
 
บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  
 

การวิจัยครั้งนีม้ีเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ ดังนี ้
1. ความหมายของการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
2. ความสําคัญของการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
3. แนวคดิในการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
4. หลักการการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
5. ประเภทของงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
6. ขอบขายของการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
7. กระบวนการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
8. แนวทางการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
9. เกณฑมาตรฐานดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
10. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
ความหมายของการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 

ความหมายของงานอาคารสถานที่ 
การบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมมีความหมายที่หลากหลายดังนี ้
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541:1) ไดใหความหมายไววาการ

บริหารงานอาคารสถานที่หมายถึง การที่ผูบริหารใชทรัพยากรที่มีอยูดําเนินงานอาคารสถานที่รวมกับ
บุคลากรในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

ปกรณ  ศรีดอนไผ  (2531:123)  ไดใหความหมายไววา การบริหารอาคารสถานที่ หมายถึง 
การวางแผนดําเนินการเกี่ยวกับอาคารเรียน  อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียน จนเกิดคุณคาทาง
การศึกษามากที่สุด 
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กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532:197)  ไดใหความหมายไววา การบริหารอาคารสถานที่ หมายถึง 
การรูจักจัดหารูจักใชอาคารใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมทั้งการควบคุมดูแลรักษา  การใหบริการแก
ชุมชนและการรูจักสงเสริมทะนุบํารุงอาคารสถานที่ที่มีอยูใหคงสภาพดี และสนองความตองการได
อยางเพียงพอ  อาคารสถานที่ของโรงเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอน
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถาเรามุงใหการเรียนการสอนบรรลุอยางสมบูรณแลว  ก็จําเปน 
ตองจัดอาคารสถานที่ของโรงเรียนใหอยูในสภาพดีถูกหลักวิชาเอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอนให
มากที่สุดและประหยัดที่สุด 

ชลิต  พุทธรักษา  (2536:117)  ไดใหความหมายไววาการบริหารงานอาคารสถานที่ คือ 
การที่ผูบริหารใชอํานาจหนาที่เทาที่มีอยูจัดการดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ใหดําเนินไปสู
เปาหมายที่ตองการ  และการดําเนินงานจะไดผลเพียงใดก็ขึ้นอยูกับความรวมมือของทุกฝาย  ที่มีหนาที่
เกี่ยวของกับโรงเรียน 

วิพล นาคพันธ และสมเดช แสงศรี (2539:1) ไดใหความหมายไววาการบริหารงานอาคาร
สถานที่ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับอาคารเรียน  อาคารประกอบ  บริเวณ  ส่ิงแวดลอม  ตลอดจน
วัสดุครุภัณฑและสิ่งกอสรางอื่น  อันเปนสิ่งอํานวยความสะดวก  เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
และความสะดวกคลองตัวแกการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการอื่นๆ ในโรงเรียน 

สมพงษ  แผนชัยภูมิ (2542:13) ไดใหความหมายไววา การบริหารอาคารสถานที่ หมายถึง 
การที่ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ตลอดจนสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาให
เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในสถานศึกษา  ใหไดรับประโยชนสูงสุด  

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การบริหารงานอาคารสถานที่เปนการบริหารงานโดยให
ผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการอาคารเรียน อาคารประกอบ  และสวนอ่ืนๆ 
ที่ เกี่ยวของใหเ อ้ือตอการเรียนรู  มีบรรยากาศที่ เหมาะสม  เปนแหลงเรียนรูที่ดี  กอใหเกิด
ประสิทธิภาพมุงสูผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหบรรลุเปาหมาย 

 
ความหมายของสิ่งแวดลอม 
เกษม  จันทรแกว  (2524:2) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมไววา หมายถึง  ส่ิงตางๆ ที่เปน 

ทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต เห็นดวยตาเปลาหรือไมสามารถเห็นดวยตาเปลา รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นอีกทั้งอาจเปนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
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วินัย  วีระวัฒนานนท (2526:1) ไดใหความหมายไววา  ส่ิงแวดลอมเปนสิ่งที่อยูโดยรอบหรือ 
ปะปนกันของสภาพภายนอกหรือกายในที่มีผลกระทบตอชีวิต  ส่ิงที่อยูโดยรอบที่จะมีผลตอชีวิต
ทั่วๆ ไป ก็คงจะตองหมายถึงธรรมชาติ  เชน  ดิน น้ํา อากาศ ฯลฯ แตมนุษยนั้นส่ิงที่อยูภายนอกที่มี
ผลกระทบตอชีวิตมิใชเพียงสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรมเทานั้น  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  คานิยม  ฯลฯ 
ก็เปนผลผูกพันความรูสึกนึกคิดและกิจกรรมของมนุษยตั้งแตเกิดจนตายซึ่งเรียกวาส่ิงแวดลอมทาง
สังคมหรือส่ิงแวดลอมทางนามธรรมดวย  ดังนั้นสิ่งแวดลอมของมนุษยจึงรวมทั้งสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอมทางสังคมเขาดวยกัน 

สมทรง  อินสวาง  (2529:1)  ไดใหความหมายไววา  ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตางๆ 
ที่อยูรอบตัวเราสิ่งตอไปนี้เกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติหรือเปนส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น  หรือเปนส่ิงที่มี
ชีวิตและไมมีชีวิต  หรือทรัพยากรธรรมชาติก็ได  ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญกับเวลาและชวงของ
เวลาที่เกิดขึ้น  ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติเกือบทั้งหมดจะเกี่ยวของกับตัวเราไดทั้งในแนวดิ่งและ
แนวราบที่ทําใหความหมายของสิ่งแวดลอมนั้น  กวางขวางมากและเปนการยากที่จะกําหนด
แนนอนลงไปวาบริเวณที่ส่ิงแวดลอมเกี่ยวของกับตัวเรานั้นมีขอบเขตมากนอยเพียงใด 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  (2530:15)  ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมไว
วา ส่ิงแวดลอมคือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต  ทั้งที่เปนรูปธรรม  
(จับตองและมองเห็นได)  และนามธรรม (วัฒนธรรม  แบบแผน ประเพณี ความเชื่อ)  มีอิทธิพล
เกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ผลกระทบจากปจจัยหนึ่ง จะมีสวนเสริมสรางหรือ
ทําลายสวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได ส่ิงแวดลอมเปนวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้งระบบ 

สมศักดิ์  โชคนุกูล  (2531:1)  ไดใหความหมายไววา  ส่ิงแวดลอม หมายถึง  ทุกส่ิง
ทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งที่มีลักษณะทางกายภาพ  มองเห็นได
หรือไมได รวมทั้งส่ิงตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย 

สุปรีชา  หิรัญโร (2531:175) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมไววา  งานบริหารสิ่งแวดลอม
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน  นับเปนงานสําคัญอยางยิ่งเพราะสิ่งแวดลอม  
นอกจากจะชวยเกื้อหนุนและเปนศูนยกลางในการสงเสริมใหผูเรียนเกิด  การเรียนรูและอํานวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว  ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนยังมีอิทธิพลในการ
หลอหลอมพฤติกรรม  ทัศนคติ  คานิยม  สติปญญาและสังคมของครูและนักเรียน สภาพแวดลอมที่
ดีชวยใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียนรู  กอใหเกิดความรักความภักดี ความภาคภูมิใจใน
สถาบันสงผลไปถึงความพยายามที่จะสรางความสามัคคีในหมูคณะและสรางชื่อเสียงใหกับตนเอง
และสถาบัน 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 9 

วราภรณ ศรีสุพรรณ (2532:154) ไดใหความหมายไววา “ส่ิงแวดลอมศึกษา หมายถึง 
กระบวนการทางการศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งที่อยูโดยรอบ  ทั้งที่เปน
ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น และความสัมพันธระหวางประขากร  มลภาวะ  ทรัพยากร  การอนุรักษ   
การคมนาคม   เทคโนโลยี การวางแผนเกี่ยวกับเมืองและชนบทกับสิ่งแวดลอมของมนุษย  

ถนอม  ทองพันชั่ง  (2541:9)  ไดใหความหมายไววา ส่ิงแวดลอมหมายถึง ทุกสิ่งทุก
อยางที่อยูรอบตัวมนุษยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางจึงมีอิทธิพลตอความเปนอยู
ทั้งทางตรงและทางออม 

วิทยา  ทองอยู และคณะ  (2539:4)  ไดใหความหมายไววา  ส่ิงแวดลอมคือ ส่ิงที่อยู
รอบๆ ส่ิงมีชีวิต อาจมีชีวิตหรือไมมีก็ได ส่ิงแวดลอมมีอยู 3 พวกดวยกันคือ 

1.    ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เชน ดิน น้ํา อากาศ 
2.    ส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ  เชน มนุษย สัตว พืช 
3.    ส่ิงแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เชน ระบบตางๆ ทางเศรษฐกิจ 

สังคมเปนระบบความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน  
สํานักงานการประถมศึกษา เขตการศึกษา 1 (2528:3) ไดใหความหมายไววา ส่ิงแวดลอม

ในโรงเรียนวาหมายถึง สภาพและสิ่งที่จัดใหบริการในโรงเรียน ไดแก พื้นที่สรางโรงเรียน อาคารเรียน
และส่ิงกอสราง เปนตน 

จากขอความดังกลาว สรุปไดวา การบริหารงานสิ่งแวดลอม หมายถึงการดําเนินการใน
การนําเอาสรรพสิ่งที่แวดลอมอยูบริเวณโรงเรียนทั้งที่เปนสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
มนุษยสรางขึ้นมาบริหารจัดการใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพ
การเรียนรูของนักเรียนและเปนแหลงเรียนรูที่ดีตอชุมชนสังคมได 
  
ความสําคัญของการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 

ความสําคัญของงานอาคารสถานที่ 
ณรงค  บุญมี  (2522:22)  ไดสรุปไววา งานอาคารสถานที่เปนงานสําคัญงานหนึ่ง

ของผูบริหารการศึกษา หากตองการใหจัดการเรียนการสอนไดผลสูงสุด 
วิจิตร  วรุฒบางกูร  (2524:89)  ไดสรุปไววาโดยหลักการบริหารการศึกษาแลว 

อาคารสถานที่ถือวาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 
สุปรีชา  หิรัญโร  (2524:182)  ไดสรุปไววาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมนอกจากจะ

เปนที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง คุมแดดคุมฝน มีความสมบูรณและเอื้ออํานวยตอการเรียนรูแลวยัง
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เปนที่พบปะสังสรรคมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางครู นักเรียน ผูบริหารโรงเรียนและ
ประชาชนทั่วไป อาคารเรียนยังเปนศูนยรวมของนักวิชาการ วัสดุอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนเปน
ศูนยกลางของการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อนักเรียนและชุมชน นอกจากนี้แลวอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมในโรงเรียนยังมีอิทธิพลตอการหลอหลอมพฤติกรรม ทัศนคติ คานิยม สติปญญา 
และสังคมของนักเรียน และครู อีกดวยและยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา  อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่ดี
มีสวนชวยทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียนรูกอใหเกิดความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจ 
ในสถาบันซึ่งจะมีผลไปถึงความพยายามที่จะสรางเสริมความสามัคคีในหมูคณะตลอดจนสราง
ช่ือเสียงเกียรติยศใหแกตนเองและสถาบัน 

พนัส  หันนาคินทร  (2526:22)  ไดสรุปไววา อาคารที่สรางขึ้นมานั้นราคาแพงมาก 
การใชตองใหคุมคากับการลงทุน การปลอยใหสวนใดสวนหนึ่งของอาคารไวโดยไมใชหรือใชอยาง
ไมคุมคาเปนการปลอยใหทรัพยากรเกิดการสูญเสียไป ผูบริหารที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้จะตอง
ดูแลการใชอาคารสถานที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จะทําได  

มาลินี  สาคริก  และปรีชา  คัมภีรปกรณ  (2527:616)  ไดสรุปไววา งานอาคาร
สถานที่โรงเรียนประถมศึกษามีความสําคัญมากเพราะสถานที่เปนทรัพยากรที่ตองลงทุนสูงและมี
ชวงระยะเวลาใชงานยาวนานกวาพัสดุอ่ืนๆ จึงควรใชใหเกิดประโยชนใหคุมคากับการลงทุน ดังนั้น  
ในการกอสรางแตละครั้งจะตองคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับเปนประการสําคัญยิ่งกวาส่ิงอ่ืนใด  

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2528:2) ไดสรุปไววา การบริหารงาน
อาคารสถานที่ไว  5  ประการคือ   

1. เปนงานบรหิารที่ใหความสะดวกแกการดาํเนนิงานหลักของโรงเรยีน คือ งานวชิาการ 
2. เปนงานบรหิารที่สงเสริมใหการดําเนินงานดานตาง  ๆของโรงเรียนเปนไปโดยสะดวก

และมีประสิทธิภาพ 
3. เปนการบริหารงานเพื่อเตรียมพรอมที่จะรับรองความคิด ความเปลี่ยนแปลง

ทางการจัดการศึกษา  เชน  การเพิ่ม การลด ของจํานวนนักเรียน หรือความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
4. เปนการบริหารที่สงเสริมใหนักเรียนมีความพรอมและพอใจในการประกอบ

กิจกรรมการเรียน 
5. เปนการบริหารงานที่มีสวนเสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหพรอมที่

จะปฏิบัติงานในหนาที่ 
จะเห็นไดวางานอาคารสถานที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการชวยเสริมสรางความ

เจริญงอกงามของรากาย จิตใจ สติปญญา และสังคมของนักเรียนและบุคลากรอยูมาก 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2528:6)  ไดสรุปไววา อาคารสถานที่  
เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหโรงเรียนดําเนินงานไปไดโดยสะดวก อาคารสถานที่เปนสิ่ง 
จําเปนตอการดําเนินงานของโรงเรียน เชนเดียวกับบานจําเปนตอการดํารงชีวิตของคน จึงควรที่
ผูบริหารจะตองใหความสําคัญตอการบริหารงานอาคารสถานที่ใหเหมาะสมตอความสําคัญของงาน 

ชลิต  พุทธรักษา  (2529:117)  ไดสรุปไววาการบริหารอาคารสถานที่มีความสําคัญเปน
อยางมากเพราะอาคารสถานที่เปนแหลงใหการศึกษาเพื่อหลอหลอมใหเปนผลดีเปนแหลงเตรียม
ความคิดใหมๆ ใหแกนักเรียน 

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532:197)  ไดสรุปไววาการจัดการอาคารสถานที่เปนการรูจักใช
อาคารใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมทั้งการควบคุมดูแลรักษา การใหบริการแกชุมชนและการรูจัก
สงเสริมทะนุบํารุงอาคารสถานทีที่มีอยูใหคงสภาพดี สนองความตองการไดอยางเพียงพอ อาคาร
สถานที่ของโรงเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การเรียนการสอนจะบรรลุผลได จะตองจัดอาคารสถานที่ของโรงเรียนใหอยูในสภาพ
ที่ดี ถูกหลักวิชา เอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอนไดมากที่สุดและประหยัด 

บุญชวย  จินดาประพันธ  (2536:107-119)  ไดสรุปไววาการบริหารงานอาคารสถานที่ 
เปนการดูแลควบคุมการประสานงานการใชอาคารใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนเปนสิ่ง
สําคัญมากที่ผูบริหารจะตองจัดการเกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่และบํารุงรักษาจะชวยใหอาคาร
เรียนไดใชประโยชนคุมคาและระบบการบริหารงานอาคารสถานที่เปนการชวยใหการดําเนินงาน
ไดบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น 

สุวรรณา  เอมประดิษฐ  (2539:53)  ไดสรุปไววางานอาคารสถานและสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียนถือวามีความสําคัญในการสรางศรัทธาแกผูปกครอง นักเรียน ชุมชน เพราะเปนสิ่งที่เห็นได
งายและเปนตัวเปนตนที่เรียกไดวาเปนรูปธรรม สภาพของอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน เปน
เครื่องมือสําคัญสําหรับการประชาสัมพันธ และสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนไดเปนอยางดี 
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีของโรงเรียน จะเปนสวนในการเสริมสรางความคิด จิตใจ คุณธรรม
ตางๆ อันพึงประสงคใหแกนักเรียนได และภารกิจหลักของงานอาคารสถานที่อีกอยางหนึ่งคือ 
จะตองตกแตงสถานที่ใหสวยงาม สะอาด กลมกลืนกับสภาพแวดลอม มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
ปรับปรุงซอมแซม และวางแผนการใชอาคารสถานที่ ใหสามารถสนองความตองการในการเรียน
การสอนไดอยางคุมคา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540:171) ไดสรุปไววาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมนบัวา
เปนสวนประกอบหนึ่งในสถานศึกษา ซ่ึงมีสวนสําคัญยิ่งที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา
หรือการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาได โดยจะตองใหการดูแลเอาใจใสอาคาร
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สถานที่และส่ิงแวดลอมทัว่ไป ดวยการวางผังใหเปนระเบียบเหมาะสม เปนสัดสวน สะอาด  รมร่ืน 
สวยงาม อันจะสงผลใหบรรยากาศการเรยีนการสอนและการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอย ชวย
ในการเสริมสราง พัฒนาการทางความคิดจิตใจตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรมอันพึงประสงคได 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:17) ไดสรุปไววา ผูบริหารควร
ใชเวลาในการบริหารงานอาคารสถานที่สัปดาหละ 3-4  ช่ัวโมง แลวแตขนาดของโรงเรียนและการบริหาร 
งานอาคารสถานที่จะมีความสําคัญในอันดับที่ 4 หรือ 5 แลวแตสภาพปญหาของแตละโรงเรียน 

กรมอาชีวศึกษา, (ม.ป.ป.:2-12)  ไดสรุปไววา การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
เปนงานฝายสงเสริมการศึกษาที่เปนเครื่องอํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอนเปนงานที่
สงเสริมงานวิชาการใหดียิ่งขึ้น อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมถือวาเปนงานสําคัญ ผูบริหารตองให
ความสนใจเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด 

 
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

สมศักดิ์  หลาบมาลา  (2539:35)  ไดสรุปนโยบายดานสิ่งแวดลอมของกระทรวง 
ศึกษาธิการไวดังนี้  คือ ใหทุกโรงเรียนพัฒนาใหสะอาด มีระเบียบ รมร่ืน สวยงาม เนนสภาพ
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมดีแลว สุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งหมดของครู นักเรียนและผูปกครอง
ก็ยอมดีไปดวยเปนปจจัยหนึ่งที่จะสงเสริมใหคุณภาพการศึกษาดีขึ้นและมีความทัดเทียมกัน เพราะ 
ฉะนั้นการจัดดําเนินการควบคุม ดูแล แกไขปรับปรุง ส่ิงแวดลอมตางๆ ในโรงเรียนใหอยูในสภาพที่ดี
และถูกสุขลักษณะ เพื่อชวยสงเสริมสภาพการเรียนการสอน และใหสามารถปองกันโรคภัยไขเจ็บ
แกนักเรียน ชวยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นและชวยใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี ตลอดจนมีสุขนิสัยที่
ดีอีกดวย 

โรงเรียนซึ่งเปนสถานที่ใหการอบรมแกนักเรียน นับวามีความสําคัญตอสุขภาพทั้งทาง
รางกายและจิตใจของนักเรียนมาก โรงเรียนเปรียบเสมือนบานแหงที่สองของนักเรียน เนื่องจาก
โรงเรียนเปนสถานที่ที่เด็กจะตองใชชีวิตอยู ไมต่ํากวาวันละ 6-7 ช่ัวโมง เปนเวลายาวนานถึง 6-12 ป
ดังนั้น ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอสุขภาพอนามัย และอุปนิสัยใจคอของนักเรียนมาก ถา
โรงเรียนจัดสิ่งแวดลอมใหดี ยอมจะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในทางที่ดีขึ้นตรงกันขาม 
ถาส่ิงแวดลอมในโรงเรียนไมดี เทากับเปนการบั่นทอนชีวิตจิตใจของนักเรียนไปดวย 

การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด ถูกสุขลักษณะยอมเปนแบบอยาง ที่ดีแก
นักเรียน ผูปกครองและชุมชน จะไดนําไปใชในการจัดสิ่งแวดลอมในบานเรือน และชุมชนดวย  
ส่ิงที่นักเรียนไดพบไดเห็น ตั้งแตอยูในวัยเด็กจะประทับอยูในความทรงจําของเด็กตลอดไป เทากับ
เปนการเสริมสรางสุขนิสัยที่ดีแกเด็กไปชั่วชีวิต 
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ในปจจุบันสังคมไดใหความสําคัญถึงสภาพปญหาทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น และพยายาม
หาทางแกไขโดยเริ่มที่เยาวชน โดยเฉพาะการใหความรู เร่ืองสิ่งสิ่งแวดลอมที่ปญหา และการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมแกเด็กนักเรียน ตั้งแตช้ันประถมศึกษาเปนตนไป ใหตระหนักถึงปญหา และความ
รับผิดชอบ ใหเกิดแกกลุมเยาวชน ดวยการกําหนดนโยบายพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และให
นักเรียนมีความรูความเขาใจถึงสภาพปญหา การแกไขปญหาและนําไปใชชีวิตประจําวันได 
โรงเรียนประถมศึกษา เปนหนวยงานที่จัดการศึกษาในระดับพื้นฐาน มีบทบาทสําคัญในอันที่จะ
ปลูกฝงเจตคติ และอุปนิสัยใจคอนักเรียน ใหมีความรักธรรมชาติ และรูจักการอนุรักษธรรมชาติ
เพื่อใหมีส่ิงแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต 

การจัดการศึกษาในปจจุบัน โรงเรียนประถมศึกษาเห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม 
ที่เกิดขึ้น และไดนําเรื่องดังกลาว มาจัดทําเปนวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา ทุกระดับชั้น โดยไดมาจัด
กิจกรรมในลักษณะสอดแทรก บูรณาการเขากับหลักสูตร มุงใหผูเรียน ไดเรียนรูเกี่ยวกับมนุษยและ
ส่ิงแวดลอม ไดเรียนรูถึงสภาพปญหา การแกปญหา และสามารถนําประสบการณ ไปใชใหเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวันได 

การบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนมีความสําคัญ  พอสรุปไดวา 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนงานสวนหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เปนงานสงเสริม
สนับสนุนที่ควบคูไปกับงานหลักคืองานวิชาการ ถาหากงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมมีการ
บริหารจัดการที่ดี มีความพรอม เหมาะสม สามารถใหความสะดวกสบายในการจัดการเรียนการ
สอนไดดีแลวนั้น ก็จะเอื้อใหการเรียนการสอนดําเนินงานไปไดดวยดีสงผลใหงานวิชาการบรรลุผล
สัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมายที่วางไวได 
 
แนวคิดในการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหโรงเรียนดําเนินงาน
ไปไดโดยสะดวก อาคารสถานที่เปนส่ิงจําเปนตอการดําเนินงานของโรงเรียนเชนเดียวกับบานเปน
ส่ิงจําเปนตอการดํารงชีวิตของคน จึงควรที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญตอการบริหารงานดานนี้          
หนวยงานตนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาตามกฎหมาย ไดกําหนดให
งานอาคารสถานที่  เปนสวนหนึ่งในงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ 
และใชเวลาในการบริหารงานดานนี้ใหเหมาะสม  
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การบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนมีแนวคิดดังนี้ 
1. การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมมีความสําคัญในฐานะที่ใหความ

สะดวกและสงเสริมการดําเนินงานดานตางๆ ของโรงเรียน ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญและใช
เวลาในการบริหารงานดานนี้อยางเหมาะสม 

2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมมีขอบขายครอบคลุมถึงการจัดสราง การใช 
การบํารุงรักษา การควบคุมดูแล และการประเมินผลการดําเนินงาน 

3. ผูบริหารมีบทบาทหนาที่หลายประการในการดําเนินงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียน ดังนั้น การทราบบทบาทหนาที่และปฏิบัติไดครบถวนจึงทําใหงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารงานตามขั้นตอนและกระบวนการบริหารจะทําใหการดําเนินงาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ในการดําเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมจําเปนจะตองอาศัยแนวคิด
หลายอยางมาประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่สําคัญมี  3  ประการ คือ 
1.    การบริหารงานอาคารสถานที่ 
2.    การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
3.    การปองกนัอุบัติเหตใุนโรงเรียน 

การบริหารอาคารสถานที่ เปนงานสําคัญสวนหนึ่งของการบริหารงานในสถานศึกษา
ทั่วไปทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซ่ึงเปนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนการบริหารงานที่เห็นชัดเจนในดานปริมาณ แตจะเปนส่ิงที่มีอิทธิพลที่จะทําใหเกิด
คุณภาพขึ้นมาได ดังนั้นผูบริหารจึงตองพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมเปนอยางดี จึงจะทําใหการบริหารดําเนินไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 

 
หลักการการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  
 

หลักการของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของนักวิชาการและการจัดการองคกร
ตางๆ ไดมีผูใหหลักการอยางหลากหลายและมีประโยชนตอการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2538:9) ได
กําหนดบทบัญญัติ  10  ประการ เพื่อใหโรงเรียนไดมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
จุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2539–2550  ในบทบัญญัติที่เปนหลักการและเปนแนวทาง
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ในการพัฒนาอาคารสถานที่ก็คือ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน หรือของสถานศึกษาที่
เอื้อตอการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มุงเนนการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติ โดยนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงและปลูกฝงเรื่องความสะอาด ความมีวินัย เอ้ือเฟอเผ่ือแผ มี
ความรักสามัคคี รวมทั้งการจัดใหโรงเรียนมีความรมร่ืน มีตนไม แหลงน้ํา บอน้ํา ไรฝุน ไรมลภาวะ 
เปนโรงเรียนที่มีความพรอม มีแผนผังเต็มรูปแบบ  มีหองเรียน หองสมุด หองคอมพิวเตอร 
หองทดลอง หองปฏิบัติการ ตลอดจนสนามกีฬาครบครัน โดยใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532:19-20)  ไดรวบรวมหลักการในการบริหารงานทั่วไป ที่ประสบ
ผลสําเร็จ และสามารถนํามาใชในการบริหารการศึกษา ซ่ึงรวมหมายถึง การบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมพอสรุปได  15  ประการดังนี้ 

1. ตองกําหนดนโยบายไวชัดแจงแนนอนเพื่อผูปฏิบัติงานจะไดเขาใจนโยบายของ
หนวยงานและปฏิบัติงานตามนโยบายนั้นอยางถูกตอง 

2. มีศูนยกลางอํานวยการ โดยจัดบุคคลใหรับผิดชอบในการทํางานนั้นๆ โดยตรง 
3. ระบุหนาที่การทํางานอยางกระจางชัด กําหนดหนาที่ความสําคัญในการปฏิบัติงาน

พรอมทั้งระบุการแบงปนทรัพยากรในการบริหารงานใหเหมาะสมกับลักษณะของหนวยงานและ
ประสานงานกันดวย 

4. จัดใหมีระบบการทํางานอยางเหมาะสม 
5. มีการอํานวยการที่ดี 
6. จัดใหหนวยงานสนองตอภาวะเปลี่ยนแปลงเสมอ  
7. จัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน 
8. ความรับผิดชอบตองมีสิทธิและอํานาจควบคูไปดวย 
9. การออกคําส่ังควรทําตามลําดับขั้นสายการบังคับบัญชา 
10. ควรมีการวางแผนการทํางานทุกขั้นตอน 
11. ควรคํานึงถึงหลักประสานงานเพื่อใหงานรุดไปขางหนาและเกิดความคลองตัว 
12. ตองสรางงานและติดตามงาน 
13. มีการพิจารณาความดีความชอบดวยความยุติธรรม 
14. คํานึงถึงองคประกอบตางๆ ที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน เชน ขวัญ

กําลังใจ การสื่อความหมาย ความขัดแยง และความพึงพอใจในการทํางาน เปนตน 
15. วางตนใหเหมาะสมมีลักษณะการเปนผูนําอยางแทจริง 
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หลักการอยางกวางๆ ในการบริหารหนวยงานที่ไดกลาวมาจะมีประสิทธิภาพยอมขึ้นอยู
กับผูบริหารที่จะใชวิธีการบริหารอยางมีหลักเกณฑ และมีขั้นตอนในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ผูบริหารยังจําเปนตองมีศิลปะในการดําเนินงานดังตอไปนี้คือ มีศิลปะในการสั่งงาน   
มีศิลปะในการติชม มีศิลปะในการวางตน มีศิลปะในการแสดงความคิดเห็น มีศิลปะในการรักษา
สามัคคีในหมูคณะ  มีศิลปะในการสงเสริมผูใตบังคับบัญชา  และมีศิลปะในการปรับปรุงตนเองเปน
ตน  นอกจากนี้ยังมีหลักการสําคัญสําหรับผูบริหารการศึกษาจําเปนตองใชในการบริหารงานให
บรรลุผล กลาวคือ  

1. ตองมีการระบุหรือกําหนดความมุงหมายที่แนนอนลงไป มีการแจงแนวปฏิบัติ
ใหเปนที่เขาใจโดยทั่วกัน 

2. ควรแบงงานในหนวยงานออกเปนหมวดหมู เปนฝาย หรือเปนงานเฉพาะอยาง 
และมอบหมายหนาที่ใหรับผิดชอบเฉพาะเรื่องไป 

3. กําหนดใหมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ แบงงานเปนขั้นตอนและสัมพันธกัน
ทั้งระบบ 

4. ในการบริหารงานโรงเรียนหรือสถานศึกษาอาจจัดฝายธุรการเปนที่อํานวยการ
ทํางาน เปนแหลงกลางที่ครู นักเรียน และผูที่เกี่ยวของจะมารับบริการได 

5. สถานศึกษาหรือโรงเรียนควรจะไดเตรียมการไวเพื่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมใหมๆ  

6. มีการจัดทําโปรแกรมการศึกษา โครงการศึกษา โครงการสอน หรือแผนการ
สอน  

7. การจัดการเรียนการสอนควรใชผูที่มีความสามารถเฉพาะ 
8. มีการวางแผนการศึกษา หรือแผนการทํางานเปนระยะๆ ไป  
9. ควรมีการติดตามงานโดยสังเกตการณทํางาน หรือสังเกตการณสอน จัดใหมีการ

นิเทศขึ้นเมื่อเห็นวาจําเปน 
10. จัดทําหลักเกณฑที่เหมาะสมสําหรับการพิจารณาความดีความชอบ 

ทวีสิทธิ์  สิทธิกร  (2541:17-20)  ไดสรุปหลักการขั้นพื้นฐานในการบริหารงานอาคารสถานที่ 
ไวคือ การบริหารอาคารเรียน หองเรียน อาคารประกอบ และหองพิเศษ บริเวณโรงเรียนและ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ซ่ึงพอจําแนกไดพอสังเขปดังนี้ 

1. อาคารเรียนควรเปนอาคารถาวร ใชไดทุกฤดูกาล ถูกสุขลักษณะ จํานวนของ
อาคารเรียนควรเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน อาคารเรียนทุกหลังรวมทั้งอาคารประกอบ เชน หอง
ประชุม โรงอาหาร โรงพลศึกษา โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยสามารถดัดแปลงการใชงานไดหลาย
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อยาง การจัดบรรยากาศ และการตกแตงเหมาะสม ทนทานตอการใชงาน รวมทั้งควรมีเครื่องใชไมสอย
ไวอํานวยความสะดวก 

ทั้งนี้ อาคารเรียนจะตองอํานวยความสะดวกใหได ใชวัสดุทางการศึกษาใหเกิดประโยชน
สูงสุดจะตองสามารถรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆไดตรงตามวัตถุประสงค 
อาคารเรียนมีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยดานการใชสอยที่ตอบสนองความกาวหนาทาง
นวัตกรรมการศึกษา การวางแผนอาคารเรียนยึดหลักประหยัดและหลักการทางเศรษฐกิจ คือ 
สามารถประยุกตใหนักเรียนไดรับความสะดวกสบายทางกายภาพ นักเรียนและครูมีความสุขและ
เกิดความภาคภูมิใจในการใชชีวิตอยูภายในอาคาร ซ่ึงควรออกแบบใหเสริมสรางความรูสึกที่ดี 
รวมทั้งการแบงสวนตางๆ ใหเกิดประโยชนใชสอย เชน แบงเปนสวนพื้นที่ของงานบริหารหรือสวน
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน 

2. หองเรียนควรอยูในสภาพที่ใชการได เปนสัดสวนเรียบรอย มีอุปกรณครุภัณฑ
ประจําหองครบครันและอยูในสภาพดี สุขลักษณะประจําหองเปนสําคัญ ควรปราศจากเสียง ฝุน 
กล่ิน ควันและมลภาวะอื่นๆ แสงสวางพอเหมาะ ขนาดหองเรียนควรมีความเพียงพอกับจํานวน
นักเรียนและเหมาะสมกับระดับการศึกษา ไดแก หองเรียนของโรงเรียนอนุบาล หองเรียนใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา และหองเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3. อาคารประกอบและหองพิเศษ โรงเรียนควรมีหองพิเศษ เชน หองสมุด หองพยาบาล 
หองวิทยาศาสตร หองหัตถศึกษา หองศิลปะและดนตรี หองประชุม หองอุปกรณการสอนและหอง
อนามัย ในสวนของอาคารประกอบที่จําเปน เชน สวม โรงฝกงาน หองปฏิบัติงานวิชาการเรียน 
หองครัว เปนตน ซ่ึงหองตางๆ ดังกลาวตองมีอุปกรณจําเปนตามหลักสูตรใหครบครันดวย 

4. บริเวณโรงเรียนควรคํานึงถึงสภาพความปลอดภัยของนักเรียน มีร้ัวลอมรอบ  
ไมมีน้ําขังตกแตงบริเวณใหสวยงามรมร่ืน เหมาะในการจัดกิจกรรมและเปนที่พักผอนหยอนใจของ
นักเรียนควรมีตนไมใหความรมร่ืน เพื่อใหเด็กไดอาศัยรมเงาในยามแดดรอนได ควรมีเครื่องเลนที่มี
ลักษณะมั่นคง แข็งแรงปลอดภัย ไวสงเสริมพัฒนาการดานรางกายและจิตใจแกนักเรียน 

5. สภาพแวดลอมในโรงเรียนควรจัดใหสอดคลองกับความตองการ ทางดาน
รางกาย จิตใจและความถูกตองดานการจัดการศึกษา เพราะสภาพแวดลอมมีอิทธิพลมากในการเรียน
การสอนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 

สรุปไดวาการบริหารงานอาคารสถานที่จะตองวางแผนงานและโครงการไวลวงหนา 
ตองใชผูที่มีความรูในเรื่องการตกแตงและการเพาะปลูกควบคูไปกับความรูในทางการกอสราง 
รวมทั้งจะตองมีทัศนคติที่ดีตอการตกแตงบริเวณอีกดวย 
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รุง  พูลสวัสดิ์  (2529:112)  ไดใหขอสังเกตบางประการทีช่วยเสริมใหงานอาคารสถานที่
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี ้

1.   ควรคํานึงถึงความสะอาด ความคงทน แข็งแรงและปลอดภัยเพื่อความสุขของ
นักเรียนมากกวาคํานึงถึงความสวยงามเพียงอยางเดียว 

1.1 พื้นที่หองที่ขัดมันมาก  อาจทําใหเด็กล่ืนลมไดรับบาดเจ็บ 
1.2 ราวบันได มุมโตะควรมีรูปกลมมน ไมควรเปนเหลี่ยมเพราะเด็กอาจวิ่งชนได 
1.3 เสาสนามบาสเกตบอลหรือเสาวอลเลยบอลควรหอดวยกระสอบปานหรือ

นวมกันมิใหเด็กไดรับอันตรายเวลาวิ่งชน 
1.4 ควรมีตนไมใหรมเงาบริเวณโรงเรียนมากพอสมควร ใตตนไมควรมีมานั่ง

สําหรับนักเรียนนั่งพักผอนเวลาวาง 
1.5 สนามควรสะอาดไมสกปรกหรือเปนหลมบอ 
1.6 มีที่ดื่มน้ํา ควรมีใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน สะอาดปลอดภัยถูกหลัก

อนามัย 
2.   ไมควรติดปายนาโรงเรียนวา สถานที่ราชการหามเขา เพราะโดยหลักการบริหาร

การศึกษาแลว โรงเรียนเปนศูนยกลางชุมชน จัดขึ้นเพื่อประชาชน ดําเนินงานโดยประชาชนและ
เปนของประชาชน ประชาชนจึงเขาออกไดโดยสะดวกสบาย หากเกรงวามีคนมาทําความเสียหาย 
ผูบริหารตองใชเทคนิคในการบริหารดานมนุษยสัมพันธแกไข ไมควรใชอํานาจราชการกับ
ประชาชน 

3.   ตองใชประโยชนจากอาคารสถานที่ใหคุมคามากที่สุด ตอการดําเนินงานดานตางๆ 
ของโรงเรียน อยาใหเกิดการสูญเปลาเปนอันขาด โดยมุงเนนใหสงผลถึงตัวนักเรียนใหมากที่สุด 
เพราะเปนเปาหมายหลักของการดําเนินงานโรงเรียนคือ พัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียนเปน
สําคัญ การจัดอาคารสถานที่ใดๆ ที่ไมเอื้อตอการพัฒนาการของนักเรียนเลยไมวาจะทางตรงหรือ
ทางออมนั้น จัดไดวาเปนการดําเนินงานที่ไมตรงเปาหมาย 

4.    ตองคํานึงถึงความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติที่มีและดีอยูแลว เชน บึง ลําหวย 
ปาไม หรือตนไมใหญ ซ่ึงเหลานี้หากไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือตกแตงใหสวยงามและ
เอ้ือประโยชนไดเหมาะสม ตลอดจนการจัดสรางอาคารใหเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติที่มีอยูแลว 
จะเปนการประหยัดคาใชจายและกําลังคน กําลังงาน ทั้งจะมีสวนปลูกฝงการรักษาธรรมชาติ  
อันเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนได 
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                     จิตนา  สรายุทธพิทักษ  (2536:99)  ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสภาพอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมตางๆ ในโรงเรียนเพื่อชวยใหนักเรียนประกอบกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนดวยความปลอดภัยดังนี้ 

1. การจัดสารวัตรสวัสดิภาพในโรงเรียน 
2. การหมั่นตรวจอาคารและสถานที่เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถใหความปลอดภัย

แกนักเรียนไดเสมอขณะอยูในโรงเรียน 
3. การจัดหองปฐมพยาบาล 

อยางไรก็ตามงานอาคารสถานที่ ถือเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญอยางยิ่งในขณะที่นักเรียนอยู
ในโรงเรียน  การที่นักเรียนมีโอกาสไดอยูในสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ดี ยอมจะชวยใหนักเรียน
มีความเจริญงอกงามทั้งในดานรางกายและจิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา อันเปนผลรวมชวย
ใหนักเรียนมีสุขภาพดีและเปนคนดี นอกจากนี้โรงเรียนยังเปนตัวอยางของสุขลักษณะตางๆ ที่ดี
ใหแกทางบานและชุมชนอีกดวย 

ดังนั้น การจัดสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ จึงนับวาเปนสิ่งสําคัญมาก
ประการหนึ่งในการจัดการศึกษา การจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ ไดแก 
การจัดอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียนใหถูกหลักสุขาภิบาล การกําจัด
ขยะมูลฝอยและเหตุรําคาญตางๆ การจัดน้ําดื่มน้ําใช การรักษาความสะอาดทั่วไป การซอมแซมสิ่งที่
ชํารุดทรุดโทรม การจัดตกแตงหองเรียน 

สุชาติ  โสมประยูร (2526:32)  และจรินทร  ธานีรัตน  (2524:41-42)  ไดใหขอคิดไววา
การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนเพื่อใหผลดีตอนักเรียนและบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนมีหลักเกณฑอยู  
4 ประการ คือ  

1. จัดโรงเรียนใหมีความสะดวกสบายตางๆ อันจะชวยสงเสริมความเจริญและ
พัฒนาการของเด็กนักเรียนทั้งทางกายและทางจิตใจ 

2. จัดโรงเรียนใหเปนสถานที่นาอยู สะอาด สวยงาม รมร่ืน สงเสริมสุขภาพทางจิต
และสภาพทางจิตใจอันที่จะรับการศึกษาใหไดผล 

3. จัดโรงเรียนใหเปนสถานที่ที่ปลอดภัย ปราศจากอุบัติและอันตรายตางๆ  
4. จัดโรงเรียนใหเปนที่ปลอดภัยจากโรคติดตอตางๆ  

สรุปไดวา การจัดสภาพอาคารสถานที่เปนเรื่องที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ การจัด
โรงเรียนใหมีความสะดวกสบายตางๆ อันจะชวยสงเสริมความเจริญและพัฒนาการของนักเรียนจัด
สถานที่ใหสะอาด สวยงาม รมร่ืนเพื่อสงเสริมสุขภาพจิต ตลอดจนถึงการคํานึงถึงความปลอดภัย
ปราศจากอุบัติเหตุและอันตรายตางๆ 
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ประเภทของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดประเภทของอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนประถมศึกษา ไวดังนี้ 

อาคารสถานที่ แบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ  
1. อาคารเรียน  ซ่ึงรวมถึงหองเรียนและหองพิเศษตางๆ เชน หองสมุด หองพักครู 

หองพยาบาล ฯลฯ  
2. อาคารประกอบและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ  เชน  อาคารเอนกประสงค  โรงฝกงาน  

โรงอาหาร  หองสวม  เรือนพักนักเรียน 
3. บริเวณโรงเรียน  เชน  สนาม ถนน ที่พักผอนหยอนใจ  ฯลฯ  

ส่ิงแวดลอม   แบงเปน  2  ลักษณะใหญๆ คือ 
1. ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เชน  ปาไม  ภูเขา  ดิน หิน น้ํา อากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท 
2. ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น   เชน   ชุมชน  เมือง  ส่ิงกอสราง  ศิลปกรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม  ฯลฯ 
สุปรีชา  หิรัญโร (2524)  ไดแบงประเภทอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในโรงเรียน

ออกเปน  4  ประเภท  ดังนี้ คือ 
1.   บริเวณโรงเรียน (Study Area)  ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 

1.1 หองเรียนทั่วไป (General  Classroom) หมายถึง หองเรียนโดยทั่วไปซึ่งใช
สอนตามปกติ ไมมีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชปกติ หรือกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือไปจากการ
เรียนการสอน 

1.2 หองเรียนเฉพาะวิชา  (Specialized  Classroom)  หมายถึง บริเวณเพื่อการเรียนรู
ตางๆ หรือหองเรียนประจําวิชาที่มีลักษณะพิเศษ ซ่ึงตองการอุปกรณเครื่องพิเศษแตกตางไปจาก
หองเรียนอื่น เชน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองเรียนวิชาดนตรี นาฏศิลป หองเรียน วิชา 
คหกรรมศิลป เปนตน 

2.  บริเวณบริการและสนับสนุนการเรียน (Auxiliary spaces) หมายถึง บริเวณที่จัดขึ้น
เพื่อกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากิจกรรมภายในหองเรียน เพื่ออํานวยความสะดวกโดยการใหบริการ
แกครูและนักเรียน ชวยใหการดําเนินการของโรงเรียนเปฯไปโดยราบรื่น ซ่ึงไดแกบริเวณหอง
บริหารและธุรการ หองพักครู หองสวม หองแนะแนว หองพยาบาล หองสมุด บริเวณอเนกประสงค 
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ซ่ึงใชจัดกิจกรรมไดหลายอยาง เชน ประชุม เตรียมและบริการอาหาร หรือฝกซอมการแสดง ฝกซอม
วิชาพลศึกษา เปนตน 

3.  บริเวณท่ีพักผอนหยอนใจ (Recreation area) หมายถึง บริเวณที่นักเรียนใชพักผอน
อิริยาบถพบปะสังสรรคระหวางเพื่อนฝูง เลนกีฬา ฟงดนตรี เชนสโมสรนักเรียน สนามเด็กเลน 
สนามกีฬา คายพักแรม สวนหยอม เปนตน 

4.  บริเวณที่พักอาศัย (Residential area) หมายถึง บริเวณที่ใชเปนที่พักอาศัยของ
นักเรียน ครู ภารโรง ในโรงเรียน เชน หอพักนักเรียนประจํา เปนตน 

เนื่องจากโรงเรียนแตละแหง มีการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ที่ตอง
ใชงบประมาณในการกอสรางเปนจํานวนมาก และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนปจจุบัน
คอนขางจะมีการแลกเปลี่ยนวิธีการและใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มีการนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ดังนั้นในการปฏิรูปโรงเรียน
และสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงอาคารสถานที่และจัด
สภาพแวดลอม ใหมีบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู การวางแผนกอสราง
อาคารเรียนและสภาพแวดลอม จึงตองระมัดระวังและคํานึงถึงประโยชนใชสอยไดนานและใชให
คุมคา ประหยัด และสามารถประยุกตใชใหเขากับสภาพการณใหมๆ ไดงาย และควรเปดโอกาสให
คณะครู นักเรียน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนการสราง วางแผนการใชอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหมากขึ้น ก็จะชวยใหการบริหารงานดานนี้ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบขายของการบริหารงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอม 
 

ขอบขายของงานอาคารสถานที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2528:3-4) ไดกําหนดขอบขายของ

งานอาคารสถานที่ไวดังนี้ 
1. การสรางอาคารสถานที่ อันรวมถึง การวางผังบริเวณที่ตั้งอาคาร การควบคุมการ

กอสราง การตกแตงจัดระเบียบ ใหเปนไปตามหลักการจัดอาคารสถานที่ของโรงเรียน ตลอดจนการ
ร้ือถอนอาคารสถานที่ 

2. การใชอาคารสถานที่ หมายถึง การกําหนดวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเกิด
ประโยชนใชสอยมากที่สุด ตอการเรียนการสอนโดยตรง ตอการเกิดการเรียนรูนอกหองเรียนของ
นักเยนและตอชุมชน 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 22 

3. การบํารุงรักษาสถานที่ การประดับตกแตงและซอมแซมอาคารสถานที่ใหคง
สภาพเดิมหรือเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดประโยชนโดยคุมคามากที่สุด 

4. การควบคุมดูแลสถานที่ คือ การควบคุมดูแลโดยทั่วไป การบํารุงรักษา รวมถึง
การควบคุมการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ ใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

5. การประเมินผลการใชอาคารสถานที่ เพื่อเปนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมสําหรับการวางแผนดําเนินงานอาคารสถานที่ของปถัดไป  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2537:21-22) ไดกําหนดขอบขายของงานอาคาร
สถานที่ของโรงเรียน ไวดังนี้ 

1. การวางแผนกอสรางอาคารสถานที่ 
2. การวางแผนการใชอาคารสถานที่ 
3. การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
4. การซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 
5. การประเมินผลการใชอาคารสถานที่ 

การดําเนินการงานดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ควรดําเนินการตาม
ขอบขายที่กําหนดไว ดังนี้ 

