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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นสมควรกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางสําหรับการประเมินอัตราการใช้ห้องเรียนและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“จํานวนชั่วโมงที่ควรใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน ๑ สัปดาห์” หมายความว่า จํานวนชั่วโมงที่ห้อง
สามารถรองรับการใช้อย่างเต็มที่ใน ๑ สัปดาห์
“อัตราการใช้ห้อง” หมายความว่า จํานวนชั่วโมงที่ใช้ห้องจริงใน ๑ สัปดาห์ เมื่อเทียบเป็นร้อยละ
ของจํานวนชั่วโมงที่ควรใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน ๑ สัปดาห์
“อัตราการใช้พื้นที่” หมายความว่า จํานวนนักศึกษาที่ใช้ห้องจริงใน ๑ สัปดาห์ เมื่อเทียบ
เป็นร้อยละของความจุเต็มที่ตามความเป็นจริงของห้องใน ๑ สัปดาห์
“ปีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาตามการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยทั่วไปกําหนดเริ่มต้นปีการศึกษาประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป
“ภาคการศึ ก ษา”
หมายความว่ า ภาคการศึ ก ษาตามการจั ด การเรี ย นการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยอาจแบ่งได้เป็น ๓ ระบบ คือ ระบบทวิภาค ระบบไตรภาค และระบบจตุรภาค
“ระดับการศึกษา” หมายความว่า หลักสูต รต่ํากว่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูต รประกาศนีย บัต รบัณฑิต หลักสูต รปริญ ญาโท หลักสูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ชั้น สูง และ
หลักสูตรปริญญาเอก
“การจัดการเรียนการสอน” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไม่รวมการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนา
“การจัด ฝึกอบรมหรือสัมมนา” หมายความว่า การให้ค วามรู้เฉพาะเรื่อง เป็น ครั้งคราว
หรือต่อเนื่อง โดยไม่ได้มุ่งเน้นการให้ปริญญา และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
“ประเภทการเรียน” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) โครงการปกติ ได้แก่ หลักสูต รที่สถาบัน อุด มศึกษาจัด เป็น การทั่วไป รวมทั้งหลักสูต ร
ที่จัดเป็น การเฉพาะในช่วงวัน เวลาที่กําหนด หรือจัด เฉพาะกลุ่มบุคคลโดยมีการจัดการเรีย นการสอน
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ด้วยวิธีการทั่วไป และเรียกเก็บค่าเล่าเรียนตามปกติไม่ต่างจากหลักสูตรส่วนใหญ่ที่สถาบันจัดการเรียน
การสอน
(๒) โครงการพิ เ ศษ ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ขึ้ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ เช่ น
การศึกษานานาชาติ การศึกษาทางไกล หลักสูตรผู้บริหารหรือหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก
“แหล่งที่มาของเงินทุน” หมายความว่า แหล่งที่มาของเงินทุนในการสร้างอาคารหรือห้อง
จําแนกออกได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินกู้ และเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น
ข้อ ๓ การประเมินอัตราการใช้ห้องเรียนตามประกาศนี้ มีขอบเขตการประเมิน ดังนี้
(๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒
ไม่รวมภาคฤดูร้อน สําหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาค และภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
และภาคเรีย นที่ ๓ สําหรับระบบไตรภาค เป็นต้น โดยเริ่มวิเคราะห์ในภาคเรียนแรก จนครบหนึ่งปี
การศึกษา
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ห้องเรีย นของนักศึกษาในหลักสูต รของสถาบัน อุด มศึกษา
ทุกสาขาวิชาและทุกระดับการศึกษา โดยประเภทการเรียน เฉพาะโครงการปกติ ไม่รวมหลักสูตรพิเศษ
และหลักสูตรนานาชาติ
(๓) ห้องที่ศึกษาวิเคราะห์ คือ ห้องเรียน ได้แก่ ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม
หรือสร้างใหม่และเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จํากัดว่าจะใช้เงินจากแหล่งที่มาของเงินทุนใด
(๔) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ห้องเรีย นที่ครอบคลุมภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แ ก่ การจัด
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความประสงค์จะแสดงประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนเพื่อการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาตามภารกิจหลัก
ด้านการบริการวิชาการและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้วิเคราะห์แยกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีเฉพาะ
การใช้ห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และกรณีการใช้ห้องเรียนที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
๔ ด้าน
ข้อ ๔ การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง แนวทางเพื่อการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การจัดทํารายงานส่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอเพื่อการนําผลการประเมินไปใช้ ทิศทางการพัฒนาแนวทางการประเมิน เกณฑ์พื้นที่ใช้สอย
และอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อ ๕ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานกลาง แนวทางและการจัดทํารายงานตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
สําหรับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อวัดประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร รูปแบบรายงาน วิธีการ
และช่วงเวลาจัดส่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกําหนด
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ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศ รวมถึงหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
๑. เกณฑ์มาตรฐานกลาง
๑.๑ สูตรการคํานวณ
๑.๑.๑ ประสิทธิภาพการใช้ห้อง = (อัตราการใช้ห้อง x อัตราการใช้พื้นที่) / ๑๐๐
๑ . ๑ . ๒ อั ต ร า ก า ร ใ ช้ ห้ อ ง = ( จํา น ว น ชั่ ว โ ม ง ที่ ใ ช้ ห้ อ ง จ ริ ง ใ น ๑ สัป ดาห์ /
จํานวนชั่วโมงที่ควรใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน ๑ สัปดาห์) x ๑๐๐
๑.๑.๓ อั ต ราการใ ช้ พื้ น ที่ = (จํา น วนนั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ห้ อ ง จริ ง ใน ๑ สัป ดาห์ x
พื้นที่ต่อนักศึกษา ๑ คนตามเกณฑ์มาตรฐาน x ๑๐๐) / (พื้นที่ห้อง x จํานวนชั่วโมงที่ใช้ห้องจริงใน ๑ สัปดาห์)
๑.๒ ช่วงเวลาประเมิน
ช่วงเวลาที่ใช้เป็นฐานในการประเมิน คือ ช่วงเวลา “๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. –
๑๖.๐๐ น.” เฉพาะ “วันจันทร์ – วันศุกร์” รวมเป็นระยะเวลา ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเท่ากับจํานวนชั่วโมง
ที่ควรใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน ๑ สัปดาห์ โดยสถาบันที่มีความประสงค์จะชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับโครงการปกติ นอกช่วงเวลาประเมิน ให้จัดทํารายงานการประเมินแยกเป็นอีกฉบับ
ต่างหาก
การกําหนดช่วงเวลาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงนอกเวลาราชการเป็นอํานาจ
หน้าที่ของสถาบัน ซึ่งแต่ละสถาบันมีเหตุผลความจําเป็นแตกต่างกัน ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อจํากัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการแต่อย่างใด
๑.๓ เกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นักศึกษาเต็มเวลา
ให้สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา จําแนกตามกลุ่มสาขา
๒๐ สาขา สําหรับ เปรียบเทียบกับ อัตราส่วนอาจารย์ต่อ นัก ศึก ษาเต็ม เวลาซึ่ง เป็นเกณฑ์เ ฉพาะสําหรับ
ดําเนินการตามประกาศฉบับ นี้เ ท่านั้น เพื่อใช้เ ป็นตัวบ่ง ชี้และแจ้ง เตือนด้านคุณภาพการจัด การศึก ษา
โดยมิได้เป็นการกําหนดเกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการอื่นแต่อย่างใด
๑.๔ สถานที่ที่ต้องมีการประเมิน
โดยทั่วไประดับการประเมินมี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/สํานัก และ
ระดับอาคาร สําหรั บในช่วง ๓ ปีแรก ให้ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาคาร การกําหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันที่มีวิทยาเขตและมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก ให้ประเมินประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์อาคารของวิทยาเขตและสถานที่ตั้งอื่นเป็นรายแห่ง พร้อมทั้งวิเคราะห์อัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็นรายแห่ง ทั้งนี้ สําหรับอาคารของสถาบันที่ตั้งอยู่นอกสถานที่ตั้งหลัก อาจแบ่งการใช้งานได้เป็น
