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งานวิจยั ชิ้นนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพการใช้อาคารเรี ยน ในส่วนของ
พื้นที่หอ้ งบรรยาย ห้องปฏิบตั ิการ และเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ ที่เป็ นปัญหาเพื่อใช้ เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจวางแผนปรับปรุ งอาคารเรี ยนในอนาคตของผูบ้ ริ หาร
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ส ขอ้ มูลของพื้นที่การเรียนการสอน ของอาคาร 4, 4/1, 4/2 อาคาร
จากการวิเคราะห์

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต พบว่าห้องบรรยายและห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ยังคงใช้
พื้นที่ในการเรี ยนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ ผลโดยรวมยังคงตํ่าว่าเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเพียง 2 ห้อง จาก 46 ห้อง ที่มีประสิทธิภาพการใช้พ้นื สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานคือ ห้องปฏิบตั ิการ 4/2-206 และ 4/2-305 มีประสิทธิภาพวัดเป็ นร้อยละ 105.37 ทั้งสอง
ห้อง ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานกําหนดไว้ร้อยละ 64 และเมื่อพิจารณาอัตราการใช้หอ้ งเรี ยนตามเวลา มี 3
ห้อง มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ ห้องบรรยายที่ 4/1-503 มีอตั ราการใช้หอ้ งตามเวลาคิดเป็ นร้อย
ละ 83.30, ห้องบรรยาย 4/2-803 ร้อยละ 118.75 และห้องปฏิบตั ิการ 4/2-504 อัตราการใช้หอ้ งตาม
เวลาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดย มีค่าคิดเป็ นร้อยละ 100 โดยมีเกณฑ์มาตรฐานอยูท่ ี่ร้อยละ 80 ส่วน
อัตราการใช้หอ้ งเรี ยนตามความจุ โดยภาพรวมมีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
สําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่ องนี้แบ่งออกเป็ น 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ใช้นโยบายการ
จัดการด้านการเรี ยนการสอน 2. ใช้นโยบายการจัดการด้านกายภาพ 3. ใช้นโยบายการจัดการด้าน
ตารางเรี ยนตารางสอน ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็ นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่ องพื้นที่จาํ กัดและไม่
เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา
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This research aimed to study the utilization efficiency of educational buildings
particularly lecture and basic science laboratory classrooms.
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The results will
ส be used for space management recommendations, space planning and

a decision making at the administrative level. The study of the science building 4, 4/1 and 4/2,
Rangsit University founded both room types were still under-utilized and had a relatively low
efficiency according to the Office of the Higher Education Commission Standards. Only two out
of forty-six laboratory classrooms had a higher utilization rate. Those were laboratory classroom
4/2-206 and room 4/2-305 (both efficiency rate = 105.37%, standard efficiency rate = 64%).
When considering the lecture rooms in those three buildings, only three rooms had a higher
utilization rate per class schedule. Those rooms were: lecture room 4/1-503 (utilization rate per
class schedule = 83.30%, standard utilization rate = 80%); lecture room 4/2-803 (utilization rate
per scheduled =118.75%); and laboratory classroom 4/2-504 (utilization rate per scheduled
=100%). In terms of utilization rate per classroom capacity, none was above the standard rate
which means all of them were under-utilized.
There were three strategies to improve the situation; 1) change the teaching-learning
methods; 2) reconsider the classroom management policy; 3) revise classroom scheduling. These
strategies will be used to resolve the shortage of educational space and improve students’ learning
capacity.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีผวู้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์
ดร.นนท์ คุณคํ้าชู อาจารย์ที่ปรึ กษาและควบคุมสารนิพนธ์ ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําในการทําวิจยั และ
แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็ นประโยชน์ต่อสารนิพนธ์น้ ี เป็ นอย่างมาก ขอกราบ
ขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.ดรุ ณี มงคลสวัสดิ์ และผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.ปรี ชญา มหัทธนทวี
ที่กรุ ณาให้เกียรติมาเป็ นกรรมการสอบสารนิพนธ์
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ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุกท่านที่ได้มอบความรู ้ ทําให้สามารถนํามาปรับใช้กบั การทํางานได้เป็ นอย่างดี
ขอขอบคุ ณ ท่านคณบดี อาจารย์ประจํา อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตลอด
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ประจําสํานักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อนุเคราะห์ให้

ข้อมูลการใช้พ้นื ที่อาคาร รวมถึง ให้ สมั ภาษณ์ เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ การใช้ พ้นื ที่
รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในสารนิพนธ์ฉบับนี้
ขอขอบคุณ สุ ขจิตร ฉัตรโพธิ์และศศธร บริ สิทธิ์นฤดม ตลอดจนพี่ๆ เพื่อนๆ ที่คอย
ช่วยเหลือดูแลกัน จนสามารถทําสารนิพนธ์น้ ีสาํ เร็ จได้ดว้ ยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ที่คอยสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ และคอ
เป็ นกําลังใจจนสามารถสําเร็ จการศึกษาลงได้
ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อทุกท่านที่ได้กล่าวนามข้างต้น และขอขอบคุณผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่มิได้กล่าวนามข้างต้นที่ช่วยเหลือให้สามารถทํางานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีไว้
ณ โอกาสนี้ ดว้ ย
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