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งานประชุมวิชาการระดับชาต ิ
12th BUILT ENVIRONMENT RESEARCH ASSOCIATES CONFERENCE, BERAC2021 

VIRTUAL CONFERENCE 
  

Common Future for Post-pandemic Era: Reimagining Life, Community and City 
เมื่ออนาคตที่หยุดชะงักจากเหตุการณ์อันผันผวน ทั้งจากปัญหาการระบาดใหญ่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติของ
เมือง จากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมถึงปัญหาสุขภาพของชาวเมือง ซี่งส่งผลต่ออนาคตของชีวิตของ
ประชาชนในเมืองและโลก ถึงเวลาในการทบทวนเพื่อสร้างภาพใหม่ของชีวิต ชุมชน และเมืองในอนาคตหลังการ
ระบาดใหญ่นี้  ดังนั้นองค์ความรู้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างจึงมีความส าคัญในการร่วมแก้ปัญหา 
ออกแบบและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สามารถกลับคืนสภาพที่สมดุลยั่งยืนและด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดเมืองแห่งอนาคตต่อไป 
 
หลักการและเหตผุล 

การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดและเสนอผลงานวิจัย 
วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง ความ
คิดเห็นต่าง ๆ  ต่อศาสตร์หลากหลายแขนง ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (built environment) โดยเป็น
การเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกัน  รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสาธารณชนมาก
ขึ้น ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจ าปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลที่เก่ียวข้องได้รับประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการและวิชาชีพ 
และสามารถน าผลงานจากการประชุมวิชาการไปเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจั ยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเก่ียวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงาน
ออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

2. เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม 

3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้น าเสนองานวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผงัเมืองในสาขาวชิา
ต่าง ๆ  แก่สาธารณชนมากข้ึน 

4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา เพื่อ
ขยายผลในการค้นคว้าวิจัยที่จะน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ   

5. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
รายละเอียดโครงการ 

การน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของคณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งการน าเสนอ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ใน 6 สาขา ดังนี้ 

1. Architectural Design and Management for Future Environments  
2. Social Science / Urban Planning and Design for Reimaging City 
3. Smart Technologies for Future Environments  
4. Energy Efficiency and Climate Mitigation for Future Built-environments  
5. Real Estate Development for Sustainable Development 
6. Design Management for Future Development 

 

เงื่อนไขการน าเสนอ 
การส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความฉบับเต็มให้

ถูกต้องตามรูปแบบและข้อก าหนดที่คณะกรรมการก าหนดขึ้น มิฉะนั้น คณะกรรมการขอยกเลิกผลงานที่มีรูปแบบไม่
ถูกต้องตามที่ก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผลงานที่จะน าเสนอ จะต้องเป็นผลงานที่เสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการ หรือเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง และเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

2. บทความฉบับเต็ม 1 เรื่อง สามารถเลือกน าเสนอผลงานได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น คือ บรรยาย หรือ 
โปสเตอร์ 

3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปแบบของการน าเสนอผลงานตามความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รูปแบบการน าเสนอผลงาน  
1. การน าเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) เวลาในการน าเสนอเรื่องละ 15 นาที (รวมเวลาถาม – ตอบ) 
2. การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) โปสเตอร์ขนาด A1  (59.4*84.1 ซม.) (แนวตั้ง) 

โดยสามารถน าเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

หมายเหตุ  

1. บทความภาษาอังกฤษทีไ่ด้รับคดัเลือก จะได้รับการพิจารณาตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ BUILT (Q2) หรือ 
JARS (Q1)  

2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ผูน้ าเสนอได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (Paper review) จะ
ได้รับการตีพิมพ์เป็น Proceedings ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ 
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กลุ่มเป้าหมาย 

คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
และผู้ที่สนใจ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 150 คน   
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสน าเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อที่ประชุม 
2. การจัดประชุมจะเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้าน

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง 

3. ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่สามารถน าไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการในอนาคต  

4. ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ
ทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์และสังคม 

5. ท าให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings) 

 
การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยให้น าเสนอ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน พิจารณาบทความ 1 เร่ือง 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อให้ผู้น าเสนอปรับแก้ไขก่อนน าลงใน proceeding 

 
การส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา  

1. บทความที่น าเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน 
2. ลงทะเบียน และส่งบทความ (บทคัดย่อ) เพื่อขอรับการพิจารณา (ในกรณีบทความฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาไทย 

บทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 250- 300 ค า และบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 250- 300  ค า และในกรณี บทความ
ฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 250- 300 ค า เพียงอย่างเดียวได้) พร้อม
ระบุค าส าคัญเพื่อการค้นหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 5 ค า  

3. คณะกรรมการพิจารณาบทความ และแจ้งผลการพิจารณา 
4. เปิดรับลงทะเบียนบทความฉบับสมบูรณ์ โดยจัดตามรูปแบบการเขียนบทความที่คณะกรรมการก าหนดไว้  
5. ช าระเงินค่าลงทะเบียนและพจิารณาบทความ โดยช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อได้รับผลการตอบรับการ

พิจารณาบทคัดย่อแล้วเท่านั้น หากท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนได้รับผลการพิจารณาบทคัดย่อ และ
บทคัดย่อของท่านถูกปฏิเสธ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน ทุกกรณี 

6. หากไม่ช าระค่าลงทะเบียนตามก าหนดการ บทความนั้นจะไม่รับการประเมิน  
 
หมายเหตุ  ผลประเมินทั้งบทคดัย่อและบทความฉบบัสมบูรณข์ึ้นอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒฝิ่ายวิชาการเท่านัน้ 
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ก าหนดการ 

แผนการด าเนินงาน ก าหนดการ 
รับบทคัดย่อ  1 – 31 มีนาคม 2564 

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ  30 เมษายน 2564 
ช าระเงิน  1  – 5  พฤษภาคม 2564 

ปิดรับบทความฉบบัสมบูรณ ์ 17 พฤษภาคม 2564 

ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และให้ผู้เขียนแก้ไข 4 มิถุนายน 2564 
ปิดรับบทความฉบบัสมบูรณ์ภายหลังการแก้ไข 11 มิถุนายน 2564 

แจ้งผลพิจารณาบทความ 18 มิถุนายน 2564 
ก าหนดจัดงานประชุมวชิาการ Online Presentation  28 มิถุนายน 2564 

 
การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 

บทความ ค่าลงทะเบียน 

บทความภาษาไทย 1,500 บาท 

บทความภาษาอังกฤษ 1,800 บาท 
     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่

BERAC2020 
ฝ่ายบณัฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท:์   02-986-9605-6 ต่อ 3034 
Facebook Page:   TDS Graduate Programs   
Email:     BERAC_TDS@ap.tu.ac.th 


