รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 11/2559
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หอง 1201 อาคารสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
.................................................
ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ

ประธานกรรมการ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
2. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
3. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
5. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
6. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
7. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
8. นายจักริน เงินทอง
(แทน) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
9. นางมณีรัตน วีระกรพานิช
กรรมการและเลขานุการ
10. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
ผูไดรับเชิญเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
คณบดี
2. นายอนุพันธ พันธอมร งานวิจัยและบริการวิชาการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้

-2วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีรายงานจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ จัดทํา
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเปนการรายงานสําหรับปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ยอดยกมา
3,375,536.91 บาท
รายรับ
7,500.00 บาท
รวม
3,383,036.91 บาท
รายจาย
93,657.00 บาท
ยอดยกไป
3,289,379.91 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดสรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 10/2559 เมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตอที่ประชุม โดยมีวาระที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ทุนวิจัยบูรณาการ ซึ่งอยูในงบพื้นฐานและบูรณาการการของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดงบประมาณมาแลว จํานวน 22.4 ลานบาท โดยในสวนของ
คณะฯ นาจะสามารถยื่นขอทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมใหม การวิจัยบูรณาการ การแกปญหาชุมชน
ในภาคอีสาน เปนตน สวนการขอรับการสนับสนุนสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้นสามารถเตรียมขอเสนอ
โครงการไวเพื่อขอรับการสนับสนุนเมื่อมีประกาศในราวเดือนตุลาคม ป 2560
2) การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. นักวิจัยทุกทานตองกรอกขอมูลในฐาน NRMS ตาม
หลักเกณฑของ วช. แตทั้งนี้หลักเกณฑดังกลาว ไดครอบคลุมในการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงตาง ๆดวย
3) การติดตามนักวิจัยคางทุนวิจัย วช. จํานวน 1 ราย
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ในสวนของการกรอกขอมูลสําหรับนักวิจัยในฐาน NRMS ขอใหฝายวิจัยดําเนินการ
ประสานงานและจัดใหคณาจารยทุกทานของคณะฯ ไดเขากรอกขอมูล หรือ ตรวจสอบขอมูลที่เคยมีอยูแลวในฐานขอมูล
NRPM โดยพรอมเพรียงกัน
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดแจงวาในเดือนนี้ยังไมถึงวาระการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัย
ขอนแกน แตไดมีการเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ ของฝายวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวของเพื่อ
แจงตอที่ประชุม ดังนี้
1) ทุน Global Undergraduate Exchange Program สถานทูตอเมริกันประจาประเทศไทย
รวมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท) เปดรับสมัครแขงขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาหรับมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาค เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเปนผูนา ที่ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ไดเรียน
รวมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารยชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผูนาและเรียนรูชีวิต สังคม วัฒนธรรม

-3และสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา สาหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall
2017/Spring 2018) แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปจจุบันตั้งแต 2.50 ขึ้นไป
ทั้งนี้ นักศึกษาผูสนใจสามารถอานรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัคร
ออนไลนไดจากเว็บไซตของมูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org (section "Now Open") และจัดสงใบสมัครและเอกสาร
ที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยังกองวิเทศสัมพันธ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2560 โดยผูสนใจตองไดรับการเสนอชื่อผานคณะ
ตนสังกัด
2) ทุนสนับสนุนอาจารยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International
Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2559 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
นายจรณ สงเสริม โทร.44402 โทรสาร: 043-202059 และสามารถดาวนโหลดรายละเอียดและใบสมัครไดที่หนา
เว็บไซดของกองวิเทศสัมพันธ https://ird.kku.ac.th/
3) ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารยชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ตางประเทศ(Thai
Visiting Scholar) ประจําปงบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุนอาจารยชาวไทยเดินทางไปสอน เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ในระดับบัณฑิตศึกษารวมวิจัย และผลิตผลงาน Manuscript ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่ website ของ
กองวิเทศสัมพันธ https://ird.kku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ นายจรณ สงเสริม โทร.44402
โทรสาร: 043-202059 E-mail: jonson@kku.ac.th
4) ทุนสนับสนุนการไปศึกษาตอ ณ ประเทศใตหวันสําหรับบุคลากรสายผูสอน
5) ทุนสนับสนุนสําหรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อมาศึกษาตอ ณ ตางประเทศจากรัฐบาล
อินโดนีเซีย
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับทุนในขอที่ 4 และ 5 ใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบตอไปดวย
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2558 - 2559 ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดานให
จัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน
ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆตอที่ประชุม ประกอบดวย
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รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค
รายงานสารสนเทศงานวิจัย
รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ

ที่ประชุมรับทราบ
1.7 สรุปขอมูลภาระงานอาจารย
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลภาระงานของบุคลากรสายผูสอนคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ในสวนที่เกี่ยวของกับฝายวิจัยและบริการวิชาการรับผิดชอบเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวาง
วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2559 รายบุคคล ตอที่ประชุม และหลังจากนี้จะสงขอมูลดังกลาวใหคณาจารยทุก
ทานไดรับทราบ ตรวจสอบความถูกตอง เพื่อปรับแกไขตามเอกสารหลักฐานที่จัดสงใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อ
จัดสงใหการเจาหนาที่คณะฯ ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.8 วารสารวิชาการคณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล ไดแจงตอที่ประชุมวา วารสารวิชาการของคณะฯ ไดผาน
การรับรองมาตรฐานรูปแบบของบทความตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ TCI เรียบรอยแลว และสําหรับวารสาร
ฉบับที่ 2 ป 2560 คาดวาจะสามารถตีพิมพเผยแพรไดภายในเดือนธันวาคม 2559
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาบํารุงมหาวิทยาลัย จากการใหบริการวิชาการและการวิจัย
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีประกาศ
ฉบับที่ 1755/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรคาบํารุง
มหาวิทยาลัยจากการใหบริการวิชาการและการวิจัย ซึ่งไดระบุอํานาจการอนุมัติเปนของอธิการบดี ผาน ผูบังคับบัญชา
ตนสังกัด และทุกโครงการที่เขาขายตองตั้งงบประมาณที่ไมรวมคาครุภัณฑหรือทุนการศึกษา หรือการศึกษาดูงาน
อยางนอยรอยละ 10 เพื่อเปนคาบํารุงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เปนหลักเกณฑสําหรับโครงการที่ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2560 เปนตนไป สวนโครงการที่มีสัญญาจางเพื่อดําเนินการกอนระยะเวลาดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เดิม ทั้งนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกทานไดทราบแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ The Department of Architecture, Madalay
Technological University (MTU), The Republic of the Union of Myanmar
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวาตามที่ทางคณะฯ ไดประสานงานกับ

-5The Department of Architecture, Mandalay Technological University (MTU), The Republic of The
Union of Myanmar ในการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกัน นั้น ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเสนอขอ
อนุมัติเพื่อดําเนินการตามขอปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขอนแกน เรียบรอยแลว และทางคณะฯ มีกําหนดเดินทางไปยัง
Mandalay Technological University (MTU), The Republic of The Union of Myanmar ในระหวางวันที่ 8 –
11 มกราคม 2560 โดยผูรวมเดินทางไปในครั้งนี้ประกอบดวยผูบริหารของคณะที่เกี่ยวของ และ ผูแทนหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่ 2 วาระที่ 1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ใหปรับแกไขตัวเลขใหถูกตอง
วาระที่ 1.2 ขอ 2) บรรทัดที่ 1 แกไขจาก “...Lournal…” เปน “...Journal…”
ขอ 4) บรรทัดที่ 5 แกไขจาก “...
Proceeding…” เปน “...Proceedings…”
หนาที่ 3 วาระที่ 1.3 ขอ 2) บรรทัดที่ 1 แกไขจาก “...ระหวางไทยและยุโร…” เปน “...ระหวางไทยและ
ยุโรป…”
ขอ 3) บรรทัดที่ 3 แกไขจาก “...ฯพฯ…” เปน “...ฯพณฯ…”
หนาที่ 4 วาระที่ 1.8 ขอ 2) บรรทัดที่ 1 แกไขจาก “...เว็ปไซต…” เปน “...เว็บไซต…”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดดําเนินการตามมติที่ประชุม
เรียบรอยแลว ดังนี้
1) ผลการประเมินความกาวหนาของโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบสถาปตยกรรมแบบมีสวนรวม
เปนเครื่องมือเพื่อการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ชุมน้ําโลก : กรณีศึกษาหนองกุดทิง ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
โนนสมบูรณ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดย ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ซึ่งคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายไดพิจารณาและ
สงผลประเมินความกาวหนาโครงการวิจัยดังกลาวเรียบรอยแลว โดยมีมติใหผาน ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดแจง
ไปยังฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปแลว
2) ติดตามการชี้แจงขออนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การประเมินศักยภาพพื้นที่รอบ
สถานีระบบรถไฟฟารางเบาเมืองขอนแกน” งบประมาณ 100,000 บาท โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท ซึ่งผูขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจัย ไดชี้แจงเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ

-63.2 เว็บไซตคณะ (ภาษาอังกฤษ)
ประธาน ไดแจงความคืบหนาในการดําเนินการจัดทําเว็บไซตของคณะ (ภาษาอังกฤษ) ของ
คณะทํางานตอประชุม วาตามที่ไดขอใหแตละหลักสูตรดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดแก จัดสงขอมูลและคําอธิบายของ
หลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ การตรวจสอบความถูกตองของอาจารยของแตละหลักสูตรซึ่งจะมีทั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร และอาจารยผูสอน การแจงขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทานเพื่อใหสถาบันในตางประเทศสามารถ
ติดตอประสานงานตามความเชี่ยวชาญที่ระบุไวไดอยางสะดวกรวดเร็ว การพิจารณาคัดเลือกผลงานเดน ๆของนักศึกษา
หลักสูตรละ 5 ผลงาน และจัดสงใหคณะทํางานเพื่อดําเนินการตอไป นั้น ขณะนี้มีหลักสูตรที่จัดสงขอมูลในสวนของ
หลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษใหคณะทํางานเรียบรอยแลว ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร และ หลักสูตรการออกแบบ
อุตสาหกรรม ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ
3.3 ความคืบหนาในการจัดทํา
MOU กับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา
ตามที่ไดมีการประสานงานเพื่อการลงนามใน
บันทึกขอตกลงความรวมมือศูนยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (Thailand Industrial Design Center) ระหวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม นั้น คณะฯ ไดจัดสงรางขอตกลงความรวมมือใหกับสํานักงาน
กฎหมายของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลว และเมื่อไดผลการพิจารณาจะเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและบริการวิชาการดานการออกแบบและสถาปตยกรรม
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและบริการวิชาการดานการ
ออกแบบและสถาปตยกรรม (Research and Academic Services in Design and Architecture (RASiDA) ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ซึ่งเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซึ่งผลักดันและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการของคณะฯ และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยาง
รวดเร็วโครงการจัดตั้งดังกลาวนี้จะมีการไปศึกษาดูงานรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอรับทราบรายละเอียดของ
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันการศึกษาที่ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปนตน ในชวงปลายเดือนมกราคม 2560
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาในรายละเอียดและใหขอเสนอแนะ อาทิ ชื่อศูนยฯ ควรปรับใหมีความเฉพาะและขอบเขต
ที่ชัดเจนมากกวานี้หรือไม แนวทางการบริหารจัดการ การรับและสงมอบงานตอใหผูดําเนินการ ทั้งนี้ ในรายละเอียด
อื่น ๆหลังจากการไปศึกษาดูงานของคณะทํางาน ใหนําขอมูลจากการไปศึกษาดูงานมาเสนอใหที่ประชุมไดพิจารณา
รวมกันอีกครั้ง

-74.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือกับบริษัทเอกชน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการที่บริษัทเอกชน
คือ บริษัท อภิโชคเฟอรนิท มีความประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับคณะสถาปตยกรรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดรับโอกาสการเรียนรูกระบวนการออกแบบอยางมืออาชีพ
และไดเรียนรูขั้นตอนการผลิตเฟอรนิเจอรในระบบอุตสาหกรรมจากผูประกอบการจริง และไดมีโอกาสมีสวนรวมในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรใหกับบริษัทอันเปนประสบการณตรงในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ การที่
ใหนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาดังกลาวไปฝกในวิชาปฏิบัติการที่บริษัทเอกชน ก็จะทําใหประหยัดงบประมาณของคณะ
ในการจัดซื้อเครื่องมือชางและวัสดุที่เกี่ยวของสําหรับการฝกปฏิบัติการของนักศึกษา ดวย
มติ ให ผศ.ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน พิจารณาและเพิ่มเติมในรายละเอียดอื่น ๆที่เกี่ยวของในสวนของสาขาวิชา แลว
จัดสงใหฝายวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเสนอไปยังสํานักงานกฎหมายมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อตรวจสอบใน
รายละเอียดตอไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่
12/2559
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 12/2559 คือวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

