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ภาพหนาปกโดย : นายณัฐวุฒิ วงคแวน

กาวตามรอยพอ สานตอความดี ๔๕ ป พราววิทยาคม



วันท่ีความหมนหมองครองแผนดิน
จะตักตวงหยาดน้ําตาตางนํ้าหมึก  จดจารึกความโศกเศราฤๅหมดส้ิน
วันท่ีความหมนหมองครองแผนดิน  จึงยลยินแตเสียงรํ่าคําอาลัย
ไมเคยนึกไมเคยฝนถึงวันเศรา  จะรุกเรากรายกลํ้าจนรํ่าไห
สิ้นคํากลาวแถลงการณฯผานสิ้นไป  แทบสิ้นใจ “สิ้นพระองค” สิ้นลงลับ
ลมเคยรื่นในคืนวันพลันสงบ  ใบไมซบหลบซอนกรอนเสียงสรรพ
กอนความเงียบเยียบเย็นเรนสําทับ  เพลงวิโยคก็คลอขับรับขาวราย
พอกําลังออกเดินทาง...   สูรุงรางเรืองพิสุทธิ์สูจุดหมาย
ขณะลูกหยาดร่ํานํ้าตาราย   เปนเสนสายสุดทางควางกมล
พอของแผนดิน...สิ้นแลว   โอ...พระทูลกระหมอมแกว...กลับเวหน
เทวดาองคนี้มีตัวตน   สูเบื้องบนแดนสวรรคชั้นพรหมมินทร
จะตักตวงหยาดน้ําตาตางนํ้าหมึก  จดจารึกความโศกเศราฤๅหมดส้ิน
วันท่ีความหมองหมนทนแผนดิน  จึงหยาดรินถอยอําลาร่ําอาลัย
วันท่ีความหมองหมนทนแผนดิน  ทุกชีวินนอมสงเสด็จสูสวรรคาลัย

ขาพระพุทธเจา ผูบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพราววิทยาคม
ครูเฉลิมพล สุภา : กรองรอยถอยอาลัย



กาวตามรอยพอ สานตอความดี 45 ป พราววิทยาคม
วันที่ความหมนหมองครองแผนดิน
สารบัญ / บรรณาธิการแถลง
วันนี้ที่พราววิทยาคม  สารจากผูอํานวยการ
ตอนรับบุคลากรใหม ยินดีกับครูเลื่อนวิทยฐานะ ยินดีกับบุคลากรสําเร็จการศึกษา
ภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรี...รางวัลเวทีระดับชาติ 
ผลงาน รางวัล และความภาคภูมิใจของโรงเรียนพราววิทยาคม
รางวัลการันตี...เกียรติศักดิ์ศรีแหงมวง-ขาว
ผลงาน หมวดธุรกิจ พานิช
ลารั้วมวงขาว...กาวสูรั้วมหาวิทยาลัย 
ผลงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ผลงาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
งานธนาคารโรงเรียน
ผลงาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
การจัดการศึกษาโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา
เด็กดีเดนจังหวัดเชียงใหม 
ผลงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานภาษาไทย
ชีวิตใหม...บนผืนแผนดินที่ชื่อวา “ไทย” 
กาวตามรอยพอ สานตอความดี 45 ปพราววิทยาคม  
นอมรําลึกกษัตริยนักกีฬา
ผลงาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน / นักกีฬาดาวเดน
ผลงาน แผนการเรียนเกษตรกรรม
ผลงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 
เร่ิมตนดวยพากเพียร...สูวันเกษียณดวยภาคภูมิ
งานกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ผลงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ี: คอมพวิเตอร
ผลงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี : คหกรรม
ผลงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผลงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป
ทําเนียบคนดี เวทีคนเกง
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ชุมชนสัมพันธ
เปดโลกภิวัฒน ทัศนศึกษา ม.ตน
เปดโลกภิวัฒน ทัศนศึกษา ม.ปลาย
เก็บเร่ืองเรา เลาเร่ืองราว
เหลือเพียงรอยทรงจําใหคํานึง...เหลือเพียงความคิดถึงใหอาลัย
พิธีทําบุญวันคลายวันพระราชสมภพ ร.9 
รวมพลังแหงความภักดี
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 สวัสดีครับ “วารสารพราว” ปที่ 14 ฉบับที่ 18 ประจําป
การศึกษา 2559 ไดออกสู สายตาทุกทาน พรอมกับเรื่องราวตางๆ 
ในโรงเรียนมากมาย
 นบัเปนขาวรายทีส่รางความโศกเศราเสยีใจแกพสกนิกรชาวไทย
ทั้งประเทศท่ีตองสูญเสียพระมหากษัตริยอันเปนที่รักย่ิง ภายหลัง
สํานักพระราชวังออกแถลงการณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา
ธริาช บรมนาถบพิตร เสดจ็สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิรริาช เมือ่วนัที ่13 
ต.ค. 2559 ที่ผานมา พสกนิกรชาวไทยตางพรอมใจกันแตงกายไวทุกข 
ดวยชดุสขีาว-ดาํ เพ่ือแสดงความอาลัยแดในหลวง รชักาลท่ี 9 ไมมหีวัใจ
ของคนไทยคนไหนท่ีไมเศราหมอง ไมมวีนัไหนท่ีพวกเราไมคดิถงึพระองค 
พอของแผนดินเสด็จสู สวรรคาลัยแลว พวกเราทุกคนขอนอมนํา
พระราชดํารัสและแนวพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เคยพระราชทานไวนํามาเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตและขอเปนขารองพระบาทพระองคทุกชาติไป     
         บรรณาธิการ
               15 กุมภาพันธ 2560

สารบัญเปดเลมบอกเลา

วัตถุประสงค

เจาของ

1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียน 
2. เพือ่เปนสือ่ประสานความสัมพนัธระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน

โรงเรียนพราววิทยาคม 
เลขที่ 196 หมู 1 ถ.เชียงใหม-พราว ต.เขื่อนผาก อ.พราว จ.เชียงใหม  
โทร.053-475303     โทรสาร 474140
ที่ปรึกษา   
นายวีระ ศิริรัตน     ผูอํานวยการโรงเรียนพราววิทยาคม
นางญาณิศา คําภิระ     รองผูอาํนวยการกลุมบรหิารงานกิจการนกัเรียน
นางสาวสายฝน วรรณกูล รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
นางออยทิพย ทองดี รองผูอาํนวยการกลุมนโยบายและแผนงาน
นางวิมล นาวะระ  หัวหนากลุมบริหารงานท่ัวไป
บรรณาธิการ   นายเฉลิมพล สุภา 
กองบรรณาธิการ  
นายเฉลิมพล สุภา  นางปริมชยาภรณ ปงลังกาพสิษฐ 
นายบัญชา เมาทุง  นายพงษศักดิ์ ลาออต   
นายสถาพร ลืนคํา  นางกัญญาณัช จิวหานัง
นายกิตติ ศรีจันทร  นางพิจิตรา สิทธิวงศ 
นางจําลอง วารุกา  นางสาวเสาวลักษณ ดอนไพรอน 
นายอัครพล คําขัติ  นายอภิรัตน เบญจวรรณ  
นางสอางศรี มณียะ  นายพัฒนพงษ เตชะปราบ
นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน นายศุภชัย ถาดนาค 
นางนพวรรณ กมลปรีดากุล นางสาววิลาวรรณ จันทรหอม 
พิสูจนอักษร   นายเฉลิมพล สุภา
   นายสถาพร ลืนคํา
บันทึกภาพ   นางสาวพันธทิพย ฟูญาติ
   นายธานี เบญจวรรณ

ปรัชญาโรงเรียน    การศึกษานําชีวิตใหรุงโรจน
อักษรยอ      พ.ค.
สีประจําโรงเรียน    สีมวง – ขาว
ดอกไมสัญลักษณโรงเรียน   ดอกตะแบก
เพลงประจําโรงเรียน   มารชพราววิทยาคม
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ÇÑ¹¹Õé·Õè¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤ÁÇÑ¹¹Õé·Õè¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤Á
ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
ÇÑ¹¹Õé·Õè¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤ÁÇÑ¹¹Õé·Õè¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤Á
ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

 ทานผูมีอุปการคุณ ผูปกครองนักเรียน ทานผูมีสวนรวมตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนพราววิทยาคม ที่เคารพรัก  
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน
 ในปนี้พวกเราทุกคนไดสูญเสียพอแหงแผนดิน ครูแหงแผนดิน อันเปนที่รักยิ่งของพวกเราไป แตพวกเรายังคิดอยูเสมอวา
พระองคทานยังคงอยูคูแผนดินไทยตลอดเวลา เพื่อเปนสิริมงคลตอชีวิตเราชาวมวงขาวพราววิทยาคม ขอนํากระแสพระราชดํารัส
ของพระองคทีเ่กีย่วกบัการปฏิรปูการศกึษา นัน่คือ “ใหครรูกัเดก็และเด็กรกัครู” “ใหครสูอนเด็กใหมนีํา้ใจตอเพือ่น ไมให
แขงขันกันแตใหแขงกับตนเอง ใหเด็กที่เรียนเกงกวา ชวยสอนเพ่ือนท่ีเรียนชากวา” “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็ก
ทํางานรวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี” ถึงแมพระองคทานจะเสด็จสูสวรรคาลัยแลว พวกเราก็ยังมีพลังกาย
พลังใจท่ีจะปฏิบัติตนตามรอยพระบาทของพระองค ถาพวกเราคิดและนํามาปฏิบัติตนดวยความจริงใจตอกัน โรงเรียนของเรา
จะมีแตความเจริญกาวหนา ทั้งนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชนจะมีความสุขอยางแนนอน
 ตลอดปการศกึษา 2559 โรงเรียนของเรามีความกาวหนาไปอยางมาก ทัง้ในดานการจดัการเรยีนรู การจดักจิกรรมตาง ๆ 
สําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งดูไดจากผลผลิตที่เปนเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา คือ มีนักเรียนที่ดีงาม มีความเกง และอยูใน
สังคมอยางมีความสุข ผลงานทางวิชาการที่ผานมา นักเรียนและครูของเราไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดบัชาต ิมากมาย อาท ิธนาคารออมสนิพราววทิยาคม ไดรางวลัดเีดนระดบัชาต ิจากธนาคารออมสิน สาขาใหญ 
นกัเรยีนไดรบัรางวลัระดบัเหรยีญทองในงานศลิปหตัถกรรม ระดบัชาต ิครัง้ที ่66 รางวลัระดบัชาตใินกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะฯ ฯลฯ นอกจากน้ันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ยังสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ไดเปนจํานวนมากขึ้น
 ขอขอบพระคุณในคุณงามความดีของทุกทาน ทุกองคกรที่ชวยสนับสนุนและเสริมสรางการจัดการศึกษา รวมทั้งนักเรียน  
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพราววิทยาคมทุกคน ที่ไดรวมแรง รวมใจในการพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ดาน 
จนทําใหโรงเรียนของเรามีการพัฒนากาวสูระดับแนวหนาของจังหวัดและของประเทศ

(นายวีระ ศิริรัตน)
ผูอํานวยการโรงเรียนพราววิทยาคม

Ç Ò Ã ÊÇ Ò Ã Ê

คณะครู และบุคลากรทางการศ
จนทําใหโรงเรียนของเรามีการพั
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ตอนรับบุคลากรใหม / ยินดีกับครูเลื่อนวิทยฐานะ / ตอนรับบุคลากรใหม / ยินดีกับครูเลื่อนวิทยฐานะ / 
ยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต

นางปริมชยาภรณ  ปงลังกาพสิษฐ
ตาํแหนง คร ูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตาํแหนง คร ูกลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร
ปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) 

หลักสตูรและการสอนคณิตศาสตร 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

ตําแหนง ครู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู 
แขนงการสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตาํแหนง คร ูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการศึกษา (การบริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นางพิจิตรา  สิทธิวงศ นายเอกอรรถพล  อินทวิวัฒน นายอัครพล  คําขัติ

ตอนรับบุคลากรใหม / ยินดีกับครูเลื่อนวิทยฐานะ / 
ยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต

แสดงความยินดีกับขาราชการครูท่ีสําเร็จการศึกษามหาบัณฑิต

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

แสดงความยินดีกับขาราชการครูเลื่อนวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ

ตอนรับบุคลากรใหมสูรั้วมวง-ขาว

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พลศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ  
   มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศผลงานเรื่อง 
“การใชแบบฝกเร่ือง Food พัฒนาทักษะการเขียน

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1”

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ผลงานเรื่อง 

“ผลการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการ
เชิงเสนสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ผลงานเรื่อง “ผลการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร 
เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”

สาขาวิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาวิชาศิลปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สาขาวิชาอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สาขาวิชาเกษตรกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศส.บ.) 
อุตสาหกรรมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศส.บ.) 
อุตสาหกรรมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) คณิตศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายธนภณ  สัพไพรนายธนภณ  สัพไพร

นางสาวประกายดาว  วงศใหญนางสาวประกายดาว  วงศใหญ

นายวัชรา  บัวอุนใจนายวัชรา  บัวอุนใจ

นางปริมชยาภรณ  ปงลังกาพสิษฐ นางพิจิตรา  สิทธิวงศ นางวิไลวรรณ  ปวคํา

นางสาวภัทรวรินทร  ภูฆังนางสาวภัทรวรินทร  ภูฆัง นางสาววิลาวรรณ  จันทรหอมนางสาววิลาวรรณ  จันทรหอม นางสาวศิริขวัญ  อูปคําแดงนางสาวศิริขวัญ  อูปคําแดง นายสิทธิชาติ  ปานามนายสิทธิชาติ  ปานาม นายภูริวัชร  ทํากินนายภูริวัชร  ทํากิน

นางสาวนิรบล  หลาโสดนางสาวนิรบล  หลาโสด นายอภิรัตน  เบญจวรรณนายอภิรัตน  เบญจวรรณ นายธานี  เบญจวรรณนายธานี  เบญจวรรณ

นายวิทวัส  นกกลางนายวิทวัส  นกกลาง นางสาวพัชรี  นวลทิมนางสาวพัชรี  นวลทิม
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ภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรี        รางวัลเวทีระดับชาติภูมิใจในเกียรติศักด์ิศรี    ภูมิใจในเกียรติศักด์ิศรี    
รางวัลระดับชาติจากการเขารวมแขงขันกับหนวยงานตางๆ 

นายณัฐวุฒิ วงคแวน, นางสาวกัลยารัตน บุญใหญ, และ 
นางสาวชนนีญา สิทธิราช ไดรับ รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน
วาดภาพประกอบรอยกรอง ระดับ ม.ปลาย หัวขอ “วิถีแหง
วัฒนธรรมไทย” งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ครั้งที่ 39 
ประจาํป 2559  จากสโมสรยวุกว ีสมาคมเทพศรีกวศีลิป กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุ น) เขตดินแดง ดูแลฝกสอนโดย ครูกัลยา อินทเคหะ 
ครพูนัธทพิย ฟญูาต ิและครูเฉลิมพล สุภา

นางสาวชนนีญา สิทธิราช และ นางสาววิมพวิภา ดวงทอง 
ไดรบั เกยีรตบิตัรเปนเพชรเจยีระไน โครงการเพชรยอดมงกุฎ
รอยกรอง รุนที ่10 งานยวุกวเีฉลมิพระเกยีรติ “วนัยวุกว”ี ครัง้ที ่39 
เมือ่วันที ่19 สงิหาคม 2559 จากสโมสรยุวกว ีสมาคมเทพศรีกวศีลิป 
ดูแลฝกสอนโดย ครูเฉลิมพล สุภา

