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Care of Our Common Home
ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
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 เราจะก้าวไปด้วยกันในการเพิ่มพูนความรู้และพฤติกรรมในการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน



ฉบับที่ 65 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2563 Mater Dei News 1

วารสารมาแตร์เดอีนิวส์

เจ้าของ	 	:	 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

		 	 534	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

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

		 	 www.materdei.ac.th	E-mail:	materdei@m.matoerdei.ac.th

วัตถุประสงค์	:	 1.	เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

		 	 2.	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านต่าง	ๆ	ของโรงเรียน

		 	 3.	เพื่อให้ข้อมูลความรู้อันเกี่ยวด้วยคณะอุร์สุลินและโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่ปรึกษา ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย อาจารย์สุมิตรา พงศธร 

คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ คุณครูสมพร ตันอรุณ คุณครูกุลวดี ฟูพันธุวุฒิ 

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู คุณครูประพนธ์ พิสัยพันธุ์ คุณครูขวัญกล้า นุชนารถ 

คุณครูรัชดารินทร์ สังกลม คุณครูชญานุช ชูชาติ

บรรณาธิการ คุณครูวิศิษฐ์ เตียวตระกูล

       จากบรรณาธิการ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 มาแตร์เดอีนิวส์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ 

จึงขอออกวารสารเพียง 1 เล่ม แต่ยังคงเนื้อหา สาระ การเรียนการสอนและกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เช่น การเรียน

การสอนออนไลน์ และออฟไลน์ นักเรียนประถม 1-2 อนุบาลกับการเรียนรู้ออนไลน์ และห้องสมุดประถมศึกษาที่ได้ปรับปรุง

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ให้ทันสมัย เหมาะกับการเรียนรู้ในรูปแบบ New normal และขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

มาแตร์เดอีวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 MD 90 ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้ 

ด้วยความอดทน มุ่งมั่น พากเพียร MD News ขอเป็นอีกหนึ่งกำาลังใจที่ชื่นชมกับก้าวแรกของความสำาเร็จในครั้งนี้ 

     

           

        ครูวิศิษฐ์		เตียวตระกูล	   

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำาภาพและข้อความไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติในวันท่ี 

18 พฤษภาคม 2563 การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการเรียนที่บ้านผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งโรงเรียน

ใช้ Microsoft Teams เป็นเครื่องมือในการนำาเสนอบทเรียน แม้จะเป็นระยะทดลองและเพียงขอความร่วมมือ แต่นักเรียน

ชั้นอนุบาล 3 ถึงมัธยม 6 ก็มีสถิติการเข้าเรียนสูงกว่า 90% ในทุกชั้นเรียน โดยบริหารจัดการตามความสะดวกของแต่ละ

ครอบครัว ต่อมากระทรวงศึกษาธิการกำาหนดให้เปิดโรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่เคร่งครัด 

กำาหนดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล จึงมีการสลับวัน สลับสัปดาห์มาเรียน นักเรียนมาทีละครึ่งโรงเรียน รูปแบบกิจกรรม 

ต่าง ๆ นั้นงดบ้าง เปลี่ยนไปบ้าง จนมาถึงวันที่โรงเรียนสามารถเปิดได้เต็มรูปแบบ หากมาตรการความปลอดภัยยังคงต้อง

เคร่งครัด ชีวิตนักเรียนก็ยังเป็นแบบ new normal คือไม่เหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา

น่าสนใจและชื่นชมที่ในสถานการณ์ที่ผ่านมานั้น ครู นักเรียน ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่โรงเรียน เดินทางร่วมกันบน

เส้นทางการรู้สิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ไปด้วยกัน ปรับเปลี่ยนตน เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากัน

ไประหว่างทาง และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แม้จะอยู่ในภาวะที่ต่างก็มีเรื่องกังวลอื่น ๆ มากมาย สำาหรับการเรียนรู้ออนไลน์นั้น 

แม้จะมีข้อกังวลถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ แต่ที่สังเกตนั้น พบว่าในช่วงที่ผ่านมานักเรียนหลายคนได้ฝึกวินัย การอดทน 

รอคอย รับผิดชอบ และบังคับตนเอง ในระดับหนึ่งทีเดียว

       

          คุณครูทีนามารี	ผลาดิกานนท์

สารผู้อำานวยการ
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	เพชรพริมา	เศรษฐปิยานนท์	ป.2/1

ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Southeast Asian Mathemat-

ical Olympiad 2019 (SEAMO) (Paper A) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

ได้รับเหรียญทอง ระดับ Grade 1, เกียรติบัตรรางวัล Silver Team ประเภท Junior (Grade 

1) และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับ Grade 2 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์

นานาชาติ รายการ Singapore Math Global Team Competition 2019 (Singa) เมื่อวัน

ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ประเทศเวียดนาม

ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเหรียญทอง ระดับ Primary 1 จากการแข่งขัน 

Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) รอบ Heat Round 2019 – 

2020 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ได้รับเหรีญทอง ในการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับบริษัท เลิร์น แอนด์ 

เพลย์ แมธกรุ๊ป จำากัด และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และพญ.เพ็ญนภา ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ได้รับโล่รางวัล และเหรีญทอง ในการสอบแข่งขัน MATH-ENG CONTEST (MEC) ครั้งที่ 5 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับบริษัท เลิร์น แอนด์ 

เพลย์ แมธกรุ๊ป จำากัด และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และพญ.เพ็ญนภา ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ได้รับเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) รอบ All Star Intelligent Contest 

ประจำาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562

ได้รับเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ 

World International Mathematical Olympiad 2019 (WIMO) ระหว่างวันที่ 28 – 29 

ธันวาคม 2562 ประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม
รวบรวมโดย คุณครูปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์ และคุณครูกรรณิการ์ กลิ่นกลัด
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ผู้เรียนกับสารัตถะ

•	อริญญา	ทิศาวิภาต	ป.2/3

ได้รับเกียรติบัตร RAD Level 1 Award in Graded Examination in Dance: Grade 

1 (Ballet) Merit จาก Royal Academy of Dance ณ วันที่ 6 กันยายน 2562 

ได้รับเกียรติบัตร Level 1 Award in Graded Examination in Music Performance 

with Distinction (Grade 1 Piano) จาก Trinity College London ณ วันที่ 16 ธันวาคม  

2562

•	รดา		สิทธิวางค์กูล	ป.2/4

ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญเกียรติยศ ทำาคะแนนได้ 85 คะแนน จาก 100 คะแนน วิชา

ภาษาอังกฤษ ป.2 ออนไลน์ ในการเขา้รว่มโครงการทดสอบ และพัฒนาศกัยภาพทางวชิาการ 

ครั้งที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2563 จัดโดยบริษัท ท็อป เทสต์ เซ็นเตอร์ จำากัด เมื่อวันที่ 

16 มิถุนายน 2563

•	ชณิชา	เอื้อชูยศ	ป.2/4

ได้รับเหรีญทอง จากการแข่งขันเต้นนานาชาติเอทีโอดี 2020 (ATOD International Dance 

Competition 2020) ประเภท Group Novelty จัดโดยสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  

5 – 9 กุมภาพันธ์ 2563

•	วรกัญญา	อังอติชาติ	ป.3/4

ได้รับเหรีญทองแดง ในการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 

20 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับบริษัท 

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

15 ธันวาคม 2562
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•	กัญญ์วฤนท์	คุ้มพันธ์	ป.3/4

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ Primary 2 จากการแข่งขัน Thailand International Math-

ematical Olympiad (TIMO) รอบ Heat Round 2019 – 2020 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง วชิาคณติศาสตร ์ระดบัชัน้ประถมศกึษา 2 จากโครงการการแขง่ขนั 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำาปี 2019 จัดโดย ASMO THAI ณ วันที่ 

15 มกราคม 2563

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย 

TMC ครั้งที่ 8 จัดโดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำาประเทศไทย เข้าแข่งขันวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

•	ณพิชญา	แซ่จิว	ป.4/3

ได้รับรางวัล Merit การแข่งเข้าร่วมรายการ Graded Examination in Music Performance 

ประเภท HARP (Non-Pedal) Grade 2 จัดโดยสถาบัน The Associated Board of the 

Royal Schools of Music (ABRSM) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

•	สิตานัน	เอกบรรณสิงห์	ป.4/4

ได้คะแนนอันดับ 3 ของประเทศ ปี 2562 รายการ Trinity Awards Thailand 2019 การ

สอบ Piano Grade 4 Trinity College London ประกาศผล เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

ได้ลำาดับที่ 6 ประเภททีม และ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประเภท ยิมนาสติกลีลา รุน ยุวชน ปี 2563 (บุคคล) ในการแข่งขัน

ยิมนาสติกเพื่อความเป็นเลิศ ยิมนาสติกสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติกแห่ง

ประเทศไทย เพชรเกษม 81 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563
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•	แพรวชญาน์	อภิศักดิ์ศิริกุล	ป.5/1

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย 

TMC ครั้งที่ 8 จัดโดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำาประเทศไทย เข้าแข่งขันวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

•	กานต์ธิดา	งามพร้อมพันธ์	ป.5/2

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์

ประเทศไทย TMC ครัง้ท่ี 8 จัดโดยสมาชกิภาพ สหภาพ IMC ประจำาประเทศไทย เขา้แขง่ขนั

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

•	สุภาวิดา	บูรณะเวชหลิม	ป.5/4

ไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิ ในการแขง่ขนัวชิาคณิตศาสตร ์ระดบัประถมศึกษา ในการแขง่ขนัทาง

วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำาปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดโดย

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 

2563

•	สุชัญญาวีณ์	ลิมพลญาณ	ม.1/2

ได้รับรางวัลเ Top 25 Fastest Girl ในงานแข่งขัน Bangsaen 10 วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ที่หาดบางแสน ตำาบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี

•	ชวินธร	โกมลวณิช	ม.1/3

ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำา

ปี 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2563
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ตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2019 สภานักเรียนได้เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจร่วมเป็นทีมงานจัดทำา 

Planner 2020 ในการประชุมครั้งแรกเราได้เราเรียนรู้เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการจัดทำา Planner เล่มนี้ ได้ทราบ

ถึงเบื้องหลังการทำางานแต่ละปี และได้ฟังคำาแนะนำาจากทีมงานปีที่ผ่านมา จากนั้นเราแบ่งทีมงานเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย

นักเขียน ที่จะทำาหน้าที่รวบรวม คัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ตัวสะกด และสูตร ฝ่ายอาร์ต ทำาหน้าที่

ออกแบบหนา้ปก ลวดลาย โทนสภีายในเลม่ และฝ่ายบรรณาธิการท่ีจะทำาหน้าท่ีรวบรวมความคดิเห็นจากทุกๆ ฝ่าย ประสาน

งานกับคุณครู ที่ปรึกษาที่เป็นพี่นักเรียนเก่า และทีมงาน เมื่อเราประชุมครั้งที่สอง เป็นการนำาแบบปกที่ได้รับการคัดเลือกมา

นำาเสนอ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำาแนะนำา จากพี่ขวัญชนก คงสิริ นักเรียนเก่ามาแตร์เดอี รุ่นที่ 61 โดย

พ่ีขวัญชนกได้กรุณาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องของกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เราสามารถเลือกสกุลไฟล์

ที่เหมาะสม และออกแบบได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นเราประชุมกันทุก ๆ เดือน เพื่อรายงานความคืบหน้า

ของแต่ละฝ่าย และระดมความคิดในการคัดสรรสิ่งที่ดี และเหมาะสมที่สุดให้แก่ Student  Planner เล่มนี้ และในที่สุดเรา 

นัดหมายกันในช่วงปิดเทอม เพื่อดูต้นฉบับ ปรับปรุงแก้ไขบางส่วน และตรวจความเรียบร้อยของงาน 

โดยแรงบันดาลใจของหน้าปกมาจากการลงความเห็นจำานวนมากท่ีทีมงานสังเกตเห็นหลาย ๆ คนชอบท่ีจะซื้อ  

post-it สวย ๆ  ชอบนำาสติกเกอร์ และเทปน่ารัก ๆ  มาแปะที่สมุดโน้ต เราเลยออกแบบเป็นสมุดที่เหมือนรวมทุกอย่างไว้ด้วย

กัน ผสมผสานความเป็นมาแตร์เป็น gimmick เล็ก ๆ  เข้าไปที่หน้าปกด้วย ส่วนโทนสีก็เลือกเป็นสีนวลๆ สบายตา แต่ยังคง

มีความเป็นเด็กแอบแฝงอยู่ในส่วนของ icon เล็ก ๆ ที่อยู่ในแต่ละเดือน เพื่อเพิ่มความน่ารัก และมีเอกลักษณ์ อยากทำาให้

เจ้าของแพลนเนอร์ยิ้มได้ขึ้นมา เราช่วยกันสำารวจอยู่พอสมควร เช่น สอบถามพี่มัธยม 6 ในช่วงเดือนสอบของพี่ ๆ เพื่อทำา

เป็น quote ให้กำาลังใจในเดือนนั้น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น เดือนกรกฎาคมจะเป็น “No one is you and that is your 

power การเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถเหมือนได้ และนั่นเป็นพลังของเรา” 

 

“การที่ได้มีส่วนร่วมในการทำา Student  Planner 2020 ทำาให้ดิฉันได้เรียนรู้วิธีการทำา ว่ามีขั้นตอนเป็นอย่างไร และ

เบื้องหลัง Student Planner 2020
เรียบเรียงโดย ภัทราพร  ยิ่งวิวัฒน์ รองหัวหน้านักเรียน ปีการศึกษา 2562
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มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การปรับปรุง Planner ให้เหมาะสมแก่การใช้งานมากขึ้น รวมทั้งยังได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ  จาก

พี่ ๆ ทีมงานที่คอยให้คำาแนะนำาในเรื่องต่าง ๆ เช่นการใช้สี และรูปแบบของ Planner” 

ณิชารีย์  เจียรพงศ์ปกรณ์ MD 91

“การทำา Student Planner ปีนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกของการเข้าร่วมทีม แต่เป็นครั้งแรกที่ design ของดิฉันและเพื่อนได้

นำามาใช้จริง ทำาให้รู้ขั้นตอนเกือบทั้งหมดในส่วนของการทำารูปเล่มและ design ต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน ได้รับความช่วย

เหลือและได้ร่วมมือกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ การทำางานให้สำาเร็จนั้น จะขาดคนใดไปไม่ได้เลยจริง ๆ และความรู้สึก

เม่ือได้เห็นเล่มท่ีสมบูรณ์ถูกพิมพ์ออกมาน้ันมีท้ังความดีใจและความภูมิใจ เม่ือนำาไปแจกให้ทุกคนก็ท้ังต่ืนเต้นและมีความสุข 

มาก ๆ ที่ได้เห็นความรู้สึกของทุกคน” 

นันท์นภัส นรพัลลภ MD 92

“ปีน้ีเป็นปีท่ีสีใ่นการทำา planner ในโรงเรยีนของดฉินั ประสบการณ์ในการทำากเ็พ่ิมมากขึน้เรือ่ย ๆ  ต้ังแต่เป็นผู้ประสาน

งานกับทั้งพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ คอยดูวิธีการทำา จนกระทั่งปีนี้ได้มาเป็นผู้ออกแบบหน้าปกจริงจัง ที่สามารถเสนอความ

คิดเห็นของตัวเองออกมาได้เต็มที่  ได้วิเคราะห์ว่า นักเรียนจะชอบแนวไหน ใส่รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการให้

กำาลังใจเข้าไปในเล่ม อยากขอบคุณทุก ๆ คนที่ช่วยกันทำาให้ planner ออกมาสำาเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานฝ่ายอาร์ต และ

บรรณาธิการ พ่ีท่ีปรกึษา คณุคร ูรวมถงึพ่ีน้องท่ีประสานงานให้ผลลพัธ์ท่ีออกมาเป็นรอยย้ิมของทุกคน ถอืวา่เป็นประสบการณ์

ที่มากจนทำาให้หายเหนื่อย ดีใจที่เป็นเบื้องหลังของความสำาเร็จนี้” 

นรัญกรณ์  ธนเสรีธำารง MD 92

จากประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการทำา Planner ในปีนี้ ทำาให้ดิฉันได้มีโอกาสเรียนรู้การทำางานร่วมกับผู้อื่น การ

ประสานงานท้ังจากทางโรงพิมพ์ ฝ่ายอาร์ต ฝ่ายนักเขียน ฝ่ายบรรณาธิการ นักเรียน และคุณครู และเข้าใจระบบการ

ทำางานมากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคุณครู สำานักพิมพ์ และพี่ขวัญชนก MD 61 ที่คอยให้คำาแนะนำา และคำาปรึกษา พี่ ๆ  

น้อง ๆ ทีมงานทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ เสนอความคิด และร่วมกันออกแบบ จนในที่สุดก็สำาเร็จเป็น Student Planner 

2020 สดุท้ายน้ีดฉินัขอเชญิชวนน้อง ๆ  ทุกคน ลองให้โอกาสตัวเองเขา้มามสีว่นรว่มในการทำา Student Planner ของโรงเรยีน

เล่มต่อ ๆ ไป เพื่อจะได้มีประสบการณ์ที่ดีและมีค่าอย่างที่ ทีม Student Planner 2020 ได้รับในวันนี้
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ทุกๆ ปีการศึกษา เมื่อถึงภาคเรียนที่ 2 คณะครูจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ

พร้อมที่จะให้กำาลังใจ และสนับสนุนการเลือกของนักเรียนสำาหรับระดับอุดมศึกษา และร่วมแสดงความยินดีกับ ทุก ๆ คน 

ในทางเลือกของเขา ขอให้มีความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจในก้าวต่อไปกับการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อ

จะได้รับใช้สังคมกับสิ่งที่ตนเองได้ศึกษาเล่าเรียน จนเกิดความรู้ความสามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นปีการศึกษา 

2562 หรือ MD 90 ได้เปิดทางเลือกให้ตนเองในมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาดังนี้

เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง       1 คน

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา     1 คน

จิตวิทยา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ (JIPP)     2 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ    1 คน

ดนตรี	

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาธุรกิจดนตรีและบันเทิง    1 คน

นวัตกรรม	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรนานาชาติ (BaScii)         1 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล  2 คน

สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (BSI)     1 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอก

การจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)       2 คน

นิติศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต      6 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต      2 คน

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2563

โดย คุณครูสถาพร  สูตะบุตร
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ (LLB)         2 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต     1 คน

นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์     6 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน    1 คน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (BJM)        4 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

วิชาเอกการแสดงและกำากับการแสดงภาพยนตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)    1 คน

วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)   1 คน

วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (หลักสูตร 2 ภาษา)    3 คน

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     1 คน

วิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตัล 

หลักสูตรนานาชาติ (BFA)         3 คน

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ/การจัดการ	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต          3 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต         7 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) 7 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด      1 คน

สาขาวิชาการจัดการการผลิต        1 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)   3 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษาและผู้ประกอบการสังคม หลักสูตรนานาชาติ

(GSSE)            1 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ        1 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการบัญชี   1 คน

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม        1 คน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ       1 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด   1 คน

วิทยาศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร   1 คน

สาขาวิชาพันธุศาสตร์         1 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี   1 คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    1 คน

ผู้เรียนกับสารัตถะ
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สาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ       1 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย  1 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล       1 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม         1 คน

วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)         1 คน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำาหนดอาหาร   1 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์  1 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

หลักสูตรนานาชาติ (CICM )        1 คน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์      2 คน

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์       1 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล     1 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์         2 คน

คณะเภสัชศาสตร์          1 คน

มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์        1 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์         2 คน

มหาวิทยาลัยสยาม คณะแพทยศาสตร์       1 คน

วิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   3 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ หลักสูตรนานาชาติ (ADME)  1 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน หลักสูตรนานาชาติ (AERO)     1 คน

สาขาวิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (AI)     1 คน

สาขาวิชาสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ICE)      1 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ   1 คน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นวัตกรรม พลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  1 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)    3 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ต

และมัลติมีเดีย          1 คน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ       1 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ    1 คน
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เศรษฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EBA)    6 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (BE)   5 คน

สถาปัตยกรรมศาสตร์/มัณฑนศิลป์/ศิลปกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน         1 คน

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม          1 คน

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม         1 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาทัศนศิลป์       1 คน

สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกหัตถศิลป์ (เซรามิก)       1 คน

วิชาเอกมัณฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ)       1 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการออกแบบ 

ธุรกิจ และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ (DBTM)       2 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ 1 คน

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์     1 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)       1 คน

สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์       1 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ 

และเครื่องตกแต่ง          2 คน

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์        1 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

สาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์       1 คน

สังคมศาสตร์/ศาสนา/รัฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       1 คน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        2 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  1 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสรางสรรค์         1 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา       1 คน

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก 

(หลักสูตรนานาชาติ)         2 คน
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สัตวแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         1 คน

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์       1 คน

หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)        2 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาจีนศึกษา (PBIC)  2 คน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา   1 คน

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ    1 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำานักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    1 คน

ศึกษาต่อต่างประเทศ	

ประเทศจีน          1 คน

ประเทศญี่ปุ่น          1 คน

ประเทศไต้หวัน          1 คน

ประเทศสหรัฐอเมริกา         1 คน

ประเทศออสเตรเลีย          1 คน

 

สรุปการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         62 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                32 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ             15 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล                 11 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                10 คน

มหาวิทยาลัยศิลปากร               7 คน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                   2 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี                 2 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                 2 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง               1 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์                1 คน

มหาวิทยาลัยนเรศวร               1 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง               1 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ             1 คน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ               1 คน

มหาวิทยาลัยรังสิต                    3 คน

มหาวิทยาลัยสยาม                    1 คน

ศึกษาต่อต่างประเทศ               5 คน



ฉบับที่ 65 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2563 Mater Dei News 15

ผู้เรียนกับสารัตถะ

 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ จากการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำาปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนจึงขอประกาศเกียรติคุณนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลคะแนน O-NET ร้อยละ 90 ขึ้นไป ในวิชาที่มีการจัดสอบดังนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่	6	ภาษาไทย	90-99	คะแนน

อริษา จิระกรานนท์  อิสรีย์ เกษตรวุฒิวรรณ  พัฒน์นรี ตั้งจิตต์ถาวรกุล

คณิตศาสตร์	100	คะแนน

ทรัพย์สิริรัช มหารัตนวงศ์  ฐาปานีย์ เชาว์ไกรสิทธิ์  พิมพ์นารา สุตังคานุ อัยย์ฉัตร อชะปาละศิริ

90-99	คะแนน

ภวรัญชน์ คณารักษ์สันติ  จิณัฐตา ศรีบุญเจริญชัย  อริษา จิระกรานนท์

ปุณยนุช ตั้งบูรณากิจ  อรกัณญา ดวงอัมพร  วราลี มหัทธนธรรม

วิทยาศาสตร์	90-99	คะแนน

จิณัฐตา ศรีบุญเจริญชัย  ทรัพย์สิริรัช มหารัตนวงศ์

ภาษาอังกฤษ	100	คะแนน

รวิปรียา รัตน์ประสาทพร  อริษา จิระกรานนท์  วราลี มหัทธนธรรม

นัทธมน เทพวัลย์   ภาเกตุ นิมมานเหมินท์  ปริม วรวรรณ ณ อยุธยา

90-99	คะแนน

ชยาภา รักษ์ตานนท์ชัย  ปุณยนุช ตั้งบูรณากิจ  ภคมน เพ็งโตวงษ์

อรรณพา เล็กอุทัย  วรวีรินทร์ พัฒนสินวาณิช  ชญาภา ลิ้มมณีวิจิตร

พีรญา กุลยดุลย์   อัยย์ฉัตร อชะปาละศิริ  เปรม พานิชสมบัติ

สุชัญญาวีณ์ ลิมพลญาณ  ปิยวรรณ บวรรัตนเวช  ณภชา ประทีปวิศรุต

ชัญญา สุวรรณประดิษฐ  ทรัพย์สิริรัช มหารัตนวงศ์  ชนาภา จิตประไพ

ฐาปานีย์ เชาว์ไกรสิทธิ์  ภีรดา ยงปิยานนท์  นันท์นลิน เดชวรสิทธิ

นันท์นภัส เจียรพงษ์  ศศิณิช์ภา วสุนิรชร  พัณณิน เกรียวสกุล

อิสรีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ณฤดี พ่วงเขียว   ภัคพัฒน์ณิชา อุย

ONET ปีการศึกษา 2562
รวมรวมข้อมูลโดย คุณครูนริศราภรณ์  กฤตภคะ
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นลินรำาไพ สุลัญชุปกร  ภวลิน ทรรทรานนท์  ลภัสรดา พลอยส่องแสง  

ปาลิล วานิชชัชวาล  ชวัลญา ชลธีศุภชัย  เซดี้ คิม คอสเทลโล เพาเวลล์

รรัญช์ ตันติเตมิท   พิชชา เอี่ยมสมุทร  พรสวรรค์ ทองไสว

กัญญดา อุบลชาติ  ชนกนันท์ ฐานานุศักดิ์  ณัชริญา ศิลากอง 

พิมพ์นารา สุตังคานุ  อิสรีย์ เกษตรวุฒิวรรณ  พัฒน์นรี ตั้งจิตต์ถาวรกุล

ภูรดา คูสมิทธิ์   จิณัฐตา ศรีบุญเจริญชัย  จิรัชญา ลิมะเสถียร

มินลินี เพิ่มวงศ์เจริญ  อลิสา ปัญจะ   ปภาวรินทร์ ประยุรจตุพร

พิมพ์พนิต เทพเจริญนิรันดร์ อรวริน ดุษฎีอิสริยวงศ์  อรกัณญา ดวงอัมพร

พริม รามอินทรา   สุประวีณ์ รัตนมโนชัย  วรัณนภัส วงศ์สถิตย์พร

ชวินธร โกมลวณิช  ภูริภา วงษ์วิไลวารินทร์  สิตานัน พิกุลขจร

พิณนา สิงหสุวิช วรรณประภา นวภรรษ เขมะจันตรี  ณัชชา จงเสรี

โจแอน โช   ณัฐณิชา วงศ์พานิช

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3		ภาษาไทย	90-99	คะแนน

ดังฝัน เตาะสกุล   รัชสกมล โออนันต์  ศิริจิรา จันทร์รุ่งอุทัย

เอรีญา โภคทวี   ภาฤดี ณรงค์เดช   กานต์ชนก เดชพันธ์

อัญชลีพร อภิภัทรชัยวงศ์  พรนพิน ตั้งก่อสกุล  พิมพกานต์ การพิศิษฎ์

นภัส วงศ์สมมาตร  ปัณณพร ปัญจพงษ์  ดลพร สิริวันต์

ปทิตตา อภิศักดิ์ศิริกุล  ณกมล แสนประเสริฐ  กันต์สริตา วัฒนะภูติ

โจเซฟิน โช   นารา เวชยันต์วิวัฒน์  ณิชาพร เลิศชุณหะเกียรติ

ชัญญา กิตติไชย   ณัฐธัญญ์ดา สริจันทร์  ฐิตารีย์ ชุติรัตนโรจน์

พิณทิพปภา สุลัญชุปกร  ธนิยนันทน์ มหาศิริมงคล  ศุจิมงคล จิตต์ไพโรจน์

ภัสทิชา โกศลบุญ  ศิรธร นพรัตน์   ศิรดารัตน์ พุฒิวราธิคุณ

ธวัลรัตน์ ตั้งวงษ์เจริญ  ปณิดา คุณาวุฒิ   พัทธ์ธีรา พัชรธรรมโรจน์

คณิตศาสตร์	100	คะแนน

รัชสกมล โออนันต์  อรณัฐ ผลประเสริฐ  อัญชลีพร อภิภัทรชัยวงศ์

ปทิตตา อภิศักดิ์ศิริกุล  เอรีญา โภคทวี   อนิก สิทธิการิยะวัตร

พรนพิน ตั้งก่อสกุล  พันไมล์ เจริญสมบัติ

90-99	คะแนน

ศิรดารัตน์ พุฒิวราธิคุณ  ปณิดา คุณาวุฒิ   เอมิกานต์ เพิ่มวงศ์เจริญ

ศิริจิรา จันทร์รุ่งอุทัย  แพรวา ชยสดมภ์   ภัสทิชา โกศลบุญ

ดังฝัน เตาะสกุล   พิรญาภรณ์ สุรพงศ์ประภา  ณัฐภัสสร หอมจันทร์เดิม  

กานต์ชนก เดชพันธ์



ฉบับที่ 65 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2563 Mater Dei News 17

ผู้เรียนกับสารัตถะ

ภาษาอังกฤษ	90-99	คะแนน

ณิชาพร เลิศชุณหะเกียรติ  ณิชา ประภัสภักดี  ศศลัลน์ เอื้อสุนทรวัฒนา

ภัสทิชา โกศลบุญ  ญาณิศา โภคาวัฒนา  ดังฝัน เตาะสกุล

ดลพร สิริวันต์   อนิก สิทธิการิยะวัตร  ชัญญ์ธนันท์ ปรีดาวรรณเลิศ

นารา เวชยันต์วิวัฒน์  อัญชลีพร อภิภัทรชัยวงศ์  ชัญญา กิตติไชย

พัทธ์ธีรา พัชรธรรมโรจน์  กานต์ชนก กาญจนาภรณ์  เอรีญา โภคทวี

นันท์นพิน จุลกนิษฐ  พันไมล์ เจริญสมบัติ  มาลินี สินสุขเพิ่มพูน

พริษา เลิศดำาริห์การ  ศิริจิรา จันทร์รุ่งอุทัย  ธนิยนันทน์ มหาศิริมงคล

ศิรธร นพรัตน์   ปณิดา คุณาวุฒิ   สาริศา การขยัน

เอมิกานต์ เพิ่มวงศ์เจริญ  กันต์สริตา วัฒนะภูติ  รตาภิรมย์ บรรดาประณีต บุณยทรรพ

ชนิตา เอี่ยมวิริยะพงษ์  บัวบูชา ตัญฑโญภิญ  แพรวา ชยสดมภ์

ภิญญาพัชญ์ ตั้งศรีไพโรจน์ จงภสิณี สุขวุฒิ   ขมิ้น เกลียวปฏินนท์

ณกมล แสนประเสริฐ  เวณิศา จีนะวิจารณะ  ปาลินี พงษ์ไพรัช

พรนพิน ตั้งก่อสกุล  ศศินี มงคลชีพ   โจเซฟิน โช

ปัณณพร ปัญจพงษ์  พริม สิงหสุวิช วรรณประภา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	คณิตศาสตร์	100	คะแนน

ภิญญาพัชญ์ ไชยนิวัตรโภคิน

90-99	คะแนน

ปานสิริ ปุณญประสิทธิ์  ปวีณา ไพจิตรวิจารณ์  ภารวี วัฒนพรพรหม

กัณติกา ลีรัตนขจร  ไปรยา บูรณภิญโญ  อารตี ตันติวรวงศ์

สุพิชญา ละออง   ชลันดา คงลิ้ม   ปัณฑิตา เกษมทรัพย์

ญาณิศา ชัยพัฒนนันท์  นิรดา ธนาดำารงศักดิ์  ณัฐชา กาญจนหัตถกิจ

มัลลิการ์ กนกคุณธรรม  สุจิรา อัศวพงษ์อนันต์  อัญพัชร์ อัศววัฒนาพร  

ฐานภา สถิติรัต   ปารดา จุลละมณฑล  ธชา ธนารักษ์โชค

พราวลิตา จิระเจริญพร  กานต์พิชชา แววรัตน์

วิทยาศาสตร์	90-99	คะแนน

ภารวี วัฒนพรพรหม

ภาษาอังกฤษ	90-99	คะแนน

วรรณพร อุตวิชัย   เทียนญาดา ศรัณย์ชล  พาสิริ จรัสศรี

ธชา ธนารักษ์โชค  เมษา กันตวนิช   ปัณฑิตา เกษมทรัพย์

ชวิศา จิตต์ไพบูลย์สุข  ชลันดา คงลิ้ม   นวิยา วิวัฒนานนท์พงษ์
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บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

 ภาพท่ีสรา้งความสขุแกค่ณุครทุูกคนท่ีไดพ้บเห็นคอื ภาพนกัเรยีนประถมศึกษากระตือรอืรน้กบัการเขา้ไปอ่านหนังสอืท่ี

ห้องสมุด ปกตห้ิองสมดุประถมศกึษากม็ไิดเ้ดอืดรอ้นนกักบัการดงึดดูนักเรยีนให้ใชบ้รกิาร นักอ่านโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั  

มีจำานวนมากพอสมควร แต่ก็ยังไม่ได้ 100 % ตามที่อยากจะได้

 คุณวันทนีย์  หวังบุญสกุล มัณฑนากร อดีตผู้ปกครองนักเรียนที่รับใช้โรงเรียนมาต่อเนื่อง ได้เพิ่มสีสันและความน่า

ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นให้กับห้องสมุดประถม ในการปรับปรุงเพิ่มเติม ในช่วงโรงเรียนหยุดยาว มีนาคม-มิถุนายนนี้ คุณวันทนีย์ 

ไดเ้พ่ิมมมุสบายให้กบันักอ่านรุน่จ๋ิวของเราอย่างถกูใจนักเรยีน แต่กเ็พ่ิมความท้าทายเป็นอย่างย่ิงให้กับคณุครบูรรณารกัษใ์นชว่ง

เวลาเคร่งครัดกับการทำาความสะอาดบ่อยครั้งและการเว้นระยะห่าง ทำาอย่างไรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท่ัวถึงโดยมีความ

ยุติธรรมด้วย แต่ก็เป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นด้วย

 หนูรู้สึกสงบ และมีความสุขที่ห้องสมุด เพราะมีหนังสือให้อ่านมากมายแล้วยังมีที่สวย ๆ ให้นั่ง มีโต๊ะให้นั่งทำางาน 

มีหนังสือให้ขอยืม ครูบรรณารักษ์ก็ใจดี แล้วก็มีแอร์เย็น ๆ

  อนุสสรา  ลิมพลญาณ ป.5/1

 หนูรู้สึกว่าห้องสมุดทำาให้หนูมีความสุข ได้รับความรู้มากมาย และหนูชอบห้องสมุดที่ทำาใหม่นี้มาก ๆ เลย มีความ

สวยงาม เงียบสงบดี โดยเฉพาะหนังสือประเภทลายเส้นสวย ๆ และหนังสืออีกมากมายที่หนูชอบก็มีที่ห้องสมุด ทำาให้หนู

อยากมาห้องสมุดทุก ๆ วันเลย ครูบรรณารักษ์ใจดีให้คำาปรึกษาแนะนำาข้อมูลของหนังสือที่หนูต้องการ โดยไม่แสดงท่าทีเบื่อ

หน่ายหนูเลย หนูรักห้องสมุดและคุณครูบรรณารักษ์มาก 

นรินทร์  ตั้งในธรรม ป.5/2

ห้องสมุดประถมศึกษา
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 หนูชอบห้องสมุดเพราะมันทำาให้หนูรู้สึกสนุกที่ได้มาห้องสมุด เวลาที่หนูมาห้องสมุดแล้วมันเย็นสบาย หนูรู้สึกตื่นเต้น

ที่ห้องสมุดมีการปรับปรุง คุณครูที่ห้องสมุดใจดีมาก

พิชญินทร์  สุทธิประสิทธิ์ ป.5/3

 หนูชอบมาห้องสมดุมาก เพราะวา่ห้องสมดุเป็นท่ีท่ีสงบและสบาย ชอบการปรบัแต่งใหม่ของห้องสมุด ครใูจด ีหนังสอื

มากมาย ไม่เบื่อ อยู่แล้วมีความสุขและสนุก ชอบทุกอย่างที่อยู่ในห้องสมุดเลย พอหนูมาห้องสมุดมันทำาให้หนูได้สงบใจทำาให้

รู้สึกดี หนูรักห้องสมุด

  วริศรา  รุ่งเรือง ป.6/4

 หนูชอบห้องสมุดเพราะว่าบรรยากาศเงียบ สงบ สบาย ผ่อนคลายดี แอร์ก็เย็นสบาย แล้วก็คุณครูบรรณารักษ์สวย

ใจดี ให้คำาปรึกษาได้ดี หนูชอบที่หนังสือจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแบ่งประเภทได้ชัดเจน ที่นั่งก็น่านั่งสีสดใส หนูรักห้องสมุด

  อิสรีย์  วิวัฒนมนตรี ป.5/2

 หนูชอบห้องสมุดเพราะว่าเป็นที่ ๆ  คนผ่อนคลาย และก็ไม่ใช้อ่านหนังสืออย่างเดียว แต่ยังเป็นที่ ๆ  ทำางาน ทำาการ

บ้าน และอื่น ๆ อีกมากมาย บางทีถ้ามีเรื่องอะไร ก็ปรึกษาคุณครูที่ห้องสมุดได้ คุณครูน่ารักและใจดีมาก และหนูชอบที่

หนังสือจัดวางมีระเบียบ เพราะเพ่ือน ๆ  คุณครูใส่ใจ และรักห้องสมุดและช่วยกันรักษาอย่างดี ไม่ทำาหนังสือยับ เวลาหนูไม่มี

เพื่อนเล่นด้วย หนูก็จะมาพักที่ห้องสมุด เวลาเครียดก็มา เพราะมันสงบ และทำาให้หายเครียดได้เลย หนูรักห้องสมุดของเรา

  กัญญาพัชร์  เวศย์ไกรศรี ป.5/4
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต่อการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาอยู่ที่

บ้านและลดการไปในท่ีสาธารณะ การเวน้ระยะห่างทางสงัคม 

การสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ รวม

ท้ังบทบาทของเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีส่วนสำาคัญในการใช้ชีวิต

มากยิ่งขึ้น 

โรงเรียนได้ปรับระบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับ

สถานการณ์โดยมีการสอนผ่านทางออนไลน์ในทุกระดับชั้น  

โดยคำานึงถึงความแตกต่างของพัฒนาการและลักษณะการ

เรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย สำาหรับเด็กในวัยอนุบาล

เป็นวัยท่ีเรียนรู้ได้ดีผ่านการเล่น การเคลื่อนไหว ได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงผ่านการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในการสังเกต 

สำารวจ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การจัดการ

ศึกษาแบบออนไลน์ในระดบัชัน้อนุบาลจึงต้องจัดให้สอดคลอ้ง

กับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในวัยน้ี การทดลองเรียน

ออนไลน์ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนท่ีผ่านมาใน

ตารางเรียนแต่ละวันจึงได้จัดคาบกิจกรรมเป็น 3 ช่วงเวลา  

ในช่วงเช้าครูจะจัดทำาคลิปวิดีโอท่ีบูรณาการทักษะท่ีหลาก

หลาย กระตุน้ให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละไดล้งมอืปฏิบัตจิรงิ

ทัง้การเคลื่อนไหวประกอบเพลง ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมที่

ได้ฝึกการสังเกตและสำารวจรอบตัว  แต่ละคลิปกำาหนดระยะ

เวลาอยู่หนา้จอประมาณ 10 – 15 นาที เท่าน้ัน เพ่ือป้องกนั

การส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ๆ จาก

น้ันสลับด้วยช่วงการเรียนรู้แบบออฟไลน์ท่ีครูแนะนำากิจกรรม

ให้นักเรียนสามารถเลือกทำาร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ท่ี

บ้านโดยไม่ต้องอยู่ท่ีหน้าจอ กิจกรรมจัดให้ส่งเสริมท้ังด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และการฝึกทักษะ

ชีวิตให้รู้จักดูแลช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวันได้ รวมทั้ง

มีกิจกรรม Reflection ให้นักเรียนได้ทบทวนไตร่ตรองสิ่งที่

เรียนรู้และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติได้จริง ด้วยความคำานึงถึง

บริบทที่หลากหลายของแต่ละครอบครัว กิจกรรมต่าง ๆ ที่

แนะนำาจึงเปิดกวา้งให้สามารถประยุกตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะ

สม และครูได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์บางส่วน ได้แก่ กระดาษ 

A4 กระดาษสี กระดาษสำาหรับพับ ไม้ไอศกรีม และกาว

แท่ง จัดใส่ซอง Learning Kit แจกให้นักเรียนเพื่ออำานวย

ความสะดวกในการนำามาใชช้ว่งการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ สว่น

ช่วงบ่ายจะมีคาบกิจกรรมภาษาอังกฤษท่ีจัดทำาเป็นคลิปวิดีโอ

สลับกับกิจกรรมออฟไลน์ให้กับเด็ก ๆ ได้เข้ามาสนุกสนาน

กับการเรียนรู้   

การสอนออนไลน์ในระดับชั้นอนุบาล
โดย คุณครูชญานุช  ชูชาติ
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สาระการเรียนรู้ที่จัดช่วงทดลองเรียนออนไลน์นั้น ใน

ช่วงแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของเราเพ่ือเป็นการสร้าง

ความคุ้นเคยกับคุณครู เพื่อน สถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

เช่น ห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องสมุด จากน้ันได้นำา

หน่วยการเรียนรู้เรื่องตัวเรามาจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้

เรียนรู้จากบุคคลและของจริงใกล้ตัวท่ีบ้านได้สะดวก เช่น 

เรียนรู้เก่ียวกับสีต่าง ๆ จากคลิปแล้วชวนให้ลองไปสำารวจ

หาสิ่งของในบ้านท่ีมีสีสันหลากหลายพร้อมกับวาดภาพนำา

มาโพสต์แบ่งปันกันชม เรียนรู้การขอบคุณจากนิทานแล้ว

ชวนเด็ก ๆ พับดอกไม้กระดาษเพื่อนำาไปมอบให้สมาชิกใน

ครอบครัวพร้อมกล่าวขอบคุณที่ช่วยดูแลเด็ก ๆ ในช่วงหยุด 

โควิด-19 เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์ 5 หมู่แล้วชวน

เดก็ ๆ  สงัเกตอาหารท่ีรบัประทานในแตล่ะมือ้วา่มสีารอาหาร

หมู่ใดบ้าง และครูได้เปิดห้อง Meeting สังสรรค์หรรษา

สนทนายามเช้า ในเช้าวันแรกของทุกสัปดาห์เพ่ือชวนเด็ก ๆ  มา

ทักทายทำาความรู้จักกัน มีการเล่นเกม และฟัง Big Picture 

กิจกรรมท่ีจะได้เรียนรู้ ส่วนในวันสุดท้ายของสัปดาห์จะเปิด

ห้องสังสรรค์หรรษาสนทนายามบ่าย เพ่ือมา Reflection 

ทบทวนและไตร่ตรองสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน  โดยจะอัดเป็นวิดีโอ

ไว้ให้มาชมภายหลังได้ในเวลาที่สะดวก

 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับชั้น

อนุบาลน้ันใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิถีการเรียนรู้แบบใหม่

เพื่อเตรียมความพร้อม เป็นส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจ และ 

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  
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วิกฤติจากโควิด 19 นับว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั่วประเทศ คณะผู้บริหารของ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้วางแผนการจัดการทั้งบุคลากร และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ของครูและนักเรียน ในการเรียนออนไลน์-ออฟไลน์ ในช่วงเวลาที่รัฐบาลขอให้คนไทยทุกคนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน    

การเรยีนออนไลน์-ออฟไลน์ โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัมีกระบวนการวางแผนการทำางานทุกขัน้ตอนลว้นมุ่งสูป่ระโยชน์

สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอันได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรที่ทำาหน้าที่

สนับสนุนการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือโดยตลอด จนกระทั่งโรงเรียนสามารถเข้าสู่การเรียนการ

สอนได้ในสภาวะปกติตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

เสียงสะท้อนการเรียนออนไลน์-ออฟไลน์	กับวัยประถม	1-2	

การเรียนออนไลน์ ถ้าไม่เข้าใจบทเรียนหนูสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ ดูคลิปคุณครูสนุกมาก ได้เรียนรู้เทคโนโลยีผ่าน 

ไอแพด ส่วนการเรียนที่โรงเรียนทำาให้หนู ได้กลับไปเจอคุณครูและเพื่อนๆ ได้เล่นกับเพื่อน ได้ถามคุณครูได้ทันทีถ้ามีข้อสงสัย 

และได้ตื่นเช้ามาโรงเรียน

ปุณณิญาณ์  บุญญสถิตย์ ป.1/1

การเรียนออนไลน์เป็นประสบการณ์ใหม่ ต้องเรียนผ่านหน้าจอ ได้เจอคุณครูโดยไม่ต้องไปโรงเรียนสามารถฟังย้อนหลัง

ได้ หากไม่เข้าใจ และยังได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ต่างกับการเรียนแบบออฟไลน์ และการเรียนใน

ห้องเรียนกับคุณครู ถ้าไม่เข้าใจหรือมีคำาถาม ก็ยกมือถามได้ทันที

พิมภัทร จารุปราณ ป.1/2

ส่ิงท่ีหนูได้เรียนรู้แบบออนไลน์ ทำาให้รู้จักใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน ์

ทำาให้ทราบว่าเทคโนโลยีไม่ได้ใช้เล่นเกมอย่างเดียว

ถึงแม้ว่าจะสนุกกับการเรียนออนไลน์ แต่ไปเรียนท่ีโรงเรียนดีกว่ามาก เพราะท่ีโรงเรียนทำาให้มีส่วนร่วมในการเรียน

มากกว่า ได้ลงมือประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ  และได้เจอเพื่อนและครูจริง ๆ  รู้จักมีวินัยต่อเวลาเรียน ถ้าเรียนออนไลน์อย่างเดียว

จะไม่มีวินัยมากนัก เพราะอย่างไรก็สามารถเรียนย้อนหลังได้

พชรมน สาราภรณ์ ป.1/3

ออนไลน์-ออฟไลน์ กับวัยประถม 1-2
โดย คุณครูรัชดารินทร์ สังกลม
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บูรณวัฒน์จัดการศึกษา

ตอนเรียนออนไลน์สนุกมาก หนูได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หนูสามารถย้อนกลับไปดูบทเรียนที่เรียนไปแล้ว หนูได้

ฝึกใช้คอมพิวเตอร์และไอแพด หนูได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขกับคุณพ่อ

กานต์ณิชา  เจริญพงศ์ ป.1/4

จากสถานการณ์ช่วงโควิด หนูจึงจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน หนูต้องเรียน ออนไลน์ หนูรู้สึกดีใจที่ได้เรียนอยู่บ้าน แต่ว่าหนู

ก็เสยีใจท่ีไมไ่ดเ้จอเพ่ือนใหมแ่ละหนูกเ็สยีใจท่ีไมไ่ดเ้ห็นหนา้เพ่ือน ๆ  แตพ่อหนูไดม้าโรงเรยีนหนูกด็ใีจ และการท่ีไดม้าโรงเรยีน

ทำาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นแต่หนูก็เสียใจที่ไม่ได้อยู่บ้านและเรียนออนไลน์แต่การเรียนทั้งสองอย่างก็ดีทั้งนั้น

พัทธ์ธีรา โกมุทแดง ป.2/1

 

หนูชอบเรียนออนไลน์เพราะได้เล่น Maths - Whizz ได้อยู่กับครอบครัว แต่หนูไม่ได้เจอเพื่อน 

  ชิณณิชา  ธรรมรักษ์ ป.2/2

หนูตื่นเต้นมากที่ได้เจอครูครั้งแรกในการเรียนออนไลน์ เวลาครูสอนสนุกมาก หนูมีความสุขมาก แต่หนูเสียใจที่ยังไม่

ได้เจอเพื่อน ๆ เมื่อหลายเดือนก่อนทุก ๆ คน ต้องอยู่บ้าน ล้างมือบ่อย ๆ หนูสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันขอให้โรงเรียนและ

ทุกคนปลอดภัย หนูรักโรงเรียน หนูจะช่วยให้โรงเรียนเปิดตลอดไม่ต้องปิดอีก ถ้าโรงเรียนของหนูต้องปิดอีกครั้งคงเศร้ามาก 

อยากบอกว่าอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดแต่หนูชอบไปโรงเรียนมากกว่า

สุวภัทร นันทดุสิต ป.2/3

 

หนูรู้สึกไม่ดีตอนเรียนออนไลน์ เพราะทำาอะไรไม่เป็นและเน็ตไม่ค่อยดี ตอนหลัง ๆ หนูเริ่มสื่อสารเป็นและเข้า MS 

Teams ได้ด้วยตนเอง หนูอยากขอบพระคุณคุณย่า คุณพ่อที่สอนหนูเวลาเข้าเรียนออนไลน์ได้อย่างราบรื่น

ภัทรมน อัศวเมธา ป.2/4

เมื่ออ่านเสียงสะท้อนความคิดและประสบการณ์จากการเรียนออนไลน์แล้ว จะพบว่า การเรียนในเวลาปกติเป็นสิ่ง