 
1. การจัดสรางอาคารสถานที่ 

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532:43)  ใหขอคิดไววา อาคารสถานที่ของโรงเรียน
ประถมศึกษาเปนสถานศึกษาของระยะเริ่มของวัยเรียน การออกแบบโรงเรียน จึงตองการความ
สะดวกสบายควรสรางบรรยากาศที่เชิญชวนใหนักเรียนเกิดความรักความผูกพันตอสถานที่ เสมือน
เปนบานที่สองของนักเรียน  

ชลิต  พุทธรักษา  (2536:129-130)  ใหขอคิดไววา กอนดําเนินการกอสราง
อาคารสถานที่ควรดําเนินการดังนี้ 

1. เลือกที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนควรตั้งอยูในที่ชุมชน มีการคมนาคมไป
มาสะดวก ลักษณะพื้นที่ควรเปนที่ราบ น้ําทวมไมถึง มีขนาดพื้นที่พอเหมาะ มีสนามใหเด็กไดใช
และโรงเรียนควรตั้งอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี 

2. ออกแบบอาคาร จะตองออกแบบเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลง
ใหมๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต การออกแบบควรยึดหลัก อาคารสามารถรับกิจกรรมตางๆ และ
ตองสนองความกาวหนาทางนวัตกรรมทางการศึกษา อาคารควรมีลักษณะแปลกใหมความแปลก
และทันสมัยจะตองแฝงไวดวยประสิทธิภาพและประโยชนใชสอย 
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ดิลก  พัฒนวิชัยโชติ  (2536:503)  ไดใหขอคิดเกี่ยวกับการสรางอาคารไววา
การกอสรางอาคารเรียนนั้น  ตองคํานึงถึงความสะอาด ความคงทน แข็งแรงและปลอดภัยมากกวา
คํานึงถึงความสวยงามเพียงอยางเดียว พื้นหองที่ขัดมนมากๆ อาจทําใหเด็กล่ืนลมไมปลอดภัย ราว
บันได มุมโตะควรมีรูปกลมมน ไมควรเปนเหลี่ยม เพราะเด็กอาจวิ่งชนได 

ทวีสิทธิ์  สิทธิกร  (2531:64)  ใหทัศนะไววา สวนประกอบของอาคารเรียน
มีขอพิจารณา คือ พื้นอาคารเรียนควรรักษาความสะอาดไดงาย ถาเปนพื้นไมควรยกสูงจากระดับ
โดยท่ัวไปประมาณ 10 เซนติเมตร  สําหรับวัสดุที่ใชทําพื้น ถาเปนพื้นไมควรเปนพื้นไมกระดาน
และอัดเขาล้ิน พื้นไมควรเปนพื้นดานทําความสะอาดไดงาย ไมควรลงน้ํามันขัดเงาเพราะอาจจะลื่น
และมองเห็นฝุนละอองจับไดงาย บันไดอาคารเรียนที่สูงตั้งแตสองชั้นขึ้นไป จะตองมีบันไดขึ้นลง
ไมควรจะใหลาดหรือชันเกินไป ฝาพนังมีลักษณะเปนฝาเรียบไมมีลวดลาย พนังกั้นระหวางหอง
จะตองเปนฝาทึบตลอดตั้งแตพื้นถึงเพดาน หลังคาควรสรางใหลาดเอียงเพียงพอตอการไหลของ
น้ําฝนชายคาและกันสาดควรสรางใหยื่นออกไปจากตัวอาคารในระยะ 1.50-2.00 เมตร สวนทางหนี
ไฟหรือเหตุฉุกเฉิน ถามีบันไดขึ้นลงสําหรับอาคารตั้งแตสองชั้นขึ้นไปเพียงบันไดเดียว จะตองมีทาง
ขึ้นลงอีกทางหนึ่งสําหรับหนีไฟหรือเหตุฉุกเฉิน 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2528:77-82)  ไดกําหนดหลักเกณฑใน
การของบประมาณหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางไวดังนี้ 

1.  อาคารเรียน  อาคารเรียนมีมาตรฐาน 6 แบบ คือ 
1.1 แบบ สปช.101/26 สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ํากวา 120 คน และแนวโนม

นักเรียนไมเพิ่มขึ้น 
1.2 แบบ สปช. 102/26 สําหรับโรงเรียนที่ตั้งอยูในบริเวณที่ราบเสมอไมตอง

ปรับพื้นที่หรือถมดินและน้ําไมทวม หรือพื้นที่สูง มีบริเวณนอย  
1.3 แบบ สปช. 103/26 สําหรับโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่ไมสม่ําเสมอที่ไมตอง

ปรับพื้นที่ 
1.4 แบบ สปช. 104/26 สําหรับโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่น้ําทวมถึงประตู 
1.5 แบบ สปช. 105/26 สําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนหองเรียนมากมีแนวโนม

นักเรียนเพิ่มขึ้นและตองการขยายหองเรียนในอนาคต 
1.6 แบบ สปช. 2/28 สําหรับโรงเรียนขนาดใหญมีพื้นที่จํากัด เชน ในพื้นที่

ชุมชนหรือในเมือง ตลอดทั้งมีแนวโนมนักเรียนเพิ่มขึ้น 
การขอสรางอาคารเรียนตองมีความขาดแคลนหองเรียนจึงจะขอได การนับจํานวนหองเรียน

มีเกณฑ ดังนี้ 
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1. จํานวนนักเรียนโดยเฉลี่ยช้ันละไมเกิน 15 คน ใหนับ 2 ช้ันเรียน ตอ 1 หองเรียน 
2. จํานวนนักเรียนชั้นละ 16 คนขึ้นไป ใหนับเรียนตามบัญชีการจัดชั้นเรียนที่ไดรับ

อนุญาตใหเปดสอน โดยถือเกณฑนักเรียน 40 คน ตอ 1 หองเรียน 
3. การนับจํานวนหองเรียนในระดับอนุบาล ใหนับจํานวนหองเรียนตามแผนการ

จัดชั้นเรียนที่ไดรับอนุญาตใหเปดสอน โดยถือเกณฑจํานวนนักเรียน 30 คน ตอ 1 หองเรียน  
4. หองพิเศษ จํานวน 15 รายการ ไดแก หองผูบริหาร หองพักครู หองธุรการ หองดนตรี 

นาฏศิลป หองแนะแนวและวัดผล หองพยาบาล หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองพัสดุ หองศิลปศึกษา 
หองจริยศึกษา ที่จัดกิจกรรมดานการงานและพื้นฐานอาชีพ โดยโรงเรียนขนาดตางๆ จะตองมีหอง
พิเศษไดตามเกณฑ ดังนี้ 

4.1   นักเรียนต่ํากวา  120  คน  มีได  4  หอง 
4.2   นักเรียน  120 – 300  คน  มีได  5  หอง 
4.3   นักเรียน  301 – 900  คน   มีได  6  หอง 
4.4   นกัเรียน  901 – 1,500 คน มีได  8  หอง 
4.5   นักเรียนเกินกวา  1,500 คน มีได  10 หอง 

2.   อาคารอเนกประสงค  มีแบบมาตรฐาน  6  แบบ  คือ 
2.1 แบบ สปช. 201/26 สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน  200 – 350  คน 
2.2 แบบ สปช. 202/26 สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน  60 – 200  คน 
2.3 แบบ สปช. 203/26 สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน  200 – 350  คน 
2.4 แบบ สปช. 204/26 สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 200–350 คน และตั้งอยูใน

พื้นที่น้ําทวมขัง 
2.5 แบบ สปช. 205/26 สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน  351–750  คน 
2.6 แบบ สปช. 206/26 สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน  751  คน ขึ้นไป 

โรงเรียนที่จะขอสรางอาคารอเนกประสงคจะตองมีความขาดแคลนพื้นที่ตามเกณฑดังนี้ 
1. ยังไมมีอาคารอเนกประสงคหรือไมมีอาคารที่มีใตถุนสูงเกินกวา  2.50  เมตร 

และมีนักเรียนไมนอยกวา 60 คน 
2. โรงเรียนที่มีอาหารอเนกประสงคอยูแลว แตมีพื้นที่ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

กลาวคือ ขาดแคลนพื้นที่อาคารอเนกประสงคเกินกวารอยละ 50 ของพื้นที่อาคารอเนกประสงคที่
ควรจะมี โดยคํานวณพื้นที่อาคารอเนกประสงคที่ควรจะมีในสัดสวนพื้นที่ 0.60 ตารางเมตร ตอจํานวน
นักเรียน 1 คน 
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3. บานพักครู 
3.1 แบบ สปช. 301/26 สําหรับโรงเรียนที่อยูหางไกล กันดาร หาบานเชาไมได 
3.2 แบบ สปช. 302/26 
3.3 แบบ สปช. 303/28 สําหรับสรางในหมูบานพักครู หรือในโรงเรียนที่มีพื้นที่

พอเพื่อจัดทําเปนศูนยบานพักครู โดยคํานึงถึงการใหบริการที่อยูแกครูที่ทําการสอนในทองถ่ิน
ใกลเคียงเปนอันดับแรก 

4. บานพักภารโรง จะขอสรางไดตองเปนโรงเรียนที่ยังไมมีบานพักภารโรงและ
ภารโรงตองการบานพักอาศัย การกอสรางทําตามแบบ สปช. 304/28 

5. สวม  โรงเรียนที่จะของบประมาณคากอสรางสวม จะตองเปนโรงเรียนที่ยังไมมี
สวมหรือมีไมเพียงพอ โดยถือเกณฑการคํานวณตามความตองการ ดังนี้ นักเรียนไมเกิน 60 คน  
ขอได 2 ที่ นักเรียน 61–120 คน ขอได 4 ที่ และนักเรียนมากกวา 120 คนขึ้นไปของตามเกณฑ
นักเรียน 30 คน ตอหนึ่ง 1 ที่  สวมตามแบบมาตรฐานของ สปช. มี 3 แบบ คือ 

5.1 แบบ สปช. 601/26 
5.2 แบบ สปช. 602/26 
5.3 แบบ สปช. 603/26 

6. เรือนเพาะชํา  โรงเรียนจะของบคากอสรางโรงเพาะชํา ถือเกณฑ  ดังนี้  โรงเรียน
ที่มีนักเรียนไมเกิน  720  คน  ของบคากอสรางเรือนเพาะชําแบบ พ.1 โรงเรียนที่มีนักเรียนเกินกวา 
720  คน ของบคากอสรางเรือนเพาะชํา แบบ พ.2 

7. ถังน้ําซีเมนต  โรงเรียนที่จะของบคากอสรางถังน้ําซีเมนต ตองเปนโรงเรียนที่ไม
มีอุปกรณกักเก็บน้ําดื่มน้ําใช และเปนโรงเรียนที่ไมมีประปา หรือมีแตไมเพียงพอ โดยคิดคํานวณ
อัตราสวนปริมาตรน้ําดื่มน้ําใชตลอดป 2 ลูกบาศกเมตร ตอนักเรียน 1 คน สําหรับรูปแบบถังน้ํา
ซีเมนต ตองกําหนดใหเหมาะสมกับโครงสรางของอาคาร ซ่ึงปจจุบันสราง 2 แบบ คือ 

7.1 แบบ ฝ. 30 (พิเศษ) 
7.2 แบบ ฝ. 33 

8. บอเล้ียงปลา โรงเรียนที่จะของบสรางบอเล้ียงปลา ตองเปนโรงเรียนที่ไมมีบอ
เล้ียงปลา แลมีแหลงน้ําที่สามารถระบายน้ําเขาออกไดสะดวกตลอดป และมีพื้นที่เพียงพอ 

9. คากอสรางปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนที่จะของบคากอสรางปรับปรุงสนาม
กีฬา ตองอยูในเงื่อนไขตามลําดับนี้ คือ โรงเรียนที่เปนศูนยรวมของกลุมโรงเรียน และยังไมมีสนาม
กีฬา หรือมีแตยังไมครบตามเกณฑ ไดแก สนามฟุตบอล 1 สนาม และสนามวอลเลยบอล 1 สนาม 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 26 

โงเรียนขนาดใหญและมีสนามที่พอสําหรับสรางสนามได และโรงเรียนเปดขยายโอกาสทาง
การศึกษา ขอสนามบาสเกตบอลได 1 สนาม สนามฟุตบอล มี 3 แบบ คือ 

9.1  แบบ ฟ.1  สนามกวาง 57 เมตร ยาว 87 เมตร พรอมประตูฟุตบอล 1 ชุด 
9.2 แบบ ฟ.3  สนามกวาง 72 เมตร ยาว 109 เมตร พรอมประตูฟุตบอล 2 ชุด 
9.3 แบบ ฟ.3  (พิเศษ) เปนสนามกีฬามาตรฐาน มีลูวิ่งและเสากระโดดสูง 1 คู 

ร้ัวกระโดด 40 ชุด เทปวัดระยะ 1 ชุด 
9.3.1 สนามวอลเลยบอล พื้นสนามเปน คสล. ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 18 เมตร 
9.3.2 สนามบาสเกตบอล เปนสนามพื้น คสล. ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 26 เมตร  

10. คากอสรางรั้ว ขอสรางไดเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยตอทรัพยสิน
ของทางราชการ ร้ัวที่ขอสรางไดมี 4 แบบ คือ 

ร้ัวลวดหนาม เสา คสล.สําเร็จรูป 
ร้ัวคอนกรีตบล็อกชนิดตอกเสาเข็มไม 
ร้ัวคอนกรีตบล็อกตอกเสาเข็ม คสล. 
ร้ัวคอนกรีตบล็อกขนิดไมมีเสาเข็ม 

11.  คาติดตั้งประปา ไฟฟา ถนนและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  ขอไดตามเงื่อนไข 
ดังนี้ เปนโรงเรียนที่ไมมีประปา ไฟฟาใชในโรงเรียน และอยูในเขตบริการของการประปา การ
ไฟฟา หากอยูนอกเขตตองปกเสาพาดสายเมนหรือทอเมนในระยะไมเกินกวา 300 เมตร หรือเปน
โรงเรียนที่มีไฟฟา ประปา แตมีความจําเปนตองปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงระบบไฟฟา ประปาเพื่อ
ความปลอดภัยหรือประหยัด เปนโรงเรียนที่มีความจําเปนตองสรางถนนและหรือปรับปรุงบริเวณ
ใหอยูในสภาพดี เหมาะสม เกิดประโยชนตอนักเรียน 

12.  คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงกอสรางอื่นที่ชํารุด
โรงเรียนที่จะขอปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุดนั้นตอง
เปนโรงเรียนที่มีอาคารและสิ่งกอสรางที่ยังจําเปนตองใชประโยชนในการเรียนการสอนแตอาคาร
และส่ิงกอสรางนั้นชํารุดทรุดโทรมและสามารถปรับปรุงซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ทั้งนี้
งบประมาณคาปรับปรุงซอมแซมทั้งหมดจะตองไมเกินรอยละ 50 ของคากอสรางอาคารหรือ
ส่ิงกอสรางใหมในแบบและขนาดเดียวกัน 

การวางแผนรื้อถอนอาคารและการจัดสรางทดแทน อาคารและสิ่งกอสรางของโรงเรียน
ไมวาจะสรางในที่ใด จะตองอยูในบังคับการควบคุมตามกฎหมาย วาดวยที่ราชพัสดุโดยการนําสง 
ขนทะเบียนที่ราชพัสดุ เมื่อจะรื้อถอนจะตองปฏิบัติตามที่กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวา
ดวยที่ราชพัสดุกําหนด โรงเรียนควรวางแผนการรื้อถอนดวยเหตุจําเปนใดๆเพื่อความเปนระเบียบ
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เรียบรอยสวยงาม เปนการปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียน 
การรื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหร้ือถอนได โดยตอง
ขออนุญาตผูบังคับบัญชาตามลําดับ แตเมื่อร้ือถอนแลวใหรายงานใหกรมธนารักษทราบ คือ 

1.   อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่สรางมาแลวไมนอยกวา  25  ป 
2.   อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่ชํารุดจนใชราชการไมได 
3.   อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เกี่ยวกับราชการลับทางทหาร 
4.   อาคารหรือส่ิงปลูกสรางเดิมเพื่อปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใหมแทน

ตามที่ไดรับงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2527:68-69) ไดแจงแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการนําส่ิงปลูกสรางขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน อาคารระกอบ
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 2518 ขอ 15 ซ่ึงไดมีการ
แกไขตามกฎกระทรวงฉบับที่  4  พ.ศ.2525  ดังนี้ 

1. การรื้อสิ่งปลูกสรางตามกฎกระทรวง พ.ศ.2519 ออกตามความในพระราชบญัญตัทิี่
ราชพัสดุ พ.ศ.2518 แกไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2525 ขอ 15 (1) (2) และ(4) ใหขออนุญาต
เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกอน แลวดําเนินการใหเปนตามกฏกระทรวง 

2. กรณีขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่ชํารุดทรุดโทรมใชการไมได แตกอสราง
มาแลวไมถึง 25 ป ใหแจงรายละเอียดไปยังสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติดวย
วา อาคารที่ตองการร้ือถอนสรางดวยเงินอะไร จํานวนเทาใด และใหตั้งคณะกรรมการพิจารณาวามี
สภาพชํารุดทรุดโทรมอยางไร 

3. เมื่อคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติอนุญาตใหร้ือถอนและสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดดําเนินการแลว แจงกรมธนารักษทราบ ใหผานสํานักงานราชพัสดุจังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:106) ไดกําหนดขั้นตอนการรื้อ
ถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ ไวดังนี ้

1. สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบในการรื้อถอนตอ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ใหความเห็นชอบแลว 
ใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดดําเนินการขออนุญาต และขอใชประโยชนจากกรมธนารักษ
ผานราชพัสดุจังหวัด 

3. แตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวาสามคน เปนกรรมการตรวจนับและควบคุม
การใชวัสดุที่ไดจากการรื้อถอน 
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4. ดําเนินการรื้อถอนหรือยาย 
5. เมื่อร้ือถอนแลว ใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอจําหนายรายการสั่ง

ปลูกสรางออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540:6-7)  ไดกําหนดกลยุทธบริหาร

โรงเรียน  อันเปนแนวทางการนําโรงเรียนไปสูความเปนโรงเรียนในอดุมศึกษาตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ซ่ึงไดเสนอแนวทางในการจดัทําแผนผังอยางเต็มรูปแบบ  ดงันี้ 

1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ สภาพอาคารที่มีอยู ความขาดแคลนอาคารและ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงหรือความเจริญเติบโตของชุมชน 

2. วางแผนผังโรงเรียน โดยกําหนดตําแหนงของอาคารและสิ่งกอสรางใหเกิด
ประโยชนใชสอยอยางเต็มที่ เอื้อตอการเรียนการสอน 

3. วางแผนลวงหนาที่จะจัดสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ และการรื้อถอน
อาคารที่ชํารุดทรุดโทรม รวมทั้งการวางแผนการจัดสภาพสิ่งแวดลอมตางๆ เชน การปลูกไมยืนตน 
ไมดอก ไมประดับ ในโรงเรียน 

4. จัดทํา  “แผนผัง” เปนรูปทรง โดยใชวัสดุตางๆ  ตามความตองการของโรงเรียน 
5. ดําเนินการขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งกอสราง หรือขออนุญาตรื้อถอนอาคารที่

ชํารุดทรุดโทรม หรือแสวงหาความรวมมือจากชุมชน 
6. ดําเนินการกอสราง ร้ือถอนอาคาร หรือตกแตงบริเวณตามแผนที่วางไวปฏิบัติ

ของผูรับจางโดยทั่วไปไดปฏิบัตินั้น กําหนดคือ ผูรับจางจะตองตรวจสอบรูปแบบรายการกอน
กอสรางใหละเอียด  เมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามคณะกรรมการตรวจการจาง หากมีขอผิดพลาดหรือ
บกพรองเกิดขึ้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ ในกรณีที่รูปแบบไมชัดเจนหรือรายละเอียดยังไมครบ
สมบูรณ คณะกรรมการตรวจการจางจะกําหนดเพิ่มเติมได ถาพบวาผูรับจางทําการกอสรางไม
ถูกตองตามรูปแบบรายการ คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิส่ังใหผูรับจางทําการแกไขใหถูกตอง
ทันที่หากรูปแบบกับรายการขัดแยงกันใหถืออยางใดอยางหนึ่งที่มีประโยชนดานความมั่นคงและ
การใชในแบบรายการใหทําหนังสือขอเทียบเทาตอผูวาจางโดยผานคณะกรรมการตรวจการจางเปน
ผูพิจารณา 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2534 ก:9) ไดกําหนดบทบาทหนาที่
ของผูบริหารในการจัดสรางอาคารสถานที่ ดังนี้ 

1. ของบประมาณจัดสรางอาคารสถานที่ 
2. ควบคุมการกอสรางอาคาร ใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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3. ดําเนินการเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

4. จัดการเกี่ยวกับที่ดินโรงเรียน ใหถูกตองตามระเบียบวาดวยที่ราชพัสดุ 
5. รวมกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนแกปญหาการขาดแคลนอาคารสถานที่ใน

กรณีงบประมาณจากทางการมีไมเพียงพอ 
6. จัดใหมีการตกแตงอาคารสถานที่ใหเปนระเบียบ 

สรุปไดวา ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทาง การศึกษา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ จะตองเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินการจัดสรางหรือร้ือถอนอาคารสถานที่ที่เปนทรัพยสินครุภัณฑของ
ราชการ ศึกษากฎระเบียบ ขั้นตอนดําเนินการใหถูกตอง  โรงเรียนจะตองวางแผนการดําเนินการ 
ตั้งแตกําหนดบริเวณทําเลที่ตั้งที่จะกอสราง แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการกอสราง ตรวจสอบ
กํากับติดตามการจัดสรางหรือร้ือถอน เพื่อประโยชนของทางราชการ กอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ใชสอยและคุมคาตอการเรียนการสอนตอไป 

 
2.   การใชอาคารสถานที ่

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532:198)  ไดใหความหมายไววา การใชอาคารสถานที่ 
หมายถึง การกําหนดการวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนใชสอยมากที่สุด ตอการ
เรียนการสอนโดยตรงตอการเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน และชุมชน 

เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2527:193)  ไดใหขอคิดไววา การบริหารอาคารสถานที่
และบริเวณโรงเรียนที่ดีนั้น ตองสามารถใชอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนถูกตองเหมาะสม และ
ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่โรงเรียนควรเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูไดใช
สถานที่ของโรงเรียนในการจัดงานตางๆ บาง เชน งานประเพณี งานมงคลสมรส งานสังสรรค  
งานบวช งานแขงขันกีฬาตางๆ เปนตน 

เมธี  ปลันธนานนท  (2528:13)  ไดสรุปไววา การใชอาคารสถานที่ ควรมุงให
เกิดความสะดวกในประเด็นตอไปนี้ 

1. โปรแกรมการเรียนการสอน 
2. โปรแกรมกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
3. ประชาชนที่จะใชอาคารสถานที่ในตอนกลางคืน  ในตอนสุด

สัปดาห หรือในชวงฤดูรอนซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองวางแผนการใชอาคารสถานที่ให
รอบคอบ และเกิดประโยชนใชสอยมากที่สุด 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2526:131)  ไดใหขอคิดไววา การวางแผน
การใชอาคารสถานที่ของผูบริหารโรงเรียนควรดําเนินการ ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศการใชอาคารสถานที่แกครู นักเรียน และคนงาน 
ผูบริหารจะตองแนะนําวา แตละปมีความมุงหมายหรือเนนไปในทางใด เชน ช้ันเรียนตางๆ ทําไมจึง
ตองไปอยูในอาคารเรียนนั้น หองพิเศษตางๆ  ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  จะใชประโยชนจากการใช
อยางไรทางที่ดีควรใหผูใชไดมีสวนชวยวางแผนและการปฐมนิเทศ ควรจะใหกวางขวาง ลึกซึ้งหรือ
อาจถึงขั้นจัดอบรมเพื่อปฏิบัติการไดก็จะดี 

2. วางแผนการใชอาคารสถานที่ใหคุมคา เชน การรับนักเรียนใหเหมาะสม 
กับอาคารสถานที่ 

3. วางแผนการใชอาคารสถานที่รวมกับชุมชน โรงเรียนกับชุมชน 
โดยปกติจะแยกไมออก จะตองพึ่งพาอาศัยอยูตลอดเวลา 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:108)ไดเสนอแนะ
การดําเนินการการใชอาคารสถานที่ไววา ผูบริหารควรวางแผนการใชอาคารสถนที่ใหเกิดประโยชน
ตอชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. วางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
2. กําหนดการใชอาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
3. ใหความรูในเรื่องการใชอาคารสถานที่แกครู นักเรียน และชุมชน 
4. จัดทําแผนผังของอาคาร แสดงการใชประโยชนหองตางๆ 
5. จัดใหมีเอกสารแนะนําการใชบริการดานอาคารสถานที่แกชุมชน 
6. พิจารณาการใชอาคารสถานที่ของชุมชน โดยคํานึงถึงระเบียบการ

ใชอาคารสถานที่ของทางราชการ 
จรัส  โพธิศิริ  (2529:318-319)  ไดเสนอหลักการจัดหองเรียนและหองพิเศษ

ไว ดังนี ้
1. การจัดหองเรียนควรยืดหยุนไดตามความเหมาะสม หองเรียนควร

เปนหองใหญหรือกวาง เพื่อความสะดวกในการยายโตะ เกาอี้ จัดในรูปแบบตางๆ เพื่อประโยชนใน
ดานการเรียนการสอน ถาเปนหองเล็กๆ หลายหองติดกัน ควรเปนฝาเลื่อนเพื่อสะดวกในการ
เปลี่ยนเปนหองกวาง 
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2. การจัดหองเรียนเพื่อเสริมสรางความรูทุกดาน โดยการจัดอุปกรณ
ในการทํากิจกรรมหรืออาจนําหนังสืออานประกอบที่นาสนใจไวมุมหอง เพื่อนักเรียนจะไดคนควา
ทํากิจกรรม มีการติดตั้งรูปภาพผลงานของนักเรียนเพื่อสงเสริมความรูและประสบการณ 

3. การจัดหองเรียนเพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมที่ดี ครูควรชวยเสริมให
นักเรียนจัดกระถางตนไมประดับหองเรียน ที่วางของสําหรับนักเรียนทํากิจกรรม 

4. การจัดหองเรียนเพื่อเสริมสรางลักษณะที่ดีงาม หองเรียนก็นาจะอยู
เหมือนบาน ก็ตองใหนักเยนรูจักรักษาความสะอาดตั้งแตพื้นหองเรียน โตะ เกาอ้ี และ ถังขยะ 

สวนหองพิเศษ ซ่ึงเปนหองปฏิบัติงานตางๆ ที่สนับสนุนการสอน หองพิเศษ
ที่ควรจัดใหมี  ไดแก 

1. หองพยาบาล จัดใหบรรยากาศที่ผูปวยไดพักผอนจริงๆ ควรมีครุภัณฑ 
ที่จําเปน เชน โตะปฏิบัติงานของครูพยาบาล ตูยา เตียงพรอมที่นอน หมอน ผาหม ผายาง ตูเก็บ
อุปกรณ บัตรสุขภาพ ภาพโปสเตอร อางลางมือ เครื่องชั่งน้ําหนัก ส่ิงของทุกอยางจะตองจัดเปน
ระเบียบ 

2. หองสมุด ถาเปนโรงเรียนขนาดเล็กใชมุมหนังสือก็ได แตถาเปน
โรงเรียนขนาดใหญ ควรมีหองสมุดที่มีขนาดใหญ จุนักเรียนไดเพียงพอ มีโตะสําหรับอานหนังสือ
ครุภัณฑตางๆ ตองพรอมและตองสะอาด 

3. หองวิทยาศาสตร นอกจากจะใชเก็บอุปกรณวิทยาศาสตรแลว  
ควรมีพื้นที่ในการปฏิบัติการวิทยาศาสตร การทดลอง คนควา มีการจัดเก็บเปนระเบียบเรียบรอย 

4. หองดนตรี ควรใหหางจากหองเรียน เพราะนอกจากไมใหเสียง
รบกวนแลวยังทําการฟงไดผลดี เครื่องดนตรีที่มีราคาแพงตองมีตูเก็บรักษาความปลอดภัย 

5. หองพัสดุ จําเปนตองมีเพราะเปนที่ใชเก็บอุปกรณ วัสดุครุภัณฑตางๆ 
ฉะนั้นจะตองมีความแข็งแรงปลอดภัย ประตูหนาตางควรใชเหล็กดัด เพื่อความมั่นคงแข็งแรงจาก
การโจรกรรม 

6. หองธุรการ ควรมีโตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร เครื่องอัดสําเนา เครื่อง
พิมพดีดหองธุรการ ควรคํานึงถึงพื้นที่การทํางาน เนื่องจากมีบุคลากรที่ตองปฏิบัติงานเปนกลุมใหญ 
จึงตองเปนหองโปรง อากาศถายเทสะดวก หรือมิฉะนั้นถาเปนไปไดควรมีเครื่องปรับอากาศ และ
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินดวย 
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ถาวร  สารวิทย  (2523:195)  ไดสรุปหลักการของ ลักษณะอาคารสถานที่ไว
ดังนี้ 

1. ดานประโยชนใชสอย อาคารสถานที่โรงเรียนตองถือประโยชนใช
สอยที่จะเกิดผลดีตอการเรียนการสอนและความสะดวกสบาย ปลอดภัย สําหรับผูเรียนมิใชมุงแต
ความสวยงามอยางเดียว 

2. ดัดแปลงไดหลายอยาง ไมวาเปนฝากั้น หรือวัสดุอุปกรณใดๆ  
ที่เกี่ยวกับอาคาร พยายามแกไขดัดแปลงไดโดยงาย ทั้งทางแนวตั้งและแนวนอน ไมตองทุบทําลาย
หรือยุงยากแกการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการขยาย ตอเติมอาคารและความสะดวก
ของครูในการแบงกลุมนักเรียนหรือจัดกิจกรรมตางๆ  

3. ขยายโรงเรียนไดสะดวก  เนื่องจากพลเมืองเพิ่มขึ้นทุกวัน การหา
สถานที่จัดโรงเรียนตองคํานึงวาถาบริเวณโรงเรียนจะขยายออกไปจะทําไดสะดวกเพียงใดขยายได
รอบทิศทางหรือบางทิศ หรือขยายไมไดแนนอนในอนาคต ส่ิงเหลานี้ผูบริหารโรงเรียนจะตองคํานึง
กอนสรางโรงเรียนลงไป 

4. ชวยสรางบรรยากาศใหเปรียบเสมือนบานของเด็ก มีลักษณะเพดาน
ต่ํามานสวย ผนังสีเย็นตา พื้นหองมีสีสันสวย โตะ เกาอ้ี วางจัดเปนระเบียบเรียบรอย อากาศถายเท
ไดสะดวก แสงสวางกระจายทั้งหองตลอดเวลา ส่ิงเหลานี้จะทําใหผูเรียนมีความรูสึกอยากอยูใน
หองไมไปไหน 

5. ทนทานตอการใชงาน ทั้งถูกวิธีและไมถูกวิธี อาคารสถานที่และ
เครื่องใชไมสอยของโรงเรียนตองแข็งแรงทนทาน เพราะมีการใชอยูประจําทุกวัน 

6. เครื่องอํานวยความสะดวกสมบูรณ โรงเรียนควรมีอาคารสถานที่ที่
จะใชในการศึกษา เชน หองสมุด หองพักผอน สนามกีฬา หองน้ํา หองสวม น้ําดื่มน้ําใชบริบูรณ ส่ิง
เหลานี้จะชวยอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียนเปนอยางมาก 

7. ผูปกครองหรือประชาชนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูมาขอใชอาคาร
สถานที่ของโรงเรียนที่ไดสะดวก อาคารสถานที่ของโรงเรียนควรใหบริการแกชุมชนเปนครั้งคราว 
เพราะโรงเรียนจะอยูไดตองอาศัยชุมชน จะเปนการประชาสัมพันธโรงเรียนไปดวย 

สนอง  เครือมาก  (2538:379-382) ไดสรุปวา กระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดระเบียบวาดวยการใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ.2526 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538 ซ่ึงมีสาระในการขอใชอาคารสถานที่ไวดังนี้ ผูประสงคจะขอใชอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาใดใหยื่นตอหัวหนาสถานศึกษานั้น แลวใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูพิจารณาอนุญาต
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การขอใชอาคารสถานที่คร้ังละไมเกิน 7 วัน หากเกินอํานาจของหัวหนาสถานศึกษา ใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด การขอใชจะตองอยูในเงื่อนไขดังนี้ 

1. ไมใชสถานที่กระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
2. ไมใชสถานที่ในการแสดงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรม

อันดีของประชาชน 
3. ไมใชอาคารสถานที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคําขอใชอาคาร

สถานที่ 
4. การใชอาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดําเนินกิจกรรมทาง

การเมืองจะตองไมกระทบกระเทือนตอการเรียนการสอน ตองใหความเปนธรรมและเสมอภาคกับ
ทุกพรรคการเมือง 

5. โดยที่สถานศึกษา เปนสถานที่ราชการ บุคคลที่จะเขามาตองปฏิบัติ
ใหชอบดวยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งตองเชื่อฟงหัวหนาสถานศึกษา หรือผูไดรับ
มอบหมายซึ่งเปนผูรับผิดชอบรักษาอาคารสถานที่นั้นๆ  

วิพล  นาคพันธ และสมเดช  สีแสง  (2539:8-9)  ไดสรุปวา เกี่ยวกับการใช
ประโยชนของอาคารใหครบถวนนั้น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนด
ไว ดังนี้ 

1. กรณีอาคารเรียนถาวรวางทั้งหลัง  ใหพิจารณานําไปใชประโยชน
ตามที่เห็นวาเหมาะสม อยาปลอยวางไวโดยมิไดใชประโยชน โดยรายงานการใชประโยชนให
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ถาหากพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถนําไปใช
ประโยชนได ใหขออนุญาตรื้อถอน และนําวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนไปใชประโยชน หรือขาย
ทอดตลาดนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

2. กรณีอาคารเรียนถาวรวางบางหอง  ใหพิจารณานํามาใชจัดกิจกรรม
พิเศษตางๆ ที่เปนประโยชนตอนักเรียนหรือจัดเปนสวัสดิการใหขาราชการครูและนักเรียน ได
พักผอนขณะหยุดการสอนตามความเหมาะสม 

3. การจัดบานพักครู  จัดใหผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการเขาพัก
อาศัยกอน หากจัดใหผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการเขาพักอาศัยแลว ยังมีบานพักครูวางอีก ก็จัด
ใหครูที่ไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาอยู ถาหากขาราชการครูที่ยายมาใหมซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาบานได 
ไมสามารถเขาพักอาศัยในบานพักครู ก็ใหมีสิทธิเบิกคาเชาบานได และขาราชการครูที่ใชสิทธิเบิก
คาเชาบาน โดยผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานอยูแลว ตอมามีบานพักครู แตไมมีครูพักอาศัยเปน
เวลานานตั้งแตสองปขึ้นไป ใหขออนุญาตรื้อถอนยายไปสรางในที่แหงใหมที่มีครูตองการพักอาศัย 
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หรือในทองที่เหมาะสม สวนบานพักครูที่เปนอาคารไมชํารุดจนไมสามารถซอมแซมใหอยูในสภาพ
ที่เขาอยูอาศัยได ใหขอร้ือถอนและนําวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนไปใชประโยชน หรือขายทอดตลาด
นําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดิน บานพักครูที่จัดสรางดวยงบประมาณของสถานศึกษาใด ให
ผูบริหารสถานศึกษานั้นเปนผูจัดใหขาราชการครูเขาอยูอาศัยในบานพักครูของสถานศึกษานั้น 
บานพักครูที่เปนเรือนแถว (บานพักรวมหรือศูนยบานพักครู) ซ่ึงมิไดกําหนดวาเปนสถานศึกษาใด 
อยูในความรับผิดชอบของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ หรือผูอํานวยการการประถมศึกษา
จังหวัด เปนผูมีอํานาจจัดใหขาราชการครูเขาพักอาศัย โดยยึดหลักการเดินทางไปปฏิบัติงานได
สะดวกเหมาะสมแกสภาพและสถานะของขาราชการอื่นเขาพัก เมื่อดําเนินการจัดบานพักครู
เรียบรอยแลว ใหจัดทําทะเบียนบานพักครู เพื่อใหทราบวาบานพักครูมีครูคนใดเขาพักและพักอาศัย
ตั้งแตเมื่อใด เปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดหรือไม เพื่อประโยชนในการตรวจสอบตอไป ผูที่เขาอยู
อาศัยในบานพักครูจะตองดูแลบํารุงรักษาบานพักครูใหอยูในสภาพเรียบรอย 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 ข:9)  ไดสรุปไว
วาการใชอาคารสถานที่ ผูบริหารโรงเรียนตองมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 

1. ดําเนินการวางแผนการใชอาคารสถานที่ โดยใหบุคลากรในโรงเรียน 
มีสวนรวม 

2. จัดใหมีแผนผังบริเวณโรงเรียน หองเรียน 
3. จัดใหมีการทําตารางแสดงการใชอาคารสถานที่ 
4. ใหบริการดานอาคารสถานที่แกชุมชนในกิจกรรมของชุมชนที่

เกี่ยวของ 
สรุปไดวา การใชอาคารสถานที่นั้น มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะทํา

ใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ หากวางแผนงาน แผนผังบริเวณโรงเรียน การจัด
หองเรียน หองประกอบตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและใชประโยชนอาคาร
สถานที่อยางเต็มตามศักยภาพ 

 
3.  การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 

เมธี  ปลันธนานนท  (2528:167)  ไดใหความหมายไววา การบํารุงรักษาอาคาร
สถานที่ หมายถึง การระมัดระวัง ดแูลและปองกันอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่คงทนถาวรและเกิด
ความสวยงามอยูเสมอ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2537:93)  ไดสรุปวัตถุประสงคของงาน
บํารุงรักษาอาคารไวดังนี้ 
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1. เพื่อรักษาสภาพอาคารและสิ่งประกอบอาคารใหอยูในสภาพที่สมบูรณ
เหมาะสมตอการใชสอยตามสภาพอายุของการใชงาน 

2. เพื่อปองกันความเสียหายเล็กนอยที่อาจเกิดขึ้นในอาคาร เพื่อมิให
จุดเล็กนั้นลุกลามเปนความเสียหายมากขึ้น 

3. เพื่อเปล่ียนสวนอาคารประกอบตามอายุ เพื่อการประหยัดงบประมาณ
ในระยะยาว และปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกผูใชอาคาร 

4. เพื่อเก็บขอมูล ขอบกพรองจากการออกแบบและการใชวัสดุกอสราง
เพื่อประโยชนในการพัฒนารูปแบบการกอสรางครั้งตอไป 

จรัส  โพธ์ิศิริ  (2529:350-351) ไดใหเสนอแนะเกี่ยวกับการตกแตงอาคารสถานที่
ไวดังนี้ 

1. อาคารเรียนรวมทั้งหองเรียนพิเศษ ควรจัดและตกแตงใหนาอยูอาศัย 
จูงใจ สําหรับเปนที่เรียนที่สอน หองพิเศษก็ตองสวยงาม มีรูปภาพและอุปกรณ กระถางตนไม
โดยเฉพาะความละเอียดตองกวดขันเปนอยางยิ่ง 

2. อาคารประกอบ ควรดูแลจัดระเบียบ โดยเฉพาะเครื่องอํานวยความ
สะดวก เครื่องมือเครื่องใชครบ บริบูรณ สีที่ใชทาตองมีความหมายตอเด็ก 

3. หองเรียน ไมควรใชสีแกจัดเพราะจะทําใหนกเรียนอึดอัด นักเรียน
ตองใชความคิดและสมาธิ ดังนั้น หองเรียนควรทาสีออนๆ เชน เหลืองออนหรือฟาอมเทา สวนเพดาน
ควรทาดวยสีขาว หรือสีนวล เพื่อชวยใหการสะทอนแสง จะเพิ่มแสงสวางใหแกหองไดดี 

4. หองอาคาร ควรทาดวยสีที่ชวยใหการยอยอาหาร คือ สีที่สดชื่น  
สีสม สีชมพู 

5. หองพลศึกษา โรงฝกงาน และอาคารศิลปะ ควรเปนสีสวางมากๆ 
เชน สีสมออนๆ สีเหลืองอมเทา สีชมพูออน สวนบริเวณหองแตงตัว หรือหองเก็บของสําหรับครู
และนักเรียน ควรทาสีชมพู เพราะจะชวยสะทอนแสงใหเกิดความสดชื่น มีชีวิตชีวาสดใสเปนอยางดี 

6. หองประชุม ควรทาดวยสีเขียวออน หรือสีน้ํา หองประชุมจะตอง
เปดโลง เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก ลมพัดผานไดงาย นอกจากนี้หองประชุมตองการแสงสวาง
มากเพียงพอ สําหรับนักเรียนที่เขารวมประชุมเปนจํานวนมากๆ  

7. หองปฏิบัติการสํานักงาน หองพักครู เปนหองที่ใชทั้งความคิด ตอง
ใชสมาธิฉะนั้นจึงควรมีบรรยากาศเยือกเย็น ชวยใหเกิดความสดชื่นร่ืนรมย จึงควรทาสีขาวอมเขียว
หรือสีน้ําทะเลออนๆ หรือสีครีมก็ได 
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สุวกิจ  ศรีปดถา  (2528:155)  ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริเวณสถานที่ของ
โรงเรียนไวดังนี้ 

1. สนาม ไมวาจะเปนสนามกีฬา สนามเด็กเลน หรือสนามหญา ควรจัด
ใหสะอาด ไมรกเปนหลุมเปนบอ 

2. สวนดอกไม แปลงไมดอก สวนครัว ควรตัดแตงใหสวยงาม ฝกนิสัย
ใหนักเรียนทํางาน ช่ืนชมกับความสะอาดเรียบรอย มีนิสัยรักตนไม ดอกไม 

3. ตนไมใหญที่ใหรมเงา ควรใชประโยชนเปนที่พักผอน ดวยการจัด
วางโตะ มานั่งหินขัดที่คงทนถาวร สําหรับใหนักเรียนไดนั่งพักผอนในเวลาวางจากการเรียน 

4. ร้ัว มีไวเพื่อแสดงอาณาเขต จึงควรทําใหเกิดความสวยงามแก
โรงเรียนนอกจากนั้น ยังปองกันสัตวเล้ียงเขามาในบริเวณโรงเรียนอีกดวย ซ่ึงอาจจะทําเปนร้ัว
ช่ัวคราวหรือตนไมก็ได โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในทรัพยสินของโรงเรียนเปนหลัก 

5. ถนน ควรมีทางเขาออกโรงเรียนไดสะดวกและสะอาด ไมเปนหลุม
เปนบอ 

6. ทอระบายน้ํา ควรมีทอหรือทางสําหรับระบายน้ําออกจากบริเวณ
โรงเรียนปองกันน้ําขังในเวลาฝนตก 

ชลิต  พุทธรักษา  (2536:134)  ไดสรุปไววาการซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร
สถานที่วาควรดูแลซอมแซมอยูตลอดเวลา เพื่อจะไดดูไมเกา และใชงานไดดี และผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการบํารุงรักษา มีดังนี้ 

1. บุคลากรในโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหาร จะตองเปนนักซอมแซม
คงเสนคงวา ทันทีที่พบเห็นส่ิงใดชํารุดเล็กๆ นอยๆ ตองรีบมอบหมายใหนักการภารโรงจัดการ
ซอมแซมใหเสร็จเรียบรอย อยาปลอยทิ้งไวใหทรุดโทรมมาก ครูที่ทําหนาที่หัวหนางานอาคาร
สถานที่ มีหนาที่ดูแลตรวจสอบ และรับผิดชอบบริเวณในโรงเรียน โดยเนนความเปนระเบียบ ความ
สะอาด นักเรียนที่ไดรับมอบหมายใหทุกคนเปนผูรับผิดชอบ ฝกการใชหองน้ําหองสวมใหถูกวิธี 
รูจักรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน จัดใหทุกคนเปนเวรเก็บกวาด โดยโรงเรียนเตรียมอุปกรณไว         
ให เชน ไมกวาด กระปองใสเศษผง เขง และเหล็กคีบ 

2. การใหชุมชนมีสวนรวมในการซอมแซมบํารุงรักษา เพราะชุมชนมี
ประโยชนตอโรงเรียนเปนอยางมาก โรงเรียนจึงตองถือเปนภาระจะตองติดตอขอความชวยเหลือ
อาจจะเปนการรวมพัฒนาโรงเรียน เชน ทําความสะอาด พัฒนาสนามหรือปลูกตนไม ทาสีอาคาร
เรียน บริจาคแรงกาย หรือบริจาคทรัพยเปนคาใชจายซอมแซม ขณะเดียวกันโรงเรียนจะตองมีน้ําใจ
ตอบแทนชุมชนดวย ตามโอกาสสมควร 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 37 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   (2540:8-9) ไดให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ไว ดังนี้ 

1. สํารวจสภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองพิเศษ 
และบริเวณโรงเรียน วามีการชํารุดทรุดโทรมหรือไม มีความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม และตกแตง
ใหเอื้อตอการเรียนการสอนหรือไม 

2. วางแผนรวมกันระหวางครู นักการภารโรง และกรรมการโรงเรียน 
เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนแสวงหาทรัพยากร ตลอดจนรวมมือกันดําเนินการ
ปรับปรุงตกแตงโรงเรียน 

3. โรงเรียนและชุมชนรวมกันปรับปรุงซอมแซมสวนที่ชํารุด ทาสี 
ตกแตง อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียน อาจจัดสัปดาหแหงการพัฒนาสภาพแวดลอม
ของโรงเรียน โดยใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จัดหาจัดซ้ือวัสดุที่ใชในการปรับปรุงตกแตง หรือ
ใหชุมชนมีสวนรวมในการแสวงหาวัสดุ ตลอดจนแรงงานที่จะมารวมกันพัฒนาสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน 

4. วางแผนปองกัน แกไขมลภาวะ และเสริมสรางบรรยากาศสิ่งแวดลอม 
ที่ดีเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน 

5. สงเสริมสนับสนุน ใหครู นักการภารโรง นักเรยีน และชุมชน มีสวนรวม
ในการบํารุงรักษา ซอมแซมและตกแตงอยางสม่ําเสมอ โดยกําหนดแผนดําเนนิการระยะยาว 

6. ครูและนักเรยีนรวมกนัปรับปรุงและตกแตงภายในหองเรียนและ
หองพิเศษใหสวยงาม เปนระเบียบและเอือ้ตอการจัดการเรียนการสอน 

บุญชวย  จินดาประพันธ  (2536:113-114)  ไดสรุปไววา การบํารุงรักษาอาคาร
สถานที่ของสถานศึกษาใหคงทนถาวร และใหมีความสะอาดสวยงาม ควรควรดําเนินการดังนี้ 

1. เสนอของบประมาณหมวดคาใชสอย เปนคาบํารุงรักษาและคา
ซอมแซมตองจัดทําทุกป ใหอางถึงความจําเปนตางๆ ประกอบในงบประมาณที่จะขอ 

