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สารจากผู้อ�ำนวยการ
เรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพ
ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ปกครอง
ได้ให้ความไว้วางใจ โรงเรียนพิมายวิทยา โดยส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรโรงเรียนของเราขอสัญญาว่าจะให้ความรัก
ความเมตตา ความเอื้ออาทร ความห่วงใย และเป็น
ก�ำลังใจให้กับลูกๆ ของเราทุกคน และจะมุ่งมั่น ทุ่มเท
และปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นครู เพื่อให้นักเรียนของ
เราได้พัฒนาศักยภาพและความสนใจ เพราะเราเชื่อว่า
นักเรียนทุกคนมีความสามารถ ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัด
กิจกรรมตามแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม ด้วย
การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้ กั บ ครู นั ก เรี ย นและชุ ม ชน ตามแนวทาง
สังคมแห่งการเรียนรู้แบบเอื้ออาทร ตลอดจนมีการบู

รณาการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อ
ส่งเสริมและเกื้อกูล อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกๆ
พิมายวิทยา ให้สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างเหมาะสม
ในปีการศึกษา 2560 นี้ทางโรงเรียนได้บริหาร
จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดการเรียนการสอนใน
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล เพือ่ ยกระดับให้เทียบ
เคียงมาตรฐานสากล และมาตรฐานของประเทศชั้นน�ำ
ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง รวมทั้งยกระดับการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) นอกจากนี้
แล้วเราต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่รัฐบาลมีนโยบาย
และแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาคือ“การลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ที่เน้นให้นักเรียนสามารถใช้เวลา
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ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่ง
คณะครูของเราต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้มี
กระบวนการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายตามแนวคิดทฤษฎีของ
คอนสตรัคติวสิ ต์ (Constructivist) และการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ซึ่งเปนนวัตกรรมการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่บูรณาการ
วิ ท ยาศาสตร  วิ ศ วกรรมศาสตร  เ ทคโนโลยี และ
คณิตศาสตรเ ขา ดวยกัน ใหผเู รียนนําความรูไ ปใชแกปญ

หาในชี วิตจริ ง รวมทั้ง การพัฒนากระบวนการและ
ผลผลิ ต ใหม ๆ ที่ เ ป  น ประโยชน  ต  อ การดํา เนิ น ชี วิ ต
และการประกอบอาชีพ ผานประสบการณในการทํา
กิจกรรมการเรียนรูแบบ โครงงานเปนฐาน (ProjectBased Learning) หรือ กิจกรรมการเรียนรูแ บบใชปญ

หาเปนฐาน (Problem-Based Learning) พร้อมทั้ง
สามารถน�ำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิต
ประจ�ำวันได้

5

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะผู้บริหาร คณะครู
บุคลากร และนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนของเราให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและเป็น
โรงเรียนยอดนิยม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปีการศึกษา
2560 จะเป็นปีการศึกษาที่เราสามารถพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนได้อย่างเต็มศักยภาพตามแนวทางทีก่ ล่าวมาแล้ว
และเมื่อจบปีการศึกษาเราก็จะได้ร่วมกันชื่นชมยินดีใน
ความส�ำเร็จอันจะเป็นพื้นฐานไปสู่การพัฒนาโรงเรียน
ของเราให้เป็นที่ยอมรับในทุกๆ ระดับ
(นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
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ประวัติโรงเรียน

พิ ม า ย วิ ท ย า

โรงเรียนพิมายวิทยา ตั้งอยู่ที่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1
ถนนอนั นทจิ นดา ต�ำบลในเมือ ง อ�ำเภอพิม าย จัง หวัด
นครราชสีมา หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วังเก่า” ทั้งนี้
เพราะ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินนี าถ
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จมา
ประทับแรม ณ สถานทีแ่ ห่งนี้ เมือ่ ปี พ.ศ.2445 เป็นเวลา 1 คืน
โรงเรียนพิมาย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2491
แต่โรงเรียนเตรียมการไม่พร้อม จังหวัดจึงสั่งระงับชั่วคราว จน
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2492 เปิดรับนักเรียนชั้น ม.1
จ�ำนวน 1 ห้องเรียน มี นายไพ สินธุมา รักษาการในต�ำแหน่งครู
ใหญ่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2492 นายเชื่อม เจริญการ ได้
รับการแต่งตั้งให้มาด�ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่ อาคารเรียนหลังที่ 1
แบบ ป.1 ฉ ได้สร้างขึน้ มาเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2491 ด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน 150,000 บาท ในที่ราชพัสดุแปลงที่
5810 จ�ำนวน 15 ไร่ 75 ตารางวา
ในปี พ.ศ. 2493 นายเชื่อม เจริญการ ได้รับแต่งตั้งไป
ด�ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ�ำเภอ
สีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา นายชิต
สามัคคี ครูตรีโรงเรียน โนนสูง
ศรีธานี มาด�ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่
แทน

ปีการศึกษา 2494, 2495,
2496 เปิดสอนชั้น ม.4 ถึง ม.6
ปีละ 1 ชั้น และได้กั้นห้องเรียน
ชั้นล่างและเทปูนเป็นห้องเรียน
ได้ อี ก 6 ห้ อ งเรี ย น ด้ ว ยเงิ น
บริจาคของผู้ปกครองนักเรียน

ปีการศึกษา 2508, 2509, 2510 เปิดสอนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1-3 และตัดห้อง ม.1 ถึง ม.3 ออก ปีละ 1 ชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2511 กรมสามัญศึกษารับโรงเรียนเข้า
โครงการ คมช. รุ่นที่ 5 ท�ำให้ได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด อุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรม-ศิลป์ และ
ได้สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ คิดเป็นเงิน 415,000
บาท
ปีการศึกษา 2512 กรมสามัญศึกษารับโรงเรียนเข้า
โครงการ คมส.2 ได้ขอขยายพื้นที่ของโรงเรียนในที่แปลง
เดียวกันออกเป็น 24 ไร่เศษ รวมเป็นเนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 7
ตารางวา และกองรักษาทีห่ ลวงกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง
ได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2520
ในปี ก ารศึ ก ษา 2514 นายชิ ต สามั ค คี เกษี ย ณ
อายุ ร าชการ กรมสามั ญ ศึ ก ษาจึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นายปรั ช ญา
ไวทยสุวรรณ ครูใหญ่โรงเรียนชุมพวงศึกษา มาด�ำรงต�ำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
ในปี ก ารศึ ก ษา 2522
นายปรัชญา ไวทยสุวรรณ ได้
รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนสารคาม
พิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง
ให้ นายไพบู ล ย์ ภู ่ พ งศ์ พั น ธุ ์
อาจารย์ ใ หญ่ โรงเรี ย นมั ธ ยมฐานบิ น ก� ำ แพงแสน จั ง หวั ด
นครปฐม มาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนพิมายตัง้ แต่
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2522
ในปี ก ารศึ ก ษา 2524
นายไพบูลย์ ภู่พงศ์พันธุ์ได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
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ผู ้ อ� ำ นวยการ โรงเรี ย นฤทธิ ย ะวรรณาลั ย เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตัง้ นายปราศรัย
ชลวาสิน อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนแสนสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี มาด�ำรงต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนพิมาย ตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม พ.ศ.2524
ปีการศึกษา 2526 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบ
รวมโรงเรียนพิมาย และโรงเรียนประตูชัยพิมาย โดยใช้ชื่อใหม่
ว่า “โรงเรียนพิมายวิทยา” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2526
ส่วนประวัติโรงเรียนประตูชัยพิมายนั้น ในปีการศึกษา
2499 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโรงเรียน
มัธยมศึกษาขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่อ�ำเภอพิมาย โดยอนุมัติให้อาศัย
อาคารสถานที่ โรงเรียนกุลโน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่
1-3 แต่งตัง้ นายวัฒนะเกียรติ นาคะนิเวศน์ ด�ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่
ในปีการศึกษา 2500 ได้สร้างอาคารเอกเทศถาวรขึน้ ณ
บริเวณทีเ่ รียกว่า “โนนหมัน” ซึง่ ซือ้ จากเอกชนในราคา 1 บาท
มีเนื้อที่ 164 ไร่เศษ ตั้งชื่อว่าโรงเรียนพิมาย (มัธยมสามัญ)
เปิดสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2500 มี นายวรชิต
จันทรพิพัฒน์ เป็นครูใหญ่
ในปีการศึกษา 2504 ได้ยบุ ชัน้ มัธยมศึกษา โดยเปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2503 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนพิมาย (ประถม
ศึกษาตอนปลาย) อักษรย่อ น.ม.23
ปีการศึกษา 2506 ได้เปลี่ยน
ชื่อโรงเรียนใหม่เพื่อความเหมาะ
สมและมงคลนามเป็ น โรงเรี ย น
ประตูชัยพิมาย อักษรย่อ ป.พ. มี
นายจันทร์ ธีรวุฒิวรเวทย์เป็นครู
ใหญ่

7

ปีการศึกษา 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยุบระดับ
ชั้นประถมปีที่ 5-7 เปิดเป็นมัธยมศึกษา ตอนต้น เมื่อวันที่ 1
เมษายน พ.ศ.2520 โดยใช้นามโรงเรียนเดิม
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบรวมโรงเรียนพิมาย
และโรงเรียนประตูชัยพิมาย โดยใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนพิมาย
วิทยา ปีการศึกษา 2526 มีจ�ำนวนห้องเรียน 62 ห้องเรียน
นักเรียน 2,668 คน ครู 137 คน นักการภารโรง 17 คนยาม 1 คน
ปีการศึกษา 2527 กรมสามัญศึกษาอนุมตั ใิ ห้จดั ชัน้ เรียน
เป็น 66 ห้องเรียน นักเรียน 2,761 คน ครู 136 คน นักการ
ภารโรง 17 คน ยาม 1 คน
ปีการศึกษา 2528 กรมสามัญศึกษาอนุมตั ใิ ห้จดั ชัน้ เรียน
เป็น 68 ห้องเรียน นักเรียน 3,030 คน ครู 144 คน นักการ
ภารโรง 17 คน ยาม 3 คน
ปีการศึกษา 2529 นายปราศรัย ชลวาสิน ได้รบั การแต่ง
ตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี และกรมสามัญศึกษาได้
แต่งตั้ง นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน โชคชัยสามัคคี
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา มาด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
พิมายวิทยา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ.2529
ในปีการศึกษา 2532 นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบุญเหลือ
วิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
และกรมสามั ญ ศึ ก ษาได้ แ ต่ ง ตั้ ง
นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง ผูอ้ ำ� นวยการ
โ ร ง เ รี ย น สู ง เ นิ น อ . สู ง เ นิ น
จ.นครราชสีมา มาด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนพิมายวิทยา
ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม พ.ศ.2532
ในปีการศึกษา 2539 นายธนศักดิ์ กระต่ายทองได้รบั การ
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แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
อ.เมือง จ.นครราชสีมา และกรม
สามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิศิษฏ์
หิรัณยโกวิท ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา มาด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนพิมายวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2539
ในปีการศึกษา 2540 นายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท ได้รับ
การแต่งตั้งให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้
นายสมบัติ จันทภูมิ ผู้อ�ำนวยการ
ระดับ 9 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
กรุงเทพมหานคร มาด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู ้ อ� ำ นวยการระดั บ 9 โรงเรี ย น
พิมายวิทยา ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน
2541
ในปีการศึกษา 2541 นายสมบัติ จันทภูมิ ได้รบั การแต่ง
ตั้งให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
อ.เมือง จ.มหาสารคาม และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้
นายมงคล เดชวรรณ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ชุมพวงศึกษา
อ�ำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
มาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรี ย นพิ ม ายวิ ท ยา ตั้ ง แต่ วั น ที่
29 ธันวาคม 2541
ในปีการศึกษา 2547 นายมงคล
เดชวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ไป
ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน

ประทาย อ�ำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ส�ำนักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้
น า ย เ ก ษ ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ น อ ก
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นประทาย
มาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรียนพิมายวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2547
ในปีการศึกษา 2549 นายเกษม ประสิทธิ์นอก ได้
รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ไ ปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
ประทาย และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 7
แต่งตัง้ ให้ นายประจักษ์ ธีรพงศธร
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนิคมพิมาย
ศึกษา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มา
ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
พิมายวิทยา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม
2549 จนเกษียณอายุราชการในปี
การศึกษา 2557 และเมื่อวันที่ 16
ตุลาคม พ.ศ.2557 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 ได้ มี ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้
นายวุ ฒิ ชั ย หวั ง อ้ อ มกลาง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายด�ำรง
วิ ท ยาคม ย้ า ยมาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
จนถึงปัจจุบัน
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วิสัยทัศน์โรงเรียน ( V I S I O N )
ภายในปี 2560 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรม
บนพื้นฐานความเป็นไทย และความเป็นสากล

พันธกิจ ( M I S S I O N )
1. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21
2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
4. ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา และการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล�้ำหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
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เป้าประสงค์ ( O B J E C T I V E )

1. ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ภาพ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ผูบ้ ริหาร และบุคลากรได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนให้มขี วัญ ก�ำลังใจ และปฏิบตั งิ าน
ตามหลักธรรมาภิบาล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทย
4. ผูเ้ รียนได้แสดงออกและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี
กีฬา และการท่องเที่ยว
5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล�้ำหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้สอดแทรกบูรณาการ ในมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการต่างๆ ของโรงเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทย และพลเมืองโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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เกียรติประวัติโรงเรียนพิมายวิทยา
สถาบัน
1. 		
2. 		
3. 		
4. 		
5. 		
6. 		
			
7. 		
8. 		
9. 		
			
10.
			

ปีการศึกษา 2559 (มีนาคม 2559 – มีนาคม 2560)

โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2543
โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นแรก ปี 2549
โรงเรียนผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ�ำนาจ ปี 2550
โรงเรียนผู้น�ำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2551
โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาครัฐ
การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class standard school
โรงเรียนผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3
ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาครัฐ
การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2556 และ ครั้งที่ 10 ประจ�ำปี 2558
โรงเรียนผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : ScQA)
ปีการศึกษา 2557-2558

ผู้บริหาร/ครู

• นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง และ นายไพร ร่มเย็น ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่น ส่งเสริมมาตรฐานด้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harm
		 Prevention) ประจ�ำปี 2558 สภากาชาดไทย
• นางวรรณี อมัติรัตนะ, นางสาวสุกัญญา พึ่งพิมาย และนายสมบัติ จันทร์ตรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ล�ำดับที่ 1
		 ระดับประเทศ ในการแสดงร�ำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
• นางวรรณี อมัตริ ตั นะ, นายปองวิชญ์ ศรีพริ ยิ กุล และ นางสาวสุกญั ญา พึง่ พิมาย ครูผฝู้ กึ สอนนักเรียนได้รบั รางวัลเหรียญทอง ล�ำดับที่ 4 ระดับ
		 ประเทศ จากการแสดงระบ�ำมาตรฐานระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
• นายเจียมศักดิ์ ชนะค้า ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ล�ำดับที่ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันท่องอาขยานท�ำนองเสนาะ
		 ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
• นายสุกิจ ปานวัชราคม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
		 ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”
• นางอมรา มานะดี ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของแผ่น
		 ดูดซับจากเส้นใยของผักตบชวา ต้นกกและชานอ้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
นางสาวสุชาดา ปทั มเจริญ ครูทปี่ รึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง เครือ่ งส่งน�ำ้ พลังลม ได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและได้ลำ� ดับที่ 8 ระดับ
		 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางวิลาวรรณ์ พัฒนกุล และ นางสาวภัทรชา สุขสบาย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
		 เนื่องในงาน STEM
นายศิลปะชัย อ่วมวงษ์ และ นายสรวิชญ์ ล�ำเลียง ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
		 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
นางวิลาวรรณ์ พัฒนกุล และ นางอรอุมา แก้วกล้า ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
		 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
นางสาวภัทรชา สุขสบาย และ นายพรพิพัฒน์ รัตนสิงห์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
		 (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
นายจรัญ เข็มพิมาย ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโครงการ
		 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และการบิน ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
		 สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
นายจรัญ เข็มพิมาย และ นางนันท์นภัส เชิดฉาย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
		 ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

•
•
•
•
•
•
•
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• นางสาวทวิรชา พิมเสน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ กิจกรรมการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น,กิจกรรมการพูด
		 สุนทรพจน์ และรางวัลเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรมการเล่านิทานภาษาญี่ปุ่น, กิจกรรมการเปิดดิกคันจิ
• นางสาววรรณิศา ดีมา ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงานวันครู ปี 2559
• นายสรชัย จงกล ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในงานวันครู ปี 2559
• นายทองเหลือ เชิดฉาย ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศแฮนด์บอลรุ่นอายุ 16 ปีชาย กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
		 ประจ�ำปี 2559
• นางสุวิมล พันธุ์แสง ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองรุ่นอายุ 14 ปี ประเภทหญิง กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำปี
		 2559 และได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองมินิมาราธอน จังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำปี 2559
• นายอภิชาต อินจันทึก ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลแชมป์ชมรมมวยภาคอีสาน ในการแข่งขันกีฬามวยไทย รุ่นน�้ำหนัก 29.50 กก. จังหวัดชัยภูมิ
		 และรุ่นน�้ำหนัก 30.00 กก. จังหวัดขอนแก่น
• นายจ�ำลอง กลิ่นโพธิ์กลาง, นายณัฐสร ขาวสุข และ นายอภิชาต อินจันทึก ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียน
		 นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำปี 2559
• นางสาวภัทริกา ทองยา ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 ปีชาย การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ประเภท Downhill ชิงแชมป์
		 ประเทศไทยสนามที่ 3 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นักเรียน

• เด็กชายโชติตระกูล เข็มพิมาย และ นายธนวัฒน์ พึง่ พิมาย ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเครือ่ งร่อนพุง่ ด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา
		 ตอนต้น รับถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• นายยุทธชัย ผลพิมาย, นางสาวกมลวรรณ ขาวอุไร และ นางกีระนันท์ หงส์ศริ ิ ได้รบั รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

		 ในงานสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ทีม่ หาวิทยาลัย
		 เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
นายไทยศิลป์ แซ่แต้, นางสาวดวงฤดี งามพิมาย และ นางสาวดวงหทัย อริยเดช ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและได้ล�ำดับที่ 8 ระดับ
		 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
นายมงคล พรไธสง และ นายกานต์ กาฬจักร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง เนื่องในงาน STEM จัด ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชินกลาง, เด็กหญิงสกาย นาดี และ เด็กหญิงสโรชา บุญนอก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด
		 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
นางสาวชลลดา เกิดสุข, นายธนกฤต พิณกระโทก และ นางสาวนวแพรว มะลิลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด
		 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
นางสาวกชกร ด่านกระโทก, นายณัฐพนธ์ จันทร์กระจ่าง และ นายธนาคาร แนบกลาง ได้รบั รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
		 (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
นายพสธร วัชรพาณิชย์ และ นายเมธี แตงอ่อน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
		 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เด็กหญิงวนิตา อลิเซีย พีค ได้รบั รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับจังหวัดนครราชสีมาและชนะเลิศเหรียญทอง ระดับศึกษาธิการภาค 14 ประเภท
		 Story Telling การเล่านิทานภาษาอังกฤษ
นางสาวปริยธิดา คลังระหัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ
นายเจษฎา ชูชีวา ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
นางสาวธาณิศรา ตู้ฉกาจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
		 ครั้งที่ 66
นายณัฐวุฒิ หนองงู และ นายศราวิน เนาว์กระโทก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
นายฐิติชัย ดุ้งกลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานท�ำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออก
		 เฉียงเหนือ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
นายตรีเพชร เมืองศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออก
		 เฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เด็กหญิงอัจฉรานันท์ นาคดี และ เด็กหญิงธีรนันท์ มีพมิ าย ได้รบั รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันแต่งค�ำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11
		 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
นางสาวณัฐฐินนั ท์ มีศลิ ป์ และ นายณัฐพล ตรียมณีรตั น์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันแต่งค�ำประพันธ์ ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 11
		 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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• เด็กหญิงโยธิกา ภาระโข, เด็กหญิงกัณพรรษา แก่นกลาง และ เด็กหญิงสุพชิ ญา ชลวิทย์เลิศศิลป์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน
		 ยุวบรรณารักษ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นางสาวกาญจนา มั่นคง, นางสาวขณิษฐา เปี่ยมสุข และ นางสาวอังคณา นอกตาจั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน
		 ยุวบรรณารักษ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• เด็กชายจิรเมธ คชวรานนท์, เด็กชายพชรพล แข็งกระโทก และ เด็กชายอภิสิทธิ์ กิตติจิรัฐติกาล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน
		 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททฤษฎีหรือค�ำอธิบาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นางสาวสุดารัตน์ สุขพเนา, นายกิตติพชิ ญ์ พิมพา และ นายมาติลท์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ ได้รบั รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
		 มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททฤษฎีหรือค�ำอธิบาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• เด็กชายคมชาญ มะลิงาม และ เด็กชายธรรศดนัย ถวิลหวัง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโปรแกรม GSP มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขต
		 พื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นายคชาธาร มะลิงาม และ นายธนกร อินยาพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโปรแกรม GSP มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่
		 การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา
		 ตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันละครคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรม
		 นักเรียน ครั้งที่ 66
• นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่
		 การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นักเรียนได้รบั รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
		 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับ
		 เขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่
		 การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขต
		 พื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่
		 การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลป
		 หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
• นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศแฮนด์บอลรุ่นอายุ 16 ปีชาย กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
• นักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองรุ่นอายุ 14 ปี ประเภทหญิง กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และได้รับรางวัลชนะเลิศเปตอง
		 มินิมาราธอน จังหวัดนครราชสีมา
• นักเรียน ได้รับรางวัลแชมป์ชมรมมวยภาคอีสาน ในการแข่งขันกีฬามวยไทย รุ่นน�้ำหนัก 29.50 กก. จังหวัดชัยภูมิ และรุ่นน�้ำหนัก 30.00 กก.
		 จังหวัดขอนแก่น
• นักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
• นายชินพัฒน์ สุขจรรยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 ปีชาย การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ประเภท Downhill ชิงแชมป์ประเทศไทย
		 สนามที่ 3 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
• นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”
• เด็กหญิงจณิสตา หมายสุข, เด็กหญิงไอรยา อัตตวิริยะสุวร, เด็กหญิงระวิวรรณ ควบพิมาย, เด็กหญิงศวัลย์ญา จันทะ, เด็กหญิงกนกพร
		 วาปีโท, เด็กชายจักรภัทร วัชระวงศ์ทองดี, เด็กชายภูริพัฒน์ เหล็กทอง, เด็กชายกัมปนาท ค้าขาย, เด็กชายพงศ์พจน์ สกุลวัฒนาพิทักษ์,
		 เด็กชายอนามฤณ ศรีอ่อนหล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ล�ำดับที่ 1 ระดับประเทศ ในการแสดงร�ำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
		 1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
นางสาวฉัตรชนก บุญศิร,ิ นางสาวอนุสรา เทียนชัย, นางสาววิลาสินี ศิลา, นางสาวกรรณิการ์ วงศ์จนั ทร์, นางสาวกิง่ เพชร ฉุดพิมาย, นางสาว
		 สกุลตลา เพลงดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล�ำดับที่ 4 ระดับประเทศ จากการแสดงระบ�ำมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลป
		 หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

•
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นโยบายการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2560

นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
ด้านบุคลากร

ด้านวิชาการ

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ทุกห้องเรียน
2. น�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และลดการติด 0, ร, มส., มผ.
4. แก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออก (เน้น ม.1 และ ม.2 อ่านได้ทุกคน)
5. แก้ปัญหาการคิดเลขเร็ว คิดวิเคราะห์
6. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Big Five Learning
7. เร่งรัดความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
		 และภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร
8. เร่งรัดสถานศึกษาให้เทียบเคียงสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐาน
		 สากล
9. ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ส่งเสริมการเรียนต่อในสถานศึกษาที่สูงขึ้น
11. พัฒนาทักษะการอ่าน การพูด การเขียน และการน�ำเสนองาน
12. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนักศึกษาวิชาทหาร

ด้านงบประมาณ
1.
2.
3.
4.
5.

