รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 8/2560
ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ หอง 1201 อาคารสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
.................................................
ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
2. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ

คณบดี
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
5. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
6. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
7. นางมณีรัตน วีระกรพานิช กรรมการและเลขานุการ
8. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
2. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
3. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
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 19 กันยายน 2560 ซึ่งเปนการรายงานสําหรับปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ยอดยกมา
3,756,825.99 บาท
รายรับ
358,200.00 บาท
รวม
4,115,025.99 บาท
รายจาย
195,656.00 บาท
ยอดยกไป
3,919,369.29 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา จากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน มีวาระ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ ปงบประมาณ
2562 โดยมี ผศ.อรรถ ชมาฤกษ เปนหัวหนาโครงการ และมีผูรวมโครงการ จํานวน 10 ราย ทั้งนี้ในเบื้องตนขอเสนอ
โครงการไดเสนอของบประมาณ จํานวน 29 ลานบาท และไดมีการปรับลดงบประมาณลงเปนจํานวน 25 ลานบาท โดย
ไดจัดสงรายละเอียดการปรับลดงบประมาณโครงการวิจัยดังกลาวใหกับฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน เรียบรอยแลว
2. สกว. มอบรางวัลโครงการวิจัยดีเดนระดับชาติ สําหรับ ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส
3. การประกาศการสนับสนุนทุนอุดหนุนทั่วไป (วช.) ป 2562
4. ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในฐาน Scopus ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1
เรื่อง เปนผลงานของ ผศ.ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ
5. รายงานการคางสงโครงการวิจัย จํานวน 1 โครงการ ของ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ยังไมมีการประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ

-31.5 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
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของผูบริหารในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไปดวย
ที่ประชุมรับทราบ
1.8 วารสารวิชาการคณะ
วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ไดแจงตอที่ประชุมวาจากการประชุมคณะกรรมการ
วารสารวิชาการคณะฯ ขณะนี้ มีบทความที่พรอมจะตีพิมพเผยแพร จํานวน 8 บทความจากภายนอก โดยอยูในระหวาง
การปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และในสวนที่ยังตองการคือบทความภายในจากคณาจารยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
วารสารวิชาการของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี ไดสําเสนอความคืบหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับ
วารสารวิชาการของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมตอที่ประชุม วาสําหรับวารสารฉบับแรก ที่กําหนดไวมี 5
บทความ เปนบทความภายนอก 3 บทความ และบทความภายใน 2 บทความ และขณะนี้ไดเรียนเชิญ

-4ผศ.ดร.สิงห อินทรชูโต จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับบทความรับเชิญจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก แลว คาดวาจะสามารถเผยแพรไดภายในป 2560
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 ขาวประชาสัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝายวิชาการ ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี้
1) ประชาสัมพันธการขอเชิญเขารวมงาน “ตลาดนัดเปดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2
ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ภายใตแนวคิด “วิจัยขายได” ระหวางวันที่ 23 – 24 กันยายน
2560 ณ อาคารไปรษณียกลาง กรุงเทพฯ
2) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเชิญเชิญยื่นขอทุนวิจัย The Sumitomo
Foundation สําหรับคณาจารย บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยยื่นขอทุนไดตั้งแต
บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผูสนใจโปรดศึกษารายละเอียดจาก
http://www.sumotomo.or.jp/e
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธ มีดังนี้
1) การรับขอเสนอโครงการ โครงการเพื่อพัฒนาความเขมแข็งและศักยภาพของคณาจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีความพรอมที่จะเขาสูโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
2) การรับสมัครขอเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการสงเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน (สําหรับ
นักวิจัยที่ไมเคยใชเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2561)
3) โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนตามโครงการสงเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มข. ประจําป
งบประมาณ 2561 (ปที่ 3/4)
4) มหาวิทยาลัยขอนแกน เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยประเภททุนอุดหนุนทั่วไป (มุงเปา ) ยางนา
5) กองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับคณะผูแทนสหภาพยุโรป ประจําประเทศไทย
จัดสัมมนา Erasmus Seminar & Info Day” เพื่อเปดโอกาสใหอาจารย นักวิจัย บุคลากร นักศึกษามข. และผูสนใจ
ไดรับทราบขอมูลโครงการทุนการศึกษาตาง ๆ ของสหภาพยุโรป
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตค.2560 เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ มข.
6) ศูนยแนะแนวการศึกษาไตหวันประจําประเทศไทย มีกําหนดจัดงาน “นิทรรศการการศึกษา
ไตหวัน ประจําป 2560” ระหวางวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.30 น. ณ โซน EDEN 1 ชั้น 1 ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
7) ขอเชิญนศ.ผูสนใจสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University ประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําป 2560-2561 (Spring 2018) เปนสวนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาภายใตขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน
8) มหาวิทยาลัยขอนแกขอเชิญนักศึกษาสมัครเขารวมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha
Womans University (2018 Spring) ประเทศเกาหลี โดยนักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน จะ
ไดรับยกเวนคาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา แตนักศึกษาจะตองเสียคาใชจายอื่นๆ เอง เชน คาหอพัก

-5คาอาหาร คาเดินทาง คาประกันสุขภาพ เปนตน โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพรอมสงเอกสารการ
สมัครผานคณะตนสังกัด(กําหนดสงเอกสารและคณะอาจไมตรงกัน โปรดติดตอตรวจสอบขอมูลกับคณะของผูสมัคร)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนจะพิจารณาเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แตไมเกิน 3 คน
9) กองวิเทศสัมพันธรวมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย จัดงานบรรยายพิเศษ
ในหัวขอ “Studies in France and Scholarships” เพื่อแนะแนวการศึกษาตอ ณ ประเทศฝรั่งเศส สําหรับอาจารย
นศ. บุคลากร มข. และผูสนใจทั่วไป ในวันอังคารที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 2
อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มข.
ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุก
ชองทางเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 ยื่นขอเสนอโครงการจางที่ปรึกษา
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา รองศาสตราจารย ดร.รวี หาญเผชิญ ไดแจงความ
ประสงคในการยื่นขอเสนอเพื่อขอรับทุนดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก
1) โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองใหม (New City) ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (สกรศ) งบประมาณ 1,850,000 บาท
2) โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแกน
ระยะที่ 3 งบประมาณ 1,150,000 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.11 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรคณะฯ ปงบประมาณ 2560
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดสรุปผลการดําเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ ปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ลําดับ
1

หมวดงบประมาณ
1401 งบวิเทศสัมพันธ และ หมวด 9

จํานวนเงิน
จากเงิน
(บาท)
200,000 รายไดคณะ

คาใชจาย

คงเหลือ

128,973.72

71,026.28

100,000

รายไดคณะ

19,260.00

80,740

-

กองทุน
สนับสนุนวิจัย
และบริการ
วิชาการ

โครงการ MOU เพื่อขยายความรวมมือ
ตอสถาบันตางประเทศ
2

งบ1402 ประชาสัมพันธคณะ

3

7 ประชุมวิชาการ เผยแพร
ผลงานวิจัย-วิชาการ

-6ลําดับ
4

5

หมวดงบประมาณ
8 โครงการเผยแพรองคความรูทาง
วิชาการ/วิชาชีพ
(บริการวิชาการ ถายทอดความรู)
8 การประชาสัมพันธผลงานดานวิจัย
และบริการวิชาการ (บริการวิชาการ
ถายทอดความรู)

จํานวนเงิน
จากเงิน
(บาท)
30,000 งบ1402

9 จัดตั้งกลุมพี่เลี้ยงนักวิจัย

คงเหลือ

19,260

13,740

ประชาสัมพันธ
คณะ
70,000

กองทุน
สนับสนุนวิจัย
และบริการ
วิชาการ

6

คาใชจาย

150,000

กองทุน

ไมปรากฎการ
เบิกจาย ทั้งนี้
คาดวาเบิกจาย
รวมกับโครงการ
จัดการประชุมโฮม
ภูมิของคณะฯ
42,070

สนับสนุนวิจัย
และบริการ
วิชาการ
7

9 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยสถาบัน
(สํานักงานคณบดี)

-

กองทุน
สนับสนุนวิจัย
และบริการ

ปรับไปดําเนินการ
ในปงบประมาณ
ตอไป

วิชาการ

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการไดใหขอสังเกตวาในกรณีที่มีการดําเนินการตามแผน แตไมปรากฎการใชจายเงิน
ตามที่กําหนด ทางคณะฯ ควรใหฝายแผนกําหนดรายละเอียดผูรับผิดชอบ และหมวดคาใชจายที่ชัดเจนมากขึ้นในการ
ดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2561
1.12 การขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดมีการดําเนินการสําหรับการขอรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรของคณาจารยของคณะฯ ดังนี้
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวนบทความละ 2,000 บาท ไดแก
1. บทความเรื่อง “กัลปพฤกษของพอ (Wishing Tree of Father )” โดย นายขาม
จาตุรงคกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3
2. บทความเรื่อง “เชี่ยนหมากอีสาน ความเปนมา รูปแบบ และคุณคาทางวัฒนธรรม
(History, Style, and Cutural Value of Isan Chain Mhark)” โดย นายขาม
จาตุรงคกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3
3. บทความเรื่อง “ชุดผลิตภัณฑเครื่องหอม แรงบันดาลใจจากใบตอง (Product for
Aromatherapy Set, Inspiration from Banana Leaf)” โดย นางสาวขวัญหทัย
ธาดา การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3

-74. บทความเรื่อง “รังดอกไมแจกันไหม (Silk Cocoon FloweVase)”
โดย นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3
5. บทความเรื่อง “ลูกบอลเยื่อกระดาษอโรมา (Aromatic Diffuser PaperBall)”
โดย นางสาวสมหญิง พงศพิมล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3
6. บทความเรื่อง “หนวยยอยของชีวิตผานสีสัน (Colorful Life)” โดย นางสาวสุภาพร
อรรถโกมล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3
7. บทความเรื่อง “ผาสาดผึ้ง (Paa-Sart-Peung)” โดย นายณัฏฐพงศ พรหมพงศธร
การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3
8. บทความเรื่อง “ที่วางในธรรมชาติ : เคลือบขี้เถาจากใบตนหูกวาง (Space of the
Nature: Wood Ash Glaze from Tropical Almond Tree Lamp)”
โดย ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3
9. บทความเรื่อง “การเปรียบเทียบเคลือบเครื่องปนดินเผาจํากขี้เถาลําตน และใบตนสัก
และตนหูกวาง (Comparison Between the Wood Ash Glaze from Leaves and
Trunks of Teak Tree and Tropical Almond Tree)”
โดย ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3
10. บทความเรื่อง “การศึกษาเและพัฒนาขั้นตอนวิธียอมครามธรรมชาติสําหรับใชในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ (A Study and Development indigo dye process for
(Using in) Product Design)” โดย นายชวนะพล นวมสวัสดิ์ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3
11. บทความเรื่อง “การออกแบบเฟอรนิเจอรสําหรับผูสูงอํายุภาวะไขขอเสื่อม (Furniture
Design for Elderly People with Osteoarthritis)”
โดย ผศ.ดร.สุรกานต รวยสูง เนิน การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3
12. บทความเรื่อง “เคานเตอรซักลางสําหรับผูสูงอายุในชนบทกึ่งเมือง (Wash Counter
Design and Development for the Elderly)” โดย ผศ.ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3
13. บทความเรื่อง “ปญหาแสงสวางในอาคารของอาคารศูนยอาหารและบริการ 1
มหาวิทยาลัยขอนแกน” ตีพิมพในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอมครั้งที่ 4 14 กรกฎาคม 2560 โดย รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
14. บทความเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลโดยรูปแบบ
รวมมือแบบปริศนาความคิด” โดย ผศ.ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสรางสรรภายใตไทยแลนด 4.0
คณะศิลปกรรมศาสตร มข. 13-14 กรกฎาคม 2560
15. บทความเรื่อง “การออกแบบครัวสําหรับผูสูงอายุในภาคอีสานที่พักอาศัยในอาคาร
ชุด” โดย ผศ.ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรม

-8วิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสรางสรรภายใตไทยแลนด 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร มข.
13-14 กรกฎาคม 2560
16. บทความเรื่อง “การออกแบบอัตลักษณตราสินคา “สมุนไพร ไท-ไท” โดย นายขาม
จาตุรงคกุล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจ
สรางสรรภายใตไทยแลนด 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร มข. 13-14 กรกฎาคม 2560
การตีพิมพในวารสารวิชาการ
1. บทความเรื่อง “การประยุกตใชอัตลักษณอีสานในการออกแบบตกแตงภายในหองอาหาร”
โดย นางรัตติกร ศิริขันธ บุตรลา ตีพิมพในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 จํานวน 1 บทความ ๆละ 2,500
บาท
2. บทความเรื่อง “ไหมแตมหมี่ : จาภูมิปญญาสูนวัตกรรมการผลิตผาทอมือลายมัดหมี”่
โดย นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร ตีพิมพในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 1 บทความ ๆละ
2,500 บาท
3. บทความเรื่อง “การพัฒนาลวดลายผาไหมทอมือสําหรับการซักดวยเครื่อง กรณีศึกษากลุมผา
ทอยอมสีธรรมชาติหนองบัวแดง” โดย นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร ตีพิมพในวารสารครุศาสตร
อุตสาหกรรม ปที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560 จํานวน 1 บทความ ๆละ 5,000
บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.13 เบิกจายการสนับสนุนงบประมาณในการยื่นขอเสนอโครงการ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการเบิกจายเงินสนับสนุนสําหรับการยื่นขอ
เสนอโครงการ จํานวน 2 โครงการ โดย รองศาสตราจารย ดร.รวี หาญเผชิญ เปนที่เรียบรอยแลว ดังนี้
1) โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองใหม (New City) ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (สกรศ)
2) โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแกน
ระยะที่ 3
ที่ประชุมรับทราบ
1.14 การสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการ Excursion and practical fieldwork to Thailand
and Myanmar
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการ
Excursion and practical fieldwork to Thailand and Myanmar ซึ่งเปนโครงการภายใตขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ The Institute of Geography of the

