บันทึกขอความ
สวนราชการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร งานนโยบายและแผน
ที่ ศธ 0514.19.1.3/
วันที่

โทร
. 44209
เมษายน 2561

เรื่อง ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
เรียน เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ดวย กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มีความประสงคจะเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ รวม 3 รายการ ดังนี้
เรื่อง
1. ขอใชงบประมาณสําหรับใชในการอบรมการใชงานระบบ ThaiJo2.0
สําหรับบรรณาธิการวารสาร จํานวน 25,000 บาท
2. ขอใชงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อจายคา
พิจารณาบทความ จํานวน 26,500 บาท
3. สรุปรายการบทความที่ตีพิมพในวารสาร “สิ่งแวดลอมสรรคสราง
วินิจฉัย ( Built Environment Inquiry - BEI)” ปที่ 17 ฉบับที่ 1

เจาของวาระ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

โดยพรอมนี้ไดสรุปเรื่องยอของวาระที่จะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ มาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี)
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

.

เจาของเรื่อง/หทัยรัตน

1. ขอใชงบประมาณสําหรับใชในการอบรมการใชงานระบบ ThaiJo2.0 สําหรับบรรณาธิการวารสาร
จํานวน 25,000 บาท
ผูนําเสนอ รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
ตามที่ทาง
TCI และ NECTEC ไดปรับปรุงระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการ ในรูปแบบออนไลน บน
ระบบ ThaiJo 2.0 และมีการยาย/ถายโอนขอมูลจากระบบเดิม มายังระบบใหมแลว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่ง
การยายขอมูลตางๆ เขาสูระบบใหมเปนไปอยางเรียบรอยแลวนั้น และไดมีการเปดการอบรมการใชงานระบบโดยมี
คาใชจาย
คาใชจายในการอบรม
• คาลงทะเบียน เปนเงิน 25,000 บาท (สําหรับผูเขาอบรมจํานวน 2 ทาน/1 วารสาร) ซึ่งครอบคลุม
เอกสารคูมือการใชงานระบบ ThaiJo จํานวน 2 เลม คาอาหารวาง 6 มื้อ คาอาหารกลางวัน 3 มื้อ
• กรณีที่ตองการเพิ่มผูเขาอบรมสามารถเพิ่มไดไมเกิน 2 ทาน (รวมเปน 4 ทานตอวารสาร) โดยมีคาใชจาย
เพิ่มทานละ 2,500 บาท
วันที่อบรม จากตารางการอบรมระบบ ThaiJo2 ประจําเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
รอบที่ 12 วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 สถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน
อางอิง http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/2561/Jan-8/News.html
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เสนอชื่อผูเขาอบรม
• อ.ดร.จันทนีย จิรัณธนัฐ
• อ.ดร.ปทมพร วงศวิริยะ
2. ขอใชงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อจายคาพิจารณาบทความ จํานวน 25,500 บาท
ผูนําเสนอ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ตามที่กองบรรณาธิการวารสาร ไดดําเนินการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการ ในวารสาร
“สิ่งแวดลอมสรรคสรางวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry - BEI)” ปที่ 17 ฉบับที่ 1 ซึ่งมีคาพิจารณาบทความ
จํานวน 20 ทาน เปนเงิน จํานวน 26,500 บาท โดยนับจากบทความมที่ผานการประเมินไดรับการตีพิมพในเลมปที่
17 ฉบับที่ 1 จํานวน 10 เรื่อง และบทความที่ไมผานการประเมิน 9 บทความ ดังนั้นจึงขอใชงบประมาณจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อจายคาพิจารณา
บทความ จํานวน 26,500 บาท โดยมีรายการดังตอไปนี้
ลําดับ
1

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.ดร.

2

ผศ.

3

ผศ.ดร.

4

ผศ.

5

ผศ.ดร.

