ลําดับ
ชือหน่วยงาน
1 Reservation & Ticketing
Thailand

2 Flight Document Control

Department
คุณสมบัติ
Sales
ไม่จาํ กัดเพศ
สาขามนุ ษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Ms.Office
(Excel) ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
ดูแลความเรียบร้อยบริเวณจุด
ให้บริการผูโ้ ดยสาร/ควบคุมกํากับ
ดูแลจัดคิวให้กบั ผูโ้ ดยสาร เพืIอรอรับ
การให้บริการ/จัดเตรียมอุปกรณ์
การทํางาน และงานอืIน ๆ ทีIได้รีบ
มอบหมายจาก พีIๆ

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ให้บริการสํารองทีIนังI และออกบัตร
โดยสาร/ให้บริการเปลีIยนแปลง
เทีIยวบิน
วันและเวลาบิน/แก้ไขปั ญหาในกรณี
ลูกค้าพลาดเทีIยวบิน หรือ มีการแจ้ง
เปลีIยนแปลงตัวเครืIองบินจากทางสาย
การบิน/ให้ขอ้ มูลเกีIยวกับบัตรโดยสาร
และเส้นทางทีIให้บริการ รวมถึงกฎ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของแต่ละเส้นทาง ฯลฯ

สถานทีทํางาน
อาคาร
ผูโ้ ดยสาร
ชัRน6 สนามบิน
สุวรรณภูมิ

Ground
เพศหญิง
Operations ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ Ms.Office ได้

1. รวบรวมเอกสารรายชืIอผูโ้ ดยสาร
(Manifest) เทีIยวบินระหว่างประเทศ
เพืIอนําส่งให้กบั AOT , เจ้าหน้าทีI
ตรวจคนเข้าเมือง , ศุลกากร
2. ลงข้อมูลในระบบทีIใช้งานของ
Flight Document Control
3. จัดเตรียมเอกสารทีIใช้สาํ หรับ
ปล่อยเครืIองล่วงหน้าเพืIอใช้ในวัน
ถัดไป
4. รวบรวมเอกสารรายชืIอลูกเรือทีIมี
การเปลีIยนแปลงและนําส่งเจ้าหน้าทีI
ตรวจคนเข้าเมือง

ดูแลเรืIองเอกสารการปล่อยเทีIยวบิน
ทัRงหมด ซึIงต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบก่อนทําการส่งให้กบั หน่ วยงาน
ราชการ เพืIอให้เครืIองบินออกได้ตาม
เวลาทีIกาํ หนด ลูกเรือสามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีIได้ตรงเวลา

ชัRน 2 บริเวณ
สายพานรับ
กระเป๋า
อาคาร
ผูโ้ ดยสาร
(Airside)

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
3 Safety Key Personnel

4 Ground Operations Training

Department
คุณสมบัติ
Ground
ไม่จาํ กัดเพศ
Operations สาขาบริหารธุรกิจ /
บริหารการบิน / ศิลป
ศาสตร์
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Ms.Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
บันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย /
จัดทําสืIอรณรงค์งานด้านความ
ปลอดภัย / พิมรายงานการประชุม

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน
จัดการงานด้านนิ รภัยการบินในส่วน
ปฏิบตั ิการภาคพืR นดิน (Safety
Management System)

สถานทีทํางาน
Suvarnabhumi
Airport
Concourse A3,

Operations ไม่จาํ กัดเพศ
Training
สาขามนุ ษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษดี
Center
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้
สามารถใช้ PROGRAM
ตัดต่อ วีดีโอได้จะพิจารณา
เป็ นพิเศษ

1. จัดเก็บเอกสารทีIเกีIยวข้องกับการ
จัดอบรม
2. บันทึกข้อมูลทีIเกีIยวข้องกับการ
อบรมใน MS Office
3.ประสานงานและดูแลการจัดอบรม
เช่น เตรียมความเรียบร้อยของห้อง
อบรม อุปกรณ์ต่างๆ เครืIองดืIมและ
อาหารของวิทยากร เป็ นต้น
4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารทีIใช้
ในการจัดอบรม

1. จัดหลักสูตรอบรมให้กบั พนักงานทีI
ปฏิบตั ิงานในส่วนภาคพืR น ให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดของบริษัทฯ
2.กําหนดวัน เวลา สถาทีIจดั อบรม และ
แจ้งไปยังวิทยากรและผูเ้ ข้าอบรม
3. เตรียมเอกสาร เช่น Training
Material, Handout, ใบลงทะเบียนเข้า
อบรม ในประเมินผลหลักสูตร เป็ นต้น
4. เช็คอุปกรณ์และสถานี จดั อบรม
5.ประสานงานและอํานวยความสะดวก
ให้กบั วิทยากร และผุูเ้ ข้าอบรม

Suvarnabhumi
Airport
Concourse A3,
3rd

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
5 Emergency Response
Planning

Department
คุณสมบัติ
Office
ไม่จาํ กัดเพศ
of President ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. ประสานงานการจัดฝึ กอบรม และ
จัดฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉิน
2. เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
และฝึ กซ้อม เช่น แบบลงทะเบียน
แบบประเมิน การ์ดสถานการณ์
สําหรับผูเ้ ข้าร่วมฝึ กซ้อม

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
วางแผนและเตรียมความพร้อม ด้านบุ อาคารทับ
สุวรรณ 1 ชัRน 2
คลกร(ทีมรับมือเหตุฉุกเฉิน), ด้าน
ทักษะเฉพาะทาง, ด้านอุปกรณ์และ
เครืIองมือ เพืIอรองรับต่อเหตุฉุกเฉิน

6 Operations Control
Center

Operations ไม่จาํ กัดเพศ
Control
ไม่จาํ กัดสาขาแต่ขอให้มี
ความเข้าใจในภาษา
ทางด้านการบิน
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Ms
Office,power BI ได้

1.ประสานงานกับหน่ วยงานภาคพืR น ควบคุมและวางแผนตารางบินในวันทํา อาคารทับ
ในแต่ละสถานี การบินในการขอและ การบินและล่วงหน้า 3 วัน , วิเคราะห์ สุวรรณ1ชัRน 2
สาเหตุของการล่าช้าของเทีIยวบิน
ติดตามข้อมูล
2.ประสานงานกับการท่าอากาศยาน
เพืIอกําหนดหลุมจอด,
3.communicate กับนักบินใน
ระหว่างทําการบิน
4.ประกาศอากาศยานเข้าให้
หน่ วยงานภาคพืR นทราบ
5.จดบันทึกข้อมูลต่างๆลงใน
communication log, ตรวจสอบและ
รวบรวมข้อมูลเพืIอมาทําสถิติ

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
7 Chief Pilot

Department
คุณสมบัติ
Flight
ไม่จาํ กัดเพศ
Operations สาขาอักษร,การบิน หรือ
คณะอืIนๆทีIสนใจ
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
ช่วยงานทีIแผนกหัวหน้านักบินตามทีI ดูแลข้อมูล ประสานงานด้านต่างๆ
อาคารทับ
ได้รบั มอบหมาย
เกีIยวกับนักบิน
สุวรรณ1ชัRน 3

8 Flight Operations
Standard

Flight
ไม่จาํ กัดเพศ
Operations การจัดการการบิน /
Aviation Management
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

