ความกาวหนาการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร ดานการวิจัย บริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2558
ลําดับ
รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ
แลว

(11)
1

(12)
2
3

การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร
(11.1 – 11.4 และ 12.2 )

การพัฒนาการบริหารจัดการ
การผลิตผลงานวิชาการ (12)
โครงการจัดตั้งกลุมวิจัย (12.1)
โครงการสงเสริมการจดสิทธิบัตร
อบรมเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา (12.3)

85,000 บาท

5,000 บาท
17,000 บาท

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

/
(ดําเนินการ
ในเดือน
เมษายน –
พฤษภาคม
2558)

/
อ.ชลวุฒิ (ID)

4

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
(วารสารวิชาการคณะ :12.4.1)

51,000 บาท

ผศ.วารุณี/ผศ.นพดล
(กองบรรณาธิการวารสาร)

/
ตีพิมพแลว
1 เลม เดือน
พ.ย. 57

5

วารสารกึ่งวิชาการ

51,000 บาท

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
(คณะทํางาน)

/
(ฉบับที่ 1)

/
ยืนยันจัด
ส.ค. 58
/
กําหนด
ตีพิมพ เลม 2
เดือน พ.ค.
58

(งบ 22,000)

(13)

การถอดบทเรียนจากบริการวิชาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
(13.1) สังเคราะหความรูเฉพาะจากโครงการ
บริการวิชาการ
6
โครงการกิจกรรมแผนแมบทพัฒนาชุมชน
แหลงมรดกโลกบานเชียง (13.1.1)
7
กิจกรรมบริการวิชาการอื่น ๆ (13.1.2)
(13.2) โครงการพัฒนางานบริการวิชาการ
สูงานวิจัย
8
โครงการคายอาสาฯ (13.2.1)

25,500 บาท

อ.สฤษดิ์

25,500 บาท

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

25,500 บาท

อ.จันทนีย

/

/
-ขออนุมัติ

ลําดับ
รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ
แลว

9

โครงการสังเคราะหถอดกระบวนการ
(13.2.2)

การสรางเครือขายดานวิจัยและบริการ
วิชาการ
(14.1) โครงการ MOU
10 โครงการสรางเครือขายระหวางสถาบัน
(14.1.1)
11 โครงการวิจัยรวมระหวางสถาบัน
คูความรวมมือ (14.1.2)
12 โครงการบรรยายรวมระหวางหลักสูตร
เทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (14.1.3)
(14.2) การสํารวจประเด็นวิจัยและบริการวิชาการ
13 การสํารวจความตองการของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยขอนกน

25,500 บาท

อ.จันทนีย

170,000 บาท

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

100,000 บาท
(งบกองทุนฯ)
42,500 บาท

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ผศ.ชํานาญ

20,000 บาท

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

20,000 บาท

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

อยูในระหวาง
ดําเนินการ
โครงการ
แลวกําหนดจัด
โครงการ
1 เม.ย. – 31
พ.ค. 58
/
-ขออนุมัติ
โครงการ
แลวกําหนดจัด
โครงการ 12
ม.ค. - 30
เม.ย. 58

(14)

14

การสํารวจความตองการของทองถิ่น

/

/

/
ดําเนินการใน
เดือนเม.ย. –
พ.ค. 58
/
ดําเนินการใน
เดือนเม.ย. –
พ.ค. 58

ลําดับ
รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ
แลว

การทํากิจกรรมวิชาการใหเปนที่ยอมรับ
ตอสังคม
(15.1) ประชุมสัมมนาวิชาการ
15 โครงการประชุมวิชาการหลักสูตร ID
(15.1.1)

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

(15)

25,500 บาท

ผศ.สุรกานต

โครงการประชุมวิชาการ BTAC 2015
(15.1.2)

68,000 บาท

รศ.ยิ่งสวัสดิ์

โครงการประชุมวิชาการสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นและสิ่งแวดลอม (15.1.3)
(15.2) โครงการวิจัยสูชุมชน
18 โครงการ พวต. (15.2.1)

42,500 บาท

ผศ.ทรงยศ

25,500 บาท

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

25,500 บาท

ผศ.พรสวัสดิ์

16

17

19

20

โครงการอบรมความรูดานอาคารเขียวและ
การประหยัดพลังงาน

โครงการอบรมหนวยงานทองถิ่น
(15.2.4)
21 โครงการอบรมใหความรู Revit และ BIM
(15.2.5)
(15.3) นิทรรศการแสดงผลงาน
22 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
อาจารย และเจาหนาที่สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม ณ สปป.ลาว
(15.3.1)

/
และของบ
เพิ่มจาก มข.
/
กําหนด
ดําเนินการ
22 – 23
พ.ค. 58
(ของบเพิ่ม
จากคณะ)

/
รองรับ
ทุกโครงการ
ที่เกี่ยวของ
/
ดําเนินการ
แลวเมื่อวันที่
31 มค. 58
และไดหนวย
พวต.

25,500 บาท

ผศ.สุรกานต

/

25,500 บาท

ผศ.ประพันธพงศ

ไมยืนยัน

ผศ.สุรกานต
(อ.สุภาพร)

/
ขออนุมัติ
โครงการแลว
และของบ
จาก มข. เพิ่ม

25,500 บาท

ลําดับ
รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ
แลว

(15.4) โครงการกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ทํากิจกรรมวิชาการที่เปนที่ยอมรับตอสังคม
23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา
“การออกแบบผลิตภัณฑ และการปรับ
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ
ดวยแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล”
(Universal Design : 15.4.1)
24 การวิจัยเพื่อปรับปรุงกายภาพของคณะ
(15.4.2)
25 การประชุมวิชาการ 50 ป มข. กลุม
ศิลปกรรมและการออกแบบ (15.4.3)
26 โครงการจัดทําชุดกระดาษ
เพื่อรวมในการประชุมวิชาการ 50 ป มข.
กลุมศิลปกรรมและการออกแบบ (15.4.4)
27 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ
เชิงสรางสรรคโครงการการสงเสริม
นวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงสรางสรรค ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 5 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
28 กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
โดยใชทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ภายใตโครงการการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
25,500 บาท

ผศ.สุรกานต

/

50,000 บาท

นักวิจัยขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ
-ไมสนับสนุนเนื่องจากเปนงบที่
มข.ตองสนับสนุนผศ.วาริน

ไมสนับสนุน

50,000 บาท
8,500 บาท

50,000 บาท

ผศ.สุรกานต
(ของบกองทุนฯ)

50,000 บาท

ผศ.ธนสิทธิ์
(ของบกองทุนฯ)

/

รวมทั้งหมด 28 โครงการ
ดําเนินการแลว 7 โครงการ
อยูในระหวางดําเนินการ 13 โครงการ
(ขออนุมัติโครงการ + ปรับโครงการ + ประสานงานอื่น ๆ)
ตองขอรับการสนับสนุนจากองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะ 3 โครงการ
ยังไมไดแจงยืนยัน
4
โครงการ
ไมสนับสนุนโครงการ 1 โครงการ

