บัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2561
ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ยอดยกมา จากบัญชีกองทุนวิจัย ปี งบประมาณ 2560

3,977,182.49

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

-

(3) รายรับเงินที่เรียกเก็บจากเจ้ าของงานหรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาการ ร้ อยละ 3% (RV) 54

-

รวมรายรั บสนับสนุนกองทุนวิจัย 3%
(4) รายรับจากค่าบริ การวิชาการ 2.5 % เข้ ากองทุนสนับสนุนการวิจยั 317-19-02(JV)
โครงการปรับปรุงผังเมืองอุดร ครัง้ ที่ 3
โครงการศึกษาวิจยั เพิ่มจัดการความรู้เรื่ องอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาด้ านที่อยูอ่ าศัย
โครงการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุม่ ปรับตัวสูก่ ารพัฒนา กลุม่ D
โครงการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3

รวมรายรั บสนับสนุนกองทุนวิจัย 2.5%
(5) รายได้ จากการปิ ดบัญชีนอกระบบ บัญชีกองทุนพัฒนาวิชาการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
(6.1) ดอกเบี ้ยรับ ปี 60
(6.2) เงินประกันผลงานโครงการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น 25807/2903288
เงินประกันสัญญาการจ้ างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการศึกษารวบรวมและประมวลผลข้ อมูลทุติยภูมิ 5988/29937614
รวมรายเงินประกัน

รวมรายรับ

46,243.75
10,456.25
2,500.00
35,175.00
7,500.00

101,875.00
69,022.26
687.50
375.00
1,062.50

4,149,142.25

สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้ าพันหนึ่งร้ อยสี่สิบสองบาทยี่สิบห้ าสตางค์
หัก

รายจ่ ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่ างปี งบประมาณ 61

-

สนับสนุนเดินทางไปเสนอผลงานวิจยั นานาชาติ อ.ชานาญ

-

ค่าตีพิมพ์บทความ การศึกษาเปรี ยบเทียบกระบวนการตลาดของวิสาหกิจชุมชนไทย อ.ชลวุฒิ

-

ค่าตีพิมพ์บทความ รูปแบบอัตลักษณ์ผลการศึกษาและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล, ที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นเรื อนพื ้นถิ่น อ.นพดล

-

รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั อ.ภาคินี เปล่งสกุล

-

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อการพัฒนาศึกษานัวิจยั 23 มค -15 กค 61

-

ค่าเดินทางสารวจเพื่อดาเนินการจัดทารายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม 20-21 มค 61 อ.รุ่งจิต จ.เลย
ค่าเดินทางเข้ าร่วมโครงการวิชาการนานาชาติความเป็ นเมืองเอเชีย ครัง้ ที่ 10 อ.พีร์นิธิ 10-13 มค 61
ค่าวัสดุหนังสือ วารสารสิ่งแวดล้ อม กค ธค
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสาร
ค่าเดินทางไปราชการ ประชุมเพื่อวางแผนดาเนินงานโครงการวิจยั ชุมชนเป็ นมิตร 24-28/2/61 จ.น่าน อ.สุรกานต์
สนับสนุนการวิจยั อ.อภิญญา เก้ าอี ้บริหารร่างกายสาหรับผู้สงู อายุ งวดที่ 1
สนับสนุนการวิจยั อ.สุรกานต์ เคาน์เตอร์ ครัวสาหรับผู้สงู อายุ งวดที่ 1
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50,000.00
50,000.00

บัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2561
ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
-

สนับสนุนการวิจยั อ. นิธิวดี การออกแบบแผนที่นนู ต่าเพื่อนาทางคนตาบอด งวดที่ 1
สนับสนุนการวิจยั อ.ธนสิทธิ์ การออกแบบเซรามิกเพื่อสภาวะน่าสบายในอาคารที่พกั อาศัย งวดที่ 1
สนับสนุนการวิจยั อ.ชิงชัย งวดที่ 1 เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อดิจิทลั ร่วมสมัย งวดที่ 1
เงินรางวัลให้ กบั นักวิจยั เรื่องทัศนคติของคนไทยที่มีตอ่ สิ่งอานวยความสะดวก อ.สัญชัย
สนับสนุนตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน 6-8 มีค 61 อ.ยิ่งสวัสดิ์
โครงการคลินิกวิจยั
ค่าเดินทางไปราชการ อ.ยิ่งสวัสดิ์ 20-23 พค 61 นาเสนอผลงานวิจยั
ค่าลงทะเบียนอบรม Thaijo2 อ.ปั ทมาพร และ อ.ชนัษฎา

50,000.00
50,000.00
50,000.00
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4,000.00
10,000.00
7,000.00
25,000.00

-

สนับสนุนการวิจยั รศ. ชูพงศ์ เรื่องอิทธิพลของวัสดุอาคารและแผงบังแดด ต่อภาวะการณ์ทาความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคาร

20,000.00

รวมรายจ่ าย
ยอดเงินคงเหลือ
สามล้ านหกแสนสองหมื่นสองพันแปดร้ อยสามสิบสองบาทยี่สิบห้ าสตางค์

526,310.00
3,622,832.25

