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วัตถุประสงค์	:	 1.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

		 	 2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่าง	ๆ	ของโรงเรียน

		 	 3.	เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อาจารย์สุมิตรา พงศธร 

คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ คุณครูสมพร ตันอรุณ คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ คุณครูวีณา รักษาสกุล 

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ 

คุณครูรัชดารินทร์ สังกลม คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการที่ปรึกษา คุณครูสุภัชร์ ทองสถิตย์ 

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

       จากบรรณาธิการ

มาแตร์เดอีนิวส์ เล่มที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ขอนำาเสนอบทความวันสุขอนามัย และFamily Day ของ

นักเรยีนชัน้อนุบาล 3 การปฏิบัตเิซอรเ์วยีมของนักเรยีนโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ในโครงการตลาดนัดเพ่ือน้อง ของนักเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่หารายได้เพื่อการจัดเตรียมของขวัญให้กับนักเรียนโรงเรียนน้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่นักเรียน

มัธยม 2 จะไปเยี่ยมในภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมศิลป์อาสามาส่งสุขแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียง เนื่องในโอกาสวันแม่ ที่ 

โรงพยาบาลตำารวจ การเย่ียมชมโรงเรยีนและแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องนักเรยีนจาก Fukuoka Jo Gakuin Junior & Senior High 

Schools ประเทศญี่ปุ่น คุณครูและนักเรียนของเราไปเยี่ยม Cor Jesu Secondary School เมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย 

อีกหนึ่งเรื่องที่สำาคัญ คือ การขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกส่วนของโรงเรียนในโครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ 

และการประชาสัมพันธ์ละครเพลงภาษาอังกฤษ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 เรื่อง Into the Woods ที่ได้เตรียม

การคัดเลือกนักแสดงและทีมงานไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม นอกเหนือจากนี้ในเล่มยังมีงานเขียนอื่น ๆ ที่น่าสนใจให้ทุกท่าน

ได้ติดตามอ่านต่อไป 

     

           

        ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	   

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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ในปีการศึกษา 2562 นี้ นอกจากคณะครูและนักเรียนมาแตร์เดอีจะนำาประเด็นของหัวข้อรณรงค์ประจำาปี รัก เมตตา

และเป็นหนึ่งเดียวกัน Compassion and Solidarity มาผสมผสานในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ  แล้ว อีกประเด็น

หนึ่งซึ่งเรารณรงค์ต่อเนื่องมา 4 ปีแล้ว คือเรื่องของการรณรงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันดูแลรักษาโลก บ้านที่

เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ตามคำาเชื้อเชิญในพระสมณสาส์น Laudato Si’ ของพระสันตะปาปาฟรังซิส ทางโรงเรียนได้จัดตั้งคณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมสองคณะท้ังในส่วนของการบริหารจัดการของโรงเรียน และอีกคณะน้ันทำางานเกี่ยวกับการบูรณาการใน

หลักสูตรและเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดเป็นสำานึกและการปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน น่า

ยินดีที่เราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากท่านผู้ปกครอง ผู้ช่วยให้คำาแนะนำาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ ในเรื่องของการ

แยกขยะในวันนิทรรศการและในงานตลาดนัดเพื่อน้อง

ในปีน้ีท่ีคา่ยสภานักเรยีนไดม้กีารคดิวเิคราะห์ รวบรวมขอ้มูลอย่างจรงิจัง ดงัน้ันการรณรงคจึ์งทำารว่มกนัท้ังสีส่คีณะ โดย

ตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า ปีนี้จะรณรงค์เรื่องใกล้ตัว เอาชนะความเคยชินในชีวิตประจำาวัน คือ ลดการใช้พลาสติกทุกประเภท 

กำาหนดรว่มกนัวา่ทุกวนัพุธ จะไมน่ำาถงุหรอืบรรจุภัณฑ์ท่ีทำามาจากพลาสติกเขา้มาในโรงเรยีน จัดถงุผ้าไวใ้นห้องเรยีนทุกห้องให้

ยืมใช้ นำามาคืน ออกแบบอุปกรณ์การแยกขยะพลาสติกในส่วนของขวด ฝา ไม้เสียบ เป็นต้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นได้รับความ

ร่วมมืออย่างดี เพราะมาจากนักเรียนเป็นผู้คิด อีกทั้งยังเป็นผู้นำาในการปฏิบัติ ที่น่ายินดี คือ เมื่อมีกิจกรรมใด ๆ นักเรียน

มักจะตั้งคำาถามถึงวัสดุที่ใช้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนำาเสนอแนวทางปฏิบัติร่วมกันจึงเกิดเรื่องราวดี ๆ ในวันไหว้ครู

ปีน้ีจึงงดการใชโ้ฟมตัง้แตอ่นุบาลถงึมธัยมปลาย และท่ีนา่ชืน่ชมการเผยแพรก่ารปฏิบัตอิอกไปโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ ครแูละนักเรยีนท่ี

ไปค่ายที่หัวหินขากลับแวะซื้อขนมของฝาก นำาถุงผ้าไปเองทั้งหมด ค่ายชั้นถัดไปทางร้านเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษบริการลูกค้า 

ครูและนกัเรียนมาแตร์เดอตีระหนกัดีวา่เราตอ้งมุง่มัน่พยายามตอ่ไป เรามั่นใจวา่กา้วเล็ก ๆ  ทกุกา้วในการดูแลรักษาโลก บา้น

ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนั้นมีความหมาย

       

          คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

สารผู้อำานวยการ
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	กมลพร	ชิงชัยฤทธิ์	ป.2/4

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทยิมนาสติกเด็กเล็ก 8 คน ยิมนาสติกเด็กเล็ก 12 คน และรางวัล

รองชนะเลศิอันดบัท่ี 1 ประเภทยิมนาสติกแดนซ ์รุน่อายุไม่เกนิ 12 ปี จากการแขง่ขนัยิมนาสตกิ

ลีลารายการการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำาปี 2562 ครั้งที่ 

39 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารออมสิน ณ เมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

•	เปี่ยมขวัญ	ศฤงคไพบูลย์	ป.2/4

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทพุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7 – 8 ปีหญิง ระดับสายขาว 

จากรายการการแข่งขันกีฬา นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ ประจำาปี 2561 จัดโดย

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

•	ณพิชญา	แซ่จิว	ป.3/2

ได้รับรางวัล 1st Prize ประเภท Guitar and Plucked String Instrument Class Junior 

เครื่องดนตรี HARP จากการแข่งขันรายการ Young Artist Music Contest 2019 จัดโดย

สถาบันวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหิดล ณ มหาวทิยาลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 

พ.ศ. 2562

•	ณฐมน	พฤกษโชติ	ป.3/4

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภท เปียโน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี จากรายการการแข่งขันทักษะ

ดนตรีนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 2562 จัดโดยสมาคมโรงเรียนดนตรี (ประเทศไทย) ณ อาคาร

สยามกลการ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย คุณครูกนกวรรณ  ไทยรัตน์ และคุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	ตฤณ	รื่นอารมณ์	ป.5/3

ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 คนสุดท้ายจากการประกวดนิทานเรื่อง My Special Journey 

จากรายการการประกวดนิทานภาพภาษาอังกฤษ Neilson Hays Young Writers Awards 

2019 กลุ่มอายุต่ำากว่า 12 ปี จากโรงเรียนไทยและโรงเรียนสองภาษา จัดโดยห้องสมุด 

Neilson Hays ประกาศผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

•	ฐาปานีย์	เชาว์ไกรสิทธิ์	ป.6/2

ได้รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ SASMO Singapore and 

Asian School Math Olympiad 2019 ระดับ Grade 5 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 

6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ HKIMO Hong Kong 

International Mathematical Olympiad Heat Round 2019 ระดับ Primary 5 ณ 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล Gold Award ประเภท Mind Sports รุ่น Middle Division และรางวัล Silver 

Award ประเภท Math Olympiad ระดับ Grade 5 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ 

SIMOC Singapore International Math Olympiad Challenge 2019 ณ ประเทศ

สิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

•	พัฐธิร์ชา	เลี้ยววัฒนา	ป.6/4

ได้รับรางวัล Gold Prize ประเภท Junior Class A จากการแข่งขันเปียโน รายการการ

ประกวดดนตรีคลาสสิกสำาหรับเยาวชน The 1st Bangkok Classical Music Festival ณ 

Performing Arts Centre Brighton College กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล 2nd RUNNER UP of PIANO SOLO CATEGORY B จากการแข่งขันเปียโน

รายการ Kawai – Thailand ASEAN Piano Competition 2019 ณ หอศิลปวัฒนธรรม 

แห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	กิตตินัดดา	อยู่โพธิ์	ป.6/4

ได้รับรางวัล 1st Place ประเภท Ensemble Classical รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี รางวัล 2nd 

Place ประเภท Troupe Demi Character รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รางวัล 3rd Place ประเภท 

Ensemble Modern รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี รางวัล Honorable mention ประเภท Lyrical Solo 

รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี และ National Solo รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จากการแข่งขันเต้นรายการ 

6th CSTD Thailand Dance Grand Prix (born to perform) 2019 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล 2nd Place ประเภท Ensemble Modern รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี จากการแข่งขัน

รายการ Get The Beat Thailand 2019 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล 2nd Place ประเภท National Solo รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี Demi Character 

Solo รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี Modern Quad รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รางวัล 3rd Place ประเภท 

Lyrical Troupe รุ่น Open age และรางวัล Honorable mention ประเภท Classical 

Troupe รุ่น Open age จากการแข่งขันเต้นรายการ VICTORIAN DANCE FESTIVAL – 

COMDANCE COMPETITION ณ Darebin Arts & Entertainment Centre  เมืองเมลเบิร์น 

ประเทศออสเตรเลีย

•	พัชริญา	วีระพัฒน์	ป.6/4

ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภท Level 3 Girls จากการแข่งขันรายการ 2019 Thailand 

National Figure Skating Championships จัดโดยสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่ง

ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน พ.ศ. 2562

•	พิมพ์นารา	สุตังคานุ	ป.6/4

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล Grade 5 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 

2019 IMWIC International Mathematics Wizard Challenge ครั้งที่ 7 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิ จากการแขง่ขนัคณิตศาสตรน์านาชาติ 2019 WMI World Mathematics 

Invitational Final Round ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	ชลกนก	สถีระนาวิน	ป.6/4

ได้รับรางวัล 1st Place ประเภท Ensemble Classical รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี Classical 

Solo รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี Contemporary Troupe รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รางวัล 2nd 

Place ประเภท Novelty Solo รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี Modern Solo รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 

Troupe Demi Character รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรางวัล 3rd Place ประเภท Ensemble 

Modern รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี จากการแข่งขันเต้นรายการ 6th CSTD Thailand Dance 

Grand Prix (born to perform) 2019 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในระหว่างวัน

ที่ 25 – 28 เมษายน พ.ศ. 2562

ได้รับรางวัล 1st Place ประเภท Contemporary Troupe รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รางวัล  

2nd Place ประเภท Ensemble Modern รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี Jazz novice รุ่นอายุ 

10 – 12 ปี Neo/Lyrical novice รุ่นอายุ 10 – 12 ปี Classical novice รุ่นอายุ 10 

– 12 ปี รางวัล 3rd Place ประเภท Lyrical Troupe รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี National 

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรางวัล Honorable mention ประเภท Classical Troupe รุ่น 

Open age จากการแข่งขันเต้นรายการ 2019 CSTD Born To Perform By COMDANCE 

Global Community of Dance ณ ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 

– 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

•	วิภานันท์	เหตระกูล	ม.1/1

ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬา Figure Skating รายการ Asian Junior 

Figure Skating Challenge 2018/2019 รุ่น Basic Novice Girls ณ Iwis International 

Training Center กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

•	ณปภัช	เบญจพัฒนมงคล	ม.	2/2

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากการแข่งขันรายการ Yamaha Thailand Music Festival 

2019 ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562
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วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562
โดย คุณครูขวัญกล้า  นุชนารถ

ผู้เรียนกับสารัตถะ

กิจกรรมวันวิชาการปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อรณรงค์ “Compassion and Solidarity  รัก เมตตา และเป็นหนึ่ง

เดยีวกัน” ไดร้วมประเดน็สิง่แวดลอ้มดว้ย โดยมกีระบวนการสบืเสาะคน้ควา้เป็นรายกลุม่ เพ่ือหาความรูท่ี้เชือ่มโยงและสมัพันธ์

กบัประเดน็ รกั เมตตา และเป็นหน่ึงเดยีวกนัท่ีเน้นดา้นเน้ือหาสาระ การบรหิารจัดการกจิกรรมในระดบัอนุบาล ประถม กระทำา

โดยคุณครูและนักเรียน ระดับมัธยมมีครูของทีมชั้นต่างๆ ให้คำาแนะนำาเพื่อการเตรียมการนำาเสนอในวันวิชาการ ตลอดทั้งมี

ทีมครูจากฝ่ายกิจกรรมพิเศษที่เอื้ออำานวยแนะนำา แบ่งปันประสบการณ์การเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อให้สะท้อนความเป็นวิชาการ

ทีเ่หมาะสม มคีวามหลากหลายทัง้ในระดับอนบุาล ประถมและมธัยมศกึษา การจดักจิกรรมโดยรวมมุง่เนน้ใหน้กัเรียนได้เรียน

รู้กระบวนการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์และนำาไปปฏิบัติ พร้อมทั้งปฏิบัติในสิ่งที่ถูก

ต้องและดีงามอย่างรู้เท่าทันโดยขอสรุปการจัดกิจกรรมดังนี้

ระดบัอนุบาล 3 คณะครไูดร้ว่มกันจัดกิจกรรมครึง่วนัเน้นกจิกรรมบูรณาการหัวขอ้รณรงคเ์พ่ือสง่เสรมิให้นักเรยีนตระหนัก

ถึงความสำาคญัการปฏิบัตตินตอ่คนรอบตวัดว้ยความรกัเมตตา เป็นหน่ึงเดยีวกนัและปฏิบัตตินอย่างเหมาะสมในชวีติประจำาวนั

กับกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประดิษฐ์ การเล่านิทาน เกม การพับกระดาษ การร้องเพลง

ระดบัประถม คณะครแูตล่ะระดบัชัน้รว่มกนัจัดกจิกรรมตลอดท้ังวนัโดยเน้นการบูรณาการการเรยีนการสอนและกจิกรรม

พัฒนาผู้เรยีนเพ่ือให้นักเรยีนไดเ้รยีนรูก้บัหัวขอ้รณรงคแ์ละพัฒนารปูแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนให้เชือ่มโยงชวีติและ

การนำาไปใช้จริงเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและมีส่วนร่วมกับคนรอบข้างและสังคม เช่น การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 

บทบาทสมมติ เกม เพลง การประดิษฐ์ การวาดภาพ การปลูกต้นไม้

ระดับมัธยม 1-6 นักเรียนได้เป็นผู้คิด วางแผน ริเริ่มสร้างสรรค์ ออกแบบกิจกรรมที่สะท้อนถึงบทบาท ความสำาคัญ
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ของการมคีณุลักษณะรกั เมตตา และเป็นหน่ึงเดยีวกนั และเชือ่มโยงสูก่ารปฏิบัตอิย่างมสีว่นรว่มในการดแูลสิง่แวดลอ้มท้ังทาง

ตรงและทางอ้อมอันนำาสู่ความสุขมาสู่ตนเอง สังคม และโลก เช่น การร่วมรณรงค์การ เลี่ยง ลดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์

การใช้กระติกน้ำา กิจกรรมรัก เมตตา การเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งขอแบ่งปันจากการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมของนักเรียนมีดังนี้

 ฉันจะช่วยเหลือเพื่อนจะได้อยู่ด้วยกันมีความสุข

                   ทอปัด  พรวรนันท์ อ.3/1  

 

 หนูชอบกิจกรรมภาษาใจเพราะจะได้เอาหัวใจกลับบ้าน

         ณภสร  ไชยพรหม อ.3/2

 

 หนูชอบเล่นนิทานชอบฐานนิทานแม่เต่าเพราะสนุก

             มนัสนันท์  ฉัตรแสงอุทัย อ.3/3

 

 หนูไดเ้รยีนรูรู้จั้กรกัธรรมชาติ การรกัเพ่ือน ๆ  และให้เรารกักนัและมคีวามพยายามให้มาก ๆ  และประทับใจกจิกรรม

เก็บฝันปั้นรัก

นทัยพัชร  ประจงกิจ  ป.1/1 

 

 หนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  สนุก มีจินตนาการ เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำางานและประทับใจกิจกรรมเก็บ

ฝันปั้นรัก ภาพเดียวรวมใจ เติมใจให้กัน จิกซอว์มหัศจรรย์

ภัทรมน  อัศวเมธา ป.1/2 

 

 หนูได้เรียนรู้เรื่อง ความสามัคคี การทำางานกับเพื่อน รักและเมตตาต่อผู้อื่น

วีรภรณ์  วงศ์ถาวราวัฒน์ ป.1/3

 หนูได้เรียนรู้เรื่องการปลูกต้นไม้และประทับใจกิจกรรมเก็บฝันป้ันรัก 

วชรกมล  สิทธิบูรณาญา ป.1/4 

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

I learned that plastic is bad for our environment. It has killed lots of animals. The plastic melts and 

it becomes microplastics and fish eat it then bigger fish eat the small fish and we eat them and plastic.

เรอเน  ศุภมงคล ป.4/1 

หนไูดเ้รยีนรูว้ธีิการสรา้งความสามคัค ีไดฝึ้กทักษะทางกฬีา การเขา้สงัคม การฝึกสมาธิและเรยีนรูค้ำาศพัท์ภาษาอังกฤษ

และภาษาจีน วิธีการสร้างความรักเมตตาและเป็นหน่ึงเดียวกันประทับใจกิจกรรมเกมสามัคคีรวมใจเพราะเราได้เรียนรู้ความ

สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  

   กันตินันท์  เอี่ยมดีงามเลิศ ป.4/2 

หนูไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการอนุรกัษธ์รรมชาตอีิกท้ังยังไดรู้ถ้งึการรกัเมตตา และเป็นหน่ึงเดยีวกันในการเขา้ใจในความแตกตา่ง

ของผู้อื่น รวมถึงทำาอย่างไรให้สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยยึดหลักรักเมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อทำาให้อยู่ด้วย

กันอย่างมีความสุขและประทับใจกิจกรรมรักรักษ์โลกเพราะได้รู้วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น พลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนาน

จึงไม่ควรใช้ถุงพลาสติก                                                             

                                            กฤตติชา  เหล่าประภัสสร ป.4/3

หนูได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีความสามัคคี ความเมตตาและความรักจะนำาไปสู่ความสำาเร็จและประทับใจกิจกรรมจิกซอว์

ต่อใจเพราะว่าเราจะต้องสามัคคีกันจะต่อจิกซอว์สำาเร็จและต้องรู้จักแดงความคิดเห็นเพื่อวาดรูปลงในจิกซอว์ 

ณัฐนันท์  กิตติธร ป.4/4 

หนูไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัความสามคัค ีการทำางานรว่มกนั การให้อภัยและเขา้ใจกนัหากเพ่ือนทำาผิดไมว่า่เรือ่งใดให้ฟังเพ่ือน

อธิบายก่อน

               ชนัญกาญจน์  อึ้งอารุณยะวี ป.5/4



ฉบับที่ 62 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 11

ผู้เรียนกับสารัตถะ

หนูได้รู้จักคำาว่า “รัก” และ “การแบ่งปัน” โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความสามัคคีกันในกลุ่มเพื่อนและช่วยเหลือกัน

ในเวลาที่คนอื่นทำาไม่ได้

                       ปาณิศา  คุ้มภัย ป.6/1

 

ทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้หนูจะนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น การช่วยเหลือผู้อื่น การดูแลเมตตาสัตว์ และการปฏิบัติ

ตนกับเพื่อนในการทำางานร่วมกันอย่างสามัคคี

        อรกัณญา  ดวงอัมพร ป.6/2

หนูได้เรียนรู้ว่าเราทุกคนมีนิสัย ความคิดและความรู้สึกต่างกัน ทำาให้แต่ละคนมีความถนัดต่างกัน ถ้าทุกคนเมื่อร่วม

มือกันก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันและสิ่งที่สามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันคือหนูจะรับฟังความคิดเห็นคนอื่น ๆ  ให้มาก

ขึ้นจะให้ความร่วมมือกับทุกคนจะยอมรับว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่ต่างกันและจะอยู่กับทุกคนด้วยความรัก

         ภีรดา  ยงปิยานนท์ ป.6/3

 สิ่งที่หนูจะนำาไปปรับใช้คือ เวลาที่หนูเห็นสิ่งของที่ยังสามารถนำามาใช้ซ้ำา(REUSE) ได้อีกหนูจะนำากลับมาใช้ใหม่เพราะ

จะช่วยลดปริมาณขยะของโลกเรา

              สุชัญญาวีณ์  ลิมพลญาณ ป.6/4
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หนูเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยการแก้ปัญหาจากต้นเหตุคือไม่ตัดไม้ทำาลายป่า ทิ้งขยะให้เป็นที่ ไม่ทิ้งลงแม่น้ำาเพราะ

ขยะจะไปอุดตนัท่อน้ำาทำาให้น้ำาท่วม หนูเห็นคณุคา่ของธรรมชาติท่ีให้เรากนิดอียู่ด ีกนิอยู่แบบพอเพียง ไม่ใชท้รพัยากรธรรมชาติ

มากเกินไปเพราะมีวันหมด ฉะนั้นเราจึงควรทดแทนสิ่งที่หายไป เช่น การร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้

                      สุวพิชญ์  แสงงาม ม.1/1

หนูได้เรียนรู้ความหมายของคำาว่า “รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน” และได้ข้อคิดกับตนเองคือการเป็นเพื่อนกันเรา

ต้องช่วยเหลือกัน

                     ปินริสา  เปี่ยมใส ม.1/2

หนูได้เรียนรู้ว่าการแสดงความรัก เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทำาให้โลกน่าอยู่ขึ้น

                    พอดี  ธาราไชย ม.1/3

หนูไดเ้รยีนรูห้ากเรารว่มมอืกันกส็ามารถชว่ยโลกได ้และเริม่ไดง้า่ย ๆ  แคล่ดการใชพ้ลาสติกและเปลีย่นมาใชถุ้งผ้า หรอื

การใช้กระติกน้ำาแทนขวดน้ำาพลาสติกเท่านั้นเราก็สามารถช่วยเหลือโลกได้แล้ว ถึงแม้จะเห็นว่าไม่มากแต่ถ้าเราทำาเป็นประจำา

ทุก ๆ วัน ปริมาณของถุงพลาสติกที่ใช้ก็จะลดลงอย่างแน่นอนและโลกจะกลับดีขึ้นอีกถ้าทุกคนในโลกร่วมมือกัน

                  ตรีชยา  หล่อปิ่นมณี ม.1/4
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 หนูได้เรียนรู้ถึงความสามัคคี การเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเสียสละ และการทำาเพื่อคนอื่นและทำาให้หนูอยากทำาความ

ดีเพื่อคนอื่น ที่ไม่ใช่ทำาให้ตนเอง

            ศตพร  หนูจักร ม.5/5

วนัวชิาการเป็นกจิกรรมท่ีทำาให้พวกหนูไดม้โีอกาสฝึกฝนการบูรณาการความรูก้บัหัวขอ้รณรงคข์องโรงเรยีนและโครงการ

สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้พวกหนูได้รับทักษะและข้อคิดต่าง ๆ เพื่อนำาไปพัฒนาตนเองและรับผิดชอบในหน้าที่เพื่อสังคม 

สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสจัดฐานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการยอมรับความแตกต่าง เป็นหนึ่งเดียวกัน มี

ความรักและเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น เรียนรู้การสื่อสารในทางบวก ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและเห็นถึงความสำาคัญของ

ปัญหาสิง่แวดลอ้มเรือ่งพลาสตกิท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรยีนและสงัคม ทำาให้พวกหนูไดเ้รยีนรูทั้กษะชวีติในการปฏิบัตตินเพ่ือสรา้ง

คุณค่าและความสัมพันธ์ที่ดีบนพื้นฐานของความรักและเมตตา เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมุมมองและเข้าใจในความหลากหลาย และ

มีความตั้งใจที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดใช้พลาสติก ได้รับทักษะต่าง ๆ เช่น การพูด ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า  การทำางานร่วมกับเพื่อนและประสานงานกับคุณครู ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พวกหนูจะนำาไปปรับใช้ในการ

