
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

............................................................................. 
 

  ตามระเบียบปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้บริการทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินค่าธรรมเนียมบริการเกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ จึงให้
ก าหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “คณะ” หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “คณะกรรมการประจ าส่วนงาน” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “หัวหน้าภาควิชา” หมายถึง หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และให้
หมายรวมถึงผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งภาควิชาต่าง ๆ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  “กองทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “คณะกรรมการกองทุน” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี 
  “โครงการภายใต้คณะ” หมายถึง โครงการหรืองานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งให้บริการทาง
วิชาการภายใต้การก ากับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “ผู้ปฏิบัติงานของคณะ” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และให้หมายรวมถึงพนักงานและลูกจ้างของ
โครงการภายใต้คณะ 
 

 
 “ค่าบริการ”.../๒ 
 
 
 



-๒- 

 
  “ค่าบริการ” หมายถึง เงินที่เรียกเก็บจากการให้บริการทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนรวมกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าธรรมเนียมบริการ 
  “ค่าธรรมเนียมบริการ” หมายถึง เงินที่เรียกเก็บจากการให้บริการทางวิชาการเพ่ือเป็น
ค่าธรรมเนียม ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่คณะและภาควิ ชาตามอัตราที่คณะประกาศก าหนด ทั้งนี้ 
ค่าธรรมเนียมบริการให้ค านวณโดยคิดเป็นร้อยละของค่าบริการซึ่งหักค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างออก
ก่อน 
  “ปี” หมายถึง ปีงบประมาณ 
  ข้อ ๓ ให้จัดตั้ งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ ง  เรียกว่า “กองทุนพัฒนาวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการ
ด าเนินงานด้านการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการของคณะและหรืองานด้านอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการ
กองทุนก าหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานโดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินโอนจากกองทุนผลประโยชน์การประยุกต์และบริการวิชาการของคณะ 
   (๒) เงินจัดสรรจากค่าธรรมเนียมบริการส่วนที่คณะได้รับตามข้อ ๑๕.๑ ของ
ระเบียบปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   (๓) การจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่าย ของโครงการภายใต้คณะ ภายหลังปิด
บัญชีหรือสิ้นสุดโครงการ และจัดท ารายงานการเงินประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 
   (๔) เงินจัดสรรค่าธรรมเนียมงานบริการวิชาการ ที่ได้รับจากศูนย์พัฒนาปัญญา
คม และศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา   
   (๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการให้กู้ยืมเงิน โดยมีการค้ าประกันด้วย
บุคคลและหรือนิติบุคคล และหรือน าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน 
   (๖) รายได้จากการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลและหรือนิติบุคคล ในการน า
ผลการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการของคณะไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ 
   (๗) เงินรายได้คณะที่ได้รับการจัดสรรจากคณะเป็นครั้งคราว 
   (๘) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้แก่กองทุน 
   (๙) เงินจากดอกผลและประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุน 
  ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของกองทุนมีดังนี้ 
   (๑) ใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุน การพัฒนาการศึกษา
โครงการภายใต้คณะ และหรืองานวิจัยและบริการวิชาการที่จ าเป็นต้องด าเนินการเป็นกรณีเร่งด่วนเฉพาะ
กิจ หรือการพัฒนาแนวคิดริเริ่มงานวิจัยและบริการวิชาการหรืองานวิจัยและบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้
กรอบแผนงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะแต่ยังขาดเงินทุนสนับสนุน 
 
 

 “(๒) ใช้เป็นทุนหมุนเวียน”.../๓ 
 
 



-๓- 

 
   (๒) ใช้ เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ จัดหาวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และหรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่องานการเรียนการสอน
และงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ 
   (๓) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนโครงการภายใต้คณะและงานวิจัย ในการเผยแพร่และ
น าเสนอผลงานวิชาการท่ีเกิดจากการวิจัยและบริการวิชาการ 
   (๔) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาการของคณะ และอ่ืน ๆ ตามที่
คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และรวมถึง
สนับสนุนเพื่อพัฒนานโยบายและแผนงานของคณะ 
  ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วย 
   (๑) คณบดี เป็นประธานกรรมการ 
   (๒) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสนับสนุน เป็นกรรมการ 
   (๓) รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการกองทุน 

(๔) ผู้แทนจากหัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชาจ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ  
(๕) ประธานสภาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ   

  การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) ให้เป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
หลังจากให้คณบดีเป็นประธานด าเนินการเชิญหัวหน้าภาควิชามาประชุมร่วมกันและเสนอชื่อหัวหน้า
ภาควิชาที่เหมาะสมเป็นกรรมการ 
  ให้คณบดีมอบหมายผู้ปฏิบัติงานของคณะที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีของกองทุนและปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของเลขานุการคณะกรรมการกองทุน 
  ให้คณะกรรมการกองทุนมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี 
  ข้อ ๖ การพ้นวาระของกรรมการตามข้อ ๕ (๔) อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมิได้ด ารงต าแหน่ง
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเดิมรักษาการแทนและด าเนินการแต่งตั้งใหม่ให้ครบจ านวน
ภายใน ๖๐ วัน 
  ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการกองทุนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้คณบดีใหม่ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ ในระหว่างการด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ ให้กรรมการกองทุนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการชั่วคราวจนกว่าจะมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ 
  ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการเป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

“ข้อ ๙ ให้คณะน าเงิน”.../๔  
  




