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ไดรับ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4
การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.4- ม.6
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 65
ดูแลฝกซอมโดย คุณครูกัลยา อินทเคหะ

นายณัฐวุฒิ วิจารณ

เด็กชายไกรวุฒิ เลาโค, เด็กหญิงชนนีญา สิทธิราช
และ เด็กหญิงพิภาวรรณ กิติวงค

เด็กหญิงชนนีญา  สิทธิราช ไดรับ เกียรติบัตรเปน
เพชรเจียระไน โครงการเพชรยอดมงกุฎรอยกรอง รุนที่ 9
งานยวุกวเีฉลิมพระเกียรติ “วนัยวุกว”ี ครัง้ที ่38
   จากสโมสรยุวกวี  สมาคมเทพศรีกวีศิลป

นายณัฐวุฒิ วงคแวน, นางสาวปานธิดา ปดชัยสุ  
และ นางสาวกัลยารัตน บุญใหญ

ครูเฉลิมพล  สุภา
ไดรบั รางวลัชมเชย

การประกวดกลอนอนุรกัษภาษาและวัฒนธรรมไทย
งานวันยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ครั้งที่ 38

จากสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป

ไดรับ รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพประกอบคําบรรยายเปน
บทรอยกรอง ระดับ ม.ตน งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” 
ครั้งที่ 38 จากสโมสรยุวกวี  สมาคมเทพศรีกวีศิลป

ไดรับ รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพประกอบคําบรรยายเปน
บทรอยกรอง ระดับ ม.ปลาย งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” 
ครั้งที่ 38 จากสโมสรยุวกวี  สมาคมเทพศรีกวีศิลป
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 สวัสดีครับ “วารสารพราว” ปที่ 13 ฉบับที่ 17 ประจํา
ปการศึกษา 2558 ไดออกสูสายตาทกุทาน พรอมกบัความเคล่ือนไหว
ตางๆ ในโรงเรียนมากมาย ขอตอนรบับคุลากรทีย่ายมาใหมทกุทาน
สูรมรั้ว มวง-ขาว ของโรงเรียนพราววิทยาคมดวยความยินดียิ่ง
 ฉบบันีย้งัคงมหีลากหลายเร่ืองราวทีน่าสนใจเหมือนเชนเคย
ซึง่ลวนเปนเรือ่งราวและภาพความสําเร็จทีเ่กิดขึน้ดวยพลังใจทีเ่ขมแขง็
ของทุกคน “วารสารพราว” ขอเปนสือ่กลางในการเผยแพรความดีงามและ
ความสาํเรจ็ออกสูสาธารณชน ขอขอบคุณผูมสีวนเก่ียวของทกุฝายทีใ่ห
การสนบัสนนุขอมลู และรปูภาพและขอเชิญชวนทกุทานแสดงความคิดเหน็
ใหขอเสนอแนะทมีงานประชาสมัพนัธยนิดนีอมรับขอติชมเพือ่ปรบัปรงุ
“วารสารพราว” ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นครับ   
                                                           บรรณาธิการ
                      15 กุมภาพันธ 2559

 สวัสดีครับ “วารสารพราว” ปที่่่ 13 ฉบับที่่่ 17 ประจาํ
ปปการศึกษา 2558 ไดออกสูสายตาทกุทาน พรอมกบัความเคล่ือนไหว
ตางๆ ในโรงเรียนมากมาย ขอตอนรบับุคลากรทีย่ายมาใหมทุกทาน
สูรมรั้ว มวง-ขาว ของโรงเรียนพราววิทยาคมดวยความยินดียิง่
 ฉบบันีย้งัคงมหีลากหลายเร่ืองราวทีน่าสนใจเหมือนเชนเคย
ู

ซ่ึงลวนเปนเร่ืองราวและภาพความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนดวยพลังใจท่ีเขมแข็ง

เปดเลม บอกเลา

วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียน 
2. เพื่อเปนสื่อประสานความสัมพันธระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง
    และชุมชน 
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน

สารบัญสารบัญ

ที่ปรึกษา
นายวีระ ศิริรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนพราววิทยาคม
นางญาณศิา คาํภริะ  รองผูอาํนวยการกลุมบรหิารกจิการนักเรยีน
นายมานพ วรรณศรี  รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป
นางสาวสายฝน วรรณกูล รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
นางจําลอง วารุกา  หัวหนากลุมกลุมบริหารงบประมาณ
นางออยทิพย ทองดี  หัวหนากลุมนโยบายและแผนงาน

บรรณาธิการ  นายเฉลิมพล สุภา 
กองบรรณาธิการ
นางดาราภรณ  ศรีวิชัย
นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
นายเอกอรรถพล  อินทวิวัฒน
นายณรงคชัย  วรรณมณี
นางทวี  ทัดแพ
นางบุปผา  ธนะชัยขันธ

นางพิจิตรา  สิทธิวงศ
นางกัญญนัช  จิวหานัง
นางสาวจอมทอง  พิเคราะหงาน
นายสมชาย  ทาเมือง
นายกิตติ  ศิริจันทร
นายจิตรพิสุทธ์ิ  ธนโชตชยุตม

พิสูจนอักษร   นายเฉลิมพล  สุภา  
   นางดาราภรณ  ศรีวิชัย 
บันทึกภาพ   นางสาวพันธทิพย  ฟูญาติ
   นายเกรียงไกร  เผือกแกว
   นายธีรภัทร  ยาวิชัย

เจาของ
โรงเรียนพราววิทยาคม
เลขที ่196 หมู 1ถ.เชยีงใหม-พราว ต.เขือ่นผาก อ.พราว จ.เชยีงใหม
โทร. 053-475303  โทรสาร. 053-474140

ปรัชญาโรงเรียน  การศึกษานําชีวิตใหรุงโรจน

อักษรยอ   พ.ค.

สีประจําโรงเรียน  สีมวง – ขาว

ดอกไมสัญลักษณโรงเรียน ดอกตะแบก

เพลงประจําโรงเรียน มารชพราววิทยาคม

4
5
6
8
9

10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

จากใจผูอาํนวยการ

ตอนรบับคุลากรใหมสูรัว้ มวง-ขาว

ผลงาน รางวลั และความภาคภูมใิจของโรงเรียนพราววิทยาคม

รางวัลการนัต ีเกยีรติศกัดิศ์รคีวามเปนครู

งานประกนัคณุภาพ

STEM : ตะกรอสอยมะมวงนวตักรรมใหม  

ผลงานกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร

ลารัว้มวงขาว กาวสูรัว้มหาวทิยาลยั

ดาวเดนพราววทิยาคม 

แรงบนัดาลใจจากการถายภาพ 

โมดะ เรือ่งกระดมุ

สนกุกบัการคิดดวย “คายคณิตพชิติฝน”

ผลงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขางรอยตีนกายกัษ 

44 ป พราววิทยาคม ชืน่ชมศลิปหตัถกรรม  นาํสูอาชพี

มวงขาวดัง่ประทปีสถาบัน ใหยดึมัน่ในหลกัสามคัคี

หองเรยีนสรางสรรค : The inventive English Class Room

หองเรยีนสรางสรรค : หองเรยีนนาอยู คณุครนูาเรียน 

ผลงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

คาํกว ีคตีการ 

ผลงานกลุมสาระกรเรียนรูศลิปะ ดนตร ีและนาฏศิลป

ผลงานกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม

ธนาคารโรงเรียนพราววทิยาคม

พฒันาโครงการคุณธรรมท้ังระบบในโรงเรียน

คนดศีรเีชยีงใหม  เด็กดเีดนจงัหวดัเชยีงใหม  ธดิาขาวหอมมะลิ

หางกะทมิคีณุคา 

ชมุนมุโปสการดทอูาเซยีน / ชมุนมุบทกวไีฮกุ

Best practice หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน ลกูเสอื เนตรนารี

ทวศิกึษา โอกาสทางการศึกษา

คนเกง คนด ีTO BE NUMBER ONE

เลยีบรัว้มวงขาว  เกบ็ภาพเร่ืองราว  พราววิทยาคมววิตตใหใหรรุงโงโรจรจนน

ยยายาคมคม
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 เปนเวลา 1 ปเศษที่กระผมมาดํารงตําแหนง
ผูอาํนวยการโรงเรียน กระผมมคีวามภาคภูมใิจ ประทบัใจ
ในความรวมมือรวมใจในการจัดการศึกษา  การพัฒนา
สถานศกึษาจนประสบผลสําเรจ็เปนทีป่ระจกัษ ทัง้ผลงาน
นกัเรยีน ครู และสถานศกึษา ในทกุๆ ระดบั จนถงึระดบัชาติ
ดังคําที่วา “มวง-ขาว พราววิทยาคม หากคิดทําส่ิงใด
แลว ตองทําสําเร็จอยางแนนอน”  
 โรงเรียนพราววิทยาคม  ยังเปน “โรงสอนคน”
อยางตอเนื่อง  ครูมิใชมีหนาที่สอนงานวิชาการเพียง
ดานเดียว ตองสอนการใชชวีติอยางมคีวามสขุ คดิสงัเคราะห
เหตุการณรอบๆ ตัว ตัดสินใจไดอยางดี พรอมเปนบุคคล
แหงศตวรรษท่ี 21
 ขอขอบพระคุณผูมสีวนเกีย่วของ ในการสนบัสนนุ
การจัดการศึกษา การพัฒนาของทางโรงเรียน ทุกทาน  
ทกุองคกร ขอขอบใจลูกๆ นกัเรยีนในความรวมมอืทกุดาน
กระผมขอปวารณาตนวา จะพยายามขับเคลื่อนการจัด
การเรียนรู พัฒนาผูเรียน พัฒนาโรงเรียนใหบรรลุตาม
วสิยัทศันของโรงเรียนและนโยบายของหนวยเหนือ  โดย
ความรวมมือ รวมใจจากทุกภาคสวน พรอมนาํพาโรงเรียน
พราววิทยาคมกาวสูโรงเรียนแหงคุณภาพ ตอไป

                                 (นายวีระ  ศิริรัตน)
                         ผูอํานวยการโรงเรียนพราววิทยาคม

จ
า
น

¨Ò¡ã¨¨Ò¡ã¨
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 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  สมาคม
ผูปกครองและครูฯ  ชมรมศษิยเกาฯ  ผูปกครองนกัเรียน 
ผูมสีวนรวมในการจดัการศกึษาโรงเรยีนพราววทิยาคม
ที่เคารพทุกทาน  ลูกๆ นักเรียนที่รักยิ่ง

ติ
ด
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ครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) สงัคมศกึษา  
   ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.)

การบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัเชยีงใหม

บญัชบีณัฑติ (บช.บ.) มหาวทิยาลัยแมโจ
   ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ศกึษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
เกษตรกรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม

ครชูาํนาญการพเิศษ
กลุมสาระศลิปศกึษา ดนตร ีและนาฏศิลป

นายศภุชยั  ถาดนาคนายศภุชัย  ถาดนาค

ครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) ภาษาไทย 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม

นายสถาพร  ลนืคาํนายสถาพร  ลนืคาํ

ครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.)
ภาษาไทย สถาบนัราชภฏัเชยีงใหม
   ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.)

การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรี

นายจติรพสิทุธิ ์ ธนโชตชิยตุมนายจติรพสิทุธิ ์ ธนโชตชิยตุม

เจาหนาทีพ่สัดุ
นางสาวภษูณศิา  ใจสมนางสาวภูษณศิา  ใจสม

สาขาวชิาคอมพิวเตอรศกึษา
นายสทิธชิยั  ดวงแสงนายสทิธิชยั  ดวงแสง

นางสาวรตัตยิา  สทิธติิบ๊นางสาวรัตตยิา  สทิธิติบ๊

ครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) คณติศาสตร
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม

นายรชัชยั  ลมุมานายรัชชยั  ลมุมา

บรหิารธรุกจิ (บธ.บ) การบญัช ีมหาวทิยาลัยรามคาํแหง
บรหิารธรุกจิ (บธ.ม.) มหาวทิยาลัยรามคาํแหง

การศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
การบรหิารการศึกษา มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางสาวศริญิญา  นรนิทรนางสาวศิรญิญา  นรนิทร

เจาหนาท่ีหองพยาบาล
นางสาวอรนชุ  สงิหแกวนางสาวอรนุช  สงิหแกว

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษา
นางสาวศภุศร ี ศรเีมอืงนางสาวศุภศร ี ศรเีมือง

นายกติต ิ ศริจินัทร นายกติต ิ ศริจินัทร 

ครศุาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คอมพวิเตอรศกึษา 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม

นายอนิทนนิท  กาํปนทองนายอนิทนนิท  กาํปนทอง

ศกึษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)
ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม
ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

การบรหิารการศึกษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

นายอคัรพล  คาํขตัินายอคัรพล  คาํขตัิ

เจาหนาทีโ่รเนยีว
นางสาวอรญิยา  รืน่สคุนธนางสาวอริญยา  รืน่สคุนธ

สาขาวิชาพลศกึษา
นายวนิจิ  สกัคาํนายวนิจิ  สกัคาํ

นางณฏัฐาฐติา  ไทยเจรญินางณฏัฐาฐติา  ไทยเจรญิ

วทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชวีวิทยาประยุกต 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม

นางสกุญัญา  ลาออตนางสกุญัญา  ลาออต

เจาหนาทีก่ลุมบรหิารวิชาการ
นางสาวธญัญาลกัษณ  วริยิานางสาวธัญญาลกัษณ  วริยิา

สาขาวชิาคอมพวิเตอรศกึษา
นายวรภพ  วงษจกัรนายวรภพ  วงษจกัร

เจาหนาทีร่กัษาความปลอดภัย
นายนฐัพงษ  นารกัษนายนฐัพงษ  นารกัษ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
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ÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ
จากคณะครศุาสตร
มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเชยีงใหม
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การแขงขนัทกัษะงานศลิปหัตถกรรมนกัเรยีนระดับภาคเหนอื ครัง้ที ่65 ปการศกึษา 2558
ณ จงัหวดัพษิณโุลก 15-18 ธนัวาคม 2558ณ จงัหวดัพษิณุโลก 15-18 ธนัวาคม 2558

้้้้ ่่

ผลงาน รางวัล และความภาคภูมิใจ ของโรงเรียนพราววิทยาคม
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ลาํดบั กลุมสาระ/หมวด รายการแขงขนั เหรยีญ ชือ่นกัเรยีน ครผููฝกสอน

1 คอมพวิเตอร สรางเกมสรางสรรค ระดบั ม.ปลาย ทองแดง 1.นายณัฐพล  มนุลิ
2.นายณัฐดนัย  คาํสขุ

1.ครนูพวรรณ  กมลปรีดากุล
2.ครวูรภพ  วงษจกัร

2 คอมพวิเตอร เขยีนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร
ระดับ ม.ปลาย

ทองแดง 1.นายเอ้ือองักลู  พนัธวงค
2.นายณัฐวฒุ ิ กติวิงค

1.ครมูิง่ขวญั  ตาตะนันท
2.ครสูทิธชิยั  ดวงแสง

3 กลุมสาระศลิปะ เขยีนภาพไทยสีเอกรงค ระดับ ม.ปลาย ทองแดง 1.นางสาวธญัชนก  วงษา 1.ครกูลัยา  อนิทเคหะ

