ขอมูล ดานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพทาตูม
วิทยาลัยการอาชีพทาตูมเปนสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ซึ่ง
ไดรับการประกาศจัดตั้งโดย ฯพณฯ กอ สวัสดิพานิตย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2535 โดยมี นายพิมาน พอกเพิ่มดี (ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ) เปนผู
ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพทาตูมขึ้นในที่สาธารณะประโยชนโคกภูดินของอําเภอทาตูม
จํานวน 50 ไร โดยเริ่มทําการกอสรางในงบประมาณป พ.ศ. 2535 ประกอบดวยอาคารเรียน 1
หลัง หอประชุม โรงฝกงาน 2 หลัง บานพักครู และบานพักนักการภารโรง จากนั้นจึงไดรับ
งบประมาณดานสาธารณูปโภค ไดแก ไฟฟา น้ําประปา อาคารเรียนอีก 1 หลัง ดังนั้นภารกิจ
ตอมาของการบริหาร คือ การดําเนินการจัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาซึ่งเปนภารกิจหนึ่งที่
ผูบริหารตองทํา เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนและนโยบายหลักของกรม
อาชีวศึกษา
ปจจุบันวิทยาลัยการอาชีพทาตูม มีการจัดวางผังอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและ
หอประชุม ตามตนแบบที่กองออกแบบ กรมอาชีวศึกษาเปนผูกําหนดให โดยแยกพื้นที่อาคาร
เรียน และพื้นที่ และพื้นที่บานพักออกจากกันอยางชัดเจน ทําใหสามารถบริหารบริเวณอาคาร
เรียนไดอยางเต็มศักยภาพ เชน ระบบไฟฟา น้ําประปา ที่พักผอน สวนหยอม หองน้ํา ตลอดจน
การจักกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมของนักศึกษาเปนตน
ดังนั้นเพื่อเปนการทราบขอมูลวาการบริหารงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมการจัดสวัสดิการ
และการบริการเปนไปตามความตองการ และเหมาะสมหรือไมอยางไร ขอมูลในสถานศึกษาเปน
ประโยชนตอฝายบริหาร เพื่อหาแนวทางในการแกไขและพัฒนา จากเหตุผลและความจําเปน
ดังกลาว ผูวิจัยจึงไดดําเนินการสํารวจขอมูลในการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการ
บริหารงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม การจัดสวัสดิการและการบริการของวิทยาลัยการอาชีพทา
ตูม จังหวัดสุรินทร รวม 3 ดานคือ
1. ดานที่ตั้งและสภาพแวดลอมทั่วไป
2. ดานบริเวณอาคารเรียน และหองเรียน
3. ดานการจัดสวัสดิการและการบริการ

สภาพงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม วิทยาลัยการอาชีพทาตูม
1.เนื้อที่ วิทยาลัยการอาชีพทาตูมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 50 ไร
2.อาคารและสิ่งกอสราง ซึ่งใชประโยชนทางการศึกษามีดังนี้
อาคาร 1 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 1/2 ชั้น
ชั้นที่ 1
1.1 หอประชุม
1.2 หองรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
1.3 หองสํานักงาน
1.4 งานบริหารงานทั่วไป
1.5 หองงานการเงิน
1.6 งานบุคลากร
ชั้นที่ 2
2.1 หองผูอํานวยการ
2.2 หองประชุมเล็ก
อาคาร 2 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
ชั้นที่ 1
1.1 หองรองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
1.2 หองรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
1.3 หองงานหลักสูตรและงานทวิภาคี
1.4 หองงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งาน แนะแนว โครงการพิเศษและ
บริการชุมชน งานปกครอง
ชั้นที่ 2
2.1 หองพิมพดีดภาษาไทย 2201
2.2 หองพิมพดีดภาษาไทย 2202
2.3 หองเรียน 2203
2.4 หองเรียน 2204
2.5 หองเรียน 2205

ชั้นที่ 3
3.1 หองพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร
3.2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2302
3.3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2303
3.4 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2304
3.5 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2305
3.6 หองงานศูนยขอมูล
ชั้นที่ 4
4.1 หองเรียนบัญชี
4.2 หองเรียนบัญชี
4.3 หองเรียนบัญชี
4.4 หองเรียนบัญชี
4.5 หองเรียนบัญชี
4.6 หองพักครูแผนกวิชาการบัญชี

หอง 2401
หอง 2402
หอง 2403
หอง 2404
หอง 2405

อาคาร 3 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
ชั้นที่ 1
1.1 หองพักครูแผนกวิชาชางยนต
1.2 หองปฏิบัติจักรยานยนต
1.3 หองปฏิบัติเครื่องยนตแกสโซลีน
1.4 หองปฏิบัติการเครื่องยนตดีเซล
1.5 หองเครื่องมือแผนกวิชาชางยนต

หอง 3101
หอง 3102
หอง 3103
หอง 3104

ชั้นที่ 2
2.1 หองพักครูแผนกสามัญสัมพันธ
2.2 หองประชุมใหญ
2.3 หองปฏิบัติไฟฟารถยนต
2.4 หองเรียนวิชาสังคม
2.5 หองเรียนวิชาภาษาไทย
2.6 หองเรียน

หอง 3201
หอง 3202
หอง 3203
หอง 3204
หอง 3205
หอง 3206

อาคาร 6 อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 1/2 ชั้น
ชั้นที่ 1
1.1 หองพักครูแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
1.2 หองเก็บวัสดุและเครื่องมือแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
1.3 หองเรียนแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
1.4 หองปฏิบัติการงานเชื่อมแกส
1.5 หองปฏิบัติการงานเชื่อมไฟฟา
ชั้นที่ 2
2.1 หองเรียนแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
2.2 หองเรียนแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
อาคาร 7 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 1/2 ชั้น
ชั้นที่ 1
1.1 หองพักครูแผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน
1.2 หองเก็บวัสดุ
1.3 หองเก็บเครื่องมือ
1.4 หองปฏิบัติการวิชาชางพื้นฐาน
1.5 หองปฏิบัติการวิชาเขียนแบบ
1.6 หองเรียนวิชาการเพิ่มผลผลิต
1.7 หองเรียนวิชาเทคนิคพื้นฐาน
อาคาร 8 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
6.1 หองปฏิบัติพิมพดีดภาษาไทย
6.2 หองปฏิบัติพิมพดีดภาษาอังกฤษ
อาคาร 9 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
7.1 หองเรียนวิชาการเดินสายภายในอาคาร
7.2 หองปฏิบัติการเดินสายไฟฟาภายในอาคาร
7.3 หองเก็บวัสดุไฟฟา
7.4 หองเก็บเครื่องมือไฟฟา

หอง 6101
หอง 6102
หอง 6103
หอง 6104
หอง 6201
หอง 6202

หอง 7101
หอง 7102
หอง 7103
หอง 7104
หอง 7101
หอง 7102
หอง 8101
หอง 8102

สิ่งกอสรางอื่น ๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

พัสดุกลางและงานอาคารสถานที่ 1 หลัง
โรงอาหาร 1 หลัง
รานสหการวิทยาลัย หองนอนเวรกลางคืน 1 หลัง
โรงจอดรถวิทยาลัย 1 หลัง
โรงจอดรถยนตสําหรับสวัสดิการแก ครู-อาจารย เจาหนาที่ 1 หลัง
โรงจอดรถจักรยานยนต ครู-อาจารย เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษา 2 หลัง
บานพักผูอํานวยการวิทยาลัย 1 หลัง
บานพักครู 1 หลัง จํานวน 6 หอง
บานพักนักการภารโรง 3 หลัง จํานวน 6 หลัง
สนามฟุตบอล 1 สนาม
สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
สนามวอลเลยบอล 1 สนาม
บานพักรองผูอํานวยการ 2 หลัง

