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คำนำ

Toward integrating research, education and practice

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะจัดการประชุมวิชาการอย่างเป็นระบบ คือเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี
การศึกษาของทุก ๆ  ปี ในปีการศึกษา 2552 จึงได้จัดการประชุมวิชาการท่ีเรียกว่า BERAC I หรือ Built Environment
Research Associates’ Conference 2010 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ (academic forum) สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย
และนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นงานวิจัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเต็มรูป เพื่อการเผยแพร่และ
แลกเปลีย่นองคค์วามรู้ท่ีได้จากงานวจัิย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยบัณฑิตศึกษาคณะฯ เห็นความสำคัญ
และความจำเป็นที่จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยให้มีการรับบทความวิจัยจากภายนอกคณะฯ เพื่อให้
BERAC เป็นเวทีวิชาการของชุมชนนักวิชาการ จึงได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินการตามมาตรฐานสากล น่ันคือ มีการ
กำหนดให้นำเสนอบทคัดย่อเพื่อการคัดเลือกบทความก่อน จากนั้นจึงมีการให้นำเสนอบทความวิจัย เพื่อให้มีการผ่าน
กระบวนการประเมินคุณค่าบทความ เพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามสมควร หากเป็นบทความท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ การจัดประชุมวิชาการ BERAC I นี้ ย่อมสอดคล้องกับเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ BERAC I มีความคาดหวังว่า
ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปจะมีนักวิจัยนำเสนอบทความวิจัยมากยิ่งขึ้นตามลำดับ สำหรับการจัดประชุมวิชาการในปี
การศึกษา 2552 นี้ ได้มีการนำเสนอบทความวิจัยจำนวน 72 บทความ และในการจัดทำรายงานการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ได้จัดให้มีการเผยแพร่บทความวิจัยเต็มบทความ จำนวน 9 บทความ และเป็นการเผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ
จำนวน 63 บทคัดย่อไทย-อังกฤษ

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ BERAC ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ได้ให้การสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการ  BERAC I, 2010 คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ BERAC มีความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาการจัดประชุมวิชาการสู่
ระดับนานาชาติในอนาคต เม่ือท้ังระบบการศึกษามีความพร้อมท่ีจะยกระดับสู่มาตรฐานสากล ในอันท่ีจะเป็น ‘World-Class
Research University’

(ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร)

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารจากคณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการประจำปี เร่ิมต้นท่ีปีการศึกษา
2552 ซ่ึงได้จัดการประชุมวิชาการ BERAC I, 2010 เป็นปีแรก สาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
(built environment) ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาการผังเมือง และสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น สาขาวิชาการ
ออกแบบชุมชนเมือง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ สามารถส่งบทความที่เป็นผลงานวิจัย เพื่อให้มีการพิจารณา
ในการนำเสนต่อท่ีประชุมวิชาการ BERAC ได้

นับได้ว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีความก้าวหน้าไปด้วยดี
ในการจัดให้มีเวทีวิชาการ ท้ังท่ีเป็นการจัดทำวารสารวิชาการท่ีเรียกว่า JARS หรือ Journal of Architectural / Planning
Research and Studies ซ่ึงก็เป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการเป็นอย่างดี สำหรับรายงานการประชุมวิชาการ BERAC I
(Proceedings of Built Environment Research Associates’ Conference, 2010) ก็เช่นกัน ได้รวมบทความวิจัย ท่ีมีคุณค่า
โดยเป็นท่ีประจักษ์ในรายงานการประชุมวิชาการฉบับน้ี

ความเข้มแข็งทางวิชาการย่อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ สู่วงการการศึกษา
และวงการวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่น่าอาศัย และมีความย่ังยืน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สถาปัตยกรรมภายในและออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

อรวดี  รังสิเวค และจันทนี เพชรานนท์

แนวทางการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของพพิิธภัณฑ์ท้องถิน่กรุงเทพมหานคร 151
นพศักด์ิ  ฤทธ์ิดี และจันทนี เพชรานนท์
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เทคโนโลยีอาคาร

การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้การระบายความร้อนด้วยการระเหยของน้ำ 155
ถวิกา ผาติดำรงกุล และ ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์

ค่าสัมประสิทธิ์การส่องผ่านแสงและความสว่างของสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงานเพื่อความสบายตา 157
ดวงหทัย  ตันติสิริวิบูล และคณะ

คุณสมบัติทางกายภาพและความร้อนของก้อนอิฐดินดิบผสมกากอ้อยเพื่อการก่อสร้างบ้านดิน 159
จรุญศรี โชคศิริวรรณา และ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

การประยุกต์ใช้ผนังเอียงเพ่ือต้องการลดพลังงานท่ีใช้ภายในอาคารในเขตร้อนช้ืน (อาคารประเภทสำนักงาน) 161
อธิวัฒน์ อัศวพิทยานนท์

อิทธิพลของมวลสารและสัดส่วนช่องเปิดที่มีผลต่อการใช้พลังงานในอาคารพักอาศัย 163
กัญญาภัค แต่พิพัฒน์พงษ์

การศึกษาประสิทธิภาพของระบบกระจกระบายความร้อนด้วยอากาศ: กรณีศึกษา อาคารท่ีทำการกรมสรรพากร 165
ณัฐพล แซ่ห่าน

การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติแบบช่องเปิดด้านเดียวสำหรับห้องพักอาคารสูง 167
ชัปน์ เธียรชุติมา

การประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับเสียงเพื่อลดมลภาวะทางเสียงจากการจราจรใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 169
ณพล เกียรติก้องมณี และ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

การเพ่ิมประสิทธิภาพเซลลแ์สงอาทิตย์แนวต้ัง โดยใช้อุปกรณ์บังแดดสะท้อนแสง 171
รัชนันท์ เดชจินดา

การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม

รูปแบบการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอาคารชุดพักอาศัยระดับกลางบนถงึระดับบนในกรงุเทพมหานคร 175
ทศธรรม สิงคาลวณิช

ปัจจัยทางสถาปัตยกรรมและการจัดการที่มีผลต่อความสำเร็จของวิลล่าบูทิครีสอร์ท 177
ปฐวี สุทธิยุทธ์ิ  ดร. วิริทธ์ิพล รัตนพรศิริ และบุษกร รมยานนท์

แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้วัสดุอิฐมวลเบาในการก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย 179
ธนวิทย์ อนันต์อาชญาสิทธ์ิ และ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์

แนวทางการบรหิารจดัการออกแบบพืน้ท่ีและรปูแบบรา้นค้าของตลาดสดชมุชนในกรงุเทพมหานคร 181
ไกรยศ พรหมชาติ และ ดร. พีรดร แก้วลาย

การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของอาคารชดุพักอาศัยทีม่ผีลตอ่การตดัสินใจซือ้ 183
อิสรา หิรัญลักขณา และ ดร. วิริทธ์ิพล รัตนพรศิริ

การศึกษาความเปน็ไปได้โครงการศนูย์หนังสือกรุงเทพมหานคร 185
จุฬาลักษณ์ พฤฒิวิญญู และ ดร. พีรดร แก้วลาย
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การศึกษาความเปน็ไปไดใ้นการปรบัการใชส้อยโรงภาพยนตรโ์รงเดีย่วในกรงุเทพมหานคร 187
กิตติ  ลีวิวัฒนาวงศ์

แนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นที่ใช้สอยสถานีขนส่งผู้โดยสาร: 189
กรณีศึกษา สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครปฐม

อรุณ แซ่จัง

แนวทางการพัฒนาถนนคนเดินบนพ้ืนท่ีทางเดินเช่ือมใต้รางรถไฟฟ้า 191
ปิยะพงษ์ ภู่ขำ

แนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ีร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล 193
ไอซ์ กมลเลิศวรา

แนวทางการกำหนดสถานที่พักแรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 195
รัชดา จึงพัฒนาวดี และ ดร. เขียนศักด์ิ แสงเกล้ียง

แนวทางพฒันาโครงการอาคารสำนกังานให้เช่าเกรดเอในเขตศนูย์กลางธุรกิจเพ่ือตอบสนอง 197
ต่อความพึงพอใจของผู้เช่า

อัจฉรา วิไลวัฒนากร และ ดร. วิริทธ์ิพล รัตนพรศิริ

แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพส่วนสนับสนุนธุรกิจขององค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 199
เพ่ือป้องกันโรคออฟฟิศ ซินโดรม

พีรดนย์ นิมิตนราดล

การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม และการผังเมือง

การเคลื่อนไหวของท้องถิ่นภายใต้ระบบย่านอนุรักษ์เพื่อกลุ่มอาคารประเพณีในประเทศญี่ปุ่น 203
ตรีชาติ เลาแก้วหนู

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร: กรณีศึกษา โครงการไม้ดอกไม้ประดับ 205
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กนกพร สายเขียว และ ดร. สุภาพร แก้วกอ เล่ียวไพโรจน์

แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดด้ังเดิม: กรณีศึกษา ตลาดฉัตรไชย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 207
ชยินท์ ศรีสุราช

แนวทางการจัดการพรัพยากรทางกายภาพสำหรบัโรงแรมราคาประหยดั 209
ในจังหวัดเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

เกรียงไกร ลุสวัสด์ิ และ ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย
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นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัญหาในการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 213
กลุ่มราคาขาย 3-5 ล้านบาท

วรากร ลิขิตอนุภาค และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัจ้างคนภายนอกบรหิารจัดการระบบการจดัการพลังงานทดแทน 215
ในโครงการบ้านจัดสรร

ณัฐศักด์ิ สุขศรี  ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร และพิริยเทพ กาญจนดุล

การคาดการณ์ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 217
นพพล นันทเศรษฐ์พงศ์ และคณะ

คุณสมบัติที่พึงมีของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 219
สามภพ บุนนาค และคณะ

แนวทางการบริหารพ้ืนท่ีเช่าเชิงพาณิชย์กรรมของอาคารในสังกัดหน่วยงานราชการ 221
กรณีศึกษา ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ

วีรพล  ทิณพงษ์ และคณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกและการเพิ่มค่าเช่าสำหรับอาคารพักอาศัยรวมให้เช่า 223
กิตติพงษ์ วิภววาณิชย์  ดร. ยงยุทธ ชัยรัตนาวรรณ และกีรติ ศตะสุข

การเปรียบเทียบอัตราส่วนต้นทุนการพัฒนาของอาคารชุดพักอาศัยบริเวณกรุงเทพชั้นใน 225
และกรุงเทพช้ันนอก: กรณีศึกษา

สาโรจน์ พ่วงศรี  ดร. ยงยุทธ ชัยรัตนาวรรณ และกีรติ ศตะสุข

การศึกษาวิเคราะห์และประเมินสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ประเภทสื่อกลางแจ้งเทียบกับสื่อใหม่ 227
ที่มีผลต่อยอดผู้สนใจโครงการบ้านจัดสรร

พิเชษฐ์ ทรงณัฏฐพจน์  ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร

การวางแผนกลยุทธ์สำหรับการเจรจาต่อรองซื้อที่ดินเพื่อโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 229
กอบมา อัศวกิดาการ  ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ และกีรติ ศตะสุข

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดสำหรับทรัพย์สินรอการขายประเภทที่อยู่อาศัยของธนาคาร 231
ชัยทัต สว่างแสง และ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร

กลยุทธ์การตลาด: ศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคาของบ้านมือสอง ประเภทบ้านเด่ียว 233
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รัชญา หลิมรัตน์  ดร. วิริทธ์ิพล รัตนพรศิริ และ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร

กลยุทธ์การตลาด: การตัดสินใจบนปัจจัยสินค้าและราคา 235
สำหรับโครงการบา้นเด่ียวราคาปานกลางแถบชานเมอืงกรุงเทพมหานคร

อภิชาติ  กิจเจริญไชย ดร. วิริทธ์ิพล รัตนพรศิริ และ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร

ปัจจัยในการเลอืกใชว้สัดุมุงหลงัคาของสถาปนกิในโครงการโรงแรมตากอากาศชายทะเล 237
พัลลภ อัครดุสิต  ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ และ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร
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แนวทางการเพ่ิมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์บริเวณคลองคูเมืองเดิมในกรุงเทพมหานคร 239
สมพล ตงศิริกุล และคณะ

แนวทางในการใช้ระบบบริหารคุณภาพในโครงการบ้านจัดสรรขนาดกลาง 241
วรฤทธ์ิ อร่ามเรือง และคณะ

นวัตกรรมการพัฒนาบ้านทรงไทยแบบอย่างใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยวัสดุทดแทน 243
รุ่งนภา ศรีวิเศษศักด์ิ และคณะ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าในอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า: กรณีศึกษา สวนอุสาหกรรมบางกะดี 245
เสริมพันธ์  ธีรพัฒนะ

ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารของสถาบนัการศึกษาภาครัฐ 247
ศรัณย์ วรรณจารุรัตน์ และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อนวัตกรรมการพัฒนารีสอร์ทบนน้ำในประเทศไทย 249
รัชพล ชัยวัฒน์ และคณะ

การวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ด้วยเทคนิคปัจจัยสำคัญ 251
แหง่ความสำเรจ็

ประเสริฐ สายพวรรณ์ และ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

การศึกษาทัศนคติของผู้ซ้ือบ้านท่ีมีต่อโครงการบ้านจัดสรร บ้านไม่จัดสรร และอาคารชุด 253
เอกภณ จีวะสุวรรณ

แนวทางการจัดการทรัพยากรกายภาพสำหรบัโรงแรมในเมอืงศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ 255
ปริภาพ ยังมีวิทยา และ ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย

การสำรวจสภาพแวดลอ้มกายภาพของโรงแรมขนาดเลก็ท่ีถูกดัดแปลงมาจากตกึแถวเก่า 257
ธีรกานต์ ศรีสัตยากุล

แนวทางการออกแบบเพือ่บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพแผนกผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลรฐั 259
รัชต สุรสนธิ
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โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2553
Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC I, 2010
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

…………………………………

1.  ช่ือโครงการ:   Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC I, 2010

2. ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละเปา้ประสงค์
   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานระดับสากลและสนับสนุนการสร้างองค์

ความรูต่้อวงการวชิาชีพ
   เป้าประสงค์ พัฒนาบัณฑิตให้คิดและสร้างสรรค์ผลงานบนพ้ืนฐานและหลักการของการวิจัย

3. วิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการ
ประเมินจาก 1) การส่งบทความเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 2) กระบวนการ

ตรวจสอบ และการตอบรับบทความ  3)  การนำเสนอบทความได้รับการยอมรับในเวทีการสัมมนา และ 4)  ความพึงพอใจ
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  5)  คุณภาพของรายงานการประชุม (proceedings)

4. ตัวบ่งช้ีคุณภาพ
ผลงานวิจัย ผลงานออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (proceedings)

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิด

และเสนอผลงานวิจัย วิชาการ งานออกแบบ และงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์
มุมมอง ความคิดเห็นต่าง ๆ  ต่อศาสตร์หลากหลายแขนง ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (built environment)
โดยเป็นการเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพเข้าด้วยกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่งานทางด้านสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสาธารณชนมากข้ึน
ดังน้ัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี 2553 ข้ึน ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2553
เพื่อเป็นเวทีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
วงวิชาการและวิชาชีพในภาพรวม และที่สำคัญ คือ อาจนำผลจากการประชุมวิชาการไปกำหนดเป็นแนวทางสำหรับ
การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่จักมีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

7. วัตถุประสงค์
1. สร้างเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเก่ียวกับผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงาน

ออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับท้ังในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
2. เชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองให้เกิด

