(ราง) ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร
(ฉบับที่
/2560)
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงิน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
………………………………………………
เพื่อใหการจัดสรรทุนและการใชจายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว และสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ ..............
/2560) เรื่อง หลักเกณฑการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 37 (1) (3) และมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ,
ขอ 8 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1755/2559) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรคาบํารุง
มหาวิทยาลัยจากการใหบริการทางวิชาการและการวิจัย, ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ.
2544 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในคราวประชุม ครั้งที่ ............. / 2560 เมื่อ
วันที่ ……………………………………………….……………… จึงออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่
/2560) เรื่อง หลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใชจายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ 9/2557) เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุน
และการใชจายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และใหใชประกาศและเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้แทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย หมายถึง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะ หมายถึง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดี หมายถึง คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองคณบดี หมายถึง รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยคณบดี หมายถึง ผูชวยคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กองทุน หมายถึง กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โครงการบริการวิชาการ หมายถึง
โครงการของบุคลากรในคณะที่ใหบริการวิชาการ
แกบุคคล ชุมชน หรือหนวยงาน ภายใน หรือภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

-2โครงการวิจัย
หมายถึง
โครงการของบุคลากรในคณะซึ่งเสนอขอทุนสนับสนุนจาก
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีแนวทางการวิจัยที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คาบํารุงมหาวิทยาลัย หมายถึง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากแหลงทุนผูสนับสนุนโครงการ
สําหรับใชเปนคาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาของอุปกรณวิจัย คาบําเหน็จการวิจัย คาบําเหน็จการบริการทางวิชาการ และ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาบํารุงคณะ หมายถึง เงินคาบํารุงคณะ ซึ่งไดรับจากการใหบริการทางวิชาการแ
กหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสมทบเขากองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
บุคลากรคณะ หมายถึง
บุคลากรสายผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีสภาพเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณแผนดิน หรือจากเงินรายได
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวเงินรายได
บทความตนฉบับ หมายถึง บทความที่เขียนจากผลงานวิจัย ที่ไดรับการชวยเหลือ
การแปลจากผูเชี่ยวชาญทางภาษาที่อยูในลักษณะพรอมสงใหพิจารณา
ลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (Manuscript)
บทความ
หมายถึง บทความที่เขียนจากงานวิจัย โดยไมนับรวมบทความ
ที่เปนขอกําหนดของการทําวิทยานิพนธหรือเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ
ผูเชี่ยวชาญทางภาษา หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิชาวไทยหรือชาวตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางภาษาตางประเทศ
ขอ 5 แหลงที่มาของเงินกองทุน
5.1 เงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยและเงินอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับคณะเพื่อการนี้
5.2 เงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยจากการใหบริการวิชาการและการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรคืนใหคณะ
5.3 เงินเงินที่คณะเรียกเก็บเปนเงินคาบํารุงคณะจากการใหบริการวิชาการและการวิจัย
5.4 เงินรายไดของคณะ หรือคณะจัดสรรเพื่อสมทบใหกับกองทุนในแตละปงบประมาณ
5.5 เงินบริจาค
5.6 เงินอื่นที่ไดรับสมทบเพิ่มเติม
5.7 ดอกผลของกองทุน
ขอ 6 ในแตละปงบประมาณ ใหใชจายเงินกองทุนไดไมเกินรอยละ 70 ของกองทุนในปงบประมาณ
ที่ผานมา เงินสวนที่เหลือไมต่ํากวารอยละ 30 ใหสะสมเปนทุนสํารองของกองทุน แตหากมีความจําเปนตองใชจาย ใหตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะกอน
ขอ 7 เงินกองทุนที่ไดรับความเห็นชอบใหนํามาใชจายไดในแตละปงบประมาณ ตามขอ 6 ใหใชจาย ดังนี้
7.1 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการของบุคลากรคณะ ซึ่งผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนเงินไมต่ํากวารอยละ 90 สําหรับหมวดการสนับสนุน ดังนี้
7.1.1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมนักวิจัย ทั้งนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุนใหม กลุมวิจัย
เฉพาะทาง ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ทั้งนี้ โดยใหการสนับสนุนสําหรับการดําเนินการวิจัย หลังจากที่ไดมีการขอรับการ
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกคณะแลวแตไมไดรับงบประมาณสนับสนุน

-37.1.2 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการบริการทางวิชาการของบุคลากรคณะซึ่งกําหนดแนวทาง
โดยทางคณะ เพื่อตอบตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย หรือสังคม
7.1.3 เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและตางประเทศของบุคลากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7.1.4 เพื่อสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ
7.1.5 เพื่อสนับสนุนการใหรางวัลในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
7.1.6 เพื่อสนับสนุนการนําผลงานบริการทางวิชาการและการวิจัยไปประกวด เผยแพรตีพิมพ และใช
ประโยชนเชิงพาณิชย
7.
1.7 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอื่น ตามที่คณะกรรมการวิชาการประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตรพิจารณาเห็นสมควร
7.1.8 เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
การวิจัยและการบริการวิชาการของคณะ
7.2 เพื่อใชในการบริหารจัดการกองทุนโดยคณะกรรมการ เปนเงินไมเกินรอยละ 10 สําหรับหมวดการ
สนับสนุน ดังนี้
7.2.1 คาตอบแทนสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอกสําหรับโครงการวิจัยทุกโครงการตองผานความ
เห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกแลวแตกรณี ทั้งนี้ การไดมาซึ่งรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจําคณะ โดยมีคาตอบแทนสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้
7.2.1.1 พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
จํานวน 1,000 บาท/โครงการ
7.2.1.2 พิจารณารายงานความกาวหนาการวิจัย จํานวน 1,000 บาท/โครงการ
7.2.1.3 พิจารณารายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ จํานวน 2,000 บาท/โครงการ
7.2.2 คาตอบแทนสําหรับผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกพิจารณาบทความวิชาการที่จะตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการของคณะ เปนเงิน 1,000 บาท/คน/เรื่อง
7.2.3 สมทบเพิ่มเติมสําหรับนําไปจัดสรรเปนทุนวิจัยหรือทุนบริการวิชาการ ตามขอ 7.1 ตามที่
คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเปนงวด ๆ ไป
7.2.4 คาใชจายอื่นในการบริหารจัดการกองทุน ตามความจําเปนและโดยประหยัด
ขอ 8 สิทธิในทรัพยสินทางปญญา
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการจากการสนับสนุนโดย
กองทุนนี้ เปนสิทธิรวมกันของคณะสถาปตยกรรมศาสตรผูใหทุน บุคลากรคณะผูรับทุน และคณะวิจัยหรือคณะทํางานในโครงการ
ทั้งนี้ การบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญาอันเกิดจากผลงานดังกลาว ใหเปนไปตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑทีกําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 9 กรณีผิดเงื่อนไขหรือสัญญา
หากผูรับทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้หรือสัญญารับทุนขอหนึ่งขอใดก็ตาม ใหผูรับทุนตองชดใช
เงินทุนทั้งหมดคืนแกคณะ และอาจไดรับโทษทางวินัยอีกสวนหนึ่งดวย

-4ขอ 10 หากมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหประธานคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ และใหถือเปนที่สุด
ขอ 15 ใหประธานคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ 2560

(รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร)
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

