วัตถุประสงค์

• เพือให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู ้
ทักษะ ความชํานาญ จากการเรียนรู ้
ประสบการณ์การทํางานในองค์กร และ
ปฏิบตั ิงานจริง

กลุ่มเป้ าหมาย

• นิ สิต/นั กศึกษาปริญญาตรีชนปี
ั ที 3 ขึน
ไป

คุณสมบัติ
•นิ สิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชันปี ที 3 ขึนไป
ํ า 2.50
•มีเกรดเฉลียสะสม ไม่ตากว่
•มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office(Word, Excel,
PowerPoint) และInternet
• สามารถฝึ กงานได้ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
•เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี พร้อมปฏิบตั ิตามกฎระเบียบบริษัทและมาตรฐานคุณภาพของ
บริษัทฯ
•มีความกระตือรือร้น ขยันหมันเพียร มีความอดทน
•ไม่มีประวัติอาชญากรรม
•มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวทีส่งผลกระทบต่อการฝึ กปฏิบตั ิงาน

กําหนดการรับนักศึกษา GENERAL INTERN 2021
ระยะการ
พิจารณา

ชว่ งเวลาฝึ กงาน

รอบ

เปิ ดรับสมัคร
ออนไลน์

ื
ื ้
ประกาศรายชอ
ประกาศรายชอผู
ิ ธิเข ้ารับ
ิ ธิเข ้าร่วม ปฐมนิเทศน์
ผู ้มีสท
มีสท
การพิจารณา (รูปแบบจะแจ ้ง
โครงการ
ให ้ทราบอีกครัง)

วันเริมฝึ กงาน
(เริมฝึ กงานตามวันทีบริษัท
กําหนดเท่านั น)

ิ ดฝึ กงาน
วันสนสุ
(ฝึ กงานไม่น ้อยกว่า 2
เดือน นับจากวันเริมฝึ กวัน
แรก)

1

6 ม.ค. 64

17 พ.ค.64

1 ต.ค.63 –
20 ต.ค.63

27 ต.ค.63

28 ต.ค. 63 –
15 พ.ย.63

20 พ.ย.63

16 ธ.ค.63

2

7 มิ.ย. 64

31 ก.ค.64

16 ต.ค.63 –
12 ก.พ. 64

22 ก.พ. 64

1 มี.ค. 64 –
14 มี.ค. 64

7 เม.ย.64

22 เม.ย.64

3

2 ส.ค. 64

31 ต.ค.64

16 ต.ค. 63 –
30 เม.ย.64

12 พ.ค.64

24 พ.ค.64 –
13 มิ.ย.64

25 มิ.ย.64

16 ก.ค.63

1.
2.
3.

วันเริมฝึ กงาน ต้ องตรงตามทีบริษทั ฯ กําหนดเท่ านัน
ฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน นับจากวันเริ มฝึ กวันแรก
กําหนดการต่ างๆอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขันตอนการพิจารณา
1. เปิ ดรับสมัคร
2. ประกาศรายชื อผู้รับการพิจารณา
3. บริษัทฯ พิจารณานักศึกษา ผ่ านการสั มภาษณ์ หรื อรูปแบบอืน ๆ
4. ประกาศรายชื อผู้ผ่านการพิจารณา
5. รายงานตัวและปฐมนิเทศน์

วิธีการสมัครฝึ กงาน General Internship

1
2
3

• กรอกข้ อมูลการสมัครที ลิงค์ “ General Intern 2021 – Google Form ”
• แสกนเอกสารทังหมดและเซฟเป็ นไฟล์ PDF ยกเว้ นรูปถ่ ายให้ ส่งเป็ นไฟล์ jpg
• รายการเอกสารทังหมด ดูได้ จากสไลด์ ถัดไป
• นําส่ งเอกสารทังหมดทีอีเมล pginternship@bangkokair.com โดยใส่ Subject ใน
อีเมล ดังนี “สมัคร GENERAL INTERN (รอบทีสมัคร) ตามด้ วยชื อ-นามสกุล”

บริษัทฯ สงวนสิ ทธิพิจารณาเฉพาะนักศึกษาทีทําการสมัครและส่ งเอกสารถูกต้ องครบถ้ วน
ตามวันและเวลาทีบริษัทฯ กําหนดเท่านัน

เอกสารการสมัคร
นักศึกษาต้องแสกนเอกสารและเซฟเป็ นไฟล์ PDF นําส่ งทีอีเมล pginternship@bangkokair.com
โดยใส่ Subject ในอีเมล ดังนี สมัคร GENERAL INTERN (รอบทีสมัคร) ตามด้วยชือ-นามสกุล
1.

รู ปถ่ายสีชุด
นักศึกษา 1 รู ป
(เซฟเป็ นไฟล์
PDF หรื อ jpg)

2.
ใบสมัครโครงการ
- ระบุหน่วยงาน/ฝ่ าย ที
นักศึกษาประสงค์จะเข้าร่ วม
ฝึ กงาน (รายละเอียดหน่ วยงาน
ดูได้จากเอกสารแนบ “
รายละเอียดขอบเขตความ
รับผิดชอบ,สถานทีปฏิบตั ิงาน
และคุณสมบัติของนักศึกษา ”
(เซฟเป็ นไฟล์ PDF)

3.

หนังสือขอความอนุเคราะห์
จากทางมหาวิทยาลัย
- วันทีเริ มและวันสินสุดการ
ฝึ กงานในหนังสื อขอความ
อนุ เคราะห์ตอ้ งตรงกับข้อมูล
ทีกรอกในใบสมัคร
- ฝึ กงานไม่ตากว่
ํ า 2 เดือน
- หนังสือขอความอนุเคราะห์
ระบุ เรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการ
ใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
และแสกนเป็ นไฟล์ PDF)

4.

สําเนาบัตร
ประชาชน
(เซ็นรับรอง
สําเนาถูกต้อง
และแสกนเป็ น
ไฟล์ PDF)

5.

สําเนาแสดงผล
การศึกษาฉบับ
ล่าสุ ด (เซ็นรับรอง
สําเนาถูกต้อง และ
แสกนเป็ นไฟล์
PDF)

สถานทีและวันเวลาทีปฏิบตั งิ าน
• สถานทีฝึ กปฏิบตั งิ าน ได้แก่
- อาคารสํานักงานใหญ่
- อาคารปฏิบตั ิการ (อาคารทับสุวรรณ)
- สนามบินสุวรรณภูมิ
- โรงซ่อมอากาศยาน ดอนเมือง

โดยบริษัทฯ จะพิจารณานักศึกษาให้เข้ารับการปฏิบตั งิ านตามความ
เหมาะสมและจํานวนทีต้องการรับของหน่วยงาน
วันเวลาฝึ กปฏิบตั ิงาน: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 17.30 น. (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัทฯ)