-9University of Cologne, Germany ซึ่งโครงการดังกลาวนี้รับผิดชอบโดยหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต ในระหวางวันที่ 11 – 18 กันยายน 2560 ทั้งนี้ โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว สําไหรับ
คาใชจายสําหรับคาจางเหมาพาหนะและคาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาที่พัก เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ สําหรับ
อาจารยที่เดินทางไปในครั้งนี้ โดยไมรวมคาใชจายในสวนของนักศึกษา จํานวน 37,400 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการไดมี
มติใหความเห็นชอบเปนที่เรียบรอยแลว จากการเวียนขอมติเปนกรณีพิเศษ
ที่ประชุมรับทราบ
1.15 ขอเสนอชื่อโครงการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อเขารับการคัดเลือกใหรับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมดีเดน ประจําปงประมาณ 2559
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดขอใหทางคณะ
พิจารณาเสนอชื่อโครงการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อเขารับการคัดเลือกใหรับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมดีเดน ประจําปงบประมาณ 2559 นั้น ทางคณะฯ ไดเสนอโครงการเพื่อเขารับการพิจารณา จํานวน 3
โครงการ ไดแก
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสํารวจรังวัดมรดกสถาปตยกรรมพื้นถิ่น แบ Vernadoc เรื่อง
แนวทางการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น” โดย ผศ. อธิป อุทัยวัฒนานนท
2) โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) กิจกรรมยอย 2 การพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม, ผาและเครื่องแตงกาย, ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก,
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร” โดย ผศ.ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน
3) โครงการออกแบบของวัดกูประภาชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน โดย ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 กรฎาคม 2560
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่
3 วาระที่ 1.8 บรรทัดที่ 4 ใหปรับขอความจากเดิม “...ที่เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด” เปน “...ที่
เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด”...เปนภาษาอังกฤษในบางสวน”
หนาที่ 8 วาระที่ 4.5 บรรทัดที่ 5 ใหแกไขจากเดิม “กิจกรม” เปน “กิจกรรม”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมวา จากมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2560 ไดดําเนินการเบิกจายรางวัลคาตอบแทนสําหรับผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร สําหรับ
ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ ซึ่งตีพิมพในวารสารวิชาการ Key Engineering Materials
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ฐานขอมูลระดับนานาชาติ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560 ที่มีการตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิประจําวารสาร เปนที่เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เว็บไซตคณะ (ภาษาอังกฤษ)
เนื่องจาก ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดขอลาออกจากตําแหนง ดังนั้น เพื่อความ
ตอเนื่องในการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการไปนําเชื่อมตอกับเว็บไซตหลักทางการของคณะฯ ที่อยูใน
ระหวางดําเนินการปรับปรุง คณบดีจะเปนผูพิจารณาเพื่อการดําเนินการที่เหมาะสมตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอรับรางวัลการตีพิมพผลงานทางวิชาการ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับรางวัลสําหรับการตีพิมพ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ จํานวน 4 ราย ไดแก
1. ผลงานเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและผลงานออกแบบที่สอดคลองกับการตลาด
ของวิสาหกิจชุมชนไทย” โดย อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสรางสรรคภายใตไทยแลนด 4.0 คณะศิลปกรรม
ศาสตร มข. 13-14 กรกฎาคม 2560 จํานวน 1 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท
2. ผลงานเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อสรางอัตลักษณใหสอดคลงอกับหลักทางตลาด”
โดย อ.ภาคินี เปลงดีสกุล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3
เศรษฐกิจสรางสรรคภายใตไทยแลนด 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร มข. 13-14 กรกฎาคม 2560
จํานวน 2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท
3. ผลงานเรื่อง “รูปแบบและอัตลักษณเรือนพื้นถิ่นลุมน้ํามูล-ลําพระเพลิง จังหวัด
นครราชสีมา” โดย ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่
3 จํานวน 1 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท
4. ผลงานเรื่อง “ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่อยูอาศัยที่เปนเรือนพื้นถิ่น กรณีพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา บริเวณลําน้ํามูล-ลําพระเพลิงในแองโคราช” โดย ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
งานมหกรรมการวิจัยแหงชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) จํานวน 1 บทความ ๆ
ละ 2,000 บาท
มติ อนุมัติตามเสนอ

-114.2 การประเมินความกาวหนางานวิจัย
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาสําหรับการประเมินความกาวหนาของโครก
งารวิจัย เรื่อง รายงานความกาวหนางานวิจัย เรื่อง “ปจจัยในการบริหารจัดการโครงการแหลงน้ําในชุมชนใหยั่งยืน”
โดย อ.พีรนิธิ อักษร ซึ่งเปนโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน (งบสํานักงาน
วิจัยแหงชาติ วช.) ประจําป 2560 ซึ่งในหลักเกณฑการรับทุนอุดหนุนดังกลาว หนวยงานตนสังกัดของผูรับผิดชอบ
โครงการตองประเมินความกาวหนางานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน กอนจัดสงใหกับทางมหาวิทยาลัยตอไป
มติ ที่ประชุมเสนอใหคณบดีเปนผูพิจารณารายละเอียดและประเมินความกาวหนาของงานวิจัยดังกลาว
4.3 การเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนฟูจิโมโต ประจําปการศึกษา 2560
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุน
ฟูจิโมโต ประจําปการศึกษา 2560 นั้น ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดประชาสัมพันธสําหรับนักศึกษากลุมเปาหมายแลว
แตไมมีผูสมัคร
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือการสงเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาสําหรับการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในประเด็นความรวมมือสําหรับการสงเสริม
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน ซึ่งรางบันทึกขอตกลงดังกลาวไดผานการพิจารณาจากสํานักงานกฎหมาย
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยในการดําเนินการขั้นตอไปเปนการลงนามของทั้งสองหนวยงาน หากเปนการลงนามโดย
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร จะตองดําเนินการสําหรับการมอบอํานาจจากอธิการบดีตอไป
มติ
ใหดําเนินการสําหรับหนังสือมอบอํานาจจากอธิการบดีใหกับคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อลงนามใน
บันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาว ตอไป
4.5 ผลการพิจารณารางขอตกลงความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ
ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาสําหรับการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และ Graduate School of Urban Innovation, Yokohama national University
ประเทศญี่ปุน ซึ่งในขั้นตอนการพิจารณาโดยกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
แตมีบางประเด็นในรายละเอียดของขอตกลงความรวมมือดังกลาว ที่ตองขอขอคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อการดําเนินการ
ที่ถูกตองเหมาะสมตอไป
มติ ให เสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาในรายละเอียดตอไป โดยคณบดีเปนเจาของวาระ
และใหแจงใหทางหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง เตรียมขอมูลเขาชี้แจงในรายละเอียดที่เกี่ยวของตอที่ประชุมดวย
4.6 แผนงานประจําปงบประมาณ 2561
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับโครงการ และกิจกรรมที่ฝายวิจัย
และบริการวิชาการ เสนอตอทางคณะฯ สําหรับการวางแผนและการดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2561 ตอไป

-12มติ เสนอใหประธานนํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินการสําหรับปงบประมาณ 2561 เขาสูที่ประชุม
ผูบริหารคณะเพื่อพิจารณาตอไป
4.7 ประกาศหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับประกาศหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
ในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ฉบับใหม
ที่มีการยกรางและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว นั้น แตเนื่องจากประกาศดังกลาว ยัง
ไมไดรับคืนจากการเสนอใหคณบดีลงนาม ทําใหการใชจายเงินกองทุนในปจจุบันสําหรับหมวดตาง ๆยังเปนไปตาม
ประกาศฉบับเดิม ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องตาง ๆที่เกี่ยวของกับรายละเอียดการสนับสนุนเงินทุน หรือเงิน
สนับสนุนหมวดตาง ๆตามประกาศฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรเสนอเอกสารประกาศฉบับใหมใหคณบดี
พิจาณาและลงนาม ทั้งนี้ ในประกาศดังกลาวจะเพิ่มเติมขอความที่ระบุวาใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว
มติ เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ ประธานขอใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ จัดสงประกาศฉบับเดิม และ ฉบับใหม ใหเสนอ
ตอคณบดีเพื่อพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งกอนประกาศใชตอไป
4.8 นักศึกษานาชาติ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการกําหนดวันสําหรับการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ของนักศึกษานักศึกษา IAESTE จํานวน 2 ราย คือ Mr.Cristian-Mihai
Surghie นักศึกษาสาขา Urban Planning and Design จากประเทศ Romania และ Ms.Dora Steric
นักศึกษาสาขา Architecture จากประเทศ Serbia ซึ่งกําหนดไวเปนวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นั้น หากผูบริหารคณะ
และหลักสูตรไมขัดของ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ จะไดดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวของตอไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 9/2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 9/2560 คือวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

