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ก็จะส�ำเร็จผล	 ท�ำให้เป็นคนมีระเบียบ	 และเป็นระเบียบ	 คือคิดก็เป็นระเบียบ	 ท�ำก็เป็นระเบียบ	 ตำมล�ำดับขั้นตอน 
ตำมกำลเทศะ	 ตำมควำมพอเหมำะพอควร	หำยสับสน	หำยลังเล	 และหำยขัดแย้ง	 ท้ังในควำมคิด	 ท้ังในกำรท�ำงำน	 
สำมำรถน�ำวิชำควำมรู้และควำมช�ำนำญทุก	 ๆ	 ประกำร	 ไปใช้อย่ำงถูกต้องคล่องแคล่ว	 ส�ำเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย	 
ช่วยให้เกิดผลสมบูรณ์ตำมจุดหมำย	ทั้งจะเกื้อกูลรักษำผู้มีวินัยให้เจริญสวัสดีทุกเมื่อ”
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 ในปีกำรศึกษำ	 2555	 นี้โรงเรียนพิมำยวิทยำของ
เรำได ้ด�ำเนินกำรพัฒนำนักเรียนตำมโครงกำร 

ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์	และโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำน 
สำกลครบ	3	ปีกำรศึกษำ	ที่ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน 
ต่ำง	 ๆ	 ให้กำรพัฒนำและส่งเสริมให้นักเรียนของเรำมี 
ควำมรู้	 ควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 
และเทคโนโลยี	 มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมควำมถนัด 
และควำมสนใจ	 ปลูกฝังให้มีจิตวิทยำศำสตร์อันเป็นคุณสมบัต ิ
ของนักวิจัยที่ดี	 	 และได้จัดกิจกรรมที่มุ ่งพัฒนำนักเรียน 
ให้รอบรู้ด้ำนพุทธิศึกษำ	 จริยศึกษำ	 และพลศึกษำ	 มีกำรจัด 
กิจกรรมพัฒนำผู ้ เรียนที่หลำกหลำยเพื่อพัฒนำนักเรียน 
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ด้วยกำรปลูกฝังคุณธรรม	 
จริยธรรม	และควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย	เพื่อให้นักเรียน 
ของเรำเป็นผู้มี	“คุณธรรม จริยธรรม และรักษ์ความเป็นไทย”  
ตำมที่ก�ำหนดไว้เป็นอัตลักษณ์ส�ำคัญของนักเรียนโรงเรียน 
พิมำยวิทยำ	 และสอดคล้องกับคติธรรมประจ�ำโรงเรียนท่ี 
ก�ำหนดไว้ว่ำ	“ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ” 
	 ในส่วนที่ผู้อ�ำนวยกำรเน้นเป็นส�ำคัญ	 คือ	 คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์ 	 	 เป ็นนิสัยของนักเรียนที่จะติดตัวไป
ตลอดชีวิต	 ดังนั้นจึงได ้มีกำรรณรงค์เรื่องระเบียบวินัย	 
กำรแต่งกำย	 ควำมรับผิดชอบ	 กำรมีจิตสำธำรณะ	 เพรำะ 
โรงเรียนของเรำต้องกำรพัฒนำเยำวชนไทยให้เป ็นผู ้ม ี
ควำมรู ้คู ่คุณธรรม	 เมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วก็จะเป็น 
ประชำกรที่มีคุณภำพดังเช่นศิษย์เก่ำรุ ่นพี่	 ๆ	 ที่ในปัจจุบัน 
ได้มีบทบำทหน้ำที่อยู่ในหน่วยงำน	องค์กรต่ำง	ๆ		ซ่ึงได้สร้ำง 
ประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นจ�ำนวนมำกและในวำระครบรอบ	 
64	 ปีของโรงเรียน	 จึงได้จัดกิจกรรมที่ส�ำคัญขึ้น	 2	 กิจกรรม	 
คือ	งำนขำวแดงร�ำลึก	และงำนรำตรีขำวแดง	อันเป็นกิจกรรม 
ที่เปิดโอกำสให้ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบันได้พบปะสนทนำ 
และเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน

	 ในด้ำนกำรพฒันำโรงเรยีนเรำได้พฒันำอย่ำงเป็นรูปแบบ 
ด้วยกำรจัดท�ำห้องเรียนคุณภำพด้วยกำรใช้ระบบไอที	 มีกำร 
น�ำโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ	 (ischool)	 
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร	 และครูทุกคนสร้ำงระบบกำรจัดกำร 
ควำมรู้	 (KM)	 มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู	 
อย่ำงไรก็ดีโรงเรียนของเรำจะไม่หยุดกำรพัฒนำ	 เพื่อสร้ำง 
ปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 
ด้วยกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่	 จัดสร้ำงหอประชุม	 2	 ชั้น 
ติดตั้งสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี	พัฒนำบุคลำกรพัฒนำระบบ 
บริหำรจัดกำร	 และสภำพแวดล้อมในโรงเรียนให ้เป ็น 
แหล่งเรียนรู ้ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็น	 
“บุคคลแห่งการเรียนรู้” 
 ขอฝากความรักและความปรารถนาดีมายังคณะครู  
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และศิษย์เก่าทุก ๆ คนว่า โรงเรียนของเราจะเจริญก้าวหน้า 
และพัฒนานักเรียนตามนโยบายของประเทศชาติได้นั้น 
ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากพวกเราทุกคน  
และเราต้องร่วมกันเดินไปบนเส้นทางการพัฒนาโรงเรียน 
ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าย่ิง ๆ ข้ึนไป

จากใจ
ผู้อ�ำนวยกำร

3พิ ม า ย วิ ท ย า



๘๕ พรรษามหาราชา
	 ๕	 ธันวำคม	 ๒๕๕๕	 วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 เวียนมำบรรจบ 

อีกวำระหน่ึง	 ปีนี้นับเป็นปีที่คนไทยมีควำมสุขมำกที่สุด	 เพรำะพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวเสด็จออกมหำสมำคม	 

ณ	 สีหบัญชร	 พระที่ น่ังอนันตสมำคม	 พสกนิกรทุกหมู ่เหล่ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท	 ช่ืนชมพระบำรมีและแสดง 

ควำมจงรักภักดีเนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำน 

พระรำชด�ำรัสในวันนี้ควำมว่ำ	

 “…ค�าอวยพร และค�าปฏิญาณสัญญา ที่พวกท่านได้กล่าวนั้น เป็นที่ประจักษ์ใจมาก ขอขอบใจ ท่านทั้งหลาย  

ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคน ที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ความปรารถนาดี และ 

ความพร้อมเพรียงกันของทุกคน อย่างท่ีได้เห็นในวันนี้ ท�าให้ข้าพเจ้าปลื้มใจ มีก�าลังใจมากขึ้น มีความเชื่อเสมอว่า  

ความเมตตา ปรารถนาดีของท่านนี้ เป็นปัจจัยอย่างส�าคัญที่จะท�าให้ความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้น มีขึ้นทั้งในหมู่คณะ  

และในชาติบ้านเมือง แต่ถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมอันนี้ อยู่ในจิตใจ ก็จะมีความหวังได้ว่า บ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ใน

สถานการณ์ใดๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และธ�ารงม่ันคงต่อไป ได้ตลอดรอดฝั่ง อย่างแน่นอน 

 ขออ�านาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่าน รักษาชาติไทย ให้มีแต่ความผาสุก 

ร่มเย็น ตลอดไป…” 

	 ส�ำหรับโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 ท่ำนผู้อ�ำนวยกำรประจักษ์	 ธีรพงศธรได้น�ำบุคลำกรของโรงเรียนจัดพิธีถวำยพระพร 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอย่ำงสมพระเกียรติ	 และได้น�ำคณะครูไปร่วมถวำยพระพรกับทำงอ�ำเภอพิมำยทั้งภำคเช้ำ 

และกลำงคืน	ณ	 บริเวณอุทยำนประวัติศำสตร์พิมำยอย่ำงพร้อมเพรียงกัน	 ด้วยควำมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ	 ขอจง 

ทรงพระเจริญด้วยพระชนมำยุยิ่งยืนนำน	เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชำวไทยตลอดกำลนำน...ฑีฆำยุโกโหตุ	มหำรำชำ...
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ตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

	 เน่ืองในโอกำสที่	 สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 พระบรมรำชินีนำถ	 ได้ทรงเจริญพระชนมพรรษำ	 ๘๐	 	 พรรษำ	 
ในวันที่	 ๑๒	 สิงหำคม	 ๒๕๕๕	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว	 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำน 
ตรำสัญลักษณ์งำนเฉลิมพระเกียรติ	 และคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทุกหน่วยงำนรำชกำรท่ัวประเทศประดับตรำสัญลักษณ์	 และ 
ติดธงสัญลักษณ์นี้ในสถำนที่รำชกำรทุกแห่ง	
	 แบบตรำสัญลักษณ์งำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 พระบรมรำชินีนำถ	 เนื่องในโอกำสพระรำชพิธี 
มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	๘๐	พรรษำ	๑๒	สิงหำคม	๒๕๕๕	ประกอบด้วย	อักษรพระนำมำภิไธย	ส.ก.	อยู่ภำยในวงร	ี 
ด้ำนบนวงรีเป็นพระมหำมงกุฎ	ภำยในพระมหำมงกุฎเป็นพระแสงจักรและพระแสงตรีศูล	มีเครื่องรำชอิสริยำภรณ์โบรำณมงคล 
พระมหำสังวำลนพรัตนรำชวรำภรณ์ล้อมรอบวงรี	 ขนำบข้ำงด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร	 ด้ำนล่ำงวงรีเป็นเลขไทย	 ๘๐	 
อยู่ในรูปทรงของเพชร	 ด้ำนล่ำงเลขไทย	 ๘๐	 เป็นผ้ำแพรแถบอักษรข้อควำม	 พระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	 
๘๐	 พรรษำ	 ๑๒	 สิงหำคม	 ๒๕๕๕	 ในกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 วันที่	 ๕	 พฤษภำคม	 ๒๔๙๓	 พระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู ่หัว	 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 สถำปนำสมเด็จพระรำชินี	 เป็นสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 พระบรมรำชินี	 
แล้วพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นโบรำณมงคลนพรัตนรำชวรำภรณ์
	 ตลอดพระชนมำยุของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ	 ได้ทรงท�ำนุบ�ำรุงประเทศชำติและอำณำประชำรำษฎร ์
ร่วมกับพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ทรงทุ่มเทอุทิศพระองค์อย่ำงไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงประชำเป็นสุข	 ดังจะเห็นได ้
จำกโครงกำรในพระรำชด�ำรินับร้อยนับพันโครงกำรท่ีแสดงถึงพระอัจฉริยภำพของพระองค์		นับเป็นควำมโชคดีอย่ำงมหำศำล 
ของคนไทยที่ได้เกิดมำอยู่ใต้ร่มพระบำรมีของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ	 พระผู้ทรงเป็น	 แม่ของแผ่นดิน 
 ในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	 ๘๐	 พรรษำ	 ๑๒	 สิงหำคม	 ๒๕๕๕	 ข้ำพระพุทธเจ้ำบุคลำกร 
โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 ขอน้อมเกล้ำฯ	 ถวำยพระพรให้พระองค์ทรงพระเกษมส�ำรำญ	 ทรงพระเจริญด้วยพระพรมงคลทั้งปวง	 
สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชนชำวไทยตลอดกำลนำนเทอญ
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ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

	 เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ	 สยำมมกุฎรำชกุมำร	 ทรงเจริญ 
พระชนมพรรษำ	 ๕	 รอบ	 ในวันท่ี	 ๒๘	 กรกฎำคม	 ๒๕๕๕	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว	 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนตรำสัญลักษณ์งำนเฉลิมพระเกียรตินี	้ 
โดยมีแบบตรำสัญลักษณ์ดังนี้	
		 ตรำสัญลักษณ์งำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ	 สยำมมกุฎรำช-
กุมำร	 เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	๕	 รอบ	๒๘	 กรกฎำคม	๒๕๕๕	 
ประกอบด้วย	อักษรพระนำมำภิไธย	ม.ว.ก.	อยู่ภำยในวงรีแนวนอน	ด้ำนบนเป็นพระอนุรำชมงกุฎ 
ส�ำหรับประกอบพระรำชอิสริยยศ	 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ	 สยำมมกุฎรำชกุมำร	 
พระอนุรำชมงกุฎอยู ่ด้ำนหน้ำพระสัปตปฎลเศวตฉัตร	 ประกอบพระรำชอิสริยยศ	 ด้ำนล่ำง	 
อักษรพระนำมำภิไธย	 ม.ว.ก.	 เป็นเลขไทย	 ๖๐	 ถัดเลข	 ๖๐	 ลงมำเป็นผ้ำแพรแถบ	 รองรับ 
องค ์ประกอบทั้ งหมด	 ภำยในผ ้ำแพรแถบเป ็นอักษรข ้อควำม	 พระรำชพิธีมหำมงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษำ	๕	รอบ	๒๘	กรกฎำคม	๒๕๕๕	
	 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ	 สยำมมกุฎรำชกุมำรทรงเป็นชำยชำติทหำรโดยแท้	 
พระองค์ทรงวิริยะอุตสำหะในกำรประกอบพระรำชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อแผ่นดินตลอดมำ	 
ปวงประชำซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้น	 ขอน้อมเกล้ำฯถวำยพระพรให้พระองค ์
ทรงพระเจริญ	ด้วยพระชนมำยุยิ่งยืนนำน	เป็นมิ่งขวัญของปวงประชำตลอดกำลนำน.
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	 เน่ืองในวำระมหำมงคลพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำครบ	 85	 พรรษำ	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
มหำรำช	 วันที่	 5	 ธันวำคม	 2555	 โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 ได้จัดพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรท่ีดีและพลังของ 
แผ่นดิน	 และพิธีรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์	 ใบก�ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์	 วันจันทร์ที่	 3	 ธันวำคม	 2555 
ณ	 สนำมหน้ำอำคำร	 1	 โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 อ�ำเภอพิมำย	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 มีผู้เข้ำรับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์	 ใบก�ำกับ 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์	ทั้งหมด	21	รำย	ดังนี้
	 	 1.	 เหรียญจักรพรรดิมำลำ		 จ�ำนวน		 4		 รำย
	 	 2.		 ชั้นทวีติยำภรณ์ช้ำงเผือก		 จ�ำนวน		 6		 รำย
	 	 3.		 ชั้นทวีติยำภรณ์มงกุฎไทย		 จ�ำนวน		 5		 รำย
	 	 4.		 ชั้นตริตำภรณ์ช้ำงเผือก		 จ�ำนวน		 1		 รำย
	 	 5.		 ชั้นตริตำภรณ์มงกุฎไทย		 จ�ำนวน		 5		 รำย
	 ผู ้ที่เข้ำรับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำงปลื้มปิติยินดีและส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณท่ีได้ทรงพระรำชทำน	 ซึ่งจะ 
เป็นขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน	ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของข้ำรำชกำรสืบต่อไป

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิมายวิทยา ปีการศึกษา 2555

	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีหน้ำที่ในกำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 และให้ควำมเห็น	 เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ	 ก�ำกับ	 ดูแล	 ติดตำมกระบวนกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ	 เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำ	 
ปรับปรุงคุณภำพสถำนศึกษำให้บรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด	 ส�ำหรับโรงเรียนพิมำยวิทยำในปีกำรศึกษำ	 2555	 

มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	ดังต่อไปนี้

พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์
กรรมกำร

นายประเสริฐ  การค้า
กรรมกำร

นายณัฐวัจน์  ศรีตระกูล
กรรมกำร

นายบุญเที่ยง  มวยดี
กรรมกำร

ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค  นิยมไร่
กรรมกำร

นายชัยวัฒน์  สุขเดชะ
กรรมกำร

นายประจักษ์  ธีรพงศธร
กรรมกำรและเลขำนุกำร								

นายสมชาย  เอี่ยมโฆษคุณ
กรรมกำร

นายปรัชญา  ยอดสุรินทร์
กรรมกำร

นางสุกัลญา  ศรีสวัสดิ์
กรรมกำร

นายบรรเจิด  สอพิมาย
กรรมกำร

ด.ต.ธนูศิลป์  สุขชาตะ
กรรมกำร

นายดนัย  ตั้งเจิดจ้า
กรรมกำร

พระมหาประเสริฐศักดิ์  ปัญญาปสุโต
กรรมกำร

นายวาฑิต  ตันตราภรณ์
ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ
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ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
	 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.2545	 ก�ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่ง 
ต้องได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้ำปีนับตั้งแต่กำรประเมินครั้งสุดท้ำย	 ซ่ึงโรงเรียนพิมำยวิทยำ 
ได้รับกำรประเมินไปแล้วสองครั้ง	 ปีกำรศึกษำ	 2554	 ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม	 (พ.ศ.2554	 -	 2558)	 
ซึ่งขอสรุปผลกำรประเมินภำยนอกรอบที่สำม	ตำมกลุ่มตัวบ่งชี้	ดังนี้

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ�าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)

น�้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่	1	 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี 10.00 9.50 ดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่	2	 ผู้เรียนมีคุณธรรม	จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.56 ดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่	3	 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้	และเรียนอย่ำงต่อเน่ือง 10.00 9.20 ดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่	4	 ผู้เรียนคิดเป็น	ท�ำเป็น 10.00 9.31 ดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่	5	 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียน 20.00 9.04 พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่	6	 ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 10.00 9.00 ดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่	7	 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 5.00 4.80 ดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่	8	 พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและ	ต้นสังกัด 5.00 4.78 ดีมำก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่	9	 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ	ปณิธำน	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์

ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 5.00 5.00 ดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่	10	 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 5.00 5.00 ดีมำก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่	11	 ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของ	สถำนศึกษำ 5.00 4.60 ดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่	12	 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน	รักษำมำตรฐำน	

และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ	ท่ีสอดคล้องกับแนวทำง	กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 5.00 5.00 ดีมำก

คะแนนรวม 100.00 84.79 ดี

สถำนศึกษำมีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้	ต้ังแต่	80	คะแนนขึ้นไป	o	ใช่		o ไม่ใช่

สถำนศึกษำมีตัวบ่งชี้ระดับดีขึ้นไป	10	ตัวบ่งชี้	จำกทั้งหมด	12	ตัวบ่งชี้	o	ใช่		o ไม่ใช่

สถำนศึกษำไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภำพต้องปรับปรุง	หรือ	ต้องปรับปรุงเร่งด่วน	o	ใช่		o ไม่ใช่	

3

3

3

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

o สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   o ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา3

9พิ ม า ย วิ ท ย า



เครือข่ายร่วมพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากล

กับโรงเรียนต่างประเทศ

(MOU)
		 โรงเรียนพิมำยวิทยำเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงกำร 
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลของ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 (สพฐ.)	 	 ซึ่งจะต้องพัฒนำทุกด้ำน 
เพื่อให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล	 กำรมีโครงสร้ำงเครือข่ำย 
ร่วมพัฒนำกับต่ำงประเทศก็เป็นกำรเตรียมควำมพร้อม 
อีกส่วนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยน 
ประสบกำรณ์	ร่วมพฒันำคร	ูรวมทัง้หำแนวทำงพฒันำนกัเรยีน 
ให้มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล	 ตำมแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี 
ศักยภำพเป็นพลโลก	 ควบคู่กับควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร	 
ดังนั้นเพื่อให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมมือกันแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 แลกเปลี่ยนครู	 บุคลำกร	

และนักเรียน	โรงเรียนพิมำยวิทยำจึงได้มีกำรท�ำบันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือระหว่ำงกัน	 (MOU)	 ระหว่ำง	 นายประจักษ์  
ธีรพงศธร ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนพิมำยวิทยำ	และ	Mr. Patric  
Hogan ผู้อ�ำนวยกำร	 Shelton	 College	 International 
ประเทศสิงคโปร์	 	 ในวันที่ 	 13	 กรกฎำคม	 พ.ศ.2555	 
ณ	 Shelton	 College	 International	 ประเทศสิงคโปร์	 
เพื่อเตรียมก้ำวเข้ำสู ่กำรเป็นพลเมืองอำเซียนที่มีควำมรู ้	 
และแข่งขันในเวทีโลกได้อย่ำงมั่นใจ	 นับเป็นโรงเรียนแรก 
ในจังหวัดนครรำชสีมำ	 ที่สำมำรถด�ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย	 
ของโรงเรียนกับโรงเรียนในต่ำงประเทศ
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	 ตำมที่โรงเรียนพิมำยวิทยำได้ท�ำบันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือ	(MOU)	กับ	Shelton	College	International	 
ประเทศสิงคโปร์	 	 ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด ้ำนกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน	 แลกเปลี่ยนครู	 บุคลำกร	 และนักเรียน 
ร่วมกันนั้น	 โรงเรียนพิมำยวิทยำจึงได้จัดท�ำโครงกำรพัฒนำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์	
ให้กับนักเรียนที่สนใจ	 ระหว่ำงวันที่	 9	 -	 12	 ตุลำคม	 2555	 
ณ	 Shelton	 College	 International	 ประเทศสิงคโปร์	 
โดยมีครู	 นักเรียน	 ผู ้ปกครอง	 จ�ำนวน	 22	 คน	 น�ำโดย 
คุณครู เมทินี   สินชุม	 	 หัวหน ้ำกลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้ 
ภำษำต่ำงประเทศ	 	 กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียน 
พิมำยวิทยำได้ฝึกกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	 และ 
ได้ทัศนศึกษำสถำนที่ส�ำคัญของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

ณ ประเทศสิงคโปร์ 
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	 โรงเรียนพิมำยวิทยำตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรศึกษำ 
และกำรพัฒนำเยำวชนที่มีควำมสำมำรถซึ่งจะเป็นก�ำลังหลัก 
และแรงขับเคลื่อนท่ีส�ำคัญของประเทศในอนำคต	แต่เนื่องจำก
ขำดแคลนทุนทรัพย์จึงท�ำให้ขำดโอกำสที่จะศึกษำต่อ	 ดังนั้น	 
เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสและสร้ำงควำมหวังให้แก่เยำวชน 
ดังกล่ำว	 โรงเรียนพิมำยวิทยำจึงจัดโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ	 
ในวันที่	 6	 กันยำยน	 2555	 ณ	 หอประชุมปำจิต	 โดยมีวัตถ ุ
ประสงค์	ดังนี้	
	 1.	 เพื่อส ่งเสริมให้เยำวชนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์	 มี 
ก�ำลังใจ	และมีโอกำสในกำรศึกษำต่อ
	 2.	 เพื่อสนับสนุนให้เยำวชนมีผลกำรเรียนดี	 มีควำม 
สำมำรถ	มีควำมประพฤติด	ี
	 โดยในปีกำรศึกษำ	2555		มีนักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำใน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นจ�ำนวน	838	คน	ทุนละ	1,500	บำท	
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจ�ำนวน	 214	 คน	 ทุนละ	 1,500	 
บำท	รวมนักเรียนเข้ำรับทุนกำรศึกษำครั้งนี้จ�ำนวน	1052	คน	
	 ส�ำหรับทุนกำรศึกษำท่ีน�ำมำมอบให้กับนักเรียนในครั้งนี้	
ทำงโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกบุคลำกร
ในโรงเรียน	ผู้มีจิตศรัทธำ	และเงินปัจจัยพื้นฐำน		ดังนี้

	 1.	 เงินปัจจัยพื้นฐำน	 1,221,000	 บำท
	 2.	 มูลนิธิ,กองทุนโรงเรียน	 56,400	 บำท
	 3.	 มูลนิธิสวนกุหลำบ	 50,000	 บำท
	 4.	 บุคลำกรโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 277,100	 บำท

  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,604,500 บาท

พิธีมอบทุนการศึกษา

	 โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้บริจำคทุนทุกท่ำนที่ช่วยส่งเสริมและสร้ำงโอกำสในกำรศึกษำของนักเรียนในครั้งนี้	 อย่ำงไร 
ก็ดีแม้ว่ำกำรมอบทุนในคร้ังนี้จะมีนักเรียนได้รับทุนจ�ำนวนมำก	แต่จำกกำรไปเยี่ยมบ้ำนนักเรียนของครูที่ปรึกษำพบว่ำนักเรียน 
ที่ยังขำดแคลนทุนทรัพย์	 และขำดโอกำสยังมีอีกมำก	 โรงเรียนจะได้ด�ำเนินกำร	 หำทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนเหล่ำนี้อีก 
ในโอกำสต่อไป
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 บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ “ภูมิพล” ...	 เป็นค�ำขวัญวันครูของคุรุสภำ	 ประจ�ำป	ี 

พ.ศ.	2555	และเพ่ื่อเป็นกำรเทิดพระคุณของคุณครู	สภำนักเรียนจึงได้จัดพิธีไหว้ครู	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2555	ณ	หอประชุม 

ปำจิต	 ในวันที่	 14	 มิถุนำยน	 ซึ่งเป็นโอกำสอันดีที่นักเรียนทุกคนจะได้แสดงควำมกตัญญูกตเวทิตำต่อคุณครู	 โดยได้น�ำ 

พำนดอกไม้	พำนธูปเทียน	และพวงมำลัย	ที่จัดด้วยควำมปรำณีต	มำไหว้คุณครูโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีไหว้ครู
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	 โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 จัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรข้ำรำชกำรครู	 ประจ�ำปีกำรศึกษำ	 2555	 ‘จากใจถึงใจ ด้วยสายใย 

ที่ผูกพัน’	ให้แก่ผู้บริหำร	และ	ครูที่เกษียณอำยุรำชกำร	ในวันท่ี	29	กันยำยน	2555	ณ	หอประชุมปำจิต	โรงเรียนพิมำยวิทยำ	

โดยมีผู้บริหำร	และ	ครูที่เกษียณอำยุรำชกำรจ�ำนวน	8	ท่ำนคือ

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยท่ีผูกพัน

  1.  รองผู้อ�านวยการสมชาติ รชตวิฑูร

  2.  รองผู้อ�านวยการพงศ์พันธุ์ พุทธิวิริยากร

  3.  คุณครูวิเชียร ภูมิค้า

  4.  คุณครูพรชัย ใจเย็น

  5.  คุณครูอารีย์ แก้วเพ็ชร

  6.  คุณครูประนอม ไชยวิชิต

  7.  คุณครูเรณู สุขเกษม 

  8.  คุณครูยุวดี ถนัดค้า 
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ทั้ง 8 ท่าน ล้วนเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญต่อการบริหารโรงเรียน และสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี  

ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือศิษย์ตลอดมา 

เราชาวพิมายวิทยาจะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านตลอดไป
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 ส�ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน	 (สสค.)	 ซ่ึงมี	นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
เป็นประธำน	ร่วมมือกับกระทรวงศึกษำธิกำร	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกระทรวงมหำดไทย	จัดโครงกำร	“ครูสอนดี”  
โดยมีเจตนำรมณ์แห่งกำรเชิดชูยกย่อง	 “ครูสอนดี”	 คือกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน	 ในกำรสรรหำครูท่ีทุ่มเทกำยใจ	 
ถ่ำยทอดควำมรู้และอบรมผู้เรียนอย่ำงเสียสละ	 อดทน	 มีกระบวนกำรท่ีเหมำะสม	 เอื้อผลส�ำเร็จเกิดข้ึนแก่ศิษย์อย่ำงต่อเนื่อง	 
เป็นแบบอย่ำงที่ดีและเป็นที่รักของนักเรียน	 พ่อแม่ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 และสังคม	 ประจ�ำปีพุทธศักรำช	 2554	 ในส่วนของ 
โรงเรียนพิมำยวิทยำนั้น	มีครูที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็น	“ครูสอนดี”	ได้รับเกียรติบัตรประกำศคุณค่ำของควำมเป็นคร	ู 
พร้อมรำงวัลเงินสดคนละหนึ่งหมื่นบำท	จ�ำนวน	6	คน		ได้แก่		

 1. นายธงชัย  นิยมสุข
 2. นางวรรณี  อมัติรัตนะ 
 3. นางมาลัยพร  เอื้อสุวรรณ 
 4. นางสาวเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์  
 5. นางปาริยา  พงษ์นิยะกูล  
 6. นายสมศักดิ์  รักกุศล 

 ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อศิษย์	และมีจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตำ	
จงเป็นกุศลดลควำมเจริญก้ำวหน้ำแก่บ้ำนเมืองสืบไป
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ผู้ท�าคุณประโยชน์
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
 นายธงชัย นิยมสุข เป็น	 1	 ใน	 88	 ท่ำน	 ท่ีได้รับคัดเลือกจำกกำร 
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 ให้ได้รับรำงวัลผู้ท�าคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทย	 ตำมโครงกำรเชิดชูบุคคลผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่ออุตสำหกรรม 
ท่องเที่ยวไทยเป็นวำระพิเศษ	 โดยพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่เหมำะสมท้ัง 
ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ	 จัดท�ำเป็นท�ำเนียบผู ้ท�ำคุณประโยชน์ต่อ 
อตุสำหกรรมท่องเทีย่วไทย	เพือ่เชดิชผููร่้วมสนบัสนนุ	กำรอทุศิตนและมบีทบำท 
ส�ำคัญในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียวไทยให้เติบโต	 ท�ำให้ภำพรวม 
ของเศรษฐกิจด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว	 ก้ำวไกลและยั่งยืน..โดย 
รับมอบเกียรติบัตรและรำงวัลจำก	 นายสุรพล เศวตเศรนี ผู ้ว ่ำกำร 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 8	 มิถุนำยน	 พ.ศ.	 2555	 ในงำน 
เทศกำลเที่ยวเมืองไทย	ณ	อำคำรชำเลนเจอร์	เมืองทองธำนี
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	 ด้วยโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 ได้รับแจ้งอนุมัติกรอบ 
วงเงินงบประมำณ	 ปี	 2555	 (งบแปรญัตติ)	 จำกส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ส�ำหรับก่อสร้ำงอำคำร
ประกอบโรงอำหำร-หอประชุม	 แบบ	 101	 ล/27	 (พิเศษ)	 
2	ชั้น	เป็นเงิน	10,000,000	บำท	(สิบล้ำนบำทถ้วน)	เพื่อใช้ 
ในกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน	 และเพื่อสนับสนุนด้ำน 
กำรจัดกิจกรรมของโรงเรียน	หน่วยงำนภำครัฐ	เอกชน	ชุมชน	
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โรงเรียนจึงได้ประกอบ 
พิธีวำงศิลำฤกษ์	 ในวันที่ 	 25	 กรกฎำคม	 พ.ศ.	 2555	 

โดย	 ฯพณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ	 อดีตนำยกรัฐมนตรี	 
เป็นประธำนในพิธี	 และได้รับเกียรติจำก	 คุณหญิงกัลยา  
โสภณพานิช,	นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และแขกผู้มีเกียรต	ิ 
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ่อค้ำ	 ประชำชน	 คณะครู	 
นักเรียนร่วมในงำน	 ซึ่งงบประมำณในกำรก่อสร้ำงได้รับกำร 
ประสำนงำนจำก	 คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช	 และ 
คุณวิมล มะลิลา ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 และขอขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่ำน 
ที่กรุณำมำร่วมในงำนพิธีครั้งนี้เป็นอย่ำงยิ่ง

