คุณสมบ ัติน ักศึกษา
ลําด ับ

แผนก / หน่วยงาน

ฝ่าย

สถานทีทํางาน

เพศ

คณะ / สาขา

ท ักษะทางภาษาอ ังกฤษ

โรงซ่อมอากาศยาน
ดอนเมือง
สนามบินสมุย

ชาย

ไม่จํากัด

ดี

ท ักษะ
คอมพิวเตอร์
Ms Office

ท ักษะทาง
คอมพิวเตอร์อนๆ
ื

ไม่จํากัด

Aviation

ดี

Ms Office

ไม่จํากัด

บริหารธุรกิจ

ดี

Ms Office

ไม่จํากัด

ไม่จํากัดสาขา

ดีมาก

Ms Office

Illustrator

1

Aircraft Imnventory Control

Technical

2

Airside Operations

Airport

3

Business Continuity Management

4

Cabin Operations Standard

Business
Development
Cabin Operations

5

Cabin Operations Support

Cabin Operations

ไม่จํากัด

ไม่จํากัดคณะ/สาขา

ดี

Ms Office

-

6

Employment Management

' 16 ไม่จํากัด
Human Resources สํานักงานใหญ่ ชัน

ดี

Ms Office

-

7

Flight Crew Operations Division

Flight Operations

มนุษย์ศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์ สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์
ด ้านการบิน

ดี

Ms Office

-

8

Flight Dispatch

ธุรกิจการบิน

ดี

Ms Office

9

Flight Document Control/Ground
Operations Support

ไม่จํากัด

พอใช ้

Ms Office

10

Flight Operations Standard Support

อาคารทับสุวรรณ 2
ไม่จํากัด
' 3
ชัน
' 2
Ground and Cargo อาคารผู ้โดยสารชัน
หญิง
Operations
ขาเข ้า/หลังสายพาน
รับกระเป๋ า
Flight Operations
อาคารทับสุวรรณ 1
ไม่จํากัด
' 3
ชัน

ไม่จํากัด

ดี

Ms Office

11

Government Relations

Administration

' 14 ไม่จํากัด
สํานักงานใหญ่ ชัน

ไม่จํากัดสาขา

พอใช ้

Ms Office

12

Ground Operations Control

พอใช ้

Ms Office

Ground Operations Training

ไม่จํากัดสาขา

ดี

Ms Office

14
15

Information Technology Operations
Insurance Management

อาคารทับสุวรรณ 1
หญิง
' 4
ชัน
อาคารทับสุวรรณ 1
ไม่จํากัด
' 3
ชัน
สนามบินสมุย
ไม่จํากัด
' 14 หญิง
สํานักงานใหญ่ ชัน

ไม่จํากัดสาขา

13

Ground and Cargo
Operations
Operations
Training Center
Corporate
Administration

เทคนิคคอมพิวเตอร์
ไม่จํากัดสาขา

พอใช ้
ดี

Ms Office
Ms Office

16

Internal Audit

Internal Audit

' 14 ไม่จํากัด
สํานักงานใหญ่ ชัน

บัญชี หรือ สาขาที
เกียวข ้อง

ดี

Ms Office

17

Learning and Development

' 16 ไม่จํากัด
Human Resources สํานักงานใหญ่ ชัน

คุรศ
ุ าสตร์
ศึกษาศาสตร์
รัฐศาสตร์ บริหารธุกจิ
ศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ดี