1. จัดเก็บหลักฐานผลการตรวจสอบ
มาตรฐานการปฏิบตั ิการบินของ
นักบินและวิทยากรของฝ่ าย
ปฏิบตั ิการบิน
2. ช่วยเหลืองานแจกจ่ายคู่มือของ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการบินประกอบไปด้วย
นักบิน ลูกเรือ สถานี และตามแผนก
ต่างๆ
3. ช่วยเหลืองานแก้ไขและอัพเดท
คู่มือประจําห้องสมุด ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บิน

1. กํากับดูแลมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน อาคารทับ
ของฝ่ ายปฏิบตั ิการบินให้สอดคล้องตาม สุวรรณ1ชัRน 3
ข้อกําหนดของบริษัทและหน่ วยงาน
ราชการ
2. ควบคุมมาตรฐานการฝึ กอบรมใน
ทุกหลักสูตรทัRงของผูป้ ระจําหน้าทีIใน
อากาศ (Flight Crew Member),
ครูผูส้ อน (Instructor) และนักบินผู ้
ตรวจสอบ (Standard Pilot)
3. ควบคุมและพัฒนากระบวนการ
ควบคุมคุณภาพของคู่มือและเอกสาร
ของฝ่ ายปฏิบตั ิการบินและคู่มือประจํา
อากาศยาน

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
9 Flight Operations
Administration

Department
คุณสมบัติ
Flight
ไม่จาํ กัดเพศ
Operations ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
ทํางานตามมอบหมายของส่วนธุรการ จัดทําเบีR ยเลีR ยงการปฏิบตั ิการบินของ อาคารทับ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการบิน
นักบิน ดูแลด้านเอกสารการบินให้ไม่ สุวรรณ1ชัRน 3
หมดอายุ เช่น ใบอนุ ญาตนักบิน ใบ
แพทย์ ผลภาษาอังกฤษการบิน และ
หนังสือเดินทาง มีการตรวจสอบ แจ้ง
เตือนและ Update ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
ดูแลด้านสวัสดิการทีIนักบินจะได้รบั
การเบิกจ่ายสวัสดิการของบริษัทฯ และ
ทําการเบิก-จ่ายค่าอาหารนักบิน ค่า
คูปองอาหารนักบิน ค่าทีIพกั นักบิน

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
10 Flight Dispatch

11 Cabin Operations
Support

Department
คุณสมบัติ
Flight
ไม่จาํ กัดเพศ
Operations สาขาธุรกิจการบิน หรือ
วิศวกรรมการบิน หรือ
ด้านการบิน
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. คัดแยกเอกสาร OFP แต่ละวัน
และจัดเก็บให้เรียบร้อย
2. Revised คู่มือเกีIยวกับการ
ปฏิบตั ิการบิน ให้เป็ นปั จจุบนั
3. ดูแล iPad ทีIนักบินนําไปใช้และ
นํากลับมาคืน
4. ให้ขา่ วอากาศกับนักบิน
5. ช่วยสําเนาเอกสารต่างๆ

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
อาคารทับ
1. วางแผนเส้นทางบิน
2. Monitor ข่าวสภาพอากาศ สถานี ตน้ สุวรรณ2ชัRน 2
ทาง - ปลายทาง และสถานี ระหว่างทาง
3. ดูประกาศจากสนามบินเกีIยวกับ
อุปกรณ์นําร่อง TAXI WAY / Runway
ในช่วงระหว่างทําการบิน เช่น Taxi way
ปิ ด / Runway ปิ ด เพืIอจะเลีIยงไม่ใช้
Runway นัRนๆ
4. ตรวจเช็คความพร้อมของอากาศว่า
เครืIองติด MEL (Minimum Equipment
List) หรือข้อจํากัดอืIนใดหรือไม่ เพืIอใช้
ในการวางแผนการบิน

ช่วยงานทีIแผนกหัวหน้านักบินตามทีI ดูแลข้อมูล ประสานงานด้านต่างๆ
Cabin
ไม่จาํ กัดเพศ
เกียI วกับนักบิน
Operations สาขาบริหารการจัดการ ได้รบั มอบหมาย
หรือ การท่องเทีIยวและ
การบริการ สารสนเทศ
ธุรกิจ
สามารถใช้ Photoshop ได้

อาคารทับ
สุวรรณ2ชัRน 3

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
12 Cabin Crew Section

Department
คุณสมบัติ
Cabin
เพศหญิง
Operations ศิลปศาสตร์ หรือใกล้เคียง
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. จัดเก็บหลักฐานผลการตรวจสอบ
มาตรฐานการปฏิบตั ิการบินของ
นักบินและวิทยากรของฝ่ าย
ปฏิบตั ิการบิน
2. ช่วยเหลืองานแจกจ่ายคู่มือของ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการบินประกอบไปด้วย
นักบิน ลูกเรือ สถานี และตามแผนก
ต่างๆ
3. ช่วยเหลืองานแก้ไขและอัพเดท
คู่มือประจําห้องสมุด ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บิน

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
1. กํากับดูแลมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน อาคารทับ
ของฝ่ ายปฏิบตั ิการบินให้สอดคล้องตาม สุวรรณ2ชัRน 3
ข้อกําหนดของบริษัทและหน่ วยงาน
ราชการ
2. ควบคุมมาตรฐานการฝึ กอบรมใน
ทุกหลักสูตรทัRงของผูป้ ระจําหน้าทีIใน
อากาศ (Flight Crew Member),
ครูผูส้ อน (Instructor) และนักบินผู ้
ตรวจสอบ (Standard Pilot) ให้
สอดคล้องกับข้อกําหนด เพืIอให้ผูร้ บั
การฝึ กอบรมมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิการบิน
3. ควบคุมและพัฒนากระบวนการ
ควบคุมคุณภาพของคู่มือและเอกสาร
ของฝ่ ายปฏิบตั ิการบินและคู่มือประจํา
อากาศยาน

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
13 Cabin Operations
Standard

14 Safety Services

Department
คุณสมบัติ
Cabin
ไม่จาํ กัดเพศ
Operations ธุรกิจการบิน,อักษรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษดีมาก
สามารถใช้ Illustrator ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. คัดแยกเอกสาร OFP แต่ละวัน
และจัดเก็บให้เรียบร้อย
2. Revised คู่มือเกีIยวกับการ
ปฏิบตั ิการบิน ให้เป็ นปั จจุบนั
3. ดูแล iPad ทีIนักบินนําไปใช้และ
นํากลับมาคืน
4. ให้ขา่ วอากาศกับนักบิน
5. ช่วยสําเนาเอกสารต่างๆ

Safety
and
Security

แผนกนิ รภัย เป็ นหน่ วยงานทีIกาํ กับดูแล อาคารทับ
1. ช่วยเหลือแผนกนิ รภัยจัดทํา
ความปลอดภัยทางด้านการบิน
สุวรรณ1ชัRน 3
เอกสารด้านนิ รภัย (Safety
Promotion)
2. ช่วยเหลือแผนกนิ รภัยด้านธุรการ
3. ศึกษางานด้านนิ รภัยตามทีIได้รบั
มอบหมาย
4. จัดทําโครงงานด้านนิ รภัยตามทีI
ได้รบั มอบหมาย

ไม่จาํ กัดเพศ
สาขาวิชาทีIเกีIยวกับการบิน
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
อาคารทับ
1. วางแผนเส้นทางบิน
2. Monitor ข่าวสภาพอากาศ สถานี ตน้ สุวรรณ2ชัRน 3
ทาง - ปลายทาง และสถานี ระหว่างทาง
3. ดูประกาศจากสนามบินเกีIยวกับ
อุปกรณ์นําร่อง TAXI WAY / Runway
ในช่วงระหว่างทําการบิน เช่น Taxi way
ปิ ด / Runway ปิ ด เพืIอจะเลีIยงไม่ใช้
Runway นัRนๆ
4. ตรวจเช็คความพร้อมของอากาศว่า
เครืIองติด MEL (Minimum Equipment
List) หรือข้อจํากัดอืIนใดหรือไม่ เพืIอใช้
ในการวางแผนการบิน

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
15 Operations Training
Center

Department
คุณสมบัติ
Operations ไม่จาํ กัดเพศ
Training
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษพอใช้
Center
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. เตรียมเอกสารก่อนการจัด
ฝึ กอบรมนักบิน-ลูกเรือ
2. จัดเก็บข้อมูลหลังการฝึ กอบรม
ของนักบิน-ลูกเรือ
3. งานอืIนๆทีIได้รบั มอบหมาย

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
เป็ นหน่ วยงานจัดฝึ กอบรมนักบินและ อาคารทับ
ลูกเรือ ซึIงนักศึกษาฝึ กงานจะสามารถ สุวรรณ3ชัRน 4
เข้าสังเกตการณ์ได้ ในสถานทีIฝึกอบรม
จริง เช่น เครืIองช่วยฝึ กบินจําลอง
(Simulator), ห้องโดยสารจําลองบน
เครืIองบิน(Mock-up Room)

16 Technical Training

Technical

ไม่จาํ กัดเพศ
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

1.ประสานงาน
2.จัดเก็บเอกสาร

การจัดการฝึ กอบรมช่างอากาศยาน คือ Hangar
Donmueng
สร้างบุคลากรทีIมีคุณภาพ และ
คุณสมบัติเหมาะสม ซึIงเป็ นเรืIองจําเป็ น
ในการทํางานของช่างอากาศยาน
เนืI องจากช่างอากาศยานเกีIยวข้องกับ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน
โดยตรง และยังมีทกั ษะเฉพาะทางทีIใช้
ในการทํางาน

17 Technical Inventory

Technical

เพศชาย
ช่างเทคนิ คต่างๆ
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

จัดเรียงเอกสาร อะไหล่เครืIองบิน
ทัRงทีIสนามบินดอนเมืองและ
สนามบินสุวรรณภูมิ จุดละ2คนต่อ
ช่วงเวลา

aircraft inventory

โรงซ่อมอากาศ
ยานดอนเมือง
และ สโตร์
สนามบิน
สุวรรณภูมิ C10

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
18 management materials

19 Building and Facilities
Management

Department
คุณสมบัติ
Admin
เพศชาย
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
สํานักงาน
รับ -ส่งสินค้า และบรรจุหีบห่อ และ ตรวจรับสินค้าและเอกสาร อย่าง
ทํา เอกสารในระบบ SAP
รอบคอบ โดยมีเงืIอนไขในกรอบสินค้าทีI ใหญ่ ชัRน 5
มี DGR เป็ นตัวกํากับสินค้า ว่ารับได้
หรือไม่ กับ บริษัทฯ ทีIมาส่งสินค้า
และตรวจดู ให้ถูกต้องตรงตาม PO และ
ทําการ GR ในระบบ SAP และทําการ
บรรจุหีบห่อ และ จัดทําเอกสารในระบบ
I-CARGO และดําเนิ นการส่งด้วย
รถยนต์ และส่งต่อให้ ส่วนงาน คาร์โก้

Admin

1.ช่วยลงบันทึกการซ่อมยานพาหนะ
ในระบบ SAP
2.ช่วยรวบรวมและบันทึกการเติม
นํRามันของยานพาหนะเพืIอส่งต่อให้
ฝ่ ายบัญชี
3.ช่วยจัดทําเอกสารการโอนรถยนต์
จาก Leasing ต่างๆ

เพศหญิง
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

อาคาร
จัดทําเอกสาร EPR ตัRงเบิกค่าซ่อม
บํารุงยานพาหนะ และจัดทําบันทึก GR สํานักงาน
ค่าซ่อมยานพาหนะ จัดทําเอกสารต่อ ใหญ่ ชัRน 6
ภาษีและเอกสารโอนรถยนต์บริษัท ทีI
กรมการขนส่งทางบก
จัดทําเอกสารเบิกเงินค่าพาหนะและค่า
เดินทางไปต่างจังหวัดให้พนักงานใน
แผนกบริหารทรัพย์สินและพนักงาน
บริษัท BASE

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
20 Strategic Sourcing
and Planning

21 IT administration

Department
คุณสมบัติ
Admin
ไม่จาํ กัดเพศ
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. ขอใบเสนอราคา Vendor พร้อม
ทําการต่อรองราคาและขอเครดิต
2. สรรหา Vendor รายใหม่ๆ
3. ดําเนิ นการขอเอกสาร Vendor
สําหรับใช้ในอัพเดทผูข้ าย
4. ดําเนิ นการขึR นทะเบียน Vendor
รายใหม่ๆ
5.รวบรวมและจัดเก็บแบบฟอร์มการ
ประเมินผูข้ าย

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
สํานักงาน
ดําเนิ นการจัดซืR อ จัดหา และจัดจ้าง
ผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริการ เพืIอตอบสนองการ ใหญ่ ชัRน 6
ขอสังI ซืR อจากทุกหน่ วยงานภายในองค์กร
ซึIงจะมีทRงั การสังI ซืR อสินค้าจากผูข้ ายราย
เดิมและสรรหา
คัดเลือกผูข้ ายรายใหม่ๆ

CIT

1. สอนให้รูจ้ กั กระบวนการทํางาน
ของเลขาทุกขันR ตอน
2. การเข้าใช้งานระบบ SAP
3. การบริหารงาน Outsource และ
การจัดการด้านสัญญาต่างๆ
4. ได้รูจ้ กั ภาพรวมของฝ่ าย IT

สํานักงาน
ถ้าคุณอยากเป็ นสุดยอดเลขาฯ ทีI
สามารถทํางานได้ครบทุกฟั งก์ชนั I ขอให้ ใหญ่ ชัRน 7
ก้าวเข้ามาสมัครตรงส่วนงานนีR จะตอบ
โจทย์ทุกท่าน อีกทัRงยังได้เรียนรูเ้ รืIอง IT
เพิIมเติมเพราะเราคือฝ่ าย IT
จากประสบการณ์นักศึกษาทีIได้มาฝึ ก
ล้วนแต่กล่าวขอบคุณและประทับใจเมืIอ
ไปทํางานแล้วทําให้ง่ายและมองงาน
ออก พวกพีIรอน้องๆอยูน่ ะคะ

ไม่จาํ กัดเพศ
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
22 System Analysis

Department
คุณสมบัติ
CIT
ไม่จาํ กัดเพศ
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.จัดทําเอกสาร Requirement ต่างๆ
ทีIทาง User ร้องขอมาเพืIอ
ประกอบการจัดทําระบบภายในบริษัท
2.เข้าร่วมประชุมรับ Requirement
ต่างๆ
3.หากสามารถเขียนโปรแกรมหรือ
Report ให้ดาํ เนิ นการจัดทํา Report
ต่างๆ ให้แต่ละหน่ วยงานทีIรอ้ งขอ

