
งานบริหารวิชาการ

ยื่นค าร้อง( 3 นาท)ี
ธุรการ

พิจารณากลั่นกรอง  ( 3 นาท)ี
รองผู้อ านวยการโรงเรียน

ผู้บริหารลงนาม ( 1 นาท)ี
ผู้อ านวยการโรงเรียน

งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป

งานวัด
และประเมินผล

(10 นาที) 

งานระเบียน
แสดงผลการเรยีน

(5 นาท)ี

งานบริการวัสดคุรุภณัฑ์
(5 นาท)ี

จัดซื้อจัดจ้าง
(10 นาท)ี

ขอสวัสดิการ
(5 นาท)ี

รับสมัครบคุคล
(5 นาท)ี

ข้อมูลสารสนเทศ
(5 นาท)ี

หนังสือรับรอง
(10 นาท)ี

รับสมัครนกัเรยีน
(5 นาท)ี





คำนำ 

  คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อประสาน    
ความเข้าใจ ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ศึกษากฎระเบียบ  ข้อบังคับ  คำชี้แจง  ข้อมูล  ตลอดจน        
แนวปฏิบัติของโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการศึกษา ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและ
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  
  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู ่มือนักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้ จะเป็นประ โยชน์ต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทีเ่ก่ียวข้องต่อไป 
 
 
          นายสมยศ  พรเพ็ง 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
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กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน 
 

ภาคเรียนที่ 1  
วันเปิดภาคเรยีน  17  พฤษภาคม  2565  
วันปิดภาคเรียน  11  ตุลาคม  2565  

ภาคเรียนที่ 2  
วันเปิดภาคเรยีน  1  พฤศจิกายน  2565  
วันปิดภาคเรียน  1  เมษายน  2566 

 
วันหยุดราชการและวันหยดุพิเศษ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
วัน/เดือน/ป ี วันหยุดราชการ หมายเหต ุ

16 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันวิสาขบูชา  
3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ      

พระบรมราชิน ี
 

13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา  
14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา  
15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ  
28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  
29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ   
12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาต ิ  

 
วันหยุดราชการและวันหยดุพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
วัน/เดือน/ป ี วันหยุดราชการ หมายเหต ุ

5 ธันวาคม 2565 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ  
12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  
30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ  
31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นป ี  
1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม ่  
2 มกราคม 2565 ชดเชยวันขึ้นปีใหม ่  
6 มีนาคม 2565 วันมาฆบูชา  
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กำหนดการเวลาเเรียนประจำวัน 
 

เวลา คาบเรียน กิจกรรม 

07.30 - 07.50 น. - 

- นักเรียนทำความสะอาด
ห้องเรียนและบริเวณรับผิดชอบ 
- นักเรียนสง่งานและการบ้านท่ี
ครูมอบหมาย 
- เวรประจำวันเตรียมนมโรงเรียน
สำหรับดื่มก่อนเข้าเรียน 

07.50 – 08.00 น. - 

- สัญญาณเตรยีมเข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ 
- เพลงประจำโรงเรียน 
- จัดระเบียบแถว 

08.00 - 08.30 น. - 
- กิจกรรมเคารพงชาต ิสวดมนต์ 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- ดื่มนม 

08.30 – 09.30 น. คาบที่ 1 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
09.30 – 10.30 น. คาบที่ 2 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
10.30 – 11.30 น. คาบที่ 3 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
11.30 – 12.30 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 – 13.30 น. คาบที่ 4 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
13.30 – 14.30 น. คาบที่ 5 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
14.30 – 15.30 น. คาบที่ 6 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนบุาลมหาสารคาม 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ประวัติโรงเรียน ชื่อ  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขที่ 161 ถนนศรีสวัสดิด์ำเนิน  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  
มีพื้นที่  22  ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เปิดทำการสอน ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2497 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ. 2499–2501 ตั้งอยู่หลังสถานีตำรวจ       
 พ.ศ. 2502–2503 ย้ายมาอยู่หลังวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2503–2525 ย้ายกลับไปอยู่หลังสถานีตำรวจ   
 พ.ศ. 2526  ย้ายกลับมาอยู่หลังวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523  ได้โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ 
ชัน้อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 สถานที่เดิม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เปิดทำการสอนอยู่ด้านทิศตะวันออกของ โรงเรียนผดุงนารี 
ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนผดุงนารีทั้งหมด โดยมีนางพันทิพา  ศรีสุข เป็นครใูหญ ่
 วันที่ 17  ธันวาคม พ.ศ. 2526  ได้ย้ายสถานศึกษามาที่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สถานที่อยู่
ปัจจุบันน้ี   ซึ่งขณะนั้นเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองมหาสารคาม (โรงเรียนมหาวิชานุกูล) โดยม ีนางเกษร  
สาสุนันท์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
            วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามได้ย้ายมาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. ปรัชญา ตราสญัลักษณ์ คำขวญั เอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ และสีประจำโรงเรยีน 

  
         ปรัชญา 
                      สุวิชาโน ภวํโหติ      หมายถึง  ผู้รู้ดีคือผู้เจรญิ 

 
ตราสัญลักษณ์ 
 
 
 

  
 คำขวญั 

 สุขภาพเยี่ยม  เป่ียมคุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานชุมชน  มุ่งสูส่ากลอยา่งมีคุณภาพ 
 
 เอกลักษณ ์  
   บุคลิกด ี  มีวินยั   ใจอาสา 
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 อัตลักษณ ์ 
 
   ยิ้มใส  ไหว้สวย  เปี่ยมด้วยคณุธรรม 
   
 สีประจำโรงเรียน     

 

          ฟ้า     ขาว 
 

          
  
   สีฟ้า   หมายถึง ความร่มเย็น สดชื่น          
    สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธ์ิ 
    ความหมายของสีประจำโรงเรียน หมายถึง ความบริสุทธ์ิ สดชื่นในวัยเยาว์ พร้อมที่จะก้าวไปสู่
ความสำเร็จด้วยความมั่นใจ    
 
3. ทำเนียบผูบ้ริหาร 
 
ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ปี พ.ศ. ตำแหน่ง 

1. นางสาวพะยอม  ทศัดร 2497 – 2498 รักษาการในตำแหน่งครูใหญ ่
2. นางพันทิพา  ศรีสุข 2498 – 2501 ครูใหญ ่
3. นางรำไพ  เจริญศิร ิ 2501 – 2502 รักษาการในตำแหน่งครูใหญ ่
4. นางสุขทวี  ตติยรัตน ์ 2502 – 2506 ครูใหญ ่
5. นางสาวกุหลาบ  พุทธัสสะ 2506 – 2509 ครูใหญ ่
6. นางทองเลี่ยม  รักชาต ิ 2509 – 2514 ครูใหญ ่
7. นางรำไพ  นิลนาฏ 2514 – 2526 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
8. นางเกษร  สาสุนันท ์ 2526 – 2535 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
9. นายประสงค์  สุพรรณฝ่าย  2535 – 2538 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

10. นางสาวสุรณีย์  แวงวรรณ 2538 – 2539 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
11. นายสมภาร  สหีาราช 2539 – 2541 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
12. นางสาวสุรณีย์  แวงวรรณ 2541 – 2542 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
13. นางพวงเพชร  ศรีกาฬสินธุ ์ 2542 – 2543 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
14. นายสมยศ  อันทล ี      2543 –  2559   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
15. นายสุวิทย์  วงษาไฮ      2559 –  2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
16. นายมานิตย์  บุตรพรม 2563 – ปีปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
17. นายสมยศ  พรเพ็ง พ.ศ. 2564 - 

ปัจจุบัน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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4. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีคุณธรรม นำเทคโนโลย ีมีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีศักยภาพ 
 
5. พันธกิจ (Mission) 

 
  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ มุ่งเน้นทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
ให้สอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21  

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเปน็เลิศทางวิชาการ ด้านภาษา คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีศักยภาพทางด้านการใช้ภาษา วัฒนธรรม และทักษะอาชีพ ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน                   
  5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพผู้เรียน ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ ์มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  6. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยการสร้างภาคี เครือข่ายร่วมพัฒนา ระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
  7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ สมรรถนะตามหลักสูตร ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
6. เป้าหมาย (Goals) 
 
 1. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. มีหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคล้อง เหมาะสมกับบรบิทของผู้เรียน 
 3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ตามมาตรฐานสากล มีทกัษะการคิดและการใช้
นวัตกรรมที่เหมาะสม 
 4. ผู้เรียนมีศกัยภาพและคุณภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ ์มีคุณธรรม จรยิธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  มีภาคี เครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. ผู้เรียนมทีักษะการใช้ภาษา วัฒนธรรม และทักษะอาชีพ ก้าวสู่ประชาอาเซียนอย่างมีศักยภาพ 
 7. โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 8. โรงเรียนส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้มทีักษะ สมรรถนะตามหลักสูตร  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์และสามารถพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. กลยุทธ ์
 
