
 
 

รายงานประจําป  2553 
 

  

 

ศูนยวิศวกรรมพลังงาน  

 คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 
 

 
 
 
 





สารบัญ 
 
          หนา 
 
คํานํา 
สารบัญ 
รายนามคณะกรรมการอํานวยการศูนยวิศวกรรมพลังงาน 2553   1 
การจัดองคกรและการบริหาร       1 
 ประวัติองคกร        1 
 วิสัยทัศน        1 
 พันธกิจ         2 
 เปาประสงค ณ ส้ินแผน       2 
 ดัชนีผลการปฏิบัติงาน       2 
 เปาประสงคเชิงกลยุทธ       2 
 โครงสรางการบริหารงาน       5 
 ภาระหนาที่ของฝาย       6 
 บุคลากร        6 
ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2553     7 
ภาคผนวก  ก  งบการเงิน 
ภาคผนวก  ข ภาพกิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามคณะกรรมการอํานวยการศูนยวิศวกรรมพลังงาน  ประจําป  2553 
 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     ที่ปรึกษา 
     (รศ.ดร.บุญสม  ศิริบํารุงสุข) 
2.  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ     ที่ปรึกษา 
      (ผศ.นพ.อุทัย  เกาเอี้ยน) 
3.  นายธีรวัฒน  ศรินทุ       ที่ปรึกษา 
4.  นายพิชิต  เรืองแสงวัฒนา      ที่ปรึกษา 
5.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร      ประธานกรรมการ 
     (รศ.ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล)   
6.  รองคณบดีฝายบริหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 
     (ดร.ฟูกิจ  นิลรัตน) 
7.  รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการระบบคุณภาพ  กรรมการ 
     (ผศ.คํารณ  พิทักษ) 
8.  นายกสมาคมศิษยเกา  คณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 
     (นายศิลปะชัย  จารุเกษมรัตนะ) 
9.  ผูอํานวยการสํานักงานพลังงานภูมิภาคที่  12    กรรมการ 
     (นายสมชัย  ถาวรวิจิตร) 
10.   ประธานสภาอุตสาหกรรม  จังหวัดสงขลา    กรรมการ 
         (นายโอฬาร  อุยะกุล) 
11.  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 
        (ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชายุกุล) 
12.  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
       (รศ.บุญเจริญ  วงศกิตติศึกษา) 
13.  รศ.ดร.สัณหชัย  กล่ินพิกุล      กรรมการ 
14.  นายสมชัย  โภชนจันทร      กรรมการ 
15.  ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมพลังงาน     กรรมการและเลขานุการ 
            
 
 
 



การจัดองคกรและการบริการ 
ประวัติองคกร 
 สืบเนื่องจาก  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ไดออกพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  2535  กําหนดใหอาคารและโรงงานที่ใชพลังงานไฟฟาขนาดตั้งแต  1000  
กิโลวัตต  หรือ  1175  กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป  และ/หรืออาคารและโรงงานที่มีการใชพลังงานความรอน
รวมกันทั้งปเทากับพลังงานไฟฟาตั้งแต  20  ลานเมกะจูลข้ึนไป  จะตองเปนอาคารหรือโรงงานควบคุม  โดย
กําหนดใหผูที่เปนเจาของอาคารและโรงงานควบคุมมีหนาที่ดําเนินการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ไดกําหนดใหมีการจดทะเบียนที่ปรึกษาดานการอนุรักษพลังงาน  เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบื้องตนและโดยละเอียดใหกับอาคารและโรงงานควบคุม
ขางตน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนหนวยงานหนึ่งที่มีบุคลากรทางดาน
พลังงานที่สามารถเปนที่ปรึกษา  และตรวจสอบดานพลังงานไดประกอบทางสมาคมนักศึกษาเกา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ตองการสนับสนุนใหมีกิจกรรมดานที่ปรึกษาและ
ตรวจสอบดานอนุ รักษพลังงานขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร   ทั้ งนี้ เพราะนักศึกษาเกาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร  หลายทานมีประสบการณในการเปนที่ปรึกษาและตรวจสอบดานอนุรักษพลังงาน  คณะ
วิศวกรรมศาสตรจึงไดจัดตั้งศูนยวิศวกรรมพลังงาน  โดยไดรับการสนับสนุนจากสมาคมนักศึกษาเกา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร  เพื่อเปนที่ปรึกษาและตรวจสอบดานอนุรักษพลังงาน  ใหแกอาคารควบคุมและโรงงาน
ควบคุม  โดยเริ่มดําเนินการเมื่อเดือนเมษายน  2544 
 
วิสัยทัศน 
 เปนสถาบันชั้นนําดานวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพในระดับชาติ  ภายในป  2553 
 
พันธกิจ 

1. ใหบริการดานการจัดการและอนุรักษพลังงาน  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรม 
พลังงานแกหนวยงานของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชนทั่วไป 
 2.  ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานดานพลังงาน เชน เทคโนโลยีสะอาด  ส่ิงแวดลอม  พลังงาน
ทดแทน  เปนตน  ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญกับวิชาการดานการจัดการพลังงาน 
 3.  สนับสนุนและบูรณาการใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานอื่น  ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
อนุรักษพลังงาน ตลอดจนเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 
 4.  ศึกษาและวิจัยเชิงประยุกตดานวิศวกรรมพลังงาน 
 
 



เปาหมายประสงค  ณ  สิ้นแผน  (Ultimate  Goals) 
 ศูนยวิศวกรรมพลังงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จะเปนศูนยบริการ
ดานวิศวกรรมพลังงานอับดับ  1  ในภาคใต  และอับดับ  1  ใน  10  ของประเทศ  ภายในป  2553 
 
ดัชนีผลการปฏิบัติงานหลัก  (Key Performance Indicators) 
 -  มีรายไดและผลการดําเนินงานที่สามารถเลี้ยงตัวเองได 
    (ป พ.ศ.2553 = 2 แสนบาท  และป พ.ศ. 2554 = 4  ลานบาท) 
 -  ผูรับบริการมีความพึงพอใจกับการใหบริการของศูนยวิศวกรรมพลังงาน 
    (>=4.00) 
 -  มีผลงาน/โครงการในเชิงวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมพลังงาน 
    (>=1) 
 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ   (Strategic  Goal) 

1) มีการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนทั้งในดานการบริการวิชาการและการวิจัยเชิงประยุกต ดาน
พลังงานที่มั่นคง  การหารายไดที่เพียงพอในการดําเนินการและสามารถบริหารการเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีกระบวนการจัดการ  บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อสามารถตอบสนองตอ
ผูรับบริการและการบริหารองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมพลังงาน 
 
เปาประสงคท่ี 1  มีการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนทั้งในดานการบริการวิชาการและการวิจัยเชิง
ประยุกตดานพลังงานที่มั่นคง  การหารายไดที่เพียงพอในการดําเนินการและสามารถบริหารการเงิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 
1. การสรางความสัมพันธเชื่อมโยงกับแหลงทุน  และหนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ 
2. การตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกกับลูกคาเปาหมาย 
3. การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา  และดานพลังงานทดแทน 
4. การสรางและพัฒนางานบริการวิชาการดานพลังงานทดแทนดวยตนเอง 
5. การสรางเครือขายพันธมิตรดานวิศวกรรมพลังงานรวมทั้งศิษยเกา 

 
 
 



เปาประสงคท่ี  2  มีกระบวนการจัดการ  การบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อสามารถ
ตอบสนองตอผูรับบริการและการบริหารองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 
1. มุงเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง 
2. การตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกกับลูกคาเปาหมาย 
3. การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา  และดานพลังงานทดแทน 
 
เปาประสงคท่ี  3  มีความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรม
พลังงาน 
กลยุทธ 
1. การสรางความสัมพันธและเชื่อมโยงกับแหลงทุน  และหนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ  
2. การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา  และดานพลังงานทดแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการบริหารงานในศูนยวิศวกรรมพลังงาน 
 

 ศูนยวิศวกรรมพลังงานจัดระบบบริหารงานตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบการจัดตั้งศูนยวิศวกรรม
พลังงานตามที่ ก.ก.พ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทรอนุมัติ ประกอบดวย  คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 1  
ชุด  ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมพลังงานเปนผูบริหารสูงสุด  รองผูอํานวยการ  1  คน  โดยแบงเปน 3 ฝาย  คือ  
ฝายบริหาร  ฝายวิศวกรรมไฟฟา  ฝายวิศวกรรมเครื่องกล  
 

คณะกรรมการอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 
ดร. นันทพันธ  นภัทรานันทน 

(ปร.ด.) 

