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ชื อหน่ วยงาน

Passenger Service - BKK

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. สนับสนุนพนักงาน Passenger Services ในการดูแล ช่วยเหลือ ให้ขอ้ มูลเที1ยวบินของสายการบินแก่ผโู ้ ดยสาร บริ เวณหน้าเคาเตอร์เช
คอิน
2. จัดสรรลําดับก่อนหลัง ให้แก่ผโู ้ ดยสารที1ร้องขอบริ การพิเศษ
3. สนันสนุนงานต่างๆ ของ Passenger Services เช่น การรับ - ส่ง ผูโ้ ดยสารพิเศษ ( Young Passenger , Non-Eng Passenger)
4. สนันสนุนงานต่างๆ ของ Lounge Services เช่น ตรวจสอบคุณภาพขนมและเครื1 องดื1ม เตรี ยม จัดวางขนมและเครื1 องดื1มในห้องรับรอง
และเติมขนมและเครื1 องดื1ม ระหว่างการให้บริ การ

อํานวยความสะดวกผูโ้ ดยสารขาเข้าบริ เวณสายพานรับสัมภาระให้ได้รับสัมภาระครบถ้วน
ให้บริ การออกเอกสารเคสเอกสารให้แก่ผโู ้ ดยสาร
Baggage Services and Claims
เข้ารับการ Briefing กับพนักงาน LLPG
ให้บริ การและดูแลความเรี ยบร้อยบริ เวณเลาน์ของหน่วยงาน

BKK Station

Ground Services - BKK

Cargo Operations

1. ปฎิบตั ิหน้าที1ในลานจอด (Airside)
1.1 สนับสนุนงาน Ground Handling Control (GHC) - กํากับดูแล ตรวจสอบการปฎิบตั ิหน้าที1 การให้บริ การและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การภาคพืVน (Ground Handling Agent: GHA) ของแต่ละเที1ยวบินในลานจอด ประกอบด้วย Marshalling,
Loading/Unloading, Passenger/Baggage/Crew Transporting, Cleaning, Sorting, Catering, Refueling ฯลฯ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ของสายการบินทัVงด้าน Safety, Security และ Quality
1.2 สนับสนุนงาน Ground Handling Control (GHC) - กํากับดูแล วิเคราะห์ผลการปฎิบตั ิหน้าที1 การให้บริ การและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานในสายการบิน (PG) และบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การภาคพืVน (Ground Handling Agent: GHA) ให้เป็ นไปตามกรอบเวลาการปฏิบตั ิงาน
ที1ได้กาํ หนดไว้ (Aircraft Servicing Arrangement: ASA) เพื1อให้เที1ยวบินเข้า-ออกตามเวลา (Ontime Performance: OTP)
2. ปฎิบตั ิหน้าที1ในสํานักงานสถานีกรุ งเทพ
2.1 สนับสนุนงาน Ground Handling Control Center – วิเคราะห์ สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที1ของ GHC ในฐานข้อมูล เพื1อจัดทํารายงาน
ประจําเดือนเพื1อรายงานในที1ประชุม Service Level Agreement: SLA นําไปสู่การแก้ไขข้อขัดข้องและพัฒนาคุณภาพการบริ การ รวมถึง
การบันทึกข้อมูลการใช้บริ การ ได้แก่ Strap, Fuel, Parking bay ฯลฯ
2.2 สนับสนุนงาน Station Manager – เตรี ยมการประชุม จัดทํา Presentation สําหรับการประชุม พร้อมทัVงจัดทําร่ างรายงานการประชุม
ต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการใช้บริ การ GHA ผ่านระบบ รับ-ส่ง Co-Mail และจดหมายออกของสถานี ตลอดจนสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิหน้าที1อื1น ๆ ตามที1ได้รับมอบหมายจากนายสถานี
- ให้ขอ้ มูลเบืVองต้นกับผูโ้ ดยสาร
- นําส่ง-รับ ผูโ้ ดยสาร เที1ยวบิน PG
- นําส่ง-รับ ผูโ้ ดยสารเปลี1ยนเที1ยวบิน Other Airlines
- ตรวจเอกสารการเดินทางของผูโ้ ดยสารตามที1ได้รับมอบหมาย
- แนะนําและให้ขอ้ มูลการใช้อุปกรณ์ Kiosk แก่ผโู ้ ดยสาร
1. ต้อนรับลูกค้าและสอบถามลูกค้าที1เข้ามาใช้บริ การขนส่งสิ นค้าและรับสิ นค้า
2. ตรวจสอบจํานวนชิVนของสิ นค้า นํVาหนักของสิ นค้า สิ นค้าที1ลูกค้าจัดส่งว่าสิ นค้าเป็ นประเภทอะไร และบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้า พร้อมกับ
เจ้าหน้าที1ของแผนกฯ
3. จัดเก็บเอกสารเกี1ยวกับการขนส่งสิ นค้าทางอากาศของสายการบิน
4. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลใบรับขนส่งสิ นค้า (Air Waybill)
5. ตรวจสอบใบบันทึกการจัดระวางสิ นค้า (Load details) ให้ตรงกับเอกสารใบรับขนส่งสิ นค้า (Air Waybill) สําหรับ ผูร้ ับปลายทาง
(Consignee ) เพื1อจัดส่งไปยังสถานีปลายทาง
6. ตรวจสอบสิ นค้าขาเข้าที1เข้ามาที1คลังสิ นค้าว่าครบตามใบรายงานสิ นค้า (Cargo manifest) หรื อไม่
7. ปฏิบตั ิหน้าที1ตามที1 Duty แต่ละ Shift มอบหมายให้ตวั อย่างเช่น ช่วยพิมพ์งานด้านเอกสารต่าง ๆ เป็ นต้น
8. จัดทําสรุ ปรายงาน Daily Sales Report ในแต่ละวัน เพื1อให้หวั งานตรวจสอบก่อนส่งให้หน่วยงานที1เกี1ยวข้อง