พิธีวางศิลาฤกษ์โรงอาหาร-หอประชุม
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  ศรัทธาแห่งธรรม งามล�้าเทียนพรรษา  
มหาบุญบารมี  ฉลองพุทธชยันตี  อ�าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา	 งำนประเพณีนี้จัดขึ้นในวันพุธ 
ที่	 1	 สิงหำคม	 2555	 โดยมีขบวนเทียนพรรษำจำก 
วัด	 และชุมชนต่ำง	 ๆ	 เข้ำร่วม	 มีสถำนศึกษำต่ำง	 ๆ 
เข้ำร่วมขบวนแห่ด้วย	 ส�ำหรับโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 5	 ได้เข ้ำร ่วม	 โดยจัด 
ขบวนประเพณีต่ำง	ๆ	 เช่น	ขบวนกำรแต่งกำย	5	สมัย	 
กำรละเล่นพื้นบ้ำน	 งำนแต่งงำน	 งำนบวช	 ประเพณี
สงกรำนต์	 ลอยกระทง	 บุญบั้งไฟ	 เป็นต้น	 กิจกรรม 
ครั้งนี้มีประชำชน	 นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมำกเข้ำร่วม 
ชมอย ่ำงใกล ้ชิด	 ซึ่ งนักเรียนพิมำยวิทยำทุกคนมี 
ควำมตั้งใจ	 ภำคภูมิใจที่ได้เข้ำร่วมในงำนประเพณีท่ี 
ส�ำคัญของชุมชนครั้งนี้

ประเพณี

แห่เทียนพรรษา

19พิ ม า ย วิ ท ย า



	 ในป ีกำรศึกษำ	 2555	 กลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้ 
สังคมศึกษำฯ	 จัดกิจกรรมที่หลำกหลำยเพื่อปลูกฝ ังให  ้
นักเรียนรู ้จักกำรอยู ่ร่วมกันในสังคม	 รู ้จักขนบธรรมเนียม	 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำม	 ได้แก่	 กิจกรรม	 80 พรรษา 
เฉลิมองค์พระทรงศรีมหาราชินีแห่งปวงราษฎร์ ในวันที่	 
12	สิงหำคม	2555	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	80 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  กำรท�ำบุญทอดกฐินสำมัคคี	 ณ	 วัดบ้ำนกระเบื้องใหญ	่
ต.กระเบื้องใหญ่	 อ.พิมำย	 จ.นครรำชสีมำ	 ในวันอำทิตย์ที่	 

25	 พฤศจิกำยน	 2555	 สัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำ 
อยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 นอกจำกนี้แล้วยังมีกำร 
มอบรำงวัลลูกกตัญญู	 กำรจัดป้ำยนิเทศให้ควำมรู้	 กำรแสดง 
นำฎศิลป์	กำรร้องเพลง	กำรประกวดแข่งขันต่ำงๆ	มำกมำย
และเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่	 “ประชาคม 
อาเซยีน”	กลุ่มสำระฯ	ได้ให้ควำมรูแ้ก่นกัเรยีน	ช่วงหลงัเคำรพ 
ธงชำติในทุกวันศุกร์อีกด้วย

ให้ความรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กฐินโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข่าวสาร
จาก กลุ่มสาระฯ
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สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

80 พรรษา เฉลิมองค์พระทรงศรีมหาราชินีแห่งปวงราษฎร์  
12 สิงหาคม 2555
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	 ปีกำรศึกษำ	 2555	 กลุ ่มสำระฯ	 ภำษำไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู ่	 ในวันอังคำรท่ี	 26	 มิถุนำยน	 พ.ศ.	 2555	 
ณ	 หอประชุมปำจิต	 โดยมีกิจกรรมทั้งที่เป็นกำรแข่งขัน	 ได้แก่	 กำรคัดลำยมือ	 กำรจัดป้ำยนิเทศ	 กำรแต่งกลอนสุภำพ 
กำรเขียนเรียงควำม	 กำรพูดสุนทรพจน์	 กำรตอบปัญหำ	 กำรวำดภำพ	 กำรประกวดตัวละครในวรรณคดี	 ส่วนกิจกรรม 
กำรแสดงบนเวที	 ได้แก่	 กำรแสดงของชุมนุมนำฎศิลป์	 ชุมนุมทูบีนัมเบอร์วัน	 ชุมนุมภำษำจีน	 กำรเชิดหุ ่นกระบอก 
และลิเกของคณะภำษำไทยบันเทิงศิลป์	 ซึ่งในปีนี้ได ้จัดแสดงสองรอบ	 รอบแรกเวลำ	 13.00	 น.แสดงให้นักเรียน 
โรงเรียนพิมำยวิทยำได้ชม	 และเวลำ	 18.00	 น.	 แสดงให้แก่ผู ้ปกครองและคนที่สนใจ	 ซึ่งมีผู ้เข้ำชมจ�ำนวนมำก	 ผลกำร 
จัดกิจกรรมกำรประกวดต่ำง	ๆ	เป็นดังนี้
	 1)	 การเขียนเรียงความหัวข้อเรื่อง “สุนทรภู่กวีเอกของโลก” 
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ต้น	ได้แก่	เด็กหญิงพิมปวีร์	จันทร์นวล	ม	.3/1	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ปลำย	ได้แก่	นำงสำวภัทรำพร	เกตุกระทุ่ม	ม.5/2
	 2)	 การแต่งค�าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพหัวข้อเรื่อง “สุนทรภู่กวีเอกของโลก” 
	 	 ระดับ	ม.ต้น	ควำมยำว	3	บท	รำงวัลชนะเลิศ	ได้แก่	เด็กหญิงเบญจรัตน์	ตรียมณีรัตน์	ม	.3/2	
	 	 ระดับ	ม.ปลำย	ควำมยำว	5	บท	รำงวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นำงสำววรำภรณ์	ค�่ำติรัมย์	ม	.4/2	
	 3)	 การพูดสุนทรพจน์หัวข้อเรื่อง “สุนทรภู่กวีเอกของโลก” ควำมยำว	4	นำที	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ต้น	ชำย	ได้แก่	เด็กชำยณัฐวุฒิ	หำชัย	ม	.3/5	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ต้น	หญิง	ได้แก่	เด็กหญิงธนัชญำ	จำดพิมำย	ม	.3/1	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ปลำย	ได้แก่	นำงสำวภัทรำพร	เกตุกระทุ่ม	ม.5/2	
	 4)	 การเขียนไทย 
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ต้น	ได้แก่	เด็กหญิงภคพร	ภู่ชัย	ม	.3/1	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ปลำย	ได้แก่	นำงสำวภัทรำพร	เกตุกระทุ่ม	ม.5/2
	 5)	 การตอบปัญหา
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ต้น	ได้แก่	เด็กหญิงธิดำภรณ์	รักวงศ์	ม	.3/6	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ปลำย	ได้แก่	นำงสำวพรทิพย์	โคกกลำง	ม.5/2
		 6)	 การคัดลายมือแบบอาลักษณ์ 
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ต้น	ได้แก่	เด็กหญิงพิชญำ	พุ่มพฤกษ์	ม	.3/3	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ปลำย	ได้แก่	นำงสำวกิตติยำภรณ์	แก้วเกษ	ม.5/5
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	 7)	 การคัดลายมือแบบหัวกลมตัวกลม
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ต้น	ได้แก่	เด็กหญิงธิดำภรณ์	รักวงษ์	ม	.3/6	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ปลำย	ได้แก่	นำงสำวสุพัตรำ	กลั่นหมอ	ม.4/2
	 8)	 วาดภาพจินตนาการ
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ต้น	ได้แก่	เด็กหญิงอัมลินทร์	ก่ิงพำน	ม	.3/7	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ปลำย	ได้แก่	นำงสำวธัญลักษณ์	รวยสูงเนิน	ม.6/3	
	 9)	 การอ่านท�านองเสนาะ 
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ต้น	หญิง	ได้แก่	เด็กหญิงกนกกำญจน์	สืบค้ำ	ม	.3/3	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ต้น	ชำย	ได้แก่	เด็กชำยณัฐวุฒิ	หำชัย	ม	.3/5	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ปลำย	หญิง	ได้แก่	นำงสำวณัฎฐำ	บุญอยู่	ม.5/5	
	 	 ชนะเลิศระดับ	ม.ปลำย	ชำย	ได้แก่	นำยฉัตรดนัย	พูนแก้ว	ม.6/4
	 10) จัดป้ายนิเทศ
	 	 ชนะเลิศ	ได้แก่	ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	5/2
	 11)	 นางในวรรณคดี
	 	 ชนะเลิศ	ได้แก่	นำยณัฐพงษ์	อินทร์จันทึก	ม.	5/10

	 บรรยำกำศกำรจัดงำนสุนทรภู่	 ปีกำรศึกษำ	 2555	 
ทั้งครู 	 นักเรียน	 บุคลำกรทุกฝ ่ำย	 ให ้ควำมร ่วมมือ 
เป็นอย่ำงดี	 คณะครูแต่งกำย	 อนุรักษ์ควำมเป็นไทย 
เพื่อเสริมบรรยำกำศควำมเป็นไทย	 	 ส่วนนักเรียนและ 
ผู้ปกครอง	 บรรดำเหล่ำแม่ยกท้ังหลำย	 ก็ใจจดใจจ่อที่ 
กำรแสดงลิเกบนเวที	 ซึ่งปีนี้คัดสรรผลงำน	 กำรแสดงที่ 
เต็มไปด้วยนักแสดงคุณภำพผ่ำนกำรคัดเลือกหลำยรอบ 
จำกท่ำนผู้ช่วยกิตติศักดิ์	 รัตนจันทร์และคณะ	 ปีนี้แสดง 
เรื่อง	“ผิดทางรัก”	ฝีมือกำรแสดงบอกได้เลยว่ำไม่ผิดหวัง	 
สมกับที่รอคอยชมทั้งรอบบ่ำยและรอบค�่ำ	 อย ่ำลืม 
ติดตำมชมผลงำนของคณะภำษำไทยบันเทิ งศิลป  ์
ในปีกำรศึกษำหน้ำนะครับ
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    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
	 กลุ ่มสำระฯ	 คณิศำสตร์	 ได้จัดกำรเรียนกำรสอน	 และกิจกรรมเพื่อส่งเสริม	 พัฒนำนักเรียนในด้ำนต่ำงๆ 

ส�ำหรับปีกำรศึกษำ	2555	สรุปได้ดังนี้

 กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน วันที่	15	กันยำยน	2555	ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนปรับควำมรู้พื้นฐำน	ส�ำหรับนักเรียน 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 1/5	 -	 1/14	 จ�ำนวน	 124	 คน	 เพื่อเป็นกำรปรับพื้นฐำนทักษะด้ำนกำรคิดค�ำนวณ	 กำรสร้ำง 

มโนทัศน์และเจตคติในวิชำคณิตศำสตร์	 รวมถึงสร้ำงควำมมั่นใจในเนื้อหำพื้นฐำนที่จะน�ำไปเพิ่มศักยภำพกำรเรียนรู ้ 

วิชำคณิตศำสตร์เพื่อลดจ�ำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนให้สูงข้ึน

 กิจกรรมประเมินแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ TME	 :Thailand	Mathematics	Evaluation	วันที่	1	สิงหำคม	2555	 

ได้จัดกำรทดสอบตำมโครงกำรทดสอบ	 ประเมินแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์	 TME	 :	 Thailand	Mathematics	 Evaluation	 

ซึ่งมีนักเรียนที่เข้ำร่วมทั้งสิ้น	331คน	แยกเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี	1	จ�ำนวน	147	คน	ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่	2	 

จ�ำนวน	54	คน	และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	3	จ�ำนวน	130	คน	กำรทดสอบครั้งนี้นับเป็นครั้งท่ี	2	ท่ีนักเรียนให้ควำมสนใจ 

ในกำรวัดควำมรู้และทักษะกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์	 เพื่อน�ำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

ทั้งในด้ำนผู้เรียนและส่งผลให้ครูผู ้สอนได้เห็นถึงควำมส�ำเร็จในกำรเรียนของนักเรียน	 และน�ำไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนของครูได้อีกด้วย

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ ผลการแข่งขัน

กำรแข่งขันอัจฉริยภำพ ม.4-ม.6	 นำยภำนุ	สุขสุมนต์ศิลป์	ม.6/1 ครูมำลัยพร	เอื้อสุวรรณ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ทำงคณิตศำสตร์

กำรแข่งขันกำรประกวด ม.4-ม.6 นำงสำวณัชชำ	กิจจำชำญชัยกุล	ม.6/1 นำยสมพร	บุญประมวล รำงวัลเหรียญเงิน
โครงงำนคณิตศำสตร์ นำงสำวทิวำ	นอกกลำง	ม.6/1	 นำงทิพพำ	แก้วหนองแสง
ประเภททีม นำงสำวปัทมำ	ภูกงลี	ม.6/1	

กำรแข่งขัน	GSP	 ม.1-ม.3	 เด็กชำยปวริศ	วัชรพำณิชย์	ม.3/1	 นำยธีรนันท์	นำมเสริมศรี รำงวัลเหรียญทองแดง
ประเภททีม เด็กชำยวิษณุ	ค้ำเครื่องเรือน		ม.2/1 นำงรัศมี	สุขเกษม	

กำรแข่งขัน	GSP	 ม.4-ม.6 นำงสำววณิชำวรรณ	โพธิ์ภักดี	ม.5/1	 นำยสมศักดิ์	บุญหนุน รำงวัลเหรียญทองแดง
ประเภททีม นำยนนทกร	นันทพิสิฐ	ม.4/1

กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว	 ม.1-ม.3	 เด็กหญิงภควดี	ฉ�่ำเมืองปัก	ม.3/1 นำงศิริวรรณ	อินทรนอก รำงวัลเหรียญเงิน
(ประเภทเดี่ยว)

กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6	 นำงสำวอำทิตยำ	นำมพิมำย	ม.5/1 นำยสุพชัย	พูพิมำย รำงวัลเหรียญทอง
(ประเภทเดี่ยว)

กำรแข่งขันซูโดกุ	 ม.1-ม.3	 เด็กหญิงรุ่งสุรีย์	อิ่มใจ	ม.3/2 นำงสมศรี	นิยมสุข รำงวัลเหรียญเงิน
นำงศศิรินทร์	อติวัฒน์อังกูร

กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์  ครั้งที่  17  
จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	 3	 -	 4	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.	 2555	 โดย 
นางศิริลักษณ์ วิชยพงศ ์	 รองผู ้อ�ำนวยกำรโรงเรียน 
เป็นประธำนในพิธีเปิด	 มีนักเรียนเข้ำค่ำยคณิตศำสตร  ์
ทั้งสิ้น	 จ�ำนวน	 360	 คน	 แยกเป็น	 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 1	 
จ�ำนวน	 177	 คน	 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 2	 จ�ำนวน	 45	 คน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	3	จ�ำนวน	138	คน	และพี่เลี้ยง	ม.	5/2	
จ�ำนวน	48	คน
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 ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ส�ำหรับผู้เรียนตำมหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ	 สอวน.	 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำ 
ตอนต้น	 ม.2	 -	 ม.3	 จ�ำนวน	 73	 คน	 และ	 ค่ำยพัฒนำทักษะโครงงำนคณิตศำสตร์	 ส�ำหรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	 (พวค.)	 ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย	 ม.4-	 ม.5	 จ�ำนวน	 57	 คน	 ณ	 ห้องประชุมสัมมนำ	
ชำยตำรีสอร์ท	จังหวัดระยอง	ระหว่ำงวันที่	 15	–	16	ธันวำคม	2555	 โดยได้รับควำมอนุเครำะห์จำกคณะวิทยำกรผู้เช่ียวชำญ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร	 ซึ่งประกอบด้วย	 รศ.ดร.สมวงษ์	 แปลงประสพโชค	 และคณะ	 ร่วมกับสถำบันส่งเสริม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและสมำคมคณิตศำสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์	 นักเรียนมีควำมประทับในกำร 
จัดกิจกรรมฐำนต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้องและได้แสดงศักยภำพของตนเองในกำรสร้ำงสรรค์โครงงำนคณิตศำสตร์และทักษะ 
กระบวนกำรคิดอย่ำงเต็มที่และหลำกหลำยแนวคิดท่ีได้จำกกำรท�ำกิจกรรมต่ำง	ๆ	ท่ีน่ำสนใจ
 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มสำระได้ส่งโครงงำนคณิตศำสตร์ระดับ	 ม.ต้นและ	 ม.ปลำย	 เข้ำประกวด 
เนื่องในสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ	 ณ	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ	 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	 ได้รับรำงวัลชมเชย	 
และ	ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

กิจกรรมประเมินแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  TME : Thailand  Mathematics  Evaluation

ค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน  20 - 21 สิงหาคม 2555

โครงการค่าย พวค. และ สอวน.

แข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
	 ในปีกำรศึกษำ	 2555	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำตร์	 ได้ส่งผลงำนของนักเรียนเข้ำร่วมประกวดโครงงำน 

วิทยำศำสตร์	 เนื่องในงำนประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมวิจัย	 ครั้งที่	 8	 “การวิจัยสู ่ประชมคาอาเซียน”  
ในวันที่	8- 9	พฤศจิกำยน	2555 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 1
	 ได้น�ำนักเรียนห้องพิเศษ	 ร่วมกิจกรรม	 ค่ายปฏิบัติการด้านวิทยศาสตร์ ณ	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี,	 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ	และร่วมกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์	สิ่งแวดล้อม	ณ	อุทยำนทับลำน
	 ได้น�ำนักเรียน	ชั้น	ม.2/1,	3/1,	5/1	และ	6/1	ร่วมในกิจกรรม	ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล	ณ	พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ
เกำะทะเลไทย	ต.แสมสำร	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	ได้รับท้ังควำมรู้	และควำมเพลิดเพลินในเวลำเดียวกัน
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รักบี้หญิงพิมายวิทยา 
แชมป์กีฬาแห่งชาติ 3 ปีซ้อน
 ทีมนักกีฬำรักบี้หญิงพิมำยวิทยำเป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันกีฬำ 

ในระดับภำค	 และระดับประเทศหลำยรำยกำร	 เช ่น	 
ชนะเลิศรอบคัดเลือกตัวแทนภำค	 3	 อุบลรำชธำนีเกมส์	 ได้เป็นตัวแทน 
เข้ำแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ	 ครั้งที่	 29	 ชนะเลิศรอบคัดเลือกได้เป็น 
ตัวแทนเข้ำแข่งขันกีฬำนักเรียน	 นักศึกษำ	 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 
และท่ีประสบควำมส�ำเร็จมำกท่ีสุด	 คือ	 กำรได้รับรำงวัลชนะเลิศกีฬำ 
รักบี้หญิง	 7	 คน	 ในกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติครั้งที่	 41	 “เชียงใหม่เกมส์”  
ณ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ระหว่ำงวันท่ี	 12	 –	 22	 ธันวำคม	 2555	 ในครั้งนี ้
คุณครูสุกิจ ปานวัชราคม	 ได้รับรำงวัล	 ผู้ฝึกสอนดีเด่น	 และนางสาวอุทุมพร  
เลี่ยมรัตน์ ได้รับรำงวัลนักกีฬำดีเด่น	 และเป็นกำรครองเหรียญทองกีฬำ 
รักบ้ีหญิง	 7	 คนกีฬำแห่งชำติสำมปีซ้อนอีกด้วย	 ซึ่งควำมส�ำเร็จเหล่ำนี้น�ำ 
ควำมภำคภูมิมำสู่ชำวพิมำยวิทยำอีกครั้งหนึ่ง
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
	 ปีกำรศึกษำ	2555	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ	 ได้ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในรำยกำรต่ำงๆ	 
นักกีฬำที่เข้ำแข่งขันแต่ละชนิดกีฬำ	 ได้มีควำมตั้งใจ	 มุ ่งมั่นในกำรฝึกซ้อมและแข่งขัน	 สร้ำงผลงำนควำมส�ำเร็จได้รับ 
เหรียญรำงวัล	เกียรติบัตร	ท�ำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน	และตนเอง	ซ่ึงขอสรุปผลส�ำเร็จของนักกีฬำพิมำยวิทยำเป็นดังนี้

กีฬาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 “เชียงใหม่เกมส์”  ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 12-22 ธันวาคม 2555
	 รำงวัลเหรียญทอง	รักบี้หญิง	7	คน
	 รำงวัลเหรียญเงิน	กีฬำจักรยำน	ประเภทเสือภูเขำ	ดำวน์ฮิลล์ชำย	โดย	นำยสืบสกุล	สุขจรรยำ	

ผู้สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
	 นำยสืบสกุล	 สุขจรรยำ	 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ท�ำชื่อเสียงด้ำนกีฬำให้กับจังหวัดนครรำชสีมำ	 เนื่องในวันกีฬำแห่งชำติ	 
ประจ�ำปี	 2555	 เข้ำรับมอบเกียรติบัตรพร้อมเสื้อเบลเซอร์	 ในวันพฤหัสที่	 27	 ธันวำคม	 2555	 ณ	 อำคำรเมนสเตเดี้ยม	 
สนำมกีฬำเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษำ	5	ธันวำคม	2550	

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “อุบลราชธานีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
	 รำงวัลชนะเลิศรักบี้หญิง	7	คน
	 รำงวัลชนะเลิศกีฬำเปตอง	ประเภท	คู่ผสม
	 ทีมเรือพำยโรงเรียนพิมำยวิทยำ	เรือมังกร	12	ฝีพำย	ชำย	ได้รับรำงวัลชนะเลิศ	ระยะ	200	เมตร	รองชนะเลิศอันดับ	1	 
ระยะ	500	เมตร	และ	รองชนะเลิศอันดับ	1	ระยะ	1,000	เมตร	
	 กีฬำทั้งสำมประเภทได้เป็นตัวแทนในกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ	 ครั้งท่ี	 29	 “มหาสารคามเกมส์”	 ระหว่ำง 
วันที่	19-29	มีนำคม	2556	ณ	จังหวัดมหำสำรคำม
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กีฬานักเรียนจังหวัดนครราชสีมา ประจ�าปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม และ  
1-30 กันยายน 2555 ได้รับรางวัล ดังนี้ 
	 ชนะเลิศฟุตบอล	14	ปีหญิง			 	 	 	 ชนะเลิศเปตอง	14	ปี	ชำย	
	 รองชนะเลิศอันดับ	2	เปตอง	15	ปี	ชำย			 	 รองชนะเลิศอันดับ	2	เปตอง	16	ปี	หญิง	
	 รองชนะเลิศอันดับ	2	เปตอง	18	ปี	หญิง		 	 รองชนะเลิศอันดับ	1	เซปักตะกร้อ	18	ปี	ชำย	
	 รองชนะเลิศอันดับ	1	วอลเล่ย์บอล	16	ปี	ชำย	 	 รองชนะเลิศอันดับ	2	ฟุตซอล	15	ปี	ชำย	
	 รองชนะเลิศอันดับ	1	ฟุตบอล	18	ปี	หญิง		 	 รองชนะเลิศอันดับ	2	วิ่ง	1,500	เมตร	18	ปี	ชำย	

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ตัวแทนการแข่งขันกีฬา เขตที่ 3 ระหว่างวันที่  
21-30 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับความส�าเร็จดังนี้
	 กีฬำรักบี้ฟุบอล	7	คน	หญิง	ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
	 กีฬำจักรยำน	เหรียญทอง	นำยสืบสกุล	สุขจรรยำ	6/6	จักรยำนประเภทเสือภูเขำ	ดำวฮิลล์
		 เหรียญเงิน	นำยจิรำธิวัฒน์	ฉำยพิมำย	4/12	จักรยำนประเภทเสือภูเขำ	ดำวฮิลล์	และ
		 เหรียญทองแดง	ด.ญ.ลลิตำ	กลิ่นแก้ว	3/9	จักรยำนประเภทถนน	ไทม์ไทรอัล

กีฬามวยไทยสมัครเล่น 
	 เหรียญทองแดง	รุ่นฟินเวท	นำยวรวัฒน์	ยำวะโนภำส	4/8	
	 เหรียญเงิน	รุ่นเฟเธอร์เวท	นำยนิรุตติ์	กรวยสวัสดิ์	5/12	
	 เหรียญทองแดง	รุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท	นำยคุณำกร	นิลบัวลำ	4/11	
	 เหรียญทองแดง	รุ่นเวลเตอร์เวท	นำยศักรินทร์	แหวนมุก	6/13	
	 เหรียญทองแดง	รุ่นแบนตั้มเวท	นำยชัยวัฒน์	ตะล่อมกลำง	4/12	
ได้เป็นตัวแทนเข้าไปชิงชนะเลิศกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 34 ณ จังหวัดแพร่”เมืองแพร่เกมส์”

สรุปผลการแข่งขันกีฬาอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน
	 -	 กีฬามวยสากลสมัครเล่น	 กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนกองทัพภำคที่	 2	 นำยนิรุตต์	 กรวยสวัสดิ์	 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
รุ่นฟลำยเวท	นำยชัยวัฒน์	ตะล่อมกลำง	ได้รับรำงวัลชนะเลิศรุ่นแบนตั้มเวท
	 -	 กีฬาบาสเกตบอล	 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 กำรแข่งขันกีฬำบำสเกตบอลโครำชคัพ	 ครั้งที่	 8	 ณ	 
ศูนย์เยำวชนจังหวัดนครรำชสีมำ	และนำยภูมิตะวัน	แก้วขำว	ได้รับรำงวัลนักบำสเกตบอลทรงคุณค่ำประจ�ำกำรแข่งขันด้วย
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	 ในปีกำรศึกษำ	 2555	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำได้จัดกำรแข่งขันกีฬำ	 และกำรแข่งขันกรีฑำ	 
(Sportday)	 โดยมี	 8	 คณะสีร่วมชิงชัย	 จัดกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำง	 วันที่	 24	 กรกฎำคม	 ถึงวันที่	 12	 ธันวำคม	 2555	 
และกำรแข่งขันกรีฑำจัดขึ้นในวันที่	 13	 ธันวำคม	 2555	 สรุปข้อมูลควำมส�ำเร็จของกำรแข่งขันกีฬำและภำพบรรยำกำศ 
กำรแข่งขันให้ได้ชมกันดังนี้

2012

S

ที่ ชนิดการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ

1 ถ้วยคะแนนรวมกีฬำชำย คณะสีม่วง

2 ถ้วยคะแนนรวมกีฬำหญิง คณะสีเขียว

3 ถ้วยคะแนนรวมกีฬำชำย-หญิง	ทุกรุ่น คณะสีม่วง

4 ถ้วยคะแนนรวมกรีฑำชำย-หญิง	ทุกรุ่น คณะสีเหลือง

5 ถ้วยคะแนนรวมกีฬำ-กรีฑำ	ชำย-หญิง	ทุกรุ่น คณะสีม่วง

6 รำงวัลชนะเลิศควำมพร้อมเพรียง	 คณะสีเหลือง

7 รำงวัลชนะเลิศเชียร์ลีดมือ คณะสีน�้ำเงิน

8 รำงวัลชนะเลิศผู้น�ำเชียร์ คณะสีฟ้ำ

9 รำงวัลชนะเลิศกองเชียร์ คณะสีเหลือง

10 รำงวัลคณะสียอดเยี่ยม คณะสีม่วง

11 นักกรีฑำหญิงดีเด่น	ได้แก่	นำยก้องภำพ	นำมวงษำ คณะสีแสด

12 นักกรีฑำชำยดีเด่น	ได้แก่	นำงสำวฑิฆัมพร	เยี่ยงเสือ คณะสีฟ้ำ

สรุปผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนพิมายวิทยา ปีการศึกษา 2555
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	 ในปีกำรศึกษำ	 2555	 นี้	 ศูนย์เครือข่ำยส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนโรงเรียนพิมำยวิทยำได้ด�ำเนินงำน 
ตำมนโยบำยของ	สพฐ.	ด้วยกำรเป็นผู้ประสำนงำนศูนย์ฯ	ใน	4	จังหวัด	คือ	นครรำชสีมำ	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และ	สุรินทร์	ในส่วน 
ที่มีพ้ืนที่ใกล้พิมำย	 ขณะนี้มีโรงเรียนต่ำงๆ	 ที่อยู่ในเครือข่ำยของเรำมำกกว่ำ	 50	 โรงเรียน	 ซึ่งศูนย์ฯ	 ได้ให้ควำมร่วมมือ 
ในด้ำนต่ำงๆ	เช่น
	 -		 ประสำนงำนกำรรับครูอำสำสมัครชำวจีนให้กับโรงเรียนต่ำง	ๆ		ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือของ	สพฐ.	และ	รัฐบำลจีน
	 -		 ลงนำมควำมร่วมมือในกำรจัดนักศึกษำฝึกสอนชำวจีนให้กับโรงเรียนต่ำงๆ	 ร่วมกับมหำวิทยำลัยเสฉวน	 
	 	 มณฑลเสฉวน	และมหำวิทยำลัยชินโจว	มณฑล	กว่ำงซี
	 -	 กำรเข้ำค่ำยภำษำจีน	 ของศูนย์เครือข่ำย	 ซึ่งมีโรงเรียนต่ำงๆ	 มำร่วมกิจกรรม	 21	 โรงเรียน	 นักเรียนประมำณ	 
	 	 400	คน	ครู	90	คน
	 -	 จัดประชุมครูอำสำสมัครจีน	51	คน
	 -	 จัดประชุมครูไทยผู้สอนภำษำจีน,	ผู้ประสำนงำนครูจีน,	ผู้ท่ีสนใจภำษำจีน	มีครูเข้ำร่วม	60	คน
	 -		 ฝึกซ้อมกำรแสดงนำฏศิลป์จีน	 ชุดเมิ่งหลี่สุ่ยเซียง	 กับ	 ชุดเทียนหนี่ซั่งฮวำ	 เพื่อร่วมกิจกรรมต่ำงๆ	 ของชุมชน 
	 	 และในโรงเรียน
	 -	 ฝึกซ้อมกำรขับร้องเพลงประสำนเสียง	จวี๋ฮวำไถ
	 -	 ให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนจำกโรงเรียนต่ำงๆ	กว่ำ	20	โรงเรียน
	 -	 ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน	เพื่อไปเข้ำค่ำยภำษำจีนท่ีปักก่ิงระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 	 ซึ่ง	นำยโกวิท	ทองนอก	ได้ที่	2
	 -	 เป็นสนำมจัดกำรแข่งขันกำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำต่ำงประเทศ	 ภำษำที่	 2	 คือ	 จีน,	 ญี่ปุ ่น,	 ฝร่ังเศส 
	 	 นักเรียนโรงเรียนพิมำยวิทยำได้รับรำงวัลเหรียญทองภำษำจีนท้ังระดับ	ม.ต้น	และ	ม.ปลำย
	 -	 น�ำนักเรียนภำษำจีนทัศนศึกษำดรีมเวิร์ล
	 -	 นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชนโดยกำรร่วมขบวนแห่งำนง้ิวประจ�ำปีของอ�ำเภอพิมำย

ศูนย์ภาษาจีน
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 ศูนย์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำญี่ปุ ่นโรงเรียน 

พิมำยวิทยำ	 ได ้รับกำรสนับสนุนจำก	 องค ์กำร 

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น	 (Japan	 International	 

Coope r a t i o n 	 A g en c y 	 : 	 J I C A ) 	 แ ล ะ 	 Th a i l a nd	 

International	 Development	 Cooperation	 Agency	 (TICA)	 ได ้ส ่งอำสำสมัครช ่วยสอนภำษำญ่ีปุ ่น	 คือ	 

Miss OISHI SHINOBU	 ของโครงกำรอำสำสมัครญี่ปุ่น	 (JOCV)	 ส�ำนักงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ 

ที่มีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้โรงเรียนที่เปิดสอนภำษำญี่ปุ่นในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีครูสอนภำษำญี่ปุ่นภำยในโรงเรียน	 

โดยคุณครูชำวญี่ปุ ่นจะช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำญ่ีปุ่นเป็นเวลำ	 2	 ปี	 ชำวพิมำยวิทยำยินดีต้อนรับคุณครู 

OISHI SHINOBU ด้วยควำมยินดียิ่ง

	 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ส�ำนักงำนประเทศญี่ปุ่นได้น�ำคณะผู้ศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำชำวญี่ปุ่นจ�ำนวน	 

25	 คน	 เข้ำเยี่ยมชมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำญี่ปุ ่นโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 และ 

ยุวอำสำสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของพิมำยวิทยำได้น�ำชมอุทยำนประวัติศำสตร์พิมำยโดยใช้ภำษำญี่ปุ ่น	 ในวันท่ี	 

13	 ธันวำคม	 2555	 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

เกิดควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศไทย 

และญี่ปุ ่น	 ซ่ึงจะได้น�ำคณะนักเรียนชำวญี่ปุ ่นเข้ำมำแลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรมในโอกำสต่อไป

ศูนย์
ภาษาญี่ปุ่น
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ท�าบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่
	 	 	 โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 ได ้ท�ำบุญตักบำตรต ้อนรับวันขึ้นป ี ใหม ่ 	 ในวันศุกร ์ 	 ที่ 	 28	 ธันวำคม	 2555	 

ณ	 หอประชุมปำจิต	 และบริเวณรอบสระโบรำณ	 เพื่อเป็นกำรท�ำบุญต้อนรับปีพุทธศักรำช	 2556	 ท่ีก�ำลังจะมำถึง	 

โดยมีผู้บริหำร	คณะครู	นักเรียนโรงเรียนพิมำยวิทยำ	ร่วมกันตักบำตรในครั้งนี้	ได้รับทั้งบุญและอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้ำ

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2555
	 โรงเรียนพิมำยวิทยำจัดอบรมคุณธรรม	 จริยธรรมนักเรียน	 เพื่อพัฒนำนักเรียนให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 
เป็นคนดีมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง	 และสังคม	 ทั้งนี้ได้จัดในหลำยโอกำส	 ได้แก่	 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 1	 จัดกิจกรรม 
ในวันที่	 9	 -	 10	 มิถุนำยน	 2555	 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 4	 จัดกิจกรรมในวันที่	 23-24	 มิถุนำยน	 2555	 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี	 5	 
จัดกิจกรรมในวันที่	 5	 พฤศจิกำยน	 2555	 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 6	 จัดกิจกรรมในวันที่	 25	 สิงหำคม	 2555	 โดยมีพระอำจำรย	์ 
พระนักเทศน์	จำกวัดต่ำงๆ	ในจังหวัดนครรำชสีมำ	เป็นวิทยำกร
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พร้อมใจต้านภัยยาเสพติด
	 โรงเรียนพิมำยวิทยำได้ออกให้ควำมรู้ด้ำนยำเสพติดเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด	 ตำมโครงการบ้าน วัด โรงเรียน  
ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้ำงเครือข่ำย	 ในกำรป้องกัน	 แก้ไข	 และต่อต้ำนยำเสพติด	 ได้รับทรำบถึงปัญหำ	 และ 
พิษภัยของยำเสพติด	 โดยให้ควำมรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษำ	ณ	 โรงเรียนบ้ำนม่วงขำมประชำรักษ์	 และจัดกิจกรรม 
จิตอำสำพัฒนำวัดต่ำง	ๆ	ในอ�ำเภอพิมำย	ซึ่งมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี	6	เป็นแกนน�ำในกำรท�ำกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมอาสาพัฒนาของนักเรียนชั้น ม. 6
	 กิจกรรมอำสำพัฒนำเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส�ำนึก	 ควำมเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงท�ำให้นักเรียน 
มีควำมสำมัคคี	 ร่วมมือกันท�ำงำนเป็นหมู ่คณะ	 มีระเบียบวินัย	 ตรงต่อเวลำ	 ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์	 มีคุณค่ำ 
ต่อตนเองและสังคม	 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 6	ทุกห้องจัดกิจกรรมอำสำพัฒนำสถำนที่ต่ำง	ๆ	 เช่น	ชั้น	ม.6/1	พัฒนำ 
และท�ำควำมสะอำดวัดป่ำพิมำย	 ชั้น	 ม.6/4	 พัฒนำพื้นที่ปรับภูมิทัศน์	 บริเวณอำคำร	 1	 ชั้น	 3	 ชั้น	 ม.6/6	 พัฒนำส�ำนักสงฆ์ 
ถ�้ำสองตำ	อ.ปำกช่อง	ชั้น	ม.6/8	พัฒนำวัดใหม่พัฒนำ	(ท่ำมะเขือ)	ชั้น	ม.6/10	พัฒนำวัดบูรพำพิมล	เป็นต้น	ซึ่งกิจกรรมต่ำงๆ	 
เหล่ำนี้จะช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนที่มีจิตอำสำ	มีส�ำนึกรักท้องถิ่น	มีควำมรักสำมัคคี	เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ต่อไป
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 ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และ 
กำรส่ือสำร	 (ICT)	 โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร	 
กำรใช้โปรแกรม	ADOBE	PHOTOSHOP	วันที่	31	สิงหำคม	-	1	กันยำยน	 
พ.ศ.	2555	ณ	ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์	 มีคณะครูจำกโรงเรียนต่ำงๆ	 
ในอ�ำเภอพิมำย	 และโรงเรียนเครือข ่ำยของโรงเรียนในฝ ันเข ้ำ 
ร่วมกำรอบรม	 จ�ำนวน	 55	 คน	 ได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับเทคนิคกำร
ตกแต่งภำพ	 ซ่ึงจะได ้น�ำไปใช ้ในกำรประยุกต ์กำรสร ้ำงสื่อกำร 
เรียนรู้ต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรม

Adobe Photoshop

ค่ายรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน
 กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน	 ที่กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้ภำษำไทยและงำนห้องสมุดโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 ได้ร่วมกันจัดอย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ	 ท้ังนี้เพื่อสร้ำง 
ควำมตระหนักให้นักเรียนเห็นควำมส�ำคัญของกำรอ่ำน	 ตลอดจนใช้กำรอ่ำนน�ำไปสู่กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน	 
ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนให้กับนักเรียน	 และส่งเสริมให้ใช้ห้องสมุดหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นฐำนในกำรสร้ำง 
นิสัยรักกำรอ่ำน
	 ในปีนี้จัดกิจกรรมในวันที่	 15-16	 กันยำยน	 2555	 ซึ่งกิจกรรมที่ส�ำคัญในค่ำยรักกำรอ่ำนปีนี้ได้แก่	 กำรบรรยำย	 
“ประโยชน์ของการอ่าน” โดย	คุณครูกิตติศักดิ์ รัตนจันทร์ มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	 กิจกรรม	Walk	 Rally	 กิจกรรมควำมรู้ 
เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว	 เช่น	 ฐำนเนื้อนมไข่	 ผัก	 ผลไม้	 สมุนไพรให้คุณค่ำ	 พืชเศรษฐกิจ	 เรื่องน่ำรู้	 สำวน้อยหน้ำใส	 เรื่องสั้นหรรษำ	 
เพลินเพลง	 และอำเซียน	 ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมที่กล่ำวมำนอกจำกจะได้รับควำมรู้แล้วยังได้รับควำมบันเทิงอีกด้วย	 ทั้งนี ้
ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำกครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย	 ครูงำนห้องสมุดและพี่เลี้ยงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่	 5 
ซึ่งเป็นบุคคลส�ำคัญที่ท�ำให้งำนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี	จึงขอขอบคุณมำ	ณ	ท่ีนี้ด้วย
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โครงการต้นกล้าตากล้อง..ท่องเท่ียว
	 เมื่อวันที่	15-16	ธันวำคม	2555	กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	บริษัท	เออีซี	มิรำเคิล	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	 
ได้จัดอบรมกำรถ่ำยภำพในชื่อ	“โครงการต้นกล้าตากล้อง..ท่องเท่ียว” ภำยใต้แนวคิด	“มหัศจรรย์เมืองไทย”	ตำมนโยบำย 
ของรฐับำลโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นกำรอนรุกัษ์สนิค้ำทำงกำรท่องเทีย่วของประเทศไทย	กำรให้ควำมรูแ้ละโอกำสแก่เยำวชน 
และผู้ที่สนใจทั่วไปด้ำนกำรถ่ำยภำพ	พร้อมจัดอบรมแก่นักเรียนผ่ำนช่ำงภำพที่มีจิตอำสำจ�ำนวน	 30	 คน	 และให้ค�ำแนะน�ำ	 
ประสบกำรณ์	จัดนิทรรศกำรแสดงภำพถ่ำย	และกำรมอบประกำศนียบัตรแก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม
	 ในกำรอบรมครั้งนี้ได้มีนักเรียนโรงเรียนพิมำยวิทยำท่ีให้ควำมสนใจเข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน	 50	 คน	 ท่ีห้องวิมำยะ	 
ได้รับประสบกำรณ์	 ค�ำแนะน�ำในกำรถ่ำยภำพ	 และมีกำรประกวดภำพถ่ำยชิงรำงวัลซึ่งตัดสินโดยช่ำงภำพมืออำชีพ	 
มีผู ้ได้รับรำงวัลกล้องถ่ำยรูปจ�ำนวน	 5	 รำงวัล	 ผู ้เข้ำรับกำรอบรมทุกคนต่ำงประทับใจและได้รับควำมรู ้	 เพื่อน�ำไปใช  ้
ในกำรพัฒนำกำรถ่ำยภำพต่อไป

มอบเงินช่วยเหลือ
ครอบครวันกัเรยีนประสบอคัคภียั
	 ด้วย นางสาววรรณษา ประกอบมิตร	 นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี	 4/12	 โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 พักอำศัย 
อยู่กับบิดำมำรดำ	 ที่บ้ำนเลขที่	 80	 หมู่	 12	 บ้ำนโพธ์ิงำม	 
ต.นิคมสร ้ำงตนเอง	 อ.พิมำย	 จ.นครรำชสีมำ	 ได ้รับ 
ควำมเดือดร้อนเนื่องจำกเกิดไฟใหม้บ้ำนทั้งหลังเมื่อวันที่	 
15	 ตุลำคม	 2555	 โรงเรียนพิมำยวิทยำโดยคณะผู้บริหำร	 
คณะครู	 บุคลำกร	 และนักเรียนจึงร่วมกันบริจำคเงินเพ่ือ 
สร้ำงขวัญก�ำลังใจมอบให้ครอบครัว	 นำงสำววรรณษำ	 
ประกอบมิตร	เป็นจ�ำนวนเงิน	39,000	บำท
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	 ด้วยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้อนุมัติในหลักกำรให้จัดงำนศิลป 
หัตถกรรมนักเรียนเป็นประจ�ำทุกปี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
ครูและนักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำร	 
วิชำชีพ	 ดนตรี	 นำฏศิลป์	 ศิลปะ	 เห็นคุณค่ำและเกิดควำม 
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย	 รักและหวงแหนในมรดกทำง 
วัฒนธรรมไทยและเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกตำมควำม 
สำมำรถของตนเองอย ่ำงอิสระและสร ้ำงสรรค ์ 	 ในป ี 
กำรศึกษำ	 2555	 นับเป็นครั้งที่	 62	 และครบรอบ	 100	 ปี	 
นับตั้งแต่เริ่มครั้งแรกเมื่อปี	 พ.ศ.	 2455	 โดยใช้ช่ืองำนว่ำ	 
“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” 
“Supermacy with Grace and Wisdom ” 
 

	 โรงเรียนพิมำยวิทยำได้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน 
รอบคัดเลือกส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต	 31	 ศูนย์ที่	 7	 และผ่ำนเข้ำแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน	 ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 รวมทั้งส้ิน	 56	
กิจกรรม	ในระหว่ำงวันท่ี	29	พฤศจิกำยน	-	9	ธันวำคม	2555	 
ณ	 จังหวัดชัยภูมิ	 ซึ่งผลกำรแข่งขันระดับภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือโรงเรียนพิมำยวิทยำได้รับรำงวัลเหรียญทองท้ังส้ิน	 
20	 กิจกรรม	 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ	 
2	กิจกรรม	คือ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับ ม.ปลายที่ได้รับ 
รางวัลชนะเลิศ  และการอ่าน ม.1- ม.3  ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน	 ขอขอบคุณคณะครู	 
และนักเรียนท่ีได้ทุ่มเทก�ำลังกำย	 ก�ำลังใจ	 ฝึกซ้อมจนได้รับ 
ผลส�ำเร็จเกินเป้ำหมำย	ซึ่งพอสรุปผลได้	ดังนี้	

“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”
“Supermacy with Grace and Wisdom ” 
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กลุ่มสาระฯ กิจกรรม
คะแนน
รวม

ระดับ 
รางวัล
เหรียญ

ล�าดับที่
ระดับภาค

หมายเหตุ

ศิลปะ

นำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์	ม.4-6 95.3 ทอง ชนะเลิศ

ได้เป็นตัวแทน 

ไปแข่งขัน

ระดับประเทศ

วำดภำพระบำยสี 80 ทอง 37

วงปี่พำทย์ไม้แข็งเครื่องคู่	ม.1-6 80.5 ทอง 8

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	ประเภทชำย	ม.4-6 81.63 ทอง 37

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	ประเภทหญิง	ม.1-3 88.75 ทอง 26

ขับร้องเพลงไทยสำกล	ประเภทชำย	ม.4-6 83 ทอง 17

ขับร้องเพลงสำกลประเภทชำย	ม.4-6 89.6 ทอง 6

ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ประเภทชำย	ม.4-6 87.33 ทอง 5

ขับร้องเพลงสำกลประเภทหญิง	ม.1-3 86 ทอง 16

ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ประเภทชำย	ม.1-3 84.66 ทอง 21

นำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์	ม.1-3 94 ทอง 4

ภำษำไทย

ท่องอำขยำนท�ำนองเสนำะ	ม.4-6 90.4 ทอง 28

แต่งบทร้อยกรอง(กำพย์ยำนี	11)	ม.1-3 82.3 ทอง 6

กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก	ม.1-3 82.5 ทอง 23

กำรอ่ำน	ม.1-ม.3	 72 เงิน
รองชนะเลิศ

อันดับ	2

ได้เป็นตัวแทน

ไปแข่งขัน

ระดับประเทศ

คณิตศำสตร์ คิดเลขเร็ว	ม.4-6 88 ทอง 5

วิทยำศำสตร์ อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์	ม.4-6 88 ทอง 7

สังคมศึกษำ

ศำสนำ	และ

วัฒนธรรม

สวดมนต์แปล	ม.1-6 82.66 ทอง 23

กำรงำนอำชีพ

และเทคโนโลยี
กำรแข่งขันแกะสลักผักผลไม้	ม.4-6 84.2 ทอง 17

กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน

กำรจัดกำรค่ำยพักแรม	ม.1-3 80 ทอง 38

นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษำ	ม.4-6 85.6 ทอง 9
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แนะน�าบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2555
 ในปีกำรศึกษำ	 2555	 นี้มีบุคลำกรที่ย้ำยมำปฏิบัติหน้ำที่จ�ำนวน	 12	 คน	 บรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่	 คน	 5	 คน	 
พนักงำนรำชกำร	1	คน	และมีครูอัตรำจ้ำง	2	คน	รวมทั้งหมด	20	คน	ดังนี้

นายสวาท โด่งพิมาย
เกิด 21 เมษายน 2498

วุฒิการศึกษา วิทยาศาตรบัณฑิต 
(พืชศาสตร์) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลตะวันออก
ย้ายมาจากโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

ต�าแหน่งครูวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ  
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวโสภา อรุณใหม่
เกิด 1 มีนาคม 2523
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ชีววิทยา)
จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ย้ายมาจากโรงเรียนชุมพวงศึกษา
ต�าแหน่งครูวิทยฐานะครูช�านาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางศิริลักษณ์ มนัสการ
เกิด 18 ธันวาคม 2517 

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
(คหกรรมศาสตร์)

จาก สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์
ย้ายมาจากโรงเรียนอาสนาราม “เปล่งอุปถัมภ์”

ต�าแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ว่าที่ ร.ต.อุเทน มานอก
เกิด 7 เมษายน 2528
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต
(บริหารการศึกษา) 
จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ย้ายมาจากโรงเรียนล�าทะเมนไชยพิทยาคม
ต�าแหน่ง ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางรัตนาวดี สิงห์พิมาย
เกิด 6 กุมภาพันธ์ 2509
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนวิทยาศาสตร์) 
จาก มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ย้ายมาจากโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
ต�าแหน่งครูวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาววรรณมณี โพธิ์พันไม้
เกิด 12 กุมภาพันธ์ 2528