3. ที่สําหรับใหนักศึกษาพักผอนและทํางานเวลาวาง วิทยาลัยจัดที่พักผอนสําหรับ
นักศึกษาดังนี้
3.1 บริเวณชั้น 1 อาคาร 2
3.2 บริเวณดานซายอาคาร 3
3.3 บริเวณดานหนารานสหการวิทยาลัยฯ
3.4 บริเวณสวนปาหลังองคพระวิษณุกรรม
3.5 บริเวณสวนปาลานลําดวน
4. สนามสําหรับกิจกรรม วิทยาลัยจัดสนามสําหรับจัดกิจกรรมและเลนกีฬาไวดังนี้
4.1 สนามฟุตบอล
4.2 สนามบาสเก็ตบอล
4.3 สนามวอลเลยบอล
4.4 สนามเปตอง
4.5 ลานลําดวนบริเวณสวนปา
5. การปลูกตนไม วิทยาลัยไดปลูกไมยืนตนและไมดอกไมประดับตลอดจนดูแลอนุรักษ
ตนไมตามธรรมชาติเพื่อใหเกิดความรมรื่น สวยงาม ตลอดทั่วทั้งบริเวณวิทยาลัยจัดสวนหยอม
บริเวณอาคารทุกอาคาร

6. การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยจัดใหมีการบูรณะ
บํารุงรักษา อาคาร ถนน รั้ว สิ่งกอสราง ตลอดจนบานพักบุคลากรใหอยูในสภาพดีและใชการไดอยู
เสมอดังนี้
6.1 มอบหมายใหนักการภารโรง รับผิดชอบการทําความสะอาด บํารุงรักษาโดย
แบงเปนเขตรับผิดชอบทุกอาคาร บริเวณสนามและถนน
6.2 มอบหมายให ครู-อาจารย นักศึกษาดูแลและรับผิดชอบหองเรียนในการ
รักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย
6.3 สําหรับบานพักบุคลากร มอบใหบุคลากรที่อยูอาศัยเปนผูดูแลรับผิดชอบ
6.4 จัดแบบสํารวจวัสดุ อุปกรณ หองเรียนชํารุด โดยใหผูรับผิดชอบแจงการ
ชํารุดที่งานอาคารสถานที่เพื่อซอมแซม
7. มาตรการรักษาความปลอดภัยดานอาคารสถานที่และทรัพยสิน วิทยาลัยจัดใหมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ดังนี้
7.1 จัดใหมีคําสั่งมอบหมายหนาที่เวรยาม เพื่อดูแลระมัดระวังปองกันทรัพยสิน
ของราชการตลอดจนรักษาความปลอดภัย

7.2 จัดใหมีอุปกรณเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
7.2.1 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงประจําทุกอาคาร
7.2.2 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงประจําหองวิทยาศาสตร
7.2.3 ติดตั้งเครื่องปองกันไฟฟาดูด ไฟฟาช็อต
7.3 ยามผลัด 2 และผลัด 3 จะเคาะระฆังบอกเวลาทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต
21-00น.-05.00น. ของวันถัดไป
7.4 ในกรณีเกิดเหตุราย ไดจัดใหมีสัญญาณเตือนภัย

ตารางที่ 1 แสดงที่ตั้งจํานวนหองน้ํา หองสวมที่ปสสาวะ อางลางมือหองอาบน้ํา
ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพทาตูม
ปการศึกษา 2552
สถานที่ตั้ง หองน้ํา
หองน้ํา
ที่
อาง
หอง
หญิง
ชาย
ปสสาวะ
ลางมือ
อาบน้ํา
อาคาร 1
4
3
5
11 กอก
4
ขางอาคาร1
4
2
3
4 กอก
อาคาร 2
6
3
6
12 กอก
อาคาร 3
4
12
9
10 กอก
อาคาร 4
4
4
3
6 กอก
อาคาร 5
4
4
8
6 กอก
อาคาร7,6
8
6
2 กอก
รวมทั้งสิ้น
20
63
40
51 กอก
4
หองน้ําหญิง 20 หอง/นักศึกษาหญิง 827 คน เฉลี่ย 1 หอง/นักศึกษาหญิง 41 คน
หองน้ําชาย 63หอง/นักศึกษาชาย 1163คน เฉลี่ย 1 หอง/นักศึกษาชาย 18 คน
ที่ปสสาวะ 40 ที่/นักศึกษาชาย 1163คน เฉลี่ย 1 ที่/นักศึกษาชาย 29 คน
อางลางมือ 51กอก/นักศึกษา 1,954 คน เฉลี่ย 1 กอก/นักศึกษา 38 คน
หองอาบน้ํา 4 หอง/นักศึกษา 1,954 คน เฉลี่ย 1 หอง/นักศึกษา 480 คน
ตารางที่ 2 แสดงที่ตั้งและจํานวนโตะอาหารของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพทาตูม
ปการศึกษา 2552
สถานที่ตั้ง
โตะใหญ
โตะเล็ก
จํานวนนักศึกษา
(1 ตัวนั่งได10 คน) (1ตัวนั่งได 6 คน) ที่นั่งไดทั้งสิ้น
โรงอาหาร
22
14
304
นักเรียน นักศึกษารับประทานอาหารพรอมกัน เวลา 11.30 น.