Ms Office

อาคารทับสุวรรณ 1
' 4
ชัน
อาคารทับสุวรรณ 2
' 3
ชัน
อาคารทับสุวรรณ 2
' 3
ชัน

อาคารทับสุวรรณ 1
' 3
ชัน

หญิง

Flight Operations

ท ักษะอืนๆ

หน้าทีความร ับผิดชอบของน ักศึกษา
1.Aircraft Part / Aircraft Tool Control
1.ติดตามเจ ้าหน ้าทีนิรภัยเขตการบินลงปฏิบัตงิ านในพืน
' ทีเขตการบินเพือเรียนรู ้งานด ้าน
นิรภัยเขตการบิน (Airside Safety)
2.ติดตามเจ ้าหน ้าทีลงตรวจสอบพืน
' ทีภายในเขตการบินตามวงรอบ
3.สนับสนุนงานออกบัตรอนุญาตขับขีในเขตการบิน
4.ประสานงานในการดําเนินงานด ้านปฏิบัตก
ิ าร (Airside Operations) กับหน่วยงานที
เกียวข ้อง
5.สนับสนุนงานเอกสารของส่วนงานพิธก
ี ารบิน (Formality)
6.สนับสนุนงานบริหารหลุมจอด (Apron Management)
7.สนับสนุนงานควบคุมสัตว์อน
ั ตรายต่อการบิน (Wildlife Control)
8.งานเอกสารอืนๆ ทีเกียวข ้องตามหน ้าทีทีได ้รับมอบหมาย
9.ปฏิบัตงิ านอืนๆ ทีเกียวข ้องกับหน ้าทีความรับผิดชอบตามทีได ้รับมอบหมายจากผู ้
ควบคุมดูแลนักศึกษา
1.จัดทํา แก ้ไข เอกสารการบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ และประสานงานส่วนืนๆ ที
เกียวข ้อง
1.ศึกษาคูม
่ อ
ื ภายในฝ่ ายและเรียนรู ้การปฎิบัต ิ Back Office ของฝ่ าย Cabin Operations
ิ
1.ดูแลเรืองการ เบิก-จ่าย เครืองแบบพนักงานต ้อนรับบนเครืองบิ
น
2.ช่วยพนักงานในฝ่ ายตรวจเช็คค่ายานพาหนะของพนักงานต ้อนรับบนเครืองบิน
3.ปฏิบัตงิ านอืนๆ ตามทีได ้รับมอบหมาย
1.บันทึกข ้อมูล จัดเก็บเอกสาร

Statistics

การสืบค ้นข ้อมูล
ทาง Internet

-

Photoshop /
Canva / MS
Teams

1.ช่วยแจกจ่าย Uniform นักบิน
2.การนําเอกสารส่งนักบินที locker ประจําตัว
3.ช่วยอัพเดทสถานะบอร์ดนักบิน
4.การเก็บสถิตก
ิ ารมารายงานตัวก่อนปฏิบัตก
ิ การบินของนักบิน
5.งานอืนๆ ตามทีได ้รับมอบหมาย
1.บันทึกผลข ้อมูลการบิน , Rev.Manual และปฏิบัตงิ านตามทีมอบหมาย
1.จัดเตรียมเอกสารทีใช ้สําหรับปล่อยเครืองล่วงหน ้าเพือใช ้ในวันถัดไป
2.ลงข ้อมูลการปล่อยเทียวบินของบริษัทฯ ในระบบทีของ Flight Document Control
3.รวบรวมเอกสารรายชือลูกเรือแต่ละเทียวบินเพือนําส่งหน่วยงานทีเกียวข ้อง
1.รับผิดชอบในการแจกจ่ายคูม
่ อ
ื ให ้กับนักบิน ลูกเรือ และหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข ้อง
2.รับผิดชอบในการจัดเก็บประวัตก
ิ ารตรวจสอบของนักบิน
3.จัดเตรียมเอกสารและคูม
่ อ
ื ปฏิบัตก
ิ ารบินก่อนนําขึน
' เครืองบิน
4.ดําเนินการแก ้ไข ปรับปรุง คูม
่ อ
ื ทีอยูภ
่ ายในห ้องสมุดตามทีได ้รับมอบหมาย
1.เรียนรู ้วิธก
ี ารร่างหนังสือและการไปติดต่อหน่วยงานราชการ ถ่ายเอกสาร รวบรวมข ้อมูล/
กฎหมาย/ประกาศทีเกียวข ้องกับการเดินอากาศและสนามบิน
1.ช่วยประสานงานและดูแลงานเอกสาร

1.ประสานงาน เตรียมข ้อมูลการฝึ กอบรม บันทึกข ้อมูลและจัดทําเอกสารต่างๆทีเกียวข ้อง
กับการฝึ กอบรม
1.ศึกษาและลงมือปฏิบัตงิ านตามความเหมาะสม
1.เรียนรู ้การใช ้อุปกรณ์สํานักงานพืน
' ฐาน
2.เรียนรู ้เกียวกับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
3.เรียนรู ้เกียวกับงานด ้านประกันภัย การจัด/ต่ออายุกรมธรรม์ตา่ งๆ
4.จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เข ้าแฟ้ ม
5.ช่วยเหลืองานอืนๆ ตามทีได ้รับมอบหมาย
1.ตรวจสอบเอกสารทีเกียวข ้อง
2.เข ้าร่วมตรวจนับสินค ้าคงเหลือ หรือ สินทรัพย์ (หากมี)
3.เข ้าร่วมงานตรวจสอบกับทีมงาน (ตามความเหมาะสม)
จับใจความสําคัญ 1.ออกแบบ Poster ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สรุปความ การ 2.จัดฝึ กอบรม
นําเสนองาน
3.ออกแบบกิจกรรม สําหรับฝึ กอบรม
แสดงความคิดเห็น 4.จัดทําอุปกรณ์ สําหรับทํากิจกรรมในการฝึ กอบรม
นําเสนอ Idea 5.ประสานงานเกียวกับงานฝึ กอบรม
เกียวกับงานที 6.ประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข ้อง
ได ้รับมอบหมาย 7.จัดทําเอกสารหลักสูตรฝึ กอบรม สําหรับส่งกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
8.สรุปรายงานการประชุมย่อยๆ
9.นําเสนอ Idea เกียวกับงานทีได ้รับมอบหมาย

