(ราง) ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร
(ฉบับที่
/2560)
เรื่อง หลักเกณฑการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
…............................................…..
เพื่อใหการดําเนินการใหการวิจัยและการบริการวิชาการของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตลอดจนเพื่อการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย และสนับสนุนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีคุณภาพและตอเนื่อง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 37 (1)
(3) และมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 , ขอ 8 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่
1755/2559) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรคาบํารุงมหาวิทยาลัยจากการใหบริการทางวิชาการและ
การวิจัย, ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2544 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในคราวประชุม ครั้งที่ ............. / 2560 เมื่อวันที่
………………………………...........จึงออกประกาศไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับที่ …................../2560) เรื่อง
หลักเกณฑการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ 8/2557) เรื่อง หลักเกณฑการบริหารกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 4 ในประกาศนี้
คณะ หมายถึง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดี หมายถึง คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองคณบดี หมายถึง รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยคณบดี หมายถึง ผูชวยคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการ
ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กองทุน หมายถึง กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โครงการบริการวิชาการ หมายถึง
โครงการของบุคลากรในคณะที่ใหบริการวิชาการแกบุคคล
ชุมชน หรือหนวยงาน ภายใน หรือภายนอก ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
โครงการวิจัย
หมายถึง
โครงการของบุคลากรในคณะซึ่งเสนอขอทุนสนับสนุนจาก
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
โดยมีแนวทางการวิจัยที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะสถาปตยกรรมศาสตร

2
คาบํารุงมหาวิทยาลัย หมายถึง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากแหลงทุนผูสนับสนุนโครงการสําหรับ
ใชเปนคาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาของอุปกรณวิจัย คาบําเหน็จการวิจัย คาบําเหน็จการบริการทางวิชาการ และ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาบํารุงคณะ หมายถึง เงินคาบํารุงคณะ ซึ่งไดรับจากการใหบริการทางวิชาการแก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสมทบเขากองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 5 การวิจัย และการบริการวิชาการ ตามประกาศฉบับนี้ ครอบคลุมถึง
5.1 โครงการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาในคณะ ซึ่งดําเนินการสําหรับองคการ
ภาครัฐ หรือเอกชน หรือกลุมธุรกิจ หรือองคกรชาวบาน หรือนิติบุคคล ที่ขอใชบริการทางวิชาการของคณะ ซึ่งรวมถึงการ
ใหความรู และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสํารวจ การประเมินผล การวางแผน การวิเคราะห การทดลอง การตรวจสอบ
มาตรฐาน ตรวจซอม ตลอดจนถึงการใหคําปรึกษา คําแนะนํา งานแปลเอกสาร และการบริการขอมูลตางๆ
5.2 งานบริการออกแบบสถาปตยกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และ
กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2549 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 รวมถึง
วิชาชีพที่เกี่ยวของ ไดแก งานวิศวกรรม งานออกแบบอุตสาหกรรม และงานวางผัง
5.3 งานวิจัยและงานบริการวิชาการที่เกี่ยวของอื่น ๆ โดยความเห็นชอบจากคณบดี หรือรองคณบดี
หรือ ผูชวยคณบดี หรือ ผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ขอ 6 ใหจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีแหลงที่มาของ
เงินกองทุน ดังนี้
6.1 เงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยและเงินอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับคณะเพื่อการนี้
6.2 เงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยจากการใหบริการวิชาการและการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรคืนใหคณะ
6.3 เงินเงินที่คณะเรียกเก็บเปนเงินคาบํารุงคณะจากการใหบริการวิชาการและการวิจัย
6.4 เงินรายไดของคณะ หรือคณะจัดสรรเพื่อสมทบใหกับกองทุนในแตละปงบประมาณ
6.5 เงินบริจาค
6.6 เงินอื่นที่ไดรับสมทบเพิ่มเติม
6.7 ดอกผลของกองทุน
ขอ 7 การใชเงินกองทุน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
ที่จําเปนภายในคณะ ตามลําดับดังนี้
7.1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมนักวิจัย ทั้งนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุนใหม กลุมวิจัยเฉพาะทาง
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ทั้งนี้ โดยใหการสนับสนุนสําหรับการดําเนินการวิจัย หลังจากที่ไดมีการขอรับการสนับสนุน
จากแหลงทุนภายนอกคณะแลวแตไมไดรับงบประมาณสนับสนุน
7.2 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการบริการทางวิชาการของบุคลากรคณะซึ่งกําหนดแนวทางโดยทางคณะ
เพื่อตอบตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย หรือสังคม
7.3 เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและตางประเทศของบุคลากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7.4 เพื่อสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ
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7.5 เพื่อสนับสนุนการใหรางวัลในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
7.6 เพื่อสนับสนุนการนําผลงานบริการทางวิชาการและการวิจัยไปประกวด เผยแพรตีพิมพ และใช
ประโยชนเชิงพาณิชย
7.7 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอื่น ตามที่คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรพิจารณาเห็นสมควร
7.8 เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการวิจัยและ
การบริการวิชาการของคณะ
ขอ 8 ในแตละปงบประมาณ ใหใชเงินกองทุนไดไมเกินรอยละ 70 ของกองทุนในรอบปงบประมาณที่ผานมา เงิน
สวนที่เหลือไมต่ํากวารอยละ 30 ใหสะสมเปนทุนสํารองของกองทุน แตหากมีความจําเปนตองใช ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรกอน
ขอ 9 ใหคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร ทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 10 หนาที่ของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริการกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ มีดังนี้
10.1 พิจารณาเสนอนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติในดานวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
10.2 พิจารณา
และประเมินคุณภาพงานวิจัย
10.3 บริหารจัดการกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และ
รายงานผลการดําเนินการและรายรับรายจายตอคณะกรรมการประจําคณะทุกรอบปงบประมาณ
10.4 กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพดานวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
10.5 ดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ ตามที่คณบดีหรือคณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
ขอ 1 1 หากมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหประธานคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ และใหถือเปนที่สุด
ขอ 12 ใหประธานคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร)
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

