
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจ าปี 2562 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ความเป็นมา 

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและ
กา รออกแบบ  ป ร ะจ า ปี  2562 ใ น วั นที่  19 กรกฎ าคม  2562 ณ คณะสถาปั ต ยกร รมศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดการส าหรับ 2 การ
ประชุมพร้อมกัน ประกอบด้วย 

1. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (5th Building Technology 
Alliance Conference on Energy and Environment - BTAC) ครั้ ง ที่  6  ประจ า ปี  2562  
ขอบเขตหัวข้อการประชุม พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับสถาปัตยกรรม และ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมกับเมือง     

2. การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านการออกแบบ (Thailand Design and Research Conference 
- TDR-Con ) ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  ขอบเขตหัวข้อการประชุม การออกแบบอุตสาหกรรมและ
งานสร้างสรรค์ ( Industrial and Creative design) อาทิ การออกแบบเรขศิลป์ สื่อ สิ่งพิมพ์ 
มัลติมีเดีย เซรามิค แฟชั่นและเครื่องประดับ สิ่งทอ การออกแบบตกแต่งภายใน เครื่องเรือน การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมกับ
การออกแบบ   

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  การวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ 
อันเป็นภารกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดการค้นคว้าทางวิชาการ
ของนักวิจัย นักวิชาการ  นักออกแบบ นักศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้อง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป  

นอกจากนี้  การประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีส าหรับการเป็นเวทีส าคัญในการเผยแพร่
ผลงานผลงานวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัย   มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักออกแบบ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็น
กลไกที่สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ และผลงานด้านการวิจัยไปสู่การพัฒนา หรือการสร้างนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้  รวมไปถึงการสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานในการผลิตผลงานสู่
ระดับสากลต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการ   การวิจัย อันเป็นภารกิจส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมไปถึงการเรียนรู้  ต่อยอดการค้นคว้ าทางวิชาการของนักวิจั ย 
นักวิชาการ  นักออกแบบ นักศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้อง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป  



2. เพ่ือเป็นเวทีส าคัญในการเผยแพร่ผลงานผลงานวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทางวิชาการและการวิจัย   

3. เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักออกแบบ นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างกว้างขวาง  

4. เพ่ือสนับสนุนการสร้างผลงานการวิจัยไปสู่การพัฒนา หรือการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติรวมไปถึงการสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานในการผลิตผลงานสู่ระดับสากล
ต่อไป  

5. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย  นักวิชาการ นักวิจัย  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
รวมไปถึงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเครือข่าย 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการร่วมประชุม น าเสนอผลงานทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ 

2. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างเครือข่ายจัดการประชุม
และผู้สนใจทั่วไป 

3. เกิดความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างสถาบัน 
  
ก าหนดส่งบทความ 

ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับบทความผ่าน Website และ Facebook การประชุมวิชาการ 1  มีนาคม 2562 
ปิดรับบทความ รอบที่ 1 26 เมษายน 2562 
ปิดรับบทความ รอบที่ 2 17 พฤษภาคม 2562 
ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 24 พฤษภาคม 2562 
แจ้งผลการพิจารณาบทความ 14 มิถุนายน 2562 
ปิดรับบทความที่แก้ไขแล้ว  28 มิถุนายน 2562 
จัดพิมพ์รูปเล่ม 5 กรกฎาคม 2562 
งานประชุมวิชาการ 19 กรกฎาคม 2562 

     
                 

  



รูปแบบการจัดประชุม 
1. การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
2. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งรูปแบบ Oral Presentation และจัดนิทรรศการผลงาน

สร้างสรรค ์ 
3. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมจากงานออกแบบ 

 
การตอบสนองยุทธศาสตร์คณะและความเชื่อมโยง 

ตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ยุทธศาสตร์ด้าน  Local Green และ Creative Economy  และ กลยุทธ์ หมวดประชุม
วิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัย-วิชาการ   

1. สนับสนุนช่องทางเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ของคณะ เพ่ือการ
พัฒนาไปสู่มาตรฐานทั้ง ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยของคณะอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
3. เพ่ือเพ่ิมการผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  
  
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

1. มีบทความทางวิชาการและบทความวิจัย รวมทั้ง 2 การประชุม จ านวนอย่างน้อย 40 บทความ   
2. สถาบันที่เข้าร่วมมากกว่า  5  สถาบัน 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
อัตราค่าลงทะเบียน 

 นักศึกษา/อาจารย์ภายในคณะผู้จัด 
o ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  จ านวน 500 บาท (ได้รับ Proceeding บทความฉบับเต็ม, อาหาร

