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บทคัดยอ
 งานวิจยัน้ีมวีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาวเิคราะหการ
ใชประโยชนจากพื้นท่ีอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมถึงการศึกษาความ
ตองการหองเรียนภาคบรรยายในอนาคตอีก 5 ป ขางหนา  
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนการใชหองเรียนใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเปนขอมูลใชในการวางแผนการ
บริหารจดัการดานอาคารสําหรบัรองรบัการขยายภาระงาน
ดานการเรียนการสอน การศึกษาครั้งนี้มุงเนนสํารวจการ
ใชประโยชนจากพ้ืนที่อาคารในปการศึกษา 2551 มีการ
สาํรวจขอมลูพ้ืนท่ีใชสอยของแตละอาคาร จาํนวนนกัศกึษา 
และจํานวนช่ัวโมงการใชหองเรียน ทั้งนี้ในปการศึกษา 
2551 อาคารศูนยวจิยัทางดานวิศวกรรมประยุกตยงัไมเปด
ใชงาน งานวิจยันีเ้ปนการศึกษาเฉพาะหลักสตูรปกติไมรวม
หลักสูตรภาคพิเศษและภาคสมทบ โดยการนําขอมูลที่ได
มาศึกษาวิเคราะหการใชประโยชนจากพ้ืนที่เพื่อการเรียน
การสอน และการคาดคะเนอัตราการใชหองบรรยายอีก 

5 ปขางหนา ขอมูลที่ไดถูกนํามาวิเคราะหทางสถิติโดย

เทคนิค Regression analysis และใชโปรแกรม MINITab 
สําหรับการจัดการขอมูล 
 ผลจากการศึกษาพบวาคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ในปการศึกษา 2551 มี

อาคารท้ังหมดจํานวน 13 อาคาร มีพื้นที่ใชสอยรวมทั้งสิ้น 
42,064 ตารางเมตร อาคารสตางค มงคลสขุเปนอาคารท่ีมี
พื้นที่มากที่สุดจํานวน 23,560 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 
56.01 พื้นที่ใชสอยที่มีอยูทั้งหมดของคณะฯ เปนพื้นที่เพื่อ
การสัญจรและอื่นๆ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.97 ถัดมา
ไดแก พืน้ทีเ่พือ่การบริการ พืน้ทีเ่พือ่การเรียนการสอน พืน้ที่
เพื่อการบริหาร และพ้ืนที่เพื่อการวิจัยนอยท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 5.00 มีอาคารท่ีไดระบุการใชงานเพ่ือการเรียนการ
สอนจํานวน 7 อาคาร การวิเคราะหการใชประโยชนจาก
พืน้ทีอ่าคารสวนใหญตํา่กวาเกณฑ ยกเวนอตัราการใชพืน้ที่
หองปฏิบัติการสูงกวาเกณฑเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 156.73 
(เกณฑรอยละ 80) โดยเฉพาะอาคารภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุมีอัตราการใชพื้นที่หองปฏิบัติการสูง
กวาเกณฑประมาณ 4 เทา สําหรับการคาดคะเนความ
ตองการหองบรรยายในชวงปการศึกษา 2552-2556 ดวย
สมการถดถอยทีม่คีวามเชือ่มัน่ 95% และคา R2 เปน 97% 
พบวาตองการหองบรรยายเพิ่มจากเดิมประมาณ 6-9 หอง 
เปนความตองการหองบรรยายขนาดความจุ 100 ที่นั่งเปน
สวนใหญ ผลจากการคาดคะเนความตองการหองบรรยาย

ไมจาํเปนตองจดัหาเพิม่  เนือ่งจากอาคารศนูยวจิยัทางดาน
วิศวกรรมประยุกตจะเปดใชงานไดในปการศึกษา 2552 
ภายในอาคารมีหองบรรยายจํานวน 6 หอง จําแนกเปน
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หองบรรยายขนาดความจุ 80 ที่นั่งจํานวน 4 หอง และ
หองบรรยายขนาดความจุ 150 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง ซึ่ง
สามารถรองรับความตองการหองบรรยายที่เพิ่มขึ้นในชวง
ปการศึกษา 2552-2556