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมีในการเรียนรู ้
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรยีนมีความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษา ลำหน้าทางความคิด 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 3. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรยีนรู ้
อย่างพอเพียงและมีประสทิธิภาพ 
 4. สร้างเครือขา่ยร่วมพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ 
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8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 1. ผศ. สมาน  ศรีสะอาด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. พระอาจารย์สุริยันต์  โฆสปัญโญ           กรรมการผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์ 
 3. ร.ต.อ.นิรันดร์  ยศพล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นายสุพจน์  ถาไชยลา       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นางนิชาภา  พิชญาเดชากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นายวีรศักดิ์  สัตยธีรานนท ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. พ.อ.ธัชพล  บูระวัฒน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8. นางอำไพพิศ  เกตุวงศ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. นางสาวนภธร  ศิวารัตน์ กรรมการผูแ้ทนศิษย์เก่า 

  10. นายสมไชย  พจน์วิวัฒน ์ กรรมการตัวแทนองค์กรชุมชน 
            11. นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ กรรมการผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  12. นางศิริธร  ศิริอมรพรรณ   กรรมการผูแ้ทนผู้ปกครอง 
            13. นางชมเดือน  กองจันทร ์ กรรมการผูแ้ทนองค์กรศาสนา 
            14. พ.อ.อ.เสมอ มะปัญญา กรรมการผูแ้ทนคร ู
            15. นายสมยศ  พรเพ็ง กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) (หลักสูตรมาตรฐานสากล) 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  พุทธศักราช   ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
โครงสร้างเวลาเรียนรวมระดับประถมศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 รายวิชาพื้นฐาน   
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ประวัติศาสตร์ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ      ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ลูกเสือ – ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม(ว่ายน้ำ)   

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 

๔๐    ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม  
        และสาธารณประโยชน์ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
๑.  หน้าที่พลเมือง 
๒.  การป้องกันการทุจริต  
๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๓.  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม( Einglish 
for Science ) 
๔.  ภาษาจีน 
๕.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) 

 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ 

หมายเหตุ  ป.1,2,3  IS ภาษาไทย ป.4,5,6 IS คณิตศาสตร์ 
หน้าที่พลเมืองบูรณาการกับการป้องกันการทุจริต 
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โครงสร้างหลักสูตร 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบบัปรับปรุง ๒๕๖๓ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 รายวิชาพ้ืนฐาน   
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ประวัติศาสตร์ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ      ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม  
   ๑.  หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ป้องกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมบูรณาการสะเต็ม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๔.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ๕. ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๖. ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
๑.  กิจกรรมแนะแนว 
๒.  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 
๓.  กิจกรรมชุมนุม 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 

     ๑๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   (Gifted) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย ๒00 ๒00 ๒00 ๑๖0 ๑๖0 ๑๖0 
คณิตศาสตร ์ ๒00 ๒00 ๒00 ๑๖0 ๑๖0 ๑๖0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 
ประวัติศาสตร์ ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
สุขศึกษา และพละศึกษา ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
ศิลปะ ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
การงานอาชีพ ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 80 80 80 80 80 80 
หน้าที่พลเมืองและการป้องกันทุจริต 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) ๘80 ๘80 ๘80 ๘80 ๘80 ๘80 

รายวิชาเพิ่มเติม 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ IS คอมพิวเตอร์ 40 40 40 ๔0 40 40 
จินตคณิต 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) ๓60 ๓60 ๓60 ๓๖0 ๓60 ๓60 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว ๓0 ๓0 ๓0 ๓0 ๓0 ๓0 
กิจกรรมนักเรยีน       
- ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
- ชุมนุม/ว่ายน้ำ ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 

กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ ๑0 ๑0 ๑0 ๑0 ๑0 ๑0 
รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๓60  ชั่วโมง/ป ี
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รายการจัดตารางสอน ห้องเรียนพิเศษ  Gifted  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ภาษาไทย   5 ชั่วโมง 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง (วิทย2์ ชม. วิทยาการคำนวณ1 ชม. 
สังคมศึกษา  2  ชั่วโมง 
ประวัติศาสตร์  1  ชั่วโมง 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1  ชั่วโมง 
ศิลปะ   1  ชั่วโมง 
การงานอาชีพ  1  ชั่วโมง 
อังกฤษพื้นฐาน  2  ชั่วโมง 
หน้าที่และการป้องกัน 1 ชั่วโมง 
.....เพิ่มเติม 
คณิตเพิ่มเติม  2  ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2  ชั่วโมง  

 อังกฤษสื่อสาร  2  ชั่วโมง 
ภาษาจีน  1  ชั่วโมง 
ว่ายน้ำ   1  ชั่วโมง 
แนะแนว (ให้สอนจินตคณิต)  1  ชั่วโมง  (นางวัลลภา  แก้วนะรา) 
IS  (คอมพิวเตอร์) 1  ชั่วโมง 
ลูกเสือ   1  ชั่วโมง 
 วันจันทร์   วันอังคาร และวันพุธ เลิกเรียน  16.30  น. 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  (ปรับปีการศึกษา ๒๕๖๕) 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   (Gifted) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย ๒00 ๒00 ๒00 ๑๖0 ๑๖0 ๑๖0 
คณิตศาสตร ์ ๒00 ๒00 ๒00 ๑๖0 ๑๖0 ๑๖0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 
ประวัติศาสตร์ ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
สุขศึกษา และพละศึกษา ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
ศิลปะ ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
การงานอาชีพ ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 80 80 80 80 80 80 
หน้าที่พลเมืองและการป้องกันทุจริต 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) ๘80 ๘80 ๘80 ๘80 ๘80 ๘80 

รายวิชาเพิ่มเติม 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ IS คอมพิวเตอร์ 40 40 40 ๔0 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) ๓60 ๓60 ๓60 ๓๖0 ๓60 ๓60 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว ๓0 ๓0 ๓0 ๓0 ๓0 ๓0 
กิจกรรมนักเรยีน       
- ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 
- ชุมนุม/ว่ายน้ำ ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 ๔0 

กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ ๑0 ๑0 ๑0 ๑0 ๑0 ๑0 
รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๓60  ชั่วโมง/ป ี
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รายการจัดตารางสอน ห้องเรียนพิเศษ  Gifted  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ภาษาไทย   5 ชั่วโมง 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ชั่วโมง (วิทย2์ ชม. วิทยาการคำนวณ1 ชม. 
สังคมศึกษา  2  ชั่วโมง 
ประวัติศาสตร์  1  ชั่วโมง 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1  ชั่วโมง 
ศิลปะ   1  ชั่วโมง 
การงานอาชีพ  1  ชั่วโมง 
อังกฤษพื้นฐาน  2  ชั่วโมง 
หน้าที่และการป้องกัน 1 ชั่วโมง 
.....เพิ่มเติม 
คณิตเพิ่มเติม  2  ชั่วโมง 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2  ชั่วโมง  

 อังกฤษเพิ่มเตมิ    1  ชั่วโมง 
              ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1 ชั่วโมง 

ภาษาจีน  1  ชั่วโมง 
ว่ายน้ำ   1  ชั่วโมง 
  
IS  (คอมพิวเตอร์) 1  ชั่วโมง 
ลูกเสือ   1  ชั่วโมง 
 วันจันทร์     เลิกเรียน  16.30  น. 
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     แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
 ...................................................................................................... 