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม
3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเสนองานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการผังเมืองในสาขาวิชา

ต่าง ๆ  แก่สาธารณชนมากข้ึน
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4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา
เพื่อขยายผลในการค้นคว้าวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ

5. เพื ่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

8. รายละเอียดโครงการ
การจัดประชุมวิชาการซ่ึงประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของ

คณาจารย์ นักวิจัย รวมท้ังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีวิธีการจัดการประชุมวิชาการ
ดังน้ี

1. การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานออกแบบ ผู้นำเสนอจะบรรยายประกอบส่ือ และตอบข้อซักถาม เร่ืองละ
ไม่เกิน 30 นาที

        2. การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ผู้นำเสนอจะบรรยาย ประกอบสื่อ และตอบข้อซักถาม เรื่องละไม่เกิน
15 -20 นาที 

9. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังในและนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

และผู้ท่ีสนใจ รวมท้ังส้ิน ประมาณ 80 คน

10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. คณาจารย์ นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสนำเสนอบทความวิจัย และวิชาการต่อท่ีประชุม
2. การจัดประชุมจะเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้าน

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การจัดการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านอ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

3. ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา จะสามารถนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการในอนาคต

4. ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการทาง
ด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และสังคม

5. ทำให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (proceedings)

11. ระยะเวลาดำเนินการ
     วันท่ี 1 – 29 มกราคม 2553 เปิดรับบทคัดย่อ
     วันท่ี 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
     วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2553 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
     วันท่ี 2 มีนาคม – 9 เมษายน 2553 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์และให้ผู้เขียนแก้ไข
     วันท่ี 1 – 23 เมษายน 2553 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
     วันท่ี 19 – 30 เมษายน 2553 แจ้งผลพิจารณาบทความ

เร่ิมต้นลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท)
     วันศุกร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2553 จัดงานประชุมวิชาการ เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง TCC LAND

Auditorium อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2553
Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC I, 2010
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2553
.................................................................

09:00 – 09:30 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณห้องประชุม TCC Land Auditorium
09:30 – 09:45 น. การแสดงปาฐกถา “Disciplinary Recognition, Research and the Origin of

BERAC I”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร

กีรตยาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์อลิษา สหวัชรินทร์

09:45 – 10:00 น. พักรับประทานน้ำชา/กาแฟ และอาหารว่าง
10:00 – 12:00 น. การเสนอบทความ ณ ห้องประชุมต่างๆ
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ชานอเนกประสงค์ ช้ัน 2
13:00 – 17.00 น. การเสนอบทความ ณ ห้องประชุมต่างๆ

ห้องสัมมนา 314 การนำเสนอบทความด้านทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การจัดการออกแบบนิทรรศการศิลป์

ห้องสัมมนา 515 การนำเสนอบทความดา้นเทคโนโลยอีาคาร
ห้องสัมมนา 302 การนำเสนอบทความด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม
ห้องสัมมนา 615 การนำเสนอบทความด้านการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม และการผังเมือง
ห้องสัมมนา 415 การนำเสนอบทความดา้นนวตักรรมการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ห้องสัมมนา 401 การนำเสนอบทความดา้นนวตักรรมการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

และการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม
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คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2553
“BUILT Environment Research Associates’ Conference, BERAC I, 2010"

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
 1. ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสด์ิ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณจิรา ทิศาวิภาต
 5. อาจารย์ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์
 6. อาจารย์กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย
 8. อาจารย์รัชดาพร คณิตพันธ์
 9. อาจารย์กัณฑรัตน์ กุสุมภ์
10. รองศาสตราจารย์ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ
11. รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิชาย พันธ์ุไพโรจน์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีศักด์ิ พัฒนวศิน
17. อาจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
18. อาจารย์ ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์
19. อาจารย์ ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล
20. อาจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย
21. อาจารย์ ดร. ภาวิณี เอ่ียมตระกูล
22. อาจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์

