
 
 

 
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

(ฉบับท่ี   8/2557) 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 …............................................….. 

 
เพื่อให้การดําเนินการวิจัย และการบริการวิชาการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในระดับประเทศ  ภูมิภาค  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ตลอดจนเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และสนับสนุนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2541 และข้อ 12 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2544   ประกอบกับ ข้อ 7 และ ข้อ 8 แห่ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 900/2546)  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรค่าบํารุง 
มหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการและการวิจัย   และโดยมติคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่   30  เมษายน พ.ศ. 2557  จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (ฉบับท่ี  8/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

ข้อ 2   ให้ใช้ประกาศนี้ ต้ังแต่วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 32/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารกองทุน

สนับสนุนการวิจยัและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ข้อ 4   ในประกาศนี ้

คณะ  หมายถึง   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัย หมายถึง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณบด ี  หมายถึง   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองคณบด ี  หมายถึง   รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะกรรมการ หมายถึง     คณะกรรมการวิชาการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กองทุน  หมายถึง     กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โครงการบริการวิชาการ  หมายถึง     โครงการของบุคลากรสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีให้บริการวิชาการแก่บคุคล ชุมชน 
หรือหน่วยงานภายในหรือภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน  

 
 
โครงการวิจัย   หมายถึง    โครงการวิจัยของบุคลากรสงักัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงมีแนวทางการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
แผนยทุธศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งทัง้ในระดบัประเทศ  ภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ และ
โครงการดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  
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ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ค่าบํารงุมหาวทิยาลัย  หมายถงึ เงินคา่บํารงุมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ที่หกัไว้ตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วา่ดว้ยการใหบ้รกิารทางวชิาการ
และการวิจัย พ.ศ. 2538 

ค่าบํารงุคณะ หมายถงึ  เงินที่คณะเรียกเก็บจากเจา้ของงานหรือผูใ้หบ้รกิาร 
ทางวชิาการ เพื่อสมทบเข้ากองทุนสนบัสนุนการวจิัยและ
บรกิารวิชาการ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บุคลากร  หมายถึง   บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน  
สังกัดคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงกําลังศึกษาในหลักสูตร 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 5  การวิจัย และการบริการวิชาการ  ตามประกาศฉบับนี้ ครอบคลุมถึง 
5.1  โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการของบุคลากรและนกัศึกษา ซ่ึงดําเนินการสําหรับองค์การ 

ภาครัฐ หรือเอกชน หรือกลุ่มธุรกิจ หรือองค์กรชาวบ้าน หรือนิติบุคคล ท่ีขอใช้บริการทางวิชาการ 
ของคณะ ซ่ึงรวมถึงการให้ความรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสํารวจ การประเมินผล การ
วางแผน การวิเคราะห์ การทดลอง การตรวจสอบมาตรฐาน ตรวจซ่อม ตลอดจนถึงการให้
คําปรึกษา คําแนะนํา งานแปลเอกสาร และการบริการข้อมูลต่างๆ 

5.2  งานบริการออกแบบสถาปัตยกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และ  
    พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  รวมถึงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ งานวิศวกรรม งานออกแบบ 
    อุตสาหกรรม และงานวางผัง 

5.3  งานวิจัยและงานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยความเห็นชอบจากคณบดี หรือรองคณบดี 
       ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 

ข้อ 6  ให้จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีแหล่งที่มาของ               
        เงินกองทุน ดังนี้  

6.1  เงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและเงินอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับคณะเพื่อการนี้  
6.2  เงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรคืนให้คณะ 
6.3  เงินที่คณะเรียกเก็บเป็นเงินค่าบํารุงคณะจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย  
6.4  เงนิรายได้ของคณะหรือเงินที่คณะจัดสรรเพื่อสมทบให้กับกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ  
6.5  เงินบริจาค  
6.6  เงินอื่นที่ได้รับสมทบเพิ่มเติม  
6.7  ดอกผลของกองทุน 

ข้อ 7   การใช้เงินกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
ท่ีจําเป็นภายในคณะ ตามลําดับดังนี้ 

7.1  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัย ท้ังนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มวิจยัเฉพาะทาง  
ของบุคลากรและนักศึกษา ท้ังนี้  โดยให้การสนับสนุนสําหรับการดําเนินการวิจัยหลังจากที่ได้มีการ    
ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกคณะแล้วแต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 

7.2  เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการบริการทางวิชาการของบุคลากรซ่ึงกําหนดแนวทางโดยคณะ เพื่อ 
               ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย หรือสังคม 

7.3  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
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               นานาชาติ หรือระดับชาติ ท้ังในและต่างประเทศ ของบุคลากร 
7.4  เพื่อสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต ิ
7.5  เพื่อสนับสนุนการให้รางวัลในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
7.6  เพื่อสนับสนุนการนําผลงานวจิัยและการบริการทางวิชาการ ไปประกวด ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ 

                ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
7.7  เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอื่น ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 

ข้อ 8   ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ใช้เงินกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้ท่ีเข้ามาในกองทุนในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เงินส่วนที่เหลือไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ให้สะสมเป็นทุนสํารองของกองทุน แต่หากมีความจําเป็นต้อง
ใช้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก่อน 

ข้อ 9   ให้คณะกรรมการวิชาการประจําคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 
สนับสนุนการวิจยัและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

9.1   พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อออกเป็นประกาศคณะ 
                 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

9.2   คัดเลือกและตัดสินผลผู้ได้รับทุนสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของกองทุน 
9.3   บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
9.4   รายงานผลการดําเนนิงาน และรายรับรายจ่ายจากการดําเนินงานของกองทุน ให้คณะกรรมการ

ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทราบทุกรอบปีงบประมาณ 
ข้อ 10   ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  19  พฤษภาคม   พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา  เพชรานนท์) 
             คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  


