รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 10/2560
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ หอง 1201อาคารสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
.................................................
ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดี
2. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
4. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
5. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
6. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
7. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
8. นางมณีรัตน วีระกรพานิช กรรมการและเลขานุการ
9. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
2. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
ผูไดรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายอนุพันธ พันธอมร

งานวิจัยและบริการวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
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1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยไดรับแจงจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ
จัดทํา ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยอดยกมาจากปงบประมาณ 2559
3,977,182.49 บาท
รายรับ
46,243.75 บาท
รวม
3,983,326.24 บาท
รายจาย
36,000.00 บาท
ยอดยกไป
3,947,326.24 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ยังไมมีกําหนดประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ยังไมมีกําหนดประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานแจงตอที่ประชุมวาวาระที่เกี่ยวของคือแนวทางการพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ และกองทุนอื่น ๆเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทั้งนี้ แนวทางและหลักเกณฑเพื่อดําเนินการดังกลาว มหาวิทยาลัยจะจัดทําประกาศสําหรับแนวทางดําเนินการให
ทุกคณะหนวยงานนําไปดําเนินการปรับปรุงกองทุนของแตละหนวยงาน คาดวาจะสามารถดําเนินการได ในเดือน
กรกฎาคม 2561
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมรไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559- 2560ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดาน

-3ใหจัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน
ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการ
รายงานตามฐานขอมูลที่ฝายวิจัยและบริการวิชาการดําเนินการเปนปจจุบันและตอที่ประชุมประจําทุกเดือนแลว สําหรับ
เดือนนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดนํานโยบายของคณะฯ ที่กําหนดใหทุกหนวยงานของสํานักงานคณบดีดําเนินการ
สําหรับงานเชิงพัฒนา โดยใหพัฒนาฐานขอมูลที่มีอยูใหสอดคลองกับโครงการที่ทางคณะฯ จัดใหมี คือโครงการบรรยาย
พิเศษ "การบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนตอการตัดสินใจระดับบริหาร" โดย รศ.ดร.วนิดา แกนอากาศ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ประกอบดวย
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
2. รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการพัฒนาฐานขอมูลดังกลาวของงานวิจัยและ
บริการวิชาการ เพื่อใหตรงตามความตองการตอการนําไปใชงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวย
1.7 สรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน
นายอนุพันธ พันธอมรไดนําเสนอสรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอนพรอมสรุปสถิติขอมูล
ภาระงานในดานที่เกี่ยวของซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลและไดจัดสงใหกับอาจารยเจาของ
ขอมูลเพื่อตรวจสอบและแกไขพรอมแนบหลักฐาน (หากมี) เพิ่มเติม สําหรับการเจาหนาที่คณะ และคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายผูสอนของคณะเพื่อประกอบการพิจารณาสําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือนรวมทั้ง
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของผูบริหารในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไปดวย
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมไดขอใหประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อนําไปประชุมรวมกับคณาจารยของหลักสูตร
สําหรับการจัดสรรภาระงานตามความเหมาะสม และใหจัดสงใหกับคณบดีเพื่อพิจารณาสําหรับการมอบหมายที่
เหมาะสมครบถวนตอไป
1.8 วารสารวิชาการคณะ
วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ บรรณาธิการวารสารติดราชการอื่นจึงไมได
เขารวมประชุม แตไดสรุปขอมูลเพื่อแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับบทความที่จะตีพิมพเผยแพรในวารสารสิ่งแวดลอมสรรค
สรางวินิจฉัย ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) ปที่ 16 โดยมีทั้งหมด 10 บทความ โดยเปนบทความภายใน
คณะฯ จํานวน 1 บทความ และจากภายนอก จํานวน 9 บทความ
ที่ประชุมรับทราบ

-4วารสารวิชาการ JADERS
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี ไดแจงตอที่ประชุมวา
1) การรวบรวมบทความยังไมไดครบตามที่กําหนด ทั้งบทความรับเชิญจากผูทรงคุณวุฒิ และ
บทความภายนอกสถาบัน และบทความภายในของคณาจารยของหลักสูตร ซึ่งอยูในระหวางการประสานงาน
2) การจัดทํา website วารสาร ดําเนินการไปแลว และอยูในระหวางปรับปรุงใหสมบูรณแบบ
ตามที่นําเสนอตอที่ประชุม
3) การประสานงานผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาบทความที่จะตีพิมพเผยแพร
ที่ประชุมรับทราบทั้งนี้ ที่ประชุมไดเสนอแนะใหกองบรรณาธิการคัดเลือกบทความที่มีการนําเสนอในการประชุม
วิชาการโฮมภูมิที่คณะจัดขึ้นเพื่อนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสาร ทั้งนี้ อาจจะประสานงานกับสถาบันเจาภาพที่จัด
ประชุมวิชาการโฮมภูมิ ตั้งแตครั้งที่ 1 ดวย ทั้งนี้ เพื่อปองกันสําหรับเงื่อนไขการตีพิมพซ้ํา กองบรรณาธิการก็สงให
ผูทรงคุณวุฒิทานอื่นที่ไมซ้ํากับที่เคยพิจารณาบทความดังกลาวในการประชุมเปนผูอานบทความดังกลาวสําหรับวารสาร
และนอกจากนี้ ในปแรก ๆของการเผยแพรวารสาร อาจจะยังไมเขมงวดกับบทความที่จะตีพิมพมากนัก เพื่อใหเขาเกณฑ
ของ TCI ซึ่งจะเนนความถูกตองตามเกณฑในปที่สาม
นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการสําหรับวารสารวิชาการสิ่งแวดลอม
สรรค สรางวินิจฉัย ที่กองบรรณาธิการมีภาระอื่นมากจนอาจจะไมสามารถรับผิดชอบดําเนินการตอได จึงเห็นควรใหทาง
คณะฯ พิจารณาในเรื่องดังกลาวตอไป ซึ่งในประเด็นนี้ คณบดีรับจะนําไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางดําเนินการที่เหมาะสม
ตอไป
1.9ขาวประชาสัมพันธ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธ ดังนี้
1) ประชาสัมพันธการขอเชิญรวมกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
“การใชลําแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย โดยใช Beamline : 1.1W Multiple x-ray techniques”
ในวันที1่ 9 , 31 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผูสนใจสามารถสอบาถมรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ นายธนายุทธ สังขอินทร
โทร 095 – 6656407 โทรสาร 043 203 177 อีเมล thanayuts@kkumail.com และสามารถลงทะเบียนกิจกรรม
ไดที่ https://goo.gl/forms/OywgdcdayjBEg1ar1
2) ขอเชิญยื่นขอเสนอโครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําป
งบประมาณ 2561วงเงินงบประมาณสนับสนุนประกบอดวยคาตอบแทนสําหรับอาจารย/นักวิจัย ไมเกิน 400,000 บาท
และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการวิจัยไมเกิน 200,000 บาท โดยมี รอบระยะเวลาในการเสนอโครงการ 2 ครั้งคือรอบที่ 1
ภายใน 24 พฤศจิกายน 2560 และ รอบที่ 2 ภายใน 26 มกราคม 2560
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นางสาวพรชวรัตน ฐานมั่น โทร 043 202 697 หรือ ponchawarat.t@gmail.com

-53) ขอเชิญนักวิจัยและผูสนใจเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ NRMS) ประจําปงบประมาณ 2561” ชวงที่ 1 (ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561)
ณ หองอบรมคอมพิวเตอร อาคาร วช. 3 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยสามารถสมัครเขารับการอบรม
ทาง website ของระบบNRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133
ระบบลงทะเบียนออนไลนจะเปดรับลงทะเบียนตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป เมื่อมีผูลงทะเบียนเต็ม
จํานวนแลวระบบจะปดรับอัตโนมัติ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ 02-561-2445 ตอ 617 และ 607
4) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญผูสนใจเขารวม
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแหงชาติ ประจําป 2561 (GEOINFOTECH 2018)
ระหวางวันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2561 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://geoinfotech.gistda.or.th/
โทร 02 561 4504-5 ตอ 421 , 422 โทรสาร 02 561 4503
ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุกชองทาง
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 ดานวิเทศสัมพันธ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี้
1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Short-Term Exchange Program at the University of the
Ryukyus ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดประชาสัมพันธการรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขาศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใตขอตกลงความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดทุนดังกลาว ไดที่
http://isu.uryukyu.ac.jp/futurestudents/applicant-guidelines-forms/?lang=en
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะพิจารณาเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แตไมเกิน 5 ราย ไปยัง University of the
Ryukyusตอไป
2) The Sixth Asian International Conference on Humanized Health Care 2017:
Humanized Health Care in the Challenges of the Transforming World (AIC-HHC
2017)
คณะพยาบาลศาสตร มข. ขอเชิญผูสนใจสงผลงานเขารวมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ภายใตชื่อ The 6th International Conference on Humanized Health Care 2017 ในวันที่ 6 – 8
ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแกน
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://aichhc2017.kku.ac.th/index.php/home/

-63) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จะใหทุนสนับสนุนเพื่อเขารวมการนําเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติในตางประเทศ ประจํางวดที่ 1/2560 ซึ่งจะพิจารณาใหทุนสําหรับผูสนใจที่จะไปนําเสนอ
ผลงานในระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2561 โดยผูสนใจสามารถสงเอกสารไปยังกองบริหารงานวิจัยภายใน 8
ธันวาคม 2560 หรือสอบถามไดที่ กฤติกา แดงรัตน : 043 203177 ใน มข. 42128, 42129
4) ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและเสนอชื่อนักศึกษาเขารวมโครงการ 2018 Spring
Program at Kumamoto ประเทศญี่ปุน
5) ขอความรวมมือในการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนหอการคาญี่ปุน ประจําปการศึกษา 2560
6) ขอใหเสนอชื่อนักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน Global UGRAD Program
ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุกชองทาง
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.11 แผนงานดานวิจัยและบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2561
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับแผนงานดานวิจัยและบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2561 ซึ่งใช
งบจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 12 โครงการ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระประชุม)
ที่ประชุมรับทราบและใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ สรุปแจงมติจากที่ประชุมใหผูรับผิดชอบโครงการตาง ๆไดรับ
ทราบและพิจารณาดําเนินการตามความเกี่ยวของตอไป
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่ 2วาระที่ 1.2 บรรทัดที่ 1 ใหแกไขจากเดิม “...ประขุม” เปน “...ประชุม”
หนาที่ 4 วาระที่ 1.8 บรรทัดที่ 2 ใหเพิ่มขอความ “ที่เขียนโดยบุคลากรภายในคณะ” หลังคําวา
บทความ
บรรทัดที่ 4 ใหแกไขจากเดิม “สิริขันธ” เปน “ศิริขันธ”
หนาที่ 5 วาระที่ 1.11 ขอ 1) บรรทัดที่ 4 ใหแกไขคําวา “สอบาถม” เปน “สอบถาม”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหนาในการประสานงานเพื่อทําขอตกลงความ

-7รวมมือทางวิชาการGraduate School of Urban Innovation, Yokohama National University ประเทศญี่ปุน นั้น
Yokohama National University ไดจัดสง MOU ใหกับประธานแลว และมีกําหนดจะเดินทางมายังคณะเพื่อลงนาม
ในขอตกลงความรวมมือดังกลาวในชวงเดือนหนา ทั้งนี้ ประธานไดขอใหทางหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
พิจารณารายละเอียดพรอมขอมูลที่เกี่ยวของในประเด็นขอ 3.2 Both parties will recognize academic credits
earned by students participating in this program ที่ปรากฏในขอตกลงความรวมมือดังกลาวซึ่งหากดําเนินการ
เรียบรอย ก็จะใหทางหลักสูตรประสานงานเพื่อกําหนดวันลงนามรวมกันตอไป
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมวา จากมติที่ประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อ
วันที่ 2กรกฎาคม 2560 ไดดําเนินการสําหรับโครงการวิจัย 2 โครงการ คือ
1) เกาอี้บริหารรางกายสําหรับผูสูงอายุในพื้นที่ชนบทกึ่งเมือง จังหวัดขอนแกน โดย นางสาว
อภิญญา อาษาราช
2)
เคานเตอรครัวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงในพื้นที่ชนบทกึ่งเมือง กรณีศึกษา
จังหวัดขอนแกน โดย ผศ.ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน นางสาวอภิญญา อาษาราช และ นางสาวพิชญระวี สุรอารีกุล
โดยไดดําเนินการสงแบบประเมินใหผูทรงคุณวุฒิและจัดสงผลการประเมินใหกับทีมวิจัยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 กิจกรรมพบปะนักวิจัย
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตขไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมพบปะนักวิจัยกับ
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งทางสํานักงานอุทยานฯ ไดกําหนดตารางที่สามารถมาพบปะ
นักวิจัยของคณะฯ ได ตามเอกสารประกอบวาระ
มติ ที่ประชุมใหกําหนดเปนวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. และใหกิจกรรมดังกลาวนี้เปนสวนหนึ่ง
ของโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ที่กําหนดไวแลวสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
4.2 ขอแกไขเกณฑภาระงานดานวิจัยและบริการวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธาน ไดขอถอนวาระดังกลาวออกจากที่ประชุมเนื่องจากไดมีการนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร เรียบรอยแลว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.3 ขอใชงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูพิจารณาบทความที่จะตีพิมพเผยแพรในวารสารสิ่งแวดลอมสรรค สราง
วินิจฉัย ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) จํานวน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน)
มติ อนุมัติตามเสนอ

-84.4 Visiting Professor
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับ ความคืบหนาสําหรับการประสานงานเพื่อ
เสนอขอรับทุน International Visiting Professor ซึ่งทางคณะฯ โดย รองศาสตราจารย ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล เปน
ผูรับผิดชอบโครงการ ไดดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุมัติตนสังกัดของผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ คือ Professor
Paulette R. Hebert, Ph.Dจาก Department of Design, Housing and Merchandising
ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียบรอยแลว และเมื่อไดหนังสือตอบรับจากตนสังกัด จะไดเสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่ทุนดังกลาวไดกําหนดไว สําหรับกําหนดการมาปฏิบัติงานดังกลาวที่คณะฯ มี
กําหนดจะมาในเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะปฏิบัติงานประจําที่คณะฯ เปนเวลา 1 เดือน
มติ ที่ประชุมใหฝายวิจัยและบริการวิชาการนําเสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาตามหลักเกณฑ
เมื่อเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนเพื่อจัดสงไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป
วาระที่ 5เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 11/2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 11/2560 คือวันที่ 20 ธันวาคม2560 เวลา13.30 น.
เลิกประชุมเวลา16.00 น.
(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

