โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระหวางวันที่ 23 มกราคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2561
ณคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
---------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มุงมั่นในการเปนผูอุทิศตนดวยการออกแบบ กําหนดวิสัยทัศนในการเปน
“คณะวิชาแหงความยั่งยืน (Sustainable Faculty)”โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก
Excellence and Wisdom Faculty : มุงสูความเปนเลิศทางดานศิลปะวิทยาการ การประกอบวิชาชีพ การ
ตอยอดองคความรูทองถิ่นและภูมิปญญาLocal Green Faculty : คํานึงถึงความยั่งยืน ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน ระบบนิเวศ และการใชประโยชนปจจัยในพื้นที่ Community Care Faculty
: มีความหวงใย เกื้อหนุน สานประโยชนรวมกันระหวางสถาบัน ชุมชน และทองถิ่น และ Creative Economic
Faculty : เนนการสรางมูลคาจากการออกแบบ การสรางสรรค และการใชทรัพยสินทางปญญา
สําหรับการดําเนินการในสวนของการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยสําหรับบุคลากรของคณะฯ ไดมีการ
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินการจัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสราง
ผลงานวิจัยจากบริบททางวัฒนธรรมและชุมชนเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560 ณโรงแรมอินภาวา อํา เภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน ซื่งทําใหไดบทสรุปสําหรับแนวทางดําเนินการในบริบทดานการวิจัย การบริการวิชาการ รวมไปถึง
การบูรณาการพันธกิจหลักของคณะ และมหาวิทยาลัยใหสอดคลองและเพื่อใหเปาประสงคดังกลาวเปนไปอยาง
ตอเนื่องในปงบประมาณ 2561 คณะฯไดมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถดําเนินการวิจัยไดตาม
ความถนัดและความสนใจของตน โดยการลงพื้นที่วิจัย การปฏิบัติการภาคสนาม การทดลองปฏิบัติการใน
สภาพจริง และการคนควาเชิงนวัตกรรม และการวิจัยที่เปนสหวิทยาการ เรียนรูกระบวนการมีสวนรวม การ
รวมมือกับหนวยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ละสามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนเชิงนโยบาย การ
แกปญหา การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน/ทองถิ่น
กระบวนการผลักดันเพื่อใหกิจกรรมตางๆ ที่กลาวมาขางตนนั้นสามารถสนองยุทธศาสตรคณะ
โดยเฉพาะพันธกิจดานการวิจัยเปนภารกิจสําคัญที่ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดใหความสําคัญ และกําหนดใหมี
โครงการเพื่อการสงเสริมใหเกิดการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนกลไกสําคัญที่จะชวยสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการในคณะวิชา โดยเฉพาะการผลิตผลงานทางการวิจัย ที่มีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถการบูรณาการองค
ความรูและประสบการณของนักวิจัยที่แตกตางกัน มาเกิดองคความรูใหมที่เปนประโยชน โดยในปงบประมาณ
2561 นี้ คณะฯ ไดกําหนดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยจัดใหมีการใหความรู
เกี่ยวกับแหลงทุน ประเภท และแนวการขอทุนจากหนวยงานผูใหทุนตาง ๆ เพื่อใหนักวิจัยไดทราบชองทางและ
โอกาสในการทําวิจัยโดยเฉพาะการนําองคความรูไปใชในการทําวิจัยเพื่อแกปญหาและกระตุนเศรษฐกิจ สราง
มูลคาจากการออกแบบ การสรางสรรค ใหตอบสนองความตองการของสถาบัน ชุมชน และทองถิ่นไดตามที่

มุงหวัง การนําเสนอผลงานการวิจัย การเขียนวิจัย และแนวทางในการจัดทําบทความเพื่อการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการของตน
วัตถุประสงค
1. นักวิจัยไดทราบและเขาใจแนวทางวิธีการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ
2. เพื่อใหนักวิจัยไดทราบชองทางในการนําผลงานสรางสรรค งานออกแบบไปพัฒนาสูการทําวิจัย เกิด
การวิจัยที่เปนสหวิทยาการ สามารถแกปญหา การพัฒนาศักยภาพการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน/
ทองถิ่น
3. เพื่อใหไดรางขอเสนอโครงการวิจัย หรือขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อสามารถจัดสรร
งบประมาณดําเนินการวิจัยใหได
4. เพื่อใหนักวิจัยที่มีความสนใจรวมกันไดแลกเปลี่ยน และจับกลุมในการสรางงานวิจัยหรืองานวิชาการ
เชิงบูรณาการรวมกัน
5. เพื่อใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปน “คณะวิชาแหงความยั่งยืน (Sustainable Faculty) โดยมี
บรรยากาศของการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
วัน/เวลา จัดงาน
23 มกราคม
– 15 กรกฎาคม 2561 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถานที่ดําเนินการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูเขารวมประชุม
จํานวน 40 คน ประกอบดวย
1. ผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
2.

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

3.

บุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. การเพิ่มขึ้นของผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
2. แหลงทุนวิจัยและจํานวนงบประมาณการวิจัยตอจํานวนบุคลาการ
3. การจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
4. บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

วิธีการดําเนินการ
1. จัดบรรยายแนะนําแนวทางในการขอวิจัย
2. การพัฒนาหัวขอโครงการยอย ตามความเชี่ยวชาญของนักวิจัย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาไปสูชุด
โครงการวิจัย
3. การนําเสนอโครงการ การอภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็นระหวางกลุมนักวิจัยและคณะพี่เลี้ยงนักวิจัย
4. การสรุปผลโครงการและประเมินผลโครงการ
งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได แผนงบประมาณ ปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ผลผลิต

/โครงการ

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รหัส 0205 หมวดรายจาย งบดําเนินงาน-คาใชสอย (งบกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ)ดังนี้
-

คาตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมง 3 คน ๆ ละ 300 บาท/ชั่วโมง 2,700 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 7 มื้อ ๆ ละ 30 บาท/คน 40 คน 8,400 บาท
คาอาหารกลางวัน 7 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน 40 คน 33,600 บาท
คาวัสดุ อื่น ๆ อาทิ กระดาษ ปากกา แฟมเอกสาร
2,300 บาท
คาจัดพิมพโปสเตอรผลการดําเนินโครงการ จํานวน 10 แผน 3,000 บาท
แผนละ 300 บาท
รวม 50,000 บาท(หาหมื่นบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการแตไมเกินงบประมาณที่ไดรับ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมโครงการไดทราบแนวโนมการกําหนดหัวขอวิจัย และการกําหนดทิศทางและพัฒนาหัวขอ
โครงการวิจัยที่เกี่ยวของของแตละกลุมสาขาวิชา
2. ทุกกลุมวิจัยมีความพรอมตอการแขงขันในการเปนสวนหนึ่งของการเปนประชาคมมหาวิทยาลัยแหง
การวิจัย และการเปนสวนหนึ่งของสถาบันการศึกษาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เกิดกิจกรรมความรวมมือและการบูรณาการทางการวิจัยระหวางกลุมวิจัย เกิดการตื่นตัวดานการผลิต
ผลงานวิจัย และการประดิษฐคิดคนในการนําไปสูการพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และ
อื่นๆตอไป
4. คณาจารยมีมุมมองที่กวางขึ้นในการผลิตผลงานวิจัยที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได
อยางเหมาะสมทั้งในปจจุบันและในอนาคต

โครงการ

กําหนดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระหวางวันที่ 23 มกราคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2561
ณคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

23 มกราคม 2561
09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 -10.00 น. การบรรยายแนะนําทุนวิจัย และการสนับสนุนการวิจัย โดยวิทยากรจาก
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มข.
 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน
ในพื้นที่
 โครงการนวัตกรรมวณิชย
 ฯลฯ
10.00 -10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15 – 12.00 น.
กิจกรรมพบปะนักวิจัย : แนวทางสงเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัย ”
ประจําปงบประมาณ 2561 โดย ศาสตราจารยศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝายวิจัย และทีมฝายวิจัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00
– 14.30 แนะนําทุนวิจัย และหลักเกณฑกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โดย งานวิจัยและบริการวิชาการ

