รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 12/2559
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หอง 1201 อาคารสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
.................................................
ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ

ประธานกรรมการ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
2. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
5. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
6. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
7. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
8. นางมณีรัตน วีระกรพานิช
กรรมการและเลขานุการ
9. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
2. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
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 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเปนการรายงานสําหรับปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ยอดยกมา
3,364,955.83 บาท
รายรับ
00.00 บาท
รวม
3,364,955.83 บาท
รายจาย
54,657.00 บาท
ยอดยกไป
3,310,280.83 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอที่ประชุมวายังไมกําหนดการประชุมในชวงนี้ แตทั้งนี้ ขอใหทุกหลักสูตรสนับสนุนการ
ใหคณาจารยในหลักสูตรขอทุนสนับสนุนตาง ๆจากทางมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก
1) ทุนสนับสนุนอาจารยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International
Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
นายจรณ สงเสริม โทร.44402 โทรสาร: 043-202059 และสามารถดาวนโหลดรายละเอียดและใบสมัครไดที่หนา
เว็บไซดของกองวิเทศสัมพันธ https://ird.kku.ac.th/
2) ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารยชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ตางประเทศ(Thai
Visiting Scholar) ประจําปงบประมาณ 2560 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
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ

-31.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2558 - 2559 ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดานให
จัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน
ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆตอที่ประชุม ประกอบดวย
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
2. รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ในสวนของรายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในที่ประชุมฯ และใน
วารสารวิชาการ นั้น จะมีการปรับอีกครั้งเมื่อมีวารสารวิชาการของคณะเลมใหมเผยแพร รวมถึงขอมูลการไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศของอาจารยเมื่อไดรับการตีพิมพแลว
1.7 วารสารวิชาการคณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี้
1) ในวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2559 อาจารย ดร.จันทนีย จิรัณธนัฐ ไดเปนผูแทนกอง
บรรณาธิการวารสารวิชาการของคณะฯ ไปรวมประชุมกับ TCI ทั้งนี้รายละเอียดจะนําเสนอในการประชุมคราวหนา
เนื่องจากอาจารย ดร.จันทนีย จิรัณธนัฐ อยูในระหวางไปตางประเทศ
2) ปจจุบัน วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 1 ฉบับ คือ วารสารสังคมลุมน้ําโขง ไดรับ
การรับรองมาตรฐานเขาสูระดับ ACI แลว
3) กองบรรณาธิการประจําวารสารวิชาการคณะฯ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากบางทานมี
ภารกิจมาก ทั้งนี้ หากมีความคืบหนาประการใดจะแจงตอที่ประชุมอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
1.8 เว็บไซตคณะ (ภาษาอังกฤษ)
ประธาน ไดแจงความคืบหนาในการดําเนินการจัดทําเว็บไซตของคณะ (ภาษาอังกฤษ) ของ
คณะทํางานตอประชุม วา
1) หลักสูตรที่จัดสงขอมูลในสวนของหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษใหคณะทํางานเรียบรอยแลว
ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร และ หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา

-42) ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการจัดทําขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละทานเพื่อให
สถาบันในตางประเทศสามารถติดตอประสานงานตามความเชี่ยวชาญที่ระบุไวไดอยางสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการ
พิจารณาคัดเลือกผลงานเดน ๆของนักศึกษาหลักสูตรละ 5 ผลงาน เพื่อดําเนินการตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอรับทุนวิจัยโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ไดประกาศรับขอเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนวิจัยมหาบัณฑิต ดานมนุษยศาสตร-สังคมศาสตร จาก สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) นั้น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 1 ราย คือ นายชเยศ ศรีแกว
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีความประสงคจะยื่นขอเสนอ
โครงการวิจัย เรื่อง ประวัติศาสตรทางความคิด “สิม” เมืองอุบลราชธานี เพื่อรับการสนับสนุนดังกลาว และโดยที่
ลักษณะเงื่อนไขการใหทุนดังกลาว จะเปนทุนวิจัยรวมระหวางสกว.กับมหาวิทยาลัยที่ผูขอทุนสังกัด โดยสกว.จะใหทุน
226,000 บาทตอ 1 ทุนและมหาวิทยาลัยที่ผูสมัครสังกัดจะใหทุนสมทบจํานวน 10,000 บาทตอ 1 ทุน นั้น ทางคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรรับทราบแลวและยินดีใหการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยใหกับบุคคลดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 เรงรัด และติดตาม รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอที่ประชุมวา ตามที่กองบริหารงานวิจัย ไดทําหนังสือ
เรงรัด และติดตาม รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณพรอมเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการปดโครงการวัยตามสัญญารับ
ทุนของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ 2556 ใน
หัวขอเรื่อง “การพัฒนาแบบเครื่องเรือนเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุในชนบท” ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป
นั้น หัวหนาโครงการวิจัยไดชี้แจงวาขณะนี้อยูในระหวางการวิเคราะหผล และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จและสามารถ
สงรายงานฉบับสมบูรณได ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ทางคณะฯ ไดแจงไปยังฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพื่อรับทราบเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.11 ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2560
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอที่ประชุมวา อาจารย ดร.พีรนิธิ อักษร ไดรับการพิจารณา
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2560 ในหัวขอเรื่อง “ปจจัยในการบริหาร
จัดการโครงการแหลงน้ําในชุมชนใหยั่งยืน” จํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ทั้งนี้ การดําเนินการจัดทํา
สัญญารับทุนสนับสนุนดังกลาว ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ

-51.12 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําป
งบประมาณ 2559
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอที่ประชุมวา ดวยฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดขอใหทาง
คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน” ประจําปงบประมาณ
2559 โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรประเภทวิชาการ และบุคลากรประเภทสนับสนุน เพื่อเขารับรางวัลการพัฒนา
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐคิดคนดีเดน ประจําป 2559 นั้น ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเสนอวาระเพื่อพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2559 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ ไดรับแจงจากเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วา ในวาระดังกลาว รองคณบดีฝายบริหาร
ไดเสนอวาระตอที่ประชุมดวย ดังนั้น ในเรื่องดังกลาวนี้ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับบุคคลซึ่งอาจจะตองมีการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเพื่อรับรางวัลอื่น ๆ จึงเห็นควรใหฝายบริหารของคณะฯเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.13 กําหนดการประชุมวิชาการ ForUm Expert Seminar 2017
นางมณีรัตน วีระกรพานิช แจงตอที่ประชุมวา โครงการประชุมวิชาการ ForUm Expert Seminar
2017 เปนกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ (MOU) ระหวาง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ The Institute of Geography of the University of
Cologne, Germany โดยมีกําหนดจัดกิจกรรมระหวางวันที่ 19 – 24 มกราคม 2560 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะฯ ป 2560 โดยลักษณะโครงการ/กิจกรรม โดยสังเขป
ประกอบดวย Expert group seminar as invited by DAAD, The Institute of Geography of the University of
Cologne การนําเสนอบทความและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแกน โดยมี
กลุมเปาหมายที่จะเขารวมการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ ประกอบดวย นักวิชาการดาน Geography, and Planning
จากประเทสหพันธรัฐเยอรมนี และจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นักวิชาการและผูสนใจจาก
ภาคเอกชนคณาจารยสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวางแผน
ภาคและเมือง และสาขาที่เกี่ยวของ ทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแกน และจากสถาบันอื่น
ที่ประชุมรับทราบ และเสนอวาในโอกาสนี้ ควรจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหลักสูตรเพื่อใหผูเขารวมประชุม
ไดรับทราบ และขอใหพิจารณาการเปดโอกาสใหคนหรือหนวยงานนอกเครือขายผูจัดงานเขารวมรับฟงการนําเสนอ
ผลงานดังกลาว ดวย
1.14 กําหนดการไปทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ The Department of Architecture,
Mandalay Technological University (MTU), The Republic of the Union of Myanmar

นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวาตามที่ทางคณะฯ ไดประสานงานกับ
The Department of Architecture, Mandalay Technological University (MTU), The Republic of The
Union of Myanmar ในการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกัน โดยมีกําหนดเดินทางเพื่อการดังกลาว ใน
ระหวางวันที่ 8 – 11 มกราคม 2560 โดยผูรวมเดินทางไปในครั้งนี้ประกอบดวยผูบริหารของคณะที่เกี่ยวของ และ
ผูแทนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

-6ที่ประชุมรับทราบ และเสนอใหจัดเตรียมขอมูลและประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนรวมกันในครั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
อาทิ การรับบุคคลมาศึกษาตอในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ การทําวิจัยรวมระหวางสถาบัน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร การเชิญมารวมการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานในการประชุมโฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ในเดือน
มิถุนายน 2560 และอื่น ๆ ทั้งนี้ ไดกําหนดการประชุมคณะผูเดินทางไปในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมในวันพุธที่ 28
ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่ 2 วาระที่ 1.3 ขอ 1) บรรทัดที่ 1 แกไขจาก “...ประจาประเทศไทย” เปน “...ประจําประเทศไทย”
หนาที่ 3 บรรทัดที่ 1 แกไขจาก “...สาหรับ…” เปน “...สําหรับ…”
หนาที่ 4 วาระที่ 1.10 บรรทัดที่ 1 แกไขจาก “...Madalay…” เปน “...Mandalay…”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหนาโครงการ/กิจกรรมฝายวิจัยและบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2560
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับความคืบหนาโครงการ/กิจกรรมใน
ความฝายวิจัยและบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2560 ไดแก
1. โครงการดานวิเทศสัมพันธ และ โครงการ MOU เพื่อขยายความรวมมือตอสถาบันตางประเทศ
อยูในระหวางดําเนินการไปทํา MOU กับ The Department of Architecture, Mandalay Technological
University (MTU), The Republic of The Union of Myanmar และ กับคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว
2. โครงการจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง อยูในระหวางดําเนินการจัดทําขอเสนอโครงการจัดตั้งกลุม
วิจัยเฉพาะทางเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยขอนแกนสําหรับกลุมวิจัยการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตยกรรม และ
เทคโนโลยีอาคาร
3. โครงการเผยแพรองคความรูทางวิชาการ/วิชาชีพ
4. โครงการประชาสัมพันธผลงานดานวิจัยและบริการวิชาการ
5. โครงการจัดตั้งกลุมพี่เลี้ยงนักวิจัย อยูในระหวางดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับโครงการจัดตั้ง
กลุมวิจัยเฉพาะทางเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยขอนแกนสําหรับกลุมวิจัยการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตยกรรม และ
เทคโนโลยีอาคาร
6. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยสถาบัน (สํานักงานคณบดี)
7. โครงการดานการประชาสัมพันธ
ที่ประชุมรับทราบ

-73.2 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดดําเนินการตามมติที่ประชุม
เรียบรอยแลว ดังนี้
1) การสงผลการประเมินความกาวหนาของโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบสถาปตยกรรมแบบมี
สวนรวม เปนเครื่องมือเพื่อการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ชุมน้ําโลก : กรณีศึกษาหนองกุดทิง ในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลโนนสมบูรณ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดย ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ซึ่งคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายไดพิจารณา
และสงผลประเมินความกาวหนาโครงการวิจัยดังกลาวเรียบรอยแลว โดยมีมติใหผาน ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ไดแจงไปยังฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปแลว
2) การทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การประเมินศักยภาพพื้นที่รอบสถานีระบบ
รถไฟฟารางเบาเมืองขอนแกน” งบประมาณ 100,000 บาท โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท ซึ่งผูขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัย อยูในระหวางพิจารณาการทําสัญญารับทุน
3) กําหนดการกรอกขอมูล NRMS ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดดําเนินการสํารวจวันเวลาที่
เหมาะสมสําหรับการอบรมและกรอกขอมูลในฐาน NRMS สําหรับคณาจารยของคณะฯ แลว ทั้งนี้ เมื่อไดผลสํารวจ จะ
ประสานไปยังฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเชิญมาบรรยายและชี้แจงรายละเอียดในการดําเนินการตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมมีวาระ-

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่
1/2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 1/2560 คือวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

