รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 4/2560
ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ หอง 1201 อาคารสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
.................................................
ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ

ประธานกรรมการ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
2. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
5. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
6. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
7. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
8. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
9. นางมณีรัตน วีระกรพานิช กรรมการและเลขานุการ
10. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
ผูไดรับเชิญเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดี
2. นายอนุพันธ พันธอมร งานวิจัยและบริการวิชาการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
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1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีรายงานจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ จัดทํา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเปนการรายงานสําหรับปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ยอดยกมา
3,335,937.19 บาท
รายรับ
32,325.00 บาท
รวม
3,368,262.19 บาท
รายจาย
63,920.00 บาท
ยอดยกไป
3,304,342.19 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีกําหนดประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีกําหนดประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559 - 2560 ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดาน
ใหจัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน
ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆตอที่ประชุม ประกอบดวย
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
2. รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค

-23. รายงานสารสนเทศงานวิจัย
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
5. รายงานสารสนเทศการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 สรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอนพรอมสรุปสถิติขอมูล
ภาระงานในดานที่เกี่ยวของซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลและไดจัดสงใหกับอาจารยเจาของ
ขอมูลเพื่อตรวจสอบและแกไขพรอมแนบหลักฐาน (หากมี) เพิ่มเติม สําหรับการเจาหนาที่คณะ และคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายผูสอนของคณะเพื่อประกอบการพิจารณาสําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้ง
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของผูบริหารในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไป
ดวย
ที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมไดมอบหมายใหแตละหลักสูตรแจงใหคณาจารยแตละทานไดรับทราบภาระงานดังกลาว
และพิจารณาสําหรับการจัดสรรภาระงานตอไป
1.8 วารสารวิชาการคณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ไดแจงตอที่ประชุมวาจากการประชุมคณะกรรมการ
วารสารวิชาการคณะฯ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตาง ๆของสาร ไดแก
- การเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิผูพิจารณาบทความจากภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ
- วารสารฉบับที่ 2 ป 2560 จะมีการประชาสัมพันธการใชชื่อใหมของวารสาร และมีการจัดพิมพ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- การมอบหมายให อาจารย ดร.ถวัลย นิยมพานิชพัฒนา เปนผูตรวจสอบความถูกตองสําหรับการ
อางอิงตาง ๆ และเงื่อนไขอื่น ๆของบทความ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการตีพิมพ
เผยแพรเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด ในป 2561
- การทบทวนเพื่อปรับปรุงวัตถุประสงคของวารสารใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
ทั้งนี้ หากมีความคืบหนาประการใดจะแจงใหที่ประชุมทราบตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 ประชุมรวม เทคนิคการแพทย สถาปตย+ออกแบบ และพยาบาล เรื่องความรวมมือวิจัยคนพิการ
ประธาน แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีการประชุมรวมในการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ การ
วิจัย และการสรางสรรคนวัตกรรมรวมกัน และการเพิ่มผลงานตีพิมพผลงานทางวิชาการในลักษณะบูรณาการขามสาขา
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกําหนดแนวทางดําเนินงานรวมระหวาง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และคณะพยาบาลศาสตร ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร นั้น ทางคณะฯ จะมีผลงานตีพิมพจากความรวมมือดังกลาว ทั้งจากหลักสูตรการออกแบบ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการดําเนินการจนแลวเสร็จ
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 โครงการบริการวิชาการสําหรับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา สําหรับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน โดย
ไดรับงบประมาณสําหรับโครงการดังกลาว จํานวน 14,070,000 บาท โดยมีระยะเวลาดําเนินการเปนเวลา 3 เดือน
ตั้งแตเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ โดยคณะผูดําเนินการไดขออนุมัติจากทางคณะฯ ใหใชพื้นที่ดําเนินการ
บุคลากร และวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และขอใหฝายวิจัยและบริการวิชาการตรวจสอบและเสนอตอคณบดีพิจารณาในรายละเอียด
ที่เกี่ยวของตอไป
1.11 การออกแบบอัตลักษณเมือง และผลิตภันฑของ mascot ไดโน
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวาตามที่สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน ไดประสานงานขอ
ความอนุเคราะหจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการออกแบบอัตลักษณเมือง และผลิตภัณฑ
mascot โดยใชไดโนเสาร “ไดโน” ประจําจังหวัดขอนแกน ซึ่งโครงการดังกลาวนี้ เปนโครงการของทางจังหวัดขอนแกน
ที่จะนําผลงานการออกแบบในครั้งนี้ไปใชสําหรับงานดานอื่น ๆที่ตองแสดงถึงอัตลักษณดังกลาวของจังหวัดดวย จึงขอให
ที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการในการออกแบบดังกลาวใหเหมาะสม และที่ประชุมไดมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการ
วิชาการประชุมปรึกษาหารือรวมกับหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อกําหนดรายละเอียดและแนวทางการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป นั้น จากการประชุมไดขอสรุปวา ในวันที่ 28 เมษายน 2560 นี้ ทางคณะฯ โดย ผูชวย
คณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกานต รวยสูงเนิน และ อาจารยขาม จาตุรงคกุล จะเขา
รวมประชุมและนําเสนอรายละเอียด รวมถึงงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนตอทางจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
1.12 ขาวประชาสัมพันธ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธที่เกี่ยวของ จํานวน 8 เรื่อง
ดังนี้
1. ประกาศรับผลงานวิชาการวารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 66 ป 2560
2. ขอเชิญรวมประชุมวิชาการสรางสรรคระดับชาติ “ภูมิปญญาพื้นถิ่นสรางสรรค”
3. ขอเชิญรวมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium :
Building life, Giving Hope
4. ทุนอุดหนุนคณาจารยนําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ

-5ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุกชองทาง
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.13 โครงการ IAESTE 2560
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ทางคณะไดตอบรับไปยังไอเอสเตประเทศ
ไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. :
IAESTE Thailand) สําหรับการรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงาน ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝกงานดานเทคนิค นั้น บัดนี้ ไอเอสเตประเทศไทย (The
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE
Thailand) ไดจัดสงรายละเอียดของนักศึกษาตางชาติ จํานวน 4 ราย เพื่อมาฝกงาน ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
1. Ms. Dora Steric นักศึกษาสาขา Architecture จากประเทศ Serbia
2. Mr. Steven Simovic นักศึกษาสาขา Architecture จากประเทศ Serbia
3. Ms. Tina Unosevic นักศึกษาสาขา Architecture จากประเทศ Serbia
4. Mr. Cristian – Mihai Surghie นักศึกษาสาขา Urban Planning and Design
จากประเทศ Romania
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมรวมระหวางประธานหลักสูตรตาง ๆเพื่อ
กําหนดรายละเอียดภาระงานที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาตางชาติทั้งหมดตอไป
1.14 การปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ใหพิจารณาสําหรับการปรับปรุงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและ
การใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร นั้น ไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการชุดดังกลาวเรียบรอยแลว และฝายวิจัยและบริการวิชาการ จะตรวจทานรายละเอียดทั้งหมดอีก
ครั้งกอนประกาศใชตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่ 7 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่ 1 แกไขจากเดิม “อนุมมัติ” เปน “อนุมัติ”

-6วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการเบิกจายเงินรางวัลสําหรับอนุมัติ
รางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ สําหรับ นางสาวสุภาพร อรรถโกมล สําหรับบทความงานสรางสรรค
เรื่อง “The Design of "Datton Sanla" Ceramic Miniatures Inspired By Cultural Wisdom การออกแบบของที่
ระลึกตุกตาเซรามิค "ดัดตน ลั้นลา" โดยใชภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งตีพิมพในวารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University พรอมกับยื่นขอรับ จํานวน 4,000 บาท เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เว็บไซตคณะ (ภาษาอังกฤษ)
ประธาน นําเสนอความคืบหนาตอที่ประชุมประชุม ในสวนของความเชี่ยวชาญของบุคลากรสาย
ผูสอน และจะเพิ่มเติมในสวนของผลงานเดน ๆของนักศึกษาและคณาจารยที่แตละหลักสูตรไดพิจารณาและคัดเลือกมา
ใหตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 กําหนดการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ ปงบประมาณ 2560
ประธานไดแจงเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ ปงบประมาณ 2560 ซึ่ง
รับผิดชอบโดยฝายวิจัยและบริการวิชาการ และขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการกิจกรรมโครงการ
สําหรับโครงการสัมมนานอกสถานที่ โครงการจัดตั้งกลุมพี่เลี้ยงนักวิจัย และการจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทางของหลักสูตร
โดยมีงบประมาณสนับสนุน จํานวน 150,000 บาท และที่ประชุมเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มีนาคม
2560 เห็นชอบใหดําเนินการในชวงปลายเดือนมิถุนายน 2560
มติ ที่ประชุมไดมอบหมายใหแตละหลักสูตรไปพิจารณาทั้งหัวขอโครงการวิจัย จํานวนผูเขารวมโครงการ ทั้งนี้ โดย
ประธานฯ จะปรึกษาหารือเพื่อกําหนดรายละเอียดของโครงการรวมกับประธานของแตละหลักสูตรตอไป
4.2 การจางนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส มข.” ประจําปงบประมาณ 2561
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดและคุณสมบัติของผูสมควรไดรับการจางนักวิจัยที่มี
สมรรถนะสูง ประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส มข.” ประจําปงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวไมเสนอชื่อ
4.3 นักวิจัยขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาในการ
ดําเนินการวิจัย จํานวน 2 โครงการ ไดแก

-71. โครงการวิจัย เรื่อง “พัฒนาการยานตึกแถวในยานเมืองเกา จังหวัดอุบลราชธานี”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งสกุล เปนหัวหนาโครงการ และไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ
จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2560 นั้น เนื่องจากขณะนี้อยูในระหวางขั้นตอนการเขียนรายงานสรุปวิเคราะหผลการศึกษาและ
ยังไมแลวเสร็จ จึงขออนุมัติขยายโครงการไปอีกเปนระยะเวลา 12 เดือน จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561
2. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเมืองเพื่อใหเพิ่มคุณภาพ
และตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวเมืองขอนแกน” โดย ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต ภูประเสริฐ เปน
หัวหนาโครงการ และไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 นั้น เนื่องจากขณะนี้
อยูในระหวางขั้นตอนการเขียนรายงานสรุปวิเคราะหคาสถิติและผลการศึกษาจากการสํารวจภาคสนามเพื่อมาใชในการ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงพื้นที่สาธารณะศาลหลักเมือง และยังไมแลวเสร็จ จึงขออนุมัติขยายโครงการไปอีกเปน
ระยะเวลา 12 เดือน จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561
มติ อนุมัติตามที่เสนอ
4.5 Paper Deployment
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการติดตามและขอใหยืนยันผลการตีพิมพตาม Deployment
2016 ไปยังฝายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยทางคณะฯ ไดดําเนินการในสวนนี้ไปแลว ซึ่งคณะมีบทความจากบุคลากร
สายผูสอนที่เขียนบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล Scopus จํานวน 6 บทความ และไดสนับสนุนงบประมาณ
การแปลบทความดังกลาวเรียบรอยแลว แตยังอยูในขั้นตอนของการจัดสงเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่อยูฐานที่
กําหนด
มติ เห็นชอบใหดําเนินการตอไป และมอบหมายใหฝายวิจัยแจงยืนยันสําหรับ
Deployment 2016
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร อยูในระหวางดําเนินการ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 5/2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 5/2560 คือวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