Abstract
 This study aimed to analyze space utilization
of the buildings of the Faculty of Engineering, 
Prince of Songkla University, and to determine the 
need for classrooms in the next fi ve years. The 
results of this study could be used in planning 
space utilization in the most effective ways and 
building management for teaching and learning 
activities. The emphasis of this study was on
surveying space utilization in the academic year 
2008 including the space utilization of each building,
the number of students using the space and the 
number of teaching hours in the classrooms. In 
the academic year 2008, the Applied Engineering 
Research Center Building was not yet opened for 
use. This study surveyed only space utilization by 
regular programs offered by the Faculty. To deter-
mine space utilization for teaching and learning, 
and to estimate the rate of lecture room utilization 
in the next fi ve years, the data were analyzed using 
regression and MINITab.  

 The results revealed the following: In the 
academic year 2008, Faculty of Engineering, Prince 
of Songkla University had 13 buildings with a total 
use area of 42,064 square meters. Satang Mong-
konsuk had the most area totaling 23,560 square 

meters or 56.01 percent. Of the whole area of the 
Faculty, most of it or 34.97 percent was traffi c area, 
followed by service area, teaching and learning 

area, administration area, and research area which 
was the least area, 5 percent, respectively.  Seven 

buildings were used for teaching and learning. 
The area of most of the buildings was underused
except for the areas used for laboratories that 
were overused to 156.73 percent (based on the 
normal use rate of 80 percent). The Department 
of Mining and Materials Engineering Building area 
was four times overused.  Regarding the estimated 
need for lecture rooms during 2009-2013, the 
results of regression analysis with 95 percent of 
reliability and the R2 value of 97 percent revealed 
that 6-9 more rooms would be needed, most of 
which would be 100-seat lecture rooms.  
 This indicated that there would be 
no need for lecturer rooms to be built as the
Applied Engineering Research Center Building 
would be opened for use in the academic year 
2009. There are 6 rooms in this building, four of 
which are 80-seat rooms and two are 150-seat 
rooms. These rooms will meet the need for 
lecture rooms during 2009-2013. 

1. บทนํา
 สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงภูมิปญญาและการ
เรียนรูที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพ่ือใหสอดคลองและ
ตอบสนองตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตสิถาบนัอดุมศกึษาไดดาํเนนิโครงการหรอืกจิกรรม
ตางๆ ที่จะสะทอนถึงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย เพื่อใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในการเสริมสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศบนพ้ืนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการแขงขันในระดับสากล 
ที่จะมุงไปสูความเปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา สถาบัน

อดุมศกึษาเปนหนวยงานท่ีมภีารกิจหลัก คอื การดําเนินงาน
ดานการเรยีนการสอน สาํหรบัแนวนโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน

การเรียนรูสถาบันอุดมศึกษาตองสรางทางเลือกขอมูล 
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แรงจูงใจ อุปกรณการเรียนการสอน และสถานที่ รวมทั้ง
การบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ การดําเนินงาน
ดานการเรียนการสอนตองอาศัยองคประกอบหลายๆ ดาน
ดวยกัน เชน อาคารสถานท่ี บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน นักศึกษา เครื่องมืออุปกรณการเรียนการสอน 
ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ การเรียนการสอนจะดําเนินงาน
ไดตองมีสถานท่ีดาํเนนิงาน คอื อาคารสถานท่ีสาํหรบัเปนที่
ตั้งทําการของสถาบันอุดมศึกษาที่จะใชสําหรับการดําเนิน
งานตามภารกิจหรือกิจกรรมดานตางๆ ไมเฉพาะแตดาน
การเรียนการสอนยังรวมถึงการวิจัย การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ
 คณะวิศวกรรมศาสตร เปดรับนักศึกษารุนแรก
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 จํานวน 50 คน โดยใน
ระยะแรกของการกอตั้งคณะไดเปดสอน 3 สาขาวิชา คือ 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมเครื่องกล   
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คณะฯ ไดกาํหนดแผนการดําเนิน
งานเพือ่ตอบสนองแผนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยขยายการรับนักศึกษาเพ่ิมในสาขาวิชา
เดิม และเปดสอนสาขาวิชาใหมในระดับสูงกวาปริญญาตรี
เพ่ิมมากขึ้น ผลจากการที่คณะฯ ไดมีการขยายภาระงาน
ดานการเรียนการสอนโดยการเพ่ิมจํานวนการรับนักศึกษา 
และเปดสอนสาขาวิชาใหมในระดับบัณฑิตศึกษาหลาย
สาขาวิชา ทําใหหองเรียนที่มีอยูไมเพียงพอจําเปนตอง
ปรับเปล่ียนตารางเวลาเรียน บางรายวิชาตองใชเวลาเรียน
ชวงนอกเวลาราชการ ที่ผานมาหลายภาควิชาประสบกับ
ปญหาการขาดแคลนพื้นที่ดานการเรียนการสอน อันเปน
ผลสืบเนื่องจากการท่ีไดมีการขยายภาระงาน โดยการเปด

สอนสาขาวิชาเพ่ิมใหมและขยายการรับจํานวนนักศึกษา
สาขาวิชาเดิม ที่ผานมาไมไดมีการศึกษาการใชประโยชน
จากพื้นที่ของอาคารตางๆ ทําใหไมมีขอมูลที่จะใชสําหรับ

การบริหารจัดการพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพ ที่จะศึกษาพื้นที่
ดานการเรียนการสอนวาเปนไปตามเกณฑหรอืไม ดวยเหตุ
ดงักลาวคณะผูวจิยัจงึไดทาํการศกึษาการใชพืน้ทีท่ีม่อียูของ

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร เพือ่ที่
จะไดแนวทางมาใชสาํหรบัการบริหารพืน้ท่ีของอาคารตางๆ 

ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

2. วัตถุประสงค
 1. เพื่อวิเคราะหการใชประโยชนจากพื้นที่
อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทรในปจจุบัน
 2. เพือ่วเิคราะหหาความตองการหองเรยีนภาค
บรรยายของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทรในอนาคตอีก 5 ปขางหนา
 3. เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนการใช
หองเรยีนใหมปีระสิทธิภาพสงูสุดในอนาคตอีก 5 ปขางหนา

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ไดทราบสภาพปจจบุนัและขอมลูการใชพืน้ท่ี
ของคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 2. ไดขอมูลอัตราการใชหอง  และอัตรา
การใชพื้นที่ของอาคารตางๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 3. ไดขอมูลปริมาณของการใชประโยชนจาก
อาคารตางๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร
 4. ไดขอมูลความตองการหองเรียนภาค
บรรยายของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร
 5. ไดขอมูลประกอบการวางแผนสําหรับใชใน
การบริหารจัดการหองเรียนและหองปฏิบัติการในอนาคต

4. ขอบเขตการศึกษา
 การวิจัยนี้มุงเนนศึกษาสํารวจขอมูลการใชพื้นที่
อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ในปการศึกษา 2551 พื้นท่ีอาคารที่จะศึกษา
ประกอบดวยอาคารจํานวน 13 อาคาร  ไดแก อาคารสตางค
มงคลสุข อาคารบรรยายกลาง อาคารภาควิชาวิศวกรรม

เหมืองแรและวัสดุ อาคารโรงหลอโลหะ อาคารภาควิชา
วศิวกรรมเคม ีอาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวม อาคารปฏบิตัิ
การวิศวกรรมพื้นฐาน อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคาร
โรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซล อาคารปฏิบตักิารโครงงาน
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส อาคารปฏิบัติการวิจัยภาควิชา
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วศิวกรรมเคร่ืองกล 2 อาคารโรงไฟฟา และอาคารโรงชางไม
และเรือนเพาะชํา และศึกษาเฉพาะหลักสูตรภาคปกติโดย
ไมรวมหลักสูตรภาคสมทบและภาคพิเศษ 
 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการใชประโยชน
จากพ้ืนที่ เ พ่ือการเรียนการสอนจากอาคารของคณะ
วิศวกรรมศาสตร  จะดําเนินการวิเคราะหขอมูลการใชหอง
บรรยายและหองปฏิบัติการท่ีไดระบุการใชหองตามตาราง
เรยีน ตารางสอนและตารางการใชหองในปการศึกษา 2551 
จํานวน 7 อาคาร ดังนี้ อาคารสตางค มงคลสุข อาคาร
บรรยายกลาง อาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ

อาคารโรงหลอโลหะ อาคารภาควชิาวศิวกรรมเคม ีอาคารเรยีน

และปฏิบัติการรวม และอาคารปฏิบัติการวิศวกรรม
พื้นฐาน
 นอกจากนี้ดําเนินการศึกษาความตองการ
หองเรียนภาคบรรยายในปการศึกษา 2551 เพื่อตองการ
ทราบจํานวนหองเรียนภาคบรรยายท่ีมีอยูเพียงพอตอการ
จัดแบงกลุมการเรียน (Section) ของรายวิชาบรรยาย รวม
ถึงการศึกษาการคาดคะเนความตองการหองเรียนภาค
บรรยาย เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนการใชพื้นท่ี
สําหรับรองรับการขยายภาระงานดานการเรียนการสอนใน
อนาคตอีก 5 ปขางหนา

5. การวิเคราะหขอมูล
 การศึกษาคร้ังนี้จะแบงออกเปน 4  ตอน  ดังนี้

ตอนที่  1  การใชพื้ น ท่ีอาคารของคณะ
วิศวกรรมศาสตร
 การใชพื้นที่อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร

จะนําเสนอขอมูลการใชพื้นที่ประเภทตางๆ โดยใชการ
บรรยายและคารอยละในการนําเสนอขอมูล เพื่อทราบ
จาํนวนพืน้ท่ีทัง้หมดของแตละอาคาร และทราบสดัสวนการ

ใชประโยชนจากพืน้ท่ีแตละประเภทการใชงาน โดยแบงออก
เปน 5 ประเภท คือ 
 - พืน้ทีเ่พ่ือการเรียนการสอน ไดแก พืน้ท่ีหอง
บรรยายและพ้ืนที่ปฏิบัติการท่ีไดระบุการใชหองเปนหอง
บรรยายและหองปฏิบตักิารในตารางเรียน  ตารางสอน และ

ตารางการใชหอง    

 - พื้นที่เพื่อการวิจัย ไดแก พื้นที่ที่กําหนดให
เปนพืน้ทีท่ีเ่ก่ียวกับงานวิจยัโดยตรง เชน  พืน้ทีส่าํหรับสถาน
วิจัย หนวยวิจัย ทีมวิจัย และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย 
สําหรับพื้นที่ที่เปนการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยที่ยังไมได
มีหองปฏิบัติการเปนการเฉพาะ  ซึ่งไมสามารถจําแนกให
ชัดเจนไดจะแฝงรวมอยูในพื้นที่เพื่อการบริการ
 - พื้นที่เพื่อการบริหาร ไดแก หองสํานักงาน 
หองผูบริหาร หองพักอาจารย หองพักครู/ชาง หอง
สํานักงานโครงการตางๆ ฯลฯ
 - พื้นที่เพื่อการบริการ ไดแก หองทํางาน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หองทํางานนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พื้นที่ที่เปนการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยที่ยัง
ไมไดมีหองปฏิบัติการเปนการเฉพาะ หองปฏิบัติการ หอง
ทดลอง หองประชุม หองอาหาร สโมสรนักศึกษา  หองอาน
หนังสือ หองนํ้า ฯลฯ  
 - พืน้ทีเ่พ่ือการสญัจรและอืน่ๆ ไดแก ทางเดนิ 
ระเบียง ฯลฯ  
 นอกจากการนําเสนอขอมลูการใชประโยชนจาก
พื้นที่อาคารที่แบงตามลักษณะอาคารแลว จะแสดงขอมูล
การใชประโยชนจากพื้นที่จําแนกตามหนวยงาน  เพื่อที่จะ
ทําใหทราบพ้ืนที่ทั้งหมดท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของ
หนวยงานโดยตรง  และทราบการใชประโยชนจากพื้นที่
แตละประเภทการใชงานดวยเชนกัน

