
 
 

 
รายงานผลการด าเนนิงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  
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ส านักทรัพย์สนิและรายได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



หน้าที่ 1 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดหำ จัดสรร รำยได้ และหรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ตำม

ระเบียบสภำประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรจัดหำ จัดสรร รำยได้และหรอืผลประโยชน์

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ พ.ศ. 2543 โดยได้ด ำเนินงำนภำยใต้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ พ.ศ. 2558 เป็นหน่วยงำน

หลักในกำรบริหำรจัดกำรรำยได้   และหรือผลประโยชน์ ท ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ปัจจุบัน

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มีหน่วยงำนที่อยู่ในกำรก ำกับดูแลแบ่งออกเป็น 5 ฝำ่ย ได้แก่   

1. ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 

2. ฝำ่ยธุรกิจผลติอำหำรและเครื่องดื่ม 

3. ฝ่ำยธุรกิจมัลตมิิเดียเพื่อกำรศกึษำ  

4. ฝ่ำยสถำบันฝกึอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศกึษำ 

5. ฝ่ำยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ 
 

 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ได้จัดท ำแผนบริหำรธุรกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับทิศทำงกำรพัฒนำของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ให้สำมำรถรองรับกับควำม

ต้องกำรควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบัน อนำคต และควำมท้ำทำยต่ำงๆ 

ของกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และควำมท้ำทำยของโลก  วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำร

ทำงกำรเงิน ให้เกิดมีผลก ำไร และค่ำตอบแทนจำกกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และก ำหนด

วัตถุประสงค์ในกำรขำย กำรวำงต ำแหน่งเพื่อกำรแข่งขัน และเพิ่มช่องทำงกำรจัดท ำหน่ำยให้เป็นไปตำม

เป้ำหมำยแผนบริหำรธุรกิจของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้  
 

ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รหัส ERP ชื่อหน่วยงาน รายรับ 

40102 ฝำ่ยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ  36,000,000  

40110 ฝำ่ยธุรกิจมัลตมิิเดียเพื่อกำรศึกษำ  100,000,000  

40114 ฝำ่ยธุรกิจผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม 20,000,000  

40115 ฝำ่ยสถำบันฝกึอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศกึษำ  20,000,000  

40117 ฝำ่ยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ  18,000,000  

รวมงบประมาณ 194,000,000 



หน้าที่ 2 

 

จ าแนกประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ชื่อหน่วยงาน รายรับ 

40102 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา  36,000,000  

    รำยได้จำกห้องพัก 14,760,000.00  

    รำยได้จำกค่ำอำหำร 14,640,000.00  

    รำยได้จำกค่ำอำหำรว่ำง 3,000,000.00  

    รำยได้จำกชุ้มร้ำนขำยอำหำร 3,000,000.00  

    รำยได้จำกค่ำเชำ่หอ้งประชุม 240,000.00  

    รำยได้สระว่ำยน้ ำ 240,000.00  

    รำยได้จำกคลีนคิแพทย์แผนไทย (นวด) 120,000.00  

40110 ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา  100,000,000  

    รำยได้จำกค่ำถ่ำยเอกสำร 1,600,000.00  

    รำยได้จำกโฟโต้ 1,000,000.00  

    รำยได้จำกค่ำบัตรนักศึกษำ 2,250,000.00  

    รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยเครื่องอุปโภค บริโภค 10,000,000.00  

    รำยได้จำกงำนพมิพ์ 84,800,000.00  

    รำยได้จำกกำรฝำกขำย 350,000.00  

40114 ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม 20,000,000  

    รำยได้จำกงำนเบเกอรี่ 12,400,000.00  

    รำยได้จำกกำรรับมำขำย 2,100,000.00  

    รำยได้จำกกำรผลติน้ ำดื่ม 3,500,000.00  

40115 ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา  20,000,000  

    รำยได้จำกกำรฝึกอบรม สัมมนนำ 19,000,000.00  

    รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยตั๋ว 1,000,000.00  

40117 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า  18,000,000  

    รำยได้จำกร้ำนค้ำ 1,000,000.00  

    รำยได้จำกค่ำเชำ่สถำนที่ 17,000,000.00  

รวมงบประมาณ 194,000,000.00 
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ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

รหัส ERP ชื่อหน่วยงาน รายรับ รายจ่าย 

40100 ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้  29,100,000 

40102 ฝำ่ยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ  36,000,000   27,000,000.00  

40110 ฝำ่ยธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อกำรศกึษำ  100,000,000   75,000,000.00  

40114 ฝำ่ยธุรกิจผลติอำหำรและเครื่องดื่ม 20,000,000   15,000,000.00  

40115 ฝำ่ยสถำบันฝกึอบรมและกำร

ท่องเที่ยวเพื่อกำรศกึษำ 

 20,000,000   15,200,000.00  

40117 ฝำ่ยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ  18,000,000   13,500,000.00  

รวมงบประมาณ 194,000,000 174,600,000.00  

 
 

ประมาณการรายจ่ายส านักทรัพย์สินและรายได้ 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 23,492,100.00 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนต้นทุนขำย 83,816,700.00 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรด ำเนินงำน 65,362,400.00 

 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรลงทุน  1,928,800.00 

รวมทั้งสิ้น 174,600,000.00 
 

 

งบก าไรขาดทุน  

  ประมำณกำรรำยได้ 194,000,000.00  

 หัก ต้นทุนขำย 83,816,700.00  

  ก ำไรขั้นตน้ 110,183,500.00  

 หัก ค่ำใช้จำ่ยด ำเนินงำน  65,362,400.00 

 หัก ค่ำใช้จำ่ยในกำรลงทุน  1,928,800.00 

 หัก ค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกับบุคลำกร  23,492,100.00 

ก าไรสุทธิ        19,400,000.00   
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ประวัติความเป็นมาส านักทรัพย์สินและรายได้ 
 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จัดตั้งขึ้นโดย

ควำมเห็นชอบของสภำประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหำ จัดสรร รำยได้ 

และหรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ตำมระเบียบสภำประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรจัดหำ จัดสรร รำยได้และหรือผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

พ.ศ. 2543 โดยได้ด ำเนินงำนภำยใต้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำร

ด ำเนนิงำนส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ พ.ศ. 2558 

กำรจัดตั้งส ำนักทรัพย์สินและรำยได้   เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรรำยได้   และหรือ

ผลประโยชน์ ท ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีหน่วยงำนดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง 

ซึ่งภำระงำนของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จะเริ่มตั้งแต่จัดหำ จัดสรร รำยได้และผลประโยชน์ตลอดจน

ประเมินผลรำยกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์ ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ จะเป็นหน่วยงำนหลักที่มี

บทบำทในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนรำยได้และผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำโดยตรง จำก

โครงกำรต่ำง ๆ เป็นไปด้วยดีและมีกิจกรรมโครงกำรเพิ่มขึ้น  จำกโครงกำรต่ำง ๆ รวมทั้งบริกำรวิชำกำร

ของคณะต่ำง ๆ (รำยได้จำกโครงกำรบริกำรวิชำกำรน ำเข้ำเป็นรำยได้ของมหำวิทยำลัยเต็มจ ำนวน ส ำนัก

ทรัพย์สินและรำยได้ ท ำหน้ำที่เพียงผ่ำนเรื่อง) จึงท ำให้ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้มีรำยรับที่สูงแต่ก็มี

ค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำกเช่นกัน ดังนั้นโครงกำรบริกำรวิชำกำร จึงไม่ถือเป็นรำยได้ที่ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้

เป็นผู้สร้ำงสรรค์ หำกแต่เป็นกำรบริหำรจัดกำรของทำงคณะต่ำง ๆ ที่ให้บริกำรวิชำกำรและน ำเงินส่งเข้ำ

มหำวิทยำลัยผ่ำนส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ซึ่งในอนำคตจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำเนินงำนหำรำยได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพและชัดเจนเพื่อให้มหำวิทยำลัยได้เข้ำใจบทบำทที่แท้จริงและศักยภำพที่แท้จริงสูงสุดที่ส ำนัก

ทรัพย์สินและรำยได้จะสำมำรถกระท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลโดยด ำเนินกำรดว้ยทรัพยำกรที่มี

อยู่อย่ำงจ ำกัดในสภำวะปัจจุบัน อันเป็นกำรสนับสนุนปรัชญำ วิสัยทัศน ์พันธกิจ  

       ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้มไิด้เป็นเพียงหน่วยงำนที่ดูแลโครงกำรจัดหำรำยได้ และโครงกำรบริกำร

วิชำกำรต่ำง ๆ เท่ำนั้นแต่ในปัจจุบันส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ยังต้องด ำเนินกำรจัดหำรำยได้และ

ผลประโยชน์ต่ำง ๆ จำกทรัพยำกรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำเพิ่มพูนมำกขึ้น ซึ่งในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ส ำนัก

ทรัพย์สินและรำยได้ยังมแีนวทำงในกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ตำมขั้นตอนตอ่ไปนี้ 

1) ส ำนักมีกำรส ำรวจทรัพยำกรที่มีอยู่ทั้งบุคคล  วัตถุดิบ  เครื่องจักรของทุกโครงกำรเพื่อวำงแผน

พัฒนำและปรับปรุงทรัพยำกรที่มอียู่ให้มปีระสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

2) ส ำนักมีกำรจัดประชุมผู้จัดกำรเพื่อช้ีแจงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน    
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3) ส ำนักมีกำรวำงแผนของฝ่ำยธุรกิจ วำงแผนกำรจัดหำรำยได้ของตนเองเพื่อน ำเสนอผู้บริหำร

และวิเครำะหค์วำมเป็นไปได้ของแผนงำนเพื่อน ำมำปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

ในกำรนี้ ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ยังมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ

และเพิ่มพูนควำมสำมำรถใหแ้ก่บุคลำกรจัดฝกึอบรมด้ำนบุคลิกภำพ  กำรให้บริกำรด้วยใจ กำรท ำงำนเป็น

ทีมและกำรสื่อสำรประสำนงำน เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้สอดรับกำรก้ำวสู่

ประชำคมอำเซียน ปัจจุบันส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มีหน่วยงำนที่อยู่ในกำรก ำกับดูแลแบ่งออกเป็น 5 

ฝำ่ย ได้แก่   

1. ฝ่ำยธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทำ 

2. ฝำ่ยธุรกิจผลติอำหำรและเครื่องดื่ม 

3. ฝ่ำยธุรกิจมัลตมิิเดียเพื่อกำรศกึษำ  

4. ฝ่ำยสถำบันฝกึอบรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรศกึษำ 

5. ฝ่ำยธุรกิจพื้นที่ให้เช่ำ  
 

สินค้าและบริการของส านักทรัพย์สินและรายได้ 
 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำร

จัดกำรรำยได้  และหรือผลประโยชน์ ซึ่งภำระงำน จะเริ่มตั้งแต่จัดหำ จัดสรร รำยได้และผลประโยชน์

ตลอดจนประเมนิผลรำยกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์ จำกโครงกำรจัดหำรำยได้จำกสินค้ำและบริกำร 

