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(BERAC 9)



 ในการจัดงานประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference (BERAC)

ครั้งที่ 9 ขึ้น ในปี 2561 นี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มี

ความมุ่งมั่นในการสร้างความต่อเนื่องในการสร้างพื้นที่ทางวิชาการให้กับนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย 

ตลอดจนวิชาชีพต่างๆ ที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) 

ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยในปีนี้นอกจาก

จะมีกิจกรรมทางด้านวิชาการ ทั้งการนำาเสนอผลงานในห้อง (Seminar) และการจัดแสดงผลงาน

บริเวณโถงจัดแสดง (Exhibition) แล้ว ยังมีการจัดบรรยายพิเศษให้สอดคล้องกับธีมงาน “Anyplace 

Anytime  Anybody” ซึ่งปัจจุบันโลกที่ถูกเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ด้วยผลพวงของดิจิทัลเทคโนโลยี และ

ศาสตร์ด้านต่าง ๆ  ที่เคยแยกขาดจากกันถูกบูรณาการเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่นั้นอัตลักษณ์ของ “พื้นที่” 

“เวลา” และ “ตัวตน” ในกรอบของนิยามและความหมายที่ตายตัวได้ถูกทำาลายจนหมดสิ้น การรับรู้และ

ดำารงอยู่ในสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างที่เกิดขึ้นใหม่จึงเรียกร้องให้มนุษย์เริ่มทบทวน และตั้งคำาถามถึง

พื้นที่ เวลา และตัวตน ในบริบทที่การรับรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลดำาเนินไปอย่างฉับพลัน เพื่อแสวงหา

คำาตอบที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับปัจเจกจนถึงสังคมโลก

 อนึ่ง การนำาเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในครั้งนี้ ได้มี คณาจารย์ สถาปนิก และ

นักศึกษา ได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมนำาเสนอบทความ โดยมีบทความที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 

86 บทความ ซึ่งเป็นบทความที่มีการบูรณาการองค์ความรู้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้าน

เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน ทฤษฎีและการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม การผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง

และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งล้วนแต่เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำาคัญในการตอบโจทย์

ของปัญหาที่เป็นปัจจุบันและพัฒนาต่อยอดสู่องค์ความรู้ใหม่ ที่นำาสู่การพัฒนาวิชาชีพที่ทันสมัยและ

สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ BERAC9 หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการ BERAC9 นี้จะสามารถก้าวสู่เวทีระดับสากลได้ในอนาคตอันใกล้ 

 ท้ายนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ BEARC9 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม

วิชาการทุกท่าน ที่ช่วยให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ BERAC 9 ในปี 2561 นี้ สำาเร็จลุล่วงด้วยดี 

และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป 
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ส�รจ�กคณบดี
 การจัดประชุมวิชาการประจำาปี 2561 (Built Environment Research Associates Conference 
2018: BERAC 9) จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 นับเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานทางด้านวิชาการและวิจัย ซึ่งครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อันได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
การออกแบบชุมชนเมือง และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ปีนี้ งานประชุมวิชาการ BERAC9 ได้รับ
ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายวิชาการ อันได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ผู้ก่อตั้งสำานักพิมพ์ 
Openbooks เป็นองค์ปาฐก บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ดีไซน์ใหม่ประเทศไทยเพื่อไปสู่อนาคต 
(Thailand Grand Design Architecture for the Future)” รวมทั้งได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง 
“Anyplace Anytime Anybody” โดยมี คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Principal Visionary Architect ของ
บริษัทกสิกร แล็บส์ (KASIKORN Labs) ร่วมกับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท บีคอน  
อินเทอร์เฟส (Beacon Interface) คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 จำากัด 
และอาจารย์ญารินดา บุนนาค อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สำาหรับกิจกรรมทางวิชาการนั้น ปีนี้ได้มีผู้นำาเสนอบทความวิชาการและวิจัยจากหลากหลาย
สาขาวิชา จำานวนทั้งสิ้น 86 บทความ ที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 
การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผังเมืองและการออกแบบ
ชุมชนเมือง อนึ่งทุกบทความได้บรรจุในเล่ม Proceedings ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมผลงาน
ทางด้านวิชาการที่สำาคัญอันจะนำาไปสู่การต่อยอดผลงานเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลขององค์ความรู้
ในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 สุดท้ายนี้คณะกรรมการดำาเนินงานจัดการประชุมวิชาการประจำาปี 2561 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้
ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้สู่วงการวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินการจัดประชุมวิชาการประจำาปี 2561 ในครั้งนี้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อจินตภาพที่ทำาให้เกิดความชอบและความกลัวของเด็กปฐมวัย  110
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในส่วนของการจัดแสดง “สวนดึกดำาบรรพ์”
ชนิตา ไกรคง และ ผศ.ดร. ชุมพร มูรพันธุ์

