
งาน :

วันท่ี : เวลา : 09:00 – 16:00 น. (เร่ิมลงทะเบยีน เวลา  08:15 น.)

สถานท่ีจัดงาน :

กลุ่มเปา้หมาย :

เวลา ก าหนดการ

08:30 – 09:00 น. [30] ลงทะเบยีนเขา้ร่วมงาน และพธิตีัดริบบิ้นเปดิงาน

นิทรรศการ

09:00 – 09:05 น. [05] กล่าวรายงาน

09:05 – 09:10 น. [05] กล่าวเปดิงาน

09:10 – 09:30 น. [20] กล่าวปาฐกถา หัวขอ้ TREES : Road Map

09:30 – 12:00 น. [150] สมัมนาภาคเช้า (วิทยากร 3 ท่าน)

• หัวขอ้ ความปกติใหมใ่นโลกหลังโควิด

• หัวขอ้ Foresight : Future of Living after COVID-19

• หัวขอ้ งานออกแบบอาคารที่เปน็มติรกบั               

  สิ่งแวดล้อม หลัง COVID-19

• ผู้ด าเนินรายการภาคเชา้

13:00 – 16:00 น. [180] สมัมนาภาคบา่ย (วิทยากร 4 ท่าน)

• The SOOK Building Standard                           

(เกณฑ์มาตรฐานอาคารเปน็สุข)

• TREES-HOME                                               

(เกณฑ์ส าหรับ อาคารพักอาศัย)

• Well Being City                                           

(เกณฑ์การประเมนิความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาวะของโครงการประเภทชุมชนเมอืง )

• TREES-Passive                                          

(เกณฑ์แบบ Passive ส าหรับการกอ่สร้างและ

ปรับปรุงโครงการใหม่)

งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจ าป ี2565

วัตถุประสงค์ :

4. เพื่อเปน็ศูนย์รวมขา่วสาร การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของบคุลากร หน่วยงานหรือองค์กรที่มคีวามสนใจในด้านสิ่งแวดล้อม ให้หันมา

เลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเปน็มติรกบัสิ่งแวดล้อม และยังสามารถประหยัดพลังงานลดค่าใชจ้่ายได้ในระยะยาว

5. เพื่อเปน็สื่อกลางให้ผู้ประกอบการที่สนใจท างานด้านอาคารเขยีว มาพบผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายและบริษทัที่ปรึกษาด้านอาคารเขยีวของไทย 

กอ่ให้เกดิการขยายตัวของธรุกจิด้านอาคารเขยีวทัง้ปริมาณและมูลค่าอย่างย่ังยืน

9th Thai Green Building Expo and Conference 2022

วันอาทติย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาชพีทางด้านสถาปตัยกรรมและวิศวกรรมในเชงิการออกแบบ การกอ่สร้าง และการจัดการอาคารประหยัดพลังงาน

และเปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาคารเขยีว

2. เพื่อเปน็ศูนย์กลางการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ด้าน Green Product ในประเทศไทยและอาเซียน

3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถงึความส าคัญและหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปน็มติรกบัสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้น

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

• ดร.อภพิรรณ บริสุทธิ ์                                                                   

(นักวิชาการอสิระด้านการออกแบบอาคารเขยีว และอาจารย์ภาควิชา

สถาปตัยกรรมศาสตร์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

• รศ.ดร.ภัทรนันท ์ทกัขนนท ์                                                             

(คณะท างานอาคารเขยีวไทย และอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“Green-Building Next - POST COVID-19”

• ดร.สมเกยีรติ ตั้งกจิวานิชย์                                                              

(ประธานสถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI))

• คุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ                                                           

นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตอาวุโส FutureTales Lab by MQDC

• ดร. สิงห์ อนิทรชูโต                                                                     

(หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน (RICS))

• ดร.อมรรัตน์ เดชอุดมทรัพย์                                                            

(รองประธานจัดงานฯ และ Head of Sustainability JLL Thailand)

• ประธานจัดงานฯ พาประธานมูลนิธฯิ , ประธานสถาบนัฯ และคณะกรรมการเดิน

ชมนิทรรศการและถา่ยภาพพร้อมมอบใบเกยีรติบตัรให้กบัผู้สนับสนุน

“UPDATE เกณฑ์อาคารเขยีวไทย”

• ดร.ปรีชา มณีสถติ                                                                            

 (ที่ปรึกษาสถาบนัฯ และผู้เชีย่วชาญงานออกแบบบริษทั อโีม-ดี จ ากดั)

• รศ.ดร.ชนิกานต์ ย้ิมประยูร                                                              

(กรรมการอาคารเขยีวไทย และหัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

6. เพื่อเปน็การประชาสัมพันธก์จิกรรมของสถาบนัฯให้เปน็รู้จักแพร่หลาย ทัง้ในหมู่ของนักวิชาชพี ผู้จ าหน่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักการตลาด 

นักลงทนุ รวมไปถงึประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา ซ่ึงจะส่งผลท าให้สถาบนัอาคารเขยีวเปน็ที่รู้จักในวงกว้างมากย่ิงขึ้น

สถาปนิก วิศวกร ผู้ประกอบการ เจ้าของอาคาร หน่วยงานรัฐบาล และประชาชนทั่วไป

• คุณกอ่พงศ์ ไทยน้อย                                                                     

(ประธานจัดงาน 9th Thai Green Building Expo and Conference 2022)

รายละเอียด

• คุณชนะ สัมพลัง                                                                          

(ประธานมูลนิธอิาคารเขยีวไทย และนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ )

• คุณนินนาท ไชยธรีภญิโญ                                                               

(ประธานสถาบนัอาคารเขยีวไทย และประธานคณะกรรมการบริษทั โตโยต้า      

 มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั)



• ผู้ด าเนินรายการภาคบา่ย • คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์                                                                 

(เลขานุการสถาบนัอาคารเขยีวไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั เวิร์คเวล

 สตูดิโอ จ ากดั)


