รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 11/2560
ในวันที่ 20 ธันวาคม 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

-2วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยไดรับแจงจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ
จัดทํา ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยอดยกมา 3
,987,426.24 บาท
รายรับ
117
,841.01 บาท
รวม 4
,105,267.25 บาท
รายจาย
- บาท
ยอดยกไป 4
,105,267.25 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอที่ประชุมดังนี้
1) การรวบรวมผลงานทางวิชาการสําหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบบใหม ในสวนของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลงานตามตัวชี้วัดเกี่ยวกับสิทธิบัตรจํานวนมาก
2) Paper Deployment คณะฯ มีจํานวน 1 ผลงาน ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชํานาญ
บุญญาพุทธิพงศ
3) บุคลากรคณะฯ คางสงงานวิจัย 1 ราย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาใหเชื่อมโยงการ
ติดตามและการพิจารณาทุนสนับสนุนดานการบริการวิชาการสําหรับผูที่คางสงงานวิจัยดวย
4) การยกรางประกาศหลักเกณฑกองทุนตาง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน ขณะนี้ อยูในระหวาง
การยกรางหลักเกณฑกองทุนหลักของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการนําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมผูบริหาร
มหาวิทยาลัยในชวงปลายเดือนธันวาคม 2560 เพื่อใหไดแนวทางสําหรับทุกคณะหนวยงานที่มีกองทุนของตนเองในการ
ปรับแกหลักเกณฑใหสอดคลองกับสวนกลาง ทั้งนี้ คาดวาจะสามารถดําเนินการตามแนวทางดังกลาวไดในชวงปลาย
เดือนมกราคม 2561
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ไดเขารวมการประชุมเครือขายงานวิจัยใน
สวนของสายสนับสนุนของทุกคณะหนวยงานรวมกับฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เพื่อ
รวมรับทราบแนวทางการปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมเพื่อใหสอดคลองและตรงตาม
ความตองการในการนําไปใชงานทั้งในดานการบริหารองคกร หรือการรายงานผลการดําเนินการดานตาง ๆไดอยาง
ถูกตอง โดยจะมีการบูรณาการการจัดเก็บขอมูลดานตาง ๆไวในระบบฐานขอมูลเดียวกันของมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปน
ขอมูลดานการวิจัย การบริการวิชาการ และครุภัณฑดานการวิจัย ทั้งนี้ โดยมีนโยบายใหศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการสําหรับการปรับปรุงระบบฐานขอมูล แนวทางการจัดเก็บขอมูล รวมถึงการดูและจัดการ
ฐานขัอมูลดังกลาว ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

-31.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีการประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานแจงตอที่ประชุมวาวาระที่เกี่ยวของคือแนวทางการพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ และกองทุนอื่น ๆเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทั้งนี้ แนวทางและหลักเกณฑเพื่อดําเนินการดังกลาว มหาวิทยาลัยจะจัดทําประกาศสําหรับแนวทางดําเนินการให
ทุกคณะหนวยงานนําไปดําเนินการปรับปรุงกองทุนของแตละหนวยงาน คาดวาจะสามารถดําเนินการได ในเดือน
มกราคม 2561 รายละเอียดตามวาระที่ 1.2
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมรไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559- 2560ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดาน
ใหจัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน
ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆประกอบดวย
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
2. รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 สรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน
นายอนุพันธ พันธอมรไดนําเสนอสรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอนพรอมสรุปสถิติขอมูล
ภาระงานในดานที่เกี่ยวของซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลและไดจัดสงใหกับอาจารยเจาของ
ขอมูลเพื่อตรวจสอบและแกไขพรอมแนบหลักฐาน (หากมี) เพิ่มเติม สําหรับการเจาหนาที่คณะ และคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายผูสอนของคณะเพื่อประกอบการพิจารณาสําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือนรวมทั้ง
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของผูบริหารในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไปดวย
ที่ประชุมรับทราบ

-41.8 วารสารวิชาการคณะ
วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ บรรณาธิการวารสารติดราชการอื่นจึงไมได
เขารวมประชุม แตไดแจงวากองบรรณาธิการมีกําหนดประชุมในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ รายละเอียดจะนําเสนอ
ในการประชุมครั้งตอไป
วารสารวิชาการ JADERS
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี ไดแจงตอที่ประชุมวาสําหรับวารสารบับแรกจะมีบทความ
จํานวน 5 บทความ โดยเปนบทความภายนอก จํานวน 2 บทความ และบทความภายใน จํานวน 3 บทความ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอาคาร
รองศาสตราจารย ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีอาคารได
กําหนดจะจัดทําวารสารวิชาการ โดยจะมีการแตงตั้งกองบรรณาธิการทั้งภายในและภายนอก เพื่อดําเนินการตามความ
เกี่ยวของตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.9ขาวประชาสัมพันธ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธ และขาวการ
จัดกิจกรรม รวมถึงการไดรับรางวัลจากการประกวดแบบของนักศึกษาของคณะฯ ดังนี้
1) การเขารวมการจัดกิจกรรม “เสน... สีน้ํา และปราสาทหิน Watercolour Workshop
รวมเรียนรูฝกสีน้ํา” โดย ผศ.ดร.พรณรงค ชาญนุวงศ และนักศึกษาของคณะฯ ณ จังหวัดบุรีรัมย
2) นักศึกษาไดรับรางวัล Thailand Plastics Awards 2017 ภายใตแนวคิด "Better is your
life"
3) นักศึกษาไดรับรางวัลการประกวดออกแบบพลาสติกเพื่อสิ่งแวดลอม'Kidding ของเลนจาก ไม
ไอติม'สุดยอดออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
4) นักศึกษาไดรับรางวัล'รับเบอรแลนด ดีไซน คอนเทสต' ตอบโจทย Future Living
5) การรวมกิจกรรมสรางสรรคประติมากรรมกระดาษ 'สงเสด็จสรวงสวรรค'
6) ประชาสัมพันธโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย”
7) ขอเชิญสงบทความตีพิมพในวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.ลาดกระบัง
8) เปดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือขายวิจัยนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2561
9) ขอเชิญรวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธครั้งที่ 4
10) ประชาสัมพันธ ทุน UCL
11) ประชาสัมพันธทุน The HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุกชองทาง
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ

-51.10 ดานวิเทศสัมพันธ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี้
1) การทํา MOU Graduate school of Urban Innovation Yokohama National
University ประเทศญี่ปุน
2) การเสนอขอทุน International Visiting Professor
3) การรับนักศึกษาสําหรับโครงการ IAESTE 2018ฃ
4) การสงขอมูลความพรอมรับนักศึกษาตางชาติของหลักสูตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบ
1.11 นักวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ Innovation Hubs กลุมเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการที่นักวิจัยไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ Innovation Hubs เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุม
เรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) ซึ่งเปนโครงการที่ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา นั้น มีนักวิจัยของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการสนับสนุนทุนดังกลาว จํานวน
4 รายไดแก
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนินสําหรับโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑราชทัณฑ ประเภทเครื่องเรือน สําหรับเรือนจํากลางในเขตภาคอีสาน” ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จํานวน 980,000 บาท
2) นางสาวอภิญญา อาษาราช สําหรับโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายจากการประยุกตไมไผขด” ไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวน 500,000 บาท
3) นายณัฎฐพงศ พรหมพงศธรสําหรับโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องเคลือบดินเผาจากวัตถุดิบใน จ.ขอนแกน และภูมิปญญาในงานศิลปวัฒนธรรมอีสาน สูของที่ระลึกและประดับ
ตกแตง เพื่อการผลิตในเชิงพาณิชยเปนตนแบบสําหรับผูประกอบการเริ่มตน” ไดรับงบประมาณสนับสนุน จํานวน
401,000 บาท
4) นางสาวสุภาพร อรรถโกมล สําหรับโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชย สําหรับกลุมเครื่องปนดินเผาบานวังถั่ว” ไดรับงบประมาณสนับสนุนจํานวน
330,000 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560โดยมีขอแกไข ดังนี้

-6หนาที่ 4 วาระที่ 1.9บรรทัดที่ 5 แกไขจากเดิม “สอบาถม”เปน “สอบถาม”
บรรทัดที่ 10 แกไขจากเดิม “ประกบอ” เปน “ประกอบ”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี้
1) การแจงหัวหนาโครงการเกี่ยวกับการจัดทําขอเสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัย การบริการวิชาการตามที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรคณะฯ ปงบประมาณ 2561
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะตอไป
2) ความคืบหนาการทํา MOU กับ พอช. ไดรับแจงจากทาง พอช. วาขณะนี้ ทางหนวยงานไดมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหาร ดังนั้นในการทํา MOU รวม ยังอยูในขั้นตอนของการพิจารณา หากมีความคืบหนาประการใด
จะแจงใหทราบตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 กิจกรรมพบปะนักวิจัย
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตยไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับกําหนดการสําหรับกิจกรรมพบปะ
นักวิจัยกับสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งทางสํานักงานอุทยานฯ ไดกําหนดตารางที่สามารถ
มาพบปะนักวิจัยของคณะฯ ได จากเดิมที่กําหนดเปนวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.นั้น เนื่องจาก
สํานักงานอุทยานฯ ไดแจงวาผูบริหารของหนวยงานติดภารกิจสําคัญ จึงเสนอใหทางคณะพิจารณาปรับกําหนดการใหม
สําหรับกิจกรรมดังกลาว
มติ ที่ประชุมใหกําหนดเปนวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. และใหกิจกรรมดังกลาวนี้เปนสวนหนึ่ง
ของโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ที่กําหนดไวแลวสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
4.2การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนสําหรับโครงการวิจัย เรื่อง "การออกแบบ
แผนที่นูนต่ําเพื่อนําทางนักเรียนตาบอดในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแกน" โดย ผศ.นิธิวดี ทองปอง และผศ.ดร.
สัญชัย สันติเวส
มติ ที่ประชุมใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ จัดสงโครงการดังกลาวใหกับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาทั้งสองทานตามมติที่
ประชุม ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะ และนําเสนอผล
การพิจารณาตอที่ประชุมคราวตอไป

-74.3 MOU กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการลงนามความรวมมือกับ กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เนื่องจากไดรับการประสานงานจากหนวยงานดังกลาววาความรวมมือ
ดังกลาวไดมีการกําหนดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือการสงเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ
พลังงานตามกฎหมาย ระหวาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กับมหาวิทยาลัยขอนแกน และ โดยขอ
เรียนเชิญผูบริหารจาก มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อลงนามใน MOU พรอมกับสถาบันอื่นที่กรมประสงคจะทําความ
รวมมือ ในงานแถลงผลดําเนินงานโครงการฯ ประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00
ณ หองกษัตริยศึก 3 โรงแรมทวินทาวเวอร เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ
มติ ประธานที่ประชุมไดขอใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประสานงานกับหนวยงานดังกลาว ใหจัดสง MOU มา
ให เพื่อคณบดีจะไดลงนามลวงหนา เนื่องจากในวันดังกลาว คณบดีติดราชการอื่นของมหาวิทยาลัยขอนแกน สวนผูแทน
ของคณะฯ นั้น ในเบื้องตนไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ใหเปนผูแทนในวันดังกลาว
วาระที่ 5เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 1/2561
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 1/2561 คือวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา13.30 น.
เลิกประชุมเวลา16.00 น.
(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

