งานประชุมวิชาการระดับชาติ
13th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2022
Hybrid Conference
Towards Equitable Futures: Sustainability, Well-being and Digital Transformation
ความต่อเนื่องของสถานการณ์ผันผวนในสังคมปัจจุบัน อันเกิดจากอุบัติภัยของเมือง การแพร่ระบาดของโรค
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้วิถชี ีวิตปกติของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากว่าด้วยเรื่องของการ
ดารงชีวิตในอนาคต การออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างที่คานึงถึงความผันผวนจึงทวีความสาคัญและควรถูก
พิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวางแผนและเตรียมองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบอย่างยั่งยืน การคานึงถึง
สุขภาวะของผู้ใช้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์เท่าเที ยมกันในทุกมิติของการดารงชีวิต
ปกติในอนาคตต่อไป
หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดและเสนอผลงานวิจัย
วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง ความ
คิดเห็นต่าง ๆ ต่อศาสตร์หลากหลายแขนง ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์ส ร้าง (built environment) โดยเป็น
การเชื่ อ มโยงโลกแห่ ง วิ ช าการและวิ ช าชี พ เข้ า ด้ ว ยกั น รวมทั้ ง เป็ น การเผยแพร่ ผ ลงานทางด้ า นสถาปั ต ยกรรม
สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสาธารณชนมาก
ขึ้น ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจาปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการและวิชาชีพ
และสามารถนาผลงานจากการประชุมวิชาการไปเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงาน
ออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
2. เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม
3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นาเสนองานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองในสาขาวิชา
ต่าง ๆ แก่สาธารณชนมากขึ้น
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา เพื่อ
ขยายผลในการค้นคว้าวิจัยที่จะนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ
5. เพื่ อให้ นั กศึกษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึกษาของคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ และการผั ง เมื องได้ เผยแพร่ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดโครงการ
การน าเสนอผลงานวิ จัย ผลงานวิ ช าการ ผลงานออกแบบของคณาจารย์ นั กวิ จั ย รวมทั้ ง การน าเสนอ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่าง
ดาเนินการ) ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใน 6 สาขา ดังนี้
Sustainability
1. Architectural Design and Sustainable Management
2. Urban Planning and Sustainable Design
Well-being
3. Real Estate Development and Well-being Certification
4. Energy Efficiency and Well-being Aspect
Digital Transformation
5. Design Management and Digital Transformation
6. Smart Technologies and Digital Implementation
เงื่อนไขการนาเสนอ
การส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความฉบับเต็มให้
ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกาหนดที่คณะกรรมการกาหนดขึ้น มิฉะนั้น คณะกรรมการขอยกเลิกผลงานที่มีรูปแบบไม่
ถูกต้องตามที่กาหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลงานที่จะนาเสนอ จะต้องเป็นผลงานที่เสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างการดาเนินการ หรือเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง และเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. บทความฉบับเต็ม 1 เรื่อง สามารถเลือกนาเสนอผลงานได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น คือ บรรยาย หรือ โปสเตอร์
3. คณะกรรมการขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการคั ด เลื อ กรู ป แบบของการน าเสนอผลงานตามความเห็ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รูปแบบการนาเสนอผลงาน
1. การนาเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) เวลาในการนาเสนอเรื่องละ 15 นาที (รวมเวลาถาม – ตอบ)
2. การนาเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) โปสเตอร์ขนาด A1 (59.4*84.1 ซม.) (แนวตั้ง)
โดยสามารถนาเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
สาหรับผู้เขียนบทความภาษาอังกฤษ และประสงค์จะขอรับการพิจารณาตีพิมพ์บทความกับวารสารวิชาการ
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง JARS (TCI1) หรือ BUILT (TCI2) มีรายละเอียดดังนี้
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1. ผู้เขียนบทความสามารถแสดงความประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณาจากวารสารวิชาการ ได้ ตั้งแต่
ลงทะเบียน
2. หากบทคัดย่อของผู้เขียนผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสาร ผู้เขียนยินดีเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย/วิชาการในวารสาร และหลังจากที่ผู้เขียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์
แล้ว คณะกรรมการของกองวารสาร JARS/ BUILT จะพิจารณาบทความดังกล่าว ตามกระบวนการของ
วารสารต่อไป
3. ผู้เขียนที่เลือกตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในวารสาร สามารถเลือกรูปแบบการนาเสนองานวิจัยในงาน
BERAC2022 ได้ตามปกติ แต่บทความฉบับสมบูรณ์จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน BERAC2022 Proceeding
4. หากบทความฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว ไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ JARS/ BUILT
คณะกรรมการ BERAC2022 ขอสงวนสิทธิ์ในการงดนากลับมาตีพิมพ์ใน BERAC2022 Proceeding
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
และผู้ที่สนใจ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 150 คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสนาเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อที่ประชุม
2. การจัดประชุมจะเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้าน
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
3. ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่สามารถนาไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการในอนาคต
4. ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ
ทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม
5. ทาให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings)
การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน พิจารณาบทความ 1 เรื่อง
2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อให้ผู้นาเสนอปรับแก้ไขก่อนนาลงใน proceeding
การส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา
1. บทความที่นาเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
2. ลงทะเบียน และส่งบทความ (บทคัดย่อ) เพื่อขอรับการพิจารณา (ในกรณีบทความฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 250- 300 คา และบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 250- 300 คา และในกรณี บทความ
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3.
4.
5.

6.

ฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 250- 300 คา เพียงอย่างเดียวได้) พร้อม
ระบุคาสาคัญเพื่อการค้นหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 5 คา
คณะกรรมการพิจารณาบทความ และแจ้งผลการพิจารณา
เปิดรับลงทะเบียนบทความฉบับสมบูรณ์ โดยจัดตามรูปแบบการเขียนบทความที่คณะกรรมการกาหนดไว้
ชาระเงินค่าลงทะเบียนและพิจารณาบทความ โดยชาระเงินค่าลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อได้รับผลการตอบรับการ
พิจารณาบทคัดย่อแล้วเท่านั้น หากท่านชาระเงินค่าลงทะเบียนก่อนได้รับผลการพิจารณาบทคัดย่อ และ
บทคัดย่อของท่านถูกปฏิเสธ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน ทุกกรณี
หากไม่ชาระค่าลงทะเบียนตามกาหนดการ บทความนั้นจะไม่รับการประเมิน
หมายเหตุ ผลประเมินทั้งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒฝิ ่ายวิชาการเท่านัน้

กาหนดการ
แผนการดาเนินงาน

กาหนดการ
รับบทคัดย่อ
1 – 31 มีนาคม 2565 (ขยายเวลา)
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
5 เมษายน 2565 (ขยายเวลา)
ชาระเงิน
5 – 20 เมษายน 2565
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
20 เมษายน 2565
ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และให้ผู้เขียนแก้ไข 13 พฤษภาคม 2565
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ภายหลังการแก้ไข
27 พฤษภาคม 2565
แจ้งผลพิจารณาบทความ
10 มิถุนายน 2565
กาหนดจัดงานประชุมวิชาการ Online Presentation
27 มิถุนายน 2565
การชาระเงินค่าลงทะเบียน

บทความ

ค่าลงทะเบียน

บทความภาษาไทย

1,500 บาท

บทความภาษาอังกฤษ

1,800 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
BERAC2022
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:
02-986-9605-6 ต่อ 3034
Facebook Page:
TDS Graduate Programs
Email:
berac_tds@ap.tu.ac.th
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