2. หมั่นตัดหญา ตกแตงสนามใหสะอาดสวยงามอยูเสมอ พยายาม
ปลูกตนไมใหมากๆ  

3. จัดหาหรือแบงภารโรงใหดูแล ซอมบํารุง และรักษาความสะอาดให
เพียงพอ ควรจัดครูใหทําหนาที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ และใหรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2538 ก:4) ไดกําหนด
เกณฑและเงื่อนไขที่จะของบประมาณเพื่อปรับปรุง ซอมแซมอาคารและสิ่งกอสรางไวดังนี้ 
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1. เปนอาคารถาวร 
2. เปนอาคารที่ยังมีความจําเปนตองใชประโยชน 
3. เมื่อปรับปรุงซอมแซมแลวตองมีความมั่นคง แข็งแรง ใชประโยชน

ไดดีและสามารถยืดอายุการใชงานไปไดอีก 
4. งบประมาณที่ใชตองไมเกินรอยละ 50 ของอาคารที่สรางใหมในแบบ

และขนาดเดียวกัน 
เมธี  ปลันธนานนท  (2528:11-12)  ไดสรุปหนาที่และความรับผิดชอบของ

ผูบริหารในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ไวดังนี้ 
1. พยายามย้ําถึงกําหนดงานที่มอบหมายและความรับผดชอบงาน

เฉพาะอยางผูดูแลสถานที่ หรือนักการภารโรงแตละคน 
2. เดินตรวจตราทั่วบริเวณอาคารเรียนและสนามหรือพื้นที่ของ

โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ โดยมุงที่จะสังเกตดูความสะอาดเรียบรอยและสภาพซอมแซมสิ่งตางๆ 
3. หาทางใหนักเรียน ครู หรือคนอื่นๆ ใหความสนใจที่จะรายงาน

ปญหาขอขัดของตางๆ เกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่เกิดขึ้นตอหัวหนาผูดูแลอาคารสถานที่ หรือผูบริหาร
โรงเรียน 

4. ตองพยายามรักษาความสัมพันธอันดีกับคณะผูดูแลอาคารสถานที่
หรือนักการภารโรง 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 ก:9) กลาวถึงบทบาท
หนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ไวดังนี้ 

1. ตรวจสภาพของอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ 
2. จัดใหมีการซอมแซมอาคารสถานที่ที่ชํารุด 
3. จัดใหมีการแบงหนาที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ของบุคลากร 
4. สงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 

สรุปไดวา การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ เปนหนาที่ของทุกคนที่เกี่ยวของ กับ
โรงเรียนตั้งแตผูบริหารโรงเรียน คณะครู นักการภารโรง นักเรียน และชุมชน ที่จะตองชวยกัน
สอดสองดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานที่จากการใชงาน ใหมีความคงทนถาวร ทําการซอมแซมอยู
เสมอใหสมบูรณมากที่สุด เพื่อกอใหเกิดประโยชนใชสอยมากที่สุด มีความเหมาะสม สวยงาม  
มีบรรยากาศที่ดีเอื้อตอการเรียนการสอนของนักเรียน 
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4.  การควบคุม ดูแล อาคารสถานที่   
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:110)  ไดสรุป

แนวปฏิบัติในการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ เปนการกํากับ ติดตาม ผลการใช การบํารุงรักษา การ
ตกแตงรวมถึง การควบคุม การปฏิบัติงานของอาคารสถานที่ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ไว 
ดังนี้ 

1. แตงตั้งเวรยามในการควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ตามระเบียบวา
ดวย การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ 

2. จัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกันอันตรายซึ่งจะเกิดแกอาคาร
สถานที่ 

3. ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาที่ใชเปนประจํา 
4. กํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ ในกรณีที่บุคคลภายนอกมาขอใช

อาคารสถานที่ 
5. จัดใหมีร้ัว เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคาร

สถานที่ ผูบริหารอาจดําเนินการโดยใชงบประมาณของทางราชการ เงินบํารุงการศึกษาหรือขอ
บริจาคชุมชน 

วิพล  นาคพันธ  และสมเดช  สีแสง  (2539:9-10)  ไดใหความเห็นไววาการ
ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่มีแนวในการดําเนินการ คือ การจัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันภัย
อันตรายที่จะเกิดแกอาคารสถานที่ เชน เครื่องตัดไฟ เครื่องดับเพลิง หมั่นตรวจสอบระบบไฟฟา 
และอุปกรณไฟฟาที่ใชเปนประจํา หากไดติดตั้งไฟฟามาแลวเกินกวา 10 ป ก็ควรปรับปรุงการเดิน
สายไฟฟาใหม หากอุปกรณไฟฟาที่ใชมีมากขึ้นก็ควรเปล่ียนมิเตอรใหเหมาะกับกระแสไฟฟาที่ใช
เพิ่มขึ้น อาจเปลี่ยน เปนไฟฟา 3 เฟส สรางรั้วรอบบริเวณเพื่อความปลอดภัย กรณีมีบุคคลภายนอกมา
ใชอาคารสถานที่ตองมีการกํากับดูแลอยางใกลชิด จัดใหมีเวรรักษาการณเพื่อปองกันอัคคีภัย 
ตลอดจนดําเนินการตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ตามระเบียบการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติและระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ วาดวย
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2531 กําหนด 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2528:584-585)  ไดสรุปไววา สําหรับการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เปนมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อพิทักษรักษาใหความ
ปลอดภัยแกอาคารสถานที่ของสวนราชการ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ เจาหนาที่และเอกสารในอาคาร
สถานที่ดังกลาวใหพนจากการโจรกรรม ไดแก การถูกลักขโมย การจารกรรม ไดแก การลักลอบสืบ
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ความลับของทางราชการ และการกอวินาศกรรม ไดแก การลอบวางเพลิง หรือเหตุอ่ืนใดอันอาจทํา
ใหเสียสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตางๆ ได 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ มีดังนี้ 
1. การใชเครื่องกีดขวาง ซ่ึงอาจจะดัดแปลงเครื่องกีดขวางที่ประดิษฐขึน้ 

เชน ร้ัวกําแพง ลูกกรง เพื่อใชในการปองกัน การกีดขวางหรือหนวงเหนี่ยวบุคคล สัตวหรือ
ยานพาหนะที่ไมมีสิทธิ์เขาไปในพื้นที่รักษาความปลอดภัย โดยใชเครื่องกีดขวางเปนแนวเขตของ
พื้นที่การใหแสงสวาง  

2. การใหแสงสวางกเ็พื่อจะไดมองเห็นบริเวณรั้วและเขตหวงหามตางๆ  
โดยชัดเจนในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่มบีุคคลเขามาในสถานที่ การใหแสงสวางมอียูดวยกนั  
2 วิธี คือ 

2.1 การใหแสงสวางโดยตรง พุงไปยังจุดใดจุดหนึ่งถาตองการ เชน  
ที่ตัวอาคาร ร้ัว หรือประตู 

2.2 การใหแสงสวางกระจายรอบตัว ใหแสงสวางทั่วบริเวณ โดยให
ดวงไฟอยูในระดับสูงพอที่จะชวยใหมองเห็นเครื่องกีดขวางตางๆ ไดชัด 

3. การจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยสถานที่ ประกอบดวยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําวัน ยามรักษาการณ
และเจาหนาที่อ่ืนๆ จํานวนมากนอยตามสภาพของอาคาร ทรัพยสิน และผูที่มาติดตอสถานที่
ราชการนั้นๆ ซ่ึงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีหนาที่ตรวจดูแลบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ 
ตางๆ ที่นําเขามาหรือออกไปจากอาคารสถานที่ใหเปนไปตามกฎ ขอบังคับ และดําเนินการเกี่ยวกับ
การปองกันอัคคีภัย อุบัติเหตุและภัยอันตรายตางๆ ที่ทําการของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ควรตั้งอยูในบริเวณที่ปฏิบัติหนาที่ไดอยางสะดวก มีเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพท ระบบ
สัญญาณแจงภัย เพื่อสะดวกในการติดตอสงขาวเมื่อเกิดเหตุการณ หรือสงสัยพฤติกรรมบางอยางให
ฝายที่เกี่ยวของดําเนินการไดทันที 

4. การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ การควบคุมและยานพาหนะ
สําหรับผูที่มาติดตอราชการ เพื่อตองการตรวจสอบรายละเอียด หลักฐาน และเจตนาของผูที่มา
ติดตอเปนมาตรการปองกันไมใหผูแปลกหนา แปลกปลอมหรือไมประสงคดีตอสวนราชการไดเขา
มาทําการในสวนราชการนั้นๆ โดยมิชอบ เปนการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่มาตรการใน
การควบคุมบุคคลโดยปกติจะมีบัตรสําหรับผานให ก็ใหผูที่จะผานเขามาบันทึกหลักฐาน รายละเอียด
บางอยาง เชน วัน เวลาที่ผานเขามา ช่ือ สัญชาติ ตําบล ที่อยู ช่ือสถานที่ทํางาน ช่ือและหนวยงาน
ของผูรับการติดตอ วันและเวลากลับ รายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนและใบอนุญาตใหผาน เชน  
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บัตรประชาชน บัตรขาราชการ ในอนุญาตขับขี่ ยานพาหนะตั้งไวกอน ตอเมื่อเขากลับออกมาจึงคอย
ใหลงนามรับคืนไป 

5. การปองกันอัคคีภัย การปองกันอัคคีภัยของสวนราชการตางๆ 
จําเปนตองวางแผนไวลวงหนาใหเรียบรอย ในเวลาราชการใหจัดแบงกําลังออกเปนสองกลุม กลุม
หนึ่งมีหนาที่ดับเพลิง  อีกกลุมหนึ่งมีหนาที่ขนยายเอกสารและควบคุมรับผิดชอบเอกสารและวัสดุ
นอกเวลาราชการ ใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําวน และยามรักษาการณ
เปนผูรับผิดชอบ อุปกรณเครื่องใชในการดับเพลิงขั้นตน ควรเตรียมไวใหพรอม เชน น้ํา ทราย 
กระปอง เชือก บันได ขวาน ตลอดจนเครื่องดับเพลิง ตามประเภทของสื่อที่ทําใหเกิดเพลิงไหมทุก
ประเภท อุปกรณตางๆ ตองหมั่นตรวจสอบใหอยูในภาพที่ใชการไดตลอดเวลา สําหรับเจาหนาที่
ควรไดรับการฝกอบรมใหรูแนวทางปองกันอัคคีภัย และฝกซอมใหมีความชํานาญในการดับเพลิง
ทุกคน 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 ค:8) ไดใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ซ่ึงผูบริหารควรหาวิธีปองกันไว ดังนี้ 

1. การใชเครื่องกีดขวาง เชน ถาเปนบริเวณโรงเรียนควรสรางรั้วกั้น
บริเวณโรงเรียนหรือในหองที่เก็บเอกสารสําคัญ ทางประตูหนาตางควรมีลูกกรง และกุญแจปดหอง
ไวอยางเรียบรอย 

2. การใหแสงสวางในอาคารเรียน จะใหแสงสวางโดยรอบอาคารเรียน 
หรือจะใหเฉพาะจุตรงที่รักษาความปลอดภัย ก็ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารโรงเรียน 

3. การจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ เชน 
เวรยามประจําวัน ยามรักษาการณ 

สวัสดิ์  กาญจนสุวรรณ  (2529:223) ไดใหขอเสนอแนะไววา โรงเรียนที่สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มีแนวทางในการจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ดังนี้ 

1. โรงเรียนที่มีครูชายนอยครูสตรีมาก ใหครูสตรีอยูเวรยามโรงเรียน
ในวันหยุดราชการในเวลากลางวัน สวนเวลากลางคืนใหภารโรง หรือครูและภารโรงอยูเวรยามเฝา
โรงเรียนโดยครูชายคอยตรวจเวรยามตามที่เห็นสมควร 

2. โรงเรียนที่อยูหางไกลและมีครูจํานวนนอยหรือมีครูคนเดียวและไม
มีภารโรงควรใหโรงเรียนของความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน หรือกรรมการศึกษาของโรงเรียน
จัดราษฎรมาอยูเวรยามในเวลากลางคืน หรือในวันหยุดราชการ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 42 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  (2530:288-289)  ไดสรุปมาตรการเพื่อ
การรักษาความปลอดภัย ไวดังนี ้

1. การมอบหมายใหขาราชการครูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับ
ของทางราชการ ใหถือหลักการจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน เพื่อปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมายใหลุลวง 
ไปดวยดี หามผูที่ไมมีหนาที่หรือมิไดรับคําสั่งหรือมิไดรับมอบหมายที่ถูกตอง อางยศ ตําแหนงหรือ
อิทธิพลใดๆ เพื่อเขาถึงความลับของทางราชการเปนอันขาด 

2. การรักษาความปลอดภัยจะกําหนดมาตรการปองกันแตเพียงอยาง
เดียวอาจจะไมเพียงพอควรกําหนดมาตรการอยางอื่นควบคูกันไปดวย 

3. การรักษาความปลอดภัยที่ดีจะตองมีจุดออนนอยที่สุด 
4. การใหความเอาใจใส สอดสองและตรวจสอบมาตรการที่วางไว

เปนประจํา 
5. การรักษาความปลอดภัยทั้งในดานมาตรการและวิธีการจะตอง

สอดคลองและไมเปนอุปสรรคตอการบริหารงานของสวนราชการ 
6. การวางแผนจะตองประสานมาตรการรักษาความปลอดภัยตางๆ 

เขาดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาความปลอดภัยอยางแทจริง 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2534:25)  ไดกลาววา 

บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน ในงานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ไวดังนี้ 
1. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการ

รักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
2. ตรวจตราการใชอาคารสถานที่ใหเปนไปตามขอตกลงรวมกัน

ระหวางบุคลากร 
3. ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของเมื่อมีผูขอใชอาคารสถานที่ 
4. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคาร

สถานที่ 
จากที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา การควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ ผูบริหาร 

คณะครู นักการภารโรง นักเรียน และชุมชนนั้น จะตองเปนกลไกในการชวยกันเฝาระวัง สอดสอง 
เปนหูเปนตา ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ ถือเสมือนวาเปนทรัพยสินของสวนรวม รักษาความสงบ 
เรียบรอย ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยตางๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
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5.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานอาคารสถานที่ 
บุญชวย จินดาประพันธ  (2536:117) ไดใหความหมายไววา การประเมินผล 

หมายถึง  กระบวนการนําเอาผลงานมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของงานแลวจึงประเมินคาหรือตี
คุณคาของสิ่งนั้นวาเหมาะสมหรือไม ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไร ในการประเมินตองใช
เครื่องมือตางๆ  

กิติมา ปรีดีดิลก (2532:227)  ไดใหความหมายไววา การประเมินผลการใช
อาคารสถานที่ ตองพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องความเพียงพอ ความเหมาะสม ความปลอดภัย สุขลักษณะ 
ระยะทาง การติดตอใชสอย การยืดหยุนได ประสิทธิภาพ การประหยัด การขยายตัว รูปราง เพื่อจะ
ไดปรับปรุงแกไข และพัฒนาอาคารสถานที่ใหตรงกับจุดมุงหมาย 

มาลินี สาคริก และ ปรีชา คัมภีรปกรณ (2527:687) ไดสรุปไววาการประเมินผล
การใชอาคารสถานที่ในโรงเรียนประถมศึกษาเปนขั้นตอนสําคัญ เพราะเปนการตรวจสอบผลกับ
วัตถุประสงคที่วางไว เพื่อนําขอมูลยอนกลับมาปรับปรุง วางแผน และดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้นตอไป  

เมธี ปลันธนานนท (2528:172) ไดใหทัศนะไววา เมื่อสรางอาคารสถานศึกษา
และใชประโยชนแลวจะตองพิจารณาถึงผลที่ไดรับจากความพยายาม ทุมเทใหกับการวางแผน การ
ออกแบบ และการดําเนินการกอสราง เพื่อจะดูวาการใชประโยชนของอาคารสถานที่เปนไปตามที่
ออกแบบหรือไม และสามารถใชประโยชนที่ชวยใหการเรียนการสอนกาวหนาไปหรือไม  

ชลิต  พุทธรักษา (2536:133) ไดใหทัศนะไววา การประเมินผลการใชอาคาร
สถานที่วา การใชอาคารสถานที่ไมใชวาจะราบรื่นเสมอไป บางโรงเรียนไดอาคารสรางใหม ซ่ึงมี
ความสะดวกในการใช แตบางโรงเรียนตั้งมานาน อาคารก็เกาทรุดโทรม บริเวณที่น้ําไมเคยทวมถึงก็
ทวม น้ําเนา ตนไมที่ปลูกไวก็ตาย นอกจากสภาพดังกลาว อาคารสถานที่ยังมีส่ิงอื่นๆ เปน
สวนประกอบอีกมากมายที่จะตองทําการประเมินการใชเพราะการประเมินการใช จะชวยใหเห็น
ขอผิดพลาดที่ทําใหเกิดอุปสรรคหรือความไมสะดวกในการจัดการศึกษา ทําใหสามารถแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อจะไดประโยชนจากอาคารสถานที่สมบูรณยิ่งขึ้น  

มาลินี สาคริก และปรีชา คัมภรีปกรณ  (2527:69) ไดสรุปขั้นตอนการประเมนิผล 
อาคารสถานที่เปน 3 ขั้นตอน คือ 

1. การประเมินผลกอนดําเนินการสราง เปนการประเมินแบบและ
รายละเอียด กลาวคือถาเปนแบบมาตรฐานก็พิจารณาเลือกวาแบบใดเหมาะสมกับความตองการของ
โรงเรียนในขณะนี้ไดมากที่สุด ถาหากเปนแบบที่เขียนขึ้นนอกเหนือจากแบบมาตรฐานก็เปนการ
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พิจารณาดูวารายละเอียดตางๆ เชน ขนาดหอง พื้นที่ใชสอยทั้งหมดเพียงพอและเหมาะสมแกการใช
งานและสนองตอบตอความตองการของโรงเรียนมากนอยเพียงใด 

2. ประเมินขณะดําเนินการสราง เปนการประเมินหรือตรวจสอบ 
ขณะดําเนินการกอสรางตามแบบแผนที่ไดตกลงเลือกแลว ผูที่ทําหนาที่ประเมินคือผูที่ทําหนาที่
ควบคุมการจางและตรวจการจาง ซ่ึงในขณะนั้นเปนการดูแลใหผูรับผิดชอบในการกอสราง 
ดําเนินการใหเปนไปตามรูปแบบและรายละเอียดการกอสราง 

3. การประเมินขณะใชงาน เปนการทําในขณะที่อาคารอยูระหวางการ
ใชงานอยู เพื่อประเมินหาขอมูลในการดําเนินการ 

เมธี  ปลันธนานนท (2528:173) ไดสรุปไววาการประเมินการใชประโยชน
อาคารสถานที่มี 4 ประการ คือ 

1. จะตองสรางหรือเครื่องมือที่ไดผลดีและเหมาะสมมาใช 
2. มีกระบวนการประเมิน 
3. รวบรวมขอมูลจากผลการประเมิน 
4. ปอนขอมูลใหผูใชประโยชนจากผลประเมินนั้น 

สําหรับวิธีประเมินคาอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยประโยชนจากโรงเรียน 
การประเมินอาคารสถานที่นั้น กระทําเปน 2 ขั้นตอน คือ 

1. วิธีประเมินคาอาคารเรียน มีความจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะเมื่อทําการ
กอสรางเสร็จสมบูรณจะตองมีมีแผนการใชอาคารเรียนในการประเมินนั้นควรแบงเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ทําการกอสรางเสร็จเรียบรอยสมบูรณ และระยะที่ไดใชอาคารเรียนไปแลวระยะหนึ่ง ในการ
ประเมินคานั้นจะตองมีแผนการประเมินและควรกําหนดเกณฑมาตรฐานไวดวย โดยประเมินได 2 
วิธีคือ 

1.1 Score Card Method เปนการนําเอาแบบประเมินใหผูสํารวจไป
ประเมินคาตามแบบใหคะแนน แลวนําคะแนนทั้งหมดมารวมกันเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐาน 

1.2 The “Unit” or “Elernent Examination” Method เปนการประเมิน
โดยตั้งวัตถุประสงคของอาคารแตละหลังและสิ่งอํานวยประโยชนแตละชนิดดวยการตรวจสอบวา 
ไดพัฒนาไปตามวัตถุประสงคหรือไม ถาไมเปนไปตามวัตถุประสงคตองดําเนินการแกไขทันที 

2. การประเมินผลการกอสรางที่สมบูรณแบบและภายหลังการใชอาคาร
สถานที่แลว ควรใหมีการรายงานจากผูใชอาคาร เชน ครู อาจารย นักเรียน โดยการใหกรอก
แบบสอบถามเพื่อเปนการประเมินคาวาอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยประโยชนนั้นมีประสิทธิภาพ
มากเพียงพอหรือไม 
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วิจิตร วรุตบางกูร (2524:236) ไดสรุปไววาปจจัยที่ทําใหการประเมินผลการ
ใชอาคารสถานที่ ประสบความสําเร็จมักเกี่ยวของกับ 

1. ระบบหรือรูปแบบในการประเมิน 
2. กระบวนการหรือข้ันตอนในการประเมิน 
3. การรวบรวมขอมูล 
4. การปอนขอมูลใหแกผูตอบเพื่อใหไดรับขอมูลยอนกลับที่ดีที่สุด 
วิพล นาคพันธ และ สมเดช  สีแสง (2539:14) ไดใหความเห็นไววาการ

ประเมินผลดานอาคารสถานที่ ตองทําเปนระยะๆ และสม่ําเสมอ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
แผนงาน โดยใชเทคนิควิธีการที่สําคัญ คือ  

1. การทําตารางกําหนดเวลาการประเมินผลไวอยางชัดเจนในแตละโครงการ 
2. ทําตารางกําหนดการใชอาคารสถานที่และบันทึกผล 
3. มีการตรวจตราดูแลอยางสม่ําเสมอ 
4. ใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล เชน การแบงหนาที่รับผิดชอบ

แลวรายงานผล ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเลาเรียนอีกดวย 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 ค:10) ไดกําหนด

บทบาทของผูบริหารในการประเมินผลการใชอาคารสถานที่ไวดังนี้  
1. ประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ  
2. ใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน 
3. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการรักษาอาคาร

สถานที่เทาที่นักเรียนจะสามารถมีสวนรวมได 
4. ใชเทคนิควิธีการตางๆ ในการประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่ 

เชน รับฟงความคิดเห็นจากชุมชน  
สรุปไดวาการประเมินผลการใชอาคารสถานที่นั้น เปนสวนสําคัญที่จะทํา

ใหการดําเนินการ บรรลุวัตถุประสงค เพราะเปนการตรวจสอบและประเมินใหไดขอมูลเพื่อที่จะ
นําไปปรับปรุงแกไข วางแผน และดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป อันจะสงผลใหการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอตัว
นักเรียนตอไป 
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ขอบขายงานดานสิ่งแวดลอม 
การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่ดีนั้นควรคํานึงถึงหลักสําคัญ 4 ประการ คือ 
1. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การที่เด็กจะตองใชเวลาอยูอาศัยในโรงเรียนแตละวัน 

เปนเวลาหลายชั่วโมงยอมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ การที่เด็กจะตองใชเวลาอยูอาศัยภายในโรงเรียนแต
ละวันเปนเวลาหลายชั่วโมง ยอมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นได ถาโรงเรียนจัดสภาวะแวดลอม
สิ่งแวดลอมไมปลอดภัย อุบัติเหตุที่พบบอยในโรงเรียนมีลักษณะตางๆ กัน ไดแก การพลัดตก หกลม 
การถูกของมีคมบาด อุบัติเหตุจากกิจกรรมการเรียนการสอน การเลนกีฬา การทดลองทางวิทยาศาสตร 
อุบัติเหตุจากการชํารุดทรุดโทรมของอาคารเรียนและสิ่งกอสรางในโรงเรียน อุบัติเหตุจากการจราจร 
บริเวณทางเขา ทางออกโรงเรียน และภายในโรงเรียน เปนตน การจัดการปองกันอุบัติเหตุภายใน
โรงเรียนอาจดําเนินการไดดังนี้ 

