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แผนผงัและพื้นท่ีใชส้อยในโรงเรียน1.1



บริเวณโรงเรียน
บริเวณโดยรอบโรงเรียน เช่น ร้ัว ต้นไม้ บริเวณโดยรอบสะอาด มีการจัดระเบียบการจราจร มีป้าย/

สัญลักษณ์ ชัดเจน ปลูกไม้ร่มเงา ไม้อก ไม้ประดับ ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย

1.2





















สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น/

เครื่องเล่นสนาม
จัดเป็นสัดส่วน สะอาด และปลอดภัย สนามกีฬาได้มาตรฐาน เหมาะสมกับวัย และมีเพียงพอ มีครูหรือ

เจ้าหน้าที่ดูแล มีระบบดูแลความปลอดภัย มีการดูแล ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา

1.3



















แหล่งเรียนร ู/้สวนเกษตร/

สวนสมนุไพร
มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้ใช้แหล่งเรียนรู้ 

มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการใช้แหล่งเรียนรู้  นักเรียน ครู และบุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

1.4



1.1























สถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ/บรรยากาศ

และสิง่แวดลอ้ม
เป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม เหมาะกับบริบทของโรงเรียน

1.5













อาคารเรียน/อาคารประกอบ
อาคารเรียน/อาคารประกอบ มีความสะอาด มีความแข็งแรงและมีความปลอดภัยและมีการด าเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นระบบ มีการก าหนดเป็นนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

2



สะอาด แข็งแรงและมีความปลอดภยั
อาคารเรียน/อาคารประกอบ มีความสะอาด มีความแข็งแรงและมีความปลอดภัย มีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง

เป็นระบบ มีการก าหนดเป็นนโยบาย มีแผนงาน/โครงการ

2.1

2.1















อาคารเรียน/อาคารประกอบ

2



อาคารเรียน/อาคารประกอบ

2



การจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ มี

ความเป็นระเบียบ เหมาะสม และสวยงาม
อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความเป็นระเบียบ เหมาะสม ปลอดภัย สวยงาม มีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง

และเป็นระบบ และมีการก าหนดเป็นนโยบาย/มีแผนงาน/โครงการ

2.2









หอ้งเรียนสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม
ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ ปลอดภัยสวยงาม มีป้ายแสดวงช่ือห้อง มีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและเป็น

ระบบ และมีมาตรการ/แนวปฏิบัติในการใช้ห้อง

2.3









หอ้งเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนร ู้
ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท ไม่แออัด มีมุมส่ือ/มุมความรู้/ป้ายนิเทศ มุมน าเสนอผลงานนักเรียน 

มีเทคโนโลยีที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ

2.4



อาคารเรียน/อาคารประกอบ

2







หอ้งพิเศษ/หอ้งปฏิบติัการ สะอาด 

เป็นระเบียบ สวยงาม
ห้องพิเศษ/ห้องปฏิบัติการ สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย สวยงาม มีส่ือ อุปกรณ์เพียงพอ/เหมาะสมต่อจ านวนนักเรียน มี
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ พร้อมให้บริการ มีมาตรการ/แนวปฏิบัติในการใช้ห้อง มีร่องรอยการให้บริการ

2.5









ระบบสขุาภิบาลในโรงเรียน
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หอ้งน ้า/หอ้งสว้ม สะอาด

บริเวณพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ ก๊อกน า้ กระจก ภาชนะเก็บ
กักน า้ ขนัตกัน า้ สะอาด ไม่มคีราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ น า้ใช้สะอาด
เพียงพอ และไม่มยุีง สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดบริการ ถังรองรับมูล
ฝอยสะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่ร่ัวซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอย่างล้างมือ หรือบริเวณ
ใกล้เคียง มกีารระบายอากศดี และไม่มกีลิ่นเหมน็ สภาพท่อระบายส่ิงปฏิกูลและถุง
เก็บกักน า้ไม่ร่ัว แตก หรือช ารุด จัดให้มกีารท าความสะอาด และตรวจตราเป็นประจ า