กลางวัน) 
o ลงทะเบียนเพ่ือตีพิมพ์ จ านวน 1,000 บาท (ได้รับ Proceeding บทความฉบับเต็ม, อาหาร

กลางวัน) 
 บุคคลทั่วไปภายนอกคณะผู้จัด  

o ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จ านวน  1,000 บาท (ได้รับ Proceeding บทความฉบับเต็ม, อาหาร
กลางวัน) 

o ลงทะเบียนเพ่ือตีพิมพ์ จ านวน 2,000 บาท (ได้รับ Proceeding บทความฉบับเต็ม, อาหาร
กลางวัน) 

หมายเหตุ: ส าหรับผู้ลงทะเบียนเพื่อตีพิมพ์ หากมีหน้าที่ 9 เป็นต้นไป ช าระเพ่ิม 200 บาท/หน้า 



 

กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติดานสถาปตยกรรมและการออกแบบ ประจําป 2562  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันศุกรท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และ ศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

เวลา กิจกรรม 

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

สถานท่ี : อาคารเอนกประสงค (สมิ) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

9.00-9.30 น. กลาวรายงาน โดย คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

พิธีเปดงานโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สถานท่ี : อาคารเอนกประสงค (สมิ) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

9.30-10.30 น. Keynote speaker (50+10 mins) 

หัวขอ “Environmental Design Research and Study - Now and Future” 

โดย รองศาสตราจารย ดร.อรรจน เศรษฐบุตร อาจารยภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถานท่ี : อาคารเอนกประสงค (สมิ) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง (ชวงเชา) 

สถานท่ี : อาคารเอนกประสงค (สมิ) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

10.45-11.45 น. Keynote speaker (50+10 mins) 

หัวขอ “Sustainable Design and Development” 

โดย ศาสตราจารย วาท่ีรอยโท ดร.พิชัย สดภิบาล อาจารยภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรมและการออกแบบ คณะครุ

ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถานท่ี : อาคารเอนกประสงค (สมิ) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

11.45-12.45 น. พักรับประทาน อาหารกลางวัน 

สถานท่ี : หอง Lecture 8 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ช้ัน 1 อาคาร AR05 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

BTAC TDR - Con 

13.00-15.00 น. Oral Sessions 

สถานท่ี : หอง Lecture 3 – 4 ช้ัน 2 

อาคาร AR02 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

12.45-15.30 น. Oral Sessions (15+5 Mins/Presenter) 

สถานท่ี : หอง Studio C1 – C3 ช้ัน 2 อาคาร AR03 คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 

 

 

 



BTAC TDR - Con 

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง (ชวงบาย) 

สถานท่ี : ทางเดินหนาหอง Lecture 3 – 

4 ช้ัน 2 อาคาร AR02 คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร 

15.30-15.45 น. ออกเดินทางไปรับวุฒิบัตรและรวมพิธีเปดนิทรรศการแสดงผล

งานสรางสรรค ณ ศูนยวัฒนธรรม ม.ขอนแกน (มีรถรับ-สง

จัดเตรียมใหบริการฟรี) 

15.15-16.35 น. Oral Sessions (ตอ) 

สถานท่ี : หอง Lecture 3 – 4 ช้ัน 2 

อาคาร AR02 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

15.45-16.15 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารวาง 

สถานท่ี : ศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

16.35 น. ปดงาน 16.15-16.25 น. กลาวตอนรับ โดย ผูอํานวยการศนูยวัฒนธรรม 

กลาวรายงาน โดย คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

กลาวเปดงาน โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สถานท่ี : ศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

16.25-16.45 น. พิธีมอบวุฒิบัตรการเขารวมนําเสนอบทความและผลงาน

สรางสรรค 

มอบของท่ีระลึกแกทานอธิการบด ี

ประธานทําพิธีเปดนิทรรศการ 

สถานท่ี : ศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

16.45-17.30 น. ประธานและแขกผูมีเกียรติเขารวมชมนิทรรศการ (ผูแสดงงาน

แนะนําผลงาน) 

* ติดตั้งผลงานไดตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 / ผลงานจดั

แสดงถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

สถานท่ี : ศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

17.30 น. รถรับ-สงกลับคณะสถาปตยกรรมศาสตร (มีรถรับ-สงจัดเตรียม

ใหบริการฟรี) 

 



ห้อง

ลําดับ เวลา Title Authors Chair Title Authors Chair
1 13:00 - 13:20 การประเมินผลแสงธรรมชาติ จากการ

ออกแบบหิ้งสะท้อนแสงในอาคาร
สํานักงานตามเกณฑ์การประเมินอาคาร
เขียวลีด วี4  (LEED V4)

ศิรวิชญ์ รงควิลิต และ อรรจน์ 
เศรษฐบุตร

แผงบังแดดแนวนอนจากไม้ไผ่อย่างง่าย นฤวรรณ มั่งสวัสด์ิ นัทธพงศ์ สีมืด
 และ วัชระ พรหมกุล

2 13:20 - 13:40 แนวทางการให้แสงสว่างในสิมอีสาน
โบราณ

ธีรพัฒน์ หนองหารพิทักษ์  และยิ่ง
สวัสด์ิ ไชยะกุล

การกัดกร่อนและการเปลี่ยนแปลงของสีบน
แผ่นเหล็กเคลือบสีที่มีระบบสีแตกต่างกัน

ธนพล ไคร้งาม และอรรจน์ 
เศรษฐบุตร

3 13:40 - 14:00 ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการและ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานแนวต้ังให้เป็น 
อาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED O+M 
V.4.1 : กรณีศึกษา อาคารซันทาวเวอร์

ณัฐวิชช์ ชูเกียรต์ิธนากิจ และ 
อรรจน์ เศรษฐบุตร

แนวทางในการออกแบบเพ่ือลดผลกระทบ
จากการสะท้อนของเปลือกอาคาร

ทัชชา อังกนะภัทรขจร และ 
อรรจน์ เศรษฐบุตร

4 14:00 - 14:20 Thai and American Temporary 
Lighting Laboratories: Comparison 
of Set-ups for University Research 
Projects

Paulette Hebert, Gregory 
Clare, Singh, Chitra, Rojarek 
Seangatith and Yingsawad 
Chaiyakul

การศึกษาประสิทธิภาพช่องเปิดระบาย
อากาศธรรมชาติเพ่ือลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องนอนอาคาร
ชุดพักอาศัย

วาสิตา วานิชศิริโรจน์ และ อรรจน์
 เศรษฐบุตร

5 14:20 - 14:40 Tree Houses in Thailand: 
Lamphun Tree House Project at 
Films Farm School.

Rainer C. Reichel การพัฒนาแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์อัด
กาวซีเมนต์ทางเลือกใหม่

วชิระ แสงรัศมี

6 14:40 - 15:00 การออกแบบตกแต่งภายในเพ่ิอ
เศรษฐกิจเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา ทฤษฎี
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

อรลออ หอมเศรษฐี และ วราพร 
อนันตประยูร

ปริมาณแสงธรรมชาติต่อสถาปัตยกรรม
อิทธิพลตะวันตก กรณีศึกษาตําหนักในสวน
สุนันทา

ศุภโชค สนธิไชย และศิริวรรณ 
โรโห

15:00 - 15:15

7 15:15 - 15:35 แนวทางการปรับปรุงระบบแสงสว่างที่
จอดรถ อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยิ่งสวัสด์ิ ไชยะกุล และ ธีรพัฒน์ 
หนองหารพิทักษ์

อาคารสํานักงานแก่นนคร ออฟฟิศปาร์ค 
จังหวัดขอนแก่น

ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์

8 15:35 - 15:55 โครงการสถานบริการสุขภาพแบบองค์
รวม   คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กุลศรี ต้ังสกุล   และจันทนีย์  
จิรัณธนัฐ

การลดค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง
ด้านนอกและหลังคาอาคาร กรณีศึกษา : 
อาคารกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พรสวัสด์ิ พิริยะศรัทธา  ธีรพัฒน์ 
หนองหารพิทักษ์  พิสิทธิ์ ถําวาปี 
ลัษมณ ประภามณฑล  ศุภกฤต 
พงษ์อุดมกูล  และ Rainer C. 
Reichel

9 15:55 - 16:15 การออกแบบปรับปรุงภายในหอพัก
นานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ความร้อนสะสมในระบบโครงสร้างอาคาร: 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข

สักการ ราษีสุทธิ์

10 16:15 - 16:35 ใบหญ้า สตูดิโอ สันติราษฎร์ สัตยาคุณ Guidelines for estimating the number 
of luminaires to achieve required 
illuminance

Yingsawad Chaiyakul and 
Hanny Chandra Pratama

16:35 - 16:45

* หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2562

ตารางการนําเสนอบทความและงานออกแบบ
งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6th Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment คร้ังท่ี 6 ประจําปี 2562  

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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