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บทสรุปผูบ้ ริหาร
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกายภาพเดิม นําเก็บไว้ในระบบ ERP ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจุบัน
พบว่าข้อมูลอาคารที่อยู่ในระบบ ERP ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลที่อยู่ในระบบกับที่มีอยู่จริงไม่
ตรงกัน ขณะที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบตารางการใช้ห้อง แต่ระบบฐานข้อมูลห้องที่อยู่ใน
ระบบทะเบียนกับระบบ ERP ไม่ตรงกัน ระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างกัน และไม่ครอบคลุมสิ่งที่ผู้ใช้/ผู้บริหาร
ต้องการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคาร เพื่อรวบรวมข้อมูล
ด้านกายภาพทั้ งหมดไว้ที่ เดี ยวกัน และสามารถคํ านวณประสิท ธิภาพการใช้ ได้ ซึ่ งพบว่ าประสิ ทธิ ภาพการใช้
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการจําแนกตามภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ เฉลี่ย 2 ภาคการศึกษาเท่ากับ 14.72% ต่ํากว่าเกณฑ์ (HEFCE
2000) ที่กําหนดให้ประสิทธิภาพการใช้ห้องที่ต่ํากว่า 25% อยู่ในระดับ poor เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่า
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นคณะที่มีประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนสูงสุด 27.61% มีอัตราการใช้ห้องของ
นักศึกษาเพียง 10.88 คนต่อชั่วโมง ขณะที่ความจุเต็มที่ของห้องเฉลี่ยอยู่ที่ 59.27 คน รองลงมาเป็นคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน 17.39% คณะที่มีประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนต่ําสุดคือ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 7.95% และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8.57%
ประวัติหน่วยงาน

สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เริ่ ม ดํ าเนิ น การจั ด ตั้ ง เป็ น โครงการจั ด ตั้ ง สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธาน
โครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสํานักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดหา พัฒนา ดูแล รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 แห่ง ได้แก่
ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พระนครเหนือ การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีภารกิจดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: (e-Learning) การสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 2: (e-Management) การเป็นผู้นําในการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3: (e-Manpower) การผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT เพื่อพัฒนา
ประเทศ
การดําเนินงานในอดีต
ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ) เดิม เมื่อรัฐบาลให้หน่วยงาน
เสนองบประมาณเพื่อพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ คณะขอเสนองบประมาณ เพื่อจัดเตรียมห้อง โดยพิจารณา
จากจํานวนห้องเรียนที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ หรือพิจารณาว่าห้องมีความเหมาะสมต่อการเรียน หรือมีอุปกรณ์
ภายในห้องครบหรือไม่ หรือเมื่อมีการเปิดสาขาใหม่ก็ของบประมาณเพื่อทําห้องใหม่ เมื่อคณะเสนอของบประมาณ
ส่งมาที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็พิจารณาปรับลด เสร็จแล้วก็รวบรวมเสนอขอต่อสํานักงบประมาณ สํานัก
งบประมาณอาจอนุ มัติ ใ ห้ต ามที่ ข อ หรือ ปรับ ลดจากที่ มหาวิท ยาลัยเสนอ จากนั้ น มหาวิท ยาลั ยก็ แ จ้ง ให้ค ณะ
ดําเนินการตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะเห็นว่า ไม่มีการตรวจสอบการใช้ห้องจริง ไม่มีข้อมูลในภาพรวมของ
ทั้งหมดทั้งมหาวิทยาลัย ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้ห้อง ทําให้เกิดปัญหาบางคณะมีห้องเหลือ ขณะที่บาง
คณะมีห้องไม่เพียงพอ การจะขอใช้ห้องเรียนข้ามคณะก็ลําบากเพราะคณะเจ้าของพื้นที่ก็จะไม่ยอมให้คณะอื่นมาใช้
พื้นที่หรือห้องเรียนของคณะตนเอง
แนวทางในการดําเนินงาน (PDCA)
1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan)
1.1 แต่งตั้งคณะทํางาน
1.2 ประชุมคณะทํางาน วางแผนการดําเนินงาน และมอบหมายงาน

1.3 ศึกษาหลักเกณฑ์มาตรฐานกลางแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่หอ้ งเรียนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ
1.5 ศึกษาวิธีการคํานวณประสิทธิภาพการใช้ห้องตามเกณฑ์มาตรฐานกลางกระทรวงศึกษาธิการจาก
มหาวิทยาลัยในประเทศ
1.6 ศึกษาเอกสารการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ของมหาวิทยาลัยอื่น เช่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
1.7 เก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลห้องจําแนกตามห้อง และหน่วยงาน บันทึกข้อมูลอาคาร สําหรับอาคาร
ที่ตั้งอยู่ในศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และศูนย์โชติเวช ด้วยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคาร
1.8 กําหนดเกณฑ์การให้รหัสพื้นที่และรหัสห้อง
1.9 ออกแบบรายงานและคํานวณประสิทธิภาพการใช้หอ้ งจําแนกตามห้อง คณะ และอาคาร
2. ดําเนินงาน (Do)
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคาร (BIM Building Management Information
System) หรือเรียกว่าระบบสารสนเทศอาคาร ในการจัดการข้อมูลอาคารของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ข้อ มู ล อาคารปะปนอยู่ใ นระบบข้ อ มู ลงบประมาณ จากนั้ นจึ งสํ า เนาข้ อ มู ล อาคารจาก
ฐานข้อมูล BPM นําเก็บไว้ในระบบสารสนเทศอาคารที่พัฒนาขึ้นใหม่

22.2 คณะเพิ่มเติม/ปรับปรุงงข้อมูลอาคารขของคณะในระะบบให้เป็นปัจจจุบัน
2 ผู้วิจัยเพิม่มเติม/ปรับปรุงงข้อมูลอาคารสํานักงานอธิกการบดี, สํานักวิ
2.3
ก ทยบริการแและเทคโนโลยียีสารสนเทศ
สํานักส่งเเสริมวิชาการแและงานทะเบีบียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยไดด้รับข้อมูลจากหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่
2 พัฒนาโปปรแกรมระบบบสารสนเทศเเพื่อการบริหาารอาคารให้เเชื่อมต่อกับระะบบงานทะเบบียนในการ
2.4
สําเนาข้อมู
อ ลการใช้ห้องงตามตารางสอนจากระบบบทะเบียนมาไว้ว้ในระบบสารรสนเทศอาคารร และจับคู่
ตารางการใช้ห้องตามตตารางสอนกับขข้อมูลห้องในรระบบสารสนเเทศอาคารให้ตตรงกัน

22.5 พัฒนาโปรแกรมคํานวณ
ณประสิทธิภาพ

22.6 นําข้อมูลจากระบบ
จ
BPPM และระบบบทะเบียน ไปเก็บยังระบบ BBIM
2 คณะเพิ่มเติม/ปรับปรุงงข้อมูลอาคารใในระบบ BIM
2.7
2 สวท.เพิ่มเติม/ปรับปรุงงข้อมูลอาคารสส่วนกลางในระบบ BIM
2.8
2 ตรวจสอบบความครบถ้ววนถูกต้อง แลละยืนยันข้อมูลลพื้นที่ห้อง จําานวนอาคาร รระหว่างกองนนโยบายและ
2.9
แผน คณะ และสํานักวิทยบริการฯ
2 กองนโยบายและแผนสํารวจพื้นที่เพื่อจัดทําแปลนนห้องและอาคคาร
2.10
2 ปรับปรุงงข้อมูลห้องตาามแปลนอาคาารที่ได้จากกาารสํารวจในเดือนมิถุนายน 2557 ของกกองนโยบาย
2.11
และแผน
2 บันทึกเกกณฑ์พื้นที่ใช้สสอยตามประกาศกระทรวงศึศึกษาธิการลงใในฐานข้อมูลระบบสารสนเ
2.12
ร
เทศเพื่อการ
บริหารอาาคาร
2 สวท.และคณะตรวจสอบข้อมูลในระบบ BIM กับแปลนอาคาร
2.13
บ
ของ กนผ.
2 ประชุมคคณะทํางานกําาหนดหลักเกณ
2.14
ณฑ์การให้รหัสสห้อง
2 ผู้วิจัยสร้ร้างรหัสห้องในนระบบตามหลัลักเกณฑ์ที่กําหนด
2.15
ห

22.16 ประชุมรร่วมกันระหว่าางคณะ กองนนโยบายและแผน สํานักส่งเสริมวิชากาารและงานทะะเบียน และ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ ชี้แจงทํ
จ าความเข้ข้าใจการบันทึึก และปรับปรุ
ป งข้อมูลใน
ระบบให้คครบถ้วนถูกต้ออง และเป็นปัจจจุบัน
2 คํานวณปประสิทธิภาพกการใช้ห้อง
2.17

