รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 1/2561
ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ อาคารสิม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
.................................................
ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
2. รองศาสตราจารยวารุณี หวัง

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. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบ
8. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
9. นางมณีรัตน วีระกรพานิช กรรมการและเลขานุการ
10. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. 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 24 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยอดยกมา
4,105,267.25 บาท
รายรับ
7
,500.00 บาท
รวม 4
,115,267.25 บาท
รายจาย
67,920.00
บาท
ยอดยกไป 4
,044,847.25 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
กําหนดประชุมวันที่ 31 มกราคม 2561
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอที่ประชุม เกี่ยวกับ ผลการพิจารณาโครงการ International Visiting Professor ซึ่ง
คณะฯ ไดจัดทําคําขอรับการสนับสนุน จํานวน 1 โครงการ โดย รองศาสตราจารย ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ซึ่ง
คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหการสนับสนุนตามวงเงินงบประมาณสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ฝายวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จะทําหนังสือแจงผลการพิจารณาพรอมรายละเอียดการสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวมายังคณะ
ตอไป
พรอมนี้ นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงวาฝายวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสอบถาม
ทางคณะฯ วามีความประสงคจะเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาตามโครงการ USAC
หรือไม เนื่องจากเลยกําหนดที่ตองแจงความประสงคแลว ทั้งนี้ ประธานไดชี้แจงเพิ่มเติมสําหรับโครงการดังกลาววาเปน
การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อมาศึกษาระยะสั้นในหลักสูตรตาง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งหากหลักสูตรใดที่มี
นักศึกษาประสงคจะลงทะเบียนเรียน โดยไดรับผลการศึกษาดวย หลักสูตรและคณะนั้น ๆจะไดรับคาลงทะเบียนจาก
นักศึกษาตางชาติที่จะเดินทางมาศึกษา
ที่ประชุมรับทราบและไดมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ ประสานงานกับฝายวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาสามารถจัดสงหรือแจงความประสงคเพิ่มเติมไดหรือไม หากสามารถแจงความประสงคได ให
แจงใหหลักสูตรการออกแบบพิจารณาและดําเนินการตอไป

-31.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา คณะฯไดแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี ใหดํารง
ตําแหนง รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย ทั้งนี้ อยูในขั้นตอนการลงนามในคําสั่งแตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ประชุมรับทราบ
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 และที่ประชุมขอใหทุกหลักสูตรแจงใหคณาจารยในสังกัดจัดสงขอมูลอางอิงใหกับฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ เพื่อลงบันทึกในฐานขอมูลภาระงานใหครบถวนตอไป
1.8ขาวประชาสัมพันธ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธ และขาวการ
จัดกิจกรรม รวมถึงการไดรับรางวัลจากการประกวดแบบของนักศึกษาของคณะฯ ดังนี้
1) ขอเชิญสงบทความตีพิมพในวารสารวิชาการ

-42) ประชาสัมพันธทุนนําเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การ
ออกแบบสถาปตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ในการประชุมวิชาการ นานาชาติใน
ตางประเทศ ประจํางวดที่ 3/2561
3) ขอเชิญรวมประชุมวิชาการประจําป 2561 BERAC9
4) ประชาสัมพันธทุน The HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
5) คนรุนใหม! พลิกโฉม โฟมยางพารา สรางสรรคผลิตภัณฑแหงอนาคต
6) โครงการวิจัยสถาบัน ประจําป 2561
พรอมนี้ ประธานไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวาในวันที่ 30 มกราคม 2561 ประธาน และรองคณบดีฝายบริหาร พรอม
ดวยคณะผูบริหารที่เกี่ยวของจากมหาวิทยาลัยขอนแกน จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการประจําจังหวัดนครราชสีมา
เกี่ยวกับการออกแบบบอนุสรณสถานหลวงพอคูณ ปริสุทโธ
ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุกชองทาง
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 การดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2561
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับการดําเนินกิจกรรมซึ่งอยูในแผนยุทธศาตรของ
คณะ ประจําปงบประมาณ 2561 ซึ่งรับผิดชอบโดยฝายวิจัยและบริการวิชาการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยมีกําหนดดําเนินการ ระหวางวันที่ 23
มกราคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2561ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งโครงการดังกลาวนีไ้ ดมี
การดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสราง
ผลงานวิจัยจากบริบททางวัฒนธรรมและชุมชนเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560 ณโรงแรมอินภาวา อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ซื่ง
ทําใหไดบทสรุปสําหรับแนวทางดําเนินการในบริบทดานการวิจัย การบริการวิชาการ รวมไปถึงการบูรณาการพันธกิจ
หลักของคณะ และมหาวิทยาลัยใหสอดคลองและเพื่อใหเปาประสงคดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่องในปงบประมาณ 2561
คณะฯไดมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถดําเนินการวิจัยไดตามความถนัดและความสนใจของตน โดย
การลงพื้นที่วิจัย การปฏิบัติการภาคสนาม การทดลองปฏิบัติการในสภาพจริง และการคนควาเชิงนวัตกรรม และการ
วิจัยที่เปนสหวิทยาการ เรียนรูกระบวนการมีสวนรวม การรวมมือกับหนวยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ละสามารถนํา
ผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนเชิงนโยบาย การแกปญหา การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน/ทองถิ่น
กระบวนการผลักดันเพื่อใหกิจกรรมตางๆ ที่กลาวมาขางตนนั้นสามารถสนองยุทธศาสตรคณะ โดยเฉพาะพันธ
กิจดานการวิจัยเปนภารกิจสําคัญที่ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดใหความสําคัญ และกําหนดใหมีโครงการเพื่อการ
สงเสริมใหเกิดการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนกลไกสําคัญที่จะชวยสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในคณะวิชา
โดยเฉพาะการผลิตผลงานทางการวิจัย ที่มีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถการบูรณาการองคความรูและประสบการณ
ของนักวิจัยที่แตกตางกัน มาเกิดองคความรูใหมที่เปนประโยชน โดยในปงบประมาณ 2561 นี้ คณะฯ ไดกําหนดใหมี
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยจัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับแหลงทุน ประเภท และแนวการ

-5ขอทุนจากหนวยงานผูใหทุนตาง ๆ เพื่อใหนักวิจัยไดทราบชองทางและโอกาสในการทําวิจัยโดยเฉพาะการนําองคความรู
ไปใชในการทําวิจัยเพื่อแกปญหาและกระตุนเศรษฐกิจ สรางมูลคาจากการออกแบบ การสรางสรรค ใหตอบสนองความ
ตองการของสถาบัน ชุมชน และทองถิ่นไดตามที่มุงหวัง การนําเสนอผลงานการวิจัย การเขียนวิจัย และแนวทางในการ
จัดทําบทความเพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการของตน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหนักวิจัยไดทราบและเขาใจ
แนวทางวิธีการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ไดทราบชองทางในการนําผลงานสรางสรรค งานออกแบบไปพัฒนาสูการ
ทําวิจัย เกิดการวิจัยที่เปนสหวิทยาการ สามารถแกปญหา การพัฒนาศักยภาพการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน/
ทองถิ่น นําไปสูการใหไดรางขอเสนอโครงการวิจัย หรือขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อสามารถจัดสรร
งบประมาณดําเนินการวิจัยใหไดใหนักวิจัยที่มีความสนใจรวมกันไดแลกเปลี่ยน และจับกลุมในการสรางงานวิจัยหรืองาน
วิชาการเชิงบูรณาการรวมกัน และเพื่อใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปน “คณะวิชาแหงความยั่งยืน (Sustainable
Faculty) โดยมีบรรยากาศของการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
สําหรับกิจกรรมในวันที่ 23 มกราคม 2561 ประกอบดวย การบรรยายแนะนําทุนวิจัย และการสนับสนุนการ
วิจัย โดยวิทยากรจากสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เกี่ยวกับ
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
- โครงการนวัตกรรมวณิชย
- ฯลฯ
พรอมกันนี้ ไดมีกิจกรรมพบปะนักวิจัย : แนวทางสงเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัย” ประจําปงบประมาณ 2561
โดย ศาสตราจารยศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝายวิจัย และทีมฝายวิจัยหรือ ผูแทน เกี่ยวกับการแนะนําทุนวิจัย
และหลักเกณฑกองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน และประเด็นที่สําคัญและเกี่ยวของกับทุกทานคือ
การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติสําหรับการจัดซื้อ/จัดจางพัสดุที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและการบริการวิชาการ
ซึ่งเปนแนวทางใหมที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดใหดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้ ในสวนของทุนสนับสนุนที่เกี่ยวของในสวนของฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน และ สํานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ จะประชาสัมพันธสําหรับทุกหลักสูตร
ไดรับทราบตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 ดานวิเทศสัมพันธ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี้
1) การลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ไดดําเนินการเรียบรอยแลวเมื่อ ในวันศุกรที่ 19 มกราคม 2561โดยมี ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะ
ศรัทธา เปนผูแทนคณบดีในการไปรวมในพิธีลงนามความรวมมือดังกลาว
2) การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติความเปน
เมืองเอเชีย ครั้งที่ 14 (14th International Asian Urbanization Conference) สําหรับหลักสูตรการวางแผนภาคและ
เมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง นั้น ระหวางวันที่ 10 -14 มกราคม 2561 ณ คณะสถาปตยกรรม

-6ศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
รวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
ทํางานอยางมืออาชีพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จํานวน200,000บาท (สองแสนบาทถวน) จากเงินรายไดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร โครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ ลําดับที่ 5 ยุทธศาสตร 1 : Local Wisdom
3) ทุน GMSขณะนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดประกาศสรับสมัครบุคคลจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภาคลุมน้ําโขงเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2561
โดยหมดเขตรับสมัครในเดือนเมษายน 2561 สําหรับ ในขั้นตอนการรับสมัครจะดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน
และหากมีบุคคลที่ตองการมาศึกษาในหลักสูตรของคณะ ทางมหาวิทยาลัยจะจัดสงรายละเอียดใหทางคณะพิจารณา
ตอไป ทั้งนี้ ทางคณะฯ ไดตอบรับไปยัง มหาวิทยาลัยขอนแกน กอนหนานี้แลววาทางคณะฯยินดีรับนักศึกษาโดยรวม
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาในลักษณะ Matching Fund ดวยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่ 1ผูมาประชุม ใหแกไขชื่อหลักสูตรในลําดับที่ 6 จากเดิม “...สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม” เปน “สาขาวิชาการออกแบบ”
หนาที่ 4 วาระที่ 1.8 บรรทัดที่ 6 แกไขจากเดิม “...บับแรก” เปน “...ฉบับแรก”
วาระที่ 1.9 ขอ 7)แกไขจากเดิม “ม.ลาดกระบัง” เปน “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง”
หนาที่ 5วาระที่ 1.10 ขอ 1)บรรทัดที่ 1เพิ่มคําวา กับ หลังคําวา MOU
แกไขจากเดิม “สอบาถม”เปน “สอบถาม”
บรรทัดที่ 10 แกไขจากเดิม “ประกบอ” เปน “ประกอบ”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี้
1) แจงหัวหนาโครงการเกี่ยวกับการจัดทําขอเสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณ
1.1) โครงการวิจัยการออกแบบแผนที่นูนต่ํา เพื่อนําทางนักเรียนตาบอดในโรงเรียน
การศึกษาคนตาบอดขอนแกน
2) นักวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแลวตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
2.1) เกาอี้บริหารรางกายสําหรับผูสูงอายุในพื้นที่ชนบทกึ่งเมือง จังหวัดขอนแกน โดย อ.
อภิญญา อาษาราช

-72.2) เคานเตอรครัวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงในพื้นที่ชนบทกึ่งเมือง กรณีศึกษา
จังหวัดขอนแกน โดย ผศ.ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน และ นางสาวอภิญญา อาษาราช
3) กิจกรรมพบปะนักวิจัยรายละเอียดตามวาระที่ 1.9
4) การลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือการสงเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษพลังงานตามกฎหมาย
5) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1การของบประมาณสนับสนุนการวิจัย
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนสําหรับโครงการวิจัย จํานวน 3 โครงการ
ไดแก
1) โครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อสงเสริมอัตลักษณสิมและฮูปแตมอีสาน”
โดย นายชิงชัย ศิริธร
2) โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบผนังเซรามิกเพื่อปรับปรุงสภาวะนาสบายในอาคารที่พักอาศัย
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย” โดย ผูช วยศาสตราจารย ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
3) โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบหนังสือนิทานพื้นบานอีสานสงเสริมการอาน สําหรับเด็กที่มี
ความบกพรอง ทางการเรียนรูสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแกน” โดยนางภาคินี
เปลงดีสกุล
มติ ที่ประชุมใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ จัดสงโครงการดังกลาวใหกับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาทั้งสองทานตามมติที่
ประชุม ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะ และนําเสนอผล
การพิจารณาตอที่ประชุมคราวตอไป
4.2 การขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและตางประเทศ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนคาใชจายในกาเดินทางไป
นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและตางประเทศ ของผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พีรนิธิ อักษร ที่จะไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ความเปนเมืองเอเชีย ครั้งที่ 14 (14th International Asian Urbanization Conference) ระหวางวันที่ 10 -14
มกราคม 2561ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ในหัวขอ “The Structure Equation Model Application on Local Infrastructure
Sustainable Development” โดยขอรับการสนับสนุน จํานวน 5,300 บาท
มติ ที่ประชุมอนุมัติทั้งนี้ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในหลักเกณฑการสนับสนุนของกองทุน
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วาระที่ 5เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 2/2561
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 2/2561 คือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา13.30 น.
เลิกประชุมเวลา15.45 น.

(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

