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รหัสการใชหอ งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
แบงตามคําจํากัดความ คําอธิบาย และขอจํากัด
100 หมวดหองเรียน (Classroom Facilities)
ความหมายของคําวา “หองเรียน” ไมเพียงแตจะหมายถึงหองเรียนที่ใชกันตาม
วัตถุประสงคทั่วไป แตยังหมายถึง หองบรรยาย หองซอมดนตรีเดี่ยว หองสัมมนา และหองอื่นๆ ที่ไมได
มีไวสําหรับทําแล็ป หองเรียนทั้งหมดรวมถึงหองที่มีไวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของหองเรียน
(ตัวอยางเชน รหัส 110 บวกรหัส 115 ตามคําจํากัดความขางลางนี้) หองเรียนอาจจะมีอุปกรณและ
เครื่องมือที่ชวยในการสอน (ตัวอยางเชนมัลติมีเดีย หรืออุปกรณเครื่องมือสื่อสารตางๆ) แตจะไม
เฉพาะเจาะจงวิชาหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง (สําหรับพื้นที่ประเภทนี้ ใหดูหมวด 200 คือหองปฏิบัติการ)
สถาบันอาจใชรหัสเพิ่มเติมเพื่อแยกระหวางพื้นที่หองเรียน การใชงานตามระเบียบ
กฎเกณฑ ประเภทการสอน มีอุปกรณเครื่องใชประเภทใดอยูบาง หรือหองเรียนที่แตกตางแบบออกไป
(เชน 120/125 หองเรียนของภาค) รหัสเพิ่มเติมนี้ควรจะครอบคลุมความตองการการแบงพื้นที่ทั้งหมด
ของหองเรียน (รหัส 110)
110 หองเรียน (Classroom)
คําจํากัดความ : หมายถึงหองที่ใชในการเรียนการสอน และไมใชอุปกรณในหอง หรือโครงสราง
ภายนอกของหองมาเปนตัวกําหนดวิชาหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง
คําอธิบาย : เปนหองที่ใชทั่วไปสําหรับการสอนที่กําหนดไวในตารางการสอนที่ไมมีวัตถุประสงคอื่นใด
เปนพิเศษ ไมมีอุปกรณพิเศษ และไมมีการทําโครงสรางภายนอกของหองเปนพิเศษ อาจเรียกวาหอง
บรรยาย หองสาธิต หองสัมมนา และหองเรียนเพื่อวัตถุประสงคโดยทั่วไป ในหองอาจจะมีชุดเกาอี้ที่มีที่
วางแขน (ตรึงอยูกับที่โดยวางรวมกันเปนกลุม หรือสามารถจัดวางปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม) มี
โตะ และเกาอี้ (เหมือนในหองสัมมนา) หรือมีที่นั่งที่ดูคลายๆ แบบนี้ อาจจะมีมัลติมีเดียหรืออุปกรณ
เครื่องมือสื่อสารตางๆ และอาจจะมีอุปกรณพิเศษ (เชน ลูกโลก เปยโน แผนที่) ที่เหมาะกับการเรียน
เฉพาะอยาง แตอุปกรณนี้จะตองไมทําใหหองเรียนดูไมเหมาะสมกับชั้นเรียนที่ใชในการเรียนการสอน
แบบอื่นๆ ดวย
ขอจํากัด : รหัสนี้ไมรวมหองประชุมใหญ (Conference Room 350) หองประชุมเล็ก (Meeting Room
680) หอประชุม (Auditorium 610) หรือหองปฏิบัติการ (Class Laboratories 210) หองประชุมใหญ
(Conference Room) และหองประชุมเล็ก (Meeting Room) แยกออกจากหองสัมมนา (Seminar
Room) ตามการใชงานเบื้องตน หองที่มีเกาอี้และโตะที่ใชงานเบื้องตนสําหรับการประชุม (ไมเหมือนกับ
หองที่ใชเพื่อการเรียนการสอน) คือหองประชุมใหญ (Conference Room) หรือหองประชุมเล็ก (Meeting
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Room) (ดูรหัสหอง 350 และ 680 เพื่อการแยกแยะ) หอประชุม (Auditorium) แตกตางจากหองบรรยาย
(Lecture Room) ตามการใชงานเบื้องตน หองใหญที่มีที่นั่งหันเขาหาจุดศูนยกลางและเปนหองที่ใช
สําหรับการแสดงละคร หรือการแสดงดนตรีเรียกวาหองประชุม/หองชุมนุม (Assembly 610) (เชน
หอประชุม (Auditorium) ที่ใชงานปกติตามวัตถุประสงคตางๆ มากกวาที่จะใชสําหรับการเรียนการสอน
ตามตารางเรียน) สวนหองปฏิบัติการแยกออกจากหองเรียนตามอุปกรณที่อยูในหองและขอจํากัดในการ
ใชงาน ถาหองที่ใชนั้นมีขอจํากัดตามกลุมที่อยูในสาขาเดียวกัน หรือสาขาใกลเคียงกันโดยใชอุปกรณ
พิเศษ หรือมีโครงสรางหองที่ออกแบบมาเปนพิเศษ จะเรียกวาหองปฏิบัติการ (ดู series 200)
115 หองบริการสําหรับหองเรียน (Classroom Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชโดยตรงในการทํากิจกรรมเพิ่มเติมกับหองเรียนเดี่ยว หรือหองเรียนที่อยู
กันเปนกลุม
คําอธิบาย : ถาหองนี้ใชเพื่อหองเรียนจะรวมถึงหองที่มีการใชเครื่องฉายภาพ มีแผงควบคุมอุปกรณ
เครื่องมือสื่อสาร หองเตรียมงาน หองเก็บเสื้อโคท ตูเก็บของ พื้นที่สําหรับเก็บของ เปนตน
ขอจํากัด : ไมรวมหองที่มีเครื่องฉายภาพ หองเก็บเสื้อโคท หองเตรียมงาน ตูเก็บของ หรือพื้นที่เก็บ
วัสดุ ถาหองเหลานี้เปนหองที่ใหบริการแกหองปฏิบัติการ หองประชุมใหญ หองประชุมยอย หองชุมนุม
ฯลฯ บูธที่มีเครื่องฉายภาพในหอประชุม (Auditorium) (ที่ไมไดใชงานเบื้องตนสําหรับหองเรียนที่มี
ตารางเรียน) จะจัดอยูในประเภทบริการสําหรับหองประชุม (Assembly Service 615)

200 หมวดหองปฏิบัติการ (Laboratory Facilities)
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ลั ก ษณะพิ เ ศษตามอุ ป กรณ ห รื อ โครงสร า งของห อ งที่ ทํ า มาเพื่ อ
วัตถุประสงคพิเศษ ซึ่งตองมีกิจกรรมทางการวิจัยหรือทางการสอนที่มาจากสาขาวิชาเฉพาะหรือกลุมที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับสาขาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้อาจเปนกิจกรรมเดียวหรือ
กิจกรรมกลุม โดยมีหรือไมมีคนควบคุมหองก็ได อาจมีการใชหองปฏิบัติการในทุกสาขาวิชา รวมถึงดาน
อักษรศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ สังคมศาสตร อาชีวะศึกษา และเทคนิค เปนตน
เครื่องใชในหองปฏิบัติการสามารถแบงยอยไดเปน 3 ประเภท คือ หองปฏิบัติการสําหรับชั้นเรียน
สําหรับกิจกรรมทั่วไป และสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียน หองปฏิบัติการสําหรับชั้นเรียนใชกบั การ
เรียนที่จัดไวตามตารางเรียน หองปฏิบัติการสําหรับกิจกรรมทั่วไปใชสําหรับกิจกรรมที่ไมไดจัดไวเปน
ตารางเรียนอยางเปนทางการ และหองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียนใชสําหรับงานวิจัย
การทดลอง การสังเกตการณ การอบรมวิจัย หรือกิจกรรมสรางสรรคที่มีโครงสรางที่แนนอน ซึ่งจะมา
ชวยเพิ่มพูนความรูใหมากขึ้น สถาบันการศึกษาอาจตองการแบงแยกประเภทตางๆ ของหองปฏิบัติการ
โดยใชรหัสพิเศษนอกเหนือไปจากนี้
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หมายเหตุ : ในมหาวิทยาลัยที่เนนหนักทางดานวิจัยจะเปนเรื่องยากที่จะแยกความแตกตางระหวาง
กิจกรรมทางการสอนกับการวิจัย และจะซับซอนมากขึ้นถาเปนสถาบันที่สอนเกี่ยวกับดานการแพทย
หรือมีโปรแกรมทางดานสาธารณสุข เพราะจะเปนการยากมากที่จะแยกแยะระหวางการดูแลคนไข และ
กิจกรรมการสอนหรือการวิจัย ซึ่งมีปญหาเนื่องจากการเชื่อมโยงที่สัมพันธใกลชิดของกิจกรรมเหลานี้
ความซับซอนของ “การวิจัย” ซึ่งสงผลกระทบตอการแบงแยกประเภทของหองตามการ
ใชงาน จําเปนตองมีการหารือกันในระดับสถาบัน โดยทั่วไปกิจกรรมดานการวิจัยแบงเปน 3 ประเภท คือ
เปนศูนยวิจัยที่ไดรับงบประมาณ หรือเงินทุนอุดหนุนจากภายนอก และเปนศูนยวิจัยหรือโครงการที่แยก
ออกมาแตไดรับเงินทุนจากภายในสถาบัน เปนกิจกรรมงานวิจัยของภาควิชาที่รวมอยูในงบประมาณและ
การบริหารของภาค และประเภทสุดทายเปนกิจกรรมทางวิชาการและสรางสรรคของคณะในบาง
สาขาวิชา ซึ่งเทียบเทากับงานวิจัยของภาค (เชนงานศิลปะและการแสดง)
เมื่อเกิดความซับซอนเชนนี้ทางสถาบันอาจเลือกที่จะใชรหัสการใชหองมาตรฐานสําหรับ
หองปฏิบัติการและพื้นที่ในสํานักงาน เปนตน และดูจากกิจกรรมจริงๆ ที่ปฏิบัติกันเพื่อแยกแยะใหออก
ระหวางกิจกรรมการสอนกับงานวิจัย ขอมูลของอุปกรณเครื่องใชในหองรวมถึงการกําหนดหนาที่การใช
งานจะเปนสิ่งที่ชวยในการแยกรหัสของแตละหอง และถานําไปรวมกับขอมูลทางกิจกรรมและที่มาของ
แหลงงบประมาณ จะทําใหสามารถจัดแบงประเภทของงานวิจัยไดดีกวาการพิจารณาจากรหัสการใชหอง
แตเพียงอยางเดียว
210 หองปฏิบัติการสําหรับชั้นเรียน (Classroom Laboratory)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชงานเบื้องตนสําหรับหองเรียนที่เรียนอยางเปนทางการ หรือมีตารางเรียน
เปนปกติ ซึ่งตองการใชอุปกรณเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งเปนพิเศษ หรือมีโครงสรางที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํางาน การทดลอง การสังเกตการณ หรือฝกปฏิบัติใน
สาขาการเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง
คําอธิบาย : หองปฏิบัติการสําหรับชั้นเรียนจะมีอุปกรณที่จัดไวใหกลุมคนในการเรียนที่เปนชั้นเรียน
อยางเปนทางการเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งไวใชงานไดตามความตองการอุปกรณพิเศษนี้ จะทําใหชั้น
เรี ย นสาขาอื่ น ไม ส ามารถมาใช ง านร ว มกั น ได
ห อ งที่ จั ด ว า เป น ประเภทเดี ยวกั บ รหั ส นี้ ไ ด แ ก
หองปฏิบัติการเกี่ยวกับการสอน (Teaching Laboratories) โรงซอม/โรงฝกงาน (Instructional Shop)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหรือพิมพดีด (Typing or Computer Laboratories) หองเขียนแบบ
(Drafting Room) หองสําหรับวงดนตรี (Band Room) หองรองเพลงประสานเสียง (Choral Room) หอง
ฝกซอมดนตรี (เปนกลุม) (Music Practice Room) หองปฏิบัติการในการเรียนภาษา (Language
Laboratories) หองทํางาน อาจจะเปนการถายทําภาพยนตร หรือแสดงรายการโทรทัศนก็ได (เปน
กลุม) (Studio) พื้นที่ที่ทําเปนเวทีโรงละคร (Theater Stage Areas) ที่ใชงานเบื้องตนเพื่อการสอน
หองปฏิบัติการสําหรับการสอนสาธารณสุข (Instructional Health Laboratories) และหองที่มีอุปกรณ
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หรือการออกแบบเปนพิเศษที่มีลักษณะคลายกัน ถามีไวใชเบื้องตนสําหรับการสอนเปนกลุมอยางเปน
ทางการ หรือเปนชั้นเรียนที่มีตารางเรียนตามปกติ
ขอจํากัด : รหัสนี้ไมรวมหองเรียน (รหัส 110) ไมรวมหองปฏิบัติการที่มีการจัดตารางหรือไมมีการจัด
ตารางการเรียนการสอนอยางไมเปนทางการ (รหัส 220) ไมรวมหองที่ไดมีการใหคําจํากัดความวาเปน
หองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียน (รหัส 250) ไมรวมโรงยิม สระวายน้ํา หองฝกฝน
(drill hall) โรงเรียนสาธิต หองสาธิต และเครื่องมือเครื่องใชที่คลายคลึงกันซึ่งรวมอยูในรหัส 500 ที่วา
ดวยเครื่องมือเครื่องใชพิเศษ หองคอมพิวเตอรในหองสมุด หรือมีการใชเบื้องตนสําหรับการฝกเรียนควร
จะจัดอยูในรหัสหองอานหนังสือ 410 (Study Room)
215 หองบริการสําหรับหองปฏิบัติการของชั้นเรียน (Class Laboratory Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่มีไวเพื่อบริการโดยตรงแกหองปฏิบัติการของชั้นเรียนเดี่ยวๆ หรือมากกวา
หองเดียว หรือชวยเพิ่มพูนความรูใหมากขึ้น
คําอธิบาย : รวมถึงหองใดก็ตามที่มีไวเพื่อบริการหองปฏิบัติการของชั้นเรียน รวมทั้งหองที่มีอุปกรณ
เครื่องฉายภาพ บูธ หรือแผงควบคุมเครื่องมือสื่อสาร หองเก็บเสื้อโคท หองจัดเตรียมงาน ตูเก็บของ,
หองเก็บวัสดุ (หองเก็บวัสดุอันตรายชั่วคราว) หองงบดุล หองเย็น หองคลังพัสดุ หองมืด หองจาย
อุปกรณ เปนตน ถาหองเหลานี้มีไวเพื่อบริการแกหองปฏิบัติการของชั้นเรียน
ขอจํากัด : ไมรวมหองบริการที่มีไวบริการหองเรียน (ดูรหัส 115) หองปฏิบัติการแบบเปด (รหัส 225)
หองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียน (รหัส 255) คอกเลี้ยงสัตว (รหัส 570) เรือนกระจก
สําหรับปลูกตนไม (รหัส 580)
220 หองปฏิบัติการแบบเปด (Open Laboratory)
คําจํากัดความ : เปนหองปฏิบัติการที่ใชงานเบื้องตนสําหรับการสอนเดี่ยวหรือเปนกลุม ซึ่งมีตารางการ
เรียนการสอน หรือไมมีตาราง หรือเปดกวางสําหรับกิจกรรมตางๆ อยางไมเปนทางการ
คําอธิบาย : หองปฏิบัติการแบบเปดมีอุปกรณสําหรับสาขาวิชาเฉพาะ หรือกลุมสาขาวิชาที่เปนการสอน
เดี่ยว หรือเปนกลุม
1) การใชหองไมมีตารางอยางเปนทางการ หรือไมมีตารางเรียนประจํา
2) มีไวสําหรับกลุมนักเรียนเฉพาะสาขาเทานั้น
หองที่รวมอยูในรหัสประเภทนี้มีหองซอมดนตรี, หองปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งเปนการ
สอนแบบรายตัว สตูดิโอสําหรับการสอนรายบุคคล หองปฏิบัติการพิเศษ หรือหองปฏิบัติการที่ใหผูเรียน
เรียนรูเองตามที่สาขาวิชากําหนดไว หองปฏิบัติการของแตละบุคคล และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่
ต องใช โ ปรแกรมพิ เ ศษที่ กํ า หนดไว
หรื อมีก ลุมนั ก เรี ย นเฉพาะสาขาบางกลุ มที่ ส ามารถมาใช
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หองปฏิบัติการแบบนี้ได
ตัวอยางเชน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมทางสาขา
วิศวกรรมศาสตร หรือ CAD หรือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีไวสําหรับนักเรียนที่เรียนบท
ประพันธอังกฤษ จะถูกจัดไวในประเภทหองปฏิบัติการแบบเปด เพราะเปนการกําหนดการใชหองไว
สําหรับสาขาวิชาเฉพาะหรือกลุมสาขาวิชานั้นๆ หองประเภทนี้จะประกอบดวยอุปกรณคอมพิวเตอร ซึ่ง
ถาไมไดมีไวสําหรับสาขาวิชาเฉพาะ หรือกลุมสาขาวิชา จะถูกจัดไวในประเภทหองอานหนังสือ (Study
Room) รหัส 410
ขอจํากัด : หองปฏิบัติการที่มีตารางชั้นเรียนเปนประจําหรืออยางเปนทางการ คือหองปฏิบัติการสําหรับ
ชั้นเรียน (รหัส 210) หองประเภทนี้ไมนับรวมหองปฏิบัติการที่ใชสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียน
(รหัส 250) สวนหองที่มีอุปกรณเครื่องใช (เชน พิมพดีด คอมพิวเตอรขนาดเล็ก) ที่ไมจํากัดการใชงาน
เฉพาะสาขาวิชา หรือกลุมสาขาวิชา และมีไวเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนจัดอยูในประเภทหอง
อานหนังสือ (Study Room) รหัส 410
225 หองบริการสําหรับหองปฏิบัติการแบบเปด (Open Laboratory Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่มีไวเพื่อบริการโดยตรงสําหรับหองปฏิบัติการแบบเปดหองเดียว หรือ
มากกวานั้น เพื่อเพิ่มกิจกรรมตางๆ แกหองเหลานี้
คําอธิบาย : เปนหองที่มีไวเพื่อบริการแกหองปฏิบัติการแบบเปดเทานั้น ทั้งนี้จะนับรวมหองฉายภาพ
(Projection Room) บูธควบคุมเครื่องมือสื่อสาร (Telecommunications Control Booth) หองเก็บ
เสื้อโคท (Coat Room) หองจัดเตรียมงาน (Preparation Room) ตูเก็บของ (Closet) หองเก็บวัสดุ
(รวมทั้งหองเก็บวัสดุอันตรายแบบชั่วคราว) (Temporary Hazardous Materials Storage) หองงบดุล
(Balance Room) หองเย็น (Cold Room) หองเก็บพัสดุ (Stock Room) หองมืด (Dark Room) หองจาย
อุปกรณเครื่องใช (Equipment Issue Room) และเครื่องมือเครื่องใชที่คลายคลึงที่กลาวมา ถาหองหรือ
อุปกรณเครื่องมือตางๆ เหลานี้มีไวเพื่อบริการหองปฏิบัติการแบบเปด
ขอจํากัด : ไมรวมหองบริการที่มีไวเพื่อบริการแกหองเรียน (ดูรหัส 115) แกหองปฏิบัติการสําหรับ
ชั้นเรียน (รหัส 215) หรือแกหองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียน (รหัส 255) สวนคอก
เลี้ยงสัตว (Animal Quarter 570) เรือนกระจกสําหรับปลูกพืชพรรณ (Green house 580) และเครื่องมือ
เครื่องใชสําหรับการบริการสวนกลาง (Central Service 750) จะถูกจัดไวแยกประเภทออกไป
250 หองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียน (Research / Nonclass Laboratory)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชงานเบื้องตนสําหรับการทดลองในหองปฏิบัติการ งานวิจัย หรือการ
ฝกอบรมตามวิธีการของงานวิจัย หรือสําหรับงานวิจัยและการสังเกตการณของสายงานอาชีพ หรือ
สําหรับกิจกรรมสรางสรรคที่ไดรับการวางโครงสรางไวในโปรแกรมเฉพาะ
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คําอธิบาย : เปนหองที่ไดรับการออกแบบหรือมีการจัดหาอุปกรณเครื่องใชไวเพื่อใหอาจารยเจาหนาที่
และนักเรียนไดทํางานวิจัยและกิจกรรมสรางสรรคที่มีการวางโครงสราง หรือมีการควบคุมกิจกรรม
เหลานี้จํากัดอยูในวงอาจารย เจาหนาที่ และนักเรียนปริญญาตรี ที่ไดรับมอบหมายใหทํางานสงตามที่
การศึกษาสาขาใดสาขาหนึ่งกําหนดไว กิจกรรมเหลานี้อาจรวมทั้งการทดลอง การสังเกตการณ การแตง
บทประพันธ/บทเพลง หรือการสรางผลิตภัณฑ หรือเปนการอบรมดานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ที่มีการ
วางโครงสรางไวซึ่งกําหนดไวโดยอาจารยคนเดียวหรือหลายคน หรือมีหัวหนาผูตรวจสอบงานชิ้นนี้
กิจกรรมทั้งหมดจะไมรวมการฝกหัด หรือโครงการการศึกษาอิสระและกิจกรรมตางๆ ที่แมวาจะให
ความรูใหมๆ กับนักเรียน แตไมไดสนับสนุนหรือเปนการเพิ่มพูนทางการศึกษาใหกับหมูคณะ รหัส
ประเภทนี้รวมถึงหองปฏิบัติการที่ใชในการทดลอง การทดสอบ หรือการซอมที่เปนการสนับสนุนงาน
สอน งานวิจัย หรือกิจกรรมการบริการสาธารณชน หองปฏิบัติการเพื่อบริการสาธารณชนที่ไมถือเปนชั้น
เรียน ซึ่งเปนการสนับสนุนใหมีการเพิ่มพูนความรูทางการศึกษารวมอยูในรหัสประเภทนี้ (เชน
หองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคสัตว)
ขอจํากัด : หองที่มีไวใหนักเรียนฝกหัดทํากิจกรรมรวมอยูในประเภทหองปฏิบัติการแบบเปด (รหัส
220) สตูดิโองานศิลปะ หรืองานดนตรี ที่รวมอยูดวยกันกับหองทํางาน หรือหองปฏิบัติการงานวิจัยที่
รวมอยูดวยกันกับหองทํางาน จะลงรหัสตามการใชงานเบื้องตน ถามีการลงรหัสเฉพาะแบบหองเดี่ยว
การตัดสินวาหองแบบนี้ควรจะอยูในรหัสใดจะดูจากการใชงานเบื้องตนวาองคประกอบของ “สตูดิโอ”
หรือ “หองปฏิบัติการเพื่องานวิจัย” เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูใหมเพื่อเพิ่มพูนการศึกษา หรือเปน
การสนับสนุนกลุมคน/หมูคณะ (ไมเพียงเพื่อผูฝกปฏิบัติผูนั้นผูเดียว) หรือกิจกรรมนี้จะกระทําเพียงเพื่อ
ฝกหัดหรือศึกษาหาความรูในกระบวนทางการสอนเทานั้น กิจกรรมเหลานี้จะไมรวมการทดสอบ หรือ
เปนการติดตามผลการใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช (เชน การสุมตัวอยาง เชื้อพันธุ หองทดสอบน้ํา หรือ
สภาพแวดลอม) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบการบริการสวนกลาง (รหัส 750) ของสถาบัน ไมรวมกิจกรรม
สรางสรรคของการศึกษา และการฝกหัดในงานศิลปะที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือไมมีการวางโครงสรางเอาไวกอน ที่ปฏิบัติในหองปฏิบัติการสําหรับชั้นเรียนที่มีตารางเรียน
(รหัส 210) หรือในหองปฏิบัติการแบบเปด (รหัส 220) ที่ไมไดมีตารางเรียนกําหนดไว กิจกรรมของการ
ทํางานศิลปะ (และงานทางวิทยาศาสตร หรือไมเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตรอื่นๆ ) ที่ถูกกําหนดใหมีการ
ผลิตงานวิจัยเฉพาะหรือใหไดผลการทอลองเฉพาะอยาง (เชน เทคนิคใหมๆ) รวมอยูในประเภท
หองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียน
255 การบริการที่มีไวเพื่อหองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียน
(Research / Nonclass Laboratory Service)
คําจํากัดความ : เปนหองมีไวเพื่อบริการแกหองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียน
หองเดี่ยว หรือหลายหอง ที่เปนการเสริมกิจกรรมตางๆ ใหกับหองเหลานั้น
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คําอธิบาย : รวมถึงหองที่มีไวเพื่อบริการแกหองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียน รวม
หองที่มีเครื่องฉายภาพ มีบูธควบคุมเครื่องมือสื่อสาร หองเก็บเสื้อโคท หองเตรียมงาน ตูเก็บของ
หองเก็บวัสดุ หองงบดุล หองเย็น หองพัสดุ หองมืด หองจายอุปกรณ พื้นที่ชั่วคราวสําหรับเก็บวัสดุ
อันตราย และอุปกรณเครื่องใชที่คลายกับที่กลาวมา
ขอจํากัด : ไมรวมหองที่มีไวบริการแกชั้นเรียน (ดูรหัส 115) หองปฏิบัติการสําหรับชั้นเรียน (รหัส 215)
หรือหองปฏิบัติการแบบเปด (รหัส 225) สวนคอกเลี้ยงสัตว (รหัส 570) เรือนกระจกปลูกตนไม
(รหัส 580) และอุปกรณเครื่องใชสําหรับการบริการสวนกลางจะจัดเปนประเภทอื่นตางออกไป

300 หมวดหองทํางาน (Office Facilities)
หองทํางานเปนหองสําหรับคนเดียว หลายคน หรือเปนสํานักงานที่จัดไวใหนักวิชาการ
ผูบริหาร และเจาหนาที่ฝายสนับสนุนของวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย บางสถาบันอาจจะถือวาพื้นที่หอง
ทํางานทั้งหมดเปนสํานักงาน (รหัส 310) ในขณะที่บางสถาบันอาจจะแยกประเภทยอยออกไปโดยใช
รหัสเพิ่มขึ้น โดยแยกวาเปนหองทํางานของนักวิชาการ ของผูบริหาร ของเจาหนาที่ ของฝายเลขานุการ
ของฝายเสมียน หรือของผูชวยนักศึกษา
310 หองทํางาน (Office)
คําจํากัดความ : เปนหองที่อาจารย เจาหนาที่ หรือนักศึกษาใชทํางาน โดยอาจจะมีโตะเรียน โตะ หรือ
ที่ทํางาน อาจมีสิ่งของเครื่องใชเหลานี้อยูเพียงละชิ้น หรือหลายๆ ชิ้นอยูรวมกัน
คําอธิบาย : หองทํางานเปนหองที่จัดไวใหบุคคลคนเดียว หรือมากกวาหนึ่งคนใชเปนพื้นที่ในการ
ทํางาน อาจจะประกอบดวยโตะเรียน เกาอี้ โตะ ชั้นหนังสือ ตูเก็บแฟมเอกสาร คอมพิวเตอรที่ใชใน
สํานักงาน คอมพิวเตอรขนาดเล็ก หรืออุปกรณเครื่องใชสํานักงานอื่น โดยนับรวมถึงอาจารย ผูบริหาร
เสมียน ผูชวยในการสอนและนักศึกษาฝกงานที่จบแลว และนักศึกษาที่เขามาชวยงานในสํานักงาน
เปนตน
ขอจํากัด : โรงทําแกว โรงพิมพ หองฝกเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับ
ชั้นเรียน ฯลฯ ที่มีพื้นที่สําหรับวางโตะใหชางเทคนิค หรือเจาหนาที่ไวใช จะถูกจัดหมวดหมูตามการใช
งานเบื้องตนมากกวาที่จะระบุวาเปนหองทํางาน พื้นที่หองทํางานไมจําเปนตองมีการแบงอาณาเขตอยาง
ชัดเจน เชน จะรวมถึงพื้นที่ตอนรับแขกซึ่งเปนที่โลง และพื้นที่สําหรับเจาหนาที่หองสมุด ซึ่งจะไมจัดวา
เปนหองดําเนินการ (Processing Room) รหัส 440 หองทํางานแตกตางจากหองบริการสําหรับหอง
ทํางาน (รหัส 315) กลุมหองทํางาน สตูดิโอ หรือหองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียนจะ
จัดรหัสตามการใชงานเบื้องตน ถาไมนําวิธีการกําหนดรหัสหองตามสัดสวนมาใชในการจัดรหัสหอง หอง
รับรองแขกที่รวมพื้นที่การนั่งรอจะจัดรหัสวาเปนหองทํางาน (รหัส 310)
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315 หองบริการที่มีไวเพื่อบริการแกหองทํางาน (Office Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่จัดไวบริการโดยตรงแกหองทํางานหองเดียว หรือกลุมหองทํางาน โดยจะ
เปนการเพิ่มกิจกรรมตาง ๆ ใหแกหองทํางานเหลานั้น
คําอธิบาย : รวมหองเก็บแฟมเอกสาร หองพักกินน้ําชา กาแฟ หองครัวที่บริการแกหองทํางาน หอง
ถายเอกสารและสงโทรสาร หองนิรภัย ตูเก็บของ หองพักผอนสวนตัว หองอัดเสียง หองจําหนายอุปกรณ
เกี่ยวกับหองทํางาน หองพยาบาล พื้นที่บริการสําหรับหองทํางาน หองแนะแนว หองทดสอบ (เกี่ยวกับ
เรื่องที่ไมเกี่ยวกับสุขภาพ และไมเกี่ยวกับสาขาวิชา) และพื้นที่สวนตัวที่เปดโลง (จํากัดการเขาออก)
ขอจํากัด : หองบริการสําหรับหองทํางานไดแก หองสําหรับนั่งรอ หองสัมภาษณ และหองทดสอบ
ถาหองเหลานี้มีไวเพื่อบริการแกหองทํางาน หรือบริเวณพื้นที่ทํางาน ไมใชหองเรียนหรือหองปฏิบัติการ
หองทดสอบการแนะแนวนักศึกษา (ที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องสุขภาพ) ควรจะจัดวาเปนหองบริการสําหรับ
หองทํางาน (315) หองรับรองแขกซึ่งรวมพื้นที่การนั่งรอจะถูกจัดวาเปนหองทํางาน (310) หองพักที่
บริการแกพื้นที่ทํางานเฉพาะสาขาที่ไมไดใหคนทั่วไปใชจะจัดอยูในหองบริการสําหรับทํางาน (315) หอง
รับสงจดหมายสวนกลาง พื้นที่สําหรับรับของหรือสงออกไป และโรงพิมพ หรือที่โรเนียวที่บริการแก
หลายๆ สวน หรือทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จะถือวาเปนบริการสวนกลาง (รหัส 750)
350 หองประชุมใหญ (Conference Room)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชงานเบื้องตนเพื่อเปนที่ประชุมสําหรับเจาหนาที่และใชสําหรับกิจกรรม
ของภาค
คําอธิบาย : หองประชุมมักจะตกแตงดวยโตะกับเกาอี้หลายตัว โดยทั่วไปจะใชสําหรับหนวยงานของ
องคกรเฉพาะอยาง หรือเกี่ยวกับการทํางาน ในขณะที่หองประชุมยอย (Meeting Room 680) ใชใน
วัตถุประสงคทั่วไป เชน การประชุมของมหาวิทยาลัย หรือกลุมคน ที่ไมเกี่ยวของกับภาค ถาเปนหองที่
ใชไดทั้งการประชุมใหญและการประชุมยอย จะจัดแบงรหัสตามการใชงานหลัก หองประชุมใหญจะ
แตกตางจากหองสัมมนา หองบรรยาย และหองเรียน (รหัส 110) เพราะมีการใชงานเบื้องตนสําหรับ
กิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากกิจกรรมของชั้นเรียนที่มีตารางเรียน หองประชุมใหญใชสําหรับการมา
รวมตัวกันอยางเปนทางการในขณะที่หองพักใชสําหรับการพักผอน และการดําเนินกิจกรรมที่ไมเปน
ทางการ รหัสนี้รวมถึงหองประชุมที่ใชการประชุมทางโทรศัพท
ขอจํากัด : ไมรวมหองเรียน, หองสัมมนา, หองบรรยาย (ดู 110), อาคารประชุมใหญ (Auditorium
610) หองพักของภาค (รหัส 315) หองพักแบบเปด (รหัส 650) และหองประชุมยอย (Meeting Room)
รหัส 680
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355 หองบริการที่มีไวเพื่อบริการแกหองประชุมใหญ (Conference Room Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองประชุมใหญหองเดียวหรือหลายหอง เพื่อเปนการ
เพิ่มกิจกรรมตางๆ ใหแกหองเหลานั้น
คําอธิบาย : รวมหองครัว หองเก็บของ บูธควบคุมระบบสื่อสาร หองฉายภาพ หองอุปกรณเสียง ฯลฯ
ถาหองเหลานี้จะมีไวเพื่อบริการแกหองประชุมใหญ
ขอจํากัด : ไมรวมหองที่มีไวเพื่อบริการแกหองประชุมยอย (ดูรหัส 685) หรือหองทํางาน (ดูรหัส 315)