ดำาเนินชีวิตและการทำางานต่อไป

           กัณติกา  ลีรัตนขจร ม.6/4

 วันวิชาการปีน้ีคุณครูเตรียมการตั้งแต่การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน 

ทบทวน การจัดกิจกรรมร่วมกันท้ังในระดับห้องเรียน ครูประจำาชั้นกับนักเรียนและเพ่ือนครูในระดับชั้นและทีมครูกิจกรรม

พิเศษช่วยสนับสนุน แนะนำาทุกกิจกรรม ให้มีการทบทวนเป้าหมายของการเรียนรู้ของกิจกรรมนั้น ๆ ว่านักเรียนของเราจะ

เกิดการเรียนรู้อะไร อย่างไร มีความสัมพันธ์เหมาะสมกับวัยและในมิติต่าง ๆ อย่างไรในการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

ให้แก่นักเรียน ซึ่งผลที่ออกมาทำาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามหัวข้อรณรงค์ในวิถีอุร์สุลิน ในหัวข้อ “รัก เมตตา และเป็น 

หนึ่งเดียวกัน” ทำาให้นักเรียนได้รับความรู้ ทัศนคติ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและเห็นความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมและการ

เรียนรู้ในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดควบคู่กับการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษานี้
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“คนสร้างละคร-ละครสร้างคน” ภาพความประทับ

ใจ สนุกสนานในการนำาเสนอการแสดงละครในทุกครั้งที่ผ่าน

มาเป็นปลายทางท่ีหลายคนชินตา แต่คุณค่ามากมายจาก

ละครแต่ละเรื่องท่ีนำาเสนอน้ันยาวนานและมากมายกว่าท่ีเรา

จะเก็บและนำาเสนอได้ในช่วงเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงบนเวทีการ

แสดง  ทุกครั้งที่เราตัดสินใจทำาละครหนึ่งเรื่อง นั่นหมายถึง

เราได้เตรียมการในการบ่มเพาะสร้างคนในกระบวนการทำา

ละครเรื่องน้ัน ๆ ยาวนานนับปีด้วยการมอบประสบการณ์

ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ฝึก ได้อดทน ได้พัฒนาสมรรถนะใน

การเรียนรู้และทักษะชีวิตในหลาย ๆ ด้านร่วมกันจนสำาเร็จ

เป็นการแสดงแต่ละครั้ง

INTO THE WOODS
โดย คุณครูประพนธ์  พิสัยพันธุ์

กิจกรรม BUDDING ARTISTS 2019 ในปีนี้เป็นการ

จัดการแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษเรือ่ง INTO THE WOODS 

ซึง่เป็นการกลบัมาของละครเพลงในรอบ 4 ปีนับตัง้แต่ Alice 

in Wonderland ใน BUDDING ARTISTS 2015 เรื่องราว

มากมายที่เกิดขึ้นในป่าครั้งนี้ INTO THE WOODS ป่าที่ไม่ใช่

แคท่ี่มตีน้ไมร้กทึบ แตเ่ป็นป่าท่ีจะนำาให้ผู้ชมไดม้องลกึลงไปถึง

ก้นบึ้งแห่งความคิดของเรา ให้เราได้ตกผลึกถึงความต้องการ

อยากมอียากได ้ความซบัซอ้นวุน่วายต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึน้  ความ

เชือ่มโยงผูกพันกนัในความสมัพันธ์ แมก้ระท่ังความปรารถนา

ดีของใครสักคนแต่กลับให้ผลเป็นอ่ืนในความรู้สึกของผู้รับ 

ท่ีสดุแลว้เราจะไดม้ชีว่งเวลาเลก็น้อยจากในละครท่ีจะชวนเรา

ต้ังคำาถามกบัตัวเองวา่จรงิ ๆ  ชวีติต้องการอะไรกนัแน่ระหวา่ง 

“สิ่งที่มีหรือสิ่งที่อยากมี”
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โดยการจัดแสดงละครเรื่อง INTO THE WOODS ใน

ครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ติดต่อซื้อลิขสิทธิ์จาก Music Theatre 

International, New York และไดร้บัเกยีรตจิากศษิย์เกา่ผู้คร่ำา

หวอดในวงการละครเวทีมารับหน้าที่ผู้กำากับการแสดงและทีม

งานคุณภาพมากมาย อาทิ คุณอรณัส ยืนยงหัตถภรณ์ MD81 

คุณอริศรา ชวนไชยสิทธิ์ MD77 

มีนักเรียนปัจจุบันท่ีสนใจเข้าร่วมงานในทีมการจัด

แสดงฝ่ายต่าง ๆ ท้ังนักแสดง ทีมงานฝ่ายศิลป์ ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ บัตร สูจิบัตร ฝ่ายจัดการเวที ฝ่ายเสื้อผ้า 

นักดนตรี รวมแล้วมากกว่า 200 คน

 การแสดงจะมีขึ้นในวันท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ขอเรียนเชิญทุก

ท่านร่วมติดตามและสนับสนุนกระบวนการในการเติบโตของ

นักเรียนผ่านละครคุณภาพครั้งนี้
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บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์

วันภาษาไทยขึ้น ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมระดับประถมและระดับมัธยม

• ระดับประถม  ได้จัดกิจกรรม “รู้ไหม คำาไหนถูก” ในช่วงพักกลางวันของวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ที่ลานเล่น

ใต้อาคารเรียนประถม กิจกรรมนี้จัดเป็นรูปแบบเกมทายคำาศัพท์ที่สะกดถูกต้องจากสื่อบัตรคำา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น

ประถม 1 – ประถม 6 เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไม่จำากัด เพื่อฝึกทักษะการสะกดคำาในชีวิตประจำาวันให้ถูกต้อง

ความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถม

“หนูรู้สึกสนุกมาก ๆ  หนูรู้คำาถูกคำาผิด หนูอยากให้จัดอีก”

ธัญลักษณ์  จึงธีรพานิช  ป.1/2

“หนูรู้สึกสนุกและมีความสุข หนูอยากให้มีเกมแบบนี้ในวันภาษาไทย เพราะทำาให้หนูเก่งภาษาไทยมากขึ้น”

เพลิน  ภัทธนิรันดร์ ป.2/2

“หนูได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม มั่นใจเรื่องการสะกดคำามากขึ้น ได้ฝึกอ่านคำาที่ยากขึ้น ได้ฝึกความกล้าแสดงออก และ

ความซื่อสัตย์”

ปุณณิภาภัสส์  ตั้งเบญจสิริกุล  ป.3/3

วันภาษาไทย
เรียบเรียบโดย คุณครูวิชญาพร  วโรจนานุลักษณ์
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“หนูได้เรียนรู้คำาศัพทภ์าษาไทยใหม่ ๆ  มากมาย หนไูด้รู้ว่าคำาศัพท์ใดสะกดแบบใดจึงจะถูก และสะกดแบบใดผดิ การ

ที่หนูได้ไปร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย หนูได้ทั้งความรู้และสนุกที่ได้ทำากิจกรรมกับเพื่อน ๆ”

อลิน  จิตรถเวช  ป.4/2

“สิ่งที่หนูได้รับจากการร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยที่ผ่านมา คือ ตอนหนูเล่นเกมสะกดคำาแล้วหนูเกือบจะชนะ แต่หนู

สะกดผิดตรงคำาว่า ‘เวทมนตร์’ เพราะหนูเข้าใจว่า ‘เวทมนต์’ สะกดอย่างนี้ หนูจึงได้รู้คำาใหม่ และได้รู้จักคำาว่า ‘รู้แพ้รู้ชนะ’ 

ว่าถึงหนูจะแพ้ก็ไม่เป็นไร คราวหน้าไปร่วมกิจกรรมใหม่ได้ ขอขอบพระคุณคุณครูที่ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยนี้”

เมแกน  ซัลลิแวน  ป.5/4

 “หนูได้รับความรู้ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ได้เรียนรู้คำาใหม่ ๆ  เพิ่มมากขึ้น และมั่นใจในการเขียนคำาศัพท์ที่เคย

ไม่รู้ว่าเขียนถูกหรือเปล่า หนูจะนำาความรู้จากกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน หนูอยากให้จัดกิจกรรมนี้อีก เพราะสนุกและ

ได้ความรู้ ลดการเขียนสะกดคำาผิดในใบงานไปได้มากเลย”

พิมพ์ธัญญา  ชัยนาม  ป.6/2
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• ระดับมัธยม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันเขียนสะกดคำาภาษาไทย ระดับมัธยม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรมตอบคำาถาม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย ประเภททีม ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ในวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562

ความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยม

“หนูรู้สึกประทับใจและภูมิใจท่ีได้เห็นคุณค่าและความสวยงามของภาษาไทย ได้ความรู้ในการเขียนสะกดคำาท่ีอาจจะ

เคยสะกดผิดมาก่อนให้ถูกต้อง และได้ทราบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในภาษาไทย เช่น เรื่องลักษณนาม เกร็ดความรู้จากบท

ประพันธ์ ฯลฯ”

ชลกร  ณ ระนอง  ม.1/3

“จากการเข้าร่วมกิจกรรม ทำาให้หนูได้ทบทวนความรู้ในสิ่งที่เรียนมา หรือบางเรื่องก็เป็นความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับเพิ่ม

เติมจากเข้าร่วมแข่งขัน และหนูก็รู้สึกประทับใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ”

 บวรลักษณ์  นันทวรรธพงศ์  ม.2/1

“จากกจิกรรมงานวนัภาษาไทยในปีน้ี ทำาให้หนูไดร้บัประสบการณ์ และความรูใ้หม่ ๆ  ท่ีเกีย่วขอ้งกับภาษาไทยมากมาย 

เช่น การเข้าร่วมแข่งขันการสะกดคำาภาษาไทย ทำาให้หนูได้รู้จักวิธีการสะกดคำาท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะคำาท่ีพบเจอได้ในชีวิต

ประจำาวัน แต่มักเขียนผิด หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเเข่งขันตอบคำาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย ทำาให้หนูได้ฝึกคิดและ

ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนจากคุณครูตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุดท้ายนี้สิ่งที่สำาคัญที่สุดที่หนูได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ การได้

รู้จักอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาของเราคนไทย และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้”

อรณัฐ  ผลประเสริฐ  ม.3/3
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“หนูรู้สึกสนุกและดีใจท่ีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบคำาถามความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาไทยในครั้งน้ีมาก เพราะได้นำา

ความรู้ต่าง ๆ ที่เคยเรียนในระดับชั้นที่ผ่านมา รวมถึงความรู้รอบตัวมาใช้ในการตอบคำาถามอย่างเต็มที่ และการได้ช่วยกัน

คิด วิเคราะห์ เป็นทีมร่วมกับเพื่อน ยิ่งทำาให้หนูได้ความรู้ใหม่ ๆ และเป็นการฝึกความสามัคคีและยอมรับในความคิดและ

เหตุผลของเพื่อนอีกด้วย”

ปั้นดาว  ทวีสิน  ม.4/5

“การเข้าร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยทั้งสองกิจกรรมนี้ ทำาให้หนูได้ทบทวนและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยมาก

ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหลักการใช้ภาษา วรรณคดี หรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย ที่เราสามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน

ได้ นอกจากนี้ ยังทำาให้หนูตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ในฐานะที่เราเป็นคนไทย และอาศัยอยู่

ในแผ่นดินไทย”

กัลยพัชร์  พลอยประดิษฐ์  ม.5/4

“จากการที่หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หนูได้

รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย และจากกิจกรรมนี้ทำาให้หนูรู้ว่าภาษาไทยเป็นเรื่องที่หนูสนใจ และทำาให้หนูอยากเรียนรู้ภาษาไทย

ในแง่มุมต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น”

ณิชากมล  ชื่นพิศาล  ม.6/1
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โรงเรียน Cor Jesu เมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย เป็นโรงเรียนของคณะอุร์สุลิน เปิดสอนนักเรียนหญิงและชาย 

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนครูของท้ัง 2 โรงเรียนมาหลายปี และเม่ือปีท่ีแล้ว 

นักเรียนจากโรงเรียน Cor Jesu ได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ปีนี้โรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัย จึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 9 คน ซึ่งเป็นสมาชิกสภานักเรียน ได้ทำาหน้าที่เป็น

ตัวแทนนักเรียนไปแลกปลี่ยนวัฒนธรรม ณ  โรงเรียน Cor Jesu เป็นครั้งแรก พร้อมกับคุณครู 2 ท่าน

ก่อนการเดินทางจึงต้องเตรียมการทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย โรงเรียนของเรา อาหารไทย นาฏศิลป์และงาน

ประดิษฐ์ของไทย ทุกคนช่วยกันค้นหาข้อมูล ฝึกปฏิบัติ เพ่ือท่ีจะนำาเสนอได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับความกรุณาจากคุณครูหลาย ๆ  

ท่านในการแนะนำา ฝึกซ้อม เตรียมอุปกรณ์ และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ พร้อมท้ังกำาลังใจอีกมากมายจากเพ่ือน ๆ 

และคุณครู “มีหลายอย่างที่หนูประทับใจ เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมงานที่ประเทศไทย เราได้ใช้เวลาร่วมกัน ช่วยกันเสนอ

ความคิดเห็น ช่วยกันรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้น ใครขาดตกสิ่งใด ก็จะมีเพื่อน หรือคุณครูที่คอยอาสาเเละ

ช่วยเหลือเรา เเก้ไขปัญหาด้วยตลอด ” : สาริศา  การขยัน     

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศอาเซียน
ณ โรงเรียน Cor Jesu เมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย  

วันที่ 4 -9 สิงหาคม ค.ศ.2019
เรียบเรียงโดย ครูนิลวรรณ  เจตวรัญญู และคุณครูแวววิมล  นาคะพงษ์
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ในวนัเดนิทางทุกอย่างไดเ้ตรยีมไวพ้รอ้มแลว้ แต่ทุกคนกไ็ม่ลมืวา่ ยังมีสถานการณอี์กมากมายท่ี พรอ้มเป็นประสบการณ์

ให้เราเรียนรู้ และเราควรเป็นตัวแทนที่จะต้องสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนในโรงเรียน Cor Jesu   

ทันทีที่ถึงโรงเรียน Cor Jesu คุณครูใหญ่ Agatha กรุณานำาชมโรงเรียน และพาเราไปร่วมรับประทานอาหารกลาง

วันกับคณะซิสเตอร์ รวมทั้งชี้แจงตารางกิจกรรมต่าง ๆ ให้เราได้ทราบเพื่อเตรียมตัว ในค่ำาวันนั้น นักเรียนที่พักอยู่ในหอ

ของโรงเรียน เชิญพวกเราไปรับประทานอาหารและร่วมงานต้อนรับ ซึ่งมีการแสดงวัฒนธรรมหลากหลายกลุ่ม จากนักเรียน

ที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นการต้อนรับที่อบอุ่น เพื่อน ๆ สอนให้พวกเราร้องเพลงพื้นเมืองของ

อินโดนีเซีย แสดงท่าทางประกอบเพลง ทั้งร้องและเต้นอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง “ถึงแม้ว่าเพื่อน ๆ จะมีความหลากหลาย  

แต่ทุกคนน่ารักมาก ๆ ต้อนรับดูแลเราอย่างดี มีน้ำาใจ คุยกับเรา พยายามทำาความรู้จักเรา และซิสเตอร์กับคุณครูที่ Cor 

Jesu ก็ดูแลเราอย่างดี” จงภสิณี  สุขวุฒิ

ภารกจิในชว่งเชา้วนัแรกซสิเตอรไ์ดพ้าพวกเราเย่ียมชมแผนกประถม ซึง่นักเรยีนท้ังหมดมารอและรอ้งเพลงต้อนรบั  เรา

ได้นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยให้น้อง ๆ รู้จัก แม้น้อง ๆ จะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ

มากนกั แตซ่ิสเตอร์กก็รุณาแปลเปน็ภาษาอนิโดนเีซยีให ้ในตอนท้ายนอ้ง ๆ  และคุณครเูดินแถวเข้ามาจบัมอืกบัพวกเราทกุคน

อย่างน่าประทับใจ หลังจากนั้นเราได้ไปที่แผนกอนุบาลได้เล่นและร้องเพลงกับน้อง ๆ อย่างสนุกสนาน มีกลุ่มนักเรียนมัธยม

พาเราเดินชมห้องเรียน และการเรียนของนักเรียนมัธยมปลายสายอาชีพ ด้านการท่องเที่ยว งานอาหาร และ Communica-

tion Design  พวกเราได้ฝึกใช้โปรแกรม Photoshop ส่วนอาหารกลางวันเป็นอาหารที่นักเรียนในแผนการเรียนงานอาหารได้

จัดเตรียมไว้และคอยดูแลบริการ ในช่วงบ่ายเราได้ไปทัศนศึกษาที่ Museum Angkut ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับยานพาหนะ 

ต่าง ๆ “เพื่อน ๆ ที่นี่ไม่ว่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเพื่อนชั้นเดียวกันต่างก็เป็นมิตร แม้เราจะแตกต่างกันด้านภาษา แต่เราก็

สามารถสื่อสารกันได้รู้เรื่อง เราได้เรียนรู้หลาย ๆ อย่างจากการพูดคุย นอกจากเราจะได้เพื่อนใหม่แล้ว เรายังได้คำาใหม่ ๆ 

เป็นภาษาอินโดนีเซียอีกด้วย” : ขมิ้น  เกลียวปฏินนท ์

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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กจิกรรมวนัท่ีสอง เราไดแ้ลกเปลีย่นวฒันธรรม โดยการฝึกทำาอาหารรว่มกบันักเรยีนแผนการเรยีนงานอาหาร และเราได้

สาธิตการทำาข้าวผัดต้มยำากุ้ง นักเรียนอินโดนีเซียสนใจและชอบข้าวผัดต้มยำากุ้งของเรามาก “การได้ลองทำาอาหารอินโดนีเซีย 

และการลองรับประทานอาหารอินโดนีเซีย ในทุก ๆ มื้อก็อร่อยและหลากหลาย เป็นโอกาสดีที่เราได้ลองอะไรใหม่ ๆ ” : 

พันไมล์  เจริญสมบัติ

จากน้ันเราไดไ้ปเรยีนรูก้ารทำาผ้าบาตกิในขัน้ตอนการลงส ีและในชว่งบ่ายเราไป Mask Gallery ไดฝึ้กทำาหน้ากาก ของ

พื้นเมืองประจำาเมืองมาลัง “เราได้ดูขั้นตอนการแกะสลักหน้ากาก ตั้งแต่ไม้เป็นท่อน ๆ ถึงโครงหน้ากาก เห็นวัฒนธรรมของ

เขาผ่านศิลปะการตกแต่งหน้ากาก และเราก็ได้ลองเพ้นต์หน้ากาก โดยมีคนสอนขั้นตอนการเพ้นต์ และมีเพื่อนอินโดนีเซียทำา

ไปพร้อมกับเรา ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำา” ธัญญ่า  วิโรจน์ไตรรัตน์  

เช้าวันรุ่งขึ้น คุณครูใหญ่ได้ชวนให้เราแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ทั้งบาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ประเภททีมระหว่าง

โรงเรียน ทีมผสม 2 โรงเรียน และทีมผสมชายหญิง ต่อด้วยการฝึกทำาภาพพิมพ์ คุณครูศิลปะบอกว่าผลงานชุดนี้จะนำาไป

ลงในนิตยสารของโรงเรียนด้วย “การมาครั้งน้ี หนูได้เรียนรู้การเข้าหาเพ่ือน การพูดคุยกับเพ่ือนใหม่ การเรียนรู้ศัพท์และ

วัฒนธรรมใหม่ ๆ” : ศิร์กานต์  ชำานาญรัตนกุล 

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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แล้วก็ถึงช่วงเวลาท่ีสำาคัญอีกช่วงหน่ึง คือ การเข้าไปเรียนร่วมกับเพ่ือน ๆ ระดับมัธยมปลาย พวกเราได้นำาเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รวมทั้งสอนประดิษฐ์พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ เพื่อน ๆ สนใจ

และให้ความร่วมมือดี พยายามช่วยกันทำาจนสำาเร็จ “หนูต้องกล้าที่จะพูดคุยกับเพื่อน ๆ อินโดนิเซีย กล้าที่จะนำาเสนองาน 

ต่าง ๆ หลังจากที่ได้ลองทำาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง หนูก็ได้รู้ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและหลังจากได้ลองทำาแล้ว สิ่งนั้นก็จะ

เป็นประสบการณ์ที่ดีสำาหรับเราในอนาคต” ฐิติชญาดา  ไพรัชกุล     

ช่วงบ่ายเราได้ทัศนศึกษาท่ี Jatim Park พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และหุ่นขี้ผ้ึงบุคคลสำาคัญ “พวกเราได้เรียนรู้สิ่ง 

ต่าง ๆ และมีบทเรียนมากมาย เช่น การตรงต่อเวลา ทำาให้เรารู้ว่าเวลาเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก ๆ” นสมน  นิ่มสมบุญ 

“หนูได้ฝึกการควบคุมตนเอง ทั้งเรื่องการพูด การวางตัว การทำากิจกรรมต่าง ๆ และที่สำาคัญเรื่องเครื่องมือสื่อสาร 

ทำาให้หนูได้ลดการใช้เครื่องมือสื่อสาร และเก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ วัฒนธรรมใหม่รอบตัว การได้เงยหน้าขึ้นจากจอโทรศัพท์ ทำาให้

หนูได้พบสิ่งดี ๆ รอบตัวมากขึ้น” กิดาภาส์  อุทารวุฒิพงศ์

เมื่อวันสุดท้ายมาถึง ทางโรงเรียนจัดพิธีอำาลาพวกเราอย่างน่าประทับใจ เพื่อน ๆ  น้อง ๆ  ประถม และอนุบาลมาร่วม

กันแสดง เราแสดงการรำาวงมาตรฐานและร้องเพลงร่วมกับทุกคน ซิสเตอร์และคุณครูกรุณามอบของที่ระลึกให้แก่พวกเราด้วย

“การต้อนรับของเพื่อน ๆ โรงเรียน Cor Jesu ที่ทุกคนพร้อมช่วยเหลือดูแล เป็นเจ้าบ้านที่น่ารัก เเละทำาให้เรารู้สึก

อบอุ่นเหมือนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขา ตั้งเเต่วันเเรกที่ได้เข้าไปในโรงเรียนจนถึงวันที่เรากลับบ้าน” สาริศา การขยัน

ช่วงเวลาท่ีผ่านมาน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีสำาคัญและมีค่าต่อพวกเรา ขอขอบพระคุณซิสเตอร์ ผู้บริหารและคุณครูท่ีกรุณามี

โครงการที่ดีเช่นนี้ให้แก่นักเรียน และขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนให้พวกเราได้รับโอกาสและประสบการณ์ที่

ดีในครั้งนี้  

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา
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นักเรียนหญิงจากโรงเรียน Fukuoka Jo Gakuin High School จำานวน 6 คน นำาโดย Mr. Sakamoto ได้มาเยี่ยม

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นกลุ่มที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 หลังจากที่ได้มาครั้งแรกปีการศึกษาที่แล้ว 1 กลุ่ม 

เมื่อปีที่แล้วโรงเรียนของเราเพิ่งจะเปิด ศิลป์ญี่ปุ่น เป็นรุ่นแรก ดังนั้นในปีนี้ ศิลป์ญี่ปุ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งอยู่ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 

สามารถให้การต้อนรับได้อย่างมั่นใจ สื่อสารได้ดีมากกว่าปีก่อน

สองโรงเรียนได้มีการติดต่อกัน เพื่อการเตรียมการมาเป็นเวลาหลายเดือน แม้ทางญี่ปุ่นจะขอเวลาเพียงครึ่งวัน และไม่

ตอ้งการการตอ้นรบัพิเศษ ขอเพียงให้นกัเรยีนของเขาไดใ้ชช้วีติครึง่วนัรว่มกบันักเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัเท่านัน้ แตก่ใ็ห้ขอ้มลู

และขอข้อมูลล่วงหน้าว่าจะให้โอกาสอย่างไรบ้าง ซึ่งคุณครูทีนามารีก็ได้เตรียมการให้อย่างรอบคอบ จัดตารางเข้าห้องเรียนให้

หลากหลาย รวมทั้งให้ได้มีโอกาสเล็กน้อยกับศิลปวัฒนธรรมไทยบ้างด้วย 

การติดต่อประสานงานกับโรงเรียนญี่ปุ่นนี้ นับเป็นการเรียนรู้สำาหรับเรา ความรอบคอบ ความชัดเจนในเวลา และตรง

