
แบบฟอร์มที่  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  256๔ 

โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   

• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 
ระยะเวลา  และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน 

 (สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 

• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 

(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำ
ที่สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 

(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
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อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 
ระยะเวลา  และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน (สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
1) ลักษณะงาน : เริ่มแรกจากการเข้าฝึกงาน ณ สถานประกอบการ เริ่มฝึกให้ทำงานสำคัญที่เป็นปัญหาของโครงงาน 
นั่นคือ การจัดการสินค้าเกิน ซึ่งสินค้าเกินเกินจาก ความผิดพลาดในการจัดสินค้าของพนักงานจัดสินค้า นั่นคือมีการ
สินค้าเกินไปจากคำสั่งซื้อของร้านสาขา (7-11) โดยดิฉันจะเป็นผู้ดึงข้อมูล ที่ร้านสาขาออนไลน์แจ้งสินค้าเกินมายัง
ระบบของศูนย์กระจายสินค้าซีพีออลล์  
- จากนั้นโทรติดต่อกับร้านสาขา ว่ามีสินค้าเกินไปจริงหรือไม่ หากสินค้าเกินจริงและร้านยืนยันรับขาย 

เลย ทางศูนย์กระจายสินค้าจะเปิดบิลไปให้ในส่วนของสินค้าที่เกิน แต่ถ้าหากร้านไม่รับขาย จึงแจ้งร้านให้คืนสินค้า
กลับมายังศูนย์กระจายสินค้า เพื่อทำการตัดจ่ายในขั้นตอนต่อไป 
        
 

 
 
 

 
- ซึ่งปัญหาของการจัดการสนิค้าเกินคือ สินค้าที่ทางร้านสาขาคืนกลับมายังศูนย์กระจายสินคา้นัน้  

จะต้องนำมาทำการตัดจา่ย และคีย์ข้อมูลของสินค้าที่คนืกลับมา  ซึ่งหลายกระบวณการ ค้นหายุ่งยาก และทำให้งาน
ไม่มีประสทิธิภาพสินคา้ตกหล่นได้ 
- โดยรวมลักษณะของการทำงาน จะเป็นการจัดการข้อมูลของศูนย์กระจายสินค้า ไม่วา่จะเปน็สนิค้า 