รองผูอํานวยการ 
ผศ.สุระพล  เธียรมนตร ี

(วศ.ม) 
 

วิศวกรเครื่องกล 
นายชาญวิทย  บัวศรี 

(วศ.บ.) 

เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

 

วิศวกรไฟฟา 
นายพันศักดิ์  แซก่ํา 

(วศ.บ.) 

 
 
 
 
 



ภาระหนาที่ของฝาย 
 ศูนยวิศวกรรมพลังงานแบงการดําเนินงานออกเปน  3  ฝาย  มีภาระหนาที่และความรบัผิดชอบตางๆ 
ดังนี ้
 
 1.  ฝายบริหาร 
  รับผิดชอบดานการบริหารจดัการทั่วไปภายในศนูยวิศวกรรมพลังงานคือ  งานบริหารและ
ธุรการ  งานการเงินและพัสดุ  และงานนโยบายและแผน  รวมทั้งติดตอประสานงานกับฝายตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหการดําเนินงานของ
ศูนยวิศวกรรมพลังงานดําเนนิไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
 
 2.  ฝายวิศวกรรมไฟฟา 
  รับผิดชอบการสํารวจตรวจวัดระบบไฟฟา  สํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟา  รวบรวมขอมูล
การใชไฟฟาของอาคารหรือโรงงาน  วิเคราะหมาตรการลดการใชพลังงานไฟฟา และจัดทํารายงานรวมกบั
ฝายวิศวกรรมเครื่องกล 
 
 3.  ฝายวิศวกรรมเครื่องกล 
  มีหนาที่สํารวจตรวจวัดการใชพลังงานความรอน สํารวจอุปกรณใชพลังงานความรอน
ตรวจวดัหมอไอน้ํา เขียนแบบระบบทอไอน้ํา  รวบรวมขอมูลการใชเชื้อเพลิง  ตรวจวัดประสิทธิภาพของ
เครื่องปรับอากาศ  เขียนแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และจัดทํารายงานรวมกับฝายวศิวกรรมไฟฟา 
 
บุคลากร 
 ปงบประมาณ  2553  ศูนยวิศวกรรมพลังงาน มีบุคลากรประกอบดวย ผูบริหาร  วิศวกร และ
เจาหนาที่บริหาร  รวมทั้งส้ิน  5  คน  ดังตางรางที่ 1 
ตารางที่  1  จํานวนบุคลากรแบงตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ วิศวกร พนักงานโครงการ เจาหนาท่ีบริหาร รวม 
ปริญญาตรี - - 2 - 1 3 
ปริญญาโท 1 - - - - 1 
ปริญญาเอก 1 - - - - 1 

รวม 2 - - - 1 5 
 
 



ผลการดําเนินงานประจําป งบประมาณ 2553 
 ในปงบประมาณ  2553  ศูนยวศิวกรรมพลังงานไดมีกจิกรรมหลัก ๆ  1  โครงการ  คือโครงการ
จัดทําระบบการจัดการพลังงานสําหรับ TESCO LOTUS  โดยรวมศูนยวิศวกรรมพลังงานมีรายไดรวม
ประมาณ  200,000.00  บาท  ซ่ึงสามารถสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธไดดงันี้ 
 
เปาประสงคท่ี  1  มีการแสวงหาแหลงเงินทุนสนับสนุนทั้งในดานบริการวิชาการและการวิจัยเชิงประยุกต
ดานพลังงานที่มั่นคง  การหารายไดที่เพียงพอในการดําเนินการและสามารถบริหารการเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การสรางความสัมพันธและเชื่อมโยงกับแหลงทุน  และหนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ 
ศูนยวิศวกรรมพลังงานมีการประสานงานกับหนวยงานดานการอนุรักษพลังงานหลายหนวยงาน
ดวยกัน เชน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กรมส ง เสริ มอุ ตสาหกรรม   กรมโรงง านอุ ตสาหกรรม  มหาวิ ทย าลั ย ธรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนตน 
 
1.2 การตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกกับลูกคาเปาหมาย 
มีการติดตอประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ  และหนวยงานของรัฐ  เพื่อ
ประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ที่ทางศูนยฯ  ไดจัดดําเนินโครงการ 
 
