
บันทึกแนวทางการปฏิบตัทิี่ด ี
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ 

1. เจ้าของผลงาน ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

2. สังกัด ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
     ด้ำนกำรวิจัย 
     ด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 

4. ประเด็นความรู้  (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 
เดิมกระบวนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัย จะใช้วิธีจัดซื้อโดยตรงจำกผู้ผลิต ซึ่งเป็นกำร

ซื้อเชื่อ เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แล้วจึงหักค่ำใช้จ่ำย ซึ่งเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ส่งให้กับเจ้ำหนี้ และน ำเงิน
หลังหักค่ำใช้จ่ำยส่งที่กองคลัง เป็นรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรให้กับมหำวิทยำลัย ซึ่งอำจท ำให้เกิด
ปัญหำเงินสูญหำยในระหว่ำงที่มีกำรเก็บรวบรวมเงินไว้เพ่ือรอหักค่ำใช้จ่ำยและน ำส่งเงินรำยได้ให้กับกอง
คลังเป็นรำยเดือน ประกอบกับส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (สทส.) ยังไม่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ให้มีเจ้ำหน้ำที่รับเงิน เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำผลิตภัณฑ์
ไม่ผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่เป็นไปตำมระเบียบด้ำนงำนพัสดุ 
  ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ จึงมีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัย
อย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ  โดยให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น 1)ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ .ศ.2562  2)
ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน กำรจ่ำยเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจัดท ำบัญชีเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 น ำมำถือปฏิบัติในกระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัย ดังนี้  

1. กำรขออนุมัติโครงกำร 
2. กำรจัดซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือจ ำหน่ำยผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของมหำวิทยำลัย 
3. กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และกำรน ำส่งเงิน 
4. ระบบกำรขนส่งสินค้ำ 
5. กระบวนกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 

 
 
 
 





5. ความเป็นมา  (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 
ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ มีพันธกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่มีอยู่ของมหำวิทยำลัย 

เพ่ือใช้ในกำรจัดหำรำยได้ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัย เป็นหนึ่งในภำรกิจกำรจัดหำรำยได้ของส ำนักงำนบริหำร

ทรัพย์สินฯ ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรจัดจ ำหน่ำยได้แก่ เครื่องหมำยและอุปกรณ์กำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำ ของที่
ระลึกตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย เครื่องหมำยติดชุดปกติขำวส ำหรับพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ น้ ำดื่ม
ตรำรำชมงคลล้ำนนำ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จัดจ ำหน่ำยมีควำมหลำกหลำย กำรควบคุมสต๊อคสินค้ำ 
รูปแบบกำรจัดจ ำหน่ำย รวมถึงกำรน ำส่งเงินรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัยจึงมีหลำกหลำยรูปแบบตำมแต่ชนิด
ของผลิตภัณฑ์ จึงได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ในองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และก ำหนดแนวปฏิบัติที่ดี ส ำหรับกระบวนกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังและระเบียบทำงรำชกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 
6.1 การขออนุมัติโครงการ 

1) ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ จัดท ำเอกสำรโครงกำร (แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม (ง.9)) และ
แบบกำรขออนุมัติรับงำนโครงกำรบริกำรสังคม ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ว่ำ
ด้วยกำรรับงำนโครงกำรบริกำรสังคม พ.ศ. 2555 โดยใช้งบประมำณเงินรำยได้ 

2) ส่งเอกสำรขออนุมัติโครงกำรไปยังอธิกำรบดีผ่ำนกองคลังและกองนโยบำยและแผนเพ่ือจัดสรร
งบประมำณ 

3) เมื่อโครงกำรได้รับอนุมัติแล้ว ให้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ตำมวิธีกำร
ขั้นตอนปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

4) ลักษณะโครงกำรที่ดี :  
- เป็นโครงกำรที่สำมำรถให้บริกำรแก่นักศึกษำ บุคลำกร ศิษย์เก่ำและบุคคลทั่วไป และ

ก ำหนดเป้ำหมำยของโครงกำรสอดคล้องตัวชี้วัด หรือเป้ำหมำยของหน่วยงำน และของมหำวิทยำลัย อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- โครงกำรสำมำรถจัดหำรำยได้ได้ตำมวัตถุประสงค์ มีรำยได้เพียงพอ และไม่ขัดต่อระเบียบ 



