
แบบฟอรม์ท่ี 1 

ใบสมคัรเข้ารว่มประกวดโครงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 256๔ 

➢ ประเภท   ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   ด้านนวตักรรมสหกิจศึกษา 

            ด้านสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และการจดัการ     

➢ การน าเสนอ    ภาคบรรยาย   ภาคโปสเตอร ์ 

➢ ขอ้มลูทัว่ไปของนิสติและสถานประกอบการ 

1. หวัข้อโครงงาน  :  

(ไทย)  การปรบัปรุงกระบวณการและการเพิม่ประสทิธภิาพงาน กรณีรา้นออนไลน์สนิคา้เกนิไม่รบัขาย 

(องักฤษ)       Process Improvement and Increasing Efficiency : return product                      . 

2. ช่ือ – สกลุนิสิต :  นางสาวอุมาพร วรรณเพช็ชา รหสันิสติ 611071244 

โทรศพัทต์ดิต่อ  0937391568   . อเีมล ์ Plern093739@gmail.com   . 

หลกัสตูร : บรหิารธุรกจิบณัฑติ  . สาขาวชิา :  การจดัการธุรกจิการคา้สมยัใหม่    

คณะ : เศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุกจิ        

3. อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน :       อาจารย ์หรรษมน เพง็หมาน  โทรศพัท ์:    0945193541    . 

4. สถานประกอบการท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษา :   ศูนยก์ระจายสนิคา้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน)    . 

ทีอ่ยู่ :                189  หมู่ 8 ต าบล คลองไทร อ าเภอ ท่าฉาง จงัหวดั สุราษฎรธ์านี                          .                     

ระยะเวลาปฏบิตังิานสหกจิศกึษา :    29 พฤศจกิายน 2565 – 18 มนีาคม 2565                                . 

ต าแหน่งงาน :     นกัศกึษาฝึกงานศูนยก์ระจายสนิคา้ แผนก ขอ้มลูรบั-จ่าย (receive-shipping information) 

5. พนักงานท่ีปรึกษา :  คุณ จริาภรณ์ ทองแกว้      ต าแหน่ง      รองผูจ้ดัการแผนกขอ้มลูจ่าย      . 

หน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมาย : 1. จดัการรา้นคา้ออนไลน์สนิคา้เกนิ  โดยในทุกๆวนัจะตอ้งท าการดงึขอ้มลูสนิคา้

ออนไลน์เกนิในระบบ WTS ซึง่รา้นทีไ่ดร้บัสนิคา้เกนิไปนอกเหนือจากค าสัง่ซือ้ จะตอ้งแจง้สนิคา้เกนิมายงั

ศูนยก์ระจายสนิคา้ และทางศูนยก์ระจายสนิคา้ตอ้งตดิต่อไปยงัรา้นสาขา เพือ่สอบถามเรื่องสนิคา้เกนิ ว่าเกนิ

จรงิหรอืไม่ เพราะในบางกรณี รา้นคา้มกีารคยีส์นิคา้ผดิมาดว้ยความผดิพลาดของพนกังานในรา้น และหาก

สนิคา้เกนิจรงิ จะตอ้งสอบถามรา้นว่าจะรบัขายเลยหรอืไม่ หากรา้นรบัขายสนิคา้ ทางศูนยก์ระจายสนิคา้จะท า

การเปิดบลิไปใหร้า้น หากรา้นไม่รบัขายกจ็ะตอ้งคนืสนิคา้กลบัมายงัคลงั ซึง่จะตอ้งน ากลบัมาท าตดัจ่ายสนิคา้

ต่อไป  

2.การท าเอกสารจาก Supplier ทีม่าสง่สนิคา้ เมื่อฝ่ายรบัสนิคา้ท าการรบัสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้ ผูข้นสง่จะน า

เอกสารมาสง่ยงัออฟฟิศ เพือ่ท าการประทบัตราศูนยก์ระจายสนิคา้ และเกบ็เอกสารตน้ฉบบัไว ้จากนัน้สง่ต่อ

ใหก้บัพีใ่นแผนก ท าการคยีร์บัสนิคา้ในระบบ WTS 

3. จดัการสนิคา้ออนไลน์ การดงึ Delnote หรอืค าสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์ น ามาใสใ่นไฟลข์อ้งมลูขาย 

24shopping เพือ่ทีจ่ะใหทุ้กๆฝ่าย ไดน้ าขอ้มลูไปใชไ้ด ้ 



4. การจดัการเวลาจดัสนิคา้ออนไลน์ โดยตอ้งดขูอ้มลู การจดั ใน FMCG โดยตรวจสอบเวลาเริม่จดั และจดั

เสรจ็ น ามาใสใ่น อพัเดตรายงานสถานการณ์คลงั เพือ่ทีจ่ะใหทุ้กๆฝ่ายน าไปเป็นขอ้มลูได ้

5. การปริน้ invoice เป็นเอกสารแจง้รายการสนิคา้ของลูกคา้ทีท่ าการสัง่ซือ้ผ่านรา้นเซเว่นสาขาต่างๆ อพั

โหลด Routing เขา้ไปใน FMCG และอพัโหลดค าสัง่ซือ้จาก Delnote เขา้ไปเพือ่ ปริน้ Label บารโ์คด้ทีถุ่ง

สนิคา้  ท าการตรวจสอบบารโ์คด้ของสนิคา้ ว่ามอียู่ในไฟล ์Productinfo หรอืไม่ หากไม่มจีะท าการหารหสั

บารโ์คด้จากระบบ WTS จากนัน้ท าการอพัโหลด เพือ่ทีจ่ะใหข้ณะทีจ่ดัสนิคา้ ไม่เกดิปัญหาการแสกนสนิคา้

ไม่ได ้

6. โทรหารา้นสาขาเพือ่ใหร้บัสนิคา้ไวข้าย เพือ่ไม่ใหต้ดัจ่ายสนิคา้ทีเ่หลอือยู่ในคลงัสนิคา้

7.  ท าโครงการ CN โดยเป็นการน าขอ้มลูของสนิคา้ขาด เขา้ไปใสใ่นไฟล ์“โครงการ CN”

8. ตดัสนิคา้ทีห่น้าจอ DAS เมื่อการจดัสนิคา้แต่ละ PO ใกลแ้ลว้เสรจ็ จากนัน้สง่ค่าต่าง ๆ จากระบบ DAS

เช่น ค่า P , R,  Progress, Speed, เชค็รอ้ย และใสส่รุปจบงาน ( สนิคา้ทีต่ดัหน้าจอ DAS และค่า P ) ท า

สนิคา้เชค็ 100%  เมื่อจดัสนิคา้แลว้เสรจ็ของทุก PO 

9. รบัแจง้ตดัสนิคา้ขาดสง่จาก CROSS DOCK เป็นการแจง้จากรบัสนิคา้ จากนัน้จะท าการตดัสนิคา้ขาดที่

ระบบ DAS  และใสข่อ้มลูสนิคา้ขาดสง่จาก CDC มหาชยั ใสข่อ้มลูสนิคา้ขาดสง่ ในควบคุมคุณภาพ 

10. คยี ์Window time Subplier จะเป็นขอ้มลูเวลาเขา้คลงั โดยระบุเลขทะเบยีนรถ ชื่อ ของผูข้นสง่

11. ปริน้ใบนบัลงั FDC ท าบลอ็คตดัสายรถของ CDC  การดงึออเดอรข์อง FDC ท าใบรบั และท าใบแยก ใส่

จ านวณคนใน SPEED เพือ่ทีจ่ะใหพ้ี่ๆ สามารถเชค็ความรวดเรว็ หรอืล่าชา้ในการจดัสนิคา้ และหาทางแกไ้ข

ได ้ปริน้ใบเกลีย่สนิคา้ขาดส่ง ท าตดัจ่ายสนิคา้ ดงึรูปภาพก่อนและหลงัตดัจ่าย และอพัโหลดในระบบ WTS 

GR จากนัน้ INTERFACE ขอ้มลูเขา้ในโปรแกรม SAP 

สวสัดิการท่ีได้รบั : การดแูลเนื่องในสถานการณ์โควดิ เช่น แจกยารกัษาโรค วติามนิซ ีหน้ากากอนามยั 

 ลงชื่อ..................................................... 

   (....................................................) 

 ผูส้มคัร 

  ความเห็น 

................................................................................ 

ลงชื่อ..................................................... 

 (....................................................) 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบสหกจิศกึษาของหลกัสตูร 

 วนัที.่............................................. 

อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน

1 เมษายน 2565

เห็นควรส่งโครงงานเข้ารว่มประกวดในระดบัมหาวทิยาลัย


นางสาวอุมาพร วรรณเพ็ชชา


