รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 7/2560
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 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. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
6. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
7. นางมณีรัตน วีระกรพานิช กรรมการและเลขานุการ
8. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดี
2. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
3. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
4. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
ผูไดรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายอนุพันธ พันธอมร งานวิจัยและบริการวิชาการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้

-2วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยไดรับแจงจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ
จัดทํา ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนการรายงานสําหรับปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ยอดยกมา
3,732,042.29 บาท
รายรับ
24,783.80 บาท
รวม
3,756,825.99 บาท
รายจาย
00.00 บาท
ยอดยกไป
3,732,042.29 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา จากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือน
กรกฎาคม 2560 มีวาระที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) แนวทางการดําเนินงานการวิจัยบูรณาการสหสาขาเรื่อง “กลวยน้ําวา” ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดจาก
การสัมมนาคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2559 ในระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
ณ จังหวัดหนองคาย ในการกําหนดดําเนินการวิจัยบูรณาการสหสาขาเพื่อใหตอบสนองตอชุมชน สังคม ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สุขภาพ ตลอดจนความเปนอยูของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหดีขึ้น และในวันที่ 23 มิถุนายน
2560 ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในโครงการดังกลาว ซึ่งในโครงการนี้ หลักสูตรตาง ๆของคณะฯ สามารถ
เขารวมทั้งในการจัดทําขอเสนอโครงการ อาทิ การศึกษาความเปนไปไดในการทํา Home Stay . ศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของกลวยเพื่อพัฒนาไปสูการผลิตวัสดุอาคาร หรือ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน เปนตน
2) โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ซึ่งเปนนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ ไดมีการเปดรับขอเสนอโครงการดังกลาวจาก
ทุกสถาบันการศึกษา โดยหมดเขตการจัดสงขอเสนอโครงการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งในสวนนี้เห็นควรให
หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม พิจารณาจัดทําขอเสนอโครงการดังกลาวเพื่อขอรับการพิจารณาตอไป
3) ทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ งวดที่ 6/2560 สําหรับการ
เดินทางไปนําเสนอผลงานระหวางเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2560 หมดเขตสงขอเสนอขอรับทุนภายในวันที่ 4
สิงหาคม 2560
ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมด ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดประชาสัมพันธใหทุกทานไดรับทราบแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีกําหนดประชุมที่ประชุมรับทราบ

-31.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.6 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
ภาระงานในดานที่เกี่ยวของซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลและไดจัดสงใหกับอาจารยเจาของ
ขอมูลเพื่อตรวจสอบและแกไขพรอมแนบหลักฐาน (หากมี) เพิ่มเติม สําหรับการเจาหนาที่คณะ และคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายผูสอนของคณะเพื่อประกอบการพิจารณาสําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้ง
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของผูบริหารในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไป
ดวย
ที่ประชุมรับทราบ
1.8 วารสารวิชาการคณะ
วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ไดแจงตอที่ประชุมวาจากการประชุมคณะกรรมการ
วารสารวิชาการคณะฯ ฉบับป 2560 ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรเรียบรอยแลว สวนวารสารวิชาการคณะฉบับป
2561 จะเปนวารสารที่เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด

-4วารสารวิชาการของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี ไดสําเสนอความคืบหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับ
วารสารวิชาการของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมตอที่ประชุม ดังนี้
1) มีการแตงตั้งกองบรรณาธิการประจําวารสารเรียบรอยแลว
2) รูปแบบของวารสารจะเปนวารสารออนไลน
3) ฉบับแรก มี 5 บทความ เปนบทความภายนอก 3 บทความ และบทความภายใน 2 บทความ
และจะมีบทความรับเชิญจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก จําวน 2 บทความ
4) คาดวาจะสามารถเผยแพรไดภายในเดือนตุลาคม 2560
วารสารวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ ไดแจงตอที่ประชุมวา ในการเตรียมการเพื่อจัดทํา
วารสารวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มีดังนี้
1) รูปแบบของวารสารจะเปนวารสารออนไลน ทั้งนี้ วารสารฉบับดังกลาวนี้ จะรองรับบทความ
สําหรับการประชุมวิชาการ BTAC ซึ่งจัดประจําทุกป รวมถึงการเปดรับบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันดวย
2) ไมมีคาใชจายในการจัดพิมพ และคาตอบแทน
3) อยูในระหวางดําเนินการกําหนดรายละเอียดสําหรับวารสารฉบับดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 ขาวประชาสัมพันธ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธ มีดังนี้
1) รับสมัครนักวิจัยไทยเขารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจําป 2560 ตามโครงการความรวมมือทาง
วิชาการ ทางดานสังคมศาสตรระหวางไทย – อินเดีย (NRT-ICSSR)
2) คณะสถาปตย สจล.ขอเชิญสงบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการ
3) ขอเชิญยื่นขอเสนอโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) โครงการทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Programme
ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุกชองทาง
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 บุคลากรคณะไดรับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการจาก JICA
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา รองศาสตราจารย ดร.รวี หาญเผชิญ ไดรับอนุมัติ
งบประมาณในการเปนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการสงเสริมการใชระบบขนสงสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการออกแบบ
เมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน จาก Japan International Cooperation Agency (JICA)
จํานวน 1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) เพื่อสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครขอนแกน
ภายใตโครงการเสริมสรางความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต
ที่ประชุมรับทราบ

