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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

  งบประมาณแผ่นดิน ❑ งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รหัสโครงการ   
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจดัการองค์ความรู้ เรื่อง การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยระบบ POS  

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

4. ก าหนดการจัดโครงการ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 

5. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใน

องค์กร น าความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพื่อถ่ายทอด
และแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคน
หรือผู้ปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในด้านการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อน ามาใช้พัฒนาและก่อให้เกิดมูลค่าสุงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ ได้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหลายชนิด ซึ่งการน าผลิตภัณฑ์ต่างๆ มา
จ าหน่ายนั้น จะต้องมีกระบวนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนและระบบที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้องและสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ โดยการน าโปรแกรมระบบ POS มาใช้ในการท าเป็นระบบการขายประจ าวัน ระบบคลังสินค้า ระบบบาร์โค้ด 
ระบบการรับเข้าสินค้า ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบรายงานประวัติการขาย  จนถึงการออกใบเสร็จการขาย ของส านักงาน
บริหารทรัพย์สินฯ เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บรายได้  รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อ ที่สอดคล้องกับระบบ
บริหารจัดการให้ถูกต้อง รวดเร็ว  

เพื่อให้บุคลากรของส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์และถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยระบบ POS ให้ครบตามกระบวนการ และเทคนิคในการด าเนินงาน จึงได้จัดท าโครงการจัดการ
องค์ความรู้ด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยระบบ POS ขึ้นมา 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อให้มีการด าเนินงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์โดยระบบ POS ของส านักงาน

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
6.2 เพือ่ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่อยู่ในตัวบุคคลทั่วทั้งองค์กร 
6.3 เพื่อให้ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถใช้

ประโยชน์เพื่อการพัฒนาไปสู่กระบวนการท างานไปสู่เป้าหมายภารกิจของส านักงานได้อย่างยั่งยืน 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
บุคลากรส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จ านวน 5 คน  
 
 
 
 
 

8. งบประมาณ  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน  



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 

 
2 

 

2. ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารในการจดักิจกรรมของหน่วยงานฯ (3 ครั้ง x 5 คน x 80 บาท) 
- เครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานฯ (3 ครั้ง x 5 คน x 30 บาท) 
 

 
1,200.- 

450.- 
 

3. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
- กระดาษ A4 (5รีม x 110 บาท) 
- หมึกเตมิ HP L360 (ชนิดเติม 1 ชุด) 

 
550.- 
800.- 

จ านวนเงิน 3,000 บาท 
หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
1. ก า รป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร รม ก า ร

ด าเนินงานด้านการจัดการองค์
ความรู้ของ สทส 

→         - มีการวิเคราะห์
กระบวนการท างาน
และถอดองค์
ความรู้ในขั้นตอน
ต่างๆ  

- ได้แนวทางปฏิบัติ
ส าหรับการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของมหาวิทยาลยัฯ 
โดยระบบ POS 

2. ด าเนินการวิเคราะห์และถอดองค์
ความรู้ในเร่ือง 

2.1 ระบบคลังสินค้า 
2.2 ระบบการน าสิน ค้าเข้ า

ระบบ 
2.3 ระบบการขายประจ าวัน 
2.4 กระบวนการออกใบเสร็จ 

  
 
→ 

 
 
 
→ 

 
→ 

 

 
 
 
 
 
 
→ 

 

    3,000.- 
 

3. จัดท าข้อมูลคลังสินค้าในระบบ
POS 

    →     

4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการ
จัดการองค์ความรู้ 

     →    

10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่าง

น้อย 1 องค์ความรู้ 
10.2 เชิงคุณภาพ  สามารถใช้ประโยชน์ท่ีได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพ

ในการท างานมากขึ้น 

11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 
11.1 มีการจัดกจิกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
11.2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการถ่ายทอดองคค์วามรูส้ามารถสรา้งรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
สามารถน าความรู้ที่ถ่ายทอดภายในหน่วยงาน ไปถ่ายทอดให้กับหนว่ยงานอ่ืนๆ หรือเขตพื้นที่อ่ืนๆ ท่ีมีการจัด

จ าหน่ายสินค้าของมหาวิทยาลยัได้ 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรที่ต้องการใช้เข้าถึง

และเรียนรู้ความรู้นั้นได้ตลอดเวลา 
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ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
        (น.ส.ธนพร  ดีศิริ)   

        ...................../.................../.................. 
                            เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อโดยตรง 2350 


