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การบริหารทัว่ไป 
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           หนา้ ๒๙  เล่ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๒๔ ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
ใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจ  
 
การบริหารและการจัดการศึกษา  

• ดา้นวชิาการ  
• ดา้นงบประมาณ  
•  ดา้นการบริหารงานบุคคล และ 
• ดา้นการบริหารทัว่ไป  

ไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหนา้ท่ีของตน 
แลว้แต่กรณี 
 
กฎกระทรวง  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
ด้านการบริหารทัว่ไป (22  งาน) 
    (1) การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
    (2) การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
    (3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
    (4) งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 
    (5) การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
    (6) การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 
    (7) งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
    (8) การด าเนินงานธุรการ 
    (9) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
    (10) การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
    (11) การรับนกัเรียน 
    (12) การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
    (13) การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
    (14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
    (15) การทศันศึกษา 
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    (16) งานกิจการนกัเรียน 
    (17) การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
    (18) การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์รหน่วยงานและสถาบนัสังคม
อ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
   (19) งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 
  (20) การรายงานผลการปฏิบติังาน 
  (21) การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
  (22) แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 
 
การพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
เครือข่ายทีส่ าคัญน่าจ า 
http://www.moe.go.th                  กระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.obec.go.th                ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
http://www.doc.obec.go.th       ศูนยป์ฏิบติัการ  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
http://www.ksp.or.th  ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 
 
เครือข่ายระดับศูนย์ปฏิบัติการทีส่ าคัญ 
PMOC :  Prime  Minister Operating  Center ศูนยป์ฏิบติัการส านกันายกรัฐมนตรี 
MOC  :  Minister Operating  Center  ศูนยป์ฏิบติัการระดบักระทรวง 
DOC :  Department Operating  Center  ศูนยป์ฏิบติัการระดบั สพฐ. 
AOC :  Area Operating  Center   ศูนยป์ฏิบติัการระดบั สพท. 
SOC :  School Operating  Center  ศูนยป์ฏิบติัการระดบั สถานศึกษา 
 
  โปรแกรมสารสนเทศในระดับสถานศึกษา ของ สพฐ.  
1. SMIS : Student Management Information System   เก็บขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล (10 มิ.ย. / 30 พ.ย.) 
2. OBEC : Office of the Basic Education Commission  เก็บขอ้มูลพื้นฐานทางการศึกษา (10 มิ.ย. ) 
3. B-OBEC : Building Office of the Basic Education Commission เก็บขอ้มูลท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (30 ก.ย. ) 
4. M-OBEC : Material Office of the Basic Education Commission เก็บขอ้มูลครุภณัฑ ์(30 ก.ย. ) 
5. P-OBEC : Personal Office of the Basic Education Commission เก็บขอ้มูลเก่ียวกบับุคลากร 

 

http://www.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.doc.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นิยามค าทีส่ าคัญ 
“งานสารบรรณ” หมายความวา่    งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสารเร่ิมตั้งแต่ การจดัท า การรับ การส่ง 

การเก็บรักษา   การยมื จนถึงการท าลาย 
“หนังสือ” หมายความวา่ หนงัสือราชการ 
 “อเิลก็ทรอนิกส์” หมายความวา่ การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวธีิ

อ่ืนใดในลกัษณะคลา้ยกนั  
       หมายความรวมถึงการประยกุตใ์ชว้ธีิการทางแสง วธีิการ ทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประยกุตใ์ชว้ธีิต่าง ๆ 

“ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์” หมายความวา่  การรับส่งขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือผา่นระบบส่ือสาร
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
หมวด 1 ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ ไดแ้ก่ 
        1. หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 
        2. หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
        3. หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
       4. เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 
       5. เอกสารท่ีทางราชการจดัท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 
       6. ขอ้มูลข่าวสารหรือหนงัสือท่ีไดรั้บจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” 
 
