รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 3/2561
ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1201 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
.................................................
ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
2. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี

คณบดี
ประธานกรรมการ

รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
3. รองศาสตราจารยวารุณี หวัง
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
5. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
6. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
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

-2เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยไดรับแจงจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ
จัดทํา ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยอดยกมาจากเดือนกุมภาพันธ 2561 4
,033,457.25 บาท
รายรับ
0.00 บาท
รวม
4,033,457.25 บาท
รายจาย
195,000.00 บาท
ยอดยกไป
3,838,457.25 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานแจงตอที่ประชุมวามีกําหนดการประชุมดังกลาว ในวันที่ 27 มีนาคม 2561
ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหเสนอวาระตอที่ประชุมดังกลาว เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการของคณะฯ ดวย
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ยังไมมีกําหนดการประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ยังไมมีกําหนดการประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ยังไมมีกําหนดการประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมรไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559- 2560ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดาน

-3ใหจัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน
ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆรวมทั้งการปรับเพิ่มขอมูล
งบประมาณของแตละหมวดขอมูล ประกอบดวย
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 และที่ประชุมขอใหฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับปรุงขอมูลโดยใหแยกบุคลากรที่อยูปฏิบัติงาน
ประจําและกลุมที่ลาประเภทตาง ๆดวย เพื่อใหมีความชัดเจนของขอมูลดังกลาว
1.8 ขาวประชาสัมพันธ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธ และขาวการ
จัดกิจกรรม รวมถึงการไดรับรางวัลจากการประกวดแบบของนักศึกษาของคณะฯ ดังนี้
1) การประชุมวิชาการนานาชาติ Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO
RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum
2) ประชาสัมพันธ 2018 Feng Chia University International Summer School
3) ประชาสัมพันธวิธีการดําเนินการตามมาตรฐาน Standard of Operation Procedures, SOP
4) ขอเชิญสงบทความตีพิมพในวารสารวิชาการสาระศาสตรสถาปตยกรรม และศาสตรที่เกี่ยวของ
5) ทุนเพื่อเขารับการอบรมในหลักสูตรการใหบริการทางการบิน
6) ขอเชิญรวมเสนอชื่อนักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ EwhaWomans
University ประเทศเกาหลี (Fall 2018)
7) ประชาสัมพันธโครงการ “FameLab Thailand การแขงขันการนําเสนอทางดานวิทยาศาสตร
ปที่ 3”
8) ธ.ก.ส. เชิญชวนเสนอรายชื่อนักวิจัยนักพัฒนา หรือผูมีบทบาทสําคัญ เพื่อรับรางวัล เมธีวิจัย
ประจําป 2561

-49) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศขอเสนอโครงการวิจัยในปงบประมาณ 2561
รอบที่ 1 จํานวน 3 ประเภททุน
10) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายในประเทศ
ประจําป 2561
11) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแกนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
12) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศขอรับทุนการศึกษาตางประเทศ ประจําป 2561
ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุกชองทาง
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 การจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย สํานักบริการวิชาการ ไดขอความรวมมือ
จากคณะหนวยงานตาง ๆภายในมหาวิทยาลัยชอนแกน ในการพิจารณาการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยเพิ่มเติมประเภท
นิติบุคคล (สถาบันการศึกษา) หมายเลข 545 กับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง ซึ่งกําหนดประเภทของที่ปรึกษาไว จํานวน 20 สาขา ในการนี้ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรใหนําประเด็นดังกลาวเขาสูการพิจารณาในที่ประชุมผูบริหารคณะ โดยใหฝายวิจัยและ
บริการวิชาการสรุปรายชื่อโครงการตาง ๆที่มีการทําสัญญาจางอยางถูกตอง และมีขอบขายงานนั้น ๆตรงกับสาขาที่
สมควรเพื่อจัดสงใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการยื่นจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยในสาขาที่สอดคลองกับบริบทงาน
ของคณะตอไป
1.10 สรุปการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ
รองศาสตราจารย ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ไดรายงานสรุปการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ
ตางประเทศ ในหัวขอเรื่อง “Illuminance standards for rural life contexts in Thailand” ในการการประชุม
The 8th Lux Pacifica จัดโดยสถาบัน Lux Pacificaณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุนกําหนด 3 วัน ในระหวางวันที่ 6
- 8 มีนาคม 2561 ตอที่ประชุม ซึ่งจากประสบการณและสิ่งที่ไดสังเกต รูเห็นหรือไดรับการถายทอดใหมๆ
ไดรับประโยชนจากเนื้อหาของการประชุม ในเรื่องแสงสวางที่เกี่ยวของกับอาคาร และ มนุษย ได มีประสบการณและ
แนวทางการทําวิจัยในระดับนานาชาติที่แตกตางจากการทําวิจัยดานแสงสวางในอาคารในประเทศไทย การศึกษาเนนไป
ที่คุณภาพการมอง ผูสูงอายุ ดวงตา ที่มีการวิจัยรวมไปในศาสตรที่หลากหลาย และ เทคโนโลยี LED ที่อาจกอใหเกิด
ปญหาในการมองเห็นในดานตางๆ ทั้งนี้ ประโยชนที่ไดรับและขอเสนอแนะการประชุมวิชาการนานาชาติ สงเสริมให
นักวิจัยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน ประสบการณ ผลงานวิจัย และ ไดสรางเครือขายความรวมมือในโอกาสขางหนา
โดยเฉพาะการสนับสนุนใหนักวิจัยไดไปนําเสนองานหรือเผยแพรผลงานวิจัยในลักษณะการประชุม นอกจากการตีพิมพ

-5ในวารสารวิชาการ นอกจากนั้น การประชุมนี้เปนการประชุมเฉพาะดานแสงสวางในอาคาร ทําใหไดพบนักวิจัย อาจารย
ผูแทนสมาคมไฟฟาแสงสวางของประเทศไทย ทําใหสรางเครือขายความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ ที่ตรง
เฉพาะทาง เพื่อโอกาสสรางความเขมแข็งดานวิชาการในอนาคต และในการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ ยัง
สามารถสรางเครือขายวิชาการกับนักวิจัยหรือนักวิชาการในระดับนานาชาติใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยพิจารณา
เชิญนักวิจัยหรือนักวิชาการในที่ประชุมวิชาการฯ ใหเปน KKU Research Collaborative Network ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ อาทิเชน
- Motoharu Takao, PhD จาก Department of Human and Information Science, Tokai
University ประเทศญี่ปุน ซึ่งเชี่ยวชาญดาน Neuroscience, Retina, Vision science, Visual
neuroscience
- ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน จาก คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรีสาขาที่เชี่ยวชาญ แสงสวางในสถาปตยกรรม
- Prof. Warren JulianSydney School of Architecture, Design & Planningจากประเทศออสเตรเลีย
สาขาที่เชี่ยวชาญ lighting,visual Environment for the Aged Partially Sighted
ทั้งนี้ ไดจัดสงเอกสารรายงานผลการดําเนินงานไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน เรียบรอยแลว ตามขอกําหนดการสนับสนุน
ทุนดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่ 4 วาระที่ 1.10 บรรทัดที่ 2แกไขจากเดิม “...ประจําเทศไทย” เปน “ประจําประเทศไทย”
หนาที่ 5 วาระที่ 1.11 บรรทัดที่ 1 แกไขจากเดิม “...วิทยาเทคนิค” เปน “วิทยาลัยเทคนิค”
หนาที่ 6 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 3 แกไขจากเดิม “Mou” เปน “MOU”
หนาที่ 5 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่ 3 แกไขจากเดิม “Veriกian” เปน “Veridian”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุม ดังนี้
1) การเบิกจายรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานบทความทางวิชาการ “ทัศนคติของคนไทยที่มีตอ
สิ่งอํานวยความสะดวกของผูพิการที่ถูกออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในที่สาธารณะ” สําหรับ ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส จํานวน
5,000 บาท (หาพันบาทถวน)

-62) ดําเนินการทําสัญญารับทุน โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบแผนที่นูนต่ําเพื่อนําทาง
คนตาบอดในศูนยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย ผศ. นิธิวดี ทองปอง และ
ดําเนินการเบิกจายเงินเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนงานฝายวิจัยและบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2561
ประธาน ไดนําเสนอใหที่ประชุมรับทราบและพิจารณาสําหรับการดําเนินกิจกรรมซึ่งอยูในแผนยุทธ
ศาตรของคณะ ประจําปงบประมาณ 2561 ซึ่งรับผิดชอบโดยฝายวิจัยและบริการวิชาการ และนอกจากนี้ ไดนําเสนอ
รางโครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ของฝายวิจัยและบริการวิชาการ ที่จะดําเนินการในสวนของโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย ซึ่งไดดําเนินการในระยะที่หนึ่งไปแลวในเดือนมกราคม 2561 ที่ทางคณะไดเชิญฝายวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน มาบรรยายสําหรับคณาจารยของคณะ สวนการดําเนินการโครงการดังกลาวในระยะตอไปจะ
ดําเนินการรวมกับโครงการMOU Follow up ซึ่งจะไปดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งในสวนของความรวมมือดานการเรียนการสอน การทําวิจัยรวม และอื่น ๆตามความ
เหมาะสมโดยคาดวาจะดําเนินการไดในชวงเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ เมื่อฝายวิจัยและบริการวิชาการ จะประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ เพื่อกําหนดการที่แนชัดตอไป หากการประสานงานเสร็จเรียบรอยจะประชาสัมพันธและ
นําเสนอตอที่ประชุมอีกครั้ง
สําหรับโครงการคลินิกวิจัย เปนอีกหนึ่งโครงการที่ทางคณะฯ ใหความสําคัญและกําหนดใหเปน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร เชนกัน ฝายวิจัยและบริการวิชาการ กําหนดกลุมเปาหมายสําหรับโครงการดังกลาว คือ
กลุมบุคลากรสายผูสอน และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตั้งเปาหมายเพื่อใหกลุมเปาหมายเหลานี้สามารถเขียน
บทความทางวิชาการ ไดอยางถูกตอง และสามารถเพิ่มจํานวนบทความทางวิชาการของคณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการโครงการดังกลาวนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จึงมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ จัดทําโครงการ กําหนดขอบเขตและเปาประสงคการดําเนินการ การ
ประสานงานกับวิทยากร และใหดําเนินการรวมกับโครงการในลักษณะคลายกันของคณะเพื่อลดความซ้ําซอนในการ
ดําเนินการ และสามารถบูรณาการไปสูการบรรลุวัตถุประสงค จึงเห็นควรใหดําเนินการรวมกับโครงการที่อยูในความ
รับผิดชอบของฝายวิชาการ
4.2การปรับปรุงหลักเกณฑกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการใหสอดคลองกับระเบียบวาดวยกองทุน
ระดับคณะที่อยูในระหวางการดําเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแกน
มติ ที่ประชุมเห็นควรใหพิจารณาในรายละเอียดทั้งหมดเมื่อระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนเสร็จเรียบรอยแลว และใน
ระหวางนี้เพื่อไมใหการดําเนินการตามความเกี่ยวของสําหรับการสนับสนุนจากองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการของคณะเปนไปอยางราบรื่น ในการใชจายเงินใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในหลักเกณฑการสนับสนุน
ของกองทุนที่มีอยูไปพลางกอน

-74.3ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
4.3.1 การพิจารณาจัดทําสัญญารับทุนซึ่งเปนโครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ
เรียบรอยแลว ไดแก
1) โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบเซรามิกเพื่อปรับปรุงสภาวะนาสบายในอาคารที่พัก
อาศัย กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย” โดย ผศ. ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี และอ.นรากร พุทธโฆษ
2) โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑและสื่อดิจิทัลรวมสมัยจากสิมและฮูปแตม
อีสาน(Product design and Contemporary Digital media design from Murals Painting in E-sanW
โดย อ.ชิงชัย ศิริธร
มติ ที่ประชุมอนุมัติทั้งนี้ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในหลักเกณฑการสนับสนุนของกองทุน
4.3.2 การขอรับเงินรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง "Illuminance standard for rural
life context in Thailand ในการประชุมวิชาการ The 8th Lux Pacifica Life and Lighting ระหวางวันที่ 6-8
มีนาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุน สําหรับ รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ซึ่งตรวจสอบแลวเปนผลงานตีพิมพในระดับ
นานาชาติ จํานวน 4,000 บาท
มติ ที่ประชุมอนุมัติทั้งนี้ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในหลักเกณฑการสนับสนุนของกองทุน
4.3.3 ขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจํานวน 2 โครงการ ไดแก
1) โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหม
ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกประเภทเครื่องนุงหม ภายใตงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ จังหวัด
ขอนแกน” โดย อ.มนตธิดา เลิศนิมานรดี งบประมาณ100,000 บาท
2) โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบตัวพิมพอัตลักษณอีสาน” โดย อ.ขาม
จาตุรงคกุล งบประมาณ 100,000 บาท
มติ ที่ประชุม ใหดําเนินการตามขั้นตอนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในหลักเกณฑการสนับสนุนของกองทุน และ
นําเสนอตอที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป
4.4 การจางนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส มข.” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาผูมีคุณสมบัติที่ทางคณะประสงคจะใหมกี ารจางนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง
ประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส มข.” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดสงมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาดําเนินการ
ตามลําดับตอไป
มติ
ไมเสนอ

-84.5 การจางนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ประเภท “นักวิจัยอาวุโส มข.” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาผูมีคุณสมบัติที่ทางคณะประสงคจะใหมกี ารจางนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง
ประเภท “นักวิจัยอาวุโส มข.” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อจัดสงมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาดําเนินการ
ตามลําดับตอไป
มติ
ไมเสนอ
4.6 ขอความอนุเคราะหติดตามการสงรายงานฉบับสมบูรณเพื่อปดโครงการวิจัย อุดหนุนทั่วไป
ประธานไดขอใหที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะหติดตามการสงรายงานฉบับ
สมบูรณเพื่อปดโครงการวิจัย อุดหนุนทั่วไป สําหรับผูไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกลาว ประจําป 2561 จํานวน 3
โครงการ เพื่อจัดสงมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาดําเนินการตามชั้นตอนตอไป
มติ
ที่ประชุมมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการประสานงานกับผูรับทุนเพื่อดําเนินการตอไป
4.7 ขอความอนุเคราะหติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2560
ประธานไดขอใหที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะหติดตามการสงรายงานฉบับ
สมบูรณเพื่อปดโครงการวิจัย อุดหนุนทั่วไป สําหรับผูไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกลาว ประจําป 2560 จํานวน 1
โครงการ เพื่อจัดสงมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาดําเนินการตามชั้นตอนตอไป
มติ
ที่ประชุมมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการประสานงานกับผูรับทุนเพื่อดําเนินการตอไป
วาระที่ 5เรื่องอื่น ๆ
5.1 การบรรยายพิเศษจากบริษัทฟลิปส
รองศาสตราจารย ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ไดแจงตอที่ประชุมวาในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00
-12.00 น. จะมีวิทยากรจากบริษัทฟลิปส มาบรรยายพิเศษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี
อาคาร จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาและผูสนใจเขารับฟงการบรรยายดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 การใหบริการวิชาการสําหรับผูตองขังกรมราชทัณฑ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาขอนแกน สําหรับโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค :Innovation Hub–
Creative Economy ภายใตชื่อ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑฺราชทัณฑ ประเภทเครื่องเรือน สําหรับเรือจํากลางในเขต
ภาคอีสาน นั้น และตามแผนดําเนินการ ไดกําหนดใหมีการจัดอบรมเผยแพรความรูสําหรับผูตองขังในเรือนจํา
ที่เกี่ยวของ จํานวน 3 แหง เพื่อนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมใหตรงกับความตองการของตลาด หรือสราง
ผลิตภัณฑใหมที่สอดคลองกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปเชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปนตน โดยในครั้งที่ 1 นี้ เปนการ
เขาไปดําเนินการจัดอบรมสําหรับผูตองขัง เรือนจํากลางจังหวัดขอนแกน และจะมีการดําเนินการในลักษณะเชนนี้อีกใน
ระยะตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

-95.3 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 4/2561
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 4/2561 คือวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา13.30 น.
เลิกประชุมเวลา15.45 น.

(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