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
วิเคราะห์และจัดทําระบบต่างๆ ภายใน สํานักงาน
บริษัท ทีIเกีIยวข้องกับทางด้าน
ใหญ่ ชัRน 7
Commercial

23 IT Compliance and
Helpdesk Support

CIT

แก้ไขปั ญหาด้านสารสนเทศเบืR องต้น
และติดตามเอกสารด้านการ
ตรวจสอบระบบ จากหน่ วยงานทีI
เกีIยวข้อง

วิเคราะห์ และ แก้ไขปั ญหาเบืR องต้น
ด้านสารสนเทศ (Helpdesk Support)
ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาํ แนะนํา ด้าน
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
(Internal Audit and External Audit )
และมาตรฐานการใช้งานระบบ
สารสนเทศต่างๆ (IT Compliance)

24 Payable Accounting

Accounting ไม่จาํ กัดเพศ
สาขาบัญชี
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

ไม่จาํ กัดเพศ
สาขาด้านด้านสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

สํานักงาน
ใหญ่ ชัRน 7

ให้เรียนรูง้ านและสามารถนําไปปฏิบตั ิ ตรวจสอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายและการ สํานักงาน
บันทึกบัญชีตRงั เบิกก่อนดําเนิ นการ
ใหญ่ ชัRน 8
จ่ายเงิน

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
25 International Corporate
Communications

Department
คุณสมบัติ
Office
ไม่จาํ กัดเพศ
of President สาขานิ เทศศาสตร์
วารสารศาสตร์
(ประชาสัมพันธ์) อักษร
ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (เอก
อังกฤษ)
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. จัดทํา Database ผูส้ ืIอข่าว และมี
การพบปะผูส้ ืIอข่าวจากต่างประเทศ
เมืIอมีนัดหมาย
2. ดําเนิ นการด้านเอกสาร support
งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การ
เขียน และแปลข่าว ต่างๆ
3. ช่วยเตรียมการจัด function งาน
ต่างๆ ของ PR เช่น Press
Conference , Press Briefing หรือ
การจัด Press Trip
4. จัดเตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆ
รวมถึงประสานงาน เมืIอมีการทํา
การสัมภาษณ์ หรือการถ่ายทําของ
สืIอมวลชน
5. รวบรวม จัดเก็บ News Coverage
ต่างๆ ให้เป็ นรูปแบบ Report
6. งานเอกสารอืIนๆ ทีIจาํ เป็ นต่อการ
ดําเนิ นงานของแผนกฯ

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
สํานักงาน
แผนกสืIอสารองค์กรต่างประเทศ ทํา
ใหญ่ ชัRน 9
หน้าทีIวางแผน ดูแลงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศให้กบั บริษัท
ฯ โดยมีหน้าทีIหลักในการประสานงาน
กับสืIอมวลชนต่างประเทศเพืIอ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ
องค์กร รวมถึงสร้างภาพลักษณ์อนั ดี
ให้กบั บริษัทฯ ไปยังตลาดต่างประเทศทีI
เป็ น target ทัRงนีR จะมีกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ เพืIอสนับสนุ นงานกับ
หน่ วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ เช่น
แคมเปญการตลาด และการขาย หรือ
กิจกรรม CSR ต่างๆ การทํางานจะเป็ น
การทํางานร่วมกับสืIอมวลชน
ต่างประเทศ , Bloggers , Youtubers
หรือ KOLs จากต่างประเทศ และ
หน่ วยงานพันธมิตรต่างๆ เช่น

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
26 แผนกสืIอสารภายใน
องค์กร

27 Media Relations

Department
คุณสมบัติ
Office
ไม่จาํ กัดเพศ
of President สาขานิ เทศศาสตร์
สามารถใช้
Photoshop,Adobe
Premiere Pro, Adobe
Illustratorได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.จัดทําสืIอประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร
2.รวบรวมข้อมูลจัดทําวารสาร
ภายในองค์กร
3.ประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
แผนกสืIอสารภายในองค์กร ปฏิบตั ิหน้า สํานักงาน
ใหญ่ ชัRน 9
ทีเกีIยวกับการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ภายในของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นนโยบาย
ประกาศ คําสังI รวมทัRงข้อมูล ข่าวสาร
ความเคลืIอนไหวภายในบริษัทฯ ให้
พนักงานได้รบั ทราบอย่างทัวI ถึงผ่าน
ช่องทางภายในของบริษัทฯ
นอกจากนัRนยังประสานงานกับ
หน่ วยงานภายนอกเรืIองการขอเข้า
ศึกษาดูงานของบริษัทฯ และบริหาร
จัดการโครงการต่างๆ ทีIเป็ น
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

Office
ไม่จาํ กัดเพศ
of President สาขาสืIอสารมวลชน
นิ เทศน์ศาสตร์ วารสาร
ศาสตร์
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้
ภาษาอังกฤษดี

ดูแลจัดเก็บclipping ข่าว update
รายชืIอสืIอมวลชน เขียนข่าว เยียI ม
เยียนผูส้ ืIอข่าว โดยทุกเรืIองจะอยู่
ภายใต้การดูแลของพีIๆในแผนก

ดําเนิ นงานด้านประชาสัมพันธ์ สร้าง สํานักงาน
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั สืIอมวลชน เพืIอ ใหญ่ ชัRน 9
เผยแพร่ขา่ วสารกับสาธารณะชนได้รบั รู ้
อย่างถูกต้อง สร้างภาพพจน์ทีIดีให้กบั
องค์กร สร้างความนิ ยมและช่วยป้ องกัน
รักษาชืIอเสียงขององค์กร

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
28 Advertising &
Sponsorship

Department
คุณสมบัติ
Marketing ไม่จาํ กัดเพศ
สาขาMarketing and
Advertising
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้
ภาษาอังกฤษดี

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
พิจารณาตรวสอบเอกสาร
ประสานงานบุคคลภายในและนอก
รวมถึงได้เข้าไปศึกษาขันR ตอนการ
ผลิตสืIอโฆษณา และเข้าไปร่วมงาน
ต่างๆ ในงานทีIได้ให้การสนับสนุ น

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
1. ร่วมดูแลงานโฆษณาในตลาดต่างๆ สํานักงาน
ใหญ่ ชัRน 9
ทีIได้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
นําเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพืIออนุ มตั ิ
2. ช่วยในเรืIองการติดต่อ และ
ประสานงานการผลิตโฆษณาต่างๆ
เพืIอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
สวยงามและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
องค์กรตลอดจนอยูใ่ นขอบเขตเวลาทีI
กําหนด
3. ดูแล ประสานงาน และเจรจาต่อรอง
การซืR อสืIอโฆษณาต่างๆ เพืIอให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และเกิดความคุม้ ค่าสูงสุด
แก่บริษัท

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
29 Inflight Services

Department
คุณสมบัติ
Product
ไม่จาํ กัดเพศ
Developme สาขาfood science ,
Airline business
nt
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้
ภาษาอังกฤษพอใช้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
menu checklist , งานเอกสารอืIนๆ หน่ วยงานเกีIยวข้องกับการให้บริการบน สํานักงาน
เครืIองบิน ซึIงประกอบด้วย บริการด้าน ใหญ่ ชัRน 9
อาหาร เครืIองดืIม อุปกรณ์ทีIให้บริการ
บนเครืIองบินทัRงหมด รวมถึงสืIอบันเทิง
ทุกชนิ ด เช่น ภาพยนต์ เพลง เกมส์
นิ ตยสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึงการ
จัดหานวัตกรรมใหม่ๆ สําหรับงาน
บริการ โดยนักศึกษาจะได้เข้าชม
กิจกรรมของครัวการบิน หรือ Catering

