รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 5/2560
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 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

-2วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีรายงานจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ จัดทํา
ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเปนการรายงานสําหรับปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ยอดยกมา
3,304,342.19 บาท
รายรับ
434,860.10 บาท
รวม
3,739,202.29 บาท
รายจาย
7,106.00 บาท
ยอดยกไป
3,732,042.29 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีกําหนดประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
-ไมมีกําหนดประชุมที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้ทางคณะอยูในระหวางการปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับ
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
โดยคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ 7 ดานในการบริหารและดําเนินงานของหนวยงาน นั้น ในสวนที่เกี่ยวของกับการใช
ศักยภาพของสาขาวิชาหลักของคณะใหมีการบูรณาการรวมกันในหลายสวนที่เกี่ยวของทั้งในการเรียนการสอนใน
รายวิชาตาง ๆของหลักสูตร การบริการวิชาการ และการวิจัย โดยจะตองมีสรางกลไกและวิธีการที่เหมาะสมและ
สามารถนําไปสูการเปนองคกรที่ไดมาตรฐานของ EdPEx ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงขอใหทุกหลักสูตรนําแนวทาง
ดังกลาวนี้ไปเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมในการดําเนินการที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายของทางคณะ
ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

-31.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559 - 2560 ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดาน
ใหจัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน
ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆตอที่ประชุม ประกอบดวย
1. รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ
2. รายงานสารสนเทศงานสรางสรรค
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
ทั้งนี้ ขอมูลตาง ๆนี้คาดวาจะเพิ่มขึ้นอีกหลังการประชุมวิชาการโฮมภูมิที่จะจัดในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 และ
การประชุมวิชาการ BTAC ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 สรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอนพรอมสรุปสถิติขอมูล
ภาระงานในดานที่เกี่ยวของซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลและไดจัดสงใหกับอาจารยเจาของ
ขอมูลเพื่อตรวจสอบและแกไขพรอมแนบหลักฐาน (หากมี) เพิ่มเติม สําหรับการเจาหนาที่คณะ และคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายผูสอนของคณะเพื่อประกอบการพิจารณาสําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้ง
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของผูบริหารในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไป
ดวย
ที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมไดมอบหมายใหแตละหลักสูตรแจงใหคณาจารยแตละทานไดรับทราบภาระงานดังกลาว
และพิจารณาสําหรับการจัดสรรภาระงานตอไป โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเกณฑภาระงานอาจารยที่
ปรึกษาเพิ่มขึ้นมาอีกดวย
1.8 วารสารวิชาการคณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ไดแจงตอที่ประชุมวาจากการประชุมคณะกรรมการ
วารสารวิชาการคณะฯ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตาง ๆของวารสารสําหรับฉบับป 2561 ซึ่งจะจัดพิมพเปน
ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด และไดมอบหมายใหกองบรรณาธิการหาขอมูลเพื่อประกอบการจัดทํารูปแบบที่เหมาะสมและ
ถูกตองของวารสารดังกลาว ทั้งนี้ คาดวาจะไดขอสรุปทั้งหมดภายในสองเดือน สวนวารสารฉบับป 2560 ฉบับที่ 1
อยูในระหวางการจัดทําตนฉบับ คาดวาจะแลวเสร็จและสามารถเผยแพรไดภายในเดือนมิถุนายน 2560
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 ขาวประชาสัมพันธ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธที่เกี่ยวของ ไดแก

-41. โครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสาขา
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับเครือขยองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ
(คอบช.) รวมมือกันบริหารแผนงานวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
ประกาศรับขอเสนอการวิจัยและขอเชิญรวมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2561ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
3. ทุนภายใตโครงการศูนยนวัตกรรมทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทยเพื่อชุมชนและ
ผูสูงอายุ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินงาน
โครงการ Healthcare Innovation Hub : for Community and Aging Society ในการนี้
มหาวิทยาลัยเปดรับขอเสนอโครงการ (รอบที2่ ) เพื่อพิจารณาคัดเลือกสนับสนุน
โครงการ 2 ประเภท ไดแก 1. Startup Company และ 2. Translational Research / Preseed Fund
ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุกชองทาง
เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.10 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 ในระหวางเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 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
กําหนดรายละเอียดภาระงานที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาตางชาติทั้งหมดหลังการประชุมวิชาการโฮมภูมิ
1.11 การรับนักศึกษาทุน GMS 2560
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดพิจารณาคุณสมบัติ

-5ผูสมัครขอรับทุนและไดตอบรับ MR.HANNY CHANDRA PRATAMA จากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอาคาร ในหลักสูตร ปกติ แผนการ
ศึกษา ก 1 แผนการสอน เต็มเวลา (จันทร – ศุกร) และกําหนดเขาศึกษา ในภาคตน ประจําปการศึกษา 2560
เรียบรอยแลว โดยทางคณะจะสนับสนุนทุนการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวนปละ 96,000 บาท เปนเวลา
2 ปการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่
3 วาระที่ 1.8 บรรทัดที่ 2 แกไขจากเดิม “...ของสาร...” เปน “...ของวารสาร...”
วาระที่ 1.9 หัวขอวาระการประชุมใหแกไขจากเดิม “ประชุมรวม เทคนิคการแพทย
สถาปตย + ออกแบบ และะพยาบาล เรื่องความรวมมือวิจัยคนพิการ” เปน ประชุมรวม คณะเทคนิคการแพทย คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร เรื่องความรวมมือวิจัยคนพิการ
หนาที่ 4 วาระที่ 1.11 บรรทัดที่ 8 ใหตัดชื่อ อาจารยขาม จาตุรงคกุล ออก
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการเรียบรอยแลว สําหรับ
1. การแจงมติที่ประชุมสําหรับการอนุมัติขยายระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย จํานวน 2 โครงกาน
2. การเบิกจายเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ สําหรับ นางสาวสุภาพร
อรรถโกมล สําหรับบทความงานสรางสรรค เรื่อง “The Design of "Datton Sanla" Ceramic Miniatures Inspired
By Cultural Wisdom การออกแบบของที่ระลึกตุกตาเซรามิค "ดัดตน ลั้นลา" โดยใชภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่ง
ตีพิมพในวารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University พรอมกับยื่นขอรับ จํานวน 4,000 บาท เรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เว็บไซตคณะ (ภาษาอังกฤษ)
ประธาน นําเสนอความคืบหนาตอที่ประชุมประชุม ในสวนของประวัติการศึกษาของบุคลากรสาย
ผูสอน และจะเพิ่มเติมในสวนของผลงานเดน ๆของนักศึกษาและคณาจารยที่แตละหลักสูตรไดพิจารณาและคัดเลือกมา
ใหตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

-6วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ประธานได
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอ (ราง) ขอตกลงคาวมรวมมือทางวิชาการ
แผนพัฒนาเมือง ผังชุมชน สูนวัตกรรมกาพรัฒนาเมืองแบบมีสวนรวมทุกมิติระหวางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือเปนผูประสานงานในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักการปฏิบัติในการทําขอตกลงความ
รวมมือระหวางสถาบัน ทางคณะฯจะใหหนวยงานเจาของเรื่องกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของทั้งหมดแลวนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณา กอนสงไปยังสํานักงานกฎหมายของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อ
พิจารณากอนมีการลงนามรวมตอไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและแนวทางที่ทางคณะเคยดําเนินการ ทั้งนี้ ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวของใน
ขอตกลงความรวมมือดังกลาว ขอให ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรณรงค ชาญนุวงศ นําไปพิจารณาและจัดสงใหฝายวิจัย
และบริการวิชาการเพื่อสงใหฝายกฎหมายมหาวิทยาลัยขอนแกนตรวจสอบความถูกตองและหมาะสมตอไป
4.2 โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2560
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรประชาสัมพันธใหคณาจารยทุกทานไดรับทราบ
4.3 ขอแนะนําเกี่ยวกับการเสนอกิจกรรมและการออกแบบเอกสารรับรองหนวย พวต.
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดขอแนะนําเกี่ยวกับการเสนอกิจกรรมและการ
ออกแบบเอกสารรับรองหนวย พวต. ในสวนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบใหเปนผูจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (ผูจัดกิจกรรม พวต.) และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสภาสถาปนิก
วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่เปนบุคคลธรรมดา พ.ศ. 2556 ขอ 4
กําหนดใหหนวยผูจัดกิจกรรม พวต. ตองเสนอแผนกิจกรรม ตามขอ 3(1) และ (2) เพื่อใหคณะอนุกรรมการพิจารณาให
การรับรองรายการกิจกรรมและกําหนดหนวย พวต. ใหกอนการเริ่มตนกิจกรรม ไมนอยกวา 45 วัน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรเสนอโครงการประชุมวิชาการ BTAC เพื่อขอรับรองหนวย พวต. ตอสภา
สถาปนิก
4.4 การดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ ปงบประมาณ 2560
ประธานไดแจงเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ ปงบประมาณ 2560 ซึ่ง

-7รับผิดชอบโดยฝายวิจัยและบริการวิชาการ นั้น ขณะนี้ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลและออกแบบโปสเตอรสําหรับ
เผยแพรในการประชุมวิชาการโฮมภูมิ ในเดือนมิถุนายน 2560 สําหรับโครงการจัดทําโปสเตอรเพื่อการประชาสัมพันธ
ผลงานดานวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ ถายทอดความรู) เรียบรอยแลว
พรอมนี้ ที่ประชุมไดพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการสัมมนานอกสถานที่ โครงการจัดตั้งกลุม
พี่เลี้ยงนักวิจัย และการจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทางของหลักสูตร โดยมีงบประมาณสนับสนุน จํานวน 150,000 บาท
และที่ประชุมเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มีนาคม 2560 เห็นชอบใหดําเนินการในชวงปลายเดือน
มิถุนายน 2560 นั้น เนื่องจากทางคณะฯ มีกําหนดที่จะดําเนินโครงการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการของทาง
คณะ ปงบประมาณ 2561 ดวย ในการนี้ จึงอาจจะปรับใหโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไปพรอมกัน ทั้งนี้
ผูบริหารของคณะจะไดปรึกษาในรายละเอียดและแนวทางดําเนินการที่เหมาะสมตอไป
มติ อนุมัติ เห็นชอบตามที่เสนอ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 6/2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 6/2560 คือวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