ยึดระเบียบ กฎหมายเป็นหลัก
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดมทรัพยากรมาจัดการศึกษา
พัฒนาบุคลากรงานแผนงาน งานการศึกษาและงานพัสดุ
จัดระบบงานให้ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

1.
		
		
2.
		
3.
		
		
		
4.
		
5.
		
		

ส่งเสริม การรักษาวินัย คุณธรรมในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ และการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณครู
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (โรงเรียน
เล็กในโรงเรียนใหญ่)
พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะ และ
ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยวิ ธี ที่
หลากหลาย และใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างขวัญ
ก�ำลังใจแก่บุคลากร
สรรหาคนดี คนเก่งมาปฏิบัติงาน และ
มอบหมายงานตรงตามความรู ้ ค วาม
สามารถ

ด้านบริหารทั่วไป
1.
		
2.
		
3.
		
4.
5.
6.
7.
8.

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง
ส่งเสริมวิจัย ประชาธิปไตย (วินัยจราจร,
การเดินแถว, การเข้าแถวรับบริการ)
ป้องกันยาเสพติด ปัญหาการทะเลาะ
วิวาท ปัญหาเอดส์
ส่งเสริมคุณธรรม ยกย่องคนท�ำดี
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้รม่ รืน่ น่าอยู่ น่าเรียน
พัฒนาสุขอนามัย โภชนาการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

หน้า

16

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนพิมายวิทยา PHIMAI WITTAYA SCHOOL

สัญลักษณ์ประจ�ำรุ่นนักเรียน

ที่ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา

สัญลักษณ์

2541

ดอกปาริชาต

2542

ดอกเฟื่องฟ้า

2543

ดอกกาซะลอง

2544

ดอกจามจุรี

2545

ดอกชงโค

2546

ดอกราชพฤกษ์

2547

ดอกการะบุหนิง (ดอกแก้ว)

2548

ดอกพุดน�้ำบุษย์

2549

ดอกบัวสวรรค์

2550

ดอกกัลปพฤกษ์

2551

ดอกพุดพิชญา

2552

ดอกลีลาวดี

2553

ดอกปักษาสวรรค์

2554

ดอกอินทนิล

2555

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

2556

ดอกเหลืองปรีดียาธร

2557

ดอกฉัตรฟ้า

2558

ดอกราชาวดี

2559

ดอกอรพิม

คณะกรรมการ
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย

คณะกรรมการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

คณะกรรมการ
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

คณะกรรมการ
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

คณะกรรมการ
กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

คณะกรรมการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการ
กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษา
และพลศึกษา

คณะกรรมการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการ
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์

รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการ
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์

การนิเทศภายในและการประกันคุณภาพภายใน

คณะกรรมการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

สมาคมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนพิมายวิทยา

คณะกรรมการ
กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ
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โครงสร้างงานโรงเรียนพิมายวิทยา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

1. การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในการศึกษา
10. การส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน
11. การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น
12. การส่งเสริมและ สนับสนุน
งานวิชาการ แก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นฯ

1. การจัดท�ำและเสนอ
ของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
การใช้เงินและ
ผลการด�ำเนินงาน
4. การระดมทรัพยากร และ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

1. การวางแผนอัตราก�ำลัง
และก�ำหนดต�ำแหน่ง
2. การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง
3. การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
3.1. การพัฒนาบุคลากร
3.2. การเสริมสร้าง
		 ขวัญ ก�ำลังใจ
3.3 การประเมิน
		 ผลการปฏิบัติงาน
4. วินัยและการรักษาวินัย
5. การออกจากราชการ

--------------------------------

13. การจัดท�ำส�ำมะโนผู้เรียน
14. การรับนักเรียน
15. การส่งเสริมและ
ประสานงานการศึกษา
ในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย
16. งานสวนพฤกษศาสตร์ฯ
17. งานเศรษฐกิจพอเพียง
18. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว

--------------------------------

8. การด�ำเนินงานธุรการ
9. การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
10. งานประสานราชการ
กับเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น
11. การจัดระบบ
การควบคุมในหน่วยงาน
12. การปฏิคม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. งานพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
3. การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา
4. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การส่งเสริม สนับสนุน
ด้านวิชาการ
7. งานส่งเสริม
งานกิจการนักเรียน
8. การส่งเสริมสนับสนุน
และประสานงาน
การศึกษาของบุคคล
ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
9. การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
10. การประชาสัมพันธ์
11. งานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม
12. งานบริการสาธารณะ
13. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า

ท�ำเนียบบุคลากร

ปีการศึกษา 2560
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คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560

ยนพิมายวิทยา PHIMAI WITTAYA SCHOOL
งานศิลปหัตโรงเรี
ถกรรมนั
กเรียน ระดับประเทศ

รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1
ระบ�ามาตรฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2558
ร�าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2559
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
การท่องอาขยานท�านองเสนาะ ระดับชั้น ม.ปลาย
ปีการศึกษา 2559

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า
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ผู้บริหารโรงเรียนพิมายวิทยา

นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง
ศษ.บ., กศ.ม.
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนพิมายวิทยา

นายสินทบ พระทอง

นายสมาน ชูมี

กศ.บ., กศ.ม.
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน

ศษ.บ., ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน

นายไพร ร่มเย็น

นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์

ศษ.บ., กศ.ม.
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน

กศ.บ., ศษ.ม., ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน

หน้า

24
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทิพพา แก้วหนองแสง

นางประทีป เวงสูงเนิน

นางสมศรี นิยมสุข

นายสุพชัย พูพิมาย

นางอัจฉราพร เกตุกระทุ่ม

นางรัศมี สุขเกษม

กศ.ม.

กศ.บ.

กศ.บ., วท.บ., วท.ม.

นายไพฑูรย์ สัตย์ซื่อ

ค.บ., ศษ.ม.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ค.บ., ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

กศ.บ.,กศ.ม.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.สุภาวดี กิตติวิศิษฎ์ นางมาลัยพร เอื้อสุวรรณ

ค.บ.,ศษ.ม.

กศ.บ. , ศษ.ม.

ค.บ.,ศษ.ม.

นางสุวรีย์ ขอพิมาย

นายสมชาย คล่องชอบ

ค.บ.

ค.บ.

นายสมพร บุญประมวล นางมยุรี วงศ์สวัสดิ์อาภา นางศศิรินทร์ อติวัฒน์อังกูร นางทัศนีย์ รอดกลาง
วท.บ., วท.ม.

ค.บ., ศษ.ม.

น.ส.นันทพัชร์ สุขประทีปศิลป์ น.ส.สายฝน ศิริทรัพย์
ศษ.บ.

ศษ.บ.

ค.บ., ศษ.ม.

น.ส.พวงทิพย์ แซ่พัว
ค.บ., ศษ.ม.

กศ.ม.

นายศุภณัฐ มุ่งผลกลาง
ค.บ.

นางวรกมล ยางกลาง
ค.บ., ศษ.ม.

นายเอกชัย บุญทิสา
ค.บ.

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายนริศสันต์ ลิศนันท์

นายสรวิชญ์ ลำ�เลียง

ศษ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางลัดดาวัลย์ รักกุศล

ค.บ.,ค.ม.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายศิลปชัย อ่วมวงษ์

ค.บ., ศศ.ม.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

กศ.ม.

นางประวีณา ใจเย็น

นางอมรา มานะดี

นางเกษมศรี เชาว์วิวัฒน์

นางรัตนา ห้าวหาญ

นายสมเกียรติ สุขสมัย

นางภัสสร สัตย์ซื่อ

นายวิทยา บุญโยธา

นางวิลาวรรณ์ พัฒนกุล

นายบรรจง หมอก็เป็น

นางนันท์นภัส เชิดฉาย

นางขวัญจิตร์ ลิศนันท์

นางรัตนาวดี สิงห์พิมาย

น.ส.สดใส สุขสุทธิ์

น.ส.สุชาดา ปัทมเจริญ

นางรุ่งทิพย์ โด่งพิมาย

นายสนิท แก้วหนองแสง

นางจิราภา ภิญโย

นายจรัญ เข็มพิมาย

นางนันทกาต์ แสงรัศมี นางกัลยารัตน์ อินทร์คำ�น้อย

กศ.บ.

กศ.บ., วท.ม.

ค.บ.

ค.บ., วท.ม.

ค.บ.

ค.บ.

ศษ.ม.

ค.บ.

กศ.ม.

ค.บ., ศศ.ม.

ค.บ., ศษ.ม.

ค.บ.

กศ.บ.

ค.บ.

กศ.ม.

กศ.บ., กศ.ม.

ค.บ.

ค.บ., ศษ.ม.

วท.บ.

ค.บ.

หน้า
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

น.ส.โสภา อรุณใหม่
วท.บ. ศษ.ม.

น.ส.อรอุมา แก้วกล้า
ค.บ., กศ.ม.

นายไพรวัลย์ คำ�หาญพล นายพรพิพัฒน์ รัตนสิงห์
ศษ.ม.

ค.บ.

น.ส.สุทิน ฝ่ายนา
วท.บ., กศ.ม.

น.ส.วัลยา ขันใส
ค.บ.

นายกัมปนาท ศรีคัทนาม น.ส.ภัทรชา สุขสบาย
วท.บ., ศษ.ม.

วท.บ., วท.ม., ศษ.ม.

นายณัฐพล สมใจ

น.ส.มณีรัตน์ จงห่อกลาง

ค.บ.

ค.บ.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสรชัย จงกล

น.ส.พิชญ์สินี พวงจันทร์

ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอดุลย์ สิงห์พิมาย
ค.บ. , ศษ.ม.

ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายรขต วรรณศิลปะ

น.ส.นวภัทร สมานพันธ์

น.ส.ศศิธร นพรัตน์

นางสาวสุกัญญา พึ่งพิมาย

นายสมพร ยิ่งโสภา

น.ส.อลิษา อุตรดิษฐ์

ค.บ.

ค.บ.

ศศ.บ., ศษ.ม.

ค.บ.

วท.บ.

ศศ.บ.

นายสมบัติ จันทร์ตรี
ค.บ.

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปาริยา พงษ์นิยะกูล นางเบญจวรรณ คล่องชอบ
ศศ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางยุพิน สืบประยงค์

น.ส.รสลิน วัชรพาณิชย์ุ

นายเศรษฐ์ ผายพิมาย

นางเมทินี สินชุม

นางพนารัตน์ มะลิงาม

นางวนิดา ศรีนุชศาสตร์

น.ส.โสภา สุรัยรัตน์

น.ส.ศศิธร แอบโคกสูง

ค.บ., ศษ.ม.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ศษ.บ.

กศ.บ.

ค.บ.

นางพรทนา แขพิมาย นายพุฒิพัฒน์ อติวัฒน์อังกูร
ค.บ., ศศ.ม.

กศ.ม.

นางอารยา รอดพิพัฒน์

น.ส.สาวิตรี แก้วเก่ง

น.ส.พิชญาณ์ เหลือสุข

น.ส.ทวิรชา พิมเสน

น.ส.พิรัสวดี เขมวิวิธ

น.ส.กัลยารัตน์ กาศเกษม

น.ส.สุชาดา สินปรุ

นายปองวิชญ์ ศรีพิริยกุล

นางสาวยุรฉัตร ชูมี

นายธีรเดช ปรุงเรือน

นายพีรวุฒิ ขอบแก้ว

ศศ.บ., ศศ.ม.

ศษ.บ.

ค.บ.

ศษ.ม.

นางสมจิตต์ ดาวไธสง

ค.บ.

ศศ.บ., ศศ.ม.

ศศ.บ

ค.บ.

ศศ.บ., ศษ.ม., ศศ.ม.

ศศ.บ.

กศ.บ.

ศษ.ม.

กศ.บ.

ศศ.บ.
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจำ�ลอง กลิ่นโพธิ์กลาง นายไกรจิตร์ อมัติรัตนะ
ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุวิมล พันธุ์แสง

ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

กศ.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสุกิจ ปานวัชราคม นางสุวิมล กลิ่นโพธิ์กลาง นายทองเหลือ เชิดฉาย
ค.บ.

นายมุนินทร์ ปิดตาโส
ค.บ.

ค.บ.

นายศุภัคษร เมืองนาคิน
กศ.บ.

กศ.บ.

นายนิรุตต์ พูนกระโทก
ศษ.บ.

นายณัฐสร ขาวสุข

นายอภิชาติ อินจันทึก
ศษ.บ.

ค.บ.

นายนุกูล กระชับกลาง
ศษ.บ.

ครูต่างประเทศ

Mr.Stephen Ingram
Nationality : British

Mr.Jonathan Heilman Ms.Carien Esterhuysen
Nationality : American

Nationality : South African

Miss.Sophia Ehlers

นางสาวรุสรินทร์ โพธิ์อุดม

Nationality : South African วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัญฑิต (บัญชี)
ผู้ประสานงานชาวต่างประเทศ
(Coordinator)

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายคุณาวุฒิ บุญมาก

น.ส.วีณา วัดกลาง

ศษ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมศักดิ์ รักกุศล
ค.บ.

ศศ.บ., ศศ.ม.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุนิภา ตั้งก้องเกียรติ

นางกิม ตรัยศิลานันท์

ค.บ.

นางระพีพรรณ ดวงใจ

ค.บ.

ศษ.ม.

นายอนุศาสน์ พิณพิมาย

นางศศิธร พระทอง

นางกัลยา ศรีนอก

นางอรสา โสวรรณา

น.ส.ปิยะมาศ พยัคฆเดช

น.ส.สุจิตรา กาสสกุล

นางชรัณรัตน์ บุญชุ่ม น.ส.บุณฑริกา วัชระไชยคุปต์
ศศ.บ.

บธ.บ.

นายชูชัย สีหานอก

นายธนวัฒน์ ธีรพงศธร

นายบวรพงศกร ชมทวี

น.ส.ธนัชชา สีเหลือง

น.ส.ชนิญชิดา ชูตระกูล

อ.บ.

ค.บ.

ศษ.บ., กศ.ม.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

ค.บ.

ศศ.บ.

กศ.บ.

ค.บ.

นายอมรพันธ์ โสวรรณา นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย
ค.บ.

บธ.บ.

ค.บ.

ค.บ.
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสุรชัย โชติกลาง

นายวีรจินต์ นาคะนิเวศน์

ศษ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ค.บ.,กศ.ม.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุวรรณา วิโรจน์

นางวนิดา ชัยชนะ

นางอมรรัตน์ พูพิมาย

นายสมพล ระวังงาน

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

วท.บ.

นางสุรัส สายโต
ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมบูรณ์ หอยมุกข์์ นายไพโรจน์ แสงสว่าง นางประทุมทิพย์ พงศ์นรินทร์ นางจรูญ ธรรมประชา
ค.บ.,ศษ.ม.

นางจิตร์นภา อุดมผล
ค.บ., ศษ.ม.

นายประมวล โตโคกสูง นายภาณุวัฒน์ เผยฤทัย น.ส.ชีวรัตน์ ช�่ำชอง
วท.บ., ค.ม.

นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ์

วท.บ., ศษ.ม.

ศศ.บ.

ศษ.บ.,ศษ.ม.

ค.บ.

น.ส.ทัศนา ภู่ทอง น.ส.พัชรนันท์ กุลวรพิสิษฐ์ นางศิริลักษณ์ มนัสการ
วท.ม.

ค.บ., คอ.ม.

ค.บ.

นายธีรศิลป์ นิยมสุข นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร น.ส.ชุติมา ลัดนอก
ศษ.ม.

วท.บ.

กศ.บ.

น.ส.สุมามาลย์ ทะวาปี น.ส.สายพิณ ทองสูงเนิน น.ส.อาจารี เมี้ยนกลาง น.ส.ยุวดี โพธามาตย์ น.ส.จิตตราพร พยัคฆชัยวรกุล
คอ.บ.

วท.บ.

กศ.บ.

ศศ.บ.

ศษ.บ.
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายเชษฐพงษ์ ผึ้งทอง

นายเจียมศักดิ์ ชนะค้า

ค.บ. ,รป.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุกัลญา ศรีสวัสดิ์ นางนงลักษณ์ ผายพิมาย
ค.บ.

กศ.บ.

กศ.บ. , ศษ.บ. , กศ.ม.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกาญจนา นรินยา

นางวรรณี อมัติรัตนะ

ศศ.บ.

นางยุพิน ช�่ำชอง

ค.บ.

ค.บ.

น.ส.จาริณี ฤทธิ์พันธ์ม่วง นางนิชาภา ลาดกระโทก น.ส.กัญจนพร ยวนกระโทก น.ส.วรรณมณี โพธิพันไม้
ศษ.บ. ศษ.ม.

ค.บ.

นายธวัชชัย วัชรประทีป
ศษ.บ.

ค.บ.

น.ส.นิภาพร ภักดี

ค.บ.

นายศุภกิจ ชิวพิมาย

ค.บ.

ศศ.บ.

น.ส.วรรณิศา ดีมา
ค.บ.

นายบัณฑิต เหล่าเจริญ
ค.บ.

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ)
น.ส.นันทนา ทองอำ�นวยสุข
บธ.บ.

นางศรีประไพ อยู่เจริญ
บธ.บ.

น.ส.ศันทิวา ชั้นกลาง
คอ.บ.

น.ส.ลภัสลดา ทรงประโคน นายณัฐวุฒิ อารมณ์เพียร
บธ.บ.

วท.บ.

หน้า
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสมศักดิ์ รักกุศล

นายสมชาย คล่องชอบ

นายสุกิจ ปานวัชราคม

นายวีรจินต์ นาคะนิเวศน์

นางเมทินี สินชุม

น.ส.สุชาดา ปัทมเจริญ

นายนริศสันต์ ลิศนันท์

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

ค.บ.,กศ.ม.
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ศษ.ม.
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด

กศ.ม.
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำ�เพ็ญประโยชน์

ศษ.บ.
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

นายพุฒิพัฒน์ อติวัฒน์อังกูร
กศ.ม.
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

งานสารบรรณ
น.ส.พลอยทิพย์ เพ็ญสุข
บธ.บ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางชวนพิศ ชื่นมะเริง น.ส.ธัญญาพร โชติทองหลาง
ปวส.
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.วรัตน์ทิพา จรัสเจริญศรี นายพิสุทธิ์ ขันโคกกรวด
บธ.บ.
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ศศ.บ.
เจ้าหน้าที่สำ�เนาเอกสาร

ปวส.
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวสันต์ ปรางค์ชมภู
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

น.ส.พัชรี นาคา

บธ.บ.
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สมใจ จักสาน
ปวส.
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
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ลูกจ้างประจ�ำ
นางมธาวี วรรณศิลปะ นายบรรจง ภูมิกำ�เนิด นายสมบัติ เจริญสุข นายละม่อม ขอขันกลาง
ค.บ.
สอนกลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทัด คร�่ำสุข

นายบุญเทิด มวยดี

พนักงานบริการ
นางอัมพร น้อยอาสา

นางชวน ลวดลาย

นางสมบัติ ทุมศรี

นางพรรณี พาพิมาย นางฉวีวรรณ อ่อนนิ่ม น.ส.เด่นนภา นาอ้อม

นายกุมาร คมพิมาย
ยาม

นางอารี วัดกลาง นางอุษาลักษณ์ ดาราศาสตร์ นางสงัด สิทธิสุข

นายสมพงษ์ สิทธิสุข

นายไกรสร ขมิ้นทอง นายมานพ หล่าจันทึก
ยาม

ยาม

นายปิยมัน หมั่นสาร นายออมสิน สกลสุภาพงษ์
ยาม

นายวันชัย คบพิมาย นายธนภัทร จำ�ปาน้อย
พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ปีการศึกษา 2560

หน้า
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ

โรงเรียนพิมายวิทยา ปีการศึกษา 2560
กลุ่มงานบริหารวิชาการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร ติดตาม ผลการด�ำเนินงานด้านการเรียน
การสอน และด�ำเนินการด้านวัดผลประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการประเมินผลเพื่อส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียน
มีความรู้ ความสามารถ เป็นรายบุคคล ควบคู่กัน กับการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาต่างๆ
ซึง่ นักเรียนและผูป้ กครอง สามารถติดตาม สอบถาม หรือขอค�ำแนะน�ำได้จากครูทปี่ รึกษา ครูประจ�ำวิชา และห้องส�ำนักงาน กลุม่
งานบริหารวิชาการ (อาคาร 4 ชั้น 1) หรือโทรศัพท์ 0-4447-1105 ต่อ 16 หรือเบอร์ 08-1741-8739 โดยตรง

การจัดการเรียนการสอน
ก�ำหนดวันเปิด / ปิดภาคเรียน
		 โรงเรียนพิมายวิทยาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
		 โดยเปิด ท�ำการสอนปกติ ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนจะมีเวลาเรียน 20 สัปดาห์ ดังนี้
		 ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
			
วันปิดภาคเรียน
วันที่ 9 ตุลาคม 2560
		 ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2560
			
วันปิดภาคเรียน
วันที่ 1 เมษายน 2561
ก�ำหนดเวลาเรียน
ก�ำหนดเวลาเรียนวันละ 8 คาบๆ ละ 55 นาที ตามก�ำหนดการดังนี้
เวลา 07.45 น. 		
สัญญาณเพลงมาร์ชโรงเรียน นักเรียนไปเข้าแถวหน้าเสาธง หรือสถานที่ที่ก�ำหนด
เวลา 07.50 – 08.20 น.
ท�ำพิธีเชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวค�ำปฏิญาณตน
			
ครูเวรอบรมนักเรียน
เวลา 08.20 – 08.40 น.
คาบโฮมรูม
เวลา 08.40 – 09.35 น.
เรียนคาบเรียนที่ 1
เวลา 09.35 – 10.30 น.
เรียนคาบเรียนที่ 2
เวลา 10.30 – 11.25 น.
เรียนคาบเรียนที่ 3
เวลา 11.25 – 12.20 น.
เรียนคาบเรียนที่ 4 (นักเรียน ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวัน)
เวลา 12.20 – 13.15 น.
เรียนคาบเรียนที่ 5 (นักเรียน ม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวัน)
เวลา 13.15 – 14.10 น.
เรียนคาบเรียนที่ 6
เวลา 14.10 – 15.05 น.
เรียนคาบเรียนที่ 7
เวลา 15.05 – 16.00 น.
เรียนคาบเรียนที่ 8
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หลักสูตรโรงเรียนพิมายวิทยา
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

วิสัยทัศน์โรงเรียนพิมายวิทยา

ภายในปี 2560 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย และความเป็นสากล

วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนพิมายวิทยา

หลักสูตรโรงเรียนพิมายวิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจติ ส�ำนึกในการเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ

หลักการ

หลักสูตรโรงเรียนพิมายวิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักการที่ส�ำคัญดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส�ำหรับ
		 เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ�ำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ
		 และความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งทางด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส�ำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถ
		 เทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หลักสูตรโรงเรียนพิมายวิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ดังนั้นโรงเรียนจึงก�ำหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
		 พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และรักการออกก�ำลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตส�ำนึกในการเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ
		 ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข
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คุณภาพผู้เรียน

