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วัตถุประสงค์	:	 1.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

		 	 2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่าง	ๆ	ของโรงเรียน

		 	 3.	เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย อาจารย์สุมิตรา พงศธร 

คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ คุณครูสมพร ตันอรุณ คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ 

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ 

คุณครูรัชดารินทร์ สังกลม คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

       จากบรรณาธิการ

วารสารมาแตร์เดอีนิวส์ เล่มที่ 2 ฉบับที่ 66 เป็นฉบับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ขอนำาเสนอกิจกรรมกีฬา

สีและการเชียร์ที่นักเรียนให้ความทุ่มเททั้งกายใจ ออกแบบ สร้างสรรค์ และทำางานด้วยความร่วมแรงร่วมใจนักเรียนเตรียม

ทำาอัฒจันทร์เชียร์ ด้วยระยะเวลาต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีการปรับรูป

แบบการเชียร์ ส่วนการแข่งขันกีฬาในงานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำาปี 2563 ก็มีการปรับให้เหมาะสมด้วย และในฉบับนี้ มาแตร์

เดอีนิวส์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองท่ีได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม ในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในเดือนกันยายนท่ีผ่านมา และยังมีอีกหลายบทความท่ีขอเชิญชวน 

ให้ท่านผู้ปกครอง ได้ติดตามอ่านในยุคของการศึกษาเรียนรู้แบบ New Normal อาทิ Ursuline Students Querencia Event 

ซึง่เป็นโครงการท่ีเกดิขึน้ระหวา่งนักเรยีนโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัและโรงเรยีนอุรส์ลุนิประเทศต่างๆ จัดโดยอุรส์ลุนิ ประเทศ

อินโดนีเซียและกิจกรรมการฉลองพระคริสตสมภพในเดือนธันวาคม     

           

        ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	   

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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ในปีการศึกษานี้ โดยเฉพาะในภาคเรียนแรก ชุมชนมาแตร์เดอีเช่นเดียวกับผู้คนทั่วโลก เผชิญกับวิกฤติการณ์และผล 

กระทบของการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 มกีารปรบัและเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ กจิกรรมการใชช้วีติต่าง ๆ  มากมาย 

ทำาให้นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิต

ตามปกติได้อย่างปลอดภัย ทักษะหนึ่งที่นักเรียนและครูได้ฝึกฝนเต็มที่คงจะเป็นเรื่องการปรับตัว เปิดใจ มีทัศนคติเชิงบวก 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นทักษะที่สำาคัญสำาหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงแรก ทุกฝ่ายต้อง 

เรียนรู้ ทำางานหนักและยอมรับรูปแบบ กติกาใหม่ ๆ ไปตามอัตราความเร็วของตนเอง ช้าบ้าง เร็วบ้าง ช่วยกันไป เมื่อมอง

ย้อนกลับไปในภาคเรยีนท่ี 1 ทุกฝ่ายตา่งภูมใิจท่ีไดพั้ฒนากระบวนการเรยีนรู ้การทำางานและการทำากจิกรรมในอีกรปูแบบหน่ึง

หลังจากที่โรงเรียนประกาศมาตรการเพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งระบุว่าปีนี้งดทัศนศึกษา 

ค่ายพักแรม กิจกรรมสังคมสงเคราะห์นอกโรงเรียน ตลาดนัดเพื่อน้อง ฯลฯ  คำาถามแรกที่ครูหลายท่านได้รับจากนักเรียนคือ 

“ปีน้ีจะจัดกีฬาส ีฉลองครสิตม์าส และงานนิทรรศการไดไ้หมคะ” จึงมีการรว่มคดิหารอืกนัถงึความเป็นไปไดแ้ละรปูแบบในการ

จัดกิจกรรมเหล่านี้ ในภาวะ new normal เกิดการนำาเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำามาปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม ชวนให้

นึกถึงสุภาษิตภาษาอังกฤษที่ว่า “Necessity is the mother of invention” ที่น่าสนใจคือ เมื่อลดบางส่วนของกิจกรรมลง 

นักเรียนก็สามารถให้ความสำาคัญกับแก่นของแต่ละงานรวมถึงบูรณาการกับสาระต่าง ๆ ได้ อาทิ หัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน

ในปีน้ี ได้แก่ ดูแลรักษาโลก บ้านท่ีเราอาศัยอยู่ร่วมกัน (Care of Our Common Home) ในงานกีฬาสี หรือ นำาจิตตารมณ์ 

Serviam มาเป็นส่วนหนึ่งในงานละครคริสต์มาส The Call of the First Christmas ให้ความช่วยเหลือและความสุขแก่ 

น้อง ๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง เป็นสิ่งน่าประทับใจ นับได้ว่าในปีที่กล่าวกันว่า

วิกฤตินี้ ชาวมาแตร์เดอีได้ร่วมมือร่วมใจกัน ปรับตัว ปรับใจจนเกิดการเรียนรู้และสิ่งดี ๆ มากมาย 

จากประสบการณ์ในภาคเรียนแรก เมื่อเกิดการระบาดในระลอก 2 ของโรคโควิด-19 ในช่วงปลายเดือนธันวาคมและ

มกราคมทำาให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนั้น แม้จะมีเวลาจำากัดในการเตรียมตัว แต่จากที่ได้เรียนรู้และฝึก

ทักษะการปรับตัว เปิดใจ มีทัศนคติเชิงบวก และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จึงช่วยนักเรียนและครูให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นต่อ

การเรียนรู้ในบริบทที่แตกต่าง

          คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

สารผู้อำานวยการ
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	ณปภัช	วิชยภิญโญ	ป.1/2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทยิมนาสติก – เด็กเล็ก 12 คน จากการเข้าร่วม

การแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิก และยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ประจำาปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตสุโขทัย จัดขึ้นระหว่างวันที่  

19 – 22 พฤศจิกายน 2563

•	เพชรพริมา	เศรษฐปิยานนท์	ป.2/1

ไดร้บัเหรยีญทอง ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการแขง่ขนันานาชาติ รายการ International 

Talent Mathematics Contest (ITMC) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การแข่งขัน

คณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 (TMC) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

ไดร้บัเหรยีญทองแดง ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 – 4 (Middle Primary-MP) จากการแขง่ขนั

คณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Australian Mathematics Competition 2020 (AMC) เมื่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 

ไดร้บัเหรยีญทอง ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 การแขง่ขนัคณติศาสตรน์านาชาต ิรายการ Singa-

pore and Asian Schools Math Olympiad 2020 (SASMO) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563

ได้รับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ 

Vanda International Science Competition (VANDA) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563

ได้รับเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ 

Southeast Asian Mathematical Olympiad 2020 (SEAMO) (Paper A) เมื่อวันที่ 19 

กันยายน 2563

ไดร้บัเหรยีญเงนิ ในโครงการประเมินและพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิทางคณติศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์

(TEDET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำาปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย คุณครูปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์ และคุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด
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ได้รับเหรียญทอง (คะแนนเต็ม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 การแข่งขันคณิตศาสตร์

นานาชาติ รายการ Asian Science and Mathematics Olympiad 2020 (ASMO) เมื่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

•	อริญญา	ทิศาวิภาต	ป.2/3

ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโครงการการแข่งขัน 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำาปี 2020 จัดโดย ASMO THAI ณ วัน

ที่ 18 ตุลาคม 2563

ได้รับรางวัล Ruby Award (ระดับ 2) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ Primary 2 จากการแข่งขัน

รายการ Japan International Science and Mathematics Olympiads (JISMO) – 

Autumn 2020 Online ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

•	ชลิกา	จิตประไพ	ป.2/3

ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญทอง 4 เหรียญ จากยิมนาสติก Level 1 ทั้ง 4 อุปกรณ์ ใน

รายการ The Bangkok Gymnastic Moose Games Invitational Meet จัดโดย Thai 

Canadian Community Sports เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

•	ฐิรษา	ทองปาน	ป.2/4

ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันเต้นบัลเลต์ ในการแข่งขันเต้นนานาชาติเอทีโอดี 2020 

(ATOD International Dance Competition 2020) รุ่น Super Kids (7&Under) จัดโดย

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ 

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2563

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท Children Free Style (A) 5-7&Under จากการ

แข่งขัน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ 

ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2563

•	กมลพร	ชิงชัยฤทธิ์		ป.3/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ทักษะพื้นฐานยิมนาสติกลีลา(ทีม) รุ่นอายุ 9 ปี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท ทักษะพื้นฐานยิมนาสติกลีลา รุ่นอายุ 9 ปี

จากการแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำาปี 2563  ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคม

กีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563
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•	วรกัญญา	อังอติชาติ		ป.3/4

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการ

ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำาปี พ.ศ.

2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

•	พริมา	ศรีสุธาพรรณ		ป.3/4

ได้รับรางวัล Distinction จากการเข้าร่วมรายการ Graded Examination in Music  

Performance ประเภท Piano เกรด 1 จัดโดย Trinity College London เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม  

2562

•	กัญญ์วฤนท์	คุ้มพันธ์		ป.3/4

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเหรียญรางวัล วิชาคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันโครงการทดสอบ และ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณิตศาสตร์ ป.3 ออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2563 จัด

โดย บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำากัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเหรียญรางวัล วิชาวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันโครงการทดสอบ และ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการวิทยาศาสตร์ ป.3 ออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2563 จัด

โดย บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำากัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับ Primary 2 รอบ Heat Round 

ปี 2020 รายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) ณ  

วันที่ 9 สิงหาคม 2563

•	กันนิดา		อุบลชาติ	ป.4/3

ได้รับรางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 จากการสอบวัดระดับทางดนตรี Level 1 Award in Graded 

Examination in Music Performance with Distinction (Grade 3 Piano) จาก Trinity 

College London เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
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•	ณฐมน		พฤกษโชติ	ป.4/4

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร และได้ผ่านรอบชิงชนะเลิศที่จะทำาการ

แสดงในกลางเดือนมกราคม 2564 เครื่องดนตรีเปียโน จากการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรี 

Singapore International Piano Competition – Thailand Preliminary จัดโดย Sin-

gapore International Piano Competition เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563

•	สิตานัน	เอกบรรณสิงห์	ป.4/4

รางวัลอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันยิมนาสติกลีลา ประเภททีม Gym Dance รุ่น 

Open (อายุ 13 ปีขึ้นไป)

รางวัลอันดับ 6 การแข่งขันยิมนาสติกลีลาประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ เชือก (รุ่นยุวชน) 

ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 

รางวัลอันดับ 5 ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ คทา 

ในการแข่งขันยิมนาสติกลีลา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา (รุ่นอายุ 10-11 

ปี) ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Modern Solo (B) รุ่นอายุ 11&under 

ในการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศครั้งที่ 7 CSTD Thailand Dance Grand Prix 

2020 ณ โรงละครอักษรา คงิพาวเวอร ์กรงุเทพ เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 และเป็นตวัแทน

เยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติร่วมกันอีก 10 ประเทศ ในรายการ 

Asia-Pacific Dance Competition ครั้งที่ 22 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนสิงหาคม 2564 

•	อนุสสรา	ลิมพลญาณ	ป.5/1

ได้รับรางวัล Top 25 Fastest Girl ในงานแข่งขัน Bangsaen 10 วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร ที่

หาดบางแสน ตำาบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 

ได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขันไตรแดช กรุงเทพฯ รุ่นเยาวชน อายุ 9/10 ปี ครั้งที่ 2 (ว่าย

น้ำา 200 เมตร, ปั่นจักรยาน 5 กิโลเมตร, วิ่ง 1.5 กิโลเมตร) ที่สนามบางปูกอล์ฟ แอนด์ 

สปอร์ต จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

ได้รับเกียรติบัตรจบการแข่งขันไตรแดช กรุงเทพฯ รุ่นเยาวชน อายุ 9/10 ปี ครั้งที่ 3 (ว่าย

น้ำา 200 เมตร, ปั่นจักรยาน 5 กิโลเมตร, วิ่ง 1.5 กิโลเมตร) ที่สนามบางปูกอล์ฟ แอนด์ 

สปอร์ต จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563
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ได้รับเกียรติบัตรจบการแข่งขัน Scenic Half Marathon Chanthaburi Khung Wimam 

ประเภทวิ่ง 5 กิโลเมตร ด้วยเวลา 39 นาที 12 วินาที เป็น Overall ลำาดับที่ 55, Gen-

der Place ลำาดับที่ 28, Division Place ลำาดับที่ 28 ที่หาดคุ้งวิมาน จ.จันทบุรี เมื่อวัน

ที่ 25 ตุลาคม 2563

•	ณภัทร	จันทรแสงอร่าม	ป.5/2

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Freestyle 1

เหรียญเงิน ประเภท Solo Comp Freestyle 1

เหรียญทองแดง ประเภท Artistic Freestyle 1

จากการแข่งขัน Figure Skating รายการ Skate Bangkok 2020 ณ Sub-Zero Ice Skate 

Club Mega Bangna จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563

•	ธัณฑิชา	รุ่งเจริญพร	ป.5/3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ประเภท Light Entertainment Sport จากการแข่งขัน 

Figure Skating รายการ Skate Bangkok 2020 ณ Sub-Zero Ice Skate Club Mega 

Bangna จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563

•	ศศิณัฐ	ศิริวัฒนากร	ป.5/4

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท ยืดหยุ่น รุ่นอายุ 11 ปีขึ้นไป 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท Fig Age Group Class 2 รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป

จากการแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำาปี 2563  ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคม

กีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563

•	รินรดา	กันทา	ป.5/4

ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท All Style (Classical / Modern / Lyrical) Troupe 13&Under

รางวัลที่ 3 ประเภท Modern / National Ensemble 11&Under 

รางวัลที่ 3 ประเภท Demi Character Solo 11&Under 

รางวัลชมเชย ประเภท Classical Solo 11&Under

รางวัลชมเชย ประเภท Lyrical Solo 11&Under 

จากการแข่งขัน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix การแข่งขันศิลปะการเต้น

ระดบัประเทศ ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราช- 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 

กันยายน 2563
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•	สุภาวิดา	บูรณะเวชหลิม	ป.5/4

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้ง

ที่ 20 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับบริษัท 

เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำากัด และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และพญ. เพ็ญนภา ณ วันที่ 

15 ธันวาคม 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Grade 4) ในการแข่งขัน 5th Math-Eng Contest (MEC) จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับบริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำากัด และมูลนิธิ 

ดร.สมวงษ์ และพญ.เพ็ญนภา ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำาปีการ

ศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

•	อันนา	สุทัศน์	ณ	อยุธยา	ป.6/2

ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท All Style (Classical / Modern / Lyrical) Troupe 13&Under

รางวัลที่ 3 ประเภท Modern / National Ensemble 11&Under 

รางวัลชมเชย ประเภท Dance Character (A) Solo 11&Under 

จากการแข่งขัน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับ

ประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 

2563

•	เมลิสา	ฉัตรพรรณรังสี	ป.6/3

ได้รับคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขัน

โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 19 ประจำาปีการศึกษา 

2563 จัดโดย บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำากัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
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•	เบญญาภา	เสายอด	ป.6/4

ได้รับเหรียญทอง Level 5 ในการแข่งขันรายการ 2020 Thailand National Skating 

Championships จัดโดยสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ระหว่าง

วันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2563

•	สุชัญญาวีณ์	ลิมพลญาณ	ม.1/2

เข้าสู่เส้นชัยเป็นลำาดับที่ 4 ประเภทนักวิ่งหญิง จากการแข่งขันวิ่ง 5 กิโลเมตร รายการ 

Chanthaburi Scenic Half Marathon 2020 จัดโดยจังหวัดจันทบุรี และบริษัท เรซอัพ 

เวิร์ค จำากัด ณ หาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563

•	ชลกนก	สถีระนาวิน	ม.1/4

ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท Duo Classical รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลที่ 1 ประเภท Troupe Classical รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รางวัลที่ 1 ประเภท Troupe Hip-hop รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

รางวัลที่ 2 ประเภท Solo National รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลที่ 2 ประเภท Solo Repertoire รุ่นอายุ 13 - 15 ปี

รางวัลที่ 2 ประเภท Solo Classical รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลที่ 2 ประเภท Ensemble Modern รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลที่ 3 ประเภท Troupe Classical รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลชมเชย ประเภท Solo Modern รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลชมเชย ประเภท Troupe Lyrical รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รางวัลชมเชย ประเภท Solo Lyrical รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลชมเชย ประเภท Ensemble Classical รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 

จากการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 

2020 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จัดโดย CSTD ประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม สำานักงานศิลป

วัฒนธรรมร่วมสมัย และสถานทูตออสเตรเลียประจำาประเทศไทย ณ โรงละครอักษรา คิง

เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2563

•	สิริญญาพร	พฤกษ์สุนันท์	ม.3/4

ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต โครงการศาลาเฉลิม-

กรุง สืบสานตำานานเพลง ครั้งที่ 19 ประจำาปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า-

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน์ วรขัตติย- 

ราชนารี ณ ศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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ได้รับรางวัลดีเด่น จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2020 รอบชิงชนะ

เลิศ ประเภท Singing with Backing Track รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จัดโดยสถาบันดนตรี

ยามาฮ่า ณ โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า เอสพลานาด รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวัน

ที่ 10 ธ.ค. 2563

•	นีนนารา	ฉัตรพรรณรังสี	ม.6/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

ระดบัชาต ิThailand Public Speaking Competition 2020 หัวขอ้ THINK GLOBALLY, ACT 

LOCALLY จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) 

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

•	กัลยพัชร์	พลอยประดิษฐ์	ม.6/4

ได้คะแนนสอบสูงสุดอันดับที่ 3 ของประเทศ จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 19 ประจำาปี พ.ศ.2563 จัดโดยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 

จำากัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ การแขง่ขนัตอบปัญหาวชิาการ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย “หมวด

วิชาภาษาอังกฤษ” ในรายการ Academic War สงครามแห่งปัญญา ประจำาปี พ.ศ.2563 

จัดโดย TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ เน่ืองในวันกรมพระปรมา

นุชิตชิโนรสประจำาปี พ.ศ.2563 จัดโดยชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563

•	ณัฐชา	วิชญเมธากุล	ม.6/4

ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ เน่ืองในวันกรมพระปรมา

นุชิตชิโนรสประจำาปี พ.ศ.2563 จัดโดยชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบ

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ  
5 บบบบบบบ 2563

	 	 	 เทิดองค์พระภูมิพลอดุลยเดช			 	 พระภูเบศวร์เปรียบปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่	

	 	 สรรค์สร้างศาสตร์เลื่องลือระบือไกล				 	 ร่มโพธิ์ไทยบรรเทาทุกข์ชาวประชา

	 	 ธ	ทรงเป็นนักคิดนักประดิษฐ์			 	 	 ธ	ลิขิตทฤษฎีใหม่ให้ศึกษา		

	 	 ธ	ทรงเป็นกวี	นักกีฬา	 	 	 				 นักพัฒนา	นักประพันธ์	นักดนตรี	

		 	 ธ	สร้างหลักแนวทางเศรษฐกิจ	 	 	 		ทั่วทุกทิศพอเพียงนำาวิถ	ี 	 	

	 	 ฝนเทียมเปลี่ยนแก้ดินแล้งพลิกชีวี				 	 	 ชุบปฐพีด้วยฝายน้ำาชุ่มแผ่นดิน

	 	 จักตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	 	 	 พระบรมราโชวาทยังถวิล

	 	 จำาใส่เกล้าประพฤติตามเป็นอาจิณ	 	 	 ค่าอนันต์กว่าสินทรัพย์ใดใด	

	 	 ขอบารมีพระภัทรมหาราช					 	 	 ภูวนาถทรงธรรมอดิศัย	 	

	 	 ปกป้องชาติคุ้มครองพ้นเภทภัย		 	 	 ผสานใจผองไทยเป็นหนึ่งเดียว

																																	 	

	 	 ประพันธ์โดย             

     นางสาวกัลยพัชร์  พลอยประดิษฐ์ ม.6/4

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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คู่มือปฏิบัติสำาหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กำาหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้

โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยของนักเรียน และดังนั้นจึงไม่เว้นคำาแนะนำาในการจัดบริการภายในโรงอาหารโรงเรียน มาตรการ

การปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่การรักษาความสะอาด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การจัดบริการอาหาร และการเตรียมการ

เพื่อการล้างมือ

โรงเรียนได้รับการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าท่ีกองสุขาภิบาลอาหาร สำานักอนามัย กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขของเขตปทุมวัน ซึ่งใส่ใจดูแลโรงเรียนมาโดยตลอด มิใช่ในช่วงโควิดเท่านั้น

สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ การจัดเหลื่อมเวลารับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัด

พ้ืนท่ีภายในโรงอาหาร แม้แต่อนุบาลก็มีการเหลื่อมเวลาพักเช้า พักเท่ียง โดยแต่ละรอบมีนักเรียนในห้องอาหารเพียง 30 

คน ประถมศึกษาจัดเหลื่อมเวลาเป็นพักเช้า 3 รอบ พักกลางวัน 3 รอบ และมัธยมพักเช้า 3 รอบ  พักกลางวัน 3 รอบ

การทำาความสะอาดโตะ๊และท่ีน่ังให้สะอาดไดร้บัความรว่มมอืเป็นอย่างดจีากนักเรยีนและคณุคร ูสำาหรบัพ่ี ๆ  เจ้าหน้าท่ี

ของโรงเรียน ทำางานกันอย่างเต็มท่ีท้ังในการจัดบริการอาหารท่ีสุกใหม่ในปริมาณท่ีเพียงพอและตอบรับกับความต้องการและ

ความจำาเป็นท่ีหลากหลาย เชน่ นักเรยีนท่ีแพ้อาหารบางประเภท การทำาความสะอาดภาชนะ และสถานท่ี ตลอดจนสขุลกัษณะ

ส่วนบุคคลของผู้ให้บริการที่จะต้องไม่ปฏิบัติงานถ้าป่วย แต่งกายสะอาด สวมใส่ผ้ากันเปื้อน หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ  

หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำาเป็น

นอกจากบริการตามปกติแต่เหลื่อมเวลาแล้ว ทางโรงเรียนยังเพิ่มบริการอาหารที่ห้องแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น ที่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักเรียนมัธยม

ทุกอย่างกระทำาดว้ยความรว่มแรงรว่มใจ มนัีกเรยีนเป็นศนูย์กลาง และมกีารปรบัปรงุพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง เพ่ือคณุภาพ

การให้บริการอาหารอย่างเหมาะสมกับความเป็นโรงเรียนที่เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน

การบริการอาหารของโรงเรียนในยุค 
New Normal

โดย อาจารย์สุมิตรา พงศธร

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

“ณ ปัจจุบันโลกต้องการ EDUCATION OF THE 

HEART” เป็นคำากล่าวขององค์ดาไลลามะ กรอบคิดนี้คณะครู

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้นำามาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นทีม

ช่วงชั้น ในปลายภาคเรียนที่ 1 เพื่อมองโรงเรียนว่าเรากำาลัง

ทำา EDUCATION OF THE HEART กันอยู่หรือไม่ อย่างไร 

ขอเชญิติดตามขอ้สรปุท่ีนำาเสนอโดยทีมประถมศกึษาปีท่ี 3 -6  

“Education of the Heart คือการให้การศึกษาที่

เน้นคุณค่าทางจิตใจ คุณธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเห็นอก

เห็นใจผู้อื่น มีเมตตา รู้จักให้อภัย ยอมรับในความแตกต่าง 

รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เห็นแก่ส่วนรวม สอนให้นักเรียนมี

ความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งสามารถนำาไปปฏิบัติใช้ เพื่อให้สามารถ

อยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสันติ”

พื้นฐานของ Education of the Heart นั้นคือ การ

เห็นอกเห็นใจ (Compassion) ความเมตตา (Kindness) และ

การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน (Respect) 

รูปแบบหน่ึงของการให้การศึกษาท่ีปลูกฝังความดีงาม

Education of the Heart
โดย ครูปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์, ครูสลินนา วาปีโส, ครูจิรัชยา บุญขันธ์ และครูกัตติกา วัชนะประพันธ์

ทางจิตใจ คอืการใชหั้วขอ้รณรงคข์องโรงเรยีน ซ่ึงในปีน้ี หัวขอ้

คือ “การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน” 

ขอแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจในภาคปฏิบัติของ

นักเรียนท่ีคุณครูได้สังเกตเห็นจากการเรียนการสอนในวิชา 

จริยศึกษา ยุวกาชาด การงานอาชีพ งานวิจัยในชั้นเรียน 

กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมตาวิเศษ/จิตอาสา

ผลการการสอนจริยศึกษา เรื่อง โตไปไม่โกง มีดัง

เช่น ในวันหนึ่งขณะที่ครูกำาลังยืนเวรพักเช้าที่โรงอาหาร ก็มี

นักเรียนเข้ามาบอกกับครูว่า “คุณครูขา หนูซื้อไก่ทอดมา 2 

ชิ้นค่ะ ปกติราคา 15 บาท แต่วันนี้พี่คนขายคิดราคา 10 

บาท หนูคิดว่าพ่ีเขาคิดราคาผิดค่ะ” ครูจึงบอกไปว่า “ถ้า

เช่นนั้นนักเรียนกลับไปถามพี่คนขายดูนะคะ ว่าคิดเงินให้หนู

ผิดหรือเปล่า” สักพักนักเรียนคนเดิมก็เดินกลับมาพร้อมกับ

บอกว่า “คุณครูคะ หนูไปถามมาแล้วค่ะ พี่เขาบอกว่าวันนี้

ไก่ชิ้นเล็กกว่าทุกวัน เลยคิดราคา 10 บาทค่ะ” ครูจึงชื่นชม

นักเรียนไปว่า “ดีมากเลย นักเรียนมีความซื่อสัตย์มากเลยค่ะ  
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ขอให้นักเรียนรักษาความซื่อสัตย์นี้ไว้นะคะ”

ในวิชายุวกาชาด ได้สอนในสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

รณรงคข์องโรงเรยีน เรือ่ง การดแูลรกัษาโลก บ้านท่ีเราอาศยั

อยู่ร่วมกัน ครูเชิญชวนนักเรียนประถม 5 แยกขยะ และขยะ

บางประเภทสามารถนำาไปผลิตใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คน

อื่นในสังคม เช่น กล่องยูเอชที กับกิจกรรม “พี่มีกล่อง น้อง

ขอนะ” ในโครงการ “กลอ่งยูเอชที รไีซเคลิได”้ ท่ีจะนำากลอ่ง

ยูเอชทีท่ีทำาความสะอาดแล้ว นำาไปผลิตใหม่เป็นกระดาษ

สำาหรับนักเรียนตาบอด ซึ่งหลังจากการเชิญชวนมีนักเรียน

ทำากิจกรรมนี้กับท่ีบ้าน แล้วติดตามมาขอท่ีอยู่เพ่ือส่งกล่อง 

ยูเอชทีท่ีมีอยู่แล้วท่ีบ้านไปรว่มบรจิาคดว้ย นักเรยีนแสดงความ

กระตือรือร้น ยินดีมีส่วนร่วม แสดงถึงความตระหนักในการ

ดูแลโลก และช่วยเหลือผู้อื่น

ในวชิาการงาน นอกจากจะไดเ้ห็นทักษะในการทำางาน

ของนักเรียนแต่ละคนแล้ว ก็จะได้เห็นมุมของความเอื้ออาทร 

ความเห็นอกเห็นใจกัน ประถมประถม 5 เรียนรู้การเย็บ

ผ้าลายพ้ืนฐาน  มนัีกเรยีนคนหน่ึงท่ีอาสาครชูว่ยเพ่ือนในเรือ่ง

การสนเข็ม ต่องานหรือขึ้นงานให้เพื่อน ๆ ที่ยังทำางานไม่ได้

และการเย็บผ้าบางลายกอ็าจจะยากสำาหรบัเพ่ือนบางคน เชน่ 

ลายลูกโซ่ ลายก้างปลา และลายคัตเวิร์ก เป็นต้น นักเรียน

คนน้ีกจ็ะมีคำาพูดท่ีด ีๆ  คอยให้กำาลงัใจท้ังเพ่ือนและคณุครอูยู่

เสมอ ทำาให้ตัวครูผู้สอนรู้สึกมีความสุขในการสอน นักเรียนมี

ความสุขและภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 

คุณธรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่

เป็นผลสะท้อนจากการอบรมบ่มเพาะมาอย่างด ีจากคำาพูดใน

ห้องเรียนสู่งานวิจัยในชั้นเรียน ครูท่านหนึ่งกล่าวกับนักเรียน

ว่าทุกครั้ง เมื่อเราใช้โซเชียลมีเดีย และเห็นเพ่ือนเราโพสต์

ข้อความและคิดว่าเขา กำาลังพูดถึงเราอยู่ เช่น “ก็แค่วันแย่ ๆ 

กับคนแย่ ๆ คนหนึ่ง” บางคนอาจจะแอบคิดว่าคนที่เพื่อน

โพสต์ถึงเป็นเราหรือไม่ มีนักเรียนคนหนึ่งมาปรึกษาว่า “ครู

คะ  มีเพื่อนว่าหนู” เมื่อสอบถามแล้ว ได้ทราบว่าเพื่อนคน

นี้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดีย จึงชวนนักเรียนให้ไปคุยกับ

เพ่ือนเพ่ือหาความจริง “เพ่ือนอาจจะไม่ได้หมายถึงเราก็ได้

นะคะ” สุดท้ายแล้วนักเรียนสองคนนี้ก็ได้มีโอกาสปรับความ

เข้าใจกันได้ ความโชคดีของเรื่องนี้คือการท่ีเด็กท้ังสองคนน้ี

มีภูมิคุ้มกัน มีโอกาสที่ดีในการที่จะจัดการกับอารมณ์ ความ

รู้สึก ของตนเอง แต่จะเป็นอย่างไร หากเด็กบางคนไม่ได้มี

โอกาสแบบนี้ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การ

พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลโดยใช้สื่อการสอนชุด DQ ของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2563 โดยเริ่มจากคำาถามชวนคิดที่ว่า นักเรียนคิดว่า Cyber 

Bully คืออะไร คำาตอบของนักเรียน คือ 

1. การด่าว่ากันบนโลก ออนไลน์ 

2. การใช้ Emoji หัวเราะ

3. การทำาให้คนอ่ืนเสียความรู้สึกหรือเสียน้ำาตาผ่าน

ภาพหรือตัวอักษร

หลังจากการแบ่งปัน เรื่อง Cyber Bully กับนักเรียน

แล้ว ได้นำานักเรียนสู่การเรียนรู้เรื่อง 8 ทักษะความฉลาด

ทางดิจิทัล จากนั้นแบ่งปันสื่อวิดีโอในหัวข้อ การกลั่นแกล้ง

กันบนโลกอินเทอร์เน็ต หรือ DQ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ

โรงเรียนและทาง AIS จากนั้นให้นักเรียนถ่ายทอดภาพวาด

ภายใตหั้วขอ้ การกลัน่แกลง้กนับนโลกออนไลน์ไมใ่ชเ่รือ่งสนุก 

ข้อคิดจากเรื่องนี้คือ ทำาให้นักเรียนได้หันมาเริ่มพูดคุย และ

ตระหนักในการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น การทำาให้นักเรียนได้

เริ่มฉุกคิด ย้ำาเตือนตนเองในการใช้งานโลกออนไลน์ เพื่อให้

ตนเองใชโ้ซเชยีลอย่างมคีวามรบัผิดชอบและไมเ่ผลอไปทำารา้ย

ใครบนโลกเสมือนจริงแบบไม่ตั้งใจ

กิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมให้

นักเรยีนเห็นถงึการเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั และการ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ดังนี้

1. Empathy ฉบับ New Normal เราสามารถแสดง

ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันได้ในยามวิกฤติ แค่เพียง

เปลีย่นรปูแบบการแสดงออก เชน่ การท่ีเราใสห่น้ากากอนามยั 

ล้างมือบ่อย ๆ และการที่เราดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็ง

แรง ไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้น แต่หมายถึงเราเอาใจใส่คน

รอบ ๆ ตัว ใส่ใจสุขภาพของคนในครอบครัว ว่าเราจะไม่

นำา Covid-19 กลับไปให้คนที่เรารัก

2. I have Growth Mindset ฉันมีกรอบคิดที่พัฒนา

ได้ ครูได้สอนนักเรียนชั้นป.1-ป.6 เรื่องการพัฒนาศักยภาพ

โดยไม่ต้องคำานึงถึงความเก่งหรือขีดจำากัดของเรา หากเรามี

ความพยายามและหมัน่ฝึกฝน นักเรยีนทุกคนกส็ามารถพัฒนา

ได้ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนระบายสีคำาว่า “CAN” และ

นักเรียนได้เรียนเรื่องความแตกต่างระหว่าง Fixed Mindset 
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และ Growth Mindset และมีกิจกรรมระบายสีคำาที่สร้างแรง

บันดาลใจภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset”

3. 7 Habits of Happy Kids : 7 อุปนิสัยเด็กดี

มีความสุข เป็นการพัฒนานิสัยและบุคลิกภาพให้เป็นคนดีมี

ความสุข อุปนิสัยที่ 3 สอนว่าให้ทำาสิ่งที่สำาคัญก่อน รู้จัก

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เปรียบเทียบการบริหารเวลาและจัด

ลำาดบัความสำาคญั ผ่านการเกบ็หินใสข่วด โดยหากเราใสเ่ศษ

หินเขา้ไปในขวดกอ่นกจ็ะไมม่พ้ืีนท่ีสำาหรบัหินก้อนใหญ ่น่ันคอื

การมองข้ามสิ่งท่ีสำาคัญกว่า ดังน้ันเราต้องเลือกทำาสิ่งท่ีควร

ต้องทำาก่อนทำาสิ่งที่อยากจะทำา

กิจกรรมตาวิเศษของนักเรียนชั้นประถม 3–6 ที่ช่วย

กันดูแลความสะอาดของบริเวณโรงเรียน โดยมีการแบ่งพื้นที่

ของโรงเรียนให้นักเรียนได้รับผิดชอบ และร่วมแรงร่วมใจใน

การดแูล ซึง่คณุครไูดจั้ดอุปกรณใ์ห้เหมาะสมตามลกัษณะของ

พ้ืนท่ี ซึง่นกัเรยีนสามารถดแูลรกัษาความสะอาดของโรงเรยีน

ได้เป็นอย่างดี ทั้งการเก็บขยะ และแยกขยะให้ถูกประเภท 

กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ทำาให้นักเรียนได้รับการ

ปลูกฝังคุณธรรม และสร้างนิสัยในการดูแลสถานท่ี บุคคล 

และเอาใจเขามาใส่ใจเรา นอกจากนี้ นักเรียนยังหาโอกาสที่

จะปฏิบัติด้วยใจที่อาสา ในหลาย ๆ ทาง ทั้งการอาสาช่วย

ครู และเพื่อน หรือแม้กระทั่งอาสาในการดูแลความสะอาด 

เช่น ในช่วงการสอบปลายภาคเรียน หลังการสอบนักเรียน

อาสาที่จะช่วยดูแลความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และห้องสอบ 

เพ่ือให้นกัเรยีนกลา่วกบัครวูา่ ท่ีจะมาใชห้้องสอบน้ีในวนัถดัไป 

มั่นใจได้ว่าโต๊ะสะอาด แล้วทำาการสอบไปด้วยดี ไม่ต้องกังวล

ว่าโต๊ะจะสกปรก เพราะพวกหนูจะช่วยดูแลให้

ความประทับใจเหล่าน้ี ครูสามารถพบได้บ่อยใน

โรงเรียนของเรา แต่สักวันหนึ่ง ที่นักเรียนได้ออกไปสู่สังคม

ภายนอกจะพบความท้าทายต่าง ๆ ที่จะตระหนักว่า Edu-

cation of the Heart ได้สร้างฐานชีวิตที่ดีงามแก่เขา หรือ

ไม่ อย่างไร 

 สังคม ท่ีมีกระแสการเปลี่ยนแปลงจากหลายด้าน 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล เราจึงควรเชิญชวนให้นักเรียน

ของเรารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 เทคโนโลยี ท่ีสามารถทำาให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็ว และมีท้ังคุณประโยชน์และโทษ เราจึงควรเน้นให้

นักเรียนของเรารู้จัก การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

 ความคิด ท่ีชี้นำาเราให้กระทำาต่อตนเองหรือผู้อ่ืนใน

สิ่งท่ีถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง เราจึงควรจัดกิจกรรมท่ีช่วยให้

นักเรียนของเรารู้จักความเมตตา



18 Mater Dei News ฉบับที่ 66 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 256318 Mater Dei News ฉบับที่ 66 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2563

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระ

ทบกับประชากรโลกมากมาย ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มโอกาส

ในการเรยีนรู ้และปรบัตนเองให้กบัเราทุกคนดว้ย เมือ่ทบทวน

ไตร่ตรองร่วมกัน คณะครูระดับมัธยมต้นขอแบ่งปันบทเรียน 

บางประการท่ีได้รับโดยมุ่งการแบ่งปันไปท่ีการเรียนการสอน 

ดังต่อไปนี้

ท้ังครูและนักเรียนต้องปรับตนเองเพ่ือการเรียนรู้ด้วย

ช่องทางใหม่ ด้วยโปรแกรม Ms Teams ครูมีความตื่นตัว

ในการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในการจัดทำาสื่อการเรียนการ

สอน ครูช่วยเหลือกัน ยอมรับความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  Teamwork สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง และ 

Teamwork ได้ช่วยให้เกิดสิ่งดี ๆ  มากมาย ครูต้องวิเคราะห์

เน้ือหาว่าสาระใดท่ีมีความจำาเป็นและสำาคัญจริง ๆ ในการ

เรยีนรู ้และหยิบยกสิง่น้ันมาจัดการเรยีนการสอน ครใูนทีมชว่ย

เหลือเกื้อกูลกัน ปรับมุมมองว่า ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส การ

เรยีนออนไลน์ในอนาคตจะตอ้งมเีพ่ิมขึน้แนน่อนแตโ่ควดิทำาให้

จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเร็ว ทำาให้ครูได้เรียนรู้ และปรับตัวเองได้เร็ว

ขึ้น ครูฝึกทำาสื่อออนไลน์ พัฒนาสื่อการสอน เมื่อนักเรียนมา

โรงเรยีนได ้ครรูะมดัระวงัไมใ่ห้การนำาเสนอภาคทฤษฎีใชเ้วลา

New Learning จาก

Covid-19
โดย คุณครูระดับชั้นมัธยมต้น

มากเกินไป เพื่อเพิ่มเวลาให้กับกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรู้จาก

การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

 ในชว่งเรยีน online น้ัน นักเรยีนมคีวามตืน่เตน้ รว่ม

มอืและเรยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ นักเรยีนมคีวามพรอ้มอยู่แลว้ การเขา้

เรียนออนไลน์จึงไม่มีปัญหา ส่วนใหญ่ปัญหาเป็นท่ีสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 90 ของนักเรียน นักเรียนสามารถเข้า

ชั้นเรียนออนไลน์ได้ ถ้าหลงห้อง หรือเข้าไม่ได้ จะมีผู้คอย

ติดตามแนะนำาเสมอ นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบ ความ

อดทน สมาธิ การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบในการเข้า

เรียน และการแบ่งเวลา การจัดสรรเวลาในการเรียนและ

การทำากิจกรรมต่างๆ มีการปรับตัวและฝึกความมีวินัยใน

หลายๆ  เรื่อง เพื่อการเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่เรียนรู้ผ่านหน้า

จอ จำาเป็นต้องใช้สมาธิและความอดทนต่อสิ่งเร้าต่างๆ รอบ

ตัว การฝึกความรบัผิดชอบต่อการเขา้เรยีนวชิาต่าง ๆ  ให้ตรง

เวลา อีกทั้งการจัดสรรเวลาในการทบทวนบทเรียนและการดู

ย้อนหลงัหากไมส่ะดวกเขา้เรยีนในชว่งเวลาท่ีกำาหนด ปรบัตวั

ในการเรียนรู้กับข้อปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น 

ครูสังเกตว่านักเรียนเอาใจใส่ในการเรียนมากขึ้นท้ัง 

Online และ Onsite ตั้งแต่ต้องร่วมกับเผชิญกับ โควิด 19 
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นักบุญอัญจลากล่าวไว้ในข้อแนะนำาประการท่ีห้า 

ข้อท่ี 20 ว่า “แล้วบอกพวกเขาว่า ควรจะต้องเป็นหนึ่ง

เดียวกัน สามัคคีกัน ทุกคนรวมมีน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน อยู่ใน

ความนบนอบต่อพระวินัย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับ

เรื่องนี้แหละ”  

คณะครูมีความพร้อมเพรียงเป็นหน่ึงเดียวกันท้ังใน

ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียนและด้านกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ครูแต่ละท่านล้วนเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกัน

และกัน มีการพูดคุย รับฟังกันและกัน แบ่งหน้าที่ วางแผน

ร่วมกันและประสานงานกันอย่างต่อเน่ือง มีการประชุม

พบปะกันทั้งออนไลน์และออนไซต์อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อแบ่ง

ความรับผิดชอบ ร่วมรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง

สร้างสรรค์ แม้ในยามเจ็บป่วยหรือมีกิจจำาเป็นในชีวิต ดัง

พระวรสารกล่าวว่า “ผู้รับมอบฉันทะที่ดีและไม่เกี่ยงแอกซึ่ง

กันและกัน” (1ปต:4) คณะครูต่างเอื้อซึ่งกันและกันในการ

เข้าสอน การอยู่เวรแทนกันด้วยตระหนักถึงความสำาคัญ

ในการดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยและได้รับการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ โดยไม่ปล่อยให้เวลาที่โรงเรียนผ่านไปโดยไร้

คุณภาพ

การทำางานแบบ Teamwork 
ของคณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย คุณครูดนุชรี  ตันทโอภาส

แน่นอนว่าในการก่อกิจเพ่ือความเปลี่ยนแปลงงอกงาม

ของนักเรียนแต่ละบุคคลย่อมมีปัญหาและอุปสรรคท่ีบ่ันทอน

ความมุ่งมาดปรารถนาของครู แต่ด้วยพลังของความเป็นหน่ึง

เดียวกัน คณะครูร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที 

ในวิกฤตโควิด-19 การปรับเปลี่ยนเป็นหัวใจสำาคัญของการ

จัดการศึกษาและการดูแลเสริมแรงแก่นักเรียนก็เป็นสิ่งสำาคัญ 

ตวัอย่างเชน่ ระดบัปฐมวยั คณะครจัูดทำาชดุวสัดอุุปกรณส์ำาหรบั

การเรียนรู้ออนไลน์ (Learning kits) ระดับประถม 1 - 2 มี

เอกสารประกอบการเรยีนประจำาวชิาและแฟ้มสำาหรบัใสเ่อกสาร

ประจำาวิชาในช่วงการเรียนออนไลน์ คณะครูทุกกลุ่มสาระปรับ

หลักสูตร คัดเลือกสาระท่ีจำาเป็นต้องรู้และจำาเป็นต้องใช้มา

จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน ปรับวิธีการวัดและประเมินผล

ให้เป็นการวัดพัฒนาการและทักษะท่ีก้าวหน้าขึ้นของนักเรียน

แทนการใช้ข้อสอบ ฝ่ายแนะแนวเข้าใจนักเรียนทุกคนจึงใช้ทีม

สอนในแต่ละระดับชั้น มีการแบ่งครูแนะแนวไปสอนในแต่ละ

ห้องเรียน ลดการรวมห้องใหญ่และเปิดให้คำาปรึกษาออนไลน์

แก่นักเรียน    
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เม่ือสถานการณ์คลี่คลาย คณะครูช่วยกันจัดเตรียม

สถานท่ีเพ่ือตอ้นรบัและดแูลนักเรยีนตามมาตรการควบคมุการ

แพรร่ะบาดของโรค และเมือ่นักเรยีนมาท่ีโรงเรยีนไดแ้ลว้ คณะ

ครูปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและเป็นมาตรฐาน เช่น การดูแล

ความสะอาดของห้องเรยีน การวดัอุณหภูมกิอ่นเขา้เรยีน การ

เวน้ระยะห่างทางสงัคมรวมถงึสถานท่ีในห้องเรยีนโดยมกีารวดั

ระยะห่าง วดัพ้ืนท่ี ตดิสติกเกอรบ์อกตำาแหน่ง วางแผนผังการ

น่ังในห้องเรียน เตรียมสื่อการเรียนการสอน เตรียมมุมต่าง 

ๆ ในห้องเรียนให้นักเรียนทำากิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับนโยบายลดความแออัดในห้องเรียน

สิ่งหนึ่งท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคณะครู

มาแตร์เดอีฯ คือ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย 

Microsoft Teams เป็นการทำางานอย่างหนักของคณะครู

ฝ่ายเทคโนโลยีท่ีจะจัดอบรมให้คุณครูทุกคนในโรงเรียนใช้

เป็น ใช้ได้และใช้จริง ความเข้าใจในสถานการณ์ ณ เวลา

น้ัน ทำาให้คณะครกูระตอืรอืรน้ท่ามกลางบรรยากาศของความ

หวั่นหวาดของหลายคน ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีกับความ

หลากหลายของวัยของคณะครูเป็นข้อควรคำานึงถึงอย่างเข้ม

ข้น แต่คุณครูทุกท่านทุกวัยได้เรียนรู้ เปิดใจยอมรับและปรับ

เปลี่ยนอย่างเต็มท่ี หากเรามีการให้เพ่ือนนักเรียนช่วยเพ่ือน

นักเรียน ณ เวลานี้ มีบรรยากาศของครูน้องช่วยครูพี่ ครูพี่

ช่วยครูน้อง ราวกับการต่อจุดจนเกิดภาพท่ีสวยงามของการ

จัดการเรียนรู้ที่เติมเต็มเวลาในช่วงอยู่บ้านของนักเรียนให้เกิด

การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ได้ทำากิจกรรมอย่างสนุกสนานและ

ได้รับคำาปรึกษาอย่างเต็มท่ีจากคณะครู ภาวะดังกล่าวไม่ใช่

แค่ความกดดันทางสังคมเท่าน้ันแต่ยังเป็นความคาดหวังท่ีมี

ต่อโรงเรียนอย่างเลี่ยงไม่ได้  

ท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สิ่งท่ี

โรงเรยีนยังคงให้ความสำาคญัสมดงัปรชัญาวา่ “อบรมเสรมิคน

ให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง” ยังคงดำาเนินต่อไปแม้เวลาใน

ปีการศึกษานี้จะกระชั้นเร่งรัด  คณะครูได้ทำางานร่วมกัน มี

การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ผนการสอน กิจกรรมการเรยีนการสอน 

การนำานักเรียนไตร่ตรองภายในตน โดยเริ่มจากการรวบรวม

ข้อมูลสาระการเรียนรู้ในหัวข้อที่โรงเรียนกำาหนด เช่น หัวข้อ

รณรงค์ประจำาปี คำาพ่อสอน นักบุญอุร์สุลา มิใช่ว่าครูทุกคน

จะชำานาญในทุกหัวข้อ จึงเป็นการทำางานร่วมกันทั้งในระดับ

ชั้นและระหว่างชั้น มิใช่ว่าครูจะเข้าใจเป้าหมายของแผนการ

สอนของเพ่ือนคร ูจึงมีการจัดการซอ้มสอน แลว้พบวา่มขีอ้พึง

พัฒนา ขอ้พึงตดัลดและขอ้พึงเพ่ิมเตมิ ทำาให้เมือ่จัดการเรยีน

การสอนจริงกับนักเรียนจึงเกิดผลการพัฒนาในด้านความคิด

และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเด่นชัด เช่น การมีส่วนร่วม

ในการแยกขยะ การลดการใช้ขวดน้ำาพลาสติก การใช้คำาพ่อ

สอนเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตอย่างพอเพียง

ชวีติวถิใีหม่ยังคงดำาเนนิต่อไป แต่เชือ่ม่ันไดว้า่โรงเรยีน

เรียนมาแตร์มีคณะครูที่มีใจเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันและทำางาน

เป็น  Teamwork นั่นคือ การมีเป้าหมายเดียวกันและเต็มใจ

ร่วมปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายจนนำาไปสู่ความ

สำาเร็จร่วมกัน
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ด้วยการเชื้อเชิญของ Sister Moekti Gondosasmito สมาชิกอุร์สุลินชาวอนิโดนีเซีย อดีตทีป่รึกษามหาธิการิณีเจา้คณะ

อุรส์ลุนิ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีอาสาสมคัรไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมออนไลน์ท่ีสรา้งประสบการณน่์าประทับใจ การไตรต่รอง

ของนักเรียนดังปรากฏต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในคุณค่าที่ได้รับ เมื่อเปิดใจพร้อมเรียนรู้

Reflection	จากกิจกรรม	Querencia

ธีรกานต์	สันติวงษ์		

กิจกรรม Querencia Event ซึ่งมาในธีม “A Safe Haven to Grow & Connect” เป็นโอกาสที่นักเรียนจากโรง

เรียนอุร์สุลินทั่วโลกได้มาทำากิจกรรมร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Zoom meeting โดยแบ่งออกเป็น 3 Session ตาม 

time zone ของแต่ละพื้นที่เป็น America, Europe & Africa และ Asia & Australia กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 และ 

21 ตุลาคม พ.ศ.2563 ซึ่งใน Session ที่หนูได้มีโอกาสเข้าร่วมคือ Session สำาหรับ Asia & Australia ในวันแรกของการ

ทำากิจกรรมหนูยังทำาตัวไม่ถูกว่าควรจะพูดอะไร หรือทำาอะไรตอนไหน แต่เพื่อน ๆ นักเรียนอุร์สุลินทุกคน ไม่ว่าจะเป็นจาก 

Indonesia, Taiwan หรือ Australia ก็ต่างเข้ามาช่วยเหลือ ทำาให้หนูมีความมั่นใจในการทำากิจกรรมมากขึ้น กิจกรรมวันแรก

Ursuline Students Querencia Event 
ในหัวข้อ

“A Safe Haven to Grow and Connect”

โดย ธีรกานต์ สันติวงษ์  เปมิกา ธนาดำารงศักดิ์  ณิชชิศา ศรีสืบ 

และนีรา วิฑิตวัฒนกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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พวกเราได้ถูกแบ่งกลุ่มแบบ Random ซึ่งในกลุ่มของหนูมีเพื่อน ๆ  จาก Indonesia, Malaysia และ Taiwan รวมทั้งหมด 8 

คน ซึ่งพวกเราได้มีโอกาสคุยเล่นกัน เล่นเกมกัน แลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อและการปรับตัวในช่วงสถานการณ์ Covid-19

กิจกรรม Querencia นี้มีกิจกรรมหลักคือการจัดการประกวดการทำาวิดีโอกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 นาที เกี่ยวกับคณะ

อุร์สุลิน หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกคน เช่น เซอร์เวียม และจะมีการตัดสินผลจากยอดไลก์ในเพจ Instagram ของ

กิจกรรม โดยในกลุ่มของหนู ได้มีการพูดคุยกัน และตกลงกันที่จะทำาวิดีโอเรื่องของประเทศของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม สิ่งที่

ทำาให้หนูประทับใจมากคอืการท่ีเพ่ือน ๆ  จากหลายประเทศเขา้มาชว่ยเหลอืหนู ซึง่เป็นคนไทยคนเดยีวในกลุม่ ในการนำาเสนอ

ประเทศไทยออกมาได้อย่างดี พร้อมทั้งทุก ๆ คนในกลุ่มมีความเป็นธรรมชาติ และพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ทำาให้

หนูรู้สึกผ่อนคลาย กลุ่มของหนูชนะในการประกวดวิดีโอ ทุก ๆ คนในกลุ่มดีใจมาก และเพื่อน ๆ ก็ต่างแสดงความยินดี

กับพวกเรา พวกเราไม่ได้หวังว่าจะชนะ แต่พวกเราเพียงตั้งใจทำากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการช่วยเหลือกัน หลัง

จากแสดงความยินดี หนูก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อน ๆ จาก Session อื่น ๆ ซึ่งเป็นนักเรียนมาจาก America, Africa, 

Austria, Brazil, Peru ฯลฯ หนูได้รับมุมมองใหม่ ๆ จากเพื่อน ๆ อีกซีกโลกถึงความเป็นไปในประเทศนั้น ๆ และได้แลก

เปลี่ยนความแตกต่างของโรงเรียนอุร์สุลินจากทั่วโลก กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่หนูไม่คาดคิดมาก่อน ที่จะมีการรวมตัว

นักเรียนอุร์สุลินทั่วโลกมาไว้ในที่ที่เดียว หนูมีความรู้สึกผูกพัน แม้กิจกรรมจะจบลงแล้ว แต่หนูมั่นใจว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

นักเรียนอุร์สุลินทั่วโลกก็ยังแน่นแฟ้น และพร้อมที่จะกลับมาเจอกันได้อีกครั้ง ในกิจกรรมต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ

โรงเรียน Saint Ursula Senior High School, Jakarta ที่ได้กรุณาเชิญชวนพวกเรานักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าประทับใจในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ และคุณครูทุก ๆ ท่านที่ได้

มอบโอกาสอันเป็นเกียรตินี้ให้กับพวกเรา
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เปมิกา	ธนาดำารงศักดิ์

จากการไดเ้ขา้รว่มเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมออนไลนเ์ชือ่มสมัพันธ์ระหวา่งโรงเรยีนภายในเครอือุรส์ลุนิ จากหลากหลาย

ประเทศทั่วโลก ที่จัดขึ้นโดยอุร์สุลินในประเทศอินโดนีเซีย เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ทั้งสำาหรับผู้เข้าร่วมและผู้จัดกิจกรรม ในปี

กอ่น ๆ  การเชือ่มสมัพันธจ์ะเป็นในรปูแบบของการสง่ตวัแทนนักเรยีนไปแลกเปลีย่นวฒันธรรมซึง่กันและกนั แตเ่พราะเหตุการณ์

ปัจจุบันทำาให้ไมส่ามารถจัดการพบปะแลกเปลีย่นแบบเดมิได ้กจิกรรมออนไลน์จึงถกูจัดขึน้ ถงึแมจ้ะมขีอ้จำากดับางอย่าง แตก็่

ถือเป็นโอกาสทีจ่ะขยายผูเ้ข้าร่วมออกไปทัว่โลก ไม่ใช่เพยีงประเทศไทยและอนิโดนเีซีย ทำาใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนทีห่ลากหลาย

มากย่ิงข้ึน เร่ิมด้วยกิจกรรมแนะนำาตัวและทำาความรู้จักกัน ต่อมาเป็นการแบ่งกลุ่มเพ่ือเล่นเกมแข่งขันกัน ท้ังเกมโกหกกลุ่มอ่ืน ๆ 

และเกมทายคำาจากรปูวาด สดุท้ายเป็นการรว่มกนัสรา้งสรรคค์ลปิวดิโีอเพ่ือนำาเสนอความเป็นอุรส์ลุนิหรอืนำาเสนอประเทศและ

โรงเรียนของตัวเอง ระหว่างกิจกรรมหนูได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองในการสื่อสาร ทำาให้หนูมีความมั่นใจ 

และคล่องแคล่วมากขึ้น ได้รับมิตรภาพดี ๆ  มากมาย ทุกคนเป็นกันเองและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในทุกกิจกรรม ได้แบ่ง

ปันวัฒนธรรมไทย ทั้งอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวให้กับเพื่อน ๆ ที่สนใจอยากมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย อีกทั้งยังได้แนะนำา

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยของเราให้กับโรงเรียนในเครืออุร์สุลินในประเทศต่าง ๆ ได้รู้จักอีกด้วย เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน 

มีประโยชน์ และเป็นหนึ่งในความทรงจำาที่ดีมาก ๆ  ของหนูในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย หวังว่าในปีต่อ ๆ  ไปจะมีกิจกรรม

เช่นนี้อีก และหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ขึ้นเช่นกัน

ณิชชิศา	ศรีสืบ

จากการเข้าร่วมกิจกรรม Querencia Meeting ทำาให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมายที่ไม่เคยได้รับมาก่อน นั่น

คือ การพูดคุยภาษาอังกฤษกับนักเรียนต่างชาติทั่วโลก ได้พูดภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีเพื่อนคอยช่วย 

ทางผู้จัดกิจกรรมไดจั้บกลุม่ให้สมาชกิแตล่ะคนซึง่จะคละโรงเรยีนกนัท้ังหมด ทำาให้ในกลุม่ไมม่เีพ่ือนท่ีรูจั้กเลย จึงจำาเป็นต้องพูด

คุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันกับคนในกลุ่ม ได้รู้จักเพื่อน ๆ แต่ละคนมากขึ้นจากการเล่นเกม นอกจากจะได้ทักษะทางภาษา

อังกฤษแล้ว ยังได้มิตรภาพกับเพ่ือนใหม่ชาวต่างชาติที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้เป็น

ตัวแทนนักเรียนมาแตร์ฯเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกสนุกกับทุก ๆ กิจกรรมที่ผู้จัดจัดขึ้น ถ้าหากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำาอะไรแบบนี้อีกไหม สิ่งที่สำาคัญของกิจกรรมนี้คือการทำางานเป็นกลุ่ม แต่เมื่อผ่านมาแล้วก็รู้สึกภูมิใจ

ในตนเองที่สามารถทำางานร่วมกับนักเรียนต่างชาติได้ การรู้จักเพื่อนใหม่ในครั้งนี้แปลกกว่าทุกครั้งเพราะรู้สึกผูกพันกับทุกคน

มาก ๆ จนเหมือนกลายเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทมานานทั้ง ๆ ที่เพิ่งจะรู้จักกันเพียงไม่กี่วัน ทุกคนเปิดใจที่จะคุยกันและแลก

เปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทำาให้เรารู้สึกสนิทกัน ถึงแม้ว่ากิจกรรมนี้จะจบไปแล้วแต่มิตรภาพของพวกเราก็

จะไม่มีวันจางหาย และกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะจดจำาไปตลอด

นีรา	วิฑิตวัฒนกุล	

ในการเข้าร่วมกิจกรรม Ursuline Students Querencia ผ่าน Zoom ในครั้งนี้ ทำาให้หนูได้เรียนรู้อะไรมากมาย

หลายอย่าง อย่างแรกเลยคือการรู้จักที่จะทำาความรู้จักเพื่อนใหม่ แนะนำาตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ

ประเทศไทย และมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นด้วย ข้อที่ 2 คือ ได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับผู้อื่น แสดงความคิด

เห็น และรับฟังความเห็นของผู้อื่นผ่านการเล่นเกม ข้อที่ 3 คือความสามัคคี การทำางานแบบ Team Work เนื่องจากนักเรียน

ทุกคนจะถูกแบ่งไปตามกลุ่มโดยที่ไม่ได้เลือกสมาชิก ข้อที่ 4 คือ หนูได้เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างสูงสุด

และใช้ไปในทางที่ดี จากเพื่อน ๆ นักเรียนอินโดนีเซีย ซึ่งหนูประทับใจเป็นอย่างมากในข้อนี้ เพราะตลอดกิจกรรมเป็นไป

อย่างราบรืน่ ไมวุ่น่วายถงึแมจ้ำานวนคนเขา้รว่มจะมาก ทำาให้หนูเรยีนรูอี้กอย่างวา่การเตรยีมตัวท่ีดเีท่านัน้ถงึจะทำาให้งานสำาเรจ็ 

และตรงตามเป้าหมายได้ หนูยังรู้สึกประทับใจในความเป็นกันเองของเพื่อน ๆ ทุกคน ถึงแม้เราจะอยู่กันคนละประเทศและ

คนละทวีป แต่ทุกคนก็สามารถเปิดใจทำาความรู้จักกันได้โดยปราศจากกำาแพงภาษา และสิ่งปิดกั้นอื่น ๆ และหนูเชื่อว่าสิ่ง

เหล่านี้เป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้พวกเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เรียบเรียงโดย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    เล่มใหม่ส่งท้ายปี  มาแตร์ฯ นี้การ์ดไม่ตก

   แมสก์ใส่ใช่เพียงพก  มือหมั่นล้างโรคห่างไกล

    ฝุ่นควันกันก่อนแก้ ต้องดูแลและใส่ใจ

   ป้องกันใช่เพื่อใคร   เพื่อทุกคนเพื่อตนเอง

    คิดก่อนทิ้งขยะ  คัดแยกจะพาครื้นเครง

   ใครดี ไอ วาย เก่ง  ช่วยประหยัดอย่างสร้างสรรค์

    เฉกเช่นภาษาไทย  เราต้องใช้อยู่ทุกวัน

   เพลง กลอน ข่าว คำาขวัญ ล้วนต่อยอดสื่อความหมาย 

    สะท้อนภูมิปัญญา  มีคุณค่าต่อใจกาย

   งานเขียนที่หลากหลาย  เล่าเรื่องราวชาวมาแตร์ฯ

    ทุกกิจกรรมนำาสิ่งดี ทำาเต็มที่ใจแน่วแน่ 

   สามัคคีแน่แท้   กีฬาสีมีให้เห็น

    วันพ่อกตัญญู  ตระหนักรู้คู่ควรเป็น

   ชัดเจนตรงประเด็น  ผ่านเส้นสายลายอักษร

    ขอเชิญติดตามอ่าน ทุกผลงานสื่อสะท้อน 

   รักษ์ไทยไม่จากจร   ซ่อนอยู่ในยุวกวี

  ประพันธ์โดย ครูกนกพรรณ ศุภเสรีสกุล

ความเรียงเทิดพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

“ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ”

ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ ตราบจนเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิศราชธรรม ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมาย หยาดพระเทโส

เปรียบเสมือนหยาดน้ำาทิพย์ชโลมผืนแผ่นดินและจิตใจของพสกนิกรให้ร่มเย็น หลักเศรษฐกิจพอเพียงทำาให้ชาวไทยสามารถ

ดำาเนินชีวิตด้วยความผาสุกและยั่งยืน แม้วันนี้จะไม่มีพระองค์แล้วแต่พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสในโอกาสต่าง ๆ  ยัง

คงเปรียบดังแสงสว่างที่คอยชี้นำาทางตลอดไป ฉันภูมิใจที่ได้เกิดในสมัยรัชกาลที่ 9  ฉันจะสืบสานและยึดมั่นปฏิบัติตาม น้อม

รำาลึกและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

พัณณ์ชิตา อธิวงศ์ภัสร์ ป.5/1

ฉนัภูมใิจท่ีไดเ้กดิบนผืนแผ่นดนิไทยท่ีมพีระมหากษตัรย์ิท่ีย่ิงใหญ่ พระนามวา่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ซึ่งได้รับการยกย่องจากทั่วโลกให้เป็น King of the World การที่
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พระองค์ได้รับการยกย่องดังกล่าวก็ด้วยพระองค์มีพระคุณูปการต่อความเจริญของชาติบ้านเมืองและความผาสุกของพสกนิกร 

โดยพระองคท์รงรเิริม่โครงการกวา่ 4,000 โครงการในพระราชดำาร ิเพ่ือแกปั้ญหาในการดำารงชวีติรวมถงึความยากจนและความ

เหลือ่มล้ำาท้ังแผ่นดนิ แมพ้ระองคจ์ะเสดจ็สวรรคตไปแลว้ แต่พระองคก์ยั็งคงสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนกิรชาวไทยไปตลอดกาล

แพรปัฏธ์ มาลากุล ณ อยุธยา ป.5/2

ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ได้มีพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชหฤทัยดีเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรง 

ปฏิบัติพระราชกรณยีกจิอย่างเครง่ครดัและตอ่เนือ่งเพ่ือประชาชนชาวสยามอย่างแท้จรงิ พระองคท์รงพระปรชีาสามารถ ไมเ่ห็น

แก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดังนั้นพระองค์จึงสถิตในดวงใจของคนไทยตราบนิรันดร์ ฉันจะ

ทำาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีทำาประโยชน์ให้แก่สังคม ฉันจะพยายามไม่ทำาให้พระองค์ผิดหวัง

ธนัญญา ฐาปนพาหะ ป.5/3

ฉันรู้สึกภูมิใจท่ีได้อยู่ประเทศไทยเพราะมีพระมหากษัตริย์ท่ีดีอย่างรัชกาลท่ี 9 พระองค์ทรงแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน

ประเทศไทยทุกครั้งยามท่ีประเทศมีปัญหาและถึงแม้จะไม่มีปัญหาพระองค์ก็ทรงส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

ย่ิงขึน้ ฉนัรูว้า่ประชาชนทุกคนรกัในหลวงและซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุในพระองคม์าก ถงึแมเ้สน้ทางท่ีพระองคไ์ปจะยาก

ลำาบากแต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ทั่วถึง ทั้งหมดนี้ก็เพราะพระองค์ทรงรักประชาชนและ

อยากให้ประชาชนทุกคนอยู่ดี กินดี มีความสุข ฉันรักในหลวงและฉันจะอยู่อย่างพอเพียงตามที่พระองค์เคยสอนไว้

อัญรินทร์ ภาสวรไพบูลย์ ป.5/4 

พระคุณของพ่อ

   ผู้ใดหนอรักเรายิ่งชีวิต   อยู่ใกล้ชิดห่วงหามิห่างหาย

  ผู้ใดหนอคอยอยู่เคียงข้างกาย   คอยคลี่คลายปัญหาให้หมดไป

    ผู้ใดหนอคอยปลอบยามเราทุกข์  ยามเราสุขยินดีอยู่ใกล้ใกล้

  ผู้ใดหนอสอนเรามีน้ำาใจ    คอยห่วงใยสอนเราทำาความดี

    นั้นคือพ่อผู้ย่ิงใหญ่หาใครเปรียบ  มิอาจเทียบความรักจากทุกที่

  พระคุณท่านมากล้นพ้นปฐพี   ทั้งชีวีรักเคารพไม่เสื่อมคลาย

ปรียนิตย์ เพชรแสงใสสกุล ม.2/1

   พระคุณพ่อย่ิงใหญ่หาใครเปรียบ  พสุธาแลเทียบยังแพ้พ่าย

  ทุกก้าวเดินของลูกที่ย่างกราย   มิเดียวดายมีพ่ออยู่ข้างเคียง

    พ่อของฉันท่านมอบความอบอุ่น  พ่อไม่เคยเคืองขุ่นกล่าวขึ้นเสียง

  พ่อให้มากเกินกว่าเขียนเรียบเรียง   พ่อพร้อมอยู่แค่เพียงเอ่ยวาจา

    เพราะท่านรักจึงบ่มเพาะอบรมเรา  คอยพร่ำาสอนขัดเกลามากหนักหนา

  ท่านเป็นดั่งแสงนำาทางแห่งชีวา   ขอวันทาพนมกราบบูชาคุณ

นันท์นภัส มานิกบุตร ม.2/4

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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การแต่งเพลงพื้นบ้าน	-	เพลงพวงมาลัย

	 เพลงพวงมาลัย	หัวข้อ		“กีฬาสีสัมพันธ์”

    เอ้อระเหยลอยมา   ลอยมาจะพาชิงชัย

   วันนี้เจ้าพระคุณเชิญชวน   ให้น้องนางนวลยิ้มแย้มแจ่มใส

   เรามาเล่นกีฬาร่วมกัน   เชื่อมความสัมพันธ์กันด้วยหัวใจ

   พวงเจ้าเอ๋ยเราทำาได้   สร้างความเข้มแข็งให้มาแตร์ฯ เอย

         ภาวรัญน์ ภูวภิรมย์ขวัญ ป.6/1

         ชนัญกาญจน์ อึ้งอารุณยะวี ป.6/1

         พิศิรา ลีลาสงวน ป.6/1

         จิรปรียา วัชเรนทร์วงศ์ ป.6/1

         กันย์สินี อิทธิรัตนะโกมล ป.6/1

    เอ้อระเหยลอยมา   ร่วมแข่งกีฬากันเป็นสีไว้

   แพ้ชนะไม่สำาคัญ    ต้องร่วมกันสามัคคีรวมใจ

   เราไม่ทะเลาะเบาะแว้ง   ไม่ขัดแย้งคือสิ่งดีปลอดภัย

   พวงเจ้าเอ๋ยร่วมให้    กำาลังใจทุกสีเอย

         ภริณ อินทรทัต ป.6/3   

         จิรัชญา ชื่นชมพูนุท ป.6/3

         สุพิชญ์ชญา พงศ์ธรพิสุทธิ์ ป.6/3

         ศศวลัญช์ จิระณานนท์ ป.6/3

เพลงพวงมาลัย	หัวข้อ		“ดูแลรักษาโลก	บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”

    

    เอ้อระเหยลอยมา   ลอยมาแล้วก็ลอยไป

   ธรรมชาติสร้างชีวิต   ช่วยให้จิตเบิกบานสดใส

   แม้แต่ป่าไม้ไพศาล   และลำาธารสายน้อยใหญ่

   เราร่วมใจกันรักษา   จะนำาพาความสุขมาให้

   พวงเจ้าเอ๋ยมาร่วมใจ   รักษาต่อไปเพื่อโลกเราเอย

         กธิฌา เรืองรุ่ง ป.6/1

         ณิชชาภัทร รัตนชำานอง ป.6/1

         ชณัฐปภา ดวงอัมพร ป.6/1

         สุฐิตา บุลธนากุล ป.6/1
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    เอ้อระเหยลอยมา   เห็นใบหญ้าปลิวไสว

   ดอกไม้ก็ช่างแสนหอม   น่าถนอมเก็บเอาไว้

   อยู่ได้ในทุกวันนี้    ก็เพราะมีเจ้าพงไพร

   พวงเจ้าเอ๋ยร่วมใจ    รักษาป่าให้น่าอยู่เถิดเอย

         ภัทรลดา  ศิริธรรมปิติ ป.6/3

         ภาสุรีย์  อ่อนทอง ป.6/3

         วรวลัญช์ โฆสิตะมงคล ป.6/3

   ณิชนันทน์ ศรีธระชิยานนท์ ป.6/3

คำาขวัญรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ปลูกต้นไม้ได้อากาศ     จะไม่ขาดสิ่งสำาคัญ     ช่วยพกถุงผ้ากัน     ทำาทุกวันเพื่อโลกเรา

พัทธนันท์  คุโรปกรณ์พงษ์  ป.4/1

 ทุกคนร่วมใจ     วินัยนำาพา     ดูแลรักษา     ให้โลกสวยงาม

ภีรพร  บุญเสริมมิตร  ป.4/2

 ต้นไม้คือชีวิต     ลดมลพิษที่มนุษย์ก่อ     ใช้ไฟและน้ำาอย่างเพียงพอ     ช่วยต่อลมหายใจให้โลกเรา

ณพิชญา   แซ่จิว  ป.4/3

 ดูแลต้นไม้     ใส่ใจอากาศ     ใช้พลังงานสะอาด     ชอปด้วยถุงกระดาษกัน

ไอรา กุญชร ณ อยุธยา  ป.4/4

การเขียนเรื่องตามจินตนาการและเขียนบรรยาย	หัวข้อ	“ดูแลโลก	บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”

 สวัสดีจ้ะ วันนี้ฉันจะพาเพื่อน ๆ ไปรู้จักวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโลกเรียน เดินดูรอบ ๆ ลองสังเกตดี ๆ ใครกัน

นะที่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง หันทางซ้ายมีคนเปิดน้ำาทิ้งไว้ หันทางขวาน้อง ๆ เล่นแย่งตุ๊กตา หันด้านหลังเพื่อน ๆ กินขนม

แล้วทิ้งเปลือกลงบนพื้น หันมองขึ้นตึกพี่ ๆ ลืมปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 เราจะมวีิธหียดุใช้ทรัพยากรสิน้เปลืองและหยดุทำาลายสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนไดอ้ยา่งไร เพือ่น ๆ  รู้ไหมว่าถา้เปดิกอ๊ก

น้ำาทิ้งไว้ 5 นาที จะสิ้นเปลืองน้ำาถึง 60 ลิตร หรือเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ 1 วันจะใช้พลังงานเท่ากับตู้เย็น 1 ตู้เชียวนะ ดัง

นั้นเราควรทำาให้ทุกคนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยเริ่มจาก

 1. หลังจากใช้คอมพิวเตอร์แล้วควรปิดสวิตช์ทุกครั้ง

 2. ควรปิดก๊อกน้ำาทันทีหลังใช้เสร็จ

 3. ควรแยกขยะลงในถังคัดแยกประเภทต่าง ๆ

 4. เขียนกระดาษให้ครบ 2 ด้าน เพื่อลดปริมาณการใช้

 5. ใช้กระเป๋านักเรียนอย่างทะนุถนอมจะได้ใช้ได้นานหลายปี

 เพียงเท่านี้ เริ่มจากตัวเรา ครอบครัวเราและเพื่อนเรา จากกลุ่มเล็ก ๆ ก็ขยายเป็นกลุ่มใหญ่ได้ ช่วยกันดูแลรักษา 

อย่าทำาลายบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันเลยนะ

ภคพร ตามรภาค ป.3/1 

 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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 ข้าวหอมเป็นลูกของชาวนา เช้าวันหนึ่งข้าวหอมไปดูพ่อและแม่เกี่ยวข้าวตั้งแต่เช้าจนเย็น หลังกลับจากนา ระหว่าง

รับประทานอาหารเย็น ข้าวหอมถามพ่อและแม่ว่า “ตอซังข้าวที่เกี่ยวแล้วเราจะทำาอย่างไรคะ” คุณพ่อตอบว่า “ก็คงต้องเผา

ตอซังข้าวเหมือนทุก ๆ ปี” ข้าวหอมบอกพ่อว่า “หนูเคยฟังมาว่าไม่ให้ชาวนาเผาตอซังข้าวเพราะจะทำาให้เกิดฝุ่น PM 2.5 

งั้นปีนี้เราไม่เผาตอซังข้าวดีไหมคะ” คุณพ่อตอบว่า “งั้นปีนี้ลองดูก็ได้ลูก” ข้าวหอมพูดว่า “ดีเลยค่ะ เราจะได้เป็นชาวนาที่มี

ส่วนช่วยลด PM 2.5 ให้กับโลก”

ข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ : เราสามารถช่วยกันดูแลรักษาโลกได้ โดยเริ่มจากตัวเราและครอบครัวเราก่อน 

ปัณฑ์ชญาณัช   หงสประภาส   ป.3/2

สถานที่ที่มีความสะอาด ไม่มีมลพิษทางอากาศจะทำาให้โลกของเราน่าอยู่และสดใสขึ้น เราไม่ควรตัดต้นไม้ทำาลายป่า

เพราะจะทำาลายท่ีอยู่ของสัตว์ป่าและทำาให้แผ่นดินแห้งแล้ง และถ้าเราตัดต้นไม้จะทำาให้สูญเสียออกซิเจน เราไม่ควรท้ิงขยะ

ลงทะเลเพราะสัตว์ที่อยู่ในน้ำาอาจคิดว่าเป็นอาหารจึงกินเข้าไปแล้วเสียชีวิตได้ 

ปัจจุบันสิง่แวดลอ้มบนโลกไดถ้กูทำาลายเพราะมอืของมนุษย์ หากพวกเราทุกคนหันมาใสใ่จ ชว่ยกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม ก็

จะชว่ยโลกได ้ฉนัจะป่ันจักรยานแทนการนัง่รถยนตเ์พราะรถยนต์มีท่อไอเสีย แลว้ควนัจากท่อไอเสยีทำาให้เกดิมลพิษทางอากาศ 

ฉันจะปลูกต้นไม้มาก ๆ  ช่วยเก็บขยะในพื้นที่ชุมชนและทิ้งขยะให้ถูกที่ บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันจะได้กลายเป็นบ้านที่งดงาม

พัทธ์ธีรา   คณารักษ์สันติ   ป.3/3

ถงุแป้งสาวน้อยหน้าใสน่ังรอคณุแมท่ำาอาหารอยู่ คณุพ่อเปิดโทรทัศน์ดขูา่ว มเีตา่ทะเลตวัใหญก่นิถงุพลาสตกิเขา้ไปแลว้

เสียชีวิต สัตวแพทย์หาสาเหตุการตายจึงพบถุงพลาสติกอยู่ในท้องเต่าทะเลตัวน้ี ถุงแป้งดูข่าวแล้วรู้สึกเศร้าใจมาก จึงถาม

พ่อว่า “ทำาไมเต่าทะเลตัวนี้ถึงได้กินถุงพลาสติกเข้าไปล่ะคะ” พ่อตอบว่า “เต่าทะเลมันไม่รู้ว่าเป็นถุงพลาสติก มันคิดว่าเป็น

แมงกะพรุนที่เป็นอาหารของมัน มันจึงกินเข้าไป แต่ถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยได้ มันจึงติดค้างอยู่ในระบบย่อยอาหารของ

เตา่ทะเลตัวน้ัน” พ่อจึงสอนถงุแป้งตอ่วา่ “อย่าท้ิงขยะลงแหลง่น้ำาตามธรรมชาตแิละลดการใชถ้งุพลาสตกิโดยใชถ้งุผ้าแทน ซึง่

สามารถนำามาใช้ใหม่ได้อีก” ถุงแป้งยิ้มรับคำาสอนของพ่อ

ชญาดา  ศิริจรรยา ป.3/4

การเขียนข่าวในโรงเรียนตามหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจ	“การเก็บขยะ	ช่วยโลก	ช่วยเรา”

 หากคณุเคยเดนิเขา้มาในโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั คณุก็จะทราบวา่โรงเรยีนแห่งน้ีเป็นโรงเรยีนท่ีสะอาด  รม่รืน่และ

มีต้นไม้มากมาย โดยสิ่งที่คุณเห็นนี้มาจากการร่วมแรงร่วมใจของเด็กนักเรียนที่ช่วยกันเก็บขยะ ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักเรียน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ถงึเหตผุลท่ีพวกเขาเกบ็ขยะน้ัน นักเรยีนบางคนไดใ้ห้คำาตอบวา่เพราะครปูลกูฝังมาต้ังแตเ่ดก็ บาง

คนให้คำาตอบวา่เพราะอยากให้โรงเรยีนสะอาดสวยงาม นอกจากน้ียังมนีกัเรยีนบางคนอาสาทำาเวรท่ีโรงอาหารและในห้องเรยีน

อีกดว้ย ดงันัน้นกัเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัจึงชว่ยกนัเกบ็ขยะเพ่ือให้โลกของเราเป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปดว้ยความสะอาด รม่รืน่และ

น่าอยู่

อะนีฆา ศรีวิบูลย์ ป.6/4

ธาดา ศรีวรรณา ป.6/4
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วิกฤตโควิด-19	เปลี่ยนชีวิตเด็ก

 ผลจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ทำาให้ชวีติของนักเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัเปลีย่นไป รวมไปถึงกจิกรรมวนักีฬา

สีสัมพันธ์ กิจกรรมในวันกีฬาสีได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น นักเรียนแต่ละสีคณะสวมหน้ากากอนามัยตลอดการร้อง

เพลงเชียร์ เปลี่ยนแปลงการเชียร์จากการใช้เสียงเป็นการแสดงความพร้อมเพรียง ด้วยการปรบมือ และทางโรงเรียนอนุญาต

ให้ผู้ปกครองเข้าโรงเรียนได้ในเวลา 13.00 น.  เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ไม่ว่าโรงเรียนจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การดำาเนินกิจกรรมอย่างไร สิ่งที่จะยังคงไว้คือความสนุกสนาน การรู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย และการมีน้ำาใจนักกีฬาซึ่งเป็นหัวใจ

หลักของงานกีฬาสี

         เมแกน   ซัลลิแวน ป.6/2

         ศุภนิษฐ์   แสงงาม ป.6/2

 

การเขียนแสดงความคิดเห็น	หัวข้อ	“การอ่านทำาให้ฉันก้าวหน้า”

 

   

ชื่อหนังสือ	:	เซเปียนส์	ประวัติย่อมนุษยชาติ

ผู้เขียน	:	ยูวัล	โนอาห์	แฮรารี	จำานวน	608	หน้า

ในตอนที่ฉันยังเด็ก ฉันเคยเชื่อว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นอย่างมหัศจรรย์โดยสิ่งเหนือธรรมชาติ 

แต่หลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ทำาให้ฉันมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้กว้างขึ้น และยังทำาให้ฉันสนใจ

เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อารยธรรม รวมถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า หนังสือเล่มนี้

ชื่อเรื่องว่า “เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ”

 ผู้เขยีนไดก้ลา่วถงึความสำาเรจ็ของมนุษย์ท่ีกลายมาเป็นผู้ครองโลกอย่างในปัจจุบัน โดยแบ่ง

ช่วงเวลาออกเป็น 4 ส่วน คือ การปฏิวัติการรับรู้ การปฏิวัติเกษตรกรรม การรวมเป็นหนึ่งของมนุษยชาติ และการปฏิวัติ

วิทยาศาสตร์ แม้ว่าในแต่ละช่วงเวลานั้น มนุษย์จะกระทำาสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ มนุษย์

จะร่วมมือกันทำาสิ่งต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่จะประสบความสำาเร็จได้ มักจะมาจากความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกใน

กลุ่มสังคม 

นอกจากนี้ฉันยังได้เรียนรู้คำาศัพท์ใหม่ ๆ จากการอ่าน เนื่องจากในหนังสือมีการใช้คำาศัพท์ทางวิชาการหรือคำาศัพท์

เฉพาะท่ีไม่ได้พบท่ัวไปในชีวิตประจำาวัน ซ่ึงผู้เขียนก็ได้อธิบายความหมายของคำาศัพท์เหล่าน้ันพร้อมยกตัวอย่างท่ีชัดเจนไว้

ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้ และผู้เขียนก็มักจะทิ้งคำาถามให้ผู้อ่านได้ขบคิดต่อมากมาย ทำาให้ฉัน

ได้ไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ ผ่านคำาถามของผู้เขียนที่แทรกอยู่ในทุก ๆ บท

 หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่บอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา หรือร่องรอยอารยธรรมต่าง ๆ แต่ยังแสดง

โลกทัศน์ต่อพัฒนาการของสรรพสิ่ง ในมุมมองของฉันเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ ฉันคิดว่าโลกของเราไม่ได้มีคำาว่าอดีต ปัจจุบัน 

หรืออนาคต หากแต่สิ่งเหล่านี้เรียกว่า วัฏจักรของการพัฒนาเพื่อเอาชีวิตรอด เพียงเท่านั้น

บวรลักษณ์  นันทวรรธพงศ์  ม.3/1

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

ชื่อหนังสือ	:	เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก	เล่ม	2

ผู้เขียน	:	ทิพย์วาณี	สนิทวงศ์	จำานวน	205	หน้า

 

การศึกษาหาความรู้สำาหรับฉันแล้วไม่ได้มาจากการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตเพียงอย่าง

เดียว แต่ยังมาจากการอ่านหนังสือหรือฟังเรื่องราวจากประสบการณ์ของผู้อื่น เมื่อฉันได้รู้จัก

หนังสือเรื่อง “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” ทำาให้ฉันสนใจและอยากติดตามอ่านแต่ละตอนมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคนสมัยก่อน

ฉนัเป็นคนท่ีชอบเรือ่งราวหรอืสิง่ของท่ีมาจากสมยักอ่น เพราะมคีวามคดิวา่เมือ่เราเติบโต

มาในยุคท่ีมอิีนเทอรเ์น็ตและสิง่อำานวยความสะดวกมากมาย อาจทำาให้เราพลาดโอกาสท่ีจะได้

ศึกษาหาประสบการณ์อย่างคนสมัยก่อน หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนโลกอีกใบของฉันที่เมื่อได้ลองอ่านและจินตนาการตาม

ถึงเรื่องราวต่าง ๆ แล้วก็จะได้ทั้งความสนุก ความรู้ และแง่คิดที่มาพัฒนาตนเองมากขึ้น ยกตัวอย่างจากตอนหนึ่งในหนังสือ

ที่กล่าวถึงการใช้ชีวิตในครอบครัวของคนในสมัยก่อนที่ไม่มีไฟฟ้าที่เสถียรอย่างสมัยนี้ ผู้ใหญ่จึงมักเล่านิทานกล่อมให้เด็กนอน

ตั้งแต่หัวค่ำา ซึ่งแตกต่างจากในสมัยนี้ที่มักจะเข้านอนกันค่อนข้างดึก เพราะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ฉัน

จึงได้เข้าใจมุมมองที่ว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอาจทำาให้ความคิด ความเชื่อ และการดำาเนินชีวิตแตกต่างกันไป ทำาให้ฉันเปิด

ใจที่จะรับฟังเรียนรู้สิ่งที่คนสมัยก่อนทำา เพื่อให้เห็นมุมมองที่หลากหลายและนำาไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต

หลังจากที่ฉันได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ความคิดของฉันก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะเปิดใจ

เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นหรือยัง ?

