คุณสมบ ัติน ักศึกษา
หน่วยงาน

Department

ข้อมูลสถานทีทํางาน

เพศ

คณะ / สาขา

ท ักษะ
ภาษาอ ังกฤษ

ท ักษะ
ท ักษะ
คอมพิวเตอร์ ท ักษะอืนๆ
คอมพิวเตอร์
อืนๆ

Flight Operations
Standard Support

Flight
Operations

อาคารทับสุวรรณ 1 ชัน 3

ไม่จํากัด ไม่จํากัด

ดี

Ms Office

-

-

procurement

Procurement

สํานั กงานใหญ่ ชัน 6

ไม่จํากัด บริหาร

พอใช ้

Ms Office

-

@ สาร
การสือ

Airside Operations/
Samui Airport

Flight Dispatch
Operations Control
Center-OCC

Airport

Flight
Operations
Operations
Control

หน้าทีความร ับผิดชอบของน ักศึกษา
1. รับผิดชอบในการแจกจ่ายคูม
่ อ
ื ให ้กับนั กบิน, ลูกเรือ และ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ@ กีย
@ วข ้อง
2. รับผิดชอบในการจัดเก็บประวัตก
ิ ารตรวจสอบของนั กบิน
3. จัดเตรียมเอกสารและคูม
่ อ
ื ปฏิบัตก
ิ ารบินก่อนนํ าขึนเครือ
@ งบิน
4. ดําเนินการแก ้ไข ปรับปรุง คูม
่ อ
ื ทีอ
@ ยูภ
่ ายในห ้องสมุดตามที@
ได ้รับมอบหมาย
@ สารกับคูค
สือ
่ ้า เพือ
@ ขอรายละเอียดสินค ้า ใบเสนอราคา และอืน
@ ๆที@
เกีย
@ วข ้อง

สนามบินสมุย

ไม่จํากัด Aviation

ดี

Ms Office

-

-

1. ติดตามเจ ้าหน ้าทีน
@ ริ ภัยเขตการบินลงปฏิบัตงิ านในพืนทีเ@ ขตการ
บิน เพือ
@ เรียนรู ้งานด ้านนิรภัยเขตการบิน (Airside Safety)
2. ติดตามเจ ้าหน ้าทีล
@ งตรวจสอบพืนทีภ
@ ายในเขตการบินตามวงรอบ
3. สนั บสนุนงานออกบัตรอนุญาตขับขีใ@ นเขตการบิน
4. ประสานงานในการดําเนินงานด ้านปฏิบัตก
ิ าร (Airside
Operations) กับหน่วยงานทีเ@ กีย
@ วข ้องตามหน ้าทีท
@ ไี@ ด ้รับมอบหมาย
5. สนั บสนุนงานเอกสารของส่วนงานพิธก
ี ารบิน (Formality)
6. สนั บสนุนงานบริหารหลุมจอด (Apron Management)ตาม
หน ้าทีท
@ ไี@ ด ้รับมอบหมาย
7. สนั บสนุนงานควบคุมสัตว์อันตรายต่อการบิน (Wildlife
Control)ตามหน ้าทีท
@ ไี@ ด ้รับมอบหมาย
8. งานเอกสารอืน
@ ๆทีเ@ กีย
@ วข ้องตามหน ้าทีท
@ ไี@ ด ้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัตงิ านอืน
@ ๆ ทีเ@ กีย
@ วข ้องกับหน ้าทีค
@ วามรับผิดชอบตามที@
ได ้รับมอบหมายจากผู ้ควบคุมดูแลนั กศึกษา

อาคารทับสุวรรณ 2 ชัน 3

ไม่จํากัด ธุรกิจการบิน

ดี

Ms Office

-

Statistics

บันทึกผลข ้อมูลการบิน , Rev. Manual และปฏิบัตงิ านตามที@
Dutyมอบหมาย

อาคารทับสุวรรณ 2 ชัน 4

ไม่จํากัด ไม่จํากัด

ดี

Ms Office

-

-

ตรวจสอบข ้อมูล ติดตามข ้อมูล และจัดเก็บเอกสาร

Building and Facilities
Management

Administration

สํานั กงานใหญ่ ชัน6

หญิง

Trat Airport

Airport

สนามบินตราด

Aircraft Imnventory
Control

Technical

โรงซ่อมอากาศยาน ดอนเมือง

Cabin Operations
Support / Cabin
Operations

Cabin
Operations

อาคารทับสุวรรณ 2 ชัน 3

พอใช ้

Ms Office

-

-

ไม่จํากัด ทุกสาขา

ดี

Ms Office

-

-

ชาย

ดี

Ms Office

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

การจัดการทั@วไป

ไม่ระบุ

ไม่จํากัด ไม่จํากัดคณะ/สาขา

ดี

Ms Office

-

-

1 ช่วยพิมพ์งานด ้านเอกสารต่างๆ
2 ช่วยดูแลความเรียบร ้อยห ้องประชุมเวลามีการร ้องขอ
3 ช่วยรวบรวมบันทึกการใช ้รถยนต์สว่ นกลางและรถรับ-ส่งลูกเรือ
นั กบินสุวรรณภูม ิ
4 ช่วยด ้านบริการต่างๆของแผนก
1. ช่วยปฏิบัตงิ านในสํานั กงานสนามบิน 2. ปฏิบัตห
ิ น ้าทีพ
@ นั กงาน
ต ้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ของสนามบิน 3. ปฏิบัตงิ านเป็ นผู ้ช่วย
เจ ้าหน ้าทีป
@ ฏิบัตงิ านเขตการบิน เช่น ช่วยจัดทําเอกสาร,
ปฏิบัตงิ านตรวจสอบความปลอดภัยในเขตการบิน เป็ นต ้น 4.
ปฏิบัตงิ านเป็ นผู ้ช่วยเจ ้าหน ้าทีป
@ ฏิบัตงิ านอาคารผู ้โดยสารและเขต
นอกการบิน เช่น ช่วยจัดทําเอกสาร, ตรวจสอบความสะอาด
เรียบร ้อยของอาคาร, จัดเตรียมสิง@ อํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู ้โดยสาร เป็ นต ้น
Aircraft Part / Aircraft Tool control
1. ดูแลเรือ
@ งการเบิก-จ่ายเครือ
@ งแบบพนั กงานต ้อนรับบนเครืองบิ
@ิ
น
2. ช่วยพนั กงานในฝ่ ายตรวจเช็คค่ายานพาหนะของพนั กงาน
ต ้อนรับบนเครือ
@ งบิน
3.ปฏิบัตงิ านอืน
@ ๆ ตามทีไ@ ด ้รับมอบหมาย

คุณสมบ ัติน ักศึกษา
ท ักษะ
ภาษาอ ังกฤษ

ท ักษะ
ท ักษะ
คอมพิวเตอร์ ท ักษะอืนๆ
คอมพิวเตอร์
อืนๆ

ไม่จํากัด บริหารธุรกิจ

ดี

Ms Office

-

-

อาคารสํานั กงานใหญ่ ชัน 6

สาธารณสุขศาสตร์/
ไม่จํากัด อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ดี

Ms Office

-

-

อาคารทับสุวรรณ 1 ชัน 3

ไม่จํากัด

ดี

Ms Office

-

-

-

1.ประสานงานกับการท่าอากาศยานเพือ
@ ขอหลุมจอด
2.ประสานหน่วยงานภาคพืนเพือ
@ ติดตามอากาศยาน
3.ประสานงานกับบริษัทวิทยุการบินเพือ
@ แจ ้งความพร ้อมทีจ
@ ะทํา
การบินของเทีย
@ วบิน
ความรู ้พืนฐานด ้าน
4.แจ ้งข่าวอากาศยานให ้หน่วยงานภาคพืน
การบิน
@@
5.ติดต่อสือสารกั
บนั กบินผ่านทางวิทยุ air to ground
6.จัดทําเอกสารตารางบินในวันถัดไปให ้กับการท่าอากาศยานและ
หน่วยงานภาคพืน
7.จั
้อมูลเทีย
@ วบิใ@ น
1.จัด
ดเก็
เตรีบยขมเอกสารที
ช ้สําหรับปล่อยเครือ
@ งล่วงหน ้าเพือ
@ ใช ้ในวัน

หน่วยงาน

Department

ข้อมูลสถานทีทํางาน

เพศ

Business Resilience

Business
Development

อาคารทับสุวรรณ 1 ชัน 4

Occupational Safety
and Health

Corporate
Safety and
Security

Safety Services

Corporate
Safety and
Security

คณะ / สาขา

ธุรกิจการบิน หรือ
สาขาทีเ@ กีย
@ วข ้อง

Operations Control
Center (Analysis)

Operations
Control

อาคารทับสุวรรณ 2 ชัน 4

Flight Document
Control/Ground
Operations Support

Ground and
Cargo
Operations

อาคารผู ้โดยสารชัน 2 ขาเข ้า/
หลังสายพานรับกระเป๋ า

หญิง

Internal Audit
Department

Internal Audit

สํานั กงานใหญ่ ชัน 9

บัญชี หรือ
ไม่จํากัด บริหารธุรกิจ หรือ
เศรษฐศาสตร์

ไม่จํากัด ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

ดี

Ms Office

พอใช ้

Ms Office

-

-

พอใช ้

Ms Office

-

-

หน้าทีความร ับผิดชอบของน ักศึกษา
จัดทํา/แก ้ไข เอกสารการบริหารความต่อเนื@องทางธุรกิจ และ
ประสานงานทีเ@ กีย
@ วข ้อง
1.ปฏิบัตช
ิ ว่ ยแผนก OSH ตามกฎหมายเกีย
@ วกับความปลอดภัยฯ
2.วิเคราะห์งานเพือ
@ ชีบ่งอันตราย
@ งด ้านความปลอดภัย
3.ประเมินความเสีย
4.วิเคราะห์ข ้อมูลการประสบอันตราย
5.จัดทําโครงการเพือ
@ พัฒนาองค์กร
1. ช่วยเหลือแผนกนิรภัยจัดทําเอกสารด ้านนิรภัย (Safety
Promotion)
2. ช่วยเหลือแผนกนิรภัยด ้านธุรการ
3. ศึกษางานด ้านนิรภัยทีไ@ ด ้รับมอบหมาย
4. จัดทําโครงงานนิรภัยตามทีไ@ ด ้รับมอบหมาย

ถัดไป
2. ลงข ้อมูลการปล่อยเทีย
@ วบินของบริษัทฯ ในระบบทีข
@ อง Flight
Document Control
@ ลูกเรือแต่ละเทีย
3. รวบรวมเอกสารรายชือ
@ วบินเพือ
@ นํ าส่ง
หน่วยงานทีเ@ กีย
@ วข ้อง
ช่วยตรวจสอบเอกสารในเบืองต ้น, รวบรวมและบันทึกข ้อมูล และ
ช่วยติดต่อประสานงาน

คุณสมบ ัติน ักศึกษา
หน่วยงาน

Quality Management
(ISO)

Department

Corporate
Quality

Flight Crew Operations Flight
Division
Operations

Reward&Performance
management

Human
Resources

ข้อมูลสถานทีทํางาน

เพศ

คณะ / สาขา

ท ักษะ
ภาษาอ ังกฤษ

ท ักษะ
ท ักษะ
คอมพิวเตอร์ ท ักษะอืนๆ
คอมพิวเตอร์
อืนๆ

สํานั กงานใหญ่ ชัน 14

หญิง

ไม่จํากัดคณะ/สาขา

ดี

Ms Office

-

-

อาคารทับสุวรรณ 1 ชัน 3

หญิง

เกีย
@ วข ้องกับสาขา
ธุรกิจการบิน

ดี

Ms Office

-

-

สํานั กงานใหญ่ ชัน 16

ไม่จํากัด ไม่จํากัด

พอใช ้

Ms Office

-

-

หน้าทีความร ับผิดชอบของน ักศึกษา
1. งานด ้านเอกสารในระบบคุณภาพ
- เมือ
@ หน่วยงานต่าง ๆ ร ้องขอสําเนาเอกสารผ่านทางระบบ
PGE-ISO นั กศึกษาฝึ กงานจะดําเนินการจัดทําสําเนาเอกสาร และ
แจกจ่ายให ้แก่หน่วยงานต่าง ๆ สําหรับนํ าไปใช ้อ ้างอิงการทํางาน
ตามทีร@ ้องขอมา อาทิ เอกสารดัชนีวัดประสิทธิผลของกระบวนการ
(KPI),เอกสารขันตอนการปฏิบัตงิ าน (QP), เอกสารวิธก
ี าร
ปฏิบัตงิ าน (WI), เอกสารสนั บสนุนการปฏิบัตงิ าน (SD), เอกสาร
รายการบันทึก, เอกสารนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ
ระดับบริษัท และระดับฝ่ าย เป็ นต ้น
- จัดเก็บหลักฐานบันทึกการแจกจ่ายเอกสารเข ้าแฟ้ ม แยกตาม
หน่วยงาน และรหัสเอกสาร
2. งานด ้านการตรวจติดตามภายใน
- ช่วยจัดทํารายงานผลการตรวจติดตามภายใน (Audit Report)
และใบร ้องขอให ้มีการแก ้ไขสําหรับการตรวจติดตามภายใน
(InCAR) ทังภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพือ
@ ส่งให ้
หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการแก ้ไขปั ญหา
- เมือ
@ หน่วยงานส่งใบ InCAR กลับมายังส่วน ISO นั กศึกษา
ฝึ กงานจะทําการปรับปรุงสถานะข ้อมูลในทะเบียน InCAR และ
จัดเก็บใบ InCAR เข ้าแฟ้ มเอกสาร เรียงตามเลขที@ InCAR
3. งานด ้านสถิต ิ
- เมือ
@ หน่วยงานต่าง ๆ ส่งสรุปผล KPI,KRI มายังส่วน ISO
นั กศึกษาฝึ กงานจะทําหน ้าทีบ
@ ันทึกผล KPI,KRI ลงในระบบ เพือ
@
รวบรวมทําเป็ นสถิตต
ิ อ
่ ไป
- เก็บหลักฐานรายงานสรุปผล KPI,KRI ต่าง ๆ เข ้าแฟ้ ม หรือ
จัดเก็บไว ้ในระบบคอมพิวเตอร์แยกตามหน่วยงาน และรหัสเอกสาร
4. งานด ้านการติดต่อประสานงาน
- ช่วยรับ – ส่ง เอกสารให ้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสํานั กงาน
ใหญ่
- ติดต่อประสานงานกับส่วนสํารองทีน
@ ั@ ง และออกบัตรโดยสาร เพือ
@
จองบัตรโดยสาร และออกบัตรโดยสาร
- รับโทรศัพท์ เพือ
@ รับเรือ
@ งต่าง ๆ ในกรณีทพ
ี@ ี@ ๆ ในส่วนงานต ้อง
ออกไปปฏิบัตงิ านนอกสํานั กงานใหญ่
5. งานด ้านอืน
@ ๆ
- ช่วยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและเอกสารการตรวจฯ
1. ช่วยแจกจ่าย Uniform นั กบิน
2. การนํ าเอกสารส่งนั กบินที@ locker ประจําตัว
3. ช่วยอัพเดทสถานะบอร์ดนั กบิน
4. การเก็บสถิตก
ิ ารมารายงานตัวก่อนปฏิบัตก
ิ การบินของนั กบิน
5. งานอืน
@ ๆ ตามทีไ@ ด ้รับมอบหมาย
1.จัดเก็บเอกสาร ทําแฟ้ ม
2. รับ-ส่ง เอกสาร Co-mail พัสดุตา่ งๆ
3. ทําโปสเตอร์ presentation หรือ excel ตามทีไ@ ด ้รับมอบหมาย
4. จัดเก็บ uniform และอุปกรณ์ตา่ งๆให ้เป็ นหมวดหมู่ นั บสต็อก
5. Copy เอกสาร scan ไฟล์เข ้าระบบ
6. รับโทรศัพท์
7. งานอืน
@ ๆทีไ@ ด ้รับมอบหมาน

คุณสมบ ัติน ักศึกษา
หน่วยงาน

Department

ข้อมูลสถานทีทํางาน

เพศ

Cabin Operations
Standard
Insurance
Management

Cabin
Operations

อาคารทับสุวรรณ 2 ชัน 3

ไม่จํากัด -

Administration

สํานั กงานใหญ่ ชัน 14

Ground Operations
Training

Operations
อาคารทับสุวรรณ 1 ชัน 3
Training Center

หญิง

คณะ / สาขา

กฎหมาย หรือการ
จัดการ

ไม่จํากัด สาขาทีเ@ กีย
@ วข ้อง

ท ักษะ
ภาษาอ ังกฤษ

ท ักษะ
ท ักษะ
คอมพิวเตอร์ ท ักษะอืนๆ
คอมพิวเตอร์
อืนๆ

หน้าทีความร ับผิดชอบของน ักศึกษา

ดีมาก

Illustrator

-

-

-

ดี

Ms Office

-

-

ปฏิบัตงิ านด ้านต่างๆ ภายในหน่วยงาน

ดี

Ms Office

-

-

ประสานงาน เตรียมข ้อมูลการฝึ กอบรม บันทึกข ้อมูลและจัดทํา
เอกสารต่างๆทีเ@ กีย
@ วข ้องกับการฝึ กอบรม

1. คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย / 2.
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ / 3.
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ / 4.
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ / 5.
คณะจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ / 6.
ดี
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ / 7. คณะ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ / 8. คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ / 9. คณะ
สังคมวิทยา/
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์ / 10. คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

Learning and
Development Section

Human
Resources

สํานั กงานใหญ่ ชัน 16

หญิง

HR Admin

Human
Resources

สํานั กงานใหญ่ ชัน 16

สาขาศิลปศาสตร์
ไม่จํากัด หรือสาขาอืน
@ ๆที@
เกีย
@ วข ้อง

ดี

Ms Office

Photoshop,
โปรแกรม
@
สําหรับทําสือ
การเรียนการ
สอนออนไลน์

Ms Office

-

1. สนั บสนุนงานพืนฐานทีเ@ กีย
@ วข ้องกับการฝึ กอบรม เช่น เตรียม
ห ้องจัดอบรม ดูความเรียบร ้อยของห ้องอบรม ต ้อนรับผู ้เข ้าอบรม
เมือ
@ มีการจัดอบรม
1. การใช ้สูตร
2. จัดหาหลักสูตรอบรมทังประเภททั@วไป และเฉพาะทาง (ตามที@
คํานวนใน MS
ได ้รับมอบหมาย)
Excel เช่น สูตร
3. จัดทํา / ช่วยเหลือ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม เช่น
VLOOKUP / 2.
จัดทํา Poster หลักสูตรอบรม หรือเอกสารประกอบต่าง ๆ ที@
ความคิดสร ้างสรรค์
เกีย
@ วข ้อง และ/หรือ ตามทีไ@ ด ้รับมอบหมาย
ในการตัดต่อวีดโี อ
@ อบรม online
4. บันทึก และตัดต่อวีดโี อการอบรม เพือ
@ ทําสือ
@
, ทําสือ
5. จัดเก็บเอกสาร และรวบรวมเอกสารทีเ@ กีย
@ วข ้องกับการอบรมแต่
ประชาสัมพันธ์
ละหลักสูตร ในแฟ้ มหลักสูตรของส่วนพัฒนาบุคลากร
(Poster หรือ
6. จัดทําเอกสารสรุปหลักสูตร (ทีจ
@ ัดอบรมโดยส่วนพัฒนา
Multimedia)
บุคลากร) เพือ
@ นํ าส่งกรมพัฒนาฝี มือแรงงานในการขอลดหย่อน
ภาษี บริษัทฯ

-

ช่วยเหลือจัดการงานเอกสารทีเ@ กีย
@ วข ้องกับส่วนงานและช่วยเหลือ
ทางด ้านกิจกรรมสร ้างความสัมพันธ์พนั กงาน

คุณสมบ ัติน ักศึกษา
หน่วยงาน

Recruitment

Department

Human
Resources

ข้อมูลสถานทีทํางาน

สํานั กงานใหญ่ ชัน 16

เพศ

คณะ / สาขา

ไม่จํากัด สาขาทีเ@ กีย
@ วข ้อง

ท ักษะ
ภาษาอ ังกฤษ

ดี

ท ักษะ
ท ักษะ
คอมพิวเตอร์ ท ักษะอืนๆ
คอมพิวเตอร์
อืนๆ

Ms Office

-

-

หน้าทีความร ับผิดชอบของน ักศึกษา
1.ติดต่อนั ดหมายผู ้สมัคร
2.ต ้อนรับผู ้สมัคร
3.ทํางานเอกสารทีเ@ กีย
@ วข ้องกับการรับสมัครงานเช่น ตรวจข ้อสอบ
จัดชุดสัมภาษณ์ เป็ นต ้น
3.สนั บสนุนงานโปรเจ็คของหน่วยงาน เช่น การรับสมัครลูกเรือการ
รับสมัครนั กศึกษา การรับสมัครนั กบิน เป็ นต ้น

