โปีสเตอีร์ชิ�นน่�เปี็นโปีสเตอีร์ภาพยนตร์สั�นเก่�ยวิข�อีงกับัการปีระส้ติขอีงพระเยซิ้คริสตเจิ�า ซิึ�งจิัดที่ำาโดยนักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีี
ที่่� 6 รุ่น MD92 แลัะได�รับัควิามกรุณาจิากที่างโรงเร่ยนแลัะสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ฯ ที่่�คอียสนับัสนุนแลัะอีำานวิยการเร่ยนร้�ในเร่�อีงต่าง ๆ
มากมาย ภายในระยะเวิลัาสอีงเด่อีน เม่�อีทีุ่ก ๆ อีย่างเริ�มต�นขึ�นการเร่ยนร้�ที่่�ได�นั�นก็เกิดขึ�นนับัไม่ถ�วิน ตั�งแต่การที่ำาควิามเข�าใจิในเร่�อีงขอีง
การที่ำาภาพยนตร์ ซิึง� แตกต่างจิากการที่ำาลัะครเวิที่่ที่ค่� นุ� เคยอีย่างสิน� เชิง การจิัดสถานที่่� การด้มมุ กลั�อีง การเข่ยนบัที่ ฯลัฯ ที่ำาให�โปีสเตอีร์ชนิ�
น่�ถ้กที่ำาขึ�นอีย่างภาคภ้มิใจิโดยสมาชิกที่่ม Art Director ขอีงนักเร่ยน ซิึ�งอีงค์ปีระกอีบัต่าง ๆ ในโปีสเตอีร์ก็ถ้กจิัดเร่ยงในร้ปีแบับัขอีงควิาม
เปี็น festival เพ่�อีส่�อีถึงควิามยินด่ อี่กที่ั�งแก่นสารขอีงภาพยนตร์เร่�อีงน่� นั�นก็ค่อี “Happiness is only real when we shared” ซิึ�งใน
โปีสเตอีร์จิะได�เห็นนักแสดงหลัักสามคนซิึง� เม่อี� มอีงแลั�วิสัมผู้ัสได�ถงึ ควิามสุขแลัะควิามยินด่ในรอียยิม� เหลั่านัน� แลัะที่่ข� าดไม่ได�คอี่ ลั้กแก�วิหิมะ
ที่่ส� อี่ งแสงสวิ่างอีย้ใ่ จิกลัางภาพ เพราะลั้กแก�วิหิมะลั้กน่ก� น็ บัั เปี็นตัวิแปีรสำาคัญที่่จิ� ะที่ำาให�เร่อี� งดำาเนินไปีได� สุดที่�ายน่ภ� าพยนตร์เร่อี� งน่จิ� ะเสร็จิ
สมบั้รณ์ไปีไม่ได�ถ�าขาดผู้้�ชมทีุ่ก ๆ ที่่าน นอีกเหน่อีจิากโปีสเตอีร์ชิ�นน่�แลั�วินักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ขอีเชิญชวินทีุ่กที่่านมาชมภาพยนตร์
สั�นสุดพิเศึษที่่�ไม่เคยม่ใครที่ำามาก่อีน ในวิันที่่� 23 ธันวิาคมน่�
ให้ ค วามหมายโดิ์ย
ธี ร กิานต์ สั น ติ ว งษ์ มั ธ ยมศัึ กิ ษาปี ที� 6/5

23 DECEMBER 2021

ออกิแบุบุโปสเตอร์ โ ดิ์ย
แอนน์ ชิ ส า วั ฒ นอุ ดิ์ มศัิ ล ป์
มั ธ ยมศัึ กิ ษาปี ที� 6/1
ณภั ช ชา จงประเสริ ฐ
มั ธ ยมศัึ กิ ษาปี ที� 6/3
แทนรั กิ ตั ญ ฑโญภิ ญ
มั ธ ยมศัึ กิ ษาปี ที� 6/4
MD92 CHRIST MAS SHORT F ILM

นี ร า วิ ทิ ต วั ฒ นกิุ ล
มั ธ ยมศัึ กิ ษาปี ที� 6/5

จากบรรณาธิการ

วิารสารมาแตร์เดอี่นิวิส์ ฉบัับัที่่� 69 เปี็นฉบัับัที่่� 3 ภาคเร่ยนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 ขอีนำาเสนอีพิธ่
รำาลัึกถวิายพระบัาที่สมเด็จิพระบัรมชนกาธิเบัศึร มหาภ้มพิ ลัอีดุลัยเดชมหาราช บัรมนาถบัพิตร กิจิกรรมวิันพ่อี
แลัะช่น� ชมผู้ลังานพระคริสตสมภพ ซิึง� ในปีีนน่� กั เร่ยนชัน� มัธยมศึึกษาปีีที่่� 6 จิัดในร้ปีแบับัขอีงหนังสัน� ด�วิยควิาม
ช่วิยเหลั่อีจิากนายกแลัะกรรมการสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ฯ นักเร่ยนทีุ่กคนต่างทีุ่่มเที่ แลัะคิดการนำาเสนอีที่่�
เหมาะกับัสถานการณ์ปีัจิจิุบััน แต่ยังคงควิามสนุกสนาน ม่เน่�อีหาสาระที่่�น่าชมได�อีย่างน่าสนใจิ ส่วินในเลั่มน่�
ยังม่กจิิ กรรมส่บัา� นอีอีนไลัน์ กิจิกรรมแนะแนวิ For You ศึักยภาพแลัะพรสวิรรค์ที่แ่� ตกต่างกัน แลัะมาแตร์เดอี่
นิวิส์ขอีร่วิมแสดงควิามอีาลััยรัก...กับัการจิากไปีขอีงคุณคร้สุคนธ์ จิุลัสุคนธ์ คุณคร้เกษ่ยณขอีงโรงเร่ยนมา ณ
ที่่�น่�ด�วิย
ครู วิ ศัิ ษ ฐ์ เตี ย วตระกิู ล
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สารบัญ

01
02

03
04
08
15
17
18
21
23
28
29
30
31
33
34

บรรณาธิการ
วัตถุประสงค์
รายนามที่ปรึกษา
สารบัญ
รายนามกองบรรณาธิการ
ผู้สนับสนุน
สารผู้อำ�นวยการ
นักเรียนเข้าประกวด / ร่วมกิจกรรม
ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
กิจกรรมสีบ้านออนไลน์ (กิจการนักเรียน)
กิจกรรมวันพ่อ
พิธีรำ�ลึกถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ครูแนะแนวพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นเพื่อนร่วมทาง
ศักยภาพและพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน
การเปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Small
Bubble
สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย
อาลัยรัก....ครูสุคนธ์ จุลสุคนธ์
การเดินทางครั้งใหม่
ร่วมสร้างสังคมที่ดีขึ้น
ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

วารสารมาแตร์์เดอีีนิิวส์์
เจ้้าของ:		
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย 534 ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
		
10330 โทรศััพท์์ 0-2252-6316, 0-2254-9724-5 โทรสาร 0-2253-9785,
		
0-2255-2023
		
www.materdei.ac.th email: materdei@m.materdei.ac.th
วััตถุุประสงค์์:
1. เพื่่�อเป็็นสื่่อ� กลางระหว่่างโรงเรีียนและผู้้ป� กครอง
		
2. เพื่่�อเผยแพร่่กิิจกรรมตลอดจนความเคลื่่�อนไหวในด้้านต่่าง ๆ ของโรงเรีียน
		
3. เพื่่�อให้้ข้้อมููลความรู้้�อัันเกี่่�ยวด้้วยคณะอุุร์์สุลิุ ินและโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััย
ที่่�ปรึึกษา:		
ซิิสเตอร์์ทิิพย์์กนก ประสพโชคชััย อาจารย์์สุมิุ ิตรา พงศธร ครููทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์ ครููสมพร ตัันอรุุณ
		
ครููกุุลวดีี ฟููพัันธุุวุุฒิิ ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู ครููประพนธ์์ พิิสััยพัันธุ์์� ครููขวััญกล้้า นุุชนารถ
		
ครููรััชดาริินทร์์ สัังกลม ครููชญานุุช ชููชาติิ
บรรณาธิิการ:
ครููวิิศิิษฐ์์ เตีียวตระกููล
กองบรรณาธิิการ: ครููธาริิณีี จึึงเจนชััยนัันท์์ ครููปฐมา วิิจิิตรบุุญยรัักษ์์ ครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด ครููณฤดีี หวัังหมู่่�กลาง
		
ครููพิิชชา พ่่วงทอง ครููวิิชญาพร วโรจนานุุลัักษณ์์ ครููบรรณสรณ์์ แก้้วศิิริิ
พิิสููจน์์อัักษร:
ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู ครููธาริิณีี จึึงเจนชััยนัันท์์ ครููเบญจพร ธรรมธีีรพงศ์์
บัันทึึกภาพ:
ครููเนาวรััตน์์ ทััศนเกษม ครููจุุฑามาส สุุกใส ครููวิิไลพร เกตุุอุุดม ครููธนพงษ์์ คุุณชััยเกษม
ฝ่่ายธุุรการ:
ครููเนาวรััตน์์ หริินทรานนท์์ ครููนพวรรณ รััตตกุุล ครููมณีีรััตน์์ อิ่่�มชื่่�น
		
ครููประมวล จัันทร์์โทน
ขอบคุุณผู้้�เขีียนบทความ/สนัับสนุุนข้อมู
้ ูล ฉบัับที่�่ 69
อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร ครููทีีนามารีี ผลาดิิกานนท์์ คุุณธนััตถ์์ สิิงหสุุวิิช ครููนิิลวรรณ เจตวรััญญูู ครููอรนุุช การพิิศิิษฎ์์
ครููเนาวรััตน์์ ทััศนเกษม ครููมณีีจัันท์์ ไกรณรงค์์ ครููจิินต์์ จิิระริิยากุุล ครููดนุุชรีี ตัันทโอภาส ครููปััถย์์ รัักธรรม
ครููวรางคณา สุุจริิตพงศ์์ ครููปฐมา วิิจิิตรบุุญยรัักษ์์ ครููกรรณิิการ์์ กลิ่่�นกลััด ครููณััฐกร จึึงจตุุพร ครููปนััดดา ศรีีประทุุมรัักษ์์
ครููกลุ่่�มสาระภาษาไทย ครููกลุ่่�มสาระภาษาต่่างประเทศ ครููอนุุบาล ครููประถม ครููมััธยม ครููฝ่่ายแนะแนว
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 และนัักเรีียนที่่�ลงบทความทุุกคน
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สารผู้อำานวยการ

ปีี 2021 เปี็นปีีที่่�ที่�าที่ายต่อีเน่�อีงจิากปีี 2020 สภาวิการณ์เปีลั่�ยนแปีลังได�ตลัอีดเวิลัา ไม่สามารถคาด
การณ์ได� เม่อี� วิางแผู้นงานก็ตอี� งเตร่ยมแผู้นสอีง แผู้นสามเผู้่อี� ไวิ�เสมอี สิง� ที่่ที่� ำาได�คอี่ คอียติดตาม เร่ยนร้� ที่่ส� ำาคัญ
ค่อีม่ควิามย่ดหยุ่นพร�อีมเร่ยนร้�สิ�งใหม่ ๆ วิิธ่การดำาเนินการใหม่ ๆ เสมอี รวิมถึงพร�อีมแก�ไข ปีรับัเปีลั่�ยน แลัะ
หาที่างที่ำาให�การเร่ยนร้�หร่อีวิิธ่การที่่�ใช�นั�นถ้กต�อีงลังตัวิ น่ายินด่ที่่�ชุมชนมาแตร์เดอี่ถ่อีเปี็นภารกิจิร่วิมในการที่่�
จิะพานักเร่ยนแต่ลัะคนไปีส้่การสร�างปีระสบัการณ์การเร่ยนร้� ไม่วิ่านักเร่ยนคนนั�นจิะเลั่อีกเร่ยน Online หร่อี
Onsite
ในการมาเร่ยน Onsite ที่่โ� รงเร่ยนนัน� นักเร่ยน คร้ ผู้้ปี� กครอีง เจิ�าหน�าที่่� ต่างตระหนักวิ่าทีุ่กคนลังเร่อี
ลัำาเด่ยวิกัน เปี็นส่วินสำาคัญที่่จิ� ะที่ำาให�เร่อีพาทีุ่กคนไปีส้เ่ ปี้าหมายโดยปีลัอีดภัย ดังนัน� นอีกจิากจิะต�อีงยอีมรับัแลัะ
ปีฏิบััติตามมาตรการต่าง ๆ โดยเคร่งครัดแลั�วิยังต�อีงด้แลัตนเอีง นึกถึงปีระโยชน์ส่วินรวิมเสมอี ส่วินนักเร่ยนที่่�
เร่ยน Onsite นัน� ต�อีงม่วินิ ยั กำากับัตัวิเอีงเพ่อี� ให�ตดิ ตามการเร่ยนร้แ� ลัะภาระงานได�ครบั ตรงเวิลัา ที่่น� า่ สนใจิค่อี
การพยายามคิดสร�างสรรค์ให�สามารถม่ส่วินร่วิมในกิจิกรรมต่าง ๆ กับักลัุ่มเพ่�อีนที่่�โรงเร่ยน เม่�อีมอีงการเร่ยนร้�
เปี็นภาพรวิมขอีงแต่ลัะระดับัชั�น เช่น การที่ำางานกลัุ่ม กิจิกรรมวิันพ่อี แลัะบัอีร์ดคริสต์มาส จิะได�เห็นการแบั่ง
ปีัน ที่ำางานร่วิมกัน เร่ยนร้ที่� กั ษะใหม่ ๆ ร่วิมกัน สถานการณ์การแพร่ระบัาดน่เ� ปี็นตัวิเร่งให�เกิดร้ปีแบับัการเร่ยน
ร้แ� ลัะการที่ำางานใหม่ ๆ ในช่วิงไม่กเ่� ด่อีนในปีีสอีงปีีนไ่� ด� ที่ัง� ที่่เ� คยม่การคาดการณ์วิา่ น่าจิะมาถึงในอี่กห�าหร่อีสิบั
ปีีข�างหน�า
โรงเร่ยนต�อีงขอีขอีบัพระคุณ สมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้โรงเร่ยนมาแตร์เดอี่วิิที่ยาลััย ที่่านผู้้�ปีกครอีง
แลัะพ่� ๆ นักเร่ยนเก่า ที่่�ให�ควิามร่วิมม่อีแลัะช่วิยสนับัสนุนอีย่างหลัากหลัาย ช่วิยให�การเร่ยนร้�ในระยะเปีลั่�ยน
ผู้่านน่� ราบัร่�น แลัะดำาเนินการต่อีไปีอีย่างต่อีเน่�อีง
ครู ที น ามารี ผลาดิ์ิ กิ านนท์

Mater Dei News ฉบัับัที่่� 69 ปีีที่่� 18 ปีีการศึึกษา 2564 | 3
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นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวิมรวิมโดยคร้ปีฐ์มา วิิจิิตรบัุญยรักษ์ แลัะคร้กรรณิการ์ กลัิ�นกลััด

ณิ ช ชา ธนสถึิ ต กิุ ล ป.1/2 เลขประจำ า ตั ว 18378

ได�รับัรางวิัลั Gold Medal ปีระเภที่ Composer Category (No Age Limit): Burgmüller
ในรายการ The 1st Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2021 จิัด
โดย Cornerstone Music Thailand เม่�อีวิันที่่� 12 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั YAMAHA GOLD PRIZE ปีระเภที่ Junior Keyboard Solo รุ่นอีายุไม่เกิน 7 ปีี จิากการแข่งขัน
Yamaha Thailand Music Festival (YTMF) 2021 จิัดโดย สถาบัันดนตร่ยามาฮ่า
เม่�อีวิันที่่� 26 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Second Prize ปีระเภที่ International Competition (2nd Group : Born between 1st
September, 2012 and 31st August, 2015) จิากการปีระกวิด Hong Kong Visual Arts Education
Festival 2021 รายการ International and Local Student Mail Art Competition จิัดโดย Hong Kong
Society for Education in Art เม่�อีวิันที่่� 22 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ณภั ท ร พัฤกิษานานนท์ ป.1/4 เลขประจำ า ตั ว 18345

ได�รับัรางวิัลั Gold Medal ปีระเภที่ Open Category รุ่นอีายุ 6-7 ปีี
ได�รับัรางวิัลั Bronze Medal ปีระเภที่ Piano Method Category จิากการแข่งขัน The 1st Bangkok
International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2021 จิัดโดย Cornerstone Music Thailand
เม่�อีวิันที่่� 17 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ได�รบัั รางวิัลั Third Class – Pre Junior จิากการแข่งขัน 17th Hong Kong (Asia Pacific) Piano Competition
2021 Beethoven Piano Competition จิัดโดย CMTG Young Musician Competition & Festival เม่�อี
วิันที่่� 17 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Third Prize – Piano Age 10 & under จิากการแข่งขัน 2021 Autumn Music Competition
จิัดโดย Charleston International Music Competition (USA) เม่�อีวิันที่่� 10 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ณั ท ปภา วาสนาดิ์ำ า รงดิ์ี ป.1/4 เลขประจำ า ตั ว 18625

ได�รับัรางวิัลั Gold Award ระดับั Kindergarten จิากการแข่งขัน Hong Kong International Mathematical
Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021 จิัดโดย Hong Kong International Mathematical Olympiad
เม่�อีวิันที่่� 25 กรกฎ์าคม พ.ศึ. 2564
พัลอยนภั ส ประเสริ ฐ แพัทย์ ป.2/1 เลขประจำ า ตั ว 18082

ได�รบัั รางวิัลั Gold Award วิิชาคณิตศึาสตร์ ระดับั Primary 2 จิากการแข่งขัน SIMSO National Round 2021
จิัดโดย Siam International Math and Science Olympics เม่�อีวิันที่่� 26 กันยายน พ.ศึ. 2564

ฐิ ร ษา ทองปาน ป.3/1 เลขประจำ า ตั ว 17816

ได�รับัรางวิัลั 2nd Place ปีระเภที่ Modern Solo (9 Years & under) จิากรายการ The 8th CSTD Thailand
Dance Grand Prix 2021 ในร้ปีแบับั Live Streaming จิัดโดย CSTD (Commonwealth Society of Teachers
of Dancing) ระหวิ่างวิันที่่� 30 ตุลัาคม – 7 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
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ศัศัพัิ นธุ์ รอดิ์สวั ส ดิ์ิ� ป.3/3 เลขประจำ า ตั ว 17835

ได�รบัั เหร่ยญเงิน ปีระเภที่ Jazz Moves Test 1 (Solo Syllabus) จิากรายการ A.T.O.D. International Dance
Thailand 2021 จิัดโดย Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) เม่�อีวิันที่่� 17 ม่นาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัเหร่ยญชมเชย 2 เหร่ยญ จิากการแข่งขัน Body Skill แลัะ Ball Skill รุ่นอีายุไม่เกิน 8 ปีี จิากรายการ
Gymnastics and Fitness Competition ครั�งที่่� 9 จิัดโดย Gymnastics and Fitness Chiang Mai
Thailand เม่�อีวิันที่่� 20 ม่นาคม พ.ศึ. 2564 ดนตร่คลัาสสิกเยาวิชนนานาชาติครั�งที่่� 7 (7th Singapore Raffles
International Music Competition 2021) จิัดโดย Singapore Raffles International Music Festival
ปีระเที่ศึสิงคโปีร์ เม่�อีวิันที่่� 8 กรกฎ์าคม พ.ศึ. 2564
ภั ท รมน อั ศั วเมธา ป.3/3 เลขประจำ า ตั ว 17800

ได�รับัเหร่ยญที่อีง รุ่นอีายุ 9 ปีี ในการที่ดสอีบัแลัะปีระเมินผู้ลัที่่าที่ักษะแลัะเที่คนิคก่ฬายิมนาสติกลั่ลัา ครั�งที่่� 9
ปีระจิำาปีี 2564 จิัดโดย สมาคมก่ฬายิมนาสติกแห่งปีระเที่ศึไที่ย ระหวิ่างวิันที่่� 30 – 31 กรกฎ์าคม พ.ศึ. 2564
ได�รบัั รางวิัลัที่่� 1 คะแนนรวิมอีุปีกรณ์เช่อีกแลัะบัอีลั Category A+ Video I (2012) จิากรายการ III International
Online Tournament in Rhythmic Gymnastics (New Look Cup International 2021) เม่�อีวิันที่่� 6
พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
กิวิ ณ ตร์ เ นตร วั ฒ นเชษฐ์ ป.3/3 เลขประจำ า ตั ว 17873

ได�รบัั รางวิัลั Silver Award ระดับั Primary 3 ในรายการ Thailand International Mathematical Olympiad
Heat Round 2021 – 2022 จิัดโดย Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO)
เม่�อีวิันที่่� 6 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ชิ ณ ณิ ช า ธรรมรั กิ ษ์ ป.3/4 เลขประจำ า ตั ว 18047

ได�รับัเหร่ยญรางวิัลัเชิดช้เก่ยรติ (ที่ำาคะแนนได� 191/200 คะแนน) ในโครงการที่ดสอีบัแลัะพัฒินาศึักยภาพ
ที่างวิิชาการ ภาษาอีังกฤษ อีอีนไลัน์ ปี.1-3 จิัดโดย บัริษัที่ ที่็อีปี เที่สที่์ เซินเตอีร์ จิำากัด เม่�อีวิันที่่� 11 ตุลัาคม
พ.ศึ. 2564
อลิ ส า อั ศั วสุ ข ป.3/4 เลขประจำ า ตั ว 17810

ได�รับัรางวิัลั Gold Prize ปีระเภที่ Piano Solo รุ่นอีายุไม่เกิน 9 ปีี ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music
Festival 2021 จิัดโดยสถาบัันดนตร่ยามาฮ่า เม่�อีวิันที่่� 30 กันยายน พ.ศึ. 2564

นวณั ฐ สุ ข เวชชวรกิิ จ ป.4/3 เลขประจำ า ตั ว 17548

ได�รับัรางวิัลั Distinction ปีระเภที่ Piano Grade 2 (Level 1 Award) ในรายการ Graded Examination in
Music Performance จิัดโดย Trinity College, London เม่�อีวิันที่่� 4 สิงหาคม พ.ศึ. 2564

พัิ ชญาภา สุ ว รรณฉัวี ป.4/3 เลขประจำ า ตั ว 17616

ได�รบัั รางวิัลั รอีงชนะเลัิศึอีันดับั 2 ปีระเภที่เยาวิชนหญิงเด่ย� วิ รุน่ อีายุไม่เกิน 10 ปีี ในการแข่งขันเที่นนิสเยาวิชน
รายการ Tennis 10s Junior Circuit ครั�งที่่� 2 ปีระจิำาปีี 2564 จิัดโดย สมาคมก่ฬาลัอีนเที่นนิสแห่งปีระเที่ศึไที่ย
ในพระบัรมราช้ปีถัมภ์ ระหวิ่างวิันที่่� 13 – 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
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ได�รับัรางวิัลั ชนะเลัิศึ ปีระเภที่เยาวิชนหญิงเด่�ยวิ รุ่นอีายุไม่เกิน 10 ปีี ในการแข่งขันเที่นนิสเยาวิชน รายการ
Tennis 10s Junior Circuit ครั�งที่่� 4 ปีระจิำาปีี 2564 จิัดโดย สมาคมก่ฬาลัอีนเที่นนิสแห่งปีระเที่ศึไที่ย ใน
พระบัรมราช้ปีถัมภ์ ระหวิ่างวิันที่่� 27 – 28 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
กิั ญ ญ์ ว ฤนท์ คุ้ ม พัั นธ์ ป.4/2 เลขประจำ า ตั ว 18194

ได�รับัรางวิัลั Silver Award วิิชาคณิตศึาสตร์ ระดับั Primary 3
ได�รับัรางวิัลั Bronze Award วิิชาวิิที่ยาศึาสตร์ ระดับั Primary 3
จิากการแข่งขัน SIMSO National Round 2021 จิัดโดย Siam International Math and Science Olympics
เม่�อีวิันที่่� 26 กันยายน พ.ศึ. 2564
ได�รบัั เก่ยรติบัตั รเหร่ยญที่อีงแดง ระดับัชัน� ปีระถมศึึกษาตอีนปีลัาย ในโครงการที่ดสอีบัที่ักษะแลัะควิามร้ส� ำาหรับั
การสอีบัแข่งขันคณิตศึาสตร์อีอีนไลัน์ Professional Math Talent Hunt Season 2 (Algebra)
จิัดโดย Thai Talent Training เม่�อีวิันที่่� 3 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ได�รบัั รางวิัลั Gold Award ระดับั Primary 4 ในรายการ Thailand International Mathematical Olympiad
Heat Round 2021 – 2022 จิัดโดย Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) เม่�อีวิัน
ที่่� 3 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ได�รบัั เก่ยรติบัตั รเหร่ยญเงิน ระดับัชัน� ปีระถมศึึกษาตอีนปีลัาย ในโครงการที่ดสอีบัที่ักษะแลัะควิามร้ส� ำาหรับัการ
สอีบัแข่งขันคณิตศึาสตร์อีอีนไลัน์ Professional Math Talent Hunt Season 2 (Geometry)
จิัดโดย Thai Talent Training เม่�อีวิันที่่� 24 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัเหร่ยญรางวิัลัเชิดช้เก่ยรติ (ที่ำาคะแนนได� 180/200 คะแนน) ในโครงการที่ดสอีบัแลัะพัฒินาศึักยภาพ
ที่างวิิชาการ สังคมศึึกษา อีอีนไลัน์ ปี.4
ได�รับัเหร่ยญรางวิัลัเชิดช้เก่ยรติ (ที่ำาคะแนนได� 194/200 คะแนน) ในโครงการที่ดสอีบัแลัะพัฒินาศึักยภาพ
ที่างวิิชาการ ภาษาไที่ย อีอีนไลัน์ ปี.4 จิัดโดย บัริษัที่ ที่็อีปี เที่สที่์ เซินเตอีร์ จิำากัด เม่�อีวิันที่่� 2 พฤศึจิิกายน พ.ศึ.
2564
ณพัิ ชญา แซ� จิ ว ป.5/1 เลขประจำ า ตั ว 17321

ได�รับัรางวิัลั Honours Plus จิากการสอีบัวิัดระดับัการเต�น Bronze Star Jazz Moves Grade 5 จิัดโดย
Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) เม่�อีวิันที่่� 6 ม่นาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Distinction จิากการสอีบัวิัดระดับัที่างการเต�น Spanish Dance Grade 1 โดยสถาบััน Spanish
Dance Society เม่�อีวิันที่่� 20 กุมภาพันธ์ พ.ศึ. 2564
ได� รั บั รางวิั ลั Second Prize ปีระเภที่ Strings : Harp Soloist รุ่ น อีายุ 11 – 13 ปีี
(Group D) ในรายการ MAP International Music Competition 2021 จิั ด โดย Marker
and Pioneer International Culture Exchange Center เม่� อี วิั น ที่่� 20 กั น ยายน พ.ศึ. 2564
มิ ลิ น ธนสถึิ ต กิุ ล ป.5/2 เลขประจำ า ตั ว 17277

ได�รับัรางวิัลั Silver Medal ปีระเภที่ Composer Category (No Age Limit): Burgmüller ในรายการ The
1st Bangkok International Performing Arts Piano Competition(BIPAC) 2021 จิัดโดย Cornerstone
Music Thailand เม่�อีวิันที่่� 12 ตุลัาคม พ.ศึ.2564
ฟรอร์ ร รี ย์ พัิ สิ ท ธิ วิ ท ยานนท์ ป.6/2 เลขประจำ า ตั ว 16974