1.3 การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา  และดานพลังงานทดแทน 
จัดใหบุคลากรไดเขารวมอบรม  ในหัวขอที่เกี่ยวของ  และเปดโอกาสใหบุคลากรไดศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท 
 
1.4 การสรางและพัฒนางานบริการวิชาการดานพลังงานทดแทนดวยตนเอง 
ณ ปจจุบันยังไมมีแผนดําเนินการ  เนื่องจากทางศูนย ฯ  ไดรับโครงการตอเนื่องจากภายนอก 
 
1.5 การสรางเครือขายพันธมิตรดานวิศวกรรมพลังงานรวมทั้งศิษยเกา 
มีการพบปะสังสรรคระหวางศูนยฯ   กับสมาคมศิษยเกา 

 
 
 



เปาประสงคท่ี  2  มีกระบวนการจัดการ  การบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อสามารถตอบสนองตอ
ผูรับบริการและการบริหารองคกร  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1 มุงเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง 
การดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ในปผานมา  จากการสงแบบสํารวจความพึงพอใจในการใช
บริการศูนยฯ  ดานตาง ๆ  ผลการประเมินสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการไดเปนอยาง
ดี  โดยการดําเนินงานสามารถสําเร็จไดในเวลาที่กําหนด  มีคุณภาพในระดับดี  โดยศูนยวิศวกรรม
พลังงานไดดําเนินการสรุปผลวิเคราะหการใชพลังงานใหกับผูรับบริการทุกราย 
 
2.2 การตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกกับลูกคาเปาหมาย 
มีการติดตอประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ  และหนวยงานของรัฐ  เพื่อ
ประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ที่ทางศูนยฯ  ไดจัดดําเนินโครงการ 
 
2.3 การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา  และดานพลังงานทดแทน 
จัดใหบุคลากรไดเขารวมอบรม ในหัวขอที่เกี่ยวของ  และเปดโอกาสใหบุคลากรไดศึกษาตอ ใน
ระดับปริญญาโท 

 
เปาประสงคท่ี  3  มีความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมพลังงาน 

3.1 การสรางความสัมพันธและเชื่อมโยงกับแหลงทุน  และหนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ 
ปจจุบันศูนยวิศวกรรมพลังงานมีการประสานงานกับหนวยงานดานการอนุรักษพลังงานหลาย
หนวยงานดวยกัน  เชน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน  นอกจากนี้บุคลากร
ของศูนยวิศวกรรมพลังงานไดรับเชิญใหเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตาง ๆ 
 
3.2 การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา  และดานพลังงานทดแทน 
เปดโอกาสและสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากร  ไดเขารวมโครงการวิจัยดานพลังงานทดแทนกับ
อาจารยในคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานแยกตามโครงการ 
 ผลการดําเนินงานของศูนยวิศวกรรมพลังงาน ในปงบประมาณ   2553  มีโครงการตาง ๆ ที่
ดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 
 โครงการจัดทําระบบการจัดการพลังงานสําหรับ TESCO LOTUS  

เปนโครงการถายทอดความรูดานการวิเคราะหและจัดทํารายงานการจัดการพลังงานประจําป 2553 
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  2535 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2552 ซ่ึงวาดวยการ
ใหโรงงานหรืออาคารควบคุมจัดทํารายงานการจัดการพลังงานสงทาง กระทรวงพลังงาน และเพื่อกระตุน
อาคารควบคุมที่ดําเนินการไดอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน ซ่ึงมีอาคารดังตอไปนี้ 

1. TESCO LOTUS  สาขา หาดใหญ 
2.  TESCO LOTUS  สาขา เมืองนครศรีธรรมราช 
3.  TESCO LOTUS  สาขา ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.  TESCO LOTUS  สาขา ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ผลการดําเนินงาน   
ทางผูวาจางไดเลิกดําเนินงานโครงการฯ  เนื่องจากทางผูวาจางติดปญหาเรื่องบุคลากรภายในและ

