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วารสารมาแตร์เดอีนิวส์

เจ้าของ	 	:	 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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วัตถุประสงค์	:	 1.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

		 	 2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ	ของโรงเรียน

		 	 3.	เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร 

อาจารย์สุมิตรา พงศธร คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ คุณครูนิตยา ตันทโอภาส คุณครูสมพร ตันอรุณ 

คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ คุณครูวีณา รักษาสกุล คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ 

คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ คุณครูรัชดารินทร์ มุสิกะโปดก คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการที่ปรึกษา คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์ 

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

 มาแตร์เดอีนิวส์ ฉบับสุดท้ายของ ปีการศึกษา 2557 นี้ คณะผู้บริหารของโรงเรียนอนุมัติให้ปรับเป็น 4 สี ทั้งเล่ม 

เพื่อให้ภาพผลงานต่างๆ ที่น่าภาคภูมิใจ มีสีสันสมจริงดังที่เกิดขึ้น อาทิ งานนิทรรศการประจ�าปี 2557 Sharing  Happiness 

และเทวดาน้อยอนุบาลในช่วงธันวาคมที่ผ่านมา อีกหนึ่งงานที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยิ่งน่าตื่นตา ตื่นใจ และ

ชวนติดตามชมยิ่งนัก คือ ละครเพลง Alice In Wonderland ซึ่งนักเรียนผู้แสดงได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

จริง มาถึงกิจกรรมของนักเรียนปัจจุบัน 2 ระดับชั้น ที่ได้แสดงพลังจิตอาสา “เซอร์เวียม” ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ที่ได้ไปปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนน้อง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเยี่ยมโรงเรียนน้อง 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ในโอกาสน้ีขอแสดงความยินดกีบันกัเรยีนเก่า 2 ท่าน ท่ีได้รบัรางวลัเกยีรตคิณุเซอร์เวยีมจากทางโรงเรยีน และขอแสดง

ความยินดีกับคุณครูที่ปฏิบัติงานนานปี คุณครูอายุงานครบ 60 ปี และ 65 ปี คุณครูได้อุทิศตน เสียสละ ท�าหน้าที่เป็นแบบ

อย่างที่ดี ให้กับคุณครูรุ่นน้องและนักเรียนเสมอมา 

 

		 	 	 	 ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต

       
จากบรรณาธิการ
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ขอบคุณผู้เขียนบทความ/สนับสนุนข้อมูล		ฉบับที่	44

อาจารย์สุมิตรา	พงศธร,	ดร.เดช	เฉิดสุวรรณรักษ์,	คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์,	คุณครูอมรา	พนมไทย,	

คุณครูธาริณี	จึงเจนชัยนันท์,	คุณครูปณิดา	คงสันทัด,	คุณครูบัญชา	ใจมีธรรมดี,	คุณครูนิลวรรณ	เจตวรัญญู,	

คุณครูขวัญกล้า	นุชนารถ,	คุณครูอภิสมัย	ภาวะสิทธิโชติ,	คุณครูเนาวรัตน์	ทัศนเกษม,	คุณครูกรรณิการ์	กลิ่นกลัด,	

คุณครูจุฑามาส	สุกใส,	คุณครูวิไลพร	เกตุอุดม,	คุณครูกนกวรรณ	ไทยรัตน์,	คุณครูณัฐวุฒิ	พิกุลณี,	

คุณครูวิชญาพร	วโรจนานุลักษณ์,	คุณครูฐิติกร	หัตถการุณย์	ฝ่ายแนะแนวมัธยม	และนักเรียนที่ลงบทความทุกคน	
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ในปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่สอง จะปรากฏกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เกิดขึ้นหลายรายการ อาทิ กีฬาสีสัมพันธ์  งาน

นิทรรศการประจ�าปี กิจกรรมวันพ่อ การเยี่ยมโรงเรียนน้อง ค่ายพักแรม การจัดบอร์ดและการแสดง Sharing Happiness 

ในช่วงเตรียมรับพระคริสตสมภพ การแสดง final recital ของนักเรียนศิลป์-ดนตรี ทัศนศึกษา และละครเพลงภาษาอังกฤษ 

Alice in Wonderland ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายนั้นโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดทั้งความรู้  ฝึกทักษะ 

และสมรรถนะ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก�าหนดสมรรถนะส�าคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 5 ประการ 

ได้แก่ ก) ความสามารถในการสื่อสาร ข) ความสามารถในการคิด ได้แก่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 

การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ค) ความสามารถ

ในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ง) ความสามารถใน

การใช้ทกัษะชีวิต เปน็ความสามารถในการน�ากระบวนการตา่งๆ ไปใช้ในการด�าเนนิชีวติประจ�าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท�างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ

ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ

รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น และ จ) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การเข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง นอกจากจะได้ฝึกทักษะ

และสมรรถนะแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การวางแผน ฝึกการคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด รู้จักบูรณาการ ลงมือ

ปฏิบัติ และเคลื่อนไหวร่างกาย 

น่ายินดีส�าหรับนักเรียนเป็นอย่างย่ิงท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ นั้น โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้รับการ

สนับสนุน ให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ จากท่านผู้ปกครองและนักเรียนเก่าของเรา ผลงานต่างๆ จึงไม่เพียงแต่น่าพึงพอใจแต่

เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน

     คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

  

สารผู้อำานวยการ
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู

คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์

ผู้เรียนกับสารัตถะ

• นางสาวจอมจุฑา	จ�าปาเหลือง  ม.6/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประเทศ

ฝรั่งเศส-ไทย          

• นางสาวกฤติมา	เกียรติศรีธารา ม.6/1

ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ จากการแข่งขนักล่าวสนุทรพจน์ภาษาฝรัง่เศส จาก

กิจกรรมประจ�าปี 2014 สคฝท (A vous de promouvoir le francais) 

จัดโดย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และ สถานทูตฝรั่งเศส 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงภีรดา	พิศาลบุตร อ.3/4  

ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง ในการแข่งขนัรายการ Bangkok Figure Skate 

Classic 2014 เมื่อวันที่ 16 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

•	เด็กหญิงปณินันท์	จันทรบุตร	ป.2/3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 

2 ประเภทยิมนาสติก เด็กเล็ก 8 คน ประเภทยิมนาสติกเด็กเล็ก 12 คน 

และประเภทยิมนาสติกเด็กเล็ก (คะแนนรวม 2 ท่าชุด)

•	เด็กหญิงปณัฏฐา	จันทรบุตร ป.3/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 

รุ่น OPEN ประเภทยิมนาสติกการ่าในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา ชงิ

ชนะเลศิแห่งประเทศไทย ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 34 ประจ�าปี 2557 จัดโดยสมาคมยิมนาสติก

แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557



ฉบับที่ 44 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2557 Mater Dei News 5

ผู้เรียนกับสารัตถะ

• เด็กหญิงอภิชญา	อนุมานไพศาล ป.2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

• เด็กหญิงภัสทิชา	โกศลบุญ ป.4/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 

•	เด็กหญิงชนิตสิรี	อนุมานไพศาล ป.4/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4

• เด็กหญิงชนิษฐา	ฐานะสิทธิ์ ป.4/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4

• เด็กหญิงธันยธร	โอสถเจริญผล ป.6/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

•	เด็กหญิงณฐพรรณอร	เกียรติดิลกรัฐ ป.6/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

• เด็กหญิงวิรมณ	เลิศสุวรรณโรจน์ ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

• เด็กหญิงปาณิสรา	ตั้งงามสกุล ม.1/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

• เด็กหญิงธัญธร	วงษ์วานิช ม. 1/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

•	เด็กหญิงญาณิศา	ศรีสมบูรณ์  ป.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน

•	เด็กหญิงกัลยพัชร์	พลอยประดิษฐ์  ป.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย

• เด็กหญิงสิรภัทร	อนุพันธนันท ์ ป.6/2 ได้รับรางวัลชมเชย

จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกฎุ ครัง้ที ่11 จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานร่วมกับมลูนธิริม่ฉัตร 

เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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ขอความร่วมมือนักเรียนส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อันเป็นเกียรติประวัติเพื่อจัดพิมพ์ลงในคอลัมน์นี้ โดยส่งรายละเอียด

หรือสำาเนาเกียรติบัตรพร้อมรูปถ่ายได้ที่ คุณครูประจำาชั้น หรือที่คุณครูกุลวดี และคุณครูนิลวรรณ

• เด็กหญิงจิณณพัต	บูรณะสมบัติ ป. 4/3 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับ Basic Pre - Novice Girls 3 จากการแข่งขันไอซ์สเก็ต ใน

รายการ SOUTH EAST ASIAN TROPHY 2014 SEA TROPHY FIGURE SKATING & SHORT 

TRACK SPEED SKATING เมื่อวันที่ 5 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงณพนรี	นิมิตรพันธ์  ป.6/3

ได้รับรางวัลท�าคะแนน PRE - GIFTED & EP’57 อันดับที่ 1 ของเขต ในวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และประเภทคะแนนรวม ระดับชั้น ป.6 ในรายการโครงงานทดสอบ

ความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว เมื่อวันที่ 5 มกราคม  พ.ศ. 2558

• เด็กหญิงณฐพรรณอร	เกียรติดิลกรัฐ ป. 6/4

ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์จากการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 จัดโดย

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานร่วมกบัมลูนิธิร่มฉตัร เม่ือวนัท่ี 29 - 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2557

• เด็กหญิงศุภกานต์	ธัญเกรียงไกร  ป.6/4

ได้รับรางวัล First Prize “Category D” Churairat Piano Competition 2014 จัดโดย ABRSM 

Churairat Music School เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ได้รับรางวัล YAMAHA GOLDEN PRIZE  ในการแข่งขันเปียโนประเภท Piano Solo รุ่นอายุ 

12 - 15 ปี ในรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2015 จัดโดยสถาบันดนตรี 

ยามาฮ่า ในวันที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   

•	เด็กหญิงปัญชลิกา	อาภามงคล ม.1/1

ได้รบัทุนเป็นตวัแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมแข่งขนักอล์ฟเยาวชนระดบันานาชาติ รายการAmBank-

GROUP - SPORTEXCEL INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP 2014 ณ  ประเทศ

มาเลเซยี จัดโดย ทรวูชิัน่ ร่วมกบัสมาพันธ์นกักอล์ฟเยาวชนไทย ในระหว่างวนัท่ี 16 -18 ธันวาคม  

พ.ศ. 2557
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•	 เด็กหญิงรตา	 พูลทวีเกียรต์ิ ม.3/4 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้นจากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 15 จัดโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงธันยา	พานิชเกษม ม.3/4 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์

จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2557

• เด็กหญิงอติภา	วิเศษโอภาส  ม.1/3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทวิชาดนตรีไวโอลิน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในงานการแข่งขันทักษะ

วชิาชพีนกัเรยีนนอกระบบ จัดโดยส�านักงานส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ   เมือ่

วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  

• เด็กหญิงปาณิสรา	ตั้งงามสกุล ม.1/3  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

• เด็กหญิงธัญธร	วงษ์วานิช ม.1/1 ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง

จากการแข่งขัน The 5th World Mathematics Team Championship  

2014 ณ สาธารณรฐัประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 

พ.ศ. 2257

• เด็กหญิงอรพิชญ์	ผลประเสริฐ ม.3/3  ได้รับรางวัลชมเชย 

•	เด็กหญิงรตา	พูลทวีเกียรติ์ ม.3/4  ได้รับรางวัลชมเชย

• นางสาวจันทรธีรา	ผลวิวัฒน์ ม.5/4 ได้รับรางวัลชมเชย

• นางสาวจอมจุฑา	จ�าปาเหลือง ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย

จากการแข่งขนัภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครัง้ท่ี 11 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานร่วมกบัมลูนิธิร่มฉตัร 

เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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เป้าหมายการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2556-2560 คือ การน�าสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง 

เพื่อชีวิตที่ดีงาม มีคุณค่าและความหมายในบริบทของความเป็นโรงเรียนไทยแห่งความเป็นเลิศด้วยการจัดการศึกษาคาทอลิก 

บนรากฐานของการศกึษาอุรส์ลุนิ ตามจิตตารมณข์องนกับุญอัญจลา ผู้สถาปนาคณะอุรส์ลุนิ เพ่ือพัฒนาการศกึษาสูก่ารเรยีนรู้

ที่แท้จริง และพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยคุณค่าชีวิต “เคารพ รัก รับใช้ ซื่อสัตย์ และมุ่งความเป็นเลิศ” 

รวมทั้งมีทักษะชีวิตและทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อนักเรียนมีชีวิตที่งดงาม มีคุณค่าและความหมาย 

การจัดงานนิทรรศการประจ�าปีการศึกษา 2557 ตามหัวข้อรณรงค์ของฝ่ายการศึกษาอุร์สุลินคือ มีสติ รู้ตน และเปิด

ใจ (Mindfulness and Openness) จัดเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถผ่านผลงานหรือการแสดง 

รวมถึงการเชื่อมโยงต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา ค้นคว้ามาสู่การปฏิบัติจริง  หากมองย้อนเริ่มตั้งแต่พิธีเปิดงานนิทรรศการที่

เกิดขึ้นเป็นการร้อยเรียงเรื่องราว เชื่อมโยงกับหัวข้อรณรงค์ในรูปแบบของนิทานเล่าเรื่องที่ชื่อว่า “ คืนที่ดาวเปิดใจ ” เป็นการ

บูรณาการ เชื่อมโยง ที่แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับวัย ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 

3 - ประถมศึกษาปีที่ 5 การแสดงมีทั้งหมด 8 ชุดได้แก่ ครอบครัวกระต่าย ร�าวงดวงจันทร์วันเพ็ญ ฟ้อนชมเดือน เธอหมุน

รอบตัวฉัน...ฉันหมุนรอบเธอ ระบ�าโคม เด็กน้อยรู้หน้าที่จิตใจดี ตะลุงเด็กไทย และดีกันนะจ๊ะ 