ได�รับัรางวิัลัชมเชย จิากการปีระกวิดบัที่ร�อียกรอีงแที่นการจิัดงานยุวิกวิ่ ปีี 2564 รายการ กาพย์ยาน่ 11 หัวิข�อี
“วิันที่่�รอีคอีย” ระดับัปีระถมศึึกษา จิัดโดยสมาคมเที่พศึร่กวิ่ศึิลัปี เม่�อีวิันที่่� 20 กันยายน พ.ศึ. 2564
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กิฤตติ ช า เหล� า ประภั ส สร ป.6/4 เลขประจำ า ตั ว 16958

ได�รับัรางวิัลั Distinction with Honor & Excellence Award ปีระเภที่ Chamber Music (Harp Duo)
รุ่น Apprentice II (Performance)
ได�รบัั รางวิัลั Distinction ปีระเภที่ Chamber Music (Harp Duo) รุน่ Advance I (15 years old and below)
ในรายการ RH International Prestige Awards 2021 จิัดโดย Rave Harps แลัะ The Harp Association,
Singapore เม่�อีวิันที่่� 25 กรกฎ์าคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Silver Prize Junior Division ในรายการ The 2nd Virtual Virtuoso Competition 2021
Preliminary Round จิัดโดย Siam Sinfonietta, Opera Siam International เม่�อีวิันที่่� 29 กรกฎ์าคม พ.ศึ.
2564
ได�รับัรางวิัลั First Prize ปีระเภที่ Harp รุ่น Junior Artist - Age 11 to 12
ได�รับัรางวิัลั First Prize ปีระเภที่ Chamber Music (Harp Duo) รุ่น Junior Artist - Age 11 to 12
ในรายการ Medici International Music Competition, England (MIMC 2021) จิัดโดย Medici
International Music Competition เม่�อีวิันที่่� 15 สิงหาคม พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั Second Prize ปีระเภที่ Harp Duo รุ่นอีายุตำ�ากวิ่า 12 ปีี (Group J)
ได�รับัรางวิัลั Third Prize ปีระเภที่ Strings : Harp Soloist รุ่นอีายุ 11 – 13 ปีี (Group D)
ในรายการ MAP International Music Competition 2021 จิัดโดย Marker and Pioneer International
Culture Exchange Center เม่�อีวิันที่่� 20 กันยายน พ.ศึ. 2564
ได�รับัรางวิัลั First Place ปีระเภที่ Harp รุ่น Junior - Age 11 to 12
ได�รับัรางวิัลั First Place ปีระเภที่ Harp Duo รุ่น Young Musicians - Age 9 to 10
ในรายการ 21st Century Talents Ensemble Competition, Fall 2021, Ottawa, Canada จิัดโดย 21st
Century Talents Music Competition เม่�อีวิันที่่� 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564
ชนิ ดิ์ าภา กิั ล ยาวิ นั ย ม.3/1 เลขประจำ า ตั ว 16461

ได�รับัรางวิัลั FIRST PRIZE WINNER ในการแข่งขันร�อีงเพลังปีระเภที่ INTERMEDIATE CATEGORY รายการ
INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION ROME "GRAND PRIZE VIRTUOSO" จิัดโดย Grand Prize
Virtuoso เม่�อีเด่อีนตุลัาคม 2564
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เรีียบเรีียงโดย ครููกลุ่่�มสาระฯ ภาษาไทย

“เรีียงร้้อยคอยเขีียนเพีียรสร้้างสรรค์์
ทั้้�งโคลงฉัันท์์เรีียงความและคำำ�กลอน

สารพัันทุุกผลงานผ่่านอัักษร
ผ่่านการสอนเสริิมคุุณค่่าภาษาไทย”

การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในรายวิิชาภาษาไทย นอกจากครููจะปลููกฝัังให้้นัักเรีียนรู้้�รัักษ์์การใช้้ภาษาไทยอย่่างถููกต้้องผ่่านการ
เสริิมสร้้างทัักษะและเพิ่่�มพููนประสบการณ์์ทางด้้านภาษาในรููปแบบที่่�หลากหลายแล้้ว ยัังเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้แสดงความคิิดเห็็นและ
ใช้้ทัักษะการสื่่�อสารด้้วยการสร้้างผลงานในหััวข้้อและรููปแบบการเขีียนต่่าง ๆ ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าทายและสะท้้อนการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน
อย่่างสร้้างสรรค์์น่่าชื่่�นชม
คอลััมน์์ยุวุ กวีี ศรีีวรรณกรรมฉบัับนี้้� ขอนำำ�เสนอผลงานของนัักเรีียนทั้้�งจากระดัับประถมศึึกษาและระดัับมัธั ยมศึึกษามาให้้ได้้อ่่าน
กััน เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพและพััฒนาการด้้านการเขีียนของนัักเรีียนในวััยต่่าง ๆ อัันเป็็นเป้้าหมายหนึ่่�งซึ่่�งครููกลุ่่�มสาระฯ ภาษาไทย
ตระหนัักและส่่งเสริิมให้้แก่่นัักเรีียนตลอดมา

เรียงความ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพี ยงในชีวิตประจำ�วันของฉัน”
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4
เศรษฐกิิจพอเพีียงเป็็นแนวคิิดตามพระราชดำำ�รััสของ
ในหลวง รััชกาลที่่� 9 ที่่�พระราชทานไว้้ มีีความหมาย คืือ การพอมีี
พอกิิน โดยหลัักนี้้�ถืือเป็็นการเตืือนสติิให้้คนไทยดำำ�เนิินชีีวิิตให้้เหมาะ
สม ยึึดทางสายกลางและสามารถพึ่่�งพาตััวเองได้้
เศรษฐกิิจพอเพีียงในชีีวิิตประจำำ�วัันของฉัันนั้้�นได้้ยึึดตาม
หลัักการของในหลวง รััชกาลที่่� 9 โดยแบ่่งเป็็น 3 หััวข้้อ คืือ ฉลาด
ซื้้�อ ฉลาดใช้้ และฉลาดออม การฉลาดซื้้�อของฉัันนั้้�นประกอบไป
ด้้วย การซื้้�อของที่่จำ� ำ�เป็็นในราคาพอประมาณ ไม่่ซื้้�อของที่่ฟุ่่�� มเฟืือย
หรืือซื้้�อของเลีียนแบบผู้้�อื่่�น การฉลาดใช้้ของฉััน คืือ การใช้้ของจน
หมดอย่่างคุ้้ม� ค่่า ใช้้ของอย่่างทะนุุถนอม และเก็็บของทุุกครั้้ง� เมื่่อ� ใช้้
เสร็็จ สุุดท้้ายการฉลาดออมของฉััน ประกอบไปด้้วย การกำำ�หนดค่่า
ใช้้จ่่ายในแต่่ละวััน ออมเงิินอย่่างสม่ำำ��เสมอจากค่่าขนมที่่�ได้้ และตั้้�ง
เป้้าหมายในการเก็็บออม
โดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ�ำวันของฉันนั้น
ถ้าฉันสามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องก็จะท�ำให้ฉันและครอบครัวมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี มีเงินเก็บที่สามารถน�ำมาใช้เมื่อจ�ำเป็นได้
ปุ ณ นิ ภ า ลาภปริ สุ ท ธิ ป.4/2

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นค�ำสอนของในหลวง รัชกาล
ที่ 9 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
ใช้้จ่่ายเงิินที่่�ได้้มาอย่่างพอเพีียงและประหยััด ไม่่กู้้�หนี้้�ยืืมสิิน มีีเงิิน
เหลืือเก็็บออมและช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นได้้บางส่่วน เพื่่�อให้้ประชาชนอยู่่�
กัันอย่่างพอเพีียงที่่�แท้้จริิง
เศรษฐกิิจพอเพีียงในชีีวิิตประจำำ�วัันของฉััน เริ่่�มต้้นจากที่่�
บ้้าน ฉัันช่่วยรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยการปิิดก๊๊อกน้ำำ��ให้้สนิิท ไม่่ปล่่อย
ให้้น้ำำ��ไหลทิ้้�งไปโดยเปล่่าประโยชน์์ ปิิดเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าทุุกครั้้ง� หลัังใช้้
งานเสร็็จ เป็็นการช่่วยประหยััดไฟฟ้้าและประหยััดเงิินด้้วย การทิ้้�ง
ขยะที่่�บ้้านฉััน ก็็จะคััดแยกขยะให้้ถููกประเภท เพื่่�อให้้สามารถนำำ�
ขยะไปรีีไซเคิิลได้้ สำำ�หรัับของเล่่นและของใช้้ส่่วนตััวของฉััน ฉัันจะ
ไม่่ซื้้�อใหม่่โดยไม่่จำ�ำ เป็็น ถ้้าของเก่่าแล้้ว แต่่ยัังใช้้งานได้้อยู่่� ฉัันก็็จะ
ยัังใช้้ต่่อ ส่่วนของที่่ใ� ช้้ไม่่ได้้แล้้ว เช่่น เสื้้อผ้้
� าที่่ใ� ส่่ไม่่ได้้แล้้ว ฉัันค่่อยซื้้อ�
ใหม่่ และนำำ�เสื้้อผ้้
� าเหล่่านั้้�นไปบริิจาค นอกจากนี้้�ฉันั ยัังเก็็บออมเงิิน
จากค่่าขนมและเงิินที่่�ได้้รัับจากวัันตรุุษจีีนทุุกปีี เพื่่�อไว้้ใช้้ในอนาคต
	สิ่่�งที่่�ฉัันได้้ปฏิิบััติิตามหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียงตามคำำ�สอน
ของในหลวง รััชกาลที่่� 9 แม้้จะเป็็นสิ่่�งเล็็ก ๆ แต่่ก็็เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�
ดีีของฉััน อีีกทั้้�งยัังสามารถช่่วยครอบครััวในการประหยััดเงิิน ไม่่ใช้้
จ่่ายฟุ่่�มเฟืือย ช่่วยแบ่่งเบาภาระของครอบครััว ครอบครััวของฉัันก็็
จะมีีความสุุขด้้วยความพอเพีียงของเรา
นวณัั ฐ สุุ ข เวชชวรกิิ จ ป.4/3
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การเขียนแสดงความคิดเห็น หัวข้อ “ทำ�ตาม คำ�พ่ อสอน”
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5
ในการดำำ�รงชีีวิิตของทุุกคน ชีีวิิตย่่อมมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ตลอดเวลา เราจึึงต้้องเตรีียมความพร้้อมที่่จ� ะปรัับเปลี่่ย� นและรัับมืือ
กัับสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงในแต่่ละจัังหวะของชีีวิิต
คนเราทุุกคนไม่่มีีใครสมบููรณ์์พร้้อม ทุุกคนต้้องปรัับปรุุง
ตััวเสมอ ตอนที่่�เราปรัับปรุุงจะต้้องมีีความพยายาม เพราะการ
ปรัับปรุุงตััวไม่่ง่่ายอย่่างที่่�คิิดเสมอไปและจะต้้องอดทน เพราะการ
ปรัับปรุุงตััวจะต้้องใช้้เวลา บางครั้้�งก็็ใช้้เวลามาก บางครั้้�งก็็ใช้้เวลา
น้้อย ความพยายามและความอดทนเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั เพราะถ้้าเราไม่่มีี
ความอดทนเราอาจเลิิกปรัับปรุงุ ไปได้้ นั่่�นหมายความว่่า เราอาจจะ
ก้้าวผ่่านบางปััญหาหรืือบางสถานการณ์์ไปได้้อย่่างยากลำำ�บาก
	ดัังนั้้�น การปรัับปรุุงตััวตลอดเวลาจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ควรทำำ�
เพราะเป็็นหนึ่่�งในแนวทางสำำ�คััญของการดำำ�รงชีีวิิต
พัั ชรพร พูู นตระกูู ล เกีี ย รติิ ป.5/3

	ปััจจัยั สำำ�คัญ
ั อย่่างหนึ่่�งที่่จ� ะทำำ�ให้้คนคนหนึ่่�งประสบความ
สำำ�เร็็จในชีีวิิตได้้ คืือ ความเพีียรพยายาม ไม่่ย่อท้้อต่
่
ออุ
่ ปุ สรรคต่่าง ๆ
ความขยัันหมั่่�นเพีียรในส่่วนของการเป็็นนัักเรีียน คืือ การ
เอาใจใส่่ต่่อการเรีียนมีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจฟัังคุุณครููสอน ตั้้�งใจทำำ�งาน
ที่่�คุุณครููสั่่�ง รวมถึึงรู้้�จัักทบทวนบทเรีียนที่่�เรีียนอย่่างสม่ำำ��เสมอ ไม่่
ย่่อท้้อ แม้้บางครั้้�งบทเรีียนจะยากหรืือไม่่เข้้าใจเพีียงใด ก็็มุุมานะ
ค้้นคว้้าศึึกษาหาความรู้้เ� พิ่่�มเติิมจากแหล่่งต่่าง ๆ หรืือสอบถามคุุณครูู
เพื่่�อให้้เข้้าใจบทเรีียนในที่่�สุุด
ความเพีียรพยายามนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�ดีีและสำำ�คััญ ยิ่่�งใครมีี
ความเพีียรมากเท่่าใด โอกาสที่่�จะเรีียนรู้้�และประสบความสำำ�เร็็จก็็
จะมีีมากเท่่านั้้�น
พัั ทธ์์ ว ริิ น ทร์์ นิิ ม มานเหมิิ น ท์์ ป.5/4

จากพระราชด�ำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 ฉันเห็นด้วย
เป็นอย่างยิง่ กับสิง่ ที่ท่านตรัสไว้ว่า ทุกคนควรมีความขยันหมัน่ เพยี ร
มคี วามอดทนที่จะท�ำสิง่ ต่าง ๆ รู้จักปรับปรุงตนอยตู่ ลอดเวลา ตัง้ ใจ
ไม่ท้อถอยกับอปุ สรรค และทุม่ เทกับสิง่ เหล่านัน้ จะท�ำให้เราสามารถ
ประสบความส�ำเร็จได้อย่างแน่นอน
หากทุุกคนสามารถทำำ�ตามพระราชดำำ�รััสของในหลวง
รััชกาลที่่� 9 ได้้ เราก็็จะสามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ได้้อย่่างสุุขสบาย ไม่่ว่่า
จะเป็็นเรื่่�องการเรีียนหรืือการประกอบอาชีีพ เช่่น ทำำ�การค้้าขาย
การหารายได้้ต่่าง ๆ เป็็นต้้น สำำ�หรัับตัวฉั
ั นั ฉัันมีีความขยัันหมั่่น� เพีียร
และความอดทนในเรื่่�องการศึึกษาเล่่าเรีียน การเขีียนอ่่าน ทำำ�การ
บ้้าน ทบทวนบทเรีียน นำำ�เสนองาน เมื่่อฉั
� ันทำำ�ข้้อผิิดพลาด ฉัันก็็จะ
ปรัับปรุงุ ตััวเองทุุกครั้้ง� ตามคำำ�แนะนำำ�ของคุุณครููและพ่่อแม่่ เพื่่อ� ให้้
ดีียิ่่�งขึ้้�น
	ฉัันเชื่่�อว่่าทุุกคนสามารถประสบความสำำ�เร็็จได้้ ถ้้าเรา
ตั้้�งใจ ขยััน และทุ่่�มเทกัับทุุกสิ่่�งทุุกอย่่าง รวมถึึงการรู้้จั� ักยอมรัับข้้อ
ผิิดพลาดและเรีียนรู้้�ที่่�จะปรัับปรุุงหรืือแก้้ไขอย่่างไม่่ย่่อท้้อ
ฉัั ต ราภรณ์์ อารีี เ จริิ ญ พนิิ ต ป.5/1

การพััฒนาตนเองถืือเป็็น “ปรััชญาชีีวิิต” รููปแบบหนึ่่�งที่่�
ช่่วยชี้้�นำำ�แนวทางให้้ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จพร้้อมกัับความสุุข หากทำำ�ด้้วย
ความตั้้�งใจไม่่ว่่าอุุปสรรคมากเพีียงใดก็็สามารถข้้ามผ่่านไปได้้	
การดำำ�รงชีีวิิตที่่�ดีีนั้้�น ต้้องมีีการพััฒนาตนเองอยู่่�ตลอด
เวลา จะต้้องเป็็นผู้้�สำำ�รวจและประเมิินความสามารถของตนเอง
อย่่างสม่ำำ��เสมอ หาข้้อบกพร่่องและปรัับปรุุงพััฒนาให้้ดีีขึ้้�น การคิิด
บวกมองโลกในแง่่ดีี จะช่่วยให้้สามารถดำำ�เนิินชีีวิิตได้้อย่่างมีีความ
สุุข ทั้้�งนี้้�ต้้องมีีความมุ่่�งมั่่�น อดทน ซึ่่�งเป็็นพลัังแห่่งความสำำ�เร็็จ
การทำำ�งานให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จได้้นั้้�นจำำ�เป็็นต้้องอาศััยปััจจััย
ต่่าง ๆ ปรััชญาเปรีียบดั่่�งเข็็มทิิศคอยชี้้�นำำ�ในการพััฒนาตนเองเพื่่�อ
ก้้าวไปข้้างหน้้าได้้ถููกต้้องเหมาะสม และท้้ายสุุดคืือการประสบความ
สำำ�เร็็จในชีีวิิตดัังตั้้�งใจ
นิิ ธิิ ช ญนัั น ท์์ บุุ ญ นำำ � กิิ จ สวัั ส ดิ์์� ป.5/2
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เรียงความ หัวข้อ “หนึ่งในดวงใจ”
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

ในหลวงรััชกาลที่่� 9 ทรงเป็็นพระมหากษััตริิย์์ที่่�เป็็นหนึ่่�ง
ในดวงใจของคนไทย พระองค์์ทรงคิิดค้้นโครงการมากมายเพื่่อ� ให้้คน
ไทยอยู่่�สุุขสบาย และยัังทรงมีีคำำ�สอนต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้คนไทยมีีสัังคมที่่�
ดีี
เมื่่อ� กล่่าวถึึงคำำ�สอนของรััชกาลที่่� 9 ฉัันประทัับใจคำำ�สอน
ของพระองค์์เรื่่�องความเพีียร ความอดทนมากที่่�สุุด ซึ่่�งเป็็นความ
ตอนหนึ่่�งจากพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่่นัักเรีียน นัักศึึกษา
ครููและอาจารย์์ในโอกาสเข้้าเฝ้้าวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2516 ทรงมีีพระ
ราชดำำ�รััสไว้้ว่่า “การสร้้างสรรค์์ตนเอง การสร้้างบ้้านเมืืองก็็ตาม
มิิใช่่ว่่าสร้้างในวัันเดีียว ต้้องใช้้เวลา ต้้องใช้้ความเพีียร ต้้องใช้้ความ
อดทน เสีียสละ แต่่สำำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดุ คืือความอดทนคืือไม่่ย่อท้้อ
่ ไม่่ย่อท้้อ
่
ในสิ่่�งที่่�ดีีงาม…เวลาข้้างหน้้าจะเห็็นผลแน่่นอนในความอดทนของ
ตนเอง” ฉัันคิิดว่่าเป็็นคำำ�สอนที่่�นำำ�มาใช้้ได้้จริิงในชีีวิิตประจำำ�วััน
เช่่น เราทำำ�ความดีีแล้้วไม่่มีีใครเห็็น ถ้้าเราไม่่อดทนทำำ�ต่อ่ แล้้วทุุกคน
คิิดเช่่นเดีียวกัับเรา สัังคมไทยก็็จะมีีแต่่คนทำำ�ไม่่ดีี หรืือแม้้กระทั่่�งใน
การเรีียน เราต้้องเพีียรพยายามอดทนอ่่านหนัังสืือที่่�เราอาจไม่่ชอบ
แต่่ถ้้าเราอดทนอ่่านจนเข้้าใจ คะแนนของเราก็็จะดีี
พระองค์์ได้้ทรงมอบคำำ�สอนดีี ๆ ไว้้เพื่่�อให้้คนไทยได้้นำำ�
ไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันของตนเอง พึ่่�งพาตนเองได้้ เราจึึงควรนำำ�คำำ�
สอนของพระองค์์ไปปรัับใช้้กัับตนเอง สุุดท้้ายนี้้�ถึึงแม้้พระองค์์จะ
เสด็็จสวรรคตแล้้ว แต่่พระองค์์ยัังคงเป็็นราชาที่่�หนึ่่�งในดวงใจของ
คนไทยตลอดกาล
ปาลิิ ก า ทีี ม สุุ ว รรณ ป.6/3
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	บุุคคลนี้้�เป็็นบุุคคลที่่�ยิ่่�งใหญ่่มากในความคิิดของฉััน เป็็น
ผู้้�ให้้ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงในการดำำ�เนิินชีีวิิต ใช้้ชีีวิิตอย่่างพอ
เพีียง ใช้้จ่่ายอย่่างพอเพีียง และมีีความสุุขอย่่างพอเพีียง ทุุกอย่่าง
จึึงสมดุุลกััน บุุคคลนี้้�คืือพ่อ่ หลวงของแผ่่นดิิน หรืือในหลวงรััชกาล
ที่่� 9 ของปวงชนชาวไทย
	ฉัันมีีความภููมิิใจที่่ไ� ด้้เกิิดในแผ่่นดิินของในหลวงรััชกาลที่่� 9
ถึึงแม้้ตอนนั้้�นฉัันจะยัังเด็็ก แต่่ก็ส็ ามารถรัับรู้ถึ้� งึ ความดีีของพระองค์์
ได้้ เพราะพระองค์์ทรงมีีพระราชกรณีียกิิจมากมาย ภาพถ่่ายของ
พระองค์์ที่่�ฉัันเห็็นอยู่่�เสมอ คืือ ภาพที่่�พระองค์์ทรงงาน โดยทรงถืือ
แผนที่่�ไว้้ในพระหััตถ์์และทรงสะพายกล้้อง พระองค์์ทรงงานหนััก
เพื่่�อประชาชน ฉัันซาบซึ้้�งในพระมหากรุุณาธิิคุุณของพระองค์์อย่่าง
ล้้นเหลืือ พระองค์์ทรงเป็็นบุุคคลตััวอย่า่ งให้้กัับฉันั เป็็นหนึ่่�งในดวงใจ
ของฉััน พระองค์์ได้้พระราชทานคำำ�สอนให้้แก่่พวกเรา คำำ�สอนที่่�ฉััน
ประทัับใจมากที่่�สุุดเป็็นเรื่่�องการเอาชนะใจตน เพราะฉัันคิิดว่่าการ
เอาชนะใจตนเองเป็็นสิ่่ง� ที่่ท้้� าทาย หากเราสามารถเอาชนะใจตนเอง
ได้้ การทำำ�สิ่่�งต่่าง ๆ ก็็จะดููง่่ายขึ้้�น เราต้้องมีีความมุ่่�งมั่่�น ตั้้�งมั่่�นใน
ตนเอง มีีสมาธิิ อดทนอดกลั้้�นต่่อสิ่่�งยั่่�วยุุต่่าง ๆ ในที่่สุ� ุดก็็จะสามารถ
บรรลุุผลสำำ�เร็็จ และเราต้้องทำำ�แต่่สิ่่�งที่่�ถููกต้้อง ดีีงาม
	ฉัั น จะนำำ�คำำ� สอนนี้้� ไ ปใช้้ในชีีวิิ ต ประจำำ�วัั น ในการเรีียน
ออนไลน์์ โดยฉัันจะตื่่�นนอนแต่่เช้้าตรู่่� ตั้้�งใจเรีียน หมั่่�นทบทวนบท
เรีียนอยู่่�เสมอ และทำำ�งานที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้ครบถ้้วน เสร็็จตรง
เวลา ซึ่่ง� ฉัันได้้สร้้างความภููมิิใจให้้ตนเองและคุุณพ่่อคุณ
ุ แม่่ก็จ็ ะภููมิิใจ
ในตััวฉัันด้้วย
แพรวชญาน์์ อภิิ ศัั ก ดิ์์� ศิิ ริิ กุุ ล ป.6/4

ยุวิกวิ่ ศึร่วิรรณกรรม

ความรักของครอบครัว
การเขียนบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับความรักในครอบครัว
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ครอบุครั ว ที� ฉัั น รั กิ

ครู ค นแรกิของฉัั น

เก�าปีีที่่�แลั�วิ ฉันได�มาเข�าร่วิมครอีบัครัวิขอีงฉัน ฉันลั่มตา
เห็นคุณพ่อีคนแรก ฉันคิดวิ่าฉันด้เหม่อีนคุณพ่อีเพราะเหตุน่� พอีกลัับั
บั�าน คุณพ่อีกับัคุณแม่ต่�นเต�นมาก ๆ เพราะเปี็นลั้กคนแรกแลัะลั้ก
คนเด่ยวิ คุณแม่เลั่าให�ฟูงั วิ่าไม่ได�สระผู้มฉันเปี็นเด่อีนเพราะที่ำาไม่เปี็น
ฉันไม่รวิ้� า่ ร้ส� กึ อีย่างไรตอีนสระผู้มครัง� แรก แต่ตอีนเปี่าผู้ม คุณแม่บัอีก
วิ่าฉันยิม� ด่ใจิ ครอีบัครัวิขอีงฉันไม่เหม่อีนครอีบัครัวิคนอี่น� ครอีบัครัวิ
ขอีงฉันชอีบัไปีด้พิพิธภัณฑ์ศึิลัปีะ งานแสดงวิิที่ยาศึาสตร์แลัะม่การ
ตามหาสมบััติ เช่น ตามหากลั�วิยที่อีด เหตุน่�ฉันจิึงรักครอีบัครัวิขอีง
ฉันมาก

คร้คนแรกในช่วิติ ขอีงฉันค่อีคุณพ่อีแลัะคุณแม่ ที่่านคอียสัง�
สอีนแลัะอีบัรมฉันมาตั�งแต่ฉันลั่มตาด้โลักจินถึงทีุ่กวิันน่� คุณพ่อีแลัะ
คุณแม่สอีนจิริยธรรมเพ่�อีให�ฉันร้�จิักการกระที่ำาควิามด่ อีบัรมกิริยา
มารยาที่เพ่อี� ให�เข�าสังคมได�อีย่างด่ ที่่านเปี็นคร้คนแรกที่่ส� อีนหนังส่อี
เพ่�อีให�ม่วิิชาควิามร้� ที่่านชวินฉันเลั่นก่ฬาอีย้่เสมอีที่ำาให�ร่างกาย
แข็งแรง การที่่ฉ� นั ม่คร้คนแรกค่อีคุณพ่อีแลัะคุณแม่ ที่ำาให�ฉนั สามารถ
ใช�ช่วิิตในสังคมได�อีย่างปีกติสุข แลัะการม่กิจิกรรมร่วิมกันที่ำาให�
ครอีบัครัวิม่ควิามสุข

ธั น ยา ทั พั โภทยาน พัั ฒนกิิ จ จำ า รู ญ ป.3/1

วี ร์ พัิ ชา เลิ ศั ถึิ ร พัั นธุ์ ป.3/3

การเขียนบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับความรักในครอบครัว
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
พ่อีเสริมแลัส่งสร�าง
พ่อีพ่างผู้้�นำาพา
พ่อีช่�ชัดช้ตา
พ่อีห่วิงไร�ข�อีแม�
ขอีบัฟู้าเหลั่อีกวิ�างใหญ่
คุณพ่อีเกินนภา
จิากเริ�มจิวิบัช่วิา
ใจิเปีี�ยมควิามรักไซิร�

มรรคา
ถ่อีงแที่�
ถ้กผู้ิด
อี่กคุ�มครอีงเรา
พรรณนา
จิรดได�
ทีุ่กเม่�อี
กราบัก�มพนมกร

INTERNATIONAL

DAY OF FAMILIES

นั น ท์ น ภั ส มานิ กิ บุุ ต ร ม.3/1

ดารากวิ่าหม่�นลั�าน
เปีร่ยบัยิ�งที่ั�งช่วิ่
ด้แลัลั้กอีย่างด่
ฟู้มฟูักรักษาไวิ�
เค่ยงค้่ยามเจิ็บัไข�
มิห่างไกลักายา
พระคุณดั�งดารา
ผู้่นแผู้่นนภากวิ�าง