ความเป็นส่วนตัวในโฮสเทล กรณีศึกษาโฮสเทลย่านถนนข้าวสาร 117
วลัยลักษณ์ สุขจั่น  ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และ รศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

ด้�นเทคโนโลยีอ�ค�ร 

ระแนงดูดความชื้นในปล่องรังสีอาทิตย์เพื่อลดความชื้นในห้องนอน 127
ณัณก์ชิดา พินิจรัตนพันธ์ และ รศ.ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

การออกแบบโรงเรือนเลี้ยงม้าเพื่อความสบายเชิงอุณหภาพ 134
วิลาสินี ศรีสุวรรณ และ รศ. เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

สมบัติของคอนกรีตมวลเบาที่มีการใช้ขวดพลาสติก PET  141
เป็นส่วนประกอบสำาหรับการประยุกต์ใช้ในอาคาร
ภัทรภณ บูรณากาญจน์

การออกแบบและผลิตที่พักฉุกเฉินพร้อมประกอบจากท่อพีวีซี 149
วชิระ  แสงรัศมี และ ประชุม คำาพุฒ

ที่มาของปัญหาความชื้นและวิธีการอนุรักษ์ผนังอาคารโบราณสถาน 158
ณิชกานต์ เหล่าสมาธิกุล และ ดร. ดารณี จารีมิตร
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ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

การสำารวจและเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีโฟโต้แกรมเมททรีในการสร้างแบบจำาลองสามมิต ิ 169
ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย
ดร. ชาวี บุษยรัตน์

การพัฒนาระบบการจำาลองสถานการณ์การไหลของมวลอากาศที่ถูกควบคุมและนำาเสนอ 176
ผ่านแบบจำาลองกายภาพ
พชร กิจศิริกุล  และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

การสร้างแบบจำาลองทางสถาปัตยกรรมจากการตรวจจับรูปแบบกิจกรรมของผู้ใช้งาน 184
บนพื้นที่สาธารณะโดยระบบการรู้จำาวัตถุ กรณีศึกษา: การสร้างแบบจำาลองสามมิติ
เชิงพาราเมตริกสำาหรับป้ายรถโดยสารประจำาทางเอ็นจีวี
สิทธิธัช สุรบถโสภณ และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

ระบบช่วยเหลือการออกแบบร่างร่วมกันในขั้นต้นด้วยระบบความจริงเสมือนแบบมีปฏิสัมพันธ์ 191
ณัฐภัทร ชัชวาลา และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในงานอีเว้นท์ 199
กันต์ ขาวเป็นใย  ดร. จุฬวดี สันทัด และ ดร.ชาวี บุษยรัตน์

แนวทางการออกแบบระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่อัตโนมัติ เพื่อรองรับผู้นั่งวีลแชร์ 206
ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
พิมพ์ผกา อรรคไกรสีห์ ผศ.ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ  และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์และฐานข้อมูลเชิงความหมาย 213
เพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานโดยใช้เทคโนโลยีโฟโตแกรมเมทรี 
ชนิดา เฉียงพิมาย และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

การออกแบบระบบนำาเสนอข้อมูลโบราณสถานด้วยเทคโนโลยีที่ผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือน 220
ผ่านแบบจำาลองกายภาพ กรณีศึกษา: โบราณสถานปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว
กวิน งามจินดาวงศ์ และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

การพัฒนาระบบคัดกรองข้อบังคับกฎหมายออนไลน์เพื่อสนับสนุนการทำางานของสถาปนิก 227
จุฑามาศ กมลวัฒน์ ผศ.ดร. พีรดร แก้วลาย และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

แนวทางการออกแบบแผงกันแดดอัตโนมัติในสถาปัตยกรรมโดยการควบคุมและสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน 233
คณิน ศรีนรดิษฐ์เลิศ  รศ. สันติรักษ์ ประเสริฐสุข และ ดร. ชาวี บุษยรัตน์

การนำาเทคโนโลยีตอบสนองด้วยภาพและเสียงมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบพื้นที่กิจกรรมเคลื่อนไหว 240
และจังหวะสำาหรับเด็กปฐมวัย
สิรวิชญ์ ระกำาทอง และ ผศ.ดร. บุญอนันต์ นทกุล



(8)

ด้�นก�รบริห�รจัดก�รง�นสถ�ปัตยกรรม

แนวทางการใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) จัดการข้อมูลอาคารและแบบก่อสร้างจริง  249
เพื่อการบำารุงรักษาทรัพยากรอาคาร กรณีศึกษา อาคารสำานักงาน
ภณศา จันทร์อุดม และ ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์

แนวทางการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุรุ่นเจเนเรชั่นเอ็กซ ์ 259
ปริญ มีทรัพย์ และ ผศ.ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์

การประยุกต์ใช้แบบจำาลองราคาเพื่อการตั้งราคาที่เหมาะสม 267
ในการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
นุสรพร นัสบุสย์ และ รศ.ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

รูปแบบการพัฒนาเมืองเก่ารองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  276
กรณีศึกษา ตำาบลนาเกลือ อำาเภอบางละมุง เมืองพัทยา
ศิรณัฐ กิตติสุวรรณ และ ผศ.ดร. พีรดร แก้วลาย

การศึกษาแนวคิดด้านการออกแบบและโอกาสทางการตลาดสำาหรับโครงการประเภทโรงแรม 287
ที่แสดงอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับมรดกชุมชนเมือง กรณีศึกษา: ถนนเยาวราช
กรรณิกา สงวนสินธุกุล และ ดร. วิญญู อาจรักษา

การประเมินอาคารหลังการใช้งาน ศูนย์อาหาร ภายในศูนย์การค้า  295
เพื่อการรับรู้แบรนด์: กรณีศึกษา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล
เพชรชน ภวมัยกุล และ รศ. สันติรักษ์  ประเสริฐสุข

แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะจากพื้นที่เศษเหลือในเมืองกรณีศึกษา: พื้นที่ใต้ทางด่วน 304
จิรสิน ชมไพศาล และ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของการขยายธุรกิจงานตกแต่งภายใน 314
กรณีศึกษา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำากัด (มหาชน)
ทัศนีย์ มูลจันดา และ ดร. ภิรมย์ แจ่มใส

แนวทางการปรับปรุงกายภาพของที่พักแบบพำานักระยะยาว ประเภทเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์  321
เพื่อให้ตอบรับกับพฤติกรรมของชาวยุโรปวัยเกษียณในจังหวัดเชียงใหม่
ภูมิพัฒน์ หัสกุล และ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย

แนวทางการศึกษาการพัฒนาพื้นที่สำาหรับศูนย์กลางธุรกิจบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 330
สุขุม ทองเอี่ยม และ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย

รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระหว่างโครงการแบบผสมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระดับย่าน         339
กัญจนิษฐา สุกัญจนาถ และ ผศ.ดร. พีรดร แก้วลาย
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ด้�นสถ�ปัตยกรรมภ�ยใน  

การออกแบบเอกลักษณ์ร้านดอยคำา 351
นีรนุช สุขอุทัย และ รศ. จันทนี เพชรานนท์

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านสำาหรับครอบครัวผู้สูงอายุติดเตียง 359
กรณีศึกษา บ้านพักอาศัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ไพโรจน์ กระจายวงศ์ และ รศ. จันทนี เพชรานนท์

แนวทางการออกแบบภายในที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม ย่านเศรษฐกิจใหม่  366
กรณีศึกษาหมู่บ้านเดอะคอนเนค เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
พิมพิศา จันทนี และ รศ. จันทนี  เพชรานนท์

บรรยากาศของแสงและสีในร้านจำาหน่ายไวน์ที่ส่งผลต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ในการซื้อ 373
สำาหรับร้านจำาหน่ายไวน์
จตุพล ทรัพย์ฤทธา และ ผศ.ดร. ชุมพร มูรพันธุ์

อิทธิพลของปัจจัยการออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้าที่มีผลต่อความประทับใจ 380
และเอกลักษณ์ของร้าน B2S (บีทูเอส)
อาภัสรา เทียมศิริ และ ผศ.ดร. ชุมพร มูรพันธุ์

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ประเมินภาวะความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้งานในร้านกาแฟ 388
นีรชา สุนทรพนาเวศ และ ผศ.ดร. ชุมพร มูรพันธุ์