ปีนี้ห้องกิจกรรมที่อาคารเรียนประถมศึกษามีการแสดงผลงานที่หลากหลายจ�านวน 18 ห้อง เป็นสถานที่แสดงผลงาน 

ชิ้นงาน เกม การแสดง ตลอดจนความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 จนถึงระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสามารถแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 

งานนิทรรศการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
ประจำาปีการศึกษา 2557

โดย คุณครูขวัญกล้า  นุชนารถ



ฉบับที่ 44 ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2557 Mater Dei News 9

ผู้เรียนกับสารัตถะ

ระดับอนุบาล 3 รูปแบบของกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการเด็กน้อยร้อยเรียงเรื่องร่ม หมวกสวยน่าชม มหัศจรรย์แป้งโดว์  

เห็ดน่าเรียนรู้ หนูท่องกลอนโชว์ หนูน้อยมือโปร เชิญชวนมาชม โดยเป็นผลงานของนักเรียนทั้ง 4 ห้องเรียน ประกอบ

กับการน�าเสนอผลงาน Project Approach และผลงานภาษาอังกฤษ โดยผลงานที่น�ามาแสดงนั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการเรียนการสอนจริงในห้องเรียนและนอกห้องเรียนซึ่งได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่าง

ดี จากผู้ปกครอง ครูและนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นกิจกรรมน�าเสนอ Speech ในหัวข้อการรณรงค์ การแสดง

และน�าเสนอบทความ และงานเขียนที่สะท้อนจินตนาการและความฝันหลากหลายในหัวข้อ เช่น Ideal Bedroom, การ์ด 

วันพ่อ, 5 Golden Rules และ Persuasion เป็นต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) เป็นกิจกรรมเกมเรียนรู้ค�าศัพท์ ส�านวนเก่ียวกับสถานท่ี  

การบอกทิศทางเพื่อค้นพบเมือง ขนมหวานแสนอร่อยทั่วประเทศฝรั่งเศส และการสาธิตท�าขนม เป็นต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เป็นกิจกรรมที่ฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนในรูปแบบกิจกรรม

ต่างๆ เช่น การทายตัวอักษรและทายค�าศัพท์ การเล่นเกมต่อภาพ การตอบค�าถามความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน 

การตัดกระดาษแบบจีน การพับกล่องกระดาษ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดจากการศึกษาเพ่ิมเติมของ

นักเรียน การศึกษาอวัยวะต่างๆ ของสัตว์และโครงสร้างของพืช  และคลิปวีดีโอ เรื่องอาชีพในฝันของนักเรียน แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ และผลงานจากการเรียนรู้ในห้องเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมฐานความรู้ ได้แก่ฐานสมุดท�ามือ ฐานพับกระดาษ ฐานวาดภาพขยาย

มาตราส่วน และฐานสนุกคิดกับซูโดกุ ตลอดทั้งเกมแข่งขันทางคณิตศาสตร์ที่ฝึกสติที่ใช้ทักษะในการคิดค�านวณ เช่น เกม24, 

เกมรูบิก, เกม108 IQ, A-math เป็นต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รูปแบบของกิจกรรมเน้นเป็นการปฏิบัติจริงที่สาธิตโดยนักเรียน เช่น 

การร้อยมาลัยเกลียวรัก การจัดดอกไม้จิ๋ว การร้อยมาลัยเกลียว 8 กลีบ การพับกระดาษเป็นรูปหัวใจ การร้อยลูกปัด การ

แกะสลักผัก ผลไม้ การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการออกก�าลังกาย และกีฬา กิจกรรมตารางเก้า

ช่อง การแสดงกายบริหารประกอบเพลงของนักเรียน และผลงานของนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน

กลุม่สาระภาษาไทย เป็นกจิกรรมน�าเสนอสถานท่ีจากอดตีถงึปัจจุบัน การน�าเสนอโครงงานของนักเรยีน การอ่านกลอน

ดอกสร้อย “แมวเอ๋ยแมวเหมียว” การอ่านกลอนแปด “สุดสาคร” ละครสั้นหรรษา กิจกรรมการละเล่นไทย และเกมต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ สังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการแสดง และการน�าเสนอ
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

ผลงานของนักเรียนเพื่อเปิดใจและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รูปแบบของกิจกรรม เช่น การ

แสดงวัฒนธรรมอาเซียน การตอบปัญหาและภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาเซียน ภาษาอาเซียน ทรัพยากรเศรษฐกิจและการค้าใน

อาเซียน อาเซียนกับภูมิภาคโลก และเส้นทางการค้าใหม่

กจิกรรมค�าสอน เป็นกจิกรรมท่ีเน้นการเปิดใจยอมรบัและเรยีนรูส้ิง่รอบตวั เพ่ิมทักษะการมสีตริูต้นเองโดยผ่านกจิกรรม

ต่างๆ เช่น การแสดงการร้องเพลง ละครพระคัมภีร์ และการแสดงชุด GIVE THANKS 

อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี เป็นการจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วยการแสดงผลงานทางด้าน

ทัศนศิลป์ในรูปแบบของนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะของนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา กิจกรรมการร้องเพลง

ประสานเสียง การแสดงระบ�าศรีวิชัย นาฏศิลป์สากล และการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” 

กิจกรรมWorkshop งานด้านศิลปะ รวมทั้งการแสดงทางดนตรีของนักเรียน ณ เวทีกลางแจ้ง ในวง Mater Dei Orchestra 

Mini Concert 

หอประชุมเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีมีการจัดการแสดงความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ของนักเรียน ประกอบด้วย

กิจกรรมAction Reading เรื่อง Alice in Wonderland การแสดงละครภาษาอังกฤษ “ The Apple Dumpling การขับ

ร้องเพลงนักบุญอัญจลาเป็นภาษาจีน การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการ

ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

งานนิทรรศการในปีนี้ผู้เขียนมีความประทับใจเป็นพิเศษของค�าที่กล่าวว่า มีสติ รู้ตน ซึ่งการมีสติเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก

กับการด�าเนินชีวิต การท�ากิจต่างๆ ในการด�ารงอยู่ของเรา ตลอดระยะเวลาร่วม 6 เดือน ส�าหรับคุณครู ผู้เอื้อต่อการเรียน

รู้ของนักเรียนน�าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เชื่อมโยงบูรณาการเป็นองค์ความรู้น�าสู่

กิจกรรมภาคปฏิบัตินั้น ส�าเร็จได้ด้วยความตั้งใจและตั้งมั่นของนักเรียนและคุณครูที่มีส่วนในกิจกรรมครั้งนี้ 

สุดท้ายน้ี ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน

ท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน ขอขอบพระคุณสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา จนปรากฏเป็นผลงานที่น่า

ชื่นชมและน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
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แผนพัฒนาโรงเรยีน (2556-2560) ก�าหนดให้สนับสนุน

ให้นักเรียนแต่ละคน มี 1 กีฬา 1 ดนตรี และ 1 งาน ศิลปะ 

ที่ตนเองสนใจใฝ่พัฒนา

ท�าไม 1 กีฬาจงึน่าสนับสนุน? ความเป็นจริงของชีวิต 

คือ “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” การดูแลตนเองให้

มีสุขภาพดีเป็นทักษะชีวิตท่ีส�าคัญท่ีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพึง

ปลูกฝัง กีฬามิได้มีผลเพียงแค่สุขภาพกายเท่านั้น แต่ยังเกิด

ประโยชน์กับสุขภาพจิตด้วย

ตัวอย่างของนักเรียน 2 คน ที่ขอน�ามานี้ เมื่ออ่าน

แลว้จะเห็นวา่ มิใชเ่ป็นเพียงการกีฬาเพ่ือกีฬา หรอืเพ่ือสขุภาพ

เท่าน้ัน แตนั่กเรยีนท้ังสองยังไดฝึ้กคณุลกัษณะอันพึงประสงค์

อีกหลายประการ เป็นต้น ความมีวินัยในตนเอง การเพียร

พยายามมุมานะ ความรับผิดชอบ การรู้จักบริหารเวลาอย่าง

มีคุณค่า ฯลฯ

กฬีามใีห้เลอืกหลายประเภทตามความเหมาะสม หาก

ได้มีประสบการณ์แล้วจะติดใจครับ

เดก็หญงิณฐันิช	ทศมาศวรกลุ อายุ 14 ปี ขณะน้ีเรยีน

เส้นทางสู่ฝัน
รวบรวมโดย คุณครูบัญชา  ใจมีธรรมดี

อยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เล่าว่า หนูได้เริ่มเรียนขี่ม้าครั้ง

แรกเมื่ออายุ 9 ปี หลังจากเรียนได้ประมาณ 1 ปี ครูผู้สอน

ได้ชวนหนูเข้าร่วมการแข่งขัน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา หนูเข้า

ร่วมการแข่งขันทั้งประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage) และ

ประเภทการแขง่ขนักระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง (Show Jump-

ing) ไดร้บัรางวลัท้ังระดบัสโมสร รองชนะเลศิระดบั Thailand 

Championship และรองชนะเลิศถ้วยพระราชทาน หลาย

รายการ และหนูเพ่ิงเริ่มการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิประเทศ 

(Eventing) เมื่อเดือน มีนาคม 2557

การแข่งขันที่หนูประทับใจมากที่สุด คือ การแข่งขัน

กฬีาแห่งชาตคิรัง้ท่ี 43 ซึง่หนูไดล้งแขง่ขนัประเภทการขีม่า้ใน

ภูมิประเทศ (Eventing) ทีมจังหวัดสุพรรณบุรี การแข่งขัน

ครั้งน้ีหนูประทับใจมาก เพราะเป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ครั้งแรกของหนู และหนูมีส่วนท�าให้ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภททีม 

หนูฝึกซ้อมขี่ม้าสัปดาห์ละ 6 วัน โดยขี่วันละ 1 - 2  

ตวั หลงัจากซอ้มเสรจ็หนูยังตอ้งดแูลมา้ท่ีหนูขี ่กวา่จะไดก้ลบั

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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บ้านก็เป็นเวลาประมาณ 19.30 น. ดังนั้นหนูต้องพยายาม

ต้ังใจเรียนในห้องเรียนเพ่ือให้เข้าใจมากท่ีสุด และหนูจะ

พยายามท�าการบ้านให้เสร็จท่ีโรงเรียนหรือน�าไปท�าท่ีคอกม้า

ก่อนจะฝึกซ้อม

ความฝันในอนาคตของหนูคอืการเป็นนักกีฬาขีม่า้ท่ีเก่ง

และสามารถฝึกม้าได้ด้วยตัวเอง

นางสาวอภิชญา	 ศรีเทวฤทธ์ิ นักกีฬาเทเบิลเทนนิส

เยาวชนทีมชาติไทย เริ่มฝึกตั้งแต่อายุ10 ขวบปัจจุบันก�าลัง

ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เล่าถึง ความประทับใจใน

การแขง่ขนัรายการเยาวชนอาเซยีน 2557 ท่ีประเทศบรไูน วา่  

เพราะทุกๆคนในทีมช่วยกันเชียร์ ให้ก�าลังใจ และช่วยเหลือ

กัน และวันที่ลงแข่งก็ตรงกับวันเกิด โค้ชและเพื่อนๆทุกคน

ซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์ เพื่อนประเทศอื่นก็มาอวยพรวันเกิดด้วย 

ท�าให้ข้าพเจ้าได้เพื่อนเพิ่มอีกมากมาย ตลอดการแข่งขันเต็ม

ไปด้วยความสนุกสนานและข้าพเจ้าได้รับรางวัล 1 เหรียญ

ทอง 1 เหรียญเงิน

การเรยีนในปีน้ีเป็นปีท่ีตอ้งเรยีนหนัก เพ่ือเตรยีมตัวเขา้

มหาวิทยาลัย แต่ข้าพเจ้าต้องฝึกซ้อมอย่างสม่�าเสมอโดยวัน

จันทรถ์งึวนัศุกรม์าเรยีน เม่ือมีการบ้านกพ็ยายามท�าให้เสรจ็ท่ี

โรงเรียนเพราะตอนเลิกเรียนจะได้ซ้อมปิงปองอย่างเต็มที่ แต่

ถ้าวันไหนมีสอบก็จะขออนุญาตโค้ชเพื่อเตรียมสอบ ข้าพเจ้า

จะไม่ท้ิงการเรียนและตั้งใจว่าจะสามารถท�าท้ังสองอย่างได้ดี

หากเรามีความมุ่งมั่นและอดทน

สิ่งท่ีคาดหวัง คือ การท่ีเราได้ไปพบอีกสังคมท่ีนอก

เหนือไปจากโรงเรยีน มเีพ่ือนท้ังคนไทยและคนต่างชาต ิท�าให้

เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรง ฝึกทักษะของสมองและ

แขนขาให้สัมพันธ์กัน มีไหวพริบท่ีดีท�าให้เราเป็นนักกีฬาท่ีดี  

เช่น ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของโค้ช มีระเบียบ

วินัยเป็นคนดีของสังคมและเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดน้ีแล้ว

ข้าพเจ้าอยากติดทีมชาติไทย ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภาคภูมิใจ

และเข้ามหาวิทยาลัยที่ข้าพเจ้าอยากเข้าให้ได้

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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A Musical Journey  ใน series ใหม่บนเส้นทางแห่งการเติบโตสู่ความเป็น “คนท่ีสมบูรณ์” น้ัน  นักเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย จ�านวนหน่ึงได้รับโอกาสสัมผัส และรักดนตรีคลาสสิก ด้วยการเรียนเคร่ืองดนตรีสากล เช่น ไวโอลิน ฟลูต เปียโน และ

การขับร้อง การเรียนเปียโนนับเป็นที่แพร่หลายในบรรดานักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมากกว่าเครื่องดนตรีอื่นในกลุ่ม ที่เรียน

ดนตรีตั้งแต่เยาว์วัย 

นักเปียโนท่ีมีช่ือเสียงในสังคมไทยหลายท่านเป็นนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย และก็มีนักเรียนหลายคนท่ีเล่นเปียโน เพราะ

ไดร้บัการสนับสนุนให้เรยีนดนตรโีดยท่ีมไิดม้องเป็นอาชพี เพ่ือเป็นการเปิดเวทีให้กบันักเรยีนท่ีเรยีนเปียโน นักรอ้ง และ เครือ่ง

ดนตรีสากลอื่นแนวคลาสสิก ได้แสดงความสามารถที่ฝึกฝนมา เพื่อสร้างความมั่นใจ และแรงบันดาลใจให้เอาใจใส่ ฝึกฝน

เรียนรู้ต่อไป ทางโรงเรียนขอเชิญชวนนักเรียนด้วยการสนับสนุนของผู้ปกครองและคุณครูผู้ฝึกสอน ได้ร่วมการแสดงคอนเสิร์ต

เล็กๆ แต่มีคุณค่า ในชุด Music Everlasting ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในวันที่ 1 กันยายน 2558 โดย

มีขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์...

A Musical Journey : Music Everlasting

18 - 22 พ.ค. 58  แจกใบสมัคร    ห้องประชาสัมพันธ์ ประถม

18 - 29 พ.ค. 58  ส่งใบสมัคร

8 มิ.ย. 58  ประกาศผลใบสมัครผู้ได้รับสิทธิ์   เข้ารับการคัดเลือกรอบแรก

         บอร์ดข้างห้องประชาสัมพันธ์ ประถม

14 ก.ค. 58  คัดเลือกรอบแรก    หอประชุม

17 ก.ค. 58  ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก  บอร์ดข้างห้องประชาสัมพันธ์ ประถม

18 ส.ค. 58  คัดเลือกรอบที่ 2    หอประชุม

21 ส.ค. 58  ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2   นัดซ้อมการแสดง

         บอร์ดข้างห้องประชาสัมพันธ์ ประถม

31 ส.ค. 58  ซ้อมใหญ่    หอประชุม

1 ก.ย. 58  แสดงจริง

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

หมายเหตุ : - นักเรียนที่สมัครขับร้อง ขอให้เตรียมผู้เล่นเปียโนประกอบด้วย (ไม่ใช้เครื่องดนตรีประกอบจากเทปหรือcd)

  - ผู้ที่สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.materdei.ac.th ตั่งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย น�านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สนใจการท�า

อาหารเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท จ�านวน 3 ครั้ง ในวันที่ 27 มิถุนายน, 21 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 กิจกรรมนี้จัดโดย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

ในวัฒนธรรมฝรั่งเศส 

 นักเรยีนท่ีเขา้รว่มกจิกรรมจะไดฝึ้กท�าอาหารและสือ่สารกนัดว้ยภาษาฝรัง่เศสในบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกนัเอง   

ทางกลุม่สาระไดเ้ปิดโอกาสให้นกัเรยีนท่ีสนใจผลดัเปลีย่นกนัไปเขา้รว่มกจิกรรมตลอดปีการศกึษาน้ี  รายการอาหารท่ีนกัเรยีน

ได้ฝึกท�านั้น ล้วนเป็นอาหารขึ้นชื่อของแคว้นส�าคัญๆ ในประเทศฝรั่งเศส เช่น พาย Quiche Lorraine สลัดและน้�าสลัดที่ท�า

มาจากมะกอกเทศ ขนม Creme brulee เครปสไตล์ฝรั่งเศส มันฝรั่งอบชีส Gratin dauphinois และขนมอบ Madeleines   

กิจกรรมทำาอาหารฝรั่งเศส 
หรือ Gastronomy Workshop

โดย คุณครูโคเล็ทท์ อาดัมสัน

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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การที่มีสุขภาพดีจะมีค่าส�าหรับคนทุกคน อาหารและ

น�า้คงจะดสี�าหรบัคนยากจน อากาศคงจะมค่ีาส�าหรบัคนท่ีจะ

จมน�า้ ในขณะท่ีคนอีกหลายคนยังดิน้รนไขว่คว้าหาสิง่ท่ีตนเอง 

ต้องการทั้งจ�าเป็นหรือไม่ก็ตาม นั่นก็เพื่อความสุขของตนเอง 

 ความสขุเป็นสิง่ท่ีใครๆ กอ็ยากจะมแีละอยากจะเกบ็

ไว้กับตัวให้นานที่สุด แต่ส�าหรับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

ความสุขมีไว้แบ่งปัน และกิจกรรม Sharing Happiness เป็น

อีกกจิกรรมหน่ึงท่ีทางโรงเรยีนและสมาคมผู้ปกครองฯ ได้มอบ

โอกาสให้กับนักเรียนได้มาแบ่งปันความสุขให้กับผู้อ่ืนในรูป

แบบของความบันเทิง ปีนี้เป็นปีท่ี 2 โดยมี อ.สุมิตรา พงศธร 

เป็นท่ีปรึกษา ท่านได้มอบแนวทางการจัดงานโดยเน้นให้

นักเรยีนรูจั้กการเตรยีมตวั การกรอกใบสมคัร การส่งใบสมัคร

การเลือกการแสดงและการฝึกซ้อมเพ่ือมอบความสุขให้กับผู้

อ่ืนในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนท่ีมีวันส�าคัญอยู่หลายวัน

เช่น วันฉลองพระคริสตสมภพ 

Sharing Happiness ครั้งที่ 2 นี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 

9-23 ธ.ค. 57 เวลา 14.30-15.30 น. และได้รับการตอบรับ

จากนักเรยีนเป็นจ�านวนมาก  มผู้ีสมคัร 260 คน 54 รายการ 

การคดัเลอืกการแสดง ผู้สมคัรได้ผ่านการคดัเลอืกทุกรายการ

ในบางรายการอาจต้องปรับปรุงบ้างเพ่ือให้การแสดงออกมา

อย่างสมบูรณ์เหมาะสมกบัวยั กจิกรรมน้ีส่งเสรมิให้นักเรยีนได้

แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นโดยใช้การแสดงเป็นสื่อจึงไม่มีการ

คัดการแสดงใดๆ ออกจากการคัดเลือก

การคัดเลือกการแสดงเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 17-21 พ.ย. 

57 ในช่วงเวลาพักกลางวันโดย ได้รับเกียรติจากคุณคร ู

รัชดารินทร์ มุสิกะโปดก คุณครูสุรีย์พร เบ้าพาละ คุณครู 

วรางคณา ขาวบริสุทธิ์และนักเรียนศิลป์ดนตรีชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 มาเป็นกรรมการคัดเลือกและให้ค�าแนะน�ากับผู้เข้า

สมัครจนได้การแสดงที่สมบูรณ์

 อีกหน่ึงบทบาทในกจิกรรมน้ีท่ีขาดไม่ได้คอื พิธีกร ปี

นี้เป็นกลุ่มพิธีกรอาสาจาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่

มีความสนใจการเป็นพิธีกร ได้รับการแนะน�าการเขียนบทพูด 

Sharing Happiness
โดย คุณครูอภิสมัย ภาวะสิทธิโชติ
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และฝึกซ้อมโดย คุณครูกนกพรรณ ศุภเสรีสกุล ซึ่งนักเรียน

กลุ่มนี้สามารถท�าได้อย่างดี กิจกรรมบนเวที เครื่องเสียงเป็น

สิ่งส�าคัญซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก คุณครูสุภัชร์ ทอง

สถิตย์, คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์และคุณครูวีรพันธ์ พจนา

สาธร ท�าให้การแสดงสมบูรณ์แบบมากขึ้น

สถานท่ีน่ังชมการแสดงได้รับความช่วยเหลือจาก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และทีมคุณครูประถม ท�าให้

ผู้ชมมีที่นั่งชมการแสดงอย่างสะดวกสบาย

กิจกรรม Sharing Happiness ในปีนี้มีการแสดงที่

หลากหลาย อาทิ การร้องเพลง การแสดงดนตรี การเต้น 

HIP-HOP มายากล,ละครและการเล่นตลก ท�าให้ผู้ชมได้รับ

ความสุข และสนุกสนาน ในทุกๆ วันที่มีการแสดงผู้ชมมัก

จะมาจับจองท่ีน่ังก่อนท่ีการแสดงจะเริม่เพ่ือให้ได้ท่ีน่ังด้านหน้า

ท�าให้นักแสดงมกี�าลงัใจเป็นอย่างมากจากกจิกรรมน้ีเราจะเห็น

ได้ว่ามาแตร์ฯเป็นสงัคมของการแบ่งปันและช่วยเหลอือกันย่าง

แท้จริง
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โครงงานการสัมภาษณ์บุคลากรในสาขาอาชีพที่นักเรียนสนใจ เป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร์ ที่เริ่มต้นขึ้นในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้ท�าความรู้จักกับอาชีพที่นักเรียนสนใจในเชิงลึก เพื่อ

เตรียมความพร้อมและวางแนวทางการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการเรียนในมหาวิทยาลัย 

หลังจากการประมวลผลการท�าโครงงานของปีการศึกษาที่แล้ว พบว่าโครงงานนี้ท�าให้นักเรียนรู้จักอาชีพที่ตนเองสนใจ

และช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต ในปีการศึกษา 2557 จึงเป็นปีที่ 2 ของการท�ากิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง โดย

มีการปรับแผนการด�าเนินโครงงานให้ชัดเจนและแก้ปัญหาที่พบจากปีที่ผ่านมา การท�าโครงงานครั้งนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วม

กันปฏิบัติในทุกขั้นตอน โดยเริ่มจาก นักเรียนระบุอาชีพที่สนใจท�างานร่วมกับเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกัน โดยต้องท�าการ

สัมภาษณ์ศิษย์เก่าในสาขาอาชีพที่สนใจ 3 ช่วงอายุ คือ ช่วงการเริ่มต้นการท�างาน ช่วงที่มีความมั่นใจและมั่นคงในอาชีพ 

และช่วงการท�างานหลังเกษียณอายุ ท�าให้นักเรียนได้เห็นความต่อเนื่องของชีวิตของบุคคลในสาขาอาชีพนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มต้น 

หลังการท�าโครงงาน นักเรียนหลายคนรู้สึกมั่นใจว่าอาชีพที่เลือกคืออาชีพที่สนใจอย่างแท้จริง และเรียนรู้ว่าต้องพัฒนาตนเอง

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย คุณครูกรรณิการ์  กลิ่นกลัด
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อย่างไร ในขณะที่นักเรียนบางส่วนก็ค้นพบเช่นกันว่า อาชีพที่สนใจศึกษาไม่ใช่อาชีพที่ต้องการท�าจริงๆ และหาแนวทางให้

กับตนเองต่อไป 

นอกจากน้ัน การท�าโครงงานในครั้งน้ียังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผนและท�างานอย่างเป็นขั้นตอนด้วยตนเอง 

ตั้งแต่การตั้งค�าถามในการสัมภาษณ์ การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ การนัดผู้ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และ

การน�าเสนอผลงาน ซึง่เป็นการเรยีนรูเ้พ่ือการพัฒนาตนเองท่ีเป็นประโยชน์ในหลายดา้น โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัเลง็เห็นวา่ 

โอกาสในการการคน้หาตนเองผ่านโครงงานการสมัภาษณ์บุคลากรในสาขาอาชพีท่ีสนใจไม่ควรจ�ากดัไวส้�าหรบันักเรยีนแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น ในปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้องเรียน จึงได้มีโอกาสท�าโครงงานนี้เช่น

กนั โดยใชก้ระบวนการท�างานเดยีวกันกบันักเรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์ในขัน้การเตรยีมการสมัภาษณแ์ละการตัง้ค�าถาม

โดยใช้กระบวนการกลุ่มพบว่า นักเรียนมีความฝันเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต มีการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกับ 

อาชีพนั้นๆ และต้องการข้อมูลมากมายเพื่อตอบค�าถามที่สงสัย 

ขณะน้ี นกัเรยีนผ่านกระบวนการเขยีนแผนการสมัภาษณ ์โดยมคีณุครท่ีูปรกึษาคอยให้ค�าแนะน�า และท�าการสมัภาษณ์

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 การท�าโครงงานท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้การท�างานอย่างเป็นขั้นตอนมากขึ้น และหลังจากการ

ท�าโครงงานนี้ นักเรียนจะได้รู้จักตนเองและความฝันของตนเองมากขึ้นเช่นกัน
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เครือข่ายผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา
โดย ฝ่ายแนะแนวมัธยม

ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองมัธยม ในช่วงปลายปีการศึกษา 2557 ในอีกรูปแบบหนึ่งในลักษณะ

การระดมพลังสมอง น�าสู่แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2558 โดยจัด 3 ครั้งต่อเนื่อง ในเวลา 7:45-9:00 น. ของวันอังคารที่ 

6 มกราคม และ 13 มกราคม และก�าหนดวันประชุมสุดท้ายของปีการศึกษา ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 

อาจารย์สุมติรา  พงศธรเป็นผู้น�าประชมุโดยเปิดประเดน็สูก่ารแสดงความคดิเห็น ท้ังน้ีคณุครแูนะแนวระดบัมัธยมศกึษา 

4 ท่าน เป็นผู้บันทึกความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีกระจายเป็น 4 กลุ่ม โดยประเด็นแรกเป็นเรื่องของการมองความเป็น 

เครือข่ายผู้ปกครองอย่างชัดเจน ว่ามีวัตถุประสงค์และความคาดหวังอะไร ต่อด้วยการพิจารณาว่าจะด�าเนินการกับกิจกรรม

เพ่ือนักเรียนท่ีได้ท�าอยู่ให้ได้คุณภาพมากขึ้นได้อย่างไร รวมท้ังน�าเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ให้ทางโรงเรียนพิจารณาน�าไปสู่

ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้เป้าหมายของผู้ปกครองทุกท่านอยู่ที่พัฒนาการของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่น�าสู่การ

เลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาอย่างเหมาะสมกับความชอบและความถนัดของตน   

  เครอืขา่ยผู้ปกครองนกัเรยีนมธัยมไดร้บัความรว่มมือในกจิกรรมเพ่ือนกัเรยีนจากผู้ปกครองนักเรยีนทุกระดบัชัน้ ตัง้แต่

อนุบาลเป็นต้นมา ซึ่งแสดงถึงน้�าใจอันดีงามของผู้ปกครอง แต่ในขณะเดียวกันก็ทิ้งโจทย์ให้กับทางโรงเรียนและผู้ปกครองที่มี

สว่นรว่มวา่ การประชาสมัพันธน่์าจะยังไมด่พีอท่ีจะท�าให้มผู้ีปกครองระดบัชัน้มธัยมศกึษามารว่มงานมากกวา่น้ี จึงขอถอืโอกาส

เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนมัธยมมาร่วมกิจกรรมเพื่อลูกๆมัธยมมากกว่านี้ 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

กิจกรรมปีการศึกษา	2557	มีดังนี้		

มัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรม “พิพิธภัณฑ์สะสมความสุข” ผู้ปกครองช่วยน�านักเรียนไปชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเปิด

โลกทัศน์สู่แหล่งเรียนรู้มากมาย    

มธัยมศกึษาปีท่ี 2 กจิกรรม “อาชพีสรา้งสขุ บุคคลสรา้งแรงบันดาลใจ” ผู้ปกครองชว่ยน�านักเรยีนไปสถานประกอบการ

ต่างๆ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากวิชาชีพที่พร้อมจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้สังคม และเป็นแรงบันดาลใจในการวางแผนชีวิตตนเอง 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 กจิกรรม “เสน้ทางสรา้งสรรค ์สานฝันสูก่ารเรยีนรู”้ ผู้ปกครองชว่ยน�านักเรยีนไปเย่ียมชมมหาวทิยาลยั

ในกรุงเทพฯ 2 คณะ เพื่อให้เห็นบรรยากาศในมหาวิทยาลัยได้ชัดขึ้น น�าไปสู่การตั้งเป้าหมายเพื่อศึกษาต่อ 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรม “สัมภาษณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษา” ผู้ปกครองสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย 

หรือภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนทบทวนตนเองและฝึกทักษะในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  

ด้วยแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนได้เกิดขึ้น ทักษะและความสามารถได้รับ 

การพัฒนา และโรงเรียนของเราจึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียมเป็นหลักยึด
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“สตรีร่างเล็กผู้อ่อนโยน	จากเมืองเดเซนซาโน...”

คือบทเริ่มต้นของเพลง “อัญจลา...มารดาของเรา“ ซึ่งชาวมาแตร์และอุร์สุลินถ้วนหน้าคงรู้จักและขับขานกันได้

นักบุญอัญจลาเป็นผู้กอ่ตัง้คณะอุรส์ลุนิ โดยสมาชกิของคณะต่อๆ มาไดเ้ป็นผู้รเิริม่และด�าเนินงานการศกึษาของโรงเรยีน

มาแตร์เดอีวิทยาลัยกับโรงเรียนอุร์สุลินหลายแห่ง

วันที่ 27 มกราคม  ค.ศ. 1540  เป็นวันที่นักบุญอัญจลาถึงแก่อนิจกรรม วันนี้ของทุกปีจึงเป็นวันฉลองนักบุญอัญจลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวอุร์สุลินจะได้ร�าลึกถึงพระคุณานุคุณที่ท่านมีต่อแวดวงการศึกษาของเด็กผู้หญิงไทย

โอกาสน้ี นักเรียนแต่ละชั้นได้ร่วมกันเขียนบทความ-ค�าประพันธ์เทิดเกียรตินักบุญอัญจลาซึ่งได้คัดเลือกมาลงใน 

M.D.News ฉบับนี้เพื่อผู้อ่านจะได้ตระหนักในความดีงาม และน�าแบบอย่างของท่านไปปฏิบัติต่อไป

“แม้ว่าคุณแม่อัญจลาจะมีชีวิตท่ีเรียบง่ายไม่โอ่อ่าก็จริง	 แต่เม่ือท่านสิ้นชีวิต	 นามของท่านก็ยังได้รับการกล่าวขวัญถึง

จากผู้คนแม้แต่พระสงฆ์ว่า	คุณแม่เป็น	“นักบุญ”	และหญิงสาวกลุ่มเล็กๆ	ซึ่งท่านได้รวบรวมตั้งเป็นคณะรุ่นแรกโดยมีนักบุญ	

อุร์สุลาเป็นองค์อุปถัมภ์ก็ได้แพร่ขยายตัวไปทั่วโลกในชั่วเวลาไม่นาน”
        (จากหนังสือคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันปี ค.ศ. 1985)

หนูจะน�าค�าสอนของท่านนักบุญอัญจลาไปใช้ในเรื่องของความอดทนหนูจะอดทนเวลาเรียน หนูจะไม่คุยเล่นเวลาเรียน 

เวลาเข้าแถวหนูจะไม่คุยกับเพื่อนและหนูขอขอบพระคุณท่านนักบุญอัญจลาที่สอนให้หนูมีความอดทน หนูจะน�าไปปฏิบัติค่ะ

นันท์นภัส		เจียรพงษ์	ป.1

“ยุวกวี ศรีวรรณกรรม”
โดย คุณครูธาริณี  จึงเจนชัยนันท์

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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นักบุญอัญจลาสอนเราว่า “เราควรคิดถึงผู้อื่นก่อนเสมอ” และหนูได้น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันในโรงเรียน ในครอบครัว

และเพื่อนในหมู่บ้าน โดยการท�าสิ่งที่ต้องการให้ผู้อื่นก่อนตัวเรา ค�าสอนของท่านนักบุญอัญจลาท�าให้เราประสบความส�าเร็จ

ในชีวิต

จิตแก้ว	เจริญพิวัฒพงษ์	ป.1

 ค�าสอนของนักบุญอัญจลา ที่หนูน�ามาใช้ คือ หนูจะมีน้�าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนและผู้อื่นเสมอ แบ่งปันสิ่งของ 

เช่น ขนม ดินสอ และของเล่นให้กับเพื่อนๆ หนูจะเล่นกับเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท หรือเพื่อนที่ไม่สนิท ตั้งใจเรียน

ขยันอ่านหนังสือและท�าการบ้านเอง แล้วช่วยสอนเพื่อนที่ท�าไม่ได้ด้วย

นัทธมน		เทพวัลย์	ป.1

นักบุญอัญจลาสอนให้หนูเป็นคนดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีน้�าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น พูดจาไพเราะ มีมารยาท  เชื่อฟังผู้อื่น 

ขยัน เสียสละ รักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า หนูจะท�าตามแบบอย่างนักบุญอัญจลาค่ะ

พลอยปภัส		ขจายศรสิทธิ์	ป.2

 หนูท�าตามแบบอย่างนักบุญอัญจลาดังนี้

 หนูได้ช่วยคุณแม่ท�างานบ้านค่ะ

 ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณแม่ เช่น เก็บที่นอนเองค่ะ

 ท�าให้คุณพ่อและคุณแม่มีความสุขค่ะ

สาวินี			วีรคเชนทร์		ป.2

นักบุญอัญจลาเป็นแบบอย่างให้หนูพยายามจะท�าอะไรต้องท�าให้ถึงที่สุด มีความหวัง หวังอะไรก็ต้องท�าให้ได้และการ

เสียสละท�าให้หนูมีเพื่อนมากขึ้น กล้าหาญ หนูกล้าที่จะคืนดีกับเพื่อนที่ทะเลาะกัน ช่วยเหลือ หนูช่วยเพื่อนที่หกล้มและช่วย

ครูห้องพยาบาลท�าแผลให้คนที่มาห้องพยาบาลเกือบทุกคน

เกรซ		อธิคมรัตนกุล	ป.2

นักบุญอัญจลาเป็นแบบอย่างให้หนูมใีจเมตตาและสภุาพอ่อนโยน หนูขอขอบพระคณุนักบุญอัญจลาท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดใีห้

กับหนู  หนูขอสัญญาว่าจะท�าตามแบบอย่างของนักบุญอัญจลาค่ะ และหนูจะเอาไปปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของนักบุญอัญจลา

ค่ะ  นักบุญอัญจลาเป็นคนดีที่ทุกคนควรท�าตามค่ะ

		 	 ตรีชยา		หล่อปิ่นมณี	ป.2

   ยี่สิบเจ็ดมกรา  เวียนมาบรรจบ

  มาแตร์น้อมนบ   ระลึกบุญคุณ

   นักบุญอัญจลา  น�ามาเกื้อหนุน

  การศึกษาค้�าจุน   แก่ศิษย์อุร์สุลิน

ปริม		ชินาลัย		ป.3

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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   รักนี้ยิ่งใหญ่  มีใจช่วยเหลือ

  รับใช้จุนเจือ   ด้วยใจที่มี

   ทุ่มเททุกสิ่ง  ไม่คิดถอยหนี

  ถวายทั้งชีวี   นักบุญอัญจลา 

		 ณัชชา		บุญประกาศิต		ป.3

 “พระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตเรา” ด้วยความคิดน้ีท�าให้นักบุญอัญจลาปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี เช่น 

อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีเมตตาต่อผู้อื่น กล้าหาญ มีความเป็นผู้น�า ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  

เมื่อได้อ่านชีวประวัติของท่าน ท�าให้รู้สึกมีพลังในการด�าเนินชีวิต โดยยึดท่านเป็นต้นแบบ และฟังเสียง พระจิตเจ้าในตัวเรา 

รักและเชื่อมั่นในพระคริสตเจ้า

แพรวา		ชยสดมภ์	ป.4

นักบุญอัญจลามีค�าแนะน�าและค�าสอนมากมาย หนูได้น�าค�าสอนของท่านไปใช้ในชีวิตประจ�าวันโดยการรักเพ่ือนรัก

ครอบครัว ช่วยเหลือเท่าที่จะท�าได้ ตั้งใจภาวนาไม่คุยหรือหันไปหันมาขณะภาวนา ภาวนาด้วยใจถึงเราไม่ได้เป็นคนคริสต์

ก็ตาม หนูบริจาคเงินให้ผู้ยากไร้และสิ่งที่เราไม่ใช้แล้วยังสภาพดีอยู่ เช่น หนูบริจาคเงินเกือบทุกเช้า หนูน�าตุ๊กตามาบริจาค

เพื่อแบ่งปันแก่น้องๆ ผู้ขาดแคลน หนูมีความเมตตาต่อสัตว์ไม่ท�าร้ายหรือเบียดเบียน และที่ส�าคัญคือนอกจากรักครอบครัว

และเพื่อนแล้ว หนูก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย

		 	 สาริศา		การขยัน		ป.4

หนูจะน�าค�าสอนของนักบุญอัญจลา เมริชี ที่สอนว่า “จงรู้จักอดทนทุกสิ่งด้วยความพากเพียร” ที่โรงเรียนหนูก็จะตั้งใจ

เรียน ถ้าสิ่งที่หนูท�านั้นยากหนูก็จะอดทนและใช้ความพยายามให้มากที่สุด ที่บ้านหนูก็จะพยายามทบทวนบทเรียนทุกวัน เช่น

หนูได้ให้เวลากับการอ่านหนังสือมากกว่าดูทีวีหรือเล่นกับน้อง ท�าการบ้านให้เสร็จก่อนไปเล่น ไม่สะสมการบ้าน เข้านอนเร็ว  

ซึ่งหนูเชื่อว่าการน�าค�าสอนข้อนี้มาปฏิบัติจะท�าให้หนูมีผลการเรียนที่ดี มีวินัย มีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเองและคุณ

พ่อคุณแม่มีความสุข

พิมพกานต์		การพิศิษฎ์		ป.4

หนูได้ปฏิบัติตามค�าสอนของนักบุญอัญจลา โดยการสวดภาวนาอย่างต้ังใจ และมีสติอยู่กับตัว ไม่พูดคุยกับเพ่ือน  

ไม่สวดแบบท่องโดยไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองท�าอยู่ว่าสิ่งนั้น สอนอะไรเรา นักบุญอัญจลาสอนว่า ให้มีจิตใจเมตตา มีความกรุณา

ต่อผู้อื่น โดยไม่คิดถึงความรวย หรือจน หนูก็มีใจเมตตาต่อผู้อื่น เช่น การเตือนเพื่อนในเรื่องต่างๆ ไม่หัวเราะเพื่อนเมื่อเพื่อน

ท�าผิด ไม่ซ้�าเติมเพื่อน และปลอบใจเพื่อนในเรื่องต่างๆ และนักบุญอัญจลาก็สอนด้วยว่า ให้ใส่ใจกันและกัน หนูพยายาม

เข้าใจเพื่อน และไม่พูดท�าร้ายจิตใจเพื่อน

นันท์นภัส		นายเรือ	ป.4

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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    นักบุญอัญจลา  ด้วยศรัทธาจึงเลื่อมใส

   รู้จักประจักษ์ใจ   ใฝ่ในองค์พระเยซู

   “เซอร์เวียม” คือค�าขวัญ  เรามุ่งมั่นและเรียนรู้

   เป็นแบบอย่างให้หนู  ขอเชิดชู “อัญจลา”

พอดี		คุณะเพิ่มศิริ		ป.5

    นักบุญอัญจลา  คือมารดาอุร์สุลิน

   เลื่องลือไปทั่วถิ่น   มิสูญสิ้นแห่งความดี

   ท่านรักและศรัทธา  มีเมตตาต่อสตรี

   สั่งสอนทางความดี  พระคุณนี้มิลืมเลือน

	 นาราชา		ปุณณพัฒน์		ป.5

  

    นักบุญอัญจลา  ผู้น�าพาแต่สิ่งดี

   ช่วยเหลือคนมากมี  อีกก่อตั้งอุร์สุลิน      

   ท่านเพียงภาวนา   แผ่เมตตาทุกชีวิน

   ประจักษ์เป็นอาจิณ  ทั่วทุกถิ่นสรรเสริญเอย

ปรมาศ		ปานะนนท์		ป.5

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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    ท่านนักบุญอัญจลาเมริชี ท่านผู้มีความดีมากหนักหนา

   ให้พวกเรามีศรัทธาตลอดมา มีคุณค่าเป็นดั่งแสงในจิตใจ

   อีกทั้งยังมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  เอื้ออารีมีเมตตาและรักใคร่

   เจ้าของการเดินทางแสนยาวไกล “รักรับใช้” คือคณะอุร์สุลิน

วโรชา		เคหสุขเจริญ		ป.6

   ร้อยมาลัยเรียงมาลีวจีถ้อย  สองมือน้อยกราบพระคุณเกื้อหนุนไว้

  พระคุณแม่อัญจลาจากดวงใจ  ที่สร้างให้แจ่มกระจ่างทางปัญญา

  ท่านสร้างสรรค์คุณธรรมน�าชีวิต     น้อมน�าจิตให้คิดดีมีคุณค่า

  ท่านอดทนและอุทิศทุกเวลา  ด้วยเมตตาหวังทุกคนเป็นคนดี

อนัตตา		ภาณุรัตน์		ป.6

    แด่ผู้มีพระคุณ  ท่านนักบุญอัญจลา

   ศูนย์รวมแห่งศรัทธา  เปี่ยมเมตตาประชาชน

   ท่านเป็นผู้เลิศล้�า   คุณธรรมสร้างกุศล

   เข้มแข็งและอดทน  เราทุกคนน้อมเทิดทูน 

พีรญา		เพฑวณิช		ป.6

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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The Mater Dei staff exchange visit has been in 

place since 2009. Each year members of staff from 

each school visit to observe and to exchange ideas.

At Wellington Girls College I look after Finance, 

Property .  I also work with the Board of Trustees on 

strengthening links with current parents and former stu-

dents so that they can contribute to the school life 

while they are at school and after they leave.

I appreciated very much meeting with the Princi-

pal Tina Marie and later in the day with Ajarn  Sumitra 

who gave up much of her time to provide background 

information on the school system in Thailand and Mater Dei’s place in the education system in Bangkok. 

It was a pleasure to observe the many facilities in the school.  Of special interest was the well-equipped 

auditorium and the beautifully kept  grounds. 

I was delighted to meet parents who participate in the Parent Network which helps support the teachers 

and assist with activities outside of the classroom. 

My lasting impression of Mater Dei is of the friendly and dedicated staff, and supportive parents and 

alumnae. 

         Alys Freeman

I am the Homestay Manager from Wellington Girls’ College, and it has been my job to welcome many 

teachers and students from Mater Dei to our school in New Zealand. I was delighted to meet up again with 

so many of these students and to find out what has been happening in their lives since we last met. It was 

wonderful to renew acquaintances with visiting staff also.

It was a huge privilege and pleasure to spend three days at Mater Dei last week. I was treated to 

musical & dance  performances, enjoyed a Thai cooking class, visited classrooms, the special needs room 

in the Elementary School, the counselling room, canteen, library, handcrafts and handstitching classes and 

witnessed the enthusiasm of students using Maths Whizz and also enjoyed MD Shop.

I look forward to the next group from Mater Dei who will come to Wellington and the memories we 

will create together on that visit.

Thank you to Principal Tina Marie, Ajarn Sumitra and the wonderful staff of Mater Dei School for  their 

hospitality and kindness and for generously giving so much of their time to answer our many, many questions. 

It has been a valuable and enriching experience.

         Lynda Ford

Visit to Mater Dei School January 2015
โดย Alys Freeman และ Lynda Ford, Wellington Girls College, New Zealand

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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หลงัจากรบัสมคัรผู้แสดงและทีมงาน Budding Artists 

2015 ในช่วงปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่าน

มา การเตรียมการแสดงก็เริ่มขึ้นด้วยบรรยากาศแห่งการ 

เรียนรู้และความร่วมมือระหว่างนักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่า 

ผู้ปกครอง และครู เพื่อสร้างสรรค์การแสดงละครเพลงเรื่อง 

Alice in Wonderland

การแสดงละครเพลงเรื่อง Alice in Wonderland 

ถือเป็นกิจกรรมการแสดงชุดใหญ่ของโรงเรียน ท่ีนักเรียนจะ

ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์จริง เป็นเวที

ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

Alice in Wonderland สู่การเรียนรู้ที่แท้จริง
โดย คุณครูฐิติกร  หัตถการุณย์

ท้ังในด้านการแสดงและการท�างานเบ้ืองหลัง การเรียนรู้ท่ี

ส�าคัญส�าหรับผู้แสดง ประกอบด้วยทักษะการแสดง การ 

ขบัรอ้ง และการออกเสยีงภาษาอังกฤษอย่างถกูต้อง ในขณะท่ี

ทีมงานนักเรยีนในฝ่ายตา่งๆ จะไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกประสบการณ์

การท�างานเบ้ืองหลงัเชน่การจัดการเวที การปลอ่ยควินกัแสดง 

และการอ�านวยการซ้อมการแสดง การบริหาร การตลาด  

วธีิการและมารยาทในการใชส้ือ่ โดยมนีกัเรยีนเกา่ ไดแ้ก ่คณุ

อริศรา ชวนไชยสิทธิ์ และคุณธารินทร์  คีรี มาเป็นผู้ก�ากับ

และดแูลการแสดงครัง้นี ้เมือ่สมยัเป็นนักเรยีน ทีมนักเรยีนเกา่

นี้ได้ร่วมในการแสดงละครเพลงเรื่อง Wizard of Oz ของ

โรงเรยีน และส�าเรจ็การศกึษาภาควชิาก�ากบัการละครเวทีจาก 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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Suffolk University, Boston USA. และอักษรศาสตร์บัณฑิต 

ภาควิชาศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามล�าดับ

รวมถึงมีประสบการณ์ในการท�างานเกี่ยวกับการท�าละครเวที

มามากมาย ซึ่งนอกจากทีมนักเรียนเก่าจะมีส่วนร่วมอย่างยิ่ง

ในการก�ากบัการแสดงแลว้ ยังเป็นผู้ให้ค�าปรกึษาอย่างใกลช้ดิ

กับนักเรียนฝ่ายต่างๆ อีกด้วย  

นอกจากน้ี กิจกรรมครั้งน้ียังได้รับความร่วมมือจาก

คณะครูท่ีได้มีส่วนร่วมในการให้ค�าแนะน�าและส่งเสริมการ

เรียนรู้ของนักเรียน และได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนด้าน

ต่างๆ จากผู้ปกครอง ท้ังการช่วยดูแลนักเรียนระหว่าง 

การซ้อมการแสดง และการสนับสนุนการแสดงต่างๆ 

ตลอดเวลากวา่  4 เดอืน ท่ีผู้แสดงและทีมงานทุกท่าน

ไดทุ่้มเทกบัการฝึกซ้อมและเตรยีมงานอย่างเต็มท่ี เพ่ือรว่มกนั

สร้างสรรค์ Alice in Wonderland ฉบับนักเรียนมาแตร-์ 

เดอีวิทยาลัย อย่างดีที่สุด ซึ่งจะจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียน 

ในวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558  

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรสมาชิกของชมรม

รู้คุณแผ่นดินได้จัดพิธีถวายพระพรเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายค�าภาวนาแด่

พระองค์ ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าได้เรียนเชิญ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี อธิการเจ้าคณะภาคฯ อุร์สุลิน (ประเทศไทย) เป็น

ผู้น�าในการถวายพระพร โดยจัดที่หน้าอาคารอนุรักษ์ (วัดน้อย) โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยมีการร�าถวายพระพร โดย

นักเรียนประถมศึกษา หลังจากนั้นได้มีการถวายค�าภาวนา ในวัดน้อย เรือนอนุรักษ์ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จบด้วยงานเลี้ยงอาหารกลางวันใต้เรือนอนุรักษ์ สร้างบรรยากาศด้วยการแสดง

ดนตรีของนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ผู้มาร่วมงานน้ีคือ ประธานชมรมรู้คุณแผ่นดิน และผู้แทนองค์กรสมาชิกอันได้แก่สมาคมนักเรียนเก่าในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ของโรงเรียนต่างๆ และผู้ใหญ่ฝ่ายสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และฝ่ายโรงเรียน

การที่จัดพิธีการนี้ ณ โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระอักษรเมื่อเป็นนักเรียนอนุบาล มีความหมาย

เป็นอย่างยิ่งและเป็นที่ประทับใจของบรรดาผู้ที่รับเชิญมาร่วมงาน

ถวายพระพรและถวายคำาภาวนา
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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เฉลิมพระชนม์พรรษา	

จอมราชาขวัญไผทให้สุขสันต์

นางอัปสรเจิดจ�ารัสมหัศจรรย์

ต่างพากันกราบพระบาทถวายพร

ร่วมร�าร่ายด้วยชื่นชมโสมนัส

โอษฐ์เอื้อนอรรถร้องรับสลับสลอน

ฟังดนตรีรี่ร่ายกรีดกรายกร

ดั่งภมรชมมาลีคลี่กลีบบาน

ขอพระองค์เจริญยศปรากฏก้อง

เจริญผองเกียรติไกรเกินไขขาน

เจริญธรรมน�าพระทัยให้สราญ

เทพบันดาลขอจง	“ทรงพระเจริญ”

เนื้อร้องที่อาจารย์นิตยา ตันทโอภาส ได้ประพันธ์ 

เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

รำาถวายพระพรในทำานองเพลงกฤดาภินิหาร 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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เทศกาลพระคริสตสมภพในมาแตร์ฯ
โดย ชนาพร ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 

เทศกาลพระคริสตสมภพเป็นเทศกาลส�าคัญของคน

เกือบท่ัวโลก เพราะเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองและ

ตอ้นรบัการประสตูขิองพระเยซเูจ้า โดยเฉพาะโรงเรยีนมาแตร์

เดอีวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกและให้ความส�าคัญกับ

เทศกาลน้ีพอสมควร เน่ืองจากเทศกาลครสิตม์าสเป็นเทศกาล

แห่งการให้ ท�าให้โรงเรียนมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคถุงเท้า

กันหนาวเพ่ือน้องๆท่ีอยู่ห่างไกลเพ่ือบรรเทาความหนาวและ

ส่งมอบความอบอุ่นให้กับคนอ่ืนรวมท้ังมีการรับบริจาคตุ๊กตา

และของเล่นเพ่ือเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแก่น้องๆอีกด้วย 

โครงการน้ีทางสภานักเรียนได้ช่วยกันรณรงค์ผ่านทางการ

ท�าใบปลิวติดตามห้องจนถึงคัดแยกประเภทจัดตุ๊กตาใส่ถุง

เพ่ือน�าไปมอบให้ตามท่ีต่างๆ ทางสภานักเรียนยังได้ท�าให้
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เทศกาลแห่งการให้นี้สมบูรณ์โดยการมอบเงินจ�านวนหน่ึงแก่

พ่ีเจ้าหน้าท่ีเขตปทุมวันเพ่ือเป็นก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างเตม็ท่ีและขอบคณุส�าหรบัการดแูลรกัษาเขตปทุมวนัอย่าง

ดีมาตลอดทั้งปี สุดท้ายเลยคือการมอบเงินให้แก่พี่เจ้าหน้าที่

ของโรงเรียนมาแตร์เพ่ือเป็นการขอบคุณท่ีช่วยเหลือ อ�านวย

ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนทุกคนอย่าง

เต็มที่ตลอดปี 

แต่ความหมายท่ีแท้จริงของเทศกาลคริสตสมภพน้ีคือ 

การรอคอยเพ่ือต้องรับการประสูติของพระเยซูเจ้า อย่างไร

ก็ตามมีผู้คนมากมายท่ีลืมความหมายท่ีแท้จริงน้ีไปจึงเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยม 6 ทุกปีท่ีจะมีการ

แสดงบทบาทสมมุติจ�าลองการประสูติของพระเยซูซึ่งอยู่
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ในส่วนวจนพิธีกรรมบนหอประชุม ซ่ึงในปีน้ีนักเรียนช้ัน ม.6  

ได้ท�าอย่างเต็มที่ โดยมีส่วนของดรัมเมอร์บอยเพิ่มเข้ามาเพื่อ

เพ่ิมสีสันให้แปลกจากเดิมโดยดรัมเมอร์บอยเป็นการแสดงให้

เห็นว่า ในเทศกาลนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร รวยจนแค่ไหนก็

สามารถเป็นผู้ให้ไดผ่้านทางการท�าสิง่ท่ีเรารกั โดยเฉพาะการ

มอบความรักให้กับพระเยซูและเพ่ือนมนุษย์ทุกคน โดยไม่

จ�าเป็นต้องใชเ้งนิมากมายแตผ่่านทางการท�าสิง่ท่ีเรารกัก็เพียง

พอแล้ว นอกจากนั้นยังมีการท�าบอร์ดคริสตสมภพเนื่องจาก

เป็นการแสดงความสามคัคแีละการแสดงความคดิสรา้งสรรค์

ออกมาผ่านบอร์ดท่ีจะจ�าลองการประสูติของพระเยซู ซ่ึงใน

ปีน้ีทุกคนท�าอย่างอลังการท�าให้ทุกห้องเรียนมีความน่าสนใจ

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

เป็นอย่างมาก

ในวันท่ี 24 ธันวาคมน้ันโรงเรียนมาแตร์ได้มีการขึ้น

หอประชุมเพ่ือร่วมวจนพิธีกรรมตอนเช้ารวมท้ังชมการแสดง

บัลเล่ต์ และมีการร่วมแบ่งปันความสุขในเวทีเล็กผ่านทาง

เสียงเพลงและการเต้นต่างๆ ของนักเรียนแต่ละชั้น เพ่ือให้

นักเรียนได้ใช้เวลาร่วมกันในเทศกาลแบ่งปันความสุขน้ีอย่าง

เต็มท่ี เทศกาลคริสตสมภพน้ีจึงเป็นเทศกาลท่ีมีแต่รอยย้ิม

และเสียงหัวเราะ แล้วเชื่อว่านักเรียนมาแตร์ทุกคนมีความสุข

กบัเทศกาลน้ีอย่างดแีละพรอ้มแบ่งปันความสขุให้กบัผู้อ่ืนผ่าน

ทางการให้ การเสียสละ และการรับใช้ผู้อื่นเสมอ
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 วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 7.00 น. พร้อมกันเพื่อไปเย่ียมโรงเรียนน้อง ที่อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

