


 โปีสเตอีร์ชิ�นน่�เป็ีนโปีสเตอีร์ภาพยนตร์สั�นเก่�ยวิข�อีงกับัการปีระส้ติขอีงพระเยซ้ิคริสตเจิ�า ซึิ�งจัิดที่ำาโดยนักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีี

ท่ี่� 6 รุ่น MD92 แลัะได�รับัควิามกรุณาจิากที่างโรงเร่ยนแลัะสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ฯ ท่ี่�คอียสนับัสนุนแลัะอีำานวิยการเร่ยนร้�ในเร่�อีงต่าง ๆ 

มากมาย ภายในระยะเวิลัาสอีงเด่อีน เม่�อีทุี่ก ๆ อีย่างเริ�มต�นขึ�นการเร่ยนร้�ท่ี่�ได�นั�นก็เกิดขึ�นนับัไม่ถ�วิน ตั�งแต่การที่ำาควิามเข�าใจิในเร่�อีงขอีง

การที่ำาภาพยนตร์ ซึิ�งแตกต่างจิากการที่ำาลัะครเวิท่ี่ท่ี่�คุ�นเคยอียา่งสิ�นเชิง การจัิดสถานท่ี่� การด้มุมกลั�อีง การเข่ยนบัที่ ฯลัฯ ที่ำาให�โปีสเตอีร์ชิ�น

น่�ถ้กที่ำาขึ�นอีย่างภาคภ้มิใจิโดยสมาชิกท่ี่ม Art Director ขอีงนักเร่ยน ซึิ�งอีงค์ปีระกอีบัต่าง ๆ ในโปีสเตอีร์ก็ถ้กจัิดเร่ยงในร้ปีแบับัขอีงควิาม

เป็ีน festival เพ่�อีส่�อีถึงควิามยินด่ อ่ีกทัี่�งแก่นสารขอีงภาพยนตร์เร่�อีงน่� นั�นก็ค่อี “Happiness is only real when we shared” ซึิ�งใน

โปีสเตอีร์จิะได�เห็นนักแสดงหลัักสามคนซึิ�งเม่�อีมอีงแลั�วิสัมผัู้สได�ถึงควิามสุขแลัะควิามยนิด่ในรอียยิ�มเหล่ัานั�น แลัะท่ี่�ขาดไม่ได�ค่อีล้ักแก�วิหิมะ

ท่ี่�ส่อีงแสงสว่ิางอีย้ใ่จิกลัางภาพ เพราะล้ักแก�วิหิมะล้ักน่�ก็นับัเป็ีนตัวิแปีรสำาคัญท่ี่�จิะที่ำาให�เร่�อีงดำาเนินไปีได� สุดที่�ายน่�ภาพยนตร์เร่�อีงน่�จิะเสร็จิ

สมบ้ัรณ์ไปีไม่ได�ถ�าขาดผู้้�ชมทุี่ก ๆ  ท่ี่าน นอีกเหน่อีจิากโปีสเตอีร์ชิ�นน่�แลั�วินักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 6 ขอีเชิญชวินทุี่กท่ี่านมาชมภาพยนตร์

สั�นสุดพิเศึษท่ี่�ไม่เคยม่ใครที่ำามาก่อีน ในวัินท่ี่� 23 ธันวิาคมน่� 

ให้ความหมายโดิ์ย
ธีรกิานต์ สันติวงษ์ มัธยมศึักิษาปีที� 6/5  

ออกิแบุบุโปสเตอร์โดิ์ย  

แอนน์ชิสา วัฒนอุดิ์มศิัลป์ 
มัธยมศึักิษาปีที� 6/1 

ณภัชชา จงประเสริฐ 
มัธยมศึักิษาปีที� 6/3

แทนรักิ ตัญฑโญภิญ
มัธยมศึักิษาปีที� 6/4 

นีรา วิทิตวัฒนกุิล
มัธยมศึักิษาปีที� 6/5

23 DECEMBER 2021

MD92 CHRIST MAS SHORT F ILM
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 วิารสารมาแตร์เดอ่ีนิวิส์ ฉบัับัท่ี่� 69 เป็ีนฉบัับัท่ี่� 3 ภาคเร่ยนท่ี่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 ขอีนำาเสนอีพิธ่

รำาลึักถวิายพระบัาที่สมเด็จิพระบัรมชนกาธิเบัศึร มหาภ้มิพลัอีดุลัยเดชมหาราช บัรมนาถบัพิตร กิจิกรรมวัินพ่อี 

แลัะช่�นชมผู้ลังานพระคริสตสมภพ ซึิ�งในปีีน่�นักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 6 จัิดในร้ปีแบับัขอีงหนังสั�น ด�วิยควิาม

ช่วิยเหล่ัอีจิากนายกแลัะกรรมการสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ฯ นักเร่ยนทุี่กคนต่างทุ่ี่มเที่ แลัะคิดการนำาเสนอีท่ี่�

เหมาะกับัสถานการณ์ปัีจิจุิบััน แต่ยังคงควิามสนุกสนาน ม่เน่�อีหาสาระท่ี่�น่าชมได�อีย่างน่าสนใจิ ส่วินในเล่ัมน่�

ยงัม่กิจิกรรมส่บั�านอีอีนไลัน์ กิจิกรรมแนะแนวิ For You ศัึกยภาพแลัะพรสวิรรค์ท่ี่�แตกต่างกัน แลัะมาแตร์เดอ่ี

นิวิส์ขอีร่วิมแสดงควิามอีาลััยรัก...กับัการจิากไปีขอีงคุณคร้สุคนธ์ จุิลัสุคนธ์ คุณคร้เกษ่ยณขอีงโรงเร่ยนมา ณ 

ท่ี่�น่�ด�วิย 

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

วารสารมาแตร์เดอีีนิิวส์

เจ้้าขอีง:  โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย 534 ถนนเพลิันจิิต แขวิงลุัมพิน่ เขตปีทุี่มวัิน กรุงเที่พฯ 

  10330 โที่รศัึพท์ี่ 0-2252-6316, 0-2254-9724-5 โที่รสาร 0-2253-9785,  

  0-2255-2023

  www.materdei.ac.th email: materdei@m.materdei.ac.th 

วัตถุุประสงค์์:  1. เพ่�อีเป็ีนส่�อีกลัางระหว่ิางโรงเร่ยนแลัะผู้้�ปีกครอีง

  2. เพ่�อีเผู้ยแพร่กิจิกรรมตลัอีดจินควิามเคล่ั�อีนไหวิในด�านต่าง ๆ ขอีงโรงเร่ยน 

  3. เพ่�อีให�ข�อีม้ลัควิามร้�อัีนเก่�ยวิด�วิยคณะอุีร์สุลิันแลัะโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย 

ทีี่�ปรึกษา:  ซิิสเตอีร์ทิี่พย์กนก ปีระสพโชคชัย  อีาจิารย์สุมิตรา พงศึธร  คร้ท่ี่นามาร่ ผู้ลัาดิกานนท์ี่  คร้สมพร ตันอีรุณ   

  คร้กุลัวิด่ ฟู้พันธุวุิฒิิ  คร้นิลัวิรรณ เจิตวิรัญญู้  คร้ปีระพนธ์ พิสัยพันธ์ุ  คร้ขวัิญกลั�า นุชนารถ 

  คร้รัชดารินที่ร์ สังกลัม  คร้ชญานุช ช้ชาติ 

บรรณาธิิการ: คร้วิิศิึษฐ์์ เต่ยวิตระก้ลั

กอีงบรรณาธิิการ: คร้ธาริณ่ จึิงเจินชัยนันท์ี่  คร้ปีฐ์มา วิิจิิตรบุัญยรักษ์  คร้กรรณิการ์ กลิั�นกลััด  คร้ณฤด่ หวัิงหม่้กลัาง

  คร้พิชชา พ่วิงที่อีง  คร้วิิชญาพร วิโรจินานุลัักษณ์  คร้บัรรณสรณ์ แก�วิศิึริ 

พิิสูจ้น์ิอัีกษร:  คร้นิลัวิรรณ เจิตวิรัญญู้  คร้ธาริณ่ จึิงเจินชัยนันท์ี่  คร้เบัญจิพร ธรรมธ่รพงศ์ึ

บันิทึี่กภาพิ:  คร้เนาวิรัตน์ ทัี่ศึนเกษม  คร้จุิฑามาส สุกใส  คร้วิิไลัพร เกตุอุีดม  คร้ธนพงษ์ คุณชัยเกษม 

ฝ่่ายธุิรการ: คร้เนาวิรัตน์ หรินที่รานนท์ี่  คร้นพวิรรณ รัตตกุลั  คร้มณ่รัตน์ อิี�มช่�น  

  คร้ปีระมวิลั จัินที่ร์โที่น

ขอีบคุ์ณผูู้้เขียนิบที่ค์วาม/สนัิบสนุินิข้อีมูล ฉบับทีี่� 69

อีาจิารย์สุมิตรา พงศึธร  คร้ท่ี่นามาร่ ผู้ลัาดิกานนท์ี่  คุณธนัตถ์ สิงหสุวิิช  คร้นิลัวิรรณ เจิตวิรัญญู้  คร้อีรนุช การพิศิึษฎ์์   

คร้เนาวิรัตน์ ทัี่ศึนเกษม  คร้มณ่จัินท์ี่ ไกรณรงค์  คร้จิินต์ จิิระริยากุลั  คร้ดนุชร่ ตันที่โอีภาส  คร้ปัีถย์ รักธรรม   

คร้วิรางคณา สุจิริตพงศ์ึ  คร้ปีฐ์มา วิิจิิตรบุัญยรักษ์  คร้กรรณิการ์ กลิั�นกลััด  คร้ณัฐ์กร จึิงจิตุพร  คร้ปีนัดดา ศึร่ปีระทุี่มรักษ์ 

คร้กลุ่ัมสาระภาษาไที่ย  คร้กลุ่ัมสาระภาษาต่างปีระเที่ศึ  คร้อีนุบัาลั คร้ปีระถม  คร้มัธยม  คร้ฝ่่ายแนะแนวิ  

นักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 6 แลัะนักเร่ยนท่ี่�ลังบัที่ควิามทุี่กคน
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 ปีี 2021 เป็ีนปีีท่ี่�ที่�าที่ายต่อีเน่�อีงจิากปีี 2020 สภาวิการณ์เปีล่ั�ยนแปีลังได�ตลัอีดเวิลัา ไม่สามารถคาด

การณ์ได� เม่�อีวิางแผู้นงานก็ต�อีงเตร่ยมแผู้นสอีง แผู้นสามเผู่้�อีไวิ�เสมอี สิ�งท่ี่�ที่ำาได�ค่อีคอียติดตาม เร่ยนร้� ท่ี่�สำาคัญ

ค่อีม่ควิามย่ดหยุ่นพร�อีมเร่ยนร้�สิ�งใหม่ ๆ วิิธ่การดำาเนินการใหม่ ๆ เสมอี รวิมถึงพร�อีมแก�ไข ปีรับัเปีล่ั�ยน แลัะ

หาที่างที่ำาให�การเร่ยนร้�หร่อีวิิธ่การท่ี่�ใช�นั�นถ้กต�อีงลังตัวิ น่ายินด่ท่ี่�ชุมชนมาแตร์เดอ่ีถ่อีเป็ีนภารกิจิร่วิมในการท่ี่�

จิะพานักเร่ยนแต่ลัะคนไปีส่้การสร�างปีระสบัการณ์การเร่ยนร้� ไม่ว่ิานักเร่ยนคนนั�นจิะเล่ัอีกเร่ยน Online หร่อี 

Onsite  

 ในการมาเร่ยน Onsite ท่ี่�โรงเร่ยนนั�น นักเร่ยน คร้ ผู้้�ปีกครอีง เจิ�าหน�าท่ี่� ต่างตระหนักว่ิาทุี่กคนลังเร่อี

ลัำาเด่ยวิกัน เป็ีนส่วินสำาคัญท่ี่�จิะที่ำาให�เร่อีพาทุี่กคนไปีส่้เป้ีาหมายโดยปีลัอีดภัย ดังนั�นนอีกจิากจิะต�อีงยอีมรับัแลัะ

ปีฏิบััติตามมาตรการต่าง ๆ โดยเคร่งครัดแลั�วิยังต�อีงด้แลัตนเอีง นึกถึงปีระโยชน์ส่วินรวิมเสมอี ส่วินนักเร่ยนท่ี่�

เร่ยน Onsite นั�น ต�อีงม่วิินัยกำากับัตัวิเอีงเพ่�อีให�ติดตามการเร่ยนร้�แลัะภาระงานได�ครบั ตรงเวิลัา  ท่ี่�น่าสนใจิค่อี

การพยายามคิดสร�างสรรค์ให�สามารถม่ส่วินร่วิมในกิจิกรรมต่าง ๆ  กับักลุ่ัมเพ่�อีนท่ี่�โรงเร่ยน เม่�อีมอีงการเร่ยนร้�

เป็ีนภาพรวิมขอีงแต่ลัะระดับัชั�น เช่น การที่ำางานกลุ่ัม กิจิกรรมวัินพ่อี แลัะบัอีร์ดคริสต์มาส  จิะได�เห็นการแบ่ัง

ปัีน ที่ำางานร่วิมกัน เร่ยนร้�ทัี่กษะใหม่ ๆ  ร่วิมกัน สถานการณ์การแพร่ระบัาดน่�เป็ีนตัวิเร่งให�เกิดร้ปีแบับัการเร่ยน

ร้�แลัะการที่ำางานใหม่ ๆ  ในช่วิงไม่ก่�เด่อีนในปีีสอีงปีีน่�ได� ทัี่�งท่ี่�เคยม่การคาดการณ์ว่ิาน่าจิะมาถึงในอ่ีกห�าหร่อีสิบั

ปีีข�างหน�า  

 โรงเร่ยนต�อีงขอีขอีบัพระคุณ สมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย ท่ี่านผู้้�ปีกครอีง 

แลัะพ่� ๆ นักเร่ยนเก่า ท่ี่�ให�ควิามร่วิมม่อีแลัะช่วิยสนับัสนุนอีย่างหลัากหลัาย  ช่วิยให�การเร่ยนร้�ในระยะเปีล่ั�ยน

ผู่้านน่� ราบัร่�น แลัะดำาเนินการต่อีไปีอีย่างต่อีเน่�อีง 

ครูทีนามารี ผลาดิิ์กิานนท์
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นักเร่ยนที่่�เข�าปีระกวิด/ร่วิมกิจิกรรม 

นักเรียนที่เข้าประกวด/ร่วมกิจกรรม 
รวิมรวิมโดยคร้ปีฐ์มา วิิจิิตรบุัญยรักษ์ แลัะคร้กรรณิการ์  กลิั�นกลััด 

ณิชชา  ธนสถิึตกุิล ป.1/2 เลขประจำาตัว 18378
ได�รับัรางวัิลั Gold Medal ปีระเภที่ Composer Category (No Age Limit): Burgmüller  

ในรายการ The 1st Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2021  จัิด

โดย Cornerstone Music Thailand เม่�อีวัินท่ี่� 12 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564 

ได�รับัรางวัิลั YAMAHA GOLD PRIZE ปีระเภที่ Junior Keyboard Solo รุ่นอีายุไม่เกิน 7 ปีี จิากการแข่งขัน 

Yamaha Thailand Music Festival (YTMF) 2021 จัิดโดย สถาบัันดนตร่ยามาฮ่า  

เม่�อีวัินท่ี่� 26 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564 

ได�รับัรางวัิลั Second Prize ปีระเภที่ International Competition (2nd Group : Born between 1st 

September, 2012 and 31st August, 2015) จิากการปีระกวิด Hong Kong Visual Arts Education 

Festival 2021 รายการ International and Local Student Mail Art Competition จัิดโดย Hong Kong 

Society for Education in Art เม่�อีวัินท่ี่� 22 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564 

ณภัทร พัฤกิษานานนท์ ป.1/4 เลขประจำาตัว 18345 
ได�รับัรางวัิลั Gold Medal  ปีระเภที่ Open Category รุ่นอีายุ 6-7 ปีี  

ได�รับัรางวัิลั Bronze Medal  ปีระเภที่ Piano Method Category จิากการแข่งขัน The 1st Bangkok 

International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2021 จัิดโดย Cornerstone Music Thailand 

เม่�อีวัินท่ี่� 17 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564 

 ได�รับัรางวัิลั Third Class – Pre Junior จิากการแข่งขัน 17th Hong Kong (Asia Pacific) Piano Competition 

2021 Beethoven Piano Competition จัิดโดย CMTG Young Musician Competition & Festival เม่�อี

วัินท่ี่� 17 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564 

ได�รับัรางวัิลั Third Prize – Piano Age 10 & under จิากการแข่งขัน 2021 Autumn Music Competition 

จัิดโดย Charleston International Music Competition (USA) เม่�อีวัินท่ี่� 10 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564 

ณัทปภา วาสนาดิ์ำารงดีิ์ ป.1/4 เลขประจำาตัว 18625
ได�รับัรางวัิลั Gold Award ระดับั Kindergarten จิากการแข่งขัน Hong Kong International Mathematical 

Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021 จัิดโดย Hong Kong International Mathematical Olympiad 

เม่�อีวัินท่ี่� 25 กรกฎ์าคม พ.ศึ. 2564 

พัลอยนภัส ประเสริฐแพัทย์ ป.2/1 เลขประจำาตัว 18082 
ได�รับัรางวัิลั Gold Award วิิชาคณิตศึาสตร์ ระดับั Primary 2 จิากการแข่งขัน SIMSO National Round 2021 

จัิดโดย Siam International Math and Science Olympics เม่�อีวัินท่ี่� 26 กันยายน พ.ศึ. 2564 

ฐิรษา ทองปาน ป.3/1 เลขประจำาตัว 17816  
ได�รับัรางวัิลั 2nd Place ปีระเภที่ Modern Solo (9 Years & under) จิากรายการ The 8th CSTD Thailand 

Dance Grand Prix 2021 ในร้ปีแบับั Live Streaming จัิดโดย CSTD (Commonwealth Society of Teachers 

of Dancing) ระหว่ิางวัินท่ี่� 30 ตุลัาคม – 7 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564 
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ศัศัพิันธ์ุ รอดิ์สวัสดิิ์� ป.3/3 เลขประจำาตัว 17835 
ได�รับัเหร่ยญเงิน ปีระเภที่ Jazz Moves Test 1 (Solo Syllabus) จิากรายการ A.T.O.D. International Dance 

Thailand 2021 จัิดโดย Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) เม่�อีวัินท่ี่� 17 ม่นาคม พ.ศึ. 2564  

ได�รับัเหร่ยญชมเชย 2 เหร่ยญ จิากการแข่งขัน Body Skill แลัะ Ball Skill รุ่นอีายุไม่เกิน 8 ปีี จิากรายการ 

Gymnastics and Fitness Competition ครั�งท่ี่� 9 จัิดโดย Gymnastics and Fitness Chiang Mai 

Thailand เม่�อีวัินท่ี่� 20 ม่นาคม พ.ศึ. 2564 ดนตร่คลัาสสิกเยาวิชนนานาชาติครั�งท่ี่� 7 (7th Singapore Raffles 

International Music Competition 2021) จัิดโดย Singapore Raffles International Music Festival 

ปีระเที่ศึสิงคโปีร์ เม่�อีวัินท่ี่� 8 กรกฎ์าคม พ.ศึ. 2564

ภัทรมน อัศัวเมธา ป.3/3 เลขประจำาตัว 17800 
ได�รับัเหร่ยญที่อีง รุ่นอีายุ 9 ปีี ในการที่ดสอีบัแลัะปีระเมินผู้ลัท่ี่าทัี่กษะแลัะเที่คนิคก่ฬายิมนาสติกล่ัลัา ครั�งท่ี่� 9 

ปีระจิำาปีี 2564 จัิดโดย สมาคมก่ฬายิมนาสติกแห่งปีระเที่ศึไที่ย ระหว่ิางวัินท่ี่� 30 – 31 กรกฎ์าคม พ.ศึ. 2564 

ได�รับัรางวัิลัท่ี่� 1 คะแนนรวิมอุีปีกรณ์เช่อีกแลัะบัอีลั Category A+ Video I (2012) จิากรายการ III International 

Online Tournament in Rhythmic Gymnastics (New Look Cup International 2021) เม่�อีวัินท่ี่� 6 

พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564 

กิวิณตร์เนตร วัฒนเชษฐ์ ป.3/3 เลขประจำาตัว 17873  
ได�รับัรางวัิลั Silver Award ระดับั Primary 3 ในรายการ Thailand International Mathematical Olympiad 

Heat Round 2021 – 2022 จัิดโดย Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO)  

เม่�อีวัินท่ี่� 6 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564 

ชิณณิชา ธรรมรักิษ์ ป.3/4 เลขประจำาตัว 18047
ได�รับัเหร่ยญรางวัิลัเชิดช้เก่ยรติ (ที่ำาคะแนนได� 191/200 คะแนน) ในโครงการที่ดสอีบัแลัะพัฒินาศัึกยภาพ 

ที่างวิิชาการ ภาษาอัีงกฤษ อีอีนไลัน์ ปี.1-3 จัิดโดย บัริษัที่ ท็ี่อีปี เที่สท์ี่ เซินเตอีร์ จิำากัด เม่�อีวัินท่ี่� 11 ตุลัาคม 

พ.ศึ. 2564

อลิสา อัศัวสุข ป.3/4 เลขประจำาตัว 17810
ได�รับัรางวัิลั Gold Prize ปีระเภที่ Piano Solo รุ่นอีายไุม่เกิน 9 ปีี ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music 

Festival 2021 จัิดโดยสถาบัันดนตร่ยามาฮ่า เม่�อีวัินท่ี่� 30 กันยายน พ.ศึ. 2564 

นวณัฐ สุขเวชชวรกิิจ ป.4/3 เลขประจำาตัว 17548 
ได�รับัรางวัิลั Distinction ปีระเภที่ Piano Grade 2 (Level 1 Award) ในรายการ Graded Examination in 

Music Performance จัิดโดย Trinity College, London เม่�อีวัินท่ี่� 4 สิงหาคม พ.ศึ. 2564

พิัชญาภา สุวรรณฉัวี ป.4/3 เลขประจำาตัว 17616
ได�รับัรางวัิลั รอีงชนะเลิัศึอัีนดับั 2  ปีระเภที่เยาวิชนหญิงเด่�ยวิ รุ่นอีายไุม่เกิน 10 ปีี ในการแข่งขันเที่นนิสเยาวิชน 

รายการ Tennis 10s Junior Circuit ครั�งท่ี่� 2 ปีระจิำาปีี 2564 จัิดโดย สมาคมก่ฬาลัอีนเที่นนิสแห่งปีระเที่ศึไที่ย 

ในพระบัรมราช้ปีถัมภ์ ระหว่ิางวัินท่ี่� 13 – 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564 
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ได�รับัรางวัิลั ชนะเลิัศึ ปีระเภที่เยาวิชนหญิงเด่�ยวิ รุ่นอีายุไม่เกิน 10 ปีี ในการแข่งขันเที่นนิสเยาวิชน รายการ 

Tennis 10s Junior Circuit ครั�งท่ี่� 4 ปีระจิำาปีี 2564 จัิดโดย สมาคมก่ฬาลัอีนเที่นนิสแห่งปีระเที่ศึไที่ย ใน

พระบัรมราช้ปีถัมภ์ ระหว่ิางวัินท่ี่� 27 – 28 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564

กัิญญ์วฤนท์ คุ้มพัันธ์  ป.4/2 เลขประจำาตัว 18194  
ได�รับัรางวัิลั Silver Award วิิชาคณิตศึาสตร์ ระดับั Primary 3  

ได�รับัรางวัิลั Bronze Award วิิชาวิิที่ยาศึาสตร์ ระดับั Primary 3 

จิากการแข่งขัน SIMSO National Round 2021 จัิดโดย Siam International Math and Science Olympics 

เม่�อีวัินท่ี่� 26 กันยายน พ.ศึ. 2564 

 ได�รับัเก่ยรติบััตรเหร่ยญที่อีงแดง ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาตอีนปีลัาย ในโครงการที่ดสอีบัทัี่กษะแลัะควิามร้�สำาหรับั

การสอีบัแข่งขันคณิตศึาสตร์อีอีนไลัน์ Professional Math Talent Hunt Season 2 (Algebra)  

จัิดโดย Thai Talent Training เม่�อีวัินท่ี่� 3 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564 

ได�รับัรางวัิลั Gold Award ระดับั Primary 4 ในรายการ Thailand International Mathematical Olympiad 

Heat Round 2021 – 2022 จัิดโดย Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) เม่�อีวัิน

ท่ี่� 3 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564 

ได�รับัเก่ยรติบััตรเหร่ยญเงิน ระดับัชั�นปีระถมศึึกษาตอีนปีลัาย ในโครงการที่ดสอีบัทัี่กษะแลัะควิามร้�สำาหรับัการ

สอีบัแข่งขันคณิตศึาสตร์อีอีนไลัน์ Professional Math Talent Hunt Season 2 (Geometry)  

จัิดโดย Thai Talent Training เม่�อีวัินท่ี่� 24 ตุลัาคม พ.ศึ. 2564 

ได�รับัเหร่ยญรางวัิลัเชิดช้เก่ยรติ (ที่ำาคะแนนได� 180/200 คะแนน) ในโครงการที่ดสอีบัแลัะพัฒินาศัึกยภาพ 

ที่างวิิชาการ สังคมศึึกษา อีอีนไลัน์ ปี.4 

ได�รับัเหร่ยญรางวัิลัเชิดช้เก่ยรติ (ที่ำาคะแนนได� 194/200 คะแนน) ในโครงการที่ดสอีบัแลัะพัฒินาศัึกยภาพ 

ที่างวิิชาการ ภาษาไที่ย อีอีนไลัน์ ปี.4 จัิดโดย บัริษัที่ ท็ี่อีปี เที่สท์ี่ เซินเตอีร์ จิำากัด เม่�อีวัินท่ี่� 2 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 

2564 

ณพิัชญา แซ�จิว ป.5/1 เลขประจำาตัว 17321 
ได�รับัรางวัิลั Honours Plus จิากการสอีบัวัิดระดับัการเต�น Bronze Star Jazz Moves Grade 5 จัิดโดย 

Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) เม่�อีวัินท่ี่� 6 ม่นาคม พ.ศึ. 2564 

ได�รับัรางวัิลั Distinction จิากการสอีบัวัิดระดับัที่างการเต�น Spanish Dance Grade 1 โดยสถาบััน Spanish 

Dance Society เม่�อีวัินท่ี่� 20 กุมภาพันธ์ พ.ศึ. 2564 

ได� รับัราง วัิลั Second Pr ize ปีระเภที่ St r ings :  Harp Solo is t  รุ่นอีายุ  11 – 13 ปีี

(Group D) ในรายการ MAP International Music Competition 2021 จัิดโดย Marker 

and Pioneer International Culture Exchange Center เม่�อีวัินท่ี่� 20 กันยายน พ.ศึ. 2564

มิลิน ธนสถิึตกุิล ป.5/2 เลขประจำาตัว 17277 
ได�รับัรางวัิลั Silver Medal ปีระเภที่ Composer Category (No Age Limit): Burgmüller ในรายการ The 

1st Bangkok International Performing Arts Piano Competition(BIPAC) 2021 จัิดโดย Cornerstone 

Music Thailand เม่�อีวัินท่ี่� 12 ตุลัาคม พ.ศึ.2564 

ฟรอร์รรีย์ พิัสิทธิวิทยานนท์ ป.6/2 เลขประจำาตัว 16974  
ได�รับัรางวัิลัชมเชย จิากการปีระกวิดบัที่ร�อียกรอีงแที่นการจัิดงานยุวิกว่ิ ปีี 2564 รายการ กาพย์ยาน่  11 หัวิข�อี 

“วัินท่ี่�รอีคอีย” ระดับัปีระถมศึึกษา จัิดโดยสมาคมเที่พศึร่กว่ิศิึลัปี เม่�อีวัินท่ี่� 20 กันยายน พ.ศึ. 2564
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กิฤตติชา เหล�าประภัสสร ป.6/4 เลขประจำาตัว 16958  
ได�รับัรางวัิลั Distinction with Honor & Excellence Award ปีระเภที่ Chamber Music (Harp Duo)   

รุ่น Apprentice II (Performance) 

ได�รับัรางวัิลั Distinction ปีระเภที่ Chamber Music (Harp Duo) รุ่น Advance I (15 years old and below) 

ในรายการ RH International Prestige Awards 2021 จัิดโดย Rave Harps แลัะ The Harp Association, 

Singapore เม่�อีวัินท่ี่� 25 กรกฎ์าคม พ.ศึ. 2564 

ได�รับัรางวัิลั Silver Prize Junior Division ในรายการ The 2nd Virtual Virtuoso Competition 2021 

Preliminary Round จัิดโดย Siam Sinfonietta, Opera Siam International เม่�อีวัินท่ี่� 29 กรกฎ์าคม พ.ศึ. 

