รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 9/2560
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ หอง 1201อาคารสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
.................................................
ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
2. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ

คณบดี
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ตั้งสกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
5. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
6. นายจักริน เงินทอง
กรรมการ
(แทน) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
7. ผูชวยศาสตราจารยสุรกานต รวยสูงเนิน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
8. นางมณีรัตน วีระกรพานิช กรรมการและเลขานุการ
9. นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลา/ติดราชการอื่น)
10. รองศาสตราจารยรวี หาญเผชิญ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
11. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค ชาญนุวงศ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ผูไดรับเชิญเขารวมประชุม
1. นายอนุพันธ พันธอมร

งานวิจัยและบริการวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธาน กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้

-2วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดรายงานสถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยไดรับแจงจากฝายการเงินและบัญชีของคณะ และฐานขอมูลกองทุนที่ฝายวิจัยฯ
จัดทํา ณ วันที่ 30 กันยายน 2560ซึ่งเปนการรายงานสองสวนไดแกรายงานสรุปสถานะกองทุนสําหรับปงบประมาณ
2560 ซึ่งในการรายงานอยางเปนทางการตามขอกําหนดของกองทุนตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ เปนหนาที่ของงานการเงินของคณะฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยอดยกมาจากปงบประมาณ 2559
3,451,112.83 บาท
รายรับ
892,802.50บาท
รวม
4,343,915.33 บาท
รายจาย
366,732.84 บาท
ยอดยกไป
3,977,182.49 บาท
และอีกสวนหนึ่งคือสรุปขอมูลสถานะบัญชีกองทุน ประจําเดือนกันนยายน 2560 ดังนี้
ยอดยกมา
3,919,369.29บาท
รายรับ
17,712.50บาท
รวม
3,937,082.49 บาท
รายจาย
00.00 บาท
ยอดยกไป
3,977,182.49 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ซึ่งไดรับมอบหมายใหเขาประขุมแทนคณบดี ไดแจงตอที่
ประชุมวา จากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน มีวาระที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาตอบแทนการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
โดยประกาศฉบับดังกลาวนี้จะเริ่มใชตั้งแตเดือนเมษาน 2561 เปนตนไป โดยคาตอบแทนการต
ตีพิมพผลงานทางวิชาการดังกลาวจะยึดตามคุณภาพของวารสารระดับนานาชาติในฐาน ISI หรือ
Scopus ที่ถูกจัดระดับใน Quartile ตองอางอิงจากฐานขอมูล Scimago หรือ Web of
Science ทั้งสายวิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ สายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
2. การคิดคะแนนในผลงานตีพิมพของการทํางานของศูนย/กลุมวิจัยเฉพาะทางรวมกัน
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารยพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ซึ่งไดรับมอบหมายใหเขาประขุมแทนคณบดีไดแจงตอที่

-3ประชุมวา จากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวาระที่เกี่ยวของ ไดแก การเปดใหบริการ
หอพักนักศึกษา (หญิง) นานาชาติ ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อรองรับการรับนักศึกนานาชาติมาศึกษา แลกเปลี่ยน
หรืออื่น ๆของคณะ/หนวยงานตาง ๆทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
-ไมมีวาระที่เกี่ยวของที่ประชุมรับทราบ
1.6 สรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
นายอนุพันธ พันธอมรไดนําเสนอสรุปขอมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559- 2560ซึ่งฝายวิจัยและบริการวิชาการปรับการจัดเก็บขอมูลทุกดาน
ใหจัดเก็บและรายงานขอมูลเปนปปฏิทินทั้งหมดเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชสําหรับการรายงานผลการดําเนินการดาน
ตาง ๆรวมทั้งสําหรับการรายงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตาง ๆตอที่ประชุม 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 ทั้งนี้ ที่ประชุมไดขอใหฝายวิจัยและบริการวิชาการจัดสงขอมูลดังกลาวนี้ใหกับประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตรเพื่อนําไปประชุมรวมกับคณาจารยของหลักสูตรสําหรับการจัดสรรภาระงานตามความเหมาะสม และใหจัดสง
ใหกับคณบดีเพื่อพิจารณาสําหรับการมอบหมายที่เหมาะสมครบถวนตอไป

-41.8 วารสารวิชาการคณะ
วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ไดแจงตอที่ประชุมวาจากการประชุมคณะกรรมการ
วารสารวิชาการคณะฯ ขณะนี้ มีบทความที่พรอมจะตีพิมพเผยแพรครบถวนแลวมีเพียง 3 บทความ ที่อยูในระหวางการ
แกไข คาดวาวารสารจะสามารถเผยแพรไดภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ประชุมรับทราบทั้งนี้ ที่ประชุมไดเสนอแนะใหกองบรรณาธิการเพิ่มในสวนหนังสือภาษาอังกฤษทั้งในสวนของหนังสือ
เชิญ และแบบตอบรับ เพื่อรองรับความเปนสากลของวารสารวิชาการดังกลาว
1.9 นักศึกษานานาชาติ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษานานาชาติของคณะ ดังนี้
1. Ms.Dora Steric นักศึกษาโครงการIAESTE สาขา Architecture จบประเทศ
Serbia สิ้นสุดการฝกปฏิบัติงานและเดินทางกลับภูมิลําเนาเรียบรอยแลว
2. Mr.Cristian-Mihai Surghie นักศึกษาโครงการIAESTE สาขา Urban Planning and
Design จากประเทศ Romania การกําหนดวันสําหรับการนําเสนอFinal Presentation
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารสิม

3. การนําเสนอสําหรับ Cultural Presentation ของนักศึกษานานาชาติของคณะ จํานวน
2 รายไดแก MR.TOUCH SENG จากประเทศ CAMBODIA เพื่อเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การวางแผนภาคและเมือง
และ MS. PAY PHYO KHAING จากประเทศสหภาพเมียนมา เขาศึกษาในระดับปริญญา
เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สถาปตยกรรมศาสตร
และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ไดเห็นชอบสําหรับนักศึกษาราย Mr.Cristian-Mihai Surghie ที่จะ
ขยายระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานไปอีก 1 เดือนจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน โดยในสวนของคณะฯ ไดดําเนินการ
ในสวนของการขอขยายระยะเวลาการพํานักในประเทศใหเรียบรอยแลว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

1.10แนวทางการใชเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการใชเงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตรสําหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ปรากฏตามแผนยุทธศาสตรของ
คณะที่มีหลายโครงการที่กําหนดใหเบิกจายจากเงินกองทุนดังกลาว ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับหลักการและรายละเอียด
ตามที่กําหนดไวในกองทุน ซึ่งขณะนี้ไดรับแจงจากทางคณะฯ และหัวหนาสํานักงานคณบดีวารายการเบิกจายตาง ๆที่
เกี่ยวของกับกองทุนใหใชตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ฉบับป 2557 กอน สวนหลักเกณฑที่ยกรางฉบับใหม

-5และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว นั้น ใหระงับไวกอน จนกวานโยบายจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวของจะมีความชัดเจนมากกวานี้
มติ เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ ประธานจะนํารายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวของไปพิจารณาและจะมอบหมายใหผูเกี่ยวของ
ประสานงานและดําเนินการในสวนของรายละเอียด และแนวทางที่เกี่ยวของตอไป

1.11 ขาวประชาสัมพันธ
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมสําหรับขาวประชาสัมพันธ ดังนี้

1) ประชาสัมพันธการขอเชิญรวมกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู “การใชลําแสง
ซินโครตรอนเพื่อการวิจัย โดยใช Beamline : 1.1W Multiple x-ray techniques” ใน
19 ตุลาคม 2560 , 31 ตุลาคม 2560 และ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องคการมหาชน) ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผูสนใจสามารถสอบา
ถมรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ นายธนายุทธ สังขอินทร โทร 095 – 6656407 โทรสาร 043
203 177 อีเมล thanayuts@kkumail.com และสามารถลงทะเบียนกิจกรรมไดที่
https://goo.gl/forms/OywgdcdayjBEg1ar1
2) ขอเชิญยื่นขอเสนอโครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อ
แกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม (Talent
Mobility) ประจําปงบประมาณ 2561วงเงินงบประมาณสนับสนุนประกบอดวย
คาตอบแทนสําหรับอาจารย/นักวิจัย ไมเกิน 400,000 บาท และคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยไมเกิน 200,000 บาท โดยมี รอบระยะเวลาในการเสนอโครงการ 2 ครั้งคือ
รอบที่ 1 ภายใน 24 พฤศจิกายน 2560
รอบที่ 2 ภายใน 26 มกราคม 2560
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นางสาวพรชวรัตน ฐานมั่น โทร 043 202 697
อีเมล ponchawarat.t@gmail.com
ทั้งนี้ ขาวประชาสัมพันธทั้งหมดนี้ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเผยแพรใหกับบุคลากรของคณะในทุก
ชองทางเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ
1.12 แหลงตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการทางดานสถาปตยกรรมศาสตร
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดขอบรรณารักษประจําหองสมุดคณะฯ สืบคน
ขอมูลแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการทางดานสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อประกอบการพิจารณาการตีพิมพ

เผยแพรผลงานทางวิชาการของบุคลากรของคณะ มีดังนี้
1. ฐาน ISIยังมีนอย และชองทางการขอรับการตีพิมพยังทําไดยาก อาทิ
WebsiteofSciences
- วารสารดาน
Art&Humanities

-6- วารสารดาน

Engineering
2. ฐาน Scopus
- วารสารในฐาน Scopus มีมาก ดังนั้น ควรเขาไปตรวจสอบวาเลิกจัดพิมพหรือยัง
- ไมทราบวาจะพิจารณาวาตองเปน Quartileนอยๆ หรือเปลา ซึ่งตองเขาไปตรวจสอบ
คา Q ในฐานนั้นๆ อีกครั้ง
- ใหสังเกตการอางอิงของบทความที่ไดรับการตีพิมพวามาจากวารสารอะไร ก็สามารถ
สงไปตีพิมพในวารสารเหลานั้นได
3. ฐานของไทยที่ สกอ ยอมรับ คือ วารสารในฐาน TCI กลุม 1

ที่ประชุมรับทราบ

1.13 โครงการLibrarian of Things
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดแจงตอที่ประชุมวา สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัด
โครงการ Librarian of Things เพื่อใหบริการสําหรับคณะหนวยงานตาง ๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งในการให
คําปรึกษาสําหรับการสืบคนขอมูลของนักศึกษา และบุคลากร ทั้งนี้ ในเบื้องตนนี้ ไดมีการใหบริการประจําสําหรับ 3
คณะ ไดแก คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยจะมีบรรณารักษจะมา
ใหบริการทุกบาย วันอังคาร จึงขอประชาสัมพันธใหทุกทานไดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน2560
ประธาน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายละเอียด เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560โดยมีขอแกไข ดังนี้
หนาที่
9วาระที่ 1.15ขอ 1)ใหแกไขจากเดิม “...แบ Vernadoc” เปน “...แบบVernadoc”
หนาที่ 10 วาระที่ 3.1บรรทัดที่ 1 ใหแกไขจากเดิม “สิริขันธ” เปน “ศิริขันธ”
หนาที่ 11 วาระที่ 4.5บรรทัดที่ 1 ใหแกไขจากเดิม “national” เปน “National”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
1.1 การดําเนินการตามมติที่ประชุม
นางพิมพชนก ศรีสุริยะมาตย ไดแจงตอที่ประชุมวา จากมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2560 ไดดําเนินการเบิกจายรางวัลคาตอบแทนสําหรับผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร สําหรับ
รายที่ไดรับอนุมัติ และการดําเนินการในสวนของการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานหลังจากที่ไดรับ
การตรวจสอบความถูกตอง และการอํานาจใหลงนามแทนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ประชุมรับทราบ

-7วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา
วิชาการนาน
นาชาติ ณ ตางประเทศ
นางมณีรัตน วีระกรพานิชไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุน
คาใชจายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม วิชาการนานาชาติ ณ ตางประเทศ สําหรับ
ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ
ในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 3rd ไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 3rd
International Conference – Workshop on Sustainable Architecture and Urban desing 2017 โดย
School of Housing , building & Planning , USM, Malaysia ณ Royale Chulan Penang เมืองปนัง
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย จํานวนเงิน 30,000 บาท
มติ อนุมัติตามเสนอ
4.2 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย
นางมณีรัตน วีระกรพานิช ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับโครงการวิจัยจํานวน 2 โครงการ ไดแก
1)
โครงการวิจัย เรื่อง “เกาอี้บริหารรางกายสําหรับผูสูงอายุในพื้นที่ชนบทกึ่งเมือง จังหวัด
ขอนแกน” โดย นางสาวอภิญญา อาษาราช
2)
โครงการวิจัย เรื่อง “เคานเตอรครัวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงในพื้นที่ชนบทกึ่งเมือง
กรณีศึกษา จังหวัดขอนแกน”โดย ผศ.ดร.สุรกานต รวยสูงเนินนางสาวอภิญญา อาษาราช และ นางสาวพิชญระ
วี สุรอารีกุล
มติ ที่ประชุมเสนอใหฝายวิจัยและบริการวิชาการจัดสงเคาโครงโครงการวิจัยทั้งสองใหกับผูทรงคุณวุฒิตามที่ที่
ประชุมเสนอ เพื่อพิจารณา และนําผลการพิจารณาเขาสูที่ประชุมพิจารณาในครั้งตอไป
วาระที่ 5เรื่องอื่น ๆ
5.1 กําหนดประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ครั้งที่ 10/2560
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว และกําหนดใหมีการประชุมสําหรับคณะกรรมการวิจัยบริการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 10/2560 คือวันที่ 22 พฤศจิกายน2560 เวลา13.30 น.
เลิกประชุมเวลา16.00 น.
(นางมณีรัตน วีระกรพานิช)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร

