รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 11/2558
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ หอง 1201 อาคารสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล
ประธานกรรมการ
ผูรักษาแทนผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
2. ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
3. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
5. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
6. นางมณีรัตน วีระกรพานิช
กรรมการและเลขานุการ
หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ
7. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
2. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
3. นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ผูไดรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายอนุพันธ พันธอมร งานวิจัยและบริการวิชาการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้

-2วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ ไดแจงตอที่ประชุมวา สําหรับการรายงาน
สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร เดือนธันวาคม 2558 ประจําป
งบประมาณ 2559 ดังนี้
ยอดเงินกองทุนยกมา จํานวน
รายรับ (จากเงิน 3% และ 2.5%) จํานวน
รายจาย จํานวน
186
ยอดยกไป จํานวน

15

3,778,795.86 บาท
,425.00 บาท
,940.00 บาท
3,607,280.86 บาท

ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการประชุม ครั้งที่ 8/2558
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โดยมีวาระที่เกี่ยวของกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร ดังนี้
1) ความกาวหนาในการดําเนินการเขาสูฐานขอมูลนานาชาติของวารสารวิจัย มข. ฉบับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) การดําเนินการวิจัยสถาบันประจําป 2559
3) การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา : สิทธิบัตรการประดิษฐ / อนุสิทธิบัตร
4) ซึ่งจากสถิติในดานดังกลาวมหาวิทยาลัยขอนแกน อยูในอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยที่มีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา : สิทธิบัตรการประดิษฐ / อนุสิทธิบัตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร
โดยสวนใหญเปนผลงานของหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ก็เปนหนวยงานที่มีการดําเนินการดังกลาวมากที่สุดใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน และพรอมนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดขอความรวมมือจากทุกคณะ/หนวยงานในการวางแผนการยื่น
คําขอจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรไวลวงหนา
5) สถานะจํานวนบทความตีพิมพของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และไดมอบหมายใหหลักสูตรเทคโนโลยี และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม นําไปพิจารณาสําหรับ
การดําเนินการในการยื่นคําขอจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรตอไป
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ยังไมมีกําหนดการประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ยังไมมีกําหนดการประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ยังไมมีกําหนดการประชุมที่ประชุมรับทราบ

-31.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทาง
วิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2557 และ ปงบประมาณ 2558 ตอที่ประชุม ประกอบดวย
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
2. รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
โดยในสวนของขอมูลสารสนเทศดานการบริการวิชาการ และงานสรางสรรค เปนขอมูลสารสนเทศที่รายงานตามปงบประมาณ
สวนขอมูลดานวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในที่ประชุมฯ และการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการเปนรายงาน
ตามปปฏิทิน
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 ประชาสัมพันธการใหคําปรึกษาดานงานวิจัยตางประเทศโดยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ราย Dr. Nancy
Ann Young
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวาตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ คือ
Dr. Nancy Ann Young ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยกับตางประเทศ โดยปฏิบัติงานที่กองวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 นั้น เนื่องจาก Dr. Nancy Ann
Young เปนผูมีความรูความสามารถตลอดจนประสบการณอยางสูงในดานการ จึงขอเชิญชวนใหนักศึกษา และ คณาจารย
ที่สนใจและตองการคําแนะนําในการเขียนบทความทางวิชาการ งานวิจัย และการเขียน Proposal เพื่อขอทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากหนวยงานในตางประเทศ สามารถไปปรึกษาหารือกับ Dr. Nancy Ann Young ไดที่กองวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ ในวันจันทรและวันพุธ ระหวางเวลา 15.30 -16.30 น. โดยสามารถนัดหมาย
ลวงหนาไดทาง E-mail : nancy@kku.ac.th ทั้งนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดประชาสัมพันธในเรื่องดังกลาวนี้ใหกับ
บุคลากรของคณะฯ ไดรับทราบลวงหนาแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.8 แจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม มข. ประจําปงบประมาณ 2559
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่บุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2
ราย ไดแก อาจารย ดร.ณัฎฐพงศ พรหมพงศธร และ อาจารย ดร. สุภาพร อรรถโกมล ไดยื่นขอรับทุนสนับสนุนตาม
โครงการพัฒนานักวิจัยใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการประเมินตาม
โครงการดังกลาว ไดพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับทุน เรียบรอยแลว โดยไดแจงผลการ
พิจารณาวาโครงการวิจัยของ อาจารย ดร.ณัฎฐพงศ พรหมพงศธร ผานการอนุมัติและเขาสูขั้นตอนการยืนยันและจัดทํา
สัญญารับทุนดังกลาว สวนโครงการวิจัยราย อาจารย ดร. สุภาพร อรรถโกมล อยูในระหวางการพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ
1.8 รายงานความคืบหนาในการดําเนินโครงการวิจัย รศ.รวี หาญเผชิญ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดติดตามการดําเนิน

-4โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 โครงการ โดยมี รองศาสตราจารย ดร.รวี
หาญเผชิญ เปนหัวหนาโครงการวิจัย นั้น บัดนี้ หัวหนาโครงการวิจัยฯ ไดทําหนังสือชี้แจงตอมหาวิทยาลัยขอนแกน และได
ขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัยไปอีก 6 เดือน จนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งไดรับอนุมัติตามคําชี้แจงและคําขอขยาย
ระยะเวลาดําเนินโครงการดังกลาวจากมหาวิทยาลัยขอนแกน แลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 ขอความอนุเคราะหหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาวที่คณะ/หนวยงาน ไมไดดําเนินการ
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวาสํานักบริการวิชาการ ไดรับมอบหมายนโยบายจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหดําเนินการดานการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยการจัดทําหลักสูตรอบรมดานตาง ๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหบริการ
วิชาการแกสังคม โดยสํานักบริการวิชาการจะเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวกดานการบริการวิชาการแกสังคมกับ
คณะ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการออกไปใหบริการวิชาการแกประชาชนทั่วไป ในการนี้ สํานักบริการ
วิชาการ จึงขอความอนุเคราะหจากคณะ/หนวยงานจัดสงหลักสูตรอบรมดานตาง ๆ ที่มีความสําคัญและจําเปนตอสังคม
ทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ไมสามารถดําเนินการจัดอบรมเองได ใหกับสํานักบริการวิชาการ
ดําเนินการจัดทําเปนหลักสูตรเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรตอกลุมเปาหมายตอไป
ที่ประชุมรับทราบ และใหฝายวิจัยและบริการวิชาการแจงใหทุกหลักสูตรพิจารณา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรการออกแบบ
อุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมและจัดสงไปยังสํานักบริการวิชาการตอไป
1.11 ประชาสัมพันธโครงการ "โครงการพัฒนาเครือขายนักวิจัยนานาชาติ เพื่อสรางความเขมแข็งดานการวิจัย
และแกปญหาสําคัญของประเทศ" สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดประกาศรับขอเสนอ
โครงการทุน “โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยนานาชาติ” (Research Network : IRN) เพื่อสรางความเขมแข็งดานการวิจัยและ
แกปญหาสําคัญของประเทศ ประจําปงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ ผูที่สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ http://irn.trf.or.th
ที่ประชุมรับทราบ
.12 การดําเนินการตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตร ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2559
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนงานตาม
แผนยุทธศาสตร ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2559 ในความรับผิดชอบของฝายวิจัยและบริการวิชาการ
นั้น ขณะนี้ โครงการที่ไดเริ่มดําเนินการแลว จําวน 2 โครงการ คือ โครงการ Vernadoc และ โครงการ Paper Deployment
Scopus ซึ่งเปนโครงการที่ดําเนินการอยางตอเนื่องจากแผนงานตามแผนยุทธศาสตร ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ 2558 คือ โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยคณะสถาปตยกรรมศาสตร สวนโครงการอื่น ๆอยูในระหวางการ
ประสานงานเพื่อดําเนินการ
ที่ประชุมรับทราบ
1

