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ความเปลี่ยนแปลงในบริบทแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร ภาระค่าใช้จ่าย 
การค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ก าลังเกิดขึ้นขณะนี้ ท าให้องค์กรต้อง
เปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินธุรกิจ รูปแบบการท างาน และปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ส านักงานให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อวิธีการท างานและผลตอบรับของพนักงานในด้านต่างๆ และกระทบโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน และผลส าเร็จขององค์กรในภาพรวม 

การวางแผนใหส้ถานที่ท างานสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงธุรกิจ การเลือกรูปแบบในการปรับเปลี่ยนสถานที่
ท างานที่เหมาะสม การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงพ้ืนที่ และการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ล้วนมีส่วนส าคัญที่ท าให้การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ตรงกับความ
ต้องการของพนักงาน ลดข้อขัดแย้ง สอดคล้องกับรูปแบบการท างาน และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน นอกจากนี้ยังท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับเป้าหมายและความมุ่งหวังขององค์กร ขั้นตอนในการประเมิน
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภายหลังการเปลี่ยนแปลง (Post Occupancy Evaluation) ท าให้ได้ผลตอบรับ 
และข้อสรุป ในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 

การบูรณาการของแนวคิดในการออกแบบสถานที่ท างานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความเข้าใจในรูปแบบการ
ท างานสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความต้องการของพนักงาน แนวทางใน
การประหยัดพลังงานและความยั่งยืนของสถานที่ท างาน (Sustainability) ความเท่าเทียมในสถานที่ท างานและ
ความเป็นเอกภาพที่รวมความหลากหลายของคนในองค์กร (Equity and Inclusion) สถานที่ท างานที่เป็น Third 
place และการท าให้สถานที่ท างานเป็นเสมือนจุดมุ่งหมายปลายทาง ที่สร้างประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้กับ
พนักงานและผู้ใช้ส านักงาน ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ต้องค านึงถึงในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการปรับเปลี่ยน
สถานที่ท างาน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทองค์กร และสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจ 

 
 
 
 



หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เรียนได้เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้แนวโน้มในการออกแบบ
สถานที่ท างานที่เหมาะสมกับบริบทองค์กรและสนับสนุนการด าเนินงานและเป้าหมายในเชิงธุรกิจ เข้าใจ
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถระบุปัญหาจากการใช้อาคารได้ เรียนรู้แนวทางในการหาข้อมูล
ประกอบการวางแผนและการตัดใจในการปรับเปลี่ยนสถานที่ท างาน ทราบถึงขั้นตอนการประเมินการใช้งาน
สถานที่ท างานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ตามเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรอาคาร หัวข้อในการเรียนรู้
ประกอบด้วย 

 แนวคิดการออกแบบพ้ืนที่ส านักงานสมัยใหม่ 
 การหาข้อมูลความต้องการในการใช้พื้นท่ี โดยเปรียบเทียบกับศักยภาพของอาคาร 
 การวิเคราะห์และคัดเลือกแนวทางในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ส านักงาน 
 การประเมินส านักงานก่อนการออกแบบ 
 การประเมินอาคารภายหลังการใช้งาน 
 การสร้างคุณค่าให้กับสถานที่ท างาน   

 

Session 1: แนวคิดการออกแบบพ้ืนที่ส านักงานสมัยใหม่ 
 ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร 
 ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างาน 
 บริบทแวดล้อมขององค์กร 
 ประเภทของสถานที่ท างาน 
 แนวโน้มในการออกแบบสถานที่ท างานสมัยใหม่ 

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 
 

ผู้สอน เวลา หัวข้อ รูปแบบ 
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 9.30–11.00 - ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และเป้าหมายทาง

ธุรกิจขององค์กร  
- ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
- บริบทแวดล้อมขององค์กร  

บรรยาย
และถาม
ตอบ 

รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 11:15 - 12:30 - ประเภทของสถานที่ท างาน 
- แนวโน้มในการออกแบบสถานที่ท างาน
สมัยใหม่ 

บรรยาย
และถาม
ตอบ 

รวม 3 ช.ม.   
 
 
 
 
 
 



Session 2: การวิเคราะห์แนวทางในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส านักงาน 
 การหาข้อมูลความต้องการในการใช้พื้นท่ีส านักงาน 
 การประเมินก่อนการออกแบบ และภายหลังการใช้งานพ้ืนที่ 
 การวางแผนในเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างาน 

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 
 

ผู้สอน เวลา หัวข้อ รูปแบบ 
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 13.30–15:00 - การหาข้อมูลความต้องการในการใช้

พ้ืนทีส่ านักงาน 
บรรยาย
และถาม
ตอบ 

รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 15:15 - 16:30 - การวางแผนในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
ส านักงาน 

บรรยาย
และถาม
ตอบ 

รวม 3 ช.ม.   
 
Session 3: การประเมินผลการใช้งานพื้นที่ส านักงาน 

 การประเมินผลการใช้พื้นที่ส านักงาน 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จในพื้นที่ส านักงาน 
 ผลตอบรับของพนักงานจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างาน 

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 
 

ผู้สอน เวลา หัวข้อ รูปแบบ 
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 9.30–11.00 - การประเมินผลการใช้งานพื้นที่ส านักงาน 

- ดัชนีชี้วัดความส าเร็จในพื้นที่ส านักงาน 
บรรยาย
และถาม
ตอบ 

รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 11:15 - 12:30 - ผลตอบรับของพนักงานจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ท างาน 

บรรยาย
และถาม
ตอบ 

รวม 3 ช.ม.   
 
 
 
 
 
 



Session 4: การบริหารความเปลี่ยนแปลงภายหลังโควิด-19 
 การสร้างคุณค่าในการออกแบบสถานที่ท างาน 
 การบริหารความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายภายหลังโควิด-19 

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 
 

ผู้สอน เวลา หัวข้อ รูปแบบ 
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 13.30–15:00 - การสร้างคุณค่าในการออกแบบสถานที่

ท างาน 
บรรยาย
และถาม
ตอบ 

รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ 15:15 - 16:30 - การบริหารความเปลี่ยนแปลงและ 
ความท้าทายภายหลังโควิด-19 

บรรยาย
และรับ 
feedback 

รวม 3 ช.ม.   
 
หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

 ผู้บริหารองค์กรที่สนใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส านักงาน 
 ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร 
 สถาปนิกและนักออกแบบพ้ืนที่ส านักงาน 
 นักศึกษาสถาปัตยกรรม และสายวิชาที่เก่ียวข้องเช่น การออกแบบภายใน การบริหารทรัพยากรอาคาร 
 นักวิชาการ 
 ผู้ที่สนใจทั่วไป 

 