จาย-ผูอาน
กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ชนิกานต ยิ้มประยูรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชุมเขต แสวงเจริญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เชาวลิต สัยเจริญมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชื่อบทความ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมและรานคาชุมชนในโครงการที่อยู
อาศัยของการเคหะแหงชาติดวยแนวคิดการสรางสถานที่
ความสัมพันธขององคประกอบศาลา พันธุไผ และวัสดุประกอบในการ
กอสรางศาลาไมไผ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
การปรับปรุงระบบแสงสวาง อาคารศูนยบริการและอาหาร 1
มหาวิทยาลัยขอนแกน
การปรับปรุง สภาพแวดลอมทางกายภาพ ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุก
คน กรณีศึกษา : โครงการคริสตจักรบานปรารถนา แบบติสต
พระอุโบสถ(สิม) วัดสุปฎนาราม และอาสนวิหารแมพระนิรมล เมือง
อุบลราชธานี

สถานะ
บทความ
เลม 611
เลม 611

ยอดจาย
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reject

1,000

reject

1,000

1,000
1,000

1,000

ลําดับ

ตําแหนง
ผศ.ดร.
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ผศ.ดร.
ผศ.ดร.
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รศ.ดร.
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อ.ดร.
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ผศ.ดร.
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อ.ดร.
อ.ดร.
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ผศ.ดร.
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รศ.ดร.
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ผศ.ดร.

14

รศ.ดร.
รศ.ดร.

15

รศ.ดร.
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ผศ.ดร.
ผศ.ดร.

17

ผศ.ดร.

18

ผศ.ดร.
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รศ.
รศ.

20

ศ.เกียรติ
คุณ
ศ.เกียรติ
คุณ

จาย-ผูอาน
เชาวลิต สัยเจริญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
โชติมา จตุรวงค-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
โชติมา จตุรวงค-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ณวิทย อองแสวงชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดลฤทัย โกวรรธนะกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน
ดิฐา แสงวัฒนะชัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติ๊ก แสนบุญ-มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ติ๊ก แสนบุญ-มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ธาริณี รามสูต-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
นิรัช สุดสังข-มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ปนายุ ไชยรัตนานนท-สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
ปรานอม ตันสุขานันทมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปรานอม ตันสุขานันทมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วรภัทร อิงคโรจนฤทธิ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วรภัทร อิงคโรจนฤทธิ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันดี พินิจวรสินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิโรจน ชีวาสุขถาวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมชาติ จึงสิริอารักษมหาวิทยาลัยศิลปากร
สมชาติ จึงสิริอารักษมหาวิทยาลัยศิลปากร
อรศิริ ปาณินทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อรศิริ ปาณินทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชื่อบทความ
อนุสรณสถานพระอริยสงฆในวัดปาสายหลวงปูมั่น ภูริทัตตเถระ
อนุสรณสถานพระอริยสงฆในวัดปาสายหลวงปูมั่น ภูริทัตตเถระ
The Proportion of Wat Xiengthong Sim in Luangprabang City
การเปลี่ยนแปลงของความทันสมัยภายใตอิทธิพลของทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ–อุบลฯ ในตึกแถว 2 ชั้น 7 คูหาริมถนนหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาอัตลักษณขององคกรเพื่อการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปจจัยที่สงผลใหความเปนพื้นที่สาธารณะไมประสบผลสําเร็จ : กรณีศึกษา
สวนรักษ จังหวัดนครราชสีมา
พระอุโบสถ(สิม) วัดสุปฎนาราม และอาสนวิหารแมพระนิรมล เมือง
อุบลราชธานี
เครื่องเขินลานนา

สถานะ
เลม 611
เลม 611
reject

ยอดจาย
1,000

เลม 611
เลม 611
คางจาย

1,000

reject

1,000

1,000
1,000

500
1,000

เลม 611
การใหแสงสีภายนอกอาคารแบบสีขางเคียงรวมกับความสดของสีและน้ําหนัก เลม 61ความมืด-สวาง
1
ที่สงผลตอการรับรูทางสายตา กรณีศึกษาโบสถกาลหวาร กรุงเทพมหานคร
เครื่องเขินลานนา
เลม 611
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 กับการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่
reject
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร

1,000

การอนุรักษภูมิทัศนชุมชนประวัติศาสตรทาแร จังหวัดสกลนคร

reject

1,000

ปจจัยที่สงผลใหความเปนพื้นที่สาธารณะไมประสบผลสําเร็จ : กรณีศึกษา
สวนรักษ จังหวัดนครราชสีมา
บทบาทของความเชื่อและเพศสภาวะที่มีตอการจัดการพื้นที่ในเรือนกลุมไท
พวนในเชียงขวาง สปป. ลาว
การปรับปรุงระบบแสงสวาง อาคารศูนยบริการและอาหาร 1
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รูปแบบสีขององคประกอบทางสถาปตยกรรม พื้นที่ยานถนนบํารุงเมือง
กรุงเทพมหานคร
วิธีการศึกษาวิจัยสถาปตยกรรมพื้นถิ่นรวมกับศาสตรอื่น: ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติในประเทศไทย
การศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑออกแบบพระมหาเจดียของมูลนิธิพระบรม
ธาตุ ในสังฆราชูปถัมภ
การศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑออกแบบพระมหาเจดียของมูลนิธิพระบรม
ธาตุ ในสังฆราชูปถัมภ
การเปลี่ยนแปลงของความทันสมัยภายใตอิทธิพลของทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ–อุบลฯ ในตึกแถว 2 ชั้น 7 คูหาริมถนนหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีการศึกษาวิจัยสถาปตยกรรมพื้นถิ่นรวมกับศาสตรอื่น: ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติในประเทศไทย
บทบาทของความเชื่อและเพศสภาวะที่มีตอการจัดการพื้นที่ในเรือนกลุมไท
พวนในเชียงขวาง สปป. ลาว
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reject
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reject

1,000

reject

1,000
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reject
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1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
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3. สรุปรายการบทความที่จะตีพิมพในวารสารสิ่งแวดลอมสรรคสรางวินิจฉัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561)
ผูนําเสนอ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
สรุปรายการบทความที่จะตีพิมพในวารสาร สิ่งแวดลอมสรรคสรางวินิจฉัย
( Built Environment Inquiry BEI)” ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561) จํานวน 10 บทความ โดยแยกเปนภายในคณะฯ 4
และภายนอก 6 บทความ โดยมีรายชื่อบทความดังนี้
ชื่อบทความ

ผูสง

1. การใหแสงสีภายนอกอาคารแบบสีขางเคียงรวมกับความสดของสีและ กฤตยชญ ธนะกรรณ และ
น้ําหนักความมืด-สวาง ที่สงผลตอการรับรูทางสายตา กรณีศึกษาโบสถ พรรณชลัท สุริโยธิน
กาลหวาร กรุงเทพมหานคร
2. เครื่องเขินลานนา
ตระกูลพันธ พัชรเมธา
3. แนวทางการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมและรานคาชุมชนในโครงการที่
อยูอาศัยของการเคหะแหงชาติดวยแนวคิดการสรางสถานที่
4. รูปแบบสีขององคประกอบทางสถาปตยกรรม พื้นที่ยานถนนบํารุงเมือง
กรุงเทพมหานคร
5. ความสัมพันธขององคประกอบศาลา พันธุไผ และวัสดุประกอบในการ
กอสรางศาลาไมไผ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
6. การศึกษาอัตลักษณขององคกรเพื่อการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7. การปรับปรุงระบบแสงสวาง อาคารศูนยบริการและอาหาร 1
มหาวิทยาลัยขอนแกน
8. การเปลี่ยนแปลงของความทันสมัยภายใตอิทธิพลของทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ–อุบลฯ ในตึกแถว 2 ชั้น 7 คูหาริมถนนหลวง จังหวัด
อุบลราชธานี
9. บทบาทของความเชื่อและเพศสภาวะที่มีตอการจัดการพื้นที่ในเรือน
กลุมไทพวนในเชียงขวาง สปป. ลาว
10. อนุสรณสถานพระอริยสงฆในวัดปาสายหลวงปูมั่น ภูริทัตตเถระ

ที่มา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

นิติ รัตนปรีชาเวช วิทวัส รุงเรือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผล และระพีพรรณ คําหอม
ธนสาร ชางนาวา และ สันต จันทร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมศักดิ์
รัชนูพรรณ คําสิงหศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นาถยา พลซา และ ญาณินทร รัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
วงศวาน
ทหารลาดกระบัง
ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กิตติกานต พรประทุม

มหาวิทยาลัยขอนแกน

จันทนีย จิรัณธนัฐ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ภัทระ ไมตระรัตน และ ทรงยศ วี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระทวีมาศ

