
 

 

 

 

 

 

  



คำนำ 

  คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้าง ความ

เข้าใจแก่ครู อาจารย์ นักการภารโรงบุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัด  

การศึกษาแก่นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่มือฉบับนี้จัดทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ 

บริหารงานโรงเรียนตามแนวทางการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของ สพฐ.  งานอาคารสถานท่ีจึงได้จัดกรอบ 

งานให้ครอบคลุมกับภาระงาน สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการ 

ศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย  

มุ่งหวังว่าภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที ่ก ำหนดไว้ ทุกประการ 

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานงานอาคารสถานท่ี  

  อย่างไรก็ตาม คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่ายงาน ( พรรณนางาน : Job 

descriptions) ตามกรอบงานที่บรรจุไว้ในโครงสร้างการบริหารงานยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนถึง วิธีปฏิบัติงาน  

(Work Procedures) ซึ่งจะได้จัดทำในระดับผู้ปฏิบัติการท่ีได้รับแต่งต้ังมอบหมายในแต่ละกรอบงานให้สมบูรณ์ 

เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป  

  คณะทำงานยินดี น้อมรับข้อเสนอแนะ ที ่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และขอบคุณคณะทำงานในงานอาคารสถานท่ี 

ทุกท่านท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันอย่างมุ่งมั่น อุทิศ ทุ่มเทอย่างดียิ่ง ให้กับโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  

 

 

นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ 
หัวหน้างานอาคารสถานที 
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งานอาคารสถานที่ 
แนวคิด  
  งานอาคารสถานที่เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ภาระงาน  
เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การจัดบรรยากาศทั้งภายในห้องเรียน ภายใน  
โรงเรียน ให้เกิดความร่มรื่น เป็นสัดส่วน สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบำรุงดูแลรักษา อาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียนห้องพิเศษ และห้องบริการต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าตามเกณฑ์ปริมาณ
และ ตรงตามมาตรฐาน จัดให้มีเอกสารการใช้อาคาร และจัดทำประวัติบำรุงรักษา และสรุปประเมินผลอยา่ง
ชัดเจน  
 

วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื ่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของ 
สถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ  งานอาคารสถานท่ีได้แบ่งหมวดหมู่งานไว้ดังนี้  
1). งานดูแลอาคารสถานที่ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
 1. วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบ ัต ิงานด้านอาคารสถานที ่และ
สภาพแวดล้อม ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านทำความสะอาด  
 2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน  
 3. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้อง
พิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีดีอยู่ตลอดเวลา  
 4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดต้ังในท่ีท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที  
     5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ใน  
สภาพดี ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ  

    6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ ให้
อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย  

 7. ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกล่ินรบกวน  
 8. ติดตาม ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา 

ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน  
 9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ  

10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และ 
ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน  



11. อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทำสถิติ 
การให้บริการและรวบรวมข้อมูล  

12. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา  
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

2) งานตกแต่งอาคารสถานที่ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนด้านงานตกแต่งบริเวณโรงเรียน โดยกำหนดงาน/โครงการ งบประมาณเสนอ

ผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
 2. ปรับปรุงสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อน

และออกกำลังกาย เป็นแหล่งการเรียนรู้ ของนักเรียน และประชาชนได้ 
 3. จัดซื้อ จัดหาต้นไม้ดอก ไม้ประดับ จัดสวนหย่อม เพื่อสร้างบรรยากาศ ทำให้สะอาด 

ปลอดโปร่ง สวยงาม เสริมสร้างสุขภาพจิต  กาย แก่บุคลากร ไม่เป็นแหล่งมลพิษ 
 4. ปรับปรุงไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม ตามอาคารและบริเวณโรงเรียน ให้มีความเป็น

ระเบียบ สวยงาม ตลอดปีการศึกษา 
 5. ดูแลบำรุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับ ในอาคารและบริเวณโรงเรียนให้เรียบร้อย เป็น

ระเบียบประเมินสรุป และรายงาน ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

3) งานสาธารณูปโภค หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. จัดทำแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
 2. จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
 3. กำหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
 4. จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 5. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ เครื ่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้

โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีได้มาตรฐาน 
 6. จัดทำป้ายคำขวัญ คำเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
 7. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์ 
 8. สำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชำรุด 
 9. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชำรุดให้อยู่ในสภาพท่ีดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
 10. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



มาตรฐานการให้บริการ 
1).การบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1.1 การพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมโรงเรียนควรด าเนินการดังนี้ 
 - กำหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และการจัดสภาพแวดล้อม 

จัดทำแผนผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
- ดูแลพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย 

เหมาะสมพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ 
- ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิด

ความคุ้มค่าและเอือ้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
- สรุปประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

1.2 การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน ควรดำเนินการดังนี้ 
- มีการจัดบริเวณเป็นสัดส่วน 
- มีความร่มรื่น 
- มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม 
- มีสถานท่ีเล่น ออกก าลังกาย พักผ่อน 
- มีอากาศปลอดโปร่ง 
- ไม่เป็นแหล่งมลพิษ 
- มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีทางสัญจรเป็นระเบียบ 
- มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต 
- มีการใช้และบำรุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 

2). การบริการอาคารเรียน 
2.1 การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 

- มีการตกแต่งท่ีสวยงาม 
- มีแสงสว่างเพียงพอ 
- ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดีมีอุปกรณ์ยึดมั่นคง 
- ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี 
- มีการดูแลสภาพสีของอาคารให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาดเรียบร้อย 
- มีป้ายช่ือบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
- มีความเป็นระเบียบ 
- มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 



2.2 การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน โรงเรียนควรด าเนินการดังนี้ 
- จัดให้มีห้องเรียนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- จัดให้มีห้องพิเศษเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- จัดให้มีห้องบริการเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.3 การดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียน โรงเรียนควรด าเนินการดังนี้ 
- มีการดูแลรักษาอาคารเรียน 
- แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการบำรุงรักษาให้คงสภาพมีระเบียบ สวยงามใช้การได้และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
- บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง และสะอาดสวยงาม 

2.4 การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
- มีการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
 - มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

   - มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยท่ีใช้การได้ 
 - ยังมีการควบคุม และติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
- มีการฝึกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 

3). การบริการห้องเรียน 
3.1 การจัดบรรยากาศในห้องเรียน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 

- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
- จัดให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
- ตกแต่งให้สวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ 
- ไม่แออัด 
- โต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ประจ าห้องมีสภาพดี 
- มีส่ือและอุปกรณ์การสอนท่ีจ าเป็นประจำห้อง 
- มีเครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ 

คอมพิวเตอร์ฯลฯ 
3.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 

- จัดทำแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ 
- ใช้ห้องตามแผนท่ีกำหนด 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี 



- ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
- จัดประกวดเพื่อยกย่องชมเชย 

4). การบริการห้องบริการ 
 4.1 การจัดบรรยากาศห้องบริการ โรงเรียนควรด าเนินการดังนี้ 

- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
- มีการตกแต่งท่ีสวยงาม 
- มีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
- ไม่แออัด 
- มีป้ายนิเทศแสดงคำแนะนำการใช้ห้อง ระเบียบปฏิบัติและสถิติข้อมูล 

4.2 การใช้และการบำรุงรักษาห้องบริการ โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
- จัดทำแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีกำหนด 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
- บันทึกสถิติการใช้ห้อง 
- ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- เก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

5). การบริการห้องพิเศษ 
5.1 การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 

   - จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
- ตกแต่งท่ีสวยงามและมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ฯลฯ 
- จัดให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
- ไม่แออัด 
- มีป้ายบอกวิธีทำงาน แนะนำเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ 
- มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย 
- มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
- มีป้ายแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องมือ 
 



5.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
- จัดทำแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีกำหนด 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
- บันทึกสถิติการใช้ห้อง 
- ติดตามประเมินผลการใช้ห้องอย่างเป็นระบบ 
- ประกวดการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อยกย่องชมเชย 
- เก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

6). การบริการอาคารประกอบ 
6.1 อาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 

6.1.1 การจัดอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีอาคารโรงฝึกงานเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

6.1.2 การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน โรงเรียนควรดำเนินการ 
ดังนี้ 

- จัดทำแผน ตารางการใช้และระเบียบการใช้อาคาร 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ใช้ห้องตามแผนและตารางท่ีก าหนด 
- จัดสภาพอาคารประกอบตามหลักการจัด และมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
 - จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
- บันทึกสถิติการใช้ห้อง 
- ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- เก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

6.2 อาคารโรงอาหาร โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
6.2.1 การจัดอาคารโรงอาหาร 

- จัดให้มีอาคารโรงอาหารเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- จัดให้มีครุภัณฑ์ประจำโรงอาหาร 
- จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ 
- จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 
- จัดให้บริการอย่างเหมาะสม 
 



6.2.2 การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
- จัดทำแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพท่ีดี 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
- ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

6.3 อาคารหอประชุม / ห้องประชุม โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
6.3.1 การจัดอาคารหอประชุม / ห้องประชุม 

- จัดให้มีหอประชุม / ห้องประชุม 
- จัดครุภัณฑ์ประจ าหอประชุม 
- จัดบุคลากรรับผิดชอบ 
- จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 
- จัดการให้บริการอย่างเหมาะสม 

6.2.3 การใช้และบำรุงรักษาอาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
- จัดทำแผน และแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้หอประชุม / ห้องประชุม 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ใช้หอประชุม / ห้องประชุมตามแผน และตารางท่ีก าหนด 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
- จัดงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
- บันทึกสถิติในการใช้หอประชุม / ห้องประชุม 
- ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

6.4 อาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
6.4.1 การจัดอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม 

- จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
- มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์ 
- มอบหมายบุคลากรดูแลรับผิดชอบ 
- จัดการให้บริการอย่างเหมาะสม 
- จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนพิการ / ผู้สูงอายุ 

6.4.2 การใช้และดูแลรักษาห้องน้ำ - ห้องส้วม 
- จัดให้มีคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ - ห้องส้วม 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ เช่น ภารโรง นักเรียน ฯลฯ 
- จัดระบบการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี 



- จัดทำแผนการบำรุงรักษาให้สามารถให้บริการได้อย่างประสิทธิภาพ 
- กำกับ ควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ 

6.5 การบริหารอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
6.5.1 การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 

- จัดให้มีอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
- จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ประกอบ 
- จัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบสมบูรณ์อย่างเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและ

การให้บริการและมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
6.5.2 การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษา /ห้องพลศึกษา 

- จัดทำแผน ตารางการใช้และระเบียบการใช้อาคาร/ห้องพลศึกษา 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ใช้อาคาร/ห้องตามแผน และตารางท่ีกำหนด 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
- ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

7). การให้บริการน้ำด่ืม โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
- จัดให้มีชุดอุปกรณ์กรองน้ำเพื่อ ผลิตน้ำด่ืม 
- น้ำด่ืมต้องสะอาดถกูสุขลักษณะ และเพียงพอกับจำนวนผู้บริโภค 
- ตรวจสอบถังบรรจุน้ำ และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ าด่ืมให้ถูกสุขลักษณะ 
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เป็นประจำ 
- รณรงค์ให้ความรู้และเห็นคุณค่าของการผลิตและการบริโภคน้ำด่ืมท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย 

8). การส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
- จัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
- ให้นักเรียน และบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจำปี 
- ประสานการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และมี

การส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
- นำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 

9). การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
- จัดทำเอกสารแนะนำโรงเรียน 
- จัดทำป้ายนิเทศ 
- มีการบริการจดหมาย 



- ติดต้ังเครื่องขยายเสียง 
- มีระบบเสียงตามสาย 
- มีเครื่องมือส่ือสารวิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร 
- ติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม 
- จัดวางระบบการสื่อสารผ่านระบบ LAN (LOCAL AREA NETWORK) ระบบ WIRELESS ในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
- จัดทำการส่ือสารผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน 
- จัดอุปกรณ์การส่ือสารอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 

10). การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน โรงเรียนควรดำเนินการดังนี้ 
- มีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
- กำหนดยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ท่ีเป็นรูปธรรม 
- กำหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์นั้น 
- เผยแพร่กิจกรรม ผลงานของโรงเรียน ในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกีฬา ด้านศิลปะ

ดนตรีนาฏศิลป์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้เป็นที่ทราบโดยท่ัวไป 
- เก็บรวบรวมหลักฐานท่ีปรากฏให้เห็นผลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

 



 
  

 

 



แผนผังอาคารเรียน 

  



คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคาร สถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ  
 
ส่วนของการสรา้งกระบวนงาน 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก: เลือกกระทรวงของท่าน) 
: โรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 

3. ประเภทของงานบราร กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 

4. หมวดหมู่ของานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคาร 
สถานท่ีของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 

6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการท่ีมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  ☒ บริการท่ัวไป 

7. พื้นที่ใหบ้ริการ  ☐ ส่วนกลาง  ☐ ส่วนภูมิภาค  ☐ ท้องถิ่น  ☒ สถาบันการศึกษา 

☐ ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค 

(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) 
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ หน่วยเวลา 

9. ข้อมูลสถิติ 
จำนวนเฉล่ียต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)  0 
จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0 
จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0 
 
 

 
 
 



ส่วนของคู่มือประชาชน 

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพือ่ใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่านั้น) การขอใช้อาคารสถานท่ีของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

11. *ช่องทางการให้บริการ 
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
    สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 55 ม.5 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 

    ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี☒ วันศุกร์ 

☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์ ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ☐ มีพักเท่ียง 
เวลาเปิดรับคำขอ เวลาเปิดรับคำขอ  08.30 น. 

  เวลาปิดรับคำขอ  16.30 น. 
หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในกำรยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ำมี) 
     การขอใช้อาคารสถานท่ีอนุญาตให้ใช้เป็นการช่ัวคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ใช้อาคารสถานท่ีกระทำในส่ิงผิดกฎหมาย 
2. ไม่ใช้อาคารสถานท่ีในการแสดงท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน 
3. ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุ    

เดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
4. ไม่ใช้อาคารสถานท่ีจัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนอง

เดียวกันในอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา 
5. ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในคำขออาคารสถานท่ี 
6. โดยท่ีสถานศึกษาเป็นสถานท่ีราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วย

วัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี ตลอดท้ังต้องเช่ือฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบรักษาสถานท่ีนั้น 

7. การใช้อาคารสถานท่ีเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่
กระทบต่อ การเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรค
การเมือง 

 
 
 
 



13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ท่ี 

ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ ขั้นตอน
การบริการ 

ระยะ
เวลา 
ให้บริ
การ 

หน่วย 
เวลา (นาที 

ชั่วโมง วัน วันทำ
การ เดือน ปี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน ท่ี
รับผิดชอบ (ในระบบมี

ช่องให้เลือก กระทรวง และช่อง
ให้เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหตุ 

1 การ
ตรวจสอบ 

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก ต้อง 
ครบถ้วนของคำขอและ
เอกสาร ประกอบคำขอ 

15 นาที โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จ้าหน้าท่ีตรวจสอบคำขอ 

และรายการเอกสารหรือ 

หลักฐานและแจ้งให้ผู้ย่ืน 

คำขอทราบทันทีกรณีที่ 
เห็นว่าคำขอไม่ถูกต้อง 

หรือขาดเอกสารหรือ 

หลักฐานใด 
2 การ

พิจารณา 

อนุญาต 

พิจารณาและจัดทำหนังสือ
แจ้งผลการ พิจารณาเสนอ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงนาม 

2 วัน โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  

ระยะเวลาดำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลา วัน 

14. งานบริการนี้ผา่นการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

☐ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ระยะเวลารวมหลัง
ลดขั้นตอน หน่วยของเวลา 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
     15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน ท่ี
รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

จำนวน 
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน 
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 
(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัว 
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ อกสาร ต้อง
เหลืออายุ

เกิน 3 เดือน 
ณ วันยื่น คำ

ขอ 

2 สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 
-ไม่มี 



16. ค่าธรรมเนียม 
     รายละเอียดค่ำธรรมเนียม 

    ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
    ค่าธรรมเนียม.................................................. (บาท/ร้อยละ)  
   หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 

17. *ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียน ท่ีโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา เลขท่ี 55 ม.5 ตำบลดอน 

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาปัตตานี เลขท่ี 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 9400  
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ช่ือเอกสาร ระเบียบ/ประกาศการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนวฒุิชัยวิทยา 

โรงเรียนอัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง) 
หมายเหตุ 

19. หมายเหตุ 
  



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา                                      

ที่      /2565 วันที่                 
เรื่อง   ขออนุญาตอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 
 

เรียน  ผู้อำนวยการ 
 

 ด้วยด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................
ตําแหน่ง………………………….….... มีความประสงค์ขออนุญาตใช้......................................................................
ของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาเพื่อ…………………………………………ในวันท่ี ..............เดือน ..........................พ.ศ. ....... 
เวลา .................น. ถึงเวลา ............น. โดยมีผู้ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา จํานวน .......................................คน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

        ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงช่ือ)............................................................. 
              (..........................................................) 
       ตําแหน่ง........................................................ 
           ผู้ขอนุญาตใช้ห้องประชุม 
 
ลงช่ือ……………………………………………  ลงช่ือ…………………………………………… 
     (นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ)        (นางสาวพิญฌาดา  อินทรศิริ) 
       หัวหน้างานอาคารสถานท่ี    หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
 
      ลงช่ือ…………………………………………… 
              (นางสาวมนทิยา  จันทรประดิษฐ์) 
                   รองผู้อำนวยการ 
 
      ลงช่ือ…………………………………………… 
                  (นายจำนงค์  แสงหวัง) 
                      ผู้อำนวยการ 
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมอาคาร 
1. ให้แจ้งความประสงค์ก่อนใช่ห้องล่วงหน้าอยางน้อย  2 วันทําการ 
2. กรอกแบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้ห้องประชุมใหค้รบถ้วน 
3. ให้ประสานงานอาคารสถานที่ในการจัดเตรียมและจัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยทั้งก่อนและหลังการประชุม 
4. ถ้าต้องการใช้สื่อ/โสตทัศนูปกรณ/์บันทึกภาพ/วีดีโอเทป ให้ประสานกบงานสื่อการเรียนการสอนโดยตรง  
  



 


