บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานประกอบการ
บริ ษทั U INFO & U Delivery
ที่ต้ งั 1/11 ห้องB 102 ซ. กาญจนาภิเษก 005 แขวง หลักสอง เขต บางแค
กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0 24087609
เว็บไซต์ http://www.uinfo.co.th

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั
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รู ปที่ 3.2 บริ ษทั U INFO&U Delivery จากัด สาขาบางแค

รู ปที่ 3.3 บริ ษทั U INFO& U Delivery จากัด สาขารามคาแหง 21

8

ประวัติความเป็ นมาของบริษัท
บริ ษทั ยู อินโฟ จากัดก่อตั้งในวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 ประกอบธุ รกิ จประเภท พนักงาน
เดินเอกสารประจาอาคาร
บริ ษ ัท ยู ดิ ลิ เวอรี่ จากัด ก่ อตั้งในวัน ที่ 27 สิ งหาคม2547ประกอบธุ รกิ จประเภทรั บ ส่ ง
เอกสารและพัสดุในปัจจุบนั บริ ษทั ยูอินโฟ จากัด
พันธกิจของบริษัท (Corporate Mission)
1. ทาให้ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เป็ นที่รู้จกั ในด้านการให้บริ การ ประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพใน
กลุ่มลูกค้าและคู่คา้
2. สร้างค่านิยมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบไปด้วยสานึกและความรับผิดชอบภายใต้นิยามของ
พนักงานที่มีคุณค่า
3. ดาเนิ นธุ รกิ จโดยคานึ งถึ งความพอใจสู งสุ ดของลู กค้ายกระดับการบริ การให้เที ยบเท่ า
บริ ษทั ชั้นนา
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
เริ่ มต้นบริ ษทั เป็ นธุ รกิ จครอบครัวจัดตั้งในชื่ อ ปั นกันทาเกี่ ยวกับส่ งหนังสื อ นิ ตยสารต่าๆ
ต่อมาบริ ษทั ได้ขยายธุ รกิจมาเป็ น บริ ษทั U INFO จากัด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ดาเนิ น ธุ รกิ จ ในด้านเอกสารและส่ งสิ นค้าให้ ก ับ ลู ก ค้า เช่ น รั บ ส่ ง เอกสาร
ให้กบั ธนาคาร P Care ยาลดน้ าหนัก P Care ครี มทาผิวและซิมพร้อมโทรศัพท์ของเครื อข่ายทรู
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์P Care

รู ปที่ 3.4 สิ นค้า P Care
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2. กลุ่มงานเอกสารของธนาคาร
งานเอกสารของแต่ล ะธนาคารทางบริ ษ ทั ของเราจะท าการเก็บ เอกสารของลู กค้าเพื่ อนา
กลับมาส่ งให้กลับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นเอกสารการทาบัตรเครดิ ตและ เช็ควางบิลของบริ ษทั เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

รู ปที่ 3.5 เอกสารธนาคาร P Care - จัดส่ งสิ นค้า

รู ปที่ 3.6 เอกสารธนาคาร BBL - เก็บเอกสาร
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รู ปที่ 3.7 เอกสารธนาคารCitibank Internet – เก็บเอกสาร (Face to Face)

รู ปที่ 3.8 เอกสารธนาคาร UOB – เก็บเอกสาร
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รู ปที่ 3.9 เอกสารธนาคาร Klatnakin – เก็บเอกสาร

รู ปที่ 3.10 เอกสารธนาคาร TMB Outbound – เก็บเอกสาร
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รู ปที่ 3.11 เอกสารธนาคาร SCB – เก็บเอกสาร

รู ปที่ 3.12 เก็บเช็คบริ ษทั ไทยวาพลาสติก จากัด
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3.3 รู ปแบบองค์ กร

หัวหน้างานสาขาบางแค
นายสาโรจน์ แซ่ซ้ื อ

รองหัวหน้างานสาขาบางแค
นายจีรโรจน์ ฉันทประเสริ ฐพร

พนักงานแผนกฝ่ าย OP
นางจีรนันท์ ชูประยูร

พนักงานรับส่ งเอกสาร Bill
นายมงคล จักรแก้ว

พนักงานแผนกฝ่ าย OP
นางสุ วนิตย์ สกุกลัด

พนักงานรับส่ งเอกสารต่างจังหวัด
นายหนุ่ย เปี่ ยมพูล

พนักงานรับส่ งเอกสาร P Care
นายศุภพงษ์ คงพากเพียร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ง านในต าแหน่ ง ผู ้ช่ ว ยพนั ก งานแผนกการตลาดลัก ษณะงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายดังต่อไปนี้
-จัดเรี ยงเอกสาร บันทึกข้อมูล และเช็คสิ นค้า
3.5 ชื่ อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณจีรนันท์ ชูประยูรพนักงานฝ่ าย OP เบอร์ โทร 084-103-8405
คุณสุ วนิตย์ สกุกลัด พนักงานฝ่ าย OP เบอร์ โทร 080-047-6244
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในการปฏิบตั ิงานนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานนับตั้งแต่วนั ที่
15 พฤษภาคม 2560 -25 สิ งหาคม 2560 เป็ นระยะเวลา 15 สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ก าหนดโครงเรื่ องหลัง จากได้ป ฏิ บ ัติงานมาระยะหนึ่ ง ในแผนกฝ่ ายOPเป็ นผูจ้ ดั เรี ย ง
เอกสารและบันทึกเอกสารเข้าระบบ
2. รวบรวมข้อมูลการจัดเรี ยงเอกสารและบันทึกข้อมูลเอกสารที่นาส่ งเอกสารที่บนั ทึกเข้า
ระบบแล้วให้พนักงานรับส่ งเอกสารนาไปวิง่ และปั ญหาที่เกี่ยวกับแผนกฝ่ าย OP
3. หาวิธีแก้ไขปั ญหาปรึ กษาและรับคาแนะนาในการเขี ยนโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
และพนักงานที่ปรึ กษา
4. ดาเนินการแก้ไขปั ญหาดาเนินงานจัดทาเอกสารตามรู ปแบบของโครงงาน
5. สรุ ปผลโครงงานดาเนินการติดตามผลงานและข้อเสนอแนะของรู ปแบบโครงงาน
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการที่ 1

ขั้นตอนการดาเนินงาน

2560
พฤษภาคม

1. กาหนดโครงเรื่ อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ค้นหาวิธีแก้ปัญหา
4. ดาเนินการแก้ปัญหา
5. สรุ ปผลโครงงาน
3.3 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1. ปี นยิงกาวร้อน
2. กาวร้อนแบบแท่ง
3. กระดาษ
4. กรรไกรและที่หนีบกระดาษ
5. สมุดจดบันทึก, ปากกา, ดินสอ

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม

