(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่
/2561)
เรื่อง หลักเกณฑการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
…............................................…..
เพื่อใหการดําเนินการใหการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตลอดจนเพื่อการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย และสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีคุณภาพและตอเนื่อง ฉะนั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 23 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 และ ขอ 45 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 25 61 และมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่
………./2561 เมื่อวันที่
……………………………………………………… และ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ............ / 256 1 เมื่อวันที่ ……………………………………………. จึงออกประกาศหลักเกณฑการ
บริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับที่ ….............../2561) เรื่อง หลักเกณฑการ
บริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ฉบับที่ 8/2557) เรื่อง หลักเกณฑการบริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 4 ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะ หมายถึง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
คณบดี หมายถึง คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองคณบดี หมายถึง รองคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการ
บริหารจัดการกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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กองทุน หมายถึง กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการของบุคลากรในคณะที่ใหบริการวิชาการ
แกบุคคล ชุมชน หรือหนวยงาน ภายใน หรือภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
โครงการวิจัย หมายถึง
โครงการของบุคลากรในคณะซึ่งเสนอขอทุนสนับสนุน
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี
แนวทางการวิจัยที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมวิจัยเฉพาะทาง หมายถึง กลุมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัย โดยอาจ
เปนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ลุมลึกหรือเปนความ
เชี่ยวชาญในลักษณะสหวิทยากรมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญมารวมดําเนินการไมนอยกวา 3 คน และมีนักวิจัย
พี่เลี้ยง (mentor) ที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานตีพิมพใน
ระดับนานาชาติ ที่ปรากฏและสามารถสืบคนไดในฐาน
Scopus หรือ ISI (Institute of Scientific Information)
ไมนอยกวา 3 เรื่อง จํานวน 1 คน
คาบํารุงมหาวิทยาลัย หมายถึง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากแหลงทุนผูสนับสนุนโครงการ
สําหรับใชเปนคาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาของอุปกรณ
วิจัย คาบําเหน็จการวิจัย คาบําเหน็จการบริการทางวิชาการ
และคาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาบํารุงคณะ หมายถึง เงินคาบํารุงคณะ ซึ่งไดรับจากการใหบริการทางวิชาการแก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสมทบ
เขากองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 5 การวิจัย และการบริการวิชาการ ตามประกาศฉบับนี้ ครอบคลุมถึง
5.1 โครงการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรในคณะ ซึ่งดําเนินการสําหรับองคการภาครัฐ
หรือเอกชน หรือกลุมธุรกิจ หรือองคกรชาวบาน หรือนิติบุคคล ที่ขอใชบริการทางวิชาการของคณะ ซึ่งรวมถึงการ
ใหความรู และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสํารวจ การประเมินผล การวางแผน การวิเคราะห การทดลอง
การตรวจสอบมาตรฐาน ตรวจซอม ตลอดจนถึงการใหคําปรึกษา คําแนะนํา งานแปลเอกสาร และการบริการ
ขอมูลตางๆ
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5.2 งานบริการออกแบบสถาปตยกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และ
กฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2549 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542
รวมถึงวิชาชีพที่เกี่ยวของ ไดแก งานวิศวกรรม งานออกแบบอุตสาหกรรม และงานวางผัง
5.3 งานวิจัยและงานบริการวิชาการที่เกี่ยวของอื่น ๆ โดยความเห็นชอบจากคณบดี หรือ
รองคณบดี หรือ ผูชวยคณบดี หรือ ผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ขอ 6 ใหจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร แหลงที่มาของ
เงินกองทุน ดังนี้
จากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
จากที่รางหลักเกณฑเดิมของคณะ พ.ศ. 2560
วาดวย กองทุนวิจัยระดับคณะ พ.ศ. 2561
1. เงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกนในสวน
1. เงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยและเงินอื่นที่
ของคณะ
มหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับคณะเพื่อการนี้
2. เงินสมทบกองทุนจากโครงการวิจัยและบริการ
2. เงินคาบํารุงมหาวิทยาลัยจากการใหบริการ
วิชาการในสวนของคณะ
วิชาการและการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรคืน
3. เงินผลประโยชนจากผลงานวิจัยและบริการ
ใหคณะ
วิชาการในสวนของคณะ
3. เงินที่คณะเรียกเก็บเปนเงินคาบํารุงคณะจาก
4. เงินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหคณะเพื่อสมทบ
การใหบริการวิชาการและการวิจัย
กองทุน
4. เงินรายไดของคณะ หรือคณะจัดสรรเพื่อสมทบ
5. เงินรายไดอื่น ๆ
ใหกับกองทุนในแตละปงบประมาณ
5. เงินบริจาค
6. เงินอื่นที่ไดรับสมทบเพิ่มเติม
7. ดอกผลของกองทุน
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ขอ 7 การใชเงินกองทุน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการที่จําเปนภายในคณะ ตามลําดับดังนี้
จากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
จากที่รางหลักเกณฑเดิมของคณะ พ.ศ. 2560
วาดวย กองทุนวิจัยระดับคณะ พ.ศ. 2561
1. เปนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยที่กําหนด
1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมนักวิจัย
แนวทางโดยคระกรรมการ
ทั้งนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุนใหม กลุมวิจัย
2. เปนเงินสนับสนุนเริ่มแรกเพื่อศึกษาปญหา
เฉพาะทางของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ทั้งนี้
เรงดวน
โดยใหการสนับสนุนสําหรับการดําเนินการวิจัย
3. เปนเงินสมทบโครงการวิจัยที่ไดรับการ
หลังจากที่ไดมีการขอรับการสนับสนุนจาก
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
แหลงทุนภายนอกคณะแลวแตไมไดรับ
4. เปนเงินสนับสนุนเพื่อจัดทําโครงการวิจัยเพื่อ
งบประมาณสนับสนุน
เสนอขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
2. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการบริการทาง
5. เปนสนับสนุนเพื่อเปนคาตอบแทนในการ
วิชาการของบุคลากรคณะซึ่งกําหนดแนวทาง
ดําเนินงานวิจัย
โดยทางคณะ เพื่อตอบตอบสนองความตองการ
6. เปนเงินสนับสนุนและหรือรางวัลในการเผยแพร
ของมหาวิทยาลัย หรือสังคม
ผลงานวิจัย
3. เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเสนอ
7. เปนคาใชจาย หรือการสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ
ผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ตามที่สวนงานเห็ฯสมควร โดยไดรับความเห็ฯ
ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและ
ชอบของคณะกรรมการประจําสวนงาน
ตางประเทศของบุคลากร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร
4. เพื่อสนับสนุนการดําเนินการสําหรับการจัดตั้ง
กลุมวิจัยเฉพาะทาง
5. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกลุมวิจัยเฉพาะทาง
6. เพื่อสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ
ในวารสารนานาชาติ
7. เพื่อสนับสนุนการใหรางวัลในการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย
8. เพื่อสนับสนุนการนําผลงานบริการทางวิชาการ
และการวิจัยไปรวมประกวดผลงาน เผยแพร
ตีพิมพ และใชประโยชนเชิงพาณิชย
9. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ
อื่นตามที่คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรพิจารณา
เห็นสมควร
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10. เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
อื่น ๆที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
การวิจัยและการบริการวิชาการของคณะ

ขอ 8 ในแตละปงบประมาณ ใหใชเงินกองทุนไดไมเกินรอยละ 70 ของกองทุนในรอบปงบประมาณที่
ผานมา เงินสวนที่เหลือไมต่ํากวารอยละ 30 ใหสะสมเปนทุนสํารองของกองทุน แตหากมีความจําเปนตองใช
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรกอน
ขอ 9 ใหคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร ทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 10 หนาที่ของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในสวนที่เกี่ยวของกับ
หนาที่ความรับผิดชอบในการบริการกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ มีดังนี้
จากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
จากที่รางหลักเกณฑเดิมของคณะ พ.ศ. 2560
วาดวย กองทุนวิจัยระดับคณะ พ.ศ. 2561
1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑในการอนุมัติใชจาย
1. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนงาน แผน
เงินกองทุน โดยจัดทําเปนประกาศ
งบประมาณ ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ และ
มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
2. ติดตามและประเมินผลความกาวหนาในการ
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
วิจัยจากเงินกองทุน
ศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความ
2. พิจารณากลั่นกรองและกําหนดแนวปฏิบัติใน
จําเปนและเหมาะสม
การมอบหมายภาระงานดานการวิจัย การ
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆตามที่คณะเห็นสมควรและ
บริการวิชาการ และ การทํานุบํารุง
มอบหมาย
ศิลปวัฒนธรรม สําหรับบุคลากรสายผูสอน
5. รายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย ตาม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
วิธีที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. พิจารณาเสนอนโยบาย กลไก และแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
4. พิจารณาและประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของ
บุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตรผูเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และหนวยงานภายนอก
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5. พิจารณาการจัดสรรการใชเงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัยและการบริการวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและหลักเกณฑของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร และ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
6. บริหารจัดการ และรายงานผลการดําเนินงาน
และรายรับรายจายจากการดําเนินงานของ
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ใหคณะกรรมการ
ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรทราบทุกรอบ
ปงบประมาณ
7. ดําเนินกิจกรรมทางดานการวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอื่น
ๆ ตามที่คณบดี หรือคณะกรรมการประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรมอบหมาย

ขอ 11 ใหมีการประเมนผลความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุน โดยวัดจาก
11.1 การมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร หรือ มีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาที่เปนที่ยอมรับเพิ่มขึ้น
11.2 การมีผลงานวิจัยที่นําไปสูการใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆเพิ่มขึ้น
11.3 การไดรับการสนับสนุนโครงการโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งจาก
แหลงทุนภายในประเทศและภายนอกประเทศ
11.4 การมีงานวิจัยที่เชื่อมโยง หรือรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
11.5 การมีงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสภาพปญหา หรือโอกาสของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ประเทศไทย
เพิ่มขึ้น
ขอ 1 2 หากมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหประธานคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ และใหถือเปนที่สุด
ขอ 13 ใหประธานคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

