ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ฉบับที่ 9 /2557)
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
…............................................…..
เพื่อให้การจัดสรรทุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับ
ข้ อ 12 แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ยกองทุ น วิ จั ย ในระดั บ คณะ พ.ศ. 2544 และ ข้ อ 8 แห่ ง ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 900/2546) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรค่าบํารุงมหาวิทยาลัยจาก
การให้บริการทางวิชาการและการวิจัย และมติความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 3/2257 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 33/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดสรร
ทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 19/2553) เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยใช้เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
3.3 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 20/2553) เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
เดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติหรือระดับชาติทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.4 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 21/2553) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยใช้เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้อ 4 ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
หมายถึง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ
หมายถึง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เงินที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียกเก็บจากเจ้าของงานหรือผู้ให้บริการวิชาการ
เพื่อสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งกําลังศึกษาในหลักสูตรของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทความที่เขียนจากผลงานวิจัย ที่ได้รับการช่วยเหลือการแปลจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาที่อยู่ในลักษณะพร้อมส่งให้พิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ (Manuscript)
บทความที่เขียนจากงานวิจัย โดยไม่นับรวมบทความที่เป็นข้อกําหนด
ของการทําวิทยานิพนธ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางภาษาต่างประเทศ

ข้อ 5 แหล่งที่มาของเงินกองทุน
5.1 เงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและเงินอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับคณะเพื่อการนี้
5.2 เงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรคืนให้กับคณะ
5.3 เงินที่คณะเรียกเก็บเป็นเงินค่าบํารุงคณะจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย
5.4 เงินรายได้ของคณะหรือเงินที่คณะจัดสรรเพื่อสมทบให้กับกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ
5.5 เงินบริจาค
5.6 เงินอื่นที่ได้รับสมทบเพิ่มเติม
5.7 ดอกผลของกองทุน
ข้อ 6 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของรายรับที่กองทุนได้รบั ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา เงินส่วนที่เหลือไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ให้สะสมเป็นทุนสํารองของกองทุน แต่หากมีความจําเป็นต้องใช้จ่าย ให้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะก่อน
ข้อ 7 เงินกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบให้นํามาใช้จ่ายได้ในแต่ละปีงบประมาณตามข้อ 6 ให้ใช้จ่าย ดังนี้
7.1 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนโดยคณะกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 30 โดยมี
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ดังนี้
7.1.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็นเงิน 1,500 บาท/คน/
โครงการ

-37.1.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ
เป็นเงิน 800 บาท/คน/เรื่อง
7.1.3 สมทบเพิ่มเติมสําหรับนําไปจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการดําเนินการและการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและการบริการวิชาการของบุคลากรคณะและนักศึกษา ตามข้อ 7.2 ตามที่
คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นงวด ๆ ไป
7.1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นในการบริหารจัดการกองทุน ตามจําเป็นและโดยประหยัด
7.2 เพื่อสนับสนุนการดําเนินการและการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของบุคลากร
คณะและนักศึกษา ในโครงการซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการ ภายในวงเงินไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 โดยแบ่ง
ประเภทการจัดสรรทุนสนับสนุน เป็นดังนี้
7.2.1 ทุนสําหรับบุคลากรคณะ มี 4 ประเภท ได้แก่
7.2.1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
7.2.1.2 ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
7.2.1.3 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา
วิชาการนานาชาติ หรือระดับชาติ ในและต่างประเทศ
7.2.1.4 การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2.2 ทุนสําหรับนักศึกษา มี 1 ประเภท ได้แก่ ทุนสนับสนุนการวิจัย
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนจากเงินกองทุนตามข้อ 7.2 ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 8 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการจากการสนับสนุน
โดยกองทุนนี้ เป็นสิทธิร่วมกันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผู้ให้ทุน นักศึกษาหรือบุคลากรคณะผู้รับทุน และคณะวิจัยหรือ
คณะทํางานในโครงการ ทั้งนี้ การบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานดังกล่าว
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 9 หากผู้รับทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้หรือสัญญารับทุนข้อหนึ่งข้อใด ให้ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุน
ทั้งหมดคืนให้แก่คณะ และอาจได้รับโทษทางวินัยอีกส่วนหนึ่งด้วย
ข้อ 10 ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่
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พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