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
ต�าแหน่ง ครู

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางจิราภา ภิญโย
เกิด 23 มีนาคม 2514

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
จาก วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ย้ายมาจากโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
ต�าแหน่งครูวิทยฐานะครูช�านาญการ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางอรสา โสวรรณา
เกิด 3 มิถุนายน 2513
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 
(สังคมศึกษา)
จาก วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ย้ายมาจากโรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม
ต�าแหน่งครู วิทยฐานะครูช�านาญการ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสรวิชญ์ ล�าเลียง
เกิด 8 พฤษภาคม 2515
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารการศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ย้ายมาจากโรงเรียนชุมพวงศึกษา
ต�าแหน่งครูวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ์
เกิด 28 พฤษภาคม 2514

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 
(อุตสาหกรรม)

จาก สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ย้ายมาจากโรงเรียนศรีสุขวิทยา

ต�าแหน่งครูวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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นางสาวสุทิน ฝ่ายนา
เกิด 30 มิถุนายน 2528

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร

บัณฑิต(ชีววิทยา)

จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ย้ายมาจากโรงเรียนภู่วิทยา

ต�าแหน่ง ครู

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวอุบลพรรณ์ มนัสศิลา
เกิด 11 พฤษภาคม 2526

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ต�าแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวชุติมา ลัดนอก
เกิด 15 มกราคม 2532

วุฒิการศึกษา การศึกษาศาสตรบัณฑิต

(คอมพิวเตอร์)

จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ต�าแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายมุนินทร์ ปิดตาโส
เกิด 9 พฤศจิกายน  2531

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  

(พลศึกษา)

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ต�าแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายกัมปนาท ศรีคัทนาม
เกิด 2 พฤศจิกายน 2530

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-

สุวรรณภูมิ

ต�าแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทริกา ทองยา
เกิด 9 เมษายน 2531

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(สุขศึกษา)

จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�าแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวอลิษา อุตรดิษฐ์
เกิด 28 ตุลาคม  2531

วุฒิการศึกษา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�าแหน่งครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวพัชรี นาคา
เกิด 9 สิงหาคม 2531

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต

(การจัดการ)

จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ต�าแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางอุมาพร พาละเอน
เกิด  2 กรกฎาคม 2527

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาไทย)

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ต�าแหน่งพนักงานราชการ

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวนวภัทร สมานพันธ์
เกิด 6 เมษายน 2530

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรและการสอน) 

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ย้ายมาจาก โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน

ต�าแหน่ง ครู

กลุ่มสาระศิลปะ
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	 โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 จัดงำนขำว-แดงร�ำลึก	 
(White	 &	 Red	 Sweet	 Memory	 2012)	 ข้ึน 
ในวันศุกร์ที่	 3	 สิงหำคม	 พ.ศ.2555	 เพื่อให้ศิษย์เก่ำ 
พิมำยวิทยำได ้มี โอกำสกลับมำเยี่ยมชมโรงเรียน	 
ศิษย์เก่ำได้กลับมำแสดงมุทิตำจิตต่อคุณครู	 ศิษย์เก่ำ 
แต่ละรุ ่นได้พบปะสังสรรค์	 พี่ได้พบน้องและได้แนะ 
แนวทำงกำรศึกษำต่อ	 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
เป็นกำรสร้ำงเสริมควำมรัก	 ควำมสำมัคคีและควำม 
ผูกพันต่อสถำบันขำว - แดง	อันเป็นที่รักของทุกคน

ขาว-แดงร�าลึก 
(White & Red Sweet Memory 2012)
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		 	 กิจกรรมภำยในงำน	 ได้แก่	 นิทรรศกำรศิษย์เก่ำท่ีเรำภูมิใจ	 
กำรแสดงนิทรรศกำรทำงวิชำกำรของกลุ่มสำระฯ	 กำรจัดอำหำรพื้นบ้ำน 
ซ่ึงได้รับกำรสนับสนุนจำกศิษย์เก ่ำหลำยรุ ่น	 กิจกรรมรุ ่นพี่ที่ประสบ 
ควำมส�ำเร็จพบน้องเพื่อแนะน�ำแนวทำงกำรประกอบอำชีพ	 กิจกรรมกำร 
แสดงดนตรี	 และกำรแข่งขันกีฬำสำนสัมพันธ์ท่ีสนำมกีฬำของโรงเรียน 
กำรจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีได้รับทั้งควำมสนุกสนำนและควำมประทับใจ 
ให้แก่ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบันเป็นอย่ำงมำก
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64 ปี 
ราตรี..ขาวแดง

 โรงเรียนพิมำยวิทยำ	โดยคณะกรรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนโรงเรียนพิมำยวิทยำ	ผู้บริหำร	คณะครูและบุคลำกร	 
สภำนักเรียน	 ร่วมกันจัดงำน	 64	 ปี	 รำตรีขำว-แดง	 2555	 ในวันเสำร์ท่ี	 8	 ธันวำคม	 พ.ศ.	 2555	ณ	 สนำมหน้ำอำคำร	 1	 
โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 เวลำ	 18.00	 น.	 มีวงดนตรีสุนทรำภรณ์วงใหญ่บรรเลงตลอดงำน	 โดยกำรจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่ำ	 ผู้ปกครองนักเรียน	 ประชำชน	 ซ่ึงรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยจะใช้พัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล	 
มี	ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต	31	เป็นประธำนในพิธี	บรรยำกำศงำน 
มีศิษย์เก่ำ	บุคลำกร	ประชำชน	ลีลำศ	ร�ำวง	และพบปะสังสรรค์กัน	ด้วยควำมสนุกสนำน	ท้ังนี้ศิษย์เก่ำหลำยรุ่นได้รวบรวมเงิน 
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำโรงเรียนอีกด้วย
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 โครงการ QAD. และ	 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนพิมำยวิทยำได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส�ำนึกเยำวชน 

ในกำรต่อต้ำนสิ่งเสพติด	และจัดกิจกรรมอื่น	ๆ	ตำมโครงกำรประจ�ำปีกำรศึกษำ	2555	ดังนี้

	 วันที่	12	กันยำยน	2555	กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในชุมชนต่ำง	ๆ	ในเขตเทศบำลต�ำบลพิมำย	ได้น�ำเสนอ 

แผ่นพับประชำสัมพันธ์ข้อมูลยำเสพติดในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้น�ำชุมชนตะวันตกวัดเดิม	 ต.ในเมือง	 

อ.พิมำย	ถึงสถำนกำรณ์ยำเสพติดที่ระบำดในกลุ่มเยำวชน

โครงการQAD.
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To Be Number One
โครงการ

 กิจกรรมแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันแดนเซอร์ไซส์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (To Be  

Number One Dancercise Thailand Championship 2013)	ในวันท่ี	10	–	11	พ.ย.	55	ณ	ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล ์

นครรำชสีมำ	ผลกำรแข่งขัน	ทีม	PM	New	Generations	ของโรงเรียนพิมำยวิทยำได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ระดับ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จะเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับประเทศ	 ในวันที่	 8	 -	 9	 กุมภำพันธ์	 2556	ณ	 ห้ำงสรรพสินค้ำ 

เดอะมอลล์	บำงกะปิ	กรุงเทพฯ
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พิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
	 กองลูกเสือ-เนตรนำรีโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 และกองลูกเสือของโรงเรียนต่ำง	 ๆ	 ในเขต 
อ�ำเภอพิมำย	 ได้ร่วมพิธีทบทวนค�ำปฏิญำณและสวนสนำมลูกเสือ-เนตรนำรี	 ณ	 สนำมกีฬำ 
โรงเรียนพิมำยวิทยำ	เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ	1	กรกฎำคม	โดยจัดพิธีฯ 
ในวันที่	29	มิถุนำยน	พ.ศ.2555

พิธีถวายราชสดุด ี

	 เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว		 
รัชกำลที่	6		ในวันอำทิตย์ที่	25	พฤศจิกำยน	2555	โรงเรียนพิมำยวิทยำได้จัดกิจกรรม 
พิธีถวำยรำชสดุดี	 พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 ซึ่งเป็นผู้ให้ก�ำเนิด 
ลูกเสือไทย	ข้ึนในวันท่ี	23	พฤศจิกำยน	ด้วยส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ	ที่ได้จัดตั้ง
ลูกเสือไทย	โดยมีลูกเสือ-เนตรนำรี	ผู้ก�ำกับลูกเสือ-เนตรนำรี	 ช้ันมัธยมศึกษำปีที่	 1,	 
2	และ	3	เข้ำร่วมกิจกรรม
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	 ในปีกำรศึกษำ	 2555	 สถำนศึกษำวิชำทหำรโรงเรียน 
พิมำยวิทยำ	 ได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษำวิชำทหำร	 
ในวันที่	 3	 -	 14	 ก.ค.	 2555	 มีสถำนศึกษำร่วมศูนย์	 13	 
สถำนศึกษำ	 มีนศท.ทั้งสิ้น	 889	 นำย	 โดยมี พันตรีไกรยุทธ  
ข�าหินตั้ง	 เป็นหัวหน้ำชุดครูฝึกที่	 2	 พิธีเปิดและมอบธงประจ�ำ 
หน่วยในวันท่ี	 3	 ก.ค.	 2555	 ปฐมนิเทศ	 กำรฝึกตำมตำรำง 
และฝึกทบทวนผู้ก�ำกับ	 และจัดให้พิธีไหว้ครูของ	 นศท.วันที	่ 
6	 ก.ค.	 2555	 โดยมีผู ้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่	 21	 เป็น 
ประธำนในพธิ	ีกจิกรรมส�ำคญัของกำรเข้ำค่ำยนกัศกึษำวชิำทหำร	 
ได้แก่	 กำรบริจำคโลหิต	 กิจกรรมซำบซ้ึงพระคุณแม่	 กิจกรรม 
ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ	 กำรตรวจสอบกำรฝึก	ภำยใต้กำรก�ำกับ 
ดูแลของ	ผกท.(พ)	ประจักษ์	ธีรพงศธร	ผู้บังคับกำรกรมศูนย์ฝึก 
นักศึกษำวิชำทหำรโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 และพิธีปิดกำรฝึกใน 
วันท่ี	14	ก.ค.	2555	ผลกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำรได้รับควำมรู้ 
ท้ังภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติอย ่ำงเต็มท่ี	 	 เพื่อที่จะได ้ม ี
ควำมรู้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในอนำคตสมกับค�ำว่ำ ชาติ เกียรติ  
วินัย กล้าหาญ อดทน 

ค่ายนักศึกษา
วิชาทหาร

49พิ ม า ย วิ ท ย า



ลงแขกด�านา
ปล่อยปลาลงน�้า
	 กลุ ่มสำระฯ	 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	 ได ้
จัดกิจกรรม	 ลงแขกด�านา-ปล่อยปลาลงน�้า ขึ้นในวันที่	 
20	กรกฎำคม	พ.ศ.	2555	ณ	ศูนย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 
โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 กิจกรรมในช่วงเช้ำเป็นกำรเสวนำ 
สภำกำแฟของหน่วยงำนในสังกัดอ�ำเภอพิมำย	 และเวลำ 
ประมำณ	 08.00	 น.	 เป็นพิธีลงแขกด�ำนำ	 และปล่อยปลำ 
ลงน�้ำ	 โดยมี	 นายวิจิตร สายเชื้อ นายอ�าเภอพิมาย  
เป็นประธำนในพิธี	 มีแขกผู้มีเกียรติได้แก่	 ตัวแทนองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 
ผู ้ปกครอง	 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำอ�ำเภอพิมำย	 ครูและ 
นักเรียนโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 เข้ำร่วมกิจกรรม	 ซึ่งถือเป็น 
กำรสืบสำนประเพณีอันดีงำมของไทย	 โดยจัดต่อเนื่องเป็น 
ปี ท่ี	 6	 เป ็นกำรสร ้ำงค ่ำนิยมกำรช ่วยเหลือเ ก้ือกูลกัน 
ในสังคม	 สร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชุมชน	 และเป็น 
กำรปลูกฝังนิสัยรักกำรท�ำงำนให้แก่เยำวชนอีกด้วย
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ischool & KM
Ischool (ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา)
& KM  (Knowledge Management : 
ระบบบริหารจัดการความรู้)

	 ตำมที่ส�ำนักคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้มี 
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน	มีควำมพร้อมเพื่อกำรรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
ในปี	 พ.ศ.	 2558	 และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 คือ 
เป็นโรงเรียนคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 
และมำตรฐำนสำกลภำยในปี	 2556	 กำรน�ำระบบเทคโนโลย ี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรจึงเป็นส่วน 
ส�ำคัญในกำรพัฒนำโรงเรียนให้มีคุณภำพและมำตรฐำนโรงเรียน 
เพื่อพัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกล	 ดังนั้นโรงเรียน 
จึงได้มีกำรน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และกำรสื่อสำรมำใช้ใน 
กำรบริหำรจัดกำร	ได้แก่	โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ	 
(ischool)	 และระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้	 (KM	 :Knowledge	 
Management)	 ส�ำหรับโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ	 
(ischool)	โรงเรียนได้จัดอบรมในวันท่ี	8	-	9	กันยำยน	และ	22	-	23	 
กันยำยน	 2555	 ส่วนโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้	 (KM)	 
ซึ่งเป็นระบบที่ครูผู้สอนจะน�ำเนื้อหำควำมรู้ที่เหมำะสม	 สอดคล้อง 
กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	มำรวบรวมให้นักเรียนได้เข้ำถึงได้อย่ำง 
สะดวก	 รวดเร็ว	 และสำมำรถแลกเปลี่ยน	 แบ่งปันควำมรู้ให้แก่ 
เพื่อนครูได้อีกด้วย	 ซึ่งงำนคอมพิวเตอร์	 กลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีได้ด�ำเนินกำรจัดอบรมในภำคเรียน 
ที่	 2	 กำรศึกษำ	 2554	 ซึ่งในขณะนี้ครูส่วนใหญ่มีเว็บไซต์	 KM	 
และน�ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน	 
ซึ่ ง โรงเรียนได ้มีกำรด�ำ เนินกำรเตรียมอุปกรณ ์ เทคโนโลยี 
สำรสนเทศต ่ำง	 ๆ	 เพื่อใช ้ส�ำหรับสอนในห ้องเรียน	 ได ้แก ่	 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซี	 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	 โปรเจกเตอร์	 
เครื่องฉำยภำพ	กระดำนอัจฉริยะ	เป็นต้น