หนังสือ มี 6 ชนิด  
1. หนังสือภายนอก 
        หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชต้ราครุฑเป็นหนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วนราชการ
มีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
        หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีนอ้ยกวา่หนงัสือภายนอก เป็นหนงัสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวงกรม
หรือจงัหวดัเดียวกนั ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ  
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3. หนังสือประทบัตรา* 
              หนงัสือท่ีใชป้ระทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไป โดยใหห้วัหนา้ส่วน
ราชการระดบักองหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปเป็นผูรั้บผดิชอบลงช่ือยอ่
ก ากบัตราหนงัสือประทบัตราใหใ้ชไ้ดท้ั้งระหวา่งส่วนราชการกบัส่วนราชการและ ระหวา่งส่วนราชการกบั
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองส าคญั หนงัสือประทบัตรา ใชก้ระดาษตราครุฑ   
    1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
    2. การส่งส าเนาหนงัสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
    3. การตอบรับทราบท่ีไม่เก่ียวกบัราชการส าคญัหรือการเงิน 
    4. การแจง้ผลงานท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
    5. การเตือนเร่ืองท่ีคา้ง 
    6. เร่ืองซ่ึงหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง ใหใ้ชห้นงัสือประทบัตรา 
 
4.หนังสือส่ังการ * 
     ใหใ้ชต้ามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีเวน้แต่จะมีกฏหมายก าหนดแบบไว ้โดยเฉพาะหนงัสือสั่งการ            มี 
3 ชนิด ไดแ้ก่     1) ค าสั่ง     2) ระเบียบ     3) ขอ้บงัคบั 
 
       1) ค าส่ัง                                            
          บรรดาขอ้ความท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหป้ฏิบติัโดยชอบดว้ยกฏหมาย ใชก้ระดาษตราครุฑ 
       2) ระเบียบ    
           บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีไดว้างไวโ้ดยจะอาศยัอ านาจของกฏหมายหรือไม่ก็ได ้เพื่อถือเป็นหลกั
ปฏิบติังานเป็นการประจ า ใชก้ระดาษตราครุฑ   
       3) ข้อบังคับ 
            บรรดาขอ้ความท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีก าหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอ านาจของกฏหมายท่ีบญัญติัใหก้ระท าได ้ใช้
กระดาษตราครุฑ 
 
5. หนังสือประชาสัมพนัธ* 
     ใหใ้ชต้ามแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีเวน้แต่จะมีกฏหมายก าหนดแบบไว ้โดยเฉพาะหนงัสือประชาสัมพนัธ์ 
มี 3 ชนิด ไดแ้ก่        1) ประกาศ     2) แถลงการณ์     3) ข่าว 
     1) ประกาศ                                            
          บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหท้ราบ หรือแนะแนวทางปฏิบติั ใชก้ระดาษตราครุฑ         
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    2) แถลงการณ์    
            บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเขา้ใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณี
ใด ๆ ใหท้ราบชดัเจนโดยทัว่กนั ใชก้ระดาษตราครุฑ  
     3) ข่าว 
            บรรดาขอ้ความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้ราบ  
 
6.หนังสือทีเ่จ้าหน้าทีท่ าขึน้หรือรับไว้เป็นหลกัฐานในราชการ* 
         หนงัสือท่ีทางราชการท าข้ึนนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  หรือหนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วน
ราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไวเ้ป็นหลกัฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด 
ไดแ้ก่    1.หนงัสือรับรอง    2) รายงานการประชุม      3) บนัทึก                  4) หนงัสืออ่ืนๆ 
 
     1) หนังสือรับรอง                                           
             หนงัสือท่ีส่วนราชการออกใหเ้พื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึง 
อยา่งใดใหป้รากฏแก่บุคคลโดยทัว่ไปไม่จ  าเพาะเจาะจง ใชก้ระดาษตราครุฑ 
       2) รายงานการประชุม    
             การบนัทึกความคิดเห็นของผูม้าประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และมติของท่ีประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน        
      3) บันทกึ                                          
             ขอ้ความซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชาสั่งการแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือ
ขอ้ความท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานระดบัต ่ากวา่ส่วนราชการระดบักรมติดต่อกนัในการปฏิบติัราชการ โดยปกติให้
ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ           
      4) หนังสืออืน่ๆ                                          
             หนงัสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ ซ่ึง
รวมถึงภาพถ่าย ฟิลม์ แถบบนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ และส่ือกลางบนัทึกขอ้มูลดว้ย หรือหนงัสือของ
บุคคลภายนอก ท่ียืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี และเจา้หนา้ท่ีไดรั้บเขา้ทะเบียนรับหนงัสือของทางราชการแลว้ มีรูปแบบตามท่ี
กระทรวง ทบวง กรม จะก าหนดข้ึนใชต้ามความเหมาะสม     
               เวน้แต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเร่ืองใหท้  าตามแบบ เช่น โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผงั สัญญา หลกัฐาน
การสืบสวนและสอบสวน และค าร้อง  
              ส่ือกลางบนัทึกขอ้มูลตามวรรคหน่ึง หมายความถึง ส่ือใด ๆ ท่ีอาจใชบ้นัทึกขอ้มูลไดด้ว้ยอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผน่บนัทึกขอ้มูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผน่ซีดี-อ่านอยา่งเดียวหรือแผน่ดิจิทลั
อเนกประสงค ์     
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ล าดับความส าคัญหนังสือ 
                หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติเป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่ง และด าเนินการทางสารบรรณ ดว้ยความ
รวดเร็วเป็นพิเศษ       แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
    1) ด่วนทีสุ่ด  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น 
    2) ด่วนมาก  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 
    3) ด่วน       ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะท าได ้
 
ใหร้ะบุชั้นความเร็วดว้ยตวัอกัษรสีแดงขนาดไม่เล็กกวา่ตวัพิมพโ์ป้ง 32 พอยท ์ใหเ้ห็นไดช้ดับนหนงัสือและบน
ซองในกรณีท่ีตอ้งการใหห้นงัสือส่งถึงผูรั้บภายในเวลาท่ีก าหนด ใหร้ะบุค าวา่ ด่วนภายใน     แลว้ลง วนั เดือน ปี 
และก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใหห้นงัสือนั้นไปถึงผูรั้บ กบัใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งถึงผูรั้บซ่ึงระบุบนหนา้ซองภายในเวลาท่ี
ก าหนดจ านวนหนงัสือท่ีท า 
 
หนังสือทีจั่ดท าขึน้โดยปกติ 
                   ใหมี้ส าเนาคู่ฉบบัเก็บไวท่ี้ตน้เร่ือง 1 ฉบบั และ ใหมี้ส าเนาเก็บไวท่ี้หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบบั   
ส าเนาคู่ฉบบัใหผู้ล้งช่ือลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ่ และใหผู้ร่้าง ผูพ้ิมพ ์และผูต้รวจลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือ
ยอ่ไวท่ี้ขา้งทา้ยขอบล่างดา้นขวาของหนงัสือ 
 
หนังสือเวยีน  
                 หนงัสือท่ีมีถึงผูรั้บเป็นจ านวนมาก มีใจความอยา่งเดียวกนั ใหเ้พิ่มรหสัตวัพยญัชนะ ว หนา้เลขทะเบียน
หนงัสือส่ง ซ่ึงก าหนดเป็นเลขท่ีหนงัสือเวยีนโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นล าดบัไปจนถึงส้ินปีปฏิทิน หรือ
ใชเ้ลขท่ีของหนงัสือทัว่ไปตามแบบหนงัสือภายนอกอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
 
 
 
 
การเกบ็รักษาหนังสือ 
อายกุารเก็บหนงัสือ โดยปกติใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี เวน้แต่หนงัสือดงัต่อไปน้ี 
     1) หนงัสือท่ีตอ้งสงวนเป็นความลบั  
     2) หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือของพนกังานสอบสวน 
     3) หนงัสือท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ทุกสาขาวชิา และมีคุณค่าต่อการศึกษาคน้ควา้ วจิยั ใหเ้ก็บไวเ้ป็น
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หลกัฐานส าคญัทางประวติัศาสตร์ของชาติตลอดไป หรือตามท่ีส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
ก าหนด 
    4) หนงัสือท่ีไดป้ฏิบติังานเสร็จส้ินแลว้ และเป็นคู่ส าเนาท่ีมีตน้เร่ืองจะคน้ไดจ้ากท่ีอ่ืนใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี 
    5) หนงัสือท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัซ่ึงไม่มีความส าคญั และเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าเม่ือด าเนินการแลว้
เสร็จใหเ้ก็บไว ้ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี 
       6) หนงัสือหรือเอกสารเก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงินและไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการตรวจสอบ
หรือเพื่อการใด ๆ อีก ใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี หนงัสือเก่ียวกบัการเงิน ซ่ึงเห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งเก็บไวถึ้ง 
๑๐ ปี หรือ ๕ ปี แลว้แต่กรณีใหท้  าความตกลงกบักระทรวงการคลงั 
 
การท าลายหนังสือ 
        ภายใน 60 วนัหลงัจากวนัส้ินปีปฏิทิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการเก็บหนงัสือส ารวจหนงัสือท่ีครบ
ก าหนดอายกุารเก็บในปีนั้น ใหห้วัหนา้ส่วนราชการระดบักรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนงัสือ ประกอบดว้ย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยา่งนอ้ย 2 คน โดยปกติใหแ้ต่งตั้งจากขา้ราชการตั้งแต่ระดบั 3 หรือเทียบเท่า
ข้ึนไป  
 
