	วงศ์เรืองวิศาล 

8.	มีวิธีจัดการกับอาการคิดถึงบ้านอย่างไร

• หนูจะคุยกับเพ่ือนและพยายามท่ีจะไม่คิดถึงบ้าน 

ใช้เวลาอยู่กับเพ่ือนท่ีน่ันให้มากท่ีสุด เพราะเรามาอยู่แค่ 2 

สัปดาห์ และที่สำาคัญคือ หนูจะคิดว่าเหมือนเรามาเที่ยว การ

โทรหาที่บ้านก็คือจะพูดอัปเดตเรื่องในแต่ละวัน ช่วง 2 - 3 

คืนแรก หนูมีไปร้องไห้กับเพื่อนช่วงตอนนอน แต่หลังจากนั้น

ก็ปรับตัว และสุดท้ายก็สามารถจัดการกับความคิดถึงบ้าน

ได้ - ทอฝัน	กวีไตรภพ 

• คุยและทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ให้สนุก ทั้งใน

และนอกโรงเรียน และให้คิดแต่สิ่งท่ีดีๆ ท่ีจะเกิดท่ีน่ันเช่น 

จะได้เห็นจิงโจ้ koala หรือได้เที่ยวในที่ต่างๆ เพื่อให้เราลืม

อาการคิดถึงบ้าน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่นั่น -	ชวัลญา		

เกียรติเรืองสุข

9.	อาหารหรอืขนมท่ีชอบรบัประทานมากท่ีสดุคอือะไร	

เพราะอะไร

• หนูชอบรับประทาน Anzac biscuits มาก

ท่ีสุด เพราะว่ามันอร่อยแล้วก็มีความหมายท่ีดีสื่อถึงวัน

ทหารผ่านศึกของประเทศออสเตรเลียด้วย -	 ชนาภัทร			

สิริพาณิชพงศ์
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• หนูชอบ Mince Pie  เป็นแป้งพายไส้เนื้อวัว  ถ้า

เพ่ือนคนไหนกินเน้ือววัไมไ่ดก้จ็ะมเีป็นเน้ือไกแ่ทน รสชาติของ 

Mince Pie ไสเ้น้ือววั กรอบนอกนุม่ใน ขา้งในมคีวามนุ่มของ

เนื้อวัวรวมถึงมันฝรั่งและแคร์รอตเข้ากันดีเลย ต้องกินร้อนๆ 

ถึงจะอร่อยและที่สำาคัญมีเชฟมาสอนให้หนูทำาด้วย หนูก็เลย

รู้สึกว่าอร่อยมากย่ิงขึ้นเพราะหนูได้ทำาเอง ส่วนขนมหวานท่ี

หนูชอบก็คือ Apple Crumble และขนมหวานนี้ก็มีเชฟมา

สอนให้ด้วยเช่นกัน หนูเพิ่งรู้ว่า Apple Crumble นี้ ทำาจาก

แอปเปิลเขียวไม่ใช่แอปเปิลแดง ปกติแอปเปิลเขียวจะเปรี้ยว

มากแต่มาทำาเป็น Apple Crumble ก็ไม่ค่อยเปรี้ยว และ

หนูก็ชอบความกรอบของ cracker นำามารวมกันใส่ vanilla 

sauce อร่อยมากเลย -	เภาลีนา	ธรรมธาดา

10.	 นักเรียนก้าวข้ามความกลัวและกังวลใจไปได้

อย่างไร

• หนูคิดว่ายังมีเพื่อนๆ ที่ต้องผ่านสิ่งต่างๆ ไปด้วย

กัน ต้องเจอกับสิ่งแบบนี้เหมือนๆ กับเรา และเวลาที่เราอยู่

ที่ออสเตรเลียมันสั้นมากๆ เวลาที่กลัวหรือกังวลก็สั้นเหมือน

กัน เพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านไปพร้อมๆ กันได้อย่างแน่นอน 

-	อุชุภา		เปาอินทร์

• ทุกครั้งท่ีหนูคิดว่าหนูอยากกลับบ้านคิดถึงพ่อเเม่

หนสูามารถกา้วข้ามผา่นความกงัวลใจโดยการคดิเสมอวา่เรา

ไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีครอบครัวท่ีภูมิใจเราอยู่ท่ีไทย มีเพ่ือน

ที่คอยช่วยเหลือให้กำาลังใจ มีคุณครูเป็นที่ปรึกษาตลอดเวลา 

เเละเหมอืนเเมอี่กคน ทุกคนทำาให้หนูสบายใจมากขึน้เเละผ่าน

ความรู้สึกนี้มาได้ -	ภสินี	ทองชัชวาล	

11.	สิ่งดีๆ	ที่เพื่อนทำาให้เรารู้สึกประทับใจ

• หนไูด้เรียนรู้ซึ้งถึงคำาว่ามิตรภาพ หนูมี roommate 

ท่ีนา่รกัและใจด ีคอยถา่ยรปูให้ ทำาให้หนูมรีปูสวยๆ ตลอดtrip 

ตอ้งขอบคณุนำา้ใจของเพ่ือนมากๆ และหนูยังไดพ้บกบั bud-

dy ท่ีน่ารกั และคอยพูดคยุกบัหนเูสมอทำาให้หนูมทัีกษะภาษา

ที่ดีขึ้น -	ปรีชยา	อุ่นจิตติ

• หนูประทับใจบัดดี้ของโรงเรียนมากเลย มีอยู่วัน

หนึ่งเป็นวัน International Women’s Day มีงานที่โรงยิม

ของโรงเรยีน หนก็ูไดเ้ดนิไปกบัเขาแลว้กแ็ยกกนัเพราะเขาถาม

หนูว่า “Do you want to go with your friends?” หนู

ตอบว่า “Yes.” แล้วเราก็ได้นัดเจอกันตอนเลิกงาน หนูก็เดิน

ไปกับเพื่อน แล้วหลง เสร็จแล้วบัดดี้หนูมาเจอเพื่อนที่หนูหลง 

เขาก็ถามว่า “หนูอยู่ไหน อยู่กับใคร ถ้าไม่รู้เดี๋ยวเขาจะตาม

หา” จากนั้นหนูก็ได้ไปพบกับเพื่อนคนที่หลงแล้วเขาก็บอกว่า

บัดดี้ตามหาหนูอยู่ ตอนนั้นหนูรู้สึกประทับใจมากๆ ว่าบัดดี้

ห่วงเราขนาดน้ีเลยหรือ และน่ีคือสิ่งท่ีหนูประทับใจกับเพ่ือน

มากที่สุด -	พัทธนันท์	ปรีดีพร้อมพันธุ ์

• ประทับใจคุณครูและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนมากๆ  

ช่วยเตรียมทุกอย่างสำาหรับคณะเดินทางอย่างพวกเรา ช่วง

แรกครูกังวลด้านภาษา และด้านการดูแลนักเรียนมาก แต่

คณุครแูละเจ้าหนา้ท่ีของโรงเรยีนชว่ยอำานวยความสะดวก และ

ดูแลคณะของพวกเราเหมือนสมาชิกในครอบครัว อบอุ่นมาก 

อาหารอร่อย และบ้านพักสะอาด แถมทุกคนยังเป็นมิตร ให้

ความเป็นกันเองกับพวกเรามาก มีความสุขที่ได้พูดคุย และ

รู้จักทุกคน -	ครูปฐมา	วิจิตรบุญยรักษ์

12.	ความผิดพลาดที่อยากย้อนกลับไปแก้ไขคืออะไร

 • ความผิดพลาดท่ีอยากกลับไปแก้ไขคือ หนูลืม

ถอดรองเท้าตอนแสดงรำาทำาให้แตกต่างจากเพ่ือน เพราะ

เพื่อนๆ ถอดรองเท้า และเมื่อเวลามีโอกาสที่ร่วมกิจกรรมกับ

เพ่ือนต้องกลา้แสดงออกมากกวา่น้ีเพราะเม่ือกลบัมาท่ีไทยแลว้

ก็รู้สึกเสียดายว่าทำาไมไม่ทำาให้เต็มที่อย่างเช่น เต้นกับเพื่อนๆ 

ที่หอและยกมือตอบคำาถามในห้องเรียน ความผิดพลาดอย่าง

สุดท้ายคือน่าจะพูดคุยถามคำาถามกับบัดดี้มากกว่าน้ี ถ้าหนู

ไม่มัวเเต่อายเกี่ยวกับการใช้ grammar และสำาเนียงท่ีพูด  

-	ธัญธร	ชัยยุทโธ

• หนูอยากจะปรับปรุงและแก้ไขอะไรหลายๆ อย่าง 

เช่น พยายามพูดคุยกับบัดดี้และคนอ่ืนๆ มากขึ้น เพราะ 

ความผิดพลาดของหนูคือการพูดคุยกับเพ่ือนๆ และ บัดดี้

น้อยมาก แทบจะนับคำาได้ พอบัดดี้ถามท่ีหนูตอบแค่ yes 

กับ no หรือแค่พยักหน้า ชึ่งหนูก็คิดว่าบัดดี้คงเบื่อหนูที่ไม่

ค่อยพูดกับบัดดี้ และคิดว่าบัดดี้คงอยากจะได้ Thai girl คน

อื่น มาเป็นบัดดี้มากกว่าหนู ถ้าหนูสามารถย้อนเวลากลับไป 
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ณ ตอนที่อยู่ออสเตรเลียได้ หนูจะพยายามพูดคุยกับบัดดี้ ให้

มากกวา่น้ีเพ่ือท่ีเขาจะไดภู้มใิจท่ีไดห้นูเป็นบัดดี ้หนูอยากจะให้

บัดดี้ประทับใจและคิดถึงหนูเมื่อหนูกลับมาเมืองไทย -	พราว

เพชร	ทองไพฑูรย์	

13.	เวลาใน	1	วัน	ช่วงใดมีค่ามากที่สุด

• ช่ วง เวลา ท่ีสำ าคัญ ท่ีสุดในหน่ึงวันขณะท่ีอ ยู่  

Australia คือ ช่วงเวลาท่ีเราได้อยู่ร่วมกับ เพ่ือนๆ ชาว  

Australia เน่ืองจากการมาในทริปน้ี ถ้าเราไม่ได้ฝึกภาษา 

ทริปน้ีก็จะขาดประโยชน์บางอย่างไป เพราะฉะน้ันเราจะได้

ประโยชน์มากน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เก็บเกี่ยว

ประสบการณ ์หรอื ไดฝึ้กพูดภาษาอังกฤษในชว่งท่ีเรามโีอกาส 

ซึ่งหนูมีความสุขกับช่วงเวลานี้ที่สุดหนูมีความสุขกับบัดดี้ หนู

รู้สึกดีใจท่ีเจอบัดดี้ท่ีดีเเละหนูก็ใช้โอกาสได้เต็มท่ีท่ีสุดเเล้ว  

-	ปรมาศ		ปานะนนท์

• ตอนเวลาเลิกเรียน สำาหรับหนู หนูคิดว่าเวลา

หลังเลิกเรียนมีค่ามากที่สุดเพราะว่า เป็นช่วงเวลาทีให้เราได้

ทบทวนตัวเอง ในสิ่งที่แต่ละวันได้ทำา ได้มีเวลาทบทวนสิ่งที่
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เรียน จัดของสำาหรับวันต่อไป และได้พักผ่่อน อาบน้ำา รับ

ประทานอาหารเย็น ได้คุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ และบางวัน 

ได้ไปเล่นกับเพื่อนที่หอ มีทั้งกิจกรรมและเกม ที่สนุกและยัง

ได้ฝึกภาษาอังกฤษอีกด้วย -	ตถตา	ยังสุขสถาพร	

14.	 กิจกรรมดีๆ	 ท่ีได้ทำา	 เมื่อไม่มีเครื่องมือสื่อสาร

คืออะไร

• หลังจากที่คุณครูเก็บโทรศัพท์ไปเเล้วก็จะเหลือเวลา

ก่อนนอนเล็กน้อย กิจกรรมที่ดีที่สุด คือใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆ 

บางวันก็คุยกันถึงเรื่องราวต่างๆ เเล้วพอคุยกันทุกคืน ทำาให้

สนิทกบัเพ่ือนมากขึน้ดว้ย ซ่ึงนับเป็นชว่งเวลาท่ีประทับใจมาก 

-	ชฎา		พจน์พานิช

• สำาหรบัหนูสิง่ท่ีไดก้ลบัมาคอืคำาวา่มติรภาพ มนัทำาให้

เราได้ใช้เวลาเต็มท่ีอยู่กับเพ่ือน ได้เรียนรู้กันเเละกันมากขึ้น 

เเละได้ช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ มากมาย ถึงเเม้เครื่องมือ

