หมวดเงิน

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
กองทุนวิจัยระดับคณะ (กองทุนวิจัย 40 ปี ประจาคณสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) ประจาปี 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายการ

รวมเงิน

ยอดยกมา
3,778,795.86
หมวดรายรับ (ตามหมวดที่ 5 แหล่งที่มาของเงินกองทุน )
5.1 เงินค่าบารุงมหาวิยาลัยและเงินอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับคณะฯ
5.2 เงินค่าบารุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรคืนให้กับคณะ (2.5 %)
88,727.50
โครงการกิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
25,918.75
โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิก์ ารดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไข 10,275.00
โครงการกิจกรรมสุดยอด SME
7,380.00
โครงการออกแบบการสร้างตลาดและกิจกรรมพาณิชย์ของเทศบาลตาบลนากลาง จ.หนองบัวลาภู งวดที่ 2
915.00
โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนินโครงการจัดทาแผนที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหา 64026/3201267
11,987.50
โครงการกิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
21,206.25
โครงการกิจกรรมสุดยอด SME
4,920.00
โครงการออกแบบอุตสาหกรรมอาคารตกแต่งภายในมหาเจดีย์หลวงปู่ผาด
6,125.00
5.3 เงินที่คณะเรียกเก็บเป็นเงินค่าบารุงคณะจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย (3 %)
อ.สักการ ค่าตอบแทนออกแบบโครงการปรับปรุงอาคาร Hs 02 และค่าตอบแทนออกแบบโครงการก่อสร้าง
พระพุทธปฐมปวัต
ออกแบบทางลาดหนี้ไฟ ศูนย์หวั ใจ อ.เขมโชต
ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ปว่ ยศูนย์หวั ใน อ.เขมโชต
ปรับปรุงภูมิทศั น์หน้าห้องสมุดคณะแพทย์ อ.เขมโชต
ปรับปรุงระบบแก๊สทางการแพทย์ ศูนย์หวั ใจ อ.เขมโชต
โครงการออกแบบอาคารเรียนรวมคณะมนุย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อ.สักการ

103,189.57
6,000.00
31,200.00
1,680.00
7,155.00
1,429.57
55,725.00

5.4 เงินรายได้ของคณะหรือเงินที่คณะจัดสรรเพื่อสมทบให้กับกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
5.5 เงินบริจาค
5.6 เงินอื่นที่ได้รับสมทบเพิ่มเติม
5.7 ดอกผลของกองทุน
6 ปรับปรุงบัญชี รับคืนเงิน นายวิรุฬห์ โครงการออกแบบยานพาหนะ (เนื่องจากไม่สามารถดาเนินโครงการได้)
รวมรายรับ + ยอดยกมา

20,000.00
3,990,712.93

หมวดเงิน

รายการ

รวมเงิน

หมวดรายจ่าย
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.1.4

7.1 เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการกองทุน
239,274.42
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒพิ จิ ารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒพิ ิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ
23,500.00
ค่าตอบแทนการอ่านบทความ(วาสาร)ผู้ทรงคุณวุฒิ
10,500.00
ค่าตอบแทนการอ่านบทความ(วาสาร)ผู้ทรงคุณวุฒิ
13,000.00
สมทบเพิ่มเติมสาหรับนาไปจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการดาเนินการและการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยตามข้อ 7.2
อื่นๆ
215,774.42
หนังสือวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ปี 59
64,200.00
จัดพิมพ์วารสารวิชาการ
64,200.00
โครงการสัมมนาและฝึกปฏิบตั ิการจัดทาฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกกลางของประเทศไทย 21-23 /12/58
58,930.00
ค่าบริการจัดส่งผลงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน ปัญหาชุมชนแออัด
120.00
ค่าถ่ายเอกสาร อ.รวี จัดทาข้อเสนอโครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
1,797.60
เดินทางไปนาเสนอโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์ และภูมิปญ
ั ญาด้านที่อยู่อาศัยของ
3,060.00
ท้องถิ่น อ.นพดล 15/6/59
ค่าเดินทาง+ค่าลงทะเบียน ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 10 อ.นยทัต อ.
จันทนีย์ 30 พค 59