เด็กชายปยพัทธ ทองนอย ไดรับรางวัล ชมเชยการประกวด
คาํขวญั เนือ่งในวันออมแหงชาต ิประจาํป 2559 ชงิถวยรางวัล
เกยีรตยิศของนายกรัฐมนตร ีพลเอกประยุทธ จนัทรโอชา จากกองทุน
การออมแหงชาติ คาํขวญั “สรางชวีติใหมภีมูคิุมกนั ดวยการเกบ็ออม
ทกุวนัใหเปนนสิยั” ดูแลฝกสอนโดย ครูเฉลิมพล สุภา

นางสาววิมพวภิา ดวงทอง ไดรบัรางวลั รองชนะเลิศ อนัดบั 2 
การประกวดแตงบทกลอนสด สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
ระดับ ม.ปลาย รอบชิงชนะเลิศ จากสโมสรไลออนสสากลภาครวม 
ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
กรุงเทพมหานคร ดูแลฝกสอนโดย ครูเฉลิมพล สุภา
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ภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรี        รางวัลเวทีระดับชาติ    รางวัลเวทีระดับชาติ    รางวัลเวทีระดับชาติ
รางวัลจากการเขาแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 66  

เม่ือวันท่ี 29-31 มกราคม 2560 
ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงนุชวรา แสนลี่ ไดรับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 7 
การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 การแขงขันทักษะ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 66 ดูแลฝกสอนโดย 
ครูสุภาลักษณ พรหมรังษีกุล

นายนนทวัฒน เชื้อนาม , นายรัตนพล อินต ะฟองคํา , 
นายวิทวัฒน แสงเทา , นายศราวุธ แกวประชานนท , 
นายอภิรักษ สุระเดช และ นายเหมวัฒิ นิกรถา ไดรับรางวัล 
เหรียญทอง อันดับ 5 การแขงขันสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ 
ม.4-ม.6 การแขงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 66 ดูแลฝกสอนโดย ครูแสงชัย ภิรารักษ, ครูศุภชยั ถาดนาค 
และ ครูอภิรัตน เบญจวรรณ

นายจรีะศักดิ ์แสงคาํ, นายชนิดนัย ขนัมอน และ นายวทิวสั ทาวาง 
ไดรบัรางวัล เหรยีญทอง อนัดบั 9 การแขงขนัหุนยนตบงัคบัมอื 
ม.4-ม.6 การแขงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
คร้ังท่ี 66 ดแูลฝกสอนโดย ครวูนิยั สาธร และ ครอูภริตัน เบญจวรรณ

นางสาวฉัตรเพชร ธิคุณรัตน, นางสาวนวพร แสนหม่ี และ 
นางสาวสุทธิชา ตุมรังษี ไดรับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 6
การแขงขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 การแขงขันทักษะงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 66 ดูแลฝกสอนโดย 
ครูวิมล นาวะระ และ ครูสอางศรี มณียะ



ผลงาน/รางวัล และความภาคภูมิใจของโรงเรียนพราววิทยาคม
การแขงขนัทกัษะงานศลิปหัตถกรรมนกัเรยีนระดับภาคเหนอื ครัง้ที่ 66 ปการศกึษา 2559 ณ จงัหวดัลาํปาง 13-16 ธนัวาคม 2559

ลําดับ กลุมสาระ/หมวด รายการแขงขัน อันดับที่ ชื่อนักเรียน ชื่อครูผูฝกสอนเหรียญ
1

9

11

13

15

3

5

2

10

12

18

19

4

8

14

16

20

21

23

25

27

29

31

28

30

22

24

26

17

6

7

ภาษาไทย

ศิลปะ-ทัศนศิลป

ศิลปะ-ทัศนศิลป

ศิลปะ-ทัศนศิลป

ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ทัศนศิลป

ศิลปะ-นาฏศิลป

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

หุนยนต

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

ศิลปะ-นาฏศิลป

วิทยาศาสตร

วิทยาศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

คณิตศาสตร

ศิลปะ-ทัศนศิลป

ศิลปะ-ทัศนศิลป

ภาษาตางประเทศ

ภาษาตางประเทศ

คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

ศิลปสรางสรรค ม.4-ม.6

เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

วาดภาพลายเสน (Drawing) ม.4-ม.6

ขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6

ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6

คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

วาดภาพลายเสน (Drawing) ม.1-ม.3

พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

แสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.4-ม.6

มารยาทไทย ม.4-ม.6

ประติมากรรม ม.4-ม.6

รําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

จัดการคายพักแรม ม.1-ม.3

สรางอุปกรณเพื่อใหบริการ ม.4-ม.6

สรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.4-ม.6

เขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ม.4-ม.6

จักสานไมไผ ม.1-ม.3

ประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

แปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

จักสานไมไผ ม.4-ม.6

โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

สรางการตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) ม.1-ม.3

สราง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

หุนยนตบังคับมือ ม.4-ม.6

นาฏศิลปไทยสรางสรรค ม.4-ม.6

โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

1. นางธนวรรณ มหายศ

1. นางกัลยา อินทเคหะ

1. นางกัลยา อินทเคหะ

1. นางกัลยา อินทเคหะ

1. นายนรินทร ทีหัวชาง

1. นายพงษศักดิ์ ลาออต
2. นายบัญชา เมาทุง

1. นายการุณ เชิดชู

1. นายรัชชัย ลุมมา

1. นางสาวพันธทิพย ฟูญาติ

1. นางสาวพันธทิพย ฟูญาติ

1. นางสาวสุภาลกัษณ พรหมรงัษกีลุ

1. นางสาววาสนา พนาภัย

1. นางสุกัญญา ลาออต
2. นางสาวพรพรรณ เปงแกว

1. นางสุทธิพร พูนเสงี่ยมศิลป
2. พระใบฎีกากิตตชิยั กติตสิาโร

1. นายวีระพล อินทเคหะ

1. นายจิตรพิสุทธิ์ ธนโชติชยุตม
2. นางสาวเสาวลักษณ ดอนไพรอน

1. วาทีร่อยตรจีรรยา สดุาจนัทร
2. นายพัฒนพงศ เตชะปราปต
3. นายอัครพล คําขัติ

1. นายศุภชัย ถาดนาค
2. นายอภิรัตน เบญจวรรณ
3. นายแสงชัย ภิรารักษ

1. นางนพวรรณ กมลปรีดากุล
2. นางชวาลี ภิรารักษ

1. นายสุรศักดิ์ สมพาน
2. นางชวาลี ภิรารักษ

1. นางสมจิตร โสวะ

1. นางวิมล นาวะระ
2. นางสอางศรี มณียะ

1. นางสอางศรี มณียะ
2. นางวิมล นาวะระ

1. นางสมจิตร โสวะ

1. นางสมจิตร โสวะ

1. นางนพวรรณ กมลปรีดากุล
2. นายอินทนินท กําปนทอง

1. นางนพวรรณ กมลปรีดากุล
2. นายสุรศักดิ์ สมพาน

1. นายวินัย สาธร
2. นายอภิรัตน เบญจวรรณ

1. นายจิตรพิสุทธิ์ ธนโชติชยุตม
2. นางสาวเสาวลักษณ ดอนไพรอน

1. นางสาวธราเนาว สัตยพานิช
2. นางออยทิพย ทองดี

1. นางออยทิพย ทองดี
2. นางสาวธราเนาว สัตยพานิช

1. เด็กหญิงธิดารัตน ตนนาค

1. นายณัฐวุฒิ วิจารณ

1. นางสาวธัญจิรา ทรายทอง

1. นายณัฐวุฒิ วงคแวน

1. เด็กหญิงอรวรรณ นันติ

1. นายธนวัฒน อินทะนนท
2. นางสาววัชราภรณ กันคํา
3. นางสาวอรรทิรา วิชาเพียร

1. นายชินวัตร ดวงจันทร
2. นางสาววรรณวิษา คุณธนะ

1. นายแสงเมือง บุญเวียง

1. เด็กหญงิกาญจนาพร อนิทชยั

1. เด็กหญงิฐติชิญา ยิง่เจรญิ

1. เด็กหญงินชุวรา แสนลี่

1. นางสาวดวงกมล พริม้พไิล

1. นางสาวกนกมณ ีมณโีสภณ  2. นางสาวปริญญา วชิยัแสน
3. นางสาวพัฒนวดี ปญญาพิงค

1. นางสาวนริศรา ใหมซาย
2. นายอมรเทพ แปงคํา

1. นายนิรันดร ปญญา  2. นายรุงโรจน แรงจริง
3. นายวทัญู เขื่อนแดง

1. เด็กชายขจรศักดิ์ สรอยทอง  2. เด็กหญิงนภัสสร แอสุข
3. เดก็หญงินภิทัธา มาตยบญุ  4. เดก็หญงิปทมพร แกววชิยั
5. เดก็หญงิปารชิาต ิแสงหลา  6. เดก็ชายยทุธพชิยั ศรจีอมคาํ
7. เดก็ชายศราวุธ ใจโอบออม  8. เดก็หญงิอรรมัภา วริฬุรตัน
9. เด็กชายอัครเดช รัตนปญญา  10. เด็กชายเดชา ตุมคํา

1. เดก็ชายกฤตพงค คาํหนกั  2. เดก็ชายญาณวทิย จนัทรเขยีว
3. เดก็ชายธีรภทัร จนัทรแกว  4. เดก็ชายปยพทัธ เขือ่นเพชร
5. เด็กชายพิสิษฐ ผัดปอ  6. เด็กชายวีรศักดิ์ สินเชา
7. เด็กชายอัครวุฒิ สวัสดีรักษา  8. เดก็ชายเอกชัย แซลี้

1. นายนนทวัฒน เชื้อนาม  2. นายรัตนพล อินตะฟองคํา
3. นายวิทวัฒน แสงเทา  4. นายศราวุธ แกวประชานนท
5. นายอภิรักษ สุระเดช  6. นายเหมวัฒิ นิกรถา

1. นายณัฐดนัย คําสุข
2. นายณัฐพล มุนิล

1. นายณัฐวุฒิ กิติวงค
2. นางสาวธัญญารัตน แกวแซม

1. เดก็ชายธนาวัฒน วซูอื  2. เดก็หญงิรมณียา มาเยอะ
3. เด็กหญิงศรุตา ขุนนา

1. เด็กหญิงจีราพร ลาผะ  2. เด็กชายณัฐพล พรมมา
3. เด็กชายธนากร สุขแกว  4. เด็กชายบดินทร ชัยสวัสดิ์
5. เดก็หญงิรตันา จริสกลุงาม  6. เดก็ชายเกรกิเกยีรต ิปญญาพงิค

1. นางสาวฉัตรเพชร ธิคุณรัตน  2. นางสาวนวพร แสนหมี่
3. นางสาวสุทธิชา ตุมรังษี

1. นายจรีวัฒน สทุะ  2. นางสาวมณสิรา อตุมงั
3. นางสาวเกวลี แดนชางคํา

1. เด็กหญิงคณิศร คําแดง  2. เด็กหญิงธันยชนก คําลาพิศ
3. เดก็หญิงพรรมัภา มะโนใจ

1. เด็กชายอัษฎาวุธ สุรินรังษี
2. เด็กชายเจษฎากร บุญเรือง

1. เด็กชายกวินภพ อุตมังค
2. เด็กหญิงแนลริยา วิภาคกิจ

1. นายจีระศักดิ์ แสงคํา  2. นายชินดนัย ขันมอน
3. นายวิทวัส ทาวาง

1. นางสาวกลุนันท ชะนะเปง  2. นางสาวจิรนนัท อนิตะพรหม
3. นางสาวจิราพรรณ อุนเรือน  4. นางสาวจีราพร ธิใย
5. นางสาวฐิติมา ทองมาลย  6. นางสาวดวงฤทัย ศรีวิชัย
7. นายธนากร ทันสา  8. นายธนโชติ ตะนะเรือน
9. นายนภดล อุปโน  10. นางสาวนภาพร บุญโน
11. นายบัณฑิต สุภา  12. นางสาวบุษกรณ เดชอูป
13. นางสาวพนิดา ผาหอ  14. นางสาวภัทรวดี ใจเที่ยง
15. นางสาววรัญญา กามูล  16. นายสุระชาติ ประทุม

1. เดก็หญงิพริง้เพรา วงคคาํมา  2. เดก็หญงิพมิพนภิา ตนัติวา
3. เด็กหญิงสินีนาถ ชางแตง  4. เด็กหญิงสุวัจนี ทองงาม
5. เดก็หญงิเปรมฤทัย โปธินนัท

1. นางสาวกัญญารัตน ใจสม  2. นางสาวกุลรัตน ใจเมือง
3. นางสาวชนากานต ศิริคํา  4. นางสาวรุจิรา ฟองมูล
5. นางสาวอภิชญา เงาใส
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ทองแดง
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8

5

5

22

38

40
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7

26
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12
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37
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21
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สรุป ผลงาน/รางวัลจากการประกวดแขงขันทักษะวิชาการดานอื่นๆ
ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพราววิทยาคม ปการศึกษา 2559

วัน เวลา ชื่อรางวัล ชื่อ-สกุล ผูไดรับรางวัล หนวยงานที่มอบ ครูผูดูแลฝกสอนรางวัลระดับ
26 มิ.ย. 59

29 ก.ค. 59

29 ก.ค. 59

29 ก.ค. 59

19 ส.ค. 59

29 ก.ค. 59

29 ก.ค. 59

29 ก.ค. 59

29 ก.ค. 59

29 ก.ค. 59

2 ส.ค. 59

2 ส.ค. 59

29 ก.ค. 59

5 ส.ค. 59

19 ส.ค. 59

4-6 ส.ค. 59

5 พ.ย. 59

14 ม.ค. 60

20 ก.พ. 60

31 ม.ค. 60

26 ส.ค. 59

5 พ.ย. 59

5 พ.ย. 59

21 ม.ค. 60

14 ม.ค. 60

26 มิ.ย. 59

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพวันตอตาน
ยาเสพติดโลก ระดับ ม.ปลาย 
ณ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม

รางวลัเหรียญเงนิ โครงงานสะเต็มศึกษา (Student 
STEM Project Contest) ชัน้มัธยมศกึษาตอนตน

รางวัลเหรียญเงิน ทักษะสะเต็ม (STEM Skill 
Competition) ชั้น ม.ตน

รางวัลเหรียญทองแดง  
LEGO Contest ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพประกอบ
บทรอยกรอง ระดับ ม .ปลาย งานวันยุวกวี
เฉลิมพระเกียรติ วันยุวกวี ครั้งท่ี 39

รางวัลชมเชย การแขงขันแตงกลอนสด “มหิดลกรองแกว
แวววรรณ” ครัง้ที ่9 หมอเจาฟาในดวงใจ เทดิทนูไวนจินรินัดร 
ประเภทกลอนแปด (กลอนสด) ม.ปลาย

รางวลัรองชนะเลิศที ่2 การประกวดแตงบทกลอน 
ระดับ ม.ปลาย โครงการสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 8

รางวัลรองชนะเลิศที่ 4 การประกวดวาดภาพ
ระบายสี ระดับ ม.ตน 
โครงการสารานุกรมไทยฯ ครั้งท่ี 8 

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2 การแตงบทกลอนสด 
ระดับ ม.ปลาย โครงการสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 8 
รอบชิงชนะเลิศ

งานเขียน เรือ่ง “ชวีติใหม...บนผนืแผนดนิทีช่ือ่วาไทย” 
ไดรับการคัดเลือกลงพิมพในหนังสือวันแหงชาติ 
ประจําป 2560

รางวัลเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐเชิงสะเต็มศึกษา 
(STEM Invention Contest) ชั้น ม.ปลาย