สำาคัญสำาหรับนักเรียนประถม 1-2 เพราะการเรียนรู้ของนักเรียนประถม 1-2 มีลักษณะเฉพาะตัวและจำาเป็น โดยการเรียนรู้

ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เป็นการสร้างประสบการณ์ รู้จักการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือ การแบ่งปัน ความ 

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทำาให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงอันจะนำาไปสู่การศึกษาท่ีช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการ

ให้เป็นคนจนสมบูรณ์
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ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เรียบเรียงโดย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    เหล่าศิษย์มาแตร์เดอี  เปิดปีการศึกษาใหม่

   วิถีชีวิตเปลี่ยนไป    แต่ใจเซอร์เวียมคงเดิม

    ตระหนักรักสามัคคี  เมตตาปรานีพูนเพิ่ม

   แนวคิดเติบโตต่อเติม   ส่งเสริมเอื้อเฟื้อเพื่อใคร

    รู้หลักทักษะชีวิต   รู้คิดประยุกต์ปรับใช้

   กตัญญุตาอภัย    ห่วงใยรักษ์โลกร่วมกัน

    ทักษะภาษาไทยเทศ  ตรองเหตุผลอย่างสร้างสรรค์

   ชวนคิดอ่านเขียนทุกวัน   แบ่งปันสื่อความด้วยใจ

    ขอเชิญชวนท่านแวะอ่าน  ผลงานลูกศิษย์เขียนไว้

   ร้อยแก้วร้อยกรองของไทย   จัดในยุวกวี

 

ปีการศึกษานี้ ทางกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเขียนสื่อความในรูปแบบต่าง ๆ 

ท้ังรอ้ยแกว้และรอ้ยกรองอย่างตอ่เนือ่ง อีกท้ังยังเน้นให้นักเรยีนไดส่ื้อสารความคดิอ่านผ่านการเขยีนเรยีบเรยีงขอ้ความอย่างถกู

ตอ้งตามรปูแบบและฉนัทลกัษณ ์และพัฒนาทักษะดา้นการเขยีนของนักเรยีนในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ดว้ยการสง่เสรมิให้นักเรยีนฝึก

การใช้ภาษาที่สละสลวยและเพิ่มความงดงามทางวรรณศิลป์

โอกาสนี้จึงขอนำาผลงานของนักเรียน ซึ่งมีทั้งความเรียง กลอนสี่ กลอนแปด กาพย์ยานี 11 และคำาขวัญ ในหัวข้อ

เทิดพระคุณแม่และหัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 มาให้ได้อ่านกัน

เรียงร้อยถ้อยความด้วยรักแด่คุณแม่

พระคุณของแม่

แม้ว่าแม่ทุกคนจะต่างกัน แต่แม่ทุกคนก็มีความรักให้ลูก ห่วงใยลูกและปลอบโยนลูกตลอดมา แม่เปรียบเหมีอนนัก

ปราชญ์  ทั้งสอนหนังสือและให้ความอบอุ่นแก่ลูก เมื่อลูกโตขึ้นจะขอทดแทนคุณ ด้วยการเลี้ยงดูเอาใจใส่ ลูกจะมีวินัยใน

ตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เป็นลูกที่ดี มีความกตัญญู และจะนำาพาความสุขมาให้คุณแม่ตลอดชีวิตของลูก

อรภิชา  มังคโลปกรณ์  ป.3/3

                                               

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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     อวยพรแม่นี้  ให้มีความสุข

    ไม่มีความทุกข์   จิตใจเบิกบาน

     ขอให้แม่อยู่  กับหนูนานนาน

    รักตลอดกาล   จากใจหนูเอง

พิมพ์ชนก  สุวรรณประกร  ป.4/2

    เมื่อวันแม่แห่งชาตินั้นมาถึง  จิตคำานึงถึงพระคุณของแม่

   ท่านตรากตรำาทำางานและดูแล  ขอบคุณแม่ที่รักและห่วงใย

ศิริ์กาญจน์   นิลโกสิตย์   ป.6/1  

    ผู้ที่มีบุญคุณแสนยิ่งใหญ่  คอยห่วงใยตัวเราในทุกที่

   คอยสั่งคอยสอนให้เป็นคนดี  แม่คนนี้รักเราหมดหัวใจ    

      ฐิตารีย์   ปฐมบุรุษรัตน์    ป.6/2

    พระคุณแม่เปรียบดั่งสายธารา มีเมตตาใหญ่ยิ่งเหนือสิ่งไหน

   มีความรักเต็มเปี่ยมและน้ำาใจ  ความดีใดก็ไม่เท่าแม่ของเรา

         จิรัชญา   ชื่นชมพูนุท  ป.6/3

    ยามเจ็บไข้ไม่สบายแม่รักษา ยามทุกข์มาแม่ปลอบเตือนใจฉัน

   ยามลูกสุขแม่ยิ้มสุขร่วมกัน   แม่รักฉันฉันรักแม่แน่แท้จริง

ณิชนันท์   นันท์รุ่งโรจน์  ป.6/4

   

    ชนนีนารีผู้ประเสริฐ  ให้กำาเนิดนรชนทุกแห่งหน

   พระคุณที่ท่านให้มีมากล้น   แสนท่วมท้นใหญ่ยิ่งเยี่ยงนภา

    ยามตั้งครรภ์คอยเฝ้าเอาใจใส่ ยามป่วยไข้ไม่ห่างเฝ้าห่วงหา

   ประดุจดั่งดวงเดือนเคียงดารา  มิมีวันจากลาห่างไกลกัน

    พระคุณแม่มั่นคงไม่เสื่อมคลาย ไม่ห่างหายจากใจมิแปรผัน

   ลูกซาบซึ้งในพระคุณทุกคืนวัน  ขอตั้งมั่นสัญญาทดแทนคุณ 

มนสิชา  โลพันธ์ศรี  ม.2/1

   คำาว่ารักจากมารดาค่ายิ่งใหญ่  เปรียบแผ่นฟ้านภาลัยอันไพศาล

  เปรียบดวงดาวพราวพร่างกระจ่างนาน  เปรียบลำาธารปริ่มน้ำาชุ่มฉ่ำาใจ

   เปรียบแสงเทียนในยามที่มืดมิด  เปรียบเข็มทิศในยามที่หวั่นไหว

  เปรียบกองฟืนยามหนาวร้าวฤทัย   เปรียบเรือใบพาเราข้ามคงคา

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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   แท้จริงแล้วความรักจากแม่นั้น  ยากจะสรรสิ่งใดในโลกหล้า

  มาเปรียบเทียบความรักความเมตตา   อันล้ำาค่าจากมารดานั้นไม่มี

   ขอพนมกราบลงตรงตักแม่   ด้วยสำานึกในรักแท้อันคงที่

  มอบดวงจิตกตัญญูชั่วชีวี    ระลึกคุณแม่นี้ตราบนิรันดร์

พลอยณภัส  สิริภัสภักดี  ม.2/4

“พระคุณของแม่นั้นยิ่งใหญ่”

   คุณแม่เปรียบมรรคามหาสมุทร  อันพิสุทธิ์มีค่ากว่าสิ่งไหน

  แสงส่องมาระยับจับดวงใจ    แสนกว้างไกลสวยงามอร่ามตา

   คุณแม่นั้นลูกนี้ตระหนักชัด   รู้เจนจัดแก่ใจไม่กังขา

  ลูกหมดแรงแม่จะเป็นธารา    ช่วยพัดพาถึงฝั่งอย่างปลอดภัย

   แม่โอบอุ้มลูกมาแต่กำาเนิด   เมื่อลูกเกิดแม่รักเอาใจใส่

  แม่ดูแลทุกสิ่งยิ่งกว่าใคร    ความรักให้มากล้นคณนา

   คุณแม่ดั่งหยาดน้ำาจากเบื้องบน  เป็นดั่งฝนชโลมใจให้หรรษา

  ชำาระความขุ่นข้องหมองอุรา   พร้อมนำาพาสุขสันต์ทุกวันไป

   ลูกซาบซึ้งตรึงใจในพระคุณ  ที่เกื้อหนุนลูกนี้จนเติบใหญ่

  ขอก้มลงกราบแม่ด้วยหทัย    พร้อมมาลัยมอบให้แด่มารดา 

  ปภาพินท์  คุณาวุฒิ  ม.3/1

“พระคุณแม่ดั่งสายธารา”

   แม่มีคุณดุจน้ำาใสในสมุทร   ลึกซึ้งสุดยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล

  คุณของแม่เปี่ยมล้นชลธาร    แม้ยาวนานผ่านไปไม่ลืมเลือน

   น้ำาเย็นใสไหลไปดั่งใจแม่   เป็นรักแท้ที่ใครไม่มีเหมือน

  สั่งสอนลูกปลูกฝังยังย้ำาเตือน   แม่ไม่เบือนหน้าหนีหลีกลูกเลย

   แม้ลำาบากตรากตรำาแม่ฟันฝ่า  เลี้ยงลูกมากายาไม่นิ่งเฉย

  จะก่นด่าบ่นว่าแม่ไม่เคย    แม่เอื้อนเอ่ยคำารักปักใจเรา

   พรหมวิหารมารดายึดมั่นไว้   มีจิตใจเมตตาฆ่าความเขลา

  แม่กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูอยู่นานเนา   แม่คอยเฝ้าเช้าค่ำาเมื่อเยาว์วัย

   ลูกระลึกนึกถึงคุณแม่นี้   ขอความดีที่ลูกทำานำาดลให้

  แม่เป็นสุขทุกข์ร้ายมลายไป    ดวงหทัยร่มรื่นชื่นชีวา

ปณัฏฐา  จันทรบุตร  ม.3/2

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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“ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น”

   แม่เปรียบเหมือนไม้ใหญ่ให้ร่มเย็น  ส่วนลูกเป็นไม้เล็กอิงอาศัย

  หากห่าฝนร่วงกราวลงเมื่อใด   ใต้ต้นใบได้รับเพียงหนึ่งในพัน

   ดั่งอุปสรรคสาดซัดลงใส่ลูก   ผองภัยถูกสลายสิ้นยิ่งกว่าฝัน

  ที่หลงเหลือคือบทเรียนผ่านคืนวัน   รู้เท่าทันปกป้องตนหลีกพ้นภัย

   รักล้อมลูกผูกพันรักเป็นดวงมาน  ลูกผลิบานออกดอกผลงามไฉน

  เมื่อสุกงอมหล่นลงปล่อยเมล็ดไป   จะใกล้ไกลเติบโตเดินตามรอย

   ลูกจะเดินตามแม่ตามแต่ฝัน  จะมุ่งมั่นฝ่าฟันไม่มีถอย

  เป็นของขวัญให้มาตาที่เฝ้าคอย   เห็นลูกน้อยเก่งกาจมีกำาลัง

   แล้ววันหนึ่งไม้เล็กนี้จะตระหง่าน  ไม่เนิ่นนานเกินรอตามความหวัง

  ทดแทนคุณปกป้องแม่ตามพลัง   ไม่รอรั้งที่จะรักและดูแล

สุชาดา  โฆษะวิสุทธิ์  ม.3/3

“พระคุณอันแสนประเสริฐ”

   พรอันใดในโลกหล้าว่าประเสริฐ  มิล้ำาเลิศดั่งพระคุณบุญยิ่งใหญ่

  พระคุณแม่เปรียบได้ดั่งร่มไทร   คือพงไพรให้ลูกรักได้พักพิง

   ลูกเปรียบดั่งโกสุมบุปผชาติ   ดารดาษอารัณย์ทั้งชายหญิง

  ร่มพงพีมีรักแท้ให้แอบอิง    ไม่ทอดทิ้งให้ลูกต้องเดียวดาย

   แม่อุ้มท้องประคองครรภ์นับวันเฝ้า  เลี้ยงดูเจ้าให้เติบใหญ่ไม่ห่างหาย

  สองมือแม่คอยตระกองปกป้องกาย   ให้เจ้าหายเหนื่อยล้าแม่ฝ่าฟัน

   กิ่งไม้ใหญ่เปรียบได้ดั่งอ้อมแขน  ยากเหลือแสนแม่ไม่ท้อไม่หวาดหวั่น

  โอบอุ้มลูกให้ผ่านพ้นทุกคืนวัน   พระคุณท่านก้องเวหานภาลัย

   ขอทวยเทพเทวาบนชั้นฟ้า   ประทานพรล้ำาค่ากว่าสิ่งไหน

  อำานวยพรให้คุณแม่ปลอดทุกข์ภัย   สบายกายสบายใจทุกวันคืน

นพวรรณ  เจียรพงศ์ปกรณ์  ม.3/4

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา



28 Mater Dei News ฉบับที่ 65 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2563

ดูแลรักษาโลก	บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

    โลกที่เราอยู่   คุณครูสอนว่า

   คนสัตว์พึ่งพา    อย่าทำาร้ายกัน

    โลกจะสดใส   น้ำาใจแบ่งปัน

   ร่วมด้วยช่วยพลัน    สร้างสรรค์สิ่งดี

เฌอฌาน   ถิรพุทธโภคิน  ป.4/1

    ฉันพกถุงผ้า   เดินมาเซเว่น

   ใครใครก็เห็น    ซื้อของทุกครา

    ถุงพลาสติกเหรอ          ไม่เจอหรอกหนา

   ชวนเพื่อนเพื่อนมา                 ใช้ถุงผ้ากัน

วัฑฒกร  ยังวาณิช  ป.4/3

    โรงเรียนมาแตร์            มีแต่ความสุข

   ไม่มีความทุกข์    เพราะเรารักกัน

    ครูสอนสิ่งดี   ให้มีแบ่งปัน

   หมั่นเพียรทุกวัน    ยึดมั่นความดี

 วรญา  ชวลิตสิริกุล  ป.4/4

    โลกมีเพียงใบเดียว  เราอย่าเที่ยวเข้าทำาลาย

   สัตว์มีความหลากหลาย   จึงเรียกได้ว่าสมบูรณ์  

    รีไซเคิลขยะ   เราควรละไม่เพิ่มพูน

   ลดลงให้เหลือศูนย์   ธรรมชาติจึงกลับมา

กชมน  ศรีเรือนทอง  ป.5/1 

    เราควรแยกขยะ   มาเถิดนะช่วยโลกได้

   ลดน้ำาประหยัดไฟ    ปลูกต้นไม้ให้รื่นรมย์

    พกขวดไปซื้อน้ำา   ใครทำาตามให้ชื่นชม 

   ปลูกฝังค่านิยม    โลกสวยสมด้วยพวกเรา

  วิญ  มหาศรานนท์  ป.5/2

    ป่าไม้นานาพรรณ   ช่างสุขสันต์สบายใจ

   จะไปอยู่ที่ไหน    ก็เห็นได้สบายตา 

    แต่ถ้าเราตัดไม้   แล้วมุ่งไปทำาลายป่า 

   ไทยเราจะไร้ค่า    อากาศดีจะหายไป 

  กันย์สินี  เกษตรวุฒิวรรณ  ป.5/3      
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    แหล่งน้ำาให้คุณค่า   จงรักษาประหยัดไว้

   เมื่อเปิดปิดให้ไว    จงรู้ใช้จำาให้ดี

    น้ำาเสียห้ามลงคลอง  ช่วยสอดส่องอย่างถ้วนถี่  

   มีน้ำาใช้ทั้งปี    ถ้าเรานี้ช่วยดูแล

  กัญญาพัชร์  เวศย์ไกรศรี  ป.5/4

   

    สิ่งของที่เราใช้   เมื่อผ่านไปไม่แยแส

   ทิ้งขว้างไม่เหลียวแล   เป็นปัญหาต่อสังคม

    การทิ้งไม่เลือกที่   อีกไม่มีความเหมาะสม

   โลกแสนทุกข์ระทม   ขยะล้นจนเต็มเมือง

    ช่วยกันเถิดวันนี้   ใช้พอดีอย่าสิ้นเปลือง

   โลกเราจะรุ่งเรือง    ลูกหลานมีใช้ต่อไป

        จิรัชญา  ลิมะเสถียร  ม.1/2

    ต้นไม้มีชีวิต   ขอให้คิดก่อนตัดใช้

   หากขาดป่าพงไพร   อุทกภัยมาประจำา

    สารพิษเป็นผุยผง   อยู่ในดงสัตว์คลาคล่ำา

   เวรกรรมคืนกลับซ้ำา   วกเข้าย่ำาเราทุกครา

    หน้ากากอนามัย   เก็บไว้ใช้พึงรักษา

   ขยะก็มีค่า    มีราคาเช่นเดียวกัน

    รักษาความสะอาด  อย่าให้ขาดต้องขยัน

   ถ้าหากเรามุ่งมั่น    โลกสุขสันต์อย่างยั่งยืน

      ณภชา  ประทีปวิศรุต  ม.1/2

    ธรรมชาติที่อุดม   น่าชื่นชมแผ่นดินไทย

   ดินน้ำาภูเขาใหญ่    และป่าไพรทุกทุกแปลง

    พวกเราต้องรักษา   เห็นคุณค่าอย่างแจ่มแจ้ง

   ไม่มัวทำาเสแสร้ง    หรือว่าแกล้งไม่ใส่ใจ

    ร่วมกันมาปลูกป่า   ช่วยรักษาธรรมชาติไว้

   ส่งต่อรุ่นต่อไป    อนุรักษ์ให้อยู่ดี

ภาเกตุ  นิมมานเหมินท์  ม.1/4
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    บ้านเมืองเราตอนนี้  ต่างก็มีภัยทุกวัน

   ทุกคนต้องช่วยกัน    สิ่งสำาคัญในจิตใจ

    สัตว์ป่าหลายชนิด   ทุกชีวิตสูญสิ้นไป

   ธรรมชาติเริ่มห่างไกล   จากเราไปทุกทุกวัน

    ต้นไม้ให้ร่มเงา   ช่วยบรรเทาพิษของควัน

   ร่วมมือและช่วยกัน   ปลูกต้นไม้ให้ร่มเย็น

   พิมพ์พนิต  เทพเจริญนิรันดร์  ม.1/4

   เหล่าพืชพรรณไม้ผลหลากสีสัน  อีกมัจฉาใต้ชั้นมหาสมุทร

  เหล่าสิงหราสกุณาล้วนโทรมทรุด   จากฝีมือมนุษย์สุดอาวรณ์

   เหล่าปาณีนี่น้ีควรพึงรู้   การทำาลายเหมือนลืมครูผู้สั่งสอน  

  เหล่าบุรุษแลนงนุชอย่านิ่งนอน   อย่ารอช้าดูแลก่อนโลกจะดี

   เหล่าดวงไฟเปิดใช้ยามจำาเป็น  ปิดแอร์บ้างไม่ยากเย็นเปิดมู่ลี่

  เหล่าพฤกษาปลูกสักนิดทำาทันท ี   คนละหน่อยเช่นนี้โลกปรีดา

นันท์นภัส  มานิกบุตร  ม.2/4

   ออกจากห้อง   ต้องปิดไฟ   ร่วมแรงใจ   ลดใช้พลังงาน

บวรลักษณ์  นันทวรรธพงศ์  ม.3/1

   ทิ้งขยะให้ถูกที่   แยกตามถังสี   ดีต่อการกำาจัด

พิริยดา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง  ม.3/2

   นั่งรถไปด้วยกัน   ประหยัดน้ำามัน   ลดมลพิษ

สุพรรัตน์  วรกิจธำารงค์ชัย  ม.3/3

   ใช้กระดาษอย่างรู้ค่า   ใช้ครบสองหน้าทุกครั้ง

ญาดา  เอื้อบุญญาวัฒน์  ม.3/4

หากเปรียบโลกของเราเป็นเหมือนบ้าน เราทุกคนอยู่อาศัยร่วมกันในบ้านขนาดใหญ่หลังเดียวกัน คำาว่า “บ้าน” มีความ

หมายว่าที่อยู่อาศัย ซึ่งคอยปกป้องคุ้มครองรักษาและมอบความสะดวกสบายให้ผู้อยู่อาศัย มนุษย์ทุกคนล้วนอยากอาศัยอยู่ใน

สถานที่ที่มีความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย ดังนั้นหากต้องอยู่อาศัยร่วมกันภายใต้ชายคาเดียวกัน เราทุกคนก็ล้วน

เป็นลูกบ้านเหมือนกัน และจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและดูแลความปลอดภัย ซึ่งสามารถทำาได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุก

คน ไมว่า่จะเป็นการรกัษาความสะอาดในสว่นของตนเอง การชว่ยกนัดแูลความสะอาดสิง่ของสาธารณะ หรอืแมแ้ตก่ารชว่ยกนั

สอดส่องดูความเคลื่อนไหว การปอ้งกันตนเองจากโรคภัยอนัตรายต่าง ๆ  และการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น เพราะเราไม่สามารถ

รักษาบ้านของเราด้วยตัวคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของลูกบ้านทุกคน โลกจึงจะน่าอยู่และสวยงาม

ภูริสา  เชื้อศรีตระกูล  ม.6/1
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  คำาว่า “บ้าน” ในมุมมองของฉัน มีความหมายที่ซับซ้อนยิ่งกว่าหนทางในชีวิตของมนุษย์ บ้านคือสิ่งปลูกสร้าง ขนาด

ไม่ได้ใหญ่มากจนทำาให้รู้สึกอ้างว้าง แต่ก็ไม่ได้มีขนาดเล็กจนรู้สึกอึดอัด แต่บ้านคือสถานที่ที่ให้ความรู้สึกสบายกาย สบายใจ 

เพราะเรายังมีเตียงนุ่ม ๆ ในยามที่เรารู้สึกอ่อนล้าและหมดแรง ในขณะเดียวกันบ้านอาจหมายถึงคุณพ่อ คุณแม่ของฉันอีก

ดว้ย เพราะท่านคอยเป็นกำาลงัใจในยามท่ีฉนัทุกข ์มากไปกวา่น้ันบ้านหลงัน้ีจะน่าอยู่ขึน้ไปอีกหากเราดแูลเอาใจใส ่คอยถามไถ่

สารทุกข์สุกดิบ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน และช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งจะสามารถทำาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังประโยคที่

ว่า “ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”  ทำาให้ฉันตระหนักได้ว่าการเริ่มดูแลรักษาและเห็นความสำาคัญจากสิ่งที่ใกล้ตัวของเรา

มากที่สุด จะสามารถสร้างประโยชน์สุขต่อส่วนรวมในอนาคตได้อีกด้วย

พรรษชล  วิไลหงษ์  ม.6/2

ผืนฟ้าอันสดใสและกวา้งใหญ ่ทุ่งหญา้สเีขยีวขจีพลิว้ไหวรายลอ้มรอบตวั กลิน่ความชุม่ชืน้ของพ้ืนดนิหลงับรรยากาศฝน

พรำา เหมือนคำานิยามของบ้านหลังใหญ่ในฝัน บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยมากมาย บ้านที่เรียกว่า “โลก” แต่ทำาไมในวันนี้บ้านของเรา

กลบัดไูม่สดใสเหมอืนเกา่ พ้ืนท่ีอนุรกัษค์อ่ย ๆ  จางหายไปกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม แมน้่ำาเตม็ไปดว้ยขยะไมใ่ชส่ายน้ำาใส

อย่างท่ีควรเป็น ภาพผืนป่ากบัสตัวน้์อยใหญถ่กูแทนท่ีดว้ยเปลวเพลงิสสีม้สดจากไฟป่า หรอืสิง่เหลา่น้ีจะเป็นสญัญาณท่ีโลกกำาลงั

สง่มาเตอืนพวกเราทุกคนให้รูถ้งึความสญูเสยีท่ีอาจเกดิขึน้ หากเราไมร่บีชว่ยกนัอนุรกัษแ์ละหวงแหนบ้านหลงัน้ี ในอนาคตขา้ง

หน้าเราก็อาจจะไม่เหลือเวลาให้ทันได้ตระหนัก ความร่วมแรงร่วมใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และความเสียสละเกื้อกูลกัน 

เป็นสิ่งที่พึงมีในตัวผู้อยู่อาศัยทุกคน เพราะจะสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรให้กว้างไกล เพื่อให้สังคมดูแลโลกของเราต่อไป

          พนิดา  ชาวเมืองทอง  ม.6/3

 การดแูลรกัษาโลก หมายถงึการดแูลท้ังสิง่แวดลอ้มและคณุภาพชวีติมนุษย์ท่ีอาศัยอยู่รว่มกนัในโลก เราทุกคนสามารถ