สื่อสารจะเป็นสิ่งท่ีค่อนข้างจะจำาเป็นของเด็กในวัยน้ี เเต่หนู

คิดว่าโทรศัพท์มันก็เเค่ของนอกกาย เเต่มิตรภาพมันอยู่ในใจ

เรา เเละจะอยู่กับเราตลอดไป เชน่ในเวลาทำาการบ้าน เม่ือเรา

ไม่มีเครื่องมือสื่อสารเราก็ยิ่งให้ความสำาคัญเเละตั้งใจทำาอย่าง

มุ่งมั่นได้มากกว่าเวลาเรามีโทรศัพท์ เราได้พูดคุยทำาความ

สนิทกับเพื่อนๆ อีกหลายๆ คนที่เราไม่เคยได้รู้จักตัวตนเขา

จรงิๆ วา่เป็นอย่างไร เมือ่ไดท้ำาความรูจั้กอย่างดเีเลว้หนูกร็ูส้กึ

ดีมากๆ เลยที่ได้เพื่อนเพิ่มมาอีกจำานวนไม่น้อยจากการไปทริ

ปนี้ -	พชรพร		เลาหะคามิน	

15.	สถานที่ที่ได้ไปแล้วอยากกลับไปอีกคือ	

• Sea World เพราะท่ีน่ันสร้างความทรงจำาดีๆ 

มากมาย หนูได้เล่นเคร่ืองเล่นท่ีสนุกมาก เช่น Storm Coaster, 

Jet Rescue หนูเล่นไปทั้งหมด 11 รอบ และหนูยังได้ไปจับ

ปลากระเบนด้วย อาหารที่นั่นก็อร่อยมากๆ และสถานที่อีกที่

หนึ่งที่หนูอยากกลับไปอีก คือ Loan Pine Koala Sanctu-

ary เพราะท่ีน่ันหนไูดเ้ห็นอะไรท่ีแปลกใหมม่ากมาย หนูไดใ้ห้

อาหารจิงโจ้ และยังมสีตัวอี์กหลายชนิดท่ีไมม่ใีนเมอืงไทยและ

หาดูได้ยากเช่น koala และ wombat หนูจึงอยากกลับไป

อีก -	ณรา		อักษรานุเคราะห์

 • Garda Boarding House เพราะที่นั่นเป็นบ้าน

ที่อบอุ่นมาก เนื่องจากคุณครูและเพื่อนๆ พี่ๆ ที่นั่นต้อนรับ

เราอย่างอบอุ่น พวกเขาคอยดแูลต้ังแต่ปลกุตอนเชา้จนกระท่ัง

ส่งเราเข้านอน มีเรื่องอะไรทุกข์ใจก็สามารถระบายให้เขา

ฟังได้ทุกเรื่อง เตรียมขนมอาหารว่างให้เมื่อเรากลับมาจาก

การเรียน ช่วยปฐมพยาบาลให้เมื่อเราเจ็บป่วย ชวนเราคุย 

อธิบายคำาถามต่างๆ ให้เรา ดูแลเราเหมือนเราเป็นครอบครัว

เดียวกัน หนูรักที่นี่จริงๆ  -	อันนา	ไวยรัชพานิช	

16.	 สัตว์ประจำาชาติออสเตรเลียท่ีประทับใจคืออะไร	

เพราะเหตุใด

• สัตว์ที่ชอบคือ koala หนูชอบ koala เพราะเป็น

สัตว์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถหาท่ีประเทศอ่ืนนอกจาก

ออสเตรเลียและ koala ก็ดูน่ารักมากๆ ด้วย -	 พลอย		

แคทธาลีน่า	พลอยส่องแสง

• จิงโจ้ เพราะว่าจิงโจ้ไม่ดุร้าย น่ารักต่อเพื่อนๆ ทุก

คน และเดนิหน้าตลอดเวลาไมถ่อยหลงั สดุท้ายคอืเป็นสตัวท่ี์

คุยกับผู้อื่นได้ แต่ก็รักสันโดษ ขอบคุณ -	เจตสุภา	คล้ายแก้ว	

17.	ให้บรรยายธรรมชาติที่งดงามของ	Toowoomba	

• Toowoomba คือหน่ึงในเมืองท่ีสวยงามมากใน

ออสเตรเลยี วนัแรกท่ีไปถงึToowoomba หนูไดเ้ห็นท้องฟ้าท่ี

สวยงามมากและหาดยูากในประเทศไทย เมือ่หนูลงจากเครือ่ง 

ท้องฟ้าท่ีหนูเห็นเป็นท้องฟ้าท่ีไม่มีเมฆ ระหวา่งท่ีพวกหนูกำาลงั

เดินทางไปหอพักหนูกับเพ่ือนสนิทของหนูก็มองออกไปข้าง

นอกหน้าต่าง ข้างนอกหน้าต่างนั้นมีต้นไม้ วัว และสัตว์อื่นๆ 

ตอนที่หนูถึงหอพักหนูก็มองไปรอบๆ หนูเห็นหอพักที่ทำาจาก

อิฐ โต๊ะและเกา้อ้ีไม้ใต้ต้นไม้กลางสนามหญา้เลก็ๆ บรรยากาศ

นั้นเป็นบรรยากาศที่น่าจดจำามากๆ ที่โรงเรียน St Ursula’s 

College เป็นโรงเรียนที่สวยและใหญ่กว่าที่หนูคิด  ที่นั่นมี

สนามหญ้าใหญ่ โรงยิม ห้องเรียนต่างๆ ตอนที่หนูไปหนูต้อง

ไปร่วมกิจกรรม Cross Country หนูต้องวิ่ง 3 กิโลเมตรบน

สนามหญ้า ตอนที่เริ่มวิ่งหนูรู้สึกว่าลมที่นี่เย็นดี แต่มันก็ทำาให้

หนูรู้สึกหนาวนิดหน่อย ถ้ามองไปรอบๆ ก็จะเห็นต้นไม้เป็น

ส่วนใหญ่ บรรยากาศของธรรมชาติที่นี่สวยงามมาก ถ้าใครมี
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โอกาสก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของที่นี่ได้ -	พิมพ์

ชนก		พิชเยนทรโยธิน

• Toowoomba เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามมาก 

ธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆ บนภูเขาสูงหรือทุ่ง

หญ้ากว้างๆ มีสวนสาธารณะมากมายซึ่งภายในมีดอกไม้ท่ี

สีสันสดใส และส่งกลิ่นหอมพร้อมท้ังต้นไม้นานาชนิด และ

โดยเฉพาะตอนท่ีไดม้โีอกาสชมววิทิวทัศน์ระหวา่งการเดนิทาง

ไปทัศนศึกษา ถนนหนทาง ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สองข้าง

ถนนมกัจะเป็นภูเขาหรอืทุ่งหญา้ท่ีสวยงาม ตอนเชา้ อากาศจะ

ดีมาก ไม่หนาวและไม่ร้อน และมีลมเย็นสบาย  ตอนกลาง

คืนส่วนใหญ่อากาศจะค่อนข้างเย็น แม้จะเป็นฤดูร้อนของท่ี

นี่ มีฝนตกบ้างในบางวัน เมือง Toowoomba จะไม่ค่อยมี

ตึกสูงๆ มีเพียงตึกที่เตี้ยๆ ซึ่งทำาให้ดูเป็นเมืองที่สวยงามและ

เรียบง่ายมากๆ -	กัลยกร	ปุญโสณี	

18.	ถ้ามีโอกาสได้เขียน	Postcard	แล้วส่งกลับมาที่

เมืองไทย	อยากเขียนถึงใคร	เขียนว่าอย่างไร

• หนูจะเขยีนถงึครอบครวัหนูจะเขยีนวา่ ท่ีออสเตรเลยี

อากาศดีมากๆ ที่ไทยเป็นอย่างไรบ้าง พิมอยู่ที่นี่ สบายดีไม่

ต้องเป็นห่วง เพื่อนๆ ที่นี่น่ารักมากๆ ใจดีกับเพื่อนๆ คน

ไทยทุกคนเลย คณุพ่อสบายดไีหม หนูคดิถงึบ้านมากๆ คดิถงึ

คุณพ่อกับพี่สาวด้วย -	พิมภัทร	บุญเดชานันทน์	

• ท่ีน่ีอากาศดีมาก สะอาด สดชื่น โดยเฉพาะท่ี

เมือง Toowoomba บ้านเรือนที่นี่เป็นอาคารชั้นเดียว ทำาให้

บรรยากาศสภาพแวดลอ้มดโูลง่และสงบ กลางวนัมองท้องฟ้า

สดใส กลางคืนมองดวงดาวสว่างไสวได้เต็มตา บอกเลย

ว่าหลงรัก Toowoomba เข้าอย่างจังเลย สิ่งสำาคัญคือได้

มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น พอกลับมาเลยกล้าท่ีจะใช้

ภาษาอังกฤษในการสนทนากับชาวต่างชาติมากขึ้นด้วย หาก

มีโอกาส อยากให้ลองมานะ จะได้อะไรกลับไปแบบเกินคาด

จริงๆ -	ครูวิชญาพร	วโรจนานุลักษณ์

19.	ให้อธิบายความรู้สึกของ	“มิตรภาพ	ณ	แดนไกล”

 • ”มิตรภาพ ณ แดนไกล” สำาหรับหนูแล้วมัน

หมายความวา่ ถึงแมว้า่เราจะอยู่ไกลกนัมากเพียงใด มติรภาพ

ความเป็นเพื่อนที่เรามีกันก็ยังคงอยู่เสมอ เหมือนกับตอนนี้ที่

หนูกลับมาที่ไทยแล้ว แต่มิตรภาพ ความทรงจำาดีๆ ที่เรามี

ให้กับเพื่อนๆ ที่ St Ursula’s College ก็ยังคงอยู่ในความ

ทรงจำาของพวกเรา ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน 

แต่เราก็ยังติดต่อกันโดยผ่านทาง social network ได้  

-	อภิรติ	จิตต์เจริญ	

 • สำาหรับหนูการมีมิตรภาพ ณ แดนไกลนั้นเป็นสิ่ง

ที่ดีและน่าประทับใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อได้มีโอกาส

ไปออสเตรเลยีในครัง้น้ี ทำาให้หนูไดรู้จั้กคำาวา่มติรภาพเพ่ิมมาก

ขึ้น ทั้งมิตรภาพ ณ แดนไกล จากเพื่อนๆ ชาวออสเตรเลีย 

และมิตรภาพของเพ่ือนๆ ในโรงเรียนท่ีมีให้หนู ทำาให้หนู

มีความสุขและประทับใจเป็นอย่างมาก ในการมาครั้งน้ีใน

ความรู้สึกของหนู การทำาทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับเพื่อนๆ ชาว
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ออสเตรเลียน้ันเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างหนูกับเพ่ือนๆ 

ทุกคนไดเ้ป็นอย่างด ีจากตอนแรกท่ีไมค่อ่ยกลา้พูดคยุกบับัดดี้

เท่าไร แต่ต่อมาก็เริ่มพูดคุยกับทุกคนเพิ่มมากขึ้นจนพวกเรา

กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ทำาให้หนูมีความสุขและสนุก เมื่อ

ได้อยู่กับทุกๆ คน ทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลีย เป็นความ

ทรงจำาที่ดีมากและมีค่ามากๆ สำาหรับหนูซึ่งหนูจะไม่มีวันลืม

ความทรงจำาที่ดีๆ เหล่านี้เลย -	รุจิรดา		เตไชยา

20.	สิ่งใดที่นักเรียนพัฒนามากขึ้นจากการเดินทางไป

ออสเตรเลียครั้งนี้

• หนูได้เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสารในภาษา

อังกฤษ หรือความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้เรียนมาก่อน แต่หนู

คิดว่าสิ่งเหล่าน้ันยังไม่สำาคัญมากเท่ากับการท่ีหนูได้รู้จักดูแล

จัดการตัวเองมากขึ้น รู้จักปรับตัวเข้ากับคนอื่น เอาใจเขามา

ใส่ใจเรา ถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข -	ปัณณ์		เฟื่อง

ทอง

• หนูได้พัฒนาทักษะชีวิต โดยปกติแล้วหนูจะอยู่กับ

ครอบครัวตลอด เมื่อมีการจัดค่ายระดับชั้นก็จะห่างกันแค่

สองคืน แต่ครั้งน้ีหนูต้องไปใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียท่ี

อยู่ห่างกันหลายชั่วโมงกว่าจะถึง ช่วงแรกๆ หนูคิดถึงบ้าน

มาก นอนไมห่ลบัและตอ้งตืน่มาเรยีนตอนเชา้ เมือ่ไดโ้ทรศพัท์

ก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่นานๆ บ่นว่าคิดถึงบ้าน แต่ช่วงหลังๆ 

หนูรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ท่ีดีมาก หนูได้ฝึกระเบียบตัว

เองในการจัดของ ซักผ้า ตากผ้า เปลี่ยนผ้าปูท่ีนอนและ

ทำาหลายๆ อย่างท่ีหนูไม่ได้ทำาตอนอยู่ท่ีบ้าน ได้ใช้ชีวิตกับ

เพื่อนๆ ยี่สิบกว่าคนทั้งที่บางคนแทบจะไม่เคยคุยกัน ได้ฝึก

ทักษะภาษาอังกฤษท้ังในคาบเรยีนและกบับัดดีท้ั้งสองคนของ

หนู และยังได้เรียนรู้วิธีการเรียน การใช้ชีวิตของเขา และยัง

ตดิตอ่กนัจนทุกวนัน้ี จนขากลบัหนแูอบเสยีดายท่ีใชช้วีติท่ีน่ัน

ไม่เต็มที่เท่าไรนักในช่วงแรกๆ แต่ก็ยังมีเพื่อนๆ ทั้งคนไทย

และเพื่อนใหม่ที่ออสเตรเลียหลายๆ คน รวมทั้งคุณครูที่คอย

ช่วยเหลือและให้กำาลังใจจนหนูผ่านช่วงเวลาน้ันมาได้และได้

ประสบการณ์ที่ดีกลับมา -	พิณ	พชรธนสาร	

21.	 อยากบอกนักเรียนท่ีมีโอกาสได้ร่วมโครงการรุ่น

ต่อๆ	ไปว่าอะไร

 • น้องๆ คนไหนท่ีมีโอกาสได้ไป ให้ไปเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ให้ไดม้ากท่ีสดุ คยุกบั buddy ให้มาก การท่ีเรา

ได้ไปเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆ นั้นบางสิ่งก็เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว แต่

บางสิง่เราอาจจะไมเ่คยรูม้ากอ่น ตอนท่ีพ่ีไดไ้ปกับเพ่ือนของพ่ี 

พี่ได้ทำา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของเพื่อนๆ buddy ของ

เราและกว็ธีิการเรยีนการสอนของท่ีนัน่ และการท่ีเราไดอ้ยู่กบั 

buddy ของเราทุกวัน ก็จะผูกพันกันมากขึ้น แม้กระทั่งตอน

ที่กลับมาประเทศไทยแล้ว -	ณัฐภรณ์	บุณยทรรพ 

• สำาหรับการเดินทางท่ีน่าประทับใจน้ี อยากให้

นักเรยีนไดม้าสมัผัสเชน่เดยีวกบัคร ูและรุน่พ่ีๆ ความสวยงาม

ของท้องฟ้าซีกโลกใต้ เมืองท่ีน่ารักอย่าง Toowoomba 

โรงเรียนท่ีน่าท่ึงในการส่งเสริมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา การต้อนรับท่ีเป็นมิตรของคน