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551    
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมตรวจสอบติดตามผลการเรียนรู ้และพัฒนาการด้านต่ าง ๆ ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับ 
การตัดสินผลการเรียนสถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที ่เป็นระบบเพื ่อให้การดำเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและให้ผลการดำเนินงานตรงตามสภาพความรู้
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งสามารถรับรอง   
การประเม ินภายในและการประเม ินภายนอกตามระบบประกันค ุณภาพการศ ึกษาได้สถานศึกษา  
จึงควรกำหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้เพื่ อเป็นแนวทางในการตัดสินเกี ่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้ 
 1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุ งพัฒนาผู้เรียนพัฒนาการการจัดการ
เรียนรู้ และการตัดสินผลการเรียน 
 3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน และจัดให้มีการประเมินการ  อ่าน คิด
วิเคราะหแ์ละเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องดำเนินการ
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้
ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของ
ผู้เรียน โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเที่ยงตรงยุติธรรม และเชื่อถือได้ 
 5. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา 
 6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู ้
 7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
 8. ให้สถานศึกษาจัดทำและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
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องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพทุธศักราช 2551  

 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดจุดหมายสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกกำหนดให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่กำหนดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลการเรียนรู้ 
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้และระดับผลการเรียนรู ้

 
ระดับผลการเรียน ความหมาย เกณฑ์ปกติ หมายเหตุ 

4 ผลการเรียนดีเยี่ยม 80-100  
3.5 ผลการเรียนดมีาก 75-79  
3 ผลการเรียนด ี 70-74  

2.5 ผลการเรียนคอ่นข้างดี 65-69  
2 ผลการเรียนนา่พอใจ 60-64  

1.5 ผลการเรียนพอใช ้ 55-59  
1 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 50-54  
0 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ ์ 0-49  

 
มส  หมายถึง  ไม่มีสิทธ์เข้ารับการประเมินผลปลายปีการศึกษา 
ร   หมายถึง  รอการตัดสินหรือยังตัดสินผลการเรียนรู้ไม่ได ้
ผ  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละปีการศึกษา ผ่านการประเมินผล
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีน ผ่านการประเมินผลสรรถนะสำคัญ และ
ผ่านการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
กำหนด 

มผ  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงรอ้ยละ 80  
       ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละปีการศึกษา  ไมผ่่านการประเมินผล 
       การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีน ไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ  และ 
       ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
       กำหนด  

 
 
 

……………………… 
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ระเบยีบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

 พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) พ.ศ. 2565 
............................................................................................ 

 
  โดยที่โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 
2551 เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 
สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณติศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตรใ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ฉบบัปรับปรุงพ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงเป็น
การสมควรที่กำหนดระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) พ.ศ. 2565 เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว 
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงวางระเบียบไว้
ดังนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พ.ศ. 2565”  
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2565 เปน็ต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลกิระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนทีก่ำหนดไว้ในระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กบัหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) พ.ศ. 2565 
 
  ผู้เรียน   หมายถึง   นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
  ผู้สอน   หมายถึง   ครูที่ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
  หัวหน้างานวดัและประเมินผล    หมายถึง   ครผูู้สอนที่โรงเรียนแต่งต้ังให้ทำหน้าที่ในการจดัทำ
ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของผู้เรียน 
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  นายทะเบียน     หมายถึง   ครูผู้สอนที่ทำที่โรงเรียนแต่งต้ังให้ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกบัการวัดประเมินผลของผู้เรียน 
  ผู้บริหารสถานศึกษา    หมายถึง   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
  สถานศึกษา     หมายถึง  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา หมายถึง  ครูผู้สอนที่โรงเรียนแต่งต้ังให้
ทำหน้าที่ในการมีส่วนรว่มบรหิารงานหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
  ข้อ 5 ให้ผู้บรหิารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 

หมวด 1 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน 

 ข้อ 6  การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้ 
 6.1  สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 6.2  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสนิผลการเรียน 
 6.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชี้วัด
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสตูรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
 6.4   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องดำเนินการ
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้าน ทักษะ เจต
คติ ทักษะการคิด  เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับช้ันของผู้เรียน โดยต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้ 
 6.5  การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม ผลงานของนักเรียน การทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนรู้ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 6.6  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องตรวจสอบผลการประเมนิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  6.7 ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
  6.8 ให้สถานศกึษาจัดทำและออกเอกสารหลักฐานการศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้รายงานผลการเรียนแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
         หมวด  2 
           วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 ข้อ 7   สถานศึกษาต้องดำเนินการวัดและประเมินผลใหค้รบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
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   7.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
  ผู้สอนทำการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดที่กำหนดในรายวิชาพื้นฐาน 
และตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม ตามที่กำหนดในหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายจาก
แหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนโดยทำ
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนได้แก่ การสังเกตพัฒนาการ
และความประพฤติของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรยีน การร่วมกจิกรรม การทดสอบ ผู้สอนควรนำ
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงานหรือ
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบตา่ง ๆ 
อย่างสมดุล และต้องให้ความสำคัญกับการประเมินระหว่างภาค และการประเมินปลายภาค เพื่อใช้เป็นข้อมูล
เพื่อประเมินผลการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
  7.2 การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 
  การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอา่น การฟัง 
การดูและการรับรู้จากหนังสือเอกสารและสื่อต่าง ๆเพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อความสุนทรีย์ และ
ประยุกต์ใช้ แล้วนำเนื้อหาสาระที่อ่าน มาคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์  การ
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียน ซึ่งสะทอ้นถึงสติปัญญาความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปญัหาและสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า 
แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ พร้อมด้วยประสบการณ์และทักษะในการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้อง มี

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย

วิธีการที่หลากหลายบูรณาการใน

การเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษา

และพละศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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เหตุผลและลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ  สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน  ตามระดับ
ความสามารถในแต่ละระดับช้ัน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยีน สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และสรุปผลเป็นรายปี หรือรายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและประเมิน 
เลื่อนช้ันเรียนตลอดจนการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเปน็กระบวนการที่ต่อเนื่อง
ดังแผนภาพที่ 2  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒ แสดงกระบวนการการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 
 

7.3 การประเมินคุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์ของผู้เรียน 
  การประเมินคุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะทีต่้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอัน
เป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 กำหนดคุณลักษณะอนัเพิ่งประสงค์แปดคุณลักษณะการประเมินให้ประเมินแต่ละคุณลักษณะ แล้ว
รวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่าย และแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง  เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาสู่การสรุปผล 
เป็นรายปีหรือรายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนช้ันเรียนและจบการศึกษาระดับต่าง ๆ ดัง
แผนภาพที่ 3  

 
แผนภาพที่ 3 แสดงการวัดและประเมินคณุลักษณะอันเพิ่งประสงค์ของผู้เรียน 

 

การอ่าน (รับสาร)  การอ่านหนังสือเอกสารวิทยุโทรทัศน์สื่อต่าง ๆ ฯลฯ
แล้วสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง 

คิดวิเคราะห ์ วิเคราะห์สังเคราะห์หาเหตุผลแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค ์

เขียน (สื่อสาร) ถ่ายทอดความรู้ความคิดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ  
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  7.4 การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการปฎิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์และ
ผลงานของผู้เรียน  และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม  และใช้เป็นข้อมูล
ประเมินในการเลื่อนช้ันเรียนและจบการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังแผนภาพที่ 4  

 
  แผนภาพที่ 4 แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หมวด 3 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

 ข้อ 8   การตัดสินผลการเรยีน 
    8.1   ผู้เรียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 
   8.2   ผู้เรียนตอ้งได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดชี้วัด และผ่านทุกตัวชี้วัดชี้วัด โดยแต่ละ 
ตัวชี้วัดช้ีวัดผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรอืมีคุณภาพในระดับ ผ่าน ขึ้นไป 
   8.3  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรยีนทุกรายวิชา  
  8.4  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีผลการประเมินระดับ
ผ่านขึ้นไป 
  8.5  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมิน 
ระดับผ่านขึ้นไป 
  8.6  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมิน  ระดับผ่าน 
 ข้อ 9  การให้ระดับผลการเรียน 
  9.1 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ให้ใช้ระบบตัวช้ีวัดเลข 
แสดงระดับผลการเรียนในแตล่ะกลุ่มสาระ  เป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมายของการประเมนิ ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยี่ยม 80 - 100 

3.5 ดีมาก 75 - 79 
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ระดับผลการเรียน ความหมายของการประเมนิ ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
3 ดี 70 - 74 

2.5 ค่อนข้างดี 65 - 69 
2 ปานกลาง 60 - 64 

1.5 พอใช ้ 55 - 59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 50 - 54 
0 ต่ำกว่าเกณฑ์ 0 - 49 

 
   9.2  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นผ่านและไม่ผ่านถา้กรณีที่ผ่าน กำหนด
เกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน  
     ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานทีแ่สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือเขยีนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
     ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถงึความสามารถในการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียนที่มี
คะแนนระหว่างร้อยละ 60 – 69  หรือเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
     ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่
มีคะแนนระหวา่งร้อยละ 50 – 59  หรือเขยีนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  แต่มีข้อบกพร่อง  บางประการ 
     ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลงานทีแ่สดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ที่มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50  หรือเขียนยงัมีข้อบกพร่องที่ต้องการได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

9.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลกัษณะเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา 
เป็นผ่านและไม่ผ่าน ถ้ากรณทีี่ผ่าน กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน และความหมายของแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 
     ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปน็นิสัย และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 - 
8 คุณลกัษณะ และไมม่ีคุณลกัษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 
    ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เปน็การยอมรับ
ของสังคม โดยพิจารณาจาก 
      1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 - 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ  
      2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน หรือ 
       3. ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 5 - 8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 
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   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศกึษากำหนด
โดยพิจารณาจาก 
       1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน 5 - 8 คุณลักษณะ และไม่มคีุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน หรือฅ   
       2. ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรูแ้ละปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนที่
สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ 
   9.4  การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
    จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน 
ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
                              กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน มี 3 ลักษณะ คือ  
    1) กิจกรรมแนะแนว  
    2) กิจกรรมนกัเรียน ซึ่งประกอบด้วย  
     (1) กจิกรรมลกูเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี    
        (2) กจิกรรมชมุนุมหรือชมรมอีก  1  กิจกรรม   
     3) กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 
ให้ใช้ตัวช้ีวัดอักษรแสดงผลการประเมิน ดังน้ี 
  “ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปฏิบัติ
กิจกรรม และมีผลงาน มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 50  
  “มผ” หมายถงึ ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น้อยกว่าร้อยละ 80 ปฏิบัติ
กิจกรรมและมผีลงาน มีคะแนนน้อยกวา่ร้อยละ 50 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ”  สถานศึกษา ต้อง
จัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนทีผู่้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการ
เรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาน้ัน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 
   ข้อ 10  การเปลี่ยนผลการเรียน 
    10.1  การเปลี่ยนผลการเรยีน “0” 
   สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์   แล้วจงึสอบแก้ตัวช้ีวัดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวช้ีวัดตามระยะเวลาที่
สถานศึกษากำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน   
สำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น การสอบแก้ตัวช้ีวัด ให้ได้ระดับผลการ
เรียนไม่เกิน “1” ถ้าสอบแก้ตัวช้ีวัด 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้สถานศึกษาแต่งต้ัง
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คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 
     1)  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
     2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้เรียนซ้ำหรือเปลีย่นรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งน้ี ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด 
   
  ข้อ  11   การเลื่อนชัน้ 
   สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียนไดร้ับการเลื่อนชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
        1) ผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
        2) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 
        3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับผ่านเป็นต้นไป  
       4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านเป็นต้นไป   
       5) ผู้เรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียนระดับผ่าน  
  ทั้งนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนา
และสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาทีจ่ะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้  
   อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลศิ สถานศึกษาอาจให้
โอกาสผู้เรียนเลื่อนชั้นกลางปีการศึกษา โดยสถานศึกษาแตง่ต้ังคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการของ
สถานศึกษาและผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษาหรือต้นสังกัด ประเมินผู้เรยีนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน
ตามเง่ือนไขทั้ง 3 ประการ ตอ่ไปน้ี  
    1) มผีลการเรยีนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่กำลังศึกษา 
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
     2) มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  
    3) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียนปัจจุบัน และ
ความรู้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของช้ันปีที่จะเลื่อนขึ้นการอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษา
ไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้ 1 ระดับชั้นนี้ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้เรียนและผู้ปกครอง และต้องดำเนินการให้เสร็จ
สิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้น สำหรับในกรณีที่พบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ มี
ปัญหาในการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัด/ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการ
แก้ไขและพัฒนา  
  เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
   1) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
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2)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมผีลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยีน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   3) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษาน้ันควรได้ไม่ต่ำกว่า 1.00 ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนที่  2     
หรือถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ 
ให้อยู่ในดุลพินจิของสถานศึกษาที่จะผ่อนผนัให้เลื่อนชั้นได ้
  ข้อ  12  การสอนซ่อมเสริม 
    12.1  ระดับประถมศึกษา การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณพีิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถบรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดช้ีวัดที่กำหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีห่ลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
  ข้อ 13  การเรียนซ้ำชั้น 
   13.2 ระดับประถมศึกษา  
    ผู้เรียนที่ไมม่ีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น สถานศึกษาควรให้เรียนซำ้ช้ัน ทั้งนี้
สถานศึกษาอาจใช้ดุลยพินิจให้เลื่อนช้ันได้ หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
     1) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 อันเนื่องจากสาเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แต่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออ่ืน ๆ ครบถ้วน 
     2) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่
สถานศึกษากำหนดในแต่ละรายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสรมิได้ในปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน 
      3) ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่านก่อนที่จะให้ผู้เรียนเรยีนซ้ำชั้น สถานศึกษาควร
แจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้ำชั้น 
     4)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลา
เรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
    5)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
    6)  ผู้เรียนมผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
     7)  ผู้เรียนมผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
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    8)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่าน เกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
   13.3  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
       ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่
สูงขึ้น สถานศกึษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำช้ันได้ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนซ้ำชั้นมี 2 ลกัษณะคือ 
    1. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
    2. ผู้เรียนมีผลการเรียน  0 , ร, มส  เกินครึง่หนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
ในปีการศึกษานั้น 
        ทั้งนี้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งทัง้สองลักษณะให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรก็ให้ซ้ำช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใ้ช้ผลการเรียนใหม่แทน 
หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้บริหารสถานศกึษาดังนี้  
   1) ผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 
    2) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน 
    3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอนัเพิ่ง
ประสงค์และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านตามเกณฑ ์
  ข้อ 14 เกณฑ์การจบ 
      1. ผู้เรียนเรยีนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  
     2. ผู้เรียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 
     3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 
"ผ่าน" ขึ้นไป  
      4. ผู้เรียนมผีลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ระดับ 
"ผ่าน" ขึ้นไป  
      5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 
"ผ่าน" ทุกกิจกรรม     
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หมวด  4 
การรายงานผลการเรียน 

 ข้อ 15   ให้รายงานผลการเรียน เพื่อแจ้งผลการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ซึ่ง เป็น
ความก้าวหน้าของผู้เรียนให้ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง  เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้ประสบ
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ 
ยืนยัน รับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน   
 

หมวด 5 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

  ข้อ 16  ให้มีการจัดหาและจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา  ดังต่อไปน้ี 
  16.1 เอกสารหลักฐานการศกึษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ประกอบด้วย 
     1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
    2) ประกาศนยีบัตร (ปพ.2) 
    3) แบบรายงานผู้สำเร็จการศกึษา (ปพ.3) 
  16.2  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  
   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อบันทึก
พัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เรียน  ดังนี ้
    1)  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) 
    2)  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6)  
    3)  ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7) 
 
      หมวด 6 
      การเทียบโอนผลการเรียน 
 ข้อ 17  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้จากสถานศกึษาได้ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่  
การย้ายสถานศึกษา  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การละทิ้งการศึกษาและขอกลับเข้ารับ
การศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ   
 ข้อ 18 ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  เช่น สถาน
ประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การศึกษาโดยครอบครัว    
  ข้อ 19 การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรก   
ทั้งนี้นักเรียนทีไ่ด้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง  ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 
ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รบัการเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา  ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
  ข้อ 20  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
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  20.1  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้  ความสามารถของ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ  
  20.2  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณต์รงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสมัภาษณ์  
เป็นต้น 
   20.3  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
  20.4  ในกรณีมีเหตุผลจำเป็นระหว่างเรียน  นักเรียนสามารถแจ้งความจำนงขอไปศึกษาบาง
รายวิชาในสถานศึกษา/สถานประกอบการอ่ืน  แล้วนำมาเทียบโอนได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
 ข้อ 21  การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจำนวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่ควรเกิน 5 คน  การเทียบโอนให้ดำเนินการดังนี้ 
  21.1) กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอืน่  ให้นำรายวชิา ที่มีตัวชี้วัดชี้วัด/
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มา
เทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รบัเทียบโอน 
  21.2)  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน 
(ถ้ามี)  โดยใหม้ีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้องกบัหลักสูตรที่รบัเทียบโอน 
   21.3) กรณีการเทยีบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดำเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน 
   ทั้งนี้วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 
     บทเฉพาะกาล (ถ้ามี) 
ประกาศ ณ วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
              (ลงชื่อ)          
                       (นายสมยศ  พรเพ็ง) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
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ระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        

 
 อ้างถึง กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ  ๒  ให้เริ่มใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้  
  “นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งกำลังรับการศึกษาภาคบังคับ  ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้น 
ประถมศึกษา และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่อยู่ในสถานศึกษาแห่งนี ้
  “คร”ู  หมายความว่า  ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการ
เรียนการสอนและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมของนักเรียน   
  “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนหรือ 
ทำหน้าที่ผู้ช่วยครูในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักเรียน และสนับสนนุงานในสถานศึกษา 
  “ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  หรือ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาการใน
ตำแหน่ง 
  “กระทำความผิด”  หมายความว่า  การที่นกัเรียนประพฤติฝ่าฝืนระเบียบและข้อบังคับของ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามหรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา 
  “การลงโทษ”  หมายความว่า  การลงโทษนกัเรียนที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมาย 
เพื่อการอบรมสั่งสอน  
 ข้อ  ๔  โทษทีจ่ะลงโทษแก่นักเรียนที่กระทำความผิด มี  ๔  สถาน  ดังนี้ 
  (๑)  ว่ากล่าวตักเตือน   
   ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิดไม่ร้ายแรง 
  (๒)  ทำทัณฑ์บน   
   ใช้ในกรณีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤตินักเรียนละนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
และเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา  หรือได้รับโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือน
แล้ว  แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 
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   การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรอง
การทำทัณฑ์บนไว้ด้วย 
   เมื่อทำทัณฑ์บนครั้งที่  ๑  และครั้งที่  ๒  แล้ว  ปรากฏว่านักเรียนไม่ปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
หรือยังมีพฤติกรรมผิดระเบียบ  ให้บันทึกเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยลงโทษตัดคะแนน
ความประพฤติต่อไป 
  (๓)  ตัดคะแนนความประพฤติ  
   ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  โรงเรียน
อนุบาลมหาสารคาม และใหท้ำบันทึกข้อมลูไว้เป็นหลักฐาน 
  (๔)  ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
   ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักเรียนบำเพ็ญ
ประโยชน์โดยการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
   การทำกิจกรรมตามระเบียบและข้อบังคับโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ว่าด้วยการลงโทษ 
และการแต่งกายของนักเรียน  เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้ 
    ๔.๑  ให้บันทึกการทำความดี ตามที่กำหนด 
                      ๔.๒  ให้รายงานตัวเป็นประจำตามวันและเวลาที่กำหนด 
    ๔.๓  ให้ทำบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร  
    ๔.๔  ให้เข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กำหนด 
    ๔.๕  ให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ตามที่กำหนด 
    ๔.๖  ให้ซ่อมแซม ประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

การทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้อยูใ่นการกำกับดูแลของครูฝ่ายปกครอง 
หรือครูที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา และลงชื่อรับรองเป็นพยานในการทำกิจกรรมของนักเรียน   
 ข้อ  ๕  การลงโทษนักเรียนทุกครั้งต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดบันทึกประจำวันและทะเบียน
ประวัติและแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
 ข้อ  ๖  การพิจารณาโทษนักเรียนจะยึดหลักการลงโทษนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และตาม
ระเบียบที่โรงเรียนวางไว้  สำหรับการกระทำความผิดของนักเรียนทุกกรณี โดยห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธี
รุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียน
และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย ให้ครูหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน      ที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนผู้กระทำความผิด  บันทึกเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ความผิด และดำเนินการลงโทษนักเรียนต่อไป 
 ข้อ  ๗  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  รกัษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และใหม้ี
อำนาจตีความและวินิจฉัยปญัหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่   26   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
         ลงชื่อ    

                                                    (นายมานิตย์   บุตรพรม) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  



32 
 

 
 
 

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        
 
 อ้างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๑๓  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  จึงใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
เครื่องแบบนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๑๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๑  และออกระเบียบ
เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ  ๒  ให้เริ่มใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  เครื่องแบบนักเรียนระดับช้ันปฐมวัย 
  (๑)  เครื่องแบบนักเรียนชาย  (ร้ายแรง) 

๑.๑  เสื้อ  เสือ้สีขาว ปกคอบัว  แขนสั้น  อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋า ปักตราสัญลักษณ ์
โรงเรียน รูปดอกบัว  อกเสื้อด้านขวา ปักช่ือ - สกุล นักเรยีน ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ำ
เงิน จากชายเสื้อด้านล่างขึ้นมา  ๑๑  เซนติเมตร  ติดกระดุมสีขาว  ด้านหน้าขวา  ๑ เม็ด  ซ้าย  ๑  เม็ด  
ด้านหลังซ้าย ๑ เม็ด ขวา ๑ เม็ด  (ติดให้ตรงรูกระดุมของกางเกง) 
              ๑.๒  กางเกง  กางเกงสีน้ำเงิน ขาสั้น ซิปหน้า  เจาะรูกระดุมด้านหน้าซ้าย ๑ ร ูด้านขวา ๑ รู  
ด้านหลังซ้าย ๑ รู ขวา ๑ ร ู

 ๑.๓  รองเท้า รองเท้าหนังสีดำ  สายคาด  ถุงเท้าสีขาว 
  (๒)  เครื่องแบบนักเรียนหญิง  (ร้ายแรง) 
         ๒.๑  เสื้อ  เสือ้สีขาว ปกคอบัว  แขนสั้น  อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋าปักตราสัญลักษณโ์รงเรียน   
รูปดอกบัว  อกเสื้อด้านขวา ปักช่ือ-สกุล นกัเรียน ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร  ด้วยไหมสีน้ำเงิน  จากชายเสื้อ
ด้านล่างขึ้นมา  ๑๑ เซนติเมตร  ติดกระดุมสีขาว  ด้านหน้าขวา  ๑  เม็ด  ซ้าย ๑ เม็ด  ด้านหลัง  ซ้าย ๑ เม็ด   
ขวา  ๑  เม็ด  (ติดให้ตรงรูกระดุมของกระโปรง) 
           ๒.๒  กระโปรง  กระโปรงสีนำ้เงินกลีบรอบตัว  เจาะรูกระดุมด้านหน้าซ้าย–ขวา ด้านละ ๑ รู  
ด้านหลัง ซ้าย– ขวา ด้านละ ๑ ร ู
              ๒.๓ รองเท้า  รองเท้าหนังสีดำ  ถุงเท้าสีขาว 
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การแต่งกายนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (ห้องมอนเตสซอรี่)            (ห้องปกติ)  
                          วันจันทร ์         วันอังคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (ห้องมอนเตสซอรี่)         (ห้องปกติ)  
             วันพุธ      วันพฤหสับด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        วันศุกร ์       วันพระ 
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ข้อ  ๔  เครื่องแบบนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
  (๑)  เครื่องแบบนักเรียนชาย  (ร้ายแรง) 
   ๑.๑  เสื้อ  เสือ้เช้ิตสีขาว ปกคอตั้ง ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด สาบเสื้อ 
กว้างประมาณ  ๓  เซนติเมตร  ใช้กระดุมขาวแบบเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑  เซนติเมตร  แขนสั้นเหนือศอก
เล็กน้อย มีกระเป๋าติดแนวราวนมด้านซ้าย มขีนาดตั้งแต่ ๘–๑๐ เซนติเมตร  และลึกตั้งแต่  ๑๐-๑๒ เซนติเมตร  
ทรงเหมาะกับขนาดของเสื้อ  อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋า ปักตราสัญลักษณโ์รงเรียน  อกเสื้อด้านขวา ปักช่ือ-สกุล 
นักเรียน ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร  ด้วยไหมสน้ีำเงิน  
     ๑.๒  กางเกง  กางเกงสีน้ำเงินขาสั้น  ซิปหน้า  หูรอบ  ๖  หู  ทรงแบบกางเกงไทยมีจีบ ขาสั้น
เพียงเหนือเข่าพ้นจากลูกสะบ้าประมาณ  ๓-๔  เซนติเมตร เมื่อยืนตรงส่วนกว้างในขากางเกงห่างจากขาตั้งแต่ 
๘-๑๒ เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของขา ปลายพับเข้าข้างในกว้างประมาณ ๓-๕ เซนติเมตร มีกระเป๋าด้านข้าง
ตามแนวตะเข็บทั้งสองด้าน ด้านละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง เวลาสวมให้ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย   

   ๑.๓  เข็มขัด  ใช้เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้างต้ังแต่ ๒.๕-๔ เซนติเมตร ตามขนาดของตัว
นักเรียน หัวเข็มขดัเป็นรูปส่ีเหลีย่มผนืผ้า โลหะสีเงิน   
   ๑.๔  รองเท้า  ถุงเท้า  ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ชนิดผูกเชือก  ไมม่ีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวยาว 
  (๒)  เครื่องแบบนักเรียนหญิง  (ร้ายแรง) 