2 จัดทําราายงาน
2.18

ผังขัน้ั ตอนการดําเนินงาน

การคํานววณประสิทธิภภาพการใช้หอ้อง
1. ชช่วงเวลาประเเมิน
ช่ชวงเวลาที่ใช้เเป็นฐานในการรประเมิน คือ ช่วงเวลา “8..00 น. – 12.000 น. และ 133.00 น. – 166.00 น.”
เฉพาะ “ววันจันทร์ – วันั ศุกร์” รวมเป็ป็นระยะเวลา 35 ชั่วโมงต่อสั
อ ปดาห์ เท่ากกับจํานวนชั่วโโมง ที่ควรใช้หห้้องอย่าง
เต็มที่ใน 1 สัปดาห์

2. เกณฑ์ที่ใช้ในการคํานวณพื้นที่ใช้สอย ใช้เกณฑ์ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
 ห้องบรรยายและห้องบรรยายรวม (ห้องเรียน)
ห้องบรรยายขนาดความจุ 25 คน เกณฑ์ 1.5 ตร.ม. : คน
หรือเทียบเท่ากับ ห้องพื้นทีต่ งั้ แต่ 0-25 ตร.ม. ใช้เกณฑ์ 1.5 ตร.ม. : คน
ห้องบรรยายขนาดความจุ 50 คน เกณฑ์ 1.1 ตร.ม. : คน
หรือเทียบเท่ากับ ห้องพื้นทีต่ งั้ แต่ 26-50 ตร.ม. ใช้เกณฑ์ 1.1 ตร.ม. : คน
ห้องบรรยายขนาดความจุ 100 คน เกณฑ์ 1.0 ตร.ม. : คน
หรือเทียบเท่ากับ ห้องพื้นทีต่ งั้ แต่ 51-100 ตร.ม. ใช้เกณฑ์ 1.0 ตร.ม. : คน
ห้องบรรยายขนาดความจุ 200 คน เกณฑ์ 0.9 ตร.ม. : คน
หรือเทียบเท่ากับ ห้องพื้นทีต่ งั้ แต่ 101-200 ตร.ม. ใช้เกณฑ์ 0.9 ตร.ม. : คน
ห้องบรรยายขนาดความจุ 300 คน เกณฑ์ 0.9 ตร.ม. : คน
หรือเทียบเท่ากับ ห้องพื้นทีต่ งั้ แต่ 201-300 ตร.ม. ใช้เกณฑ์ 0.9 ตร.ม. : คน
 ห้องปฏิบัติการทดลอง สําหรับการเรียนการสอนทางด้านวิทยศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ)
ห้องปฏิบตั ิการทดลองเคมี ฟิสกิ ส์ ใช้เกณฑ์ 3.5 ตร.ม.: คน
ห้องปฏิบัติการทดลองด้านอื่น ๆ ใช้เกณฑ์ 3 ตร.ม.: คน
ห้องปฏิบัติการทดลองทั่วไป ใช้เกณฑ์ 5 ตร.ม. : คน
 ห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านสังคมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ)
ห้องปฏิบัติการทางด้านคหกรรมศาสตร์ ใช้เกณฑ์ 5 ตร.ม.: คน
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ย้อม ใช้เกณฑ์ 7.5 ตร.ม. : คน
ห้องปฏิบัติการทดลองสําหรับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ใช้เกณฑ์ 5 ตร.ม.: คน
 ห้องปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ)
ห้องเขียนแบบ ใช้เกณฑ์ 5 ตร.ม.:คน
ห้องปฏิบัติการทางด้านการคํานวณ ใช้เกณฑ์ 3 ตร.ม. : คน
ห้องคอมพิวเตอร์ ใช้เกณฑ์ 3 ตร.ม. : คน
ห้องปฏิบัติการภาษา ใช้เกณฑ์ 3.5 ตร.ม. : คน
ห้องปฏิบัติการด้านสือ่ สารมวลชน ใช้เกณฑ์ 5 ตร.ม. : คน
 โรงฝึกงาน (workshop)
โรงฝึกงานทางด้านเครือ่ งจักรกล ใช้เกณฑ์ 10 ตร.ม. : คน
ห้องตรวจสอบวัสดุ ใช้เกณฑ์ น 15 ตร.ม.:คน

