บัญชีกองทุนสนับสนุ นการวิจยั และบริ การวิชาการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
เงินสนับสนุ นการวิจยั และบริ การวิชาการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ยอดยกมา จากบัญชีกองทุนวิจัย ปี งบประมาณ 2558

3,778,795.86

บวก รายรั บสนับสนุ นการวิจยั และบริ การวิชาการคณะระหว่ างปี งบประมาณ
(1) มหาวิทยาลัยสนับสนุนวิจยั ให้ คณะ/หน่วยงานตามโครงการส่งเสริ มกองทุนวิจยั ระดับคณะ/หน่วยงาน
(2) คณะสนับสนุนกองทุนวิจยั 3% จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 59 (ไม่ได้ รับจัดสรรเงินสนับสนุน)

-

(3) รายรับเงินที่เรียกเก็บจากเจ้ าของงานหรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาการ ร้ อยละ 3% (RV) 54
-

อ.สักการ ค่าตอบแทนออกแบบโครงการปรับปรุงอาคาร Hs 02 และค่าตอบแทนออกแบบโครงการก่อสร้ างพระพุทธปฐมปวัต

6,000.00

ออกแบบทางลาดหนี ้ไฟ ศูนย์หวั ใจ อ.เขมโชต

31,200.00

ปรับปรุงพื ้นที่หอผู้ป่วยศูนย์หวั ใน อ.เขมโชต

1,680.00

ปรับปรุงภูมิทศั น์หน้ าห้ องสมุดคณะแพทย์ อ.เขมโชต

7,155.00

ปรับปรุงระบบแก๊ สทางการแพทย์ ศูนย์หวั ใจ อ.เขมโชต

1,429.57

โครงการออกแบบอาคารเรียนรวมคณะมนุย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อ.สักการ
รวมรายรั บสนับสนุนกองทุนวิจัย 3%
(4) รายรับจากค่าบริ การวิชาการ 2.5 % เข้ ากองทุนสนับสนุนการวิจยั 317-19-02(JV)
โครงการกิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยและแผนป้องกัน/แก้ ไข
โครงการกิจกรรมสุดยอด SME
โครงการออกแบบการสร้ างตลาดและกิจกรรมพาณิชย์ของเทศบาลตาบลนากลาง จ.หนองบัวลาภู งวดที่ 2
โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนินโครงการจัดทาแผนที่อยูอ่ าศัยและแผนป้องกัน/แก้ ไขปั ญหา 64026/3201267
โครงการกิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โครงการกิจกรรมสุดยอด SME
โครงการออกแบบอุตสาหกรรมอาคารตกแต่งภายในมหาเจดีย์หลวงปู่ ผาด
รวมรายรั บสนับสนุนกองทุนวิจัย 2.5%
(5) รายได้ จากการปิ ดบัญชีนอกระบบ บัญชีกองทุนพัฒนาวิชาการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
(6.1) ดอกเบี ้ยรับ ปี 59
(6.2) ปรับปรุงบัญชี รับคืนเงิน นายวิรุฬห์ โครงการออกแบบยานพาหนะ (เนื่องจากไม่สามารถดาเนินโครงการได้ )

รวมรายรั บ
สามล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นเจ็ดร้ อยสิบสองบาทเก้ าสิบสามสตางค์

55,725.00
103,189.57
25,918.75
10,275.00
7,380.00
915.00
11,987.50
21,206.25
4,920.00
6,125.00
88,727.50
20,000.00