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่
10/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยไมมีขอแกไข
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3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
ครั้งที่10/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบรอยแลว ดังนี้
3.1.1 จัดทําสัญญาโครงการวิจัย ที่นักวิจัยแกไขขอเสนอโครงการแลว
1) การปกปองและการแตงรูปใหมเพื่อความรวมสมัย ของบานพื้นถิ่นของชนกลุมนอยในภาค
ตะวันตกของจีน โดย รศ. ดร. วารุณี หวัง จํานวนเงินสนับสนุน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
2) การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการรับความรอนเขาสูอาคาร กรณีศึกษา : สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดย ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถวน) ซึ่งเปนงบสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา
3.1.2 การเบิกจายเงิน รางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ จํานวน 5 ผลงาน สําหรับราย
รศ. ดร. วารุณี หวัง ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ อ.นิธิวดี ทองปอง (จํานวน 2 ผลงาน) และ อ. ดร.สัญชัย สันติเวส
3.1.3 ดําเนินการเบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัย งวดสุดทาย สําหรับราย อ.นิธิวดี ทองปอง จํานวน
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
3.1.4 ดําเนินการสงผลการประเมินโครงการวิจัย เรื่อง ระบบหลังคาบูรณาการเพื่อตานทานความรอน
โดยการใชการระบายอากาศเหนือฝาเพดาน การใชฉนวนและการแผรังสีความรอนสูทองฟา” โดย รศ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร
ไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกลาว รศ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร จะนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5 หัวขอ “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” ในระหวางวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร จังหวัด
ขอนแกน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สํานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุข
ภาวะ สถาบันสงเสริมและพัฒนา มูลนิธิสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา เปนตน
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 วารสารวิชาการคณะ
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินการของกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร วา ขณะนี้ บทความที่จะตีพิมพเผยแพร สําหรับวารสารเลมที่ 2 ของป 2558 ขณะนี้อยูในระหวางการ
จัดพิมพเผยแพร สวนการตีพิมพเผยแพรสําหรับวารสารวิชาการ เลมตอไป คาดวาจะสามารถเผยแพรไดในเดือนมิถุนายน
2559 โดยกองบรรณาธิการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของวารสารวิชาการของคณะไปสูระดับ
เอเชีย ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะดําเนินการโดยคณะทํางานวารสารของคณะชุดใหมที่จะมีการแตงตั้งตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การขออนุมัติยืมเงินโครงการบริการวิชาการ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติ
ยืมเงินเพื่อดําเนินการสําหรับโครงการบริการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สําหรับ “โครงการบูรณาการการบริการวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑพื้นถิ่นกับการเรียนการสอน”
โดยมีหัวหนาโครงการ คือ อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร เนื่องจากมีเหตุจําเปนตองใชงบประมาณสําหรับดําเนินการที่

-6เกี่ยวของ ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑการสนับสนุนทุนประเภทดังกลาว ที่กําหนดใหมีการจายเงินสนับสนุนหลังจากที่หัวหนา
โครงการจัดทํารายงานสรุปผลเรียบรอยแลว
มติ
ที่ประชุมอนุมัติ
4.2 จากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาสําหรับประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะหผลงานวิจัยของบัณฑิตศึกษา
ที่สามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหาเชิงพื้นที่และนําไปสูการจัดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเปน
วาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
มติ
ที่ประชุมขอใหทุกหลักสูตรนําไปพิจารณาเกี่ยวกับการวิเคราะหผลงานวิจัยของบัณฑิตศึกษา ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการแกปญหาเชิงพื้นที่และนําไปสูการจัดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพยสินทางปญญา
4.3 การของบประมาณสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาสําหรับการขอรับการสนับสนุนการไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการสําหรับราย อาจารย ดร. จันทนีย จิรัณธนัฐ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ในหัวขอ “อํานาจ บทบาท และเพศสภาวะกับแบบแผนที่วางในเรือนพื้นถิ่นชาติพันธุไท” ในการ
ประชุมวิชาการะดับชาติและระดับนานาชาติ “สถาปตยกรรมในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Architecture in
Thailand and Southeast Asia)” ซึ่งจัดโดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ สถาบันศิลปะ
สถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ในระหวางวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2558
มติ
ที่ประชุมอนุมัติงบสนับสนุน โดยใหเบิกจายตามระเบียบของทางราชการที่กําหนดไวในกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
4.4 การขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัย
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาสําหรับการขอรับการสนับสนุนการขอรับการ
สนับสนุนสําหรับโครงการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวขอ “ความสัมพันธของรูปแบบการเขาถึง การมองเห็น
พื้นที่และรูปแบบการใชที่ดินกับอาชญากรรมประเภทลักทรัพย ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแกน” โดย ผศ.ดร.นพดล ตั้ง
สกุล และ นายกรกฎ โพษิตลิมปกุล จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม – 31 ธันวาคม 2559
มติ
ที่ประชุมอนุมัติ ทั้งนี้ ใหฝายวิจัยและบริการวิชาการจัดสงเคาโครงการวิจัยดังกลาวใหกับผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
จํานวน 2 ทาน คือ ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท และ ผศ.เขมโชต ภูประเสริฐ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 11/2558
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 1/2559 คือวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

