
หนว่ยงาน Department ขอ้มูลสถานที�ทาํงาน เพศ คณะ / สาขา
ทกัษะ
ภาษาองักฤษ

ทกัษะ
คอมพวิเตอร ์

ทกัษะ
คอมพวิเตอร ์
อ ื�นๆ

ทกัษะอื�นๆ หนา้ที�ความรบัผดิชอบของนกัศกึษา

Flight Operations 
Standard Support

Flight 
Operations

อาคารทับสวุรรณ 1 ชั  น 3 ไมจ่ํากัด ไมจ่ํากัด ดี Ms Office - -

1. รับผดิชอบในการแจกจา่ยคูม่อืใหก้ับนักบนิ, ลกูเรอื และ
หน่วยงานตา่งๆ ที@เกี@ยวขอ้ง
2. รับผดิชอบในการจัดเก็บประวัตกิารตรวจสอบของนักบนิ
3. จัดเตรยีมเอกสารและคูม่อืปฏบิัตกิารบนิกอ่นนําขึ นเครื@องบนิ
4. ดําเนนิการแกไ้ข ปรับปรุง คูม่อืที@อยูภ่ายในหอ้งสมดุตามที@
ไดร้ับมอบหมาย

procurement Procurement สํานักงานใหญ่ ชั  น 6 ไมจ่ํากัด บรหิาร พอใช ้ Ms Office - การสื@อสาร
สื@อสารกับคูค่า้ เพื@อขอรายละเอยีดสนิคา้ ใบเสนอราคา และอื@นๆที@
เกี@ยวขอ้ง

Airside Operations/ 
Samui Airport

Airport สนามบนิสมยุ ไมจ่ํากัด Aviation ดี Ms Office - -

1. ตดิตามเจา้หนา้ที@นริภัยเขตการบนิลงปฏบิัตงิานในพื นที@เขตการ
บนิ เพื@อเรยีนรูง้านดา้นนริภัยเขตการบนิ (Airside Safety)
2. ตดิตามเจา้หนา้ที@ลงตรวจสอบพื นที@ภายในเขตการบนิตามวงรอบ
3. สนับสนุนงานออกบัตรอนุญาตขับขี@ในเขตการบนิ
4. ประสานงานในการดําเนนิงานดา้นปฏบิัตกิาร (Airside 
Operations) กับหน่วยงานที@เกี@ยวขอ้งตามหนา้ที@ที@ไดร้ับมอบหมาย
5. สนับสนุนงานเอกสารของสว่นงานพธิกีารบนิ (Formality)
6. สนับสนุนงานบรหิารหลมุจอด (Apron Management)ตาม
หนา้ที@ที@ไดร้ับมอบหมาย
7. สนับสนุนงานควบคมุสัตวอ์ันตรายตอ่การบนิ (Wildlife 
Control)ตามหนา้ที@ที@ไดร้ับมอบหมาย
8. งานเอกสารอื@นๆที@เกี@ยวขอ้งตามหนา้ที@ที@ไดร้ับมอบหมาย
9. ปฏบิัตงิานอื@นๆ ที@เกี@ยวขอ้งกับหนา้ที@ความรับผดิชอบตามที@
ไดร้ับมอบหมายจากผูค้วบคมุดแูลนักศกึษา

Flight Dispatch
Flight 
Operations

อาคารทับสวุรรณ 2 ชั  น 3 ไมจ่ํากัด ธรุกจิการบนิ ดี Ms Office - Statistics
บันทกึผลขอ้มลูการบนิ , Rev. Manual และปฏบิัตงิานตามที@ 
Dutyมอบหมาย

Operations Control 
Center-OCC

Operations 
Control

อาคารทับสวุรรณ 2 ชั  น 4 ไมจ่ํากัด ไมจ่ํากัด ดี Ms Office - - ตรวจสอบขอ้มลู ตดิตามขอ้มลู และจัดเก็บเอกสาร

