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ส านักทรัพย์สินและรายได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 



 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จัดตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหำ จัดสรร รำยได้ และหรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน

สุนันทำ ตำมระเบียบสภำประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรจัดหำ จัดสรร รำยได้

และหรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ พ.ศ. 2543 โดยได้ด ำเนินงำนภำยใต้

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนส ำนักทรัพย์สิน

และรำยได้ พ.ศ. 2558 เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรรำยได้   ปัจจุบันส ำนักทรัพย์สิน

และรำยได้ มีหน่วยงำนที่อยู่ในกำรก ำกับดูแลแบ่งออกเป็น 5 ฝำ่ย และ 1 งำน ได้แก่   

1. ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 

2. ฝำ่ยธุรกิจผลติอำหำรและเครื่องดื่ม 

3. ฝ่ำยธุรกิจมัลตมิิเดียเพื่อกำรศกึษำ  

4. ฝ่ำยสถำบันฝกึอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศกึษำ 

5. ฝำ่ยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ 

6. งำนผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม 
 

 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ได้จัดท ำแผนบริหำรธุรกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับทิศทำงกำรพัฒนำของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ให้สำมำรถรองรับกับควำม

ต้องกำรควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบัน อนำคต และควำมท้ำทำย

ต่ำงๆ ของกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และควำมท้ำทำยของโลก  วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำร

บริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน ให้เกิดมีผลก ำไร เป็นไปตำมเป้ำหมำย และก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำร

ขำย  
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

รหัส ERP ชื่อหน่วยงาน รายรับ รายจ่าย 

40100 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้  19,128,000  

40102 ฝำ่ยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 20,000,000  16,000,000  

40110 ฝำ่ยธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อกำรศกึษำ 89,450,000  71,560,000  

40114 ฝำ่ยธุรกิจผลติอำหำรและเครื่องดื่ม 12,000,000  9,600,000  

40115 ฝำ่ยสถำบันฝกึอบรมฯ 20,000,000 16,000,000  

40117 ฝำ่ยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ 11,000,000  8,800,000  

40104 งำนผลติและจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม 3,950,000  3,160,000  

รวมงบประมาณ 156,400,000 143,888,000 



 

จ าแนกประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ชื่อหน่วยงาน รายรับ 

40102 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา  20,000,000  

    รำยได้ค่ำบริกำรนวดเพื่อสุขภำพ 120,000 

    รำยได้ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 13,000,000 

    รำยได้ค่ำบริกำรสระว่ำยน้ ำ 300,000 

    รำยได้ค่ำหอ้งพัก 6,580,000 

40110 ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา  89,450,000  

    รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 5,000,000 

    รำยได้จำกกำรฝำกขำย 100,000 

    รำยได้ค่ำบริกำรถ่ำยภำพ 2,000,000 

    รำยได้ค่ำบริกำรถ่ำยเอกสำร 350,000 

    รำยได้ค่ำท ำบัตรนักศึกษำ 2,000,000 

    รำยได้จำกกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 80,000,000 

40114 ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม 12,000,000  

    รำยได้จำกกำรผลิตจ ำหนำ่ยเบเกอรี่ 8,000,000 

    รำยได้จำกกำรรับมำขำย 4,000,000 

40115 ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา  20,000,000.00  

    รำยได้จำกกำรฝึกอบรม สัมมนนำ 20,000,000.00  

40117 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า  11,000,000.00  

    รำยได้จำกกำรเติมบัตรสมำร์ท เพิร์ท 800,000 

    รำยได้ค่ำเชำ่สถำนที่ 10,200,000 

40104 งานผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่ม 

   รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน้ ำดื่ม 

3,950,000 

3,950,000 

รวมงบประมาณ 156,400,000.00 

 
 

 
 
 
 
 



 

ประมาณการรายจ่ายส านักทรัพย์สินและรายได้ 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 23,605,200 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนต้นทุนขำย 64,652,900 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรด ำเนินงำน 49,917,900 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรลงทุน  5,712,000 

รวมทั้งสิ้น 143,888,000 
 

 

งบก าไรขาดทุน  

  ประมำณกำรรำยได้ 156,400,000  

 หัก ต้นทุนขำย 64,652,900  

  ก ำไรขั้นตน้ 91,747,100.00  

 หัก ค่ำใช้จำ่ยด ำเนินงำน  49,917,900 

 หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน  5,712,000 

 หัก ค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกับบุคลำกร  23,605,200 

ก าไรสุทธิ        12,512,000  
 

 

เปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2565 จ าแนกตาม

หมวดรายจ่าย (ร้อยละ) ดังน้ี 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

กราฟรายงานและงบการเงนิ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2564* 
 

 
 

หมายเหตุ :  

1. รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2558-2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก 

              ผูต้รวจสอบบัญชี  

2. รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 รอบ 9 เดือน(1 ตุลำคม 2563- 

              20 มิถุนำยน 2564)  

 

กราฟรายงานผลก าไรสุทธิ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2564* 
 

 
 

หมายเหตุ :  

1. รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2558-2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก 

              ผูต้รวจสอบบัญชี  

2. รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 รอบ 9 เดือน( 1 ตุลำคม 2563- 

              20 มิถุนำยน 2564)  



 

สรุปรายรับ รายจ่าย  ก าไร ตามฝ่ายธุรกิจ ปีงบประมาณ 2561-2563 

 
 

รายงานและงบการเงิน ส านักทรัพย์สินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558-2564* 
 

  2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564* 

รายได้             

รายได้จาการด าเนินงาน 584,914,650.25  409,415,996.89 509,378,210.41  260,349,853.94    207,829,877.46   226,223,266.47 187,087,129.54 

รายได้อื่นๆ 223,354.69    1,590,646.84 55,275.82        465,428.70          41,240.11         126,101.81 320,405.09 

      รวมรายได้ 585,138,004.94  411,006,643.73  509,433,486.23   260,815,282.64     207,871,117.57   226,349,368.28 187,407,534.63 

ค่าใช้จ่าย            

ต้นทุนขาย 475,643,659.39  340,189,447.08  428,621,441.04  198,266,004.95    154,075,708.97   179,948,864.48 146,421,277.50 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 48,772,771.44  51,466,651.12 57,305,667.26    50,578,338.02      53,014,974.10     41,477,847.47 33,543,248.34 

      รวมค่าใช้จ่าย 524,416,430.83  391,656,098.20 485,927,108.30  248,844,342.97    207,090,683.07    221,426,693.95 179,964,525.84 

ก าไรสุทธ ิ 60,721,574.11   19,350,545.53  23,506,377.93     11,970,939.67      780,434.50     4,922,674.33 7,443,008.79 

หมายเหตุ : 1.รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2558-2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูต้รวจสอบบัญช ี 

                2.รำยงำนและงบกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 รอบ 9 เดือน (1ตุลำคม 2563 – 20 มถิุนำยน 2564)  
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แผนบรหิารธุรกิจ ส านักทรัพย์สินและรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้า 1 

บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ 

 1.1 ประวัติหน่วยงำน 
  

ส านักทรัพย์สินและรายได้ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้น

โดยความเห็นชอบของสภาประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหา 

จัดสรร รายได้ และหรอืผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามระเบียบสภาประจ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดหา จัดสรร รายได้และหรือผลประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2543 โดยได้ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ. 2558 การ

จัดตั้งส านักทรัพย์สินและรายได้   เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการรายได้   และหรือ

ผลประโยชน์ ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวอย่าง

จริงจัง ซึ่งภาระงานของส านักทรัพย์สินและรายได้  จะเริ่มตั้งแต่จัดหา จัดสรร รายได้และ

ผลประโยชน์ตลอดจนประเมินผลรายการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ส านักทรัพย์สินและรายได้ 

จะเป็นหนว่ยงานหลักที่มบีทบาทในการบริหารจัดการดา้นรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาโดยตรง จากโครงการตา่ง ๆ เป็นไปด้วยดีและมีกิจกรรมโครงการ 

 

1.2 แนวคดิในกำรด ำเนินงำน  

       ส านักทรัพย์สินและรายได้ มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการจัดหารายได้และผลประโยชน์

ต่าง ๆ จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเพิ่มพูนมากขึ้น การด าเนินโครงการต่าง ๆ 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ยังมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตาม

ขั้นตอนต่อไปนี ้

1) การบริหารสินทรัพย์ ทรัพย์สิน จัดหารายได้ และลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

มหาวิทยาลัย 

2) เป็นโครงการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3) การจัดหารายได้ควบคู่การให้บริการประสบการณว์ิชาชีพแก่นักศกึษาสวนสุนันทา 

4) จัดท านโยบาย แผนงาน ถ่ายทอดไปยังฝ่ายธุรกิจในรูปแบบของการจัดหารายได้  
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ปัจจุบันส านักทรัพย์สินและรายได้ มีหน่วยงานที่อยู่ในการก ากับดูแลแบ่งออกเป็น 1 

ส านักงาน 5 ฝา่ยธุรกิจ และ 1 งาน ได้แก่   

1. ส านักงานทรัพย์สินและรายได้ 

2. ฝา่ยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 

3. ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

4. ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา  

5. ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศกึษา 

6. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า  

7. งานผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่ม 
 

2. สินค้ำและบริกำร 
 

สินค้าและบริการของหน่วยงาน ลักษณะของสินค้า จะประกอบ อาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 