400 หมวดหองอานหนังสือ (Study Room)
โดยทั่วไป
พื้นที่อานหนังสือถูกจัดแบงเปน 5 ประเภท คือ หองอานหนังสือ บริเวณหองหนังสือมากมาย
ของหองสมุด หองอานหนังสือที่อนุญาตใหผูมารับบริการหองสมุดสามารถเขาไปที่หิ้งหนังสือได หอง
คอมพิวเตอรและหองบริการสําหรับหองอานหนังสือ หองที่ใชเพื่อกิจกรรมทางหองสมุดเรียกวาหอง
ทํางาน หองอานหนังสืออาจมีอุปกรณเครื่องใช หรือตําราที่จะชวยในการอานหนังสือ หรือกระบวนการ
การเรียนรู (เชน คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรที่จัดวางไวใหใชรวมกันเปนกลุม หองมัลติมีเดียที่แยกใหใช
งานเปนเอกเทศ พิมพดีด เครื่องอัดเทป) ซึ่งไมไดจัดหาไวเพื่อการศึกษาสาขาใด หรือกลุมสาขาใด
ในขณะที่หองอานหนังสือ (รหัส 410) อาจจะอยูในตึกใดก็ไดในมหาวิทยาลัย (เชน ตึกเรียน หอพัก
สวนบริการนักศึกษา) บริเวณหิ้งหนังสือมากมายของหองสมุด (รหัส 420) หองอานหนังสือที่อนุญาตให
ผูมารับบริการหองสมุดสามารถเขาไปที่หิ้งหนังสือได (รหัส 430) และหองคอมพิวเตอร (รหัส 440)
มักจะอยูหองสมุดกลาง หองสมุดคณะ หรือหองสมุดของภาค การแยกแยะพื้นที่หองสมุดจะดูจากการใช
รหัสตามหนาที่การใชงาน และแยกแยะพื้นที่ของภาคตามสาขาการศึกษาและรหัสหนาที่การใชงาน
410 หองอานหนังสือ (Study Room)
คําจํากัดความ : เปนหองหรือพื้นที่ที่มีไวใหแตละบุคคลใชเปนที่อานหนังสือตามอัธยาศัย ไมจํากัดวา
จะอานวิชาใด หรือสาขาใด โดยมีอุปกรณเครื่องใชสําหรับการอานหนังสือเตรียมไวให
คําอธิบาย : รวมถึงหองอานหนังสือที่อยูในหองสมุด ในหอพักหรือในหองบริการที่มีไวเพื่อบริการแก
นักศึกษา หรือนักวิชาการ, พื้นที่ที่จัดเปนบูธ หรือโตะเล็ก ๆ ที่แยกเปนเอกเทศ ใหแตละบุคคลไดใชเปน
ที่อานหนังสือ และหองสัมมนาที่ไวใชเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปที่เกี่ยวกับการอานหนังสือ สถานที่ใชอาน
หนังสืออาจเปนที่นั่งรวมกัน เชนในหองอานหนังสือในหองสมุด หรืออาจจะแยกเฉพาะคนโดยจัดเปนโตะ
เล็กๆ แยกเปนเอกเทศ สถานที่อานหนังสืออาจมีคอมพิวเตอร พิมพดีด คอมพิวเตอร ที่จัดวางรวมกัน
เปนกลุม ที่อานฟลมหรือภาพยอขนาดจิ๋ว หรืออุปกรณมัลติมีเดียอื่นๆ ยังรวมถึงหองปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรู หรือหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ถาหองเหลานี้ไมระบุเจาะจงวาใชเพื่อสาขาวิชาใด โดยมีอุปกรณ
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เครื่องใช หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรเตรียมไวใหใชงานได นักศึกษาหรือเจาหนาที่จะใชหองอานหนังสือ
ในการเรียนรูไดตามอัธยาศัย แมวาจะมีหนวยงานควบคุมการใชงานหองกําหนดการเขาใช (เชน หอง
อานหนังสือของภาค)
ขอจํากัด : ไมรวมหองปฏิบัติการแบบเปด (รหัส 220) ที่มีไวใหสาขาวิชาเฉพาะ หรือกลุมบางสาขาวิชา
ไวใช และไมรวมหองพัก (รหัส 650) ที่มีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อการพักผอน และการทํากิจกรรม
อยางไมเปนทางการ
420 พื้นที่บริเวณที่มีหิ้งวางหนังสือจํานวนมากในหองสมุด (Stack)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชเก็บตําราเรียนเพื่อใชเปนแหลงในการหาความรูโดยการอานหนังสือ
คําอธิบาย : มักอยูในหองสมุดสวนกลาง หองสมุดคณะ หรือหองสมุดของภาค และสามารถบงบอก
ลักษณะไดจากสิ่งของที่มีการนําเขาออกเพื่อมาใชและมีการจัดเก็บ สิ่งของเหลานี้ไดแกหนังสือ วารสาร
นิตยสาร ตําราที่เกี่ยวกับหัวขอใดหัวขอหนึ่งเรื่องเดียว อุปกรณขนาดจิ๋วที่ใชกับคอมพิวเตอร สื่อการ
จัดเก็บทางระบบไฟฟา (เชน เทป แผนดิสก สไลด ฯลฯ) โนตเพลง แผนที่ และตําราเรียน
ขอจํากัด : ไมรวมพื้นที่การจัดเก็บทั่วไปที่มีไวบริการแกหองหรือพื้นที่เฉพาะ ซึ่งหองเหลานี้จะมีการ
จําแนกประเภทโดยมีรหัสที่เหมาะสม ตัวอยางของหองบริการประเภทนี้ไดแก หองเก็บเทปสําหรับ
หองปฏิบัติการทางภาษา (ดูรหัส 225) หองเก็บตําราเรียนสําหรับชั้นเรียน (ดูรหัส 115) หองดนตรี
สําหรับการฟงเพลงเพื่อความสนุกสนานทั่วไป (ดูรหัส 675) และยังไมรวมหองที่มีการเก็บวัตถุที่เกี่ยวกับ
การศึกษา แตไมรวมมาในรูปแบบตําราเรียน (เชน ตัวอยางดิน) ที่ใชสําหรับออกนิทรรศการ (ดูรหัส
620)
430 หองอานหนังสือที่อนุญาตใหผูมารับบริการหองสมุดสามารถเขาไปที่หิ้งหนังสือได
(Open-Stack Study Room)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ผสมผสานระหวางหองอานหนังสือและหิ้งวางหนังสือที่โดยทั่วไปจะไมมี
ขอบเขตกั้นระหวางหิ้งหนังสือกับที่อานหนังสือ
คําอธิบาย : บริเวณที่นั่งรวมถึงการจัดการสถานที่และที่นั่งอยูในรหัสหองอานหนังสือ (รหัส 410) พื้นที่
บริเวณที่เปนหิ้งวางหนังสือซึ่งอาจจะรวมตําราเรียนตางๆ จะอยูในรหัส 420
ขอจํากัด : ไมรวมหองอานหนังสือ (รหัส 410) ที่ไมมีพื้นที่ที่วางหิ้งหนังสือ พื้นที่ที่เปนหิ้งหนังสือที่มี
เกาอี้หรือที่นั่ง แตไมมีพื้นที่ที่ทําเปนที่นั่งอานหนังสืออยางเปนทางการจะอยูในรหัส 420 สถาบันอาจจะ
แยกระหวางรหัส 410 คือที่นั่งหรือที่อานหนังสือ และพื้นที่ที่ใชวางหิ้งหนังสือ รหัส 420 ออกจากกันโดย
เด็ดขาด พื้นที่ที่วางหิ้งหนังสือ (รหัส 420) และหองสําหรับดําเนินกระบวนการตางๆ ในหองสมุด
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(รหัส 440) และหองอานหนังสือที่อนุญาตใหผูมารับบริการหองสมุดสามารถเขาไปที่หิ้งหนังสือได จะมี
อยูตามหองสมุดกลาง หองสมุดคณะ และหองสมุดของภาค
440 หองสําหรับดําเนินกระบวนการตางๆ ของหองสมุด (Processing Room)
คําจํากัดความ : เปนหองหรือบริเวณทีจ่ ัดไวสําหรับการดําเนินการตามกระบวนการตาง ๆ
ที่กําหนดไวตามกฎเกณฑของหองสมุด หรือทําใหหองสมุดดําเนินการได
คําอธิบาย : เปนหองสําหรับการดําเนินการตามกระบวนการตางๆ ที่เปนกฎเกณฑและทําใหหองสมุด
ดําเนินการได จะรวมถึงบัตรใสชื่อหนังสือ แผนฟลมขนาดจิ๋ว ที่ดูแคตตาล็อคระบบคอมพิวเตอร บริเวณ
โตะที่มีหนังสืออางอิงสําหรับคนควาและโตะที่ใชหมุนเวียนกัน หองเขาปกหนังสือ หองสําหรับคนควาหา
ขอมูลทางคอมพิวเตอร บริเวณที่วางอุปกรณเครื่องใชมัลติมีเดีย บริเวณที่ใชดําเนินกระบวนการระบบ
การใหยืมหนังสือและบริเวณอื่นๆ ที่มีไวเพื่อดําเนินกระบวนการใดๆ ที่สนับสนุนการทํางานของหองสมุด
ขอจํากัด : พื้นที่ที่เปนหองทํางานและหองสําหรับดําเนินกระบวนการตางๆ จะแยกรหัสตามการใชงาน
เบื้องตน พื้นที่เล็กๆสําหรับการดําเนินการที่อยูในบริเวณหิ้งวางหนังสือที่ใหญกวา หรือบริเวณที่อาน
หนังสือที่ใหญกวา ควรจะจัดอยูในประเภทกิจกรรมเบื้องตนที่มีขอบขายใหญกวา (ดูรหัส 410,420,430)
ไมรวมถึงหองสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่ใหบริการเกี่ยวกับกิจกรรมการอานหนังสือ และบริเวณกิจกรรม
เบื้องตนอื่นๆ เชน หองเก็บวัสดุอุปกรณ หองถายเอกสาร ตูเก็บของ และหองสําหรับบริการอื่นๆ
(ดูรหัส 455) บริเวณที่ทํางานจัดอยูในประเภทหองทํางาน (รหัส 310)
455 หองบริการสําหรับการอานหนังสือ (Study Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองอานหนังสือ บริเวณหิ้งที่วางหนังสือ หองอาน
หนังสือที่อนุญาตใหผูมารับบริการหองสมุดสามารถเขาไปที่หิ้งหนังสือได หรือหองที่ใชเปนที่ดําเนิน
กระบวนการตางๆ ของหองสมุด โดยทําใหเกิดกิจกรรมเพิ่มเติมที่สงผลโดยตรงตอหองตางๆ ที่กลาว
มาแลว
คําอธิบาย : รวมถึงหองเก็บวัสดุอุปกรณ หองถายเอกสาร ตูเก็บของ หองล็อคเกอร หองเก็บเสื้อโคท
และพื้นที่ใหบริการอื่นๆ ที่ชวยสนับสนุนการจัดการของหองอานหนังสือ (ดูรหัส 410,420,430,440)
ขอจํากัด : ไมรวมหองสําหรับดําเนินกระบวนการตางๆ ของหองสมุด (รหัส 440) ซึ่งมีกระบวนการที่
สนับสนุนงานหองสมุดโดยเฉพาะ (เชน หองเขาปกหนังสือ หองที่มีการดําเนินกิจกรรมที่ใชมัลติมีเดีย)
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500 หมวดหองสําหรับการใชงานพิเศษ (Special Use Facilities)
หองประเภทนี้รวมหลายๆ หองที่ใชในกิจกรรมเบื้องตนหรือมีหนาที่การใชงานเฉพาะ
อยาง เชนพื้นที่และหองสําหรับการฝกหัดทางทหาร กิจกรรมการกีฬา การผลิตสื่อ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คลินิก (ไมรวมหองที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่แยกการจัดการออกไป) โรงเรียนสาธิต กิจกรรมทาง
การเกษตร และคอกสัตวและที่ปลูกพืช จะรวมอยูในหมวดนี้ แมวาหองที่ใชในกิจกรรมพิเศษเฉพาะอยาง
หลายตอหลายหองใหบริการแกหอง/พื้นที่ประเภทอื่นๆ แตการใชงานและโครงสรางที่ไดรับการออกแบบ
เปนพิเศษจะทําใหหองเหลานี้ไมถูกจัดอยูในประเภทหองบริการ
520 หองการศึกษาเกี่ยวกับการเลนกีฬา หรือพลศึกษา (Athletic or Physical Education)
คําจํากัดความ : เปนหองหรือพื้นที่ที่นักศึกษา เจาหนาที่ หรือสาธารณชนใชในการศึกษาเกี่ยวกับการ
เลนกีฬา หรือวิชาพลศึกษา
คําอธิบาย : รวมถึงโรงยิม สนามบาสเก็ตบอล สนามแฮนดบอล สนามสควอช หองเลนมวยปล้ํา หอง
ออกกําลังกาย หรือยกน้ําหนัก สนามเทนนิส สระวายน้ําในรม ที่ซอมกอลฟในรม ลานสเก็ตน้ําแข็งในรม
ลูวิ่งในรม สนามฝกกีฬาในรม และหองเก็บเสื้อผาและสิ่งของขางสนามกีฬา รหัสนี้ยังรวมถึงหองที่ใชใน
การสอนเตนรําและสอนเลนโบวลิ่ง ถาเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการสอนวิชาพลศึกษา
ขอจํากัด : รหัสการใชหองนี้ไมแยกรหัสการใชหองเพื่อการสอนออกจากการใชหองเพื่อสันทนาการ
หรือกิจกรรมตางๆ ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย แตจะแยกประเภทโดยดูจากรหัสหนาที่การใชงานและ
การศึกษาของแตละสาขาวิชา
หองเรียน (หมวด 100) หองปฏิบัติการ (หมวด 200) หองทํางาน (หมวด 300) และหอง
เบื้องตนอื่นๆ ก็จะใชรหัสนั้นๆ แมวาจะตั้งอยูในตึกที่ใชเปนที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลนกีฬาและพลศึกษา
บริเวณที่เปนที่นั่งดูกีฬาถาวร (อัฒจันทร) จะอยูในรหัส 523 พื้นที่เลนกีฬากลางแจง เชน สนามเทนนิส
และสนามบาสเก็ตบอลกลางแจง สนามซอมยิงธนู สนามกอลฟ และสนามกีฬากลางแจงประเภทอื่นไม
อยูในคํานิยามของคําวาสิ่งปลูกสราง จึงไมใชพื้นที่ที่กําหนดไวในรหัสนี้ พื้นที่ที่ใชเพื่อการสันทนาการ
หรือการบันเทิง เชนหองบิลเลียด หองเลนเกมส ที่โยนโบวลิ่ง หองเลนปงปอง หองเตนรํา หองเลนไพ
และหมากรุก และพื้นที่ที่จัดไวสําหรับฟงดนตรีและงานอดิเรก จะจัดไวในประเภทหองสันทนาการ
(รหัส 670) ถาไมไดใชเพื่อจุดประสงคสําหรับการเรียนการสอน
523 ที่นั่งดูกีฬา (Athletic Facilities Spectator Seating)
คําจํากัดความ : เปนที่นั่งดูกีฬาของนักศึกษา, เจาหนาที่ หรือสาธารณชน
คําอธิบาย : รวมถึงที่นั่งถาวรในโรงยิมในรม หองเก็บเสื้อผา และสิ่งของขางสนามกีฬา ที่นั่งดูกีฬาใน
ลานน้ําแข็ง ในสนามกีฬาในรม ริมสระวายน้ําในรม และในสนามขี่จักรยานในรม
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ขอจํากัด : ไมรวมบริเวณที่เปนที่นั่งชั่วคราว หรือเคลื่อนยายได (เชน อัฒจันทรที่เคลื่อนยายได) ที่นั่ง
ดูกีฬาแบบถาวรกลางแจงไมรวมอยูในรหัสนี้แมวาอาจจะมีพื้นที่ที่ไดรับการกําหนดการใชงานรวมอยู
ดวย (เชนหองล็อคเกอร หองทํางาน เปนตน)
525 บริการที่มีไวเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการเลนกีฬา หรือพลศึกษา
(Athletic or Physical Education Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงโดยเปนการเสริมใหกับกิจกรรมตางๆ ของหองที่ใชเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการเลนกีฬา หรือพลศึกษา
คําอธิบาย : รวมหองล็อคเกอร หองอาบน้ํา หองโคชที่ไมใชหองทํางาน ที่ขายตั๋วชมกีฬา และหอง
แตงตัว เก็บอุปกรณ จายอุปกรณ เก็บพัสดุ ปฐมพยาบาลเบื้องตน หองเหลาสนรองเทาสเก็ต หองเก็บ
ผาเช็ดตัว เปนตน
ขอจํากัด : ไมรวมหองน้ําของคนทั่วไป หองที่บริการโดยตรงแกหองทํางาน หองเรียน หองปฏิบัติการ
เปนตน ซึ่งจะถูกจัดประเภทตามรหัสการบริการใหสอดคลองอยางเหมาะสม โตะพนักงานเก็บเงินจะ
ใหบริการแกหองที่ใชเพื่อการสันทนาการ (ดูรหัส 670) จะถูกจัดอยูในการบริการเพื่อการสันทนาการ
(รหัส 675) ชองเก็บตั๋วสวนกลางที่ใหบริการแกหอง หรือการบริการหลากหลายประเภทจะถูกจัดวาเปน
กิจกรรมสงเสริมการขาย (รหัส 660)
530 หองการผลิตสื่อ (Media Production)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชเพื่อการผลิตหรือการเผยแพรวัตถุที่ใชในมัลติมีเดีย หรือการสงสัญญาณ
สื่อ
คําอธิบาย : รวมถึงหองที่เรียกกันทั่วไปวาหองผลิตรายการโทรทัศน หองผลิตรายการวิทยุ หองเสียง
หองภาพ หองที่ใชในการผลิตหรือเผยแพรเทปวิดีโอหรือเทปที่ใชในการบันทึกเสียงโทรทัศน และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร และศูนยผลิตสื่อตางๆ หองเหลานี้มีการกําหนดขอบขายการผลิต หรือหนาที่การ
ทํางานในการเผยแพรสื่อไวอยางชัดเจนที่จะใหบริการแกพื้นที่การกระจาย/เผยแพรสื่อ (เชน บริเวณภาค
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย) มากกวาจะจัดแบงวาเปนหองใหบริการทั่วไป
ขอจํากัด : ไมรวมหองที่ใชเพียงเพื่อเก็บวัสดุที่เปนสื่อและอุปกรณตางๆ หองที่กลาวนี้จะเรียกวาหอง
บริการสําหรับหองการผลิตสื่อ (รหัส 535) ถาเปนการบริการแกหองการผลิตหรือการเผยแพรสื่อ
(ดูรหัส 530) หรือเปนการใหบริการที่เหมาะสมกับประเภทของหองที่ใหบริการอยู พื้นที่กระจายสื่อทาง
วิทยุหรือโทรทัศน และหองสื่ออื่นๆ ที่ใชเพื่อการเผยแพรการสอนตอนักศึกษาเพื่อจุดประสงคทางการ
เรียนการสอนจะจัดวาเปนหองปฏิบัติการ (ดูรหัส 210, 222) รหัสนี้ไมรวมหองอุปกรณการสื่อสาร
โทรคมนาคมและหองขอมูลทางคอมพิวเตอรสวนกลาง (ดูรหัส 710)
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535 หองบริการสําหรับหองการผลิตสื่อ (Media Production Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่บริการโดยตรงแกหองการผลิตหรือเผยแพรสื่อ
คําอธิบาย : เกณฑการจัดประเภทเบื้องตนของรหัสประเภทนี้คือเปนหองที่ควรจะใหบริการแกหอง
การผลิตหรือการเผยแพรสื่อ และไมไดเปนหองทํากิจกรรมเบื้องตนอีกหองหนึ่ง ตัวอยางเชน พื้นที่
สําหรับจัดเก็บหรือหองสมุดที่เก็บฟลม หรือมวนเทป หองเก็บอุปกรณสื่อตางๆ หองอัดเสียง หองควบคุม
เสียง หองมืด หองเตรียมงาน บูธควบคุมการทํางานในสตูดิโอ และพื้นที่สงเสริมกิจกรรมอื่นๆ ที่
ใหบริการเฉพาะแกหองการผลิตหรือการเผยแพรสื่อ (ดูรหัส 530)
ขอจํากัด : หองตาง ๆ ที่มีวัสดุอุปกรณ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับสื่อซึ่งใหบริการแกหองกิจกรรม
เบื้องตน นอกเหนือจากที่ใหบริการแกหองรหัส 530 จะถูกจัดประเภทใหสอดคลองกับรหัสของหองนั้นๆ
อยางเหมาะสมตอไป
540 คลินิก
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชในการวินิจฉัยโรค ใหคําปรึกษา ใหการรักษา หรือใหบริการอื่นๆ แก
คนไข หรือลูกคา โดยไมรวมการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวของกับเภสัชกรรม
การรักษาสัตว การรักษาฟน หรือการดูแลสุขภาพของนักศึกษา
คําอธิบาย : รวมถึงหองที่ใชตรวจคนไขหรือลูกคา หองทดสอบ และหองใหคําปรึกษา คลินิกจะ
เกี่ยวของกับการศึกษาในสาขาจิตวิทยา กฎหมาย การฝกพูด การฝกฟง และสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับที่
กลาวมา
ขอจํากัด : ไมรวมคลินิกที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพนักศึกษา การใหบริการแนะแนวแกนักศึกษา
หรือเปนคลินิกสําหรับรักษาฟนหรือคลินิกรักษาสัตว (ดูหมวด 800) และยังไมรวมหองที่ใชเพื่อการ
ปรับปรุงทางการศึกษา ซึ่งจะจัดอยูในประเภทหองเรียนหรือหองปฏิบัติการ (ดูหมวด 100 และ 200)
หรือหองที่ใชทดสอบหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่ไมเกี่ยวกับสุขภาพหรือไมเกียวกับสาขาวิชา
ใด (ดูรหัส 315)
545 หองบริการสําหรับคลินิก
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกคลินิก
คําอธิบาย : รวมหองนั่งคอย หองสังเกตอาการ หองควบคุม หองอัดเสียง และหองที่สนับสนุนกิจกรรม
ที่คลายคลึงกับที่กลาวมา
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ขอจํากัด : ไมรวมหองที่ใหบริการหองดูแลสุขภาพที่มีการบริหารแยกออกไป (ดูหมวด 800) และยัง
ไมรวมหองปฐมพยาบาลเบื้องตนที่ใหบริการแกพื้นที่กิจกรรมเบื้องตนประเภทอื่น (ตัวอยางเชน บริการ
แกหองที่ใหการศึกษาเกี่ยวกับการเลนกีฬา หรือพลศึกษา รหัส 525 หรือบริการสําหรับสถานเลี้ยงใน
เวลากลางวัน รหัส 645)
550 โรงเรียนสาธิต (Demonstration)
ในที่นี้หมายถึงโรงเรียนดรุณสิกขาลัย.
คําจํากัดความ : เปนหองหรือกลุมหองที่ใชในการฝกหัดซึ่งอยูในโปรแกรมการสอน เปนกฎเกณฑของ
สาขาวิชาเฉพาะ เชน การสอน การดูและหรือการพัฒนาเด็กเล็ก และการบริหาร การจัดการที่อยูอาศัย
หรือเศรษฐศาสตรในครัวเรือน
คําอธิบาย : เกณฑหลักในการจัดประเภทนี้คือกิจกรรมการฝกหัดในโปรแกรมการสอน ซึ่งสัมพันธ
ใกลชิดกับการประกอบอาชีพหรือการใชชีวิตจริงในอาชีพที่เรียนมาในอนาคตรวมถึงโรงเรียนสาธิตที่ดูแล
เด็กในเวลากลางวัน และศูนยพัฒนาเด็ก หองปฏิบัติการและบานที่จัดใหใชสําหรับการศึกษา การบริหาร
หรือเศรษฐศาสตรในครัวเรือน ถาสถานที่เหลานี้ถูกใชเพื่อฝกหัดซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการอบรม หรือ
การสอนของมหาวิทยาลัย
555 หองบริการสําหรับโรงเรียนสาธิต (Demonstration Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองสาธิต โดยเปนการเพิ่มกิจกรรมใหกับหองนั้น ๆ
คําอธิบาย : รวมถึงหองเก็บพัสดุเครื่องใช หองเตรียมอาหาร ฯลฯ ที่อยูในหองสําหรับการสาธิต
เกี่ยวกับกิจกรรมในครัวเรือน และหองครัว หองล็อคเกอร หองอาบน้ํา ฯลฯ ในหองปฏิบัติการที่ใชเปน
สถานสาธิต หองที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่คลายคลึงกันนี้ที่ใหบริการโดยตรงแกพื้นที่การดูแล
และ การฝกอบรมในโรงเรียนสาธิตที่ใชเปนสถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน (ดูรหัส 550) จะรวมอยูใน
รหัสประเภทนี้