๓ รูปแบบ คือ

-๒(๑) ใช้ห้องเรียนเต็มช่วงเวลาประเมิน หรือสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ใช้งานห้องเรียนเพียงรายเดียว
ในช่วงเวลาประเมิน
(๒) ใช้ห้องเรียนในช่วงเวลาประเมินบางชั่วโมง โดยช่วงเวลาอื่นมีเจ้าของสถานที่หรือบุคคลอื่น
ใช้ห้องเรียน
(๓) ใช้ห้องเรียนนอกช่วงเวลาประเมิน
ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินเฉพาะรูปแบบที่ ๑ เท่านั้น และการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. แนวทางเพื่อการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
๒.๑ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถนั บ ชั่ ว โมงการใช้ ห้ อ งเรี ย นโดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ
สถาบันการศึกษาอื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า
๒.๒ การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถชี้แจงแนวทางการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และมาตรการ
อื่นๆ ทั้งภายในห้องและภายนอกห้องเรียนเพิ่มเติมได้ เช่น แผนการประหยัดพลังงานที่ดี การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ประจําห้องเรียน จํานวนและขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ให้สถาบันได้มีโอกาสประเมินตนเอง พิจารณากําหนดแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
และดําเนินการในมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
นอกจากจะต้องคํานึง ถึงการลงทุนและการใช้ทรัพยากรและพลัง งานอย่างประหยัดและ
คุ้ม ค่าแล้ว สถาบันการศึก ษาจะต้อ งคํานึง ถึง สภาพแวดล้อ มที่เ หมาะสมต่อ การจัด การศึก ษา ส่ง เสริม
บรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน ความปลอดภัย และจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
๓. การจัดทํารายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
๓.๑.๑ สถาบันที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี และของบลงทุน
ให้จัดทํารายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ส่งสํานักงบประมาณโดยตรง พร้อมกับ
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของสถาบัน และสําเนาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
๓.๑.๒ สถาบันที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยไม่ขอ
งบลงทุน ให้สถาบันจัดทํารายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารส่งให้กับสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

-๓๓.๒ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
๓.๒.๑ สถาบันที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ให้ส ถาบันดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร และส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓.๒.๒ สถาบันที่ไม่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ขอความร่วมมือสถาบันนําแนวทาง
ดัง กล่า วไปใช้ใ นการวิเ คราะห์ป ระสิท ธิภ าพการใช้ป ระโยชน์อ าคาร และพิจ ารณาจัด ส่ง สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ ตามความสมัครใจ
ทั้ง นี้ ในช่วง ๓ ปีแรก ให้ส ถาบันอุดมศึก ษาของรัฐ ตามข้อ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ และ
สถาบันอุดมศึก ษาเอกชนตามข้อ ๓.๒.๑ ดําเนินการประเมินเป็นประจําทุกปี เพื่อส่งเสริมให้สถาบันและ
บุคลากรเพิ่มพูนประสบการณ์และประเมินได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้น ให้ประเมินทุกๆ ๓ ปี
๔. ข้อเสนอเพื่อการนําผลการประเมินไปใช้
ในช่วง ๓ ปีแรก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการประสานความร่วมมือ
กับ หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องอันได้แก่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานัก งบประมาณ สํานักงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีการนําแนวทางนี้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ และประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยมีข้อ เสนอให้จ ัด ลําดับ ความสํา คัญ ในการสนับ สนุน งบประมาณ ในส่วนของ
งบลงทุนเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่ ตามลําดับ ดังนี้
