นักศึกษาเลือกสถานทีฝึ กงาน 1 สถานที โดยไม่ตอ้ งเลือกหน่วยงาน เนื องจากบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาหน่วยงานให้นกั ศึกษา
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2. ท่าอากาศยานสมุย
7. ท่าอากาศยานลําปาง
3. ท่าอากาศยานภูเก็ต
8. ท่าอากาศยานตราด
4. ท่าอากาศยานกระบี
9. ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
5. ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลําดับ ชือหน่วยงาน
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BKK Station

หน้าทีความรับผิดชอบ
1. ปฎิบตั ิหน้าทีในลานจอด (Airside)
1.1 สนับสนุนงาน Ground Handling Control (GHC) - กํากับดูแล ตรวจสอบการปฎิบตั ิหน้าที การ
ให้บริ การและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การภาคพืน (Ground Handling Agent: GHA) ของแต่ละเทียวบินในลานจอด
ประกอบด้วย Marshalling,
Loading/Unloading, Passenger/Baggage/Crew Transporting, Cleaning, Sorting, Catering, Refueling
ฯลฯ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสายการบินทังด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
1.2 สนับสนุนงาน Ground Handling Control (GHC) - กํากับดูแล วิเคราะห์ผลการปฎิบตั ิหน้าที การ
ให้บริ การและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานในสายการบิน (PG) และบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การภาคพืน (Ground Handling Agent: GHA) ให้
เป็ นไปตามกรอบเวลาการปฏิบตั ิงาน
ทีได้กาํ หนดไว้ (Aircraft Servicing Arrangement: ASA) เพือให้เทียวบินเข้า-ออกตามเวลา (Ontime
Performance: OTP)
2 ปฎิบตั ิหน้าทีในสํานักงานสถานีกรุ งเทพ
2.1 สนับสนุนงาน Ground Handling Control Center – วิเคราะห์ สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าทีของ GHC
ในฐานข้อมูล เพือจัดทํารายงานประจําเดือนในการรายงานผลในทีประชุม Service Level Agreement:
SLA นําไปสู่การแก้ไขข้อขัดข้องและพัฒนาคุณภาพการบริ การ รวมถึงการบันทึกข้อมูลการใช้บริ การ
ได้แก่ Strap, Fuel, Cabin Deep Cleaning, Parking bay ฯลฯ
2.2 สนับสนุนงาน Station Manager – เตรี ยมการประชุม จัดทํา Presentation สําหรับการประชุม
พร้อมทังจัดทําร่ างรายงานการประชุมต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลค่าบริ การ GHA และสนามบิน
รับ-ส่ง Co-Mail และจดหมายเข้า-ออกของสถานี ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าทีอืน ๆ ตามที
ได้รับมอบหมายจากนายสถานี
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Passenger Serviceดูเเลผูโ้ ดยสาร ณ จุดตรวจรับบัตรโดยสาร และปฏิบตั ิหน้าทีในห้องรับรอง
BKK
- ช่วยเหลือและให้ขอ้ มูลเบืองต้นกับผูโ้ ดยสารบริ เวณ Counter Check In
Ground Services- - ตรวจเอกสารการเดินทางของผูโ้ ดยสารบริ เวณ จุด First Port of Arrival
BKK
- เป็ นส่วน Support ทีม Board / Arrival ในการนําส่ งผูโ้ ดยสารและรับผูโ้ ดยสาร
Baggage Services
ให้บริ การผูโ้ ดยสารขาเข้ากรณี สมั ภาระผิดปกติ / เป็ นผูช้ ่วยพนักงาน Baggage Services
and Claims - BKK
1. Assist staff to handle Cargo Acceptance according to the list of commodities in Cargo Operations
manual and IATA rules and regulations.
2. Assist staff to plan and verify Cargo booking according to Cargo available weight and space.
3. Assist staff to ensure that the shipments are accepted correctly and good conditions to be
transported.
Cargo Operations 4. Assist staff to prepare, complete and correct Cargo documents on board according to the standard
requirement.
5. Assist staff to submit Cargo data (Final Onload message, UWS message, etc.) to concerned units
including Load Control section, Cargo Handling agent, destination station, etc.
6. Assist staff to build-up/breakdown Cargo shipments.
7. Assist staff to inspect, monitor Cargo loading/unloading from the aircraft and delivery to Cargo
BKK Station Support GHC and GHC Center, KK

ท่าอากาศยานสมุย
ลําดับ ชือหน่วยงาน
1

Samui Station
สนามบินสมุย

หน้าทีความรับผิดชอบ
1. ปฏิบตั ิงานส่วนงานธุรการส่วนสถานี ช่วยดําเนิ นการด้านเอกสารต่างๆ
2. ปฏิบตั ิงานส่วนงาน Turnaround Coordinator ช่วยดําเนิ นการด้านเอกสารทีเกียวข้องกับพิธีการบิน
การบันทึกข้อมูลในระบบทีเกียวข้อง
3. ปฏิบตั ิงานส่วนงาน Baggage Services ช่วยดําเนิ นการด้านเอกสารทีเกียวข้อง ให้ขอ้ มูลเบืองต้นกับ

