บันทึกขอความ
สวนราชการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร งานนโยบายและแผน
ที่ ศธ 0514.19.1.3/
วันที่

โทร
. 44209
มกราคม 2560

เรื่อง ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
เรียน เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ดวย กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มีความประสงคจะเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ ครั้งที่
/2560 ในวันที่ 18
มกราคม 2560 รวม 4 รายการ ดังนี้
1.

2.

3.

4.

เรื่อง
ขอใชงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อจายคา
พิจารณาบทความ จํานวน 16,000 บาท
ขอใชงบประมาณคาตีพิมพวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.
2559) จํานวน 12 บทความ จํานวนเงิน 59,920 บาท
สรุปรายการบทความที่จะตีพิมพในวารสารวิชาการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 15 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559)
แจงใชประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อดินทางเขารวม
ประชุมเพื่อสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้ง
ที่ 11 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ จํานวน 5,530
บาท

เจาของวาระ
บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร (ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล)
บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร (ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล)
บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร (ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล)
บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร (ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล)

โดยพรอมนี้ไดสรุปเรื่องยอของวาระที่จะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ มาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

(นางสาวจันทนีย จิรัณธนัฐ)
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
เจาของเรื่อง/หทัยรัตน

1. ขอใชงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อจายคาพิจารณาบทความ จํานวน 16,000 บาท
ผูนําเสนอ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
รอบฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 คาพิจารณาบทความ จํานวน 16,000 บาท ดังนี้
จาย-รหัส

ตําแหนง จาย-ผูอาน

คางจายรหัส
19/2558
คางจายรหัส
20/2558
คางจายรหัส
21/2568
ภายนอก08

รศ.ดร.

ตนขาว ปาณินท -มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

#N/A

1,000

รศ.ดร.

ตนขาว ปาณินท -มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

#N/A

1,000

รศ.ดร.

ตนขาว ปาณินท -มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

#N/A

1,000

อ.ดร.

สัทธา ปญญาแกว-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

การศึกษาการถายเทความรอนผานผนังอาคารกรณีศึกษา วัสดุไม
ประกอบพลาสติก

1,000

ภายนอก10

อ.ดร.

สัทธา ปญญาแกว-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

การสํารวจสภาวะสบายเชิงความรอนของนักศึกษาในการใชงาน
หองไมปรับอากาศ

1,000

ภายนอก02

รศ.ดร.

ตนขาว ปาณินท -มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

1,000

ภายนอก09

ผศ.ดร.

สุพิชชา โตวิวิชญ -มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ภายใน-01

อ.ดร.

ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา -มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ถาลดทอนความเปนศูนยราชการในอาคารราชการแลว อาคาร
ราชการจะยังจะมีความนาเชื่อถืออยูหรือไม กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม
การศึกษาแนวทางการจัดแบงพื้นที่ใชสอยภายในหองเรียนชั้น
อนุบาล : กรณีศึกษา โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตอําเภอเมือง ตําบล
ในเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สัญวิทยาในตราสัญลักษณลาวภายใตกระแสโลกาภิวัตน

B590601-1

รศ.ดร.
ศ.ดร

B591013-1

ผศ.ดร.

B591013-1

ผศ.ดร.

v06

ดร.

v07

ผศ.ดร.

ภายนอก19
ภายนอก19

ผศ.

พลวัตของรูปแบบบานเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
พลวัตของรูปแบบบานเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
การศึกษาพฤติกรรมเดินทางของผูใชจักรยาน เพื่อหาแนวทาง
สนับสนุนใหเลือกใชจักรยานในเขตเมืองขอนแกน
การศึกษาพฤติกรรมเดินทางของผูใชจักรยาน เพื่อหาแนวทาง
สนับสนุนใหเลือกใชจักรยานในเขตเมืองขอนแกน
ทิศทางการขยายตัวของที่พักอาศัยประเภทบานแฝดโครงการบาน
เอื้ออาทรศิลา จังหวัดขอนแกน
การสถาปนาพระมหาเจดียตนพุทธศตวรรษที่ 26 ในวัดสายหลวง
ปูมั่น ภูริทัตตะเถระ
การเชื่อมโยงทางกายภาพของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดใน
ชุมชนชนบทไทย
การเชื่อมโยงทางกายภาพของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดใน
ชุมชนชนบทไทย

1,000

B590601-1

ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วีระ อินพันทัง-มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.

นิคม บุญญานุสิทธิ-์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พลเดช เชาวรัตน-มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ดิฐา แสงวัฒนะชัย-มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วิโรจน ชีวาสุขถาวร -มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ชุมเขต แสวงเจริญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สิทธิพร ภิรมยรื่น-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ชื่อบทความ

ยอดจาย

หมายเหตุ
คางจางรอบ
59-1 ติดตอ
ไมได
คางจางรอบ
59-1 ติดตอ
ไมได
คางจางรอบ
59-1 ติดตอ
ไมได
คางจางรอบ
59-1 ติดตอ
ไมได
คางจางรอบ
59-1 ติดตอ
ไมได
คางจางรอบ
59-1 ติดตอ
ไมได

1,000

1,000

คางจางรอบ
59-1 ติดตอ
ไมได

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

เฉพาะอาน
เพิ่ม
เฉพาะอาน
เพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
[ ] เห็นชอบตามที่เสนอ
[ ] ไมเห็นชอบ
2. ขอใชงบประมาณคาตีพิมพวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ป

ที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ผูนําเสนอ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ขอใชงบประมาณคาตีพิมพวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 15
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559) จํานวนเงิน 59,920 บาท พิจารณาตามใบเสนอราคาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
[ ] เห็นชอบตามที่เสนอ
[ ] ไมเห็นชอบ

3. สรุปรายการบทความที่จะตีพิมพในวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ผูนําเสนอ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สรุปรายการบทความที่จะตีพิมพในวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่
15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559) จํานวน 12 บทความ โดยแยกเปนภายในคณะฯ 6 บทความคิด
เปนรอยละ 50 และภายนอก 6 บทความคิดเปนรอยละ 50 โดยมีรายชื่อบทความดังนี้
รหัส
ชื่อบทความ 2-59
01
พลวัตของรูปแบบบานเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
02
คุณคาของเรือนโคราชในทัศนคติของผูอยูอาศัย
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

พัฒนาการของเมืองและรูปแบบสถาปตยกรรมในหลวงพระ
บางภายใตอิทธิพลตะวันตกในยุคอาณานิคม
การสถาปนาพระมหาเจดียตนพุทธศตวรรษที่ 26 ในวัดสาย
หลวงปูมั่น ภูริทัตตะเถระ
แนวคิดสาธารณะของพื้นที่สาธารณะในเมือง
การเชื่อมโยงทางกายภาพของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดใน
ชุมชนชนบทไทย
การศึกษาพฤติกรรมเดินทางของผูใชจักรยาน เพื่อหาแนวทาง
สนับสนุนใหเลือกใชจักรยานในเขตเมืองขอนแกน
ทิศทางการขยายตัวของที่พักอาศัยประเภทบานแฝดโครงการ
บานเอื้ออาทรศิลา จังหวัดขอนแกน
การปรับปรุงฉนวนผนังยุงขาวเพื่อลดการถายเทความรอนโดย
การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
การสํารวจสภาวะสบายเชิงความรอนของนักศึกษาในหองไม
ปรับอากาศ
การศึกษาการถายเทความรอนผานผนังอาคาร กรณีศึกษา
วัสดุไมประกอบพลาสติก
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุนละอองของ
พรรณไมเลื้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
[ ] เห็นชอบตามที่เสนอ
[ ] ไมเห็นชอบ

ผูสง
ธนิศร เสถียรนาม และนพดล ตั้ง
สกุล
การุณย ศุภมิตรโยธิน และ วารุณี
หวัง
อณล ชัยมณี

ที่มา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ภัทระ ไมตระรัตน และทรงยศ วีระ
ทวีมาศ
ศุภชัย ชัยจันทร และ ณรงพน ไล
ประกอบทรัพย
วีรยา เอี่ยมฉ่ํา ,กําธร กุลชล และณ
รงพน ไลประกอบทรัพย
จักรรัฐ ผาลา และ มนสิชา เพชรา
นนท
ณัฐวดี ทัศโนทัย และ จันทนีย
จิรัณธนัฐ
ฤทธิชัย ศรีจวน และ ชูพงษ ทองคํา
สมุทร
สุดาภรณ สุดประเสริฐ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

อมลวรรณ แสนนวล, ศุทธา ศรี
เผด็จ และ ชนินทร ทิพโยภาส
พาสินี สุนากร องอาจ ถาพรภาษี
และ พัชริยา บุญกอแกว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4. แจงใชประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อดินทางเขารวมประชุมเพื่อสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ จํานวน 5,530 บาท
ผูนําเสนอ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
[ ] เห็นชอบตามที่เสนอ
[ ] ไมเห็นชอบ