สื่อสิ่งพิมพ์  วัสดุ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ลักษณะของงานบริการ ประกอบด้วย หอ้งพัก 

หอ้งประชุม สระว่ายน้ า นวดแผนไทย  ร้านถ่ายเอกสาร ร้านถ่ายรูป ฝึกอบรม สัมมนา และการเช่า

สถานที่ โดยแบ่งแยกตามฝ่ายธุรกิจ ได้ดังนี้ 
 

 

ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 

 บริการหอ้งพัก 

 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 บริการสระว่ายน้ า 

 บริการนวดเพื่อสุขภาพ  

ฝ่ำยธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อกำรศึกษำ 

 บริการถ่ายเอกสาร 

 บริการถ่ายรูป(โฟโต้) 

 บริการท าบัตรนักศึกษา 

 บริการการขายสินค้า 

 บริการงานพิมพ์ 

 บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

ฝ่ำยธุรกิจผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 บริการขายเบเกอรี่ 

 บริการการรับฝากขายสินค้า 
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ฝ่ำยสถำบันฝึกอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศึกษำ 

 บริการจัดฝกึอบรม สัมมนา 

ฝ่ำยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ 

 บริการค่าบัตรสมาร์ทเพริ์ท 

 บริการค่าเชา่สถานที่ 

งำนผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม 

 การจ าหนา่ยน้ าดื่ม 
 

 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในระยะสั้น 

1. จ าหนา่ยสินค้าและบริการ เพื่อเป็นสวัสดิการ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร  

2. เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้แก่นักศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

3. การปรับปรุงสินค้า และบริการให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า 
 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนระยะยำว 

 1. การเพิ่มช่องทางในการจ าหนา่ยสินค้า ไปยังหนว่ยงานภายนอก และผา่นตลาดออนไลน์  

         2. พัฒนาสนิค้า และผลติภัณฑ์ ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม  

         3. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาเป็น

ศูนย์สอบใหก้ับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

 

จุดเด่นของธุรกิจ 

 1. มีท าเลท่ีตัง้ท่ีอยู่กลางเมืองเป็นแหล่งชุมชน มีทัง้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และ
ประชาชนทัว่ไปหลายอาชีพ อยู่รอบบริเวณ เช่น วดั ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  
 2. คณุภาพของสินค้าบางรายการ ได้รับคณุภาพจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าด้านมาตรฐานการผลิต    
 3. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา มีประวตัคิวามเป็นมาท่ีนา่สนใจ และมีความโดดเดน่ ด้าน
วิชาการ การเรียนการสอน ศลิปวฒันธรรม อาคาร สถานท่ี มีเอกลกัษณ์ของความเป็นวงั   

 
วิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนรรม ปัจจัยด้าน

การเมอืงกฏหมาย ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ถือว่าเป็น

โอกาสและอุปสรรคต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  

https://www.fda.moph.go.th/
https://www.fda.moph.go.th/
https://www.fda.moph.go.th/
https://www.fda.moph.go.th/
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 ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค  วิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนตามโลกาภิวัตน์ที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาวะสังคมในปัจจุบันมกีารสื่อสารผา่นระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์มี

ปัจจัยเสี่ยงต่อการจ าหน่ายสินค้าและบริการเนื่องจากสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และมีการ

เข้าถึงการให้บริการสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็วท าให้พฤติกรรม ผู้บริโภคเปลี่ยนไป

ตามความเหมาะสมตอ่การด าเนินชีวติประจ าวัน  
 

 ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและกฏหมำย 

 ภำยใน มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนโครงการจัดหารายได้เพื่อพัฒนา สนับสนุน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  

 ภำยนอก หากเกิดภาวะความไม่มั่นคงทางการเมืองขึ้น และมีโรคระบาดเกิดขึ้นในระหว่าง

ปีท าให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องปิดให้บริการและท าให้หน่วยงานขาดรายได้ จากการจ าหน่ายสินค้า

บริการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของหน่วยงาน 
 

กฏหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บรโิภค 

รัฐบาลได้มีการออกกฏหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคได้รับ

ความไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็น

ปัจจัยหนึ่งที่จะกระตุน้ให้ผู้ประกอบการพึงระลึกถึงคุณภาพและการให้บริการอย่างเป็นธรรม 
 

 ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจทั้งในด้านการ

ประชาสัมพันธ์ การขาย การตลาด และเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อทางสังคมในยุคปัจจุบันที่เป็น

ลักษณะของสังคมออนไลน์ ส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้สามารถ

ด าเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขยายโอกาสในการ

ขายออนไลน์ 
 
 

 ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 

  เศรษฐกิจไทยเปิดศักราชใหม่ด้วยความหวังว่า จะกลับมาขยายตัวแต่ภาวะ"VUCAWorld" 

ท าให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะชะลอตัวและต่ ากว่าระดับศักยภาพต่ออีกปีเนื่องจากเกิดภาวะการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว และธุรกิจด้านบริการ อาหารและเครื่องดื่มจ านวนมาก  
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กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรตลำดปัจจุบัน 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันที่สูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อ

เป้าหมายการครองใจลูกค้าและการเป็นผู้น าในตลาด กลุ่มเจนใหม่ที่โตมากับเทคโนโลยีและการ

สื่อสารที่ก้าวหน้า สง่ผลใหผู้บ้ริโภคยุคใหมใ่นประเทศไทยมีความคาดหวังในการบริการและการซื้อ

สินค้าที่สูงขึน้ และมีแนวโน้มที่ความคาดหวังนัน้จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ เร่งแข่งขัน

เพื่อมอบประสบการณท์ี่เหนอืระดับ ทั้งในแง่ผลิตภัณฑแ์ละการบริการ ซึ่งกลายเป็นปัจจัยส าคัญใน

การดึงดูดผู้บริโภค เนื่องจากคนไทยกว่า 90% ไม่เพียงแต่ใช้โทรศัพท์มือถือในการท ากิจกรรมต่าง 

ๆ บนโลกออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลจาก

พฤติกรรม New Normal ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้หลาย ๆ องค์กร

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานสู่ Work from Home โดยตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้น มีแนวโน้มที่จะ

เติบโตขึน้เรื่อย ๆ คาดการณป์ระมาณ 62 ล้านคน ภายในปี 2568 

 

แนวโน้มอุตสำหกรรมด้ำนธุรกิจ 

ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม ปี 2564-2565 มีแรงส่งหลักคือความคืบหน้าโครงการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ PPP ซึ่งร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในส่วน EEC ซึ่ง

จะสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนของประเทศ และความหวังคือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะทยอย

กลับเข้ามาตั้งแตค่รึ่งหลังของปี 2564 นี ้(ยังต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนและการตรวจเชือ้) 

ขณะที่ปี 2565 คาดว่าไทยสามารถเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขในการฉีดวัคซีนและการกักตัว ในกรณีที่ไทยและต่างประเทศมีการ

กระจายวัคซีนเพียงพอจะท าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้น แต่ต้องยอมรับว่ารูปแบบการท่องเที่ยว  

ที่เปลี่ยนไปอาจท าให้นักท่องเที่ยวน้อยกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม มองว่าครึ่งปีหลัง 2565 มีแนวโน้ม

ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับไปใกล้เคียงช่วงก่อนโควิด-19  

  ด้านธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การระบาดของโควิดระลอกนี ้น่าจะส่งผลกระทบ

อย่างหนักต่อธุรกิจรา้นอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรา้นอาหารที่รายได้หลักมาจากการ

ให้บริการนั่งทานในร้าน (Full Service) จากปัจจัยดังกล่าว ศูนย์วจิัยกสิกรไทย ได้ปรับลดประมาณ

การมูลค่าธุรกิจรา้นอาหารในปี 2564 นี ้โดยประเมินทิศทางธุรกิจร้านอาหารไว้ 2 กรณี ดังนี้  

1. กรณีพื้นฐาน ภาครัฐสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้เร็ว ธุรกิจร้านอาหาร

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถกลับมาเปิดให้บริการนั่งในร้านได้ตามปกติ คาดว่ามูลค่าของ

ธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 จะเหลือเพียง 3.50 แสนล้านบาท (-13.5%)  

2.กรณีเลวร้าย ความเสี่ยงการระบาดของโควิดที่อาจจะมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นเป็นวง

กว้าง ท าให้การฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารมีความล่าช้าและสร้างผลกระทบในระยะกลางกับ
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ผู้ประกอบการร้านอาหาร ท าให้คาดว่ามูลค่าของธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 จะหายไป 7.0 หมื่น

ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผา่นมา หรอืเหลือเพียง 3.35 แสนล้านบาท (-17.3%) 

ดา้นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ จากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้พฤติกรรมของผู้บรืโภคเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว การเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์มีการหดตัวลงอย่างมาก เนื่องจากมี

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญ โดยธุรกิจที่สามารถด าเนินการต่อไปได้ คือธุรกิจที่มีการก้าวเข้าสู่

ดิจติอล ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น 

ด้านธุรกิจการบริการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า นอกจากการเร่งกระจายวัคซีนเพื่อสร้าง

ความเช่ือม่ันให้กับผูบ้ริโภคและท าให้ธุรกิจสามารถกลับมาด าเนินกิจการได้แล้ว ในช่วงที่เหลือของ

ปีนี้ ผูป้ระกอบการอาจจะเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของต้นทุนธุรกิจหรอืราคาสินค้าที่มีแนวโน้ม

ปรับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งโดยปกติธุรกิจการค้าในลักษณะซื้อมาขายไปดูเหมือนไม่น่าจะถูกกระทบ แต่ใน

ยามที่สถานการณไ์ม่ปกติ ก าลังซือ้ผูบ้ริโภคเปราะบาง การแข่งขันด้านราคาสูง และผู้ประกอบการ

มีมากราย การจะผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งหมดไปยังผู้บริโภคเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การปรับตัว

โดยการลดมาร์จิ้นด้วยการท าการตลาด /โปรโมช่ันต่างๆ เพื่อให้มีกระแสเงินสดเข้ามาหล่อเลี้ยง

กิจการ รวมถึงมาตรการที่ช่วยบรรเทาทั้งฝัง่ผู้บริโภคและผูป้ระกอบการของภาครัฐยังเป็นสิ่งจ าเป็น

ภายใต้สถานการณ์ที่ยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ 

 

แนวโน้วกำรเติบโตของตลำด 

ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงและก าลังซื้อผู้บริโภคมีจ ากัด กลยุทธ์ด้านการตลาดโดยเฉพาะ

ราคายังมีความจ าเป็น เพื่อกระตุ้นยอดขาย ขณะเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาเลือก

รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนความผันผวนของวัตถุดิบที่กระทบต่อต้นทุนการ

ผลิต จะเป็นโจทย์ส าคัญต่อการบริหารต้นทุนของผู้ประกอบการ ทั้งในช่วงที่ราคาวัตถุดิบผันผวน 

เช่น การวางแผนใช้วัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นไปที่กลุ่มที่ยังพอท าตลาดได้ในช่วง

วิกฤต ปรับขนาดสินค้าลงเพื่อตรึงราคาไว้ หรือการปรับลดมาร์จิ้นของธุรกิจ เพื่อคงไว้ซึ่ง

ความสามารถด้านการแข่งขัน ตลอดจนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสอดรับไปกับเทรนด์การ

บริโภคที่หันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบใหม่ๆ ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ

มากขึ้น การปรับลดสัดส่วนวัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย (ลดน้ าตาล โซเดียม หรือลด

แป้ง/ไขมัน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการลดแคลอรี่จากการบริโภค)  

การเติบโตของธุรกิจอาหารและที่พักมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวลงเนื่องจากมีเกิด

ภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19  รวมทั้งมีการแข่งขันกันมากขึ้น มีผู้ประกอบการจ านวนมากที่

เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ และมีช่องทางออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อการจ าหน่ายสินค้าหน้าร้าน ดังนั้น 

เราตอ้งเพิ่มช่องทางในการการขายให้หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้สามารถเข้ามาเลือกใช้บริการให้

มากที่สุด คาดว่าปี 2565 นี้ การประกอบธุรกิจของภาคธุรกิจจะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นและ
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เห็นภาพ ได้ชัดเจนมากขึ้น โดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 และผลกระทบจาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจของประเทศ

เดินหนา้ต่อไปได้  
 

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ เลือกที่จะท าการตลาดกลุ่มบุคลากร นักศึกษา และนักเรียน 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหลัก เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีเป็นจ านวนมากอาศัย

อยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสนใจในสินค้าและบริการ  
 

ข้อมูลบุคลำกรและนักศกึษำ 
 

ล ำดับที่ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) 

1 สายวิชาการ             969 

2 สายสนับสนุนวิชาการ  963 

3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 25,733 

4 ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต 132 

5 นักศึกษาระดับปริญญาโท 588 

6 นักศึกษาระดับปริญญาเอก 576 

รวม 28,961 
 

หมำยเหตุ  :  

ล าดับที่ 1 – 2 ขอ้มูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564  

ล าดับที่ 3 –6 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน/รักษา 

           สภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

แผนรับนักศึกษำ ภำคปกติ ภำคพิเศษ ระดับปริญญำตร ีประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ 

นักศึกษาภาคปกติ 7,365 

นักศึกษาภาคพิเศษ 1,430 

รวมทั้งสิ้น 8,790 
 

ข้อมูล : กองบริการการศึกษา ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 นักศึกษาภาคปกติ  

           กองบริการการศึกษา ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 นักศึกษาภาคพิเศษ 
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กลุ่มเป้ำหมำยรอง 

กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา กรมการส่งเสริมปกครอง

ท้องถิ่น โรงพยาบาลวชิระ ชุมชนวัดราชาธิวาส ชุมชนสวนอ้อย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยู่

ภายในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

สถำนกำรณด์้ำนกำรแข่งขัน 

คู่แข่งขันคือร้านที่เปิดจ าหน่ายสินค้าและบริการบริเวณเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ

พืน้ที่ใกล้เคียงที่จ าหนา่ยสินค้าและบริการ รูปลักษณ์ของผลติภัณฑ์ในรูปแบบเดียวกัน มีดังต่อไปนี ้ 

1. ร้ำนสะดวกซื้อ  ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น  

2. โรงแรมสวนดุสิต เพลส มีห้องพัก 120 หอ้ง เป็นหอ้งคู่ 93 หอ้งและหอ้งเดี่ยว 27 หอ้ง  

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค.  

ให้บริการที่พักช่ัวคราว จัดบริการที่พัก หอพัก สกสค. มอีาคารที่ให้บริการจ านวน 2 หลัง  

4. โรงพิมพ์ภำครัฐและเอกชน 

โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงพิมพ์ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา เป็นโรงพิมพ์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทางมหาวิทยาลัย   

5. ร้ำนถ่ำยรูปโดยรอบมหำวิทยำลัย 

เป็นรา้นถ่ายรูปที่เป็นที่รู้จัก มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและบุคลากรที่เช่ียญชาญ เช่น 

ไพศาลโฟโต้ จักรวาลโฟโต้ เป็นต้น 

6. โฮมเบเกอรี่ สวนดุสิต  

เป็นร้านเบเกอรี่ในสถานศึกษาชื่อดังร้านหนึ่ง ด้วยรสชาติที่อร่อย เช่น ท็อฟฟี่เค้ก เค้ก

ฝอยทอง พายบลูเบอรี่ เค้กช็อกโกแลต พัฟพ์ข้าวโพด ขนมปังไส้งาด า ครัวซองไส้กรอกหมู  

  

กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ (SWOT Analysis) 
 

 1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) มี 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัยฯ มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่โดดเด่น 

1.2 ท าเลที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสมอยู่ในเขตเมือง มีความพร้อมทั้งด้าน

เทคโนโลยี บุคคล สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยต่างๆ ครบครัน 
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2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) มี 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

2.1 บุคลากรขาดทักษะเฉพาะด้านและการเข้า – ออก ของพนักงานมีบ่อยเนื่องจากขาด

ความมั่นคง 

2.2 สินค้าที่มอียู่ไม่เป็นที่นิยมส าหรับลูกค้า ไม่สามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของบุคคล

ทั่วไป 
 

3. ประเด็นโอกำส (Opportunities : O) มี 3 ประเด็น  ดังต่อไปนี้ 

3.1 ระเบียบข้อบังคับของส านักทรัพย์สินและรายได้มีความคล่องตัวสามารถจ าหน่ายสินค้า

และบริการได้ตามท้องตลาด 

3.3 การขายความร่วมมือจาก MOU ของมหาวิทยาลัย เพื่อขยายช่องทางการหารายได้ 

และการรว่มมอืกับภาคเอกชน 

4. ประเด็นภัยคุกคำม (Threats : T) มี 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

4.1 การขาดเสถียรภาพทางการเมอืงท าให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม เช่น การเกิดชึ้นของไวรัส

โควิค 19 เป็นต้น 

4.2 มีการแข่งขันกันสูงขึ้นในตลาดภายนอกเมื่อเทียบกับภาคเอกชนเรายังมีปัญหาเรื่อง

ความทันสมัยและคุณภาพ 
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  บทที่ 2 

แผนบริหำรจัดกำร 
 

ปรัชญำ (Philosophy) 

           บริหารสินทรัพย์ เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน สร้างเสริมรายได้ ให้ประสบการณ์วิชาชีพ สนับสนุน 

           วิชาการ ส านักงานในอนาคตด้วยหลักธรรมาภบิาล 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศของสินค้าและบริการ 

พันธกิจ (Mission) 

 1. การจัดระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินและรายได้ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มปีระสิทธิภาพ 

 2. ส่งเสริมกิจกรรมจัดหารายได้ ให้บริการวิชาการแก่สังคม พร้อมสนับสนุนการฝึก

ประสบการณ ์วิชาชีพแก่นักศึกษาและผูป้ระกอบการอย่างมีคุณภาพ 

 3. ให้ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ แก่บุคลากร และให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน

และสังคมเพื่อพัฒนาอาชีพและยกมาตรฐานชีวติ ให้มคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค(์Objective) 

3) การบริหารสินทรัพย์ ทรัพย์สิน จัดหารายได้ และลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

มหาวิทยาลัย 

4) เป็นโครงการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3) การจัดหารายได้ควบคู่การให้บริการประสบการณว์ิชาชีพแก่นักศกึษาสวนสุนันทา 

4) จัดท านโยบาย แผนงาน ถ่ายทอดไปยังฝ่ายธุรกิจในรูปแบบของการจัดหารายได้  
 

ค่ำนยิมหลัก (Core Value) 

