รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 1/2560
ในวันที่ 18 มกราคม 2560 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 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเปนการรายงานสําหรับปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ยอดยกมา
3,315,810.83 บาท
รายรับ
10,421.00 บาท
รวม
3,326,232.03 บาท
รายจาย
00.00 บาท
ยอดยกไป
3,326,232.03 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธาน แจงตอที่ประชุมวามีวาระที่เกี่ยวของ ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนทําวิจัยสถาบัน
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559 - 2560 ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดานให
จัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน
ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆตอที่ประชุม ประกอบดวย
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
2. รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค

-23. รายงานสารสนเทศงานวิจัย
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ในสวนของรายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในที่ประชุมฯ และใน
วารสารวิชาการ นั้น จะมีการปรับอีกครั้งเมื่อมีวารสารวิชาการของคณะเลมใหมเผยแพร รวมถึงขอมูลการไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศของอาจารยเมื่อไดรับการตีพิมพแลว
1.7 สรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน ซึ่งฝายวิจัยและบริการ
วิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลและไดจัดสงใหกับอาจารยเจาของขอมูลเพื่อตรวจสอบและแกไขพรอมแนบหลักฐาน
(หากมี) เพิ่มเติม สําหรับการเจาหนาที่คณะ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสายผูสอนของคณะเพื่อ
ประกอบการพิจารณาสําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของ
ผูบริหารในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไป ดวย
ที่ประชุมรับทราบ
1.8 วารสารวิชาการคณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี้
1) สรุปบทความที่จะตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ ปที่ 15 ฉบับที่ 2 มีจํานวน 12 บทความ
แบงเปนบทความภายใน และภายนอก อยางละ 6 บทความ ซึ่งเปนไปตามเกณฑ TCI
2) การปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการประจําวารสารวิชาการคณะฯ อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้
กองบรรณาธิการเดิมเห็นวาบัดนี้ ทางคณะฯ ไดรับบรรจุอาจารยใหม คือ อ.ดร.ถวัลย นิยมพานิชพัฒนา ซึ่งมี
ประสบการณในการจัดทําวารสารวิชาการมากอน และมีเครือขายในดานวิชาการที่เกี่ยวของกวางขวาง จึงอาจจะใหมา
ทําหนาที่เปนบรรณาธิการวารสารสําหรับฉบับตอไป ทั้งนี้ ขอใหที่ประชุมพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายในประเด็นดังกลาวอยางกวางขวาง และไดมีมติสําหรับการแตงตั้ง
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะ ดังนี้
1. บรรณาธิการวารสาร ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ทั้งนี้ ในสวนของผูชวย
บรรณาธิการใหเปนไปตามดุลยพินิจของบรรณาธิการวารสาร
2. กองบรรณาธิการ ประกอบดวย
2.1 กองบรรณาธิการ (ในประเทศ) ไดแก
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนสิชา เพชรานนท
3) รองศาสตราจารย ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
5) ผูชวยศาสตราจารย ดร. สักการ ราศีสุทธิ์

-36) อ.ดร.รัตติกร สิริขันธ บุตรลา
7) อ.ดร.ถวัลย นิยมพานิชพัฒนา
2.2 กองบรรณาธิการ (ตางประเทศ) ไดแก ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
กับคณะ และที่มีความสัมพันธ และ หรือกิจกรรมทางวิชาการกับคณาจารย หรือ คณะ ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ และ
การประสานงานของกองบรรณาธิการ
3. ฝายเลขานุการ ไดแก นางสาวหทัยรัตน วงศสุพรรณ นางสาวชุดาภา ทิพยวรรณ คลังแสง และ
นายอนุพันธ พันธอมร
1.9 การขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ The Department of Architecture, Mandalay
Technological University (MTU), The Republic of the Union of Myanmar

ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวาตามที่ทางคณะฯ ไดเดินทางไปยังประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อรวม
ประชุมกับคณะผูบริหาร และคณาจารย ของ Mandalay Technological University (MTU), The Republic of The
Union of Myanmar ในระหวางวันที่ 8 – 11 มกราคม 2560 โดยผูรวมเดินทางไปในครั้งนี้ประกอบดวยผูบริหารของ
คณะที่เกี่ยวของ และผูแทนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นั้น ผูแทนคณะฯ ไดมีโอกาสไดเขาพบอธิการบดีของ
Mandalay Technological University (MTU), The Republic of The Union of Myanmar ที่ใหการตอนรับ และ
ไดบรรยายสรุปขอมูลที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รวมถึงรายละเอียดและกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆที่จะมีรวมกันในการทํา
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน จากนั้นไดเดินทางไปเยี่ยมชม The Department of Architecture,
Mandalay Technological University (MTU), The Republic of The Union of Myanmar ซึ่งเปนคณะที่มีขนาด
เล็ก แตเปนที่สนใจมากของสถาบันในตางประเทศ ซึ่งเห็นไดจากมีมหาวิทยาลัยทั้งในอเมริกา และ ญี่ปุน มีขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแหงนี้หลายแหง
ในสวนของคณะฯ ไดนําเสนอขอมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย คณะ และกิจกรรมตาง ๆที่มี รวมถึง
โครงการและกิจกรรม รวมทั้งทุนตาง ๆที่เกี่ยวของตอคณะผูบริหาร และคณาจารย ของ Mandalay Technological
University (MTU), The Republic of The Union of Myanmar ดวย ซึ่งทั้งหมดไดรับความสนใจเปนอยางมาก แต
ทั้งนี้ ขอจํากัดของมหาวิทยาลัยแหงนี้ คือ มีบุคลากรสายผูสอนนอยมากทําใหการไปแลกเปลี่ยนหรือไปศึกษาตอเปน
ระยะเวลานานมีความเปนไปไดยาก
นอกจากนี้
Dr.SU SU หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร ไดแจงตอทางคณะฯ วา ถึงแมวา
มหาวิทยาลัยจะไมมีสาขาวิชาดานการออกแบบอุตสาหกรรม เพราะระบบการบริหารของประเทศสหภาพเมียนมามี
ลักษณะเฉพาะ ทําใหสาขาวิชาดังกลาวไมวาจะเปนดาน Textile งานปนแกะสลัก หรือ Packaging จะอยูภายใต
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ หากทางหลักสูตรมีความสนใจในดานดังกลาว Dr.SU SU ก็สามารถประสานงานใหได
สวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ นั้น ขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐบาล หาก
เรียบรอยแลว Dr.SU SU จะจัดสงมาใหทางคณะฯ ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

-41.10 กําหนดการประชุมวิชาการ ForUm Expert Seminar 2017
นางมณีรัตน วีระกรพานิช แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับกําหนดการสําหรับโครงการประชุมวิชาการ
ForUm Expert Seminar 2017 เปนกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ
(MOU) ระหวางคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ The Institute of Geography of the
University of Cologne, Germany โดยมีกําหนดจัดกิจกรรมระหวางวันที่ 19 – 24 มกราคม 2560 ณ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะฯ ป 2560 โดยลักษณะ
โครงการ/กิจกรรม โดยสังเขปประกอบดวย Expert group seminar as invited by DAAD, The Institute of
Geography of the University of Cologne ทั้งนี้ กําหนดการสําหรับพิธีเปดอยางเปนทางการ คือ วันที่ 19 มกราคม
2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมใหญ โดยมีรองอธิการบดีฝายการตางประเทศ มาเปนประธานในพิธีเปดดังกลาว
จึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมในพิธีเปดและการประชุมดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ
1.11 กําหนดการบันทึกขอมูล NRMS
นางมณีรัตน วีระกรพานิช แจงตอที่ประชุมวาตามที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการสํารวจ
วัน เวลาที่เหมาะสมสําหรับการอบรมและกรอกขอมูลในฐาน NRMS สําหรับคณาจารยของคณะฯ และประสานไปยัง
ฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเชิญมาบรรยายและชี้แจงรายละเอียดในการดําเนินการตอไป นั้น ฝายวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแจงวา ขณะนี้ฐานขอมูล NRMS ไดปดระบบแลว จะมีการเปดระบบอีกครั้งในชวงเดือน
กันยายน จึงเห็นสมควรใหเลื่อนการการอบรมและกรอกขอมูลในฐาน NRMS สําหรับคณาจารยของคณะฯออกไปกอน
ทั้งนี้ เมื่อไดรับทราบกําหนดการเปดใหเขาใชฐานขอมูลดังกลาวแลว ฝายวิจัยและบริการวิชาการจะแจงใหทราบอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
1.12 โครงการ IAESTE 2560
นางมณีรัตน วีระกรพานิช แจงตอที่ประชุมวาตามที่มีหลักสูตรตาง ๆไดแจงความประสงคจะรับ
นักศึกษาตางชาติเขาฝกงาน ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นานาชาติเพื่อการฝกงานดานเทคนิค เปนระยะเวลา 3 เดือน ประจําป 2560 จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร และ หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม นั้น ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ ไดจัดสงเอกสารการแจงความประสงคไปยัง ไอเอสเตประเทศไทย (The International Association for the
Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) เรียบรอยแลว แตเนื่องจากการ
แจงความประสงคดังกลาวเกินระยะเวลาที่กําหนด จึงยังไมทราบผลการพิจารณาได ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการจะ
ประสานงานไปยัง ไอเอสเตประเทศไทย อีกครั้ง และจะแจงใหทราบความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

