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การวางแผนภาคและเมือง
การวางและจัดทาผังเมืองรวม
การบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
การ

Educations
 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (การวางแผน
ภาค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544

 Waralak Khongouan. (2018). Public Opinions of Residents in Bangkok’s Central Business
District Towards Environmental Management in the Bangkok Comprehensive Plan of 2013.
Journal of Architectural and Planning Research and Studies (JARS), vol.15 (1), pp.35-48.
 วราลักษณ์ คงอ้วน. (2560). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
โดยมาตรการทางผังเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรม. วารสารวิชาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 14
 เจนณรงค์ สมพงษ์ และวราลักษณ์ คงอ้วน. (2559). บทบาทและการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสวน
ลุมพินี กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ฉบับที่ 22 ปีที่ 18.
 สาธิดา สกุลรัตนกุลชัยและวราลักษณ์ คงอ้วน. (2559). ความปลอดภัยของทางเดินเท้าและเส้นทาง
จั กรยานในการเข้า ถึ งสวนสาธารณะในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. วารสารวิช าการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ฉบับที่ 22 ปีที่ 18.
 สาธิดา สกุลรัตนกุลชัยและวราลักษณ์ คงอ้วน. (2559). ความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานภายใน
สวนสาธารณะ: กรณีศึกษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
 วราลักษณ์ คงอ้วนและสาธิดา สกุลรัตนกุลชัย. (2559). Non-Motorized Transportation in and
around Sri Nakhon Khuean Khan Park, Samut Prakan. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/
การผังเมือง ปีที่ 13 ฉบับที่ 1.
 เพชร วัชรจิตต์ และวราลักษณ์ คงอ้วน. (2559). การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตาบลแพรกษาและตาบล
บางปู ใ หม่ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ. งานประชุ ม วิ ช าการ ประจ าปี 2559 "Built
Environment Research Associates Conference, BERAC 7, 2016".
 นพรัตน์ พรหมสนธิและวราลักษณ์ คงอ้วน. (2558). ปัญหาจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มี
รายได้ น้ อ ยในเมื อ ง : กรณี ศึ ก ษา โครงการบ้ า นมั่ น คงชุ ม ชนร่ ว มสามั ค คี ซอยรามค าแหง 39.
วารสารวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2.

Assistant Professor Waralak Khongouan
Publications
 พุ ฒ พรรณี ศี ต ะจิ ต ต์ แ ละวราลั ก ษณ์ คงอ้ ว น. (2557). ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม การเกิ ด ตลาดนั ด ใน
สถาบันการศึกษา กรณีศึกษา ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2.
 วราลักษณ์ คงอ้วนและสาธิดา สกุลรัตนกุลชัย. (2557). Guidelines to Promote Cycling on
University Campus: Case Study of Kasetsart University, Mahidol University and
Thammasat University. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1.
 วราลักษณ์ คงอ้วนและพุฒพรรณี ศีตะจิตต์. (2556). Area Development Guidelines to Support
the Open-Air Markets in Thammasat University: Rangsit Campus. วารสารวิจัยและสาระ
สถาปัตยกรรม/การผังเมือง ปีที่ 10 ฉบับที่ 1.
 วราลักษณ์ คงอ้วนและสาธิดา สกุลรัตนกุลชัย. (2556). แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานภายใน
มหาวิทยาลัย.เอกสารการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556.
 วราลักษณ์ คงอ้วนและสาธิดา สกุลรัตนกุลชัย. (2556). แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานภายใน
มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 17 ปีที่ 15.
 นนทพจน์ เดชะชาติและวราลักษณ์ คงอ้วน. (2556). แนวทางการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 17 ปีที่ 15
 เยาวลักษณ์ จันทมาศและวราลักษณ์ คงอ้วน. (2555). แนวทางพัฒนาสวนสาธารณะในเขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 15 ปีที่ 14. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 วราลักษณ์ คงอ้วน. (2555). Guildelines to Increase Efficiency of the Public Services in
Rangsit Center of Thammasat. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 15 ปีที่
14. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 พุฒพรรณี ศีตะจิตต์และวราลักษณ์ คงอ้วน. (2555). ความต้องการของประชาชนที่มีต่อพื้นที่สีเขียว
ในสถาบันการศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1.
 วราลักษณ์ คงอ้วนและพุฒพรรณี ศีตะจิตต์. (2554). การจัดการพื้นที่สีเขียวในสถาบันศึกษา:
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ฉบับที่ 13 ปีที่ 13. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 วราลักษณ์ คงอ้วนและพุฒพรรณี ศีตะจิตต์. (2553). การจัดการพื้นที่สีเขียวในสถาบันการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน. วารสารวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Online Articles
 มนสิชา โลหะนาคะกุลและวราลักษณ์ คงอ้วน. (2561). การจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, ฉบับที่ 27 หน้า 14-30.
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 วราลักษณ์ คงอ้วน. (2560). มาตรการทางผังเมืองกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ: กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
 วราลักษณ์ คงอ้วน. (2559). การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย และ วราลักษณ์ คงอ้วน. (2557). ความปลอดภัยของทางเดินเท้าและเส้นทาง
จักรยานในการเข้าถึงสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
 วราลักษณ์ คงอ้วนและสาธิดา สกุลรัตนกุลชัย. (2555). แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานภายใน
มหาวิทยาลัย. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ง
ประเทศไทย