 S : SERVICE MIND   บริการด้วยใจ 

 E : EMPOWERMENT    การกระจายอ านาจให้การตัดสินใจ 

 R : RESULTS    เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผูร้ับบริการ 

 V : VALUE ADDED    การสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

 I  : INNOVATION    การพัฒนานวัตกรรม 

 C : CONCIOUS    จติส านึกในการพัฒนาองค์กร 

 E : ETHICAL BEHAVIOR   ด าเนนิการอย่างมีจริยธรรม 
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อัตลักษณ์ 

 เป็นหน่วยงานจัดหารายได้ที่ให้บริการและครบวงจรอย่างมอือาชีพ 
 

เอกลักษณ์  

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นผู้น าด้านสินค้าและบริการ 
 

โครงสร้ำงองค์กร 

 

 

 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่สุดในการท าธุรกิจเพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนได้

ตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 3 ระดับของการออกแบบ

กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ โดยแต่ละ

ระดับจะใช้ส าหรับการวางแผนในแต่ละส่วน เพื่อให้ครอบคลุมกับการท างานของทั้งองค์กรแบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับ คือ 

 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร 

 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

 3. กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ 

 

 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร 

  กลยุทธ์ที่ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้เลือกใช้ คือ  

 1.1 กลยุทธ์เพื่อเนน้การเติบโตด้วยวิธีต่าง ๆ ด้วยการขยายตลาด เพิ่มช่องทางการขาย และ 

          การสรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 1.2 กลยุทธ์แบบคงตัวที่ พยายามรักษามาตรฐานผลการด าเนินงานให้คงที่  เพิ่มยอดขาย 

          จากลูกค้ากลุ่มเดิม 
  

 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

  กลยุทธ์ที่ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้เลือกใช้ คือ  

  2.1 กลยุทธ์การเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มด้วยการก าหนดกลุ่มลูกค้าที่มีความเฉพาะ  

          ไม่จ าเป็นต้องขายทุกคนบนโลก แต่เลือกเฉพาะกลุ่ม ซึ่งข้อดีคือจะท าให้องค์กรของเรามี 

          เอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างชัดเจน และไม่จ าเป็นต้องแขง่กับองค์กรอื่นมากนัก 

 2.2 กลยุทธ์ความเป็นผู้น าด้านต้นทุน โดยการบริหารวัตถุดิบการพัฒนาประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์เพื่อลดการสูญเสียกระดาษในกระบวนการผลิตให้เกิดน้อยที่สุด  
  

 3. กลยุทธ์ระดับปฏิบัติกำร 

 จะมุ่งใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยหน่วยงานจะต้องปรับปรุง 

พัฒนา กลยุทธ์ของฝ่ายขึ้นมาเองภายใต้ข้อจ ากัดของกลยุทธ์ระดับองค์กร ซึ่งกลยุทธ์ระดับ

หนว่ยงานของส านักทรัพย์สินและรายได้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

 1. กลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการ 

  2. กลยุทธ์ด้านการตลาด 

  3. กลยุทธ์ด้านการเงนิ 
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 1. กลยุทธ์ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 

 จัดท าแผนประมาณการณย์อดขายของผลิตภัณฑแ์ตล่ะชนิด 

 ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

 การประเมนิผลการด าเนินงาน 

กำรปรับปรุงคุณภำพสินค้ำ 

 -การพัฒนา ปรับปรุงสินค้า และบริการให้ดีอย่างสม่ าเสมอ 

 -ปรับปรุงขบวนการผลิตให้ทันสมัย และมีต้นทุนต่ าลง 

กำรควบคุมต้นทุนกำรผลิต 

 -จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มคีุณภาพและต้นทุนที่เหมาะสม  

 -การตดิต่อ Supplier หลายราย เพื่อเป็นเครื่องต่อรองด้านราคา 

 -การคิดสินค้าคงเหลือ ใช้วธิีเข้าก่อน-ออกก่อน ( First in-First out Method) 

ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

 -ก าหนดจ านวนคนงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

 -การฝึกอบรม พัฒนาทักษะ ของพนักงานให้มคีวามรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน 

 -มีเงินรางวัลตอบแทนโบนัส 
 
 

 

2.กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด 
 

กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด 

 -เน้นคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย อ.ย. 

 -การตลาดเชิงรุก ด้วยการขยายฐานความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอก 

 -ปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้น เพื่อเป็นที่สะดุดตาส าหรับ

ผูบ้ริโภค 

กลยุทธ์รำคำ 

 -วิเคราะหโ์ครงสรา้งตน้ทุนการผลิตของสนิค้าและบริการ 

 -ก าหนดราคาโดยใช้วธิีก าหนดอัตราก าไรเพิ่มจากต้นทุนการผลติ 

กลยุทธ์ด้ำนกำรจ ำหน่ำย 

 -ขายระบบตรง มีหน้าร้านส าหรับการจ าหน่ายสินค้าและบริการ 

 -ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อน าสินค้าและบริการไปจ าหน่าย 
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   การจ าหนา่ยออนไลน์ 

กลยุทธ์ด้ำนส่งเสรมิกำรขำย 

 -จัดเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา 

 -จัดเป็นการโปรโมชั่น เพื่อเป็นส่วนลดกับลูกค้าการให้บริการเสรมิ  

 -โฆษณาผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ Facebook และสื่อออนไลน์ 
   

 3. กลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน 

จัดกำรระบบ 

 -วางระบบการบริหารเงิน  ระบบการควบคุมลูกหนี้และเจ้าหนี ้ ระบบการควบคุม 

  สินค้าคงเหลอื  ระบบการจัดซื้อ   และระบบการขาย 

 -จัดหาบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะด้าน  

 -จัดวางระบบการประเมนิ และการควบคุมภายใน 
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บทที่ 3 

แผนกำรตลำด 
 

  แผนการตลาด เป็นการก าหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทาง

การตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไว้ล่วงหน้า ดังนั้น 

การวางแผนการตลาดจึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์และวิธีในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 

เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มุ่งหวัง โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรทาง

การตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบรับกับความเป็นไปและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมในด าเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายในกิจการ 

วตัถุประสงค์ทำงกำรตลำด 

 1. เพื่อมุง่เน้นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย การท ากิจกรรมตา่ง ๆ ที่สง่เสริมการขาย 

 2. เพื่อสร้างยอดขายใหเ้พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

เป้ำหมำยทำงกำรตลำด 

 เป้ำหมำยระยะสั้น 1 ปี 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

พัฒนำสินค้ำและบริกำรให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้ำ ร้อยละ 75 

ระดับควำมพึงพอใจของนักศกึษำที่เข้ำมำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ระดับ 4.35 

ร้อยละของก ำไรท่ีได้รับในปีงบประมำณ ร้อยละ 15 

  

 เป้ำหมำยระยะยำว 5 ปี 
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กำรก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ เลือกที่จะท าการตลาดกลุ่มบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหลัก เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีเป็นจ านวนมากอาศัย

อยู่ในมหาวิทยาลัยฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่อาศัยอยู่ในรั่วมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นกลุ่มเป้าหมาย

หลัก ดังนี้  
 

ล ำดับที่ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) 

1 บุคลากรของมหาวิทยาลัย            40% 

2 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 25% 

3 ผูป้กครองนักเรียน นักศึกษา 5% 

4 นักเรียนโรงเรียนสาธิต 5% 

5 บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15% 

6 บุคคลทั่วไป 10% 

รวม          100% 
 

 

 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด  

 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสินค้า ส าหรับลูกค้าบริเวณใกล้เคียงมุ่งหวังที่จะท าธุรกิจ

เพื่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การตกแต่งรูปแบบของร้านและบรรยากาศในร้านให้มีบริการที่

ทันสมัยมีเอกลักษณ์ ด้านการบริการ สามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า จงึก าหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดโดยน าส่วนประสมของการตลาดบริการ (Marketing Mixs) ซึ่งประกอบด้วย 
 

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 

เป็นสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความจ าเป็นหรอืความตอ้งการของลูกค้าใหเ้กิด

ความพึงพอใจ   ผลติภัณฑ์ที่เสนอขายอาจเป็นสินคา้ที่มีตัวตนหรือเป็นบริการที่ไม่มี

ตัวตนก็ได้คุณสมบัติผลิตภัณฑป์ระกอบด้วย  ประโยชน์  รูปร่างลักษณะ  บรรจุภัณฑ ์

ตราสินค้า   

2. กลยุทธ์รำคำ (Price Strategy) 

เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินหรอืเป็นสิ่งที่ตอ้งจ่ายส าหรับการได้มาซึ่งบางสิ่ง

การก าหนดราคาการ ให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน 

และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

     - ตั้งราคาเพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถซือ้ได้ และสอดคล้องกับตัวผลติภัณฑ์ 

    - ตั้งราคาระดับปานกลาง ที่ผู้บริโภคไม่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจซือ้นาน 
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    - ตั้งราคาในระดับที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและเข้าสู่ตลาดได้เร็ว 

3. กลยุทธ์ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place Strategy) 

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอ บริการให้แก่

ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ 

ซึ่งจะต้อง พิจารณาในด้านท าเลที่ตัง้ และช่องทางในการน าเสนอบริการ  

    - มีการออกนิทรรศการโชว์สนิค้าและบริการ ร่วมกับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

   เชน่ งานกาชาดประจ าปี งานเพื่อนพึ่งภา และงานตามหา้งสรรพสินค้า เป็นต้น 

    - มีการเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ยผ่านตลาดออนไลน์ เชน่ การจองหอ้งพักออนไลน์ 

   การน าเสนอสินค้าและบริการออนไลน์ เป็นต้น 

    - มีจ าหนา่ยสินค้าและบริการผ่านหนา้ร้านโดยตรง เชน่ ซุ้มจ าหนา่ย เคาน์เตอร์ 

    ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น 

 4. กลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion) 

 เกี่ยวข้องกับวิธีการการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการไปยังผู้บริโภคอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณา ส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ 

ดังนี้  

4.1 กำรโฆษณำ เป็นการน าเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ 

Facebook แผ่นปลิวเพื่อเป็นการโฆษณาสินค้าและบริการให้ลูกค้ารูจ้ัก  

4.2 กำรส่งเสริมกำรขำย ใช้การหลักการขายเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร 

นักศึกษา และนักเรียน เชน่ การลดค่าหอ้งพัก 100 บาท ตอ่หอ้งพัก 1 คนื  

4.3. กำรประชำสัมพันธ์ เป็นวิธีการออกแบบและด าเนินการปรับปรุงรักษาภาพลักษณ์

ของรา้น ส่งผลในทางบวกต่อสนิค้าและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับหนว่ยงาน  

 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด(ส่งเสริมกำรขำย) 
 

รำยจ่ำยทำงกำรตลำด 

 ค่าประชาสัมพันธ์ 614,000.00 

 ค่าพัฒนาสนิค้าและผลติภัณฑ์                  2,144,000.00  

 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ                  1,630,000.00  

รวมจ่ำยทำงกำรตลำดทั้งสิ้น 4,388,000.00 
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บทที่ 4 

แผนกำรผลติ 
 

ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านัก

ทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ. 2558 ข้อ 12 ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะวิสาหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แก่คณาจารย์และนักศึกษาตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย และ

ข้อ 8 มหาวิทยาลัยอาจมแีละจัดหารายได้และผลประโยชน์ ดังมรีายการที่สรุปได้ดังต่อไปนี ้ 

 

ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 

 บริการหอ้งพัก 

 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 บริการสระว่ายน้ า 

 บริการนวดเพื่อสุขภาพ  

ฝ่ำยธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อกำรศึกษำ 

 บริการถ่ายเอกสาร 

 บริการถ่ายรูป(โฟโต้) 

 บริการท าบัตรนักศึกษา 

 บริการการขายสินค้า 

 บริการงานพิมพ์ 

 บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

ฝ่ำยธุรกิจผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

 บริการขายเบเกอรี่ 

 บริการการรับฝากขายสินค้า 

ฝ่ำยสถำบันฝึกอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศึกษำ 

 บริการจัดฝกึอบรม สัมมนา 

ฝ่ำยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ 

 บริการค่าบัตรสมาร์ทเพริ์ท 

 บริการค่าเชา่สถานที่ 

งำนผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม 

 การจ าหนา่ยน้ าดื่ม 
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1. ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 

สถำนที่ตั้ง  

อาคาร 54 โรงแรมวังสวนสุนันทา ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

    กำรให้บรกิำร 
 

          โรงแรมวังสวนสุนันทาเป็นสถานที่ฝกึอบรมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนา

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหารและการจัดการโรงแรมและด้านอื่น ๆ เกี่ยวข้อง 

บริหารงานโดยส านักทรัพย์สินและรายได้ นอกจากให้บริการห้องพัก มีสถานที่ ส าหรับการจัด

ประชุม งานเลี้ยง และฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพราะมีทีมงานที่มีความเช่ียวชาญพร้อมให้บริการ

อย่างเต็มที่ รายละเอียดโรงแรมวังสวนสุนันทา 
 

แผนปฏิบัติกำร ระยะ 1 ปี ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 
 

กลยุทธ์/วิธีกำร    โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 2565 

กำรส่งเสริมกำรขำย งานบริการหอ้งพักโรงแรม 6,580,000 

 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 13,000,000 

 งานบริการสระว่ายน้ า 300,000 

 งานบริการนวดเพื่อสุขภาพ 120,000 

รวม 20,000,000 

 

แผนปฏิบัติกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 
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2. ฝ่ำยธุรกิจผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

สถำนที่ตั้ง  

อาคาร 24 และอาคาร 55 ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

   สินค้ำและบริกำร 

ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นฝ่ายที่ตั้งขึ้นโดยไม่มุ่งผลก าไรตั้งอยู่ภายใน

สถานศึกษา เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา โดยทางส านักทรัพย์สินและ

รายได้ เป็นผู้บริหารควบคุมการด าเนินงาน เพราะการด าเนินการในสถานศึกษาไม่เน้นผลก าไรเป็น

ส าคัญ รายการสินค้าและบริการจะมีให้เลือกไม่มากนัก คุณภาพ และรสชาดอาหารจะอยู่ในระดับ

พอใช้ เป็นธุรกิจส าคัญธุรกิจหนึ่ง  ที่สามารถสร้างรายได้ เนื่องจากสินค้าและบริการ ภายใต้การ

ด าเนินงานถือเป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยส าคัญที่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การด าเนินงาน

กิจกรรมดังกล่าว สามารถสร้างอาชีพ สรา้งรายได้ ให้แก่หน่วยงานพอสมควร สินค้าและบริการอยู่

ภายใต้การด าเนนิงานของฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

แผนปฏิบัติกำรระยะ 1 ปี ฝ่ำยธุรกิจผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

กลยุทธ์/วิธีกำร    โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 2565 

กำรส่งเสริมกำรขำย    รายได้จากการผลิตจ าหน่ายเบเกอรี่ 8,000,000 

    รายได้จากการรับมาขาย 4,000,000 

รวม 12,000,000 

 

แผนปฏิบัติกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 
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3. ฝ่ำยธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อกำรศึกษำ 

 สถำนที่ตั้ง 

 อาคาร 34 และอาคาร 21 ศูนย์สุขภาพ (กองพัฒนานักศกึษา) ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

สินค้ำและบริกำร 

ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สั งกัดส านักทรัพย์สินและรายได้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์เป็นหน่วยงานฝึกทักษะการปฏิบัติการของนักเรียน นักศึกษา ต่อมาได้พัฒนาเป็น

หนว่ยงานจัดหา มีสว่นงานในการด าเนินงาน 6 งาน ดังตอ่ไปนี้ 
 

  เป็นฝ่ายธุรกิจในการให้บริการสินค้าและบริการ ภาพถ่าย บริการสื่อสิ่งพิมพ์ และวัสดุ

อุปกรณ์เพื่อการศึกษา เพื่อให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึง

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจจัดหารายได้  โดยมี

ส านักงานและสถานที่ผลติอยู่ที่อาคาร 34 ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

แผนปฏิบัติกำรระยะ 1 ปี ฝ่ำยธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อกำรศึกษำ  

กลยุทธ์/วิธีกำร    โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 2565 

กำรส่งเสริมกำรขำย    รายได้จากการขายสินค้า 5,000,000 

    รายได้จากการฝากขาย 100,000 

    รายได้ค่าบริการถ่ายภาพ 2,000,000 

    รายได้ค่าบริการถ่ายเอกสาร 350,000 

    รายได้ค่าท าบัตรนักศึกษา 2,000,000 

สร้ำงเครือข่ำย    รายได้จากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 80,000,000 

รวม 89,450,000 
 

แผนปฏิบัติกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 
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4. ฝ่ำยสถำบันฝึกอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศึกษำ 

สถำนที่ตั้ง  

อาคาร 54 โรงแรมวังสวนสุนันทา ช้ัน 3 ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

   กำรให้บรกิำร 

 ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา  ส านักทรัพย์สินและรายได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ให้มคีวามพรอ้มในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ

ให้ความรู้ ฝึกอบรม และการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีโอกาส

เพิ่มพูนความรู้จากการอบรม และได้รับประสบการณ์จากการดูงานในประเทศและต่างประเทศที่

ประสบความส าเร็จในด้านการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีหลายประเทศที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีใน

การพัฒนาชุมชนของประเทศไทยได้ โดยการอบรมและการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะน าไปสู่การสร้าง

วิสัยทัศนใ์นการบริหารจัดการ น าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนสบืไป 
 

แผนปฏิบัติกำรระยะ 1 ปี ฝ่ำยสถำบันฝึกอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศึกษำ 

กลยุทธ์/วิธีกำร    โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 2565 

รั ก ษ ำค ว ำม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ ำ นก ำ ร

ให้บรกิำร 

 จัดอบรมเฉพาะอาชีพและ

ส่ง เสริมวิทยะฐานะให้กับ

หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

20,000,000 

รวม 20,000,000 

 

แผนปฏิบัติกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 
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5. ฝ่ำยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ 

สถำนที่ตั้ง  

อาคาร 17 หอประชุมสวนสุนันทานุสรณ์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

    กำรให้บรกิำร 

   ให้บริการ งาน Food plaza เกี่ยวข้องกับการขายอาหารและเครื่องดื่ม และพื้นที่เช่าเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายนอกเหนือจากการกิจกรรมของนักศึกษา หรือ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ โดยเพื่อจ าหน่ายสินค้าและบริการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ

กิจกรรมอื่น เชน่ สนามสอบวัดผลประเมนิผลของหนว่ยงานภายนอก  
 

แผนปฏิบัติกำรระยะ 1 ปี ฝ่ำยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ 

กลยุทธ์/วิธีกำร    โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 2565 

กำรส่งเสริมกำรขำย    รายได้จากการเติมบัตรสมาร์ท เพิร์ท 800,000 

กลยุทธ์กำรให้บริกำร    รายได้ค่าเชา่สถานที่ 10,200,000 

รวม 11,000,000 

 

แผนปฏิบัติกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 
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6. งำนผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม 

สถำนที่ตั้ง  

อาคาร 55 ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

   สินค้ำและบริกำร 

งานผลิตและจ าหนา่ยเครื่องดื่ม เป็นฝ่ายที่ตั้งขึ้นโดยไม่มุ่งผลก าไรตั้งอยู่ภายในสถานศึกษา 

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา โดยทางส านักทรัพย์สินและรายได้ เป็น

ผูบ้ริหารควบคุมการด าเนินงาน เพราะการด าเนินการในสถานศึกษาไม่เน้นผลก าไรเป็นส าคัญ เป็น

ธุรกิจส าคัญธุรกิจหน่ึงที่สามารถสร้างรายได้ ด าเนินงานของงานผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มมีราย 

ละเอียดดังต่อไปนี ้

 

แผนปฏิบัติกำรระยะ 1 ปี งำนผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม 

กลยุทธ์/วิธีกำร    โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 2565 

กำรส่งเสริมกำรขำย    รายจ่ายจากจ าหนา่ยน้ าดื่ม  3,950,000  

รวม 3,950,000 

 

แผนปฏิบัติกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 
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สรุปรวมแผนปฏิบัติกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 
 

ฝ่ำย/งำน 
เป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 

ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 20,000,000 21,000,000 22,050,100 9,608,400 10,088,600 

ฝ่ำยธุรกิจผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่ม 12,000,000 12,600,000 13,230,000 13,891,500 14,586,000 

ฝ่ำยธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อกำรศึกษำ 89,450,000 100,800,000 106,550,000 112,750,000 116,400,000 

ฝ่ำยสถำบันฝึกอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศึกษำ 20,000,000 22,000,000 23,000,000 25,000,000 27,000,000 

ฝ่ำยธุรกิจพ้ืนที่ให้เช่ำ 11,000,000 11,550,000 12,127,500 12,733,100 13,369,400 

งำนผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่ม 3,950,000  4,345,000  4,779,500  5,257,400  5,783,000  

รวม 156,400,000 172,295,000 181,737,100 179,240,400 187,227,000 
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ควำมต้องกำรด้ำนทัรพยำกร 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ ตามวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะวิสาหกิจและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพแก่คณาจารย์และนักศึกษาตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่ างๆ ตามที่

มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายและอาจจะผลิตและจ าหน่ายสินค้าบริการจัดบริการทางวิชาการ ด้านที่

พักอาศัย นันทนาการ การรับจ้างการผลิตสินค้า ด้านสื่อและสิ่งพิมพ์ และการอสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ มีวัสดุ ครุภัณฑท์ี่เป็นเครื่องสนับสนุนการผลิต จ าแนกได้ดังตอ่ไปนี้ 

 

ด้ำนเทคโนโลยี 

รำยกำร จ ำนวน 

ด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ 

 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ 

 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง 

ด้ำนระบบบริหำรจัดกำร 

 ระบบบัญชสี าเร็จรูป 1 ระบบ 

 ระบบการควบคุมลูกหนี้และเจ้าหนี ้  1 ระบบ 

 ระบบการจัดซือ้    1 ระบบ 

 ระบบการขาย 1 ระบบ 

 ระบบคลังสินค้าคงเหลอื 1 ระบบ 

 ระบบการขายสินค้าออนไลน์ 1 ระบบ 

 ระบบการลงทะเบียนอบรมออนไลน์ 1 ระบบ 
 

ด้ำนกำรเงนิ 

ฝ่ำยธุรกิจ บำท 

 ฝา่ยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 20,000,000 

 ฝา่ยธุรกิจผลติอาหารและเครื่องดื่ม 12,000,000 

 ฝา่ยธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศกึษา 89,450,000 

 ฝา่ยสถาบันฝกึอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศกึษา 20,000,000 

 ฝา่ยธุรกิจพื้นที่ให้เช่า 11,000,000 

 งานผลติและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 3,950,000  

รวม 156,400,000 
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บทที่ 5 

แผนพัฒนำบุคคล 
 

 ส านักทรัพย์สินและรายได้ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ 

ทักษะ ในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของส านัก โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ให้มีความพร้อม การบริหารองค์การยุคใหม่ มีจิตให้บริการ เสริมสร้างค่านิยมการท างานเป็นทีม 

คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่ง

ส าคัญที่จะน าส านัก ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด โดยมุ่งหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนว

ทางการด าเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังมรีายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร 
 

ล ำดับที่ รำยจ่ำย จ ำนวนเงนิ 

1 ค่าจา้งเงนิเดือน 23,002,200  

2 ค่ากองทุนสมทบส ารองเลีย้งชพี 603,000  

3 ค่าประกันสังคม 1,080,300  

4 ค่าพัฒนาบุคลากร 1,937,000  

รวมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร 26,622,500 

 

กรอบอัตรำก ำลังบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
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แผนพัฒนำก ำลังบุคลำกร ปี 2565 

โครงกำร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนบัญชี กำรเงนิ เพื่อพัฒนาด้านระบบการเงิน การบัญชี กลุ่มงานการเงิน บัญชี หัวหนา้ส านักงานฯ 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดซื้อ จัด

จ้ำง 

เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านจัดซื้อ  

จัดจา้ง  

เจ้าหนา้ที่พัสุด 

เจ้าหนา้ที่จัดซือ้ 

หัวหนา้ส านักงานฯ 

โครงกำรจัดท ำแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดท าแผนบริหารธุรกิจ ผูจ้ัดการฯ 

หัวหน้าฝา่ย 

เจ้าหนา้ที่ทั่วไป 

หัวหนา้ส านักงานฯ 

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรให้บรกิำร เพื่อพัฒนาทักษะ การให้บริการแก่บุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับงานบริการ 

กลุ่มงานให้บริการ หัวหนา้ส านักงานฯ 

โครงกำรพัฒนำด้ำนงำนบริหำรบุคคล เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล 

งานบริหารบุคคล หัวหนา้ส านักงานฯ 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนภำษำอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาษา บุคลากรทุกส่วน หัวหนา้ส านักงานฯ 

โครงกำรก้ำวสู่ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนให้

มีความเชี่ยวชาญ ช านาญการเฉพาะด้าน 

เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี 

พัสดุ แผนงาน  

และบริหารงานทั่วไป 

หัวหนา้ส านักงานฯ 
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บทที่ 6 

แผนกำรเงิน 
 

 แผนการเงิน ส านักทรัพย์สินและรายได้ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินของการ

ด าเนินธุรกิจที่เราได้ประเมินหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตโดยทั่วไปจัดท าเป็น

รายปีประเมนิเป็นระยะเวลา 4 ปี ใช้ในการจัดท าเพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ และมีการจัดท าเป็น

รายเดือนใช้ภายในเพื่อการบริหารจัดการ และเมื่อเวลาผ่านไปแล้วผลการด าเนินงานของธุรกิจ

เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้หรือที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ซึ่งก็จะสามารถหาค าตอบได้ว่าจุดที่เป็น

ต้นตอของปัญหาอยู่ตรงไหนหรือปัจจัยใดที่ท าให้ผลออกมาดีกว่าที่คิดไว้ แผนการเงิน ต้องแสดง

รายละเอียดการประมาณการทางการเงิน อัตราการเติบโตของยอดขาย อัตราการเพิ่มขึ้นของ

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเลือกใช้เงินลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ จัดหาสินทรัพย์ของกิจการ เช่น ซื้อที่ดิน 

ลงทุนสร้างอาคาร พาหนะ เครื่องจักร ส านักงาน ค่าเช่าสถานที่  เงินเดือนพนักงาน ค่า

สาธารณูปโภค เป็นต้น รวมไปถึงเงินทุนส่วนที่จะน าไปซื้อสินค้าเข้ามาให้พร้อมขาย หรือวัตถุดิบ

เพื่อให้พร้อมเริ่มการผลิต  โดยใช้ราคาที่คาดว่าจะขายได้จริงหากว่าต้องมีส่วนลด และขายได้เป็น

จ านวนเท่าไหร่ เพื่อค านวณมาเป็นยอดขายในแตล่ะเดอืน และบวกรวมเป็นรายป ี

 

เปรียบเทียบประมำณกำรรำยจ่ำย ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2565 จ ำแนกตำม

หมวดรำยจ่ำย (ร้อยละ) ดังน้ี 
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กรำฟรำยงำนและงบกำรเงนิ ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ.2558-2564* 
 

 
 

หมำยเหตุ :  

1. รายงานและงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2558-2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก 

              ผูต้รวจสอบบัญชี  

2. รายงานและงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน(1 ตุลาคม 2563- 

              20 มิถุนายน 2564)  

 

กรำฟรำยงำนผลก ำไรสุทธิ ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ.2558-2564* 
 

 
 

หมำยเหตุ :  

1. รายงานและงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2558-2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก 

              ผูต้รวจสอบบัญชี  

2. รายงานและงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน( 1 ตุลาคม 2563- 

              20 มิถนุายน 2564)  
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รำยงำนและงบกำรเงิน ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ 2558-2564* 
 

  2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564* 

รำยได้             

รำยได้จำกำรด ำเนินงำน 584,914,650.25  409,415,996.89 509,378,210.41  260,349,853.94    207,829,877.46   226,223,266.47 187,087,129.54 

รำยได้อื่นๆ 223,354.69    1,590,646.84 55,275.82        465,428.70          41,240.11         126,101.81 320,405.09 

      รวมรำยได้ 585,138,004.94  411,006,643.73  509,433,486.23   260,815,282.64     207,871,117.57   226,349,368.28 187,407,534.63 

ค่ำใช้จ่ำย            

ต้นทุนขำย 475,643,659.39  340,189,447.08  428,621,441.04  198,266,004.95    154,075,708.97   179,948,864.48 146,421,277.50 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 48,772,771.44  51,466,651.12 57,305,667.26    50,578,338.02      53,014,974.10     41,477,847.47 33,543,248.34 

      รวมค่ำใช้จ่ำย 524,416,430.83  391,656,098.20 485,927,108.30  248,844,342.97    207,090,683.07    221,426,693.95 179,964,525.84 

ก ำไรสุทธ ิ 60,721,574.11   19,350,545.53  23,506,377.93     11,970,939.67      780,434.50     4,922,674.33 7,443,008.79 

 

หมำยเหตุ :  

1.รายงานและงบการเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 2558-2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี  

2.รายงานและงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 9  เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 20 มถิุนายน 2564)  
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แผนกำรเงินระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 

งบก ำไรขำดทุน 2565 2566 2567 2568 2569 

ประมำณกำรรำยได้ 156,400,000.00 172,295,000.00 181,737,100.00 192,784,500.00 201,448,000.00 

หัก ต้นทุนขาย 64,652,900.00 71,118,000.00 74,674,000.00 78,407,800.00 82,328,000.00 

ก ำไรข้ันต้น 91,747,100.00 101,177,000.00 107,063,100.00 114,376,700.00 119,120,000.00 

หัก ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 49,917,900.00 54,909,000.00 57,655,000.00 60,537,900.00 62,354,000.00 

หัก ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 5,712,000.00 5,997,600.00 6,297,000.00 6,612,000.00 6,810,000.00 

หัก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 23,605,200.00 24,785,000.00 26,024,700.00 27,325,900.00 28,692,200.00 

ก ำไรสุทธิ 12,512,000.00 15,485,400.00 17,086,400.00 19,900,900.00 21,263,800.00 
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ประมำณกำรรำยได้ ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ประจ ำปี 2565 
 

ชื่อหน่วยงำน รำยรับ 

40102 ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ  20,000,000  

    รายได้ค่าบริการนวดเพื่อสุขภาพ 120,000 

    รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 13,000,000 

    รายได้ค่าบริการสระว่ายน้ า 300,000 

    รายได้ค่าหอ้งพัก 6,580,000 

40110 ฝ่ำยธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อกำรศึกษำ  89,450,000  

    รายได้จากการขายสินค้า 5,000,000 

    รายได้จากการฝากขาย 100,000 

    รายได้ค่าบริการถ่ายภาพ 2,000,000 

    รายได้ค่าบริการถ่ายเอกสาร 350,000 

    รายได้ค่าท าบัตรนักศึกษา 2,000,000 

    รายได้จากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 80,000,000 

40114 ฝ่ำยธุรกิจผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่ม 12,000,000  

    รายได้จากการผลิตจ าหนา่ยเบเกอรี่ 8,000,000 

    รายได้จากการรับมาขาย 4,000,000 

40115 ฝ่ำยสถำบันฝึกอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศึกษำ  20,000,000.00  

    รายได้จากการฝึกอบรม สัมมนนา 20,000,000.00  

40117 ฝ่ำยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ  11,000,000.00  

    รายได้จากการเติมบัตรสมาร์ท เพิร์ท 800,000 

    รายได้ค่าเชา่สถานที่ 10,200,000 

40104 งำนผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม 

   รายได้จากการจ าหนา่ยน้ าดื่ม 

3,950,000 

3,950,000 

รวมงบประมำณ 156,400,000.00 
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ประมำณกำรก ำไร ขำดทุน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร                                                                 

 ค่าจา้งเงนิเดือน  23,002,200 

 ค่ากองทุนสมทบส ารองเลีย้งชีพ  603,000 

รวม  23,605,200 

 

ประมำณกำรต้นทุนขำย 

 จัดซื้อและจ้างผลติ            24,655,000  

 วัสดุเครื่องครัว                 50,000  

 วัสดุต้นทุนการผลิต              9,797,900  

 วัสดุซือ้มาเพื่อจ าหนา่ย            30,150,000  

รวม  64,652,900 

 

ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำน 

 ค่าประกันสังคม        1,080,300  

 ค่าพัฒนาบุคลากร        1,937,000  

 ค่าตอบแทน        4,155,300  

 ค่าวัสดุส านักงาน        7,230,800  

 ค่าจา้งเหมาบริการ       14,150,700  

 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง        4,295,000  

 ค่าประกันภัย/บัญชอีื่น        2,432,900  

 ค่าประชาสัมพันธ์          614,900  

 ค่าจัดท าแผนความเสี่ยง            22,000  

 ค่าจัดท าแผนธุรกิจ          450,000  

 ค่าพัฒนาระบบ IT          630,000  

 ค่าพัฒนานักศึกษา          280,000  

 ค่าสาธารณูปโภค        1,591,000  

 งบพัฒนางานวิจัย R2R           100,000  

 ค่าแผนส ารองธุรกิจ       10,948,000  

รวม      49,917,900  
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งบก ำไรขำดทุน 

 ประมาณการรายได้ 156,400,000  

 หัก ต้นทุนขาย 64,652,900  

 ก าไรขั้นตน้ 91,747,100  
 

 

ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำน 

 ค่าประกันสังคม        1,080,300  

 ค่าพัฒนาบุคลากร        1,937,000  

 ค่าตอบแทน        4,155,300  

 ค่าวัสดุส านักงาน        7,230,800  

 ค่าจา้งเหมาบริการ       14,150,700  

 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง        4,295,000  

 ค่าประกันภัย/บัญชอีื่น        2,432,900  

 ค่าประชาสัมพันธ์          614,900  

 ค่าจัดท าแผนความเสี่ยง            22,000  

 ค่าจัดท าแผนธุรกิจ          450,000  

 ค่าพัฒนาระบบ IT          630,000  

 ค่าพัฒนานักศึกษา          280,000  

 ค่าสาธารณูปโภค        1,591,000  

 งบพัฒนางานวิจัย R2R           100,000  

 แผนส ารองธุรกิจ       10,948,000  

รวม      49,917,900  
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หัก ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำน 

 ค่าประกันสังคม       1,080,300   

 ค่าพัฒนาบุคลากร       1,937,000   

 ค่าตอบแทน       4,155,300   

 ค่าวัสดุส านักงาน       7,230,800   

 ค่าจา้งเหมาบริการ      14,150,700   

 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง       4,295,000   

 ค่าประกันภัย/บัญชอีื่น       2,432,900   

 ค่าประชาสัมพันธ์         614,900   

 ค่าจัดท าแผนความเสี่ยง           22,000   

 ค่าจัดท าแผนธุรกิจ         450,000   

 ค่าพัฒนาระบบ IT         630,000   

 ค่าพัฒนานักศึกษา         280,000   

 ค่าสาธารณูปโภค       1,591,000   

 งบพัฒนางานวิจัย R2R          100,000   

 แผนส ารองธุรกิจ      10,948,000   

 หัก ค่าใช้จา่ยการด าเนินงาน  49,917,900 

 หัก ค่าใช้จา่ยในการลงทุน  5,712,000 

 หัก ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับบุคลากร  23,605,200 

ก ำไรสุทธิ 12,512,000       
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บทที่ 7 

แผนส ำรอง 

 

 แผนฉุกเฉินหรือแผนส ารองของส านักทรัพย์สินและรายได้ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น             

ในความเป็นจริงย่อมมีโอกาสที่แผนธุรกิจดังกล่าวอาจะไม่เป็นไปตามที่ส านักงานทรัพย์สินและ

รายได้ ได้ก าหนดไว้ อันเนื่องมากจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น เพื่อให้การ

ด าเนนิธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ

เกิดขึ้น ทางส านักฯ ได้ก าหนดแผนส ารองขึ้นเพื่อให้สามารถรับรองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะ

เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เพราะเป็นการก าหนดแนวทางป้องกันในกรณีที่เกิดสถานการณหรือการ

ด าเนินงานไมเป็นไปตามแผนที่วางไว หรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เช่น เหตุจลาจลความไม่

สงบ ความวุ่นวายทางการเมือง อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติ วาตภัย หากมีการบันทึกข้อมูลโดย

ระบบออนไลน์หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไว้นอกกิจการด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล

และสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างทันท่วงที ซึ่งหากไม่มีแผนฉุกเฉินหรือแผนส ารองแล้ว

จะเกิดผลกระทบในทางลบ เช่น ข้อมูลการเก็บเงินจากลูกหนี้เสียหาย เป็นต้น  และท าให้การ

ด าเนนิงานของหน่วยงานสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งลดความเสียหายที่อาจจะ

เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด โดยทางหน่วยงานได้แบ่งแผนส ารอง เป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ แผนส ารอง