-51.13 การเดินทางไปราชการประเทศเวียตนามของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ไดแจงตอที่ประชุมวา ในระหวางวันที่ 2 – 5 มกราคม
2560 ไดเดินทางไปเยี่ยมชมและเขาพบผูบริหารของ Hanoi Architectural University (HAU) ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียตนาม ซึ่งกอตั้งมาเปนระยะเวลารอยกวาป แตยังเปนมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็ก ผลงานทางวิชาการยังไม
มากนัก รวมทั้งไดปรึกษาหารือสําหรับการดําเนินการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกันในอนาคตตอไป
เนื่องจากความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันดังกลาวนี้ยังไมมีทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ซึ่ง Hanoi
Architectural University (HAU) มีความยินดี โดยในเบื้องตน Hanoi Architectural University (HAU) เห็นควรให
เปนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีกอน
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรประสานงานเพื่อดําเนินการในการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกันตอไป
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมหรือโครงการอื่น ๆทางดานวิชาการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยไมมีขอแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดดําเนินการตามมติที่ประชุม
เรียบรอยแลว สําหรับการสํารวจวัน เวลาที่เหมาะสมสําหรับการอบรมและกรอกขอมูลในฐาน NRMS สําหรับคณาจารย
ของคณะฯ และประสานไปยังฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเชิญมาบรรยายและชี้แจงรายละเอียดในการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว สวนรายละเอียดเพิ่มเติมตามวาระที่ 1.11
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เว็บไซตคณะ (ภาษาอังกฤษ)
ประธาน แจงวาจะนําเสนอความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไป ทั้งในสวนของผลงานของนักศึกษา
และความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายผูสอนของแตละหลักสูตร ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการเพิ่มขอมูลใหถูกตองสมบูรณ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงิน
ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดสําหรับการปรับปรุงหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงินสําหรับกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ

-6สถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งเคยปรับปรุงและนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา และผานการพิจารณาโดย
ไดมีการนํามติมาปรับปรุงแกไขแลว แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ซึ่งสงผลให มหาวิทยาลัยไดมีการปรับเปลี่ยนระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
โดยในสวนของคณะฯ จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑของกองทุนตาง ๆของคณะฯ ใหมีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น ในสวนของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร จึง
เห็นควรใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงินกองทุนฯ ใหมีความเหมาะสม
และบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณา
มติ เพื่อใหการพิจารณารายละเอียดเปนไปดวยความรอบคอบ ถูกตอง จึงขอใหคณะกรรมการทุกทานศึกษา
รายละเอียดของ (ราง) หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และนํากลับมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป กอนเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตอไป
4.2 วารสารวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล ไดเสนอตอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุน
สําหรับการจัดพิมพวารสารวิชาการคณะ ปที่ 15 ฉบับที่ 2 จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1. คาตีพิมพเผยแพรวารสาร จํานวน 59,920 บาท
2. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิอานบทความทางวิชาการ จํานวน 16,000 บาท
3. คาเดินทางไปรวมการประชุมกับ TCI ของกองบรรณาธิการวารสาร จํานวน 5,530 บาท
มติ อนุมัติตามเสนอ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่
1/2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 2/2560 คือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