รางวัลเหรียญเงิน Creative STEM School 
(โรงเรียน)

รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันละครสั้น
ภาษาจีน

รางวัลชมเชย การแขงขันวาดภาพวันตอตาน
ยาเสพติดโลก ระดับ ม.ตน
ณ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม

รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานสะเต็มศึกษา 
(Student STEM Project Contest)  ชั้น ม.ปลาย

รางวัลเหรียญทอง ทักษะสะเต็ม 
(STEM Skill Competition) ชั้น ม.ปลาย

รางวัลเหรียญเงิน การออกแบบกิจกรรม
สะเต็มศึกษา (ครู)

รางวัลเหรียญทอง การรองเพลงจีน

รางวัลเหรียญเงิน การแสดงเชิงสะเต็มศึกษา 
(STEM Showcase) ระดับมัธยมศึกษา

รางวลัอนัดบัที ่5 การแขงขนัเลานทิานภาษาจนี

เพชรเจียระไน โครงการเพชรยอดมงกุฎรอยกรอง 
รุนที ่10 งานวนัยวุกวเีฉลมิพระเกยีรต ิวนัยวุกว ีครัง้ที ่39

ไดรับคัดเลือกและผานการอบรมโครงการ 
“บันไดกวี รุนที่ 2”

รางวลัรองชนะเลิศที ่2 การประกวดวาดภาพระบายสี 
โครงการสารานุกรมไทยฯ คร้ังที่ 8 ระดับ ม.ตน

รางวัลเดก็ดเีดนจงัหวดัเชยีงใหม เนือ่งในโอกาส
วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560

รางวลัชมเชย การประกวดคําขวญัเนือ่งในวนัออม
แหงชาติ ประจําป 2559 ชิงถวยรางวัลเกียรติยศ
ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญ
พระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ 

นายณัฐวุฒิ วงคแวน

เด็กหญิงนํ้าผึ้ง เบาทองหลอ
เด็กหญิงธันยธร อินทจักร
เด็กหญิงนนัทชญา หลองคุม

เด็กชายกฤตพัส นามวงค
เด็กชายกฤติพงค คําหนัก
เด็กชายปยพัทธ เข่ือนเพชร

นายภูชิต เพชรอารินทร
นายโยธิน สมอาย
นายวิทวัฒน แสงเทา

นายณัฐวุฒิ วงคแวน
นางสาวกัลยารัตน บุญใหญ
นางสาวชนนีญา สิทธิราช

นางสาวชนนีญา สิทธิราช
นางสาววิมพวิภา ดวงทอง

นางสาววิมพวิภา ดวงทอง

เด็กหญิงกาญจนาพร อินทะชัย

นางสาววิมพวิภา ดวงทอง

เด็กหญิงกาญจนา คํามา

นายชินดนัย ขันมอน
นายจีระศักดิ์ แสงคํา
นายวิทวัส ทาวาง

เด็กหญิงพิภาวรรณ กิติวงค

นายเดชาวัฒน ปอมแกว
นายธนากร วีคํา
นางสาวชนากานต ศิริคํา

นางสาวปรียานุช อภิวัฒนกุลชัย
นางสาวสกาย ดวงแกวกาญจน
นางสาวณัฐนรี หาญกลา

ครูบัญชา เมาทุง
ครูพงษศักดิ์ ลาออต

นางสาวสุนิตา สุริยะวงศ

นายบณัฑติ สภุา, นายธนโชติ ตะนะเรอืน
นางสาวปวัณรัตน ทองฤทธิ์
นางสาวนัยลักษณ หมื่นแลกู
นางสาวศรัญญา ดวงรัตน

นายธนโชติ ตะนะเรือน
นางสาวจิรัฐิพร สมสวย
นายธนากร ทันสา

นายชานน ตามิ

นางสาวชนนีญา สิทธิราช
นางสาววิมพวิภา ดวงทอง

นางสาวชนนีญา สิทธิราช
นางสาววิมพวิภา ดวงทอง
ครูเฉลิมพล สุภา

เด็กหญิงพิภาวรรณ กิติวงค

เด็กหญิงพิภาวรรณ กิติวงค

เด็กชายปยพัทธ ทองนอย

เด็กหญิงธนกร  วงควิชัย
เด็กหญิงลลิตา  อภิชัยไพศาล
เด็กหญิงอรจิรา  ชุมภู
เดก็หญิงธันยธร  สุริยา

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม

ศูนยสะเต็มภาคเหนือตอนบน

ศูนยสะเต็มภาคเหนือตอนบน

ศูนยสะเต็มภาคเหนือตอนบน

สโมสรยุวกวี  
สมาคมเทพศรีกวีศิลป

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สโมสรไลออนสสากล 
ภาค 310-เอ 1

สโมสรไลออนสสากล 
ภาค 310-เอ 1

สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย

สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.)

สโมสรยุวกวี  
สมาคมเทพศรีกวีศิลป

คณะกรรมการโครงการประกวด
หนังสือดีเดนรางวัลเซเวนบุคอวอรด 
และ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

สโมสรไลออนสสากล 
ภาค 310-เอ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

กองทุนการออมแหงชาติ

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

ศูนยสะเต็มภาคเหนือตอนบน

ศูนยสะเต็มภาคเหนือตอนบน

ศูนยเครือขายสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

ศูนยสะเต็มภาคเหนือตอนบน

ศูนยสะเต็มภาคเหนือตอนบน

ศูนยสะเต็มภาคเหนือตอนบน

ศูนยเครือขายสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

ศูนยสะเต็มภาคเหนือตอนบน

ศูนยเครือขายสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม

ครูกัลยา อินทเคหะ

ครูปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน
ครูนราศักดิ์ ไชยเรือง

ครูพันธทิพย ฟูญาติ

ครูประภาสร อุลัย
ครูรัชชัย ลุมมา

ครูกุลวดี จักรบุตร
ครูนันทียรัตน โชติชื่น

ครูบัญชา เมาทุง
ครูพงษศักดิ์ ลาออต

ครูสุภาลักษณ พรหมรังสีกุล
ครูวาสนา พนาไพร

ครูสุภาลักษณ พรหมรังสีกุล
ครูวาสนา พนาไพร

ครูสุภาลักษณ พรหมรังสีกุล
ครูวาสนา พนาไพร

ครูเฉลิมพล สุภา

ครูเฉลิมพล สุภา

ครูพันธทิพย ฟูญาติ

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

ครูเฉลิมพล สุภา

ครูทวี ทัดแพ

ครูพรพรรณ เปงแกว
ครูสุกัญญา ลาออต

ครูปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน
ครูชัยนรินทร จันทรแกว

ครูอภิรัตน เบญจวรรณ
ครูธนภูมิ ลอยธง

ครูกัลยา อินทเคหะ
ครูพันธทิพย ฟูญาติ
ครูเฉลมิพล สุภา

ครูเฉลิมพล สุภา
ครูสถาพร ลืนคํา

ครูสถาพร ลืนคํา
ครูเฉลิมพล สุภา

ครูพันธทิพย ฟูญาติ

ครูเฉลิมพล สุภา

ครูเฉลิมพล สุภา

ครูแสงชัย ภิรารักษ
ครูชวาลี ภิรารักษ

ครูบัญชา เมาทุง
ครูพงษศักดิ์ ลาออต

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

จังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

จังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ประเทศ

ประเทศ

ภาคเหนือ

จังหวัด

ประเทศ

จังหวัด

ประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ประเทศ

ประเทศ
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รางวัล “คนดีศรีแผนดิน” ประจําป 2559 รางวัล “คนดีศรีแผนดิน” ประจําป 2559 
จากศนูยประสานงานโครงการคนดศีรเีชยีงใหมจากศนูยประสานงานโครงการคนดศีรเีชยีงใหม

นางญาณศิา คาํภริะ
รองผูอาํนวยการกลุมบรหิารกจิการนักเรยีน

รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปการศึกษา 2559 รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปการศึกษา 2559 
โรงเรยีนพราววทิยาคมโรงเรียนพราววิทยาคม

นางสาวธราเนาว สัตยพานชินางสาวธราเนาว สัตยพานิช 
ครูดีในดวงใจ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ “ครูดไีมมอีบายมุข” “ครูดีไมมีอบายมุข” ประจําป 
2560 จากสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รวมกับเครอืขายองคกรงดเหลาและภาคเีครอืขายรวมกับเครือขายองคกรงดเหลาและภาคีเครือขาย  

นางสาวธราเนาว สัตยพานิช 
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ

นายเฉลมิพล สุภานายเฉลิมพล สุภา
ครูดีในดวงใจ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รางวัล “คนดีศรีเชียงใหม” ประจําป 2559 
จากศูนยประสานงานโครงการคนดศีรเีชยีงใหมจากศูนยประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม

ประเภทครู 1. นางสาวนันทียรัตน โชติชื่น 
  2. นางสาวเปยมสุข ชูตระกูล
  3. นายนราศักดิ์ ไชยเรือง    
  4. นางทิวาพร เตชะรุจิพร
  5. นางชวาลี ภิรารักษ
ประเภทเยาวชน 1. เด็กชายเกริกเกียรติ ปญญาพิงค 
  2. นายณัฐดนัย คําสุข   
  3. นางสาวฐิติภา โอบออม  
  4. นายณัฐวุฒ ิกิติวงค   
  5. นายพีระวิชญ ตระกูลพิตรพิบูล 

รางวัล “ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน” รางวัล “ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน” 
ปการศึกษา 2559 จาก สพม. เขต 34ปการศึกษา 2559 จาก สพม. เขต 34

1. นายวีระ ศิริรัตน     ผูอํานวยการโรงเรียน
2. นางญาณศิา คาํภริะ    รองผูอาํนวยการกลุมบรหิารกจิการนักเรยีน
3. นางสาวสายฝน วรรณกูล    รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
4. นางสาวธราเนาว สัตยพานิช          หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
5. นางปริมชยาภรณ ปงลังกาพสิษฐ   หัวหนาระดับชัน้ ม.1
6. นางธนวรรณ มหายศ    หัวหนาระดับชัน้ ม.2
7. นางสาวเสาวลักษณ ดอนไพรอน   หัวหนาระดับชัน้ ม.3
8. นายวีระพล อินทเคหะ    หัวหนาระดับชัน้ ม.4
9. นายพงษศักดิ์ ลาออต    หัวหนาระดับชัน้ ม.5
10. นางชวาล ีภิรารักษ    หัวหนาระดับชัน้ ม.6
11. นางสาวพรรธณ ีชัยเขต    ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.1
12. นางสาวศิริญญา นรินทร    ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.1
13. วาที่รอยตรีจรรยา สุดาจันทร   ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.1
14. นายณัฐพงษ ธัญญพงษ    ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.2
15. นายนนทธวัช ยาม ี   ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.2
16. นางสันทน ีสิทธิพร    ครูทีป่รึกษาระดับชัน้ ม.2
17. นางสาวพรทิพย ลภะวงค    ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.3
18. นายศราวุฒ ิธิวรรณ    ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.3
19. นางประภาสร อุลัย    ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.4
20. นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน   ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.4
21. นางกัลยา อินทเคหะ    ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.5
22. นางสาววาสนา พนาภัย    ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.5
23. นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน   ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.5
24. นายบัญชา เมาทุง    ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.6
25. นางสาวพรพรรณ เปงแกว    ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.6 
26. นางสาวสุภาลักษณ พรมรังษีกุล  ครูที่ปรึกษาระดับชัน้ ม.6 

ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃÑ¹μÕ à¡ÕÂÃμÔÈÑ¡´ÔìÈÃÕáË‹§Á‹Ç§-¢ÒÇ

6. นางสาวจีราพร ธิใย  
7. นายสุระชาต ิประทุม  
8. นายชญานนท มาวัน  
9. นายสุรพิชญ มาสนอง  
10. นายชินาธิป ศรลัมพ



Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                »‚·Õè 14 ©ºÑº·Õè 18 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 255911

ผลงาน ผลงาน 
หมวดธุรกิจหมวดธุรกิจ
ผลงาน ผลงาน 
หมวดธุรกิจหมวดธุรกิจ
 วนัที ่14-16 ธนัวาคม 2559 
ครูศิริญญา นรินทร กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานธรุกจิ) นาํนักเรยีนจาํนวน 3 คน 
คอื  เดก็หญิงคณศิร คาํแดง, เดก็หญงิ
ธันยชนก คําลาพิศ และเด็กหญิง
พรรัมภา มะโนใจ เขารวมแขงขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 
จังหวัดลําปาง “เด็กเหนือกาวไกล เด็กไทยกาวหนา ศิลปหัตถกรรมล้ําคา สูสากล” โดยไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง

 หมวดธุรกิจจัดกิจกรรมใหนักเรียนฝกปฏิบัติเกี่ยวกับงานธนาคารโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 2559 ในการน้ีมีนักเรียน
ที่ปฏิบัติหนาที่และไดรับรางวัลตาง ๆ โดยไดรับเกียรติบัตรและของท่ีระลึกจากธนาคารออมสิน สาขาพราว ดังนี้

   นักเรียนปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนระดับดีเยี่ยม : นายกิตติคุณ นันติ   ชั้น ม.5/5  
              นางสาวอารียวรรณ ศิริปญญา ชั้น ม.5/5  
                นางสาวลลิตา ละมัย   ชั้น ม.5/5  
   นักเรียนปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนระดับดี       : นางสาวภัทราภรณ บญุชวย  ชั้น ม.5/5 
                 นายวัชรพงษ สมพันธ   ชั้น ม.4/5  
                 นางสาวศศิภา วรรณเลิศ   ชั้น ม.4/5  
                นางสาวรุจิกาญจน คําแปง  ชั้น ม.4/5  
                นางสาววัชรินทร ปมปา   ชั้น ม.4/5  

นายกิตติคุณ  นันติ  ชั้น ม.5/5นายกิตติคุณ  นันติ  ชั้น ม.5/5

นางสาวภัทราภรณ  บุญชวย ชั้น ม.5/5นางสาวภัทราภรณ  บุญชวย ชั้น ม.5/5 นายวัชรพงษ  สมพันธ  ชั้น ม.4/5นายวัชรพงษ  สมพันธ  ชั้น ม.4/5

นางสาวศศิภา  วรรณเลิศ  ชั้น ม.4/5นางสาวศศิภา  วรรณเลิศ  ชั้น ม.4/5 นางสาวรุจิกาญจน  คําแปง  ชั้น ม.4/5นางสาวรุจิกาญจน  คําแปง  ชั้น ม.4/5 นางสาววัชรินทร  ปมปา  ชั้น ม.4/5นางสาววัชรินทร  ปมปา  ชั้น ม.4/5

นางสาวอารียวรรณ  ศิริปญญา  ชั้น ม.5/5นางสาวอารียวรรณ  ศิริปญญา  ชั้น ม.5/5 นางสาวลลิตา  ละมัย  ชั้น ม.5/5นางสาวลลิตา  ละมัย  ชั้น ม.5/5
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โดย..
ครูกัญญณัช จิวหานัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. นางสาวธัญญารัตน  แกวแซม
2. นางสาวศศิวิมล  แผนทอง

มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลิมพระเกียรติ
1. นางสาวธนารีย  อภิรักษเสรี
2. นางสาวศุภกานต  คําปน
3. นางสาวอารียา  อูปคํา

