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CITY LECTURE / SEMINAR SERIES: First Term 2009

รายการสัมมนา-บรรยายพิเศษ อาหารสมองคนเมือง เทอมตน 2552

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง รวมกับ ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม และ ภาควิชาเคหการ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จันทร 27 กรกฎาคม 52 เวลา 16:00-18:00 น. หอง 1005

Ph.D. Seminar:

กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ําในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวันตก
นางลักษณา สัมมานิธิ
การคลี่คลายระบบนวัตกรรมเมืองในมิติสถาปตยกรรม
นายสฤษดิ์ ติยะวงศสุวรรณ
อังคาร 28 กรกฎาคม 52 เวลา 18:00-21:00 น. หอง 116

“นโยบายการพัฒนาที่อยูอ
 าศัยและอสังหาริมทรัพย: มุมมองภาคเอกชน”
คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย
ศุกร 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 09:00-12:00 น. หอง 313/1

"การจัดการสิ่งแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอระบบนิเวศ และสุขภาพมนุษย"
อาจารย ดร.วัฒนสิทธิ์ ศิริวงศ
อาจารยวิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศุกร 31 กรกฎาคม 52 เวลา 10:00-12:00 น. หอง 312

“ภูมิทัศนเมือง”
รองศาสตราจารย ดร.บรรณโศภิษฐ เมฆวิชัย
อดีตรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ฝายโยธา
และศาสตราภิชาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จันทรที่ 3 สิงหาคม 52 เวลา 13:00-16:00 น. หอง 208

“โครงการฟนฟูบูรณะเมือง กรณีศึกษาในยุโรป”
อาจารย สรายุทธ ทรัพยสุข
อาจารยภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จันทรที่ 3 สิงหาคม 52 เวลา 09:00-12:00 น. หอง 1005

Ph.D. Seminar:

กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานเมืองฐานน้ํา พระนครศรีอยุธยา
นางสาวฐปณี รัตนถาวร
ศุกร 7 สิงหาคม 52 เวลา 10:00-12:00 น. หอง 210

“ทฤษฎีการรับรูความงาม การแยกแยะ และการจัดการองคประกอบทางภาพ
และคุณภาพทางสายตา”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน อนามบุตร
อาจารยประจําภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานวิชาการและความสนใจพิเศษดานจิตวิทยาและการรับรูทางสายตา
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จันทร 10 สิงหาคม 52 เวลา 13:00-16:00 น. หอง 208

“โครงการฟนฟูบูรณะเมือง กรณีศึกษาในญี่ปุน”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
อาจารย ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จันทรที่ 10 สิงหาคม 52 เวลา 09:00-12:00 น. หอง 1005

Ph.D. Seminar:

ความสัมพันธเชิงอํานาจกับการพัฒนาพื้นที่เมือง: กรณีศึกษายานสี่แยกราชประสงค
นายภูริทัต ไชยเศรษฐ
การเกิดและการเปลี่ยนแปลงของเมืองเหมืองแรบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน
นายตรีชาติ เลาแกวหนู :
ศุกร 14 สิงหาคม 52 เวลา 13:00-16:00 หอง 1005

“ซางไห 2 3 9 เขาใจสังคมนิยม”
ผูชวยศาสตราจารย คมกริช ธนะเพทย
อาจารย ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
จันทร 17 สิงหาคม 52 เวลา 13:00-16:00 หอง 209

“ประสบการณการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศก
ึ ษา หนองหาร สกลนคร”
รองศาสตราจารย ดร. เอกรินทร อนุกูลยุทธธน
คณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ นายกสมาคมนักผังเมืองไทย
จันทร 17 สิงหาคม 52 เวลา 09:00-12:00 น. หอง 1005

Ph.D. Seminar:

รูปแบบการกระจายตัวตลาดกลางสินคาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายเชาวลิต สิมสวย
อังคาร 18 สิงหาคม 52 เวลา 18:00-21:00 น. หอง 116

“นโยบายและการดําเนินงาน การพัฒนาที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพย
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
รองศาสตราจารย มานพ พงศทัต
เสาหลักดานอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย
อังคาร 18 สิงหาคม 52 เวลา 16:00-18:00 น. หอง 1005

“ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศไทย”

นายอิทธิชัย ยศศรี
ผูอํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
พุธที่ 19 สิงหาคม 52 เวลา 12:00-13:00 หอง 1005

"ความเหลื่อมล้า
ํ เชิงพื้นทีใ่ นประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2524-2548”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิวัฒน รัตนวราหะ
อาจารย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศุกร 21 สิงหาคม 52 เวลา 13:30-16:30 น. หอง 1005

“ชุมชนกับภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม”
อาจารยเกรียงไกร เกิดศิริ
อาจารยประจําหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จันทร 24 สิงหาคม 52 เวลา 13:00-16:00 หอง 209

“เรื่องประสบการณการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศก
ึ ษา เชียงแสน: แนวทางการเสนอ
งานวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ”
ดร.วีรพันธุ ชินวัตร
กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาปรัชญา
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จันทร 24 สิงหาคม 52 เวลา 09:00-12:00 น. หอง 1005

Ph.D. Seminar:

กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเการิมน้ําบริเวณพื้นที่ราบลุมดานตะวันตก
ของภาคกลางประเทศไทย
นางสาวกฤตพร หาวเจริญ
อังคาร 25 สิงหาคม 52 เวลา 10:00-12:00 น. หอง 311

“Brownfield: case study-landfill development”
Dr.Ing. Elizabeth Appel-Kummer
ภูมิสถาปนิกชาวเยอรมัน ผูมีความสนใจพิเศษดานการพัฒนาพื้นที่ในบริบทดานสิ่งแวดลอม
ประสบการณงานวิจัยจาก University of Duisburg-Essen และ TU Berlin
พฤหัส 27สิงหาคม 52 เวลา 09:00-12:00 น. หอง 208

“Site Planning with Nature: LANDSCAPE APPROACH”
อาจารยภาวิณี อินชมภู
อาจารย ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 52 เวลา 18:00-21:00 น. หอง 116

“การศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน 2: กรณีศก
ึ ษา”

คุณเลิศมงคล วราเวณุชย
กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย และ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและพัฒนาโครงการ
บริษัท รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
จันทร 31 สิงหาคม 52 เวลา 09:00-12:00 น. หอง 1005

Ph.D. Seminar:

ปจจัยที่เหมาะสมสําหรับการเลือกที่ตั้งจุดจอดของระบบขนสงปอนผูโดยสาร
สําหรับสถานีรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร
นายอายุวัฒน จิตประเสริฐ
รูปแบบและผลของพื้นที่ตาบอดที่มีตอตลาดที่ดิน กรณีศึกษา: พื้นที่ดานตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร
นางสาว ณ ฤดี เคียงศิริ
จันทร 7 กันยายน 52 เวลา 09:00-12:00 น. หอง 1005

Ph.D. Seminar:

ความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะทางกายภาพกับสภาวะอุณหภูมิระดับจุลภาค
ของกรุงเทพมหานคร
นายจิตติศักดิ์ ธรรมมาภรณพิลาศ
อังคาร 1 กันยายน 52 เวลา 10:00-12:00 น. หอง 311

“Brownfield: case study-landfill development”
Dr.Ing. Elizabeth Appel-Kummer
ภูมิสถาปนิกชาวเยอรมัน ผูมีความสนใจพิเศษดานการพัฒนาพื้นที่ในบริบทดานสิ่งแวดลอมประสบการณ
งานวิจัยจาก University of Duisburg-Essen และ TU Berlin
อังคาร 1 ก.ย. เวลา 9-12 น. หอง 906

“งานบริหารจัดการและดูแลรักษาสนามกอลฟ : ระบบและแผนงาน”
คุณธีรชัย จรัสจรุงเกียรติ
กรรมการผูจัดการ บริษัท ลําลูกกากอลฟแอนดคันทรีคลับ
สําเร็จการศึกษาทางสถาปตยกรรม ทํางานดานการจัดการดูแลสนามกอลฟมากวา 25 ป
พฤหัส 3 กันยายน 52 เวลา 13:30-16 :30 น. หอง 1005

“Temporary Shelter Design”
ปฐมา หรุนรักวิทย
สถาปนิก เจาของบริษัทออกแบบ Community Architects for Shelter and Environment (CASE) เนน
การทํางานรวมกับชุมชนในการออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราว
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พฤหัสบดี 3 กันยายน 52 เวลา 18:00-21:00 น. หอง 116

“การจัดการชุมชน”
คุณนคร มุธุศรี
ประธานอํานวยการบริหารบริษัทในเครือ BM.GROUP
อังคาร 8 กันยายน 52 เวลา 09:00-12:00 น. หอง 906

“งานบริหารจัดการและดูแลรักษาสนามกอลฟ: การจัดการงานสํานักงาน”
คุณธีรชัย จรัสจรุงเกียรติ
กรรมการผูจัดการ บริษัทลําลูกกากอลฟแอนดคันทรีคลับ ผูมีสําเร็จการศึกษาทางสถาปตยกรรม ทํางาน
ดานการจัดการดูแลสนามกอลฟมากวา 25 ป
จันทรที่ 14 กันยายน 52 เวลา 13:00-16:00 หอง 208

“แนวทางการฟนฟูบูรณะชุมชนในพื้นที่ประวัติศาสตร:
กรณีศก
ึ ษาสุโขทัย เมืองต่ํา บานเชียง”
ดร.พรธรรม ธรรมวิมล
สถาปนิกอนุรักษ และภูมิสถาปนิก สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร
อังคาร 15 กันยายน 52 เวลา 18:00-19:30 น. หอง 116

“อานเมืองในเอเชีย: การพัฒนาที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพย
นโยบายและการดําเนินงานพัฒนาที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพยในนานาประเทศ”
คุณพรศักดิ์ บุณโยดม
อดีตผูวาการการเคหะแหงชาติ
อังคาร 15 กันยายน 52 เวลา 09:00-12:00 น. หอง906

“งานบริหารจัดการและดูแลรักษาสนามกอลฟ: การจัดการบุคลากรและเครือ
่ งมือ”
คุณธีรชัย จรัสจรุงเกียรติ
กรรมการผูจัดการ บริษัทลําลูกกากอลฟ แอนด คันทรีคลับ
สําเร็จการศึกษาทางสถาปตยกรรม ทํางานดานการจัดการดูแลสนามกอลฟมากวา 25 ป
อังคาร 22 ก.ย.52 18.00-19.30 น. หอง 116

“อานเมืองในเอเชีย : การพัฒนาที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพย
นโยบายและการดําเนินงานพัฒนาที่อยูอาศัย และอสังหาริมทรัพยในนานาประเทศ”
คุณสมสุข บุญญบัญชา
อดีตผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)

หมายเหตุ:

รายการของภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง รายการของภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม รายการของภาควิชาเคหการ
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