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บทคดัย่อ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การจดัการพื้นท่ีใชส้อยของอาคารเรียนและปฏิบติัการหลงัใหม่
ในแผนกวชิาช่างก่อสร้าง  วิทยาลยัเทคนิคล าปาง มีวตัถุประสงค ์ เพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอน
ใน 3 หลกัสูตร  คือ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลกัสูตรประกาศนียนบตัรวิชาชีพชั้นสูงและ
หลกัสูตรปริญญาตรีท่ีเพิ่มข้ึนใหม่  เน่ืองจากแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคล าปาง ยงัไม่มี
ประสบการณ์ในการจดัการหลกัสูตรใหม่ ให้สามารถจดัการเรียนการสอนร่วมกนัทั้ง 3 หลักสูตร 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาขอ้มูลทั้งในเอกสารทางวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการอาคาร
ทางการศึกษา จึงไดน้ ามาก าหนดใชเ้ป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีน้อยท่ีสุด คือ ห้องเรียนควรมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กวา่ 1.4 ตารางเมตรต่อคน และหอ้งปฏิบติัการควรมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 3.6 ตารางเมตรต่อคน และไดท้  า
การเก็บและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษาของวิทยาลยัตวัอยา่ง จ  านวน 3 วิทยาลยั ท่ีมีการจดัการเรียน
การสอนร่วมกนัทั้ง 3 หลกัสูตร คือ วทิยาลยัเทคนิคเดชอุดม วทิยาลยัเทคนิคดุสิต และวทิยาลยัเทคนิค
ขอนแก่น แล้วน าขอ้มูลการจดัการหลกัสูตร ปัญหา เง่ือนไขและขอ้แนะน าในการจดัการหลกัสูตร              
มาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการพื้นท่ีใชส้อยของอาคารแผนกวชิาช่างก่อสร้างวทิยาลยัเทคนิคล าปาง  

ในการน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการทดลองจดัสรรพื้นท่ีใชส้อยของอาคารให้มีขนาดเป็นไปตามเกณฑ์
ขนาดพื้นท่ีมาตรฐานและเง่ือนไขของหลกัสูตร ให้สัมพนัธ์กบัตารางเรียนและตารางสอนดว้ยวิธีการ
ลองผิดลองถูก จนท าให้ได้ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบติัการและ             
ผงัพื้นท่ีอาคารเรียนและปฏิบติัการ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคล าปาง สามารถใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนทั้ง 3 หลกัสูตรไดอ้ยา่งเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม ในการจดัสรรพื้นท่ีการเรียนการ
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สอนในคร้ังน้ี ไม่สามารถจดัสรรพื้นท่ีลงในอาคารใหม่ทั้ งหมดได้เพียงพอ จ าเป็นต้องใช้พื้นท่ี
ส่วนเกินบางส่วนในอาคารท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นการชัว่คราว พร้อมท าการเสนอแผนการขยายพื้นท่ีอาคารให้
มีความสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to study facility management of a new college building for 
classrooms and laboratories of Construction Technology Department. Lampang Technical College. 
The research objective was to design ample usages for students of three courses in the college: 
Vocational Certificate, High Vocational Certificate, and a new Bachelor’s Degree. After literature 
reviews, the researcher used design standard for minimum requirements which were the classroom 
floor area usage of 1.4 square meters per person and laboratory floor area usage of 3.6 square meters 
per person. Then the researcher studied and gathered similar information from other three colleges 
which are Detudom Technical College, Dusit Technical College, and Khon Kaen Technical College. 
The information of course syllabus, difficulties, suggestions were collected for analyzed and 
adopted to this research. Several times of trial and error were used to find the most appropriate 
model. The result showed the best model cannot provide enough usages of classrooms and 
laboratories for all three programs in the new building. Some courses were required to be hosted by 
an old building temporarily if the college opened three programs. A new building expansion plan 
was also suggested in this research. 