 
6.2 การจัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 

1) น ำเอกสำรโครงกำรที่ได้รับอนุมัติแจ้งที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี (สอ.) เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบจัดสรร
งบประมำณในระบบวำงแผนบริหำรทรัพยำกรในองค์กรของมหำวิทยำลัย (Enterprise Resource 
Planning: ERP) จัดสรรในระบบให้ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ 

2) จัดท ำเอกสำรในระบบ ERP คือ ใบจองเงินงบประมำณ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำง ตำมรำยกำรที่ระบุ
ในโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ 

3) จัดส่งเอกสำรใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง พร้อมใบเสนอรำคำ ส่งที่งำนพัสดุ กองคลัง 
- สินค้ำท่ีมีลักษณะพิเศษ ไม่มีจ ำหน่ำยตำมท้องตลำดทั่วไป ให้ใช้วิธี “กำรจ้ำง” 
- สินค้ำท่ีสำมำรถหำซื้อได้ตำมท้องตลำดทั่วไป ให้ใช้วิธี “กำรซื้อ” 
- สินค้ำสั่งซื้อ/จ้ำงที่มีมูลค่ำสินค้ำไม่เกิน 500,000 บำท เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ 
- สินค้ำสั่งซื้อ/จ้ำงที่มีมูลค่ำสินค้ำเกิน 500,000 บำท เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ 

4) เมื่องำนพัสดุเอกสำรสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงแล้ว แจ้งร้ำนค้ำที่จัดจ ำหน่ำยด ำเนินกำรผลิตและจัดส่งสินค้ำ
ให้ตรงตำมวันก ำหนดส่งสินค้ำ 

5) ตรวจรับสินค้ำตำมใบส่งของและเซ็นเอกสำรตำมใบตรวจรับพัสดุส่งคืนงำนพัสดุเพ่ือด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยเงินให้แก่ร้ำนค้ำ 

6) ตรวจนับสินค้ำจัดเก็บรวมในสต๊อคผลิตภัณฑ์ 



 
6.3 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และ การรับและน าส่งเงิน 

6.3.1 กรณีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ราชมงคลล้านนา 
1) ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้ำหรือแจ้งควำมต้องกำรสินค้ำ กรณีอุปกรณ์เครื่องแต่งกำยนักศึกษำ

เป็นชุด หรือเลือกซื้อหลำยชิ้น ให้นักศึกษำกรอกใบรำยกำรสินค้ำที่ต้องกำรซื้อ ให้เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน
บริหำรทรัพย์สินฯ 

2) จัดสินค้ำส่งให้ผู้ซื้อตำมท่ีต้องกำรพร้อมแจ้งรำคำสินค้ำ 
3) ช ำระเงินเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้ำบัญชี งำนทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.

ล้ำนนำ เลขที่บัญชี 521-076-4680 (ธนำคำรกรุงไทย) กรณีท่ีมีกำรโอนช ำระเงิน ให้ตรวจสอบกำรช ำระเงิน
ผ่ำนระบบ Internet Banking ของธนำคำรกรุงไทย เพ่ือยืนยันกำรช ำระเงิน 

4) ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ซื้อ 
5) กรณีรับช ำระเป็นเงินสด น ำส่งเงินรำยได้โดยน ำฝำกเข้ำบัญชี งำนทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ มทร.ล้ำนนำ เลขที่บัญชี 521-076-4680 (ธนำคำรกรุงไทย) ทุกสิ้นวัน 
6) นับจ ำนวนสินค้ำคงเหลือ สรุปยอดกำรจ ำหน่ำย และยอดรับช ำระเงินตำม

ใบเสร็จรับเงินที่ได้ออกให้แก่ผู้ซื้อ จัดท ำเอกสำรแบบฟอร์มส่งเงินกองคลังพร้อมแนบส ำเนำใบเสร็จรับเงิน  
ส่งเอกสำรไปยังกองคลัง ทุกสิ้นวัน 

6.3.2 กรณีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่ 
1) น ำรำยกำรสั่งซื้อแต่ละเขตพ้ืนที่เพ่ือมำสรุปจ ำนวนกำรขำย รำคำขำย สินค้ำคงเหลือ

จำกกำรจ ำหน่ำย 
2) ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ แจ้งงำนทรัพย์สินพ้ืนที่ขอสรุปส่งรำยกำรสินค้ำคงเหลือ