ด้านบุคลากร แผนส ารองด้านการตลาด แผนส ารองด้านการด าเนินงาน และแผนส ารองด้าน

การเงนิ 
  

แผนส ำรองด้ำนบุคลำกร  

 กรณขีำดแคนก ำลังคน เน่ืองจำกพนักงำนลำหยุดหรอืลำป่วยกระทันหัน 

 ส านักทรัพย์สินและรายได้ เปิดท าการ 6 วัน หยุด 1 วัน จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรปฏิบัติ

หน้าที่ ซึ่งทางหน่วยงานได้วางแผนก าลังคนในส่วนของการด าเนินงาน แต่ละฝ่ายธุรกิจ จะต้องมี

ผู้จัดการ หัวหน้างาน โดยก าหนดเวลาการปฏิบัติงานเท่ากัน คือ 6 วันๆ ละ 8 ช่ัวโมง ซึ่งหากมี

บุคลากรคนใดลาหยุดงาน อาจท าให้บางช่วงเวลามีบุคลากรไม่เพียงพอ หรื อไม่มีอยู่ประจ า

ส านักงาน/รา้น หนว่ยงานได้เตรียมแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

 1. ตอ้งให้บุคลากรที่ปฏิบัติหนา้ที่อยู่ในวันนั้น ปฏิบัติงานแทน 

 2. ถ้ามีความจ าเป็นปริมาณงานมาก ต้องให้บุคลากรปฏิบัติงานล่วงเวลา โดยจ่ายค่า

ล่วงเวลาให ้

 3. นักศึกษาช่วยงาน/เนื่องจากเราเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษา

โดยตรง 
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 กรณขีำดแคลนก ำลังคน เน่ืองจำกลำออกของบุคลำกร 

 การลาออกของบุคลากรอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เนื่องจากมี

ไม่เพียงพอส าหรับบริการลูกค้า และการรับผูเ้ข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่นั้น จะต้องใช้ระยะเวลาในการ

สรรหา และฝกึอบรมใหม ่ทางหน่วยงานได้เตรียมการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

 1. ทางหน่วยงานมีประกาศว่า บุคลากรคนใดมีความประสงค์จะลาออก ต้องยื่นใบลาออก

ก่อนล่วงหน้า 1 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

 2. กรณีที่บุคลากรลาออกโดยไม่แจ้งให้หน่วยงานทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงาน

จะไม่คืนเงนิค่าประกัน จ านวน 5,000 บาท ให้กับบุคลากรนั้น 
 

แผนส ำรองด้ำนกำรตลำด 
 

 กรณยีอดขำยต่ ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ 

 ทางส านักทรัพย์สินและรายได้ จะท าการประเมินยอดขายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับที่

ประมาณการไว้ทุกเดือน และหากยอดขายที่เกิดขึ้นจริงต่ ากว่าที่ประมาณการไว้อย่างมีสาระส าคัญ 

จะต้องวิเคราะหพ์ิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด

ที่สุด ดังนี ้

 1. หากยอดขายต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เกิดจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขาดการรับรู้ในสินค้า

และบริการไม่รูจ้ัก จะต้องปรับแผนการสื่อสารทางการตลาด โดยการประชาสัมพันธ์ โฆษณา 

 2. หากยอดขายต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายไม่ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า จะต้องมีกล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม หรือเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าแสดง

ความคิดเห็น และส ารวจความต้องการของลูกค้า 

 3. ปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย/ตรงตามความต้องการรูปแบบและพฤติกรรม

ของกลุ่มลูกค้า 

 กรณีด ำเนินกำรประสบผลขำดทุนอย่ำงต่อเน่ืองจนไม่สำมำรถด ำเนินกำรธุรกิจ

ต่อไปได้ 

 หน่วยงานจะท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับที่ประมาณการไว้ทุก  ๆ เดือน

หากพบว่าการด าเนินธุรกิจในช่วงปีแรกประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เป็นผลให้ขาด

สภาพคล่องทางการเงิน และมีแนวโน้วที่จะขาดทุนต่อไปเรื่อย ๆ จนท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจในรูป

แบบเดิมตอ่ไปได้อกีจะด าเนนิการ ดังนี้ 
 

 1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากปัญหาการจัดการ

ในด้านต่าง ๆ ภายในหน่วยงานเอง เช่น การวางระบบการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือการ

ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารทางการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 
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 2. เมื่อทราบถึงปัญหาแล้ว น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไข

ปัญหาทีเ่กิดขึ้น  

 3. หนว่ยงานท าการประเมนิผลการด าเนินงานโดยรวมและผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย

หลังจากด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานใหม่ในทุก ๆ เดือน โดยจะมีเกณฑ์การวัดผลผลการ

ปฏิบัติงานที่ชัดและแจง้เป้าหมายใหบุ้คลากรรับทราบ 
 

 กรณเีกิดกำรชะงักกำรเติบโตของเศรษฐกิจ 

 ในกรณีทีเกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความต้องการของตลาดลดลง จนท าให้การ

เติบโตของธุรกิจเกิดการชะงัก หน่วยงานจะพิจารณาปรับลดงบประมาณทางการตลาดและ

ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย เพื่อให้ยอดรายได้คุ้มกับต้นทุนและสามารถอยู่รอดได้ 
 

แผนส ำรองด้ำนกำรด ำเนินงำน  
 

 กรณตี้นทุนของสินค้ำที่น ำเข้ำมำจ ำหน่ำยมีรำคำสูงขึ้น 

 หน่วยงานพยายามตรึงราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ขายให้กับลูกค้าในช่วงระยะเวลา

หนึ่ง จากนั้นหนว่ยงานจะต้องปรับขึ้นราคาสนิค้าและบริการตามตน้ทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน

หน่วยงานต้องตรวจสอบราคาสินค้าและคู่ค้ารายอื่น ๆ และจัดหาสินค้าทดแทนที่ มีคุณภาพ

ใกล้เคียงกัน แตต่้นทุนต่ ากว่ามาจ าหนา่ยในราคาที่ต่ ากว่า เพื่อเป็นทางเลอืกใหแ้ก่ลูกค้า 
 

 กรณคี่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและด ำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการด าเนินงาน ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน ค่า

เช่าสถานที่ เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น เพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายนอกไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันในตลาดโลก หรือ ค่าแรงขั้นต่ าที่รัฐบาลก าหนดเพิ่ม

สูงขึ้น เป็นต้น ท าให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องพยายาม

รณรงคใ์ห้บุคลากรช่วยกันประหยัดพลังงาน ค่าสาธารณูปโภค เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น  
 

 กรณสีินค้ำที่จ ำหน่ำยในร้ำนมีมำกเกินไป ท ำให้มีสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวนมำก 

 ในกรณีที่มีการประมาณการยอดขายคลาดเคลื่อน และท าให้สินค้าที่สั่งซื้อมาจ าหน่ายมี

มากเกินความตอ้งการของลูกค้า ท าให้มีสินค้าคงเหลือมาก หน่วยงานจะพิจารณาว่าสินค้าที่เหลือ

นั้นมากเพียงไร หากสินคา้นั้นจ าเป็นต้องจ าหนา่ยออกไปอย่างเร่งด่วน  
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 กรณไีม่สำมำรถให้บรกิำรได้ทันตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

 ในช่วงระยะเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก จนกระทั่งไม่สามารถให้บริการ

ได้ทันกับความต้องการของลูกค้า และท าใหลู้กค้ารอนาน หน่วยงานต้องวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าใน

การลงทุนจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม 
 

แผนส ำรองด้ำนกำรเงนิ 
 

 กรณยีอดจ ำหน่ำยสินค้ำไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้จนท ำให้เงินสด หมุนเวียนขำด

สภำพคล่อง 

 กรณีที่หน่วยงานประสบปัญหาเงินสดหมุนเวียนขาดสภาพคล่องได้หากเกิดเหตุการณ์ที่

ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หน่วยงานจะท าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการยืมเงิน

มหาวิทยาลัยฯ ในระยะเวลาสัน่ ๆ  
  

 กรณกีำรด ำเนินงำนประสบผลขำดทุนอย่ำงต่อเน่ือง จนไม่สำมำรถด ำเนินกำรธุรกิจ

ต่อไปได้ 

 หน่วยงานจะท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับที่ประมาณการไว้ทุก ๆ เดือน

หากพบว่าการด าเนินธุรกิจในช่วงปีแรกประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เป็นผลให้ขาด

สภาพคล่องทางการเงิน และมีแนวโน้วที่จะขาดทุนต่อไปเรื่อย ๆ จนท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจในรูป

แบบเดิมตอ่ไปได้อกี จะด าเนนิการ ดังนี้ 
 

 1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากปัญหาการจัดการ

ในด้านต่าง ๆ ภายในหน่วยงานเอง เช่น การวางระบบการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือการ

ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารทางการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 

 2. เมื่อทราบถึงปัญหาแล้ว น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน เพื่อหาทางแก้ไข

ปัญหาทีเ่กิดขึ้น  

 3. หน่วยงานท าการประเมนิผลการด าเนินงานโดยรวมและผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย

หลังจากด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานใหม่ในทุก ๆ เดือน โดยจะมีเกณฑ์การวัดผลผลการ

ปฏิบัติงานที่ชัดและแจง้เป้าหมายใหบุ้คลากรรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 