มากม่
พ่อีให�
ปีระดุจิ ไข่เฮย
ห่อีหุ�มในหิน
ห่วิงหา
อีย้่ข�าง
ปีระดับั
นับัได�อีนันต์

มนสิ ช า โลพัั นธ์ ศั รี ม.3/4
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หัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน “Growth Mindset”
เรียงความ หัวข้อ “ประสบการณ์การมี Growth Mindset ของฉัน”
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
ฉันเคยม่ปีระสบัการณ์ที่เ่� กิดขึน� เก่ย� วิกับั Growth Mindset
ทีุ่กคนย่อีมม่ควิามปีรารถนาที่่�จิะเปี็นคนเก่ง หร่อีได�รับั
วิันน่�ฉันจิะมาเลั่าปีระสบัการณ์ที่่�พบัเจิอีวิ่าเกิดขึ�นได�อีย่างไร
การยอีมรับัด�วิยกันที่ั�งนั�น ฉันก็เคยม่ควิามคิดเช่นนั�นเหม่อีนกัน แต่
เม่�อีผู้ิดหวิัง แลัะเราม่ Fixed Mindset ก็อีาจิที่ำาให�เราร้�สึกเศึร�าได�
เร่�อีงน่�เกิดขึ�นเม่�อีฉันเร่ยนอีอีนไลัน์ที่่�บั�านที่่�ผู้่านมาเพราะ
แม�จิะเปี็นเพ่ยงเร่�อีงเลั็ก ๆ น�อีย ๆ ฉันจิึงจิะขอีเลั่าปีระสบัการณ์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบัาดขอีงโรคโควิิด-19 ที่ำาให�ฉันได�ฝ่ึกฝ่น
การเลั่นเกม ซิึ�งฉันเคยต�อีงการเปี็นผู้้�เลั่นม่อีอีาช่พ
แลัะก�าวิผู้่านมาได� ตอีนแรกฉันคิดวิ่าการเร่ยนอีอีนไลัน์เปี็นสิง� ที่่ย� าก
การเปี็นผู้้�เลั่นม่อีอีาช่พนั�น จิะต�อีงม่คะแนนอีย้่ใน 50
ลัำาบัาก ม่ขอี� เส่ยหลัายอีย่าง แต่เม่อี� ฉันได�มโ่ อีกาสเร่ยนจิริยศึึกษา ใน
หัวิข�อี “Growth Mindset” ที่ำาให�ฉันตระหนักร้�แลัะเปีลั่�ยนมุมมอีง อีันดับัแรกขอีงปีระเที่ศึไที่ยแลัะต�อีงควิ�าแชมปีใน Grand Battle อี่ก
ควิามคิดในการเร่ยนอีอีนไลัน์ ฉันเคยคิดวิ่าการเร่ยนอีอีนไลัน์ที่ำาให� ด�วิย ฉันเลั่นโหมดจิัดอีันดับัเพ่�อีเก็บัคะแนน แต่เม่�อีอีันดับัขอีงฉันส้ง
ฉันสายตาเส่ย ปีวิดเม่อี� ยตามตัวิ เร่ยนไม่เข�าใจิ เน่อี� งจิากม่สงิ� รบักวิน ขึน� ฉันจิะพบักับัค้แ่ ข่งที่่เ� ก่งขึน� ด�วิย ซิึง� การเลั่นนัน� จิะต�อีงแข่งเปี็นที่่ม
จิากบั�านฉันหลัายอีย่าง เช่น โที่รศึัพที่์ม่อีถ่อี เส่ยงต่าง ๆ จิากนอีก เม่อี� ฉันเลั่นพลัาดหร่อีตัดสินใจิผู้ิดเพ่ยงเลั็กน�อียก็สามารถที่ำาให�คแ้่ ข่ง
บั�าน แลัะเส่ยงสิ�งก่อีสร�าง แต่เม่�อีฉันกลัับัมาคิดใหม่ก็พบัวิ่า การที่่� พลัิกเกมกลัับัมาชนะได� ด�วิยเหตุน่�ฉันจิึงถ้กเพ่�อีนร่วิมที่่มใช�คำาพ้ดที่่�
เร่ยนอีอีนไลัน์เปี็นการฝ่ึกที่ักษะใหม่ ๆ เช่น ฝ่ึกการใช�สอี่� หร่อีอีุปีกรณ์ รุนแรงในการตำาหนิฉัน เพราะฉันที่ำาให�ที่่มแพ�แลัะที่ำาให�อีันดับัขอีง
อีิเลั็กที่รอีนิกส์ ฝ่ึกการจิดจิ่อีกับับัที่เร่ยนแลัะม่สมาธิกบัั การเร่ยน ฝ่ึก เพ่�อีน ๆ ลัดลังด�วิย เม่�อีฉันขาดควิามมั�นใจิในการเลั่น ก็ยิ�งที่ำาให�ฉัน
การตอีบัคำาถามผู้่านกลั่อีงข�อีควิาม เปี็นต�น ฉันจิะคิดเสมอีวิ่า สิ�งที่่� เลั่นเกมแพ�บั่อียครั�งแลัะถ้กตำาหนิมากขึ�น จินฉันเริ�มถอีดใจิแลัะร้�สึก
ยากเปี็นเร่�อีงที่�าที่าย แที่นที่่�จิะยอีมแพ� ฉันบัอีกกับัตัวิเอีงวิ่า “ควิาม เศึร�าจิึงหยุดเลั่นไปีสักระยะหนึง� เม่อี� จิิตใจิสงบัลัง ฉันจิึงคิดได�วิา่ “เรา
พยายามอีย้่ที่่�ไหน ควิามสำาเร็จิอีย้่ที่่�นั�น” ฉันจิะลัอีงที่ำาสิ�งใหม่ ๆ แต่ ควิรร้จิ� กั แยกแยะคำาพ้ดขอีงผู้้อี� น่� วิ่าคำาพ้ดใดเปี็นขยะหร่อีที่อีงคำา” ซิึง�
ก็ไม่ลัม่ ที่่จิ� ะฝ่ึกฝ่นสิง� เดิมควิบัค้ไ่ ปีด�วิย เช่น ตอีนที่่ฉ� นั สอีบัได�คะแนน ที่ำาให�ฉนั สามารถกำาจิัดคำาพ้ดที่่ไ� ม่ดอี่ อีกจิากควิามคิดขอีงตน ฉันกลัับั
น�อีย ฉันก็จิะไม่โที่ษตัวิเอีง แต่ฉนั จิะอี่านหนังส่อีให�มากขึน� เพราะจิะ มาม่ควิามสุขอี่กครัง� แลัะฉันได�นำาคำาพ้ดที่่ม� ปี่ ระโยชน์มาปีรับัปีรุงการ
ที่ำาให�ฉันสอีบัได�คะแนนด่ขึ�นแน่นอีน แลัะจิะจิำาไวิ�เปี็นปีระสบัการณ์ เลั่นขอีงตนเอีง จิึงที่ำาให�ขณะน่�อีันดับัขอีงฉันส้งขึ�นเร่�อีย ๆ นอีกจิาก
น่�ฉันได�เปีลั่�ยนควิามตั�งใจิมาเลั่นเกมเพ่�อีควิามสนุกแลัะผู้่อีนคลัาย
จิากบัที่เร่ยนที่่�ที่ำาให�ฉันได�ฝ่ึกฝ่นแลัะเริ�มใหม่ พยายามใหม่
มากกวิ่าควิามต�อีงการที่่�จิะเปี็นผู้้�เลั่นม่อีอีาช่พ ซิึ�งที่ำาให�ฉันม่ควิาม
น่ค� อี่ ปีระสบัการณ์ขอีงฉัน ที่่ฉ� นั เปีลั่ย� นควิามคิดจิาก Fixed
สุขแลัะม่เวิลัาในการที่ำาสิ�งต่าง ๆ มากขึ�นด�วิย
Mindset เปี็น Growth Mindset ได�อีย่างไร ฉันจิะนำาควิามร้�ที่่�ได�
ฉันได�เร่ยนร้วิ� า่ บัางครัง� ปีัญหาในช่วิติ ก็เปีร่ยบัดังเส�นผู้มบััง
เร่ยนไปีฝ่ึกฝ่นแลัะค�นหาสิ�งใหม่ ๆ อีย้่เสมอี สุดที่�ายน่�ฉันก็ต�อีงขอี
ขอีบัคุณคุณคร้ที่กุ ที่่านที่่ส� อีนฉันในเร่อี� งน่� ซิึง� ฉันได�นำาไปีใช�จิริง ๆ ใน ภ้เขา เพ่ยงแค่เราเปีลั่�ยนควิามคิดเปี็น Growth Mindset เราก็จิะ
สามารถก�าวิข�ามผู้่านอีุปีสรรคต่าง ๆ ได�เสมอี ขอีเพ่ยงเราม่ควิาม
ช่วิิตปีระจิำาวิัน
เช่�อีมั�นในตนเอีงที่ำาในสิ�งที่่�ถ้กต�อีง ควิามฝ่ันย่อีมอีย้่ไม่ไกลัเกินเอี่�อีม
ศัุ ภ นิ ษ ฐ์ แสงงาม ม.1/2
ณิ ช นั น ท์ นั น ท์ รุ� ง โรจน์ ม.1/1
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ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2
ทุ กิ ความล้ ม เหลวคื อ กิารเรี ย นรู้

บัางคนพยายามเปี็นร�อียกวิ่าครัง� บั�างก็พยายามเปี็นพันครัง� พวิกเขา
ม่ควิามพยายามเปี็นอีย่างมากเพ่อี� ที่่จิ� ะปีระสบัควิามสำาเร็จิ ฉันอียาก
“ควิามลั�มเหลัวิ เกิดขึน� ได�เปี็นเร่อี� งธรรมดา สำาคัญค่อี ต�อีง
ให�ทีุ่ก ๆ คนที่่�พยายามอีย้่ ไม่ลั�มเลัิกควิามตั�งใจิขอีงตน จินถึงวิันที่่�
เร่ยนร้จิ� ากมันแลัะต�อีงไม่ลัม� ซิำ�าที่่เ� ดิมอี่ก คำาพ้ดขอีงบัุคคลันิรนามคน
ปีระสบัควิามสำาเร็จิ เพราะทีุ่กควิามลั�มเหลัวิค่อีการเร่ยนร้�
หนึ�ง ที่่�ฉันได�อี่านจิากนิตยสาร เม่�อีม่ควิามร้�สึกที่่�เบั่�อีหน่ายแลัะที่�อี
โจแอน โช
ฉันร้ส� กึ ม่กาำ ลัังใจิ ขึน� มา จิากการผู้่านควิามลั�มเหลัวิมามากมาย แลัะ
ฉันเช่�อีวิ่าต�อีงม่สักวิัน ควิามฝ่ันที่่�ฉันตั�งใจิที่ำาจิะต�อีงสำาเร็จิ
ม.2/3
นานมาแลั�วิที่่�ฉันไม่ม่ควิามฝ่ันแลัะร้�สึกกำาลัังใจิในการใช�
ช่วิิต ฉันใช�ช่วิิตอีย่างเบั่�อีหน่าย เหตุผู้ลัที่่�ฉันเปี็นเช่นน่� เน่�อีงจิากฉัน
ทุ กิ ความล้ ม เหลวคื อ กิารเรี ย นรู้
เห็นหลัาย ๆ คนที่่ม� ค่ วิามฝ่ัน ม่ควิามสำาเร็จิ แลัะยังเปี็นคนที่่ม� อี่ ายุรนุ่
ราวิคราวิเด่ยวิกันกับัฉัน กลัับักันฉันมอีงมาที่่ต� วิั ฉันเอีง ฉันไม่มแ่ ม�แต่
ในสถานการณ์ ปีัจิจิุ บััน ม่ ปีัญหาแลัะควิามไม่ แ น่ นอีน
ควิามฝ่ันแลัะควิามอียากต่าง ๆ
ต่าง ๆ เกิดขึ�นมากมาย การม่พลัังควิามคิดเชิงบัวิก จิึงเปี็นสิ�งจิำาเปี็น
วิันหนึง� ฉันได�เร่ยนวิิชาแนะแนวิ ซิึง� คุณคร้ปีระจิำาวิิชามอีบั ที่่จิ� ะช่วิยให�เราสามารถรับัม่อีกับัปีัญหานัน� ๆ ได�อีย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ
หมายงานกับันักเร่ยนทีุ่กคน โดยให�นกั เร่ยน เข่ยนอีาช่พที่่อี� ยากเปี็น แลัะสามารถดำาเนินช่วิิตได�อีย่างม่ควิามสุขในทีุ่ก ๆ วิัน
หร่อีสิง� ที่่อี� ยากที่ำาในอีนาคต ฉันคิดนานเปี็นหลัายนาที่่แต่ฉนั ก็ยงั คิด
ไม่อีอีก จินถึงเวิลัา เลัิกเร่ยน ฉันกลัับับั�านแลัะปีรึกษาเร่�อีงน่�กับัคุณ
แม่ขอีงฉัน ที่่านบัอีกกับัฉันวิ่า ลัอีงคิดจิากสิ�งที่่�ชอีบั ฉันจิึงใช� เวิลัา
คิดถึงสิง� ที่่ฉ� นั ชอีบั แลัะฉันก็นกึ ได�วิา่ ฉันชอีบัการร�อีงเพลังแลัะการฟูัง
เพลัง เวิลัาฉันฟูังเพลังขอีงศึิลัปีินต่าง ๆ มากมาย ฉันช่�นชมถึงควิาม
ไพเราะจิับัใจิขอีงแต่ลัะเพลัง ฉันนับัถ่อีนักแต่งเพลังหลัาย ๆ ที่่าน
พวิกเขา สามารถแต่งเพลังที่่�ไพเราะได� จินฉันม่แรงบัันดาลัใจิอียาก
เปี็นนักแต่งเพลัง ฉันจิินตนาการถึงเพลังที่่�เสร็จิ สมบั้รณ์โดยมา
จิากฝ่ีม่อีขอีงฉันเอีง ฉันร้�สึกต่น� เต�นมาก จินหัวิใจิขอีงฉันเต�นไม่เปี็น
จิังหวิะ เม่อี� เวิลัาวิ่างฉันจิะหาแรงบัันดาลัใจิจิากการฟูังเพลัง แลัะฉันก็
เริม� แต่งเพลังจิากฝ่ีมอี่ ขอีงฉัน ถึงเพลังที่่ฉ� นั แต่งจิะเปี็นเพลังสัน� ๆ แต่
ฉันก็รส้� กึ ภ้มใิ จิกับัเพลังน่เ� ปี็นอีย่างมาก ฉันส่งเพลังขอีงฉันให�กบัั คนที่่�
ฉันร้�จิัก เขาเปี็นผู้้�เช่�ยวิชาญด�านดนตร่ เพ่�อีให�เขาแสดงควิามคิดเห็น
กับัเพลังน่� เพ่�อีฉันจิะได�นำากลัับัไปีพัฒินาต่อี แต่เขาบัอีกวิ่าคุณภาพ
เพลังโดยรวิม แลั�วิถ่อีวิ่าที่ำาได�ไม่ด่เปี็นอีย่างมาก ฉันคิดวิ่าน่�เปี็นครั�ง
แรก ผู้ิดพลัาดก็ไม่เปี็นไร ฉันจิึงส่งฉบัับัแก�ไขไปีเร่อี� ย ๆ อีย้่ 2 - 4 ครัง�
เขาก็พด้ เหม่อีนเดิมวิ่าฉันที่ำาได�ไม่ด่ ฉันร้ส� กึ เส่ยใจิเปี็นอีย่างมากแลัะ
ที่�อีแที่� ฉันจิึงคิดวิ่าฉันไม่เหมาะ กับัที่างน่�จิริง ๆ

พลัังควิามคิดเชิงบัวิก หมายถึง ควิามสามารถในการ
ที่ำาควิามเข�าใจิแลัะการยอีมรับัได� ที่ั�งสิ�งที่่�เปี็นด�านบัวิกแลัะด�านที่่�
เปี็นลับั เลั่อีกที่่จิ� ะมอีงโลักในแง่ด่ ไม่ที่อี� แที่�กบัั อีุปีสรรคหร่อีปีัญหาที่่�
ถาโถมเข�ามา แต่จิะฝ่่าฟูัน แลัะหาที่างแก�ไขปีัญหานั�น ๆ แที่น การ
สร�างพลัังควิามคิดเชิงบัวิก เริ�มจิากการมอีงหาสิ�งด่ ๆ ในตัวิเอีง แลัะ
พ้ดช่�นชมตนเอีงในสิ�งด่ ๆ ที่่�ได�ลังม่อีที่ำา เม่�อีเราเริ�มม่ควิามมั�นใจิใน
ตัวิเอีง ก็จิะที่ำาให�เราม่มุมมอีงในการคิดแลัะมอีงสิ�งต่าง ๆ ได�กวิ�าง
มากขึ�นด�วิย ข�อีด่ขอีงพลัังควิามคิดเชิงบัวิกนั�นม่หลัายอีย่าง ที่ั�งช่วิย
ให�ช่วิิตม่ควิามย่ดหยุ่นมากขึ�น เริ�มต�นวิันใหม่ได�อีย่างสดใสในทีุ่ก ๆ
วิัน สังเกตเห็นโอีกาสด่ ๆ ที่่�เข�ามาในช่วิิต เพิ�มแรงจิ้งใจิในการที่ำาสิ�ง
ต่าง ๆ แลัะเปี็นหนที่างส้่ควิามสำาเร็จิในอีนาคต

แต่เม่�อีฉันอี่านนิตยสารที่่�ฉันได�กลั่าวิไวิ�ข�างต�น ฉันร้�สึกม่
กำาลัังใจิมากขึ�นแลัะได�ร้�วิ่าการที่่�ฉันลั�มเหลัวินั�น ไม่ได�เปี็นสิ�งที่่�ควิร
เศึร�า เส่ยใจิ แต่ฉันควิรคิดที่บัที่วินนำาสิ�งที่่�ผู้ิดพลัาดไปีมาพัฒินาต่อี
ไปี อี่กที่ั�งฉันยังม่ครอีบัครัวิ ที่่�คอียให�กำาลัังใจิฉันในทีุ่ก ๆ วิัน ตอีนน่�
ฉันร้�สึกม่ควิามสุขกับัสิ�งที่่�ฉันที่ำาแลัะช่วิิตควิามเปี็นอีย้่ ฉันจิะนำาสิ�งที่่�
ลั�มเหลัวิมาพัฒินาต่อีแลัะจิะที่ำาให�ฉันปีระสบัควิามสำาเร็จิ

ม.2/3

หากเปีร่ยบัพลัังควิามคิดเชิงบัวิกกับัดอีกที่านตะวิัน คนที่่�
ม่พลัังควิามคิดเชิงบัวิก เปีร่ยบัได�กับัดอีกที่านตะวิันที่่�จิะโน�มกิ�งก�าน
หาแสงแดด ส่วินคนที่่�ไม่ม่พลัังควิามคิดเชิงบัวิก ก็เปีร่ยบัได�กับัดอีก
ที่านตะวิันที่่�อีย้่นิ�ง ๆ ไม่ขวินขวิายหาแสงแดดแลัะอีาหาร จินเห่�ยวิ
เฉาไปีในที่่�สุด
สุ ชั ญ ญาวี ณ์ ลิ ม พัลญาณ

สุดที่�ายน่� หากทีุ่กคนลั�มเหลัวิ ให�คิดวิ่ามันค่อีการเร่ยนร้�
ไม่มใ่ ครที่่ปี� ระสบัควิามสำาเร็จิแต่แรก แลัะทีุ่กคนที่่ปี� ระสบัควิามสำาเร็จิ
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รู้รักษ์ส่ง
ิ แวดล้อม
เรื่องตามจินตนาการ หัวข้อ “หนูน้อยพิ ทักษ์โลก”
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน้ค่อีหน้น�อียพิที่ักษ์โลัก หน้ขอีให�ทีุ่กคนช่วิยกันปีลั้ก
ต�นไม�ที่ดแที่นต�นไม�ที่่�เราตัดไปี หากต�อีงการตัดต�นไม� 1 ต�น จิะต�อีง
ม่การปีลั้กต�นไม�ที่ดแที่นก่อีนการตัด 30 ต�น โดยการปีลั้กต�นไม�วิัน
ลัะ 1 ต�น เปี็นเวิลัา 1 เด่อีน ก็จิะที่ดแที่นต�นไม�ที่่�ถ้กตัดไปีได� ถ�าทีุ่ก
คนที่ำาได�แบับัน่� โลักขอีงเราก็จิะอีุดมสมบั้รณ์ไปีด�วิยต�นไม� ซิึง� จิะช่วิย
ลัดโลักร�อีนไม่เกิดนำ�าที่่วิมแลัะเปี็นการสร�างบั�านใหม่ให�กบัั สัตวิ์ปีา่ อี่ก
ครั�ง หน้ร้�สึกด่ใจิแลัะภ้มิใจิกับัภารกิจิ “หน้น�อียพิที่ักษ์โลัก” ขอีงหน้
ค่ะ

วิันหนึ�งน�อีงฟู้าไปีเที่่�ยวิที่ะเลักับัคุณแม่ เธอีเห็นเด็กวิัยรุ่น
กลัุ่มหนึ�งที่ิ�งขวิดนำ�าแลัะถุงพลัาสติกไวิ�ที่่�ชายหาด น�อีงฟู้าจิึงช่วิยเก็บั
ไปีที่ิ�งถังขยะ เพราะขยะพวิกน่�จิะที่ำาให�ที่ะเลัสกปีรกแลัะหากสัตวิ์
ที่ะเลักินเข�าไปีก็จิะปี่วิยแลัะตายได� ค่นนั�นน�อีงฟู้าฝ่ันวิ่าม่ปีลัา เต่า
วิาฬ แลัะปี้ รวิมถึงสัตวิ์นำ�าต่าง ๆ มาขอีบัคุณแลัะมอีบัรางวิัลั “ผู้้�
พิที่ักษ์โลัก” ให�แก่น�อีงฟู้า เม่�อีน�อีงฟู้าต่�นขึ�น น�อีงฟู้าภ้มิใจิมากแลัะ
อียากชวินเพ่�อีน ๆ วิ่า “เรามาเปี็นผู้้�พิที่ักษ์โลักด�วิยกัน ช่วิยกันที่ิ�ง
ขยะให�ลังถังนะคะทีุ่กคน”

ฐิ ติ ภ า ตรี ย าภรณ์ พัั นธ์ ป.2/1

วริ น รำ า ไพั เชิ ดิ์ จิ ร ะพังษ์ ป.2/3

บทร้อยกรองประเภทอินทรวิเชียรฉันท์
ผลงานการประพั นธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ชมธรรมชาติ

มาลั่กระจิ่างแจิ่ม
งดงามปีระดับัดง
แก�วิปีีบัปีระดุจิดาวิ
หอีมสาลัะลัังกา

วทั น ยา

ระดะแซิมสะพรั�งพง
แลัะชบัาลัะลัานตา
มะลัิขาวิกระดังงา
รุจิิศึิลัปีภิรมย์ใจิ

รักษ์ธรรมชาติหนา
จิงอีย่าชะลั่าใจิ
งดพลัาสติกเถิด
แปีดอีาร์ระลัึกก่อีน
กิิ ต ติ ญ าณ ม.6/2 เลั่อีกใช�ฉลัากห�า
อี่กโฟูมลัะเลัิกใช�

ชมธรรมชาติ

เห็นธรรมชาติงาม
นกบัินลัะลัิ�วิไกลั
เวิลัา ณ รุ่งสาง
มอีงแลั�วิสิน่าชม
ดอีกไม�ผู้ลัิงามชัด
เบั่งบัานตลัอีดปีี

ดิ์ู แ ลสิ� ง แวดิ์ล้ อ ม

ขณะยามนภาใส
ปีะที่ะเมฆ์ลัะลั่อีงลัม
นภากวิ�างแลัะสวิยสม
ก็สราญสบัายด่
จิะสะบััดระบัายส่
เฉพาะยิ�ง ณ ยอีดดอีย

อุ ชุ ภ า เปาอิ น ทร์
รมิ ต า กิิ จ เครื อ
ม.6/4
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จิะเสาะหาวิิธ่ให�
มิฉะนั�นจิะสั�นคลัอีน
เพราะจิะเกิดฤด้ร�อีน
ขยะแยกปีระเภที่ไวิ�
เพราะจิะพาปีระหยัดไฟู
แลัะมนุษย์จิะอีย้่ด่

อรั ช พัร แซ� ซื อ
ทสร คั จ ฉัสุ ว รรณมณี
วริ ย า ชั ย มงคลตระกิู ล
ม.6/4

การจัดกิจกรรมสีบ้านแบบออนไลน์

การจัดกิจกรรมสีบ้านแบบออนไลน์
รวบรวมโดย ครููเนาวรััตน์์ ทััศนเกษม ครููจิินต์์ จิิระริิยากุุล และครููมณีีจัันท์์ ไกรณรงค์์

การประชุุมสีีบ้้านออนไลน์์เป็็นกิิจกรรมใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ปีีการศึึกษานี้้� นัับว่่าเป็็นความท้้าทายของสภานัักเรีียนสีีคณะที่่�
จะออกแบบกิิจกรรมให้้เหมาะสมและน่่าสนใจให้้กัับสมาชิิกในสีี
กระบวนการทำำ�งานของแต่่ละสีีแสดงให้้เห็็นถึึงความตั้้�งใจ การ
วางแผน การเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ การคิิดถึึงคนอื่่�น การทำำ�งานเป็็นทีีม
การรัับฟััง การสื่่�อสาร การแก้้ปััญหา และความยืืดหยุ่่�นในการปรัับ
เปลี่่�ยนต่่าง ๆ เมื่่�อได้้รัับคำ�ำ แนะนำำ� ประสบการณ์์นี้้�ทำำ�ให้้นัักเรีียนได้้
ทัักษะสำำ�คัญ
ั ในการเตรีียมตััวเพื่่อ� ให้้พร้้อมรัับมืือต่อ่ สถานการณ์์และ
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นได้้
หลัังจากที่่�ได้้รัับหััวข้้อและคุุยกัับสภาสีีอื่่�น ๆ เรีียบร้้อย
สภาสีีฟ้้า ม.5 ก็็จะคุุยกัันถึึงข้้อสรุุปว่า่ ในการประชุุมสีีต้้องมีีอะไรบ้้าง
จากนั้้�นก็็จะเริ่่ม� นััดน้้อง ๆ สภาสีีรวมถึึงสตาฟทั้้�งหมดเพื่่อช่
� ว่ ยกัันคิิด
กิิจกรรมต่่าง ๆ เมื่่อ� ได้้กิิจกรรมแล้้วก็็แบ่่งงานกัันไปทำำ�ในส่่วนของตััว
เองและนััดวัันกำำ�หนดส่่งไว้้ ระหว่่างการทำำ�งานก็็จะมีีการอััปเดตอยู่่�
ตลอดเวลา เมื่่อทุ
� กุ ส่่วนเสร็็จเรีียบร้้อย สภาสีีทุุกคนก็็จะมาซ้้อมและ
แก้้ไขปรัับปรุงุ ส่่วนที่่ยั� งั ไม่่สมบููรณ์์ หลัังจากนั้้�นจึึงนััดสตาฟชั้้�นอื่่น� ๆ
ให้้มาดููการซ้้อมใหญ่่ เมื่่อซ้้อ
� มเสร็็จเราจะมีีการคุุยกัันถึึงข้้อผิิดพลาด
และ Feedback เพื่่อปรั
� บปรุ
ั งุ ให้้กิิจกรรมออกมาสมบููรณ์์ที่สุ่� ดุ พวก
เรารู้้�สึึกตื่่�นเต้้นที่่�จะได้้ประชุุมสีีออนไลน์์ เนื่่�องจากเป็็นครั้้�งเเรกของ
พวกเราด้้วย จึึงยัังไม่่ค่่อยเห็็นภาพเท่่าไหร่่ว่่าจะออกมาเป็็นอย่่างไร
หรืือเเม้้กระทั่่�งการใช้้ Microsoft Teams ต้้องเรีียนรู้้วิ� ธีีิ การใช้้หลาย
อย่่าง พอได้้ทำำ�กิิจกรรมเเล้้วเห็็นถึึงความร่่วมมืือของน้้อง ๆ ที่่�ร่่วม
เล่่นเกม ตอบคำำ�ถามทำำ�ให้้มีีกำำ�ลัังใจที่่�จะทำำ�กิิจกรรมมากขึ้้�น พวก
เราตั้้�งใจอยากจะให้้น้้อง ๆ รู้้สึ� ึกเป็็นครอบครััวเดีียวกัับเรา รู้้�สึึกอุ่่�น
ใจ เมื่่อ� ไหร่่ที่เ่� หนื่่อ� ยหรืือท้้อจากการเรีียนมาทั้้�งวััน การได้้มาประชุุม
สีี
พวกเราพยายามจะให้้พลัังบวกกัับน้้อง ๆ และทำำ�ให้้
น้้อง ๆ หายเหนื่่�อยได้้ สิ่่�งที่่�อยากจะพััฒนาเรื่่�องแรกด้้านของการ
สื่่�อสารเนื่่�องจากในปีีนี้้�จััดการประชุุมสีีบ้้านแบบออนไลน์์ทำำ�ให้้มีี
ปััญหาเกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ ซึ่่�งในบางครั้้�งเกิิด
การสื่่�อสารที่่�ไม่่ทั่่�วถึึง เรื่่�องที่่�สองด้้านการจััดการเวลาในรููปแบบ
ออนไลน์์การที่่�ทุุกคนจะเข้้าได้้อย่่างพร้้อมเพรีียงและตรงเวลาค่่อน
ข้้างยาก ทำำ�ให้้พวกเราประชุุมสีีเกิินเวลาและปล่่อยน้้อง ๆ ช้้า และ
เรื่่�องสุุดท้้ายเพิ่่�มความมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมของทุุกคนให้้มากขึ้้�น

การประชุุ ม สีีออนไลน์์ ถืือว่่ า เป็็ น กิิ จ กรรมใหม่่ สำำ� หรัั บ
พวกเรา เมื่่�อได้้โอกาสในการจััดประชุุมสีีรููปแบบใหม่่ พวกเราจึึง
อยากทำำ�ออกมาให้้ดีีที่่�สุุด อยากให้้ทุุกคนเกิิดความประทัับใจและมีี
ส่่วนร่่วมโดยไม่่ให้้ความรู้้�สึึกที่่�ต่่างกัับประชุุมสีีในรููปแบบปกติิมาก
นััก ดัังนั้้�นเราจึึงเริ่่�มคุุยและวางแผนกิิจกรรมกัับสภาสีีก่่อนเพื่่�อถาม
ความคิิดเห็็นของสมาชิิกในสีีและนำำ�ไปปรัับให้้เหมาะกัับรููปแบบของ
กิิจกรรม ต่่อมาได้้ปรึึกษากัับสตาฟในสีีเพื่่�อปรัับแก้้กิิจกรรมออกมา
ให้้ดีีที่่สุ� ดุ และสุุดท้้ายคืือการนััดซ้้อมเพื่่อ� ให้้ความผิิดพลาดน้้อยที่่สุ� ดุ
ในสถานการณ์์จริิง โดยก่่อนที่่�จะจััดกิิจกรรมพวกเรามีีความกัังวล
เป็็นอย่่างมากว่่าสมาชิิกในสีีคณะจะรู้้�สึึกและคิิดอย่่างไรในรููปแบบ
ใหม่่ของการประชุุมสีี จะเกิิดความประทัับใจหรืือไม่่ หลัังจากการ
จััดกิิจกรรมพวกเราทุุกคนได้้คลายความกัังวลเป็็นความประทัับใจ
จนเกิิดเป็็นแรงบัันดาลใจในการจััดประชุุมสีีครั้้�งต่่อ ๆ ไป เพราะ
ความคิิดเห็็นของน้้อง ๆ ที่่ส่� ่งผ่่านแบบสอบถาม ส่่วนใหญ่่แล้้วเกิิด
ความประทัับใจ มีีส่่วนร่่วม และสนัับสนุุนให้้มีีกิิจกรรมอีีกครั้้ง� พวก
เรารู้้สึ� กึ ถึึงความเป็็นครอบครััวของสีีแดง ถึึงแม้้ว่่าจะไม่่ได้้อยู่่�รวมกััน
แต่่ไม่่ว่่าอย่่างไรการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ล้้วนมีีจุุดที่่�ต้้องนำำ�มาแก้้ไข
และพััฒนา การประชุุมสีีออนไลน์์ครั้้�งนี้้�ก็็เช่่นกััน จุุดที่่�พวกเราคิิด
ว่่าควรแก้้ไขคืือ การแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้าที่่�เร็็วกว่่านี้้� เพราะการที่่�
เกิิดช่่องโหว่่ทำำ�ให้้กิิจกรรมไม่่ดำำ�เนิินไปตามที่่�หวัังไว้้ อีีกทั้้�งอาจจะ
ทำำ�ให้้เสีียบรรยากาศที่่�ได้้เตรีียมไว้้ และอีีกหนึ่่�งสิ่่�งที่่�พวกเราอยาก
พััฒนาคืือการเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�จะสามารถทำำ�ให้้น้้องอยากมีีส่่วนร่่วมและ
สนุุกไปด้้วยกััน การประสานงานระหว่่างผู้้�นำำ�มีีความไม่่ชััดเจนจึึง
ทำำ�ให้้เกิิดความสัับสน เนื่่�องจากต้้องประสานงานผ่่านทางออนไลน์์
สุุดท้้ายนี้้�การประชุุมสีีจะประสบความสำำ�เร็็จไม่่ได้้ถ้้าหากขาดความ
ร่่วมมืือของน้้อง ๆ พวกเราขอขอบคุุณสำำ�หรัับความร่่วมมืือและ
ประสบการณ์์ในครั้้�งนี้้� ไว้้เจอกัันใหม่่โอกาสหน้้า
สภานัั ก เรีี ย นคณะอูู ร์์ สุุ ล านารีี

สภานัั ก เรีี ย นคณะอัั จ ฉรามัั ย
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การจัดกิจกรรมสีบ้านแบบออนไลน์
	จากการจััดกิิจกรรมสีีบ้้านออนไลน์์ทำำ�ให้้ได้้เรีียนรู้้�หลาย
อย่่าง ประการแรกได้้ทำำ�งาน ร่่วมกัั บสภานัักเรีียนรุ่่�นพี่่�รุ่่� นน้้อง
หลาย ๆ คนที่่�อยากจะช่่วยจััดกิิจกรรม และได้้หาข้้อมููลในการ
สร้้างสรรค์์กิิจกรรมใหม่่ ๆ ที่่�ไม่่เคยทำำ�มาก่่อน ในช่่วงแรกเกิิดความ
กัังวลว่่าจะทำำ�ออกมาได้้ดีีพอหรืือไม่่ น้้อง ๆ และเพื่่�อน ๆ ที่่�เข้้า
ร่่วมกิิจกรรมจะเบื่่�อหรืือเปล่่า แต่่หลัังจากทำำ�กิิจกรรมจนเสร็็จก็็ได้้
เห็็นว่่าทุุกคนให้้ความร่่วมมืือดีีเป็็นอย่่างมาก และดููสนุุกสนานไปกัับ
กิิจกรรมที่่�พวกเราตั้้�งใจจััดขึ้้�นมา ทำำ�ให้้ดีีใจและมีีกำำ�ลัังใจในการจััด
กิิจกรรมต่่อ ๆ ไป แม้้ว่่าหลาย ๆ อย่่างจะไม่่เหมืือนกัับปีีที่ผ่่� ่าน ๆ
มา หลัังการประชุุมสีีจบ พวกเราได้้ทำำ�แบบสอบถามความรู้้สึ� กึ ของ
น้้อง ๆ ซึ่่�งได้้รัับทั้้�งคำำ�ติิและคำำ�ชม ทำำ�ให้้ได้้เห็็นถึึงข้้อดีีและข้้อที่่�ควร
ปรัับปรุุง พวกเราจึึงตั้้�งใจไว้้ว่่าหากได้้ทำำ�กิิจกรรมอีีกจะรัักษาข้้อดีี
และปรัับปรุุงข้้อเสีียตามที่่�ได้้รัับคำำ�แนะนำำ�มา สุุดท้้ายนี้้�สิ่่�งที่่�พวกเรา
อยากพััฒนาคืือปััญหาเกี่่�ยวกัับการใช้้โปรแกรมต่่าง ๆ การใช้้ระบบ
ของ MS Teams ให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดถืือเป็็นโจทย์์ที่่�ยากสำำ�หรัับ
พวกเราที่่มีีป
� ระสบการณ์์การใช้้งานในการจััดกิิจกรรมไม่่มากนััก เช่่น
การแชร์์หน้้าจอ การตั้้�ง Meeting และสััญญาณของอิินเทอร์์เน็็ต
ซึ่่�งเราต้้องแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้าหลายครั้้�ง รวมถึึงการสื่่�อสาร
ประสานงานกัับคุุณครููและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เนื่่อ� งจากสถานการณ์์โควิิด 19 ทำำ�ให้้กิิจกรรมสีีบ้้านถููกปรัับ
เปลี่่�ยนมาเป็็นรููปแบบออนไลน์์ ซึ่่�งกระบวนการในการจััดกิิจกรรม
นั้้�นก็็ถููกเปลี่่�ยนไปจากทุุกปีีเช่่นเดีียวกััน ก่่อนที่่�จะเริ่่�มกิิจกรรมพวก
เรารู้้สึ� กึ กัังวลเป็็นอย่่างมาก เนื่่อ� งจากเป็็นการจััดกิิจกรรมในรููปแบบ
ใหม่่และแปลกไปจากปีีก่่อน ๆ จึึงทำำ�ให้้การคิิดกิิจกรรมนั้้�นยากขึ้้�น
กว่่าเดิิม เพราะต้้องคำำ�นึึงถึึงการมีีส่่วนร่่วมของทุุกคนในสีี และสร้้าง
ความสนุุกสนานในเวลาเดีียวกััน ขั้้น� ตอนแรกคืือ การวางแผนการจััด
กิิจกรรมร่่วมกัับสภานัักเรีียนภายในสีีคณะ ถึึงแม้้ว่่าจะเป็็นการติิดต่่อ
สื่่�อสารกัันแบบออนไลน์์ การระดมความคิิดของสมาชิิกภายในสีีก็็
สามารถดำำ�เนิินไปอย่่างราบรื่่�น ทุุกคนมีีการแลกเปลี่่�ยนมุุมมองและ
ความคิิด เพื่่อ� ที่่จ� ะให้้กิิจกรรมที่่จ� ะจััดขึ้้น� นั้้�นมีีประสิิทธิภิ าพมากที่่สุ� ดุ
มีีการแบ่่งหน้้าที่่ก� ารทำำ�งานกัันอย่่างชััดเจน ทำำ�ให้้ภาระการทำำ�งานไม่่
ไปตกอยู่่�เพีียงแค่่ใครคนใดคนหนึ่่�ง ระหว่่างการจััดกิิจกรรมอาจจะมีี
ปััญหาเล็็กน้้อย แต่่สุุดท้้ายแล้้วทุุกคนก็็สามารถจััดการและดำำ�เนิิน
กิิจกรรมต่่อไปได้้ ไม่่ว่า่ จะเป็็นปััญหาทางเทคโนโลยีีหรืืออิินเทอร์์เน็็ต
นอกจากนี้้�แล้้ว เพื่่อ� น ๆ พี่่� ๆ น้้อง ๆ และคุุณครููก็็ยัังให้้ความช่่วย
เหลืือและความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งน้้อง ๆ ก็็ต่่างรู้้�สึึกสนุุกไปกัับ
กิิจกรรมที่่�ถููกจััดขึ้้�น ได้้มีีส่่วนร่่วมกัับสมาชิิกในสีีมากขึ้้�น และได้้
ใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์ พวกเราจึึงรู้้�สึึกภููมิิใจที่่�กิิจกรรมเป็็นไป
ตามที่่�คาดหวัังไว้้ และรู้้�สึึกสนุุกที่่�ได้้ทำำ�งานร่่วมกัันทุุกคนในสีีคณะ
สภานัั ก เรีี ย นคณะสุุ ร นารีี
การจััดกิิจกรรมสีีบ้้านในปีีนี้้�ทำำ�ให้้เราได้้เล็็งเห็็นถึึงความสามััคคีี ได้้
ประสบการณ์์ในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น หาก
มีีโอกาสในการพััฒนากิิจกรรม อยากพััฒนาให้้กิิจกรรมมีีความ
สนุุกสนานและทั่่�วถึึงทุุกคนมากกว่่าเดิิม เพื่่อ� ที่่�สมาชิิกภายในสีีคณะ
จะได้้มีีส่่วนร่่วมในการประชุุมสีีบ้้านมากยิ่่�งขึ้้�น ได้้รัับประสบการณ์์
และความทรงจำำ�ดีี ๆ จากการเข้้าร่่วมกิิจกรรมสีีบ้้านแบบออนไลน์์
สภานัั ก เรีี ย นคณะธัั ม มกัั ญ ญา
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กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันพ่ อ

โดยครููปััถย์์ รัักธรรม ครููวรางคณา สุุจริิตพงศ์์ ครููณััฐกร จึึงจตุุพร และครููอรนุุช การพิิศิิษฎ์์

ฝ่่ายแนะแนว ระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาของโรงเรีียน ขอแบ่่งปัันผลการสมััครและได้้รัับเลืือก เข้้าศึึกษาต่่อระดัับอุดุ มศึึกษา ของนัักเรีียน
มาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััยที่่สำ� ำ�เร็็จการศึึกษา ในปีีการศึึกษา 2563 หรืือ นัักเรีียน MD91 ซึ่่�งนัักเรีียนได้้มีีโอกาสที่่�จะเลืือกเรีียนในสิ่่�งที่่�เหมาะสม
กัับความถนััดและความสามารถของตนเอง มั่่�นใจว่่านัักเรีียนทุุกคนมีีความมุ่่�งมั่่�น หมั่่�นศึึกษาเล่่าเรีียน และใช้้โอกาสในการเรีียนรู้้อย่
� ่างเต็็ม
ศัักยภาพ เพื่่�อความก้้าวหน้้าในอนาคตต่่อไป

ครอบครััวเป็็นรากฐานของความรััก และความอบอุ่่�น
สำำ�หรัับหััวใจดวงน้้อย ๆ ของเด็็ก ๆ ความผููกพัันและความรัักจาก
คนในครอบครััวเป็็นพลัังอัันยิ่่�งใหญ่่ จากสัังคมเล็็ก ๆ ที่่�มีีความสุุข
นำำ�สู่่�สัังคมอัันกว้้างใหญ่่ การจััดกิิจกรรมวัันพ่่อเป็็นหนึ่่�งกิิจกรรมที่่�
ทำำ�ให้้นัักเรีียนได้้มีีช่่วงเวลาดีี ๆ ที่่จ� ะคิิดถึึงความรััก ความผููกพัันที่่�
มีีให้้กัับคนสำำ�คััญ ทำำ�ให้้นัักเรีียนได้้รู้้�จัักขอบคุุณสิ่่�งดีี ๆ ที่่�ได้้รัับ และ
เรีียนรู้้�ที่่�จะเติิมพลัังชีีวิิตให้้กัันและกััน
เนื่่�องในกิิจกรรมวัันพ่่อแห่่งชาติิเด็็ก ๆ อนุุบาลได้้เรีียนรู้้�
เกี่่�ยวกัับความสำำ�คััญของวัันพ่่อแห่่งชาติิ การระลึึกถึึงพระคุุณของ
คุุณพ่่อ และได้้เสนอการทำำ�กิิจกรรมที่่�แสดงออกถึึงความรััก ความ
กตััญญูู คืือ การประดิิษฐ์์การ์์ดของขวััญจากใจ เขีียนคำำ�อวยพรบอก
รัักคุุณพ่่อ และได้้กล่่าวคำำ�ขอบคุุณคุุณพ่่อ เช่่น หนููขอบคุุณคุุณพ่่อที่่�
ขัับรถมาส่่งหนููที่่�โรงเรีียน หนููขอบคุุณคุุณพ่่อที่่�ดููแลหนูู หนููขอบคุุณ
คุุณพ่่อที่่ทำ� ำ�อาหารอร่่อย ๆ ให้้หนูู ซึ่่ง� นอกจากความรััก ความอบอุ่่�น
ที่่�เด็็ก ๆ มอบให้้คุุณพ่่อ คุุณครููยัังได้้ให้้เด็็ก ๆ มองถึึงความรัักของ
คนในครอบครััวและคนที่่ดูู� แลเรา
	สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาได้้แสดงออกถึึงความ
รัักความผููกพัันในกิิจกรรมวัันพ่่อแห่่งชาติิ ด้้วยการทำำ�การ์์ดอวยพร
บอกความรู้้�สึึกที่่�มีีต่่อคุุณพ่่อ รวมถึึงคนในครอบครััว ครููต่่างเห็็น
ถึึงความรู้้�สึึกที่่�มาจากใจ ข้้างในของนัักเรีียน นัักเรีียนดููมีีความสุุข
สามารถถ่่ายทอดออกมาเป็็นคำำ�พููดที่่ซ� าบซึ้้�งบอกรัักคุุณพ่่อด้้วยรอย

ยิ้้ม� ทายใจคุุณพ่่อได้้อย่่างถููกต้้อง ความตั้้ง� ใจในการประดิิษฐ์์สิ่่ง� ของ
ต่่าง ๆ ให้้คุุณพ่่ออย่่างสร้้างสรรค์์ จากการแสดงออกเหล่่านี้้� แสดง
ให้้เห็็นถึึงความรัักจากคนในครอบครััวที่่�แสนอบอุ่่�น
แต่่ละปีีนัักเรีียนต่่างมีีภาพถ่่ายมากมายและจะมีีอย่่าง
น้้อยหนึ่่�งภาพพิิเศษที่่นั� กั เรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาตั้้ง� ใจจะเก็็บภาพนี้้�เพื่่อ�
นำำ�มาใช้้ในกิิจกรรมวัันพ่่อ ซึ่่�งภาพเหล่่านั้้�นล้้วนมีีความสุุข ความรััก
ความผููกพัันซ่่อนอยู่่� ดัังนั้้�นกิิจกรรมวัันพ่่อแห่่งชาติิเด็็ก ๆ จะคััด
เลืือกภาพประทัับใจนำำ�มาแบ่่งปัันกัับเพื่่�อน และร้้อยเรีียงเป็็นคลิิป
วิิดีีโอประกอบเพลงบรรเลง เพื่่อ� เป็็นของขวััญพิิเศษแทนคำำ�ขอบคุุณ
บางห้้องเรีียนมีีกิิจกรรมการถ่่ายภาพคู่่�กัับคุณ
ุ พ่่อ ทำำ�การ์์ดให้้คุุณพ่่อ
สำำ�หรัับคุุณพ่่อคุุณแม่่ ถ้้าได้้ลองย้้อนกลัับไปดููภาพกิิจกรรมวัันพ่่อที่่�
ลููก ๆ ได้้สร้้างสรรค์์ในแต่่ละปีี คุุณพ่่อคุุณแม่่ก็็จะได้้เห็็นการเติิบโต
ทางความคิิดของลููก ๆ ความสามารถ ทัักษะต่่าง ๆ ที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ
	กิิ จ กรรมวัั น พ่่ อ ในปีี นี้้� นัั บ เป็็ น ความท้้าทายอย่่ า งยิ่่� ง ที่่�
เด็็ก ๆ จะได้้อยู่่�ในบรรยากาศของการทบทวนตนเอง แบ่่งปัันความ
รู้้สึ� กึ ของตนเอง ใช้้เวลาร่่วมกัันในการสร้้างสรรค์์ผลงาน เพื่่อ� เป็็นของ
ขวััญพิิเศษให้้กัับคนสำำ�คััญ และด้้วยความสามารถทางเทคโนโลยีี
ของเด็็ก ๆ ของขวััญวัันพ่่อปีีนี้้�จึึงเกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยความร่่วมมืือร่่วมใจ
ของนัักเรีียนทุุกคน ครููอยากให้้นัักเรีียนได้้จดจำำ�ช่่วงเวลาเหล่่านี้้�
ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่�จะรู้้�ว่่า สิ่่�งเล็็ก ๆ ที่่�เรีียกว่่า “ความรััก” นี้้� เมื่่�อเรา
ย้้อนกลัับมามองจะเป็็นสิ่่�งที่่�เรากลัับมายิ้้�มได้้อีีกครั้้�ง
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พิ ธีรำ�ลึกถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร
โดย ครููปนััดดา ศรีีประทุุมรัักษ์์
บัังคม บรมนาถ

อภิิวาท พระทรงศรีี

ห้้าธัันวา ทั่่�วธานีี

สดุุดีี พ่่อหลวงไทย

หลายปีี ที่่�ทรงจาก

ยัังคงยาก จะลืืมได้้

บารมีี ดั่่�งร่่มไทร 

เราทั้้�งหลาย จึึงร่่มเย็็น

เจ็็ดสิิบปีี ทรงโอบเอื้้�อ

พระก่่อเกื้้�อ คลายทุุกข์์เข็็ญ

พระกรณีีย์์ ธ บำำ�เพ็็ญ

ชาวโลกเห็็น ทั้้�งใกล้้ไกล

จะขอ ทำำ�ความดีี

ดั่่�งคำำ�ที่่� พ่่อสอนให้้

“ภููมิิพล” ของคนไทย

จารึึกไว้้ ตราบนิิรัันดร์์

ประพัั นธ์์ โ ดย ครูู ธ าริิ ณีี จึึ ง เจนชัั ย นัั น ท์์

โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยได้้จััดพิิธีีรำ�ลึ
ำ ึกถวาย พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิิตร เนื่่อ� งในวัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพของพระองค์์ โดยในสััปดาห์์วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน–2 ธัันวาคม 2564 คณะครููและนัักเรีียนได้้
ร่่วมกัันรัับชมวีีดิิทััศน์์ชุุด “ธ สถิิตในดวงใจไทยนิิรัันดร์์” จััดทำำ�โดยสมาคมนัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยในพระบรมราชููปถััมภ์์ ในหััวข้้อ
การเป็็น “ผู้้ใ� ห้้” จากนั้้�นนัักเรีียนได้้ศึึกษาและทบทวนในการที่่พ� ระองค์์ทรงเป็็นผู้้ใ� ห้้แก่่พสกนิิกรชาวไทยมาโดยตลอดการครองราชย์์ในเรื่่อ� ง
เศรษฐกิิจพอเพีียง คำำ�พ่่อสอน หรืือโครงการพระราชดำำ�ริิและนัักเรีียนได้้ร่่วมกัันแบ่่งปััน Reflection การน้้อมนำำ�แนวพระราชดำำ�ริิสู่่�วิิถีีชีีวิิต
ของตััวเอง
ในพิิธีีรำำ�ลึึกถวาย พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร จััดขึ้้�นในวัันที่่� 3 ธัันวาคม
2564 โดยคณะครููและนัักเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยได้้ร่่วมพิิธีีและแสดงความรำำ�ลึึกถวายพระองค์์ผ่่านการรัับชมวีีดิิทััศน์์ อ่่านบทประพัันธ์์
ร่่วมกัันขัับร้้องเพลงพระราชนิิพนธ์์ รััก และผู้้แ� ทนแต่่ละห้้องเรีียนได้้สำำ�นึกึ ในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ของพระองค์์ ผ่่านการแบ่่งปััน Reflection
การน้้อมนำำ�แนวพระราชดำำ�ริิสู่่�วิิถีีชีีวิิตของตััวเองตามหััวข้้อดัังนี้้�

คำ�พ่ อสอน
หนููรู้้สึ� กึ ว่่าในหลวงรััชกาล 9 ทรงทำำ�งานเหนื่่อ� ย เพราะช่่วย
เหลืือประชาชนมากมาย หนููจะช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นเหมืือนพระองค์์และ
หนููสามารถประหยััด พอเพีียงตามคำำ�สอนของพระองค์์ได้้ เช่่น หนูู
จะใช้้ยางลบให้้หมดก้้อนแล้้วค่่อยซื้้�อใหม่่ ใช้้กระดาษ 2 หน้้าตอน
วาดรููป
สิิ ต า ไพศาขมาศ อ.3

หนููรู้้�สึึกภาคภููมิิใจที่่�ได้้เรีียนโรงเรีียนเดีียวกัับในหลวง
รััชกาลที่่� 9 พระองค์์ได้้ทรงสอนเรื่่�องการเป็็นผู้้�เสีียสละ และสอน
เรื่่�องการช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น หนููจะนำำ�คำำ�สอนเหล่่านี้้�มาใช้้โดยการช่่วย
เหลืือคุุณพ่่อ คุุณแม่่ คุุณครููและเพื่่�อน ๆ ในส่่วนที่่�หนููสามารถทำำ�ได้้
ธมนพัั ชญ์์ สุุ ท ธิิ น นท์์ ป.1
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หนููประทัับใจในคำำ�สอนของในหลวงรััชกาลที่่� 9 เรื่่อ� งความ
เพีียร ตอนนี้้�หนููยัังเป็็นเด็็กอยู่่� หนููจึึงปฏิิบัติั ติ ามคำำ�สอนของในหลวง
รััชกาลที่่� 9 โดยหนููจะตั้้ง� ใจเรีียน ฟัังคุุณครููสอน หมั่่น� เพีียรและอดทน
ในการเรีียน โตขึ้้�นมาหนููจะได้้มีีอาชีีพที่่�ดีีและมีีชีีวิิตที่่�ดีี
ชัั ญ ภิิ ญ ญา นานานุุ กูู ล ป.2

ในหลวงรััชกาลที่่� 9 ในความทรงจำำ�ของหนูู พระองค์์ท่า่ น
พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่่ปวงชนชาวไทยให้้ทุุกคนได้้ปฏิิบัติั ิ
ตนเป็็นคนดีีของสัังคม และพระองค์์ทรงเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ให้้แก่่พวก
เราในทุุก ๆ ด้้าน ทั้้�งด้้านความคิิด ด้้านการงานและการใช้้ชีีวิิต ส่่วน
หนึ่่�งของคำำ�สอนที่่�หนููจดจำำ�และนำำ�มาปฏิิบััติิอยู่่�เสมอ ได้้แก่่ ความ
พอเพีียง ความซื่่อสั
� ตั ย์์ การทำำ�ความดีี และการรู้้จั� กั ประมาณตน ซึ่่ง�
หากพวกเราน้้อมนำำ�พระบรมราโชวาทของพระองค์์มาปฏิิบัติั ใิ นชีีวิิต
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ประจำำ�วัันแล้้ว เชื่่�อว่่าชีีวิิตของพวกเราจะดีีขึ้้�นอย่่างแน่่นอน

สัังคมในวัันข้้างหน้้าอย่่างแน่่นอน ดิิฉันั จะจดจำำ�และน้้อมนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
ตลอดไป พระองค์์ยัังคงอยู่่�ในดวงใจของดิิฉัันเสมอ
ชญณิิ ช า เมธาวัั ธ น์์ ป.3

ในหลวงรััชกาลที่่� 9 พระราชทานพระราชดำำ�รััสในวาระ
ต่่าง ๆ ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาครอบคลุุมตั้้�งแต่่ การทำำ�ความดีี การศึึกษา การ
ธำำ�รงวััฒนธรรมจนถึึงการบริิหารบ้้านเมืือง และการศึึกษาก็็เป็็นหััวข้้อ
ที่่ห� นึ่่�ง ที่่พ� ระองค์์ให้้ความสนพระทััยและมีีพระราชดำำ�รัสั มอบให้้คน
ไทยไว้้ใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิต เช่่น รู้้จั� กั เปิิดใจยอมรัับการปรัับเปลี่่ย� นตััว
เองให้้ดีีขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องเรีียน เรื่่�องงาน และการพััฒนาตััวเองที่่�
จะต้้องมีีความพยายาม อดทนเพื่่�อให้้ประสบผลสำำ�เร็็จในชีีวิิต ล้้วน
แต่่มีีเป้้าหมายให้้ประชาชนมีีชีีวิิตที่่�ดีี พระองค์์ทรงเป็็นดั่่�ง “พ่่อผู้้�ยิ่่�ง
ใหญ่่” ทรงให้้คำำ�สอนที่่�เข้้าใจง่่าย หากเรานำำ�มาปฏิิบัติั ิในชีีวิิตประจำำ�
วััน ก็็จะประสบผลสำำ�เร็็จในชีีวิิตอย่่างแน่่นอน

ณิิ ช นัั น ท์์ นัั น ท์์ รุ่่� ง โรจน์์ ม.1

	คำำ�พ่่อสอนที่่�ฉัันจะนำำ�มาใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน คืือ “อ่่อน
โยน แต่่ไม่่อ่่อนแอ” ในชีีวิิตประจำำ�วััน เราต้้องเจอผู้้�คนมากมาย ทั้้�ง
ที่่รู้� จั้� กั และไม่่รู้จั้� กั ดัังนั้้�นการอ่่อนโยนจึึงเป็็นสิ่่ง� ที่่เ� ราควรจะปฏิิบัติั ต่ิ อ่
คนอื่่�น เพราะการอ่่อนโยนแสดงถึึงความสุุภาพถ่่อมตน แต่่การอ่่อน
โยนไม่่ได้้หมายความว่่าจะต้้องอ่่อนแอหรืือให้้ผู้้อื่� น่� อยู่่�เหนืือเราเสมอ
ไป ยกตััวอย่่างเช่่น เราอยู่่�ในกลุ่่�มคนที่่�มีีความเห็็นไม่่ตรงกัับเรา การ
อ่่อนโยนของเราคืือการรัับฟังั ความคิิดเห็็นของผู้้อื่� น่� แต่่หากความคิิด
เห็็นนั้้�นไม่่เหมาะสม ก็็ไม่่ได้้หมายความว่่าเราจะต้้องเห็็นด้้วยกัับพวก
เขา หรืือให้้พวกเขาควบคุุมความคิิดของเราได้้ ถึึงเราจะอ่่อนโยน แต่่
เราก็็ต้้องมีีจุุดยืืนของตนเอง
ณฐมน พฤกษโชติิ ป.5

หนึ่่�งในพระบรมราโชวาทที่่�ฉัันประทัับใจ คืือ เรื่่�องของ
ความอ่่อนโยนแต่่ไม่่อ่อ่ นแอ ความว่่า “...ต้้องรัักษามารยาทอัันดีีงาม
สำำ�หรัับสุุภาพชน รู้้�จัักสััมมาคารวะ ไม่่แข็็งกระด้้าง มีีความอ่่อนโยน
แต่่ไม่่อ่่อนแอ พร้้อมจะเสีียสละประโยชน์์ส่่วนตััวเพื่่�อส่่วนรวม...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหา
ภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ในพิิธีีพระราชทานปริิญญา
บััตรของจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย วัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2496 เป็็นคำำ�
สอนที่่ฉั� นั รู้้สึ� กึ ประทัับใจ เพราะเป็็นคำำ�สอนที่่ฟั� งั ดููเรีียบง่่ายแต่่มีีความ
หมายลึึกซึ้้ง� เป็็นคำำ�สอนที่่ต� ระหนัักถึึงการมีีสััมมาคารวะ และมีีความ
สุุภาพอ่่อนน้้อม รู้้�จัักยอมเสีียสละประโยชน์์ส่่วนตััว เพื่่�อประโยชน์์
ของส่่วนรวมแต่่จะไม่่ยอมเป็็นคนที่่อ่� อ่ นแอและไม่่ยอมเป็็นผู้้ถูู� กรัังแก
โดยง่่าย โดยฉัันจะพยายามเรีียนรู้้ที่� จ่� ะเป็็นคนที่่มีี� ความสุุภาพ มีีสััมมา
คารวะ ไม่่ทำำ�ตััวแข็็งกระด้้างกัับบุุคคลอื่่�น ๆ จะไม่่กลััวอะไรง่่าย ๆ
กล้้าเผชิิญหน้้ากัับอุปุ สรรคต่่าง ๆ มีีความเพีียรพยายามทำำ�สิ่่ง� ที่่ตั้้� ง� ใจ
ไว้้ให้้สำำ�เร็็จ แต่่ยังั คงไว้้ซึ่่�งความอ่่อนโยน พร้้อมเสีียสละประโยชน์์ส่ว่ น
ตน เพื่่�อส่่วนรวม
ญาณ์์ นิิ ฐ ศา วิิ ท ยสิิ น ธนา ป.6

เนื่่อ� งในวัันพ่่อแห่่งชาติิ 5 ธัันวาคม 2564 ดิิฉัันขอน้้อมนำำ�
คำำ�สอนของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิิตร มาปฏิิบััติิ ซึ่่�งคำำ�สอนของพระองค์์ ให้้
ทั้้�งข้้อคิิดและแนวทางในการปฏิิบัติั ติ นในชีีวิิตประจำำ�วันั ทั้้�งด้้านการ
เรีียนและการอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคม ดิิฉัันขอยกตััวอย่่างคำำ�สอนของ
พระองค์์ ตอนหนึ่่�งที่่�ว่่า “คนเราต้้องเตรีียมตััว” ข้้อความนี้้�พระองค์์
ต้้องการสื่่�อถึึงเด็็ก ๆ อย่่างพวกเราทุุกคนที่่�ต้้องฝึึกฝนตนเอง มีี
ความอดทน มีีวิินััย รู้้�จัักการให้้และการรัับ เพื่่�อให้้สามารถฟัันฝ่่าต่่อ
อุุปสรรคต่่าง ๆ ในชีีวิิตได้้ เพราะไม่่มีีสิ่่�งใดได้้มาโดยง่่าย ต้้องรู้้�จััก
ตนเอง รู้้�ว่่าตนทำำ�อะไรอยู่่� และรู้้�ว่่าตนต้้องการอะไร ซึ่่�งหากเราทุุก
คนนำำ�ไปปฏิิบัติั แิ ล้้ว ย่่อมทำำ�ให้้ทุุกคนประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิตและ

ภัั ท ริิ ด า บุุ ญ ฤทธิ์์� ฤ ทัั ย กุุ ล ม.3

	พ่่อหลวงของเราทรงชี้้�ให้้เห็็นว่่าเวลาจะพููด จะคิิด และจะ
กระทำำ�สิ่่�งใด เราทุุกคนต้้องระลึึกเตืือนตััวเองไว้้เสมอว่่าให้้มีี “สติิ”
นึึกถึึงความผิิดชอบชั่่�วดีีและผลที่่�จะตามมา ยกตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อ
เราเจอปััญหาในการทำำ�งาน ทำำ�ให้้เราไม่่พอใจ หงุุดหงิิด เสีียใจ หรืือ
โมโหมาก เสี้้�ยววิินาทีีนั้้�น ถ้้าเราไม่่มีี “สติิ” เพื่่อ� หยุุดคิิดสัักครั้้�ง ก่่อน
จะทำำ�การใด ๆ ตามที่่�พระองค์์ทรงสอน เราอาจใช้้อารมณ์์มากกว่่า
เหตุุผลเป็็นที่่�ตั้้�งในการตััดสิินใจ สุุดท้้ายกว่่าจะรู้้�ตััวว่่าทำำ�อะไรลงไป
ผลของการกระทำำ�โดยขาดสติิไตร่่ตรองก็็จะกระทบกัับทั้้ง� ตััวงานและ
ตััวคุุณเองให้้ต้้องเสีียใจภายหลัังได้้
นรีี พัั ฒน์์ รุ่่� ง อริิ ย สกุุ ล ชัั ย ม.5

	วัันที่่� 5 ธัันวาคม เวีียนมาบรรจบครบอีีกครั้้ง� ดิิฉันั ในฐานะ
นัักเรีียนโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย รู้้�สึึกซาบซึ้้�งในสิ่่�งที่่�ในหลวง
รััชกาลที่่� 9 ทรงปฏิิบัติั มิ าตลอด เพราะพระองค์์ไม่่ได้้ทรงสอนเท่่านั้้�น
แต่่ทรงดำำ�เนิินชีีวิิตเป็็นแบบอย่่าง และดิิฉัันภููมิิใจทุุกครั้้�งที่่�ได้้ชื่่�อว่่า
เป็็นนัักเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย ดิิฉัันขอบคุุณพระองค์์ที่่�ทรงเป็็น
แบบอย่่างให้้กัับชาวไทยทุุกคนเสมอมา ดิิฉัันได้้น้้อมนำำ�คำำ�สอนของ
พระองค์์มาปฏิิบััติิในชีีวิิตประจำำ�วััน ทั้้�งเรื่่�องที่่�พระองค์์ทรงปฏิิบััติิ
ตนได้้สอดคล้้องเจตนารมณ์์เซอร์์เวีียมของโรงเรีียน ในการรัักและ
รัับใช้้ผู้้�อื่่�น ตลอดจนเศรษฐกิิจพอเพีียง ที่่�สอนให้้ดิิฉัันทราบถึึงความ
จำำ�เป็็นของความพอเพีียง การเดิินทางสายกลาง ไม่่ฟุ่่�มเฟืือย เป็็น
พื้้�นฐานในการดำำ�เนิินชีีวิิต ทุุกสิ่่�งที่่�พระองค์์ทรงสอนเป็็นเรื่่�องที่่�ใกล้้
ตััว และสามารถนำำ�มาปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่างง่่ายดาย ดิิฉันั รู้้สึ� กึ สำำ�นึกึ ในพระ
มหากรุุณาธิิคุุณอย่่างหาที่่�สุุดไม่่ได้้
เบญจมาศ ศรีี สุุ ข ม.6
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เศรษฐกิจพอเพี ยง
เศรษฐกิิจพอเพีียงในชีีวิิตประจำำ�วันั ของแต่่ละคนอาจแตก
ต่่างกััน ส่่วนความพอเพีียงของฉัันคืือสิ่่�งที่่�ฉัันสามารถปฏิิบััติิอย่่าง
ง่่าย ๆ ไม่่เดืือดร้้อน และเป็็นประโยชน์์ต่่อตนเองและผู้้อื่� ่�น สิ่่�งที่่�ฉััน
เลืือกที่่จ� ะปฏิิบัติั ใิ นชีีวิิตประจำำ�วันั ของฉััน คืือ การไม่่ซื้้อ� ของฟุ่่�มเฟืือย
การประหยััดน้ำำ��-ไฟ และการปลููกผัักสวนครััวไว้้รัับประทาน โดย
สิินค้้าฟุ่่�มเฟืือย เช่่น ของเล่่น อาหารที่่มีี� ราคาแพง เสื้้�อผ้้าต่่าง ๆ ฉััน
จะไม่่ร้้องขอให้้คุุณพ่่อ คุุณแม่่ซื้้�อให้้เพราะสิ้้�นเปลืือง ทุุกครั้้�งที่่�เรีียน
ออนไลน์์ ถ้้าอากาศเย็็น ฉัันจะเปิิดพััดลมแทนเครื่่�องปรัับอากาศ
และปิิดไฟทุุกครั้้�งเมื่่อ� ใช้้งานเสร็็จ ส่่วนการปลููกผัักสวนครััวฉัันเลืือก
ปลููกพืืชแบบพริิก กะเพราและโหระพา เพราะผัักเหล่่านี้้�ขึ้้�นง่่าย ให้้
ผลผลิิตดีี ไม่่ต้้องใช้้สารเคมีีช่่วย การรดน้ำำ��ก็ใ็ ช้้บััวรดน้ำำ��เพื่่อป
� ระหยััด
น้ำำ�� ทั้้�งหมดข้้างต้้นคืือเศรษฐกิิจพอเพีียงในชีีวิิตประจำำ�วัันของฉััน ที่่�
ฉัันปฏิิบััติิและรู้้�สึึกภููมิิใจที่่�ได้้ช่่วยลดภาระค่่าใช้้จ่่ายในบ้้าน ถึึงแม้้จะ
ไม่่มากก็็ตาม ฉัันจะยึึดหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียงต่่อไป เพราะทำำ�ให้้เกิิด
ประโยชน์์จริิง ๆ
อรภิิ ช า มัั ง คโลปกรณ์์ ป.4

	มีีหลายสิ่่ง� ที่่ใ� นหลวงรััชกาลที่่� 9 ทรงสอนประชาชนไทย แต่่
มีีอยู่่�สิ่่�งหนึ่่�งที่่พ� ระองค์์ได้้สอนเราแล้้วช่่วยให้้เราพ้้นวิิกฤตนั้้�น ซึ่่ง� นัั่่�น� ก็็
คืือความพอเพีียง ในหลวงรััชกาลที่่� 9 ทรงทำำ�ให้้ผู้้�คนประชาชนรู้้�จััก
วิิธีีการใช้้เงิินให้้คุ้้�มค่่าและพอประมาณซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�คนเรีียนรู้้�และผ่่าน
วิิกฤตนี้้�ได้้ ตััวของฉัันจะนำำ�ความรู้้�นี้้�มาใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น ใน
เรื่่�องของการใช้้จ่่ายจะต้้องมีีเหตุุผล ต้้องรู้้�ว่่าสิ่่�งที่่�เราใช้้จ่่ายนั้้�นมััน
คุ้้�มค่่าที่่�จะเสีียเงิินหรืือไม่่ ในเรื่่�องของการรู้้�จัักประหยััด สิ่่�งเล็็กน้้อย

ที่่�สามารถเลี่่�ยงการใช้้จ่่ายได้้ก็็ควรที่่�จะเลี่่�ยง หรืือเป็็นเรื่่�องของการ
ออม รู้้�จัักการเก็็บเงิินออมเอาไว้้เผื่่�อกรณีีที่่�จะเกิิดวิิกฤตเหมืือนกัับ
ช่่วงวิิกฤตโควิิด-19ที่่�ผ่่านมาทำำ�ให้้รู้้�ว่่าอะไรก็็เกิิดขึ้้�นได้้ และเราควร
ที่่�จะพร้้อมรัับมืือกัับทุุกสถานการณ์์ การที่่�เราใช้้เงิินอย่่างประหยััด
สิ่่�งที่่�เราไม่่ได้้ซื้้�อ ไม่่ได้้แปลว่่าเรานั้้�นขี้้�งก แต่่เรานั้้�นมีีสติิในการใช้้เงิิน
มากกว่่า นี่่�คืือสิ่่�งที่่�ตััวหนููจะพยายามนำำ�ไปใช้้ในอนาคตเพื่่�อที่่�เราจะ
ได้้มีีชีีวิิตที่่�มีีคุุณภาพ และมั่่�นคงเพราะเรารู้้�จัักวิิธีีการใช้้จ่่ายได้้อย่่าง
มีีสติิ
จิิ ด า เดชวนิิ ช ยนุุ มัั ติิ ม.2

	ฉัันสามารถนำำ�เศรษฐกิิจพอเพีียงมาช่่วยลดความฟุ่่�มเฟืือย
ในการดำำ�รงชีีวิิต ประหยััดอดออม ใช้้จ่่ายในสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นเท่่านั้้�น และ
ยัังสามารถนำำ�ภููมิปัิ ัญญาชาวบ้้านหรืือภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นมาประกอบ
รายได้้เพิ่่�มได้้ โดยไม่่ใช่่เพีียงแค่่ช่่วยให้้เราประหยััดอดออมเงิิน แต่่
ยัังเป็็นการช่่วยสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีีในตััวเรา ซึ่่�งถืือเป็็นพื้้�นฐานของ
การต่่อยอดไม่่ว่่าจะเป็็นในด้้านของการประกอบอาชีีพ การจััดสรร
สิ่่�งต่่าง ๆ เป็็นต้้น ทำำ�ให้้เรารู้้�จัักความเป็็นเหตุุเป็็นผล เรีียนรู้้�ที่่�จะคิิด
ก่่อนกระทำำ�สิ่่�งใดลงไปเสมอ โดยสามารถเห็็นได้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
ของเรา เช่่น การผลิิตสิ่่�งของเพื่่�อใช้้เองหรืือการปลููกพืืชผัักผลไม้้เพื่่�อ
บริิโภคเอง เป็็นต้้น ถืือเป็็นการพึ่่�งพาตนเอง โดยควรทำำ�ตามกำำ�ลัังของ
แต่่ละบุุคคล และนำำ�ความรู้้ค� วามสามารถตรงนี้้�ไปทำำ�รายได้้เสริิมเมื่่อ�
จำำ�เป็็น
พัั ชราภา ปั้้� นงาม ม.4

แนวพระราชดำำ�ริขิ องพระองค์์ เปรีียบดัังแสงที่่ส่� อ่ งไสวนำำ�ทางให้้พสกนิิกรไทยได้้มีีหลัักและแนวทางในการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่ดีี� คณะครูู
และนัักเรีียนโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยจะน้้อมนำำ�แนวพระราชดำำ�ริิที่่�พระองค์์ได้้พระราชทานไว้้เป็็นหลัักในการดำำ�รงชีีวิิตและการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ต่่อไป “พระองค์์จะสถิิตในดวงใจไทยตราบนิิรัันดร์์”
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ครูแนะแนวพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นเพื่อนร่วมทาง

“ครูแนะแนวพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นเพื่ อนร่วมทาง”
โดย ครููทีีมแนะแนว

ด้้ ว ยความคิิ ด ถึึ ง : ห้้องแนะแนวเงีียบกริิบเมื่่�อ

ไม่่มีีเด็็ก ๆ เข้้ามาชวนเล่่นสนุุกกัับเกม อััปเดตข่่าวใหม่่ ๆ ให้้ครููฟััง
ไม่่มีีเด็็ก ๆ มาเล่่าเรื่่�องราวชีีวิิตในแต่่ละวััน ไม่่มีีเด็็ก ๆ เข้้ามาค้้น
ข้้อมููลทั้้�งเรื่่อ� งเรีียนต่่อ เรื่่อ� งการบ้้านที่่ต้้อ
� งทำำ�ส่ง่ คุุณครูู ครููคิิดถึึงภาพ
การช่่วยกัันทำำ�ความเข้้าใจบทเรีียน สลัับกัันอธิิบายเรื่่�องราวในเรื่่�อง
ที่่�เพื่่�อนไม่่เข้้าใจ แบ่่งหน้้าที่่�กัันทำำ�งานกลุ่่�ม ช่่วยกัันทำำ�การบ้้านหรืือ
แอบบ่่นคุุณครููเป็็นบางครั้้�ง หากนัักเรีียนมาโรงเรีียนก็็จะทำำ�ให้้ห้้อง
แนะแนวไม่่เงีียบเหงาแบบนี้้�แน่่

ประเด็็นต่่าง ๆ ครอบคลุุมขอบข่่ายงานแนะแนวทั้้�ง 3 ด้้าน ทาง
ด้้านการศึึกษา อาชีีพ ส่่วนตััวและสัังคม เช่่น ข้้อมููลการศึึกษาต่่อ
การเลืือกแผนการเรีียน การเตรีียมตััวเข้้ามหาวิิทยาลััยและอาชีีพ
ที่่�สอดคล้้องกัับคณะและสาขา การเข้้าร่่วมโครงการแลกเปลี่่�ยน
ต่่างประเทศ การดููแลและการจััดการกัับอารมณ์์ ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างเพื่่�อนและครอบครััว การวางเป้้าหมายชีีวิิต และมีีการ
ติิดตามผลหลัังจากให้้การปรึึกษา

ด้้ ว ยความรัั ก และห่่วงใย: สถานการณ์์ในระยะ

นี้้� ครููยัังคงเป็็นห่่วงคนที่่เ� คยแอบน้้อยใจเพื่่อ� นรัักในกลุ่่�ม หวัังว่่าคงไม่่
ผิิดใจกัันเพิ่่�มขึ้้น� และครููก็็แอบภาวนาในใจว่่ากลุ่่�มที่่เ� คยโกรธกัันคงจะ
สร้้างโอกาสให้้ได้้ปรัับความเข้้าใจกัันสำำ�เร็็จตามที่่�ตั้้�งใจไปเรีียบร้้อย
แล้้ว หรืือสำำ�หรัับบางเรื่่�องของการเป็็นสมาชิิกในครอบครััว เรา
ต้้องการความเป็็นส่่วนตััวเพิ่่�มขึ้้�นตามประสาวััยรุ่่�น ครููส่่งกำำ�ลัังใจ
และเฝ้้ารอติิดตามผลวิิธีีการสื่่�อสารที่่�เตรีียมนำำ�ไปสนทนากัับคุุณ
พ่่อคุณ
ุ แม่่อย่า่ งสุุภาพให้้ออกมาในรููปแบบขััดแย้้งไม่่ขัดั ใจ แตกต่่าง
แต่่ไม่่แตกแยก เข้้าใจกัันโดยมีีความรัักเป็็นเครื่่�องนำำ�ทาง
	ด้้ ว ยเข้้ า ใจถึึ ง ความกัั ง วล: ยิินดีีรัับฟัังและ

ให้้ข้้อมููลสำำ�หรัับนักั เรีียนมััธยม 3 ในการวางแผนเลืือกสายการเรีียน
ระดัับมััธยมปลาย ป้้องกัันการสัับสนสำำ�หรัับการตััดสิินใจ ส่่งพลััง
แห่่งแรงบัันดาลใจและความสร้้างสรรค์์สู่่�นัักเรีียนมััธยม 6 ที่่�กำำ�ลััง
เตรีียมรอบ portfolio ศึึกษาข้้อมููลรอบโควตา ฯลฯ คุุณครููทุุกท่่าน
พร้้อมสนัับสนุุนและอยู่่�เคีียงข้้างที่่จ� ะเดิินไปด้้วยกัันกัับการเตรีียมเข้้า
มหาวิิทยาลััยในระบบ TCAS ที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนในแต่่ละปีี รุ่่�นพี่่� ๆ
ทำำ�ได้้ ก็็ไม่่ยากเกิินความสามารถของรุ่่�นเราแน่่นอน
	ด้้ ว ยความอยากช่่วยเหลืื อ : แนะแนว FOR

YOU หรืือ บริิการให้้การปรึึกษาออนไลน์์ ทาง MS Teams โดย
ครููแนะแนวประถมและมััธยม เพราะครููแนะแนวตระหนัักถึึงความ
จำำ�เป็็นในการให้้ความช่่วยเหลืือและดููแลนัักเรีียนอย่่างต่่อเนื่่�องใน
โอกาสต่่าง ๆ เพื่่อ� เพิ่่�มช่่องทางในการให้้การปรึึกษาทางออนไลน์์
ให้้กัับนักั เรีียนและผู้้ป� กครอง โดยการจััดทำำ�โปสเตอร์์ประชาสััมพัันธ์์
ผ่่านกลุ่่�มไลน์์แนะแนวของนัักเรีียน
และผู้้� ป กครองในแต่่ ล ะระดัั บ
ชั้้� น โดยนัั ก เรีียนและผู้้� ป กครอง
สามารถลงชื่่� อ สมัั ค รขอรัั บ การ
ปรึึกษาใน Microsoft forms และ
รัับการปรึึกษาออนไลน์์กัับคุุณครูู
แนะแนวผ่่ า นทาง MS Teams
และทาง Line Meeting ใน

	ด้้วยการสื่่� อสารเชิิงบวก: การปรึึกษาออนไลน์์

เป็็นสิ่่�งท้้าทายใหม่่ของครููแนะแนว ต้้องคิิดกระบวนการให้้การ
สนทนามีีประสิิทธิิภาพ ตอบโจทย์์ให้้ทัันกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
ติิดตามข่่าวสารใหม่่ ๆ และส่่งต่่อข้้อมููลให้้กัับนัักเรีียน ผู้้�ปกครอง
ได้้อย่่างทั่่�วถึึงและรวดเร็็วผ่่านเทคโนโลยีีให้้เกิิดประโยชน์์แต่่ยัังคง
ความสำำ�คัญ
ั เรื่่อ� งการที่่ผู้� ป้� กครองและนัักเรีียนสามารถเข้้าถึึง ปรึึกษา
แบ่่งปัันความคิิด ความรู้้�สึึกกัันได้้ไม่่แตกต่่างจากการสนทนาที่่�
โรงเรีียน ผลตอบรัับจากการประเมิินผลทุุกฝ่่ายทั้้�งนัักเรีียน ท่่านผู้้�
ปกครอง นัักเรีียนเก่่าและคุุณครููแนะแนวด้้วยกัันเอง มีีตามที่่�ได้้ยก
ตััวอย่่างมานี้้�
“ขอบคุุณที่่�รับฟั
ั ังหนูู รู้้�สึึกอุ่่�นใจขึ้้�นค่่ะครูู”
“ครููให้้ความรู้้�ในเรื่่�องที่่�ปรึึกษาดีีมาก ๆ เลย ได้้ความรู้้� แนวทาง
และแรงบัันดาลใจเพิ่่�มขึ้้�นเยอะ”
“ช่่วงแรก ๆ อาจจะรู้้�สึึกเกร็็ง ไม่่เคยพููดเรื่่�องตััวเองให้้คุุณครููถึึง
สามท่่านฟัังมาก่่อนเลยแต่่หลััง ๆ ก็็ปรัับตััวได้้ ”
“ยิินดีีมากและดีีใจที่่�ครููชวนมาคุุยกัับน้้องนะคะ โรงเรีียนมีีอะไรให้้
ช่่วยรีีบบอกเลยนะคะ หนููพร้้อมเสมอ”
“ชอบการให้้คำำ�ปรึึกษาของคุุณครููแนะแนวกัับพี่่� ๆ ศิิษย์์เก่่า
มาก ๆ เลย รู้้�สึึกดีีใจที่่�โรงเรีียนให้้ความสำำ�คััญการบริิการเเนะเเนว
มาก ๆ เลย ถึึงเเม้้จะเป็็นออนไลน์์ก็็ตามเเต่่ก็็มีีประโยชน์์เเล้้วก็็เพิ่่�ม
เเนวทางให้้มากเลย”
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ครูแนะแนวพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นเพื่อนร่วมทาง
“ได้้มุุมมองใหม่่ในการดููแลลููก ว่่าลููกโตขึ้้�น วิิธีีการเลี้้�ยงก็็ต้้อง
ด้้ ว ยความขอบคุุ ณ : ขอขอบคุุณนัักเรีียนที่่�ไว้้วางใจ ท่่าน
เปลี่่�ยน วิิธีีการพููดก็็ต้้องปรัับ เพราะโลกนอกบ้้านเรามัันเปลี่่�ยน เข้้า ผู้้�ปกครองที่่�กรุุณาสละเวลา นัักเรีียนเก่่าผู้้�มีีเซอร์์เวีียมเต็็มเปี่่�ยม
มาถึึงลููกได้้ทัันทีี”
การสนทนาสร้้างกำำ�ลัังใจให้้กัับทีีมงานแนะแนวที่่�จะร่่วมกัันพััฒนา
แนะแนว FOR YOU ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดสมกัับที่่�เราได้้มีีโอกาส
“ขอบคุุณคณะคุุณครููแนะแนวและบุุคลากรที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
แบ่่งปัันประสบการณ์์และเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในรููปแบบชีีวิิตวิิถีีใหม่่เช่่นนี้้�
กัับการขอคำำ�ปรึึกษาเรื่่�องการสอบเข้้ามหาวิิทยาลััย จากการเห็็น
ตััวอย่่าง portfolio ทำำ�ให้้มีีความกระตืือรืือร้้นในการให้้ความช่่วย ด้้ ว ยความหวัั ง : ไม่่ว่่าสถานการณ์์ข้้างหน้้าจะเป็็นอย่่างไร
เหลืือและสนัับสนุุนลููกมากขึ้้�น”
คุุณครููแนะแนวพร้้อมที่่�จะอยู่่�เคีียงข้้าง ให้้คำำ�ปรึึกษาทุุกรููปแบบ
สนัับสนุุนและสร้้างเสริิมกำำ�ลัังใจแก่่นักั เรีียน ผู้้ป� กครอง และศิิษย์์เก่่า
“ชื่่�นชมคุุณครููในความตั้้�งใจแบ่่งปัันข้้อมููลอัันเป็็นประโยชน์์ ได้้รัับ
เสมอ พวกเราหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าห้้องแนะแนวจะได้้ต้้อนรัับนักั เรีียน
ข้้อมููลมากมายเรื่่อ� งการเป็็นนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยน ครููแนะแนวตอบ
เหมืือนเคย และห้้องแนะแนวจะไม่่เงีียบเหงาอีีกต่่อไป
คำำ�ถามได้้ชััดเจน และยัังได้้เพิ่่�มเติิมข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์แจ้้งให้้
ผู้้�ปกครองทราบด้้วย”
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ศักยภาพ และพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน

ศักยภาพ และพรสวรรค์ท่แ
ี ตกต่างกัน
โดย ครููทีีมแนะแนว

เมื่่�อเรากำำ�ลัังจะก้้าวเข้้าสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงจากในระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนปลายเข้้าสู่่�ระดัับอุุดมศึึกษา การค้้นหาตััวตน ค้้น
พบพรสวรรค์์ และส่่งเสริิมศัักยภาพของตนเองให้้โดดเด่่นนั้้�นเป็็น
สิ่่�งสำำ�คััญนอกเหนืือจากความรู้้�ด้้านวิิชาการ  ครููเชื่่�อมั่่�นว่่าทุุกคนมีี
แรงบัันดาลใจ ความชื่่�นชอบ ความถนััด  รวมไปถึึงการมีีเป้้าหมาย
ในการศึึกษาต่่อและชีีวิิตในอนาคต ดัังนั้้�นจึึงอยากจะเชิิญชวนให้้
ศึึกษาจาก ตััวอย่่างประสบการณ์์ของรุ่่�นพี่่�มาแตร์์เดอีี รุ่่�น 91 ที่่�
ยิินดีีแบ่่งปัันแนวทางในการสัังเกตตััวเอง สิ่่�งรอบตััว กิิจกรรมที่่�
เข้้าร่่วม การค้้นพบศัักยภาพและพรสวรรค์์ และใช้้แฟ้้มสะสมผล
งาน (portfolio) ที่่�แสดงจุุดเด่่น การเป็็นตััวของตััวเอง สื่่�อสารถึึง
ความตั้้�งใจจริิงในการยื่่�นสมััครเข้้ามหาวิิทยาลััยในสาขาที่่�ตนสนใจ
และค้้นพบคณะที่่�ใช่่กัับอาชีีพที่่�สอดคล้้องเหมาะสมกัับตนเอง
ปัั ณ ณรสีี คัั ย นัั น ท์์
วิิ ท ยาลัั ย นวัั ต กรรมสื่่� อ สารสัั ง คม สาขาวิิ ช า นวัั ต กรรมการสื่่� อ สาร วิิ ช าเอกการสื่่� อ สารเพื่่� อการ
ท่่ อ งเที่่� ย ว มหาวิิ ท ยาลัั ย ศรีี นคริิ นท รวิิ โ รฒ

เราค้นหาตัวตนศักยภาพและ
พรสวรรค์ของตนเอง
พบได้อย่างไร?
“การลองถููกลองผิิด” ถืือเป็็นหนึ่่�งในวิิธีีการค้้นหาตััว
ตน ศัักยภาพและพรสวรรค์์ของตนเอง คงไม่่มีีใครที่่�จะเกิิดมา
แล้้วรู้้�เลยว่่าตััวเรามีีศัักยภาพหรืือพรสวรรค์์อะไร หรืือบางทีีสิ่่�งนั้้�น
อาจจะถููกซ่่อนเอาไว้้อยู่่� เราเป็็นคนนึึงที่่เ� คยเดิินหลงอยู่่ใ� นหลาย ๆ
เส้้นทาง มัันไม่่ผิิดเลยที่่เ� ราจะยัังหาตััวตนหรืือศัักยภาพของเราไม่่
เจอตั้้ง� แต่่ครั้้�งแรก แต่่อย่่างน้้อยในครั้้�งนั้้�นมัันก็็จะทำำ�ให้้เรารู้้�ว่่าเส้้น
ทางนั้้�นไม่่ใช่่เส้้นทางของเราเพื่่อ� ที่่ใ� นครั้้�งต่่อไป เราจะไม่่เดิินซ้ำำ��ใน
เส้้นทางเดิิม เราจึึงไม่่เคยมองว่่าการที่่เ� ราลองแล้้วมัันผิิดเป็็นเรื่่อ� ง
ที่่เ� สีียเวลา แต่่มัันเป็็นการลองเพื่่อ� ให้้เราได้้เรีียนรู้้�และพาเราไปเจอ
ในเส้้นทางที่่�ถููกต้้อง และเมื่่�อเราอยู่่�ในเส้้นทางที่่�ถููกต้้องเราจะค้้น
พบศัักยภาพที่่�แท้้จริิงของตััวเราเอง

Mater Dei News ฉบัับที่่� 69 ปีีที่่� 18 ปีีการศึึกษา 2564 | 23

ศักยภาพ และพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน

รู้ได้อย่างไรว่าคณะนี้
เหมาะสมและเป็นคณะทีเ่ รา
สนใจจริง ๆ ?
คงเป็็นคำำ�ถามที่่เ� ด็็กมัธั ยมปลายต้้องเจอแต่่สิ่่�งสำำ�คัญ
ั คืือ
เมื่่�อเจอแล้้วเราจะหาคำำ�ตอบอย่่างไร อย่่างแรกเลยคืือเราจะต้้อง
รู้้�จัักตััวเองก่่อนว่่าตััวเราชอบอะไร มีีความสุุขกัับสิ่่�งไหน หรืือทำำ�
สิ่่ง� ไหนได้้ดีี เมื่่อ� เรารู้้�แล้้วเราก็็จะต้้องศึึกษาว่่าคณะที่่เ� ราสนใจเป็็น
อย่่างไร สอนอะไร ตรงกัับสิ่่�งที่่�เราชอบหรืือไม่่ เราคงไม่่สามารถ
ตอบได้้อย่่างชััดเจนในตอนที่่�ตััดสิินใจว่่าคณะนี้้�ใช่่เราหรืือไม่่  แต่่
สิ่่�งที่่�เราสามารถตอบได้้อย่่างชััดเจนและมั่่�นใจคืือ คณะนี้้�เราชอบ
และเมื่่อ� เรามั่่น� ใจแล้้วว่่านี่่คืื� อคณะที่่เ� ราชอบมัันก็็มากเพีียงพอที่่จ� ะ
ตััดสิินใจเลืือกแล้้ว

แนะนำ�การทำ�แฟ้มสะสม
ผลงานกับรุ่นน้อง
แฟ้้มสะสมผลงานมัันก็็เหมืือนกัับสิ่่ง� ที่่จ� ะสะท้้อนตััวตน
ของเราให้้กัับผู้้�อ่่านได้้เห็็น สิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการทำำ�แฟ้้มสะสม
ผลงานคืือ “ความเป็็นตััวเองที่่�พอดีี” ซึ่่�งหมายถึึงทั้้�งรููปแบบของ
แฟ้้มสะสมผลงานและตััวผลงานที่่�เราใส่่เข้้าไป ทุุกครั้้�งเราจะต้้อง
คำำ�นึงึ ว่่าเราอยากที่่จ� ะสื่่อ� สารอะไรกัับคนที่่อ่่� านแฟ้้มสะสมผลงาน
นี้้� เราอยากที่่จ� ะให้้เขาเห็็นว่่าเราเป็็นคนอย่่างไร มีีศัักยภาพ ความ
สามารถด้้านใด แต่่ทั้้�งนี้้�ทั้้�งนั้้�นจะต้้องอยู่่�ภายใต้้กฎเกณฑ์์ที่่�แต่่ละ
มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดด้้วย จากนั้้�นต้้องสนใจ “การเรีียงลำำ�ดัับความ
สำำ�คััญ” เพราะในรอบแฟ้้มสะสมผลงานนั้้�น เราไม่่มีีทางรู้้�เลยว่่า
กรรมการจะอ่่านแฟ้้มสะสมผลงานทั้้�งหมดจากใครบ้้าง ท่่านอาจ
จะไม่่ได้้อ่่านในทุุกหน้้า ดัังนั้้�นเราจะต้้องเรีียงลำำ�ดัับสิ่่�งที่่�สำำ�คััญ
จากสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากที่่�สุุดขึ้้�นก่่อน อย่่างสุุดท้้ายคืือ “การสื่่�อสาร
ระหว่่างตััวเราและผู้้�อ่่าน” ไม่่ว่่าจะเป็็นการสื่่�อสารโดยตััวอัักษร
รููปภาพ หรืือสีีที่่�เลืือกใช้้ ในทุุกผลงานควรใส่่สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�ไป
สั้้�น ๆ ไม่่ยืืดยาว รวมถึึงรููปภาพที่่�เลืือกใช้้ในแต่่ละกิิจกรรมก็็
ควรเป็็นรููปภาพที่่�เรากำำ�ลัังทำำ�กิิจกรรมนั้้�นอยู่่�จริิง ๆ หรืือแม้้แต่่
สีีที่่�เลืือกใช้้ในการทำำ�แฟ้้มสะสมผลงานก็็มีีความหมายและสิ่่�งที่่�
ต้้องการจะสื่่�อแฝงอยู่่�ในนั้้�น สุุดท้้ายนี้้�ขอเป็็นกำำ�ลัังใจให้้น้้อง ๆ
ทุุกคนในการทำำ�แฟ้้มสะสมผลงาน ทุุกคนมีีความพิิเศษในแบบ
ของตััวเอง ทำำ�ให้้เต็็มที่่�จนกลายเป็็นแฟ้้มสะสมผลงานที่่�ตััวเอง
ชอบที่่�สุุดเท่่านี้้�ก็็เพีียงพอแล้้ว
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กิจกรรมในโรงเรียนช่วย
ส่งเสริมศักยภาพของ
ตนเองอย่างไร?
กิิจกรรมในโรงเรีียนก็็เหมืือนกัับอาหารเสริิมที่่�จะช่่วย
พััฒนาศัักยภาพของตััวเราให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น�  ด้้วยความที่่โ� รงเรีียนส่่งเสริิม
และเต็็มที่่�กัับทุุกกิิจกรรมเลยทำำ�ให้้สามารถนำำ�ศัักยภาพของตััว
เองออกมาใช้้อย่่างเต็็มที่่� การที่่�เราได้้นำำ�เอาศัักยภาพออกมาใช้้ก็็
จะทำำ�ให้้ศัักยภาพของเรานั้้�นเติิบโตและพััฒนาขึ้้�น เพราะหากมีี
แต่่ไม่่ได้้นำำ�มาใช้้ สิ่่�งที่่�มีีมัันก็็จะหยุุดอยู่่�แค่่นั้้�น อีีกทั้้�งความหลาก
หลายของกิิจกรรมในโรงเรีียนก็็ช่่วยส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพ
ในหลาย ๆ ด้้าน เช่่น ความเป็็นผู้้�นำำ� การทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น การ
สื่่�อสาร การตััดสิินใจ เป็็นต้้น

ศักยภาพ และพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน
ภัั ท ราพร ยิ่่� ง วิิ วัั ฒ น์์
คณะพาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี หลัั ก สูู ต รสถิิ ติิ ศ าสตร์์ สาขาวิิ ช าการประกัั น ภัั ย

เราค้นหาตัวตนศักยภาพและ
พรสวรรค์ของตนเองพบได้
อย่างไร?
 รู้้�ตััวว่่าชอบวิิชาคณิิตศาสตร์์มาตั้้�งแต่่เด็็ก  อาจจะเป็็น
เพราะว่่าเราทำำ�ได้้ค่่อนข้้างดีี  เลยรู้้�สึึกสนุุกและชอบวิิชานี้้� ลอง
สัังเกตจากวิิชาที่่�เรารู้้�สึึกชอบเรีียน อาจจะไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นวิิชา
หรืือสิ่่ง� ที่่เ� ราถนััด แต่่เป็็นสิ่่ง� ที่่เ� ราสนใจ อยากและพร้้อมที่่จ� ะเรีียน
รู้้�เพิ่่�มมากขึ้้�น พร้้อมที่่�จะใช้้เวลาจำำ�นวนมากไปกัับสิ่่�งนี้้� เพราะมััน
อาจจะกลายมาเป็็นอาชีีพของเรา

กิจกรรมในโรงเรียนช่วย
ส่งเสริมศักยภาพของ
ตนเองอย่างไร?

รู้ได้อย่างไรว่าคณะนี้
เหมาะสมและเป็นคณะทีเ่ รา
สนใจจริง ๆ ?
เริ่่ม� จากการหาสิ่่ง� ที่่เ� ราอยากจะเรีียน หรืือวิิชาที่่เ� ราชอบ
พยายามหาคณะที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือมีีเนื้้�อหาที่่�เราสนใจ ลองศึึกษา
ข้้อมููล ปรึึกษากัับรุ่่น� พี่่ที่� กำ่� ำ�ลัังศึึกษาคณะนั้้�น ๆ การไปเข้้าร่่วมค่่าย
แนะแนว หรืืองาน open house ซึ่่�งมัักจะจััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ก็็
จะช่่วยทำำ�ให้้เข้้าใจคณะมากยิ่่�งขึ้้น� อยากให้้น้อ้ ง ๆ ลองไปติิดตาม
เพจของคณะ เพื่่�อรัับทราบข้้อมููลอยู่่�ตลอดเวลา

 การทำำ�กิิจกรรมในโรงเรีียนร่่วมกัับผู้้�อื่่�นทำำ�ให้้เราได้้
เรีียนรู้้�  soft skills เช่่น การทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น การจััดสรรเวลา
ความรัับผิิดชอบและการสื่่อ� สาร ทำำ�ให้้ได้้เรีียนรู้้�สิ่่ง� ที่่อ� ยู่่น� อกเหนืือ
จากในห้้องเรีียน ช่่วยเพิ่่�มประสบการณ์์การทำำ�งาน รวมถึึงเรา
สามารถนำำ�กิิจกรรมในโรงเรีียนไปใส่่ในแฟ้้มสะสมผลงานได้้ เพื่่�อ
แสดงถึึงทัักษะต่่าง ๆ ที่่�เราได้้จากการทำำ�กิิจกรรม

แนะนำ�การทำ�แฟ้มสะสม
ผลงานกับรุ่นน้อง
อยากให้้น้้อง ๆ เริ่่�มจากการทำำ�ความเข้้าใจคณะที่่�เรา
ต้้องการจะยื่่�นแฟ้้มสะสมผลงาน อ่่านรายละเอีียดให้้ละเอีียด
ถี่่�ถ้้วน เพื่่�อป้้องการการผิิดพลาด หลัังจากนั้้�นให้้น้้อง ๆ พยายาม
ศึึกษาสิ่่�งที่่�คณะต้้องการ และโชว์์สิ่่�งที่่�คณะต้้องการผ่่านกิิจกรรม 
หรืือผลงานต่่าง ๆ ที่่เ� ราจะนำำ�ไปใส่่ในแฟ้้มสะสมผลงาน พยายาม
เลืือกกิิจกรรม  ผลงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และสามารถแสดงถึึงความรู้้� 
ทัักษะ หรืือความสามารถที่่�ทางคณะต้้องการ
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ศักยภาพ และพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน
อรชา ไกรทอง
หลัั ก สูู ต รอัั ก ษรศาสตรบัั ณ ฑิิ ต สาขาวิิ ช าศิิ ลป การละคร คณะอัั ก ษรศาสตร์์
จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย

เราค้นหาตัวตนศักยภาพและ
พรสวรรค์ของตนเองพบได้
อย่างไร?

กิจกรรมในโรงเรียนช่วย
ส่งเสริมศักยภาพของ
ตนเองอย่างไร?

เริ่่�มค้้นหาจากความสามารถรอบตััวเราก่่อน เช่่น ชอบ
การแสดง ชอบร้้องเพลง ชอบทำำ�งานการละคร และพิิจารณาสิ่่�ง
เหล่่านั้้�นว่่าระหว่่างที่่เ� ราทำำ�สิ่่ง� เหล่่านั้้�น เรามีีความสุุขหรืือไม่่ การ
ลองทำำ�สิ่่�งใหม่่  ๆ ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งอย่่างที่่�สามารถช่่วยให้้เราค้้นพบ
ศัักยภาพ โดยเฉพาะช่่วง ม.5-6 ได้้อาสาทำำ�หลายอย่่างมาก เช่่น
ร้้องเพลงวััน world languages day ช่่วยทีีม Alice In Wonderland
แต่่งหน้้า การเปิิดใจลองทำำ�หลาย ๆ อย่่างช่่วยให้้เราสามารถ
ค้้นหาความสามารถและความชอบของเราได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

กิิจกรรมในโรงเรีียนมีีหลากหลายมาก สามารถช่่วยให้้
เรามีีความเข้้าใจกัับอะไรหลาย ๆ อย่่างมากขึ้้�น ไม่่ใช่่แค่่มองมััน
และเข้้าใจอย่่างผิิวเผิิน กิิจกรรมที่่โ� รงเรีียนช่่วยทำำ�ให้้เราได้้ลองทำำ�
สิ่่ง� นั้้�นจริิง ๆ และเราสามารถเอาประสบการณ์์เหล่่านั้้�นมาพััฒนา
ศัักยภาพได้้
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ศักยภาพ และพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน

รู้ได้อย่างไรว่าคณะนี้
เหมาะสมและเป็นคณะทีเ่ รา
สนใจจริง ๆ ?
เกิิดจากการลองทำำ�อะไรหลาย ๆ อย่่าง และครั้้�งที่่�เคย
ไปค่่ายเกี่่�ยวกัับการละคร พบรุ่่�นพี่่�จากคณะอัักษรศาสตร์์ เอก
การละครมาให้้ความรู้้� รู้้�สึึกสนใจมาก  ๆ เพราะไม่่เคยได้้ยิินมา
ก่่อน พอมีี  open house เราก็็เลยถืือโอกาสไปดูู จึึงชััดเจนและรู้้�
เลยว่่าคณะนี้้�ตรงกัับความชอบของเรามาก ๆ เลยตั้้�งใจเข้้าคณะ
นี้้�แน่่นอน

แนะนำ�การทำ�แฟ้มสะสม
ผลงานกับรุ่นน้อง
อยากแนะนำำ�ว่่า พยายามทำำ�อะไรหลาย ๆ อย่่างเข้้าไว้้
ลองทำำ�อย่่างอื่่�นนอกจากสิ่่�งที่่�ตรงสายบ้้างก็็ได้้ เพราะ portfolio
คืือการแสดงความเป็็นเรา ซึ่่�งเราในที่่�นี้้� มีีหลายด้้านแล้้วใส่่ด้้าน
อื่่�น ๆ เป็็นเกร็็ดเล็็ก  ๆ น้้อย ๆ ให้้กรรมการได้้รู้้�เกี่่�ยวกัับตััวเรา
ตอนจััดทำำ� จึึงพยายามแสดงความรู้้�สึึก ความตั้้�งใจและผลลััพธ์์
ของสิ่่�งที่่�เราเคยทำำ�  เพื่่�อให้้อาจารย์์เห็็นว่่าเราไม่่ได้้แค่่ทำำ�เพื่่�อเอา
ใส่่แฟ้้มสะสมงานนะ แต่่เรามีีความเข้้าใจในกระบวนการและ
สนใจในผลลััพธ์์ของมัันด้้วย การจััดจะแบ่่งเป็็นส่่วน ๆ ไปเลยว่่า
ส่่วนที่่เ� กี่่ย� วกัับการละคร ส่่วนที่่แ� สดงความสามารถทางภาษา ทั้้�ง
จีีนและอัังกฤษจััดเรีียงไว้้เป็็นเรื่่�องเดีียวกััน การแบ่่งแบบนี้้�ทำำ�ให้้
ทุุกอย่่างดููเรีียบร้้อยขึ้้�น โดยสรุุปคืือพยายามทำำ�ให้้เขาเห็็นความ
จริิงใจและความตั้้�งใจของเราให้้มากที่่�สุุด
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การเปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Small Bubble

การเปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Small Bubble
ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ในปีีการศึึกษา 2564
นั้้�น แม้้สถานการณ์์จะเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ อย่่างไรก็็ดีี สิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ที่่�สุุดสำำ�หรัับโรงเรีียนคืือเรื่่อ� งความปลอดภััยและโอกาสในการเรีียน
รู้้�ของนัักเรีียน ในภาคเรีียนที่่� 1 ทางโรงเรีียนจึึงเปิิดสอนเฉพาะ
ออนไลน์์ผ่่านช่่องทาง Microsoft Teams ต่่อมาขณะเตรีียมการ
เปิิดภาคเรีียนที่่� 2 นั้้�น ทางราชการประกาศอนุุมััติิให้้ใช้้สถานศึึกษา
ในจััดการเรีียนการสอนได้้ โดยดำำ�เนิินการตามมาตรการการป้้องกััน
การแพร่่ระบาดโควิิด-19 ของสถานศึึกษา ทางโรงเรีียนจึึงออกแบบ
ภาคเรีียนที่่� 2 ทีีละครึ่่ง� ภาคเรีียน คืือ ครึ่่ง� แรกตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 25 ตุุลาคม
ถึึง 23 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และครึ่่�งหลัังตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 มกราคม
ถึึง 25 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565 ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้เกิิดความยืืดหยุ่่�นในการ
ตััดสิินใจและดำำ�เนิินการแก่่ทั้้�งทางโรงเรีียนและผู้้�ปกครองจึึงจััด
ให้้นัักเรีียนสามารถเลืือกรููปแบบที่่�จะเรีียน จะเป็็น Online หรืือ
Onsite หรืือแบบ Hybrid (ผสมผสาน ทั้้�ง Online และ Onsite)
ไม่่ว่่าจะเลืือกรููปแบบไหน รููปแบบการเรีียนทั้้�ง 2 ใช้้เนื้้�อหาสาระ
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน วิิธีีวััดและประเมิิน
ผลอย่่างหลากหลาย
	สำำ�หรัับครูู เจ้้าหน้้าที่่� และนัักเรีียนที่่จ� ะมาเรีียน Onsite ที่่�
โรงเรีียนนั้้�น กระทรวงศึึกษาธิิการกำำ�หนด 6 มาตรการหลััก (DMHTRC) 7 มาตรการเสริิม (SSET-CQ) และ แนวทาง 7 มาตรการเข้้ม
สำำ�หรัับสถานศึึกษา (ประเภทไป-กลัับ) ตลอดจนจััดให้้มีีสถานที่่แ� ยก
กัักตััวในโรงเรีียน (School Isolation) หรืือพื้้�นที่่�แยกกัักชั่่�วคราว
รวมไปถึึงแผนเผชิิญเหตุุสำำ�หรัับรองรัับการดููแลรัักษาเบื้้�องต้้นกรณีี
นัักเรีียน ครูู หรืือบุุคลากรในสถานศึึกษากรณีีมีีการติิดเชื้้�อโควิิด19 หรืือ ผลตรวจคััดกรองหาเชื้้�อเป็็นบวก โดยมีีการซัักซ้้อมอย่่าง
เคร่่งครััด และควบคุุมดููแลการเดิินทางกรณีีมีีการเข้้าและออกจาก
สถานศึึกษาอย่่างเข้้มข้้น
6 มาตรการหลัั ก (DMHT- RC) นั้้�นได้้แก่่
ก) คััดกรองวััดไข้้ก่่อนเข้้าโรงเรีียน ข) เว้้นระยะห่่างทั้้�งในห้้องเรีียน
และในการทำำ�กิจิ กรรม ค) กำำ�หนดให้้ทุุกคนที่่เ� ข้้ามาบริิเวณโรงเรีียน
สวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา ง) ล้้างมืือสม่ำำ��เสมอ ใช้้เจลแอลกอ
ฮอลล์์ที่่�โรงเรีียนจััดให้้หรืือนัักเรีียนพกติิดตััวมา จ) จััดห้้องเรีียนให้้
ลดการแออััด คำำ�นวณจำำ�นวนนัักเรีียนตามพื้้�นที่่� ปฐมวััยห้้องละไม่่
เกิิน 13 คน ประถม 3 ถึึง 6 ไม่่เกิิน 18 คน และ มััธยมไม่่เกิินห้้อง
ละ 25 คน จััดให้้เว้้นระยะห่่างระหว่่างนัักเรีียนในห้้องเรีียนไม่่น้้อย
กว่่า 1.5 เมตร และสุุดท้้ายการทำำ�ความสะอาด บริิเวณต่่าง ๆ ใน
โรงเรีียนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในส่่วนของ มาตรการเสริิ ม (SSET-CQ ) นั้้�น
โรงเรีียนดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมในแต่่ละข้้อกำำ�หนด ดัังนี้้� ก) ให้้นัักเรีียน
และครููทุุกคนนำำ�ช้้อนส้้อมและแก้้วน้ำำ��มาใช้้เอง เฉพาะชั้้�นปฐมวััยที่่�
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โรงเรีียนจััดแบบใช้้แล้้วทิ้้�งให้้ ข) โรงเรีียนจััดอาหารปรุุงสุุกใหม่่ ใส่่
กล่่องให้้นัักเรีียนแต่่ละคน โรงเรีียนเลืือกใช้้กล่่องอาหารที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม ประเภทของอาหารจึึงลดลง แต่่พอเพีียงเหมาะสม
กัับสถานการณ์์ ค) จััดให้้มีีการเว้้นระยะห่่าง และฉากกั้้�นบริิเวณ
รัับประทานอาหาร โรงเรีียนได้้เพิ่่�มจุุดรัับประทานอาหารขึ้้�นอีีก 2
จุุด คืือที่่�ลานอบรมตึึกประถม และชั้้�น 6 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ
ง) กำำ�หนดให้้กัักกัันตััวเอง 14 วััน เมื่่�อเข้้าไปสััมผััส หรืืออยู่่�ในพื้้�นที่่�
เสี่่�ยงที่่�มีีการระบาดของโรค
นอกจากนี้้� ทางการยัังกำำ�หนดมาตรการให้้สถานศึึกษา
ดำำ�เนิินการอีีก ดัังนี้้�
1. โรงเรีียน ประเมิินความพร้้อมเปิิดเรีียนผ่่าน Thai Stop COVID
Plus (TSC) และรายงานการติิดตาม การประเมิินผลผ่่าน
MOECOVID
2. จัั ด กิิ จ กรรมรููปแบบ Small Bubble (จำำ�กัั ด กลุ่่�มเฉพาะ
ห้้องเรีียน) ซึ่่�งเป็็นการจััดให้้นัักเรีียนใช้้ชีีวิิต ทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ
แยกตามระดัับชั้้น� เช่่น โรงเรีียนกำำ�หนดจุุดทางเดิิน ขึ้้น� -ลง แยก
ตามชั้้�น เพิ่่�มสถานที่่�รัับประทานอาหาร ให้้แต่่ละชั้้�นมีีบริิเวณ
ของตััวเองแยกกััน รวมถึึงสนามเด็็กเล่่น กำำ�หนดให้้นัักเรีียน
แต่่ละชั้้�น ใช้้เวลาในช่่วงพัักหรืือเล่่น ณ จุุดเดีียว ชั้้�นเดีียวใน
แต่่ละสััปดาห์์ ก) สนามบาสเกตบอล ข) สนามเด็็กเล่่นประถม
ค) ลานนัักบุุญอััญจลา ง) หน้้า MD Souvenir จ) ห้้องสมุุด
ห้้องแนะแนว เพื่่อ� ให้้ง่่ายสำำ�หรัับนักั เรีียนประถมและครูู คุุณครูู
จึึงจััดสายรััดข้้อมืือ (wrist band) แยกตามสีี ให้้นัักเรีียนสวม
เพื่่�อให้้ชััดเจนว่่าจะไปอยู่่�ในบริิเวณใดในสััปดาห์์นั้้�น ๆ อาทิิ
สีีชมพููอ่่อน สีีฟ้้า สีีม่่วง สีีเหลืือง สีีชมพููเข้้ม และสีีส้้ม สำำ�หรัับ
นัักเรีียนชั้้�นประถม 1 ถึึง 6
3. จััดให้้นัักเรีียน ครูู และบุุคลากร ส่่งผลตรวจ ATK สััปดาห์์ละ
ครั้้ง� ทุุกวัันอาทิิตย์์ และสุ่่�มตรวจอีีก 20% กลางสััปดาห์์ โดยถ่่าย
รููป นำำ�ข้้อมููลส่่งครููผ่่านช่่องทาง Assignments ใน Microsoft
Teams เช้้าวัันจัันทร์์หรืือวัันต้้นสััปดาห์์ จะมีีการนำำ�ข้้อมููลนี้้�
มา ณ จุุดคััดกรองบุุคลากร ครูู และนัักเรีียนก่่อนเข้้าโรงเรีียน
4. ทุุกเช้้าในคาบ Homeroom นัักเรีียนจะทำำ�การประเมิิน Thai
Save Thai (TST) หรืือเขีียนบัันทึึก Timeline
ในการดำำ�เนิินการตามมาตรการทั้้�งหมดนี้้� หลายข้้อเป็็นสิ่่ง�
ปฏิิบััติิใหม่่ ๆ ที่่�ไม่่คุ้้�นชิินกัันนััก เรีียกร้้องการเปิิดใจ ยืืดหยุ่่�น และ
ปรัับเปลี่่�ยนตนเอง น่่ายิินดีีที่่�ทุุกฝ่่ายต่่างตระหนัักว่่า โอกาสในการ
เรีียนรู้้ที่� โ่� รงเรีียนในช่่วงนี้้�นั้้น� ขึ้้น� กัับการดููแลรัักษาความปลอดภััยทั้้�ง
ส่่วนตััวและร่่วมกััน จึึงพร้้อมให้้ความร่่วมมืือ เสีียสละและสื่่�อสาร
แบ่่งปัันข้้อมููลระหว่่างบ้้านและโรงเรีียนเสมอ
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สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ตั�งแต่ลั้กสาวิคนโตผู้มได�รับัโอีกาสมาเร่ยนที่่�โรงเร่ยนขอีง
เรา ผู้มได�รับัควิามร้�ปีระสบัการณ์ที่่�แตกต่างจิากปีระสบัการณ์ที่่�
ผู้มม่กับัสังคมอี่�น ๆ วิันน่�เปี็นการเข่ยนลังใน Mater Dei News
ฉบัับัสุดที่�าย ในฐ์านะนายกสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ฯ ผู้มอียากเลั่า
ปีระสบัการณ์ที่ไ่� ด�ที่าำ งานกับันักเร่ยนชัน� มัธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ในระเวิลัา
ปีระมาณ 3-4 อีาที่ิตย์ที่่�ผู้่านมา
ทีุ่ก ๆ ปีี เราม่การจิัดกิจิกรรม ลัะครเฉลัิมฉลัอีงการปีระส้ติ
ขอีงพระกุมาร แต่เน่�อีงจิากสถานการณ์แพร่ระบัาดขอีง COVID 19
ที่ำาให�ไม่สามารถจิัดกิจิกรรมน่�ได� นักเร่ยนมัธยม 6 ได�เปีลั่�ยนการ
แสดงลัะครเวิที่่ เปี็นการที่ำาภาพยนตร์สั�นแที่นกิจิกรรมเดิม ที่าง
โรงเร่ยนได�มอีบัหมายให� ผู้มเข�าร่วิมกิจิกรรมน่� จิากการที่ำางานกับั
น�อีง ๆ ในฐ์านะผู้้�กำากับัภาพยนตร์ ม่ปีระสบัการณ์หลัาย ๆ อีย่าง
ที่่�ผู้มปีระที่ับัใจิในสิ�งอียากแบั่งปีันให�ทีุ่กที่่านได�รับัที่ราบั ในด�าน
การที่ำางาน เรามอีงเห็นถึงควิามรับัผู้ิดชอีบั ตั�งใจิ มานะพยายาม
ให�งานเปี็นไปีตามแผู้นการโดยไม่ย่อีที่�อีต่อีควิามยากลัำาบัาก อีย่าง
แข็งขัน ในด�านการบัริหารงานในภาคส่วินต่าง ๆ ม่ภาวิะเปี็นผู้้�นำา
แลัะผู้้�ตามที่่�เที่่ยบัเที่่ากับัการที่ำางานขอีงผู้้�ใหญ่โดยสมบั้รณ์ ในการ
เปีลั่�ยนแปีลังจิากลัะครเวิที่่เปี็นภาพยนตร์สั�นม่ควิามแตกต่างกันใน
ทีุ่กมิติ ผู้มขอีอีนุญาตเลั่าเหตุการณ์ที่่�เกิดขึ�นในมุมมอีงขอีงผู้ม เม่�อี
ม่การเปีลั่ย� นแปีลัง จิากควิามตัง� ใจิการที่ำาลัะครขอีงนักเร่ยน ม่ควิาม
จิำาเปี็นต�อีงปีรับั แลัะเปีลั่�ยนแปีลังจิากบัที่ลัะครแลัะเพลังปีระกอีบั

ลัะคร ให�เปี็นบัที่ภาพยนตร์ รวิมถึงการที่ำาเพลังที่่�ต�อีงพัฒินาอีงค์
ปีระกอีบัขอีงเพลัง ซิึง� ให�มม่ ติ ที่ิ เ่� หมาะสมกับัภาพยนตร์มากขึน� น�อีง ๆ
ได�แสดงควิามเห็นแลัะแบั่งปีันควิามคิด ให�กบัั ภาพยนตร์เร่อี� งน่อี� ย่าง
สุดควิามสามารถที่ำาให�บัที่แลัะเพลัง ได�รับัการพัฒินาโดยสมบั้รณ์
การเปีลั่ย� นแปีลังบัที่ แลัะเพลังที่่น� อี� งได�เริม� ที่ำามาก่อีนตัง� แต่ตน� ปีีการ
ศึึกษา การเปีลั่ย� นแปีลังแปีลังครัง� น่� อีาจิที่ำาให�นอี� ง ๆ บัางคนผู้ิดหวิัง
เราได�ให�เวิลัา แลัะควิามเข�าใจิอีย่างเต็มที่่�
สิ�งสำาคัญที่่�สุด เม่�อีเกิดควิามผู้ิดหวิังขึ�น น�อีง ๆ ได�ใช�ควิาม
พยายามเข�าใจิ แลัะยอีมรับัโดยให�ควิามร่วิมม่อีร่วิมใจิกัน ให�ก�าวิ
ไปีข�างหน�าอีย่างภาคภ้มิใจิ โดยม่กำาลัังใจิจิากเพ่�อีนแลัะคุณคร้คอีย
สนับัสนุนอีย้่เสมอี ภาพยนตร์เร่�อีงน่�เปี็นบัที่พิส้จิน์ให�เห็นวิ่าน�อีง ๆ
ม่ควิามเปี็นผู้้�ใหญ่ แลัะร่วิมม่อีร่วิมใจิกัน โดยไม่ใช�อีารมณ์เปี็นสิ�ง
ตัดสิน ควิามร่วิมม่อีร่วิมใจิกันในโรงเร่ยนขอีงเรา เปี็นสิ�งที่่�แตกต่าง
จิากสังคมอี่�น ๆ เปี็นควิามร้�สึกที่่�เปี็นพิเศึษแลัะม่คุณค่า
ผู้มขอีขอีบัพระคุณโรงเร่ยนที่่�ได�ให�โอีกาสผู้มรับัใช�ในเร่�อีง
ต่าง ๆ เปี็นปีระสบัการณ์ที่่�ผู้มได�เร่ยนร้�แลัะเปี็นปีระสบัการณ์ที่่�ด่ใน
ช่วิิต
ขอีแสดงควิามนับัถ่อี

ธนั ต ถึ์ สิ ง หสุ วิ ช
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อาลัยรัก...ครูสุคนธ์ จุลสุคนธ์

อาลัยรัก...ครูสุคนธ์ จุลสุคนธ์
โดย อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร

	คุุณครููสุุคนธ์์ จุุลสุุคนธ์์ เกิิดเมื่่�อวัันที่่� 20 มกราคม พ.ศ. สวย ๆ ประกอบการไปร่่วม Angela Session ที่่�อิิตาลีี กัับคณะ
2488 เข้้าเป็็นครููโรงเรีียนมาแตร์์เดอีวิี ิทยาลััย ในปีีการศึึกษา 2512 ซิิสเตอร์์ ซึ่่�งมาจากหลากหลายประเทศ ซึ่่�งได้้ทำำ�ให้้เกิิดกิิจกรรมตาม
และลาเกษีียณจบชีีวิิตการเป็็นครููในปลายปีีการศึึกษา 2552
รอยนัักบุุญอััญจลากัับครููอุุร์์สุุลิิน โดยเฉพาะที่่�โรงเรีียนมาแตร์์เดอีี
วิิทยาลััยอีีก 2 กลุ่่�ม ครููสุุคนธ์์ประทัับใจมากและประกาศในที่่ป� ระชุุม
ครููสุุคนธ์์ เป็็นน้้องสาวคนเล็็กในครอบครััวที่่�มีีวิิถีีชีีวิิต
ครููเลยว่่าพวกเราต้้องไปจาริิกแสวงบุุญตามรอยนัักบุุญอััญจลาด้้วย
คริิสตชน ใจศรััทธา การดำำ�เนิินชีีวิิตอิิงอยู่่�กัับวััดคาทอลิิกนัักบุุญ
เช่่นกััน ใครสนใจจะไปขอให้้เริ่่�มต้้นออมเงิินอย่่างน้้อยเดืือนละ 500
ฟรัังซิิสเซเวีียร์์ (วััดสามเสน) ซอยมิิตรคาม ถนนสามเสน แขวง
บาท และฝัันนั้้�นก็็เป็็นจริิงใน 2 ปีีต่่อมาซึ่่�งเป็็นปีี พ.ศ. 2548 คุุณครูู
วชิิรพยาบาล เขตดุุสิิต กรุุงเทพมหานคร การสวดภาวนาสม่ำำ�� เสมอ
มาแตร์์เดอีีฯ ประมาณ 18 คนได้้ไปโรม อััสซีีซีี เวนิิส มิิลาน เดเซน
ร่่วมพิิธีีมิิสซาเป็็นประจำำ� และร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ของวััด เป็็นวิิถีี
ซาโน และเบรสเซีีย ด้้วยความสนุุกสนาน ประทัับใจ และเป็็นแรง
ชีีวิิตของครููสุุคนธ์์
บัันดาลใจเกิิดกลุ่่�มครููอื่่�น ๆ กัับการเดิินทางเช่่นเดีียวกัันอีีก 2-3 ครั้้�ง
ที่่โ� รงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััยในช่่วงประมาณปีีการศึึกษา
	ด้้วยความศรััทธาแรงกล้้า และเห็็นความสำำ�คััญของการ
2520-2550 ไม่่น่่าจะมีีนัักเรีียนคนใดที่่�ไม่่รู้้�จัักครููสุุคนธ์์ คุุณครููมีี
ที่่�ศาสนจัักรคาทอลิิกจะมีีผู้้�สืืบทอดความเป็็นสงฆ์์รัับใช้้พระเจ้้าและ
เอกลัักษณ์์เฉพาะตััว เสีียงดัังฟัังชััด ทำำ�งานด้้วยจิิตวิิญญาณครููที่่�รััก
เพื่่�อนมนุุษย์์ ครููสุุคนธ์์ร่่วมสนัับสนุุน “กระแสเรีียก” การเป็็นสงฆ์์
และห่่วงใยลููกศิิษย์์ ให้้ความสำำ�คััญกัับการเป็็นคนดีีมากกว่่าเป็็นคน
กัับศาสนจัักรด้้วยทุุนทรััพย์์ และการร่่วมสนัับสนุุนแรงบัันดาลใจของ
เก่่ง
ผู้้เ� ตรีียมบวชด้้วยคำำ�ภาวนา และการติิดต่่อสัมั พัันธ์์ให้้ความช่่วยเหลืือ
ครููสุุคนธ์์ รู้้�จัักผู้้�ปกครองนัักเรีียนจำำ�นวนมาก เพราะมา นอกจากนั้้�นยัังมีีความสนุุกที่่�จะใช้้ชีีวิิตในช่่วงเทศกาลคริิสต์์มาส ขึ้้�น
โรงเรีียนแต่่เช้้า และเริ่่�มต้้นการดููแลตั้้�งแต่่นัักเรีียนก้้าวเข้้ามาใน เหนืือไปเยี่่�ยมหมู่่�บ้้านคาทอลิิก บนดอย พร้้อมด้้วยของใช้้ อาหาร
โรงเรีียน ครููสุุคนธ์์เข้้าใจธรรมชาติิของเด็็กซน เด็็กรุ่่�นสาวที่่�เริ่่�มต้้นมีี แห้้งที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากเพื่่�อน ๆ และลููกศิิษย์์เป็็นประจำำ�
จุุดสนใจอยู่่�ที่่�อื่่�น ๆ นอกเหนืือจากการเรีียน แต่่ครููสุุคนธ์์จะไม่่ยอม
เมื่่�อลาเกษีียณแล้้วครููสุุคนธ์์มุ่่�งกิิจวััตรของคุุณครููไปที่่�วััด
ผ่่อนปรน หย่่อนยานระเบีียบวิินััยเพื่่�อเอาใจเด็็ก ๆ เธอเสีียงดััง เธอ
เท่่านั้้�น ร่่วมกิิจกรรมกัับผู้้�สููงอายุุในเขตวััดและเข้้าวััดร่่วมพิิธีีกรรม
ขู่่� เธอลงโทษ แต่่ทำำ�ไปเพราะความรััก ห่่วงใย และปรารถนาดีี
และสวดภาวนาสม่ำำ��เสมอ นัับเป็็นผู้้ที่� ไ่� ด้้เลืือกหนทางชีีวิิตด้้วยกระแส
ครููสุุคนธ์์ พยายามสร้้างบรรยากาศของความศรััทธา พึ่่�ง เรีียกเป็็นฆราวาสผู้้เ� ผยแผ่่ความรััก พระเมตตาของพระเจ้้าอย่่างอุุทิศิ
พระเจ้้า พึ่่�งศาสนา ในหมู่่�ครูู แม้้ไม่่ใช่่คาทอลิิก ครููประถมมาแตร์์ ตน
เดอีีฯ จะพึ่่�งนัักบุุญอัันตน สวดภาวนาขอท่่านช่่วยเมื่่�อหาของไม่่พบ
ครููสุุคนธ์์ถึึงแก่่กรรมเมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 ตาม
และมัักจะประสบความสำำ�เร็็จตามคำำ�ขอกัันอย่่างทั่่�วถึึง เป็็นเรื่่อ� งทั้้�ง
หลัังพี่่ส� าวคนโตมารดาอาจารย์์ปานทิิพย์์ โสภาษิิต อดีีตผู้้อำ� ำ�นวยการ
เชื่่�อ ทั้้�งขำำ�กัันในหมู่่�ครูู
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย เพีียงวัันเดีียว
เมื่่�ออาจารย์์สุุมิิตรามาเล่่าให้้เพื่่�อนครููฟัังพร้้อมมีีรููปถ่่าย
30 | Mater Dei News ฉบัับที่่� 69 ปีีที่่� 18 ปีีการศึึกษา 2564

การเดินที่างครั�งใหม่

การเดินทางครั้งใหม่
โดย นางสาวิธ่รกานต์ สันติวิงษ์ หัวิหน�านักเร่ยน

สำาหรับัผู้้�อี่�นการได�ยินคำาวิ่า “ภาพยนตร์สั�นฉลัอีงพระ
คริสตสมภพ” แที่นที่่จิ� ะเปี็นคำาวิ่า “ลัะครเวิที่่ฉลัอีงพระคริสตสมภพ”
อีาจิไม่ที่ำาให�ควิามร้ส� กึ เปีลั่ย� นแปีลังไปีมากเพราะใจิควิามสำาคัญขอีง
การแสดงค่อีการจิำาลัอีงการปีระส้ตขิ อีงพระเยซิ้คริสตเจิ�า แต่สำาหรับั
นักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีที่่� 6 รุ่น MD92 แลั�วิ คำาวิ่า “ภาพยนตร์
สั�น” เปีร่ยบัได�กับัการก�าวิเดินส้่เส�นที่างใหม่ บันเส�นที่างแห่งควิาม
เปีลั่�ยนแปีลัง เส�นที่างที่่�ไม่อีาจิร้�ผู้ลัลััพธ์แลัะไม่อีาจิจิินตนาการได�

แสดง ที่ำาให�ในช่วิงแรกอีาจิร้�สึกหลังที่างแต่ที่างสมาคมผู้้�ปีกครอีงฯ
ก็ ไ ด� ใ ห� ค วิามร้� แ ลัะแบั่ ง ปีั น ปีระสบัการณ์ จิ ากที่่ า นผู้้� ปี กครอีงที่่� ม่
ควิามเช่�ยวิชาญด�านการที่ำาภาพยนตร์เพ่�อีช่วิยเหลั่อีนักเร่ยนในการ
ลัอีงผู้ิดลัอีงถ้ก เร่ยบัเร่ยงเร่�อีงราวิแลัะจิัดที่ำาภาพยนตร์ในร้ปีแบับั
ขอีงนักเร่ยนเอีง ควิามกรุณาในครั�งน่�ก็รวิมไปีถึงการที่่�มอีบัโอีกาส
ให�นักเร่ยนที่่�ม่ควิามสนใจิในตำาแหน่งหน�าที่่�ต่าง ๆ เช่น Director,
Director of Photography (DP), Art Director (AD), Costume
& Makeup, Runner ฯลัฯ ได�เร่ยนร้�แลัะที่ำางานร่วิมกับัที่่มงานม่อี
ตลัอีดในรั�วิมาแตร์เดอี่ฯ หนึ�งในสิ�งที่่�นักเร่ยนต่างเฝ่้ารอี
อีาช่พในกอีงถ่าย ในแต่ลัะตำาแหน่งอีาจิได�ที่ำาจิริงมากน�อียไม่เที่่ากัน
คอียนั�นก็ค่อีการได�เห็นรุ่นพ่�มัธยม 6 จิัดที่ำาลัะครฉลัอีง พระคริสต
สมภพหร่อีที่่ค� นุ� ห้กนั ในช่อี� “ลัะครคริสต์มาส” ซิึง� เปี็นการแสดงที่่เ� ต็ม แต่สิ�งที่่�ดิฉันมั�นใจิวิ่านักเร่ยนมัธยม 6 ทีุ่กคนได�รับัค่อี “การเร่ยนร้�”
เปีี�ยมไปีด�วิยควิามศึรัที่ธา ควิามสร�างสรรค์แลัะควิามสนุกสนาน ยิ�ง ไม่วิ่าจิะที่างตรงหร่อีที่างอี�อีม ก็เปี็นการเร่ยนร้�ที่่�สามารถนำาไปีใช�
โตขึ�นก็ยิ�งได�เห็นควิามยิ�งใหญ่ขอีงการที่ำาลัะครที่่�ปีรับัเปีลั่�ยนไปีตาม ปีระโยชน์ในช่วิิตปีระจิำาวิันได�อีย่างแน่นอีน
ยุคสมัย ไม่วิา่ จิะเปี็นในร้ปีแบับัขอีง Musical หร่อีการปีรับัเปีลั่ย� นให�
หากขาดควิามร่วิมม่อีแลัะกำาลัังใจิขอีงใครคนใดคนหนึง� ใน
บัที่บัาที่ต่าง ๆ แสดงอีอีกผู้่านการแสดงเช่นการเต�นแลัะแรปีเปี็นต�น
รุน่ MD92 การเดินที่างในครัง� น่ค� งจิะไม่สำาเร็จิอีย่างแน่นอีน ในทีุ่ก ๆ
แน่นอีนวิ่าเม่อี� เห็นถึงผู้ลังานที่่เ� กิดมาจิากควิามสามัคค่ขอีงพ่� ๆ แลั�วิ
ส่วินขอีงการถ่ายที่ำาผู้ลังานชิ�นน่�ก็ลั�วินมาจิากควิามตั�งใจิ แลัะควิาม
ควิามต่�นเต�นที่่�เกิดขึ�นที่ำาให�อีดไม่ได�ที่่�จิะนึกคิดวิ่า “แลั�วิรุ่นขอีงเรา
ร่วิมแรงร่วิมใจิขอีงทีุ่ก ๆ คนในรุ่น ตั�งแต่การคิดเน่�อีเร่�อีง, การคิด
จิะที่ำาแบับัไหนด่” แน่นอีนวิ่าแม�อีย้่ในช่วิงขอีงการระบัาดขอีงโรค
บัที่พ้ด, บัที่กลัอีน, การอีอีกแบับัสถานที่่�, การอีอีกแบับัเส่�อีผู้�า, การ
Covid-19 นักเร่ยนมัธยม 6 ก็ยังคงม่ควิามหวิังที่่�จิะได�จิัดที่ำาลัะคร
เปี็นนักแสดง, การแต่งเพลัง, การถ่ายที่ำา แลัะการตัดต่อีที่่�นักเร่ยน
น่�ร่วิมกัน ซิึ�งควิามหวิังเหลั่าน่�ก็ได�แปีรเปีลั่�ยนไปีเปี็นการริเริ�มควิาม
จิะได�มโ่ อีกาสสร�างสรรค์ผู้ลังาน แลัะใช�พน่� ที่่แ� ห่งน่ใ� นการแสดงควิาม
คิดแลัะการปีรึกษาหาร่อีกันหลัายครั�งจินได�ไอีเด่ยต่าง ๆ อีอีกมา
สามารถขอีงตนเอีงอีย่างเต็มที่่� แน่นอีนวิ่าการเดินที่างน่ไ� ม่ได�ราบัร่น�
มากมาย
ตลัอีดที่าง แต่การพบัเจิอีอีุปีสรรคในแต่ลัะครัง� ก็เปี็นเสม่อีนการที่่ร� นุ่
แต่ ด� วิ ยสถานการณ์ ข อีงโรคระบัาดที่่� ร� า ยแรงกวิ่ า ครั� ง MD92 ขอีงเราได�เติบัโตไปีพร�อีม ๆ กัน ได�เร่ยนร้ไ� ปีด�วิยกัน ซิึง� จิะเปี็น
ไหน ๆ ที่ำาให�การเปีิดเร่ยนแบับั on-site นั�นถ้กเลั่�อีนมาจินถึงเด่อีน โอีกาสแลัะปีระสบัการณ์ที่่�ไม่สามารถหาจิากที่่�ไหนได�อี่ก ดิฉันมั�นใจิ
พฤศึจิิกายน ซิึ�งในระยะเวิลัาไม่ถึงสอีงเด่อีนนั�นด�วิยควิามกรุณา วิ่าควิามที่รงจิำาเหลั่าน่จิ� ะเปี็นควิามที่รงจิำาที่่น� กั เร่ยนชัน� มัธยมศึึกษาปีี
จิากโรงเร่ยนแลัะที่างสมาคมผู้้�ปีกครอีงฯ ที่่�เต็มใจิสนับัสนุนควิาม ที่่� 6 ทีุ่กคนภาคภ้มใิ จิแลัะจิะจิดจิำาควิามร้ส� กึ ขอีงวิันสุขสันต์เหลั่าน่ไ� วิ�
ตั�งใจิขอีงนักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีที่่� 6 รุ่น MD92 เส�นที่างใหม่ก็ได� ตลัอีดไปี
เริ�มต�นขึ�น ที่างโรงเร่ยนจิึงมอีบัโอีกาสให�กับันักเร่ยนมัธยม 6 เลั่อีก
สร�างสรรค์ระหวิ่าง “ลัะครเวิที่่” ซิึ�งเปี็นสิ�งที่่�นักเร่ยนคุ�นเคยแลัะม่
ภาพในหัวิแต่ม่ควิามเส่�ยงในเร่�อีงขอีงระยะเวิลัาการเตร่ยมตัวิ แลัะ
“ภาพยนตร์สนั� ” ซิึง� ที่างสมาคมผู้้ปี� กครอีงฯ พร�อีมที่่จิ� ะคอียช่วิยเหลั่อี
ในเร่�อีงขอีงการถ่ายที่ำา แต่ก็เปี็นเร่�อีงที่่�ที่�าที่ายแลัะแปีลักใหม่เพราะ
นักเร่ยนไม่เคยม่ปีระสบัการณ์มาก่อีน แม�วิ่าจิะเปี็นการตัดสินใจิที่่�
ยากลัำาบัากแต่นักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ทีุ่กคนก็พร�อีมที่่�จิะเปีิด
ใจิเร่ยนร้� แลัะก�าวิส้่ควิามเปีลั่�ยนแปีลังเสมอีเม่�อีม่โอีกาส ด�วิยเหตุน่�
จิึง ที่ำาให�นกั เร่ยนชัน� มัธยมศึึกษาปีีที่่� 6 เลั่อีกเดินเส�นที่างสายใหม่คอี่
การจิัดที่ำา “ภาพยนตร์สั�นฉลัอีงพระคริสตสมภพ”
ภาพยนตร์สั�นนั�นแตกต่างจิากลัะครเวิที่่โดยสิ�นเชิงที่ั�งใน
เร่�อีงขอีงการคิดเร่�อีงราวิ การที่ำาบัที่ การตกแต่ง หร่อีแม�กระที่ั�งการ
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การเดินที่างครั�งใหม่

ตัวอย่างบทประพั นธ์ท่ใี ช้ในการถ่ายทํา
ยินดุีเถิดุมารีีย์ผู้ภักดุี

พีรีะเจ้ามีพีรีะบััญชาจากสวรีรีค์

พีรีะองค์สถิตกับัทุ่านทุุกคืนวัน

จงตั�งครีรีภ์และคลอดุบัุตรีขีองพีรีะองค์

จงตั�งชื�อเดุ็กชายว่าเยซู

จงเลี�ยงดุูเขีาตามพีรีะปีรีะสงค์

ให้้เติบัให้ญ่ขีึ�นมาอย่างมั�นคง

ปีกครีองวงศ์ยาโคบัตลอดุไปี

พีรีะเจ้าจะปีรีะทุานพีรีะทุี�นั�ง
พีรีะอาณาจักรีขีองเขีาจะกว้างไกล
ขี้าพีเจ้าตั�งใจถือพีรีห้มจารีี
พีรีะจิตเจ้านั�นยิ�งให้ญ่กว่าผู้ใดุ

มอบับััลลังก์แห้่งกษัตรีิย์ดุาวิดุให้้
ดุำารีงไว้ไม่สิ�นสุดุชั�วกาลนาน
เห้ตุการีณ์นี�ไม่มีทุางเปีนไปีไดุ้
ถึงอย่างไรีก็ทุรีงมีห้นทุาง