ช่วยดูแลโลกของเราได้โดยเริ่มจากการทำาสิ่งเล็ก ๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ช่วงที่โควิด 19 กำาลังแพร่ระบาด ประชาชน

ใสใ่จเรือ่งสขุอนามยัมากขึน้และทำาตามมาตรการของรฐั เชน่ การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การกระทำาเหลา่น้ีอาจดเูหมอืนวา่ทำา

เพื่อความปลอดภัยของตัวเองเท่านั้น แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว หากลองมองไปรอบ ๆ  ตัวเรา จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศของเราและทั่วโลกดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมหาศาล หาดทรายกลับมาขาวสะอาด ไม่ได้เต็มไปด้วยขยะพลาสติกเหมือน

ในอดีต และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กก็เริ่มดีขึ้นตามลำาดับ โดยรวมแล้วพฤติกรรมของประชาชนในด้านต่าง ๆ เปลี่ยนไป

ในทางที่ดีขึ้น ทำาให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ หากเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประพฤติดีอย่างต่อเนื่อง เราก็จะ

สามารถดูแลรักษาโลกของเราให้สวยงามและน่าอยู่ได้ต่อไป

กัลยพัชร์  พลอยประดิษฐ์  ม.6/4

บางสิง่บางอย่างหากเราไมด่แูลเอาใจใสแ่ละรกัษาให้คงอยู่ตลอดเวลา ไม่นานนักอาจถกูทำาลายโดยท่ีเราไมรู่ต้วัและไมม่ี

วันหวนคืน เช่นเดียวกับโลกใบนี้ ซึ่งก็คือบ้านของเราทุกคน พวกเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บ้านหลังนี้น่าอยู่ขึ้น ไม่ว่าเราจะ

อายุเทา่ไร จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ อยู่กนัคนละฟากโลกหรืออยูบ่นผนืแผ่นดินเดียวกัน เราทกุคนสามารถเริ่มเปน็ผูป้กปอ้งรักษา

บ้านหลังนี้ได้ทุกวัน เพียงเรายิ้มก็สามารถส่งมอบความสุขให้ผู้คนรอบข้างได้ เพียงเราทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง บ้านเมืองก็จะ

สะอาดเรียบร้อยขึ้นได้ เพียงเราไม่เมินเฉยต่อการกระทำาที่ทำาให้เกิดความเดือดร้อน ก็ทำาให้สังคมมีวันที่สงบสุขอีกวันได้ เพียง

แค่เราทำาตามจิตสำานึก ในหน้าท่ี มีความเห็นใจในฐานะมนุษย์ผู้ร่วมโลกเดียวกัน เพียงเท่านั้นโลกของเรา บ้านหลังนี้ก็จะเต็ม

ไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มาพร้อมความสงบสุขและสันติ กลับมาเป็นบ้านที่อบอุ่นน่าอยู่อีกครั้ง

ณัฐธยาน์  ตันติกุล  ม.6/5

สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา
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โอวาทของผู้บริหารฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล ในพิธีไหว้ครู วันที่ 6 สิงหาคม สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2563 โดยมีหัวหน้าและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำานวนกว่า 100 คน มาร่วมพิธีด้วย

“เมื่อร่วมในพิธีไหว้ครูทุกครั้ง ครูก็จะอดไม่ได้ที่จะน้อมระลึกถึงผู้เป็นครูของครูเองด้วย และครูทุกคนของครูในระดับ

อนุบาลและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เพราะครูเรียนโรงเรียนนี้เพียงโรงเรียนเดียวตั้งแต่

อนุบาล จนจบมัธยมปลาย  ในปีนี้ เวลานี้ ครูระลึกถึงคุณครู 2 ท่านเป็นพิเศษ คือ อาจารย์เจรียง พุกกะมาน ที่ได้ถึงแก่

กรรมไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ปีนี้ และคุณครูสุมล ศิริปาลกะ ที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม นี้เอง ขอคำาภาวนาแด่

ดวงวิญญาณของคุณครู 2 ท่าน ที่เป็นครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ตลอดชีวิตการทำางานของท่าน

ครดูใีจท่ีไดเ้ห็นนักเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัท่ีจะสำาเรจ็การศกึษาในสิน้ปีการศกึษานี ้อยู่พรอ้มกบันักเรยีนท่ีไดส้ำาเรจ็การ

ศึกษาไปแล้ว เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 นี้เอง เป็นภาพที่งดงาม แสดงถึงความมีชีวิตที่ต่อเนื่องของโรงเรียน  

พิธีไหว้ครูท่ีกระทำาในรูปแบบของปีน้ีทำาให้ครูอยากเชิญชวนให้นักเรียนพิจารณาคำาแนะนำาของนักบุญอัญจลาท่ีกล่าวว่า  

“จงดำาเนินตามหนทาง ขนบธรรมเนียม ประเพณีเดิม.... แล้วเธอจงดำาเนินชีวิตใหม่”

ณ ที่ประชุมนี้ เวลานี้ เรากำาลังดำาเนินตามหนทาง ประเพณีไทยที่มีมาแต่อดีต เป็นขนบธรรมเนียมที่งดงาม ควรแก่

การรักษาไว้ให้ยืนยาว แต่เราก็จำาเป็นต้องกระทำาในรูปแบบใหม่ ในฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ด้วย 

ด้วยความจำาเป็นของการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำาหนด สำาหรับการเปิดโรงเรียนในช่วงท่ียังต้อง

ระมดัระวงัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 อยู่ เราตอ้งเวน้ระยะห่าง ใสห่น้ากาก ทำาให้ทางโรงเรยีนตอ้งลดสว่นประกอบท่ีงดงาม

ของพิธีไหว้ครูที่สร้างสรรค์โดยนักเรียนเองไปเกือบหมด คงรักษาไว้เฉพาะแก่นสำาคัญของพิธีไหว้ครู น่าเสียดายที่ไม่สามารถ

โอวาทวันไหว้ครู สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร
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ทำาอย่างปีก่อน ๆ แต่จำาเป็นต้องยอมรับ และนักเรียนทุกคนเข้าใจและให้ความร่วมมือ

ในข้อความที่เป็นบทไหว้ครูมีตอนหนึ่งกล่าวว่า “ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน” มีคำานามอยู่ 

3 คำา กตเวทิตา วิริยะ และปัญญา

สิ่งที่คนไทยให้ความสำาคัญมาแต่โบราณ คือ กตเวทิตา ที่แปลตามพจนานุกรมว่า ความเป็นผู้สนองคุณท่าน การรู้จัก

สำานกึในพระคุณเปน็คุณธรรมทีเ่ปน็อมตะ ในยคุปจัจบุนัมงีานวิจัยมากมายทีส่นบัสนนุใหม้นษุยท์กุคนเหน็คุณค่าใน กตเวทติา 

และครูมั่นใจว่าโลกจะผันผวน เปลี่ยนแปรและเกิด New Normal ไปอีกกี่ครั้ง กี่รูปแบบ คุณค่าของกตเวทิตาก็ยังเสริม 

ศักด์ศรีให้ผู้มีสำานึกในกตเวทิตา และปฏิบัติตนในความรู้คุณท่านอยู่ตลอดไป

วิริยะ หรือความเพียรพยายาม ความบากบั่น เป็นอีกหนึ่งของคุณค่าที่ไม่ล้าสมัย และเป็นภาคปฏิบัติที่ต้องใช้พลังใจ

นำา แต่เมื่อปฏิบัติได้ จะสร้างประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติมากมาย

ปัญญาแตกฉาน น่าสนใจที่จะพิจารณาในบริบทปัจจุบัน ปัญญาแตกฉานในโลก New Normal นี้คงต้องครอบคลุมถึง

ทักษะชีวิต และทักษะ IT เพิ่มไปด้วยอีกมาก ปัญญาแตกฉาน หรือฉลาดหลักแหลม เพื่อที่จะรักษาประเพณีเดิม แต่ดำาเนิน

ชวีติใหม่ มาตรฐานน่าจะอยู่ท่ีการรกัษาศกัดิศ์รขีองตนเอง ขอ้พิสจูน์ปัญญาแตกฉาน สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะท่ีม ี

ตอ้งเป็นการแสดงความมปัีญญาอย่างไมทุ่จรติคดโกง ลกัลอกหรอืเอาเปรยีบใครและอีกสว่นหนึง่ท่ีสำาคญั คอื ปัญญาแตกฉาน

นั้นทำาให้ความสัมพันธ์ที่พึงมีต่อครอบครัว คนรอบข้าง และคนในสังคมทั้งใกล้และไกลแน่นแฟ้นขึ้น คิดถึงประโยชน์สุขส่วน

ของผู้อื่นเสมอ รวมทั้งการทะนุถนอมดูแลธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย

พิธีไหว้ครูในปีนี้ผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีเดิมกับความจำาเป็นใหม่ เพื่อ Well being ของทุกคน ในสิ่งที่เกิดเป็น

ฐานวิถีชีวิตใหม่ของสังคม แม้จะลดโอกาสของนักเรียนที่แสดงออกอย่างเต็มที่เช่นเดิมที่นักเรียนต้องการให้คุณครูเห็นถึงความ

พงึพอใจที่เป็นศิษยข์องคณะครูมาแตร์เดอวีิทยาลัย แต่ก็ยังยนืยันชัดเจนในความตระหนักในคุณค่าของนักเรียนเอง ของครูบา

อาจารย์ และของโรงเรียน

ขอพระแม่มาแตร์เดอี และนักบุญอัญจลา ช่วยให้นักเรียนเลือกท่ีจะรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ในขณะที่ดำาเนิน

ชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนี้ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพราะปรับตัวได้ รอบคอบ อ่อนน้อม ไม่ประมาท และมี

ภูมิคุ้มกันที่ดีตลอดไป”
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การทบทวนตนเอง (Reflection) เป็นสิ่งท่ีโรงเรียน

พยายามปลูกฝังให้เป็นนิสัยของนักเรียน เพื่อการรู้จักตนเอง

อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในมิติต่าง ๆ ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ความ

พึงพอใจ และการเรียนรู้ของตนเองทั้งเนื้อหาสาระที่รู้และวิธี

การเรียนรู้ของตนเอง

ก่อนเปิดโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียน

เตรียมการในด้านต่าง ๆ ทุกด้าน รวมทั้งเตรียมความพร้อม

ของคณะครูด้วย นอกจากเสริมทักษะการจัดการเรียนการ

สอน และการดูแลนักเรียนตามความจำาเป็นของสถานการณ์

แล้ว คุณครูทุกท่านร่วมมือในการเขียน reflection ทบทวน

ตนเองในประสบการณ์ช่วง Lock down และในวันประชุม

ครูเตรียมเปิดโรงเรียนเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 

2563 เราเริ่มด้วยพิธีมิสซาขอพรพระเจ้า และการแบ่งปัน 

reflection ของคุณครูหลายท่าน เพ่ือเป็นการรวบรวมสติ  

ผ่อนคลายความวิตกกังวล และสร้างกำาลังใจให้กันและกัน

ในการก้าวเดินรวมกันในการจัดการศึกษาให้นักเรียนของเรา

Reflection ของคุณครูแสดงความตระหนักในคุณค่า

ของชีวิต การเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง และความ

ห่วงใยในสังคมและผู้ท่ีทุกข์ยาก ตกงาน และเจ็บป่วยด้วย

โรคระบาดท่ีรนุแรง แปลกใหมน่ี ้ รวมท้ังแสดงความขอบคณุ

ทบทวนประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากโควิด 19
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร

ผู้นำา ขอบคุณคณะแพทย์ และพยาบาล  และชื่นชมผู้ที่เสีย

สละอุทิศตนเพื่อผู้อื่น

“ฉันได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและความ

สำาคัญอย่างย่ิงในการดำาเนินชีวิต และการทำางานต้ังแต่เริ่ม

ต้นเตรียมการสอนออนไลน์ (ครูชญานุช)

“ไม่เคยคิดว่าอายุเท่าน้ีจะต้องทำาอะไรท้าทายความ

สามารถทางคอมพิวเตอร์...ขอบคุณครูรุ่นน้องที่ช่วยเหลือและ

อดทนกบัพ่ี ๆ  จนสามารถสอนออนไลน์ได.้..” (ครจูารพุรรณ)

“ฉันอยู่ในกลุ่มคนท่ีโชคดี คนรอบตัวฉันล้วนประสบ

ปัญหาจากผลกระทบของสถานการณ์น้ี  ความรูส้กึน้ีเป็นหน่ึง

ในแรงใจให้ฉันต้ังใจทำาหน้าท่ีของตนเองให้เต็มท่ีสมกับความ

โชคดีท่ีได้รับ... “กลับมาอยู่บ้านท่ีต่างจังหวัดกับครอบครัว

ในครั้งนี้ทำาให้ฉันได้กอดแม่ รับประทานอาหารที่พ่อทำา คุย

เล่นกับน้อง เราได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง” (ครู

อารียา)

“ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประสบการณ์ท่ีได้จากสามเดือน

น้ีทำาให้จิตใจของฉันเติบโตขึ้น... ย่ิงเราไม่พบหน้ากัน การ

สื่อสารด้วยคำาพูดท่ีกระจ่างชัดเจนย่ิงขึ้นเป็นสิ่งสำาคัญรวมไป

กับความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จนฉันรู้สึกว่าความห่าง

ไกลในครั้งน้ี ทำาให้เราได้ใกล้ชิดกันมากกว่าเดิม ...” (ครู

วิชญาพร)
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สร้างสังคมเรียนรู้สู่การพัฒนา

“ใช่! ชีวิตของมนุษย์ ณ ขณะน้ีมันเปลี่ยนไปแล้ว 

จรงิ ๆ  เราจำาเป็นต้องเปลีย่นแปลงวถิชีวีติตวัเองเพ่ือความอยู่

รอด เหตกุารณน์ีม้นัทำาให้ฉนัไดเ้รยีนรูว้า่ การเปลีย่นแปลงใน

ชีวิตที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ทำาให้เราเห็นคุณค่าสิ่งรอบตัวของเรา 

รู้คุณค่าของเวลา รู้คุณค่าของคนรอบข้าง หรือแม่แต่รู้คุณค่า

ของชีวิตของ ตัวเอง...” (ครูพิชชา)

“การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในช่วงน้ีทำาให้ฉันเริ่มสิ่ง 

ใหม่ ๆ  และจะทำาอยา่งต่อเนื่องต่อไป คือ การแสวงหาความ

รู้อย่างไม่หยุดหย่อนให้กับตัวเอง เพราะมีหลายช่องทางที่ฉัน

สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ การสวดภาวนาสม่ำาเสมอใน

แต่ละวันด้วยความวางใจและการมีจิตใจเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนรอบ

ข้างที่ต้องการ คำาปลอบโยนและการช่วยเหลือ” (ครูศรีทอง)

“สิง่แรกท่ีฉนัรูส้กึคอืความเห็นใจตอ่ครอบครวัผู้เสยีชวีติ 

ทุก ๆ ชีวิตไม่สามารถประเมินค่าได้ ความเสียใจในการสูญ

เสียบุคคลอันเป็นท่ีรัก ไม่สามารถบรรยายเป็นคำาพูดได้ มี

ความรูส้กึเห็นใจกบัทุกอาชพีท่ีไดร้บัผลกระทบ” (ครนูภิาภรณ)์

“ฉันเห็นทุกคนในสังคมต้องร่วมมือร่วมใจกันในการ

ป้องกันตนเอง รักษามาตรการท่ีทางภาครัฐขอความร่วมมือ

จากพวกเรา ช่วยกันและปฏิบัติตนตามคำาแนะนำาของภาค

รัฐอย่างเคร่งครัด จึงทำาให้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้

อย่างภาคภูมิใจ” (ครูภัทราวัลย์)

“เคยมีนักเรียนคนหน่ึงฝากคำาถามชวนคิดได้กับดิฉัน

ว่า “ครูคิดว่าอาชีพครูจะอยู่ไปอีกนานไหม”...วิกฤตครั้งน้ี 

เราต้องใช้ Growth Mindset อย่างมากจึงจะก้าวผ่านการ

เปล่ียนแปลงครั้งย่ิงใหญ่น้ีไปได้ ดิฉันจึงได้ตกตะกอนทาง

ความคิดและตอบคำาถามของนักเรียนคนน้ันได้ว่า หากครู

ทุกคนยังคงมีศรัทธาต่อวิชาชีพ ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

ปรับตัว คิดยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปกับโลกที่

หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  แน่นอนว่าอาชีพนี้ยังคงอยู่  

ยังคงมีครท่ีูจะอยู่เคยีงขา้งนักเรยีนเสมอในทุก ๆ  สถานการณ์

ที่ดีและร้ายอย่างแน่นอน” (ครูปนัดดา)

การเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดเ้สมอ ขอเพียงให้ตระหนักและเฝ้า

ตามการเรยีนรูข้องตนเอง การทบทวนไตรต่รอง (Reflection) 

เป็นเครื่องมือสำาคัญของการเรียนรู้ที่พึงกระทำาให้เป็นนิสัย

 



36 Mater Dei News ฉบับที่ 65 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2563

ภาพที่คุ้นตานักเรียนมาแตร์เดอีทุกคน คือ เพื่อนตัวแทนห้องหรือไม่ก็คุณครู จะเชิญชวนให้ทุกคนสละเงินวันละเล็กวัน

ละน้อย เพื่อรวบรวมเข้ากิจกรรมเงินคนจนและนำาส่งที่ห้องการเงินทุกเช้าวันศุกร์ ทุกคนทราบดีว่า การให้ของเรานั้น ไม่ได้ให้

เพราะเป็นหน้าที่ แต่เป็นการที่เราตระหนักรู้ว่า เราสามารถที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้  มีมากก็ให้มาก มีน้อยก็ให้น้อย ดูเหมือน

ว่านั่น จะเป็นคุณลักษณะของนักเรียนมาแตร์เดอีไปแล้ว โดยเฉพาะเมื่อทราบว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคไปนั้น จะมี

กรรมการสภานักเรยีนชว่ยพิจารณาวา่จะนำาไปมอบให้แกพ่ี่น้องเพ่ือนมนุษย์ท่ีใดท่ีเดอืดรอ้นหรอืต้องการความชว่ยเหลอื ซึง่ปีการ

ศึกษา 2562 ที่ผ่านมาสภานักเรียนได้มีมติจากที่ประชุมเพื่อมอบเงินให้แก่องค์กรการกุศล รวมเป็นเงินบริจาค 516,000 บาท  

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังนี้

กิจกรรมการบริจาคเงินคนจน
โดย สภานักเรียนปีการศึกษา 2562

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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การบริจาคเงินคนจน	ปีการศึกษา	2562

1.  บ้านอัญจลาเชียงคำา       จำานวน   100,000  บาท

2.  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก      จำานวน    20,000  บาท 

3.  บ้านเด็กพระมหาไถ่      จำานวน    20,000  บาท 

4.  มูลนิธิพระครูบาน้อยเขมปัญโญ     จำานวน    20,000  บาท

5.  มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย    จำานวน    20,000  บาท

6.  บ้านนกขมิ้น       จำานวน    10,000  บาท

7.  บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ     จำานวน    10,000  บาท

8.  คณะภคินีศรีชุมพาบาล     จำานวน    20,000  บาท

9.  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี     จำานวน    20,000  บาท

10. มูลนิธิบ้านเด็กพระคุณ      จำานวน    20,000  บาท

11. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ      จำานวน    20,000  บาท

12. มูลนิธิเพื่อนหญิง        จำานวน    20,000  บาท 

13. มูลนิธิชัยพฤกษ์        จำานวน    20,000  บาท 

14. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา       จำานวน    20,000  บาท  

15. มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน       จำานวน    20,000  บาท

16. อนุบาลโสตพัฒนา พัทยา      จำานวน    20,000  บาท 

ท้ังน้ีรวมถึงการรณรงค์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางสังฆมณฑลอุบลราชธานี จำานวน 55,000 บาท 

และบริจาคเงินเพื่อส่งผู้ต้องกักชาวต่างชาติกลับประเทศภูมิลำาเนา ในโครงการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ของคณะเยสุอิต จำานวน 

81,000 บาท   

อีกกจิกรรมท่ีเป็นการรว่มใจของนักเรยีนมาแตรเ์ดอี คอื การท่ีเราไดร้ว่มกนับรจิาคตุก๊ตา ผ้าห่ม และเสือ้ยืดให้เป็นของ

ขวัญแก่น้อง ๆ ในชนบทและบนดอยสูง เป็นจำานวน 2,367 ชิ้น ในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพ

กจิกรรมเหลา่นีล้ว้นย้ำาไดช้ดัเจนและสรา้งความภาคภูมใิจถงึเซอรเ์วยีมท่ีนักเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัไดป้ฏิบัตใินวถิชีวีติ

มาโดยตลอด
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ความสขุของศษิย์มาแตรเ์ดอีฯ ไมไ่ดเ้กิดจากการเป็นผู้รบั หากแต่เกิดจากการเป็นผู้ให้ โรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยัปลกู

ฝังให้ศิษย์ทุกคนรู้จักการเป็นผู้ให้ ผ่านกิจกรรมมากมาย ด้วยคำาว่า “เซอร์เวียม” ที่มีความหมายว่า ข้าฯ จะรับใช้ 

กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นค่ายเพื่อการบำาเพ็ญประโยชน์โดยนักเรียนจะเดินทาง

ไปเยี่ยมโรงเรียนน้องที่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปีการศึกษาที่แล้วกิจกรรมนี้เกิดขึ้นระหว่างวัน

ที่ 8-10 มกราคม พ.ศ. 2563 แน่นอนว่างานค่ายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนเท่านั้น แต่เกิดขึ้นก่อนหน้า

น้ันเป็นระยะเวลาหลายเดือน เริ่มจากนักเรียนได้มีการจัดงานตลาดนัดเพ่ือน้อง ขายอาหาร ระดมทุนเพ่ือนำาเงินไปซื้อของ

ขวัญและขนมให้น้อง ๆ เพิ่มเติมจากส่วนที่โรงเรียนจัดหา ต่อจากนั้นนักเรียนได้ทำางานผ่านกระบวนการกลุ่ม วางแผน คิด

กิจกรรม มีการฝึกซ้อมและปรับเปลี่ยน เพื่อให้ได้กิจกรรมที่ดีที่สุดเหมาะสมกับวัยและระยะเวลาที่น้อง ๆ รอคอยพี่ 1 ปีเต็ม

 ตัวอย่างที่ทำาให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนขึ้นในจิตตารมณ์เซอร์เวียม คือ ทีมแพทย์นักเรียนเก่า และนักเรียนเก่าอาสา 

ท่ีสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวนร่วมเดินทางไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน เพ่ือไปตรวจ

การเยี่ยมโรงเรียนน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดย คุณครูวิไลพร เกตุอุดม
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สุขภาพให้น้อง ๆ ด้วยความเสียสละ การพร้อมที่จะรับใช้ถูกถ่ายทอดจากการปฏิบัติเป็นแบบอย่างจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องคงไม่มี

สิ่งใดส่งผลต่อความรู้สึกและมีคุณค่าทางจิตใจของนักเรียนได้มากเท่ากับการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง 

คา่ยมัธยม 2 ครัง้น้ี นักเรยีนไดทั้กษะตา่ง ๆ  มากมายท่ีสามารถนำาไปปรบัใชก้บัการเรยีนหรอืทำางาน เชน่ การวางแผน

การทำางาน การทำางานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความเป็นผู้นำา นักเรียนได้สละทั้งแรงกายและแรงใจทำาให้กิจกรรม

นี้เกิดขึ้นและสำาเร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจ และสิ่งที่นักเรียนได้รับกลับมา คือ ความสุขจากการได้เป็นผู้ให้ 

ความรู้สึกจากนักเรียน

สิ่งที่หนูได้รับจากการไปทำากิจกรรมที่โรงเรียนน้อง คือ หนูได้รู้จักการให้มากขึ้น เพราะถ้าเราได้ให้อะไรกับใคร หรือได้

รู้จักการแบ่งปันเราก็จะยิ่งมีความสุข เป็นความสุขที่สามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งเล็ก ๆ ไม่จำาเป็นต้องทำาอะไรยิ่งใหญ่ก็สามารถ

มีความสุขได้                                                                                                   

ญาธิป วชิรโภคา

น้อง ๆ ทุกคนมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมที่พวกหนูเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดี หนูดีใจมาก ๆ ที่เห็นน้อง ๆ มี

ความสุขยิ้มแย้มกันทุกคน น้อง ๆ  ต้อนรับพวกหนูเป็นอย่างดี สิ่งที่หนูเรียนรู้ คือการรู้จักนึกถึงผู้อื่นก่อนตนเอง การให้ และ 

Serviam หนูได้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตของน้อง ๆ เป็นอย่างไร มีอีกหลาย ๆ คนที่ลำาบากและด้อยโอกาสกว่าเรา แต่ชีวิตเขาก็ยัง

เดินหน้าต่อไปได้ หนูมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสไปโรงเรียนน้อง

                                                                                                         

จิดาภา อภินัยนาถ

จากการที่หนูได้มีโอกาสไปมอบช่วงเวลาดี ๆ ที่ 1 ปี จะมี 1 ครั้ง  หนูได้รับทั้งความสุขความประทับใจมากมาย

และยังได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างจากการไปโรงเรียนน้องครั้งนี้ หนูได้เห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นเพราะหนูเห็นว่าเงินที่เรา

ใช้อย่างสิ้นเปลืองนั้น ถ้านำาไปทำาประโยชน์มันอาจทำาให้หลาย ๆ ชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้น หนูรู้สึกดีและมีความสุขมาก ที่วันหนึ่ง

เราได้มีโอกาสไปมอบความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับน้อง เพราะน้องดูดีใจมากที่เราไป ตอนที่น้องเห็นรถบัสของเราเข้าไป  

น้อง ๆ  รบีวิง่เขา้มาเพ่ือท่ีจะไดเ้จอเรา และเหตกุารณใ์นตอนนัน้ทำาให้หนูบอกตัวเองวา่วนัน้ีเราจะตอ้งทำาให้เตม็ท่ี ทำาให้ดท่ีีสดุ

เท่าที่จะทำาได้และถ้าหากมีโอกาสได้ไปโรงเรียนน้องแบบนี้อีกหนูก็จะทำาให้เต็มที่ทุกครั้งที่ได้ไปเลย

ปภัสรา ตามไท

จากการไปโรงเรียนน้องหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อ่ืนการเตรียมตัวไปช่วยเหลือซึ่งกันเตรียมกิจกรรมไปให้ 

น้อง ๆ เล่น โดยเตรียมของให้น้อง ๆ การไปครั้งนี้ทำาให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ที่อื่น ได้ฝึกการ

ทำางานเป็นกลุ่ม ความสามัคคี ความอดทน เช่น นั่งรถไกล อากาศร้อน การวางแผนว่าจะไปจัดกิจกรรมอะไร การแบ่งปัน

ความสุขให้ผู้อื่น เราได้ฝึกการมี Serviam และทำาให้น้อง ๆ สนุกด้วย หนูรู้สึกมีความสุขที่ได้ไปทำากิจกรรมแบบนี้ ประทับ

ใจที่น้องให้ความร่วมมือกับเรา เวลาเราทำากิจกรรมน้อง ๆ ตั้งใจฟังเรา และสนุกสนานไปกับเรา เมื่อเห็นรอยยิ้มของน้อง ๆ 

แล้วทำาให้หนูมีความสุขซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีของเรามาก ๆ 

                                                                                                  

ปวริศา อุทัยวรวิทย์
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แม้จะผ่านมาหลายเดือน แต่เมื่อกล่าวถึงกิจกรรม

สำาคัญที่จัดขึ้นในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกคนคงจะ

นึกถึงภาพความประทับใจจากละครเพลงภาษาอังกฤษ เรื่อง 

Into the Woods Jr. ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์ 

เดอีวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลงานอันน่าภาคภูมิใจของนักเรียน

ปัจจุบัน โดยมีนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี รุ่น 77 คือ คุณ 

อริสรา ชวนไชยสิทธิ์ และคุณธารินทร์ คีรี เป็นผู้สร้างสรรค์

งานกำากับการแสดง กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกผลงานหน่ึงท่ี

สำาเร็จได้ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากครอบครัวมาแตร์ฯ ทุก

ฝ่าย ทั้งทางโรงเรียน นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ครู และ 

ผู้ปกครอง ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

ของนักเรียนในครั้งนี้

เวลากว่า 8 เดือน ตั้งแต่เริ่มคัดเลือกนักแสดงและทีม

งานฝ่ายตา่ง ๆ  จนกา้วสูล่ะครเพลงภาษาอังกฤษบนเวทีระดบั

โรงเรียน เวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้แสดงออก 

กาลครั้งหนึ่งใน 
Budding Artists 2019 : Into the Woods Jr. 

โดย คุณครูวิชญาพร  วโรจนานุลักษณ์

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

ไดฝึ้กฝนพัฒนาในสิง่ท่ีสนใจ ท้ังดา้นภาษา ดนตร ีศลิปะและ

การแสดง รวมถึงการดูแลจัดการด้านต่าง ๆ เบื้องหลังการ

แสดง ทุกคนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ

หรือคุณครูคอยให้คำาแนะนำา 

การเรียนรู้ของทุกคนเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาในการ 

เตรียมงานและฝึกซ้อม นักแสดงทุกคนไม่เพียงแต่มุ่งม่ันฝึก

ซ้อมในบทบาทท่ีตนได้รับ แต่สิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการ

พัฒนาความสามารถด้านภาษา การร้องเพลง และการแสดง 

คือ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และตรงต่อเวลา ซึ่งเป็น

สิ่งสำาคัญในการทำางานร่วมกับทีมนักแสดงและทีมงาน รวม

ถึงรู้จักจัดสรรเวลาในการเรียนควบคู่ไปด้วย

“การที่หนูได้เป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งนี้ หนูได้พัฒนา

ทักษะในดา้นการรอ้งเพลงและการออกเสยีงภาษาอังกฤษให้ดี

ย่ิงขึน้ รวมถงึทำาให้หนูมคีวามรบัผิดชอบมากขึน้ ฝึกแบ่งเวลา

ไดด้ขีึน้ดว้ย ต้องขยันมากกวา่เดมิเพราะเวลาเรยีนของเราอาจ
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ไม่เท่าเพื่อนคนอื่น” – ภัทริดา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล (นักแสดง)

ทีมงานเบื้องหลังก็เช่นกัน ในการทำาละครเพลงครั้งนี้ 

มีทีมงานหลายฝ่ายที่ทำางานร่วมกัน ทั้งทีมงานผู้ช่วยผู้กำากับ 

ทีมงานฝ่ายศิลป์และอุปกรณ์ประกอบฉาก ทีมงานฝ่ายดูแล

เครือ่งแตง่กาย ทีมงานฝ่ายประชาสมัพันธ์และสจิูบัตร ทีมนัก

ดนตรมีาแตรเ์ดอีออรเ์คสตรา ซึง่ทุกฝ่ายตา่งเป็นองคป์ระกอบ

สำาคัญในการสร้างสรรค์ละครเพลงครั้งน้ี นอกจากจะศึกษา

เรยีนรูใ้นบทบาทหน้าท่ีของตนแลว้ ทุกฝ่ายยังตอ้งทำางานรว่ม

กันและไปในแนวทางเดียวกัน ทีมงานเบ้ืองหลังจึงได้เรียนรู้

ทักษะการสื่อสารในการประสานงานกับผู้อื่น เพื่อสร้างความ

เข้าใจที่ตรงกันด้วย

“…หนูได้ลองผิดลองถูกในการประดิษฐ์ อุปกรณ์

ประกอบฉาก ได้เรียนรู้เรื่องการใช้วัสดุ  การใช้สีและเทคนิค

ต่าง ๆ ท่ีเหมาะกับการนำาไปใช้ในละคร และพยายาม

ออกแบบให้ตรงกับท่ีผู้กำากับต้องการมากท่ีสุด หนูรู้สึกสนุก

ทุกครั้งที่ได้ทำางานกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ หนูได้รู้จัก

หลายคนเพิ่มขึ้นจากการประสานงานกับแต่ละฝ่าย ซึ่งทำาให้

หนูได้พัฒนาเรื่องการสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วย” – นันท์นภัส  

นรพัลลภ (Art & Props)

 “หนูได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  มากมายเกี่ยวกับการทำางาน

เบ้ืองหลังจากพ่ีลูกปูนและพ่ีธารินทร์ ได้รู้ถึงคุณสมบัติท่ีทีม

งานเบื้องหลังควรมี ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ  ที่ใช้ตอนทำางาน 

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

ได้รู้ว่าเราควรจะเรียนรู้ให้ไว เข้าใจรายละเอียดทุกอย่างให้ได้

เร็ว เพราะในตำาแหนง่หนา้ทีข่องเราจำาเปน็ตอ้งทำางานรว่มกบั

คนจำานวนมาก ที่สำาคัญคือเราควรเตรียมตัวและวางแผนล่วง

หน้า เพ่ือท่ีจะสามารถแกไ้ขพัฒนาให้ดท่ีีสดุตัง้แตต่อนเตรยีม

งาน และมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิด

ขึ้นให้ทันกับเวลาที่มี ซึ่งสิ่งที่หนูได้ทำา ผลออกมาก็ดีกว่าที่หนู

คิดไว้ และทำาให้หนูรู้ว่าไม่มีอะไรที่เราทำาไม่ได้ หากยังไม่ได้

ลองทำา” – ณิชชิศา ศรีสืบ (Assistant Stage Manager)

นอกเหนือจากการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  

แล้ว มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการทำางานร่วมกัน ก็คงเป็น

ประสบการณ์ท่ีดีอีกประสบการณ์หน่ึงท่ีประทับอยู่ในใจของ

นักแสดงและทีมงานทุกคน ตลอดช่วงระยะเวลาในการเตรียม

งานและฝึกซ้อมจนถึงวันแสดงจริง ท้ังนักแสดงและทีมงาน

ต่างก็ได้เรียนรู้กันและกันจากการใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพ่ือทุ่มเท

ให้กับการเตรียมงานและซ้อมการแสดง เมื่อพบอุปสรรคหรือ

ความเหนื่อยล้าต่างก็ให้กำาลังใจและช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ 

อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ผ่านละครเพลงภาษาอังกฤษ 

Into The Woods Jr. ในครั้งนี้ ทำาให้เห็นการเติบโตของ

นักเรียนหลายด้านย่ิงไปกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน ท้ังด้าน

ความคดิ ทักษะความสามารถและการทำางานรว่มกบัผู้อ่ืน อีก

ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนรุ่นต่อ ๆ  ไปให้เข้ามามี

ส่วนร่วมกับกิจกรรม Budding Artists ในโอกาสหน้า
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ณ จังหวัดพะเยา พื้นที่ห่างจากกว๊านพะเยาประมาณ 15 กิโลเมตร มีโรงเรียนอุร์สุลินน้องใหม่ ที่เติบโตมาจากความ

มุ่งม่ันตัง้ใจของคณะซสิเตอร ์ในการให้การศกึษากบัเยาวชนตัวน้อยในท้องถิน่ ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากโรงเรยีนอุรส์ลุนิพ่ีใหญ ่

อย่างโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งกำาลังทรัพย์ กำาลังสมอง กำาลังกาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ กำาลัง

ใจ โรงเรียนปิยมาตย์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา 15 ปี และในปี พ.ศ.2563 เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์เชื้อไวรัส Covid–19 ทำาให้เป็นที่ต้องการกำาลังใจจากทุกฝ่าย

ในทุกปีการศึกษา พี่มาแตร์ฯ จะอาสาสมัครไปส่งมอบกำาลังใจ ผ่านกิจกรรมจิตอาสาให้กับน้อง ๆ ปิยมาตย์ ทั้งใน

เดือนตุลาคม และเดือนมีนาคม โดยในกลุ่มที่เดินทางไปในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคุณครู รวม

จำานวน 13 คน การเดินทางในสถานการณ์เช่นนี้ จำาเป็นที่ต้องเตรียมการเป็นอย่างดี ทั้งการเตรียมการดูแลความปลอดภัย

ด้านสุขภาพอนามัย การเตรียมสื่ออุปกรณ์สำาหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับน้องปิยมาตย์ และการสร้างความมั่นใจในการเดิน

ทางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย 

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มประกาศรับสมัครนักเรียนท่ีจะร่วมกิจกรรม การเตรียมการเดินทาง การทำากิจกรรม และ

การอยู่ร่วมกันนั้น ผู้ร่วมเดินทางแต่ละคน ต่างที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน ปรับตัว แบ่งปัน และเสริมกำาลังใจให้แก่กันและกัน เป็น

ประสบการณ์ที่มีคุณค่า ฝึกฝนให้สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเปิดใจ และมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ตลอดการเตรียมการและการเดินทางนี้ ได้รับการสนับสนุน และคำาแนะนำา ทั้งจากซิสเตอร์ ผู้บริหารของโรงเรียนมา

แตรเ์ดอีวทิยาลยั โรงเรยีนปิยมาตย์ ผู้ปกครองของนักเรยีนท่ีรว่มเดนิทาง คณุครท่ีูดแูลการเดนิทาง และผู้ปกครองของนักเรยีน

มาแตร์ฯ ที่ จ.พะเยา ได้แก่ คุณกิติยา สมิตชาติ และคุณศรินทรา ธีรวัฒน์ ที่ให้การดูแลทั้งรถตู้ในการเดินทาง ที่พักที่

กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนปิยมาตย์ จังหวัดพะเยา
วันที่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2563

โดย ครูปฐมา วิจิตรบุญยรักษ์ ครูอภิสมัย ภาวะสิทธิโชติ และครูปริชาติ รักช้าง

เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์
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สะดวกสบาย และอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย ทำาให้การปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความหมาย สามารถส่งต่อความสุข

ให้คนรอบข้าง รวมถึงเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่งดงาม เต็มไปด้วยความสุข

คุณค่าของประสบการณ์ในกิจกรรมน้ี ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการไตร่ตรอง Reflection ของนักเรียนท่ีร่วม

กิจกรรมทั้ง 10 คน มีทั้งความสุข ความซาบซึ้งใจ ความอดทน และความประทับใจ ซึ่งคณะครูที่ได้ร่วมเดินทางในครั้ง

น้ีรู้สึกถึงความตั้งใจ ความเอาใจใส่ ความคิดสร้างสรรค์ และหัวใจท่ีเต็มไปด้วยการเปิดใจเรียนรู้ และแบ่งปันอย่างศิษย์ 

อุร์สุลิน จึงมีความภูมิใจนำาเสนอ ดังต่อไปนี้

ตั้งแต่วันแรกท่ีหนูได้ก้าวลงจากรถท่ีมาโรงเรียนปิยมาตย์ หนูรู้สึกถึงความอบอุ่น เป็นกันเอง ความน่ารักของคนท่ีน่ี 

พอตอนที่กำาลังจะเข้าสอนคาบแรก หัวใจหนูเต้นเร็วมาก หนูทั้งตื่นเต้น ทั้งกลัวว่าน้อง ๆ จะเข้าใจสิ่งที่หนูสอนหรือไม่ จะ

สนุกกับเนื้อหาที่เตรียมมาหรือไม่ จะทำาให้น้อง ๆ ยิ้มได้หรือเปล่า แต่พอเดินเข้าไปในห้อง กลับกลายเป็นว่าน้อง ๆ เป็น

คนที่มอบรอยยิ้มให้กับหนูแทน 

พิมภัทร บุญเดชานันทน์ ม.4/5
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การมาค่ายจิตอาสาในครั้งนี้ ทำาให้หนูได้รับพลังบวก และรู้สึกดี ไม่ทำาให้การมาค่ายครั้งนี้เสียเวลาเลย เพราะค่าย

ทำาให้เราได้ลองเปิดโอกาสทำาสิ่งใหม่ ๆ ฝึกใช้ชีวิตด้วยตนเองมากขึ้น ทำาให้หนูโตเป็นผู้ใหญ่ รู้สึกมีความเป็นผู้นำามากกว่า

เดิม และเมื่อมีโอกาสหนูก็อยากกลับมาหาน้อง ๆ ที่โรงเรียนปิยมาตย์ จ.พะเยาอีกครั้ง 

นันทฉัตร อุดมพรธนกิจ ม.4/3

 

จากกจิกรรมจิตอาสาโรงเรยีนปิยมาตย์ ทำาให้ดฉินัไดเ้รยีนรูอ้ะไรตา่ง ๆ  มากมายตัง้แตว่นัแรกจนถงึวนัสดุท้าย อย่างใน

วนัแรกเป็นวนัท่ีออกเดนิทางมาจังหวดัพะเยา โดยการไปขึน้เครือ่งบินท่ีสนามบินสวุรรณภูม ิสว่นตวัดฉินัการเดนิทางโดยเครือ่ง

บินเป็นประสบการณ์ครั้งแรก เพราะไม่เคยขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวท่ีไหนเลย ในตอนแรกก็กล้า ๆ กลัว ๆ ว่าถ้าขึ้นเครื่องอาจ

จะหูอื้อมาก ๆ อาจจะเมาเครื่องบินก็ได้ หรืออาจจะตัวสั่น ๆ เนื่องจากดิฉันค่อนข้างกลัวความสูงอยู่พอสมควร แต่พอได้

ขึ้นเครื่องบินจริง ๆ แล้วก็พบว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด ทั้งยังตื่นเต้นมาก ๆ อีก ด้วย อย่างที่สองที่ได้เรียนรู้จากการร่วม

กิจกรรมนี้คือ การสร้างสัมพันธ์ มีทั้งกับน้อง ๆ ที่โรงเรียนปิยมาตย์ และกับเพื่อนร่วมกิจกรรม  

วันวิสาข์ เลิศเลอพงศ์พัฒน์ ม.4/3

จากท่ีดฉินัไดม้โีอกาสมาปฏิบัตกิจิกรรมจิตอาสา ดฉินัไดร้บัและเรยีนรูส้ิง่ตา่ง ๆ  มากมาย ท้ังจากคณุคร ูเพ่ือน ๆ  และ 

น้อง ๆ  ทุกคน เริ่มตั้งแต่ที่ได้ร่วมกันเตรียมเนื้อหาการสอน และกิจกรรม ด้วยความที่ดิฉันเป็นนักเรียนใหม่ ไม่รู้จักเพื่อนต่าง

หากซักเท่าไร พอได้มาเจอและทำาความรู้จักก็รู้สึกว่าเพื่อน ๆ น่ารักมาก คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เสมอ จนถึง

วันสุดท้ายที่อยู่ด้วยกัน ทำาให้รับรู้ได้ว่าแม้จะเป็นเวลาไม่นานนัก แต่ก็ยังก่อเกิดมิตรภาพที่ดีงามขึ้น 

อัณอาภา ขุนเมือง ม.4/3
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หนูรู้สึกว่าตัวเอง รวมถึงเพื่อน ๆ ทุกคนสอนและนำากิจกรรมน้อง ๆ อย่างเต็มที่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นคาบที่สอนเอง 

หรือไปช่วยเพื่อนสอน ซึ่งการที่เพื่อน ๆ ทุกคนไม่เคยที่จะปล่อยตัวเองว่าง และเสนอตัวช่วยเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือ 

และทำาอย่างเต็มที่ ทำาให้หนูได้สัมผัสถึงคำาว่าเซอร์เวียมอย่างชัดเจนในหมู่พวกเรามาแตร์ ที่พร้อมจะรัก และรับใช้ผู้อื่นอย่าง

เต็มที่ และเต็มใจ 

แองเจลิน่า ชัยนิธิกรรณ ม.4/5

จากกิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนปิยมาตย์นี้ ตัวดิฉันได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดของครั้งหนึ่งในชีวิตเลย เพราะสิ่งที่ฉันได้

ประสบการณ์สำาคัญอย่างแรก คือ การพึ่งพาตนเอง โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในการต้องรับผิดชอบในหน้าที่ และมีน้ำาใจ

ช่วยเหลือผู้อื่น และสิ่งสำาคัญต่อมา คือ การสอนหนังสือให้กับน้อง ๆ ในตอนแรกฉันรู้สึกไม่กล้าไปสอน เพราะเป็นคนไม่

กล้าแสดงออก และอาจจะเข้ากับน้องที่อายุห่างกับเราไม่ได้ ดิฉันยอมรับว่าการสอนในวันแรกมันอาจจะไม่ดีตามที่ตัวเราคาด

หวังเอาไว้ แต่เมื่อเราได้เรียนรู้ในวันที่สองที่สาม ฉันรู้สึกมีความสุขในการสอนเป็นอย่างมาก เพราะฉันสามารถสอนน้อง ๆ 

ให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ และฉันสามารถปรับตัวเข้ากับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

สมิตา จุฑาเวฬุ ม.4/3

 ตั้งแต่วันแรกของการเดินทาง ดิฉันได้ลองทำาในสิ่งที่ไม่เคยทำามาก่อน ทั้งการเช็กอินเอง การได้ไปในที่ ๆ ไม่เคยไป

มาก่อน การได้ฝึกใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นเป็นเวลาหลาย ๆ  วัน และในวันถัดมาซึ่งเป็นวันแรกของการสอนที่โรงเรียน ได้เจอ

คนใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน ซึ่งความประทับใจแรกที่มีต่อน้อง ๆ คือ น้อง ๆ ให้ความร่วมมือดีกันมาก ๆ ทำาให้

รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมาก ๆ รู้สึกผูกพันกับน้อง ๆ ทั้ง ๆ ที่เรามาอยู่ประมาณอาทิตย์เดียว แต่น้อง ๆ ทำาให้เรารู้สึกว่า 

น้อง ๆ เป็นเหมือนน้องของเราไม่ใช่แค่น้องที่เราแค่มาจัดการเรียนการสอนให้เหมือนเป็นคนในครอบครัว 

นัทธมน อุปริพุทธิ ม.4/3
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เซอร์เวียมเปี่ยมค่าอนันต์

 วันแรกที่ไปถึงโรงเรียนปิยมาตย์ก็รู้สึกถึงความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก และทำาให้รู้ว่าน้อง ๆ  นั้นรอเรามาตลอด ตลอด

สี่วันของการสอน และการทำากิจกรรม มีทั้งประสบการณ์ที่ดี และประสบการณ์ที่ควรเรียนรู้เพื่อนำาไปปรับใช้ สิ่งหลัก ๆ ที่

ได้เรียนรู้คือ ความเข้าใจ และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะน้อง ๆ มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน ในการที่จะทำาให้เขามีความ

สุขได้ ต้องอาศัยความเข้าใจ ก่อนที่จะตัดสินใจทำาอะไรกับน้อง ๆ น้องบางคนอาจมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ

เปลี่ยนไม่ได้ พอพวกเราปรับพฤติกรรมน้อง ๆ ได้บ้างก็รู้สึกภูมิใจมาก ๆ ตลอดสี่วันนี้ได้ทั้งการปรับตัว ความเข้าใจคนอื่น

มากขึ้น การทำาให้ทัศนคติของเรามีความยืดหยุ่น และยังได้ความสัมพันธ์ที่ดีมาก ๆ กับน้อง ๆ เป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่า และ

ดีที่สุดของชีวิตช่วงหนึ่ง กิจกรรมนี้ได้ทักษะชีวิตในหลาย ๆ ด้าน และเมื่อได้กลับไปแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถนำามาปรับใช้

ในชีวิตได้อีกมากมาย 

ธีรกานต์ สันติวงษ์ ม.4/5

 หนูได้รับอะไรมากมาย ทั้งความรู้สึกสุขและทุกข์ หนูได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจกับทั้งเพื่อนและน้องที่มีนิสัยต่างกันไป หนู

รูส้กึวา่การท่ีเราเปิดใจมนัทำาให้เราไดเ้ห็นโลกท่ีกวา้งขึน้ ท่ีไมใ่ชแ่คส่งัคมของเรา หนูไดฝึ้กการเขา้ใจน้องหลายคนท่ีแตกตา่งกนั 

นอกจากนี้พวกเราได้มีการ Reflection ประจำาวัน ในวันพุธที่หนูไปสอน หนูได้รับการตอบรับที่ไม่ค่อยดี ทำาให้เสียใจ แต่

คุณครูสอนให้หนูลองมองในมุมของคนหลาย ๆ คน มันทำาให้หนูเห็นเลยว่า หนูมองทุกอย่างแค่มุมเดียว หนูจึงเรียนรู้ที่จะ

ใส่ใจและเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้น หนูได้รับประสบการณ์ที่ดีมากมายจากน้องหลาย ๆ คน และหนูรู้สึกได้เลยว่าตัวเองเข้าใจ

คนอื่นมากขึ้น หนูไม่รู้สึกเสียดายเลยที่มา เพราะการมาครั้งนี้ ช่วยสอนให้หนูโตขึ้น และได้รับรู้ถึงความรู้สึกรัก และผูกพัน

กับน้อง ๆ หลายคน หนูดีใจมากที่ได้มามอบความรักให้กับน้อง ๆ และประทับใจน้อง ๆ ที่ปิยมาตย์มาก ๆ ที่มาทำาให้

การมาในครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุด หนูดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสา ได้มาอยู่กับเพื่อนที่สนิท และไม่สนิทถึง 7 วัน 

และได้รับคำาสอนดี ๆ จากครูทั้งสามคนที่มาด้วย 

พัทธนันท์ ปรีดีพร้อมพันธุ์ ม.4/3

 หนูรู้สึกมีความสุขมาก ๆ ที่ได้แบ่งปันความรู้ของตนเองให้น้อง ๆ ได้สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้น้อง ๆ 

กิจกรรมนี้ให้ทั้งทักษะการใช้ชีวิต การทำางานร่วมกับอื่น การยอมรับความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกัน ทักษะเหล่านี้ล้วนต้อง

นำามาใช้ในอนาคตทั้งสิ้น การมาทำากิจกรรมนี้หนูได้พัฒนาตนเอง และค้นพบตัวเองในหลาย ๆ ด้าน ถ้าหากหนูขาดโอกาส

ในการมาครั้งนี้ไปต้องรู้สึกเสียใจมาก ๆ 

ณิชชิศา ศรีสืบ ม.4/3

 สดุท้ายน้ีคณะครขูอขอบพระคณุในโอกาสท่ีไดน้ำาคณะนักเรยีนไปจัดกจิกรรมจิตอาสาท่ีโรงเรยีนปิยมาตย์ ภายใตค้วาม

ไวว้างใจของโรงเรยีน และผู้ปกครองสำาหรบัการเดนิทางในสถานการณเ์ชน่น้ี ตลอดระยะเวลาในการทำากจิกรรม และหลงักลบั

มานั้นทุกคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีความสุขใจที่ได้รับจากรอยยิ้มของชาวปิยมาตย์ทุกคน ซึ่งนอกจากคณะครูจะได้นำา

นักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ยังได้มีโอกาสได้เข้าสอนในวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับความ

ร่วมมือจากทั้งพี่มาแตร์ฯ และน้องปิยมาตย์ในการทำากิจกรรมเป็นอย่างดี และหวังว่ากำาลังใจจากคณะพี่มาแตร์ฯ จะทำาให้เรา

มีโอกาสรับสมัครพี่มาแตร์รุ่นถัดไป เพื่อไปเยี่ยมน้อง ๆ ปิยมาตย์ในเร็ววัน 

จากนายกสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
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“พ่อ เขาทำาอะไรกันที่ราชดำาเนิน”  ลู ก ส า ว ค น

โตถาม ผมหันกลับไปมองลูก เห็นลูกกำาลังดูข้อความจาก 

Instagram ในโทรศัพท์ ลูกถามผมอีกว่า “เขาประท้วงอะไร

กันหรือ” 

MD News เล่มน้ี ออกช้ากว่าปรกติ เพราะ

เน่ืองจากสถานการณ์ต่างฯ ต้ังแต่ปลายเดือนเมษายนท่ีผ่าน

มา เราประสบกับวิกฤตท่ีเป็นอุปสรรคของมนุษยชาติ จาก

สถานการณน้ี์ เป็นผลให้เกิดผลกระทบต่อหลายภาคสว่น โดย

เฉพาะตัวผมเองได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะอาชีพของผม

เป็นสิ่งที่จำาเป็นน้อยที่สุดในยามวิกฤติ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์นี้ ตัว

ผมเองมีการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพของตนเอง โดยไม่คาด

คิด ผมต้องหาอาชีพเสริม อีก 2-3 อาชีพ ที่ไม่เคยคิดว่าจะ

ต้องทำามาก่อน 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างที่เราทราบดี มี

ผลกระทบในทุกด้าน บางบริษัทต้องปิดกิจการ และบาง

บริษัทเชิญให้พนักงานต้องออกจากงาน เกิดเป็นวิกฤตทาง

สังคมอย่างรุนแรง

“ทุเรยีนสกุเกบ็ไดแ้ลว้ครบั คณุโอจะมารบัไดเ้ม่ือไหร”่ 

โทรศัพท์จากคนสวนที่ต่างจังหวัด ปีนี้ถือว่าโชคดีมากทุเรียน

ออกท่ีสวนจำานวนมาก ตัวผมเองกลายเป็นพ่อค้าทุเรียนโดย

ปริยาย และจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพท่ีไม่คาดคิดเกิดเป็น

อาชีพใหม่ทีช่่วยให้เปน็รายได้ใหม่แบบทีไ่ม่ได้คาดเดามาก่อน

ลูกสาวคนโต ถามกลับผมอีกครั้ง “พ่อ เขา

ประท้วงอะไรกันท่ีราชดำาเนิน” ผมขอดู IG ของลูก  

ผมน่ิงเงียบไปสักพัก นึกอยู่ในใจว่าจะตอบคำาถามน้ีอย่างไร 

จากนายกสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ความรู้สึกแรกท่ีเกิดขึ้นผมกังวลกับภาคเศรษฐกิจมากเพราะ

ที่ผ่านมา 4 เดือน ผมไม่มีงานเลย

ผมถามลูกกลับไปว่า “ลูกรู้สึกอย่างไร” และบอก 

ตรง ๆ กับลูกสาวคนโตว่า “ถ้าลูกอยากจะไปฟัง และรับรู้ 

พ่อจะไม่ห้ามนะ แต่มีข้อแม้ ให้ลูกรับฟังในข้อมูลทั้งสองด้าน 

และลูกลองคิดและมองอย่างถ้วนถี่ ว่าข้อมูลด้านไหน คือ 

ความเป็นจริง ใช้วิจารณญาณตัดสินใจอย่างรอบคอบ และ

สิ่งไหนที่อยู่ในหน้าที่ของตนที่ควรจะทำา”

ผมดีใจที่ลูกมักจะถามผมในทุก ๆ เรื่อง ไม่มีการ

ปิดบังกัน มีบทความจากหนังสือ Soil Soul Society ที่ผู้แต่ง 

Satish Kumar เขยีนถงึเป็นจดหมายถงึคนไทยกลา่วไวว้า่ “เรา

ต้องไม่เปลี่ยนความแตกต่างให้กลายเป็นความแตกแยก ด้วย

การยอมรบัความแตกต่างท่ีหลากหลาย และเคารพความแตก

ตา่งทางความคดิจะนำามาสูก่ารผลติเสน้ทางใหมท่ี่เป็นเอกภาพ

จากความแตกต่างได้”  

จากบทความน้ีผมกำาลังจะเริ่มเล่าให้ลูกสาวคน

โตฟัง ลูกกลับบอกกับผมว่า “มีการเปลี่ยนแปลงใน

หลาย ๆ ด้าน และทุกอย่างมีสองด้าน ถ้าหากเรา

ใส่ใจ และเข้าใจถึงแก่นแท้ของข้อมูล เราคงก้าวข้าม 

ไปได้ เหมือนพ่อขายทุเรียนที่พ่อปลูกไว้ ตั้งแต่ต้นสูงแค่คืบ

เดยีว” ผมถงึกบัน่ิงไปและนึกในใจ สงสยัเราจะคดิมากไปเอง

ละ ข้อความจากพ่อค้าทุเรียนช่วงโควิด...

ธนัตถ์ สิงหสุวิช

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

(ชื่อภาพ : ความสุขของลูก ตอน Family Day อนุบาล 3)
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เมื่อใกล้กำาหนดการเปิดโรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 

2563 ตามกำาหนดของกระทรวงศกึษาธิการ  โรงเรยีนแสวงหา

แนวทางปฏิบัต ิเพ่ือสรา้งความมัน่ใจในการเปิดโรงเรยีน และ

กไ็ดร้บั “คูม่อืปฏิบัตสิำาหรบัสถานศกึษาในการป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19” ซึ่งพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ พฤษภาคม 

2563 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีภาคีเครือ

ข่ายความร่วมมือ 7 องค์กรใหญ่ คือ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศกึษาธกิาร ราชวทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย 

องค์กรอนามัยโลกประจำาประเทศไทย (WHO Thailand) 

องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย 

(UNICEF) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.) กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

(กสศ.)

คู่มือฉบับนี้ให้แนวทางปฏิบัติสำาหรับโรงเรียนได้อย่าง

ชัดเจน เน้ือหาประกอบด้วยองค์ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโรค

โควิด 19 และแนวทางปฏิบัติสำาหรับบุคลากรของโรงเรียน 

ท้ังน้ีมีการกำาหนดมาตรการสำาหรับการเปิดภาคเรียนเป็นข้อ

ปฏิบัติ 6 ข้อ คือ 1. วัดไข้ 2. ใส่หน้ากาก 3. ล้างมือ  

4. เว้นระยะห่าง 5. ทำาความสะอาด 6. ลดความแออัด

นอกจากจะศึกษาคู่มือปฏิบัติแล้ว ทางโรงเรียนยังได้

รับความกรุณาจาก แพทย์หญิงนภัสชล ฐานะสิทธิ์ ผู้อำานวย

การศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี นำาทีมพยาบาล มา

จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนในวันท่ี 8 มิถุนายน และ

อบรมครูในวันที่ 29 มิถุนายน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

และสขุาภิบาล ของเขตปทุมวนัไดม้าตรวจเย่ียม และท่ีสำาคญั 

คอื การตรวจเย่ียมของเจ้าหนา้ท่ีของสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ท่ีขาดไม่ได้สำาหรับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คือ 

ความช่วยเหลือของผู้ปกครองนักเรียนในด้านต่าง ๆ ในครั้ง

น้ีสมาคมผู้ปกครองและครู ได้ช่วยทบทวนระบบการเดินรถ 

และจัดหาเครื่องมือในการตรวจวัดอุณหภูมิ ท้ังเครื่องใหญ่ 

และเครื่องเล็ก สำาหรับครูประจำาชั้นที่จัดมอบให้โดยอุปนายก 

สมาคมฯ คุณประกายดาว เขมะจันตรี และเครื่อง

สำาหรับตรวจวัดอุณหภูมิคุณครู บริจาคโดย ดร.เดช  

เฉดิสวุรรณรกัษ ์อดตีนายกสมาคมฯ และท่ีสำาคญัย่ิงสมาคมฯ 

จัดทำาคลิปวิดีโอสั้น ๆ ชัดเจนเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติให้ผู้

ปกครองและนักเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุก ๆ  ท่าน ขอบคุณคุณครู 

และเจ้าหน้าท่ีโรงเรยีนท่ีให้ความรว่มมืออย่างเป็นหน่ึงเดยีวกนั 

เพ่ือให้โรงเรยีนไดเ้ปิดเรยีนไดอ้ย่างไมป่ระมาท รกัษามาตรการ

ต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง เพื่อเราเอง และเพื่อสังคมของเรา

การเตรียมเปิดโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร
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จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น การบริโภคทรัพยากร

ในชีวิตประจำาวันของชาวกรุงเทพฯ ท่ีเต็มไปด้วยอาคารบ้าน

เรือนและตึกสูงระฟ้า ไม่ต่างอะไรจากโรงงานผลิตของเสีย

ขนาดใหญ่ท่ีสร้างมลภาวะ ทุกประเภทให้เกิดขึ้น ท้ังเสียง

ดัง ฝุ่น ควัน น้ำาเสีย และขยะล้นเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตให้กับผู้คนอย่างมากมาย น่ีคือเหตุผลท่ีทำาให้

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การใชช้วีติให้เป็นมติรกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยืน 

และเม่ือมีเหตุอันก่อให้เกิดการขยายตัวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีอาคาร

เรียน ทางโรงเรียนก็ไม่รีรอที่จะปรับปรุงพื้นที่และสร้างอาคาร

เรยีนใหมภ่ายใตแ้นวความคดิท่ีตอ้งเป็นมติรกบัธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอาคาร

เขยีวมาให้คำาแนะนำาและดแูลในทุกขัน้ตอน เพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ถูกต้องและเหมาะสม

ท้ังน้ีการพัฒนาอาคารเขียว แม้จะมีต้นทุนในการ

ก่อสร้างสูงกว่าอาคารปกติ แต่สามารถคืนทุนได้ท้ังทางตรง 

เช่น ความคุ้มทุนจากการประหยัดทรัพยากร และประหยัด

เวลาในการก่อสร้าง และในทางอ้อม เช่น การเพิ่มคุณภาพ

ชีวิตของผู้ใช้อาคาร เป็นต้น เรียกว่า “อาคารเขียว” ไม่ได้

เป็นอาคารอนุรกัษพ์ลงังานและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มเพียงเท่าน้ัน 

แตยั่งเป็นอาคารท่ีนา่ใชง้านเพราะคำานึงถงึคณุภาพชวีติท่ีดขีอง

นักเรียน และครูผู้ใช้อาคาร ลดค่าใช้จ่ายของอาคารในระยะ

ยาว อีกท้ังยังสง่สง่ผลดต่ีอกบัทางโรงเรยีนและการเรยีนรู ้ดว้ย

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงาน ของสิ่ง

แวดล้อมที่โรงเรียนเลือก คือ TREES (Thai’s Rating of 

Energy and Environmental Sustainability) โดย สถาบัน

อาคารเขียวไทย ซึ่งมุ่งหวังให้เกณฑ์น้ีแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวเน่ือง

ทำาไมต้อง “อาคารเขียว”
เรียบเรียงจากข้อมูล จัดทำาโดย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)
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กับอาคารได้อย่างครอบคลุม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และการก่อมลภาวะลดลง ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตของผู้ใช้

อาคารดีเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนหลักในการพัฒนาอาคารเขียวมี	 2	 ขั้นตอน	

ได้แก่	

ขั้นตอนที่	1 การประเมินและวางแผนในการออกแบบ 

การเตรียมการตั้งแต่การพูดคุยทำาความเข้าใจเกี่ยวกับอาคาร

เขยีว ประเมินความเป็นไปไดใ้นการทำาอาคารเขยีว ออกแบบ

วางระบบน้ำาและไฟฟ้า ตลอดจนเลอืกวสัดท่ีุเหมาะสม เป็นตน้ 

เพื่อบริหารจัดการวัสดุที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนท่ี	 2 ช่วงระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง ใน

ระหว่างก่อสร้างต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลความสะอาด 

การจัดการวัสดุ การคัดกรองฝุ่น และการจัดเก็บขยะระหว่าง

การดำาเนินการก่อสร้าง  

โดยกำาหนดการประเมินเป็น	8	หมวดหลัก	ได้แก่

หมวดที่	1	การบริหารจัดการอาคาร

การเป็นอาคารเขียวไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเฉพาะ

ในช่วงต้นเท่าน้ัน การวางแผนการบริหารจัดการและบำารุง

รักษาอาคารอย่างเหมาะสม โดยตรวจสอบ และประเมิน

ตลอดช่วงอายุการใช้งานของอาคารจะสามารถรักษาสถานะ

ความเป็นอาคารเขียวให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่	2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์

เน้นการคำานึง การหลีกเลี่ยง และการลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมโดยการออกแบบวางผังอาคาร การออกแบบ

และก่อสร้างภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกอาคาร การเลือกวัสดุ

และพืชพันธ์ุให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยคำานึงถึงผลระยะยาว

เพื่อความยั่งยืนของโครงการ

หมวดที่	3	การประหยัดน้ำา

การประหยัดน้ำาประปา และการใช้น้ำาประปาอย่าง

มีประสิทธิภาพเป็นหนทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยปัญหาการ

ขาดแคลนน้ำาในอนาคตได้ การเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำา

ประหยัดน้ำา หรอืผลติภัณฑ์ฉลากเขยีวทดแทนการใชผ้ลติภัณฑ์

แบบท่ัวไปจะช่วยลดการใช้น้ำาประปาได้อย่างมีนัยสำาคัญ 

นอกจากน้ีการกักเก็บน้ำาฝนเพ่ือใช้ในบางส่วนของโครงการ

เพื่อทดแทนน้ำาประปา ประกอบกับการติดตั้งมาตรวัดน้ำาย่อย  

จะช่วยให้การบริการจัดการน้ำาในส่วนต่าง ๆ ของโครงการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมวดที่	4	พลังงานและบรรยากาศ

TREES-NC ให้น้ำาหนักสูงสุดสำาหรับหมวดพลังงานและ

บรรยากาศ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

อาคาร และการตรวจสอบยืนยันการอนุรักษ์พลังงานท่ีเป็น

ระบบ นอกจากน้ียังครอบคลุมถึงสารทำาความเย็นท่ีอยู่ใน

ระบบปรับอากาศซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรรยากาศ 

และภาวะเรอืนกระจกหากไมเ่ลอืกสารทำาความเย็นท่ีเหมาะสม

หมวดที่	5	วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง

การก่อสร้างอาคารน้ันจำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรเป็น

ปริมาณมาก ท้ังขยะและการใช้ทรัพยากรส่งผลโดยตรงต่อ

การเพ่ิมขึ้นของมลภาวะและการทำาลายธรรมชาติ ดังนั้น

การนำาขยะมารีไซเคิล การใช้วัสดุในท้องถิ่น หรือวัสดุที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม
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หมวดที่	6	คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร

เกณฑ์การประเมินในส่วนของสภาพแวดล้อมภายในน้ี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านสภาวะน่าสบาย แสงธรรมชาติและ

วิว ตลอดจนคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ไม่มีการสะสม

ของสารพิษหรอืสิง่ปนเป้ือนตา่งๆ เพราะผู้คนใชร้ะยะเวลาสว่น

ใหญ่อยู่ภายในอาคารมากกว่าภายนอกอาคาร

หมวดที่	7	การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เน้นไปท่ีการลดผลกระทบของโครงการก่อสรา้งโดยรวม

ในระยะยาวท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนิเวศน์และสุข

ภาวะสขุภาพ ดว้ยการมแีผนดำาเนินการควบคมุมลพิษจากการ

ก่อสร้าง และการบริหารจดัการขยะ การเลอืกใช้วัสดุอุปกรณ์ 

ระบบท่ีไมส่ง่ผลกระทบ หรอืป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

เลือกเคมีภัณฑ์ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกัน

ภาวะเดือดร้อนรำาคาญจากแสงและความร้อน การควบคุม

โรคที่มาจากระบบอาคารรวมถึงการส่งเสริมใหใ้ช้ระบบบำาบดั

น้ำาเสียเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

หมวดที่	8	นวัตกรรม

เพ่ือกระตุ้นให้มีการออกแบบก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ 

การเสนอแนวคิดเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในประเด็นท่ีมีความสร้างสรรค์ท่ีไม่ได้มีระบุไว้ในเกณฑ์ท่ี

กำาหนด

โรงเรียนได้ลงทะเบียนกับ TGBI แล้ว เมื่อต้นปี พ.ศ. 

2563 และจะดำาเนินการตามขั้นตอนตามกำาหนดต่อไป
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ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2563 น้ี 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สูญเสียคุณครูผู้ใหญ่ ท่ีเป็นท่ี

เคารพรักไป 3 ท่าน คือ คุณครูมยุรี สุขการุญ อาจารย์

เจรียง พุกกะมาน และคุณครูสุมล ศิริปาลกะ

คุณครูมยุรี สุขการุญ เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.

2485 เขา้สอนท่ีโรงเรยีนมาแตรเ์ดอีฯ เมือ่.วนัท่ี 18 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2513 เกษยีณอายุเมือ่ พ.ศ. 2549 และถงึแก่กรรม วนัท่ี 

22 มีนาคม พ.ศ. 2563 คุณครูมยุรี เป็นคุณครูปฐมวัย เริ่ม

ดว้ยการสอนนักเรยีนอนุบาล แลว้ย้ายมาสอนประถมศึกษา ปี

ที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 และสอนประถม 1 จนเกษียณ 

คณุครลูายมือสวย และทำางานสม่ำาเสมอ ท่านเป็นคนตรงและ

รับผิดชอบ จึงเป็นแบบอย่างและเป็นหัวหน้าระดับชั้นสำาหรับ

ครูประถม 1 ต่อเนื่องหลายปี คุณครูมยุรีเป็นคนสนุกสนาน 

หลังเกษียณได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์

เดอีฯ จัดให้คุณครูเกือบทุกงาน และได้เดินทางไปเท่ียวกับ

นักเรียนเก่าด้วย ลูกศิษย์ติดใจในความเรียบง่าย สมถะ และ

อารมณ์ขันของคุณครู

อาจารย์เจรียง พุกกะมาน เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 

พ.ศ. 2471 เข้าเป็นครูโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ เมื่อ วันที่ 25 

ธันวาคม พ.ศ. 2549 ลาเกษียณเมื่อ พ.ศ. 2532 และถึงแก่

กรรม วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อาจารย์เจรียงสอน

อาลัยรัก....คุณครูผู้ใหญ่ของโรงเรียน
โดย อาจารย์สุมิตรา  พงศธร

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ท่านเป็นคนท่ีมีเมตตาสูง 

อารมณเ์ย็น มีความสม่ำาเสมอในการเตรยีมการสอน สอน และ

ตรวจสมุดนักเรียน อาจารย์เจรียงเป็นที่เคารพรักเป็นอย่างยิ่ง

ของนักเรียนทุก ๆ รุ่นที่ท่านได้สอน ศิษย์ของท่านจะกล่าว

ถึงท่านด้วยความชื่นชม และรู้ตัวว่าเราได้รับพระพรเหลือเกิน 

ที่ได้เป็นศิษย์อาจารย์เจรียง

คุณครูสุมล ศิริปาลกะ เกิด วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 

2473 เข้าเป็นครูโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ เมื่อ 22 เมษายน 

พ.ศ. 2497 ลาเกษียณเมื่อ พ.ศ. 2541 และถึงแก่กรรม วัน

ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  คุณครูสุมลสอนภูมิศาสตร์และ

ประวตัศิาสตร ์เป็นสว่นใหญ ่และบางปี กส็อนภาษาไทยดว้ย 

ท่านสอนในระดับมัธยมต้น และย้ายไประดับมัธยมปลายจน

เกษียณ คุณครูสุมลใช้ความเงียบ และเสียงเบา ๆ ปราบ

นักเรียนซน ๆ  ได้อย่างง่ายดาย นักเรียนเกรงใจคุณครู ท่าน

มีความสม่ำาเสมอ ลายมือสวย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิด

ชอบ มีความเรียบง่าย และมีแบบแผนของตนเอง 

คุณครูทั้ง 3 ท่าน ครองตนเป็นโสดตลอดชีวิต ทุ่มเท

ให้กับโรงเรียนและนักเรียนด้วยความรักและเมตตา ท่านมี

จริยวัตรท่ีเป็นแบบอย่างแก่ผู้เป็นครู และเป็นท่ีเคารพของ

นักเรียน

อาจารย์เจรียง พุกกะมาน คุณครูมยุรี สุขการุญ คุณครูสุมล ศิริปาลกะ

เสริมสรรค์อัตลักษณ์มาแตร์เดอีฯ
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The World Languages Pages 
 

This issue of The World Languages Pages features the results of the 
Fifth Annual Mater Dei School English Writing Showcase for Mathayom 
One through Five and for Prathom Five and Six for the 2019–2020 aca-
demic year. (The M.6 competition was held in June 2019 so that the con-
testants could include their results in their applications for university ad-
mission.) We present here the writing of the first, second and third place 
winners for each of the seven grade levels in the competition, along with 
the names of those awarded honourable mention. 

In this issue we are also pleased to print reports from our teachers on 
two major recent activities at Mater Dei School. Khun Khru Mr Bryan 
Jacques, currently teaching Prathom Four and Mathayom Special Needs 
students, provides an account of the school’s production in February 2020 
of the Stephen Sondheim musical Into the Woods, Jr. Khun Khru Mr 
Christopher Scott Dixon, who teaches Mathayom Two, tells us about the 
Second Annual Mater Dei World Languages Festival, also held at the be-
ginning of February. We hope you will enjoy this issue. 

 
The Fifth Annual Mater Dei School 

English Writing Showcase, 2019–2020 
 

As part of our Second Annual Mater Dei World Languages Festival, 
all Mathayom One through Five and Prathom Five and Six students par-
ticipated in our Fifth Annual English Writing Showcase on 4 February 
2020. The procedures this year generally followed those established in 
previous years. Students had one hour to write. They could choose one of 
three topics assigned to each grade level. They learned what the topics 
were only when they arrived at the writing room on the day of the compe-
tition. They could use a paper dictionary but no other electronic equipment 
or references were allowed. 