หมายเหตุ

รวมกับสวม
รวมกับสวม

หมายเหตุ

ตารางที่ 3 แสดงสถานที่ตั้งและจํานวนเครื่องทําน้ําเย็น
วิทยาลัยการอาชีพทาตูม
ปการศึกษา 2552
สถานที่ตั้ง
จํานวนเครื่องทําน้ําเย็น
จํานวนกอก
พรอมเครื่องกรอง
3
อาคาร 1
1
6
2
อาคาร 2
9
3
อาคาร 3
3
1
อาคาร 4
3
1
อาคาร 5
อาคาร 6
1
3
อาคาร 7
1
3
โรงอาหาร
2
6
อาคารสถานที่
1
3
รวมทั้งสิ้น
13
38
จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,954 คน
เฉลี่ยเครื่องทําน้ําเย็น 1 กอก/นักศึกษา 51 คน

หมายเหตุ

ตารางที่ 4 แสดงสถานที่ตั้งและจํานวนถังน้ําที่เก็บไวใชในยามจําเปน
สถานที่ตั้ง
ดานหลังโรงอาหาร
อาคาร 2
อาคาร 3

ชนิด-ถังน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถังไฟเบอรกลาส
ถังไฟเบอรกลาส

จํานวน
1
4
4

รวมทั้งสิ้น มีถังน้ําขนาดใหญไวใชยามจําเปน 3 ที่

หมายเหตุ
อยูบริเวณชั้นดาดฟา
อยูบริเวณชั้นดาดฟา

ขนาดของหองพยาบาลและอุปกรณเครื่องใช
หองพยาบาลของวิทยาลัยการอาชีพทาตูม ตั้งอยูอาคาร 2 ชั้น 1 มีอุปกรณตาง ๆ
ดังนี้
1. เตียงพรอมที่นอน
2 ชุด
2. ผาปูที่นอน
6 ผืน
3. ปลอกหมอน
6 ใบ
4. หมอน
6 ใบ
5. อุปกรณสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน ผาพันแผล สําลี สกอตเทปใส
ผาปดแผล เปนตน
6. ยา จัดไวทั้งยารับประทานและยาทา โดยยาที่จัดสวนใหญเปนยาลดไข แกปวด แก
แพ แกอักเสบ ยาธาตุและยาโรคกระเพาะ เปนตน
สําหรับการบริการของหองพยาบาล วิทยาลัยการอาชีพทาตูม มีเจาหนาที่ที่ทําหนาที่บริการ
ตลอดเวลาทําการ
อาคาร 4 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 (ตึกวิทยบริการ)
ชั้นที่ 4
1.1 หองอินเตอรเน็ต
1.2 หองภาษาอังกฤษ
1.3 หองเรียนคอมพิวเตอร
1.4 หองเรียนคอมพิวเตอร
ชั้นที่ 2
2.1 หองสมุด
2.2 หองศูนยเรียนรูดวยตนเอง
2.3 หองเรียนคอมพิวเตอร
2.4 หองเรียนคอมพิวเตอร
อาคาร 5 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
ชั้นที่ 1
1.1 หองเรียน แผนกวิชาสามัญ
1.2 หองปฏิบัติการ วิชามอเตอร
1.3 หองปฏิบัติการ วิชาเครื่องเย็น
1.4 หองเรียนทฤษฏีแผนกวิชาชางยนต
1.5 หองเรียนทฤษฏี วิชา ไฟฟารถยนต
1.6 หองเรียนวิทยาศาสตร

ขอมูล ดานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพทาตูม

งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยกาอาชีพทาตูม

