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การผังเมือง
การอนุรักษ์ชุมชนเมือง
การพัฒนาชุมชน
ทฤษฎีการวางแผน

 ประธานสาขาวิชาการผังเมือง,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2556 – ปัจจุบัน)
 รองประธานสาขาวิชาการผังเมือง,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549 – 2552)
 อาจารย์ประจาสาขาวิชาการผังเมือง,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547 – ปัจจุบัน)
 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2557 – ปัจจุบัน)
 กองบรรณาธิการวารสารวิจยั และสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549 – ปัจจุบัน)
 คณะกรรมการบริหาร, สมาคมนักผังเมืองไทย (2556 – ปัจจุบัน)

Publications

Educations
 การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต (ผ.ด.)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2555)
 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2546)
 ศิลปบัณฑิต (ศบ.) (เกียรตินิยมอันดับ1)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)

 กฤตพร ห้าวเจริญ. (2561). ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 กฤตพร ห้ าวเจริญ . (2561). วิถีท้องถิ่นและผังกายภาพของตลาดชุมชนริมน้าบริเ วณริม
แม่น้าท่า จีน กรณี ศึก ษา จัง หวั ดสุพ รรณบุรีและจัง หวั ดนครปฐม. วารสารวิ ช าการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 26 ปีที่ 20, 13-29.
 กฤตพร ห้าวเจริญ. (2561). วิถีท้องถิ่นและผังกายภาพของตลาดชุมชนริมน้าบริเวณริมแม่
น้ าท่ า จี น กรณี ศึ ก ษา จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี แ ละจั ง หวั ด นครปฐม. วารสารวิ ช าการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 26 ปีที่ 20, 13-29.
 ฐิติมาพร พามา และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของย่าน
ตลาดล่า ง จัง หวั ดลพบุรี . วารสารวิ ช าการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 25
ปีที่ 19, 51-68.
 สิรภัทร พะยัติ และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2560). บทบาทและการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลวง
แพ่ง กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 24 ปีที่ 19,
22-35.
 ณัฏฐนิช จารูญโรจน์ และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ย่ า นท่า วั ง จั ง หวั ดนครศรี ธ รรมราช. วารสารวิ ช าการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ฉบับที่ 23 ปีที่ 18, 58-72.
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Publications
 พรรณนิกา อินทุทรัพย์ และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
บริเวณตลาดท่านา จังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่
22 ปีที่ 18, 27-39.
 กฤตพร ห้าวเจริญ. (2558). การเปลี่ยนแปลงเพื่อการคงอยู่ของตลาดชุมชนริ มน้าบริเวณริมแม่
น้าท่ า จี น กรณี ศึ ก ษา จั ง หวั ดสุ พ รรณบุ รี นครปฐม และสมุท รสาคร. วารสารวิ ช าการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่21 ปีที่ 17, 28-42.
 วีรดา สุขเจริญมิตร และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
อาคารและกิจกรรมของตลาดหัวตะเข้ กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สจล. ฉบับที่21 ปีที่ 17, 43-55.
 ศิริพร หมอกใส และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2558). การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตลาดบางหลวง.
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่20 ปีที่ 17, 39-51.
 กฤตพร ห้าวเจริญ และสาธิดา สกุลรัตนกุลชัย. (2557). ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ มีต่ อ โรงอาหารภายในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู นย์ รั ง สิ ต .
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่19 ปีที่ 16, 23-37.
 พนิดา ดารงอ่องตระกูล และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2557). การพัฒนาพื้นที่ตลาดเก่าหนองจอก
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่19 ปีที่ 16, 148-161.
 สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2557). การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต .
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่18 ปีที่ 16, 105-121.
 สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2556). การประเมินความต้องการจาเป็นของ
นักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หลังจาก
อุทกภัยใน พ.ศ. 2554, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, 10(1), 137-145.
 เพ็ญ พรรณ วิ ศิษฐฎากุ ล และกฤตพร ห้ า วเจริญ . (2556). ปัจ จัย ที่มีผลต่อ การเกิ ดและการ
เปลี่ยนแปลง ของตลาดระแหง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สจล. ฉบับที่16 ปีที่ 15, 74-88.
 กฤตพร ห้ า วเจริญ . (2555). ปัจ จั ย เชิ ง กายภาพของหอพั ก กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่14 ปีที่ 14, 1324.
 พฤฒพร ห้าวเจริญ และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2554). บทบาทของขนาดหน้าต่างที่มีผลต่อการ
ปรากฏสีของวัตถุในห้องทดสอบ. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 12 ปี
ที่ 13 พ.ศ. 2554 หน้า 36-44.
 กาญจนา แก้วพึ่ง และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของย่านตลาด
กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่13 ปีที่
13, 88-96.
 Kritaporn Haocharoen, Wannasilpa Peerapun and Khaisri Paksukcharern. (2011). The
Emergence and Transformation Processes of Waterfront Community Markets in Tha
Chin River Basin. MANUSYA: Journal of Humanities. Vol.14, No.1, 2011: 23-38.
 Kritaporn Haocharoen and Thanutch Sukwimolseree. (2009). Paratransit Services in
Urban Area. Journal of Research in Engineering and Technology. Vol.6, No.3 (JulySeptember 2009): 285-297.
 กฤตพร ห้าวเจริญ และธนัช สุขวิมลเสรี. (2549). Paratransit. Engineering Today, ปีที่4 ฉบับ
ที่47, 77-80.
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Professional Projects
 โครงการวิจัยเรื่อง “วิถีทอ้ งถิ่นและผังกายภาพของตลาดชุมชนริมน้าบริเวณริมแม่น้าท่าจีน
กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (2559 – ปัจจุบัน)
 โครงการวิจัยเรื่อง “เอกลักษณ์ทางกายภาพของตลาดชุมชนริมน้าบริเวณริมแม่น้าท่าจีนกรณีศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม” ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2559 - 2560)
 โครงการวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเพื่อการคงอยู่ของตลาดชุมชนริมน้าบริเวณริมแม่น้าท่าจีน
กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร” ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557 - 2558)
 โครงการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อ
โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต” ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555 - 2557)
 โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต” ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2554 - 2556)
 โครงการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงกายภาพของหอพักที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2552 - 2553)
 โครงการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการทางการศึกษาเพือ่ หวังผลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551 - 2552)
 โครงการวิจัยเรื่อง “วิธีวทิ ยาทางการวิจัยสาหรับไทยศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมในโลกไร้พรมแดน”
ได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550 - 2551)
 โครงการวิจัยเรื่อง “ศิลปะและคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: กรณีศึกษา
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน” ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549 - 2550)
 โครงการศึกษาเพือ่ กาหนดแนวทางในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของสานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ (จ.ฉะเชิงเทรา และชลบุรี) แหล่งทุน: สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(2548 - 2550)
 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาเมืองและโครงข่ายระบบขนส่งเพื่อรองรับเส้นทางลัดสู่
ภาคใต้ (สมุทรสาคร – แหลมผักเบี้ย - ชะอา) แหล่งทุน: สานักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (2547 - 2548)
 โครงการศึกษาบทบาทของการเคหะแห่งชาติในการเป็นผู้รับรองมาตรฐานโครงการ
แหล่งทุน: ฝ่ายวิชาการ สานักงานการเคหะแห่งชาติ (2547 - 2548)

