รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 3/2560
ในวันที่ 15 มีนาคม 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. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ
(แทน) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
6. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
7. นางมณีรัตน วีระกรพานิช กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
2. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
3. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
4. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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 28 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งเปนการรายงานสําหรับปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ยอดยกมา
3,375,377.03 บาท
รายรับ
7,000.00 บาท
รวม
3,338,377.03 บาท
รายจาย
46,439.84 บาท
ยอดยกไป
3,335,937.19 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีกําหนดประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีกําหนดประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธาน แจงตอที่ประชุมวามีวาระที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ (ราง) ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร
(ฉบับที่............/2560) เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนและการใชจายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ (ราง) ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร
(ฉบับที่ ...................../2560) เรื่อง หลักเกณฑการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมติที่ประชุมไดมอบหมายใหคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ พิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป ทั้งนี้ รายละเอียดอยูในวาระเพื่อพิจารณา ที่ 4.3
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ

-31.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559 - 2560 ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดาน
ใหจัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน
ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆตอที่ประชุม ประกอบดวย
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
2. รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 สรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอนพรอมสรุปสถิติขอมูล
ภาระงานในดานดังกลาวนี้ของบุคลากรสายผูสอน จํานวน 3 งวดประเมิน ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการ
จัดเก็บขอมูลและไดจัดสงใหกับอาจารยเจาของขอมูลเพื่อตรวจสอบและแกไขพรอมแนบหลักฐาน (หากมี) เพิ่มเติม
สําหรับการเจาหนาที่คณะ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสายผูสอนของคณะเพื่อประกอบการพิจารณา
สําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของผูบริหารในสวนที่
เกี่ยวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไป ดวย
ที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมไดมอบหมายใหแตละหลักสูตรแจงใหคณาจารยแตละทานไดรับทราบภาระงานดังกลาว
และพิจารณาสําหรับการจัดสรรภาระงานตอไป
1.8 วารสารวิชาการคณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล ไดแจงตอที่ประชุมวาวารสารวิชาการคณะฯ ฉบับใหมตีพิมพ
เสร็จเรียบรอยและอยูในขั้นตอนการจัดสงใหกับคณาจารย และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และขณะนี้คณะฯ ไดมี
คําสั่งแตงตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร ชุดใหมเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ และขอใหกองบรรณาธิการวารสารวิชาการชุดใหม จัดการประชุมและกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการทั้งในสวนของการปรับปรุงและพัฒนาวารสารวิชาการในการยกระดับไปสูการเปนวารสารระดับสากลตอไป
1.9 ติดตามความกาวหนางานวิจัย
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 2 โครงการ ไดแก
1. โครงการวิจัย เรื่อง “ประเพณีการสรางพระธาตุและธาตุในจังหวัดหนองคาย”ปงบประมาณ
2551 โดย ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ จํานวน 189,700 บาท ไดดําเนินการสงคืนเงินโครงการวิจัยพรอมดอกเบี้ย และ
ไดรับอนุมัติใหปดโครงการเรียบรอยแลว

-42. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแบบเครื่องเรือนเพื่อใชในชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุใน
ชนบท” ปงบประมาณ 2559 โดย ผศ.ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน โดยไดขอขยายระยะเวลาสงงานวิจัยไปจนถึงวันที่ 7
มิถุนายน 2560 และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 การขออนุมัติปรับลดคาตอบแทนสถาบัน
ประธานไดแจงตอที่ประชุมพิจารณาสําหรับการขอปรับลดคาบํารุงมหาวิทยาลัย สําหรับบริการ
วิชาการ 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 นั้น ไดรับอนุมัติตามขอจากทางมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.11 โครงการสํารวจรังวัดมรดกสถาปตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ป 2560
นางมณีรัตน วีระกรพานิช 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
นั้น ขณะนี้ ผูรับผิดชอบโครงการอยูในระหวางดําเนินการสํารวจเพื่อกําหนดพื้นที่ดําเนินการตอไป
ที่ประชุมรับทราบ และขอใหมีการพิจารณากําหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาการดําเนินการสําหรับโครงการดังกลาวใหมี
ความเชื่อมโยงและสามารถบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางดานการเรียนการสอน และดานวิชาการตามความ
เกี่ยวของตอไป
1.12 ประชุมรวม เทคนิคการแพทย สถาปตย+ออกแบบ และพยาบาล เรื่องความรวมมือวิจัยคนพิการ
ประธาน แจงตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดประสานงานเพื่อจัดประชุมรวมในการพัฒนา
ความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย และการสรางสรรคนวัตกรรมรวมกัน และการเพิ่มผลงานตีพิมพผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะบูรณาการขามสาขาภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยในเบื้องตนนี้ในสวนของคณะฯ จึงจะไดเรียนเชิญคณาจารยที่มีผลงานดานการวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือการสรางสรรคนวัตกรรมตาง ๆที่เกี่ยวของ เพื่อรวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกําหนด
แนวทางดําเนินงานรวมระหวางคณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และคณะพยาบาลศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ
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และการเจรจาความรวมมือทางวิชาการรวมระหวางสถาบัน
ประธาน แจงตอที่ประชุมวา ดวยในวันที่
17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม
ใหญ คณะฯ ไดจัดใหมีการบรรยายพิเศษทางวิชาการ ในหัวขอ “Passive Design and LCCM House” โดย
Assoc.Prof.Dr. Ryo Murata จาก Tokyo Institute Technology ประเทศญี่ปุน สําหรับอาจารย นักศึกษา และ
ผูสนใจทั่วไป จึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมรับฟงการบรรยายพิเศษดังกลาว และนอกจากนี้ หลังการบรรยาย จะมีการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับแนวทางการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมระหวาง
สถาบันดวย
ที่ประชุมรับทราบ
1.14 ขาวประชาสัมพันธ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธที่เกี่ยวของ จํานวน 8 เรื่อง
ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2560
2. ทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมรวมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําตางประเทศ ประจําป
งบประมาณ 2560
3. ทุนอุดหนุนคณาจารยนําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ งวดที่ 4/2560
4. ประชาสัมพันธศูนยบริการสูชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. ขอเชิญรวมประชุมวิชาการสรางสรรคระดับชาติ “ภูมิปญญาพื้นถิ่นสรางสรรค”
6. ประกาศรับผลงานวิชาการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 66 ป 2560
7. เปดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดลอม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม JED ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน
2560)
ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุกชองทาง
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.15 การจัดประชุมวิชาการ BTAC 2017
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา สําหรับในป 2560 นี้ การประชุมวิชาการ
BTAC
2017 มีกําหนดจัดวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:00 – 17:00 น. ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารยนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป ไดมีเวทีเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณทางดานวิชาการจากผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีอาคาร พลังงาน
และสิ่งแวดลอม รวมถึงนําเสนอผลงานวิจัยดานวิจัยดานสถาปตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร พลังงานและสิ่งแวดลอมที่

-6เกี่ยวของกับอาคาร และกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการอันจะนําไปสูการเพิ่มพูนองคความรู และเพิ่มศักยภาพ
ทางดานการวิจัย และการออกแบบเพื่อแกปญหาเทคโนโลยีอาคาร พลังงานและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ขณะนี้ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุม และไดเปดรับบทความทางวิชาการไปยัง
หนวยงานสถาบันตาง ๆที่เกี่ยวของแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.16 รายงานภาระงานในการปฏิบัติหนาที่ตามเวลาปฏิบัติจริงของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสงรายงานภาระงานในการปฏิบัติหนาที่ตามเวลาปฏิบัติงานจริงของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ซึ่งประกอบดวยกรรมการฯ ซึ่งมาจากคณะ/หนวยงานตาง ๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้ ในสวนของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีคณาจารยผูแทนเขารวมเปนคณะกรรมการชุดดังกลาว จํานวน 2 ทาน คือ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล และ อาจารย ดร.จันทนีย จิรัณธนัฐ โดยขอใหคณะพิจารณาเกี่ยวกับการนับเปน
ภาระงานสําหรับทั้งสองทานตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยไมมีขอแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
-ไมมีที่ประชุมรับทราบ
3.2 เว็บไซตคณะ (ภาษาอังกฤษ)
ประธาน นําเสนอความคืบหนาตอที่ประชุมประชุม ในสวนของความเชี่ยวชาญของบุคลากรสาย
ผูสอน และจะเพิ่มเติมในสวนของผลงานเดน ๆของนักศึกษาและคณาจารยที่แตละหลักสูตรไดพิจารณาและคัดเลือกมา
ใหตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ของบประมาณสนับสนุนในการจัดทําเอกสาร ขอเสนอโครงการ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการของบประมาณสนับสนุน

-7ในการจัดทําเอกสาร ขอเสนอโครงการ “โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด ประจําปงบประมาณ 2560 กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย จ.สุรินทร จ.บึงกาฬ จ.ขอนแกน จ.รอยเอ็ด) จํานวนเงิน 2,160 บาท
โดย รองศาสตราจารย ดร.รวี หาญเผชิญ
มติ อนุมัติตามคําขอ
4.2 ขอรับรางวัลการตีพิมพผลงาน
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมมัติรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ สําหรับ นางสาวสุภาพร อรรถโกมล สําหรับบทความงานสรางสรรค เรื่อง “The Design of "Datton
Sanla" Ceramic Miniatures Inspired By Cultural Wisdom การออกแบบของที่ระลึกตุกตาเซรามิค "ดัดตน ลั้นลา"
โดยใชภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งตีพิมพในวารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University พรอมกับยื่นขอรับ
เงินรางวัลการตีพิมพเผยแพรสูสังคม จํานวน 4,000 บาท
มติ อนุมัติตามคําขอ
4.3 การปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงิน
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาสําหรับการปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุน
และการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ขอใหที่ประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ พิจาณาทบทวนรายละเอียดบางประการ สําหรับ (ราง) ประกาศคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ /2560) เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนและการใชจายเงิน กองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กอนเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตอไป
มติ ที่ประชุมไดพิจารณารายละเอียดและใหปรับแกไขตามมติที่ประชุมและเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนประกาศใชตอไป
4.4 กําหนดการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ ปงบประมาณ 2560
ประธานไดแจงเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ ปงบประมาณ 2560 ซึ่ง
รับผิดชอบโดยฝายวิจัยและบริการวิชาการ และขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางและกําหนดการดําเนินการกิจกรรม
โครงการตาง ๆ ดังนี้
ลําดับ
1

2

หมวดงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

1401 งบวิเทศสัมพันธ และ หมวด 9
200,000
โครงการ MOU เพื่อขยายความรวมมือตอ
สถาบันตางประเทศ
งบ1402 ประชาสัมพันธคณะ
100,000

จากเงิน

การดําเนินการ

รายไดคณะ

ดําเนินการแลวในสวนของการ
ทํา MOU กับสถาบันในตาง
ประทศ
อยูในระหวางดําเนินการ

รายไดคณะ
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หมวดงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

จากเงิน

การดําเนินการ

-

กองทุน
สนับสนุนวิจัย
และบริการ
วิชาการ
งบ1402
ประชาสัมพันธ
คณะ

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

3

7 ประชุมวิชาการ เผยแพร
ผลงานวิจัย-วิชาการ

4

8 โครงการเผยแพรองคความรู
ทางวิชาการ/วิชาชีพ
(บริการวิชาการ ถายทอดความรู)

30,000

5

8 การประชาสัมพันธผลงานดาน
วิจัยและบริการวิชาการ (บริการ
วิชาการ ถายทอดความรู)

70,000

6

9 จัดตั้งกลุมพี่เลี้ยงนักวิจัย

150,000

7

9 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
สถาบัน (สํานักงานคณบดี)

