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หัวหน้างาน

สรุปสาระสําคัญการประชุม
1. หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาํ หนดให้แต่ละคณะทําข้อตกลงกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการกําหนด จํานวนผลงานและเป้าหมายการตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูลนานาชาติ ซึ่งในปี 2011 - 2012
คณะฯ ได้กาํ หนดไว้จาํ นวน 1 บทความ ส่วนในปี ในปี 2013 คณะฯ ได้กําหนดไว้จาํ นวน 5 บทความ ได้รบั การตรวจทานแล้ว จํานวน 5
บทความ และปี 2014 คณะฯ ได้กาํ หนดไว้จาํ นวน 10 บทความ ได้รับการตรวจทานแล้ว จํานวน 1 บทความ และทั้งนี้ ในปี 2015 มี
การกําหนดจํานวน บทความเป็น 6 บทความ ซึ่งในส่วนของฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการจะได้หารือกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยเพื่อกําหนด
แนวทาง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของฝ่ายวิจัยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบ
สารสนเทศด้านการวิจัย และสารสนเทศของข้อมูลการตีพมิ พ์เผยแพร่ ว่ามีตกหล่นอย่างไรบ้าง และควรประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ส่ง
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนั้นกลับมาเพื่อให้ฝ่ายดําเนินการจัดเก็บรวบรวมต่อไป
2. นางพิมพ์ชนก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่ได้รบั การประสานงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านรองคณบดีบดีฝ่าย
วิจัย ในการมอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Symposium 2015) ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ ทางคณะฯจึงได้คัดเลือกโครงการบริการวิชาการและวิจัยทีใ่ ห้
ความรู้แก่คนทั่วไปเพื่อสามารถนําไปการบูรณาการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพได้อย่
างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น “50 ปี เพื่อการอุทิศเพื่อสังคม” ซึ่งทางรองคณบดีฝ่ายวิจัยได้รว่ ม
หารือกับคณาจารย์ ผศ.เขมโชต ภูป่ ระเสริฐ อ.ดร.สัญชัย สันติเวส ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน แล้ว และได้คัดเลือกโครงการวิจัย และ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเข้าร่วมจัดแสดงดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการด้วยแนวคิดการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพือ่ คนทั้งมวล" พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดขอนแก่น โดย ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ เป็นหัวหน้าโครงการ
2. โครงการ “บ้านป่าหัด : ปัวต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน
แบบบูรณาการ” เป็นโครงการที่ทางคณะได้รับการประสานงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
เมื่อ เดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดย รศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล เป็นหัวหน้าโครงการ
3. โครงการวิจัยเรื่อง “การแสดงออกด้วยการวาดภาพระบายสีและการรับรู้สีสันของภาพศิลปะ โดยใช้ระดับเสียงสําหรับ
คนตาบอดสนิทตั้งแต่กําเนิด” โดย อ.สัญชัย สันติเวส เป็นหัวหน้าโครงการ
4. โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารผลิตเครื่องเรือนสําหรับผู้สูงอายุ สําหรับกลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง”
ชุมชนบ้านโนนม่วง ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน เป็นหัวหน้าโครงการ

5. นวัตกรรมและผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ในการนี้ นางมณีรตั น์ หัวหน้ากลุม่ งานได้ให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการจัดทําเป็นสรุปสาระสําคัญของการประชุมหารือ
เพื่อแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป

3. นางพิมพ์ชนกได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ผศ.ดร.นพดล ตัง้ สกุล ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
เรื่อง รูปแบบและลักษณะเฉพาะอาคารตึกแถว ย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม นั้น บัดนี้ ผศ.ดร.นพดล ตัง้ สกุล ได้แจ้งว่าได้ดําเนินการ
วิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จดั ส่งรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว และจะได้
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินทุนการวิจัยต่อไป
4. นางพิมพ์ชนก ได้รายงานสถานะบัญชีกองทุน สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 14 เมษายน 2558
ยอดเงินกองทุนยกมา
จํานวน
3,667,432.37
บาท
รายรับ (จากเงิน 3% และ 2.5%)
จํานวน
5,252.50 บาท
รายจ่าย
จํานวน
50,129.68 บาท
ยอดยกไป
จํานวน
3,622,555.19 บาท
5. นายอนุพันธ์ พันธ์อมร ได้นําเสนอสรุปข้อมูลภาระงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการบุคลากรสายผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ดาํ เนินการอย่างต่อเนือ่ งและสม่ําเสมอ ซึง่ ข้อมูลสารสนเทศชุดนี้จะใช้
สําหรับงวดการประเมินที่ 2/2558 หัวหน้างานจึงขอให้นายอนุพันธ์ ประสานกับนางพิมพ์ชนก ในการตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งให้
คณาจารย์ดาํ เนินการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง
6. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยได้รับการประสานงานจาก
คณาจารย์สองท่านของคณะฯ คือ ผศ.ดร.นพพล ตั้งสกุล และ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง
เส้นทางวัฒนธรรมสองฝัง่ โขง : สถาปัตยกรรมที่ได้รบั อิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนสําหรับโครงการวิจัยดังกล่าว จากสภาวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าว ได้มีการจัด
สัมมนาทางวิชาการ ในพื้นที่ดําเนินการร่วมกับนักวิจยั ในโครงการจากสถาบันต่าง ๆ ด้วย และได้ขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่องวิจัยดังกล่าว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ซึ่งเบื้องต้น
อ.ดร.จันทนีย์ จิรณ
ั ธนัฐ ได้ขอให้ทางฝ่ายเป็นเจ้าภาพในการดําเนินงานประสานงาน ซึ่งได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการจอง
ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิรคิ ุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่จดั ประชุม พร้อมกับการติดต่อร้านอาหารเพือ่ จัดอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันให้กบั ผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อดําเนินการต่อไป
7. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเตรียมงานสําหรับการประชุม
ทางวิชาการ BTAC 2015 ซึ่งกําหนดจัด 22 – 23 พฤษภาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในส่วนของฝ่ายวิจยั และบริการ
วิชาการน่าจะเรียบร้อยแล้ว โดย Proceeding ได้ตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยและจัดส่งไปยังฝ่ายวิชาการเพื่อแจกจ่ายให้กบั ผู้เข้าร่วมการ
นําเสนอผลงานในวันดังกล่าว ส่วนการประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ทราบว่ามีการดําเนินการค่อนข้างเรียบร้อยแล้ว

8. นางพิมพ์ชนก แจ้งต่อที่ประชุมว่า บัดนี้กองบรรณาธิการประจําวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว และสรุปจํานวนบทความสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่สําหรับเล่มที่ 1 ของปีงบประมาณ 2558 ซึง่ ปิดเล่ม
เรียบร้อยแล้ว มี 9 บทความ และอยูใ่ นกระบวนการทํางานตรวจสอบความถูกต้องของกองบรรณาธิการ ส่วนชื่อวารสารยังใช้ชื่อเดิม
ส่วนวารสารฉบับต่อไป อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายชือ่ ตามที่เคยเสนอไว้ รวมถึงการพิจารณาปรับเปลี่ยนขนาดของรูปเล่ม และการ
เรียนเชิญ ศาสตราจาจารย์อรศิริ ปาณินท์ เพื่อเป็นผู้เขียนบทความเกียรติคุณด้วย รวมถึงการขออนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนสําหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความจากเดิม อัตราบทความละ 500 บาท เป็น บทความละ 1,000 บาท

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
12 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติงานงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
นายอนุพันธ์ พันธุ์อมร

หัวหน้างาน

1. นางพิมพ์ชนก ได้รายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 ดังนี้
1)
2)
3)
4)

ยอดเงินกองทุนยกมา
รายรับ (จากเงิน 3% และ 2.5%)
รายจ่าย
ยอดยกไป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3,622,555.19
41,562.50
31,361.92
3,632,755.77

บาท
บาท
บาท
บาท

2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ประจําปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว หัวหน้างานจึงได้
กําชับให้ดําเนินการส่งเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้นําเข้าเป็นวาระแจ้งเพื่อ
ทราบต่อคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป
3. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประสานงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการมอบหมายให้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
(Thailand Research Symposium 2015) ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทํางาน และ ในวันที่ 12 พฤษภาคม รองคณบดีฝา่ ยวิจัยฯ ได้นําประเด็น
และข้อหารือจากการประชุมคณะทํางานเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปแล้ว นั้น ขณะนี้ คณะกรรมการฯ
ได้กําหนดกรอบการดําเนินการ และผู้รับผิดชอบ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบหลัก
รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
รับผิดชอบเกี่ยวกับบูธจัดแสดงผลงาน
ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน รับผิดชอบงาน Graphic Design
ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส
รับผิดชอบเกี่ยวกับ Activities ภายในบูธจัดแสดงผลงาน
กรอบการดําเนินงาน
เดือนมิถุนายน
เตรียมการสําหรับบูธจัดนิทรรศการ
เดือนกรกฎาคม
ดําเนินการ
เดือนสิงหาคม
นําผลงานไปจัดแสดงตามกําหนด
หัวหน้างานได้ให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการสรุปเพื่อนําเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการด้วย

4. นางมณีรัตน์

วีระกรพานิช หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ติดตามความคืบหน้า และรายละเอียดในการ
ประสานงาน การประชุมสัมมนาวิชาการโครงการวิจัย เรื่อง เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมทีไ่ ด้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรม
ตะวันตก ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
เจ้าภาพจัด ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558
นั้น ในเบื้องต้น หัวหน้างานได้ดําเนินการขออนุมัติจัดการสัมมนาจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น การส่งจดหมายเชิญไปยังนักวิจัยในสถาบันเครือข่าย สถานที่และบุคคลซึ่งมีทั้งคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยใน
โครงการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสําหรับจัดงาน รวมทั้งอื่น ๆ ตามความเกี่ยวข้อง ส่วนการจองห้อง การจองรถ นางพิมพ์ชนกได้
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนอุปกรณ์โสต เครื่องคอมพิวเตอร์ และรหัส Wifi มอบหมายให้นายอนุพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

5. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝา่ ยวิจัยและบริการวิชาการได้มอบหมายให้ตนประสานกับ
วิทยากรในการฝึกอบรมสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นั้น ได้ประสานกับวิทยากรในเบื้องต้น
แล้ว ทั้ง 10 โครงการ ซึ่งจะดําเนินการอย่างต่อเนือ่ งตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2558 เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่ปดิ ภาค
การศึกษา บุคลากรจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้

6. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเกีย่ วกับการดําเนินงานด้านการขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 จํานวน 1 โครงการ สําหรับโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษา
การรับรู้งานสถาปัตยกรรมไทยโดยการสัมผัสหุ่นจําลองของคนตาบอดสนิท : กรณีศึกษา โบสถ์ของวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”
โดย ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส งบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท และจะดําเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1 จํานวน 50,000 บาทให้กับ
หัวหน้าโครงการ
2. การขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษา จํานวน 2 โครงการ
1) โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาการใช้นา้ํ หมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
โดย ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ และ นางสาวสุภาวดี สิมหล้า งบประมาณสนับสนุน 20,000 บาท
2) โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารศูนย์
อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ และ นางสาววาสนา พิทักษ์วงศ์จินดา
งบประมาณสนับสนุน 20,000 บาท
3. การขอรับทุนสนับสนุนบุคลากร จํานวน 2 โครงการ
1) โครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการอาคารเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน กรณีศกึ ษา
: จังหวัดขอนแก่น” โดย ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคําสมุทร งบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท
2) โครงการวิจัย เรื่อง “โครงสร้างไม้ในสิมอีสานสกุลช่างจังหวัดร้อยเอ็ด” โดย ผศ.อรรถ ชมาฤกษ์
งบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท
4. ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส และอ.นิธิวดี ทองป้อง ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดินทางไปนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรือ่ ง The 2nd International Creative Art Disseminating 2015 เมื่อวันที่ 2830 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร โดยขอรับการสนับสนุนค่าเดินทาง ภายในประเทศคนละ 2,118
บาท และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ คนละ 600 บาท ซึ่งการยื่นเอกสารดังกล่าวค่อนข้างกระชั้นชิด หัวหน้างานจึงได้ให้ดําเนินการในเบือ้ งต้นโดย
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และคุมยอดในหลักการผ่านระบบการเงิน จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และให้นํา
เรื่องดังกล่าวเข้าเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป
6. ผู้รับทุนได้จัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการดําเนินการวิจัยงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
จํานวน 2 รายดังนี้
1. โครงการวิจัย การใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อการประหยัดพลังงาน โดย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
2. โครงการวิจัย การศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ต่อพฤติกรรมการใช้พื้นทีน่ ันทนาการของ
สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อ.นิธิวดี ทองป้อง
ทั้งนี้ หัวหน้างานได้ให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการสรุปเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้
ความเห็นชอบต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
17 กรกฎาคม เวลา 14.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติงานงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้เข้าประชุม
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
นายอนุพันธ์ พันธุ์อมร

หัวหน้างาน

1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ได้แจ้งปรับเปลี่ยน สถานะของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่
อาจจะมีการยุบ เปลี่ยนชื่อคณะวิชาให้สอดคล้องกับภารกิจ หรือตั้งคณะใหม่ขึ้น ซึ่งในส่วนของคณะเรามีสาขาออกแบบ
อุตสาหกรรมที่อาจจะมีแนวโน้มในการจัดตั้งเป็นคณะใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษามากขึ้น ส่วนการปรับเปลี่ยน
สถานะของบุคลากรนั้น ในเบื้องต้นได้กําหนดว่าบุคลากรที่ประสงค์จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถยื่นความจํานงได้
ภายใน 1 ปี แต่หากต้องการรับราชการต่อไปก็สามารถทําได้ ซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯคงมีการแจ้งเวียน
อีกครั้งหนึ่ง
2. นางพิมพ์ชนก ศรีสรุ ิยะมาตย์ ได้แจ้งรายละเอียดความคืบหน้าของ วารสารกึง่ วิชาการ ฉบับที่สองได้กาํ หนดธีม AEC
Design ซึ่งเนื้อหา ประกอบด้วย ด้านสถาปัตยกรรม : โดยจะประสานขอบทความจาก ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ผศ.ดร.นพดล ตัง้
สกุล ภาพเสก็ตซ์ จาก รศ.ธิติ ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม : ผลงานของ อ.ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศธร ปกิณกะ : ผ้ามาเลย์ จาก อ.
เกศินี ศรีสองเมือง ข่าว นศ.ไปดูงานพม่าและสิงค์โปร ผลงานศิษย์เก่า ส่วนค่าใช้จ่าย (งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ
จํานวน 51,000 บาท ใช้ไปแล้วสําหรับจัดพิมพ์ ฉบับแรก จํานวน 22,000 บาท) กองบรรณาธิการจึงเห็นสมควรให้ขอรับการสนับสนุน
จากสปอนเซอร์ โดยมีอัตรา สําหรับปกในหน้า-หลัง หน้าละ 8,000 บาท และอัตราสําหรับเนื้อหาภายใน เต็มหน้า 6,000 บาท และ
สําหรับครึ่งหน้า 3,000 บาท
3.นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในเดือนกรกฎาคม ได้มีคณาจารย์ได้ยื่นหลักฐานเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากองทุนสนับสนุนการวิจยั ดังนี้
3.1 โครงการวิจัยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทนักศึกษา จํานวน 3 โครงการ คือ

การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการรับความร้อนเข้าสู่อาคาร กรณีศึกษา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
การปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือนในพื้นที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของ
เมืองขอนแก่น
การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเดินในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
3.2 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

ผศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ขออนุมัติทุนสนับสนุนสําหรับการไปนําเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Oral
Presentation ระดับชาติ ชื่อ โครงการประชุมวิชาการสถาปัตย์กระบวนทัศน์ จัดโดยคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 งบประมาณ 10,000 บาท
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ขออนุมัติทุนสนับสนุนสําหรับการไปนําเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Oral
Presentation ระดับชาติ ชื่อ โครงการประชุมวิชาการสถาปัตย์กระบวนทัศน์ จัดโดยคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 งบประมาณ 7,320 บาท

4. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 2559 นั้น บัดนี้มีผู้สนใจได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการจํานวน 3 โครงการ ดังนี้
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงเครื่องเรือนเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงอายุ สําหรับ
กลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง” หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน งบประมาณ 100,000 บาท
การสํารวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ร่วมกับการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“เรื่องแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น” หัวหน้าโครงการ ผศ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์
งบประมาณ 100,000 บาท
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม (3-D Building Design &
Draft w/ BIM. Technology) หัวหน้าโครงการ ผศ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ งบประมาณ 100,000 บาท
ทั้งนี้ หัวหน้างานได้กําชับให้ดําเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะให้ทันใน
กําหนดเวลาด้วย
5. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. ห้องฉัตรทันต์ โรงแรมพูลแมนราชา
ออคิด และได้มอบหมายให้นายอนุพันธ์ดูแลเรื่องการประเมิน และอุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในห้องประชุม ส่วน
นางพิมพ์ชนก ดูแลเรื่องการลงทะเบียน กําหนดการ และการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการ
สัมมนาได้รับทราบ
6. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ได้แจ้งบุคลากรให้ทราบว่า ขณะนี้ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงแบบมอบหมายงาน งวด 1/2559 และจะจัดส่งให้บุคลากรในกลุ่มงานพิจารณาร่วมกัน หากไม่มีการแก้ไข ก็ให้
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและจัดส่งให้ทันภายในเวลาที่กําหนด
7. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้างานวิจยั และบริการวิชาการ ได้ขอบคุณบุคลากรในกลุ่มงานที่ได้ดําเนินการ
ประสานงาน การประชุมสัมมนาวิชาการโครงการวิจัย เรื่อง เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมทีไ่ ด้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรม
ตะวันตก ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
เจ้าภาพจัด ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ทีผ่ า่ นมา และขอให้บคุ ลากรดําเนินการจัดทําบันทึกสรุปข้อมูลเก็บไว้เพือ่ เป็นหลักฐาน
ในการประเมินหรืออื่น ๆ ต่อไปด้วย

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
14 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติงานงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้เข้าประชุม
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
นายอนุพันธ์ พันธุ์อมร

หัวหน้างาน

i. นางพิมพ์ชนก ได้รายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ดังนี้
ยอดเงินกองทุนยกมา
รายรับ (จากเงิน 3% และ 2.5%)
รายจ่าย
ยอดยกไป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3,646,005.77
5,250.00
214,225.00
3,431,780.77

บาท
บาท
บาท
บาท

2. นายอนุพันธ์ พันธ์อมร ได้นําเสนอสรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ประจําเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งรายงานประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.

รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
รายงานสารสนเทศงานสร้างสรรค์
รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมรับทราบ
3. นางพิมพ์ชนก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามทีห่ ัวหน้างานได้มอบหมายให้ดําเนินการขอให้แต่ละหลักสูตรให้เสนอชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสมทบ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นัน้ ได้มีหลักสูตรต่าง ๆ เสนอ
ชื่อบุคคลมา จํานวน 7 ท่าน ให้กบั สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะได้ดาํ เนินการ
รวบรวมประวัติ และจัดส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
4. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะฯ ได้รับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน ณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค
โครงการไอเอสเต้ประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.
s.b.l. : IAESTE Thailand) คือ MR. ANDREI-GABRIEL ROSANU นักศึกษาสาขา Architecture จากประเทศ Romania
โดยคณะฯ สนับสนุนทุนสําหรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน ประจําปี 2558 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม
2558 ซึ่งนศ.แลกเปลี่ยนดังกล่าวจะนั่งทํางานร่วมกับบุคลากรในกลุ่มงาน และเป็นโอกาสดีที่บุคลากรจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนทางภาษากับ
นักศึกษาดังกล่าว

4. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า อ.ดร.จันนีย์ จิรัณธนัฐ จะดําเนินโครงการ International
Workshop : ISWA 2015 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น University of Seville
ประเทศสเปน และ University of Shiga ประเทศญีป่ ุ่น ในระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2558 เวลา 08:30 – 24.00 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทางฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจะได้ประสานงานในด้านเอกสารและอํานวย
ความสะดวกเรื่องที่พัก และยานพาหนะ ส่วนการจัดอาหารและเครื่องดื่มทางคุณพรรณี จะเป็นผู้ดาํ เนินการให้
5. นางพิมพ์ชนก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการมอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research
Symposium 2015) ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ นัน้ ได้ดําเนินการประสานงานเรื่องค่าใช้จา่ ยและอื่น ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายและอื่น ๆ ทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการทั้งหมด
6. นางพิมพ์ชนก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บุคลากรสายผู้สอนได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจยั ใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2558 จํานวน 4 ราย นักวิจัยใหม่ จํานวน 2 ราย ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตาม
ข้อกําหนดของโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1. โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเส้นใยพื้น ชนิด กก ไหล”
โดย นางสาวสุภาพร อรรถโกมล
2. โครงการวิจัย เรื่อง “เคลือบขี้เถ้ามูลสัตว์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสวนสัตว์ขอนแก่น”
โดย นายณัฎฐพงศ์ พรหมพงศ์ธร
7. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่
7/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
7.1 การจัดทําสัญญารับทุน จํานวน 3 ทุน ดังนี้
ุ ากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชํานาญ
การศึกษาการใช้นํา้ หมุนเวียนในอาคารสิริคณ
บุญญาพุทธิพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผูร้ ่วมวิจยั : นางสาวสุภาวดี สิมหล้า งบประมาณ 20,000
การศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ผู้ร่วมวิจัย : นางสาววาสนา พิทักษ์วงค์
จินดา งบประมาณ 20,000 บาท
โครงสร้างไม้ในสิมอีสานสกุลช่างจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าโครงการ : อรรถ ชมาฤกษ์ งบประมาณ 100,000 บาท
ซึ่งโครงการนี้ ได้ดาํ เนินการเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
7.2 ผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านได้สง่ แบบประเมินการ โครงการวิจัย เรือ่ ง การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการรับความร้อนเข้าสู่
อาคาร กรณีศกึ ษา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดย ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์
และนายศุภกิตติ์ จันทรังษ์ งบประมาณ 20,000 บาท และเรื่อง “การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเดินใน
พื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี” โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ และนางสาวรสิตา ดาศรี งบประมาณ 40,000 บาท
ซึ่งกลับมาเรียบร้อยแล้ว
7.3 โครงการวิจัยเรื่อง “การปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือนในพื้นที่ ขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง
ของเมืองขอนแก่น” ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ และนางสาวสุรัสวดี พันธ์ปรีชา งบประมาณ 39,000 บาท
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ส่งแบบประเมินกลับคืน 1 ท่าน และอีก 1 ท่านขอไม่ประเมินงานวิจัยเนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ดังกล่าว

7.4 นักวิจัยขอรับการสนับสนุนซึ่งเป็นทุนของ วช. จํานวน 1 โครงการ และจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. ทุนวิจัย วช. ชื่อโครงการวิจัย ปัจจัยในการบริหารจัดการโครงการแหล่งน้ําในชุมชนให้ยั่งยืน โดย อ.ดร.พีร์นิธิ
อักษร
2. ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภท นักศึกษา ชื่อ
โครงการ “การประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” โดย ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์และ นางสาวธัญรดา สีตา
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ขอรับงบสนับสนุนจํานวน 20,000 บาท
3. ทุนสนับสนุนบุคลากร ชื่อโครงการ “การปกป้องและการแต่งรูปใหม่เพื่อความร่วมสมัยของบ้านพื้นถิ่นของชน
กลุ่มน้อย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน" โดย ผศ.ดร.วารุณี หวัง ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน ขอรับงบ
สนับสนุนจํานวน 100,000 บาท
7.5 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จํานวน 2 ราย ได้แก่
1. บทความเรื่อง “การประเมินแสงสว่างในอาคารโดยสมการคณิตศาสตร์และเฟอร์นิเจอร์”
โดย รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล จากการนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร และตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1 ปี 12 หน้า 112 จํานวน
2,000 บาท
2. บทความเรื่อง “การบูรณาการและการสร้างสรรค์ : การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจีนตอนใต้
ในฉีโหลว” โดย ผศ.ดร.วารุณี หวัง ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมลุ่มน้ําโขง ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม
- สิงหาคม 2558 จํานวน 5,000 บาท
7.6 อ.ดร.สัญชัย สันติเวส ขอยกเลิกการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับราย สําหรับโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาการรับรู้
งานสถาปัตยกรรมไทย โดยการสัมผัสหุ่นจําลองของคนตาบอดสนิท : กรณีศึกษาโบสถ์ของวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” เนื่องจากยัง
มีภาระงานวิจัยที่รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยมุ่งเป้าของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
7.7 ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล ขอขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการวิจยั เรื่อง “พัฒนาการย่านตึกแถวในย่านเมืองเก่า จังหวัด
อุบลราชธานี” โดยมี เป็นหัวหน้าโครงการ เนื่องจากยังต้องเก็บข้อมูลเพิม่ เติมสําหรับโครงการวิจัยดังกล่าว ดังนั้น จึงขออนุมตั ิขยายเวลา
ดําเนินการเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากเดิมวันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2559
7.8 นักวิจัยได้สง่ รายงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการวิจัย เรื่อง “สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิในเรือนพื้นถิ่นอีสานตอนกลาง”โดย ผศ.ดร.ชูพงษ์
ทองคําสมุทร และ นางสาวดวงมณี ปิ่นแก้ว งบประมาณสนับสนุน 20,000 บาท
2. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาการใช้น้ําหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
โดย ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ และ นางสาวสุภาวดี สิมหล้า งบประมาณสนับสนุน 20,000 บาท
7.9 นางสาวกิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย และนางสาวเกศินี ศรีสองเมือง ได้ขอยกเลิกโครงการนักวิจัยใหม่ เนื่องจากต้อง
เตรียมความพร้อมสําหรับการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในปี 2559 ซึ่งจะทําให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินโครงการวิจยั ดังกล่าว
ทั้งนี้ หัวหน้างานให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการสรุปเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป
8. หัวหน้างานได้สอบถาม การติดตามบทความเพือ่ จัดทํา Paper deployment ซึ่งนางพิมพ์ชนกได้แจ้งต่อหัวหน้างานวิจัย
บัดนี้ได้มีคณาจารย์ส่งบทความเข้าร่วมโครงการ 11 บทความ ทั้งนี้ หัวหน้างานให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการสรุปเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิจยั และบริการวิชาการต่อไป

9. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงาน โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด กิจกรรมออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของ อ.ขาม จาตุรงคกุล ที่กําหนดมีขึ้นในวันที่ 9-11
กันยายน 2558 โดยในเบื้องต้นได้ดาํ เนินการจัดทําจดหมายเชิญ และให้ทางหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมทําเรื่องจองสถานที่ และจอง
ที่พักให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน ซึ่งส่วนของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ช่วยประสานงานเรื่องอาหารว่างและ
เครื่องดื่มให้กับ
10. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ กําหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ นายวัฒนา ซื่อตรง วันที่ 11
กันยายน 2558 ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งในแต่ละงานได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันแล้ว โดยฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการรับผิดชอบในส่วนพิธกี รสัมภาษณ์ประวัตินายวัฒนา ซื่อตรง และสําหรับการแต่งกายในวันดังกล่าวกําหนดจัดธีม “เพื่อ
ชีวิต”
11. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมการเตรียมกิจกรรม Show & Share 2015 และขอให้ที่ประชุมได้ร่วม
เสนอความคิดเห็น ที่ประชุมได้รว่ มกันแสดงความคิดเห็นในการเตรียมงานที่จะไปนําเสนอ ดังนี้ 1) ส่วนกิจกรรมที่เป็นงานโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ คือ โครงการพัฒนาบุคลากร 2 โครงการ 2) โครงการพัฒนางาน โดยเฉพาะเรื่องฐานข้อมูลด้านการวิจัย บริการ
วิชาการ เพื่อรองรับการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ 3) การจัดทํา Flow Chat ในรูปแบบของแผ่นพับแนะนําการให้บริการ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
11กันยายน 2558 เวลา 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติงานงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้เข้าประชุม
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
นายอนุพันธ์ พันธุ์อมร
นางสาววรรณวิษา บุญมาศ

หัวหน้างาน

1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ได้แจ้งปรับเปลี่ยน สถานะของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยในเบื้องต้นนางมณีรัตน์ได้แจ้งเกี่ยวกับโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะต้องจัดทําโครงการสร้างบริหารให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี นอกจากนั้น เรื่องการออกคําสั่งประกาศ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการอนุโลม ซึ่งผลให้การปรับหลักเกณฑ์กองทุนวิจัยและบริการวิชาการจะถูกปรับใช้ตามระเบียบใหม่ของ
มหาวิทยาลัย ส่วนการออกประกาศ คําสั่ง ต้องอ้างตาม มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 23 (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 ส่วนข้าราชการหรือลูกจ้างประจําทีป่ ระสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพแสดงเจตนาในหนังสือแสดง
เจตนา ให้เลือกวันดังต่อไปนี้เป็นวันที่มี คําสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย และให้ยื่นแสดงเจตนา
ภายในช่วงเวลาตามที่กําหนด ดังนี้
ผู้ที่ยื่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558 ให้บรรจุในวันที่ 2 ตุลาคม 2558
ผู้ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ให้บรรจุในวันที่ 1 มกราคม 2559
ผู้ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ให้บรรจุในวันที่ 2 เมษายน 2559
ผู้ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ให้บรรจุในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559
นอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานะของแต่ละคนแล้ว ยังมีเรื่องที่แต่ละคนจะต้องดําเนินการคือ เนื่องจาก ผศ.ดร.มน
สิชา เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ได้ยื่นความประสงค์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเป็นผลให้หมดวาระ
การดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงผู้บริหารท่านอื่นๆ จะต้องหมดวาระลงด้วย ซึ่งในส่วนของฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการจะต้องดําเนินการคือการจัดทําสรุปภาระงานต่าง ๆ เพื่อส่งมอบงานให้กับผู้บริหารชุดรักษาการณ์
ต่อไป
3. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาววรรณวิษา บุญ
มาศ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มาฝึกงาน ณ ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 4 ธันวาคม 2558 เป็นโอกาสดีที่จะได้มีนักศึกษามาช่วยงานและให้บุคลากรในฝ่ายให้
จัดทําแบบมอบหมายงานเพื่อให้นางสาววรรณวิษาได้ฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เป็นพี่
เลี้ยงในการฝึกงานให้กับนักศึกษาดังกล่าว
4. นายอนุพันธ์ พันธ์อมร ได้นําเสนอสรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในปีงบประมาณ 2558 ต่อที่ประชุม ประกอบด้วย

1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
2. รายงานสารสนเทศงานสร้างสรรค์
3. รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในที่ประชุมฯ
ซึ่งจะแบ่งเป็นข้อมูลสําหรับบุคลากรสายผู้สอนเพื่อใช้สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน งวดที่ 1/2559 ซึ่งเป็นผลงาน
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ หัวหน้างานได้มอบหมายให้นายอนุพันธ์ดําเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้กับคณาจารย์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคลและให้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) หลังวันที่ 31 ตุลาคม
2558 ให้กับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการดําเนินการก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะฯ ต่อไป
4. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
ครั้งที่7/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นั้น บัดนี้ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
4.1 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย
1) ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคําสมุทร
จํานวน 20,000 บาท
2) ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (อยู่ในระหว่างดําเนินการ)
4.2 การส่งคืนเงินโครงการวิจัยที่ขอยกเลิกโครงการ โดย อ.ดร.สัญชัย สันติเวส งวดที่ 1
จํานวน 50,000 บาท
4.3 การประเมินโครงการวิจัย โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 โครงการ
การประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
การปกป้องและการแต่งรูปใหม่เพื่อความร่วมสมัย ของบ้านพื้นถิ่นของชนกลุ่มน้อยในภาค
ตะวันตกของจีน โดย ผศ.ดร.วารุณี หวัง
ขอรับการสนับสนุนจาก วช จํานวน 1 โครงการ
ปัจจัยในการบริหารจัดการโครงการแหล่งน้ําในชุมชนให้ยั่งยืน โดย อ.ดร.พีร์นิธิ อักษร
4.4 การเบิกจ่ายเงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล จํานวน 2,000 บาท
ผศ.ดร.วารุณี หวัง
จํานวน 5,000 บาท
หัวหน้างานได้ให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการสรุปเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบรการ
วิชาการต่อไป
5. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นักวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้เคยส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์มายังคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และได้ส่งผลกลับไปให้นักวิจัยทั้งสองท่านดําเนินการแก้ไขนั้น
บัดนี้ นักวิจัยได้ส่งรายงานฉบับแก้ไขมาเรียบร้อยแล้ว ทั้งสองโครงการ คือ “การศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์
ต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่นันทนาการของสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย อ.นิธิวดี ทองป้อง และ
โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน” โดย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ทั้งนี้ หัวหน้างานได้ให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการสรุปเพื่อนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบรการวิชาการต่อไป

6.
นางพิมพ์ชนก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นักวิจัยได้ยื่นขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จํานวน 5 ผลงาน จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.วารุณี หวัง
เรื่อง คุณค่าและความหมายของลวดลายมงคลในอาคารพาณิชย์ยุคแรก 4
จังหวัดริมแม่น้ําโขง ในวารสารหน้าจั่ว ฉบับที่ 29 หน้าที่ 147-164 จํานวน 4,000 บาท (สี่พัน
บาทถ้วน)
นายสัญชัย สันติเวส เรื่อง The Blind and the Model of Architecture Touching. ซึ่งตีพิมพ์ใน
วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University (ฉบับ International Humanities, Social
Sciences and arts) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2558 หน้าที่ 151-161 จํานวน
4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
นางสาวนิธิวดี ทองป้อง เรื่อง แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางระบายน้ําเสีย
สาธารณะโดยวิธีการบําบัดน้ําเสียวิถีธรรมชาติด้วยระบบพืชพันธ์อย่างมีสุนทรียภาพทางทัศนาการ ซึ่ง
ตีพิมพ์ในวารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University (ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2558 หน้าที่ 1402-1418
จํานวนเงินรางวัล 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
นางสาวนิธิวดี ทองป้อง เรื่อง Design Guidelines for Recreation Area of Romklao
Kallapruek Park in Khon Kaen University ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University (ฉบับ International Humanities, Social Sciences and arts) ปีที่ 8
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2558 หน้าที่ 162-172 จํานวนเงินรางวัล 4,000 บาท (สี่พัน
บาทถ้วน)
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ เรื่อง หมู่บ้านและเรือนพวน บ้านกลาง ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จ.
เลย ในวารสารหน้าจั่ว ฉบับที่ 29 หน้าที่ 125 จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ หัวหน้างานได้ให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการสรุปเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป
7. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนกดําเนินการจองที่
พักและสํารวจการเดินทางสําหรับบุคลากรที่จะเดินทางไป อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการจัดทําระบบวารสารออนไลน์ใน
ระบบ Thai-JO ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI ซึ่งจะเป็นโครงการร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ โดยมี
ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จํานวนประมาณ 83,000 บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จากเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจยั คณะฯ ทั้งนี้ ในส่วนของการอนุมัติงบประมาณและโครงการนางมณีรัตน์จะเป็นผู้ดําเนินการ
8. นางพิมพ์ชนกได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการขอยกเลิกการรับการสนับสนุนทุนสําหรับโครงการวิจัยจากกองทุน
สนับสนุนการวิจยั และบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา จํานวน
2 โครงการ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอื่นของคณะฯ แล้ว ดังนี้
1. โครงการวิจัย เรื่อง “การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือนในพื้นที่ขยายตัวอย่างไร้
ทิศทางของเมืองขอนแก่น” โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ และ นางสาวสุรัสวดี พันธ์ปรีชา

2. โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเดินในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี” โดย
ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ และ นางสาวรสิดา ดาศรี
ทั้งนี้ หัวหน้างานได้ให้นางพิมพ์ชนก ดําเนินการสรุปเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป
9. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากิจกรรม Show & Share 2015 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็น
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 2558 แต่จะจัดในปีงบประมาณ 2559 ได้กําหนดจัดในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และได้ขอให้นายอนุพันธ์
ดําเนินการสรุปรายละเอียดของงานที่จะใช้ในการนําเสนอในกิจกรรมดังกล่าว โดยให้เขียนออกมาในรูปแบบของโครงการแล้วส่งต่อให้
นางพิมพ์ชนก ดําเนินการจัดทําแผ่นพับ และโปสเตอร์เพื่อนําเสนอต่อไป ส่วนข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นโครงการพัฒนาบุคลากร และโครงการ
พัฒนางานอื่น ๆ นางมณีรัตน์จะจัดส่งให้นางพิมพ์ชนกจัดทําเป็นโปสเตอร์ และคาดว่าจะมีโปสเตอร์นาํ เสนอในกิจกรรมนี้ประมาณ 3-5
โปสเตอร์

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
16 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติงานงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
นายอนุพันธ์ พันธุ์อมร
นางสาววรรณวิษา บุญมาศ

หัวหน้างาน

1. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ได้สรุปรายรับรายจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ 2558 ดังนี้
ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2558
บวก รายรับ
รวมรายรับ
หัก
รายจ่าย
เงินคงเหลือทั้งสิ้น

3,778,750.52
487,375.86
4,266,126.38

บาท
บาท
บาท

596,281.40
3,669,844.98

บาท
บาท

2. นายอนุพันธ์ พันธ์อมรได้ สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ 2558 ดังนี้
งานบริการงานสร้างสรรค์ จํานวน 26 โครงการ
งานบริการวิชาการ ภายในและภายนอก 133 โครงการ
งานวิจัย ทั้งที่รับทุนภายในและภายนอก 9 โครงการ
บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ 6 เรื่อง
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ จํานวน 8 บทความ
3. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ 2559 บุคลากรของฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ ได้เป็นคณะทํางานโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานคณบดี ปี 2559 ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อกําหนดแผนงาน และ
รายละเอียดสําหรับกิจกรรมที่ต้องดําเนินการในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและกําหนดรายละเอียด
รวมทั้งการร่วมด้วยช่วยกันรับผิดชอบในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย
การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรสําหรับการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ความผูกพันกับองค์กร รวม
ไปถึงเส้นทางความก้าวหน้ารายบุคคล ซึ่งในส่วนนี้ นางจันทรัตน์ สิทธิสมจินต์ ได้ดําเนินการสํารวจเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว

การจัดอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจความคิดเห็นในข้อ 1 และ ความเชื่อมโยงกับ
QA รวมถึงการเชิญพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มาให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ สําหรับการดําเนินการสําหรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน อาทิ การทําคู่มือการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ หรือการวิจัย
สถาบัน เป็นต้น
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุข ความสามัคคี ระหว่างบุคลากรและหน่ยงาน การได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน ทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยกัน และกับผู้บริหารของคณะ
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อการพัฒนาองค์กร และบุคคล
การสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยในเบื้องต้น คณะทํางาน ได้กําหนดระยะเวลาสําหรับการไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 6 - 9 มกราคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ทั้งนี้ เพื่อให้ได้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน คณะทํางาน จะทําการสอบถามความ
คิดเห็นพี่น้องสายสนับสนุนทุกท่าน เกี่ยวกับ กําหนดการ สถานที่ไปดูงาน เนื่องจากตามความเห็นของที่
ประชุมนั้น มีรายละเอียดที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน ในเรื่องของการเดินทางทั้งนี้ ในส่วนของโครงการ
ที่ 2 ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ไปศึกษารายละเอียดในการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน
สําหรับบุคลากรที่ไม่มีสิทธิ์ในการโดยสารเครื่องบินจากหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงตรวจสอบภายในด้วย
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ส่วนการจองตั๋วเครื่องบิน การสํารวจ และการประชาสัมพันธ์
นั้น หัวหน้าคณะทํางานได้มอบหมายให้คณะทํางานดําเนินการแล้ว อนึ่ง หลังจากการศึกษาดูงานได้เสร็จ
สิ้น มอบหมายให้นายอนุพันธ์ เป็นผู้จัดทําแบบประเมินผลของโครงการ
4. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีนักวิจัยได้ขอขอขยายระยะเวลาสําหรับโครงการวิจัย 2
โครงการ คือ การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเมืองเพื่อให้เพิ่มคุณภาพและตอบสนองพฤติกรรมและความพึง
พอใจของชาวเมืองขอนแก่น โดย ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ และ โครงการสร้างไม้ในสิมอีสานสกุลช่างจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.อรรถ
ชมาฤกษ์ ทั้งนี้ หัวหน้างานได้ให้สรุปรายละเอียดเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป
5. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า MR. ANDREI-GABRIEL ROSANU นักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค โครงการไอเอสเต้ประเทศไทย (The International
Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) จะฝึกงานเสร็จ
สิ้นแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2558 และมีกําหนดที่จะการสะท้อนผลการฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน
2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงมอบหมายให้นางสาววรรณวิษา บุญมาศ ดําเนินการ
จองห้อง และแจ้งฝ่ายโสตเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์โสต และให้นางพิมพ์ชนก ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าฟังการ
สะท้อนผลดังกล่าวด้วย
6. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะฯได้กําหนดจัด Show & Share 2015 ในเดือน
ตุลาคมนี้ ที่ประชุมหัวหน้างานได้มีมติให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

