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รายงานการประชุมกรรมการบรกิารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 3/2555 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555  เวลา 13.30 -16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยย์อดดวง    พนัธน์รา   ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝา่ยบรกิารวชิาการ     ประธานคณะกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริพนธ ์     พัฒนสัตยวงศ ์  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เสกสรร     สธุรรมานนท ์  กรรมการ 

5. ดร.สมชาย   แซอ่ึ้ง     กรรมการ 

6. อาจารยธ์ัชชัย เอ้งฉว้น     กรรมการ 

7. หัวหน้าฝา่ยบรหิารงานบรกิารวชิาการฯ    กรรมการและเลขานุการ 

8. นายอรุนันต ์  หีมชูด     ผู้ช่วยเลขานุการ 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.สภุวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล   แทน (ผศ.ดร.สุกฤทธิรา) 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มนูญ  มาศนยิม   แทน (ผศ.ดร.ประภาศ) 

11. นายปยิะวัชร์  จูงศิร ิ     แทน (ดร.อนันท์) 

12. นายดิเทพ  สงรักษา     แทน (ผศ.ดร.วิริยะ) 

        

รายชื่อผู้เข้าประชุมไมไ่ด้ 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์     ที่ปรึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรพจน์   ประชาเสร ี   กรรมการ 
 

เริ่มการประชุม  เวลา 13.30 น. 

      ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงันี้ 
 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระหลัก 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบรกิารวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2555 (พ.ค.55-ก.ย.55) 

 ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการประจ าปี

งบประมาณ 2555 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555 ถึง สิงหาคม 2555 โดยแจ้งผลการด าเนินการรายละเอียดกิจกรรม

ต่างๆ (ตามเอกสารแนบ 1.1.1) โดยส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ตามแผน แต่บางกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามแผนทางฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการฯ จะเร่งด าเนินการบางส่วนให้ทันในเดือนกันยายน 2555 ได้แก ่

ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญ/เครือข่าย กิจกรรมการเสวนา กิจกรรมพบปะสถานประกอบการ และโครงการบริการวิชาการ

แบบให้เปล่า 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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1.2 ผลการด าเนินงาน และผลการประเมินคุณตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในปี

การศึกษา 2554 ระดับคณะฯ ด้านบริการวิชาการ ของ สกอ. (องค์ประกอบที่ 5 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 5.1 และ 

5.2) และ สมศ. (จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 8,9 และ 18.1-18.2) 

 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบผลการด าเนินงาน และผลการประเมินคุณตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 ระดับคณะฯ ด้านบรกิารวิชาการ ของ สกอ. (องค์ประกอบที่ 5 จ านวน 2 ตัว

บ่งชี้ 5.1 และ 5.2) และ สมศ. (จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 8,9 และ 18.1-18.2) (ตามเอกสารแนบ 1.2.1) โดยด าเนินการได้

คะแนนเต็ม 5 ทุกข้อ ทั้งนีส้ าหรับตัวบ่งชีท้ี่ 18.1-18.2 ในปีถัดไปไม่ต้องรายงานผล 
  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

1.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหางานบริการวิชาการของ    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องคณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหางาน

บริการวิชาการ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก ่ 

- แนวทางแก้ไขขั้นตอนการให้บริการวิชาการโดยไม่ต้องผ่านหัวหน้าภาควิชาเพื่อความรวดเร็ว  

โดยทางฝ่ายบรหิารงานบริการวิชาการฯ จะแจ้งผ่านระบบรายงานผลสถานะโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้

หัวหน้าภาควชิาทราบทุกเดือน และจะเพิ่มเติมเรื่องผลการด าเนินงานต่างๆ เช่น การส่งงาน การเบกิเงินให้หัวหน้า

ภาควชิาทราบด้วยซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนา 

- การตั้งค่าธรรมเนียมบริการวิชาการที่สูง โดยประธานได้น าเสนออัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งอยู่ระหว่างรอ้ยละ 5-47 (ตามเอกสารแนบ 1.3.2) และฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอ

ข้อมูลการรับงานบรกิารวิชาการของคณะฯ ในปีที่ผ่าน (ตามเอกสารแนบ 1.3.3) โดยมีการเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการ

จ านวน 56 โครงการ ซึ่งรวมทั้งที่ติดต่อจ้างแบบไม่ต้องแข่งขัน มีจ านวนโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้ด าเนินการรวม

ทั้งสิน้ 34 โครงการ และไม่ได้ด าเนินการ 22 โครงการ ทั้งนีท้างฝ่ายบรหิารงานบรกิารวิชาการฯ แจ้งว่าข้อมูลดังกล่าวเพิ่ง

เริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์ทั้งหมด ส่วนการจัดระบบค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ประธานได้เสนอ

รูปแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรทีี่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างตามลักษณะของงาน ทั้งนี้

โครงการที่มีครุภัณฑ์สามารถยกเว้นคา่ธรรมเนียมในส่วนนีไ้ด้ 

- การให้ยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัยโดยคณะจะเป็นผู้ดูแลค่าดอกเบี้ย ประธานขอน าไปไว้

ในวาระเพื่อพิจารณา 4.2 
 

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

  

1.4 ความชัดเจนเรื่องการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มการให้บริการวิชาการของที่ประชมุคณบดใีนคราวประชุมครั้ง

ที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ มติที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงาน

ว่ามหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นการ
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ให้บริการในทางธุรกิจ และฝ่ายเลขานุการได้สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆตามปีงบประมาณ 2552-2555 ที่คณะฯ ได้

ด าเนินการจัดเก็บจากหัวหน้าโครงการ (ตามเอกสารแนบ 1.4.2) รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 647,600.37 บาท  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระเพิ่มเติม  

1.5 รายงานผลสถานะการปิดโครงการปี 2550-2555 และการด าเนินการแจ้งหัวหน้าโครงการเพื่อ

รายงานผลสถานะการด าเนินโครงการกรณทีี่โครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา  

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลสถานะการปิดโครงการปี 2550-2555 (ตามเอกสารแนบ 1.5.1) 

เฉพาะโครงการที่สิน้สุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้วเท่านั้น ซึ่งโดยรวมด าเนินการเสร็จสิ้นอยู่ระหว่างการรอรับ

เงินประกันผลงาน/รอจัดสรรคา่ธรรมเนียมบรกิารวิชาการจากมหาวิทยาลัย แต่มีบางโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลา

ตามสัญญาจ้างแต่ยังไม่ปิดโครงการเนื่องจากอยู่ในระหว่างการประกันผลงาน การยกเลิกสัญญา เป็นต้น ทั้งนี้

โครงการที่ไม่สามารถสรุปปิดโครงการได้ ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการฯจะมีการติดตามสถานะและชี้แจงให้

ทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.6 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิเข้าตรวจสอบการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ปี 2549-2555 

ที่สิ้นสุดตามสัญญาจ้าง 

 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบว่าปลายเดือนสิงหาคม 2555 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้า

มาขอเอกสารเพื่อตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จ านวน 4 คณะ ได้แก่ (คณะวิทยาศาสตร์, 

คณะสิ่งแวดล้อม, คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการฯ ได้แจ้ง

ผู้ปฏิบัติงานบรกิารวิชาการรับทราบและเตรยีมพร้อมรับการตรวจไปแล้ว และฝ่ายฯ ได้ส่งข้อมูลภาพรวมให้ไปครบ

แล้ว (ตามเอกสารแนบแนบ 16.1 และ 1.6.2)  ซึ่ง สตง.จะน าไปตรวจสอบ และจะระบุโครงการที่จะขอตรวจสอบให้

ทราบต่อไป ทั้งนี้ประธานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงที่มาของการตรวจสอบว่ามีการร้องเรียนจากบุคลากรภายใน

เก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการร้องเรียนไปยัง สตง. จนท าให้มีการตรวจสอบ

ดังกล่าว พร้อมขอให้กรรมการจากภาควิชาช่วยแจ้งไปยังผู้ปฏิบัติงานของภาควิชา/หน่วยงานว่า สตง.มีโอกาสใน

การสุ่มเลือกโครงการปี 2549-2555 ได้ และเป็นภาระที่หัวหน้าโครงการต้องจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินส าหรับ

การตรวจสอบ หากมีการรอ้งขอมาด้วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ และด าเนินการต่อไป 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 2/2555 (ตามเอกสารแนบ2.1) 

 ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 หากมีประเด็นแก้ไขขอให้แจ้งฝ่าย

เลขานุการเพื่อแก้ไขต่อไป  
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
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วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 การทบทวนเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “ค่าใช้จ่ายอื่นๆ” ตามหนังสือที่ มอ.208.1/ว.240 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2552 กรณีการคืนเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่หัวหน้าโครงการกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความชัดเจน

ในการยกเว้นการตั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ประธาน แจ้งมติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ว่าคณะ/

หน่วยงานไม่ต้องตั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ และได้น าเสนอแนวปฏิบัติเก่ียวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามเอกสารแนบ4.1.1) จึงขอ

หารอืที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนเรื่องแนวปฏิบัติดังกล่าวว่าจะคืนเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่หัวหน้าโครงการ หรือ

มีแนวทางอื่นๆ ในการจัดการเรื่องเงินคา่ใช้จา่ยอื่นๆดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดย

มีขอ้สรุปดังนี้ 

 กรณีที่เป็นโครงการที่มีสัญญาจ้าง และหัวหน้าโครงการชัดเจน ควรคืนเงินให้แก่หัวหน้าโครงการ 

และให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้พจิารณาจัดสรรภายในเอง 

 กรณีที่เป็นโครงการไม่มีสัญญาจ้าง เช่น การทดสอบ/ตรวจสอบ/ตรวจซ่อม ให้จัดสรรเป็นรายได้

ภาควิชาต่อไป 

 ดอกเบีย้ที่เกดิจากเงินทั้งหมด ให้จัดเก็บเป็นเงินรายได้คณะฯ  

 คณะฯควรมีหนังสือแจ้งหัวหน้าโครงการ/หน่วยงานทราบว่า กรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีภายหลัง

จากนีห้รอืเรยีกเก็บย้อนหลัง หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบ  
   

 มติท่ีประชุม   - เห็นชอบตามข้อสรุปข้างต้น 

- ให้ฝา่ยเลขานุการท าเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ  

   ในวันที่ 21 กันยายน 2555 

- เมื่อผ่านกรรมการประจ าคณะฯ ให้ฝ่ายเลขานุการ ท าบันทึกแจ้งความรับผิดชอบ พร้อม

คนืเงินคา่ใช้จา่ยอื่นๆ   

 

4.2 ร่างแนวปฏิบัติการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินยืมจากมหาวิทยาลัยในโครงการบริการวิชาการของคณะฯ 

สืบเนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินของคณะฯ ส่งผลให้ไม่สามารถให้ยืมเงินทดรองจ่ายในโครงการบริการ

วิชาการของคณะฯ ได้ โดยมติที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบให้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยส าหรับทดรองจ่าย

ในโครงการบริการวิชาการแทน ซึ่งทีมงานบริการวิชาการได้หารือถึงช่องทางการยืมเงินดังกล่าวร่วมกับรอง

อธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน ให้ยืมเงินผ่านกองคลังได้ และฝ่ายเลขานุการได้จัดท าร่างแนวปฏิบัติ การ

สนับสนุนดอกเบี้ยเงินยืมจากมหาวิทยาลัยในโครงการบริการวิชาการของคณะฯ (ตามเอกสารแนบ 4.2.1) โดยที่

ประชุมมีประเด็นดังนี้ 

 ข้อ 4 เพิ่มเติมว่ากรณีที่เป็นการจัดฝึกอบรมและมีค่าตอบแทนของวิทยากรจากภายนอก

มหาวิทยาลัยด้วย  

 ข้อ 5 ควรระบุว่ายืมได้ไม่เกนิเงินแต่ละงวด 
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 ข้อ 6 สนับสนุนคา่ดอกเบีย้ 120 วัน (เดิม 90 วัน) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบกับร่างแนวปฏิบัติการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินยืมจากมหาวิทยาลัยใน

โครงการบรกิารวชิาการของคณะฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ 

ในวันที่ 21 กันยายน 2555 โดยมีการปรับแก้ในข้อ 4, ข้อ 5, และข้อ 7 ตามที่ประชุมเสนอ 

 

4.3 แนวทางการหารายได้จากการให้บริการวิชาการของคณะฯ เพื่อสร้างความมั่นคง 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องแนวทางการหารายได้ เป็นผลจากการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพภายใน เรื่องของการหารายได้ และการบริหารค่าใช้จ่าย โดยที่ประชุมทีมบริหารได้มอบหมายให้

กรรมการชุดต่างๆเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการ

ด าเนินงานบรกิารวชิาการของคณะฯ โดยมีประเด็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ดังนี้ 

 คณะควรให้ทุกคนรับทราบข้อเท็จจริงสถานการณ์ทางการเงินของคณะฯ และปรับแนวคิดจาก

การยกย่องผู้ที่ท าชื่อเสียงให้คณะฯ เป็นการยกย่องผู้ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯจากการให้บริการ

วิชาการ  

 สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในการหางานบริการวิชาการ โดยมีผลตอบแทนให้ในลักษณะค่า

คอมมิชช่ัน เพื่อเพิ่มช่องทางในการหางาน และหารายได้เพิ่มขึ้น และควรมีบุคคลที่สามารถจัดหัวข้อบรรยายที่

น่าสนใจ เช่น การเชิญคุณตัน โออิชิ มาบรรยายเพื่อพบปะโรงงานและแนะน าศักยภาพของคณะฯ และ

ประชาสัมพันธ์งานบรกิารวชิาการให้มาก   

 คณะฯควรสนับสนุนลงทุนเรื่องเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ในการท าบริการวิชาการ  

 ควรสร้างแรงจูงใจการท างานบริการวิชาการ โดยการเพิ่ม Load Unit และให้สามารถน าไปขอ

ต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 ควรเพิ่มเรื่องการให้บริการวิชาการทดสอบวัสดุ ในภาควิชาของคณะฯ ซึ่งปัจจุบันยังขาดผู้ที่

ได้รับใบอนุญาตในการรับรองผลการทดสอบ และต้องเพิ่มจุดในการรับงานเพื่อส่งต่อไปยังภาควชิา  

 ควรจัดตั้งเป็นทีม Software House เพื่อรองรับการขยายงานในส่วนดังกล่าว และประธานชี้แจง

ว่า ฝ่ายคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่คณะฯ จะส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ ในด้าน 

Software เพิ่มอีกช่องทาง 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

วาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

5.1 การขอเสนอโครงการเพื่อขอใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่ทุ่งงาย  

ประธาน หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อขอใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ที่ทุ่งงาย

เพื่อจัดท าเป็นโครงการที่มีความชัดเจนและจับจองพืน้ที่ดังกล่าวไว้ก่อน ทั้งนีป้ระธานได้ให้ข้อมูลว่า คณะฯ จะเน้น

สาขาความเป็นเลิศทางด้านพลังงาน และจะขับเคลื่อนเป็นพิเศษเป็นระดับอุตสาหกรรมด้านไบโอดีเซล ซึ่งจะมี
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