และสินค้ำที่จ ำหน่ำยแล้วพร้อมจ ำนวนเงินที่จ ำหน่ำย 



3) ตรวจสอบรำยละเอียดเพื่อให้ข้อมูลตรงกันทั้ง 2 ฝ่ำย 
4) เขตพ้ืนที่จัดส่งเอกสำรน ำส่งเงินพร้อมทั้งโอนเงินเข้ำบัญชีมหำวิทยำลัย 
5) ออกใบเสร็จรับเงินของมหำวิทยำลัยให้กับเขตพ้ืนที่ 
6) จัดท ำเอกสำรแบบฟอร์มส่งเงินกองคลัง บันทึกจ ำนวนสินค้ำคงเหลือ พร้อมแนบส ำเนำ

ใบเสร็จรับเงิน (สีชมพู) ส่งให้กองคลัง 
7) จัดท ำบันทึกข้อควำมแจ้งกำรน ำส่งเงิน พร้อมใบเสร็จรับเงิน (สีขำว) ส่งไปยังเขตพ้ืนที ่
8) ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ เก็บส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้ำ)ไว้เป็นหลักฐำนในกำร

ตรวจสอบ 
9) จัดท ำสรุปรำยรับ สินค้ำคงเหลือ บัญชีคุมสินค้ำ และรำยได้ทั้งหมดส่งกองคลังเป็น

รำยงำนประจ ำทุกเดือน 

6.4 ระบบการขนส่งสินค้า 
เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัยไปจ ำหน่ำยยังพ้ืนที่ และเพ่ืออ ำนวยควำม

สะดวกให้กับผู้ซื้อรำยย่อยที่มีกำรสั่งซื้อผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ได้แก่ Line Official : RMUTL Shop by 
ASSET และ Facebook Page : ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้ำนนำ ทำงส ำนักงำน
บริหำรทรัพย์สินฯ ได้มีบริกำรจัดส่งสินค้ำให้กับผู้ซื้อผ่ำนระบบขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัท
ขนส่งเอกชน 

  
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของ ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ 

 
6.4.1 การขนส่งสินค้าส าหรับผู้ซ้ือออนไลน์ 

1) ผู้ซื้อแจ้งสั่งซื้อ ช ำระค่ำสินค้ำและค่ำบริกำรจัดส่งผ่ำนระบบกำรโอนเงินเข้ำบัญชี งำน
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้ำนนำ เลขที่บัญชี 521-076-4680 (ธนำคำรกรุงไทย) เท่ำนั้น 

2) ตรวจสอบกำรช ำระเงินผ่ำนระบบ Internet Banking ของธนำคำรกรุงไทย เพ่ือยืนยัน
กำรช ำระเงิน 

3) บันทึกชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อ และจัดเตรียมกล่อง/ซองพัสดุเพ่ือจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อผ่ำนระบบขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัทขนส่งเอกชน 

4) เมื่อช ำระค่ำบริกำรจัดส่งให้กับบริษัทไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชนเรียบร้อยแล้ว
ให้ขอใบก ำกับภำษีเพ่ือใช้ในกำรเบิกจ่ำยค่ำบริกำรจัดส่งจำกกองคลัง 



5) จัดส่งเอกสำรใบก ำกับภำษีไปยังกองคลังเพ่ือเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ง 
 

6.4.2 การขนส่งสินค้าส าหรับพื้นที่ 
1) กำรน ำรำยกำรสั่งซื้อของแต่ละเขตพ้ืนที่ที่ระบุมำในบันทึกข้อควำม มำจัดสินค้ำตำมที่

ต้องกำร 
2) ตรวจเช็คคุณภำพและจ ำนวนให้ตรงตำมรำยกำรสั่งซื้อ 
3) จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ พร้อมพิมพ์รำยชื่อหน้ำกล่องสินค้ำ 
4) บรรจุสินค้ำในถุง/กล่องที่เหมำะสมกับขนำดและลักษณะของสินค้ำ 
5) น ำสินค้ำจัดส่งไปรษณีย์ของมหำวิทยำลัย (ห้องกองกลำง มทร.ล้ำนนำ) ยกเว้นกรณี

จัดส่งของภำคเอกชนจะมีค่ำใช้จ่ำยกำรจัดส่งซึ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว  
6) จัดท ำเอกสำรกำรน ำส่ง (บันทึกข้อควำมและแบบฟอร์มรับสินค้ำ) ไปยังเขตพ้ืนที่ที่สั่งซื้อ