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
30 Internal Audit

Department

คุณสมบัติ
Internal Audit ไม่จาํ กัดเพศ
สาขาบัญชี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้
ภาษาอังกฤษดี

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.To get understanding about work
process and prepare working paper.
2.To perform internal control
testing and prepare working paper.
3.Can design audit program and
identify risk or finding after testing.
We will be appreciated

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
สํานักงาน
หน่ วยงาน Internal audit เป็ น
ใหญ่ ชัRน 9
หน่ วยงานทีIช่วยให้องค์กรเพิIม
ประสิทธิภาพในการการทํางานมากขึR น
ช่วยบริหารความเสีIยงขององค์กรใน
ระดับกระบวนการทํางาน โดยลักษณะ
งานคือการไปทําความเข้าใจ
กระบวนการทํางานนัRนๆ แล้วระบุว่าใน
กระบวนการทํางานมีจุดใดทีIเป็ นการ
ควบคุม หลังจากนัRนจึงออกแบบหรือ
วางแผนการตรวจสอบ เมืIอตรวจสอบ
เสร็จหากพบจุดอ่อน หรือประเด็นต่างๆ
จะทําการออกรายงานข้อตรวจพบ
เพืIอให้หน่ วยงานเจ้าของกระบวนการ
นัRนๆ ออกแบบ หาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการทํางานเดิม เพืIอเพิIม
ประสิทธิภาพและ ได้ประสิทธิผลมากขึR น

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
31 Sales Service

Department
คุณสมบัติ
Sales
ไม่จาํ กัดเพศ
สาขาธุรกิจการบินหรือ
สาขาอืIนๆ
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้
สามารถใช้ Amadeus ได้
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
1.สามารถให้ขอ้ มูลเทีIยวบิน/ราคา 1. ประสานงานและสนับสนุ นด้านการ สํานักงาน
ใหญ่ ชัRน 10
ให้กบั ตัวแทนจําหน่ ายได้ในเบืR องต้น ขายระหว่างเจ้าหน้าทีIฝ่ายขาย กับ
หน่ วยงานทัRงภายในและนอกองค์กร
2.สามารถรับเรืIองร้องขอความ
ช่วยเหลือจากตัวแทนจําหน่ ายทัRงทาง 2. รับโทรศัพท์และโต้ตอบอีเมลกับต้ว
โทรศัพท์ และ Email ได้ในเบืR องต้น แทนจําหน่ ายทัRงในและต่างประเทศ
และประสานงานต่อไปยังหน่ วยงานทีI 3. โต้ตอบอีเมลกับ GSA ในประเทศ
ต่างๆ แนะนําแนวทางการแก้ไขปั ญหา
เกีIยวข้อง
พิจารณาคําร้องขอจาก GSA ในเรืIองทีI
3.บันทึก/จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล
จํานวนสายโทรศัพท์ และ Email ใน เกีIยวข้องกับการขายหรือรายละเอียด
ของเทีIยวบิน ภายใต้ขอบเขตทีIบริษัท
แต่ละเดือน,รายละเอียดการเสนอ
ราคากรุ๊ปให้กบั ตัวแทนจําหน่ ายใน กําหนด
แต่ละเดือนเพืIอติดตามการทําจองทีIนังI
4.สามารถ Call Visit ตัวแทน
จําหน่ ายในประเทศ เดือนละ 1 ครัRง
เพืIอทราบ Feedback ของตัวแทน
จําหน่ ายเกีIยวกับรายละเอียดการ
จองทีIนังI
5.รวมรวมข้อมูล ZO Waiver Report
ประจําเดือนของฝ่ ายขาย เพืIอนําส่ง
ให้กบั Revenue Team
6.รวมรวมข้อมูล/ประสานงานเรืIอง
FFP Card ให้กบั แขกของฝ่ ายขาย

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
32 Marketing Promotion

33 Web Development

Department
คุณสมบัติ
Marketing ไม่จาํ กัดเพศ
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Ms Office ได้

E-Commerce ไม่จาํ กัดเพศ

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
เตรียมงานออกบูธ จัดอุปกรณ์
ส่วนงานทีIดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริม สํานักงาน
ใหญ่ ชัRน 10
การตลาด การทําโปรโมชันI ร่วมกับ
หน่ วยงานด้านการท่องเทีIยว เช่น ททท.
TICA TCEB เพืIอส่งเสริมการขาย โป
รโมทเส้นทางบิน และการบริการของ
สายการบินให้เป็ นทีIรูจ้ กั มากยิงI ขึR น
นอกจากนีR ยังดูแลโปรโมชันI บัตรโดยสาร
ราคาพิเศษสําหรับนักศึกษา และ
อาจารย์มหาวิทยาลัย (Ufare by
Bangkok Airways)

ออกแบบชิR นงานโฆษณาตามโจทย์ ดูแลเรืIองการขายผ่านช่องทางออนไลน์ สํานักงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนําไปใช้จริงบนช่องทางออนไลน์ เป็ นหลักโดยหนึI งในองค์ประกอบสําคัญ ใหญ่ ชัRน 11
และอืIนๆ ทีIเกียวข้องกับ
คือการประชาสัมพันธ์เพืIอทําให้แบรนด์
การผลิตสืIอโฆษณา
เป็ นทีIรูจ้ กั ในวงกว้าง และเพืIอต่อยอด
จนนํามาสู่ยอดขาย
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ Illustrator ได้

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
34 Service Standard
and Training Section

Department
คุณสมบัติ
Sales
ไม่จาํ กัดเพศ
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้
สามารถใช้โปรแกรม Visio
(ถ้าทําได้จะพิจารณาเป็ น
พิเศษ)

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.จัดทําเอกสาร ISO ทีIเกีIยวข้องกับ
ขันR ตอนการปฏิบตั ิงานและเอกสาร
สนับสนุ นอืIนๆ ทุกประเภทของส่วน
สํารองทีIนังI และออกบัตรโดยสาร
2.จัดทําคู่มือการทํางานของส่วน RES
& TKT
3.จัดทํา Presentation ในโปรแกรม
Power Point เกีIยวกับการ Training
ของส่วนงาน
4.จัดทําเอกสารเกีIยวกับการ Training
ของพนักงานส่วน RES & TKT
5.เข้าร่วมประชุมและฝึ กจดรายงาน
การประชุม

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
สําหรับแผนก Service Standard and สํานักงาน
ใหญ่ ชัRน 11
Training เป็ นแผนกทีIทาํ งานทัRงด้าน
เอกสารและการฝึ กอบรม ซึIงจะมีหน้าทีI
สนับสนุ นการทํางานของพนักงานของ
ส่วนสํารองทีIนังI และออกบัตรโดยสาร
ทัRงทีIสาํ นักงานใหญ่ พนักงาน
outsourced พนักงานทีIสาํ นักงานขาย
ในประเทศไทยและในต่างประเทศ เรา
มีหน้าทีIทาํ ให้พนักงานของส่วนงานเรา
ทุกคนมีมาตรฐานในการปฎิบตั ิงานไป
ในทิศทางเดียวกันซึIงหากน้องได้เข้ามา
ฝึ กงานกับแผนกของเราน้องจะได้รบั รู ้
ข้อมูลในเรืIองของ
การสํารองทีIนังI และออกบัตรโดยสาร
ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สซึIงคิด
ว่าจะเป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้ใน
งานทีIน้องต้องการจะทําในอนาคต และ
สามารถนําไปเป็ น Reference ในการ
สมัครงานในทีIต่างๆ ได้ดว้ ย