ต่อเวลา รวมทั้งความสุภาพ เรียบร้อย เป็นที่น่าชื่นชมยิ่ง และเมื่อมาจริง ก็ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ภายในครึ่งวันมิตรภาพ

ญี่ปุ่น-ไทย ก็ได้เกิดขึ้นอย่างงดงาม 

นักเรียนโรงเรียน 
Fukuoka Jo Gakuin High School

โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร
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วันสุขอนามัย นักเรียนอนุบาล 3
โดย คุณครูปัถย์  รักธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้ร่วมกิจกรรมวันสุขอนามัย โดยกิจกรรมได้รับความร่วม

มือเป็นอย่างดีในการจัดเตรียมและดำาเนินการโดยผู้ปกครอง นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลสุขอนามัยส่วนตัว ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระ

ส่วนหนึ่งในแผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ตัวเรา นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน 

โดย ห้องอนุบาล 3/1 เป็นฐานเกี่ยวกับการล้างมือ  ประโยชน์ของการล้างมือรวมถึงการใช้เจลและการเปิดน้ำาขณะล้างมือ

อย่างเหมาะสม นักเรียนได้เล่นเกมตะลุยถ้ำา ช่วยกันหาไข่เพื่อมาทำาอาหารโดยการคลำาหาไข่พลาสติกที่ซุกซ่อนไว้ในกะละมัง

ฟองน้ำาที่จัดเตรียมไว้ โดยมีครีมเป็นสีเรืองแสงภายในน้ำาที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่พอไปส่องกับไฟ Blacklight จะเรืองแสง

ออกมา สีที่ใช้ทำากิจกรรมจะใช้สีที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายสำาหรับนักเรียน อนุบาล 3/2 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับโรคติดต่อที่ได้

จำาลองสถานการณ์ในโรงเรียน แล้วเล่นบทบาทสมมุติถึงการใช้ชีวิตประจำาวันในโรงเรียน นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการแบ่งปันเป็น

สิง่ท่ีด ีแตก่ารใชข้องสว่นตวับางอย่างรว่มกนัจะมนีางฟ้าออกมาสอนวา่ไมค่วรแบ่งปันกนัเพราะอาจตดิเชือ้โรคได ้อนุบาล 3/3 

นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ห้องน้ำาในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การเข้าห้องสำาราญ การปฏิบัติภารกิจส่วนตัวจนถึงหลังออกจากห้อง

สำาราญ ส่วนฐานห้องอนุบาล 3/4 นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปากผ่านละครเรื่องเจ้าหญิงชอบกินขนม โดยเนื้อหา

ของเรื่องได้เชื่อมโยงไปถึงอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ รวมไปถึงการแปรงฟันที่ถูกต้อง ทั้งการบีบประมาณยาสีฟัน

ที่เหมาะสมและวิธีการแปรงฟันให้สะอาด



ฉบับที่ 62 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 27

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

หนูชอบฐานล้างมือได้เล่นเกมหยิบไข่แล้วเอามือไปส่องไฟดูว่ามือสกปรกหรือเปล่าหนูได้รู้วิธีล้างมือ 6 ขั้นตอนพอทำา

ตามแล้วมือจะสะอาดเลย

ภัธทรีญา  ศรีสุธาพรรณ อ.3/1

หนูชอบกิจกรรมนี้มาก ๆ เลยมันสนุกมากหนูได้เรียนรู้การแปรงฟัน การใช้ของส่วนตัวการล้างมือเข้าห้องสำาราญหนู

อยากให้มีกิจกรรมนี้อีก

กิรณา  จารุศิริกร อ.3/2

หนูชอบฐานแปรงฟันเพราะคณุพ่อคณุแมเ่ลา่นิทานสนุกมากมเีจ้าชายเจ้าหญงิไดเ้รยีนรูเ้รือ่งฟันวา่เราควรแปรงฟันวนัละ 

2 ครั้งและบีบยาสีฟันเท่าเมล็ดข้าวโพด 

อัญรินทร์  ยั่งยืนวงศ์ อ.3/3

 

หนูชอบกิจกรรมล้างมือพอได้ล้างมือจริง ๆ แล้วได้เข้าไปในถ้ำาได้ไปดูเชื้อโรคที่มันติดอยู่ที่มือได้รู้วิธีล้างมือให้สะอาด 

         อริยา  เจนยุทธนา อ.3/4
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“ครอบครัวหนูมีกันอยู่มากมาย รวมกันได้ไว้เป็นครอบครัวเดียว อยู่ด้วยกันก็รักใคร่กลมเกลียว ใกล้ชิดกันทุก ๆ วัน

เรานั้นมีความสุข... ” เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่อาคารพลานามัยมีเสียงใส ๆ  ของนักเรียนอนุบาลร่วมกันร้อง

และเต้นประกอบเพลงครอบครัวสุขสันต์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่กิจกรรม Family Day 2019 ที่พวกเราชาวอนุบาลรอ

คอยเป็นประจำาทุกปี 

งาน Family Day จัดขึน้เพ่ือเป็นการตอ้นรบัสมาชกิใหมเ่ขา้สูค่รอบครวัมาแตรเ์ดอี และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง

ในรุ่นได้ทำาความรู้จักกันผ่านการเตรียมงานและทำากิจกรรมร่วมกัน เกิดการประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียนรุ่น 102 กับเครือข่ายผู้ปกครองรุ่นพี่ ๆ ที่กรุณามาช่วยให้คำาแนะนำาตั้งแต่การวางแผนจัดเตรียมงานและเป็นกำาลัง

สำาคัญในการช่วยเหลือดูแลงานส่วนต่าง ๆ  พร้อมทั้งช่วยเป็นผู้นำากิจกรรมในแต่ละฐานเพื่อให้ครอบครัวรุ่น 102 ได้สนุกสนาน

กับกิจกรรมในวันงานได้อย่างเต็มที่ ฐานกิจกรรมมีทั้งหมด 4 ฐานซึ่งจะสอดคล้องกับหัวข้อรณรงค์ประจำาปีของโรงเรียน  คือ 

รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน Compassion and Solidarity โดยจะแบ่งฐานตามทักษะที่หลากหลายและสอดแทรก

กิจกรรมให้ทุกครอบครัวได้แนะนำาตัวทำาความรู้จักกัน 

ฐานเกมรวมพลงัเป็นหน่ึงเดยีว เริม่เกมจากการจับคูส่ลบักนัตกัลกูบอลใสแ่กว้เดนิประคองไปใสใ่นกลอ่ง จากนัน้เปลีย่น

วิธีให้ทุกคนยืนเรียงแถวแล้วส่งต่อลูกบอลจากแก้วไปท่ีกล่องทำาให้เห็นว่าเม่ือทุกคนร่วมมือเป็นหน่ึงเดียวกันจะทำาให้ใส่ลูกบอล

เต็มกล่องได้รวดเร็ว

งาน Family Day 2019
โดย คุณครูชญานุช  ชูชาติ
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ฐานศลิปะมกีจิกรรมให้สมาชกิในครอบครวัไดใ้ชเ้วลารว่มกนัออกแบบตกแตง่กรอบรปูดว้ยวสัดท่ีุหลากหลายพรอ้มกบัมี

ทีมงานคอยถ่ายภาพนำามาใส่ในกรอบรูปที่ประดิษฐ์ไว้เพื่อเป็นของที่ระลึกของทุกครอบครัว

ฐานกฬีามกีจิกรรมให้แตล่ะครอบครวัจับคูช่ว่ยเหลอืพากันขา้มสิง่กดีขวางเพ่ือนำาลกูบอลไปโยนลงในตะกรา้และรบัหัวใจ

คนละดวงนำาไปติดไว้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

ฐานดนตรี Meet and Freeze บรรยากาศครื้นเครงไปด้วยเสียงดนตรีที่เชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันร้องและทำาท่า

ทางประกอบเพลงอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งแจกเครื่องเคาะจังหวะที่ข้างในใส่เมล็ดพืชไว้เพื่อนำากลับไปปลูกให้เติบโตขึ้นด้วย

ความรักและสายใยผูกพันของครอบครัว

เม่ือจบกิจกรรมฐานสุดท้ายแล้วยังได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนและผู้ปกครองท่ีช่วยกันคนละไม้ละมือ

จัดเก็บสถานท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำาให้งานเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็ว จากน้ันทุกครอบครัวจึงได้มารับประทานอาหาร 

กลางวนัรว่มกันก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มและความประทับใจในมิตรภาพอันแสนอบอุ่นของครอบครัว

มาแตร์เดอีทุกคน



30 Mater Dei News ฉบับที่ 62 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

Reflection	จากผู้ปกครองของนักเรียนรุ่น	102

จากงาน Family Day ของครอบครัว นักเรียนอนุบาลรุ่น MD102 ซึ่งพวกเราเองเป็นทั้งผู้จัดงานและผู้ร่วมกิจกรรม 

สิ่งที่ได้สัมผัสจากงานในครั้งนี้คือทุก ๆ ฝ่ายมีการทำางานร่วมกันเปรียบเสมือนครอบครัวในบ้านหลังใหญ่ โรงเรียนและคณะ

ครูให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี เด็ก ๆ สนุกสนานและเรียนรู้จากกิจกรรม ผู้ปกครองมีการทำางานร่วมกัน รู้จักกัน มีความ

ช่วยเหลือจากผู้ปกครองรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นมาแตร์ฯ ด้วยความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน

เมื่อจบกิจกรรม เห็นได้ชัดว่า ผู้ปกครองแต่ละครอบครัวต่างรู้จักกันมากขึ้น นับเป็นกิจกรรมที่ดีต่อการเชื่อมสัมพันธ์

คุณศุภพร  ชัยวิสุทธิ์   

จากการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองในรุ่นและรุ่นอื่น ในช่วงการเตรียมงาน Family Day หลักสำาคัญ

ท่ีช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปกครองท้ังในรุ่นและระหว่างรุ่น  ได้แก่ การทราบวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนของงานจึง

ช่วยให้การวางแผนงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น การต้ังใจจริงของผู้ปกครองท่ีอยากเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้กิจกรรมน้ีเกิดขึ้น   

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการแบ่งหน้าที่งานอย่างชัดเจน และมีการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำาเสมอ การได้

ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นของผู้ปกครอง ช่วยให้เกิดความสนิทสนมกันตั้งแต่ก่อนงานเริ่ม

คุณเขมนที  จิวะพรทิพย์ 



ฉบับที่ 62 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 31

บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

กิจกรรม Family Day ได้สร้างความรู้สึกประทับใจให้กับดิฉันและทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมาก เริ่มจาก

ความประทับใจในบรรยากาศของงานซ่ึงเตม็ไปดว้ยความสนุกสนาน อบอุ่น และเป็นมติรภาพ ความประทับใจในฐานกจิกรรม

ต่าง ๆ ซึ่งในกิจกรรมแต่ละฐานล้วนเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี สร้างความรู้จักคุ้นเคย สร้างมิตรภาพ

ใหม่ ๆ ระหว่างครอบครัว และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ต้องขอขอบคุณกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองรุ่น 102 ซึ่งช่วย

กันออกแบบกิจกรรมดี ๆ  ขอบคุณผู้ปกครองรุ่น 101 100 99 98 97 96 ที่มาช่วยดำาเนินกิจกรรม เพื่อมอบความบันเทิง 

ความสนกุสนาน พรอ้มมุง่สานความสมัพันธ์ระหวา่งครอบครวัให้แน่นแฟ้นย่ิงขึน้ และขอขอบคณุโรงเรยีน คณุคร ูและครอบครวั

มาแตร์ทุกท่าน ที่ส่งมอบความทรงจำาดี ๆ และความสุข ให้ผลิบานในหัวใจทุกคนและเชื่อว่าความสุขและรอยยิ้มที่ได้ให้และ

ได้รับในวันนั้นจะอิ่มเอมหัวใจก่อเกิดเป็นสายใยที่เชื่อมต่อกันในครอบครัวมาแตร์อย่างยั่งยืนตลอดไป 

พ.ต.ท.หญิงนนิชรา  อภิธนาคุณ  

งาน Family Day ที่ผ่านมา เป็นงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 

จริง ๆ  วันนั้นเราจะเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่จูงลูก คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าจูงหลาน ในแทบทุกพื้นที่ของการจัดงานเลย

ระหว่างทำากิจกรรมแต่ละฐาน มีแต่ภาพที่สร้างรอยยิ้ม  และเสียงหัวเราะ เห็นถึงความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมของ

เด็กๆ  ภาพคุณพ่อคุณแม่ของแต่ละบ้านทักทาย ทำาความรู้จักกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกครอบครัวสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นนี้ สัมผัส

ไดถ้งึความตัง้ใจจรงิของคณุครแูละผู้ปกครองทุกท่านท่ีรว่มกนัจัดงานน้ีขึน้มาเพ่ือให้ลกู ๆ  ของเรามคีวามสขุท่ีสดุ ท่ีประทับใจ

อีกอย่างหนึ่ง คือ ได้เห็นความเป็นพี่น้องร่วมสถาบัน MD ที่ผู้ปกครองของ MD รุ่นพี่ ส่งตัวแทนมาร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครอง

ของรุ่นน้องด้วย แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันของชาว MD ขอบคุณครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้ที่สร้างความสุข 

สร้างรอยยิ้มให้ครอบครัวเล็ก ๆ ของเราด้วย

คุณชื่นกมล  ธัญไพบูลย์   
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง		ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน

คำาขวัญวันแม่แห่งชาติ	ประจำาปี	2562	ความว่า

  “เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า  เพราะพระคุณเลิศล้ำาฟ้าจะหาไหน

เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ    ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นโอกาสอันดี

ที่นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน และนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่ให้

นักเรียนแต่ละระดับชั้น ได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่ผู้ให้กำาเนิดได้อย่างเป็นที่น่าประทับใจ 

คอลัมน์ยุวกวี ศรีวรรณกรรม ฉบับน้ี ขอเป็นสื่อกลางส่งต่อความรู้สึกของลูก ๆ ท่ีมีต่อคุณแม่ ผ่านตัวอักษรท่ี 

เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึก และแสดงถึงความงดงามทางวรรณศิลป์ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมกับผลงานการประพันธ์ทั้ง

ร้อยแก้วและร้อยกรองของนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

    

ร้อยแก้ว	ร้อยรัก	จากใจลูก

“หนูรักแม่ของหนูมาก แม่หนูเลี้ยงหนูมาตั้งแต่หนูเกิดมาบนโลกใบนี้ แล้วลืมตามองโลกนี้ครั้งแรก หนูขอโทษแม่ที่หนู

ทำาผิด ตอนแม่เป็นผู้สูงอายุ หนูจะดูแลแม่ หนูจะช่วยแม่ทำางาน แม่จะได้ไม่เหนื่อย ตอนหนูโต หนูจะพาแม่ไปเที่ยว หนูขอ

ให้แม่มีความสุขตลอดไป”

นทัยพัชร ประจงกิจ ป.1/1 

 

“แม่ขา หนูขอขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาจนโต แม่คือดวงใจของหนูเลย หนูรักแม่มาก ๆ เลย” 

พัทธ์ธีรา โกมุทแดง ป.1/2 

 

“หนูขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง หนูรักแม่ที่สุดในโลก หนูขอให้แม่อยู่กับหนูไปนาน ๆ หนูขอให้แม่มีความสุขมาก ๆ”

อาภาภักร วัฒนวิทย์ ป.1/3 

 

“หนูขอบคุณคุณแม่ที่อบรมสั่งสอนหนู หนูขอโทษที่หนูดื้อ หนูจะปรับปรุงตัวเองและเป็นเด็กดี” 

อลินรดา นิษฐานนท์ ป.1/4 

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
โดย คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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คุณแม่เหมือนหัวใจดวงใหญ่ของหนู หนูขอบพระคุณคุณแม่ที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กจนโต คุณแม่ คือ คนที่พิเศษที่สุด

ของหนู เพราะคุณแม่ คือ ผู้ให้กำาเนิดหนู และคุณแม่ คือ ผู้ให้ชีวิตหนู หนูอยากบอกว่าหนูรักแม่ที่สุด 

สิตา ชัยวัฒน์ ป.2/1 

 

“หนูรักแม่ เพราะแม่ดูแลหนูมาตั้งแต่หนูเกิด จนหนูโตได้ขนาดนี้ หนูอยากตอบแทนแม่ที่ดูแลใส่ใจและสอนหนู และ

ให้แต่สิ่งดี ๆ เพื่อให้หนูโตเป็นคนดี มีแต่คนรัก แม่ใจดีกับหนูมาก ๆ แม่พาหนูไปเที่ยว ไปเล่นอะไรสนุก ๆ หลายอย่าง 

หนูรักแม่มาก ๆ เวลาหนูหกล้มเลือดออก แม่ก็มาดูว่าเป็นอะไร แม้ว่าหนูจะดื้อ แต่แม่ก็ยังรักหนู หนูรักแม่ และอยากให้แม่

อยู่กับหนูไปนาน ๆ หนูจะเป็นเด็กดีของแม่ตลอดไป” 

ตีรณา โคมินทร์ ป.2/2 

“หนูรักแม่สุดขอบฟ้า และแม่ก็รักหนูเท่าฟ้า แม้แม่จะเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน แม่ก็ยังอยู่ในดวงใจ แม่เลี้ยงหนูตั้งแต่

เล็กจนโต แม่ไม่เคยทิ้งหนู แม่ทั้งรัก หวง และห่วงหนูเสมอตลอดเวลา แม่เลี้ยงหนูดีที่สุด และหนูก็เชื่อว่าแม่จะเป็นแม่ที่ดี

ที่สุดในโลก แม่หนูเป็นแม่ที่ดีที่สุดแล้ว หนูจะเป็นเด็กดีของแม่ตลอดไป”

ธมนต์ แก่นโต ป.2/3 

“หนูรกัแม่ เพราะแมด่แูลหนูเป็นอย่างด ีคณุแมเ่ปรยีบเสมอืนนางฟ้า คณุแมอ่บรมสัง่สอนหนูเป็นอย่างด ีหนูจะตอบแทน

พระคุณของคุณแม่ เหมือนที่คุณแม่เคยทำาให้หนูมาตลอดทั้งปี หนูจะตั้งใจเรียนหนังสือ และจะเป็นเด็กดีของพ่อและแม่” 

กัญจน์ธรา ติณณจิรางกูร ป.2/4 

“หนูรู้สึกว่าแม่ของหนูมีบุญคุณอย่างใหญ่หลวง แม่ของหนูเป็นคนเดียวท่ีเวลาหนูทำาผิดกับแม่ แม่ก็ให้อภัยหนูตลอด 

เวลาหนูร้องไห้ แม่ก็เข้ามาปลอบหนู แม่บอกหนูว่า ขอให้หนูเป็นคนดี หนูอยากให้แม่ไม่ดุหนู แต่แม่บอกว่า แม่ดุเพราะแม่

หวังดี แม่เป็นเหมือนเทวดา นางฟ้าที่ดูแลหนู หนูรักแม่เท่าฟ้า”

ณฤชล โออนันต์ ป.3/1 

 

“แม่เป็นผู้ให้กำาเนิดชีวิตหนู คอยเฝ้า ดูแลเอาใจใส่เสมอมา แม่เปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องอยู่ตลอดเวลา แม่เป็น

คนที่ทำาให้หนูมีความสุขเวลาที่หนูอยู่กับแม่ แม่เลี้ยงเราตั้งแต่เล็กจนโต แม่ไม่เคยบ่นเลยสักคำา ตอนหนูโต หนูจะคอยดูแล

แม่ เหมือนที่แม่คอยดูแลหนูตอนที่หนูยังเล็กอยู่ หนูยังจำาได้ว่าตอนที่หนูป่วย แม่ก็คอยเช็ดตัว ป้อนยาทั้งคืน ไม่ได้นอน แม่

บอกว่า หนูคือหัวใจของแม่”

รัญชิสา เร่งเพียร ป.3/2 

 

“ตั้งแต่เกิดมาคุณแม่ดูแลหนูอย่างดี คุณแม่ให้การศึกษา หนูดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณแม่ คุณแม่เลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่

เล็ก หนูดีใจที่คุณแม่ได้ส่งหนูมาเรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย หนูมุ่งมั่นจะเป็นเด็กดีของคุณแม่ จะไม่ดื้อและจะเชื่อฟัง

คุณแม่ หนูภูมิใจที่ได้มีแม่ดี ๆ และหนูจะตั้งใจเรียน หนูขอขอบคุณ คุณแม่ที่เลี้ยงดูหนูมา หนูรักคุณแม่”

ญาณิศา วงศ์ศิริกุล ป.3/3 

 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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“คุณแม่ คือผู้ที่มีพระคุณของหนู คุณแม่คอยดูแลหนูตั้งแต่เล็กจนโต คอยทำาอาหาร อ่านหนังสือ เป็นเพื่อนเล่น พา

หนูเข้านอน แล้วก็เป็นนาฬิกาปลุกให้หนูด้วย คุณแม่พูดสอนหนูทุก ๆ เรื่อง เราคุยกันทุก ๆ วัน ไปไหนก็ไปด้วยกัน หนู

ตั้งใจทำาความดี และจะตั้งใจเรียน เหมือนที่คุณแม่สอน ขอให้คุณแม่มีความสุขทุก ๆ วัน ขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรง และ

อยู่กับหนูตลอดไป”

อทิตา ปัญจะ ป.3/4 

เรียงความ เรื่อง พระคุณของแม่

คำาว่า “แม่” เป็นคำานิยามสั้น ๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง พระคุณของแม่มีมากล้นหาใครจะเปรียบได้ แม่คือคุณครูคน

แรกที่คอยอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี มีความรู้ 

แม้บางครั้งแม่ดุลูก แต่ที่แม่ทำาไปก็เพื่อให้ลูกได้ดี   สิ่งนี้คือความรักความห่วงใยที่แม่มีให้ลูก แม่ทุกคนอยากให้ลูก

เติบโตเป็นคนดี ลูกเป็นความหวังของแม่ แม่คอยเป็นกำาลังใจให้ลูก แม้บางครั้งลูกจะทำาผิดพลาด แม่ก็ไม่เคยโกรธลูก แต่จะ

ให้อภัยและยังรักลูกเสมอ และยังคอยมอบรอยยิ้ม ทั้ง ๆ ที่แม่ต้องเสียน้ำาตา ความผิดพลาดของลูก ไม่ว่าครั้งไหน ไม่ว่าจะ

ร้ายแรงสักเท่าใด แม่ก็ยังพร้อมที่จะอ้าแขนกอดลูกด้วยความรักเสมอ แม่ให้การศึกษาเท่าที่จะทำาได้ แม่ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเรา 

พระคุณที่แม่ได้มอบให้กับเรา ไม่ว่ากระดาษกี่ร้อยแผ่นก็ไม่สามารถเขียนบรรยายออกมาได้หมด และในฐานะที่หนูเป็น

ลูกของแม่ หนูจะเป็นเด็กดี ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเทียบเท่าพระคุณอันล้นพ้นของแม่ได้ก็ตาม 

อริษา  จิระกรานนท์ ป.6/1 

“แม”่ คำาคำาเดยีวท่ีสามารถบรรยายไดห้ลายความหมาย มากมายนับรอ้ยนับพัน คำาท่ีคอยผลกัดนัเราให้กา้วไปขา้งหน้า

อยู่เสมอ คำาว่าแม่นั่นเองที่ให้ตัวเรากลายเป็นเราในทุกวันนี้ 

แม่ คำาที่แปลว่าผู้ให้กำาเนิด ผู้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และคอยปลอบโยน เมื่อได้ชื่อว่าเป็นแม่แล้ว ย่อมหมายถึงการได้

รับเกียรติ ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันคุณงามความดี ศักดิ์ศรี และหน้าที่ที่ต้องแบกรับ เพราะแม่คือผู้มีพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ 

แม่คอยอบรมสั่งสอน ส่งเสริมและผลักดันเรา ทำาให้เรากลายร่างจากเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้ดิน เป็นต้นอ่อนที่

สามารถชูใบเข้าหาแสง และเจริญเติบโตต่อไปได้ด้วยตนเองในสักวัน แม้ในวันที่เราทำาผิดพลาดจนเกินให้อภัย คนรอบข้าง

ต่างพากันส่ายหน้า เมินหนีมากน้อยแค่ไหน แม่ก็ยังเป็นคนหนึ่งที่พร้อมอยู่เคียงข้าง และสู้ไปกับเราในวันนั้น คนบางคนไม่

เคยได้รับสิ่งเหล่านี้ พวกเขาโหยหามากกว่าใคร ๆ ต่างจากเราบางคนที่มีพร้อมในทุก ๆ อย่าง แต่กลับเมินเฉยต่อคำาตัก