3.1



หอ้งน ้า/หอ้งสว้ม มีความปลอดภยั

แยกห้องส้วมส าหรับ ชาย-หญิง โดยมป้ีายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน ที่จัดเปิด-ปิด
ประตู และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ พื้นห้องส้วมแห้ง แสงสว่าง
เพียงพอ สามารถเห็นได้ทั่วบริเวณ มห้ีองน า้ ห้องส้วม เพียงพอตามมาตรฐาน ไม่มี
กลิ่นเหมน็ มนี า้ใช้เพียงพอ

3.2







น ้าด่ืม น ้าใชใ้นโรงเรียน

มีน า้ด่ืมใช้สะอาดเพียงพอ มีภาชนะจัดเกบ็น า้ด่ืมน า้ใช้เป็นสัดส่วน ฝาปิด
มิดชิด แทง็ก์น า้มีก๊อกส าหรับเปิดปิดในสภาพดี มีภาชนะด่ืมน า้ประจ าตัว ไม่

ใช้ร่วมกนั มีทีล้่างมือพร้อมสบู่ให้ใช้ และผ้าเช็ดมืออย่างเพียงพอ

3.3











สถานท่ีประกอบอาหาร/โรงอาหาร
ตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน ไม่ตดิห้องสุขาหรือจุดรวมขยะ โต๊ะ เก้าอีอ้ยู่

ในสภาพที่สะอาด แขง็แรง เป็นระเบยีบ และมจี านวนเพียงพอ มกีารจัดระบบ
ระเบยีบ ภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารเป็นสัดส่วน สะอาด เพียงพอ 
ไม่มสัีตว์เลีย้งและแมลงน าโรคในสถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหาร มสีถานที่
ช าระล้างท าความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารและรับประทานอาหารเป็น

สัดส่วน มรีะเบยีบ จัดการไขมนั (บ่อดกัไขมนั)

3.4









การก าจดัขยะ/น ้าเสยี

จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย แบบแยกประเภท มีการก าจัดขยะอย่าง
สม ่าเสมอและถูกหลกัวชิาการ มีกจิกรรมการลดปริมาณขยะ การใช้ซ ้า การคดั

แยกน ากลบัมาใช้ประโยชน์ (3Rs) เช่น ส่ง อบท. ไปก าจัด มีการน าไปใช้
ประโยชน์ หรือฝังกลบ มีระบบบ าบัดน า้เสียและทางระบายน า้ทีถู่กหลกั

วชิาการ (บ่อซึม)
3.5







การบริหารจดัการระบบสขุาภิบาล

ในโรงเรียน

มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมการจัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนมีแผนงาน 
โครงการ กจิกรรมน าไปสู่การปฏิบัติทีชั่ดเจน มีการน าแผนงาน โครงการ 
กจิกรรมน าไปสู่การปฏิบัติ มีการก ากบัติดตามการด าเนินงานการอย่าง

ต่อเน่ือง มีการสรุปรายงานผลโครงการ กจิกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

3.6



















ระบบบริหารจดัการ
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ดา้นนโยบาย

มีการก าหนดนโยบาย/วสัิยทศัน์/พันธกจิ/เป้าประสงค์/แผนการด าเนินงาน มี
การส่งเสริมสนับสนุน งบประมาณและทรัพยากร และด าเนินงานตาม

นโยบาย/วสัิยทศัน์/พันธกจิ/เป้าประสงค์/แผนการด าเนินงาน มีการนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
4.1



























ดา้นวิชาการ

มีแผนงาน/กจิกรรมส่งเสริมการจัดส่ิงแวดล้อมสู่การจัดการเรียนการสอน มี
การด าเนินการตามแผน/กจิกรรมทีก่ าหนด มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีการน าผลการนิเทศติดตาม ประเมินผล

ไปใช้พัฒนากจิกรรมการเรียนการสอน

4.2





41.28













ดา้นงบประมาณ

มีงบประมาณ หรือการระดมทนุ สนับสนุนการจัดส่ิงแวดล้อมของ
สถานศึกษา มีแผนการใช้งบประมาณ มีการด าเนินการตามแผนและมีการ

ควบคมุ ก ากบัการใช้งบประมาณตามแผน และมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ

4.3







ดา้นชมุชนสมัพนัธ์

มีการจัดท าแผนร่วมกบัชุมชนในการจัดส่ิงแวดล้อม หรือพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และมี
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานร่วมกนัระหว่างสถานศึกษากบั

ชุมชน

4.4


