หลักสูตรโรงเรียนพิมายวิทยาตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ก�ำหนดคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

1. สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน

		 เป็นสมรรถนะจ�ำเป็นพื้นฐาน 5 ประการที่ผู้เรียนต้องมีซึ่งสมรรถนะเหล่านี้ ได้จัดสอดแทรกบูรณาการในมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดจนท�ำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญ ดังนี้
		 1. ความสามารถในการสื่อสาร
		 2. ความสามารถในการคิด
		 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
		 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
		 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

		 หลักสูตรโรงเรียนพิมายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้สอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานและตัวชี้วัดของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและโครงการต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ดังนี้
		 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
		 2. ซื่อสัตย์ สุจริต
		 3. มีวินัย
		 4. ใฝ่เรียนรู้
		 5. อยู่อย่างพอเพียง
		 6. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
		 7. รักความเป็นไทย
		 8. มีจิตสาธารณะ

3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

		 หลักสูตรโรงเรียนพิมายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระฯ ดังนี้
		 1. ภาษาไทย
		 2. คณิตศาสตร์
		 3. วิทยาศาสตร์
		 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		 5. สุขศึกษา และพลศึกษา
		 6. ศิลปะ
		 7. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
		 8. ภาษาต่างประเทศ
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โครงสร้าง

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนพิมายวิทยา เป็นไปตามวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จึงก�ำหนดโครงสร้างและหลักสูตรโรงเรียนพิมายวิทยา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. ระดับชั้น จัดการเรียนการสอน 2 ระดับชั้นคือ

			 1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 )
			 1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 )

2. สาระการเรียนรู้ มี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ

			
			
			
			
			
			
			
			

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ

			 3.1 กิ จ กรรมแนะแนว เป็ น กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นา ความสามารถของผู ้ เรี ย นให้ เ หมาะสมตาม
				 ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เสริมสร้างทักษะชีวิต
				 วุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนทุกคนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
			 3.2 กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติตนได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ
				 ตามแผน การประเมิน และการปรับปรุงการท�ำงาน โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม ซึ่งมี 3 กิจกรรม ได้แก่
				 3.2.1 กิจกรรมชุมนุม จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
				 3.2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบ�ำเพ็ญประโยชน์ จัดให้ร่วมกิจกรรมในชั้นมัธยมศึกษา
					
ปีที่ 1-3 โดยก�ำหนดให้
					
l กิจกรรมเนตรนารี ม.1/2, 1/5, 1/8, 1/11, 1/13 และ 1/14
					
l กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ม.1/1, 1/4, 1/7 และ1/10
					
l กิจกรรมยุวกาชาด ม.1/3, 1/6, 1/9 และ 1/12
					
l กิจกรรมลูกเสือ ม.1/1 – 1/14 (เฉพาะนักเรียนชาย)
				 3.2.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
			 3.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ โรงเรียนจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามที่
				 ก�ำหนด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีละไม่ต�่ำกว่า 15 ชั่วโมง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
				 ปีละไม่ต�่ำกว่า 20 ชั่วโมง

4. เวลาเรียน โรงเรียนจัดเวลาเรียนให้ได้จัดเวลาส�ำหรับการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

			 4.1
				
			 4.2
				

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาภาคบังคับ เรียนเป็นรายภาคเรียนใช้เวลาเรียน 3 ปี
จัดเวลาเรียนไม่เกิน 30 ชั่วโมง / สัปดาห์ ปีละไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนเป็นรายภาคเรียนใช้เวลาเรียน 3 ปี
จัดเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง / สัปดาห์ ปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง
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5. การจัดห้องเรียนตามแผนการเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

แผน / กลุ่มการเรียน
แผนการเรียนความสามารถพิเศษวิทย์-คณิต
แผนการเรียนเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ (ห้องเรียน EIS)
แผนการเรียนห้องเรียนปกติ
แผนการเรียนความสามารถพิเศษวิทย์-คณิต
แผนการเรียนเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ (ห้องเรียน EIS)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
แผนการเรียนภาษาจีน
แผนการเรียนทั่วไป

ห้องที่ (ทับ)

จ�ำนวนห้องเรียน

1
2
3 - 14
1
2
3-8
9
10
11 - 14

3
3
36
3
3
18
3
3
12

6. เกณฑ์การวัดผลประเมินผลการเรียน

			 6.1 การตัดสินผลการเรียน
				 การตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ คุณลักษณะ
				 อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนจะค�ำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก
				 และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริม
				 ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ ซึ่งต้องด�ำเนินการดังนี้
				 6.1.1 ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
					
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
				 6.1.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
				 6.1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
				 6.1.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้
					
ดังแสดงในตาราง

สัดส่วนในการประเมินระหว่างภาคกับปลายภาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างภาค
ปลายภาค
80
20
80
20
80
20
80
20
80
20
80
20
80
20
80
20

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระหว่างภาค
ปลายภาค
80
20
70
30
80
20
80
20
80
20
80
20
80
20
80
20
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			 6.2 การให้ระดับผลการเรียน
				 6.2.1 การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ช่วงคะแนน
80 – 100 คะแนน
75 – 79 คะแนน
70 – 74 คะแนน
65 – 69 คะแนน
60 – 64 คะแนน
55 – 59 คะแนน
50 – 54 คะแนน
0 – 49 คะแนน

ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

				 6.2.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
					
นั้นให้มีผลการประเมินเป็น ระดับคุณภาพ ดังนี้
ช่วงคะแนน
80 – 100 คะแนน
70 – 79 คะแนน
50 – 69 คะแนน
ต�่ำกว่า 50 คะแนน

ระดับผลการเรียน
3 หมายถึง ดีเยี่ยม
2 หมายถึง ดี
1 หมายถึง พอใช้
0 หมายถึง ควรปรับปรุง

				 6.2.3 การประเมิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย น จะพิ จ ารณาจากเวลาเรี ย นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทั้ ง หมด
					
การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียน ตามที่โรงเรียนก�ำหนด และให้มีผลการประเมิน เป็น
					
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”

7. เกณฑ์การจบการศึกษา

			 7.1 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (การศึกษาภาคบังคับ)
				 7.1.1 ผู้เรียนเรียนวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
					
จ�ำนวน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
				 7.1.2 ผู ้ เรี ย นต้ อ งได้ ห น่ ว ยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต รไม่ น ้ อ ยกว่ า 77 หน่ ว ยกิ ต โดยเป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน
					
จ�ำนวน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
				 7.1.3 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
				 7.1.4 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
				 7.1.5 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
			 7.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
				 7.2.1 ผู้เรียนเรียนวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
					
จ�ำนวน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม จ�ำนวน ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
				 7.2.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานจ�ำนวน
					
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน้า
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7.2.3 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
7.2.4 ผูเ้ รียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
7.2.5 ผูเ้ รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม

8. ผลการเรียนที่มีปัญหา หรือผลการเรียนที่มีเงื่อนไข

		 ผลการเรียนที่มีปัญหา หรือผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ได้แก่ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับผลการประเมินรายภาคในรายวิชา และรอ
การตัดสิน โดยระบุตัวอักษรแสดงผลการเรียนที่มีเงื่อนไขประกอบด้วย
			 8.1 ตัวอักษรที่แสดงผลการเรียนในแต่ละรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
				 “มส” หมายถึง
ไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน เพราะผูเ้ รียนมีเวลาเรียนไม่ถงึ ร้อยละ
								
80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับ
								
การวัดผลปลายภาคเรียน หลังจากที่โรงเรียนประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครอง
								
มาด�ำเนินเรื่องขอสอบแล้ว
				 “ร” หมายถึง
รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เพราะผู้เรียนไม่มีข้อมูลคะแนน
								
รายวิชานั้นครบถ้วน เช่น ไม่ได้สอบรายตัวชี้วัด ไม่ได้สอบกลางภาคเรียน ไม่ได้
								
สอบปลายภาคเรียน และไม่ได้สง่ งานทีค่ รูมอบหมายให้ปฏิบตั ซิ งึ่ งานทีม่ อบหมายนัน้
								
เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท�ำให้การประเมิน
								
ผลการเรียนไม่ได้
			 8.2 ตัวอักษรที่แสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีดังนี้
				 “ผ” หมายถึง
ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก�ำหนด
				 “มผ” หมายถึง
ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก�ำหนด

9. การเปลี่ยนผลการเรียน “0” หรือการสอบซ่อม

		 โรงเรียนจัดให้มีการสอบซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวให้ และให้สอบแก้ตัว
ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษานั้น ๆ
		 ถ้าผู้เรียนไม่ด�ำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะที่โรงเรียนก�ำหนดให้ และยังได้ผลการเรียน “0” อยู่ โรงเรียนจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติดังนี้
			 9.1 ให้ผู้เรียนเรียนซ�้ำรายวิชานั้นถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน
			 9.2 ให้ผู้เรียนเรียนซ�้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
			 9.3 ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด

10. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”

		 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี 2 กรณี ดังนี้
			 10.1 มีเหตุสุดวิสัยท�ำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ เช่น เจ็บป่วย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานที่
				 ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยหรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้ได้รับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่
				 ผลการเรียน 1 ,1.5,2, 2.5, 3, 3.5,4) แล้วแต่คะแนนรวมที่ผู้เรียนได้
			 10.2 ถ้ า โรงเรี ย นพิ จ ารณาเห็ น ว่ า ไม่ ใช่ เ หตุ สุ ด วิ สั ย เมื่ อ ผู ้ เรี ย นได้ เข้ า สอบ หรื อ ส่ ง ผลงานที่ ติ ด ค้ า งอยู ่
				 เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”
				 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด�ำเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียน
				 ไม่มาด�ำเนินการแก้ไข “ร” ตามระยะที่ก�ำหนดไว้ให้เรียนในรายวิชานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยก็ให้อยู่ใน
				 ดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว
				 ให้ปฏิบัติ ดังนี้
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10.2.1		 ให้เรียนช�้ำรายวิชานั้น ถ้าเป็นวิชาพื้นฐาน
10.2.2		 ให้เรียนซ�้ำ หรือเปลี่ยนเรียนรายวิชาใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด

11. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”

			 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังนี้
			 11.1 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
				 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้โรงเรียนจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือเวลาว่าง หรือ
				 วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท�ำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก�ำหนดไว้ในวิชานั้น แล้วจึงให้สอบเป็น
				 กรณีพิเศษ ผลการสอบแก้ “มส”ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก้ “มส” ในกรณีนี้ให้ด�ำเนินการ
				 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด�ำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดให้เรียนซ�้ำ
				 ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน
				 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้
				 11.1.1		 ให้เรียนซ�้ำรายวิชา ถ้าเป็นวิชาพื้นฐาน
				 11.1.2		 ให้เรียนซ�้ำ หรือเปลี่ยนวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน
			 11.2 กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ
				 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้โรงเรียนจัดให้เรียนซ�้ำในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
				 รายวิชาใหม่ได้ส�ำหรับรายวิชาเพิ่มเติมเท่านั้น
				 ในกรณีเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด
		 		 ในกรณีที่ภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” , “ร” , “มส” ให้ด�ำเนินการให้เสร็จก่อนเปิดภาค
เรียนปีการศึกษาถัดไป โรงเรียนอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ ทั้งนี้โดยส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือต้นสังกัดควรเป็นผูพ้ จิ ารณาประสานให้มกี ารด�ำเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้ นเพือ่ แก้ไขผลการเรียน
ของผู้เรียน

12. การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”

		 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 กิจกรรม คือ
			 12.1 กิจกรรมแนะแนว
			 12.2 กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บ�ำเพ็ญประโยชน์ หรือ นักศึกษา
				 วิชาทหาร โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 1 กิจกรรม และเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก
				 1 กิจกรรม
			 12.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
			 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ก�ำหนด
หรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพลักษณะที่ต้องปรับปรุง แก้ไข แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ด�ำเนิน
การให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน

13. การเลื่อนชั้น

		 ผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียน และได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ ดังนี้
			 13.1 รายวิชาพื้นฐาน ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกวิชา
		 13.2 รายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก�ำหนด
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			 13.3 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก�ำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์
				 และเขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 13.4 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต้องไม่ต�่ำกว่า 1.00 ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
				 โรงเรียนสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไป

14. การเรียนซ�้ำ

		 โรงเรียนจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ�้ำใน 2 กรณี ดังนี้
			 14.1 กรณีที่ 1 เรียนซ�้ำรายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์
				 การประเมิน ให้เรียนซ�้ำรายวิชานั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนในการให้เรียนซ�้ำในช่วงใด
				 ช่วงหนึ่งที่โรงเรียนเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่าง หลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน
			 14.2 กรณีที่ 2 เรียนซ�้ำชั้น มี 2 ลักษณะ คือ
				 14.2.1		 ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต�่ำกว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา
						 ต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
				 14.2.2		 ผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น
				 ทั้งนี้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ 2 ลักษณะให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา หากเห็น
ว่ามีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ�้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ�้ำชั้น
ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนในการแก้ไขผลการเรียน

การจัดกิจกรรมเสริมคุณลักษณะ

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
(Moderate Class More Knowledge)

กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะ “เพิ่มเวลารู้” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่โรงเรียนจัดอย่างหลากหลายเพื่อช่วยเพิ่มพูน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีนำ�้ ใจต่อกัน การท�ำงานเป็นทีม และกระตุน้ ให้นกั เรียนได้คน้ หาศักยภาพและความชอบของตนเอง
เพราะมีความเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจ ในแบบฉบับของตนเอง หรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นทีม โดยการปฏิบัติกิจกรรมไม่
จ�ำเป็นต้องเปิดให้เฉพาะนักเรียนห้องเดียวกัน หรือระดับชัน้ เดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือท�ำร่วมกันหลายระดับชัน้ ได้
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยการจ�ำลองสภาพจริงในสังคม ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทย
ตารางแสดงการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน
หมวดที่

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Heart

กลุ่มกิจกรรม
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
3. กิจกรรมเพื่อสังคม
และ สาธารณประโยชน์

ตัวอย่างกิจกรรม
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมโฮมรูม
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
2. กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการ
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2. สร้างเสริมสมรรถนะ
และการเรียนรู้
Head

กลุ่มกิจกรรม
4.พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
5.พัฒนาความด้านการคิดและ
การพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง
(Growth Mindset)
6. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา
7.พัฒนาความสามารถด้าน
การใช้เทคโนโลยี
8.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้

3. สร้างเสริมคุณลักษณะ
และค่านิยม
Heart

4. สร้างเสริมทักษะการ
ท�ำงาน การด�ำรงชีพ
และทักษะชีวิต
Hand and Health

9.ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและจิ ต ส� ำ นึ ก การท� ำ
ประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการ
ให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อส่วนรวม
10.ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
11.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นใน
การท�ำงาน กตัญญู)
12.ปลูกฝังและสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย
13. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และ
ความต้องการของผูเ้ รียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
14. ฝึกการท�ำงาน ทักษะทางอาชีพ และ
อยู่ย่างพอเพียง

ตัวอย่างกิจกรรม
1. สนุกกับภาษาไทย 2. English is Fun
3. มัคคุเทศก์น้อย
1. ไข่อะไรเอ่ย
2. หุ่นยนต์วิเศษ
3. ศิลปะสร้างสรรค์
1. การถกแถลง/ระดมความคิดเห็น/กระบวนการแก้ปัญหา
2. กลคณิตศาสตร์ 3. วางอย่างไรให้เป็นชุด
1. เที่ยวไกลไร้พรมแดน
2. การสร้างงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. Virtual Field Trip
1. ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ สไตล์ มูฟวี่ (ภาอังกฤษ)
2. แยกฉันเป็นเธอจะได้อะไร (แยกตัวประกอบคณิตศาสตร์)
3. นิทานหรรษา (นิทาน 3 ภาษา)
1. นักสืบสายน�้ำ 2. มือปราบขยะ
3. นักอนุรักษ์น้อย
4. พี่สอนน้อง/เพื่อนสอนเพื่อน
1. ตามรอยพ่อ 2. โครงงานท�ำดีเพื่อพ่อ
3. เรียนรู้อุทยานราชภักดิ์
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
2.โครงงานคุณธรรม

1. ภูมิใจในบ้านเกิด 2. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. รักษ์ไทย รักษ์ถิ่น
1. ร้องได้ ร้องดี ชีวีมีสุข
2. รวมศิลป์สร้างสรรค์
3. ชุมชน ชมรมต่างๆ 4. แนะแนว
1. ร้อยลูกปัด 2. ถ่ายภาพมือโปร
3. เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ
4. ตลาดนัดพอเพียง
15. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะ 1. การปรับตัวให้เหมาะสม
ชีวิต
2. คู่ Buddy พี่รหัส
3. ว่ายน�้ำ
16. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย
1. วันกีฬาครอบครัว
2. Bike for yourself
3. กีฬาสากล
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การวัดผลประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

หมวดที่ 1 ตัดสินผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์การประเมินที่หลักสูตรก�ำหนด และเป็นส่วนหนึ่งของ
		 การจบหลักสูตรสถานศึกษา
หมวดที่ 2 – หมวดที่ 4 เป็นการประเมินผลความก้าวหน้า พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และประเมินความพึงพอใจ
		 ของนักเรียน โดยบันทึกผลการประเมินเป็นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ประเด็นการวัดและประเมินผล
การท�ำงานเป็นทีม

วิธีการวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
l แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
l เกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
ทักษะการแก้ปัญหา
l ตรวจสอบผลงาน การปฏิบัติงาน
l แบบประเมินผลงาน
l สอบถามความพึงพอใจในการ
l เกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
ร่วมกิจกรรมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง l แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ตรวจผลงาน (ภาระงาน/ชิ้นงาน)
l แบบประเมินผลงาน
l เกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
คุณธรรม จริยธรรม (มีวนิ ยั ซือ่ สัตย์ สุจริต เสียสละ l สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
l แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
อดทน มุ่งมั่นในการท�ำงาน กตัญญู)
l สอบถามความพึงพอใจในการ
l เกณฑ์คุณภาพ (Rubric) แบบประเมิน
ร่วมกิจกรรมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอน

ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
(World Class Standard School)

โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 1 ใน จ�ำนวน 500 โรงทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยการยกระดับโรงเรียนชั้นน�ำที่มีความ
พร้อมสู่โรงเรียนดีมาตรฐานสากล ที่มีการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน
มาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ ความสมารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นน�ำที่มีคุณภาพการศึกษาสูง สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนส�ำหรับยุคศตวรรษที่ 21
ตามปฏิญญา ว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้านคือ
1. Learning to know หมายถึง การเรียนเพื่อให้มีความรู้ในสิ่งต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การรู้จัก
		 การแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่
2. Learning to do หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือท�ำ ซึ่งน�ำไปสู่การประกอบอาชีพ จากความรู้
		 ที่ได้ศึกษามา รวมทั้งการปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม
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3.
		
4.
		
		

ได้แก่

Learning to live together หมายถึง การเรียนรู้เพื่อการด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
ทั้งการด�ำเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการท�ำงาน
Learning to be หมายถึง การเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ
ของตนเอง สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ วางแผน การเรียนต่อ การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองได้

กระบวนการพัฒนาผูเ้ รียนสูค่ ณ
ุ ภาพทีค่ าดหวังด้วยกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบันได 5 ขัน้

1.
		
2.
		
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
		

การตั้งค�ำถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งค�ำถามอย่างมีเหตุผล
และสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้งค�ำถาม (Learning to Question)
การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ
จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจากการฝึกปฏิบัติ ทดลอง เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริม
เกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ (Learning to Search)
การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้ผเู้ รียนน�ำความรูแ้ ละสารสนเทศทีไ่ ด้จากการแสวงหา
ความรู้ มาถกแถลง อภิปราย เพื่อน�ำไปสู่การสรุปและสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct)
การสื่อสารน�ำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนน�ำความรู้ที่ได้มา
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการสื่อสาร (Learning to
Communicate)
การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน�ำความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเชื่อมโยง
ความรู ้ ไปสู ่ ก ารท� ำ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คมและชุ ม ชนรอบตั ว ตามวุ ฒิ ภ าวะของผู ้ เรี ย นและจะส่ ง ผลให้ ผู ้ เรี ย น
มีจิตสาธารณะและบริการสังคม (Learning to Serve)

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)

เครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น สามารถด�ำเนินการได้หลากหลายวิธีและการให้
ผู้เรียนได้ เรียนรู้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS) นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้อย่าง
กว้างขวางในการพัฒนาผูเ้ รียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรือ่ งหรือประเด็นทีต่ นสนใจ เริม่
ตั้งแต่การก�ำหนดประเด็นปัญหาซึ่งอาจเป็น Public Issue และ Global Issue และด�ำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อน�ำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็
หาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการสือ่ สารน�ำเสนอให้ผอู้ นื่ ได้รบั ทราบ และสามารถน�ำความรูห้ รือประสบการณ์ทไี่ ด้จากการศึกษาค้นคว้า
ไปท�ำประโยชน์แก่สาธารณะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว ภายใต้สาระ “การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study :IS)” ซึ่งแบ่งเป็น 3 สาระประกอบด้วย
IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)
		 เป็นส�ำระที่มุ่งให้ผู้เรียนก�ำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้
IS 2- การสื่อสารและการน�ำเสนอ (Communication and Presentation)
		 เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนน�ำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูล
และองค์ความรู้ ด้วยวิธีการน�ำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ
IS 3- การน�ำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)
		 เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน น�ำองค์ความรู้/ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปสู่ การปฏิบัติ หรือน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
เกิดบริการสาธารณะ (Public Service)

หน้า
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เป้าหมายและตัวชี้วัดความส�ำเร็จด้านผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล

		 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส�ำเร็จด้านผู้เรียน ในการด�ำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล มี 5 เป้าหมาย ดังนี้
		 1. เปนเลิศทางวิชาการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านต่างๆ อยู่ในระดับสูง เทียบได้ไม่ต�่ำกว่านักเรียน
			 ของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง
		 2. สื่อสารสองภาษา นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษาอยู่ในระดับสูง เทียบได้ไม่ต�่ำกว่านักเรียน
			 ของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง
		 3. ล�้ำหน้าทางความคิด นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการคิดและทักษะและความช�ำนาญในการใช้
			 ICT ในระดับสูง เทียบได้ไม่ต�่ำกว่านักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง
		 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีทักษะและความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าตนเอง (Independent
			 Study) และมี ศั ก ยภาพ ทั ก ษะ และความสามารถในการผลิ ต ผลงานต่ า งๆ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ เที ย บได้
			 ไม่ต�่ำกว่านักเรียนของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง
		 5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะ
			 ของชาติต่างๆ ในระดับสูง มีความมุ่งมั่นจริงจังในการท�ำงานไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีจิตสาธารณะ
			 มี ส� ำ นึ ก ในการบริ ก ารสั ง คม และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอยู ่ ใ นระดั บ สู ง เที ย บได้ ไ ม่ ต�่ ำ กว�่ ำ นั ก เรี ย น
			 ของประเทศ ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง

การจัดการเรียนการสอน

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
ส�ำหรับผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความพร้อมของบุคลากร
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ใ ห้ เ หมาะสมต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศชาติ ต ่ อ ไป
โดยโรงเรี ย นเปิ ด ทั้ ง ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และตอนปลาย โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ เ ป็ น ส� ำ คั ญ และบู ร ณาการ
การเรียนรู้ใน 3 รูปแบบ คือ
		 1. รูปแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) ส�ำหรับเนื้อหาเพิ่มเติมตามแนวทางของ สสวท. และ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น
			 1.1 จัดกิจกรรม แบบฝึกต่าง ๆ อย่างหลากหลายในลักษณะเปิดกว้าง
			 1.2 นักเรียนที่ส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหา / กิจกรรม / รูปแบบการเรียนรู้
			 1.3 ฝึกให้นักเรียนศึกษาเรื่องที่สนใจอย่างลุ่มลึก โดยใช้วิธีการวิจัยเบื้องต้น / หลักการของโครงงาน
			 1.4 ใช้กระบวนการเรียนรู้หลากหลายตามความสามารถ / ความสนใจของผู้เรียน
			 1.5 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด / ความสนใจ
			 1.6 การพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง
		 2. รูปแบบขยายหลักสูตร (Extension) ส�ำหรับเนื้อหาเพิ่มเติมเชิงลึกเข้มข้น มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ คือ
ตอบสนองความสนใจและความสามารถของผู ้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ให้ ส ามารถท� ำ งานเดี่ ย ว และงานกลุ ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น การท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ การท�ำโครงงานคอมพิวเตอร์ การท�ำวิจัย การจัดค่ายทางวิชาการ การเรียนรู้
ด้วยตนเองจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ การก่อตั้งชมรมร่วมกับเพื่อนนักเรียน ฯลฯ
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		 3. รูปแบบการใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา (Mentoring) ส�ำหรับการท�ำโครงงาน การท�ำงานวิจัย
ที่เน้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังจัดกิจกรรมการฝึกงานกับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง

โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS (English for Integrated Studies)

จากผลการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบสองภาษาEIS ภาคปฏิบัติ พบว่ากระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
รูปแบบสองภาษาพอเพียง (EIS) ที่ทางเครือข่าย/สมาคมEIS แห่งประเทศไทยได้พยายาม พัฒนากระบวนเรียนรู้ จากการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ จนท�ำให้นักเรียนที่มีพื้นฐาน
หลากหลายทั้งด้านฐานความรู้ และฐานะทางเศรษฐกิจ สามารถสื่อสารได้สองภาษา กล้าแสดงออก และพัฒนากระบวนการ
คิดแบบวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนคนไทยประจ�ำการคนเดิมกล้าใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเหล่านั้น
ด้วยภาษาอังกฤษเกือบไม่แตกต่างครูต่างชาติที่สอนในโครงการโรงเรียน EP/MEP ประสบผลส�ำเร็จจนสามารถสร้างเครือข่าย
การเรียนรูท้ ง้ั ครู /ผูบ้ ริหารทีแ่ พร่หลายและกระจายไปอย่างกว้างขวางจนได้รบั การยอมรับจากสังคมว่า “รูปแบบEIS เป็นนวัตกรรม
กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนรู้รูปแบบสองภาษาจากเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้นนี้ ท�ำให้โรงเรียนพิมายวิทยาเปิด
โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการใช้ภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคมยุคเทคโนโลยี และเตรียมความ พร้อมเพื่อสอดคล้อง
		 กับแนวทางASEAN Socio- Cultural Community (ASCC) 2009 – 2015
3. ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเตรียม ความพร้อม
		 สู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)

โรงเรียนพิมายวิทยาเป็นหนึ่งในโรงเรียนในฝันรุ่นแรกที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้ได้รับการมอบหมายจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้เป็นศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอน ICT ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัย
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีโอกาสให้ทุกคนได้เรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่งโรงเรียน
พิมายวิทยารับผิดชอบในการพัฒนาผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการเพื่อน�ำไปพัฒนาโรงเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร
ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีอิสรภาพในการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ผู้เรียนทุกคนสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษได้ ใช้เทคโนโลยีเป็น และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ แต่ยังไม่ละทิ้งคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�ำมาเป็นฐานใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

		
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็นศูนย์ประสานงานการพัฒนาครูที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน
เป็นแกนน�ำในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ICT
เป็นศูนย์พัฒนาครูโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รวมทั้งโรงเรียนเครือข่าย
ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนในพื้นที่
เป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการจัดการเรียนรู้ และการบริหารในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ
เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมที่หลากหลาย

หน้า
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การขอใบ ปพ. และเอกสารทางการศึกษาแบบต่างๆ จากงานทะเบียน

		 เมื่อนักเรียนส�ำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้น โรงเรียนจะออกใบ ปพ.1 ให้ หากก�ำลังศึกษาอยู่โรงเรียนจะออก
ใบ ปพ.7 ให้โดยนักเรียนต้องยื่นค�ำร้องต่อนายทะเบียน การขอครั้งแรกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ฉบับต่อไปต้องช�ำระค่า
ธรรมเนียมฉบับละ 5 บาท และต้องแนบรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป ไปให้นายทะเบียนด้วย
		 หมายเหตุ ผู้ขอเอกสารต่างๆ จะต้องยื่นค�ำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

การติดต่อฝ่ายทะเบียน

		 นักเรียนสามารถติดต่อฝ่ายทะเบียนได้ในเรื่องต่างๆ และน�ำหลักฐานเอกสารไปแสดงต่อนายทะเบียน ดังนี้
		 1. การลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย น ปกติ โรงเรี ย นจะเปิ ด ให้ นั ก เรี ย นลงทะเบี ย นพร้ อ มกั น ในวั น เปิ ด ภาคเรี ย นและ
			 ช�ำระเงินค่ากิจกรรม แล้วน�ำใบเสร็จรับเงินหรือใบผ่อนผันการช�ำระเงินไปแสดงต่อนายทะเบียน
		 2. ส�ำหรับการสอบแก้ตัวนักเรียนต้องขอใบค�ำร้องที่นายทะเบียน แล้วจึงน�ำบัตรสอบแก้ตัวไปให้ครูผู้สอน
			 ประจ�ำวิชาเพื่อนัดหมายท�ำการซ่อมเสริมหรือสอบต่อไป หลังจากนั้นผู้เรียนต้องติดตามกับครูประจ�ำวิชา
			 และครูทะเบียนว่าผลการสอบแก้ตัว “ผ่าน” หรือต้องแก้ตัวใหม่
		 3. การขอรับใบรับรองและใบประกาศ ผู้ขอต้องยื่นค�ำร้องและรับเอกสารที่ขอได้ในวันถัดไป
		 4. การขอรับใบ ปพ. ให้นักเรียนยื่นค�ำร้องพร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป และรอรับได้เลย
		 5. การขอแก้ไข หรือเปลี่ยนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ชื่อบิดา มารดา ให้ยื่นค�ำร้องและส�ำเนาหลักฐานการ
			 ขอเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งกรอกข้อความตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดให้
		 6. การลาออกจากการเป็นนักเรียน การย้ายโรงเรียนต้องให้ผู้ปกครอง และนักเรียนท�ำติดต่อโดยตรง
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รายวิชาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตร โรงเรียนพิมายวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
ท21101
ค21101
ว21101
ส21101
ส21102
พ21101
ศ21101
ง21101
อ21101
ค21201
ว21203
ว21241
ง21201
จ21203
ส21211
อ21201

หน่วย
กิต

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
ชีววิทยามัธยมศึกษาตอนต้น 1 (สอวน.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจีนเบื้องต้น
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

ท22101
ค22101
ว22101
ส22101
ส22102
พ22101
ศ22101
ง22101
อ22101
ค22201
ว22290
ว22242
ว22222
ว22207
ง22201
ส22211
อ22201
16.5 I20202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ(โครงงาน1)
ชีววิทยามัธยมศึกษาตอนต้น2 (สอวน.)
เคมีมัธยมศึกษาตอนต้น2 (สอวน.)
ฟิสิกส์มัธยมศึกษาตอนต้น1 (สอวน.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การสื่อสารและการน�ำเสนอ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
ท21102
ค21102
ว21102
ส21103
ส21104
พ21102
ศ21102
ง21102
อ21102
ค21202
ว21203
ว21221
ว21281
ง21201
จ21203
ส21212
อ21201

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์กับความงาม
เคมีมัธยมศึกษาตอนต้น1 (สอวน.)
การสืบเสาะอย่าง วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจีนเบื้องต้น
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ท22102
ค22102
ว22102
ส22103
ส22104
พ22102
ศ22102
ง22102
อ22102
ค22202
ว22291
ว22261
ว21221
I20903
ง22202
ส22212
อ22202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ(โครงงาน2)
โลกและอวกาศ ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์มัธยมศึกษาตอนต้น 2 (สอวน.)
การน�ำความรู้ไปใช้บริการสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

17.5 รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0

18.0

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ท23101
ค23101
ว23101
ส23101
ส23102
พ23101
ศ23101
ง23101
อ22101
ค23201
ค23205
ว23203
ว23204
ง23201
ว32241
ว23221
ว23201
ส23211
อ23201

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ก้าวหน้า
เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชีววิทยา 1**
เคมี 1**
ฟิสิกส์ 1**
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5

18.5

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ท23102
ค23102
ว23102
ส23103
ส23104
พ23102
ศ23102
ง23102
อ23102
ค23202
ค23206
ว23204
ง23201
ว32242
ว23222
ว23202
ส23212
อ23202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ก้าวหน้า
พลังงานทดแทน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชีววิทยา 2**
เคมี 2**
ฟิสิกส์ 2**
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*
กิจกรรม***

รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5

18.0
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5

17.0

หมายเหตุ * กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมในเครื่องแบบ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคม		
** นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 1 วิชา
*** กิจกรรมเพื่อคุณธรรม การคิดวิเคราะห์		

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560

หน้า
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รายวิชาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง 2 - 14 ตามหลักสูตร โรงเรียนพิมายวิทยา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
ท21101
ค21101
ว21101
ส21101
ส21102
พ21101
ศ21101
ง21101
อ21101
ง21201
จ21203
ส21211
อ21201

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจีนเบื้องต้น
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
ท21102
ค21102
ว21102
ส21103
ส21104
พ21102
ศ21102
ง21102
อ21102
ง21201
จ21203
ส21212
อ21201

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจีนเบื้องต้น
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
ท22101
ค22101
ว22101
ส22101
ส22102
พ22101
ศ22101
ง22101
อ22101
ง22201
ส22211
อ22201
I20202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การสื่อสารและการน�ำเสนอ
กิจกรรม*

13.5 รวมหน่วยกิต
		

1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5

13.5

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ท22102
ค22102
ว22102
ส22103
ส22104
พ22102
ศ22102
ง22102
อ22102
I20903
ง22202
ส22212
อ22202
I20903

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การน�ำความรู้ไปใช้บริการสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การน�ำความรู้ไปใช้บริการสังคม
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
1.0

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ท23101
ค23101
ว23101
ส23101
ส23102
พ23101
ศ23101
ง23101
อ22101
ค23203
ง23201
ส23211
อ23201

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

14.0 รวมหน่วยกิต
		

1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ท23102
ค23102
ว23102
ส23103
ส23104
พ23102
ศ23102
ง23102
อ23102
ค23204
ง23201
ส23212
อ23202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*
กิจกรรม**

14.0 รวมหน่วยกิต

หมายเหตุ * กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมในเครื่องแบบ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคม		
** กิจกรรมเพื่อคุณธรรม การคิดวิเคราะห์			

หน่วย
กิต
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5

13.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5

13.5

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า
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รายวิชาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้อง 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตร โรงเรียนพิมายวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
ท31101
ค31101
ว31101
ว31121
ว31141
ส31101
ส31102
พ31101
ศ31101
ง31103
อ31101
ค31203
ค31291
ว31281
จ31205
อ31201
อ31205

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
เคมีพื้นฐาน 1
ชีววิทยาพื้นฐาน 1
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม
ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์
การสืบเสาะและแก้ปัญหาวิทย์ 1
ภาษาจีนเบื้องต้น
การสนทนาภาษาอังกฤษ
อังกฤษอ่านเขียนเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
ท31102
ค31102
ส31103
ส31104
พ31102
ศ31102
ง31104
อ31102
ค31204
ค31292
ว31211
ว31231
ว31251
ว31282
ว31285
จ31206
อ31203

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม
ทฤษฎีจ�ำนวน
กลศาสตร์
ปริมาณสัมพันธ์และสถานะของสาร
การศึกษาชีววิทยาและสรีรวิทยา
การสืบเสาะและแก้ปัญหาวิทย์ 2
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.0
1.0
2.0
1.5
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
2.0
0.5
1.0
0.5
0.5
1.0

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
ท32101
ค32101
ว32161
ส32101
ส32102
พ32101
ศ32101
ง32103
อ32101
ค32203
ว32214
ว32232
ว32252
ว32290
ส32211
อ32201
อ32203

ภาษาไทย
1.0
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1.0
วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0
สังคมศึกษาฯ
0.5
ประวัติศาสตร์
0.5
สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
ศิลปะพื้นฐาน
1.5
การเขียนโปรแกรม
1.0
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2.0
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม
2.0
เทอร์โมไดนามิกส์และคลื่น
1.5
เคมีเพิ่มเติม 2(ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี)1.5
สัตววิทยา
1.0
โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
0.5
หน้าที่พลเมือง
0.5
การสนทนาภาษาอังกฤษ
0.5
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 1.0
กิจกรรม*

16.5 รวมหน่วยกิต
		

1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
2.0
0.5
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5

17.0

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ท32102
ค32102
ส32103
ส32104
พ32102
ศ32102
อ32102
ค32204
ว32213
ว32233
ว32253
ว32291
ง32202
ส32212
อ32202
อ32208

หน่วย
กิต

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม
ไฟฟ้าแม่เหล็กและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้าเคมีและเคมีอุตสาหกรรม
สัณฐานวิทยาของพืช
โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
อังกฤษอ่านเขียนเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

17.5

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ท33101
ค33101
ส33101
พ33101
ศ33101
อ33101
ค33203
ค33205
ว33214
ว33234
ว33254
ส33204
ส33211
อ33201
อ33210

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ประยุกต์
ฟิสิกส์ยุคใหม่และนิวเคลียร์
เคมีอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล
พันธุศาสตร์
อาเซียนศึกษา
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การแปล 1
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ท33102
ค33102
ส33103
พ33102
ศ33102
อ33102
ค33204
ว33286
ว33215
ว33235
ว33255
ส33204
ส33204
อ33202
อ33240

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์เสริมพิศษ
เคมีเสริมพิเศษ
ชีววิทยาเสริมพิเศษ
อาเซียนศึกษา
หน้าที่พลเมือง
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การแปล 2
กิจกรรม*
กิจกรรม**

17.0 รวมหน่วยกิต

หมายเหตุ * กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคม		
** กิจกรรมเพื่อคุณธรรม การคิดวิเคราะห์			

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
2.0
1.0
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0

15.0

1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0

13.5

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560

หน้า
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รายวิชาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้อง 2 - 8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตร โรงเรียนพิมายวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
ท31101
ค31101
ว311141
ส31101
ส31102
พ31101
ศ31101
ง31101
อ31101
ค31201
ว31201
ว31221
ง31201
ญ31205
อ31201
อ31207

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน 1
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟิสิกส์ 1
เคมี 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
ท31102
ค31102
ส31103
ส31104
พ31102
ศ31102
ง31102
อ31102
ค31202
ว31202
ว31222
ว31241
ส31212
ง31202
ญ31206
อ31203
อ31208

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟิสิกส์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 1
หน้าที่พลเมือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
2.0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.5
1.0

16.0

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
ท32101
ค32101
ส32101
ส32102
พ32101
ศ32101
ง32101
อ32101
ค32201
ว32201
ว32221
ว32241
ส32211
ง32201
อ32201
อ32205
I30202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟิสิกส์ 3
เคมี 3
ชีววิทยา 2
หน้าที่พลเมือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1
การสื่อสารและการน�ำเสนอ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
2.0
2.0
1.5
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ท32102
ค32102
ส32103
ส32104
พ32102
ศ32102
ง32102
อ32102
ค32202
ว32202
ว32222
ว32242
ส32212
ง32202
อ32202
อ32206
I30903

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟิสิกส์ 4
เคมี 4
ชีววิทยา 3
หน้าที่พลเมือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2
การน�ำความรู้ไปใช้บริการสังคม
กิจกรรม*

16.0 รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
2.0
2.0
2.0
1.5
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ท33101
ค33101
ว33161
ส33101
พ33101
ศ33101
ง33101
อ33101
ค33201
ว33201
ว33221
ว33241
ส33201
ง33201
อ33201
อ33210

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟิสิกส์ 5
เคมี 5
ชีววิทยา 4
อาเซียนศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การแปล 1
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
17.5 		
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
2.0
2.0
1.5
1.5
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ท33102
ค33102
ว33102
ว33121
ส33103
พ33102
ศ33102
ง33102
อ33102
ค33202
ว33242
ว33215
ส33204
ง33202
อ33202
อ33240

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ฟิสิกส์พื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ชีววิทยา 5
ฟิสิกส์เสริมพิศษ
อาเซียนศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การแปล 2
กิจกรรม*
กิจกรรม**

17.5 รวมหน่วยกิต

หมายเหตุ * กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคม		
** กิจกรรมเพื่อคุณธรรม การคิดวิเคราะห์			

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
2.0
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
0.5
1.0

16.0

1.0
1.0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
2.0
1.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0

16.5

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า
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รายวิชาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้อง 9 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ตามหลักสูตร โรงเรียนพิมายวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
ท31101
ค31101
ว31122
ส31101
ส31102
พ31101
ศ31101
ง31101
อ31101
ส31201
ส31211
พ31201
ง31201
ง31261
จ31205
ญ31201
อ31201
อ31211

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน 2
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ตามเรื่องเมืองพิมาย 1
หน้าที่พลเมือง
พลศึกษาเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่างโลหะแผ่น
ภาษาจีนเบื้องต้น
ภาษาญี่ปุ่น 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.5
0.5
3.0
0.5
1.0

17.0

		

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
ท31102
ค31102
ว31142
ส31103
ส31104
พ31102
ศ31102
ง31102
อ31102
ส31202
ส31212
พ31202
ง31202
ง31262
จ31206
ญ31202
อ31202
อ31210

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน 2
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ตามเรื่องเมืองพิมาย 2
หน้าที่พลเมือง
พลศึกษาเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่างเชื่อม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น 2
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
ท32101
ค32101
ว32143
ส32101
ส32102
พ32101
ศ32101
ง32101
อ32101
ท32201
ส32201
ส32211
พ32201
ง32201
ง32261
ญ32201
อ32201
อ32209
I30202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน 3
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การแต่งค�ำประพันธ์
กฎหมายน่ารู้
หน้าที่พลเมือง
กีฬาและนันทนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่างโลหะ 1
ภาษาญี่ปุ่น 2
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1
การสื่อสารและการน�ำเสนอ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.5
0.5
3.0
0.5
1.0

17.0

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ท32102
ค32102
ว32102
ส32103
ส32104
พ32102
ศ32102
ง32102
อ32102
ท32202
ส32202
ส32212
พ32202
ง32202
ง32262
ญ32202
อ32202
อ32210
I30903

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วรรณคดีมรดก
กฎหมายน่ารู้
หน้าที่พลเมือง
กีฬาและนันทนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่างโลหะ 2
ภาษาญี่ปุ่น 4
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษฟัง -พูด
การน�ำความรู้ไปใช้บริการสังคม
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.5
3.0
0.5
1.0
1.0

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ท33101
ค33101
ว33103
ส33101
พ33101
ศ33101
ง33101
อ33101
ท33203
ส33201
ส33202
ง33201
ง33261
ญ33201
อ33201
อ33210

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ฟิสิกส์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาและวัฒนธรรมพิมาย
อาเซียนศึกษา
สิทธิมนุษยชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 1
ภาษาญี่ปุ่น 5
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การแปล 1
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.5
3.0
0.5
1.0

16.0

18.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.5
3.0
0.5
1.0
1.0

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ท33102
ค33102
ว33162
ส33102
พ33102
ศ33102
ง33102
อ33102
ท33204
ส33203
ส33204
ง33202
ง33262
ญ33202
อ33202
อ33240

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่อประโยชน์เฉพาะ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
อาเซียนศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า
ภาษาญี่ปุ่น 6
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การแปล 2
กิจกรรม*
กิจกรรม**

รวมหน่วยกิต

18.5

หมายเหตุ * กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคม		
** กิจกรรมเพื่อคุณธรรม การคิดวิเคราะห์			

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.5
3.0
0.5
1.0

16.0

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560

หน้า
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รายวิชาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้อง 10 แผนการเรียนภาษาจีน
ตามหลักสูตร โรงเรียนพิมายวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
ท31101
ค31101
ว31122
ส31101
ส31102
พ31101
ศ31101
ง31101
อ31101
ส31201
ส31211
ง31201
ง31203
จ31201
จ31202
ญ31205
อ31201

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน 2
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ตามเรื่องเมืองพิมาย 1
หน้าที่พลเมือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ
ภาษาจีน 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
ท31102
ค31102
ว31142
ส31103
ส31104
พ31102
ศ31102
ง31102
อ31102
ส31202
ส31212
ง31202
ง31262
จ31203
จ31204
ญ31206
อ31203

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน 2
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ตามเรื่องเมืองพิมาย 2
หน้าที่พลเมือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การซ่อมเย็บหนังสือ
ภาษาจีน 2
สัมผัสภาษาจีน
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
2.0
2.0
0.5
0.5

15.5

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
ท32101
ค32101
ว32143
ส32101
ส32102
พ32101
ศ32101
ง32101
อ32101
ท32201
ส32201
ส32211
พ32201
ง32201
จ32201
จ32202
อ32201
I30202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน 3
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การแต่งค�ำประพันธ์
กฎหมายน่ารู้
หน้าที่พลเมือง
กีฬาและนันทนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจีน 3
สัมผัสภาษาจีน 3
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การสื่อสารและการน�ำเสนอ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.5
1.5
0.5
0.5

15.0

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ท32102
ค32102
ว32102
ส32103
ส32104
พ32102
ศ32102
ง32102
อ32102
ท32202
ส32202
ส32212
พ32202
ง32202
จ32203
จ32204
อ32202
I30903

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วรรณคดีมรดก
กฎหมายน่ารู้
หน้าที่พลเมือง
กีฬาและนันทนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจีน 4
สัมผัสภาษาจีน 4
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การน�ำความรู้ไปใช้บริการสังคม
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
2.0
2.0
0.5
1.0

17.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
2.0
0.5
1.0

17.0

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ท33101
ค33101
ว33103
ส33101
พ33101
ศ33101
ง33101
อ33101
ท33203
ส33201
ส33202
พ33201
ง33201
จ33201
จ33203
อ33201

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ฟิสิกส์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาและวัฒนธรรมพิมาย
อาเซียนศึกษา
สิทธิมนุษยชน
พลศึกษาเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจีน 5
สัมผัสภาษาจีน 5
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ท33102
ค33102
ว33162
ส33102
พ33102
ศ33102
ง33102
อ33102
ท33204
ส33203
ส33204
พ33202
ง33202
จ33202
จ32204
อ33202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่อประโยชน์เฉพาะ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
อาเซียนศึกษา
สุขศึกษาเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจีน 6
สัมผัสภาษาจีน 6
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*
กิจกรรม**

รวมหน่วยกิต

หมายเหตุ * กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคม		
** กิจกรรมเพื่อคุณธรรม การคิดวิเคราะห์			