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
Department
คุณสมบัติ
35 Customer Relations
Marketing ไม่จาํ กัดเพศ
Management & Customer
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษดีมาก
Experience Management
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

36 FlyerBonus

Network and
Fleet
Management

ไม่จาํ กัดเพศ
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษดีมาก
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
บันทึก Feedback ของลูกค้าเข้าระบบ
Case Management
และบันทึก Free Comment ของ
ลูกค้าจาก Customer Satisfaction
Survey

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
หน่ วยงานทีIทาํ หน้าทีIรบั Feedback ของ สํานักงาน
ใหญ่ ชัRน 11
ลูกค้าและพิจารณาให้การดูแลเพืIอ
รักษาสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร
รวมถึงจัดทํา
Customer Satisfaction Survey และ
ส่งผลดังกล่าวให้กบั หน่ วยงาน
ทีIเกีIยวข้อง

1. รับสมัครและบันทึกข้อมูลผูส้ มัคร
สมาชิก
2. ช่วยเหลืองานด้านการบริการ
ลูกค้าสมาชิก
3.ตอบคําถามหรือข้อร้องเรียนของ
สมาชิกทัRงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ประสานงานกรณีแผนกมี
กิจกรรมหรือโปรโมชันI ให้แก่สมาชิก

FlyerBonus เป็ นรายการสะสมคะแนน สํานักงาน
( Loyalty Program) ของบางกอกแอร์ ใหญ่ ชัRน 11
เวย์ส โดยหน่ วยงานมีหน้าทีIดูแลและ
ให้บริการสมาชิกในเรืIองรายการสะ
สะมคะแนน การโอนคะแนน การแลก
คะแนนกับสายการบินและธุรกิจ
พันธมิตรต่าง อาทิ โรงแรม รถเช่า บัคร
เครดิต สายการบินพันธมิตร รวมถึง
โปรโมชันI และสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิก
ของสายการบิน

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
37 Route Research

38 Customer Campaign
Management

Department
Network and
Fleet
Management

คุณสมบัติ
ไม่จาํ กัดเพศ
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

Marketing ไม่จาํ กัดเพศ
สาขาการตลาด
ภาษาอังกฤษดีมาก
สามารถใช้ Mircrosoft
Office/Photoshop ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.เก็บรวบรวมข้อมูลสถิต่างๆ
2.อัพเดตข่าวสาวเกีIยวกับการ
ท่องเทีIยวและอุตสาหกรรมการบิน
3.จัดทํารายงานหรืองานอืIนๆ ทีI
ได้รบั มอบหมาย

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
1.สังเกตุ ติดตามข่าวสารเกีIยวกับการ สํานักงาน
ท่องเทีIยวและการเดินทางเพืIอหาโอกาส ใหญ่ ชัRน 12
ในการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ หรือ เพิIม
รายได้ให้กบั เส้นทางบินปั จจุบนั รวมถึง
ติดตามความเคลืIอนไหวของสายการ
บินคู่แข่ง และสายการบินพันธมิตร
2.ประเมินและจัดการรายงานข้อมูล
ตลาดโดยรวม
3.รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆทีI
เกีIยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเทีIยว
และการเดินทาง

1.จัดทํารายงานสรุปแต่ละแคมเปญ
2.ตรวจสอบเงืIอนไขแคมเปญ
3.ตรวจสอบ AW

จัดแคมเปญให้เหมาะสมกับกลุ่มตลาด
ลูกค้า และ Partner ต่างๆ เพืIอ
ก่อให้เกิดรายได้ให้กบั องค์กร

สํานักงาน
ใหญ่ ชัRน 13

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
39 Cargo sales
& Cargo marketing

Department
คุณสมบัติ
Cargo and ไม่จาํ กัดเพศ
Charter คณะ/สาขาบริหารธุรกิจ
เศรษศาสตร์
ภาษาอังกฤษดีมาก
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
ตรวจสอบเอกสารทีIเกีIยวข้องกับการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ และ ใส่ขอ้ มูล
ในระบบให้ถูกต้อง , ทํารายงานการ
ขาย (Sales report) ของสินค้าและ
ไปรษณียภ์ ณ
ั ฑ์และงานอืIนๆทีIได้รบั
มอบหมาย

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
สํานักงาน
แผนกขายและการตลาดขนส่งสินค้า
พัสดุภณ
ั ฑ์ (Cargo Sales and Cargo ใหญ่ ชัRน 13
Marketing)ทําหน้าทีIดาํ เนิ นธุรกิจการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบิน
Bangkok Airways ทัRงการศึกษาสภาพ
ตลาดการขนส่งสินค้า , คู่แข่ง , การ
กําหนดราคาขาย , ติดต่อตัวแทนขาย
และ สายการบินพันธมิตร

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
40 ส่วนรับผิดชอบต่อสังคม

Department
คุณสมบัติ
Office
ไม่จาํ กัดเพศ
of President คณะ/สาขามนุ ษยศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้
สามารถใช้ Photoshop/
Illustrator ได้จะพิจารณา
เป็ นพิเศษ

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลทัวI ไปขององค์กร
สังเกต และเรียนรูป้ ระเด็นต่าง ๆ ทีI
ได้จากการฝึ กงาน เพืIอทํารายงาน
สรุปส่งส่วน CSR ก่อนจบการฝึ กงาน
โดยให้อิสระนําเสนอรายงานใน
รูปแบบใดก็ได้ตามความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง
2. งานลงพืR นทีIชุมชน เช่น ช่วยเหลือ
งานต่าง ๆ เมืIอมีการจัดกิจกรรม
CSR หรือร่วมสังเกตการณ์เมืIอทีม
CSR พบชุมชน ตามโอกาสเหมาะสม
3. งานเอกสาร เช่น สรุปประเมินผล
กิจกรรม CSR และนําเสนอใน
รูปแบบ Pie Chart/ สรุปประเด็น
สําคัญจากทีIประชุม/ รายงานสิIงทีI
ได้รบั มอบหมายประจําวัน/ พิมพ์
และตรวจสอบเอกสาร/ สําเนาสแกนเอกสาร

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
สํานักงานใหญ่
เป้ าหมายของเรา คือการสร้างความ
เข้มแข็ง (คุณภาพชีิวิตทีIดี) ให้กบั ชุมชน ชัRน 13
รอบสนามบิน (สมุย สุโขทัย และตราด)
และเส้นทางทีIบริษัทฯ ทําการบิน โดย
ใช้กลยุทธ์การเป็ น Facilitator นําพา
องค์ความรูแ้ ละความเชีIยวชาญต่าง ๆ สู่
ชุมชน สําหรับการทํา CSR ในองค์กร
เราเน้นแนวคิด "Best in what we do"
คือการสร้างความตระหนักให้กบั
พนักงานขององค์กร เรืIองรับผิดชอบงาน
ในหน้าทีIอย่างเต็มความสามารถ เพืIอ
องค์กรอยูไ่ ด้อย่างยังI ยืน