2564 

ได�รับัรางวัิลั First Prize ปีระเภที่ Harp รุ่น Junior Artist - Age 11 to 12   

ได�รับัรางวัิลั First Prize ปีระเภที่ Chamber Music (Harp Duo) รุ่น Junior Artist - Age 11 to 12 

ในรายการ Medici International Music Competition, England (MIMC 2021) จัิดโดย Medici 

International Music Competition เม่�อีวัินท่ี่� 15 สิงหาคม พ.ศึ. 2564 

ได�รับัรางวัิลั Second Prize ปีระเภที่ Harp Duo รุ่นอีายุตำ�ากว่ิา 12 ปีี (Group J)  

ได�รับัรางวัิลั Third Prize ปีระเภที่ Strings : Harp Soloist รุ่นอีายุ 11 – 13 ปีี (Group D) 

ในรายการ MAP International Music Competition 2021 จัิดโดย Marker and Pioneer International 

Culture Exchange Center เม่�อีวัินท่ี่� 20 กันยายน พ.ศึ. 2564 

ได�รับัรางวัิลั First Place  ปีระเภที่ Harp รุ่น Junior - Age 11 to 12 

ได�รับัรางวัิลั First Place  ปีระเภที่ Harp Duo รุ่น Young Musicians - Age 9 to 10 

ในรายการ 21st Century Talents Ensemble Competition, Fall 2021, Ottawa, Canada  จัิดโดย 21st 

Century Talents Music Competition เม่�อีวัินท่ี่� 14 พฤศึจิิกายน พ.ศึ. 2564 

ชนิดิ์าภา กัิลยาวินัย ม.3/1 เลขประจำาตัว 16461 
ได�รับัรางวัิลั FIRST PRIZE WINNER ในการแข่งขันร�อีงเพลังปีระเภที่ INTERMEDIATE CATEGORY รายการ 

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION ROME "GRAND PRIZE VIRTUOSO" จัิดโดย Grand Prize 

Virtuoso เม่�อีเด่อีนตุลัาคม 2564 
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ยุวิกวิ่ ศึร่วิรรณกรรม

 เศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยงเป็ีนแนวิคิดตามพระราชดำารัสขอีง

ในหลัวิง รัชกาลัท่ี่� 9 ท่ี่�พระราชที่านไวิ� ม่ควิามหมาย ค่อี การพอีม่

พอีกิน โดยหลัักน่�ถ่อีเป็ีนการเต่อีนสติให�คนไที่ยดำาเนินช่วิิตให�เหมาะ

สม ยึดที่างสายกลัางแลัะสามารถพึ�งพาตัวิเอีงได� 

 เศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยงในช่วิิตปีระจิำาวัินขอีงฉันนั�นได�ยึดตาม

หลัักการขอีงในหลัวิง รัชกาลัท่ี่� 9 โดยแบ่ังเป็ีน  3 หัวิข�อี ค่อี ฉลัาด

ซ่ิ�อี ฉลัาดใช� แลัะฉลัาดอีอีม การฉลัาดซ่ิ�อีขอีงฉันนั�นปีระกอีบัไปี

ด�วิย การซ่ิ�อีขอีงท่ี่�จิำาเป็ีนในราคาพอีปีระมาณ ไม่ซ่ิ�อีขอีงท่ี่�ฟุู่มเฟืูอีย

หร่อีซ่ิ�อีขอีงเล่ัยนแบับัผู้้�อ่ี�น การฉลัาดใช�ขอีงฉัน ค่อี การใช�ขอีงจิน

หมดอียา่งคุ�มค่า ใช�ขอีงอีย่างที่ะนุถนอีม แลัะเก็บัขอีงทุี่กครั�งเม่�อีใช�

เสรจ็ิ สุดที่�ายการฉลัาดอีอีมขอีงฉนั ปีระกอีบัไปีด�วิย การกำาหนดคา่

ใช�จ่ิายในแต่ลัะวัิน อีอีมเงินอีย่างสมำ�าเสมอีจิากค่าขนมท่ี่�ได� แลัะตั�ง

เป้ีาหมายในการเก็บัอีอีม 

 โดยสรุปี เศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยงในช่วิิตปีระจิำาวิันขอีงฉันนั�น 

ถ�าฉันสามารถปีฏิบััติได�ต่อีเน่�อีงก็จิะที่ำาให�ฉันแลัะครอีบัครัวิม่ช่วิิต

ควิามเปี็นอีย้่ที่่�ด่ ม่เงินเก็บัที่่�สามารถนำามาใช�เม่�อีจิำาเปี็นได� 

ปุณนิภา  ลาภปริสุทธิ  ป.4/2 

 หลัักเศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยงเปี็นคำาสอีนขอีงในหลัวิง รัชกาลั

ที่่� 9 เพ่�อีมุ่งเน�นให�ปีระชาชนสามารถปีระกอีบัอีาช่พได�อีย่างยั�งย่น 

ใช�จ่ิายเงินท่ี่�ได�มาอีย่างพอีเพ่ยงแลัะปีระหยัด ไม่ก้�หน่�ย่มสิน ม่เงิน

เหล่ัอีเก็บัอีอีมแลัะช่วิยเหล่ัอีผู้้�อ่ี�นได�บัางส่วิน เพ่�อีให�ปีระชาชนอีย้่

กันอีย่างพอีเพ่ยงท่ี่�แที่�จิริง 

 เศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยงในช่วิิตปีระจิำาวัินขอีงฉัน เริ�มต�นจิากท่ี่�

บั�าน ฉันช่วิยรักษาสิ�งแวิดลั�อีม โดยการปิีดก๊อีกนำ�าให�สนิที่ ไม่ปีล่ัอีย

ให�นำ�าไหลัทิี่�งไปีโดยเปีล่ัาปีระโยชน์ ปิีดเคร่�อีงใช�ไฟูฟู้าทุี่กครั�งหลัังใช�

งานเสร็จิ เป็ีนการช่วิยปีระหยัดไฟูฟู้าแลัะปีระหยัดเงินด�วิย การทิี่�ง

ขยะท่ี่�บั�านฉัน ก็จิะคัดแยกขยะให�ถ้กปีระเภที่ เพ่�อีให�สามารถนำา

ขยะไปีร่ไซิเคิลัได� สำาหรับัขอีงเล่ันแลัะขอีงใช�ส่วินตัวิขอีงฉัน ฉันจิะ

ไม่ซ่ิ�อีใหม่โดยไม่จิำาเป็ีน ถ�าขอีงเก่าแลั�วิ แต่ยังใช�งานได�อีย้ ่ ฉันก็จิะ

ยงัใช�ต่อี ส่วินขอีงท่ี่�ใช�ไม่ได�แลั�วิ เช่น เส่�อีผู้�าท่ี่�ใส่ไม่ได�แลั�วิ ฉันค่อียซ่ิ�อี

ใหม ่แลัะนำาเส่�อีผู้�าเหล่ัานั�นไปีบัรจิิาค นอีกจิากน่�ฉันยงัเก็บัอีอีมเงนิ

จิากค่าขนมแลัะเงินท่ี่�ได�รับัจิากวัินตรุษจ่ินทุี่กปีี เพ่�อีไวิ�ใช�ในอีนาคต 

 สิ�งท่ี่�ฉันได�ปีฏิบััติตามหลัักเศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยงตามคำาสอีน

ขอีงในหลัวิง รัชกาลัท่ี่� 9 แม�จิะเป็ีนสิ�งเล็ัก ๆ แต่ก็เป็ีนจุิดเริ�มต�นท่ี่�

ด่ขอีงฉัน อ่ีกทัี่�งยังสามารถช่วิยครอีบัครัวิในการปีระหยัดเงิน ไม่ใช�

จ่ิายฟุู่มเฟืูอีย ช่วิยแบ่ังเบัาภาระขอีงครอีบัครัวิ ครอีบัครัวิขอีงฉันก็

จิะม่ควิามสุขด�วิยควิามพอีเพ่ยงขอีงเรา 

นวณัฐ  สุขเวชชวรกิิจ  ป.4/3 

ยุวกวี ศรีวรรณกรรม
เร่ยบัเร่ยงโดย คร้กลุ่ัมสาระฯ ภาษาไที่ย

“เรีียงร้ีอยคอยเขีียนเพีียรีสร้ีางสรีรีค์	 	 สารีพัีนทุุกผลงานผ่านอักษรี

ทัุ�งโคลงฉัันท์ุเรีียงความและคำากลอน	 	 ผ่านการีสอนเสริีมคุณค่าภาษาไทุย”	

 การจัิดกิจิกรรมการเร่ยนร้�ในรายวิิชาภาษาไที่ย นอีกจิากคร้จิะปีล้ักฝั่งให�นักเร่ยนร้�รักษ์การใช�ภาษาไที่ยอีย่างถ้กต�อีงผู่้านการ

เสริมสร�างทัี่กษะแลัะเพิ�มพ้นปีระสบัการณ์ที่างด�านภาษาในร้ปีแบับัท่ี่�หลัากหลัายแลั�วิ ยังเปิีดโอีกาสให�นักเร่ยนได�แสดงควิามคิดเห็นแลัะ

ใช�ทัี่กษะการส่�อีสารด�วิยการสร�างผู้ลังานในหัวิข�อีแลัะร้ปีแบับัการเข่ยนต่าง ๆ ซึิ�งนับัว่ิาเป็ีนสิ�งท่ี่�ที่�าที่ายแลัะสะที่�อีนการเร่ยนร้�ขอีงนักเร่ยน

อีย่างสร�างสรรค์น่าช่�นชม 

 คอีลััมน์ยวุิกว่ิ ศึร่วิรรณกรรมฉบัับัน่� ขอีนำาเสนอีผู้ลังานขอีงนักเร่ยนทัี่�งจิากระดับัปีระถมศึึกษาแลัะระดับัมัธยมศึึกษามาให�ได�อ่ีาน

กัน เพ่�อีแสดงให�เห็นถึงศัึกยภาพแลัะพัฒินาการด�านการเข่ยนขอีงนักเร่ยนในวัิยต่าง ๆ อัีนเป็ีนเป้ีาหมายหนึ�งซึิ�งคร้กลุ่ัมสาระฯ ภาษาไที่ย

ตระหนักแลัะส่งเสริมให�แก่นักเร่ยนตลัอีดมา 

เรียงความ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำาวันของฉัน” 
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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 ในการดำารงช่วิิตขอีงทุี่กคน ช่วิิตย่อีมม่การเปีลั่�ยนแปีลัง

ตลัอีดเวิลัา เราจึิงต�อีงเตร่ยมควิามพร�อีมท่ี่�จิะปีรับัเปีล่ั�ยนแลัะรับัม่อี

กับัสิ�งต่าง ๆ ท่ี่�เปีล่ั�ยนแปีลังในแต่ลัะจัิงหวิะขอีงช่วิิต 

 คนเราทุี่กคนไม่ม่ใครสมบ้ัรณ์พร�อีม ทุี่กคนต�อีงปีรับัปีรุง

ตัวิเสมอี ตอีนท่ี่�เราปีรับัปีรุงจิะต�อีงม่ควิามพยายาม เพราะการ

ปีรับัปีรุงตัวิไม่ง่ายอีย่างท่ี่�คิดเสมอีไปีแลัะจิะต�อีงอีดที่น เพราะการ

ปีรับัปีรุงตัวิจิะต�อีงใช�เวิลัา บัางครั�งก็ใช�เวิลัามาก บัางครั�งก็ใช�เวิลัา

น�อีย ควิามพยายามแลัะควิามอีดที่นเป็ีนสิ�งสำาคัญ เพราะถ�าเราไม่ม่

ควิามอีดที่นเราอีาจิเลักิปีรับัปีรุงไปีได� นั�นหมายควิามวิา่ เราอีาจิจิะ

ก�าวิผู่้านบัางปัีญหาหร่อีบัางสถานการณ์ไปีได�อีย่างยากลัำาบัาก 

 ดังนั�น การปีรับัปีรุงตัวิตลัอีดเวิลัาจิึงเป็ีนสิ�งท่ี่�ควิรที่ำา 

เพราะเป็ีนหนึ�งในแนวิที่างสำาคัญขอีงการดำารงช่วิิต  

พััชรพัร  พูันตระกูิลเกีิยรติ  ป.5/3

 ปัีจิจัิยสำาคัญอียา่งหนึ�งท่ี่�จิะที่ำาให�คนคนหนึ�งปีระสบัควิาม

สำาเร็จิในช่วิิตได� ค่อี ควิามเพ่ยรพยายาม ไม่ยอ่ีที่�อีต่อีอุีปีสรรคต่าง ๆ  

 ควิามขยนัหมั�นเพ่ยรในส่วินขอีงการเปีน็นักเร่ยน ค่อี การ

เอีาใจิใส่ต่อีการเร่ยนม่ควิามมุ่งมั�นตั�งใจิฟัูงคุณคร้สอีน ตั�งใจิที่ำางาน

ท่ี่�คุณคร้สั�ง รวิมถึงร้�จัิกที่บัที่วินบัที่เร่ยนท่ี่�เร่ยนอีย่างสมำ�าเสมอี ไม่

ย่อีที่�อี แม�บัางครั�งบัที่เร่ยนจิะยากหร่อีไม่เข�าใจิเพ่ยงใด ก็มุมานะ 

ค�นควิ�าศึึกษาหาควิามร้�เพิ�มเติมจิากแหล่ังต่าง ๆ  หร่อีสอีบัถามคุณคร้

เพ่�อีให�เข�าใจิบัที่เร่ยนในท่ี่�สุด

 ควิามเพ่ยรพยายามนั�นเป็ีนสิ�งท่ี่�ด่แลัะสำาคัญ ยิ�งใครม่

ควิามเพ่ยรมากเที่่าใด โอีกาสท่ี่�จิะเร่ยนร้�แลัะปีระสบัควิามสำาเร็จิก็

จิะม่มากเท่ี่านั�น

พััทธ์วรินทร์  นิมมานเหมินท์  ป.5/4

 จิากพระราชดำารัสขอีงในหลัวิง รัชกาลัที่่� 9 ฉันเห็นด�วิย

เป็ีนอีย่างยิ�งกบััสิ�งที่่�ท่ี่านตรสัไวิ�ว่ิา ที่กุคนควิรม่ควิามขยนัหมั�นเพ่ยร 

มค่วิามอีดที่นที่่�จิะที่ำาสิ�งต่าง ๆ  ร้�จิกัปีรบััปีรงุตนอีย้ต่ลัอีดเวิลัา ตั�งใจิ 

ไม่ที่�อีถอียกบััอีปุีสรรค แลัะทีุ่ม่เที่กบััสิ�งเหล่ัานั�น จิะที่ำาให�เราสามารถ

ปีระสบัควิามสำาเร็จิได�อีย่างแน่นอีน 

 หากทีุ่กคนสามารถที่ำาตามพระราชดำารัสขอีงในหลัวิง 

รัชกาลัท่ี่� 9 ได� เราก็จิะสามารถดำารงช่วิิตอีย้่ได�อีย่างสุขสบัาย ไม่ว่ิา

จิะเป็ีนเร่�อีงการเร่ยนหร่อีการปีระกอีบัอีาช่พ เช่น ที่ำาการค�าขาย 

การหารายได�ต่าง ๆ  เป็ีนต�น สำาหรับัตัวิฉัน ฉันม่ควิามขยนัหมั�นเพ่ยร

แลัะควิามอีดที่นในเร่�อีงการศึึกษาเล่ัาเร่ยน การเข่ยนอ่ีาน ที่ำาการ

บั�าน ที่บัที่วินบัที่เร่ยน นำาเสนอีงาน เม่�อีฉันที่ำาข�อีผิู้ดพลัาด ฉันก็จิะ

ปีรับัปีรุงตัวิเอีงทุี่กครั�ง ตามคำาแนะนำาขอีงคุณคร้แลัะพ่อีแม่ เพ่�อีให�

ด่ยิ�งขึ�น 

 ฉันเช่�อีว่ิาทุี่กคนสามารถปีระสบัควิามสำาเร็จิได� ถ�าเรา

ตั�งใจิ ขยัน แลัะทุ่ี่มเที่กับัทุี่กสิ�งทุี่กอีย่าง รวิมถึงการร้�จัิกยอีมรับัข�อี

ผิู้ดพลัาดแลัะเร่ยนร้�ท่ี่�จิะปีรับัปีรุงหร่อีแก�ไขอีย่างไม่ย่อีที่�อี 

ฉััตราภรณ์  อารีเจริญพันิต  ป.5/1

 การพัฒินาตนเอีงถ่อีเป็ีน “ปีรัชญาช่วิิต” ร้ปีแบับัหนึ�งท่ี่�

ช่วิยช่�นำาแนวิที่างให�ไปีส่้ควิามสำาเร็จิพร�อีมกับัควิามสุข หากที่ำาด�วิย

ควิามตั�งใจิไม่ว่ิาอุีปีสรรคมากเพ่ยงใดก็สามารถข�ามผู่้านไปีได� 

 การดำารงช่วิิตท่ี่�ด่นั�น ต�อีงม่การพัฒินาตนเอีงอีย้่ตลัอีด

เวิลัา จิะต�อีงเปี็นผู้้�สำารวิจิแลัะปีระเมินควิามสามารถขอีงตนเอีง

อีย่างสมำ�าเสมอี หาข�อีบักพร่อีงแลัะปีรับัปีรุงพัฒินาให�ด่ขึ�น การคิด

บัวิกมอีงโลักในแง่ด่ จิะช่วิยให�สามารถดำาเนินช่วิิตได�อีย่างม่ควิาม

สุข ทัี่�งน่�ต�อีงม่ควิามมุ่งมั�น อีดที่น ซึิ�งเป็ีนพลัังแห่งควิามสำาเร็จิ

 การที่ำางานให�เกิดผู้ลัสำาเร็จิได�นั�นจิำาเป็ีนต�อีงอีาศัึยปัีจิจัิย

ต่าง ๆ ปีรัชญาเปีร่ยบัดั�งเข็มทิี่ศึคอียช่�นำาในการพัฒินาตนเอีงเพ่�อี

ก�าวิไปีข�างหน�าได�ถ้กต�อีงเหมาะสม แลัะที่�ายสุดค่อีการปีระสบัควิาม

สำาเร็จิในช่วิิตดังตั�งใจิ

นิธิชญนันท์  บุุญนำากิิจสวัสดิิ์�  ป.5/2

การเขียนแสดงความคิดเห็น หัวข้อ “ทำาตาม คำาพ่อสอน”  
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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เรียงความ หัวข้อ “หนึ่งในดวงใจ” 
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 ในหลัวิงรัชกาลัท่ี่� 9 ที่รงเป็ีนพระมหากษัตริย์ท่ี่�เป็ีนหนึ�ง

ในดวิงใจิขอีงคนไที่ย พระอีงคท์ี่รงคดิค�นโครงการมากมายเพ่�อีให�คน

ไที่ยอีย้สุ่ขสบัาย แลัะยังที่รงม่คำาสอีนต่าง ๆ  เพ่�อีให�คนไที่ยม่สังคมท่ี่�

ด่ 

 เม่�อีกล่ัาวิถึงคำาสอีนขอีงรัชกาลัท่ี่� 9 ฉันปีระทัี่บัใจิคำาสอีน

ขอีงพระอีงค์เร่�อีงควิามเพ่ยร ควิามอีดที่นมากท่ี่�สุด ซึิ�งเป็ีนควิาม

ตอีนหนึ�งจิากพระบัรมราโชวิาที่พระราชที่านแก่นักเร่ยน นักศึึกษา 

คร้แลัะอีาจิารย์ในโอีกาสเข�าเฝ้่าวัินท่ี่�  27 ตุลัาคม 2516 ที่รงม่พระ

ราชดำารัสไวิ�ว่ิา “การสร�างสรรค์ตนเอีง การสร�างบั�านเม่อีงก็ตาม 

มิใช่ว่ิาสร�างในวัินเด่ยวิ ต�อีงใช�เวิลัา ต�อีงใช�ควิามเพ่ยร ต�อีงใช�ควิาม

อีดที่น เส่ยสลัะ แต่สำาคัญท่ี่�สุดค่อีควิามอีดที่นค่อีไม่ยอ่ีที่�อี ไม่ยอ่ีที่�อี

ในสิ�งท่ี่�ด่งาม…เวิลัาข�างหน�าจิะเห็นผู้ลัแน่นอีนในควิามอีดที่นขอีง

ตนเอีง”  ฉันคิดว่ิาเป็ีนคำาสอีนท่ี่�นำามาใช�ได�จิริงในช่วิิตปีระจิำาวัิน 

เช่น เราที่ำาควิามด่แลั�วิไม่ม่ใครเห็น ถ�าเราไม่อีดที่นที่ำาต่อีแลั�วิทุี่กคน

คิดเช่นเด่ยวิกับัเรา สังคมไที่ยก็จิะม่แต่คนที่ำาไม่ด่ หร่อีแม�กระทัี่�งใน

การเร่ยน เราต�อีงเพ่ยรพยายามอีดที่นอ่ีานหนังส่อีท่ี่�เราอีาจิไม่ชอีบั 

แต่ถ�าเราอีดที่นอ่ีานจินเข�าใจิ คะแนนขอีงเราก็จิะด่

 พระอีงค์ได�ที่รงมอีบัคำาสอีนด่ ๆ ไวิ�เพ่�อีให�คนไที่ยได�นำา

ไปีใช�ในช่วิิตปีระจิำาวัินขอีงตนเอีง พึ�งพาตนเอีงได� เราจึิงควิรนำาคำา

สอีนขอีงพระอีงค์ไปีปีรับัใช�กับัตนเอีง สุดที่�ายน่�ถึงแม�พระอีงค์จิะ

เสด็จิสวิรรคตแลั�วิ แต่พระอีงค์ยังคงเปี็นราชาท่ี่�หนึ�งในดวิงใจิขอีง

คนไที่ยตลัอีดกาลั 

ปาลิกิา  ทีมสุวรรณ  ป.6/3 

 บุัคคลัน่�เป็ีนบุัคคลัท่ี่�ยิ�งใหญ่มากในควิามคิดขอีงฉัน เป็ีน

ผู้้�ให�ปีรัชญาเศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยงในการดำาเนินช่วิิต ใช�ช่วิิตอีย่างพอี

เพ่ยง ใช�จ่ิายอีย่างพอีเพ่ยง แลัะม่ควิามสุขอีย่างพอีเพ่ยง ทุี่กอีย่าง

จึิงสมดุลักัน บุัคคลัน่�ค่อีพ่อีหลัวิงขอีงแผู่้นดิน หร่อีในหลัวิงรัชกาลั

ท่ี่� 9 ขอีงปีวิงชนชาวิไที่ย

 ฉันม่ควิามภ้มิใจิท่ี่�ได�เกิดในแผู่้นดินขอีงในหลัวิงรัชกาลัท่ี่� 9 

ถึงแม�ตอีนนั�นฉันจิะยงัเด็ก แตก็่สามารถรบััร้�ถึงควิามด่ขอีงพระอีงค์

ได� เพราะพระอีงค์ที่รงม่พระราชกรณ่ยกิจิมากมาย ภาพถ่ายขอีง

พระอีงค์ท่ี่�ฉันเห็นอีย้่เสมอี ค่อี ภาพท่ี่�พระอีงค์ที่รงงาน โดยที่รงถ่อี

แผู้นท่ี่�ไวิ�ในพระหัตถ์แลัะที่รงสะพายกลั�อีง พระอีงค์ที่รงงานหนัก

เพ่�อีปีระชาชน ฉันซิาบัซึิ�งในพระมหากรุณาธิคุณขอีงพระอีงค์อีย่าง

ลั�นเหล่ัอี พระอีงค์ที่รงเป็ีนบุัคคลัตัวิอีย่างให�กับัฉัน เป็ีนหนึ�งในดวิงใจิ

ขอีงฉัน พระอีงค์ได�พระราชที่านคำาสอีนให�แก่พวิกเรา คำาสอีนท่ี่�ฉัน

ปีระทัี่บัใจิมากท่ี่�สุดเป็ีนเร่�อีงการเอีาชนะใจิตน เพราะฉันคิดว่ิาการ

เอีาชนะใจิตนเอีงเปีน็สิ�งท่ี่�ที่�าที่าย หากเราสามารถเอีาชนะใจิตนเอีง

ได� การที่ำาสิ�งต่าง ๆ ก็จิะด้ง่ายขึ�น เราต�อีงม่ควิามมุ่งมั�น ตั�งมั�นใน

ตนเอีง ม่สมาธิ อีดที่นอีดกลัั�นต่อีสิ�งยั�วิยุต่าง ๆ  ในท่ี่�สุดก็จิะสามารถ

บัรรลุัผู้ลัสำาเร็จิ แลัะเราต�อีงที่ำาแต่สิ�งท่ี่�ถ้กต�อีง ด่งาม

 ฉันจิะนำาคำาสอีนน่�ไปีใช�ในช่วิิตปีระจิำาวัินในการเร่ยน

อีอีนไลัน์ โดยฉันจิะต่�นนอีนแต่เช�าตร่้ ตั�งใจิเร่ยน หมั�นที่บัที่วินบัที่

เร่ยนอีย้่เสมอี แลัะที่ำางานท่ี่�ได�รับัมอีบัหมายให�ครบัถ�วิน เสร็จิตรง

เวิลัา ซึิ�งฉันได�สร�างควิามภ้มิใจิให�ตนเอีงแลัะคุณพ่อีคุณแม่ก็จิะภ้มิใจิ

ในตัวิฉันด�วิย

แพัรวชญาน์  อภิศัักิดิิ์�ศิัริกุิล  ป.6/4 
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ความรักของครอบครัว

การเขียนบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับความรักในครอบครัว 
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การเขียนบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับความรักในครอบครัว 
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครอบุครัวที�ฉัันรักิ 
 เก�าปีีท่ี่�แลั�วิ ฉันได�มาเข�าร่วิมครอีบัครัวิขอีงฉัน ฉันล่ัมตา

เห็นคุณพ่อีคนแรก ฉันคิดว่ิาฉันด้เหม่อีนคุณพ่อีเพราะเหตุน่� พอีกลัับั

บั�าน คุณพ่อีกับัคุณแม่ต่�นเต�นมาก ๆ เพราะเป็ีนล้ักคนแรกแลัะล้ัก

คนเด่ยวิ คุณแม่เล่ัาให�ฟัูงว่ิาไม่ได�สระผู้มฉันเป็ีนเด่อีนเพราะที่ำาไม่เป็ีน 

ฉันไม่ร้�ว่ิาร้�สึกอียา่งไรตอีนสระผู้มครั�งแรก แต่ตอีนเป่ีาผู้ม คุณแม่บัอีก

ว่ิาฉันยิ�มด่ใจิ ครอีบัครัวิขอีงฉันไม่เหม่อีนครอีบัครัวิคนอ่ี�น ครอีบัครัวิ

ขอีงฉันชอีบัไปีด้พิพิธภัณฑ์ศิึลัปีะ งานแสดงวิิที่ยาศึาสตร์แลัะม่การ

ตามหาสมบััติ เช่น ตามหากลั�วิยที่อีด เหตุน่�ฉันจึิงรักครอีบัครัวิขอีง

ฉันมาก 

ธันยา ทัพัโภทยาน พััฒนกิิจจำารูญ ป.3/1

ครูคนแรกิของฉััน

 คร้คนแรกในช่วิิตขอีงฉันค่อีคุณพ่อีแลัะคุณแม่ ท่ี่านคอียสั�ง

สอีนแลัะอีบัรมฉันมาตั�งแต่ฉันล่ัมตาด้โลักจินถึงทุี่กวัินน่� คุณพ่อีแลัะ

คุณแม่สอีนจิริยธรรมเพ่�อีให�ฉันร้�จัิกการกระที่ำาควิามด่ อีบัรมกิริยา

มารยาที่เพ่�อีให�เข�าสังคมได�อียา่งด่ ท่ี่านเป็ีนคร้คนแรกท่ี่�สอีนหนังส่อี

เพ่�อีให�ม่วิิชาควิามร้� ท่ี่านชวินฉันเล่ันก่ฬาอีย้่เสมอีที่ำาให�ร่างกาย

แข็งแรง การท่ี่�ฉันม่คร้คนแรกค่อีคุณพ่อีแลัะคุณแม่ ที่ำาให�ฉันสามารถ

ใช�ช่วิิตในสังคมได�อีย่างปีกติสุข แลัะการม่กิจิกรรมร่วิมกันที่ำาให�

ครอีบัครัวิม่ควิามสุข

วีร์พิัชา  เลิศัถิึรพัันธ์ุ  ป.3/3 

 พ่อีเสริมแลัส่งสร�าง   มรรคา

พ่อีพ่างผู้้�นำาพา   ถ่อีงแที่� 

พ่อีช่�ชัดช้ตา   ถ้กผิู้ด 

พ่อีห่วิงไร�ข�อีแม�        อ่ีกคุ�มครอีงเรา 

 ขอีบัฟู้าเหล่ัอีกวิ�างใหญ่   พรรณนา 

คุณพ่อีเกินนภา        จิรดได� 

จิากเริ�มจิวิบัช่วิา   ทุี่กเม่�อี 

ใจิเปีี�ยมควิามรักไซิร�   กราบัก�มพนมกร  

นันท์นภัส  มานิกิบุุตร  ม.3/1 

 ดารากว่ิาหม่�นลั�าน  มากม่ 

เปีร่ยบัยิ�งทัี่�งช่ว่ิ   พ่อีให� 

ด้แลัล้ักอีย่างด่   ปีระดุจิ ไข่เฮย 

ฟู้มฟัูกรักษาไวิ�   ห่อีหุ�มในหิน 

 เค่ยงค่้ยามเจ็ิบัไข�  ห่วิงหา 

มิห่างไกลักายา   อีย้่ข�าง 

พระคุณดั�งดารา   ปีระดับั 

ผู่้นแผู่้นนภากวิ�าง   นับัได�อีนันต์ 

มนสิชา  โลพัันธ์ศัรี  ม.3/4 
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หัวข้อรณรงค์ของโรงเรียน “Growth Mindset” 

เรียงความ หัวข้อ “ประสบการณ์การมี Growth Mindset ของฉัน” 
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ฉันเคยม่ปีระสบัการณ์ท่ี่�เกิดขึ�นเก่�ยวิกับั Growth Mindset 

วัินน่�ฉันจิะมาเล่ัาปีระสบัการณ์ท่ี่�พบัเจิอีว่ิาเกิดขึ�นได�อีย่างไร 

 เร่�อีงน่�เกิดขึ�นเม่�อีฉันเร่ยนอีอีนไลัน์ท่ี่�บั�านท่ี่�ผู่้านมาเพราะ

สถานการณ์การแพร่ระบัาดขอีงโรคโควิิด-19 ที่ำาให�ฉันได�ฝึ่กฝ่น

แลัะก�าวิผู่้านมาได� ตอีนแรกฉันคิดว่ิาการเร่ยนอีอีนไลัน์เป็ีนสิ�งท่ี่�ยาก

ลัำาบัาก ม่ข�อีเส่ยหลัายอียา่ง แต่เม่�อีฉันได�ม่โอีกาสเร่ยนจิริยศึึกษา ใน

หัวิข�อี “Growth Mindset” ที่ำาให�ฉันตระหนักร้�แลัะเปีล่ั�ยนมุมมอีง

ควิามคิดในการเร่ยนอีอีนไลัน์ ฉันเคยคิดว่ิาการเร่ยนอีอีนไลัน์ที่ำาให�

ฉันสายตาเส่ย ปีวิดเม่�อียตามตัวิ เร่ยนไม่เข�าใจิ เน่�อีงจิากม่สิ�งรบักวิน

จิากบั�านฉันหลัายอีย่าง เช่น โที่รศัึพท์ี่ม่อีถ่อี เส่ยงต่าง ๆ จิากนอีก

บั�าน แลัะเส่ยงสิ�งก่อีสร�าง แต่เม่�อีฉันกลัับัมาคิดใหม่ก็พบัว่ิา การท่ี่�

เร่ยนอีอีนไลัน์เป็ีนการฝึ่กทัี่กษะใหม่ ๆ  เช่น ฝึ่กการใช�ส่�อีหร่อีอุีปีกรณ์

อิีเล็ักที่รอีนิกส์ ฝึ่กการจิดจ่ิอีกับับัที่เร่ยนแลัะม่สมาธิกับัการเร่ยน ฝึ่ก

การตอีบัคำาถามผู่้านกล่ัอีงข�อีควิาม เป็ีนต�น ฉันจิะคิดเสมอีว่ิา สิ�งท่ี่�

ยากเป็ีนเร่�อีงที่�าที่าย แที่นท่ี่�จิะยอีมแพ� ฉันบัอีกกับัตัวิเอีงว่ิา “ควิาม

พยายามอีย้่ท่ี่�ไหน ควิามสำาเร็จิอีย้่ท่ี่�นั�น” ฉันจิะลัอีงที่ำาสิ�งใหม่ ๆ แต่

ก็ไม่ล่ัมท่ี่�จิะฝึ่กฝ่นสิ�งเดิมควิบัค่้ไปีด�วิย เช่น ตอีนท่ี่�ฉันสอีบัได�คะแนน

น�อีย ฉันก็จิะไม่โที่ษตัวิเอีง แต่ฉันจิะอ่ีานหนังส่อีให�มากขึ�น เพราะจิะ

ที่ำาให�ฉันสอีบัได�คะแนนด่ขึ�นแน่นอีน แลัะจิะจิำาไวิ�เป็ีนปีระสบัการณ์

จิากบัที่เร่ยนท่ี่�ที่ำาให�ฉันได�ฝึ่กฝ่นแลัะเริ�มใหม่ พยายามใหม่ 

 น่�ค่อีปีระสบัการณ์ขอีงฉัน ท่ี่�ฉันเปีล่ั�ยนควิามคิดจิาก Fixed 

Mindset เป็ีน Growth Mindset ได�อีย่างไร ฉันจิะนำาควิามร้�ท่ี่�ได�

เร่ยนไปีฝึ่กฝ่นแลัะค�นหาสิ�งใหม่ ๆ อีย้่เสมอี สุดที่�ายน่�ฉันก็ต�อีงขอี

ขอีบัคุณคุณคร้ทุี่กท่ี่านท่ี่�สอีนฉันในเร่�อีงน่� ซึิ�งฉันได�นำาไปีใช�จิริง ๆ  ใน

ช่วิิตปีระจิำาวัิน  

ศุัภนิษฐ์  แสงงาม  ม.1/2

 ทุี่กคนย่อีมม่ควิามปีรารถนาท่ี่�จิะเป็ีนคนเก่ง หร่อีได�รับั

การยอีมรับัด�วิยกันทัี่�งนั�น ฉันก็เคยม่ควิามคิดเช่นนั�นเหม่อีนกัน แต่

เม่�อีผิู้ดหวัิง แลัะเราม่ Fixed Mindset ก็อีาจิที่ำาให�เราร้�สึกเศึร�าได� 

แม�จิะเป็ีนเพ่ยงเร่�อีงเล็ัก ๆ น�อีย ๆ ฉันจึิงจิะขอีเล่ัาปีระสบัการณ์ใน

การเล่ันเกม ซึิ�งฉันเคยต�อีงการเป็ีนผู้้�เล่ันม่อีอีาช่พ 

 การเป็ีนผู้้�เล่ันม่อีอีาช่พนั�น จิะต�อีงม่คะแนนอีย้่ใน 50 

อัีนดับัแรกขอีงปีระเที่ศึไที่ยแลัะต�อีงควิ�าแชมปีใน Grand Battle อ่ีก

ด�วิย ฉันเล่ันโหมดจัิดอัีนดับัเพ่�อีเก็บัคะแนน แต่เม่�อีอัีนดับัขอีงฉันส้ง

ขึ�น ฉันจิะพบักับัค่้แข่งท่ี่�เก่งขึ�นด�วิย ซึิ�งการเล่ันนั�นจิะต�อีงแข่งเป็ีนท่ี่ม 

เม่�อีฉันเล่ันพลัาดหร่อีตัดสินใจิผิู้ดเพ่ยงเล็ักน�อียก็สามารถที่ำาให�ค่้แข่ง

พลิักเกมกลัับัมาชนะได� ด�วิยเหตุน่�ฉันจึิงถ้กเพ่�อีนร่วิมท่ี่มใช�คำาพ้ดท่ี่�

รุนแรงในการตำาหนิฉัน เพราะฉันที่ำาให�ท่ี่มแพ�แลัะที่ำาให�อัีนดับัขอีง

เพ่�อีน ๆ ลัดลังด�วิย เม่�อีฉันขาดควิามมั�นใจิในการเล่ัน ก็ยิ�งที่ำาให�ฉัน

เล่ันเกมแพ�บ่ัอียครั�งแลัะถ้กตำาหนิมากขึ�น จินฉันเริ�มถอีดใจิแลัะร้�สึก

เศึร�าจึิงหยดุเล่ันไปีสักระยะหนึ�ง เม่�อีจิิตใจิสงบัลัง ฉันจึิงคิดได�ว่ิา “เรา

ควิรร้�จัิกแยกแยะคำาพ้ดขอีงผู้้�อ่ี�นว่ิาคำาพ้ดใดเป็ีนขยะหร่อีที่อีงคำา” ซึิ�ง

ที่ำาให�ฉันสามารถกำาจัิดคำาพ้ดท่ี่�ไม่ด่อีอีกจิากควิามคิดขอีงตน ฉันกลัับั

มาม่ควิามสุขอ่ีกครั�งแลัะฉันได�นำาคำาพ้ดท่ี่�ม่ปีระโยชน์มาปีรับัปีรุงการ

เล่ันขอีงตนเอีง จึิงที่ำาให�ขณะน่�อัีนดับัขอีงฉันส้งขึ�นเร่�อีย ๆ นอีกจิาก

น่�ฉันได�เปีล่ั�ยนควิามตั�งใจิมาเล่ันเกมเพ่�อีควิามสนุกแลัะผู่้อีนคลัาย 

มากกว่ิาควิามต�อีงการท่ี่�จิะเป็ีนผู้้�เล่ันม่อีอีาช่พ ซึิ�งที่ำาให�ฉันม่ควิาม

สุขแลัะม่เวิลัาในการที่ำาสิ�งต่าง ๆ มากขึ�นด�วิย 

 ฉันได�เร่ยนร้�ว่ิา บัางครั�งปัีญหาในช่วิิตก็เปีร่ยบัดังเส�นผู้มบััง

ภ้เขา เพ่ยงแค่เราเปีล่ั�ยนควิามคิดเป็ีน Growth Mindset เราก็จิะ

สามารถก�าวิข�ามผู่้านอุีปีสรรคต่าง ๆ ได�เสมอี ขอีเพ่ยงเราม่ควิาม

เช่�อีมั�นในตนเอีงที่ำาในสิ�งท่ี่�ถ้กต�อีง ควิามฝั่นย่อีมอีย้่ไม่ไกลัเกินเอ่ี�อีม 

ณิชนันท์  นันท์รุ�งโรจน์  ม.1/1
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ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ทุกิความล้มเหลวคือกิารเรียนรู้

  “ควิามลั�มเหลัวิ เกิดขึ�นได�เป็ีนเร่�อีงธรรมดา สำาคัญค่อี ต�อีง

เร่ยนร้�จิากมันแลัะต�อีงไม่ลั�มซิำ�าท่ี่�เดิมอ่ีก คำาพ้ดขอีงบุัคคลันิรนามคน

หนึ�ง ท่ี่�ฉันได�อ่ีานจิากนิตยสาร เม่�อีม่ควิามร้�สึกท่ี่�เบ่ั�อีหน่ายแลัะที่�อี 

ฉันร้�สึกม่กำาลัังใจิ ขึ�นมา จิากการผู่้านควิามลั�มเหลัวิมามากมาย แลัะ

ฉันเช่�อีว่ิาต�อีงม่สักวัิน ควิามฝั่นท่ี่�ฉันตั�งใจิที่ำาจิะต�อีงสำาเร็จิ 

 นานมาแลั�วิท่ี่�ฉันไม่ม่ควิามฝั่นแลัะร้�สึกกำาลัังใจิในการใช�

ช่วิิต ฉันใช�ช่วิิตอีย่างเบ่ั�อีหน่าย เหตุผู้ลัท่ี่�ฉันเป็ีนเช่นน่� เน่�อีงจิากฉัน

เห็นหลัาย ๆ  คนท่ี่�ม่ควิามฝั่น ม่ควิามสำาเร็จิ แลัะยงัเป็ีนคนท่ี่�ม่อีายรุุ่น

ราวิคราวิเด่ยวิกันกับัฉัน กลัับักันฉันมอีงมาท่ี่�ตัวิฉันเอีง ฉันไม่ม่แม�แต่

ควิามฝั่นแลัะควิามอียากต่าง ๆ 

 วัินหนึ�งฉันได�เร่ยนวิิชาแนะแนวิ ซึิ�งคุณคร้ปีระจิำาวิิชามอีบั

หมายงานกับันักเร่ยนทุี่กคน โดยให�นักเร่ยน เข่ยนอีาช่พท่ี่�อียากเป็ีน

หร่อีสิ�งท่ี่�อียากที่ำาในอีนาคต ฉันคิดนานเป็ีนหลัายนาท่ี่แต่ฉันก็ยงัคิด

ไม่อีอีก จินถึงเวิลัา เลิักเร่ยน ฉันกลัับับั�านแลัะปีรึกษาเร่�อีงน่�กับัคุณ

แม่ขอีงฉัน ท่ี่านบัอีกกับัฉันว่ิา ลัอีงคิดจิากสิ�งท่ี่�ชอีบั ฉันจึิงใช� เวิลัา

คิดถึงสิ�งท่ี่�ฉันชอีบั แลัะฉันก็นึกได�ว่ิาฉันชอีบัการร�อีงเพลังแลัะการฟัูง

เพลัง เวิลัาฉันฟัูงเพลังขอีงศิึลัปิีนต่าง ๆ มากมาย ฉันช่�นชมถึงควิาม

ไพเราะจัิบัใจิขอีงแต่ลัะเพลัง ฉันนับัถ่อีนักแต่งเพลังหลัาย ๆ ท่ี่าน 

พวิกเขา สามารถแต่งเพลังท่ี่�ไพเราะได� จินฉันม่แรงบัันดาลัใจิอียาก

เป็ีนนักแต่งเพลัง ฉันจิินตนาการถึงเพลังท่ี่�เสร็จิ สมบ้ัรณ์โดยมา

จิากฝี่ม่อีขอีงฉันเอีง ฉันร้�สึกต่�นเต�นมาก จินหัวิใจิขอีงฉันเต�นไม่เป็ีน

จัิงหวิะ เม่�อีเวิลัาว่ิางฉันจิะหาแรงบัันดาลัใจิจิากการฟัูงเพลัง แลัะฉันก็

เริ�มแต่งเพลังจิากฝี่ม่อีขอีงฉัน ถึงเพลังท่ี่�ฉันแต่งจิะเป็ีนเพลังสั�น ๆ  แต่

ฉันก็ร้�สึกภ้มิใจิกับัเพลังน่�เป็ีนอียา่งมาก ฉันส่งเพลังขอีงฉันให�กับัคนท่ี่�

ฉันร้�จัิก เขาเป็ีนผู้้�เช่�ยวิชาญด�านดนตร่ เพ่�อีให�เขาแสดงควิามคิดเห็น

กับัเพลังน่� เพ่�อีฉันจิะได�นำากลัับัไปีพัฒินาต่อี แต่เขาบัอีกว่ิาคุณภาพ

เพลังโดยรวิม แลั�วิถ่อีว่ิาที่ำาได�ไม่ด่เป็ีนอีย่างมาก ฉันคิดว่ิาน่�เป็ีนครั�ง

แรก ผิู้ดพลัาดก็ไม่เป็ีนไร ฉันจึิงส่งฉบัับัแก�ไขไปีเร่�อีย ๆ  อีย้ ่2 - 4 ครั�ง 

เขาก็พ้ดเหม่อีนเดิมว่ิาฉันที่ำาได�ไม่ด่ ฉันร้�สึกเส่ยใจิเป็ีนอียา่งมากแลัะ

ที่�อีแที่� ฉันจึิงคิดว่ิาฉันไม่เหมาะ กับัที่างน่�จิริง ๆ 

 แต่เม่�อีฉันอ่ีานนิตยสารท่ี่�ฉันได�กล่ัาวิไวิ�ข�างต�น ฉันร้�สึกม่

กำาลัังใจิมากขึ�นแลัะได�ร้�ว่ิาการท่ี่�ฉันลั�มเหลัวินั�น ไม่ได�เป็ีนสิ�งท่ี่�ควิร

เศึร�า เส่ยใจิ แต่ฉันควิรคิดที่บัที่วินนำาสิ�งท่ี่�ผิู้ดพลัาดไปีมาพัฒินาต่อี

ไปี อ่ีกทัี่�งฉันยังม่ครอีบัครัวิ ท่ี่�คอียให�กำาลัังใจิฉันในทุี่ก ๆ วัิน ตอีนน่�

ฉันร้�สึกม่ควิามสุขกับัสิ�งท่ี่�ฉันที่ำาแลัะช่วิิตควิามเป็ีนอีย้่ ฉันจิะนำาสิ�งท่ี่� 

ลั�มเหลัวิมาพัฒินาต่อีแลัะจิะที่ำาให�ฉันปีระสบัควิามสำาเร็จิ 

 สุดที่�ายน่� หากทุี่กคนลั�มเหลัวิ ให�คิดว่ิามันค่อีการเร่ยนร้� 

ไม่ม่ใครท่ี่�ปีระสบัควิามสำาเร็จิแต่แรก แลัะทุี่กคนท่ี่�ปีระสบัควิามสำาเร็จิ

บัางคนพยายามเป็ีนร�อียกว่ิาครั�ง บั�างก็พยายามเป็ีนพันครั�ง พวิกเขา

ม่ควิามพยายามเป็ีนอียา่งมากเพ่�อีท่ี่�จิะปีระสบัควิามสำาเร็จิ ฉันอียาก

ให�ทุี่ก ๆ คนท่ี่�พยายามอีย้่ ไม่ลั�มเลิักควิามตั�งใจิขอีงตน จินถึงวัินท่ี่�

ปีระสบัควิามสำาเร็จิ เพราะทุี่กควิามลั�มเหลัวิค่อีการเร่ยนร้� 

โจแอน โช 

ม.2/3

ทุกิความล้มเหลวคือกิารเรียนรู้

 ในสถานการณ์ปัีจิจุิบััน ม่ปัีญหาแลัะควิามไม่แน่นอีน

ต่าง ๆ เกิดขึ�นมากมาย การม่พลัังควิามคิดเชิงบัวิก จึิงเป็ีนสิ�งจิำาเป็ีน

ท่ี่�จิะช่วิยให�เราสามารถรับัม่อีกับัปัีญหานั�น ๆ  ได�อียา่งม่ปีระสิที่ธิภาพ 

แลัะสามารถดำาเนินช่วิิตได�อีย่างม่ควิามสุขในทุี่ก ๆ วัิน 

 พลัังควิามคิดเชิงบัวิก หมายถึง ควิามสามารถในการ

ที่ำาควิามเข�าใจิแลัะการยอีมรับัได� ทัี่�งสิ�งท่ี่�เป็ีนด�านบัวิกแลัะด�านท่ี่�

เป็ีนลับั เล่ัอีกท่ี่�จิะมอีงโลักในแง่ด่ ไม่ที่�อีแที่�กับัอุีปีสรรคหร่อีปัีญหาท่ี่�

ถาโถมเข�ามา แต่จิะฝ่่าฟัูน แลัะหาที่างแก�ไขปัีญหานั�น ๆ แที่น การ

สร�างพลัังควิามคิดเชิงบัวิก เริ�มจิากการมอีงหาสิ�งด่ ๆ  ในตัวิเอีง แลัะ

พ้ดช่�นชมตนเอีงในสิ�งด่ ๆ ท่ี่�ได�ลังม่อีที่ำา เม่�อีเราเริ�มม่ควิามมั�นใจิใน

ตัวิเอีง ก็จิะที่ำาให�เราม่มุมมอีงในการคิดแลัะมอีงสิ�งต่าง ๆ ได�กวิ�าง

มากขึ�นด�วิย ข�อีด่ขอีงพลัังควิามคิดเชิงบัวิกนั�นม่หลัายอีย่าง ทัี่�งช่วิย

ให�ช่วิิตม่ควิามย่ดหยุ่นมากขึ�น เริ�มต�นวัินใหม่ได�อีย่างสดใสในทุี่ก ๆ 

วัิน สังเกตเห็นโอีกาสด่ ๆ ท่ี่�เข�ามาในช่วิิต เพิ�มแรงจ้ิงใจิในการที่ำาสิ�ง

ต่าง ๆ แลัะเป็ีนหนที่างส่้ควิามสำาเร็จิในอีนาคต 

 หากเปีร่ยบัพลัังควิามคิดเชิงบัวิกกับัดอีกที่านตะวัิน คนท่ี่�

ม่พลัังควิามคิดเชิงบัวิก เปีร่ยบัได�กับัดอีกที่านตะวัินท่ี่�จิะโน�มกิ�งก�าน

หาแสงแดด ส่วินคนท่ี่�ไม่ม่พลัังควิามคิดเชิงบัวิก ก็เปีร่ยบัได�กับัดอีก

ที่านตะวัินท่ี่�อีย้่นิ�ง ๆ ไม่ขวินขวิายหาแสงแดดแลัะอีาหาร จินเห่�ยวิ

เฉาไปีในท่ี่�สุด 

สุชัญญาวีณ์  ลิมพัลญาณ

ม.2/3 
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รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม

เรื่องตามจินตนาการ หัวข้อ “หนูน้อยพิทักษ์โลก” 
ผลงานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

บทร้อยกรองประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 
ผลงานการประพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 หน้ค่อีหน้น�อียพิทัี่กษ์โลัก หน้ขอีให�ทุี่กคนช่วิยกันปีล้ัก

ต�นไม�ที่ดแที่นต�นไม�ท่ี่�เราตัดไปี หากต�อีงการตัดต�นไม� 1 ต�น จิะต�อีง

ม่การปีล้ักต�นไม�ที่ดแที่นก่อีนการตัด 30 ต�น โดยการปีล้ักต�นไม�วัิน

ลัะ 1 ต�น เป็ีนเวิลัา 1 เด่อีน ก็จิะที่ดแที่นต�นไม�ท่ี่�ถ้กตัดไปีได� ถ�าทุี่ก

คนที่ำาได�แบับัน่� โลักขอีงเราก็จิะอุีดมสมบ้ัรณ์ไปีด�วิยต�นไม�  ซึิ�งจิะช่วิย

ลัดโลักร�อีนไม่เกิดนำ�าท่ี่วิมแลัะเป็ีนการสร�างบั�านใหม่ให�กับัสัตว์ิป่ีาอ่ีก

ครั�ง หน้ร้�สึกด่ใจิแลัะภ้มิใจิกับัภารกิจิ “หน้น�อียพิทัี่กษ์โลัก” ขอีงหน้

ค่ะ 

ฐิติภา  ตรียาภรณ์พัันธ์  ป.2/1  

 วัินหนึ�งน�อีงฟู้าไปีเท่ี่�ยวิที่ะเลักับัคุณแม่  เธอีเห็นเด็กวัิยรุ่น

กลุ่ัมหนึ�งทิี่�งขวิดนำ�าแลัะถุงพลัาสติกไวิ�ท่ี่�ชายหาด น�อีงฟู้าจึิงช่วิยเก็บั

ไปีทิี่�งถังขยะ เพราะขยะพวิกน่�จิะที่ำาให�ที่ะเลัสกปีรกแลัะหากสัตว์ิ

ที่ะเลักินเข�าไปีก็จิะป่ีวิยแลัะตายได� ค่นนั�นน�อีงฟู้าฝั่นว่ิาม่ปีลัา เต่า 

วิาฬ แลัะป้ี รวิมถึงสัตว์ินำ�าต่าง ๆ มาขอีบัคุณแลัะมอีบัรางวัิลั “ผู้้�

พิทัี่กษ์โลัก” ให�แก่น�อีงฟู้า เม่�อีน�อีงฟู้าต่�นขึ�น น�อีงฟู้าภ้มิใจิมากแลัะ

อียากชวินเพ่�อีน ๆ ว่ิา “เรามาเป็ีนผู้้�พิทัี่กษ์โลักด�วิยกัน ช่วิยกันทิี่�ง

ขยะให�ลังถังนะคะทุี่กคน” 

วรินรำาไพั  เชิดิ์จิระพังษ์  ป.2/3 
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แก�วิปีีบัปีระดุจิดาวิ   มะลิัขาวิกระดังงา 

หอีมสาลัะลัังกา   รุจิิศิึลัปีภิรมย์ใจิ 
วทันยา   กิิตติญาณ  ม.6/2 

ชมธรรมชาติ

 เห็นธรรมชาติงาม  ขณะยามนภาใส 

นกบิันลัะลิั�วิไกลั   ปีะที่ะเมฆ์ลัะล่ัอีงลัม

เวิลัา ณ รุ่งสาง   นภากวิ�างแลัะสวิยสม 

 มอีงแลั�วิสิน่าชม  ก็สราญสบัายด่ 

ดอีกไม�ผู้ลิังามชัด   จิะสะบััดระบัายส่ 

เบ่ังบัานตลัอีดปีี   เฉพาะยิ�ง ณ ยอีดดอีย 
อุชุภา  เปาอินทร์ 
รมิตา  กิิจเครือ   

ม.6/4 

ดูิ์แลสิ�งแวดิ์ล้อม 

 รักษ์ธรรมชาติหนา  จิะเสาะหาวิิธ่ให� 

จิงอีย่าชะล่ัาใจิ   มิฉะนั�นจิะสั�นคลัอีน 

งดพลัาสติกเถิด   เพราะจิะเกิดฤด้ร�อีน 

แปีดอีาร์ระลึักก่อีน   ขยะแยกปีระเภที่ไวิ� 

เล่ัอีกใช�ฉลัากห�า   เพราะจิะพาปีระหยัดไฟู 

อ่ีกโฟูมลัะเลิักใช�   แลัะมนุษย์จิะอีย้่ด่ 
อรัชพัร  แซ�ซือ 

ทสร  คัจฉัสุวรรณมณี 
วริยา  ชัยมงคลตระกูิล 

ม.6/4 
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การจัดกิจกรรมสีบ้านแบบออนไลน์ 

 การปีระชุมส่บั�านอีอีนไลัน์เป็ีนกิจิกรรมใหม่ท่ี่�เกิดขึ�นใน

ปีีการศึึกษาน่� นับัว่ิาเป็ีนควิามที่�าที่ายขอีงสภานักเร่ยนส่คณะท่ี่�

จิะอีอีกแบับักิจิกรรมให�เหมาะสมแลัะน่าสนใจิให�กับัสมาชิกในส่ 

กระบัวินการที่ำางานขอีงแต่ลัะส่แสดงให�เห็นถึงควิามตั�งใจิ การ

วิางแผู้น การเร่ยนร้�สิ�งใหม่ การคิดถึงคนอ่ี�น การที่ำางานเปี็นท่ี่ม 

การรับัฟัูง การส่�อีสาร การแก�ปัีญหา แลัะควิามย่ดหยุน่ในการปีรับั

เปีล่ั�ยนต่าง ๆ เม่�อีได�รับัคำาแนะนำา ปีระสบัการณ์น่�ที่ำาให�นักเร่ยนได�

ทัี่กษะสำาคัญในการเตร่ยมตัวิเพ่�อีให�พร�อีมรับัม่อีต่อีสถานการณ์แลัะ

การเปีล่ั�ยนแปีลังท่ี่�เกิดขึ�นได�  

 หลัังจิากท่ี่�ได�รับัหัวิข�อีแลัะคุยกับัสภาส่อ่ี�น ๆ เร่ยบัร�อีย 

สภาส่ฟูา้ ม.5 ก็จิะคุยกันถึงข�อีสรุปีว่ิาในการปีระชุมส่ต�อีงม่อีะไรบั�าง 

จิากนั�นก็จิะเริ�มนัดน�อีง ๆ  สภาส่รวิมถงึสตาฟูทัี่�งหมดเพ่�อีช่วิยกันคิด

กิจิกรรมตา่ง ๆ  เม่�อีได�กิจิกรรมแลั�วิก็แบ่ังงานกันไปีที่ำาในส่วินขอีงตวัิ

เอีงแลัะนดัวัินกำาหนดส่งไวิ� ระหว่ิางการที่ำางานก็จิะม่การอัีปีเดตอีย้่

ตลัอีดเวิลัา เม่�อีทุี่กส่วินเสรจ็ิเร่ยบัร�อีย สภาส่ทุี่กคนก็จิะมาซิ�อีมแลัะ

แก�ไขปีรับัปีรงุส่วินท่ี่�ยงัไม่สมบ้ัรณ์ หลัังจิากนั�นจึิงนัดสตาฟูชั�นอ่ี�น ๆ  

ให�มาด้การซิ�อีมใหญ่ เม่�อีซิ�อีมเสร็จิเราจิะม่การคุยกันถึงข�อีผิู้ดพลัาด

แลัะ Feedback เพ่�อีปีรับัปีรุงให�กิจิกรรมอีอีกมาสมบ้ัรณ์ท่ี่�สุด พวิก

เราร้�สึกต่�นเต�นท่ี่�จิะได�ปีระชุมส่อีอีนไลัน์ เน่�อีงจิากเป็ีนครั�งเเรกขอีง

พวิกเราด�วิย จึิงยังไม่ค่อียเห็นภาพเท่ี่าไหร่ว่ิาจิะอีอีกมาเป็ีนอีย่างไร 

หร่อีเเม�กระทัี่�งการใช� Microsoft Teams ต�อีงเร่ยนร้�วิิธ่การใช�หลัาย

อีย่าง พอีได�ที่ำากิจิกรรมเเลั�วิเห็นถึงควิามร่วิมม่อีขอีงน�อีง ๆ ท่ี่�ร่วิม

เล่ันเกม ตอีบัคำาถามที่ำาให�ม่กำาลัังใจิท่ี่�จิะที่ำากิจิกรรมมากขึ�น พวิก

เราตั�งใจิอียากจิะให�น�อีง ๆ ร้�สึกเป็ีนครอีบัครัวิเด่ยวิกับัเรา ร้�สึกอุ่ีน

ใจิ เม่�อีไหรท่่ี่�เหน่�อียหร่อีที่�อีจิากการเร่ยนมาทัี่�งวัิน การได�มาปีระชมุ

ส่ 

 พวิกเราพยายามจิะให�พลัังบัวิกกับัน�อีง ๆ แลัะที่ำาให�

น�อีง ๆ หายเหน่�อียได� สิ�งท่ี่�อียากจิะพัฒินาเร่�อีงแรกด�านขอีงการ

ส่�อีสารเน่�อีงจิากในปีีน่�จัิดการปีระชุมส่บั�านแบับัอีอีนไลัน์ที่ำาให�ม่

ปัีญหาเก่�ยวิกับัอุีปีกรณ์ที่างอิีเล็ักที่รอีนิกส์ต่าง ๆ ซึิ�งในบัางครั�งเกิด

การส่�อีสารท่ี่�ไม่ทัี่�วิถึง เร่�อีงท่ี่�สอีงด�านการจิัดการเวิลัาในร้ปีแบับั

อีอีนไลัน์การท่ี่�ทุี่กคนจิะเข�าได�อีย่างพร�อีมเพร่ยงแลัะตรงเวิลัาค่อีน

ข�างยาก  ที่ำาให�พวิกเราปีระชุมส่เกินเวิลัาแลัะปีล่ัอียน�อีง ๆ  ช�า แลัะ

เร่�อีงสุดที่�ายเพิ�มควิามม่ส่วินร่วิมในกิจิกรรมขอีงทุี่กคนให�มากขึ�น 

สภานักิเรียนคณะอัจฉัรามัย

 การปีระชุมส่อีอีนไลัน์ถ่อีว่ิาเป็ีนกิจิกรรมใหม่สำาหรับั

พวิกเรา เม่�อีได�โอีกาสในการจิัดปีระชุมส่ร้ปีแบับัใหม่ พวิกเราจิึง

อียากที่ำาอีอีกมาให�ด่ท่ี่�สุด อียากให�ทุี่กคนเกิดควิามปีระทัี่บัใจิแลัะม่

ส่วินร่วิมโดยไม่ให�ควิามร้�สึกท่ี่�ต่างกับัปีระชุมส่ในร้ปีแบับัปีกติมาก

นัก ดังนั�นเราจึิงเริ�มคุยแลัะวิางแผู้นกิจิกรรมกับัสภาส่ก่อีนเพ่�อีถาม

ควิามคิดเห็นขอีงสมาชิกในส่แลัะนำาไปีปีรับัให�เหมาะกับัร้ปีแบับัขอีง

กิจิกรรม ต่อีมาได�ปีรึกษากับัสตาฟูในส่เพ่�อีปีรับัแก�กิจิกรรมอีอีกมา

ให�ด่ท่ี่�สุด แลัะสดุที่�ายค่อีการนดัซิ�อีมเพ่�อีให�ควิามผิู้ดพลัาดน�อียท่ี่�สุด

ในสถานการณ์จิริง  โดยก่อีนท่ี่�จิะจัิดกิจิกรรมพวิกเราม่ควิามกังวิลั

เป็ีนอีย่างมากว่ิาสมาชิกในส่คณะจิะร้�สึกแลัะคิดอีย่างไรในร้ปีแบับั

ใหม่ขอีงการปีระชุมส่ จิะเกิดควิามปีระทัี่บัใจิหร่อีไม่  หลัังจิากการ

จัิดกิจิกรรมพวิกเราทุี่กคนได�คลัายควิามกังวิลัเป็ีนควิามปีระทัี่บัใจิ

จินเกิดเป็ีนแรงบัันดาลัใจิในการจัิดปีระชุมส่ครั�งต่อี ๆ ไปี เพราะ

ควิามคิดเห็นขอีงน�อีง ๆ ท่ี่�ส่งผู่้านแบับัสอีบัถาม ส่วินใหญ่แลั�วิเกิด

ควิามปีระทัี่บัใจิ ม่ส่วินร่วิม แลัะสนับัสนุนให�ม่กิจิกรรมอ่ีกครั�ง  พวิก

เราร้�สึกถึงควิามเป็ีนครอีบัครัวิขอีงส่แดง ถึงแม�ว่ิาจิะไม่ได�อีย้ร่วิมกัน 

แต่ไม่ว่ิาอีย่างไรการที่ำากิจิกรรมต่าง ๆ ลั�วินม่จุิดท่ี่�ต�อีงนำามาแก�ไข

แลัะพัฒินา การปีระชุมส่อีอีนไลัน์ครั�งน่�ก็เช่นกัน จุิดท่ี่�พวิกเราคิด

ว่ิาควิรแก�ไขค่อี การแก�ปีัญหาเฉพาะหน�าท่ี่�เร็วิกว่ิาน่� เพราะการท่ี่�

เกิดช่อีงโหว่ิที่ำาให�กิจิกรรมไม่ดำาเนินไปีตามท่ี่�หวัิงไวิ� อ่ีกทัี่�งอีาจิจิะ

ที่ำาให�เส่ยบัรรยากาศึท่ี่�ได�เตร่ยมไวิ� แลัะอ่ีกหนึ�งสิ�งท่ี่�พวิกเราอียาก

พัฒินาค่อีการเป็ีนผู้้�นำาท่ี่�จิะสามารถที่ำาให�น�อีงอียากม่ส่วินร่วิมแลัะ

สนุกไปีด�วิยกัน การปีระสานงานระหว่ิางผู้้�นำาม่ควิามไม่ชัดเจินจึิง

ที่ำาให�เกิดควิามสับัสน เน่�อีงจิากต�อีงปีระสานงานผู่้านที่างอีอีนไลัน์  

สุดที่�ายน่�การปีระชมุส่จิะปีระสบัควิามสำาเร็จิไมไ่ด�ถ�าหากขาดควิาม

ร่วิมม่อีขอีงน�อีง ๆ พวิกเราขอีขอีบัคุณสำาหรับัควิามร่วิมม่อีแลัะ

ปีระสบัการณ์ในครั�งน่� ไวิ�เจิอีกันใหม่โอีกาสหน�า 

สภานักิเรียนคณะอูร์สุลานารี 

รวิบัรวิมโดย คร้เนาวิรัตน์  ทัี่ศึนเกษม คร้จิินต์  จิิระริยากุลั แลัะคร้มณ่จัินท์ี่  ไกรณรงค์
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การจิัดกิจิกรรมส่บั�านแบับัอีอีนไลัน์ 

 จิากการจัิดกิจิกรรมส่บั�านอีอีนไลัน์ที่ำาให�ได�เร่ยนร้�หลัาย

อีย่าง ปีระการแรกได�ที่ำางาน ร่วิมกับัสภานักเร่ยนรุ่นพ่�รุ่นน�อีง 

หลัาย ๆ คนท่ี่�อียากจิะช่วิยจัิดกิจิกรรม แลัะได�หาข�อีม้ลัในการ

สร�างสรรค์กิจิกรรมใหม่ ๆ ท่ี่�ไม่เคยที่ำามาก่อีน  ในช่วิงแรกเกิดควิาม

กังวิลัว่ิาจิะที่ำาอีอีกมาได�ด่พอีหร่อีไม่ น�อีง ๆ แลัะเพ่�อีน ๆ ท่ี่�เข�า

ร่วิมกิจิกรรมจิะเบ่ั�อีหร่อีเปีล่ัา  แต่หลัังจิากที่ำากิจิกรรมจินเสร็จิก็ได�

เห็นว่ิาทุี่กคนให�ควิามร่วิมม่อีด่เป็ีนอียา่งมาก แลัะด้สนุกสนานไปีกบัั

กิจิกรรมท่ี่�พวิกเราตั�งใจิจัิดขึ�นมา ที่ำาให�ด่ใจิแลัะม่กำาลัังใจิในการจัิด

กิจิกรรมต่อี ๆ ไปี  แม�ว่ิาหลัาย ๆ อีย่างจิะไม่เหม่อีนกับัปีีท่ี่�ผู่้าน ๆ 

มา  หลัังการปีระชมุส่จิบั  พวิกเราได�ที่ำาแบับัสอีบัถามควิามร้�สึกขอีง

น�อีง ๆ  ซึิ�งได�รับัทัี่�งคำาติแลัะคำาชม  ที่ำาให�ได�เห็นถึงข�อีด่แลัะข�อีท่ี่�ควิร

ปีรับัปีรุง  พวิกเราจิึงตั�งใจิไวิ�ว่ิาหากได�ที่ำากิจิกรรมอ่ีกจิะรักษาข�อีด่

แลัะปีรับัปีรุงข�อีเส่ยตามท่ี่�ได�รับัคำาแนะนำามา สุดที่�ายน่�สิ�งท่ี่�พวิกเรา

อียากพัฒินาค่อีปัีญหาเก่�ยวิกับัการใช�โปีรแกรมต่าง ๆ การใช�ระบับั

ขอีง MS Teams ให�ม่ปีระสิที่ธิภาพส้งสุดถ่อีเป็ีนโจิที่ย์ท่ี่�ยากสำาหรับั

พวิกเราท่ี่�ม่ปีระสบัการณ์การใช�งานในการจัิดกิจิกรรมไม่มากนัก เช่น 

การแชร์หน�าจิอี การตั�ง Meeting  แลัะสัญญาณขอีงอิีนเที่อีร์เน็ต  

ซึิ�งเราต�อีงแก�ไขปัีญหาเฉพาะหน�าหลัายครั�ง รวิมถึงการส่�อีสาร

ปีระสานงานกับัคุณคร้แลัะผู้้�ท่ี่�เก่�ยวิข�อีง 

สภานักิเรียนคณะสุรนารี 

 เน่�อีงจิากสถานการณ์โควิิด 19 ที่ำาให�กิจิกรรมส่บั�านถ้กปีรับั

เปีล่ั�ยนมาเป็ีนร้ปีแบับัอีอีนไลัน์ ซึิ�งกระบัวินการในการจัิดกิจิกรรม

นั�นก็ถ้กเปีล่ั�ยนไปีจิากทุี่กปีีเช่นเด่ยวิกัน ก่อีนท่ี่�จิะเริ�มกิจิกรรมพวิก

เราร้�สึกกังวิลัเป็ีนอีย่างมาก เน่�อีงจิากเป็ีนการจัิดกิจิกรรมในร้ปีแบับั

ใหม่แลัะแปีลักไปีจิากปีีก่อีน ๆ จึิงที่ำาให�การคิดกิจิกรรมนั�นยากขึ�น

กว่ิาเดิม เพราะต�อีงคำานึงถึงการม่ส่วินร่วิมขอีงทุี่กคนในส่ แลัะสร�าง

ควิามสนุกสนานในเวิลัาเด่ยวิกัน ขั�นตอีนแรกค่อี การวิางแผู้นการจัิด

กิจิกรรมร่วิมกับัสภานักเร่ยนภายในส่คณะ ถึงแม�ว่ิาจิะเป็ีนการติดต่อี

ส่�อีสารกันแบับัอีอีนไลัน์ การระดมควิามคิดขอีงสมาชิกภายในส่ก็

สามารถดำาเนินไปีอีย่างราบัร่�น ทุี่กคนม่การแลักเปีล่ั�ยนมุมมอีงแลัะ

ควิามคิด เพ่�อีท่ี่�จิะให�กิจิกรรมท่ี่�จิะจัิดขึ�นนั�นม่ปีระสิที่ธิภาพมากท่ี่�สุด 

ม่การแบ่ังหน�าท่ี่�การที่ำางานกันอียา่งชัดเจิน ที่ำาให�ภาระการที่ำางานไม่

ไปีตกอีย้่เพ่ยงแค่ใครคนใดคนหนึ�ง ระหวิา่งการจิดักิจิกรรมอีาจิจิะม่

ปัีญหาเล็ักน�อีย แต่สุดที่�ายแลั�วิทุี่กคนก็สามารถจัิดการแลัะดำาเนิน

กิจิกรรมต่อีไปีได� ไม่ว่ิาจิะเป็ีนปัีญหาที่างเที่คโนโลัยห่ร่อีอิีนเที่อีร์เน็ต 

นอีกจิากน่�แลั�วิ เพ่�อีน ๆ พ่� ๆ น�อีง ๆ แลัะคุณคร้ก็ยังให�ควิามช่วิย

เหล่ัอีแลัะควิามร่วิมม่อีเป็ีนอีย่างด่  ซึิ�งน�อีง ๆ ก็ต่างร้�สึกสนุกไปีกับั

กิจิกรรมท่ี่�ถ้กจัิดขึ�น  ได�ม่ส่วินร่วิมกับัสมาชิกในส่มากขึ�น  แลัะได�

ใช�เวิลัาวิ่างให�เป็ีนปีระโยชน์ พวิกเราจิึงร้�สึกภ้มิใจิท่ี่�กิจิกรรมเปี็นไปี

ตามท่ี่�คาดหวัิงไวิ� แลัะร้�สึกสนุกท่ี่�ได�ที่ำางานร่วิมกันทุี่กคนในส่คณะ 

การจัิดกิจิกรรมส่บั�านในปีีน่�ที่ำาให�เราได�เล็ังเห็นถึงควิามสามัคค่ ได�

ปีระสบัการณ์ในการปีรับัตัวิให�เข�ากับัสถานการณ์ท่ี่�เกิดขึ�น หาก

ม่โอีกาสในการพัฒินากิจิกรรม อียากพัฒินาให�กิจิกรรมม่ควิาม

สนุกสนานแลัะทัี่�วิถึงทุี่กคนมากกว่ิาเดิม เพ่�อีท่ี่�สมาชิกภายในส่คณะ

จิะได�ม่ส่วินร่วิมในการปีระชุมส่บั�านมากยิ�งขึ�น ได�รับัปีระสบัการณ์

แลัะควิามที่รงจิำาด่ ๆ จิากการเข�าร่วิมกิจิกรรมส่บั�านแบับัอีอีนไลัน์ 

สภานักิเรียนคณะธัมมกัิญญา
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กิจกรรมวันพ่อ  

 ฝ่่ายแนะแนวิ ระดบััชั�นมัธยมศึึกษาขอีงโรงเร่ยน ขอีแบัง่ปัีนผู้ลัการสมคัรแลัะได�รบััเล่ัอีก เข�าศึึกษาตอ่ีระดบััอุีดมศึึกษา ขอีงนกัเร่ยน

มาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยท่ี่�สำาเร็จิการศึึกษา ในปีีการศึึกษา 2563 หร่อี นักเร่ยน MD91 ซึิ�งนักเร่ยนได�ม่โอีกาสท่ี่�จิะเล่ัอีกเร่ยนในสิ�งท่ี่�เหมาะสม

กับัควิามถนัดแลัะควิามสามารถขอีงตนเอีง มั�นใจิว่ิานักเร่ยนทุี่กคนม่ควิามมุ่งมั�น หมั�นศึึกษาเล่ัาเร่ยน แลัะใช�โอีกาสในการเร่ยนร้�อีย่างเต็ม

ศัึกยภาพ เพ่�อีควิามก�าวิหน�าในอีนาคตต่อีไปี

โดยคร้ปัีถย์ รักธรรม คร้วิรางคณา สุจิริตพงศ์ึ คร้ณัฐ์กร จึิงจิตุพร แลัะคร้อีรนุช การพิศิึษฎ์์  

 ครอีบัครัวิเป็ีนรากฐ์านขอีงควิามรัก แลัะควิามอีบัอุ่ีน

สำาหรับัหัวิใจิดวิงน�อีย ๆ ขอีงเด็ก ๆ ควิามผู้้กพันแลัะควิามรักจิาก

คนในครอีบัครัวิเป็ีนพลัังอัีนยิ�งใหญ่ จิากสังคมเล็ัก ๆ ท่ี่�ม่ควิามสุข 

นำาส่้สังคมอัีนกวิ�างใหญ่ การจัิดกิจิกรรมวัินพ่อีเป็ีนหนึ�งกิจิกรรมท่ี่�

ที่ำาให�นักเร่ยนได�ม่ช่วิงเวิลัาด่ ๆ ท่ี่�จิะคิดถึงควิามรัก ควิามผู้้กพันท่ี่�

ม่ให�กับัคนสำาคัญ ที่ำาให�นักเร่ยนได�ร้�จัิกขอีบัคุณสิ�งด่ ๆ ท่ี่�ได�รับั แลัะ

เร่ยนร้�ท่ี่�จิะเติมพลัังช่วิิตให�กันแลัะกัน 

 เน่�อีงในกิจิกรรมวิันพ่อีแห่งชาติเด็ก ๆ อีนุบัาลัได�เร่ยนร้�

เก่�ยวิกับัควิามสำาคัญขอีงวัินพ่อีแห่งชาติ การระลึักถึงพระคุณขอีง

คุณพ่อี แลัะได�เสนอีการที่ำากิจิกรรมท่ี่�แสดงอีอีกถึงควิามรัก ควิาม

กตัญญู้ ค่อี การปีระดิษฐ์์การ์ดขอีงขวัิญจิากใจิ เข่ยนคำาอีวิยพรบัอีก

รักคุณพ่อี แลัะได�กล่ัาวิคำาขอีบัคุณคุณพ่อี เช่น หน้ขอีบัคุณคุณพ่อีท่ี่�

ขับัรถมาส่งหน้ท่ี่�โรงเร่ยน หน้ขอีบัคุณคุณพ่อีท่ี่�ด้แลัหน้ หน้ขอีบัคุณ

คุณพ่อีท่ี่�ที่ำาอีาหารอีร่อีย ๆ  ให�หน้ ซึิ�งนอีกจิากควิามรัก ควิามอีบัอุ่ีน

ท่ี่�เด็ก ๆ มอีบัให�คุณพ่อี คุณคร้ยังได�ให�เด็ก ๆ มอีงถึงควิามรักขอีง

คนในครอีบัครัวิแลัะคนท่ี่�ด้แลัเรา  

 สำาหรับันักเร่ยนชั�นปีระถมศึึกษาได�แสดงอีอีกถึงควิาม

รักควิามผู้้กพันในกิจิกรรมวัินพ่อีแห่งชาติ ด�วิยการที่ำาการ์ดอีวิยพร 

บัอีกควิามร้�สึกท่ี่�ม่ต่อีคุณพ่อี รวิมถึงคนในครอีบัครัวิ คร้ต่างเห็น

ถึงควิามร้�สึกท่ี่�มาจิากใจิ ข�างในขอีงนักเร่ยน นักเร่ยนด้ม่ควิามสุข 

สามารถถ่ายที่อีดอีอีกมาเปีน็คำาพ้ดท่ี่�ซิาบัซึิ�งบัอีกรักคุณพ่อีด�วิยรอีย

ยิ�ม ที่ายใจิคุณพ่อีได�อียา่งถ้กต�อีง ควิามตั�งใจิในการปีระดษิฐ์์สิ�งขอีง

ต่าง ๆ ให�คุณพ่อีอีย่างสร�างสรรค์ จิากการแสดงอีอีกเหล่ัาน่� แสดง

ให�เห็นถึงควิามรักจิากคนในครอีบัครัวิท่ี่�แสนอีบัอุ่ีน  

 แต่ลัะปีีนักเร่ยนต่างม่ภาพถ่ายมากมายแลัะจิะม่อีย่าง

น�อียหนึ�งภาพพิเศึษท่ี่�นักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาตั�งใจิจิะเก็บัภาพน่�เพ่�อี

นำามาใช�ในกิจิกรรมวัินพ่อี ซึิ�งภาพเหล่ัานั�นลั�วินม่ควิามสุข ควิามรัก 

ควิามผู้้กพันซ่ิอีนอีย่้  ดังนั�นกิจิกรรมวัินพ่อีแห่งชาติเด็ก ๆ จิะคัด

เล่ัอีกภาพปีระทัี่บัใจินำามาแบ่ังปัีนกับัเพ่�อีน แลัะร�อียเร่ยงเป็ีนคลิัปี

วิิด่โอีปีระกอีบัเพลังบัรรเลัง เพ่�อีเปีน็ขอีงขวิญัพิเศึษแที่นคำาขอีบัคณุ 

บัางห�อีงเร่ยนม่กจิิกรรมการถ่ายภาพค่้กบััคุณพ่อี ที่ำาการ์ดให�คณุพ่อี 

สำาหรับัคุณพ่อีคุณแม่ ถ�าได�ลัอีงย�อีนกลัับัไปีด้ภาพกิจิกรรมวัินพ่อีท่ี่�

ล้ัก ๆ ได�สร�างสรรค์ในแต่ลัะปีี คุณพ่อีคุณแม่ก็จิะได�เห็นการเติบัโต

ที่างควิามคิดขอีงล้ัก ๆ  ควิามสามารถ ทัี่กษะต่าง ๆ  ท่ี่�พัฒินาขึ�นเร่�อีย ๆ   

 กิจิกรรมวัินพ่อีในปีีน่�นับัเป็ีนควิามที่�าที่ายอีย่างยิ�งท่ี่� 

เด็ก ๆ จิะได�อีย้ใ่นบัรรยากาศึขอีงการที่บัที่วินตนเอีง แบ่ังปัีนควิาม

ร้�สึกขอีงตนเอีง ใช�เวิลัารว่ิมกนัในการสร�างสรรคผ์ู้ลังาน เพ่�อีเปีน็ขอีง

ขวัิญพิเศึษให�กับัคนสำาคัญ แลัะด�วิยควิามสามารถที่างเที่คโนโลัย่

ขอีงเด็ก ๆ ขอีงขวัิญวัินพ่อีปีีน่�จึิงเกิดขึ�นได�ด�วิยควิามร่วิมม่อีร่วิมใจิ

ขอีงนักเร่ยนทุี่กคน คร้อียากให�นักเร่ยนได�จิดจิำาช่วิงเวิลัาเหล่ัาน่�

ซึิ�งเป็ีนช่วิงเวิลัาท่ี่�จิะร้�ว่ิา สิ�งเล็ัก ๆ ท่ี่�เร่ยกว่ิา “ควิามรัก” น่� เม่�อีเรา

ย�อีนกลัับัมามอีงจิะเป็ีนสิ�งท่ี่�เรากลัับัมายิ�มได�อ่ีกครั�ง  
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พิธ่รำาลักึถวิาย พระบัาที่สมเดจ็ิพระบัรมชนกาธิเบัศึร มหาภ้มพิลัอีดลุัยเดชมหาราช บัรมนาถบัพติร

พิธีรำาลึกถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 หน้ร้�สึกว่ิาในหลัวิงรัชกาลั 9 ที่รงที่ำางานเหน่�อีย เพราะช่วิย

เหล่ัอีปีระชาชนมากมาย หน้จิะช่วิยเหล่ัอีผู้้�อ่ี�นเหม่อีนพระอีงค์แลัะ

หน้สามารถปีระหยัด พอีเพ่ยงตามคำาสอีนขอีงพระอีงค์ได� เช่น หน้

จิะใช�ยางลับัให�หมดก�อีนแลั�วิค่อียซ่ิ�อีใหม่  ใช�กระดาษ 2 หน�าตอีน

วิาดร้ปี

สิตา  ไพัศัาขมาศั อ.3

 หน้ร้�สึกภาคภ้มิใจิท่ี่�ได�เร่ยนโรงเร่ยนเด่ยวิกับัในหลัวิง

รัชกาลัท่ี่� 9 พระอีงค์ได�ที่รงสอีนเร่�อีงการเป็ีนผู้้�เส่ยสลัะ แลัะสอีน

เร่�อีงการช่วิยเหล่ัอีผู้้�อ่ี�น หน้จิะนำาคำาสอีนเหล่ัาน่�มาใช�โดยการช่วิย

เหล่ัอีคุณพ่อี คุณแม่ คุณคร้แลัะเพ่�อีน ๆ  ในส่วินท่ี่�หน้สามารถที่ำาได�

ธมนพััชญ์  สุทธินนท์ ป.1

 หน้ปีระทัี่บัใจิในคำาสอีนขอีงในหลัวิงรัชกาลัท่ี่� 9 เร่�อีงควิาม

เพ่ยร ตอีนน่�หน้ยงัเป็ีนเด็กอีย้ ่หน้จึิงปีฏิบััติตามคำาสอีนขอีงในหลัวิง

รัชกาลัท่ี่� 9 โดยหน้จิะตั�งใจิเร่ยน ฟัูงคุณคร้สอีน หมั�นเพ่ยรแลัะอีดที่น

ในการเร่ยน โตขึ�นมาหน้จิะได�ม่อีาช่พท่ี่�ด่แลัะม่ช่วิิตท่ี่�ด่

ชัญภิญญา  นานานุกูิล ป.2

  ในหลัวิงรัชกาลัท่ี่� 9 ในควิามที่รงจิำาขอีงหน้ พระอีงค์ท่ี่าน

พระราชที่านพระบัรมราโชวิาที่แก่ปีวิงชนชาวิไที่ยให�ทุี่กคนได�ปีฏิบััติ

ตนเป็ีนคนด่ขอีงสังคม แลัะพระอีงค์ที่รงเป็ีนแบับัอีย่างท่ี่�ด่ให�แก่พวิก

เราในทุี่ก ๆ  ด�าน ทัี่�งด�านควิามคิด ด�านการงานแลัะการใช�ช่วิิต ส่วิน

หนึ�งขอีงคำาสอีนท่ี่�หน้จิดจิำาแลัะนำามาปีฏิบััติอีย่้เสมอี ได�แก่ ควิาม

พอีเพ่ยง ควิามซิ่�อีสัตย ์การที่ำาควิามด่ แลัะการร้�จัิกปีระมาณตน ซึิ�ง

หากพวิกเราน�อีมนำาพระบัรมราโชวิาที่ขอีงพระอีงค์มาปีฏิบััตใินช่วิิต

 โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยได�จัิดพิธ่รำาลึักถวิาย พระบัาที่สมเด็จิพระบัรมชนกาธิเบัศึร มหาภ้มิพลัอีดุลัยเดชมหาราช บัรมนาถ

บัพิตร เน่�อีงในวัินคลั�ายวัินพระบัรมราชสมภพขอีงพระอีงค์ โดยในสัปีดาห์วัินท่ี่� 30 พฤศึจิิกายน–2 ธันวิาคม 2564 คณะคร้แลัะนักเร่ยนได�

ร่วิมกันรับัชมว่ิดิทัี่ศึน์ชุด “ธ สถิตในดวิงใจิไที่ยนิรันดร์” จัิดที่ำาโดยสมาคมนักเร่ยนเก่ามาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยในพระบัรมราช้ปีถัมภ์ ในหัวิข�อี

การเป็ีน “ผู้้�ให�” จิากนั�นนักเร่ยนได�ศึึกษาแลัะที่บัที่วินในการท่ี่�พระอีงค์ที่รงเป็ีนผู้้�ให�แก่พสกนิกรชาวิไที่ยมาโดยตลัอีดการครอีงราชย์ในเร่�อีง

เศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยง คำาพ่อีสอีน หร่อีโครงการพระราชดำาริแลัะนักเร่ยนได�ร่วิมกันแบ่ังปัีน Reflection การน�อีมนำาแนวิพระราชดำาริส่้วิิถ่ช่วิิต

ขอีงตัวิเอีง 

 ในพิธ่รำาลึักถวิาย พระบัาที่สมเด็จิพระบัรมชนกาธิเบัศึร มหาภ้มิพลัอีดุลัยเดชมหาราช บัรมนาถบัพิตร จัิดขึ�นในวัินท่ี่� 3 ธันวิาคม 

2564 โดยคณะคร้แลัะนักเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยได�ร่วิมพิธ่แลัะแสดงควิามรำาลึักถวิายพระอีงค์ผู่้านการรับัชมว่ิดิทัี่ศึน์ อ่ีานบัที่ปีระพันธ์ 

ร่วิมกันขับัร�อีงเพลังพระราชนิพนธ์ รัก แลัะผู้้�แที่นแต่ลัะห�อีงเร่ยนได�สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณขอีงพระอีงค์ ผู่้านการแบ่ังปัีน Reflection 

การน�อีมนำาแนวิพระราชดำาริส่้วิิถ่ช่วิิตขอีงตัวิเอีงตามหัวิข�อีดังน่�  

	 บัังคม	บัรีมนาถ		 	 อภิวาทุ	พีรีะทุรีงศรีี	

ห้้าธัันวา	ทัุ�วธัานี		 	 	 สดุุดีุ	พ่ีอห้ลวงไทุย	

ห้ลายปีี	ทีุ�ทุรีงจาก			 	 ยังคงยาก	จะลืมไดุ้	

บัารีมี	ดัุ�งร่ีมไทุรี		 	 	 เรีาทัุ�งห้ลาย	จึงร่ีมเย็น	

	 เจ็ดุสิบัปีี	ทุรีงโอบัเอื�อ		 พีรีะก่อเกื�อ	คลายทุุกข์ีเข็ีญ	

พีรีะกรีณีย์	ธั	บัำาเพ็ีญ		 	 ชาวโลกเห็้น	ทัุ�งใกล้ไกล	

จะขีอ	ทุำาความดีุ		 	 	 ดัุ�งคำาทีุ�	พ่ีอสอนให้้	

“ภูมิพีล”	ขีองคนไทุย		 	 จารึีกไว้	ตรีาบันิรัีนดุร์ี	

ประพัันธ์โดิ์ย ครูธาริณี  จึงเจนชัยนันท์ 

โดย คร้ปีนัดดา ศึร่ปีระทุี่มรักษ์

คำาพ่อสอน
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ปีระจิำาวัินแลั�วิ เช่�อีว่ิาช่วิิตขอีงพวิกเราจิะด่ขึ�นอีย่างแน่นอีน

ชญณิชา  เมธาวัธน์  ป.3

  ในหลัวิงรัชกาลัท่ี่� 9 พระราชที่านพระราชดำารัสในวิาระ 

ต่าง ๆ ซึิ�งม่เน่�อีหาครอีบัคลุัมตั�งแต่ การที่ำาควิามด่ การศึึกษา การ

ธำารงวัิฒินธรรมจินถึงการบัริหารบั�านเม่อีง แลัะการศึึกษาก็เป็ีนหัวิข�อี

ท่ี่�หนึ�ง  ท่ี่�พระอีงค์ให�ควิามสนพระทัี่ยแลัะม่พระราชดำารัสมอีบัให�คน

ไที่ยไวิ�ใช�ในการดำาเนินช่วิิต เช่น ร้�จัิกเปิีดใจิยอีมรับัการปีรับัเปีล่ั�ยนตัวิ

เอีงให�ด่ขึ�น ไม่ว่ิาจิะเป็ีนเร่�อีงเร่ยน เร่�อีงงาน แลัะการพัฒินาตัวิเอีงท่ี่�

จิะต�อีงม่ควิามพยายาม อีดที่นเพ่�อีให�ปีระสบัผู้ลัสำาเร็จิในช่วิิต ลั�วิน

แต่ม่เป้ีาหมายให�ปีระชาชนม่ช่วิิตท่ี่�ด่  พระอีงค์ที่รงเป็ีนดั�ง “พ่อีผู้้�ยิ�ง

ใหญ่” ที่รงให�คำาสอีนท่ี่�เข�าใจิง่าย หากเรานำามาปีฏิบััติในช่วิิตปีระจิำา

วัิน ก็จิะปีระสบัผู้ลัสำาเร็จิในช่วิิตอีย่างแน่นอีน

ณฐมน  พัฤกิษโชติ ป.5

  หนึ�งในพระบัรมราโชวิาที่ท่ี่�ฉันปีระทัี่บัใจิ ค่อี เร่�อีงขอีง

ควิามอ่ีอีนโยนแต่ไม่อีอ่ีนแอี ควิามว่ิา  “...ต�อีงรักษามารยาที่อัีนด่งาม

สำาหรับัสุภาพชน ร้�จัิกสัมมาคารวิะ ไม่แข็งกระด�าง ม่ควิามอ่ีอีนโยน 

แต่ไม่อ่ีอีนแอี พร�อีมจิะเส่ยสลัะปีระโยชน์ส่วินตัวิเพ่�อีส่วินรวิม...” 

พระบัรมราโชวิาที่ขอีงพระบัาที่สมเด็จิพระบัรมชนกาธิเบัศึร มหา

ภ้มิพลัอีดุลัยเดชมหาราช บัรมนาถบัพติร ในพธ่ิพระราชที่านปีรญิญา

บััตรขอีงจุิฬาลังกรณ์มหาวิิที่ยาลััย วัินท่ี่� 25 มิถุนายน 2496 เป็ีนคำา

สอีนท่ี่�ฉันร้�สึกปีระทัี่บัใจิ เพราะเป็ีนคำาสอีนท่ี่�ฟัูงด้เร่ยบัง่ายแต่ม่ควิาม

หมายลึักซึิ�ง เป็ีนคำาสอีนท่ี่�ตระหนักถึงการม่สัมมาคารวิะ แลัะม่ควิาม

สุภาพอ่ีอีนน�อีม ร้�จัิกยอีมเส่ยสลัะปีระโยชน์ส่วินตัวิ เพ่�อีปีระโยชน์

ขอีงส่วินรวิมแต่จิะไม่ยอีมเป็ีนคนท่ี่�อ่ีอีนแอีแลัะไม่ยอีมเป็ีนผู้้�ถ้กรังแก

โดยง่าย โดยฉันจิะพยายามเร่ยนร้�ท่ี่�จิะเป็ีนคนท่ี่�ม่ควิามสุภาพ ม่สัมมา

คารวิะ ไม่ที่ำาตัวิแข็งกระด�างกับับุัคคลัอ่ี�น ๆ จิะไม่กลััวิอีะไรง่าย ๆ 

กลั�าเผู้ชิญหน�ากับัอุีปีสรรคต่าง ๆ  ม่ควิามเพ่ยรพยายามที่ำาสิ�งท่ี่�ตั�งใจิ

ไวิ�ให�สำาเร็จิ แต่ยงัคงไวิ�ซึิ�งควิามอ่ีอีนโยน พร�อีมเส่ยสลัะปีระโยชน์ส่วิน

ตน เพ่�อีส่วินรวิม

ญาณ์นิฐศัา  วิทยสินธนา ป.6

  เน่�อีงในวัินพ่อีแห่งชาติ 5 ธันวิาคม 2564 ดิฉันขอีน�อีมนำา

คำาสอีนขอีงพระบัาที่สมเด็จิพระบัรมชนกาธิเบัศึร มหาภ้มิพลัอีดุลัย

เดชมหาราช บัรมนาถบัพิตร มาปีฏิบััติ ซึิ�งคำาสอีนขอีงพระอีงค์ ให�

ทัี่�งข�อีคิดแลัะแนวิที่างในการปีฏบัิัติตนในช่วิิตปีระจิำาวัิน ทัี่�งด�านการ

เร่ยนแลัะการอีย้่ร่วิมกันในสังคม ดิฉันขอียกตัวิอีย่างคำาสอีนขอีง

พระอีงค์ ตอีนหนึ�งท่ี่�ว่ิา “คนเราต�อีงเตร่ยมตัวิ” ข�อีควิามน่�พระอีงค์

ต�อีงการส่�อีถึงเด็ก ๆ อีย่างพวิกเราทุี่กคนท่ี่�ต�อีงฝึ่กฝ่นตนเอีง ม่

ควิามอีดที่น ม่วิินัย ร้�จัิกการให�แลัะการรับั เพ่�อีให�สามารถฟัูนฝ่่าต่อี

อุีปีสรรคต่าง ๆ ในช่วิิตได� เพราะไม่ม่สิ�งใดได�มาโดยง่าย ต�อีงร้�จัิก

ตนเอีง ร้�ว่ิาตนที่ำาอีะไรอีย้่ แลัะร้�ว่ิาตนต�อีงการอีะไร ซึิ�งหากเราทุี่ก

คนนำาไปีปีฏบัิัติแลั�วิ ยอ่ีมที่ำาให�ทุี่กคนปีระสบัควิามสำาเร็จิในช่วิิตแลัะ

สังคมในวัินข�างหน�าอียา่งแน่นอีน ดิฉันจิะจิดจิำาแลัะน�อีมนำาไปีปีฏิบััติ

ตลัอีดไปี พระอีงค์ยังคงอีย้่ในดวิงใจิขอีงดิฉันเสมอี

ณิชนันท์  นันท์รุ�งโรจน์ ม.1 

 คำาพ่อีสอีนท่ี่�ฉันจิะนำามาใช�ในช่วิิตปีระจิำาวัิน ค่อี “อ่ีอีน

โยน แต่ไม่อ่ีอีนแอี” ในช่วิิตปีระจิำาวัิน เราต�อีงเจิอีผู้้�คนมากมาย ทัี่�ง

ท่ี่�ร้�จัิกแลัะไม่ร้�จัิก ดังนั�นการอ่ีอีนโยนจึิงเป็ีนสิ�งท่ี่�เราควิรจิะปีฏบัิัติต่อี

คนอ่ี�น เพราะการอ่ีอีนโยนแสดงถึงควิามสุภาพถ่อีมตน แต่การอ่ีอีน

โยนไม่ได�หมายควิามว่ิาจิะต�อีงอ่ีอีนแอีหร่อีให�ผู้้�อ่ี�นอีย้เ่หน่อีเราเสมอี

ไปี ยกตัวิอีย่างเช่น เราอีย้่ในกลุ่ัมคนท่ี่�ม่ควิามเห็นไม่ตรงกับัเรา การ

อ่ีอีนโยนขอีงเราค่อีการรับัฟัูงควิามคิดเห็นขอีงผู้้�อ่ี�น แต่หากควิามคิด

เห็นนั�นไม่เหมาะสม ก็ไม่ได�หมายควิามว่ิาเราจิะต�อีงเห็นด�วิยกับัพวิก

เขา หร่อีให�พวิกเขาควิบัคมุควิามคดิขอีงเราได� ถึงเราจิะอีอ่ีนโยน แต่

เราก็ต�อีงม่จุิดย่นขอีงตนเอีง

ภัทริดิ์า  บุุญฤทธิ�ฤทัยกุิล ม.3 

 พ่อีหลัวิงขอีงเราที่รงช่�ให�เห็นว่ิาเวิลัาจิะพ้ด จิะคิด แลัะจิะ

กระที่ำาสิ�งใด เราทุี่กคนต�อีงระลึักเต่อีนตัวิเอีงไวิ�เสมอีวิ่าให�ม่ “สติ” 

นึกถึงควิามผู้ิดชอีบัชั�วิด่แลัะผู้ลัท่ี่�จิะตามมา ยกตัวิอีย่างเช่น เม่�อี

เราเจิอีปัีญหาในการที่ำางาน ที่ำาให�เราไม่พอีใจิ หงุดหงิด เส่ยใจิ หร่อี

โมโหมาก เส่�ยวิวิินาท่ี่นั�น ถ�าเราไม่ม่ “สติ” เพ่�อีหยุดคิดสักครั�ง ก่อีน

จิะที่ำาการใด ๆ ตามท่ี่�พระอีงค์ที่รงสอีน เราอีาจิใช�อีารมณ์มากกว่ิา

เหตุผู้ลัเป็ีนท่ี่�ตั�งในการตัดสินใจิ สุดที่�ายกว่ิาจิะร้�ตัวิว่ิาที่ำาอีะไรลังไปี 

ผู้ลัขอีงการกระที่ำาโดยขาดสตไิตร่ตรอีงกจ็ิะกระที่บักบััทัี่�งตัวิงานแลัะ

ตัวิคุณเอีงให�ต�อีงเส่ยใจิภายหลัังได�

นรีพััฒน์  รุ�งอริยสกุิลชัย ม.5

 วัินท่ี่� 5 ธันวิาคม เว่ิยนมาบัรรจิบัครบัอ่ีกครั�ง ดิฉันในฐ์านะ

นักเร่ยนโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย ร้�สึกซิาบัซึิ�งในสิ�งท่ี่�ในหลัวิง

รัชกาลัท่ี่� 9 ที่รงปีฏิบััติมาตลัอีด เพราะพระอีงค์ไม่ได�ที่รงสอีนเท่ี่านั�น 

แต่ที่รงดำาเนินช่วิิตเป็ีนแบับัอีย่าง แลัะดิฉันภ้มิใจิทุี่กครั�งท่ี่�ได�ช่�อีว่ิา

เป็ีนนักเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย ดิฉันขอีบัคุณพระอีงค์ท่ี่�ที่รงเป็ีน

แบับัอีย่างให�กับัชาวิไที่ยทุี่กคนเสมอีมา ดิฉันได�น�อีมนำาคำาสอีนขอีง

พระอีงค์มาปีฏิบััติในช่วิิตปีระจิำาวัิน ทัี่�งเร่�อีงท่ี่�พระอีงค์ที่รงปีฏิบััติ

ตนได�สอีดคลั�อีงเจิตนารมณ์เซิอีร์เว่ิยมขอีงโรงเร่ยน ในการรักแลัะ

รับัใช�ผู้้�อ่ี�น ตลัอีดจินเศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยง ท่ี่�สอีนให�ดิฉันที่ราบัถึงควิาม

จิำาเปี็นขอีงควิามพอีเพ่ยง การเดินที่างสายกลัาง ไม่ฟุู่มเฟูือีย เปี็น

พ่�นฐ์านในการดำาเนินช่วิิต ทุี่กสิ�งท่ี่�พระอีงค์ที่รงสอีนเป็ีนเร่�อีงท่ี่�ใกลั�

ตัวิ แลัะสามารถนำามาปีฏิบััติได�อีย่างง่ายดาย ดิฉันร้�สึกสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณอีย่างหาท่ี่�สุดไม่ได�

เบุญจมาศั  ศัรีสุข ม.6 
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เศรษฐกิจพอเพียง 

 เศึรษฐ์กจิิพอีเพ่ยงในช่วิิตปีระจิำาวัินขอีงแตล่ัะคนอีาจิแตก

ต่างกัน ส่วินควิามพอีเพ่ยงขอีงฉันค่อีสิ�งท่ี่�ฉันสามารถปีฏิบััติอีย่าง

ง่าย ๆ ไม่เด่อีดร�อีน แลัะเป็ีนปีระโยชน์ต่อีตนเอีงแลัะผู้้�อ่ี�น สิ�งท่ี่�ฉัน

เล่ัอีกท่ี่�จิะปีฏบัิัติในช่วิิตปีระจิำาวัินขอีงฉนั ค่อี การไมซ่่ิ�อีขอีงฟุู่มเฟูอืีย 

การปีระหยัดนำ�า-ไฟู แลัะการปีล้ักผัู้กสวินครัวิไวิ�รับัปีระที่าน โดย

สินค�าฟุู่มเฟืูอีย เช่น ขอีงเล่ัน อีาหารท่ี่�ม่ราคาแพง เส่�อีผู้�าต่าง ๆ ฉัน

จิะไม่ร�อีงขอีให�คุณพ่อี คุณแม่ซ่ิ�อีให�เพราะสิ�นเปีล่ัอีง ทุี่กครั�งท่ี่�เร่ยน

อีอีนไลัน์ ถ�าอีากาศึเย็น ฉันจิะเปิีดพัดลัมแที่นเคร่�อีงปีรับัอีากาศึ 

แลัะปิีดไฟูทุี่กครั�งเม่�อีใช�งานเสร็จิ ส่วินการปีล้ักผัู้กสวินครัวิฉันเล่ัอีก

ปีล้ักพ่ชแบับัพริก กะเพราแลัะโหระพา เพราะผัู้กเหล่ัาน่�ขึ�นง่าย ให�

ผู้ลัผู้ลิัตด่ ไม่ต�อีงใช�สารเคม่ช่วิย การรดนำ�าก็ใช�บััวิรดนำ�าเพ่�อีปีระหยดั

นำ�า ทัี่�งหมดข�างต�นค่อีเศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยงในช่วิิตปีระจิำาวัินขอีงฉัน ท่ี่�

ฉันปีฏิบััติแลัะร้�สึกภ้มิใจิท่ี่�ได�ช่วิยลัดภาระค่าใช�จ่ิายในบั�าน ถึงแม�จิะ

ไม่มากก็ตาม ฉันจิะยึดหลัักเศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยงต่อีไปี เพราะที่ำาให�เกิด

ปีระโยชน์จิริง ๆ 

อรภิชา  มังคโลปกิรณ์ ป.4 

 ม่หลัายสิ�งท่ี่�ในหลัวิงรชักาลัท่ี่� 9 ที่รงสอีนปีระชาชนไที่ย แต่

ม่อีย้สิ่�งหนึ�งท่ี่�พระอีงคไ์ด�สอีนเราแลั�วิชว่ิยให�เราพ�นวิิกฤตนั�น ซึิ�งนัั�นก็

ค่อีควิามพอีเพ่ยง ในหลัวิงรัชกาลัท่ี่� 9 ที่รงที่ำาให�ผู้้�คนปีระชาชนร้�จัิก

วิิธ่การใช�เงินให�คุ�มค่าแลัะพอีปีระมาณซึิ�งที่ำาให�ผู้้�คนเร่ยนร้�แลัะผู่้าน

วิิกฤตน่�ได� ตัวิขอีงฉันจิะนำาควิามร้�น่�มาใช�ในช่วิิตปีระจิำาวัิน เช่น ใน

เร่�อีงขอีงการใช�จ่ิายจิะต�อีงม่เหตุผู้ลั ต�อีงร้�ว่ิาสิ�งท่ี่�เราใช�จ่ิายนั�นมัน

คุ�มค่าท่ี่�จิะเส่ยเงินหร่อีไม่  ในเร่�อีงขอีงการร้�จัิกปีระหยัด สิ�งเล็ักน�อีย

ท่ี่�สามารถเล่ั�ยงการใช�จ่ิายได�ก็ควิรท่ี่�จิะเล่ั�ยง  หร่อีเป็ีนเร่�อีงขอีงการ

อีอีม ร้�จัิกการเก็บัเงินอีอีมเอีาไวิ�เผู่้�อีกรณ่ท่ี่�จิะเกิดวิิกฤตเหม่อีนกับั

ช่วิงวิิกฤตโควิิด-19ท่ี่�ผู่้านมาที่ำาให�ร้�ว่ิาอีะไรก็เกิดขึ�นได� แลัะเราควิร

ท่ี่�จิะพร�อีมรับัม่อีกับัทุี่กสถานการณ์ การท่ี่�เราใช�เงินอีย่างปีระหยัด 

สิ�งท่ี่�เราไม่ได�ซ่ิ�อี ไม่ได�แปีลัว่ิาเรานั�นข่�งก แต่เรานั�นม่สติในการใช�เงิน

มากกว่ิา น่�ค่อีสิ�งท่ี่�ตัวิหน้จิะพยายามนำาไปีใช�ในอีนาคตเพ่�อีท่ี่�เราจิะ

ได�ม่ช่วิิตท่ี่�ม่คุณภาพ แลัะมั�นคงเพราะเราร้�จิักวิิธ่การใช�จิ่ายได�อีย่าง

ม่สติ

จิดิ์า  เดิ์ชวนิชยนุมัติ ม.2

  ฉันสามารถนำาเศึรษฐ์กิจิพอีเพ่ยงมาช่วิยลัดควิามฟุู่มเฟืูอีย

ในการดำารงช่วิิต ปีระหยัดอีดอีอีม ใช�จ่ิายในสิ�งท่ี่�จิำาเป็ีนเท่ี่านั�น แลัะ

ยังสามารถนำาภ้มิปัีญญาชาวิบั�านหร่อีภ้มิปัีญญาที่�อีงถิ�นมาปีระกอีบั

รายได�เพิ�มได� โดยไม่ใช่เพ่ยงแค่ช่วิยให�เราปีระหยัดอีดอีอีมเงิน แต่

ยังเป็ีนการช่วิยสร�างภ้มิคุ�มกันท่ี่�ด่ในตัวิเรา ซึิ�งถ่อีเป็ีนพ่�นฐ์านขอีง

การต่อียอีดไม่ว่ิาจิะเป็ีนในด�านขอีงการปีระกอีบัอีาช่พ การจัิดสรร

สิ�งต่าง ๆ เป็ีนต�น ที่ำาให�เราร้�จัิกควิามเป็ีนเหตุเป็ีนผู้ลั เร่ยนร้�ท่ี่�จิะคิด

ก่อีนกระที่ำาสิ�งใดลังไปีเสมอี โดยสามารถเห็นได�ในช่วิิตปีระจิำาวัิน

ขอีงเรา เช่น การผู้ลิัตสิ�งขอีงเพ่�อีใช�เอีงหร่อีการปีล้ักพ่ชผัู้กผู้ลัไม�เพ่�อี

บัริโภคเอีง เปีน็ต�น ถ่อีเป็ีนการพึ�งพาตนเอีง โดยควิรที่ำาตามกำาลัังขอีง

แต่ลัะบุัคคลั แลัะนำาควิามร้�ควิามสามารถตรงน่�ไปีที่ำารายได�เสริมเม่�อี

จิำาเป็ีน

พััชราภา  ป้� นงาม ม.4 

 แนวิพระราชดำาริขอีงพระอีงค ์เปีร่ยบัดังแสงท่ี่�ส่อีงไสวินำาที่างให�พสกนกิรไที่ยได�ม่หลัักแลัะแนวิที่างในการดำาเนินช่วิิตท่ี่�ด่ คณะคร้

แลัะนักเร่ยนโรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยจิะน�อีมนำาแนวิพระราชดำาริท่ี่�พระอีงค์ได�พระราชที่านไวิ�เป็ีนหลัักในการดำารงช่วิิตแลัะการปีฏิบััติ

หน�าท่ี่�ต่อีไปี “พระอีงค์จิะสถิตในดวิงใจิไที่ยตราบันิรันดร์” 
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“ครูแนะแนวพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นเพ่ือนร่วมทาง” 
โดย คร้ท่ี่มแนะแนวิ

 ด้ิ์วยความคิดิ์ถึึง: ห�อีงแนะแนวิเง่ยบักริบัเม่�อี

ไม่ม่เด็ก ๆ เข�ามาชวินเล่ันสนุกกับัเกม  อัีปีเดตข่าวิใหม่ ๆ ให�คร้ฟัูง 

ไม่ม่เด็ก ๆ มาเล่ัาเร่�อีงราวิช่วิิตในแต่ลัะวัิน  ไม่ม่เด็ก ๆ เข�ามาค�น

ข�อีม้ลัทัี่�งเร่�อีงเร่ยนต่อี เร่�อีงการบั�านท่ี่�ต�อีงที่ำาส่งคุณคร้ คร้คิดถึงภาพ

การช่วิยกันที่ำาควิามเข�าใจิบัที่เร่ยน สลัับักันอีธิบัายเร่�อีงราวิในเร่�อีง

ท่ี่�เพ่�อีนไม่เข�าใจิ แบ่ังหน�าท่ี่�กันที่ำางานกลุ่ัม ช่วิยกันที่ำาการบั�านหร่อี

แอีบับ่ันคุณคร้เป็ีนบัางครั�ง หากนักเร่ยนมาโรงเร่ยนก็จิะที่ำาให�ห�อีง

แนะแนวิไม่เง่ยบัเหงาแบับัน่�แน่

 ด้ิ์วยความรักิและห�วงใย: สถานการณ์ในระยะ

น่� คร้ยงัคงเป็ีนห่วิงคนท่ี่�เคยแอีบัน�อียใจิเพ่�อีนรักในกลุ่ัม หวัิงว่ิาคงไม่

ผิู้ดใจิกันเพิ�มขึ�นแลัะคร้ก็แอีบัภาวินาในใจิว่ิากลุ่ัมท่ี่�เคยโกรธกันคงจิะ

สร�างโอีกาสให�ได�ปีรับัควิามเข�าใจิกันสำาเร็จิตามท่ี่�ตั�งใจิไปีเร่ยบัร�อีย

แลั�วิ หร่อีสำาหรับับัางเร่�อีงขอีงการเปี็นสมาชิกในครอีบัครัวิ  เรา

ต�อีงการควิามเป็ีนส่วินตัวิเพิ�มขึ�นตามปีระสาวัิยรุ่น  คร้ส่งกำาลัังใจิ

แลัะเฝ้่ารอีติดตามผู้ลัวิิธ่การส่�อีสารท่ี่�เตร่ยมนำาไปีสนที่นากับัคุณ

พ่อีคุณแม่อียา่งสุภาพให�อีอีกมาในร้ปีแบับัขัดแย�งไม่ขัดใจิ แตกต่าง

แต่ไม่แตกแยก เข�าใจิกันโดยม่ควิามรักเป็ีนเคร่�อีงนำาที่าง

 ด้ิ์วยเข้าใจถึึงความกัิงวล: ยินด่รับัฟัูงแลัะ

ให�ข�อีม้ลัสำาหรับันักเร่ยนมัธยม 3 ในการวิางแผู้นเล่ัอีกสายการเร่ยน

ระดับัมัธยมปีลัาย  ป้ีอีงกันการสับัสนสำาหรับัการตัดสินใจิ ส่งพลััง

แห่งแรงบัันดาลัใจิแลัะควิามสร�างสรรค์ส่้นักเร่ยนมัธยม 6 ท่ี่�กำาลััง

เตร่ยมรอีบั portfolio  ศึึกษาข�อีม้ลัรอีบัโควิตา ฯลัฯ คุณคร้ทุี่กท่ี่าน

พร�อีมสนับัสนุนแลัะอีย่้เค่ยงข�างท่ี่�จิะเดินไปีด�วิยกันกับัการเตร่ยมเข�า

มหาวิิที่ยาลััยในระบับั TCAS ท่ี่�ม่การปีรับัเปีล่ั�ยนในแต่ลัะปีี รุ่นพ่� ๆ  

ที่ำาได� ก็ไม่ยากเกินควิามสามารถขอีงรุ่นเราแน่นอีน

 ด้ิ์วยความอยากิช�วยเหลือ:  แนะแนวิ FOR 

YOU หร่อี บัริการให�การปีรึกษาอีอีนไลัน์ ที่าง MS Teams โดย

คร้แนะแนวิปีระถมแลัะมัธยม เพราะคร้แนะแนวิตระหนักถึงควิาม

จิำาเป็ีนในการให�ควิามช่วิยเหล่ัอีแลัะด้แลันักเร่ยนอีย่างต่อีเน่�อีงใน

โอีกาสต่าง ๆ   เพ่�อีเพิ�มช่อีงที่างในการให�การปีรึกษาที่างอีอีนไลัน์

ให�กับันักเร่ยนแลัะผู้้�ปีกครอีง  โดยการจัิดที่ำาโปีสเตอีร์ปีระชาสัมพันธ์ 

ผู่้านกลุ่ัมไลัน์แนะแนวิขอีงนักเร่ยน

แลัะผู้้�ปีกครอีงในแต่ลัะระดับั

ชั�น โดยนักเร่ยนแลัะผู้้�ปีกครอีง

สามารถลังช่�อีสมัครขอีรับัการ

ปีรึกษาใน Microsoft forms แลัะ

รับัการปีรึกษาอีอีนไลัน์กับัคุณคร้

แนะแนวิผู่้านที่าง MS Teams 

แลัะที่าง Line Meeting  ใน

ปีระเด็นต่าง ๆ  ครอีบัคลุัมขอีบัข่ายงานแนะแนวิทัี่�ง  3 ด�าน ที่าง

ด�านการศึึกษา อีาช่พ  ส่วินตัวิแลัะสังคม  เช่น   ข�อีม้ลัการศึึกษาต่อี 

การเล่ัอีกแผู้นการเร่ยน   การเตร่ยมตัวิเข�ามหาวิิที่ยาลััยแลัะอีาช่พ

ท่ี่�สอีดคลั�อีงกับัคณะแลัะสาขา    การเข�าร่วิมโครงการแลักเปีล่ั�ยน

ต่างปีระเที่ศึ  การด้แลัแลัะการจัิดการกับัอีารมณ์   ควิามสัมพันธ์

ระหว่ิางเพ่�อีนแลัะครอีบัครัวิ  การวิางเป้ีาหมายช่วิิต   แลัะม่การ

ติดตามผู้ลัหลัังจิากให�การปีรึกษา 

 ด้ิ์วยกิารสื�อสารเชิงบุวกิ: การปีรึกษาอีอีนไลัน์

เป็ีนสิ�งที่�าที่ายใหม่ขอีงคร้แนะแนวิ ต�อีงคิดกระบัวินการให�การ

สนที่นาม่ปีระสิที่ธิภาพ ตอีบัโจิที่ย์ให�ทัี่นกับัสถานการณ์ปัีจิจุิบััน 

ติดตามข่าวิสารใหม่ ๆ แลัะส่งต่อีข�อีม้ลัให�กับันักเร่ยน ผู้้�ปีกครอีง

ได�อีย่างทัี่�วิถึงแลัะรวิดเร็วิผู่้านเที่คโนโลัย่ให�เกิดปีระโยชน์แต่ยังคง

ควิามสำาคัญเร่�อีงการท่ี่�ผู้้�ปีกครอีงแลัะนักเร่ยนสามารถเข�าถึง ปีรึกษา

แบ่ังปัีนควิามคิด ควิามร้�สึกกันได�ไม่แตกต่างจิากการสนที่นาท่ี่�

โรงเร่ยน  ผู้ลัตอีบัรับัจิากการปีระเมินผู้ลัทุี่กฝ่่ายทัี่�งนักเร่ยน ท่ี่านผู้้�

ปีกครอีง นักเร่ยนเก่าแลัะคุณคร้แนะแนวิด�วิยกันเอีง ม่ตามท่ี่�ได�ยก

ตัวิอีย่างมาน่�

“ขอีบัคุณท่ี่�รับัฟัูงหน้ ร้�สึกอุ่ีนใจิขึ�นค่ะคร้”

“คร้ให�ควิามร้�ในเร่�อีงท่ี่�ปีรึกษาด่มาก ๆ เลัย ได�ควิามร้� แนวิที่าง 

แลัะแรงบัันดาลัใจิเพิ�มขึ�นเยอีะ”

“ช่วิงแรก ๆ อีาจิจิะร้�สึกเกร็ง ไม่เคยพ้ดเร่�อีงตัวิเอีงให�คุณคร้ถึง

สามท่ี่านฟัูงมาก่อีนเลัยแต่หลััง ๆ ก็ปีรับัตัวิได� ”

“ยินด่มากแลัะด่ใจิท่ี่�คร้ชวินมาคุยกับัน�อีงนะคะ โรงเร่ยนม่อีะไรให�

ช่วิยร่บับัอีกเลัยนะคะ หน้พร�อีมเสมอี”

 “ชอีบัการให�คำาปีรึกษาขอีงคุณคร้แนะแนวิกับัพ่� ๆ ศิึษย์เก่า 

มาก ๆ เลัย ร้�สึกด่ใจิท่ี่�โรงเร่ยนให�ควิามสำาคัญการบัริการเเนะเเนวิ

มาก ๆ เลัย ถึงเเม�จิะเป็ีนอีอีนไลัน์ก็ตามเเต่ก็ม่ปีระโยชน์เเลั�วิก็เพิ�ม

เเนวิที่างให�มากเลัย”  
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คร้แนะแนวิพร�อีมอีย้่เค่ยงข�างแลัะเปี็นเพ่�อีนร่วิมที่าง

 “ได�มุมมอีงใหม่ในการด้แลัล้ัก ว่ิาล้ักโตขึ�น วิิธ่การเล่ั�ยงก็ต�อีง

เปีล่ั�ยน วิิธ่การพ้ดก็ต�อีงปีรับั เพราะโลักนอีกบั�านเรามันเปีล่ั�ยน เข�า

มาถึงล้ักได�ทัี่นท่ี่”

 “ขอีบัคุณคณะคุณคร้แนะแนวิแลัะบุัคลัากรท่ี่�ให�ควิามสำาคัญ

กับัการขอีคำาปีรึกษาเร่�อีงการสอีบัเข�ามหาวิิที่ยาลััย จิากการเห็น

ตัวิอีย่าง portfolio ที่ำาให�ม่ควิามกระต่อีร่อีร�นในการให�ควิามช่วิย

เหล่ัอีแลัะสนับัสนุนล้ักมากขึ�น”

“ช่�นชมคุณคร้ในควิามตั�งใจิแบ่ังปัีนข�อีม้ลัอัีนเป็ีนปีระโยชน์ ได�รับั

ข�อีม้ลัมากมายเร่�อีงการเป็ีนนักเร่ยนแลักเปีล่ั�ยน คร้แนะแนวิตอีบั

คำาถามได�ชัดเจิน แลัะยังได�เพิ�มเติมข�อีม้ลัท่ี่�เป็ีนปีระโยชน์แจิ�งให� 

ผู้้�ปีกครอีงที่ราบัด�วิย”  

ด้ิ์วยความขอบุคุณ: ขอีขอีบัคุณนักเร่ยนท่ี่�ไวิ�วิางใจิ  ท่ี่าน

ผู้้�ปีกครอีงท่ี่�กรุณาสลัะเวิลัา นักเร่ยนเก่าผู้้�ม่เซิอีร์เว่ิยมเต็มเปีี�ยม 

การสนที่นาสร�างกำาลัังใจิให�กับัท่ี่มงานแนะแนวิท่ี่�จิะร่วิมกันพัฒินา

แนะแนวิ FOR YOU  ให�เกิดปีระโยชน์ส้งสุดสมกับัท่ี่�เราได�ม่โอีกาส

แบ่ังปัีนปีระสบัการณ์แลัะเร่ยนร้�ร่วิมกันในร้ปีแบับัช่วิิตวิิถ่ใหม่เช่นน่� 

ด้ิ์วยความหวัง: ไม่ว่ิาสถานการณ์ข�างหน�าจิะเป็ีนอีย่างไร 

คุณคร้แนะแนวิพร�อีมท่ี่�จิะอีย้่เค่ยงข�าง ให�คำาปีรึกษาทุี่กร้ปีแบับั 

สนับัสนุนแลัะสร�างเสริมกำาลัังใจิแก่นักเร่ยน ผู้้�ปีกครอีง แลัะศิึษย์เก่า

เสมอี  พวิกเราหวิงัเป็ีนอียา่งยิ�งว่ิาห�อีงแนะแนวิจิะได�ต�อีนรบัันักเร่ยน

เหม่อีนเคย แลัะห�อีงแนะแนวิจิะไม่เง่ยบัเหงาอ่ีกต่อีไปี 
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ศักยภาพ และพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน
โดย คร้ท่ี่มแนะแนวิ

	 เม่ื่�อเรากำำาลัังจะก้ำาวเข้้าสู่่�กำารเปล่ั�ยนแปลังจากำในระดัับ

มัื่ธยมื่ศึึกำษาตอนปลัายเข้้าสู่่�ระดัับอุดัมื่ศึึกำษา	กำารค้้นหาตัวตน	ค้้น

พบพรสู่วรรค์้	 แลัะสู่�งเสู่ริมื่ศัึกำยภาพข้องตนเองให้โดัดัเดั�นนั�นเป็น

สิู่�งสู่ำาคั้ญนอกำเหน่อจากำค้วามื่ร้่ด้ัานวิชากำาร		ค้ร่เช่�อมัื่�นว�าทุุกำค้นม่ื่

แรงบันดัาลัใจ	ค้วามื่ช่�นชอบ	ค้วามื่ถนัดั	รวมื่ไปถึงกำารม่ื่เป้าหมื่าย

ในกำารศึึกำษาต�อแลัะช่วิตในอนาค้ต	 ดัังนั�นจึงอยากำจะเชิญชวนให้

ศึึกำษาจากำ	 ตัวอย�างประสู่บกำารณ์์ข้องรุ�นพ่�มื่าแตร์เดัอ่	 รุ�น	 91	 ทุ่�

ยินด่ัแบ�งปันแนวทุางในกำารสัู่งเกำตตัวเอง	 สิู่�งรอบตัว	 กิำจกำรรมื่ทุ่�

เข้้าร�วมื่	 กำารค้้นพบศัึกำยภาพแลัะพรสู่วรรค์้	 แลัะใช้แฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลั

งาน	 (portfolio)	 ทุ่�แสู่ดังจุดัเดั�น	กำารเป็นตัวข้องตัวเอง	 สู่่�อสู่ารถึง

ค้วามื่ตั�งใจจริงในกำารย่�นสู่มัื่ค้รเข้้ามื่หาวิทุยาลััยในสู่าข้าทุ่�ตนสู่นใจ

แลัะค้้นพบค้ณ์ะทุ่�ใช�กัำบอาช่พทุ่�สู่อดัค้ล้ัองเหมื่าะสู่มื่กัำบตนเอง	

	 “กำารลัองถ่กำลัองผิดั”	 ถ่อเป็นหนึ�งในวิธ่กำารค้้นหาตัว

ตน	 ศัึกำยภาพแลัะพรสู่วรรค์้ข้องตนเอง	 ค้งไมื่�ม่ื่ใค้รทุ่�จะเกิำดัมื่า

แล้ัวร้่เลัยว�าตัวเราม่ื่ศัึกำยภาพหร่อพรสู่วรรค์้อะไร	หร่อบางทุ่สิู่�งนั�น

อาจจะถ่กำซ่�อนเอาไว้อย่�	เราเป็นค้นนึงทุ่�เค้ยเดิันหลังอย่�ในหลัาย	ๆ 	

เสู้่นทุาง	มัื่นไมื่�ผิดัเลัยทุ่�เราจะยงัหาตัวตนหร่อศัึกำยภาพข้องเราไมื่�

เจอตั�งแต�ค้รั�งแรกำ	แต�อย�างน้อยในค้รั�งนั�นมัื่นก็ำจะทุำาให้เราร้่ว�าเสู้่น

ทุางนั�นไมื่�ใช�เสู้่นทุางข้องเราเพ่�อทุ่�ในค้รั�งต�อไป	เราจะไมื่�เดิันซ่ำ�าใน

เสู้่นทุางเดิัมื่	เราจึงไมื่�เค้ยมื่องว�ากำารทุ่�เราลัองแล้ัวมัื่นผิดัเป็นเร่�อง

ทุ่�เสู่่ยเวลัา	แต�มัื่นเป็นกำารลัองเพ่�อให้เราได้ัเร่ยนร้่แลัะพาเราไปเจอ

ในเสู้่นทุางทุ่�ถ่กำต้อง	แลัะเม่ื่�อเราอย่�ในเสู้่นทุางทุ่�ถ่กำต้องเราจะค้้น

พบศัึกำยภาพทุ่�แทุ้จริงข้องตัวเราเอง

ปััณณรสีี คััยนัันัท์์

วิิท์ยาลััยนัวัิตกรรมส่ี�อสีารสัีงคัม สีาขาวิิชา นัวัิตกรรมการส่ี�อสีาร วิิชาเอกการส่ี�อสีารเพ่ื่� อการ
ท่์องเที์�ยวิ มหาวิิท์ยาลััยศรีนัคัรินัท์รวิิโรฒ

เราค้นหาตัวตนศักยภาพและ
พรสวรรค์ของตนเอง 

พบได้อย่างไร?
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ศึักยภาพ แลัะพรสวิรรค์ที่่�แตกต่างกัน

	 กิำจกำรรมื่ในโรงเร่ยนก็ำเหม่ื่อนกัำบอาหารเสู่ริมื่ทุ่�จะช�วย

พัฒนาศัึกำยภาพข้องตัวเราให้ด่ัยิ�งขึ้�น	ด้ัวยค้วามื่ทุ่�โรงเร่ยนสู่�งเสู่ริมื่

แลัะเต็มื่ทุ่�กัำบทุุกำกิำจกำรรมื่เลัยทุำาให้สู่ามื่ารถนำาศัึกำยภาพข้องตัว

เองออกำมื่าใช้อย�างเต็มื่ทุ่�	กำารทุ่�เราได้ันำาเอาศัึกำยภาพออกำมื่าใช้ก็ำ

จะทุำาให้ศัึกำยภาพข้องเรานั�นเติบโตแลัะพัฒนาขึ้�น	 เพราะหากำม่ื่

แต�ไมื่�ได้ันำามื่าใช้	 สิู่�งทุ่�ม่ื่มัื่นก็ำจะหยุดัอย่�แค้�นั�น	 อ่กำทัุ�งค้วามื่หลัากำ

หลัายข้องกิำจกำรรมื่ในโรงเร่ยนก็ำช�วยสู่�งเสู่ริมื่แลัะพัฒนาศัึกำยภาพ

ในหลัาย	ๆ 	ด้ัาน	เช�น	ค้วามื่เป็นผ้่นำา	กำารทุำางานร�วมื่กัำบผ้่อ่�น	กำาร

สู่่�อสู่าร	กำารตัดัสิู่นใจ	เป็นต้น

	 แฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลังานมัื่นก็ำเหม่ื่อนกัำบสิู่�งทุ่�จะสู่ะทุ้อนตัวตน

ข้องเราให้กัำบผ้่อ�านได้ัเห็น	 สิู่�งทุ่�สู่ำาคั้ญทุ่�สุู่ดัในกำารทุำาแฟ้้มื่สู่ะสู่มื่

ผลังานค่้อ	“ค้วามื่เป็นตัวเองทุ่�พอด่ั”	ซึ่�งหมื่ายถึงทัุ�งร่ปแบบข้อง

แฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลังานแลัะตัวผลังานทุ่�เราใสู่�เข้้าไป	ทุุกำค้รั�งเราจะต้อง

ค้ำานึงว�าเราอยากำทุ่�จะสู่่�อสู่ารอะไรกัำบค้นทุ่�อ�านแฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลังาน

น่�	เราอยากำทุ่�จะให้เข้าเห็นว�าเราเป็นค้นอย�างไร	ม่ื่ศัึกำยภาพ	ค้วามื่

สู่ามื่ารถด้ัานใดั	แต�ทัุ�งน่�ทัุ�งนั�นจะต้องอย่�ภายใต้กำฎเกำณ์ฑ์์ทุ่�แต�ลัะ

มื่หาวิทุยาลััยกำำาหนดัด้ัวย	จากำนั�นต้องสู่นใจ	“กำารเร่ยงลัำาดัับค้วามื่

สู่ำาคั้ญ”	เพราะในรอบแฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลังานนั�น	เราไมื่�ม่ื่ทุางร้่เลัยว�า

กำรรมื่กำารจะอ�านแฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลังานทัุ�งหมื่ดัจากำใค้รบ้าง	ทุ�านอาจ

จะไมื่�ได้ัอ�านในทุุกำหน้า	 ดัังนั�นเราจะต้องเร่ยงลัำาดัับสิู่�งทุ่�สู่ำาคั้ญ

จากำสิู่�งทุ่�สู่ำาคั้ญมื่ากำทุ่�สุู่ดัขึ้�นกำ�อน	 อย�างสุู่ดัทุ้ายค่้อ	 “กำารสู่่�อสู่าร

ระหว�างตัวเราแลัะผ้่อ�าน”	 ไมื่�ว�าจะเป็นกำารสู่่�อสู่ารโดัยตัวอักำษร	

ร่ปภาพ	 หร่อสู่่ทุ่�เล่ัอกำใช้	 ในทุุกำผลังานค้วรใสู่�สิู่�งทุ่�ได้ัเร่ยนร้่ไป 

สัู่�น	 ๆ	 ไมื่�ย่ดัยาว	 รวมื่ถึงร่ปภาพทุ่�เล่ัอกำใช้ในแต�ลัะกิำจกำรรมื่ก็ำ

ค้วรเป็นร่ปภาพทุ่�เรากำำาลัังทุำากิำจกำรรมื่นั�นอย่�จริง	 ๆ	 หร่อแม้ื่แต�

สู่่ทุ่�เล่ัอกำใช้ในกำารทุำาแฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลังานก็ำม่ื่ค้วามื่หมื่ายแลัะสิู่�งทุ่�

ต้องกำารจะสู่่�อแฝงอย่�ในนั�น	 สุู่ดัทุ้ายน่�ข้อเป็นกำำาลัังใจให้น้อง	 ๆ	

ทุุกำค้นในกำารทุำาแฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลังาน	 ทุุกำค้นม่ื่ค้วามื่พิเศึษในแบบ

ข้องตัวเอง	 ทุำาให้เต็มื่ทุ่�จนกำลัายเป็นแฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลังานทุ่�ตัวเอง

ชอบทุ่�สุู่ดัเทุ�าน่�ก็ำเพ่ยงพอแล้ัว

	 ค้งเป็นค้ำาถามื่ทุ่�เด็ักำมัื่ธยมื่ปลัายต้องเจอแต�สิู่�งสู่ำาคั้ญค่้อ

เม่ื่�อเจอแล้ัวเราจะหาค้ำาตอบอย�างไร	อย�างแรกำเลัยค่้อเราจะต้อง

ร้่จักำตัวเองกำ�อนว�าตัวเราชอบอะไร	ม่ื่ค้วามื่สุู่ข้กัำบสิู่�งไหน	หร่อทุำา

สิู่�งไหนได้ัด่ั	เม่ื่�อเราร้่แล้ัวเราก็ำจะต้องศึึกำษาว�าค้ณ์ะทุ่�เราสู่นใจเป็น

อย�างไร	สู่อนอะไร	ตรงกัำบสิู่�งทุ่�เราชอบหร่อไมื่�	เราค้งไมื่�สู่ามื่ารถ

ตอบได้ัอย�างชัดัเจนในตอนทุ่�ตัดัสิู่นใจว�าค้ณ์ะน่�ใช�เราหร่อไมื่�	 แต�

สิู่�งทุ่�เราสู่ามื่ารถตอบได้ัอย�างชัดัเจนแลัะมัื่�นใจค่้อ	ค้ณ์ะน่�เราชอบ	

แลัะเม่ื่�อเรามัื่�นใจแล้ัวว�าน่�ค่้อค้ณ์ะทุ่�เราชอบมัื่นก็ำมื่ากำเพ่ยงพอทุ่�จะ

ตัดัสิู่นใจเล่ัอกำแล้ัว

กิจกรรมในโรงเรียนช่วย 
ส่งเสริมศักยภาพของ

ตนเองอย่างไร?

แนะนำาการทำาแฟ้มสะสม 
ผลงานกับรุ่นน้อง

รู้ได้อย่างไรว่าคณะนี ้ 
เหมาะสมและเป็นคณะทีเ่รา

สนใจจริง ๆ ?
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	 	 ร้่ตัวว�าชอบวิชาค้ณิ์ตศึาสู่ตร์มื่าตั�งแต�เด็ักำ	อาจจะเป็น

เพราะว�าเราทุำาได้ัค้�อนข้้างด่ั	 เลัยร้่สึู่กำสู่นุกำแลัะชอบวิชาน่�	 ลัอง

สัู่งเกำตจากำวิชาทุ่�เราร้่สึู่กำชอบเร่ยน	อาจจะไมื่�จำาเป็นต้องเป็นวิชา	

หร่อสิู่�งทุ่�เราถนัดั	แต�เป็นสิู่�งทุ่�เราสู่นใจ	อยากำแลัะพร้อมื่ทุ่�จะเร่ยน

ร้่เพิ�มื่มื่ากำขึ้�น	พร้อมื่ทุ่�จะใช้เวลัาจำานวนมื่ากำไปกัำบสิู่�งน่�	เพราะมัื่น

อาจจะกำลัายมื่าเป็นอาช่พข้องเรา

	 	 กำารทุำากิำจกำรรมื่ในโรงเร่ยนร�วมื่กัำบผ้่อ่�นทุำาให้เราได้ั

เร่ยนร้่	soft skills	เช�น	กำารทุำางานร�วมื่กัำบผ้่อ่�น	กำารจัดัสู่รรเวลัา	

ค้วามื่รับผิดัชอบแลัะกำารสู่่�อสู่าร	ทุำาให้ได้ัเร่ยนร้่สิู่�งทุ่�อย่�นอกำเหน่อ

จากำในห้องเร่ยน	 ช�วยเพิ�มื่ประสู่บกำารณ์์กำารทุำางาน	 รวมื่ถึงเรา

สู่ามื่ารถนำากิำจกำรรมื่ในโรงเร่ยนไปใสู่�ในแฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลังานได้ั	เพ่�อ

แสู่ดังถึงทัุกำษะต�าง	ๆ	ทุ่�เราได้ัจากำกำารทุำากิำจกำรรมื่

	 เริ�มื่จากำกำารหาสิู่�งทุ่�เราอยากำจะเร่ยน	หร่อวิชาทุ่�เราชอบ	

พยายามื่หาค้ณ์ะทุ่�เก่ำ�ยวข้้อง	หร่อม่ื่เน่�อหาทุ่�เราสู่นใจ	ลัองศึึกำษา

ข้้อม่ื่ลั	ปรึกำษากัำบรุ�นพ่�ทุ่�กำำาลัังศึึกำษาค้ณ์ะนั�น	ๆ 	กำารไปเข้้าร�วมื่ค้�าย

แนะแนว	หร่องาน	open house	ซึ่�งมัื่กำจะจัดัขึ้�นเป็นประจำาทุุกำปี	ก็ำ

จะช�วยทุำาให้เข้้าใจค้ณ์ะมื่ากำยิ�งขึ้�น	อยากำให้น้อง	ๆ 	ลัองไปติดัตามื่

เพจข้องค้ณ์ะ	เพ่�อรับทุราบข้้อม่ื่ลัอย่�ตลัอดัเวลัา

	 อยากำให้น้อง	 ๆ	 เริ�มื่จากำกำารทุำาค้วามื่เข้้าใจค้ณ์ะทุ่�เรา

ต้องกำารจะย่�นแฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลังาน	 อ�านรายลัะเอ่ยดัให้ลัะเอ่ยดั

ถ่�ถ้วน	เพ่�อป้องกำารกำารผิดัพลัาดั	หลัังจากำนั�นให้น้อง	ๆ	พยายามื่

ศึึกำษาสิู่�งทุ่�ค้ณ์ะต้องกำาร	แลัะโชว์สิู่�งทุ่�ค้ณ์ะต้องกำารผ�านกิำจกำรรมื่	

หร่อผลังานต�าง	ๆ 	ทุ่�เราจะนำาไปใสู่�ในแฟ้้มื่สู่ะสู่มื่ผลังาน	พยายามื่

เล่ัอกำกิำจกำรรมื่	 ผลังานทุ่�เก่ำ�ยวข้้อง	 แลัะสู่ามื่ารถแสู่ดังถึงค้วามื่ร้่	

ทัุกำษะ	หร่อค้วามื่สู่ามื่ารถทุ่�ทุางค้ณ์ะต้องกำาร

เราค้นหาตัวตนศักยภาพและ
พรสวรรค์ของตนเองพบได้

อย่างไร?

กิจกรรมในโรงเรียนช่วย 
ส่งเสริมศักยภาพของ

ตนเองอย่างไร?

รู้ได้อย่างไรว่าคณะนี ้ 
เหมาะสมและเป็นคณะทีเ่รา

สนใจจริง ๆ ?
แนะนำาการทำาแฟ้มสะสม 

ผลงานกับรุ่นน้อง

ภััท์ราพื่ร ยิ�งวิิวัิฒน์ั

คัณะพื่าณิชยศาสีตร์แลัะการบััญชี หลัักสูีตรสีถิิติศาสีตร์ สีาขาวิิชาการปัระกันัภััย
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ศึักยภาพ แลัะพรสวิรรค์ที่่�แตกต่างกัน

	 เริ�มื่ค้้นหาจากำค้วามื่สู่ามื่ารถรอบตัวเรากำ�อน	เช�น	ชอบ

กำารแสู่ดัง	ชอบร้องเพลัง	ชอบทุำางานกำารลัะค้ร	แลัะพิจารณ์าสิู่�ง

เหลั�านั�นว�าระหว�างทุ่�เราทุำาสิู่�งเหลั�านั�น	เราม่ื่ค้วามื่สุู่ข้หร่อไมื่�	กำาร

ลัองทุำาสิู่�งใหมื่�	 ๆ	 ก็ำเป็นอ่กำหนึ�งอย�างทุ่�สู่ามื่ารถช�วยให้เราค้้นพบ

ศัึกำยภาพ	โดัยเฉพาะช�วง	มื่.5-6	ได้ัอาสู่าทุำาหลัายอย�างมื่ากำ	เช�น	

ร้องเพลังวัน	world languages day	ช�วยทุ่มื่	Alice in wonderland 

แต�งหน้า	 กำารเปิดัใจลัองทุำาหลัาย	 ๆ	 อย�างช�วยให้เราสู่ามื่ารถ

ค้้นหาค้วามื่สู่ามื่ารถแลัะค้วามื่ชอบข้องเราได้ัด่ัยิ�งขึ้�น

	 กิำจกำรรมื่ในโรงเร่ยนม่ื่หลัากำหลัายมื่ากำ	สู่ามื่ารถช�วยให้

เราม่ื่ค้วามื่เข้้าใจกัำบอะไรหลัาย	ๆ	อย�างมื่ากำขึ้�น	ไมื่�ใช�แค้�มื่องมัื่น

แลัะเข้้าใจอย�างผิวเผิน	กิำจกำรรมื่ทุ่�โรงเร่ยนช�วยทุำาให้เราได้ัลัองทุำา

สิู่�งนั�นจริง	ๆ 	แลัะเราสู่ามื่ารถเอาประสู่บกำารณ์์เหลั�านั�นมื่าพัฒนา

ศัึกำยภาพได้ั

เราค้นหาตัวตนศักยภาพและ
พรสวรรค์ของตนเองพบได้

อย่างไร?

กิจกรรมในโรงเรียนช่วย 
ส่งเสริมศักยภาพของ

ตนเองอย่างไร?

อรชา ไกรท์อง

หลัักสูีตรอักษรศาสีตรบััณฑิิต สีาขาวิิชาศิลัปัการลัะคัร คัณะอักษรศาสีตร์  
จุุฬาลังกรณ์มหาวิิท์ยาลััย
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	 เกิำดัจากำกำารลัองทุำาอะไรหลัาย	ๆ	อย�าง	แลัะค้รั�งทุ่�เค้ย

ไปค้�ายเก่ำ�ยวกัำบกำารลัะค้ร	 พบรุ�นพ่�จากำค้ณ์ะอักำษรศึาสู่ตร์	 เอกำ

กำารลัะค้รมื่าให้ค้วามื่ร้่	 ร้่สึู่กำสู่นใจมื่ากำ	 ๆ	 เพราะไมื่�เค้ยได้ัยินมื่า

กำ�อน	พอม่ื่	open house	 เราก็ำเลัยถ่อโอกำาสู่ไปด่ั	 จึงชัดัเจนแลัะร้่

เลัยว�าค้ณ์ะน่�ตรงกัำบค้วามื่ชอบข้องเรามื่ากำ	ๆ	 เลัยตั�งใจเข้้าค้ณ์ะ

น่�แน�นอน

	 อยากำแนะนำาว�า	พยายามื่ทุำาอะไรหลัาย	ๆ	อย�างเข้้าไว้	

ลัองทุำาอย�างอ่�นนอกำจากำสิู่�งทุ่�ตรงสู่ายบ้างก็ำได้ั	 เพราะ	 portfolio 

ค่้อกำารแสู่ดังค้วามื่เป็นเรา	 ซึ่�งเราในทุ่�น่�	 ม่ื่หลัายด้ัานแล้ัวใสู่�ด้ัาน

อ่�น	 ๆ	 เป็นเกำร็ดัเล็ักำ	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ให้กำรรมื่กำารได้ัร้่เก่ำ�ยวกัำบตัวเรา	

ตอนจัดัทุำา	 จึงพยายามื่แสู่ดังค้วามื่ร้่สึู่กำ	 ค้วามื่ตั�งใจแลัะผลัลััพธ์

ข้องสิู่�งทุ่�เราเค้ยทุำา	 เพ่�อให้อาจารย์เห็นว�าเราไมื่�ได้ัแค้�ทุำาเพ่�อเอา

ใสู่�แฟ้้มื่สู่ะสู่มื่งานนะ	 แต�เราม่ื่ค้วามื่เข้้าใจในกำระบวนกำารแลัะ

สู่นใจในผลัลััพธ์ข้องมัื่นด้ัวย	กำารจัดัจะแบ�งเป็นสู่�วน	ๆ	ไปเลัยว�า	

สู่�วนทุ่�เก่ำ�ยวกัำบกำารลัะค้ร	สู่�วนทุ่�แสู่ดังค้วามื่สู่ามื่ารถทุางภาษา	ทัุ�ง

จ่นแลัะอังกำฤษจัดัเร่ยงไว้เป็นเร่�องเด่ัยวกัำน	 กำารแบ�งแบบน่�ทุำาให้

ทุุกำอย�างด่ัเร่ยบร้อยขึ้�น	 โดัยสู่รุปค่้อพยายามื่ทุำาให้เข้าเห็นค้วามื่

จริงใจแลัะค้วามื่ตั�งใจข้องเราให้มื่ากำทุ่�สุู่ดั

รู้ได้อย่างไรว่าคณะนี ้ 
เหมาะสมและเป็นคณะทีเ่รา

สนใจจริง ๆ ?

แนะนำาการทำาแฟ้มสะสม 
ผลงานกับรุ่นน้อง
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การเปีิดโรงเร่ยนภาคเร่ยนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 Small Bubble

การเปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Small Bubble

 ในช่วิงการแพรร่ะบัาดขอีงโควิิด-19 ในปีีการศึึกษา 2564 

นั�น แม�สถานการณ์จิะเปีล่ั�ยนแปีลังอีย้เ่สมอี อีย่างไรก็ด่ สิ�งท่ี่�สำาคัญ

ท่ี่�สุดสำาหรับัโรงเร่ยนค่อีเร่�อีงควิามปีลัอีดภัยแลัะโอีกาสในการเร่ยน

ร้�ขอีงนักเร่ยน ในภาคเร่ยนท่ี่� 1 ที่างโรงเร่ยนจึิงเปิีดสอีนเฉพาะ

อีอีนไลัน์ผู่้านช่อีงที่าง Microsoft Teams ต่อีมาขณะเตร่ยมการ

เปิีดภาคเร่ยนท่ี่� 2 นั�น ที่างราชการปีระกาศึอีนุมัติให�ใช�สถานศึึกษา

ในจิดัการเร่ยนการสอีนได� โดยดำาเนนิการตามมาตรการการปีอ้ีงกัน

การแพร่ระบัาดโควิิด-19 ขอีงสถานศึึกษา ที่างโรงเร่ยนจึิงอีอีกแบับั

ภาคเร่ยนท่ี่� 2 ท่ี่ลัะครึ�งภาคเร่ยน ค่อี ครึ�งแรกตั�งแต่วัินท่ี่� 25 ตุลัาคม 

ถึง 23 ธันวิาคม พ.ศึ. 2564 แลัะครึ�งหลัังตั�งแต่วัินท่ี่� 4  มกราคม 

ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศึ. 2565 ทัี่�งน่� เพ่�อีให�เกิดควิามยด่หยุน่ในการ

ตัดสินใจิแลัะดำาเนินการแก่ทัี่�งที่างโรงเร่ยนแลัะผู้้�ปีกครอีงจึิงจัิด

ให�นักเร่ยนสามารถเล่ัอีกร้ปีแบับัท่ี่�จิะเร่ยน จิะเป็ีน Online หร่อี 

Onsite หร่อีแบับั Hybrid (ผู้สมผู้สาน ทัี่�ง Online แลัะ Onsite) 

ไม่ว่ิาจิะเล่ัอีกร้ปีแบับัไหน ร้ปีแบับัการเร่ยนทัี่�ง 2 ใช�เน่�อีหาสาระ 

กิจิกรรมการเร่ยนร้�เป็ีนไปีในที่ิศึที่างเด่ยวิกัน  วิิธ่วัิดแลัะปีระเมิน

ผู้ลัอีย่างหลัากหลัาย

 สำาหรบััคร้ เจิ�าหน�าท่ี่� แลัะนกัเร่ยนท่ี่�จิะมาเร่ยน Onsite ท่ี่�

โรงเร่ยนนั�น กระที่รวิงศึึกษาธิการกำาหนด 6 มาตรการหลััก (DMHT- 

RC) 7 มาตรการเสริม (SSET-CQ) แลัะ แนวิที่าง 7 มาตรการเข�ม

สำาหรับัสถานศึึกษา (ปีระเภที่ไปี-กลัับั) ตลัอีดจินจัิดให�ม่สถานท่ี่�แยก

กักตัวิในโรงเร่ยน (School Isolation) หร่อีพ่�นท่ี่�แยกกักชั�วิคราวิ 

รวิมไปีถึงแผู้นเผู้ชิญเหตุสำาหรับัรอีงรับัการด้แลัรักษาเบ่ั�อีงต�นกรณ่

นักเร่ยน คร้ หร่อีบุัคลัากรในสถานศึึกษากรณ่ม่การติดเช่�อีโควิิด-

19 หร่อี ผู้ลัตรวิจิคัดกรอีงหาเช่�อีเป็ีนบัวิก โดยม่การซัิกซิ�อีมอีย่าง

เคร่งครัด แลัะควิบัคุมด้แลัการเดินที่างกรณ่ม่การเข�าแลัะอีอีกจิาก

สถานศึึกษาอีย่างเข�มข�น

 6 มาตรกิารหลักิ (DMHT- RC) นั�นได�แก่ 

ก) คัดกรอีงวัิดไข�ก่อีนเข�าโรงเร่ยน ข) เวิ�นระยะห่างทัี่�งในห�อีงเร่ยน

แลัะในการที่ำากิจิกรรม ค) กำาหนดให�ทุี่กคนท่ี่�เข�ามาบัริเวิณโรงเร่ยน

สวิมหน�ากากอีนามัยตลัอีดเวิลัา ง) ลั�างม่อีสมำ�าเสมอี ใช�เจิลัแอีลักอี

ฮอีลัล์ัท่ี่�โรงเร่ยนจัิดให�หร่อีนักเร่ยนพกติดตัวิมา  จิ) จัิดห�อีงเร่ยนให�

ลัดการแอีอัีด คำานวิณจิำานวินนักเร่ยนตามพ่�นท่ี่� ปีฐ์มวัิยห�อีงลัะไม่

เกิน 13 คน ปีระถม 3 ถึง 6 ไม่เกิน 18 คน แลัะ มัธยมไม่เกินห�อีง

ลัะ 25 คน จัิดให�เวิ�นระยะห่างระหว่ิางนักเร่ยนในห�อีงเร่ยนไม่น�อีย

กว่ิา 1.5 เมตร แลัะสุดที่�ายการที่ำาควิามสะอีาด บัริเวิณต่าง ๆ ใน

โรงเร่ยนอีย่างสมำ�าเสมอี

 ในส่วินขอีง มาตรกิารเสริม (SSET-CQ) นั�น 

โรงเร่ยนดำาเนินการเพิ�มเติมในแต่ลัะข�อีกำาหนด ดังน่� ก) ให�นักเร่ยน

แลัะคร้ทุี่กคนนำาช�อีนส�อีมแลัะแก�วินำ�ามาใช�เอีง เฉพาะชั�นปีฐ์มวัิยท่ี่�

โรงเร่ยนจัิดแบับัใช�แลั�วิทิี่�งให�  ข) โรงเร่ยนจัิดอีาหารปีรุงสุกใหม่ ใส่

กล่ัอีงให�นักเร่ยนแต่ลัะคน โรงเร่ยนเล่ัอีกใช�กล่ัอีงอีาหารท่ี่�เปี็นมิตร

กับัสิ�งแวิดลั�อีม ปีระเภที่ขอีงอีาหารจึิงลัดลัง แต่พอีเพ่ยงเหมาะสม

กับัสถานการณ์   ค) จัิดให�ม่การเวิ�นระยะห่าง แลัะฉากกั�นบัริเวิณ

รับัปีระที่านอีาหาร โรงเร่ยนได�เพิ�มจุิดรับัปีระที่านอีาหารขึ�นอ่ีก 2 

จุิด ค่อีท่ี่�ลัานอีบัรมตึกปีระถม แลัะชั�น 6 อีาคารเฉลิัมพระเก่ยรติ  

ง) กำาหนดให�กักกันตัวิเอีง 14 วัิน เม่�อีเข�าไปีสัมผัู้ส หร่อีอีย้่ในพ่�นท่ี่�

เส่�ยงท่ี่�ม่การระบัาดขอีงโรค

 นอีกจิากน่� ที่างการยังกำาหนดมาตรการให�สถานศึึกษา

ดำาเนินการอ่ีก ดังน่�

1. โรงเร่ยน ปีระเมนิควิามพร�อีมเปีดิเร่ยนผู่้าน Thai Stop COVID 

Plus (TSC) แลัะรายงานการติดตาม การปีระเมินผู้ลัผู่้าน 

MOECOVID

2. จัิดกิจิกรรมร้ปีแบับั Small Bubble (จิำากัดกลุ่ัมเฉพาะ

ห�อีงเร่ยน) ซึิ�งเป็ีนการจัิดให�นักเร่ยนใช�ช่วิิต ที่ำากิจิกรรมต่าง ๆ 

แยกตามระดบััชั�น เช่น โรงเร่ยนกำาหนดจิดุที่างเดนิ ขึ�น-ลัง แยก

ตามชั�น เพิ�มสถานท่ี่�รับัปีระที่านอีาหาร ให�แต่ลัะชั�นม่บัริเวิณ

ขอีงตัวิเอีงแยกกัน รวิมถึงสนามเด็กเล่ัน กำาหนดให�นักเร่ยน

แต่ลัะชั�น ใช�เวิลัาในช่วิงพักหร่อีเล่ัน ณ จุิดเด่ยวิ ชั�นเด่ยวิใน

แต่ลัะสัปีดาห์ ก) สนามบัาสเกตบัอีลั ข) สนามเด็กเล่ันปีระถม 

ค) ลัานนักบุัญอัีญจิลัา ง) หน�า MD Souvenir จิ) ห�อีงสมุด 

ห�อีงแนะแนวิ เพ่�อีให�ง่ายสำาหรบัันักเร่ยนปีระถมแลัะคร้ คุณคร้

จึิงจัิดสายรัดข�อีม่อี (wrist band) แยกตามส่ ให�นักเร่ยนสวิม

เพ่�อีให�ชัดเจินว่ิาจิะไปีอีย้่ในบัริเวิณใดในสัปีดาห์นั�น ๆ  อีาทิี่ 

ส่ชมพ้อ่ีอีน ส่ฟู้า ส่ม่วิง ส่เหล่ัอีง ส่ชมพ้เข�ม แลัะส่ส�ม สำาหรับั

นักเร่ยนชั�นปีระถม 1 ถึง 6

3. จัิดให�นักเร่ยน คร้ แลัะบุัคลัากร ส่งผู้ลัตรวิจิ ATK สัปีดาห์ลัะ

ครั�งทุี่กวัินอีาทิี่ตย ์แลัะสุ่มตรวิจิอ่ีก 20% กลัางสัปีดาห์ โดยถ่าย

ร้ปี นำาข�อีม้ลัส่งคร้ผู่้านช่อีงที่าง Assignments ใน Microsoft 

Teams เช�าวัินจัินที่ร์หร่อีวัินต�นสัปีดาห์ จิะม่การนำาข�อีม้ลัน่�

มา ณ จุิดคัดกรอีงบุัคลัากร คร้ แลัะนักเร่ยนก่อีนเข�าโรงเร่ยน

4. ทุี่กเช�าในคาบั Homeroom นักเร่ยนจิะที่ำาการปีระเมิน Thai 

Save Thai (TST) หร่อีเข่ยนบัันทึี่ก Timeline 

 ในการดำาเนินการตามมาตรการทัี่�งหมดน่� หลัายข�อีเป็ีนสิ�ง

ปีฏิบััติใหม่ ๆ ท่ี่�ไม่คุ�นชินกันนัก เร่ยกร�อีงการเปิีดใจิ ย่ดหยุ่น แลัะ

ปีรับัเปีล่ั�ยนตนเอีง  น่ายินด่ท่ี่�ทุี่กฝ่่ายต่างตระหนักว่ิา โอีกาสในการ

เร่ยนร้�ท่ี่�โรงเร่ยนในช่วิงน่�นั�น ขึ�นกับัการด้แลัรักษาควิามปีลัอีดภัยทัี่�ง

ส่วินตัวิแลัะร่วิมกัน จึิงพร�อีมให�ควิามร่วิมม่อี เส่ยสลัะแลัะส่�อีสาร 

แบ่ังปัีนข�อีม้ลัระหว่ิางบั�านแลัะโรงเร่ยนเสมอี
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สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 ตั�งแต่ล้ักสาวิคนโตผู้มได�รับัโอีกาสมาเร่ยนท่ี่�โรงเร่ยนขอีง

เรา ผู้มได�รับัควิามร้�ปีระสบัการณ์ท่ี่�แตกต่างจิากปีระสบัการณ์ท่ี่�

ผู้มม่กับัสังคมอ่ี�น ๆ วัินน่�เป็ีนการเข่ยนลังใน Mater Dei News 

ฉบัับัสุดที่�าย ในฐ์านะนายกสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้ฯ ผู้มอียากเล่ัา

ปีระสบัการณ์ท่ี่�ได�ที่ำางานกับันักเร่ยนชั�น มัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 6 ในระเวิลัา

ปีระมาณ 3-4 อีาทิี่ตย์ท่ี่�ผู่้านมา 

 ทุี่ก ๆ  ปีี เราม่การจัิดกิจิกรรม ลัะครเฉลิัมฉลัอีงการปีระส้ติ

ขอีงพระกุมาร แต่เน่�อีงจิากสถานการณ์แพร่ระบัาดขอีง COVID 19 

ที่ำาให�ไม่สามารถจัิดกิจิกรรมน่�ได� นักเร่ยนมัธยม 6 ได�เปีล่ั�ยนการ

แสดงลัะครเวิท่ี่ เป็ีนการที่ำาภาพยนตร์สั�นแที่นกิจิกรรมเดิม ที่าง

โรงเร่ยนได�มอีบัหมายให� ผู้มเข�าร่วิมกิจิกรรมน่� จิากการที่ำางานกับั

น�อีง ๆ ในฐ์านะผู้้�กำากับัภาพยนตร์ ม่ปีระสบัการณ์หลัาย ๆ อีย่าง

ท่ี่�ผู้มปีระทัี่บัใจิในสิ�งอียากแบ่ังปัีนให�ทุี่กท่ี่านได�รับัที่ราบั ในด�าน

การที่ำางาน เรามอีงเห็นถึงควิามรับัผิู้ดชอีบั ตั�งใจิ มานะพยายาม

ให�งานเป็ีนไปีตามแผู้นการโดยไม่ย่อีที่�อีต่อีควิามยากลัำาบัาก อีย่าง

แข็งขัน ในด�านการบัริหารงานในภาคส่วินต่าง ๆ ม่ภาวิะเป็ีนผู้้�นำา

แลัะผู้้�ตามท่ี่�เท่ี่ยบัเท่ี่ากับัการที่ำางานขอีงผู้้�ใหญ่โดยสมบ้ัรณ์ ในการ

เปีล่ั�ยนแปีลังจิากลัะครเวิท่ี่เป็ีนภาพยนตร์สั�นม่ควิามแตกต่างกันใน

ทุี่กมิติ ผู้มขอีอีนุญาตเล่ัาเหตุการณ์ท่ี่�เกิดขึ�นในมุมมอีงขอีงผู้ม เม่�อี

ม่การเปีล่ั�ยนแปีลัง จิากควิามตั�งใจิการที่ำาลัะครขอีงนักเร่ยน ม่ควิาม

จิำาเป็ีนต�อีงปีรับั แลัะเปีล่ั�ยนแปีลังจิากบัที่ลัะครแลัะเพลังปีระกอีบั

ลัะคร ให�เป็ีนบัที่ภาพยนตร์ รวิมถึงการที่ำาเพลังท่ี่�ต�อีงพัฒินาอีงค์

ปีระกอีบัขอีงเพลัง ซึิ�งให�ม่มิติท่ี่�เหมาะสมกับัภาพยนตร์มากขึ�นน�อีง ๆ  

ได�แสดงควิามเห็นแลัะแบ่ังปัีนควิามคิด ให�กับัภาพยนตร์เร่�อีงน่�อียา่ง

สุดควิามสามารถที่ำาให�บัที่แลัะเพลัง ได�รับัการพัฒินาโดยสมบ้ัรณ์ 

การเปีล่ั�ยนแปีลังบัที่ แลัะเพลังท่ี่�น�อีงได�เริ�มที่ำามาก่อีนตั�งแต่ต�นปีีการ

ศึึกษา การเปีล่ั�ยนแปีลังแปีลังครั�งน่� อีาจิที่ำาให�น�อีง ๆ  บัางคนผิู้ดหวัิง 

เราได�ให�เวิลัา แลัะควิามเข�าใจิอีย่างเต็มท่ี่� 

 สิ�งสำาคัญท่ี่�สุด เม่�อีเกิดควิามผิู้ดหวัิงขึ�น น�อีง ๆ  ได�ใช�ควิาม

พยายามเข�าใจิ แลัะยอีมรับัโดยให�ควิามร่วิมม่อีร่วิมใจิกัน ให�ก�าวิ

ไปีข�างหน�าอีย่างภาคภ้มิใจิ โดยม่กำาลัังใจิจิากเพ่�อีนแลัะคุณคร้คอีย

สนับัสนุนอีย้่เสมอี ภาพยนตร์เร่�อีงน่�เป็ีนบัที่พิส้จิน์ให�เห็นว่ิาน�อีง ๆ 

ม่ควิามเป็ีนผู้้�ใหญ่ แลัะร่วิมม่อีร่วิมใจิกัน โดยไม่ใช�อีารมณ์เป็ีนสิ�ง

ตัดสิน ควิามร่วิมม่อีร่วิมใจิกันในโรงเร่ยนขอีงเรา เป็ีนสิ�งท่ี่�แตกต่าง

จิากสังคมอ่ี�น ๆ เป็ีนควิามร้�สึกท่ี่�เป็ีนพิเศึษแลัะม่คุณค่า

 ผู้มขอีขอีบัพระคุณโรงเร่ยนท่ี่�ได�ให�โอีกาสผู้มรับัใช�ในเร่�อีง

ต่าง ๆ เป็ีนปีระสบัการณ์ท่ี่�ผู้มได�เร่ยนร้�แลัะเป็ีนปีระสบัการณ์ท่ี่�ด่ใน

ช่วิิต

ขอีแสดงควิามนับัถ่อี
ธนัตถ์ึ สิงหสุวิช

นายกสมาคมผู้้�ปีกครอีงแลัะคร้โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย
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อีาลััยรัก...คร้สุคนธ์  จิุลัสุคนธ์

 คุณคร้สุคนธ์  จุิลัสุคนธ์  เกิดเม่�อีวัินท่ี่�  20 มกราคม  พ.ศึ. 

2488 เข�าเป็ีนคร้โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย ในปีีการศึึกษา 2512 

แลัะลัาเกษ่ยณจิบัช่วิิตการเป็ีนคร้ในปีลัายปีีการศึึกษา 2552

 คร้สุคนธ์ เป็ีนน�อีงสาวิคนเล็ักในครอีบัครัวิท่ี่�ม่วิิถ่ช่วิิต 

คริสตชน ใจิศึรัที่ธา การดำาเนินช่วิิตอิีงอีย้่กับัวัิดคาที่อีลัิกนักบุัญ 

ฟูรังซิิสเซิเว่ิยร์ (วัิดสามเสน) ซิอียมิตรคาม ถนนสามเสน แขวิง 

วิชิรพยาบัาลั เขตดุสิต  กรุงเที่พมหานคร  การสวิดภาวินาสมำ�าเสมอี 

ร่วิมพิธ่มิสซิาเปี็นปีระจิำา แลัะร่วิมกิจิกรรมต่าง ๆ ขอีงวิัด เป็ีนวิิถ่

ช่วิิตขอีงคร้สุคนธ์

 ท่ี่�โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััยในช่วิงปีระมาณปีีการศึึกษา 

2520-2550 ไม่น่าจิะม่นักเร่ยนคนใดท่ี่�ไม่ร้�จัิกคร้สุคนธ์ คุณคร้ม่

เอีกลัักษณ์เฉพาะตัวิ เส่ยงดังฟัูงชัด ที่ำางานด�วิยจิิตวิิญญาณคร้ท่ี่�รัก

แลัะห่วิงใยล้ักศิึษย์ ให�ควิามสำาคัญกับัการเป็ีนคนด่มากกว่ิาเป็ีนคน

เก่ง

 คร้สุคนธ์ ร้�จัิกผู้้�ปีกครอีงนักเร่ยนจิำานวินมาก เพราะมา

โรงเร่ยนแต่เช�า แลัะเริ�มต�นการด้แลัตั�งแต่นักเร่ยนก�าวิเข�ามาใน

โรงเร่ยน คร้สุคนธ์เข�าใจิธรรมชาติขอีงเด็กซิน เด็กรุ่นสาวิท่ี่�เริ�มต�นม่

จุิดสนใจิอีย้่ท่ี่�อ่ี�น ๆ นอีกเหน่อีจิากการเร่ยน แต่คร้สุคนธ์จิะไม่ยอีม

ผู่้อีนปีรน หย่อีนยานระเบ่ัยบัวิินัยเพ่�อีเอีาใจิเด็ก ๆ เธอีเส่ยงดัง เธอี

ข่้ เธอีลังโที่ษ แต่ที่ำาไปีเพราะควิามรัก ห่วิงใย แลัะปีรารถนาด่

 คร้สุคนธ์ พยายามสร�างบัรรยากาศึขอีงควิามศึรัที่ธา พึ�ง

พระเจิ�า พึ�งศึาสนา ในหม่้คร้ แม�ไม่ใช่คาที่อีลิัก คร้ปีระถมมาแตร์

เดอ่ีฯ จิะพึ�งนักบุัญอัีนตน สวิดภาวินาขอีท่ี่านช่วิยเม่�อีหาขอีงไม่พบั 

แลัะมักจิะปีระสบัควิามสำาเร็จิตามคำาขอีกันอีย่างทัี่�วิถึง เป็ีนเร่�อีงทัี่�ง

เช่�อี ทัี่�งขำากันในหม่้คร้

 เม่�อีอีาจิารย์สุมิตรามาเล่ัาให�เพ่�อีนคร้ฟัูงพร�อีมม่ร้ปีถ่าย

สวิย ๆ ปีระกอีบัการไปีร่วิม Angela Session ท่ี่�อิีตาล่ั กับัคณะ 

ซิิสเตอีร์ ซึิ�งมาจิากหลัากหลัายปีระเที่ศึ ซึิ�งได�ที่ำาให�เกิดกิจิกรรมตาม

รอียนักบุัญอัีญจิลัากับัคร้อุีร์สุลิัน โดยเฉพาะท่ี่�โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ี

วิิที่ยาลััยอ่ีก 2 กลุ่ัม คร้สุคนธ์ปีระทัี่บัใจิมากแลัะปีระกาศึในท่ี่�ปีระชุม

คร้เลัยวิ่าพวิกเราต�อีงไปีจิาริกแสวิงบุัญตามรอียนักบุัญอัีญจิลัาด�วิย

เช่นกัน ใครสนใจิจิะไปีขอีให�เริ�มต�นอีอีมเงินอีย่างน�อียเด่อีนลัะ 500 

บัาที่ แลัะฝั่นนั�นก็เป็ีนจิริงใน 2 ปีีต่อีมาซึิ�งเป็ีนปีี พ.ศึ. 2548 คุณคร้

มาแตร์เดอ่ีฯ ปีระมาณ 18 คนได�ไปีโรม อัีสซ่ิซ่ิ เวินิส มิลัาน เดเซิน

ซิาโน แลัะเบัรสเซ่ิย ด�วิยควิามสนุกสนาน ปีระทัี่บัใจิ แลัะเป็ีนแรง

บัันดาลัใจิเกิดกลุ่ัมคร้อ่ี�น ๆ  กับัการเดินที่างเช่นเด่ยวิกันอ่ีก 2-3 ครั�ง

 ด�วิยควิามศึรัที่ธาแรงกลั�า แลัะเห็นควิามสำาคัญขอีงการ

ท่ี่�ศึาสนจิักรคาที่อีลิักจิะม่ผู้้�ส่บัที่อีดควิามเปี็นสงฆ์์รับัใช�พระเจิ�าแลัะ

เพ่�อีนมนุษย์ คร้สุคนธ์ร่วิมสนับัสนุน “กระแสเร่ยก” การเป็ีนสงฆ์์ 

กับัศึาสนจัิกรด�วิยทุี่นที่รัพย ์แลัะการร่วิมสนับัสนุนแรงบัันดาลัใจิขอีง

ผู้้�เตร่ยมบัวิชด�วิยคำาภาวินา แลัะการติดต่อีสัมพันธ์ให�ควิามช่วิยเหล่ัอี 

นอีกจิากนั�นยังม่ควิามสนุกท่ี่�จิะใช�ช่วิิตในช่วิงเที่ศึกาลัคริสต์มาส ขึ�น

เหน่อีไปีเย่�ยมหม่้บั�านคาที่อีลิัก บันดอีย พร�อีมด�วิยขอีงใช� อีาหาร

แห�งท่ี่�ได�รับัการสนับัสนุนจิากเพ่�อีน ๆ แลัะล้ักศิึษย์เป็ีนปีระจิำา

 เม่�อีลัาเกษ่ยณแลั�วิคร้สุคนธ์มุ่งกิจิวัิตรขอีงคุณคร้ไปีท่ี่�วัิด

เท่ี่านั�น ร่วิมกิจิกรรมกับัผู้้�ส้งอีายุในเขตวัิดแลัะเข�าวัิดร่วิมพิธ่กรรม 

แลัะสวิดภาวินาสมำ�าเสมอี นับัเป็ีนผู้้�ท่ี่�ได�เล่ัอีกหนที่างช่วิิตด�วิยกระแส

เร่ยกเป็ีนฆ์ราวิาสผู้้�เผู้ยแผู่้ควิามรัก พระเมตตาขอีงพระเจิ�าอีย่างอุีทิี่ศึ

ตน

 คร้สุคนธ์ถึงแก่กรรมเม่�อีวัินท่ี่� 6 ตุลัาคม  พ.ศึ. 2564 ตาม

หลัังพ่�สาวิคนโตมารดาอีาจิารย์ปีานทิี่พย ์โสภาษิต อีด่ตผู้้�อีำานวิยการ

โรงเร่ยนมาแตร์เดอ่ีวิิที่ยาลััย เพ่ยงวัินเด่ยวิ

อาลัยรัก...ครูสุคนธ์  จุลสุคนธ์
โดย อีาจิารย์สุมิตรา  พงศึธร
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การเดินทางครั้งใหม่
โดย นางสาวิธ่รกานต์ สันติวิงษ์ หัวิหน�านักเร่ยน

 สำาหรับัผู้้�อ่ี�นการได�ยินคำาว่ิา “ภาพยนตร์สั�นฉลัอีงพระ

คริสตสมภพ” แที่นท่ี่�จิะเป็ีนคำาว่ิา “ลัะครเวิท่ี่ฉลัอีงพระคริสตสมภพ” 

อีาจิไม่ที่ำาให�ควิามร้�สึกเปีล่ั�ยนแปีลังไปีมากเพราะใจิควิามสำาคัญขอีง

การแสดงค่อีการจิำาลัอีงการปีระส้ติขอีงพระเยซ้ิคริสตเจิ�า แต่สำาหรับั

นักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 6 รุ่น MD92 แลั�วิ คำาว่ิา “ภาพยนตร์

สั�น” เปีร่ยบัได�กับัการก�าวิเดินส่้เส�นที่างใหม่ บันเส�นที่างแห่งควิาม

เปีล่ั�ยนแปีลัง เส�นที่างท่ี่�ไม่อีาจิร้�ผู้ลัลััพธ์แลัะไม่อีาจิจิินตนาการได�

 ตลัอีดในรั�วิมาแตร์เดอ่ีฯ หนึ�งในสิ�งท่ี่�นักเร่ยนต่างเฝ้่ารอี

คอียนั�นก็ค่อีการได�เห็นรุ่นพ่�มัธยม 6 จัิดที่ำาลัะครฉลัอีง พระคริสต

สมภพหร่อีท่ี่�คุ�นห้กันในช่�อี “ลัะครคริสต์มาส” ซึิ�งเป็ีนการแสดงท่ี่�เต็ม

เปีี�ยมไปีด�วิยควิามศึรัที่ธา ควิามสร�างสรรค์แลัะควิามสนุกสนาน ยิ�ง

โตขึ�นก็ยิ�งได�เห็นควิามยิ�งใหญ่ขอีงการที่ำาลัะครท่ี่�ปีรับัเปีล่ั�ยนไปีตาม

ยคุสมัย ไม่ว่ิาจิะเป็ีนในร้ปีแบับัขอีง Musical หร่อีการปีรับัเปีล่ั�ยนให�

บัที่บัาที่ต่าง ๆ  แสดงอีอีกผู่้านการแสดงเช่นการเต�นแลัะแรปีเป็ีนต�น 

แน่นอีนว่ิาเม่�อีเห็นถึงผู้ลังานท่ี่�เกิดมาจิากควิามสามัคค่ขอีงพ่� ๆ  แลั�วิ

ควิามต่�นเต�นท่ี่�เกิดขึ�นที่ำาให�อีดไม่ได�ท่ี่�จิะนึกคิดว่ิา “แลั�วิรุ่นขอีงเรา

จิะที่ำาแบับัไหนด่” แน่นอีนว่ิาแม�อีย้่ในช่วิงขอีงการระบัาดขอีงโรค 

Covid-19 นักเร่ยนมัธยม 6 ก็ยังคงม่ควิามหวัิงท่ี่�จิะได�จัิดที่ำาลัะคร

น่�ร่วิมกัน ซึิ�งควิามหวัิงเหล่ัาน่�ก็ได�แปีรเปีล่ั�ยนไปีเป็ีนการริเริ�มควิาม

คิดแลัะการปีรึกษาหาร่อีกันหลัายครั�งจินได�ไอีเด่ยต่าง ๆ อีอีกมา

มากมาย

 แต่ด�วิยสถานการณ์ขอีงโรคระบัาดท่ี่�ร�ายแรงกว่ิาครั�ง

ไหน ๆ ที่ำาให�การเปิีดเร่ยนแบับั on-site นั�นถ้กเล่ั�อีนมาจินถึงเด่อีน

พฤศึจิิกายน ซึิ�งในระยะเวิลัาไม่ถึงสอีงเด่อีนนั�นด�วิยควิามกรุณา

จิากโรงเร่ยนแลัะที่างสมาคมผู้้�ปีกครอีงฯ ท่ี่�เต็มใจิสนับัสนุนควิาม

ตั�งใจิขอีงนักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 6 รุ่น MD92 เส�นที่างใหม่ก็ได�

เริ�มต�นขึ�น ที่างโรงเร่ยนจึิงมอีบัโอีกาสให�กับันักเร่ยนมัธยม 6 เล่ัอีก

สร�างสรรค์ระหว่ิาง “ลัะครเวิท่ี่” ซึิ�งเป็ีนสิ�งท่ี่�นักเร่ยนคุ�นเคยแลัะม่

ภาพในหัวิแต่ม่ควิามเส่�ยงในเร่�อีงขอีงระยะเวิลัาการเตร่ยมตัวิ แลัะ 

“ภาพยนตร์สั�น” ซึิ�งที่างสมาคมผู้้�ปีกครอีงฯ พร�อีมท่ี่�จิะคอียช่วิยเหล่ัอี

ในเร่�อีงขอีงการถ่ายที่ำา แต่ก็เป็ีนเร่�อีงท่ี่�ที่�าที่ายแลัะแปีลักใหม่เพราะ

นักเร่ยนไม่เคยม่ปีระสบัการณ์มาก่อีน แม�ว่ิาจิะเป็ีนการตัดสินใจิท่ี่�

ยากลัำาบัากแต่นักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 6 ทุี่กคนก็พร�อีมท่ี่�จิะเปิีด

ใจิเร่ยนร้� แลัะก�าวิส่้ควิามเปีล่ั�ยนแปีลังเสมอีเม่�อีม่โอีกาส ด�วิยเหตุน่�

จึิง ที่ำาให�นักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีีท่ี่� 6 เล่ัอีกเดินเส�นที่างสายใหม่ค่อี

การจัิดที่ำา “ภาพยนตร์สั�นฉลัอีงพระคริสตสมภพ” 

 ภาพยนตร์สั�นนั�นแตกต่างจิากลัะครเวิท่ี่โดยสิ�นเชิงทัี่�งใน

เร่�อีงขอีงการคิดเร่�อีงราวิ การที่ำาบัที่ การตกแต่ง หร่อีแม�กระทัี่�งการ

แสดง ที่ำาให�ในช่วิงแรกอีาจิร้�สึกหลังที่างแต่ที่างสมาคมผู้้�ปีกครอีงฯ 

ก็ได�ให�ควิามร้�แลัะแบ่ังปัีนปีระสบัการณ์จิากท่ี่านผู้้�ปีกครอีงท่ี่�ม่

ควิามเช่�ยวิชาญด�านการที่ำาภาพยนตร์เพ่�อีช่วิยเหล่ัอีนักเร่ยนในการ

ลัอีงผิู้ดลัอีงถ้ก เร่ยบัเร่ยงเร่�อีงราวิแลัะจัิดที่ำาภาพยนตร์ในร้ปีแบับั

ขอีงนักเร่ยนเอีง ควิามกรุณาในครั�งน่�ก็รวิมไปีถึงการท่ี่�มอีบัโอีกาส

ให�นักเร่ยนท่ี่�ม่ควิามสนใจิในตำาแหน่งหน�าท่ี่�ต่าง ๆ เช่น Director, 

Director of Photography (DP), Art Director (AD), Costume 

& Makeup, Runner ฯลัฯ ได�เร่ยนร้�แลัะที่ำางานร่วิมกับัท่ี่มงานม่อี

อีาช่พในกอีงถ่าย ในแต่ลัะตำาแหน่งอีาจิได�ที่ำาจิริงมากน�อียไม่เท่ี่ากัน 

แต่สิ�งท่ี่�ดิฉันมั�นใจิว่ิานักเร่ยนมัธยม 6 ทุี่กคนได�รับัค่อี “การเร่ยนร้�” 

ไม่ว่ิาจิะที่างตรงหร่อีที่างอี�อีม ก็เป็ีนการเร่ยนร้�ท่ี่�สามารถนำาไปีใช�

ปีระโยชน์ในช่วิิตปีระจิำาวัินได�อีย่างแน่นอีน

 หากขาดควิามร่วิมม่อีแลัะกำาลัังใจิขอีงใครคนใดคนหนึ�งใน

รุ่น MD92 การเดินที่างในครั�งน่�คงจิะไม่สำาเร็จิอียา่งแน่นอีน ในทุี่ก ๆ  

ส่วินขอีงการถ่ายที่ำาผู้ลังานชิ�นน่�ก็ลั�วินมาจิากควิามตั�งใจิ แลัะควิาม

ร่วิมแรงร่วิมใจิขอีงทุี่ก ๆ คนในรุ่น ตั�งแต่การคิดเน่�อีเร่�อีง, การคิด

บัที่พ้ด, บัที่กลัอีน, การอีอีกแบับัสถานท่ี่�, การอีอีกแบับัเส่�อีผู้�า, การ

เป็ีนนักแสดง, การแต่งเพลัง, การถ่ายที่ำา แลัะการตัดต่อีท่ี่�นักเร่ยน

จิะได�ม่โอีกาสสร�างสรรค์ผู้ลังาน แลัะใช�พ่�นท่ี่�แห่งน่�ในการแสดงควิาม

สามารถขอีงตนเอีงอียา่งเต็มท่ี่� แน่นอีนว่ิาการเดินที่างน่�ไม่ได�ราบัร่�น

ตลัอีดที่าง แต่การพบัเจิอีอุีปีสรรคในแต่ลัะครั�งก็เป็ีนเสม่อีนการท่ี่�รุ่น 

MD92 ขอีงเราได�เติบัโตไปีพร�อีม ๆ  กัน ได�เร่ยนร้�ไปีด�วิยกัน ซึิ�งจิะเป็ีน

โอีกาสแลัะปีระสบัการณ์ท่ี่�ไม่สามารถหาจิากท่ี่�ไหนได�อ่ีก ดิฉันมั�นใจิ

ว่ิาควิามที่รงจิำาเหล่ัาน่�จิะเป็ีนควิามที่รงจิำาท่ี่�นักเร่ยนชั�นมัธยมศึึกษาปีี

ท่ี่� 6 ทุี่กคนภาคภ้มิใจิแลัะจิะจิดจิำาควิามร้�สึกขอีงวัินสุขสันต์เหล่ัาน่�ไวิ�

ตลัอีดไปี
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ภาพีบัรีรียากาศการีถ่ายทุำา	:	โดุย	ผู้ช่วยผู้กำากับั	คุณนัทุ

	 ยินดีุเถิดุมารีีย์ผู้ภักดีุ	 	 พีรีะเจ้ามีพีรีะบััญชาจากสวรีรีค์

พีรีะองค์สถิตกับัทุ่านทุุกคืนวัน		 			 จงตั�งครีรีภ์และคลอดุบุัตรีขีองพีรีะองค์

	 จงตั�งชื�อเด็ุกชายว่าเยซู	 	 จงเลี�ยงดูุเขีาตามพีรีะปีรีะสงค์

ให้้เติบัให้ญ่ขึี�นมาอย่างมั�นคง	 	 				 ปีกครีองวงศ์ยาโคบัตลอดุไปี

	 พีรีะเจ้าจะปีรีะทุานพีรีะทีุ�นั�ง	 										 มอบับััลลังก์แห่้งกษัตริีย์ดุาวิดุให้้

พีรีะอาณาจักรีขีองเขีาจะกว้างไกล	 												ดุำารีงไว้ไม่สิ�นสุดุชั�วกาลนาน

	 ข้ีาพีเจ้าตั�งใจถือพีรีห้มจารีี	 				 เห้ตุการีณ์นี�ไม่มีทุางเปีนไปีไดุ้

พีรีะจิตเจ้านั�นยิ�งให้ญ่กว่าผู้ใดุ																			 ถึงอย่างไรีก็ทุรีงมีห้นทุาง

										 พีรีะองค์จะเสด็ุจมาเห้นือทุ่าน					 และบัันดุาลอำานาจแห่้งพีรีะผู้สร้ีาง

แผ่ร่ีมเงาปีกคลุมไม่เลือนรีาง	 																				 แจ้งกรีะจ่างอานุภาพีตลอดุกาล

											 แม้แต่เอลิซาเบัธัญาติขีองทุ่าน						 ยังตั�งครีรีภ์ไดุ้รีาวกับัปีาฏิห้าริีย์

ทัุ�งทัุ�งทีุ�แก่ชรีามาช้านาน	 	 	 พีรีะกุมารีจะบัังเกิดุอย่างแน่นอน

ประพัันธ์โดิ์ย นางสาวอติพัร วิเศัษโอภาส 
ชั�นมัธยมศึักิษาปีที� 6/5

ตัวอย่างบทประพันธ์ที่ใช้ในการถ่ายทํา
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ร่วมสร้างสังคมที่ดีขึ้น
โดย อีาจิารย์สุมิตรา  พงศึธร

 การจัิดการศึึกษาปัีจิจุิบัันแลัะต่อีไปีในอีนาคตจิะเน�นการ

สร�างสมรรถนะ (Competency) ต่าง ๆ ให�เกิดขึ�นแก่ผู้้�เร่ยน กล่ัาวิ

ค่อีการม่ควิามร้�แลัะม่ทัี่กษะปีฏิบััติการต่าง ๆ ได�ด�วิยตนเอีงเป็ีนสิ�ง

ท่ี่�สำาคัญ รวิมทัี่�งการม่เจิตคติท่ี่�ด่ด�วิย แต่ทัี่�งหมดน่�ควิรมารวิมกันให�

เกิดเป็ีนสมรรถนะในตัวิผู้้�เร่ยน (พจินานุกรม ฉบัับัราชบััณฑิตยสถาน

นิยามควิามหมายขอีงสมรรถนะว่ิา ค่อี ควิามสามารถ)

 หากจิะมาพิจิารณาอ่ีกปัีจิจัิยหนึ�งท่ี่�ม่ควิามสำาคัญยิ�งต่อี

การศึึกษาในปีัจิจุิบััน ค่อี เร่�อีงเที่คโนโลัย่ โดยเฉพาะอีย่างยิ�ง ICT 

(Information and Communication Technology) ซึิ�งด้จิะเป็ีน

เร่�อีงท่ี่�ขาดไม่ได�แลั�วิในการศึึกษา แลัะทัี่กษะ (Skill) กับัเที่คโนโลัย่

นั�นผู้้�เร่ยนสามารถสร�างให�เกิดขึ�นได�ปัีจิจุิบัันตั�งแต่ก่อีนวัิยเร่ยน แลัะ

ต่อีเน่�อีงไปีได�ตลัอีดช่วิิต ไม่ได�จิำาเป็ีนต�อีงพึ�งแต่โรงเร่ยนเท่ี่านั�น

 ในเร่�อีงขอีงการใช�เที่คโนโลัย่ เพ่�อีเผู้ยแพร่ข�อีม้ลัข่าวิสาร 

แลัะการรับัข่าวิสารนั�น เราได�เห็นโอีกาสแลัะปีระโยชน์เพิ�มพ้นมาก

ขึ�นทุี่กวัิน แต่ในการก�าวิเดินร่วิมกันไปีเพ่�อีสร�างสังคมท่ี่�ด่ยิ�ง ๆ  ขึ�น เรา

น่าจิะร่วิมกันสร�างสมรรถนะในการยับัยั�งชั�งใจิ แลัะม่วิิจิารณญาณใน

การเล่ัอีกรับัแลัะเล่ัอีกส่งต่อีข�อีม้ลัอีย่างม่สติแลัะม่มาตรฐ์านในการ

ตัดสินใจิบันพ่�นฐ์านขอีงควิามเคารพผู้้�อ่ี�นแลัะเคารพตนเอีงใช่หร่อีไม่

 หลัายเร่�อีงราวิท่ี่�ม่การเผู้ยแพร่ในส่�อีสังคม (Social media) 

ท่ี่�ด้ขาดควิามเคารพ ขาดควิามรักแลัะเมตตา สร�างควิามแตกแยก 

ซึิ�งเม่�อีได�เห็นได�อี่านแลั�วิแต่ลัะคนก็มักจิะปีล่ัอียผู้่านไปี แม�จิะไม่ได�

เห็นด�วิยแลัะนึกตำาหนิกับัการเผู้ยแพร่ข�อีม้ลัเช่นน่� แต่เม่�อีไรข�อีม้ลั

นั�นเก่�ยวิข�อีงกับัครอีบัครัวิขอีงเราโดยตรง เราก็จิะเกิดม่ควิามร้�สึก

ทุี่กข์ใจิมาก ๆ กับัการขาดควิามเคารพกันเช่นน่� แลัะไม่อียากเห็น

พฤติกรรมท่ี่�ที่ำาร�ายกันเช่นน่�เกิดขึ�น

 จึิงขอีเชิญชวินชาวิมาแตร์เดอ่ีมาร่วิมกันสร�างสมรรถนะให�

ตนเอีงแลัะล้ักหลัานกับัการม่วิิจิารณญาณในการเล่ัอีกรับัแลัะส่งต่อี

ข�อีม้ลัไม่ว่ิาจิะด�วิยส่�อีใด ๆ ท่ี่�เป็ีนการเผู้ยแพร่สิ�งไม่ด่เก่�ยวิกับัผู้้�อ่ี�น  

ไม่ว่ิาจิะเป็ีนเร่�อีงจิริงหร่อีไม่จิริง เราควิรให�การม่คุณธรรม ม่ควิาม

รัก ควิามเมตตาแลัะควิามเคารพเป็ีนมาตรฐ์านหลัักในการเล่ัอีกแลัะ

ตัดสินใจิขอีงเรา สังคมขอีงเราด่ขึ�นได�อีย่างแน่นอีนจิากควิามกลั�า

หาญท่ี่�จิะเล่ัอีกกระที่ำาสิ�งด่ ๆ ท่ี่�เหมาะสม หร่อีเล่ัอีกปีฏิเสธการขาด

ควิามเคารพ เพราะเราม่วิิจิารณญาณในการเล่ัอีกท่ี่�จิะไม่กระจิายข่าวิ

ไม่ด่เก่�ยวิกับัผู้้�อ่ี�น
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 In P3 Listening and Speaking, Khru Simon’s 

online students studied comic strips and simple past: 

irregular verbs, around the theme of 'In the hospital'. 

Students then produced their own comic strip about a 

friendly monster that needs healthcare, demonstrating 

an understanding of the language studied.

 Chinnica Thammarak (P3/4) demonstrates not 

only language skills, but also great imagination and wit 

in this delightful comic strip.

Comic Strip – P3 Listening & Speaking
With Khru Simon Webster
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From the Mathayom One Critical 
Thinking and Writing Classrooms 

With Khru Harry Vanduyne

 In one Fast & Furious session of Coach Harry Vanduyne’s Mathayom 1 Creative Thinking and Writing studies, 

students were inspired to create maximum effect in a Thinking & Writing challenge based on a random word, pitched 

against the Stopwatch; 60 seconds for a Mind-Flash and 5 minutes to write a short Furious story. Neelada Tang (M1/1) 

captivates her audience with two exquisite works, “ART WORLD” and “YOUTUBER”.

 In another Fast & Furious variation, Melisa Chatpunnarangsee (M1/4) chose the topic of change and illustrates 

to the reader that “sailing between shores of opposites” teaches us some valuable lessons. 

 All three exceptional pieces are must reads... enjoy!

Melisa Chatpunnarangsee M.1/4 #32

Change is a tricky thing. 

Sometimes you don’t want anything to ever change, but sometimes you 
can’t wait until change happens. Some changes happen quickly, and 
some progress throughout years. But I think change is essential in life, 
and I’ll be telling you about a time when things changed in my life.

When I Þrst moved to Mater, I was really nervous. I came from an 
international school, so my Thai wasn’t good. And I wasn’t an outgoing 
person at all, so the Þrst few days were challenging. There was also more 
homework then I was used to, but change happened, and I’m really glad 
it did. 

My now close friend, came up to me one day and invited me to hang out 
with her and her friend group. We immediately clicked and they are some 
of my best friends now. As for improving on my Thai, I read before every 
class, practiced a lot, and even though my Thai is far from perfect it’s 
improved very much since I began. I learned to do the homework on 
time, and everything is just a lot better now.

In the end, change can be good and bad, but if it never happens you can 
never get those golden moments you’ll cherish forever, or those low 
moments you can look back on and see how much you’ve improved. 
Everything would just feel bland. Changing schools felt like a bad idea 
then, but if I had the chance to go back, I wouldn’t change a thing.
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Reflections on Heidi
M1 Listening and Speaking

With Khru Edward Krauss

 Each semester students read an assigned story book on their own, outside of class. This past first semester 

in Khru Edward’s Mathayom 1 English Listening & Speaking class, we read the book Heidi. During the semester 

students took short multiple choice chapter quizzes that helped keep everyone on pace to complete the book. At 

the semester’s end they were given in-class essay question choices to write about. Below is a selection of student 

writing answering either which character they liked most, or why they liked the story.

Palita Dungkosintr, M 1/1

 Heidi is my favorite character. She is so kind and 

cute. She has a lot of positive energy for other people. 

She loves to see everyone happy. For example, she felt 

sad when she heard about Grannie’s problem so she 

read a book to make Grannie happy. She helps Grannie 

as much as she can do. Another example is when Heidi 

came back home, she always misses Clara and I love 

their good relationship. Finally, she is so kind, she helps 

Peter to read a book and teaches him to learn more 

about vocabulary. So Heidi is my favorite character, she is 

lovely and very friendly. Additional to this, Heidi is a very 

polite girl, she always says thank you to everyone who 

helps her and also says sorry when she does anything 

wrong. Her behavior is the good role model for me. One 

development area is she is too sensitive; she needs to 

learn to be stronger when facing any problem.

Sasawalan Jirananon, M 1/2

 I loved the story Heidi very much. At first I was 

lazy to read this book.  When I looked at the cover of 

the book, I thought the story would be about a girl 

escaping from the war!  Though the story started sadly 

in the beginning, but it ended beautifully. I learned many 

things from ‘Heidi’. Her mum and dad died when she was 

very young and her aunt Detie sent her to live with her 

grandfather. If it was me, I would cry every night.  Heidi 

was such a brave, strong, lively and positive girl. I loved 

all the characters in the story except Miss Rottenmeier. I 

felt the warmth of the people surrounding Heidi. Everyone 

was so kind to Heidi.  I loved how the writer explained 

details of nature. When I read the story, I felt like I was 

there beside Heidi. The story was more exciting each time 

I read.  This book is recommended!

Malichatr Suchart, M 1/3

 I like the entire story of Heidi because I like how 

Heidi is being herself and how she loved everyone. When I 

read Heidi, I feel comfortable because I feel like I’m really 

in the mountains, forests and rivers. Heidi is very kind with 

grannie and she tried her best for learning how to read 

so she could read for grannie. And some of the story are 

funny because when Heidi was homesick she had a sleep 

walk and everyone thinks that she is a ghost at the first 

feeling I had when I read the topic of this chapter I feel 

scared but when I know that the ghost was just Heidi in a 

sleepwalk I laughed a little bit. Finally, I really like Heidi’s 

confidence that she does anything without worrying that 

it will be wrong or not - she just does it and if it’s wrong 

she will try to fix it with her friends and family and that 

is really nice!

Araya Lekprathum, M 1/4

 Why did you like or not like the entire story of 

Heidi? I liked the Heidi book. It’s a short book but very 

fun! I personally don’t like reading. But since this book 

is short I was able to finish the book. The reason I like 

this book is because of the characters. I like how Heidi 

seems to care about everyone. And Peter reminds me of 

my brother. I like how Heidi was worried about Grannie 

when she came back and read for her. I like how Heidi 

gave some of her food to Peter. And I like how Heidi 

always misses her grandfather. Heidi is very caring about 

everyone during her trips. She’s always curious. I love 

how her grandfather misses Heidi so much and doesn’t 

want her to go to school. But he still lets her since it’s 

the best for her. I love how everyone in the story cares 

about Heidi so much.
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 Passion is a strong feeling of enthusiasm or 

excitement for something or for doing something that we 

all have within us. We are all enthusiastic and passionate 

about something, whether it is a personal ambition and 

goal or a life goal. And that passion can be very powerful, 

and it is what will help push you forward in life. 

 Let me tell you a story about Aven, a successful 

photography business owner. Aven was just a regular 

girl with hopes and dreams. She had had a passion for 

photography since she was a child, but her parents would 

never let her pursue it. And when it came to choosing a 

major in college, she did what her parents wanted her to 

do, she studied to be a doctor. She had never liked it or 

been satisfied with what she had learned since the first 

year. Her grades were low, she was unhappy, and she was 

always tired and depressed. And in her second year, after 

much deliberation, she decided to pursue her dreams 

and passion by studying for her desired career. She told 

her parents, who were furious and did not approve of 

her decision in the least. Her parents told her that being 

a photographer was a part-time job and that learning 

photography would not help her in life. At first, Aven was 

furious with her parents, but after a while, she absorbed 

their ideas. She knew they were correct when they said 

From the Mathayom Two Critical 
Thinking and Writing Classrooms 

With Khru Harry Vanduyne

 Last term, in The Power of Passion session of their M2 Creative Thinking and Writing studies with Coach Harry 

Vanduyne, students were invited to select a topic that aroused their passion. They then reflected on and described 

WHY and HOW their passion became the motivator of their story. They were encouraged to illustrate through some 

real-life examples how passion worked for them in a positive way. Through keen observation and excellent written 

work Pargate Nimmanheminda (M2/3) is offering us a compelling story that illustrates how a smart combination of 

Passion, Perseverance and Parallel Thinking can make dreams come true.

The Power of Passion
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that studying photography was not the best option. So, 

after much thought and consideration, she decided to 

attend Business School instead. She would study business 

because it is less stressful and requires fewer hours than 

medical school, but it would still provide her with skills 

and stable jobs if her plans failed. Instead, she would 

work part-time as a photographer while studying in college 

as well. She talked to her parents about it, and while 

they weren't thrilled with the decision, they agreed. She 

attended Business School and enjoyed taking photographs 

in her spare time. She sold a few of her photos and made 

enough money to take additional photography classes to 

improve her skills. She had a better time in college as well, 

because she had her passion as a motivator. When her 

college career came to an end, she decided to combine 

what she had learned with her passion and launch a 

photography business. Her business wasn't always going 

well, but she never gave up because she was passionate 

about what she was doing. Her company is now one of 

the most successful photography businesses in the world. 

And that is the story of the importance of the power of 

passion.

 Now, in Aven's story, she didn't abandon 

everything to pursue her passion, and you shouldn't either. 

There's a chance you'll succeed, but it's always a good 

idea to have a backup plan. And college wasn't so bad for 

her now that she had the power of passion propelling her 

forward. She also got to put her knowledge to use, which 

may have contributed to her success. But the important 

thing is that Aven used the power of passion to push her 

and keep her going, which ultimately led to her success, 

not just in her business but in her life.

 That is why the power of passion is so strong and 

significant. Because you don't have to be pushed if you're 

working on something that you're passionate about. You 

are happy to work and do so joyfully, which will result in 

better work and better results. The road to success is not 

easy, but with hard work and passion, any dream can be 

realized. Following your passions is the most important 

thing you can do with your life and work. Find something 

you're passionate about and stay invested in it. Follow 

your passion, and some day you will find success.

Pargate Nimmanheminda  
M.2/3 No.13
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FRENCH RENDEZ-VOUS
C’est en Forgeant qu’on Devient Forgeron

Practice Makes Perfect
With Khru Danucharee Tantha-O-Bhas

 M4 French is a year of discovery.  One of the biggest challenges for students already fluent in English is the 

realisation that they cannot translate the complex linguistic structures they use effortlessly and produce intelligible 

French.   They must go back to a new set of basics.  They know the leters of the alphabet, but the pronunciation 

is different;  indeed, some of the sounds are completely new.  They must familiarize themselves with the most 

common phrases and greetings and internalize new linguistic stuctures if they are to communicate meaningfully.  It 

takes patience.  

 This year in Khru Danucharee Tantha-O-Bhas’s class, Benyapa Suktrakul, Mintra Ingun and Canisa Viravan 

have demonstrated commitment, practising until they achieved perfect scores as can be seen below. 

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

Canisa Viravan: Writing about her best friend (Ma meilleure amie)
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Benyapa Suktrakul: writing a weather forecast  (La Météo)
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Poetry – M5 Listening & Speaking
With Khru Simon Webster

 Over 2 weeks during this Semester, online 

students in our Mathayom 5 Listening and Speaking 

course studied rhyming couplets through poetry and 

lyrics and idioms, similes and metaphors, around the 

theme of 'emotions'. Students then wrote their own 

rhyming couplet poems, including examples of the 

studied language and their own metaphor or simile.

 Please enjoy two profound, beautiful poems 

by Parisa Lertdumrikarn (5/4) and Pat Sevikul (5/5).

Friendship
Friendship is as pure as the driven snow.  

Sincere and tender that is what shows. 

Cry your heart out as tears pour. 

They will comfort you, say they love you more. 

Happy times you enjoy they always know.  

Celebrate you with smiles that glow. 

Walk beside you with passion and no regrets.  

A close bond started since the day we met. 

Grow together as each of us age. 

They will begin with you every new page. 

Quality relationships are sparkling gems. 

Take good care and you will benefit from them. 

But once our strong bonds cannot hold.  

True feelings and love cannot be told. 

Have a heart to heart talk with mind open.  

Words of forgiveness will be spoken. 

Acts of kindness and grace toward.  

Stronger our trust returns as a reward. 

Forever will never let go of my friends.  

Together always until the end.

Parisa Lertdumrikarn, 5/4

Karma
When did you have the change of heart 

Left mine in pieces, shattered apart

You pulled my heartstrings like a toy 

Were your intentions to destroy

My heart which laid out on the table 

Should have known that it was fatal

What remains of such a feast 

A broken pulse that doesn't beat

I took the fall for all your crimes 

From fraud to theft you stole my time

An affiliate to the sins you did ploy 

A victim of betrayal at the hands of a boy

Our wasted time, I now strike a match 

Burn it all, the flames of our past

Memories erased into oblivion 

My wounds won’t be your prized medallions

Who knew you were so casually cruel 

Faked the heartbreak, and me you ridiculed

Here’s a story, for our future 

Soon you’ll find it fairly familiar

Years from now, just you wait and see 

A boy’s regrets return in envy

A girl he knew he should’ve kept 

A woman now he’ll have to accept

One day a man with one knee down 

Will ask for her love, one so profound

Your childish lies and seeds of deception 

Led to my undying love and affection

Pat Sevikul, 5/5
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The Ursulines Move to the New World
A Two Part Series by Bryan Jacques 

 Marie de l’Incarnation felt in her heart that she 

was being called to work in a far off land, a land new to 

Europeans. This feeling was deepened through a vision 

she had at Christmas 1633, not long after having taken 

her religious vows. In this vision, Marie was with another 

woman, not a nun, in a foggy and desolate place unknown 

to her. Mary and Jesus were sitting at a small church 

looking out over this place. This place was later identified 

as New France, an area located in what we now call 

Quebec, in eastern Canada. French pioneers and Jesuits 

had settled here. The Jesuits were working with the settlers 

and local indigenous people in what was a very harsh 

environment.

 After this vision, I am sure that her desire for 

missionary work in New France filled her thoughts whilst 

going about her religious duties in the Ursuline Monastery 

in Tours, France. Many obstacles came her way, but none 

were too great to overcome. Her brother tried to stop 

her. I can hear him saying something like, ‘Marie, you 

have family duties concerning your son. You must stay 

here.’ Her French religious brothers and sister would have 

probably been saying, ‘Marie, this project really is too 

great for you!’ Marie knew what her religious calling was 

and started corresponding with the Jesuits of New France. 

They were very keen for her to join their mission work.

 There was yet another hindrance to reaching her 

missionary desire. This was money! In 1639, Marie met 

a person she knew to be the woman from her vision, 

Madeleine de la Peltrie. This lady did have funds, and 

she also had a strong calling to move to New France. 

So, in May 1639 they were off on an adventure for God, 

leaving the comforts of their established lives behind 

them. They were accompanied by a very small group of 

religious people devoted to the same cause. They set 

sail from Dieppe in France for New France. Ships were 

wooden in those days and could easily splinter apart. This 

nearly happened when they encountered an iceberg, but 

drowning on route was not part of God’s plan for them. I 

am very sure they were relieved to reach dry land three 

months after setting sail. This land was in New France.

 Now, God’s missionary plan came into full swing. 

I assume that Marie and her group were fully aware of 

what lay ahead of them. Personally, I am not sure I would 

St Marie of the Incarnation (1599 - 1672), Passionate Missionary and Educator

This	article	looks	at	the	years	1633-1672,	when	Marie	de	l’Incarnation	was	a	missionary	in	New	France
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have been physically and emotionally prepared for the 

hardships they were to face. I would have been on the 

first ship back to France. What did they do? How did Marie 

become so revered, not just in New France, but also in 

modern-day Canada? In Canada, one of the many things 

Marie of the Incarnation is renowned for, is setting the 

foundations of education for the country.

 By the time of their arrival, the French had 

already formed strong ties, particularly with the Huron 

and Algonquin indigenous people. Jesuits and fur traders, 

presumably woodcutters too, respected the knowledge 

of these people and in no way tried to move them away. 

All people in this area treated each other as friends and 

lived harmoniously together.

 So, why was this seemingly lovely place such 

a hostile environment? For the French, everything had 

to be done from scratch which would have been very 

strenuous. They were also isolated from their extended 

families and many of the comforts they had been used 

to. For the indigenous people, their lack of immunity to 

new European diseases did at first cause some distrust. 

Another group of indigenous people, the Iroquois, was not 

so friendly. The Iroquois would make terror raids on the 

Huron, Algonquin and French. I would be sitting in fear at 

the thought of a sudden attack from people armed with 

dangerous weapons and who had no fear in using them. 

As the Iroquois sided with the English, so they would have 

been encouraged to attack the French, probably seen as 

enemy settlers in a new land. Added to all of this there 

were fires, both natural and accidentally man-made, 

earthquakes, dangerous wildlife and weather differences 

to contend with.

 Why did Marie of the Incarnation persevere? 

She could have left. I think that I might have decided on 

comfort, rather than hardship and devastation. She stayed 

to help others. She knew that this was what God wanted 

her to do, and since childhood she had cherished the idea 

of being a martyr for God. As soon as Marie arrived, the 

indigenous Huron and Algonquin, as well as the French 

settlers noticed that she was sincere, devoted and hard-

working. They could see that her door was always open 

to all, no matter what their background. Her heart told 

her that she must spread religion and also bring French 

culture to everyone.

 Marie’s background in education meant that 

French and indigenous people entrusted their daughters 

to her care. She, and the other sisters, taught catechism, 

language and literature. They also made sure that girls 

were capable in what were then the tasks perceived 

as female duties. Marie learnt the local languages and 

translated the catechism, prayers and hymns so that the 

indigenous girls felt very much worthwhile and at home in 

the convent school. In true Ursuline spirit, having finished 

their years at school, all girls would return to visit. As 

this was their comfortable second home. Not all of the 

girls did complete these years of study, but Marie of the 

Incarnation had nurtured the skills of her students and 

knew that they would be teaching their families these 

same skills. Marie’s excellent knowledge of business and 

her diplomatic manner meant that she could negotiate 

easily with others. She devised ways of improving the 

communities. She even spoke sincerely with officials of 

the need for French territory to expand to the west of 

Quebec and south as far as Louisiana.

 There are many more things we could mention 

about Marie of the Incarnation. We know these things 
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through the correspondence she had with her son, Claude. 

This correspondence lasted her entire life. She has been 

greatly honoured and remembered in French speaking 

Canada, so much so that, in 2008, a documentary/drama 

was made of her contribution to the people of the land. 

It is called ‘La Folle de Dieu’ (‘Madwoman of God’) by 

Daniel Lafond.

 Certainly a remarkable Ursuline saint worthy of 

great praise.
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 ณ เม่อีงแห่งหนึ�ง ม่เด็กสาวิช่�อี เบัลัล่ัา เป็ีนเด็กท่ี่�ร่าเริง แจ่ิมใสเฉกเช่นเส่ยงระฆั์งในเช�าวัินคริสต์มาส เธอีม่เพ่�อีนรักสอีงคน ช่�อี 

ฮอีลัลั่� ผู้้�ท่ี่�คอียเป็ีนห่วิง คอียตักเต่อีนเบัลัลั่า แลัะไลัลัาผู้้�อ่ีอีนโยนแลัะคอียแบั่งปัีน แต่กว่ิาจิะมาถึงวัินน่� ทัี่�งสอีงคนได�ช่วิยเบัลัล่ัาก�าวิข�าม

ผู่้าน เหตุการณ์ในอีด่ต ท่ี่�เป็ีนควิามทุี่กข์ในจิิตใจิขอีงเธอี นั�นเป็ีนเพราะว่ิา หลัังจิากท่ี่�เบัลัล่ัาได�ส้ญเส่ยพ่อีแม่ไปี เธอีก็ไม่เคยร้�สึกม่ควิามสุข

ท่ี่�ได�ฉลัอีงวัินคริสต์มาสอ่ีกเลัย ซึิ�งในปีีนั�นเอีงท่ี่�ฮอีลัล่ั�แลัะไลัลัาช่วิยเบัลัล่ัา ให�พ�นจิากควิามทุี่กข์ ก่อีนหน�านั�น เบัลัล่ัาได�แต่นั�งมอีงด้ร้ปีภาพ

เก่าๆ ขอีงครอีบัครัวิในวัินคริสต์มาสปีีก่อีนๆ ที่ำาให�เธอีเศึร�าแลัะคิดถึง ครอีบัครัวิอีย่างมาก ไม่ม่แลั�วิพ่อีแม่อัีนเป็ีนท่ี่�รัก เหล่ัอีเพ่ยงแค่ตัวิเธอี 

แลัะล้ักแก�วิหิมะท่ี่�พ่อีได�มอีบัเป็ีนขอีงขวัิญชิ�นสุดที่�ายในวัินคริสต์มาส แก่เบัลัล่ัา ขณะนั�นเอีง ล้ักแก�วิม่แสงวิาบัอีอีกมาเป็ีนระยะ พร�อีมภาพ

เก่า ๆ  ขอีงครอีบัครวัิเธอี แลัะล้ักแก�วิหิมะก็ย�อีนภาพควิามที่รงจิำาเธอีไปี ในอีด่ต วัินนั�นท่ี่�ยงัม่พ่อีแลัะแม่ วัินท่ี่�ครอีบัครวัิปีระดบััต�นคริสต์มาส 

ด�วิยกัน วัินท่ี่�ครอีบัครัวิไปีด้ลัะครเวิท่ี่ปีระส้ติพระเยซ้ิด�วิยกัน ช่วิงเวิลัา แห่งควิามสุขต่าง ๆ  ฉายซิำ�าขึ�นมาอ่ีกครั�ง ระหว่ิางท่ี่�ควิามที่รงจิำาเหล่ัา

น่� ฉายขึ�นมา ล้ักแก�วิก็ได�กลิั�งไปีกำาลัังจิะตกลังบันพ่�น ล้ักแก�วิกำาลัังจิะแตกราวิกับัว่ิาเบัลัล่ัาจิะไม่สามารถพบัเจิอีกับัควิามสุขเหล่ัาน่�ได�อ่ีกแลั�วิ 

แต่แลั�วิควิามทุี่กข์ทัี่�งหมดท่ี่�กำาลัังจิะที่ำาให�เบัลัล่ัาแตกสลัาย ก็ยัง ม่ม่อีท่ี่�คอียหยิบัย่�นเพ่�อีช่วิยเหล่ัอีเบัลัล่ัาในวัินนั�น ซ่ิ�งก็ค่อี ฮอีลัล่ั� แลัะไลัลัา 

ผู้้�ท่ี่�พาเบัลัล่ัาอีอีกมาจิากควิามเศึร�าในอีด่ต ทัี่�งสอีงจ้ิงม่อีเบัลัล่ัา มางานฉลัอีงคริสต์มาสหม่้บั�าน ม่การที่ำาพิธ่ฉลัอีงการบัังเกิดพระเยซ้ิคริสต์

เจิ�า ที่ำาให�เบัลัล่ัานึกย�อีนไปีในวัินท่ี่�ได�ไปีด้ลัะครเวิท่ี่ปีระส้ติพระเยซ้ิกับัครอีบัครัวิ เธอีร้�สึกม่ควิามสุขแลัะม่แรงอียากจิะก�าวิข�ามผู่้าน ควิาม

ทุี่กข์ไปีอ่ีกขั�น หลัังจิากนั�นฮอีลัล่ั�แลัะไลัลัาจ้ิงม่อีเบัลัล่ัาอ่ีกครัง เพ่�อีไปีเต�นรำาในงานเที่ศึกาลั ซึิ�งนั�นก็เป็ีนควิามสุขครั�งใหม่ท่ี่�เบัลัล่ัาได� เร่ยนร้�

แลัะได�รับัจิากทุี่ก ๆ คน  
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