มหาวิทยาลัยพะเยา
1. นางสาวกนกพร  กันคํา
2. นางสาวจันทรรัตน  ทิศยาณะ

มหาวิทยาลัยแมโจ
1. นางสาวกรรณิกา  พรมจา
2. นางสาวเกวลิน  ไชยนุรักษ
3. นางสาวเกวลิน  เสาเปา
4. นางสาวนิศารัตน  คําปา
5. นางสาวบุษกรณ  เดชอูป
6. นางสาวปรียาพร  วิชัยศรี
7. นางสาวปยะพรรณ  กันธา
8. นางสาววราภรณ   มหายศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ภาคพายัพ เชียงใหม
1. นางสาวกรรณิการ  ศรีปญญา
2. นางสาวกัลญารัตน  พรมปงกา
3. นางสาวณัฐธิดา  มุกแกว
4. นางสาวณัฐพร  ขาวหนา
5. นางสาวธิดารัตน  มีศรี
6. นางสาวปานชีวา  จันทรแกว
7. นางสาววนิดา  อารามแกว

มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. นางสาวกันธิมา  ตาคํา
2. นางสาวชลธิชา  สวัสดีรักษา
3. นางสาวธัญญาลักษณ  เปงดวง
4. นางสาวเบญจวรรณ  ปุกจันทร

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
1. นางสาวกรรณิการ  ดวงถา
2. นางสาวกัณฐิกา  เหยาวงคเจริญ
3. นางสาวนภาพร  บุญโน
4. นางสาวปริศรา  ปญญาชัย
5. นายวชิรพงษ  เจริญพันธ

ลารั้วมวงขาวลารั้วมวงขาว
กาวสูรั้วมหาวิทยาลัยกาวสูรั้วมหาวิทยาลัย

3. นายทวีศักดิ์  ดวงดี
4. นายศิวกร  กุณาปน

5. นางสาวปวีณา  ใจปอ
6. นางสาวปยะนุช  จันทรแกว
7. นางสาววรดา  ดวงชื่น
8. นางสาววลัยพร  ตั้งตัว

3. นางสาวชญานิษฐ  วงคเตียมใจ
         4. นายมนตมนัส  ตาสา

9. นางสาววิชชุลดา  ฟองมี
10. นางสาวอังคณา  ยะคําปอ
11. นางสาวอารียา  บุญโท
12. นายณัฐวุฒิ  กิติวงค
13. นายธนกร  นันติ
14. นายพีรวิชญ  ตระกูลพิตรพิบูล
15. นายสิทธิพล  หนุนวงค
16. นายสุกฤต  สิทธิครอง

8. นางสาววรรณวารี  นารายณ
9. นางสาวโสภณัฐ  ทองคํา
10. นางสาวอาทิตยา  คํามา
11. นายศุภกร  สมบูรณ
12. นายสิทธิโชค  คงแกว
13. นายสุรพิชญ  มาสนอง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1. นางสาวพรชิตา  ไชยวงค
2. นางสาววรรณกานต  กะโพ
3. นางสาววรัญญา  สุกันธา
4. นางสาวอรณิช  กุงละ
5. นายเกียรติศักดิ์  แกวธิ
6. นายวัชระพงค  โพธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
1. นางสาวณัฐฐินันท ตะสัมมัน
2. นางสาวธัญญาลักษณ ดวงทัน
3. นางสาวนิศากร แดนไกล

มหาวิทยาลัยพายัพ
1. นางสาวภารดี  รุงมงคลนาม
2. นางสาวอรอมล  กุยแกว
3. นายเกษมสันต  จิริคํา

สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม
1. นางสาวณัฐกุล  วงคศรี
2. นางสาวธมลวรรณ  ไชยลวง

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการ เชียงใหม
1. นางสาวกัณฐิกา  เครือเเกว
2. นางสาวจิรัฐติกาล  พันธวงค
3. นางสาวสุปรีญา  สรอยนุน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
1. นางสาวภัณธิตา  จันทรชื่น
2. นายคณิน  ฐิติพุทธคุณ
3. นายธนกร  นันทะยานนท
4. นายธีระศักดิ์  วิริยะพานิช
5. นายปฏิภาน  ชาปราชญ
6. นายปารเมศ  ชูยงค
7. นายพีรพงษ  อบอุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1. นางสาวกนกวรรณ  จันทรตา
2. นางสาวกฤษณา  กันหา
3. นางสาวกัลยาณี  ปนวงค
4. นางสาวจิราพรรณ  อุนเรือน
5. นางสาวเจนจิรา  ทานา
6. นางสาวชฎาพร  ไชยแกว
7. นางสาวชไมพร  ทองอินทร
8. นางสาวชลญา  วงคเเกว
9. นางสาวชุติมา  หงสประสิทธิ์
10. นางสาวฐิติมา  ทองมาลย

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
นายเขมทัต  โอยามะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายณัฐวุฒิ  วงคแวน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายวัชรพงษ กามูล

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
นายชลธาร  เตชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม
นายกิตติชัย  บุตรเบอะ

หลักสูตรผูชวยพยาบาล
นางสาวธนัชพร  ยอดคํา

8. นายภัทรพงษ  หมองรอบ
9. นายภาณุวัฒน  จันตะซาว
10. นายรัตนากร  ดงนอย
11. นายศุภกร  ธิเรือง
12. นายสาธิต   อุนใจ
13. นายสุรชาติ  หลีชัยกุล
14. นายอัษฎายุธ  แสงปอ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
นายศรวิษฐ  เหมยดวง

11. นางสาวณัฐพร  ชุมใจ
12. นางสาวธนพร  คาน
13. นางสาวธิดาพร  จุรัตน
14. นางสาวนรีกานต  บุญรัตน
15. นางสาวนัยลักษณ  หมื่นเเลกู
16. นางสาวปติณญา  อุตมงค
17. นางสาวปุณญรัตน  เนตรกระจาง
18. นางสาวมุทิตา  มหาวรรณ
19. นางสาววรรณา  เทพเสนา
20. นางสาววัลภา  แสนคําหลอ

21. นางสาวศรัณยา  ดวงรัตน
22. นางสาวศิริรักษ  จับจาย
23. นางสาวสาวิตรี  สุจริต
24. นางสาวสิริธร  หัตถภาสุ
25. นางสาวสุนิตา  สุริยะวงษ
26. นางสาวอัญมณี  เตชะ
27. นายชานน  ตามิ
28. นายนนทวัฒน  ทองคํา
29. นายนัครินทร วงเวียน

3. นางสาวปวันรัตน  ทองฤทธิ์
4. นายภานุวัฒน  แกวดวงแสง

โรงเรียนพราววิทยาคม  ออกแนะแนวการศึกษาตอ
ให กับนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
อําเภอพราว
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ผลงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันอาเซียน

มอบรางวัลนักเรียนแขงขันภาษาจีน 

แขงขันพูดภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 66

แขงขันพูดภาษาจีน 
ณ โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ จังหวัดเชียงใหม

คายภาษาจีนสัมพันธ

กิจกรรมเปดบานวิชาการ 

แ
ณ
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ผลงาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรผลงาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

การพัฒนาความคิดเชิงพีชคณิต โดยใช Model Method

 พีชคณิตเปนวิชาท่ีมีความสําคัญเปรียบไดกับกระดูกสันหลังของวิชาคณิตศาสตร และไดรับการ
ยอมรับวาเปนประตูสูความสําเร็จของการศึกษาคณิตศาสตรในทุกๆ สาขา แตสําหรับในอดีตพีชคณิต

โดย..ครูรัชชัย ลุมมา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

เปนวิชาที่ถูกจํากัดไวใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเทานั้น เพราะครูยังมีความเช่ือกันวาการที่จะเรียนรูพีชคณิตไดนั้น 
นักเรียนจําเปนตองมีพื้นฐานทางเลขคณิตเปนอยางดีเสียกอน สงผลใหหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาในอดีต
มุงเนนไปที่เลขคณิตเปนสวนใหญ และการจัดการเรียนการสอน พีชคณิตของครูก็มีลักษณะตัดตอน มุงใหนักเรียนเรียนรู
เฉพาะวิธีการหรือขั้นตอน ในการหาคําตอบเทานั้น ทําใหนักเรียนเกิดมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ขาดความเขาใจ ในเนื้อหา
 บทความนี้ขอนําเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดเกิดความคิดเชิงพีชคณิตที่เรียกวา 
“Model Method” เปนการจัดการเรียนการสอน ที่ประเทศสิงคโปรนํามาใชจนประสบผลสําเร็จ การจัดกิจกรรม
การเรียน การสอน ดวยรูปแบบดังกลาว จะเปนไปตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของ Bruner ที่เนนให นักเรียนไดเห็น
หรือสัมผัสกับวัตถุ หรือสื่อของจริงกอน (Concrete Representation) ตอจากนั้นจึงใชภาพเปนส่ือ (Pictorial 
Representation) ซึ่งใน Model Method จะใชแถบสี่เหลี่ยมผืนผา (Rectangular Bars) เปนส่ือ และสุดทายจึงจะใช
สัญลักษณ ซึ่งเปนสื่อนามธรรม (Abstract Representation) เปนขั้นตอนในการพัฒนา การเรียนรูของนักเรียน ถาหาก
เราดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาว นักเรียนก็จะเกิด Visual Representation ในการสรางองคความรูดวยตนเอง
สําหรบั Model Method ที่ใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะมีอยูดวยกัน 3 ลักษณะ คือ
 1. The Part - Whole Model เปนการใหนักเรียนไดมองเห็นความสัมพันธระหวาง สวนยอย (part) ซึ่งอาจจะ
มีเพียงสองสวนยอยหรือมากกวาก็ไดกับสวนท้ังหมดหรือ สวนรวม (whole)
 2. The Comparison Model เปนการใหนกัเรยีนไดมองเห็นความสมัพนัธระหวาง สิง่ของสองส่ิงหรอืมากกวานัน้ 
พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณระหวางจํานวนท่ีมากกวา (Larger Quantity) กับจํานวนที่นอยกวา (Smaller Quantity)
 3. The Change Model เปนการใหนักเรียนไดเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งของหรือปริมาณที่มีอยู เดิม 
(Original Value) กับสิ่งของ หรือ ปริมาณที่เพิ่ม/ลดเขามา ทําใหเกิดส่ิงของหรือปริมาณใหม (New Value)

ตัวอยาง ฟารม A และฟารม B เลี้ยงสุกรคิดเปนอัตราสวน 5 : 7 ตอมาฟารม B ให พันธุสุกรกับฟารม A จํานวน 160 ตัว 
เม่ือนับแลวปรากฏวาสุกรทั้งสองฟารมมีจํานวนเทากัน ถามวาเดิมแตละฟารมเลี้ยงสุกรกี่ตัว
แนวคิดท่ี 1 : ใช The Change Model

จากเง่ือนไขทีโ่จทยกาํหนดให สามารถสราง Rectangular Bars ไดดงัภาพขางบน 3 Step  จะไดวา 1 สวน เทากบั 160 ตวั 
ดังนั้น 5 สวน เทากับ 160 x 5 = 800 ตัว  และ 7 สวน เทากับ 160 x 7 = 1,120 ตัว นั่นคือ ฟารม A มีสุกร 800 ตัว 
และฟารม B มีสุกร 1,120 ตัว
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§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹

 วันที่ 15 มกราคม 2560 นายวีระ ศิริรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนพราว
วิทยาคม รับรางวัล โรงเรียนสงเสริมการออมทรัพยดีเดน ประจําป 2559 (รางวัล
สูงสุดระดับโรงเรียน) จากสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เชียงใหม จํากัด ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป  

 วนัที ่1 กุมภาพนัธ 2560 คณุนครนิทร เขือ่นสาร ผูจดัการธนาคารออมสิน 
สาขาพราว ใหเกียรติมอบเกียรติบัตร รางวัล และของที่ระลึกแกนักเรียน คุณครู  
และโรงเรียนพราววิทยาคม ที่มีผลงานการออมทรัพยและสงเสริมการออมดีเดน 

 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 ครูที่ปรึกษารับรางวัลหองเรียนสงเสริมการออมทรัพย กิจกรรมสงเสริมการออมทรัพย
กับธนาคารโรงเรียนพราววิทยาคม ประจําป 2559 จากผูจัดการธนาคารออมสิน สาขาพราว คุณนครินทร เขื่อนสาร ไดแก
ครูธราเนาว สัตยพานิช รับรางวัล ครูนักออมทรัพยดีเยี่ยม
เด็กหญิงอธิติญา กองชัย ชั้น ม.3/6 รับรางวัล นักเรียนนักออมทรัพยระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 
เด็กหญิงแพรไหม เหล่ียวตระกูล ชั้น ม.3/6 รับรางวัล นักเรียนนักออมทรัพยระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 2 
ครูศิริวรรณ ลือดารา รับรางวัล หองเรียนออมทรัพยระดับดีเยี่ยม (ชั้น ม.1/2)  
ครูพัชรี นวลทิม รับรางวัล หองเรียนออมทรัพยระดับดีเดน (ชั้น ม.1/5)  
ครูสมจิตร โสวะ รับรางวัล หองเรียนออมทรัพยระดับด ี(ชั้น ม.1/1
ครูจําลอง วารุกา รับรางวัล หองเรียนออมทรัพยระดับดีเยี่ยม (ชั้น ม.5/5) 
ครูวาสนา พนาภัย และ ครูศิริขวัญ อูปคําแดง รับรางวัล หองเรียนออมทรัพยระดับดีเดน (ชั้น ม.5/4) 
ครูบัญชา เมาทุง รับรางวัล หองเรียนออมทรัพยระดับด ี(ชั้น ม.6/2)   

 วันที่  15 มกราคม  2560 
เด็กหญิงอธิติยา กองชัย ชั้น ม.3/6 
รับรางวัล นักเรียนออมทรัพยดีเดน 
ประจําป 2559 (รางวัลสูงสุดระดับ
นักเรียน) จากสหกรณออมทรัพย
ข  าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เชียงใหม จํากัด ณ โรงพลศึกษา 2 
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป

 วันที่  15 มกราคม  2560 
ครูนันทียรัตน  โชติชื่น รับรางวัล 
ครทูีจ่ดักจิกรรมสงเสรมิการออมทรัพย
ดเีดน (รางวลัสงูสดุระดบัคร)ู ประจําป 
2559 จากสหกรณออมทรพัยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จํากัด 
ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป   

โดย...ครูจําลอง วารุกา
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¼Å§Ò¹ ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¼Å§Ò¹ ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�¼Å§Ò¹ ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
 การจัดการศกึษาของกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร มเีปาหมายทีส่าํคญั คอื ผูเรยีนสามารถนําความรูและทกัษะ
ที่จําเปนไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ เสริมสรางทักษะชีวิตและการทํางาน สามารถแสวงหาความรูจาก
สารสนเทศและแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต การฝกฝนความสามารถดานการเรียนรูและการสราง
องคความรูดวยตนเองไดจึงเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนพราววิทยาคม เพื่อตอบ
สนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

 18 สงิหาคม 2559 กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร จดักจิกรรมวันวทิยาศาสตร ณ หอประชุมโรงเรยีนพราววทิยาคม

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นํานักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลําปาง
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STEM Education : การจัดการศึกษาโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาในโรงเรียนพราววิทยาคม

 โรงเรยีนพราววทิยาคมไดใชแนวคดิสะเตม็
ศึกษาจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยแบงรูปแบบ
ออกเปนดานการบริหารจัดการ ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการพัฒนาและจัดหลักสูตร และ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งจะนําเสนอ
การดําเนินงานดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
โดยเริ่มจัดการเรียนรูมาตั้งแตปการศึกษา 2557 
จนถงึปการศกึษา 2559  มกีารจดัการเรียนรูหลกั ๆ 
ออกเปน 3 รูปแบบ คือ
      1. จัดการเรียนรูในหองเรียน 
       2. จดัการเรียนรูในรปูแบบของกิจกรรมชุมนมุ

โดย...ครูบัญชา เมาทุง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

 3. จัดการเรียนรูในรูปแบบของคายบูรณาการสะเต็มศึกษา 
 การจัดกิจกรรมคายบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ไดดําเนินกิจกรรมมาต้ังแตปการศึกษา 2558 
หัวขอ “พราวโลจิสติกส” เพื่อแกปญหาเก่ียวกับการขนสงผลผลิตในทองถิ่นอําเภอพราว และไดรับเลือกเปนตนแบบใน
การดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2559 ซึ่งไดจัดในหัวขอ “พราวสัประยุทธสุดทาทาย (Phrao Idea Fighting)” โดยมี
กิจกรรมการแกปญหาในสถานการณ 2 สถานการณ คือ กิจกรรมท่ี 1 สะพานแข็งแรง (Strong bridge) และกิจกรรมท่ี 2 
โครงสรางตานแผนดินไหว (Strong Tower) โดยจัดข้ึนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพราววิทยาคม   
โดยมีนักเรียนกลุมเปาหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และแผนการเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 จํานวนทั้งสิ้น 124 คน ทั้งนี้มีนักเรียนแกนนําที่ผานการอบรมดานสะเต็มศึกษาจํานวน 
46 คน รวมจัดกิจกรรมกับคณะครูที่เปนคณะกรรมการดําเนินงานจํานวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
คายบูรณาการสะเต็มศึกษา  ดังนี้
 1. เพื่อฝกฝนใหนักเรียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางเนื้อหาใน 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม ในการแกไขปญหาในชีวิตจริง
 2. เพื่อฝกฝนใหนักเรียนสามารถนําความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มาใชใน
การออกแบบชิ้นงานเพื่อแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันได
 3. เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนเกิดทักษะ ความรู และคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทั้งในดานการทํางานและ
การใชชีวิต
 4. เพื่อพัฒนาครูแกนนําสะเต็มศึกษาใหสามารถนํากิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาไปสูการจัดการเรียนรูใน
โรงเรียนอยางยั่งยืน
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เด็กดีเดนจังหวัดเชียงใหม เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560เด็กดีเดนจังหวัดเชียงใหม เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

เด็กดีเดนจังหวัดเชียงใหม เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ประวัติเด็กดีเดน
 เด็กหญิงพิภาวรรณ กิติวงค  ชื่อเลน เบนซ เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ 2544 อายุ 15 ป 
กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6 โรงเรียนพราววิทยาคม เปนบุตรของนายพิทักษ กิติวงค 
และ นางสมศรี กิติวงค 
 เดก็หญงิพภิาวรรณ กติวิงค มคีวามประพฤติเรียบรอย รกัษากริยิามารยาท ปฏบิตัติน
นอบนอมตอผูใหญ มีความมุงมั่นในการเรียนสูง โดยมีผลการเรียนเฉล่ีย 3.95 ดวยบิดา
และมารดามีอาชพีทาํนาจงึมกัชวยเหลอืครอบครัวโดยชวยงานบาน เมือ่มเีวลาวางมกัชวยมารดา
ทาํอาหาร ทาํหนาท่ีเปนหวัหนาหองเรยีน อทิุศตนชวยเหลืองานโรงเรียนสมํา่เสมอ นอกจากน้ี
เม่ือทางชุมชนมีกิจกรรมหรืองานสําคัญตาง ๆ ก็จะชวนเพื่อน ๆ อาสาไปชวยงาน เปนตน
 เด็กหญิงพิภาวรรณ ไดรับการอบรมปลูกฝงจากครอบครัวใหรูจักประพฤติตนอยูในกรอบแหงความดี ครองตน
อยูในศีลธรรมและความถูกตอง ไมของแวะกับอบายมุขทั้งปวง นอกจากจะมีผลการเรียนเปนเลิศแลว ยังมีความสนใจกีฬา

และสามารถเลนกีฬาไดอยางหลากหลาย เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล แบดมนิตัน และได
รวมกิจกรรมคณะสีของโรงเรียน
 เดก็หญงิพภิาวรรณ มคีวามสามารถในการรองเพลงลูกทุง ไดแสดงการรองเพลงลูกทุง
ในโอกาสตาง ๆ  อยูบอยครัง้ และยงัแตงคาํประพนัธประเภทตาง ๆ  ไดเปนอยางด ีซึง่ความสามารถ
ดังกลาวสะทอนใหเห็นความถึงมุงมั่น ขยันฝกซอม และการมีจติใจรักและหวงแหนวัฒนธรรม

เด็กหญิงพิภาวรรณ กิติวงคเด็กหญิงพิภาวรรณ กิติวงค

ของทองถิ่นตนเองไดอยางดียิ่ง
 ไมเพียงเทานี้ยังมีความสามารถในเชิงสรางสรรค
อีกหลายดาน เชน วาดภาพ ทองทํานองเสนาะ และที่ปรากฏ
เดนชดั คอื การวาดภาพระบายสี ซึง่ปรากฏผลงานเปนทีป่ระจักษ
และไดรับรางวัลตาง ๆ อีกทั้งยังเปนตัวแทนนักเรียนในการ

ไปแขงขันทักษะวิชาการ ของกลุ มสาระการเรียนรูศิลปะฯ นอกจากน้ียังมีความถนัด
และความสนใจดานภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร โดยเปนตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนตนในการแขงขันตอบปญญาวิทยาศาสตรเนื่องในวันสัปดาหวิทยาศาสตร
ที่มหาวิทยาลัยแมโจ

ผลงานดีเดน
 รางวัลเหรียญทอง การแขงขัน ศิลปสรางสรรค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65  
 รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพประกอบรอยกรอง ระดับ ม.ตน จากสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป 
เนื่องในวันยุวกวี ครั้งที่ 38 (ระดับประเทศ)
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันวาดภาพระบายสี หัวขอ “เชิญพี่ชวนนองเพื่อนพองอาน ความรูเบงบาน
ดวยสารานุกรมไทย” ของสโมสรไลออนสสากล ระดับ ม.ตน ครั้งที่ 8 ประจําป 2559
 ไดรับคัดเลือกใหเขาโครงการ “เพชรยอดมงกุฎรอยกรอง” รุนที่ 11 ประจําป 2559 ของสโมสรยุวกวี สมาคม
เทพศรีกวีศิลป

เด็กหญิงพิภาวรรณ กิติวงค



Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                »‚·Õè 14 ©ºÑº·Õè 18 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 255920

ผลงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

 29 มถินุายน 2559 กจิกรรมสดุดแีละราํลกึถงึสนุทรภูกวเีอกของโลก โดยจัดแสดงละครเร่ืองพระอภัยมณ ีตอนพระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อ ณ บริเวณหนาเสาธง

 13 กรกฎาคม 2559 นักเรียนรับชมการแสดงละครวรรณคดีไทย เรื่องพระอภัยมณี และเรื่องขุนชางขุนแผน 
จากคณะละครมรดกใหม ณ หอประชุมโรงเรียนพราววิทยาคม

 29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีคุณูปการตอภาษาไทยและกระตุนใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกรัก หวงแหน และ
สืบสานคุณคาภาษาไทยใหคงอยู ณ หอประชุมโรงเรียนพราววิทยาคม

 17 ธันวาคม 2559 กิจกรรมอบรมวรรณกรรมภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา “คาวซอ” แกนักเรียนท่ีสนใจ โดยมี
ภูมิปญญาพื้นบาน แมพิกุล ชางซอเมืองปาว เปนวิทยากร ณ หองโสตฯโรงเรียนพราววิทยาคม

 24 ธันวาคม 2559 กิจกรรม “คายสรางสรรคกวีนอย” โดยไดรับเกียรติจาก “เปย วรรณา” นักคิดนักเขียนยุคใหม  
มาเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพราววิทยาคม

สดุดีสุนทรภู บรมครูแหงกานทกลอนสดุดีสุนทรภู บรมครูแหงกานทกลอน

ชมคณะละครมรดกใหมชมคณะละครมรดกใหม

สุขใจวันภาษาไทยแหงชาติสุขใจวันภาษาไทยแหงชาติ

รักษปราชญภูมิปญญา “คาวซอ”รักษปราชญภูมิปญญา “คาวซอ”

ถักทอสุนทรียกวีนอยถักทอสุนทรียกวีนอย
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ผลงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

 กจิกรรมทองบทอาขยานตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยใหครูผู สอนแตละระดับชั้นคัดเลือกบท
อาขยานและใหนกัเรยีนฝกทองในช้ันเรยีนหรอืตามสถานท่ี
ที่เหมาะสม

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จดักจิกรรมเน่ืองใน
งานวันคลายวันสถาปนาและเปดบานวิชาการโรงเรียน
พราววิทยาคม เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

 นางสาวชนนีญา สิทธิราช ชั้น ม.4/1 และ นางสาว
วมิพวภิา ดวงทอง ชัน้ ม.5/1 ไดรบัรางวลัชมเชย การแขงขนั
แตงกลอนสด “มหิดลกรองแกวแวววรรณ” ครั้งที่ 9 ระดับ 
ม.ปลาย เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2559 จากคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 นางสาววิมพวิภา ดวงทอง ชั้น ม.5/1 ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศ อนัดบั 2 การประกวดแตงกลอนสด สารานกุรม
ไทยฯ ระดับ ม.ปลาย ประจําป 2559 จากสโมสรไลออนส
สากล ภาค 310-เอ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงเรียนวชิรวิทย จ.เชียงใหม

 เด็กหญิงธิดารัตน ตนนาค 
ชั้น ม.1/4 ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
การแขงขันคัดลายมือ ระดับ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 66 ณ จังหวัดลําปาง

 นางสาววิมพวิภา ดวงทอง ชั้น ม.5/1 ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดแตงกลอนสด โครงการ
สืบสานสารานุกรมไทยฯ ระดับ ม.ปลาย ประจําป 2559 
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ จากสโมสรไลออนสากล
ภาครวม ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

เรียงรอยอาขยานสืบสานวรรณศิลปเรียงรอยอาขยานสืบสานวรรณศิลป

ภูมิใจเปดบานวิชาการภูมิใจเปดบานวิชาการ

ยลยินคนเกงภาษาไทยยลยินคนเกงภาษาไทย
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 นางสาวชนนีญา สิทธิราช ชั้น ม.4/1 และนางสาววิมพวิภา ดวงทอง  ชั้น ม.5/1 เขารวมอบรมโครงการ 
“บันไดกวี รุนที่ 2” ดําเนินงานโดยคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเดนรางวัลเซเวนบุคอวอรด รวมกับ บริษัท ซีพี ออลล 
จํากัด (มหาชน) ระหวางวันท่ี 4-6 สิงหาคม 2559 ณ บานผูหวาน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวิทยากร 
คือ อาจารยเนาวรัตน พงษไพบูลย กวีซีไรตและศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป อาจารยชมัยภร แสงกระจาง นักเขียน
และศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป และคณะวิทยากรอื่นๆ

คายนี้...ที่รัก

สายฝนโปรยลงมา    ใหหวนหาคิดถึงบาน
จรจากแมไมนาน     ทกุวันวานยังตรึงตรา
สองคืนกับสามวัน       ที่เฝาฝนใฝศึกษา
ตั้งใจในวิชา       เพื่อคนหาทางของตน
บันไดในคายนี้     คือกวีกานทนิพนธ
ปนไปดวยอดทน      เฝาสานฝนที่รอคอย 
ไดพบเพื่อนใหมใหม           เปยมดวยใจกวีนอย
ตั้งใจจะตามรอย      เสนทางกลอนแหงชีวิน
ที่นี่บานผูหวาน       แหลงสืบสานกวีศิลป
ศิลปะ ศิลปน       จิตวิญญาณนักกานทกลอน
กลอนกานทอานออกเสียง    รอยเรียบเรียงศิลปอักษร
ปลอบใจใหโอนออน       และสะทอนดวงฤดี
ถึงคราลากลับบาน      เพื่อไปสานสืบวิถี
บันไดแหงกวี      จะปนไปใหถึงดาว

             นางสาวชนนีญา สิทธิราช

ใบไมที่ไหวรวง

 กอนเคยเขียวเรียวใบใสชอุม 
 คือใบอุมอวบนํ้ายามพลิ้วไหว
 เมื่อเวลาลวงเลือนเคลื่อนผานไป 
 เจาใบไมก็รวงตกซบอกดิน
 ดังสังขารกาลเวลาของมนุษย 
 ยอมมีวันสิ้นสุดการหลุดด้ิน
 ยอมรวงลับดับเรนเปนอาจิณ 
 โอชีวินไมแทเที่ยงเพียงชั่วครา
 เมื่อยงัอยูใหรูสึก สํานึก คิด  
 วาชีวิตมีสิ่งใดตองใฝหา
 หากวันหนึ่งตองหมดแรงและออนลา
 จะภูมิใจในคุณคาคําวา “คน”
      

 นางสาววิมพวิภา ดวงทอง

กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานภาษาไทย
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ชีวิตใหม...บนผืนแผนดินที่ชื่อวา ชีวิตใหม...บนผืนแผนดินที่ชื่อวา 
“ไทย”“ไทย”
ชีวิตใหม...บนผืนแผนดินที่ชื่อวา 
“ไทย”

 ฉนัชือ่เดก็หญงิกาญจนา คาํมา อาย ุ13 ป เรยีนอยู
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1/2 โรงเรียนพราววทิยาคม จ.เชยีงใหม 
ฉนัเปนเดก็ไทยใหญ ตัง้แตฉนัจาํความได พอกบัแมของฉนั
อพยพมาจากประเทศพมา หนรีอนมาพึง่เยน็ในแผนดนิไทย 
ประเทศพมาท่ีฉันเคยอยู แตกตางจากประเทศไทย ที่นั่น
มแีตความแตกแยก ชงิดชีงิเดน ไมสามคัคกีนั ไรความยตุธิรรม 
และทกุครัง้ทีห่ลบัตานอนฉันมกัไดยนิเสยีงปน เสยีงตอสูกนั
อยางไรความเมตตาเปนมาอยางนั้นจนชีวิตไรซึ่งความสุข
และอิสรภาพ
 เหมือนฟาผากลางใจซ้ําเติมความทุกขใหอีกคร้ัง
เมื่อพอกับแมของฉันแยกทางกัน ฉันตองมาอาศัยอยูกับ
ตายาย และครอบครัวของฉนัไดเริม่ตนชวีติใหมทีอ่าํเภอพราว 
จงัหวดัเชยีงใหม แตชวีติใหมของฉนัเร่ิมตนท่ีฟารมเลีย้งหม ู
ตาและยายของฉันมาเปนลูกจางที่นี่ ที่ซึ่งเต็มไปดวย
กลิ่นเหม็นของอุจจาระหมู แตเมื่อชีวิตเลือกเกิดไมได 
ฉันจึงตองอดทนและยืนหยัดอยูใหได
 ฉันมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับชั้นประถม
ศกึษาทีโ่รงเรยีนบานหวยบง อาํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม 
จนกระทั่งจบการศึกษาช้ัน ป.6 ดวยเกรดเฉล่ีย 3.01 
ฉันโชคดีที่มีคุณครูคอยอบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางใหฉัน
เปนคนดี รูคิด รูทําในสิ่งที่ดี หลอหลอมใหฉันเปนคนที่
เสียสละ ทําประโยชนเพื่อสังคม ฉันยึดถือปฏิบัติตนตาม
คานิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ครองตนตามหลัก
ท่ีดีนี้ตลอดมา ฉันนับถือศาสนาพุทธท่ีมีหลักธรรมคําสอน
ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาไวยึดเหน่ียวจิตใจใหเปน
คนดีเสมอมา
 ครอบครวัของฉนัมฐีานะยากจน หากฉันมเีวลาวาง
จากการเรียนฉันจะหารายไดโดยการรับจางเก็บลําไย 
เก็บพริก เก็บขาวโพด และชวยตายายทําความสะอาด
ฟารมหมู ซึ่งจะไดคาจางวันละ 150 บาท ฉันภูมิใจท่ีได
ชวยแบงเบาภาระคาใชจายในครอบครัว
 แมทกุวนันีค้าํวา “สญัชาตไิทย” อาจยงัไมปรากฏ
ในบัตรประจําตัวของฉัน ฉันก็ไมเคยรูสึกอับอาย หรือ
นอยเนื้อตํ่าใจที่มีสถานะทางทะเบียนวา “คนตางดาว” 
ดวยเพราะฉันเตบิโตบนผนืแผนดนิไทย อยูใตรมพระบารมี
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 
ฉันจึงมีความภาคภูมิใจอยางหาที่สุดมิได แผนดินไทย
ทีร่มเย็นเปนสขุแผนดนินีไ้ดมอบชวีติใหมและใหการศกึษา
จนฉันมีความรูอยางเทาเทียมกับผูอื่น

