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เกริกเกียรติเกรียงไกรเกริกเกียรติเกรียงไกร
ในเวทีระดับชาติในเวทีระดับชาติ

 นางสาวศศิวมิล เมืองคาํ นางสาวจิรฐัตกิาล
พันธวงค นายภานุพงษ เณรพรม นักเรียนโรงเรียน

พราววิทยาคม  และครูที่ปรึกษา  นางวิมล  นาวะระ  และ

นางสอางศรี มณียะ นําโครงงาน แปรรูปอาหารจากผลและ

เปลือกตะครอ เขารวมการแขงขันทักษะการแปรรูปอาหาร 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับชาติ  “สุดยอดเด็กไทย กาวไกล

สูสากล” ณ เมืองทองธาน ีจังหวัดปทุมธานี  

 นางดาราภรณ ศรีวิชัย ครู ชํานาญการ กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ไดรบัรางวลัชมเชย การประกวด

ขอเขียนความประทับใจที่ศิษยมีตอครู  ประจําป 2558

พรอมเงนิรางวลั 4,000 บาท และเขารบัเกยีรติบตัรจากรัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย

เนือ่งในโอกาสวันคร ู16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมครุสุภา

      เด็กหญิงธัญเรศ โอบออม 

                นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1/6

                        รางวัลรองชนะเลิศ
                      การประกวดคําขวญัวันครู 

              ประจําป 2558 ไดรับเงินรางวัล 

      7,000 บาท และเขารับเกียรติบัตรจาก

         รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

      พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย เน่ืองใน
โอกาสวันครู 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมคุรุสภา

 นางสาวณิชารีย ยอดทนันชัย
ชัน้ ม.6/1 ไดรบัรางวลัเหรียญทอง อนัดบั 4
การแขงขันวาดศิลปสรางสรรค ระดับ

ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ  ครั้งที่ 64  ประจําป 2557

ณ อมิแพค เมอืงทองธานี ดแูลฝกซอม

โดย คุณครูกัลยา  อินทเคหะ 
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 เด็กหญิงนวพร แสนม่ี ชั้น ม.2/6 ได

รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแขงขัน

วาดเสนลายเสน ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งท่ี 64

ประจําป 2557 ณ อิมแพค  เมืองทองธานี  

    ดูแลฝกซอมโดย คุณครูพันธทิพย ฟูญาติ  

ม.2/6 ได

ขงขัน

นี  

าติ  

ภา
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บรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลง

คณะที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ฝายบันทึกภาพ

นายวีระ  ศิริรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนพราววิทยาคม
นางญาณศิา คาํภริะ  รองผูอาํนวยการฝายงานบคุคล
นายมานพ วรรณศรี รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน
นางสาวสายฝน วรรณกูล รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
นายปรีชา  พูลทาจักร หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นางออยทิพย ทองดี หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน

นางชวาลี  ภิรารักษ
นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
นายเอกอรรถพล  อินทวิวัฒน
นายณรงคชัย  วรรณมณี
นางสาวศนิชา  เลิศการ
นางสอางศรี  มณียะ

นายพงษศักดิ์ ลาออต
นางพันธทิพย ฟูญาติ

นางดาราภรณ   ศรีวิชัย

นางสาวเสาวลักษณ  ดอนไพรอน
นางบุปผา ธนะชัยขันธ
นางพิจิตรา สิทธิวงศ
นางกัญญนัช จิวหานัง
นายเฉลิมพล สุภา

ปการศกึษา 2557 ทีผ่านมา โรงเรยีนพราววทิยาคม ไดจดั
กจิกรรมเสริมทกัษะตางๆ มากมาย สนองการเรียนรูของนกัเรยีน ไมวา
จะเปนดานวิชาการ หรอืกจิกรรมเสริมสรางประสบการณทีจ่ะบมเพาะ
คณุลกัษณะทีพ่งึมอียางเหมาะสม เพือ่ใหนกัเรยีนเกิดทกัษะท่ีจาํเปน
ในศตวรรษท่ี 21 และสามารถยืนหยดัอยูไดในสงัคมสมัยใหม

วารสารพราว ฉบบัครบรอบปที ่43 ขอตอนรบัผูอาํนวยการ
ทานใหม นายวีระ  ศิริรัตน จากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สูรมรั้ว
มวง-ขาว ของโรงเรียนพราววิทยาคม และรวมแสดงความยินดีกับ
ความภาคภูมิใจที่คณะครู นักเรียนไดนําชื่อเสียงมาสูสถาบันอันเปน
ทีร่กัของเรา คอื โครงงานการแปรรูปอาหารจากผลและเปลือกตะครอ
ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรยีญทอง การแขงขนัทักษะการแปรรูปอาหาร 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งท่ี 64 และเด็กหญิง
ธัญเรศ  โอบออม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/6  ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคําขวัญเนื่องในโอกาสวันครู 
ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ขอขอบคณุฝายบรหิารทุกทานท่ีใหการสนบัสนนุและเสรมิสราง
กําลังใจ ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล 
ตลอดจนบทความท่ีนาสนใจมารวมลงในวารสาร หวงัวาผูอานทกุทาน
คงจะไดรบัสาระความรู ความบนัเทงิ และรวมเปนสวนหนึง่ในการช่ืนชม
ยนิดกีบัผลงานของโรงเรียนพราววทิยาคมคะ

ดาราภรณ  ศรวีชิยั
13 กมุภาพนัธ 2558

นายวินัย  สาธร

สารบัญสารบัญ
จากใจผูอาํนวยการ 

ยนิดตีอนรบับคุลากรใหม  สูบานหลงัใหญ  พราววิทยาคม

ผลงาน รางวลั และความภาคภูมใิจพราววทิยาคม

รางวลัการนัต ีเกยีรติศกัดิศ์รคีวามเปนครู

ครผููปนดนิใหเปนดาว

งานประกนัคุณภาพ 

การจัดการเรยีนการสอน โครงการ WiL

ลาร้ัวมวงขาว กาวสูรัว้มหาวิทยาลัย

ดาวเดนพราว 

เปดโลกการเรียนรูสูศตวรรษที ่21 : สะเต็มศึกษา

TO BE NUMBER ONE  

คาํถามในหองเรยีนวชิาประวัตศิาสตร

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : คหกรรม และเกษตร

ตะครอ : ผลไมพืน้บาน...สูอาหารหลากเมนู

พราววทิยาคม : เปดบานการเรียนรู...สูศตวรรษที ่21

รอยใจเปนหนึง่เดยีว กลมเกลียวรกัสามคัค ีกฬีาสเีชือ่มสมัพนัธ

กฤษฎาภนิหิารอันบดบงัมไิดของพจนานกุรมตอการเรยีนภาษาองักฤษ

บชูาแมผูใหชวีติ บชูติแมแหงแผนดนิ

เทดิพระเกยีรติมหาราชา  เทดิบชูาพระคุณพอ

กจิกรรมกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร

กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน ม.ตน

กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน ม.ปลาย

กลุมสาระภาษาไทยพัฒนาผูเรยีนกาวไกลสูความเปนเลศิ

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี : หมวดธุรกจิ

นาฏยะรังสรรค  คตีการงามสม  บมสานงานศิลป

รกัในโลกออนไลน...เชือ่ไดจรงิหรอื 

ชมุชนสาํคัญ  สมัพันธชมุชน

สานสายใย  รอยใจมวง-ขาว

คณุคาตัวเมอืงและภาษาลานนา 

หนมุานชาญสมร  วานรชวนทําดี

ธนาคารโรงเรียน

รอยเร่ืองเรา...เลาเรือ่งราว...พราววทิยาคม
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ยนิดตีอนรบับคุลากรใหม สูบานหลงัใหญ พราววทิ
ยาคม

 นบัตัง้แตเขามารบัตาํแหนงผูบรหิารสถานศึกษา โรงเรยีนพราว
วทิยาคม กระผมรูสกึภาคภูมใิจและประทับใจในการตอนรับอยางอบอุน
และสมเกียรติ

 โรงเรยีนพราววทิยาคม มนีโยบายมุงเนนคณุภาพและประโยชน
ของนักเรียนเปนสําคัญ นอกเหนือจากนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
ทีจ่ะตองปฏิบตัติามอยางเครงครดั โดยจดัเปน “โรงสอนคน”  นัน่หมายถึง
นอกจากการสอนตามศาสตรแขนงตางๆ อยางครบถวนแลว ยงัตองเนน
เรื่องทักษะชีวิต ความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม ให
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และการเปนบุคคลในศตวรรษที่ 21 

 กระผมขอปวารณาตนในการนําความรู ประสบการณ และ
ความมุงมั่นที่มี ขับเคลื่อนโรงเรียนพราววิทยาคมใหมีคุณภาพดานการ
จัดการศึกษา กอเกิดประโยชนตอนักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
อยางเต็มกําลังความสามารถ
 ขอขอบคุณความรวมมือรวมใจจากคณะครู   บุคลากรทาง
การศกึษา นกัเรยีน โดยเฉพาะองคกรตางๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชน  สงผล
ใหการจดักจิกรรมตางๆ ทีผ่านมาบรรลวุตัถปุระสงคและเรียบรอยดวยดี

จากออมโอบแหงขนุเขา
สูออมอกแหงพราววทิยาคม

( นายวีระ  ศริริตัน )
ผูอํานวยการโรงเรียนพราววิทยาคม

¨Ò¡ã¨¼ÙŒÍÒํ¹ÇÂ¡ÒÃ



Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                »‚·Õè 12 ©ºÑº·Õè 16 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 25575       Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ Ã Ò Ç        Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ Ã Ò Ç »· 12 ©ºº· 16 »¡ÒÃÈ¡ÉÒ 25575 ÇÇ ÒÒ ÃÃ ÊÊ ÒÒ ÃÃ ¾¾ ÃÃŒŒ ÒÒ ÇÇÇÇ ÒÒ ÃÃ ÊÊ ÒÒ ÃÃ ¾¾ ÃÃŒŒ ÒÒ ÇÇ »‚»·Õ·è 1212 ©©ºÑºº·º·Õè 1166 »‚»¡Ò¡ÒÃÈÃÈÖ¡¡ÉÒÉÒ 22555577

ขาราชการครเูลือ่นวทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ

แสดงความยินดีแสดงความยินดี

นางญาณศิา  คาํภริะ นางประทมุ  พุทธวงศ
รองผูอาํนวยการโรงเรยีนพราววทิยาคม 
ช่ือผลงาน  รายงานผลการพฒันาบคุลากรตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูการปฏรูิปการศกึษา
โรงเรียนพราววทิยาคม อาํเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

ครู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน   ผลการใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาตาม
รูปแบบของโพลยา  รายวิชาไฟฟากบัการดาํรงชีวิตหนวยท่ี 3
เรื่องไฟฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
พราววิทยาคมพรา ทยาคมพราววทยาคม

ยนิดตีอนรบับคุลากรใหม
ยนิดตีอนรบับคุลากรใหม  สูบานหลงัใหญ พราววทิ

ยาคม

สูบานหลงัใหญ พราววทิ
ยาคม

นางปุญชรัศมิ์  พันธุวัฒนนางปุญชรัศมิ์  พันธุวัฒน
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. ฟสิกส)

สถาบันราชภัฏเชียงใหม

นายบัญชา  เมาทุงนายบัญชา  เมาทุง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวรุงทิวา  ราตรีนางสาวรุงทิวา  ราตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(วจก. นิเทศศาสตร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

นายนรินทร  ทีหัวชางนายนรินทร  ทีหัวชาง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. ดุริยางคศิลป)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวณัฎฐพร  พนาภัยนางสาวณัฎฐพร  พนาภัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

(วจก. วิทยาการจัดการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

นางสาววราภรณ  กุณาบุตรนางสาววราภรณ  กุณาบุตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ. เคมี)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นางสาวสุรินธร  ศรีนวลนางสาวสุรินธร  ศรีนวล
เจาหนาที่ประจําหองพยาบาล

นายเอกพันธ  แกวตานายเอกพันธ  แกวตา
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม

นางสาวพรพรรณ  เปงแกวนางสาวพรพรรณ  เปงแกว
วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายนนทธวัช ยามีนายนนทธวัช ยามี
ครุศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การศึกษามหาบัณฑิต
(บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี



ผลงาน รางวัล และความภาคภูมิใจพราววิทยาคม
การแขงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557การแขงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 64 ปการศึกษา 2557

ณ จังหวัดแพร 17-19 ธันวาคม 2557ณ จังหวัดแพร 17-19 ธันวาคม 2557
ลําดับ กลุมสาระ/หมวดหมู รายการแขงขัน เหรียญ อันดับ ชื่อนักเรียน ครูผูฝกสอน

1 ภาษาไทย อานเอาเร่ือง (อานในใจ) ม.1-3 เงิน 17 1.เด็กหญิงมนฤทัย  วิโสภา 1.นางสาวพรทิพย  ลภะวงค
2 ภาษาไทย ทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-3 ทอง 5 1.เด็กหญิงธัญเรศ  โอบออม 1.นายเฉลิมพล  สุภา
3 ภาษาไทย พาทีสรางสรรค ม.1-3 ทอง 34 1.เด็กหญิงพิชญสินี  ศรีโมก

2.เด็กหญิงมัลลิกา  ชัยชะตัน
3.เด็กหญิงศิรินทรทิพย  นกทอง  

1.นางดาราภรณ  ศรีวิชัย
2.นายเฉลิมพล  สุภา

4 ภาษาไทย แตงบทรอยกรอง กลอนสภุาพ ม.1-3 เขารวม 1.เด็กหญิงกวินทรา  ทองดีเลิศ
2.เด็กหญิงชนนีญา  สิทธิราช

1.นางดาราภรณ  ศรีวิชัย
2.นายเฉลิมพล  สุภา

5 คณิตศาสตร โครงงานคณิตศาสตร (ประเภท 1) ม.1-3 ทองแดง 29 1.เด็กหญิงชุติมา  เต็มนิธิรัตน
2.เด็กหญิงทิชชา  อัตเสน
3.เด็กหญิงอภิญญา  เงาใส

1.นายนราศักด  ไชยเรือง
2.นางสาวกุลวดี  จกัรบุตร

6 คณิตศาสตร โครงงานคณิตศาสตร (ประเภท 1) ม.4-6 เงิน 25 1.นางสาวกนกวรรณ  แสนคาํหลอ
2.นางสาวกวิสรา  ทองดีเลิส
3.นางสาวปรียานันท  ศิริปญญา

1.นางประภาสร  อุลัย
2.นายนราศักด  ไชยเรือง

7 คณิตศาสตร คิดเลขเร็ว ม.1-3 เขารวม 32 1.เด็กหญิงอวัสดา  บัวลอย 1.นางจารุวรรณ  ศริจันทร
8 สังคมศึกษาฯ ละครคุณธรรม ม.1-6

1.นางสาวขวัญฤทัย  เปตะโก
2.เด็กหญิงชนนิกานต  ศิริบัว
3.นายณัฐพล  โปธายี่
4.นายนันทวัฒน  ชัยชะตัน
5.นางสาวบุษกร  พญางามเมือง
6.นายประเสริฐศักดิ์  กองเขียว
7.นายปริญญา  ดวงฤทธิ์
8.นายพงศกร  สุแปลน
9.นายพงษศิริชัย  ใจวัน

ทอง 10 10.นางสาวพรจิรา  โคตรมงคล
11.นางสาวพรธีรา  ดวงงา
12.นายพลวัฒน  แสนเข็ญ
13.นายภัคพล  ทิพยปญญา
14.นางสาวรัชฎาวรรณ  ปลิวคํา
15.นายวัชรพงษ  ดวงทอง
16.นายวัชรากรณ  แสนเปยง
17.นายศุภฤกษ  บุญมา
18.นายสวัสดิ์  โสภาระดี
19.นางสาวสุมิตรา  ดีเสมอ
20.นายเซม  นันติ

1.นางสาวศนิชา  เลิศการ 
2.นางสาวธราเนาว  สัตยพานิช
3.นายทวี  พัดแพ

9 สังคมศึกษาฯ เลานิทานคุณธรรม ม.1-3 ทอง 12 1.เด็กหญิงชนากานต  ศิริคํา 1.นางออยทิพย  ทองดี
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป ศิลปสรางสรรค ม.4-6 ทอง 2 1.นางสาวณิชารีย  ยอดทนันชัย 1.นางกัลยา  อินทเคหะ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 เงิน 21 1.เด็กหญิงธัญจิรา  ทรายทอง 1.นางสาวพันธทิพย  ฟูญาติ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป เขียนภาพไทยสีเอก ม.1-3 ทองแดง 14 1.เด็กหญิงกัลยารัตน บุญใหญ 1.นางสาวพันธทิพย  ฟูญาติ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป วาดภาพลายเสน (Drawing) ม.1-3 ทอง 3 1.เด็กหญิงนวพร  แสนหมี่ 1.นางสาวพันธทิพย  ฟูญาติ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป วาดภาพลายเสน (Drawing) ม.4-6 ทอง 8 1.นายณัฐวุฒิ  วงคแวน 1.นางกัลยา  อินทเคหะ
15 ศิลปะ-นาฏศิลป นาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.4-6 ทอง 14 1.นางสาวจิรนันท  อินตะพรหม

2.นางสาวณัฐนิชา  ไชยนุรักษ
3.นางสาวนันทริกา  จันทราภรณ
4.นางสาวปรียาภรณ  อาวรณ
5.นางสาวปยรดี  ทรงไว
6.นางสาวผองพรรณ  ดีวงษมาศ
7.นางสาวรัชนีกร  คําเมรุ
8.นางสาวอรณัชชา  นามวงค

1.นางสาวเสาวลักษณ ดอนไพรอน

16 ภาษาตางประเทศ Spelling Bee ม.1-3 ทอง 12 1.เด็กหญิงปรียานุช  อภิวัฒนกุลชัย 1.นายศราวุฒิ  ธวรรณ
17 ภาษาตางประเทศ Muiti Skills Competition ม.4-6 ทองแดง 30 1.นางสาวปรียานุช  งามไสว 1.นางทิวาพร  เตชะรุจิพร
18 ภาษาตางประเทศ พูดภาษจีน ม.1-3 ทอง 21 1.เด็กหญิงซี่หมี่ ภัทรเสถียรชัย 1.นางสันทนี  สิทธิพร
19 ภาษาตางประเทศ ตอบปญหาอาเซียน ASEN QUIZ ม.4-6 ทอง 4 1.นายปรัชญ  อินทรศรีทอง

2.นายพรอม  ชูวงศประทีป
1.นางสันทนี  สิทธิพร

20 คอมพิวเตอร สรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.4-6 เขารวม 31 1.นายณัฐดนัย  กิติวงค
2.นายณัฐวุฒิ  กิติวงค

1.นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
2.นายสุรศักดิ์  สมพาน

21 คอมพิวเตอร สราง Webpage ประเภท Web Editor ทอง 8 1.นายทวีศักดิ์  ดวงดี 1.นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
21 คอมพิวเตอร สราง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-6 ทอง 8 2.นายพีรวิชญ  ตระกูลพิตรพิบูล 2.นายสุรศักดิ์  สมพาน
22 คอมพิวเตอร เขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ม.4-6 ทองแดง 25 1.นางสาววรวรรณ  อนุพันธ

2.นายเอื้ออังกูล  พันธวงค
1.นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันท

23 หุนยนต หุนยนตบังคับมือ ม.4-6 เงิน 13 1.นายจีรศักดิ์  แสงคํา
2.นายชินดนัย  ขันมอน
3.นายเจตษฎา  สุคําภิรักษ

1.นายณรงคชัย  วรรณมณี
2.นายปยะพงษ  ตาใจ

24 การงานอาชีพ จักสานไมไผ ม.1-3 ทอง 6 1.เด็กชายจีรวัฒน  สุทะ
2.เด็กหญิงมณิสรา  อุตมัง
3.เด็กหญิงเกวลี  แดนชางคํา

1.นางสมจิต  โสวะ
2.นางจรัสศรี  ตันอุด  

25 การงานอาชีพ ประดิษฐบายศรีสูขวัญ ม.4-6 ทอง 5 1.นางสาวจิราพร  ตาคํา
2.นางสาวธมลวรรณ  ทิศญานะ
3.นางสาวบุญพิทักษ  นันติ
4.นายสหชัย  บุญเรือง
5.นายอดิศักดิ์  วงศพุฒิ
6.นางสาวเข็มอัปสร  ใจคํา

1.นางสอางศรี  มณียะ
2.นางวิมล นาวะระ
3.นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม

26 การงานอาชีพ แปรรูปอาหาร ม.4-6 ทอง 1 1.นางสาวจิรัฐติกาล  พันธวงค
2.นายภานุพงศ  เณรพรม
3.นางสาวศศิวิมล  เมืองคํา

1.นางวิมล  นาวะระ
2.นางสอางศรี  มณียะ



สรุป ผลงาน/รางวัล จากการประกวดแขงขันทักษะวิชาการดานอื่นๆ สรุป ผลงาน/รางวัล จากการประกวดแขงขันทักษะวิชาการดานอื่นๆ 
ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพราววิทยาคม ปการศึกษา 2557ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพราววิทยาคม ปการศึกษา 2557

วัน เวลา ชื่อรางวัล ชื่อ-สกุล
ผูไดรับรางวัล

รางวัล
ระดับ

หนวยงานท่ีมอบ ครูผูดูแลฝกสอน

20 มิ.ย. 57 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
กลาวสุนทรพจนภาษาจีน
และแสดงความสามารถพิเศษ

นายอรรถพล ขดัทองลวน ภาค สถาบันขงจ่ือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

ครูสภุาลกัษณ พรหมรังษกีลุ
ครูวาสนา พนาภัย
ครูหลี่ ชิง

25 ก.ค. 57 รางวัลชมเชย การประชันกลอนสด
ระดับชั้น ม.ปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
แหงชาติ 

น.ส.ปานธิดา  ปดชัยสุ 
นายปรัชญ  อิทรศรีทอง 
น.ส.ธัญญาศิริ  แสนศรี

ภาค คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครูเฉลิมพล  สุภา

25 ก.ค. 57 รางวัลชนะเลิศ ประกวดขับรองเพลง
พระราชนิพนธ ระดับชั้น ม.ตน  เนื่องใน
วันภาษาไทยแหงชาติ

ด.ญ.อรวรรณ  นันติ ภาค คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครูดาราภรณ  ศรีวิชัย

22 ส.ค. 57 รางวลัชมเชย การแขงขนั “มหดิลกรองแกว
แวววรรณ”ครั้งที่ 7 แตงกาพยยานี 11 
(กลอนสด) ระดับชั้น ม.ตน  

ด.ญ.ชนนีญา  สิทธิราช
ด.ญ.กวินทรา  ทองดีเลิศ

ภาค คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครูเฉลิมพล  สุภา

4 ก.ย. 57 เกียรติบัตรผานการพัฒนาการเขียนบท
รอยกรอง โครงการเพชรยอดมงกุฎรอยกรอง
รุนที่ 8 ป 2557

น.ส.ปานธิดา  ปดชัยสุ
น.ส.ฐิติภา  โอบออม

ประเทศ สโมสรยุวกวี  สมาคมเทพศรีกวีศิลป 
กทม.

ครูเฉลิมพล  สุภา

4 ก.ย. 57 รางวัลชมเชย การประกวดกลอนอนุรักษ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย  งานวันยุวกวี
เฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ครั้งที่ 37

ครูเฉลิมพล  สุภา ประเทศ สโมสรยุวกวี  สมาคมเทพศรีกวีศิลป 
กทม.

ครูเฉลิมพล  สุภา

7 พ.ย. 57 รางวลัชนะเลิศ การประกวดกระทงใบตอง
ดอกไมสด งานประเพณียี่เปงปาว

น.ส.เข็มอักษร  ใจคํา
น.ส.จิราพร  ตาคํา
น.ส.บุญพิทักษ  นันติ
นายสหชัย  บุญเรือง
นายอดิศักดิ์  วงคพุฒิ
น.ส.มะเระ  จะวู

อําเภอ สํานักงานเทศบาลวียงพราว
(รายชื่อผูแขงขัน เพ่ิมเติม)
น.ส.ธิดาพร  จะแล
น.ส.เยาวลักษณ  จันทรแสง
น.ส.กัลยา  บุญมา
น.ส.ธมลวรรณ  ทศิญานะ

ครูสอางศรี  มณียะ

22 พ.ย. 57 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแขงขัน
แตงบทกลอนสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 6 
ระดับชั้น ม.ตน ประจําป 2557 

ด.ญ.ชนนีญา  สิทธิราช ภาค สโมสรไลออนสสากล
ภาค 310- เอ 1

ครูเฉลิมพล  สุภา
ครูดาราภรณ  ศรีวิชัย

22 พ.ย. 57 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันแตงบทกลอน 
สารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 6
ระดับชั้น ม.ปลาย ประจําป 2557

น.ส.ปานธิดา  ปดชัยสุ ภาค สโมสรไลออนสสากล
ภาค 310- เอ 1

ครูเฉลิมพล  สุภา
ครูดาราภรณ  ศรีวิชัย

30 พ.ย. 57 รางวลัชนะเลิศ การประกวดแตงกาพยยาน1ี1
“เดินตามรอยพอบุคคลพอเพียง” 

ครูเฉลิมพล  สุภา จังหวัด ชมรมคนรกัในหลวงจังหวดัเชยีงใหม

10 ม.ค. 58 รางวัลเด็กดีเดนจังหวัดเชียงใหม
ประจําป 2558

เดก็หญงิธญัเรศ โอบออม จังหวดั องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ฝายบริหารงานกิจการ
นักเรียน

16 ม.ค. 58 รางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดคําขวัญ
วันครู ป 2558

เดก็หญงิธญัเรศ โอบออม ประเทศ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ครูเฉลิมพล  สุภา
ครูกลุมสาระภาษาไทย

16 ม.ค. 58 รางวัลชมเชย  การประกวดขอเขียน
ความประทับใจท่ีศิษยมีตอครู ป 2558

ครูดาราภรณ  ศรีวิชัย ประเทศ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

24 ม.ค. 58 รางวลัเหรยีญทอง การแขงขนั Crossword
ระดับม.ปลาย

นายวิทวัส  ทรายคํา ภาค สพฐ.รวมกับ สมาคมครอสเวิรด
เกม เอแม็ท คําคม ซูโดกุ
แหงประเทศไทย

ครูเฟองฝน  บุญทวี
ครูสันทนี  สิทธิพร

24 ม.ค. 58 รางวลัเหรยีญเงิน  การแขงขนั Crossword
ระดับม.ปลาย

นายสาวศิริรัตน เปงดวง ภาค สพฐ.รวมกับ สมาคมครอสเวิรด
เกม เอแม็ท คําคม ซูโดกุ
แหงประเทศไทย

ครูเฟองฝน  บุญทวี
ครูสันทนี  สิทธิพร
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ÃÒ§ÃÒ§ÇÑ Ñ μ

รางวลัโลประกาศเกยีรตคิณุครดูไีมมอีบายมขุ ประจาํป 2557รางวลัโลประกาศเกยีรติคณุครูดไีมมอีบายมขุ ประจาํป 2557
จากสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานรวมเครอืขายจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานรวมเครอืขาย

องคกรงดเหลาและภาคเีครอืขายองคกรงดเหลาและภาคเีครอืขาย
นายเฉลมิพล  สภุา

รางวลัใบประกาศเกยีรตคิณุ ครดูไีมมอีบายมขุ ประจาํป 2558รางวัลใบประกาศเกียรตคิณุ ครดูไีมมอีบายมขุ ประจาํป 2558
จากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานรวมเครอืขายองคกรงดเหลา

และภาคเีครอืขาย  และภาคเีครอืขาย  
นายเอกอรรถพล  อนิทววิฒัน

รางวลัเกยีรตบิตัรและเขม็เชดิชเูกยีรต ิหนึง่แสนครูด ีประจาํป 2557
จากสาํนกังานเลขาธกิารครุสุภาจากสาํนกังานเลขาธิการคุรสุภา

           
           à¡ÕÂÃμÔÈÑ¡´ÔìÈÃÕ¤ÇÒÁà»š¹¤ÃÙ

à¡ÕÂÃμÔÈÑ¡´ÔìÈÃÕ¤ÇÒÁà»š¹¤ÃÙ

1. นายเฉลมิพล  สภุา
2. นางชวาล ี ภริารกัษ
3. นางดาราภรณ  ศรวีชิยั
4. นายธีรวฒัน  บญุทวี
5. นางนงคราญ  สมบุตร

1. นายวรีะ  ศริริตัน
2. นายมานพ  วรรณศรี
3. นางธนวรรณ  มหายศ
4. นายสุชาต ิ เทพจนัทร
5. นางอรวรรณ  คงบรรทัด
6. นางสาวเสาวลักษณ  ดอนไพรอน 
7. นายนราศักดิ ์ ไชยเรอืง
8. นางสาวธราเนาว  สตัยพานชิ
9. นายดสิกร  นนินาทโยธนิ
10. นางออยทพิย  ทองดี
11. นายเฉลิมพล  สภุา
12. นางวิไลวรรณ  ปวคาํ
13. นางม่ิงขวญั  ตาตะนันทน
14. นายทวี  ทดัแพ

ผูอาํนวยการโรงเรียน
รองผูอาํนวยการฝายบรหิารกจิการนกัเรยีน
หวัหนางานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรยีน
หวัหนาระดบัชัน้ ม.1
หวัหนาระดบัชัน้ ม.2
หวัหนาระดบัชัน้ ม.3
หวัหนาระดบัชัน้ ม.4
หวัหนาระดบัชัน้ ม.5
หวัหนาระดบัชัน้ ม.6
ครทูีป่รกึษาระดับชัน้ ม.1
ครทูีป่รกึษาระดับช้ัน ม.1
ครทูีป่รกึษาระดับชัน้ ม.2
ครทูีป่รกึษาระดับชัน้ ม.2
ครทูีป่รกึษาระดับชัน้ ม.3

6. นางประภาสร  อลุยั
7. นางสาวพรทิพย  ลภะวงศ
8. นางเฟองฝน  บญุทวี
9. นางมิง่ขวญั  ตาตะนนัทน
10. นางสาวหยกสุวรรณ  แกวดอก

จ

ั ั ็ัั เ ีีีี ิิ ัั แ เ ็ เชิ

15. นางสาวเปยมสขุ  ชตูระกลู
16. นางบปุผา  ธนะชยัขนัธ
17. นายเอกอรรถพล  อนิทววิฒัน
18. นางจาํลอง  วารุกา
19. นางลออ  เรือนแกว
20. นางสาวศนชิา  เลิศการ
21. นางกญัญนัช  จวิหานงั

ครทูีป่รกึษาระดับชัน้ ม.3
ครทูีป่รกึษาระดับชัน้ ม.4
ครทูีป่รกึษาระดับชัน้ ม.4
ครทูีป่รกึษาระดับชัน้ ม.5
ครทูีป่รกึษาระดับชัน้ ม.5
ครทูีป่รกึษาระดับชัน้ ม.6 
ครทูีป่รกึษาระดับชัน้ ม.6

รางวลัเกยีรตบิตัรระบบการดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนดเีดน ปการศกึษา 2557รางวลัเกยีรตบิตัรระบบการดูแลชวยเหลอืนกัเรยีนดเีดน ปการศกึษา 2557
จากสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 34จากสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 34
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“ครผููปนดินใหเปนดาว”“ครูผูปนดินใหเปนดาว”

นางดาราภรณ ศรีวิชัย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โรงเรยีนพราววทิยาคม

รางวลัชมเชย  การประกวดขอเขยีนความประทับใจทีศ่ษิยมตีอคร ูประจาํป 2558
ของสาํนกังานเลขาธิการคุรสุภา  

 บทเพลงนี้คือบทเพลงท่ีแสนโดงดังในอดีตเมื่อประมาณ 30 ปกอน  
หนามานคือเด็กในชุดชาวเขาที่มีความสามารถอันโดดเดน  แตหลังฉากของ
เด็กๆ เหลานั้น คือเด็กดอยโอกาสที่มีผูมองเห็นคา   จากดินที่แทบจะไรคาถูก
นํามาปนขึ้นรูปดวยหัวใจที่มุงมั่นจนกลายมาเปนดาวจรัสแสง

 ดิฉันยังจําภาพในวันที่คุณครูทานหนึ่งเดินตรงเขามาถามดิฉันวา “อยากเปนนกแลไหม” ดิฉันไมทราบวา “นกแล” 
คืออะไร  แตขณะนั้นดิฉันก็ตอบทานไปวา “อยากเปนคะ”  นับแตนั้นดิฉันจึงเปนหนึ่งในสมาชิกวง “นกแล”  วงดนตรีเด็กท่ี
มีคนรูจักทั่วประเทศ  ครูที่กอปนดินกอนนี้ใหมีรากฐานมั่นคง รูปทรงงดงามในวันนั้นก็คือ ครูสมเกียรติ  สุยะราช
 นักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภณ จังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปนนักเรียนยากจน ดอยโอกาส ดิฉันก็เชนเดียวกัน ฐานะ
ครอบครัวยากจน ภาพบานไมเกาๆ กองกระดาษในกะละมังที่ดิฉันตองชวยทางบานพับหลังเลิกเรียนยังฝงติดในความทรงจํา  
ทุกคนตองดิ้นรนชวยกันหาเงินแลกขาวปลาอาหาร แมแตอนาคตตนเองยังมองไมเห็นทางไป ดิฉันจึงรูสึกวาตนเองโชคดีเหลือ
เกินที่ไดรับโอกาสอันยิ่งใหญจากครู

“นกแล ก็คือนกแกว“นกแล ก็คือนกแกว
เสียงแจวๆเสียงแจวๆ

เปนหยังใดจาเปนหยังใดจา
แตเจากินขาวแลวกาแตเจากินขาวแลวกา

ไปไหนกันมาไปไหนกันมา
บินถลาลอยลม...”บินถลาลอยลม...”    

 “ดนตรปีฐมวยัคอืความบริสทุธิ”์  นีค่อืคาํพดูของครู ตัง้แตวนัแรก
จนถึงวันทีพ่วกเรามีชือ่เสยีง ครไูมเคยเปลีย่นแปลงอะไรในตัวเราเลย ความจริง
พวกเราไมใชเดก็เผามง เปนเด็กพืน้บาน แตทีต่องแตงชดุมงเพราะเปนสญัลกัษณ
ครูอยากใหคนรูวานี่เปนเด็กเหนือ ครูจะเนนความสดใส ความเปนตัวเอง และ
ไมแตงหนา เพราะครูบอกเสมอวาหนาตาของพวกเราคือสิ่งที่บริสุทธิ์
 หากพอคือผูให ครูก็เปรียบดังพอคนที่สอง เพราะชีวิตการเปนนกแล
ตองกิน ตองอาศัยอยูดวยกันมากกวาครอบครัวของเราเสียอีก ครูจึงเปนผูให

การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู ใหโอกาส ใหแนวทางในการใชชีวิต ใหประสบการณที่มีคามหาศาล และใหชีวิตใหมกับดิฉัน
 วันนี้ ดิฉันไดเดินตามรอยเทาของทานในบทบาทและวิถีของความเปน “ครู”“ครู” ดิฉันซาบซึ้งในพระคุณของทานดวยใจ
รากฐานที่ครูไดปูและกอรางไวใหในวันนั้น จนมาเปนดิฉันที่แข็งแกรง มั่นคงในวันนี้ ดิฉันพรอมที่จะหยิบยื่นความรู และโอกาส
ใหกับเด็กๆ นักเรียนของตนเอง ดิฉันมุงหวังจะหลอหลอมใหพวกเด็กๆ เหลานั้นมีรากฐานชีวิตที่มั่นคงและมีอนาคตที่ดีงาม
ดังเชนที่ดิฉันเคยไดรับจากแมแบบท่ีดีอยาง ครูสมเกียรติ  สุยะราช “ครูผูปนดินใหเปนดาว”“ครูผูปนดินใหเปนดาว”
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พระราชบัญญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 48 ไดกาํหนดใหหนวยงาน
ตนสงักดัมรีะบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาทีต่องดําเนนิการอยางตอเนือ่ง
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คณุภาพภายนอก สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 ในฐานะหนวยงาน
ตนสังกัดไดเขามาประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพราววิทยาคม เม่ือวันที่ 
19 สิงหาคม 2557 ปรากฏผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ผลการประเมินผลการประเมิน
คุณภาพภายในคุณภาพภายใน
โดยตนสังกัด โดยตนสังกัด 

โรงเรยีนมผีลการประเมินคณุภาพ
ภายในระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานในระดับ
คณุภาพ ดเียีย่ม และมคีะแนนรวม 97.38

มาตรฐาน คะแนน ระดับคุณภาพ

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรยีนมสีขุภาวะทีด่แีละมสีนุทรยีภาพ 4.96 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 2 ผูเรยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม  และคานยิมทีพ่งึประสงค 4.97 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รกัเรยีนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 4.87 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรยีนมคีวามสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คดิสรางสรรค  ตดัสินใจ แกปญหาได
อยางมสีต ิสมเหตสุมผล

4.63 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรยีนมคีวามรูและทกัษะท่ีจาํเปนตามหลกัสตูร  4.20 ดมีาก

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรยีนมทีกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทาํงานรวมกบัผูอืน่ไดและมเีจคติทีด่ี
ตออาชพีสจุรติ

4.75 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 7 ครปูฏิบตังิานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธภิาพและเกิดประสทิธผิล 10.00 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 8  ผูบริหารปฏบิตังิานตามบทบาทหนาท่ีอยางมปีระสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล 10.00 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชมุชนปฏบิตังิานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมี
ประสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล

5.00 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 10 สถานศกึษามกีารจดัหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู และกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียน
อยางรอบดาน

10.00 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 11 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอมและบรกิารทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 10.00 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 12 สถานศกึษามกีารประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 5.00 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 13 สถานศกึษามกีารสราง สงเสรมิ สนบัสนนุใหสถานศกึษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 9.00 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศกึษาใหบรรลเุปาหมายตามวิสยัทศัน ปรชัญาและจุดเนนทีก่าํหนดขึน้ 5.00 ดเียีย่ม

มาตรฐานท่ี 15 การจดักจิกรรมตามนโยบาย จดุเนน แนวทางการปฏิรปูการศกึษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม
สถานศกึษาใหยกระดบัคณุภาพสงูข้ึน

5.00 ดเียีย่ม

สรปุผลการประเมิน 97.38 ดเียีย่ม
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การจัดการเรียนการสอน
โครงการ WiL
(Work-integrated Learning)

โครงการความรวมมอืการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กบัการทาํงานเพ่ือพฒันากาํลงัคน ดานอตุสาหกรรม ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 

ระหวางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา กบัโรงเรียนพราววทิยาคม  

นอกจากนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
โลหะการ ยังเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ฝกทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการทํางาน 
ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษท่ี  21  
สงผลใหนกัเรยีนมีความคดิสรางสรรค มคีวามสามารถ
ในการแกไขปญหา ปรับตัว มีความเปนผูนํา

 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning : WiL) 
เปนกรณีหนึ่งของการเรียนรูเชิงประสบการณ ที่ชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการประยุกตความรู
ทกัษะการทํางาน และทกัษะเฉพาะท่ีสมัพนัธกบัวชิาชพี ไดรูจกัชวีติทีแ่ทจรงิของการทํางานกอน
สําเร็จการศึกษา
 โรงเรยีนพราววทิยาคม ไดทาํขอตกลงความรวมมอืกบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา จัดโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน เพื่อพัฒนากําลังคนดาน
อตุสาหกรรมในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานซ่ึงไดถกูออกแบบแนวคิดโดยสาํนกังานนโยบายวิทยาศาสตร

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหงชาต(ิสวทน.) รวมมอืกบัสถาบนัการศกึษาและภาคเอกชน เพ่ือผลิตกาํลงัคนทัง้หลกัสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และปริญญาตรี ที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาเปนตนแบบการจัด
การศึกษาในอนาคต

โดยมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาโลหะการ
เขารวมโครงการ  3 คน  คือ 
1. นายปฏิภาณ  นวลดี
2. นายศตวรรษ  ประเสริฐกันยา
3. นายจักรกฤษณ  วันดี



ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿‡ÒËÅÇ§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã �

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÊÇ¹ ǾÊÔμ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑÞ (ABAC)

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÂÒºÒÅºÃÁÃÒªª¹¹Õ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� 
ÇÔ·ÂÒà¢μà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔÏ

âÃ§àÃÕÂ¹ÁØ̧ ÔμÒ»ÃÐªÒÃÑ¡É� 
Ñ̈§ËÇÑ́ àªÕÂ§ãËÁ‹

1 นางสาวพรทิวา   ธรรมชยัหลง
2 นางสาวณิชารยี   ยอดทนันชยั  
3 นางสาวเสาวนีย อะสุระพงษ
4 นางสาวปาริชาต ิ สเุมล
5 นางสาวประกายแกว  ฟยูอด
6 นางสาวองัคณา  มหาวรรณ
7 นางสาวภาวิณ ี ศรนีวลจนัทร
8 นางสาวศรวณีย  สรุนิตะ
9 นางสาวกรรณิการ ยาทเิลศิ
10 นางสาวชลธิชา  แสนสภุา

1 นางสาวสิรินี  กันคํา
2 นางสาวดวงหทัย  ตาคํา
3 นายอนุพงศ  เอี่ยมจินดา

1 นางสาวสิริยากร  จอมแกว
2 นางสาวพรทิวา  ธรรมชัยหลง
3 นางสาวกฤติยาภรณ  รักมนุษย
4 นายนันทปรีชา  บุญทา
5 นางสาวณัฐธิดา  นามแสง
6 นาสาวขนิษฐ  เครือวัง
7 นายวรเชษฐ  ทองประเสริฐ
8 นางสาวมณฑิรชา  ชัยวรรณ

1 นางสาวจรรยา  แซเทา
2 นางสาวธิติกานต  แซเทา
3 นางสาวปยาภรณ  รุงศิริ
4 นางสาวลี่ลี่  เทย

1 นางสาวเกวรินทร  รักมนุษย    2 นางสาวเยาวพา  ใจหลวง
3 นางธวัชชัย  สุใจ

1 นางสาวชนิสรา  สังขปา
2 นายชินวัฒน  ผดุงขันธ

นางสาววิไลพร  ฝูงทอง

นางสาวศรสวรรค  คําตุย

นายพิทวัส  อินตะสุข

นางสาวเกวรินทร  รักมนุษย

นายวรกานต  ปนดวง

นายสุรศักดิ์  อายี

นางสาวชลธิชา    มะโนสาร

1 นายจาตุรนต   สิทธิราช 2 นางสาวขนิษฐ  เคริือวัง
3 นางสาวศิริลักษณ  เครือแกว

11 นางสาวศริยิากร  ถนอมบญุ
12 นางสาวอจัฉรา  เงนิฤทธิ์
13 นางสาวหทัยพันธ  วรีะปน
14 นางสาวชลลดา  คาํทาก
15 นางสาวสภัทรพร  คณุยศย่ิง
16 นายสปุรญิญา  สขุดี
17 นางสาวกรรณิการ  สายจอมแปง
18 นายศภุวทิย  ตยิะ
19 นางสาวจริพรรณ  จนัตะคา
20 นางสาวศภุาวด ี ปนธหิมู

21 นางสาวอนิธวิรา  อนิทโพธิ์
22 นางสาวเมธินยี  ปอกแกว
23 นายธนกร  หาญกลา
24 นางสาวดรัลพร  คงวฒุิ
25 นางสาวเจนจิรา  ศรีสวรรณ
26 นางสาวชตุมิา  ตาเสน
27 นายนภดล  คาํแกว
28 นายสาวศริลิกัษณ  เครอืแกว
29 นางสาวลีล่ี ่ เทย
30 นางสาวนงคราญ  บวัหนา

ËËÅÅ

2 นางสาวณิชารีย   ยอดทนันชยั  
ี  

ศิริยา
12 นางสาวอัจฉร

ั

1 นางสาวพรทวิา   ธรรมชยัหลง 11 นางสาวศิ

¡ŒÒÇÊÙ‹ÃÑéÇÅÒÃÑéÇÁ‹Ç§¢ÒÇ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
์

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ÃÒÂ

ุ

โ

3 นายอนุพงศ  เอยมจนดา

นทร รักมนษย 2 นางสาวเยาวพา ใจหลวง

3 นางสาวศรลกษณ  เครอแกว

1 นางสาวสิรินี กันคํา

3 นางธวัชชัย  สุใจ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ�ÍÕÊà·ÍÃ�¹

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹Ò¹ÒªÒμÔ  
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹

ÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ àªÕÂ§ãËÁ‹

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â Œ̈

4 นายวิทยากร  แกวตา
5 นายธนพล  คําไชย
6 นางสาวอาทิตยา  จะวา
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1 นายจาตุรนต  สิทธิราช
2 นายปณชัย  วรรณพรม
3 นางสาวกัญญารัตน  ใหมจันทรแดง
4 นางสาวเกวรินทร  รักมนุษย
5 นางสาวสายทอง  อภิชัย  
6 นายธนพล  คําไชย
7 นายสหรัฐ  อางอิง
8 นายสิงขร  บุระพันธ

1 นายธวัชชัย  สุใจ
2 นายนันทปรีชา  บุญทา
3 นายนนทชัย  ทิพยสาร
4 นางสาวกัลยสุดา  โมราบุญ
5 นางสาวรัชฎาพร  ลองวิลัย

1 นางสาวณิชารีย  ยอดทนันชัย
2 นางสาวเสาวนีย  อะสุระพงษ
3 นางสาวเกวลิน  กันทา
4 นางสาวกรรณิการ  ยาทิเลิศ
5 นางสาววัจนา  สมหลา
6 นางสาวกรรณิการ  อินทจักร
7 นางสาวโชติกา  ดอนหมั้น
8 นางสาวสุจิตตรา  ทองคํา

1 นายจาตรนต สิทธิราช

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÅŒÒ¹¹Ò
ÀÒ¤¾ÒÂÑ¾ àªÕÂ§ãËÁ‹

1 นางสาวณิชารีย ยอดทนันชัย

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹ÍÃ�·-àªÕÂ§ãËÁ‹

1 นางสาวสิริยากร  จอมแกว
2 นางสาวเสาวนีย  อะสุระพงษ
3 นางสาวอังคณา   มหาวรรณ
4 นางสาวชลธิชา  แสนสุภา
5 นางสาวใบเฟริน  ยอดทนันชัย

1 นางสาวเยาวพา  ใจหลวง
2 นางสาวทิพยสุคนธ  เมืองเมฆ
3 นางสาวดวงหทัย  ตาคํา
4 นางสาวปพิชญา  พุฒเปง

Á

1 ใ

1 นางสาวสิริยากร จอมแกว

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÒÂÑ¾

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÅíÒ»Ò§

1 นายไตรภพ  ชนะเปง
2 นายจักรกฤษ  ศรีอรุณ
3 นายชยุต  วงศวิชัย
4 นายอุดมพร  วะรี
5 นายธนากร  ฟองศิริ

1 นายไตรภพ ชนะเปง

ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤àªÕÂ§ãËÁ‹

6 นายเอกราช  มะโน
7 นายกฤษฎา  ทนันชัย
8 นายวิฑูรย  คําแสนสุข
9 นายวันชัย  แสนมี่

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ àªÕÂ§ãËÁ‹

1 นางสาวองัคณา  มหาวรรณ
2 นางสาวสายทอง  อภชิยั
3 นางสาวพรทิวา  ธรรมชยัหลง
4 นางสาวณชิารีย  ยอดทนันชยั
5 นางสาวอมลรุจ ี รกัมนษุย
6 นางสาวเรณุมาศ  ชุมใจ
7 นางสาววไิลพร  ฝงูทอง
8 นางสาวบษุกร  ต.ตระกลู
9 นางสารชัฎาพร  ลองวลิยั
10 นางสาวเกวรินทร  รกัมนษุย
11 นางสาวเบญจรัตน  อาจวจิติร
12 นายวฒุชิยั  อุนคาํ
13 นางสาวกฤติยาภรณ  รกัมนษุย
14 นางสาวมณฑริชา  ชยัวรรณ
15 นางสาววจันา  สมหลา

16 นางสาวศศิธร  ชยัเงิน
17 นางสาวภาวิณ ี ศรีนวลจนัทร
18 นางสวกลุนษิฐ  วชิยัแสน
19 นางสาวศรวณีย  สรุนิตะ
20 นายวฒุนินัท  ใจสนทิ
21 นางสาวชลธิชา  แสนสภุา
22 นางสาวพชัรี  สดุแสงจนัทร
23 นางสาววารุณ ี อิน่แกว
24 นางสาวอจัฉรา  เงินฤทธิ์
25 นางสาวณฐัธกิา  สขุรองซาง  
26 นางสาวอาทิตยา  จะวา
27 นางสาวภทัรชรินทร  มาเยอะ
28 นางสาวชรินทรทพิย  ตามสม
29 นางสาวสภุาภรณ  จนัตะคา
30 นางสาวสภัทรพร  คณุยศย่ิง
31 นางสาวสภุทัรตรา  ทาไข
32 นายกฤษนะ  กนัธะอดุม

33 นายณฐัสรัญ  ผองแผว
34 นางสาวกนกวรรณ  ศรวีชัิย
35 นางสาวเสาวลักษณ  นพคณุ
36 นางสาวกรรณิการ  อนิทจกัร
37 นางสาวโชติกา  ดอนหมัน้
38 นางสาวสจุติตรา  ทองคาํ 

16 ิ ั ิ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÐàÂÒ

1 นางสาวอมลรุจ ี รกัมนษุย
2 นางสาวเรณุมาศ  ชุมใจ
3 นางสาวกัญญารตัน  ใหมจนัทรแดง
4 นางสาววไิลพร  ฝงูทอง

5 นางสาวณัฐธิดา  นามแสง
6 นางสาววนัวสิา  มัน่คง
7 นายปณชยั  วรรณพรม
8 นางสาวองัคณา  มหาวรรณ

9 นางสาวดลภา  คาํแสน
10 นายณฐัวฒุ ิ คาํไชย
11 นายนนทชยั  ทพิยสาร
12 นายธนากร  ฟองศริ ิ
13 นางสาวสริยิากร  จอมแกว
14 นางสาวสายทอง  อภชิยั
15 นางสาวมธุรส  บญุธรรม
16 นายพทิวสั  อนิตะสขุ
17 นายแมนสรุนิทร  มณโีชติ
18 นางสาวเสาวนีย   อะสรุะพงษ
19 นางสาวนรศิรา  ทองดี
20 นางสาวศศิธร  ชยัเงนิ
21 นางสาวสนารี  แลเซอร
22 นางสาวมะลิวลัย  จนัทรา
23 นางสาวชลธิชา  แสนสภุา

24 นายวฒุนินัท  ใจสนทิ
25 นางสาวภาวิณ ี ศรีนวลจนัทร
26 นางสาวศรวณีย  สรุนิตะ
27 นางสาวดวงหทัย  ตาคาํ
28 นายณฐัพล  ทองคาํ
29 นางสาวพชัรี  สดุแสงจนัทร
30 นางสาวศศิธร  แสงปอ
32 นางสาวณฐัริณ ี เดชะภิรมยพร
33 นายศุภวทิย  ตยิะ
34 นายรฐัมน  คาํหมืน่
35 นางสาวสภุาวณิ ี รงัสี
36 นายธนากร  หาญกลา
37 นางสาวธติกิานต  แซเทา
38 นางสาววารุณ ี เชอมอื
39 นางสาวอลนีา  เหมอแล

40 นางสาวแสงเดือน  ยซีอ
41 นางสาวมยรุา  ขนัมอน
42 นางสาวเสาวลักษณ  นพคณุ
43 นางสาวโชติกา  ดอนหมัน้
44 นางสาวเยาวลักษณ  จนัทรแสง
45 นางสาววจิติรา  ฟญูาติ
46 นางสาวเจนจิรา  สทิธิ
47 นางสาวพทิยารัตน  เปงศริิ
48 นางสาวสทุธิดา  เอือ้นออย
49 นางสาวสจุติตรา  ทองคาํ
50 นายอนกุลู  ชยับญุ
51 นายวรกนัต  รูบญุ
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 วารสารพราวฉบับน้ี ขอนําเสนอ 
นกัเรยีนผูทีม่คีวามประพฤติด ี เปนแบบอยางทีด่ ีมี
ความสามารถหลากหลายโดดเดน นาํชือ่เสยีงและ
สรางความภาคภูมิใจใหแกโรงเรียนพราววิทยาคม 
ดาวเดนดวงนี้คือ  นางสาวณิชารีย  ยอดทนันชัย  
หรือ นุน  เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2539 อายุ 
18 ป  เปนบุตรของนายอุทัยยอดทนันชัย  และ
นางปรานอม ยอดทนันชยั   มพีีน่องท้ังหมด 2 คน
เปนบุตรคนท่ี  1  ปจจุบันเรียนอยูชั้น  ม. 6/1 
แผนการเรียนวทิยาศาสตร–คณติศาสตร ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 3.72

รางวลัเหรยีญทองอันดับที ่2 การแขงขนัเขยีนเรยีงความและคัดลายมอื
งานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ครัง้ที ่62 ป 2555
รางวลัชนะเลศิ การแขงขนัวาดภาพรวมศิลปสรางสรรคในงานเปดกลอง
ชอลกปที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2557
รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 การแขงขัน“ศิลปสรางสรรค” ระดับช้ัน 
ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครัง้ที ่64 ป 2557
รางวลัเกยีรตบิตัรระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับที ่1 การแขงขนั
“ศิลปสรางสรรค” ระดับชั้น ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร ป 2557
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  อันดับที่ 4  การแขงขัน
“ศิลปสรางสรรค” ระดับชั้น ม.4–ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งท่ี 64 ณ เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานีทัศนะดาวเดนพราว

 ใครหลายๆ อาจมีความคิดวาการเปนเด็กสายวิทย–คณิต จะทําใหเราดูดีขึ้น ฉลาด เท แตในความเปนจริงแลว
         มันไมใชเลย หากเราสอบได แตไมสามารถปรับตัวได ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จในการเรียน 
 ฉันเปนอีกคนหน่ึงที่เลือกเรียนสายวิทย–คณิต  ฉันตองแขงขันกับคนเกงมากมาย ตองเผชิญกับความกดดันเวลา
 สอบตก  ตองอานหนังสือ  ตองจําสูตรตางๆ ตอน ม.4 เทอมแรก ฉันไดเกรดเฉล่ีย 3.50 เพราะไมคอยอานหนังสือ 
     ไมตั้งใจเรียน  และเขาหองชา ทําใหฉันสอบตกเกือบทุกวิชา ฉันเรียนรูจากความผิดพลาดและเร่ิมปรับปรุง
      ตัวเองใหม ดวยการอานหนังสือ ทบทวนบทเรียน ทําการบานตามที่ครูมอบหมาย และน่ันก็ทําใหผลการเรียน
                        ของฉันพัฒนาขึ้นจนสอบไดเปนลําดับที่ 2 ของหอง
                               เมื่อเริ่มตนทําสิ่งใดแลวฉันก็จะทําใหดีที่สุด  ฉันรูสึกวาตัวเองโชคดีที่สามารถเรียนรูอะไรได
                           หลายอยาง ทั้งดานวิชาการ ศิลปะ และนันทนาการ แตฉนัไมคิดวานั่นเปนเพียงพรสวรรค หากแต
                           คือพรแสวง ที่ฉันมุงมั่น ตั้งใจ และพยายามมาตลอด
                                     การท่ีไดเรยีนในคณะทีช่อบ กถ็อืวาประสบความสําเร็จในชวีติไปอกีขัน้หนึง่  และการทีเ่รามีงาน
                             รองรบัหลงัจากสาํเรจ็การศกึษานัน้เปนเครือ่งการันตคีวามมัน่คงในอนาคตไดเชนกนั และฉนักาํลงัจะ
                            เขาศึกษาตอในสาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอรท - เชียงใหม
                           ซึ่งเมื่อฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว  ฉันจะไดรวมทํางานกับบริษัท CP ซึ่งเปนกลุมธุรกิจ
                           ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ถือวาเปนความภาคภูมิใจอยางหนึ่งในชวีิต

นั
ค
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ห
1
น
เ

ดาวเดน
พราววิทยาคม

ัััั ีีีี ัััั ัััั ีีีี่่่่่ 2

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ
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เปดโลกการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21
สะสะเต็มเต็มศึกศึกษาษา

 เมื่อสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลง กระบวนทัศนใน
การพัฒนาเด็กในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
แบบเดิม อาจตองถูกทับซอนดวยแนวคิด รูปแบบวิธีการ 
ความเชื่อ และเทคโนโลยีที่ผุดเกิดข้ึนใหมๆตามยุคสมัย เรา

จาํเปนตองขามผานวนัเวลาทีผ่นัเปลีย่น และยืนหยดัอยูใหไดในสังคมสมัยใหม  ดวยการบม

ฟกคุณลักษณะที่พึงมีอยางเหมาะสมใหกับทรัพยากรมนุษยของวันนี้และอนาคตขางหนา ใหสมบูรณแบบอยางเต็มกําลัง
 การเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กในศตวรรษท่ี 21 นี้ มีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปนจึงเปนสิ่ง
สําคัญยิ่ง ประกอบดวย  ทักษะการเรียนรู คือ การมีความรูทั้งในวิชาหลักและความรูรอบตัว การมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ   
การมีทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรมใหม มีการสื่อสาร ความรวมมือกัน ความคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห และการมี
ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  

 การสอนแบบสะเต็มศกึษา (STEM Education)
แนวทางหน่ึงของการจัดการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21
เปนการบรูณาการขามกลุมสาระวิชา (Interdisciplinary
Integration)    ระหวางศาสตรสาขาตางๆ    ไดแก
วทิยาศาสตร (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T)
วิศวกรรมศาสตร (Engineer: E) และ คณิตศาสตร 
(Mathematics: M)  ที่มุงเนนแกไขปญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค 
และเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ตองใชองคความรูและทักษะกระบวนการดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งนําไปสูการสรางนวัตกรรมในอนาคต โดยนาํจดุเดนของธรรมชาติวชิา ตลอดจนวิธกีารสอน
ของแตละสาขาวชิามาผสมผสานกันอยางลงตัว เนือ่งจากในการทํางานจริงหรือในชีวิตประจําวันนั้น ตองใชความรูหลายดานใน
การทํางานทั้งสิ้นไมไดแยกใชความรูเปนสวนๆ 
 สะเต็มศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 เปนอยางมาก ทั้งนี้เพราะ
เปนการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรียนจะไดทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจและฝกทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และไดนําความรูมาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อตอบสนองความตองการหรือแกปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิต
ประจําวันเพื่อใหไดเทคโนโลยีซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 ในภาคเรียนที่ผานมา โรงเรียนพราววิทยาคมไดดําเนินการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยใชปญหาเปนฐาน 
Problem - based Learning (PBL) ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีครูแกนนํา STEM ทําหนาที่ใหคําปรึกษา
ในดานตางๆ โดยนักเรียนไดรวมกันศึกษาออกแบบและสรางกังหันพลังงานลมข้ึน เพื่อใชเปนพลังงานทดแทนในการสูบนํ้าเขา

นาขาวแทนการใชพลังงานไฟฟาประสบความสําเร็จ เปนตนแบบ
 นอกจากน้ี ในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2557 ทาง
โรงเรียนไดดําเนินการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในลักษณะ
ของกิจกรรมชุมนุมเพื่อฝกฝนใหนักเรียนมีทักษะที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเปนกําลังคนดานสะเต็มศึกษาของ
ประเทศไทยตอไป



Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                »‚·Õè 12 ©ºÑº·Õè 16 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 255716

âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤Á  »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557

TO BE NUMBER ONETO BE NUMBER ONE
¡Ô̈ ¡ÃÃÁªÁÃÁ

รณรงควนังดสบูบหุรีโ่ลก World No Tobacco Day 31 พฤษภาคม 2557ภายใต

แนวคดิ “âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤Áà»š¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ»ÅÍ´ºØËÃÕèÃŒÍÂà»ÍÃ�à«ç¹μ�”

¡Ô̈ ¡ÃÃÁÇÑ¹μ‹ÍμŒÒ¹ÂÒàÊ¾μỐ âÅ¡/á¢‹§¢Ñ¹àμŒ¹/á¢‹§¢Ñ¹¿ØμºÍÅ ·ÕÁ 5 ¤¹ áÅÐ
»ÃÐ¡Ç´ÇÒ´ÀÒ¾ ในงานมหกรรมรวมพลคนทูบนีมัเบอรวนัตอตานยาเสพติดโลกประจําป

2557 เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2557 ณ วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนคิลานนา เชยีงใหม

รบัโลและใบประกาศ
เกยีรตคิณุการดําเนนิงาน

โครงการ TO BE NUMBER 
ONE จงัหวดัเชยีงใหม

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2015 ระดับภาคเหนือ  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
ณ ศูนยการคากาดสวนแกว โดยสงทีม ELECTRIC DANCE ARMY CREW เขารวมแขงขันในรุน Teenage
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¤íÒ¶ÒÁã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹
ÇÔªÒ»ÃÐÇÑμ ÔÈÒÊμÃ�

โดย...ครูจอมทอง พิเคราะหงาน
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

 วนัหนึง่..ในชัว่โมงเรียนวชิาประวตัศิาสตร
หลังจากท่ีนักเรียนไดชมสารคดีเกี่ยวกับสงครามโลก
ครัง้ที ่2 และเห็นฉากการโจมตีฐานทพัเรือสหรัฐอเมริกาทีอ่าวเพิรลฮาเบอร
โดยปฏิบัติการกามิกาเซ** ของทหารญี่ปุน จึงต้ังคําถามกับครูผูสอนวา.. 
“เหตุใดนักบินญี่ปุนจึงสวมหมวกกันน็อคทั้งท่ีรูวาไมสามารถชวยปองกัน
อันตรายจากกระสุนหรือระเบิดไดเลย”
 คําถามน้ีแสดงถงึความชางคดิ ชางสงัเกต การใสใจในรายละเอียด
ของผูเรียน ซึ่งสรางความประทับใจแกครูเปนอยางยิ่ง จึงไดยกคําถามนั้น
มาตอบ ณ ที่นี้ดวย โดยครูตั้งสมมติฐานในการตอบไว 2 ประเด็น คือ
 1. หมวกกันนอ็คเปนเครือ่งแบบ เปนสญัลักษณทีแ่สดงเอกลักษณ
ของนักบินกามิกาเซ และเปนธรรมเนียมปฏิบัติของทุกคนในหนวยรบวา
ตองสวม
 2. นักบินไปปฏิบัติหนาที่เพื่อโจมตีเปาหมายทางยุทธศาสตรของ
ขาศึกมิใชไปเพื่อฆาตัวตาย แมในสมรภูมิการตอสูยากท่ีจะมีโอกาสรอด 
แตนักบินก็มีความหวังวาตนจะกลับบานไดอยางปลอดภัย เขาจึงพยายาม
ดูแลสวัสดิภาพของตนใหดีที่สุดทางหน่ึง นั้นก็คือ..การสวมหมวกกันน็อค
นั่นเอง
 อนุสติ จาก ปุจฉา-วิสัชนา ทุกสถานการณ ทุกขณะจิต มนุษย
ทุกคนยอมรักชีวิตและมีความหวังวาจะสามารถรักษาชีวิตอันเปนที่รักให
อยูรอดปลอดภัย สําหรับเด็กๆ..การที่มิไดตกอยูในสถานการณสุมเสี่ยง
ขนาดน้ันนบัวาโชคดียิง่แลว อยาปลอยใหความโชคดีนัน้สูญเปลา จงดาํรงตน
ดวยความไมประมาทและศรัทธาในการใชชวีติอยางมคีณุคาและคณุประโยชน
อยางสูงสุด..

**การโจมตีแบบกามิกาเซ คอื การนําเครือ่งบินขบัไลซึง่บรรทกุระเบิดเขาพุงชน
เรอืรบหรือเปาหมายทางยุทธศาสตรของขาศกึ (สหรฐัอเมรกิา) ทาํใหนกับนิเสยีชวีติ
แตกส็รางความเสียหายแกกองเรือรบของสหรัฐฯอยางใหญหลวง
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ผลงานนักเรียน
แผนการเรียน

คหกรรม

กิจกรรมกิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลงาน
นักเรียนแผนการเรียน

เกษตร

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดกระทงใบตองดอกไมสด งานประเพณียี่เปงปาว

รางวัลเหรียญทอง
การแขงขันประดิษฐบายศรีสูขวัญ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร
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ผลไมพืน้บาน...สูอาหารหลากเมนู

 “μÐ¤ÃŒÍ” ผลไมผลกลมขนาดเล็ก เปลอืกสีนํา้ตาล

เน้ือสเีหลอืง ผลฉํา่ นํา้มรีสเปรีย้ว เนือ้ของผลตะครอมสีรรพคณุ

เปนยาระบาย นํา้ตะครอมวีติามนิซแีละแคลเซียมซึง่มสีวนชวย

ใหหลอดเลอืดแขง็แรงชวยในการตอตานอนมุลูอสิระมสีวนชวย

ในการสรางเน้ือเยื่อคอลลาเจน เน้ือเยื่อเอ็นกระดูกออน และ

ยงัมกีรดอนิทรยีหลายชนดิ ไดแก กรดออกซาลิก กรดทารทารกิ

กรดฟอรมิก กรดแล็กตริก และกรดชิตตริก สวนประกอบ

สําคัญของเครื่องสําอาง ชวยในการผลัดเซลลผิว สวนเปลือก

ของตนตะครอนํามาตมนํ้าดื่มมีสรรพคุณเปนยาสมานทอง แก

ทองเสยี นอกจากน้ันผลตะครอยงัมสีสีนันารบัประทานราคาถูก

สามารถนาํผลมาแกะเปลือกคัน้นํา้แชแขง็ไวทาํผลติภณัฑตางๆ

ไดตลอดป  ตะครอจึงเปนทางเลือกใหมสําหรับผูที่รักสุขภาพ

ดวยสรรพคุณนานัปการของ “μÐ¤ÃŒÍ” โรงเรยีนพราววทิยาคม

จึงไดจัดทําโครงงานทดลอง เรื่อง การแปรรูปอาหารจากผล

และเปลือกตะครอขึ้น วัตถุประสงคเพื่อนําผลไมพื้นบานมา
แปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารชนิดตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและ

กระบวนการออกแบบ สรางนวัตกรรมใหมดานอาหาร นําไป

สูการเพิ่มมูลคาใหกับผลไมพื้นบาน และทําใหนักเรียน ชุมชน 
มองเห็นชองทางการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

 “μÐ¤ÃŒÍ”  สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

อาหารตางๆ ไดหลากหลายถึง 27 ชนิด สามารถนํามาแปรรูป

เปนอาหารไดหลากหลายชนิด เชน ซอสพริกตะครอ นํ้าจิ้มสุกี้

ตะครอ   เคกตะครอหนานิ่ม   เยลลี่ตะครอ    โยเกิรตตะครอ  

กลวยกรอบตะครอ ตะครอผงพรอมด่ืม นํา้จ้ิมหวานตะครอ

คุกกี้ตะครอ ตะครอสามรส  มินิโรลตะครอ  ขนมปงตะครอ 

สมตําเขยา อมยิ้มตะครอ เครปเคกตะครอ มัฟฟนลาวา

ตะครอ วุนกรอบตะครอ ชาเปลือกตะครอ แยมตะครอ 

พายตะครอ หมี่กรอบตะครอ นํ้าตะครอเขมขน นํ้าพริก

ตะครอ ตะครอกุหลาบ นํ้าสมสายชูหมักตะครอ เคกวุน

ตะครอ ไอศกรีมตะครอ เปนตน 

 ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ ในการศึกษาคนควา และ

การนําความรู  วิทยาการตางๆ   ของครูที่ปรึกษาอยาง

ครูวิมล  นาวะระ  ครูสอางศรี  มณียะ  และนักเรียนจํานวน 
3 คน คือ นางสาวศศิวิมล เมืองคํา นายภาณุพงศ เณรพรม

และนางสาวจิรฐัติกาล พนัธวงค ทาํใหโครงงานทดลอง เรือ่ง

“¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÍÒËÒÃ¨Ò¡¼ÅáÅÐà»Å×Í¡μÐ¤ÃŒÍ” 

โรงเรยีนพราววทิยาคม ชนะใจกรรมการไดรบั รางวลัชนะเลิศ

เหรียญทอง  การแขงขันทักษะการแปรรูปอาหาร
จากงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ระดับชาต ิครัง้ที ่64

ณ เมอืงทองธานี จังหวัดปทุมธานี 

หาร
64
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§Ò¹·íÒºØÞÊ×ºªÐμÒ§Ò¹·íÒºØÞÊ×ºªÐμÒ

¤Ãº
ÃÍº ôó »‚¤Ãº
ÃÍº ôó »‚

·íÒº
ØÞÊ×ºªÐμÒ ·Í´¼ŒÒ»†ÒÊÒÁÑ¤¤Õ·íÒº
ØÞÊ×ºªÐμÒ ·Í´¼ŒÒ»†ÒÊÒÁÑ¤¤Õ

 วนัที ่11 กมุภาพนัธ ของทุกป  เปนวนัคลายวนัสถาปนาโรงเรียนพราววทิยาคม และปนีโ้รงเรียนไดกอตัง้

ครบรอบ 43 ป จึงไดจัดใหมีพิธีทําบุญสืบชะตา และทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น โดยไดรับเกียรติจาก

นายคมกรชิ  ตรธีญัญพงษ  นายอาํเภอพราว เปนประธานในพิธี  

 ทัง้นี ้หวัหนาสวนราชการในอําเภอพราว กาํนนั ผูใหญบานตําบลตางๆ รวมถงึผูปกครองนักเรยีน ไดรบั

ความรวมมอืใหการประชาสัมพนัธ สนบัสนุน และเปนกาํลงัสาํคญัในการดําเนนิงานดงักลาวใหสาํเร็จลลุวงไปดวยดี

§Ò¹·Í´¼ŒÒ»†ÒÊÒÁÑ¤¤Õ§Ò¹·Í´¼ŒÒ»†ÒÊÒÁÑ¤¤Õ
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¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤Á
à»�́ âÅ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÊÙ‹ÈμÇÃÃÉ·Õè 21

 นายเจดยี เดชพนัธ รองผูอาํนวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม-แมฮองสอน) ใหเกียรติเปนประธานในพิธี
เปดบานวิชาการ “พราววิทยาคม  เปดโลกการเรียนรู สูศตวรรษท่ี 21”
โดยมีนายคมกริช  ตรีธัญญพงษ  นายอําเภอพราว  นายนิกร  ทะกลกิจ  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพืน้ฐาน คณะกรรมการสมาคมผูปกครอง
และครโูรงเรยีนพราววทิยาคม คณะคร ูและแขกผูมเีกยีรตริวมใหการตอนรับ 
 ภายในงาน  ทุกทานไดรวมชื่นชมผลงาน  อันเปนผลจากการจัด
กระบวนการเรียนรูทีเ่นนทกัษะท่ีจาํเปนในศตวรรษท่ี 21 สะทอนซ่ึงความรู 
ความสามารถ และศกัยภาพของนักเรยีนและคร ู ภายใตการบรหิารจดัการ
อยางมปีระสทิธภิาพของฝายบรหิาร โรงเรยีนพราววทิยาคมอยางมประสทธภาพของฝายบรหหาาร โรงเรยนพราววทยาคม
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กีฬาสีเช่ือมสัมพันธ
รอยใจเปนหน่ึงเดียว
กลมเกลียวรักสามัคคีกลมเกลียวรักสามัคคี

 การแขงขันกีฬาสี  โรงเรียนพราววิทยาคม

ประจําปการศึกษา  2557  วันท่ี  26  พฤศจิกายน  2557 ณ สนามกฬีา

โรงเรยีนพราววิทยาคม โดยมีนายคมกฤช ตรธีญัพงษ  นายอําเภอพราว 

ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด 

นักกีฬาอาวุโส นายสุชาติ  เทพจันทร  ครูกลุมสาระสังคมศึกษาฯ

นักกีฬาวิ่งคบเพลิง นายกิตติชัย  อิ่นแกว  นักเรียนชั้น ม.5/5 นักกีฬาเซปกตะกรอ

นักกีฬายอดเยี่ยม ม.1 ชาย ด.ช.กฤตพัส  นามวงค   สีเขียว

นักกีฬายอดเยี่ยม ม.1 หญิง ด.ญ.ชลธิชา  หนูทองแกว  สีเขียว

นักกีฬายอดเยี่ยม ม.ตน ชาย ด.ช.วิทวัส  แสงเทา  สีเขียว

นักกีฬายอดเยี่ยม ม.ตน หญิง ด.ญ.วนิดา  จิรเอกศิลป  สีเหลือง

นักกีฬายอดเยี่ยม ม.ปลาย ชาย นายสุทธิพงศ  สายบุญทัน  สีแสด

นักกีฬายอดเยี่ยม ม.ปลาย หญิง น.ส.ญานิกา  ศรีวิชัย  สีแดง

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทั้งหมด สีเขียว

ชน ม.5/5 นกกฬาเซปกตะกรออ

  สีเขียว

แกว  สีเขียว

 สีเขียว

ศิลป  สีเหลือง

ยบุญทัน  สีแสด

ชัย  สีแดง
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คุณเคยเห็นทหารท่ีไมใชอาวุธเวลาอยูในสนามรบไหมครับ?
คุณคิดวาระหวางฝายที่มีอาวุธกับไมมีอาวุธ ฝายไหนจะชนะ? แลวคุณ
เคยเรียนภาษาอังกฤษโดยไมใชพจนานุกรมเลยไหมครับ และผลเปน
อยางไร? นี่เปนคําถามท่ีสําคัญ และมันจะเปล่ียนชีวิตคุณ ถาคุณอาน
บทความนี้จบ

ใชแลวครับ พจนานกุรมคอือาวุธขางกาย
สําหรับนักรบทางภาษาทุกคน ไมวาจะยากดีมีจน
หรือจบการศึกษาสูงแคไหน พจนานุกรมคือ สิ่งที่
จะชวยคุณทะลุทะลวงความไมรูของภาษานั้นๆ ไดอยางไมยากเย็นนัก
มันคือทหารคนสนิทที่พิชิตขาศึกมานับแสนจนรางกายของมันบึกบึน
และมนีํา้หนกัตวัรุน Heavy Weight แตขอบอกไวกอนวามีพจนานกุรม
ไวบูชาอยางเดียวจะไมชวยอะไรเลย ถาคุณไมเปดใชมัน! หากมีคน
ขอรองคุณใหชวยแปลประโยคน้ีเปนภาษาอังกฤษ “หลังจากแตงงาน
กับชัปปุยส ความรักของเราก็คอยๆ จืดจางไป” คุณจะถามภาษา
อังกฤษกับหมอผี คนทรงเจา จิ้งจกบนเพดาน หรือจะปลุกวิญญาณ
ชวยแปลไดไหม ตอบเลยวา ไมได เพราะภาษาอังกฤษไมใชไสยศาสตร
และไมใชปลาทะเลนํา้ลกึท่ีคณุจะตองไปหาจนสุดขอบโลก เพยีงแคคณุ
เปดพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ ตรงหนา เชน Merriam-Webster's 
Learner's Dictionary คําวา love(n) คุณจะเห็นการยกตัวอยางคํา
ศัพทวา  People are sometimes said to fall out of love when 
they stop loving each other. ตัวอยาง: It was sad to see how 
they gradually fell out of love (with each other) after they 
married. (เปนเร่ืองเศรานะที่เห็นความรกัของพวกเขาคอยๆ จืดจาง
ไปหลังจากที่แตงงาน)

นกัรบทางภาษาตองตาไว เฉยีบคม พุงเปาไปทีค่าํศพัทเปาหมาย
อยางไมพลาดสายตา ประโยคตวัอยางภาษาอังกฤษใกลเคยีงกบัภาษาไทย
ยิง่นกั จะชาอยูไย รบีประยกุตใชและเลยีนแบบประโยคตัวอยางโดยพลนั
จากประโยคตัวอยางและการประยุกตสามารถแปลไดวา After I married
Chappuis, we gradually fell out of love. หรือ We gradually 
fell out of love after I married Chappuis. เปดพจนานุกรมแลว
เลียนแบบประโยคตัวอยาง ความผิดพลาดก็นอยและยังเปนธรรมชาติ
ที่เจาของภาษามักใชอีกดวย และการที่เราฟง พูด อาน เขียน ภาษา
อังกฤษไมเปนธรรมชาติและผิดไวยากรณเสมอนั้น ก็เพราะเหตุวา เรา
พยายามสรางภาษาเอง ทั้งๆ ที่พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ รูปเลมมี

กฤษฎาภนิหิารอนับดบงัมไิดของพจนานกุรม
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ

ตวัอยางใหเราเลอืกใชไมตํา่กวา 2 แสนประโยค
ยิ่ง CD-ROM ที่แนบมาดวยมีตัวอยางใหไมตํ่ากวา 5 ลานประโยค

พอจะเห็นอานุภาพของอาวุธทีเ่รยีกวา พจนานุกรมแลวใชไหมครับ?
ถายังไมเห็น ก็อยากจะบอกวา นักแปล Harry Potter อยางคุณสุมาลี 
บํารุงสุข กวาจะแปลไดแตละเลมลวนตองเปดพจนานุกรมชวยแปล
อยางมหาศาล ราชบัณฑิตอยาง ศ.ดร. สมศีล ฌานวังศะ ผูแปลงาน
เจาคุณ พระพรหมคุณาภรณ  (ประยุทธ ปยุตฺโต) เปนภาษาอังกฤษ
                   มีพจนานุกรมในสังกัดไมตํ่ากวา 300 เลม นักแปลงาน
                   ธรรมะอยางคุณ ส.ศิวรักษ  และพระไพศาล  วิสาโล
                     ลวนเปดพจนานุกรมหลายพันรอบเลยก็วาได  แลวคณุละ 
                      จะเปนนายภาษาอังกฤษสักทเีปดพจนานกุรมจนเปอย

             หรือคุณเปอยกอนที่จะเปดพจนานุกรม  

    เมือ่คุณใชพจนานุกรมมากข้ึน และบอยขึน้ ความผดิพลาด
ทางภาษาก็จะนอยลงหรือไมมีเลย และที่สําคัญ ประโยคตัวอยางท่ี
ผานตาคุณจากการอาน ผานมือคุณจากการเขียน ผานปากคุณจาก
การพูด  และผานหูคุณจากการฟง  CD-ROM  หรือสื่อใดๆ  ก็ตาม 
ประโยคเหลาน้ันจะคอยๆ ซึมเขาสูสมองและหัวใจอยางเปนธรรมชาติ 
และหลังจากนั้น คุณก็จะเปนผูวิเศษทางภาษาท่ีสามารถจําประโยค
ภาษาองักฤษไดอยางมหาศาลในระดับ The Guinness World Records
เปนที่พึ่งของผูไมรูภาษาอังกฤษจํานวนมากในระดับเครื่องบินโดยสาร
ยกัษใหญอยาง Airbus A380 เปนผูทีส่ามารถแปลจากอังกฤษเปนไทย
และไทยเปนองักฤษไดอยางฉบัพลนัในระดับลามองคการสหประชาชาติ
และคุณจะเปนบุคคล Top 10 ของโลกในบรรดาผูเรียนภาษาอังกฤษ
หรือทุกๆ ภาษาเลยก็วาได

ทีก่ลาวมาท้ังหมดคือ
กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิไดของพจนานุกรม

ตอการเรียนภาษาอังกฤษที่คุณคูควร

โดย...ครสูมชาย ทาเมอืง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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กิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร

นายธวัชชัย สุใจ
นักเรียนชั้นม.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง
การแขงขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร
ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน
ครัง้ที ่64 ระดบักลุมดอยสามหม่ืน

         เด็กหญงิรจุริา ฟองมลู นกัเรยีนชัน้ ม.3/6
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การแขงขัน
     อจัฉรยิภาพคณิตศาสตร ระดบั ม.1-3 งานศลิปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุมดอยสามหมื่น