เตือน และมือที่ยืนเข้ามาช่วยเหลือ แถมบางคนยังพยายามผลักไสท่านออกไปจากชีวิต 

เราแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เราสามารถทำาปัจจุบันให้ดีที่สุด เป็นคนดี ปฏิบัติตามคำาสอนของพ่อแม่ อยู่ในโอวาท ไม่ดื้อรั้น 

เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจ และเสียดายในวันที่สายไป 

ปรานไปรยา อุดมแดงอร่าม ป.6/2 

 

ในตอนที่หนูยังเยาว์วัย หนูเคยฟังนิทานเรื่องหนึ่ง ซึ่งในนิทานมีประโยคที่กล่าวว่า “พระคุณแม่มีมากเท่าเม็ดทรายใน

ท้องทะเล” เมื่อไม่นานมานี้ หนูได้ฟังนิทานเรื่องนั้นอีกครั้ง และได้ลองนำามาไตร่ตรองดูถึงพระคุณของแม่ 

สำาหรับหนู พระคุณของแม่เป็นสิ่งที่นับไม่ได้ และเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่หนูมี แม่ของหนูอาจไม่ได้อยู่กับหนู เท่าคน

อื่น ๆ ที่มีเวลามาก แม่ของหนูอาจไม่ได้ร่ำารวยซื้อทุกอย่างที่หนูอยากได้ให้ทั้งหมด แม่ของหนูอาจไม่ได้สอนการบ้านให้หนู
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เข้าใจทุกครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่หนูมั่นใจ คือ แม่ของหนูรักหนูมากที่สุด และหนูก็รักคุณแม่มากที่สุดเช่นกัน 

แม่เป็นคนที่ทำาให้หนูมีความฝัน มีแรงบันดาลใจ และมีทุกอย่างที่ทำาให้เติบโตจนทุกวันนี้ แม่สอนให้หนูรู้จักโลก สอน

ให้หนูรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมี สอนให้เห็นคุณค่าของตนเอง สอนให้ไขว่คว้า และพยายามที่สุดในสิ่งที่ตนเองต้องการ แม่

กอดหนูในวันที่เหนื่อยและท้อ ทำาให้หนูก้าวผ่านไป และสุดท้าย แม่ของหนูไม่เคยสอนให้หนูรักแม่ แต่สอนให้หนูรักและดูแล

ตนเองในยามที่แม่ไม่อยู่กับหนู 

ตั้งแต่เด็กจนโต แม่ดูแลเราเสมอมา แม่สอนให้เติบโต สอนให้เราใช้ชีวิตเป็น และเป็นคนที่รักเราเสมอมา และทั้งหมด

นี้คือพระคุณของแม่ 

ภีรดา ยงปิยานนท์ ป.6/3 

แม่ เป็นเพียงคำาสั้น ๆ แต่ความหมายของคำาว่าแม่นั้น ต่อให้มีกระดาษสักร้อยใบ คงจะบรรยายคำาว่าแม่ได้ไม่หมด 

และคงมิอาจมีสิ่งใดเทียบเท่าพระคุณของแม่ได้ แม่คือคนที่เลี้ยงดูเรามาตลอด ในวันที่เราเดือดร้อน ท่านก็ช่วยเหลือเราเสมอ 

เมื่อเดือนสิงหาคมของทุกปีมาถึง ก็รู้ตัวว่าควรจะทำาสิ่งดี ๆ ให้แม่ของเรามีรอยยิ้ม ตั้งแต่เด็กจนโต แม่เฝ้าสั่งสอนให้

เป็นคนดี ตั้งใจเรียนหนังสือ แม่ให้ความรักอย่างจริงใจ แม้ว่าสิ่งที่ทำาผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วน แต่แม่ก็ยังให้อภัย แม่ให้ความ

รัก ความสุข และรอยยิ้มให้กับหนูด้วยมือของท่าน 

ตั้งแต่เราออกมาจากท้องแม่ ท่านเลี้ยงดูเราอย่างดี สองมือของท่านคู่นี้ที่เอาไว้ทำางาน เก็บเงินซื้อของมาฝาก ถ้าไม่มี

คุณแม่ เราคงไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ ก้าวแรกที่เราสามารถเดินได้ก็เพราะคุณแม่ ที่คอยเสียเหงื่อสอนเรามา ลมหายใจแรก

ที่เรามีได้ก็เพราะคุณแม่ คำาพูดที่เราพูดได้คำาแรกในชีวิตเราคือคำาว่า แม่ ความผิดของลูกไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหน แม่ก็ยังอ้า

แขนกอดลูกด้วยความรักเสมอมา และในวันที่ลูกประสบความสำาเร็จทั้งด้านการเรียนและการทำางาน ลูกจะตอบแทนพระคุณ

ของแม่ แม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย ถ้าเปรียบกับสิ่งที่ได้รับจากแม่ และไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าคำาว่า “พระคุณของแม่” 

การไดถ้า่ยทอดความรูส้กึท่ีมตีอ่แมล่งบนกระดาษแผ่นนี ้ถงึแม้ใชเ้พียงแผ่นกระดาษและน้ำาหมึกปากกา แต่ทุกคำา และทุก

ขอ้ความ ลว้นกลัน่ออกมาจากใจท้ังสิน้ “หนูอยากขอบคณุทุกสิง่ทุกอย่างท่ีแมท่ำาให้ และหนอูยากบอกแมว่า่ หนูรกัแมม่าก ๆ ” 

ปริศรา ตันติสัจจธรรม ป.6/4 

เรียงถ้อย	ร้อยประพันธ์	รำาลึกคุณ

     ฉันขอตั้งใจ  จะไปโรงเรียน  

    ตั้งใจอ่านเขียน    เพื่อให้แม่ฉัน 

     จะเป็นหนึ่งเดียว  ไปเที่ยวด้วยกัน   

    มีความผูกพัน   รักกันตลอดไป 

ภัทรลภา ยิ่งวิวัฒน์ ป.4/1 

 

     วันแม่ทุกที   ก็มีแต่รัก   

    คอยเฝ้าฟูมฟัก     และคอยห่วงใย 

    แม่รักเรามาก     ไม่จากไปไกล   

    รู้สึกอุ่นใจ     อยู่เคียงข้างกัน 

                                        เอลิชา ถิ่นพนม ป.4/2 
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     แม่มีบุญคุณ  เกื้อหนุนด้วยรัก  

    เป็นที่พึ่งหลัก   เรามักภูมิใจ 

     แม่สอนให้ฉัน  มีสันติไว้    

    ที่หนึ่งในใจ   นั้นคือคุณแม่ 

แพรพิไล พึ่งสุนทร ป.4/3  

 

     ความรักของแม่  แน่นอนที่สุด  

    ไม่มีวันหยุด   แม้หนึ่งนาที 

     เด็กดีอย่างหนู  จะรู้หน้าที่    

    ทำาดีทุกปี   ไม่มีวันจบ 

ชมนาด ลีรุ่งเรือง ป.4/4 

  

     พระคุณแม่ใหญ่หลวง คอยเฝ้าห่วงไม่ห่างหาย  

    อุ้มไว้ชิดติดกาย   ไม่ห่างหายพ้นสายตา 

     โตมาแม่ปลูกฝัง  อีกทั้งยังส่งศึกษา    

    พระคุณแม่เลี้ยงมา  ลูกอาสาทดแทนคุณ 

หทัยวรณัฎฐ์ พวงมาลัย ป.5/1  

     คุณแม่คือผู้ให้  มอบหัวใจเพื่อลูกน้อย   

    หลายปีแม่เฝ้าคอย  ไม่เคยปล่อยละสายตา 

     วันนี้ฉันเติบใหญ่  สุดหัวใจอยากบอกว่า    

    รักแม่ทุกเวลา   สิ่งมีค่าหาใดเทียม 

ฐาปณี เทศประทีป ป.5/2 

 

     ถามใจตัวเองดู  ว่าเรารู้มากแค่ไหน    

    รู้ไหมว่าเป็นใคร   ที่ใส่ใจเรามานาน 

     จะกล่าวถ้อยร้อยคำา เป็นความจำาตลอดกาล    

    ปัญญาจึงแตกฉาน  คนคนนั้นคือแม่เรา 

ณภาภัช คุณานนท์ ป.5/3 

  

     พวกเราแสนโชคดี  เพราะเรามีที่พึ่งพา   

    พระคุณของมารดา  หาใครเปรียบเทียบไม่มี 

     เฝ้าดูไม่เคยห่าง  รักไม่จางจากลูกนี้    

    แม้กาลเนิ่นนานปี   เหล่าลูกนี้มิลืมคุณ 

เมลินดา กอเจริญ ป.5/4
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     แม่นั้นคือทุกสิ่ง  ที่พักพิงของพวกหนู  

    คุณแม่เป็นคุณครู   คอยสอนหนูแต่เยาว์วัย 

     คุณแม่คอยช่วยเหลือ คอยจุนเจืออยู่ใกล้ใกล้  

    คุณแม่คอยห่วงใย   คอยใส่ใจเสมอมา 

     แม่เปรียบดั่งภูเขา  คุ้มครองเราเฝ้าห่วงหา 

    แม่เปรียบดั่งธารา   ชุบชีวาสุขใจพลัน 

     พระคุณของคุณแม่ รักจริงแท้แม่ของฉัน

    บุญคุณอเนกอนันต์  ร่วมใจกันเทิดพระคุณ 

ภัสกา โภคทวี

ปุณณภัสสร ทรงสุโรจน์

ปรียนิตย์ เพชรแสงใสสกุล

           ม.1/3

    ความรักแม่ที่ให้ลูกหาใดเท่า ใครหนอจะรักเราได้เท่าแม่

   ยามเจ็บป่วยใครหนอคอยดูแล  ใครทำาได้เท่าแม่เฝ้าห่วงใย

            พระคุณแม่มากล้นล้วนคือรัก ให้ลูกได้รู้จักโลกใบใหญ่

   แม่เฝ้าหวงห่วงลูกแม้ห่างไกล  แม่มีแต่ห่วงใยไม่เสื่อมคลาย

             ลูกขอบคุณคุณแม่อย่างซาบซึ้ง รักแม่นี้ตราตรึงมิจางหาย 

   รักจากแม่มีให้ลูกนั้นมากมาย  ชั่วฟ้าดินสลายมิลืมเลือน

         ขวัญข้าว เขียวไพศาล ม.2/1

   พระคุณแม่ยิ่งใหญ่หาใครเทียบ  ยากจะเปรียบกับความรักที่แม่ให้

  ยิ่งกว่าพื้นพสุธาอันกว้างไกล   เหนือแผ่นฟ้าอันกว้างใหญ่สุดสายตา

             คุณแม่เหนื่อยเพื่อหนูทุกวี่วัน  คุณแม่นั้นห่วงหนูมากหนักหนา

  เมื่อเจ็บไข้แม่คอยเฝ้าข้างกายา   คอยกล่าวว่าเตือนให้เป็นคนดี

             สุดท้ายนี้ขอกราบขอบคุณแม่  ด้วยรักแท้จากหัวใจของลูกนี้

  ขอยึดมั่นคุณธรรมทั้งชีวี    ให้สมกับเป็นลูกที่แม่ภูมิใจ

        วนัสรัญชน์ ธีระบุญชัยกุล ม.2/2

  

   ลืมตาตื่นขึ้นมาในโลกกว้าง   แสนเคว้งคว้างว่างเปล่าแววตาใส

  แต่มีมือมาโอบกอดแสนอุ่นใจ   จะเป็นใครนอกจากชนนี

   เติบโตขึ้นคอยห่วงใยก็คือแม่  ด้วยรักแท้จากดวงใจแสนสุขศรี

  หากทำาผิดรีบขอโทษอย่ารอรี   พร้อมทำาดีตอบแทนคุณของมารดา

   สิบสองสิงหาคมประนมกราบ  ลูกรับทราบคำาแม่สอนให้ศึกษา

  ขอรักแม่สุดหัวใจทั้งชีวา    เทวดาโปรดอวยพรแม่เปรมปรีดิ์

        ทิพย์นที สิทธิประศาสน์ ม.2/3
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   อันพระคุณของแม่นั้นมากล้น  แม่ทุกคนห่วงใยลูกหนักหนา

   ตั้งแต่เกิดแม่นั้นช่วยนำาพา    ทุกครั้งครารอดพ้นจากเภทภัย

    พระคุณแม่ยากหาสิ่งใดเปรียบ  อย่าคิดเทียบแม้จะอยู่แห่งหนไหน

   คุณแม่นั้นแสนประเสริฐกว่าสิ่งใด   งามล้ำาค่ากว่าใครในปฐพี

    พวงมาลัยขอแทนหัวใจรัก   ลูกประจักษ์ถึงความรักของแม่นี้

   จะวางตนให้เหมาะสมเป็นคนดี   ทำาตามที่แม่หวังไว้นิจนิรันดร์

         สุพรรัตน์ วรกิจธำารงค์ชัย ม.2/4

รักแม่

   รักของแม่ล้นฟ้ามหาสมุทร   ท่านประดุจวีรสตรีที่กล้าหาญ

  พจนาลุ่มลึกดุจสายธาร     มากหลักการชี้นำาเป็นคำากลอน

   คำาของแม่เปรียบดังแสงสว่าง  คอยส่องทางในคืนมืดจิตหลอกหลอน

  ด้วยเมตตาจากแม่เอื้ออาทร   ดั่งอัปสรให้พรกล่อมฝันดี

   แม่อยู่ที่ตรงนี้ยามลูกป่วย   เฝ้าคอยช่วยเคียงกายในทุกที่

  ยามลูกเจ็บแม่เจ็บสุดชีวี    ท่านผู้นี้เฝ้าดูแลมิห่างไกล

   แม่สอนเราให้ทำาดีมากเหลือล้น  ให้อดทนแม้ลำาบากยากแค่ไหน

  หากขาดแม่ดั่งขาดน้ำายากหายใจ   คอยปกป้องพ้นภัยในทุกครา

   คำาว่ารักแด่แม่แม้ค่าน้อย   มิเหมือนพลอยยากจะหาประเมินค่า

  แต่แม่จ๋ารักแม่เป็นเอกา    มิอาจหาใครเทียมเทียบพระคุณ

        ศิรดารัตน์ พุฒิวราธิคุณ ม.3/1

ต้นไม้จากรักของแม่

   หากจะเปรียบรักที่แม่มีต่อลูก  เหมือนการปลูกรดน้ำาให้พฤกษา

  ลูกเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ธรรมดา   มีมาตาดูแลด้วยหวังดี

   เริ่มจากการฝังเมล็ดลงในพื้น  ให้ลูกตื่นมาดูโลกใบนี้

  คำาสอนแม่สร้างให้ต้นไม้มี    รากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง

   จนถึงวันลำาต้นได้ตั้งตรง   คงยืนยงเพราะอาทิตย์ช่วยส่องแสง

  เหมือนความรักอบอุ่นมิเสแสร้ง   ยามแห้งแล้งได้ฝนหยดลงมา

   เฝ้ารอวันพฤกษานี้ออกผล   จนลำาต้นแตกกิ่งก้านสาขา

  เปรียบพระคุณมากมายนับคณา   จากมารดาผู้นี้มิใช่ใคร

   ในวันนี้ลูกขอกราบขอบพระคุณ  ที่เกื้อหนุนไม้ต้นนี้ให้เติบใหญ่

  จะมิลืมบุญคุณแม่ผู้ให้    รักหมดใจจวบวันนิรันดร

        ธาริกา ธนาดำารงศักดิ์ ม.3/2
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มาลัยกลอน	เทิดทูน	พระคุณแม่

   กรองมะลิร้อยมาลัยแทนใจลูก  ด้วยพันผูกรักแม่ไม่แปรผัน

  สิบสองสิงหาคมวันสำาคัญ    พร้อมหน้ากันรำาลึกล้ำาคำามารดา

   ทุกคำาสอนของท่านกลั่นจากจิต  แนะให้คิดเตือนให้ทำาไร้กังขา 

  ส่งจากใจรักของแม่น่าบูชา    ให้ลูกยาได้เรียนรู้อยู่ให้เป็น

   ยามลูกล้มเป็นทุกข์แม่ทุกข์ด้วย  แม้นยามป่วยได้ไข้ไร้คนเห็น

  ร้อนทั้งกายรุ่มทั้งใจให้ลำาเค็ญ   สุดยากเข็ญแม่รับรู้อยู่ข้างกาย

   ไม่เคยทิ้งเจ้าไปแม้ไกลห่าง   ให้อ้างว้างโดดเดี่ยวเปลี่ยวใจหาย

  เป็นกำาแพงปกป้องลูกตราบชีพวาย   ได้ผ่อนคลายพักพิงอิงอุ่นไอ

   หอมใดเท่าหอมรักจากใจแม่  มะลิร้อยมาลัยแท้มิเทียบได้

  สิบนิ้วลูกประณตน้อมพร้อมใจกาย   กตัญญุตาหมายทดแทนคุณ

        อรณัฐ ผลประเสริฐ ม.3/3

รักของแม่

   รักใดเล่าจะเทียบเท่ารักของแม่  ความรักที่จริงแท้ไม่แปรผัน

  แม่เฝ้าเลี้ยงเฝ้าดูแลทุกคืนวัน   พระคุณนั้นขอรำาลึกในดวงใจ

   รักแม่นี้เปรียบดั่งดวงตะวัน   ส่องแสงพลันสุกสว่างและสดใส

  คอยให้ความอบอุ่นอยู่เรื่อยไป   แม้อยู่ไหนไกลจากแม่รักยังมี

   รักของแม่ยิ่งใหญ่เหมือนท้องฟ้า  ดั่งนภาเป็นที่พึ่งให้ปักษี

  คอยโอบอุ้มคุ้มชูทุกนาที    แม่ดูแลเรานี้ให้ปลอดภัย

   รักของแม่ประดุจดั่งสายธารา  มีเมตตาหาใดเทียบเปรียบไฉน

  คอยปกปักรักษาด้วยห่วงใย   แม่ใส่ใจให้เราได้สุขสบาย

   รักของแม่มากเกินพรรณนา  ดั่งดาราส่องแสงให้เฉิดฉาย

  สำานึกคุณของท่านด้วยใจกาย   ขอท่านสมดังหมายนิจนิรันดร์

   เอรีญา โภคทวี ม.3/4
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    ความรักจากแม่นี้   ไม่มี สิ้นสุด

   เปรียบประดุจนที    ใหญ่กว้าง

   บริสุทธิ์เปล่งรัศมี    สอดส่อง นำาทาง

   ไม่ปล่อยลูกอ้างว้าง   ช่วยให้พ้นภัย

        (โคลงสี่สุภาพ)

        อนันตา โอกาศเจริญ 

        ธรรยา พรไกรศรี    

        ผิตนรี บัวงาม  

        ปวิชญา วงศ์แสงอนันต์   

       กัณฐ์วชมณี  มนัสมั่นคง  

ม.4/5   

มารดรดุจสุริยันวิภาศ	ณ	จิตลูก

    

   นำาพาธิตาถูก    บ่ห่าง

    ครั้นมีเหตุชนนีชุติ กระจ่าง

   เคียงข้างและชี้ทาง   มิหาย

    มารดารักทุหิตาบ่เสื่อมบ่จะสลาย

   กี่ปีมิมีคลาย    ละทิ้ง

    ขอวันทาชนนีฤทัย กะสจจริง

   ที่ให้สุดาพิง    บ่ร้าง

        (สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ 19)

ณกาญจ์ ลิขิตจันทร์สกุล ม.6/1

    มากล้นพระคุณแม่  ศุภแลก็งามมี

   ยามไข้และยามดี    ชนนีบ่ห่างไกล

   สิบสอง ณ สิงหา    ดนุมาจะกราบไหว้

   มาลาผกาไม้    มนก้มประนมกร

        (อินทรวิเชียรฉันท์ 11)

วทันยา มหัทธนธรรม ม.6/2



ฉบับที่ 62 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562 Mater Dei News 41

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

    ประนมกรจรดตัก   ชโลมรักชเนตตี

   ธิตาร้อยสุมาลี    ผจงกราบตระกองกอด

   พระคุณล้นนภาลัย   มิห่างไกลจะรู้รอด

   ประสงค์ใดมิวายวอด   ณ สมหวังฉะนั้นเทอญ

        (ภุชงคประยาตฉันท์ 12)

ณัฐวศา โชติวรรณ ม.6/3

    พระคุณใดมิอาจเปรียบ  มิอาจเทียบพระคุณแม่

   ฤทัยท่านมิเปลี่ยนแปร   ฤทัยแม่มิสั่นคลอน

   ทิวาฉายสิเลือนลับ   บุหลันดับทิฆัมพร

   หทัยแม่มิจากจร    จะอยู่คู่บุตรีตน

   ประณตน้อม ณ มารดา   ธ เทวาประสิทธิ์ผล

   พลังใด ธ บันดล    เจริญผลชเนตตี

        (ภุชงคประยาตฉันท์ 12)

กัณติกา ลีรัตนขจร ม.6/4

   ความรักแม่เปรียบดั่ง   นทีหลั่งชะล้างใจ

  ขัดเกลาทุกช่วงวัย     ชโลงไว้บ่ล่มจม

   แม่หวังเพียงบุตรี    จะได้ดีประสงค์สม

  วาจาที่เฉียบคม     ติให้จำาประดับใจ

   กราบแทบเท้ามารดร   ยุพาพรพิสุทธิ์ใส

  ขอเทพโปรดอวยชัย    สราญไปนิรันดร์กาล

        (สาลินีฉันท์ 11)

จตุพร สมงาม

คริษฐา กุลตังวัฒนา  

ม.6/5
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A wonderful experience with the 
Chapel Choir of Pembroke College, 

Cambridge University
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักร้องจาก Pembroke Col-

lege ของ มหาวิทยาลัย Cambridge  โดยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ได้ร่วมฟังดนตรีที่ไพเราะ จากคณะ

นักร้อง 24 คน นำาโดย Ms. Anna Lapwood ผู้เป็น Director of Music 

สมาชกิของ Pembroke Chapel Choir น้ี เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละโทของมหาวทิยาลยั บางคนเป็นนกัศกึษา

ด้านดนตรีโดยตรง แต่หลายคนเรียนคณะอื่น ๆ ทั้งด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่ด้วยใจรักจึงสมัครร่วม โดยมีการ

ฝึกซ้อมกันสัปดาห์ละชั่วโมงครึ่ง และร้องเพลงในโบสถ์ทุกสัปดาห์ Anna Lapwood เป็นอาจารย์ดนตรีของ Pembroke 

College และได้นำาคณะนักร้องของเธอไปต่างประเทศเพื่อทำาประโยชน์ให้กับเด็ก ๆ ด้อยโอกาส โดยไปที่ Zambia เมื่อ ปี 

ค.ศ. 2017 และปีนี้เลือกมาประเทศไทย 
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นับเป็นโอกาสดีอย่างย่ิงของนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ท่ีคณะนักร้องมีวันว่าง 1 วัน และนักเรียนเก่าของเรา  

นพวงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้ขอให้ทางคณะมาที่โรงเรียน และด้วยความสามารถของ Anna Lapwood เธอมิได้เพียงให้

วงของเธอร้องเพลงไพเราะให้ฟัง แต่เธอได้สอนให้ผู้ชมทั้งหอประชุมร้องเพลงสนุก ๆ  หลายเพลง มีท่าประกอบ และประสาน

เสียงกัน โดยใช้จังหวะนำากับเพลง 3 - 4 เพลง ที่สามารถร้องพร้อมกันอย่างสนุกสนานได้ เธอแบ่งเวลาให้ฟังประมาณครึ่ง

ชั่วโมง และให้นักเรียนร่วมสนุกประมาณหนึ่งชั่วโมง และจบท้ายด้วยเพลงไพเราะที่แสดงถึงศักยภาพของเสียงมนุษย์ ทุกคน

ลงมาจากหอประชุมด้วยความสุข สนุกสนาน ยังร้องเพลงสนุก ๆ กันต่อ

เมื่อจบกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่งแล้ว ทางโรงเรียนได้เชิญคณะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมี

สมาชิกสภานักเรียนร่วมกันบริการและรับประทานอาหารร่วมด้วย

ขอบคุณน้ำาหวาน-นพวงศ์ เป็นอย่างยิ่งสำาหรับโอกาสดี ๆ ที่มอบให้น้อง ๆ ในครั้งนี้
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Taste of Mater Dei ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้าดิ

เอ็มควอเทียร์ เป็นงานที่รวบรวมร้านอาหารฝีมือแม่ศรีเรือนศิษย์เก่ามาแตร์ฯ แบบครบครัน ทั้งอาหาร ของหวาน และเครื่อง