   ๒.๑  เสื้อ  เสื้อสีขาว ปกคอฮาวาย  แขนสั้น  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่บางจนเกินไป แขนยาวเพียง
เหนือศอก  ปลายแขนตรง  ความยาวของตัวเสื้อและความกว้างของตัวเสื้อให้พอเหมาะกับลำตัว  ไม่รัดเอว      
ริมขอบล่างด้านหน้าขวาและซ้ายติดกระเป๋ามีขนาดพองาม ปลายกระเป๋าพับริมประมาณ ๒ เซนติเมตร อกเสื้อ
ด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน  อกเสื้อด้านขวา  ปักชื่อ-สกุล  นักเรียน  ขนาดความสูง  ๑  เซนติเมตร  
ด้วยไหมสีน้ำเงิน   

   ๒.๒  กระโปรง  กระโปรงสีนำ้เงิน เนื้อเกลี้ยง  ด้านหน้าด้านหลังพับเป็นจีบ ด้านละ ๖ จีบ  
โดยหักจีบออกด้านละ ๓ จีบ แต่ละจีบลึก ๖-๑๒ เซนติเมตร ตัวกระโปรงห้ามเป็นทรงเอวต่ำ และให้ลึกเลยเข่า
ลงไปเล็กน้อย  
   ๒.๓  รองเท้า  ถุงเท้า  ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นหัวมนสีดำ  มีสายรัดหลังเท้า  ส้นสูงไม่เกิน  
๑  เซนติเมตร  ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีขาวบาง ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าให้พับลงแต่พองาม  
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การแต่งกายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
 

                                    
 

วันจันทร ์      วันอังคาร   

                                           
   วันพุธ        วันพฤหสับด ี
 

                                                  
วันศุกร ์
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  ข้อ  ๕  เครื่องแบบนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
  (๑)  เครื่องแบบนักเรียนชาย  (ร้ายแรง) 
   ๑.๑  เสื้อ  เสือ้เป็นแบบเสื้อเชิ้ต ปกคอตั้ง  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่บางจนเกินไป  ผ่าอกตลอด  
สาบเสื้อกว้างประมาณ  ๓  เซนติเมตร  ใช้กระดุมขาวแบบเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่เกิน  ๑ เซนติเมตร  แขนสั้น
เหนือศอกเล็กน้อย  มีกระเปา๋ติดแนวราวนมด้านซ้าย  มขีนาดตั้งแต่  ๘-๑๐ เซนติเมตร และลกึตั้งแต่ ๑๐-๑๒ 
เซนติเมตร  ทรงเหมาะกับขนาดของเสื้อ อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋า ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน  อกเสือ้ด้านขวา 
ปักชื่อ-สกุล นกัเรียน ขนาดความสูง ๑ เซนติเมตร  ด้วยไหมสีน้ำเงิน   
   ๑.๒  กางเกง  กางเกงเป็นกางเกงสีกรมท่า  ทรงแบบกางเกงไทยมีจีบ  ขาสั้นเพียงเหนือเข่า  
พ้นจากลูกสะบ้าประมาณ  ๓-๔  เซนติเมตร เมื ่อยืนตรงส่วนกว้างในขากางเกงห่างจากขาตั ้งแต่ ๘ -๑๒ 
เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของขา  ปลายพับเข้าข้างในกว้างประมาณ  ๓–๕  เซนติเมตร  ผ่าตรงส่วนหน้า       
มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ  ไม่มีกระเป๋าหลัง  เวลาสวมให้ทับชายเสื้อให้เรียบร้อย   
   ๑.๓  เข็มขัด  ใช้เข็มขัดสีดำ  ขนาดกว้างต้ังแต่  ๒.๕-๔  เซนติเมตร  ตามขนาดของตัว
นักเรียน  หัวเข็มขัดเป็นรูปสีเ่หล่ียมผืนผ้า  โลหะสีเงิน   
   ๑.๔  รองเท้า  ถุงเท้า  ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำ  ไม่มลีวดลาย  ถุงเท้าสีขาวยาว 
  (๒)  เครื่องแบบนักเรียนหญิง  (ร้ายแรง ) 
   ๒.๑  เสื้อ  เสือ้เป็นแบบเสื้อปกคอบัว แขนยาว  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่บางจนเกินไป  ผ่าอก
ตลอด  สาบเสื้อกว้างประมาณ  ๓  เซนติเมตร  ใช้กระดุมขาวแบบเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑  เซนติเมตร 
ปลายแขนจีบเล็กนอ้ย  ประกอบด้วยผ้าสองชั้น  กว้าง ๓  เซนติเมตร  ความยาวของตัวเสื้อและความกว้างของ
ตัวเสื้อให้พอเหมาะกับลำตัว รัดเอวพอหลวม  อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋า ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน  อกเสื้อ
ด้านขวา  ปักชื่อ-สกุล  นักเรยีน  ขนาดความสูง  ๑  เซนติเมตร  ด้วยไหมสีน้ำเงิน  ผกูรอบคอด้วยริบบิ้นโบว์ 
สีกรมท่า   
   ๒.๒  กระโปรง กระโปรงใช้สีกรมท่า เนื้อเกลี้ยง จีบรอบตัว แต่ละจีบลึก ๖–๑๒ เซนติเมตร   
ตัวกระโปรงห้ามเป็นทรงเอวต่ำ  และให้ลึกเลยเข่าลงไปเล็กน้อย  
   ๒.๓  รองเท้า  ถุงเท้า  ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นหัวมนสีดำ  มีสายรัดหลังเท้า  ส้นสูงไม่เกิน  
๑  เซนติเมตร  ใช้ประกอบกับ ถุงเท้าสีขาวบาง ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าให้พับลงแต่พองาม  
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การแต่งกายนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันจันทร ์      วันอังคาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   วันพุธ        วันพฤหสับด ี

 

 
วันศุกร ์
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 ข้อ  ๖  เครื่องแบบพลศึกษา การแต่งเครื่องแบบพลศึกษาของนักเรียน ให้เป็นไปตามที่โรงเรียน
กำหนด  (ไม่รา้ยแรง) 
 ข้อ  ๗  เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี  และยวุกาชาด  ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบน้ัน ๆ ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่โรงเรียนกำหนด  (ไม่ร้ายแรง)  
 ข้อ  ๘  เครื่องแบบชุดกิจกรรมหรือชุดวัฒนธรรม  ให้นักเรยีนแต่งเครื่องแบบนั้น ๆ ให้ถกูต้องตามที่
โรงเรียนกำหนด  (ไม่ร้ายแรง) 
 ข้อ  ๙  นักเรยีนที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นวันปิดเรียนหรือในวันหยุดให้แต่งเครื่องแบบ 
นักเรียนให้เรียบร้อย  (ไม่ร้ายแรง ) 
 ข้อ  ๑๐  ในขณะที่แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่องแบบอื่น ๆ ที่โรงเรียนกำหนดต้อง ห้ามมิให้
นักเรียนปฏิบัติตน  ดังน้ี 
  (๑)  เขียนคิ้ว เขียนตา ทาปาก ทาเล็บ และไว้เล็บยาวโดยเด็ดขาด  (ไม่ร้ายแรง ) 

(๒)   ใช้เครื่องประดับใด ๆ  ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและใช้สายสภุาพ  (ไม่ร้ายแรง ) 
 ข้อ  ๑๑  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และใหม้ี
อำนาจตีความและวินิจฉัยปญัหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    26     มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
      ลงชื่อ    
                                                   (นายมานิตย์   บุตรพรม) 

                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
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ระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        
 
 อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๗ 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนี้  จึงวางระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมใน
การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ  ๒  ให้เริ่มใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้  
  “นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งกำลังรับการศึกษาภาคบังคับ  ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้น 
ประถมศึกษา และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่อยู่ในสถานศึกษาแห่งนี ้
  “คร”ู  หมายความว่า  ข้าราชการครู  ผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและกำกับดูแล
การจัดกิจกรรมของนักเรียน   
  “ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  หรือ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียน 
  “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  ผู้รับบุตรบุญธรรม  ผู้ที่นักเรยีนอยู่ในการปกครอง
หรืออุปการะเลี้ยงดู  หรือผู้ทีน่ักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 
 ข้อ  ๔  นักเรยีนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม  ดงันี้ 
  (๑)  นักเรียนชายจะไว้ผมสัน้หรือยาวก็ได้ กรณไีว้ผมยาวให้เป็นผมรองทรงสูงซ่ึงด้านข้างและ
ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม  ด้านหน้าต้องยาวไม่เกิน  ๓  เซนติเมตร  (ร้ายแรง) 
   (๒)  นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้  กรณีไว้ผมยาวให้ยาวได้ไม่เกิน  ๑๒  นิ้ว  (วัดจาก
ตีนผม) และใหม้ัดรวบให้เรียบร้อย 
    การติดริบบ้ินโบว์ทรงผมแบบมัดรวบ  ใหใ้ช้สีน้ำเงินหรือสีกรมท่าเท่านั้น 
   ข้อ  ๕  นักเรยีนต้องห้ามปฏิบัติตน  ดังน้ี  (ร้ายแรง) 
   (๑)  ดัดผม 
   (๒)  ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
   (๓)  ไว้หนวดหรือเครา 
   (๔)  การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน  เช่น  การตัดแต่งทรงผม 
เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเปน็ลวดลาย 
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  ข้อ  ๖  ความในข้อ  ๔  และข้อ  ๕  มิใหน้ำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มเีหตุผลความจำเป็น 
ในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
   ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต 
 