กลุ่ม ที่ ๑ สถาบั นอุ ดมศึก ษาที่จ ะขอรั บ การสนั บ สนุน งบประมาณสํา หรั บ อาคารหรื อ
สิ่งก่อสร้างใหม่ มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีอัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาในกลุ่มสาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่ที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
กลุ่มที่ ๒ สถาบันอุดมศึกษาที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณอาคารหรือ สิ่ง ก่อ สร้าง
ใหม่ มีป ระสิท ธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสูง กว่าเกณฑ์ม าตรฐาน แต่มีอัตราส่วนอาจารย์ต่อ นัก ศึก ษา
เต็ม เวลาในกลุ่ม สาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนของอาคารหรือ สิ่ง ก่อ สร้างใหม่ที่จ ะขอรับ
การสนับ สนุน งบประมาณ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ในกรณีนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดําเนินการจัดทํา
คําชี้แจงเหตุผ ลและความจําเป็นเสนอต่อสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ พิจ ารณาให้ความ
เห็นชอบ และส่งให้กับสํานักงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาคําขอรั บการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อไป
กลุ่มที่ ๓ สถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ในกรณีนี้ ควรชะลอการสนับสนุนงบประมาณสําหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น
จะต้องสร้างอาคารหรือ สิ่งก่อสร้างใหม่ สถาบันจะต้องดําเนินการจัดทําแผนการเพิ่มประสิท ธิภาพการใช้
ประโยชน์อาคารและปฏิบัติตามแผนก่อน เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และส่งให้กับสํานักงบประมาณใช้ป ระกอบการพิจารณาคําขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อไป

-๔๕. ทิศทางการพัฒนาแนวทางการประเมิน
ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารในช่วง ๓ ปีแรก โดยใช้แนวทางและ
เกณฑ์มาตรฐานกลางเดียวกัน จะทําให้เกิดจุดเริ่มต้นกระบวนการและได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อ
เปรียบเทียบหาค่าบรรทัดฐาน (Norm) ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มสถาบันและ/หรือกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งมีปรัชญา
และแนวคิด ความจําเป็นและความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ของสถาบันแตกต่างกัน รวมทั้งจะได้รวบรวมและ
วิเคราะห์ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นและมิติอื่นๆ และส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางหรือเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อพัฒนาแนวทาง
ดังกล่าวให้มีความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากับความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพของ
สถาบัน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัต
๖. เกณฑ์พื้นที่ใช้สอย
๖.๑ ห้องบรรยายและห้องสัมมนา
๖.๑.๑ ห้องบรรยายขนาดความจุ ๓๐๐ คน ๐.๙ ตร.ม. : คน
๖.๑.๒ ห้องบรรยายขนาดความจุ ๒๐๐ คน ๐.๙ ตร.ม. : คน
๖.๑.๓ ห้องบรรยายขนาดความจุ ๑๐๐ คน ๑.๐ ตร.ม. : คน
๖.๑.๔ ห้องบรรยายขนาดความจุ ๕๐ คน ๑.๑ ตร.ม. : คน
๖.๑.๕ ห้องบรรยายขนาดความจุ ๒๕ คน ๑.๕ ตร.ม. : คน
๖.๑.๖ ห้องสัมมนาหรือห้องติวขนาดความจุ ๓๐ คน ๑.๘ ตร.ม. : คน
๖.๒ ห้องปฏิบัติการทดลอง สําหรับการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
๖.๒.๑ ห้องปฏิบัติการทดลองเคมี ฟิสิกส์ (ปีที่ ๑,๒) ขนาดความจุ ๕๐ คน ๓.๕ ตร.ม.: คน
๖.๒.๒ ห้องปฏิบัติการทดลองด้านอื่น ๆ (ปีที่ ๑,๒) ขนาดความจุ ๕๐ คน ๓ ตร.ม. : คน
๖.๒.๓ ห้องปฏิบัติการทดลองเคมี ฟิสิกส์ (ทั่วไป) ขนาดความจุ ๒๕ คน ๔ ตร.ม. : คน
๖.๒.๔ ห้องปฏิบัติการทดลองด้านอื่น ๆ (ทั่วไป) ขนาดความจุ ๒๕ คน ๓.๕ ตร.ม. : คน
๖.๒.๕ ห้องปฏิบัติการทดลองทั่วไป ขนาดความจุ ๕๐ คน ๕ ตร.ม. : คน (ทางด้าน
วิทยาศาสตร์) สําหรับปี ๓, ๔ และปริญญาโท
๖.๓ ห้องปฏิบัติการทดลอง สําหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
๖.๓.๑ ห้องปฏิบัติการทดลองสําหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)
สําหรับนักวิจัย ๒ คน นักศึกษาปริญญาโท ๔ คน ๑๐ ตร.ม. : คน (ปฏิบัติงานในห้องทดลอง)
๖.๓.๒ ห้องปฏิบัติการทดลองสําหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)
สําหรับนักวิจัย ๑ คน นักศึกษาปริญญาโท ๑ คน ๑๐ ตร.ม. : คน (ปฏิบัติงานภาคสนาม)
๖.๔ ห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านสังคมศาสตร์
๖.๔.๑ ห้องปฏิบัติการทางด้านคหกรรมศาสตร์ ขนาดความจุ ๒๕ คน ๕ ตร.ม. : คน
๖.๔.๒ ห้องปฏิบัติการทดลองสําหรับงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ขนาดความจุ ๖ คน ๕ ตร.ม. : คน
๖.๕ ห้องปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอน
๖.๕.๑ ห้องเขียนแบบ ขนาดความจุ ๒๕ คน ๕ ตร.ม. : คน
๖.๕.๒ ห้องปฏิบัติการทางด้านการคํานวณ ขนาดความจุ ๕๐ คน ๓ ตร.ม. : คน
๖.๕.๓ ห้องปฏิบัติการภาษา ขนาดความจุ ๒๕ คน ๓.๕ ตร.ม. : คน

-๕๖.๖ โรงฝึกงาน (Workshop)
๖.๖.๑ โรงฝึกงานทางด้านเครื่องจักรกล ขนาดความจุ ๒๕ คน ๑๐ ตร.ม. : คน
๖.๖.๒ ห้องตรวจสอบวัสดุ ขนาดความจุ ๒๕ คน ๑๕ ตร.ม. : คน
๖.๖.๓ โรงฝึกงานช่างไม้ ขนาดความจุ ๒๕ คน ๗.๕ ตร.ม. : คน
๖.๖.๔ โรงฝึกงานเครือ่ งเหล็ก ขนาดความจุ ๒๕ คน ๗.๕ ตร.ม. : คน
๖.๖.๕ โรงฝึกงานเกี่ยวกับ Hydraulic ขนาดความจุ ๒๕ คน ๑๐ ตร.ม. : คน
๖.๖.๖ โรงฝึกงานทางด้านเครื่องไฟฟ้า ขนาดความจุ ๒๕ คน ๗.๕ ตร.ม. : คน
๖.๖.๗ โรงฝึกงานให้มีพื้นที่เก็บเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานทุกชนิด ๑๕% ของพื้นที่ทงั้ หมด
๖.๗ หอพักนักศึกษา
๖.๗.๑ ระดับปริญญาตรี ขนาดความจุ ๔ คน : ห้อง ๗ ตร.ม. : คน
๖.๗.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา ขนาดความจุ ๒ คน : ห้อง ๙ ตร.ม. : คน
๖.๗.๓ ห้องน้ําเฉลี่ย ๑ ตร.ม. : คน
๖.๗.๔ ห้องพักผ่อน (คิด ๒๐ % ของนักศึกษา) ๒ ตร.ม. : คน
๖.๗.๕ ห้องซักเสื้อผ้า ให้คิดพื้นที่ตามความจําเป็น โดยใช้พื้นที่ขนาด ๑๐ ตร.ม. : คน
๖.๘ ห้องอาหาร ๑.๕ ตร.ม. : คน
๖.๙ ห้องสําหรับงานบริหาร
๖.๙.๑ ห้องคณบดี ๑๘ ตร.ม. : คน
๖.๙.๒ ห้องผู้บริหารหรืออาจารย์ชั้นอาวุโส ๑๒ ตร.ม. : คน
๖.๙.๓ ห้องผู้บริหารหรืออาจารย์ระดับธรรมดา ๙ ตร.ม. : คน
๖.๙.๔ ห้องปฏิบัติงานทางธุรการ ๔ ตร.ม. : คน
๖.๑๐ ระเบียงทางสัญจรไม่เกิน ๒๕ % ของพื้นที่ทั้งหมด
๗. อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา
๗.๑ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
สาขาวิชา
๗.๑.๑ ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู
๗.๑.๒ มนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
๗.๑.๓ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
๗.๑.๔ นิติศาสตร์
๗.๑.๕ สังคมและพฤติกรรมศาสตร์
๗.๑.๖ การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ
๗.๑.๗ การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร
๗.๑.๘ คหกรรมศาสตร์
๗.๑.๙ ธุรกิจบริการ
๗.๑.๑๐ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
๗.๑.๑๑ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
๗.๑.๑๒ แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
๗.๑.๑๓ วิศวกรรมศาสตร์

อัตราส่วน
๑ : ๑๕
๑ : ๒๕
๑:๘
๑ : ๕๐
๑ : ๒๕
๑ : ๒๕
๑ : ๒๕
๑ : ๑๘
๑ : ๒๕
๑ : ๑๐
๑ : ๒๐
๑:๘
๑ : ๒๐

-๖๗.๑.๑๔ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๗.๑.๑๕ การอาชีวะ หัตถกรรม และอุตสาหกรรม
๗.๑.๑๖ การขนส่งและการคมนาคม
๗.๑.๑๗ เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และประมง
๗.๑.๑๘ เภสัชศาสตร์
๗.๑.๑๙ สัตวแพทยศาสตร์
๗.๑.๒๐ อื่นๆ

๑:๘
๑ : ๑๐
๑ : ๑๐
๑ : ๒๐
๑:๘
๑:๘
๑ : ๑๘

๗.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา
อัตราส่วน
๗.๒.๑ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑ : ๑๐
๗.๒.๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑:๕
๗.๒.๓ แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
๑:๔
อนึ่ง ในกรณีส าขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพซึ่ง ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ให้ใช้อัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัตติ ามที่สภาวิชาชีพกําหนด
หมายเหตุ :
๑) อัตราส่วนข้างต้นใช้กับสถาบันอุดมศึกษาประเภทจํากัดรับ
๒) อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา
๓) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาเต็มเวลาในโครงการปกติและโครงการพิเศษ