ดังตอ่ไปนี ้ 
 

1. สินค้ำและบริกำร 

   1.1 ด้ำนสื่อและสิ่งพิมพ์ 

    1.2 ด้ำนวัสดุอุปกรณ์เพื่อกำรศกึษำ 

    1.3 ด้ำนภำพถ่ำย (สุนันทำโฟโต้) 

    1.4 ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม 

    1.5 ด้ำนที่พักอำศัย 

    1.6 ด้ำนจ ำหนำ่ยตั๋วเครื่องบิน 

2. บริกำรวิชำกำร 

    2.1 ดำ้นกำรจัดกำรสัมมนำและฝกึอบรม 

     2.2 ด้ำนกำรจัดบริกำรทำงวิชำกำร 

3. งำนพืน้ที่ให้เชำ่ 
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เป้าหมายการด าเนินงานในระยะสั้น 

1. กำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำและแหล่ง

ชุมชนใกล้เคียงในรำคำที่ต่ ำ ซึ่งถือเป็นว่ำเป็นสวัสดิกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยฯ และมี

รำคำที่ถูกกว่ำคู่แขง่ขันในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียง 

2. กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณภำพและคุณภำพดีขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้บริโภคมีควำมภำคภูมิใจ

แล้วพึงพอใจในตัวผลติภัณฑ์ 

3. กำรพัฒนำและสง่เสริมกำรน ำเสนอผลิตภัณฑท์ี่มแีตกต่ำงจำกตลำดทั่วไป มุ่งเน้นเฉพำะด้ำน 

เชน่ ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม ดำ้นที่พักอำศัย มีเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยมำกยิ่งขึ้น เป็นต้น 
 

เป้าหมายการด าเนินงานระยะยาว 

 1. กำรเพิ่มช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำให้กว้ำงขวำงขึ้น โดยกำรเลือกจัดจ ำหน่ำยในพื้นที่

ใกล้เคียงหรอืเจำะจงไปยังกลุ่มเป้ำหมำยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  

         2. กำรเพิ่มช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนตลำดออนไลน์ ซึ่งสำมำรถเผยแพร่ข้อมูลได้โดยง่ำย 

สะดวก รวดเร็ว ท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รู้กันอย่ำง 

3. ผลิตภัณฑ์มีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะด้ำน ส่งเสริมควำมเป็นไทยผู้บริโภคมีควำมภำคภูมิใจ

และพึงพอใจ เป็นที่นิยมและยอมรับในระดับชำติ เชน่ ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม เป็นต้น 4. เพิ่มส่วนแบ่ง

กำรตลำดด้วยกำรผลิตและจ ำหน่ำยจำกภำยนอก 50% 
 

จุดเด่นของธุรกิจ 

สินค้ำและบริกำรที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคลำกร นักศึกษำ และนักเรียนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน

สุนันทำเป็นหลัก ในรำคำที่ต่ ำซึ่งถือเป็นว่ำเป็นสวัสดิกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยฯ และมี

รำคำที่ถูกกว่ำคู่แขง่ขันในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียง เน้นควำมเอกลักษณ์ ควำมเป็นชำววังสวนสุนันทำ ด้วยกำร

ตกแต่งร้ำนค้ำ สถำนที่ และกำรให้บริกำรที่ช่วยเสริมภำพลักษณ์ของสินค้ำและกำรบริกำรให้มีควำมโดด

เด่นมำกขึ้น และยังเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคภำยนอกเกิดควำมสนใจที่จะเข้ำมำเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ 
 

การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบัน 
 

 เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลของกำรตลำด ผลติภัณฑ์ คู่แขง่ กำรจัดจ ำหนำ่ย และสิ่งแวดล้อม 

มหภำค เพื่อเป็นข้อมูลกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนตลำดตลอดจนเป็นแนวทำงของควำมเจริญรุ่งเรืองทำงธุรกิจ

เพื่อวิเครำะห ์ผลกระทบด้ำนกำรเงนิ กำรผลิต ระบบกำรจัดกำรธุรกิจ เป็นต้น อีกทั้งสะท้อนควำมเป็นไปได้

ของธุรกิจ เพื่อควำมเด่นชัดควรก ำหนดแผนกำรตลำดให้ละเอียดถี่ถ้วน เช่น กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย จุดแข็ง 
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จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค นโยบำย กลยุทธ์ กลวิธีที่ด ำเนินสู่เป้ำหมำยทำงกำรตลำด ตลอดจนกำรใช้

ทรัพยำกรที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สถานการณด์้านการตลาด 
 

สินค้ำและบริกำรในปี 2563 ชะลอตัวลงจำกหลำกหลำยปัจจัยที่เข้ำมำกระทบ ก ำลังซื้อและควำม

เชื่อมั่นของผูบ้ริโภค ทั้งรำคำน้ ำมัน สถำนกำรณก์ำรเมือง ภำวะเศรษฐกิจ รวมถึงควำมไม่สงบทำงภำคใต้ที่

ยังไม่คลี่คลำย ในขณะที่ภำวกำรณ์แข่งขันทำงกำรตลำดสูง โดยเฉพำะในส่วนของค้ำปลีกสมัยใหม่ ทั้งใน

รูปแบบกำรขยำยสำขำและกำรน ำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดในรูปแบบต่ำง ๆ มำใช้เพื่อดึงดูดผู้บริโภคซึ่งใน

ปัจจุบันจะยิ่งมกีำรไตร่ตรองในกำรซื้อและค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำมำกขึ้น 