600 หมวดหองที่ใชงานทั่วไป (General Use Facilities)
โดยทั่วไป
หองที่ใชงานทั่วไปถูกจัดตามลักษณะที่ใชกวางๆ สําหรับอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ หรือ
สาธารณชนมากกวาที่จะใชเปนหองที่ใชเฉพาะทาง (หมวด 500) ซึ่งจํากัดอยูในกลุมเล็กๆ หรือกลุมคน
เฉพาะ หองที่ใชงานทั่วไปประกอบดวยการใหบริการทั่วไปในมหาวิทยาลัย หรือระบบสนับสนุนหนาที่
การทํางานที่มีไวสําหรับบุคลากรในชุมชนและในสถาบัน (เชน หองประชุมใหญ หองนิทรรศการ หอง
รับประทานอาหาร หองพักผอน หองทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย หองสันทนาการ หอง
ประชุมทั่วไป สถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน)
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610 หองประชุมใหญ/หองชุมนุม (Assembly)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ไดรับการออกแบบและตกแตงสําหรับเปนที่ประชุมหรือชุมนุมของผูคน
จํานวนมากสําหรับเหตุการณตางๆ เชน ดูละคร ฟงดนตรี ทําพิธีสั้นๆ ทางศาสนา การคัดเลือก ปศุสัตว
หรือพิธีรับปริญญา
คําอธิบาย : รวมถึงโรงหนัง หอประชุม หองแสดงคอนเสริ์ต สนามกีฬา โบสถเล็กๆ และปะรํา
พลับพลาที่ใชคัดเลือกปศุสัตว ที่ไวใชงานเบื้องตนสําหรับการแสดงทั่วไป (การพูด การแสดงละคร การ
แสดงดนตรี การเตนรํา) และกิจกรรมการใหบริการพิธีทางศาสนา บริเวณที่เปนที่นั่งชม คอกที่ใช
แสดงวงมโหรี สวนของโบสถที่ใชสําหรับทําพิธี สนามกีฬา/สังเวียน ทางเดินระหวางที่นั่ง และเวที
(ถาไมไดใชงานเบื้องตนเพื่อการเรียนการสอน) จะรวมอยูในรหัสนี้และมักจะรวมอยูในพื้นที่ของหอง
ประชุมใหญ รหัสนี้ยังรวมถึงโบสถเล็กๆ ที่ตั้งอยูในสถานดูแลสุขภาพ, ในหอพักหรือในตึกสวนอื่นๆ
สถาบันอาจจะแยกสวนพื้นที่ที่เปนที่นั่งออกจากสวนเวที และสวนที่ออกแบบเปนพิเศษสวนอื่นๆ ไดโดย
ใชรหัสเพิ่มเติม
ขอจํากัด : พื้นที่สวนเวทีที่ใชงานเบื้องตนเพื่อการเรียนการสอน หรือการฝกฝน (เตนรํา ดนตรี ละคร)
จะจัดอยูในรหัสแยกออกไปโดยจัดอยูในพื้นที่หองปฏิบัติการ (ดูรหัส 210, 220) สวนหองประชุมใหญ
ที่ใชงานเบื้องตนเปนหองโถงสําหรับการบรรยายจะจัดวาเปนพื้นที่หองเรียน (รหัส 110)
615 หองบริการสําหรับหองประชุมใหญ/หองชุมนุม (Assembly Service)
คําจํากัดความ : เปนหองหรือพื้นที่ใหบริการโดยตรงแกหองประชุม เปนการเพิ่มพูนกิจกรรมของหอง
ประชุมใหญ
คําอธิบาย : รวมถึงหองฝากหมวก เสื้อคลุม และสิ่งของอื่นๆ หองเก็บเสื้อโคท/เสื้อนอก บูธขายตั๋ว
หองแตตัว บูธวางเครื่องฉายภาพ หองเก็บอุปกรณเครื่องประดับสําหรับการแสดง หองแตงหนา หองเก็บ
เครื่องแตงตัวและฉาก หองควบคุมมัลติมีเดียและอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ
ขอจํากัด : ทางเขาหองรับรองและพื้นที่บริเวณนอกหองประชุมใหญถูกจัดอยูในประเภทพื้นที่ที่ไมได
กําหนด หรือพื้นที่หมุนเวียน แผงที่ไดรับสัมปทานใหขายของในหองประชุมใหญ หรือหองที่มีคนมา
ชุมนุมกันเปนจํานวนมากจะจัดอยูในประเภทกิจกรรมการสงเสริมการขาย (รหัส 660) พื้นที่ที่เปน
หองพักซึ่งอยูไกลจากพื้นที่การประชุม/การชุมนุมในหองประชุมใหญ หรือหองที่มีผูคนมาชุมนุมกันเปน
จํานวนมากจะถูกจัดประเภทโดยใชรหัสบริการหรือรหัสหองพัก (รหัส 650) ที่เหมาะสม
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620 หองนิทรรศการ (Exhibition)
คําจํากัดความ : เปนหองหรือพื้นที่ที่ใชสําหรับการออกนิทรรศการเกี่ยวกับวัตถุ ผลงานศิลปะ
สิ่งประดิษฐ ฯลฯ เปนการใชงานทั่วไปโดยอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่และสาธารณชน
คําอธิบาย : รวมถึงพิพิธภัณฑ หองแสดงผลงานศิลปะ และพื้นที่ที่จัดแสดงนิทรรศการที่คลายคลึงกัน
นี้ทั้งสวนของภาคและสถาบัน ซึ่งใชแสดงวัตถุและรายการตางๆ ตอสายตาสาธารณชนและคนในสถาบัน
เอง ทองฟาจําลอง/หอดูดาวที่ใชงานเบื้องตนสําหรับนิทรรศการจะรวมอยูในรหัสนี้ แตถามีการใชงาน
เบื้องตนสําหรับการคนควาวิจัยจะถูกจัดอยูในหมวดหองปฏิบัติการ (หมวด 200)
ขอจํากัด : งานแสดงที่มีวัตถุประสงคเพื่อการเรียนการสอนไมใชเปนการแสดงนิทรรศการทั่วไป (เชน
นิทรรศการทางการสอนของภาคที่เกี่ยวกับดานมนุษยวิทยา พฤกษศาสตร หรือ ธรณีวิทยา เปน
ตัวอยางโชว) จะจัดอยูในประเภทหองปฏิบัติการ หรือบริการสําหรับหองปฏิบัติการ (ดูหมวด 200) ไม
รวมปายประกาศและสิ่งที่คลายๆ กันนี้ที่โชวอยูตามทางเดินไปหองโถง หรือศูนยกลางนักศึกษา เปนตน
และยังไมรวมตําราเรียนที่ไมตองคํานึงถึงรูปแบบหรือชนิดที่ใชสําหรับการศึกษาซึ่งไมใชสําหรับงาน
นิทรรศการ (ดูรหัส 420) (เชน หนังสือ เทป หรือตัวอยางดิน)
625 หองบริการสําหรับหองนิทรรศการ (Exhibition Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองนิทรรศการ เปนกิจกรรมเพิ่มเติมใหแกหอง
คําอธิบาย : รวมถึงหองเตรียมงาน หองเก็บพัสดุ หองนิรภัยสําหรับเก็บของมีคา ฯลฯ ที่ใหบริการแก
พื้นที่ที่จัดนิทรรศการ (ดูรหัส 620)
ขอจํากัด : พื้นที่ในการทําวิจัยในพิพิธภัณฑจะจัดอยูในประเภทหองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไม
เกี่ยวกับชั้นเรียน (รหัส 250) หรือ บริการที่มีไวเพื่อหองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชั้นเรียน
(รหัส255) พื้นที่บริการสําหรับงานแสดงนิทรรศการซึ่งเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการสอนจะถูกจัดอยูใน
ประเภทบริการสําหรับหองเรียน หรือพื้นที่บริการสําหรับหองปฏิบัติการ
630 หองอาหาร (Food Facility)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชสําหรับรับประทานอาหาร
คําอธิบาย : รวมถึงหองรับประทานอาหาร คาเฟทีเรีย บารของวาง ภัตตาคาร และบริเวณ
รับประทานอาหารที่คลายคลึงกับที่กลาวมาที่อยูในหองโถงของตึกที่พัก หรือสโมสรอาจารย เปนตน
รหัสนี้รวมถึงหองที่เปดใหนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ หรือคนสวนใหญ การแยกประเภทเบื้องตน
ของพื้นที่หองอาหาร (รหัส 630) ดูจากสิ่งของเครื่องใชที่อยูในหอง (ที่นั่ง เคานเตอร โตะ) ที่ใชสําหรับ
การรับประทาน หรือการดื่ม รหัสนี้เปนพื้นที่ที่ใชสําหรับการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ พื้นที่
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การขายที่มีที่นั่ง เคานเตอร หรือโตะ และที่นั่งกินขาวกลางวัน หรือที่ขายอาหารที่ใหบริการแกหองขาย
ของรวมอยูในรหัสประเภทนี้
ขอจํากัด : พื้นที่ขายที่ไมมีที่นั่ง เคานเตอร หรือโตะถูกจัดอยูในประเภทหองสงเสริมการขาย (รหัส
660) หรือมีรหัสบริการที่เหมาะสมถาการขายนี้สงเสริมโดยตรง หรืออยูถัดจากหองที่มีการบริโภคสินคา
(เชน รหัส 635) ที่สําหรับขายของที่ใหบริการแกหองรับประทานอาหาร รหัส 630) หองพัก รหัส
650 ที่มีอุปกรณเครื่องใชสําหรับการขายที่ไมใชจุดประสงคหลักของการใชงานเบื้องตนของหอง (เชน
การพักผอน) จะถูกจัดอยูในประเภทที่เปนสวนหนึ่งของหองพัก ถาอยูภายในหอง หรือถือเปนบริการ
สําหรับหองพัก (รหัส 655) ถาแยกออกมาจากตัวหองพักและสนับสนุนการใชงานโดยตรงตอหองพัก
(ดูรหัส 650) หองพักดื่มน้ําชากาแฟที่ใหบริการแกพื้นที่ทํางานเฉพาะจะจัดอยูในบริการหองทํางาน
(รหัส 315) ที่รับประทานอาหารสําหรับเด็กๆ ในโรงเรียนสาธิต หรือสถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันจะ
จัดเปนประเภทกิจกรรมเบื้องตนภายในบริเวณนั้นๆ (ดูรหัส 550, 640) ที่รับประทานอาหารสําหรับ
เจาหนาที่ หรือหองพักดื่มน้ําชากาแฟที่ดังกลาวจะจัดเปนพื้นที่บริการ
635 หองบริการสําหรับหองอาหาร (Food Facility Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองอาหาร เปนการเพิ่มพูนกิจกรรมใหแกหองอาหาร
คําอธิบาย : รวมถึงหองครัวและพื้นที่การเตรียมอาหาร หองเย็น และหองแชแข็ง หองลางจาน พื้นที่
ใหบริการอาหาร บริเวณทําความสะอาด ฯลฯ ยังรวมถึงพื้นที่ปฐมพยาบาลเบื้องตน และพื้นที่ขายที่
ใหบริการโดยตรงแกหองอาหาร หรืออยูติดกับบริเวณรับประทานอาหาร
ขอจํากัด : ไมรวมหองเตรียมอาหารประเภทใดก็ตามที่ไมไดใหบริการแกหองอาหาร หรือพื้นที่
รับประทานอาหาร (ดูรหัส 630) ครัวขนาดเล็กมากในที่พักอาศัยในที่ทํางานที่ไมไดใหบริการแกพื้นที่
สําหรับรับประทานอาหาร จัดอยูในประเภทบริการสําหรับหองอานหนังสือ หรือหองนอน (รหัส 935)
พื้นที่บริการสําหรับหองจําหนายสินคา (ดูรหัส 660) จะจัดอยูในประเภทบริการการสงเสริมการขาย
(รหัส 665) พื้นที่การเตรียมอาหารและครัวในโรงเรียนสาธิต หรือสถานรับเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันจะ
จัดเปนพื้นที่บริการสําหรับสถานที่ดังกลาว (ดูรหัส 555, 645)
640 สถานรับเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน (Day Care)
คําจํากัดความ : เปนหองที่จัดไวเพื่อดูแลเด็กหรือคนชรา เปนบริการที่ไมเกี่ยวกับดานการแพทย
ดูแลในเวลากลางวันหรือกลางคืนดวย เปนบริการใหแกสมาชิกของคนในสถาบัน
คําอธิบาย : รวมถึงหองที่มีกิจกรรมเบื้องตนที่เปนการดูแล การอบรมทางดานพัฒนาการ และการ
ดูแลแตละบุคคล โดยทั่วไปเด็กหรือผูใหญที่เปนสมาชิก หรือที่ระบุไว (เชน บริเวณที่เลน บริเวณที่
รับประทานอาหารของบุคคลที่ไมไดเปนเจาหนาที่ และหองฝกหัดสําหรับเด็กประเภทนี้ใหบริการเปน
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แบบศูนยใหบริการสวนกลางสําหรับอาจารย เจาหนาที่ และพนักศึกษา ซึ่งไมไดเปนสถานที่ที่ใหการ
ดูแลทางการแพทย (เชน จะจัดอยูแคการใหยาตามตารางที่ระบุไว และใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน)
ขอจํากัด : ไมรวมหองสนับสนุนที่ใชเหมือนเปนหองบริการ ดูรหัส 645 (เชนหองพัสดุ ตูเก็บของ และ
หองแพนทรีนสําหรับเก็บอาหาร/ถวยชาม) ยังไมรวมหองสาธิต, หองปฏิบัติการ หรือหองอื่นๆ ที่มีหนาที่
การใชงานเบื้องตน จัดใหมีการฝกฝนของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการสอน
(ดูรหัส 550) การบริการสวนกลาง (รหัส 750) และหองปฏิบัติการ (หมวด 200) ที่เปนการสงเสริมการ
สอนโดยตรง (เชนโปรแกรมการฝกฝนสายอาชีพสําหรับการศึกษาของพอแม และการศึกษาของเด็กกอน
วัยเรียน) จะไมรวมในรหัสประเภทนี้
645 หองบริการสําหรับสถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน (Day Care Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองกิจกรรมเบื้องตนในสถานรับเลี้ยงเด็กในเวลา
กลางวัน ที่เปนการเพิ่มพูนกิจกรรมใหหองนี้
คําอธิบาย : รวมถึงหองพัสดุ ตูเก็บของ หองครัว หองเก็บอาหารและถวยชาม หองน้ําสวนตัว หรือ
ของเจาหนาที่ และหองบริการแบบอื่นๆ ที่ใหการสนับสนุนพื้นที่กิจกรรมเบื้องตน
ขอจํากัด : ไมรวมหองที่ใชสําหรับดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน หองน้ําที่
ไดรับการออกแบบมาเพื่อฝกเด็กจะอยูในรหัส 640 สวนหองน้ําของเจาหนาที่จะอยูในรหัส 645 หองครัว
หรือบริเวณที่ใชเตรียมอาหารในสถานเลี้ยงเด็กจะถูกจัดอยูในประเภทพื้นที่บริการ (ดูรหัส 645) พื้นที่ใน
การรับประทานอาหารหรือพักดื่มน้ําชากาแฟของเจาหนาที่ควรจะอยูในรหัส 645 ในขณะที่พื้นที่สําหรับ
รับประทานอาหารหรือใหการฝกฝนแกเด็กจะจัดไวในประเภทพื้นที่กิจกรรมเบื้องตน (ดูรหัส 640) พื้นที่
หองทํางานของเจาหนาที่ควรจะอยูในรหัส 310
650 หองพัก (Lounge)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชสําหรับพักผอนและผอนคลายอารมณ ซึ่งไมไดจํากัดวงอยูในกลุมคน
บางกลุม บางหนวยงาน หรือบางพื้นที่
คําอธิบาย : หองพักมักจะไดรับการตกแตงดวยเฟอรนิเจอรที่มีเบาะ หรือเกาอี้หุมนวม ผามาน หรือ
พรม และอาจมีเครื่องมืออุปกรณการขายอยูในนั้นดวยก็ได หองพักที่ใชงานทั่วไป (ดูรหัส 650) ตางจาก
หองพักที่เปนที่พักรับประทานน้ําชากาแฟ หรือหองพักในพื้นที่หองทํางาน (ดูรหัส 315) หองที่จัดอยูใน
รหัสหองพัก (รหัส 650) จะเปนหองที่เปดใหคนที่มาเยี่ยมหรือผานไปมาที่ตึกหรือบริเวณที่มีหองน้ําอยู
มาใชได หองประเภทนี้อาจจะมีอุปกรณเครื่องมือการขายถาการใชงานเบื้องตนมีจุดประสงคเพื่อการ
พักผอน, การผอนคลายอารมณ, การพบปะของผูคนอยางไมเปนทางการ และไมไดเปนหองที่ใชเพื่อการ
รับประทานอาหาร (ดูรหัส 630)
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ขอจํากัด : หองพักจะแตกตางจากหองประชุมใหญ (รหัส 350) และหองประชุมยอย (รหัส 680) ซึ่ง
ทั้ง 2 หองนี้ใชสําหรับการประชุมอยางเปนทางการ สวนหองพักจะมีหนาที่การใชงานที่ไมเปนทางการ
มากกวา โดยจะใชหองพักเพื่อการพักผอน การผอนคลายอารมณ หรือการกระทําที่ไมเปนทางการและ
เปนของสวนรวม ที่พักที่เชื่อมกับหองน้ําสาธารณะจะรวมอยูในหองน้ําที่เปนพื้นที่ที่ไมกําหนดเฉพาะ
(พื้นที่ใหบริการของตึก) สวนหองที่มีอุปกรณเครื่องมือการขาย และไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก
(เชนที่นั่ง เคานเตอร หรือโตะ) สําหรับการบริโภคอาหารหรือการดื่มจะจัดอยูในประเภทการสงเสริม
การขาย (รหัส 660) หองพักที่ใหบริการโดยตรงแกพื้นที่ที่กําหนดกลุมผูใชในวงจํากัดจะจัดประเภทตาม
รหัสบริการที่สัมพันธกันอยางเหมาะสม (เชน หองพักที่ใหบริการแกหองประชุมใหญ หรือหองที่มีคนมา
ชุมนุมกันอยูมาก จะจัดอยูในรหัส 615) หองพักแตกตางจากหองรับรอง (Lobby) (พื้นที่ที่มีคน
หมุนเวียนมาใชโดยไมจํากัดวงเฉพาะ) ตรงตําแหนงที่ตั้ง, การใชงาน และจุดประสงค หองรับรองแขก
โดยทั่วไปจะตั้งอยูบริเวณทางเขาหลักที่เปนที่โลงไปสูทางไปหองโถงไดหลายทาง และแมวาจะมีที่นั่ง แต
เปนการออกแบบใหเนนไปเปนการเดินผาน (หรือเปนที่สําหรับยืนคุย) มากกวาที่จะนั่งและพักผอน
หองสําหรับนั่งรอที่แยกจากหองดูแลสุ ขภาพจะจัดอยูในรหัสบริการที่เหมาะสมตามหองหรือพื้นที่ที่
บริการอยู หองตอนรับแขก (Receptionist Room) ซึ่งรวมพื้นที่นั่งรอควรจะจัดอยูในประเภทหองทํางาน
(รหัส 310) พื้นที่นั่งรอของคนที่มารับบริการหองดูแลสุขภาพจะอยูในรหัส 880
655 หองบริการสําหรับหองพัก (Lounge Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองพักที่มีการใชทั่วไป
คําอธิบาย : รวมหองครัวที่มีขนาดเล็กมาก, หองพัสดุ และหองจําหนายสินคาที่ใหบริการโดยตรงแก
หองพักที่มีการใชงานทั่วไป (ดูรหัส 650)
ขอจํากัด : รหัสนี้ไมรวมหองครัวที่มีขนาดเล็กมาก หองพัสดุ และพื้นที่จําหนายสินคาขนาดเล็กที่
ใหบริการโดยตรงแกหองประเภทอื่น (เชนใหบริการแกพื้นที่รับประทานอาหาร จะจัดอยูในรหัส 635 คือ
หองบริการสําหรับหองอาหาร)
660 หองกิจกรรมสงเสริมการขาย (Merchandising)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชขายสินคาหรือใหบริการเกี่ยวกับสินคา
คําอธิบาย : รวมถึงพื้นที่ขายสินคาและบริการ เชน รานหนังสือ รานจําหนายหนังสือใหนักศึกษา ราน
ตัดผม หรือรานเสริมสวย ไปรษณีย รานขายอาหารในมหาวิทยาลัย หองขายสินคาตามทางเดิน และที่
ขายตั๋วสวนกลางที่ใหบริการแกหองและกิจกรรมหลากหลาย
ขอจํากัด : ไมรวมหองรับประทานอาหาร ภัตตาคาร เคานเตอรขายอาหารวาง และหองอาหารที่
คลายกับที่กลาวมา (รหัส 630) หองที่มีอุปกรณเครื่องมือการขายที่บริการโดยตรงแกหองรับประทาน
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อาหาร หองพัก หรือพื้นที่กิจกรรมเบื้องตนอื่นๆ จะถูกจัดประเภทตามรหัสบริการที่เหมาะสม เชน
พื้นที่ที่มีอุปกรณเครื่องมือการขายที่อยูในหองพักที่ใชงานทั่วไป จะจัดอยูในประเภทหองพัก (รหัส 650)
พื้นที่การขายที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก (เชน ที่นั่ง เคานเตอร หรือโตะ) สําหรับบริโภคสินคาจะจัดอยู
ในรหัสหองอาหาร (รหัส 630) หองประชุมยอยและหองประชุมใหญในโรงแรมหรือโมเต็ลจะอยูในรหัส
หองประชุม (รหัส 680) หองพักที่ใชนอนในโรงแรมหรือโมเต็ลจัดอยูในประเภทหองที่เปนที่อยูอาศัย
(หมวด 900) โตะแคชเชียรที่ใหบริการแกหองสันทนาการจะจัดเปนพื้นที่ใหบริการสําหรับหองนั้นๆ
(ดูรหัส 670, 675) ศูนยเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันที่ใชในการฝกหัดในโปรแกรมการสอนจะจัดไวใน
ประเภทการสาธิต (รหัส 550) แตศูนยเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการ
สอนจะอยูในประเภทสถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน (รหัส 640)
665 หองบริการสําหรับกิจกรรมสงเสริมการขาย (Merchandising Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองสงเสริมการขาย เปนการเพิ่มกิจกรรมใหกับหองนี้
คําอธิบาย : รวมถึงหองพัสดุและตูติดผนัง หองแบงกลุม/ประเภทสินคา หองน้ําสวนตัว และหองที่
สนับสนุนหองกิจกรรมสงเสริมการขายโดยตรง (รหัส 660)
ขอจํากัด : หองพัสดุ หองแบงกลุม/ประเภทสินคา และหองน้ําสวนตัวที่ไมไดใหบริการแกพื้นที่ทํา
กิจกรรมสงเสริมการขาย จะจัดรหัสบริการที่เหมาะสมตามประเภทการใชหองนั้น ๆ
670 หองพักผอนหยอนใจ (Recreation)
คําจํากัดความ : เปนหองที่นักศึกษา เจาหนาที่ หรือบุคคลทั่วไปใชเพื่อการพักผอนหยอนใจ
คําอธิบาย : รวมถึงหองออกกําลังกายและหองฟตเนส หองเลนบิลเลียด หองเลนเกมส ที่โยนโบวลิ่ง
หองตีปงปอง หองเตนรํา หองเลนหมากรุก หองเลนไพ หองทํางานอดิเรก หองดูโทรทัศน หองอาน
หนังสือ (ไมใชเพื่อการศึกษา) และหองฟงดนตรีที่ใชเพื่อการพักผอนหยอนใจและบันเทิง ไมไดมี
จุดประสงคเพื่อการสอน หองและพื้นที่สําหรับพักผอนหยอนใจจะใชเพื่อการผอนคลายอารมณ หรือ
กิจกรรมบันเทิง ในขณะที่หองที่ใชในการเรียนกีฬา หรือวิชาพลศึกษา (รหัส 520) จะใชเพื่อทําใหมี
สุขภาพอนามัยดีขึ้น ซึ่งอยูในการเรียนพลศึกษา การจัดแขงกีฬาระหวางมหาวิทยาลัย และเปนโปรแกรม
ภายในมหาวิทยาลัย
ขอจํากัด : ไมรวมโรงยิม สนามบาสเก็ตบอล หองยกน้ําหนัก สนามเทนนิส สนามแฮนดบอล สนาม
สควอทช หองเลนมวยปล้ํา สระวายน้ําในรม ลานสเก็ตน้ําแข็ง ลูวิ่งในรม สนามกีฬาในรม สนามกอลฟ
ในรม และพื้นที่อื่นๆ ที่มีการใชงานเบื้องตนในการเรียนพลศึกษา และกิจกรรมการแขงกีฬาทั้งภายใน
และระหวางมหาวิทยาลัย (ดูรหัส 520) และยังไมรวมถึงสนามกีฬากลางแจงสําหรับนักกีฬาและเรียน
วิชาพลศึกษา และพื้นที่เปดอี่นๆ เพราะไมไดอยูในพื้นที่ตึก และรหัสประเภทนี้จะไมรวมที่เลนโบวลิ่ง
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หองเตนรํา หรือพื้นที่ที่ทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ใชงานเบื้องตนเพื่อการสอน จะไมรวมหองที่ใชอานหนังสือ
หรือใชสื่อซึ่งไดรับการออกแบบและมีจุดประสงคใหเปนหองอานหนังสือเพื่อการศึกษา (ดูรหัส 410)
675 หองบริการสําหรับหองพักผอนหยอนใจ (Recreation Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองพักผอนหยอนใจ โดยเปนการเพิ่มกิจกรรมใหกับ
หองนี้
คําอธิบาย : รวมหองพัสดุ ตูติดผนัง หองจายอุปกรณ/เครื่องเลน โตะแคชเชียร หองปฐมพยาบาล
เบื้องตน และพื้นที่ที่สนับสนุนโดยตรงตอหองพักผอนหยอนใจ (รหัส 670)
ขอจํากัด : ไมรวมหองครัว เคานเตอรอาหารวาง หรือหองอาหาร (รหัส 630) และพื้นที่ใหบริการ
สําหรับหองอาหาร (รหัส 635) หองล็อคเกอร, หองอาบน้ํา บูธขายตั๋ว หองแตงตัว หองเก็บอุปกรณ และ
หองอื่นๆ ที่ใหบริการโดยตรงแกหองที่ใชเรียนพลศึกษา หรือสอนการเลนกีฬา (รหัส 520) จะจัดเปนหอง
บริการ (ดูรหัส 525) สําหรับหองนั้นๆ ที่ขายตั๋วสวนกลางที่ใหบริการแกหลายหอง หรือบริการหลาย
ประเภทจะจัดอยูในประเภทกิจกรรมการสงเสริมการขาย (รหัส 660)
680 หองประชุมยอย (Meeting Room)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชเพื่อการประชุมที่ไมเกี่ยวกับการเรียนโดยสถาบันเอง หรือโดยบุคคล
ทั่วไป
คําอธิบาย : โดยหลักใชสําหรับบุคคลทั่วไป มักจะเกิดความสับสนระหวางการจัดประเภทหองประชุม
ใหญ (Conference Room) กับหองประชุมยอย (Meeting Room) เนื่องจากทั้ง 2 หองนี้ใชงานเบื้องตน
สําหรับการประชุมที่ไมเกี่ยวกับการเรียน หองประชุมใหญจะจํากัดการใหบริการแกสํานักงานที่อยู
รวมกันหลายๆ สํานักงาน หรือใชโดยคนในสํานักงานที่กําหนดเฉพาะและโดยทั่วไปจะใชสําหรับการ
ประชุมเจาหนาที่ หรือกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับชั้นเรียนของภาค สวนหองประชุมยอยจะเปดกวางมากขึ้น
สําหรับกลุมการศึกษา กรรมการ กลุมผูบริหาร กลุมคนในชุมชนนั้นๆ กลุมนักศึกษาหลายสาขา
บุคคลที่ไมใชเจาหนาที่ของสถาบันและกลุมสมาชิกของทั้งในชุมชนและสถาบัน หองประชุมยอยที่อยูใน
โรงแรมหรือโมเต็ล และหองประชุมที่ไมไดเรียกเก็บคาใชจายในการใชจะรวมอยูในรหัสนี้ หองประชุม
ยอยอาจจะมีโครงสรางเหมือนหองเรียน (เชน มีจุดศูนยกลางที่หนาหอง) และอาจไดรับการตกแตงดวย
เฟอรนิเจอรหลากหลาย (เชน มีโตะ และเกาอี้ เฟอรนิเจอรที่เหมือนกับที่ใชในหองพัก เกาอี้ที่มีที่วาง
แขน หรือโตะตัวใหญ)
ขอจํากัด : หองที่ใหบริการแกสํานักงานที่อยูรวมกันมาก ๆ และใชงานเบื้องตนเพื่อเปนการประชุม
เจาหนาที่ จะจัดวาเปนหองประชุมใหญ (Conference Room) รหัส 350 หองสัมมนาและหองบรรยายที่
ใชงานเบื้องตนสําหรับชั้นเรียนที่มีตารางเรียนจะจัดอยูในหองเรียน (รหัส 110) หองที่ไดรับการตกแตง
และออกแบบสําหรับการประชุมคนจํานวนมาก (หรือชุมนุม) เพื่อเหตุการณ/กิจกรรมใดๆ เชน การเลน
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ละคร การเลนดนตรี การทําพิธีทางศาสนา ฯลฯ จะจัดอยูในหองประชุม/หองชุมนุมใหญ (Assembly)
(รหัส610)
685 หองบริการสําหรับหองประชุมยอย (Meeting Room Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองประชุมยอย เพื่อเพิ่มกิจกรรมใหกับหองนั้นๆ
คําอธิบาย : รวมถึงหองครัวที่มีขนาดเล็กมาก หองควบคุม/เก็บอุปกรณมัลติมีเดีย หองเก็บเฟอรนิเจอร
และหองอื่นๆ ที่สนับสนุนการใหบริการโดยตรงแกหองประชุมยอย
ขอจํากัด : ไมรวมหองครัวที่มีขนาดเล็กมาก หองพัสดุ และหองอื่นๆ ที่สนับสนุนโดยตรงแกหอง
Conference (รหัส 355) หรือหอง Assembly (รหส 615)

700 หมวดหองสนับสนุน (Support Facilities)
โดยทั่วไป
หองสนับสนุนซึ่งมีพื้นที่สวนกลางที่จัดไวสําหรับการใหบริการและระบบการสนับสนุน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่ชวยใหการปฏิบัติกิจกรรมและโปรแกรมของมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดพื้นที่
เหลานี้เปนการใหบริการระบบสนับสนุนทางออมที่ตอเนื่องแกอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป ไมไดใหบริการโดยตรงแกสมาชิกในชุมชนและในสถาบันเหมือนกับหองที่มีการใชงานทั่วไป
(หมวด 600) หองสนับสนุนเปนการใหบริการสวนกลางแกตึกทั้งตึก หรือทั้งองคกรไปจนถึงทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่ที่เปนสวนกลางในการใหขอมูลทางคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารบริการ
โรงฝกงาน ที่เก็บพัสดุทั่วไป โรงเก็บยานพาหนะ บริการสวนกลาง (เชน การพิมพและการถายสําเนา
สงจดหมาย สงและรับของทางเรือ การทดสอบสภาพแวดลอม ซักอบรีด หรือที่เก็บอาหาร และพื้นที่
เก็บวัตถุอันตราย)
710 หองระบบคอมพิวเตอรหรือระบบสื่อสารสวนกลาง (Central Computer or
Telecommunications)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชเปนศูนยกลางระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบสื่อสารซึ่งกระจาย
การใชงานไปสูเครื่องทั้งหมดของทางฝายธุรการหรือฝายการศึกษาของกลุมผูใชงานสวนกลาง ของภาค
ของมหาวิทยาลัย ของโรงเรียน หรือทั้งสถาบัน
คําอธิบาย : หองคอมพิวเตอรหรือระบบสื่อสารสวนกลางอาจเปนหองเดียวหรือหลาย ๆ หองอยู
รวมกันเปนกลุม ซึ่งตั้งขึ้นเปนศูนยกลางสําหรับกระจายการใหบริการขอมูลทางคอมพิวเตอร หรือ
ระบบสื่อสารไปสูกลุมผูใชหลายระดับ แมวากิจกรรมเบื้องตนของรหัสประเภทนี้จะสัมพันธใกลชิดกับ
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อุปกรณเครื่องใชมากกวากับคน แตงานสวนนี้ก็ตองใชเจาหนาที่เทคนิคคอยใหความสนับสนุน หองนี้จะ
อยูที่สวนกลางขององคกร ไมอยูที่คณะใดคณะหนึ่ง มีการควบคุมเรื่องความปลอดภัย และจํากัดผูใชงาน
ที่เขาถึงศูนยรวมโทรศัพท หรือโมเด็ม รวมถึงหองที่เปนสวนกลางของระบบคอมพิวเตอร (มีเมนเฟรม
ใหญและคอมพิวเตอรขนาดเล็กเปนตน) อีกทั้งอุปกรณที่ทําการปอนขอมูลเขาและสงขอมูลออกมา
รวมถึงหองในศูนยรวมคอมพิวเตอรสวนกลางซึ่งใหขอมูลหรือปอนโปรแกรม หรือสงงานผานหนึ่งหรือ
หลายๆ ศูนยกลาง หองที่มีอุปกรณสื่อสารที่มีฐานขอมูลทางคอมพิวเตอรจากระบบ LAN ไปสูระบบ
PBX ที่เปนศูนยกลางเครือขาย รวมถึงหองสวนกลางที่มีอุปกรณที่สามารถรับสงสัญญาณผานดาวเทียม
จะจัดอยูในรหัส 710 อุปกรณนี้อาจจะใหขอมูล เสียง หรือโทรศัพท ภาพ หรือแพรสัญญาณออกมาทาง
อิเลคทรอนิกสรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได
ขอจํากัด : ไมรวมพื้นที่ทํางาน (ดูรหัส 310) ที่กําหนดการใชงานเฉพาะโปรแกรมเมอร นักวิเคราะห
วิศวกร เจาหนาที่รับขอมูล และเจาหนาที่เทคนิคอื่นๆ ถึงแมวาหองเหลานี้จะมีศูนยกลางที่จะเขาถึง
ขอมูล และไมรวมหองปฏิบัติการทางการสอนและหองอานหนังสือที่มีคอมพิวเตอรสวนตัวขนาดใชงาน
ทั่วไป หรือคอมพิวเตอรที่เปนศูนยกลาง (ดูรหัส 210,220,410) หรือที่ทํางานที่มีการใชอุปกรณ
ประมวลผลขอมูลเปนเครื่องมือในการทํางาน (ดูรหัส 310,315) หองคอมพิวเตอรสวนตัวหรือที่เปน
ศูนยกลางทางคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกหองทํางานจะจัดอยูในบริการสําหรับหองทํางาน (รหัส 315)
พื้นที่ตูเก็บของเล็กๆ ที่ใชจัดเก็บอุปกรณการรับหรือการสงสัญญาณระบบสื่อสารและสายไฟที่ไมไดมีไว
ใหเจาหนาที่ดานเทคนิคใชเปนประจํา เชน ซอมหรือดัดแปลง จะจัดอยูในพื้นที่เครื่องจักรกลที่ไมได
กําหนดผูใชหรือการใชเฉพาะ
715 หองบริการสําหรับคอมพิวเตอรหรือระบบการสื่อสารสวนกลาง (Central Computer of
Telecommunications Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองคอมพิวเตอร หรือระบบสื่อสารสวนกลางโดยจะ
เพิ่มกิจกรรมใหกับหองนั้น ๆ
คําอธิบาย : รวมถึงหองพัสดุเก็บกระดาษและแบบฟอรม หองพัสดุเก็บเทปและแผนดิสก บูธหรือ
หองควบคุมระบบไฟฟา หองเก็บเครื่องมือและชิ้นสวนเครื่องคอมพิวเตอร หองเก็บอุปกรณเสริมที่ไม
เคลื่อนไหว เชน โมเด็ม เครื่องขยายสัญญาณการสงขอมูล เปนตน และยังรวมถึงหองซอมและประกอบ
ซึ่งใหบริการโดยตรงแกคอมพิวเตอรหรือระบบสื่อสารสวนกลาง
ขอจํากัด : ไมรวมพื้นที่ทํางานของบุคคล เชน เจาหนาที่ฝายเทคนิค วิศวกร นักวิเคราะห
โปรแกรมเมอร ที่อยูในหองคอมพิวเตอรสวนกลาง (ดูรหัส 310) อุปกรณการใชงานเบื้องตน
(คอมพิวเตอร อุปกรณ I/O) ดูรหัส 710 และพื้นที่ทํางานที่มีอุปกรณหรือวัสดุของหองทํางานที่ทําระบบ
เครือขายหรือการประมวลผลขอมูล (ดูรหัส 310,315) และยังไมรวมหองที่ใหบริการ โดยตรงแกหองอาน
หนังสือ (ดูรหัส 455) หรือหองปฏิบัติการ (ดูรหัส 215, 225, 255) ที่มีอุปกรณคอมพิวเตอรพิเศษที่ใช
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สําหรับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หองทํางานที่ไมไดอยูในประเภทหองทํางานในสํานักงานที่มี
เครื่องพิมพที่สามารถรับสัญญาณการพิมพไดจากเครื่องอื่นๆ ที่อยูไกลออกไปหรือเปนศูนยกลางให
ขอมูล/งานผานเขามา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพื้นที่หองทํางาน และไมไดเปนหองคอมพิวเตอรสวนกลาง
จะจัดอยูในรหัสบริการสําหรับหองทํางาน (รหัส 315) สวนหองที่มีเครื่องพิมพที่ใหบริการแกหองที่เปน
ศูนยกลางการใชคอมพิวเตอรในหอพักนักศึกษาจะจัดอยูในประเภทบริการสําหรับหองอานหนังสือ
(รหัส 455)
720 โรงซอม/โรงฝกงาน (Shop)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใชสําหรับการผลิต การซอมแซม หรือการบํารุงรักษาผลิตภัณฑหรือ
อุปกรณ
คําอธิบาย : รวมถึงโรงซอม/โรงฝกงานที่เกี่ยวกับงานชางไม ชางประปา ชางไฟฟาและชางทาสีและ
งานบํารุงรักษาที่คลายคลึงกับที่กลาวมา และยังรวมโรงฝกงานสวนกลางสําหรับงานประดิษฐหรืองาน
ซอมอุปกรณทางการสอนหรืองานวิจัย อีกทั้งงานซอมและงานบํารุงรักษาชิ้นสวนและอุปกรณมัลติมีเดีย
โรงฝกงานที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน เปาแกว ใชเครื่องจักรทํางาน เพื่อสนับสนุนหองสําหรับการสอน
วิทยาศาสตรและงานวิจัยทางวิทยาศาสตรก็รวมอยูในรหัสนี้
ขอจํากัด : ไมรวมโรงฝกงานทางการสอน (เชน โรงฝกงานเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือเครื่องจักรหรือ
เทคนิคสายอาชีพที่ใชเพื่อการสอน) ซึ่งจัดอยูในประเภทหองปฏิบัติการ (หมวด 200) สวนหองที่ใชผลิต
และเผยแพรสัญญาณมัลติมีเดียอยูในประเภทการผลิตสื่อ (รหัส 530) หองเขียนแบบทางสถาปตยกรรม
และวิศวกรรมที่ใหบริการการปฏิบัติงานจริงจะจัดอยูในรหัสหองทํางาน (รหัส 310) หองเก็บพิมพเขียว
จัดอยูในบริการสําหรับหองทํางาน (รหัส 315) หองซอมอุปกรณชิ้นเล็กๆ ประกอบหรือทําความสะอาด
ที่ใหบริการโดยตรงแกหองกิจกรรมเบื้องตนที่อยูขางเคียงควรจะจัดประเภทตามรหัสบริการที่เหมาะสม
สอดคลองกัน รหัสนี้ไมรวมพื้นที่ที่ใชสําหรับงานซอมและงานบํารุงรักษายานพาหนะของสถาบัน (ดูรหัส
745) หรือหองที่ใหบริการโดยตรงแกพื้นที่การผลิตและเผยแพรสื่อ (ดูรหัส 535) และยังไมรวมหองเครื่อง
แตงกายและฉากที่ใหบริการแกพื้นที่โรงละคร (ดูรหัส 615)
เรือนกระจกสําหรับปลูกตนไมใน
มหาวิทยาลัยอยูในรหัส 580
725 หองบริการสําหรับโรงซอม/โรงฝกงาน (Shop Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกโรงซอม/โรงฝกงาน เปนกิจกรรมเสริม
คําอธิบาย : รวมหองเก็บเครื่องมือ หองเก็บวัสดุ และหองเก็บหรือจายวัสดุหรืออุปกรณและรวมถึงหอง
ล็อคเกอร หองอาบน้ํา หองปฐมพยาบาลเบื้องตน และหองที่คลายกันนี้ที่ไมไดมีไวเพื่อสาธารณชน ซึ่งจะ
ใหบริการแกโรงซอม/โรงฝกงาน
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ขอจํากัด : ไมรวมพื้นที่ใหบริการสําหรับหองปฏิบัติการของหองเรียน (ดูรหัส 215) หรือ
หองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัย/ไมเปนชั้นเรียน (ดูรหัส 255) ไมรวมอูซอมรถที่จัดอยูในบริการจัดเก็บ
พาหนะ (รหัส745) หองเก็บพิมพเขียวจัดอยูในบริการสําหรับหองทํางาน (รหัส 315) หองที่ใหบริการ
โดยตรงแกหองการผลิต หรือเผยแพรสื่อจัดอยูในรหัส 535 สวนหองขายอาหารกลางวันที่มีที่นั่ง
รับประทานที่ใหบริการแกโรงซอม/โรงฝกงานจะจัดอยูในประเภทหองอาหาร (รหัส 630)
730 หองพัสดุสวนกลาง (Central Storage)
คําจํากัดความ : เปนหองหรือตึกที่ใชสําหรับเก็บอุปกรณหรือวัสดุ และใหบริการแกหองตางๆ ของแต
ละประเภท ใหบริการแกหนวยงานในองคกรหรือแตละตึก
คําอธิบาย : คําวาสวนกลางหรือทั่วไปเปนหัวใจในการใชรหัสนี้ไดอยางถูกตอง หองพัสดุหรือหองเก็บ
ของสวนใหญในมหาวิทยาลัยคือหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองที่ทํากิจกรรมเบื้องตนหองเดียว หรือ
หลายๆ หองรวมกัน (ดูรหัส 115,215,355,615 เปนตน) ตัวอยางเชน หองเก็บกระดาษ (ดูรหัส 315) ที่
ใหบริการแกหองทํางานหลายหอง (ดูรหัส 310) ในพื้นที่เดียวกัน หองพัสดุกลางรวมถึงพื้นที่ที่เรียกกัน
ทั่วไปวาโกดัง หองเก็บพัสดุสวนเกิน และหองจายหรือเก็บพัสดุสวนกลาง หองเก็บพัสดุที่ใชเก็บอุปกรณ
เครื่องใชของภารโรงจะอยูในรหัสประเภทนี้ ยังรวมถึงหองเก็บพัสดุในอาคารหรือพื้นที่อาคารที่ใหบริการ
แกหลายหองเปนที่จัดเก็บของสวนเกินหรือของทั่วไป (เชน เฟอรนิเจอร อุปกรณตางๆ) รหัส 730 นี้ใช
สําหรับพื้นที่เก็บพัสดุทั้งหมดที่ไมจัดอยูในประเภทหองใหบริการ
ขอจํากัด : ไมรวมหองเก็บพัสดุที่ใหบริการโดยตรงแกหองประเภทตางๆ ที่เปนทั้งหองเดี่ยวและเปน
กลุม (เชน หองที่เห็นไดชัดเจนวาเปนหองใหบริการ) และไมรวมพื้นที่ที่ไมมีการกําหนดใช (พื้นที่
หมุนเวียน พื้นที่ใหบริการแกตึก หรือพื้นที่ที่มีเครื่องจักรกล) หองทํางานภายในโกดังเก็บของหรือตึกที่ใช
เปนที่เก็บพัสดุสวนกลางจะจัดอยูในประเภทหองทํางาน (รหัส 310) ที่สําหรับเก็บอาหารและหองซักอบ
รีดสวนกลางจะจัดอยูในรหัสบริการสวนกลาง (รหัส 750)
735 หองบริการสําหรับหองพัสดุสวนกลาง (Central Storage Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองพัสดุสวนกลาง เปนการเสริมใหกับกิจกรรมของ
หองพัสดุสวนกลาง
คําอธิบาย : บริการสําหรับหองพัสดุสวนกลางมักจะจํากัดการใชงานเปนการขนยายวัสดุเขา-ออกของ
หองเก็บพัสดุสวนกลางและโกดัง รวมถึงหองเก็บรถเข็นและอุปกรณการขนยายอืน่ ๆ ขึ้นวางของ และ
เปนหองที่สนับสนุนหนาทีก่ ารทํางานของหองพัสดุสวนกลาง
ขอจํากัด : หองที่ใหการสนับสนุนโดยตรงแกหองพัสดุสวนกลางที่ใหญๆ (รหัส 730) เทานั้นจึงจะจัดอยู
ในรหัสนี้
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740 โรงเก็บพาหนะ (Vehicle Storage)
คําจํากัดความ : เปนหองหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชสําหรับจอดพาหนะ
คําอธิบาย : รวมถึงสิ่งปลูกสราง ตึกและหองที่เรียกกันทั่วไปวาโรงรถ โรงเก็บเรือ และโรงเก็บ
เครื่องบิน คําจํากัดความของคําวา ”พาหนะ” ในที่นี้จะแปลอยางกวางๆ โดยจะรวมถึงรถยกของที่มีที่ยก
อยูขางหนา (Forklift) อุปกรณ/เครื่องมือสําหรับยกของ และอุปกรณ/เครื่องมือสําหรับยายของ
ขอจํากัด : ไมรวมที่จอดรถที่ไมมีหลังคา และสิ่งปลูกสรางที่ใชจอดพาหนะหรือเก็บเครื่องมือที่ใชใน
โรงนา/ฟารม (ดูรหัส 560) (ดูตอนสุดทายของบทที่ 4 ในการแบงประเภทสิ่งปลูกสรางที่ใชจอดพาหนะ)
745 หองบริการสําหรับโรงเก็บพาหนะ (Vehicle Storage Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกโรงเก็บพาหนะ เปนการเพิ่มกิจกรรมใหกับหองนั้น
คําอธิบาย : รวมถึงพื้นที่หรือหองที่ใหบริการโดยตรงแกโรงเก็บพาหนะ เชนหองพัสดุ และพื้นที่ที่ใชใน
การบํารุงรักษาและซอมแซมรถยนต เรือ เครื่องบิน และพาหนะอืน่ ๆ ที่อยูในโรงเก็บพาหนะ (ดูรหัส
740)
ขอจํากัด : ไมรวมโรงซอม/โรงฝกงาน (ดูรหัส 720) (เชน โรงฝกงานที่เกี่ยวกับงานชางไม งานชาง
ประปา งานชางไฟฟา และงานทาสี เปนตน) หองทํางานที่อยูภายในโรงเก็บพาหนะจะจัดอยูในรหัส
310
750 หองบริการสวนกลาง (Central Service)
คําจํากัดความ : เปนหองหรือพื้นที่ใหบริการที่เปนสวนกลางหรือทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ใชใน
กระบวนการปฏิบตั ิงาน การเตรียมงาน การทดสอบ หรือการสงของ
คําอธิบาย : บริการสงของสวนกลางอาจตองใชอุปกรณพิเศษ ใชแรงงานคน พื้นที่พิเศษหรือนําหลาย
สวนมารวมกันเพื่อใหเกิดบริการนี้ รวมรานอาหารและรานซักอบรีดสวนกลางที่มักจะใหบริการแกผูอยู
อาศัยหรือกิจกรรมตางๆ มากกวาหนึ่งตึก ยังรวมถึงพื้นที่บริการสวนกลางที่ใหบริการงานพิมพและ
การถายสําเนา สงไปรษณีย สงและรับของทางเรือ และการทดสอบสภาพแวดลอมหรือติดตามผล
ถากิจกรรมบริการเหลานี้ใหบริการแกผูอยูอาศัยและกิจกรรมตางๆ ของตึกที่อยูรวมกันมากกวาหนึ่งตึก
ขอจํากัด : ไมรวมหองที่มีหนาที่การทํางานเหมือนที่กลาวมาขางตน ถาหองเหลานี้ใหการสนับสนุน
หองที่มีกิจกรรมเบื้องตนแบบอื่นที่อยูในตึกเดียวกัน ตัวอยางเชน พื้นที่เก็บอาหารในคาเฟทีเรียจะอยูใน
รหัส 635 หองซักอบรีดในตึกพักอาศัยอยูในรหัส 935 หองถายเอกสารหรือสงจดหมายที่อยูในพื้นที่
สํานักงานอยูในรหัส 315 สวนการผลิตสื่อ (รหัส 530) หรือศูนยกลางการแพรกระจายขอมูลประมวลผล

28
ทางคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร (ดูรหัส 710) จะจัดอยูในรหัสที่แยกออกไปตางหาก หองที่ใชเพื่อการ
ผลิต การซอมหรือการบํารุงรักษาผลิตภัณฑหรืออุปกรณจะอยูในรหัสโรงซอม/โรงฝกงาน (รหัส 720)
หองพัสดุสวนกลาง (รหัส 730) หรือจายอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และโรงเก็บพาหนะ (รหัส 740) จะ
จัดอยูในรหัสที่แยกตางออกไป
755 หองสนับสนุนกิจกรรมการใหบริการสวนกลาง (Central Service Support)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกหองบริการสวนกลาง
สวนนี้

เปนการเพิ่มกิจกรรมใหกับ

คําอธิบาย : หองสนับสนุนการบริการสวนกลางมักจะจํากัดวงอยูที่การเพิ่มบริการใหกับหองพัสดุสําหรับ
เก็บของ อะไหล และอุปกรณที่เคลื่อนยายไดหรือไมสามารถเคลื่อนยายได และบริเวณใกลเคียงที่เปน
การใหการสนับสนุนโดยตรงแกพื้นที่ที่ทําการซอมแซมและบํารุงรักษา
ขอจํากัด : หองทํางานที่อยูภายในพื้นทีใ่ หบริการสวนกลางหรือหลายตึกที่อยูรวมกันจะอยูในรหัสหอง
ทํางาน (รหัส 310) หองที่ใชสําหรับการซอมแซมและการบํารุงรักษาสวนกลางที่ไมไดสนับสนุนโดยตรง
แกบริการสวนกลาง (รหัส 750) จะอยูในรหัสโรงซอม/โรงฝกงาน (รหัส 720)
760 วัตถุอันตราย (Hazardous Materials)
คําจํากัดความ : หองสวนกลางที่ใชสําหรับการจัดเก็บ การใสสารเคมี หรือการกําจัดวัตถุอันตรายหรือ
วัตถุมีพิษ
คําอธิบาย : วัตถุอันตรายหรือวัตถุมีพิษจะนับรวมถึงวัตถุที่กําหนดใหใชตามกฎอยางเปนทางการ หรือ
เฉพาะวิธีหรือมีการควบคุมการใชบนพื้นฐานที่ไมใหเปนอันตรายตอชีวิตพืชและสัตว รวมถึงหองที่ใชใน
การผสมสารเคมีหรือกําจัดสิ่งที่มีพิษและมีอันตราย
ขอจํากัด : ไมรวมหองพัสดุชั่วคราว หรือที่ที่ใชกําจัดวัตถุอันตรายหรือมีพิษ ที่อยูใกลๆ กับหองวิจัย
หรือหองที่ใชสอน (ดูรหัส 215,225, 255)
765 บริการสําหรับวัตถุอันตราย (Hazardous Material Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการแกหองสวนกลางที่ใชสําหรับจัดเก็บ ผสมสารเคมี หรือกําจัดวัตถุ
อันตรายหรือวัตถุมีพิษ
คําอธิบาย : รวมถึงหองตางๆ ที่ใหบริการโดยตรงแกหองวัตถุอันตราย (รหัส 760)
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ขอจํากัด : ไมรวมหองที่ใหบริการแกหองสําหรับจัดเก็บหรือสถานที่กําจัดวัตถุอันตราย/มีพิษที่เปนแบบ
ชั่วคราวทีต่ ั้งอยูใกลๆ กับหองวิจัยหรือหองที่ใชในการสอน

