ง

ชื่อโครงงาน : การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายผูต้ รวจสอบดูแลกองเรื อของ บริ ษทั สิ นธุ์ไทย จากัด
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ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา : 3/2559

บทคัดย่ อ
กลุ่มบริ ษทั สิ นธุ์ ไทย จากัด ตั้งอยู่เลขที่ 77/151 ชั้น 35 อาคารสิ นธร ทาวเวอร์ ถนนกรุ ง
ธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจด้านการขนส่ งสิ นค้า
ทางทะเลด้วยเรื อกลชั้นนาของประเทศ ซึ่ งในการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิในฝ่ ายปฏิบตั ิ
ได้รับมอบหมายงานด้านการตรวจเช็คอีเมลล์ ตรวจสอบตารางการเดินเรื อ ตรวจสอบสภาพเรื อและ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายปฏิบตั ิการ ที่มีการปฏิ บตั ิงานเกี่ยวข้องกับการประสานงาน
กับฝ่ ายต่างๆ ภายในองค์กร การตรวจสภาพของเรื อที่มีอุปกรณ์ ต่างๆและเอกสารต่างๆที่เกี่ ยวข้อง
กับคาศัพท์เฉพาะด้านธุ รกิจการเดินเรื อ ทาให้ผจู ้ ดั ทาเล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดทาโครงงาน
เรื่ อง “การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายผูต้ รวจสอบดูแลกองเรื อของ บริ ษทั สิ นธุ์ไทย จากัด” โดยโครงงานจะ
แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนได้แก่ บทบาทหน้าที่ของฝ่ ายปฏิ บตั ิการ ตาแหน่ งของบุคลากรภายในเรื อและ
หน้าที่ต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในเรื อ สื่ อสิ่ งพิมพ์สาคัญภายในเรื อ และคาศัพท์และอักษรย่อของ
เมื องท่าต่างๆที่ใช้ในการเดิ นเรื อ เพื่อที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อพนักงานของบริ ษทั และนักศึกษาฝึ ก
ปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในการปฏิบตั ิงานในฝ่ ายปฏิบตั ิการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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Abstract
Syn Thai Group Co., Ltd. is located at 77/151, 35th floor, Sinnsathorn Tower, Krung
Thonburi Road. Klongsan, Klongsan, Bangkok,It is a leading marine freight forwarding company.
During cooperative educationed session, the assigned task which I have to perform is checking
email, maritime schedule, ship condition and other assigned tasks
According to the work assigned tasks, I am interested in doing the project “The
performance of the superintendent of the fleet of Synthai Co., Ltd.” In this project it includes the
role of operation deparment, position of person within the ship, various function of the equipment
within the ship, important print medias within the ship and vocabularies and abbreviations of the
seaports. I hope it will benefit the employees and the cooperative students in performing their duties
in the department more effectively.
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