Building and Facilities 
Management

Administration สํานักงานใหญ่ ชั  น6 หญงิ การจัดการทั@วไป พอใช ้ Ms Office - -

1 ชว่ยพมิพง์านดา้นเอกสารตา่งๆ
2 ชว่ยดแูลความเรยีบรอ้ยหอ้งประชมุเวลามกีารรอ้งขอ
3 ชว่ยรวบรวมบันทกึการใชร้ถยนตส์ว่นกลางและรถรับ-สง่ลกูเรอื
นักบนิสวุรรณภมูิ
4 ชว่ยดา้นบรกิารตา่งๆของแผนก

Trat Airport Airport สนามบนิตราด ไมจ่ํากัด ทกุสาขา ดี Ms Office - -

1. ชว่ยปฏบิัตงิานในสํานักงานสนามบนิ 2. ปฏบิัตหินา้ที@พนักงาน
ตอ้นรับ/ประชาสัมพันธข์องสนามบนิ 3. ปฏบิัตงิานเป็นผูช้ว่ย
เจา้หนา้ที@ปฏบิัตงิานเขตการบนิ เชน่ ชว่ยจัดทําเอกสาร, 
ปฏบิัตงิานตรวจสอบความปลอดภัยในเขตการบนิ เป็นตน้ 4. 
ปฏบิัตงิานเป็นผูช้ว่ยเจา้หนา้ที@ปฏบิัตงิานอาคารผูโ้ดยสารและเขต
นอกการบนิ เชน่ ชว่ยจัดทําเอกสาร, ตรวจสอบความสะอาด
เรยีบรอ้ยของอาคาร, จัดเตรยีมสิ@งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูโ้ดยสาร เป็นตน้

Aircraft Imnventory 
Control

Technical โรงซอ่มอากาศยาน ดอนเมอืง ชาย ไมร่ะบุ ดี Ms Office ไมร่ะบุ ไมร่ะบุ Aircraft Part / Aircraft Tool control

Cabin Operations 
Support / Cabin 
Operations

Cabin 
Operations

อาคารทับสวุรรณ 2 ชั  น 3 ไมจ่ํากัด ไมจ่ํากัดคณะ/สาขา ดี Ms Office - -

1. ดแูลเรื@องการเบกิ-จา่ยเครื@องแบบพนักงานตอ้นรับบนเครื@อิงบนิ 
2. ชว่ยพนักงานในฝ่ายตรวจเชค็คา่ยานพาหนะของพนักงาน
ตอ้นรับบนเครื@องบนิ
3.ปฏบิัตงิานอื@นๆ ตามที@ไดร้ับมอบหมาย

คุณสมบตันิกัศกึษา
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Business Resilience
Business 
Development

อาคารทับสวุรรณ 1 ชั  น 4 ไมจ่ํากัด บรหิารธรุกจิ ดี Ms Office - -
จัดทํา/แกไ้ข เอกสารการบรหิารความตอ่เนื@องทางธรุกจิ และ
ประสานงานที@เกี@ยวขอ้ง

Occupational Safety 
and Health 

Corporate 
Safety and 
Security

อาคารสํานักงานใหญ่ ชั  น 6 ไมจ่ํากัด
สาธารณสขุศาสตร/์
อาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย

ดี Ms Office - -

1.ปฏบิัตชิว่ยแผนก OSH ตามกฎหมายเกี@ยวกับความปลอดภัยฯ
2.วเิคราะหง์านเพื@อชี บง่อันตราย
3.ประเมนิความเสี@ยงดา้นความปลอดภัย
4.วเิคราะหข์อ้มลูการประสบอันตราย
5.จัดทําโครงการเพื@อพัฒนาองคก์ร

Safety Services
Corporate 
Safety and 
Security

อาคารทับสวุรรณ 1 ชั  น 3 ไมจ่ํากัด
ธรุกจิการบนิ หรอื
สาขาที@เกี@ยวขอ้ง

ดี Ms Office - -

1. ชว่ยเหลอืแผนกนริภัยจัดทําเอกสารดา้นนริภัย (Safety 
Promotion)
2. ชว่ยเหลอืแผนกนริภัยดา้นธรุการ
3. ศกึษางานดา้นนริภัยที@ไดร้ับมอบหมาย
4. จัดทําโครงงานนริภัยตามที@ไดร้ับมอบหมาย

Operations Control 
Center (Analysis)

Operations 
Control

อาคารทับสวุรรณ 2 ชั  น 4 ไมจ่ํากัด ไมจ่ํากัด ดี Ms Office -
ความรูพ้ื นฐานดา้น
การบนิ

1.ประสานงานกับการทา่อากาศยานเพื@อขอหลมุจอด
2.ประสานหน่วยงานภาคพื นเพื@อตดิตามอากาศยาน
3.ประสานงานกับบรษิัทวทิยกุารบนิเพื@อแจง้ความพรอ้มที@จะทํา
การบนิของเที@ยวบนิ
4.แจง้ขา่วอากาศยานใหห้น่วยงานภาคพื น
5.ตดิตอ่สื@@อสารกับนักบนิผา่นทางวทิย ุair to ground 
6.จัดทําเอกสารตารางบนิในวันถัดไปใหก้ับการทา่อากาศยานและ
หน่วยงานภาคพื น
7.จัดเก็บขอ้มลูเที@ยวบนิ

Flight Document 
Control/Ground 
Operations Support

Ground and 
Cargo 
Operations

อาคารผูโ้ดยสารชั  น 2 ขาเขา้/
หลังสายพานรับกระเป๋า

หญงิ ไมจ่ํากัด พอใช ้ Ms Office - -

1.จัดเตรยีมเอกสารที@ใชส้ําหรับปลอ่ยเครื@องลว่งหนา้เพื@อใชใ้นวัน
ถัดไป
2. ลงขอ้มลูการปลอ่ยเที@ยวบนิของบรษิัทฯ ในระบบที@ของ Flight 
Document Control
3. รวบรวมเอกสารรายชื@อลกูเรอืแตล่ะเที@ยวบนิเพื@อนําสง่
หน่วยงานที@เกี@ยวขอ้ง

Internal Audit 
Department

Internal Audit สํานักงานใหญ่ ชั  น 9 ไมจ่ํากัด
บัญช ีหรอื 
บรหิารธรุกจิ หรอื 
เศรษฐศาสตร์

พอใช ้ Ms Office - -
ชว่ยตรวจสอบเอกสารในเบื องตน้, รวบรวมและบันทกึขอ้มลู และ
ชว่ยตดิตอ่ประสานงาน
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Quality Management 
(ISO)

Corporate 
Quality

สํานักงานใหญ่ ชั  น 14 หญงิ ไมจ่ํากัดคณะ/สาขา ดี Ms Office - -

1. งานดา้นเอกสารในระบบคณุภาพ
- เมื@อหน่วยงานตา่ง ๆ รอ้งขอสําเนาเอกสารผา่นทางระบบ 
PGE-ISO นักศกึษาฝึกงานจะดําเนนิการจัดทําสําเนาเอกสาร และ
แจกจา่ยใหแ้กห่น่วยงานตา่ง ๆ สําหรับนําไปใชอ้า้งองิการทํางาน
ตามที@รอ้งขอมา อาท ิเอกสารดัชนีวัดประสทิธผิลของกระบวนการ 
(KPI),เอกสารขั  นตอนการปฏบิัตงิาน (QP), เอกสารวธิกีาร
ปฏบิัตงิาน (WI), เอกสารสนับสนุนการปฏบิัตงิาน (SD), เอกสาร
รายการบันทกึ, เอกสารนโยบายคณุภาพและวัตถปุระสงคค์ณุภาพ
ระดับบรษิัท และระดับฝ่าย เป็นตน้
- จัดเก็บหลักฐานบันทกึการแจกจา่ยเอกสารเขา้แฟ้ม แยกตาม
หน่วยงาน และรหัสเอกสาร 
2. งานดา้นการตรวจตดิตามภายใน
- ชว่ยจัดทํารายงานผลการตรวจตดิตามภายใน (Audit Report) 
และใบรอ้งขอใหม้กีารแกไ้ขสําหรับการตรวจตดิตามภายใน 
(InCAR) ทั  งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื@อสง่ให ้
หน่วยงานตา่ง ๆ ดําเนนิการแกไ้ขปัญหา
- เมื@อหน่วยงานสง่ใบ InCAR กลับมายังสว่น ISO นักศกึษา
ฝึกงานจะทําการปรับปรุงสถานะขอ้มลูในทะเบยีน InCAR และ
จัดเก็บใบ InCAR เขา้แฟ้มเอกสาร เรยีงตามเลขที@ InCAR
3. งานดา้นสถติิ
- เมื@อหน่วยงานตา่ง ๆ สง่สรุปผล KPI,KRI มายังสว่น ISO 
นักศกึษาฝึกงานจะทําหนา้ที@บันทกึผล KPI,KRI ลงในระบบ เพื@อ
รวบรวมทําเป็นสถติติอ่ไป
- เก็บหลักฐานรายงานสรุปผล KPI,KRI ตา่ง ๆ เขา้แฟ้ม หรอื
จัดเก็บไวใ้นระบบคอมพวิเตอรแ์ยกตามหน่วยงาน และรหัสเอกสาร 
4. งานดา้นการตดิตอ่ประสานงาน
- ชว่ยรับ – สง่ เอกสารใหแ้กห่น่วยงานตา่ง ๆ ภายในสํานักงาน
ใหญ่
- ตดิตอ่ประสานงานกับสว่นสํารองที@นั@ง และออกบัตรโดยสาร เพื@อ
จองบัตรโดยสาร และออกบัตรโดยสาร
- รับโทรศัพท ์เพื@อรับเรื@องตา่ง ๆ ในกรณีที@พี@ ๆ ในสว่นงานตอ้ง
ออกไปปฏบิัตงิานนอกสํานักงานใหญ่
5. งานดา้นอื@น ๆ 
- ชว่ยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและเอกสารการตรวจฯ 

Flight Crew Operations 
Division

Flight 
Operations

อาคารทับสวุรรณ 1 ชั  น 3 หญงิ
เกี@ยวขอ้งกับสาขา
ธรุกจิการบนิ

ดี Ms Office - -

1. ชว่ยแจกจา่ย Uniform นักบนิ
2. การนําเอกสารสง่นักบนิที@ locker ประจําตัว
3. ชว่ยอัพเดทสถานะบอรด์นักบนิ
4. การเก็บสถติกิารมารายงานตัวกอ่นปฏบิัตกิการบนิของนักบนิ
5. งานอื@นๆ ตามที@ไดร้ับมอบหมาย

Reward&Performance 
management

Human 
Resources

สํานักงานใหญ่ ชั  น 16 ไมจ่ํากัด ไมจ่ํากัด พอใช ้ Ms Office - -

1.จัดเก็บเอกสาร ทําแฟ้ม 
2. รับ-สง่ เอกสาร Co-mail พัสดตุา่งๆ
3. ทําโปสเตอร ์presentation หรอื excel ตามที@ไดร้ับมอบหมาย
4. จัดเก็บ uniform และอปุกรณ์ตา่งๆใหเ้ป็นหมวดหมู ่นับสต็อก
5. Copy เอกสาร scan ไฟลเ์ขา้ระบบ
6. รับโทรศัพท์
7. งานอื@นๆที@ไดร้ับมอบหมาน
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Cabin Operations 
Standard

Cabin 
Operations

อาคารทับสวุรรณ 2 ชั  น 3 ไมจ่ํากัด - ดมีาก Illustrator - - -

Insurance  
Management

Administration สํานักงานใหญ่ ชั  น 14 หญงิ
กฎหมาย หรอืการ
จัดการ

ดี Ms Office - - ปฏบิัตงิานดา้นตา่งๆ ภายในหน่วยงาน

Ground Operations 
Training

Operations 
Training Center

อาคารทับสวุรรณ 1 ชั  น 3 ไมจ่ํากัด สาขาที@เกี@ยวขอ้ง ดี Ms Office - -
ประสานงาน เตรยีมขอ้มลูการฝึกอบรม บันทกึขอ้มลูและจัดทํา
เอกสารตา่งๆที@เกี@ยวขอ้งกับการฝึกอบรม

Learning and 
Development Section

Human 
Resources

สํานักงานใหญ่ ชั  น 16 หญงิ

1. คณะครุศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย / 2. 
คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีคริ
นทรวโิรฒ / 3. 
คณะสังคมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีคริ
นทรวโิรฒ / 4. 
คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีคริ
นทรวโิรฒ / 5. 
คณะจติวทิยา 
มหาวทิยาลัยศรนีคริ
นทรวโิรฒ / 6. 
คณะสังคมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเกษตร
ศาสตร ์/ 7. คณะ
บรหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลัยเกษตร
ศาสตร ์/ 8. คณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเกษตร
ศาสตร ์/ 9. คณะ
สังคมวทิยา/ 
รัฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศา
สตร ์/ 10. คณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยบรูพา

ดี Ms Office

Photoshop, 
โปรแกรม
สําหรับทําสื@อ
การเรยีนการ
สอนออนไลน์

1. การใชส้ตูร
คํานวนใน MS 
Excel เชน่ สตูร 
VLOOKUP / 2. 
ความคดิสรา้งสรรค์
 ในการตัดตอ่วดีโีอ
, ทําสื@อ
ประชาสัมพันธ ์
(Poster หรอื 
Multimedia)

1. สนับสนุนงานพื นฐานที@เกี@ยวขอ้งกับการฝึกอบรม เชน่ เตรยีม
หอ้งจัดอบรม ดคูวามเรยีบรอ้ยของหอ้งอบรม ตอ้นรับผูเ้ขา้อบรม
เมื@อมกีารจัดอบรม
2. จัดหาหลักสตูรอบรมทั งประเภททั@วไป และเฉพาะทาง (ตามที@
ไดร้ับมอบหมาย) 
3. จัดทํา / ชว่ยเหลอื การประชาสัมพันธห์ลักสตูรอบรม เชน่ 
จัดทํา Poster หลักสตูรอบรม หรอืเอกสารประกอบตา่ง ๆ ที@
เกี@ยวขอ้ง และ/หรอื ตามที@ไดร้ับมอบหมาย
4. บันทกึ และตัดตอ่วดีโีอการอบรม เพื@อทําสื@ออบรม online
5. จัดเก็บเอกสาร และรวบรวมเอกสารที@เกี@ยวขอ้งกับการอบรมแต่
ละหลักสตูร ในแฟ้มหลักสตูรของสว่นพัฒนาบคุลากร
6. จัดทําเอกสารสรุปหลักสตูร (ที@จัดอบรมโดยสว่นพัฒนา
บคุลากร) เพื@อนําสง่กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานในการขอลดหยอ่น
ภาษีบรษิัทฯ 

HR Admin
Human 
Resources

สํานักงานใหญ่ ชั  น 16 ไมจ่ํากัด
สาขาศลิปศาสตร์
หรอืสาขาอื@นๆที@
เกี@ยวขอ้ง

ดี Ms Office - -
ชว่ยเหลอืจัดการงานเอกสารที@เกี@ยวขอ้งกับสว่นงานและชว่ยเหลอื
ทางดา้นกจิกรรมสรา้งความสัมพันธพ์นักงาน



หนว่ยงาน Department ขอ้มูลสถานที�ทาํงาน เพศ คณะ / สาขา
ทกัษะ
ภาษาองักฤษ

ทกัษะ
คอมพวิเตอร ์

ทกัษะ
คอมพวิเตอร ์
อ ื�นๆ

ทกัษะอื�นๆ หนา้ที�ความรบัผดิชอบของนกัศกึษา

คุณสมบตันิกัศกึษา

Recruitment
Human 
Resources

สํานักงานใหญ่ ชั  น 16 ไมจ่ํากัด สาขาที@เกี@ยวขอ้ง ดี Ms Office - -

1.ตดิตอ่นัดหมายผูส้มัคร
2.ตอ้นรับผูส้มัคร
3.ทํางานเอกสารที@เกี@ยวขอ้งกับการรับสมัครงานเชน่ ตรวจขอ้สอบ
 จัดชดุสัมภาษณ์ เป็นตน้
3.สนับสนุนงานโปรเจ็คของหน่วยงาน เชน่ การรับสมัครลกูเรอืการ
รับสมัครนักศกึษา การรับสมัครนักบนิ เป็นตน้