-51.11 สรุปการดําเนินโครงการ
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดดําเนินโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ สรางผลงานวิจัยจากบริบททางวัฒนธรรมและชุมชน เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอินภาวา อ.บานไผ จังหวัด
ขอนแกน นั้น ขณะนี้ อยูในระหวางดําเนินการจัดทําขอเสนอโครงการของแตละกลุม อาทิ โครงการกลุมออกแบบ
อุตสาหกรรม โครงการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และโครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอาคาร ทั้งนี้ คาดวาโครงการ
ตอเนื่องจะดําเนินการตอในปงบประมาณ 2561 เปนตน
ที่ประชุมรับทราบ
1.12 แนวปฏิบัติหนังสือมอบอํานาจ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแจง
เวียนแนวปฏิบัติหนังสือมอบอํานาจของมหาวิทยาลัยขอนแกนจากอธิการบดีสําหรับการดําเนินงานในโครงการหรือ
กิจกรรมอื่น ๆตามความเกี่ยวของ แบบปรับปรุงใหม เพื่อใหทุกคณะหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.13 นักศึกษานาชาติ
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุม และหลักสูตรที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. MR.HANNY CHANDRA PRATAMA จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอาคาร ในหลักสูตร ปกติ แผนการ
ศึกษา ก 1 แผนการสอน เต็มเวลา (จันทร – ศุกร) และกําหนดเขาศึกษา ในภาคตน ประจําปการศึกษา 2560
มีกําหนดเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแกนวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ในสวนของหลักสูตร ขอใหเตรียมการสําหรับ
เรื่องที่เกี่ยวของตามที่ฝายวิจัยและวิชาการไดจัดสงขอมูลตาง ๆใหกอนหนานี้แลว
2. นักศึกษา IAESTE จํานวน 2 ราย คือ

- Mr.Cristian-Mihai Surghie นักศึกษาสาขา Urban Planning and Design
จากประเทศ Romania
- Ms.Dora Steric นักศึกษาสาขา Architecture จากประเทศ Serbia
มีกําหนดเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแกน วันที่ 1 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ในสวนของหลักสูตร ขอใหเตรียมการสําหรับ
เรื่องที่เกี่ยวของตามที่ฝายวิจัยและวิชาการไดจัดสงขอมูลตาง ๆใหกอนหนานี้แลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.14 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ขอลาออกจากตําแหนง
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ไดยื่นขออนุมัติลาออกจากตําแหนงผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ และไดรับอนุมัติแลว โดยจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เปนตนไป ทั้งนี้ เนื่องจากมีภารกิจสวนตัวในการ
ดูแลบุพการีในเรื่องของสุขภาพ และมีความประสงคจะใชเวลาในการดําเนินการทําผลงานทางวิชาการเพื่อความกาวหนา
ทางวิชาการตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

-61.15 อาจารยชาวตางประเทศ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวาไดรับ E-mail จากชาวตางประเทศซึ่งแจงความ
ประสงคจะสมัครเปนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และใหแจงไปยังผูแจงความประสงควา ทางคณะไมมีตําแหนงดังกลาว และหลักสูตรของคณะยัง
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย และยังใหขอสังเกตวาบุคคลดังกลาวนี้มีพฤติกรรมนาสงสัย เนื่องจากมีการติดตอไปถึง
หลายบุคคลในทํานองเดียวกัน แตเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดบางประการ จึงใหทุกคนระมัดระวังในเรื่องดังกลาวดวย
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่
6 วาระที่ 4.5 บรรทัดที่ 3 ใหตัดคําวา “ขอ” ออกหนึ่งคําเนื่องจากซ้ํากัน
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมวา จากมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2560 ไดอนุมัติการขอขยายระยะเวลาสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ สําหรับโครงการวิจัย เรื่อง “การบริหาร
จัดการอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารเรียนปรับอากาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดย รองศาสตราจารย ดร.
ชูพงษ ทองคําสมุทร นั้น หัวหนาโครงการวิจัยรายดังกลาว ไดแจงวา ขอขยายระยะเวลาดําเนินการไปจนถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เว็บไซตคณะ (ภาษาอังกฤษ)
ประธาน นําเสนอความคืบหนาตอที่ประชุมประชุม ในสวนของประวัติ
และผลงานของบุคลากร
สายผูสอนทุกทาน ทั้งนี้ โดยฝายวิจัยและบริการวิชาการจะกําหนดรูปแบบเปนแบบเดียวกันและจะจัดสงใหคณาจารย
ทุกทานเพิ่มรายละเอียด กอนจะเผยแพรในลักษณะ PDF ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอรับรางวัลการตีพิมพผลงานทางวิชาการ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับรางวัลสําหรับการตีพิมพ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 ราย ไดแก