1. ต้อนรับลูกค้าและสอบถามลูกค้าทีเข้ามาใช้บริ การขนส่งสิ นค้าและรับสิ นค้า
2. ตรวจสอบจํานวนชิน นําหนักของสิ นค้า รวมถึงบรรจุภณั ฑ์
3. จัดเก็บเอกสารทีเกียวข้องกับการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
Samui Station 4. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลใบรับขนส่ งสิ นค้า (Air Waybill)
2 อาคารคลังสิ นค้า 5. ตรวจสอบใบบันทึกการจัดระวางสิ นค้า (Load details) ให้ตรงกับเอกสารใบรับขนส่งสิ นค้า (Air
สนามบินสมุย Waybill) สําหรับผูร้ ับปลายทาง (Consignee ) เพือจัดส่ งไปยังสถานีปลายทาง
6. ตรวจสอบสิ นค้าขาเข้าทีเข้ามาทีคลังสิ นค้าว่าครบตามใบรายงานสิ นค้า (Cargo manifest) หรื อไม่
7. ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมาย
8. จัดทําสรุ ปรายงาน Daily Sales Report ในแต่ละวัน
Samui Station
3
TCO and Baggage Service
USM Station
1. ดูแลให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสาร ณ อาคารเชคอิน ขาเข้า ขาออก
Ground Services- 2. ประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้องในเรื องของการช่วยเหลือผูโ้ ดยสาร ณ อาคารเชคอิน ขาเข้า
4
USM Samui airport ขาออก
3. อํานวยความสะดวกให้ผโู้ ดยสาร ณ อาคารเชคอิน ขาเข้า ขาออก
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ลําดับ ชือหน่วยงาน
1
Phuket station
ท่าอากาศยานกระบี
ลําดับ ชือหน่วยงาน
1

Krabi Station

หน้าทีความรับผิดชอบ
Ground Service, Lounge and, pax service

หน้าทีความรับผิดชอบ
1. ให้บริ การผูโ้ ดยสารบริ เวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสาร โถงผูโ้ ดยสารขาออกและผูโ้ ดยสารขาเข้า
2. งานพิธีการบินและงานธุรการส่วนสถานี

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ลําดับ ชือหน่วยงาน

1

1. Ground Services
- Passenger greeting and assist
- Supporting Flight Document
- Assisting Departure, Arrival and Baggage services
- Handling with rush tag/irregularity baggage
- Supporting CIQ services and International flight
- Supporting Administration task
Chiangmai Station 2. Lounge Services
- Passenger greeting and assist
- Supporting Lounge receptionist task
- Assisting in Pantry
- Supporting F&B handling
- Service support in BS/BRC
- Supporting inventory task
- Assisting document task

ท่าอากาศยานสุโขทัย
ลําดับ ชือหน่วยงาน
1 Sukhothai Station GOS
ท่าอากาศยานลําปาง
ลําดับ ชือหน่วยงาน

1

หน้าทีความรับผิดชอบ

หน้าทีความรับผิดชอบ

หน้าทีความรับผิดชอบ

1. ปฏิบตั ิหน้าทีบริ เวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสาร
2. ให้ความช่วยเหลือผูโ้ ดยสารทีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
Lampang station
3. ปฏิบตั ิงานบริ เวณห้องผูโ้ ดยสารขาออก - ขาเข้า 4. นําส่งผูโ้ ดยสารขาออก - ขาเข้า
5. ช่วยเหลืองานเอกสารในสํานักงาน ตามความเหมาะสม และความสามารถ

ท่าอากาศยานตราด
ลําดับ ชือหน่วยงาน

1

Trad station

หน้าทีความรับผิดชอบ
1. บริ หารงานสถานี การบินทีได้รับมอบหมาย เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์การดําเนินการของบริ ษทั
อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด ในสภาวะแวดล้อมและข้อจํากัดทีแตกต่างไปในแต่ละสถานี ทังในสภาวะ
ปกติ และสภาวะวิกฤติ
2. ควบคุมการดําเนินการ และการให้บริ การ ณ สถานี การบิน เพือให้เป็ นไปตาม มาตรฐานด้านต่างๆ
ทีทางบริ ษทั ได้รับการรับรอง เช่น มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านการบริ การ ทังใน
ส่วนทีเป็ นระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย และข้อตกลงระหว่างส่ วนงานรัฐบาล และเอกชน
3. เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ณ จุดหมายปลายทางทีบริ ษทั ทําการบิน ในการสื อสาร ข้อมูล การสร้าง

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ลําดับ ชือหน่วยงาน
หน้าทีความรับผิดชอบ
1
U-tapao station Support งานเอกสารสถานี ,Observe check -in,board,arrival and baggage service