3,990,712.93

หัก

บัญชีกองทุนสนับสนุ นการวิจยั และบริ การวิชาการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายจ่ ายสนับสนุ นโครงการวิจยั และบริ การวิชาการคณะระหว่ างปี งบประมาณ 59
สนับสนุนการวิจยั สภาวะน่าสบายด้ านอุณหภูมิในเรื อนพื ้นถิ่นอีสานตอนกลาง อ.ชูพงษ์
ค่าตอบแทนรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน อ.วารุณี 5,000 อ.ยิ่งสวัสดิ์ 2,000
โครงการสัมมนาและฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาฐานข้ อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกกลางของประเทศไทย 21-23 /12/58
สนับสนุนการวิจยั เรื่ องการศึกษาการใช้ น ้าหมุนเวียนในอาคารสิริคณ
ุ ากร อ.ชานาญ
สนับสนุนการวิจยั อ.นิธิวดี งวด 2
เงินรางวัลนักวิจยั เผยแพร่ผลงาน อ. วารุณี 4,000+อ. สัญชัย 4,000อ. นิธิวดี 8,000 อ.ทรงยศ 4,000
สนับสนุนการวิจยั โครงการปกป้องและการแต่งตังรู้ ปใหม่เพิ่มความทันสมัย อ.วารุณี
เดินทาง นาเสนอผลงานทางวิชาการ อ.จันทนีย์
เงินรางวัลให้ กบั นักวิจยั ที่ไปเผยแพร่ผลงาน อ.ชูพงษ์
เดินทางสารวจรางวัดพื ้นที่ เพื่อออกแบบอาคารและออกแบบภายในอาคารมหาเจดีย์ จ.บุรีรัมย์ อ.พรณรงค์
สนับสนุนการวิจยั และบริ การวิชาการ อ.ชานาญ เรื่ องการศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟและแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงานในศูนย์อาหาร
สนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม เรื่ อง โครงการบูรณาการวิชาการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ พื ้นถิ่นกับเรี ยนการสอน อ.ชนัษฎา
ค่าเดินทาง+ค่าลงทะเบียน ประชุมเพื่อสร้ างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครัง้ ที่ 10 อ.นยทัต อ.จันทนีย์ 30 พค 59
จัดพิมพ์วารสารวิชาการ
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจยั อ.สัญชัย เรื่องแนวทางการออกแบบเรื อนพยาบาล
สนับสนุนการวิจยั อ.มนสิชา การวิเคราะห์รูปแบบและปั จจัยของตัวเชิงพื ้นที่ของเมือง
สนับสนุนการวิจยั อ.ชานาญ การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้ อน
สนับสนุนค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางนาเสนอผลงานโครงการเคหะแห่งชาติ อ.รวี 12-13/5/59
ค่าบริการจัดส่งผลงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยและแผนป้องกัน ปั ญหาชุมชนแออัด
ค่าถ่ายเอกสาร อ.รวี จัดทาข้ อเสนอโครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
เงินรางวัลเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมกีฬากับการวางแผน พัฒนาเมือง อ.พรณรงค์
เดินทางไปนาเสนอโครงการศึกษาวิจยั เพื่อจัดการความรู้เรื่ องอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาด้ านที่อยูอ่ าศัยของท้ องถิ่น อ.นพดล 15/6/59
ค่าเดินทางนาเสนอผลงานต่างประเทศ สิงค์โปร อ.ชานาญ +อ.นยทัต
ค่าตอบแทนการอ่านบทความ(วาสาร)ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค่าฝากส่งเอกสาร อ.รวี
ค่าถ่ายเอกสาร อ.รวี เพื่อเสนอชื่อโครงการ
หนังสือวารสาร ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 ปี 59
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอา่ นบทความพิจารณาบทความวารสาร ปี 59
ค่าสนับสนุนการวิจยั งวดที่ 2 อ.พรสวัสดิ์ เรื่ องการใช้ เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปั ตยกรรม

รวมรายจ่ าย
ยอดเงินคงเหลือ
สามล้ านสี่แสนสี่พันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทเก้ าสิบเอ็ดสตางค์

20,000.00
7,000.00
58,930.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
50,000.00
2,040.00
4,000.00
1,520.00
20,000.00
40,000.00
12,524.00
64,200.00
4,000.00
20,000.00
20,000.00
5,000.00
120.00
1,797.60
2,000.00
3,060.00
55,861.60
13,000.00
137.00
1,395.82
64,200.00
10,500.00
25,000.00

586,286.02
3,404,426.91