ผังพื้นและเทคนิคการจัดแสดงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชมสำาหรับเด็ก ภายในอาคารวิทยาศาสตร์  395
ท้องฟ้าจำาลอง กรุงเทพมหานคร
ชัชภา ไชยพรม และ ผศ.ดร. ชุมพร มูรพันธุ์

แนวทางการออกแบบห้องเรียนห้องซ้อมภายในโรงเรียนดุริยางค์ทหาร 402
อธิชา เทศขำา และ ผศ.ดร. ชุมพร มูรพันธุ์

ด้�นภูมิสถ�ปัตยกรรม

การประเมินปัญหาไม้ยืนต้นด้วยสายตาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  413
เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ยั่งยืน
ศุภวัจน์ แก้วขาว และ ปราณิศา  บุญค้ำา

ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์สู่ชุมชนเมืองยั่งยืน: กรณีศึกษารังสิต 422
ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์

แนวทางการจัดการ และการออกแบบพื้นที่รับน้ำาฝนอย่างยั่งยืน พื้นที่ศูนย์บริการการกีฬา 435
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สุภณัฐ เดชนิรัติศัย
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ด้�นนวัตกรรมก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย ์

การศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 449
เพชรรัตน์ สิงห์สุริย์  ผศ.ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ และ ดร. สิทธิชัย นาคสุขสกุล

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราค่าเช่าอาคารชุดพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร 457
อนุสรา สวัสดิ์มูล และ วรากร ลิขิตอนุภาค

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาค่าเช่าอาคารสำานักงานเกรดเอ ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร 463
สาธินี ดีอุบล และ วรากร ลิขิตอนุภาค

ความต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุดพักอาศัยขนาดกลาง  469
กรณีศึกษา โครงการอาคารชุดพักอาศัย อาคารสูง 8 ชั้น เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ธารทิพย์  แก้วเหลี่ยม และ รศ. จันทนี เพชรานนท์

ทัศนคติของผู้ออกแบบต่อองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมในบ้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 478
ซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรร
นริศษา วาณิชวทัญญู และ ผศ.ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ตัวแปรที่ส่งผลต่อมูลค่าที่ดินขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 486
เพื่อการอยู่อาศัย บริเวณกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก
ศรัณยพงศ์ เตชโรจนภาคิน และ วรากร ลิขิตอนุภาค

กระบวนการเตรียมการและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และผลกระทบ  493
ต่อความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร
สิรินันท์ พุฒเมือง และ ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
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ธีระเดช จีนจะโปะ และ ผศ. กรุง กุลชาติ
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กรุงเทพฯ เขตตอนเหนือ
มนธิรา ปกป้อง และ ผศ.ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล
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ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนห้องชุดพักอาศัยให้เช่า 541
ธนานันต์ สุวรรณโพธิ์รุ่ง และ ผศ.ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ 
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ธัญญรัตน์  ทองถม และ ผศ.ดร. ชัยวัฒน์  ริรัตนพงษ์
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ภัทร์ชนน อัครวัฒน์สุนทร  ผศ.ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ และ ดร. สิทธิชัย นาคสุขสกุล
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วัฒนาการของความเป็นเมืองและรูปแบบสัณฐานเมืองในเขตพื้นที่เมืองฉะเชิงเทรา  692
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
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ผศ.ดร. ดวงพร กาซาสบิ และ ชมพูนุท คงพุนพิน
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โครงก�รจัดประชุมวิช�ก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

Built Environment Research Associates Conference; BERAC 9, 2018
......…………………………

ชื่อโครงการจัดประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference; BERAC 9, 2018

คว�มสอดคล้องกับแผนก�รดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์คณะฯ

 R 2 เครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการ

 ประเด็นยุทธศาสตร์

  เครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการ

 เป้าประสงค์

  มีภาคีภาคการศึกษาระดับนายาชาติ ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ที่ส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางวิชาการ

 และการเรียนรู้

 นโยบาย

  3.1 เสริมสร้างความเป็นนานาชาติ

  3.2 ขยายความร่วมมือไปสู่ภูมิภาค

ตัวชี้วัดเป้�ประสงค์และเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติง�น 5 ปี

 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ / เผยแพร่ / จัดแสดงในฐานข้อมูล เป้าหมายระดับชาติ

ตัวบ่งชี้กรอบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับหลักสูตร ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560

 1.  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 2.  คุณภาพอาจารย์

ผู้รับผิดชอบโครงก�ร 

 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ และคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ประจำาปี 2561 (BERAC 9)

หลักก�รและเหตุผล

 การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดและเสนอผลงานวิจัย 

วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง 
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ความคิดเห็นต่าง ๆ  ต่อศาสตร์หลากหลายแขนง ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (built environment) 

โดยเป็นการเช่ือมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้าน

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ให้กับสาธารณชนมากขึ้น ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำาปี 

2561 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นเวทีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับ

ประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการและวิชาชีพ และสามารถนำาผลงานจากการประชุม

วิชาการไปเป็นแนวทางสำาหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

 1. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 

ผลงานออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ สำาหรับทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 2. เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองให้

เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม

 3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นำาเสนองานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองใน

สาขาวิชาต่าง ๆ  แก่สาธารณชนมากขึ้น

 4. สรา้งและพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสถาบนัการศกึษา 

เพื่อขยายผลในการค้นคว้าวิจัยที่จะนำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ  

 5. เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้เผยแพร่ผลงาน

วทิยานพินธ ์ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548 และ แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ร�ยละเอียดโครงก�ร

 การจัดประชุมวิชาการซึ่งประกอบไปด้วยการนำาเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของ

คณาจารย์ นักวจัิย รวมทัง้การนำาเสนอวทิยานพินธข์องนสิติระดบับณัฑติศกึษา ซึง่มวีธิกีารจดัการประชมุวิชาการ 

ดังนี้ 

 1. การนำาเสนอผลงาน ผู้นำาเสนอบรรยายประกอบสื่อและตอบข้อซักถาม เรื่องละไม่เกิน 20 นาที 

 2. การนำาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ผู้นำาเสนอจะบรรยาย ประกอบสื่อ และตอบข้อซักถาม เรื่องละไม่เกิน

10 - 15 นาที  

กลุ่มเป้�หม�ย

 คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ผังเมือง และผู้ที่สนใจ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 150 คน  

วิธีก�รประเมินคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร

 เล่ม Proceedings ที่บรรจุบทความฉบับสมบูรณ์



(15)

ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

 1.  คณาจารย์ นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสนำาเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อ

ที่ประชุม

 2. การจดัประชมุจะเปน็ทีรู่จ้กัในแวดวงวชิาการ ในฐานะเปน็ผูม้บีทบาทในการสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัดา้น

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในด้านสภาพ-แวดล้อมสรรค์สร้าง

 3. ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่สามารถนำาไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือ

ทางวิชาการในอนาคต 

 4. ผูท้ีเ่ขา้รว่มประชมุจะไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสาร และองคค์วามรูใ้หม ่ๆ  ท่ีเปน็ประโยชน์ตอ่การพฒันาวิชาการ

ทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม

 5. ทำาให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (Proceedings)

ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร

 กำาหนดการ แผนการดำาเนินงาน

 1 – 30 ตุลาคม 2560 กำาหนดแผนการทำางานและจัดทำาสื่อและแผนดำาเนินการประชาสัมพันธ์

 3  ธันวาคม 2560 เปิดรับบทคัดย่อ

 15 มีนาคม 2561 ปิดรับบทคัดย่อ 

 1 เมษายน 2561 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ

 1 – 5 เมษายน 2561 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบบทความ

 17 เมษายน 2561 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

 23 - 27 เมษายน 2561 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์

   และบทความที่นำาเสนอในรูปโปสเตอร์ และให้ผู้เขียนแก้ไข

 1 - 4 พฤษภาคม 2561 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

   และบทความที่นำาเสนอในรูปโปสเตอร์ ที่แก้ไขแล้ว

 10 พฤษภาคม 2561 แจ้งผลพิจารณาบทความและบทความที่นำาเสนอในรูปโปสเตอร์

 15 มิถุนายน 2561 งานประชุมวิชาการ BERAC9 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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แหล่งเงินทุน

 1. งบกองทุนค่าธรรมเนียม

 2. ค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม

  -  ค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบบทความและบทความในโปสเตอร์ 

   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการสถาปนิก  1,500  บาท

      นักศึกษา     1,000 บาท

  -   ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ สถาปนิก  800  บาท

   นักศึกษา 500  บาท

  (ราคานี้รวมเล่ม Proceedings ถุงผ้า อาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน)

        - ค่าลงทะเบียนเข้าฟังอย่างเดียว 

   คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ สถาปนิก 300  บาท

   นักศึกษา    150  บาท

  (ราคานี้รวมกำาหนดการพร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน)

  (ฟรีสำาหรับการเข้าฟังอย่างเดียวไม่มีอาหารว่างและอาหารกลางวัน)
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กำ�หนดก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2561
Built Environment Research Associates Conference, BERAC 9, 2018

คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รผังเมือง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
วันศุกร์ที่ 15 มิถุน�ยน พ.ศ. 2561

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร
.................................................................