เป็นการท�างานสังคมสงเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 คณะเดินทางพร้อมกับสมาชิกสมทบประกอบด้วยคณะ 

ซิสเตอร์ คุณครู คณะแพทย์ ผู้ปกครองเครือข่าย คุณแม่อาสา กรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ รวมแล้วเราใช้รถบัสถึง 7 คัน 

พร้อมทั้งต�ารวจน�าขบวน สถานที่นัดพบกันคือ กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 137 ในปีการศึกษานี้โรงเรียนน้องทั้ง 

5 โรงเรียน มีนักเรียนรวมทั้งหมด 1,381 คน พี่ๆ มาแตร์เดอีฯ ได้เตรียมเกม ของเล่น ของขวัญ ของรางวัล ไปให้น้อง

อย่างพอเพียง มีฐานที่ให้ความรู้ ร่วมกับความสนุกไปด้วย เช่น ฐานภาษาอังกฤษ ฐานฟัน ฐานประดิษฐ์  ฐานศิลปะ ฐาน

เกม ฐานภาษาไทย ฐานคณิตศาสตร์ ฐานวิทยาศาสตร์ และฐานสังคม พี่ๆมาแตร์เดอีฯได้อยู่กับน้องๆมากขึ้น โดยไม่ต้อง

เปลี่ยนฐาน มีการไปช่วยคุณครูบริการอาหารกลางวันให้น้อง พาน้องไปรับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ นักเรียนทุกคนมีความ

สุขมากกับการไปในครั้งนี้ และเมื่อเวลา 13.00 น. ก็ต้องโบกมืออ�าลาน้องๆ เพราะถึงเวลากลับโรงเรียน

	ความรู้สึกของพวกพี่ๆ	ที่ได้ท�ากิจกรรมในวันนี้	

 น้องๆชอบและสนุกกับกิจกรรมที่ตัวเราเตรียมมา พวกเรามีความสุขมากที่รู้ว่าเงินที่พวกเราเหนื่อยกับการขายของใน

งานงานยุวกาชาดท�าให้น้องๆท่ีราชบุรมีคีวามสขุ หนูอยากให้มกิีจกรรมแบบน้ีตลอดไป (เดก็หญงิกัญจนพร  กาญจนทววีฒัน์) 

การเยี่ยมโรงเรียนน้อง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โดย คุณครูณัฐวุฒิ พิกุลณี
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ไดร้ว่มเลน่เกมกบัน้องๆดว้ยเกมเป็นเกมท่ีฝึกความรูใ้นดา้นต่างๆ น้องดมีูความสขุท�าให้หนูมีความสุขไปดว้ยเพราะรูส้กึ

ว่าสิ่งที่เตรียมไปทั้งหมดนั้นไม่เสียเปล่าสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ด้วย (เด็กหญิงอธิชนัน สุโภคเวช) 

น้องๆที่ราชบุรีโบกมืออ�าลาเรา ซึ่งหนูถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีมาก และหนูรู้สึกว่าหนูไม่เสียดายเลยที่ไม่ได้หยุดในวันที่

คนอื่นๆ หยุดกัน สิ่งที่เราได้รับมามากกว่าวันหยุดที่เราหายไปค่ะ (เด็กหญิงปัณณรสี คัยนันท์) 

น้องๆ ยินดีและเต็มใจท�ากิจกรรมของเราค่ะ ท�าให้เราเสมือนได้เป็นผู้น�าในการดูแลน้องๆ ถึงแม้ว่าวันนั้นจะเหนื่อย

จนแทบโบกมือลาน้องๆ ไม่ไหวก็ตาม แต่ช่วงเวลานั้นคือความสุขแห่งความภาคภูมิใจ การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นเอง

ค่ะ (เด็กหญิงนราวดี สิทธิปัญญา)

ถึงจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่เราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหา มันอาจเป็นเพราะเราเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกมันเลยผิดพลาด อันที่

จริงอากาศไม่ได้ร้อนอย่างที่เราคิดว่ามันจะร้อนมากๆ แต่เมื่อมาท�าเราแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันร้อน ถ้าท�าได้นะหนูก็อยากที่จะ

ไปอีก (เด็กหญิงณัฐธยาน์ ตันติกุล)  

ทุกๆรอยย้ิมทุกๆความสนุกท่ีน้องทุกคนได้เล่นกับกิจกรรมของเพ่ือนๆทุกคนเป็นก�าลังท่ีจะอดทนให้พวกเราท�าหน้าท่ี

ให้ดีที่สุด หนูภาคภูมิใจมาก ทุกคนกลัวว่าสิ่งที่ท�าไปน้องจะชอบหรือไม่ จะเบื่อหรือไม่ แต่ความจริงแล้วหลายๆอย่างไม่เป็น

อย่างที่เราคิดเลย ขอบคุณน้องๆ ทุกคนมากๆ ค่ะ (เด็กหญิงณพนรี นิมิตรพันธ์)
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นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้มีโอกาสร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 6 

โรงเรียนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 20-23 มกราคม 2558

การร่วมสานฝันในครั้งน้ีเริ่มจากการรวมพลังของนักเรียนในการจัดงานตลาดนัดเพ่ือน้องเพ่ือน�ารายได้ไปซื้อขนมและ

ของขวัญให้น้องในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง จึงช่วยให้ทุกอย่างประสบความส�าเร็จเป็น

อย่างดี จากนั้น นักเรียนได้เริ่มศึกษาข้อมูลพร้อมทั้งเตรียมความพร้อม ในการที่จะไปมอบความสุขให้น้องทุกคนรู้ว่าน้องๆ

เหล่านั้นรอคอยวันที่พี่ๆมาแตร์เดอีวิทยาลัยจะไปหา พี่ๆ จึงพยายามเตรียมการที่จะท�าให้น้องๆ ได้รับความสุข ความสนุก 

ควบคู่กับความรู้ไปด้วย

จิตตารมณ์ของการเป็นผู้ให้มีเต็มเปี่ยมในหัวใจอยู่แล้ว ทุกอย่างจึงเป็นเรื่องไม่ยากเกินไป จะเห็นได้ว่า อะไรก็ตามที่ท�า

ด้วยใจรัก ผลย่อมออกมาให้ชื่นใจได้ ภาพที่พี่น�าเอาความรักไปแบ่งให้ เอาความความสุขไปเติมให้น้อง ท�าให้เกิดรอยยิ้มกัน

ถ้วนหน้า และไม่เพียงน้องๆ เท่านั้นที่ไดรับความสนุกและความสุข เพราะพี่ก็ได้รับเช่นกัน 

ทุกคนเหนื่อย แต่เจือด้วยความอิ่ม เป็นอิ่มที่อยู่ในหัวใจ หัวใจที่เป็นสุข สุขที่เป็นผู้ให้ สุขที่ผู้รับชื่นใจ เป็นความ

สุขร่วมกัน

โลกสวยด้วยรอยยิ้ม                                                                            
 “จงโอบอ้อมอารีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น” 

นักบุญอัญจลา เมริชี
โดย คุณครูอมรา พนมไทย
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และในปีนี้คณะแพทย์อาสาและคณะพี่ๆ ศิษย์เก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยรวม 61 คน ได้ไปร่วมตรวจสุขภาพด้วยเช่นปีที่

ผ่านมา หากแต่ในปีนี้ ทั้งคุณหมอ พี่ๆ และน้องๆมาแตร์เดอีฯ ได้ร่วมท�ากิจกรรมด้วยกันอย่างสนุกสนาน เพื่อสร้างความ

รู้จักและความสัมพันธ์ก่อนไปปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน น้องๆทุกคนได้เห็นจากพี่ๆ ศิษย์เก่าว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด 

จิตตารมณ์ของการรักและรับใช้ยังเข้มข้นและคงอยู่คู่กับผู้เป็นศิษย์มาแตร์เดอีวิทยาลัยตลอดไป 

และเมื่องานทุกอย่างผ่านไป  นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้  การไตร่ตรองจากประสบการณ์ที่ได้รับ  นักเรียนได้มากกว่า

ผู้รับจริงๆ

ข้อคิดจากนักเรียน
- เวลาสั้นๆ ที่ท�ากิจกรรมกับน้องๆ ท�าให้หนูกับน้องๆ มีความสุข ท�าให้หนูได้รู้ว่าการมีความสุข ไม่ได้หมายความ 

 ว่าเราต้องใช้จ่ายสิ้นเปลือง แต่ความสุขเกิดขึ้นได้จากการที่เราช่วยเหลือผู้อื่น

นงนภัส	อัศวรักษ์

 

- ถ้าเรามีโอกาสแต่ไม่พยายามก็อาจไม่ส�าเร็จ  แต่ถ้าคนที่มีโอกาสน้อยแต่มีความพยายามมากก็อาจส�าเร็จได้

อันนา	เหล่าสุวรรณ์
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 ข้อคิดจากนักเรียน
- การมอบความสุขและการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ท�าให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า

ลายน�้าทอง	ทองใหญ่	ณ	อยุธยา

 

- สิ่งที่เราท�า เราอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่อาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่าส�าหรับใครบางคน

ญาณิศา	พิศาลายน

 

- รู้จักเปิดใจยอมรับความแตกต่างและรับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเห็น

ศิรดา		อุดมเดช

 

- ได้ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกวางแผน มีความสามัคคีในหมู่คณะ หัดเอาใจเขามาใส่ใจเรา ฝึกความตรงต่อเวลา 

  ฝึกความมีระเบียบวินัย และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

พิมภัค	โภไคศวรรย์

- เราควรขยันหมั่นเพียรและตั้งใจเรียนมากขึ้นเพราะเรามีพร้อมทุกอย่าง มีโอกาสที่ดี

สุพิชฌาย์	ศาศวัตวิบูลย์

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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ข้อคิดจากนักเรียน
 

- ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ และรู้จักพึ่งพาตัวเอง 

กุลณฐรัศมิ์		เจียมเจริญ

- เราควรภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและสิ่งที่ตนเองมี และเห็นคุณค่าของตัวเอง รู้จักที่จะแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น

พรธิดา	ณรงค์เดช

 

- การที่เราเต็มที่กับสิ่งที่ท�า ไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไร เราภูมิใจที่สุด

ธัญชนก	คชพัชรินทร์

 

- คิดว่าตัวเองโชคดีและพอใจแล้วกับสิ่งที่เรามี เพราะในสังคมยังมีคนที่ล�าบากและขาดโอกาสในด้านต่างๆ เด็กๆ 

 บางคน ไม่มีพ่อแม่คอยดูแล จะต้องดูแลตัวเองและดูแลน้องๆ ด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ก็ไม่ครบ บางคนไม่มีรองเท้าใส่ 

 บางคนต้องเดินมาโรงเรียนในระยะทางที่ไกล  

ภัทริน	ว่องไวพาณิชย์

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

				 	 	 	
	 	 	 	 ทุกทุกปีมีวันอันประเสริฐ	 						พระกุมารทรงบังเกิดในโลกนี้
	 	 	 เหตุให้มวลมนุษย์สุดเปรมปรีดิ์										สร้างความดีมอบให้กันแต่นานมา

			 	 	 เด็กนักเรียนเพียรท�าความดีด้วย									พร้อมใจช่วยแบ่งปันกันทั่วหน้า

			 		 	 น้องอนุบาลแต่งกายคล้ายเทวดา									รับตุ๊กตาจากพี่พี่ที่ชื่นชม
				 	 	 การประสานงานนี้มีสามวัน		 	 ทุกคนปันสุขให้ได้สุขสม
			 	 	 แด่ผู้ด้อยโอกาสขาดรื่นรมย์		 	 ได้ชื่นชมสมหวังตั้งตาคอย
			 	 	 เทวดาน้อยน้องอนุบาลก็บริจาค	 						รวมได้มากหลากหลายเครื่องใช้สอย

			 		 	 ผ้าพันคอ	ถุงเท้า	เขารอคอย	 			 มิใช่น้อยโรงเรียนน้องของมาแตร์

				 	 	 เทศกาลของขวัญแบ่งปันให้	 	 ผู้ยากไร้ได้ชื่นบานการเผื่อแผ่
			 	 	 จัดทุกครั้งเพียงย้�าเตือนไม่เชือนแช							 เด็กมาแตร์น้�าใจงามน�าเมตตา

เทวดาน้อย อนุบาล 3
โดย คุณครูปณิดา  คงสันทัด
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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สวัสดีปีใหม่ 2015 ครับ ปีที่ผ่านมาสมาคมผู้ปกครอง

และครฯู ขอขอบคณุทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลอืทางสมาคมฯ 

อย่างสม�า่เสมอด้วยดตีลอดมา ทางสมาคมฯได้รบัข้อเสนอแนะ

ดีๆ รวมท้ังอาสาสมัครท่ีเข้ามาช่วยงานอย่างต่อเน่ืองจาก 

ผู้ปกครอง ท�าให้มีก�าลังใจและมีความรู้สึกอบอุ่นเพราะความ

เป็นครอบครัวมาแตร์เดอีฯ ของพวกเรา กิจกรรมที่สมาคมฯ

ด�าเนินการให้การสนับสนุน โรงเรียนท่ีผ่านมาก็เป็นการ

สนับสนุนการจัดงานนิทรรศการประจ�าปีของโรงเรียนที่จัดขึ้น

ทุกปี โดยมีการแสดงผลงานทางวิชาการ ที่ชั้นเรียน รวมทั้ง

การแสดงนักเรียนบนลานสนามหญ้าและที่หอประชุม อีกทั้ง

มีการออกร้านขายอาหาร และสินค้าราคาพิเศษ ซึ่งในปีนี้มี 

ผู้ปกครองเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างมากและประสบผลส�าเร็จ