1.1 จัดสถานที่ตัวอาคารและสภาพแวดลอมใหปลอดภัยและถูกสุขาภิบาล 
1.2 หมั่นตรวจสอบอาคารเรียน ส่ิงกอสรางและสภาวะแวดลอมเสมอๆ ถาพบสิ่ง

ชํารุด ทรุดโทรม ควรรีบซอมแซมแกไข 
1.3 ติดปายประกาศเตือนใจนักเรียน ใหรูจักระมัดระวังอุบัติเหตุตางๆ เชน อันตราย

จากการจราจร 
1.4 จัดหาอุปกรณปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในโรงเรียน เชน เครื่องมือดับเพลิง 
1.5 จัดใหมีการเรียนการสอน สวัสดิศึกษาในโรงเรียน 

2. ความปลอดภัยจากโรคติดตอ เนื่องจากโรงเรียนเปนที่ชุมชนของนักเรียน ซ่ึงมา
จากครอบครัวที่อยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ถานักเรียนคนหนึ่งคนใดเปนโรคติดตอ ยอมมี
โอกาสแพรกระจายในหมูนักเรียนดวยกันไดงาย นอกจากนี้นักเรียนยังอาจนําโรคติดตอจาก
โรงเรียนไปสูบานและชุมชนที่ตนอาศัยอยูไดอีกดวย โรคติดตอที่พบเสมอในเด็กวัยเรียน มีหลาย
โรค ดังนี้ 

2.1 โรคผิวหนัง เชน หิด เหา กลาก เกลื้อน 
2.2 โรคตา เชน โรคตาแดง ตาอักเสบ ริดสีดวงตา 
2.3 โรคของระบบทางเดินอาหาร เชน อุจจาระรวง ไทฟรอยด 
2.4 โรคหนอนพยาธิ  ลําไสตางๆ เชน พยาธิไสเดือน พยาธิเสนดาย พยาธิปากขอ 
2.5 โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสบางอยาง เชน หวัด ไขหวัดใหญ หัด อีสุกอีใส คางทูม 

และตับอักเสบ 
2.6 โรคที่มีแมลงเปนพาหะนําโรค เชน ไขเลือดออก ไขมาลาเรีย  
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นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ ที่ไมใชโรคติดตอท่ีพบมากในโรงเรียน คือ โรคฟนผุ และ
โรคขาดสารอาหารในการจัดส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนเพื่อใหปลอดภัยจากโรคติดตอนั้น จะตอง
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. น้ําดื่มน้ําใช จัดใหมีน้ําดื่มน้ําใชที่สะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่ม มี
ปริมาณพอเพียงไวใชในโรงเรียน การมีน้ําดื่มน้ําใชที่สะอาดเปนการชวยปองกันโรคติดตอทางน้ําได 

2. อาหาร ควบคุมดูแล การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน หรือการจําหนายอาหาร
ภายในโรงเรียน โดยอาหารที่นํามาจําหนายควรมีลักษณะสด สะอาด ถูกหลักอนามัยมีคุณคาทาง
อาหารและมีราคาพอสมควร ที่เด็กนักเรียนจะซื้อรับประทานได ผูปรุงและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับอาหารจะตองมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนโรคติดตอ มีสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รักษารางกาย
ใหสะอาดอยูเสมอ เล็บมือตัดใหส้ัน ใหมีผาเช็ดหนาปดปากเวลาไอ หรือจาม สวมตาขายคลุมผม
และมีผากันเปอน 

3. การจํากัดอุจจาระปสสาวะ โรงเรียนควรจัดใหมีสวมและที่ปสสาวะที่สะอาด 
ถูกหลักสุขาภิบาลและมีจํานวนเพียงพอดวย หองสวมตองหมั่นดูแลความสะอาดอยูเสมอ 

4. การกําจัดขยะมูลฝอยโรงเรียน ควรมีถังรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะไวใช  
5. ลักษณะของถังควรทําดวยวัสดุที่คงทน ถาวร แข็งแรง ไมร่ัว ไมซึม มีฝาปด

มิดชิดขยะมูลฝอยที่รวบรวมไวจะตองนําไปกําจัดใหถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
6. การกําจัดน้ําทิ้ง โรงเรียนควรมีระบบระบายน้ําทิ้ง และระบบบําบัดน้ําทิ้งที่ถูก

หลักสุขาภิบาล 
7. การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําโรค โรงเรียนควรมีวิธีการควบคุมและ

ปองกันแมลงและสัตวนําโรคดวย เชน จัดบริเวณโรงเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอย รักษาความ
สะอาด อาคาร ส่ิงกอสรางและบริเวณโดยรอบ เพื่อมิใหเปนแหลงที่พักอาศัยของสัตว เชน แมลงวัน 
แมลงสาป หนู และอยาใหน้ําขังในบริเวณโรงเรียน จนเปนแหลงเพาะพันธุยุงได 

3. ความรมรื่น สวยงาม และสะดวกสบาย การจัดโรงเรียนใหมีความรมร่ืน สวยงาม 
สะอาดและสะดวกสบาย จะมีสวนชวยสงเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตของเด็ก ดังนั้น 
จึงควรตกแตงอาคาร บริเวณและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเกิดความรมร่ืน สวยงาม สะอาด โดย
การจัดทําสนามหญา สวนหยอม ปลูกไมยืนตน ไมดอกและไมประดับ เพื่อใหความสวยงามและรม
เงา นอกจากนั้น โรงเรียนควรจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหไวกับเด็กตามสมควร เชน มีแสง
สวางและน้ําสะอาดใชในโรงเรียน มีสนามเด็กเลน สนามกีฬา หองพยาบาล หองน้ํา หองสวม มานั่ง
สําหรับพักผอน เปนตน ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเด็กคลายความเครงเครียดแลวเด็กจะไดรับความสบาย
ใจและมีสุขภาพจิตดีดวย 
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4. ความเหมาะสมกับพัฒนาการทางรางกายของเด็ก การจัดสภาพสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนจะตองชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางรางกายของเด็กดวย เชนการจัดโตะ
เรียนและเกาอ้ีใหพอดีกับขนาดรางกายของนักเรียน จัดใหมีแสงสวางและระบายอากาศที่พอเพียง
ในหองเรียนจัดใหมีการเลนกีฬา การออกกําลังกาย และมีอุปกรณกีฬาที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละวัย 
เปนตน  
 
กระบวนการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:32) ไดเสนอไววา การ
บริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จะมีประสิทธิภาพไดโดยการดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง 4 
ของกระบวนการบริหาร คือ การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา การวางแผน การดําเนินการตาม
แผนและการประเมินผล เชนเดียวกับการบริหารงานอื่นๆ ทุกงาน กระบวนการบริหารงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน มีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ  
ในเบื้องตนของการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ที่ผูบริหารตองปฏิบัติให

เปนไปตามขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหาร โดยรวบรวมขอมูลดานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมจากระบบขอมูลของโรงเรียนและหาขอสภาพปญหาเพิ่มเติมเพื่อใหไดเปนปจจุบันและ
แนนอน ในขั้นนี้ผูบริหารตองมีขอมูลหลายๆ ดานที่เกี่ยวของ ซ่ึงอยางนอยที่สุดจะตองประกอบไป
ดวยขอมูล 3 ประเภทนี้ คือ 

1. สภาพปจจุบันของอาคารสถานที่และทรัพยากรที่เกี่ยวของ เชน จํานวนอาคารสิ่ง
ปลูกสรางที่มีอยูแลว พื้นที่บริเวณโรงเรียน สภาพพื้นที่ จํานวนนักเรียน จํานวนบุคลากร ฯลฯ 

2. แนวโนมของการเปลี่ยนแปลง เชน การเพิ่มหรือลดของจํานวนนักเรียน งบประมาณ
ที่คาดวาจะไดรับ การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในทองถ่ินซึ่งเกี่ยวพันถึงโรงเรียน เปนตน 

3. ปญหาและขอจํากัด ซ่ึงจะไดจากการศึกษาขอมูลดังกลาวขางตน เชน ขอจํากัดของ
พื้นที่ ขอจํากัดของบุคลากร ขอจํากัดของงบประมาณหรือปญหาอื่นๆ ที่สงผลตอการดําเนินงาน 
เปนตน 

เมื่อไดขอมูลและปญหาแลว ก็นํามาวิเคราะหโดยใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม
เพื่อสรุปเปนความตองการของโรงเรียนที่จะแกปญหาหรือ เพื่อพัฒนาดานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมเพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
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ในขั้นตอนที่ 1 ผูบริหารจะเขาใจและจําเปนหาขอสรุปไดโดยศึกษาจากแผนภาพ
ดังตอไปนี้ 

 
รวบรวมขอมลูและปญหาดาน                 วิเคราะหขอมูล                 สรุปความตองการดาน 
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม                     และปญหา                           อาคารสถานที่และ      
                                                                                                                ส่ิงแวดลอม 
 

ภาพที่ 2.1  ขั้นตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 
ท่ีมา :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541:32 
 
ขั้นตอนที่  2  การวางแผน 
เมื่อรูความตองการดานอาคารสถานที่วาจะแกปญหาหรือพัฒนาอยางไร แคไหน จากการ

ปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 แลว ก็ดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 กลาวคือ จัดใหมีการวางแผนและเขียน
โครงการเพื่อแกปญหาเพื่อพัฒนาหรือเพื่อบรรลุความตองการดานอาคารสถานที่นั้นๆ ในการ
วางแผนดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ผูบริหารควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

1. ใหบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชนซึ่งมีสวนรวนในการใชประโยชนและมีสวน
รวมรับผิดชอบดานอาคารสถานที่ ไดมีสวนรวมในการวางแผนอยางจริงจังในการวางแผนดานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอม 

2. ในการวางแผนดานอาคารสถานสถานที่จะตองมุงใหอาคารสถานที่นั้นๆ สามารถ
ใชประโยชนไดหลายๆ ทาง หากจะเปนแบบอเนกประสงคก็จะทําใหการพัฒนาอาคารสถานที่นั้นๆ 
ไดผลคุมกับการลงทุน 

3. ใหเปนการเอื้ออํานวยประโยชนตอการพัฒนาการของนักเรียนในดานตางๆ ให
มากที่สุด นั่นคือใหประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง และสงเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอน และกลอมเกลาลักษณะนิสัยใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรโดยทางออม 
 

ขั้นตอนที่ 3  ดําเนินตามแผน 
ในขั้นตอนที่ผูบริหารโรงเรียนตองกํากับติดตาม และควบคุมดูแลใหการดําเนินงาน

ดําเนินไปตามแผนที่วางไวในขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียนจะดําเนินไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพพอสมควร หากผูบริหารยึดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
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1. ปลูกฝงใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูสึกวาตนเองมีสวนเปนเจาของซึ่งตอง
รับผิดชอบตอการดําเนินงานของโรงเรียน 

2. ใหนักเรียนมีสวนรับผิดชอบตอการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
ในสวนที่สามารถกระทําได ซ่ึงจะชวยปลูกฝงนิสัยการทํางาน และเกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียน
ของตนเองดวย 

3. ปลูกฝงใหชุมชนตระหนักวาโรงเรียนเปนสมบัติของชุมชน และใหชุมชนไดมี
สวนรวมในการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนเทาที่จะเปนไปได 

หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในขั้นนี้ผูบริหารตองใหบุคลากรหลายๆ ฝายมีสวนรวม
ในการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมตามขอบขายงานอาคารสถานที่ทั้ง 5 ประการที่
กลาวมาแลวขางตน 
 

ขั้นตอนที่ 4  ประเมินผล 
การประเมินผลการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม เปนขั้นตอนสุดทาย

ที่จะชวยใหผูบริหารไดทราบวา  การดําเนินงานเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานไดดวยดีเพียงใด 
เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงแกไขในระหวางการดําเนินงาน และเปนขอมูลสําหรับการพิจารณา
วางแผนดําเนินงานในปถัดไป 

การประเมินผลการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมตองทําเปนระยะๆ 
และสม่ําเสมอ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนงาน โดยใชเทคนิคและวิธีการสําคัญๆ เชน 

1. การทําตารางกําหนดเวลาการประเมินผลไวอยางชัดเจนในแตละโครงการ 
2. ทําตารางกําหนดการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมและบันทึกผล 
3. มีการตรวจตราดูแลอยางสม่ําเสมอ 
4. ใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล เชน การแบงหนาที่รับผิดชอบแลว

รายงานผล ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการใหการศึกษาเลาเรียนอีกดวย 
 
แนวทางการจัดการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 

การจัดอาคารเรียน 
1.   หลักในการจัดอาคารเรียนและหองเรียน อาคารเรียนควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

1.1 ประโยชนใชสอย  ไมมุงเอาแตความสวยงามเปนใหญ แตมุงในทางการใน
ประโยชนใชสอยที่จะกอใหเกิดผลดีแกการเรียนการสอน ความสะดวก และความปลอดภัย 
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1.2 ดัดแปลงไดหลายอยาง ไมวาผนังกั้นหอง หรือวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวกับตัวอาคาร
ตองดัดแปลงแกไขเพิ่มเติมไดงาย มีแสงสวางพอควร 

1.3 ขยายสถานศึกษาไดสะดวก ผูบริหารจะตองคํานึงถึงการกอสรางสถานศึกษา
เพื่อใหขยายอาคารเรียนไดสะดวกทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

1.4 บรรยากาศเปนเสมือนบาน บริเวณรมร่ืน ผนังสีเย็นตา พื้นไมล่ืน โตะเกาอี้ ใช
สะดวก เหมาะกับการเรียนการสอน 

1.5 ทนทานตอการใชงาน อาคารสถานที่ เครื่องใชไมสอยตองแข็งแรงและทนทาน 
1.6 สมบูรณแบบ หมายความวา มีอาคารเรียนและเครื่องมือเครื่องใชครบถวน

บริบูรณ 
สวนหองเรียน ควรจัดใหมีบรรยากาศนาอยู ใหเพลิดเพลิน เปนสถานที่ใหการคนควา

ทํากิจกรรมเสริมสรางเจตคติแหงประชาธิปไตย การจัดหองเรียนควรยึดหลัก 
1.7 คํานึงถึงหลักความยืดหยุนไดตามความเหมาะสม หองเรียนควรมีขนาดกวาง 

เพื่อสะดวกในการโยกยายโตะ เกาอ้ี จัดเปนรูปตางๆ เพื่อประโยชนในการเรียนการสอน 
1.8 ควรมีการจัดวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรมหรือหนังสืออานประกอบที่

นาสนใจไวตามมุมหอง และควรติดรูปภาพ อุปกรณ และผลงานไวเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
1.9 ควรใหมีการรักษาความสะอาดตั้งแตพื้นหอง โตะ มานั่ง ขอบประตู หนาตาง

ขอบกระดานดํา ซอกมุมหอง เปนตน 
1.10 ควรจัดสภาพแวดลอมใหดี เชน มีกระถางตนไม จัดที่วางเพื่อทํากิจกรรมให

นักเรียน 
1.11 หองพิเศษอื่นๆ เชน หองพยาบาล หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองดนตรี 

หองพัสดุ ควรจัดใหมีระเบียบเรียบรอย คํานึงถึงความสะอาด ความสะดวกในการใชสอย ความ
ปลอดภัย เปนสําคัญ  

นพพงษ  บุญจิตราดุล (2529:37) ไดใหทัศนะไววา การดําเนินงานอาคารสถานที่และบริเวณ
เปนหนาที่ของผูบริหารจะตองเอาใจใสดูแลรักษาและซอมแซมอาคารสถานที่ของสถานศึกษา เชน 
จัดใหมีหองสมุดและสวมสําหรับครูอาจารย นิสิต ใหเพียงพอ และนอกจากนั้นการรูจักหา รูจักใช
อาคารใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังการควบคุมดูแลรักษา การใหบริการแกชุมชน และการรูจัก
สงเสริม ทะนุบํารุงอาคารสถานที่ที่มีอยูใหคงสภาพดี และสนองความตองการไดอยางเพียงพอ 
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ ถาเรามุงใหการเรียนการสอนบรรลุอยางสมบูรณแลว ก็จําเปนตองจัดอาคาร
สถานที่ของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่ดี ถูกหลักวิชา เอ้ือตอกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด
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และใหประหยัดที่สุดอีกดวย และยังไดแบงสวนตางๆ หลายชนิดดวยกัน ทั้งที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของผูที่อยูในสถานศึกษาโดยทั่วๆ ไปแลว สถานศึกษาสามารถจําแนก
ออกเปนหองตางๆ ได 5 สวน คือ 

1. หองเรียนทั่วไป (General Classroom) หมายถึง หองเรียนโดยทั่วไปที่ใชเรียน
และสอนตามปกติ ไมมีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากการ
เรียนการสอน 

2. หองเรียนเฉพาะวิชา (Specialized Studies) หมายถึง หองเรียนพิเศษที่มีอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช เพื่อกิจกรรมตางๆ มากกวาหองเรียนธรรมดา เชน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
โรงฝกงาน หองคหกรรมศาสตร เปนตน 

3. โรงอาหาร (Dinging Area) หมายถึง บริเวณที่ใชเปนที่รับประทานอาหารของ
สถานศึกษา ซ่ึงรวมถึงบริเวณขายอาหาร รับและสงประกอบอาหาร บริการเก็บของ และทําความ
สะอาด ฯลฯ 

4. หอประชุม (Assembly Unit)  หมายถึง บริเวณหรืออาคารที่ใชเพื่อการประชุม 
การบรรยาย และประกอบกิจกรรมตางๆ บริเวณนี้จะตองจุคนไดมาก คือ ประมาณรอยละ 30 ของ
จํานวนนิสิตทั้งหมด อาคารนี้จะตองออกแบบพิเศษในดานการฟง การพูด การมอง การนั่ง การ
ถายเทอากาศ สีแสงและเสียง จึงตองใชหลักการทางดานการศึกษาสถาปตยกรรม และวิศวกรรม
มากกวาอาคารอื่นๆ  

5. หองสมุดหรือศูนยกลางสื่อการสอน (Library หรือ Instructional Media Center) 
หมายถึง อาคารศูนยหนังสือการเรียนการสอนทุกชนิด และภายในหองสมุดประกอบดวยบริเวณ
สําหรับกิจกรรมตางๆ เชน บริเวณรับ-สง และใหบริการหนังสือและอุปกรณตางๆ บริเวณที่อาน
หนังสือ บริเวณที่เก็บหนังสือ ฯลฯ 
 

โครงสรางในการจัดอาคารเรียน 
นพพงษ  บุญจิตราดุล (2529:37)  ไดใหทัศนะไววา การดําเนินงานอาคารสถานที่และ

บริเวณเปนหนาที่ของผูบริหาร ตองเอาใจใสดูแลรักษาและซอมแซมอาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
รูจักใชอาคารใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งควบคุมดูแลรักษา การใหบริการแกชุมชน และรูจัก
สงเสริมทํานุบํารุงอาคารสถานที่ใหคงสภาพดี และสนองความตองการไดอยางเพียงพอ เปน
องคประกอบสําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจําแนกอาคาร
และสถานที่ออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
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1. อาคารอํานวยการ (Administrative:Unit)  อาคารนี้มักจะอยูสวนหนาของสถานศึกษา 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแกการติดตอและการประสานงานของสถานศึกษา เปนหนวยรวมของจักรกล
ตางๆ ที่สําคัญบริเวณนี้มักจะประกอบไปดวยหองผูบริหารระดับตางๆ หองประชุมยอย หองธุรการ 
การเงิน ทะเบียน สารบรรณ และพัสดุ ฯลฯ  

2. บริเวณที่พักผอนหยอนใจ (Recreation Area) หมายถึง อาคารหรือบริเวณที่สงเสริม
พลานามัยและสุขภาพจิตที่ดี บริเวณดังกลาวนี้อาจจะอยูภายในอาคารหรือภายนอกอาคารก็ได เชน 
โรงพลศึกษา หองอาบน้ําแตงตัว หองดนตรี หองอาหาร สระวายน้ํา ศาลาพักรอน และสนามกีฬา 
เปนตน 

3. บริเวณเพื่อกิจกรรมและนิทรรศการ (Social Activity และ Exhibition Area) 
หมายถึง บริเวณที่ใชสงเสริมกิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร เชน กิจกรรมลูกเสือ สโมสร
บริเวณเพื่อการเกษตร เปนตน 

4. บริเวณบริการสาธารณูปโภค (Utilities) ไดแก บริเวณที่จัดไวเพื่อใหเกิดการกินดี 
อยูดี มีความสะดวกสบายขึ้นในสถานศึกษา ซ่ึงไดแกบริการเกี่ยวกับประปา ไฟฟา โทรศัพท การ
ขจัดสิ่งที่เปนพิษและปฏิกูลตางๆ การปรับปรุงหรือขยับขยายอาคารเรียนจะตองไมทําลายบริเวณ
ดังกลาวดวย 

5. เสนทางจราจรและที่จอดยานพาหนะ (Vehicular Traffic) หมายถึง  การจัด และ
แบงแยกเสนทางสัญจรในสถานศึกษาใหเดนชัดและการใชบริการไดดี เพื่อขจัดอุปทวเหตอัุนอาจจะ
เกิดขึ้นได จึงมักจะแบงแยกเสนทางสําหรับรถยนต สําหรับบริการตางๆ ทางเดินเทาและทางเชื่อม
ระหวางอาคารอกจากกัน นอกจากนี้ยังตองเตรียมบริเวณสําหรับยานพาหนะชนิดตางๆ อีกดวย 

พนัส  หันนาคินทร (2538:15-34) ไดใหทัศนะไววา การบริหารอาคารเรียน อาคารที่ได
มาตรฐานมีจํานวนพอเหมาะกับจํานวนนักเรียน เนื้อที่และหลักสูตรซึ่งมีแนวการจัดการเรียน ดังนี้ 

1. มีอาคารเรียนไดมาตรฐาน จํานวนอาคารเรียนและหองเรียนพอเหมาะกับจํานวน
นักเรียน แผนการเรียน และเนื้อที่ 

2. มีอาคารเรียนที่ถูกสุขลักษณะ ใชไดทุกฤดูกาล 
3. การบริหารอาคารเรียนมีการจัดบรรยากาศในหองเรียนดังนี้ 

3.1 มีการตกแตงที่สวยงาม 
3.2 มีแสงสวางที่เพียงพอ 
3.3 ประตูหนาตาง อยูในสภาพดี มีอุปกรณยึดมั่นคง 
3.4 ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท อยูในสภาพเรียบรอย และใชการไดดี 
3.5 มีการดูแลสภาพสีของอาคารใหอยูในสภาพสวย สะอาด เรียบรอย 
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3.6 มีปายบอกอาคาร และหองตางๆ 
3.7 มีความเปนระเบียบ 
3.8 มีบรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมทางวิชาการ 
3.9 การใชประโยชนจากอาคารเรียน 
3.10 การดูแลบํารุงรักษาอาคาร 

4. การรักษาความปลอดภัยในอาคาร 
 

การจัดหองเรียน 
พนัส หันนาคินทร (2538:15-34) ไดใหทัศนะไววา สถานศึกษามีหองเรียนหองปฏิบัติการ

และหองประจําวิชาการตางๆ ตามความจําเปน สําหรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรและถูก
สุขลักษณะ ซ่ึงมีแนวการจัด ดังนี้ 

1. เนื้อที่เฉลี่ยของหองเรียนประมาณ 1.5 ตารางเมตรตอนักเรียน 1 คน และเปนหอง
ถูกสุขลักษณะ  