พีรีะองค์จะเสดุ็จมาเห้นือทุ่าน
แผ่รี่มเงาปีกคลุมไม่เลือนรีาง

และบัันดุาลอำานาจแห้่งพีรีะผู้สรี้าง
แจ้งกรีะจ่างอานุภาพีตลอดุกาล

แม้แต่เอลิซาเบัธัญาติขีองทุ่าน
ทุั�งทุั�งทุี�แก่ชรีามาช้านาน

ยังตั�งครีรีภ์ไดุ้รีาวกับัปีาฏิห้ารีิย์
พีรีะกุมารีจะบัังเกิดุอย่างแน่นอน

ประพัั นธ์ โ ดิ์ย นางสาวอติ พั ร วิ เ ศัษโอภาส
ชั� น มั ธ ยมศัึ กิ ษาปี ที� 6/5

ภาพีบัรีรียากาศการีถ่ายทุำา : โดุย ผู้ช่วยผู้กำากับั คุณนัทุ
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ร่วมสร้างสังคมที่ดีขึ้น

ร่วมสร้างสังคมที่ดีข้น
ึ
โดย อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร

การจััดการศึึกษาปััจจุุบัันและต่่อไปในอนาคตจะเน้้นการ
สร้้างสมรรถนะ (Competency) ต่่าง ๆ ให้้เกิิดขึ้้�นแก่่ผู้้�เรีียน กล่่าว
คืือการมีีความรู้้�และมีีทัักษะปฏิิบััติิการต่่าง ๆ ได้้ด้้วยตนเองเป็็นสิ่่�ง
ที่่�สำำ�คััญ รวมทั้้�งการมีีเจตคติิที่่�ดีีด้้วย แต่่ทั้้�งหมดนี้้�ควรมารวมกัันให้้
เกิิดเป็็นสมรรถนะในตััวผู้้เ� รีียน (พจนานุุกรม ฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน
นิิยามความหมายของสมรรถนะว่่า คืือ ความสามารถ)
หากจะมาพิิจารณาอีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญยิ่่�งต่่อ
การศึึกษาในปััจจุุบััน คืือ เรื่่�องเทคโนโลยีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ICT
(Information and Communication Technology) ซึ่่�งดููจะเป็็น
เรื่่�องที่่�ขาดไม่่ได้้แล้้วในการศึึกษา และทัักษะ (Skill) กัับเทคโนโลยีี
นั้้�นผู้้�เรีียนสามารถสร้้างให้้เกิิดขึ้้�นได้้ปััจจุุบัันตั้้�งแต่่ก่่อนวััยเรีียน และ
ต่่อเนื่่อ� งไปได้้ตลอดชีีวิิต ไม่่ได้้จำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งแต่่โรงเรีียนเท่่านั้้�น

นั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับครอบครััวของเราโดยตรง เราก็็จะเกิิดมีีความรู้้�สึึก
ทุุกข์์ใจมาก ๆ กัับการขาดความเคารพกัันเช่่นนี้้� และไม่่อยากเห็็น
พฤติิกรรมที่่�ทำำ�ร้้ายกัันเช่่นนี้้�เกิิดขึ้้�น
	จึึงขอเชิิญชวนชาวมาแตร์์เดอีีมาร่่วมกัันสร้้างสมรรถนะให้้
ตนเองและลููกหลานกัับการมีีวิิจารณญาณในการเลืือกรัับและส่่งต่่อ
ข้้อมููลไม่่ว่่าจะด้้วยสื่่�อใด ๆ ที่่�เป็็นการเผยแพร่่สิ่่�งไม่่ดีีเกี่่�ยวกัับผู้้�อื่่�น
ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องจริิงหรืือไม่่จริิง เราควรให้้การมีีคุุณธรรม มีีความ
รััก ความเมตตาและความเคารพเป็็นมาตรฐานหลัักในการเลืือกและ
ตััดสิินใจของเรา สัังคมของเราดีีขึ้้�นได้้อย่่างแน่่นอนจากความกล้้า
หาญที่่�จะเลืือกกระทำำ�สิ่่�งดีี ๆ ที่่�เหมาะสม หรืือเลืือกปฏิิเสธการขาด
ความเคารพ เพราะเรามีีวิิจารณญาณในการเลืือกที่่จ� ะไม่่กระจายข่่าว
ไม่่ดีีเกี่่�ยวกัับผู้้�อื่่�น

ในเรื่่�องของการใช้้เทคโนโลยีี เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร
และการรัับข่่าวสารนั้้�น เราได้้เห็็นโอกาสและประโยชน์์เพิ่่�มพููนมาก
ขึ้้น� ทุุกวััน แต่่ในการก้้าวเดิินร่่วมกัันไปเพื่่อ� สร้้างสัังคมที่่ดีียิ่่
� ง� ๆ ขึ้้น� เรา
น่่าจะร่่วมกัันสร้้างสมรรถนะในการยัับยั้้ง� ชั่่ง� ใจ และมีีวิิจารณญาณใน
การเลืือกรัับและเลืือกส่่งต่่อข้้อมููลอย่่างมีีสติิและมีีมาตรฐานในการ
ตััดสิินใจบนพื้้�นฐานของความเคารพผู้้อื่� น่� และเคารพตนเองใช่่หรืือไม่่
หลายเรื่่อ� งราวที่่มีี� การเผยแพร่่ในสื่่อสั
� งั คม (Social media)
ที่่�ดููขาดความเคารพ ขาดความรัักและเมตตา สร้้างความแตกแยก
ซึ่่�งเมื่่�อได้้เห็็นได้้อ่่านแล้้วแต่่ละคนก็็มัักจะปล่่อยผ่่านไป แม้้จะไม่่ได้้
เห็็นด้้วยและนึึกตำำ�หนิิกัับการเผยแพร่่ข้้อมููลเช่่นนี้้� แต่่เมื่่�อไรข้้อมููล
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Comic Strip – P3 Listening & Speaking
With Khru Simon Webster

In P3 Listening and Speaking, Khru Simon’s
online students studied comic strips and simple past:
irregular verbs, around the theme of 'In the hospital'.
Students then produced their own comic strip about a
friendly monster that needs healthcare, demonstrating
an understanding of the language studied.
Chinnica Thammarak (P3/4) demonstrates not
only language skills, but also great imagination and wit
in this delightful comic strip.
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From the Mathayom One Critical
Thinking and Writing Classrooms
With Khru Harry Vanduyne

In one Fast & Furious session of Coach Harry Vanduyne’s Mathayom 1 Creative Thinking and Writing studies,
students were inspired to create maximum effect in a Thinking & Writing challenge based on a random word, pitched
against the Stopwatch; 60 seconds for a Mind-Flash and 5 minutes to write a short Furious story. Neelada Tang (M1/1)
captivates her audience with two exquisite works, “ART WORLD” and “YOUTUBER”.
In another Fast & Furious variation, Melisa Chatpunnarangsee (M1/4) chose the topic of change and illustrates
to the reader that “sailing between shores of opposites” teaches us some valuable lessons.
All three exceptional pieces are must reads... enjoy!
Change is a tricky thing.
Sometimes you don’t want anything to ever change, but sometimes you
can’t wait until change happens. Some changes happen quickly, and
some progress throughout years. But I think change is essential in life,
and I’ll be telling you about a time when things changed in my life.
When I Þrst moved to Mater, I was really nervous. I came from an
international school, so my Thai wasn’t good. And I wasn’t an outgoing
person at all, so the Þrst few days were challenging. There was also more
homework then I was used to, but change happened, and I’m really glad
it did.
My now close friend, came up to me one day and invited me to hang out
with her and her friend group. We immediately clicked and they are some
of my best friends now. As for improving on my Thai, I read before every
class, practiced a lot, and even though my Thai is far from perfect it’s
improved very much since I began. I learned to do the homework on
time, and everything is just a lot better now.
In the end, change can be good and bad, but if it never happens you can
never get those golden moments you’ll cherish forever, or those low
moments you can look back on and see how much you’ve improved.
Everything would just feel bland. Changing schools felt like a bad idea
then, but if I had the chance to go back, I wouldn’t change a thing.

Melisa Chatpunnarangsee M.1/4 #32
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Reflections on Heidi
M1 Listening and Speaking
With Khru Edward Krauss

Each semester students read an assigned story book on their own, outside of class. This past first semester
in Khru Edward’s Mathayom 1 English Listening & Speaking class, we read the book Heidi. During the semester
students took short multiple choice chapter quizzes that helped keep everyone on pace to complete the book. At
the semester’s end they were given in-class essay question choices to write about. Below is a selection of student
writing answering either which character they liked most, or why they liked the story.
Palita Dungkosintr, M 1/1

Malichatr Suchart, M 1/3

Heidi is my favorite character. She is so kind and
cute. She has a lot of positive energy for other people.
She loves to see everyone happy. For example, she felt
sad when she heard about Grannie’s problem so she
read a book to make Grannie happy. She helps Grannie
as much as she can do. Another example is when Heidi
came back home, she always misses Clara and I love
their good relationship. Finally, she is so kind, she helps
Peter to read a book and teaches him to learn more
about vocabulary. So Heidi is my favorite character, she is
lovely and very friendly. Additional to this, Heidi is a very
polite girl, she always says thank you to everyone who
helps her and also says sorry when she does anything
wrong. Her behavior is the good role model for me. One
development area is she is too sensitive; she needs to
learn to be stronger when facing any problem.

I like the entire story of Heidi because I like how
Heidi is being herself and how she loved everyone. When I
read Heidi, I feel comfortable because I feel like I’m really
in the mountains, forests and rivers. Heidi is very kind with
grannie and she tried her best for learning how to read
so she could read for grannie. And some of the story are
funny because when Heidi was homesick she had a sleep
walk and everyone thinks that she is a ghost at the first
feeling I had when I read the topic of this chapter I feel
scared but when I know that the ghost was just Heidi in a
sleepwalk I laughed a little bit. Finally, I really like Heidi’s
confidence that she does anything without worrying that
it will be wrong or not - she just does it and if it’s wrong
she will try to fix it with her friends and family and that
is really nice!

Sasawalan Jirananon, M 1/2

I loved the story Heidi very much. At first I was
lazy to read this book. When I looked at the cover of
the book, I thought the story would be about a girl
escaping from the war! Though the story started sadly
in the beginning, but it ended beautifully. I learned many
things from ‘Heidi’. Her mum and dad died when she was
very young and her aunt Detie sent her to live with her
grandfather. If it was me, I would cry every night. Heidi
was such a brave, strong, lively and positive girl. I loved
all the characters in the story except Miss Rottenmeier. I
felt the warmth of the people surrounding Heidi. Everyone
was so kind to Heidi. I loved how the writer explained
details of nature. When I read the story, I felt like I was
there beside Heidi. The story was more exciting each time
I read. This book is recommended!

Araya Lekprathum, M 1/4

Why did you like or not like the entire story of
Heidi? I liked the Heidi book. It’s a short book but very
fun! I personally don’t like reading. But since this book
is short I was able to finish the book. The reason I like
this book is because of the characters. I like how Heidi
seems to care about everyone. And Peter reminds me of
my brother. I like how Heidi was worried about Grannie
when she came back and read for her. I like how Heidi
gave some of her food to Peter. And I like how Heidi
always misses her grandfather. Heidi is very caring about
everyone during her trips. She’s always curious. I love
how her grandfather misses Heidi so much and doesn’t
want her to go to school. But he still lets her since it’s
the best for her. I love how everyone in the story cares
about Heidi so much.
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From the Mathayom Two Critical
Thinking and Writing Classrooms
With Khru Harry Vanduyne

Last term, in The Power of Passion session of their M2 Creative Thinking and Writing studies with Coach Harry
Vanduyne, students were invited to select a topic that aroused their passion. They then reflected on and described
WHY and HOW their passion became the motivator of their story. They were encouraged to illustrate through some
real-life examples how passion worked for them in a positive way. Through keen observation and excellent written
work Pargate Nimmanheminda (M2/3) is offering us a compelling story that illustrates how a smart combination of
Passion, Perseverance and Parallel Thinking can make dreams come true.

The Power
Passion is a strong feeling of enthusiasm or
excitement for something or for doing something that we
all have within us. We are all enthusiastic and passionate
about something, whether it is a personal ambition and
goal or a life goal. And that passion can be very powerful,
and it is what will help push you forward in life.
Let me tell you a story about Aven, a successful
photography business owner. Aven was just a regular
girl with hopes and dreams. She had had a passion for
photography since she was a child, but her parents would
never let her pursue it. And when it came to choosing a
major in college, she did what her parents wanted her to
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Passion

do, she studied to be a doctor. She had never liked it or
been satisfied with what she had learned since the first
year. Her grades were low, she was unhappy, and she was
always tired and depressed. And in her second year, after
much deliberation, she decided to pursue her dreams
and passion by studying for her desired career. She told
her parents, who were furious and did not approve of
her decision in the least. Her parents told her that being
a photographer was a part-time job and that learning
photography would not help her in life. At first, Aven was
furious with her parents, but after a while, she absorbed
their ideas. She knew they were correct when they said

ผลงานการเขียนบทความภาษาอังกฤษ
that studying photography was not the best option. So,
after much thought and consideration, she decided to
attend Business School instead. She would study business
because it is less stressful and requires fewer hours than
medical school, but it would still provide her with skills
and stable jobs if her plans failed. Instead, she would
work part-time as a photographer while studying in college
as well. She talked to her parents about it, and while
they weren't thrilled with the decision, they agreed. She
attended Business School and enjoyed taking photographs
in her spare time. She sold a few of her photos and made
enough money to take additional photography classes to
improve her skills. She had a better time in college as well,
because she had her passion as a motivator. When her
college career came to an end, she decided to combine
what she had learned with her passion and launch a
photography business. Her business wasn't always going
well, but she never gave up because she was passionate
about what she was doing. Her company is now one of
the most successful photography businesses in the world.
And that is the story of the importance of the power of
passion.

Now, in Aven's story, she didn't abandon
everything to pursue her passion, and you shouldn't either.
There's a chance you'll succeed, but it's always a good
idea to have a backup plan. And college wasn't so bad for
her now that she had the power of passion propelling her
forward. She also got to put her knowledge to use, which
may have contributed to her success. But the important
thing is that Aven used the power of passion to push her
and keep her going, which ultimately led to her success,
not just in her business but in her life.
That is why the power of passion is so strong and
significant. Because you don't have to be pushed if you're
working on something that you're passionate about. You
are happy to work and do so joyfully, which will result in
better work and better results. The road to success is not
easy, but with hard work and passion, any dream can be
realized. Following your passions is the most important
thing you can do with your life and work. Find something
you're passionate about and stay invested in it. Follow
your passion, and some day you will find success.
Pargate Nimmanheminda
M.2/3 No.13
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FRENCH RENDEZ-VOUS
C’est en Forgeant qu’on Devient Forgeron
Practice Makes Perfect
With Khru Danucharee Tantha-O-Bhas

M4 French is a year of discovery. One of the biggest challenges for students already fluent in English is the
realisation that they cannot translate the complex linguistic structures they use effortlessly and produce intelligible
French. They must go back to a new set of basics. They know the leters of the alphabet, but the pronunciation
is different; indeed, some of the sounds are completely new. They must familiarize themselves with the most
common phrases and greetings and internalize new linguistic stuctures if they are to communicate meaningfully. It
takes patience.
This year in Khru Danucharee Tantha-O-Bhas’s class, Benyapa Suktrakul, Mintra Ingun and Canisa Viravan
have demonstrated commitment, practising until they achieved perfect scores as can be seen below.

Greetings by Benyapa Preechaya
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Mintra Ingun Introducing herself (Se présenter)

Canisa Viravan: Writing about her best friend (Ma meilleure amie)

Mater Dei News ฉบัับัที่่� 69 ปีีที่่� 18 ปีีการศึึกษา 2564 | 41

ผู้ลังานการเข่ยนบัที่ควิามภาษาอีังกฤษ

Benyapa Suktrakul: writing a weather forecast (La Météo)
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Poetry – M5 Listening & Speaking
With Khru Simon Webster

Over 2 weeks during this Semester, online
students in our Mathayom 5 Listening and Speaking
course studied rhyming couplets through poetry and
lyrics and idioms, similes and metaphors, around the
theme of 'emotions'. Students then wrote their own
rhyming couplet poems, including examples of the
studied language and their own metaphor or simile.
Please enjoy two profound, beautiful poems
by Parisa Lertdumrikarn (5/4) and Pat Sevikul (5/5).

Friendship
Friendship is as pure as the driven snow.
Sincere and tender that is what shows.
Cry your heart out as tears pour.
They will comfort you, say they love you more.
Happy times you enjoy they always know.
Celebrate you with smiles that glow.
Walk beside you with passion and no regrets.
A close bond started since the day we met.
Grow together as each of us age.
They will begin with you every new page.
Quality relationships are sparkling gems.
Take good care and you will benefit from them.
But once our strong bonds cannot hold.
True feelings and love cannot be told.
Have a heart to heart talk with mind open.
Words of forgiveness will be spoken.
Acts of kindness and grace toward.
Stronger our trust returns as a reward.
Forever will never let go of my friends.
Together always until the end.

Karma
When did you have the change of heart
Left mine in pieces, shattered apart
You pulled my heartstrings like a toy
Were your intentions to destroy
My heart which laid out on the table
Should have known that it was fatal
What remains of such a feast
A broken pulse that doesn't beat
I took the fall for all your crimes
From fraud to theft you stole my time
An affiliate to the sins you did ploy
A victim of betrayal at the hands of a boy
Our wasted time, I now strike a match
Burn it all, the flames of our past
Memories erased into oblivion
My wounds won’t be your prized medallions
Who knew you were so casually cruel
Faked the heartbreak, and me you ridiculed
Here’s a story, for our future
Soon you’ll find it fairly familiar
Years from now, just you wait and see
A boy’s regrets return in envy
A girl he knew he should’ve kept
A woman now he’ll have to accept
One day a man with one knee down
Will ask for her love, one so profound
Your childish lies and seeds of deception
Led to my undying love and affection
Pat Sevikul, 5/5

Parisa Lertdumrikarn, 5/4
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The Ursulines Move to the New World
A Two Part Series by Bryan Jacques

St Marie of the Incarnation (1599 - 1672), Passionate Missionary and Educator
This article looks at the years 1633-1672, when Marie de l’Incarnation was a missionary in New France
Marie de l’Incarnation felt in her heart that she
was being called to work in a far off land, a land new to
Europeans. This feeling was deepened through a vision
she had at Christmas 1633, not long after having taken
her religious vows. In this vision, Marie was with another
woman, not a nun, in a foggy and desolate place unknown
to her. Mary and Jesus were sitting at a small church
looking out over this place. This place was later identified
as New France, an area located in what we now call
Quebec, in eastern Canada. French pioneers and Jesuits
had settled here. The Jesuits were working with the settlers
and local indigenous people in what was a very harsh
environment.

great for you!’ Marie knew what her religious calling was
and started corresponding with the Jesuits of New France.
They were very keen for her to join their mission work.
There was yet another hindrance to reaching her
missionary desire. This was money! In 1639, Marie met
a person she knew to be the woman from her vision,
Madeleine de la Peltrie. This lady did have funds, and
she also had a strong calling to move to New France.
So, in May 1639 they were off on an adventure for God,
leaving the comforts of their established lives behind
them. They were accompanied by a very small group of
religious people devoted to the same cause. They set
sail from Dieppe in France for New France. Ships were
wooden in those days and could easily splinter apart. This
nearly happened when they encountered an iceberg, but
drowning on route was not part of God’s plan for them. I
am very sure they were relieved to reach dry land three
months after setting sail. This land was in New France.

After this vision, I am sure that her desire for
missionary work in New France filled her thoughts whilst
going about her religious duties in the Ursuline Monastery
in Tours, France. Many obstacles came her way, but none
were too great to overcome. Her brother tried to stop
her. I can hear him saying something like, ‘Marie, you
Now, God’s missionary plan came into full swing.
have family duties concerning your son. You must stay
I assume that Marie and her group were fully aware of
here.’ Her French religious brothers and sister would have
what lay ahead of them. Personally, I am not sure I would
probably been saying, ‘Marie, this project really is too
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have been physically and emotionally prepared for the
hardships they were to face. I would have been on the
first ship back to France. What did they do? How did Marie
become so revered, not just in New France, but also in
modern-day Canada? In Canada, one of the many things
Marie of the Incarnation is renowned for, is setting the
foundations of education for the country.
By the time of their arrival, the French had
already formed strong ties, particularly with the Huron
and Algonquin indigenous people. Jesuits and fur traders,
presumably woodcutters too, respected the knowledge
of these people and in no way tried to move them away.
All people in this area treated each other as friends and
lived harmoniously together.

her that she must spread religion and also bring French
culture to everyone.
Marie’s background in education meant that
French and indigenous people entrusted their daughters
to her care. She, and the other sisters, taught catechism,
language and literature. They also made sure that girls
were capable in what were then the tasks perceived
as female duties. Marie learnt the local languages and
translated the catechism, prayers and hymns so that the
indigenous girls felt very much worthwhile and at home in
the convent school. In true Ursuline spirit, having finished
their years at school, all girls would return to visit. As
this was their comfortable second home. Not all of the
girls did complete these years of study, but Marie of the
Incarnation had nurtured the skills of her students and
knew that they would be teaching their families these
same skills. Marie’s excellent knowledge of business and
her diplomatic manner meant that she could negotiate
easily with others. She devised ways of improving the
communities. She even spoke sincerely with officials of
the need for French territory to expand to the west of
Quebec and south as far as Louisiana.

So, why was this seemingly lovely place such
a hostile environment? For the French, everything had
to be done from scratch which would have been very
strenuous. They were also isolated from their extended
families and many of the comforts they had been used
to. For the indigenous people, their lack of immunity to
new European diseases did at first cause some distrust.
Another group of indigenous people, the Iroquois, was not
so friendly. The Iroquois would make terror raids on the
There are many more things we could mention
Huron, Algonquin and French. I would be sitting in fear at about Marie of the Incarnation. We know these things
the thought of a sudden attack from people armed with
dangerous weapons and who had no fear in using them.
As the Iroquois sided with the English, so they would have
been encouraged to attack the French, probably seen as
enemy settlers in a new land. Added to all of this there
were fires, both natural and accidentally man-made,
earthquakes, dangerous wildlife and weather differences
to contend with.
Why did Marie of the Incarnation persevere?
She could have left. I think that I might have decided on
comfort, rather than hardship and devastation. She stayed
to help others. She knew that this was what God wanted
her to do, and since childhood she had cherished the idea
of being a martyr for God. As soon as Marie arrived, the
indigenous Huron and Algonquin, as well as the French
settlers noticed that she was sincere, devoted and hardworking. They could see that her door was always open
to all, no matter what their background. Her heart told
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through the correspondence she had with her son, Claude.
This correspondence lasted her entire life. She has been
greatly honoured and remembered in French speaking
Canada, so much so that, in 2008, a documentary/drama
was made of her contribution to the people of the land.
It is called ‘La Folle de Dieu’ (‘Madwoman of God’) by
Daniel Lafond.
Certainly a remarkable Ursuline saint worthy of
great praise.
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ณ เมืืองแห่่งหนึ่่�ง มีีเด็็กสาวชื่่�อ เบลล่่า เป็็นเด็็กที่่�ร่่าเริิง แจ่่มใสเฉกเช่่นเสีียงระฆัังในเช้้าวัันคริิสต์์มาส เธอมีีเพื่่�อนรัักสองคน ชื่่อ�
ฮอลลี่่� ผู้้�ที่่�คอยเป็็นห่่วง คอยตัักเตืือนเบลล่่า และไลลาผู้้�อ่่อนโยนและคอยแบ่่งปััน แต่่กว่่าจะมาถึึงวัันนี้้� ทั้้�งสองคนได้้ช่่วยเบลล่่าก้้าวข้้าม
ผ่่าน เหตุุการณ์์ในอดีีต ที่่�เป็็นความทุุกข์์ในจิิตใจของเธอ นั่่�นเป็็นเพราะว่่า หลัังจากที่่�เบลล่่าได้้สููญเสีียพ่่อแม่่ไป เธอก็็ไม่่เคยรู้้�สึึกมีีความสุุข
ที่่�ได้้ฉลองวัันคริิสต์์มาสอีีกเลย ซึ่่�งในปีีนั้้�นเองที่่�ฮอลลี่่�และไลลาช่่วยเบลล่่า ให้้พ้้นจากความทุุกข์์ ก่่อนหน้้านั้้�น เบลล่่าได้้แต่่นั่่�งมองดููรููปภาพ
เก่่าๆ ของครอบครััวในวัันคริิสต์์มาสปีีก่่อนๆ ทำำ�ให้้เธอเศร้้าและคิิดถึึง ครอบครััวอย่่างมาก ไม่่มีีแล้้วพ่่อแม่่อัันเป็็นที่่�รััก เหลืือเพีียงแค่่ตััวเธอ
และลููกแก้้วหิิมะที่่พ่� ่อได้้มอบเป็็นของขวััญชิ้้น� สุุดท้้ายในวัันคริิสต์์มาส แก่่เบลล่่า ขณะนั้้�นเอง ลููกแก้้วมีีแสงวาบออกมาเป็็นระยะ พร้้อมภาพ
เก่่า ๆ ของครอบครััวเธอ และลููกแก้้วหิิมะก็็ย้้อนภาพความทรงจำำ�เธอไป ในอดีีต วัันนั้้�นที่่ยั� งั มีีพ่่อและแม่่ วัันที่่ค� รอบครััวประดัับต้้นคริิสต์์มาส
ด้้วยกััน วัันที่่ค� รอบครััวไปดููละครเวทีีประสููติิพระเยซููด้้วยกััน ช่่วงเวลา แห่่งความสุุขต่่าง ๆ ฉายซ้ำำ��ขึ้้น� มาอีกี ครั้้ง� ระหว่่างที่่ค� วามทรงจำำ�เหล่่า
นี้้� ฉายขึ้้น� มา ลููกแก้้วก็็ได้้กลิ้้ง� ไปกำำ�ลัังจะตกลงบนพื้้�น ลููกแก้้วกำำ�ลัังจะแตกราวกัับว่า่ เบลล่่าจะไม่่สามารถพบเจอกัับความสุุขเหล่่านี้้�ได้้อีกี แล้้ว
แต่่แล้้วความทุุกข์์ทั้้�งหมดที่่กำ� ำ�ลัังจะทำำ�ให้้เบลล่่าแตกสลาย ก็็ยััง มีีมืือที่่�คอยหยิิบยื่่�นเพื่่�อช่่วยเหลืือเบลล่่าในวัันนั้้�น ซี่่�งก็็คืือ ฮอลลี่่� และไลลา
ผู้้�ที่่�พาเบลล่่าออกมาจากความเศร้้าในอดีีต ทั้้�งสองจููงมืือเบลล่่า มางานฉลองคริิสต์์มาสหมู่่�บ้้าน มีีการทำำ�พิธีีิ ฉลองการบัังเกิิดพระเยซููคริิสต์์
เจ้้า ทำำ�ให้้เบลล่่านึึกย้้อนไปในวัันที่่�ได้้ไปดููละครเวทีีประสููติิพระเยซููกัับครอบครััว เธอรู้้สึ� ึกมีีความสุุขและมีีแรงอยากจะก้้าวข้้ามผ่่าน ความ
ทุุกข์์ไปอีีกขั้้�น หลัังจากนั้้�นฮอลลี่่�และไลลาจููงมืือเบลล่่าอีีกครััง เพื่่�อไปเต้้นรำำ�ในงานเทศกาล ซึ่่�งนั่่�นก็็เป็็นความสุุขครั้้�งใหม่่ที่่�เบลล่่าได้้ เรีียนรู้้�
และได้้รัับจากทุุก ๆ คน
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