4 กลุมสาระศลิปะ วาดภาพระบายสี ระดบั ม.ปลาย เงนิ 1.นางสาวกัลยารัตน  บญุใหญ 1.ครกูลัยา  อนิทเคหะ

5 กลุมสาระศลิปะ ศลิปสรางสรรค ระดบั ม.ตน ทอง 1.นางสาวพภิาวรรณ  กติตวิงค 1.ครพูนัธุทพิย  ฟญูาติ

6 กลุมสาระศลิปะ ศลิปสรางสรรค ระดบั ม.ปลาย ทอง 1.นายณัฐวฒุ ิ วจิารณ 1.ครกัูลยา  อนิทเคหะ

7 กลุมสาระศลิปะ วาดภาพลายเสน ระดบั ม.ตน ทอง 1.เดก็หญงินวพร  แสนมี่ 1.ครพูนัธุทพิย  ฟญูาติ

8 กลุมสาระศลิปะ เขยีนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ปลาย เงิน 1.นางสาวธญัจริา  ทรายทอง 1.ครกูลัยา  อนิทเคหะ

9 กลุมสาระศลิปะ วาดภาพลายเสน ระดบั ม.ปลาย ทอง (ที ่2) 1.นายณัฐวฒุ ิ วงคแวน 1.ครกูลัยา  อนิทเคหะ

10 กลุมสาระศิลปะ ราํวงมาตรฐาน ระดบั ม.ตน ทอง 1.เดก็หญงิอรรมัภา  วริฬุรตัน
2.เดก็ชายวิศรตุ  กองชยั
3.เดก็ชายพงษศริ ิ มณรีาํพนั
4.เดก็หญงิบศุรนิทร  ราตรี

1.ครเูสาวลกัษณ ดอนไพรอน

11 กลุมสาระศิลปะ นาฏศิลปไทยอนรุกัษ ระดบั ม.ปลาย ทอง 1.นางสาวอรณัชชา  นามวงค
2.นางสาววชิราภรณ  คาํติบ๊
3.นางสาวรชันีกร  คาํเมรุ
4.นางสาวผองพรรณ  ดวีงษมาศ

1.ครเูสาวลักษณ ดอนไพรอน

12 หมวดอตุสาหกรรม หุนยนต ระดบั ม.ปลาย เงิน 1.นายวทิวสั  ทาวาง      2.นายชนิดนัย  ขนัมอน 
3.นายจรีศกัดิ ์ แสงคาํ

1.ครณูรงคชยั วรรณมณี
2.ครปูยะพงษ  ตาใจ

13 หมวดคหกรรม ประดิษฐกระทงดอกไมธปูเทยีนแพ
ระดบั ม.ตน

เงนิ 1.เดก็ชายเกริกเกยีรต ิ ปญญาพงิค
2.เดก็ชายณัฐพล  พรมมา
3.เดก็หญงิพริง้เพรา  วงคคาํมา
4.เดก็หญงินชุวรา  แสนล่ี

1.ครสูอางศรี  มณยีะ
2.ครจูนิตนา  โพธ์ิงาม

14 หมวดคหกรรม บายศรีสูขวญั ระดบั ม.ปลาย เงิน 1.นางสาวเข็มอกัษร  ใจคาํ
2.นางสาวมาลีวลัย  อะชอง
3.นางสาวปวีณา  ตามิ

1.ครวิูมล  นาวะระ
2.ครสูอางศรี  มณยีะ

15 หมวดคหกรรม แปรรูปอาหาร iดบั ม.ปลาย ทอง 1.นางสาวเนตรนภา  จอมบญุ
2.นางสาวจริฐัตกิาล  พนัธวงศ

1.ครวูมิล  นาวะระ
2.ครสูอางศรี  มณยีะ

16 กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน การจดัการคายพกัแรม ระดบั ม.ตน ทอง 1.เดก็ชายอัครวฒุ ิ สวัสดรีกัษา
2.เดก็ชายสัชฌกร  ถนอมบญุ
3.เดก็ชายวิทวฒัน  แสงเทา
4.เดก็ชายปยพทัธ  เขือ่นเพชร

1.ครดูสิกร  นนินาทโยธิน
2.ครพูฒันพงศ  เตชะปราบต
3.ครอูคัรพล  คาํขตัิ

17 กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน การสรางอปุกรณเพือ่ใหบรกิาร
ระดับ ม.ปลาย

ทอง 1.นายเหมวัต  นกิรถา
2.นายอัมรทิร  ทะนวนรัมย
3.นายอภริกัษ  สรุะเดช

1.ครปูรชีา  พลูทาจักร
2.ครจูรรยา  สดุาจันทร
3.ครศูภุชยั  ถาดนาค

18 กลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

จกัสานไมไผ ระดบั ม.ตน ทอง 1.เดก็ชายธนวัฒน  วชูอื            2.เดก็หญงิศรตุา  ขนุนา
3.เดก็หญงิกาญญาณัฐ อนิตะวงค

1.ครสูมจิตร  โสวะ

19 กลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

จกัสานไมไผ ระดบั ม.ปลาย ทอง 1.นายจรีวฒัน  สทุะ                2.นางสาวมณสิรา  อตุมงั
3.นางสาวเกวลี  แดนชางคาํ

1.ครสูมจิตร  โสวะ

20 กลุมสาระสงัคมศกึษาฯ ภาพยนตรสัน้ ระดบั ม.ปลาย ทอง 1.นายอภชิาต ิ ชยัมงคล
2.นางสาวรุจริา  ดวงแค
3.นางสาวมนทกานต  บาํรงุ

1.ครศูนชิา  เลศิการ
2.ครจูนิตนา  โพธ์ิงาม

5.เดก็หญงินภิทัรา  มาตยาบญุ
6.เดก็หญงิธญัจริา  อดุม
7.เดก็ชายธนโชติ  ตะนะเรอืน
8.นายธนกร  เหมชยัภมูิ

5.นางสาวปรียาภรณ  อาวรณ
6.นางสาวนันทริกา  จนัทราภรณ
7.นายสาวณัฏฐณิชา  ไชยนุรกัษ
8.นางสาวจรินนัท  อนิตะพรหม

5.เดก็ชายธีรภทัร  จนัทรแกว
6.เดก็ชายชัยวฒัน  เลามะ
7.เดก็ชายกติพินัธ  สวุรรณพนัธ
8.เดก็ชายกฤติพงค  คาํหนกั

5.เดก็หญงิดวงพร  แสงทพิย
6.เดก็หญงิรตันา  จริสกลุงาม

4.นางสาวบูเผอ  มาเยอะ
5.นางสาวธดิาพร  จะแล

3.นางสาวกชกร  บญุเรือนยา
4.นางสาวธมลวรรณ  ทศิยานะ

4.นางสาวภาณุมาศ  คงวฒันะ
5.นายณครินทร  ใจลกึ

4.นายศราวธุ  แกวประชานนท
5.นายนนทวัฒน  เชือ้นาม
6.นายกอเกยีรต ิ วงคคาํมา



สรปุ ผลงาน/รางวัล จากการประกวดแขงขนัทกัษะวชิาการดานอืน่ๆ 
ของนกัเรยีนและบคุลากรโรงเรยีนพราววทิยาคม ปการศกึษา 2558ของนกัเรยีนและบุคลากรโรงเรยีนพราววทิยาคม ปการศกึษา 2558

่่

ผลงาน รางวัล และความภาคภูมิใจ ของโรงเรียนพราววิทยาคม
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วัน เวลา ชื่อรางวัล ชื่อ-สกุล ผูไดรับรางวัล รางวัล 
ระดับ หนวยงานที่มอบ ครูผูดูแลฝกสอน

21 ก.ค. 58 เขารอบชงิชนะเลิศ 20 คนสดุทาย การประกวดทํานองเสนาะ
(วสนัตดลิกฉนัท 14) เนือ่งในวนัภาษาไทยแหงชาติ

เดก็หญงิธญัเรศ  โอบออม ประเทศ สถาบันวจิยัภาษาและวัฒนธรรม
เอเชยี มหาวทิยาลัยมหดิล

ครเูฉลมิพล  สภุา

21 ก.ค. 58 รางวัลชนะเลศิ การเลานทิานจนี นายชานนท  ตาม ิ จงัหวดั ศนูยภาษาจนี  
โรงเรยีนวฒัโนทยั พายพั

ครสูภุาลกัษณ พรหมรงัษกีลุ
ครวูาสนา  พนาไพร

21 ก.ค. 58 รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 1
การกลาวสนุทรพจนภาษาจนี

นายธรีะพงศ  ธรรมวฒันะ จงัหวดั ศนูยภาษาจนี  
โรงเรยีนวฒัโนทยั พายพั

ครสูภุาลักษณ พรหมรงัษกีลุ
ครวูาสนา  พนาไพร

21 ก.ค. 58 รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 2
Chinese boy  

นายนราวชิญ  แปงแกว  จงัหวดั ศนูยภาษาจนี  
โรงเรยีนวฒัโนทยั พายพั

ครสูภุาลักษณ พรหมรงัษกีลุ
ครวูาสนา  พนาไพร

21 ส.ค. 58 รางวัลชนะเลิศ การแขงขนัวาดภาพ
ประกอบบทรอยกรอง ระดบั ม.ตน
งานวนัยวุกวเีฉลมิพระเกียรต ิวนัยวุกว ีครัง้ที ่38

เดก็หญงิชนนีญา  สทิธริาช
เดก็หญงิพภิาวรรณ  กติวิงค
เดก็ชายไกรวุฒ ิ เลาโค

ประเทศ สโมสรยวุกวี 
สมาคมเทพศรีกวศีลิป

ครเูฉลมิพล  สภุา
ครพูนัธทพิย  ฟญูาติ

21 ส.ค. 58 รางวัลชนะเลิศ การแขงขนัวาดภาพ
ประกอบบทรอยกรอง ระดบั ม.ปลาย
งานวนัยวุกวเีฉลมิพระเกียรต ิวนัยวุกว ีครัง้ที ่38

นางสาวปานธิดา  ปดชยัสุ
นางสาวกลัยารัตน  บญุใหญ
นายณัฐวฒุ ิ วงคแวน

ประเทศ สโมสรยวุกวี  
สมาคมเทพศรีกวศีลิป

ครเูฉลมิพล  สภุา
ครกูลัยา  อนิทเคหะ

21 ส.ค. 58 รางวลัชมเชย การประกวดกลอนสงเสริมศลิปวัฒนธรรมและ
ภาษาไทย งานวนัยวุกวเีฉลมิพระเกียรต ิวนัยวุกว ีครัง้ที ่38

ครเูฉลิมพล  สภุา ประเทศ สโมสรยวุกวี  
สมาคมเทพศรีกวศีลิป

21 ส.ค. 58 เพชรเจียระไน โครงการเพชรยอดมงกุฎรอยกรอง รุนที ่9 
(พเิศษ) งานวนัยวุกวเีฉลมิพระเกียรต ิวนัยวุกว ีครัง้ที ่38

เดก็หญงิชนนีญา  สทิธริาช ประเทศ สโมสรยุวกวี  
สมาคมเทพศรีกวศีลิป

ครเูฉลมิพล  สภุา
ครดูาราภรณ  ศรวีชิยั

28 ส.ค. 58 รางวัลชมเชย การแขงขนัแตงกลอนสด “มหดิลกรองแกว
แวววรรณ” คร้ังที ่8 แซซอง กองหลา พระบดิาการแพทยไทย
ประเภทกาพยยาน ี11 (กลอนสด) ม.ตน

เดก็หญงิชนนีญา  สทิธริาช
เดก็หญงิพฒันวด ี ปญญาพงิค

ภาค คณะแพทยศาสตร
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม

ครเูฉลมิพล  สภุา
ครดูาราภรณ  ศรวีชิยั

28 ส.ค. 58 รางวัลชนะเลิศ การแขงขนัแตงกลอนสด “มหดิลกรองแกว
แวววรรณ” ครัง้ที ่8  แซซอง กองหลา พระบดิาการแพทยไทย
ประเภทกลอนแปด (กลอนสด) ม.ปลาย

นางสาวปานธิดา  ปดชยัสุ
นางสาวฐิตภิา  โอบออม

ภาค คณะแพทยศาสตร
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม

ครเูฉลมิพล  สภุา
ครดูาราภรณ  ศรวีชิยั

1-4 ต.ค. 58 ไดรบัคดัเลอืกและผานการอบรมโครงการ
“กลาวรรณกรรม” รุนที ่12 
ณ บานผูหวาน อ.สามพราน  จ.นครปฐม

นางสาวปานธิดา  ปดชยัสุ
นางสาวฐิตภิา  โอบออม
ครเูฉลิมพล  สภุา

ประเทศ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ สมาคมนักเขยีน
แหงประเทศไทย สมาคมครูภาษาไทย
แหงประเทศไทย รวมกบับรษิทั
ซพี ีออลล จาํกดั (มหาชน)

ครเูฉลมิพล  สภุา

6-8 พ.ย.58 ไดรบัคดัเลอืกและผานการอบรม โครงการ “บนัไดกว”ี นางสาวปานธิดา  ปดชยัสุ
ครเูฉลิมพล  สภุา

ประเทศ คณะกรรมการโครงการประกวด
หนงัสอืดเีดนรางวลัเซเวนบุค อวอรด
และบรษิทั ซพี ีออลล จาํกดั (มหาชน)

ครเูฉลมิพล  สภุา

14 พ.ย. 58 รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 4 การประกวดแตงบทกลอน 
“กลอนสภุาพ” สบืสานโครงการสารานุกรมไทยฯ ครัง้ที ่7 
ระดบัม.ปลาย

นางสาวปานธิดา  ปดชยัสุ ภาค สโมสรไลออนสสากล 
ภาค 310-เอ 1 

ครดูาราภรณ  ศรวีชิยั
ครเูฉลมิพล  สภุา

14 พ.ย. 58 รางวัลชนะเลศิ การประกวดแตงบทกลอน “กาพยยาน ี11”
สบืสานโครงการสารานุกรมไทยฯ ครัง้ที ่7 ระดบั ม.ตน

เดก็หญงินํา้ผึง้  เบาทองหลอ ภาค สโมสรไลออนสสากล 
ภาค 310-เอ 1

ครดูาราภรณ  ศรวีชิยั
ครเูฉลมิพล  สภุา

17 พ.ย. 58 ธิดาขาวหอมมะล ิงานวนัขาวหอมมะลิและของดี
อาํเภอพราว ประจาํป 2559

นางสาวพนิดา  ผาหอ จงัหวดั สหกรณการเกษตรพราว จาํกดั

9 ม.ค. 59 รางวัลเด็กดเีดนจังหวดัเชยีงใหม
เนือ่งในโอกาสวันเดก็แหงชาต ิประจาํป 2559

เดก็หญงิพฒันวด ี ปญญาพงิค จังหวดั องคการบรหิารสวนจังหวดั
เชยีงใหม

23 ม.ค. 59 เขารวมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
การแตงกาพยยาน ี11 สบืสานโครงการสารานุกรมไทยฯ 
ครัง้ที ่7 ระดบั ม.ตน 