ดื่มหลายสิบร้าน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการทำาอาหาร ได้ร่วมเวิร์กชอปทำาอาหารกับเมนูที่ชอบกันอย่างเต็มที่ โดยราย

ได้นำาไปสมทบทุนโครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่ และการก่อสร้างอาคารปฐมวัย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ซึ่งใน

งานนี้มีนักเรียนปัจจุบัน และนักเรียนเก่าที่ยังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้ไปช่วยงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แบ่งปัน

ประสบการณ์ ความรู้สึก และความประทับใจไว้ ดังนี้

ประสบการณ์ในการร่วมงาน 
“Taste of Mater Dei” 

เทศกาลอาหารจากศิษย์เก่ามาแตร์เดอีฯ
รวบรวมโดย คุณครูสถาพร สูตะบุตร และคุณครูมณีจันท์  ไกรณรงค์
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การแสดงดนตรีในงาน Taste of  Mater Dei ในครั้งนี้ พวกหนูได้ฝึกฝน ฝึกซ้อม ในช่วงพักและหลังเลิกเรียน เพื่อ

ให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลงานออกมาอย่างดีท่ีสุด ถึงแม้ว่าจะมีเวลาเตรียมตัวไม่มากก็ตาม ภายในงาน นอกจากการ

เล่นดนตรีแล้ว พวกหนูได้ให้กำาลังใจน้อง ๆ วงอื่น ๆ และได้โฆษณาเชิญชวนให้ผู้คนเข้าชมงานนี้อีกด้วย แน่นอนว่าในการ

แสดงย่อมมีปัญหาและการท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่แล้ว เพราะไม่ได้มีโอกาสซ้อมกับสถานท่ีแสดงจริง พวกเรามี

ปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับอุปกรณ์และสถานท่ี แต่พวกเราก็พยายามท่ีจะทำาให้ได้ดีท่ีสุด และพยายามทำาการแสดงให้

ออกมาดีมากที่สุดเช่นกัน 

จากท่ีพวกหนูไดแ้สดงดนตร ีพวกหนูไมเ่พียงแต่ไดร้บัประสบการณ์ในดา้นการแสดงหรอืการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่าน้ัน 

แต่พวกหนูยังได้ประสบการณ์ในการทำางานร่วมกับผู้อื่น ได้ทำาความรู้จักกับรุ่นพี่ รุ่นน้อง คอยช่วยเหลือ ร่วมสนุก และสร้าง

เสยีงหัวเราะไปดว้ยกนั ซึง่งานน้ีคงสมบูรณแ์บบไมไ่ดห้ากขาดความตัง้ใจของท้ังพ่ี ๆ  ศษิย์เกา่ รวมถงึศษิย์ปัจจุบันท่ีมใีจอยาก

ที่จะช่วยเหลือในการสมทบทุนโครงการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนของเรา

วงบะหมี่

ณกาญจ์ ลิขิตจันทร์สกุล  ธชา ธนารักษ์โชค  ศนันท์ภัทร ดุ๊ก 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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เนื่องจากพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของพวกเราแล้วที่จะได้อยู่ในโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ 

เมื่อพวกเราทราบข่าวว่าทางสมาคมนักเรียนเก่าฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนเพื่อโครงการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยจะมี

ให้นักเรียนปัจจุบันได้ขึ้นไปร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรี พวกเราจึงตัดสินใจทำาวงดนตรีกันเพ่ือท่ีจะขึ้นแสดงในงานน้ี 

เพราะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งโครงการนี้ ถึงแม้ในตอนแรกทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่ยาก และมีอุปสรรคมากมาย เพราะพวกเรา

ไม่เคยเล่นดนตรีด้วยกันมาก่อน แต่พวกเราก็ไม่เหนื่อยไม่ย่อท้อ และสนุกไปกับมัน เพราะอยากให้การแสดงออกมาดี เพื่อ

ให้คนได้เห็นว่านักเรียนมาแตร์มีศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน 

 บรรยากาศภายในงานเต็มไปดว้ยความอบอุ่นของศิษย์เกา่และศิษย์ปัจจุบันท่ีมารว่มงาน และความผูกพันของศิษย์ท่ีมี

ต่อโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ แห่งนี้ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ทุกคนก็ยังกลับมาหากัน พวกเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง

มากมาย ทั้งความอดทนและความพยายามที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดพวกเราได้รับประสบการณ์

และความทรงจำาที่ดีที่พวกเราจะเก็บไว้ตลอดไป

วงหนึ่งส่วนสี่

จุไลภรณ์ อินทรลาวัณย์  พันธิตรา ว่องวิไลกุล  ธริณี ทองชัชวาล  พรรณวรี สงขกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 หนูรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับพี่ ๆ ศิษย์เก่าทุก ๆ คน งานในครั้งนี้ ทำาให้รู้จักกับพี่ ๆ มากขึ้น อีกทั้งยังได้

เรียนรู้ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดเวิร์กชอปอีกด้วย รู้จักการทำางานที่เป็นระบบมากขึ้น หนูรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ในโครงการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน ทำาให้โรงเรียนอันเป็นที่รักของเราน่าอยู่ขึ้นไปอีก

พิชชาภา  สงวนไชยไผ่วงศ์ MD89

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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 สำาหรับหนูนะคะได้ทำางานหลายด้านมาก ๆ ทั้งมุมเด็ก มุมทำาอาหาร มุมขายของ มุมขาย workshop การทำางาน

ในครั้งนี้ทำาให้ได้มิตรภาพดี ๆ จากพี่ ๆ และเพื่อน ๆ ได้ประสบการณ์ในการทำางาน รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หนู

มีความสุขและสนุกที่ได้ทำางานร่วมกับเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ทำาให้ได้สนิทสนมกันในเด็กมาแตร์มากขึ้น

กุลณฐรัศมิ์  เจียมเจริญ MD89

 ในมุม workshop จะเป็นส่วนที่เพื่อน ๆ  พี่ ๆ  น้อง ๆ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานศิลป์ ให้ผู้ที่สนใจมาร่วมสร้างสรรค์

ผลงาน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข สนุก สดใส ของเด็ก ๆ ที่มาเข้าร่วม ความน่ารักของพี่ ๆ ศิษย์เก่าและ 

ผู้ปกครองท่ีพรอ้มจะชว่ยเหลอืกนัและกนั สิง่ท่ีน่าประทับใจเห็นไดอ้ย่างเดน่ชดัในทุก ๆ  ครัง้ท่ีมกีจิกรรมท่ีเกีย่วกบัโรงเรยีน คอื 

ความร่วมมือร่วมใจกันของศิษย์เก่า คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ทุก ๆ  คนพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน

ด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียม มีรอยยิ้มและความอบอุ่น เป็นครอบครัวมาแตร์เดอีฯ เสมอ 

นลพรรณ ทองสินชัยเลาหะ MD87

 การทำางานใน Taste of Mater Dei ได้ให้อะไรกับหนูหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการได้รู้จักกับรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่

ทำางานด้วยกัน เพราะว่าการทำางานด้วยกันทำาให้ได้รู้จักกับคนมากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ เพราะว่าทำาให้ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ 

และร่วมแรงร่วมใจโดยมีเป้าหมายเดียวกัน นอกจากจะได้รู้จักรุ่นพี่และรุ่นน้องแล้วการทำางานในส่วนของเวิร์กชอปที่เพนต์เสื้อ

และกระเป๋า ทำาให้ไดพ้บกบัคนมากมาย ไดเ้รยีนรูท่ี้จะทำาตามความต้องการของคนท่ีมาทำาเวริก์ชอป เป็นการเพ่ิมประสบการณ์

ของเราด้วย  

บินยา กนิษฐ์โรจน์ MD87 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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 การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ ปลอดภัย ทุกคนได้ใช้พื้นที่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่

โรงเรียนของเราให้ความสำาคัญเสมอ ทุกคนคงจำาได้ถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพและปริมณฑล ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่าน

มา  เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน ทางโรงเรียนได้มีมาตรการเพื่อจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ดังนี้

 • ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ ผ่าน Application Air 4 Thai ซึ่งติดตามข้อมูลจากสถานีตรวจวัด ริมถนน

พระราม 4   ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดที่ใกล้โรงเรียนมากที่สุด

 • รณรงค์ให้รถทุกคันมีการตรวจสภาพ  ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ  เพราะการเผาไหม้เชื้อเพลิงคือสาเหตุ

ของการเกิดฝุ่น PM 2.5

 • ระบบการจราจรในโรงเรียน ออกแบบให้เส้นทางที่รถวิ่งกับ Receptor และอาคารเรียนห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะ

ทำาได้

 • บำารุงรักษาต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ  มีการพ่นละอองน้ำาช่วงเช้าและเย็นเพื่อให้ต้นไม้ชุ่ม

ชื้น เป็นการชะล้างต้นไม้ให้สะอาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บกักฝุ่น

 • หลังเลกิเรยีนให้มกีารทำาความสะอาดถนน เพราะอากาศกลางคนืน่ิงกวา่กลางวนั การกระจายของฝุ่นจะน้อย และ

เมื่อทำาความสะอาดถนน จะช่วยลดปริมาณฝุ่นที่อยู่ในอากาศตอนเช้าได้

 • ระเบียงทางเดิน หน้าต่าง มีการทำาความสะอาดอย่างสม่ำาเสมอ

 • ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ในช่วงที่มลพิษมาก หากค่า PM 2.5 ใกล้ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้งดกิจกรรม

กลางแจ้งและเพิ่มการพ่นละอองน้ำา 

 • ส่งเสริมโภชนาการที่ดีเพื่อสุขภาพ

 • บำารงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งฟอกอากาศในห้องเรยีนอย่างสม่ำาเสมอ รวมท้ังสำารวจประต ูหน้าตา่งห้องเรยีน

ให้สามารถปิดสนิทได้

 • ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกข้างนอกโรงเรียน โดยเฉพาะระหว่างการเดินทางในพื้นที่ที่การจราจรหนาแน่น

ฝุ่น	PM	2.5	เรื่องจริงหรือกระแสสังคม

ฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักในกรุงเทพมหานครและชุมชนขนาดใหญ่ ฝุ่นละอองเป็นสารที่มีความ

หลากหลายทางด้านกายภาพและองค์ประกอบ ฝุ่น PM 2.5  เป็นสารแขวนลอยในบรรยากาศ มีส่วนประกอบ เช่น สาร

โลหะหนัก สารเคมี ฝุ่นดิน เชื้อโรค  และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน  องค์การอนามัยโลก (WHO) 

กำาหนดให้ ฝุ่น PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง เนื่องจากฝุ่นขนาดเล็กสามารถถูกหายใจเข้าไปถึงระบบทาง

เดินหายใจส่วนล่างและถุงลมปอด

การเตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5
โดย คุณครูอรนุช  การพิศิษฎ์
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ฝุ่นละอองในบรรยากาศ	มาจากไหน	

โดยทั่วไปแหล่งที่มาของฝุ่นละอองในบรรยากาศ  จะแบ่งเป็น 2 ประเภท

 • ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural Particle) ได้แก่ ดิน ทราย หิน ละอองไอน้ำา เขม่าควันจากไฟป่า 

และฝุ่นเกลือจากทะเล เป็นต้น 

 • ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Particle) ได้แก่ 

 • ฝุ่นจากการคมนาคมขนส่งและการจราจร เช่น ฝุ่นดินทรายที่ฟุ้งกระจายในถนน ขณะที่รถยนต์วิ่งผ่าน ฝุ่นดิน

ทรายที่หล่นจากการบรรทุกขนส่ง การกองวัสดุสิ่งของบนทางเท้าหรือบนเส้นทางการจราจร 

 • ฝุ่นจากการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นจากการสร้างถนน/อาคาร การปรับปรุงผิวการจราจร การรื้อถอนอาคารและสิ่ง

ก่อสร้างต่าง ๆ การก่อสร้างเพื่อติดตั้งหรือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

 • ฝุ่นจากการประกอบการอุตสาหกรรม เช่น การทำาปูนซีเมนต์ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย 

หรือดิน สำาหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง การโม่บดหรือย่อยหิน การร่อนหรือการคัดกรวดหรือทราย 

 • ฝุ่นจากการประกอบกิจกรรม อื่น ๆ เช่น การทำาความสะอาด การทำาอาหาร การทาสี เป็นต้น กรมควบคุม

มลพิษ จัดทำาโครงการศึกษาแหล่งกำาเนิดและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพและ

ปริมณฑล พบว่าแหล่งกำาเนิดที่สำาคัญของฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล คือ ไอเสียจากรถยนต์ดีเซล การเผาชีวมวล และ

ฝุ่นทุติยภูมิอันเกิดจากปฏิกิริยารวมตัวกันของไอเสียรถยนต์และแอมโมเนียจากปุ๋ยที่ใช้ในเกษตรกรรม 

ปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศ	จะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระดับฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยทั้งปี และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินค่ามาตรฐานในช่วงฤดูแล้งระหว่าง

เดือนมกราคม – มีนาคม  เนื่องจากแหล่งกำาเนิดมลพิษเพิ่มมากขึ้น  และปัจจัยจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูลมมรสุมตะวัน

ออกเฉียงเหนือ และฤดูแล้งซึ่งมีการเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตรกรรมรอบนอกกรุงเทพมหานคร ลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

จะพัดพามลพิษอากาศเข้าสู่กรุงเทพฯ และเป็นผลให้ความเข้มข้นมลพิษอากาศสูง ในช่วงเวลาดังกล่าว เราจะมีส่วนร่วมใน

การลดปัญหานี้ได้อย่างไร

นอกเหนือจาก 10 มาตรการเพื่อจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ทางโรงเรียนปฏิบัติ หากเป็นไปได้เราควรทดแทนการ

เดนิทางโดยรถยนต์ ดว้ยการเดนิทางท่ีไมใ่ชเ้ครือ่งยนตห์รอืเลอืกการเดนิทางท่ีปลอดมลพิษ ไดแ้ก ่การใชร้ถไฟฟ้า รถจักรยาน 

และการเดินเท้า ซึ่งจะช่วยในการประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน เป็นผลดีต่อสุขภาพประชาชน และสร้างเมืองน่าอยู่ 

แหล่งอ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง. [ออนไลน์]. 

เข้าถึงได้จาก: http://www.pcd.go.th/info_serv/air_dust.html. 2562.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. โครงการศึกษาแหล่งกำาเนิดและแนวทางการ

จัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล. [ออนไลน์].

เข้าถึงได้จาก: http://infofile.pcd.go.th/air/PM2.5.pdf?CFID=1997606&CFTOKEN=99166260. 2562.

ศิวรินทร์ ดวงแก้ว. องค์ประกอบคาร์บอนในบรรยากาศทั่วไปในเมืองกรุงเทพมหานครบริเวณจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 2555.
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คา่ยกลางวนัยุวกาชาด นบัเป็นกจิกรรมคา่ยยุวกาชาดครัง้แรกของนักเรยีนมาแตรเ์ดอีฯ เม่ือขึน้ประถม 5 นักเรยีนจะไดร้บั

ประสบการณใ์นการอยู่คา่ยกลางวนักบัเพ่ือนรว่มรุน่ และรุน่พ่ี เป็นการสรา้งความสมัพันธ์อันดรีะหวา่งพ่ีน้อง รวมถงึเป็นโอกาส

ในการเห็นคณุคา่ของตนเอง และผู้อ่ืน จนสามารถนำาทักษะพ้ืนฐานท่ีไดจ้ากคา่ยกลางวนัยุวกาชาดไปใชใ้นชวีติประจำาวนัตอ่ไป

กจิกรรมของคา่ยกลางวนัยุวกาชาดระดบั 2 ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5-6 ไดบู้รณาการสรา้งประสบการณใ์ห้กบันักเรยีน

ผ่านกิจกรรมพิเศษของหลักสูตรยุวกาชาด และหัวข้อรณรงค์ในปีการศึกษา 2562 คือ “รัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน  

Compassion and Solidarity” โดยคณะครูและผู้ปกครองเครือข่ายในระดับชั้น ป.5-6 ได้ร่วมมือที่จะสร้างประสบการณ์ 

การเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกัน เป็นกลุ่มฐานต่าง ๆ จึงจัดฐานกิจกรรม 6 ฐาน คือ

ฐานการผจญภัย: นักเรียนเรียนรู้การทำางานร่วมกันกับผู้อื่น ความสามัคคี และการแก้ปัญหา

ฐานงานประดิษฐ์ : นักเรียนเรียนรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานจากไม้ไอศกรีม พร้อมทั้งการนำาเสนอแนวคิดในการประดิษฐ์

ฐานนักโภชนาการ : นักเรียนเรียนรู้การประกอบอาหารอ่อน และป้อนอาหาร สำาหรับผู้ป่วย เพื่อที่จะสามารถดูแล

และฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง

ฐานสมุนไพรไทย : นักเรียนเรียนรู้การใช้สมุนไพรรักษาโรคเบื้องต้น และฝึกการรับประทานสมุนไพรไทยเพื่อการดูแล

สุขภาพตนเอง รวมถึงสอดแทรกการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ฐาน Safe Zone : นักเรียนเรียนรู้สัญลักษณ์และกฎจราจร ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม

ฐานปฐมพยาบาล : นักเรียนเรียนรู้ถึงการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการใช้ผ้าพันคอในการประคองส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกาย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

และจากการผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ได้สะท้อนออกมาจากการเขียนแบบประเมิน

ตนเอง (Reflection) ของนักเรียน ที่บรรยายถึงเหตุการณ์ในค่ายกลางวันที่แสดงถึงความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน

ของสมาชิก ได้ดังนี้

ค่ายกลางวันยุวกาชาดระดับ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2562

โดยคุณครูปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์
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ตอนเข้าฐานทำาอาหาร เพื่อน ๆ ช่วยกันทำาอาหาร ทั้งหั่นผัก หมักหมู และดูอาหารให้สุก แต่ละคนถึงไม่ได้อยู่ห้อง

เดียวกัน ก็มีความพยายามในการทำาหน้าที่จนสำาเร็จ เกิดเป็นความสามมัคคี แล้วอาหารก็เสร็จสมบูรณ์ แล้วยังหอมอร่อยด้วย 

ธาดา ศรีวรรณา ป.5/1

 

ในฐานจราจร หนูและเพื่อนช่วยกันนำาป้ายกลุ่มไปวางทับสัญลักษณ์บนถนน สิ่งที่แสดงถึงความรัก เมตตา และเป็น

หนึ่งเดียวกันคือ หนูและเพื่อน ๆ ช่วยกันคิดหาวิธีนำาป้ายกลุ่มไปวางทับสัญลักษณ์ไดยไม่ทะเลาะกัน และแก้ปัญหาโดยไม่มี

ข้อขัดแย้งกัน

        ณิชชยา มหธนาคม ป.5/3

เหตุการณ์ในฐานผจญภัย ทำาให้หนูและเพื่อน ๆ  ในกลุ่มได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน ทำาให้เราสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน 

เราช่วยเหลือกัน เรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งแรก เพื่อนำามาปรับปรุงในครั้งถัดมา หลังจากค่ายกลางวันยุวกาชาดหนูได้

รู้จักเพื่อน ๆ และน้อง ๆ อีกหลายคนเลย

        จิรัชญา ลิมะเสถียร ป.6/2

ในเวลาพักกลางวัน ท่ีทุกคนต่อแถวรอรับอาหาร ทุกคนยืนต่อแถวอย่างเป็นระเบียบและไม่แซงแถว ทุกคนจึงได้รับ

อาหาร และรับประทานอย่างสันติ เพราะไม่มีใครแซงแถว และไม่มีใครทะเลาะกัน

        ณัฐพิมล พนาสันติภาพ ป.6/1

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฐานผจญภัย มีเพื่อนคนหนึ่งไม่สามารถเดินผ่านขอนไม้ไปได้ เพื่อน ๆ ที่เหลือก็คอยให้กำาลังใจ 

และบอกเทคนิคให้เพื่อนคนนั้น และเพื่อนคนนั้นก็ผ่านมาได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้แสดงถึงความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน

        ปิยวรรณ บวรรัตนเวช ป.6/1

ในฐานปฐมพยาบาล ทีม่ีเหตกุารณส์มมตคินเปน็ลม ทกุคนช่วยกนัปฐมพยาบาลผูป้ว่ยทีเ่ปน็ลม คนหนึง่ชว่ยยกเทา้ อกี

คนถือยาแอมโมเนีย อีกคนช่วยพัด ซึ่งเป็นการแสดงความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน

        สุวรินทร์ ละมัยกุล ป.6/1
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นับเป็นปีท่ี 2 ท่ี โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัไดต้้อนรบั

คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุร์สุลิน Cor Jesu เมือง 

มาลัง ประเทศอินโดนีเซีย คุณครู 2 ท่าน และนักเรียน 8 

คน มาถึงโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั และพักท่ีโรงเรยีนต้ังแต่

วันอาทิตย์ที่ 11 ถึง วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 คณะ 

ซิสเตอร์ได้ให้การดูแลเรื่องท่ีพัก อาหาร และการรับส่ง

สนามบิน ในวันจันทร์ท่ี 12 สิงหาคม คณครูเบญจพร 

และคุณครูเนาวรัตน์ ได้พาไปทัศนศึกษา และพักผ่อน

หย่อนใจท้ังวัน สำาหรับวันอังคารถึงศุกร์ คุณครูทีนามารีได้

จัดโปรแกรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย จัดนักเรียนมาแตร์ 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุร์สุลิน 
ประเทศอินโดนีเซีย

โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร

เดอีฯ ให้เป็น ผู้ติดตามดูแล จัดโอกาสให้คุณครูและนักเรียน

ได้แนะนำาประเทศอินโดนีเซีย และโรงเรียนอุร์สุลินของตน

แก่นักเรียนของเราด้วย ทุกบ่ายก็จะมีทีมคุณครูพาออกนอก

สถานท่ีด้วยรายการท่ีไม่ซ้ำากันในแต่ละวัน ท่ีพิเศษ คือ  

ผู้ปกครองและนักเรียนมัธยม 3 ที่ได้ไป Cor Jesu, มาลัง 

วันที่ 4-9 สิงหาคม ได้เป็นเจ้าภาพอาหารเย็นในวันพฤหัสที่ 

15 สิงหาคม ให้ นับเป็นประสบการณ์ที่ดียิ่งทั้งของฝ่ายผู้มา

เยือนและนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เมือ่ขอให้คณุครแูละนกัเรยีนอินโดนีเซยีแตล่ะคนเขยีน

สั้น ๆ ถึงประสบการณ์ในครั้งนี้ ก็ได้รับมาดังนี้

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

“I am very happy because my friends and I were warmly welcomed. I 

made so many friends, and I had lots of good experiences that I can share 

with my friends at Cor Jesu. I’m so happy to learn many things about Thai-

land such as traditional dances, traditional food and the culture. This is a very 

valuable experience. I really enjoy my time here. I hope I can come back 

here again someday.”     

Theresa Alicia Nahak (Tessa)

“I would like to say thank you for this opportunity given to me. Everyone 

at Mater Dei School welcome us nicely. All the people in Mater Dei are very 

kind and friendly. I met new friends and went to some wonderful places. Thank 

you for all the lessons that I received during this school visit. I hope that ev-

erything that I’ve got here will be beneficial for my future. If I have a chance 

to come to Mater Dei again, I will stay longer. Thank you for everything.”

     Graciella Anastasya Kusuma (Grace)
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“I want to say thank you to all people in Mater Dei for giving us new 

lessons and many good experiences. I hope that we can implement them in 

our school in Cor Jesu. I met a lot of friends here. I wish that I could stay 

longer with you all. “

     Cornelia Chyntia Lidya Purwanto (Nelly)

“I want to thank you for all the things that you have given to us. Thank 

you for the lessons and the new experiences that we have here. I hope 

everything that I’ve got in this place can be shared at Cor Jesu. I am so 

happy because I meet new friends, new places and new things in Thailand. 

I hope that I can stay longer to learn many more things about Mater Dei 

and Thailand. “

     Charlotte Kelanadygtha N.L.S (Charlotte)

“My friends are so friendly, and they treated me as their best friend. 

My buddies accompanied me during the class and the break time. Now  I 

have many friends here. They are so kind to me, and they always call my 

name when they see me. It really touched me. I would say thank you for the 

students who came to Indonesia for the student exchange program last week. 

You treated us to  dinner and took us shopping. I will never forget you. I feel 

that I don’t want to go back to my country because I’m so comfortable at 

Mater Dei. Therefore, if I get a chance, I will visit this school again to see my 

friends here. I want to say thank you for all the people here especially all 

students and teachers. I will never forget memories that I had with you all. “

      Eugenia Priska Labaran (Priska)

 “I’m very happy because I’ve got a chance to study and learn many 

things at Mater Dei School. People at Mater Dei are so kind and friendly. More-

over, this place is really nice and neat. We got everything that we needed. 

I also made a lot of friends here. Thank you for the teachers and the friends 

who accompanied us during activities in Bangkok. I’m so grateful that I met 

such caring persons like you. “

               

Dea Alvitalakhsmi (Dea) 

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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“I would like to say thank you for all teachers, students and staff of 

Mater Dei School. You gave me such warm welcome that I really enjoyed my 

stay in Thailand. Someday when I get the chance to come back to Thailand, 

I would like to visit this school again because you gave me unforgettable ex-

periences and a lot of things to learn. I made a lot of friends here. They are 

so kind and nice to me. I will really miss them when I am back in Indonesia. 

Thank you for everything.”

      Alicia Abram (Alicia)

 

 “I am so grateful that I’m able to come to Thailand and meet all of 

you. Since our arrival, you have welcomed us warmly. You have taught us so 

many things and given us new experiences. You have such a beautiful coun-

try with wonderful people. It feels so sad that we have to go back to our 

country. But, I hope we are able to meet again on another occasion. Once 

again, thank you for all your kindness and love.”    

 Laura Fiona Kayan (Laura)

 “I am very lucky to be involved in this occasion. Mater Dei has touched 

my heart and has given me unforgettable experience. This school taught me 

the Thai culture and gave me illustrations of how Bangkok developed into a 

large city. Mater Dei is a wonderful school with good educational system. For 

me, all of the Sisters, teachers, staff, students and parents are the kindest, 

friendliest and warmest people that I ever had.”

Yovita Pungkas Pangesdiyanti (Jovita)

        

 “I am so honoured that I was given the opportunity to learn the Thai 

culture and share the Indonesian culture. Learning both cultures enables us to 

build deeper understanding of one another. I hope that this relationship will 

last long and give benefit to both our countries. I am very grateful for the 

hospitality and the sincerity that all the people of Mater Dei have shown to 

us. It really touched and moved my heart. And, it leaves great memory in 

my life.’

      Alinia Indraswari (Alin)

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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ณ บริเวณลานเล่นตึกประถม พวกเราพบกันเป็น

ประจำาทุกปีกับกิจกรรมตลาดนัดเพ่ือน้อง ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีชาวมาแตรค์ุน้เคยและรอคอย ซ่ึงกจิกรรม

ในปีการศึกษานี้ เกิดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดย

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน เป้าหมาย คือ นำาเงิน 

รายได้ไปจัดซื้อของรางวัลสำาหรับจัดกิจกรรมหรือเกมให้

น้อง ๆ ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ วัตถุประสงค์ คือ นักเรียนตระหนักในจิต

ตารมณ์เซอร์เวียม 

นักเรยีนไดใ้ชก้ระบวนการคดิ นำาสูก่ารปฏิบัตจิรงิ เป็น

กิจกรรมท่ีสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่วมของนักเรียน

มาแตรเ์ดอีวทิยาลยั ในการชว่ยเหลอืสงัคมไทยท่ีอยู่ในท้องถิน่

ทุรกันดารหรอืห่างไกลตามกำาลงัความสามารถ และศกัยภาพ

ของแต่ละบุคคล รูปแบบการจัดตลาดนัดปีนี้เปลี่ยนแปลงไป

จากเดมิ เรยีกไดว้า่เรารว่มกนัคดิใหมท่ำาใหมใ่นหลาย ๆ  อย่าง 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

ตลาดนัดเพื่อน้อง 2562
โดย คุณครูวิไลพร เกตุอุดม

มีโจทย์ที่ท้าทายหลาย ๆ  ข้อ เริ่มตั้งแต่การจัดทำาศูนย์อาหาร

ท่ีมตีน้ทุนรวม มผีลกำาไรรว่มกัน ใชค้ปูองแทนเงนิสด ภาชนะ

ที่ใช้จะต้องย่อยสลายได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่ละเอียด

อ่อนที่สุดคือการแบ่งกลุ่ม จะต้องเป็นไปตามความสนใจและ

ความถนัดของนักเรียนจริงๆ

ระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันงาน นักเรียนได้จับกลุ่ม

จัดทำารา้นอาหาร ซึง่แบ่งเป็น อาหารคาว ของวา่ง ของหวาน 

เครื่องดื่ม เมนูต่าง ๆ ถูกคิดและรังสรรค์โดยนักเรียน ทุก

กลุ่มได้ฝึกซ้อมก่อนจะขายจริง โดยมีคุณครูและผู้ปกครองให้

คำาปรกึษาและแนะนำา นอกเหนือจากกลุม่ทำารา้นอาหารแลว้ก็

ยังมีกลุ่มนักเรียนที่มีความถนัดในด้านอื่น ๆ นักเรียนเหล่านี้

จะทำาหน้าที่กองอำานวยการ ช่วยเหลืองานเบ็ดเตล็ด อำานวย

ความสะดวกในงาน ซึ่งทุกคนทำาหน้าท่ีของตัวเองอย่างเต็ม

กำาลังความสามารถ นักเรียนได้เรียนรู้การทำางานร่วมกัน 

และได้รับประสบการณ์ท่ีไม่มีในบทเรียนหรือในตำาราเล่มไหน 
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ทุก ๆ หน้าท่ีมีความสำาคัญไม่แพ้กัน เป็นเหมือนดั่งภาพ 

จิกซอว์ หากขาดชิ้นส่วนใดไปภาพก็จะไม่สวยงาม งานครั้งนี้

ก็เช่นกัน หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไป งาน

นี้ก็ไม่อาจจบลงได้

ความท้าทายหลาย ๆ ข้อ สลายหายไป เพราะได้รับ

ความร่วมมือและความสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่าย ตั้งแต่ 

ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นหนึ่งเดียวกันและ

เปี่ยมด้วยพลังเซอร์เวียม คณะคุณครูมัธยมต้น ผู้บริหารและ

นักเรียนทุกระดับชั้นที่พร้อมสนับสนุน งานในครั้งนี้จึงสำาเร็จ

ลลุว่งดว้ยดแีละสวยงาม ทางทีมผู้จัดงานจึงขอขอบคณุมา ณ 

ที่นี้ด้วย 

เสียงจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

จากการประเมินตนเองหลังจบกิจกรรม จะเห็นได้ว่า 

กระบวนการทำางานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันงาน การเขียนของ

นักเรียนแสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์

ระหว่างทางและมองเห็นคุณค่ามากมายหลายแง่มุมจาก

กิจกรรมตลาดนัดเพื่อน้องในครั้งนี้

โดยสรปุนกัเรยีนไดเ้กดิความตระหนักถงึคณุคา่ของการ

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

   คำาถาม        คะแนนเฉลี่ยคำาตอบ

1. หนูชื่นชมความร่วมมือของทุกคน        2.63

2. หนูชัดเจนในเป้าหมายของงานนี้        2.66

3. หนูได้ทำาในสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที ่      2.71

4. หนูให้ความสำาคัญกับความเป็นหนึ่งเดียวกัน       2.62

5. หนูได้เรียนรู้และมีทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น      2.53

  และการประเมินกิจกรรมตาม 5 หัวข้อนี้ ค่าเฉลี่ยคำาตอบของนักเรียน สรุปได้ว่าคำาตอบของนักเรียนอยู่ใน

เกณฑ์ค่อนข้างสูงทีเดียว

   คำาถาม        คะแนนเฉลี่ยคำาตอบ

1. ความร่วมมือที่ได้จากผู้ปกครองและครูเพียงพอ      2.48

2. รายการอาหารและเครื่องดื่มที่จำาหน่ายเหมาะสม      2.51

3. ปริมาณร้านค้าเพียงพอให้บริการ        2.54

4. การจัดสรรแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ เหมาะสม        2.39

5. กระบวนการทำางานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น       2.43

  จนถึงวันงานเหมาะสมและชัดเจน

ยอมเสยีสละและยอมเหน่ือย เพราะเห็นความสำาคญัของผู้ท่ีรอ

ความช่วยเหลือจากนักเรียน 

นักเรียนให้ความสำาคัญของเป้าหมายร่วมกัน คือ ทำา

เพ่ือคนอ่ืนด้วยจิตตารมณ์เซอร์เวียม การทำางานร่วมกันจึง

เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสามัคคี รัก เมตตาและเป็น

หนึ่งเดียวกัน 

นักเรียนได้ฝึกการวางแผนงาน การบริหารเวลา  

การคิดอย่างรอบคอบและฝึกตัวเองให้มีความรับผิดชอบใน

หน้าท่ี ยอมรับความแตกต่างและมองเห็นความสำาคัญของ

ทุก ๆ คนเท่าเทียมกัน มีผู้นำา มีผู้ตาม ที่ยอมรับฟังความ

คดิเห็นซึง่กนัและกนั การทำางานน้ันบางครัง้มปัีญหาทำาให้รูส้กึ

เหน่ือยแต่กนั็บเป็นโอกาสอันดท่ีีจะไดฝึ้กความอดทน ไดเ้รยีน

รู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

นักเรียนมีความภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของการรักษา

สิ่งแวดล้อม ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ได้เพื่อนใหม่ ได้สนิทกับ

เพ่ือนมากขึ้น และเมื่อให้นักเรียนประเมินตนเอง โดยจัด

อันดับ มาก (3 คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) น้อย (1 

คะแนน) ในคำาถามต่อไปนี้ ค่าเฉลี่ยคำาตอบนักเรียนรวมกัน

ทั้ง 143 คน คือ
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ในยุคสมัยน้ี มนุษย์เริ่มใช้ชีวิตในวงแคบลง ต่อสู้เพ่ือตัวเอง ทำาเพ่ือตัวเอง จนหลงลืมท่ีจะมองสิ่งรอบข้างคนรอบ 

ๆ ตัว ชีวิตมีแต่ความเร่งรีบ ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด ซึ่งอุปนิสัยเหล่านี้กำาลังบั่นทอนสังคม เพราะความรู้สึกต่างคนต่าง

อยู่  ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผู้คนขาดคุณธรรม ทำาให้สังคมไม่น่าอยู่ เราจึงควรหันมาปลูกฝังเรื่อง “จิตสาธารณะ” ให้มาก

ขึ้น “จิตสาธารณะ” เป็นรากฐานหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยนั้นก็คือ “เซอร์เวียม” ซึ่งแปล

ว่า “ข้าพเจ้ายินดีรับใช้” โรงเรียนให้ความสำาคัญกับการปลูกฝังเรื่อง “เซอร์เวียม” จึงทำาให้เกิดกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมให้

นักเรียนทำาความดี

“ศิลป์อาสา มาส่งสุข” เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนใช้เป็นเคร่ืองมือในการปลูกฝังนักเรียนในเร่ืองของ “เซอร์เวียม” 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สมาชิกชมรมขับร้องประสานเสียงของโรงเรียนได้เดินทางไปทำากิจกรรม “ศิลป์อาสา มาส่ง

สุข” ที่ โรงพยาบาลตำารวจ รวมสมาชิกทั้งหมดที่ไปทำากิจกรรมจำานวน 37 คน หลังจากทำากิจกรรม เราได้สัมภาษณ์สมาชิก

ชมรม เพื่อทราบผลจากการทำากิจกรรมของนักเรียน ด้วยคำาถาม ดังนี้

“นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อทราบว่าจะได้ไปทำากิจกรรมที่โรงพยาบาลและมีการเตรียมตัวอย่างไร?”

ศิลป์อาสา มาส่งสุข
โดย คุณครูอภิสมัย  ภาวะสิทธิโชติ

“หนูรู้สึกตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกท่ีจะได้ไปร้องเพลง

ที่โรงพยาบาล หนูเตรียมตัวโดยการฝึกซ้อมบ่อย ๆ และฝึก

ท่าทางการยืน”

ธมกร  รุ้งสุวรรณ ป.3/2

 “หนูรู้สึกดีใจท่ีได้ทำากิจกรรมร้องเพลงและหนูจะนอน

ให้เร็วขึ้นเพื่อให้ร่างกายได้พักและมีเสียงที่ดี”

กอบุญ  แสงสกุล ป.3/1

 “หนูรู้สึกตื่นเต้นท่ีจะได้ออกจากโรงเรียนไปมอบความ

สขุให้กบัผู้ป่วยและหนูจะแกไ้ขการรอ้งท่ียังไมด่ตีามท่ีครแูนะนำา”

ภาเกตุ  คูสมิทธิ์ ป.3/1

 “หนูดีใจท่ีได้ทำากิจกรรมน้ีเพราะกิจกรรมน้ีให้

ประสบการณ์ท่ีดีแก่หนู หนูเตรียมตัวโดยการฝึกซ้อมร้อง

เพลงที่จะไปแสดง”

ณฐมน  พฤกษโชติ ป.3/4

 “หนูดีใจมากเพราะเป็นครั้งแรกท่ีหนูได้ไปทำา

กจิกรรมท่ีโรงพยาบาลตำารวจ หนูเตรยีมชดุนักเรยีนและแฟ้ม

โน้ตให้เรียบร้อยก่อนวันไปทำากิจกรรม”

ยศธีรา  เจียรวุฑฒิ ป.3/1

 “หนรููส้กึต่ืนเต้นและดใีจมากท่ีจะไดไ้ปแต่หนูกร็ูส้กึ

ประหม่าหนูจึงฝึกซ้อมเยอะ ๆ”

วีรินทร์พัศ  นิมมานเหมินท์ ป.3/2
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 “หนูตื่นเต้น หนูรักในการร้องเพลง หนูจึงฝึกซ้อม

ร้องและท่ายืน”

ศศิญา  ลัมพสาระ ป.3/2

“นักเรียนรู้สึกอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรจากการทำา

กิจกรรมในครั้งนี้?”

 “หนูมีความสุขและสนุกมาก ๆ หนูได้ฝึกความกล้า

แสดงออก”

เรลินดา  โล่ห์เลขา ป.3/1

 “หนูได้ฝึกเรื่องระเบียบวินัยเวลาออกนอกสถานท่ี 

และหนูรู้สึกภูมิใจ”

กุลริศา  นานานุกูล ป.3/2

 “หนูกล้าแสดงออกมากขึ้นและมีความสุข”

ภีรพร  บุญเสริมมิตร ป.3/1

 “หนูไดรู้ว้า่การรอ้งเพลงกท็ำาให้ผู้อ่ืนมคีวามสขุไดแ้ละ

หนูมีความสุขที่ได้ทำา”

ภณิชลักษณ์  แก้วเกตุ ป.3/2

 “หนูภูมิใจท่ีได้ไปแบ่งปันความสุขเพราะเสียงเพลง

สามารถช่วยในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้”

พริมา  ลีลานันท์นุกูล ป.3/2

 “หนูรู้สึกดีใจท่ีได้ไปร้องเพลงและทำาประโยชน์ให้ผู้

อื่น”

พิธาดา  ปิยะรัตน์ ป.3/1

 “หนูรูส้กึวา่ไดท้ำาความฝันสำาเรจ็อย่างมคีวามสขุ และ

ไดเ้รยีนรูว้า่การทำาให้คนอ่ืนมีความสขุกจ็ะทำาให้ตนเองมคีวาม

สุขไปด้วย”

ปาริมา  ชูศิลปทวีทรัพย์ ป.3/1

จากการสมัภาษณนั์กเรยีนทำาให้ทราบวา่นักเรยีนมีความสขุในการทำากิจกรรมและเห็นคณุคา่ในตนเองและผู้อ่ืน สามารถ

ก้าวข้ามความลำาบาก รู้จักการเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ อดทน ฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาตนเองโดยผ่านการทำากิจกรรมที่ทาง

โรงเรียนจัดให้
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จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

เรียน ท่านผู้อ่าน ที่เคารพ

บทความนี้เป็นบทความสุดท้ายที่ผมจะเขียนในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ผม

ต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุนที่ดีจากทุก ๆ ฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะครู คณะเจ้าหน้าที่ ทีมรักษาความ

ปลอดภัย เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองอาสาคณะต่าง ๆ  ท่านผู้ปกครองที่มาช่วยงานโรงเรียน นักเรียนทุก ๆ  คน สมาคม

นักเรียนเก่าฯ และเพื่อนคณะกรรมการสมาคมฯ ทุก ๆ ท่าน รวมทั้งท่านที่ปรึกษาหลาย ๆ ท่านที่แม้ลูกจะเรียนจบไปแล้ว

แต่ก็ยังเสียสละให้เวลามาช่วยงาน ช่วยให้คำาแนะนำาดี ๆ กับทีมงานมาโดยตลอด

ผมต้องขอขอบพระคุณเป็นพิเศษกับคณะกรรมการสมาคมฯ ทุก ๆ ท่านทั้งฝ่ายโรงเรียนและฝ่ายผู้ปกครอง ที่เสียสละ

มาช่วยงานโรงเรียน ในบางครั้งการประชุมอาจนอกเรื่องไปบ้าง อาจใช้เวลาเนิ่นนานไปบ้าง อาจมีเรื่องขัดแย้งกันบ้าง หรือ

ผมอาจเล่นตลกเกินเลยไปบ้าง แต่โดยรวม เราก็ช่วยกันทำางานและผลักดันนโยบายดี ๆ ออกมาได้หลายอย่าง และผมขอ

ถือโอกาสนี้ ขออภัยกับทุก ๆ ท่าน ที่ผมอาจได้ล่วงเกินในเรื่องของคำาพูดและการกระทำาหลาย ๆ ครั้ง เพราะเมื่อเวลาผ่าน

ไปแล้วและได้กลับมาคิดใหม่ ผมก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ ครับ

นโยบายสำาคัญๆ ที่คณะกรรมการฯ ได้ช่วยกันผลักดันและจะเป็นนโยบายต่อเนื่อง ที่ผมอยากจะฝากไว้กับคณะทำางาน

รุ่นต่อ ๆ ไปก็คือ (1) เงินสมทบทุนเพื่อคุณครูเกษียณจำานวน 1 ล้านบาท ซึ่งสมาคมฯ จะมอบผ่านงาน MD Run ใน 

ทุก ๆ ปี และ (2) เงินสมทบทุนโครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งเราจะพยายามระดมทุนมาให้ได้มากที่สุด และ

จะมอบให้กับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี ต่อจากนี้

ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่โชคดีมาก ๆ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมาแตร์ฯ ผมได้เรียนรู้อะไรต่าง ๆ มากมาย 

เสมอืนไดก้ลบัมาเป็นนักเรยีนอีกครัง้ คำาอบรมสัง่สอน แนวทางปฏิบัติ หรอื คำาตำาหนต่ิาง ๆ  ท่ีไดร้บัมาระหวา่งท่ีดำารงตำาแหน่ง

นายกฯ นั้น มันคือบทเรียนที่สำาคัญกับชีวิตและผมจะจดจำาและนำาไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับ

ผมขอฝากสมาคมฯ ไว้กับคณะกรรมการรุ่นต่อ ๆ ไปด้วยครับ และหากมีอะไรที่สามารถรับใช้ได้อีกในอนาคต ผม

ยินดีและเต็มใจเสมอครับ

     ศกร ทวีสิน

     นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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เย็นวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทั้งคุณครูและผู้ปกครอง 

ชายและหญิง ได้มาเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและด้วยจิตใจท่ีสนุกสนาน เพื่อร่วมเข้าแข่งขันกีฬาสามัคคีคัป ครั้งที่ 4 เมื่อ

คณุศกร ทวสีนิ นายกสมาคมผู้ปกครองและครฯู กลา่วเปิดงานแลว้ การแขง่ขนัแชรบ์อลหญิงระหวา่งคณุครแูละผู้ปกครองหญงิ

ก็ได้เริ่มขึ้น โดยเสียงเชียร์ที่สนุกสนานจากฝ่ายคุณครูก็กระหึ่มดังขึ้นมาทันที ผลการแข่งขัน ฝ่ายคุณครูชนะไปอย่างสวยงาม 

จากน้ันเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลชายแบบรวมทีมกันระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง โดยระหว่างทุกพักครึ่ง มีเกมน่ารัก 

สนุก ๆ ที่แข่งกันระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นเกมขนไก่หรรษา ลำาเลียงลูกปิงปองลงตะกร้า และกลิ้งบอลเข้า

ฮูลาฮูป ทั้งเสียงกองเชียร์ เสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม ได้บ่งบอกถึงความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 2 ชั่วโมง

การจัดงานกีฬาสามัคคีคัป เป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังของนักกีฬา การรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และสิ่งสำาคัญ คือ 

ทุกคนได้รับความสุข โดยเฉพาะไฮไลต์ในปีนี้ต้องยกให้ทีมเชียร์จากฝ่ายคุณครูที่สนุกสนานกันมากจริง ๆ

สดุท้ายน้ีขอขอบพระคณุทุกท่านท่ีรว่มกนัทำาให้งานกฬีาสามคัคคีปั สำาเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยความสนุกสนานและปลอดภัย 

ด้วยความรัก เมตตา และเป็นหนึ่งเดียวกัน

กีฬาสามัคคีคัป 2019
โดย คุณธีริทธิ์  นิธิชวิน

กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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การเริ่มต้นทำางานเพ่ือจัดภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่ท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้เริ่มต้นแล้ว ประมาณวันท่ี 15 

สิงหาคม ที่พัก และที่ทำางานช่างเจ้าหน้าที่ชายใหม่ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 จะสร้างเสร็จ และวันที่ 1 กันยายน 

เจ้าหน้าที่หญิง และอีก 2 ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ซึ่งพักอยู่ในโรงเรียนจะย้ายไปที่พักใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชายที่ทำางานซ่อม

บำารุงต่าง ๆ ก็จะย้ายที่ไปที่ใหม่เช่นเดียวกัน

บริษัทสี่พระยาก่อสร้างจะเริ่มต้นเข้ามาทำางานต้ังแต่ต้นเดือนกันยายน โดยจะมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นใช้เข้า

มาวางบริเวณท่ีทำางานเดิมของเจ้าหน้าท่ีชาย จะเริ่มล้อมรั้วเต้ียบริเวณรื้อถอนปลีกย่อย และสนามเด็กเล่นอนุบาล                                           

ตั้งแต่วันท่ี 21 กันยายน จะล้อมรั้วสูงรอบบริเวณท่ีจะก่อสร้างอาคารปฐมวัย จึงทำาให้ต้ังแต่วันท่ี 21 กันยายน  

ถึง 23 ตุลาคม ไมส่ามารถนำารถเขา้จอดท่ีอาคารเฉลมิพระเกยีรติ การเดนิเขา้-ออก อาคารเฉลมิพระเกยีรติทางดา้นหน้าอาคาร 

กระทำาได้ จนกระทั่งช่องทางเดินที่จัดทำาให้ชั่วคราว ผ่านทางด้านหน้าบ้านศูนย์ของซิสเตอร์สร้างเสร็จ ก็จะใช้เส้นทางเดินนั้น

ระหวา่งวนัท่ี 21 กนัยายน ถงึวนัท่ี 23 ตลุาคม จะมกีารตอ่เตมิลานเลน่ย่ืนไปถงึบ่อน้ำา ทางดา้นลานอบรมนักเรยีน และปรบับรเิวณ

ห้องน้ำาเก่าข้างบ่อน้ำาด้านบ้านซิสเตอร์ เป็นลานยื่นไปถึงบ่อน้ำาเช่นกัน โดยมีส่วนมีหลังคาอยู่บ้างซึ่งเป็นหลังคาห้องสำาราญเดิม                                                                                                    

วันที่ 24 ตุลาคม ถึง ก่อสร้างเสร็จสามปี เฉพาะคุณครูประจำาการของโรงเรียนนำารถเข้าจอดที่ลานจอดรถ ชั้น 1 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติได้

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษานี้เป็นต้นไป โครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่จะมีความคืบหน้าไปเรื่อย ๆ แต่

ฝ่ายกอ่สรา้งคำานึงถงึความปลอดภัยของทุกคนเป็นอันดบัแรกและพรอ้มรบัความท้าทาย ในการหาวธีิทำางานโดยท่ีการเรยีนการ

สอนและชีวิตปกติในโรงเรียนจะมีผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ

โครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร
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กับชีวิตที่วุ่นวาย ยุ่งเหยิง และกับภาระ หน้าที่ต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาซึ่งทำาให้หลายครั้งในชีวิตของเราไม่กล้าวาง

สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นลง ต้องไม่หยุด ต้องเดินหน้าอยู่ตลอดเวลา จนเราลืมไปว่าต้องดูแลตัวเอง เคยมีคนกล่าวไว้ว่า การที่

คนเราจะมีกำาลังสู้ในชีวิตต่อไป สิ่งที่ต้องทำาก็คือ ต้อง Sharpen the saw หรือลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ เพื่อให้เรากลับมาทำา

หน้าที่ของเราอย่างมีความสุข และมีพละกำาลังที่จะสามารถทำาและรับมือกับทุกอย่างได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การลับเลื่อยให้คม ซึ่งประกอบด้วย 4  ด้าน 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านอารมณ์ 3. ด้านสติปัญญา และ 4. ด้าน 

จิตวิญญาณ (Covey, 1989) ด้านจิตวิญญาณเป็นด้านที่เราละเลยมากที่สุด เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าด้านนี้ไม่จำาเป็นเท่ากับ

ด้านอื่น ๆ และเป็นด้านที่เหมือนว่าจับต้องได้ยากสุดด้วยเช่นกัน

การไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมฟ้ืนฟูจิตใจในครัง้น้ีถือวา่เป็นโชคดขีองพวกเรามาก เนือ่งจากจะไดห้ยุดพัก และไดค้ดิสะท้อนกบั

สิ่งต่าง ๆ  ที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งในครั้งนี้ คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. ให้เกียรติมานำาจัดกิจกรรมให้กับพวกเราภายใต้หัวข้อ 

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครอบครัวคาทอลิก
โดย คุณพรชนก เลิศวัตรกานต์ MD รุ่น 63
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แบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ พระตรีเอกภาพ ซึ่งคล้องไปกับธีมของโรงเรียนในปีนี้ คือ รัก เมตตาและเป็นหนึ่งเดียวกัน 

และ 350 ปีมิสซังสยาม ที่บ้านเพชรสำาราญ หัวหิน ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 กจิกรรมแบ่งเป็น 3 ชว่ง ชว่งแรก “ความสำาคญัของความรกัในครอบครวั” เป็นกจิกรรมท่ีเปิดโอกาสให้แต่ละครอบครวั

ได้มีโอกาสวาดรูปสมาชิกในครอบครัวของตนเองร่วมกัน บ้างก็วาดรูปเป็นครอบครัวใหญ่ บ้างก็วาดรูปเป็นครอบครัวเล็ก ทุก

ครอบครวัเกบ็รายละเอียดไดเ้ป็นอย่างดผ่ีานการรา่ง ระบายและแต่งแต้มรปูภาพไดอ้ย่างสวยงามกอ่นจะนำาผลงานมาแสดงและ

อธิบายให้ทุกคนฟัง

 ช่วงท่ีสอง “เห็นอกเห็นใจกัน: ต้นไม้และราก” กิจกรรมน้ีมีโจทย์ให้เฉพาะผู้ปกครองช่วยกันสร้างต้นไม้และรากท่ี

สามารถตั้งได้ ทุกคนได้รับอุปกรณ์ต่าง ๆ และกระดาษสี โจทย์นี้ทำาให้เห็นว่าแต่ละคน แต่ละบ้านตีโจทย์ทั้งในเรื่องของภาพ

รวมและในรายละเอียดไมเ่หมอืนกนั แลว้แตว่า่บ้านไหนมปีระสบการณห์รอืความรูเ้ก่ียวกบัเรือ่งตน้ไมอ้ย่างไร ท้ังกอ่น-ระหวา่ง-

หลังการสร้างต้นไม้ แต่ละกลุ่มได้พูดคุย ตกลง ทำาความเข้าใจ วางแผน เพิ่มหรือลดทอนรายละเอียดของต้นไม้และรากอยู่

ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละบา้นมีเทคนิคในการสร้างทีไ่ม่เหมือนกัน เช่น บางบา้นมีการทำาใบไม้ต้นแบบให้คู่ของตัวเองดูเปน็ตัวอยา่ง

ก่อนจะลงมือสร้างกันต่อไป เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนและทุกบ้านเหมือนกัน คือ ความตั้งใจที่จะออกแบบและสร้างสรรค์ผล

งานให้ออกมาสวยงามและดีที่สุด และถ้าเปรียบต้นไม้เป็นลูก ๆ ของพวกเราแล้ว พวกเราในฐานะพ่อแม่แน่นอนว่าทุกท่าน

มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างลูก ๆ ด้วยสองมือแห่งความรักและความเอาใจใส่เพื่อให้ต้นไม้ต้นนั้นเติบโต แข็งแรงและหยั่ง

รากลึก แต่ในบางครั้งพวกเราไม่สามารถสร้างได้ตรงตามแบบที่พวกเราต้องการ ด้วยเหตุใดก็ตามแต่ แต่ในความแตกต่างกัน

นั้นทุกต้นก็มีความสวยงาม
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 และช่วงสุดท้ายเป็นช่วงชมภาพยนตร์เรื่อง “The Shack” (กระท่อมปาฏิหาริย์) เป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากเรื่อง

หนึ่ง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระตรีเอกภาพ การให้อภัย และความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเรา เมื่อดูจบ พวกเราแต่ละคนได้

รับการยืนยัน ได้รับคำาตอบหรือแม้แต่ตั้งคำาถามที่สะท้อนการดำาเนินชีวิตของพวกเราในเรื่องของความเชื่อ การให้อภัย ฯลฯ 

ส่วนเด็ก ๆ มีกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งสองวัน เช่น ร้องเพลง ระบายสี ปั้นบัวลอยกะทิให้ทุกคนได้รับประทาน ประดิษฐ์

ดอกไม้กระดาษสำาหรับภาคถวาย ซึ่งนำาทีมโดย ซิสเตอร์พวงผกา ซิสเตอร์สุวรรณา คุณครูอุดม และคุณครูสลินนา 

 เมื่อจบการฟื้นฟูจิตใจครอบครัวคาทอลิกแล้ว เชื่อว่าทุกครอบครัวได้ชาร์จพลังชีวิต ได้ประสบการณ์และข้อคิดดี ๆ 

ที่จะนำาไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและคนรอบข้างได้ในทุก ๆ วัน
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The World Languages Pages 

This issue of The World Languages Pages features the results of the 
Fifth Annual Writing Showcase for Mathayom Six for the 2019–2020 aca-
demic year. The M.6 competition is held in June each year so that the winners 
can include their results in their applications for university admission.  

This issue also presents student work from five grade levels: Mathayom 
Four, Two and One, along with Prathom Six and Four. In the From the 
Teacher section, Khun Khru Mr. Stuart Rooney talks about cursive handwrit-
ing. Finally, Khun Khru Mr. Bryan Jacques continues his exploration of 
Saints Who Influenced Saint Angela with an introduction to Saint Catherine 
of Alexandria. Note that student writing has received further copyediting be-
fore publication. We hope you will enjoy this issue. 
 
 

The Fifth Annual Mater Dei School 
English Writing Showcase, 2019–2020: Mathayom Six 

 
On 14 June 2019 approximately one hundred fifty Mathayom Six stu-

dents submitted a story or essay that they had written in a competition lasting 
about eighty minutes. They had a choice of these three topics:  

 
Topic 1: Write a story or an essay about the most important thing you have 

learned during your time at Mater Dei School. Why do you say that? 
Please give your reasons. 

Topic 2: Write a story or an essay on whether you think it is better to be a big 
fish in a small pond (บ่อน ้ ำ) or a small fish in a big pond. Why do 
you say that? Please give your reasons. 

Topic 3: The Mater Dei School theme this year is Compassion and Solidar-
ity. The American Trappist Monk, Thomas Merton (Father Louis, 
1915–1968), once wrote: 

The whole idea of compassion is based on a keen awareness 
of the interdependence of all living beings, which are all 
part of one another, and all involved in one another. 

Please write a story or an essay that answers these two questions: 
1. Explain in your own words what Thomas Merton means in this 

quotation.  
2. Why do you think Mater Dei School has included solidarity 

with compassion in its theme?  

The World Languages Pages 

This year there were ties (two winners) for each of the First, Second and Third 
places. In addition, there were eight honourable mentions.  

 
 
First Place (tie), Mathayom Six 
Writing Showcase 2019–2020 
Ms Tasha Tanarugsachock (Topic 2) 
 

A Big Fish in a Small Pond 
 

A big fish in a 
small pond is what I 
would rather be. My 
surroundings affect my 
work ability hugely. 
Being surrounded with 
a comfortable, family-
like atmosphere is an 
important factor for 
me. My three main rea-
sons for my preference 
are that I would be able 
to show my potential, everyone would help and care 
for each other, and we would all become big fish to-
gether at the end. 

First, being in comfortable surroundings 
makes me able to show my potential fully. I am the 
kind of person who tends to stay quiet when I feel 
like people around me already know what they are 
doing. I do not feel comfortable with many people 
that I do not know. And it is very hard for me to ex-
press fully my thoughts or ideas to those I do not feel 
comfortable with. Therefore, I would fully be myself 
and give beneficial opinions or ideas when I work 
with people that I know. 

Second, people help and care for each other 
more within a small group. A family-like commu-
nity makes me feel comfortable because of the fact 
that no one would be left behind. In small groups, 
people tend to help each other because they all know 
and maybe even are close to each other. No one 

wants to get left behind, and no one would want to 
leave others behind: that is what I call a family. And 
with the family-like community, people can be sure 
that if they make mistakes, others would help fix 
them and move on along with them. 

Finally, eventually they will all become big 
fish together, because of the help and the care from 
those little fish around them. They will all be suc-
cessful and become a small pond full of big fish. 
Those big fish will go to help other small ponds cre-
ate more and more big fish. Helping and caring leads 
to success. If they all work as a team and help each 
other along the path, they will all be successful.  

In conclusion, I would rather be a big fish in a 
small pond with a comfortable atmosphere than a 
small fish in a big pond and feel lonely and scared. 
Family-like people mean a lot to me because I have 
always grown up in that kind of community. For all 
my life, I have felt safe and supported. Therefore, I 
would choose to be a big fish in that small, safe and 
comfortable pond.  

 
First Place (tie), Mathayom Six 
Writing Showcase 2019–2020 
Ms Kornravee Thumpisut (Topic 1) 
 

The Most Important Thing I Have Learned 
from Mater Dei School 

 
For the past 13 years that I have been here in 

my second home, Mater Dei School has been a 
crucial part of teaching me to be a person who treats 
people with kindness. The school motto is Serviam 
– the act of serving others without wanting anything 
in return. Mater Dei students are taught to live by 
this motto through participating in welfare activities 
annually and donating to those who are in need. 

Ms Tasha Tanarugsachock 
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This issue of The World Languages Pages features the results of the 
Fifth Annual Writing Showcase for Mathayom Six for the 2019–2020 aca-
demic year. The M.6 competition is held in June each year so that the winners 
can include their results in their applications for university admission.  

This issue also presents student work from five grade levels: Mathayom 
Four, Two and One, along with Prathom Six and Four. In the From the 
Teacher section, Khun Khru Mr. Stuart Rooney talks about cursive handwrit-
ing. Finally, Khun Khru Mr. Bryan Jacques continues his exploration of 
Saints Who Influenced Saint Angela with an introduction to Saint Catherine 
of Alexandria. Note that student writing has received further copyediting be-
fore publication. We hope you will enjoy this issue. 
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On 14 June 2019 approximately one hundred fifty Mathayom Six stu-

dents submitted a story or essay that they had written in a competition lasting 
about eighty minutes. They had a choice of these three topics:  

 
Topic 1: Write a story or an essay about the most important thing you have 

learned during your time at Mater Dei School. Why do you say that? 
Please give your reasons. 

Topic 2: Write a story or an essay on whether you think it is better to be a big 
fish in a small pond (บ่อน ้ ำ) or a small fish in a big pond. Why do 
you say that? Please give your reasons. 

Topic 3: The Mater Dei School theme this year is Compassion and Solidar-
ity. The American Trappist Monk, Thomas Merton (Father Louis, 
1915–1968), once wrote: 

The whole idea of compassion is based on a keen awareness 
of the interdependence of all living beings, which are all 
part of one another, and all involved in one another. 

Please write a story or an essay that answers these two questions: 
1. Explain in your own words what Thomas Merton means in this 

quotation.  
2. Why do you think Mater Dei School has included solidarity 

with compassion in its theme?  
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Writing Showcase 2019–2020 
Ms Tasha Tanarugsachock (Topic 2) 
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A big fish in a 
small pond is what I 
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surroundings affect my 
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Being surrounded with 
a comfortable, family-
like atmosphere is an 
important factor for 
me. My three main rea-
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are that I would be able 
to show my potential, everyone would help and care 
for each other, and we would all become big fish to-
gether at the end. 

First, being in comfortable surroundings 
makes me able to show my potential fully. I am the 
kind of person who tends to stay quiet when I feel 
like people around me already know what they are 
doing. I do not feel comfortable with many people 
that I do not know. And it is very hard for me to ex-
press fully my thoughts or ideas to those I do not feel 
comfortable with. Therefore, I would fully be myself 
and give beneficial opinions or ideas when I work 
with people that I know. 

Second, people help and care for each other 
more within a small group. A family-like commu-
nity makes me feel comfortable because of the fact 
that no one would be left behind. In small groups, 
people tend to help each other because they all know 
and maybe even are close to each other. No one 

wants to get left behind, and no one would want to 
leave others behind: that is what I call a family. And 
with the family-like community, people can be sure 
that if they make mistakes, others would help fix 
them and move on along with them. 

Finally, eventually they will all become big 
fish together, because of the help and the care from 
those little fish around them. They will all be suc-
cessful and become a small pond full of big fish. 
Those big fish will go to help other small ponds cre-
ate more and more big fish. Helping and caring leads 
to success. If they all work as a team and help each 
other along the path, they will all be successful.  

In conclusion, I would rather be a big fish in a 
small pond with a comfortable atmosphere than a 
small fish in a big pond and feel lonely and scared. 
Family-like people mean a lot to me because I have 
always grown up in that kind of community. For all 
my life, I have felt safe and supported. Therefore, I 
would choose to be a big fish in that small, safe and 
comfortable pond.  

 
First Place (tie), Mathayom Six 
Writing Showcase 2019–2020 
Ms Kornravee Thumpisut (Topic 1) 
 

The Most Important Thing I Have Learned 
from Mater Dei School 

 
For the past 13 years that I have been here in 

my second home, Mater Dei School has been a 
crucial part of teaching me to be a person who treats 
people with kindness. The school motto is Serviam 
– the act of serving others without wanting anything 
in return. Mater Dei students are taught to live by 
this motto through participating in welfare activities 
annually and donating to those who are in need. 

Ms Tasha Tanarugsachock 
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To begin with, an act of kindness was put in 
students’ hearts through engaging in social welfare 
activities more than once a year. Visiting some of 
these places at least twice a year means that the 
school is particularly interested in this activity. I ad-
mire how a prestigious private school like Mater Dei 
emphasizes the act of 
serving others. Who 
would have thought that 
a school which has so 
many rich girls that 
come from important 
and influential families 
would care this much 
about kindness? Mater 
Dei students have vis-
ited a lot of social wel-
fare projects since they were in the last year of ele-
mentary school to the final year of high school.  

I still remember the first time I went to the 
Friends for All Children Foundation years ago. It 
was such an eye opener for me that I got to see that 
there were other kids who were the same age as me 
but they had to struggle with financial problems and 
live without their parents. There was a kid who 
quickly ran to me once she saw a teddy bear in my 
hand. After I handed it to her, she screamed and 
jumped with joy with sparkles in her eyes. Mean-
while, I was left stunned by her excitement. I had 
been thinking that this teddy bear was just another 
bear from my collection, which was totally opposite 
to the way that little girl reacted. After that experi-
ence, I swore to myself that from then on, I would 
be the kindest girl that I could be.  

Another thing to remember is that Mater Dei 
School has always been involved in donating to the 
less fortunate. Every Christmas, the girls have to 
bring a stuffed animal along with a greeting card to 
donate to the northern region of Thailand. This act 
of giving may be small, but I am sure that it warms 
everyone’s heart that the girls are willing to give 

away their precious toys. Another example is when 
there was a fire in a nearby school, Mater Dei 
School, with Serviam as its motto, quickly jumped 
into helping them by donating money to rebuild their 
school and even provided them with as many sup-
plies as they wanted. 

Given all these points, the most crucial thing I 
have learned from this second home of mine is kind-
ness. Guided by the school motto of Serviam, 
through the acts of participating in social welfare ac-
tivities and making donations, Mater Dei has been 
an eye opener for me and other students: we shall 
continue to spread love and treat people with kind-
ness.  

 
Second Place (tie), Mathayom Six 
Writing Showcase 2019–2020 
Ms Kantika Leerattanakajohn (Topic 3) 
 

Compassion and Solidarity 
 

Every year Mater Dei School adopts a theme 
and begins a campaign to encourage students to 
adopt the theme in their 
lives. Our school theme 
this year is Compassion 
and Solidarity. This will 
be the theme in all of this 
year’s school work and 
activities. Why is this 
message important? Why 
should we follow it? This 
theme is more than 
words: it is the way to 
live peacefully and hap-
pily in the world. 

An American monk, Thomas Merton, wrote 
about the meaning of compassion. In his view, 
‘…compassion is based on a keen awareness of the 
interdependence of all living beings, which are all 
part of one another, and all involved in one another.’ 

Ms Kornravee Thumpisut 
 

Ms Kantika 
Leerattanakajohn 
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This shows that every life has connections with oth-
ers. This is why compassion exists. Sometimes our 
lives depend on ourselves but sometimes other peo-
ple can affect us. We cannot escape this truth. We 
live in the same place and society, so we should be 
aware how we treat others. Everyone loves to be 
treated kindly and with love. No one likes harmful 
action. Therefore, compassion is the key for this sit-
uation. If we think we can live by ourselves and have 
no compassion for others, one day if we need help, 
there will be no one beside us. We will not be ac-
cepted by the society and we will be separated.  
Compassion is the basis of life. Everyone must have 
it in their hearts, so they can live happily.  

However, compassion is not enough. There are 
many people in the world whose ideas and passions 
are different, so compassion must come with solidar-
ity. Solidarity is like glue that sticks people who 
have different beliefs together. If there is only com-
passion, people can learn just to love and please oth-
ers. Mostly, humans like to live in groups that have 
the same interests as them, so only compassion can-
not attract everyone.  Solidarity shows that when you 
love someone in your group, you must love others, 
too. Solidarity will spread more compassion from 
group to group. As a result, everyone will love each 
other and they can live together without any con-
flicts.  

Nowadays, there is much violence in the 
world. There are fights, civil wars, crimes and kill-
ings. Everything is pain and death. If we look to the 
beginnings, violence came from conflicts and prob-
lems between people. In some places there were bat-
tles for rights and equality.  

How can we prevent violence? Our school un-
derstands the harm of this problem so they set the 
campaign ‘Compassion and Solidarity’ that can 
teach students to act and do everything to prevent 
violence and conflict. Every big thing comes from 
small steps, so if the school encourages students to 
have this message in mind, they can be a strong 

power that helps to improve and to protect the soci-
ety.  

Compassion and Solidarity is the way to live 
without problems and conflicts. We cannot separate 
these two words in our lives. They must come to-
gether: compassion is love and solidarity is the glue 
that connects us. 
 
Second Place (tie), Mathayom Six 
Writing Showcase 2019–2020 
Ms Sawishya Lorkitiyakul  (Topic 3) 
 

Compassion and Solidarity 
 

Compassion and 
solidarity are two of the 
most vital and essential 
values that one should 
adhere to. These two 
values may appear to be 
hard to achieve. How-
ever, in fact, we can ex-
press our compassion to-
wards others and be 
united together through 
small fundamental things in our daily lives. 

First and foremost, we need to truly understand 
the meaning of these two words. Being compassion-
ate means feeling sympathy towards other living 
creatures and being concerned about the sufferings 
of others. For example, we should be there for our 
friends when they have problems or feel a sense of 
sorrow. The most desirable thing for those who are 
in difficult times is someone who sincerely listens to 
them and profoundly understands them. 

Solidarity means unity amongst those living in 
this diverse and multicultural world. There are 
numerous differences among us: different cultures, 
dissimilar beliefs, ways of living, ways of dressing, 
and much more – due to the fact that we are all raised 
differently and taught differently.  

Ms Sawishya Lorkitiyakul 
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The words of the American Trappist monk, 
Thomas Merton (Father Louis, 1915-1968), con-
veyed a crucial message for me that compassion 
means caring for other living things and being aware 
and appreciative of the differences of others. We 
must remember always that we are all bounded by 
one mutual thing: the enormous home we are all liv-
ing in – this beautiful living world. However, we 
need to keep reminding ourselves that we are parts 
of one another’s lives: without ‘you’ there will not 
be ‘me’. Therefore, we should support one another, 
care for one another’s feelings, and most im-
portantly, accept the differences among us and per-
ceive them as the beauty of the world. 

I believe that our school has included solidarity 
with compassion because the school wants to ingrain 
in its students a sense of unity with a profound un-
derstanding of the suffering of others. For example, 
the school wants to prevent bullying, so the bullies 
need to stop attacking impotent students, to be more 
open-minded, to learn to understand the feelings of 
others, and to be united.  

Today, we are all living in this chaotic world. 
Nonetheless, if we are united, consolidated and com-
passionate to other living beings, the world will be a 
much more serene and happier living place for all. 

 
Third Place (tie), Mathayom Six 
Writing Showcase 2019–2020 
Ms Maesa Kantavanich (Topic 1) 
 

The Most Important Thing I Have Learned 
from Mater Dei School 

 
It was 12 years ago when I entered Mater Dei 

School. After transferring from four different 
schools, I finally found a place I could call a ‘second 
home’. Also, it was a place where I first heard the 
word Serviam, which means ‘love and serve’. It is 
the most important thing I have learnt during my 
time at Mater Dei School. 

Love is a word that cannot be fully described, 
but can be shown by actions. It is like combining 
things such as unselfishness and patience together. 
Love is when friends stay beside each other no mat-
ter what will happen. Moreover, it is when teachers 
care about their students even if it is not their duty 
anymore. In my whole life, Mater Dei School was 
the only place that I experienced these things and it 
made me become more open-minded and want to 
love others. 

Serving others is 
not hard work. However, 
it is not easy to serve 
them sincerely and with-
out reluctance. From the 
social welfare activities 
that Mater Dei School 
organised, the idea of 
helping others without 
wanting anything in re-
turn slowly ingrained 
into my mind. It turned 

me from a cold-hearted person into a person who is 
trying to be more selfless and willing to serve others. 

Serviam is the most essential lesson that Mater 
Dei School has taught me. Without it, this world 
would be chaos. I have experienced many outstand-
ing examples of Serviam while I was at Mater Dei 
School. I will never forget them and keep Serviam 
as my motto for the rest of my life.  

Third Place (tie), Mathayom Six 
Writing Showcase 2019–2020 
Ms Napassha Julpisit (Topic 1) 
 

The Most Important Thing I Have Learned 
from Mater Dei School 

 
One of the most important lessons I have learnt 

during my time at Mater Dei School is learning to 
trust others. 

Ms Maesa Kantavanich 
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First, before I moved to Mater Dei School, I 
was bullied by many of my classmates, all because I 
was different. I was too thin, could not dance, did 
not look attractive, and so on. After my experience 
with bullying from fourth grade to sixth grade, I 
started to trust people less and less. Then I came to 
Mater Dei School, expecting to be alone and picked 
on again, only for the exact opposite to happen. I was 
instead welcomed with open arms and even made 
actual friends in class. 
That first impression 
gave me faith in trusting 
once more. 

The next thing that 
happened was how we 
interacted with each 
other. We joked around, 
talked and had fun. We 
did not feel bad when we 
were joked about, be-
cause we knew our 
boundaries and trusted each other. I learned to trust 
others more and I felt less anxious around everyone 
in class. This new environment was full of love, 
compassion and kindness which made me open up 
more to people. I was learning to trust again. 

And last, my point of view on others changed 
ever since I came to this school. I used to tell myself 
never to trust anyone no matter how close you think 
you are to them. Now, I could tell myself that I can 
still trust others and that I could let myself be vul-
nerable from time to time.  

In summary, during the time I have stayed in 
Mater Dei School, I have learned to trust and be-
come more open to others around me. I may have 
gone through bad experiences in the past that have 
damaged me and my ability to trust. However, by 
coming here and interacting with others in a new en-
vironment and meeting new people who are full of 
love and compassion, I learned to trust again. I no 
longer let the past interfere with the present.    

