
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังที่ 5/2561 

ในวันที่ 23  พฤษภาคม2561  เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุม 1201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

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

 

ผูมาประชุม  

1. รองศาสตราจารยชูพงษ   ทองคําสมุทร     คณบดี  

2. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์  จันทะรี     ประธานกรรมการ 

รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย  

และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  

3. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา    กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  

4. รองศาสตราจารยวารุณี    หวัง      กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

5. ผูชวยศาสตราจารยนพดล  ตั้งสกุล     กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

6. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล     กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

7. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต  รวยสูงเนิน     กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบ 

8. นางมณีรัตน  วีระกรพานิช      กรรมการและเลขานุการ  

9. นางพิมพชนก  ศรีสุริยะมาตย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม (เน่ืองจากลา/ติดราชการอ่ืน) 

10. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ      กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 

11. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค   ชาญนุวงศ     กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 

 

ผูไดรับเชิญเขารวมประชุม  

1. นายอนุพันธ  พันธอมร      งานวิจัยและบริการวิชาการ  
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เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  

ประธาน กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้  

 

วาระที่ 1  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

นางมณีรัตน  วีระกรพานิช  ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  โดยไดรับแจงจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ  

จัดทํา ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ยอดยกมาจากเดือนเมษายน 2561     3 ,622,832.25  บาท  

    รายรับ            375.00 บาท 

   รวม       3 ,674,832.25 บาท 

    รายจาย        52,000.00 บาท  

  ยอดยกไป       3,622,832.25 บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 -ยังไมมีกําหนดการประชุม- 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน  

  -ยังไมมีกําหนดการประชุม-  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

ไดมีการพิจารณาเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยประจําคณะเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน แตเนื่องจากยังมีความเขาใจคาดเคลื่อนบางประการ จึงจะนําวาระดังกลาวเขาสูการพิจารณาของ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอีกคร้ังในการประชุมคร้ังตอไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

-ไมมีวาระที่เก่ียวของ-  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

นายอนุพันธ  พันธอมรไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน 
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ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559- 2561ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดาน 

ใหจัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน

ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆประกอบดวย 

1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ 

2. รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค 

3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย 

4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ 

5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

1.7 สรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน 

นายอนุพันธ  พันธอมรไดนําเสนอสรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอนพรอมสรุปสถิติขอมูล 

ภาระงานในดานที่เก่ียวของซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลและไดจัดสงใหกับอาจารยเจาของ

ขอมูลเพื่อตรวจสอบและแกไขพรอมแนบหลักฐาน (หากมี) เพิ่มเติม   สําหรับการเจาหนาที่คณะ  และคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสายผูสอนของคณะเพื่อประกอบการพิจารณาสําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือนรวมทั้ง

เพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของผูบริหารในสวนที่เก่ียวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไปดวย 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

 1.8 ขาวประชาสัมพันธ 

� นางพิมพชนก  ศรีสุริยะมาตย  ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธ ไดแก  

� - การเชิญรวมประชุมและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย คร้ังที่ 4 

� - การจัดสอบ IDP-IELTS Mock Test 

� - ขอเชิญรวมเขียนและสงเรียงความเขารวมการประกวด ในหัวขอ “Why I want to have my 

adventure in Malaysia” 

ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุกชองทาง

เรียบรอยแลว 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.9 การแตงตั้งกรรมการกองทุนวิจัยคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

นางมณีรัตน  วีระกรพานิช  ไดแจงตอที่ประชุมเก่ียวกับการไดรับมอบหมายจากมติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อคราวประชุม  คร้ังที่  4/2561  เมื่อวันที่  25  เมษายน 2561 ใหดําเนินการจัดทําคําสั่ง

แตงตั้งบุคคลตามมติที่ประชุมเพื่อทําหนาที่เปนคณะกรรมการกองทุนวิจัยคณะสถาปตยกรรมศาสตร  เพื่อใหเปนไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนวิจัยในระดับคณะ  พ.ศ. 2561 นั้น ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ได 

 

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
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/pr/?p=6528
http://arch.kku.ac.th/pr/?p=6528
http://arch.kku.ac.th/pr/?p=6528
http://arch.kku.ac.th/pr/?p=6530
http://arch.kku.ac.th/pr/?p=6530
http://arch.kku.ac.th/pr/?p=6530
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ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว แตเนื่องจากไดรับแจงวาจะมีการนําเสนอรายละเอียดดังกลาวเขาสูที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.10 โครงการ IAESTE 