' 6
สํานักงานใหญ่ ชัน

ไม่จํากัด สาธารณสุขศาสตร์/อา
ชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ดี

Ms Office

ไม่จํากัด

ด ้านการบิน

ดี

Ms Office

ความรู ้พืน
' ฐาน
ด ้านการบิน

บริหารธุรกิจ
ไม่จํากัดคณะ/สาขา

พอใช ้
ดี

Ms Office
Ms Office

การสือสาร

ไม่จํากัดสาขา

ดี

Ms Office

ไม่จํากัด

ธุรกิจการบิน หรือ
สาขาทีเกียวข ้อง

ดี

Ms Office

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

ดี

Ms Office

หญิง

บริหารธุรกิจ การ
จัดการทัวไป หรือ
สาขาทีเกียวข ้อง

พอใช ้

Ms Office

18

Occupational Safety and Health (OSH)

Corporate Safety
and Security

19

Operations Control Center

Operations Control อาคารทับสุวรรณ 2
' 4
ชัน

20
21

Procurement
Quality Management (ISO)

Procurement
Corporate Quality

22

Reward and Performance Management

' 16 ไม่จํากัด
Human Resources สํานักงานใหญ่ ชัน

23

Safety Services

Corporate Safety
and Security

อาคารทับสุวรรณ 1
' 3
ชัน

24

Trat Airport

Airport

สนามบินตราด

25

Utilities and Vehicles

Administration

' 6
สํานักงานใหญ่ ชัน

' 6 ไม่จํากัด
สํานักงานใหญ่ ชัน
' 14 หญิง
สํานักงานใหญ่ ชัน

-

-

-

1.ปฏิบัตช
ิ ว่ ยแผนก OSH ตามกฎหมายเกียวกับความปลอดภัยฯ
' ง่ อันตราย
2.วิเคราะห์งานเพือชีบ
3.ประเมินความเสียงด ้านความปลอดภัย
4.วิเคราะห์ข ้อมูลการประสบอันตราย
5.จัดทําโครงการเพือพัฒนาองค์กร
1.ประสานงานกับการท่าอากาศยานเพือขอหลุมจอด
2.ประสานหน่วยงานภาคพืน
' เพือติดตามอากาศยาน
3.ประสานงานกับบริษัทวิทยุการบินเพือแจ ้งความพร ้อมทีจะทําการบินของเทียวบิน
1.สือสารกับคูค
่ ้า เพือขอรายละเอียดสินค ้า ใบเสนอราคา และอืนๆ ทีเกียวข ้อง
1.งานด ้านเอกสารในระบบคุณภาพ
-เมือหน่วยงานต่าง ๆ ร ้องขอสําเนาเอกสารผ่านทางระบบ PGE - ISO นักศึกษาฝึ กงานจะ
ดําเนินการจัดทําสําเนาเอกสาร และแจกจ่ายให ้แก่หน่วยงานต่างๆ สําหรับนําไปใช ้อ ้างอิง
การทํางานตามทีร ้องขอมา อาทิ เอกสารดัชนีวด
ั ประสิทธิผลของกระบวนการ (KPI) ,
เอกสารขัน
' ตอนการปฏิบัตงิ าน (QP), เอกสารวิธก
ี ารปฏิบัตงิ าน (WI), เอกสารสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ าน (SD), เอกสารรายการบันทึก, เอกสารนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์
คุณภาพระดับบริษัท และระดับฝ่ าย เป็ นต ้น
-จัดเก็บหลักฐานบันทึกการแจกจ่ายเอกสารเข ้าแฟ้ ม แยกตามหน่วยงาน และรหัสเอกสาร
2.งานด ้านการตรวจติดตามภายใน
-ช่วยจัดทํารายงานผลการตรวจติดตามภายใน (Audit Report) และใบร ้องขอให ้มีการ