 
Honourable Mentions, Mathayom Six 
Writing Showcase 2019–2020 
 

Ms Achiraya Pranomchaikul  
Ms Ananya Kitayanond 
Ms Nawiya Wiwattananonpong 
Ms Pasiri Charatsri 
Ms Paweena Paijitvijarn 
Ms Poramai Phiencharoen  
Ms Suphisara Inkratanakul 
Ms Suwapat Sopondirekrat 

 
 

From the Mathayom Four Classrooms of Khun Khru Mr. Graham Treadwell 
 

From the teacher 
Mathayom Four students carried out a multiphase Critical Thinking and 

Writing unit on plastic pollution. The first major phase was a Group Report 
which had the students work in groups to gather information from the Internet 
on what Thailand and other countries are doing to try to control plastic pollu-
tion. This information was entered into a spreadsheet to create a database 
which included citations to all of these sources. This topic was also linked to 
units on health and fitness – and obesity – in the textbook. 

In another major phase, all students then used the Group Report to write 
individually on the following topic:  

Ms Napassha Julpisit 
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From your Group Report, do you think that Thailand is doing enough 
to stop plastic pollution, especially from single-use plastic bags? Give 
examples of what other countries are doing in your answer.  
 

They could draw freely from the database assembled by their fellow students 
in the class. The individual writing was done as homework. 

We present here a small sample of the writing. Because of space limita-
tions, we have not included citations to the sources of this information. 

 
 

From Ms Punyisa Tangsriseree,  
Mathayom Four  

 
After I finished doing the Group Report, I real-

ized that Thailand has been trying to launch cam-
paigns to raise awareness on plastic pollution. How-
ever, it is not enough because I can clearly see that 
Thai people are still not motivated. In my everyday 
life, I can still see people using plastic bags when 
they do not need to. When you go to supermarkets 
in Thailand they give you free plastic bags, while in 
other countries like New Zealand, the United States 
of America and the United Kingdom, they charge the 
customers for plastic bags. Therefore, people seem 
to be motivated to use fewer plastic bags. The reason 
why Thai people are still using plastic without feel-
ing guilty or concerned about it is because the gov-
ernment has not taken any serious action compared 
with other countries. For instance, in Argentina, 
non-biodegradable plastic bags are banned. In Sey-
chelles, the importation of single-use plastic straws 
is not allowed. 

 I think Thailand can reduce plastic pollution if 
the government regards this as an urgent issue and 
takes serious action to tackle it. 
 
From Ms Pocharaporn Lauhakamin,  

Mathayom Four 
 
Environmental problems are currently becom-

ing more and more important. Many countries are 

aware and concerned about them. Thailand’s plastic 
bag use has been out of control for years. Some vol-
untary campaigns have been started. In some cases, 
‘extra points’ are given to shoppers who refuse plas-
tic bags or bring their own reusable bags. However, 
these actions are not enough to reduce plastic pollu-
tion. Other countries, such as Kenya, the United 
Kingdom, Japan and Ireland have strong policies to 
ban plastic bag use. For example, taxes are added to 
the prices of single-use plastic bags. People do not 
want to pay more so they prefer not to use these bags. 

Compared to other countries, Thailand is still 
not doing enough to reduce single-use plastic bags. 
People who continue using them do not suffer any 
consequences from their practices. If Thailand is still 
sleeping on this issue, the environment in Thailand 
will get worse. 

In conclusion, Thailand is not doing enough to 
stop plastic pollution. Schools and the government 
should acknowledge how terrible plastic is and the 
Thai government must be serious about punishing 
the usage, manufacturing and selling of all forms of 
plastic. 

 
From Ms Jada Pojanapanich, Mathayom Four 
 

Plastic has been a huge problem for lots of 
countries recently. Many countries are starting to 
ban plastic or have a plastic tax. For example, the 
United Kingdom has a tax on plastic packaging, and 
France bans plastic cutlery. 
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If you look back to Thailand, you will see that 
we have not done much. According to the Bangkok 
Post, Thais use 70 billion one-time use plastic bags 
a year. (Editorial, Bangkok Post. 2017-07-23. 
Retrieved 10 August 2019). But no one will stand up 
to do anything. Thailand has had several campaigns, 
but they never last long because no one takes them 
seriously. The only thing we have achieved was to 
stop using plastic covers for bottle caps, but even 
that action was not taken by everyone. Some people 
might say that Thailand is a developing country and 
cannot afford to stop using plastic. However, the 

first country in the world to ban thinner plastic 
products was Bangladesh, which is a very poor 
country indeed.  

So, where is the problem? The Thai govern-
ment does not manage this situation well, and the 
Thai people do not cooperate. The government 
should know that changing this kind of behaviour 
takes time. They have to be patient. Promoting the 
campaign for a month is not enough. There have to 
be real laws, policy, and campaigns. Thailand has to 
be serious about this and start to do something before 
it is too late.  

 
 
From the Mathayom Two Classrooms of Khun Khru Dr. (‘Coach’) Harry 
Vanduyne 
 

From the teacher 
Students were asked to clarify their dreams for the future and consider 

the challenges that lay before them. To develop their dreams, students con-
sidered quotes from famous successful people and offered their opinion how 
some of the elements from the quotes could support their dreams. All work 
was done in class: no homework was given. The specific instructions were: 

 
Think about these two quotations:  
‘Perseverance is more important than intelligence.’ 

Ray Kroc, founder of McDonald’s  
‘Imagination is more important than knowledge.’ Albert Einstein  
Now write answers to the following three questions: 
1. What is your opinion of these two quotations? Why? What are your 

reasons? 
2. Which quotation works the best for you, based on your dream for 

the future? How? Why? 
3. Based on your answers to questions 1 and 2, would a ‘Middle Way’ 

work for you? How? Why? 
 
 
From Ms Canisa Viravan, Mathayom Two 

 
1. My opinion on these quotes is I think that 

they are both really good quotes to live by. They 

both have good meanings. In my opinion, I like Al-
bert Einstein’s quote more. Ray Kroc’s quote is still 
really good, too. I think using these two quotes to 
live by gives us some inspiration to keep moving on. 
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2. I think Albert Einstein’s quote will work 
best for me because my dream job is being an artist 
and I think in order to be good artist you need imag-
ination to think of ideas to make a piece of art. You 
do not need that much knowledge. If you have im-
agination but not that much knowledge you can still 
draw and create art because you have ideas. 

3. I think the middle way would work for me 
because I think that having a job like being an artist 
would give me enough money to live a normal life: 
not too much and not too little, but just enough. 
 
From Ms Nattanicha Samrankase,  

Mathayom Two 
 

1. My opinion on these two quotations is that I 
think it is important to know that we should not be 
smart just in a logical way. It is also important to 
have imagination. Why do we have to learn every-
thing in such a logical way? Why don’t we try to 

think more than that? Why don’t we try to make 
something bigger? We should be thinking outside of 
the box. 

2. My dream is to have a job that gets me a lot 
of money and at the same time makes me happy with 
my work. So maybe I want to be a graphic designer 
and I think Albert Einstein’s quote works better for 
me. Sure, knowledge is important but imagination is 
the key. 

3. I think the middle way works for me. You 
cannot limit yourself only to one or two of these 
characteristics. You cannot have just imagination 
and perseverance or intelligence and knowledge. If 
you are only intelligent but do not have any perse-
verance then it looks like you would give up easily. 
You will never finish anything that you start. You 
have to think big, never give up, and also fill your-
self with some knowledge. For me, the middle way 
is what I think would lead us into making our dreams 
for the future come true. 

 
 
From the Mathayom Two Classrooms of Khun Khru Mr. Christopher Scott 
Dixon  

From the teacher  
As part of their critical thinking studies this term, students were asked 

to consider the impact of bullying, with particular reference to young people.  
They described why and where it happens, gave examples and offered possi-
ble solutions. They could refer to their own experience or to that of people 
they knew. The topic was incorporated into an examination question and pro-
duced some thoughtful and well-written responses, two of which are repro-
duced below.  

 
 

From Ms Bhummaree Srinutapong,  
Mathayom Two 

 
It is very important to understand the negative 

effects [of bullying], because when you understand 
how the people that have been bullied feel, you 
know how to help them, or cheer them up.  

Bullying is a big problem, but we can stop it by 
doing small things like giving a smile, or a hug; by 
doing that we have to understand them.  

In some schools bullying can destroy a stu-
dent’s life. Sometimes it starts in school, then moves 
to the internet; after that they cannot stop it anymore. 
It begins with your grade, your looks, or your 
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friends. They will make fun of you until they are sat-
isfied.  

Another example is to not let someone sit with 
your group: it makes that person feel lonely.  

How to stop bullying?  Try to be strong, stand 
up and fight them, even if they are stronger than you. 
Be strong from inside and you will never be de-
feated. If you are strong you can pass your fear and 
tell someone about the bullying you have been 
through. You will never have the problem again. 
They can try, but when you are strong and your mind 
is clear, no one can harm you! 
 
From Ms Tanaree Patcharatrakul,  

Mathayom Two  
 

It is important to understand the negative ef-
fects [of bullying] because the people who get bul-

lied might feel sad, stressed and it might cause de-
pression. Also, the people who bully others might be 
lonely, because nobody trusts or believes or respects 
them.  

If you know the negative effects and you do not 
bully others, you will have more friends, both inside 
and outside of school.  

Bullying can happen anywhere, for example at 
school. It brings a lot of people together. This might 
cause misunderstanding as there are many different 
personalities and cultures.  

Bullying can be talking about others or on so-
cial media. I see bullying on social media quite of-
ten; people who do it might be jealous.  

One way to stop bullying is to understand and 
accept others. People are not the same, so if you 
learn to accept other people and understand why 
they act or talk like they do, it might be stopped.  

 
 

From the Mathayom One Classrooms of Khun Khru Dr. (‘Coach’) Harry 
Vanduyne 
 

From the teacher 
During the first half of the term, students were engaged in ‘mind games’ 

at the ‘speed of thought.’ Against strict time limits, they practised writing 
down keywords from pictures that appeared in their minds when given a ran-
dom word. Mater Dei School’s word Serviam was the focus. The students 
then used their Serviam keywords as the building blocks for stories. All think-
ing and writing, which was a foundation for the midterm test, was done and 
graded in class. No homework was given, all in hopes of reducing stress 
brought on by ‘test fear’. 

The specific instructions were: 
 

Please read this statement: 
Serviam is the soul and a critical pillar of Mater Dei School. 

Now, please list five important elements of Serviam.  
Then please write answers to the following questions: 
1. What are the positive effects when you apply these five elements? 
2. How do these positive effects support your personal development for the 

future?  
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From Ms Ploynapat Siripatpakdee  
Mathayom One 

 
1. As we know, Serviam is and has always 

been an important pillar for Mater Dei School. It 
lives in each and every one of us and helps create a 
graceful Mater Dei student.  For everyone Serviam 
plays a different role in life: a key figure, a support-
ing figure and other roles. To me Serviam plays the 
role of establishing a better me.  

I have been told since I was young that Serviam 
means being ready to serve and it is what I have be-
lieved all along. However, I also feel that Serviam 
has a deeper meaning. Serviam means being ready 
to serve not only physically but also mentally – also 
known as ‘love’ and ‘compassion’. Serviam means 
that you will think of others before you think about 
yourself; it means that you shall sacrifice. Serviam 
means that you will do good deeds in hopes that oth-
ers will do the same, in hopes that others will love 
each other as much as you love them all, as much as 
God has loved them and as much as God always will. 
In hopes that they will understand the word ‘solidar-
ity’ and view the Earth as the home with no borders. 
Serviam means that you shall have a light in your 
heart even in the darkest of times, that you will be 
the guiding light to all those in need of it. In conclu-
sion it means that you shall have hope and shall give 
hope to others as well.  

To me then, the five important elements of Ser-
viam are love, compassion, sacrifice, solidarity and 
hope. 

Love. For some people love is just giving flow-
ers or chocolates to each other on Valentine’s Day. 
For others it means saying ‘I love you.’ For me it is 
showing sympathy to others when they need it, con-
gratulating them when they deserve it, teaching them 
when they have done wrong. It does not have to be 
romance and it does not have to involve flowers, 
kisses or chocolates: all you need is to care about 
someone and always be ready to give to that person. 

That is called love, and once you love somebody no 
one can ever take that away from you. It will follow 
you to your grave, to heaven, and forever. 

Compassion. This word follows the word love. 
If you love someone unconditionally, compassion is 
surely one of the things you would feel for them. 
Compassion is not just something you give them 
when they cry but it is something you give everyone 
all the time. You can give compassion to your worst 
enemy, to your best friend, to people that are 
strangers, or even to animals. If everyone shows 
compassion to one another then the world would be 
a much happier place to live in. 

Sacrifice. We hear this word a lot when we talk 
about soldiers and brave historic heroes. Little do we 
know we can sacrifice, too. We can give and serve 
in our own way. It does not have to be a big sacrifice 
or heroic deed, but it can be a small act of kindness 
that you show in everyday life.  

Solidarity. As mentioned above, a small act 
can create a big difference if we do it together. If we 
all have solidarity we can all make the world a better 
place to live in. With our two hands and one brain 
we can all make a big difference if we all work to-
gether – if we all have solidarity. 

Hope. Hope is like a light, a candle that lights 
up the darkness. When the light is gone and all seems 
lost, you shall give them light, be their guide and 
take them out of the abyss. Give hope and you will 
be amazed as the candle you lit creates a flame and 
the darkness shall end. Just have hope. 

All of this is concluded to one word – a word 
that brightens our souls, a word that brings hope, a 
short word called Serviam. 

2. For some Serviam is a normal word, not in 
their dictionary – not in any regular dictionary. For 
Mater Dei students this is a word more meaningful 
than ever. A word that sparks joy, hope, happiness. 

To me, Serviam is a word that helps create a 
better me. It has always lived in my soul and I be-
lieve that it forever will.  
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From the Prathom Six Classrooms of Khun Khru Mr. William Glover and 
Khun Khru Mr. Shaun Racca Anak Siup 
 

From the teachers 
During the first semester, Prathom Six students studied a unit on pirates 

and treasure. For one of the writing assignments the students were to pick one 
of their treasures. This was something that was special or valuable to them.  
They could choose anything they wanted. After they chose their treasure, they 
wrote about why it was special to them. They could draw a picture or take a 
photo of the treasure. After they were finished with their writing, the students 
were able to present their treasures to the rest of the class.  Here are two of 
the treasures.  

 
 
From Ms Kantamanee Jiratansiri, Prathom Six 
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From Ms Bhirada Yongpiyanon, Prathom Six 
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From Ms Bhirada Yongpiyanon, Prathom Six 
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From the Prathom Four Classrooms of Khun Khru Mr. Ronan Mullaney 
 

From the teacher 
Prathom Four students carried out two writing exercises in the first half 

of the first term. One was a creative exercise in which they had to design a 
museum based on their own interests. The other was an extension exercise 
from their workbooks in which they read a story about the 2004 Indian Ocean 
(Boxing Day) tsunami and had to write two postcards (before and after) from 
the main character’s point of view. Here is an example of each. 
 
 

From Ms Prim Thonguthaisri, Prathom Four 
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From Ms Sasinat Siriwattanakorn, Prathom Four 
 

The Day the Sea Went Out 
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From the teachers 
 

Should We Teach Cursive Handwriting? 
By Khun Khru Mr. Stuart Rooney 

 
In our busy school year, there is little time to 

concentrate on handwriting practice. In today’s 
world, fundamental writing skills such as sentence 
and paragraph structure, competent grammar, essay 
writing and communicating ideas take precedence 
over cursive handwriting. 

Luckily, at Mater Dei School we have an op-
portunity to nurture cursive skills in our ongoing af-
ter school programme. In this programme, six 
Prathom Five and Six students have been spending 
some quiet hours after school practicing cursive 
handwriting. The students have endeavoured to form 
the letters correctly while spacing the letters 
properly within words as well. There was consider-
able improvement over just a handful of lessons, 
both in ability and in determination to succeed. 

You may be thinking, ‘Oh, but our technology 
today means that cursive is useless!’ Well, not yet. 
Our students in Mater Dei School do not actively 
study with iPads and tablets for note taking. Use of 
technology in a regular classroom is down to the 
teacher’s willingness to integrate and experiment 
with course software provided by the textbook pub-
lishers, along with third party apps and content 
found online. 

Moving on to Mathayom and beyond, speedy 
note taking is a significant skill our students will 
benefit from acquiring. Increasing writing speed has 
shown to increase fluidity in writing, thus allowing 
the student to write considerably more in a given pe-
riod of time. 

Much research has been done on handwriting 
and cursive handwriting. This research suggests: 

1. If your handwriting is not very legible, people 
will form negative opinions about you, and 
what you have to say. 

2. Cursive handwriting aids spelling accuracy 
through muscle memory, just like a pianist 
learning movements through repetition. 

3. Cursive is valuable to children with learning 
difficulties such as dyslexia, dysgraphia, and 
attention deficit disorder (ADD). Learning cur-
sive helps the student develop fine motor skills, 
eye-hand coordination, and self-discipline. 
 

‘Emails and text messages are often  
deleted. A letter or note written in  

cursive is often cherished.’ J. Bryant 
 
A display of our students’ work can be found 

in the English Room at our upcoming Exhibition 
Day in November. Please stop by to admire the stu-
dents’ hard work. 

 
__________________ 
Reference: Bryant, J. (2013, April 30). Cursive Handwriting 

Is a Cultural Tradition Worth Preserving. New York 
Times. Retrieved August 8, 2019, from https://www.ny-
times.com/roomfordebate/2013/04/30/should-schools-
require-children-to-learn-cursive/cursive-handwriting-is-
a-cultural-tradition-worth-preserving  
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From the teachers 
 

Should We Teach Cursive Handwriting? 
By Khun Khru Mr. Stuart Rooney 

 
In our busy school year, there is little time to 

concentrate on handwriting practice. In today’s 
world, fundamental writing skills such as sentence 
and paragraph structure, competent grammar, essay 
writing and communicating ideas take precedence 
over cursive handwriting. 

Luckily, at Mater Dei School we have an op-
portunity to nurture cursive skills in our ongoing af-
ter school programme. In this programme, six 
Prathom Five and Six students have been spending 
some quiet hours after school practicing cursive 
handwriting. The students have endeavoured to form 
the letters correctly while spacing the letters 
properly within words as well. There was consider-
able improvement over just a handful of lessons, 
both in ability and in determination to succeed. 

You may be thinking, ‘Oh, but our technology 
today means that cursive is useless!’ Well, not yet. 
Our students in Mater Dei School do not actively 
study with iPads and tablets for note taking. Use of 
technology in a regular classroom is down to the 
teacher’s willingness to integrate and experiment 
with course software provided by the textbook pub-
lishers, along with third party apps and content 
found online. 

Moving on to Mathayom and beyond, speedy 
note taking is a significant skill our students will 
benefit from acquiring. Increasing writing speed has 
shown to increase fluidity in writing, thus allowing 
the student to write considerably more in a given pe-
riod of time. 

Much research has been done on handwriting 
and cursive handwriting. This research suggests: 

1. If your handwriting is not very legible, people 
will form negative opinions about you, and 
what you have to say. 

2. Cursive handwriting aids spelling accuracy 
through muscle memory, just like a pianist 
learning movements through repetition. 

3. Cursive is valuable to children with learning 
difficulties such as dyslexia, dysgraphia, and 
attention deficit disorder (ADD). Learning cur-
sive helps the student develop fine motor skills, 
eye-hand coordination, and self-discipline. 
 

‘Emails and text messages are often  
deleted. A letter or note written in  

cursive is often cherished.’ J. Bryant 
 
A display of our students’ work can be found 

in the English Room at our upcoming Exhibition 
Day in November. Please stop by to admire the stu-
dents’ hard work. 

 
__________________ 
Reference: Bryant, J. (2013, April 30). Cursive Handwriting 

Is a Cultural Tradition Worth Preserving. New York 
Times. Retrieved August 8, 2019, from https://www.ny-
times.com/roomfordebate/2013/04/30/should-schools-
require-children-to-learn-cursive/cursive-handwriting-is-
a-cultural-tradition-worth-preserving  
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Mater Dei After-School Programme: Cursive Handwriting 
 

 
Class Members 

From left: 
Prathom Six 

Ms Chanapha Jitpraphai 
Ms Prim Varavarna Na Ayudhaya 
Ms Pimtanya Chainam 

Prathom Five 
Ms Nichanun Nunrungroj 
Ms Punika Triratphadungporn 
Ms Patralada Sirithummapiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



84 Mater Dei News ฉบับที่ 62 ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2562

The World Languages Pages
The World Languages Pages 

Saints Who Influenced Saint Angela Merici 
 

Saint Catherine of Alexandria (ca. 287- ca. 305): 
One of the Fourteen Holy Helpers 

 
By Khun Khru Mr. Bryan Jacques 

Part Two of Four  
 

Saint Catherine of Alexandria was so sincere 
to her Christian beliefs that she was ordered to death 
on a spiked wheel which broke as she touched it. 
This is why she is known as Saint Catherine of the 
Wheel. Saint Catherine was beheaded soon after 
this. Her body was then taken by angels to what is 
now known as Mount Saint Catherine, located in the 
Sinai Peninsula, Egypt.  

This is a story Saint 
Angela Merici would 
have had read to her 
many times in her child-
hood and youth. She 
would have also seen 
many paintings of Saint 
Catherine, as this saint 
was revered by so many 
in these times. One fa-

mous painting, The Mystic 
Marriage of Saint Cathe-
rine by Girolamo Roma-
nino, was actually com-
missioned for the found-
ing day of the Ursuline 

community on 25 November 1535, the Saints Day of 
Saint Catherine of Alexandria. This painting fea-
tures Saint Catherine of Alexandria being given a 
ring by the infant Jesus, with Saint Ursula and Saint 
Angela Merici watching. 

Saint Catherine of Alexandria’s story had such 
influence in the Middle Ages and Renaissance, that 
she became venerated by many Christian religions. 
The library of the monastery in the Sinai bearing her 

name also holds some important Islamic readings. 
The first known account of her life was in an Eastern 
Orthodox manuscript, the ‘Menlogium’ in the 900s. 

Saint Angela chose 
the Feast Day of Saint 
Catherine of Alexandria 
as she was inspired by the 
story of this wonderful 
saint, a story of a teen-
ager of great faith and 
sincere dedication. The 
story is quite fabulous, 
and was certainly embel-
lished in the centuries af-
ter her martyrdom.  

Saint Catherine was 
raised in a very wealthy and important family in the 
Alexandrian community, a great centre of learning 
during this era. Her mother encouraged her Christian 
beliefs and Saint Catherine’s story tells of her bap-
tism at the age of fourteen, her eagerness for 
knowledge, her boldness, and also her eloquence as 
a speaker. In fact, she won debates against govern-
ment officials and leaders, all inspired by her faith 
and at such a young age. Her faith inspired a consid-
erable number of people to be converted to Christi-
anity. This led to quite gruesome torture and eventu-
ally her martyrdom in 305 A.D. as she dared defy the 
unchristian authorities governing Alexandria then. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michelangelo Merisi 
da Caravaggio 
(1571–1610) Saint 
Catherine of Alexan-
dria (ca. 1598). [The 
failed wheel is shown  
behind the saint.] 

Bernardino Luini 
(1475–1532). Saint 
Catherine (date un-
known: 16th c.). 
 

Girolamo Romanino (1485–1566).  The Mystic 
Marriage of Saint Catherine (ca. 1540). 
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Saint Catherine was inspired to be baptised 
into the Christian faith as a teenager through a vision 
in which the baby Jesus presented her with a ring, 
which according to her story was a real ring. The re-
sult of this was that Saint Catherine declared her fi-
delity to Christ. This fidelity and devotion had a very 
great impact on Saint Angela Merici, who wanted 
her Ursuline daughters to see themselves as married 
to and dedicated to the Lord Jesus. 

Having touched here on just a part of this fas-
cinating story, I find myself wanting to discover 
more about this great saint and her influence on Saint 
Angela Merici. Many people have had similar feel-
ings, as can be noted from Saint Catherine’s inspira-
tion for the arts and education over the centuries. As 
an intercessor, one of the Fourteen Holy Helpers, 
Saint Catherine of Alexandria has, over the centu-
ries, assisted faithful people in times of need, one 
great example being Sainte Jeanne d'Arc. Her story 
is still influencing people in this current century. 
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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กรกฎาคม 2562

• ค่ายยุวกาชาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านเพชรสำาราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 3-5 

กรกฎาคม 2562

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฟังการบรรยายเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย คุณปิติ  อนนตพันธ์ กรรมการฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และคุณหลุยส์ บุญสินสุข ผู้ปกครองนักเรียน MD97  

ณ ห้องฟรังซิส อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

• กิจกรรมหมากกระดาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดย เครือข่ายผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562