นักศึกษาเลือกสถานทีฝึ กงาน 1 สถานที โดยไม่ ต้องเลือกหน่ วยงาน เนืองจากบริษทั ฯ จะเป็ นผู้พจิ ารณาหน่ วยงานให้ นักศึกษาค่ ะ
สนามบินสมุย
ลําดับ

สถานทีทํางาน

ชื อหน่ วยงาน
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สนามบินสมุย

Passenger Service - USM

3

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
Assist and provide information for passengers upon check-in desks.
Assist Young Passengers travelling alone on departure and arrival flights.
Assist Non - English speaking passengers on departure and arrival flights.
Support Passenger Services officer when needed.
Assist and provide information for passengers in Passenger Lounges
1.ปฎิบตั ิหน้าที1ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสารในบริ เวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสาร
2.ปฎิบตั ิหน้าที1ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสารในบริ เวณขาออก
3.ปฎิบตั ิหน้าที1ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสารในบริ เวณขาเข้า
4.ปฎิบตั ิหน้าที1ในส่วนอื1นๆตามที1ได้รับมอบหมาย

สนามบินสมุย

Ground Services - USM

สถานทีทํางาน

ชื อหน่ วยงาน
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สนามบินลําปาง

Lampang station

สนามบินภูเก็ต
ลําดับ

สถานทีทํางาน

ชื อหน่ วยงาน

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา

สนามบินภูเก็ต

Phuket station

-ลักษณะงานที1สถานีตอ้ งการคือการให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสารเบืVองต้น
ในส่วนของ Passenger Services และ Baggage Services เช่นการจัดคิวที1 check in counter และ Boarding gate, การ assist ผูโ้ ดยไปติดต่อ
counter check in ของสายการบินอื1นในกรณี ที1ตอ้ งมีการ transfer เพื1อช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผโู ้ ดยสาร รวมถึงการปฏิบตั ิภาระกิจ
อื1นๆที1ได้รับมอบหมายจากผูด้ ูแล (Job Rotation) *สําหรับงานด้าน Baggage services จะเน้นหลักที1การช่วยดูแลผูโ้ ดยสารที1สายพานรับ
กระเป๋ า โดยประสานงานกับพนักงานและรับข้อมูลจาก LLPG เป็ นหลัก รวมถึงปฏิบตั ิภาระกิจอื1นๆที1ได้รับมอบหมายจากผูด้ ูแล โดยจะ
rotate ให้นกั ศึกษาฝึ กงานได้เรี ยนรู ้งานและสนับสนุนกําลังคนทัVง Passenger Services และ Baggage Services พืVนที1ปฏิบตั ิงานเน้นหลัก 3
พืVนที1 คือ check in counter, boarding gate และ บริ เวณสายพานรับกระเป๋ า (Job Rotation)

สนามบินเชียงใหม่
ลําดับ
สถานทีทํางาน

ชื อหน่ วยงาน

สนามบินลําปาง
ลําดับ
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สนามบินเชียงใหม่

Chaingmai station

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
การตรวจรับบัตรโดยสาร
การนําส่งผูโ้ ดยสารขึVนเครื1 อง
การดูแลผูโ้ ดยสารขาเข้า
การดูแลสัมภาระผูโ้ ดยสารขาเข้า

หน้ าทีความรับผิดชอบของนักศึกษา
สนับสนุนการให้การบริ การผูโ้ ดยสารที1 Check in Counter / Boarding Gate / Arrival hall และ Lounge Services , งานเอกสารและ
Admin ต่างๆ ของสถานี รวมถึงงานอื1นๆ ที1สนับสนุนในด้านภาพลักษณ์และกิจการของ บริ ษทั ฯ