เดก็หญงินํา้ผึง้  เบาทองหลอ ประเทศ สโมสรไลออนสสากลภาครวม 
310 ประเทศไทย

ครดูาราภรณ  ศรวีชิยั
ครเูฉลมิพล  สภุา
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เกียรติศกดิ์ศรีความเปนครูเกียรติศกดิ์ศรีความเปนครู
รางวัลการันตีรางวัลการันตี

รางวลัเกยีรตบิตัรและเขม็เชดิชเูกยีรต ิหนึง่แสนครดู ีประจาํป 2558  จากสาํนกังานเลขาธกิารครุสุภารางวัลเกยีรตบิตัรและเขม็เชดิชูเกยีรต ิหนึง่แสนครูด ีประจาํป 2558  จากสาํนกังานเลขาธิการครุสุภา

นางสาวเปยมสขุ ชตูระกลูนางสาวเปยมสขุ ชตูระกลู
ครกูลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

นางกนกวรรณ ชมพลนางกนกวรรณ ชมพล
ครกูลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

รางวลัเกยีรตบิตัรระบบการดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนดเีดน รางวลัเกยีรตบิตัรระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรยีนดเีดน 
ปการศกึษา 2558ปการศกึษา 2558

จากสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 34จากสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 34
1. นายวีระ ศิริรัตน   ผูอํานวยการโรงเรียน
2. นางญาณิศา คําภิระ  รองผูอํานวยการกลุมบริหาร
    กิจการนักเรียน
3. นางสาวธราเนาว สัตยพานิช หัวหนางานระบบดูแล
    ชวยเหลือนักเรียน
4. นางบุปผา ปงลังกา  หัวหนาระดับชั้น ม.1
5. นายพัฒนพงศ เดชะปราปต หัวหนาระดับชั้น ม.2
6. นายทวี  ทัดแพ   หัวหนาระดับชั้น ม.3
7. นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน หวัหนาระดับชั้น ม.4
8. นายบัญชา เมาทุง  หัวหนาระดับชั้น ม.5
9. นายดิสกร นินนาทโยธิน  หัวหนาระดับชั้น ม.6
10. นางออยทิพย ทองดี  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1
11. นางสาวสิทธิพร วงคมั่น  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1
12. นายศักดิ์ดา กาชัย  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.2
13. นายอัครพล คําขัติ  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.2
14. นางมันทณี ธนะหมี  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3
15. นางพิจิตรา สิทธิวงค  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3
16. นางสาวจอมทอง พิเคราะหงาน ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4
17. นางสาววราภรณ กุณาบุตร ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4
18. นางสาวพิมพประภา เสาสวัสดิ์ ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5
19. นางสาววาสนา  พนาภัย  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5
20. นายศักดิ์วุฒิ  สังขทอง  ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6 
21. นางปุญชรัศมิ์  พันธุวัฒน ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6
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รางวลัครดูใีนดวงใจ ประจาํปการศกึษา 2558รางวัลครดูใีนดวงใจ ประจาํปการศึกษา 2558

นายเฉลมิพล สภุานายเฉลมิพล สภุา
ครดูใีนดวงใจ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตนครดูใีนดวงใจ ระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนตน

นางสาวธราเนาว สตัยพานชินางสาวธราเนาว สตัยพานิช
ครดูใีนดวงใจ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายครดูใีนดวงใจ ระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย
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มาตรฐาน คะแนน ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 4.98 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค 4.98 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 4.74 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค  ตัดสินใจ  แกปญหาได
                  อยางมีสติ สมเหตุสมผล

4.62 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  4.20 ดีมาก

มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจคติที่ดี
                  ตออาชีพสุจริต

4.89 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.00 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.00 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
                  อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5.00 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
                    อยางรอบดาน

10.00 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 10.00 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 5.00 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม  สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 8.00 ดีมาก

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น 5.00 ดีเยี่ยม

มาตรฐานท่ี 15   การจดักิจกรรมตามนโยบาย  จดุเนน  แนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพ่ือพฒันาและสงเสรมิ
                    สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

5.00 ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมิน 96.41 ดีเยี่ยม

ŒŒ

พระราชบัญญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 48 ไดกาํหนดใหหนวยงานตนสงักดั
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 34 ในฐานะหนวยงานตนสังกดัไดเขามาประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพราววิทยาคม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ปรากฏ
ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ดงันี้ 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
และมีคะแนนรวม 96.41
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นน ระดับคณภาพ



Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                »‚·Õè 13 ©ºÑº·Õè 17 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 255810

S T E M
ตะกรอสอยมะมวง
นวัตกรรมใหมนวัตกรรมใหม
โครงงานวิทยาศาสตร
ชื่อเรื่อง

ชื่อผูจัดทํา

อาจารยที่ปรึกษา
โรงเรียน

โทรศัพท
ระยะเวลาในการทําโครงงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตะกรอสอยมะมวงนวัตกรรมใหม
(Magic Mango Picker Basket)
1. นางสาวกรรณิการ  ดวงถา 
2. นางสาววัลภา  แสนคําหลอ
3. นางสาวญานิกา  ศรีวิชัย 
ครูบุปผา  ธนะชัยขันธ
พราววิทยาคม  ที่อยู 196 หมู 1 ถนนพราว-เชียงใหม
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย  50190
053-475303
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

บทคัดยอ
 โครงงานสิง่ประดษิฐ เรือ่ง ตะกรอสอยมะมวงนวตักรรมใหม มวีตัถปุระสงคเพือ่
1) ศกึษารปูทรงของโครงเหล็กทีม่ผีลตอการสอดเขากิง่มะมวงทีอ่ยูระดบัสงูขึน้ไป ไดแก
ทรงใบโพธ์ิ, ทรงกลม, ทรงร,ี ทรงสีเ่หลีย่มและทรงสามเหล่ียม 2) ศกึษามุมของใบมีดทีม่ี
ความเหมาะสมตอการตัดกานมะมวงไดแก มุม 45˚, 60˚, 90˚และ180˚  3) ศึกษา
เปรยีบเทยีบการเพ่ิมประสทิธภิาพของโครงเหล็กทรงใบโพธ์ิทีใ่สซีเ่หลก็และไมใสซีเ่หลก็
ทีม่ผีลตอการตัดกานมะมวง 4) ศกึษาเปรียบเทยีบชนดิของวสัดเุหลอืใชทีใ่ชทาํตาขาย
รองรบัผลมะมวง 5) ศกึษาเปรียบเทยีบชนิดของวัสดภุายในทองถิน่ทีใ่ชทาํดามจบัของ
ไมสอยมะมวง 6) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุปองกันการกระแทกของ
ผลมะมวงท่ีมผีลตอความบอบช้ําของผวิมะมวง และ7) ศกึษาเปรียบเทียบประสิทธภิาพ
ของตะกรอสอยมะมวงทีป่ระดษิฐขึน้กบัทีม่วีางขายตามทองตลาดโดยมีวิธกีารศกึษาดงันี้
ออกแบบรปูทรงโครงเหล็กในรปูแบบตางๆ หลงัจากนัน้นาํเหลก็เสนดดัตามแบบท่ีไดออกแบบไว นาํโครงเหล็กแตละรปูทรงไปทดสอบ
ประสิทธิภาพในการสอดเขากิ่งมะมวงที่อยูระดับสูงขึ้นไป หลังจากนั้นโครงเหล็กท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีสุดมาทําการเช่ือมติดกับ

มดีปลอกผลไมจาํนวน 2 ดามโดยทดลองติดมดีในมมุตางๆ กบัตวัของโครงเหล็ก ตดิซีเ่หลก็ทีม่ี
ความยาวแตกตางกนัจาํนวน 3 ซีน่าํวสัดเุหลอืใชมาทาํเปนตาขายรองรบันํา้หนกัและดามจับ 
หลงัจากน้ันนําตะกรอสอยมะมวงทีป่ระดษิฐขึน้ไปทดสอบหาประสิทธภิาพในการสอยมะมวง
โดยเปรียบเทยีบกบัอปุกรณสอยมะมวงทีม่ขีายตามทองตลาดในแบบตางๆ และหาประสิทธภิาพ
ของวสัดปุองกนัการกระแทกเพ่ือลดความบอบช้ําของผลมะมวง
 ผลการศกึษาพบวาโครงเหล็กทรงใบโพธ์ิมปีระสทิธภิาพในการสอดเขากิง่มะมวงทีอ่ยู
ในระดบัสงูข้ึนไปไดดทีีส่ดุ ใบมดีมุม 45˚ และ 60 ˚ สามารถตดักานมะมวงไดดทีีส่ดุ แตทางกลุม
ของเราเลือกนํามมุของใบมีด 60˚มาใสซีเ่หลก็ เนือ่งจากความกวางของใบมีด 60˚ สามารถใส
ซีเ่หลก็ได และพบวาการใสซีเ่หลก็ชวยเพ่ิมประสทิธภิาพในการตัดกานมะมวงไดมากขึน้ เชอืกไนลอน
สานเปนตาขายสามารถรองรับนํา้หนกัของผลมะมวงไดดีทีส่ดุ ไมไผแหงมปีระสทิธภิาพในการรับ
นํา้หนักผลมะมวงขณะสอยไดดทีีส่ดุ คอื ไมหกังาย ตะกรอสอยมะมวงทีป่ระดษิฐขึน้มปีระสทิธภิาพ
และความประหยัดคุมคามากกวาตะกรอสอยมะมวงท่ีจาํหนายตามทองตลาด และวสัดทุีใ่ช
ปองกันการกระแทกของผลมะมวงที่มีผลตอการบอบชํ้าของมะมวงไดดีที่สุด คือ ฟองนํ้า
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 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม
โรงเรียนพราววิทยาคม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู และมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร ผานกิจกรรมมากมาย ในหัวขอ โลก
ดึกดําบรรพ ไดแกการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร การแสดงทางวิทยาศาสตร การแขงขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร 
การแขงขันโมเดลสัตวโลกดึกดําบรรพ การแขงขันหุนยนตจับไดโนเสาร การประกวดแตงกาย Mr.&Miss สัตวโลกดึกดําบรรพ 
ตลอดจนนิทรรศการความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสาขาตางๆ ไดแก ฟสิกส, เคมี, ชีววิทยา, โลกดาราศาสตรและอวกาศ
โดยมีสํานักงานพลังงานเชียงใหมรวมจัดกิจกรรมแกนักเรียน

 กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ไดจดักจิกรรมการเรียนรูใหกบั
นกัเรยีนทัง้ในและนอกสถานท่ี เพือ่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรยีน
ในศตวรรษที่ 21 โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ไดจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาใหกับนักเรียน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จ.เชียงใหม โดย
ใหนกัเรยีนศกึษาเรียนรูภายในอทุยานหลวงราชพฤกษจาํนวน 8 ฐาน คอื
สวนการทาเรือแหงประเทศไทย สวนเกษตรทฤษฎีใหม สวนกลวยไม 
อาคารโลกแมลง หอคําหลวง เรือนรมไม เรือนพืชทะเลทราย โดมไม
เขตรอนชื้นและบริเวณโดยรอบของอุทยานหลวงราชพฤกษ รวมทั้งนํา
นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยแมโจ โดยสง
โครงงานวิทยาศาสตรเขารวมประกวด ซึง่ไดรบัรางวลัเหรยีญเงนิ โครงงาน
วทิยาศาสตรประเภทประยุกตระดบัชัน้ ม.ปลาย ซึง่ผลจากการจัดกจิกรรม
การเรียนรูของกลุมสาระ การเรียนรูวทิยาศาสตร ทาํใหนกัเรยีนมีผลคะแนน
สอบ NT วชิาวทิยาศาสตร ระดบัชัน้ ม.1 อยูในระดบั 4 ของ สพม.34 และ
ในระดับชั้น ม.2 อยูในระดับ 24 ของ สพม.34 จากทั้งหมด 41 โรงเรียน

วิทยาศาสตร
ผลงานกลุมสาระการเรียนรูผลงานกลุมสาระการเรียนรู

กิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติกิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ

การจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรู STEM Education STEM Education        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสนับสนุนการจัด
การเรียนรู STEM Education ในหองเรียน และสงเสริม

นักเรียนเขารวมแขงขันกิจกรรม STEM Education ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในงาน Thailand STEM Festival 2015
ภาคเหนือ ในวนัที ่6-8 สงิหาคม 2558 ซึง่ผลการแขงขนัโครงงานเชิงสะเต็ม ไดรบัรางวลัชนะเลศิ ระดบัภาคเหนอื เปนตวัแทน
เขาแขงขัน STEM Project Competition Awards ระดับประเทศ ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2015 ณ เมืองทองธานี



มหาลยัวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาคพายัพ เชยีงใหม
1. นายเกียรติศักดิ์  สุทะ
2. นางสาวโชติกา  ไชยนุรักษ
3. นางสาวธัญญาศิริ  แสนศรี
4. นางสาวนิศารัตน  ศรีนวล
5. นายภัคพล  ทิพยปญญา
6. นางสาวภัทรนันท  ดวงเดช

มหาวทิยาลยันเรศวร
1. นางสาวกวิศรา  ทองดีเลิศ
2. นางสาวธนิตา  สุดาจันทร
3. นายวิทยา  กันธิยะ
4. นางสาวอดิพร  อินสวน

มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง
1. นายเข็มทัด  วิศาตร
2. นางสาวจินตนาการ ยากยืน
3. นางสาวปยรดี  ทรงไว
4. นางสาวศิวพร  วิจารณ
5. สวัสด์ิ  โสภาระดี

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงราย
1. นางสาวจุฑามาศ  กันธวงค
2. นางสาวชัชชญา  ธิตั้ง
3. นางสาวพรรณกมล  สุขสวัสดิ์
4. นายวรพงษ  ดวงทอง
5. นายสิทธิชัย  กันจดุล

7. นางสาวรัตนา  สิทธิชัย
8. นายวรปรัชญ  สามสาย
9. นายจิรวัฒน  อินหวัน
10. นายอนุวิท  บัวใบ
11. นางสาวอภิรักษ  โพธิ
12. นายเอื้ออังกูล  พันธวงค

มหาวิทยาลัยนอรท เชียงใหม
1. นางสาวขวัญฤทัย  เปตะโก
2. นางสาวจันทมณี  ทองดี

3. นางสาวพรรณิการ  ศิริวรรณ
4. นายภานุพงศ  เณรพรม
5. นางสาววิลิญาพร  คําภิละ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม
1. นายธีรภัทร  ยาวิชัย
2. นางสาวผองพรรณ  ดีวงษมาศ
3. นางสาววรวรรณ  อนุพันธ

4. นายศักดิ์พล  วงคกุลพิลาศ
5. นายอภิชาต  ชัยมงคล
6. นางสาวอรณัชชา  นามวงค

มหาวิทยาลัยแมโจ
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนคําหลอ
2. นางสาวกรรณิการ  บุญธรรม
3. นายเกษมสัน  มูลทราย
4. นางสาวชนัดดา  บุญมา
5. นางสาวชัยพร  ทรายนิล
6. นางสาวญานิกา  บัวผัด
7. นายณครินทร  ใจลึก
8. นางสาวธิวาพร  ศิริปญญา
9. นางสาวนันทริกา  จันทราภรณ
10. นายนันธวัฒน  ชัยตะตัน
11. นายปฏิภาณ  ธรรมปญญา
12. นายประเสริฐศักดิ์  กองเขียว
13. นางสาวปยะพร  มากมิ่ง

14. นางสาวเปยมบุญ  ทาทอง
15. นางสาวแพรพรรณ  ตันติ๊บ
16. นางสาวภานุมาศ  คงวัฒนะ
17. นางสาวยศวดี  นันดี
18. นางสาวรุจิรา  ดวงแค
19. นางสาววรฤทัย  ทิพยอัญชลี
20. นางสาววัชรพล  บุญตอม
21. นางสาววิลาวัณย  สิริสุทธ์ิ
22. นายศรายล  สิงหนอย
23. นางสาวศิราวรรณ  ชุมมาลี
24. นางสาวศิริรัตน  เปงดวง
25. นางสาวโศจิรัตน  แสนพันธ
26. นางสาวสุภาพร  สบฤกษ

างส
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ท
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วิท
ยธี

2. นางส

มหาวิ
1. นาย
2 นางส

ลารัว้มวงขาวลาร้ัวมวงขาว
กาวสูรัว้ มหาวทิยาลยัมหาวิทยาลยั

มหาวทิยาลัยพะเยา
1. นางสาวกาญจนา  เขื่อนคํา
2. นายเชาววิวัฒน  พยัคฆเมธี
3. นางสาวณัฐธิดา  ประเสริฐปญญา
4. นางสาวธวันหทัย  ปุกจันทร
5. นางสาวนฤมล  อินตะรักษา
6. นางสาวบุษยมาศ  มอยดี
7. นางสาวปรัชญา  อิงอร

8. นางสาวพิมพกานต  ปยะชาน
9. นางสาววนิดา  ปนสา
10. นางสาวศศิกานต  แสงคํา
11. นางสาวศิรินันท  นํ้าทวม
12. นางสาวสิริทร นันติ
13. นางสาวสุพาพร  สิงหแกว
14. นางสาวอมรรัตน  กนัสิทธ



 วทิยาลยัเทคนคิเชยีงใหม
1. นายกิตติชัย  บัวลอย
2. นายวัชรากรณ แสนเปยง
3. นายศุภฤกษ  บุญมา

หลกัสตูรผูชวยพยาบาล
1. นางสาวขวัญใจ  ศรีวิชัย
2. นางสาวขวัญฤทัย  จันตาคํา
3. นางสาวจิราพร  ตาคํา
4. นายบุญพิทักษ  นันติ
5. นางสาวปุณยาพร  ปญญานอย
6. นางสาวพรธีรา  ดวงงา

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม
1. นางสาวกุลธิดา  เปงทอง
2. นางสาวณัฎฌา  เจริญพันธ
3. นางสาวนฤนี  สุนทรพันธ
4. นางสาวมณทกานต  บํารุง

มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง
1. นางสาวณัฎฐาพร  หมวกสุข
2. นางสาววิภาพร  จอมบุญ
3. นางสาวสุทธินันท  ธรรมใจ
4. นางสาวสุธิตา  ปนโย

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม
1. นางสาวกัลยา  ทรายคํา
2. นางสาวกัลยาณิณ  ถนอมบุญ
3. นายกิตติชัย  อิ่นแกว
4. นายจักรกฤษ  บัวลอย
5. นางสาวจันจิรา  ฤทธิรงค
6. นางสาวจิราพร  สิงหแกว
7. นางสาวเจนจิรา  สุรินตะ
8. นางสาวชลธิชา  โชติธีระภากร
9. นางสาวฐิตา  แสนปญญา
10. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยนุรักษ
11 .นางสาวดวงฤทัย  ถนอมบุญ
12. นางสาวธัญชนก  วงษา
13. นางสาวธัญชนก  วัฒนกิจ

14. นางสาวธีรภัทร  สารปน
15. นางสาวธีระพงค  ธรรมวัฒนะ
16. นางสาวปานตะวัน เรืองประไพ
17. นางสาวพรชนิตา  วอเพชร
18. นางสาวพิชชาพร  ปวงอุน
19. นางสาวมาริษา  ดวงแกวกูล
20. นายวัฒนพงศ  กามูล
21. นางสาววิทวัส  ทรายคํา
22. นายสุทธิพงษ  ไชยลังกา
23. นางสาวสุวิมล  เมืองใจ
24. นางสาวหยาดพิกุล  อุตมงค
25. นางสาวอรัญญา  ขันตี
26. นางสาวอัญชลี  เวชประสิทธิ์
27. นางสาวอิศราภรณ  โกวรรณ

วทิยาลัยอาชวีศกึษา เชยีงใหม
1. นางสาวนิภาวรรณ  คุณยศยิ่ง
2. นางสาวพวงผกา  ถานา
3. นายพีธเนตร  ทองฤทธ์ิ
4. นางสาวภนิดา  ศรีวิชัย
5. นางสาวอนัตตา  ปงลังกา

วทิยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการ
เชียงใหม
1. นายเซม  นันติ
2. นายบัญชา  กํายานบุรี
3. นายสุทัศน  ปวงอุน
4. นายอรรถพล  ขัดทองลวน

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
1. นางสาวนฤมล  ครองมี
2. นายปริญญา  ดวงฤทธ์ิ

มหาวิทยาลัยหวัเฉยีว
เฉลมิพระเกียรติ
1. นายพงศธาดา  สีลา
2. นางสาวเยาวลักษณ พวงมาลัย

มหาวิทยาลยักรุงเทพ
นายกอบกุล  นันติ

มหาวิทยาลัยพายพั
นางสาวธารารัตน  มะโนสาร

มหาวทิยาลยัศรปีระทุม
นางสาววิรชา ธรรมรังสี

มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สวนดสุติ วทิยาเขตหัวหนิ

นางสาวสิริยากร  กองแกว

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ลาํปาง

นางสาววัชรินทร จันต๊ิบ

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑิต
นางสาวดวงใจ หาญกลา

วทิยาลยัโปลเิทคนคิลานนา
เชยีงใหม

กฤษณพงษ วงศแกว
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 ยอดเขาแหงความสาํเรจ็ ยอมมนีกัเดนิทางผูหาวหาญเดิน
ทางเพ่ือพชิติยอดภผูา และฉนัคอืหนึง่ในผูคนเหลานัน้…
 จากเด็กผูหญิงผมสีนํ้าตาล ผิวคลํ้า เติบโตยางสูวัยสาว 
เริม่กาวสูรัว้มหาวิทยาลยั ความฝนเร่ิมเขียนข้ึนจากพอแมทีฝ่กใหคดั
ก.ไก ตามเสนประ คุณครูภาษาไทยที่ถายทอดความรูทักษะดาน
ภาษาไทยและแรงบันดาลใจของทุกคนที่ทําใหความฝนของฉัน
งดงามข้ึน ถกัทอจนเปนตวัอกัษรชดัเจนคือ “ฉนัอยากเปนคณุครู
ภาษาไทย”
 เพราะฉนัไดรบัการสัง่สอนและฝกฝนจากคุณครทูัง้การอาน
บทรอยกรอง เขยีนเรียงความ คดัลายมอื แตงคําประพนัธ หยิบย่ืน
โอกาสในการแขงขนัทีม่คีารางวลัมากกวาโลเกยีรตยิศ นัน่คอื ความรกั
ในภาษาไทยและตัวอักษรคือชีวิตของฉัน แตรสชาติของเสนทาง
แหงความฝนกม็ทีัง้หวานขม ผสมกนัไป ฉนัไมถนดัวชิาวิทยาศาสตร
และคณติศาสตร บอยครัง้สอบไมผาน แตฉนักใ็หความสาํคญัและ
ตัง้ใจเรียนกับทกุวชิาเสมอมา
 การไปถึงจุดหมาย ฉนัไมคาดหวงัวาจะไปถึงภายในวันเดยีว
แมวาฉนัเรยีนไมเกง มผีลการเรียนระดบัพอใช แตสิง่หนึง่ทีฉ่นัมีคอื 
ความแกรงของหวัใจทีม่ตีอระยะทางอันไกลโพน

 ํ ็ 

ทัศนะดาวเดนพราว

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดบทรอยกรองเพื่อการบริจาคดวงตามหากุศล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากศูนยบริจาคดวงตา สภากาชาดไทย ป 2555
รางวลัชนะเลศิการประกวดบทกลอน “ทาํดใีหพอดวยการบริจาคโลหติ” จากเหลากาชาดจังหวดัเชียงใหม ป 2555
รางวลัชนะเลิศการแขงขันแตงบทกลอน โครงการสารานุกรมไทยฯ ครัง้ที ่6 ระดบัชัน้ ม.ปลาย ประจําป 2557
จากสโมสรไลออนสสากล ภาค 310 เอ1
รางวลัชนะเลศิการแขงขันวาดภาพประกอบบทรอยกรอง ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย งานวนัยวุกวเีฉลมิพระเกียรติ
“วนัยวุกว”ี ครัง้ที ่38 ประจาํป 2558 จากสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวศีลิป

ดาวเดน
พราววิทยาคม

นางสาวปานธิดา ปดชัยสุ
   นางสาวปานธิดา ปดชัยสุ  หรือ เบนซ
เกดิเมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ 2540 อายุ 18 ป เปนบตุรของนายวิชชากร ปดชัยส ุและ นางสายทอง ปดชยัสุ
มพีีน่องทัง้หมด 2 คน เปนบตุรคนที ่1 ปจจบุนัเรยีนอยูชัน้ ม.6/1 แผนการเรียนวทิยาศาสตร–คณติศาสตร
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.37 และกําลังจะเขาศึกษาตอ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในโครงการพิเศษ นักเขียนและกวีลานนา

รางวััลรองชนะเลิิศกการประะกกววววดดดบททรรอออยกรรองเเเพพพ่่่ืืืออ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

รางวลัชนะเลศิ การแขงขนั “มหดิลกรองแกวแวววรรณ” ครัง้ที ่8 ประจําป 2558 แตงกลอนแปด (กลอนสด) ระดบั ม.ปลาย
จากคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

พวงมาลัย สายฝน คนหนึ่งขาพวงมาลัย สายฝน คนหนึ่งขา
“พวงมาลยั สายฝน คนหน่ึงขา”
สารจากฟาสาดเปนน้ําฉํา่ถนน

หมอกควันคลุงฟุงกระจายจากจักรกล
ชวีติหน่ึงดิน้รนบนเสนทาง

มหีนึง่มอืถอืพวงดอกบอกเรขาย
อกีมือจับไมคํา้กายอยูไมหาง

เหนือ่ยหนาวเหน็บถึงหวัใจใหเวิง้วาง
นํา้ตาพรางไหลพรากจากขางใน

“พวงมาลยัไหมครับมาลยัสวยสวย
ขอคนรวยชวยซือ้บางไดไหม”
ตามองรถเคาะประตูดเูขาไป
แตเจากรรมไมมใีครย่ืนไมตรี

“พวงมาลยั สายฝน คนหนึง่ขา”
แมอาทิตยลบัลาฟาเปลีย่นสี
ดวยพกิารรางกายไรปราณี
สูขบัเคลือ่นชีวทีีเ่ปราะบาง

ขอบคุณภาพประกอบจาก www.oknation.net

 ทกุครัง้ทีม่กีารประกวดแขงขนัทกัษะทาง
ภาษาไทยกับหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะทกัษะการแตง
คาํประพนัธ  นกัเรยีนคนหน่ึงทีเ่ปนตวัแทนของโรงเรียน
เขารวมประกวดและนําชือ่เสยีงมาสูโรงเรยีนเสมอ
ซึง่วารสารพราวฉบบันีไ้ดนาํเรือ่งราวชีวติและความฝน
ของเธอมานําเสนอใหไดชื่นชมดวงดาวแหงวงการ
รอยกรองท่ีสองแสงเจิดจรัสดวงน้ี คือ
นางสาวปานธิดา ปดชัยสุ
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    ผมช่ือ นายธีรภัทร ยาวิชัย ชื่อเลน เจมส  นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปที ่6 แผนการเรียนศลิปภาษาอังกฤษ-ฝรัง่เศส ผมเปนคน
พดูไมคอยเกงครบั  บางครัง้ผมตองใชเวลานานๆ คดิคาํพดูใหออก
มาดีๆ ผมจึงเลือกใชภาพท่ีผมถายส่ือออกมาแทนคําพูด  ผมรูสึก
เปนตวัของตวัเองมากเม่ือผมไดใชเวลากบัการถายภาพและมีความสุข
ทุกครั้งที่ไดออกไปถายภาพตามสถานท่ีตางๆ มันทําใหผมไดเห็น
โลกกวางขึน้ ไดพบสิง่แปลกใหม  มมุมองใหมๆ   ไดพบปะกบัผูคน
มากมาย  ไดเหน็รอยย้ิม  ไดยนิเสยีงหวัเราะ  และไดรบัมิตรภาพท่ีดี
   การถายภาพก็เปรียบเหมือนการเขียนบันทึกไดอาร่ีโดย
ใชกลองบันทกึภาพความทรงจําเก็บไวดบูางคร้ังภาพหน่ึงภาพสามารถ
สือ่อารมณ ความรูสกึ และบอกเลาเรือ่งราวทีเ่ราไดพบเหน็ไดชดัเจน
กวาการเขียนบรรยายเสียดวยซ้ํา แตทกุครัง้ของการถายภาพเราจึง
ตองแทรกใสอารมณและความรูสกึของเราไปกับภาพตรงหนากอนล่ัน
ชตัเตอร
 ...รอยย้ิม...เปนแรงบันดาลใจที่ทําใหผมอยากถายภาพ
ไปเร่ือยๆ ภาพทีผ่มถายจะมแีตรอยยิม้จากคนทุกเพศ ทกุวยั คนทีรู่จกั
หรือแมแตคนทีไ่มเคยคุนหนาคุนตากนัมากอน ผมรักการถายภาพ
มาก ผมจงึพยายามฝกฝนและเก็บเกีย่วประสบการณการถายภาพ
จนกระท่ังสามารถสอบเขาเรียนตอ
ในคณะทีผ่มชืน่ชอบและใฝฝนได นัน่คอื
สาขาศลิปะการถายภาพ คณะวจิติรศลิป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ความสําเร็จของผมเดินทาง
มาอีกกาวหนึ่งแลว ผมสัญญาวาจะทํา
ความฝนของตนเองใหงดงามตอไป
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โมดะ...โมดะ...
เรื่องกระดุม

Ç Ò Ã Ê Ç Ò Ã Ê 

 มใีครเคยสังเกตและตั้งคําถามกัน
บางไหมวา ทําไมเสื้อผูหญิงจึงกลัดกระดุมทางซาย
แตเสื้อผูชายกับกลัดกระดุมทางขวา ทั้งที่
ประชากรสวนใหญในโลกนี้ ประมาณ
รอยละ 90 เปนคนถนัดขวา 

 ดังนั้น นาจะเปนการงายและเอ้ือ
แกคนสวนมาก หากจะตัดเยบ็กระดุมตามแบบของผูชาย ...แตทําไม ?
ชางตัดเย็บเสื้อผาจึงมีธรรมเนียมวางแนวกระดุมเสื้อ โดยจําแนกเพศ
และยังคงถือปฏิบัติมาเปนเวลาชานาน

 ทัง้นี ้ นบัต้ังแตศตวรรษท่ี 17 ซึง่เปนยคุแรกๆ ทีม่กีารสวมเส้ือผาโดยใชกระดมุ
ในหมูชนชัน้สงูสมยันัน้ สภุาพสตรีจะมีคนรบัใชเปนผูชวยในการสวมใสอาภรณ ดงันัน้การออกแบบ
ตัดเย็บกระดุมก็เพื่ออํานวยความสะดวกแกเหลาคนรับใช ซึ่งแนนอนวาสวนใหญถนัดขวา สวน
สุภาพบุรุษจะสวมเสื้อผาดวยตนเอง ไมเพียงเทานั้น..ในยามท่ีเขาตองชักดาบออกจากฝกที่อยูทาง
ดานซายของเอวก็มั่นใจไดวา ดาบนั้นจะไมสะดุดติดกับขอบชายเสื้อขางกระดุมใหเสียจังหวะการ
โรมรันคูตอสู 

 ตวัอยางนี้ชี้ใหเห็นวาประวัติศาสตรมีความเกี่ยวของกับการกําหนดรูปแบบ
ของผลิตภัณฑอยูไมนอย

กาลเวลาผานไป..เหตุผลเดิมๆ
อาจไมเหมาะกับสถานการณปจจุบนั
แตธรรมเนียมปฏิบัติอันยาวนาน
กอใหเกิดความเคยชิน จนไมมีใคร
คิดที่จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณนั้น
อีกท้ัง...เหตุผลเดิมๆ ก็กลับเปน
เร่ืองราวท่ีมเีสนหนาคนหาเหลือคณา

คณุครจูอมทอง พเิคราะหงาน
กลุมสาระการเรียนรู

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
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สนุกกับการคิด
ดวย

“คายคณิต
พิชิตฝน”

กิจกรรมดังกลาวเปนการสรางทัศนะคติที่ดีตอการเรียน

วชิาคณติศาสตร พฒันาความสามารถของนักเรยีนในดาน

การสาํรวจ การตัง้ขอคาดเดา การใหเหตผุล การแกปญหา

การส่ือสาร และการเช่ือมโยงความรู ซึง่จําเปนอยางยิง่ใน

สงัคม ทัง้ปจจุบนัและอนาคต ฝกฝน และพฒันาความสามารถ

ของผูเรยีนไดเปนอยางดยีิง่ ฝกการอยูรวมกนั การทาํงาน

รวมกนัเปนหมูคณะ และยอมรบัฟงความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั  

ณ หอประชุมโรงเรียนพราววิทยาคม

มหาวิทยาลัยแมโจ  จัดกิจกรรม

ระหวางวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558

กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร
โรงเรียนพราววิทยาคม รวมกับ

“คายคณิตพิชิตฝน”
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ผลงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
คายสมัพนัธภาษาจนีพราววทิยาคม วนัที ่22-23 สงิหาคม 2558 ซึง่ไดจดัเปนครัง้ทีส่องแลวในปนีม้วีทิยากรชาวตางชาติ

ครสูอนภาษาจีน 2 ทาน จากโรงเรียนชองฟาซนิเซงิวาณชิ กจิกรรมในคายมกีารสอนถกัเชอืกจนี หมากรกุจนีการเขียนพูกนัจีน
การรองเพลงจีน กจิกรรมเช่ือมความสัมพนัธระหวางรุนพี ่รุนนอง ทาํใหนกัเรยีน แผนการเรียนภาษาจนีมคีวามรกัใคร ปรองดองกัน
มากขึน้

นอกจากน้ี ยงัไดสงเสริมใหนกัเรยีนเขารวมแขงขนัทกัษะภาษาและวัฒนธรรมจนี ในวนัที2่8 กรกฎาคม 2558
ณ โรงเรยีนวฒัโนทยัพายพั จ.เชยีงใหม 5 รายการ และไดรางวลั 3 รายการคือ

นายชานนท ตามิ ชัน้ ม.5/4 รางวลัชนะเลศิ การเลานทิานจนี
นายธรีะพงศ ธรรมวฒันะ ชัน้ ม.6/4 รางวลัรองชนะเลิศอันดบัหน่ึง การกลาวสนุทรพจนภาษาจนี
นายนราวชิญ แปงแกว ชัน้ ม.6/4 รางวลัรองชนะเลิศอันดบัสอง Chinese boy

วันคริสตมาสวันคริสตมาส

วันตรุษจีน

ค
กกกก
มมมม

ณ

กิจกรรม
แผนการเรียน
ภาษาจีน

            นอกจากน้ียงัสงเสริมใหนกัเรยีนสอบวดัระดบัความรูภาษาจนี hsk 3 ผาน 10 คน hsk 4 ผาน 1 คน ผลคะแนน
                                 การสอบ hsk 3 เปนสิง่สําคัญอกีอยางหนึง่ทีน่กัเรยีนมีความประสงคจะไปเรียนตอทีป่ระเทศจีนจงึเหน็ไดวา
กลุมสาระภาษาตางประเทศไดสงเสรมิใหนกัเรียนเตรียมพรอมตอการศกึษาท้ังในประเทศและเรียนตอทีป่ระเทศจีน

สัปดาหอาเซียนสัปดาหอาเซียน
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 เราาจะหาคาํวา ‘ทัง้ปทัง้ชาต,ิ เปรต, ยงักะหมา, สัน่เครอื’
เปนภาษาอังกฤษก็ยากนกั แตยกัษแปลไวใหหมดแลวมนัอยูทีเ่รา
จะเลอืกวา จะอานแบบผานหรอืจะอานแบบฝกฝนทานวาให
ฝกในสิง่ทีไ่มเปน และใหฝนในส่ิงทีม่นัเกินออกไป คอื ความไมรู
จงึจะเรยีกวาฝกฝน อานเทยีบภาษาไปเลยจะเปนการเสริมไอพน
ความสามารถอยางแรง

 ทววาเรยีนไปเรยีนมามนักช็กัเหนือ่ยนกั กใ็หหยดุพกั
มาอานคาํคมของยกัษใหญอยางเชน คณุ H. Jackson Brown Jr.  
ที่กลาววา ‘Never make fun of someone who speaks 
broken English. It means they know another language.’ 
(อยาลอคนพดูองักฤษไมคลอง นัน่แปลวาเขารูอกีภาษาหน่ึง)

 เมม่ืืออานมาถงึตรงนี ้เรากค็วรจะมแีรงฮดึสูและบอก
กบัตวัเองวา ‘มนัถงึเวลาท่ีเราตองเรยีนรูแบบยักษ แลวโวย’
ซึง่จะเปนการเติบโตแบบกาวกระโดด คนสาํเร็จนัน้กาวกอน
แตคนสาํเรจ็กวา คอืคนทีว่ิง่กอน แตคนสาํเรจ็อยางย่ิงคือคน
กาวแบบยักษ มันเร็วดี ไมเหนื่อยมาก มันก็เหมือนกับตนไม
ทีก่วาจะใหญตอง Gain รบัสารอาหารท่ีดแีลวจงึคอย Grow
เติบโตแบบกาวกระโดดเพราะไดปุยดี จากนั้นก็ตอง Give
ใหสิง่ทีด่ทีีส่ดุแกคนรุนหลงั จงึจะเปน 3G ทีเ่รว็แรงแซงทางโคง
Gain-Grow-Give ไงละ 
 คววามมสําเร็จท้ิงรองรอยอยูเสมอ จากนี้จงเดิน
ตามรอยคนเกงใหหลายคน และคอยเก็บเลก็ผสมนอยอยูเนือ่งๆ
นัน้แหละอายุกบัความสามารถมันถงึจะเปนอสิระตอกนั วนัเวลา
ทกุวนิาทขีองเรามนัก็จะมคีามคีวามหมายขึน้มากกวาแตกอน
ไมใชกนิแลวนอนและก็นอนแลวกนิ เลนไปมาตามประสาคน
เคยสบาย และทีอ่ยากฝากสุดๆ กค็อื เม่ืออยากเปล่ียนจดุทีย่นื
กต็องฝนนสิยัดัง้เดมิ แลวจึงเพิม่เตมิดวยความขยันอดทน แม
จะลาํบากลาํบนบางกเ็ปนเรือ่งธรรมดา เพราะเหตุวาทัง้สตัว
ทัง้คนกต็องดิน้รนใหอยูรอดในสภาวะของตนเอง
อยูร่ําไป แตจะลาํบากท้ังท ีทาํไมไมขึน้เกาะรอย
ตนีกายักษเลยเลา เอาเปนวา ถา 3G ยงัไมแรง
กใ็หลองแกลงเปน Giant (ยกัษ) ตวัท่ี 4G จะ
เปนไรไป....แลวความสาํเรจ็จะถามหา  สวสัด ี

โดย ครสูมชาย ทาเมอืงโดย ครสูมชาย ทาเมอืง
กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

 ยัักกษในโลกนี้มีที่ไหนพูดบาๆ อยางนี้ไดอยางไร 
จงรบีเอามาดูใหไวอยารรีอ แตนีเ่ปนเรือ่งจริงยิง่กวาองินยิาย
เสยีอกี เพราะคุณหญงิยายบอกวา อยาไปคิดถงึรูปรางยักษ 
ใหดคูณุสมบัตหินกัๆ ของยกัษจะดีกวา ยกัษน้ันสงูใหญดวย
ความสามารถไมใชชรา มองไดไกลหลายวาเลยนะคุณ ทวายิง่
เปนยกัษสงูคาสงูวยั รอยตนีกากย็ิง่สงูตาม เพราะรอยตีนกา
คอืเขม็นาฬกาบอกประสบการณ ไมใชหนาตาทีไ่รครมีบาํรงุ!     

 ยัักกษคคืือ คคนเกกง อยูจดุสงูสดุในสาขาของตน
สวนดานภาษาอังกฤษทีเ่รากาํลงัฝกฝน ยกัษกค็อืคนทีย่อดเย่ียม
ในการ ฟง พดู อาน เขยีน แปล นัน่เอง จงึขอแนะนําใหคณุๆ
ปนขึน้ไปบนไหลยกัษ แลวหยดุพักทีข่างรอยตีนกา คณุจะเห็น
ววิทิวทศันอยางทีย่กัษเหน็และน่ังเรียนรูอยางเย็นสบาย โดย
ไมสรางความระคายเคืองตอสายตายกัษเลย หากชอบธรรมะ
และใฝหางานของยักษทางการแปลพระพุทธศาสนาจากไทย
เปนองักฤษก็ตองด ูศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ อาท ิ‘ตนแลเปน
ทีพ่ึง่ของตน’ ใหคณุลองแปลเปนภาษาองักฤษ เปดพจนานกุรม
ใหไวขนาดไหนก็แปลประโยคน้ีไดไมตํา่กวา 5 นาท ีหรอืจะพ่ึง
ปู Google Translate จะไวใจไดกา? ภาษามนุษยตางดาวนะนัน่!
แตเมือ่ดูผลงานของยักษ ‘ตนแลเปนทีพ่ึง่ของตน’ ทานแปลวา
'Oneself is indeed one's own refuge.'  ไมเกนิ 5 วนิาที
เราก็รูความหมายท่ีเปนภาษาองักฤษทันท ีไดทัง้ศพัท ไดทัง้รปู
ประโยคที่ถูก เปนการประหยัดเวลา เพราะเหตุวาเราเกาะ
รอยตีนกายักษไง

 สววนยกัษการแปลเร่ืองสัน้ไทย-องักฤษ กค็อื คณุ 
มารแซล บารงัส เชนบทพดูตอนหน่ึงของ “รางวลัแหงความจน”
ประพนัธโดยทัศนาวดี

‘มนัตองใหรางวลักบัชีวติบาง เหนือ่ยทัง้ปทัง้ชาติ’ พอขึน้เสยีง                                                                       
‘รางวัลกะเปรตอะไร เมายังกะหมา คิดถึงอนาคตบางสิ’ 
 เสียงแมเริม่สัน่เครอื
   ‘There must be some reward in life, being 
       exhausted all life long.’ Dad raised his voice.
                  ‘What kind of a crummy reward is that,
                being drunk like a dog? Why can’t you 
               think of the future?’ Mum’s voice was 
               beginning to shake.

ขางรอยตีนกา
" ยักษ "



 โรงเรียนพราววิทยาคม กอตั้งมาตั้งแตปพุทธศักราช 2515 จนบัดนี้นับเปนเวลา

44 ป แลว จึงจัดพิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนาครบคอบ 44 ป โดยมีพิธีทําบุญสืบชะตา

ทอดผาปาสามคัค ีและกจิกรรม Open House “44 ป พราววิทยาคม ชืน่ชมศลิปหัตถกรรม
นําสูอาชีพ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ 2559

 ในการนี ้ไดรบัเกยีรตจิาก นางภัทราธร โฆษะโยธนิ รองผูอาํนวยการสาํนกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 34 มาเปนประธานในพิธเีปด และมนีายบญุเลศิ บรูณปุกรณ

นายกองคการบรหิารสวนจงัหวดัเชยีงใหม นายนกิร ทะกลกจิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน นายสุภาพ อารามแกว นายกสมาคมผูปกครองและครู นายจําเริญ ยางไพบูลย

สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม ประธานชมรมศิษยเกา รวมท้ังผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด  

ตลอดจนแขกผูมเีกยีรตติางรวมพธิเีปด และรวมชมนทิรรศการ ผลงาน ของนกัเรยีนและครู

โรงเรียนพราววิทยาคม

 ‚ ŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤Á
ª×è¹ªÁÈÔÅ»ËÑμ¶¡ÃÃÁ ¹íÒÊÙ‹ÍÒ

ªÕ¾

โรงเรียนพราววิทยาคม ขอขอบคุณแขกผูมีเกียรติทุกทาน

ที่มารวมงานและขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน

ทุกกลุมสาระที่รวมแรงรวมใจกันจัดกิจกรรม

จนสําเร็จลุลวงดวยดี

ททม

าร ผลงาน ของนกเรยนและครู

เกี

ละ

กิจ

ู

กยีรติทุกทานน

ะนักเรียน

จกรรม



‚ ŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤Á
ª×è¹ªÁÈÔÅ»ËÑμ¶¡ÃÃÁ ¹íÒÊÙ‹ÍÒ

ªÕ¾
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การแขงขันกีฬาสี
โรงเรียนพราววิทยาคม
ประจําปการศึกษา 2558
วันที่ 3 ธันวาคม 2558

