รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 6/2560
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ หอง 1201 อาคารสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
.................................................
ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ

ประธานกรรมการ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
2. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
3. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
4. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
5. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
6. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
7. ผูชวยศาสตราจารยธนสิทธิ์ จันทะรี กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
8. นางมณีรัตน วีระกรพานิช กรรมการและเลขานุการ
9. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
1. รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดี
2. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
3. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ผูไดรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายอนุพันธ พันธอมร งานวิจัยและบริการวิชาการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้

-2วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยไดรับแจงจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ วาสถานะบัญชีกองทุนดังกลาวไมมีความ
เคลื่อนไหว
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
3. รายงานสารสนเทศงานวิจัย
4. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานในที่ประชุมฯ
5. รายงานสารสนเทศการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ
ทั้งนี้ ขอมูลตาง ๆนี้คาดวาจะเพิ่มขึ้นอีกหลังการประชุมวิชาการโฮมภูมิที่จะจัดในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 และ
การประชุมวิชาการ BTAC ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุมรับทราบ

-31.7 สรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอน
นายอนุพันธ พันธอมร ไดนําเสนอสรุปขอมูลภาระงานบุคลากรสายผูสอนพรอมสรุปสถิติขอมูล
ภาระงานในดานที่เกี่ยวของซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลและไดจัดสงใหกับอาจารยเจาของ
ขอมูลเพื่อตรวจสอบและแกไขพรอมแนบหลักฐาน (หากมี) เพิ่มเติม สําหรับการเจาหนาที่คณะ และคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายผูสอนของคณะเพื่อประกอบการพิจารณาสําหรับการประเมินฯ ทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้ง
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการบริหารดานบุคคลของผูบริหารในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมตอไป
ดวย
ที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมขอใหแตละหลักสูตรดําเนินการอยางตอเนื่องและติดตามผลสําหรับการแจงให
คณาจารยแตละทานไดรับทราบภาระงานดังกลาว และพิจารณาสําหรับการจัดสรรภาระงานตอไป โดยเฉพาะหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเกณฑภาระงานอาจารยที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นมาอีกดวย
1.8 วารสารวิชาการคณะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ไดแจงตอที่ประชุมวาจากการประชุมคณะกรรมการ
วารสารวิชาการคณะฯ ฉบับป 2560 ไดจัดสงตนฉบับ คาดวาจะแลวเสร็จและสามารถเผยแพรไดภายในเดือนมิถุนายน
2560 ไดตามกําหนด
ที่ประชุมรับทราบ
1.9 ขาวประชาสัมพันธ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประกาศรับ
สมัครขอเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําป 2560 ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุก
ชองทางเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.11 ผลการรับนักศึกษาทุน GMS 2560
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดพิจารณาคุณสมบัติ
ผูสมัครขอรับทุนและไดตอบรับ 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 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแจงผลการพิจารณาและรับนักศึกษารายดังกลาวเขาศึกษาใน
หลักสูตรที่ทางคณะตอบรับไป แลว โดยในขั้นตอนลําดับถัดไป จะเปนการดําเนินการในสวนของการขออนุมัติเงิน
สําหรับการสมทบทุนการศึกษาในสวนของคณะ รวมทั้งใหหลักสูตรพิจารณากําหนดแนวทางดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่
4 วาระที่ 1.9 ขอ 2 แกไขจาก “เครือขย” เปน “เครือขาย”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการจัดสงขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการแผนพัฒนาเมือง ผังชุมชน สูนวัตกรรมการพัฒนาเมืองแบบมีสวนรวมทุกมิติ ระหวางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคกรมหาชน) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ให
สํานักงานกฎหมายมหาวิทยาลัยขอนแกน ตรวจสอบและไดรับผลการตรวจสอบเรียบรอยแลว โดยทางสํานักงาน
กฎหมายขอใหทางคณะฯ พิจารณาเพิ่มรายละเอียดในขอตกลงดังกลาวใหครบถวนกอนเสนอลงนามตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เว็บไซตคณะ (ภาษาอังกฤษ)
ประธาน นําเสนอความคืบหนาตอที่ประชุมประชุม ในสวนของประวัติ
และผลงานของบุคลากรสาย
ผูสอนทุกทาน ทั้งนี้ โดยฝายวิจัยและบริการวิชาการจะกําหนดรูปแบบเปนแบบเดียวกันและจะจัดสงใหคณาจารยทุก
ทานเพิ่มรายละเอียด กอนจะเผยแพรในลักษณะ PDF ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 กําหนดเกณฑภาระงานสายผูสอนดานการวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานได
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับกําหนดเกณฑภาระงานสายผูสอนดานการวิจัยและบริการ
วิชาการ เนื่องจากในการบันทึกภาระงานดานดังกลาวนี้โดย ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดบันทึกตามหลักเกณฑที่
กําหนดแตมีบางทานทวงติงในการนับภาระงานสําหรับงวดประเมินการปฏิบัติงาน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการนับภาระงานตามหลักเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ ในรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวของสําหรับภาระงานดานการวิจัย ใหเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา หากระยะเวลาดําเนินโครงการครอมชวงการ
ประเมินใหนับรวมใหทุกงวดการประเมิน แตหากมีการขยายระยะเวลาเกินสัญญาจะไมนับเปนภาระงานสําหรับชวงที่มี
การขยายระยะเวลา