23. อาจารย์ ดร. สุดาภรณ์ ฉุงลู้
24. ดร. วรศักด์ิ จักราปิยะนันท์
25. ดร. ปิยะศักด์ิ มานะสันต์
26. ดร. มนตรา เล่ียวเส็ง
27. ดร. ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ
28. ดร. พรธรรม ธรรมวิมล
29. อาจารย์กรกมล ตันติวนิช
30. อาจารย์กัลยา โกวิทวิสิทธ์ิ
31. อาจารย์กีรติ ศตะสุข
32. อาจารย์นิรันดร ทองอรุณ
33. อาจารย์พิริยะ สัมพันธารักษ์
34. อาจารย์สมรรถพล ตาณพันธ์ุ
35. อาจารย์อภินันท์ พงศ์เมธากุล
36. อาจารย์อาชัญญ์ บัญญานันต์
37. อาจารย์นทพร ทิพยวัฒน์
38. อาจารย์บุษกร รมยานนท์
39. อาจารย์ศรา สุขียศ
40. อาจารย์สุดาดวง นาคะสุวรรณ
41. อาจารย์สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล
42. อาจารย์เผชิญ จันทร์สา
43. นายพิริยเทพ กาญจนดุล

คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารและจัดการ
1. นางสาวพิมพ์วดี เอ้ือมธุรพจน์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวจามรินทร์ วงศ์หาญเชาว์ อนุกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา บัวโทน อนุกรรมการ
4. นางสาวจิณัฏฏาต์ อ่ิมอารมณ์กุล อนุกรรมการ
5. นางชวนชม กล่ินจำปา อนุกรรมการ
6. นางชุติกาญจน์ มรกฎ อนุกรรมการ
7. นางสาวณธิดา วงศ์จันทร์ อนุกรรมการ
8. นางสาวณัฐพร ทองมอญ อนุกรรมการ
9. นางสาวปนัดดา รอดสัตรู อนุกรรมการ
10. นางสาวปาริชาต บัณฑิตพุฒ อนุกรรมการ
11. นางสาวเรวดี ประสารการ อนุกรรมการ
12. นางสาวศริน แสงมณี อนุกรรมการ
13. นางสาวอภิญญา สมุทรโคตา อนุกรรมการ
14. นางอาทิตยา เรืองรุ่งชัยกุล อนุกรรมการ
15. นางสาวกัญญา สุดงาม อนุกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวรพีพรรณ เจริญวงศ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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Keynote Address

การเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา การวิจัย และท่ีมาของ BERAC I
Disciplinary Recognition, Research and the Origin of BERAC I

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร

สวัสดีท่านคณาจารย์ นักวิจัย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

อีกก้าวหนึง่ทีเ่ปน็กา้วสำคญั คือ
การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก (World-Class Research University) ซึ่งก็คงเป็นเพียง

ความฝันที่ไม่อาจเป็นจริงได้ สำหรับหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นตั้งหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่งขยายการบริการการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยปิดเต็มรูปในช่วง 2-3 ทศวรรษ

ที่ผ่านมา และได้ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 และเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาจำนวน 9,000 ล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี จึงได้มีการเร่งจัด
ทำหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อยกระดับการพัฒนาการวิจัย มีการพัฒนาสู่ระบบการวิจัยโดยให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทำวิจัยร่วมกับนักศึกษา อาจารย์โดยท่ัวไปมีภาระงานวิจัย 0.5-1 ช้ิน ต่อปีต่อคน

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยในระดับสากลและระดับชาติ คงต้องพิจารณาจากปัจจัยตัวแปรที่แตกต่างกัน
สำหรับประเทศไทยคงเป็นส่ิงท่ีไกลเกินจริง หากจะนำเกณฑ์การพิจารณาท่ีมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong ได้จัด
ทำขึ้นเพื่อจัดทำ Academic Ranking of World Universities โดยได้รวมดรรชนี “score on award” ไว้ด้วย ทั้งนี้
ได้มีการใช้รางวัล รวมท้ังรางวัลโนเบล ท่ีคนของสถาบันได้รับ เป็นหน่ึงในดรรชนีช้ีวัดลำดับของสถาบันการศึกษาท่ัวโลก

ความสำคัญของการจัดอันดับแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนสาขาวิชาจำนวนมาก
และมีความหลากหลายแตกตา่งกัน แต่อยู่ท่ีระดับสาขาวิชา (disciplines) ท่ีจะต้องพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของแตล่ะ
สาขาวิชา โดยทั่วไปการเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา (disciplinary recognition) ขึ้นอยู่กับผลงานวิจัย โดยพิจารณาใน
เชิงปริมาณ (จำนวนงานวิจัยต่ออาจารย์ และจำนวนงานวิจัยต่อสาขาวิชา) และในเชิงคุณภาพ (ค่า Journal impact factor
ต่ออาจารย์ และค่า Journal impact factor ต่อสาขาวิชา)*

ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การที่ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้ความสำคัญที่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ในบางสาขาวิชารวมทั้งสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่มีปัญหาในการนำ
ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ก็อาจนำลงเผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ ตัวอย่างเช่น
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม / การผังเมือง (Journal of Architectural / Planning Research and Studies) หรือ
JARS เป็นต้น

สำหรับการนำเผยแพร่ผ่านที่ประชุมวิชาการทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ จะได้รับการประเมินค่าต่ำกว่า
การนำไปเผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ แม้ว่าในการจัดประชุมวิชาการจะมีกระบวนการกลั่นกรองบทความวิจัย
ตามขั้นตอน มีการประเมินคุณค่าบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ก่อน
นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการก็ตาม ทั้งนี้ การประชุมวิชาการที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไป จะมีการจัดทำรายงานสาระ
การประชุม (Proceedings) ท่ีได้รวบรวมบทความวิจัย และหรือเฉพาะบทคัดย่อ

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง รวมทั้ง
ของคณาจารย์ในการร่วมทำงานวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา อีกทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการสำเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   การประเมินคุณภาพของสาขาวิชาโดยสำนักงาน

* อย่างไรกต็าม ในสาขามนษุยศาสตรมี์แนวโนม้จะนำ citation ของบทความมาใชแ้ทนค่า Journal impact factor ของวารสารทีบ่ทความนัน้
  ลงตพิีมพ์
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กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สกอ. รวมทั้งจำเป็นต่อการยกระดับค่าตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี
ท่ีเรียกว่า Built Environment Research Associates’ Conference หรือ BERAC โดยเร่ิมการจัดประชุม BERAC I ใน
ปี 2010

นอกจากจุดมุ่งหมายหลักตามที่ได้กล่าวมาแล้ว การจัดประชุมวิชาการดังกล่าว ยังมุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพสู่สาธารณะในการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างมิติให้สังคมเป็นผู้ประเมินคุณค่างานวิจัย
การดำเนินงานวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม และเป็นการตรวจสอบความซำ้ซ้อนไปในตัว

ท่านผู้เข้าร่วมประชมุวิชาการทุกท่านครับ
คณะผู้จัดทำการประชุมวิชาการ BERAC I, 2010 น้ี มีความคาดหวังว่าจะได้การสนับสนุนจากอาจารย์ นักวิจัย

และนักศึกษาต่างสถาบัน ในการส่งบทความมาพิจารณา เพื่อการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง และจาก
จุดเร่ิมต้นในปี 2553 พร้อมกับการใช้ BERAC เป็นเวทีวิชาการ (academic forum) ระดับสากลมากข้ึนตามลำดับ คาดว่า
จะสามารถยกระดับเป็นการจัดการประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติ ท่ีอาจเรียกว่า Built Environment Research
Associates’ International Conference (BERAIC)

เม่ือถึงจุดน้ัน BERAIC ย่อมมีส่วนทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนำของโลก
เป็นการทำความฝันให้เป็นจริงได้อย่างภาคภูมิ

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ BERAC I ในคร้ังน้ี