	 โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ	 (ischool)	 
จะเป็นส่วนที่ เอื้อต ่อกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนอย่ำงมำก 
เพรำะครูสำมำรถทรำบข้อมูลของนักเรียนในด้ำนต ่ำง	 ๆ	 
ได้อย่ำงง่ำยดำย	 ผู้ปกครองสำมำรถเข้ำระบบเพื่อดูข้อมูลท่ี 
เกี่ยวข้องกับบุตรหลำนของตนได้อย่ำงสะดวก	 เช่น	 ข้อมูลด้ำน
ผลกำรเรียน	 ข้อมูลกำรเข้ำเรียน	 ข้อมูลควำมประพฤติ	 และ 
ยังสำมำรถแจ้งข้อมูลต่ำงๆ	 แก่ครูที่ปรึกษำผ่ำนระบบ	 ischool	 
ได้ทันที	ซ่ึงระบบดังกล่ำวจะท�ำให้สำมำรถดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่ำงทั่วถึง	 และทันเหตุกำรณ์ได้มำกขึ้น	 สำมำรถเข้ำระบบ	
ischool	ได้จำกหน้ำเว็บไซต์โรงเรียนพิมำยวิทยำ http://www. 
pm.ac.th	 หรือ	 เว็บไซต์	http://www.pm.ac.th/ischool 
ก็ได้
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งานอนามัย
โรงเรียนพิมายวิทยา
 งานอนามัยโรงเรียน	 มีหน้ำที่ด�ำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 กำำรป้องกัน	 รักษำ	 กำรส่งเสริมสุขภำพของบุคคลำกร 
ทกุคนในโรงเรยีน	โดยกำรมส่ีวนร่วมของโรงเรยีน	บ้ำนและชมุชน	ครอบคลมุกจิกรรมด้ำนกำรจดัสิง่แวดล้อม	กำรบรกิำรสขุภำพและกำรให้สขุศกึษำ 
ในปีกำรศึกษำ	2555	มีกิจกรรมส�ำคัญ	ได้แก่
	 กิจกรรม	 “วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ”	 เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีน�้ำหนักเกินเกณฑ์มำตรฐำน	 และนักเรียนที่มีควำมสนใจ 
ในเรื่องของกำรโภชนำกำรที่ถูกหลักอนำมัย	จัดขึ้นในวันที่	5	กันยำยน	2555	มีนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมจ�ำนวน	 170	 คน	 ได้รับควำมเอื้อเฟื้อคณะวิทยำกร	 และอุปกรณ์ต่ำง	 ๆ	 จำกโรงพยำบำลพิมำย	 ในภำคบ่ำยมีกำร 
เต้นแอโรบิก	เพื่อเผำผลำญไขมันและกระชับกล้ำมเน้ือ	กิจกรรมครั้งนี้ได้สร้ำงควำมตระหนักในกำรดูแลสุขภำพของนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี
	 โครงกำร	 “อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าโรงเรียน(อสร.)”	 งำนอนำมัยได้รับกำรประสำนงำนจำกเทศบำลต�ำบลพิมำย	 น�ำโดย 
คุณดนัย ตั้งเจิดจ้า	นำยกเทศมนตรีต�ำบลพิมำย	จัดโครงกำร	“อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำโรงเรียน”	(อสร.)	ในวันที่	11-12	กันยำยน	2555	 
โดยแบ่งเป็นระดับ	มัธยมศึกษำตอนต้นจ�ำนวน	210	คน	และมัธยมศึกษำตอนปลำย	จ�ำนวน	200	คน	ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละห้อง	ๆ	ละ	5	คน	
ซึ่งโครงกำรนี้ได้ให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพเพื่อให้นักเรียนเป็นแกนน�ำในกำรดูแลสุขภำพของเพื่อนนักเรียน	บุคคลในครอบครัว	และเป็นแนวทำง 
ในกำรศึกษำต่อระดับที่สูงขึ้นไป	ซึ่งนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับเข็มกลัดอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำโรงเรียน	และประกำศนียบัตร
 บริจาคโลหิต งำนอนำมัยได้รับกำรประสำนงำนจำกสภำกำชำดไทยและโรงพยำบำลพิมำยหลำยครั้ง	 ในกำรขอรับบริจำคโลหิต	 
ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 6	 ที่มีอำยุเกิน	 17	 ปี	 และคณะครูอำจำรย์	 ท�ำให้ได้รับค�ำขอบคุณและควำมชื่นชม 
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำโดยตลอด	
 กิจกรรมให้ความรู้โรคเอดส์ โรงพยำบำลพิมำยร่วมกับโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 ให้ควำมรู้เรื่องโรคเอดส์กับนักเรียน	 ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่	 1	 ในวันที่	 29	 เดือนสิงหำคม	 2555	 เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและทรำบถึงสำเหตุของกำรเกิดโรครวมถึงแนวทำงในกำรป้องกันดูแลตนเอง 
และยังสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปช่วยเพ่ิมเติมในบทเรียนอีกด้วย	 ซึ่งนักเรียนชั้น	 ม.1	 ให้ควำมสนใจกับวิดีทัศน์และสื่อประกอบกำรอบรมเป็น 
อย่ำงดี	โดยมีคณะครูที่สอนในระดับชั้น	ม.1	ทุกท่ำนร่วมรับฟังกำรบรรยำยในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
	 โครงกำร “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรงเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เจ้ำหน้ำที่งำนทันตกรรม	 
โรงพยำบำลพิมำย	ตรวจสุขภำพช่องปำกของนักเรียนระดับชั้น	ม.1	ทุกคน	ในระหว่ำงวันที่	18	-	22	กรกฏำคม	2555	ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อถวำย 
เป็นพระรำชกุศลในวันคล้ำยวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
 ตรวจสุขภาพนักเรียนและครู ศูนย์อนำมัยที่	 5	 นครรำชสีมำจัดกิจกรรม	 ตรวจสุขภำพของนักเรียนทุกระดับชั้น	 ได้แก่ตรวจสุขภำพ 
ร่ำงกำย	 น�้ำหนัก	 ส่วนสูง	 และสุขภำพช่องปำก	 และในวันที่	 17	 ธันวำคม	 2555	 งำนอนำมัยจัดกิจกรรมตรวจสุขภำพครูประจ�ำปีได้รับ 
ควำมร่วมมือจำกคณะเทคนิคกำรแพทย์	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น	 เพื่อตรวจสุขภำพโปรแกรมพื้นฐำน	 เช่น	 ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก	ควำมสมบูรณ ์
ของเม็ดเลือด	ระดับน�้ำตำลในเลือด	กำรท�ำงำนของไต	ตับ	ระดับไขมันในเลือด	ตรวจปัสสำวะ	เป็นต้น	มีคณะครูจ�ำนวนกว่ำ	90	คน	เข้ำรับบริกำร 
ในครั้งนี้
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เทศกาลเที่ยวพิมาย 2555
	 งำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว	 ได้ร่วมมือกับชุมชน	 
ท้องถิ่น	 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดงำนเทศกำลเที่ยวพิมำย	 ระหว่ำง 
วันที่	 7	 -	 11	 พฤศจิกำยน	 2555	 	 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนพิมำยวิทยำได้มี 
ส่วนร่วมที่ส�ำคัญ	 ได้แก่	 กำรแสดงนำฏศิลป์	 ชุดลีลำไหมไทย	 ร่วมพิธีเปิด 
กำรแข่งขันเรือยำวประเพณี	 กำรแสดงดนตรีไทยประกอบกิจกรรมทำง 
วัฒนธรรมบริเวณอุทยำนประวัติศำสตร์พิมำย	กำรแสดงประกอบแสงสีเสียง	 
ชุด “นิรมิตกรรม เหนือฝั่งล�าน�้ามูล”	 กำรแสดงระบ�ำพิมำยปุระประกอบ	 
3D	 Projection	 Mapping	 กำรแสดง	 To	 Be	 Number	 One	 Dance	 
โดยนักเรียนกลุ่มพิมำยนิวเจนเนอเรชั่น	 กลุ่มนักเรียนร่วมเป็นคณะท�ำงำน 
บริกำรจัดที่น่ังชมกำรแสดง	 ครูและนักเรียนเป็นพิธีกรด�ำเนินรำยกำรแสดง 
ในภำคภำษำไทย	ภำษำท้องถิ่น	และภำษำต่ำงประเทศ	ซึ่งกิจกรรม	ทั้งหมด 
ที่กล่ำวถึงนี้แสดงให้เห็นถึง	 เอกลักษณ์โรงเรียนพิมำยวิทยำ	 คือ	 “โรงเรียน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” ได้อย่ำงชัดเจน

53พิ ม า ย วิ ท ย า



 งานแนะแนวการศึกษา
 งำนแนะแนวกำรศึกษำมีหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำแนวทำงในกำรศึกษำต่อของนักเรียนตำมศักยภำพ	 เพื่อให้นักเรียน 

รู ้จักตนเอง	 รู ้แนวทำงในกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ	 โดยกำรน�ำของหัวหน้ำงำนแนะแนว 
คุณครูพุฒิพัฒน์ อติวัฒน์อังกูร ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงดียิ่งจำก ผู้อ�านวยการประจักษ์ ธีรพงศธร คณะผู้บริหำร	 ในกำร 
ส่งเสริมกำรร่วมกิจกรรมในกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	งำนแนะแนวขอขอบคุณ	คุณครูทุกท่ำนและนักเรียน
ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนของงำนแนะแนวกำรศึกษำ	
	 กำรประกำศผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยแบบรับตรง	 และแบบโควตำมหำวิทยำลัยต่ำงๆ	 ได้ทยอย 
ประกำศผล	 แต่เน่ืองด้วยระยะเวลำของกำรจัดท�ำวำรสำรฉบับนี้ท�ำให้ไม่สำมำรถสรุปข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง	 จึงจะขอ 
สรุปผลกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำของโรงเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์โรงเรียนพิมำยวิทยำ	www.pm.ac.th	ต่อไป	
	 ในปีกำรศึกษำ	 2555	 งำนแนะแนวได้จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งมั่น	 สร้ำงสรรค์	 และพัฒนำกิจกรรมท่ีดี	 มีประโยชน์ต่อ 
นักเรียน	ซึ่งขอสรุปกิจกรรมที่ส�ำคัญ	ดังนี้
 
 กิจกรรมเติมเต็มความรู้สู่มหาวิทยาลัยโรงเรียนพิมายวิทยากับมาม่า ครั้งที่ 15	 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้	 
ควำมเข้ำใจ	 และได้รับประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับกำรสอบเข้ำศึกษำต่อในระบบ	 Admissions	 นักเรียนได้เติมเต็มควำมรู้ใหม	่ 
จำกกำรติว	 GAT	 &	 PAT	 และ	 กำรติว	 O-NET	 ตลอดจนทรำบเทคนิควิธีในกำรท�ำข้อสอบและลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง 
ในกำรส่งบุตรหลำนไปติวยังสถำนที่ต่ำงๆ	และลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนวิทยำกร
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 กิจกรรมพี่พบน้อง งำนแนะแนวกำรศึกษำได้ร่วมกับศิษย์เก่ำ	 จัดกิจกรรมพี่พบน้องขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีในช่วง 
ภำคเรียนที่	 1	 โดยรุ่นพี่จำกหลำยสถำบันจะกลับมำโรงเรียนเพื่อมำให้ค�ำแนะน�ำ	 ควำมรู้	 และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของ 
กำรศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัยให้กับน้อง	ๆ
 
 กิจกรรมสานฝันสู่สถาบันอุดมศึกษา	 เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นโดยงำนแนะแนวกำรศึกษำเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ 
เอำใจใส่กับกำรเรียนเพิ่มขึ้นโดยได้เห็นต้นแบบท่ีดีจำกรุ ่นพี่ท่ีก�ำลังศึกษำอยู ่ในสถำบันท่ีมีช่ือเสียง	 ในกิจกรรมนี้รุ ่นพี่ 
เป็นวิทยำกรน�ำเสนอเนื้อหำทำงวิชำกำรซึ่งเป็นกำรสรุปองค์ควำมรู้ในรำยวิชำหลัก	อำทิ	คณิตศำสตร์	ภำษำอังกฤษ	และ	GAT
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คนเก่งของเรา
 ในปีกำรศึกษำ	 2555	 นี้ถือว่ำเป็นปีท่ีนักเรียนของ

โรงเรียนพิมำยวิทยำประสบควำมส�ำเร็จในกำร 
สอบเข้ำศึกษำต่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยได้จ�ำนวนมำก	 
ซ่ึงขอยกตัวอย่ำงคนเก่งของเรำท่ีสำมำรถเข้ำ	 ศึกษาต่อ 
คณะแพทยศาสตร์ ได้จ�านวนมากถึง 5 คน	 ทั้งนี้เป็นเพรำะ 
ควำมตั้งใจ	และควำมพยำยำมของนักเรียน	กำรสนับสนุนของ 
ผู้ปกครอง	 และกำรถ่ำยทอดวิชำควำมรู้จำกคณะครูโรงเรียน 
พิมำยวิทยำทุกคน	 จึงขอน�ำเคล็ดลับควำมส�ำเร็จของพี่ทั้ง	 
5	 คน	 มำให้น้องๆ	 ได้ทรำบและเตรียมตัวส�ำหรับตนเองใน 
อนำคต	เพรำะควำมส�ำเร็จเหล่ำนี้ไม่ได้มำโดยบังเอิญ

นายธีรภัทร ปัญญา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
		 ในช่วงชีวิต	 ม.6	 เป็นช่วงท่ีส�ำคัญมำกในกำรเรียนชั้น	 ม.ปลำย	 เพรำะจะต้องสอบเข้ำ 
มหำวิทยำลัยในฝันของทุกๆคน	 ในช่วงน้ีทุกคนคิดว่ำต้องหมั่นทบทวนควำมรู ้ตลอดเวลำ	 ไม่มีเวลำ 
เป็นของตนเอง	ไม่มีเวลำคุยกับเพื่อน	และครอบครัว	พี่ขอบอกเลยว่ำไม่จริงเลย	ที่จริงแล้วเรำต้องแบ่งเวลำ 
ให้เป็น	 เช่น	 แบ่งเวลำกำรอ่ำนหนังสือ	 แบ่งเวลำท�ำกิจกรรมอื่นบ้ำง	 ส�ำหรับตัวพี่มีหลักในกำรอ่ำนหนังสือ 
และเทคนิคก่อนสอบคือ	 อ่ำนรอบแรก	 ทุกบรรทัด	 รอบทีสองก็อ่ำนแบบผ่ำนๆ	 ตรงไหนเน้นก็ขีดเส้นไว้	 
แล้วก็ท่องจ�ำให้ได้	แต่ส�ำหรับวิชำค�ำนวณก็ท�ำควำมเข้ำใจ	แล้วก็ลองท�ำโจทย์	รอบต่อๆ	ไปก็อ่ำนแบบผ่ำนๆ	 
เวลำที่อ่ำนหนังสือส่วนมำกพี่ก็อ่ำนได้วันละไม่เกิน	 1	ชั่วโมงเพรำะเหนื่อยกับกำรเรียนมำทั้งวันแล้ว	 แต่ถ้ำ 
ก่อนสอบก็ขยันขึ้นเป็นพิเศษ	 ก่อนอ่ำนเรำก็ควรท�ำใจให้สบำย	 ถ้ำง่วงอย่ำฝืนควรไปพักผ่อนดีกว่ำแล้วไว้สู ้
วันต่อไป	ควรตั้งเป้ำหมำยกำรอ่ำนในแต่ละวันไว้ไม่มำกหรือไม่น้อยเกินไป	และที่ส�ำคัญที่สุด	คือกำรท�ำตัว 
แบบไม่คิดอะไรก่อนสอบ	 ก่อนสอบต้องนอนให้เพียงพอ	พี่คิดว่ำนี่ก็เป็นแนวทำงหนึ่งที่ให้น้องเลือกปฏิบัต ิ
ในกำรเรียนได้นะครับ	สุดท้ำยนี้พี่ก็ฝำกไว้ว่ำสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด	คือ	กำรแบ่งเวลำให้เป็น	เพรำะทุกคนก็มีเวลำ	 

24	ชั่วโมงเท่ำกัน	ถ้ำใครแบ่งเวลำดีกว่ำ	ก็สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเวลำนั้นได้มำกกว่ำ

นายอมรเทพ เขตค�า 
คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ไม่เก่ง	 ไม่มีควำมโดดเด่นเลยสักวิชำ	 มีแต่วิชำที่พอไปได้	 ผมอำศัย 
ควำมขยัน	ควำมมุ่งมั่น	ควำมตั้งใจ	แรงบันดำลใจ	ก�ำลังใจที่ครอบครัวมีให้	ค�ำแนะน�ำของพี่ที่จะมีให้น้อง	ๆ 
ก็คือ	สิ่งแรกที่ควรท�ำคือรีบค้นพบตัวเองให้เจอว่ำเรำอยำกจะเป็นอะไร	จะท�ำอย่ำงไรเพื่อให้ได้เป็น	ถ้ำนั่งๆ	 
นอนๆ	อยู่เฉยๆ	ก็ไม่มีวันได้เป็นหรอก!!	สิ่งส�ำคัญที่สุดคือตั้งใจเรียนในห้องให้เข้ำใจ	เพรำะกำรเรียนในห้อง 
ถือเป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญ	ผมเป็นคนที่อ่ำนหนังสือไม่มำก	แต่อำศัยกำรท�ำกำรบ้ำนอย่ำงสม�่ำเสมอ	เพรำะกำร 
ท�ำกำรบ้ำนแต่ละครั้ง	 เรำจะต้องเปิดหำค�ำตอบในหนังสือ	 มันเป็นกำรทบทวนเนื้อหำไปในตัว	 เคล็ดลับ 
กำรอ่ำนหนังสือที่ผมใช้ได้ผลคือ	ตั้งเป้ำหมำย	มุ่งมั่น	เตรียมหนังสือ	เตรียมกำยใจให้พร้อม	โดยพักผ่อนให้ 
เพยีงพอ	มสีมำธิ	ท่ีส�ำคญัอย่ำนิง่เกินไปมนัจะท�ำให้ง่วงและอย่ำตืน่ตวัเกินไปเพรำะใจเรำจะวุน่วำย	เวลำอ่ำน 
ผมจะอ่ำนตั้งแต่ค�ำน�ำ	 เรำจะรู้ขอบเขตของเนื้อหำ	 อ่ำนสำรบัญเพรำะท�ำให้รู้ว่ำต้องอ่ำนอะไรบ้ำง	 จำกนั้น 
เรำก็เปิดหนังสือแบบผ่ำนๆ	 ทุกหน้ำเพื่อส�ำรวจว่ำเรำต้องอ่ำนอะไรจำกเล่มนี้	 จะอ่ำนไปทีละเรื่อง	 พอเรำ 
อ่ำนจบเรื่องหนึ่ง	 จะปิดหนังสือ	 แล้วจดสรุปเนื้อหำที่ได้แล้วลองพูดให้ตัวเองฟัง	 ถ้ำยังไม่เข้ำใจจะกลับไป 
อ่ำนใหม่	เขียนใหม่	พูดให้ตัวเองฟังใหม่	จนกว่ำจะเข้ำใจถึงจะเปลี่ยนเรื่อง
	 ท่ีส�ำคัญ!!	 อย่ำอ่ำนนำนเพรำะสมองเรำจะล้ำ	 ควรพักผ่อน	 ท�ำงำนอดิเรกก่อน	 แล้วค่อยมำ 
อ่ำนใหม่	 โดยผมยึดคติที่ว่ำ	“อย่าพูดว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ท�า”	 ด้วยหนึ่งสมองและสองมือที่เรำม ี
เหมือนกัน	 ต่ำงกันที่ควำมมุ่งมั่นและควำมตั้งใจ	 โดยอำศัยควำมฝันเป็นแรงบันดำลใจในกำรผลักดันให้เรำ
ก้ำวไปสู่จุดหมำยปลำยทำงได้ส�ำเร็จ	ถ้ำคนอื่นท�ำได้	เรำก็ต้องท�ำได้	^^
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นางสาวชญานิษฐ์ แถมกลาง 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 เคล็ดลับในกำรประสบควำมส�ำเร็จของพ่ีคือ	ต้องรู้จักแบ่งเวลำให้เป็น	 ให้ได้สัดส่วนที่เหมำะสม	คือ	
เวลำเรยีนกต็ัง้ใจเรยีนและเวลำท�ำกจิกรรมกล็งมอืท�ำอย่ำงเตม็ที	่โดยพีจ่ะตัง้ใจเรยีนในห้องเรยีนให้เข้ำใจมำกทีส่ดุ	 
ถ้ำเน้ือหำไหนท่ียงัไม่เข้ำใจกจ็ะให้เพือ่นช่วยตวิให้ในตอนเยน็หลงัเลกิเรยีนหรอืในชัว่โมงว่ำง	แล้วเมือ่กลบัถงึบ้ำน 
กร็บีท�ำกำรบ้ำนซึง่ถอืเป็นกำรทบทวนบทเรยีนทีไ่ด้เรยีนมำตลอดทัง้วนั	จำกนัน้กจ็ะอ่ำนหนงัสอืเสรมิต่อจนกว่ำจะ 
ง่วงและหลับไปเอง	ส�ำหรับกำรอ่ำนก็มีกำรจดบันทึกควำมรู้ที่ได้เป็นค�ำพูดของตัวเองด้วยเพื่อเอำไว้อ่ำนทบทวน	
แต่ถ้ำวันไหนเหนื่อยมำกๆ	 ก็จะงดอ่ำนหนังสือในวันนั้นๆ	 แล้วพักผ่อน	 ส่วนในช่วงปิดเทอมก็มีลงเรียนพิเศษ 
ในวิชำท่ีไม่ถนัด	และถ้ำเป็นช่วงใกล้สอบก็จะท�ำโจทย์และข้อสอบเก่ำๆ	มำกกว่ำกำรเริ่มอ่ำนใหม่ทั้งหมดเพรำะ
เสียเวลำ	ถ้ำข้อสอบข้อไหนที่เรำท�ำไม่ได้แสดงว่ำเรำยังไม่เข้ำใจในเรื่องนั้นๆ	พ่ีก็จะกลับมำอ่ำนในสรุปที่เรำสรุป 
ไว้เฉพำะเรื่องที่ท�ำโจทย์ไม่ได้	ซึ่งถือเป็นกำรประหยัดเวลำในช่วงเวลำใกล้สอบระยะสั้นๆ	ด้วยค่ะ	โดยส่วนตัวแล้ว 
พี่จะไม่กดดันตัวเองมำกนัก	 เพรำะว่ำถ้ำเรำกดดันตัวเองเกินไปจะท�ำให้เกิดควำมเครียด	 เมื่อเครียดแล้วผลที ่
ตำมมำก็จะไม่มีอะไรดีเลย	เวลำท�ำอะไรจึงพยำยำมไม่เครียด	เพียงเรำคิดว่ำเรำท�ำมันเต็มที่แล้วหรือยัง	?	ถ้ำท�ำ 
เต็มท่ีแล้วผลมันไม่ได้เป็นอย่ำงที่เรำคิด	เรำก็แค่	“ยิ้มเข้าไว้”	และพยำยำมปรับปรุงแก้ไขแล้วทุกอย่ำงจะค่อยๆ 

ดีข้ึนเอง

นายพงศธร จิรานุวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

	 พี่คิดว่ำกำรประสบผลส�ำเร็จในกำรเรียนได้น้ัน	 มันเริ่มจำกกำรที่ว่ำตัวน้องๆ	 เอง	 มีควำม 
มุ่งม่ันที่แน่วแน่แค่ไหน	 และมีเป้ำหมำยคืออะไร	 ถ้ำน้องมีเป้ำหมำยแล้ว	 เป้ำหมำยนั้นจะเป็นแรงที่จะ 
ผลกัดนัให้น้องประสบผลส�ำเร็จในกำรเรียนได้	โดยกำรจะท�ำให้น้องประสบผลส�ำเรจ็ได้นัน้	เรำต้องมกีำร 
วำงแผนไว้ก่อน	ส�ำหรับในช่วง	ม.ปลำยน้ัน	น้องๆ	จะต้องมีกำรปรับตัวก่อน	โดยเนื้อหำใน	ม.ปลำยนั้น 
ทั้งเยอะและยำก	ท�ำให้ใครหลำยๆ	คนรู้สึกท้อ	(รวมตัวพี่ด้วย)	แต่เรำต้องอดทนและพยำยำมให้มำกๆ	
	 และสุดท้ำยนี้	พี่อยำกจะให้น้องๆ	เชื่อมั่นในตนเอง	“คนเรา ต่อให้อุปสรรคมากมายแค่ไหน  
ถ้าเรามีความมุ่งมั่นแล้ว ก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไป”

นายอนุกูล ม่วงศรี 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
		 ส�ำหรับในชั้นมัธยมศึกษำ	 พี่คิดว่ำมีสองครั้งที่น่ำตื่นเต้น	 ระทึกใจ	 คือช่วงที่สอบเข้ำ	 ม.4	 และ 
ช่วง	ม.6	ท่ีสอบเข้ำมหำวิทยำลัย	พ่ีก็คงไม่มีเทคนิคอะไรมำกมำยให้น้องนะ	แต่ส่ิงที่พ่ีอยำกให้มีในตัวน้องๆ	 
ทุกคนคือ “ความขยัน”	 ตอนที่พี่สอบเข้ำ	 ม.4	 พี่สอบเข้ำมำเป็นที่สุดท้ำยของห้อง	 พี่ก็รู้สึกว่ำตัวเองต้อง 
ขยัน	และอ่ำนหนังสือเพิ่มมำกขึ้น	จนพี่สอบติดในคณะที่เป็นควำมฝันของพี่คณะหนึ่ง	และอีกสิ่งหนึ่งนั้นคือ 
พี่เชื่อว่ำ	“ความสามารถในการเรียน”	มีอยู่ในตัวของน้องทุกๆ	คนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ำน้องจะดึงมันออกมำ 
ใช้ได้มำกน้อยแค่ไหน	 ถ้ำน้องดึงออกมำใช้มำกที่สุดแล้วมันไม่ได้ก็ขอให้คิดซะว่ำ	 ชีวิตมันถูกลิขิตไว้แล้วว่ำ 
น้องจะได้เรียนต่อที่ไหน	หรือ	คณะอะไร	มหำวิทยำลัยไหนไม่ต้องเสียใจ	และก็ทุ่มเทกับมันใหม่อย่ำท้อแท้ 
และสักวันโอกำสน้ันต้องเป็นของเรำ	
	 สุดท้ำยคนอื่นเค้ำมีค�ำคม	 พี่ก็ไม่ยอมแพ้	 “ถ้าน้องยอมเหนื่อยยอมล�าบากในวันนี้ น้องก็จะ 
สบายในวันข้างหน้า”	 ถ้ำน้องยอมอดทนตั้งใจเรียนในวันนี้	 พอน้องสอบติดน้องอยำกท�ำอะไรน้องก็ท�ำ	 

แล้วน้องก็จะรู้สึกภูมิใจกับส่ิงที่น้องได้ทุ่มเทอย่ำงเต็มที่

 ทั้งหมดนี้คือหนึ่งในเคล็ดลับของความส�าเร็จที่พี่ๆ ทั้งห้าคนปฏิบัติ ไม่ใช่แค่ปฏิบัติเพียงวันสองวันเท่าน้ัน  
แต่ปฏิบัติต่อเนื่องด้วยความพยายามและตั้งใจ ขอให้เรื่องของพี่ ๆ นี้เป็นตัวอย่างที่จะจุดประกายให้ทุกคนได้ทบทวน 
ตัวเอง กล้าลุกขึ้นท�าตามฝันของตัวเองด้วยความตั้งใจ และความพยายามอย่างต่อเนื่อง แล้วความส�าเร็จก็จะอยู่ใกล ้
แค่เอื้อมนี้เอง
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูประทีป  เวงสูงเนิน  

คุณครูอมรพันธ์  โสวรรณา

 ขอแสดงควำมยินดีกับนัก เรี ยน
ชั้ น มั ธ ยมศึ กษ ำป ี ที่ 	 3 	 แ ละ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 	 6 รุ ่นชมพูพันธุ ์ ทิพย์ ที่ 
ก�ำลังจะจบกำรศึกษำปีกำรศึกษำ	 2555	 นี้	 
หำกมองย้อนกลับไปในวันแรกที่ทุกคนเข้ำสู ่รั้ว 
ขำวแดง	 แต่ละคนก็มำจำกที่ต ่ำง ๆ	 กัน	 ได ้ 
ท�ำควำมรู้จักกัน	 ได้ร่วมทุกข์	 ร่วมสุข	 มีควำมรัก 
และมติรภำพให้แก่กนั	เวลำกท็�ำหน้ำทีข่องมนั	เป็น 
ปรกติ	3	ปีของกำรเรียนใกล้จะมำถึงจุดสิ้นสุดแล้ว	 
แต่เวลำแห่งมิตรภำพของควำมเป็นเพื่อนจะ 
ด�ำเนินต ่อไป	 ทุกคนคงจะระลึกถึงควำมรัก	 
ควำมผูกพัน	 มิตรภำพและสิ่งดีๆ	 ที่เพื่อนมีให้กัน 
เสมอ	และตลอดไป

อําลาสถาบัน
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูรัศมี  สุขเกษม

คุณครูปิติพงษ์  คงแสน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูจิตร์นภา  อุดมผล
คุณครูจิราภา  ภิญโญ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูพนารัตน์  มะลิงาม
คุณครูกัญจนพร  ยวนกระโทก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูระพีพรรณ  ดวงใจ

คุณครูวิทยา  บุญโยธา
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูสุวรรณา  วิโรจน์

คุณครูธีรนันท์  นามเสริมศรี

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูไกรจิตร์  อมัติรัตนะ
คุณครูเบญจวรรณ  คล่องชอบ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูประกอบ  ชิวพิมาย
คุณครูมธาวี  วรรณศิลปะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูพวงทิพย์  แซ่พัว

คุณครูสายชล  ลือค�าหาญ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูรัตนาวดี  สิงห์พิมาย
คุณครูกัมปนาท  ศรีคัทนาม

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูจรัญ  เข็มพิมาย
คุณครูอุบลพรรณ์  มนัสศิลา
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูจารึก  สินปรุ
คุณครูอภิชาติ  อินจันทึก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูวีรจินต์  นาคะนิเวศน์

คุณครูเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูสุพชัย  พูพิมาย

คุณครูนันท์นภัส  เชิดฉาย

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูเฉลิมพงษ์  ผลโกสุก
คุณครูสมศักดิ์  จักสูงเนิน
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูสุรพงษ์  สุขเกษม
คุณครูศรีทอง  ยอดประทุม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูรขต  วรรณศิลปะ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูโสภา  อรุณใหม่

คุณครูพัชรี  นาคา

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูอุทัย  วิชยพงศ์
คุณครูพุฒิพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูสมพร  บุญประมวล
คุณครูเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูทิพพา  แก้วหนองแสง
คุณครูจักรกฤษณ์  ดาวไธสง
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูสุรชัย  โชติกลาง

คุณครูอ�านวย  ทวี

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูสุวิมล  พันธุ์แสง
คุณครูสุรีมาศ  รุ่งสันเทียะ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูธนู  พงษ์พิมาย
คุณครูยุพิน  สืบประยงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูไพโรจน์  แสงสว่าง

คุณครูพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูบรรจง  หมอก็เป็น

คุณครูดวงใจ  ภู่ชัย

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
คุณครูที่ปรึกษา 
คุณครูกษม  ไชยวิชิต
คุณครูณัฐสร  ขาวสุข
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 ส ภำนักเรียนโรงเรียนพิมำยวิทยำ	 ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม	 ซ่ึงกิจกรรมท่ีส�ำคัญ	 ได้แก่	 

กิจกรรมไหว้ครู การรณรงค์การจัดระเบียบแถวและการเดินแถว การอนุรักษ์พันธุ ์ปลา การท�าบุญ 

ตักบาตรวันพระ กิจกรรม PMI การประกวดมารยาทไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา Talk Show ลดโลกร้อน  

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ กิจกรรมขาว – แดง ร�าลึก ประเพณีลอยกระทง การท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเหล่ำน้ีจัดขึ้นล้วนตรงกับอัตลักษณ์พิมำยวิทยำท่ีว่ำ	“ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความ 

เป็นไทย” 
	 กำรด�ำเนินงำนของสภำนักเรียนในปีน้ีจะไม่สำมำรถส�ำเร็จได้เลยหำกไม่ได้รับควำมร่วมมือจำก	คณะครู	 นักเรียน 

พิมำยวิทยำทุกคน	 และต้องขอขอบพระคุณ ผู ้อ�านวยการประจักษ์ ธีรพงศธร ผู ้อ�านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา  

คุณครูศิรีลักษณ์ รายณะสุข ประธานที่ปรึกษาสภานักเรียน	 และคณะครูท่ีปรึกษำสภำนักเรียนทุกท่ำนท่ีได้ให้ค�ำปรึกษำ 

ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนของสภำนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

เรื่องจาก
สภานักเรียน
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