   ข้อ  ๗  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และใหม้ี
อำนาจตีความและวินิจฉัยปญัหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 ประกาศ  ณ  วันที่     26    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
      ลงชื่อ    
                                                   (นายมานิตย์   บุตรพรม) 

                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

ทรงผมนักเรียนชาย 
 

                
 
 

ทรงผมนักเรียนหญิง 
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ระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        
 
 อ้างถึง กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จึงวางระเบียบว่าด้วยความประพฤติ
ของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓  ขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  วา่ด้วยความประพฤติ 
ของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ  ๒  ให้เริ่มใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้  
  “นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งกำลังรับการศึกษาภาคบังคับ  ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้น 
ประถมศึกษา และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่อยู่ในสถานศึกษาแห่งนี ้
  “คร”ู  หมายความว่า  ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการ
เรียนการสอนและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมของนักเรียน   
  “บิดามารดา” หมายความว่า  บิดามารดาของนักเรียนไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
  “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมและผู้ปกครองตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง นายจ้างตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับนักเรียน ไว้ใน
ความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 
  “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า ผู้บริหารสถานศกึษาผู้สนับสนนุการศึกษา ผู้ซึ่งทำ
หน้าที่เกี่ยวเนื่องการจัดการเรียนการสอนหรือทำหน้าที่ผู้ช่วยครูในการจดัการเรียนการสอน การจัดกจิกรรม
ของนักเรียน และสนับสนุนงานในสถานศึกษา 
  “ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  หรือ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ข้อ  ๔  การมาเรียน  นักเรียนจะต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๕๐ น.  มิฉะนั้นถือว่ามาสาย 
นักเรียนทีม่าสาย ให้ครูเวรเป็นผู้อนุญาตให้เข้าช้ันเรียน  เม่ือได้สอบสวนหรือลงโทษตามควรแก่กรณีแล้ว   
(ไม่ร้ายแรง ) 
 ข้อ  ๕  การเขา้แถวเคารพธงชาติ 
  (๑)  เมื่อสัญญาณครั้งที่  ๑  เวลา  ๐๗.๕๐  น.  ให้นักเรียนช่วยกันดูแลความเรียบร้อย  
ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับ ทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจส่วนตัวให้แล้วเสร็จ   
  (๒)  เมื่อสัญญาณครั้งที่ ๒  เวลา  ๐๗.๕๕  น.  ให้ครูและนักเรียนพร้อมกันที่หน้าเสาธง         
ตามสถานที่ที่โรงเรียนกำหนดให้  เพื่อทำกจิกรรมเคารพธงชาติ  (ไม่ร้ายแรง ) 
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  (๓)  เมื่อสัญญาณครั้งที่  ๓   เวลา  ๐๘.๐๐  น.  คณะกรรมการสภานักเรียนจะบอก  
“ธงขึ้นตรง”  ครูและนักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  เมื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว 
คณะกรรมการสภานักเรียนนำสวดมนต์ไหว้พระ  หลังจากนั้นพิธีกรหรือครูเวรที่ทางโรงเรียนมอบหมาย 
จะประกาศ อบรมแนะนำ  และสั่งแยกแถวเข้าช้ันเรียนอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว  ในวันที่ฝนตกหรือม ี
เหตุพิเศษอื่นใด  โรงเรียนจะสั่งเปลี่ยนแปลงการเข้าแถวเป็นคราว ๆ ไป  (ไม่ร้ายแรง ) 
 
 ข้อ  ๖  การปฏิบัติตน 
   (๑)  เมื่อเดินผา่น เดินสวน หรือติดต่อกับครู-บุคลากร ทุกคน ต้องแสดงความเคารพ พูดจาสุภาพ 
อ่อนน้อม  (ไม่ร้ายแรง ) 
    (๒)  ไม่ส่งเสียงดัง พูดจาหยาบคาย หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น  
(ไม่ร้ายแรง ) 

(๓)  นักเรียนชายต้องปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพบุรุษ นักเรียนหญิงต้องปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพสตรี  
ไม่ว่า จะเป็นการนั่ง การยืน การเดิน หรือการแสดงกิริยาอาการใด ๆ ก็ตาม  (ไม่ร้ายแรง) 
 ข้อ  ๗  การรบัประทานอาหาร 
  (๑)  ห้ามนำนำ้หรืออาหารทุกชนิดเข้าไปรับประทานในห้องเรียนในขณะกำลังเรียน  (ไม่ร้ายแรง )   
  (๒)  ห้ามนักเรยีนซื้อน้ำหรืออาหารในช่วงเวลาที่ยังอยู่ในเวลาเรียนโดยเด็ดขาด จะซื้อได้ในเวลา
พักกลางวัน ช่วง เวลา ๑๑.๓๐-๑๒๓๐ น. เท่านั้น นอกจากมีกรณีพิเศษโรงเรียนจะอนุญาตเป็นคราวๆไป(ไม่
ร้ายแรง )  
  (๓)  ห้ามสั่งอาหารจากภายนอกโรงเรียนเข้ามารับประทาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ  (ไม่ร้ายแรง ) 
  (๔)  นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  (ไม่ร้ายแรง) 
 ข้อ  ๘  การใชห้้องน้ำห้องส้วม 
  (๑)  ห้ามนักเรยีนชายเข้าไปในบริเวณห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิงโดยเด็ดขาด  (ร้ายแรง ) 
  (๒)  ห้ามขีดเขยีนฝาผนังห้องน้ำห้องส้วม  (ร้ายแรง ) 
  (๓)  เมื่อใช้ห้องน้ำห้องส้วมแล้วต้องทำความสะอาดทุกครั้ง  (ไม่ร้ายแรง ) 
 ข้อ  ๙  หลังเลิกเรียนหรือวันหยุด 
   เมื่อเลิกเรียนให้นักเรียนรีบกลับบ้าน นักเรียนจะทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในบริเวณโรงเรียนเกินกว่า
เวลา  ๑๘.๐๐ น. ไม่ได้  วันหยุดต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง ครู หรือผู้บริหารสถานศึกษาเสียก่อน จึงจะ
ประกอบกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ตามเวลาที่กำหนดได้ มิฉะนั้นโรงเรียนจะสั่งงดกิจกรรมนั้น ๆ ทันที 
 ข้อ  ๑๐  การปฏิบัติตนในห้องเรียน   
  (๑)  ในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน  ให้เวรทำความสะอาดของแต่ละวันทำความสะอาดบริเวณ 
ที่รับมอบหมาย (ไม่ร้ายแรง) 
  (๒)  ในขณะที่เรียนและครูอยู่ในห้องเรียน นักเรียนจะต้องประพฤติตนตามคำสั่งหรือข้อตกลง
เกี่ยวกับระเบียบการเรียนการสอนของแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด (ไม่ร้ายแรง ) การลุกจากโต๊ะเรียนหรือการออก
นอกห้องเรียนทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากครู  (ร้ายแรง ) 
  (๓)  ในขณะที่ครูไม่อยู่ในห้องเรียน  ให้นักเรียนปฏิบัติตนเหมือนกับมีครูอยู่ในห้องเรียน ไม่ส่ง
เสียงดังออกนอกห้องเรียน ให้หัวหน้าช้ันเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างที่ครูไม่อยู่ในห้อง  (ร้ายแรง ) 
 ข้อ  ๑๑  นักเรียนต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปน้ี  (ร้ายแรง) 

(๑)   หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
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(๒)   เล่นการพนัน  จัดให้มีการเล่นการพนัน  หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(๓)   พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิดหรือวัตถุอื่นใดที่มีเจตนาจะใช้อย่างอาวุธ 
(๔)   ซื้อ  จำหน่าย  แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมนึเมา บุหรี่  