2. จัดใหมีหองปฏิบัติการ หรือหองประจําวิชาตางๆ ตามจําเปน และเหมาะสมกับ
แผนการเรียน 

3. ความยืดหยุนในการจัดหองสําหรับการเรียนการสอนวิชาตางๆ มีอัตราการใชอยาง
ต่ํา 70 % ของเวลาที่เปดสอน 

4. การจัดบรรยากาศในหองเรียน ควรมีบรรยากาศของหองเรียนดังนี้ 
4.1  มีแสงสวางเพียงพอ 
4.2  อากาศถายเทสะดวก 
4.3  มีการตกแตงสวยงาม มีบรรยากาศทางวิชาการ 
4.4  ไมแออัด 
4.5  โตะ เกาอ้ี และอุปกรณประจําหองมีสภาพดี 
4.6  มีส่ือและอุปกรณประจําหอง 
4.7  มีเครื่องอํานวยความสะดวกตามความจําเปน เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ

การใชและการดูแลหองเรียน  
4.8  มีแผนและระเบียบการใชหองเรียน 
4.9  มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ 
4.10  มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี 
4.11  มีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 
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4.12  มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ 
4.13  มีการประกวดเพื่อยกยองชมเชย 

 
โครงสรางในการจัดหองเรียน 
พนัส  หันนาคินทร (2538:15-34) ไดใหทัศนะไววา ในการจัดหองเรียนสําหรับการ

เรียนการสอนนั้น นอกจากหองเรียนสําหรับเรียนภาคทฤษฎีแลว จําเปนจะตองมีหองปฏิบัติ หรือให
ผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองภายใตการควบคุมของผูสอน หองปฏิบัติการที่มีอยูสวนใหญ คือ 

1. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
2. หองปฏิบัติการทางภาษา 
3. หองปฏิบัติการทางดานศิลปะ 
4. หองปฏิบัติการเกี่ยวกับอาชีวะ 
5. บรรยากาศการบริหารหองพิเศษ 

5.1 มีแสงสวางเพียงพอ 
5.2 มีการตกแตงสวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ 
5.3 มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
5.4 มีอากาศถายเทไดสะดวก 
5.5 มีปายเตือนเรื่องความปลอดภัย 
5.6 มีปายบอกวิธีการทํางาน และเทคนิคการควบคุมเครื่องมือ 
5.7 มีปายแนะนําการบํารุงรักษาเครื่องมือ 

6. การใชและการดูแลรักษาหองพิเศษ ควรบริหารดังนี้ 
6.1 มีแผน ตาราง ระเบียบการใชหองสมุด 
6.2 มีการมอบหมายใหผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร 
6.3 มีการใชหองตามแผนตามตารางกําหนด 
6.4 มีการดูแลใหอยูในสภาพที่ดี 
6.5 จัดงบประมาณสนับสนุนตอเนื่อง โดยกําหนดในแผนปฏิบัติงาน 
6.6 มีการบันทึกสถิติการใชหอง 
6.7 มีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 
6.8 มีการประกวดเพื่อยกยองชมเชย 
6.9 มีการรวบรวมผลงานเพื่อประชาสัมพันธ 
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จะเห็นวาการจัดหองเรียน มีความจําเปนอยางมากเปนสวนสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
ทั้งทางทฤษฏี แลปฏิบัติไปพรอมๆ กัน ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเปนอยางยิ่ง 

 
การจัดบริเวณและสิ่งแวดลอม 
ธีรวิทย ฤทธิเดช (2521:15) ไดใหทัศนะไววา บริเวณสถานศึกษาและสิ่งแวดลอมมี

ความสําคัญไมนอยกวาตัวอาคาร บริเวณสถานศึกษาโดยทั่วไปแบงออกเปน 4 สวนใหญๆ คือ 
บริเวณอาคารเรียนและทางเดิน บริเวณบริการ และอํานวยความสะดวก บริเวณที่พักผอนและสนาม
เด็กเลน บริเวณสนามกีฬา 

1. บริเวณอาคารเรียนและทางเดิน ควรปลูกไมที่มีดอกสวยงาม โดยเฉพาะหนาอาคาร
เรียนควรเปนตนไมหรือไมใบที่มีความสวยงามอายุยืนยาวหรืออาจเปนไมกระถาง เพื่อสะดวกใน
การเคลื่อนยาย 

2. บริเวณบริการและอํานวยความสะดวก ไดแก ส่ิงกอสรางบริเวณที่ดินควรปลูกไม
ยืนตนไว เพื่อความสวยงาม และควรมีสวนครัว บอปลาหรือเรือนเพาะชํา 

3. บริเวณที่พักผอนหยอนใจ และสนามเด็กเลน บริเวณนี้ควรประกอบดวย ศาลา ซุม 
มานั่ง สวนประดิษฐ ควรจัดใหเปนสัดสวน และเนนหนักในทางความรมร่ืน 

4. บริเวณสนามกีฬา ถาเปนไปไดควรแยกสนามกีฬาแตละประเภทออกจากกันรอบ
บริเวณควรปลูกไมใหรมร่ืน 

4.1 ทําตารางกําหนดการใชอาคารสถานที่และบันทึกผล 
4.2 มีการตรวจตราดูแลอยางสม่ําเสมอ 
4.3 ใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล เชน การแบงหนาที่รับผิดชอบแลว

รายงานผล ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการใหการศึกษาเลาเรียนอีกดวย 
 

สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 
สภาพแวดลอมในสถานศึกษา หมายถึง องคประกอบตางๆ ที่มีสวนทําใหบรรยากาศ

ในสถานศึกษาเปนไปดวยดีหรือไมดี องคประกอบเหลานั้น ไดแก แสง สี เสียง การถายเทอากาศ
และเครื่องประดับตางๆ สภาพแวดลอมในสถานศึกษาจะสมบูรณแบบและสนับสนุนการเรียนการ
สอนของนักเรียนใหมากที่สุดนั้นจะตองคํานึงถึงองคประกอบดังกลาวขางตน จะตองไมละเลยหรือ
สนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อใหไดสภาพแวดลอมที่ดีที่สุดสําหรับครู และนักเรียน 

การดูแลควบคุม การประสานงานการใชอาคารใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 
เปนสิ่งสําคัญมาก ดังนั้นการที่ผูบริหารจะจัดการเกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชน
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สูงสุดบรรลุเปาหมายที่ตองการ จึงตองอาศัยความรวมมือของทุกฝาย ซ่ึงถาผูบริหารจัดแบงหนาที่
ใหถูกตองแลวนั้น การจัดแบงหนาที่คอยควบคุมดูแลรักษาจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหอาคารเรียน
ไดใชอยางมีประโยชนคุมคา ผูบริหารตองมีการวางแผน แบงสายงานการดําเนินงานใหมีองคการ
รับผิดชอบในแตละฝายใหเห็นชัดเจน ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการบริหารงานการจัดแบงหนาที่บุคลากร
จึงเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินงาน ตองใหบุคลากรรูบทบาทหนาที่ของตนเองดีเพื่อที่จะปฏิบัติได
ถูกตองเหมาะสม 

การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนงานฝายบริหาร ที่เปนเครื่องอํานวย
ความสะดวกตอการเรียนการสอน เปนงานที่สงเสริมงานวิชาการใหดียิ่งขึ้น อาคารสถานที่ และ
ส่ิงแวดลอมถือวาเปนความสําคัญ ผูบริหารตองเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด นอกจากนี้ยังตองเตรียม
บริเวณสําหรับยานพาหนะชนิดตางๆ อีกดวย 

พนัส  หันนาคินทร (2538:297) ไดสรุปหลักสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานอาคารสถานที่
ไว 3 ประการ คือ  

1. การบํารุงรักษาใหมีสภาพดีอยูเสมอ ไดแก การซอมแซมตรวจตรา และรักษาความสะอาด 
2. การใชประโยชนใหมากที่สุด คือการใชหองตางๆ และอาคารที่มีอยูอยางเต็มคุมคา

การลงทุน 
3. การตกแตงบริเวณใหสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ เปนการจัดสิ่งแวดลอมอยางมี

ศิลปะและดวยการวางแผนอยางรอบคอบ 
 

การดําเนินงานรักษาสิ่งแวดลอม 
การควบคุมดูแล การประสานงานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญของผูบริหาร ดังนั้นการที่ผูบริหารจะจัดการเกี่ยวกับการใช
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ จึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 
ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองแบงหนาที่ใหถูกตอง ดังนั้นการจัดแบงหนาที่ควบคุมดูแล จึงมีความสําคัญ
ที่จะชวยใหอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง ถาเปนสถานศึกษา
ใหญแลวผูบริหารตองมีการวางแผนแบงสายงานอยางดียิ่ง และใหบุคลากรทราบหนาที่ของตนเอง 
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

1. ตรวจสภาพของอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 
2. จัดใหมีการซอมแซมอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่ชํารุด 
3. จัดใหมีการแบงหนาที่รับผิดชอบอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของบุคลากร 
4. สงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และส่ิงแวดลอม 
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การบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา 
ผูบริหารตองตรวจสอบสภาพของอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ มีการ

ซอมแซมถาชํารุด แบงหนาที่กันทําทุกคน สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในสถานศึกษา การบํารุงรักษา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมจะชวยใหงานบรรลุเปาหมายได เพราะทุกคนมีสวนชวยกันรับผิดชอบ 
ทําใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และส่ิงแวดลอมของ
สถานศึกษาใหคงทนถาวร และใหมีความสะอาดสวยงาม ควรพิจารณาเรื่องตอไปนี้ 

1. เสนอของบประมาณหมวดคาใชสอย เปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมตองจัดทํา
ทุกปใหอางถึงความจําเปนตางๆ ควรถายรูปประกอบไปในงบประมาณที่ขอดวยจะเปนการดีมาก 
เพื่อใหเห็นเดนชัดวาอยูในสภาพทรุดโทรมแลว 

2. หมั่นตัดหญาตกแตงสนามใหสะอาดสวยงามอยูเสมอ หาเครื่องตัดหญาที่ทันสมัย
ไวในการใชงาน แลวจะทําใหทุนแรงไดดี พยายามปลูกตนไมใหมากๆ จะทําใหบริเวณทั่วไปรมร่ืน
เย็นสบาย และใชเปนที่พักผอนของนักเรียนไดดีอีกดวย การตกแตงบริเวณทั่วไปใหสวยงามเปน
การจําเปนยิ่ง เพื่อทําใหเกิดความประทับใจแกครู-อาจารย และผูมาเยี่ยมสถานศึกษา 

3. จัดหาหรือแบงภารโรงใหดูแล ซอมบํารุง และรักษาความสะอาดใหเพียงพอควร
จัดครูคนหนึ่งใหทําหนาที่เกี่ยวกับอาคารและใหรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ตลอดจนควบคุมงาน
ภารโรงใหทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายการปฏิบัติในดานการดูแลบํารุงรักษาจัดไดเปน
ประเภท ดังนี้ 

3.1 การบํารุงรักษาเปนประจํา ไดแก การรักษาความสะอาดทั่วไป การดูแลรักษา
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ 

3.2 การบํารุงรักษาเปนระยะๆ ไดแก การทาสีภายนอกภายในและซอมแซมตางๆ 
3.3 การปรับปรุง หมายถึง การปรับปรุงอาคารบริเวณทําสนามกีฬา สรางรั้วขุด

สระ ปลูกตนไม จัดสวน ทําสนามหญา ตกแตงพุมไม 
3.4 งานฉุกเฉิน อาจเกิดเสียหายชํารุดก็ตองปรับปรุงไดทัน 

บุญชวย  จินดาประพันธ (2536:113-114)  ไดใหทัศนะไววา ผูบริหารสถานศึกษา
ควรเอาใจใสเร่ืองการบํารุงและรักษาพื้นหองเรียนใหอยูในสภาพปกติและเรียบรอย ความสวยงาม
ของอาคารภายนอกตองเอาใจใสเปนพิเศษ หัวหนาสถานศึกษาจะตองหมันตรวจตราดูแลเรื่องความ
สวยงามทั้งภายในภายนอกอาคารในเรื่องตอไปนี้ 

1. หมั่นตรวจดูแลความสะอาดของพื้นบานฝาและเพดาน 
2. อยาใหมีฝุนละอองติดหรือหยากไยเกาะเพดาน 
3. สีซีดหรือจางไมควรจัดการทาสีใหม 
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4. ควรใหครูที่มีความรูเกี่ยวกับการตกแตงบริเวณ ชวยตกแตงบริเวณดวย 
การจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดีทั้งภายในและภายนอกจะชวยใหผูที่

พบเห็นประทับใจ ทําใหผูอยูก็สบายใจ ชวยสงเสริมในดานระเบียบวินัยโดยทางออม ซ่ึงจะทําให
การเรียนการสอนไดดีอีกดวย การจัดบํารุงรักษาอาคารสถานที่จะดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับหัวหนา
สถานศึกษาวามีความเอาใจใสเพียงใด ตองมอบใหครูที่มีความรูเกี่ยวกับการตกแตงบริเวณ 
ควบคุมดูแลภารโรงใหทํางานตามหนาที่ดวย 

3.5 การดําเนินการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมเปนการควบคุมโดยทั่วไป การ

กํากับ ติดตาม การบํารุงรักษา การตกแตง รวมถึงการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมให
เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกําหนดของทางราชการซึ่งผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ ดังนี้ 

1. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามระเบียบวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

2. ตรวจตราใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามขอตกลงรวมกัน
ระหวางบุคลากร 

3. ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของเมื่อมีผูขอใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ และ

ส่ิงแวดลอม 
ดังนั้น การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมเปนการควบคุมโดยทั่วไปมี

การจัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา กํากับ ติดตาม การบํารุงรักษา 
การตกแตง รวมถึงการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
และขอกําหนดของทางราชการ และสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการดูแลดวย 
 
เกณฑมาตรฐานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม   
 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:76) ไดสรุปไววา ในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหไดมาตรฐานนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัยพื้นฐานที่จําเปนหลายประการ  
ทั้งทางดานบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานที่และงบประมาณ ซ่ึงหนวยงานที่รับผิดชอบในดาน
นั้นๆ ไดมีการกําหนดมาตรฐานไวแลว สําหรับสํานักงานคระกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ไดมีการกําหนดมาตรฐานดานปจจัยอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนไว โดยคํานึงถึง
ความจําเปนพื้นฐานที่เอื้อตอการจัดการศึกษา และสภาพความเจริญกาวหนาทางวิทยากรตางๆ  

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 60 

ในยุคปจจุบัน อยางไรก็ตาม ปจจัยดานอาคารสถานที่ที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานดังกลาว มิได
เปนหลักประกันที่จะใหบรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียน ทั้งนี้เพราะการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนนั้นคงตองอาศัยองคประกอบดานอื่นๆ  รวมดวย  เชน  กระบวนผูบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน สภาพพื้นฐานของนักเรียน และความรวมมือระหวางผูปกครอง นักเรียน
กับครู ดังนั้นเกณฑมาตรฐานดานอาคารสถานที่ที่กําหนดไวนี้ จึงเปนเพียงการกําหนดสภาพความ
นาจะเปนที่จะเอื้อประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากสภาพปจจุบัน 
พบวา โรงเรียนสวนหนึ่งไดปจจัยตางๆ มาจากการระดมสรรพกําลงจากชุมชนหนวยงานและ
องคกรตางๆ ที่ใหการสนับสนุน 

การกําหนดเกณฑมาตรฐานวัสดุ ครุภัณฑและส่ิงกอสรางของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดพัฒนามาจากเกณฑมาตรฐาน ครุภัณฑ
และส่ิงกอสรางโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2532 โดยสวนหนึ่งไดรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ
จํานวนและรายการวัสดุ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางที่มีความจําเปนตองใชในการพัฒนางานของ
โรงเรียนทุกเขตการศึกษา อีกสวนหนึ่งไดจากการวิเคราะหปจจัยเบื้องตนในการพัฒนางานเปนราบ
กิจกรรมตามตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน และไดนําขอมูลทั้งสองสวนมาวิเคราะหและทดลองใช
เพื่อใหเกิดความเที่ยงตรงและสอดคลองกัน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2538 เพื่อใหทุกโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของได
ทราบถึงปจจัยพื้นฐานดานวัสดุ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางที่จะนําไปใชในการพัฒนางานใหบรรลุ
มาตรฐานโรงเรียนตามเกณฑที่กําหนดตอไป 

เกณฑมาตรฐานวัสดุ ครุภัณฑและส่ิงกอสรางโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2541 ได
กําหนดไวเปน 5 รายการตอไปนี้ 

1. รายการสิ่งกอสราง (ใชไดทุกระดับการศึกษา) 
2. รายการวัสดุ ครุภัณฑประจําโรงเรียน (ใชรวมกันทุกระดับการศึกษา) 
3. รายการวัสดุ ครุภัณฑระดับกอนประถมศึกษา (ใชเฉพาะที่เปดสอนระดับกอน

ประถมศึกษา) 
3.1 วัสดุ ครุภัณฑประจําหองเรียน 
3.2 วัสดุ ครุภัณฑทั่วไป 

4. รายการวัสดุ ครุภัณฑประจําหองเรียนระดับประถมศึกษา (ตองมีทุกโรงเรียน) 
5. รายการวัสดุ  ครุภัณฑระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ( เฉพาะที่ เปดสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน) 
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5.1 วัสดุ ครุภัณฑประจําหองเรียน 
5.2 วัสดุ ครุภัณฑประจํารายวิชา 
5.3 วัสดุ ครุภัณฑวิชาชีพ 

ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะเกณฑมาตรฐานดานรายการสิ่งกอสรางที่เกี่ยวของกับงาน
อาคารสถานที่และการจัดสภาพสิ่งแวดลอมของโรงเรียนเทานั้น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ตารางที่  2.1    จํานวนนักเรียนและโรงเรียนจําแนกตามขนาดของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
                          สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

 

โรงเรียนขนาดที่ จํานวนนักเรียน 
1 120  คนลงมา 
2 121-300 คน 
3 301-600 คน 
4 601-900 คน 
5 901-1,200 คน 
6 1,201-1,500 คน 
7 1,501 คนขึ้นไป 

ท่ีมา :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , 2541:76 
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ตารางที่ 2.2   เกณฑมาตรฐานสิ่งกอสราง 

ขนาดของโรงเรียน 
ท่ี รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 
เงื่อนไขในการจัดสรร 

รายการสิ่งกอสรางที่ตองจัดใหมีครบทุกโรงเรียนประเภทอาคารเรียน 
1. หองเรียน  หองเรียนหมายถึงหองที่มี

ขนาดไมต่ํากวา 6x9 ม. 
เกณฑการจัดสรร 
1. โรงเรียนที่มีนักเรียน
เฉล่ียชั้นละไมเกิน 15 คน 
ใหนับ 2 ช้ันตอ 1 หอง 
2. โรงเรียนที่มีนักเรียน
เฉล่ียชั้นละ 16 คนขึ้นไป 
ใหนับ ช้ันเรียนตามบัญชี
การจัดชั้นเรยีน โดยถือ
เกณฑการจัดชัน้ 40 คน 
ตอ 1หอง 
3. สําหรับระดบักอน
ประถมศึกษาใหนับ
หองเรียนตามที่ไดรับ
อนุญาตใหเปดสอน โดย
ถือจํานวนนักเรียน 30 คน
ตอ 1 หอง 

2. หองพิเศษ/มุมจัดกิจกรรม 
1. หองผูบริหาร 
2. หองพักคร ู
3. หองธุรการ 
4. หองดนตรนีาฎศิลป 
5. หองแนะแนว 

หนวย การจัดสรรใหเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด 
1. หนวย(UNIT) ในที่นี้
หมายถึงหองหรือมุมใด
มุมหนึ่งของอาคาร หรือ
หองโดยไมจํากัดขนาด 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) 
 

ขนาดของโรงเรียน 
ท่ี รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 
เงื่อนไขในการจัดสรร 

 6. หองพยาบาล 
7. หองสมุด 
8. หองวิทยาศาสตร 
9. หองปฏิบัติการทางภาษา 
10. หองคอมพิวเตอร 
11. หองพัสด ุ
12. หองศิลปศึกษา 
13. หองจริยศกึษา 
14. หองกิจกรรมนักเรียน 
15. หองศูนยส่ือการศึกษา 
16. หองสหกรณโรงเรียน 
17. หองการงานพื้นฐานอาชีพ 
18.หองโสตทัศนูปกรณ 

หนวย ของพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
จํานวนนักเรียนและระดับ
การศกึษาที่เปดสอนเปน
สําคัญ 
2. การกําหนดวาจะใช
หองพิเศษเพื่อภารกิจใด
ใหอยูในดุลพนิิจของ
โรงเรียนหรือจะจดัเปน
มุมโดยใชพืน้ที่ภายใน
อาคารตามความ
เหมาะสม 

ประเภทอาคารประกอบ 
3. อาคารอเนกประสงค 1 1 1 1 1 1 1 การจัดสรรใหเปนไปตาม

เกณฑ คือ 
1. โรงเรียนที่ยงัไมมีอาคาร
อเนกประสงค หรือไมมี
อาคารที่มีใตถุนสูงเกินกวา 
2.50 ม. และมนีักเรียนไม
นอยกวา 60 คน 
2. โรงเรียนที่มีอาคาร
อเนกประสงคแลว แตมี
พื้นที่ไมเพยีงพอกับ
จํานวนนักเรียน กลาวคือ 
ขาดแคลนพื้นที่อาคาร 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) 
 

ขนาดของโรงเรียน 
ท่ี รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 
เงื่อนไขในการจัดสรร 

          

         อเนกประสงคเกินกวารอย
ละ 50 ของพื้นที่อาคาร
อเนกประสงคที่ควรจะมี 
โดยคํานวณพืน้ที่ใน
สัดสวน 0.60 ม. ตอจํานวน
นักเรียน 1 คน 
หมายเหตุ รูปแบบอาคาร
อเนกประสงคใหเปนไป
ตามที่ สปช.กําหนด 

4. เรือนเพาะชํา 1 1 1 1 1 1 1 การจัดสรรใหเปนไปตาม
เกณฑ ดังนี ้
1. โรงเรียนขนาด 1-4 ใหมี
เรือนเพาะชําแบบ พ.1 
ขนาด 24 ม. จํานวน 1 หลัง 
2. โรงเรียนขนาด 5-7 ใหมี
เรือนเพาะชํา แบบ พ.2 
ขนาด 48 ม. จํานวน 1 หลัง 
หมายแหตุ รูปแบบเรือน
เพาะชําใหเปนไปตามที่ 
สปช. กําหนด 

5. บานพักคร ู พิจารณาตามสภาพความ
จําเปนและความเหมาะสม 

1. พิจารณาใหจัดสรางแบบ
เรือนแถวในหมูบานพักครู
หรือในโรงเรียนที่มีพื้นที่
มาก โดยคํานึงถึงการ
ใหบริการที่อยูอาศัย 
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
 

ขนาดของโรงเรียน 
ท่ี รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 
เงื่อนไขในการจัดสรร 

   แกครูที่ทําการสอนอยูใน
ทองถ่ินใกลเคยีงเปนอันดับ
แรก 
2. บานพักแบบเดี่ยวจัดสราง
ใหเฉพาะโรงเรียนที่อยู
หางไกลหาบานเชาไมได 
หมายเหตุ รูปแบบบานพัก
ครูใหเปนไปตามที่ สปช.
กําหนด 

6. บานพักภารโรง พิจารณาตามสภาพความ
จําเปนและความเหมาะสม 

พิจารณาใหภารโรงที่ไมมี
บานพักอาศยัเปนของ
ตนเอง รูปแบบบานพัก
เปนไปตามทีส่ปช.กําหนด 

7. สวม หองน้ํา ที่ปสสาวะชาย 
อางลางมือหรือที่ลางมือ
สําหรับครูและนักเรียน 

จัดสรรใหตามเกณฑที่กําหนด 1. นักเรียนชายสวม 3 ที่  
ที่ปสสาวะ 2 ที่ และอางลาง
มือ 2 อาง ตอจาํนวน
นักเรียน ไมเกิน 100 คน 
2. นักเรียนหญงิสวม 5 ที่ 
อางมือ 4 ที่ ตอจํานวน
นักเรียน ไมเกนิ 100 คน 
3. เพิ่มสวมนกัเรียนชายที่
ปสสาวะ อางลางมือ 1 ที่ 
ตอจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึน้
20-40 คน 
4. สวมครู 2 ที่ ที่ปสสาวะ  
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
 

ขนาดของโรงเรียน 
ท่ี รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 
เงื่อนไขในการจัดสรร 

   1 ที่ อางลางมือ 2 ที่ตอครู
25 คน (แยกชายหญิง)เศษ
ของ 25 คนคิดเปน 25 คน 
5. โรงเรียนขนาดเล็กมี
นักเรียนไมเกนิ 60 คน 
พิจารณาจดัสวมให
นักเรียน 2 ที่ ที่ปสสาวะ 
1 ที่ สวมครู 1 ที่ อางลาง
มือ 2 อาง 

ประเภทอื่น ๆ 
8. สนามกีฬากลางแจง 

ประกอบดวยสนามฟุตบอล ลู
วิ่ง บอทราย สนาม 
วอลเลยบอล 

รายการละ 1 จัดใหทุกโรงเรียน ขนาด
สนามใหเปนไปตาม
มาตรฐานของกรมพล
ศึกษา โดยพิจารณาตาม
สภาพพื้นทีแ่ละความ
เหมาะสมของโรงเรียน 

9. สนามกีฬาในรม - - - - 1 1 1 จัดใหเฉพาะโรงเรียน
ขนาดที่ 5-7 

10. สนามเด็กเลน 1 1 1 1 1 1 1 ทุกโรงเรียน 
11. ถังน้ําซีเมนต 1 2 4 6 8 10 10 จัดใหเฉพาะโรงเรียนที่

ไมมีน้ําประปา หรือน้ํา
บาดาลโดยคิดอัตราสวน
นักเรียนตอปริมาตรน้ํา
ดื่มตอป คือ 1 : 0.20 ม. 
ถังน้ําซีเมนตรูปแบบของ 
สปช. มี 2 แบบ คือ แบบ  
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
 

ขนาดของโรงเรียน 
ท่ี รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 
เงื่อนไขในการจัดสรร 

         ฝ.30 พิเศษ บรรจุน้ําได30 
ม.แบบ ฝ. 33 บรรจุน้ําได
33 ม.รูปแบบถังน้ํา
ซีเมนตเปนไปตามที่ 
สปช. กําหนด 

12. บอเลี้ยงปลา จัดใหตามสภาพพื้นที่และ
ความเหมาะสม 

จัดใหโรงเรียนที่ตั้งอยู
ใกลแหลงน้าํธรรมชาติ
สามารถที่จะระบายน้าํเขา
ออกไดสะดวกตลอดป
และมีพื้นทีจ่ัดสรางบอ
เล้ียงปลาตามแบบของ 
สปช. ได 

13. บอเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร  จัดใหตามสภาพพื้นที่และ
ความเหมาะสม 

จัดใหทุกโรงเรียนที่มี
ปริมาณเพียงพอโรงเรียน
ละ 1 บอ 

14. ไฟฟา ประปา จัดใหตามสภาพและความ
เหมาะสม 

จัดใหทุกโรงเรียน โดย
พิจารณาเขตบริการที่มีอยู
เปนสําคัญ 

15. เตาเผาขยะมูลฝอย จัดใหทุกขนาดโรงเรียนละ 1  ทุกโรงเรียน 
16. ถนนและทางเดินภายใน

โรงเรียน 
จัดใหตามสภาพพื้นที่และ
ความเหมาะสม 

จัดใหทุกโรงเรียนโดย
พิจารณาสภาพความ
เหมาะสมเปนเกณฑ 

17. ร้ัวโรงเรียน จัดใหตามสภาพพื้นที่และ
ความเหมาะสม 

จัดใหทุกโรงเรียนโดย
พิจารณาสภาพความ
จําเปน เชน สภาพ
โรงเรียนในเขตชุมชน  
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ตารางที่ 2.2  (ตอ) 
 

ขนาดของโรงเรียน 
ท่ี รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 
เงื่อนไขในการจัดสรร 

18. โรงจอดรถ จัดใหตามสภาพพื้นที่และ
ความเหมาะสม 

เมือง เทศบาล สนับสนุน
ใหปลูกตนไมเปนร้ัว
โรงเรียนที่มีพืน้ที่เพียงพอ
เชน กระถิน พูระหง ไผ
เปนตน จดัใหทุก
โรงเรียนที่ไดรับจัดสรร
รถยนตหรือนกัเรียนใช
จักรยานเปนพาหนะ
จํานวนมากและมีปริมาณ
เพียงพอ 

19. เสาธงชาติ 1 1 1 1 1 1 1 จัดใหทุกโรงเรียนแบบให
พิจารณาถึงความ
เหมาะสมและตามขนาด
ของโรงเรียน 

20. หอกระจาย 1 1 1 1 1 1 1 จัดใหทุกโรงเรียนโดย
พิจารณาตามสภาพพื้นที่
และความเหมาะสม 

21. กอกน้ํา จัดให 1 กอกน้าํตอนักเรียน 20 
คน 

จัดใหทุกโรงเรียนที่มี
น้ําประปาหรือน้ําบาดาล 
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เกณฑมาตรฐานดานงานอาคารสถานที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:89) ไดกําหนดเกณฑ

มาตรฐานดานอาคารสถานที่ของโรงเรียนประถมศึกษาไวในมาตรฐานขอที่ 14-15 ดังนี้  
มาตรฐานที่ 14 โรงเรียนวางแผนและจดัใหมีอาคารสถานที่อยางเพยีงพอและเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่ 1  มีอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณอยางเพยีงพอ หรือการแกไข

ปญหา การขาดแคลน ไดอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่ 2  มีแผนการสรางและรื้อถอนอาคารพรอมมีแผนผังโรงเรียนที่เหมาะสม 
มาตรฐานที่ 15 โรงเรียนวางแผนและใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ

จัดการเรียนการสอนและชุมชน พรอมทั้งดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
 ตัวบงชี้ที่ 1  วางแผนและใชอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียนใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอนและชุมชน 
ตัวบงชี้ที่ 2  บํารุงรักษา ซอมแซม ตกแตงอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณอยู

ในสภาพดีและปลอดภัย  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ทรงชัย  เชื้อเมืองพาน (2541) ไดศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา พบวา 
ผูใหขอมูลสวนใหญหรือทั้งหมดเห็นความสําคัญและความจําเปนของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ของโรงเรียนที่มีตอภารกิจหลักของโรงเรียน ตลอดจนเห็นวา ทางโรงเรียนไดดําเนินการตาม
กระบวนการการบริหารงานดานนี้ครบทุกขั้นตอนแลว แตที่สําคัญก็คือ เห็นวา งบประมาณเพื่อการ
บริหารงานดานนี้ ยังขาดแคลนไมพอเพียง อันเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหาร  
ซ่ึงทําใหงานหรือผลงานที่ปรากฏจึงไมแตกตางไปจากงานหรือผลงานของโรงเรียนอ่ืนๆ ที่ไมไดเขา
รวมในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาของอําเภอ ทั้งๆ ที่โดยหลักการแลวโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
ครั้งนี้นาจะมีความพรอมมากกวา ตลอดจนมีศักยภาพมากกวาที่จะบริหารงานดานนี้ใหไดดีกวา  
มีประสิทธิภาพกวาโรงเรียนอ่ืนๆ 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนปฏิรูป
การศึกษา ไมแตกตางไปจากการบริหารของโรงเรียนอื่นๆ ก็คือ สภาพของโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียน 
สภาพอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอม ที่ปรากฏอยูในขณะที่ศึกษา สภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ
ดานตางๆ ฯลฯ ซ่ึงอยูในสภาพที่ขาดแคลน ชํารุด ทรุดโทรมและอยูในที่หางไกลจากความเจริญ    
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จึงทําใหไมวาทางโรงเรียนจะไดดําเนินการตามกระบวนการการบริหาร ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดไวครบถวนทุกขั้นตอนแลวก็ตาม งานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนก็ยังคงมีสภาพไมแตกตางไปจากงานดานนี้ของโรงเรียนอื่นๆ ที่อยูใน
สภาพขาดแคลน ชํารุด ทรุดโทรม หางไกลความเจริญเชนกัน 

เรียบ สวัสดิผล (2547) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา การดําเนินการพัฒนา โดยใชกลยุทธ การ
ประชุมระดมสมอง การศึกษาดูงาน การประสานงานสรางความตระหนัก สรางความเขาใจ และกระตุน
ใหเกิดการพัฒนา การประชุม สรุปผลการดําเนินงาน 3 ระยะ และการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล
เพื่อพัฒนาการดําเนินงานนั้น ทําใหการดําเนินงานมีขั้นตอนเปนระบบ ทันตอเหตุการณ และตรงกบั
ความตองการของนักเรียน ครู-อาจารย นักการภารโรง และชุมชน รวมทั้งอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
เกิดการเปลี่ยนแปลง คือมีความสะอาด สวยงามรมร่ืน มีความเปนระเบียบ มีความแข็งแรง ทนทาน 
ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนมากยิ่งขึ้น บุคลากรภายในโรงเรียน มีความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมในโรงเรียน เขาใจในบทบาทหนาที่
ของตนเอง และส่ิงสําคัญ คือ มีความตระหนักและมีแรงจูงใจในการชวยพัฒนาการดําเนินงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนทั้ง 7 ดาน มากขึ้น รวมทั้งรูจักใช และดูแลรักษาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมดียิ่งขึ้น สงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ผล
การศึกษาชี้ใหเห็นวาการพัฒนาการดําเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โดยวิธี
ประชุม ระดมสมอง และการประสานงานสรางความตระหนัก ความเขาใจ และกระตุนใหเกิดการ
พัฒนา ไดแก การจัดกิจกรรมรณรงค การจัดกิจกรรมยกยอง การจัดกิจกรรมชุมชนรวมกับนักเรียน
และรวมไปถึงการนิเทศกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องจะชวยใหการพัฒนาเปนระบบ
และประสบความสําเร็จตรงตามความตองการของทุกฝาย 

ชัชวาลย จันทรศรี (2547) ไดศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนบานโพนครก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร พบวาในสภาพปจจุบันโรงเรียนบานโพนครก 
มีปญหาในเรื่องอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมหลายดาน เชน บริเวณโรงเรียนคับแคบมีฝุนละออง
และน้ําทวมขังในฤดูฝน อาคารเรียนบางหลังชํารุดทรุดโทรม บริเวณโรงเรียนไมสะอาด นักเรียนทิ้ง
เศษกระดาษไมเปนที่ ขาดสวนหยอมหรือที่พักผอนหยอนใจ สนามเด็กเลนไมเพียงพอและไม
เหมาะสมกับพัฒนาการทางรางกายของเด็ก ถนนในโรงเรียนเปนหลุมเปนบอ ปายนิเทศ ปาย
ประชาสัมพันธไมเพียงพอและไมเหมาะสม ไมดอกไมประดับไมเพียงพอ ทั้งนี้มีสาเหตุจากการ
ปฏิบัติงานอยางไมมีระบบและวิธีการที่เหมาะสมขาดความเอาใจใส ขาดความรับผิดชอบ บุคลากร
ไมตระหนักและไมเห็นความสําคัญของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ผูศึกษาและผูรวมศึกษา
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คนควา จึงไดรวมกันระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองและเหมาะสม โดยใชกล
ยุทธการพัฒนา คือการประชุมปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน  การมอบหมายงานและการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวงรอบที่ 1 ผลการพัฒนาพบวา การพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามกรอบงานทั้ง 6 ดาน ไดผลตามเปาหมายที่วางไวเปนอยางดีใน 4 กรอบงาน คือ การใชอาคาร
สถานที่ การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สวน 2 กรอบงาน คือ การจัดส่ิงแวดลอมให
รมร่ืน สะอาดสวยงามปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และโรคติดตอ และการจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับ
พัฒนาการทางรางกายของนักเรียน พบวา ยังมีปญหาเนื่องจากเงื่อนไขในเรื่องเวลาและฤดูกาล ซ่ึงก็
ไดแกไขในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธในการแกปญหา 3 กลยุทธ คือ การประชุมระดมความคิดของ
ผูรวมปฏิบัติงานรวมกับผูรวมศึกษา การจัดทําโครงการ/แบงกลุมงานใหมและการนิเทศ กํากับติดตาม 
ใหมากขึ้น ผลปรากฏวา การพัฒนาการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนบาน
โพนครก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินการ ตามกระบวนการ 
วิจัยเชิงปฏิบัติการและกลยุทธตางๆ ทั้ง 2 วงรอบ สงผลใหโรงเรียนบานโพนครกในปจจุบันไดรับ
การพัฒนาดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางสมบูรณ 
ทุกประการ 

วชิรพงษ จุฑาเทศ (2547)  ไดศึกษา การพัฒนาดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม โดยใช
กิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนไชยวารวิทยาคม อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ผลปรากฎ ดังนี้ 

1. สภาพปจจุบัน ปญหาการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม กอน
พัฒนา พบวา โรงเรียนขาดการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน การดําเนินการพัฒนาไมตอเนื่อง 
บุคลากรในโรงเรียนไมมีสวนเขารวมในการบริหารจัดการ ทําใหอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใน
บริเวณโรงเรียน ไมไดรับการดูแลพัฒนาเทาที่ควร สงผลทําใหบรรยากาศในโรงเรียนไมเอ้ือตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมสามารถใชเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียนได 

2. การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยการจัดอบรม และการศึกษาดูงานดาน
ส่ิงแวดลอม เพื่อใหมีความรูและมีประสบการณ นํามาประชุมระดมสมอง วางแผนพัฒนา แลวลง
มือปฏิบัติตามแผนในกรอบของ กิจกรรม 5 ส จากนั้นในวงรอบที่ 2 ไดจัดการประกวดในแตละ
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกระตุนการดําเนินงานพัฒนาสิ่งแวดลอม และขั้นตอนของแผนการดําเนินงาน
ไดมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล สงผลใหโรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ดีกวาเมื่อกอนการพัฒนา 

3. ผลการพัฒนา ดานบริเวณอาคารเรียนและหองตางๆ มีการสะสาง วัสดุอุปกรณ  
ที่ไมจําเปนไปเก็บไวใหเปนที่เปนทาง เพื่อใหเกิดความสะดวกในการใชอาคารสถานศึกษาและบริเวณ
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โรงเรียน จากนั้นไดรวมกันทําความสะอาดอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน ถนน ทางเดิน สวนหยอม
และสนามหญาใหสะอาด ปลอดภัย และจัดประดับตกแตงใหสวยงาม รมรื่น ถูกสุขลักษณะ ดวย
กระถางดอกไม แจกันดอกไม ทําใหบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน โดยดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสรางสุขนิสัยที่ดีใหกับกลุมผูรวมศึกษาคนควา ผลจากการพัฒนาสงผลใหนักเรียน
สามารถใชอาคารสถานที่เปนแหลงเรียนรู และเกิดความรมร่ืนสบายตากับผูปกครองที่เขามาเยี่ยมเยียน
โรงเรียน ผลจากการพัฒนาดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม โดยใชกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียน
ไชยวารวิทยาคม ครั้งนี้ถือวาประสบผลสําเร็จอยูในระดับที่นาพึงพอใจของกลุมผูรวมศึกษาคนควา
ทุกคน สามารถพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ใหสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม 
และรมร่ืน ถึงแมโรงเรียนจะประสบปญหาดานงบประมาณในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียนที่พัฒนากิจกรรมตางๆ ใหยั่งยืน ผูศึกษาคนควาจะไดดําเนินการประสานงานกับองคกร
สวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป 

สายัน ยิ่งสงา (2547) ไดศึกษาการพัฒนางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน
บานจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลวิจัยปรากฎดังนี้ 

1. ดานบริเวณโรงเรียน เมื่อพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนางาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนบานจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู
ในระดับการพัฒนาที่นาพึงพอใจมากทุกขอ 

2. ดานอาคารเรียน เมื่อพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนางาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนบานจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู
ในระดับการพัฒนาที่นาพึงพอใจมาก แตมี 1 ขอ คือ การปรับปรุง ซอมแซม อาคารเรียนอยูในระดับ
การพัฒนาที่นาพึงพอใจนอย 

3. ดานหองเรียน เมื่อพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนางาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนบานจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู
ในระดับการพัฒนาที่นาพึงพอใจมาก แตมี 1 ขอ คือ การจัดโตะ-เกาอี้ และอุปกรณอํานวยความ
สะดวกในหองเรียน อยูในระดับการพัฒนาที่นาพึงพอใจปานกลาง 

4. ดานหองน้ํา-หองสวม เมื่อพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา
งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนบานจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมอยูในระดับการพัฒนาที่นาพึงพอใจมาก 

ชาตรี  แกวมา (2542) ไดศึกษาปญหาการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยปรากฎดังนี้  
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1. ฝายบริหารโดยสวนรวม ฝายบริหารในโรงเรียนขนาดกลาง และฝายบริหารใน
โรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม โรงเรียนมัธยมศึกษา โดย
ภาพรวมและเปนรายดาน ทั้ง 10 ดาน อยูในระดับปานกลาง แตฝายบริหารในโรงเรียนขนาดใหญมี
ปญหาโดยภาพรวมและ ทั้ง 9 ดาน อยูในระดับมากและมีปญหาเฉพาะดาน การบริหารบริเวณ
โรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 

2. ฝายบริหารในโรงเรียนขนาดตางกัน มีปญหาการบริหารอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมโดยภาพรวมและเปนรายดาน 8 ดาน ไมแตกตางกัน แตมีปญหาอีก 2 ดาน ที่เหลือ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .06  โดยฝายบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีปญหาดาน
การบริหารอาคารโรงฝกงาน และดานการบริหารอาคารหอประชุมมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
และผูบริหารในโรงเรียนขนาดใหญ มีปญหาดานการบริหารอาคารหอประชุมมากกวาผูบริหาร
โรงเรียนขนาดกลาง 

อนันต สุวรรณคะโต (2543) ไดศึกษา การจัดการงานอาคารสถานที่โรงเรียนหอพระ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูอาจารยสวนใหญเห็นวาฝายบริหารไดปฏิบัติในเรื่องการ
กําหนดนโยบายของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของกรมสามัญศึกษา เกี่ยวกับการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารเรียนเปนลายลักษณอักษร การซอมแซมหองเรียนตางๆ ใหอยูใน
สภาพใชการไดดี การตกแตงบริเวณโรงเรียนใหรมรื่นและการซอมแซมหองน้ําหองสวมตางๆ  
ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี แตก็ยังมีครูอาจารยบางสวนเห็นวาฝายบริหารไมไดปฏิบัติและไมแนใจ
วาไดปฏิบัติในเรื่อง การประเมินผลการบํารุงรักษาหองเรียนและบริเวณโรงเรียนอยางเปนระบบ 
และการมีคําแนะนําเกี่ยวกับการใชหองน้ําหองสวมอยางชัดเจน 

รัตนาภรณ  เตียวกุล  (2544) ไดศึกษาการพัฒนางานบริหารอาคารสถานที่ในโรงเรียน
ปรินสรอยแยลส วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม  ผลวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ดานการวางแผน ผูบริหารควรเปนผูนําในการวางแผนงานอาคารสถานที่โดยมี
กรรมการดานการวางแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ มีเอกสารหลักฐานการวางแผนงานอยาง
ชัดเจน ขอมูลที่ใชในการวางแผนควรใหนักเรียนและครูไดมีสวนในการเสนอขอมูล ควรมีแผนการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการวางผังและการกําหนดพื้นที่ใชสอยใหครูและนักเรียน
รับทราบ 

   2. ดานการดําเนินงานผูบริหารควรเปนผูนําในการดําเนินการตามแผนควรจัดกรรมการ 
รวมดําเนินงานใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ควรใหนักเรียนและครูมีสวนในการดําเนินงานตามแผน 
แผนงาน/โครงการ กิจกรรม การกําหนดเขตพื้นที่พัฒนาควรกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน โดยให
ทุกฝายมีสวนรวมพัฒนา ปรับปรุงงานจัดการระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน ไดแก น้ําดื่ม  
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น้ําใช ไฟฟา โทรศัพท หองน้ํา หองสวม ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณการเรียนการใชงาน
คอมพิวเตอร การรักษาความสะอาดอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร การจัดสภาพภูมิทัศนใน
บริเวณ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประสิทธิภาพงานจัดการระบบซอมแซม
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ 

3. ดานการควบคุมติดตามประเมินผลควรจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการ
ประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่องรายงานผลการประเมินจัดทําเอกสารหลักฐานประชาสัมพันธ 
ใหครูนักเรียน  และทุกฝายที่เกี่ยวของรับทราบ 

4. ดานการปรับปรุง ควรนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนา ควรประชาสัมพันธ
ใหทุกฝายรับทราบผลของการปรับปรุงอาคารสถานที่ทุกดานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ทิวา สุริยะ (2541) ไดศึกษา การบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนดีเดน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย พบวา มีการดูแลและการกํากับดูแลอาคารสถานที่และ
บริเวณโรงเรียนใหสะอาด ปลอดภัย รมร่ืน สวยงามเปนระเบียบ มีการกํากับ ดูแลและควบคุมใหมี
เวรยามรักษาอาคารสถานที่และแตงตั้งกรรมการควบคุมการกอสรางตามระเบียบทางราชการ 
นอกจากนั้นยังใหบุคลากรทุกฝายและชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ ตลอดถึงการ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน รวมถึงมีการใชอาคารสถานที่ให
คุมคากับการลงทุน สําหรับแนวทางในการปรับปรุงงานอาคารสถานที่ ควรมีการจัดสรางอาคาร
เรียนใหเพียงพอกับชั้นเรียน ควรใชอาคารสถานที่ใหคุมคาและเกิดประโยชนตอนักเรียน และใหครู 
นักเรียน ชุมชน มีสวนรวมในการบํารุงรักษา ควบคุมดูแล ตลอดถึงควรมีการประเมินการใชอาคาร
สถานที่และนําผลการประเมินการดําเนินงานมาปรับปรุง แกไขตอไป 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นําเสนอมานั้น ไดสรุปการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอม โดยมีกรอบของการดําเนินงาน คือ การจัดสรางอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม การ
ใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การบํารุงรักษา
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม และการประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

ซ่ึงกรอบงานทั้งหมดนี้จะประสบผลสําเร็จ เปนไปตามวัตถุประสงคไดนั้น ทุกฝายที่มี
สวนเกี่ยวของ ทั้งในและนอกสถานศึกษาจะตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน รับผิดชอบ
รวมกัน จึงจะสามารถบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
ไดกําหนดไว  
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กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย 
 
 

ความคิดเห็น 
ปญหาและขอเสนอแนะ 

สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  
   1. การจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
   2. การใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
   3. การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
   4. การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
   5. การประเมินผลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

บุคลากรในโรงเรียน 
  1.  ผูบริหาร 
  2.  ครูผูสอน              
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