บันทึกขอความ
สวนราชการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร งานนโยบายและแผน
ที่ ศธ 0514.19.1.3/
วันที่

โทร
. 44209
กุมภาพันธ 2561

เรื่อง ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
เรียน เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ดวย กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มีความประสงคจะเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ รวม 2 รายการ ดังนี้
เรื่อง
1. ขอใชงบประมาณคาตีพิมพวารสาร “สิ่งแวดลอมสรรคสรางวินิจฉัย (
Built Environment Inquiry - BEI)” ปที่ 16 ฉบับที่ 2 จํานวน 10
บทความ จํานวนเงิน 50,000 บาท
2. ปรับปรุง รายชื่อกองบรรณาธิการ

เจาของวาระ
บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

โดยพรอมนี้ไดสรุปเรื่องยอของวาระที่จะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ มาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ)
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

.
เจาของเรื่อง/หทัยรัตน

1. ขอใชงบประมาณคาตีพิมพวารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ป

ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ผูนําเสนอ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ขอใชงบประมาณคาตีพิมพวารสาร
สิ่งแวดลอมสรรคสรางวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry BEI)” ปที่ 16 ฉบับที่ 2 จํานวนเงิน 50,000 บาท พิจารณาตามใบเสนอราคาที่แนบมานี้

สรุปรายการบทความที่จะตีพิมพในวารสาร สิ่งแวดลอมสรรคสรางวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry - BEI)” ปที่
16 ฉบับที่ 2 ดังนี้
ลําดับ

ชื่อบทความ

ผูเขียน

1

สัมภาระทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรือนยวนสีคิ้ว: จากเมืองเชียงแสนสู
จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษาการรับรูอัตลักษณองคกรเพื่อแนวทางการออกแบบ
สภาพแวดลอมภายใน: กรณีศึกษา หางสรรพสินคาคลังพลาซา สาขา
อัษฎางค จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน

นราธิป ทับทัน และ ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ธิติสุดา ชีโพธิ์ พิยะรัตน นันทะ และ
เอกพล สิระชัยนันท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง

ฐาปณีย พันธุเพชร

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

การประเมินประสิทธิภาพแสงธรรมชาติในดานการอนุรักษภายในอาคาร
เกาที่ถูกปรับเปลี่ยนมาเปนพิพิธภัณฑ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร
การคํานวณคาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด (SC) ดวย
โปรแกรม REVIT & DYNAMO ตามหลักเกณฑการคํานวณของกฎหมาย
พลังงาน (BEC)
การสํารวจคุณภาพสภาพแวดลอมภายในหองเรียน กรณีศึกษา: หอง
1712 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แนวทางการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในอุทยาน
แหงชาติ
การนําแนวคิดการคิดอยางนักออกแบบไปใชในการพัฒนาเมืองใน
ประเทศไทย
มิติทางเศรษฐศาสตรเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ทางเทา: กรณีศึกษา
พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร
มูลคาทางเทากับนโยบายการจัดการระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเดิน
ของเมืองอุบลราชธานี

อลิสโรชา จิรจินดาลาภ และ วรภัทร
อิงคโรจนฤทธิ์

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ณัฐรดา บุญถัด , ศิรเดช สุริต และภัทร
นันท ทักขนนท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สุรีพรรณ สุพรรณสมบูรณ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชุมเขต แสวงเจริญ ดรรชนี เอมพันธุ
และ กําธร กุลชล
พลเดช เชาวรัตน เมธี พิริยการนนท
และ ศุภธิดา สวางแจง
โสมสกาว เพชรานนท และวลัยภรณ
อัตตะนันทน
ชุนันทร วามะขัน และ มนสิชา เพชรา
นนท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สังกัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2. ปรับปรุง รายชื่อกองบรรณาธิการ
ผูนําเสนอ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ตามคําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตรที่ 30/2560 เรื่อง ใหยกเลิกคําสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่
238/2559 และแตงตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่
10 มีนาคม 2560 และ คําสั่งคณะฯ 35/2560 เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 นั้น ไดมีบรรณาธิการไดแจงขอลาออกจากการ
เปนกองบรรณาธิการบางสวน เนื่องจากติดภาระกิจดานการเรียนการสอน และดานอื่นๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อที่แจงขอลาออกจากการเปนกองบรรณาธิการ
รศ. ดร. วารุณี หวัง
ลาออก
ผศ. ดร. ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ
ลาออก
รศ. ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
ลาออก
ผศ. ดร. สักการ ราษีสุทธิ์
ลาเพิ่มพูนความรู
อ. ดร. ถวัลย นิยมพานิชพัฒนา
ลาออก
ผศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล
ลาออก
นางสาวชุดาภา มาลีทิพยวรรณ คลังแสง
ลาออก
รายชื่อที่กองบรรณาธิการ ปจจุบัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ. ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ
รศ. ดร. ชูพงษ ทองคําสมุทร
อ. ดร. จันทนีย จิรัณธนัฐ
ผศ. ดร. มนสิชา เพชรานนท
ผศ. ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี
อ. ดร. รัตติกร ศิริขันธ บุตรลา
ผศ. ดร. พรณรงค ชาญนุวงศ
นายอนุพันธ พันธอมร
นางสาวหทัยรัตน วงศสุพรรณ

ดังนั้น ขอปรับปรุงรายชื่อกองบรรณาธิการฯ ตามรายชื่อที่กองบรรณาธิการ ปจจุบัน พรอม
ทั้งขอเพิ่มชื่อ อ.ดร.ปทมพร วงศวิริยะ เขารวมเปนกองบรรณาธิการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

