
การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
1. การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 1.1 การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

  1. มีการก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่  และ
สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ ท าผังบริเวณวิทยาลัยฯ (Master Plan) 
  2. มีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯให้อยู่ใน
สภาพที่มั่นคง ปลอดภัย  เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
  3. มีการติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
  4. มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  5. มีการสรุปการประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ของวิทยาลัยฯ 

 1.2 การจัดบรรยากาศ 
 มีการจัดบรรยากาศวิทยาลัยฯให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม 
ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้ 

 1. มีการจัดบริเวณเป็นสัดส่วน 
 2. มีความร่มรื่น 
 3. มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม 
 4. มีสถานที่เล่น  ออกก าลังกาย และพักผ่อน 
 5. มีอากาศปลอดโปร่ง 
 6. ไม่เป็นแหล่งมลพิษ 
 7. มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 8. มีทางสัญจรที่เป็นระเบียบ 
 9. มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต 
 10. มีการใช้และบ ารุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 

  
2. การบริการอาคารเรียน 
 2.1 การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน 
มีการจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม  ความปลอดภัย 
และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้ 
  1. มีการตกแต่งที่สวยงาม 
  2. มีแสงสว่างเพียงพอ 
  3. ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดีมีอุปกรณ์ยึดมั่นคง 
  4. ระบบไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี 
  5. มีการดูแลสภาพสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย 
  6. มีป้ายชื่อบอกอาคารและห้องต่างๆ 
  7. มีความเป็นระเบียบ 
  8. มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 



 2.2 การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน 
1.  มีห้องเรียนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  มีห้องพิเศษเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.  มีห้องบริการเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 2.3 การดูแลรักษาอาคารเรียน 
1. มีการดูแลรักษาอาคารเรียน 
2. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. มีการบ ารุงรักษาให้คงสภาพมีระเบียบสวยงามใช้การได้และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
5. สภาพอาคารยังได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาด
สวยงาม 

 2.4 การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน 
1. มีการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
2. มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
4.มีการควบคุม และติดตามการรักษา ความปลอดภัยอาคารเรียน  
 5. มีการฝึกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

 
3. การบริการห้องเรียน 
 3.1 การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
 จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงามความปลอดภัย และ
ความสะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 

1. มีแสงสว่างเพียงพอ 
2. มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
3. มีการตกแต่งที่สวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ 
4. ไม่แออัด 
5. โต๊ะเก้าอ้ี และอุปกรณ์ประจ าห้องมีสภาพดี 
6. มีสื่อและอุปกรณ์การสอนที่จ าเป็นประจ าห้อง 
7. มีเครื่องอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 3.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 
1. มีแผนและระเบียบการใช้ห้องเรียน 
2. มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ 
3. มีการใช้ห้องตามแผนที่ก าหนด 
4. มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
5. มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
6. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 

   7. มีการประกวดเพ่ือยกย่องชมเชย 



4. การบริการห้องบริการ 
 4.1 การจัดบรรยากาศห้องบริการ 
 จัดบรรยากาศของห้องบรรยากาศของห้องบริการให้เกิดความสะอาดความร่มรื่น ความ
สวยงาม ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. มีแสงสว่างเพียงพอ 
2. มีการตกแต่งที่สวยงาม 
3. มีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น  พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
4. มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
5. ไม่แออัด 
6. มีป้ายนิเทศแสดงค าแนะน าการใช้ห้องเรียน ระเบียบปฏิบัติและสถิติข้อมูล 

 4.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ 
1. มีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง 
2. มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. มีการใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีก าหนด 
4. มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
5. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
6. มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง 
7. มีการติดตามประเมินผลการใช้ห้องอย่างเป็นระบบ 
8. มีการประกวดการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อยกย่องชมเชย 
9. มีการเก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

 
5. การบริการห้องพิเศษ 
 5.1 การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ 
 จัดบรรยากาศของห้องพิเศษ ให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย 
และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. มีแสงสว่างเพียงพอ 
2. มีการตกแต่งที่สวยงามและมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น  พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
4. มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
5. ไม่แออัด 
6. มีป้ายบอกวิธีท างาน แนะน าเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ 
7. มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย 
8. มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
9. มีป้ายแนะน าการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 

 5.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ 
1. มีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง 
2. มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. มีการใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีก าหนด 
4. มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 



5. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
6. มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง 
7. มีการติดตามประเมินผลการใช้ห้องอย่างเป็นระบบ 
8. มีการประกวดการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อยกย่องชมเชย 
9. มีการเก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

 
6. การบริการอาคารประกอบ 
 6.1 ห้องปฏิบัติงาน 
       การจัดห้องปฏิบัติงาน 
 จัดให้มีห้องปฏิบัติงานอย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 6.2 อาคารโรงอาหาร 
 การจัดอาคารโรงอาหาร 

1. มีโรงอาหาร 
2. มีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร 
3. มีบุคลากรรับผิดชอบ 
4. มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 
5. มีสภาพการจัดให้บริการอย่างเหมาะสม คือ 

   - มีความสะอาด 
     - มีความเป็นระเบียบ 
     - การมีแสงสว่างเพียงพอ 
    - มีการตกแต่งที่สวยงามและมีบรรยากาศทางวิชาการ 
    - มีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
    - มีอากาศถ่ายเท 
    - มีป้ายบอกวิธีการท างานและแนะน าเทคนิควิธีการควบคุมเครื่องมือ 
    - มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย 
    - มีป้ายแนะน ารักษาเครื่องมือ 
 6.3 อาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
 การจัดอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 

1. มีหอประชุม/ห้องประชุม 
2. มีหอประชุม และครุภัณฑ์ประจ าหอประชุม 
3. มีบุคลากรรับผิดชอบ 
4. มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
5. มีการจัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม 

 6.4 อาคารห้องน ้า-ห้องส้วม 
 การจัดอาคารห้องน ้า-ห้องส้วม 
 1. มีห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
 2. มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์ 
 3. มีการจัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบ 
  



 6.5 การบริการอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา  
 การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
 1. มีอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
 2. มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ประกอบ 
 3. มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก และมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
 4. มีอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกครบสมบูรณ์อย่างเหมาะสม 
 5. มีสภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและการให้บริการ 
 
7.  การให้บริการน ้าดื่ม 

1. มีชุดอุปกรณ์กรองน้ าเพ่ือ  ผลิตน้ าดื่ม 
2. มีน้ าดื่มท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ  และเพียงพอกับจ านวนผู้บริโภค 
3. มีการตรวจสอบถังบรรจุน้ า  และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ าดื่มให้ถูกสุขลักษณะ 
4. มีการตรวจสอบคุณภาพน้ า  เป็นประจ า 
5. มีการรณรงค์ให้ความรู้ และเห็นคุณค่าของการผลิตและการบริโภคน้ าดื่มที่สะอาดหรือการ
จ าหน่าย 
 

8.  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
1. มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2. มีนักเรียน  และบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจ าปี 
3. มีการประสานการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ   
และมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 

 
9.  การสื่อสาร 
การจัดการสื่อสารมีปริมาณอุปกณ์สื่อสาร  ดังต่อไปนี้ 

1. โทรทัศน์ 
2. วีดีทัศน์ 
3. วิทยุสื่อสาร 
4. โทรศัพท์ภายใน 
5. โทรศัพท ์
6. โทรสาร 
7. จานรับสัญญาณดาวเทียม 
8. การสื่อสารผ่านระบบ LAN ( LOCAL AREA NETWORK ) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
9. การสื่อสารผ่านระบบ INTERNET 
10. การสื่อสารผ่านระบบ WIRELESS 
11. การสื่อสารผ่าน WEBSITE ของวิทยาลัย 
12. อุปกรณ์การสื่อสารอ่ืนๆ 



การด าเนินงานด้านการสื่อสาร 
1. มีการจัดระบบสื่อสาร 
2. มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. มีแนวปฏิบัติ  และให้บริการสื่อสาร 
4. มีการประเมินผลการจัดการสื่อสาร 
5. มีการปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการสื่อสาร 

 
 


