ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.๒๕๕๖
.............................................................................
ตามระเบียบปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ว ยการให้บริการทาง
วิช าการ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ได้ป รั บปรุ งแก้ไขไปนั้น เพื่อให้ การบริห ารจัดการเงินค่าธรรมเนียมบริการเกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจา
ส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ จึงให้
กาหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล เรื่อง
ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะ” หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะกรรมการประจาส่วนงาน” หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
“หัวหน้าภาควิชา” หมายถึง หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และให้
หมายรวมถึงผู้อานวยการโครงการจัดตั้งภาควิชาต่าง ๆ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
“กองทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะกรรมการกองทุ น ” หมายถึ ง คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาวิ ช าการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี
“โครงการภายใต้คณะ” หมายถึง โครงการหรืองานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งให้บริการทาง
วิชาการภายใต้การกากับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“ผู้ปฏิบัติงานของคณะ” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
และลูกจ้างของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และให้หมายรวมถึงพนักงานและลูกจ้างของ
โครงการภายใต้คณะ

“ค่าบริการ”.../๒
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“ค่ า บริ ก าร” หมายถึง เงิน ที่ เ รีย กเก็ บ จากการให้ บริ ก ารทางวิช าการ ประกอบด้ ว ย
ค่าตอบแทนรวมกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและค่าธรรมเนียมบริการ
“ค่าธรรมเนียมบริการ” หมายถึง เงินที่เรียกเก็บจากการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็น
ค่ า ธรรมเนี ย ม ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ แ ก่ ค ณะและภาควิ ช าตามอั ต ราที่ ค ณะประกาศก าหนด ทั้ ง นี้
ค่าธรรมเนียมบริการให้คานวณโดยคิดเป็นร้อยละของค่าบริการซึ่งหักค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างออก
ก่อน
“ปี” หมายถึง ปีงบประมาณ
ข้ อ ๓ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง เรี ย กว่ า “กองทุ น พั ฒ นาวิ ช าการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล” เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่ว ยเหลือหรืออุดหนุนการ
ดาเนินงานด้านการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการของคณะและหรืองานด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
กองทุนกาหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาส่วนงานโดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินโอนจากกองทุนผลประโยชน์การประยุกต์และบริการวิชาการของคณะ
(๒) เงินจั ดสรรจากค่าธรรมเนี ยมบริการส่ วนที่คณะได้รับตามข้อ ๑๕.๑ ของ
ระเบียบปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) การจัดสรรรายได้ที่สูงกว่ารายจ่าย ของโครงการภายใต้คณะ ภายหลังปิด
บัญชีหรือสิ้นสุดโครงการ และจัดทารายงานการเงินประจาปีเรียบร้อยแล้ว
(๔) เงินจัดสรรค่าธรรมเนียมงานบริการวิชาการ ที่ได้รับจากศูนย์พัฒนาปัญญา
คม และศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ ที่ได้จากการให้กู้ยืมเงิ น โดยมีการค้าประกันด้วย
บุคคลและหรือนิติบุคคล และหรือนาทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน
(๖) รายได้จากการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลและหรือนิติบุคคล ในการนา
ผลการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการของคณะไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์
(๗) เงินรายได้คณะที่ได้รับการจัดสรรจากคณะเป็นครั้งคราว
(๘) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้แก่กองทุน
(๙) เงินจากดอกผลและประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุน
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของกองทุนมีดังนี้
(๑) ใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุน การพัฒนาการศึกษา
โครงการภายใต้คณะ และหรืองานวิจัยและบริการวิชาการที่จาเป็นต้องดาเนินการเป็นกรณีเร่งด่วนเฉพาะ
กิจ หรือการพัฒนาแนวคิดริเริ่มงานวิจัยและบริการวิชาการหรืองานวิจัยและบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้
กรอบแผนงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะแต่ยังขาดเงินทุนสนับสนุน

“(๒) ใช้เป็นทุนหมุนเวียน”.../๓
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(๒) ใช้ เ ป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นและใช้ จ่ า ยช่ ว ยเหลื อ หรื อ อุ ด หนุ น การพั ฒ นา
ห้องปฏิบัติการ จัดหาวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่องานการเรียนการสอน
และงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ
(๓) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนโครงการภายใต้คณะและงานวิจัย ในการเผยแพร่และ
นาเสนอผลงานวิชาการที่เกิดจากการวิจัยและบริการวิชาการ
(๔) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาการของคณะ และอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการกองทุ น เห็ น สมควรโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจ าส่ ว นงาน และรวมถึ ง
สนับสนุนเพื่อพัฒนานโยบายและแผนงานของคณะ
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วย
(๑) คณบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสนับสนุน เป็นกรรมการ
(๓) รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการกองทุน
(๔) ผู้แทนจากหัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชาจานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๕) ประธานสภาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) ให้เป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงาน
หลั งจากให้ คณบดีเป็ นประธานดาเนิ น การเชิญหัว หน้าภาควิชามาประชุมร่ว มกันและเสนอชื่อหั วหน้า
ภาควิชาที่เหมาะสมเป็นกรรมการ
ให้คณบดีมอบหมายผู้ปฏิบัติงานของคณะที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีของกองทุนและปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
ให้คณะกรรมการกองทุนมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระการดารงตาแหน่งของคณบดี
ข้อ ๖ การพ้นวาระของกรรมการตามข้อ ๕ (๔) อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมิได้ดารงตาแหน่ง
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเดิมรักษาการแทนและดาเนินการแต่งตั้งใหม่ให้ครบจานวน
ภายใน ๖๐ วัน
ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการกองทุนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้คณบดีใหม่ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ ในระหว่างการดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ ให้กรรมการกองทุนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการชั่วคราวจนกว่าจะมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่
ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึ งจะเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ รองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
“ข้อ ๙ ให้คณะนาเงิน”.../๔