-54.2 การดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ ปงบประมาณ 2560
ประธานไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินการสําหรับโครงการสัมมนาจัดตั้งกลุมพี่เลี้ยง
นักวิจัย ซึ่งเปนโครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ โดยไดปรับชื่อโครงการเปน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร สราง
ผลงานวิจัยจากบริบททางวัฒนธรรมและชุมชนเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดยกําหนดเปาหมายใหเปนการดําเนินการแบบบูรณาการสําหรับเมือง โดยกําหนดพื้นที่อําเภอ
บานไผ จังหวัดขอนแกน เปนพื้นที่นํารองในการศึกษาและสํารวจเก็บขอมูลเพื่อดําเนินการ สําหรับกําหนดการ คือ วันที่
3 – 4 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อใหทุกหลักสูตรมีขอมูลของพื้นที่เดียวกัน แตสามารถทําวิจัยในบริบทที่
แตกตางกัน และเชื่อมโยงบูรณาการดวยกันได เพื่อนําไปสูการเขียนเคาโครงงานวิจัย ตอไป ทั้งนี้ ขอใหทุกหลักสูตรแจง
รายชื่อคณาจารยที่จะรวมโครงการดังกลาวภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ดวย เพื่อฝายวิจัยและบริการวิชาการจะได
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
มติ
เห็นชอบตามที่เสนอ และใหทุกหลักสูตรไปพิจารณาดําเนินการตามความเกี่ยวของตอไป
4.3 ขอเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม –
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2560
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย ตาม
โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม – มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2560 ซึ่งเปน
โครงการความรวมมือทางวิชาการรวมกัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหประชาสัมพันธใหบุคลากรที่มีความสนใจไดรับทราบตอไป
4.4 ขอเสนอดานการจัดทําแผนวิจัยและบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2561
ประธานไดนําเสนอขอเสนอดานการจัดทําแผนงานดานการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สําหรับปงบประมาณ 2561 ประกอบดวย
1. การสนับสนุนการดําเนินการดานการวิจัยและบริการวิชาการ ผานโครงการที่ดําเนินการ
ในปงบประมาณ 2559 และ 2560 เพื่อใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
2. สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธผลงานดานการวิจัยและบริการผานสื่อตาง ๆมากขึ้น อาทิ
การนําเสนอผานรายการวิทยุ เปนตน
3. การสนับสนุนสําหรับการจัดทําวารสารวิชาการของหลักสูตรตาง ๆ แตทั้งนี้ ควรเปนการจัดทํา
ในลักษณะวารสารออนไลนเพื่อประหยัดงบประมาณ ใหเปนเพียงงบประมาณสนับสนุนสําหรับคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
ผูอานบทความของวารสารฉบับตาง ๆ อยางเหมาะสม
4. ดําเนินการจัดทําวารสารกึ่งวิชาการเฮือนเฮาอยางตอเนื่อง และใหจัดทําเพจประชาสัมพันธ
ในสวนนี้เพิ่มเติม
5. การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธฉบับภาษาอังกฤษของคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพื่อ
การเผยแพร
มติ อนุมัติ เห็นชอบตามที่เสนอแตทั้งนี้ ใหนําแผนงานหลักของทางคณะที่จะมีการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของทางคณะ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มาปรับใหสอดคลองตอไป