สินค้ำ เพ่ือจัดท ำเป็นหลักฐำนกำรน ำส่งสินค้ำพร้อมรูปถ่ำยกล่องบรรจุสินค้ำ 
7) จัดส่งเอกสำรกำรน ำส่ง (บันทึกข้อควำม) ผ่ำนระบบ E-office  
8) เมื่อเขตพ้ืนที่รับสินค้ำ และตรวจเช็ค ตรวจสอบสินค้ำแล้ว ให้กรอกข้อมูลลงใน

แบบฟอร์มรับสินค้ำ แล้วจัดส่งมำยัง ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ ต่อไป 
9) ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ เก็บเอกสำรไว้เป็นหลักฐำนกำรสั่งซื้อต่อไป 

6.5 กระบวนการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
1) ก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) คือ ต้องก ำหนดลักษณะของสื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่

ก ำหนด 
2) กลุ่มเป้ำหมำย และเนื้อหำว่ำใครควรที่จะเป็นผู้รับสื่อนั้น รูปลักษณะของสื่อที่ออกมำก็จะสื่อไป

ตำมกลุ่มเป้ำหมำย เช่น กลุ่มนักศึกษำ บุคลำกร หรือบุคคลทั่วไป 
3) ถ่ำยภำพสินค้ำให้ดูน่ำดึงดูด สื่อให้เห็นลักษณะ วิธีกำรใช้งำน และประโยชน์ในกำรใช้งำนได้

อย่ำงชัดเจน โดยอำจให้นักศึกษำ หรือบุคลำกรในมหำวิทยำลัยมำเป็นแบบในกำรถ่ำยภำพเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มหำวิทยำลัยได้จัดท ำขึ้นเพ่ือจ ำหน่ำยให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย 

4) ตกแต่งภำพถ่ำยเ พ่ือน ำมำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม Illustrator หรือ 
Photoshop โดยในภำพที่น ำมำประชำสัมพันธ์นั้น ควรมีรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ ลักษณะกำรใช้งำน 
และรำคำระบุไว้อย่ำงชัดเจน รวมถึงสถำนที่จัดจ ำหน่ำยหรือช่องทำงกำรสั่งซื้อไว้ด้วย 

5) ประชำสัมพันธ์สื่อโฆษณำที่จัดท ำขึ้นผ่ำนทำงเวปไซต์ของส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ 
www.asset.rmutl.ac.th และ Facebook Page : ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.
ล้ำนนำ และ LINE Official : RMUTL Shop by Asset 



  
 

  
ตัวอย่างรูปแบบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

7. ผลสัมฤทธิ์  (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 

1) มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ เป็นเจ้ำหน้ำที่รับเงินตำมค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เลขที่ 232/2563 ท ำให้เกิดควำมคล่องตัวและเป็นไปตำมที่
ระเบียบกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

2) มีกำรจัดน ำระบบออกใบเสร็จรับเงินของมหำวิทยำลัยมำใช้เพ่ือควบคุมและป้องกันกำรสูญหำย
ของเงินและสำมำรถรับรู้รำยได้ของหน่วยงำนได้ทันเวลำ 

3) ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินฯ ได้น ำแนวปฏิบัตินี้ไปปรับใช้โดยสร้ำงเป็นระบบโปรแกรมกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำ (Point Of Sale : POS) ด้วยควำมร่วมมือกับส ำนักวิทยและบริกำรฯ ท ำให้เกิดควำม
คล่องตัว รวดเร็ว ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

8. ปัจจัยความส าเร็จ (สรุปเป็นข้อๆ) 
1) หัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับ มีกำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยที่

ชัดเจนและเชื่อมโยงกับภำรกิจของหน่วยงำน สำมำรถสร้ำงควำมตระหนัก รวมทั้งสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกร
มีส่วนร่วมในกระบวนกำร และพัฒนำงำนต่อเนื่อง 

2) บุคลำกรยอมรับและพร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ดีมี
ระบบ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 
 



9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัย ให้มีควำมคล่องตัวและ
ลดขั้นตอนกำรท ำงำนโดยไม่ขัดต่อระเบียบ และกฏ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัยเพ่ือให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งอำจต้องมีกำรออกประกำศ แนวปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม รองรับระบบกำร
จัดหน่ำยผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัยในอนำคต  