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
41 Business Continuity
Management

42 Investment Promotion

Department
คุณสมบัติ
Office of ไม่จาํ กัดเพศ
President คณะ/สาขาการจัดการ
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.ช่วยดําเนิ นการจัดข้อมูลเอกสาร
Manual BCP และเอกสารเกีIยวข้องให้
เป็ นระบบ
2.ช่วยดําเนิ นการ Create Form ทีIใช้
ในกระบวนการต่างๆเพืIอรองรับ
แผนงานส่วน BCM
3.ช่วยดําเนิ นการดูแลความ
เรียบร้อยของข้อมูล Manual,Soft file
ทีIเกีIยวข้องกับ BCM

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
สํานักงานใหญ่
หน่ วยงาน BCM เป็ นหน่ วยงานด้าน
ชัRน 13
การบริหารความต่อเนืI อง โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 2 เรืIองคือ
1.การวางแผนและเตรียมการรองรับ
เพืIอลดผลกระทบจากเหตุการณ์ให้น้อย
ทีIสุด
2.ทําให้สายการบิน/กิจกรรมต่างๆทีI
เกีIยวข้อง กลับมาดําเนิ นการได้เร็วทีIสุด

Admin

จัดหาสรุปวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีIยวกับ
โครงการทีIได้รบั มอบหมาย

สํานักงานใหญ่
แสวงหาสิทธิประโยชน์เกีIยวกับธุรกิจ
ชัRน 14
การบิน
รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม
หรือปั จจัยทีIมีผลกระทบเกีIยวกับธุรกิจ
การลงทุน โครงการต่างๆทีIเกีIยวข้องกับ
บริษัท

ไม่จาํ กัดเพศ
คณะ/สาขาทีIเกีIยวข้องกับ
การบิน ,โลจิสติกส์ ,
ภาษาอังกฤษ , ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษดีมาก
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
43 Insurance Management

44 Government Relations

Department
คุณสมบัติ
Admin
ไม่จาํ กัดเพศ
คณะ/สาขาคณะนิ ติศาสตร์
,คณะศิลปศาสตร์, คณะ
บริหารธุรกิจ และสาขาอืIน
ทีIเกีIยวข้อง
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.จัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกันภัย
2.ศึกษาและวิเคราะห์ความเสีIยง
3.ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงาน
ภายในและภายนอก

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
สํานักงานใหญ่
ดําเนิ นการจัดด้านประกันภัยความ
ชัRน 14
เสีIยงภัย ทัRงด้านการเงินบางส่วนทีIไม่
ทับซ้อนด้านการเงิน และนอกเหนื อ
ด้านการเงิน
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในความ
เสียหายของบริษัทฯ ซึIงได้จดั ทํา
ประกันภัยไว้ต่อผูร้ บั ประกันภัย เพืIอลด
ความเสีIยงภัยของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ

Admin

1.มีส่วนร่วมในการทําเอกสารและ
ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งไปยัง
หน่ วยงานราชการ
2.ประสานงานหน่ วยงานต่างๆ
ภายในและ
ภายนอกพร้อมพนักงานในแผนกฯ

สํานักงานใหญ่
ดําเนิ นการรักษาสิทธิใบอนุ ญาต
ประกอบ กิจการต่างๆและใบอนุ ญาตผู ้ ชัRน 14
ประจําหน้าทีIในอากาศ รวมถึง
ประสานงานภายในและภายนอก โดย
แบ่งการทํางานออกเป็ น 2 ส่วน
1.สายการบิน โดยแบ่งเป็ นใบอนุ ญาต
ต่างๆ ใบอนุ ญาตผูป้ ระจําหน้าทีI งาน
ประสานงาน นําเข้าอากาศยาน ฯลฯ
เป็ นต้น
2.สนามบิน โดยแบ่งเป็ นใบอนุ ญาต
ต่างๆ การดําเนิ นการทีIเกีIยวข้องกับ
ใบอนุ ญาตสนามบิน

ไม่จาํ กัดเพศ
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
45 Investment Analysis

Department
คุณสมบัติ
Admin
ไม่จาํ กัดเพศ
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
ศึกษาข้อมูลเกีIยวกับสภาพเเวดล้อม
อันเกีIยวข้องกับโครงการ,จัดเตรียม
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เเละ
อืIนๆทีIเกีIยวข้องในการทําแผนธุรกิจ

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
ศึกษาสภาพแวดล้อมของปั จจัยในการ สํานักงานใหญ่
ลงทุน สถานการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั ชัRน 14
รวมถึงแนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ
และคู่แข่งขัน X10- จัดทํารายงาน
ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ เพืIอ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการ
ลงทุนและความคุม้ ค่าของการลงทุน

46 Quality Management

Corporate เพศหญิง
Quality
ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

ช่วยสนับสนุ นงานของส่วนงานด้าน
เอกสารในระบบคุณภาพ,งานด้าน
การตรวจติดตามภายใน, งานด้าน
สถิติ และงานด้านการติดต่อ
ประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ

สํานักงาน
ส่วนระบบบริหารคุณภาพ เป็ น
หน่ วยงานทีIควบคุมคุณภาพขององค์กร ใหญ่ ชัRน 14
ในระดับกระบวนการ รับผิดชอบ
เกีIยวกับงานด้านเอกสารคุณภาพของ
บริษัทฯ ทัRงหมด มีการเดินทางเพืIอ
ตรวจประเมินด้านคุณภาพของ
หน่ วยงานตามสถานี ต่างๆอยูเ่ สมอ
รวมทัRงเป็ นหน่ วยงานทีIคอยจัดทําสถิติ
เกีIยวกับการดําเนิ นงานด้านคุณภาพ
ของบริษัทฯ

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
47 Learning and
Development

Department
คุณสมบัติ
ไม่จาํ กัดเพศ
Human
Resources 1.คณะครุศาสตร์,จิตวิทยา

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.สนับสนุ นงานพืR นฐานทีIเกีIยวข้อง
กับการฝึ กอบรม เช่น เตรียมห้องจัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม ดูความเรียบร้อยของห้อง
2. คณะศึกษาศาสตร์,คณะ
อบรม ต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมเมืIอมีการ
จิตวิทยา,คณะมนุ ษยศาสตร์
จัดอบรม
,สังคมศาสตร์ มศว
2.จัดหาหลักสูตรอบรมทัRงประเภท
3.คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละ
ศึกษาศาสตร์,สังคมสงเคราะห์ ทัวI ไป และเฉพาะทาง (ตามทีIได้รบ
ั
,รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
มอบหมาย)
4. คณะศึกษาศาสตร์,
3.จัดทํา / ช่วยเหลือ การ
สังคมศาสตร์,บริหารธุรกิจ ม.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม เช่น
เกษตรศาสตร์
จัดทํา Poster หลักสูตรอบรม
5.คณะบริหารธุรกิจ
4.บันทึก และตัดต่อวีดีโอการอบรม
มหาวิทยาลัยหอการค้า
เพืIอทําสืIออบรม online
6.คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
5.จัดเก็บเอกสาร และรวบรวม
7.คณะศึกษาศาสตร์
เอกสารทีIเกีIยวข้องกับการอบรมแต่
มหาวิทยาลัยบูรพา
ละหลักสูตร ในแฟ้ มหลักสูตรของ
ภาษาอังกฤษพอใช้
แผนกพัฒนาบุคลากร
สามารถใช้ MS
6.จัดทําเอกสารสรุปหลักสูตร (ทีIจดั
Office,Excel,Photoshopได้
อบรมโดยแผนกพัฒนาบุคลากร)
เพืIอนําส่งกรมพัฒนาฝี มือแรงงานใน
การขอลดหย่อนภาษีบริษัทฯ