12,524.00

เดินทางสารวจรางวัดพื้นที่ เพื่อออกแบบอาคารและออกแบบภายในอาคารมหาเจดีย์ จ.บุรีรัมย์ อ.พรณรงค์
ค่าฝากส่งเอกสาร อ.รวี
ค่าถ่ายเอกสาร อ.รวี เพื่อเสนอชื่อโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนาเสนอผลงานโครงการเคหะแห่งชาติ อ.รวี 12-13/5/59
ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม รศ.รวี

1,520.00
137.00
1,395.82
5,000.00
2,890.00

7.2 เพือ่ สนับสนุนการดาเนินการและการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
7.2.1
ทุนสาหรับบุคลากรคณะ
7.2.1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
สนับสนุนการวิจัย อ.นิธวิ ดี งวด 2
สนับสนุนการวิจัยโครงการปกป้องและการแต่งตั้งรูปใหม่เพิ่มความทันสมัย อ.วารุณี
สนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง โครงการบูรณาการวิชาการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ พื้นถิ่นกับเรียน
การสอน อ.ชนัษฎา

7.2.1.2

375,901.60
155,000.00
40,000.00
50,000.00
40,000.00

ค่าสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 2 อ.พรสวัสดิ์ เรื่องการใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรม

25,000.00

ทุนสนับสนุนการเขียนบทความทางวิจัยเพือ่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
สนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงานวิจัย อ.สัญชัย เรื่องแนวทางการออกแบบเรือนพยาบาล

4,000.00
4,000.00

หมวดเงิน

รายการ

รวมเงิน

7.2.1.3

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาฯ
เดินทาง นาเสนอผลงานทางวิชาการ อ.จันทนีย์
ค่าเดินทางนาเสนอผลงานต่างประเทศ สิงค์โปร อ.ชานาญ +อ.นยทัต

57,901.60
2,040.00
55,861.60

7.2.1.4

การให้รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
เงินรางวัลให้กับนักวิจัย อ.พีร์นธิ ิ อักษร ค่าตีพมิ พ์ 2 เรื่อง 1.คานไม้อัดกาวสาหรับงานโครงสร้างไม้ช่วงยาว
4,000 2.อิทธิพลของการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 2,000
เงินรางวัลนักวิจัยเผยแพร่ผลงาน อ. วารุณี 4,000+อ. สัญชัย 4,000อ. นิธวิ ดี 8,000 อ.ทรงยศ 4,000
ค่าตอบแทนรางวัลตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน อ.วารุณี 5,000 อ.ยิ่งสวัสดิ์ 2,000
เงินรางวัลให้กับนักวิจัยที่ไปเผยแพร่ผลงาน อ.ชูพงษ์
เงินรางวัลเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมกีฬากับการวางแผน พัฒนาเมือง อ.พรณรงค์

39,000.00

7.2.2

6,000.00
20,000.00
7,000.00
4,000.00
2,000.00

ทุนสาหรับนักศึกษา
120,000.00
สนับสนุนการวิจัย ผศ.นพดล การมองเห็นพื้นที่ และรูปแบบการใช้ที่ดิน
20,000.00
สนับสนุนการวิจัย อ.มนสิชา การวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยของตัวเชิงพื้นที่ของเมือง
20,000.00
สนับสนุนการวิจัย อ.ชานาญ การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อน
20,000.00
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ อ.ชานาญ เรื่องการศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟและแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงานในศู
20,000.00
นย์อาหาร
สนับสนุนการวิจัย สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิในเรือนพื้นถิ่นอีสานตอนกลาง อ.ชูพงษ์
20,000.00
สนับสนุนการวิจัย เรื่องการศึกษาการใช้น้าหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร อ.ชานาญ
20,000.00
รวมรายจ่าย (7.1+7.2)
615,176.02
เงินคงเหลือทั้งสิ้น
3,375,536.91

-