นางมณีรัตน  วีระกรพานิช   ไดแจงตอที่ประชุมเก่ียวกับการรับนักศึกษาตางชาตเิพื่อมาฝกปฏิบัติงาน 

ป 2018 นั้น บัดนี้ IAESTE ไดจัดสงเอกสารขอมูลนักศึกษาตางชาติที่ประสงคจะมาฝกปฏิบัติงาน ณ  คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 ราย  จากประเทศ Romania  เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือนสิงหาคม – เดือน

ตุลาคม  2561 

  พรอมนี้  ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา   ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบรอยแลว และไดมอบหมายใหอาจารย

ในหลักสูตรที่ทําหนาที่ดูแล ไดแก 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชํานาญ  บุญญาพุทธิพงศ 

- นางสาวรุงจิต  จารุพงษทวิช 

- นางสาวนิสรา  อารุณ ี

- นางสาวจันทนีย  จิรัณธนัฐ 

พรอมกับการพิจารณาภาระงานสําหรับนักศึกษาตางชาติดังกลาวตอไป  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.11 นักศึกษาทุน GMS 2018 

นางมณีรัตน  วีระกรพานิช   ไดแจงตอที่ประชมุวา ตามาที่คณะพิจารณาคุณสมบัติรวมถึงตอบ 

รับผูสมัครขอรับทุนสนับสนุนโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุ

ภูมิภาคลุมลุมแมน้ําโขง ประจําป 2591 และมีผูสมัครขอรับทุนดังกลาว จํานวน 1 ราย ไดแกMR. BRIANT  WIRANATA

จากประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรม นั้น  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสงเอกสารของผูสมัครรายดังกลาวมายังคณะเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและตอบรับการเขา

ศึกษาในหลักสูตรดังกลาวของผูสมัคร  โดยฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดประสานงานกับประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล และ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผน

ภาคและเมืองมหาบัณฑิต  คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรณรงค  ชาญนุวงศ   ตามที่มีความเก่ียวของกันในประเด็น

หัวขอวิจัยของผูสมัคร เปนที่เรียบรอยแลวเพื่อจะไดเสนอตอคณบดีเพื่อพิจารณาสําหรับการรวมสนับสนุนทุนการศึกษา

กับมหาวิทยาลัยขอนแกน และแจงผลการพิจารณาใหกับฝายการตางประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.12 อาจารยไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ 

นางมณีรัตน  วีระกรพานิช   ไดแจงตอที่ประชมุเก่ียวกับ ผูชวยศาสตรจารย ดร.ชํานาญ 
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บุญญาพุทธิพงศ  ไดการสนับสนุนทุนเพื่อเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทาง

ศิลปะ  การออกแบบสถาปตยกรรม  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในตางประเทศ ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับที่ 1788/2559  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2559  ประจํางวดที่ 4/2561  เพื่อเดินทาง

ไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ และนําเสนอผลงาน  เร่ือง From Research to Classroom : Temporary  Shelter 

in KhonKaen, Thailand  ในการประชุม  S.ARCH :  The 5th International Conference on Architecture & 

Built Environment  ซึ่งจัดโดย RENECONInternationalณ เมือง เวนิส  ประเทศ อีตาลีระหวางวันที่   22  - 24  

พฤษภาคม  2561 นั้น  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.13 การทํา MOU 

นางมณีรัตน  วีระกรพานิช   ไดแจงตอที่ประชมุสําหรับการดําเนินการสําหรับการทําขอตกลงความ 

รวมมือทางวิชาการกับเทศบาลตําบลทาพระ  นัดหมายลงนามในขอตกลงความรวมมือรวมกันในวันที่ 31 พฤษภาคม 

2561 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทาพระ 

  ประธาน ไดแจงเพิ่มเติมวาตามที่ไดประสานงานกับ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

ประเทศอินโดนีเซีย เก่ียวกับการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกัน และทางสถาบันการศึกษาดังกลาวก็ให

ความสนใจที่ทําขอตกลงดังกลาวดวย แตเนื่องจากระยะเวลาสําหรับการดําเนินการในปงบประมาณนี้ มีจํากัด ประกอบ

กับทางคณะฯ มีกิจกรรมหลายอยาง รวมถึงกําหนดการเปดภาคการศึกษาใหม จะเร่ิมในเดือนสิงหาคม จึงอาจจะตอง

เลื่อนการดําเนินการดังกลาวไปสําหรับปงบประมาณตอไป 

 พรอมนี้  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต  รวยสูงเนิน  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบไดแจงตอที่ประชุมวา จะมีการดําเนินการทําขอตกลงความ

รวมมือกับบริษัทอภิโชค แล บริษัท Auto Desk 

ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา  รองคณบดีฝายวิชาการ  ไดแจงเก่ียวกับสถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOA) กับ

มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  รองศาสตราจารย ดร.ชูพงษ  ทองคําสมุทร  คณบดี  ไดแจงตอที่ประชุมเก่ียวกับการที่สมาคม

สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ  ประสงคจะดําเนินการสําหรับการวิจัย  การบริการวิชาการ และกิจกรรมทาง

วิชาการ รวมกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน งบประมาณสําหรับกิจกรรมดังกลาวประมาณ 70 

ลานบาท  

ที่ประชุมรับทราบทั้งนี้  ขอใหผูเก่ียวของทุกทาน ประสานงานตามความเก่ียวของทั้งกับหนวยงาน และบุคคล และ

นําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมตอที่ประชุมเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณารวมกันตอไป 

 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 18  เมษายน  2561 

ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 

และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 
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มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561โดยมีขอแกไข ดังนี ้

หนาที่ 5 วาระที่ 3.1.1 บรรทัดที่ 2แกไขจากเดิม “W” เปน  เคร่ืองหมายวงเล็บปด  

หนาที่ 5 วาระที่ 4.1 ขอ 1) บรรทัดที่ 5แกไขจากเดิม “ซึ่” เปน  “ซึ่ง” 

หนาที่ 6 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่ 2แกไขจากเดิม “มหาวิทวาลัย” เปน “มหาวิทยาลัย” 

 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม 

นางพิมพชนก  ศรีสุริยะมาตย  ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี ้

1) ดําเนินการเบิกจายวิจัยฉบับสมบูรณ  สําหรับโครงการวิจัย เร่ือง “อิทธิพลของวัสดุอาคาร 

และแผงบังแดดตอภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสํานักงาน จงัหวัดขอนแกน” โดยนางสาว

สุธาสินี ดวงมณ ี 

2)  จัดสงโครงการวิจัย เร่ือง “พัฒนาอุปกรณการทอและลวดลายเสื่อขิดทรงโคง เพื่อสราง 

มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑเสื่อพื้นบาน กรณีศึกษา กลุมทอเสื่อ ชมรมจิตอาสา เทศบาลนครขอนแกน”โดย อ.ดร.ชนัษฎา 

จุลลษัเฐียร งบประมาณ 100,000 บาท ใหกับผูทรงคุณวุฒิพิจารณา  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

3.2 การดําเนินการตามแผนงานฝายวิจัยและบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2561 

ประธาน ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี ้

1) การยกเลิกโครงการวิจัย เร่ือง  "โครงสรางไมไผชวงยาว“ โดย ผศ.ดร.พีรนิธิ อักษร 

2) การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ระยะที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว สําหรับโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกนเมื่อวันที่  23 

มกราคม 2561ณคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีการบรรยายแนะนําทุนวิจัย และการสนับสนุน

การวิจัย โดยวิทยากรจากสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เก่ียวกับโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่โครงการนวัตกรรมวณิชย เปนตน  กิจกรรมพบปะนักวิจัย : 

แนวทางสงเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัย” ประจําปงบประมาณ 2561  โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูรับผิดชอบภาระงานดานการวิจัย  การแนะนําทุนวิจัย และหลักเกณฑกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการคณะฯ  ทั้งนี้  สวนการดําเนินการโครงการดังกลาวในระยะตอไปเดิมจะดําเนินการรวมกับโครงการ 

MOU Follow up ซึ่งจะไปดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ในชวงเดือนพฤษภาคม  2561  แตเนื่องจากมีขอจํากัดเก่ียวกับระยะวเลา ฝายวิจัยและบริการวิชาการจะมีการ

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดและพื้นที่ดําเนินการอีกคร้ัง   

3) โครงการคลินิกวิจัย เปนอีกหนึ่งโครงการที่ทางคณะฯ ใหความสําคัญและกําหนดใหเปนโครงการ 

ตามแผนยุทธศาสตร เชนกัน ฝายวิจัยและบริการวิชาการ กําหนดกลุมเปาหมายสําหรับโครงการดังกลาว คือ กลุม

บุคลากรสายผูสอน และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตั้งเปาหมายเพื่อใหกลุมเปาหมายเหลานี้สามารถเขียน

บทความทางวิชาการ ไดอยางถูกตอง และสามารถเพิ่มจํานวนบทความทางวิชาการของคณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Scan-by-RICOH-supkum-21-5-2561.pdf
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และกําหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยทางคณะฯ ไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย ดร.กัลปพฤกษ  ผิวทอง

เสร็จเรียบรอยแลว สวนในระยะตอไป จะเปนการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ สําหรับอาจารยและนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ คาดวาจะดําเนินการในชวงเปดภาคการศึกษา  

4) โครงการดานวิเทศสัมพันธ จะปรึกษาหารือกับคณบดีเพื่อหาแนวทางดําเนินการตอไป 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

 ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้  

1) รองศาสตราจารย  ดร. วารุณี หวัง ขอรับรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงาน บทความทางวิชาการ 

เร่ือง “ความยอนแยงของการอนุรักษและการปรับตัวภายใต ภาวะทันสมัยของหมูบานหลางเตอมณฑลกุยโจว” 

(ภาษาอังกฤษ) วารสารสังคมลุมน้ําโขง ฉบับที่ 14(1) เดือน มกราคม - เมษายน 2561 หนา 159-186 

         2) รองศาสตราจารยกุลศรี ตั้งสกุล ขอรับการสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัย เร่ือง“แนวทางการ

ออกแบบสภาพแวดลอมสถานพยาบาลเพื่อใหเอ้ือตอการเยียวยากรณีศึกษาหอพยาบาลผูสูงอายุและผูปวยระยะสุดทาย 

โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน” งบประมาณ 100,000 บาทมต ิที่ประชุมอนุมัติทั้งนี้ใหเปนไปตาม

รายละเอียดที่กําหนดไวในหลักเกณฑการสนับสนุนของกองทุน  

วาระที่  5เร่ืองอ่ืน ๆ 

5.1 Paper Deployment 

ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมเก่ียวกับการไปประชุมเพื่อหารือการจัดทําหลักเกณฑกําหนดคา  

Deployment และการใหรางวัล (รายคณะ) ป พ.ศ.  2561  กับฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น  ไดขอตกลงในเร่ืองดังกลาวสําหรับคณะสถาปตยกรรมศาสตร ดังนี ้

คาเปาหมาย : จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ การ Licensing  

สิทธิบัตรการออกแบบ ข้ันต่ํา จํานวน 4 บทความ หรือ Licensing (1 Licensing= 1 บทความ) 

  รางวัล : กรณีทําผลงานไดมากกวาจํานวนข้ันต่ํา ตามที่กําหนด คณะฯ จะไดรับรางวัลเปนเงิน โดย

พิจารณาจากรางวัลจากบทความที่ทําไดมากกวาจํานวนข้ันต่ํา ตามระบุ  บทความ/ผลงาน ละ 30,000 บาท โอนเขา

กองทุนวิจัยคณะ ในรอบการจายเงินรางวัล Deployment ป พ.ศ. 2561  

ทั้งนี้จะไดตอบรับการยืนยันขอตกลงดังกลาวของคณะฯ ไปยังฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ขอนแกนตอไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

5.2 การไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล  ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ไดรับการสนับสนุน 

 

 

http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Scan-by-RICOH-supkum-18-5-2561-7.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Scan-by-RICOH-supkum-18-5-2561-7.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Scan-by-RICOH-supkum-18-5-2561-7.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Scan-by-RICOH-supkum-18-5-2561-7.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Scan-by-RICOH-supkum-18-5-2561-7.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Scan-by-RICOH-supkum-18-5-2561-7.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Scan-by-RICOH-supkum-18-5-2561-7.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Kunlasri-research-proposal.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Kunlasri-research-proposal.pdf
http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/Kunlasri-research-proposal.pdf
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งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการของวิชาการคณะฯ  ในการไปรวมการประชุมทางวิชาการระดับ

นานาชาติ The 7th International Conference on Sustainable Energy and green Architecture :  Smart City 

and Urban Resiliency : SEGA 07 ในระหวางวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร นั้น  บัดนี้ การ

เขารวมการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวขอเร่ือง “Status QUO and Guideline foe Lighting Convenient 

Store” ในการประชุมทางวิชาการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว ทั้งนี้ ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในคร้ังนี้มีจํานวน

บทความ ประมาณ 40 บทความจากนักวิชาการนานาชาติ  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

5.3 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

คร้ังที่ 6/2561 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คร้ังที่ 6/2561 คือวันที่  20  มิถุนายน  2561 เวลา13.30 น. 

 

เลิกประชุมเวลา15.40 น. 

 

 

  (นางมณีรัตน  วีระกรพานิช) 

กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 