There were two rounds of judging this year. In the first round the 
reading and writing class teachers prepared a shortlist of finalists for each 
grade level. Teachers involved in the round one evaluation were 

Ms Samagita Ratnaike and Mr Ben Heffernan for Mathayom Five;  
Ms Sasitorn Sinthop for Mathayom Four;  
Ms Karen Ang for Mathayom Three;  
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Mr Christopher Scott Dixon for Mathayom Two;  
Ms Linda Donaldson for Mathayom One;  

 Mr William Glover and Ms Sirichana Homsilpakul for Prathom 
Six;  

 Ms Karina Patterson and Mr Shaun Anak Siup for Prathom Five.  
Mr Mark Vetare, a Mathayom Six reading and writing teacher, 

served as the coordinator for all five levels of the Mathayom contest. Khru 
Mark then joined Dr Nyle Spoelstra, Acting Head of the World Languages 
Department, to serve as a judge for the second and final round of the com-
petition. Because of logistical issues, it was not possible to interview the 
finalists personally this year. As usual, student work has been subject to 
copyediting prior to publication in Mater Dei News. 

 
 

English Writing Showcase, 2019–2020: The Mathayom Five Division 
 
Topic 1. Jane Goodall, the world’s leading authority on chimpanzees, 

has said,  
 What you do makes a difference, and you have to decide 

what kind of difference you want to make. 
 What difference(s) do you want to make in your world? 
 
Topic 2.  Thinkerviews.com states  
 The Mistress of Spices ... [portrays] the eternal struggle 

of a human mind to balance between individual desires 
and [the] common good. 

 Do you agree? Briefly explain. Select one of Tilo’s choices: if 
you were Tilo, would you make the same choice? Why or not? 

 
Topic 3. Pope Francis has said  
 A little bit of mercy makes the world less cold  

and more just. 
 Here is a Thai translation of that quotation: 
 ความเมตตาแมเ้พียงเลก็นอ้ยจะช่วยลดความเยน็ชา(กระดา้ง) 

ลงแต่เพ่ิมความเท่ียงธรรม 
 Please explain in English what this quotation means and give 

examples of how it does or does not apply to our everyday lives. 
NOTE: Your answer must be written ALL in English – no Thai, 
please.  
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First Place, The Mathayom Five Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Matida Thavikulwat (Topic 1)  
 

I have been to many places. Each place has 
different people, a different environment and even 
different languages, but there is no place like Ma-
ter Dei. For me, I consider Mater Dei to be my 
world. Mater Dei has been my school since kin-
dergarten. A lot of good memories happened here. 
However, as I begin to grow up to be a Mathayom 
student, I noticed some changes. Students at Mater 
Dei started to break the rules. Uniforms were not 
worn properly, friends started to ban each other 
and electronic devices have become more power-
ful. As a Mater Dei student myself, I want to make 
a difference to my beloved school. I want my 
school to be even better than what I remember 
when I was young. 

First, make everyone proud of their school 
uniform. As trends began, students started to wear 
short skirts, low-heel socks and even dyed their 
hair blond! In my opinion, when a trend starts, it 
means that there must be a leader. So, I think in-
stead of being a bad leader, why not be a leader 
who follows the school’s rules? Starting with me, 
I will make a difference by wearing a proper uni-
form and show everyone how proud I am to dress 
like this. I will gather as many students as possi-
ble, starting with my best friend, to do it with me. 
I will also try to send a daily reminder to every 
student through social media.  

Second, become a buddy, not a bully. Alt-
hough mean pranks and physical harm never hap-
pen at Mater Dei, I still notice other types of bul-
lies. As mentioned above, electronic devices have 
become much more powerful nowadays. Social 
media is one of the factors that lead to cyberbully-
ing. Inappropriate photos and comments are 

leaked everywhere on social media. I believe that 
all of us have done it before whether we did it on 
purpose or not. From now on, I will not let social 
media play such an important role in my life and I 
will give importance to the friends around me. I 
will also be a defender for anyone who is cyber-
bullied because I believe that everyone has a good 
side and a bad side and we cannot judge them by 
an unreliable source on the internet. 

In conclusion, I want to make a difference for 
Mater Dei and make it even better. In order to 
achieve this goal, students, teachers and all Mater 
Dei employees have to work together. We must 
wear proper uniforms, use social media less and 
give more importance to our surroundings. I be-
lieve that anything can change as long as everyone 
has the same goal. So, what are you waiting for? 
Help me make a difference in our Mater Dei world 
starting today! 

 
Second Place, The Mathayom Five Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Tanchanok Lertruangpunyavut (Topic 1)  
 

The world is not perfect. When we look 
around, we can see that there is discrimination al-
most everywhere, between classmates, between 
workers, between countries. This is a result of how 
people are trying to protect their self-interest by 
discriminating against those who do not belong in 
their group. Therefore, a difference I want to make 
is to let us all know how to love ourselves, the peo-
ple who we love and the people who we do not 
know. 

I believe that if we are able to love ourselves, 
the people we love and others, we will be able to 
make a difference and make our society a better 
place to live. We will learn how to love ourselves 
and gain self confidence that we are able to help 
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others and that we can be a ‘giver’ in society. Once 
we have self-confidence, we will not underesti-
mate ourselves and we will fully use our potential 
to improve the society. There are times when love 
blinds us and we harm those people we love. But 
if we are able to properly love the people we love, 
we can ensure that our love toward them will 
never hurt them. Another kind of love we all 
should learn is love toward others in society. We 
should be the ones who start sharing love to others 
in order to decrease discrimination in society. Peo-
ple are more likely to treat others the same way as 
they are treated; if they receive love, they will 
learn and be able to share it forward.  

In conclusion, in order to decrease discrimi-
nation in our society, I want to make a difference 
by letting people know how to love, not just our-
selves or people we love, but also others in the so-
ciety. It is not wrong to give first priority to our 
own happiness or to the benefit of our group. Al-
ways remember, however, that we all are mem-
bers of this world and that we should be generous 
towards others regardless of their nationality, race 
or gender. Once we know how to love, we will 
find that happiness also comes when we help oth-
ers with Serviam. 
 
Third Place, The Mathayom Five Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Pawitchaya Jariyapongpaiboon (Topic 3) 

 
In this day and age population in this world 

is increasing rapidly. People become strangers to 
each other since there are too many people to get 
to know and be close to. However, according to 
Pope Francis’ saying ‘A little bit of mercy makes 
the world less cold and more just’, there is a way 
to lead humans to the right path and no longer be 
strangers to each other. 

Mercy makes the world less cold. To put it 
more simply: helping is the action that should be 
done when we see that someone needs help. With 
mercy, we cannot ignore them whether they are 
humans or animals. Take one of my experiences 
as an example. Last year I found a stray kitten hid-
ing under my car all alone, without other kittens 
or its mom. I have taken care of it since then. What 
was in my thoughts at the time was that I was so 
grateful that on that day I did not ignore it and 
leave it there, and then feel regret later. With a 
heart full of mercy, I have helped one little life and 
my heart is less cold. I open up to everything that 
comes to my life thanks to the mercy that I have. 

Mercy makes the world more just. Helping 
others with mercy is one of the things we should 
do as a human being. Helping all we can, not just 
once, means everyone deserves the same things; 
no one deserves unfairness either through actions 
or words. Mercy reaches to everyone, no matter 
who they are, and justice begins with mercy. For 
example, judges tell us who is wrong and right in 
the court and what punishment is suitable in each 
case. With mercy, a judge will take all the evi-
dence into consideration and make the best deci-
sion which we call justice. This action not only 
helps people who do nothing wrong or who are 
victims, but it also helps people who really do 
something wrong; those punishments may change 
a person’s mind. Helping people equally can bring 
about more justice,  

To summarize, only a little bit of mercy from 
everyone in the world, both helpers and the ones 
who need help, gives a power that can change the 
world to be less cold and more just. Helping is not 
an action that has to be done with a feeling of guilt; 
instead it has to be done with mercy. We should 
be proud of our action since it always leads to a 
good ending. In the future the world which is less 
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cold and more just will be filled with people show-
ing mercy. 

 
Honourable Mention, The Mathayom Five Division: English Writing Showcase, 2019–2020 
 

Ms Buranee Salelanon 
Ms Kanyapat Ploypradith 
Ms Kanyarat Chaithanakawin 
Ms Natnicha Rojvatanasuntorn 

Ms Neennara Chatpunnarangsee 
Ms Ploi Sripoom 
Ms Thitaporn Sornsumran 

 
 

English Writing Showcase, 2019–2020: The Mathayom Four Division 
 
Topic 1. Albert Einstein, the great scientist, once said,  
 Education is what remains after you have forgotten eve-

rything you learned in school.  
 What do you think this quotation means? Do you agree or dis-

agree with Mr Einstein? Please explain why. 
 
Topic 2. We learn all the time and we learn from everywhere, both in-

side and outside our classrooms. Please tell about something 
important and valuable you have learned outside of your 
classrooms at Mater Dei School. Explain completely. 

 
Topic 3. Pope Francis’ quotation on mercy.  

(See Mathayom Five Division above for details.) 
 
First Place, The Mathayom Four Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Pim-orn Pitakskulhong (Topic 2) 

 
Life is all about learning and learning can 

start anywhere at any time. We learn new things 
every day, whether it is academic things or a life 
skill. In-class learning is great but sometimes we 
just need outside the classroom learning to fulfil 
our lives and create a better version of ourselves. 
Mater Dei School has done a wonderful job in cre-
ating outside-the-classroom activities and here are 

some that I really think have helped shape who I 
am. 

One of the experiences that has given me the 
courage that I have today is the speech contest. I 
learned to take risks and dare to do things that I 
wished to do. At first it was definitely a hard time 
deciding whether I should or should not take part. 
Once I decided to join, it also required me to have 
more bravery to be able to speak in front of peo-
ple. Everything is hard at first, but I believe that 
once you get past the first challenge, the second 
will be easier. Public speaking has changed me 



58 Mater Dei News ฉบับที่ 65 ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2563

The World Languages PagesThe World Languages Pages 

into a more courageous person and a person who 
dares to take risks.  

Another important experience has been go-
ing to the schools in Prachuap Khiri Khan Prov-
ince. This has changed my thoughts of the word 
Serviam. For the first time I have finally under-
stood that Serviam does not mean giving but it 
means the happiness of giving. I once questioned 
why Mater Dei alumnae were so happy to come 
back to help the school all the time. Do they enjoy 
being back? Now I have got the answer. I clearly 
understand it is because they have joy in giving or 
in serving others. This understanding has changed 
me into a person who has learned to give and is 
ready to serve. 

 
Second Place, The Mathayom Four Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Apinya Nantavisai (Topic -2) 

 
School is a place that gives us many things: 

knowledge, society and the most important thing 
is friends. I have been studying at Mater Dei 
School since first grade. Mater Dei taught me a lot 
of things but there are three important things I 
want to share.  

First, Mater Dei taught me to have responsi-
bility. In school we have many duties that we are 
responsible to take care of. For example, we must 
hand in our work on time. We must go to classes 
or activities such as sport day or sports matches on 
time. This is a skill that school lessons never 
taught us but we have learned from the school. 

Second, Mater Dei has taught me to love oth-
ers – to love friends, teachers and even the school 
staff who usually do not even to talk to students. 
But I know and I can feel the love everywhere in 
Mater Dei. At my old school, which is located in 
Chiang Mai, I never felt the love as much as I do 

here. In Mater Dei the seniors love the younger 
grade students. They also taught me the lesson that 
I could not understand by myself. Mater Dei 
taught me love, which I never found or learned 
from anyone or anywhere else.  

The last one is the most important one. Mater 
Dei taught me how friendship works, not only 
with my friends but also with teachers. I have 
learned that friendship is a really complicated 
thing to understand but once you understand it, 
you would never have any question again. Friend-
ship does not have an exact meaning, but for me 
friendship is to love, to care, to share, to help and 
to sacrifice to others. It can take a lot of work to 
be someone’s friend, but if you really understand 
how it works, it will be your pleasure. 

In conclusion, thank you for teaching me the 
three most important lessons of life, things that my 
classes never taught. I never understood these 
three things but I learned from Mater Dei’s teach-
ers who really give students their mercy. Thanks 
to my friends who taught me how friendship 
works. I promise that I will keep these three things 
forever, to keep these beautiful things to stay in 
Mater Dei forever. For me Mater Dei is more like 
home rather than just a school. I feel more com-
fortable than in my own house. I will share these 
lessons with my family so they can understand 
them like I do.  
 
Third Place, The Mathayom Four Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Pran Tantipiwatanaskul (Topic -3) 

 
Deep down, everyone knows that the world 

is unfair. People do not get to choose who they 
want to be born as. It is just a matter of luck. It is 
so unbelievable that a person can be born in the 
wealthiest family in the world, or in a homeless 
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family that does not have any money. In this unfair 
world, the only thing that justifies it is mercy. We 
have to learn to be kind to the needy and those who 
need our help. 

The ones in need do not have to be homeless 
or beggars. That person can even be our classmate 
who did not understand what the teacher just 
taught. Everyone is born different, so it is clear 
that some learn things more slowly than others. 
Understanding that fact, should people just be cold 
and ignore that person so they could get better 
grades than him or her? The answer is absolutely 
‘no’. Kindness can warm up the cold world. If 
someone does not understand something, the so-
lution is simple: help that person understand it. A 
small act can mean a lot to someone. The few dol-
lars that wealthy people see as nothing can mean 
surviving one more day to a homeless person. Just 
a few points more on an exam can encourage some 
people so much. If the world is unfair, just give 

some kindness and mercy to someone who may 
not receive as many chances in life. Many small 
kindnesses gathered together can form one large 
kindness that can justify the unfair world many 
times better.  

To sum up, any small act of mercy can help 
a lot. Imagine a world in which everyone is willing 
to help one another. Kindness would fill up every-
where. Someone could have better chances in life 
than before. A slow-learning student could be-
come a doctor by getting help with learning what 
he or she does not understand. A homeless person 
could become a cook in a small bar or restaurant 
and finally get to rent a small apartment to live in. 
All these things are possible with just a small 
amount of help out of kindness and mercy. Every-
one can help warm up the cold and unfair world to 
be a better place to live in. Just remember one 
thing, ‘A little bit of mercy makes the world less 
cold and more just’. 

 
Honourable Mention, The Mathayom Four Division: English Writing Showcase, 2019–2020 
 

Ms Natchaya Tanjaruphan 
Ms Patsorn Kaewphongsri 
Ms Tanrak Tantayopin 

Ms Waricha Laksanakorn 
Ms Yanida Lorkitiyakul 

 
 

English Writing Showcase, 2019–2020: The Mathayom Three Division 
 
Topic 1. Imagine that when you wake up tomorrow, you are a boy in-

stead of a girl. What would be different about your life? How 
would your life change? 

 
Topic 2. Describe the most amazing thing you have ever seen. 
 
Topic 3. Pope Francis’ quotation on mercy.  

(See Mathayom Five Division above for details.) 
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First Place, The Mathayom Three Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Sasinee Mongkolcheep (Topic 1)  

 
There are many differences between a boy 

and a girl, so if I woke up as the opposite gender 
my life would change instantly. 

For starters, I would look different. My hair 
would be shorter and I might even have a beard or 
moustache. Basically, my entire facial looks will 
definitely change and my body too. It is just like 
the movie Avatar where people live inside some-
one else’s body. They would need to adjust to their 
new life and so would I.  

It is not only my appearance that will change 
but my personality might change too. For exam-
ple, I would be more adventurous than before be-
cause I would feel freer and livelier as a boy. How-
ever, that is just my opinion, so I cannot guarantee 
that my personality will actually change. But I 
think that if I were a boy I would get to play more 
freely, like playing with mud and worms. As a girl 
most of the time I must be obedient and elegant: I 
cannot play freely if I must be obedient and ele-
gant. 

Other than appearance and personality, I 
think that my friends would be different. I would 
be likely to have more boys as my friends because 
I think I would get along with boys better than 
girls. Since I am no longer a girl my friends would 
invite me to play with worms and other outside 
activity. Before, my friends would invite me to 
play tea parties. That would also be one of the rea-
sons why I would be more adventurous.  

My parents might treat me differently. For 
example, they would no longer buy Barbies or 
dresses for me as birthday presents. Instead, they 
would buy me toy cars or pants or basketballs. 
They might even find an outside activity or sport 

for me. There will be no more face-painting activ-
ities. 

My taste in fashion would be different. When 
I was a girl I would wear dresses but now that I 
am a boy my taste in clothing will have to change. 
I would no longer wear skirts or high heels. In-
stead I would wear pants and sports shoes.  

In summary, my entire life would be differ-
ent. I would be treated differently and I would 
look different. But I will learn to adjust. Even if 
we are no longer the same, we will still have the 
same heart and the same mind. Just be yourself 
and do your best. And if one day you turn into the 
opposite gender, do not be afraid: live life to the 
fullest. 
 
Second Place, The Mathayom Three Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Chanya Kittichai (Topic 2) 
 

The most amazing thing I have ever seen is 
the Ursa Major constellation. Two years ago, I 
was a member of the Astronomy Club at Mater 
Dei. I have been interested in astronomy and sci-
ence since I was a Prathom Six student. That was 
why I became a member of this club. After all of 
the members learned about the Big Bang theory, 
the solar system and telescopes, we all wanted to 
go gaze at real stars. We kept our fingers crossed 
and looked forward to being allowed to go on this 
adventure.  

Finally, the star-gazing camp had been ar-
ranged. We went to a member’s cousin’s accom-
modation in Khao Yai where it was quiet and 
peaceful with clean fresh air and many green trees. 
It was my first time to go star-gazing camping. I 
remember I was very excited then. After we had 
done many day activities for four or five hours, the 
sun set and we prepared to look at the stars.  
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What a perfect day! There were no clouds 
and the night sky was clear. I looked up to the zen-
ith point and saw the Ursa Major constellation. I 
thought it looked the same as I had learned before. 
It shown brightly and looked very precious. The 
brightest stars were among the enormous back-
ground stars called Dubhe. I was delighted and it 
will be my best impression forever. I learned that 
space is unlimited, which influences humans to do 
more exploring of science and the universe. That 
day made me want to study more science and gave 
me a beautiful picture which I keep in my heart. 
 
Third Place, The Mathayom Three Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Chanita Iamviriyaphong (Topic 2) 
 

The most amazing thing I have ever seen was 
my little sister as a new-born baby. When I was 

seven, my parents told me my mom was pregnant. 
At that time my brother and I were quite confused 
and we could not think what a family of five 
would be like. But we were going to find out. 

While my mom was pregnant, my parents of-
ten took me and my brother to my mom’s ultra-
sound and check up at the hospital. Almost every 
month I saw how the baby was growing and grow-
ing. The doctor showed us which part was her arm 
and which was her leg. It was all very interesting 
to me.  

The big day finally came. I remember that 
my grandparents took me to the hospital. When I 
entered the room, I saw the baby sleeping beside 
my mom. She was tinier than I thought she would 
be and she was very cute. On that day I promised 
myself that I would help my parents take care of 
my little sister. This was a memory that I shall 
never forget. 

 
Honourable Mention, The Mathayom Three Division: English Writing Showcase, 2019–2020 

 
Ms Kansarita Vadhanabhuti  
Ms Nakamol Saenprasert 
Ms Nicha Prabhasabhakdi 
Ms Nunnapin Chulakanista  

Ms Patcharamon Chantaravesutilert 
Ms Salasal Eu-absunthornwattana  
Ms Siradarath Puthivaratikun 

 
 

English Writing Showcase, 2019–2020: The Mathayom Two Division 
 
Topic 1. Greta Thunberg, the 17-year-old Swedish schoolgirl who sailed 

across the Atlantic Ocean in a small boat and who spoke about 
the environment to world leaders at the United Nations in New 
York, has said:  

 You are never too small to make a difference. 
 Do you agree or disagree with Greta’s quotation? Why or why 

not? Please give examples. 
 
Topic 2. Some things I would need to do to become a better person. 
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Topic 3. Pope Francis’ quotation on mercy.  
(See Mathayom Five Division above for details.) 

 
First Place, The Mathayom Two Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Tanaree Patcharatrakul (Topic 1) 

 
Some people think that they cannot do any-

thing to make a difference or they think that only 
one person cannot help improve the world. How-
ever, in my opinion, everyone can make a differ-
ence, no matter what you do, who you are and 
where you are. 

Greta’s quote ‘You are never too small to 
make a difference’ is a great example of how only 
one person can make a difference. Not only can 
powerful people’s quote or action impact a coun-
try or even the world, but yours can too. 

If one person acts nicely to another person, 
that person might do the same thing you did to 
other people. If everyone does the same as you, 
then the society, the country or maybe even the 
world might be a better place. For example, take 
Greta Thunberg herself. You might think that be-
cause she is just a high school girl, no one will lis-
ten to her. But she was listened to by world leaders 
who many people respect. I think what she was 
trying to show was that she is just a seventeen-
year-old girl but the whole world listens to her. If 
she can do it, then you can do it too. Even though 
you might just be a teacher or a doctor or even just 
a student, you are never too small. You can make 
an impact on the world and the environment. Peo-
ple on Earth need you to make a difference. You 
may think that what you do now makes only a 
slight difference but someday I am sure it will af-
fect all of humanity 

In conclusion, do great things to others while 
you can today. You will never know what might 

happen tomorrow. Perhaps the thing you do will 
have a powerful impact on people on Earth in the 
future. 

 
Second Place, The Mathayom Two Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Canisa Viravan (Topic 1) 

 
I strongly agree with what Greta Thunberg 

has said. Even though she is only 17 years old, she 
has said great things. I have seen many people 
agree with her and I am one of them. 

I think many people want to make a differ-
ence, but it will always be rough doing it by your-
self. You may think that you are too small to 
change or do something big, but if you do not start 
doing it, you may never know how much of a dif-
ference you can make. Doing or changing one 
small thing can make a difference. Your voice 
maybe small at first, but that does not mean that it 
will not make a big difference later on. Changing 
something now can make a big difference in the 
future. You may just have to wait. 

One person doing something small might not 
seem like it would change the world, but imagine 
if billions of people did it. There would be massive 
changes. Even though billions of people had done 
it, it still started off as an idea in a single person’s 
mind. In conclusion, I agree with Greta Thunberg 
because I think that anyone can make a difference, 
no matter who or where you are. You are never 
too small. 
 
Third Place, The Mathayom Two Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Praewwa Ongudomlak (Topic 1) 
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I chose Greta’s quotation because I think that 
in our world or in our communities we are very 
small but some people who stood for their ideas 
like Greta can make a huge change or difference 
to the world 

‘You are never too small to make a differ-
ence’. I agree with her because she is a very young 
girl who cares for the Earth and environment just 
like other people. She was a small girl from a 
small country if you compare with the Earth, but 
now she is a small girl with a big dream and she 
did it.  

At first when I heard news about her from 
TV, I was very surprised and thought that she was 
crazy. What can she do? She is very young and 
adults do not listen much to a kid. Now, however, 
she changed my mind. Now I think it is true we 
are small but if we do what we dream and we try 
hard, we can make a huge difference to anything. 

For example, if we plant a tree every single day, it 
can make our home look green and fresh. In your 
thought it might look very small but for me I think 
that is huge. You can make a difference to your 
home: just start with a small thing and let it grow. 
The longer time you take the better thing or an-
swer you will get. It is like when we plant a tree: 
it all starts from a little seed or a little branch that 
you cut. If you take your time, take care of it every 
day, then one day it will be big and beautiful for 
sure.  

If you do what you dream or have the spirit 
to help others, you can make a difference. If it is 
not a big one, it can be a small one. You have to 
do something, not just think you have to do it. 
Then you can be just like this 17-year-old Swedish 
high school girl who made a big difference to the 
world. 

 
Honourable Mention, The Mathayom Two Division: English Writing Showcase, 2019–2020 
 

Ms Amica Sethabutra 
Ms Choncharanan Predeeprompan 
Ms Natcha Bunprakasit 

Ms Parima Watcharatit 
Ms Pyapabha Nacaskul 

 
 

English Writing Showcase, 2019–2020: The Mathayom One Division 
 
Topic 1. If animals like dolphins could talk, what do you think they 

would say to us human beings? And what would you say to 
those animals?  

 
Topic 2. Sometimes we surprise ourselves with what we are able to do. 

Tell about a time when you did something you did not think you 
could do. 

 
Topic 3. Pope Francis’ quotation on mercy.  

(See Mathayom Five Division above for details.)  
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First Place (tie), The Mathayom One Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Gaia Hemvej (Topic 2) 

 
When I was a little girl I loved watching 

movies. Every day when I got home from school, 
I would go to my bedroom and pick a random 
movie from the shelf and put it in the disk 
launcher. It was like my happy place, watching 
these interesting characters interact with each 
other so elegantly without saying anything wrong. 
My favourite movies would be the ones in which 
they sang. Just listening to their perfect voices 
gave me so much inspiration – the way the char-
acters would just effortlessly sing so beautifully. 
It made me want to sing like them. At the time I 
did not think I could sing like that. I just thought 
it was something that was unachievable and only 
Disney characters could do that. So, every day af-
ter watching a film I would try to sing like them, 
mimic the movements they made and even say the 
things they said. I would feel like I was a part of 
their magical world. Even if it might sound silly 
or weird, it was what I enjoyed doing. 

My parents noticed my ‘singing and acting’ 
habits and they suggested that it would be a great 
opportunity if I actually performed on stage. At 
the time I was so timid that sometimes I would not 
even greet family members, so I politely declined 
their offer. Then I saw that you could sign up for 
the school choir. I hesitated but eventually I 
joined. Being a part of that choir was one of the 
best decisions I made that year. I went to many 
events and made new friends along the way. After 
a while I decided to ‘retire’: it was my time to re-
sign from the choir. I never would have thought 
that I would come this far, performing in front of 
so many people. This journey boosted my confi-
dence, and it made me want to make new friends 

and meet new people. I would never have gotten 
this far without my beloved films. Some of them 
might seem ridiculous but inspiration comes from 
anything. Even though I do not watch them any-
more, they always remind me of how I escaped my 
shell of timidness. Now I am even more confident 
than when I joined the choir. It showed me that 
just getting out of your comfort zone once in a 
while can really lead to great things, 
 
First Place (tie), The Mathayom One Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Natchaya Jessica Chirasanti (Topic 2) 

 
Sometimes we surprise ourselves with what 

we are able to do. We humans all have talents – 
the thing that we are amazing at and love doing. 
Some of us have a lot of talent, but sometimes 
your talent might let you down or maybe even sur-
prise you. But that is the thing about being human: 
you never know what is coming next. 

My talent surprised me in the year 2019. Peo-
ple were auditioning for roles for Into the Woods, 
Jr. I only auditioned to prove to myself that I could 
do more than what I am doing now. I was looking 
for my passion. I loved singing but I did not really 
show it because I was so shy. When I saw that peo-
ple were auditioning for the parts for Into the 
Woods, I knew some people saw it is just audition-
ing for some musical. However, some people saw 
it as a chance, and I was one of them. It was a 
chance to tell myself that I am capable of these 
things that I never thought I was capable of. When 
I auditioned, I was so scared, scared of messing 
up, scared of not being able to prove myself, 
scared of the voice that tells me ‘I am not capable 
and I am not good enough’, being right. But when 
I got into that audition room, something inside of 
me just clicked and that little voice told me that I 
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was capable and I am good enough. When the pa-
per came out that showed the roles that everyone 
got, I was sick to my stomach. Those fears that I 
had came back again. But when I looked, I saw I 
got one of the main parts. I was over the moon. I 
was capable all along. There had been so many 
chances that I could have taken. If I did not audi-
tion, I would still be the same girl who was scared 
of showing what she was capable of, telling her-
self she will never be good enough. 

In conclusion, you should not be afraid to 
show what you are capable of. Do not blame 
someone or something, believing or thinking or 
saying that it is their fault. Everything starts with 
you. You are the only obstacle that you have to 
pass. Who knows? Maybe your talent will surprise 
you, too. 

 
Second Place, The Mathayom One Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Ploynapat Siripatpakdee (Topic 1) 

 
When we were kids we used to watch car-

toons about talking animals. And many of us 
would probably wish that animals really could talk 
to us. We would imagine what they would say. 
Would they say ‘Hello’? However, my view of an-
imal-human conversations may be quite different 
from that of many other people.  

I do not imagine the dolphins will say ‘Hi’ or 
the bears will compliment our dress. I imagine that 
they would all ask us the same question, and I 
strongly believe that we would be at a loss to an-
swer it: ‘Why are you killing us?’ This might 
sound cynical and dark but it is the truth. Every 
day we are killing all of those animals with our 
single-use plastics and it gets worse by the minute. 
Animals and humans are both dying. Why? Be-
cause when animals like fish consume these 

microplastics, we eventually consume those fish 
which means that we are also consuming the mi-
croplastics that we throw away. As you can see, 
not only are we harming these animals but we are 
also harming ourselves. One act of selfishness re-
sults in major damage everywhere.  

But I was wrong when I said that we would 
be at a loss for answers if animals asked us this 
question. The one thing we can say to them, the 
one thing that we can do to help them, is tell them 
‘I will try … try to stop using these harmful 
things’. We will try to change our own habits. We 
will try our best and we will find that making 
small modifications in our everyday life can result 
in gigantic changes. 

We might be the ones killing these animals 
but we are also the only ones that can save them. 
We cannot do it alone, however. An action is only 
powerful once we do it together. I hope that we 
can all work together to change the world and to 
change ourselves for future generations. 

 
Third Place, The Mathayom One Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Anda Pakdee (Topic 1) 

 
If animals like dolphins could talk, I think 

some of them would say mean things about us. 
‘Why?’ you ask. It is because we have done bad 
things to the animals. Animals in the sea would 
probably say ‘You human beings keep polluting 
our seas!’ Animals in all kinds of forests would 
say ‘Please stop cutting down and burning down 
our homes!’ Almost extinct animals would say 
‘We do not want to die yet’. We humans keep us-
ing Nature’s resources. The more we use, the more 
parts of Earth are damaged. 

Some of the animals would say ‘Thank you 
brave rescuers and doctors who helped keep my 
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family from dying’. Determined and brave rescu-
ers are willing to protect and save animals from 
many things, such as infections, other predator an-
imals, natural disasters and even eating things that 
are not food. 

We humans, who have the ability to think 
and are able to do more things than other beings 
on Earth, should work together to save the planet 

and its animals. We should provide the help to 
make the world a better place with better food, a 
better environment – a better world for all beings. 

What I would say to the animals is ‘sorry’. 
Sorry for all the things we have done to benefit 
ourselves. Sorry for being selfish. Sorry for over-
looking this problem with Earth. We will make the 
world better again. Together.  

 
Honourable Mention, The Mathayom One Division: English Writing Showcase, 2019–2020 

 
Ms Chonlakorn Na Ranong 
Ms Kwanchanok Watcharaprapapong 
Ms Natpapas Rungrotsakorn 
Ms Palida Chiewsanguan  

Ms Piemkwan Panthawangkun 
Ms Porawira Chokkhanchitchai  
Ms Pordee Tharachai 

 
 

English Writing Showcase, 2019–2020: The Prathom Six Division 
 

Topic 1.  If you could change anything about Mater Dei School, what 
would you change? Explain why you would change that thing. 

 
Topic 2. What was your favourite book when you were a little girl? Why 

did you like it? 
 
Topic 3. Pope Francis’ quotation on mercy.  

(See Mathayom Five Division above for details.) 
 

First Place, The Prathom Six Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Ramphaphak Ratanasachol (Topic 2)  
 

My favourite book when I was a little girl 
was Hans Christian Andersen’s Fairy Tales. This 
book had famous stories like ‘The Little Mer-
maid’, ‘The Ugly Duckling’ and ‘The Little Match 
Girl'  – all written by Hans Christian Andersen. 
When I got that book my ‘bookworm phase’ be-
gan.  

I loved that book because I was already into 
fairy tales and fantasy books like C. S. Lewis’ The 
Chronicles of Narnia which was another one of 
my favourites. Since the book was in English, I 
did not read my Thai books at all. When my mom 
told me to read more Thai books, I would say ‘But 
I want to be better in English,’ even if my English 
was going to be better than my Thai language.  

This book might be the reason I daydream in 
classes sometimes, since it made me more creative 
and gave me a fantasy mindset. I still have this 
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book to this day, and it still makes me want to try 
to be a writer.  

 
Second Place, The Prathom Six Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Napacha Prateepvisrut (Topic 3)  
 

Pope Francis has said ‘A little bit of mercy 
makes the world less cold and more just.’ This 
quotation might mean that if you give another 
chance to everything in your life, the world gets 
warmer on the inside and there is justice. How-
ever, many people don’t know how to give mercy. 

First, we have to know what mercy means. 
In my mind mercy means to give a chance to other 
life forms. Second, we start acting little by little. 
For example, have mercy on the bugs you have 
killed or are going to kill. Think about it. What if 
you are an innocent spider having lunch and then 
someone saw you and stepped on you? How 
would you feel? Soften a little and justice will hap-
pen both to you and to other people. Think of one 
another and God will also think of you. Somehow 
the mercy you gave will be returned to you. 

Someone might ask ‘Why do I have to give 
mercy while I will not get anything back anyway?’ 
I think the answer is it is for peace, for justice and 
for yourself. To heal our world, start with your-
self. 
 
Third Place, The Prathom Six Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Nishada Viravan (Topic 2) 

My favourite book when I was a little girl 
was Harry Potter. I read all of them since I was 
seven years old and I liked them so much; I could 
not get enough of them. 

For me a book is more than just an object. It 
is like a door opened wide, leading me to places I 
never knew. Until now I have been to many 
places, travelling and discovering many magical 
things in books. Finally, I came back to this place, 
the first door that guided me to everything.  

On a day I remember like it was yesterday, 
my mother gave me her book, telling me to read it 
well. It was the first novel I had ever read. It was 
full of magic and excitement. The writer was so 
clever, describing everything in the book as if it 
were real.  

Today I read books every chance I have, and 
I want everybody who loves books as much as I 
do to know that there are miracles and magic in 
books.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Honourable Mention, The Prathom Six Division: English Writing Showcase, 2019–2020 

 
Ms Pavalyn Dardarananda 
Ms Piyawan Bavonratanavech 
Ms Prem Panichsombat 

Ms Prim Varavarna Na Ayudhaya 
Ms Sadie Kim Costello Powell 
Ms Thann Sujirapinyokul 
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English Writing Showcase, 2019–2020: The Prathom Five Division 
 
Topic 1. Here are the first five words of a story. Please write the rest of 

the story.  
  The door slowly opened and …. 
 
Topic 2. Write about your very first day at Mater Dei School. How old 

were you? Describe who you met and how you felt. 
 
Topic 3. Pope Francis’ quotation on mercy.  

(See Mathayom Five Division above for details.) 
 

First Place, The Prathom Five Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Phanplueksa Pasvoravit (Topic 2) 
 

On my first day at Mater Dei School I think 
I was six years old, but I am not sure. I was very 
excited. I met Ploy. She was my first friend at this 
school. We became ‘besties’. Then I met Prim. 
She was very good at drawing. She had a very big 
notebook. I always asked for her paper. She al-
ways said ‘no’.  

My homeroom teachers were Teacher Suma-
ree and Teacher Panida. They were very strict but 
still very kind sometimes. I remember we used to 
have manners training every day after lunch. We 
would have to curtsy, pretend we were walking in 
front of a teacher and wai (a way of saying ‘hi’ to 
older people). I used to hate it but now that I am 
looking back, I am very thankful to my teachers. 
They really helped with my manners. 
 
Second Place, The Prathom Five Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Megan Sullivan (Topic 2)  
 

My first day at Mater Dei School was the 
best day ever because I met my new kindergarten 

teacher and new friends. I felt very nervous be-
cause at first I did not know anyone. In the morn-
ing I sat down and played by myself, but one girl 
came over to me and said ‘Hi. My name is Marina. 
Can I play with you? And we can be best friends.’ 
I answered ‘Yes’.  

Marina and I have been best friends since 
2014 so we have been best friends for six years. 
We promised each other that we are never going 
to leave each other alone. I like Marina because 
she is cute and she always gives good advice. 
 
Third Place, The Prathom Five Division 
English Writing Showcase, 2019–2020 
Ms Malichatr Suchart (Topic 2) 
 

On my first day in Mater Dei School I was 
six years old. The first person I met was Chavisa. 
My first two best friends were Koramon and Ni-
chakarn. They are still my good friends. Some-
times we fight but we still love each other.  

I felt so happy that I was in this school. I said 
to myself that I will be in this school until grade 
twelve. I met my teacher and she taught me a lot. 
Mater Dei is my second school. I love Mater Dei 
very much. Mater Dei taught me to be a Serviam 
helper. Everything was great on my first day. 
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Honourable Mention, The Prathom Five Division: English Writing Showcase, 2019–2020 
 

Ms Kornravee Siratharanont 
Ms Natalie Vatanatham Williams  
Ms Natthaya Pitakpuvadon 

Ms Ornnida Saothongthong 
Ms Saranrat Wangthongthana 
Ms Sarisa Srivarathonbul 

 
 

From the Teachers 
Be Careful What You Wish For! 

By Khun Khru Mr Bryan Jacques 
Photo Credits: Khun Khru Mr Thanapong Kunchaikaseam 

 
Into the Woods Jr. is an amazing adventure 

for performance by a young cast. What better 
place to find a young cast of enthusiastic perform-
ers than at Mater Dei School! These performers 
delighted audiences by staging this adventure 
three times on Friday and Saturday, 7–8 February 
2020. The music and lyrics for this musical are by 
the legendary Stephen Sondheim and the storyline 
or ‘book’ is by James Lapine.  

The musical is a mixture of emotions, with 
intriguing action and beautiful songs. A brief out-
line of the story follows. Two of the main charac-
ters, the Baker and the Baker’s Wife, want to have 

a baby. They are not able to because of a curse cast 
on them by their neighbour, the witch. Why the 
curse? The baker’s father had come across a little 
trouble in the past by stealing food from the 
witch’s garden, including some beans. The witch 
then cast a curse which meant no children would 
be born into the family. The witch agrees to re-
verse the curse, but the baker and his wife must 
bring her a red cape, a strand of golden hair, a 
golden shoe and a white cow. So, the baker and 
his wife commence their search by heading off 
into the forest, portrayed as a place where people 
go to overcome their problems by confronting 

The cast(s) of Into the Woods, Jr. …. 
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their fears. 
At the same time an interesting selection of 

fairy tale characters, each with issues to solve, 
starts a journey into the forest. The main fairy tale 
characters are Cinderella, Little Red Riding Hood, 
Jack and the Beanstalk and Rapunzel. They head 
off in search of their dreams, and end up following 
the baker and his wife. Each of these characters is 
in possession of something the baker and his wife 
need. It all takes the form of an intriguing type of 
wild goose chase. Other fairy tale characters that 
are important to the story include the Big Bad 
Wolf, the Giant and a couple of handsome princes. 
The main characters all stumble through numer-
ous difficult situations whilst entertaining the au-
dience. These situations are both life-saving and 
life-changing to them. They are trying to make 
their wishes come true. They need to make careful 
decisions regarding the actions they take to ensure 
they get what they want and live happily ever after 
– something important in fairy tales. 

Our Mater Dei stage production was success-
fully put together under the expert direction of 
Khun Arissara Chounchaisit, supported by Khun 
Tharin Kheeree, who drew together an amazing 

team of students, alumnae and teachers. This in-
cluded stage managers, choreographers, vocal 
coaches, scene designers, lighting designers, cos-
tume and wardrobe experts, make-up artists, dic-
tion coaches, sound and lighting engineers, and 
public relations officers. 

Hundreds of people were involved. The cast, 
or maybe we should say casts, drawn together to 
expertly intertwine with each other on stage, to-
talled around one-hundred seventy students. 
Backstage, wardrobe/make-up and front of house 
totalled around forty. The orchestra, including pi-
ano, under the dedicated baton of Khun Khru 
Manneechan was around forty-five. Each of these 
teams spent months rehearsing to produce the best 
show imaginable, even fine-tuning details at the 
last minute. 

So far Mater Dei has presented three wonder-
ful musicals for our enjoyment: ‘The Wizard of 
Oz’, ‘Alice in Wonderland Jr’ and ‘Into the Woods 
Jr’. Khun Arissara and Khun Tharin actually per-
formed in the first one as Mater Dei students, and 
then went on to take charge of the next two. We 
would love to see them back for another musical, 
hopefully in the near future. It will certainly be an-
other huge success and a wonderful experience for 
all involved. 

From left: Ms Phanplueksa Pasvoravit (then in 
Prathom Five) as Red Riding Hood and Ms Varissara 
Chongsatgueb (then in Mathayom Two) as the Wolf. 
 
 
 
 

Ms Kotchaphan Kitkrailard (then in Mathayom 
Three) as Cinderella.  
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A Day to Remember 
The Second Annual Mater Dei School World Languages Festival, 2019–2020 

By Khun Khru Mr Christopher Scott Dixon 
Photo Credits: Khun Khru Mr Thanapong Kunchaikaseam 

 
Amid the tree lined splendour of the school’s 

broad piazza on the second level of the Mathayom 
Building, there was a hush of anticipation as staff 
and students waited for the opening ceremony of 
Mater Dei’s Second Annual World Languages 
Festival (WLF) on 4 February 2020. Many stu-
dents stood on the balconies of different floors to 
view, while more staff were seated in the piazza 
area. Several teachers wore national costumes to 
represent the diversity of countries at the event. 

The school orchestra opened the proceedings 
with a most melodic song specially composed for 
the occasion by Khun Khru Mr Simon Webster. 
Then Khun Khru Ms Samagita Ratnaike gave a 
short speech. She emphasized how, in these trou-
bled, global times, the power of language could 
help to communicate and inspire many to achieve 
and contribute to making a better world.  

Ajarn Ms Tina-Marie Paladiganont came to 
the lectern next. She spoke about how the WLF 
was an opportunity for the students to test their 
language skills while enjoying the whole occa-
sion. She struck a gong to signal what would be 
the start of almost five hours of various activities. 

Different rooms on a number of floors were 
designated for particular contests and workshops. 
Students followed a schedule and moved from 
place to place after a specified time span.  

There was a constant buzz of laughter, ex-
citement and expectation with the mix of games, 
Writing Showcase, songs and speech contests.  

For the Chinese part of the WLF there was a 
tea sampling session in the kitchen and also a quiz 
with questions about the country.  

Once the students had completed that, they 
moved into a room and learned how to make paper 
decorations which were so pretty, delicate and col-
ourful.  

The kitchen was kept busy with students 
sampling some Chinese tea and also savouring 
some delicious French soup after answering lan-
guage-related vocabulary questions. 

The courtyard rang with the sound of laugh-
ter as teams of students played an Into the Maze 
game which required a number of skills. The girls 
paired up with one blindfolded, while her partner 
gave instructions using prepositions of place as to 
where to go. As several students said to me ‘This 

In the kitchen .... 
 
 

The blindfold game …. 
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was fun; you had to trust your partner and listen 
carefully’. 

The learning and happiness continued in an 
adjacent room as students logged into their iPads 
to play Kahoot. This was an online quick-fire quiz 
based on their knowledge of Disney characters. 
Mathayom Five students, who worked extremely 
hard throughout the festival, were available to 
read the questions from the screen, with data ap-
pearing rapidly to let the girls know which team 
was leading.  

I liked this clever blend of more traditional 
outdoor games with internet style activities, em-
phasizing there was a place for both in education 
and meeting the needs of the students who could 
appreciate and successfully apply themselves to 
the mix. 

The auditorium was the impressive venue for 
a highly competitive speech contest which pro-
duced some excellent and thought-provoking 
talks, highlighting the quality of the students 

across all levels. Mater Dei’s emphasis on speak-
ing and presentations is showing results. 

Ms Natcha Bunprakasit of Mathayom Two, 
winner of the contest for Junior Mathayom gave 
her views on the event. ‘I thought I would just get 
a certificate and really just wanted to get some ex-
perience of speaking in public. I never imagined I 
would win, but when my name was announced, it 
was just “wow”. I was so excited!’ 

The Writing Showcase again gave the 
chance for many students to display their creative 
skills and a number of very good and well-struc-
tured essays were crafted.  

Overall, an action- packed event, full of fun, 
inventiveness, energy and well organized by the 
staff for the students. A perfect opportunity for the 
girls to relax and exhibit their enthusiasm, but also 
to focus, work under pressure, challenge and de-
velop the breadth of their abilities, individually 
and collectively, against their peers and seniors. 
Truly a day to remember! 

 
 

Ajarn Sumitra presents a trophy to Ms Chayanutch 
Saovaros, then in Mathayom Five, winner of the 
Senior Division of the Mater Dei World Languages 
Festival Speech Contest.  

 
 
 

Thanks to Khun Khru Mr Stuart Phillip Rooney, 
Speech Contest Coordinator, for providing the infor-
mation in this section. 

Ajarn Ms Sumitra Phongsathorn, Director of Personnel 
at Mater Dei School, presents a trophy to Ms Natcha 
Bunprakasit, then in Mathayom Two, winner of the Jun-
ior Division of the Mater Dei World Languages Festival 
Speech Contest, while one of the judges, Khun Mr Arnie 
Aniel of the Bangkok Toastmasters Club, looks on.  
 
Other judges (not pictured) included Mater Dei 
Alumna Khun Ms Samancha Klaikluan and Mater Dei 
graduating senior Ms Tasha Tanarugsachok. 

The World Languages Pages
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ภาพข่าว/กิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ หอประชุม โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
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ภาพข่าว/กิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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ภาพข่าว/กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563

• งานกีฬาสีอนุบาล (กีฬาซิสเตอร์อัญจลา) ครั้งที่ 36 ณ อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2563

• การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ อนุบาล 3 และประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

• ประชุมผู้แทนรุ่น นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์  2563

• การแสดงลีลาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชากิจกรรมเข้าจังหวะ อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี เมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
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กุมภาพันธ์ 2563

• นักแสดง และทีมนักเรียนผู้ร่วมจัดละครเวทีภาษาอังกฤษ Into the woods รับเกียรติบัตร ณ ลาน Piazza 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

• พิธีปฏิญาณตนของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563

• งานปิดภาคอนุบาล ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
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ภาพข่าว/กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563

• สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม เรื่อง “ครู... นักป้ันคำาถาม” โดย ดร.จิตรา  
ดุษฎีเมธา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำาปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และอาจารย์สังกัดศูนย์
พัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณครูเข้าร่วม 130 คน จาก 24 โรงเรียน  
ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

• ประชุมครู ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอักแนส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

• ซิสเตอร์ คุณครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมิสซาพุธรับเถ้า ณ วัดน้อยมาแตร์เดอี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2563
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• การตรวจสุขภาพครูประจำาปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

• ผู้ปกครองนักเรียน MD 92 จัดเลี้ยงขอบพระคุณคุณครู ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2563 

• คุณประกายดาว เขมะจันตรี อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มอบเครื่อง
วัดอุณหภูมิ ให้กับงานพยาบาล ในการเตรียมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ณ ห้องอัญจลา โรงเรียน 
มาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

มีนาคม 2563

พฤษภาคม 2563
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• การอบรมเจ้าหน้าที่ ในการทำาความสะอาดเครื่องฟอกอากาศในห้องเรียน โดย คุณธนสร ขันโท Key 
Account Executive บริษัท ชาร์ป ไทย จำากัด ณ ห้องแมรี่ ออฟ ดิ อินคาร์เนชั่น โรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

• ผู้ปกครองนักเรียนมอบ Face Shield ให้กับคุณครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

• ดร.เดช เฉดิสวุรรณรกัษ ์อดตีนายกสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนมาแตรเ์ดอีวทิยาลยั มอบเครือ่งวดัอุณหภูมิ 
สำาหรับติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกโรงเรียน ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

มิถุนายน 2563
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• การประชุมชมรมศิษย์อุร์สุลิน ในการเตรียมงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมอัญจลา 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563

มิถุนายน 2563

• พิธีมิสซา และการประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

• คุณครู และเจ้าหน้าท่ีฟังบรรยายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดย พญ.นภัสชล  
ฐานะสิทธิ์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 8 และ 29 มิถุนายน 2563 



กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

• คณุณัฐสินี สุนทร ผู้ปกครองนักเรยีน MD 94 และ 
MD 95 มอบหน้ากากอนามัยให้คุณครู ณ โรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

• พิธีรับเข็มเซอร์เวียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ลาน Piazza อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2563

• พิธีรับเข็มเซอร์เวียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลาน Piazza อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2563
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