
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังที่ 2/2561 

ในวันที่ 25  กุมภาพันธ  2561  เวลา 13.30 น. 

ณ อาคารสิม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

.................................................  

 

ผูมาประชุม  

1. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี     ประธานกรรมการ 

รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย  

และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  

2. รองศาสตราจารยวารุณี    หวัง      กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

3. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตั้งสกุล     กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

4. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา    กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  

5. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล     กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

6. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน     กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบ 

7. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค   ชาญนุวงศ     กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 

8. นางมณีรัตน  วีระกรพานิช      กรรมการและเลขานุการ  

9. นางพิมพชนก  ศรีสุริยะมาตย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม (เน่ืองจากลา/ติดราชการอ่ืน) 

1. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ      กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 

 

ผูไดรับเชิญเขารวมประชุม  

1. รองศาสตราจารยชูพงษ   ทองคําสมุทร     คณบดี  

2. นายอนุพันธ  พันธอมร      งานวิจัยและบริการวิชาการ  

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  

ประธาน กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้  
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วาระที่ 1  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

นางมณีรัตน  วีระกรพานิช  ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  โดยไดรับแจงจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ  

จัดทํา ณ วันที่  19  กุมภาพันธ  2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ยอดยกมาจากเดือน ธันวาคม 2560     4 ,105,267.25 บาท  

   รายรับ         7 ,500.00 บาท 

  รวม         4 ,112,767.25 บาท 

   รายจาย        67 ,920.00  บาท  

  ยอดยกไป       4 ,044,847.25 บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 -ยังไมมีกําหนดการประชุม- 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน  

  -ยังไมมีกําหนดการประชุม-  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

-ไมมีวาระที่เก่ียวของ- 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

-ไมมีวาระที่เก่ียวของ- 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

นายอนุพันธ  พันธอมรไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน 

ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559- 2560ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดาน 

ใหจัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน

ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆประกอบดวย 

1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ 

2. รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค 

http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/1.6.2report-service-update1.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/1.6.3report-work-update1.pdf
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3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย 

4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ 

5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ 

ที่ประชุมรับทราบ  ทั้งนี้  ที่ประชุมไดมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับเพิ่มขอมูลงบประมาณของแตละ

หมวดขอมูลดวย 

 

1.7 สรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน 

นายอนุพันธ  พันธอมรไดนําเสนอสรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอนพรอมสรุปสถิติขอมูล 

ภาระงานในดานที่เก่ียวของซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลและไดจัดสงใหกับอาจารยเจาของ

ขอมูลเพื่อตรวจสอบและแกไขพรอมแนบหลักฐาน (หากมี) เพิ่มเติม   สําหรับการเจาหนาที่คณะ  และคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสายผูสอนของคณะเพื่อประกอบการพิจารณาสําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือนรวมทั้ง

เพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของผูบริหารในสวนที่เก่ียวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไปดวย 

ที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมขอใหทุกหลักสูตรแจงใหคณาจารยในสังกัดจัดสงขอมูลอางอิงใหกับฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ เพื่อลงบันทึกในฐานขอมูลภาระงานใหครบถวนตอไป และสําหรับการพิจารณาในการพิจารณาเก่ียวกับภาระ

งานอาจารยในภาพรวมนั้น คณบดี  รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย และประธานแตละหลักสูตรจะนําไป

พิจารณาใหเหมาะสมตอไป 

 

1.8 แตงตั้งรองคณบดีฝายบริการและวิจัย 

นางมณีรัตน  วีระกรพานิช  ไดแจงตอที่ประชุมเก่ียวกับการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงรองคณบดีฝาย 

บริการวิชาการและวิจัย คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสิทธิ์  จันทะรี  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้โดยมีวาระ

การดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

1.9 ขาวประชาสัมพันธ 

นางพิมพชนก  ศรีสุริยะมาตย  ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธ และขาวการ 

จัดกิจกรรม รวมถึงการไดรับรางวัลจากการประกวดแบบของนักศึกษาของคณะฯ ดังนี ้

1) ขอเชิญรวมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย 

2) ทุนฝกอบรมดูงาน ณ ประเทศอินเดีย 

3) การยื่นขอเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2561 

4) สมศ.ประกาศใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักวิจัยและนักวิชาการ ประจําป 2561 

5) ทุนสนับสนุนอาจารยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International 

    Visiting Scholar) 

6) ขอเชิญยื่นขอเสนอโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

7) ประชาสัมพันธหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยรวมกับตางประเทศ  

ประจําปงบประมาณ 2561   ผูใหทุน : กองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/1.6.5report-paper-journal-update1.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/1.6.4report-paper-update1.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/1.6.4report-paper-update1.pdf
http://arch.kku.ac.th/web/?p=912
http://arch.kku.ac.th/web/?p=910
http://arch.kku.ac.th/web/?p=902
https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=news_research_fund_detail&qid=1402
https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=news_research_fund_detail&qid=1402
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  8) ประกาศรับขอเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐาน: ฝายวิชาการ สกว. รับขอเสนอ : 24 มกราคม 2561  

ผูใหทุน : ฝายวิชาการ สกว. 

   9) ประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักวิจัย/นักวิชาการ รับขอเสนอ : 30 มกราคม 2561 –  

31 มีนาคม 2561 ผูใหทุน : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) 

10) โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเดนและนักเทคโนโลยีรุนใหม เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจให 

นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูง รับขอเสนอ : 30 มกราคม 2561 – 31 

มีนาคม 2561 ผูใหทุน : มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ 

11) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนหนวยงานรัฐที่ไมใชมหาวิทยาลัย  

รับขอเสนอ : 16 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561 ผูใหทุน : สถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงกลาโหม) 

  12) สถาบันวิจัยและพัฒนาเชิญชวนสงบุคลากรเขาฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  

  รับขอเสนอ : 17 มกราคม 2561 – 23 มีนาคม 2561  

 13) ทุนวิจัยสําหรับคณาจารยบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและ 

ศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารยมีความเชี่ยวชาญ  ทั้งนี้ ทุน 

     ดังกลาวนี้ เปนทุนที่มาจากบัณฑิตวิทยาลัยและมีการนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

     ของคณะแลว สวนในการดําเนินการจะเปนการดําเนินการโดยฝายวิชาการของคณะ 

14) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการ 

พัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ 1 / 2561) 

ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุกชองทาง

เรียบรอยแลว 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.10 การเขารวมประชุมกับผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจําเทศไทย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล  ตั้งสกุล ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดรับมอบหมายจากคณบดีใหเขา 

รวมประชุมกับผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจําเทศไทย ซึ่งเดินทางมามหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับ

โครงการแนะแนวการศึกษาตอประเทศญี่ปุน ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ หองประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร   

ซึ่งผูแทนสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุนไดแสดงความสนใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนรวมกันในลักษณะ 

Sandwich Program  ซึ่งในข้ันตอนการดําเนินการตอนั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน จะประสานงานในรายละเอียดและ

จะแจงใหคณะหนวยงานตาง ๆทราบตอไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.11 การไดรับเชิญไปเปนวิทยากร 

รองศาสตราจารย ดร.ชูพงษ  ทองคําสมุทร  คณบดี ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดรับเชิญจาก 

 

https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=news_research_fund_detail&qid=1396
https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=news_research_fund_detail&qid=1392
https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=news_research_fund_detail&qid=1392
https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=news_research_fund_detail&qid=1388
https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=news_research_fund_detail&qid=1389
https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/scholarships/high-potential-student
https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/scholarships/high-potential-student
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/RRI.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/RRI.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/RRI.pdf
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บริษัท SCG เพื่อเปนวิทยากรสําหรับโครงการฝกอบรมครูในสังกัดวิทยาเทคนิค เก่ียวกับความรูความเขาในเร่ืองอาคาร

เขียว  โดยโครงการดังกลาวนี้จะจัดคร้ังที่ 1 ที่จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งการดําเนินการในระยะตอไป จะไดปรึกษาหารือกับ

อาจารยในหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร หรือหลักสูตรอ่ืนตามความเก่ียวของเพื่อจะไดไปเปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรู

ในดานดังกลาวสําหรับผูเขารวมโครงการนี้ตอไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.12 การเตรียมความพรอมสําหรับการทําขอตกลงความรวมมือกับเทศบาลตําบลทาพระ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต  รวยสูงเนิน ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดรับการประสานงาน 

จากเทศบาลตําบลทาพระ เก่ียวกับความประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อดําเนินการสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ของตําบลทาพระใหเปนพื้นที่อนุรักษ และ

ตอบสนองตอความตองการของชุมชน และกอใหเกิดการมีสวนรวมและความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาทั้งใน

เชิงพาณิชย และสังคม 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 25  มกราคม  2561 

ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 

และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25  มกราคม  2561 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่  25  มกราคม  2561โดยมีขอแกไข ดังนี้ 

หนาที่ 5 วาระที่ 1.9 บรรทัดที่ 17ใหแกไขขอมูลในสวนของผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการ 

ถายทอดเทคโนโลยีใหถูกตอง 

 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม 

นางพิมพชนก  ศรีสุริยะมาตย  ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี ้

1) โครงการวิจัย เร่ือง “การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อสงเสริมอัตลักษณสิมและฮูปแตมอีสาน”โดย 

อ.ชิงชัย ศิริธรไดผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว และไดสงใหผูขอทุนรับทราบและ

ดําเนินการตอไปแลว 

2) โครงการวิจัย เร่ือง “การออกแบบผนังเซรามิกเพื่อปรับปรุงสภาวะนาสบายในอาคารที่พักอาศัย 

กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย” โดย ผศ. ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี   ไดจัดสงเคา

โครงงานวิจัยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตามหลักเกณฑแลว  

3) โครงการวิจัย เร่ือง “การออกแบบหนังสือนิทานพื้นบานอีสานสงเสริมการอาน สําหรับเด็กที่มี

ความบกพรอง ทางการเรียนรูสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแกน”โดย อ.ภาคินี 

เปลงดีสกุล  ไดจัดสงเคาโครงงานวิจัยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตามหลักเกณฑแลว 

ที่ประชุมรับทราบ  

http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/research-chingchai.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/research-chingchai.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/research-thanasit-and-narakorn.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/research-thanasit-and-narakorn.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/research-thanasit-and-narakorn.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/research-thanasit-and-narakorn.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/research-thanasit-and-narakorn.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/Researh-Nee.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/Researh-Nee.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/Researh-Nee.pdf
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วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ  2561 

  ประธาน  ไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบและพิจารณาสําหรับการดําเนินกิจกรรมซึ่งอยูในแผนยุทธ

ศาตรของคณะ ประจําปงบประมาณ 2561 ซึ่งรับผิดชอบโดยฝายวิจัยและบริการวิชาการ  และนอกจากนี้ ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการในสวนของโครงการ Mou Follow up ซึ่งในปนี้ มีโครงการที่จะไป

ดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งในสวนของความรวมมือ

ดานการเรียนการสอน  การทําวิจัยรวม และอ่ืน ๆตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อฝายวิจัยและบริการวิชาการจัดทําราง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม รวมถึงการประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศเสร็จเรียบรอยจะประชาสัมพันธ

และนําเสนอตอที่ประชุมอีกคร้ัง 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  

 

4.2การขอรับรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานบทความทางวิชาการ   

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับการขอรับรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานบทความทางวิชาการ 

เร่ือง  “ทัศนคติของคนไทยที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกของผูพิการที่ถูกออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในที่สาธารณะ”  โดย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัญชัย  สันติเวส  ซึ่งติพิมพในวารสาร Veriกian E journal ฉบับภาษาไทย  ปที่ 10  ฉบับที่  3  

เดือนกันยายน  - ธันวาคม  2560 หนาที่ 1360 – 1370 ซึ่งเปนวารสารระดับชาติ อยูในฐานขอมูลที่ สกว. หรือ สกอ. 

รับรอง และมีการพิจารณาตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิประจําวารสาร  ซึ่งรางวัลที่ขอรับจํานวน 5,000 บาท  

มติ ที่ประชุมอนุมัติทั้งนี้ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในหลักเกณฑการสนับสนุนของกองทุน 

 

4.3การขอปรับแกไข  และขอปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ดําเนินการโครงการวิจัย 

  ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับการขอปรับแกไขเนื้อหาแบบเสนอโครงการวิจัย เร่ือง 

“การออกแบบแผนที่นูนต่ําเพื่อนําทางคนตาบอดในศูนยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย ผูชวยศาสตราจารย นิธิวดี ทองปอง และขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใชในการศึกษา จากโรงเรียน

การศึกษาคนตาบอดขอนแกน เปนศูนยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มติ ที่ประชุมอนุมัติทั้งนี้ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในหลักเกณฑการสนับสนุนของกองทุน  

 

 4.4 บันทึกความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ 

บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด 

  นางมณีรัตน  วีระกรพานิช  ไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบเก่ียวกับการที่คณะฯ จะดําเนินการจัดทํา  

บันทึกความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ บริษัท วี อาร ดิจิตอล 

จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใสดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและ

ดานคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอผลงานออกแบบทางสถาปตยกรรมของคณะฯ  และเพื่อพัฒนาบุคลากร และ

พัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆทางดานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบอาคารในระบบ BIM และ 

Luminion Pro  
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http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2017/07/1.11-Opening-Account-For-KU.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/reward-peper.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/reward-peper.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/reward-peper.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/reward-peper.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/reward-peper.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/reward-peper.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/Scan-by-RICOH-supkum-15-1-2561.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/nitiwadee.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/nitiwadee.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/nitiwadee.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/nitiwadee.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/EduMOU_2018-KKU_Draft.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/EduMOU_2018-KKU_Draft.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/EduMOU_2018-KKU_Draft.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/EduMOU_2018-KKU_Draft.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/EduMOU_2018-KKU_Draft.pdf


 

มติ ที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด

ตอไป 

 

4.5 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ เพื่อดําเนินโครงการวิจัยชุมชนที่เปนมิตร ที่มีการตอยอดจากการดําเนินโครงการบริการวิชาการสู

สังคมของคณะเมื่อป พ.ศ. 2559 กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว จ.นาน โดยในป 2561 นี้ ทางคณะฯ ไดรับการ

ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว จ.นาน เพื่อดําเนินโครงการตอยอดสูโครงการวิจัยตอไป โดยการ

ดําเนินโครงการวิจัยนี้  มีกําหนดประชุมรวมกันเพื่อวางแผนดําเนินโครงการวิจัย ในวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ  2561 ณ 

อําเภอปว  จังหวัดนาน   โดยงบประมาณคาใชจายในการเดินทางไปราชการในคร้ังนี้  จํานวน 40,000 บาท โดยมี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต  รวยสูงเนิน เปนหัวหนาโครการ 

มติ ที่ประชุมอนุมัติทั้งนี้ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในหลักเกณฑการสนับสนุนของกองทุน ทั้งนี้ ผูไดรับ

ทุนสรุปเปนรายงานอยางเปนรูปธรรมเสนอตอที่ประชุมเพื่อรับทราบตอไป  

 

4.6  การขออนุมัติใชงบประมาณเพ่ือตีพิมพวารสารวิชาการ วารสารวิชาการBEI ปที่ 16 ฉบับที่ 2 

           ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณา การขออนุมัติใชงบประมาณเพื่อเปนคาตีพิมพวารสารวิชาการ 

สิ่งแวดลอมสรรคสรางวินิจฉัย : BEI ปที่ 16 ฉบับที่ 2  ซึ่งมีผลงานตีพิมพ จํานวน 10 ผลงาน รวมเปนเงินจํานวน50,000 

บาท 

มติ ที่ประชุมอนุมัติทั้งนี้ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในหลักเกณฑการสนับสนุนของกองทุน  

 

4.7 ทุน GMS 2018 

นางมณีรัตน  วีระกรพานิช  ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับการที่มีนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย 

ประสงคจะสมัครเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตจํานวน  1ราย และ

จะสมัครขอรับทุนสําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภาคลุมน้ําโขงเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2561   GMS ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะหมดเขตการยื่นสมัครในวันที่ 

5 เมษายน 2561 นั้น จากการตรวจสอบพบวานักศึกษารายดังกลาวยังไมสามารถยื่นสมัครผานระบบออนไลนของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนได เนื่องจากหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ยังไมสามารถรับนักศึกษาตาม

กําหนดการดังกลาว ได  

ในประเด็นนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรณรงค  ชาญนุวงศ  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการ 

วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตแจงวาหลักสูตรอยูในระหวางการดําเนินการรอความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักสูตร 

ทั้งนี้ คาดวาจะสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2561 และนาจะสามารถรับนักศึกษาเขาศึกษาได

สําหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 และสําหรับกรณีนักศึกษาตางชาติรายนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ

มีกําหนดประชุม  ซึ่งจะไดนําวาระดังกลาวเขาสูการพิจารณา ผลเปนประการใดจะแจงใหทางคณะฯ ทราบตอไป 
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http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/BEI-S2.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/bei-60-2-50000.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/bei-60-2-50000.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/bei-60-2-50000.pdf


มติ ที่ประชุมมอบหมายใหฝายวิจัย แจงรายละเอียดใหหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองพิจารณา และ

ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน และตามกําหนดการตอไป 

 

วาระที่  5เร่ืองอ่ืน ๆ 

 5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

คร้ังที่ 3/2561 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คร้ังที่ 3/2561 คือวันที่  21  มีนาคม  2561 เวลา13.30 น. 

 

เลิกประชุมเวลา15.45 น. 

 

 

  (นางมณีรัตน  วีระกรพานิช) 

กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 