พริมา  รุ่งเรือง  ม.3/2

 

 

ชื่อหนังสือ	:	ความสุขของกะทิ	ตอนตามหาพระจันทร์

ผู้เขียน	:	งามพรรณ		เวชชาชีวะ	จำานวน	192	หน้า

มคีนเคยกลา่ววา่ คนเราเรยีนรูไ้ดด้ท่ีีสดุจากความทุกข ์ความสญูเสยีจะทำาให้ชวีติเขม้แขง็

ขึ้น แต่อันที่จริงความสุขก็เป็นตัวสร้างการเรียนรู้และแรงบันดาลใจได้เช่นกัน อย่างเช่นเรื่องราว

จากนวนิยายเรื่องความสุขของกะทิเล่มนี้

 ฉันได้รับเกร็ดความรู้และแง่คิดหลายประการจากมุมมองเล็ก ๆ  ของกะทิ เด็กหญิงที่ต้องพบเจอกับความสูญเสียครั้ง

สำาคญัในชวีติ แตก่ะทิกส็ามารถรบัมอืกบัการสญูเสยีครัง้น้ีและยังมีแนวคดิท่ีจะสรา้งความสขุให้กับทุกคน นกัเขยีนหลายคนมกั

จะเปรียบเด็กเป็นดั่งผ้าสีขาวท่ีถูกแต่งแต้มสีสันไปตามสภาพแวดล้อมท่ีเติบโตมา กะทิเติบโตมาด้วยความรักความอบอุ่นจาก

คนรอบข้าง กะทิยอมรับและเข้าใจความสูญเสียที่พบเจอ เรียนรู้ที่จะก้าวข้ามผ่านความทุกข์ ทำาให้ฉันรู้ว่ากว่าจะพบกับความ

สุขได้นั้นอาจต้องผ่านอะไรมามากมาย แต่หากเราเข้าใจและพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้

ไม่ยาก
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 จากการเรียนรู้เรื่องราวของกะทิ ทำาให้ฉันมีมุมมองเกี่ยวกับความสุขเปลี่ยนไป ซึ่งฉันเข้าใจคำาว่า “ความสุข” ลึกซึ้ง

มากขึ้น “เพราะความสุขไม่ได้อยู่ไกลตัว ความฝันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อม และในความเศร้าก็ยังมีความหวัง”

จิดาภา  อภินัยนาถ  ม.3/3

 

 

ชื่อหนังสือ	:	โดรายากิขนมนี้ทำาด้วยใจ

ผู้เขียน	:	โดริอัน		ซูเคะกาวา	 จำานวน	282	หน้า

โดรายากเิป็นขนมหวานของญ่ีปุ่น โดยลกัษณะเป็นแพนเคก้สองชิน้ประกบกนัและสอดไส้

ถั่วแดงกวน แต่คุณรู้หรือไม่ว่ากว่าจะมาเป็นขนมโดรายากิที่มีรสชาติหวาน กลมกล่อม และ

เป็นท่ีชื่นชอบของผู้คนมากมายน้ัน ต้องผ่านการคัดสรรถั่วแดงมาเป็นอย่างดี หรือแม้กระท่ัง

เวลาต้มถั่วแดง หากร้อนหรือเย็นจนเกินไป ไส้ของโดรายากิก็จะเหลวหรือแข็งหยาบ จึงต้อง

ใส่ใจทุกรายละเอียดกับถั่วแดงทุกเม็ด ถึงแม้ขั้นตอนการทำาจะดูยุ่งยาก แต่ก็จะได้ขนมหวานที่

กินเพลินจนอยากจะหยิบมาเพิ่มอีกชิ้น

 ชื่อของขนมหวานชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อและเรื่องราวของหนังสือที่ฉันสนใจ ซึ่งมีชื่อว่า “โดรายากิขนมนี้ทำาด้วย

ใจ” คุณอาจคิดว่าหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการทำาขนมหวาน แต่แท้จริงแล้วหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยข้อคิดมากมาย ซึ่งทำาให้ฉัน

ได้เรียนรู้และเข้าใจสังคมบนโลกน้ีมากขึ้น สังคมท่ีหลายคนมักจะตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก เหมือนกับตัวละครหญิง

ชราในเรื่องนี้ที่มีความพิการทางร่างกาย จึงถูกกีดกันออกจากสังคม อาจดูเหมือนว่าโชคชะตากำาลังกลั่นแกล้งเขา แต่ที่จริง

แล้วกำาลังสอนให้คนในสังคมเรียนรู้ถึงความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข เพราะอย่างไรก็ตามมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะ

เชื้อชาติใด อาศัยอยู่ที่ใด มีสีผิวหรือลักษณะอย่างไร ต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน จึงมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน 

 นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังทำาให้ฉันได้เข้าใจคุณค่าของชีวิตมากขึ้น ถึงแม้จะต้องเผชิญอุปสรรคมากมายดังเช่นตัว

ละครในเรื่องที่พวกเขาต่างมีอดีตที่เจ็บปวด แต่เมื่อทุกคนเรียนรู้และเข้าใจชีวิตความเป็นมนุษย์ จะรู้ความหมายของชีวิตที่แท้

จริงว่าเราเกิดมาทำาไม ทำาให้ในที่สุดทุกคนก็สามารถก้าวเดินต่อไปได้ สำาหรับฉันหนังสือเล่มนี้บอกกับฉันว่า ฉันเกิดมาเพื่อ

เรียนรู้และใช้ชีวิตให้คุ้มค่า สร้างตัวตนในแบบที่ฉันอยากจะเป็น และพยายามทำาตามเป้าหมายของเราอย่างเต็มที่

 การมีชีวิตที่พบเจออุปสรรคอาจไม่ได้เลวร้ายเสมอไป เพียงแค่เราเรียนรู้และผ่านปัญหานั้นไปได้ และหากคุณรู้สึกไม่

สบายใจหรือท้อใจ แนะนำาให้ลองหยิบขนมโดรายากิมากินเพื่อเพ่ิมกำาลังใจ หรือจะลองหยิบหนังสือ “โดรายากิขนมนี้ทำาด้วย

ใจ” ขึ้นมาอ่าน ฉันหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อคิดดี ๆ เช่นกันกับฉัน

ณัชชา  สดุดีมีชัยทวีโชค  ม.3/4
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การเขียนเชิญชวน	หัวข้อ	“แนะนำาหนังสือน่าอ่าน”

ชื่อหนังสือ	:	ดินสอไม้

เรื่องและภาพ	:	มุนินฺ	(มุนินทร์	สายประสาท)	จำานวน	175	หน้า

ดินสอไม้ : หนังสือที่ฉันชื่นชอบ อ่านแล้วไม่ง่วง นอน

“ดนิสอไม”้ เป็นหนังสอืของนักวาดการตู์นชือ่ มนิุนทร ์สายประสาท ซึง่เป็นนกัเขยีนท่ีฉนั

ชื่นชอบมาก หากใครที่ไม่ชอบอ่าน รับรองได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะทำาให้เกิดแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือเรื่องอื่น ๆ เพราะ

ได้รับการพิสูจน์จากคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือมาแล้ว (ซึ่งคือตัวฉันเอง) ภาพประกอบที่ลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ของมุนินฺ มีความ

ละเอียดอ่อน ถ่ายทอดอารมณ์และเนื้อเรื่องได้อย่างน่าติดตาม

หนังสือเล่มนี้ได้นำาเรื่องราวประทับใจของมุนินฺ (ผู้เขียน) ที่มีต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และประสบการณ์ในวัยเด็กของตน 

มาเล่าผ่านตัวละคร โดยผู้อ่านจะได้รับทั้งข้อคิดและปรัชญาการใช้ชีวิตที่พ่อหลวงเคยสอนไว้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว ภายในหนังสือ

จะประกอบด้วยการ์ตูนขนาดสั้น จำานวน 6 ตอน และถ่ายทอดเรื่องราวแบบค่อยเป็นค่อยไป เรื่องราวธรรมดา ๆ ของเด็ก

คนหนึ่ง ตั้งแต่สมัยอนุบาล ประถม และการใช้ชีวิตกับครอบครัว ซึ่งเมื่ออ่านแล้วจะได้มุมมองใหม่ ๆ ในเรื่องธรรมดา ๆ 

จากหนังสือเล่มนี้อย่างน่าประหลาดใจ ในบางตอนของเรื่องก็ทำาให้ฉันร้องไห้ (หลายรอบ) และในบางตอนก็ทำาให้ฉันคิดถึง

พ่อของฉัน โดยเฉพาะประโยคประทับใจที่ทำาให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมาก 

…พ่อบอกเสมอให้เราคิดดี ทำาดี พ่อบอกให้เราเป็นคนดี พ่อบอกเราหลายต่อหลายอย่าง เว้นอยู่อย่างเดียว

“พ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อ” แต่เราทุกคนรู้สึกด้วยหัวใจเราเอง จากสิ่งที่พ่อทำา…

ข้อความน้ีทำาให้ฉันตระหนักได้ว่า พ่อของเราทุกคนรวมถึงพ่อหลวงของเรา รักเรามากเพียงใด… ใครก็ตามท่ีกำาลัง

ต้องการกำาลังใจ แรงบันดาลใจ หรือข้อคิดดี ๆ  ฉันเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับสิ่งเหล่านั้นไปมากกว่าที่คิดอย่าง

แน่นอน

กฤศพิมพ์สร  รักษาสุวรรณ  ม.5/1
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ปีการศึกษานี้ ในที่สุดนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ก็ได้มีงาน

กีฬาสีสัมพันธ์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ทุกคน

ตื่นเต้นดีใจและพร้อมร่วมแรงร่วมใจ ให้ความร่วมมือกับกฎ

กติกาใหม่ ๆ ของNew Normal มีสิ่งสำาคัญส่วนหนึ่งของ

การเชียร์กีฬา คือ การสร้างสรรค์ theme ของสีคณะ ซึ่ง

ปีนี้ปรากฏดังนี้

คณะอัจฉรามัย	(สีฟ้า)	“JS	Roger”

เป็นชือ่เรอืของกลุม่นักเดนิเรอืกลุม่หน่ึง ท่ีมคีวามใฝ่ฝัน

ท่ีจะเดินเรือไปท่ีดินแดนท่ีไม่เคยมีใครเคยไปถึงมาก่อน นัก

เดินเรือเหล่าน้ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะทำาสิ่งท่ีพวกเขารัก และไป

ถึงจุดหมายให้ได้ แต่การเดินเรือไปถึงดินแดนน้ันไม่ใช่สิ่งท่ี

ง่าย พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับหนทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่ง

กีฬาสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563
คุณครูจินต์  จิระริยากุล  คุณครูเนาวรัตน์ ทัศนเกษม  

และคุณครูมณีจันท์ ไกรณรงค์

อาจจะทำาให้พวกเขาท้อแท้ และหมดกำาลังใจ แต่นักเดินเรือ 

JS Roger มีใจพร้อมที่จะสู้และฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นให้ได้ 

เพียงเชื่อมั่นในความเพียรพยายาม และเดินทางด้วยความมุ่ง

มั่น ความสุขและความสามัคคี

คณะอูร์สุลานารี	(สีแดง)	“The	Beginning	of	Love”

คำาวา่รกัท่ีไม่ไดถ้กูบัญญัติไวใ้นตอนเริม่ต้น แต่เป็นการ

ท่ีมนุษย์เรียนรู้ท่ีจะมอบความสุขให้แก่กัน หวังดี เสียสละ 

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้ที่จะไม่นำาเพศ อายุ หรือ

รูปลักษณ์มาเป็นเงื่อนไข เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่าน้ีไม่ได้มีรูปแบบ

ตายตัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน คนรัก คนรู้จัก สังคม 

หรือโลกและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ คำาว่า “ความรัก” จึง

ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อจำากัดความ เป็นเพียงคำาธรรมดาแต่กลับมี
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ความหมายที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม

คณะสุรนารี	(สีเหลือง)	“Munchday	Express”

ความหมาย คำาว่า Munchday มาจากการประสม

คำาภาษาอังกฤษ Munchy ซึ่งเป็นคำาที่มีความหมายเกี่ยวกับ

อาหาร และ Monday ซึ่งเราต้องการจะสื่อว่าเป็นวันเริ่มต้น

ของสัปดาห์ท่ีเราอยากให้ผู้รับได้รับอะไรท่ีดี และทำาให้เขามี

ความสุขได้ในทุก ๆ วัน ส่วนคำาว่า Express คือการขนส่ง 

รวมท้ังหมด หมายถึง การสง่อาหารท่ีทำาให้ผู้รบัมคีวามสขุและ

มีรอยย้ิมเหมือนกับสีเหลืองท่ีเป็นสีท่ีแสดงถึงความสุข และ

ความสนุกสนาน สำาหรับปีนี้สีเหลืองอยากจะเป็นผู้ให้ ที่ส่ง

ความสุขให้กับสมาชิกสีเหลือง และสีอื่น ๆ  ด้วย โดยการให้

นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของสิ่งที่ให้หรือฐานะ อายุ เพศ ของ

ผู้รบั และผู้ให้ แตข่ึน้อยู่กบัความรูส้กึของผู้รบั และเจตนาของ

ผู้ให้ และบ้านของเรานัน้จะน่าอยู่ขึน้ถา้สมาชกิในบ้านรูจั้กการ

เป็นผู้ให้ท่ีดแีละสเีหลอืงอยากจะเป็นผู้ให้ความสขุ และหวงัวา่

ทุกคนจะได้รับความสุข และสิ่งดี ๆ กลับไป

คณะธัมมกัญญา	(สีเขียว)	“Rewind	to	Retro”	

ย้อนกลับไปในยุค Retro เราจะพาผู้ชมทุก ๆ คน 

รว่มย้อนกลบัไปในชว่งเวลาน้ัน ไดส้มัผัสถงึความสขุและความ

สนุกสนาน ผ่านดนตรีและบรรยากาศท่ีจะทำาให้ทุกคนละ

ท้ิงความเศร้าออกไปและมาสนุกด้วยกันได้อย่างเต็มท่ี เรา

ต้องการเป็นสื่อกลางในการท่ีทุกคนมีส่วนร่วม, มีความสนุก 

สะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ในหมู่คณะของสี ทำาให้

เรารู้สึกผ่อนคลาย พร้อมรับกับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น และ

อีกความหมายของสีเขียวคือความเป็นอมตะ หรือ Eternity 

ก็เหมือนกับ Retro ที่ไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน

แต่ก็ยังจะเป็นที่จดจำาตลอดไปทุกช่วงเวลา สำาหรับในกีฬา

สีปีนี้ มีการจัดการแบบ New Normal โดยด้านการแข่งขัน

กีฬา มกีารทำาความสะอาดอุปกรณก์ารแขง่ขนั และการตรวจ

วดัอุณหภูมนัิกกฬีา มกีารเลอืกประเภทกฬีา ท่ีจะรว่มสนุกกนั

ในวนักีฬาส ีระดบัประถมจึงเน้นแขง่เกมกฬีา และระดบัมธัยม

มีเฉพาะการแข่งกีฬารอบชิงชนะเลิศ ด้านการเชียร์ กองจะ

เชียร์สวม mask ผู้นำาเชียร์สวม face shield กองเชียร์เน้น

วินัย ความพร้อมเพรียง ลดการใช้เสียง เพิ่มการใช้จังหวะ 

และประธานเชียร์ร่วมกันปรับเกณฑ์การให้คะแนนการเชียร์

ให้สอดคล้องกับการเชียร์แบบ New Normal  ด้านการทำา

อัฒจันทร์เชียร์ มีการลดขนาดเฟรมของอัฒจันทร์เชียร์ ให้

สอดคล้องกับเวลาในการทำา 

ถงึแมร้ปูแบบของกจิกรรมกฬีาสใีนปีน้ีจะเปลีย่นไป แต่

ในทุก ๆ กระบวนการที่นักเรียนเข้าร่วม ทำาให้เกิดการเรียน

รู้ และมีการส่งต่อระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่ดูอบอุ่นมาก ได้

สร้างความรู้สึกดี ๆ ความภาคภูมิใจ และความประทับใจ

ให้กับนักเรียน 

“รู้สึกประทับใจกับกีฬาสีปีน้ีมาก ๆ ปีนี้เป็นปีท่ีต้อง

ปรับตัวให้เข้ากับ New Normal จึงมีความแตกต่างจากทุก

ปีท่ีผ่านมา แต่ด้วยความสามัคคีทุกคนภายในสี จึงทำาให้

บรรยากาศในการทำางานมีความสุข ส่งผลให้ภาพรวมออกมา

ดีมาก สำาหรับหนูสิ่งที่น่าจดจำาไม่ใช่แค่วันกีฬาสีเท่านั้น แต่

เป็นชว่งเวลาไดฝึ้กกระบวนการทำางาน ต้ังแต่เตรยีมตัวประชมุ

สีคร้ังแรกจนถึงวันกีฬาสี ความผูกพันกับเพ่ือน ๆ และน้อง ๆ 

ในสบีา้น และความมุง่มั่นในการทำางาน ได้สร้างความทรงจำา

ดี ๆ  สร้างความอบอุ่นในสีภายในช่วงเวลาสั้น ๆ  นับเป็นอีก

ปีที่น่าจดจำาเป็นอย่างมาก”  

   รมย์ธีรา แองเจลล่า จิรสันติ์ 

ประธานเชียร์คณะอัจฉรามัย

“กีฬาสีเป็นกิจกรรมที่ในทุก ๆ ปีข้าพเจ้าตื่นเต้นเป็น

อย่างมาก เพราะบรรยากาศการเชียร์ที่สนุกสนาน ได้เห็นสี

คณะได้ร่วมร้องเพลงเชียร์ ทำาให้ข้าพเจ้ารอคอยในทุก ๆ   ปี 

ในปีน้ีมีสถานการณ์ท่ีทำาให้หลายอย่างต้องเปลี่ยนแปลง ใน

ตอนเริ่มข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ  รู้สึกกังวลเพราะมีหลายอย่างที่

ต้องเปลี่ยนไป แต่ทุกคนในสีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และ

สนุกสนานอย่างที่เต็มที่  แม้ว่าจะต้องใส่ mask แต่น้อง ๆ 

และเพ่ือน ๆ  ทุกคนกยั็งคงรอ้งเพลงเชยีรอ์ย่างเต็มท่ี การเป็น

ผู้นำาเชยีรน้ั์นทำาให้ขา้พเจ้าเห็นวา่ทุกคนพยายามกนัมากเพ่ือสี

คณะของตน ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณและประทับใจกับทุกคนใน

สท่ีีทำาให้ปีสดุท้ายในการเป็นเชยีรล์ดีเดอรข์องขา้พเจ้าเป็นปีท่ี

น่าจดจำาและสนุกสนาน”

 อภิรติ จิตต์เจริญ 

ประธานเชียร์คณะอูร์สุลานารี
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“สำาหรบัหนู ถงึรปูแบบของกฬีาสจีะเปลีย่นไปแตทุ่กคน

สามารถปรับตัวได้ดีมาก หนูขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเดินไป

เอาใบสมัครมาเขียน หนูได้ทั้งมิตรภาพและประสบการณ์ที่ดี 

หนูดีใจที่ได้รับความร่วมมือจากน้อง ๆ และเพื่อน ๆ ในสี 

ทุกครั้งที่หนูมองไปที่สแตนด์เชียร์ หนูจะเห็นน้อง ๆ ทุกคน

ช่วยกันร้องเพลงเชียร์ ซึ่งทำาให้หนูดีใจมาก ๆ รอยยิ้มของ

น้องทุกคนเป็นแรงผลกัดนัให้หนอูยากทำาทุกอย่างให้สนุกและ

ดขีึน้ สดุท้ายน้ีกฬีาสจีะผ่านไปไมไ่ดเ้ลยถา้ไมม่ทุีกคน หนูเลย

อยากขอบคุณทุกคนมาก ๆ ท่ีสร้างความสุขรอยย้ิม และ

ความทรงจำาดี ๆ ให้หนู”

พัทธนันท์  ปรีดีพร้อมพันธุ์ 

ประธานเชียร์คณะสุรนารี

“ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความสนุกสนานของกิจกรรมกีฬา

สี นับตั้งเเต่การประชุมสีในรูปเเบบ New Normal ท่ี 

น้อง ๆ  เเละเพ่ือน ๆ  ทุกคนพรอ้มท่ีจะเปลีย่นเเปลงให้เขา้กบั

สถานการณใ์หมอ่ยู่เสมอ เเต่พวกเราก็ตัง้ใจทำาอย่างเตม็ท่ี ท้ัง

เพ่ือน ๆ  และน้อง ๆ  ตา่งกใ็ห้ความรว่มมอืเป็นอย่างด ีทำาให้

การเชียร์ในทุก ๆ ครั้งมีความสุข สนุกสนานและน่าประทับ

ใจ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายจากการทำากิจกรรม

ในครั้งนี้ การมีความสามัคคีในหมู่คณะ การรับฟังความคิด

เห็นของผู้อ่ืน เเละการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขอขอบคุณ 

เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคน รวมถึงขอบพระคุณคุณครู

ทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด 

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ถือว่าเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมในโรงเรียนท่ี

ข้าพเจ้ามีความสุขที่สุดที่ได้ทำา”

    สุภชา  ลีรัตนขจร 

ประธานเชียร์คณะธัมมกัญญา

 

 “การจัดกีฬาสีในปีน้ีเป็นการจัดกีฬาสีท่ีมีความ

ท้าทาย  และมาพร้อมประสบการณ์ใหม่ ๆ  ความท้าทาย

แรกคือ ระยะเวลาการเตรียมกีฬาสีมีไม่มาก ในตอนแรกเรา

เกือบไม่ได้จัดกีฬาสี แต่สุดท้ายก็ได้จัด ทำาให้เรามีระยะเวลา

ในการเตรียมตัวน้อยกว่าปีอ่ืน ๆ อย่างท่ีสองคือ การจัด

กีฬาสีในปีน้ี มีการปรับรูปแบบหลายอย่างเพ่ือให้เข้ากับยุค 

New Normal อีกทั้งยังมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงทำาให้เรา

ไมส่ามารถคาดการณอ์ะไรไดม้าก จึงเป็นความท้าทายในการ

ปรบัตวัและยอมรบัการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  การจัดกีฬาสใีน

ครั้งนี้ จึงทำาให้เราฝึกเตรียมความพร้อมในการปรับตัว  และ

ยืดหยุ่นในทุก ๆ สถานการณ์”

     ปัณรสี  คัยนันท์ 

ประธานเชียร์โรงเรียน

“ความรู้สึกหลังจากท่ีเราได้ทราบว่า ในปีน้ียังคงมี

การจัดกิจกรรมกีฬา แต่เป็นในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม 

ซึ่งเป็นในรูปแบบ New Normal ทำาให้พวกเราจำาเป็นต้อง

เรียนรู้ที่จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงด้วยระยะเวลา

อันสั้น ทำาให้ทุกคนต้องเร่งเตรียมความพร้อม แต่อย่างไร

ก็ตามประสบการณ์ท่ีเราได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี 

ล้วนมีค่ากับพวกเราเป็นอย่างย่ิง เพราะมันช่วยเสริมสร้าง

ทักษะในการทำางานของเราให้ดีมากย่ิงขึ้น ทำาให้เราเรียนรู้ท่ี

จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวกับสถานการณ์ และ

สร้างสรรค์ผลงานภายใต้ข้อจำากัด และในท้ายท่ีสุดกิจกรรม

กีฬาสีสัมพันธ์ประจำาปี 2563 ก็สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึง

แม้สถานการณ์อาจจะไม่เอ้ืออำานวยเท่าไหรนั่ก แต่บรรยากาศ

ความสนุกสนาน และความสุขของพวกเราทุกคนก็ยังคง 

เปี่ยมล้นเหมือนเช่นเคย”

   ภัทราพร  ยิ่งวิวัฒน์ 

หัวหน้านักเรียน



ฉบับที่ 66 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2563 Mater Dei News 37ฉบับที่ 66 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2563 Mater Dei News 37

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

สิ่งท้าทายนักกีฬาโรงเรียน

ในกีฬาสีสัมพันธ์ปีนี้เป็นปีที่มีความท้าทายมากกว่าปีอื่น ๆ เพราะมีหลาย

เหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น เรื่องของโควิด-19 ทำาให้เวลาต่าง ๆ ถูกลดลง และมีข้อ

จำากัดในการทำาหลาย ๆ อย่าง อีกทั้งทำาให้ตารางแข่งขันกีฬามีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา เลยตอ้งรูจั้กแกปั้ญหาและปรบัเปลีย่นแผนตลอดเวลา ในการทำางานครัง้

น้ีจึงไดร้บัประสบการณห์ลายอย่าง เชน่ การประสานงานกับผู้อ่ืนซึง่ยังทำาให้เราเจอ

คนที่หลากหลาย จึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว ทำาความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น 

อื่น ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ จากการที่ได้ทำางานร่วมกันหลาย ๆ 

คน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และนอกจากนี้ยังได้ความสนุกจากการทำางาน ถึง

แม้จะเป็นการทำางานที่มีความท้าทายมากมายและระยะเวลาสั้นกว่าปีอื่น ๆ แต่ก็

เป็นช่วงเวลาที่มีค่า เพราะได้ทั้งความสุข ความรู้สึกดี ๆ  และประสบการณ์เพิ่มขึ้น

ธัญธร ชัยยุทโธ  หัวหน้ากีฬาสีฟ้า

 

ในปีการศึกษา 2563 มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น และส่งผลกระทบถึงกีฬาสี

สมัพันธ์ของโรงเรยีนท่ีจำาต้องเปลีย่น และลดบางสว่น ดว้ยเวลาท่ีลดลงทำาให้ตอ้งลด

จำานวนกีฬาลงและเปลี่ยนตารางเวลาการแข่งขันทั้งหมด รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดทำาให้เกิดความท้าทายในทุกๆ วันกับการจัดการตารางซ้อม และนักกีฬา

ทั้งหมดภายใน 3 อาทิตย์ นอกจากนี้สถานที่ซ้อม และแข่งมีเพียงโรงยิม ซึ่งไม่

เพียงพอ แต่ความท้าทายท้ังหมดน้ีสรา้งประสบการณท่ี์มคีา่ให้ขา้พเจ้าในการจัดการ 

ประสานงานกับผู้คน และพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงแก้ปัญหาอย่าง

ถูกจุด และมีไหวพริบ

แองเจลิน่า ชัยนิธิกรรณ หัวหน้ากีฬาสีแดง
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สิ่งที่ท้าทายข้าพเจ้า และประสบการณ์ในการทำากีฬาสีสัมพันธ์ปีน้ี เยอะ

มาก ๆ มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ในตำาแหน่งรองหัวหน้ากีฬา การได้มาเป็น

หัวหน้ากีฬา ทุกอย่างในปีนี้เหมือนเป็นสิ่งใหม่มาก และท้าทายกว่าเดิมมากใน

ทุก ๆ เรื่อง จะต้องเป็นคนคอยจัดการทุกอย่าง และตัดสินใจเยอะมาก แต่

ข้าพเจ้าจะทำาคนเดียวไม่ได้เลย ถ้าขาดขมิ้นและเนม ที่คอยช่วยข้าพเจ้าอย่าง

เต็มที่จนทำาให้ข้าพเจ้าสนุก มีความสุข มีเสียงหัวเราะ กับการทำากีฬาและหาย

เหนื่อยไปเลย

ท้ังการหานักกฬีาท่ีมเีวลาไมม่าก ซอ้มกฬีาในชว่งเวลาตอนเย็น และการ

แข่งขันกีฬา ในสถานการณ์ที่ดูเร่งรัดมาก ๆ แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าได้กลับมา ได้

โดยที่ไม่ได้คาดหวังเลย คือความสุข ช่วงเวลาดีๆ ที่ได้รู้จักน้องๆ ทุกคนในสี 

และน้อง ๆ อีก 3 สี ไม่ว่าจะเป็น ลีดเดอร์ สแตนด์ กลอง สตาฟ และกีฬา 

ช่วงปิดเทอมที่ได้มาเจอกัน มาซ้อมกีฬา มาใช้เวลาด้วยกัน มันเป็นช่วงเวลาที่

วิเศษมาก ๆ  น้อง ๆ  ทุกคนน่ารักกับข้าพเจ้ามาก ทุกคนตั้งใจมาซ้อมกันอย่าง

สนุกจริง ๆ  ข้าพเจ้าไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้มาก่อน ช่วงเวลาดี ๆ  ที่อยู่กับน้อง ๆ  

เพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกคน ทำาให้ข้าพเจ้าไม่หวังอะไรอีกเลย แข่งกีฬาให้ชนะ เป็น

เพียงสิ่งเล็ก ๆ ไปเลย แค่นี้ก็พิเศษมาก ๆ แล้ว ตอนแรกก็อยากชนะ แต่พอ

คิดย้อนกลับไป ถ้าข้าพเจ้าเศร้าเมื่อไหร่ คนอื่นก็ต้องเศร้าตามกันแน่ ๆ คิด

ย้อนกลับไปอีก แค่นี้ทุกคนก็เก่งมาก ๆ  แล้ว ภูมิใจในตัวทุกคนมาก ๆ  ทุกคน

พัฒนาขึน้มาก ๆ  อย่างน้อยเรากไ็ดรู้จั้กกนัมากขึน้ ไดม้าใชเ้วลารว่มกนั ไมเ่คย

เสียดายเวลาที่ซ้อมด้วยกันเลย ไม่มีอะไรสนุกไปกว่าตอนที่เราซ้อมกีฬาด้วยกัน

แล้ว มันสนุกมาก ๆ มีความสุขมาก ๆ ข้าพเจ้าอยากขอบคุณน้อง ๆ ทุกคน

ที่พยายามซ้อมกันอย่างหนัก ข้าพเจ้ารู้ว่าน้อง ๆ  ตั้งใจเเละเต็มที่กับมันมาก ๆ  

ขอบคุณที่ไม่เคยยอมแพ้กันเลย ทั้งน้อง ๆ แชร์บอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน 

ปิงปอง เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทีมบาสเกตบอล ขอบคุณพี่ ๆ  ม.6 (พี่

พลอย พี่รัน พี่อาย) ที่ถึงแม้ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

แล้ว แต่ก็ยังมาช่วยซ้อม และสละเวลามาเล่นกับพวกเราเหมือนปีท่ีแล้ว มัน

ตื้นตันมาก ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่พยายามช่วยมาก ๆ และคอยให้กำาลังใจอยู่

ตลอด เป็นความทรงจำาที่ดีของข้าพเจ้ามาก ๆ ขอบคุณทุกคนที่ทำาให้กีฬาสีปี

นี้วิเศษสุด ๆ ไปเลย ภูมิใจในตัวทุกคนมาก ๆ และดีใจมากที่ได้รู้จักทุกคน

มากขึ้น สีเหลืองที่ 1 ในใจเสมอ

ปทิตตา  วัฒนาพฤกษากุล หัวหน้ากีฬาสีเหลือง
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

“เราไมไ่ดเ้ตบิโตขึ้น หากทกุสิง่ทีเ่จอนัน้เปน็เรื่องง่าย แตเ่ราจะเตบิโตขึ้น

เมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย” การปฏิบัติกิจกรรมกีฬาสีในปี 2020 นี้ มี

เรื่องท้าทายเกิดขึ้นมากมาย เนื่องด้วยในปีนี้อะไรต่างๆ ได้ดำาเนินไปด้วยความ

ไม่แน่นอน และไม่พร้อม การดำาเนินงานต่างๆ ล่าช้า และต้องเตรียมพร้อม

ตลอดเวลา ในหน้าท่ีของขา้พเจ้า คอื การเตรยีมตัวนักกฬีาและซอ้มกฬีา ตาราง

ซอ้ม และตารางแขง่ขนั ต่างสบัสนวุน่วาย และไม่ลงตัว กวา่จะลงตัวน้ันรูต้วัอีก

ทีก็พรุ่งนี้ซ้อมแล้ว ในการปฏิบัติงานในปีนี้ทำาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรมากมาย 

เช่น การเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ การประสานงานและพูดคุยกับคุณครูฝ่าย

ต่าง ๆ  รวมทั้งเพื่อน ๆ  เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และดำาเนินงานไปได้อย่างราบรื่น 

การรูจั้กการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และจัดการกระจายขอ้มูลการนัดหมายต่าง ๆ  

ในเวลาอันสัน้ให้ท่ัวถงึ และท่ีสำาคญัไดเ้รยีนรูท่ี้จะพลกิวกิฤตให้เป็นโอกาส เน่ือง

ดว้ยในปีน้ีมีนกักฬีาน้อยลงทำาให้ขา้พเจ้ามีเวลากบันักกฬีาแต่ละคนมากขึน้ ทำาให้

ได้รู้จักและสนิทสนมกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ เป็นอย่างดี เป็นการเปิด

โอกาสให้ได้รู้จัก และสามัคคีกันมากขึ้น ในมุมมองของข้าพเจ้านั้น ถึงแม้จะ

เป็นปีที่ยากสำาหรับใครหลาย ๆ คน ทั้งคุณครู และเพื่อนร่วมงาน แต่ข้าพเจ้า

เห็นวา่น่ีเป็นโอกาสท่ีทำาให้พวกเราไดฝึ้กฝน และสรา้งภูมคิุม้กนัให้กบัตวัเองเพ่ือ

ใหเ้ปน็คนทีพ่ร้อม และสามารถรับมอืกบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  นีไ้ด้ในอนาคตต่อไป 

พัฒน์สรณ์ แก้วผ่องศรี หัวหน้ากีฬาสีเขียว
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ณัฐดารัตน์		เคนถาวร	

มัธยมศึกษาปีที่	6	

รายการแข่งขัน

• ตัวแทนคณะอูร์สุลานารีแข่งขันกีฬาประเภททีม ได้แก่ แชร์บอล บาสเกตบอล  

 แฮนดบ์อล กระโดดเชอืกหมู ่ และประเภทบุคคล ไดแ้ก ่ปิงปอง เปตอง และทุ่มน้ำาหนัก

ตำาแหน่ง

• 2560 รองหัวหน้ากีฬา คณะอูร์สุลานารี (สีแดง)

• 2561 รองหัวหน้ากีฬาสี

• 2562 หัวหน้ากีฬาสี

• 2563 หัวหน้ากีฬาโรงเรียน

เบญญาภา		เสายอด	

ประถมศึกษาปีที่	6	

ประเภทกีฬา		ฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง

รายการแข่งขัน

• ชนะเลิศ เหรียญทอง รุ่น Level 5 2020 Thailand National Figure 

Skating Championships ซ่ึงการแข่งขันรายการน้ีทำาให้เป็นนักกีฬา ฟิกเกอร์สเก็ตต้ิง

ทีมชาติไทย

• เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

นักกีฬาวิ่งคบเพลิง
กีฬาสีสัมพันธ์ประจำาปี 2563

ปริม		พิบูลศิริ	

ประถมศึกษาปีที่	4	

ประเภทกีฬา		ยิมนาสติก

รายการแข่งขัน

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันยิมนาสติกลีลาเพ่ือความเป็นเลิศ 

สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ประจำาปี 2563 ประเภททักษะพื้นฐาน รุ่นอายุ 10 ปี

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยิมนาสติกแดนซ์  การแข่งขันยิมนาสติก

ลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2563
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ศศิณัฐ		ศิริวัฒนากร	

ประถมศึกษาปีที่	5	

ประเภทกีฬา		ยิมนาสติก

รายการแข่งขัน 

• เหรียญเงิน ประเภทยิมนาสติกพื้นฐาน เหรียญทองแดง ประเภทยิมนาสติก

ศิลป์ รุ่น Level 2 รายการแข่งขันยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์

ครั้งที่ 19 ประจำาปี 2563

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยิมนาสติกแดนซ์ การแข่งขันยิมนาสติก

ลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2563 (ลำาดับที่ 9)

รินรดา		กันทา	

ประถมศึกษาปีที่	5	

ประเภทกีฬา		แดนซ์

รายการแข่งขัน

• รางวัลที่ 1 ประเภท All Style Troupe รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี การแข่งขัน 

21st Asia Pacific Dance Competition 2019

• รางวัลที่ 1 ประเภท All Style Troupe รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 

• รางวัลที่ 3 ประเภท Ensemble รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี การแข่งขัน 7th  

CSTD Thailand Dance Grand Prix ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2563

ภัทรมน		อัศวเมธา	

ประถมศึกษาปีที่	2	

ประเภทกีฬา	ยิมนาสติก

รายการแข่งขัน

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยิมนาสติกแดนซ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2020

• 5 เหรียญทอง การแข่งขัน 6th SISB & Bangkok Gymnastics Compe-

tition 2019

• 2 เหรียญทอง ประเภท Ball และ Freehand รายการ Asia Pacific Cup 

International Rhythmic Gymnastics Tournament Hong Kong 2019

• 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ประเภท Ball และ Freehand รายการ Inter-

national Rhythmic Gymnastics Invitational Shanghai 2019
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พัชริญา		วีระพัฒน์	

มัธยมศึกษาปีที่	1			

ประเภทกีฬา		สเกตน้ำาแข็ง

รายการแข่งขัน 

• Thailand National Figure Skating Championship 2018 Level 2 Rank 3

• Thailand National Figure Skating Championship 2019 Level 3 

Rank 1 Top Score

• Thailand National Figure Skating Championship 2020 Level 4 Rank 7

นภัทร		อาภามงคล	

ประถมศึกษาปีที่	6			

ประเภทกีฬา		เทควันโด

รายการแข่งขัน

• 1 เหรียญทอง รายการ กีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 7 ประเภท 

เทควันโดพุมเซ่

• 1 เหรียญทอง ประเภทเทควันโดพุมเซ่ รายการ Kukkiwon Cup 

Hanmadang Choi Young Seok International 2020

• สอบได้สายดำา ดั้ง 1 จากโค้ช เช ยอก ซอก

วิภานันท์	เหตระกูล	

มัธยมศึกษาปีที่	2	

ประเภทกีฬา		สเกตน้ำาแข็ง

รายการแข่งขัน

• ระดับนานาชาติ Asian Junior Figure Skating Challenge 2019 ได้

เหรียญทอง ในรุ่น Basic Novice A

• ระดับตัวแทนประเทศไทย 2020 Thailand National Figure Skating 

Championship Level 7

• ระดับตัวแทนจังหวัด กีฬาเยาวชนบุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 35 ได้ที่ 5 ในรุ่น 

Basic Novice A และ ได้รับคัดตัวนักกีฬาเยาวชนจังหวัดกรุงเทพฯในการแข่งขัน

กีฬาเยาวชน ปี 2021

• ปัจจุบัน ติดทีมชาติ Team B ในปี 2020  
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ศรัณย์พร		จิระนคร	

มัธยมศึกษาปีที่	6	

ประเภทกีฬา		ขี่ม้า

รายการแข่งขัน

• รางวัลที่ 5 รายการ Princess Cup Thailand RSU Jumping Open รุ่น 

105 ซม.

• รางวัลที่ 2  รายการ VRD Show Jumping Open รุ่น 90 ซม.

ปาณิสรา		หิมะทองคำา	

มัธยมศึกษาปีที่	4	

ประเภทกีฬา		ว่ายน้ำา

รายการแข่งขัน

• ตวัแทนนกักฬีาวา่ยน้ำากรงุเทพมหานครเขา้รว่มการแขง่ขนัรายการเยาวชนแห่ง

ชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ประจำาปี 2562

• เข้าร่วมรายการคัดตัวแทนกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล 2 

เหรียญทองแดง ในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำาปี 2562

ปณินันท์	จันทรบุตร	

มัธยมศึกษาปีที่	2	

ประเภทกีฬา		ยิมนาสติก

รายการแข่งขัน

 • เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Zhong ling cup ระหว่างวัน

ที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2562 ที่ประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง ได้เหรียญทองในการแข่งขัน

อุปกรณ์บอล เหรียญเงินในการแข่งขันอุปกรณ์คทา และเหรียญทองแดงประเภทบุคคล

รวมอุปกรณ์รุ่น Junior     

 • เข้ารอบคัดเลือกคะเเนนรวมทีมสูงสุดในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา  

ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 และเหรียญเงินในการเเข่งขันยิม

นาสติกแดนซ์

 • ตัวเเทนประเทศไทยในการเเข่งขัง DUGYM ที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ 

เอมเิรตส ์ลงเเขง่ขนัในรุน่ Junior ไดร้บัเหรยีญทองในอุปกรณบ์อล เหรยีญเงนิในอุปกรณ์

คทา เเละโล่รางวัลคะแนนบุคคลรวมอันดับ 1                                                        
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เฌอมาศ	แก้วเจริญ	วิริยะวัฒนา	

มัธยมศึกษาปีที่	5	

ประเภทกีฬา		ว่ายน้ำา

รายการแข่งขัน

• รายการชิงแชมป์ประเทศไทย 2020  เหรียญเงิน รายการกรรเชียง 50 เมตร 

เหรียญทองแดง รายการกรรเชียง 100 เมตร ในรุ่นอายุ 16 - 18 ปี

• รายการ South - East Asia Age Group Swimming Championship 

2019  เหรียญทองแดง รายการกรรเชียง 50เมตร

• รายการกฬีานักเรยีน นักศึกษาแห่งชาติปี 2563 เหรยีญเงนิ รายการกรรเชยีง 

50 เมตร

ธนัฏธ์ฐา		เฉิดพงษ์ตระกูล	

มัธยมศึกษาปีที่	1	

ประเภทกีฬา		ว่ายน้ำา

รายการแข่งขัน

• เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำา กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา ได้ 2 เหรียญ

เงิน จากท่ากบ 50 เมตร และกบ 100 เมตร ได้ 2 เหรียญทอง จากทีมผลัด 

ฟรีสไตล์ และทีมผลัดผสมรุ่น 11 ปีหญิง

• เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำา เทิดพระเกียรติ  รร.เตรียมทหาร ได้รับ 1 

เหรียญทองจากท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง จากท่ากบ 50 

เมตร

• เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำา กีฬานักเรียนกองทัพอากาศได้รับ 1 เหรียญ

ทอง จากท่ากบ 50 เมตร 1 เหรียญเงิน จากท่ากบ 100 เมตร และ 1 เหรียญ

ทองแดง จากท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร
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นักกีฬายอดเยี่ยม	ระดับประถม

กีฬาแชร์บอล   

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4         ปริม  พิบูลศิริ   ป.4/1    สีเหลือง

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5         นพิน  แก้วกำาเนิด ณ ระนอง   ป.5/2    สีฟ้า  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6         ศิริ์กาญจน์  นิลโกสิตย์   ป.6/1    สีแดง

                              ปาลิตา  ดังโกสินทร์  ป.6/2    สีเหลือง

กีฬาบาสเกตบอล	

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6       สรคณัฐ  นนท์ธนาวุฒิ   ป.6/1    สีแดง

                เมลดา  ภัทรธนพงศ์  ป.6/3      สีเหลือง

ถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬา          สีเหลือง

สรุปผลนักกีฬายอดเยี่ยม
และถ้วยรางวัลกีฬาสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563
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ถ้วยรางวัลชนะเลิศเชียร์               สีฟ้า

ถ้วยรางวัลชนะเลิศแชร์บอล       ระดับประถมศึกษาปีที่ 4        สีเหลือง

ถ้วยรางวัลชนะเลิศแชร์บอล        ระดับประถมศึกษาปีที่ 5        สีฟ้า

ถ้วยรางวัลชนะเลิศแชร์บอล        ระดับประถมศึกษาปีที่ 6        สีแดง

ถ้วยรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล    ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6    สีแดง

นักกีฬายอดเยี่ยม	ระดับมัธยม

กีฬาแชร์บอล ม.1-2    ภัทริดา  บุญฤทธิ์ฤทัยกุล  ม.2/2   สีเขียว

กีฬาแชร์บอล ม.1-2   เกรซ  อธิคมรัตนกุล  ม.2/2   สีเขียว

กีฬาวอลเลย์บอล ม.ต้น   ปราณสิรี  จริยพงศ์ไพบูลย์ ม.3/3   สีฟ้า

กีฬาวอลเลย์บอล ม.ต้น   นันท์ณสรณ์  แก้วผ่องศรี  ม.3/2   สีเขียว

กีฬาวอลเลย์บอล ม.ปลาย   ธีรกานต์ สันติวงษ์  ม.5/5   สีเขียว

กีฬาวอลเลย์บอล ม.ปลาย     ณิชชิศา ศรีสืบ   ม.5/3   สีเขียว

กีฬาบาสเกตบอล ม.3-6   ณปภัช เบญจพัฒนมงคล  ม.3/2   สีฟ้า

กีฬาบาสเกตบอล ม.3-6   พิณชนก ปิติเสาวภาคย์  ม.5/5   สีฟ้า
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ถ้วยรางวัลกีฬาแชร์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      สีเขียว

ถ้วยรางวัลกีฬาวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     สีฟ้า

ถ้วยรางวัลกีฬาวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      สีเขียว

ถ้วยรางวัลกีฬาบาสเกตบอล ระดับมัธยมศึกษา      สีฟ้า

ถ้วยรางวัลสร้างสรรค์อัฒจันทร์เชียร์        สีเหลือง

ถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬาประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษา     สีแดง

ถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬาประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา     สีเขียว

ถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬา ระดับมัธยมศึกษา      สีเขียว

ถ้วยรางวัลชนะเลิศการเชียร์ ระดับมัธยมศึกษา      สีฟ้า
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การเรยีนดนตรใีห้ประสบความสำาเรจ็น้ัน ประกอบดว้ย

หลายปัจจัย การแสดงดนตรีต่อหน้าผู้อื่นถือเป็นองค์ประกอบ

หลกัท่ีสำาคญัในการพัฒนาฝีมอืของผู้แสดง ซ่ึงในครัง้น้ีนักเรยีน

ศลิป์-ดนตร ีไดร้บัมอบหมายให้ทำาการแสดงภายใตเ้งือ่นไขวา่ 

ต้องเป็นการแสดงกลางแจ้งและบทเพลงท่ีนำามาแสดงจะต้อง

ให้ความสนุกสนานกับผู้ฟัง สำาหรับแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี 

เมื่อคนภายนอกมองเข้ามา อาจคิดว่าเป็นแผนที่เรียนสบายๆ 

ไม่ต้องทำาอะไรมาก ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นแผนการเรียนที่เรียน

หนักไม่แพ้แผนการเรียนอ่ืนเลย เพราะนอกจากการเรียน

ในห้องเรียนแล้ว ยังต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนทักษะนอก

เวลาเรียน โดยเฉพาะการทำางานในเวลาท่ีจำากัดและการแก้

ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นทักษะที่นักเรียนเหล่านี้ถูกฝึกฝนอย่าง

สม่ำาเสมอ เพ่ือท่ีจะไดน้ำาไปใชใ้นการประกอบอาชพีในอนาคต

ในงานน้ีมีนักเรียนเก่าศิลป์-ดนตรีสองคนมาร่วมแสดง 

ได้แก่ นางสาวแองเจลิก้า ปุณณะหิตานนท์ และนางสาว 

รวิสรา สมะลาภา โดย แองเจลิก้า ได้เลือกศึกษาต่อในสาขา

ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอก

ดนตรีที่งาน Taste of Mater Dei
โดย ดร.พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ

การสอนดนตรีสากลเตรียมพร้อมท่ีจะเป็นครูดนตรีในอนาคต 

ส่วนรวิสราได้ศึกษาต่อในสาขา Communication Design 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำา

องค์ความรู้และแนวคิดจากการเรียนศิลป์-ดนตรี ไปประยุกต์

ใช้ในสาขาที่เรียน จะเห็นได้ว่าความรู้จากการเรียนดนตรีนั้น

สามารถนำาไปต่อยอดในการเรียนด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย  

สำาหรับนักเรียน ม.4 ซึ่งเป็นน้องเล็กสุดได้รวมตัวกัน

เพื่อร่วมแสดงในครั้งนี้ ในรูปแบบของวงดนตรี ซึ่งประกอบ

ด้วย พิมพิสุทธิ์ รักษากุล (กีตาร์ไฟฟ้า) ภิญญาพัชญ์ สกล

ธนารักษ์ (เบส) กชพรรณ กิจไกรลาศ และกิรณา จันพร

พงษ์ (คีย์บอร์ด) ลภัสรดา นรพัลลภ บรรเลงเชลโล ร่วมกับ 

อรญา โลห์สิวานนท์ นักเรียนศิลป์ดนตรี ชั้น ม.6 เครื่อง

มือเอกไวโอลิน ในบทเพลง One Summer’s Day ได้เรียบ

เรียงขึ้นมาใหม่สำาหรับงานนี้  

 นักเรียนชั้น ม.5 เป็นนักเรียนเอกขับร้องทั้งหมด ใน

ครั้งนี้ได้แบ่งหน้าที่กันมีการแสดง ดังนี้ อภิญญา นันทวิสัย  

(กีตาร์ไฟฟ้า) ปาณิศา รัตตเสรี (เปียโน) อลิเชีย  
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เริงรณอาษา (คาฮอง) และรมย์ธีรา แองเจลล่า จิรสันติ์ (ขับ

ร้อง) จะเห็นได้ว่านักเรียนศิลป์-ดนตรีทุกคน ได้รับการฝึกให้

มีทักษะท่ีหลากหลายเพราะในปัจจุบันผู้ท่ีมคีวามสามารถรอบ

ด้านจะสามารถนำาความรู้ต่างๆ มาใช้ได้ในทุกสถานการณ์

ของชีวิต 

นักเรียนชั้น ม.6 ได้นำาเสนอบทเพลง อยากให้รู้ ซึ่ง

ประพันธ์ทำานองและคำารอ้ง โดย อรญา โลห์สวิานนท์ ขบัรอ้ง

โดย พิชชาภา ชนาพรรณ รวมถึง ปาลิกา กาญจน์วีระโยธิน 

ได้ร่วมขับร้องในการแสดงครั้งนี้ด้วย ส่วน หทัย อยู่เป็นสุข 

ท่ีไดร้บัมอบหมายให้เป็นพิธีกรในตอนแรก ไมส่ามารถมารว่ม

งานไดเ้พราะผ่านเขา้รอบการประกวดรอ้งเพลงในวนัและเวลา

เดียวกัน รวมทั้ง แป้งทิพย์ แก้วสีปลาด ติดภารกิจในการ 

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย จึงไม่ได้มาร่วมแสดงในงานนี้

