บัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2560
ณ วันที่ 19 กันยายน 2560
เงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ยอดยกมา จากบัญชีกองทุนวิจัย ปี งบประมาณ 2559

3,451,112.83

บวก รายรับสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่ างปี งบประมาณ
(1) มหาวิทยาลัยสนับสนุนวิจยั ให้ คณะ/หน่วยงานตามโครงการส่งเสริ มกองทุนวิจยั ระดับคณะ/หน่วยงาน
(2) คณะสนับสนุนกองทุนวิจยั 3% จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 60 (ไม่ได้ รับจัดสรรเงินสนับสนุน)

-

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

นายพรสวัสดิ์ ค่าตอบแทน โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้ พลังงานภายในบ้ านพักอาศัยและสร้ างต้ นแบบบ้ านประหยัดพลังงาน

2,850.00

-

นายชํานาญ ค่าตอบแทนออกแบบ อาคาร RDI

4,650.00

-

อ.ชูพงษ์ โครงการออกแบบและปรับกายภาพบําบัด

7,000.00

-

อ.สักการ ปรับปรุงอาคาร Hs.03

-

อ.ชํานาญ ค่าออกแบบห้ องประชุม สนง พื ้นที่การศึกษา เขต 25

-

อ.สัญชัย การออกแบบเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปกสาขาทัศนศิลป์ อย่างเต็มรู้แบบสําหรับนักเรี ยน

11,400.00

รวมรายรั บสนับสนุนกองทุนวิจัย 3%
(4) รายรับจากค่าบริการวิชาการ 2.5 % เข้ ากองทุนสนับสนุนการวิจยั 317-19-02(JV)
โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยและแผนป้องกัน 5367/2683036
ค่าจ้ างที่ปรึกษาโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 2
โครงการศึกษาวิจยั เพื่อจัดความรู้เรื่ องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาที่อยูอ่ าศัย
โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการจัดทําแผนป้องกัน 5435/2717389
โครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี 5535/2767021
โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยและแผนป้องกัน งวด 2 5535/2767085
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุม่ ปรับตัวสูก่ ารพัฒนา กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 55335/67192
โครงการศึกษาเพื่อจัดการความรู้เรื่ออัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้ านที่อยูอ่ าศัยของท้ องถิ่น 5535/2767374
โครงการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม เมื่องพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น 5539/2769046
โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทศั น์โรงพยาบาลร้ อยเอ็ด 5539/2769124
โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอ่ าศัยและแผนป้องกัน 5539/2769254
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุม่ ปรับตัวสูก่ ารพัฒนา กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 5594/2796650
โครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี 5594/2796846
โครงการส่งเสริมการใช้ ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริ ยะเทศบาลขอนแก่น
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุม่ ปรับตัวสูก่ ารพัฒนา 5599/2799323
รวมรายรับสนับสนุนกองทุนวิจัย 2.5%
(5) รายได้ จากการปิ ดบัญชีนอกระบบ บัญชีกองทุนพัฒนาวิชาการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
(6.1) ดอกเบี ้ยรับ ปี 60

รวมรายรับ
สี่ล้านสามแสนสองหมื่นหกพันสองร้ อยสองบาทแปดสิบสามสตางค์

3,000.00
44,909.00

73,809.00
6,858.70
3,562.50
17,925.00
10,288.05
17,625.00
10,288.05
351,750.00
5,975.00
9,500.00
2,450.00
6,858.70
158,287.50
17,625.00
24,000.00
158,287.50
801,281.00
-

4,326,202.83

หัก

บัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2560
ณ วันที่ 19 กันยายน 2560
รายจ่ ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่ างปี งบประมาณ 60

-

สนับสนุนการวิจยั อ.จันทนีย์ โครงการปรับเปลี่ยนเรื อนชาวกูย บ.สําโรง จ.ศรีสะเกษ

-

เงินรางวัลเผยแพร่ผลงาน อ.พรสวัสดิ์ เรื่อง การใช้ เซลล์ แสงอาทิตย์

4,000.00

ค่าตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานบทความทางวิชาการวารสาร ปี ที่ 15 มค-มิย 59

9,000.00

-

ค่าฝากส่งเอกสารเสนอโครงการศึกษาวิจยั เพื่อจัดการความรู้เรื่ องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาที่อยูอ่ าศัย ของท้ องถิ่น
ค่าถ่ายเอกสารวิจยั และบริ การวิชาการ อ.นพดล
สนับสนุนการวิจยั 2 เรื่อง รศ.ชูพงษ์ 1.การปรับปรุงฉนวนผนังยุ้งข้ าวอีสานเพื่อลดการถ่ายเทความร้ อนโดยการใช้ วสั ดุเหลือใช้ ทาง
การเกษตร 2.ความสบายทางอุณหภูมิภายในสิมอีสานของประเทศไทย
สนับสนุนการวิจยั และบริการวิชาการ 9/57 อ.จันทนีย์ เรื่ องชุมชนและเรือนกลุม่ ผู้พดู ภาษาเขมรบ้ านสวายจ๊ ะ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อจัดตั ้งศูนย์บริการวิชาการและวิจยั 24-27/1/60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ม.เกษตร ม.รังสิต
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิเจารณาบทความวารสารวิชาการ คณะสถาปั ตยกรรม ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2
วารสาร ปี ที 15 59 ครัง้ ที่ 2
เงินรางวัลเผยแพร่ผลงาน อ.สุภาพร เรื่ องการออกแบบของที่ระลึกตุ๊กตา
เงินรางวัลให้ กบั นักวิจยั อ.พีรนิธิ เรื่อง วารสาร ม.นเรศวร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วัสดุถ่ายเอกสารเพื่อเสนอโครงการติดตามและประเมินผล 12 เล่ม อ.รวี
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสร้ างผลงานวิจยั 30 มิย 3-4 ก.ค ,1-30 สค 60 อ.บ้ านไผ่
ค่าเดินทาง จ.เขียงใหม่ 15-18 กค 60 อ.จันทนีย์
หนังสือ วารสารวิชาการ มค -มิย 60 สิ่งแวดล้ อมสรรค์สร้ างวินยั
เงินรางวัลนักวิจยั ใหม่ อ.ชํานาญ
เงินรางวัลนักวิจยั อ.รัตติกร
ค่าเดินทาง อ.รวี ไป กทม 15 สค 60
โครงการ Excursion and practical
ค่าถ่ายเอกสารเสนอโครงการ อ.รวี
เงินรางวัลเผยแพร่ผลงาน
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิเจารณาบทความวารสาร สิ่งแวดล้ อม มค-มิย 60

รวมรายจ่ าย
ยอดเงินคงเหลือ
สามล้ านเก้ าแสนหนึ่งหมื่นเก้ าพันสามร้ อยหกสิบเก้ าบาทเก้ าสิบเก้ าสตางค์

20,000.00

236.00
421.00
40,000.00
20,000.00
37,439.84
9,000.00
59,920.00
4,000.00
5,000.00
2,160.00
42,070.00
5,720.00
50,000.00
7,500.00
4,000.00
3,310.00
33,600.00
456.00
36,000.00
13,000.00

406,832.84
3,919,369.99