โรงฝึกงานช่างไม้ ใช้เกณฑ์ 7.5 ตร.ม.:คน
โรงฝึกงานเครือ่ งเหล็ก ใช้เกณฑ์ 7.5 ตร.ม.:คน
โรงฝึกงานเกี่ยวกับ Hydraulic ใช้เกณฑ์ 10 ตร.ม.:คน
โรงฝึกงานด้านเครื่องไฟฟ้า ใช้เกณฑ์ 7.5 ตร.ม.:คน
 ห้องอาหาร 1.5 ตร.ม.: คน
 ห้องสําหรับงานบริหาร
ห้องคณบดี 18 ตร.ม.:คน
ห้องผู้บริหารหรืออาจารย์ชั้นอาวุโส 12 ตร.ม.:คน
ห้องผู้บริหารหรืออาจารย์ระดับธรรมดา 9 ตร.ม.:คน
ห้องปฏิบัติงานทางธุรการ 4 ตร.ม.:คน
 ระเบียงทางสัญจรไม่เกิน 25% ของพื้นทีท่ งั้ หมด
3. สูตรการคํานวณ
 จํานวนชั่วโมงที่ควรใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน 1 สัปดาห์ รวมเป็นระยะเวลา 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
เท่ากับร้อยละ 100 ของจํานวนชั่วโมง ที่สามารถจะใช้หอ้ งเรียนได้
 อัตราการใช้หอ้ ง (Room utilization rate)
อัตราการใช้ห้องภาคเรียนที่ 1
จํานวนชั่วโมงที่ใช้ห้องจริงภาคเรียนที่ 1
35

อัตราการใช้ห้องภาคเรียนที่ 2
จํานวนชั่วโมงที่ใช้ห้องจริงภาคเรียนที่ 2
35

100

100

 อัตราการใช้หอ้ งของนักศึกษา (Student’s rate of room utilization )
อัตราการใช้หอ้ งของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1
จํานวนนักศึกษาที่ใช้ห้องจริงภาคเรียนที่ 1
จํานวนชั่วโมงที่ใช้หอ้ งจริงใน 1 สัปดาห์ภาคเรียนที่ 1
อัตราการใช้หอ้ งของนักศึกษาภาคเรียนที่ 2
จํานวนนักศึกษาที่ใช้ห้องจริงภาคเรียนที่ 2
จํานวนชั่วโมงที่ใช้หอ้ งจริงใน 1 สัปดาห์ภาคเรียนที่ 2

 ความจุเต็มทีต่ ามความเป็นจริงของห้องใน 1 สัปดาห์ นับเฉพาะห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
พื้นที่ห้องจริง
พื้นที่ต่อนักศึกษา 1 คนตามเกณฑ์มาตรฐาน
 ความจุสัมบูรณ์ (Absolute capacity) ของห้องใน 1 สัปดาห์
พื้นที่ห้องจริง
35
พื้นที่ต่อนักศึกษา 1 คนตามเกณฑ์มาตรฐาน
 ระดับการใช้พื้นที่ (Space utilization level)
ระดับการใช้พื้นที่ภาคเรียนที่ 1
จํานวนนักศึกษาที่ใช้หอ้ งจริงภาคเรียนที่ 1
100
ความจุสัมบูรณ์ของห้อง
ระดับการใช้พื้นที่ภาคเรียนที่ 2
จํานวนนักศึกษาที่ใช้ห้องจริงภาคเรียนที่ 2
100
ความจุสัมบูรณ์ของห้อง
 อัตราการใช้พื้นที่ (Space utilization rate)
อัตราการใช้พื้นที่ภาคเรียนที่ 1
จํานวนนักศึกษาที่ใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์ของภาคเรียนที่ 1 พื้นทีต่ ่อนักศึกษา 1 คนตามเกณฑ์มาตรฐาน
พื้นทีห่ ้อง จํานวนชั่วโมงที่ใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์ของภาคเรียนที่ 1

100

อัตราการใช้พื้นที่ภาคเรียนที่ 2
จํานวนนักศึกษาที่ใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์ของภาคเรียนที่ 2 พื้นที่ต่อนักศึกษา 1 คนตามเกณฑ์มาตรฐาน
พื้นที่ห้อง จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์ของภาคเรียนที่ 2

 ประสิทธิภาพการใช้หอ้ ง
อัตราการใช้หอ้ ง อัตราการใช้พื้นที่
100

3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)
จาการพัฒนาระบบ และรวบรวมข้อมูลเข้าในระบบ สําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้

100

4. ปรับปรุงแก้ไข (Act)
4.1. จากการพัฒนาระบบเมือ่ นําไปใช้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถเพิ่มภาพแปลนอาคารเก็บไว้ในระบบได้
4.2. เพิ่มการแนบไฟล์รูปภาพอาคารได้
4.3. ปรับปรุงระบบรายงานให้รวดเร็วขึ้น และรายงานเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้บริหาร
ผลกระทบทีเ่ ป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลด้านกายภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้สมบูรณ์ สามารถ
ตรวจสอบจํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องอื่น ๆ รวมถึงตรวจสอบปริมาณการใช้หอ้ ง สามารถนําข้อมูล
มาบริหารจัดการการใช้หอ้ งเรียนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ สามารถนําห้องมาใช้ร่วมกันได้ระหว่างคณะ
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ หรือปรับปรุงห้องที่ไม่จําเป็น ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแม่บทสิ่งก่อสร้างของ
มหาวิทยาลัย ใช้เป็นข้อมูลในการเสนอของบประมาณต่อสํานักงบประมาณ สามารถคํานวณประสิทธิภาพการใช้
ห้อง และปรับปรุงกระบวนการจัดการห้องเรียนห้องสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทําให้มีการใช้
ห้องเรียนอย่างคุ้มค่า
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
2. การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ทชี่ ดั เจน
3. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของทีมพัฒนาระบบ
4. การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5. การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหา อุปสรรค
1. ข้อมูลการใช้ห้องตามตารางของคณะกับระบบทะเบียนนักศึกษาไม่ตรงกัน ทั้งจํานวนนักศึกษาที่ใช้ห้อง
และเวลาที่ใช้ห้อง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลตามตารางสอนจากระบบทะเบียนนักศึกษาในการคํานวณ
ประสิทธิภาพการใช้ห้อง
2. ชื่อห้องจากระบบ BPM ไม่ตรงกับชื่อห้องจากระบบทะเบียน ทําให้การนําข้อมูลห้องเปรียบเทียบกับข้อมูล
จํานวนนักศึกษาที่ใช้ห้องทําได้ยาก ต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันจากคณะ ขณะที่คณะใหญ่มีห้องจํานวน
มากต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบ และเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
3. ไม่พบตารางการใช้ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนที่ใช้เป็นครั้งคราว (ไม่อยู่ในตารางสอน) ทําให้ไม่มีข้อมูล
การใช้ห้อง ผู้วิจัยประเมินว่าไม่มีการใช้ห้อง ทําให้ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ห้องต่ํากว่าที่ควรจะ
เป็น

4. เกณฑ์มาตรฐานห้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการไม่ครอบคลุมตามประเภทห้องที่ใช้งานจริงของ
มหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชนไม่มีเกณฑ์ ทําให้การประเมินประสิทธิภาพการใช้
ห้องไม่เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
5. ระยะแรกของการประเมินประสิทธิภาพการใช้ห้องอาจมีปัญหาห้องในสภาพการใช้งานจริงกับที่มีอยู่ใน
แปลน และที่อยู่ในระบบยังไม่ได้รับการแก้ไขจากคณะในเวลาที่ประเมิน
6. ประเภทห้องในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารไม่ตรงตามสภาพความเป็นจริงในคณะ ทําให้เกณฑ์
ที่ใช้ในการคํานวณไม่ถูกต้อง เช่น ห้องในระบบฯ เป็นห้องเรียน แต่สภาพจริงเป็นห้องเก็บของ หรือสภาพ
ห้องจริงเป็นห้องเรียน ในระบบระบุว่าเป็นห้องปฏิบัติการ ซึ่งเกณฑ์การใช้พื้นที่ระหว่างห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการแตกต่างกัน ทําให้ผลการคํานวณประสิทธิภาพคลาดเคลื่อน
7. ห้องเรียนตามตารางสอน ไม่มีอยู่จริงในพื้นที่
8. เกณฑ์มาตรฐานการใช้ห้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการไม่มั่นใจว่าจะนําไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติการ
เรียนการสอน
9. ในการเข้าไปสํารวจพื้นที่จริง ผู้วิจัยต้องขออนุญาตให้เข้าได้เป็นครั้งคราว ทําให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน
บางครั้งเข้าไปแล้วห้องล็อคไม่สามารถเข้าไปดูสภาพภายในห้องได้ เจ้าของสถานที่ไม่อยู่ ไม่ให้ความ
ร่วมมือเท่าที่ควร
แนวทางแก้ไข
1. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการใช้ห้องอย่างน้อยติดต่อกัน 3 ปี เพื่อให้ได้ค่าความถูกต้องที่คงที่ และ
เปรียบเทียบได้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงข้อมูลห้องและอาคารในระบบให้ถูกต้องตามสภาพจริงให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้กับทุกหน่วยงานตลอดเวลา
3. ทุกหน่วยงานควรนําข้อมูลในระบบไปใช้ให้เป็นอันเดียวกัน
4. ผู้บริหารควรให้ความสําคัญและนําระบบข้อมูลไปใช้อย่างจริงจัง
5. ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานห้องให้สามารถนําไปใช้
ในการจัดห้องเรียนได้จริง
6. การใช้ห้องปฏิบัติการ ควรมีตารางการใช้ห้องที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ อยู่ในระบบทะเบียนนักศึกษาด้วย
เพื่อให้นําข้อมูลมาประเมินประสิทธิภาพได้ครบถ้วน ถูกต้องตามการใช้งานจริง