จำกรำคำน้ ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรูปแบบพฤติกรรมกำรจับจ่ำยใช้สอยของผู้บริโภค โดย

ส่วนหนึ่งมีกำรลดควำมถี่ในกำรซื้อลงและอำจจะมีกำรซื้อครั้งเดียว ในปริมำณที่มำกขึ้น รวมไปถึงกำรซื้อ

สินค้ำจำกร้ำนค้ำปลีกใกล้บ้ำนหรือที่ท ำงำนมำกขึ้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับมำตรกำรควบคุมผังเมือง ท ำให้ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่เริ่มมีกำรปรับรูปแบบ

ไปสู่ร้ำนค้ำปลีกขนำดเล็กมำกยิ่งขึ้น ร้ำนสะดวกซื้อจึงเป็นตลำดที่น่ำสนใจเข้ำมำลงทุนทั้งจำก

ผู้ประกอบกำรรำยเดิม และผู้ค้ำปลีกในตลำดอื่น ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ประกอบกำรเองและขยำยสำขำด้วย

ระบบแฟรนไชส์ จำกปัจจัยทำงกำรตลำด ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ได้ก ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก

และเป้ำหมำยรองส ำหรับกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ดังนี้ 
 

กลุ่มเป้าหมายหลัก 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เลือกที่จะท ำกำรตลำดกลุ่มบุคลำกร นักศึกษำ และนักเรียน ภำยใน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเป็นหลัก เนื่องจำกผู้บริโภคกลุ่มนี้มีเป็ นจ ำนวนมำกอำศัยอยู่ใน

มหำวิทยำลัยฯ ให้ควำมสนใจในสินค้ำและบริกำร นอกจำกนี้ยังเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตที่มีควำมเร่งรีบ มีข้อก ำจัด

ด้ำนเวลำ จึงต้องกำรควำมสะดวกสบำย และควำมเร็วรวมในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้งกำรซื้อสินค้ำ

อุปโภคบริโภค ดังนั้น จึงเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเป็นคนที่อำศัยอยู่ในรั้วมหำวิทยำลัยฯ ที่มีควำมใกล้ชิดในกำร

ด ำเนนิชีวติแบบคนเมืองที่ตอ้งกำรควำมสะดวก รวดเร็ว 
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ปรัชญา (Philosophy) 

           บริหำรสินทรัพย์ เพิ่มมูลค่ำทรัพย์สิน สร้ำงเสริมรำยได้ ให้ประสบกำรณ์วิชำชีพ สนับสนุน  

           วิชำกำร ส ำนักงำนในอนำคตด้วยหลักธรรมำภบิำล 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อมุง่สูค่วำมเป็นเลิศของสินค้ำและบริกำร 

พันธกิจ (Mission) 

 1. กำรจัดระบบกำรจัดกำรคุณภำพ เพื่อบริหำรจัดกำรสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินและรำยได้ ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ให้มปีระสิทธิภำพ 

 2. ส่งเสริมกิจกรรมจัดหำรำยได้ ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม พร้อมสนับสนุนกำรฝึกประสบกำรณ์ 

วิชำชีพแกน่ักศึกษำและผูป้ระกอบกำรอย่ำงมคีุณภำพ 

 3. ให้ค ำปรึกษำเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ควำมรู้ แก่บุคลำกร และให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชนและ

สังคมเพื่อพัฒนำอำชีพและยกมำตรฐำนชีวติ ให้มคีวำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค(์Objective) 

 1. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ ลงทุน เพื่อเป็นประโยชนส์ูงสุดให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนัน

ทำ ให้มคีุณภำพและมีประสทิธิผล โดยมีกำรบริหำรโครงกำรจัดหำรำยได้  

 2. กำรจัดหำรำยได้ควบคู่กำรให้บริกำรประสบกำรณว์ิชำชีพแก่นักศกึษำสวนสุนันทำ 

          3. บริหำรสินทรัพย์ จัดหำรำยได้ กำรลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

โดยยึดหลักธรรมำภบิำล  
 

ค่านยิมหลัก (Core Value) 

 S : SERVICE MIND   บริกำรด้วยใจ 

 E : EMPOWERMENT    กำรกระจำยอ ำนำจให้กำรตัดสินใจ 

 R : RESULTS    เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผูร้ับบริกำร 

 V : VALUE ADDED    กำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม 

 I  : INNOVATION    กำรพัฒนำนวัตกรรม 

 C : CONCIOUS    จติส ำนึกในกำรพัฒนำองค์กร 

 E : ETHICAL BEHAVIOR   ด ำเนนิกำรอย่ำงมีจริยธรรม 
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อัตลักษณ์ 

 เป็นหนว่ยงำนจัดหำรำยได้ที่ให้บริกำรและครบวงจรอย่ำงมอือำชีพ 
 

เอกลักษณ์  

 เน้นควำมเป็นวัง ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นผู้น ำด้ำนสินค้ำและบริกำร 
 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 โครงสร้างการบริหาร 
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ยุทธศาสตร์ของส านักทรัพย์สินและรายได้  

 ยุทธศำสตร์ของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด มี 2

ยุทธศำสตร ์4 เป้ำประสงค์ 4 แผนกลยุทธ์ 5 โครงกำร/กิจกรรม ดังมรีำยละเอียดต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 มรีะบบกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้มคีวำมมั่นคงและเสถียรภำพทำงกำรเงิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
   เป้ำประสงค์ : 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรทรัพย์สิน สินทรัพย์ก่อให้เกิด 

                                        รำยได้เพื่อให้มีเสถียรภำพทำงกำรเงนิ 

   กลยุทธ์: 1.1.1 พัฒนำและสง่เสริมสินค้ำและบริกำร 

  โครงกำร/กิจกรรม :โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำและบริกำร 

        โครงกำรบริหำรจัดกำรกลำง 
 

   เป้ำประสงค์ : 1.2 บุคลำกรทุกระดับมีควำมก้ำวหน้ำ มีทักษะ ควำมรู้  คุณธรรม 

                                         และจรยิธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

  กลยุทธ์ :1.1.2 กำรพัฒนำควำมพร้อมของบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 

                                       และมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 

   โครงกำร/กิจกรรม:โครงกำรพัฒนำทุนมนุษย์ 
    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีระบบการบรหิารทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน 

   เป้ำประสงค์ :2.1 ผู้รับบริกำร มึควำมพึงพอใจต่อระบบบริหำรจัดกำรขององค์กร 

                                       และมคีวำมเช่ือม่ันในคุณภำพของสนิค้ำและบริกำร    

   กลยุทธ์: 2.1.1 พัฒนำกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่ำงนักศึกษำ/นักเรียนและองค์กร 

   โครงกำร/กิจกรรม: โครงกำรพัฒนำฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพให้กับนักศึกษำ 
    

   เป้ำประสงค์  :2.2 พัฒนำปรับปรุงวิสำหกิจให้มีประสิทธิภำพเพื่อให้มีผลิตภัณฑ ์

                                   หรอืบริกำรใหม่ๆ และสร้ำงรำยได้เพิ่มมำกขึ้น    

   กลยุทธ์: 2.2.1 จัดหำรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และทรัพย์สิน 

   โครงกำร/กิจกรรม: 2.2.3 โครงกำรจัดหำรำยได้ 
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สรุปผลการด าเนนิงานส านักทรัพย์สนิและรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 20 มีนาคม 2565) 

 
 



รายการรายรับ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 รวมรายได้

ราย ได้ ค่ า บ ริการนวด เพ่ื อสุ ขภาพ 10,970.00      18,399.00        13,038.00        4,250.00         5,645.00        9,145.00        61,447.00           

ราย ได้ ค่ า อาห ารแ ล ะเคร่ือง ด่ืม 354,053.00    926,828.00     600,875.00      468,810.00     472,584.84     609,388.00   3,432,538.84      

ราย ได้ ค่ า บ ริการส ระว่าย น ้ า 17,720.00      42,155.00        28,627.00        14,993.00       18,403.00       45,557.00      167,455.00         

ราย ได้ ค่ า ห้ อง พัก 328,981.00    578,118.17       389,850.00      167,742.00      237,299.00    263,230.00    1,965,220.17       

ราย ได้ ด อกเบี ย รับ 380.14           380.14               

รวมรายได้เกณฑ์เงนิสด 711,724.00    1,565,500.17   1,032,390.00   655,795.00    734,311.98     927,320.00   5,627,041.15       

240,874.00         

5,867,915.15       

รายการรายจ่าย ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 รวมค่าใช้จ่าย

ค่ าจ้าง ช่ัวคราว 541,350.00      535,039.00      565,805.74     559,453.00    506,155.00    2,707,802.74       

เงิ นป ระกันสั ง คม 9,619.00         9,551.00          23,496.00       14,698.00       14,316.00      71,680.00            

เงิ นส มท บ กอง ทุ นส้ า รอง เลี ย ง ชีพ 4,856.00         5,106.00          5,106.00         6,351.00        6,351.00        27,770.00            

ค่ าตอบ แ ท นการป ฏิ บั ติ ง านนอกเวล า -                -                 550.00           -               550.00                

ค่ าตอบ แ ท นกรรมการด้ า เนิ นง าน 17,000.00      17,000.00        37,000.00        73,000.00       37,000.00      37,000.00      218,000.00          

ค่ าอบ รมสั มนา 5,500.00         -                 -                1,000.00        6,500.00             

ต้ นทุ นสิ น ค้ าเพ่ื อขาย 483,166.55    645,429.23      633,538.82      345,879.33     300,567.52    599,854.11     3,008,435.56      

ค่ าเช่าเคร่ือง ล้ าง จาน -               8,560.00         8,560.00         8,560.00        8,560.00        -               34,240.00           

ค่ าเชื อเพลิ ง หุ ง ต้ ม 13,620.00      11,220.00        10,320.00        7,175.00         6,255.00        7,715.00        56,305.00           

ค่ าแ บ บ ฟอร์มพนั กง าน -                8,725.00          10,000.00       -               18,725.00            

ค่ าวัส ดุ ส้ า นั กง าน 2,730.00       521.00            6,550.00         8,772.60         6,643.00        6,712.00        31,928.60           

ค่ าซ่อมแ ซม 4,900.00         -                 -                30,992.50      -               35,892.50           

ค่ าเช่าพื น ท่ี -                -                 -                -               -                    

ค่ าบ้ ารุง รักษ าระบ บ คอมพิวเตอร์ -                -                 -                -               -                    

ค่ าเช่าเคร่ือง ถ่าย เอกส าร 16,615.78        6,760.88         4,540.05         4,132.59         5,708.14        37,757.44            

ครุภั ณ ฑ์ต้่ า กว่าเกณ ฑ์ -                 -                -               -                    

ค่ าโท รศั พท์ 8,527.00         641.00             640.50           2,682.50        641.00           13,132.00            

ค่ าวัส ดุ 760.00          11,530.00        619.00             652.00           12,545.00       3,102.00        29,208.00           

ค่ าเคเบิ ล 14,980.00      14,980.00        14,980.00        14,980.00       14,980.00       14,980.00      89,880.00           

ค่ าเบี ย ป ระกัน-อาคาร -                -               -               -                    

ค่ าใช้ส อย 3,650.00         800.00           11,199.00       1,300.00        16,949.00           

ค่ าใช้จ่าย ในการป รับ ป รุง พื นท่ี -                    

รวมค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 532,256.55   1,304,258.01   1,277,390.70   1,069,957.22  1,017,059.11   1,203,834.25 6,404,755.84      

666,320.42         

5,738,435.42      

6,404,755.84      

รายงานผลการด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 20 มีนาคม 2565)

หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายเกณฑ์เงนิสด

ค่าใช้จ่ายเกณฑ์คงค้าง

ลูกหน้ีค้างรับ

รายได้เกณฑ์คงค้าง

หน่วยงาน : ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา

หน้าท่ี  12



รายการรายรับ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 รวมรายได้

รายได้จาก ก ารผ ลิตแ ล ะจ้า ห น่ายน ้าด่ื ม 86,641.00      247,256.00    77,428.00       83,183.00       122,856.00     212,835.00     830,199.00        

รายได้จาก ก ารผ ลิตจ้า ห น่ายเบ เก อ ร่ี 593,488.00   704,321.00    547,711.00      520,041.00     738,801.00     557,296.00     3,661,658.00     

รายได้อื่ น ๆ 20,008.00      -               20,008.00         

รายได้ด อ ก เบี ยรั บ -                   

รวมรายได้เกณฑ์เงนิสด 680,129.00    951,577.00    625,139.00     603,224.00    881,665.00    770,131.00     4,511,865.00      

129,715.00         

4,641,580.00     

รายการรายจ่าย ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 รวมค่าใช้จ่าย

ค่าจ้าง ช่ั วค ราว 296,071.00    296,071.00      279,286.00     279,286.00     279,286.00     1,430,000.00      

เงินป ระกันสัง ค ม 5,712.00        5,712.00         13,524.00       8,115.00         8,115.00         41,178.00           

เงินส ม ท บ ก อ ง ทุนส้ ารอ ง เลี ยง ชี พ 5,587.00       5,587.00        5,672.00        5,672.00        5,672.00        28,190.00          

ค่าตอ บ แ ท นก ารป ฏิบัติง านนอ ก เวล า -              1,750.00         200.00           1,950.00            

ค่าตอ บ แ ท นก รรม ก ารด้ าเนินง าน 12,000.00      68,000.00     88,000.00       12,000.00       32,000.00      32,000.00      244,000.00         

ต้นทุนสินค้าเพ่ือ ข าย 584,494.54    399,855.70   583,865.75     238,502.21     231,494.01      406,152.03     2,444,364.24      

ค่าเชื อ เพลิง หุง ต้ม 2,580.00       2,580.00        -               365.00           -               5,525.00            

ค่าใช้จ่ายเดินท าง แ ล ะยานพาห นะ 70.30           120.00          70.00             65.00            1,640.00         1,965.30            

ค่าอ บ รม สัม นา 2,500.00       30,000.00       -               32,500.00          

ค่าแ บ บ ฟอ ร์ ม พนัก ง าน 4,590.00        10,000.00       14,590.00           

ค่าวั ส ดุส้ านัก ง าน 650.00          2,297.00         2,000.00        359.00           5,306.00            

ค่าซ่อ ม แ ซ ม 2,500.00        -               1,070.00         3,570.00            

ค่าบ้ ารุ ง รั ก ษ าระบ บ ค อ ม พิวเตอ ร์ -              -               -               -                   

ค่าเช่าเค ร่ือ ง ถ่ายเอ ก ส าร 3,522.74       3,081.18         3,047.67        2,971.03         2,920.14         15,542.76           

ค รุ ภัณ ฑ์ต้่าก ว่ าเก ณ ฑ์ -              -               3,780.00        -               3,780.00            

ค่าเช่าค อ ม พิวเตอ ร์ -              -               -               -               -                   

ค่าโท รศัพท์ -              -               1,922.00         -               1,922.00            

ค่าวั ส ดุ 778.00          8,497.00       2,852.00         5,650.00        1,857.00         1,204.00         20,838.00          

ค่าใช้ส อ ย 4,000.00        29,900.00      160.00           2,520.00        36,580.00          

รวมค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 597,342.84   793,095.44   1,032,955.93  605,548.88    563,560.04    739,298.17     4,331,801.30      

428,229.57        

3,903,571.73     

4,331,801.30      

หน่วยงาน : ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม

รายงานผลการด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 20 มีนาคม 2565)

ค่าใช้จ่ายเกณฑ์คงค้าง

ลูกหน้ีค้างรับ

รายได้เกณฑ์คงค้าง

หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายเกณฑ์เงนิสด

หน้าท่ี 13



รายการรายรับ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 รวมรายได้

รายได้จากการขายสินค้า 2,762,597.00     395,376.00     752,522.04       363,251.77         555,840.77       1,595,792.48     6,425,380.06        

รายได้ค่าบริการถ่ายภาพ 46,055.00         23,433.00       233,074.08       18,238.50          1,180.00           155,759.75       477,740.33           

รายได้ค่าบริการถ่ายเอกสาร 151,525.00        177,324.00      148,579.50       37,677.00          57,433.00        96,368.00        668,906.50           

รายได้ค่าท าบัตรนักศึกษา 15,400.00         57,300.00       73,500.00        40,500.00          39,600.00        691,200.00       917,500.00           

รายได้จากการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 1,470,843.00     53,035.00       75,110.00         118,499.50         3,411,296.00     589,861.00       5,718,644.50         

รายได้จากการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์(งานนอก) 11,671,300.00    932,800.00     20,854,000.00  31,276,150.00     14,977,803.00   11,813,800.00    91,525,853.00       

รายได้อื่น ๆ 36,905.09        -                  36,905.09            

รวมรายได้เกณฑ์เงนิสด 16,117,720.00   1,639,268.00   22,173,690.71   31,854,316.77    19,043,152.77  14,942,781.23   105,770,929.48     

14,436,816.00       

120,207,745.48     

รายการรายจ่าย ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 รวมค่าใช้จ่าย

ค่าจ้างช่ัวคราว 228,530.00     228,530.00       239,630.00        238,130.00       238,130.00       1,172,950.00         

เงินประกันสังคม 4,055.00         4,055.00          10,888.00          6,534.00          6,534.00          32,066.00            

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 8,546.00         7,973.00          8,723.00            8,723.00          8,723.00          42,688.00             

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา -                -                 -                  -                 -                 -                     

ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินงาน 12,000.00         12,000.00        32,000.00        12,000.00          32,000.00        32,000.00         132,000.00           

ต้นทุนสินค้าเพ่ือขาย 2,915,716.52     970,026.19      718,955.98       1,385,130.24      871,056.11        551,548.92       7,412,433.96         

ต้นทุนสินค้างานนอก 2,522,250.00    8,394,485.00   20,866,460.00  10,175,212.50     20,734,130.00   22,319,772.85   85,012,310.35       

ค่าซ่อมแซม 700.00             14,000.00        10,000.00          -                 24,700.00             

ค่าอบรมสัมนา 2,500.00         -                  20,000.00        22,500.00             

ค่าแบบฟอร์มพนักงาน 22,500.00          -                 22,500.00             

ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ 60.00               180.00            150.00             140.10               -                 135.20             665.30                 

ค่าเช่าพ้ืนท่ี 5,000.00         5,000.00          5,000.00           5,000.00          -                 20,000.00            

ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ -                -                 -                  -                 -                 -                     

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 109,890.96      68,638.09        60,111.37           59,399.24        11,684.59          309,724.25           

ค่าโทรศัพท์ 1,922.79           1,922.79          1,922.79           1,922.79            1,922.79          1,967.79           11,581.74              

ค่าไปรษณีย์ 12,377.50         2,177.00          18,986.50         3,511.00            901.00             13,694.00         51,647.00             

ค่าวัสดุ -                  -                 -                     

ค่าใช้สอย 107.00            -                  13,375.00        13,482.00             

จัดสรร 3,703,010.30      -                 5,511,644.33     9,214,654.63         

รวมค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,465,026.81    9,753,419.94   21,952,671.36   15,637,779.30   21,991,171.14    28,695,834.68  103,495,903.23     

2,374,013.89        

101,121,889.34      

103,495,903.23     

รายงานผลการด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 20 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน : ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพ่ือการศกึษา

หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายเกณฑ์เงนิสด

ค่าใช้จ่ายเกณฑ์คงค้าง

ลูกหน้ีค้างรับ

รายได้เกณฑ์คงค้าง

หน้าท่ี 14



รายการรายรับ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 รวมรายได้

รายได้ค่าลงทะเบียนอบรม 162,800.00      735,045.00      1,662,015.00    2,886,180.00   30,810.00        343,005.00      5,819,855.00     

รายได้ค่าวิจัย -                  

รายได้อื่น ๆ 5,511,644.33    5,511,644.33      

รวมรายได้เกณฑ์เงนิสด 162,800.00      735,045.00     1,662,015.00   2,886,180.00   30,810.00       5,854,649.33   11,331,499.33    

11,331,499.33    

รายการรายจ่าย ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 รวมค่าใช้จ่าย

ค่าจ้างช่ัวคราว 331,255.00      323,955.00      336,255.00      256,980.00      242,880.00      1,491,325.00      

เงินประกันสังคม 5,900.00         5,700.00         14,250.00        7,200.00         7,200.00         40,250.00          

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 4,283.00         4,283.00         4,283.00         3,038.00         3,038.00         18,925.00          

ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินงาน 12,000.00        12,000.00        32,000.00       12,000.00        88,000.00       32,000.00       188,000.00        

ต้นทุนสินค้าเพ่ือขาย -                -                -                  

ค่าสวัสดิการกองกลาง -                -                -                  

ค่าวัสดุส านักงาน 139,163.00      112,645.00       98,332.00       14,070.00        18,446.00        101,064.00       483,720.00        

ค่าอบรมสัมนา 1,000.00         6,000.00         -                7,000.00           

ค่าแบบฟอร์มพนักงาน 55,000.00       55,000.00         

ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ -                  

ค่าโทรศัพท์ -                  

ค่าวัสดุ -                  

ค่าใช้สอย 1,800.00         499,980.00      501,780.00        

จัดสรร 5,511,644.34    

รวมค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 152,163.00      473,883.00     464,270.00     5,947,502.34   873,644.00     386,182.00      8,297,644.34     

92,745.00         

8,204,899.34     

8,297,644.34     

รายงานผลการด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 20 มีนาคม 2565)

หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายเกณฑ์เงนิสด

ค่าใช้จ่ายเกณฑ์คงค้าง

รายได้เกณฑ์คงค้าง

หน่วยงาน : ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเทียวเพ่ือการศกึษา
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รายการรายรับ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 รวมรายได้

รายได้จากการเติมบัตรสมาร์ท เพิร์ท 204,842.00        223,352.00        140,331.00         237,168.00        42,506.00          142,546.00        990,745.00            

รายได้ค่าเช่าสถานท่ี 1,767,195.00      787,110.00         990,510.00        353,500.00        829,320.00        614,318.50         5,341,953.50         

รายได้อื่น ๆ -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       

รวมรายได้เกณฑ์เงินสด 1,972,037.00     1,010,462.00     1,130,841.00      590,668.00       871,826.00        756,864.50       6,332,698.50        

75,875.00             

6,408,573.50        

รายการรายจ่าย ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 รวมค่าใช้จ่าย

ค่าจ้างช่ัวคราว 2,502.00           152,363.00        152,063.00        159,863.00        159,863.00        159,863.00        786,517.00            

เงินประกันสังคม -                  2,717.00            2,717.00            7,838.00           4,703.00            4,703.00            22,678.00              

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ -                  909.00              909.00              909.00              909.00              909.00              4,545.00                

ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินงาน 17,000.00          73,000.00          37,000.00          17,000.00          37,000.00          93,000.00         274,000.00            

ต้นทุนสินค้าเพ่ือขาย 35,681.16          1,920.00            126,920.00        54,939.30         16,459.81          42,240.00          278,160.27            

ค่าเช่าเคร่ืองล้างจาน -                  17,120.00           17,120.00           17,120.00           17,120.00           17,120.00           85,600.00             

ค่าสวัสดิการกองกลาง -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       

ค่าด าเนินการสอบ 47,460.00          185,400.00        748,245.00        -                  -                  -                  981,105.00             

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 16,030.00          -                  1,200.00            -                  1,600.00            4,000.00           22,830.00             

ค่าวัสดุส านักงาน 106,127.00         -                  4,192.00            -                  -                  51,120.00          161,439.00             

ค่าอบรมสัมนา -                  1,500.00            -                  -                  -                  1,500.00                

ค่าซ่อมแซม -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       

ค่าเช่าพ้ืนท่ี 15,200.00          -                  -                  -                  -                  -                  15,200.00              

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร -                  6,682.69           4,815.00            6,121.47             4,815.00            4,815.00            27,249.16              

ค่าโทรศัพท์ -                  7,288.86           2,991.72            -                  2,991.72            -                  13,272.30              

ค่าไฟฟ้า 15,000.00          -                  -                  -                  -                  -                  15,000.00              

ค่าวัสดุ 5,760.00           23,707.80          11,695.10           -                  -                  -                  41,162.90               

ค่าใช้สอย 6,339.50           2,100.00            62,940.00         1,000.00            -                  -                  72,379.50              

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพ้ืนท่ี -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       

รวมค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 267,099.66       474,708.35       1,172,807.82     264,790.77        245,461.53        377,770.00       2,802,638.13         

246,559.22            

2,556,078.91         

2,802,638.13         

รายงานผลการด าเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 20 มีนาคม 2565)

หัก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายเกณฑ์เงินสด

ค่าใช้จ่ายเกณฑ์คงค้าง

ลูกหน้ีค้างรับ

รายได้เกณฑ์คงค้าง

หน่วยงาน : ฝ่ายธุรกิจพ้ืนท่ีให้เช่า

หน้าท่ี 16



หน้าที่ 17 
 

ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จ 

ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ได้จัดท ำแผนธุรกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนว

ทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน และมอบหมำยงำนควำมรับผิดชอบ เพื่อให้กำรบริหำร

จัดกำรของหน่วยมีควำมรวดเร็ว คล่องตัว โดยแบ่งออกเป็นส่วนส ำนักงำน ฝ่ำยธุรกิจ ๕ ฝ่ำย มีหัวหน้ำ

ส ำนักงำน รองผู้อ ำนวยกำรฯ และผูจ้ัดกำรฝ่ำย ก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้   

 

ปญัหาอุปสรรค 

เนื่องจำกส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ เป็นหน่วยงำนจัดหำรำยได้ มีส ำนักงำน และฝ่ำยธุรกิจ

ขับเคลื่อนหน่วยงำน ลักษณะของภำระกิจที่ด ำเนินงำนอยู่ ส่วนมำกจะเป็นกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร 

เครื่องดื่ม ด้ำนที่พัก ด้ำนอุปกรณ์กำรเรียน เครื่องเขียน และด้ำนสื่อสิ่งพิมพ์ จำกสภำพปัญหำกำรเกิดโรค

ระบำดโควิค ๑๙ งำนด้ำนกำรบริกำรที่กล่ำวมำ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงในประเทศไทยเรำ รวมทั้ง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ซึ่งเป็นหนว่ยงำนจัดกำรศึกษำ ต้องปิดกำรเรียนกำรสอน ท ำให้กลุ่มลูกค้ำ

หลักของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ ส่วนใหญ่อยู่ในมหำวิทยำลัยฯ และภำยนอกบ้ำงบำงส่วนจำกกำรเข้ำรับ

บริกำรด้ำนห้องพัก อำหำรและเครื่องดื่ม ไม่สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน

ทำงธุรกิจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจำกสถำนะกำรณโ์รคระบำดโควิค 19 ส่งผลกระทบต่อภำระกิจของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้

เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นของแต่ละฝ่ำยธุรกิจเป็นงำนกำรให้บริกำร ด้ำนอำหำร เครื่องดื่ม ที่พัก กำร

ขำยอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน บำงฝ่ำยไม่สำมำรถเปิดท ำกำรได้ แต่มีบำงฝ่ำยสำมำรถด ำเนินกิจกำรได้ 

เช่น ด้ำนอำหำร และเครื่องดื่ม ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ อำจจะต้องเปิดท ำกำรขำยออนไลน์ เพื่อเพิ่ม

รำยได้ให้กับหนว่ยงำน  

 
 