เกิน สินคา้ตัดจ่าย สนิค้าขาด (ทำโครงการCN) การรับแจ้งตดั/ตัดสินคา้ขาดส่งจา CDC มหาชัย การโทยตดิต่อร้าน
สาขาให้รับขายสนิค้าที่เหลือในคลัง การส่งค่าต่างๆจากระบบ DAS เช่น ค่า P , R,  Progress, Speed, เช็คร้อย และ
ใส่สรุปจบงาน ( สนิค้าที่ตัดหน้าจอ DAS และคา่ P ) ทำสินคา้เช็ค 100%  เมื่อจัดสินค้าแล้วเสร็จของทุก PO การทำ
เอกสารจาก Supplier ปริ้นใบนับลงั FDC ทำบล็อคตัดสายรถของ CDC  การดึงออเดอร์ของ FDC ทำใบรับ และทำ
ใบแยก ใส่จำนวณคนใน SPEED เพื่อที่จะให้พี่ๆสามารถเช็คความรวดเร็ว หรือล่าช้าในการจดัสินค้า และหาทางแกไ้ข
ได้ ปริ้นใบเกลี่ยสินค้าขาดส่ง ทำตัดจ่ายสินคา้ ดึงรูปภาพก่อนและหลังตัดจา่ย และอัพโหลดในระบบ WTS GR 
จากนั้น INTERFACE ข้อมูลเข้าในโปรแกรม SAP 
2) ระบบพี่เลี้ยงสอนงานและระยะเวลา : ในการเรียนรู้การทำงานจากสถานประกอบการ มีการจัดเวลาที่เหมาะสม 
และสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ จริงๆแล้วดิฉันมีพี่เลี้ยงหลายท่าน เนื่องจากมีการทำงานเป็นกะ ได้เรียนรู้งานกับพี่ๆ
หลายท่าน ที่ชำนาญการในด้านงานต่างๆ ซึ่งในการเรียนรูง้านนั้น ในระยะ 1 เดือนแรก จะได้เรียนรู้งานหลักๆที่ดิฉันมี
หน้าที่รับผิดชอบปนกับงานย่อย ๆ ในเดือนถัดไป จะมีการสอนงานเพิ่มเติม เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้มากที่สุด ซึ่งตลอด
ระยะเวลา 4 เดือน ดิฉันสามารถทำได้ทุกอย่างในแผนกที่ฝึกสหกิจ นับว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จของสถาน
ประกอบการที่ตั้งใจให้ความรู้กับนิสิตฝึกงาน และเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันที่ดิฉันได้รับประสบการณ์
มากมาย จึงมีความพร้อมที่จะทำงานในอนาคต 
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อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ ใช้วิชาความรู้/
ทักษะตามท่ีได้เรียนมา (สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
บทคดัย่อ : โครงงานเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน กรณีร้านออนไลน์สินค้าเกินไม่รับขาย เป็นการจัดทำชุด
ข้อมูล Microsoft Excel เพ่ือปรับปรุงกระบวณการทำงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การติดตามสินค้าคืนคลัง (ร้านออนไลน์สินค้าเกินไม่รับขาย) โดยโครงงานเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ลด
กระบวณการในการทำงาน ให้มีความสะดวกข้ึน (2) เพ่ือลดระยะเวลาในการทำงานและเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ให้ดีมากยิ่งขึ้น 
           จากการจัดทำชุดข้อมูล Microsoft Excel เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานศูนย์
กระจายสินค้าซีพีออลล์แล้ว พบว่าพนักงานและเจ้าหน้าที่สามารถนำชุดข้อมูลติดตามสินค้าเกินร้านไม่รับขาย
ที่ข้าพเจ้าออกแบบและจัดทำขึ้นมาสามารถนำมาใช้ได้จริง ส่งผลให้การทำงานของพนักงานสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น โดยที่ลดกระบวณการค้นหา ไม่ต้องเลื่อนหาทีละวัน อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการทำงานทำให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้นด้วย 
การดำเนินงาน : 1. ค้นหาและสรุปปัญหาที่เจอในการทำงานตลอดระยะเวลาการฝึก ว่าเจอปัญหาอะไรบ้าง 
โดยปัญหาที่เจอจะมีหลายประเด็น ผู้จัดทำ จะรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเอาไว้ จะเป็นปัญหาของสินค้าเกินที่
ร้านออนไลน์เกินมาไม่รับขาย ซี่งเมื่อคืนกลับมายังคลัง จะต้องมีการนำอัพเดทข้อมูลว่ามีการคืนสินค้ามาแล้ว
หรือไม่ ซึ่งได้คำแนะนำจากพ่ีๆในแผนก    
2.เสนอปัญหาของการทำงานให้กับพ่ีๆได้รับฟัง และประเด็นที่จะนำไปทำโครงการจะเป็นปัญหาของสินค้าเกิน
ที่ร้านออนไลน์เกินมาไม่รับขาย ซี่งเมื่อคืนกลับมายังคลัง จะต้องมีการนำอัพเดทข้อมูลว่ามีการคืนสินค้ามาแล้ว
หรือไม่ ซึ่งได้คำแนะนำจากพ่ีๆในแผนก โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางพ่ีเลี้ยงได้เสนอให้นิสิตได้จัดทำชุด
ข้อมูลติดตามร้านออนไลน์สินค้าเกินไม่รับขาย เพ่ือให้การทำงานในส่วนนี้ของพ่ีๆ มีความสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 
 
 
 
 
3.หลังจากที่ได้ข้อมูล และแนวคิดโครงการแล้ว จึงออกแบบชุดข้อมูลสำหรับติดตามสินค้าคืนคลัง เพ่ือให้การ
ติดตามสินค้าคืนคลังมีประสิทธิภาพ ลดกระบวณการค้นหาร้านออนไลน์เกินไม่รับขาย จากเดิมที่ต้องคนหา
รายวัน ว่าเป็นสินค้าของวันที่เท่าไหร่ สามารถหาได้ที่ Sheet ที่สร้างขึ้น และเพ่ือลดระยะเวลาในการจัดการ
ข้อมูลส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.เมื่อออกแบบชุดข้อมูลแล้ว ตรวจสอบกับพ่ีๆในแผนก ถึงความถูกต้อง ความสะดวกในการใช้งาน และนำไป
ปฏิบัติ โดยจะดึงข้อมูลตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ จนถึง เดือนมีนาคม  
 
 
 
 
 
  
 
5. สรุปผลการดำเนินงานที่ได้ 
ระเบียบแบบแผน : 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

1.ศึกษาและสังเกตุปัญหาที่เกิดขึ้น

ในส่วนงาน 
    

2.เสนอปัญหาและแนวคิดโครงการ

ขอคำปรึกษาและวิธีแก้ไขปัญหา

จากพ่ีเลี้ยง 

    

3.ออกแบบชุดข้อมูลสำหรับติดตาม

สินค้าคืนคลัง  
    

4.ดำเนินการแก้ไขปัญหา     

5.สรุปผลโครงงาน     

 
การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา : ได้ใช้วิธีการจัดการสิ่งต่างๆจากวิชาความรู้ที่ได้เรียนรู้
จากสาขา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เรียงลำดับการจัดการกับปัญหา ระบุปัญหา 
รวบรวมข้อเท็จจริงที่จำเป็นสำหรับการคัดแยกสิ่งที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงออกมา พิจารณาหาความเป็นไปได้ของ
การเกิดปัญหาโดยตัดทอนปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากข้อเท็จจริงในรายการที่รวบรวมไว้ สร้างแผนปฏิบัติ
การจากปัญหาที่เหลืออยู่ นำแผนไปปฏิบัติ  ทีละขั้นตอนอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่า
ปัญหาหายไปหรือไม่ วิเคราะห์ผลเพ่ือตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ถ้าใช่ก็แสดงว่า
ประบวนการแก้ไขสำเร็จเรียบร้อยแล้ว    



5 
 

อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำที่
สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมรูีปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 

ผลการด าเนินงาน : 
1. ช่วยลดกระบวณการในการทำงาน ให้มีความสะดวกข้ึน โดยที่สามารถจัดการกับข้อมูลได้ที่ Sheet 

เดียว  ทำให้มีความสะดวกมากข้ึน ไม่สับสน เพราะสามารถดูข้อมูลได้ที่เดียว เพียงแค่ ค้นหารหัสร้าน 

ก็สามารถเจอสินค้าเกินคืนคลังได้ง่าย ไม่ต้องไล่ดูทีละวันให้เสียเวลา  

- จากภาพจะเห็นได้ว่า เป็นข้อมูลสินค้าออนไลน์เกินประจำวัน ซึ่งในการจัดการสินค้าคืนคลังนั้น เมื่อมี

สินค้ากลับมายังคลัง จะต้องคีย์ข้อมูลเพ่ือแจ้งหน่วยงานว่ามีการคืนมาแล้วหรือยัง ซึ่งจะต้องไล่หาทีละ

วัน ว่าสินค้าท่ีคืนมาเป็นของร้านไหน วันที่เท่าไหร่ ซึ่งปกติสินค้าที่คืนกลับมาจะมีเอกสารแจ้งว่ามา

จากร้านไหน แต่ไม่แจ้งว่าเป็นสินค้าของวันที่เท่าไหร่ ทำให้ผู้จัดการข้อมูลต้องไล่หาทีละวันด้วยตนเอง 

ทำให้ยุ่งยาก สับสน การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ อาจจะทำให้สินค้ามีตกหล่นจากการติดตามได้  
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2. ช่วยลดเวลาในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากข้ึน ซึ่งจากการ

ออกแบบชุดข้อมูลสำหรับติดตามสินค้าคืนคลังนั้น ทำให้ช่วยลดเวลาในการจัดการข้อมูล ไม่ต้อง

เสียเวลาในการค้นหาร้านสาขา หรือสินค้า โดยที่สามารถค้นหาข้อมูลที่รวมไว้ให้แล้วใน Sheet เดียว 

ซึ่งช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นได้อีกด้วย เพราะเราสามารถเห็นได้เลยว่ามีร้านไหนบ้างที่ยังไม่

คืนสินค้า ทำให้ผู้ทำงานสามารถติดต่อไปยังร้านสาขา ได้อย่างรวดเร็ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ 

1. ทำให้พนักงานมีความสะดวกในการทำงานมากขึ้น เพราะช่วยลดกระบวณการในการทำงาน นั่นคือ 

ลดกระบวณการในการค้นหาสินค้าคืนคลัง จากเดิมที่ต้องไล่หาทีละวัน  

2. ช่วยลดเวลาในการจัดการข้อมูลได้ สามารถจัดการข้อมูลใน Sheet เดยีว จากเดิมท่ีพนักงานต้อง

เสียเวลากับการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน และทำให้มีการตกหล่นของร้านค้าด้วย โครงงานเล่มนี้

สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานลง และสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  


