
แบบฟอร์มที่  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกจิศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทกัษิณ  ปีการศึกษา  256๔ 

 
โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   

• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้ง
ลักษณะงาน ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า 
A4) 
จาการปฏิบัติสหกิจ ณ บริษัทศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ที่แผนกซุปเปอร์มาร์

เก็ต ในตำแหน่ง Admin ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็น งานธุรการ งานจัดเรียงสินค้าและ

งานบริหารสินค้าในคลัง  จากการที่ได้พูดคุยกับพี่เลี้ยงและพี่ๆพนักงานทำให้ทราบว่ามีปัญหาใน

เร่ืองของสินค้าหมดอายุและได้สอบถามพี่พนักงานว่าการทำงานตรงส่วนไหนมีปัญหาบ้างเขาก็

ตอบว่าการเช็คสินค้าหมดอายุ  เมื่อสินค้าหมดอายุพนักงานที่ดูแลสินค้าตัวนั้นๆจะถูกกักเงินเดือน

ต่อสินค้าที่หมดอายุในราคา 50บาทต่อ1ชิ้น ส่วนวิธีที่พนักงานทำอยู่นั้นซึ่งจะทำโดยการจดใส่สมุด

เขียนในแต่ละเดือนว่าสินค้าชิ้นไหนจะหมดอายุในอีกกี่เดือนข้างหน้าซึ่งตรงนี้นิสิตมองว่าเป็น

ปัญหาเพราะว่าบางครั้งก็จะมีการลืมว่าสินค้าชิ้นไหนตัวไหนหมดอายุเดือนไหนนิสิตเลยคิดการทำ

โปรแกรมการแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุใน Google sheet ไปยัง Lineด้วย Google App Script 

และ Line notify รายงานผลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการจัดการระบบการทำงานและเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้องค์กรห้างไดอาน่าหาดใหญ่วันที่  29 ธ.ค. 64 – 18 มี.ค. 65 เป็นเวลาประมาณ 

3 เดือน เพ่ือช่วยให้ทราบถึงจำนวนสินค้าที่จะหมดอายุ สามารถวางแผนในการที่จะลดราคาหรือ

ส่งคืนบริษัทเพ่ือลดปัญหาความสูญเสียทรัพยากร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1.พนักงานต้องตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าตั้งแต่วันที่ของนำมาส่งแก่บริษัท เพราะของ
ที่มาพร้อมกันจะมีวันหมดอายุที่พร้อมกัน 

2.พนักงานต้องจดชื่อสินค้านั้นๆตามด้วยวันหมดอายุ 
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3.นำรายละเอียดต่างๆไปใส่ใน Google Sheet ไปยัง Line ด้วย Google Apps Script 
และ Line Notify 

4.หลังจากนั้นระหว่างใส่ข้อมูลพนักงานสามารถกำหนดได้ว่าจะให้การแจ้งเตือนสินค้าที่
ใกล้จะหมดอายุแจ้งหมดอายุภายในอีกกี่วัน 

5.เมื่อสินค้าใกล้หมดอายุพนักงานจะทำการลดราคาสินค้า  

6.เมื่อสินค้าหมดอายุพนักงานก็ต้องเก็บสินค้าเพื่อทำคืนสินค้าส่งแก่บริษัทที่รับมา 

พนักงานที่ปรึษา : นางสุกัญญา นันทวงศ์ 

 

• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการ
ประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า 
A4) 
บทคัดย่อ 

             บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมแพล็กซ์ จำกัด จัดทำในแผนกฝ่ายจัดซื้อซุปเปอร์มาร์
เก็ตจากการที่เข้าปฎิบัติงานของโครงการสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงาน เช่น จัดเรียง
สินค้า , เช็คสต๊อคสินค้า , การสั่งสินค้า-คืนสินค้า , เช็คเกอร์(ตรวจเช็คสินค้า) , ตรวจเช็คใบสินค้า
ซุปเปอร์ของแต่ละบริษัทและช่วยงานบริการต่างๆ ในการถ่ายเอกสาร ทำป้ายราคา ใบกำกับภาษี 
แจกของแถมลูกค้า แพ็คของและเบิกวัสดุสำนักงานให้กับพนักงานในบริษัท ผู้ศึกษาได้เล็งเห็น
ปัญหาของพนักงานใยการเช็คสินค้าหมดอายุมีการลืมบ่อยครั้งว่าสินค้าหมดอายุวันไหนและไม่มี
การแจ้งเตือน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้จัดทำการแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุ ในGoogle 
Sheet ไปยัง Line ด้วย Google Apps Script และ Line Notify เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
สินค้าคงคลัง จึงได้จัดทำโครงงานฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างระบบ การแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุแก่
พนักงานเพื่อพนักงานจะได้นำสินค้ามาลดราคาหรือส่งคืนแก่บริษัทเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร 
ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัทศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด 
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ผลการดำเนินงานหลังจากการทำโครงงาน การจัดทำการแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร พบว่า ช่วยให้พนักงานมีระบบ และขั้นตอนในการเก็บสินค้าหมดอายุ
ที่ดีขึ้น ช่วยให้ทราบถึงจำนวนสินค้าที่จะหมดอายุ สามารถวางแผนในการที่จะลดราคาหรือส่งคืน
บริษัทเพ่ือลดปัญหาความสูญเสียทรัพยากร 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือช่วยลดความผิดพลาดในการเก็บสินค้าหมดอายุ 
2. เพ่ือให้ข้อมูลกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถนำมาวิเคราะห์การทำงานและ

ทบทวนปัญหาเพ่ือแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
3. เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ไปรายงานแก่ผู้ให้บริการ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
4. เพ่ือพัฒนาข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Line Notify และสร้างสูตรสำเร็จรูปไว้ใช้กับข้อมูล

ในอนาคต 

5. เพ่ือศึกษาสินค้าคงคลัง ให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้า 

6. เพ่ือนำเสนอแนวทางในการเคลียร์สินค้าที่เคล่ืนไหวช้า 

7. เพ่ือเสริมสร้างทักษะในด้านการขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนที่ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้น 
2. มีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาในจุดที่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต 
3. ช่วยลดเวลาในการตรวจเช็คสินค้าที่หมดอายุ ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจในการ

ทำงานมากขึ้น 

4. ทำให้ทราบถึงปริมาณของสินค้า 

5. ลดระยะเวลาในการไปนับสินค้าจริง 
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แผนการดำเนินงาน 

 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน  

ระยะเวลา 2564 - 2565 

ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.สังเกตการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอ 
    

2.นําเสนอหัวข้อโครงงานต่อหัวหน้าศูนย์ พี่เล้ียง และ
อาจารย์ 

    

3.กำหนดหัวข้อโครงงานเพื่อนําเสนอ 
    

4.ศึกษาข้อมูลรายละเอียด ที่ช่วยลดปัญหาได้ 
    

5.ดำเนินการแก้ไขปัญหา 
    

6.ประเมินผลและตรวจสอบผลลัพธ์ 
    

7.สรุปผลโครงงาน 
    

8.จัดทำรูปเล่ม 
    

ตารางขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็น
งานประจำที่สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการ
ทำงานประจำ/ลดต้นทุนคา่ใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกนิ 3 หน้า 
A4) 

ผลการดำเนินงาน 

จากผลการดําเนินงาน การแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุ ในGoogle Sheet ไปยัง Line ด้วย 
Google Apps Script และ Line Notify รายงานผลแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการจัดการระบบ
การทำงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์กร ณ ห้างไดอาน่าหาดใหญ่ วันที่ 15 ธ.ค. 64 – 18 มี.ค. 
65 เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน เพ่ือช่วยให้ทราบถึงจำนวนสินค้าที่จะหมดอายุ สามารถวางแผนใน
การที ่จะลดราคาหรือส่งคืนบริษัทเพื ่อลดปัญหาความสูญเสียทรัพยากร  โดยมีขั ้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้ 
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ขั้นตอนการดำเนินการ 

1.พนักงานต้องตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าตั้งแต่วันที่ของนำมาส่งแก่บริษัท เพราะของ
ที่มาพร้อมกันจะมีวันหมดอายุที่พร้อมกัน 

2.พนักงานต้องจดชื่อสินค้านั้นๆตามด้วยวันหมดอายุ 

3.นำรายละเอียดต่างๆไปใส่ใน Google Sheet ไปยัง Line ด้วย Google Apps Script 
และ Line Notify 

4.หลังจากนั้นระหว่างใส่ข้อมูลพนักงานสามารถกำหนดได้ว่าจะให้การแจ้งเตือนสินค้าที่
ใกล้จะหมดอายุแจ้งหมดอายุภายในอีกกี่วัน 

5.เมื่อสินค้าใกล้หมดอายุพนักงานจะทำการลดราคาสินค้า  

6.เมื่อสินค้าหมดอายุพนักงานก็ต้องเก็บสินค้าเพื่อทำคืนสินค้าส่งแก่บริษัทที่รับมา 

ผลการดำเนินงานในการจัดทำสินค้าหมดอาย ุ

1. พนักงานตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้า 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพ ตรวจเช็คสินค้า 
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2. นำรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าไปใส่ใน Google Sheet  

 
 
 

 

 

 

 

ภาพ นำรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าไปใส่ใน Google Sheet 

3.เมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุสินค้าก็จะมีการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify 

 
ภาพผล การแจ้งเตือนสินค้าที่จะหมดอาย ุ
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4.เมื่อสินค้าใกล้หมดอายุ พนักงานก็จะนำสินค้านั้นๆ มาลดราคา 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ นำสินค้ามาลดราคา 

5.เมื่อสินค้าหมดอายุพนักงานก็ต้องเก็บสินค้าเพื่อทำคืนสินค้าส่งแก่บริษัทที่รับมา 

 
  

 

 

 

 

ภาพ ส่งคืนสินค้าก่อนหมดอาย ุ
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สรุปผลการศึกษา 

โครงงานเรื่อง การแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุ ในGoogle Sheet ไปยัง Line ด้วย Google 
Apps Script และ Line Notify เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้าคงคลัง ณ ห้างไดอาน่า
หาดใหญ่ รายงานผลแก่ผู้บริหารเพ่ือนำไปใช้ในการจัดการระบบการทำงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้องค์กร ณ ห้างไดอาน่าหาดใหญ่ ได้ทำการสรุปผลการจัดสร้างโครงงาน ดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการที่ได้ศึกษา การจัดทำการแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการจัดทำให้แก่พี่เล้ียงและพนักงานที่
เกี่ยวข้องในการแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุทั้งหมด6ท่านได้ให้ความคิดเห็นต่อโครงงานไปในทางทิศ
เดียวกันดังต่อไปนี้ 

1.เพื ่อสร้างระบบในการแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิม
พนักงานต้องจดชื่อสินค้า จำนวนชิ้น และวันหมดอายุลงสมุดจด บางครั้งทำให้พนักงานหลงลืมที่
จะนำสินค้าไปลดราคาหรือเก็บเก็บส่งคืนแก่บริษัท เพราะถ้าพนักงานลืมเก็บและสินค้าชิ้นนั้น
หมดอายุพนักงานคนที่ดูแลสินค้านั้นจะต้องจ่ายค่าปรับสินค้าต่อชิ้น ชิ้นละ50บาท การทำการแจ้ง
เตือนขึ้นมาคร้ังนี้ช่วยลดความผิดพลาดตรงนี้ได้ 

2.เพื่อสามารถวางแผนในการจัดซื้อสินค้าในครั้งถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากเดิมที่
ไม่ได้มีการทราบยอดสินค้าหมดอายุที่แท้จริง ทำให้เกิดปัญหาในการสั่งของมาเยอะเกินความ
จำเป็นของลูกค้า หลังจากได้ทำการแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุขึ้นมาทำให้ได้ทราบจำนวนของที่
หมดอายุ และวันที่มาถึงและทำให้มีการวางแผนจัดซื้อสินค้ามาขายในครั้งต่อไปเพียงพอต่อการใช้
งาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ 

1.มีทางเลือกใหม่ในการตรวจเช็คสินค้าที่หมดอายุด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2.พนักงานเกิดการเรียนรู้และตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในการทำงาน 

3.เพิ่มโอกาสในการลดต้นทุนและเพ่ิมยอดขายให้กับกิจการ 
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