รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 10/2559
ในวันที่ 19 ตุลาคม 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. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
7. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
8. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
9. นางมณีรัตน วีระกรพานิช
กรรมการและเลขานุการ
หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ
10. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. 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 30 กันยาน 2559
มีดังนี้
ยอดยกมา
รายรับ
รวม
รายจาย
ยอดยกไป

3,404,426.91 บาท
00.00 บาท
3,404,426.91 บาท
00.00 บาท
3,404,426.91 บาท

ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดสรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2559 ตอที่ประชุม โดยมีวาระที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) หลักสูตรฝกอบรมภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหลักสูตรระยะสั้น โดยมี 4 กลุมหลักสูตร ผูสนใจสามารถเขา
ไปดูรายละเอียดไดที่ http://service.gs.kku.ac.th/training
2) การดําเนินการเพื่อเขาสูฐาน Scopus ของวารสาร Asia-Pacific Lournal of Science and
Technology (วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน)
3) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาบํารุงมหาวิทยาลัย จากการใหบริการวิชาการและการ
วิจัย ซึ่งไดระบุอํานาจการอนุมัติเปนของอธิการบดี ผาน ผูบังคับบัญชาตนสังกัด และทุกโครงการที่เขาขายตองตั้งงบประมาณ
ที่ไมรวมคาครุภัณฑหรือทุนการศึกษา หรือการศึกษาดูงาน อยางนอยรอยละ 10 เพื่อเปนคาบํารุงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เปน
หลักเกณฑสําหรับโครงการที่ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป สวนโครงการที่มีสัญญาจางเพื่อดําเนินการ
กอนระยะเวลาดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑเดิม
4) ขอกําหนดการขอรับรางวัลผลงานตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ฉบับที่ 405/2559 เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.
2559 ซึ่งดําเนินการโดยฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการอนุมัติเปนไปตามคา IF (Impact Factor) หรือ SNIP ที่มีการ
ประกาศในชวงเวลาที่มีการดําเนินการขออนุมัติขอรับรางวัล สวนวารสารวิชาการตามประกาศ คือ สิ่งพิมพทางวิชาการ
(Journal) ไมรวมรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
5) งบพื้นฐานและบูรณาการการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดงบประมาณมาแลว จํานวน 22.4 ลานบาท โดยในสวนของคณะฯ นาจะสามารถยื่นขอทุนสนับสนุน
โครงการที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมใหม การวิจัยบูรณาการ การแกปญหาชุมชนในภาคอีสาน เปนตน สวนการขอรับการ
สนับสนุนสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้นสามารถเตรียมขอเสนอโครงการไวเพื่อขอรับการสนับสนุนเมื่อมีประกาศใน
ราวเดือนตุลาคม ป 2560
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดสรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2559 เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2559 ตอที่ประชุม โดยมีวาระที่เกี่ยวของ ดังนี้

-31) โครงการ ASEM Work Placement Pilot Programme ระหวางไทยและยุโร ปงบประมาณ 2559
ซึ่งเปนโครงการที่ดําเนินการตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 4 เปนโครงการนํารอง มีประเทศที่เขารวม
โครงการ 5 ประเทศ สําหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เขารวมโครงการ จํานวน 6 สถาบัน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการแปลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานอยางสมดุลระหวางฝายเอเชียและยุโรป สําหรับนักศึกษาที่เขารวม
โครงการทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเนนนักศึกษาในระดับปริญญาโทเปนอันดับแรก ไมจํากัดสาขา
จํานวน 10 คน/ป โดยการเขารวมโครงการนี้ จะใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร หรือตามความสมัครใจของนักศึกษาก็ได และ
เริ่มดําเนินการตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป สําหรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกลาว
สามารถดําเนินการไดทั้งการรับนักศึกษาจากยุโรป (เบลเยี่ยม และ เยอรมนี) มาไทย และ การสงนักศึกษาไทยไปเบลเยี่ยม
และ เยอรมนี สวนขั้นตอนการสมัคร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประสานไปยังมหาวิทยาลัยตาง ๆเพื่อ
ประชาสัมพันธและคัดเลือกผูมีคุณสมบัติที่ถูกตองเขารวมโครงการ โดยสามารถศึกษารายละเอียดไดที่
http://inter.mua.go.yh/?page_id=2052
2) ขั้นตอนการรับนักศึกษาชาวตางประเทศ ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ฉบับที่ 724/2548 เรื่อง การรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 21 กันยายน
2548 โดยขอใหทางคณะฯ ที่ประสงคจะรับนักศึกษาใหดําเนินการตามประกาศฉบับดังกลาว รวมทั้งใหแจงขอมูลเพิ่มเติม คือ
แบบฟอรมตอบรับการรับนักศึกษา รวมทั้งใหแนบผลการศึกษาของนักศึกษาชาวตางประเทศทุกครั้งที่สงหนังสือแจงรับเขา
และขึ้นทะเบียนนักศึกษา
3) ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําแมน้ําโขง
ปการศึกษา 2560 ในสวนนี้ทางคณะฯ ควรจะพิจารณาเพื่อรับนักศึกษาชาวตางประเทศใหเขามาในคณะฯ ในหลักสูตรตาง ๆ
ที่มีความพรอม และจากการที่ไดเขารวมประชุมเพื่อใหการตอนรับฯพฯฯเอกอัครราชทูตประเทศอินโดนีเซียทําใหทราบวา
รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียมีทุนสนับสนุนนักศึกษาทั้งสําหรับการเขามาศึกษาและแลกเปลี่ยนในประเทศไทยดวย ทั้งนี้จะ
ประสานเพื่อขอขอมูลจากผูชวยอธิการบดีที่เกี่ยวของอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวา ในที่ประชุมผูบริหารไดรับทราบเกี่ยวกับ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เรื่อง คาบํารุงมหาวิทยาลัย จากการใหบริการวิชาการและการวิจัย ซึ่งไดระบุอํานาจการอนุมัติเปนของอธิการบดี
ผาน ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด และทุกโครงการที่เขาขายตองตั้งงบประมาณที่ไมรวมคาครุภัณฑหรือทุนการศึกษา
หรือการศึกษาดูงาน อยางนอยรอยละ 10 เพื่อเปนคาบํารุงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เปนหลักเกณฑสําหรับโครงการที่ดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป สวนโครงการที่มีสัญญาจางเพื่อดําเนินการกอนระยะเวลาดังกลาว ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑเดิม
ที่ประชุมรับทราบ

-41.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2558 - 2559 ตอที่ประชุม ประกอบดวย
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
2. รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบ และใหฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดานใหจัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทิน
ทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดานตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆดวย
1.7 วารสารวิชาการคณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล ไดแจงตอที่ประชุมวา การดําเนินการสําหรับวารสารวิชาการของ
คณะฯ ไดปดเลมสําหรับฉบับที่ 2 แลว มีจํานวนบทความทั้งหมด 12 บทความ เปนบทความภายนอก 8 บทความและภายใน
4 บทความ สวนบทความที่มาจากการประชุมวิชาการ BTAC นั้น จากการประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบไดความวาให
เจาของบทความที่ประสงคจะตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการเปนผูติดตอประสานงานกับกองบรรณาธิการโดยตรง
สวนบทความของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ที่ไดนําเสนอในการประชุมวิชาการในเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผานมาจะนํามาลง
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการคณะฯ ทั้งหมด
สําหรับบางบทความที่มีการนําเสนอไปแลวแตมีขอกังวลสําหรับตีพิมพซ้ําในวารสารนั้น จะแจงใหเจาของ
บทความดังกลาวมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ TCI
และสําหรับวารสาร ฉบับที่ 1 ป 2560 วารสารจะมีการตีพิมพเผยแพรแบบสองภาษาดวย ดังนั้น สําหรับ
ทานที่มีบทความที่เปนภาษาอังกฤษก็สามารถสงมาขอรับการพิจารณาเพื่อตีพิมพเผยแพรไดเลย ทั้งนี้ แบบฟอรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ กองบรรณาธิการประจําวารสารก็จะมีการปรับปรุงแบบฟอรมใหเปนสองภาษาดวยเชนกัน
ที่ประชุมรับทราบ
1.8 เว็บไซตคณะ (ภาษาอังกฤษ)
ประธาน ไดนําเสนอความคืบหนาในการดําเนินการจัดทําเว็ปไซตของคณะ (ภาษาอังกฤษ) ของ
คณะทํางานตอประชุม และขอใหแตละหลักสูตรดําเนินการจัดสงขอมูล และพิจารณารายละเอียดตามความเกี่ยวของ ดังนี้
1) ใหแตละหลักสูตรจัดสงขอมูลและคําอธิบายของหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษใหกับคณะทํางานโดย
เพื่อนําเขาไปในเว็บไซตดังกลาว
2) ใหทุกหลักสูตรเขาไปตรวจสอบความถูกตองของอาจารยของแตละหลักสูตรซึ่งจะมีทั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร และอาจารยผูสอน ซึ่งอาจจะซ้ําซอนกันในหลักสูตรอื่นดวยและแจงใหคณะทํางานทราบ
และดําเนินการปรับแกไขใหถูกตองตอไป
3) คณะทํางานจะมีการเพิ่มขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทานเพื่อใหสถาบันในตางประเทศ
สามารถติดตอประสานงานตามความเชี่ยวชาญที่ระบุไวไดอยางสะดวกรวดเร็ว ซึ่งคณะทํางานจะ
จัดทําแบบฟอรมใหทุกทานไดแจงขอมูลเพื่อความถูกตอง

-54) ใหทุกหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผลงานเดน ๆของนักศึกษาหลักสูตรละ 5 ผลงาน และจัดสงให
คณะทํางานเพื่อดําเนินการตอไป
5) ขอมูลในสวนของการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ อาจจะ Link ไปยังวารสารวิชาการของคณะ
และอาจจะพิจารณานําบทความฉบับสมบูรณมาเผยแพรในเว็ปไซตตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 อาคันตุกะชาวตางประทศ
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับอาคันตุกะชาวตางประเทศ ดังนี้
1) Dr. Hebert, Paulette Robert ไดปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยและเดินทางกลับประเทศของตนแลว
2) Ms.Ana – Teodora Purecel นักศึกษาสาขา Urban Planning จากประเทศ Romania และ
Ms.Reina Kato จากประเทศญี่ปุน ได ไดปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยและเดินทางกลับประเทศ
ของตนแลว
3) Ms.Olga Srejic นักศึกษาสาขา Architecture จากประเทศ Serbia จะนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
และ Final Project ตอทางคณะฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. จึงขอเรียนเชิญทุกทาน
เขารวมรับฟงและใหขอเสนอแนะดวย
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่ 7 วาระที่ 7.7 บรรทัดที่ 2 แกไขจาก “...ประธานของสมาคมฯ...”
เปน “...นายกสมาคมฯ...”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบรอยแลว ดังนี้
3.1.1.1 เบิกจายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 2 โครงการ ไดแก
1) โครงการวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกับการเกิดอาชญากรรม
ประเภทลักทรัพยในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแกน” โดย ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และ วาที่รอยตรีกรกฎ โพษิตลิมปกุล
จํานวน 20,000 บาท
2) โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูยบานโนนสําโรง จ.ศรีสะเกษ”
โดย อ.ดร.จันทนีย จิรัณธนัฐ และ นายนานนท ลาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท
3.1.1.2 การเบิกจายเงินรางวัลการตีพิมพ จํานวน 3 บทความ ไดแก
1) บทความ เรื่อง “การใชเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อการประหยัดพลังงาน” โดย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา จํานวน 4,000 บาท

-62) บทความ เรื่อง “คานไมอัดกาวสําหรับงานโครงสรางไมชวงยาวในประเทศไทย”
โดย อ.ดร.พีรนิธิ อักษร จํานวน 4,000 บาท
3) บทความ เรื่อง “อิทธิพลของการบริหารจัดการระบบโครงสรางพื้นฐานตอการพัฒนาเมือง
อยางยั่งยืน” โดย อ. ดร. พีรนิธิ อักษร จํานวน 2,000 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 นักวิจัยสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 3 โครงการ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 3
โครงการทีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ไดแก
1) โครงการวิจัย เรื่อง “สภาวะสบายทางอุณหภูมิในสิมอีสานของประเทศไทย” โดย รศ.ดร.ชูพงษ
ทองคําสมุทร และ นายอรรถพล ตั้งบรรจงกิจ จํานวนเงิน 20,000 บาท
2) โครงการวิจัย เรื่อง “ชุมชนและเรือนกลุมผูพูดภาษาเขมรบานสวายจะ อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร” โดย อ.ดร.จันทนีย จิรัณธนัฐ และ นางสาวพรรณพฤกษา จะระ จํานวนเงิน 20,000 บาท
3) โครงการวิจัย เรื่อง "การปรับปรุงฉนวนผนังยุงขาวเพื่อลดการถายเทความรอนโดยการใชวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร” โดย รศ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร และนายฤทธิชัย ศรีจวน จํานวนเงิน 20,000 บาท
มติ
ที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอ
4.2 รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานความกาวหนาโครงการวิจัยอุดหนุน
ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สําหรับโครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบสถาปตยกรรมแบบมีสวน
รวม เปนเครื่องมือเพื่อการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ชุมน้ําโลก : กรณีศึกษาหนองกุดทิง ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโนน
สมบูรณ อ.เมือง จ.บึงกาฬ รหัสโครงการ 590017 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559” โดย ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ซึ่งเปน
ขั้นตอนการดําเนินโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน ซึ่งจะตองมีการประเมินผลรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยฯ โดย
หนวยงานตนสังกัดและแจงผลการประเมินใหมหาวิทยาลัยขอนแกนผูสนับสนุนทุนวิจัยตอไป
มติ ที่ประชุ
มใหจัดสงรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดังกลาว พรอมแบบฟอรมการประเมิน ใหผูทรงคุณวุฒิทั้งสองทานตามที่ประชุมเสนอเปนผูพิจารณาและประเมินผล และเสนอ
ใหทางคณะฯ พิจารณาและจัดสงใหมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป
4.3 การเขารวมจัดงานมหกรรมอารยสถาปตย และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาสนับสนุนคาใชจายในการเขารวม
จัดงานมหกรรมอารยสถาปตย และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอารยสถาปตยเพื่อคนทั้งมวล ใน
ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร โดยในเบื้องตนไดรับทราบจากทางผูจัดวาจะสนับสนุน
เฉพาะคาที่พักสําหรับอาจารย 1 ราย และนักศึกษา 5 ราย โดยในสวนของหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมจะขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนการไปรวมจัดงานครั้งนี้ซึ่งหนวยงานผูจัดแจงอยางไมเปนทางการวาใหสมทบงบประมาณสถาบันละ
จํานวน 30,000 - 50,000 บาท

-7มติ ที่ประชุม
เห็นชอบในการนําผลงานไปเขารวมจัดงานมหกรรมอารยสถาปตย และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ใน
ครั้งนี้ทั้งในสวนของหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม และ อ.ดร.สัญชัย สันติเวส แตทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวนี้ไม
เกี่ยวของกับหลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณในสวนของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอให ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ประสานงานกับหนวยงานผูจัดเกี่ยวกับรายละเอียดคาใชจายที่จะสนับสนุนการไปรวม
จัดแสดงผลงานในครั้งนี้ และเสนอตอทางคณะฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนอยางเหมาะสมตอไป
4.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตรปงบประมาณ 2560 ที่คาดวาจะดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะผูบริหาร และคณาจารยผูแทนหลักสูตรตาง ๆของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 7 ทาน ไดเดินทางไปเยี่ยมคารวะ และการพิจารณารวมกันในขยายระยะเวลาและทบทวน
ในกิจกรรมตาง ๆทางดานวิชาการในการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกันกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหวางวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2559 นั้น ที่ประชุมไดขอ
ความรวมมือใหทุกหลักสูตรพิจารณากิจกรรมและโครงการตาง ๆที่เห็นควรดําเนินการรวมกับ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ซึ่งในประเด็นดังกลาวนี้ไดมีการเสนอเขาสูการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจํา
คณะเพื่อพิจารณากิจกรรมและโครงการตาง ๆที่เห็นควรดําเนินการรวมกับ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ
ลาว ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 และ ราง MOU ที่ทางคณะมีอยูแลว เพื่อประกอบการพิจารณาดวย ซึ่งจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ไดกําหนดกิจกรรมทางวิชาการที่
สามารถดําเนินการรวมกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ไดจํานวน 8 โครงการ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ทางคณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่จะดําเนินการรวมอีกครั้ง สวนงบประมาณที่
จะสนับสนุนเพิ่มเติมในการดําเนินโครงการนั้น สามารถขอใชในสวนของงบ MOU Follow Up, งบหมวด 1303 หรือจาก
กองทุนสงเสริมฯ ของคณะฯ ตามความจําเปนและความเกี่ยวของของกิจกรรมนั้น ๆ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่
11/2559
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 11/2559 คือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น.
5.2 การจัดตั้งศูนยบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดผลักดันและสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
ศูนยบริการวิชาการของคณะฯ นั้น ขณะนี้เปนชวงของการหาขอมูลและแนวทางการจัดตั้ง แตทั้งนี้ยังมีขอจํากัดที่เกี่ยวของ
สําหรับการดําเนินการของศูนยดังกลาว ทั้งในสวนของสภาวิชาชีพ และระเบียบที่เกี่ยวของในดานการบริหารจัดการ
งบประมาณ ซึ่งดานคลังและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยขอนแกนก็ยังไมมีแนวทางและหลักเกณฑที่ชัดเจนในเรื่องดังกลาว
ทั้งนี้ในการรางโครงการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการของคณะฯ นี้ คงจะขอใหคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ
เปนคณะทํางานพิจารณาจัดทํารางโครงการดังกลาว โดยประธานฯ จะจัดทํารางของศูนยเพื่อนํามาใหที่ประชุมพิจารณาใน
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EMCO เปนตน
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการตามเสนอ
5.3 การลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือศูนยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (Thailand Industrial
Design Center)
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา ดวย คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับการ
ประสานงานจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ใหประสานงานใหมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ ศูนยออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ (Thailand Industrial Design Center) ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนหนึ่งในหนวยงาน
เครือขายความรวมมือ ซึ่งเปนไปตามกรอบความรวมมือรวมกันของสถาบันทั้งหมด อีกครั้ง เนื่องจากมีการลงมติของที่ประชุม
เครือขายซึ่งทางคณะฯ ไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ใหเปนผูแทนคณะฯ เขารวมประชุมเมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2559 อยางไรก็ตามในการดําเนินการดังกลาวทางคณะฯ ไดแจงใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรมทําหนังสือ
แจงรายละเอียดและอางอิงมติจากที่ประชุมดังกลาวใหคณะฯ ไดพิจารณากอน รวมทั้งการจัดสงรางขอตกลงความรวมมือ
ใหกับสํานักงานกฎหมายของมหาวิทยาลัยไดพิจารณากอนเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 อาคันตุกะออสเตรียเยี่ยมชมคณะฯ
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวา จากการที่โรตารีสากลขอนแกน ไดนําอาจารยและนักศึกษาทางดาน
สถาปตยกรรมจากประเทศออสเตรียเขาเยี่ยมชมพรอมรับฟงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถาปตยกรรมอีสาน เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2559 นั้น ทําใหไดรับทราบวาโรตารีสากลมีโครงการและงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งทาง
คณะฯ สามารถขอเขารวมหรือรับการสนับสนุนได ทั้งนี้ จะประสานงานกับเจาหนาที่ของโรตารีสากลที่นําคณะอาคันตุกะมา
คณะฯ เพื่อขอขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมที่เปนประโยชนทั้งตอนักศึกษาและคณะตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 โครงการบริการวิชาการยอมผาดําหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมของหลักสูตรที่
เปนกิจกรรมทั้งในสวนของการบริการวิชาการเนื่องในโอกาสที่สังคมมีความตองการผาสีดําเพื่อรวมถวายความอาลัย และเปน
สวนหนึ่งในรายวิชาการที่หลักสูตรไดจัดสอนอยูแลว โดยกิจกรรมดังกลาวจะมีการดําเนินการทุกวันอังคาร แตทั้งนี้ ในการ
ดําเนินการดังกลาว หลักสูตรฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางคณะฯ เพื่อเปนคาอาหารสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
ที่เขารวมโครงการ จํานวน 50,000 บาท โดยดําเนินการตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
มติ ที่ประชุมเห็นวากิจกรรมดังกลาวมีความนาสนใจและมีประโยชนอยางยิ่งตอสังคม จึงเห็นควรใหดําเนินกิจกรรมที่เปด
กวางใหสังคมทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแกนและในเมืองขอนแกนไดรับทราบและมาใชบริการ แตทั้งนี้ ในสวนของงบประมาณ
สนับสนุนนั้น ใหมีการปรับลดคาใชจายโดยในเบื้องตนใหดําเนินการในงบประมาณที่จําเปนไมเกิน 20,000 บาท โดยอาจจะ
เบิกจายจากงบหมวด 1303 หรืออาจจะดําเนินการในลักษณะของการบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาทั่วไปแทน
5.6 การทํางานสําหรับหนวยงานภายนอก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล ไดแจงตอที่ประชุมวา จากการที่ไดมีการไปทําสัญญารับงานกับ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ขณะนี้ ผูรับงานจะตองมีงบประมาณในสวนของการค้ําประกันการรับงาน ใน
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ของการค้ําประกันดังกลาวตามระเบียบดานพัสดุ เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนมีสถานะเปนหนวยงานในกํากับ
ไมใชหนวยงานราชการ จึงจําเปนตองมีการค้ําประกันดังกลาวตามระเบียบดานพัสดุ
ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องจากวาการค้ําประกันดังกลาว บางโครงการตองใชเงินจํานวนมากในการไปทําเอกสารค้ําประกัน
สัญญากับทางธนาคาร ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนไดแจงวาไมใชบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการให ตองเปน
ความรับผิดชอบของหัวหนาโครงการ ในสวนนี้จึงขอใหทางคณะฯพิจารณาใหโครงการสามารถยืมเงินสํารองเพื่อการดังกลาวได
โดยใหหักลางเงินยืมสํารองเมื่อโครงการสามารถเบิกจายเงินงวดแรกแลว
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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