
แบบฟอร์มท่ี  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลส าหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  2563 

 
โครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   

 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 
ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
 ในการปฏิบัตสิหกิจครัง้นี้ได้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 19 มีนาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โดยงานที่ท ามีหลากหลาย เช่น การรับสมัครงาน สัมภาษณ์งาน อธิบายลักษณะงานให้กับคนที่มา
สมัครงาน เก็บประวัติของพนักงานใหม่ โดยใช้วิธีการ Run Code Number รหัสพนักงาน           
เข้าสู่ระบบของบริษัท เพื่อเป็นการจัดเก็บประวัติพนักงานจ าแนกตามต าแหน่งงาน รวมไปถึงการ
ตรวจสอบจ านวนชุดประวัติพนักงานเพื่อเป็นการ update และติดตามชุดประวัติที่สูญหาย การโทร
นัดสัมภาษณ์งาน การท าบัตรพนักงานทุกวันพฤหัสบดี การด าเนินการเรื่องพนักงานลาออก และการ  
สรุปสื่อ คือ การน าประวัติของผู้สมัครงานมาบันทึกในระบบของบริษัท เพื่อท าให้สามารถทราบ
รายละเอียดของประวัติบุคคลแต่ละคนได้ เช่น บุคคลนั้นเคยมีประวัติการท างานกับบริษัทมาก่อน
หรือไม่ และเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบประวัติบุคคล เป็นต้น 
 โดยในการปฏิบัติสหกิจในครั้งนี้มีพนักงานที่ปรึกษา คือ คุณสุภัทรา  ตัณยะกุล ต าแหน่ง 
ผู้จัดการแผนกบริหารค่าจ้างปฏิบัติการ 
การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับการจัดท ารายงาน 

จากการปฏิบัติงาน ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า การสื่อสารเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ส าหรับทุกคน ทุกต าแหน่งงาน ควรมีการติดต่อสื่อสาร ที่ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัท ซีพี ออลล์ มีแอพพลิเคช่ัน CPALL CONNECT ที่สะดวก ทันสมัยและ
เข้าใช้งานง่าย ให้พนักงานทุกคนไดใ้ช้ เพราะเป็นแอพพลิเคช่ันที่สือ่สารกันแลว้สามารถรักษาความลับ
ทางธุรกิจและความปลอดภัยของข้อมูลในบริษัท และให้ความสะดวกแก่พนักงานในด้านการได้รับ
ข้อมูลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

ดังนั้น ดิ ฉันจึงจัดท าสื่อรณรงค์การสื่อสารภายในบริษัท ด้วยแอพพลิเคช่ัน CPALL 

CONNECT เพื่อรณรงค์ให้พนักงานใช้งานแอพพลิเคช่ันตัวนี้เป็น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของ

พนักงานทุกคน ในการติดต่อสื่อสารภายในบริษัท ส่งผลท าให้รักษาความลับทางธุรกิจ ตลอดจน

สามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน 
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 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
วิธีการท าโครงงาน : 

ล าดับ
ที่ 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ธันวาคม 
2563 

มกราคม 
2564 

กุมภาพันธ์ 
2564 

มีนาคม 
2564 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
แอพพลเิคช่ัน CPALL 
CONNECT 

                

2 
ปรึกษาพี่พนักงานทีป่รกึษา   
เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ
ร่วมกัน ในเรือ่งทีจ่ะจัดท าสือ่ 

                

3 
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกบัแอพพลิเคช่ัน 
CPALL CONNECT 

                

4 
ศึกษาตัวอย่างสื่อทีส่นใจและ
ออกแบบสื่อ ก่อนทดลองใช้จรงิ 

                

5 ทดลองใช้สื่อทีจ่ัดท า                 
6 ปรับปรงุและแก้ไข                 

7 
สรปุผลการประเมินความพึง
พอใจ 

                

8 ท ารูปเลม่รายงาน                 
 

บทคัดย่อ : บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จ ากัด (มหาชน)  ก่อตั้งเมื่อปี 
พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจ
หลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทรา้นค้าสะดวกซือ้ภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย และ
อีกหลายธุรกิจ ดังนี้ 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99
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บริการร้านสะดวกซื้อ 

ร้านสะดวกซื้อครบวงจรที่มีสินค้าสดใหม่ที่หลากหลาย อาหารพร้อมรับประทานเครื่องดื่มมากมาย 

ปัจจุบันบริษัทมรี้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศรวม 10,268 สาขา แบ่งเป็นร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

4,556 สาขา (คิดเป็น 44%) ร้านในต่างจังหวัด 5,712 สาขา (คิดเป็น 56%) 

บริการด้านค้าส่ง 

จ าหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบช าระเงินสดและบริการตนเองในประเทศไทยเมื่อได้มีการเปิดการค้าเสรี
ตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น่ันคือ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
บริการด้านการเงิน 

บริษัทที่ให้บริการตัวแทนรับช าระค่าสินค้าและบริการและเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
ตลอด 24 ช่ัวโมงที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น คือ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัทที่ให้บริการบัตรเงินสด
ดิจิทัลและเทคโนโลยี สมาร์ทชิพ เพื่อใช้ในการช าระเงินสมัยใหม่ คือ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากัด 
บริการด้านอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่ 

ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กว่า 840 SKUs จ าหน่ายผ่านช่องทางร้าน

เซเว่นอีเลฟเว่น ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าช้ันน าทั่วประเทศ รวมถึงส่งออกไปยัง 18 ประเทศทั่วโลก 

บริการด้านการศึกษา 

บริ ษัท ศึกษาภิ วัฒน์ จ ากัด  เป็นบริ ษัทที่ท า ธุรกิจลงทุนด้านการ ศึกษา โดยแบ่ งออกเป็น  3 
สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสาธิต
สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ (สาธิต PIM) 
บริการด้านสารสนเทศ 

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ให้บริการค าแนะน า และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และบุคคลภายนอก 

บริการด้านการสื่อสารการตลาด 

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ ากัด ให้บริการด้านการออกแบบโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี มีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์รวม  

บริการด้านการบริหารโลจิสติก 

ให้บริการขนส่งพัสดุขนาดเล็กทั่วประเทศโดยเช่ือมต่อกับร้าน 7-11 ร้านสะดวกซื้ออันดับหนึ่งของ
ประเทศไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยลูกค้าสามารถส่งและรับพัสดุได้ที่ร้าน 7-11 ตลอด 24 ชม. 
คือ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จ ากัด ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาทั้งการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider : 3PL)     ด้วยการออกแบบคลังสินค้าที่ได้
มาตรฐาน คือ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
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 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ หรือเป็นงานประจ าที่
สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อยา่งชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
ผู้จัดท าได้สร้างสื่อรณรงค์การสื่อสารภายในบริษัท ด้วยแอพพลิเคชั่น CPALL CONNECT ซ่ึงหลังจากสร้าง

สื่อเสร็จเรียบร้อย ผู้จัดท าได้น าตัวสื่อน้ี ไปให้พี่พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท จ านวน 14 ท่าน ได้สแกนเข้า
ชมสื่อ ผ่าน QR Code ที่ได้สร้างขึ้น หลังจากน้ัน ก็ให้ผู้เข้าชมสื่อได้สแกน QR Code อีกคร้ัง เพื่อท าการประเมิน
ความพึงพอใจจากการเข้ารับชมสื่อ ซ่ึงผลจากการประเมินความพึงพอใจจากพี่พนักงานที่เข้ ารับชมสื่อ จ านวน        
14 ท่าน อยู่ในระดับดีมาก และเห็นได้ว่าสื่อที่ได้จัดท าเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ เพราะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คือ พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในตัวแอพพลิเคชั่น ใช้แอพพลิเคชั่นเป็น เม่ือใช้
แอพพลิเคชั่นแล้ว ท าให้รักษาความลับทางธุรกิจและความปลอดภัยของข้อมูลภายในบริษัท และเพื่อให้พนักงาน
เข้าถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตลอดจน ท าให้พนักงานสามารถประหยัดเวลาใน
การเดินทางมารับแบบฟอร์มหรือเอกสารเองที่บริษัท เพราะในตัวแอพพลิเคช่ัน สะดวกและอ านวยความ
สะดวกให้กับพนักงานในด้านต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา         
 1. เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้พนักงานใช้แอพพลิเคช่ัน CPALL CONNECT เป็นมากข้ึน 

2. เพื่อรักษาความลับทางธุรกิจและความปลอดภัยของข้อมูลภายในบริษัท 
3. เพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ         
 1. รักษาความลับทางธุรกิจและความปลอดภัยของข้อมูลภายในบริษัทจากบุคคลภายนอก 

2. พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างทั่วถึง 
3. พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในตัวแอพพลิเคช่ันและใช้งานเป็น 
 

ตัวอย่างส่ือที่จัดท า 
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 วิธีการออกแบบสื่อรณรงค์การใช้แอพพลิเคชั่น CPALL CONNECT  

1. สมัครโปรแกรม Animaker และเข้าสูร่ะบบ เพื่อใช้งานโปรแกรม 

2. ออกแบบสื่อรณรงค์การใช้แอพพลเิคช่ัน CPALL CONNECT ในโปรแกรม สร้างให้สือ่มีความ

น่าสนใจ  

3. น าข้อมูลทีผ่่านการวิเคราะหห์รอืตรวจสอบมารวบรวม เพื่อน ามาออกแบบในโปรแกรมจัดท าสื่อ 

4. น าข้อมูลทั้งมาสร้างในโปรมแกรม ดังนี้ 

เน้ือหาส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับความส าคัญของการสื่อสาร 

- ความส าคัญของการติดต่อสือ่สาร 

เน้ือหาส่วนท่ี 2 ท าความรู้จักแอพพลิเคชั่น CPALL CONNECT 

- แอพพลเิคช่ัน CPALL CONNECT คืออะไร 

- ท าไมต้องใช้แอพพลิเคช่ัน CPALL CONNECT 

- แอพพลเิคช่ัน CPALL CONNECT ใช้งานยังไง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


