
  
สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ 

16 มิถุนายน  2560 
ณ ห้องประชมุงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
ผู้เขา้ประชุม 

 
1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช 
2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย ์
3. นายอนุพันธ์ พันธ์อมร 
 

สรุปสาระการประชุม 

1. รายงานสารสนเทศ 

1.1 นางพิมพช์นก แจ้งสถานะบญัชีกองทุนสนับสนนุการวิจัยและบริการวิชาการคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์   โดยได้รับแจ้งจากฝ่ายการเงินและบัญชีของคณะ ว่าสถานะบัญชีกองทุน

ดังกล่าวไม่มีความเคลื่อนไหว    

    ที่ประชุมรับทราบ   
 
1.2 นายอนุพันธ์ แจ้งข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

ว่าข้อมูลที่มียังไม่แตกต่างจากในเดือนที่ผ่านมา ทั้งน้ี ในสว่นของรายงานสารสนเทศการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการในที่ประชุมฯ และในวารสารวิชาการ น้ัน จะมีการปรับอีกคร้ังเมื่อมี
วารสารวิชาการของคณะเล่มใหม่เผยแพร่ รวมถึงข้อมูลการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 
ต่างประเทศของอาจารย์เมื่อได้รับการตีพิมพ์แล้ว ทั้งน้ี ขอ้มูลต่าง ๆน้ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอีกหลังการ
ประชุมวิชาการโฮมภูมิที่จะจดัในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 และการประชุมวิชาการ BTAC ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 

 

ในการน้ี หัวหน้างานได้ให้นายอนุพันธ์ดําเนินการปรับการจัดเก็บข้อมูลทกุด้านให้จัดเก็บและ

รายงานข้อมูลเป็นปีปฏิทินทั้งหมดเพ่ือให้สะดวกต่อการนําไปใช้สําหรับการรายงานผลการดําเนินการ



ด้านต่าง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการวิจัยต่อไป   

ที่ประชุมรับทราบ  
  

1.5 สรุปข้อมูลภาระงานบคุลากรสายผูส้อน 
นายอนุพันธ์  พันธ์อมร  ได้นําเสนอสรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผูส้อนพร้อมสรุปสถิติ

ข้อมูลภาระงานในด้านที่เก่ียวข้อง ซึ่งหัวหน้างานได้ให้นายอนุพันธ์ดําเนินการปรับการจัดเก็บข้อมูล 
และให้จัดส่งให้กับอาจารย์เจ้าของข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและแก้ไขพร้อมแนบหลักฐาน (หากมี) เพ่ิมเติม   
สําหรับการเจ้าหน้าที่คณะ  และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสายผู้สอนของคณะเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาสําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการบริหาร
ด้านบุคคลของผู้บริหารในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมต่อไป ด้วย 

 
 ที่ประชุมรบัทราบ 

  
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ ์

นางพิมพ์ชนก  ได้แจ้งต่อที่ประชุมสําหรับข่าวประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการประกาศรับ 
สมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํปี 2560   

 
ที่ประชุมรับทราบ  

 
 2. ด้านวิเทศสมัพันธ ์

2.1  การรับนกัศึกษาทุน GMS 2560 
นางมณีรัตน์  วีระกรพานิช  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้พิจารณา

คุณสมบัติ ผูส้มัครขอรับทนุและได้ตอบรับ MR.HANNY  CHANDRA PRATAMA จากประเทศ
อินโดนีเซีย เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
เทคโนโลยีอาคาร  ในหลักสูตร ปกติ   แผนการศึกษา  ก 1  แผนการสอน เต็มเวลา (จันทร์ – ศุกร์)  
และกําหนดเข้าศึกษา  ในภาคต้น  ประจําปีการศึกษา 2560  เรยีบร้อยแล้ว โดยทางคณะจะ
สนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวนปีละ 96,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี
การศึกษา น้ัน บัดน้ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งผลการพิจารณาและรับนักศึกษารายดังกล่าวเข้า
ศึกษาในหลักสตูรที่ทางคณะตอบรับไป แลว้   ซึ่งในฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จะได้ฝึกทักษะด้าน
ภาษาเพ่ือจะได้ประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติต่อไป 



  
ที่ประชุมรับทราบ 

  
  2.2 กิจกรรมการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

นางมณีรัตน์  วีระกรพานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะมีความประสงค์จะจัดทําข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการแผนพัฒนาเมือง ผังชุมชน สู่นวัตกรรมการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมทุกมิติ 
ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้จัดส่งให้สํานักงานกฎหมายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตรวจสอบและได้รับผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  และให้นางพิมพ์ชนกดําเนินการจัดทําเรื่องมอบ
อํานาจลงนามต่อไป 

 
ที่ประชุมรับทราบ  

 
  2.3  เว็บไซต์คณะ (ภาษาอังกฤษ) 

นายอนุพันธ์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผศ.ชํานาญได้ให้เพ่ิมในส่วนของประวัติและผลงานของ
บุคลากรสายผูส้อนทุกท่าน หวัหน้างานจึงให้นายอนุพันธ์เรียนถาม ผศ.ชํานาญ เพ่ือกําหนดรูปแบบ
เป็นแบบเดียวกัน ก่อนที่จะจดัส่งให้คณาจารย์ทุกท่านเพ่ิมรายละเอียด ก่อนจะเผยแพร่ในลักษณะ 
PDF ต่อไป  

 
ที่ประชุมรับทราบ  

 
3. การดําเนนิการโครงการยุทธศาสตร์  
หัวหน้างานได้แจ้งต่อที่ประชุมในการจัดเตรียม โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างผลงานวิจัยจาก

บริบททางวัฒนธรรมและชุมชน เพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่  3 – 4 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น  ดังน้ี 

- มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการประสานงานจัดทําข้อเสนอโครงการ ประชาสัมพันธ์ และ
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่าย ทั้งหมด 

- มอบหมายให้นายอนุพันธ์ดูแลเรื่องฐานข้อมูล อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และสายไฟ
ต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักวิจัย รวมทั้ง การจัดทําแบบประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินการด้วย  

 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.   



สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
19 กรกฎาคม  2560 

ณ ห้องประชมุงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 
ผู้เขา้ประชุม 

 
1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช 
2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย ์
3. นายอนุพันธ์ พันธ์อมร 

 

สรุปสาระการประชุม 

1. รายงานสารสนเทศ 

1.1 นางพิมพช์นก แจ้งสถานะบญัชีกองทุนสนับสนนุการวิจัยและบริการวิชาการคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยได้รับแจ้งจากฝ่ายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานข้อมลูกองทุนที่ฝ่าย

วิจัยฯ จัดทํา ณ วันที่  18  กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นการรายงานสําหรับปีงบประมาณ 2560 ดังน้ี 

  ยอดยกมา         3,732,042.29 บาท  
   รายรับ                        24,783.80 บาท  
  รวม             3,756,825.99 บาท  
        รายจ่าย                    00.00 บาท  
  ยอดยกไป          3,732,042.29 บาท  
ที่ประชุมรับทราบ  

 
   1.2 สรปุข้อมูลงานวิจัย บรกิารวิชาการ การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

นายอนุพันธ์  พันธ์อมร  ได้นําเสนอสรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 - 2560 ซึ่ง ประกอบด้วย 
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ 
2. รายงานสารสนเทศงานสร้างสรรค์ 
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย 
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมฯ 



5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ 
ที่ประชุมรับทราบ และใหส้รปุเสนอที่ประชุมกรรมการวิจยัต่อไป 
  

1.3 ข่าวประชาสัมพันธ ์
นางพิมพ์ชนก ได้แจ้งต่อที่ประชุมสําหรับข่าวประชาสัมพันธ์ มีดังน้ี 
1) รับสมัครนักวิจยัไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจําปี 2560 ตามโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย (NRT-ICSSR) 
2) คณะสถาปัตย์ สจล.ขอเชิญส่งบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
3) ขอเชิญย่ืนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4) โครงการทุนการศึกษา  DUO-Thailand Fellowship Programme 

  
ที่ประชุมรับทราบ และให้สรปุสารสนเทศเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 

 
2. งานด้านบริการวิชาการ  
2.1   บุคลากรคณะได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนนุโครงการบริการวิชาการจาก JICA                                 

นางพิมพ์ชนก   ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รองศาสตราจารย์ ดร.รวี หาญเผชิญ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในการเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือ
สนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จาก Japan 
International Cooperation Agency (JICA) จํานวน 1,200,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนบาทถ้วน) 
เพ่ือสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครขอนแก่น  ภายใต้โครงการเสริมสร้างความ
ย่ังยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต 

 
ที่ประชุมรับทราบ    

  
3. งานด้านยุทธศาสตร ์
 3.1 สรุปการดําเนนิโครงการ 
 หัวหน้างานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างผลงานวิจัยจากบริบททางวัฒนธรรมและชุมชน เพ่ือตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่  3 – 4 กรกฎาคม 2560   ณ 
โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา ใหน้างพิมพ์ชนก ดําเนินการติดตามขอเอกสาร
ข้อเสนอโครงการของแต่ละกลุ่ม อาทิ โครงการกลุ่มออกแบบอุตสาหกรรม  โครงการอนุรักษ์ 
 



สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และโครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอาคาร และจัดเตรียมทําข้อเสนอโครงการ ซึ่ง
คาดว่าโครงการต่อเน่ืองจะดําเนินการต่อในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้น 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
4. วิเทศสัมพนัธ ์

1.13 นักศึกษานาชาติ 
  หัวหน้างานได้แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับนักศึกษาต่างชาติที่จะมาศึกษาต่อ และมาทํากิจกรรม
แลกเปลี่ยน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในปีงบประมาณ 2560 ดังน้ี 

1. MR.HANNY  CHANDRA PRATAMA จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาโท   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยี
อาคาร  ในหลกัสูตร ปกติ   แผนการศึกษา  ก 1  แผนการสอน เต็มเวลา (จันทร ์– 
ศุกร์)  และกําหนดเข้าศึกษา  ในภาคต้น  ประจําปีการศึกษา 2560 มีกําหนดเดินทาง
มาถึงจังหวัดขอนแก่นวันที่ 25 กรกฎาคม 2560   

2. นักศึกษา IAESTE จํานวน 2 ราย คือ   
- Mr.Cristian-Mihai Surghie นักศึกษาสาขา Urban Planning and Design       

จากประเทศ Romania  
- Ms.Dora Steric นักศึกษาสาขา Architecture จากประเทศ Serbia มกํีาหนด

เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น วันที่ 1 กันยายน 2560   
หัวหน้างานได้ให้นายอนุพันธ์ประสานกับทางหลักสูตรที่เก่ียวข้องของนักศึกษาว่าจะให้นักศึกษานั่งทํางานใน
ห้องใด และใหเ้ตรียมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และปลั๊กไฟไว้ให้กับนักศึกษา รวมทั้ง Username และ Password 
สําหรับการล็อกอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยด้วย 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5. ด้านการวิจัย  
  5.1  นักวิจัยขยายระยะเวลาดําเนนิการวิจัย 

นางพิมพ์ชนก  ศรีสุริยะมาตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ได้อนุมัติการขอขยายระยะเวลาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ สําหรับ
โครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงานในอาคารเรียนปรับอากาศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์  ทองคําสมุทร น้ัน หัวหน้าโครงการวิจัย
รายดังกล่าว ได้แจ้งว่า ขอขยายระยะเวลาดําเนินการไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

 



ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สรุปเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 
 
  5.2 ขอรับรางวัลการตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการ 
  นางพิมพ์ชนก  ศรีสุริยะมาตย์  ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับรางวัลสําหรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์  ขอรบัรางวัลสําหรับการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ เรื่อง “Roof Forms and materials for Energy Saving in Thailand” ซึ่งตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ Key Engineering Materials ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จํานวน 7,500 
บาท   

2. นางรัตติกร  สิริขันธ์  บุตรลา  ขอรับรางวัลสําหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “ดอก
พะยอม : จากดอกไม้ประจําจังหวัดกาฬสินธ์ุสู่การออกแบบลวดลายผ้าชาวภูไทเขาวง” ซึ่งตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปะ  ปี
ที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน  2560 ที่มกีารตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประจํา
วารสาร และมปัีจจัยกระทบ  จํานวน 4,000 บาท   

 
ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สรุปเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 

  
  

 5. เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1  แนวปฏิบัติหนังสือมอบอํานาจ 

หัวหน้างาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งเวียน
แนวปฏิบัติหนังสือมอบอํานาจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากอธิการบดีสําหรับการดําเนินงานใน
โครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเกี่ยวข้อง แบบปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้ทุกคณะหน่วยงานได้
รับทราบและถอืปฏิบัติ ทั้งน้ี ขอให้นางพิมพ์ชนก เวียนแจ้งอาจารย์เพ่ือรับทราบด้วยเช่นกัน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจัยและบรกิารวิชาการ ขอลาออกจากตําแหน่ง 
หัวหน้างานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผศ.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ได้ย่ืนขออนุมัติลาออกจาก

ตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และได้รับอนุมัติแล้ว โดยจะมีผลต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ซึง่ต่อไปการเสนอหนังสือเพ่ือลงนาม และเรื่องที่เก่ียวข้องกับฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการให้นําเสนอที่คณบดีเพ่ือพิจารณาแทน จนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดีหรือรอง
คณบดีท่านใหม่แทน 



 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 5.3 กิจกรรมสู่โลกกว้าง 

หัวหน้างานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานวิจัยและบริการวิชาการจัดโครงการ “สู่โลกกว้างตาม
สไตล์สถาปัตย์”  ในระหว่างวันที่ 30  สิงหาคม – 15 กันยายน 2560   ณ  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สําหรับกิจกรรมน้ีได้แบ่งออกเป็นหกครั้ง กําหนดจัดทุกวันพุธบ่ายโดย
เริ่มต้ังแต่วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยในกิจกรรมแต่ละคร้ังกําหนดให้มีการแนะนํา
ประเทศ ภาษา ประเพณี วัฒนธรรมชองประเทศที่นักศึกษาแลกเปลี่ยน และนักศึกษาต่างชาติ 
จํานวน 5 ประเทศ ซึ่งคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมน้ีจะทําให้บุคลากรมีความต่ืนตัวในการต้อนรับแขก
ทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่จะมาแลกเปลี่ยนกับคณะในอนาคต มีความเข้าใจเก่ียวกับประเพณี 
วัฒนธรรม การปฏิบัติตัวต่อชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง   รวมถึงชาวต่างชาติจะมีความเข้าใจใน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยเช่นเดียวกัน  สําหรับหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย 

� เรื่องเล่าจาก Romania  โดย Mr.Cristiran-Mihai Surghie เป็นนักศึกษาสาขา Urban 
Planning and Design จากประเทศ Romania   

� เขมรินทร์ in Urban Plannning    โดย Mr.Seng Tout  จากประเทศกัมพูชา 

� Serbia อยู่ส่วนไหนของโลกกันนะ  โดย Ms.Dora Steric นักศึกษาสาขา Architectrue 
จากประเทศSerbia  

� สาวไทยมีอะไรมากกว่าความสวย  โดย นส.กนิษฐา ประนม นส.กตัญชล ีประนม 
บุคลากรและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

� เมื่อพม่าอยู่กับไทย โดย Ms.Pay Phyo Khaing จากประเทศสหภาพพม่า  

� ว่าแต่เขา อิเหนามาเอง (ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม สังคม ภูมิศาสตร ์ประวัติศาสตร์)
 โดย MR.HANNY  CHANDRA PRATAMA   จากประเทศอินโดนีเซีย 

 ทั้งน้ี ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนกดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ส่วน
นายอนุพันธ์ประสานเรื่องอุปกรณ์โสต และการทําแบบประเมินโครงการ ส่วนหัวหน้างานจะเป็นผู้ประสานกับ
วิทยากรผู้บรรยายในแต่ละครั้ง 

 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  

 
  



สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 18  สิงหาคม  2560 

ณ ห้องประชมุงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 
ผู้เขา้ประชุม 

 
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช 
นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย ์
นายอนุพันธ์ พันธ์อมร 

 

สรุปสาระการประชุม 

รายงานสารสนเทศ 

 1.1 สรปุข้อมูลงานวิจัย บรกิารวิชาการ การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
นายอนุพันธ์  พันธ์อมร  ได้นําเสนอสรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 - 2560 ซึ่งประกอบด้วย 

1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ 
2. รายงานสารสนเทศงานสร้างสรรค์ 
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย 
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมฯ 
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ 

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สรุปเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 
 

2. ข่าวประชาสัมพันธ ์
นางพิมพ์ชนก ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังน้ี 
1) การรับข้อเสนอโครงการ โครงการเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของคณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใหม้ีความพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

2) การรับสมัครขอ้เสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครต
รอน (สําหรับ 

นักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 
2561)  



3) โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มข. 
ประจําปี 

งบประมาณ 2561 (ปีที ่3/4) 
4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนอุดหนุนทัว่ไป (มุ่งเป้า ) 

ยางนา 
 
3. การขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

นางพิมพ์ชนกแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนสิงหาคมได้มีคณาจารย์ย่ืนขอรับรางวัลในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานดังน้ี 

ผลงานเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวนบทความละ 2,000 บาท ได้แก่ 
1. บทความเรื่อง “กัลปพฤกษ์ของพ่อ  (Wishing Tree of Father )” โดย นายขาม        

จาตุรงคกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3   
2. บทความเรื่อง “เช่ียนหมากอีสาน ความเป็นมา รูปแบบ และคุณค่าทางวัฒนธรรม 

(History, Style, and Cutural Value of Isan Chain Mhark)” โดย นายขาม        
จาตุรงคกุล  การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  

3. บทความเรื่อง “ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องหอม แรงบันดาลใจจากใบตอง  (Product for 
Aromatherapy  Set, Inspiration from Banana Leaf)” โดย นางสาวขวัญหทัย   
ธาดา การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3   

4. บทความเรื่อง “รังดอกไม้แจกันไหม  (Silk Cocoon FloweVase)”  
โดย นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที3   

5. บทความเรื่อง “ลูกบอลเย่ือกระดาษอโรมา  (Aromatic Diffuser PaperBall)” 
โดย นางสาวสมหญิง พงศ์พิมล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3   

6. บทความเรื่อง “หน่วยย่อยของชีวิตผ่านสีสัน   (Colorful Life)” โดย นางสาวสุภาพร 
อรรถโกมล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  

7. บทความเรื่อง “ผาสาดผึ้ง  (Paa-Sart-Peung)” โดย นายณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร  
การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3   

8. บทความเรื่อง “ที่ว่างในธรรมชาติ : เคลือบขี้เถ้าจากใบต้นหูกวาง  (Space of the 
Nature: Wood Ash Glaze  from Tropical Almond Tree Lamp)”  
โดย ผศ.ดร. ธนสิทธ์ิ จันทะร ี การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครัง้ที่ 3   

9. บทความเรื่อง “การเปรียบเทียบเคลือบเครื่องป้ันดินเผาจํากขี้เถ้าลําต้น และใบต้นสัก 
และต้นหูกวาง (Comparison Between the Wood Ash Glaze from Leaves and 
Trunks of Teak Tree and Tropical Almond Tree)”  
โดย ผศ.ดร.ธนสิทธ์ิ จันทะร ี การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3   



10. บทความเรื่อง “การศึกษาเและพัฒนาขั้นตอนวิธีย้อมครามธรรมชาติสําหรับใช้ในการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (A Study and Development indigo dye process for (Using 
in) Product Design)” โดย นายชวนะพล น่วมสวัสด์ิ  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3   

11. บทความเรื่อง “การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สําหรับผู้สูงอํายุภาวะไขข้อเสื่อม (Furniture    
Design for Elderly People with Osteoarthritis)”  
โดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูง เนิน  การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3   

12. บทความเรื่อง “เคาน์เตอร์ซักล้างสําหรับผู้สงูอายุในชนบทก่ึงเมือง  (Wash Counter  
Design and Development for the Elderly)” โดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3   

13. บทความเรื่อง “ปัญหาแสงสว่างในอาคารของอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมคร้ังที่ 4  14 กรกฎาคม 2560   โดย รศ.ดร.ย่ิงสวัสด์ิ ไชยะกุล 

14. บทความเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเร่ืองการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลโดยรูปแบบ 
ร่วมมือแบบปรศินาความคิด” โดย ผศ.ดร.สรุกานต์ รวยสูงเนิน จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560   

15. บทความเรื่อง “การออกแบบครัวสําหรับผู้สงูอายุในภาคอีสานที่พักอาศัยในอาคาร 
ชุด” โดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรม 
วิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.  
13-14 กรกฎาคม 2560  

16. บทความเรื่อง “การออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า “สมุนไพร ไท่-ไท”่ โดย นายขาม  
จาตุรงคกุล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที ่3 เศรษฐกิจ
สร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560   
 
 

    การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้อัตลักษณ์อีสานในการออกแบบตกแต่งภายใน

ห้องอาหาร”  
โดย นางรัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีที ่9 ฉบับที ่1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 จํานวน 1 บทความ ๆละ 
2,500 บาท   



2. บทความเรื่อง “ไหมแต้มหมี่ : จาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการผลิตผ้าทอมือลายมัดหมี่”  
โดย นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มถิุนายน 2560  1 บทความ ๆ
ละ 2,500 บาท   

3. บทความเรื่อง “การพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอมือสําหรับการซักด้วยเครื่อง  กรณีศกึษา
กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง” โดย นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐยีร  ตีพิมพ์ใน
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560 
จํานวน 1 บทความ ๆละ 5,000 บาท    
 

4. การดําเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์  
 4.1 การสนับสนนุงบประมาณสาํหรบัโครงการ Excursion and practical fieldwork to 

Thailand and Myanmar 
  หัวหน้างานได้แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการ Excursion 
and practical fieldwork to Thailand and Myanmar ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ The Institute of Geography of the  
University of Cologne, Germany ซึ่งโครงการดังกล่าวน้ีรับผิดชอบโดยหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต ในระหว่างวันที่ 11 – 18 กันยายน 2560 ทัง้น้ี โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว 
สําหรับค่าใช้จา่ยสําหรับค่าจ้างเหมาพาหนะและค่านํ้ามันเช้ือเพลิง และค่าที่พัก เบ้ียเลีย้งการเดินทางไป
ราชการ สําหรับอาจารย์ที่เดินทางไปในคร้ังน้ี  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของนักศึกษา จํานวน 37,400 บาท  
เน่ืองจากในเดือนสิงหาคมจะไม่มีการประชุมกรรมการวิจยั ดังน้ัน จึงใหดํ้าเนินการเวียนขอมติที่ประชุมแล้ว
ค่อยนําผลการดําเนินการแจ้งในที่ประชุมกรรมการวิจัยในคราวต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ   
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.   



สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
19 กันยายน 2560 

ณ ห้องประชมุงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 
ผู้เขา้ประชุม 

 
1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช 
2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย ์
3. นายอนุพันธ์ พันธ์อมร 

 

สรุปสาระการประชุม 

1. รายงานสารสนเทศ 

1.1 นางพิมพช์นก แจ้งสถานะบญัชีกองทุนสนับสนนุการวิจัยและบริการวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยได้รับแจ้งจากฝ่ายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานข้อมลูกองทุนที่ฝ่ายวิจัยฯ 
จัดทํา ณ วันที ่ 19 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นการรายงานสําหรับปีงบประมาณ 2560 ดังน้ี 
  ยอดยกมา         3,756,825.99 บาท  
   รายรับ                      358,200.00 บาท  
  รวม             4,115,025.99 บาท  
        รายจ่าย           195,656.00 บาท  
  ยอดยกไป          3,919,369.29 บาท  
 

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สรุปเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 
 
  1.2 สรปุข้อมูลงานวิจัย บรกิารวิชาการ การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

นายอนุพันธ์  พันธ์อมร  ได้นําเสนอสรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 - 2560   ประกอบด้วย 
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ 
2. รายงานสารสนเทศงานสร้างสรรค์ 
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย 
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมฯ 



6. รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ 
ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สรุปเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 

 
2.  ข่าวประชาสมัพันธ ์

นางพิมพ์ชนก ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังน้ี 
1) การรับข้อเสนอโครงการ โครงการเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของคณาจารย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใหม้ีความพร้อมที่จะเข้าสู่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

2) การรับสมัครขอ้เสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครต
รอน (สําหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ 2561)  

3) โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มข. 
ประจําปี งบประมาณ 2561 (ปีที่ 3/4) 

4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนอุดหนุนทัว่ไป (มุ่งเป้า ) 
ยางนา 

5) กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รว่มกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจําประเทศ
ไทย จัดสัมมนา Erasmus Seminar & Info Day” เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากร     นักศึกษามข. และผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูลโครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ 
ของสหภาพยุโรป        ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตค.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอ้ง
ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคารพิมลกลกิจ มข. 

6) ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจําประเทศไทย มกํีาหนดจัดงาน “นิทรรศการ
การศึกษาไต้หวัน ประจําปี 2560” ระหวางวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.30 
น. ณ โซน EDEN 1 ช้ัน 1 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  

7) ขอเชิญนศ.ผู้สนใจสมคัรเข้ารว่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2560-2561 (Spring 2018) 
เป็นส่วนหน่ึงของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน 

8) มหาวิทยาลัยขอนแก่ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลีย่น
นักศึกษา Ewha Womans University (2018 Spring) ประเทศเกาหลี โดยนักศึกษาที่
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เอง เช่น ค่าหอพัก 
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการ
สมัครพร้อมส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด(กําหนดส่งเอกสารและคณะอาจไม่



ตรงกัน โปรดติดต่อตรวจสอบข้อมูลกับคณะของผู้สมัคร) ทัง้น้ี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะ
พิจารณาเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุด แต่ไม่เกิน 3 คน 

9) กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย จัดงาน
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Studies in France and Scholarships” เพ่ือแนะแนว
การศึกษาต่อ ณ ประเทศฝร่ังเศส สําหรับอาจารย์ นศ. บุคลากร มข. และผู้สนใจทั่วไป ใน
วันอังคารที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม  3 ช้ัน 2 อาคาร 
HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มข. 

  
ที่ประชุมรับทราบ และใหส้รปุเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 

 
  

3.การดําเนนิการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
3.1 การย่ืนขอรับงบประมาณสนับสนนุการย่ืนข้อเสนอโครงการ 

  นางพิมพ์ชนก แจ้งต่อที่ประชุมว่า รองศาสตราจารย์ ดร.รวี หาญเผชิญ ได้แจ้งความประสงค์
ในการย่ืนขอเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดทําเอกสารเพ่ือดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการ จํานวน 2 
โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาการพัฒนาเมืองใหม่ (New City) ในเขตพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ สํานักงานเพ่ือการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ) งบประมาณ 1,850,000 บาท 

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม เมืองพิเศษเทศบาลนคร 
ขอนแก่น ระยะที่ 3 งบประมาณ 1,150,000 บาท 

 
 3.2 การขอรบัรางวัลผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 นางพิมพ์ชนก  ศรสีุริยะมาตย์  ได้แจ้งว่ามีคณาจารย์ขอรับรางวัลสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ราย ได้แก่ 

1. ผลงานเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและผลงานออกแบบท่ีสอดคล้องกับ
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนไทย” โดย อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  จากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ไทย
แลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  จํานวน  1 บทความ ๆ 
ละ 2,000 บาท  

2. ผลงานเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับหลักทาง
ตลาด”    โดย อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรม



วิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 
13-14 กรกฎาคม 2560จํานวน 2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท  

3. ผลงานเรื่อง “รูปแบบและอัตลักษณ์เรือนพ้ืนถิ่นลุ่มนํ้ามลู-ลําพระเพลิง จังหวัด
นครราชสีมา”   โดย ผศ.ดร.นพดล ต้ังสกุล   การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้ง
ที่ 3  จํานวน 1 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท  

4. ผลงานเรื่อง “ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัยที่เป็นเรือนพ้ืนถิ่น กรณีพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา บริเวณลํานํ้ามูล-ลําพระเพลิงในแอ่งโคราช”  โดย ผศ.ดร.นพดล ต้ัง
สกุล          
งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) จํานวน 1 
บทความ ๆ ละ 2,000 บาท  

 
ที่ประชุมรับทราบและให้สรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยต่อไป 

 
 3.3 การประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

นางพิมพ์ชนกได้หารือต่อที่ประชุมว่า  งานวิจัยเรื่อง รายงานความก้าวหน้างานวิจัย เรื่อง 
“ปัจจัยในการบริหารจัดการโครงการแหล่งนํ้าในชุมชนให้ย่ังยืน”  โดย อ.พีร์นิธิ อักษร  เป็น
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (งบสํานักงานวิจัย
แห่งชาติ วช.) ประจําปี 2560 ซึ่งในหลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนดังกล่าว หน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องประเมินความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ก่อนจัดสง่ให้กับทาง
มหาวิทยาลัยต่อไปน้ัน จะให้ดําเนินการเช่นใด ในการน้ี หวัหน้างานได้ให้นางพิมพ์ชนกสรุปเพ่ือเข้าที่
ประชุมกรรมการวิจัยเพ่ือพิจารณาเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานการวิจัยของบุคคล
ดังกล่าว 

 
ที่ประชุมรับทราบ และใหส้รปุเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 

2 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ปีงบประมาณ 2560 
 หัวหน้างานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้สรุปผลการดําเนินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2560  และจะนําเรื่องน้ีเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัย ดังน้ี 

ลําดับ หมวดงบประมาณ จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จากเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ 

1 1401 งบวิเทศสัมพันธ์ และ 

หมวด 9โครงการ MOU เพ่ือ

200,000 รายได้คณะ 128,973.72 71,026.28 



ขยายความร่วมมือต่อสถาบัน

ต่างประเทศ 

2 งบ1402 ประชาสัมพันธ์คณะ 100,000 รายได้คณะ 19,260.00 80,740 

3 7 ประชุมวิชาการ เผยแพร ่
   ผลงานวิจัย-วิชาการ 

- กองทุน
สนับสนุนวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

  

4 8 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
ทางวิชาการ/วิชาชีพ 
(บริการวิชาการ ถ่ายทอด
ความรู้) 

30,000 งบ1402 

ประชาสัมพันธ์

คณะ 

19,260 13,740 

5 8 การประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ (บริการ
วิชาการ ถ่ายทอดความรู้) 

70,000 กองทุน

สนับสนุนวิจัย

และบริการ

วิชาการ 

ไม่ปรากฎการ
เบิกจ่าย ทั้งน้ี 
คาดว่า
เบิกจ่ายรวม
กับโครงการ
จัดการ
ประชุมโฮม
ภูมิของคณะฯ 

 

6 9 จัดต้ังกลุ่มพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 150,000 กองทุน

สนับสนุนวิจัย

และบริการ

วิชาการ 

42,070  

7 9 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
สถาบัน (สํานักงานคณบดี) 

- กองทุน

สนับสนุนวิจัย

และบริการ

วิชาการ 

ปรับไป
ดําเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ
ต่อไป 

 

 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



3 ด้านวิเทศสัมพันธ ์
 
5.1 ผลการพจิารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบนัต่างประเทศ  
หัวหน้างานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางคณะโดยหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตประสงค์

จะจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Graduate School of 
Urban Innovation, Yokohama national University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในขั้นตอนการพิจารณาโดยกอง
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้ัน ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่มีบางประเด็นในรายละเอียดของ
ข้อตกลงความรวมมือดังกล่าว ที่ต้องขอข้อคิดเห็นจากที่ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการ
ดําเนินการที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป  นอกจากน้ัน คาดว่าหลังจากการดําเนินการเสร็จสิ้นจะมีกิจกรรมท่ี
ต่อเน่ืองจากการทํา MOU จงึแจ้งให้บุคลากรในฝ่ายได้รับทราบ  

ที่ประชุมรับทราบ   
   
ปิดประชุมเวลา 14.30 น.   



สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
13 ตุลาคม  2560 

ณ ห้องประชมุงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 
ผู้เขา้ประชุม 

 
1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช 
2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย ์
3. นายอนุพันธ์ พันธ์อมร 

 

สรุปสาระการประชุม 

1. สารสนเทศกลุม่งาน  
นางพิมพ์ชนก ได้รายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้รับแจ้งจากฝ่ายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานข้อมูลกองทุนที่ฝ่ายวิจัยฯ  
จัดทํา ณ วันที ่ 30 กันยายน 2560ซึ่งเป็นการรายงานสองส่วนได้แก่รายงานสรุปสถานะกองทุนสําหรับ
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งในการรายงานอย่างเป็นทางการตามข้อกําหนดของกองทุนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นหน้าที่ของงานการเงินของคณะฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2559  3,451,112.83 บาท  
   รายรับ       892,802.50บาท  
  รวม     4,343,915.33 บาท  
   รายจ่าย       366,732.84 บาท  
  ยอดยกไป    3,977,182.49 บาท 
 และอีกส่วนหนึ่งคือสรุปข้อมูลสถานะบัญชีกองทุน ประจําเดือนกันยายน 2560 ดังน้ี 
  ยอดยกมา    3,919,369.29บาท  
   รายรับ        17,712.50บาท  
  รวม     3,937,082.49 บาท  
   รายจ่าย             00.00 บาท  
  ยอดยกไป    3,977,182.49 บาท 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



 1.2 สรปุข้อมูลงานวิจัย บรกิารวิชาการ การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
นายอนุพันธ์  พันธ์อมร  ได้นําเสนอสรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 - 2560   ประกอบด้วย 
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ 
2. รายงานสารสนเทศงานสร้างสรรค์ 
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย 
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมฯ 
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ 

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สรุปเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 
1.11 ข่าวประชาสัมพันธ ์

นางพิมพ์ชนก  ศรีสุริยะมาตย์  ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมสําหรับข่าวประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 
1. ประชาสัมพันธ์การขอเชิญร่วมกิจกรรมศกึษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้

ลําแสงซินโครตรอนเพ่ือการวิจัย โดยใช้ Beamline : 1.1W Multiple x-ray 
techniques” ใน 19 ตุลาคม 2560  , 31 ตุลาคม 2560 และ 16 พฤศจิกายน 2560 
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา   

2. ขอเชิญย่ืนข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent 
Mobility) ประจําปีงบประมาณ 2561วงเงินงบประมาณสนับสนุนประกอบด้วย
ค่าตอบแทนสาํหรับอาจารย์/นักวิจัย ไม่เกิน 400,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ
การวิจัยไม่เกิน 200,000 บาท โดยมี รอบระยะเวลาในการเสนอโครงการ 2 ครั้งคือ 
รอบที่ 1 ภายใน 24 พฤศจิกายน 2560 และรอบที่ 2 ภายใน 26 มกราคม 2560 

  
ทั้งน้ี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดน้ี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เผยแพร่ให้กับบุคลากรของคณะใน

ทุกช่องทางเรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

2. ด้านวิเทศสมัพันธ์  
2.1  นักศึกษานานาชาติ 

หัวหน้างาน  ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา
นานาชาติของคณะ ดังน้ี 

1. Ms.Dora Steric นักศึกษาโครงการIAESTE สาขา Architecture จบประเทศ  
Serbia สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานและเดินทางกลับภูมิลําเนาเรียบร้อยแล้ว 



2. Mr.Cristian-Mihai Surghie นักศึกษาโครงการIAESTE สาขา Urban Planning and 
Design จากประเทศ Romania  การกําหนดวันสําหรับการนําเสนอFinal 
Presentation 
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารสิม 

3. การนําเสนอสําหรับ Cultural Presentation ของนักศึกษานานาชาติของคณะ จํานวน    
2 รายได้แก่ MR.TOUCH  SENG   จากประเทศ CAMBODIA  เพ่ือเข้าศกึษาในระดับ
ปริญญาเอก   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา การวางแผนภาคและเมือง   
และ MS. PAY PHYO KHAING จากประเทศสหภาพเมียนม่า  เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์   

และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ได้เห็นชอบสําหรับนักศึกษาราย Mr.Cristian-Mihai Surghie ที่จะ
ขยายระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานไปอีก 1 เดือนจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน จึงขอให้นางพิมพ์ชนกแจ้งกับทาง
หอพักที่ Mr.Cristian พักด้วย 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.แนวทางการใช้เงินกองทนุสนับสนนุการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 หัวหน้างาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการใช้เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ

บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาํหรับโครงการหรือกิจกรรมทีป่รากฏตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
ที่มีหลายโครงการท่ีกําหนดให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนดังกล่าว ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักการและ
รายละเอียดตามท่ีกําหนดไว้ในกองทุน ซึง่ขณะน้ีได้รับแจ้งจากทางคณะฯ และหัวหน้าสํานักงานคณบดีว่า
รายการเบิกจ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการสนับสนุนเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปี 
2557 ก่อน ส่วนหลักเกณฑ์ที่ยกร่างฉบับใหม่และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบร้อย
แล้ว น้ัน ใหร้ะงับไว้ก่อน จนกว่านโยบายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เก่ียวข้องจะมีความชัดเจนมากกว่าน้ี 
ดังน้ันในระหว่างน้ี ให้ดําเนินการเบิกจ่ายไปตามระเบียบเก่าไปพลางก่อนจนกว่าระเบียบใหม่จะประกาศใช้ได้ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

  
4. โครงการ Librarian of Things 

  หัวหน้างานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สํานักหอสมดุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จดัโครงการ 
Librarian of Things เพ่ือให้บริการสําหรับคณะหน่วยงานต่าง ๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในการให้
คําปรึกษาสําหรับการสืบค้นขอ้มูลของนักศึกษา และบุคลากร ทั้งน้ี ในเบ้ืองต้นน้ี ได้มีการให้บริการประจํา
สําหรับ 3 คณะ ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยจะมี



บรรณารักษ์จะมาให้บริการทกุบ่าย วันอังคาร และขอให้นางพิมพ์ชนก ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทราบ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
  
   5.  การขอรับการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา 
       วิชาการนานนาชาติ ณ ต่างประเทศ 

หัวหน้างานแจ้งต่อที่ประชุมว่าว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ์ ประสงค์จะ
เดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 3rd ไปนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference – Workshop on Sustainable 
Architecture and Urban desing 2017 โดย School of Housing , building & Planning , USM, 
Malaysia ณ Royale Chulan Penang เมืองปีนัง ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย จํานวนเงิน 30,000 บาท และ
จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จึงขอให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการจัดส่งแบบฟอร์มสําหรับขอรับการ
สนับสนุนทุนให้กับผศ.ชํานาญด้วย และให้เรียนแจ้งผศ.ชํานาญเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทัง้กําหนด
ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร เพ่ือที่จะได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป 

 
 ที่ประชุมรบัทราบ 

 
 
6. การขอรับการสนับสนนุการวิจัย 
 นางพิมพ์ชนก ได้แจ้งว่าได้มีคณาจารย์ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรบัโครงการวิจัย
จํานวน  2 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการวิจัย เรื่อง “เก้าอ้ีบริหารร่างกายสําหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชนบทก่ึงเมือง จังหวัด
ขอนแก่น”  โดย นางสาวอภิญญา อาษาราช 

2) โครงการวิจัย เรื่อง “เคาน์เตอร์ครัวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงในพ้ืนที่ชนบทก่ึงเมือง          
กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น”โดย  ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนินนางสาวอภิญญา อาษาราช 
และ นางสาวพิชญ์ระวี สุรอารีกุล 

  
ที่ประชุมรับทราบและให้นําเข้าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 

 
 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  



 
สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ 

17 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องประชมุงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
ผู้เขา้ประชุม 

 
1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช 
2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย ์
3. นายอนุพันธ์ พันธ์อมร 

 

สรุปสาระการประชุม 

 
1. สารสนเทศกลุม่งาน 

นางพิมพ์ชนก  ได้รายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยได้รับแจ้งจากฝ่ายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานข้อมูลกองทุนที่ฝ่ายวิจัย
ฯ จัดทํา ณ วันที่  9  พฤศจิกายน  2560  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2559   3,977,182.49 บาท  
   รายรับ         46,243.75 บาท  
  รวม      3,983,326.24 บาท  
   รายจ่าย             36,000.00 บาท  
  ยอดยกไป     3,947,326.24 บาท 
 

ที่ประชุมรับทราบและให้นําเข้าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 
   
 

1.7 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
นายอนุพันธ์  พันธ์อมรได้นําเสนอสรุปข้อมลูงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559- 2560ซึ่งฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ปรับการจัดเก็บข้อมูลทุกด้าน ให้จัดเก็บและรายงานข้อมูลเป็นปีปฏิทินทั้งหมดเพ่ือให้สะดวก
ต่อการนําไปใช้สําหรับการรายงานผลการดําเนินการด้านต่าง ๆรวมทั้งสาํหรับการรายงาน



ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ  ทัง้น้ี นอกเหนือจากการรายงานตาม
ฐานข้อมูลทีฝ่่ายวิจัยและบริการวิชาการดําเนินการเป็นปัจจุบันและต่อทีป่ระชุมประจําทุก
เดือนแล้ว สําหรับเดือนน้ี  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้นํานโยบายของคณะฯ ที่กําหนดให้
ทุกหน่วยงานของสํานักงานคณบดีดําเนินการสําหรับงานเชิงพัฒนา  โดยให้พัฒนาฐานข้อมูล
ที่มีอยู่ใหส้อดคล้องกับโครงการที่ทางคณะฯ จัดให้มี คือโครงการบรรยายพิเศษ "การบริหาร
จัดการข้อมูลและสารสนเทศที่จําเป็นต่อการตัดสินใจระดับบริหาร" โดย รศ.ดร.วนิดา แก่น
อากาศ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2560 
ประกอบด้วย 

รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ 
รายงานสารสนเทศงานสร้างสรรค์ 
รายงานสารสนเทศงานวิจัย 
รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมฯ 
รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ 

ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยต่อไป 
   
 

3. ข่าวประชาสัมพันธ ์
 นางพิมพ์ชนก  ศรีสุริยะมาตย์  ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมสําหรับข่าวประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 