10:00 – 10:20 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณห้องประชุมออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
10:20 – 10:30 น. กล่าวเปิดงาน
 โดย รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
               คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

10:30 – 11:30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “ดีไซน์ใหม่ประเทศไทยเพื่อไปสู่อนาคต 
 (Thailand Grand Design Architecture for the Future)”
 โดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
  สำานักพิมพ์ Openbooks 

11:30 – 13:00 น. เสวนาเรื่อง “Anyplace Anytime Anybody” 
 1. คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม 
       บริษัท บีคอน อินเทอร์เฟส 
 2. คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล 
       บริษัท สถาปนิก 49 จำากัด
 3. อาจารย์ญารินดา บุนนาค
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ดำาเนินรายการ: 
  อาจารย์ธรรม์ เด่นดวง
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:00 – 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 การนำาเสนอบทความ • บทความด้านเทคโนโลยีอาคาร 
    • บทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • บทความทางด้านทฤษฎีการจัดการงานสถาปัตยกรรม 
    • บทความด้านสถาปัตยกรรมภายใน 
    • บทความด้านการผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง  
    • บทความด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม
    • บทความด้านนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

13:30 – 15:10 น. การนำาเสนอบทความแบบบรรยาย ณ  ห้องประชุมออดิทอเรียม ห้องประชุม 401 501 และ 502

15:10 – 15:40 น. รับประทานอาหารว่าง

15:40 – 18:00 น. การนำาเสนอบทความแบบบรรยาย ณ  ห้องประชุมออดิทอเรียม ห้องประชุม 401 501 และ 502

18:00 – 19:00 น. พิธีมอบรางวัล “Best Paper Awards” และ “Best Poster Awards” และพิธีปิด
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คณะทำ�ง�นจัดก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2561 (BERAC 9)  

คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รผังเมือง พ.ศ. 2561

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์  ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. ดารณี จารีมิตร  ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล  ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข  กรรมการ

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัส ศรีวณิช  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย  กรรมการาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทมน เสลานนท์  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์  กรรมการ

อาจารย์ ดร. วิญญู อาจรักษา  กรรมการ

อาจารย์ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย  กรรมการ

นางอภิญญา เหมะวรรณกูร  กรรมการ

นางสาวปนัดดา รอดสัตรู  กรรมการ

นางสาวพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์  กรรมการและเลขานุการ
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ภ�คีวิช�ก�รง�นประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 2561 

รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชูพงษ์ ทองคำาสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดคีณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

อาจารย์ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติคุณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม 

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยในมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาวี บุษยรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำารงศักดิ์ รินชุมภ ู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิจ ตันติศิรินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ นทกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธมน เสลานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัส ศรีวณิช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร ทองอรุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤฒิพร ลพเกิด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภวินท์ สิริสาลี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรุจน์ สมโสภณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. จุฬวดี สันทัด  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ดารณี จารีมิตร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. วิญญู อาจรักษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ศิวพร กลิ่นมาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอกมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชวิชญ์ ติกุล คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิง่แวดลอ้ม  

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิง่แวดลอ้ม  

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจชัย จิตขจรวานิช  สำานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเดช เชาวรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ จินต์วุฒิ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สันต์ สุวัจฉราภินันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราห คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา  คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิง่แวดลอ้ม 

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.สิทธิชัย นาคสุขสกุล ปตท. จำากัด (มหาชน)

อาจารย์ ดร. สุธี อนันต์สุขสมศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Keynote Speakers 

คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรม�
สำ�นักพิมพ์ Openbooks 

คุณอภิรัตน์ หว�นชะเอม 
บริษัท บีคอน อินเทอร์เฟส 

คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล 
บริษัท สถ�ปนิก 49 จำ�กัด

อ�จ�รย์ญ�รินด� บุนน�ค
คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

อ�จ�รย์ธรรม์ เด่นดวง
คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รผังเมือง

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

(ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร)
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