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
0.5

15.5

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
2.0
2.0
0.5

17.0

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า
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รายวิชาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้อง 11 - 13 แผนการเรียนทั่วไป
ตามหลักสูตร โรงเรียนพิมายวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
ท31101
ค31101
ว31122
ส31101
ส31102
พ31101
ศ31101
ง31101
อ31101
ส31201
พ31201
ส31211
ง31201
ง31203
ง31221
ง31241
จ31205
อ31201

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน 2
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ตามเรื่องเมืองพิมาย 1
พลศึกษาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ
อาหารไทย 1
การปลูกผักสวนครัว
ภาษาจีนเบื้องต้น
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต
		

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
ท31102
ค31102
ว31142
ส31103
ส31104
พ31102
ศ31102
ง31102
อ31102
ส31202
ส31212
พ31202
ง31202
ง31202
ง31222
ง31243
ง31262
จ31206
อ31203

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน 2
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ตามเรื่องเมืองพิมาย 2
หน้าที่พลเมือง
พลศึกษาเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาหารไทย 2
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
การซ่อมเย็บหนังสือ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*

รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
2.0
2.0
0.5
0.5

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
ท32101
ค32101
ว32143
ส32101
ส32102
พ32101
ศ32101
ง32101
อ32101
ท32201
ส32201
ส32211
พ32201
ง32201
ง32221
ง32241
อ32201
I30202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การแต่งค�ำประพันธ์
กฎหมายน่ารู้
หน้าที่พลเมือง
กีฬาและนันทนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประดิษฐ์ 1
การปลูกไม้ผล 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การสื่อสารและการน�ำเสนอ
กิจกรรม*

16.5 รวมหน่วยกิต
		

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
1.0
0.5
0.5

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ท32102
ค32102
ว32102
ส32103
ส32104
พ32102
ศ32102
ง32102
อ32102
ท32202
ส32202
ส32212
พ32202
พ32202
ง32202
ง32222
ง32242
อ32202
I30903

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ฟิสิกส์พื้นฐาน
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วรรณคดีมรดก
กฎหมายน่ารู้
หน้าที่พลเมือง
กีฬาและนันทนาการ
กีฬาและนันทนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประดิษฐ์ 2
การขยายพันธุ์พืช
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การน�ำความรู้ไปใช้บริการสังคม
กิจกรรม*

17.0 รวมหน่วยกิต

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
2.0
2.0
0.5
1.0

รหัส/รายวิชา
ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ท33102
ค33102
ว33162
ส33102
พ33102
ศ33102
ง33102
อ33102
ส33203
ส33204
พ33202
ง33202
ง33222
ง33242
ง33262
อ33202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เหตุการณ์ปัจจุบัน
อาเซียนศึกษา
สุขศึกษาเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาหารนานาชาติ
การปลูกพืชในโรงเรือน
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*
กิจกรรม**

รวมหน่วยกิต

17.0 		
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
0.5
1.0

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ท33102
ค33102
ว33162
ส33102
พ33102
ศ33102
ง33102
อ33102
ท33204
ส33203
ส33204
พ33202
ง33202
จ33202
จ32204
อ33202

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่อประโยชน์เฉพาะ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
อาเซียนศึกษา
สุขศึกษาเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจีน 6
สัมผัสภาษาจีน 6
การสนทนาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม*
กิจกรรม**

รวมหน่วยกิต

17.0

หมายเหตุ * กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคม		
** กิจกรรมเพื่อคุณธรรม การคิดวิเคราะห์			

หน่วย
กิต
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
0.5

15.0

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
2.0
2.0
0.5

15.0

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ปีการศึกษา 2560

หน้า

60

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โรงเรียนพิมายวิทยา ปีการศึกษา 2560

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนพิมายวิทยามีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารพระโพธิวรญาณ (อาคาร 5 ชั้นล่าง) หมายเลข
โทรศัพท์ 0-444-71105 ต่อ 13,15 หมายเลขโทรสาร 0-444-71282 ต่อ 14 ในปีการศึกษา 2560 มีผู้รับผิดชอบได้แก่
1. นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
โทร. 089-8451-572
2. นายสินทบ พระทอง
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
โทร. 089-8466-275

เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานประจ�ำส�ำนักงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นางสมบูรณ์ หอยมุกข์
นางศศิธร พระทอง
น.ส.วีณา วัดกลาง
นายสมชาย คล่องชอบ
นายธวัชชัย วัชรประทีป
นายไพโรจน์ แสงสว่าง
นางจรูญ ธรรมประชา
นายสนิท แก้วหนองแสง
นายสมพร บุญประมวล
นางขวัญจิตร์ ลิศนันท์

11.

นางมยุรี วงศ์สวัสดิ์อาภา

12.
13.
14.
15.

น.ส.ชุติมา ลัดนอก
นางวนิดา ชัยชนะ
นายบรรจง หมอก็เป็น
น.ส.พัชรนันท์ กุลวรพิสิษฐ์

งานที่รับผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ, หัวหน้างานการเงิน
085-4793681
เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงาน
098-6356113
เจ้าหน้าที่พัสดุ
081-8786755
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนครุภัณฑ์
085-6388124
เจ้าหน้าที่งานพัสดุกลุ่มงานงบประมาณ
089-5830099
เจ้าหน้าที่งานก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่
089-5830099
หัวหน้างานแผนงาน
089-5783211
หัวหน้างานสารสนเทศ
089-7204372
หัวหน้างานควบคุมภายใน, เจ้าหน้าที่พัสดุของกลุ่มสาระฯ
080-7355771
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
089-7224059
เจ้าหน้าที่จัดท�ำเรื่องเบิกเงินสวัสดิการบุคลากร
086-2529981
(ค่ารักษาพยาบาลฯ, ค่าการศึกษาบุตร)
เจ้าหน้าที่จัดท�ำเงินเดือนบุคลากร
088-5830731
หัวหน้าส�ำนักงานกลุ่มงานงบประมาณ / หัวหน้างานสารบรรณ 087-9570103
หัวหน้างานยานพาหนะ
089-8455969
งาน E-filing
081-7898683

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
(จากรัฐบาล) มุ่งลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหาร
การศึกษา

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า
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ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน โรงเรียนพิมายวิทยา

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1/2560 (งบประมาณ ปี 2560)
ชั้น
ม.ต้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.ปลาย
ม.4
ม.5
ม.6
ชั้น
ม.ต้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.ปลาย
ม.4
ม.5
ม.6

1. รายหัว

2. หนังสือเรียน

3. อุปกรณ์
การเรียน

4. เครื่องแบบ
นักเรียน

5. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

รวม

1,750
1,750
1,750

716
877
949

210
210
210

450
450
450

440
440
440

3,566
3,727
3,799

1,900
1,900
1,900

1,257
1,263
1,109

230
230
230

500
500
500

475
475
475

4,362
4,368
4,214

ภาคเรียนที่ 2/2560 (งบประมาณ ปี 2561)
1. รายหัว

2. อุปกรณ์การเรียน

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวม

1,750
1,750
1,750

210
210
210

440
440
440

2,400
2,400
2,400

1,900
1,900
1,900

230
230
230

475
475
475

2,605
2,605
2,605

งานประกันภัย (อุบัติเหตุ)
ผลประโยชน์ได้รับ

1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน 130,000 บาท
2. เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย มอบค่าปลงศพส�ำหรับนักเรียน รายละ 50,000 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับนักเรียน/อุบัติเหตุ/ครั้งไม่เกิน 25,000 บาท
4. กรณีรักษาฟรีจากบัตรทองหรือหน่วยงานอื่น (ไข้นอก) มาเบิกชดเชย ครั้งละ 400 บาท
5. กรณีเกิดอุบัติเหตุและนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ไข้ใน) ค่าชดเชย วันละ 800 บาท
เอกสารที่ใช้ในการเบิกเงิน 1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 1 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ชุด
3. ถ่ายส�ำเนาใบเสร็จและส�ำเนาใบรับรองแพทย์เพิ่มอีก 1 ชุด
กรณีข้อ 4-5 (ใช้สิทธิ์เบิกรักษาจากหน่วยงานอื่น) ให้เฉพาะค่าชดเชย โดยน�ำหลักฐาน ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด
ติดต่อโดยตรง คุณครูอมรรัตน์ พูพิมาย โทร 081-9994153

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ปีการศึกษา 2560

l

l

l

วิเคราะห์อัตราก�ำลัง
วางแผนอัตราก�ำลัง
ก�ำหนดต�ำแหน่ง

อัตราก�ำลัง
และก�ำหนดต�ำแหน่ง

l

l

l

l

l

l

l

การสรรหาบุคคล
การบรรจุบุคคล
การจ้างลูกจ้าง
การแต่งตั้ง ย้าย โอน
ข้าราชการ
การจัดคนเข้า ปฏิบัติงาน
(มอบหมายงาน)
การบรรจุกลับ
เข้ารับราชการ
การรักษาราชการแทน

สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

l

l

l

l

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เลื่อนขั้นเงินเดือน / เพิ่มค่าจ้าง
งานบัญชีถือจ่าย (จ.18)

3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

l

l

l

l

l

l

l

สวัสดิการครู
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
เครื่องราชฯ/บัตรประจ�ำตัว
หนังสือรับรอง (เงินเดือน /
ประสบการณ์ ฯลฯ)
ทะเบียนประวัติ
การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพฯ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การอบรม/ประชุม / สัมมนา / ศึกษาต่อ
การศึกษาดูงาน / ทัศนศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะครู
การจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานต�ำแหน่ง-มาตรฐาน
วิทยฐานะและการรายงาน
ตามมาตรฐานฯ
การขอมี / เลื่อนวิทยฐานะ

2.ขวัญก�ำลังใจ

l

l

l

l

l

1.การพัฒนาบุคลากร

เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

l

l

การลาออก
การให้ออก (ไม่พ้นทดลอง,
ขาดคุณสมบัติ, มีมลทิน,
ได้รับโทษ)

การลงเวลาฯ
การลาทุกประเภท
การขออนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียน
การไปราชการ
การส่งเสริมวินัย / คุณธรรม
จริยธรรม
การด�ำเนินการทางวินัย /
ลงโทษ
การสั่งพักราชการ / ให้ออกจาก
ราชการ ไว้ก่อน
การรายงาน การด�ำเนินการ
ทางวินัย / ลงโทษ
การอุทธรณ์
การร้องทุกข์

2. ออกจากราชการ

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

1. วินัยและรักษาวินัย

วินัย รักษาวินัย
และออกจากราชการ

l

l

l

l

l

งานธุรการ
งานแผนงาน
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานสารสนเทศ

งานบริหารส�ำนักงาน

64

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

โครงสร้างงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

หน้า

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560
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หัวหน้างานสรรหา
บรรจุและแต่งตั้ง

คณะกรรมการ
งานสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง

หัวหน้างานอัตราก�ำลัง
และก�ำหนดต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
งานอัตราก�ำลัง
และก�ำหนดต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

หัวหน้างานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

- ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
- หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการ
งานวินัย การรักษาวินัย
และ
การออกจากราชการ

หัวหน้างานวินัย
และการออกจากราชการ

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการ
งานส�ำนักงาน

หัวหน้า
งานส�ำนักงาน
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

โรงเรียนพิมายวิทยา ปีการศึกษา 2560
การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจส�ำคัญทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถปฏิบตั งิ านเพือ่ ตอบสนองภารกิจของโรงเรียน เพือ่
ด�ำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก�ำลังใจ ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่ คง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส�ำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลส�ำเร็จ
		 ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
		 อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
		 และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล

จ�ำนวนบุคลากรโรงเรียนพิมายวิทยา
ผู้บริหาร		
ครู				
พนักงานราชการ		
ครูอัตราจ้าง		
ลูกจ้างประจ�ำ		
ลูกจ้างชั่วคราว		
ครูชาวต่างชาติ		
รวม 			

5 คน
158 คน
14 คน
12 คน
6 คน
15 คน
4 คน
214 คน

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า
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วิสัยทัศน์ (Vision)

บุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ (Objective)

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมครูตามมาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอน

		 ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี การวิจัยและความเป็นครู
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
		 เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีจรรยาบรรณทั้งต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อผู้รับบริการ เป็นที่ยอมรับ
		 ของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล

1.
2.
3.
			
		 4.

การวางแผนอัตราก�ำลังและก�ำหนดต�ำแหน่ง
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน โอน ย้าย
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
พัฒนาให้มีศักยภาพสูง สร้างขวัญก�ำลังใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน)
ด�ำเนินการทางวินัย การรักษาวินัย และการออกจากราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปีการศึกษา 2560

l

l

งานเลขานุการส�ำนักงาน
งานแผนงาน
l งานพัสุด
l งานสวัสดิการ/การเงิน
l งานสารสนเทศ
l งานธุรการ/เอกสาร
l งานสรุป รายงานผล
และประเมินผล

งานส�ำนักงาน

l

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานระดับชั้น
l งานมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด(TRC)
l งานระวังสารเสพติด เอดส์ และโสเภณีในสถานศึกษา
l งานเวรประจ�ำวัน
l งานทูบีนัมเบอร์วัน
l งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
l งานทุนการศึกษา
l งานเครือข่ายผู้ปกครอง
l งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
l งานคุ้มครองเด็กและพิทักษ์สิทธิเด็ก
l งานเรียนรู้การเมืองและระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน
และงานสภานักเรียน

l

งานปกครอง
งานก�ำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ�ำ-ลูกจ้างชั่วคราว
l งานการใช้และบ�ำรุง รักษาอาคารสถานที่
l งานปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
l งานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
l

งานอาคารสถานที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

l

งานประชาสัมพันธ์
งานอาหารและโภชนาการ
l งานคลินิกให้ค�ำปรึกษา
l งานสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
l งานธนาคารโรงเรียน
l งานอนามัยโรงเรียน
l งานจราจรในสถานศึกษา
l งานรักษาความปลอดภัย
l งานโสตทัศนูปกรณ์
l งานบริการสาธารณะ
l งานประกันชีวิต
l งานคณะกรรมการสถานศึกษา
l งานลูกจ้างประจ�ำ-ลูกจ้างชั่วคราว
l

งานบริการ
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ระเบียบโรงเรียนพิมายวิทยา
ว่าด้วยข้อปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ.2559

เพือ่ สร้างเสริมวินยั คุณธรรมและคุณลักษณะทีด่ แี ก่นกั เรียนในสถานศึกษา ตลอดจนสนับสนุนให้การปกครองนักเรียนเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา จึงเห็นสมควรออกระเบียบ
โรงเรียนพิมายวิทยา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับนักเรียนขึ้น ดังนี้

หมวดทั่วไป
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
		
		
ข้อ 5
		
		
		
		
		
ข้อ 6

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนพิมายวิทยา ว่าด้วยข้อปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ.2559”
ระเบียบนี้ใช้บังคับส�ำหรับนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนพิมายวิทยา
ให้ใช้ระเบียบนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา ลงนามเป็นต้นไป
ระเบียบนี้ ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลซึ่งมีนักเรียนไว้อุปการะ หรือในความปกครอง หรือบุคคลที่นักเรียนนั้น
อาศัยอยู่ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และไม่อยู่ในสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติ
ของนักเรียน
นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อก็ดีให้พิจารณาลงโทษ ตามควรแก่กรณี
โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
5.1 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132
5.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548
5.3 ระเบียบโรงเรียนพิมายวิทยาว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2559
5.4 ระเบียบโรงเรียนพิมายวิทยาว่าด้วยข้อปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ.2559
ให้รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนพิมายวิทยา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1 ผู้ปกครองนักเรียน
ข้อ 7 นักเรียน อาจมีผู้ปกครองได้ 2 คน ดังนี้
		
7.1 ผูป้ กครองคนที่ 1 หมายถึง บุคคลซึง่ รับนักเรียนไว้ในความปกครอง หรืออุปการะเลีย้ งดูเป็นผูบ้ รรลุนติ ภิ าวะ
			
และไม่อยู่ในสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่ดูแลความประพฤติของนักเรียน
		
7.2 ผู้ปกครองคนที่ 2 หมายถึง บุคคลที่นักเรียนนั้น อาศัยอยู่ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและไม่อยู่ในสภาพการ
			
เป็นนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน
ข้อ 8 นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองคนที่ 1 และในกรณีที่มีผู้ปกครองคนที่ 1 ไม่สามารถอยู่ดูแลนักเรียนเป็นประจ�ำได้
		
นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองคนที่ 2 เพิ่มอีก 1 คน
ข้อ 9 นักเรียนต้องน�ำลายมือชื่อผู้ปกครองมาถ่ายส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
		
เป็นตัวอย่างให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานในวันมอบตัว หรือหากจ�ำเป็นและได้รับการผ่อนผันจากทางโรงเรียน
		
ต้องด�ำเนินการภาย ใน 5 วัน นับแต่วันมอบตัวเข้าโรงเรียน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองพร้อมแผนผัง
		
สถานที่พักอาศัย 1 ชุด
ข้อ 10 ในวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ผู้ปกครองเป็นผู้มอบตัวกับผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพิมายวิทยาด้วยตนเอง
		
ถ้าไม่สามารถมอบตัวนักเรียนได้ให้ตกลงกับผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน พิมายวิทยาเป็นรายๆ ไปและ
		
หากผู้ปกครองไม่มามอบตัวนักเรียนถือว่านักเรียนในความปกครองมิได้ลงทะเบียนเรียนด้วย

หน้า
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ข้อ 11 ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยควบคุมดูแลความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้นักเรียน
		
ประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ตามพันธะสัญญาปรากฏในใบมอบตัวนักเรียน

หมวดที่ 2 การแต่งกายมาโรงเรียน
ข้อ 12 เครื่องแบบนักเรียนชาย
12.1 เสื้ อ เป็ น แบบเสื้ อ เชิ้ ต คอตั้ ง แขนสั้ น เพี ย งข้ อ ศอก ใช้ ผ ้ า ขาวเกลี้ ย งไม่ บ างจนเกิ น ไป ผ่ า อกตลอดมี
			
สาบเสื้อกว้าง 3 ซม. ใช้กระดุมขาวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. มีกระเป๋าติดราวนมเบื้องซ้ายขนาด
			
พอเหมาะกับตัวเสื้อ ด้ายที่เย็บเป็นด้ายสีขาว
12.2 กางเกง เป็นกางเกงสีกากี ทรงกางเกงไทยขาสั้นเหนือเข่าไม่เกิน 5 ซม. เมื่อยืนตรงวัดจากกลางสะบ้า
			
หัวเข่า ขากางเกงกว้างห่างจากขาเมื่อยืนตรง 8-10 ซม. ปลายขากางเกงพับเข้าด้านในกว้าง 5 ซม. มีจีบ
			
ด้านหน้าออกทางด้านซ้ายและขวาด้านละ 2 จีบ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านข้างด้านละกระเป๋า ไม่มี
			
กระเป๋าหลัง มีหูร้อยเข็มขัดเวลาสวมให้ทับชายเสื้อเครื่องแบบนักเรียน เอวกางเกงต้องไม่ต�่ำกว่าสะดือ
		
12.3 เข็มขัด เป็นเข็มขัดหนังสีน�้ำตาลไม่มีลวดลายขนาดกว้าง 3-4 ซม.หัวเข็มขัดเป็นหัวสี่เหลี่ยมผืนผ้า
			
หัวกลัดท�ำด้วยโลหะทองเหลือง มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด ขนาดกว้าง 1 ซม. ส�ำหรับสอดปลาย
			
เข็มขัดให้คาดเข็มขัด สอดใส่ในหูกางเกงเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย
		
12.4 รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบหรือหนังสีน�้ำตาลชนิดหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกสีเดียวกัน			
		
12.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีน�้ำตาล ไม่มีลวดลาย เวลาสวมให้ดึงถุงเท้าขึ้นไม่พับ ถ้าไม่ถูกระเบียบให้ยึดไว้และให้
			
ผู้ปกครองมารับภายใน 7 วัน
ข้อ 13 เครื่องแบบนักเรียนหญิง
		
13.1 เสื้อนักเรียนหญิง ชั้น ม.ปลาย ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป คอเชิ้ตผ่าตลอดอก ที่อกเสื้อท�ำเป็น
			
สาบตลบเข้าด้านในกว้าง 3 ซม. แขนยาวเพียงเหนือข้อศอกเล็กน้อย ต้นแขนและปลายแขนมีจีบเล็กน้อย
			
การสวมชายเสื้ออยู่ในกระโปรง และมีเสื้อชั้นในชนิดคอกระเช้าสวมทับเสื้อชั้นในปกติอีกชั้นหนึ่ง
		
13.2 เสื้อนักเรียนหญิง ชั้น ม.ต้น ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป เป็นเสื้อคล้ายคอพับในตัวสวมศีรษะ
			
ได้สะดวก ปกหลังเป็นแบบทหารเรือ วัดจากต้นคอลงไปไม่เกิน 12 ซม. ใช้ผ้าสองชิ้น เย็บแบบเข้าถ�้ำ
			
แขนยาวเพียงเหนือข้อศอกเล็กน้อย ปลายจีบประกอบด้วยผ้าสองชิน้ กว้าง 3 ซม. ความยาวและความกว้าง
			
ของตัวเสื้อให้พอเหมาะกับล�ำตัว ไม่รัดเอว ริมขอบด้านขวาติดประเป๋ามีขนาดพองาม ปากกระเป๋าพับริม
			
ประมาณ 2 ซม. มีโบหูกระต่ายชายผ้าสีกรมท่า ชายเป็นสามเหลี่ยมกว้างไม่เกิน 10 ซม. ผูกรอบคอ
			
แบบเงื่อนกะลาสี
		
13.3 กระโปรงใช้ผ้าสีกรมท่า เนื้อเกลี้ยง ด้านหน้าและหลังพับเป็นกลีบ ด้านละ 6 กลีบ โดยหักกลีบ ด้านละ
			
6 กลีบออกด้านซ้ายขวา ด้านละ 3 กลีบ แต่กลีบลึก 6-12 ซม. เอวเหนือสะดือ และยาวคลุมเข่าเล็กน้อย
			
ชายกระโปรงพับเข้าด้านในกว้าง 5 ซม.
		
13.4 เข็มขัด ใช้ส�ำหรับนักเรียนหญิง ชั้นม.ปลาย เป็นเข็มขัดหนังสีด�ำ ไม่มีลวดลายกว้าง 3-4 ซม. พอเหมาะ
			
กับตัวนักเรียน หัวกลัดใช้สีด�ำหุ้มมีปลอกหนังสีเดียวกัน ขนาด 1 ซม. ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัดให้คาดทับ
			
ขอบกระโปรง
		
13.5 รองเท้า ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย มีสายหนังรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. ใช้ประกอบกับ
		
13.6 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย เวลาสวมให้พับถุงเท้าลงมา ถ้าไม่ถูกระเบียบให้ยึดไว้และให้ผู้ปกครอง
			
มารับภายใน 7 วัน
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ข้อ 14 เครื่องที่ก�ำหนดให้ใช้กับเครื่องแบบนักเรียน
		
14.1 ที่อกเสื้อนักเรียนด้านขวาให้ปักอักษรย่อ “พ.ม.” สูง 1.5 ซม. ต�่ำลงมาอีก 1 ซม. ปักเลขประจ�ำตัว
			
ด้วยเลขไทย สูง 0.7 ซม. ที่อกซ้ายเหนือกระเป๋า 1 ซม. ปักชื่อ และชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด้วย
			
หนังสือราชการไม่มีลวดลายสูง 0.7 ซม. ทั้งตัวอักษรและตัวเลขปักด้วยไหม สีน�้ำเงิน
		
14.2 ที่ปกเสื้อด้านซ้ายนักเรียน ม.ปลาย ให้ปักเครื่องหมายรูปดาว 5 แฉก ตามขนาดที่โรงเรียนก�ำหนดด้วยไหม
			
สีน�้ำเงิน ระดับ ม. 4 ปัก 1 ดวง ระดับ ม.5 ปัก 2 ดวง ระดับ ม.6 ปัก 3 ดวง นักเรียน ม. ต้น ให้ปัก
			
เครื่องหมายรูปวงกลม ด้วยไหมสีเงินตามขนาดที่ทางโรงเรียนก�ำหนดที่ อกเสื้อด้านซ้ายเหนือชื่อ ระดับ
			
ม.1 ปัก 1 วง ระดับ ม.2 ปัก 2 วง ระดับ ม.3 ปัก 3 วง
ข้อ 15 ทรงผมนั ก เรี ย นชาย ให้ ไว้ ผ มสั้ น หรื อ ยาวก็ ไ ด้ หากไว้ ผ มยาวด้ า นข้ า งและด้ า นหลั ง ต้ อ งยาวไม่ เ ลยตี น ผม
		
เช่น แบบผมรองทรงสูง
		
15.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
			
15.1.1 ให้ตัดผมรองทรงสั้นโดยใช้หวีรองตัด ด้านบนยาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลัง
				
ใช้หวีรองขนาดไม่เกินเบอร์ 2 ไม่หวีแสกกลาง ไม่ทาเจลหรือครีมทาผม ไม่ทำ� หรือตกแต่งเป็นทรง
				
ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
			
15.1.2 ห้ามไว้หนวด หรือเครา หรือไว้จอนผม
		
15.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
			
15.2.1 ให้ตัดผมรองทรงโดยใช้หวีรองตัด ด้านบนยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลัง
				
ใช้หวีรองไม่เกินเบอร์ 4 ไม่หวีแสกกลาง ไม่ทาเจลหรือครีมทาผม ไม่ท�ำหรือตกแต่งเป็นทรงต่างๆ
				
ที่ไม่เหมาะกับสภาพนักเรียน
			
15.2.2 ห้ามไว้หนวด หรือเครา หรือไว้จอนผม
ข้อ 16 นักเรียนหญิง
		
16.1 ห้ามนักเรียนหญิงแต่งหน้า ทาปาก เขียนคิ้ว กันคิ้ว
		
16.2 นั ก เรี ย นหญิ ง ทั้ ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายให้ ไว้ ผ มสั้ น หรื อ ยาวก็ ไ ด้ กรณี
			
ไว้ผมยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย
		
16.3 กรณีนักเรียนไว้ผมสั้น ต้องยาวต�่ำกว่าติ่งหูไม่เกิน 3 เซนติเมตร
		
16.4 ไม่ดัดหรือซอย ไม่มีเครื่องประดับทุกชนิด ในกรณีที่ไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยด้วยโบว์สีต่างๆ
			
ตามก�ำหนดเท่านั้น
			
16.4.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้โบว์สีน�้ำตาล
			
16.4.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้โบว์สีด�ำ
			
16.4.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้โบว์สีขาว
		
16.5 นักเรียนที่ไว้ผมสั้นต้องติดกิ๊บด้านหน้าด้วยกิ๊บสีด�ำให้เรียบร้อย
		
16.6 นักเรียนต้องตรวจทรงผมในสัปดาห์แรกของทุกเดือน
		
16.7 กรณีนักเรียนท�ำผิดระเบียบโดยการซอยผม ดัด ท�ำสีผม นักเรียนจะต้องด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
			
ภายในเวลาที่เหมาะสม
		
16.8 นักเรียนที่ฝ่าฝืนเรื่องทรงผมและเครื่องประดับเกี่ยวกับทรงผม
			
16.8.1 ไม่อนุญาตเข้าสอบระหว่างภาคและสอบปลายภาค ยกเว้นได้รบั การปรับปรุงและได้รบั ใบรับรอง
					 จากกรรมการฯ แล้ว
			
16.8.2 ถ้านักเรียนฝ่าฝืนเรื่องทรงผมและเครื่องประดับเกี่ยวกับผม ตั้งแต่ 3 ครั้ง โรงเรียนแจ้งผู้ปกครอง
					 หรืออาจพิจารณาย้ายสถานศึกษา
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ข้อ 17 การแต่งกายและตกแต่งร่างกายมาโรงเรียน
		
17.1 ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับ ตกแต่งร่างกายหรือเครื่องแบบนักเรียนมาโรงเรียน ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ
			
สายสุภาพ และห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องส�ำอางหรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อการเสริมสวย
		
17.2 นักเรียนชายไม่ทาปากแดง หรือแป้ง น�้ำหอม ไม่เจาะหู
		
17.3 นักเรียนไม่มีรอยสักตามร่างกาย
ข้อ 18 การแต่งกายมาโรงเรียนในโอกาสต่างๆ
		
18.1 การแต่งกายชุมนุมกิจกรรมให้เป็นระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของชุมนุมกิจกรรมต่างๆ
		
18.2 การแต่งกายชุดพลศึกษา ให้แต่งเฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนพลศึกษาเท่านั้น
			
18.2.1 ให้ใช้เสื้อคอโปโลสีแดง ตามแบบที่โรงเรียนก�ำหนดมีเครื่องหมายโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
					 ที่อกเสื้อด้านขวาแนวระดับเหนือกระเป๋า 1 ซม.ปัก ชื่อและสกุลเป็นภาษาไทยด้วยตัวหนังสือ
					 ราชการ ไม่มีลวดลาย สูง 0.7 ซม. ด้วยไหม สีขาว
			
18.2.2 ที่ปกเสื้อด้านซ้ายนักเรียน ม.ปลาย ให้ปักเครื่องหมายรูปดาว 5 แฉกตามขนาดที่โรงเรียนก�ำหนด
					 ด้วยไหมสีขาว ระดับ ม. 4 ปัก 1 ดวง ระดับ ม.5 ปัก 2 ดวง ระดับ ม.6 ปัก 3 ดวง นักเรียนม.ต้น
					 ให้ปักเครื่องหมายรูปวงกลม ด้วยไหมสีขาวตามขนาดที่ทางโรงเรียนก�ำหนดที่อกเสื้อด้านขวา
					 ระดับ ม.1 ปัก 1 วง ระดับม. 2 ปัก 2 วง ระดับ ม.3 ปัก 3 วง
			
18.2.3 กางเกงเป็นกางเกงขายาว ผ้ายืดแบบกางเกงวอร์มสีด�ำ ส�ำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
			
18.2.4 รองเท้านักเรียนชายใช้รองเท้า ถุงเท้า นักเรียน นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบหุม้ ส้นสีดำ� ไม่มลี วดลาย
					 เชือกสีเดียวกันกับรองเท้านักเรียน
ข้อ 19 นักเรียนทีม่ าติดต่อกับโรงเรียนทุกกรณี ไม่วา่ จะเป็นวันเปิดท�ำการสอนปกติหรือวันหยุดให้แต่งเครือ่ งแบบนักเรียน
		
หรือเสื้อคอโปโลสีแดงกับกางเกงนักเรียน/กระโปรงนักเรียน

หมวดที่ 3 การมาเรียน
ข้อ 20 นักเรียนต้องมาโรงเรียนในวันทีเ่ ปิดท�ำการสอนตามวันราชการทุกวัน และเข้าเรียนทุกคาบวิชาตามทีล่ งทะเบียนไว้
		
ไม่หลบหนีการเรียน หรือไม่เข้าเรียนช้ากว่าที่โรงเรียนก�ำหนด
ข้อ 21 นักเรียนไม่มาโรงเรียน ซึ่งอาจป่วยหรือมีกิจธุระ ต้องส่งใบลากับครูที่ปรึกษาทุกครั้ง หรือเมื่อมาเรียนในวันแรก
		
และใบลานั้นต้องมีลายเซ็นของผู้ปกครองลงชื่อรับรอง ถ้าไม่มาเรียนติดต่อกัน 3 วันโดยไม่ทราบเหตุ ผู้ปกครอง
		
และครูที่ปรึกษาต้องก�ำกับ ติดตาม และรายงานผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
ข้อ 22 นักเรียนที่ไม่มาเรียนเนืองๆ และไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้นต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อทางโรงเรียน เช่น
		
ใบรับรองแพทย์ ใบลา เป็นต้น

หมวดที่ 4 การตรงต่อเวลา
ข้อ 23 นักเรียนต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลา
ข้อ 24 นักเรียนต้องมาโรงเรียนทันเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเพลงมาร์ชโรงเรียนจบ เพื่อท�ำพิธีเคารพธงชาติในวันเปิด
		
ท�ำการสอนทุกวัน
ข้อ 25 นักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ต้องไปเข้าแถวแยกต่างหากจากนักเรียนที่มาทันตามที่ครูเวรประจ�ำวัน
		
ก�ำหนด และลงชื่อในสมุดบันทึกการมาสายของนักเรียน และท�ำกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย
ข้อ 26 นักเรียนที่มาสายบ่อยครั้งให้แจ้งผู้ปกครองทราบ
ข้อ 27 เมื่อสัญญาณเข้าเรียนในแต่ละคาบให้นักเรียนเข้าห้องเรียนให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด
ข้อ 28 เมื่อเลิกเรียนให้นักเรียนรีบกลับบ้าน และจะอยู่ในโรงเรียนไม่เกิน 17.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน
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หมวดที่ 5 การใช้ยานพาหนะมาโรงเรียน
ข้อ 29 นักเรียนที่มาโรงเรียนโดยพาหนะรถประจ�ำทางหรือมีผู้มาส่งให้จอดลงที่ประตูโรงเรียนและเดินแถวด้านขวา
		
ถนนเข้าโรงเรียน
ข้อ 30 นักเรียนที่น�ำรถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานมาโรงเรียน ต้องตรวจตรายานพาหนะให้มีอุปกรณ์ส่วนควบคุม
		
ครบถูกต้องตามกฎหมาย และถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ จะต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เมื่อถึง
		
ทางเข้าโรงเรียนไม่ต้องลงจากรถ ให้หยุดรถและท�ำความเคารพครูเวรประจ�ำวันแล้วจึงน�ำยานพาหนะไปจอด
		
ในสถานที่ที่โรงเรียนก�ำหนดและห้ามน�ำยานพาหนะออกจากสถานที่จนกว่าจะถึงเวลาที่โรงเรียนเลิก หรือ
		
ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน

หมวดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของส่วนรวม
ข้อ 31 นักเรียนต้องใช้ทรัพย์สินของทางโรงเรียน และส่วนรวมอย่างระมัดระวังมิให้เกิดช�ำรุด สูญหาย
ข้อ 32 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนและชั้นเรียนให้สะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ไม่ขีดเขียนท�ำความ
		
สกปรกให้เกิดกับทรัพย์สินโรงเรียนและของส่วนรวม
ข้อ 33 การใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนและของส่วนรวมอื่นๆ ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศของการใช้
		
ทรัพย์สินของโรงเรียนและส่วนรวมนั้นๆ
ข้อ 34 การใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนและของส่วนรวมอื่นๆ ถ้านักเรียนจงใจกระท�ำให้เกิดความเสียหาย นักเรียน
		
ต้องชดใช้ตามมูลค่าของที่ช�ำรุดนั้นหรือท�ำให้อยู่ในสภาพเดิม
ข้อ 35 ทรัพย์สินที่นักเรียนน�ำมาโรงเรียนต้องดูแลรักษาให้ดี ถ้าสูญหายโรงเรียนไม่รับผิดชอบ

หมวดที่ 7 การปฏิบัติตนทั่วไปในวันหยุดราชการ
ข้อ 36 นักเรียนที่มาโรงเรียนในวันหยุดราชการ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนหรือ
		
ต้องเป็นการนัดหมายจากครู ซึ่งได้รับอนุญาตจากโรงเรียนมาแล้ว
ข้อ 37 การมาโรงเรียนตามข้อ 36 ต้องมีหนังสืออนุญาตของผู้ปกครองแสดงต่อโรงเรียนด้วยและเมื่อเสร็จกิจกรรม
		
แล้วให้รีบกลับบ้าน จะถือโอกาสเป็นการอ้างเพื่อเที่ยวเตร่ที่อื่นไม่ได้

หมวดที่ 8 การปฏิบัติทั่วไปในโรงเรียน
ข้อ 38 ในเวลา 07.50 น. โรงเรียนเปิดเพลงมาร์ชนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง หรือสถานที่ตามที่ก�ำหนดให้
ข้อ 39 ในระหว่างที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนยกเว้นกรณีท่ีมีความจ�ำเป็น
		
เท่านั้นจะอนุญาตให้ออกช่วงพักกลางวัน หากนักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาอื่น ต้องให้ผู้ปกครอง
		
มาขออนุญาตด้วยตนเองโดยผ่านความเห็นชอบของครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป
		
อนุญาต
ข้อ 40 เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน นักเรียนพึงอยู่ในความสงบ ไม่ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่นและเมื่อมีเวลาว่าง
		
นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ข้อ 41 การชี้แจง ประกาศ อบรม หน้าเสาธงหรือในโอกาสที่โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ให้ถือว่าเป็นหน้าที่
		
ของนักเรียนทุกคนจะต้องรับทราบและน�ำไปปฏิบัติ
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ข้อ 42 เมื่อนักเรียนเดินเข้าชั้นเรียน เปลี่ยนคาบเรียน หรือเลิกเรียนให้เดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบโดยเดินชิดขวา
		
ทุกครั้ง
ข้อ 43 การเล่นที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดต้องเป็นลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายหรือขัดต่อศีลธรรม
ข้อ 44 การใช้ห้องพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องพิเศษนั้นๆ

หมวดที่ 9 การปฏิบัติทั่วไป
ข้อ 45 นักเรียนต้องไม่เที่ยวเร่ร่อนในที่สาธารณะ หรือสถานที่อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและสถาบัน
ข้อ 46 นักเรียนต้องแสดงกิริยามารยาท หรือการกระท�ำที่สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนและ
		
ต่อครูและบุคคลทั่วไป
ข้อ 47 นักเรียนต้องไม่ไปมั่วสุม ก่อความเดือดร้อนร�ำคาญต่อผู้อื่น
ข้อ 48 นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนระหว่าง 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ไปกับบิดาหรือมารดา
		
หรือผู้ปกครอง
ข้อ 49 นักเรียนต้องไม่เข้าไปในสถานบริการที่ ที่ไม่เหมาะกับสถานภาพของนักเรียน เช่น สถานเริงรมย์ สถานหญิง
		
โสเภณี บ่อนการพนัน โรงรับจ�ำน�ำ เว้นแต่เป็นผู้อาศัย หรือเข้าไปเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น
ข้อ 50 นักเรียนต้องไม่ไปงานหรือร่วมงานสังสรรค์ที่มีการเต้นร�ำ หรือการแสดงที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
		
เว้นแต่ไปกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือได้รับอนุญาตจากครูที่ปรึกษา
ข้อ 51 นักเรียนต้องไม่ปฏิบัติตนในท�ำนองชู้สาว หรือในลักษณะที่ท�ำให้ผู้พบเห็นอาจเข้าใจในลักษณะชู้สาว หรือ
		
หนทางน�ำไปสู่ลักษณะชู้สาว
ข้อ 52 ห้ามนักเรียนเล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และห้ามท�ำกิจกรรมที่มีการพนันเพื่อเอาทรัพย์สิน
ข้อ 53 ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ สูบกัญชา ดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด หรือของมึนเมาต่างๆ หรือมีสิ่งดังกล่าวไว้ในครอบครอง
ข้อ 54 ห้ามนักเรียนลักขโมย พกพาอาวุธหรือของเล่นที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธเพื่อใช้ในการ
		
ประทุษร้าย
ข้อ 55 ห้ามนักเรียนน�ำวัสดุลามกอนาจาร และสื่อยั่วยุอื่นๆ มาโรงเรียน
ข้อ 56 ห้ามนักเรียนหญิงเข้าประกวดนางงาม หรือประกวดเทพีอย่างอื่นไม่ว่าจะเรียกชื่อลักษณะใด และผู้ใดจัดขึ้น
ข้อ 57 การใช้บริการต่างๆ นักเรียนพึงใช้บริการตามล�ำดับก่อนหลังและเข้าแถวรับบริการอย่างเป็นระเบียบ
ข้อ 58 นักเรียนต้องไม่กระท�ำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออ�ำนาจบริหารโรงเรียนหรือบังคับ ขู่เข็ญ ยุยงส่งเสริม หรือสนับสนุน
		
ให้นักเรียนกระท�ำการเช่นว่านั้น
ข้อ 59 นักเรียนพึงแสดงออกถึงความเคารพต่อครู ทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่แสดงกิริยาวาจาที่ขาดสัมมาคารวะ
		
หรือขาดความเคารพย�ำเกรงต่อครู
ข้อ 60 นักเรียนพึงเป็นผู้มีกิริยาวาจามารยาทดี
ข้อ 61 ห้ามนักเรียนจัดงานเลี้ยงฉลอง หรือทัศนาจรกันเองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีผู้ปกครองควบคุมดูแล
				

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559
(นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
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ระเบียบโรงเรียนพิมายวิทยา

ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2559
เพื่อให้การปกครองนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน กฎ ข้อบังคับของโรงเรียน นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดแบ่งงานดูแลนักเรียนออกเป็นระดับ ๆ
ต่าง ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทัง้ เป็นการปลุกฝงั การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ให้แก่นักเรียน ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ชื่อว่า “ระเบียบโรงเรียนพิมายวิทยา ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
		
“นักเรียน”		 หมายถึง นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาที่มีสถานภาพการเป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน
						 พิมายวิทยา
		
“ครูที่ปรึกษา”		 หมายถึง ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ อัตราจ้างโรงเรียนพิมายวิทยา ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น
						 ครูที่ปรึกษาประจ�ำชั้น ท�ำหน้าที่ปกครองนักเรียนในระดับชั้นของตน
		
“หัวหน้าระดับ” หมายถึง ครูที่ปรึกษาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าระดับท�ำหน้าที่ปกครองนักเรียน
						 ในระดับ และเป็นประธานคณะกรรมการในระดับชั้นนั้น
		
“การลงโทษ”		 หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือ
						 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สัง่ สอนให้มคี วามประพฤติดี
						 หรือเข็ดหลาบ
		
“การกระท�ำผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือของ
						 กระทรวงศึกษาธิการ หรือ กฎกระทรวง
		
“การท�ำกิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระท�ำผิด ท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว
						 ต่อสถานศึกษาหรือต่อชุมชน
		
“คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารทั่วไป” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางโรงเรียนประกอบด้วย
		
1.
			
			
			
			
			
			

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
1.1 รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.2 หัวหน้าระดับทุกระดับ
1.3 หัวหน้าเวรประจ�ำวันทุกเวร
1.4 หัวหน้างานให้ค�ำปรึกษา
1.5 หัวหน้างานระบบดูแลฯ
1.6 หัวหน้าส�ำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

		
2.
			
			
			

คณะกรรมการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย
2.1 รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.2 หัวหน้าระดับทุกระดับ
2.3 รองหัวหน้าระดับทุกระดับ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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			 2.4 หัวหน้าส�ำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
			 2.5 หัวหน้างานระบบดูแลฯ
			 2.6 หัวหน้างานให้ค�ำปรึกษา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ 3
		
		
		
		

ให้มีคณะอนุกรรมการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีในแต่ละระดับชั้นดังนี้
1. หัวหน้าระดับชั้น
ประธานกรรมการ
2. รองหัวหน้าระดับชั้น
รองประธานกรรมการ
3. ครูที่ปรึกษาในระดับชั้น
กรรมการ
4. ครูที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 1 คน
กรรมการและเลขานุการ

ข้อ 4
		
		
		

ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป พิจารณา เสนอแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคลต่อผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานตามโครงสร้างและภารกิจของกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อ 5 เมื่อนักเรียนกระท�ำความผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับจะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือ เป็นไป
		
ตามรายการลงโทษตามตารางที่ปรากฏในภาคผนวกท้ายระเบียบนี้
ข้อ 6 ในกรณีที่นักเรียนยังคงเหลือคะแนนความประพฤติและจะจบการศึกษา ต้องบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
		
เพื่อปรับลดคะแนนพฤติกรรมให้เหลือ 0 คะแนน ในกรณีนักเรียนไม่ปฏิบัติทางโรงเรียนจะชะลอการออก
		
หลักฐานการจบการศึกษา
ข้อ 7
		
		
		
		
		

การลงโทษนักเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
ก�ำหนดลงโทษนักเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 คือ
7.1 ว่ากล่าวตักเตือน รวมทั้งมีลายลักษณ์อักษรและไม่มีลายลักษณ์อักษร
7.2 ท�ำทัณฑ์บน
7.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
7.4 ท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ข้อ 8 คะแนนเป็นเครื่องวัดความประพฤติของนักเรียนแต่ละคน ในรอบ 1 ปีการศึกษา เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง
		
แก้ไข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ข้อ 9 การด�ำเนินการส�ำหรับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มีดังนี้
		
9.1 ถูกตัดต�่ำกว่า 50 คะแนนให้ครูที่ปรึกษา อบรม ดูแลความประพฤติ ให้นักเรียนได้ปรับคะแนนพฤติกรรม
			 โดยบ�ำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม
		
9.2 ถูกตัด 51-60 คะแนน ให้ครูที่ปรึกษาเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน
			 โดยบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
		
9.3 ถูกตัด 61-70 คะแนน ให้หัวหน้าระดับเชิญผู้ปกครองมาพบร่วมกันแก้ไขปัญหา และศึกษาปัญหาร่วมกับ
			 ครูที่ปรึกษา หรือครูแนะแนว และบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
		
9.4 ถูกตัด 71-80 คะแนน กลุ่มงานบริหารทั่วไปเสนอท�ำทัณฑ์บน และพันธะสัญญาระหว่างผู้ปกครอง
			 นักเรียน นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน และโรงเรียน โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป
		
9.5 ถูกตัด 81-100 คะแนน กลุม่ งานบริหารทัว่ ไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพือ่ ปรับพฤติกรรม โดยผูป้ กครอง หัวหน้า
			 ระดับ ครูที่ปรึกษา รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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9.6 ถูกตัด 101 คะแนนขึ้นไป ให้นักเรียนย้ายไปศึกษาต่อที่อื่น หรือดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
			 ความเหมาะสม
ข้อ 10 ในกรณีที่กระท�ำผิดร้ายแรง และไม่ได้ระบุรายการลงโทษไว้ในตารางภาคผนวกให้คณะกรรมการกลุ่มงาน
		
บริหารทั่วไปหรือคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนพิจาณา
		
การลงโทษตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
ข้อ 11 ให้รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ
				

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559

(นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
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ระเบียบโรงเรียนพิมายวิทยา

ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2560
เพื่อให้การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 9 (6)
และมาตรา 24 (6) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โรงเรียน
พิมายวิทยา จึงก�ำหนดระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนพิมายวิทยาว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสัง่ อืน่ ในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึง่ ขัดแย้งกับระเบียบนีใ้ ห้
ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ ค�ำว่า “เครือข่าย” (Network) หมายถึง บุคคล หรือ องค์กรที่เข้ามาเป็นตัวแทนมีบทบาทในฐานะ
การสร้างความร่วมมือ แนวร่วมและหรือการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เป็นตัวแทนครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอืน่ ซึง่ ค�ำว่า “เครือข่าย” เป็นกลไกความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา ค�ำว่า “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
		
5.1 เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา
		
5.2 เพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน และควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน ให้
เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
		
5.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวคิดระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษา
		
5.4 เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความรู้เป็นประสบการณ์ส�ำหรับนักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ด�ำรงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณี และการละเว้นอบายมุขทั้งปวง รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดถึงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
		
5.5 เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับพ่อ แม่ ผู้ปกครองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ข้อ 6 องค์ประกอบของคณะเครือข่ายผู้ปกครอง
		
6.1 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประกอบด้วย เครือข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน
ดังนี้
		
(1) คณะกรรมการระดับห้องเรียนมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ประกอบด้วย ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ,
นายทะเบียน, เหรัญญิก, ปฏิคม และประชาสัมพันธ์ โดยการคัดเลือกจากผู้ปกครองของแต่ละห้องเรียนและให้ผู้ปกครอง
แต่ละคนมีสิทธิเป็นกรรมการเพียง 1 ห้อง และ 1 ต�ำแหน่งเท่านั้น มีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
		
(2) คณะกรรมการระดับชัน้ เรียนมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า 28 คน ประกอบด้วย ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ
,นายทะเบียน, เหรัญญิก, ปฏิคม และประชาสัมพันธ์ ที่เหลือเป็นกรรมการ โดยการคัดเลือกจาก ประธาน, และเลขานุการของ
คณะกรรมการระดับห้องเรียนนั้นๆ ระดับห้องละ 2 คน โดยมีหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
		
(3) คณะกรรมการระดับโรงเรียนมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 21 คน ประกอบด้วย ประธาน, รองประธานคนที่ 1
,รองประธานคนที่ 2, เลขานุการ, นายทะเบียน, ประชาสัมพันธ์, ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์, เหรัญญิก, ปฏิคม และต�ำแหน่งอื่นตาม
ความเหมาะสมและกรรมการที่เหลือเป็น กรรมการกลาง โดยรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน หรือผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียน หัวหน้า
ระดับชั้นเรียน คณะกรรมการจากครูที่ปรึกษาระดับละ 1 คน เป็นคณะกรรมการระดับโรงเรียนโดยต�ำแหน่ง และประธานคณะ
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กรรมการให้เลือกตั้งจากคณะกรรมการระดับชั้นเรียนโดยให้ประธาน หรือรองประธานกรรมการระดับห้องเรียนมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งได้ 1 ห้องเรียนต่อ 1 เสียง ผู้รับผิดชอบงานผู้ปกครองเครือข่าย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
		
(4) ประธานคณะกรรมการระดับโรงเรียนร่วมกับฝ่ายบริหารโรงเรียน สามารถสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคณะกรรมการระดับโรงเรียนเพิ่มเติม โดยน�ำเสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
		
(5) กรณีที่คณะกรรมการของระดับชั้นใด ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ ระดับโรงเรียนให้เลือก
ผู้แทนของระดับชั้นนั้นโดยคณะกรรมการระดับชั้นนั้นเป็นผู้สรรหาขึ้นมาแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง
		
6.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
		
(1) บรรลุนติ ภิ าวะ และมีสถานภาพเป็นหรือเคยเป็นผูป้ กครองโดยชอบ ด้วยกฎหมายของนักเรียนในปจั จุบนั
หรืออดีตของโรงเรียนพิมายวิทยา
			 (2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
			 (3) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
		
6.3 การพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
			 (1) ตาย
			 (2) ลาออก
			 (3) ขาดคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 6.2
			 (4) คณะกรรมการมีมติให้ออก
			 (5) ครบวาระตามข้อ 6.4 (1)
		
6.4 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
			 (1) คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับมีวาระ 3 ปี ซึ่งถือวันส่งมอบ คณะกรรมการเครือข่ายเป็นวัน
สิ้นสุดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และเป็นวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เครือข่ายชุดใหม่ กรณีกรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง
ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งหรือสรรหากรรมการ ในต�ำแหน่งที่ว่างภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสภาพโดยให้คณะกรรมการระดับของ
กรรมการ ที่ว่างเป็นผู้สรรหา 				
			 (2) ให้คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองระดับห้องเรียน ระดับชัน้ เรียน ด�ำเนินการจัดให้มกี ารเลือกตัง้ คณะ
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่ ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนด�ำเนินการจัดให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนชุดใหม่ ภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนแรก
			 (3) ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกเข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงอยู่ในวาระ เท่าระยะเวลาของที่ตนแทน
ข้อ 7 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
		
7.1 ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบ จากผู้บริหารสถานศึกษา
		
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนร่วมสร้างสายใยเชือ่ มสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู ผูป้ กครอง และนักเรียนในการด�ำเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน
		
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการดูแลเรื่องระเบียบวินัย
และพฤติกรรมของบุตรหลานและนักเรียนของโรงเรียน
		
7.4 ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์
แก่นักเรียนและสถานศึกษา
		
7.5 จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองระดับห้องเรียนและระดับชั้น ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
7.6 ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนจัดท�ำท�ำเนียบนักเรียน และผู้ปกครองโดยละเอียดและ
ส่งมอบส�ำเนาให้เลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้น เรียน และระดับโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
		
7.7 คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรม ของแต่ละระดับชั้นเพื่อ
ก�ำหนดกรอบแผนงานโครงการน�ำเสนอโรงเรียนเพื่อด�ำเนินการต่อไป
		
7.8 ให้คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่ คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองทุก
ระดับเพื่อติดตามประเมินผลกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
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7.9 ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่โรงเรียนขอความร่วมมือโดยยึด
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเป็นหลัก
ข้อ 8 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในทุกระดับ
ข้อ 9 คณะกรรมการหรือกิจกรรมใดทีไ่ ด้จดั ตัง้ หรือด�ำเนินการอยูก่ อ่ นระเบียบนีใ้ ช้บงั คับ ให้ปรับหรือจัดการกิจกรรมให้
สอดคล้องกับระเบียบนี้
ข้อ 10 การแก้ไขระเบียบนีส้ ามารถกระท�ำได้ตามความเหมาะสมตามสมัยแห่งกาลเวลา โดยให้ผเู้ สนอขอแก้ไขยืน่ ญัตติขอ
แก้ไขระเบียบต่อคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองระดับโรงเรียนพิจารณาและต้องได้รบั มติให้แก้ไขด้วยเสียงสามในสีข่ องจ�ำนวน
คณะกรรมการครบองค์ประชุมทีม่ าประชุม องค์ประชุมให้ถอื จ�ำนวนกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนคณะกรรมการ โดยมีกำ� หนดเงือ่ นเวลาใน
การแก้ไขดังนี้
		
(1) การแก้ไขระเบียบนีใ้ ห้สามารถกระท�ำได้ 1 ปี ต่อครัง้ หรือกรณีมเี หตุแห่งความจ�ำเป็นโดยเร่งด่วนและทีป่ ระชุม
คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ท�ำการแก้ไข
		
(2) การแก้ไขระเบียบแต่ละครั้งต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
ข้อ 11. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก�ำกับดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองได้ กรณีสิ้นสุดวาระ ตามข้อ 6.4
			
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

(นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
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ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา
เรื่อง มาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน
.....................................................................

ด้วยทางโรงเรียนพิมายวิทยาได้ก�ำหนดมาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือส�ำหรับนักเรียน เพื่อให้การใช้โทรศัพท์ ในโรงเรียน
เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพของการเป็นนักเรียนและไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการเรียนการสอนของครูขณะสอนและ
รบกวนเพื่อนร่วมห้อง รวมทั้งการน�ำโทรศัพท์ไปใช้ในทางที่ท�ำให้ผู้อื่นเสียหาย หรือไม่เหมาะสมในด้านอื่นๆ ดังนั้นโรงเรียนพิมาย
วิทยาจึงก�ำหนดมาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนดังนี้
1. อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้ในช่วงเวลาเปลี่ยนชั่วโมงเรียน หรือพักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียนเท่านั้น
2. ขณะท�ำการเรียนการสอนหรือขณะร่วมกิจกรรรมต่างๆ ต้องปิดโทรศัพท์ทุกครั้ง
3. ไม่ใช้โทรศัพท์ในการกระท�ำผิดในทางกฎหมาย ศีลธรรม หรือการละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือสร้างความเสื่อมเสีย
		 ต่อสถานศึกษา เช่น ถ่าย หรือมี ภาพ,คลิปที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ
4. ครูทุกคน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถสุ่มตรวจ หรือริบโทรศัพท์นักเรียนได้ทุกคนในกรณีที่พบว่านักเรียน
		 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องปรามการใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่เหมาะสม
5. ในกรณีที่ถูกริบโทรศัพท์ นักเรียนเจ้าของโทรศัพท์ต้องน�ำผู้ปกครองเท่านั้น มาขอรับโทรศัพท์คืนโดยหลังจากวันที่
		 ถูกริบไม่น้อยกว่า 5 วัน
6. นักเรียนคนใดที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนคนนั้นน�ำโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียน จนกว่า
		 จะได้รับการแก้ไขและได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเท่านั้น
7. โรงเรียนอ�ำนวยความสะดวกเรื่องจุดบริการโทรศัพท์หยอดเหรียญให้พอเพียงต่อการใช้บริการในโรงเรียน
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัดเต็มก�ำลังความสามารถและเกิดความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทาง
โรงเรียนต่อไป
					

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559

(นายวุฒิชัย หวังอัอมกลาง)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
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ประกาศโรงเรียนพิมายวิทยา
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังรองเท้า กระเป๋าเรียนหายในโรงเรียน
.....................................................................

ด้วยปัจจุบันมีรองเท้าและกระเป๋าเรียนของนักเรียนหายบ่อยครั้ง โดยเฉพาะห้องเรียนที่ไม่อนุญาตให้น�ำรองเท้าหรือ
กระเป๋าเรียนเข้าห้องเรียน ซึ่งแต่ละครั้งเป็นการสร้างภาระให้ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง คือต้องซื้อหรือจัดหาให้ใหม่ ดังนั้น
เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาและเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น เรื่ อ งดั ง กล่ า วโรงเรี ย นพิ ม ายวิ ท ยาจึ ง ได้ ก� ำ หนดมาตรการฯ ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ
ตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์และบังเกิดผลสูงสุด ดังนี้
1. ให้ครูที่ปรึกษา ครูประจ�ำวิชา ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบแนวปฏิบัติเฝ้าระวังเรื่อง รองเท้า กระเป๋าเรียนหาย
		 ในโรงเรียนและถือปฏิบัติ
2. แจ้งนักเรียนทราบไม่ให้เก็บของมีค่า เช่น เงินโทรศัพท์ หรือของมีค่าอื่นๆ ไว้ในกระเป๋าเรียน
4. รองเท้า หรือกระเป๋าเรียนให้เขียนชื่อก�ำกับไว้เพื่อการตรวจสอบ
3. อาคารเรียนที่นักเรียนต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นอาคาร ให้นักเรียนน�ำถุงกระดาษหรือถุงผ้า หรือถุงพลาสติกมาใส่
		 รองเท้าและน�ำขึ้นอาคารและเก็บไว้กับใกล้ตัว
4. ห้องเรียนทุกห้องเรียนครูผู้สอนต้องอนุญาตให้นักเรียนน�ำกระเป๋า รองเท้า (ที่ใส่ในถุงเรียบร้อย) เข้าไปในห้องเรียนได้
		 โดยก�ำหนดที่วางกระเป๋าให้ชัดเจน เหมาะสม ส่วนรองเท้าให้เก็บไว้ใกล้ตัว
ต่อไป

ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ นีอ้ ย่างเคร่งครัดเต็มก�ำลังความสามารถและเกิดความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางโรงเรียน

					

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559

(นายวุฒิชัย หวังอัอมกลาง)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
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ระเบียบโรงเรียนพิมายวิทยา
ว่าด้วยทรงผมนักเรียน พ.ศ.2559

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างพิจารณา ด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบัน จึงขอให้สถานศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน และมีแนวปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา จึงเห็นสมควรออกระเบียบโรงเรียนพิมายวิทยา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับนักเรียนขึ้น ดังนี้
1. นักเรียนชาย ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่น แบบผมรองทรง
1.1 ระดับชั้นมัธยมตอนต้น
			 1.1.1 ให้ตัดผมรองทรงสั้นโดยใช้หวีรองตัด ด้านบนยาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลัง ใช้หวีรอง
				
ขนาดไม่เกินเบอร์ 2 ไม่หวีแสกกลาง ไม่ทาเจลหรือครีมทาผม ไม่ทำ� หรือตกแต่งเป็นทรงต่างๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม
				
กับสภาพนักเรียน
			 1.1.2 ห้ามไว้หนวด หรือเคราหรือไว้จอนผม
		 1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
			 1.2.1 ให้ตดั ผมรองทรงโดยใช้หวีรองตัด ด้านบนยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลัง ใช้หวีรองขนาด
				
ไม่เกินเบอร์ 4 ไม่หวีแสกกลาง ไม่ทาเจลหรือครีมทาผม ไม่ท�ำให้ตกแต่งเป็นทรงต่างๆ ที่ไม่เหมาะกับ
				
สภาพนักเรียน
			 1.2.2 ห้ามไว้หนวด หรือเครา หรือไว้จอนผม

2. นักเรียนหญิง

		 2.1
			
		 2.2
		 2.3
			
			
			
		 2.4
		 2.5
		 2.6
			

นักเรียนหญิงทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว
ก็ให้รวบให้เรียบร้อย
กรณีนักเรียนไว้ผมสั้น ต้องยาวต�่ำกว่าติ่งหูไม่เกิน 3 เซนติเมตร
ไม่ดัดหรือซอย ไม่มีเครื่องประดับทุกชนิด ในกรณีที่ไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยด้วยโบว์สีต่างๆ ตามก�ำหนดเท่านั้น
2.3.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้โบว์สีน�้ำตาล
2.3.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้โบว์สีด�ำ
2.3.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้โบว์สีขาว
นักเรียนที่ไว้ผมสั้นต้องติดกิ๊บด้านหน้าด้วยกิ๊บสีด�ำให้เรียบร้อย
นักเรียนต้องตรวจทรงผมในสัปดาห์แรกของทุกเดือน
กรณีนกั เรียนท�ำผิดระเบียบโดยการซอยผม ดัด ท�ำสีผม ตัดไม่ถกู ต้องตามระเบียบโรงเรียน นักเรียนจะต้องด�ำเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม

						 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559

(นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
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เกณฑ์คะแนนความประพฤติ (ด้านบวก)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

ลักษณะของพฤติกรรม
คะแนน
ให้ข้อมูลการกระท�ำความผิดต่างๆ ของนักเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
+5
เก็บสิ่งของ หรือเงิน ส่งคืนเจ้าของ
+10
อุทิศตน เสียสละช่วยงานของโรงเรียน งานของครู จนเป็นที่ยอมรับ
+10
เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรายการต่างๆ ภายนอกโรงเรียน รายการละ 10 คะแนน/
+10
วัน (ไม่เกิน 15 วัน)
ร่วมงานประเพณี ทางศาสนาและวัฒนธรรม ภายนอกโรงเรียน/วัน
+10
เดินกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ของโรงเรียน
+10
สร้างชื่อเสียงที่ดีด้านต่างๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากสังคม
+20
ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน
+20
บริจาคโลหิต/ครั้ง
+20
ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
+15
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชั้นเรียน ภาค/ปี
+25/+50
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้าชั้นเรียน ภาค/ปี
+20/+40
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายต่างๆ
+15
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานในคณะสี
+30
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานในคณะสี
+20
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะสี
+10
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภานักเรียน
+80
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานสภานักเรียน
+50
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสภา ฝ่ายต่างๆ
+20
ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ระดับประเทศ
+300
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ระดับประเทศ
+200
ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ระดับประเทศ
+100
ได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ระดับประเทศ
+50
ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ระดับภาค
+150
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ระดับภาค
+100
ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ระดับภาค
+50

หมายเหตุ
		

ให้นักเรียนน�ำหลักฐานแจ้งต่อครูที่ปรึกษา หรือ หัวหน้าระดับ หรือกลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อปรับเพิ่มคะแนนบวก
ดังกล่าว

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า
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เกณฑ์คะแนนความประพฤติ (ด้านลบ)
ที่

ประเภทความผิด

ลักษณะ
ความผิด

เกณฑ์การ
พิจารณาโทษ

ตัด
คะแนน

หมายเหตุ

1

มาสายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน หักคะแนน

5

บ่อยครั้งแจ้งผู้ปกครอง

2

ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน หักคะแนน

5

บ่อยครั้งแจ้งผู้ปกครอง

3

ท�ำความสกปรกในโรงเรียน

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน หักคะแนน

5

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

4

แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน หักคะแนน

5

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

5

ทรงผมผิดระเบียบโรงเรียน

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน หักคะแนน

5

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

6

น�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ร้ายแรง ตักเตือน หักคะแนน

5

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

7

ใช้โทรศัพท์ในเวลาที่ไม่เหมาะสม

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

8

ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

9

ไม่ตงั้ ใจเรียน ไม่นำ� อุปกรณ์การเรียนมา หรือสร้างความ
รบกวนเพื่อนร่วมห้องขณะเรียน

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

10

พูดเท็จจนท�ำให้เกิดความเสียหาย

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

11

ขาดเรียน

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

12

หนีเรียนทั้งวัน หรือหนีเรียนบางวิชา

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

13

ใช้วาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าวครูและบุคคลทั่วไป

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

20

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

14

ท�ำลายทรัพย์สินของโรงเรียนและผู้อื่น

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

20

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

15

เข้าไปมั่วสุมในสถานที่ไม่เหมาะสม

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

20

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

16

ปลอมลายมือครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

20

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

17

เล่นการพนัน หรือมีอุปกรณ์เล่นการพนัน

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

30

แจ้งผู้ปกครอง

18

กลั่นแกล้ง รังแก บีบบังคับ ขู่เข็ญ อนาจาร โดยวาจา
หรือการกระท�ำต่อผู้อื่น

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

30

แจ้งผู้ปกครอง

19

ทะเลาะวิวาทหรือยุยงให้แตกความสามัคคี

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

30

แจ้งผู้ปกครอง

20

พกพายาเสพติด สื่อลามก เข้ามาในโรงเรียน

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

30

แจ้งผู้ปกครอง

21

ลักขโมย

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

30

แจ้งผู้ปกครอง

22

พกพาอาวุธหรือวัตถุอื่น เพื่อก่อการทะเลาะวิวาท

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

30

แจ้งผู้ปกครอง

23

พกพา จ�ำหน่าย เสพ สารเสพติด
(บุหรี่ เหล้า ของมึนเมา)

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

30

แจ้งผู้ปกครอง

24

มีความประพฤติไม่เหมาะสมท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ของสถาบันอย่างร้ายแรง

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

50

แจ้งผู้ปกครอง

25

ค้า เสพ สารเสพติด (ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่น กัญชาฯลฯ)

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

50

แจ้งผู้ปกครอง

26

ชู้สาว (แล้วแต่กรณี)

ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

30-50

แจ้งผู้ปกครอง

หน้า
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ระบบบริหารสถานศึกษา (ischool)
โรงเรียนพิมายวิทยามีการน�ำระบบสแกนบัตรนักเรียนเข้าโรงเรียนด้วยบัตร (RFID) และการสแกนลายนิ้วมือ มาใช้เพื่อ
รวบรวม/รายงานการเข้าโรงเรียนของนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.pm.ac.th/ischool ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนสามารถเข้าไป
ดูข้อมูลการเข้าโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ของครูที่ปรึกษา หรือฝากข้อความเพื่อติดต่อครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นการร่วมกันดูแล
นักเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดเก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง และส่ง
ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ ของโรงเรียนอื่นไปยังผู้ปกครองผ่านระบบ SMS ในชื่อ PMSCHOOL
ปีการศึกษา 2558 กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ปรับปรุงระบบการสแกนเข้าโรงเรียนให้สามารถสแกนเข้าโรงเรียนด้วยบัตร
นักเรียน หรือสแกนลายนิ้วมือในการเข้าโรงเรียนได้ โดยโรงเรียนเตรียมจุดสแกนจ�ำนวน 2 จุด คือเครื่องสแกนลายนิ้วมือติดตั้ง
ไว้ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐประชาสมาคาร และด้านข้างอาคาร 1 เครื่องสแกนบัตรจัดเตรียมไว้ที่ด้านหน้าศาลาพบลูก และด้าน
ข้างอาคาร 1 นักเรียนที่มีบัตรนักเรียนแล้วหรือเคยจัดเก็บลายนิ้วมือแล้วสามารถใช้งานระบบได้ทันที โดยข้อมูลการเข้าโรงเรียน
นี้จะถูกน�ำเข้าไปจัดเก็บไว้ในระบบ ischool ซึ่งผู้ปกครองหรือครูท่ีปรึกษาสามารถเข้าไปดูข้อมูลการเข้าโรงเรียน โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนได้
ส�ำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่เข้าใหม่ยังไม่มีบัตรนักเรียน และยังไม่ได้จัดเก็บลายนิ้วมือ โรงเรียนจะใช้การตรวจ
สอบนักเรียนโดยการตรวจสอบจากแบบส�ำรวจรายชือ่ ประจ�ำห้องไว้กอ่ น และจะมีการถ่ายภาพนักเรียนเพือ่ ท�ำบัตรนักเรียน และ
จัดเก็บลายนิ้วมือนักเรียนเพื่อใช้ในการตรวจสอบการเข้าโรงเรียนประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 และเมื่อจัดเก็บ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานบริหารทั่วไปก็จะเปิดระบบให้สามารถใช้งานระบบสแกนลายนิ้วมือ ได้ต่อไป
**** กรณีที่นักเรียนท�ำบัตรหาย หรือต้องการท�ำบัตรใหม่สามารถติดต่อท�ำบัตรใหม่ได้ในราคา 50 บาท หรือ หากต้องการ
จัดเก็บลายนิ้วมือใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ให้ติดต่อที่ครูสมพล ห้อง 532 ****

ตัวอย่างด้านหน้าบัตรนักเรียน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ตัวอย่างด้านหลังบัตรนักเรียน

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2560 หน้า
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การเข้าใช้ระบบ ischool
นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถเข้าใช้ระบบ ischool เพื่อดูข้อมูลด้านต่างๆ หรือฝากข้อความส�ำหรับติดต่อครูที่ปรึกษา
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน โดยเข้าไปยังเว็บไซต์ www.pm.ac.th/ischool
ส�ำหรับนักเรียน เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจ�ำตัวนักเรียน เช่น นักเรียนมีเลขประจ�ำตัวเป็น12345 ก็ใช้
รหัสประจ�ำตัวนี้เป็นชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540 (ใส่เครื่องหมาย / ด้วย)
ส�ำหรับผู้ปกครอง เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) คือ รหัสประจ�ำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก เช่น
3301501234567 รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิดนักเรียน เช่น 30/12/2540 (ใส่เครื่องหมาย / ด้วย)
**** กรณีลืมรหัสผ่าน หรือไม่สามารถเข้าระบบ ischool ได้ ท่านสามารถติดต่อที่ผู้ดูแลระบบผ่านทางอีเมล์
sr@pm.ac.th หรือ ติดต่อที่ครูสมพล ห้อง 532 หรือ แจ้งที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคาร 4 ก็ได้ ****

หมายเหตุ หากผูป้ กครองมีการเปลีย่ นแปลงหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ กรุณาแจ้งคุณครูทปี่ รึกษาเพือ่ ท�ำการแก้ไขข้อมูลเบอร์โทร
		 เพื่อให้สามารถติดต่อกับผู้ปกครองและรับ SMS ได้ และหากผู้ปกครองไม่ได้รับ SMS จากทางโรงเรียนกรุณาติดต่อ
		 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้บริการ ให้อนุญาตรับข้อความจากชื่อ PMSCHOOL

หน้า
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ระเบียบการใช้โรงอาหาร
โรงเรียนพิมายวิทยา

1. โรงอาหารเปิดบริการ
			 เวลา 06.30 - 07.45 น.
			 และ
08.40 - 14.00 น.
2. นักเรียนต้องเข้าแถวซื้ออาหารทุกครั้ง
3. ห้ามน�ำอาหารทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร
4. ห้ามน�ำภาชนะทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร (ฝ่าฝืนจะถูกปรับ)
5. ห้ามติดป้ายทุกชนิดในบริเวณโรงอาหารก่อนได้รับอนุญาต
6. ห้ามใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดในโรงอาหารก่อนได้รับอนุญาต
7. ขออนุญาตทุกครั้งก่อนใช้โรงอาหาร รวมทั้งการขอรับประทานอาหารก่อนเวลา
8. ไม่เล่นและส่งเสียงดังบริเวณโรงอาหาร
9. ช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงอาหาร
10. ไม่ให้ภาชนะ อุปกรณ์ และสิ่งต่างๆ บริเวณโรงอาหารเสียหาย
11. น�ำบัตรประกันภาชนะใช้ร่วมกันกับการซื้ออาหารทุกครั้ง
12. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้น�ำภาชนะใส่อาหารมาคืนที่บริเวณห้องล้างภาชนะพร้อมรับบัตรประกันภาชนะคืน
งานอาหารและโภชนาการ
โรงเรียนพิมายวิทยา
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กยศ. คือ กองทุนเงินหมุนเวียนของรัฐบาลที่ให้
นักเรียนนักศึกษาได้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและ
สายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี)
ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า มีรายได้
		 ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี (ยกเว้นผู้ขอ
		 กู้ยืมรายเก่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไป
		 จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300,000 บาท/ปี)
3. เป็ น ผู ้ ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ผ่ า นเกณฑ์ ก ารวั ด และ
		 ประเมินผลของสถาบันการศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามระเบียบประกาศสอบ
		 คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา
		 หรือสถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ น สังกัดการควบคุมหรือก�ำกับ
		 ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการ
		 อื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
6. ไม่เคยเป็นผู้ส�ำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
7. ไม่เป็นผู้ที่ท�ำงานในระหว่างศึกษา
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูไ้ ด้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษา
		 ถึงที่สุดให้จ�ำคุก วันแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
		 กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ขั้นตอนการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan

10. ต้องมีอายุในขณะทีข่ อกูโ้ ดยเมือ่ นับรวมกับระยะเวลา
		 ปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปี
		 รวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 60 ปี

วิธีการขอกู้ยืม
1.
2.
3.
4.
		
5.
		

ให้นักศึกษาขอแบบค�ำขอกู้ยืมได้ที่สถานศึกษา
กรอกแบบค�ำขอกู้ยืม
ยื่นแบบค�ำขอกู้ยืม ณ สถานศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่
เมื่อได้รับอนุมัติจากสถานศึกษา ให้ท�ำสัญญาโดยมี
การประกันสัญญากู้ยืม
ให้เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใด
ก็ได้

ผู้ค�้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
1.
2.
		
3.
4.
		
5.

บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะ
เลี้ยงดูลงนามแทน
บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
กรณีคู่สมรสของผู้ค�้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้
ผู้ค�้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
กรณีไม่มีบุคคลค�้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน

ขั้นตอนการท�ำงานของนักเรียน นักศึกษาส�ำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่ยังไม่เคยเข้ามาท�ำการ ขอรหัสผ่านในระบบ
e-Studentloan ของภาคเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา (ประมาณ ม.ค.ของปีนั้นๆ) เข้า https://www.studentloan.or.th
เลือก เมนูบริการออนไลน์ > ระบบ e-studentloan นักเรียน/นักศึกษา แล้วคลิกที่ ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ท�ำการลงทะเบียน
โดยท�ำการกรอกเลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน, ชือ่ , นามสกุล, วันเดือนปีเกิด และ อีเมล์ ก�ำหนดรหัสผ่าน เมือ่ ลงทะเบียนขอรหัส
เรียบร้อยแล้ว วันท�ำการถัดไปให้ Login เข้าสู่ระบบ โดยเข้าเว็บไซต์เดิมแล้วเลือก เมนูบริการออนไลน์ > ระบบ e-studentloan
นักเรียน/นักศึกษา และเลือกส�ำหรับผู้มีรหัสผ่านแล้ว การ Login เข้าสู่ระบบใช้เลขประจ�ำตัวประชาชน และรหัสผ่าน

หน้า
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หลังจากนั้นให้ยื่นแบบค�ำร้องข้อกู้ยืมส�ำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษานั้นๆ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วคลิกยืนยัน
โดยนักเรียนเลือกกู้ได้เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น เดือนละ 1,100 บาท โดยยืนกู้เป็นรายภาค ภาคละ 6 เดือน จ่ายเป็นรายเดือน
ปีละ 13,200 บาท หลังจากนั้นรอฟังประกาศจากทางโรงเรียน เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม และนัดท�ำ
สัญญาต่อไป (ขอรหัสแล้วไม่ยื่นกู้ในปีนั้นๆ ก็ได้ รหัสนี้ใช้ได้ทุกระดับการศึกษา) แต่เมื่อจบ ม.6 แล้วในกรณีไปเรียนที่สถาบันใหม่
ต้องแจ้งเรื่องสิทธิ์ผู้กู้รายเก่า เพื่อป้องกันการเข้าระบบซ�้ำซ้อนกัน

เงื่อนไขการช�ำระหนี้หลักเกณฑ์การช�ำระหนี้

1. เมื่อผู้กู้ยืมส�ำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช�ำระเงินกู้ยืมคืน ให้แก่กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามระยะเวลาและวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
2. ผู้กู้ยืมที่ก�ำลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้แจ้งสถานภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
ให้ธนาคารทราบ ถือว่าเป็นผู้ครบก�ำหนดช�ำระหนี้ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบก�ำหนดช�ำระหนี้ ผู้กู้ยืมจะได้รับหนังสือจาก
ธนาคาร เพือ่ แจ้งเงินต้นทัง้ หมด จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งช�ำระหนีง้ วดแรก ค่าธรรมเนียมการช�ำระหนี้ รวมทัง้ ตารางการช�ำระหนีข้ องแต่ละปี
ให้ผู้กู้ยืมทราบ
3. ผู้กู้ยืมที่ครบก�ำหนดช�ำระหนี้จะต้องช�ำระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบก�ำหนดช�ำระหนี้
4. ผู้กู้ยืมต้องช�ำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่ 1 เป็นต้นไป โดยจะต้องช�ำระหนี้
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปีและจะต้องช�ำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบก�ำหนดช�ำระหนี้งวดแรก
5. ผู้กู้ยืมสามารถเลือกผ่อนช�ำระหนี้เป็นรายปีหรือรายเดือนได้แต่ระยะเวลารวมกันต้องไม่เกิน 15 ปี
6. หากผู้กู้ยืมไม่ช�ำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด คือภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดช�ำระหนี้
ซึ่งผู้กู้ยืมจะต้องเสียเบี้ยปรับเฉพาะเงินต้นที่ค้างช�ำระในอัตราดังนี้
		 l ค้างช�ำระ 1-12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 12 ต่อปี
		 l ค้างช�ำระเกิน 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี
7. ผู้กู้ยืมอาจช�ำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนถึงก�ำหนดช�ำระได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ ครูอุบลพรรณ สิทธิถาวร (089-2452-747)
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ระเบียบโรงเรียนพิมายวิทยา

ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา
และการปฏิบัติตนของการเรียนกิจกรรมนักนักศึกษาวิชาทหาร
.....................................................................
เนื่องด้วยกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมที่สร้างระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ ให้กับผู้เรียน เพื่อให้การ
จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อนักเรียน จึงขอแจ้งระเบียบปฏิบัติของ การเรียน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้

ระเบียบว่าด้วยทรงผมและการแต่งกาย

1. นักศึกษาวิชาทหาร ต้องตัดผมให้เรียบร้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		 1.1 ห้วงของการฝึกภาคปกติ (ตามศูนย์ฝึกโรงเรียนจ�ำนวน 12 วัน) ทรงผมต้องสั้น (ทรงเกรียนขาว ทั้ง 3 ด้าน
				 ด้านบนเบอร์ 1)
		 1.2 ห้วงของการฝึกภาคสนาม ทรงผมต้องสั้น (ทรงเกรียนขาว ทั้ง 3 ด้าน ด้านบนเบอร์ 1)
		 1.3 รอบการตรวจทรงผมประจ�ำเดือนของทุกเดือน ทรงผมต้องสั้น (เบอร์ 1 ทั้ง 3 ด้าน ส่วนด้านบนเบอร์ 2)
		 1.4 ทรงผมอื่นๆ ไม่อนุญาต เช่น สกินเฮด ไว้หนวด เครา เล็บยาว เป็นต้น
		 1.5 นักศึกษาวิชาทหารหญิง ถ้าไว้ผมยาวให้มัดรวบให้เรียบร้อย ห้ามซอยผม ท�ำสีผม และอื่นๆ ที่ขัดต่อระเบียบ
				 การไว้ผมของทางโรงเรียน
2. นักศึกษาวิชาทหาร ต้องแต่งกายด้วยชุดฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและกลับจาก
		 โรงเรียน

ระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

1. ไม่ใส่ชุดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร แต่เข้าร่วมกิจกรรม หัก 5 คะแนน
		 (ยกเว้นมีเหตุผลในการที่ไม่ใส่ชุดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและต้องได้รับอนุญาต)
2. อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารขาด 1 อย่างขึ้นไปหัก 3 คะแนน
3. กรณีทตี่ อ้ งเดินทางไปนอกสถานศึกษา ไม่อนุญาตให้เดินทางไปเอง ยกเว้นได้รบั อนุญาตจากผูก้ ำ� กับทีร่ บั ผิดชอบ ได้แก่
		 3.1 รายงานตัวประจ�ำปีการศึกษา ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 21
		 3.2 การฝึกภาคปกติที่ศูนย์ฝึกโรงเรียน
		 3.3 ฝึกภาคสนาม
		 3.4 สอบภาคทฤษฎี ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 21
		 3.5 กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาหรือจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 21
* หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน
4. การแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้อง ทั้งในสถานศึกษาและนอก
		 สถานศึกษา ถ้าผู้ก�ำกับนักศึกษาวิชาทหารพบหรือเห็นหรือได้รับรายงานจากคณะครูในโรงเรียน จะถูกตัดคะแนน
		 ความประพฤติ 5 คะแนน
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แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ พฤติกรรมก้าวร้าว ต่อคณะครู บุคลากรในโรงเรียนและผู้บังคับบัญชา จะถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ 10 คะแนน
กรณีที่นักศึกษาวิชาทหารถูกตัดคะแนนความประพฤติ เกิน 50 คะแนนขึ้นไป ทางกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียน
พิมายวิทยา จะส่งคะแนนความประพฤติดังกล่าว ไปยังศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21 ถ้าคะแนน
ความประพฤติถูกตัดถึงเกณฑ์ (100 คะแนน) จะหมดสิทธิในสอบ หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาวิชาทหารต่อไป

ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม

1. นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ทุกชัน้ ปี ต้องผ่านการตรวจผมประจ�ำเดือนทุกเดือน ถ้าขาดการตรวจผม 1 ครัง้ จะไม่ผา่ น
		 กิจกรรมชุมนุม มีผลการเรียน มผ.
2. ในวันที่มีการจัดกิจกรรมชุมนุมของแต่ละสัปดาห์
		 l ช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติ ให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี รวมแถวเพื่อเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง นักศึกษา
			 วิชาทหารนายใด มีภารกิจต่างๆ เช่น ครูนัดเรียน หรือครูนัดท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ ให้
			 นักศึกษาวิชาทหาร ขอแบบขออนุญาตที่ห้องกรมนักศึกษาวิชาทหาร แล้วบันทึกรายละเอียดพร้อมกับให้ครูที่
			 รับผิดชอบในการนัดหมายครัง้ นัน้ ลงชือ่ ก�ำกับ แล้วน�ำส่ง ผูก้ ำ� กับทีร่ บั ผิดชอบทีห่ อ้ งกรมนักศึกษาวิชาทหารต่อไป
		 l ช่วงคาบชุมนุม (คาบที่ 8) ให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทุกนาย ตามสถานที่ ที่ผู้ก�ำกับ
			 นักศึกษาวิชาทหารนัดหมาย และจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารนายใดไปท�ำกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น
			 เปน็ กิจกรรมของทางโรงเรียนทีข่ อความร่วมมือ และต้องได้รบั อนุญาตก่อนทุกครัง้ ถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมในคาบ
			 ชุมนุมถือว่าขาดกิจกรรม
		 l ในกรณีที่ นักศึกษาวิชาทหารนายใด ป่วยหรือไปสมัครสอบ ไปสอบ สอบสัมภาษณ์ ทีส่ ถาบันต่างๆ นักศึกษาวิชาทหาร
			 สามารถน�ำหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการไปครั้งนั้นๆ มายื่นเป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมได้
3. การเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่จัดกิจกรรม
		 รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่ทางโรงเรียนก�ำหนด (การประชุม หรือการนัดหมายทุกครั้ง ถือเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย)
		 ถ้ามีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 80% จะไม่ผ่านกิจกรรมชุมนุม มีผลการเรียน มผ.
4. นักศึกษาวิชาทหารที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 50 คะแนน จะไม่ผ่านกิจกรรมชุมนุมมีผลการเรียน มผ.
					

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560

(นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
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รวมเพลงสถาบัน
มาร์ชพิมายวิทยา

วงดนตรีสุนทราภรณ์ จังหวะ...มาร์ช
ท�ำนอง-ค�ำร้อง : พศร
พ. พิมายวิทยา สถาบันงามอ�ำไพ
ชื่อเสียงเกริกไกรยอดเยี่ยมวินัยน�ำหน้า
เรื่องเรียนก็ดีศักดิ์ศรีเราชนศรัทธา
ทั้งเรื่องกีฬาสามัคคีดีเด่นพร้อมมูล
ญ. ผืนธงพลิ้วสะบัดเด่นชัดขาวแดงสง่า
เกียรติประวัติพาเทิดนามพิมายไพบูลย์
ช.
เยี่ยมด้วยจิตใจสะอาดใสอารีเกื้อกูล
พิสุทธิ์เพียบพูนเปี่ยมอุดมด้วยคุณธรรม
ญ. อันปราสาทหินพิมายนั่นที่เคารพบูชา
ผองเราถ้วนหน้าศรัทธาเทิดทูนยิ่งล�้ำ
เคารพนบไหว้ยึดมั่นจิตใจน้อมน�ำ	
เด่นในศีลธรรมมุ่งกระท�ำแต่ล้วนความดี
ช.
ปวงเราหมั่นเพียรเรียนมุ่งมั่นขยันทุกคน
ทั้งส�ำรวมตนหยิ่งและรักในศักดิ์ศรี
ชื่อเสียงพิมายยิ่งใหญ่เนิ่นนานหลายปี
สรรค์สร้างความดีให้ทวีตลอดไป
ญ. เรา รักสถานศึกษา
เทิดทูนบูชาด้วยศรัทธาเปี่ยมดวงฤทัย
พ. รักครูอาจารย์ที่ท่านสอนอบรมบ่มให้
เกิดแตกฉานในวิชาปัญญาฟูเฟื่อง
ช.
เรา รักถิ่นพสุธา
เทิดชาติบูชาศาสนาผดุงรุ่งเรือง
พ. เทิดองค์ราชันพระมิ่งขวัญแห่งไทยประเทือง
ช่วยชาติบ้านเมืองพัฒนาถาวร

สีขาว-แดงในฤทัย

วงดนตรีสุนทราภรณ์ จังหวะ...แทงโก้
ท�ำนอง-ค�ำร้อง : พศร
สีขาวแดงในดวงฤทัย
นามเกริกไกร พิมายวิทยา
ถิ่นที่ปลูกฝังแดนแห่งปัญญา
แหล่งศึกษา คือพิมายแดนทอง
สีขาวแดงที่เราศรัทธา
น�ำปัญญาของเราให้เรืองรอง
มุ่งพัฒนาสมดังใจปอง
ทีเ่ ราผองหมัน่ เพียรเรียนร่วมกัน
ร่มโพธิ์-ร่มไทรแผ่ไพศาล
แตกกิ่งก้านสาขาและคงมั่น
ดั่งพิมายวิทยาของเรานั้น
นานวันจะยั่งยืนสืบไป
สีขาวแดงที่งามอนันต์
เราผูกพันกลมเกลียวรักใคร่
จะร่วมกันสร้างชื่อระบือไกล
แสนภูมิใจในพิมายวิทยา

เขตรั้วพิมายวิทยา

วงดนตรีสุนทราภรณ์ จังหวะ...โซล
ท�ำนอง-ค�ำร้อง : พศร
ในเขตรั้วงามสง่า
ขยันในการเล่าเรียน
ในเขตรั้วที่เด่นไกล
แข็งแรงและแกร่งกล้า
ยามเรียนๆๆ เรียนเด่น
มีสุขๆ สุขสันต์
ในเขตรั้วชื่นกมล
พ.ม.แสนเลิศไกล

เรามาร่วมพากเพียร
ดั่งเทียนส่องปัญญา
ร่วมใจเชียร์กีฬา
เพื่อมาชิงชัยกัน
ยามเล่นๆๆ เล่นพลัน
คงมั่นมั่นคงดวงใจ
อดทนมุ่งมั่นไป
ส�ำเร็จได้ด้วยมือเรา

พิมายวิทยาลือไกล

วงดนตรีสุนทราภรณ์ จังหวะ...รุมบ้า
ท�ำนอง-ค�ำร้อง : พศร
พิมายวิทยานามเลิศไกล เลิศเด่นในวิชาและความรู้
ภูมิใจที่ได้เข้ามาสู่
ถิ่นเชิดชู พ.ม.ที่เด่นน�ำ
สร้างคนให้สูงค่าทั้งปัญญา คุณธรรมน�ำพาความเลิศล�้ำ
ปรัชญาที่เราควรจดจ�ำ	
น�ำความส�ำเร็จเป็นเกียรติตน
โยคา เว ชายเต ภูริ
คือคติธรรมความหมายที่เป็นผล
ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติตน ทั้งค�ำขวัญเป็นมงคลในจิตใจ
วิชาเลิศเทิดคุณธรรม
ก้าวล�้ำการกีฬาพาสดใส
พัฒนาประชาธิปไตย
รักในสถาบันตลอดกาล

ศูนย์รวมใจของเรา

วงดนตรีสุนทราภรณ์ จังหวะ...วอลทช์
ท�ำนอง-ค�ำร้อง : พศร
พระพุทธรูปปางประทานพร
เอกบวรพระพุทธศาสนา
ศูนย์รวมใจแห่งพิมายวิทยา
น้อมบูชาเพื่อเป็นศิริมงคล
พระโพธิวรญาณจิตเมตตา
มอบองค์พระมางามเลิศล้น
ประดิษฐานสถาบันงามวิมล
บุญกุศลดลสุขทุกคนเทอญ
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ขาว-แดงร�ำลึก

พ.ม.ถิ่นที่รัก

รวมดวงใจพิมาย

ร�ำวงพิมายวิทยา

วงดนตรีสุนทราภรณ์ จังหวะ...บีกิน
ท�ำนอง-ค�ำร้อง : พศร
พวกเราขาว-แดง เราคือแหล่งการเรียนดีมีวินัย
พวกเราอยู่ไหนเรานั่นไซร้คือพิมายวิทยา
มั่นธรรมล�้ำเลิศ ปัญญาเกิดด้วยจากการประพฤติพา
มุ่งในปรัชญา มีศรัทธาไม่แล้งใจและก�ำลังกาย
เด่นชั้นเชิงกีฬา ดั่งปราสาทหินเมืองพิมาย
เกียรติขจรกระจายชื่อพิมายลุ่มแม่น�้ำมูลสมกล่าวขาน
เชื่อค�ำของครู เตือนใจอยู่บุญคุณครูใดมาปาน
น้อมศิระกรานพระมิ่งขวัญองค์ภูบาลนิจนิรันดร์
วงดนตรีสุนทราภรณ์ จังหวะ...กัวราช่า
ท�ำนอง-ค�ำร้อง : พศร
พิมายเมืองทองถิ่นเรานี้
ความรู้ดีเป็นหลักแห่งชีวิต
ประสบผลเมื่อเราได้ค้นคิด
เหล่าผองศิษย์เรียนไปเพิ่มปัญญา
รวมพลังแห่งรักจะก้าวไป
รวมดวงใจพิมายวิทยา
รวมความฝันสร้างสรรค์คุณค่า
รวมศรัทธาสถาบันให้ยืนนาน
พิมายเมืองทองถิ่นแดนขวัญ
ด�ำรงมั่นรักในถิ่นสถาน
ผองเราชาวพิมายเด่นตระการ
ความเชี่ยวชาญคือแสงน�ำปัญญา
รวมพลังแห่งรักจะก้าวไป
รวมดวงใจพิมายวิทยา
รวมความฝันสร้างสรรค์คุณค่า
รวมศรัทธาสถาบันให้ยืนนาน

วงดนตรีสุนทราภรณ์ จังหวะ...ชะ ชะ ช่า
ท�ำนอง-ค�ำร้อง : พศร
เราแสนรักใน พ.ม.
ถิ่นนี้หล่อหลอมปัญญา
มากมายสาระวิชา
มีคุณค่าดั่งค�ำกล่าวขาน
มากล้นในกิจกรรม
เด่นกีฬาล�้ำชั่วกาล
อีกดนตรีเราเชี่ยวชาญ
ตระการงามนาฏศิลป์
มาร้องร�ำท�ำเสียงเพลง
บรรเลงให้ยลยิน
พิมายนามระบิล
คือถิ่นอันไพบูลย์
เราแสนรักใน พ.ม.
ที่ก่อและเกื้อกูล
สีขาวแดง ที่เราเทิดทูน
ทวีคูณด้วยรักล้นใจ
วงดนตรีสุนทราภรณ์ จังหวะ...ร�ำวง
ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ท�ำนอง-ค�ำร้อง : พศร
(สร้อย)
ถิ่นของเราพิมายวิทยา
พร้อมกันมาเริงร่าสุขสันต์
ลูกขาว-แดง รวมใจรักมั่น
สามัคคีกันไม่มีเสื่อมคลาย
(ชาย)
งามวิลาสวิไลรองเรือง
งามประเทืองถิ่นพิมายวิทยา
ร่มโพธิ์แผ่ใบ ร่มไทรใบหนา
สัมพันธ์อุรา ซึ้งในฤทัย
(หญิง)
ปราสาทหินพิมายงามตระการ
โบราณสถาน เลื่องชื่อลือไกล
เจ้าแม่ไทรงาม ที่เรานบไหว้
ขอพรให้มีสุขเปรมปรีดา
(ชาย)
กราบเคารพท้าวสุรนารี
วีรสตรีแห่งโคราชคนกล้า
ย่าโมที่เรานี้น้อมบูชา
ขอพรท่านย่าคุ้มครองป้องภัย
(หญิง)
อยู่แห่งไหนเราไม่ลืมกัน
เคยร่วมผูกพันใน พ.ม. แดนใจ
กลมเกลียวยืนนานสืบสานสายใย
ขอให้กลับมาเยี่ยมเยือนสถาบัน
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