ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้ าศึกษาต่ อ
ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2557
ตามโครงการห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
………………………….

ด้วยโรงเรี ยนพิมายวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ ให้ดาเนินการตามโครงการห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ สาหรับการพัฒนาและส่ งเสริ มผูม้ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นมา ดังนั้นในปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนพิมายวิทยาจึงประกาศรับสมัครนักเรี ยน
ที่มีความสามารถและมีความประสงค์จะเข้าเรี ยนตามโครงการดังกล่าว ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
รู ปแบบการจัดการศึกษา
รู ปแบบการพัฒนาและส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามโครงสร้างหลักสู ตรปี การศึกษา 2557 แบ่งออกเป็ น
1. สาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน (รวมพื้นฐานและเพิ่มเติมทั้งหมดของห้องเรี ยนปกติ)
2. สาระการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
2.1 เนื้อหาเพิ่มเติมเป็ นไปตามแนวทางของ สสวท. และของโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
2.2 เนื้อหาเน้นการทาโครงงานเพื่อฝึ กทักษะการเป็ นนักวิจยั
2.3 เนื้อหาเพิ่มเติมพิเศษเชิงลึกแบบเข้มข้น
การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. ใช้กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. บูรณาการการจัดการเรี ยนรู้ 3 รู ปแบบ ดังนี้
2.1 รู ปแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) สาหรับเนื้อหาเพิ่มเติมตามแนวทางของ
สสวท. และโรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ และจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เช่น
2.1.1 จัดกิจกรรม แบบฝึ กต่างๆ อย่างหลากหลายในลักษณะเปิ ดกว้าง
2.1.2 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเลือกเนื้อหา/กิจกรรม/รู ปแบบการเรี ยนรู้
2.1.3 ฝึ กให้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ องที่สนใจอย่างลุ่มลึก โดยใช้วธิ ี การวิจยั เบื้องต้น / หลักการของ
โครงงาน

-22.1.4 ใช้กระบวนการเรี ยนรู้
หลากหลายตามความสามารถ/ความสนใจของผูเ้ รี ยน
2.1.5 กิจกรรมส่ งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยนตามความถนัด/ความสนใจ
2.1.6 การพัฒนากระบวนการคิดระดับสู ง
2.2 รู ปแบบการขยายหลักสู ตร (Extension) สาหรับเนื้อหาเพิ่มเติมเชิงลึกเข้มข้น มีแนวทาง
การจัดการเรี ยนรู้ คือ ตอบสนองความสนใจและความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ให้สามารถทางานเดี่ยว
และงานกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ การทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การทาวิจยั
การจัดค่ายทางวิชาการ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อรู ปแบบต่างๆ การก่อตั้งชมรมร่ วมกับเพื่อนนักเรี ยน ฯลฯ
2.3 รู ปแบบการใช้ผเู้ ชี่ยวชาญพิเศษเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา (Mentoring) สาหรับการทาโครงงาน
การทางานวิจยั ที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ และประสบการณ์นอกห้องเรี ยน ดังนี้
1. กิจกรรมค่าย เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิ ตศาสตร์ ค่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2. กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
3. กิจกรรมการทาโครงงาน
4. กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
5. กิจกรรมนาเสนอผลงานนักเรี ยน
6. กิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
7. กิจกรรมร่ วมประชุมทางวิชาการ
8. กิจกรรมตามกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
9. กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
10. กิจกรรมศึกษาสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ
ค่ าใช้ จ่าย
ระดับชั้น ม.1 นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ ผูป้ กครองจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมจากที่รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณรายหัวให้กบั นักเรี ยน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยน ประมาณภาคเรี ยนละ 2,500 บาท
ระดับชั้น ม.4 นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ ผูป้ กครองจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณรายหัวให้กบั นักเรี ยน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยน ประมาณภาคเรี ยนละ 5,000 บาท
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คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการ สมัคร
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1.1.1 คุณสมบัติ
(1) สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรื อเทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2556 หรื อเทียบเท่า
(2) ไม่จากัดอายุ
(3) เป็ นโสด
(4) เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งในรายวิชาวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 ไม่ต่ากว่า 3.00
(5) รับสมัครนักเรี ยนจากทัว่ ประเทศ ไม่แบ่งในเขตพื้นที่บริ การและนอกเขตพื้นที่บริ การ
1.1.2 หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรี ยนพิมายวิทยา
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน (นาทะเบียนบ้านฉบับจริ งมาแสดงในวันสมัครด้วย)
(3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า ( ปพ.1: 2 ) หรื อ
หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2556 หรื อเทียบเท่า
(4) รู ปถ่ายขนาด 1 12 นิ้ว จานวน 1 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สาหรับติดใบสมัคร)
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1.2.1 คุณสมบัติ
(1) สาเร็ จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อ
เทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2556 หรื อเทียบเท่า
(2) ไม่จากัดอายุ
(3) เป็ นโสด
(4) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นมัธยศึกษาปี ที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
(5) มีระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
(6) มีระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
(7) มีระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
(8) รับสมัครนักเรี ยนจากทัว่ ประเทศ

-41.2.2 หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรี ยนพิมายวิทยา
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน (นาทะเบียนบ้านฉบับจริ งมาแสดงในวันสมัครด้วย)
(3) ปพ. 1:3 (กรณี จบการศึกษาแล้ว) หรื อ ปพ.7 (กรณี ที่ยงั ไม่จบการศึกษา)
(4) ค่าระเบียบการ และใบสมัคร 10 บาท
(5) เงินค่าสมัคร 20 บาท
(6) รู ปถ่ายขนาด 1 12 นิ้ว 1 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สาหรับติดใบสมัคร)
2. วิธีการดาเนินการรับสมัครนักเรียนเข้ าเรียน
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 รับจานวน 40 คน
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 รับจานวน 30 คน
3. กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
รับสมัคร

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.
( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) ณ ห้องกลุ่มงานบริ หารวิชาการ

โรงเรี ยนพิมายวิทยา
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น.
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกประกอบด้วย
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ (เป็ นข้อสอบแบบปรนัย
ตอบแบบสั้นๆ และข้อสอบอัตนัยตามแนวข้อสอบ PISA)
ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 5 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 30 เมษายน 2557
ลงทะเบียนเรียน
วันที่ 30 เมษายน 2557

3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
รับสมัคร
โรงเรี ยนพิมายวิทยา

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.
( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) ณ ห้องกลุ่มงานบริ หารวิชาการ

-5สอบคัดเลือก
วันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น.
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกประกอบด้วย
1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิ ตศาสตร์
(เป็ นข้อสอบแบบปรนัย ตอบแบบสั้นๆ และข้อสอบอัตนัยตามแนวข้อสอบ PISA)
ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 6 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
ลงทะเบียนเรียน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
หมายเหตุ : หากนักเรียนและผู้ปกครองต้ องการทราบข้ อมูลเพิม่ เติม
ติดต่ อได้ ที่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โทร. 0-4447-1105 ต่ อ 16
คุณครู กติ ติศักดิ์ รัตนจันทร์
โทร. 08-9719-4109
www.pm.ac.th และ www3.pm.ac.th/vichakarn

4. หลักฐานทีจ่ ะต้ องนาไปแสดงในวันรับมอบตัวนักเรียน
4.1 ใบมอบตัวตามแบบฟอร์มของทางโรงเรี ยน
4.2 ปพ. 1:2 ฉบับจริ ง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ สาหรับนักเรี ยนที่มอบตัวเข้าเรี ยนชั้น ม.1
และ ปพ. : 3 สาหรับนักเรี ยนที่มอบตัวเข้าเรี ยนชั้น ม.4 (ไม่รับใบรับรอง) โรงเรี ยนจะเก็บเฉพาะฉบับ
ถ่ายเอกสารไว้
4.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริ ง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ โรงเรี ยนจะเก็บเฉพาะฉบับถ่ายเอกสารไว้
4.4 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาทะเบียนบ้านบิดา
จานวน 1 ฉบับ
4.6 สาเนาทะเบียนบ้านมารดา จานวน 1 ฉบับ
4.7 สาเนาทะเบียนบ้านผูป้ กครอง จานวน 1 ฉบับ (ในกรณี ที่นกั เรี ยนไม่ได้อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา )
4.8 เงินค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรี ยนกาหนด (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบและ
รายงานตัว)
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

(นายประจักษ์ ธีรพงศธร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพิมายวิทยา

