รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 9/2559
ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หอง 1201 อาคารสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
.................................................
ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ
ประธานกรรมการ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
2. รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
3. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
5. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
6. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
7. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
8. นางมณีรัตน วีระกรพานิช
กรรมการและเลขานุการ
หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ
9. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
2. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ผูไดรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายอนุพันธ พันธอมร งานวิจัยและบริการวิชาการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

-2คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีรายงานจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ จัดทําขึ้นใหม
สําหรับสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ณ วันที่ 12 กันยาน 2559
มีดังนี้
ยอดยกมา
รายรับ
รวม
รายจาย
ยอดยกไป

3,436,236.91 บาท
3,690.00 บาท
3,439,926.91 บาท
35,000.00 บาท
3,404,426.91 บาท

ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีการประชุมในชวงนี้ที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวาไดเขารวมในการตอนรับเอกอัครราชทูตประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ประจํา
ประเทศไทย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นสําหรับกิจกรรม/โครงการตาง ๆที่มหาวิทยาลัยขอนแกน จะ
ดําเนินการตามที่ไดมีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการไวแลวกับมหาวิทยาลัยหลายแหงของประเทศประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ยกเวน มหาวิทยาลัยของรัฐปนัง ที่ยังไมไดมีการทํา MOU รวมกัน ดังนั้น เอกอัครราชทูตประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
จึงขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูเริ่มดําเนินการหากมีความประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือกันเพิ่มเติม
สําหรับคณะสถาปตยกรรมศาสตร นั้น การมีกิจกรรม/โครงการรวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆภายใตขอตกลงความรวมมือ
ดังกลาว มีความนาสนใจเพราะหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศดังกลาว เขากําหนดใหผูเรียนเรียนเฉพาะวิชาชีพเทานั้น
ไมตองเรียนวิชาสามัญ ซึ่งทางคณะฯ อาจจะกําหนดแผนในการติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยตาง ๆในประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ไวดวย เพื่อการดําเนินการเพื่อจัดทําขอตกลงความรวมมือระหวางกันตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2558 - 2559 ตอที่ประชุม ประกอบดวย
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
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3.
4.
5.

รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค
รายงานสารสนเทศงานวิจัย
รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ

ที่ประชุมรับทราบ
1.7 วารสารวิชาการคณะ
-ไมมีเรื่องแจงที่ประชุมรับทราบ
1.8 อาคันตุกะชาวตางประทศ
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาคันตุกะชาวตางประเทศ ดังนี้
1) Dr. Hebert, Paulette Robert นอกเหนือจากการรวมสอน ใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงการจัด Workshop รวมกับกลุมอาจารยและนักศึกษาแลว ผูเชี่ยวชาญไดสราง connection ใหเกิดขึ้น
ระหวางอาจารยของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ อาจารยที่ Oklahoma State University ในการ
เขียนบทความทางวิชาการรวมกัน โดยทางมหาวิทยาลัย Oklahoma State University จะทําหนาที่ Edit เนื้อหาในฐานะ
ผูเขียนรวม
2) Ms.Olga Srejic นักศึกษาสาขา Architecture จากประเทศ Serbia ตามโครงการ IAESTE
ทางคณะฯ ไดมอบหมายให อ.รุงจิต จารุพงษทวิช เปนผูมอบหมายงานใหสําหรับ Final Project
3) Ms.Ana – Teodora Purecel นักศึกษาสาขา Urban Planning จากประเทศ Romania ทาง
คณะฯ ไดมอบหมายให อ.จันทนีย จิรัณธนัฐ เปนผูมอบหมายงานใหสําหรับ Final Project แตทั้งนี้ จะปรึกษากับ อ.สมหญิง
พงศพิมล ในรายละเอียดสําหรับภาระงาน Final Project อีกครั้ง
4) Ms.Reina Kato อยูในระหวางการสํารวจและจัดเก็บขอมูลวัสดุกอสรางเพื่อประกอบการทํา
โครงการวิจัย
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวาในระหวางวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2559 คณะผูบริหาร และคณาจารย
ผูแทนหลักสูตรตาง ๆของคณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 7 ทาน ไดเดินทางไปเยี่ยมคารวะ และการพิจารณารวมกัน
ในขยายระยะเวลาและทบทวนในกิจกรรมตาง ๆทางดานวิชาการในการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกันกับ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นั้น จากการประชุมรวมกัน ทั้งสองฝายได
มีมติรวมกันวา เพื่อใหการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเปนไปไดในระดับคณะฯ และลดขั้นตอนการดําเนินการดังกลาว
จึงเห็นควรใหปรับเปลี่ยนจาก MOU เปน MOA เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ทั้งนี้ โดยทางคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว จะเปนผูพิจารณารางรายละเอียดจาก MOU เปน
MOA กอนจะมีการลงนามรวมกันตอไป
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รวมมือใหทุกหลักสูตรพิจารณากิจกรรมและโครงการตาง ๆที่เห็นควรดําเนินการรวมกับ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหฝายวิจัยและบริการวิชาการเสนอใหเปนวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะเพื่อพิจารณากิจกรรมและโครงการตาง ๆที่เห็นควรดําเนินการรวมกับ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว โดยใหจัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 และ ราง MOU ที่ทางคณะมีอยูแลว เพื่อ
ประกอบการพิจารณาดวย
1.10 การประชุมเครือขาย 8 สถาบัน
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา จากการประชุมเครือขาย 8 สถาบัน เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2559 นั้น ไดกําหนดใหมีการประชุมเครือขายดังกลาว ทุกสองเดือน เพื่อรวมกันพิจารณาในรายละเอียดตาง ๆ ที่
เกี่ยวของรวมกัน ทั้งนี้ สําหรับการประชุมครั้งตอไปจะมีขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2559 นี้ เพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ
การเตรียมการเพื่อจัดการประชุมวิชาการโฮมภูมิ ครั้งที่ 3 และแนวทางและรูปแบบการนําเสนอ Best Practice ของแตละ
สถาบันเครือขาย
ที่ประชุมรับทราบ
1.11 บันทึกขอตกลงความรวมมือศูนยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑฺ (Thailand Industrial Design
Center)
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา ดวย คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับการ
ประสานงานจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ใหประสานงานสําหรับการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ ศูนยออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ (Thailand Industrial Design Center) ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนหนึ่งในหนวยงาน
เครือขายความรวมมือ ซึ่งเปนไปตามกรอบความรวมมือรวมกันของสถาบันทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงคในการที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนงานดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การบริการผูประกอบการ และนักออกแบบ ไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายรัฐบาล ซึ่งทางคณะฯ ไดจัดสงบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาวไปยังอธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามแลว
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 โดยไมมีขอแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการ/กิจกรรมฝายวิจัยและบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2560
นางมณีรัตน วีระกรพานิช แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ปงบประมาณ 2560 ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการไดรับอนุมัติจากทางคณะฯ เพื่อดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดตั้งกลุมพี่เลี้ยงนักวิจัย 30,000 บาท/โครงการ จํานวน 5 กลุมพี่เลี้ยง รวมเปนเงิน
150,000 บาท ใชงบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ หรืองบสวนกลางของคณะฯ ตามความเกี่ยวของ

-52.
3.
4.
5.
6.

โครงการจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง
โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยสถาบัน (สายสนับสนุน)
โครงการเผยแพรองคความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ
โครงการ MOU เพื่อขยายความรวมมือตอสถาบันตางประเทศ
โครงการประชาสัมพันธผลงานดานวิจัยและบริการวิชาการ

ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบรอยแลว ดังนี้
3.1.1
สงโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินศักยภาพพื้นที่รอบสถานีระบบรถไฟฟารางเบาเมืองขอนแกน”
โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท งบประมาณ 100,000 บาท ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตามหลักเกณฑของกองทุนฯ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงใหผูขอรับทุนสนับสนุนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
1) โครงการวิจัยดังกลาวไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนอื่นหรือไม หากมี ขอใหผูวิจัยชี้แจง
รายละเอียดของคาใชจายวาเปนการสนับสนุนการวิจัยในสวนใด โดยมิใหรายการคาใชจายที่ขอสนับสนุนวิจัยมีความซ้ําซอน
กัน
2) ในสวนของประโยชนดานการวิจัยโปรดระบุผลที่จะไดรับในสวนของการเรียนการสอน การวิจัย
ที่เปนพันธกิจหลักสําหรับคณะ และมหาวิทยาลัยขอนแกนเพิ่มเติม
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติเบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัย
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัย เรื่อง
การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูย บานโนนสําโรง จังหวัดศรีสะเกษ โดย อ. ดร. จันทนีย จิรัณธนัฐ และ นายธนานนท ลาโพธิ์
งบประมาณ 20,000 บาท
มติ
ที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอ
4.2 ขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนการตีพิมพ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเบิกจายเงินคาตอบแทนการตีพิมพ
ผลงานทางวิชาการ จํานวน 3 รายการ ดังนี้
4.2.1 บทความเรื่อง “การใชเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อการประหยัดพลังงาน” โดย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา จัดพิมพในวารสารวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. ฉบับที่ 15(1) ม.ค.-มิ.ย.2559 , หนา 183 จํานวน 4,000 บาท
(เปนวารสารที่อยูในฐานระดับชาติ และมีปจจัยผลกระทบ 0.25)
4.2.2 บทความเรื่อง “คานไมอัดกาวสําหรับงานโครงสรางไมชวงยาวในประเทศไทย” ตีพิมพในวารสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 หนา 478 – 485
โดย อ. ดร.พีรนิธิ อักษร (เปนวารสารที่อยูในฐานระดับชาติ และมีปจจัยผลกระทบ 0.059)

-64.2.3 บทความเรื่อง “อิทธิพลของการบริหารจัดการระบบโครงสรางพื้นฐานตอการพัฒนาเมืองอยาง
ยั่งยืน” ตีพิมพในวารสารการประชุมวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง ประจําป 2559 โดย อ.พีรนิธิ อักษร (เปน
วารสารวิชาการระดับสถาบัน ไมอยูในฐานขอมูลของ TCI แตไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ)
มติ ที่ประชุ
มอนุมัติ โดยรายการที่ 2 และ 3 สนับสนุนเงินรางวัล จํานวนบทความละ 4,000 บาท และ 2,000 บาท
ตามลําดับ
4.3 ขออนุมัติคาใชจายในการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นขอเสนอโครงการ “การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมเมืองพิเศษ เทศบาลนครขอนแกน ระยะที่ 2”
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติคาใชจายในการจัดทําเอกสารเพื่อ
ยื่นขอเสนอโครงการ “การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเมืองพิเศษ เทศบาลนครขอนแกน ระยะที่ 2” สําหรับ
รศ.รวี หาญเผชิญ จํานวน 2,890 บาท (สองพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน)
มติ ที่ประชุม
อนุมัติ
4.4 การทําขอตกลงความรวมมือการสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือในการเสนอ โครงการสนับสนุนการ
ออกแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART CITIES – CLEAN ENNERGY) เทศบาลนครขอนแกน, คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และบริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จํากัด (KKTT)
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการทําขอตกลงความรวมมือการสนับสนุนและ
สงเสริมความรวมมือในการเสนอ โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART CITIES – CLEAN ENNERGY)
เทศบาลนครขอนแกน, คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และบริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จํากัด (KKTT)
โดยโครงการดังกลาวนี้ไดประสานงานผาน รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ใหมีขอตกลงความรวมมือดังกลาว ทั้งนี้ ใหแจงไปยังเทศบาลนครขอนแกน เกี่ยวกับมติที่ประชุม
และอํานาจการลงนามในขอตกลงความรวมมือดังกลาว เปนของอธิการบดี ซึ่งหากเทศบาลนครขอนแกน ไดพิจารณาใน
รายละเอียดทีเกี่ยวของในการดําเนินการรวมกัน ใหจัดสงรางบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาวมาใหคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร เพื่อจัดสงใหนิติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบในรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง
4.5 เว็บไซตคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ภาษาอังกฤษ)
ประธานได
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดเว็บไซตคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ภาษาอังกฤษ)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ตามเสนอ
4.6 การขอเขาเยี่ยมชมคณะพรอมรับฟงบรรยายพิเศษ
รองศาสตราจารย ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดรับการประสานงานจากโรตารีสากล
วาจะขอนําอาจารยและนักศึกษาทางดานสถาปตยกรรมจากประเทศออสเตรียเขาเยี่ยมชมพรอมรับฟงการบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับสถาปตยกรรมอีสาน ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่งทั้งนี้ ไดขอให ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ เปนวิทยากร
บรรยายพิเศษในครั้งนี้สําหรับอาคันตุกะดังกลาว พรอมทั้ง ขอใหนักศึกษาของคณะฯ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
ตางประเทศเขารวมรับฟงการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผูมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ดวย
มติ
ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอ

-74.7 การขอผูแทนจากคณะเพื่อรวมเปนคณะกรรมการในสมาคมสถาปนิกสยามฯ
รองศาสตราจารย ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร ไดแจงตอที่ประชุมวา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดแจงวาไดมีการเปลี่ยนแปลงประธานของสมาคมฯ ดังนั้น สมาคมฯ จึงขอใหทางคณะฯเสนอชื่อผูแทนจากคณะฯ
จํานวน 1 ราย เพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการดานพลังงาน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ใหเสนอชื่อ ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์ เพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการดานพลังงาน
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่
10/2559
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 10/2559 คือวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