สวนผูวาจางไมมีความพรอมในการดําเนินการโครงการการฯตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานบริการแบบใหเปลา 
 ศูนยวิศวกรรมพลังงานไดใหคําปรึกษากับหนวยงานตาง ๆ  โดยไมคิดคาใชจาย ทั้ง อาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน เชน  การใหคําปรึกษาทางโทรศัพทแก
บุคคลภายนอกที่สอบถามขอมูลปญหาที่เกี่ยวของกับไบโอดีเซล  เปนตน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก   งบการเงิน 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนยวิศวกรรมพลังงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
งบดุล 

ณ วนัที่  30  กันยายน  2553 
         

สินทรัพย 

 สินทรัพยหมุนเวียน        
                เงินสดและเงินฝากธนาคาร(1)      2,985,165.71  
                สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน(2)      2,895,618.00  
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน     5,880,783.71  
   
 สินทรัพยไมหมุนเวียน        
               ที่ดิน   อาคาร   และอุปกรณ(3)           92,457.04  
             รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน          92,457.04  
  
              รวมสินทรัพย      5,973,240.75  
  
         

หนี้สินและสวนของทุน 
         
 หนี้สินหมุนเวยีน       
                 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน(4)           32,342.00  
                        รวมหนี้ส้ินหมุนเวียน         32,342.00  
  
 สวนของทุน        
                ทุน                 -    
                 กําไร(ขาดทุน)สะสม(5)       5,940,898.75  
             รวมสวนของทุน      5,940,898.75  
  
                    รวมหนี้ส้ินและสวนของทุน    5,973,240.75  
  



 

ศูนยวิศวกรรมพลังงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2553 
         

รายได 

                รายไดจาการตรวจวิเคราะหพลังงาน(6)      200,000.00  

   รายไดอ่ืน(7)                                                  16,555.21 
   
     รวมรายได                     216,555.21 
   
 

คาใชจาย 

               ตนทุนการตรวจวิเคราะหพลังงาน(8)      456,263.00  

  คาใชจายในการบริหาร(9)                 1,165,914.49 
   
              รวมคาใชจาย                             1,622,177.49 
           
   ขาดทุน(กําไร)สุทธิ               -1,405,622.28 
   
         

 
 
 
 



ศูนยวิศวกรรมพลังงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ณ วนัที่  30  กันยายน  2553 

 
1.  สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ          
      ศูนยวิศวกรรมพลังงาน  รับรูรายได และคาใชจาย  โดยถือปฏิบัติตามเกณฑคงคาง    
      ศูนยวิศวกรรมพลังงาน  คํานวนคาเสื่อมราคา  โดยวธีิเสนตรง     
     
          หนวย      :     บาท  
         2553  2552 
2.  ขอมูลเพิ่มเติม          
 1.    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน       
  เงินสด       9,990.20        17,976.70  
  เงินฝากธนาคาร 1     7,322.53          7,286.05  
  เงินฝากธนาคาร 2     2,967,852.98  3,164,896.62  
   รวม      2,985,165.71  3,190,159.37  
          
 
 2.    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น         
  ลูกหนี้เงินยืม           20,000.00        14,320.00  
  รายไดคางรับ ป  2544        510,000.00      510,000.00  
    2545     1,228,864.00   1,228,864.00  
    2546        481,478.00      481,478.00  
    2547       390,276.00      390,276.00  
    2549          13,000.00        13,000.00  
    2551                 -                           -  
    2552          52,000.00   1,658,476.50  
    2553        200,000.00            - 
   รวม      2,895,618.00   4,296,414.50  
          
 
 



         หนวย      :     บาท  
         2553  2552 
 3.    ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ         
  เครื่องใชสํานักงาน        466,493.25    466,493.25  
  อุปกรณสํานักงาน          76,947.00       76,947.00  
  อุปกรณตรวจวัด          243,403.30    243,403.30  
   รวม         786,843.55    786,843.55  
         
  หัก  คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน     397,379.19    360,315.20  
          คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณสํานักงาน       74,666.99      73,526.99  
          คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณตรวจวดั     222,340.33    205,490.33  
   รวม         694,386.51    639,332.52  
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ(สุทธิ)         92,457.04    147,511.03  
          
 4.    หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน         
  คาใชจายโครงการคางจาย        18,342.00      96,797.00  
  คาสอบบัญชีคางจาย         14,000.00       7,000.00  
   รวม          32,342.00    103,797.00  
          
 5.    กําไร(ขาดทุน)สุทธิ         
  ยอดยกมา      7,530,284.90   6,147,922.94  
  บวก     ขาดทนุ(กําไร)สุทธิ   -1,405,622.28  1,383,946.86  
  หัก     โบนัส                                  -                       -  
              คาภาษเีงินไดหัก ณ ที่จาย             1,863.97          1,584.90  

  หัก     รายการปรับปรุงรายไดคางรับ      
              คาเบี้ยปรับ             1,899.90           -  
              คาปรับลดยอด         180,000.00           -  
           
   รวม      5,940,898.75  7,530,284.90  
          
 



          หนวย      :     บาท  
         2553  2552 
 6.    รายไดจากการตรวจวิเคราะหพลังงาน       
  รายไดที่รับรู*     200,000.00  5,374,245.00  
          
  *การรับรูรายได  ประเมินตามปริมาณงานที่ทําเสร็จในงวดบัญชีนั้น  โดยเกณฑการประเมิน
ปริมาณงานทีท่ําเสร็จ  เกณฑความเห็นของผูเชี่ยวชาญ      
  
 
 7.    รายได         
  ดอกเบี้ยรับ        16,555.21        14,795.69  
  รายได I TAP                               -           3,000.00  
          16,555.21        17,795.69  
          
 8.    ตนทุนโครงการ         
  คายานพาหนะ/น้ํามัน     5,770.00      255,302.01  
  คาวัสดุส้ินเปลือง     -                52,974.25  
  คาแกไขรายงาน      -                         -  
  คาลวงเวลา      -                     36,800.00  
  เงินเดือน      -                        -  
  คาถายเอกสาร      -         70,281.00  
  คารับรอง      -       259,923.00  
  คาเบี้ยเล้ียง       180.00       38,180.00  
  คาที่พัก                  -       225,280.00  
  คาจางเหมา                 -                   758,000.00  
  คาธรรมเนียมโอนเงิน                -           1,926.00  
  คาไปรษณยี/โทรศัพท                -         23,845.00  
  คาประชาสัมพันธ                -       127,448.88  
  คาธรรมเนียมวิชาการ          444,585.00           -  
  คาเดินทางอบรม                -     149,050.00  
 
 



 
          หนวย      :     บาท  
         2553  2552 
  คาจัดทําทําเนยีบรุน            -       100,000.00  
  คาบริจาค            -         10,000.00  
  คาตอบแทนฝกอบรมวิทยากร/ตางๆ          -         45,600.00  
  คาใชจายอ่ืนๆ          5,728.00      171,598.01  
        456,263.00   2,326,208.15  
          
 9.    คาใชจายในการดําเนินการ         
  คาพาหนะ           14,215.00          3,343.50  
  คาไปรษณยี/โทรศัพท            7,889.50        26,482.69  
  คาเบี้ยประชุม                  -          16,000.00  
  คาที่พัก              5,100.00          1,050.00  
  คาเงินเดือน     1,005,770.00  1,484,531.00  
  คารับรอง            3,167.00          2,779.70  
  คาสอบบัญชี            7,000.00          7,000.00  
  คาวัสดุสํานักงานใชไป           3,205.00        23,370.73  
  คาเสื่อมราคา          55,053.99        68,599.06  
  คาน้ํามัน            2,820.00            -  
  คาประกันสังคม          17,950.00          7,325.00  
  คาธรรมเนียมโอนเงิน               60.00             604.00  
  คาถายเอกสาร           1,065.00          1,139.00  
  คาเบี้ยเล้ียง           1,080.00          -  
  คาใชจายอ่ืนๆ         41,539.00          9,661.00  
   รวม      1,165,914.49   1,681,885.68  
          
หมายเหตุอ่ืน          
 รายไดคางรับตั้งแตป 2544 - 2545  ไมมีการเคลื่อนไหวของการรับชําระเงิน  หรือมีการแกไขขอผิดผลาด
คณะกรรมการศูนยวิศวกรรมพลังงาน  ควรดําเนินการในเรื่องนี้  เนื่องจากรายไดคางรบัดังกลาวเปนสินทรัพยหลัก 
ของการดําเนนิกิจการ  ซ่ึงเปนปจจยัความสําเร็จของกิจการ      
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โครงการจัดทําระบบการจัดการพลังงานสําหรับ TESCO LOTUS 
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