มาตรฐานตราครุฑ  ตราครุฑส าหรับแบบพมิพ์ มี 2 ขนาด คือ 
    1)  ขนาดตวัครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
    2)  ขนาดตวัครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
 
มาตรฐานซอง 
             มาตรฐานซอง โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษสีขาวหรือสีน ้าตาล น ้าหนกั80 กรัมต่อ ตารางเมตร เวน้แต่ซองขนาด
ซี 4 ใหใ้ชก้ระดาษน ้าหนกั 120 กรัมต่อตารางเมตร มี 4 ขนาด คือ 
    1) ขนาดซี 4 หมายความวา่ ขนาด 229 มิลลิเมตร x 324 มิลลิเมตร 
   2) ขนาดซี 5 หมายความวา่ ขนาด 162 มิลลิเมตร x 229 มิลลิเมตร 
    3) ขนาดซี 6 หมายความวา่ ขนาด 114 มิลลิเมตร x 162 มิลลิเมตร 
    4) ขนาดดีแอล หมายความวา่ ขนาด 110 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร 
มาตรฐานกระดาษ 
มาตรฐานกระดาษ โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษปอนดข์าว น ้าหนกั 60 กรัมต่อตารางเมตร มี 3 ขนาด คือ  
   1) ขนาดเอ 4 หมายความวา่ ขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร 
   2) ขนาดเอ 5 หมายความวา่ ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร 
   3) ขนาดเอ 8 หมายความวา่ ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร 
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ซองหนังสือ 
   1) ขนาดซี 4    ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑโดยไม่ตอ้งพบั มีชนิด ธรรมดาและขยายขา้ง 
   2) ขนาดซี 5   ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั 2 
   3) ขนาดซี 6   ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั 4 
   4) ขนาดดีแอล  ใชส้ าหรับบรรจุหนงัสือกระดาษตราครุฑพบั 3 ส่วน  
                 การดูแลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
การบริหารอาคารสถานท่ี 

1. งานการจดัอาคารสถานท่ี 
     2. งานการใชอ้าคารสถานท่ี 
     3. งานการบ ารุงอาคารสถานท่ี 
     4. งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี 
    5. งานประเมินผล การใชอ้าคารสถานท่ี  
 
ประโยชน์ของอาคารสถานที่ 

1. เป็นท่ีประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง 
2. เป็นท่ีเก็บวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน  
3. เป็นส่ือการเรียนท่ีดีอยา่งหน่ึง 
4. เป็นท่ีประกอบกิจกรรมนอกหอ้งเรียนของนกัเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ   นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
5. เป็นท่ีประกอบกิจกรรมการด าเนินงานบริหารโรงเรียนทุกงาน 
6. มีส่วนในการกล่อมเกลาลกัษณะนิสัยของนกัเรียนท่ีใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ 
7. มีส่วนเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนโดยการอ านวยประโยชน์แก่ชุมชนในการประกอบกิจกรรม  

 
ประเภทของอาคารสถานที่ 

1. อาคารเรียน 
2. อาคารประกอบ 
3. บริเวณโรงเรียน 

 
อาคารเรียน 

1. หอ้งเรียน 
2. หอ้งพิเศษ 

- หอ้งพกัครู 
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- หอ้งสมุด 
- หอ้งปฏิบติัการต่างๆ 
- หอ้งพยาบาล 
- หอ้งพสัดุ  ฯลฯ 

 
อาคารประกอบ 

1. อาคารอเนกประสงค์ 
2. โรงฝึกงาน 
3. โรงอาหาร 
4. ถงัน ้าประปา 
5. ร้ัว 
6. หอ้งน ้า หอ้งส้วม 
7. บา้นพกัครู  ฯลฯ 

 
บริเวณโรงเรียน 

1. สนาม 
2. สวนหยอ่ม 
3. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 
การจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

1. สะอาด 
2. สะดวก 

       3. สบาย 
       4. ปลอดภยั 
 
 
เกณฑ์มาตรฐานส้วม (HAS) 
        1. สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะตอ้งไดรั้บการด าเนินการใหถู้กหลกัสุขาภิบาล  
        2. เพยีงพอ (Accessibility) หมายถึง ตอ้งมีจ านวนส้วมใหเ้พียงพอแก่ความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
        3. ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งปลอดภยัขณะใชส้้วม (สถานท่ีตั้ง) 