เป็นอย่างดี สมาคมฯยังได้สนับสนุนงบประมาณในการเลี้ยง

จากนายกสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์

ฉลองเทศกาลครสิต์มาสโดยจัดอาหารมาเลีย้งนักเรยีน คณุครู

และบุคลากรของโรงเรียนโดยทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้

นักเรียนเลือกประเภทของอาหารและให้มาจัดบริการ ท�าให้

ทุกคนมีความสุขได้ลิ้มรสชาติอาหารท่ีต้องการและเป็น

บรรยากาศแห่งการชื่นชมยินดี เป็นอย่างยิ่ง และอีกโครงการ

หน่ึงท่ีทางสมาคมฯได้ริเริ่มในช่วงปลายปีท่ีผ่านมาก็คือ

โครงการคุณพ่ออาสาท่ีจะมาช่วยจัดการด้านการจราจร ซ่ึง

ก�าลงัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจมไีม่เพียงพอ ท้ังในช่วงโรงเรยีนเข้าและ

โรงเรียนเลิก สมาคมฯได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง

สมคัรมาเป็นอาสาสมคัรช่วยอ�านวยความสะดวกในการรบั ส่ง 

บุตร หลานของท่าน รวมท้ังช่วยสอดส่องดแูลไม่ให้กระท�า ผิด

ระเบียบจราจร ในการนี้ท�าให้ร้านค้า อาคาร และผู้คนรอบๆ 

บรเิวณในแถวละแวกโรงเรยีนต่างชืน่ชมในกิจกรรมน้ีของสมาคมฯ 

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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เพราะช่วยให้สภาพการจราจรคล่องตวัดขีึน้และแก้ปัญหาการ

จราจรติดขัดได้ในระดับหน่ึง ถือว่าโครงการน้ีเป็นโครงการ

ต้นแบบ ที่มีโรงเรียนอื่นเริ่มน�าไปใช้แล้วอีกด้วย ทางคุณแม่

อาสาซึ่งปกติมาช่วยโรงเรียนสอนนักเรียนในทักษะวิชา ก็ให้

ความสนใจมาร่วม ในกจิกรรมน้ีเช่นเดยีวกนั นอกจากนี ้ทาง

สมาคมฯได้ร่วมกบัทางโรงเรยีนเชญิชวนผู้ปกครองท่ีเป็นแพทย์ 

พยาบาล เภสัชกร ไปร่วมในกิจกรรมเย่ียมโรงเรียนน้องท่ี

อ�าเภอสวนผ้ึงจังหวดัราชบุร ีโดยท�ากจิกรรมนีร่้วมกบันักเรยีน

ชั้นประถม 6 มีแพทย์ไปร่วมหลายท่าน ท�าให้การปฎิบัติงาน

เป็นไปด้วยความราบรืน่ ต้องขอขอบพระคณุท่านผู้ปกครองท่ี

เป็นแพทย์ที่ไปร่วมใน ครั้งนี้ด้วย อีกโครงการหนึ่งที่ส�าคัญก็

คือโครงการ Budding Artists ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนขอให้

สมาคมฯ ร่วมมือจัด ละครเพลงที่ยิ่งใหญ่ โดยไปซื้อลิขสิทธิ์ 

เรื่อง “Alice in Wonderland” ซึ่งเป็นละครเพลง แนว

แฟนตาซี ในกิจกรรมน้ีท�าให้ได้รับประสบการณ์ท่ีดีมากจาก

คู่มือท่ีมากับลิขสิทธ์ิซึ่งท�าให้ได้เรียนรู้การเตรียมงาน การ

บริหาร จัดการ การแสดง ดนตรี และส่วนประกอบต่างๆ 

ล้วนมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจและเรียนรู้ นับเป็นโชคดีของ

นักเรียนท่ีร่วมในกิจกรรมน้ีไม่ว่าจะเป็นนักแสดง เป็นผู้ร่วม

เตรียมงาน ต่างๆ ได้เรียนรู้ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการ

แสดง 

ผมในฐานะนายกสมาคมฯ ต้องกราบขอบพระคณุท่าน

ผู้ปกครองทุกท่านอีกครั้งให้ได้ให้การสนับทางสมาคมฯด้วยดี

เสมอมา และท้ายที่สุด ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคุ้มครอง 

ปกปักษ์ รักษาท่านให้พ้นจากภัยอันตราย และโรคภัยไข้เจ็บ 

ขอให้มีความสุขสดชื่นตลอดปีใหม่ 2015 นี้

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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คุณครูอายุครบ 60, 65 ปี 
และคุณครูปฏิบัติงานนานปี ประจำาปีการศึกษา 2557 

รวบรวมโดย คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี และมอบรางวัลคุณครูอายุครบ 65 ปี 2 ท่าน ครบ 60 ปี 6 

ท่าน และคุณครูที่ปฏิบัติงานนานปีครบ 35, 30, 25, 20, 15 และ 10 ปี ตามล�าดับ รวมเป็น 28 ท่าน ในโอกาสนี้ทาง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ขอร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับคุณครูที่อายุครบ 60 ปี 

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ด้วยความปลาบปลืม้ใจ และด้วยความชืน่ชมคณุคร ูท่ีได้ท�างาน อุทิศตน เสยีสละ ให้กบัในโรงเรยีนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

อบรม สั่งสอน ให้ความรู้ และสืบทอดเจตนารมณ์ตามรอยท่านนักบุญอัญจลา ของคณะอุร์สุลิน มอบให้กับลูกศิษย์ ด้วย

จิตใจท่ีเตม็เป่ียม รวมท้ังเป็นแบบอย่างท่ีดใีห้คณุครรูุน่น้อง และลกูศิษย์ได้ก้าวเดนิตามท่านได้ในวนัข้างหน้า เหมือนดงัค�าขวญั

วันครูปี พ.ศ. 2558 ที่กล่าวว่า “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล�้าคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”  

คุณครูอายุครบ 60 ปี  

คุณครูอายุครบ 65 ปี 

คุณครูสุมาลี  ฉิมน้อย คุณครูสุมิตรา  พงศธร

คุณครูเกฏฐ์  เจตะสานนท์ คุณครูอิงอร  สู่วรฤทธิ์ 

(อายุครบ 60 ปี และปฏิบัติ

งานครบ 35 ปี)

คุณครูประทินศรี  นันทดิลก คุณครูเสน่ห์ ศรีแก้วพะเนาว์ 

(อายุครบ 60 ปี และปฏิบัติ

งานครบ 15 ปี)

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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คุณครูปฏิบัติงานครบ 35 ปี    

คณุครสูชุาดา  เลาหสรุโยธิน

คุณครูปฏิบัติงานครบ 30 ปี    

คุณครูปฏิบัติงานครบ 20 ปี    

คุณครูปฏิบัติงานครบ 15 ปี    

คุณครูเนาวรัตน์ หรินทรานนท์ คุณครูทัศนีย์ เตียวตระกูล

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู

คุณครูอายุครบ 60 ปี  

คุณครูมัณฑิตา 

สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา

ซิสเตอร์สุจิตรา สุวาวัลย์ คุณครูจิตดิพันธ์ ทีฆะพันธุ์

คุณครูมณีรัตน์ อิ่มชื่น

คุณครูไกรวี เข็มเล็ก

คุณครูจ�าเนียร นทีมหาคุณ

คุณครูธัญกร เจียมเจริญ

คุณครูปฏิบัติงานครบ 25 ปี

คุณครูวิศิษฐ์ 

เตียวตระกูล

คณุครสูถาพร สตูะบุตร

คุณครูนริศราภรณ์  

กฤตภคะ

คณุครอูรนุช  การพิศิษฎ์ คุณครูอาภาสิริ  

รัตนพิภพ

คุณครูเบญจพร

ธรรมธีรพงศ์
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คุณครูปฏิบัติงานครบ 15 ปี  

คุณครูปฏิบัติงานครบ 10 ปี  

คุณครูศรีทอง  ศรีเสน

คุณครูคณิตดา  เกื้อกูลส่ง

คุณครูเขมจิรา  ธัญธนกิจ คุณครูพรพิมล  ถาวรวัฒนะ คุณครูขวัญกล้า  นุชนารถ

น่าจะเมื่อสัก 20 ปี ที่แล้ว มีคุณครูคนหนึ่งพูดว่า ชีวิตอาจารย์สุมิตรามีแต่ บ้าน วัด และโรงเรียนซึ่งก็เป็นความจริง 

ชีวิตนี้ ฐานที่ส�าคัญคือ บ้าน วัด และ โรงเรียน 

แต่ บ้าน คือที่ซึ่ง ท�าให้มีพี่น้อง 11 คน มีพี่เขย น้องสะใภ้ 7 คน มีลูกพี่ลูกน้อง 12 คน มีคุณลุง คุณป้า คุณอา 

อีกสัก 30 คน มีญาติๆของคุณพ่อและคุณแม่เป็นร้อย มีหลานระดับหลานป้า - น้า 13 คน และหลานยาย หลานย่า อีก 

6 คน ก�าลังจะมีคนที่ 7

เพราะเป็นลูกคุณพ่อท่านนี้ จึงได้ไปเที่ยวต่างประเทศ ตั้งแต่อายุ 12 ขวบ นับรวมการไปต่างประเทศกับคุณพ่อ ได้

สัก 15 ประเทศ ไปกับพี่น้อง อีก 4 ประเทศ ที่คุณพ่อไม่ได้ไป ในการไปต่างประเทศกับครอบครัว สิ่งที่ชอบที่สุดคือชมวัด 

ปราสาท ราชวัง สวนดอกไม้ และทิวทัศน์สวยงามที่ท�าให้รู้สึกว่าอยู่ใกล้สวรรค์ รวมทั้งรับประทานอาหารอร่อยๆ

เพราะเป็นลกูของแม่จึงได้เรยีนรูว่้าความยุตธิรรมไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องได้อะไรเท่ากนัเสมอและแม่ได้พาไปเย่ียม

ครอบครัวลูกดกอื่นๆที่มีชีวิตและเติบโตในสลัมตั้งแต่อายุไม่ถึง 10 ขวบ เขามีโอกาสไม่เท่าเรา

เพราะมีน้อง 8 คน จึงดูแลเด็กเป็นตั้งแต่ยังไม่ 10 ขวบอีกเช่นกัน อาบน�้า ป้อนข้าว เล่านิทาน ร้องเพลงกล่อม  

สอนการบ้าน เล่นกับเด็กผู้ชายเป็น เพราะมีน้องชาย 7 คน และดูแลน้องที่ป่วยทั้งชายและหญิงได้

เพราะเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ใหญ่จึงมีงานวันเกิดแทบไม่เว้นเดือน แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนป่วย อุบัติเหตุ มีคน

ตาย ให้โศก เศร้า โกรธพระเจ้าหลายรอบและท้ายที่สุดก็มี “เวลา” เป็นเครื่องรักษาแผล

จากความรู้สึกและการแบ่งปันของคุณครูรุ่นพี่ อายุครบ 65 ปี

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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บ้านน�าสู่ วัด ได้เป็นสมาชิกพระศาสนจักรคาทอลิก ได้ฝึกสวดภาวนา ไปร่วมมิสซาสม�่าเสมอ มีสังฆราชกาเร็ตโต มา

รับประทานข้าวท่ีบ้านหลายครั้ง เพราะรู้จักคุณแม่ต้ังแต่แม่เป็นนักเรียนมาแตร์ฯ และมีพระสงฆ์เยสุอิตมารับประทานข้าวท่ี

บ้านหลายท่านเพราะเป็นครูของคุณพ่อท่ีฮ่องกงและเป็นเพ่ือนของตนเอง ได้ร่วมงานท่ีวัดเซเวียร์ เพราะค�าเชิญของคุณพ่อ 

มิเกล ตวัเองเป็นประธานสภาวดัของบ้านเซเวยีร์ในยุคท่ีบ้านเซเวยีร์มสีภาวดัอยู่หลายปีและแม้ไม่มสีภาวดัแล้ว ก็ยังเป็นตวัแทน

สัตบุรุษบ้านเซเวียร์ เป็นผู้แทนกล่าวในวัดอยู่คนเดียวมาสัก 20 ปี ทุกปีๆ และได้ร่วมต้อนรับอัคราธิการคณะเยสุอิตที่บ้าน 

เซเวยีร์ ท่านท่ีแล้ว และท่านปัจจุบัน เป็นกรรมการคาทอลกิเพ่ือพระสงฆ์ คนเดยีวท่ีเป็นผู้หญงิตัง้แต่แรกท่ีก�าหนดให้มฆีราวาส

ในคณะกรรมการนี้เมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน และเป็นกรรมการอีกหลายคณะของพระศาสนจักร 

และเพราะบ้านอีก ท่ีได้มาเป็นสมาชกิโรงเรยีนมาแตร์เดอีวทิยาลยั โรงเรยีนท่ีคณุแม่ตัวเองเรยีนและคณุป้าเป็นครตูัง้แต่

อายุ 18 จนอายุ 60 ปี ตนเองจบการศึกษามัธยมปลายสายศิลป์ฝรั่งเศสที่มาแตร์เดอีฯ สอบได้ที่ 12 ติดบอร์ดของประเทศ 

ได้รับทุนช่วยเหลือลดค่าธรรมเนียมการเรียน ไปเรียนที่ College of New Rochelle ที่ New York สถาบันเดียวกับที่คุณ

แม่ทีโอดอร์ ซิสเตอร์ฟรังซิสเซเวียร์ ซิสเตอร์วอลเตอร์ และซิสเตอร์ชาวอเมริกันเกือบทุกท่านได้เรียน

ที่โรงเรียนเมื่อเป็นนักเรียนก็รู้จักทั้งรุ่นพี-รุ่นน้อง เป็นที่รักของครู และได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมทั้งได้ ถวาย

มาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานของการศึกษาคาทอลิกที่โรงละครแห่งชาติ เพราะเป็นหัวหน้านักเรียนมาแตร์ฯ ได้

มีครูดีๆ มีซิสเตอร์ที่เป็นทั้งแบบอย่างและครู

เมื่อเป็นครูก็ได้ท�างานร่วมกับซิสเตอร์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนเก่า หลายร้อยคน ได้สัมผัสกับนักเรียนหลายพันคน 

ได้มีความสุขกับเด็กๆ ได้ท�างานสภาการศึกษาคาทอลิกต่อเนื่องยาวนาน ได้เป็นกรรมการการศึกษาเอกชนอยู่วาระหนึ่ง ได้

นั่งในที่ประชุมต่างๆ ชีวิตนี้ คงจะประมาณ 7,000-8,000 การประชุม   

และเพราะเป็นครูระดับผู้น�าของโรงเรียนอุร์สุลิน จึงได้มีโอกาสไปเรียนที่ซานฟรานซิสโก ด้วยทุนของคณะเยสุอิต โดย

มาแมร์โรเบิร์ตจัดการให้ร่วมกับคุณแม่ทีโอดอร์ ได้เข้าอบรมกับผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกท่ีคณะเยสุอิตจัดส�าหรับ Asia- 

Pacific ที่ฟิลิปปินส์ 5 ครั้ง ได้ความรู้ เพิ่มพูนความศรัทธาจากพระสงฆ์เยสุอิตที่ศักดิ์สิทธิ์จากประเทศต่างๆ และได้เพื่อน

มากมาย เป็นทั้งพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และเพื่อนครูฆราวาส ได้มีโอกาสไปบ้านเกิดของนักบุญอัญจลาที่อิตาลี 4 ครั้ง 

ได้รูจั้กกบันักบวชท่ีน่าชืน่ชม สุดยอดแห่งความชืน่ชมของตนเองคอื คณุแม่โคเลธ็ อดตีอัคราธิการคณะอุร์สลุนิ ได้ไปอิสราเอล  

2 ครั้ง ไปอินโดนีเซีย กับครูและนักเรียนเก่า ไปประชุมที่อินโดนีเซีย อังกฤษ ออสเตรเลีย แต่ปฏิเสธการไปประชุมที่บราซิล

และที่สหรัฐ เมื่อปีที่แล้วเพราะขยาดการนั่งเครื่องบินที่ยาวนาน

จริงๆแล้วถ้าจะนับเป็นสถิติ เป็นปริมาณ ยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงในเวลาอันจ�ากัดนี้ ถ้าจะนับพระพรที่ได้รับ

ผ่านทางบุคคลต่างๆ ก็มีมากมาย ผ่านทางหนังสือดีๆ และธรรมชาติที่งดงามทั้งในและต่างประเทศ มีมากมายมหาศาล คุย

ได้ไม่จบ

จึงขอขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่ได้รับมากมายมหาศาล และหวังว่า ตนเองได้ให้ กลับคืนแก่บ้าน วัด และโรงเรียน 

บ้าง สมกับที่ได้รับมากล้น ดังที่ซิสเตอร์ท่านหนึ่งเคยเตือนตั้งแต่เมื่อประกาศผลสอบมัธยมปลายว่า “พระเจ้าให้เธอมากกว่า

คนอ่ืนมากมาย” แต่กค็ดิว่า พระเจ้าคงไม่เจตนาล�าเอียง แต่ต้องการให้สมุติราฝึกตนเองให้เป็นผู้ท่ีเป็นทางผ่านให้พระเจ้ามอบ

พระพรของพระองค์ให้กับผู้อื่นด้วย หวังว่าตนเองได้ท�าหน้าที่ต่างๆ ได้พอสมควรบ้างแล้ว ทั้งที่ได้รับมอบหมาย และเลือกท�า

จะท�าเอง และยังมีความสุขที่จะท�าต่อไป คุณพ่อของตนเองเคยพูดกับพี่ๆ ว่า ชีวิตลูกคนนี้มีแต่หน้าที่ แต่ก็ได้ท�าให้คุณพ่อ

ภูมิใจบ้างดังที่ท่านได้เขียนให้ทราบในวันเกิดครั้งหนึ่ง

    

        สุมิตรา พงศธร
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โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีจะขอถือโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคม

นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศมอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม ณ โอกาสนี้

รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม เป็นรางวัลพิเศษของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยท่ีจะมอบให้ผู้มีส่วนร่วม ปฏิบัติตามจิตตารมณ์

แห่งการรับใช้ อันเป็นคติพจน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลลิน เป็นผู้ที่เข้าใจในวิสัยทัศน์ และอุดมคติของโรงเรียน จึงเสีย

สละทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ค�าแนะน�าและคุณประโยชน์แก่โรงเรียน โดยมิได้มุ่งเน้นปฏิบัติ

เพื่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพิเศษ แต่เพื่อผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนั้น คือ นักเรียน

ทางฝ่ายบรหิารของโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัไดจั้ดให้มโีลร่างวลัเซอรเ์วยีมเพ่ือขอบคณุและประกาศเกยีรติคณุนักเรยีน

เก่าที่ได้สละเวลามาท�าประโยชน์ให้แก่โรงเรียนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องโดยจัดมอบรางวัลแก่นักเรียนเก่า ปีละไม่เกิน 3 คน ใน

วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส�าหรบัปีน้ี ทางคณะผู้บรหิารโรงเรยีนไดค้ดัเลอืก 2 ท่านไดแ้ก ่คณุกลุฤด ีชวนไชยสทิธ์ิ และ คณุวรนันท์ ประเสรฐิเมธ

คำาประกาศเกียรติคุณรางวัลเซอร์เวียม
สำาหรับนักเรียนเก่าที่ทำาประโยชน์ให้โรงเรียน

โดย คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์
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คุณกุลฤดี ชวนไชยสิทธิ์

คุณกุลฤดี ชวนไชยสิทธิ์ นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่นที่ 59 ศึกษาที่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ก่อน และ

ระดับมัธยมปลายที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และเป็นผู้ปกครองของนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี 2 คน จึงเข้ามามีบทบาททั้ง

ในชมรมศิษย์อุร์สุลินและในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ตั้งแต่ลูกยังอยู่ชั้นเล็ก คุณกุลฤดีพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆตามที่ตนมีทักษะ ความถนัด และ

ความสามารถเสมอ เชน่เมือ่พบเทคนคิการตวิคณติศาสตรใ์ห้ลกูสาวเขา้ใจงา่ยๆ ก็แบ่งปันเวลามาชว่ยติวเพ่ือนๆรว่มชัน้ของลกู

ด้วย  นอกจากน้ีตลอดระยะเวลาที่ลูกอยู่ที่โรงเรียน คุณกุลฤดีจะช่วยสนับสนุนการแสดงนาฏศิลป์และละครเพลงของโรงเรียน

อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ครั้ง Wizard of Oz เมื่อเก้าปีที่แล้วในฐานะของคุณแม่นักแสดง มาถึง Alice in Wonderland ในปีนี้ 

ในฐานะคุณแม่ของผู้ก�ากับการแสดง  

คุณกุลฤดีเป็นผู้ที่มีน้�าใจ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้เกียรติทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนหรือคุณครู เมื่อติดต่อ

ขอความช่วยเหลือสนับสนุน ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องเสียง แสงสี บนเวที ก็จะได้รับการตอบรับอย่างกระตือรือร้นทุกครั้ง 

หากติดขัดด้วยเหตุใด คุณกุลฤดีก็จะไปติดต่อหาผู้อื่นที่สามารถรับงานได้มาแทนให้ได้ทุกครั้ง 

อาจสรปุไดว้า่ คณุกลุฤดเีป็นผู้มทัีศนคตท่ีิด ียินดเีป็นผู้ท�างานอยู่เบ้ืองหลงัความส�าเรจ็ของหลายๆงานใหญข่องโรงเรยีน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย จึงเป็นผู้ควรค่าแก่รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมในปี 2557 นี้ 

       

คุณวรนันท์ ประเสริฐเมธ

คณุวรนันท์ ประเสรฐิเมธ นักเรยีนเกา่มาแตรเ์ดอีวทิยาลยัรุน่ 57 ไดร้บัการเสนอชือ่รบัรางวลัเกยีรติคณุเซอรเ์วยีม เพราะ

เป็นผู้ท่ีพร้อมท่ีจะน�าความรู้ความสามารถ มาให้โรงเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ในงานแนะแนว 

และเครือข่ายผู้ปกครอง

คุณวรนันท์ เป็นผู้รับฟังที่เข้าใจมุมมองและการคิดของผู้อื่นในทุกบริบทไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครู ดัง

นั้นจึงช่วยเป็นที่ปรึกษาและก�าลังใจ ช่วยเปิดทัศนะเกี่ยวกับมุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาในการดูแลนักเรียนตามหลักวิชาการ

ทางจิตวทิยา ให้กบัคณุคร ูและผู้ปกครอง คณุวรนันท์จัดเวลาทุกบ่ายวนัพฤหัสเพ่ือมาแบ่งปันประสบการณ ์ แลกเปลีย่นทัศนะ  

ให้ความรู้เชิงวิชาการ แก่คุณครูแนะแนว คุณครูประจ�าชั้น คุณครูทีมชั้นในการประชุมให้การปรึกษานักเรียนเป็นรายกรณี

ด้วยความที่ คุณวรนันท์ เป็นผู้มีอารมณ์ขันและสามารถสื่อสารเรื่องวิชาการให้เข้าใจง่าย ข้อคิด ค�าแนะน�าของคุณ 

วรนันท์ ต่อนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จึงเป็นไปด้วยบรรยากาศสบายๆ ผ่อนคลาย เข้าถึงหัวใจคนฟัง และคนฟังก็เปิด

รับฟังได้อย่างเพลิดเพลิน ท�าให้สามารถสื่อสารไปถึงเรื่องที่ต้องการได้ดีอีกทั้งผู้ฟังน�าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติได้จริง ไม่ได้

เพียงช่วยแก้ปัญหาให้ แต่ช่วยให้ผู้ฟังเรียนรู้จากข้อแนะน�านั้นอย่างเข้าใจ เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าใน

ตนเองเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ด้วยความขอบพระคุณและภาคภูมิใจยิ่งของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยต่อนักเรียนเก่าทั้งสองท่าน ผู้มั่นคงใน

จิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้ ตามคติพจน์ของโรงเรียน เป็นแบบอย่างอันเหมาะสมยิ่ง สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ

ไว้ ณ ที่นี้
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• ซิสเตอร์ คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ

เรือนอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 
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ภาพข่าว/กิจกรรม

• MD Night จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยม 1-2 ชมการแสดงโขน พระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 

• พิธีเปิดการภาพวาดเพื่อสนามเด็กเล่นน้องอนุบาล จัดทำาโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 85 ณ สนามเด็กเล่น

อนุบาล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

December 2014

• ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 85 ณ บ้านเพชรสำาราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9-10 

ธันวาคม 2557 
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• การประชมุสมาคมนักเรยีนเกา่มาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถัมภ์ ณ หอประชมุโรงเรยีน เมือ่วนัท่ี 13 ธันวาคม 2557 

• พิธีมอบเกียรติบัตรคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกียรติบัตรภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 

2557 

• พิธีตรีวาร เตรียมฉลองวันพระคริสตสมภพ ณ ลานPIAZZA อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 

• ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถม ฟังการบรรยาย รู้ทันภัยรอบตัวเด็ก โดยเครือข่ายผู้ปกครองประถม 4-6 เมื่อวันที่ 18 

ธันวาคม 2557 

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าชมการแสดง Silpakorn University Wind Orchestra Concert 2014 โดย นักศึกษา

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 

December 2014
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• สภานักเรียนมอบของขวัญ ในโอกาสวันพระคริสตสมภพให้กับเจ้าหน้าท่ี กทม. ท่ีช่วยอำานวยความสะอาดบริเวณรอบ

โรงเรียน ณ ห้องแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 

• คุณครูร่วมอวยพรแด่ คุณประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

ณ ห้องรับแขกใต้โบสถ์มาแตร์เดอี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557

• สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมอวยพรคณะซิสเตอร์ในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ 

ณ บริเวณห้องรับแขกใต้โบสถ์มาแตร์เดอี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

• งานเลี้ยง รื่นเริง คณะซิสเตอร์ คุณครู เจ้าหน้าที่ ในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ ณ ลานนักบุญอัญจลา อาคารเรียน

ประถม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

December 2014

• การอบรมMastery Course สำาหรับครู โดย Prof. Dr. Philip Hallinger ณ ห้องฟรังซีส แห่งอัสซีซี เมื่อวันที่ 

18-19 ธันวาคม 2557
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• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ฟังบรรยายเรื่องมารยาท โดยเครือข่ายผู้ปกครองประถม 4-5 ณ หอประชุมโรงเรียน 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

• นักเรียนสายศิลป์ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงดนตรีจบการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

• งานอำาลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 85 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ลานPIAZZA เมื่อวันที่ 14 มกราคม 

2558

• คณะครูร่วมกิจกรรมวันพัฒนาบุคลากร (วันครู) และฟังการเสวนา เรื่อง คุณครูยุคใหม่ดอทคอม นำาโดย 

คุณวรนันท์ ประเสริฐเมธ นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ รุ่น 57 ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
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• สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคุณครู ในโอกาส ”วันครู” 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

• คุณครู 27 ท่าน ทัศนศึกษา พระตำาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-อ่างขาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2558

• ซิสเตอร์สมจิตร์ และคุณครู 15 ท่าน ทัศนศึกษาหลวงพระบาง ประเทศลาว เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2558 

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ วัดแม่พระลูกประคำา (กาลหว่าร์) และวัดสุทัศนเทพวราราม 

ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
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• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ฟังการบรรยายอาชีพแพทย์และพยาบาล ในสาระท้องถิ่น จัดโดย เครือข่าย

ผู้ปกครองประถม ณ ห้องปาฐกถา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

• งานวันกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน มีศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วาสุเทวี มาแตร์เดอีวิทยาลัย 

กุหลาบวัฒนา และศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนปิยมาตย์ ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 

นักเรียนและคุณครูมาแตร์เดอีฯ ช่วยงานกันอย่างขันแข็ง

• นักเรียนชั้นประถม 1-3 เล่นกิจกรรมเกม คณิตคิดสนุก จัดโดย เครือข่ายผู้ปกครองประถม 1-3 ณ ลานกอท. 

อาคารเรียนประถม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558

• ซิสเตอร์ ครู และนักเรียน ร่วมวันฉลองนักบุญอัญจลา ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

January 2015ภาพข่าว/กิจกรรม
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