1) ประชาสัมพันธ์การขอเชิญร่วมกิจกรรมศกึษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
“การใช้ลําแสงซินโครตรอนเพ่ือการวิจัย โดยใช้ Beamline : 1.1W Multiple x-ray techniques”  
ในวันที่19 , 31 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซนิโครตรอน (องค์การมหาชน)  
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา    

2) ขอเชิญย่ืนข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
ประจําปีงบประมาณ 2561วงเงินงบประมาณสนับสนุนประกบอด้วยค่าตอบแทนสําหรบัอาจารย์/นักวิจัย ไม่
เกิน 400,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการวิจัยไม่เกิน 200,000 บาท โดยม ีรอบระยะเวลาในการ
เสนอโครงการ 2 ครั้งคือรอบที่ 1 ภายใน 24 พฤศจิกายน 2560 และ รอบท่ี 2 ภายใน 26 มกราคม 2560 
  

3) ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบ 
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจําปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 – 
มีนาคม 2561) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย
สามารถสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ
NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133   



ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดรับลงทะเบียนต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เมื่อมีผูล้งทะเบียน
เต็มจํานวนแล้วระบบจะปิดรับอัตโนมัติ 
  

4) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม 
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจําปี 2561  (GEOINFOTECH 2018)   
ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

  
ที่ประชุมรับทราบและให้นําเข้าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 

 
  4.  ด้านวิเทศสัมพันธ ์
  นางมณีรัตน์  วีระกรพานิช  ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังน้ี 

1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Short-Term Exchange Program at the University 
of the Ryukyus ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร 

คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนดังกล่าว ได้ที่  
 http://isu.uryukyu.ac.jp/futurestudents/applicant-guidelines-forms/?lang=en 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุด แต่ไม่เกิน 5 ราย ไปยัง University 
of the Ryukyusต่อไป 

2) The Sixth Asian International Conference on Humanized Health 
Care 2017: Humanized Health Care in the Challenges of the Transforming 
World (AIC-HHC 2017) คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการระดับ 

นานาชาติ ภายใต้ช่ือ The 6th  International Conference on Humanized Health Care 2017 ใน
วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น  
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม https://aichhc2017.kku.ac.th/index.php/home/ 
 

3) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้ทุนสนับสนุนเพ่ือเข้าร่วมการนําเสนอ 
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจํางวดที่ 1/2560 ซึ่งจะพิจารณาให้ทุน
สําหรับผู้สนใจท่ีจะไปนําเสนอผลงานในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้สนใจสามารถส่ง



เอกสารไปยังกองบริหารงานวิจัยภายใน 8 ธันวาคม 2560 หรือสอบถามได้ที่ กฤติกา แดงรัตน์   : 043 
203177 ใน มข. 42128, 42129 

4) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2018 Spring 
Program at Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น 

5) ขอความร่วมมือในการเสนอช่ือนักศึกษาเพ่ือสมัครรับทุนหอการค้าญี่ปุ่น ประจําปี
การศึกษา 2560 

6) ขอให้เสนอช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Global UGRAD Program 
ทั้งน้ี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดน้ี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เผยแพร่ให้กับบุคลากรของคณะในทุก
ช่องทางเรียบร้อยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบและให้นําเข้าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 
 
   

2. การดําเนินการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
  2.1 แจ้งการประเมินผลโครงการวิจัยที่ขอรับงบประมาณสนับสนนุการวิจัย 

นางพิมพ์ชนก  ศรีสุริยะมาตย์ ได้แจ้งว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 
2 กรกฎาคม  2560 โดยได้ดําเนินการส่งแบบประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิและจัดส่งผลการประเมินให้กับทีมวิจัย
แล้วสําหรับโครงการวิจัย 2 โครงการ คือ 

1) เก้าอ้ีบริหารร่างกายสําหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชนบทก่ึงเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  โดย นางสาวอภิญญา อาษาราช 

   2)  เคาน์เตอร์ครัวสําหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะติดเตียงในพ้ืนที่ชนบทก่ึงเมือง กรณีศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น โดย  ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน นางสาวอภิญญา อาษาราช  และ นางสาวพิชญ์ระวี สุรอารีกุล  
  

ที่ประชุมรับทราบและให้นําเข้าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 
 

 2.2 กิจกรรมพบปะนักวิจัย  
นางพิมพ์ชนก  ศรีสุริยะมาตข์ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับกิจกรรมพบปะนักวิจัยกับ 

สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ซึง่ทางสํานักงานอุทยานฯ ได้กําหนดตารางท่ีสามารถ
มาพบปะนักวิจัยของคณะฯ ได้ ตามเอกสารประกอบวาระ   
 

ที่ประชุมรับทราบและให้นําเข้าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิจัยต่อไป 
 
 3. ด้านวิเทศสมัพันธ ์



3.1 Visiting Professor  
  หัวหน้างานได้แจ้งที่ประชุมว่าประสานงานเพ่ือเสนอขอรับทุน International Visiting 
Professor ซึง่ทางคณะฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ย่ิงสวัสด์ิ  ไชยะกุล เป็นผู้รบัผิดชอบโครงการ ได้
ดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุมัติต้นสังกัดของผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ คือ Professor Paulette R. 
Hebert, Ph.Dจาก Department of Design, Housing and Merchandisingประเทศสหรัฐอเมริกา 
เรียบร้อยแล้ว  สําหรับกําหนดการมาปฏิบัติงานดังกล่าวที่คณะฯ มีกําหนดจะมาในเดือนพฤศจิกายน 2561 
และจะปฏิบัติงานประจําที่คณะฯ เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งคาดว่าหลังจากอาจารย์ต่างชาติมาร่วมกิจกรรมแล้วจะ
มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในคณะมากขึ้น  ส่วนการเตรียมการ  ในเรื่องครุภัณฑ์ ที่พัก และ
อ่ืน ๆ น้ัน คงรอใกล้ถึงเวลาทีบุ่คคลดังกล่าวจะเดินทางมาถึงก่อนแล้วค่อยดําเนินการต่อไป  
 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
ปิดประชุมเวลา 14.50 น. 

  
 
 