ออสเตรเลยี และการใชช้วีติท่ีอบอุ่นในการอยู่หอพักกับเพ่ือนๆ 

ประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน -	ครูจินต์		จิระริยากุล

22.	หนูขอขอบคุณ…

• หนูขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนเเละ 

St Ursula’s College  ท่ีจัดกิจกรรมน้ีขึ้นมาทำาให้พวก

หนูได้มีประสบการณ์เเละได้ฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้น หนู

ขอบพระคุณคุณครูสองท่านท่ีได้ดูเเลพวกหนูเป็นอย่างดีเเละ

หนูขอบพระคุณคุณครูหอเเละเพื่อนๆ ที่ St Ursula’s Col-

lege ที่ได้ดูเเลพวกหนูเเละให้การต้อนรับพวกหนูเป็นอย่างดี  

-	เณศรา		ชุตินิยมการ

• ขอขอบคุณผู้ปกครองท่ีสนับสนุน ท่านอาจารย์ 

สมุติราท่ีคอยชว่ยเหลอื คณุครทุูกท่านท่ีไดด้เูเลและชว่ยให้คำา

แนะนำากับนักเรียนทุกๆ คน Mrs.Pawsey ที่ดูเเลเป็นอย่าง

ดี staff ทุกๆ คนที่ St Ursula’s College, Toowoomba, 

Australia และ buddy ทุกๆ คนที่ได้สละเวลามาเพื่อที่จะ

ดเูเลและทำาให้เวลาของเรามคีวามสขุเเละไดก้ารตอ้นรบัอย่าง

ดี -	อธิชา	เกรียวสกุล	
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เรานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 มี

โอกาสเขา้รว่มกจิกรรมในโครงการซสิเตอรฟ์รงัซสิ เซเวยีร ์เมือ่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 โดยได้้เดินทางไป

จัดกิจกรรมให้น้องๆ โรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา ความ

ตั้งใจแรกที่เราสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ คือ อยากไปแบ่งบัน

ประสบการณ์ต่างๆ อยากไปรู้จักการใช้ชีวิต อยากเป็นผู้ให้ 

เพราะตลอดเวลาผ่านมาเป็นผู้รบัมาตลอด ท้ังความรกั ความ

รูแ้ละคณุธรรม ท้ังจากคณุครแูละพ่อแม ่จึงตัง้ใจจะแบ่งปันสิง่

ดีๆ ให้กับผู้อื่น ต้องการเปลื่ยนแปลงตัวเองให้รู้จักการปรับ

ตัว มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น และอยากลองทำาในสิ่งท่ี

ไมเ่คยทำามากอ่น เพ่ือท่ีจะไดเ้รยีนรูก้ารใชช้วีติอีกรปูแบบหนึง่ 

เนื่องจากประสบการณ์ของเด็กกรุงเทพกับเด็กต่างจังหวัดไม่

เหมือนกัน ตั้งใจที่จะไปแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ และความทรง

จำาดีให้แก่กันและกันด้วย

ก่อนเดินทางเราได้เตรียมกิจกรรมกันด้วยความ

สมัครใจ วิชาที่เราจะสอนคือวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เราได้สอนน้องๆ ชั้นป.4-ป.6  

แต่ละชั้นมีหนึ่งห้องเรียนเรียนรวมกันทั้งชายหญิง ป.4 มีน้อง 

22 คน ป.5 มีน้องจำานวน 17 คน และป.6 มีน้อง 18 คน 

เราได้สอน 3 วัน แต่ละวันสอนกันคนละสี่คาบเรียน  และ

ช่วงเวลาหนึ่งในความทรงจำาดี ๆ
ที่ไม่มีวันลืมในชีวิต…จากปิยมาตย์  

โดย นางสาวธัญธร  โรจน์อัศวเสถียร นางสาวกรภัทร์  นิลประภา นางสาวพริม  ฮัดเจสสัน 

นางสาวณภัทร  สุขะนินทร์  นางสาวปีตะมณี  สงวนธำามรงค์ นางสาวสริฏา  เทพภักดี นางสาวอันนา  เหล่าสุวรรณ์
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วันพฤหัสบดีทางโรงเรียนมีกิจกรรมพาน้องๆ ไปทัศนศึกษาที่

หอวฒันธรรมนิทัศน์และฟารม์จระเข ้ ซึง่เราจะไดไ้ปกบัน้องๆ 

ด้วยเช่นกนั เดินทางกลับวันศุกร์ และเราได้ร่วมกันศึกษาเส้น

ทางการเดินทางเพื่อจะได้แวะท่องเที่ยวก่อนเข้าที่พัก  

และแล้วประสบการณ์แรกท่ีเราได้ใช้ร่วมชีวิตด้วยกัน

ทั้ง 9 ชีวิตก็เริ่มขึ้น แห่งแรกเป็นไร่ชาบุญรอด เราขี่จักรยาน

เท่ียวท่ัวไร่ชาภายใต้ความร้อนของแดดตอนสิบโมงเช้า ต่อ

ด้วยน้ำาตกขุนกรณ์ นานมากแล้วท่ีพวกเราไม่ได้เดินเท้าชม

ธรรมชาติที่ร่มรื่นด้วยระยะทาง 1,200 เมตร ชาวบ้านบอก

เราว่าใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่เราใช้เวลาเดินเพิ่มเป็น

อีกเท่าตัว การไปน้ำาตกขุนกรณ์ ทำาให้ได้รู้ว่ากว่าจะไปให้

ถึงสิ่งที่หวังหรือสิ่งที่สวยงามนั้นมันยากลำาบากมาก ไม่ว่าจะ

ผ่านสะพานไม้ เดินขึ้นเขาและลงเขาที่ชันมาก แต่ก็คุ้มค่าที่

ได้เห็นน้ำาตกสวยและสูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย ได้ช่วยเหลือ

กันระหว่างทาง ได้คุยกัน ได้เล่นกัน ทำาให้ได้เห็นอีกมุมหนึ่ง

ของกนัและกนั ท่ีสดุท้ายท่ีขาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเชยีงรายคอืวดั

รอ่งขุน่ ศิลปะท่ีงดงามของจิตรกรท่ีมชีือ่เสยีงของไทย อาจารย์

เฉลมิชยั โฆษติพิพัฒน์ อาจารย์ต้ังใจสรา้งงานพุทธศิลป์ถวาย

เป็นงานศิลปะประจำาสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช จากแรงบันดาลใจในความรักท่ีมีต่อ

ชาติบ้านเมือง ธรรมะท่ีได้เปลี่ยนจิตใจของอาจารย์จากจิต

ท่ีร้อนกลายเป็นจิตท่ีเย็น จึงพร้อมอุทิศตนให้กับพระพุทธ

ศาสนา และเม่ือครั้งท่ีเคยได้ถวายงานกับพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช อาจารย์ประทับใจมากกับ 

พระอัจฉริยภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน 

ดว้ยความสำานึกในพระมหากรณุาธิคณุและจงรกัภักด ีจึงตัง้ใจ

สร้างวัดร่องขุ่นแห่งนี้ เมื่อถึงพะเยาเข้าที่พัก โฮมสเตย์ ณ 

พะเยา ขอขอบคุณคุณศรินทรา ธีนวัฒน์วาที ที่ดูแลบริการ

เราเหมือนเป็นลูกหลาน สุขสบายท้ังท่ีพัก อาหารหมูจุ่มท่ี

แสนอร่อย อิ่มหนำาทุกมื้อที่ได้รับประทาน ในวันเดินทางกลับ

เราได้แวะพิพิธภัณฑ์บ้านดำา ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มีงาน

ศิลปะ งานสถาปัตยกรรมและของสะสม อาจารย์สรา้งมาจาก

แรงบันดาลใจ ล้านช้าง ล้านนาและสุวรรณภูมิ ทั้งสองแห่ง

นี้ทำาให้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่างๆของคนเหนือ ผลงานของ

แต่ละคนไม่เหมือนกัน ทั้งมุมมอง ความชอบ ทักษะ วิธีการ

แสดงผลงานออกมาแตกต่างกัน

ภารกิจงานสอนวันแรกเช้าวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 

2560 ระหวา่งเดนิทางเราไดส้วดภาวนาและทบทวนความตัง้ใจ

ที่เราจะแบ่งปันให้กับน้องๆ เราได้ทราบว่า คุณครูใหญ่ของ

โรงเรียนปิยมาตย์ต้องการให้เน้นวิชาการเป็นหลัก แต่น้องๆ 

ไม่ชอบเรียน และไม่เห็นความสำาคัญของการเรียน จึงอยาก

ให้น้องๆ ได้ความรู้และสนุกไปพร้อมกัน อยากเปลี่ยนแปลง

ความรู้สึกและทัศนคติน้องๆ จากไม่อยากเรียนให้เป็นอยาก

เรียน และเห็นความสำาคัญของการเรียน  เราทุกคนจึงตั้งใจ

เตรียมการและสอนด้วยความตื่นเต้น สนุก เหนื่อยและเรียน

รู้สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกับน้องทุกวัน

เวลาในแตล่ะวนัท่ีน่ีผ่านไปเรว็มาก เราตอ้งคอยสงัเกต

น้องแต่ละคน เตรยีมการสอนเป็นคาบๆ และแกปั้ญหาเฉพาะ

หน้า เน่ืองจากการเรียนรู้ของน้องแต่ละคนในชั้นเดียวกันไม่

เท่ากัน น้องแต่ละมีคนมีความสนใจแตกต่างกัน การเรียนรู้

ไม่เท่ากัน  เรียกว่าเราต้องเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมที่หลาก

หลายเพ่ือตอบสนองกับความสนใจและสนุกกับการเรียนของ

น้องๆ บางครั้งเราก็ตันเช่นกัน แต่ก็ต้องพยายามหาวิธีการ

ให้น้องเรียนรู้ไปกับเราให้ได้ สำาหรับวิชาภาษาอังกฤษ ตอน

แรกคิดว่าน่าจะยากมากๆ น้องน่าจะไม่ค่อยได้ ยิ่งไปกับครู

ชาวตา่งชาตดิว้ยกก็ลวัน้องจะฟังครไูมรู่เ้รือ่ง แตพ่อไปแลว้น้อง

ก็ต้ังใจเรียนมากๆ ให้ความสนใจพยายามฟังแล้วทำาตามไป

เรือ่ยๆ มน้ีองบางคนท่ียังฟังไม่รูเ้รือ่งแต่กยั็งพยายามทำาความ

เขา้ใจ บางคนเรยีนมากอ่นก็ทำาได ้ น้องยังไมค่อ่ยมคีวามกลา้

ท่ีจะพูดกบัครมูากนัก วชิาวทิยาศาสตร ์นอ้งๆ บางคนคดิตาม

ทันและสนุกกับการท่ีไดท้ำาการทดลอง ยังมบีางการทดลองเรา

ยังไม่สามารถให้นอ้งไดด้ว้ยเวลาสัน้เกนิไป  แต่อย่างไรทุกคน

สนใจในสิ่งท่ีเราพูด นอกจากน้ียังใช้การเล่นเกมเพ่ือให้น้อง

เข้าใจมากขึ้น ส่วนวิชาสังคม ตอนแรกก็กังวลว่าน้องจะเบื่อ 

เพราะเน้ือหาคอ่นขา้งมากในเรือ่งเศรษฐกจิพอเพียง แตน้่องๆ 

ทุกคนกต้ั็งใจฟังท่ีสอน และให้ความรว่มมือกนั ถา้ตอนไหนเรา

บอกวา่ต้องต้ังใจ นอ้งกจ็ะต้ังใจ ตอนไหนท่ีให้เลน่ทุกคนกเ็ลน่

กนัอย่างพอด ีแมบ้างครัง้จะเกนิเลยแตพ่อบอกวา่ไมด่ ีทุกคน
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ก็รับฟังกัน และวิชาคณิตศาสตร์ บางคนตั้งใจมากและเข้าใจ

โจทย์ต่างๆ ได้เร็วมาก บางคนก็ไม่สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

เลยต้องใช้วิธีการเล่นเกมและช่วยกันทำาโจทย์เป็นกลุ่ม เพื่อที่

จะได้ถ่ายทอดช่วยสอนคนท่ียังไม่เข้าใจ อีกท้ังน้องยังสนใจ

โจทย์ท่ีมีชื่อเพ่ือนๆ อยู่ในน้ัน และถ้าโจทย์ย่ิงยากก็จะเห็น

เลยได้ชัดเลยว่าน้องคนไหนชอบที่จะเรียนเลข เราพบว่าน้อง

ผู้หญิงบางคนมีเหา เราได้เตรียมแชมพูกำาจัดเหามาด้วยจึงมี

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องความงามของเส้นผมตามวัยของน้อง

และการกำาจัดเหา นอ้งผู้หญงิ ป.5-6 ยินดรีว่มกจิกรรมสระผม

และกำาจัดเหาในวนัน้ันเลย เราสนกุรว่มกนั วนัสดุท้ายของการ

สอนเราคิดกิจกรรมวอล์กแรลลี่ โดยรวมกันท้ังสามระดับชั้น 

เราเตรียมตั้งแต่การจัดกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีคนเก่งคณิตศาสตร์ 

เกง่ภาษาองักฤษ สงัคมและวิทยาศาสตร์คละกนัเพือ่ใหแ้ตล่ะ

กลุม่มกีารทบทวนสิง่ท่ีเรยีนมา เพ่ิมเตมิบางเน้ือหาและแบ่งปัน

ช่วยเหลือ และดูแลกันแบบพี่ๆ น้องๆ วันนั้นทั้งเหนื่อย ทั้ง

ร้อน ทั้งรู้สึกว่าการเตรียมการของเรายังบกพร่องอยู่มีเรื่องให้

ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา สุดท้ายเราก็มาสรุปประเมินผลกัน