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
สํานักงานใหญ่
ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการ ชัRน 16
ฝึ กอบรมและพัฒนาการเรียนรูท้ Rงั
ภายในและภายนอกองค์กรให้กบั
ผูบ้ ริหารและพนักงานแต่ละระดับ
เพืIอสนองต่อพันธกิจของบริษัทฯ ใน
การส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
48 HR Admin

Department
คุณสมบัติ
Human
ไม่จาํ กัดเพศ
Resources สาขาศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้ Mircrosoft
Office ได้

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
ช่วยเหลือจัดการงานเอกสารทีI
เกีIยวข้องกับทางส่วนงาน และ
ช่วยเหลืองานทางด้านจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์พนักงาน

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
1. ดําเนิ นการเกีIยวกับสัญญาจ้างงาน สํานักงานใหญ่
ชัRน 16
ของพนักงาน
2. ดําเนิ นการด้านระเบียบข้อบังคับฯ
3. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
พนักงาน
สํานักงานใหญ่
ชัRน 16

49 Knowledge Management

Knowledge Sharing Event
Human
ไม่จาํ กัดเพศ
Resources สาขาการจัดการหรืออืIนๆ
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ MS Officeได้

จัดการความรูใ้ นองค์กร และจัด Event
Knowledge Sharing
และสนับสนุ นกิจกรรม Innovation

50 Recruitment

Human
ไม่จาํ กัดเพศ
Resources ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ MS Officeได้
มีความยืดหยุน่ สามารถ
ปฏิบตั ิงาน
ในวันเสาร์-อาทิตย์ได้เป็ น
บางครัRง

ดําเนิ นการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน สํานักงานใหญ่
ใหม่,
ชัRน 16
การโอนย้ายพนักงานภายใน และการ
รับสมัครนักศึกษาฝึ กงาน

1.ติดต่อนัดหมายผูส้ มัครงาน
2.ดําเนิ นการต้อนรับผูส้ มัคร
3.ทํางานด้านเอกสารทีIเกีIยวข้องกับ
การรับสมัครงาน เช่น ตรวจข้อสอบ
จัดชุดสัมภาษณ์ เป็ นต้น
4.สนับสนุ นงานโปรเจ็กของ
หน่ วยงาน เช่น การรับสมัครลูกเรือ
,ศิษย์การบิน,นักบินและนักศึกษา
ฝึ กงาน เป็ นต้น

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
51 Reward and Performance
Management

52 ส่วนการพาณิชย์
(สนามบินสมุย)

Department
คุณสมบัติ
Human
ไม่จาํ กัดเพศ
Resources ไม่จาํ กัดสาขา
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ MS Officeได้

Airports

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
สํานักงานใหญ่
1.ตรวจเอกสารด้านสวัสดิการ /
ด้านค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ชัRน 16
2.ร่วมทําสืIอประชาสัมพันธ์ ของส่วน
งาน
3.จัดเก็บเอกสารทีIได้รบั มอบหมาย

ไม่จาํ กัดเพศ
ลงข้อมูลรายได้และดูแลงานเอกสารต่างๆ
ส่วนการพาณิชย์สนามบิน ดูและ
คณะบริหาร
ร้านค้าและสืIอโฆษณาทัRงหมดใน
ภาษาอังกฤษพอใช้
สนามบิน
สามารถใช้ MS Officeได้
จัดทําสัญญาลงรายละเอียดข้อมูล
มีความยืดหยุน่ สามารถ
รายได้ประจําวัน ประจําเดือน ตรวจดู
ปฏิบตั ิงาน
ความเรียบร้อยของร้าน
ในวันเสาร์-อาทิตย์ได้เป็ น
บางครัRง

สนามบินสมุย

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
53 Airside Operations
(สนามบินสมุย)

Department
คุณสมบัติ
Airports
ไม่จาํ กัดเพศ
Major : Aviation
ภาษาอังกฤษพอใช้
สามารถใช้ MS Officeได้
มีความรูแ้ ละความเข้าใจ
ในพืR นฐานการบิน

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. ประสานงานกับหน่ วยงานทีI
เกีIยวข้องเรืIองการอบรมการขับขีใI น
เขตการบิน (Airside Driving Permit
Training)
2. ออกบัตรอนุ ญาตขับขีฯI ภายใต้การ
กํากับดูแลของแผนก
3. ติดตามเจ้าหน้าทีIเพืIอเรียนรูเ้ รืIอง
การตรวจพินิจพืR นทีIเคลืIอนไหว
ภายในสนามบินสมุย 4. ติดตาม
เจ้าหน้าทีIเพืIอเรียนรูก้ ารลงตรวจการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีIให้บริการ
แก่อากาศยาน (Airside Operation
Inspection)
5. เป็ นผูช้ ่วยในส่วนงานพิธีการบิน
(Formalities) และ Apron
Management
6. งานอืIนๆ ตามทีIได้รบั มอบหมาย

หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
1. Formalities พิธีการบินและเอกสาร สนามบินสมุย
ด้านการบิน
2. Apron Management การบริหาร
หลุมจอดอากาศยาน
2. Airside Safety ควบคุมและกํากับ
ดูแลด้านความปลอดภัยในพืR นทีIเขต
การบิน (Airside)
3. Wildlife Control ควบคุมและกํากับ
ดูแลด้านสัตว์ทีIเป็ นอันตรายต่อการบิน
4. Airside Operations ควบคุมและ
กํากับดูแลพืR นทีIเคลืIอนไหว (Movement
Area)
5. Airside Inspection การตรวจทางวิIง
ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และการ
ตรวจการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีIผูม้ ี
หน้าทีIปฏิบตั ิงานในพืR นทีIเขตการบิน
(Airside)

ลําดับ
ชือหน่วยงาน
54 แผนกนิ รภัย
สนามบินสุโขทัย

Department
คุณสมบัติ
Airports
ไม่จาํ กัดเพศ
Airport Management
ภาษาอังกฤษดีมาก
สามารถใช้ MS Officeได้
มีความรูแ้ ละความเข้าใจ
ในพืR นฐานการบิน

หน้าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา หน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน สถานทีทํางาน
แผนกนิ รภัย สนามบินสุโขทัย
สนามบินสุโขทัย
1.ประสานงานกับหน่ วยงานทีI
เกีIยวข้องในสนามบินสุโขทัย
2.ตรวจสอบหน่ วยงานทีIเกีIยวข้อง
ตามคู่มือนิ รภัยสนามบินสุโขทัย
พร้อมพนักงาน
3.ศึกษา ANNEX / DOC9589 หรือ
เอกสารอืIน ๆ ทีIเกีIยวข้อง
4.เข้าร่วมกิจกรรม FOD Walk Day
และ กิจกรรม Safety Day ของ
สนามบินสุโขทัย
5.พิมพ์เอกสารคู่มือ หรือรายงาน
ต่าง ๆ

