ค

บทคัดย่อ
จากการที่ ผู้จัดทาได้เข้าร่วมสหกิจศึกษาใน ตาแหน่ง เลขาคุมโหลดบริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์
จากัด เป็นบริษัทหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครที่มีการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งออก โดยผลิตภัณฑ์หลัก
ของบริ ษั ท คื อ กุ้ ง แช่ เ ยื อ กแข็ ง ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น อุ ต สาหกรรมส าคั ญ ที่ น ารายได้ เ ข้ า สู่ ป ระเทศอี ก ทั้ ง
บริษัทกู๊ดลัค โปรดักท์ จากัด ยังเป็นบริษัทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชากรมีการว่างงานน้อยลง ซึ่งมีส่วน
ช่ ว ยพั ฒ นาประเทศให้ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน กั บ นานาประเทศได้ โดยการเปิด โอกาสให้
ประชาชนได้มีโอกาสปฏิบัติงาน โดยยึดความสามารถทางแรงงานเป็นสาคัญ
ปั จ จุ บั น ทางบริ ษั ท มี ส่ ว นบกพร่ อ งในการวางแผนในการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า ไ ว้ ใ นห้ อ งเย็ น
เนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อ สต็อกสินค้าที่ได้พรีออเดอร์ไว้ล่วงหน้า ทาให้เกิดจากขาดรายได้เป็น
อย่างมากมี จึงทาให้ผู้จัดทาต้องการศึกษาขั้นตอนระบบการปฏิบัติงานการโหลดสินค้าเพื่อการส่งออก
เพื่อแก้ไขและหาแนวทางการลดข้อบกพร่องในกระบวนการโลจิสติกส์
ดังนั้น ผู้จัดทาจึงได้ดาเนินการแก้ปัญหาโดยการจัดทาโครงงานเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การโหลดสินค้าเพื่อการส่งออกและคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในแผนกโหลด เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน
การโหลดสินค้า จากการที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจ ณ บริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จากัด ทาให้ได้รับ
ประสบการณ์ในการทางาน และความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย และเป็นการฝึกระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ฯลฯ ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ได้จริง
ในชีวิตประจาวันและการปฏิบัติงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี ในการปฏิบัติงานตาแหน่ง ตาแหน่ง เลขา
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Abstract
Of the report is to participate in cooperative education secretary for load control company
Good Luck Product Co., Ltd. is a company in the province, with a production of frozen seafood
exporter. The main products of the company are Frozen shrimp This is an important industry To bring
revenue into the country, the company Good Luck Product Co., Ltd. is a company that encourages
people to be less active. Which has helped develop the country's ability to compete with other
countries. By providing opportunities for people to have a chance to work. Based on the ability of
workers is important.
The company has a flaw in the plan in cold storage. Because there is not enough stock to preorder in advance. Caused by the lack of income is very much there. It allows the Operation procedure
to study the performance of loading goods for export to resolve and find ways to reduce defects in the
logistics system.
So who do we have implemented the recommendations made by the project. Operation
procedures loading goods for export and English vocabulary used in load. In order to know the
procedure to load the cargo. Of which have joined the Cooperative Good Luck Product Co., Ltd. gain
work experience. And new knowledge Was vastly And practice the discipline responsibilities
Punctuality etc., which can take the knowledge and experience of these practical applications in
everyday life and work in the future as well, in the performance of Secretary for load control.