ณ สนามกีฬาโรงเรียนพราววิทยาคม

ป ํ ป ึ

การแขงขันกีฬาสี
โรงเรียนพราววิทยาคม

มวงขาว

ยาคม

ด่ังประทีปด่ังประทีป
สถาบันสถาบัน

ใหยึดม่ันในหลักใหยึดม่ันในหลัก
สามัคคีสามัคคี
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 เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหองเรียนใหที่มีความพรอมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางภาษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษใหสูงข้ึน เริ่มดําเนินการต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 เปนตนมา
โดยมกีจิกรรมภายในหองเรยีนทัง้หมด 6 กจิกรรม คอื Scrabble Corner, Prefer Reading,
Thinking Practices,  Learn English Through Movies,  Study through Songs และ
Stronger Skills with Role Play ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมในภาพรวมสรุปจากการประเมิน
กิจกรรมโดยผูใชบริการ อยูในระดับ มากที่สุด 4.81
 ผลที่เกิดกับผูเรียนจากการจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก ผูเรียนไดใชเวลาวางเพื่อพัฒนา
ความสามารถดานคําศัพทภาษาอังกฤษผูเรียนมสีวนรวมในการเรียนรู สนุกสนาน เกิดทักษะการคิด และมีสมาธิ (Scrabble 
Corner, Prefer Reading)  ผูเรยีนไดใชเวลาวางในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รกัการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง
ผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเองผูเรียนมีทักษะการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อ
คนหาความรูเพิ่มเติม สามารถสรุปความคดิจากเรื่องที่อาน ฟงและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนหาความรูเพิ่มเติมรูสึกผอนคลาย มีแรงจูงใจในการเรียน มี
เจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ (Thinking Practices, Learn English Through Movies, Study through Songs) 
ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และแสดงบทบาทสมมตินักเรียนแสดงออกทางทักษะภาษาอังกฤษอยางสรางสรรค
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได (Stronger Skills with Role Play)

By Kroo BupphaBy Kroo Buppha

หองเรียนสรางสรรคภาษาอังกฤษหองเรียนสรางสรรคภาษาอังกฤษ
The inventive English Class RoomThe inventive English Class Room
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หองเรียนนาอยู  
คุณครูนาเรียน

หองเรียนนาอยู

บรรยากาศหองเรยีนนาอยู

ขดีเขยีน (ประกวด)
ตัง้ชือ่ภาพ

เสรมิความรู
หลากประสบการณ

ซึง้ทราบภาพกิจกรรม

อานวันละนดิพชิติความไมรู 

ทาํเนยีบคนดเีวทีคนเกง 

ฟงดอูยางมีสติ

ครืน้เครง“ลกูอมพิชติใจ”

สมาธกิอนเรยีน

เกมภาษาไทย
ปลกุสมอง

คุณครูนาเรียน 

บคุลกิภาพนามอง 

เขาหองสอนตรงเวลา

ใชวาจาสรางสรรค

เปนกลัยาณมติร

สอนศษิยไมปดบงั

จรงิจงั จรงิใจ ในหนาที่

เปนแบบอยางทีด่สีมคาํวา “ครู”

1

4

7

2

5

3

6

 การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูแกผูเรียนยอมเปนสวนหนึ่งที่
ทาํใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูไดดยีิง่ขึน้ อนัสงผลโดยตรงตอสภาพรางกาย จติใจ อารมณ และสงัคม
เพราะหากเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ก็คือหองเรียนที่สะอาด ปลอดภัย เปนระเบียบ
และมบีรรยากาศนาอยูยอมชวยสรางความรูสกึทีด่กีบัผูเรยีนทัง้ดานสมัพนัธภาพท่ีดกีบัครผููสอน
กบัเพ่ือนรวมหอง และเจตคติทีด่ตีอการเรียนรายวชิานัน้ๆ ขาพเจาตระหนกัถงึความสาํคญัในเรือ่ง
ดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรม “หองเรียนสรางสรรค : หองเรียนนาอยู คุณครูนาเรียน” เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยาง
มคีวามสขุ ทามกลางสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีอบอุน ดงันี้

ครูเฉลิมพล สุภาครูเฉลิมพล สุภาครูผูสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1
ครูผูสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนพราววิทยาคม

โรงเรียนพราววิทยาคม

ั  ี ่

หองเรียน
สรางสรรค

 จากการทํากจิกรรมดังกลาวพบวานกัเรียนมีความกระตือรอืรนในการเขาเรยีนมากขึน้
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยูในเกณฑนาพอใจ ทั้งนี้มีขอสังเกตท่ีนาสนใจคือ 
นักเรียนมีพฤติกรรมการทําความดีและมีจิตอาสามากกวาเดิม มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วชิาภาษาไทยและครูผูสอน นอกจากน้ียงัสามารถเปนแบบอยางการจัดกจิกรรมการเรียนรู
แกเพือ่นรวมงานไดอกีดวย 
 การสรางสรรคบรรยากาศหองเรยีนใหนาอยู และพัฒนาบคุลกิของครูใหนาเรยีน 
เปนสิง่จาํเปนทีค่วรใหความสาํคญั แมกจิกรรมเหลานีจ้ะดเูหมอืนเปนเรือ่งเลก็นอย แตขาพเจา
เชือ่มัน่วาหากนกัเรยีนไดซมึซบัสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีอบอุน ปลอดภัย ยอมสงผล
ตอสภาพอารมณ จติใจ และกระตุนพฒันาการทางการเรียนรูของนกัเรยีนไดเปนอยางดี
 ขาพเจาเริม่ตนทาํกจิกรรม “หองเรยีนนาอยู คุณครนูาเรียน” มาตัง้แตเริม่บรรจุ
รบัราชการครู เมือ่ป พ.ศ.2552 จนกระทัง่ป พ.ศ.2557 โรงเรยีนไดพจิารณาคดัเลอืกใหเปน
“หองเรยีนสรางสรรค” และในอนาคตขาพเจามคีวามคาดหวังและมุงม่ันพฒันาใหเปน 
“หองเรยีนคณุภาพ” ทัง้นีเ้พือ่พฒันานกัเรียนใหเปนคนเกง  คนด ี มทีกัษะชีวติและพรอม
เผชญิโลกแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตอไป
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นางสาวปานธิดา ปดชยัส ุ ชัน้ ม.6/1 และ 
นางสาวฐติภิา โอบออม ชัน้ ม.5/1 ไดรบัรางวัล
ชนะเลิศ การแขงขนัแตงกลอนสด “มหดิล
กรองแกวแวววรรณ” ครัง้ที ่8 ระดบั ม.ปลาย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เด็กหญิงชนนีญา สิทธิราช ชั้น ม.3/6 และ
เดก็หญงิพฒันวด ีปญญาพงิค ชัน้ ม.3/6 ได
รับรางวัลชมเชย การแขงขันแตงกลอนสด
“มหิดลกรองแกวแวววรรณ” ครัง้ที ่8 ระดบั
ม.ตน คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม 
นางสาวปานธิดา ปดชัยสุ ชั้น ม.6/1 ไดรับ
รางวัลชมเชย การประกวดแตงกลอนสด 
โครงการสืบสานสารานุกรมไทยฯ ระดับ 
ม.ปลาย ประจาํป 2558
เดก็หญงินํา้ผึง้ เบาทองหลอ ชัน้ ม.1/1 ได
รบัรางวลัชนะเลศิ การประกวดแตงกลอนสด  
โครงการสารานุกรมไทย ระดบั ม.ตน  และ
เปนตัวแทนระดับภาคเหนือเขารวมแขงขัน
รอบชงิชนะเลศิ ระดบัประเทศ ในวันที ่ 23 
มกราคม 2559
นางสาวปานธิดา ปดชยัสุ ชัน้ ม.6/1 นางสาว
ฐติภิา โอบออม ชัน้ ม.5/1 และ ครเูฉลมิพล สภุา
ไดรบัคดัเลอืกเขารวมโครงการ “กลาวรรณกรรม”
รุนที ่12 จดัโดยมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ
สมาคมนักเขยีนแหงประเทศไทย สมาคมครู
ภาษาไทยแหงประเทศไทย รวมกบับรษิทัซพีี
ออลล จาํกดั (มหาชน) ณ บานผูหวาน  จ.นครปฐม
ระหวางวนัที ่ 1-4 ตลุาคม 2558 ในการนี้
นางสาวปานธิดา ปดชยัส ุไดรบัรางวลัผลงาน
ดีเดนและไดรับคัดเลือกเขาคาย “ยอดกลา” 
(ตอยอดจากคายกลาวรรณกรรม)
นางสาวปานธิดา ปดชัยสุ ชั้น ม.6/1 และ
ครเูฉลมิพล สภุา ไดรบัคดัเลอืกเขารวมโครงการ
“บนัไดกว”ี วทิยากรโดย อ.เนาวรัตน พงษไพบลูย
รวมกับนักเขยีนและศลิปนแหงชาต ิ ระหวาง
วนัที ่6-8 พฤศจกิายน 2558 ณ บานผูหวาน  
จ.นครปฐม 
ครูเฉลิมพล สุภา ไดรับคัดเลือกเขาคาย
โรงเรียนกวีรุน 10 โดยครูศิวกานท ปทุมสูติ
และนกัเขยีนศิลปนแหงชาต ิณ ศนูยการเรยีนรู
ทุงสกัอาศรม จ.สพุรรณบรุี

 29 ธันวาคม 2558 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นํานักเรียนทัศนศึกษา ณ เมืองประวัติศาสตรเวียงกุมกาม และ
พิพิธภัณฑพื้นถ่ินลานนา จ.เชียงใหม

ั  ี  ไ

เรียนรูรากเหงาความเปนมา
ทัศนศกษาเมืองโบราณ

1

2

3

4

5

6

7

กิจกรรมสนุกกับภาษาไทย
 26 ธันวาคม 2558 อ.นารถ กิตติวรรณกร และทีม
วิทยากร จากสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป ใหเกียรติมา
จัดกิจกรรมการแขงขันเชิงสาธิต สนุกกับภาษาไทย แกนักเรียน  
ณ หองโสตทัศศึกษา โรงเรียนพราววิทยาคม

ผลงานผลงาน
กลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยภาษาไทย

้

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สูความเปนเลิศทางภาษาไทย

1

2

3

5

4

6

7
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ผลิบานจากกานแกรงแหงลําตน
เพื่อผลิพนเยาววันอันเดียงสา
รูปเรียวแหงเรือนรางที่สรางมา
จึงบอกคาการเติบตนผานพนวัย

เพียงลมพัดผานพบมาสบราง
ใบเบาบางก็เบิกบานระบัดไหว
คลายจะเยาจะหยอกบอกลมไป
วาใบไมใบหนึ่งยังซึ้งนัก
.........................
จากเขียวสูเหลืองเคยเรืองฝน
ผานคืนวันการเปนอยูอยางเหนื่อยหนัก
จะลุใบลากานรางก่ิงรัก
และเพื่อถักรอยทางหวางรวงลา

ระหวางทอดทิ้งเรื่องสูเบื้องลาง
ระหวางทอดทิ้งรางสูทางปา
ระหวางเควงลอยควางหวงมายา
ใยเสนหนึ่งพลันเก่ียวควาเขามาครอง

ใยบางเบาเจาแมงมุมซุมซอนใย
เสนเงาใสยังไหวงามยามแสงสอง
ขยุมขยับ กระชับ เสนใยยอง
กอนนิ่งมองใบไมในเงียบงัน

ขณะเพงพิศภาพตรงหนา
ลมปาพัดเสนใยจนไหวส่ัน
นาฏการแหงการพบจึงจบพลัน
ภาพตรงนั้นก็เปลารางวางเปลาแลว

à¾ÕÂ§ªÑèÇÀÒ¾

ครูเฉลิมพล  สุภา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนพราววิทยาคม
ขอบคุณภาพประกอบจาก www.oknation.net 

คาํกวี คีตการ
ครูจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตมครูจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม

ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนพราววิทยาคมครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนพราววิทยาคม
ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.biogang.netขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.biogang.net

à¾Å§ÃÑ¡»ÅØ¡¢ÇÑÞ
¼Ù¡ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÅÙ¡Á‹Ç§-¢ÒÇ

สายลมพดัปลวิละลิว่ลองมา กิง่กานสาขาพลิว้เอนเลนลมไสว
รมเงาตระหงานเสมอืนบานพกัพงิดวงใจ ศนูยรวมพีน่องชิดใกลผกูใจรกัมัน่เกลยีวกลม

ใตรมสราญตระหงานสาขา  ตะแบกบานงามตาคุมเก้ลาชาวเราสุขสม
มวงงามสวยเดนประดบัแดนพราววทิยาคม  แนบชดิสนทิเกลียวกลมชืน่ชมตราตรึงหวัใจ

* รมเย็น รมเยน็ ดัง่เปนฉตัรกัน้ ชโลมจติขวญัผกูพสิมยั
คํา้จนุถิน่นีใ้หงามวไิล  ระบอืเกรยีงไกรเกียรตเิรอืงยิง่ยง

** สายลมพดัปลวิละลิว่อีกครา หมูมวลศิษยายดึมัน่สมัพนัธประสงค
ตะแบกบานพร้ิงเพรศิผกูดวงใจผูกรกัม่ันคง  สายเลอืดมวง-ขาวยนืยงซือ่ตรงอาจองนิรนัดร

                                      (ซํา้ * , **)

ãμ ŒÃ‹ÁμÐáº¡ºÒ¹

¾ÃŒÒÇ¾ÔÅÒÈ

คํารอง/ทํานอง : จิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม 
26 ก.พ. 2559

คํารอง/ทํานอง : จิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม 
23 ก.พ. 2559

ตะแบกบานพร้ิงเพรศิบรรเจิดเลศิหร ูพรางพราวสกาวเรณู เชดิชสูถานศกึษา แผกาน
กิง่ใบดจุรมไทรรมโพธ์ินานมา คุมปกพสกอาณาแหงแดนพราววิทยาคม

ดนิแดนลํา้คาพาราสขุสนัต ชนทัว่หลาจาํนรรจ ดจุสวรรคแชมชืน่รืน่รมย สายเลอืด
มวง-ขาวม่ันในรกัผกูมติรเกลยีวกลม จนุเจอืโอบเอือ้สงัคม นัน่คอือดุมการณเรา

* พอขนุรามฯ ตระหงานคํา้ช ูมพีอประดู เยน็รมดจุบานนานเนา มหีลวงปูแหวนที่
หวงแหนแหงแดนบานเรา แสงธรรมเมืองบญุคุมเกลา แนบเนาพราวเมอืงสวรรค

* * เกยีรตฟิุงเฟองอยูคงคูศกัดิศ์ร ี ประดบัแดนพราวธานี ปนบุรใีหงามเสกสรร 
พระเจาลานทอง แผบญุปองปกคุมเนอืงนนัท ถิน่พราวสกาวสุขสนัต สวรรคบนดนิบานเรา

(ซํา้ * , * * )
..พระเจาลานทอง แผบญุปองปกคุมเนอืงนนัท ถิน่พราวสกาวด่ังฝน...

เปรยีบเชนสวรรค...บนดนิบานเรา

 ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑºคุณผูอานทุกทาน   สําหรับวารสารฉบับนี้
ขอนําเสนอเพลงประจําสถาบันเพลงใหมใหพวกเราไดรูจกักนันะครับ
ซึ่งบทเพลงอันทรงเกียรตินี้ จะไดนําเสนอเกี่ยวกับ
ตนตะแบกปา ซึ่งเปนตนไมประจําโรงเรียน
พราววิทยาคมของพวกเรา โดยมีชื่อบทเพลงวา 
“ใตรมตะแบกบาน" และบทเพลง “พราวพลิาศ”

อดมวง-ขาวยนยงซอตรงอาจองนนรรรนดร

ิ้  ไ

กับ

า
ศ”
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ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป
ผลงานกลุมสาระการเรียนรู

คายพัฒนาศักยภาพศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป

กิจกรรมนาฏศิลป กิจกรรมศิลปะ

 26 ธันวาคม 2558 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป  นํานักเรียนทัศนศึกษา 
ชมการแสดงมายากล ณ เมจกิแลนด และ เทีย่วชมพิพธิภัณฑภาพวาด 3 มติ ิArt in Paradise เชยีงใหม   

า 
  

ปะ

ÇÇÇ ÒÒ Ã Ê Ò ÇÇÇ ÒÒ Ã Ê Ò

แขงขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศแขงขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ

แขงขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือหตถกรรมระ
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ผลงานกลุมสาระการเรียนรู
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและวันรัฐธรรมมนูญ

ยอนอดีตเมืองพราว แขงขนังานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนจงัหวดัพษิณโุลก

แขงขันทําแผนที่  ทศันศกึษา กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2559 
นักเรียนจํานวนทั้งหมด 189 คน ครูจํานวน  10  คน  เที่ยวชม
สามเหลีย่มทองคาํ พพิธิภัณฑหอฝนเมอืงเชยีงแสน ตลาดแมสาย
และชมงานดอกไมงามเทศบาลเชียงราย

อบรมปญหาหมอกควันและไฟปา ศกึษาดูงาน ตวัแทนครกูลุมสาระการเรียนรูสงัคมศกึษาฯ
และตวัแทนนกัเรยีน 5 คน ศกึษาดงูานในงาน “แอวเฮือน เยอืนผญา”
วนัที ่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ พพิธิภณัฑเรอืนโบราณลานนา 
สาํนกัสงเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
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ธนาคาร
âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤ÁâÃ§àÃÕÂ¹¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤Á

17 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ � 255917 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2559

11 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ � 255911 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2559

 คณุไพรนิทร รงัสสีาคร ผูจดัการธนาคารออมสิน สาขาพราว และ
นายวรีะ ศริริตัน ผูอาํนวยการโรงเรียนพราววทิยาคม มอบเกยีรตบิตัรแกนกั
ออมทรพัยดเียีย่ม นกัออมระดับดีเดน และนกัออมระดับด ี รวมท้ังมอบทนุ
การศกึษาใหนกัเรยีน 11 คน ๆ ละ 1,000 บาท ทัง้นีธ้นาคารโรงเรียนมผีู
ทีท่าํการเปดบญัช ีรวม 1,719 บญัช ียอดเงนิฝากทัง้สิน้ 2,310,390.45 บาท

 นอกจากน้ัน ผูจัดการธนาคาร
ธนาคารออมสิน สาขาพราว ยงัไดใหโอวาท
นกัเรยีนแผนการเรียนศิลปทัว่ไป (ธรุกจิ) ระดบัชัน้ ม.4/5 และ ม.5/5 กอนฝกปฏิบตังิาน ณ 
ธนาคารออมสิน สาขาพราว ตัง้แตวนัที ่ 7 มนีาคม 2559 ถงึวนัที ่ 29 เมษายน 2559 ตาม
หลกัสตูร ปวช. ปการศึกษา 2558 

 นางภทัราธร  โฆษะโยธนิ  รองผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา
เขต 34 เยีย่มชมธนาคารโรงเรียน เนือ่งในงานวันสถาปนาโรงเรียนพราววทิยาคม 2558 

 นกัเรียนแผนการเรียนศลิปทัว่ไป (ธรุกจิ) นาํเสนอนทิรรศการวันเปดบานวชิาการ
โรงเรยีนพราววทิยาคม เมือ่วนัที ่ 11 กมุภาพนัธ 2559 ประกอบดวยกจิกรรมธุรกจิ
สรางฝน ตอบปญหาเศรษฐกิจพอเพียง กจิกรรมฝากออมเงินรบัของทีร่ะลกึ โดยไดรบั
การสนบัสนนุจากธนาคารออมสิน สาขาพราว จาํนวน 400 ชิน้ กจิกรรมขายไอศกรีม
สรางฝนกบัธนาคารออมสิน สาขาพราว สรางธรุกจิจากเงินออมของนกัเรยีน โดยนกัเรยีน
ธนาคารโรงเรียนพราววิทยาคม ป 2558 และกิจกรรมธุรกิจสรางฝน ของนักเรียน
แผนการเรียนศิลปทัว่ไป (ธรุกจิ) ม.4/5 จาํนวน 8 กลุมธรุกจิ

หมวดธุรกิจ
âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤ÁâÃ§àÃÕÂ¹¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤Á
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 à¹×Í่§ã¹มหามงคลวโรกาสแหงการเถลิงถวลัยราชสมบตัิ
ปที ่70 ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัรชักาลที ่9 และวาระ
ครบรอบ 10 ป โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรต ิกลุมกลัยาณมิตร
เครือขายวิถีพุทธ (กคพ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และองคกรภาคีตางๆ ไดรวมกันจดัใหมโีครงการ
พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําดี 
ถวายในหลวง” ปการศกึษา 2558 ขึน้ 
 โรงเรยีนพราววทิยาคมโดยกลุมบรหิารงานกจิการนกัเรยีน
จงึดาํเนินการจดัอบรมพัฒนาโครงการคณุธรรมทัง้ระบบในโรงเรยีน
ภายใตกจิกรรมโรงเรียนเฉลมิพระเกียรต ิ70 ป แหงการครองราชย
“ประโยชนสขุแหงมหาชน” ประจาํป 2558 
 โดยเริม่จากนกัเรียนแกนนาํหองละ 10 คน เขารบัการอบรม
โดยไดรบัความเมตตาจาก พระมหาพงศนรนิทร ฐติวโํส ประธาน
กลุมกัลยาณมติรเครือขายวถิพีทุธ และประธานโครงงานคุณธรรม
เฉลมิพระเกียรต ิ“เยาวชนไทย ทาํด ีถวายในหลวง” เปนพระ
วทิยากรในการอบรมเชิงปฏิบตักิารในคร้ังน้ี 
 ผลการดาํเนนิกจิกรรมสงผลใหนกัเรยีนแกนนาํไดพฒันา
ตนเองดานคุณธรรม จรยิธรรม เหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตนมากข้ึน จากองคความรูทีไ่ดรบั นาํไปสูการปฏบิตัิ
จรงิ จงึเกดิโครงงานคุณธรรมทีส่รางประโยชนเพือ่สวนรวม อาทิ 

    ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃ¤Ø³¸ÃÃÁ·Ñ้§ÃÐººã¹âÃ§àÃÕÂ¹
        ¡Ô¨¡ÃÃÁâÃ§àÃÕÂ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμ Ô 70 »‚ áË‹§¡ÒÃ¤ÃÍ§ÃÒªÂ � “»ÃÐâÂª¹ �ÊØ¢áË‹§ÁËÒª¹”

โครงงาน “ผูฟงทีด่ ียอมมปีญญา” โครงงาน “ขยะทีไ่รคาพฒันา
จติใจคน” โครงงาน “บหุรีร่ายทาํลายโลก” และโครงงาน “หยดุ
ลอก ฉนักส็อบได” เปนตน 
 โดยมีการบริหารจัดการขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบ
กรีนแลนด อาศัยการมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย
ในรปูแบบของระดับชัน้ โดยใหแตละหองเรยีนสงตวัแทนมานําเสนอ
โครงงานของตนเองและคัดเลือกโครงงานท่ีโดดเดนที่สุดของ
ระดบัชัน้มาจดักจิกรรมในเขตเมืองของตนเอง  
 การดาํเนนิงานภายใตรปูแบบของคณะรัฐมนตรคีรัง้นี ้มี
นายวัชรพงษ กามลู นกัเรยีนช้ัน ม.5/2 ทาํหนาท่ีเปนนายกรฐัมนตรี
นายธรีภัทร ยาวิชยั นกัเรยีนชัน้ ม.6/3 และ นางสาวฐติภิา โอบออม
นกัเรยีนชัน้ ม.5/1 ทาํหนาทีเ่ปนรองนายกรัฐมนตรี  
 นอกจากน้ี กลุมบรหิารงานกิจการนกัเรยีน ยงัไดจดัอบรม
ครูเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมโครงงาน
คณุธรรมของแตละหองเรยีนใหบรรลตุามวัตถปุระสงคของโครงงาน
ซึง่สงผลใหครมูคีวามรู ความเขาใจและมทีกัษะการใหคาํปรกึษา
แกนกัเรยีน มคีวามสมัพนัธทีด่ตีอกนั และรวมกนัขบัเคลือ่นโครงการ
คุณธรรมท้ังระบบในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมาย เกิดการพัฒนา
อยางตอเนือ่งและย่ังยืนตอไป

โดย งานกจิการนกัเรยีน
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คคนนดดดีีีศรรีีแผผผนดดิินนน
นางสาวธราเนาว  สัตยพานิช  ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
คคนนดดดีีีศรรีีเชยียยงใหหหม ปรระเภทครู
นางสาวเสาวลักษณ  ดอนไพรอน ตําแหนง ครูชํานาญการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครูและบุคลากร

ของโรงเรียนพราววิทยาคมท่ีไดรับรางวัล

¤¹´ÕÈÃÕàªÕÂ§ãËÁ‹
»ÃÐ¨íÒ»‚ 2558 

จากศูนยประสานงาน
โครงการคนดีศรีเชียงใหม

คคนนนดดีีศศรเีเชยียยงใหมมม ปรระเภภททบุคคคลลลททัั่วไไปป
1. นายนิกร  ทะกลกิจ
2. นายจําเริญ  ยางไพบูลย
3. นายกิตติพัฒน  สุนทรพันธุ

โ

คคนนนนดีศศรรรีีีเชชชีีียยงใหหหม ปประเเภภทผผููเเรยียนน
1. เด็กหญิงพัฒนวดี  ปญญาพิงค
2. นายธีรพงษ  ธรรมวัฒนะ 
3. นางสาวนันทริกา  จันทราภรณ
4. นางสาวอรณัชชา  นามวงค
5. นายยุทธนา  สิงหนอย
6. นางสาวแพรพรรณ  ตันต๊ิบ

7. นายวัชรพงษ  กามูล
8. นางสาวธนพร  คาน
9. นางสาวจิรนันท  อินตะพรหม
10. นายพีรเนตร  ทองฤทธิ์
11. นางสาวปรียาภรณ  อาวรณ
12. นางสาวปยรดี  ทรงไว

13. นางสาวรัชนีกร  คําเมรุ
14. นางสาวผองพรรณ  ดีวงษมาศ
15. นางสาววชิราภรณ  คําติ๊บ
16. นางสาวณัฐณิชา  ไชยนุรักษ
17. นายพงศกร  สุแปลน 

à´ç¡´Õà ‹́¹¨Ñ§ËÇÑ́ àªÕÂ
à´ç¡´Õà ‹́¹¨Ñ§ËÇÑ́ àªÕÂ§ãË ‹เเดด็็กกกกหหญญญิิิงงงพพพัฒนนนวดดีี  ปปปญญญญาาาพพพิิิงคคคชช้ัันนนนน มม.333///666

    ไดรับรางวัล เด็กดีเดนจังหวัด        เชยีงใหม เนือ่งในโอกาสวันเดก็            ประจําป 2559
             จากองคการบริหาร              สวนจังหวัดเชียงใหม

ยรดี  ทรงไ
ุุ

รดี  ทรงไไว

าาพพพิิิงคคค

หวัด
นัเดก็

ม

¸Ố Ò¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔ¸Ố Ò¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔ
            นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/3  แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส

โรงเรียนพราววิทยาคม ไดรับตําแหนง “ธิดดาขาววหอมมมมะลลิิ” เนื่องใน
      งานวันขาวหอมมะลิและของดีอําเภอพราว ประจําป 2559

นนนาาาางงสสสาาาวพพพนิดดาา  ผาาหหหออ
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 จุดเริ่มตนชีวิตของเด็กแตละคนยอมไมเหมือนกัน ...
เด็กเกษตรหางกะทิบางคนยังกาวมาไมถึงจุดเริ่มตนของเด็ก
หัวกะทิที่ถูกมองวาดี แตหากวัดระยะจากจุดเริ่มตน หางกะทิ
เหลานี้อาจจะไปไกลกวาก็เปนได  ชีวิตบางชีวิตกําลังเติบโต
อยางมีความสุขตามแนววิถีเกษตร  ดวยกิจกรรมการเรียนรู
ทางการเกษตรท่ีหลากหลาย เชน
 กจิกรรมการปรับปรุงโรงเพาะปลูกองุน  ดวยการกางมุง
เพื่อปองกันศัตรูพืชเขาไปรบกวน โดยเฉพาะชวงที่มีผลผลิต  
ทําใหปนี้พอมีผลผลิตออกมาจําหนายจายแจก  และมีเงิน
เปดบัญชีเปนกองทุนในการพัฒนาการเกษตรของโรงเรียน
 กิจกรรมการปลูกขาววันแมเกี่ยววันพอ ที่ไดรับ
ความรวมมือจากหลายๆ ฝายในการจัดกิจกรรม  โดยเฉพาะ
วันเกี่ยว  ที่มีนายอําเภอมาเปนประธานในการเปดงาน  กลุม
บริหารของโรงเรียนรวมกันเกี่ยวขาว  คณะครูและนักเรียนที่มี
นักเรียนแผนการเรียนเกษตรเปนหัวแรงหลักในการเก่ียว  จน
กิจกรรมสําเร็จลุลวงไปดวยดี  สําคัญที่สุดคือผูอยูเบื้องหลัง
ทัง้หมวดอุตสาหกรรม หมวดคหกรรม หมวดศลิปะ นกัการภารโรง
และผูเกี่ยวของทุกฝาย  
 นักเรียนหางกะทิเหลานี้เปรียบไดกับตนกลาท่ีกําลัง
จะเติบใหญแทงยอดผลิใบ เตรียมการเรียนรูใหมๆ ที่แตกตาง
จากความรูเดิมที่เคยเห็นเคยปฏิบัติจนคุนชิน  การเกษตร
ไมจําเปนตองอาศัยดิน  พื้นที่กวาง  หรือน้ําในปริมาณ
ที่มากเสมอไป  การเกษตรแนวใหมไมวาสวนแนวต้ัง
สวนกลับดาน  ไมจําเปนตองใชพื้นที่ราบในการปลูก
เพียงแคมพีืน้เลก็ๆ รมิกาํแพง หรอืผนงับานกเ็พยีงพอ
หรือการปลูกพืชโดยไมใชดิน ทั้งระบบไฮโดรโปนิกส
ระบบผสมวัสดุปลูก หรือระบบที่มีการคิดคนใหมๆ
 การศึกษา เรียนรูเหลานี้ จะทําใหตนกลา
กลายเปนตนไมนกัคดิควบคูไปกบัการปฏิบตัทิดลองที่
แตกตางไปจากวิถีเดิมของชุมชน  ความคิดทําใหเกิด
สิ่งใหม แมบางความคิดจะดูไมเขาทา   แตนั่นคือ
ประสบการณในการสรางความคิดที่ดี  “อย่าอาย
ที่จะคิด...เหล่าหางกะทิที่มีคุณค่า”

หางกะทิ
ิ่  ี ิ ็็   ไ  ืื ั่

ที่มีคุณค่า
ง

ตร
ณ

ครูกิตติ ศิริจันทรครูกิตติ ศิริจันทร
หมวดเกษตรกรรมหมวดเกษตรกรรม
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Postcards to ASEAN
จากภาพสูมิตรภาพ

กาํหนดเวลาวันท่ี
31 ธนัวาคม 2558 
เปนวนัทีส่มาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉยีงใต
(Association of South East Asian 
Nations: ASEAN) เขาสูความเปนประชาคม
อาเซยีนอยางเตม็ตัว 

           ชมุนมุ “Postcards to ASEAN” จงึไดเริม่ตนขึน้
           ในภาคเรียนที ่2 ปการศกึษา 2558 โดยมคีรทูี่
           ปรกึษาชมุนมุคอื ครเูอกอรรถพล  อนิทววิฒัน
ครกูลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มสีมาชกิชมุนมุจํานวน 20 คน
มวีตัถปุระสงคทีจ่ะนาํเสนอภมูทิศันของ อาํเภอพราว จงัหวัดเชยีงใหม แดนธรรม
หลวงปูแหวนท่ีสวยงามแหงนีผ้านกจิกรรมการเขียนโปสการดภาษาอังกฤษ เพือ่สง
ไมตรจีติและมติรภาพผานขอความไปใหเพือ่นนกัเรยีนมธัยมในประเทศอาเซียน นอกจากน้ี
การเขียนเปนทักษะท่ีสาํคญัในการสือ่สารโดยเฉพาะอยางย่ิงการเขียนโดยใชภาษาอังกฤษ การท่ี
นกัเรยีนไดคดิและเขยีนไปหาเพ่ือนทีไ่มเคยเหน็กนัมากอน ไดบอกเลาเกีย่วกบัตนเองและทองถิน่
เปนแรงจงูใจทีท่าํใหเกดิความภาคภูมใิจในบานเกดิของตวัเองมากข้ึน ยิง่ไปกวานัน้รปูภาพตางๆ
ทีน่าํมาใชในกจิกรรมชุมนุมเปนภาพถายฝมอืของ นายธรีภัทร ยาวิชยั นกัเรยีน
            ระดบัชัน้ ม.6/3 แผนการเรียน ศลิป-ฝรัง่เศส ซึง่มี
           ความสามารถดานการถายภาพ

‘ถนน’‘ถนน’
ถนนสายเงียบเหงา
เขาเมืองแสวงหาแสงสี
คิดถึงถนนสายเกา
 (วารุณี  สุนันตะ)

‘สายลม’‘สายลม’
สายลมความเดียวดาย
หอบความหนาวเหน็บผานคลืน่นํา้
พลัดพลิ้วเหมือนไรคู
 (สถาพร  บุญศรี)

‘ความเงยีบ’‘ความเงยีบ’
สองคนนั่งเคียงกัน
สองแววตาลานความรูสึก
สื่อสารผานความเงียบ
 (ปานธิดา ปดชัยสุ)

ชุมนุม
“หนงัสอืทํามอืบทก

วไีฮก”ุ

ครทูีป่รกึษาชมุ
นมุ

ครูเฉลมิพล
 สภุา

‘ฤดฝูน’‘ฤดฝูน’ 
ฝนตกเมื่อยามเชา
หยดนํ้าหยาดลงสูพื้นดิน
สายรุงออกมาย้ิม
 (จิตมณี  สําเภาทอง) 
 
สายฝนจากฟากฟา
รินไหลลงสูทองทะเล
สิ้นสุดการเดินทาง
 (เบญจพล  มาศจังหรีด)  

‘ใบไม’‘ใบไม’
ใบไมบนตนนั้น
ใชวาเปนเพียงแตรมเงา
ใชเปาเพลงยังได
 (เจนจริา ไอศวรรยจนิดา)

‘ความหวงั’‘ความหวงั’
ในยามที่พลั้งพลาด
และปราศจากการหยิบยื่น
สิ่งที่เหลือ ความหวัง
 (เบญจพล  มาศจังหรีด)

ฤดูแหงสายฝน
ความหนาวเย็นมาเยือนอีกครั้ง
พรอมคําทักทายจากหวัด
 (จันทรวิมล  อุปโน)  

ฝนตกดูเม็ดใหญ
ฝุนผงของอดีตฟุงกระจาย
ใตรมคันน้ัน ‘เรา’
 (ปานธิดา  ปดชัยสุ) 

‘ฤดฝูน’‘ฤดฝูน’

‘ฤดฝูน’‘ฤดฝูน’‘ฤดฝูน’‘ฤดฝูน’
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INPUTINPUT PROECSSPROECSS OUTPUTOUTPUT

1. วสิยัทศัน/พนัธกจิ/เปาประสงค 
    โรงเรยีนพราววิทยาคม
2. การเปดสอนหลกัสตูร ปวช. 
   สาขาโลหะการ  
   โรงเรยีนพราววิทยาคม
   สงักดั สพม.เขต 34
3. การบรหิารงาน 4 ฝาย
  - กลุมบริหารงานวิชาการ
  - กลุมบริหารงานงบประมาณ
  - กลุมบรหิารงานบุคคล
  - กลุมบรหิารงานท่ัวไป
4. การรบันกัเรยีน
  - พจิารณาจากผลการเรียนเฉลีย่
  - การสอบคัลเลอืก

1. หลกัสตูร ประกาศนียบตัร
    วชิาชีพ สาขาโลหะการ 
    พทุธศักราช2545
    (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2546)
  - โครงสรางหลักสตูร  
    ประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.)
    พทุธศักราช2545 
    ประเภทวิชาอตุสาหกรรม
    สาขาวชิาโลหะการ
  - การวิเคราะหหลกัสตูร

2. การจดัการเรียนการสอน
  - วเิคราะหผูเรยีนเปนรายบคุคล
  - ออกแบบหนวยการเรียนรู 
  - โครงการจัดการเรียนรู
  - แผนการจัดการเรียนรู
  - การจดัการในช้ันเรยีน

3. การวดัและประเมินผล
  - เกณฑการวัดผลประเมินผล
  - สอบทฤษฎี
  - สอบปฏบิตัิ
  - คณุธรรม จรยิธรรม 
    คานยิมทีพ่งึประสงค

1. รายงานผลการทดสอบทาง 
    การศึกษาระดับชาต ิดาน 
    อาชีวศึกษา (V–NET)
2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน

4. การปรับปรงุพฒันา
  - รายงานการใชหลกัสตูร ปวช.
  - รายงานการวิจยัในชัน้เรยีน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปนเลศิ (Best Practices)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาโลหะการ

โรงเรียนพราววิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
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ลูกเสือ วิชสามัญลูกเสือ วิชสามญั

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสอื เนตรนารี

ลูกเสือ ม.1
กจิกรรมเดินทางไกล ลกูเสอืสามญัรุนใหญ ระดับช้ันมธัยมศกึษาปที ่1  วนัที ่3 กมุภาพันธ 2559 ณ คายลูกเสอืชัว่คราว โรงเรียนพราววทิยาคม

ลูกเสือ ม.2
กิจกรรมเดินทางไกลและอยูคายพักแรมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2558 กลุมลูกเสือโรงเรียนพราววิทยาคม ระหวางวันที่
11 -12 มกราคม 2559  ณ คายแทนคุณ  สาํนกัฟารม มหาวทิยาลัยแมโจ  อ.สนัทราย  จ.เชียงใหม  ในการนี ้เดก็ชายปยพทัธ เขือ่นเพชร

ไดรบัรางวัลลกูเสอืดเีดน ประจําปการศึกษา 2557  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ลูกเสือ ม. 3
กจิกรรมเดินทางไกลและอยูคายพักแรม ลกูเสอืสามญัรุนใหญ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 ระหวางวนัที ่3 – 5 กมุภาพนัธ 2559

ณ คายลกูเสอืช่ัวคราว  อทุยานแหงชาตผิาแดง  (นํา้ตกศรสีงัวาลย)  อ.เชยีงดาว  จ.เชยีงใหม
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 กระทรวงศึกษาธกิารมนีโยบายในการผลิตผูเรียนดานอาชวีศกึษา
เพื่อรองรับการจางงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิง่กลุมอาชพีทีเ่ปนความตองการของ
ตลาดแรงงานท่ีกาํลงัขยายตัวในทกุภาคสวน กระทรวงศึกษาธกิารซ่ึงเปน
หนวยงานที่ผลิตกําลังคนจําเปนอยางยิ่งตองเรงประชาสัมพันธ สราง
ความเขาใจ ใหนักเรียนไดหันมาสนใจเรียนทางดานอาชีพซึ่งมีตลาด
รองรับอยางแนนอนใหมากขึ้น  
 แตเนื่องจากสภาพปจจุบันคานิยมของผูปกครองและผูเรียน
มุงท่ีจะสนบัสนนุใหมกีารเรียนสายสามญัเพ่ือเขาสูระดบัอดุมศึกษา สงผล
ใหขาดกาํลงัคนในภาคแรงงานเปนอยางมาก รฐับาลจงึมีนโยบายทีจ่ะ
ใหมีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนรวมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลายควบคูกนัไป เพือ่ใหผูสาํเรจ็การศึกษาระดับมธัยมศกึษาหลักสตูร
เรยีนรวมอาชวีศกึษาตอนปลายมีความรูพืน้ฐานดานอาชีพและสามารถ
เขาสูตลาดแรงงานไดทนัที
 การจดัการอาชีวศกึษาและฝกอบรมวิชาชีพถอืเปนอกีชองทาง
หน่ึงทีส่อดคลองและสมัพนัธกบัตลาดแรงงาน สามารถผลติกาํลงัคนใน
ระดับฝมือท่ีไดมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดใหมีการจัดการอาชีวศึกษา
อยางหลากหลายย่ิงขึ้น ทั้งน้ี เพื่อเปนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ดานวิชาชีพใหแกประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและ
ความสนใจ และสามารถเขาถึงการอาชีวศึกษาไดงายขึน้ โดยการขยาย
วชิาชพีและกลุมเปาหมายเขาสูระบบการจัดการอาชีวศกึษาใหชดัเจน
ทัว่ถงึ และรวดเร็วขึน้ เพือ่เปนทางเลอืกสาํหรบัผูเรยีนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายทีม่คีวามประสงคจะเรยีนควบคูกนัไปทัง้สายสามญัและสายอาชพี
เมือ่เรยีนครบตามหลักสตูร ผูเรยีนสามารถสาํเรจ็การศึกษาทัง้หลักสตูร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายสามัญและหลกัสตูรสายอาชีพไปพรอมๆ กนั
ทั้งนี้ไดมีการกําหนดการจัดการเรียนการสอนโดยการทําความตกลง
รวมมือในการจัดการเรียนการสอนระหวางสถานศึกษาที่เปดสอน
มธัยมศกึษากบัสถานศกึษา ทีเ่ปดสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชพี 
(ปวช.)

ทวิศึกษา โอกาสทางการศึกษา
ของนักเรียนโรงเรียนพราววิทยาคม
โดย...กลุมบริหารวิชาการ  โรงเรียนพราววิทยาคมาคม

 โรงเรียนพราววทิยาคม ไดเลง็เหน็ความสําคญั
และสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือเปนทางเลือกใหกบั
ผูเรียนจึงไดพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษารวมกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหมขึ้น  โดยไดบันทึกขอตกลงทาง
วชิาการเพ่ือการจัดการศกึษาโครงการเรียนรวมหลกัสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนที่
จบหลกัสตูรนีจ้ะไดรบัวฒุกิารศึกษาจํานวน 2 ใบ ไดแก 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จากโรงเรียนพราววทิยาคม
1 ใบ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
พาณชิยกรรม สาขาการบัญชี จากวทิยาลยัอาชวีศกึษา
เชียงใหมอีก 1 ใบ นับวาเปนโอกาสและทางเลือกใหม
สําหรับนักเรียนและผูปกครองท่ีกําลังมองหาเสนทาง
อาชพีในอนาคตไดเปนอยางดอีกีแนวทางหน่ึง
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 ตัวแทนนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพราววิทยาคม เขารวมคายพัฒนา
สมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความเปนหน่ึง รุนที่ 16 ระหวางวันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2558
ณ เดอะไพน รสีอรท จงัหวดัปทมุธานี โดยทลูกระหมอมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเปน
องคประธานเปด มตีวัแทนจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเชียงใหมเขารวม 12 คน ในจํานวน ดังกลาวเปน
นักเรียนโรงเรียนพราววิทยาคม นักเรียน 2 คน ไดแก
นางสาววิลาวัณย สิริสุทธิ์ และ นายสุรศักดิ์ คชสีห

นางสาววิลาวัณย สิริสุทธ์ิ นักเรียนจากชมรม TO NUMBER ONE โรงเรียนพราววิทยาคม
ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดเยาวชนตนแบบ เกง และ ดี TO BE NUMBER ONE 
IDOL 2016 ไดเปนตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม  เขารวมประกวดในระดับภาค
ณ อุทยานการคากาดสวนแกว ในวันเสารที่ 13 กุมภาพันธ 2559

ไดรับรางวัลชม
IDOL 2016
ณ อุทยานการ
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เปดเทอมสรางสุข เตรียมพรอม

มอบเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน

รําลึกกราบกรานพระคุณมารดา

นบนอมไหวครูปูชนีย

แขงขัน อาน เขียนวันสุนทรภูรณรงคงดสูบบุหรี่ในโรงเรียน

อบรมครทูีป่รึกษาโครงงานคุณธรรม ทบทวนคําปฏิญาณ สวนสนาม งายงามวันภาษาไทย



ครื้นเครงเฮฮาปลูกขาว

สงทายปเกาตอนรับปใหม

 หนุมสาวถวายเทียนพรรษา

พรอมใจประชุมผูปกครองนักเรียน

แวะเวียนธรรมสัญจร

แนะแนวทัศนานักเรียน  พากเพียรสงเสริมการออม พรึบ่พรอมวนัสมเดจ็พระมหาธรีราชเจา

ยี่เปงพราวมวนงัน กราบพระคุณอนันตวันพอ เกี่ยวรักถักทอรวงขาว



รวมงานสหกรณชวยไทยฯรวมงานสหกรณชวยไทยฯ

สุภาพออนนอมธิดาขาวหอมมะลิสุภาพออนนอมธิดาขาวหอมมะลิ

กฐนพระราชทาน

แหธรรมหลวงบุญยิ่งใหญแหธรรมหลวงบุญยิ่งใหญ ไหวครูชางซอ แมบัวซอนไหวครูชางซอ แมบัวซอน

อบจ.เชยงใหมสญจรอบจ.เชยงใหมสญจร

นอมกมลถวายพระพรวันแมนอมกมลถวายพระพรวันแม

ตอตานยาเสพติดสากลพติ สาตอตานยาเสตอตานยาเสพติดสากล
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กฐนพระราชทานกฐนพระราชทาน
โรงเรียนพราววิทยาคม

ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 50190
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

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

ครื้นเครงสุขใจงานขาวหอมครื้นเครงสุขใจงานขาวหอม