-

กองทุน
สนับสนุนวิจัย
และบริการ
วิชาการ

กองทุน
สนับสนุนวิจัย
และบริการ
วิชาการ

อยูในระหวาง
ดําเนินการเพื่อจัดทํา
วารสารเฮือนเฮาฉบับ
พิเศษเพื่อเผยแพร
ผลงานของคณะดานกา
รบบริการวิชาการหรือ
งานวิจัยที่โดดเดนของป
2559 หรือใกลเคียง
อยูในระหวาง
ดําเนินการเพื่อรวบรวม
ขอมูลและออกแบบ
โปสเตอรสําหรับ
เผยแพรในการประชุม
วิชาการโฮมภูมิในเดือน
มิถุนาย 2560
จะดําเนินการในชวง
ปลายเดือนมิถุนายน
2560
อยูในระหวาง
ดําเนินการ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ ใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ สอบถามกําหนดวันเวลาสําหรับการสัมมนานอก
สถานที่สําหรับโครงการลําดับที่ 6 โครงการจัดตั้งกลุมพี่เลี้ยงนักวิจัยและการจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง ซึ่งเปนโครงการที่
ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2559 สวนโครงกาลําดับที่ 4 และ 5 ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประสานงานขอขอมูล
จากคณาจารยที่ไดดําเนินการโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อนํามาจัดทําเปนโปสเตอรเพื่อใหสามารถนําไปเผยแพร
ในที่ตาง ๆไดอยางเหมาะสมตอไป
4.5 วารสารการออกแบบและวิจัยแหงเอเชีย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี ไดนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมเกี่ยวกับวารสารการ
ออกแบบและวิจัยแหงเอเชีย (Journal of Asia Design and Research : JADAR) ของสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
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เพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของและมุงเปาหมายสูระดับเอเชีย ทั้งนี้ วารสารวิชาการดังกลาว มีกําหนด
ตีพิมพเผยแพร จํานวน 3 ฉบับตอป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการจัดทําวารสารวิชาการสําหรับสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม แตทั้งนี้ ขอให
หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ไดนําไปพิจารณาสําหรับชื่อวารสาร การเพิ่มรายชื่อกองบรรณาธิการใน
ตางประเทศ และในสวนรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการ ใหหลักสูตรปรึกษาหารือกับกองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการคณะในปจจุบัน เพื่อใหสามารถจัดทําวารสารวิชาการดังกลาวไดอยางถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑของ
วารสารวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
4.6 เสนอชื่อผูแทนเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูแทนของคณะเพื่อเขารวมการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวขอ “Shaping National Competitiveness” ซึ่งจัดโดย The Association of
Southeast Asian Institution of Higher Learning ASAIHL ในระหวางวันที่ 16 -19 พฤษภาคม 2560
ณ Universitias Hassanudin ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนึ่งในสมาชิกเครือขาย
ASAIIH ดวย จึงไดรับการยกเวนคาลงทะเบียนเขารวมการประชุมในครั้งนี้ จํานวน 3 ราย มหาวิทยาลัยขอนแกน
จึงขอใหแตละคณะพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีความประสงค
มติ ไมเสนอชื่อ
4.7 แผนการจัดกิจกรรมความรวมมือ “บริษัท อภิโชคเฟอรนิท จํากัด”
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมความ
รวมมือ “บริษัท อภิโชคเฟอรนิท จํากัด”
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นควรให ผศ.สุรกานต พิจารณานํากิจกรรมใชในชองทางกิจกรรม
Talent
Mobility และหากทาง บริษัท อภิโชคเฟอรนิท จํากัด ยืนยันที่จะทํา MOU ทางฝายวิจัยและบริการวิชาการจะไดนํา
ราง MOU สงใหกับงานนิติกร มหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณาตอไป
4.8 แผนการจัดกิจกรรมความรวมมือหนังสือพิมพอีสานบิสวีค “ID Short courses”
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมความ
รวมมือหนังสือพิมพอีสานบิสวีค “ID Short Course”
มติ ที่ประชุมไดขอใหหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม นําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม
งบประมาณในการดําเนินการทั้งรายรับและรายจายหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมอยาง
ละเอียด และนําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป
4.9 ราง MOU ระหวางหลักสูตรสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมกับหนวยงานภายนอก
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับรางขอตกลงความรวมมือ
ระหวางคณะสถาปตยกรรมศาสตร กับภาคเอกชน จํานวน 2 ฉบับ ไดแก

-10- ความรวมมือระหวางคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ บริษัท อภิโชค
เฟอรนิท จํากัด
- ความรวมมือระหวางคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ บริษัท เซฟเวย
เทรดดิ้ง จํากัด
มติ ประชุมไดพิจารณาแลว และไดเสนอเพิ่มเติมวา การทํา
MOU กับบริษัท อภิโชคเฟอรนิท และบริษัท เซฟเวย
เทรดดิ้ง จํากัด นั้น สามารถทําเปนกิจกรรมในลักษณะโครงการได แตหากทั้งสองหนวยงานยังประสงคจะทํา MOU
รวมกับหลักสูตร ทางฝายวิจัยและบริการวิชาการจะไดนําราง MOU ดังกลาวสงใหงานนิติกร มหาวิทยาลัยขอนแกน
พิจารณาตอไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การออกแบบอัตลักษณเมือง และผลิตภันฑของ
mascot ไดโน
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ไดประสานงานขอ
ความอนุเคราะหจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการออกแบบอัตลักษณเมือง และผลิตภัณฑ
mascot โดยใชไดโนเสาร “ไดโน” ประจําจังหวัดขอนแกน ซึ่งโครงการดังกลาวนี้ เปนโครงการของทางจังหวัดขอนแกน
ที่จะนําผลงานการออกแบบในครั้งนี้ไปใชสําหรับงานดานอื่น ๆที่ตองแสดงถึงอัตลักษณดังกลาวของจังหวัดดวย จึงขอให
ที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการในการออกแบบดังกลาวใหเหมาะสม
มติ ที่ประชุมเห็นควรดําเนินการในเรื่องดังกลาวเพื่อใหอัตลักษณของจังหวัดขอนแกน มีลัษณะที่เปนทางการ
สามารถนําไปใชไดอยางกวางขวาง ทั้งในสวนที่เปนทางการ และไมเปนทางการ และมหาวิทยาลัยขอนแกน ควรจะรับ
หนาที่และบทบาทนี้ ทั้งนี้ ใหฝายวิจัยและบริการวิชาการประชุมปรึกษาหารือรวมกับหลักสูตรการออกแบบ
อุตสาหกรรมเพื่อกําหนดรายละเอียดและแนวทางการดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป
5.2 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 4/2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 4/2560 คือวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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