ตอนที่ 2  การใชประโยชนจากพื้นที่เพื่อการ
เรียนการสอน
 การวิเคราะหการใชประโยชนจากพ้ืนที่เพื่อการ
เรียนการสอนเปนการหาคาอัตราการใชหอง อัตราการใช

พื้นที่ และการใชประโยชนหองท่ีเหมาะสม เพื่อวิเคราะห
การใชพื้นที่ของอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตรจําแนก
ตามอาคาร โดยที่

 การหาคาอัตราการใชหอง เพื่อตองการศึกษา
จํานวนชั่วโมงการใชหองเปนไปตามเกณฑจํานวนชั่วโมงที่
ควรใชอยางเต็มที่ใน 1 สัปดาหหรือไม
 การหาคาอัตราการใชพื้นที่ เพื่อตองการศึกษา
ขนาดของพ้ืนที่หองตางๆ ทั้งหองบรรยายและหองปฏิบัติ

การเปนไปตามเกณฑพืน้ทีต่อนกัศกึษาตามเกณฑมาตรฐาน
หรือไม  
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 การใชประโยชนหองท่ีเหมาะสม เปนผลคาที่ได
จากการคํานวณผลคูณของอัตราการใชหองท่ีเหมาะสมกับ
อัตราการใชพื้นที่ที่เหมาะสม

ตอนท่ี 3  ความตองการหองเรยีนภาคบรรยาย
ของคณะวิศวกรรมศาสตร
 การศึกษาความตองการหองเรียนภาคบรรยาย
ของคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 เพื่อ

ตองการศึกษาจํานวนหองเรยีนภาคบรรยายทีม่อียูเหมาะสม
เพียงพอหรือไมกับการจัดแบงกลุมการเรียน (Section)
ของรายวิชาบรรยาย การคํานวณหาความตองการหองเรียน
ภาคบรรยายคํานวณจากเกณฑมาตรฐานเวลาที่ใชในการ
วเิคราะหการใชประโยชนจากหองเรยีน ทีไ่ดกาํหนดจํานวน
ชั่วโมงท่ีควรใชจริงอยางเต็มที่ในหน่ึงสัปดาห คิดเพียง
รอยละ 80 ของจํานวนชั่วโมงที่จะสามารถใชหองเรียนได
อยางเต็มที่ในหนึ่งสัปดาห 

ตอนท่ี 4   การคาดคะเนความตองการหองเรียน
ภาคบรรยายอีก 5 ปขางหนา
 การคาดคะเนความตองการหองเรียนภาค
บรรยายอีก 5 ปขางหนา เปนการประมวลผลหาคาการ
คาดคะเนความตองการหองบรรยายเพิ่มจากที่มีอยูเดิม
ในปการศึกษา 2551 มีการวิเคราะหขอมูลความตองการ
พื้นที่หองบรรยาย ตั้งแตปการศึกษา 2552-2556 โดย
การสรางแบบจําลองเพื่อหาความสัมพันธระหวางจํานวน
นกัศกึษากบัปรมิาณความตองการพืน้ทีห่องบรรยาย เครือ่ง
มือทางสถิติสําหรับการวิเคราะหการถดถอย (Regression 
analysis) คอื การวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple 
regression analysis) เพื่อหาคาสมการการถดถอยที่มี

ความเช่ือถือได โดยการวิเคราะหขอมูลยอนหลังนับตั้งแต
ปการศึกษา 2548-2551 และใชโปรแกรม MINITab ชวย
ในการวิเคราะหผลทางสถิติ