นางสาวณัฐฌา เจริญพันธ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  เหรียญทองแดง การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับ
ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 64 ระดับกลุม
ดอยสามหมื่น

อั
ม
ด

เด็กหญิงชุติมา เต็มนิธิรัตน เด็กหญิงทิชชา อัตเสน 
เด็กหญิงอภิชญา เงาใส  ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร ระดับ 

ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุมดอยสามหมื่น 

และเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร

นางสาวกนกวรรณ แสนคําหลอ 
นางสาวปรียานันท ศิริปญญา
นางสาวกวิสรา ทองดีเลิศ

นักเรียนชั้น  ม.5/1 ชนะเลิศ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร
ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ระดับ
กลุมดอยสามหม่ืน และเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับ
ภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร

      »‚·Õè 12 ©ºÑº·Õè 16 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 25576

ร
บ
บ

แสดงความยินดี
 เด็กหญิงชุติมา  เต็มนิธิรัตน ั 

กับกับ

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3/6 
ที่สอบเขาศึกษาตอไดในทุน

“โครงการอจัฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร
และคณติศาสตร”  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จ.เชียงราย
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือ เนตรนารีลูกเสือ เนตรนารี ม.ตนม.ตน

 วันที่  16  กุมภาพันธ  2558  กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี  สามัญรุนใหญ
ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพราววิทยาคม และวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 กิจกรรมทัศนศึกษา
วดัพระธาตหุรภิญุชยัและสวนน้ําเดอะซัน จังหวัดลําพูน

 กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  สามัญรุนใหญ  ณ  คายแทนคุณ  อําเภอสันทราย
จงัหวดัเชยีงใหม และกจิกรรมทศันศกึษาสวนนํา้เดอะซนั จงัหวดัลาํพนู ระหวางวนัที ่16-17 กมุภาพนัธ 2558

 กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุนใหญ  ณ  คายเหนือเกลา  อําเภอสันกําแพง
จังหวดัเชยีงใหม ระหวางวนัที ่17-18 กมุภาพันธ 2558

ม.1 ณ
วั

ม.2ม.2

ม.3ม.3
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ม.ปลาย  กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน ม.ปลาย เขาคาย
อบรมคุณธรรม 12 ประการ และทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูทางธรรมชาติ ณ อทุยานแหงชาติดอยอินทนนท
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ม.6  : 16-17 กุมภาพันธ 2558ม.6  : 16-17 กุมภาพันธ 2558

ม.5  : 17-18 กุมภาพันธ 2558ม.5  : 17-18 กุมภาพันธ 2558

ม.4  : 18-19 กุมภาพันธ 2558ม.4  : 18-19 กุมภาพันธ 2558
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พฒันาผูเรยีนกาวไกลสูความเปนเลศิพฒันาผูเรียนกาวไกลสูความเปนเลศิ
กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนพราววิทยาคม ไดดําเนินโครงการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทาง
ภาษาไทย  โดยไดสงนักเรียนเขารวมโครงการเพชรยอดมงกุฎรอยกรอง  รุนที่ 8 ประจําป 2557  ดําเนินการโดย
สโมสรยวุกว ีสมาคมเทพศรีกวศีลิป เพือ่ฝกหดัพฒันางานเขียนดานบทรอยกรองแกนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
ซ่ึงดําเนินงานตามโครงการเปนเวลา 10 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2556  ถึงเดือนกรกฎาคม 2557  และมีนักเรียน
ผานการฝกหัดพัฒนางานเขียนรอยกรองจํานวน 2 คน ไดแก       

นางสาวปานธิดา  ปดชยัส ุชัน้ ม.5/1  และนางสาวฐิตภิา  โอบออม ชัน้ ม.4/1

นางสาวฐิตภิา  โอบออม

นางสาวปานธิดา  ปดชยัสุ  

 เมืองไทยในวันนี้  สังคมมีแตโศกศัลย
พี่นองทะเลาะกัน   เขนฆาฟนดวยกันเอง
 แบงพวกและแบงพรรค แบงความรักมาขมเหง
กฎหมายไมกลัวเกรง  ทําอวดเกงเบงตัวตน
 เพลงชาติเคยกึกกอง   กลับตองรองอยางสับสน
“รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ” ชน   หวาดกังวลในจิตใจ
 เลอืดหยดสกักีห่ยาด เพือ่ประกาศความเปนไทย
หรือตองหล่ังเลือดใคร  เพื่อแยงชัยความชิงชัง
 เมืองไทยในวันนี้  จะสุขีเปยมความหวัง
หากเรารวมพลัง   สรางชาติไทยใหมั่นคง

 ฟาสุดกวางทางสุดไกลเกินใจฝน คงตองมีสักวันฉันไปถึง
ทอดสายตาสูทางฝนพลันรําพึง  เพื่อวันหนึ่งจะทองไปไกลจากรัง
         เห็นนกนอยโผผินบินสูฟา  เกิดเปนคนจงฟนฝาสูความหวัง
จงเตรียมกายและเตรียมใจใสพลัง  สูฟากฝงคือเสนชัยดวยใจตน
         ทางหมืน่ลีเ้ร่ิมจากเทาหนึง่กาวยาง อาจลมลกุคลกุคลานบางกลางแดดฝน
อดและอิ่ม สุขและทุกข คลกุระคน  เพียงไมนานคงผานพนจากผองภัย
         เดินไปบนโลกกวางอยางองอาจ แมพล้ังพลาดไมมีวันหยุดฝนใฝ
เฝาเก็บเกี่ยวประสบการณที่ผานวัย  เพื่อเติบใหญอยางแกรงกลากวาวันวาน
         คืนฟามืดโลกหมนจนใจหมอง ความขุนของแพภัยคนใจหาญ
รอยศัตรูที่บุกมารุกราน   ไมอาจผานผูไมแพอยางแนนอน
         ลบความเศราในอดีตท่ีผิดพลาด เปดโอกาสความหวังกวาครั้งกอน
บนโลกกวางทางไกลอยาใจรอน  เลนละครแหงชีวิตพิชิตชัย

เมืองไทยในวันน้ี

โลกกวาง ทางไกล
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กิจกรรมกลุมส
าระ

กิจกรรมกลุมส
าระ

การงานอาชีพแ
ละเทคโนโลยี

การงานอาชีพแ
ละเทคโนโลยี

หมวดธุรกิจหมวดธุรกิจ
กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34  นายภิญโญ  จันทรวงศ

เยี่ยมชมธนาคารโรงเรียนพราววิทยาคม  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558

รองผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา
เขต 34 นายเจดีย เดชพันธ เยีย่มชมเตน็ทกจิกรรมธนาคาร
โรงเรียนพราววทิยาคม ในงานวนัสถาปนาโรงเรียนพราว
วทิยาคม เมือ่วนัที ่11 กมุภาพนัธ 2558

กิจกรรมหมวดธุรกิจ

ั 
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รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ ระดับการแขงขัน
วาดภาพ “สังคมไทยในปจจุบัน” 

งานเปดกลองชอลค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

“เทิดไทองคราชินี”“เทิดไทองคราชินี”
วันแมแหงชาติ

แขงขันดนตรี 90 ป รวมใจเปนหนึ่งเดียวแขงขันดนตรี 90 ป รวมใจเปนหนึ่งเดียว
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

“ระบาํกรับ”“ระบํากรับ” รางวัลเหรียญทองรางวัลเหรียญทอง การแขงขนันาฏศลิปไทยอนุรกัษ ม.ปลาย

งานศลิปหตัถกรรมนักเรยีนภาคเหนือ ครัง้ที ่64 จ.แพร

นายณัฐวุฒิ  วงคแวน
รางวัลเหรียญทองรางวัลเหรียญทอง

วาดภาพลายเสน ระดับ ม.ปลาย 
งานศลิปหตัถกรรมนักเรยีนภาคเหนือ 

ครั้งท่ี 64 จ.แพร

ระบําอาเซียน
“ASEAN DAY”“ASEAN DAY”

นิทรรศการผลงานนักเรียน
งานเปดบานวิชาการ ป 2557

“เทิดไทองคราชัน”“เทิดไทองคราชัน”
วันพอแหงชาติ 

ตอนรับ
ผูอํานวยการ นายวีระ ศิริรัตน 

ศลิปะ

นาฏศลิป

ดนตรี

¹Ò¯ÂÐÃÑ§ÊÃÃ¤�
¤Õμ¡ÒÃ§ÒÁÊÁ º‹ÁÊÒ¹§Ò¹ÈÔÅ»Š กจิกรรม

กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ

ดนตร ีและนาฏศลิป
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รักในโลกออนไลนรักในโลกออนไลน
เชื่อไดจริงหรือเชื่อไดจริงหรือ

Love Online?

 ไมใชการมองโลกในแงราย แตตองไมงมงายจนลืม

ไปวาโลกในความเปนจริงก็มีมุมรายซอนอยู และ

ถาเราคิดวิธีรับมือเรื่องรายไวบาง อยางนอย

เราก็มีที่ทางไวลี้ภัย อยาปลอยใหความรูสึกดี

มีมากเกินไปจนยั้งใจไมได กวาที่คนคูหนึ่งจะลอง

คบ ศึกษานิสัยใจคอ ทัศนคติ มันบอกไมไดแคการอานจาก

ขอความ คาํวารกั คาํวาชอบ พมิพงายเกนิกวาจะวดัไดวา สิง่ที่

พิมพนั้นจริงหรือไม

 มคีนมากมายท่ีเจอกนัในอนิเทอรเนต็เจอกันทางแชต

แลวก็คบกันยาวเปนคูรักที่จริงใจตอกันก็มี แตเขาแคใชโลก

ออนไลนเปนชองทางท่ีทําใหไดมาเจอกัน เมื่อมาเจอกันแลว 

ก็อยูที่คนสองคนจะเลือกกันหรือไม  และจะเดินทางรวมกัน

ไปอยางไร.... เพราะฉะน้ัน “รักออนไลนมีจริงไหม” ไมใช

อยูที่วามันออนไลนแตอยูที่เราเจอกับใคร และคบกันยังไง

มากกวา แตอยาดวนตัดสินใจเลือกใครซักคนเพื่อจะใหพน

จากความเหงา แตลืมไปวาการหาวิธีแกเหงางายกวา

ตองไปหาวิธีเยียวยาความเศรา (หากเราเลือกคบ

คนผิด) ถาจะเลือกใครสักคน ขอใหเลือกคนที่
นารัก นาเชื่อถือ และตองเรียนรูกันไปนานๆ

ถาเรายังไมรูจักกันดี อยาผลีผลามบอกวานี่

คือ รักแท เพราะความรักตองใช “เวลา”
สั่งสมใหรูวารักแทจริงนั้นเปนเชนไร

  

              เรียบเรียงโดย
                    ครูนพวรรณ  กมลปรีดากุล

 ปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ มีความเจริญกาวหนา

และเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ซึง่การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีบนโลกน้ีโดยเฉพาะ “สมารทโฟน” ปจจัย 5

ที่จําเปนอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตของคนปจจุบัน  โดยได

ดงึความสนใจจากส่ิงตางๆ รอบตวัไปจนหมด ทกุคนตางกมหนา

กมตาเสียเวลาไปกับสิ่งนี้ จนทําใหขาดปฏิสัมพันธระหวาง

คนรอบขาง ไมมีใครสนใจใคร จนกลายเปน “สังคมกมหนา” 

ที่เราไดยินกันจนคุนหูและเห็นภาพเหลานี้จนชินตา ใครๆ ก็

สามารถรูจักกันไดผานทางเครือขายสังคม

ออนไลน 

 จากกระแสละครเรื่อง
“แอบรักออนไลน” ที่โดงดังอยูในขณะน้ี

สะทอนความเปน “สังคมไทยยุคใหม” ในตอนนี้

เน้ือเรือ่งของละครน้ัน จะเดนิผานขอความออนไลนทีน่กัแสดง

สงถึงกันเปนจํานวนมาก แมแตคนท่ีอยูในที่ทํางานเดียวกัน

และอาจจะน่ังใกลๆ  กนักอ็าจจะสงขอความกันแทนทีจ่ะพดูกนั
และการออนไลนนั้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอยูกับเรา

อยางถาวร…แลว “รักในโลกออนไลนเปนไปไดจริงหรือไม”

 ใน ‘โลกออนไลน’ เราจะเปนอะไรกไ็ด เปนผูหญงิ

เปนผูชาย  เปนคนสวย  หลอ  เปนคนโสดท้ังที่ไมโสด  เรา

อุปโลกนไดหมด ไมไดบอกวาในโลกออนไลนมีแตคนโกหก 
แตถาคิดจะคบจริงจงั ตองออกมาเรียนรูกนัในโลกความเปนจรงิ 
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ªØÁª¹ÊíÒ¤ÑÞªØÁª¹ÊíÒ¤ÑÞ
ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ªØÁª¹วันเด็กแหงชาติ

ปยมหาราชรําลึก

ครึกคร้ืนยี่เปงเมืองพราวค

พรอมใจถวายพระพร

มุทิตาอาทรผูวายชนม

หนุมสาวรําฟอนงานขาวหอม

รวมพลประชุมผูปกครอง
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โรงเรียนพราววิทยาคม  จัดงาน

“ÊÒ¹ÊÒÂãÂ  ÃŒÍÂã¨Á‹Ç§-¢ÒÇ”
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558

โดยความรวมมือระหวางสมาคมผูปกครองและครูโดยความรวมมือระหวางสมาคมผูปกครองและครู

และคณะครู บุคลากร  เพื่อมุงประสานสายสัมพันธอันดี
และคณะครู บุคลากร  เพื่อมุงประสานสายสัมพันธอันดี

ระหวางผูปกครอง นักเรียน และครูระหวางผูปกครอง นักเรียน และครู

ภายในงานมีการแสดงความสามารถและก
ารประกวดตางๆ 

ภายในงานมีการแสดงความสามารถและก
ารประกวดตางๆ 

ของนักเรียน โดยจะนําเงินรายไดจากการจัดงานเปนทุน
ของนักเรียน โดยจะนําเงินรายไดจากการจัดงานเปนทุน

เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมตางๆเพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมตางๆ

ของทางโรงเรียนของทางโรงเรียน

า ิ าค  จ าโรงเรียนพราววิทยาคม  จดงาน ิโ ี  ิ าคม จัดงาน

ÊÒ¹ÊÒÂãÂ ÃŒÍÂã¨Á‹Ç§-¢ÒÇÊÒ¹ÊÒÂãÂ ÃŒÍÂã¨Á‹Ç§-¢ÒÇ
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                                  ปลายป พ.ศ. 2558 นี้
                                           ทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
                                      ตะวันออกเฉียงใตจะหลอมรวมกัน
                                     เปน “สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
                                      ตะวันออกเฉียงใต”(Association of 
                                  Southeast Asian Nations หรือ 
                                 ASEAN) โดยการจัดตั้งในคร้ังแรกมี
                                    จุดประสงคเพื่อสงเสริมและรวมมือ
                                             ในเรื่องสนัตภิาพ, ความมัน่คง,
                                        เศรษฐกิจ, องคความรู, สงัคมวฒันธรรม
                                        บนพื้นฐานความเทาเทียมกันและ
ผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก โดยอาเซียนไดกอตั้งขึ้น
สืบเนื่องจากปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่
8 สงิหาคม พ.ศ.2510 โดยมผีูรวมกอตัง้ 5 ประเทศคือ ไทย สงิคโปร 
มาเลเซีย ฟลปิปนส และอนิโดนเีซยี ตอมาไดมปีระเทศตางๆ เขารวม
เปนสมาชกิเพิม่เตมิ คอื บรไูนดารสุซาลาม เวยีดนาม ลาว เมยีนมาร
และกัมพูชา ทําใหปจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

 ในแงของสังคมและวัฒนธรรมนั้น ผูเขียนในฐานะครู
ผูสอนวชิาภาษาไทยและโดยเฉพาะวิชาภาษาลานนา ยงัมคีวามรูสกึ
กงัวลตอความเส่ียงทีอ่าจจะทาํใหคณุคาของตวัเมอืงและภาษาลานนา
ลดลงไปและอาจสูญหายไปในท่ีสดุได เพราะกระแสของการเคล่ือนยาย
แรงงาน การดํารงชีพในสังคมที่เปลี่ยนไป และกระแสการให
ความสําคัญกับวัตถุนิยมที่มากเกินไป

 ปจจุบันกลุมประเทศและกลุมคนท่ีใชและเคย
ใชอักษรลานนาไดกระจายอยูในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ เชน 
เชยีงตงุในรฐัฉานของเมียนมาร  สบิสองจไุทในภาคเหนือของเวียดนาม 
อักษรธรรมในลาวซึ่งใชจารึกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
ภาคเหนือของไทย เปนตน รวมไปถึงบางสวนของประเทศที่เปน
ประเทศที่ทํากรอบความรวมมือเปน ASEAN บวก 3 คือ จีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต โดยในแควนสบิสองปนนา มณฑลยนูนาน ประเทศจีน
มชีาวไทลือ้และกลุมชาตพินัธุ “ไท” อืน่ๆ อาศยัอยูเปนจาํนวนมาก
และยังคงใชอักษรลานนา (อยูบาง) ในชีวิตประจําวัน และถาหาก
นับรวมกับกลุมประเทศ ASEAN บวก 6 นอกจากจะมีประเทศ
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใตที่ตกลงทํากรอบความรวมมือกับประเทศ
กลุม ASEAN แลว ยังรวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
และอินเดียอีกดวย ในสวนของประเทศอินเดียก็มีกลุมชาติพันธุ 
“ไท” อาศัยอยูเชนกัน เชน ที่รัฐอัสสัม ทางตอนเหนือของอินเดีย 
มีชาวไทอาหมอาศัยตั้งหลักแหลงอยูเปนจํานวนมาก ในอดีตยัง
เคยใชภาษาและอักษรกลุมไทมาว หรือไทใหญอยู แตนาเสียดาย
ที่ปจจุบันภาษาไทอาหมไดกลายเปน “ภาษาตาย” ไปเสียแลว 
เพราะขาดการใชพูดและเขียนจริงในชีวิตประจําวันซึ่งเราก็คงไม

ปรารถนาท่ีจะใหภาษาและ
อักษรลานนาอยูในภาวการณ
เชนนั้น
 
 ภาษาและอกัษร
สามารถบงบอกรากเหงาและ
ความย่ิงใหญของชาติพันธุได
แตเราคงตองยอมรับวา กระแส
การไหลบาของทุนนิยม
และเสรีนยิมสมยัใหม (ทีเ่นนสทิธขิองตนเองมากกวาเนน
ใหรูจักหนาที่ของตนเองที่พึงมีตอสวนรวม) กําลังรุนแรง
จนยากทีจ่ะตานทานได ผูเขยีนเองจงึไดแตเพยีงเรยีกรอง
ใหคนรุนใหมหันกลับมาศึกษารากเหงาเดิมของตนท่ี
บรรพบุรุษไดสรรคสรางใหไวใหเปนความภาคภูมิใจท่ี
เรามภีาษาและอกัษรของเราใชเองและสงตอความภาคภมูใิจ
นี้ใหกับรุนลูกรุนหลานสืบไป  อยามัวเสียเวลากับการ
“                   ” (นั่งหงมโกะโงะ : นั่งกมหนา) กบัการ
จิม้โทรศพัทมอืถอือยางเมามนั เสียจนลมืมติคิวามสัมพนัธ
กับคนรอบขาง   และสุดทายอาจสงผลถึงการเรียนได 
จงใชเวลาทกุวนิาทใีหมคีณุคาและใชประโยชนจากสงัคม
ออนไลน ใหเกดิประโยชนกบัการเรียนและการดําเนิน
ชีวิต เพราะเมื่อเวลาลวงเลยไปแลว หลายส่ิงหลายอยาง
ทีเ่ราทาํผดิพลาดไปไมสามารถกลบัไปแกไขหรอืเริม่ตนใหม
ได ดังสุภาษิตลานนาวา “                         ” (เผื่อ
ฮูคิงนํ้าปงปอแหง : พอรูตัวอีกทีก็...สายเสียแลว)

คุณคาของตัวเมือง
และภาษาลานนา

ธขิองตนเองมากกวาเนน

ครูดิสกร นินนาทโยธิน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

โรงเรียนพราววิทยาคม
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หนมุานชาญสมร  วาน
รช ํ ี

 โรงเรียนพราววิทยาคมไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนโรงเรียนกลุมเปาหมายหนึ่งใน  15  โรงจาก

ทั่วประเทศในการเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานคุณธรรม

จริยธรรม  “หนุมานชาญสมร วานรชวนทําดี”“หนุมานชาญสมร วานรชวนทําดี” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค เกิดความรักในความเปนไทย และเทิดทูนสถาบัน อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทย และเปนการตอยอดโครงการตามพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง สพฐ. ไดมอบหมายให

คณะนาฏยศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส) มาเแสดงเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน 

“หนุมานชาญสมร  วานรชวนทาํด”ี  ทีโ่รงเรยีนพราววทิยาคม เมือ่วนัพุธที่

3 กนัยายน 2557  ทัง้นีไ้ดรบัเกยีรตจิากรองผูอาํนวยการ สาํนกังานเขตพ้ืนที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 นายศกัดิช์วีนิ  วฒัโล เปนประธานเปดงาน

รร

ก
ม

ะ
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 ธนาคารโรงเรียนพราววทิยาคม โดยมี
ธนาคารออมสิน สาขาพราว เปนพี่เลี้ยง ไดดําเนิน
กจิกรรมเพ่ือเสริมสรางนสิยัและสงเสรมิการออม อกีทัง้
ยังเขารวมกิจกรรมตางๆ  รวมกับธนาคารออมสินมา
อยางตอเนือ่ง เชน การเขารวมกจิกรรมสัมพนัธธนาคาร
ออมสนิ ภาค 8 ปการศกึษา 2557 เปนตน
 ในปนี ้ธนาคารโรงเรียนพราววทิยาคม ไดรบัรางวลั
โรงเรียนสงเสรมิการออมดีเดน ประจาํปการศกึษา 2557 
(สายสามัญศึกษา) จากธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ 
ไดรับโลรางวัลและเงินจํานวน   20,000   บาท   และ
โรงเรียนพราววิทยาคม ไดรับเงินจํานวน  5,000 บาท  
โดยมีคุณวัชราพร  ทิพยสุนทรานนท  ผูจัดการธนาคาร
ออมสิน สาขาพราว เปนผูแทนมอบรางวัลดังกลาวแก
โรงเรียนพราววิทยาคม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 
 นอกจากน้ัน ผูจดัการธนาคารออมสิน สาขาพราว
และคุณรัชฎาภรณ ศรีตนชัย พี่เลี้ยงธนาคารโรงเรียน 
ไดใหเกียรติมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกใหนักเรียน
โรงเรยีนพราววทิยาคม ทีไ่ดรบัรางวัลนกัออมระดับดีเยีย่ม
ระดับดีเดน ระดับดี 

  โดยนางสาวชลธิชา แสนสุภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/2 ไดรับมอบเกียรติบัตรนักออมดีเยี่ยม พรอมของที่
ระลกึและเงนิ 1,000 บาท ตามโครงการปลูกฝงนสิยัเสรมิสราง
วนิยัรักการฝากออมของนักเรยีน โรงเรยีนพราววทิยาคม ประจาํ
ปการศึกษา 2557 เปนแบบอยางท่ีดีในการออมเงินวันละเล็ก
ละนอย ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา 6 ป ตั้งแต ม.1-ม.6 และ
ยงัไดรบัมอบเกียรตบิตัรรางวัลออมทรพัยดเีดนพรอมเงนิรางวลั
1,000 บาท จากสหกรณออมทรัพยครูกระทรวงศึกษาธิการ
เชียงใหม จํากัด อีกดวย
 รวมถงึเกยีรตบิตัรตัวแทนฝากออมเงินหอง เกยีรตบิตัร
ครูที่ปรึกษารวมกจิกรรมฝากออมเงินในหองเรียน เกียรติบัตร
นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนพราววิทยาคม ที่ไดรับ
รางวัลนักเรียนธนาคารโรงเรียนปฏิบัติงานระดับดีเยี่ยมระดับ
ดีเดน และเกียรติบัตรนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเปนพนักงาน
ธนาคารโรงเรียน ประจําปการศึกษา  2557  และเขาเยี่ยมชม
การปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน สงผลใหเจาหนาที่ทุกคนมี
กาํลงัใจพรอมทีจ่ะปฏบิตังิานอยางเตม็กาํลงัความสามารถตอไป

โ ส ช ิช ส ส ั ี ชั้ ั ศึ

การออมดีเดนการออมดีเดน
โรงเรียนสงเสริมโรงเรียนสงเสริม

ประจําปการศึกษา 25572557
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สงเสรมิการจดัการเรียนรูรายวชิาประวตัศิาสตรและหนาทีพ่ลเมอืง
“กจิกรรมเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและวนัรฐัธรรมนญู” 9 ธ.ค.58

สปัดาหวทิยาศาสตรเพลนิใจสปัดาหวทิยาศาสตรเพลนิใจ

สแีสงวนัครสิตมาสสแีสงวนัคริสตมาส

ละครคณุธรรมนาํแสดงละครคุณธรรมนาํแสดง

เทดิพระเกยีรตอิงคภมูวีนัรฐัธรรมนญูเทดิพระเกียรตอิงคภมูวีนัรฐัธรรมนญู

ประชมุสามญัประจาํปประชมุสามญัประจาํป
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เรยีนรูกาวไกลสูอาเซยีนเรยีนรูกาวไกลสูอาเซยีน

เลนเรยีนคอมแคมป ที ่ม.แมโจ เลนเรยีนคอมแคมป ที ่ม.แมโจ 

โอโฮ...วนัภาษาไทยแหงชาติโอโฮ...วนัภาษาไทยแหงชาติ

แขงคอมเกงกาจ จงัหวดัแพรแขงคอมเกงกาจ จังหวัดแพร

 เลานทิานคณุธรรมเกงแท รางวลัเหรยีญทอง เลานทิานคณุธรรมเกงแท รางวลัเหรยีญทอง

 ด.ญ.ชนากานต ศิริคํา ม.2/6 ไดรับรางวัล
เหรียญทอง การแขงขันการเลานิทานคุณธรรม 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับภาค 
ณ จังหวัดแพร



โรงเรียนพราววิทยาคม ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 50190โรงเรียนพราววิทยาคม ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 50190
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

http://pwks.ac.th     โทรศัพท 053-475303     โทรสาร 053-889645http://pwks.ac.th     โทรศัพท 053-475303     โทรสาร 053-889645

ํถึงวันปจฉิมอ
ําลา

ยังรักศรัทธาส
ถาบันยังรักศรัทธาส
ถาบัน