การสอน ดูแลและประคับประคองศิลปินเหล่านี้ไม่ใช่

เรื่องง่าย เพราะแต่ละคนต่างมีแนวทางและมีอิสระทางความ

คิด ผู้สอนจะต้องใช้กลยุทธ์ ความรู้ ความสามารถและความ

อดทนเป็นอย่างมาก เพ่ือท่ีสักวันพวกเขาเหล่าน้ีจะได้เจริญ

เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีดนตรีอยู่ในหัวใจและประสบความ

สำาเร็จในชีวิตตามแนวทางของตนเอง
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รางวัลเซอร์เวียมเป็นรางวัลพิเศษของโรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัยท่ีมอบให้ผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติตามจิตตารมณ์แห่ง

การรบัใช ้อันเป็นคตพิจน์และคณุลกัษณะเฉพาะของโรงเรยีน

อุร์สุลิน เป็นผู้ที่เข้าใจในวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

เสยีสละ เพ่ือให้ความชว่ยเหลอื สนับสนุน คำาแนะนำาและคณุ

ประโยชน์แก่โรงเรยีน โดยมไิดมุ้ง่เนน้ปฏิบัตเิพ่ือผู้ใดเป็นพิเศษ

แต่เพื่อผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนั้น คือ นักเรียน

ในปีการศึกษา 2563 ผู้ได้รับรางวัล 3 ท่าน ได้แก่ 

คุณสุปรียา กณิกนันต์ คุณธนภัทร ศิลากอง และคุณครู 

คาเรน็ อัง ท้ังสามท่าน ให้ความสนับสนุนท้ังในดา้นความคดิ

เห็น ข้อเสนอแนะ ประสานงาน  ร่วมลงมือปฏิบัติและช่วย

เหลือโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ขอยกเรื่อง

ราวมาโดยสังเขปดังนี้

คุณสุปรียา	กณิกนันต์

ด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียม คุณสุปรียา กณิกนันต์  

MD 64 เข้ามาช่วยโรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ  เสมอ โดยเฉพาะ

ในเรือ่งท่ีมคีวามชำานาญ ท้ังในฐานะนักเรยีนเกา่และผู้ปกครอง

ท่ีต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยโรงเรียนให้ก้าวหน้าโดยนำา

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 

เม่ือฝ่ายบรหิารมดีำารวิา่ควรปรบัปรงุและพัฒนาเวบ็ไซต์

ของโรงเรยีนเพ่ือใชเ้ป็นชอ่งทางการสือ่สาร ประชาสมัพันธแ์ละ

อ่ืนๆ ไดข้อคำาแนะนำาจากคณุสปุรยีาซึง่นอกจากจะพาทีมเขา้

รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม 
ประกาศรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม โดย คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

มาเองแล้วยังเชิญชวนเพื่อนรุ่นพี่น้องมาร่วมด้วยช่วยกันระดม

ความคดิเพ่ือให้เวบ็ไซต์สะท้อนความเป็นมาแตรใ์นยุคปัจจุบัน

อย่างเด่นชัด อันเป็นที่มาของธีม Tradition – Innovation 

– Insieme คณุสปุรยีาไมเ่พียงแต่ชว่ยในขัน้การออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต์ แต่ท่ีสำาคัญเห็นว่าเป็นโอกาสการเรียนรู้ของ

ทางโรงเรยีน จึงนำาทีมเขา้มาทำางานรว่มกบัทีมคณุครอูย่างใกล้

ชิด ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารงานเว็บไซต์ 

ท่ีน่าประทับใจคอืทีมน้ีอยู่เคยีงขา้งคอยชว่ยเหลอืโรงเรยีนแทบ

จะเรียกได้ว่า 7 วัน 24 ชั่วโมง

คุณสุปรียา กณิกนันต์ ทำางานอย่างมืออาชีพ เป็น

ระบบ ชัดเจน แต่ใส่ใจในรายละเอียด คอยเสนอแนะ ให้

คำาปรึกษาและมีน้ำาใจช่วยเหลือในหลายเรื่อง ในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ท่ีโรงเรียนต้องจัดการเรียน

รู้ออนไลน์ เมื่อได้ทราบว่าปัญหาหน่ึงในการดำาเนินการคือ

นักเรียนส่วนหนึ่งขาดอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียน คุณสุปรียา

และสามจึีงไดเ้สนอเครือ่ง Tablet และ Laptop Computers 

ที่มีอยูให้นักเรียนได้ยืมใช้  

คุณธนภัทร	ศิลากอง

คุณธนภัทร ศิลากอง หรือ คุณพ่อนก อาสาเข้ามา

ช่วยโรงเรียนในหลายเรื่องเป็นผู้ที่ทำางานอย่างเงียบ ๆ  แต่ทำา

จริงจัง ทั้งงานอาสาจราจร กรรมการสมาคมผู้ปกครองและ

ครู และช่วยโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
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คุณธนภัทรทำาหน้า ท่ีอาสาจราจรตั้ งแต่สมาคม 

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเริ่มโครงการ

ผู้ปกครองอาสาจราจร โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือช่วยให้การ

จราจรภายในโรงเรียนคล่องตัว สะดวกและปลอดภัยสำาหรับ

นักเรียน ครูและผู้ปกครอง คุณธนภัทรสละเวลาปฏิบัติหน้าที่

อย่างสม่ำาเสมอท่ีประตูหน้าของโรงเรียนหลายวันต่อสัปดาห์

เป็นเวลาหลายปี จนเป็นท่ีคุน้หน้าคุน้ตาและชืน่ชมของทุกฝ่าย

ในชว่งท่ีเริม่มขีา่วการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-

19 ทางโรงเรียนได้เตรียมรับมือในสถานการณ์ท่ีไม่อาจเปิด

โรงเรียนได้ ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ วางแผนจัดการเรียน

รู้ออนไลน์ และจัดการอบรมโปรแกรม Microsoft Teams 

ให้คุณครูทั้งชาวไทยและต่างชาติ เรียนรู้และสามารถใช้งาน

ได้ด้วยตนเอง คุณธนภัทร กรุณาเข้าร่วมเป็นวิทยากรคอย

ช่วยเหลือแนะนำาคุณครูเป็นรายบุคคล และต่อมาเมื่อทาง

โรงเรียนเริ่มเปิดสอน online คุณพ่อนกจะเข้าสังเกตการณ์

ในห้องเรียนหลายวิชาเป็นประจำา เพ่ือคอยช่วยป้องกันและ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นทันที ค่อยช่วยเงียบ ๆ  อยู่เบื้อง

หลัง  อีกทั้งคอยแนะนำาเทคนิคใหม่ ๆ ของ Teams ให้

คุณครูได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้เสมอ จนคุณครูหลายท่าน

กล่าวกันว่ารู้สึกมั่นใจ ปลอดภัยขึ้นเวลาเห็นชื่อคุณพ่อนกอยู่

ในห้องเรียนTeams

Ms.	Karen	Ang

Ms. Karen Ang is a parent who volunteered 

to help teach English classes at the secondary 

level guided with the wish to contribute something 

of benefit to her child’s school as well as to her 

community. She chose to teach Writing and totally 

devoted herself to ensure that her students can 

develop and improve. With unwavering responsibility 

and diligence, she has sacrificed her time putting 

all her effort into her teaching endeavors making 

sure that the basics are revised and keeping close 

watch of the progress of each student by giving 

assignments that she grades with meticulous care 

and attention and promptly returns to her students 

with constructive comments and suggestions that 

enables students to be able to use them as a 

guideline to improve their writing skills.     

Her students are resounding in their observa-

tions that the quality of Ms. Karen Ang’s content 

and materials is exceptional.  Students will learn 

that in order to excel in their writing they must 

first determine the main idea. Next, they should 

consider what they have learned from their teacher 

in order to determine how to write a good essay 

in terms of both the basics and adapting what 

might be useful to what is being written.   The 

essay should be guided with good signposts that 

help provide direction to the writers with adequate 

and appropriate references and supporting evidence 

that must not derive from any form of plagiarism.  

Students are able to perform an assessment of 

their own performance based on the rubric given 

to them by the teacher.     

What gives her students most pride is the 

fact that what bears fruit in their writing derives 

from the conscientious effort they invested in from 

the beginning until the completion of each task.  

They are able to perceive their own improvements 

realizing all the while that they have the perfect 

role model in their teacher whose time management 

tactics are legendary.  

 Once one has studied with Ms. Karen Ang 

one acquires the vital knowledge and understanding 

that can be forever applied in a lifelong manner. 

The merits of discipline, and punctuality, the pa-

tience to never give up on the path of personal 

development are the most important.

ดังน้ัน ด้วยความขอบพระคุณและภาคภูมิใจย่ิงของ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ท่านท้ังสามเป็นผู้ปกครองท่ี

ม่ันคงในจิตตารมณ์แห่งการรับใช้ ตามคติพจน์ของโรงเรียน

เป็นแบบอย่างอันเหมาะสมย่ิง สมควรได้รับการประกาศ

เกียรติคุณไว้ ณ ที่นี้
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วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยที่กำาหนด เมื่อทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา 2561-

2565 คือ “ศิษย์มาแตร์เดอีวิทยาลัยปฏิบัติเซอร์เวียมในวิถีชีวิตมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโลก”

ปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่ท้าทายการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่งในทุกมิติ ดังที่ทุกท่านตระหนักดี คำาถามหนึ่งที่โรงเรียน

ตั้งคือ ในขณะที่การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำาให้เราต้องงดการนำานักเรียนไปนอกสถานที่ อะไรจะ

ทดแทนการปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้

ในท่ีประชมุกจิการนักเรยีน ฝ่ายบรหิารไดข้อให้คณุครแูต่ละทีมชัน้ปรกึษาหารอื ระดมพลงัสมอง และชวนให้นักเรยีนหา

กิจกรรมทดแทนการไปนอกสถานที่เพื่อปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ได้ ในที่สุดก็ได้เกิดงานเซอร์เวียม ของนักเรียนภายใน

โรงเรียน ที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้เตรียมการและได้สรุปไตร่ตรอง ดังจะขอนำาเสนอประเด็นการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

• Charity begins at home. นักเรียนบางคนเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่บ้าน และได้เรียนรู้ว่าคุณยายมีความสุข เมื่อ

หลานใสใ่จ เขา้หา และสนใจในทุกขส์ขุของคณุยาย คณุแม่ดใีจท่ีลกูสาวของคณุแมมี่จิตใจโอบอ้อมอารพีรอ้มชว่ยงานบ้าน คณุ

พ่อภูมิใจในตัวลูกสาวเป็นที่สุดที่การศึกษาของลูกนั้นมี Education of the Heart เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญด้วย

• น้องอนุบาลได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ มีนักเรียนหลายกลุ่มที่เลือกจะปฏิบัติงานเซอร์เวียมกับน้องอนุบาลด้วยการเล่า

นิทานให้น้องฟัง ช่วยคุณครูนำาแถวอนุบาลจากโรงยิม สู่ห้องเรียน เป็นเพื่อนเล่นกับน้อง ๆ ที่สนามเด็กเล่น ช่วยคุณครูทำา

บอร์ดในห้องเรียน ช่วย “ป้าศรี” ล้างถ้วย ล้างชามของน้อง ฯลฯ คุณพ่อคุณแม่นักเรียนอนุบาลหลายท่านคงได้รับฟังลูกสาว

เล่าว่าพี่มัธยมมาช่วยดูแลหนู น้อง ๆ มีความสุข พี่ ๆ ยิ่งมีความสุข เมื่อได้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้อง ๆ

• การอาสาทำาความสะอาดห้องตา่ง ๆ  เป็นตน้ ห้องการงาน ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร ์ห้องศิลปะ Student Lounge 

ในการสรุปรายงานของนักเรียนที่เลือกกิจกรรมประเภทนี้ จะปรากฏการเรียนรู้ว่า คุณครูและพี่เจ้าหน้าที่มีภาระงานมากเพียง

ไร และหากนักเรียนแต่ละคนไม่สร้างงานเพิ่มให้ผู้อื่น โดยการดูแลรักษาความสะอาดในสิ่งที่ตนใช้ ก็จะทำาให้โรงเรียนของเรา

สะอาดสวยงามมากย่ิงขึน้ นักเรยีนกลุม่น้ีเรยีนรูท่ี้จะเห็นคณุคา่ของผู้ทำางานเบ้ืองหลงัและความรูส้กึขอบคณุเกดิขึน้อย่างจรงิใจ

นอกจากนี้ยงัมีงานอื่น ๆ  ทีน่ักเรียนและคุณครูมองเห็นโอกาสในการปฏบิัติ และได้ลงมือปฏิบตัิจริง Reflection สำาคัญ

ของนักเรียนคือ “การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นเป็นความสุข” จึงนับว่า “เป็นบุญ” ของผู้ที่มีเซอร์เวียมในวิถีชีวิต เขาจะ

พบความสุขที่แท้จริง

“เซอร์เวียมในวิถีชีวิต”
โดย อ.สุมิตรา พงศธร
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เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

ทางโรงเรยีนไดจั้ดกจิกรรมเน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระบรม

ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 ท่ี

หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 3 ธันวาคม 

โดย อาจารย์สุมิตรา พงศธร ผู้บริหารฝ่ายบุคลากรและ 

จิตตาภิบาล ได้เป็นผู้กล่าวนำา ความว่า

“เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม โรงเรียนได้จัดพิธีน้อมรำาลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ในวันคล้ายวัน

สวรรคต วันนี้ทางโรงเรียนจึงมิได้จัดอะไรเป็นพิธีการแต่เชิญ

ชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 

มาร่วมกัน ณ หอประชุมแห่งนี้ เพราะวันที่ 5 ธันวาคม เป็น

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ท่าน

ทำาไมมัธยม 6 และ มัธยม 3 แน่นอนมัธยม 6 จะได้

เป็นนักเรยีนปัจจุบันของโรงเรยีนไปอีกไมน่านแลว้ และมธัยม 

3 จำานวนหน่ึงกจ็ะเลอืกท่ีจะไปศกึษาเลา่เรยีนตอ่ท่ีสถานศกึษา

อ่ืน ๆ จึงขอเชิญชวนนักเรียน โดยเฉพาะผู้ท่ีจะไม่อยู่เป็น

นักเรียนปัจจุบันในปีหน้า ให้ได้ทบทวนความเป็นศิษย์มาแตร์

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

เดอีในมิติหนึ่งที่สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง สำาหรับโรงเรียน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ศาสนจักรคาทอลิก

ฉลองพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลโลก ภาษาอังกฤษ เรา

ใช้ว่า เราฉลอง Christ the King พระเยซูคริสต์ผู้ประสูติใน

รางหญ้าและสิน้พระชนมบ์นไมก้างเขน มคีวามเป็นกษตัรย์ิอยู่

ทีต่รงไหน พธิีมิสซาทีช่าวคาทอลิกไปร่วมกันในวันอาทิตย์นัน้

มีบทอ่านจากบทพระวรสาร  ทีศ่าสนจักรเลือกใหอ้่านเหมือน

กันทุกวัดคาทอลิกทั่วโลกความตอนหนึ่งว่า

“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ท่ีอยู่เบ้ืองขวาว่า 

‘เชญิมาเถดิ ท่านท้ังหลายท่ีไดร้บัพระพรจากพระบิดาของเรา 

เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกท่ีเตรียมไว้ให้ท่านแล้วต้ังแต่

สร้างโลก เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย

ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มี

เสือ้ผ้า ท่านกใ็ห้เสือ้ผ้าแกเ่รา เราเจ็บป่วย ท่านกม็าเย่ียม เรา

อยู่ในคุก ท่านก็มาหา’

บรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลถามวา่ ‘พระเจ้าขา้ เม่ือใดเลา่

ขา้พเจ้าท้ังหลายเห็นพระองคท์รงหิว แลว้ถวายพระกระยาหาร 

หรือทรงกระหาย แล้วถวายให้ทรงดื่ม เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้ง

หลายเห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า แล้วต้อนรับ หรือ
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ทรงไม่มีเสื้อผ้า แล้วถวายให้ เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็น

พระองค์ประชวรหรือทรงอยู่ในคุกแล้วไปเย่ียม’ พระมหา-

กษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า 

ท่านทำาสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำาต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำา

สิ่งนั้นต่อเรา’ ” 

ในชวีติจรงิของพระเยซ ูมงกฎุของท่านคอื มงกฎุหนาม 

บัลลังก์ของพระองค์ คือกางเขนท่ีมีตะปูตอกมือ เท้าของ

พระองค์ติดไว้ Christ the King สอนว่าชีวิตที่มีความหมาย 

มีความสุข คือชีวิตที่รับความท้าทายที่จะรักเพื่อนมนุษย์ โดย

เฉพาะผู้ที่ยากไร้ ป่วยไข้ เป็นโรคเรื้อน สังคมรังเกียจ คน

บาปผิดทั้งหลาย   

พระเยซูคริสต์ประสูติในรางหญ้า และสิ้นพระชนม์บน

ไม้กางเขน เมื่อ 2000 กว่าปีมาแล้ว ในฐานะคริสตชน ครู

ร่วมฉลอง Christ the King อย่างมีความหมาย เพราะครู

เกิดในครอบครัวคาทอลิก ครูเรียนหนังสือโรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ที่เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิก 

อีกสองแห่ง ตัง้แตเ่ลก็ ครไูดร้บัการอบรมให้สวดภาวนา อ่าน

หนังสือเสริมความรู้และความศรัทธา อ่านพระคัมภีร์ เมื่อ

อยู่มหาวิทยาลัย ก็ได้มีโอกาสเรียนคัมภีร์ศาสนาคริสต์ และ

เทวศาสตร์ รวมทั้งร่วมศาสนกิจในฐานะนักเรียนคาทอลิกใน

สถาบันการศึกษาคาทอลิก ดังนั้น การร่วมปฏิบัติศาสนกิจ 

สำาหรับครูจึงเป็นเรื่องปกติในชีวิต ถึงแม้ครูไม่เคยเห็นพระ-

เยซู  แต่ Christ the King มีความหมายสำาหรับครูแน่นอน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้นครองราชย์เมื่อ

พุทธศักราช 2489 ครูยังไม่เกิด แต่เม่ือเกิดมาแล้วครูก็ได้

เติบโตในแผ่นดนิท่ีพระองคท่์านเป็นพระเจ้าแผ่นดนิกวา่ 60 ปี 

ได้เห็นพระราชจริยวัตร ได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์อันแสนจะ

ไพเราะ ได้ฟังพระบรมราโชวาท และครูยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้า

ใกล้ชิดกับครอบครัวโดยคุณพ่อของครูเป็นผู้ขอพระราชทาน

โอกาสในการเข้าเฝ้า ดังนั้นนอกจากครูมี พระเยซูคริสต์เป็น 

Christ the King แลว้ ครยัูงมพีระบาทสมเดจ็พระบรมชนกา- 

ธิเบศรฯ ทรงเป็นมหาราชา บรมนาถบพิตรของครู”

 หลังจากนั้น นักเรียนได้ชมวีดิทัศน์ชุด “ธ สถิตใน

ดวงใจไทยนิรนัดร”์ ซึง่สมาคมนักเรยีนเกา่มาแตรเ์ดอีวทิยาลยั 

ในพระบรมราชปูถมัภ์จัด เม่ือต้นปี พ.ศ. 2559 โดยมี Theme 

ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ ทรงเป็นต้นฉบับ

ของการเป็น ผู้ให้

 หลังจากชมวีดิทัศน์แล้ว ทุกคนในท่ีประชุมได้มี

ความสุขกับเพลงพระราชนิพนธ์ 3 เพลง เพลงที่ 1 เพลงรัก   

ขับร้องโดย พิชชาภา ชนาพรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

เพลงที่ 2 เพลงอาทิตย์อับแสง ขับร้องโดย หทัย อยู่เป็นสุข 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพลงสุดท้าย เพลง Still On My 

Mind ขับร้องโดย ฐิตารีย์ ฐิตะวรรโณ และสิริณญาพร  

พฤกษ์สุนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 3 เพลง เล่นเปียโน

ประกอบโดย ศุภกานต์ ธัญเกรียงไกร มัธยมศึกษาปีที่ 6
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ปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่เราทุกคนต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย เราต้องปรับตัวกับวิถีชีวิต การประกอบ

สัมมาชีพ และกระบวนการคิด วางแผน และตัดสินใจหลาย ๆ อย่าง  

ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ผมประทับใจกับหลายสิ่งหลายอย่างท่ีเกิดขึ้นใน

ครอบครัวมาแตร์เดอี ในช่วงปีการศึกษา 2563 นี้ 

ผมได้เห็นความพยายามและความร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ของโรงเรียน ในการเผชิญกับการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้และทักษะในขณะที่ต้องเรียนออนไลน์ 

ผมได้เห็นการจัดเตรียมสถานที่ของโรงเรียนให้มีความพร้อม ในรายละเอียดของการบริการด้านต่าง ๆ ตามมาตรการ 

New Normal ที่ประกอบด้วย การวัดอุณหภูมิ การล้างมือ และการเว้นระยะห่างเป็นหลัก 

ผมได้เห็นการเลือกและตัดสินใจของโรงเรียน โดยคำานึงถึงการเรียนรู้และความสุขของนักเรียนเป็นหลัก จึงทำาให้ 2 

กิจกรรมที่เป็นสุดยอดของความต้องการของนักเรียนเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ กีฬาสีสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาล

คริสต์มาส 

ที่สำาคัญที่สุด ผมประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับผู้ปกครองนักเรียนมาแตร์เดอีทุก ๆ ท่าน ตลอดปีการศึกษานี้ ทุกท่านช่วย

ในส่วนที่ช่วยได้ ท่านคิดเผื่อแผ่ให้ส่วนรวม โดยไม่ยึดแต่ครอบครัวของตนเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่การเผชิญกับวิกฤติในครั้งนี้ สร้าง

ผลกระทบรุนแรงกับหลาย ๆ ท่าน 

ผมขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอให้วันดี ๆ กลับคืนสู่ชีวิตของทุก ๆ คนอย่างไม่นานเกินรอ 

 

 

     ธนัตถ์  สิงหสุวิช 

       นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
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 ความเปลี่ยนแปลงที่ลานนักบุญอัญจลาที่ได้รับคำาชื่นชมจากนักเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียนเก่า คือ ส่วนหนึ่ง

ของ Phase ที่ 2 ของงาน Landscape โจทย์ที่ทาง P Landscape บริษัทออกแบบภูมิสถาปัตย์ ได้รับจากโรงเรียนเพื่อการ

ปรับปรุงส่วนนี้ คือ การจัดทำาให้บริเวณรอบรูปปั้นนักบุญอัญจลาให้สามารถเป็นเวทีย่อม ๆ สำาหรับพิธีการ และ Concert 

in the Park ได้ รวมทั้งเพิ่มที่นั่งและปรับระดับสนามให้ใช้สอย วิ่งเล่น นั่งเล่นได้สนุก ปลอดภัย และงดงาม ผู้ออกแบบ

ตอ่รองขอเจาะชอ่งทางเดนิขึน้–ลงจากลานอบรมนักเรยีนเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้นักเรยีน ขอใชห้ญา้เทียมในบรเิวณนี ้เพ่ือให้

นุ่มสบายเขียวอยู่ตลอด ดูแลรักษาง่าย และนักเรียนเล่นสนุกได้เต็มที่ ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง นอกจากนักเรียนจะใช้วิ่งเล่นได้ใน

เวลาหยุดพักแล้ว คุณครูพลศึกษายังได้พื้นที่เหมาะแก่การเรียนพลศึกษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย อีกทั้งกิจกรรม Sharing Happiness 

ของนักเรียนประถมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ ก็จะได้ใช้ลานนี้เป็นครั้งแรก

ขอขอบคุณ คุณวิภา เจียกเจิม คุณวรรณรภา แย้มพันธุ์ ขอบคุณ P Landscape ผู้ออกแบบ บริษัทสี่พระยาก่อสร้าง 

บริษัท Art Green ผู้ปูหญ้าเทียม ปลูกและย้ายต้นไม้, L&E บริการเรื่องโคมไฟ หลอดไฟ และคุณหมอฤดี นักเรียนเก่า

เพื่อนคุณวิภา ที่บริจาคต้นไม้สมทบ และทุก ๆ ท่านที่สนับสนุนโครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ของโรงเรียน จนแขก

ไปใครมาก็จะชมว่าโรงเรียนของเราสวยขึ้นทุกวัน

ความคืบหน้าของโครงการจัดภูมิทัศน์
เพื่อการเรียนรู้ใหม่

โดย อ.สุมิตรา พงศธร
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ปี 2020 เป็นปีท่ียากลำาบากสำาหรับสำาหรับพวก

เราทุกคน และไม่ได้ เ ป็นเฉพาะประเทศไทยเท่า น้ัน  

แต่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลก เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็น

เดือนท่ีเริ่มประกาศตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ทำาให้เกิดการ Lock down ผู้คนห้ามออกจากบ้านในเวลา

กลางคืน ร้านค้าปิดให้บริการ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม 

และไม่พ้นท่ีโรงเรียนของเราต้องเลื่อนเปิดเรียนจากเดือน

พฤษภาคมไปเป็นเดือนกรกฎาคม 

ผมไดร้บัการเสนอชือ่ให้เป็นประธานผู้ปกครองนักเรยีน

คาทอลิก ประจำาวาระปีการศึกษา 2563 ซึ่งก็ทราบดีอยู่แล้ว

ตั้งแต่ก่อนปิดปีการศึกษา 2562 เมื่อเปิดเรียนทางโรงเรียนมี

มาตราการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นจากทางกระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมพบพระในทุกสิ่งกับครอบครัวคาทอลิก
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โดย คุณกวิน  นิทัศนจารุกุล

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิก ปีการศึกษา 2563

เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อ ทำาให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่

เคยมีมาได้ถูกยกเลิก หรือ เลื่อนออกไปทางกลุ่มผู้ปกครอง

คาทอลิกของนักเรียน รุ่น 101 ซึ่งกำาลังศึกษาอยู่ในชั้น

ประถม 2 จะต้องมีการเตรียมความพร้อม ในการรับศีล

มหาสนิทในปีน้ี ก็ต่างกังวลว่างานรับศีลมหาสนิทนี้จะยัง

มีอยู่หรือไม่ โดยทางโรงเรียนได้เรียกประชุม และแจ้งว่า

กิจกรรมน้ีจะยังคงมีอยู่ และจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ท่ี 20 

ธันวาคม 2563 แต่กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การเข้าเงียบท่ี

บ้านเพชรสำาราญ ได้ถูกยกเลิกในปีน้ี แต่ในท่ีสุดพระเจ้าก็

ทรงอวยพรพวกเราให้ได้มีโอกาสจัดกิจกรรม “พบพระใน

ทุกสิ่ง” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเราจะเดินทางไปร่วมพิธีมิสซาท่ีวัด 

ต่าง ๆ  และทำากิจกรรมกันในช่วงบ่าย ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ 
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เพ่ือสร้างความสนิทสนมกันในหมู่ผู้ปกครองคาทอลิก และ

ทำาให้เห็นว่าในทุก ๆ ที่ และทุก ๆ การกระทำามีพระเจ้า

อยู่กับเราเสมอ 

 เมื่อทราบข่าวดังน้ัน ผมก็ไม่รอช้า เรียกประชุม

ทีมงานเพ่ือเตรียมการ และประสานงานไปยังผู้ปกครอง

รุ่นพ่ีทันที ซึ่งต่างก็ได้รับคำาแนะนำา และได้รับความช่วย

เหลืออย่างมากให้การจัดงาน เราตกลงว่าจะเดินทาง

ไปยังวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา เพ่ือพาเด็ก ๆ 

ไปเย่ียมเยียนอดีตจิตตาธิการนักเรียนมาแตร์ฯ ของเรา  

คณุพ่อสพุจน ์ฤกษส์จุรติ ท่ีปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสท่ีวดัน้ี และ

ได้เดินทางไปเที่ยวต่อที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการซึ่ง

อยู่ห่างไม่ไกลกันนัก เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงประสานงานไปยัง

โรงเรียน เพื่อขออนุมัติกิจกรรม และเตรียมตัวเดินทางกัน

 วัน “พบพระในทุกสิ่ง” ทุกคนต่างเดินทางมารวม

ตัวกันท่ีวัดเพ่ือเข้าร่วมมิสซาตอนเช้า ในวันน้ันวัดท่ีใหญ่ก็ดู

เลก็ลงไปทันที นักเรยีนและผู้ปกครองตา่งเขา้มาน่ังรวมกนัใน

วดัหลายสบิครอบครวั เป็นท่ีน่าชืน่ใจวา่นักเรยีนของเราน่ังกนั

เรียบร้อยมาก จะมีก็แต่ลูกสาวผมที่เดินไปเดินมาบ่อยหน่อย 

เพราะซกุซนตามวยัของเขา หลงัจากพิธีมิสซา คณุพ่อไดเ้ลีย้ง

น้ำาและขนมพวกเราอย่างเต็มท่ี กอ่นจะอวยพรให้เดนิทางกลบั

อย่างปลอดภัย แต่ภารกิจของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้ พวกเรา

ได้เคลื่อนขบวนไปยังเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง  

“พ่ีฉัตร” รุ่นพ่ีผู้ปกครอง ได้ประสานงานกับทางสถานท่ีให้

รถเวียนมารับสามคัน เพ่ือรอให้บริการพวกเรา ตลอดท่ีอยู่

ในเมืองโบราณ ไม่ใช่แค่เด็ก ๆ ที่ต่างตื่นเต้นไปกับการมอง

ตึกแปลก ๆ ที่ไม่เคยเห็น ยังได้ลองกินขนมโบราณ ได้เล่น

ของเล่นในยุคสมัยพ่อและแม่เป็นเด็ก ผมยังได้เห็นพ่อแม่ผู้

ปกครองต่างก็สนุกไปกับการย้อนระลึกถึงความทรงจำาวัยเด็ก

ด้วยเช่นกัน 

 สิ่งท่ีผมได้รับจากกิจกรรมพบพระในทุกสิ่งครั้ง

น้ี คือ ความสุขจากการเป็นผู้ให้บริการ การได้รับความ

ช่วยเหลือในทุก ๆ งาน และความร่วมแรงร่วมใจกัน

ของผู้ปกครองทุกคน ขอขอบพระคุณโรงเรียนมาแตร์ 

เดอีฯ ที่มอบโอกาสให้ทางกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกได้

จัดกิจกรรมนี้
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โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น MD 84 MD 85 และ 

MD 86 ที่มีความอุตสาหะ มุ่งมั่น พากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยความตั้งใจอันดียิ่งนี้ จึงได้รับ

รางวัลพระราชทานเหรียญรางวัล (เหรียญทอง) เกียรตินิยมอันดับ 1 และเกียรตินิยมอันดับ 2 ดังมีรายนามต่อไปนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

คณะทันตแพทยศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  ฑีนาก์  ดิลกวณิช 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   จิดาภา  ธนบดี  

คณะจิตวิทยา   เกียรตินิยมอันดับ 1   ศลิษา  พงษ์ธนานิกร

คณะเภสัชศาสตร์    เกียรตินิยมอันดับ 2   ณัฐธิดา อมรเทวภัทร 

      เกียรตินิยมอันดับ 2   นันท์นภัส  พลาดิสัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2   กมลนัดดา  ทังสุบุตร

      เกียรตินิยมอันดับ 2   เบญญาภา  ภิรมย์สวัสดิ์

      เกียรตินิยมอันดับ 2   ปุณยภา  ภู่นภานนท์

      เกียรตินิยมอันดับ 2   สิเธียร  ตันสุขวัฒน์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 2   กุลชา  เกรียวสกุล

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ธมลวรรณ  อินทุรัตน์ 

คณะเศรษฐศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1   ศิรภัสสร  พันธุ์ภักดีดิสกุล

     เกียรตินิยมอันดับ 1   รศิตา  มงคลสุนทรโชติ 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ภาสิริ  ตั้งคารวคุณ

คณะสัตวแพทยศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 2   ธิชาดา  พานิชภักดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เกียรตินิยมอันดับ 2   ณิชารีย์  พัฒนรัฐ 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   วิวิศรา  สุวรรณปริญญา 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   พัณนิภา  หุณฑนะเสวี

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ภัทรนิษฐ์  เตชะชัยพรพจน์

เกียรตินิยมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย
รวบรวมโดย คุณครูสถาพร  สูตะบุตร
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คณะนิติศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 2   นัทชา  มัทยาท

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ลิลลี่ ธีระ  ธุระเจน

คณะนิเทศศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1   จิตสุภา  ถวิลเติมทรัพย์ 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ปาณิสรา  หทัยยุทธ์

     เกียรตินิยมอันดับ 2   พิมพ์มาดา  ลิ้มจินดา 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1    ฐานรัตน์  กลวิทยากูล 

     เกียรตินิยมอันดับ 1   ณัฐธีรา  ทิมพิทยา 

     เกียรตินิยมอันดับ 1   พรนภัส  ไชยศิริ 

     เกียรตินิยมอันดับ 1   พิชญ์นรี  จงยั่งยืนวงศ์

     เกียรตินิยมอันดับ 1   สาริศา  ล่ำาซำา

     เกียรตินิยมอันดับ 2   นัฏฐนิช  หอวิจิตร 

คณะอักษรศาสตร์   เกียรตินิยมอันดับ 1   ลาลีณา  รามณรงค์ 

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ออมขวัญ  วัยวัฒน์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะแพทยศาสตร์		
     เกียรตินิยมอันดับ 1   อภิชญา  เอนกวรกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์		
     เกียรตินิยมอันดับ 2   นัณทิญา  จวง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	 	 	
     เกียรตินิยมอันดับ 1   พัชรพรรณ  แสงเพชร

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	คณะแพทยศาสตร์	 	
     เกียรตินิยมอันดับ 2   ณัฐพัชร์  สุขประสงค์ดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	
     เกียรตินิยมอันดับ 1   ภาสินี  ดีอุดมวงศา

     เกียรตินิยมอันดับ 2   ณัฐริกา  อิทธิปัญญาวรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะแพทยศาสตร์	รามาธิบดี	
     เกียรตินิยมอันดับ 1   สิรีธร  วงศ์หาญชัย 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	คณะแพทยศาสตร์	
     เกียรตินิยมอันดับ 1   ธยาน์  นาคสวัสดิ์ 

มหาวิทยาลัยสยาม	คณะแพทยศาสตร์	 	
     เกียรตินิยมอันดับ 2   ภัทรวรรณ  วรรณสาธพ 
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ข้าพเจ้าขอขอบคุณโรงเรียนท่ีให้โอกาสข้าพเจ้าเเละ

เพ่ือน ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในการ เเสดง

ศักยภาพในด้านต่าง ๆ   ในการจัดละครคริสต์มาสอย่างเต็ม

ท่ี โดยข้าพเจ้าเองได้รับหน้าท่ีอยู่ในทีมผู้กำากับเเละ music 

producer ละครคริสต์มาสในครั้งนี้ได้จัดทำาในรูปเเบบของ 

musical ในชื่อ The Call of the First Christmas ซึ่ง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีความตั้งใจอย่างมาก

ในการทำาหน้าท่ีของตนเอง ส่วนตัวข้าพเจ้าก็ทำาหน้าท่ีท่ีได้

รับอย่างสุดความสามารถเพ่ือเเสดงศักยภาพให้ทุกคนได้เห็น 

ขา้พเจ้าไดน้ำาประสบการณท่ี์ผ่านมาท่ีขา้พเจ้าไดร้ว่มท้ังในเเละ

นอกโรงเรียน ทั้งในการทำาคอนเสิร์ต ละครเพลง เเละความ

ความภาคภูมิใจในผลงานละครคริสต์มาส

สามารถทางดา้นดนตรท้ัีงหมดของขา้พเจ้ามาใชกั้บการเเสดง

นี้ สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากการทำาละครเรื่องนี้ก็คือ ข้าพเจ้าได้

รู้จักเพื่อน ๆ เเต่ละคนเพิ่มมากขึ้น ได้เรียนรู้การทำางานกับ

คนกลุม่ใหญ่ ไดมี้ความรบัผิดชอบในหลาย ๆ  ดา้นมากย่ิงขึน้ 

อีกทั้งได้รู้จักการคิดเเก้ไขปัญหา การเเสดงผ่านไปได้อย่างรา

บรื่นเเละได้กระเเสตอบรับอย่างดีจาก ผู้ปกครอง ครู ศิษย์

เก่า เเละนักเรียนทุกคน ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากที่ทุกคนมีความ

สขุกบัการดกูารเเสดงเเละท้ังหมดน้ีจะไมส่ามารถผ่านไปดว้ยดี

ได้ถ้าขาดความร่วมมือจากทีมงานทุก ๆ ฝ่าย

อรญา โลห์สิวานนท์ ม.6/2
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ข้าพเจ้า นางสาวนัทธ์ิฤดี รับหน้าท่ีเป็น Stage 

Manager หรือ ผู้กำากับเวทีในการแสดงครั้งน้ี การเป็น

ผู้กำากับเวทีในโพรดักชันน้ี ข้าพเจ้าได้นำาประสบการณ์

จากการเป็นผู้ช่วยผู้กำากับละคร Into the Woods jr.  

มาปรับใช้กับละครคริสต์มาสในครั้งนี้ ละครคริสต์มาสครั้งนี้

ไม่เหมือนการทำางานคร้ังไหน ๆ เลยเพราะการร่วมโพรดักชัน 

ครั้งน้ีข้าพเจ้าทำางานร่วมกับเพ่ือน ๆ เป็นกลุ่มใหญ่ทำาให้

ข้าพเจ้าต้องระมัดระวังคำาพูดและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มาก

ขึ้น เพื่อความราบรื่นในการทำางานร่วมกับคนหมู่มาก ส่วนที่

ยากที่สุดในการทำางานครั้งนี้สำาหรับข้าพเจ้าคือการสื่อสารกับ

ทีมงานฝ่ายอื่น ๆ ทั้งฝ่ายนักแสดง เหรัญญิก และคุณครู 

ผู้ประสานงาน อาจเป็นเพราะความเขา้ใจไมต่รงกนั หรอืการ

สือ่สารท่ีผิดพลาด แตส่ดุท้ายเพราะความรว่มมอืจากหลาย ๆ  

ฝ่ายและการทำาความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างการทำางาน 

ทำาให้การทำางานราบรื่นและประสบความสำาเร็จอย่างดียิ่ง 

นัทธิ์ฤดี กฤษณะภักดี  ม.6/4

ข้าพเจ้านางสาว พิชญาภา รัชตะสังข์ ทำาหน้าท่ี

เป็น playwright director และรับบทเป็นนักแสดงนำา

ในproductionครั้งน้ี โดยส่วนตัวข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่าง

มากมายจากการทำาละครคริสต์มาส ในมุมมองของเด็กพุทธ

คงไม่ใช่เพียงวิธีการทำางานแต่ในเรียนรู้เน้ือเรื่องการกำาเนิด

ของพระเยซูให้ลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในตัว 

เพ่ือน ๆ ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมไม่ว่าจะมากหรือน้อยในการ

สร้างสรรค์ production ท่ีสมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมา การท่ี

โรงเรียนได้มอบโอกาสให้กับนักเรียนมัธยม 6 ได้ลองทำาอะไร

ใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง โดยข้าพเจ้าได้นำาเอาประสบการณ์จาก

ตอน Into the Woods jr. ที่เรียนรู้จากพี่ ๆ ศิษย์เก่ามา

ใช้ในการทำางานครั้งนี้ และข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจที่เพื่อน ๆ 

ทุกคนคอยช่วยเหลือ แนะนำา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างการทำางาน ทำาให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  และคุณครูทุกท่านที่ให้โอกาส

และสนับสนุนพวกเราในครั้งนี้

พิชญาภา รัชตะสังข์ ม.6/5
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ข้าพเจ้านางสาว สุจิรภา เด่นเกรียงไกร ทำาหน้าท่ี

เป็นสมาชิกทีมผู้กำากับ music producer และนักแสดง ขอ

ขอบพระคุณโรงเรียนและผู้บริหารท่ีมอบโอกาสให้นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดละครเวที The Call of the First 

Christmas อย่างเต็มท่ี ถึงแม้ว่าจะพบปัญหาโรคระบาด 

COVID-19 แต่การจัดละครของเราก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี

จากความร่วมมือของผู้บริหาร คุณครู พี่ ๆ ศิษย์เก่า และ

เพื่อน ๆ  ทุกคน โดยข้าพเจ้าได้แบ่งเวลาและทำางานอย่างสุด

ความสามารถ และนำาประสบการณ์จากที่เคยแสดงละครเวที 

Alice in Wonderland jr. และ Into the Woods jr. มา

ใช้ เพ่ือให้ผลงานออกมาอย่างดีท่ีสุด และผลงานท่ีออกมา 

ข้าพเจ้าและเพ่ือน ๆ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และ

บทเรยีนท่ีขา้พเจ้าไดร้บัน้ันคอืการรบัฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน 

เนื่องจากเป็นงานที่ทำากันเป็นกลุ่ม เราจึงไม่ควรเอาความคิด

เห็นของเราเป็นหลัก แต่ต้องมีการประชุมกันเพ่ือให้งานออก

มาในแบบท่ีทุกคนยอมรับ และต้องคอยบอกความคืบหน้า

ของงานกบัสมาชกิเสมอ นอกจากนีข้า้พเจ้ายังไดเ้รยีนรูถึ้งการ

มีความยืดหยุ่นในการวางแผนและทำางาน ระหว่างเตรียมจัด

ทำาละครนี้ ข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ ได้พบเจอปัญหาหลาย ๆ

อย่าง จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานกัน ความยืดหยุ่นใน

การทำางานจึงเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้เลย ข้าพเจ้ามีความสุขและ

ภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดทำาละครเวที

ครั้งนี้ และข้าพเจ้าก็ประทับใจในความร่วมมือที่เพื่อน ๆ ได้

มอบให้อย่างเต็มที่

สุจิรภา เด่นเกรียงไกร ม.6/3 

ข้าพเจ้านางสาวศุภกานต์ ธัญเกรียงไกร producer, 

director, music producer และนักแสดง และข้าพเจ้า

นางสาวปรียาภัทร วิมลพัฒนธรรม สมาชิกทีมdirector 

ทีมplaywrights ทีมcostume design เเละนักเเสดงความ

ต้ังใจของคณะผู้กำากับละคร คือ การถ่ายทอดเรื่องราวการ

ประสูติของพระเยซูอย่างไรให้น่าต่ืนตาต่ืนใจ โดดเด่นและ

แปลกใหม่มากที่สุด  ด้วยความสามารถของนักเรียนชั้น ม.6  

จึงนำาไปสู่บทละครเพลง The Call of the First Christmas 

อย่างท่ีทุกท่านได้รับชม ซึ่งมีการทำางานหลายขั้นตอนและมี

บุคลากรกว่า 250 คนอยู่เบื้องหลังความสำาเร็จนี้ เนื่องจาก

ละครเรือ่งน้ีมหีลายองคป์ระกอบ จึงต้องแบ่งหน้าท่ีกนัภายใน

รุ่น ตั้งแต่ทีมคิดบทละคร กำากับ เขียนเพลง นักแสดง  จัด
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ทำาprops และฉาก ฝ่ายคอสตูม จัดไฟและเสียง นักดนตรี 

ทีมทำาสูจิบัตรและโปสเตอร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ 

ทำาให้การทำางานครั้งน้ีค่อนข้างกดดันภายใต้เวลาท่ีจำากัด 

แต่เพราะแรงสนับสนุนแรกจากคุณครูดนุชรี ตันทโอภาส 

คุณครูผู้สอนคำาสอน ม.6 และเพื่อน ๆ คาทอลิกที่เชื่อใจ

ในแนวคิดละครเพลงจนสามารถดำาเนินงานต่อไปได้ จนต่อ

มาทำาให้มีเพ่ือนในรุ่นซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญของละครเรื่องน้ีมา

ร่วมมือกันจนสำาเร็จ และถึงแม้ว่าจะเป็นปีแห่งการเตรียมตัว

เข้ามหาวิทยาลัย เพื่อน ๆ ทุกคนก็ให้ความสำาคัญกับละคร

เรื่องนี้อย่างไม่บกพร่อง นอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้เลย คือ การ

สนับสนุนจากคณะผู้บริหาร คุณครู ท่ีให้ความช่วยเหลือ

และคำาปรึกษาแก่พวกเราอย่างเต็มที่ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ 

ทุกคนท่ีให้ความสนใจละครพระคริสตสมภพในปีน้ี พวกเรา

ดีใจที่ละครนี้สามารถมอบความสุขให้กับทุกคน เเละกระเเส

ตอบรับของทุกคนเป็นความสุขของพวกเราเช่นกัน

ศุภกานต์ ธัญเกรียงไกร และปรียาภัทร วิมลพัฒนธรรม

 การเป็นครูคำาสอนนักเรียนคาทอลิกเป็นพระพรและ

ความไวว้างใจของพระเจ้าในการนำานักเรยีนให้ลกึซึง้ในความ

สำาคัญของการบังเกิดของพระเยซูคริสตเจ้าว่ามิใช่การฉลอง

ตามเทศกาล แต่เป็นความสำาคัญต่อความเชื่อศรัทธาของ

นักเรียนคาทอลิกและประกาศข่าวดีแก่ผู้อื่น จึงเกิดเป็นความ

รว่มแรงรว่มใจของคณะนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ในละคร

เพลง The Call of the First Christmas ในปีนี้ที่เปิดเผย

ความผูกพันในครอบครัวระหว่างพระนางมารีย์และนักบุญ 

ยอแซฟต่อพระกุมารน้อย ซึ่งพระเจ้าทรงวางใจให้บังเกิด

และอยู่ในความดูแลของท่านท้ังสองภายใต้สถานการณ์ยาก

ลำาบากท่ีต้องร่วมกันฝ่าฟัน สำาหรับดิฉันความยากของการ

เป็น Facilitator ในการสร้างสรรค์ละครพระคริสตสมภพ 

คงกระทำาได้เพียงการเป็นผู้รับใช้ประสานงานต่าง ๆ ที่เอื้อ

อำานวยให้องคป์ระกอบของละครไดร้บัการตอบสนองอย่างเต็ม

ความสามารถและทันท่วงทีต่อการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์

โควดิ-19 ดฉินัขอบพระคณุอาจารย์สมุติราท่ีกรณุามอบลกูแกะ

น้อยฝูงนี้มาให้ดิฉันได้ดูแล ขอบคุณเพื่อนครูอย่าง ครูฐิติกร 

หัตถการุณย์ ครูศรีทอง ศรีเสน ครูอุดม สุดตะกู ครูอรนุช 

การพิศิษฎ์ ครูประพนธ์ พิสัยพันธ์ุ ดร.พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ 

และเพื่อนครูทุกท่านที่ร่วมเป็นทีม Facilitator ในด้านต่าง ๆ  

เป็นผู้รับฟัง เป็นเพ่ือนคู่คิดและเป็นกำาลังใจท้ังกับดิฉันและ

นักเรียนให้ฉากสำาคัญในการบังเกิดของพระเยซูคริสตเจ้าเป็น

จริงสู่สายตาของผู้ชมในปีนี้

ครูดนุชรี  ตันทโอภาส
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ภาพกิจกรรมท่ีคุ้นตาของนักเรียนมาแตร์เดอี คือ 

การร่วมกันบริจาคสิ่งของต่าง ๆ และเมื่อช่วงคริสต์มาส

มาถึง เราก็จะได้เห็นการบริจาคมากมายกว่าทุกช่วงเวลา 

เพราะการบริจาค เป็นการแบ่งปันความสุขของเราให้แก่ผู้

อ่ืน ดังเช่น การบริจาคตุ๊กตาจากทุกคน ตุ๊กตาหลายตัว

เป็นตุ๊กตาท่ีนักเรียนรัก อยากเก็บไว้เอง แต่ก็ยอมสละเพ่ือ

ส่งความสุขน้ีต่อไปให้อ้อมกอดอันอบอุ่นของเพ่ือนพ่ีน้องผู้

ยากไร้ สภานักเรียนได้เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคตุ๊กตา

โดยมีเป้าหมายเท่าจำานวนนักเรียนในปีน้ี คือ จำานวน 

2,042 ตัว โดยเริ่มรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม และเมื่อ

ปิดรับการบริจาคในวันท่ี 22 ธันวาคม สภานักเรียนได้รับ

บริจาคตุ๊กตาท้ังหมด 2,133 ตัว ตลอดเวลาประมาณสอง

สัปดาห์สภานักเรียนและนักเรียนจิตอาสาได้ช่วยกันคัดแยก  

จัดใส่ถุง และได้รับความกรุณาจากผู้ปกครองเครือข่าย

คาทอลกิท่ีกรณุาทำาความสะอาดตุ๊กตามือสองบางสว่นให้กลบั

มาหอมสะอาดเหมือนใหม่ ทำาให้สามารถส่งความสุขน้ีผ่าน

ไปทางองค์กรการกุศลต่าง ๆ ที่ดูแลเด็ก ๆ โดยเฉพาะบน

พื้นที่สูงทางภาคเหนือ จำานวน 19 แห่ง ได้ทันในช่วงก่อน

ปิดคริสต์มาส

นอกจากน้ันในวันท่ี 18 ธันวาคม สภานักเรียนได้

ร่วมกับซิสเตอร์และครูอวยพรปีใหม่และมอบของขวัญให้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีตำารวจ สถานีตำารวจนครบาลลุมพินี เจ้าหน้าท่ี

เขตปทุมวัน ท่ีได้ดูแลและให้บริการแก่ชาวมาแตร์เดอีด้วย

ความมีน้ำาใจมาโดยตลอด และช่วงบ่ายสภานักเรียนร่วมกับ

การแบ่งปันในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
โดย คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู
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สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จัดกิจกรรมอวยพรและมอบของขวัญให้แก่พ่ีเจ้าหน้าท่ีของ

โรงเรยีนท่ีดแูล อำานวยความสะดวกและให้ความเมตตาเอาใจ

ใส่แก่นักเรียนเสมอมา   

“ในฐานะสภานักเรียน รู้สึกขอบคุณเพ่ือน ๆ และ 

น้อง ๆ  ทุกคนท่ีไดใ้ห้ความรว่มมอืเป็นอย่างด ีชว่ยนำาตุ๊กตามา 

บรจิาคกันเป็นจำานวนมาก รวมถงึรูส้กึประทับใจในความต้ังใจ

ของทุกคนท่ีอยากจะมอบ และส่งต่อความสุขให้แก่น้อง ๆ 

ในเทศกาลฉลองพระคริสตสมภพ เทศกาลแห่งความสุขใน

ปี 2020 ร่วมกัน” 

ภัทราพร ยิ่งวิวัฒน์ หัวหน้านักเรียน  

“ดีใจและมีความสุขท่ีได้มีโอกาสเป็นส่วนหน่ึงของการ

ส่งมอบความสุขให้กับทั้งน้อง ๆ ที่ยากไร้ มอบของขวัญเพื่อ

ขอบคุณ พี่ ๆ เจ้าหน้าที่ ที่คอยอำานวยความสะดวก และ

รักษาความปลอดภัยให้กับพวกเราในทุก ๆ วัน” 

ธีรกานต์  สันติวงษ์ รองหัวหน้านักเรียน 

“การท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมน้ี ทำาให้ได้รู้สึก

ถึงการให้ท่ีแท้จริง การให้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใด ๆ 

กจิกรรมน้ีทำาให้เราทุกคนไดรู้จั้กเป็นผู้ให้มากกวา่ผู้รบั แมเ้ป็น

สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่สิ่งที่เราได้กลับมานั้นไม่ใช่สิ่งของหรือ

ของขวญัใด ๆ  มนัคอืความสขุ การท่ีเราไดเ้ห็นเขามคีวามสขุ 

ได้เห็นรอยยิ้ม เราก็มีความสุขเช่นกัน หนูขอขอบคุณซิสเตอร์ 

และคณุครทุูกท่าน ท่ีเปิดโอกาสให้เราทุกคนไดม้กีจิกรรมแห่ง

ความสุขเช่นนี้”

วรีย์พิตรา  สุวรรณศร หัวหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น 

ภาพถ่ายท่ีแสดงรอยย้ิมของน้อง ๆ ขณะได้รับ

ตุ๊กตา ท่ีคุณพ่อ ซิสเตอร์และคุณครูส่งภาพ รอยย้ิมจาก

พ่ี ๆ เจ้าหน้าท่ีท้ังหลาย รวมท้ังคำาขอบคุณมากมาย

จากผู้ได้รับการแบ่งปัน ได้สะท้อนความสุขกลับมาให้ 

ชาวมาแตร์เดอีเสมอ ทำาให้การแบ่งปันความสุขจะยัง

คงอยู่ในวิถีชีวิตของเราชาวมาแตร์ เดอี ผู้มี จิตตารมณ์ 

เซอร์เวียมตลอดไป
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เทศกาลคริสต์มาส คือ เทศกาลแห่งการให้ ประเพณีปฏิบัติของชาวมาแตร์เดอี คือ การฉลองพระคริสตสมภพด้วย

ความสุขของการเป็นผู้ให้มายาวนานและเป็นความสุขที่แท้จริง

ในปีการศึกษา 2563 นี้ นอกจากที่นักเรียนจะได้ร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะผู้ให้ที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาแล้ว 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังได้ร่วมใจกันทำาสิ่งใหม่ คือ ร่วมกันรณรงค์ขอการบริจาคเพื่อบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการที่

ลาดกระบัง นักเรียนเริ่มต้นด้วยการที่หัวหน้านักเรียนนำาทีมไปเย่ียมสถานที่จริง และได้รับความกรุณาจากสมาคมผู้ปกครอง

และครูฯ โดย คุณณภพภัทร รัชชานนท์กุล นำาทีมถ่ายทำาบันทึกเพ่ือการประชาสัมพันธ์ติดตามไปด้วย คุณพ่ออนุสรณ์  

นิลเขต สงฆ์คาทอลิก คณะนักบุญคามิลโล ผู้อำานวยการบ้านคามิลเลียนเพ่ือเด็กพิการ ให้การต้อนรับและนำานักเรียนชม

กิจการและกจิกรรมของบ้าน ซึง่ทำาให้นักเรยีนเกบ็ขอ้มลูไดม้ากมายอันทำาให้ย่ิงมัน่ใจวา่อยากชว่ยบ้านคามลิเลยีนน้ี เพราะดแูล

เด็ก ๆ อยู่กว่า 80 คน ด้วยบริการต่าง ๆ ที่จำาเป็น ทั้งการศึกษา อบรม และกายภาพบำาบัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่สำาคัญ 

นักเรียนได้ขอเชิญคุณพ่ออนุสรณ์ และพี่น้องเด็กพิการมาร่วม Christmas Musical ของพวกเขาในรอบ 17:00 น. และยัง

ได้ชวนให้ร้องเพลง 2 เพลง ซึ่งบ้านคามิลเลียน เลือกร้องเพลง Jingle Bells และ We Wish You a Merry Christmas 

เป็นที่ประทับใจของผู้ชมทุกคน

การร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนบ้านคามิลเลียนเพ่ือเด็กพิการท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับจากผู้ปกครอง นักเรียนเก่า 

อดีตผู้ปกครอง และนักเรียนปัจจุบัน ครั้งนี้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 552,955.25 บาท

การแบ่งปันพิเศษในโอกาส 
Christmas 2020
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ในสมัยก่อนเรามีความเชื่อกันว่ามนุษย์เราน้ันจะดำารง

ชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย 

เครือ่งนุ่งห่ม ยารกัษาโรค หากแตใ่นปัจจุบันมนษุย์เราให้ความ

สำาคัญกับนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความ

ทันสมัย สะดวกสบาย และน่าครอบครอง เมื่อพิจารณากัน

อย่างถี่ถ้วนแล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำารงชีวิต การเดินทาง การ

สื่อสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนล้วนเป็นการสนองความ

ต้องการของมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข 

สำาหรับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยน้ัน มีกิจกรรมท่ี

ให้โอกาสนักเรียนได้แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น คือ กิจกรรม 

Sharing Happiness เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในช่วงก่อนการ 

ฉลองพระครสิตสมภพ ในปีน้ีกิจกรรมนีไ้ดร้บัโอกาสพิเศษจาก

จากทางโรงเรยีน เน่ืองจากทางโรงเรยีนไดม้โีครงการปรบัปรงุ

Sharing Happiness 2020
โดย คุณครูอภิสมัย  ภาวะสิทธิโชติ

ภูมิทัศน์หลายจุดภายในโรงเรียน และจุดหน่ึงท่ีได้รับการ

ปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2564 คือ ลานนักบุญอัญจลา 

ได้มีการปรับพ้ืนท่ีบริเวณรอบรูปป้ันนักบุญให้เป็นเหมือนเวที

ทรงกลมและมีขั้นบันไดทำาให้เกิดพ้ืนเวทีท่ีมีหลายระดับ อีก

ท้ังฉากหลงัเป็นรปูป้ันนักบุญอัญจลาซ่ึงมีความสวยงามและให้

ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ พื้นหน้าเวทีได้ปรับให้เป็นสนาม

หญ้าเทียม และมีการทำาที่นั่งรอบขอบสนามด้านนอก ผู้ชม

สามารถนั่งชมที่พื้นหญ้าเทียมหรือนั่งที่นั่งก็ได้ บรรยากาศใน

ช่วงทำาการแสดงเป็นช่วงบ่ายแดดไม่ร้อนบางครั้งก็มีลมโชย

มาทำาให้ใบไม้แห้งร่วงลงมาย่ิงเสริมให้บรรยากาศโดยรอบดู

สวยงาม กิจกรรมน้ีได้จัดขึ้นระหว่าวันท่ี 14-23 ธันวาคม 

2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เวลา 13:50-14:20 น.  

และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-4, 5-6 เวลา 14:20-14:45 น. 

นักเรียนจะลงมาชมการแสดงเป็นระดับชั้นคู่กัน 
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บรรยากาศการแสดงในแตล่ะวนัเตม็ไปดว้ยความสนกุ 

รอยย้ิม เสียงหัวเราะและเสียงปรบมือ สะท้อนให้เห็นถึง

ความตั้งใจในการเตรียมการแสดง เริ่มตั้งแต่นักเรียนต้องคิด

วา่การแสดงอะไรท่ีเหมาะสมและสามารถทำาให้ผู้ชมมคีวามสขุ 

วางแผนการซอ้ม คดิบทพูด ย่ิงถา้การแสดงเป็นการแสดงกลุม่

ที่มีผู้แสดงมากกว่า 1 คน นักเรียนก็ต้องอาศัยความสามัคคี

เป็นท่ีตัง้เพ่ือให้การซอ้มสำาเรจ็ดว้ยด ีบางรายการกม็ผู้ีปกครอง

ร่วมแสดงกับนักเรียนทำาให้การแสดงน่าสนใจ นอกจากการ 

เตรยีมตวัแลว้นักเรยีนยังตอ้งคอยตดิตามขา่วสารจาก Micro-

soft Teams ชื่อ Sharing Happiness 2020 ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ใหม่ท่ีนกัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารใชง้านจากชว่งท่ีตอ้งเรยีนออนไลน์

เพราะมีการระบาดของเชื้อ Covid-19 เครื่องมือนี้ยังช่วยให้

ผู้ปกครองสามารถชมการแสดงจากท่ีบ้านได้โดยไม่ต้องเดิน

ทางมาโรงเรียนและรับชมย้อนหลังได้ เนื่องจากโรงเรียนยังมี

มาตรการลดความแออัดในโรงเรียน ในส่วนของผู้ชมซ่ึงเป็น

นักเรียนก็เป็นผู้ชมท่ีดี ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีรับ

ชม ไม่นั่งใกล้กันมาก ให้กำาลังใจผู้แสดงตลอดจนจบรายการ

แสดง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นการแสดงรอบนักเรียน

ชั้น ป.5-6 ในรายการแสดงชุดสุดท้าย เครื่องเสียงเกิดชำารุด

ทำาให้เพลงท่ีเปิดอยู่น้ันไม่มีเสียงขาดตอนไป แต่ผู้ชมก็ช่วย

กันร้องเพลงนั้นต่อ เพื่อให้นักแสดงเต้นจนจบเพลงพร้อมกับ

ปรบมือให้กำาลังใจนักแสดง ภาพการแสดงชุดน้ีสะท้อนให้

เห็นว่าผู้ชมพร้อมให้กำาลังใจนักแสดงอย่างเต็มท่ี การแสดง

ชุดนี้ได้โอกาสแสดงอีกครั้งในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้

ชมกด็ใีจทีเ่พือ่นไดแ้สดงอกีครั้งแบบเตม็รูปแบบ การแสดงใน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้เลื่อนมาทำาการแสดงในวันที่ 22 

ธันวาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 

Covid–19 ระลอกใหม่ 

ทางโรงเรียนจำาเป็นต้องประกาศหยุดในวันท่ี 23 

ธันวาคม 2563

กจิกรรม Sharing Happiness ในปีน้ี มผู้ีสมคัรท้ังหมด 

80 รายการ แสดงให้เห็นว่านักเรียนของโรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัยน้ัน มีความสามารถในการแสดงและพร้อมจะเป็น 

ผู้มอบความสุขให้กับผู้อื่นอย่างแท้จริง
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ในช่วงเดือนมกราคม 2563 เมื่อเริ่มมีการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ในต่างประเทศ และเริ่มมีการจัดการเรียน

รู้ออนไลน์ ทางโรงเรียนจึงเริ่มปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิหลาย

ท่านถึงความเป็นไปได้และวิธีการในการจัดการเรียนรู้บนโลก

เสมือนจริง ประเด็นหารือคือ การเรียนรู้ของนักเรียน เนื้อหา

สาระท่ีเหมาะสมกบัการจัดการเรยีนออนไลน์ รปูแบบและเวลา

ท่ีเหมาะสมกบันักเรยีนแตล่ะวยั เป้าหมายหลกัคอื ไม่วา่จะมา

โรงเรยีนหรอือยู่บ้านนักเรยีนมาแตรเ์ดอีจะตอ้งไดร้บัการศึกษา

คณุภาพ ดงัน้ันจึงต้องเริม่ท่ีการสรา้งระบบ พัฒนาการความรู ้

IT ของคร ูการวางแผนการดำาเนินการรว่มกนั และการรว่มมอื

กนัของคร ูนักเรยีน ผู้ปกครอง และเครอืขา่ยสนับสนนุ ในการ

น้ีทางโรงเรยีนไดร้บัความชว่ยเหลอืและการสนับสนนุหลายรปู

แบบจากสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั

ช่วงปิดภาคฤดูร้อน มีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563  

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ และ คุณธนภัทร์ ศิลากอง ผู้ปกครอง

นักเรยีน กรณุามาจัดสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร การใช ้Microsoft 

Teams และโปรแกรมอื่น ๆ ที่จำาเป็นต่อการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ Online
โดย คุณครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์

ออนไลน์ อาทิ Sway Forms Stream ให้แก่คุณครูมาแตร์

เดอีและวาสุเทวี ทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม 

ในกรณีที่อาจจะต้องจัดการเรียนรู้กัน online โดยเน้นที่การ 

train the trainers เพ่ือให้ไปแบ่งปัน จัดการอบรมตอ่ในแต่ละ

กลุม่ นอกจากนีค้รไูอทียังจัดทำาคูม่อืการเรยีนออนไลน์ อีกท้ัง

จัดศูนย์ Hot Line บริการตอบคำาถามและช่วยแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง 

อย่างไรก็ดี ในช่วงก่อนเปิดปีการศึกษาน้ัน การ

เรียนรู้ออนไลน์ยังเป็นนวัตกรรม ยังมีข้อชวนกังวลอยู่หลาย

ประการ ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จึงจัดทำาภาพยนตร์

สั้น “วิถีเรียนรู้ออนไลน์ ใกล้กันย่ิงกว่า” https://vimeo.

com/417154432 เล่าถึงการเรียนรู้จากโรงเรียนไปสู่ออนไลน์

ประสามาแตร์เดอี ได้รับผลตอบรับดี ส่งผลให้ต้ังแต่ช่วง

ทดลองเรียน ทั้งที่ไม่มีการเก็บคะแนนแต่สถิติการเข้าเรียนสูง

เกือบ 100% นับเป็นความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน 

การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียนน้ันนอกจากจะ

ให้ความสำาคัญในเรื่องของเน้ือหาสาระ กระบวนการและวิธี



90 Mater Dei News ฉบับที่ 66 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2

การสอนแล้ว ครูยังพยายามที่จะคงอัตลักษณ์ของโรงเรียนอีก

ด้วย ดังนั้นในตารางสอนจึงจัดให้มีคาบ Homeroom เพื่อ

ภาวนาเช้าร่วมกัน ครูประจำาชั้นและมีปฏิสัมพันธ์ ติดตาม

การเรียนและช่วยเหลือกัน นำาเสนอหัวข้อจริยธรรม-คำาสอน

ให้ไดไ้ตรต่รองรว่มกนั ในแตล่ะคาบเรยีนหัวหน้าห้องจะกลา่ว 

“เตรียมกราบ” ต้อนรับครู ก่อนจบคาบนักเรียนจะเปิดกล้อง

ทักทายเพื่อนและลาครู

การเรียนรู้ออนไลน์ท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 

ในภาคเรยีนท่ี 1 น้ัน เเมว้า่ในตอนแรกขา้พเจ้าจะยังไมคุ่น้ชนิ

กับการเรียนในรูปเเบบใหม่ผ่าน Microsoft Teams ทั้งหมด 

เเต่หลังจากได้ลองเรียนไปเเล้ว ทำาให้รู้สึกว่าเราสามารถปรับ

ตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งเนื้อหาการเรียนและ

รูปแบบงานท่ีคุณครูมอบหมายต่างก็ช่วยให้การเรียนผ่าน

ไปด้วยดี ส่งผลให้การเรียนออนไลน์ในภาคเรียนท่ี 2 น้ัน  

ทุกคนมีความพรอ้มและสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

สามารถใช้อุปกรณ์และได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 

สุภชา ลีรัตนขจร ม.5/3 

นักเรียนหลายคนได้กล่าวถึงผลการเรียนออนไลน์ว่า 

ได้ฝึกความรับผิดชอบ เพียรพยายามและทักษะชีวิตอื่นๆ

หนูรู้สึกดีใจมาก ๆ ท่ีได้เรียนออนไลน์ เพราะจะ

ได้นอนมากขึ้น ไม่ต้องตื่นเช้า แต่ครั้งนี้เนื้อหาเยอะขึ้นและ

การบ้านมากกว่าครั้งที่แล้ว จนบางครั้งก็ค้างการบ้าน บาง

ครั้งก็ลืมส่ง คุณครูติดตาม หนูจึงรีบทำาส่งทีหลังทำาให้เวลา

เล่นน้อยลง การเรียนออนไลน์บางครั้งขลุกขลักบ้าง ทำาให้

ไม่เข้าใจหรือลืม หนูเลยต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่ เพื่อให้

เข้าใจมากขึ้น โดยสรุปเนื้อหาสำาคัญลงในสมุดหลังจากเรียน

จบในแต่ละคาบ ในการเรียนออนไลน์นี้ นอกจากเรื่องเรียน

แล้ว หนูได้เรียนรู้ว่าเราเคารพครูโดยไม่ปิดไมโครโฟนของครู 

และหนูได้ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่พูดแทรก 

พิชามญชุ์ จังสมบัติศิริ ป.3/1

ต่อมาเมื่อมีการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

เพ่ือรักษาระยะห่าง แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนครึ่งห้อง จึง

จัดการเรียนสลับสัปดาห์เรียนท่ีโรงเรียนและเรียนออนไลน์ 

ดังน้ันการจัดการเรียนรู้จึงสามารถแยกเน้ือหาได้ การเรียน 

online มักจะเป็นเนื้อหา ทฤษฎี ส่วน onsite จะเป็นการ
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ทดลอง ปฏิบัติ แสดงวิธีต่างๆ รวมถึงการใช้การเรียนการ

สอนแบบห้องเรียนกลับด้านหรือ Flipped Classroom การ

เรยีนลกัษณะน้ีดำาเนินไปจนถงึกลางเดอืนสงิหาคมเมือ่โรงเรยีน

สามารถเปิดเต็มรูปแบบ                                     

ในเดือนธันวาคม เกิดการระบาดในระลอก 2 ของ

โรคโควดิ-19 ดงัน้ันกระทรวงศกึษาธิการจึงประกาศให้จัดการ

สอนออนไลน์เมื่อเปิดเรียนหลังปีใหม่ รูปแบบคล้ายเดิม ทุก

คนตระหนักดีว่า การเรียนในครั้งน้ีเป็นการเรียนช่วงท้ายปี

การศึกษา เรียนรู้เพ่ือนำาความรู้ไปต่อยอด ดังน้ันนอกจาก

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงของTeams ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มาก

ขึ้นแล้ว ครูและนักเรียนต่างก็ได้มีการพัฒนาทักษะด้าน         

ไอที ด้านการนำาเสนอ การจัดระบบและวินัยการเรียน การ

ทำางานให้รับกับการเรียนรู้อย่างจริงจัง นักเรียนและคุณครูได้

ไตร่ตรองและบันทึกประสบการณ์ไว้ดังนี้

การเรียนออนไลน์ในเทอมแรกทุกคนยังไม่คุ้นชิน และ

ตอ้งมีการปรบัตวัมากมาย แตทุ่กอย่างกผ่็านไปไดด้ว้ยด ี เมือ่

เราเริม่ทำาความเขา้ใจไปพรอ้มกนัเรือ่ยๆ ขอ้ดขีองการไดเ้รยีน

ออนไลน์ คือ เมื่อคุณครูสั่งงาน คุณครูจะสั่งงานผ่านในแอป

พลิเคชัน ซึ่งจะทำาให้เราได้เห็นว่า เรายังไม่ได้ส่งงานอะไร

บ้าง มีงานค้างหรือไม่ และแต่ละงานต้องส่งเมื่อไร ดังนั้น

จึงทำาให้งานค้างของหนูน้อยลง ในเทอมสองเราต้องกลับมา

เรยีนออนไลน์อีกครัง้ ในครัง้น้ีเราทุกคนเริม่คุน้ชนิกบัการเรยีน

ออนไลน์มากขึ้น  ต้องจริงจังกับการเรียนและต้องมีความรับ

ผิดชอบมากขึ้น เพราะมีการเก็บคะแนนจริงและมีการสอบ

ผ่านออนไลน์ หนูเชือ่วา่ถงึแมก้ารเรยีนออนไลน์จะไมส่นุกเท่า

การได้มาเรียนที่โรงเรียน ได้พบกันและกันต่อหน้า แต่เมื่อไร

ที่สถานการณ์ดีขึ้น เราจะได้กลับมาพบกันอีก

วรีย์พิตรา  สุวรรณศร ม.3/1

                                     

หากเปรียบเทียบการเรียนออนไลน์ระหว่างเทอม 1 

และเทอม 2 จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน การ

เรียนออนไลน์เทอม 1 เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ ทั้งคุณครู 

นักเรียน และผู้ปกครองก็ต่างต้องปรับตัวและฝึกการใช้  

Microsoft Teams และกว่าจะใช้จนคล่องก็ใช้เวลานาน แต่

ในเทอม 2 น้ี ถึงทุกคนจะไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องกลับมา

เรียนออนไลน์ แต่เมื่อต้องกลับมาเรียน ทุก ๆ คนก็มีความ

คล่องแคล่วในการใช้ Teams มากขึ้น คุณครูสอนได้อย่าง

ราบรื่น เพื่อน ๆ ให้ความร่วมมือมากขึ้น มีการสั่งงานอย่าง

ชัดเจน ทำาให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น สามารถ download ไฟล์งาน

หรือชีตได้อย่างสะดวก และปัญหาด้านเทคนิคน้อยลง

ธีรกานต์ สันติวงษ์ ม.5/5

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปรียบ

เสมือนบททดสอบจิตใจและทัศนคติต่อการยอมรับหรือความ

พรอ้มรบัมอืการเปลีย่นแปลง สำาหรบัการเรยีนรูใ้นครัง้น้ี หาก

แบ่งพ้ืนท่ีในการเรียนรู้ในภาคเรียนแรกท่ีสถานการณ์เพ่ิงเกิด

ขึน้ ทุกส่ิงรอบตัวเป็นสิง่ใหม่สง่ผลให้กระบวนการจัดการเรยีน

รู้ อาจเต็มไปด้วยความกลัว หวาดระแวงต่อสิ่งที่ยังไม่มีใคร

ทราบผลลพัธ์ แตก่ระบวนการสอนน้ัน ยังคงเตม็ไปดว้ยความ

หวงัวา่ศษิย์ทุกคนจะไดร้บัความรูแ้ละความรกั ไมต่่างจากการ

เรียนในโรงเรียนก่อเกิดเป็นพื้นที่แห่งความกลัว (Fear Zone) 

แต่เม่ือกา้วเขา้สูภ่าคปลาย ครไูดบ้ทเรยีนจากขอ้ผิดพลาด นำา

มาปรับใช้ในกระบวนการสอน เข้าใจสถานการณ์ท่ีกำาลังจะ

เกิดและได้สร้างประโยชน์จะสถานการณ์ดังกล่าว จนกลาย

เป็นพื้นที่แห่งการเติบโต (Growth Zone) ในที่สุดการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายและ

บทเรียนท่ีทำาให้ครูได้ไตร่ตรองจนได้บทเรียนสำาคัญว่า “เรา

ทุกคนสามารถก้าวข้ามผ่านพื้นที่ความกลัว ไปสู่พื้นที่ในการ

เรียนรู้และเติบโตของตนเองได้ ด้วยกำาลัง สติ และการเปิด

ใจยอมรับ”                                   

คุณครูปนัดดา  ศรีประทุมรักษ์

ปีการศึกษา 2563 น้ี จึงเป็นปีท่ีครูและนักเรียนได้

พบประสบการณ์การเรียนรู้อีกบริบทหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วย

ให้สามารถต่อยอดความรู้แล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ

กระบวนการเรียนรู้และใช้ชีวิตในอนาคต จึงสำาคัญว่าจะร่วม

กันเรียนรู้  ฝึกทักษะและพัฒนาบนเส้นทางนี้ต่อไป
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โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั กำาหนดวนัท่ี 2 กมุภาพันธ์ 

เป็นวันฉลองการก่อต้ังโรงเรียน โดยมีข้อมูลประวัติบันทึกไว้

ว่า...

ซิสเตอร์คณะอุร์สุลินจากยุโรป 4 ท่านเดินทางเข้ามา

ในประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกในปี พ.ศ. 2467 ต่อมาในปี พ.ศ. 

2469 คุณแม่มารีแบร์นาร์ด มังแซล อธิการิณีในขณะนั้นของ

คณะซิสเตอร์อุร์สุลินในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก

พระสังฆราชเรอเน แปร์โรส ประมุขของมิสซังโรมันคาทอลิก

93 ปี มาแตร์เดอีวิทยาลัย
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร

กรุงเทพฯ ให้ซื้อที่ดิน 18 ไร่ 1 งาน 19 วา ก่อตั้งโรงเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย มีอาคารเรียนไม้สัก 2 ชั้น 12 ห้องเรียน 

การเตรียมการต่าง ๆ แล้วเสร็จปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 

2471 โดยเสนาบดีกระทรวงธรรมการได้มีหนังสือลงวันที่ 14 

มกราคม พ.ศ. 2471 ตอบรับหนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 

พ.ศ. 2470  ของพระสังฆราชเรอเน แปร์โรส ในการแจ้ง

ความจำานงตั้งโรงเรียน โดยมีคุณแม่ราฟาแอล วูร์นิค เป็นครู

ใหญ่ และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 ได้กระทำาพิธีทาง

พระสังฆราชเรอเน แปร์โรส



ฉบับที่ 66 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2563 Mater Dei News 93

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2

ครสิตศาสนาเสกโรงเรยีนและสรรเสรญิโมทนาคณุพระเจ้าดว้ย

พิธีมิสซา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 เป็นวันแรกของ

การเรียนการสอน ได้เปิดให้นักเรียนเข้าเรียนโดยมีนักเรียน

ท้ังหมด 45 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนเรยีนา 

โรซารีแห่งวัดกาลหว่าร์ ระยะ 2 ปีแรกต้องมีมาแมร์ 1 ท่าน 

ไปรับส่งนักเรียนที่มุมถนนทุกเช้า ทุกเย็น เพราะความเปลี่ยว

ของถนนเพลินจิต

ในช่วงแรกโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยใช้หลักสูตร

ภาษาอังกฤษตามแบบอย่างอังกฤษ และหลักสูตรภาษา

ฝรั่งเศสตามแบบของฝรั่งเศส โดยสอนวิชาการต่าง ๆ เป็น

ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส นอกจากวิชาภาษาไทย โรงเรียนมี

นักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำาดับ

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2481 กระทรวงธรรมการ

ออกหนังสือที่ 18506/2481 รับรองวิทยฐานะของโรงเรียน

ตัง้แต ่2 กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2471 ถงึปัจจุบัน โรงเรยีน

มนัีกเรยีนรวม 103 รุน่ เลขประจำาตวัของนกัเรยีนคนสดุท้ายท่ี

เขา้เรยีนในปีการศึกษา 2563 คอื 18605 นับเป็นตัวเลขท่ีไมส่งู

นักกับโรงเรียนที่ก่อตั้งมา 93 ปี และจำานวนผู้สมัครเข้าเรียน

แต่ละปีค่อนข้างสูง แต่ไม่ว่าผู้สมัครจะมากเท่าไรโรงเรียนยัง

ยืนยันตัวเลขท่ีจะรบัเขา้เรยีนรวมท้ังโรงเรยีนไม่เกนิ 2,000 คน 

ในแต่ละปีการศึกษามาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ทั้งนี้เพราะ

ให้ความสำาคญักับคณุภาพและการใสใ่จดแูลนักเรยีนแต่ละคน

ขอพระแมม่าแตรเ์ดอีปกปักรกัษาโรงเรยีนของเราให้ทำา

พันธกิจการศึกษาอบรมแก่เด็กผู้หญิงอย่างมีคุณภาพ  ยึดมั่น

ในคุณธรรม และคุณค่าต่าง ๆ  ที่มากับจิตตารมณ์เซอร์เวียม 

ในขณะท่ีพัฒนาการกา้วหน้าอย่างไมห่ยุดหย่อน ในการจัดการ

ศึกษาที่เหมาะสมกับกาลเวลา 

มาแมร์ราฟาแอล วูร์นิค มาแมร์มารีเบอร์นาร์ด มังแซล
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ในวันฉลองนักบุญอัญจลา 27 มกราคม ปีเว้นปี ชมรมศิษย์อุร์สุลินจะจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม Angela 

Award แด่ศิษย์อุร์สุลินโรงเรียนกุหลาบวัฒนา มาแตร์เดอีวิทยาลัย เรยีนาเชลีวิทยาลัย และวาสุเทวี ปีน้ีทางชมรมศิษย์อุร์สุลนิ 

ได้มีการเตรียมการมาตลอดปี พ.ศ. 2563 เพื่อจัดงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลินในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 โดยจะมี

คุณวรรณนภา ฉายาวิจิตรศิลป์ นักเรียนวาสุเทวี รุ่น 2513 เป็นประธานจัดงาน

ถึงแม้การจัดงานมอบโล่ Angela Award จะต้องเลื่อนไป แต่ชมรมก็ได้เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว โดยจะมีผู้รับ

รางวัลรวม 17 ท่าน เป็นศิษย์กุหลาบวัฒนา 2 ท่าน มาแตร์เดอีวิทยาลัย 6 ท่าน เรยีนาเชลีวิทยาลัย 4 ท่าน และวาสุเทวี 

5 ท่าน ศิษย์มาแตร์เดอีวิทยาลัยที่สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คัดเลือก เพื่อรับรางวัลได้แก่

พล.ต.พญ.ชสุรี  สีตกะลิน  MD 34

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ (นาวานี) MD 35

คุณจินตนา  บุญรัตน์   MD 41

คุณเพ็ญศิริ  คุวสานนท์  MD 45

คุณนวลศิริ   ไวทยานุวัตติ  MD 55

ผศ.พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ (คุ้มภัย) MD 63

ทุกท่านล้วนทำางานรับใช้สังคม และเห็นคุณค่าของจิตตารมณ์เซอร์เวียมที่ได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนมาแต่เยาว์วัย

Angela Award 2021
กิจกรรมภาคเรียนที่ 2
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พิธีน้อมรำาลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

นำาโดย ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ร่วมด้วยนายกและกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ภาพข่าว/กิจกรรม
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ภาพข่าว/กิจกรรม

กันยายน 2563

ต ุลาคม 2563

• พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

• นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 รับเกียรติบัตรชื่นชมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เมื่อวันที่ 2-3 
กันยายน 2563

• การซ้อมหนีไฟ ประจำาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2563

• การแสดงของนักเรียนในกิจกรรม Music Everlasting 2020 ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2563
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