หรือยาเสพติด 
(๕)   ลักทรัพย์  กรรโชกทรัพย์  ข่มขู่  หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
(๖)   ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ทำร้ายร่างกายผู้อื่น  เตรียมการหรือกระทำการใด ๆ  อันน่าจะ 

ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบรอ้ยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำการ
ดังกล่าว 

(๗)   แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม  กระทำการลามกอนาจาร  แต่งกายล่อแหลม 
หรือไม่เรียบร้อย ในโรงเรียนหรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่เรียบร้อย 

(๘)   เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
(๙)   เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก  รวมกลุ่ม  หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเอง 

และผู้อื่น 
(๑๐) ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุอันควร 

 ข้อ  ๑๒  ห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียน  ยกเว้นใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลและใช้
ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน เมื่อได้รับอนุญาตจากครูประจำวิชา  (ไม่ร้ายแรง) 
 ข้อ  ๑๓  หากนักเรียนเจตนาทำลายทรัพย์สนิหรือประมาทเลินเล่อทำให้ทรัพย์สินของสถานศึกษา
จนเกิดความเสียหาย ผู้ปกครองนักเรียนต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนและราคาทรัพย์สินนั้น หรือจดัซื้อ 
จัดหาทรัพย์สินนั้นส่งคืนโรงเรียน  (ร้ายแรง ) 
 ข้อ  ๑๔  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  รกัษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และใหม้ี
อำนาจตีความและวินิจฉัยปญัหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่     26    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
      ลงชื่อ    
                                                   (นายมานิตย์   บุตรพรม) 

                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
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ระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
ว่าด้วยการทำความเคารพของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        
 
 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษา  
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  จึงออกระเบียบการทำความเคารพของนักเรียน  ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ว่าด้วยการทำความเคารพ 
ของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ  ๒  ให้เริ่มใช้ระเบียบนีต้ั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้  
  “นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งกำลังรับการศึกษาภาคบังคับ  ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้น 
ประถมศึกษา และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่อยู่ในสถานศึกษาแห่งนี ้
  “คร”ู  หมายความว่า  ข้าราชการครู  ผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและกำกับดูแล
การจัดกิจกรรมของนักเรียน   
  “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนหรือ 
ทำหน้าที่ผู้ช่วยครูในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักเรียน และสนับสนนุงานในสถานศึกษา 
  “ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  หรือ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ข้อ  ๔  การทำความเคารพขณะที่อยู่ในห้องเรียนหรือห้องทำงานของครู 
  (๑)  ขณะที่ครูเดินเข้าห้องสอนให้หัวหน้าชั้นหรือผู้ได้รับมอบหมายทำความเคารพด้วยคำว่า 
“นักเรียนทำความเคารพ”  ให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิงยกมือไหว้ แล้วนักเรียนชายกล่าวคำว่า      
“สวัสดีครับ”  นักเรียนหญิงกล่าวคำว่า “สวัสดีค่ะ” ในกรณีภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามที่ครูกำหนด       
  (๒)  เมื่อครูจะออกนอกห้องสอนให้นักเรียนกระทำเหมือน  (๑)   
  (๓)  เมื่อนักเรยีนจะเข้าไปหาครูที่โต๊ะทำงาน ให้ยืนห่างโต๊ะพอประมาณ นักเรียนชายและนักเรียน
หญิงยกมือไหว้  ยืนตรงในท่าสำรวม  ห้ามเท้าแขนที่โตะ๊ครู  เมื่อจะกลับให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิงไหว้   
อีกครั้ง  ในกรณีที่ไปปรึกษางานหรือถามการบ้าน เมื่อจะกลับให้กล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ” หรือ “ขอบคุณค่ะ”   
 ข้อ  ๕  การทำความเคารพขณะที่อยู่นอกห้องเรียนภายในบริเวณโรงเรียน 
  (๑)  เมื่อครูเดนิผ่านหรือเดินผ่านครู  ให้นักเรียนยืนตรงแล้วยกมือไหว้  ถ้าเดินสวนกับครูที่บันได 
ถ้านักเรียนเดินตามปกติให้หยุดยืนตรงขณะที่ครูเดินผ่าน  แต่ถ้าเดินแถวปกติให้ก้มศีรษะเล็กน้อย   
  (๒)  ครูนั่งอยูท่ี่ระเบียง  เมื่อนักเรียนเดินผ่านให้ก้มศีรษะเล็กน้อย จนผ่านครูแล้วจึงเดินตามปกติ           
  (๓)  ตามถนนหรือบริเวณ เมื่อเดินสวนกับครูหรือครูจะเดินผ่าน ให้นักเรยีนยืนตรงและยกมือไหว้ 
ถ้าถือของก็ให้ยืนตรง   
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  (๔)  เมื่อเดินผ่านหอพระพุทธรูปหรือศาลพระภูมิ  ให้นักเรียนหยุดยืนและยกมือไหว้ เมื่อเดินผ่าน 
พระบรมสาทิสลักษณ์ หรือพระบรมฉายาลักษณ์  ให้นักเรียนหยุดยืนทำความเคารพ   
  (๕)  โอกาสที่ไม่ต้องทำความเคารพ   
        ๕.๑  ขณะอยู่ในแถวหรือขณะเดินแถว 
        ๕.๒  ขณะถือของหนัก 
        ๕.๓  ขณะทำงานเร่งด่วน 
        ๕.๔  ขณะอยู่ในโรงอาหาร  รับประทานอาหาร  หรือในหอประชุมที่มีการประชุม  
และในห้องสมดุ 
 ข้อ  ๖  การทำความเคารพขณะแต่งเครื่องแบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่เครื่องแบบนักเรียน ให้ทำความเคารพ
ตามระเบียบของเครื่องแบบนั้น ๆ   
 ข้อ  ๗  การทำความเคารพนอกบริเวณโรงเรียน ให้ยกมอืไหว้ กล่าวคำว่า “สวัสดีครบั” หรือ 
“สวัสดีค่ะ” แม้ว่าจะอยู่ในชุดนักเรียนก็ตาม   
 ข้อ  ๘  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และใหม้ี
อำนาจตีความและวินิจฉัยปญัหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่    26    มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
         ลงชื่อ    

                                                    (นายมานิตย์   บุตรพรม) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
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ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน 
 

 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนได้ โดยมีข้อกำหนด
เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน ดังนี้ 
  ๑.  ให้นักเรียนฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับครูประจำชั้น ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ของทุกวัน
เปิดเรียน 
  ๒.  หากมีเหตุจำเป็น ให้ติดต่อสื่อสารผ่านครูประจำช้ันโดยตรง 
  ๓.  ให้ครูประจำชั้นเก็บโทรมือถือของนักเรียนรวมไว้ในกล่องหรืออุปกรณ์ที่สามารถจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบและปลอดภัย 
  ๔.  นักเรียนสามารถเบิกโทรศัพท์มือถือไปใช้ได้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้งานการสืบค้นข้อมูล เพื่อ
การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่ครูกำหนด 
  ๕.  ให้มีบัญชีการรับฝาก การเบิกใช้ และการรับคืน โทรศัพท์มือถือ ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 ๖.  ห้ามไม่ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ ติดต่อสื ่อสาร ฟังเพลงหรือเล่นเกมใด ๆ ขณะที่มี        
การเรียนการสอน 
     ๗.  ห้ามไม่ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ ในการถ่ายรูป คลิปต่าง ๆ และนำไปเผยแพร่อันจะนำมา
ซึ่งความเสียหายหรือทำลายชื่อเสียงของผู้อื่น 
    ๘.  ห้ามไม่ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ ในการสื่อสารหรือเผยแพร่รูปภาพ คลิปที่ไม่เหมาะสม 
    ๙.  ห้ามไม่ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ ติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข้อความเพื่อก่อเหตุหรือยุยงให้เกิด
ความแตกสามัคค ี
 ๑๐.  ถ้าโทรศัพท์มือถือของนักเรียนสูญหายก่อนการรับฝาก ระหว่างการเบิกไปใช้งาน และหลัง
การรับคืน โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
      หากทางโรงเร ียนพบเห็นว่านักเร ียนคนใดไม่ปฏิบ ัต ิตามข้อกำหนดเกี ่ยวกับการใช้
โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน ให้ครูยึดโทรศัพท์มือถือไว้ แล้วทางฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม จะดำเนินการบันทึกเป็นหลักฐานและแจ้งผู้ปกครองให้มาติดต่อรับคืนได้ และไม่อนุญาตให้นำ
โทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนอีกต่อไป 
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