ค

ชื่ อโครงงาน
ชื่ อนักศึกษา
อาจารย์ ที่ปรึกษา
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
คณะ
ภาคเรียนการศึกษา

: การขนส่ งถังรี ไซเคิลในประเทศและต่างประเทศ
: นางสาว แคทลียา อัจฉฤกษ์ 5804500049
: อาจารย์ขนิษฐา สังขรัตน์
: ปริ ญญาตรี
: ภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ
: ศิลปศาสตร์
: ภาคการศึกษาที่3 ปี การศึกษา 2560

บทคัดย่ อ
โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อง “การขนส่ ง ถัง รี ไซเคิ ล ในประเทศและต่ า งประเทศ” มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาท าความเข้า ใจขั้น ตอนการขนส่ ง ถัง รี ไ ซเคิ ล ในประเทศและ
ต่างประเทศ ของบริ ษทั ฟูจิรี ไซเคิล ดรัม จากัด 2) เพื่อสามารถนามาปฏิบตั ิใช้งานได้จริ งและเป็ น
ข้อมูลให้พนักงานและนักศึกษาฝึ กงานรุ่ นต่อไป
ผูจ้ ดั ทาในฐานะที่เป็ นนักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิสหกิ จศึกษา ได้รับมอบหมายจาก บริ ษทั ฟูจิ รี
ไซเคิล ดรัม จากัด ให้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ผชู ้ ่วยเจ้าหน้าที่การติดต่อประสานงานการจัดซื้อ
และการขาย ได้หาข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆขอรับคาแนะนาจากพนักงานที่ปรึ กษารวมทั้งทดลอง
ฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งจนสามารถเข้าใจขั้นตอนการขนส่ งถังรี ไซเคิลในประเทศและต่างประเทศ
ผลปฏิบตั ิงานพบว่า การจัดทาโครงงานนี้ ได้รับข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนเกี่ ยวกับการ
ขนส่ ง และการขออนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานต่ า งๆเพื่ อ ให้ถู ก ต้อ งตามกฎหมายและหวัง ว่า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อลูกค้ามากขึ้น
คาสาคัญ : การขนส่ งถังรี ไซเคิล/การขออนุญาตขนส่ งถังรี ไซเคิล
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Abstract
The objective of the Cooperative Education Project under the name of "Recycled Tank
Transportation of in the Country and Aboard" are to 1) study and understand how to access
transportation steps both in the country and aboard, 2) to apply the knowledge using in actual work
for staff and the new trainees.
I am a Cooperative Education student. As a trainee, I was assigned from Fuji Recycled
Drum Co., Limited to work as an assistant to coordinate the procurement and sales. I collected
information from various sources and ask for advice team the advisory staff in order to understand
all of the process of recycled tank transportation.
The result shows that this project provides a lot of details of working in each process of
transportation. It must be also to ask permission from the government to work legally and hope it
will be more profitable to all customers.
Keywords: Recycled Tank Transportation / permission to transport the recycling Tank.