 ชีวิตท่ีเหลืออยูของฉันตอจากนี้มีสิ่งที่ฉันตองทํา
คอืการตอบแทนบุญคณุของแผนดนิไทย ฉนัจะตัง้ใจเรียน
ใหมีผลการเรียนที่ดี นําความรู และประสบการณจาก
การเรยีนมาประกอบอาชีพทีส่จุรติ ฉนัจะเปนคนดขีองสงัคม 
ไมยุ งเกี่ยวกับยาเสพติด ฉันจะขอเปนตัวแทนคนไทย
ชวยช้ีแนะบุคคลที่มีสถานะคนตางดาวเชนเดียวกับฉัน
ใหพวกเขาเหลานั้นมีจิตสํานึกรักประเทศไทยและเขาใจ
วิถีการดําเนินชีวิตอยูอยางสงบสุขในผืนแผนดินไทย 
 แมทุกวันนี้ฉันจะยังมีสถานะเปนคนตางดาว 
แตฉันก็ขอขอบพระคุณประเทศไทย แผนดินไทย ที่ใหฉัน
และครอบครัวไดทํางานและใหฉันไดเรียนหนังสือ ฉันขอ
สญัญาวา “ฉนัจะจงรักภกัด ีทาํดตีอบแทนคณุแผนดนิไทย
และพรอมอุทิศตนเพ่ือพัฒนาผืนแผนดินไทยใหรมเย็น
ตอไป”

เดก็หญิงกาญจนา คํามา
ชัน้ ม.1/2 โรงเรียนพราววทิยาคม จ.เชยีงใหม สพม. เขต 34

*** ไดรบัคัดเลอืกลงพมิพในหนังสือวนัเดก็แหงชาต ิประจาํป 2560
จากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)



ทําบุญสืบชะตา ทอดผาปาสามัคคีทําบุญสืบชะตา ทอดผาปาสามัคคี

งายงามพิธีเปดบานงายงามพิธีเปดบาน

เยี่ยมชมธนาคารโรงเรียนเยี่ยมชมธนาคารโรงเรียน แวะเวียนนิทรรศการ “ความดีงาม”แวะเวียนนิทรรศการ “ความดีงาม”

กาวตามรอยพอ สานตองานศิลปกาวตามรอยพอ สานตองานศิลป

เปดโลกแหงจินตนาการเปดโลกแหงจินตนาการ

กาวตามรอยพอ สานตอความด
 ี 45 ป

 พราววทิย
าคม

กาวตามรอยพอ สานตอความด
 ีกาวตามรอยพอ สานตอความด
 ี

 โรงเรียนพราววิทยาคม กอตั้งมาตั้งแตปพุทธศักราช 2515 จนบัดนี้นับเปนเวลา 45 ปแลว จึงจัดพิธีทําบุญวันคลายวันสถาปนาครบคอบ 45 ป 
โดยมพีธิทีาํบญุสบืชะตา ทอดผาปาสามคัค ีและกิจกรรมเปดบานวชิาการ “กาวตามรอยพอ สานตอความดี 45 ป พราววิทยาคม” ในวนัศุกรที ่10 กมุภาพนัธ 2560
 ในการนี้ ไดรับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มาเปนประธานในพิธีเปด และมี
นายสวงค รมเงิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นายคณิต ตันติวา นายกสมาคมผูปกครองและครู นายจําเริญ ยางไพบูลย สมาชิกสภา
จงัหวัดเชยีงใหม ประธานชมรมศิษยเกา รวมท้ังผูบรหิารสถานศึกษาในสงักดั ตลอดจนแขกผูมเีกยีรตติาง ๆ รวมพธิเีปด และชมนทิรรศการ ผลงานของนกัเรยีน
และครูโรงเรียนพราววิทยาคม
 โรงเรียนพราววิทยาคม                 ขอขอบคุณแขกผูมีเกียรติทุกทานที่มารวมงานและขอขอบคุณคณะครู
และนักเรียนทุกกลุมสาระ
ที่ร วมแรง รวมใจกันจัด
กิจกรรมจนสําเร็จลุลวงดวยดี



สนุกสนานดวยวิทยาศาสตร

เกงกาจคณิตคิดคํานวณ

ชวนชิมอาหารหวานคาว ชวนชิมอาหารหวานคาว 

กาวไกลวิชาอุตสาหกรรมกาวไกลวิชาอุตสาหกรรม เลิศลํ้าคนเกงภาษาไทยเลิศลํ้าคนเกงภาษาไทย

กดไลค ดูหนัง ฟงเพลงกดไลค ดูหนัง ฟงเพลง ครื้นเครงกลางทุงนาขาวครื้นเครงกลางทุงนาขาว พริ้มพราวเปดโลกกวางไกล  พริ้มพราวเปดโลกกวางไกล  

เชียรสุดใจในสนามฟุตบอลเชียรสุดใจในสนามฟุตบอล พักผอน มื้อเที่ยง อบอุนพักผอน มื้อเที่ยง อบอุน ขอบคุณที่มาเยือนเราขอบคุณที่มาเยือนเรา

ุ สนานดวยวทยาศาสตาส ส  ิ ศ สสนุกสนานดวยวิทยาศาสตร

เ

กาวตามรอยพอ สานตอความด
 ี 45 ป

 พราววทิย
าคม

 45 ป 
พราววทิยาคม

 45 ป 
พราววทิยาคม
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สรุปผลการแขงขันกีฬาสีโรงเรียนพราววิทยาคม ปการศึกษา 2559 28-29 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพราววิทยาคม
ที่ รายการแขงขัน รางวัลที่ คณะสี
1 เซปกตะกรอ ม.ตน  ชาย ชนะเลิศ สีเขียว

รองชนะเลิศที่ 1 สีฟา
รองชนะเลิศที่ 2 สีเหลือง

2 เซปกตะกรอ ม.ปลาย  ชาย ชนะเลิศ สีเขียว
รองชนะเลิศที่ 1 สีฟา
รองชนะเลิศที่ 2 สีแดง

3 เซปกตะกรอ หญิง ชนะเลิศ สีเหลือง
รองชนะเลิศที่ 1 สีแดง
รองชนะเลิศที่ 2 สีเขียว

4 บาสเก็ตบอล ม.ตน  ชาย ชนะเลิศ สีเขียว
รองชนะเลิศที่ 1 สีแดง
รองชนะเลิศที่ 2 สีเหลือง

5 บาสเก็ตบอล ม.ปลาย  ชาย ชนะเลิศ สีแดง
รองชนะเลิศที่ 1 สีเหลือง
รองชนะเลิศที่ 2 สีเขียว

6 บาสเก็ตบอล ม.ปลาย  หญิง ชนะเลิศ สีแดง
รองชนะเลิศที่ 1 สีเขียว
รองชนะเลิศที่ 2 สีเหลือง

7 วอลเลยบอล ม.ตน  ชาย ชนะเลิศ สีเขียว
รองชนะเลิศที่ 1 สีฟา
รองชนะเลิศที่ 2 -

8 วอลเลยบอล ม.ตน  หญิง ชนะเลิศ สีเขียว
รองชนะเลิศที่ 1 สีเหลือง
รองชนะเลิศที่ 2 สีฟา

9 วอลเลยบอล ม.ปลาย  ชาย ชนะเลิศ สีแดง
รองชนะเลิศที่ 1 สีเขียว
รองชนะเลิศที่ 2 สีเหลือง

10 วอลเลยบอล ม.ปลาย  หญิง ชนะเลิศ สีเขียว
รองชนะเลิศที่ 1 สีฟา
รองชนะเลิศที่ 2 สีเหลือง

ที่ รายการแขงขัน รางวัลท่ี คณะสี
11 ฟุตบอล  หญิง ชนะเลิศ สีเขียว

รองชนะเลิศที่ 1 สีแดง
รองชนะเลิศที่ 2 สีเหลือง

12 ฟุตบอล  ม.ตน  ชาย ชนะเลิศ สีฟา
รองชนะเลิศที่ 1 สีแดง
รองชนะเลิศที่ 2 สีเหลือง

13 ฟุตบอล  ม.ปลาย  ชาย ชนะเลิศ สีฟา
รองชนะเลิศที่ 1 สีเหลือง
รองชนะเลิศที่ 2 สีแดง

14 ขบวนพาเหรด ชนะเลิศ สีเขียว
รองชนะเลิศที่ 1 สีเหลือง
รองชนะเลิศที่ 2 สีแดง

15 กองเชียร ชนะเลิศ สีฟา
รองชนะเลิศที่ 1 สีแดง
รองชนะเลิศที่ 2 สีเขียว

16 นักกีฬายอดเยี่ยมระดับ ม.1 ชาย ด.ช.วิทวัฒน  กาสมศักดิ์   สีเขียว
17 นักกีฬายอดเยี่ยมระดับ ม.1 หญิง ด.ญ.ดารินทร  สายใจ สีเขียว
18 นักกีฬายอดเยี่ยมระดับ ม.ตน ชาย นายกฤตพัส  นามวงศ สีฟา
19 นักกีฬายอดเยี่ยมระดับ ม.ตน หญิง ด.ญ.สารัช  โรจนสิริกุล สีฟา
20 นักกีฬายอดเยี่ยมระดับ ม.ปลาย ชาย นายภานุพงศ  หนอแกว สีเขียว
21 นักกีฬายอดเยี่ยมระดับ ม.ปลาย หญิง น.ส.ปวันรัตน ทองฤทธิ์ สีเขียว
22 รางวัล คะแนนรวมกีฬา ม.1 สีเขียว
23 รางวัล คะแนนรวมกีฬา ม.ตน สีฟา
24 รางวัล คะแนนรวมกีฬา ม.ปลาย สีเขียว
25 คะแนนรวมทั้งหมด (กีฬาและกรีฑา) ชนะเลิศ สีเขียว

รองชนะเลิศที่ 1 สีฟา
รองชนะเลิศที่ 2 สีเหลือง

26 นักกีฬาว่ิงคบเพลงิ  นายกิตติพงค  หลาปวงคํา
ด.ช.ภาณุพงศ  ธิหมื่น 

27 นักกีฬาอาวุโส  นายกิตติ  ศิริจันทร

 โรงเรียนพราววิทยาคม จัดการแขงขันกีฬาสี ปการศึกษา 2559 เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระมหากษัตริยนักกีฬา” โดยไดรับเกียรติจากนายสวงค รมเงิน ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนพราววิทยาคม เปนประธานพิธีเปด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพราววิทยาคม

นอมรําลึกกษัตริยนักกีฬานอมรําลึกกษัตริยนักกีฬานอมรําลึกกษัตริยนักกีฬา
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ผลงาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาผลงาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาผลงาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รวมแขงขันฟุตบอลแชมปกีฬา 7 สี ชิงแชมปประเทศไทยรวมแขงขันฟุตบอลแชมปกีฬา 7 สี ชิงแชมปประเทศไทย

ลงสนามอุนเครื่องกับทีมวชิราลัย ชุด 16 ป ลงสนามอุนเครื่องกับทีมวชิราลัย ชุด 16 ป 
แชมปไพรมิเตอรประเทศไทยแชมปไพรมิเตอรประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตะกรอชายหาด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตะกรอชายหาด 
กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหมกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วอลเลยบอลหญิงรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วอลเลยบอลหญิง
รุนอายุ 18 ป กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหมรุนอายุ 18 ป กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม

รางวัลรองชะเลิศ อันดับ 3 กีฬาฟุตบอล 5 คน รางวัลรองชะเลิศ อันดับ 3 กีฬาฟุตบอล 5 คน 
ตานยาเสพติด จังหวัดเชียงใหมตานยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักกีฬามอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักกีฬา
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คําวารักเกิดขึ้นเม่ือใด

รักในวัยรุน... รักตนเอง.....คือปกปองตนเองเห็นวาตนเองถูกเสมอ
  รักเพื่อน......คือพยายามปกปองสิ่งที่เพื่อนทําไมวาสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด
  รักแฟน.......คือของ ๆ ฉันคนอื่นหามยุง
สิ่งที่ตามมา... รักตนเองมากไป...ทําให...เกิดความเห็นแกตัว ไมยอมรับความผิดท่ีเกิดข้ึน
  รักเพื่อนมากไปเกินไป...ทําให...สงเสริมเพื่อนในทางท่ีผิด

คําวารักเกิดขึ้นเมื่อใด...สําหรับวัยรุนแลวนั้น...รักมันใหญมาก

  รักแฟนมากไป...ทําให...ยอมทุกอยางสงผลใหเกิดปญหาทางดานพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
 จากพฤติกรรมดังกลาวทางกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนไดดําเนินการประสานความรวมมือระหวางครูที่ปรึกษา 
หัวหนาระดับและผูปกครองในการหาสาเหตุและแนวทางการแกไขพรอมกับการดูแลอยางใกลชิดใหความรักของวัยรุนนั้น
เปนรักที่งดงามบนเสนทางที่ถูกตองซึ่งสงผลใหพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมจากความรักลดลงได

โดย...กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

นักเรียนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม

ดูแลพฤติกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง

หัวหนาระดับ ผูปกครองครูที่ปรึกษา งานกิจการนักเรียน

นักกีฬาดาวเดน นักกีฬาดาวเดน 
 นายกิตติพงค หลาปวงคํา แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชัน้ปที ่2 โรงเรยีนพราววทิยาคม เริม่เลนกฬีาเซปคตะกรอมา ตัง้แตอาย ุ9 ป โดยมผีลงาน
ตั้งแต ป พ.ศ. 2557–2559 เชน
 - นักกีฬาเซปคตะกรอเยาวชน จ.เชียงใหม กีฬาเยาวชนแหงชาติ ภาค 5 
ประจําป 2557 หริภุญชัยเกมสณ จ.ลําพูน
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันเซปคตะกรอ กีฬานักเรียนนักศึกษา 
จ.เชียงใหม
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันเซปคตะกรอ กีฬาเยาวชนแหงชาติ 
ภาค 5 ครั้งที่ 32 “เวียงพิงคเกมส” 

-  นักกีฬาเซปคตะกรอ เยาวชน จ.เชียงใหม เขาแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ภาค 5 ประจําป 2559 กวานพะเยาเกมส
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันตะกรอชายหาด กีฬานักเรียนนักศึกษา จ.เชียงใหม
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันเซปคตะกรอ กีฬาแหงชาติ ภาค 5 ประจําป 2559 สุโขทัยเกมส
-  นักกีฬาเซปคตะกรอ จ.เชียงใหม รวมแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส

 เด็กชายภาณุพงศ ธิหมื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนพราววิทยาคม เริ่มเลนกีฬามาต้ังแตอายุ 7 ป โดยมีผลงานและ
รางวัลเกียรติคุณตั้งแตป พ.ศ. 2557–2559 ดังนี้
 - ชนะเลิศฟุตบอล PK CUP ครั้งที่ 1 รุนอายุไมเกิน 12 ป
 - ชนะเลิศฟุตบอล PK CUP ครั้งที่ 2 รุนอายุไมเกิน 15 ป
 - นักฟุตซอล และฟุตบอล โรงเรียนพราววิทยาคม รุนอายุไมเกิน 15 ป
 - รวมแขงขันกีฬาฟุตซอลไมโลชิงแชมปประเทศไทย รอบภาคเหนือ
 - ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนอําเภอพราว รุนอายุไมเกิน 15 ป
 - ตัวแทนนักกีฬา รุนอายุไมเกิน 13 ป จ.เชียงใหม รายการแขงขัน
ฟุตบอลลีกสเยาวชนอาชีพ สังกัดเชียงใหมเอฟซี



Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                »‚·Õè 14 ©ºÑº·Õè 18 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 255929

รวงขาวสีทองในวันที่ฟามืดหมนรวงขาวสีทองในวันที่ฟามืดหมนรวงขาวสีทองในวันที่ฟามืดหมน
ตามรอยกษัตริยนักเกษตรตามรอยกษัตริยนักเกษตรตามรอยกษัตริยนักเกษตร

 “...การกสิกรรมและอาชีพในดานเกษตรทุก ๆ อยางยอมตอง
อาศัยปจจัยสําคัญหลายดาน ดานหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูก 
เปนตน และอีกดานหนึ่งก็เปนการชวยใหเพิ่มหลักวิชาเหลานั้น และเมื่อ
ไดปฏิบัติแลวไดผลิตผลแลวก็จะตองสามารถดัดแปลงและขายจําหนาย
ผลิตผลที่ตนไดทํา ฉะนั้นทุกอยางตองสอดคลองกัน ความขยันหม่ัน
เพียรในการผลิต ความรูในวิชาการผลิตและความรูในการเปนอยู ทั้ง
ความรูในดานจําหนาย ลวนเปนความรูที่จะตองประสานกันหมด...”
พระราชดํารัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง 

และสมาชิกผูรับนมสดเขาเฝาฯ ณ โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530

 ยามนี้มองไปทางไหนก็จะเห็นแตความมืดหมน มีเพียงแสงไฟริบหรี่เปนดวง ๆ ไป เปนบรรยากาศท่ีพวกเราไมคอยคุนชิน  
ภาพที่เคยเห็นดวงไฟดวงใหญสองนําทาง ใหพวกเราไดเดินตามครรลองของหัวใจแหงธรรม ไดรูแจงเห็นกระจางในหลาย ๆ  ปรัชญา  
ไดมีแบบอยางใหยึดตามหลักการทรงงาน
 หมวดเกษตรกรรมไดดาํเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรูทางวชิาแขนงตาง ๆ ใหกบันกัเรยีน ซึง่จดักิจกรรมของหมวดใหแตกตาง
กับกิจกรรมทางการเกษตรของทองถิ่น เพื่อกระตุนการเรียนรูที่หลากหลายใหเกิดทักษะกระบวนการคิดและฝกปฏิบัติ
 ปการศกึษาทีผ่านมาหมวดเกษตรกรรมไดจดักจิกรรม เนนการปลกูฝงพฤตกิรรมดานจติสาํนกึตอสวนรวม คาํนงึถึงผลประโยชน
ของสวนรวมเปนหลัก เพื่อใหผูเรียนรูสึกและภาคภูมิใจในความเสียสละ เกิดความตองการปฏิบัติกิจกรรมของทางหมวดเกษตรตอไป
และเห็นคุณคาในตนเอง อาทิ กิจกรรมการเรียนรูวิชาการจัดสวน ที่ผูเรียนรูงานปนปูนเปนมานั่งและการปูบล็อกปลูกหญาปูทางเดิน 
ถึงแมกิจกรรมจะไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งภาคเรียน แตผูเรียนก็ปฏิบัติดวยความเต็มใจอยางยิ่ง
 กิจกรรมหลักของหมวดเกษตรคือ “ปลูกวันแม เกี่ยววันพอ” ที่ดําเนินการตอเนื่องมาในทุก ๆ ป แมปนี้จะมีการปรับเปลี่ยน
ชื่อกิจกรรมในวันเกี่ยวขาวเปน “นอมราํลึก กษัตริยนักเกษตร” บรรยากาศของงานอาจเปลี่ยนแปลงทางดานความรูสึก แตที่ไดเพิ่มขึ้น 
คือ ความรูสํานึกในตนแบบของการเสียสละที่ยิ่งใหญเพื่อสวนรวม หวังเปนอยางยิ่งวา “ความรูสึกนั้นจะมั่นคงยั่งยืนตลอดไป”

        ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน อันหาที่สุดมิได 
           โดย..ครูกิตติ ศรีจันทร

ตามรอยเทาพอ กษัตริยนักเกษตร
 

หมวดเกษตร
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ผลงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
 นกัเรยีนหลักสตูร ปวช. รวมกบัเทศบาล ต.เขือ่นผาก ทาํกจิกรรมจิตอาสาพฒันาสังคม โดยจดัทาํหองเรยีน อาคารเรียน 
ศูนยการศึกษานอกระบบ ณ โรงเรียนบานเขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก อ.พราว จ.เชียงใหม

 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อนัดบั 1 การแขงขนัหุนยนตบงัคบัมอื ระดบั 
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครัง้ที ่66 ณ โรงเรยีนลาํปางกลัยาณี 
จ.ลําปาง

             รางวลัเหรยีญทองแดง อนัดบั 9 
การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ระดับ 
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 66 ณ ศูนยการคา
เซียรังสิต จ.ปทุมธานี

 ลกูเสอืวสิามัญ ชัน้ ปวช. 
เดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
ระหวางวันท่ี 22-24 มกราคม 
2560 ณ คายลูกเสือช่ัวคราว 
วนอุทยานนํ้าตกบัวตอง-นํ้าพุ
เจ็ดสี อ.แมแตง จ.เชียงใหม

 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 การแขงขันสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 
ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จ.ปทุมธานี

ู

 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแขงขัน (กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน) ลูกเสือวิสามัญ การสรางอุปกรณ
เพือ่ใหบรกิาร งานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 66 ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา จ.ลําปาง
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ขาราชการครูผูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนพราววิทยาคม ประจําป 2559ขาราชการครูผูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนพราววิทยาคม ประจําป 2559
“เริ่มตนดวยพากเพียร สูวันเกษียณดวยภาคภูมิ”“เริ่มตนดวยพากเพียร สูวันเกษียณดวยภาคภูมิ”

นางมันทณี ธนะหมี
ตําแหนง ครู คศ.3   
โรงเรียนพราววิทยาคม
วันเดือนปเกิด 
7 กรกฎาคม 2499
วันบรรจุ   
16 พฤษภาคม 2522

นางมั นายศักด์ิวุฒิ สังขทอง
ตําแหนง ครู คศ.2   
โรงเรียนพราววิทยาคม
วันเดือนปเกิด    
20 สิงหาคม 2499
วันบรรจุ     
16 พฤษภาคม 2523
ประวัติการศึกษา   ประวัติการศึกษา 

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 
วิทยาลัยครูเชียงใหม
ประวัติการทํางาน 
เริ่มรับราชการครู เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2522 
ตําแหนง อาจารย 1 ระดับ 3 ที่โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2529 และยายมา
ปฏบิตั ิราชการท่ีโรงเรยีนพราววทิยาคม เมือ่วนัที ่15 
มิถุนายน 2529 จนถึงปจจุบัน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทษ.บ.) วิชาเอกสัตวศาสตร  
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
ประวัติการทํางาน      
เริ่มรับราชการครู เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2523  
ตาํแหนง อาจารย 1 ระดบั 2 ทีโ่รงเรียนพนุพนิพทิยาคม 
จ.สุราษฎรธานี ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2537 ยายมา
ปฏบิตัทิีโ่รงเรียนสนัทรายวทิยาคม ถงึวนัที ่1 มถินุายน 
2545 และยายมาปฏบิตัริาชการท่ีโรงเรียนพราววทิยาคม 
จนถึงปจจุบัน

ขาราชการครูผูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนพราววิทยาคม ประจําป 2559
“เริ่มตนดวยพากเพียร สูวันเกษียณดวยภาคภูมิ”



Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                »‚·Õè 14 ©ºÑº·Õè 18 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 255932

กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนพราววิทยาคม
 วันที่ 24-27 สิงหาคม 2559 กลุมลูกเสือโรงเรียนพราววิทยาคม สงผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือจํานวน 2 นาย  
รวมจัดนิทรรศการงานประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา จ.เชียงใหม ในการนี้ได นําเสนอกิจกรรมลูกเสือใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ 
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ  

 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 กลุมลูกเสือโรงเรียนพราววิทยาคมรวมกับกลุมโรงเรียนเครือขายลูกเสือ จัดอบรมลูกเสือ
ตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2559 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยกลุมลูกเสือโรงเรียนพราว
วิทยาคมไดสงลูกเสือและเนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 16 นาย เขารวมกิจกรรม

นายอัครพล คําขัติ ผู กํากับ
กลุมลูกเสือ ไดรับเกียรติบัตร 
“รางวลัผูมผีลงานดเีดนเปนที่
ประจกัษ ดานลกูเสือ ประจาํป 
2560 ประเภท ผูบงัคบับญัชา
ลูกเสือ” จาก สพม. เขต 34

เด็กชายปยพัทธ เขื่อนเพชร 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้น ม.3 
ไดรับเกียรติบัตร “รางวัลผูมี
ผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ 
ดานลูกเสือ ประจําป 2560 
ประเภท ลูกเสือ” จาก สพม. 
เขต 34

ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ ไดรับการ
คัดเลือกใหไดรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ชั้นท่ี 3 ประจําป 
2560 จากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ จํานวน 8 นาย ดังนี้
เด็กหญิงนํ้าผึ้ง เบาทองหลอ    เด็กหญิงชุติมา ปนคํา
เด็กชายกฤตพงค คําหนัก    เด็กชายปยพัทธ เข่ือนเพ็ชร
เด็กชายธีรภัทร จันทรแกว    เด็กชายอัครวุฒิ สวัสดิรักษา
นายศราวุธ แกวประชานนท   นายเหมวัต นิกรถา

 โรงเรียนพราววิทยาคม เขารวมแขงขันจัดคายพักแรม ระดับชั้น ม.ตน และรวมแขงขันสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ 
ระดับชั้น ม.ปลาย การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 66 ณ จังหวัดลําปาง
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพราววิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 วันท่ี 24-25 มกราคม 2560 ณ คายลูกเสือช่ัวคราววนอุทยานนํ้าตกบัวตอง-นํ้าพุเจ็ดสี อ.แมแตง จ.เชียงใหม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วันท่ี 25-27 มกราคม 2560 ณ คายลูกเสือช่ัวคราววนอุทยานนํ้าตกบัวตอง-นํ้าพุเจ็ดสี อ.แมแตง จ.เชียงใหม

กิจกรรมเดินทางไกลและอยูคายพักแรม ลูกเสือสามัญรุนใหญกิจกรรมเดินทางไกลและอยูคายพักแรม ลูกเสือสามัญรุนใหญ
โรงเรียนพราววิทยาคม ปการศึกษา 2559โรงเรียนพราววิทยาคม ปการศึกษา 2559
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ผลงาน ผลงาน 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร

 วันที่ 26 มิถุนายน 2559 หมวดคอมพิวเตอร นํานักเรียนเขารวมประกวดออกแบบภาพโปสเตอร และ ประกวด
สรางสื่อแอนิเมชั่น “รณรงคตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา” เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (ประชารัฐรวมใจ ปลอดภัย
ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ป ทรงครองราชย) จ.เชียงใหม ประจําป 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม ในการน้ี นายทวีศักดิ์ ดวงดี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การออกแบบภาพโปสเตอร ระดับ ม.ปลาย และ 
นายอัฐภิญญา พูนทรัพย  ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดสื่อแอนิเมชั่น ระดับ ม.ปลาย 

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 รวมแขงขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
(กลุมดอยสามหมื่น) ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

 รวมแขงขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 66 ณ โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 
จ.ลําปาง

ผลงาน 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร
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ผลงาน 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี : คหกรรม
 รางวลัเหรยีญทอง อนัดบั 1 การแขงขนัประดษิฐ
กระทงธูปเทียนแพ ระดับ ม.ตน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 (กลุมดอยสามหม่ืน)  

 รางวลัเหรยีญทอง รองชนะเลิศอนัดับ 4 การแขงขนัประดษิฐกระทงธูปเทยีนแพ  
ระดับ ม.ตน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 66 จ.ลําปาง

 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 5 การแขงขัน
แปรรูปอาหาร ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 66

 จัดกิจกรรมเน่ืองในงาน
เปดบานวิชาการโรงเรียนพราว
วิทยาคม



Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç                »‚·Õè 14 ©ºÑº·Õè 18 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 255936

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นํานักเรียนรวมแขงขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.ตน 
และ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลําปาง

 กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม นาํนกัเรียนรวมประกวดสวดมนตหมูสรรเสรญิพระรตันตรัย 
ทํานองสรภัญญะ ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม โดยไดรับรางวัลชนะเลิศ และเปนตัวแทนเขาแขงขันในระดับภาคเหนือ

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ “ความดีงาม” และกิจกรรมตอบปญหา
สังคม งานเปดบานวิชาการ โรงเรียนพราววิทยาคม ประจําป 2559

ผลงาน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม
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ผลงาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปผลงาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปผลงาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป
ศิลปะสรางสรรคชีวีศิลปะสรางสรรคชีวี

ดนตรีจรรโลงชีวินดนตรีจรรโลงชีวิน

นาฏศิลปจรรโลงชีวานาฏศิลปจรรโลงชีวา

           เด็กหญิงภาวรรณ กิติวงค 
ไดรบัรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  
การประกวดวาดภาพระบายสี 
โครงการสืบสานสารานุกรมไทยฯ 
ระดับ ม.ตน ประจําป 2559 จาก
สโมสรไลออนสสากล ภาค 310-
เอ 1 เมือ่วนัท่ี 5 พฤศจกิายน 2559
ณ โรงเรียนวชิรวิทย จ.เชียงใหม  
ดแูลฝกซอมโดย ครพูนัธทพิย ฟญูาติ

 นายณัฐวุฒิ วงคแวน ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
วาดภาพวันตอตานยาเสพติดโลก ระดับ ม.ปลาย ณ โรงเรียนโปลิ
เทคนิคลานนาเชียงใหม ดูแลฝกซอมโดย ครูกัลยา อินทเคหะ

 วงโยธวาทิตโรงเรยีนพราววทิยาคม รวมกจิกรรม กฬีาสี 
ประจําปการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพราววิทยาคม

 วงดนตรีลูกทุงโรงเรียนพราววิทยาคม รวมบรรเลงในงานบูชา
เสาหลักอินทขิล ณ วัดกลางเวียง อ.พราว จ.เชียงใหม

          “ฟอนขันดอก” โครงการรณรงค
ไถกลบตอซัง”

            “ฟอนขันดอก”งานแหพระบรม
สารีริกธาตุ วัดเขื่อนผาก

 “รําถวายพระพร อาศิรวาท 
บรมนาถราชินี” งานวันแมแหงชาติ
รวมกับอําเภอพราว

    เดก็หญงิกาญจนาพร อนิทะชยั  
ไดรบัรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 4 
การประกวดวาดภาพระบายสี 
โครงการสืบสานสารานกุรมไทยฯ 
ระดับ ม.ตน ประจําป 2559 จาก
สโมสรไลออนสสากล ภาค 310-
เอ 1 เม่ือวนัที ่5 พฤศจกิายน 2559 
ณ โรงเรียนวชิรวิทย จ.เชียงใหม  
ดแูลฝกซอมโดย ครพูนัธทพิย ฟญูาติ

 เดก็หญงิพภิาวรรณ กติวิงค ไดรบัรางวลัชมเชย การประกวด
วาดภาพวันตอตานยาเสพตดิโลก ระดบั ม.ตน ณ โรงเรียนโปลเิทคนิค
ลานนาเชียงใหม ดูแลฝกซอมโดย ครูพันธทิพย ฟูญาติ



ทําเนียบคนดี เวทีคนเกง  วารสารพราวฉบับนี้ ขอนําเสนอนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดีเดน พฤติกรรมดีเดน และนักเรียนผู มี
ความสามารถโดดเดนในดานตาง ๆ ดังนี้

นักเรียนผลการเรียนดีเดน (เนื่องในพิธีปจฉิมนิเทศ) ระดับ ม.ตน
  เด็กหญิงเจษฎาพร กิริรักษ ชั้น ม.3/6 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00
ผลงานที่ภาคภูมิใจ   
 เขารวมการแขงขันการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เนื่องในงานสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2559
 รางวัลเหรยีญทองอันดบั 4 การแขงขันอจัฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร งานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ประจาํป 2559

นักเรียนผลการเรียนดีเดน (เนื่องในพิธีปจฉิมนิเทศ) ระดับ ม.ปลาย
 นายศิวกร กุณาปน ชั้น ม.6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ผลการเรียนเฉล่ีย 4.00
ผลงานที่ภาคภูมิใจ   
 รองชนะเลศิอนัดบั 1 การสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.ตน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป 2555
 รองชนะเลศิอนัดบั 2 การสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.ตน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป 2556
 ชนะเลศิ Science Show โครงการฟสกิสและวัสดศุาสตรสญัจร ป 2557 จากคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
 ชนะเลิศ การทําแผนที่โดย ArcGIS Online จากภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ปจจุบนักําลังจะเขาศึกษาตอ สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นักเรียนพฤติกรรมดีเดน (เนื่องในพิธีปจฉิมนิเทศ) ระดับ ม.ปลาย
 นางสาวเกวลิน เสาเปา ชั้น ม.6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร ผลการเรียนเฉลี่ย 3.61 เปนนักเรียนท่ีมี
มารยาทเรียบรอย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา เปนที่รักของครูและเพ่ือนๆ อุทิศตนชวยเหลืองานโรงเรียนสมํ่าเสมอ และมี
ความมุงมั่นในการเรียน ปจจุบันกําลังจะเขาศึกษาตอ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยแมโจ

นักเรียนผูมีความสามารถโดดเดน ดานศิลปะ
 นายณัฐวุฒิ วงคแวน ชั้น ม.6/5 แผนการเรียนศิลปะ ผลการเรียนเฉล่ีย 3.21
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ชนะเลิศ วาดภาพตอตานยาเสพติด ระดับจังหวัด ประจําป 2559
 ชนะเลิศ วาดภาพประกอบรอยกรอง งานวันยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป ป 2559
 ชนะเลิศ วาดภาพประกอบรอยกรอง งานวันยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป ป 2558
 รองชนะเลศิ วาดภาพลายเสน (Drawing) ม.ปลาย งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ระดบัภาคเหนือ ครัง้ที ่65 ปการศึกษา 2558
 รางวลัเหรียญทอง วาดภาพลายเสน (Drawing) ม.ปลาย งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ระดบัชาติ ครัง้ที ่65 ปการศึกษา 2558
 รางวัลชมเชย วาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร ระดับภาคเหนือ ปการศึกษา 2558
 เปนผูวาดภาพหนาปกวารสารพราว ฉบับที่ 13 ฉบับที่ 17 ประจําปการศึกษา 2559
 ปจจุบันกําลังจะเขาศกึษาตอ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักเรียนผูมีความสามารถโดดเดน ดานคอมพิวเตอรและงานออกแบบ
 นายทวีศักดิ์ ดวงดี ชั้น ม.6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร ผลการเรียนเฉล่ีย 3.85 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ   
 ชนะเลิศ การสราง webpage ประเภท web editor ม.ตน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 และ 63 
 ชนะเลิศ การสราง webpage ประเภท web editor  ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 64 
 ชนะเลิศ การแบบแผนที่โดย ArcGIS onlineในงาน “GIS DAY 2015” จากคณะสังคมศาสตร มช.
 รองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบโปสเตอร วันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2559 
 ชนะเลิศ การแตงกลอนสุภาพ ระดับ ม.ปลาย เนื่องในวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนพราววิทยาคม
 ทําหนาที่ออกแบบปายกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ใหกับงานประชาสัมพันธของโรงเรียนพราววิทยาคม 
 ปจจุบันกําลังจะเขาศึกษาตอ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นักเรียนพฤติกรรมดีเดน (เนื่องในพิธีปจฉิมนิเทศ) ระดับ ม.ตน
 เด็กหญิงกาญจนาพร อินทะชัย ชั้น ม.3/6 เปนนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบรอย พูดจาสุภาพ มีนํ้าใจตอเพื่อน
และคุณครู มีความซื่อสัตย กตัญูตอบิดามารดา รูจักรักษากิริยามารยาท ปฏิบัติตนนอบนอมตอผูใหญ อุทิศตนชวยเหลือ
งานโรงเรียนโดยเปนนักดนตรีพื้นเมืองบรรเลงในกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งยังมีความมุงมั่นในการเรียน
เปนอยางสูง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 3.93 และมผีลงานท่ีภาคภูมิใจ เชน
 รองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวดวาดภาพระบายสี ในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 8 ระดับภาคเหนือ
 รางวัลเหรียญทอง วาดภาพระบายสี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลําปาง
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ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ไดกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในฐานะหนวยงานตนสังกัด
ไดประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพราววิทยาคม เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม 2559 ปรากฎผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยตนสังกัด ประจําปการศึกษา 2558

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม และมีคะแนนรวม 98.81โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม และมีคะแนนรวม 98.81

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง
      อยางตอเน่ือง

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
      อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียน พัฒนา
         เต็มศักยภาพ

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
        และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
        ผูเรียนอยางรอบดาน

มาตรฐานท่ี 12 สถานศกึษามกีารประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฏกระทรวง

มาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศกึษาใหบรรลเุปาหมายตามวิสยัทศัน ปรชัญาและจดุเนนทีก่าํหนดขึน้

สรปุผลการประเมิน

มาตรฐานท่ี 13 สถานศกึษามกีารสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึ่งประสงค

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรยีนมคีวามสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค ตดัสินใจ แกปญหา
      ไดอยางมีสติ สมเหตุสมผล

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรยีนมทีกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทาํงานรวมกบัผูอืน่ไดและมี
      เจคติทีด่ตีออาชพีสจุรติ

ผลการประเมิน
รอยละ
99.80

73.09

100.00
100.00

95.82

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

97.45

100.00

100.00

100.00

97.89

คะแนน
4.98

4.40

10.00
10.00

4.77

5.00

10.00

5.00

10.00

5.00

5.00

98.81

10.00

5.00

5.00

4.89

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
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ชุมชนสัมพันธ
1. เชียรกีฬานักเรียน ผูปกครอง  1. เชียรกีฬานักเรียน ผูปกครอง  

3. พิธีถวายพระบรมสาริรีกธาตุ 3. พิธีถวายพระบรมสาริรีกธาตุ 2. เยี่ยมมองนิทรรศการภูมิปญญา  2. เยี่ยมมองนิทรรศการภูมิปญญา  

5. ผูวาฯ พบปะประชาชน 5. ผูวาฯ พบปะประชาชน 

7. ปนนํ้าใจอุปกรณการแพทยพระราชทาน 7. ปนนํ้าใจอุปกรณการแพทยพระราชทาน 

9. สงขาวสวัสดีปใหม9. สงขาวสวัสดีปใหม

4. เกงกาจกีฬาครู4. เกงกาจกีฬาครู

6. นอมกมลแสดงความอาลัย6. นอมกมลแสดงความอาลัย

8. เกษียณอายุราชการครูพราว8. เกษียณอายุราชการครูพราว
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16 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษาและทํากิจกรรมเรียนรู ณ สวนสัตวเชียงใหม 

16 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาและทํากิจกรรมเรียนรู ณ พิพิธภัณฑเจาดารารัศมี และสวนพฤกษศาสตร
สิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม

18 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้น ม.3 ทํศนศึกษาและทํากิจกรรมเรียนรู ณ Elephant Poopoopaper Park และ 
Siam Insect House

เปดโลกภิวัฒน ทัศนศึกษา ม.ตนเปดโลกภิวัฒน ทัศนศึกษา ม.ตน
ม. 1ม. 1

ม. 2ม. 2

ม. 3ม. 3

เปดโลกภิวัฒน ทัศนศึกษา ม.ตน
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17 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนระดับชั้น ม .4 ทัศนศึกษาและทํากิจกรรมเรียนรู  ณ ไร บุญรอด (สิงห ปาร ค) 
และตลาดชายแดนแมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย  

17 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนระดับชั้น ม.5 ทัศนศึกษาและทํากิจกรรมเรียนรู ณ ศูนยอนุรักษชางไทย และพิพิธภัณฑ
เซรามิกสธนบดี จ.ลําปาง

17 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ทัศนศึกษาและทํากิจกรรมเรียนรู ณ พิพิธภัณฑศูนยถานหินลิกไนตศึกษา 
(เหมืองแมเมาะ) จ.ลําปาง

เปดโลกภิวัฒน ทัศนศึกษา ม.ปลายเปดโลกภิวัฒน ทัศนศึกษา ม.ปลาย
ม. 4ม. 4

ม. 5ม. 5

ม. 6ม. 6

เปดโลกภิวัฒน ทัศนศึกษา ม.ปลาย
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1. อบรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

2. ประชุมผูปกครองนักเรียน

4. ปลอบปลุกหัวใจกราบไหวครู 

5. อบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ

7. นายกพบเพื่อนครู

8. วันตอสูยาเสพติดสากล

9. จากใจสายใยทุกคนชาวพราว

3. ปรับเปลี่ยนเปดเทอมสรางสุข

6. วันงดสูบบุหรี่โลก
10.เรียงกาวเชิญชวนสวนสนาม

¡Íºà¡çºàÃ×èÍ§àÃÒ¡Íºà¡çºàÃ×èÍ§àÃÒ

ูุ

ู ุ

ÃŒÍÂàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇÃŒÍÂàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ
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14. มอบทุนการศึกษานี้แดนักเรียน

15. แวะเวียนเปดโลกกวางการศึกษา 

ุ

11. งดงามหลอเทียนพรรษา11. งดงามหลอเทียนพรรษา

12. ปลูกหญาแฝกรวมกับชุมชน

17. ตลาดนัดแกไขผลการเรียน/เรียนซํ้า 

18. มหกรรมเปดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร 

19. อุนรักอาทรมารดา
13. รณรงคออกเสียงประชามติ13. รณรงคออกเสียงประชามติ

16. ประชุมสรรหากรรมการเครือขาย  

20. เฮฮาปลูกขาวพราวพราย

¡Íºà¡çºàÃ×èÍ§àÃÒ¡Íºà¡çºàÃ×èÍ§àÃÒ ÃŒÍÂàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇÃŒÍÂàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ

ุ
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21. พัฒนาเครือขายผูปกครองชั้นเรียน 

22. สัมมนาแลกเปลี่ยนโรงเรียนปลอดขยะ 

26. มอบทุนอุดหนุนชีวีปจจัยพื้นฐาน

30. จัดบอรดอาลัยในหลวง ร.9 31. เจาภาพสวดพระอภิธรรมงานดําขาว

28. วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 29. ตสน. เขาตรวจสอบภายใน27. อบรมปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ 

23. รับการประเมินการศึกษา 24. เฝาระวังปญหายาเสพติด
25. นอมจิตฟงธรรมะ 

โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

¡Íºà¡çºàÃ×èÍ§àÃÒ¡Íºà¡çºàÃ×èÍ§àÃÒ ÃŒÍÂàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇÃŒÍÂàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ
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เหลือเพียงรอยทรงจําใหคํานึง

เหลือเพียงความคิดถึงใหอาลัย

 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพราววิทยาคม ขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยแดการจากไปอยางไมมีวัน
หวนกลบัของ คณุครสูชุาต ิเทพจันทร ครกูลุมสาระการเรียนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม และ คณุครอูรุณ ีปญญาฟู 
ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ขอใหคุณครูทั้งสองทานไปสูสุขคติในสัมปรายภพดวยเทอญ

ดวยรักและอาลัย
ครสูุชาติ เทพจันทร   ครูอรุณี ปญญาฟู

ครูอรุณี ปญญาฟูครูอรุณี ปญญาฟู

พพดดดววววยยยเเเเททททออออญญญญ

ครูสุชาติ เทพจันทรครูสุชาติ เทพจันทร
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 ดวยคณะรัฐมนตรี กําหนดใหวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป เปน “วันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อนอมเกลานอมกระหมอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอพสกนิกรชาวไทย 
โรงเรยีนพราววิทยาคมจงึไดจดัพธิทีาํบุญเน่ืองในวนัคลายวนัพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช  
ในวันศุกร ที่ 2 ธันวาคม 2559 ตั้งแตเวลา 07.30 - 09.15 น.

พิธีทําบุญพิธีทําบุญ “วันคลายวันพระราชสมภพ “วันคลายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

พิธีทําบุญ “วันคลายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”



รวมพลังแหงความภักดีรวมพลังแหงความภักดีรวมพลังแหงความภักดี

โรงเรียนพราววิทยาคม
ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 50190    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34      

http://pwks.ac.th     โทรศัพท 053-475303     โทรสาร 053-474140

แปรรักดวยภักดี
 

จึงหัวใจทุกหัวใจในวันนี้
จึงพรอมพลีนอบนอมมาพรอมหนา

“รวมพลังแหงรักภักดิ์ราชา”
แปรอักษราเลขเกาเทิดเกลาไท
เลขไมชัดรูปไมสวยแปรดวยรัก 
แตมิเคยแปรภักดิ์ประจักษได 
ทุกชีวิตทุกทิศที่ที่เปนไทย

หลอมหัวใจนอมสํานึกจารึกพระคุณ
มิใชสิ่งสุดทายในวันนี้

แตทุกรอยความดีที่โอบอุน
เราจะเดินตามรอยเทากาวการุณย

ใหเคยคุนทุกรอยไทใฝทําดี
พอไมเคยจากเราไปไหน
หากยังอยูในใจในทุกที่

ในภาพจํายํ้าตรึงตราทุกนาที
ในวิถีแหงพอถักทอไทย

บุญชีวิต...ที่เกิดมาใตฝาพระบาท
บุญของชาติ...มีราชาผูยิ่งใหญ
บุญความด.ี..ที่พอทําบําเพ็ญไว
สงพอไป...สูสวรรคชั้นนิพพาน

“รวมพลังแหงความภักด”ี อ.พราว
ครูเฉลิมพล  สุภา : ถักรอยถอยกานต


