รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 2/2560
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.30 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. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
5. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
6. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
7. นายจักริน เงินทอง
(แทน) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม
8. นางมณีรัตน วีระกรพานิช
กรรมการและเลขานุการ
9. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
2. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
3. รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
คณบดี
ผูไดรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายอนุพันธ พันธอมร งานวิจัยและบริการวิชาการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้

-2วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีรายงานจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ จัดทํา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งเปนการรายงานสําหรับปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ยอดยกมา
3,326,232.03 บาท
รายรับ
00.00 บาท
รวม
3,326,232.03 บาท
รายจาย
00.00 บาท
ยอดยกไป
3,326,232.03 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน แจงตอที่ประชุมวาจากการประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มีวาระที่เกี่ยวของเกี่ยวกับจํานวน Paper Deployment ของคณะฯ ที่มีการตีพิมพ
เผยแพร และมหาวิทยาลัยไดเพิ่มในฐานขอมูลเรียบรอยแลว โดยมีผลงานเพิ่มขึ้น จํานวน 5 บทความ
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน แจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยฝายวิเทศสัมพันธไดประชุมพิจารณา
การสนับสนุนทุนการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ สําหรับงวดที่ 3 สําหรับผูที่ประสงคจะไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ ในระหวางเดือนมีนาคม– เดือนเมษายน 2560
อนึ่ง ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทางคณะฯ ไดเชิญ Assoc. Prof. Dr. Ryo
Murata จาก Tokyo Institute of Technology มาบรรยายพิเศษในหัวขอ “Passive Design and LCCM House”
สําหรับอาจารย นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป จึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมใหการตอนรับและฟงการบรรยายพิเศษใน
ครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางคณะฯจะไดรวมประชุมรวมเพื่อปรึกษาหารือและดําเนินการในการทําขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการรวมกันตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธาน แจงตอที่ประชุมวามีวาระที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ
ในกรุงเทพมหานครเพื่อเปนแนวทางการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการของคณะฯ
ที่ประชุมรับทราบ

-31.5 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
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 สรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน ซึ่งฝายวิจัยและบริการ
วิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลและไดจัดสงใหกับอาจารยเจาของขอมูลเพื่อตรวจสอบและแกไขพรอมแนบหลักฐาน
(หากมี) เพิ่มเติม สําหรับการเจาหนาที่คณะ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสายผูสอนของคณะเพื่อ
ประกอบการพิจารณาสําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของ
ผูบริหารในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไป ดวย
ที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมเห็นควรใหคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เปนผูพิจารณากําหดนภาระงานขั้น
ต่ําดานการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรสายผูสอน ทั้งนี้ โดยใหแตละหลักสูตรแจงใหบุคลากรในหลักสูตรไดรับ
ทราบ นอกจากนี้ ยังมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการสรุปสถิติขอมูลภาระงานในดานดังกลาวนี้ของบุคลากร
สายผูสอน จํานวน 4 งวดประเมิน เพื่อเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดภาระงานขั้นต่ํา
ตอไป รวมถึงใหระบุวาภาระงานดานการวิจัยนั้น หากมีการขยายระยะเวลาสัญญาวิจัยก็ยังคงนับภาระงานดานดังกลาว
ใหตลอดระยะเวลาที่ไดรับการอนุมัติใหขยายระยะเวลา
1.8 วารสารวิชาการคณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล ไดแจงตอที่ประชุม เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการ
ประจําวารสารวิชาการคณะฯ ตามมติที่ประชุม เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป ดังนี้
1. บรรณาธิการวารสาร ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ทั้งนี้ ในสวนของ
ผูชวยบรรณาธิการใหเปนไปตามดุลยพินิจของบรรณาธิการวารสาร

-42. กองบรรณาธิการ ประกอบดวย
2.1 กองบรรณาธิการ (ภายในคณะและภายในประเทศ) โดยในสวนของกองบรรณาธิการภายใน
คณะ 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 ราษีสุทธิ์
6) อ.ดร.รัตติกร สิริขันธ บุตรลา
7) อ.ดร.ถวัลย นิยมพานิชพัฒนา
2.2 กองบรรณาธิการ (ตางประเทศ) ไดแก ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับคณะ และที่มีความสัมพันธ และ หรือกิจกรรมทางวิชาการกับคณาจารย
หรือ คณะ ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ และการประสานงานของกองบรรณาธิการ
2.3 ฝายเลขานุการ ไดแก นางสาวหทัยรัตน วงศสุพรรณ นางสาวชุดาภา ทิพยวรรณ คลัง
แสง และ นายอนุพันธ พันธอมร
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 การขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ The Department of Architecture, Mandalay
Technological University (MTU), The Republic of the Union of Myanmar
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวาขณะนี้ไดรับการประสานงานจาก The Department ofArchitecture,
Mandalay Technological University (MTU), The Republic of the Union of Myanmar วาทางรัฐบาลไดขอปรับแก
ขอความในขอตกลงความรวมมือ ดังกลาว ซึ่งไดพิจารณาแลว ไมขัดของ และไดแจงใหทางสถาบันดังกลาวรับทราบแลว

ขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐบาล หากเรียบรอยแลว Dr.SU SU จะจัดสงมาใหทางคณะฯ ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 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 ไดรับแจงจาก ไอเอสเตประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) ในเบื้องตนวา มีนักศึกษาตางชาติสมัครมาเพื่อขอรับการ
ฝกงานกับทางคณะ จํานวน 3 ราย แตทั้งนี้ ผลการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม ไอเอสเตประเทศไทย จะแจงให
ทราบตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

-51.11 โครงการสํารวจรังวัดมรดกสถาปตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ป 2560
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ทางคณะฯ โดย ผศ.อธิป อุทัยวัฒนานนท
ไดเสนอขอรับการสนับสนุนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ สําหรับ โครงการสํารวจรังวัดมรดกสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
แบบ Vernadoc ป 2560 จากศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 58,000 บาท และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทางคณะอีก จํานวน 200,000 บาท
โดยผูรับผิดชอบโครงการจะเริ่มดําเนินการสํารวจเพื่อกําหนดพื้นที่ดําเนินการตอไป
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรใหมีการพิจารณาแนวทางเพื่อการพัฒนาการดําเนินการสําหรับโครงการดังกลาวใหมี
ความเชื่อมโยงและสามารถบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางดานการเรียนการสอน และดานวิชาการตามความ
เกี่ยวของตอไป
1.12 ขาวประชาสัมพันธ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับฝายวิจัย
และบริการวิชาการ ในเดือนกุมภาพันธ 2560 ดังนี้
1. ประชาสัมพันธทั่วไป จํานวน 2 เรื่อง
2. ดานการวิจัย จํานวน 6 เรื่อง
3. ดานการบริการวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง
4. ดานวิเทศสัมพันธ จํานวน 6 เรื่อง
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธดังกลาว จะแจงไปยังกลุมตาง ๆที่เกี่ยวของ และหากเปนเรื่องเรงดวนหรือเกี่ยวของกับบุคลากร
รายบุคคล ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดประชาสัมพันธเฉพาะรายเพิ่มเติมดวย
ที่ประชุมรับทราบ
1.13 เรื่องแจงเพื่อทราบจากคณะกรรมการ
13.1 รองศาสตราจารย ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร แจงตอที่ประชุม เกี่ยวกับ
1) กําหนดจัดการประชุมวิชาการ BTAC 2017 คือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร
2) นักศึกษาอินโดนีเซียแจงความประสงคจะมาศึกษาตอในหลักสูตร ทั้งนี้ ในเบื้องตนไดแจงให
นักศึกษารายดังกลาว ยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน แลว
3) การเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารยและนักศึกษาของหลักสูตร ในการประชุม
วิชาการโฮมภูมิ 2017 ซึ่งคณะเปนเจาภาพจัดการประชุมดังกลาว
4) คณาจารยและนักศึกษาหลักสูตรฯ จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง ใน
ระหวางวันที่ 5 – 9 มกราคม 2560
13.2 ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม แจงตอที่ประชุม เกี่ยวกับ

-61) หลักสูตรมีความประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานในประเทศสหภาพเมียนมา
โดยเฉพาะดานบรรจุภัณฑ โดยอาจารยที่รับผิดชอบเพื่อติดตอประสานงาน คือ อาจารยสมหญิง พงศพิมล และ
อาจารยภาคินี เปลงดีสกุล
2) การจัดทําวารสารวิชาการการออกแบบอุตสาหกรรม อยูในระหวางดําเนินการ
1.3.3 ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต แจงตอที่ประชุม เกี่ยวกับการเขารวมการประชุมวิชาการ URPAS 2017 ในชวงเดือนมิถุนายน
2560 ซึ่งปนี้จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนเจาภาพจัดการประชุม
1.3.4 ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร แจงตอที่ประชุม เกี่ยวกับการเขารวมการประชุมวิชาการ VernAC-BEF) 2017
ในระหวางวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเจาภาพจัดการประชุม โดยในปนี้ นอกจาก
มหาวิทยาลัยเครือขายเดิมแลว มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะมารวมในการประชุมในวันนี้
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่ 3 วาระที่ 1.8 บรรทัดที่ 14 จาก “กองบรรณาธิการ (ในประเทศ)” เปน “กองบรรณาธิการ
(ภายในคณะและภายในประเทศ)”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย แจงตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดดําเนินการตามมติที่ประชุม
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เว็บไซตคณะ (ภาษาอังกฤษ)
ประธาน นําเสนอความคืบหนาตอที่ประชุมประชุม ในสวนของความเชี่ยวชาญของบุคลากรสาย
ผูสอน
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ สงขอมูลดังกลาวใหเจาของขอมูลไดตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล และแกไขเพิ่มเติมหากมี กอนจะปรับแกไขใหถูกตองกอนเผยแพรตอไป

-7วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอปรับลดคาบํารุงมหาวิทยาลัย
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาสําหรับการขอปรับลดคาบํารุงมหาวิทยาลัย สําหรับบริการวิชาการ
โดย นายธรรมวัฒน อินทจักร จํานวน 2 โครงการ ไดแก
– โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (เฉพาะภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี)
– โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนโรงพยาบาลรอยเอ็ด
ซึ่งทั้งสองโครงการไดมีการดําเนินการตาง ๆกอนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีประกาศอัตราคาธรรมเนียมสําหรับคา
บํารุงมหาวิทยาลัยในการใหบริการวิชาการ สําหรับโครงการวิจัยและบริการวิชาการตาง ๆ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
จากเดิมอัตรารอยละ 5 เปนอัตรารอยละ 10 ซึ่งการเสนอขอปรับลดดังกลาวตองเสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
โดยผานความเห็นชอบของคณบดีคณะตนสังกัด
มติ
เห็นชอบใหคณบดีลงนามในหนังสือขอปรับลดคาบํารุงมหาวิทยาลัยตามที่หัวหนาโครงการเสนอ และใหฝาย
วิจัยและบริการวิชาการ จัดสงหนังสือดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
4.2 ขอเชิญเขารวมงาน SWU 2017 International Education Week ที่ประเทศจีน
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาการเขารวมงาน SWU 2017 International Education Week ซึ่ง
เปนการประชาสัมพันธการศึกษาตอในประเทศไทย ณ นครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มติ ไมเขารวม
4.3 การเสนอชื่อผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ป 2560
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อนักวิจัย เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ และผลงาน
ประดิษฐคิดคนของคณะฯ เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัล
วิทยานิพนธ ประจําป 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2561
มติ ไมเสนอชื่อ
4.4 การปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงิน
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาสําหรับการปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุน
และการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร กอนเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตอไป ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑฯ นี้
ประกอบดวย
4.4.1 (ราง) ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ /2560) เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการ
สนับสนุนทุนและการใชจายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
4.4.2 (ราง) ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ /2560) เรื่อง หลักเกณฑการบริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

-84.4.3 ตารางเอกสารแนบทาย ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ /2560) เรื่อง หลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มติ ที่ประชุมไดพิจารณารายละเอียดและใหมีการปรับแกไขเพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให
ความเห็นชอบกอนประกาศใชตอไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่
3/2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 3/2560 คือวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