-64.5 ขอขยายระยะเวลาสงวิจัยฉบับสมบูรณ
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
สําหรับโครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารเรียนปรับอากาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร โดยขอขอขยายไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 เนื่องจากมีภาระงานดานการบริหารมากทําใหไมสามารถดําเนินการสําหรับโครงการวิจัยไดตามกําหนด
มติ อนุมัติ เห็นชอบตามที่เสนอ
4.6 ขอรับการสนับสนุนคาใชจายการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและตางประเทศ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนคาใชจายการเดินทางไป
นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและตางประเทศ สําหรับราย อาจารย
ดร.จันทนีย จิรัณธนัฐ ที่จะเดินทางไปรวมการประชุมวิชาการนานาชาติไทย ครั้งที่ 13 และนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในหัวขอ “Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies” ในระหวางวันที่
15 – 18 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
มติ อนุมัติ เห็นชอบตามที่เสนอ
4.7 ขอเสนอโครงการวิจัยบูรณาการ ปงบประมาณ 2562
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําและสงขอเสนอโครงการวิจัย
บูรณาการ ปงบประมาณ 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอใหแตละคณะจัดทําและสงขอเสนอโครงการดังกลาว อยาง
นอยคณะละ 1 โครงการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหประชาสัมพันธใหแตละหลักสูตรพิจารณาตอไป
4.8 การติดตามโครงการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานไดแจงเกี่ยวกับการติดตามการดําเนินการโครงการวิจัยสถาบันของผูไดรับทุนสนับสนุนวิจัย
ดังกลาว จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 ราย ทั้งนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการจะแจงใหผูรับทุนทั้งสามรายได
รับทราบและดําเนินการตอไป
มติ อนุมัติ เห็นชอบตามที่เสนอ
4.9 การขอลดอัตราคาตอบแทนสถาบัน
รองศาสตราจารย ดร.รวี หาญเผชิญ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาการขอปรับลดอัตราคาตอบแทน
สถาบันในการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะฯ ซึ่งกําหนดวา ผูดําเนิน
โครงการดังกลาว จะตองจายคาตอบแทนสถาบัน โดยปจจุบันไดมีการกําหนดอัตราคาตอบแทนมหาวิทยาลัย ในอัตรา
10% และสําหรับคณะตนสังกัด ในอัตรา 10% ซึ่งทําใหการดําเนินโครงการมีขอจํากัดในการบริหารจัดการงบประมาณ
คาใชจาย ดังนั้น จึงเสนอขอปรับลดอัตราคาตอบแทนสําหรับคณะตนสังกัดจากเดิม รอยละ 10 เปนรอยละ 5
มติ
ที่ประชุมใหนําเสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อพิจารณาตอไป

-74.10 ขอยกเลิกการรับทุนสนับสนุนการวิจัย
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงเกี่ยวกับการขอยกเลิกการรับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การ
ประเมินศักยภาพพื้นที่รอบสถานีระบบรถไฟฟารางเบาเมืองขอนแกน” งบประมาณ 100,000 บาท โดย ผศ.ดร.มนสิชา
เพชรานนท เนื่องจากงานวิจัยในหัวขอดังกลาวนี้ ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอื่นแลว
มติ อนุมัติ เห็นชอบตามที่เสนอ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 7/2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 7/2560 คือวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