-71) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ ขอรับรางวัลสําหรับการตีพิมพผลงานทาง
วิชาการ เรื่อง “Roof Forms and materials for Energy Saving in Thailand” ซึ่งตีพิมพในวารสารวิชาการ
Key Engineering Materials ที่อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ จํานวน 7,500 บาท
2) นางรัตติกร สิริขันธ บุตรลา ขอรับรางวัลสําหรับการตีพิมพผลงานทางวิชาการ เรื่อง
“ดอกพะยอม : จากดอกไมประจําจังหวัดกาฬสินธุสูการออกแบบลวดลายผาชาวภูไทเขาวง” ซึ่งตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
2560 ที่มีการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิประจําวารสาร และมีปจจัยกระทบ จํานวน 4,000 บาท
มติ อนุมัติตามเสนอ
4.2 การขออนุมัติงบประมาณการจัดพิมพวารสารวิชาการคณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ บรรณาธิการวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณางบประมาณสําหรับการจัดพิมพเผยแพรวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร ปที่ 16
ฉบับที่ 1 ป 2560 จํานวน 50,000 บาท และคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิผูพิจารณาบทความ จํานวน 14,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 64,000 บาท
มติ อนุมัติตามเสนอ
4.3 วารสารกึ่งวิชาการ เฮือนเฮาส
ประธาน ไดแจงเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทําวารสารกึ่งวิชาการเฮือนเฮาสเพื่อเผยแพรผลงาน
ดานการวิจัย การบริการวิชาการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งเปนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรคณะ
ในความรับผิดชอบของฝายวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ ในฉบับนี้ จะเนนเปนฉบับผลงานดานการบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ของทุกสาขาวิชา ขณะไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดและเนื้อหาเพื่อจัดสงโรงพิมพ
เพื่อตีพิมพและเผยแพรตามกําหนดตอไป
มติ อนุมัติ เห็นชอบตามที่เสนอ
4.4 สรุปผลการดําเนินโครงการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเพื่อยกระดับ
สําหรับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งมั่นคง และกาวไปสูประเทศที่มี
ศักยภาพทางการแขงขันในระดับสากลตอไป ซึ่งหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมไดรับคัดเลือกจากกรมการพัฒนา
ชุมชน สําหรับการยอกระดับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ในกลุม D/ระดับ 1 - 3 ดาว ใหมีมูลคาเพิ่ม
และตอบสนองเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดไว

-8ในการดําเนินโครงการดังกลาว ใชระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 สําหรับ
ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน 686 ราย ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด กาฬสินธุ และมหาสารคาม ซึ่ง
บัดนี้การดําเนินการดังกลาวไดเสร็จเรียบรอยตามกําหนด และมีกําหนดจัดแสดงผลงานการดําเนินการดังกลาวในวันที่
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแกน จึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมงานดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ
4.5 การเขารวมจัดแสดงนิทรรศการผลงานในงาน Friendly Design
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนการไปรวมจัด
แสดงผลงานทางวิชาการของหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ในงาน Friendly Design ซึ่งจะจัดที่อิมแพคเมืองทอง
ธานี กรุงเทพมหานคร ซึ่งปที่แลว ทางหลักสูตรก็ไดเขารวมในการจัดแสดงผลงานของคณาจารยและนักศึกษาดวย โดย
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานผูจัด แตปนี้ไมมีงบสนับสนุนดังกลาว จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสําหรับ
งบประมาณสนับสนุนในการไปจัดกิจกรมดังกลาว
มติ ที่ประชุมเห็นควรใหเสนอรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูพิจารณาในสวนของงบประมาณสนับสนุนเนื่องจากเปน
กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 8/2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 8/2560 คือวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