6. สรุปผลการศึกษา
1. การใชพืน้ทีอ่าคารของคณะวศิวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 อาคารทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตรที่มีอยู

จาํนวน 13 อาคาร มพีืน้ท่ีใชสอยรวมทัง้สิน้จาํนวน 42,064  

ตารางเมตร พิจารณาตามลักษณะอาคารพบวา อาคาร
สตางค มงคลสุข เปนอาคารท่ีมพีืน้ทีใ่ชสอยมากท่ีสดุจํานวน 
23,560 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 56.01 ถัดมาไดแก 
อาคารเรยีนและปฏบัิตกิารรวม มพีืน้ทีใ่ชสอยจํานวน 6,915  
ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 16.44  สวนอาคารท่ีมีพื้นที่อยู
ในระดบักลาง คอื มพีืน้ทีใ่ชสอยตัง้แต 1,500- 2,400 ตาราง
เมตร ไดแก อาคารบรรยายกลาง อาคารโรงหลอโลหะ  
อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารภาควิชาวิศวกรรม
เหมอืงแรและวสัด ุ และอาคารปฏบิตักิารวศิวกรรมพืน้ฐาน
สวนอาคารอ่ืนๆ มีพื้นที่อยูในระดับต่ํา คือ มีพื้นที่ใชสอย 
ตั้งแต 100-445 ตารางเมตร โดยที่อาคารปฏิบัติการ
โครงงานนักศึกษาเมคาทรอนิกสภาควิชาวิศวกรรม

เคร่ืองกลเปนอาคารท่ีมพีืน้ทีน่อยทีส่ดุจาํนวน 100 ตารางเมตร
หรือคิดเปนรอยละ 0.24  
 การใชประโยชนจากพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตรมีอาคารที่มีการใชประโยชนจาก
พืน้ทีเ่พือ่การเรยีนการสอน จาํนวน 7 อาคาร อาคารเหลาน้ี
เปนอาคารที่ไดระบุการใชหองเพื่อการเรียนการสอน
สาํหรับเปนหองบรรยายและหองปฏิบตักิารตามตารางเรียน 
ตารางสอน และตารางการใชหอง มีพื้นที่ใชสอยรวมทั้งสิ้น 
จํานวน 40,580 ตารางเมตร และมีพื้นที่เพื่อการเรียนการ
สอนจํานวน 10,026 ตารางเมตร หรอืคดิเปนรอยละ 24.71 
สัดสวนพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนตอพื้นที่ใชสอยรวมของ
แตละอาคาร พบวา อาคารบรรยายเปนอาคารท่ีมีสัดสวน
มากท่ีสดุ คดิเปนรอยละ 51.67 และอาคารสตางค มงคลสุข

เปนอาคารที่มีสัดสวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 21.07

ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากอาคารบรรยายกลางเปนอาคารที่ได
ระบกุารใชประโยชนเพือ่การเรียนการสอนโดยเฉพาะ พืน้ที่
ชั้นที่ 2-4 ของอาคารจัดเปนหองบรรยาย มีจํานวนทั้งหมด 
13 หอง  จึงทําใหอาคารบรรยายกลางมีสัดสวนพื้นที่

เพื่อการเรียนการสอนของแตละอาคารมากท่ีสุด
 อัตราการใชหอง อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เปนอาคารที่มีอัตราการใชหองบรรยายเฉลี่ยทั้งปมากที่สุด  
และอาคารสตางค มงคลสุขเปนอาคารท่ีมีอัตราการใชหอง
ปฏิบัติการเฉล่ียทั้งปมากที่สุด
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 อัตราการใชพื้นที่ อาคารภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแรและวัสดุเปนอาคารท่ีมีอัตราการใชพื้นท่ีหอง
บรรยายและหองปฏิบัติการเฉลี่ยทั้งปมากท่ีสุด
 การใชประโยชนหองท่ีเหมาะสม อาคารภาควิชา
วิศวกรรมเคมีเปนอาคารที่มีการใชประโยชนหองบรรยาย
ที่เหมาะสมมากที่สุด และอาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมเปนอาคารท่ีมีการใชประโยชนหองหองปฏิบัติการท่ี
เหมาะสมมากที่สุด      

3. ความตองการหองเรียนภาคบรรยายของ
คณะวิศวกรรมศาสตร
 การศึกษาความตองการหองเรียนภาคบรรยาย
ของคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551  เพื่อ
ตองการทราบจาํนวนหองบรรยายทีม่อียูเพยีงพอตอการจดั
แบงกลุมการเรียน (Section) ของรายวิชาบรรยายหรือไม  
และผลจากการศึกษาจํานวนหองเรียนภาคบรรยายที่มีอยู
ทั้งหมด 34 หอง โดยแบงตามขนาดความจุของหองออก
เปน 5 ขนาด ไดแก ขนาดความจุ 25 ทีน่ัง่ ขนาดความจุ 50 
ที่นั่ง ขนาดความจุ 100 ที่นั่ง ขนาดความจุ 200 ที่นั่ง และ
ขนาดความจุมากกวา 300 ที่นั่ง ไดทราบจํานวนหองเรียน
ภาคบรรยายท่ีมีอยูทั้งหมดจํานวน 34 หอง เมื่อเทียบกับ
การจัดแบงกลุมการเรียน (Section) ตามหนวยกิตของ

รายวิชาบรรยาย และการจัดขนาดความจุของหองบรรยาย
ขนาดตางๆ พบวา มจีาํนวนหองบรรยาย “เกินอยู” จาํนวน 
8 หอง จําแนกเปนหองบรรยายขนาดความจุ 25 ที่นั่ง 
จํานวน 2 หอง และหองบรรยายขนาดความจุ 50 ที่นั่ง 
จํานวน 6 หอง หรือคิดเปนพื้นท่ีจํานวน 405 ตารางเมตร 
ขอมลูทีไ่ดจากการศกึษาจะเปนขอมลูทีจ่ะใชในการบรหิาร
จัดการหองเรียนภาคบรรยายของคณะฯ  ตอไป 
 4. การคาดคะเนความตองการหองเรยีนภาค
บรรยายอีก 5 ปขางหนา

 การคาดคะเนความตองการหองเรียนภาค
บรรยายในอนาคตอีก 5 ปขางหนา เปนการคาดคะเน
ความตองการหองบรรยายเพิ่มจากเดิมที่มีอยูในปการ

ศึกษา 2551 ผลจากการคาดคะเนดวยสมการถดถอยมี
ความตองการหองบรรยายประมาณ 6-9 หอง  จาํแนกเปน
ความตองการหองบรรยายขนาดความจุ 100 ที่นั่ง จํานวน 

8 หอง และเปนความตองการหองบรรยายขนาดความจุ 50 
ที่นั่ง จํานวน 1 หอง
 หนวยงานท่ีตองการหองบรรยายเพ่ิม ไดแก ภาค
วิชาวิศวกรรมไฟฟา  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสวน
กลาง  และมีหนวยงานทีไ่มตองการหองบรรยายเพิม่ ไดแก 
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ และ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  เนื่องจากหองเรียน
ที่มีอยูเดิมสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นไดใน
ระหวางปการศกึษา 2552-2556  จากอตัราการใชหองของ
ทัง้ 3 หนวยงานสามารถรองรบัจาํนวนนกัศึกษาทีเ่พิม่ขึน้ได
อีกระยะหนึ่ง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.  กรุงเทพฯ.  
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน.    

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ สํานักงานอธิการบดี กลุม

งานนโยบายและแผน. 2547. รายงานการศึกษา
ประสิทธิภาพของการใชอาคารเรียน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2546. สงขลา. 
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2550. แผนกลยุทธคณะวิศวกรรมศาสตร ป 2550-
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6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักงานอธิการบดี 
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