กอ่นจะเริม่กจิกรรมตอ่ไปและแกปั้ญหาผ่านชว่งเวลาน้ันไปได้

ด้วยดี ทุกคนสนุก เหนื่อย และเรียนรู้ไปด้วยกัน

 สิ่งหนึ่งที่เราได้พบและอยากแบ่งปันหรือบอกต่อ คือ 

ความสามารถพิเศษและโอกาสท่ีน้องควรไดร้บั เชน่ บางคนท่ี

มีปัญหาด้านสมาธิต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ น้องสามารถ

ทำาทุกอย่างไดเ้หมือนกบัคนอ่ืนๆ เพียงแต่ต้องใชเ้วลาและเปิด

ใจ น้องบางคนอยากเป็นนักบีตบ็อกส์ น้องทำาได้ดีมากกว่าที่

ทุกๆ คนคดิ ถา้มีใครมาเห็นความสามารถของน้องและทำาให้

มันเป็นจริงได้ก็จะดีมาก น้องบางคนเก่งเลขมากแต่ทางบ้าน

มีปัญหาครอบครัว บางคนเรียนเก่งมีความฝันอยากเรียนต่อ

ด้านวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ อยู่กับคุณทวดตาบอด

และคุณยาย ขยันช่วยงานบ้านทุกอย่างแต่ไม่มีเงินเรียนต่อ 

นอกจากนี้ยังมีน้องบางคนที่สายตาสั้นและไม่มีเงินซื้อแว่น มี

น้องคนหนึ่งที่ใส่แว่นเดิมมา 3 ปีแล้ว สายตาน้องก็เปลี่ยน

ไปจากเดิมมาก และอีกคนสายตาสั้นมากแต่ไม่ทราบและไม่

เคยใส่แว่นเลย ทำาให้เห็นไม่ชัดและเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  

บางคนเป็นเด็กท่ีมีความสดใสในวัยเด็กไม่ได้แตกต่างจาก

เด็กคนอื่น ตั้งใจเรียน ชอบเตะบอล มีความเป็นผู้นำาและผู้

ตาม รับฟังและแก้ไขปัญหาได้เสมอ เมื่อนอกเวลาเรียนน้อง

ไดแ้สดงให้เห็นวา่สามารถทำาหน้าท่ีหัวหน้านักเรยีนและหน้าท่ี

ของลกูท่ีดไีปไดพ้รอ้มๆ กนั ตอนเชา้และตอนเย็นน้องจะชว่ย
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แม่กวาดและถูพื้นที่โรงเรียนก่อนกลับบ้าน เพราะคุณแม่ของ

น้องเป็นเจ้าหน้าท่ีทำาความสะอาดท่ีโรงเรยีน หลงัจากน้ันน้อง

จะไปเลน่บาสเกตบอลท่ีสวนสาธารณะและชว่ยแมข่ายของไป

ดว้ย นอกจากน้ีน้องยังไดเ้ป็นนักกฬีาบาสเกตบอลดเีดน่ประจำา

จังหวัดอีกด้วย จะเห็นได้ว่าในสังคมยังมีผู้คนท่ีต้องการก้าว

เดนิตอ่ไปไดด้ว้ยความรูค้วามสามารถและความเป็นตวัตนของ

เขาเอง เพียงแค่ขอโอกาสและการสนับสนุนเท่านั้น เขาก็จะ

ประสบความสำาเร็จในชีวิตได้   

 สังคมของนักเรียนปิยมาตย์เราไม่สามารถพบเห็น

ได้ในกรุงเทพ เราประทับใจน้องๆ ท่ีมีส่วนร่วมและตั้งใจ

รับสิ่งท่ีมอบให้ ประทับใจท่ีได้เรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็น

ประสบการณ์ การใช้ชีวิต การปรับตัวท้ังจากน้องๆ จาก

คุณครู จากเพื่อนๆ รวมถึงจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

และโรงเรียนปิยมาตย์  สิ่งที่สำาคัญที่สุดที่ได้มาจากการไปใน

ครัง้น้ีคอื ความสขุตัง้แตว่นัแรกท่ีมาถงึ ความทรงจำาตา่งๆ ท้ัง

ดีและไม่ดี ความสุขในการพบเจอและการอยู่ร่วมกัน ความ

ทุกข์ในวันที่จากลา

 การไปค่ายครั้งน้ีได้ให้อะไรกับเรามากมาย ท้ัง

มิตรภาพ วิถีชีวิตที่แตกต่าง การปรับตัว การที่เราจะรู้จักคิด 

รู้จักทำา และรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เหมือนเป็นการ

ฝึกฝนตัวเราให้ก้าวไปอีกขั้นเพ่ือให้พร้อมสำาหรับชีวิตข้างหน้า 

เราได้รู้จักท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิด และใช้ความสามารถท่ี

เรามีไปชว่ยเหลอืผู้อ่ืน ทำาให้ในบางครัง้บางเหตกุารณ์สามารถ

เปลี่ยนความคิดและทัศนคติของเราไปได้อย่างสิ้นเชิง อีกทั้ง

ในเรื่องกระบวนการคิด และการแก้ปัญหา การไปในครั้งน้ี 

เราไม่ได้ไปเหมือนเป็นเพียงรุ่นพี่สอนน้องๆ แต่เราต้องคิดว่า

เราไปเป็นเหมือนกับคุณครูที่มาสอนเด็กๆ ซึ่งทำาให้เราได้ฝึก

ที่จะคิดให้ลึกลงไปอีกขั้น ทั้งกระบวนการสอน และการสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีกับทุกคน เราไม่สามารถคิดแค่ก็ไปสนุกเพียง

อย่างเดียว แต่กลับต้องคิดลงไปอีกว่าสนุกอย่างไรให้น้องได้

ความรูแ้ละเรยีนรูเ้ป็น และถา้เกดิปัญหาขึน้ ท้ังปัญหาท่ีมเีวลา

ให้แกไ้ขและปัญหาท่ีเราตอ้งแกเ้ฉพาะหน้านัน้ ไปถึงท่ีน้ันไมม่ี

ใครที่จะแก้ปัญหานั้นให้กับพวกเราได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง

ฝึกท่ีจะแก้ไขด้วยตนเอง เรียนรู้จากความผิดพลาด นำามา

ปรับปรุง และที่สำาคัญคือคนที่เราควรจะมองข้อผิดพลาดคน

แรกคือตัวของเราเอง เราไม่ควรที่จะไปโทษน้องๆ ว่าที่น้อง

ไมเ่ขา้ใจเพราะน้องไมฟั่ง แตค่วรคดิกลบัอีกดา้นหน่ึงวา่ทำาไม

น้องไม่ฟัง ขอ้บกพรอ้งของตัวเราคอือะไรและเราควรท่ีจะแก้ไข

อย่างไร  เพราะจุดประสงค์ที่เรามาในครั้งนี้ คือ มาให้ความ

รู้น้องๆ เราก็ควรที่จะทำาสิ่งๆ นั้นให้สำาเร็จตามที่วางไว้

 สุดท้ายขอขอบคุณโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและ

โรงเรียนปิยมาตย์ท่ีได้ให้โอกาสพวกเราได้มาเปิดโลกของตัว

เองได้มาทำาอะไรเพื่อคนอื่นแบบนี้  ขอบคุณน้องๆ ที่มาสร้าง

ความทรงจำารว่มกนัตลอดชว่งเวลาอันสัน้น้ี ทำาให้ชว่งเวลาน้ีมี

คณุคา่มาก ขอบคณุคณุครทุูกท่านท้ังครวูณีาและครแูบรนดอน

ท่ีคอยดแูล ประสานงานตลอดการเดนิทางไปและกลบั คณุครู

ที่มาแตร์ฯและคุณครูที่ปิยมาตย์ที่ช่วยประสานงาน ช่วยเหลือ

และใหค้ำาแนะนำาในทกุๆ เรื่องทำาใหก้ารทำากจิกรรมเปน็ไปได้

ด้วยดี สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณช่วงเวลานี้ที่มาเป็นหนึ่งใน

ความทรงจำาดีๆ ที่ไม่มีวันลืมในชีวิต

อ้างอิงข้อมูล

“https://th-th.facebook.com/piyamartschool/” https://

th-th.facebook.com/piyamartschool/

http://www.emagtravel.com/archive/singha-park.html” 

http://www.emagtravel.com/archive/singha-park.html

“https://thai.tourismthailand.org/สถานท่ีท่องเท่ียว/

วนอุทยานน้ำาตกขุนกรณ์--194” https://thai.tourismthailand.org/

สถานที่ท่องเที่ยว/วนอุทยานน้ำาตกขุนกรณ์--194

“http://www.วดัรอ่งขุน่.comประวตัวิดัรอ่งขุน่.html” http://

www.วัดร่องขุ่น.comประวัติวัดร่องขุ่น.html

“http://www.sadoodta.com/info/พิพิธภัณฑ์บ้านดำา-tha-

wan-duchanee” http://www.sadoodta.com/info/พิพิธภัณฑ์

บ้านดำา-thawan-duchanee
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 โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัปลกูฝังให้ศษิย์ทุกคนเป็น

ผู้ให้ รู้จักแบ่งปันเพ่ือผู้อ่ืนท่ียากไร้ในสังคม นักเรียนต้ังแต่

อนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงคุ้นเคยกับการบริจาคเงิน

คนละเล็กคนละน้อยที่เราเรียกกันว่า เงินคนจน

 เงินจำานวนเล็กน้อยจากนักเรียนทุกคนรวมกันกลาย

เป็นเงนิจำานวนมากท่ีสามารถชว่ยใครหลายๆ คนให้มคีณุภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้นได้ โดยผ่านกระบวนการทำางานของสภานักเรียน 

เป็นประจำาทุกเดือนท่ีสภานักเรียนจะประชุมพิจารณาว่าเรา

จะนำาเงินท่ีรวบรวมได้ในขณะน้ี มอบให้แก่องค์กรการกุศล

การบริจาคกิจกรรมเงินคนจน ปีการศึกษา 2559
รวบรวมโดย คุณครูนิลวรรณ  เจตวรัญญู

ใด บางครั้งก็เป็นการเสนอชื่อองค์กรน้ันๆ จากสมาชิกใน

สภานักเรียนท่ีหาข้อมูลมา หรือทราบว่าองค์กรน้ันต้องการ

ความช่วยเหลือ บางครั้งก็ได้รับการเสนอแนะจากคุณครูหรือ

ผู้ปกครอง ซึ่งเงินที่เราทุกคนร่วมบริจาคในปี 2559 จำานวน 

668,786 บาท ได้นำาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในความดูแลของ

องค์การกุศลจำานวน 12 แห่ง และการบริจาคของพวกเรา

ยังเป็นการสนับสนุนและมอบกำาลังใจให้แก่บุคคลท่ีทำางานใน

องค์กรการกุศลเหล่านั้นอีกด้วย
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	 รายชื่อองค์กรการกุศลที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	บริจาคเงินในกิจกรรมเงินคนจน					

 1. บ้านอัญจลา ศูนย์คาทอลิกเชียงคำา วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   

 2. โครงการปลูกป่าเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 3. วัดพระนามกรเยซู จ.สิงห์บุรี (หอพักประสบอัคคีภัย)

 4. คณะศรีชุมพาบาล   

 5. บ้านเด็กพระคุณ จ.จันทบุรี (ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อHIV)  

 6. บ้านทานตะวัน พุทธมณฑล (ดูแลเด็กถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง) 

 7. บ้านเบธเลเฮม จ.เพชรบูรณ์ (ดูแลให้การศึกษาเด็กบนดอยสูงและเด็กพื้นราบ)

 8. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 9. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)  

 10. สถานสงเคราะห์เด็กกำาพร้าบ้านแห่งความเมตตา จ.เพชรบูรณ์     

 11. โครงการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง มูลนิธิคณะสงฆ์พระเยซูเจ้า (เยสุอิต)   

 12. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)    
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การปรับปรุงด้านอาคารสถานที่
ช่วงปิดปีการศึกษา2559

โดย คุณครูสุภัชร์  ทองสถิตย์

ทางโรงเรียนจดัใหม้กีารซอ่มบำารุงใหญ่ ในช่วงปดิภาคเรียนเดอืนมนีาคม – ตน้เดือนพฤษภาคมเป็นประจำา เพือ่ใหท้กุ

ตน้ปกีารศกึษาโรงเรยีนมคีวามพรอ้มด้านอาคารสถานทีต่อ้นรับนกัเรียน สำาหรับในชว่งปดิภาคเรยีนทีผ่า่นมาได้มกีารซ่อมแซม

ปรับปรุงในส่วนต่างๆ ดังนี้

อาคารหอประชุม ได้มีการปรับปรุงภายในหอประชุม ซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาที่มีรอยรั่วซึม เปลี่ยนระบบปรับอากาศ

ใหม่เป็นแบบ VRF SYSTEMS เปลี่ยนเพดานทั้งโครงและแผ่นฝ้าเพดาน และยังได้ปรับปรุงระบบแสง สี เสียงใหม่ทั้งหมด 

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเวทีทั้งโครงรับพื้นและพื้นไม้บนเวทีบางจุดที่ชำารุดผุกร่อนจากการใช้งานมานาน 
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ห้องปาฐกถา เป็นห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารเรียนประถม ได้รื้อผนังที่บุไว้ออกเพราะชำารุด นอกจากนี้ได้เปลี่ยน

ไม้หน้าโต๊ะใหม่ 

ห้องตัดเย็บและห้องการงานมัธยม ได้ปรับปรุงให้ดูทันสมัย สะดวกในการใช้งาน เพ่ือสร้างบรรยากาศและส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อนหน้าน้ีในช่วงปิดภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ีแล้วได้มีการปรับปรุงห้องการเรือน  

(ห้องมาร์ธา) มาแล้ว 1 ห้อง 
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การปรับปรุงทางเท้า ทางเดินรถ และระบบจราจรภายในโรงเรียน ในส่วนนี้เป็นผลงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

ไดป้รบัปรงุทางเท้าบรเิวณดา้นขา้งหอประชมุ หน้าอาคารพลานามัย และบรเิวณท่ีใชเ้ป็นจุดรบัสง่นักเรยีนให้เดนิขึน้และลงรถได้

สะดวก ขยายพ้ืนท่ีถนนบรเิวณทางโคง้เพ่ือให้รถท่ีวนเขา้มารบัสง่นักเรยีนเดนิรถคลอ่งตัว พรอ้มท้ังทาสขีอบถนน สญัลกัษณต์า่งๆ 

ที่ถนนและทางม้าลาย รวมทั้งพื้นที่ในส่วนของการรับส่งนักเรียนอนุบาลด้านหลังที่ได้มีการทาสีกำาหนดพื้นที่จราจรที่ชัดเจน 
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นอกจากน้ียังมสีถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดม้กีารซอ่มแซมปรบัปรงุในชว่งปิดภาคเรยีนอีก เชน่ ปัญหาน้ำารัว่ซมึลงมาท่ีลานอนุบาล

เวลาฝนตกซึ่งจะต้องขึ้นไปแก้ไขที่ลาน Skylight ชั้น 4 ที่ทางโรงเรียนได้รับคำาปรึกษาแนะนำาจากผู้ปกครองและแนะนำาผู้รับ

เหมาที่ชำานาญและมีประสบการณ์ด้านนี้มาทำาให้จนสำาเร็จ  การเปลี่ยนโต๊ะและปรับปรุงห้องพักครู ชั้น ม.1-ม.4 ทำาให้คุณครู

มีความสะดวกในการทำางานมากขึ้น

ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ในช่วงเวลาประมาณไม่ถึง 2 เดือน ก็สามารถดำาเนินการได้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยได้รับความ

ร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองปัจจุบัน อดีตผู้ปกครอง นักเรียนเก่า ทั้งที่เป็นสถาปนิก วิศวกร ตลอดจนสมาคมผู้

ปกครองและครฯู ท่ีไดเ้สยีสละเวลามาชว่ยงานท้ังออกแบบ ให้คำาปรกึษา คำานวณโครงสรา้งให้ ฯลฯ ผู้ท่ีขอเอ่ยนามขอบพระคณุ

เป็นพิเศษ คือ คุณวันทนีย์  หวังบุญสกุล ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา คุณครู

และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัย เต็มใจท่ีจะเข้าร่วมค่ายอาสาท่ีบ้านอัญจลา 

อำาเภอเชยีงคำา จังหวดัพะเยา ซ่ึงเป็นกจิกรรมท่ีจัดตอ่เน่ืองมา

หลายปี ในปีนี้นักเรียนที่อาสาไปร่วมค่ายมี 2 กลุ่ม จำานวน 

19 คน ทั้งสองกลุ่มได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต ณ บ้านอัญจลา 

ด้วยความภาคภูมิใจ

เริ่มจากนักเรียนกลุ่ม 1 “เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 

4 มีนาคม 2560 พวกเรากลุ่มหนึ่ง รวมทั้งคุณครู 2 ท่าน

ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตที่บ้านอัญจลา อ.เชียงคำา จ.พะเยา ซึ่ง

ค่ายเชียงคำา
โดย นางสาวขวัญชนก อินทร์คำา นางสาวภัทราภา เกษมสำาราญ นางสาวนลินสิรี สุวรรณศร นางสาวภาวิดา สุ่มสวัสดิ์ 

นางสาวอรจิรา สารจิตต์ นางสาวณิชภัทร บุญเดชานันทน์ นางสาวนัชชา ถาวรไชยโสภณ นางสาวพิชญาภัค เมฆวิชัย 

นางสาวธันยธร จรัสรุ่งโรจน์ นางสาวนงนภัส อัศวรักษ์ นางสาวภรณี แห่ล้อม นางสาวชลภัทรา ชูศรี 

นางสาวเมย์ณวัล สุทธิสัมพัทน์ นางสาวนัทชาภรณ์ รวยฟูพันธ์ นางสาวนีรรสา วิฑิตวัฒนกุล นางสาวพิชญาภา เมฆวิชัย

นางสาวชิดชนก มหาผล นางสาวชลรดา ถาวรไชยโสภณ นางสาวกรรัตน์ อมาตยกุล

และคุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด

เป็นบ้านพักของนักเรียนหญิงระดับมัธยม ที่บ้านอัญจลา เรา

ได้พบซิสเตอร์ น้องๆ เพื่อนๆ และพี่ๆ ทุกคนเป็นกันเอง 

และให้ความต้อนรับพวกเราอย่างดี ทุกๆ เช้าทุกคนจะตื่นตี 

5 เพื่อมาทำาโยคะหรือชิบาชิ โดยจะผลัดกันเป็นผู้นำาในแต่ละ

วัน พวกเราที่ไม่เคยทำาก็ต้องรีบตื่น ลงมาให้น้องๆ ช่วยสอน 

อาจจะลำาบากบ้างแตพ่วกเราก็ภูมใิจ ท่ีไดฝึ้กฝนและทำาเหมือน

ที่ทุกคนทำาได้ หลังจากโยคะน้องๆ จะแบ่งหน้าที่กันทำาความ

สะอาดบ้าน สวน และทำาอาหาร พวกเรากจ็ะชว่ยนอ้งๆ ตาม

ที่พวกเราถนัด และลองทำาสิ่งใหม่ๆ ด้วย หลังจากนั้นเราจะ

รบัประทานอาหารรว่มกนั ซึง่อาหารแตล่ะมือ้จะมกีบัขา้วเพียง 
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1-2 อย่าง ที่หาได้ง่าย เช่น ผักที่น้องปลูกกันเอง หลังจากส่ง

น้องๆ ไปโรงเรียน พวกเราก็ได้มีโอกาสคุยกับซิสเตอร์ และ

น้อง ม.3 กับพี่ ม.6 เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน พอ

ตอนเย็นเราก็กลับมาลงแปลงเกษตร ช่วยน้องๆ รดน้ำาต้นไม้ 

ถอนวัชพืช และทำาความสะอาดเล้าไก่ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีพวกเรา

แทบไม่เคยสัมผัส เราได้ลองปูแกลบในเล้าไก่ ทำาปุ๋ย และอีก

หลายๆ อย่างที่ท้าทายมากๆ โดยมีน้องๆ มาช่วยสอน ทุก

เย็นเราจะได้ไปโบสถ์และทำามิสซา น้องๆ ทุกคนจะตั้งใจร้อง

เพลง และประกอบพิธี ตัวแทนของพวกเรายังได้มีโอกาสไป

อ่านบทความภาษาอังกฤษอีกด้วย หลังจากเข้าโบสถ์จะเป็น

เวลาทำาการบ้าน ซึ่งตรงนี้ คุณครูได้ให้การบ้านพวกเราก่อน

ไปท่ีจะมาบ้านอัญจลา วา่เราตอ้งเตรยีมไปตวิหนังสอืให้นอ้งๆ 

ตอนแรกพวกเรากลวัวา่จะสอนไดไ้ม่ดพีอ แตน้่องๆ ก็ต้ังใจฟัง

และทำาความเข้าใจ ทำาให้พวกเรามีกำาลังใจ และยิ่งตั้งใจหา

ข้อมูลมาสอน ตอนที่น้องๆ กลับมาจากโรงเรียนแล้วบอกว่า 

“ท่ีพ่ีสอนเม่ือวานออกขอ้สอบแลว้ หนูทำาไดด้ว้ย” “หนูสอบได้

เต็มด้วย” พวกเรามีความสุขมากๆ และยิง่ผกูพัน พวกเราได้

มอบความรักให้กันละกันอย่างเต็มเปี่ยม เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่

บ้านอัญจลา มอบข้อคิดต่างๆ ให้พวกเราทั้งสิบคนเป็นอย่าง

มาก ทั้งเรื่องเวลา ความรับผิดชอบ การอยู่ด้วยกัน ความ
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เสียสละ และเซอร์เวียม การไปใช้ชีวิตในครั้งนี้ทำาให้เรารู้จัก

คุณค่าของชีวิต การขอโทษ และการขอบคุณ สุดท้ายนี้ พวก

เราขอขอบพระคุณทางโรงเรียน ซิสเตอร์ และคุณครูทั้งสอง

ท่าน ที่มอบโอกาสให้พวกเราไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ และ

ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ บ้านอัญจลาที่มี

มิตรภาพดีๆ ให้แก่กัน และพวกเราสัญญาว่าจะไม่มีวันลืม” 

และนักเรียนกลุ่ม 2 “ปีน้ีเป็นปีท่ีพิเศษกว่าทุกปี 

เนื่องจากมีนักเรียนสนใจโครงการนี้จำานวนมาก ทางโรงเรียน

จึงได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยพวกเรา นักเรียน

จำานวน 9 คน และคุณครูอีก 2 ท่าน ได้เดินทางไปบ้าน 

อัญจลา เชียงคำา เมื่อวันที่ 5-11 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 

2 จึงทราบภาพรวมมากอ่นแลว้วา่จะไดท้ำากจิกรรมอะไร และ

ควรเตรียมตัวอย่างไร หลายๆ คนคิดว่าการใช้ชีวิตที่นั่นอาจ

จะเหนื่อยและลำาบาก เพราะน้องๆ ที่บ้านอัญจลาต้องทำาทุก

อย่างด้วยตัวเอง ตั้งแต่ตื่นนอน ทำาอาหาร ล้างจาน ซักผ้า 

ปลูกผัก เป็นต้น แต่เมื่อพวกเราได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตที่นั่น ก็

พบว่า การที่เราได้ทำาทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้ลำาบากอย่างที่

พวกเราเคยคิด บ้านอัญจลา เชียงคำา เป็นบ้านที่มีแปลงผัก

ที่ปลูกผักปลอดสารพิษ ผลไม้ที่สามารถเก็บกินจากต้นได้ มี

เล้าไก่ เล้าเป็ด บรรยากาศร่มรื่น คล้ายๆ บ้านเพชรสำาราญ 

ท่ีบ้านอัญจลานอ้งๆ จะนอนรวมในห้องเดยีว บนเตียงสองชัน้ 

พวกเราจะพักอยู่ห้องขา้งๆ สว่นซิสเตอรจ์ะพักผ่อนในบ้านอีก

หลงัซึง่อยู่ตดิกนั ชัน้ลา่งเป็นห้องทำาการบ้านของน้องๆ ทุกคน

มีโต๊ะประจำาตัว ส่วนห้องอาบน้ำา ห้องครัว ห้องอาหาร จะ

แยกไปเป็นบ้านอีกหลงั เวลาผ่านไปรวดเรว็อย่างไมรู่ตั้ว พวก

เรารูส้กึวา่พวกน้องสอนเรามากกวา่เราสอนเขาอีก พวกเราได้

เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างมากมาย ตลอด 7 วันที่ผ่านมานี้ 

ได้ลองทำาสิ่งสิ่งใหม่ๆ สนิทกับเพื่อนๆ ที่ไปค่ายด้วยกันมาก

ขึ้น ได้รู้จักการทำาอะไรเพื่อคนอื่น รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้า ฝึกฝนทักษะชีวิต และทำาให้พวกเราเข้าใจความหมาย
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ของคำาว่าเซอร์เวียมได้อย่างลึกซึ้ง การเดินทางครั้งนี้สอนเรา

หลายอย่างมากจริงๆ ทุกคนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แม้เวลา 7 

วันทีผ่า่นมาเปน็ช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็จะเปน็ความทรงจำาทีพ่วก

เราจะจดจำาไว้ และจะรู้สึกดีทุกครั้งที่ย้อนนึกถึง” 

จากนั้นคุณครูอีก 2 กลุ่ม จำานวน 10 ท่าน ได้ร่วม

คา่ยอาสาจัดกจิกรรมการเรยีนรูท่ี้บ้านอัญจลา เพ่ือเสรมิความ

รู้และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเข้าใหม่ ซึ่งคุณครูก็ได้

รับความสุขและประสบการณ์มากมายจากการร่วมกิจกรรม

ในครั้งนี้

“มคีวามสขุทุกครัง้ท่ีไดม้าสอนเดก็คา่ยอัญจลา ไดเ้ห็น

เด็กๆ ที่น่ารัก พร้อมที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครู” 

คุณครูศรินดา ปัสนะจะโน

“มคีวามสขุท่ีไดไ้ป เป็นผู้ให้ และผู้รบั ขอบคณุสำาหรบั

โอกาสที่ดีงาม” 

คุณครูอภิรดี จำาปาถิ่น

“รู้สึกมีความสุขกับชีวิตการเป็นครู ท่ีได้มีส่วนช่วย

เด็กๆ ที่ได้รับโอกาสน้อยกว่าเด็กๆ ในเมือง” 

คุณครูจิติมา บุญคำา

“เด็กๆ ที่บ้านมีความขยัน พยายาม และตั้งใจเรียนรู้

ในสิ่งที่เรามอบให้เป็นอย่างมาก ดูแลเอาใจใส่คุณครูร่วมค่าย

ทุกคนเป็นอย่างดี แล้วจะกลับไปเยี่ยมใหม่” 

คุณครูพิมพ์ภัทร์ เพ็งพิต

“ดีใจและมีความสุขที่ไปสอนหนังสือเด็กๆ” 

คุณครูจุไรรัตน์ ภัทรานุกุล

ค่ายอัญจลาท้ังในส่วนของการสัมผัสชีวิตของนักเรียน 

ม.4 และค่ายวิชาการของคุณครูจะเกิดขึ้นในทุกๆ ปี จึงขอ

เชิญทุกท่านท่ีสนใจเปิดรับประสบการณ์ใหม่ สมัครเข้าร่วม

ค่ายในปีการศึกษา 2560 
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เราไปหาคำาตอบสำาหรับคำาถามท่ีตั้งไว้ในหัวข้อเรื่องท่ี

งาน Good Society Expo เทศกาลทำาดีหวังผลที่จัดขึ้นที่

ห้างสรรพสินค้าCentral World เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 

2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 11 คน  

คำาตอบท่ีเราคน้พบคอืประสบการณต์รงท่ีเราไดร้บัจาก

ประเด็นต่างๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้  

ประเด็นความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา Limited  

สังคมที่ดีในความคิดของเราคือแบบไหน? 
เราจะร่วมสร้างสังคมที่ดีได้อย่างไร?

โดย คุณครูเนาวรัตน์  ทัศนเกษม

และนางสาวภัทราภา เกษมสำาราญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

Education พวกเราเห็นขอ้ความของเดก็ไทยหลายคนท่ีสะกด

คำาไม่ได้ เราได้ร่วมตอบจดหมายของเด็กๆ เพื่อให้กำาลังใจ 

ให้เขาได้รับรู้ว่าเขามีผู้รับฟังเสมอ

  ประเด็นต่อต้านคอร์รัปชั่น เราเห็นข้อมูลมากมาย

ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ใน

ประเทศไทย  เราไดท้ดลองเล่นเกมท่ีต้องใชค้วามซ่ือสตัย์เป็น

บรรทัดฐาน  
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  ประเดน็ของสงัคมรว่ม เราเห็นความหลากหลายของ

ผู้คน เห็นคนพิการ คนสูงอายุที่ทำาประโยชน์ให้สังคม เห็น

ศักยภาพของพวกเขา เราได้เรียนรู้ว่าพวกเขาคือส่วนหน่ึงท่ี

ร่วมขับเคลื่อนสังคมเหมือนกับเรา 

  ประเด็นสิ่งแวดล้อม เราได้เห็นการนำาเสนอปัญหา

สิ่งแวดล้อมในมุมมองที่น่าสนใจ เข้าใจ และสะท้อนให้เห็น

ถึงผลกระทบที่เกิดจากตัวเรา 

  ประเด็นสุขภาพ ในใจความสำาคัญที่ว่า คนไทยทุก

คนเปลี่ยนแปลงตนเองได้ เราเห็นความร่วมแรงร่วมใจของ

เครือข่ายสุขภาพหลายแห่ง หลายด้านที่ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมที่

น่าสนใจ มีหลายเรื่องที่เราไม่รู้ และได้รู้ในแต่ละซุ้ม

  และส่วนสุดท้ายท่ีเราได้เข้าร่วมคือ Lifestyle of 

Giving เป็นเรื่องของเครื่องมือ หรือช่องทางของการเป็นผู้ให้  

เครือข่ายจิตอาสาต่างๆ 

  คำาตอบท่ีเราได้พบในงานน้ี คือ ภาพของกลุ่มคน

เล็กๆ รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมนี้ เรา

เห็นอาสาสมัครมากมายที่ตั้งใจมาช่วยงาน นั่นคือ ภาพของ

สังคมท่ีเราอยากเห็น ซึ่งทำาให้เราได้พบว่าเราทุกคนมีคุณค่า 

และศักยภาพในตัวเองท่ีจะเป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือส่วน

รวมในการเปลีย่นแปลงและสรา้งสงัคมท่ีดใีนแบบท่ีเราตอ้งการ
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

สวัสดีปีการศึกษา 2560 กับทุกๆ ท่านครับ และสำาหรับสมาชิกใหม่ โดยเฉพาะท่านผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ 

ทุกๆ ท่าน ผมในนามของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กลุ่มเครือข่ายช่วงชั้นต่างๆ และกลุ่มผู้ปกครองอาสา ยินดีต้อนรับทุกๆ 

ท่านเข้าสู่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยครับ

ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้ทำาการปรับปรุงเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียนรวมทั้งทางเดินบริเวณรั้ว

เขยีว เพ่ือให้นักเรยีนและท่านผู้ปกครองมคีวามสะดวกมากขึน้ครบั โดยในการน้ีเราไดร้บัการสนับสนุนในเรือ่งของสทีาพ้ืนถนน

จากท่านผู้ปกครองด้วยครับ ผมต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ในปีนีเ้ราจะม ี2 กจิกรรมใหญ่ๆ  ท่ีอยากให้ทุกๆ ท่านมารว่มงานกนั คอื (1) สามคัคCีup ในวนัศกุร ์ท่ี 21 กรกฎาคม 

2560 และ (2) MD Run 2017 ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

สามัคคีCup เป็นการแข่งขันกีฬาสบายๆ และรับประทานอาหารง่ายๆ ในตอนเย็นหลังเลิกเรียนร่วมกันซึ่งเราจัดขึ้น

เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่าง ผู้ปกครอง และคุณครูครับ 

งาน MD Run 2017 เป็นงานที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ร่วมกันกับสมาคมนักเรียนเก่า

มาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนให้กับคุณครูอาวุโสที่เกษียณอายุไปแล้วครับ 

อยากให้ทุกๆ ท่านมาร่วมงานทั้งสองงานนี้นะครับ

สุดท้ายนี้ ผมขอให้ปีการศึกษา 2560 เป็นปีที่ดี และเต็มไปด้วยความสุขของทุกๆ ท่านครับ

		 	 	 	 ขอบคุณครับ

     ศกร  ทวีสิน

จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย คุณศกร  ทวีสิน
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ระหว่างวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนปัจจุบันทุก

ระดับชั้นร่วมรำาลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

ในช่วงแรก ทุกคนได้ทบทวนประวัติของคณะอุร์สุลิน

ตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาสู่สยาม การใช้ชีวิตของคณะซิสเตอร์ท่ี

ต้องจากบ้านเกิด มาอยู่ในสถานท่ีท่ีไม่เคยรู้จัก การฝ่าฟัน

อุปสรรคต่างๆ เพื่อดำาเนินการก่อตั้งโรงเรียนอุทิศถวายแด่แม่

พระ นักเรียนได้เห็นตัวอย่างความพากเพียรและการอุทิศตน

ของพวกท่านเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้แต่ละคนเลือกดำาเนิน

ชีวิตในวิถีของฆราวาสอุร์สุลิน

ในช่วงท่ีสอง นักเรียนสามารถเรียงลำาดับเหตุการณ์

สำาคญัท่ีเป็นประวติัศาสตรข์องไทยและของโรงเรยีน ในการกอ่

รา่งสรา้งรปูแบบการจัดการศกึษาของโรงเรยีนตามจิตตารมณ์

ของคณะอุรส์ลุนิ และไดเ้รยีนรูป้ระวตัศิาสตรข์องประเทศไทย

จากเหตกุารณต์า่งๆ ท่ีเกดิขึน้และมผีลกระทบกบัโรงเรยีน ได้

เห็นตวัอย่างการเผชญิหน้ากบัอุปสรรคต่างๆ ของคณะซสิเตอร ์

ซึง่เป็นแบบอย่างแกนั่กเรยีนให้สามารถเลอืกมาปรบัใชใ้นชวีติ

ประจำาวันได้  ได้ตระหนักถึงความเสียสละและความมุ่งมั่น

ของคณะซสิเตอรแ์ละคณุครท่ีูนำาพาโรงเรยีนให้คงอยู่มาจนถงึ

ปัจจุบันได้อย่างภาคภูมิ

ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม นักเรียนศึกษาพระ 

ราชประวั ติและพระจริยวัตรของ ท้ังพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 จากบทสัมภาษณ์

ของคุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ในหนังสือ “ในหลวง

ของเรา ศิษย์เก่ามาแตร์” ได้ไตร่ตรองความรู้สึกของตนต่อ

การ “มีในหลวงถึง 2 รัชกาลท่ีเป็นศิษย์เก่ามาแตร์เดอี” 

และกำาหนดข้อตั้งใจส่วนตัวในการเป็น “ศิษย์ที่แท้จริงของมา

แตร์เดอี” ท่ีจะสืบทอดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานและงดงามนี้ให้ธำารงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

ในเช้าวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซิสเตอร์ 

สมจิตร ์ครองบุญศร ีและคณุครทีูนามาร ี ผลาดกิานนท์ เป็น

ประธานในวจนพิธีกรรมฉลองวันก่อตั้งโรงเรียนที่ลาน Piazza  

วันฉลองการก่อตั้งโรงเรียนปีที่ 89
เรียบเรียงโดย คุณครูกรรณิการ์  กลิ่นกลัด คุณครูมณีจันท์  ไกรณรงค์ และคุณครูดนุชรี  ตันทโอภาส
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อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิในทางครสิตศาสนาวนัน้ีเป็นวนัสำาคญั

อีกวนัหนึง่ โดยเป็นวนัท่ีพระศาสนจักรคาทอลกิฉลองการท่ีแม่

พระและนักบุญยอแซฟถวายพระกุมารในพระวิหาร  มีความ

หมายว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เรารับ

ความสว่างมาจากพระองค์ ดังนั้น เราแต่ละคนจึงต้องเป็น

แสงสว่างแห่งชีวิตท่ีดีงามตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าต่อ

หนา้เพ่ือนมนุษย์ ในพิธีประกอบดว้ย ขบวนแห่เทียนท่ามกลาง

บทเพลง “พระคริสตเจ้าส่องแสงท่ามกลางดวงใจ” จากนั้น 

ท่านผู้อำานวยการกลา่วบทนำา แลว้ซสิเตอรอ์ธกิารอ่านบทพระ 

วรสารและให้โอวาท  จากน้ัน ผู้แทนนกัเรยีน ชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่ 5 เป็นผู้นำาภาวนาวิงวอน ท้ายที่สุด ทุกคนร่วมร้องเพลง 

SERVIAM พร้อมกับวงมาแตร์เดอีออร์เคสตรา

สำาหรับระดับอนุบาล ซึ่งเป็นรุ่น MD 99  มี

กิจกรรมWalk Rally จัดโดยคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

และอาจารย์นิตยา ตันทโอภาส นักเรียนเก่ารุ่น MD 34 และ

อดีตผู้ช่วยครูใหญ่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 4 ฐาน 

ดังนี้ ฐานที่ 1 ใต้วัดน้อย อาจารย์นิตยานำานักเรียนอนุบาล

เล่นลิงชิงหลักในยุคเจ้าชายน้อย 2 พระองค์ และร้องเพลง 

Happy Birthday แก่โรงเรียน ฐานที่ 2 ห้องพิพิธภัณฑ์ 

คุณครูสุภาภรณ์ ปิยะศิริกุล นักเรียนเก่าและคุณครูปัจจุบัน 

นำานักเรียนให้รู้จักคณะซิสเตอร์ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน ฐานท่ี 

3 บ้านซิสเตอร์ ซิสเตอร์สุจิตรา สุวาวัลย์ เปิดบ้านของคณะ 

ซิสเตอร์ให้นักเรียนได้เห็นการดำาเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายตามรอย

นักบุญอัญจลาของคณะซิสเตอร์อุร์สุลินปัจจุบัน และเลี้ยง

คุกกี้แก่เด็กๆ ทุกคนด้วย และฐานสุดท้าย ฐานที่ 4 วัดน้อย 

คุณครูศรีทอง ศรีเสน นำานักเรียนภาวนาวอนขอพระพรแด่

ตนเอง ครอบครัว คณะซิสเตอร์และบรรดาคุณครูในอดีต

และปัจจุบันทุกท่านจากพระแม่มาแตร์เดอีและนำานักเรียนชม

วดัน้อย  อนสุรณส์ถานสำาคญัท่ีอยู่คูก่บัท่ีดนิผืนน้ีท่ีกอ่รา่งสรา้ง

ขึ้นเป็นโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยในปัจจุบัน

กิจกรรมท้ังหมดน้ีได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะ 

ซสิเตอร ์คณะผู้บรหิาร คณะครแูละบุคลากรทางการศกึษาทุก

ท่านจนประสบความสำาเรจ็ในการนำานักเรยีนหวนรำาลกึถงึอดตี

อันยากลำาบาก ปัจจุบันอันท้าทายและอนาคตท่ีรอคอยให้ศิษย์

มาแตร์เดอีวิทยาลัยทุกคนก้าวต่อไปอย่างสง่างาม   

โอวาทจากซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ประธานใน 

วจนพิธีกรรมรำาลึกถึงวันก่อต้ังโรงเรียนปีท่ี 89 เมื่อวันท่ี 2 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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คณะครูและนักเรียนที่รัก

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา เราได้ฉลองระลึก

ถึงนักบุญอัญจลา เมริชี ผู้ก่อตั้งคณะอุร์สุลินเมื่อ 482 ปีที่

แลว้ ดว้ยความกตญัญรููค้ณุตอ่ท่าน ท่ีไดซ้ือ่สตัย์ตอ่เสยีงลกึๆ 

ในใจ จนกระทั่งได้ทำาให้คณะอุร์สุลิน เกิดขึ้นในโลก และใน

ประเทศไทย

วนันี ้เราระลกึถงึวนักอ่ตัง้โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั 

เมื่อ 89 ปีท่ีแล้ว  และบุคคลท่ีเป็นผู้ก่อเกิดสถานศึกษา

อบรมแห่งนี้ ก็คือ คุณแม่มารี แบร์นาร์ด มังแซล และคณะ 

ซิสเตอร์ร่วมกับคุณครูได้ทำาให้โรงเรียนมาแตร์เดอีดำาเนิน

กิจการด้านการศึกษาอบรมมาจนถึงปัจจุบันนี้

ทั้งนักบุญอัญจลา และ คุณแม่มารี แบร์นาร์ด ได้

ตดิตามองคพ์ระเยซเูจ้า ผู้ไดต้รสัวา่ “เราเป็นแสงสวา่งสอ่งโลก  

ผู้ท่ีตามเรามา จะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่อง

ชีวิต” คุณแม่มารีแบร์นาร์ด และซิสเตอร์อุร์สุลินได้ตัดสินใจ 

ซื้อที่ดินแห่งนี้ ได้มีการปรึกษาหารือ ท่านได้พบกับอุปสรรค

ต่างๆ และทีละเล็กทีละน้อย โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ก็ได้

เจริญเติบโต พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ไปตามทิศทาง

ที่มุ่งส่งเสริม อบรมนักเรียนให้มีคุณธรรมควบคู่กับความรู้ใน 

จิตตารมณ์แห่งรักและรับใช้ Serviam ซึ่งเป็นคติพจน์ประจำา

ใจของศิษย์อุร์สุลินทุกคน นักเรียนทุกคนท่ีดำาเนินชีวิตรัก

และรับใช้ ก็เปรียบเหมือนแสงเทียนที่ส่องสว่าง ผู้ที่พบเห็น

นักเรียนก็รู้สึกประทับใจ ชื่นชมกับความดีและความงดงาม 

ส่วนนักเรียนที่จบไปแล้ว ก็ได้นำาความรู้ ความสามารถและ

จิตตารมณ์รกัรบัใช ้ไปแบ่งปัน ทำาประโยชน์มากมายแกส่งัคม 

และประเทศชาติ

ให้เราเงียบสักครู่หน่ึง ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณ

นักบุญอัญจลา ขอบคุณคุณแม่มารี แบร์นาร์ด ขอบคุณคณะ 

ซสิเตอรท้ั์งมชิชนันารแีละคนไทย  และขอบคณุคณุครมูาแตร์

เดอีฯ ทุกท่าน
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 คา่ยสภานักเรยีนในปีน้ี เป็นปีสดุท้ายของสมาชกิสภา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในขณะที่เป็นปีแรกสำาหรับการ

ทำางานร่วมกันในฐานะพี่โตสุดในสภานักเรียน วินาทีแรกของ

ค่ายสภา เริ่มต้นขึ้นท่ีอาคารพลานามัย แต่การเตรียมการ

สำาหรบักิจกรรมสามวนัสองคนื เริม่ตน้มากอ่นหน้านัน้แลว้ ทีม

คุณครูที่จัดค่ายและพี่ๆ มัธยม 6 เตรียมทั้งกิจกรรมและการ

ใช้ชีวิตในค่าย เพื่อให้ทุกอย่างดำาเนินไปได้อย่างราบรื่น ทุก

คนจะได้เรียนรู้และมีความสุขไปพร้อมๆ กัน

 ทันทีท่ีถึงบ้านเพชรสำาราญ คอื เวลาฝึกประสบการณ ์

ความคิด ความสนุกสนาน และตัวอย่างของภาระหน้าที่ ที่

พวกเราจะต้องเผชิญตลอดทัง้ป ีความยากลำาบากเหล่านัน้ฝึก

ค่ายสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
โดย  นางสาวจิรัฐิติ  ดาราเมือง   หัวหน้านักเรียน

เรา สอนเรา และหล่อหลอมเราให้ใกล้ชิดเพื่อร่วมฝ่าฟันไป

ด้วยกัน เหมือนเส้นด้ายที่ร้อยพันผูกโยงเราไว้เป็นหนึ่งเดียว

 พวกเราได้ทำางานร่วมกันเป็นสีคณะ ร่วมกันคิด

โครงการรณรงคส์ำาหรบัปีน้ี เพ่ือสง่ผลถงึปีต่อๆ ไป ท่ีจะทำาให้

นักเรียนทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม 

การไม่นิ่งดูดายต่อธรรมชาติและสถานที่ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน  

และการเลกิ การหาทางลดโอกาส กระทำา หรอืสรา้งความเจ็บ

ปวดจากการกลั่นแกล้งรังแกกัน ผ่านแปดโครงการที่แต่ละสี

คณะท้ังพ่ีและน้องรว่มกนัคดิวางแผนงาน โดยมคีณะกรรมการ

คือคุณครูเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและเสนอแนะให้ทุกโครงการเกิด

ขึ้นได้จริง   
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

 อีกส่วนที่สำาคัญไม่แพ้กันในค่ายสภา ก็คือ โอกาสที่

จะได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และความทรงจำาท่ีดีไปด้วยกัน 

สิง่หนึง่ท่ีตดิตรงึอยู่ในความคดิของขา้พเจ้า แมว้า่จะเป็นเพียง

กจิกรรมสัน้ๆ ในเชา้วนัท่ีสอง คอืในเวลาท่ีพวกเราไดจั้บคูก่บั

เพื่อน หลับตา สงบ เพื่อฟังเสียงคลื่นที่ซัดชายหาด เสียงนก

ท่ีรอ้งในตอนเชา้ สมัผัสถงึสายลมทะเลท่ีปะทะใบหน้า และได้

กลิ่นไอเกลือ เมื่อลืมตาอีกครั้ง ก็คือ ภาพแสงสีส้มแดงที่ทอ

สาดส่องตกกระทบผิวน้ำา ภาพแสนสงบ ที่ปลุกให้เราตื่นและ

มีพลังมากพอสำาหรับการเริ่มต้นวันใหม่ เราได้วาดภาพที่เห็น

ตรงหน้าลงบนกระดาษแผ่นเลก็ๆ ย่ืนให้คูข่องเราให้เขาไดว้าด

เตมิให้เป็นภาพท่ีสมบูรณ ์กอ่นจะเขยีนขอ้ความดีๆ  ให้กบัเขา 

แม้จะเป็นเพียงชั่วนาที แต่ก็ได้สอนให้เราได้รู้ว่า หลายครั้งที่

เราไมอ่าจถา่ยทอดภาพท่ีเห็น สิง่ท่ีรูส้กึให้ออกมาสมบูรณแ์บบ 

แต่เมื่อมีใครอีกคนคอยเติมเต็มภาพก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น    

 อีกกิจกรรมท่ีสอนเราไม่แพ้กัน ก็คือ คืนวันท่ีสอง 

การได้ร่วมกิจกรรมการแสดง จำาลองการทำางานในสีคณะ 

ผ่านช่วง The Mask  Party และจบลงอย่างน่าประทับใจ

ด้วยการเต้นรำาบทเพลง Oh We Charge ที่พาให้เราได้

พบปะกับคนทั้งค่ายเหมือนดั่งตอนสุดท้ายของเพลงที่ว่า ‘…

and a new friend found…’ มิตรภาพที่ไม่ได้จำากัดแค่

เพื่อนกับเพื่อน   แต่รวมถึงพี่กับน้อง นักเรียนกับคุณครู นำา

มาสู่มือที่กุมประสาน เพื่อร่วมเดินทางไปบนเส้นทางแห่งการ

รักและรับใช้ร่วมกับพี่น้องมาแตร์เดอีฯ ทุกคนต่อไป
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

 ทางคณะซิส เตอร์ ได้มี การ โยก ย้าย สับ เปลี่ ยนตำ าแหน่ง กันตามวาระ ท่ีกำ าหนด

ทุก 3 ปี ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี อธิการเจ้าคณะภาค ประธานมูลนิธิคณะอุร์สุลิน

เพ่ือการศึกษา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ย้ายไปเป็นอธิ

การท่ีเรยีนาเชลี เชียงใหม่ และซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย ได้ย้ายจากเชียงใหม่

มาเป็นอธิการเจ้าคณะภาค และอธิการบ้านมาแตร์เดอี ซิสเตอร์จะเป็นประธานมูลนิธิคณะ 

อุร์สุลินเพื่อการศึกษา ท่านใหม่ และเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยที่ 

ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร ยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยขอต้อนรับ ซิสเตอร์ทิพย์กนก ด้วยความยินดี และ

พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนต่อไป ให้เป็นโรงเรียนอุร์สุลินแท้ ท่ีเอาใจใส่ดูแล 

และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกคนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป่ียมด้วย 

จิตตารมณ์เซอร์เวียม

อธิการเจ้าคณะภาค 
และอธิการบ้านมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร
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The English Page

The English Pages

Dr. Nyle Spoelstra and Members of the English Department

 Mater Dei School is well-known for its strong English language programme. Our students usually perform 

very well on the various national English examinations in which they participate. 

 This year forty-four persons – native and non-native English speakers, both full and part time – are directly 

involved in English teaching at Mater Dei. We are in the second year of developing a new course for Mathayom 

students, Critical Thinking and Writing. We also are in the second year of a school-wide writing competition, 

Writing Showcase. Writing continues to be emphasized in all of our other English courses.

 In the past, each issue of Mater Dei News has usually had some articles in English. This year, however, 

we shall expand significantly our publication of English-language material in a section called The English Pages. 

Throughout the year, we shall continue to publish in The English Pages the first, second and third place winners in 

each of the seven divisions of Writing Showcase. The current issue contains the Writing Showcase winners in the 

M1 and P6 Divisions from the last academic year, 2016-2017. The English Pages will also provide a platform for 

other student writing of any and all types – short fiction, humour, poetry – that may come from a student’s English 

class assignments or simply from her desire to write and see her work in print.

 The English Pages will also welcome contributions of all kinds from our foreign language teachers – Chi-

nese and French as well as English. In this issue, a recent arrival at Mater Dei, Mr Andre Buitendag, writes most 

creatively about his ‘Initial Impressions’ of the school. Mr Bryan Jacques continues to provide his regular column 

to Mater Dei News under a new title, ‘A View from Prathom’. His subject in this issue is ‘Humility’, from this 

year’s school theme of ‘Gentleness and Humility’.

 We very much hope you will enjoy having more English this year in your Mater Dei News.

The Mater Dei Writing Showcase, 2016–17: Results for the M1 and P6 Divisions
 We are pleased to present the results for the M1 and P6 Divisions of the Mater Dei Writing Showcase, 

2016–2017. Approximately 270 essays were submitted in these two divisions. The initial judges shortlisted nearly 

twenty-five essays, evidence of the generally good standard of our students’ writing. The large number of honour-

able mentions for M1 also attests to the standard of writing that was achieved. In a second round, seven finalists 

met with a teacher-‘editor’ to correct errors and to polish their texts for the final judging. M1 was judged separately 

from P6, thereby increasing the number of awards available. 

 The following pages reproduce the three winning essays from M1 and the three winners from P6 for your 

enjoyment. (These essays have been further edited prior to publication.)
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The English Page

Writing Showcase, M1 Division 
First Place, M1: Ms Pran Tantipiwatanaskul 

Bangkok Would Be a Better City If ….

 Bangkok is a very big city. Many people live here, and even more work here. But it is also full of bad 

fumes – air pollution. There are so many cars, no trees and not many places that are good for your health. Here 

are some things that would make Bangkok a better city: fewer cars, more trees, more places for good health, and 

less air pollution from factories. 

 First, use fewer private cars. Nowadays, cars are everywhere. Only working for a few years can be enough 

to afford a car. So, many people have their own, and the number of people using cars increases every year. That 

makes traffic, and traffic makes cars stop on the road for a long time which then produces more bad fumes. If we 

travel on the BTS, or even walk short distances, it would make the roads less crowded, and there would be less 

toxic gas affecting the atmosphere.

 Second, plant more trees. Even though many scientists point out that trees produce oxygen and reduce 

carbon dioxide, no one really plants very many trees. In Bangkok, there are lots of buildings, and that makes it hard 

to plant trees. So it would be better to get rid of old buildings that are not used and make a huge garden instead. 

Imagine walking in a footpath with flowers and trees on either side. It would definitely be a better view than a pile 

of trash.

 Third, build more places that are good for health. These days, because cars are so available, transportation 

is better and very few people are still in good shape as they get older. People only work at desks, eat junk food 

and sleep every day. They get little exercise, and the shops make food that is not good for health. Many people 

become fat and some even die from diseases related to being overweight. So, a city which has huge of amount of 

people like Bangkok should build more places where people can exercise. Exercising can refresh your brain and 

make you healthier. If there were several main places to have some exercise after work, it would be wonderful. 

 Lastly, decrease the amount of pollution from factories. Today, factories are everywhere, especially in a 

city like Bangkok. But some of them are not used and are ignored. For the ones that are not used, we could build 

some places for exercising and save the rest for planting trees. Factories give out pollution which is bad for people’s 

health and the atmosphere. Factories are the main source of air pollution. If factories used cleaner ways to make 

goods, it would surely reduce pollution.

 To sum up, Bangkok today lacks things good for people and the Earth. It would be a better place if we use 

fewer cars, plant more trees, build more places that are good for health, and decrease the amount of pollution that 

comes from factories. It may sound hard, but if people are united and try to make Bangkok a better place, we will 

succeed some day.
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The English Page

Second Place, M1: Ms Romteera Angela Chirasanti

Bangkok Would Be a Better City If ….

 

 Bangkok – the city of noise, vehicles and traffic. These things that we think are small problems can cause 

damage to the natural environment. Bangkok is also a dangerous city filled with unkind people who are selfish and 

do not care about others. A capital city is supposed to be the best city in the country, but Bangkok does not seem 

like it. So we all should help each other – help Bangkok – find ways to make it a better place. We can all start by 

taking small, simple steps: reduce air pollution, manage trash better, and change our own attitudes. 

 Vehicles such as cars, motorcycles and planes produce carbon dioxide, carbon monoxide and other toxic 

gases. These vehicles change fresh air into toxic air. Many people can use air conditioners to get fresh air. But the 

poor and animals cannot. They may suffer or even die from bad air. We should prevent those problems by looking 

back, finding the cause, and then minimizing it. Vehicles are our problem and we can minimize it by using fewer 

cars: ride bicycles instead, use hybrid cars, or even walk to somewhere near if you can. Bangkok will have more 

fresh air, less toxic air and we can all live happily no matter if you are rich or poor; we can save animals from 

extinction, too.

 Overflowing trash is another big problem. We all have seen some people who are nice enough to pick up 

trash in public parks or near the streets. But only a few people are not enough to clean the whole city. We all have 

to help each other the best we can. Start by producing less trash. Some things, such as plastic or foam, are very 

hard to recycle. They take hundreds of years to disappear and these materials are sometimes toxic for sea animals. 

We should stop using plastic and use cloth bags instead. Start recycling trash. This can help the whole world, not 

only just Bangkok. Doing this together can minimize global warming. We can all make the whole world a better 

place.

 We all see things differently. There are two kinds of people. People who care about others and people who 

are selfish and do not care about the world. Some people still care about the outcomes of not helping the world. 

This is who we all are meant to be. But there are still people who do not see it that way. They just wait for others 

to do it for them. There are more problems every single day but we still do not care. It is time we have to stop and 

think more about the world, think about others, the outcomes and what will happen if we still hurt people to get 

what we want. Start caring and helping the world. We can start with just Bangkok. Bangkok will be a better place 

if we all change our perspective and think more about others. 
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Third Place, M1: Ms Thirisara Rungquansiriroj 

Bangkok Would Be a Better City If ….

 

 As an important capital city, Bangkok has developed a lot. In the past, Bangkok has improved in many 

ways, such as in public health and physical development. Although it has come a far distance, there are still some 

ways that we can improve. These include transportation, the environment, corruption and our own behaviour and 

attitudes.

 Nowadays, people usually think of their own convenience before public benefits. People would choose 

to drive their own cars to their desired locations rather than using public transportation or walking and cycling to 

nearby places. The reason they do not use the public ones is because they might be ‘inconvenienced’.  Improving 

Bangkok’s public transportation would be great for our environment by reducing the amount of carbon dioxide 

released into the air. It would also mean less transportation expense.  

 There is another important point about our environment. Today and in the future, our world is becoming 

warmer and warmer – Global Warming. We should start doing something now, or else the world will become harder 

to live in because of the natural disasters that come from problems humans have made in the past. For example, 

by building roof gardens, we can enhance our air quality and even decrease expenses because of less heat. If we 

take good care of our environment, the world will became a better place for us to live.

 Today there have been lots of problems about people being dishonest or ‘corrupt’. These people have been 

disloyal to their work for the government and to the country. These days it is easier than before: just give money. 

Nowadays, criminals can even get out of prison by paying money. We should stop corruption. Maybe if we all 

stand up and do what is right, it might work. Little by little, if we all do what is right, some day it will become 

better.

 Last but not least, even if Thailand is fully developed and has improved a lot, unless we change ourselves, 

it would all be useless. If everyone is still greedy, selfish and dishonest, we would have not listened to one another 

and Thailand would not be in peace. So, the most important thing is to live together in peace, always being honest, 

being kind and generous to everyone, and loving each other as a family. Most important is to stand up for what is 

right.

Honourable Mention, M1 Division: 

Ms Athicha Kleosakul

Ms Jada Pojanapanich

Ms Mina Laothongdee

Ms Nannapas Naraballobh

The English Page
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Ms Neera Vititwatanakul

Ms Nessara Chutiniyomkarn

Ms Nicha Hongsitthiwong

Ms Nippitcha Somboonsak

Ms Paphada Chiewsanguan

Ms Paulina Thamthada

Ms Pim-orn Pitakskulhong

Ms Pimpasara Towiwat

Ms Rinrada Nanakorn

Ms Thitaree Thatphithakkul

Writing Showcase, P6 Division 
First Place, P6: Ms Sasalal Eu-ahsunthornwattana 

Bangkok Would Be a Better City If ….

 

 Every day Bangkok is getting worse. There are way too many things we have here that we should not 

have. For example, I think some main problems are people’s manners, the roads, the way people dress, and trash 

in public places. So this is what we should do for our beloved hometown, Bangkok. 

 First of all, Bangkok would be a better city if the people here had better manners. People who smoke a lot 

should try to reduce their smoking. Rude people are another problem: they should try calming down before doing 

or saying anything mean. People who like to use their phones while walking are also one of the biggest problems 

in Bangkok. So if you happen to see any ‘text walking’, try telling them to stop and look where they are going.

 Second, the roads in Bangkok are also a problem. There are always car crashes happening. People here 

should try to actually slow down when they see yellow lights because normally, all they do is speed up before the 

red light comes. Unfortunately, that doesn’t always work out well.

 Third, the way people dress can be improved a lot too. People nowadays, especially young adults, like to 

show too much skin. Skirts are getting so short that only a little wind can blow the skirt up. Even the school and 

university uniforms are getting shorter each year. I don’t think there are actually any ways to solve this problem, 

but if you know someone who is like this, try telling them at least to wear something underneath.

 Finally, if people actually try cleaning public places such as parks, train stations, etc., Bangkok would 

look a lot better. If you see any trash on the floor or the ground that seems clean enough to touch, then throw it in 

the waste basket or a bin. If you are at the beach or a river, try not to drop anything in the water. 

 If we improve our manners, our roads, our dress and our cleanliness, let us hope that in a few months 

Bangkok would become a better city. 

The English Page
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Second Place, P6: Ms Paticha Kosonboon

Bangkok Would Be a Better City If ….

 

 Now our city, Bangkok, is getting worse. I think the three biggest problems are: some people do not com-

ply with the rules; some people release toxins and contaminants into the environment; and the traffic is heavy. We 

should do something to help our city.

 The first problem is that many people do not comply with the rules. For example, they put trash into the 

road and interrupt the traffic, which causes problems for other people. Bangkok would be a better city if people 

followed the rules and had self discipline.

 The second problem is air and water pollution. People release toxins and contaminants into the air and 

water. Air and water pollution have very bad smells. The air in Bangkok is not clean. There is much carbon dioxide 

released from industry. The water in Bangkok is dirty. People always put their trash into the water. The main ways 

to decrease water and air pollution are to put garbage in the bin and not release toxins into the air.

 The third problem is heavy traffic or traffic jams. Traffic congestion comes from the large number of 

vehicles. In 2016 there were about 8 million vehicles in Bangkok for a population of 15 million. People spend 

hours on the road, just to get home or to work. The traffic congestion leads to an increase in fuel consumption. 

This makes people have a poor quality of life. Traffic would be better if we used more public transportation and 

obeyed the traffic rules.

 Therefore, Bangkok would be a better city if people obeyed the rules, did not release toxins and contam-

inants into the environment and used public transportation. If we could do all of these things, people would be 

happier!

Third Place, P6:  Ms Shanamon Chandavimol

Bangkok Would Be a Better City If ….

 

 Bangkok was the most visited city in Asia in 2016. We should make Bangkok better, because more tour-

ism in Bangkok will make more revenue for Thailand. In my mind, Bangkok would be a better city if three things 

happened: we had more BTS and MRT lines; we had less crime; and we used more English.

 First, Bangkok needs more MRT and BTS lines. If there were more elevated train and subway lines, 

Bangkok would have fewer traffic jams. Fewer traffic jams would make less pollution. Less pollution would make 

people healthier and live longer. More MRT and BTS lines will make Bangkok an ‘un-toxin-city’.

The English Page
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 Second, Bangkok should have less crime. Some Europeans have been killed by Thais, so some tourists 

are afraid of Thai people. If there were less crime, Bangkok would be a less dangerous city. Many people from all 

over the world would love and visit here. Bangkok would be a happier city.

 Third, Thais – both adults and children – should have better English. We need to speak English because 

it is very important for speaking with people from other countries. However, many Thai people cannot speak En-

glish. Some Thais want to study English for their future and that is a good idea. If there were more children and 

families doing this, Bangkok would certainly be better.

 Bangkok can be better if we do these things. It is easy: just three things. If Bangkok were improved, it 

will be my ‘best city’. I love you, Bangkok. 

Honorable Mention, P6 Division: 

Ms Josephine Tso

Ms Kamin Klieopatinon

Ms Naviya Chatamornrat

Ms Nutchaya Tansavatdi

Ms Panida Kunawut

Ms Piyathida Srutthabun

Ms Sarisa Kankhayan
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From Our Mater Dei Teachers –

M.D.: Initial Impressions

Mr Andre Buitendag

 A reputable internet search engine would, if you input ‘M’ and ‘D’, tell that these letters stand for ‘Me-

dicinae Doctor’, Latin for ‘Teacher of Medicine’, and abbreviated M.D; or for ‘Managing Director’… or terms at 

nearly 40 other links. But WE know, first and foremost, they refer to our home of teaching and learning: Mater 

Dei. 

 At MD the learning is MD (Multi-Dimensional) and focuses on the holistic development of our students. 

This education covers areas initialled by the letters that spell our name: 

 Mindfulness: students are encouraged to understand and demonstrate compassion, empathy and consid-

eration for others, to develop a conscience of mutuality: Serviam.  

 Analysis: students are led to think about, assess and criticize their work and progress: this reflection in 

turn informs and concretizes their learning, opening avenues for continued application and further improvement.  

Transformation: students grow experientially and their learning trajectories rise, as they encounter and engage 

with new ideas. 

 Exploration: students’ curiosities are provoked as they discover that wonder and questioning lead to insight 

and progress. 

 Respect: students interact with their peers and teachers, and experience the values of the wider community: 

society, citizenship and regard for others.

 Discussion: students interact by communicating what and how they think; they experience diversity, and 

the dynamism of similar or differing opinions, and learn how best to respond while maintaining a discernible moral 

stance. 

 Engagement: students’ attentiveness and participation provide opportunities for collaboration and the 

experience of working with others.  

 Individuality: students grow in composure and continuously fine-tune their sense of personal balance; they 

are individuals in the nurturing educational environment of MD.  
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A View from Prathom –

Humility

Mr Bryan Jacques

 Do we respect the taxi driver?  Do we respect the security officer?  The cleaning staff?

 These are signs of humility.  Being humble and polite are choices we make every day.  Some people smile, 

while others lend a helping hand.  And then there are some who talk politely.  Being humble is simply a part of 

their nature.  We notice them because of their kind heart, and because of the way they make an impression on us 

in a very quiet manner.

 In this day and age, we should take the time to listen more and devote time to understanding.  We should 

be more compassionate and content, forgiving and patient.  A humble person will automatically do this, paying 

very little heed to society’s labels.  As humble people have less need to impress, they can get on with life without 

showing off.  This gives the humble person more freedom to exist as themselves.  As they are less self-centred, 

they possess an inner peace that is unobtrusively obvious to others.

 Throughout history, the meaning of humility has been that of modesty, sweetness and meekness.  Rever-

ence is another word that often appears when reading about humility.  These are all traits of humble people who 

appreciate the fact that the world does not revolve around them.  Typically humility comes with age, experience 

and exposure to the world, realizing we are just part of a bigger picture, knowing that all people have something 

good to offer.  Humble people realize their understanding is limited, looking for answers outside of themselves, 

listening more and speaking less, respecting others and their opinions.  They spend a lot of time understanding 

and less time being understood.  They realize that there is worth in helping others grow.

 Humility always begins in our heart.  It is often encouraged by family and through culture.  If we are hum-

ble, we can better control our attitude, outlook, and actions.  We become people who are modest and respectful.  

We become people who are naturally courteous to others.

 Be good to others, so that they will be good to you.  This is a wise path to follow.

       Internet reference sources:
       ‘The Hidden Power of Humility’ by Joshua Becker
       ‘Pride and Humility’ by Thomas A. Tarrants
       ‘An Essay on Humility’ by Swati Gupta
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ภาพข่าว/กิจกรรม

ก ุมภาพ ันธ์ 2560

• กิจกรรม Recital นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 

กุมภาพันธ์ 2560

• พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

• การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ ลานPiazza อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2560 

• ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และประถม 1 เข้าใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2560
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ภาพข่าว/กิจกรรม

ก ุมภาพ ันธ์ 2560

• อาจารย์ดนู  ฮันตระกูล ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย นำาเสนอการแสดงคอนเสิร์ต ฟ้า

หลังฝน โดย ไหมไทยทริโอ ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 

• สภานักเรียนมอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้มีระเบียบวินัย ประจำาเดือน กุมภาพันธ์ ณ ลาน Piazza เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

• พิธีมอบตำาแหน่งกรรมการสภานักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 

เมษายน 2560

•คณะซิสเตอร์และครูโรงเรียนอุร์สุลิน SMPK St.Ursula Ende ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมชมงานที่โรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย ช่วงเช้า วันที่ 8 เมษายน 2560
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พฤษภาคม 2560

• คณะผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลหนึ่งในจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมโรงเรียน ช่วงบ่าย  

วันที่ 8 เมษายน 2560

• คุณครูฟื้นฟูจิตใจ โดย แพทย์หญิงอมรา มลิลา ณ บ้านเพชรสำาราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 

23-25 เมษายน 2560 

• ประชุมครูเตรียมเปิดปีการศึกษา 2560 และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “อ่อนโยน สุภาพถ่อมตน” ในภาคปฏิบัติ โดย 

คุณวรนันท์ ประเสริฐเมธ ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2560

• การเอ็กซเรย์ปอด และตรวจสุขภาพครู โดย แพทย์นักเรียนเก่า ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 

พฤษภาคม 2560 

ภาพข่าว/กิจกรรม

เมษายน 2560
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน รุ่น MD 90 และนักเรียนเก่า รุ่น MD 54, 59-60 จัดเลี้ยงอาหารคุณครู เมื่อวันที่ 9, 10 

และ 15 พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 2560

• ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอักแนส เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

• สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดเลี้ยงอาหารขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงเรียน ณ ห้องแมรี่ ออฟ ดิ 

อินคาร์เนชั่น เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 

• การอบรมคุณครูคำาสอน โดย คุณพ่อสุพจน์  ฤกษ์สุจริต คุณพ่อพงษ์เทพ  ประมวลพร้อม และคุณพ่อชาญชัย 

ทิวไผ่งาม ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22, 24 และ 28 พฤษภาคม 2560 ตามลำาดับ
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• กิจกรรมเลือกชมรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ลาน Piazza  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 

• นักเรียนชมรมบาสเกตบอล เข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอล Sponsor Thailand Championship 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 15 

ปี รอบคัดภาคนครหลวง แข่งขันกับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  โรงเรียนสาธิตรามคำาแหง และโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ณ 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันที่ 1–3 มิถุนายน 2560

มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2560

• พิธีมิสซาแด่ดวงวิญญาณคุณศุภลักษณ์  วงศ์ทองสงวน นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น MD 44 ประธานโดย คุณ

พ่อวิรัช อมรพัฒนา เป็นประธาน จัดโดย ชมรมศิษย์อุร์สุลิน ณ ห้องประชุมอักแนส อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน 2560 

• พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนระดับประถม และมัธยม ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2560 