แก ้ไขสําหรับการตรวจติดตามภายใน (InCAR) ทัง' ภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพือ
ส่งให ้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการแก ้ไขปั ญหา
-เมือหน่วยงานส่งใบ InCAR กลับมายังส่วน ISO นักศึกษาฝึ กงานจะทําการปรับปรุง
สถานะข ้อมูลในทะเบียน InCAR และจัดเก็บใบ InCAR เข ้าแฟ้ มเอกสาร เรียงตามเลขที
InCAR
3.งานด ้านสถิต ิ
-เมือหน่วยงานต่าง ๆ ส่งสรุปผล KPI, KRI มายังส่วน ISO นักศึกษาฝึ กงานจะทําหน ้าที
บันทึกผล KPI, KRI ลงในระบบ เพือรวบรวมทําเป็ นสถิตต
ิ อ
่ ไป
-เก็บหลักฐานรายงานสรุปผล KPI, KRI ต่างๆ เข ้าแฟ้ ม หรือจัดเก็บไว ้ในระบบ
คอมพิวเตอร์แยกตามหน่วยงาน และรหัสเอกสาร
4.งานด ้านการติดต่อประสานงาน
-ช่วย รับ–ส่ง เอกสารให ้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสํานักงานใหญ่
-ติดต่อประสานงานกับส่วนสํารองทีนัง และออกบัตรโดยสาร เพือจองบัตรโดยสาร และ
ออกบัตรโดยสาร
-รับโทรศัพท์เพือรับเรืองต่างๆ ในกรณีทผู
ี ้ดูแลในส่วนงานต ้องออกไปปฏิบัตงิ านนอก
สํานักงานใหญ่
5.งานด ้านอืนๆ
-ช่วยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและเอกสารการตรวจฯ
-ช่วยทําลายเอกสาร Obsolete ของส่วนงาน
-ช่วยประสานงาน และจัดเตรียมสิงของ วัสดุอป
ุ กรณ์สําหรับทํากิจกรรมโครงการแบ่งฝั น
ปั นยิม
' จากใจชาวบางกอกแอร์เวย์ส
6.ศึกษาหาความรู ้เพิมเติมเกียวกับธุรกิจการบินจากเอกสารการปฏิบัตงิ านของหน่วยงาน
ต่
างๆ
ภายในบริ
ษัทฯ
1.ดู
แลค่
าตอบแทนและสวั
สดิการ
1.ช่วยเหลือแผนกนิรภัยจัดทําเอกสารด ้านนิรภัย (Safety Promotion)
2.ช่วยเหลือแผนกนิรภัยด ้านธุรการ
3.ศึกษางานด ้านนิรภัยทีได ้รับมอบหมาย
4.จัดทําโครงงานนิรภัยตามทีได ้รับมอบหมาย
1.ช่วยปฏิบัตงิ านในสํานักงานสนามบิน
2.ปฏิบัตห
ิ น ้าทีพนักงานต ้อนรับ ประชาสัมพันธ์ของสนามบิน
3.ปฏิบัตงิ านเป็ นผู ้ช่วยเจ ้าหน ้าทีปฏิบัตงิ านเขตการบิน เช่น ช่วยจัดทําเอกสาร ปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบความปลอดภัยในเขตการบิน เป็ นต ้น
4.ปฏิบัตงิ านเป็ นผู ้ช่วยเจ ้าหน ้าทีปฏิบัตงิ านอาคารผู ้โดยสารและเขตนอกการบิน เช่น ช่วย
จัดทําเอกสาร ตรวจสอบความสะอาดเรียบร ้อยของอาคาร จัดเตรียมสิงอํานวยความสะดวก
สําหรับผู ้โดยสาร เป็ นต ้น
1.ช่วยจัดทําเอกสารต่างๆ เช่น การเสียภาษี ทดิ
ี น ภาษี การเช่าที ภาษี รถยนต์ เอกสารการ
ซ่อมรถยนต์ในระบบ SAP ทําเอกสารค่าแรงบริษัท Outsource จัดทําเอกสารค่านํ'ามัน
รถยนต์ และทํารายงานสรุปบันทึกการใช ้รถส่วนกลางและรถ รับ-ส่ง ลูกเรือนักบิน
ประจําเดือน