900 หมวดสถานที่ทเี่ ปนที่อยูอาศัย (Residential Facilities)
โดยทั่วไป
สถานที่ที่เปนที่อยูอาศัยรวมถึงบานพักสําหรับนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่และแขก
ที่มาเยี่ยมเยียนสถาบัน จะนับโรงแรมหรือโมเต็ลและหองที่พักสําหรับแขกประเภทอื่นรวมอยูในหมวดนี้
ถาสถาบันเปนเจาของหรือควบคุมดูแลสถานที่เหลานี้ และใชสถานที่เหลานี้เพื่อกิจการ/ภารกิจของ
สถาบัน (เชน ไมรวมการลงทุนทางการคา)
หมายเหตุ : พื้นที่บางสวนในสถานที่ที่ใชเปนที่อยูอาศัยจะไมอยูในหมวด 900 รหัสการใหบริการและ
กิจกรรมเบื้องตนเหมือนกับในหองสมุดจะไดรับการจัดประเภทตามพื้นที่การใชงานเฉพาะรวมถึงหอง
ทํางาน (ดูรหัส 310) หองพัก (ดูรหัส 650) หองอานหนังสือ (ดูรหัส 410) หองรับประทานอาหาร (ดูรหัส
630) หองสันทนาการ (ดูรหัส 670) และรหัสบริการที่สัมพันธกันกับหองเหลานี้ หองที่ใหบริการที่มัก
ปรากฎอยูในพื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยจะอยูในคําจํากัดความของบริการที่ใหแกหองนอน/หองอานหนังสือ
(รหัส 935)
910 หองนอน/หองอานหนังสือที่ไมมหี องสวมหรือหองน้ําอยูขางใน (Sleep Toilet or Bath
without)
คําจํากัดความ : เปนหองที่เปนที่อยูอาศัยสําหรับคนเดียวหรือหลายคนที่มักจะมีเตียงนอน ตูเสื้อผา
ตูเก็บของ โตะเขียนหนังสือ และเกาอี้ และไมมีหองอาบน้ํา หองสวม หรืออยางหนึ่งอยางใดอยูในหอง
คําอธิบาย : รวมถึงหองนอน/หองอานหนังสือสําหรับคนเดียวหรือหลายคน หองนอน/หองอานหนังสือ
อาจเปนหองที่เปนทั้งทีน่ อนและที่สําหรับอานหนังสือหรือเปนหองสําหรับนอนอยางเดียว (ตูเก็บของที่
ติดอยูในหองจัดเปนสวนหนึ่งของหอง)
ขอจํากัด : หองอานหนังสือที่ใชทั่วไปที่เปดกวางสําหรับผูที่อยูอาศัยในหอพักสวนใหญ และไมไดเปน
สวนหนึ่งของหองนอนหรือหองชุดที่ใชเปนหองนอน ควรจะจัดไวในประเภทหองอานหนังสือ (รหัส 410)
ที่อยูอาศัยที่มีหองสําหรับทํากับขาวจะจัดอยูในรหัสอพารทเมนท (หองชุด 950) หองเตรียมอาหารที่แยก
ออกมาที่ใหบริการแกหองนอน/หองอานหนังสือ (รหัส 935) ถาไมไดอยูติดกับพื้นที่รับประทานอาหาร
(ดูรหัส 630) ซึ่งจะเปนการใหบริการแกหองนั้น ซึ่งจะเปลี่ยนไปอยูในรหัส 635 แทน

30
919 หองสวม หรือหองอาบน้ํา (Toilet or Bath)
คําจํากัดความ : เปนหองสวมหรือหองอาบน้ําสําหรับผูอยูอาศัย ไมใชสําหรับคนทั่วไป
คําอธิบาย : รวมถึงหองน้ําที่ใชรวมกันระหวางคนในหอพัก ซึ่งอาจจะมีทั้งที่อาบน้ําและหองสวมอยู
รวมกัน หรือแยกกัน อาจจะอยูตรงที่ที่มีระเบียงเชื่อมตอกันหรือบริเวณพื้นที่เดินถึงกันได
ขอจํากัด : ไมรวมหองน้ําสาธารณะที่ใหบุคคลทั่วไปมาใชได สวนหองน้ําที่อยูในหองนอน/หองอาน
หนังสือ (ดูรหัส 920) ในอพารทเมนท (รหัส 950) หรือในบานพัก (รหัส 970) จะจัดอยูในหมวดหอง
เหลานั้น หองน้ําสวนตัวที่ใหบริการแกหองทํางานจะอยูในประเภทบริการสําหรับหองทํางาน (รหัส 315)
920 หองนอน/หองอานหนังสือ ที่มีหองสวมหรือหองน้ําในตัว (Sleep/Study with Toilet or
Bath)
คําจํากัดความ : เปนหองพักอาศัยสําหรับคนเดียวหรือหลายคน ที่มักมีเตียงนอน ตูเสื้อผา ตูเก็บของ
โตะเขียนหนังสือ และเกาอี้ รวมทั้งมีหองอาบน้ําหรือหองสวมอยูภายในหอง
คําอธิบาย : รวมถึงหองนอน/หองอานหนังสือเดียวๆ หรือหลายหองที่มีหองน้ําในตัว ไมตองใชหอง
อาบน้ําหรือหองสวมที่แยกออกไปเหมือนในรหัส 919 อาจเปนหองที่เปนทั้งหองนอนและหองอาน
หนังสือ หรือเปนแตหองนอน ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะมีหองน้ําในตัว หองชุดอาจจมีหองอานหนังสือและ
หองนอนซึ่งเปนที่สวนตัวของผูพักอาศัยในพื้นที่หองชุด พื้นที่เหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของหองนอน/หอง
อานหนังสือที่มีหองสวมหรือหองน้ําในตัว (รหัส 920)
ขอจํากัด : หองอานหนังสือที่ใชกันทั่วไปซึ่งเปดกวางสําหรับผูอยูอาศัยในหอพักสวนใหญและไมไดเปน
สวนหนึ่งของหองนอน หรือหองชุดที่ใชเปนหองนอน จะจัดอยูในประเภทหองอานหนังสือ (รหัส 410)
ที่พักที่มีหองสําหรับทําครัวจะอยูในรหัสอพารทเมนท (รหัส 950) สวนหองนอน/หองอานหนังสือที่ไมมี
หองสวมหรือหองอาบน้ําอยูขางใน (รหัส 910) และหองสวมหรือหองอาบน้ําที่อยูขางนอก (รหัส 919)
จะอยูแยกเปนคนละประเภทกัน
935 หองบริการสําหรับหองนอน/หองอานหนังสือ (Sleep/Study Service)
คําจํากัดความ : เปนหองที่ใหบริการโดยตรงแกผูอาศัยอยูในหองนอน/หองอานหนังสือ
คําอธิบาย : เปนรหัสการใหบริการแกรหัส 910 และ รหัส 920 ซึ่งเปนประเภทหองที่เปนที่อยูอาศัย
จะรวมถึงหองสงจดหมาย หองซักอบรีด ตูเก็บผาเช็ดตัว/ผาปูที่นอน หองคนทําความสะอาด หองบริการ
หองพัสดุขนาดใหญ และหองโทรศัพทที่ใหบริการแกพื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัย ไมไดใหบริการแกหอง
รับประทานอาหาร (ดูรหัส 630)
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ขอจํากัด : ไมรวมหองทํางาน (รหัส 310) หองพัก (รหัส 650) หองอานหนังสือ (รหัส 410) พื้นที่สําหรับ
รับประทานอาหาร (ดูรหัส 630) หองสวม/หองน้ําสําหรับผูอยูอาศัยของหองนอน/หองอานหนังสือ
(ดูรหัส 919) พื้นที่สันทนาการ (รหัส 670) หรือหองประชุมยอย (รหัส 680) ที่อยูในที่พักอาศัย รวมทั้ง
อยูในโรงแรม หรือโมเต็ลที่ควบคุมดูแลโดยสถาบัน
950 อพารทเมนท
คําจํากัดความ : เปนหองชุดที่อยูอาศัยทีส่ มบูรณแบบ โดยมีหองสําหรับทําครัวอยูดวย
คําอธิบาย : เปนหองชุดเดี่ยวหรือเปนกลุมที่ไดรับการออกแบบใหมีความสมบูรณแบบที่จะใชงาน
รวมกันอยู (เชน มีหองนอน หองนั่งเลน/หองรับแขก ครัว และหองน้ําอยูในตัว) รวมถึง อพารทเมนท
สําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาหรือแขกที่มาเยี่ยมเยียนสถาบัน อพารทเมนทไมจําเปนตองอยูใน
ตึกที่พักอาศัย ชุดหองพักที่คลุม 2 ชั้น (Duplex Unit) จะจัดอยูในรหัสอพารทเมนท (รหัส 950) เพราะ
ไมไดเปนโครงสรางที่แยกออกไป
ขอจํากัด : ไมรวมหองชุดที่มีโครงสรางอิสระแยกออกไป (ดูรหัส 970) หรือหองชุดพักอาศัยใดๆ ที่ไมมี
หองสําหรับทําครัวเปนสวนตัว (ดูรหัส 910,920)
955 บริการสําหรับอพารทเมน (Apartment Service)
คําจํากัดความ : เปนหองหรือพื้นที่ที่ใหบริการโดยตรงแกอพารทเมนทหรือกลุมอพารทเมนท โดยเพิ่ม
กิจกรรมเสริมใหกับพื้นที่นนั้ ๆ
คําอธิบาย : รวมถึงหองซักอบรีด หองสงจดหมาย ตูเก็บผาเช็ดตัว/ผาปูที่นอน หองเก็บรักษาของมีคา
หองพัสดุขนาดใหญ หองโทรศัพท และหองออกกําลังกาย ที่ใหบริการแกอพารทเมนท หองบริการ
สําหรับอพารทเมนทอาจจะอยูคนละตึกที่ใหบริการแกกลุมอพารทเมนท หองใหบริการ (ซักอบรีด หรือ
หองพัสดุ ฯลฯ) ที่อยูภายในหองชุดอพารทเมนทจะรวมอยูในพื้นที่อพารทเมนท (รหัส 950)
ขอจํากัด : ไมรวมหองใหบริการ (ซักอบรีด หองจดหมาย ฯลฯ) ที่ใหบริการโดยตรงแกหองที่เปนที่อยู
อาศัยที่ไมมีหองสําหรับทําครัวในตัว (ดูรหัส 910,920, 935) รหัสนี้ยังไมรวมหองใหบริการที่อยูในหอง
ชุดพักอาศัยที่แยกเปนอิสระออกไป
970 บาน (House)
คําจํากัดความ : เปนสถานที่พักอาศัยที่มีความสมบูรณแบบในตัวและมีโครงสรางที่แยกเปนอิสระ โดย
มีหองสําหรับทําครัวเปนสวนตัว จะรวมถึงบานพักนักศึกษาชายและบานพักนักศึกษาหญิงที่ควบคุมดูแล
โดยสถาบัน (ดูคําถามที่ 7 บทที่ 6)
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คําอธิบาย : เปนสถานที่เดี่ยวหรือเปนกลุมที่ไดรับการออกแบบใหเปนที่อยูอาศัยที่สมบูรณแบบ (เชน
อาจจะมีหองนอน หองนั่งเลน/หองรับแขก หองครัว และหองน้ํา) จะรวมถึงบานพักสําหรับอาจารย
เจาหนาที่ หรือนักศึกษา และรวมถึงบานพักนักศึกษาชายและบานพักนักศึกษาหญิงที่สถาบันเปน
เจาของ (ดูคําถามที่ 7 ในบทที่ 6)
ขอจํากัด : บานและทรัพยสินสวนที่เปนที่อยูอาศัยที่สถาบันเปนเจาของในลักษณะที่เปนการลงทุนทาง
การคา และไมไดใหบริการแกกิจการเบื้องตนของสถาบันเอง จะไมนับรวมอยูในรหัสนี้ ไมรวมที่อยู
อาศัยที่สมบูรณแบบที่เปนสวนหนึ่งของสิ่งกอสรางที่ใหญกวา (ดูรหัส 950) สวนบานที่ใชเปนพื้นที่
ทํางานจะจัดอยูในประเภทหองทํางาน (หมวด 300)

000 หมวดหองที่ไมไดจัดอยูในประเภทใด (Unclassified)
โดยทั่วไป
ห อ งที่ ไ ม จั ด อยู ใ นประเภทใดประเภทหนึ่ ง รวมถึ ง พื้ น ที่ ที่ จะกํ า หนดใช ง านแต ยั ง ไม ไ ด มี ก าร
กําหนดหนาที่ที่แนนอน ยังอยูในกระบวนการดัดแปลงแกไข ปรับปรุงใหม หรือเปลี่ยนกลับมาอยางเดิม
หรือยังไมเสร็จ
050 พื้นที่ทที่ ิ้งไวเฉยๆ ยังไมมีการกําหนดการใชงาน (Inactive Area)
คําจํากัดความ : เปนหองที่สามารถกําหนดใหมีหนาที่การใชงานตามความประสงคของหนวยงานหรือ
สําหรับกิจกรรมใดๆ แตยังไมไดมีการกําหนดที่แนนอนในรายการบัญชีทรัพยสิน
ขอจํากัด : หองเหลานี้กําลังอยูในกระบวนการดัดแปลงแกไข หรือยังไมแลวเสร็จสมบูรณ ยังไมสามารถ
ระบุประเภทที่ชัดเจนลงในรายการทรัพยสินในขณะที่ตรวจเช็ครายการอยู ซึ่งรายการเหลานี้จะจัดอยูใน
ประเภทพื้นที่ที่กําลังทําการดัดแปลงแกไข หรือเปลี่ยนกลับสูสภาพเดิม (รหัส060) หรืออยูในประเภท
พื้นที่ที่ยังไมเสร็จสมบูรณ (รหัส 070)
060 พื้นที่ทกี่ ําลังทําการดัดแปลงแกไขหรือเปลี่ยนกลับสูสภาพเดิม (Alteration or
Conversion Area)
คําจํากัดความ : มีการหยุดใชงานหองเหลานี้ชั่วคราวเนื่องจากอยูในระหวางการดัดแปลง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือทําใหกลับสูสภาพเดิม ในขณะที่มีการตรวจนับรายการทรัพยสิน

แกไข

ขอจํากัด : หองที่ไมมีการใชงานหรือยังไมแลวเสร็จสมบูรณในขณะที่มีการตรวจเช็ครายการทรัพยสินจะ
จัดอยูในประเภทพื้นที่ที่ยังไมมีกําหนดการใชงาน (รหัส 050) และพื้นที่ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
สมบูรณ (รหัส 070)
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070 พื้นที่ทยี่ ังดําเนินการไมแลวเสร็จสมบูรณ (Unfinished Area)
คําจํากัดความ : เปนพื้นที่ที่จะมีการกําหนดใหใชงานในตึกใหม พื้นที่ที่มีเฉพาะโครงสรางของสิ่ง
กอสราง หรือพื้นที่ที่จะตอเติมเขากับสิ่งกอสรางเดิมที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จสมบูรณในขณะที่มีการ
ตรวจนับรายการทรัพยสิน
ขอจํากัด : มีความหมายเฉพาะพื้นที่สวนที่ยังไมแลวเสร็จ หรือมีเฉพาะโครงสรางของสิ่งกอสราง หรือ
พื้นที่สวนที่จะเพิ่มเติม ถาเปนสวนที่มีการใชงานอยูจะถูกจัดไวในประเภทที่เหมาะสมกับหนาที่การ
ใชงาน

พื้นที่ไมมีการกําหนดการใชงาน (Nonassignable Area)
ประเภทหอง/พื้นที่ตอไปนี้จะรวมอยูในรายการประเภทของหอง ทางสถาบันอาจ
ตองการรวม พื้นที่เหลานี้เขาไปในรายการทรัพยสินและใชรหัสหองที่แตกตางออกไป ซึ่งคําจํากัดความ
ของประเภทนี้จะอยูในบทที่ 4 และอาจตองการหาวาพื้นที่ที่ไมมีการกําหนดการใชนี้มีหองน้ําสําหรับ
บุคคลทั่วไปหลายๆ แบบ หองที่มีอุปกรณสําหรับคนพิการ ตูเก็บของสําหรับภารโรง พื้นที่หมุนเวียนที่มี
ผูคนผานไปมา และหองที่มีเครื่องมือกล ฯลฯ โดยดูจากรหัสที่เพิ่มมา
WWW รหัสพื้นที่หมุนเวียนที่มีผูคนผานไปมา ไดแก ระเบียง ทางเดิน บันได ลิฟท
XXX รหัสพื้นที่ใหบริการแกตึก ไดแก หองน้ํา หองแมบาน
YYY รหัสพื้นที่เก็บเครือ่ งมือกล ไดแก หองควบคุมไฟฟา ปมน้ํา AHU
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คําถามและคําตอบ
มีคําถามเกิดขึ้นมากมายในการใหคําจํากัดความและจัดรหัสตามคูมือนี้ในสภาพแวดลอมเฉพาะ
แบบและความตองการของแตละสถาบัน ดังนี้
1) คําถาม :

คําตอบ :

2) คําถาม :

คําตอบ :

ในชวงหลายปที่มีการจัดพิมพคูมือการจัดประเภทและรายการตรวจนับ
ทรัพยสินใน ป 1973 และมีการปรับปรุงแกไขดังฉบับนี้ ซึ่งทําใหเราได
ทําการจัดรหัสเพิ่มเติมขึน้ มาจํานวนหนึ่งเพื่อใชในมหาวิทยาลัย เราจําเปน
ตองเปลี่ยนหรือเอารหัสเหลานี้ออกหรือไม
รหัสที่ใชในมหาวิทยาลัยไมจําเปนตองเปลี่ยนหรือเอาออก ทางมหาวิทยาลัย
อาจเลือกที่จะพัฒนาปรับปรุงและนํารหัสการใชหองแบบพิเศษเฉพาะตัวมา
ใชไดตราบเทาที่รหัสเหลานีไ้ มขัดแยงตอรหัสตางๆ ในคูมือนี้
โครงสรางการออกรหัสสําหรับหองทํางานในหนวยงานสนับสนุนหรือใน
โรงพยาบาลจะมีการจัดรหัสไดอยางไร? หองทํางานภายในภาคการศึกษา
แตกตางกันอยางไร?
หองทํางานทั้งหมดเปนรหัส 310 ถึงแมวาสถาบันตางๆ จะมีอิสระในการ
ขยายการใชรหัสนี้ไปถึงหองทํางานของอาจารย หองทํางานของผูบริหาร
หรือหองทํางานของเสมียน ฯลฯ ซึ่งกินความหมายของคําวากิจกรรมกวางๆ
การใชโครงสรางรหัสตามหนาที่การใชงานทําใหคําวา “หองทํางาน” ของ
หนวยงานสนับสนุนแตกตางจากหองทํางานที่ใชในการสอน หองทํางานที่มี
รหัสหนาที่การใชงานของการสอนที่เกี่ยวของกับการศึกษาทัว่ ไปจะถูกจัด
ประเภทโดยอยูภายใตระเบียบกฎเกณฑการศึกษา

3) คําถาม :

สํานักทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย หรือสาขาวิชาเรียนเฉพาะจะเปนผู
กําหนดตารางเรียนสําหรับชัน้ เรียน ทําอยางไรจึงจะทราบความแตกตางวา
รหัสหองเรียนแบบไหนทีส่ ํานักทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย หรือสาขา
วิชาเฉพาะเปนผูกําหนดตารางเรียน?

คําตอบ :

มีใหเลือก 2 ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 ในระบบการจัดประเภทของคูมือนี้ หองเรียนทั้งหมดจะอยูใน

35
รหัส 110 จากการใชรหัสตัวเลขวางเรียงกันเพื่อบอกตําแหนงหนาที่ ทาง
สถาบันจะสามารถแยกแยะไดระหวางหองเรียนที่กําหนดโดยสํานักงาน
ทะเบียนและที่กําหนดโดยภาควิชาเฉพาะ รหัสหนาที่การทํางานสําหรับ
หองเรียนอาจจะแตกตางกันออกไปไดขึ้นอยูกับวาพื้นที่นั้นใชสําหรับการ
สอนทั่วไป (รหัสหนาที่การใชงานยอย รหัส 11) หรือใชสําหรับการสอนดาน
เทคนิคหรือวิชาชีพ (รหัสหนาที่การใชงานยอย รหัส 12) การกําหนดหอง
เรียนที่มีตารางเรียนขององคกรจะถูกกําหนดโดยสํานักสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย คือ สํานักทะเบียน สวนภาควิชาจะเปนผูก ําหนดหองเรียนที่มี
ตารางเรียนของสาขาวิชาเฉพาะนั้นๆ
ทางเลือกที่ 2 สถาบันอาจตองการพัฒนาปรับปรุงการจัดประเภทรหัสยอย
(เชน รหัส 120 ใชกับหองเรียนของภาค รหัส 110 ใชกับหองเรียนทั่วไป)
4) คําถาม : จะจัดประเภทของที่จอดรถกลางแจง สนามเทนนิส สนามกีฬา สระวายน้ํา
กลางแจงและสนามกรีฑาไดอยางไร?
คําตอบ :

5) คําถาม :
คําตอบ :

6) คําถาม :
คําตอบ :

คูมือนี้จะเกี่ยวของเฉพาะตึก/สิ่งกอสรางและหอง อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัย สามารถจัดประเภททรัพยสนิ ประเภทนี้ไดตามโครงสรางการ
แบงรหัสของตนเอง
จะจัดรหัสหองปฏิบัติการสําหรับ “งานวิจัยของภาค” ไดอยางไร?
ถาการใชงานเบื้องตนเปนหองปฏิบัติการเพื่องานวิจัย/ไมเกี่ยวกับชัน้ เรียน
จะจัดอยูในรหัส 250 ตามประเพณีนิยมและคําจํากัดความใน NACUBO’S
Management Reporting and Accounting for College บริการสําหรับงานวิจัยของ
ภาคและบุคคลทัว่ ไปที่ไมไดแยกงบประมาณจะรวมอยูในประเภทงานสอน รหัส
หนาที่การใชงานในกรณีนี้จะอยูในเรื่องของการสอน หองปฏิบัติการสําหรับ
งานวิจัย/ไมเกีย่ วกับชั้นเรียน (รหัส 250) สามารถมีรหัสหนาที่การทํางานอยูใน 1.0
(การสอน) หรือ 2.0 (การวิจัย) ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับวาหองปฏิบัติการนีใ้ ชสําหรับภาควิชา
(1.0) หรือสําหรับงานวิจัยที่แยกงบประมาณออกไป (2.0)
จะจัดรหัส “หองสมุดของภาค” ไดอยางไร?
พื้นที่สวนใหญในหองสมุดของภาคจะมีรหัสการใชหองอยูในหมวด
หองอานหนังสือ (400) ถาหองสมุดเหลานี้มีแค็ตตาล็อครายชื่อตําราเรียน
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ตางๆ จะมีรหัสหนาที่การใชงานยอยของหองสมุด คือ –41 การกําหนด
หนาที่การใชงานขององคกรจะแยกความแตกตางระหวางหองสมุดของภาค
กับหองสมุดสวนกลาง ถาหองสมุดของภาคไมมีแค็ตตาล็อคตําราเรียน หรือ
ไมมีการจัดประเภทหนังสือ รหัสหนาที่การใชงานจะไปอยูในหมวดการสอน
7) คําถาม :

คําตอบ :

8) คําถาม :
คําตอบ :

9) คําถาม :
คําตอบ :

จะจัดประเภทบานพักสําหรับนักศึกษาชายและบานพักสําหรับนักศึกษา
หญิงไดอยางไร?
บานพักนักศึกษาชายและหองตางๆ ที่เปนสวนหนึ่งของหองในมหาวิทยาลัย
ซึ่งไมไดมีการแยกการบริหารและการดูแลออกไป จะจัดอยูในประเภทหนวยงาน
สนับสนุนสําหรับนักศึกษาทีม่ ีการกําหนดการใชงานตามผังขององคกรและมีรหัสการ
ใชหอง แตถาบานพักนักศึกษาชาย หรือบานพักนักศึกษาหญิงไมไดเปนของ
มหาวิทยาลัยหรือไมไดดูแลโดยมหาวิทยาลัย จะไมรวมอยูในรายการทรัพยสิน
จะจัดประเภทโรงทําความรอนไดอยางไร?
พื้นที่สวนใหญในโรงทําความรอนเปนพื้นที่ที่ไมไดกําหนดหนาที่การใชงาน
แตถาทีใ่ ดก็ตามในโรงทําความรอนที่ไดรบั การกําหนดหนาที่การใชงาน ควร
จะอยูในรหัสที่เหมาะกับประเภทการใชงานของหมวดนั้นๆ (เชน รหัส 310 ใชกบั
หองทํางาน หรือ รหัส 350 ใชกับหองประชุมใหญ) หองทั้งหมดที่เปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบตั ิงานของโรงทําความรอนควรจะมีการจัดรหัสหนาที่การใชงายยอย
เชน รหัส 74 – การปฏิบตั ิงานและการบํารุงรักษาโรงทําความรอน
จะจัดประเภทพื้นที่การรับของไดอยางไร?
พื้นที่การรับของ เชน อูเรือสําหรับขนถายของ ควรจะถือเปนพื้นที่หมุนเวียน
ที่ผูคนสามารถใชผานไปมาได พื้นที่การรับของซึ่งใชสําหรับหองพัสดุสวน
กลางควรจะจัดอยูในพื้นที่ทมี่ ีการกําหนดการใชงาน และจัดอยูในรหัสพัสดุ
สวนกลาง (รหัส 730) พื้นที่การสงและรับของสวนกลางหรือสําหรับสวนรวมของ
มหาวิทยาลัยจะอยูในรหัสบริการสวนกลาง (รหัส 750)

10) คําถาม :

จะจัดรหัสที่นั่งดูกีฬาในสนามกีฬากลางแจงไดอยางไร? และสําหรับพื้นที่ใต
ที่นั่งจะจัดอยูในประเภทใด?

คําตอบ :

สนามกีฬากลางแจงไมอยูในคําจํากัดความของตึก/สิ่งกอสราง ดังนั้นที่นั่งดู
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กีฬาถาวรในสนามกีฬากลางแจงจึงไมไดเปนพื้นที่ที่มีการกําหนดหนาที่การ
ใชงาน อยางไรก็ตาม พื้นทีข่ างใตบริเวณที่นั่งดูกีฬาจะอยูในคําจํากัดความ
ของตึก/สิ่งกอสราง หองตางๆ สามารถจัดรหัสได เชน บริการสําหรับการ
เลนกีฬาหรือวิชาพลศึกษา (รหัส 525) หรือเปนหองทํางาน (รหัส 310) ก็ได
ขึ้นอยูกับการใชงาน
11) คําถาม :
คําตอบ :

12) คําถาม :
คําตอบ :

13) คําถาม:

คําตอบ :

จะจัดรหัสโบสถเล็ก (ในสังกัดโรงพยาบาล/สถานศึกษา) ไดอยางไร?
โบสถขนาดเล็กจะอยูในคําจํากัดความของหองทําพิธีกรรมและควรจะอยูใน
รหัสหองประชุม/หองชุมนุม (Assembly-610) ที่มีหองสําหรับทําพิธกี รรม
ถาอยูในความดูแลของมหาวิทยาลัยจะใชรหัสหนาที่การใชงานยอย คือ 52
(การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม) สวนถาอยูในโรงพยาบาล/สถานอนามัยจะอยู
ในรหัส 11.0 (โรงพยาบาล) ถาไมไดอยูในความดูแลของมหาวิทยาลัยจะไมลงใน
รายการบัญชีทรัพยสิน
จะจัดรหัสศูนยเลี้ยงเด็กเวลากลางวันไดอยางไร?
ศูนยเลี้ยงเด็กเวลากลางวัน (รหัส 640) สถานเลี้ยงเด็กเวลากลางวันทีใ่ ช
ฝกหัดเด็กภายใตโปรแกรมการสอน เปนการพัฒนาเด็กจะจัดอยูในประเภท
โรงเรียนสาธิต (550) สวนสถานเลีย้ งเด็กเวลากลางวันที่ใหบริการเหมือน
เปนศูนยบริการสวนกลางสําหรับอาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา จะอยูใน
รหัส 640 ศูนยเลี้ยงเด็กเวลากลางวันทีเ่ ปนโรงเรียนสาธิตมีการจัดประเภท
หนาที่การใชงานอยูในการสอน (1.0) ในขณะที่ถาอยูในรหัส 640 จะเปนการ
จัดประเภทหนาที่การใชงานเพื่อสนับสนุนหนวยงานสนับสนุนทีข่ ึ้นอยูกับวา
กิจกรรมนั้นๆ จะไดรับการวางผังในองคกรไวอยางไร
หองที่ใชสําหรับการทํางานหลายอยางทีแ่ ตกตางกันจะจัดรหัสไดอยางไร? เชน
หองที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อเปนหองปฏิบตั ิการแตปจจุบันมาใชเปนหองทํางาน
จะจัดอยูในรหัสหองปฏิบัติการหรือหองทํางาน?
ถาพื้นที่ใชงานไมไดถูกแบงตามสัดสวน หองนี้ควรจะจัดประเภทตามการ
ใชงานเบื้องตนหรือมุงเนนการใชงานในลักษณะใดมากกวากัน (มักจะขึ้นอยู
กับเวลาในการใชงาน) ในขณะที่ทําการตรวจนับรายการบัญชีทรัพยสิน
หองที่ไดรับตัง้ ชื่อตามวัตถุประสงค การออกแบบ หรือประเภท หรือมี
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อุปกรณเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่งจะไมมีผลตอการจัดรหัส ถาไมขัดกับ
การใชงานจริง
14) คําถาม :

คําตอบ :

15) คําถาม :

คําตอบ :

16) คําถาม :
คําตอบ :

17) คําถาม :
คําตอบ :

18) คําถาม :

มีโรงเปาแกวอยูในมหาวิทยาลัย ซึ่งใหบริการแกคณะวิทยาศาสตร จะจัด
รหัสพื้นที่ประเภทนี้ไดอยางไร
โรงฝกงานที่มีวัตถุประสงคพิเศษ (เชน โรงเปาแกว โรงฝกงานที่มี
เครื่องจักร) ที่ชวยสนับสนุนหองตางๆ ที่ใชในการสอนวิทยาศาสตรและงาน
วิจัยจะอยูในรหัสโรงฝกงาน (รหัส 720)
จะจัดรหัสโถงทางเดินภายในสํานักงานไดอยางไร? พื้นที่เหลานี้เปนพื้นที่
ที่ถูกกําหนดการใชงานหรือไมไดมีการกําหนดการใชงาน?
ถาพื้นที่เหลานี้อยูในบริเวณพื้นที่หมุนเวียน (ที่จํากัดการเขาออกมักจะจัด
เปนบริการสําหรับหองทํางาน (รหัส 315) สวนพื้นที่หมุนเวียนสวนตัวในหอง
ปฏิบตั ิการแบบเปดจะจัดอยูในบริการสําหรับหองปฏิบตั ิการแบบเปด (รหัส 225)
หองรับรองแขก (Lobby) ตางจากหองพัก (Lounge) อยางไร?
หองพักแตกตางจากหองรับรอง ที่เปนพืน้ ที่หมุนเวียนซึ่งไมไดกําหนดการ
ใชงาน ตรงบริเวณทีต่ ั้ง การใชงาน และวัตถุประสงค หองรับรองแขกมักจะ
ตั้งอยูบริเวณทางเขาหลักทีม่ ีทางออกไปสูโถงทางเดินมากวาหนึ่งดาน และ
แมวาจะมีเฟอรนิเจอรที่เปนเกาอี้นั่งอยูในหองนี้ แตก็จะมีการออกแบบให
เหมาะกับการเดินผาน (หรือยืนสนทนา) มากกวานั่งพักหรือพักผอนอยาง
จริงจัง
มีหองใหญที่ใชสําหรับการลงทะเบียน จะจัดรหัสไดอยางไร?
จะตองพิจารณาถึงการใชงานเบื้องตนของพื้นที่ ถาพื้นที่นี้ใชเพียงเพื่อการลง
ทะเบียน ควรจะจัดอยูในรหัสหองประชุมยอย (Meeting Room – 680)
เนื่อง จากสถาบันใชงานพื้นที่นี้เพื่อการประชุม/การชุมนุมที่ไมเกี่ยวกับ
ชั้นเรียน)
บอน้ําที่มีปมน้ําและมีเพิงสําหรับปองกันของหลนลงไปบังอยู ควรจัด
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โครงสรางแบบนี้ไวในรายการบัญชีทรัพยสินประเภทใด?
คําตอบ :

โครงสรางสิ่งกอสรางขนาดเล็กที่แยกออกมา เชน บอน้ํา ไมควรจะรวมอยูใน
รายการทรัพยสินถาไมเขาขายกฎเกณฑ 4 ขอของตึก/สิ่งกอสราง แมวา
บอน้ําจะมีฐานรากที่ถาวรหรือไม และอยูในกิจกรรมที่ตองมีการบํารุงรักษา
และซอมแซมหรือไม ซึ่งก็คงไมเขาขายกฎเกณฑ 2 ขอหลัง ดังนั้นบอน้ําจึง
ไมควรรวมอยูในรายการทรัพยสิน บอน้ําควรจะอยูในทรัพยสินของโรงงาน
ของสถาบัน หรืออยูในระบบรายการอุปกรณ

19) คําถาม :

จะรายงานเกีย่ วกับพื้นที่ทมี่ ีหลังคาแตไมไดมีการลอมรอบทั้ง 4 ดาน และใช
สําหรับเปนทีเ่ ก็บพัสดุสวนกลางของมหาวิทยาลัยไดอยางไร? พื้นที่นไี้ ดรับ
การกําหนดการใชงานหรือไม?

คําตอบ :

พื้นที่ที่มีหลังคาปกคลุมและไมไดลอมรอบทั้ง 4 ดาน จะถูกจัดอยูในพื้นที่ที่มี
การกําหนดการใชงานในรหัส 730 เปนพื้นที่พัสดุสวนกลาง

20) คําถาม :

มีพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารแบบถาวรที่มีโตะเกาอี้ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่ที่
ไมไดลอมรอบและมีหลังคาในสโมสรนักศึกษา พื้นที่ประเภทนี้จะเปนพื้นที่ที่
มีการกําหนดการใชงานหรือไม ถึงแมวาจะมีเพียงผนังดานเดียวเทานั้น ควร
จะนับพื้นที่ประเภทนีว้ าเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดหรือไม?

คําตอบ :

21) คําถาม :

คําตอบ :

ควรจัดอยูในพื้นที่ที่มีการกําหนดการใชเปนรหัส 630 คือหองอาหาร และ
รายงานวาเปนสวนหนึ่งของพื้นที่โดยรวมของตึก/สิ่งกอสราง
มีอุโมงคทางขามใตดินและสะพานลอยคนขามในมหาวิทยาลัยที่เชื่อม
ระหวางตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่ง จะนับพื้นที่เหลานี้อยางไร? พื้นที่นี้เปน
พื้นที่ที่มีกําหนดการใชงานหรือไม? ถาใช จะใชรหัสหองแบบไหน?
จะรายงานจํานวนพื้นทีใ่ นฐานะที่เปนสวนหนึ่งของพื้นที่โดยรวมไดอยางไร?
จะนับความยาวของอุโมงคหรือสะพานขามรวมไปกับพื้นที่ของตึกใดตึก
หนึ่ง หรือควรจะแบงพื้นที่เปน 2 สวนเทาๆ กัน เพื่อรวมเขากับพื้นที่ทั้ง
2 ตึกที่อุโมงคหรือสะพานขามติดอยู?
อุโมงคทางขามใตดินและสะพานลอยทางขามที่เชื่อมระหวาง 2 ตึก จะนับ
เปนพื้นที่หมุนเวียนและไมถือเปนพื้นที่ทมี่ ีการกําหนดการใช มหาวิทยาลัย
ควรจะรวมพืน้ ที่โดยรวมครึ่งหนึ่งของอุโมงคหรือสะพานลอยเขากับพื้นที่ของ
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แตละตึก 2 ฟาก อีกทางเลือกหนึ่ง ก็คือถาอุโมงคหรือสะพานลอยไดรับการ
ออกแบบมาใหเห็นเดนชัดวาติดอยูกับตึกฟากใดอาจจะรวมพื้นทีข่ องอุโมงค
หรือสะพานลอยเขากับพื้นที่โดยรวมของตึกฟากนั้นเทานั้น
22) คําถาม :

มี “สิ่งกอสราง” ที่ติดอยูกับโครงสรางตึกเดิมเปนการสรางเพิ่มเติมตาม
จุดประสงคทจี่ ะใชงาน เชน สรางหองสมุดเปนปกยื่นออกมาโดยผนังบาง
ดานติดอยูกับหองเรียนเดิม และตอมาใชเปนหองปฏิบตั ิการแทน ควรจะนับ
วาเปนโครงสรางเดี่ยวหรือหลายโครงสราง?

คําตอบ :

การตัดสินใจวาเปนสิ่งกอสรางเดี่ยวหรือหลายสิ่งกอสราง ขึ้นอยูกับลักษณะ
การออกแบบและรูปแบบทีป่ รากฏของทัง้ สิ่งกอสรางเดิมและสวนทีต่ อเติม
ใหม วาจะมีการใชบริการเรือ่ งสาธารณูปโภคทั่วไป เชน ระบบทําความรอน
หรือพื้นที่ทางเขาตึกรวมกันหรือไม รวมถึงเวลาที่กอสรางและปจจัยอื่นๆ
อีกดวย สิ่งกอสรางที่เห็นจะดูเปนตึกเดียวหรือหลายตึก การตัดสินใจจะตอง
ดูปจจัยหลายประการที่เกี่ยวของและความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

