
“เตรียมพร้อมก่อน
ฝึกงานในอาชีพธุรกิจ

การบิน” 
และท่าอากาศยาน 

 



•  เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller) 
• นักบินเคร่ืองบินพาณิชย์ (Airline Pilot) 
• พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน (Flight Attendant/Cabin crew/Cabin attendant) 
• พนักงานบริการภาคพื้น (Ground Attendant/Ground Services/Airport Station Attendant) 
• วิศวกรซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Aircraft Maintenance Engineer) 
• เจ้าหน้าที่บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพ้ืน (Ground Equipment Services)  
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo Services)  
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายครัวการบิน (Catering) 
• เจ้าหน้าที่จ าหน่ายบัตรโดยสารเคร่ืองบิน (Airline Ticket Agent)  
• เจ้าหน้าที่จองตัว๋เคร่ืองบิน (Reservation Sales Agent) 
•  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
• เจ้าหน้าที่จัดตารางการบินและควบคุมการปฏบิัติการบินของสายการบิน (Airlines Schedule Planning and Operations Control)  

อาชีพที่เก่ียวกับธุรกิจการบิน 



ส่วนงานท่ี นศ.สามารถฝึกได ้

 เจ้าหน้าที่จองตั๋วเคร่ืองบิน (Reservation Sales Agent) 

 เจ้าหน้าที่จ าหน่ายบัตรโดยสารเคร่ืองบิน (Airline Ticket Agent)  

 พนักงานบริการภาคพ้ืน (Ground Attendant/Ground Services/Airport Station Attendant) 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo Services)  

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายครัวการบิน (Catering) 

 Lounge Operation Service 

 Gate 

 อ่ืนๆ  เช่น  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จ่ายยา จัดตารางเวรให้รปภ. 

 

 

 



พนักงานภาคพื้นดนิ 

แผนกส ารองที่นั่ง (Reservation)  เป็นด่านแรกที่ผู้โดยสารมีการตดิต่อสื่อสารกับพนักงาน มีหน้าที่ดังนี้ 

 จองตั๋วเคร่ืองบินใหแ้กผู่้โดยสาร 

 พนักงานต้องสอบถามเสน้ทาง วันและเวลาเดินทาง ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหรือ E-mail 

 พนกังานต้องมคีวามรู้เก่ียวกับตั๋วเคร่ืองบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงตั๋ว Special request เชน่ อาหารพิเศษต่างๆ 

 กรณผีู้โดยดยสารเลือกที่นั่งที่เป็น exit roll หรือที่นั่งติดทางออกฉุกเฉนิ ผู้โดยสารคนนั้นจะต้องมีรา่งกายแข็งแรงพอที่จะชว่ยเปิดประตูกรณีที่ม ีเหตุ
ฉุกเฉนิได ้บริการที่ต้องรอ้งขอผ่านพนักงานโดยตรง ไมส่ามารถขอรับบริการผ่านอินเตอรเ์น็ตได้เช่น 

 การให้บรกิารผู้โดยสารที่เป็นผู้ป่วย 

 การให้บรกิารผู้โดยสารที่เป็นเด็กทารก (infant) 

 การให้บรกิารในสว่นของบริการ Wheel chair 

 การให้บรกิารน าสัตว์เล้ียงเดนิทาง 

 การให้บรกิารกับผู้โดยสารที่ชว่ยเหลือตัวเองไมไ่ด้ 



แผนกส ำรองท่ีนัง่ (Reservation)  



แผนกตั๋วเครื่องบนิ (ticket) 

 ปัจจุบันแทบทุกสายการบินจะใช้ระบบ E-ticket  



แผนก CHECK-IN 
 

หน้าที่ของพนักงานแผนกเช็คอิน 

• ให้ที่นั่ง และ boarding pass แกผู่้โดยสาร 

• ในกรณีเที่ยวบินต่างประเทศจะต้องเช็คชื่อ นามสกุล และเที่ยวบินให้ตรง ตามที่จองไว้ 

• เช็ค และรับโหลดกระเปา๋ของผูโ้ดยสาร 

• ในกรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศ เช็ค boarding pass ทั้ง 2 ใบ ติด สติ๊กเกอร์ CIQ ให้แก่ผูโ้ดยสารขาออกที่ผา่นพิธกีารศุลกากร 

(Custom) การตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) และผ่านด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์ (Quarantine) มาแล้ว  

• ตรวจสอบ tag กระเป๋าให้ตรงกับจุดหมายปลายทาง 

 





 แผนก GATE 
 

หน้าที่ของพนักงานแผนก Gate 

• ฉกี Boarding pass ให้ตรงกับเที่ยวบินนัน้ๆ 

• รวบรวม Boarding pass ให้ครบตามจ านวน หากไม่ครบจะมีการประกาศเรียก ผู้โดยสาร ที่เรียกว่า last minute/final call 

• หากผู้โดยสารท่านใดไม่ได้ขึ้นเคร่ืองบิน กระเป๋าที่ถูกโหลดไว้ใต้ท้องเคร่ืองจะตอ้งถูกน าออกจากเคร่ืองให้ทันก่อนเครื่องออก 

• Flight manager จะต้องควบคุมไม่ให้เกดิ Flight Delay 

• พนักงานในส่วนของ Flight Manager และ Customer service จะแจ้งให้ กัปตันทราบเม่ือพร้อม 

• หลังจากเคร่ืองลงแล้ว พนักงานจะท าหน้าที่รับผู้โดยสารขาเขามารวมทั้งตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารแตล่ะคน 

• ผู้ดยสารที่มีสติ๊กเกอร์ CIQ ซึ่งหมายถึงผู้โดยสารที่ม ีflight ต่อ พนักงานก็จะต้องพาผู้โดยสารไปที่หอ้งtransit ไม่ต้องผ่าน 
immigration 

• หากผู้โดยสารที่ไม่มี flight ต่อ พนักงานก็จะส่งจนถึงทางออก 





แผนก LOST & FOUND 
 

หน้าที่ของแผนก Lost & Found 

• กรณทีี่กระเป๋าของผู้โดยสารไม่มาเกิน 24 ชั่วโมงจะมกีารเสยีค่า interim ให้กับผู้โดยสาร ร่วมกับการออกแบบฟอรม์ PIR (property irregularity report) 

• มีค่าชดเชยเบื้องตน้ ใหแ้ล้วพยายามหากระเป๋าใหเ้จอ 

• หากระเป๋าไม่เจอเกนิ 3 สัปดาห์พนักงานจะชดเชย ค่าเสียหายตามแต่ละเที่ยวบิน  

กรณยีกเว้นไมอ่นุญาตให้ขึ้นเคร่ือง ผู้โดยสารที่ไมย่อมตรวจสอบความปลอดภัยและสัมภาระ จะไมไ่ด้รับอนุญาตใหข้ึ้นเคร่ือง ผู้โดยสารป่วยหรือมีบุคลิกภาพ
ที่เป็นอันตรายอันจะมีผลกระทบต่อผู้โดยสารอ่ืน ผู้โดยสารที่มีเอกสารไม่ครบหรือมีปัญหา แต่ประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เช่น ช่ื อไม่ตรง ปัญหา
เร่ือง VISA เป็นต้น ซึ่งพนักงานก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ VISA ของ แต่ละประเทศด้วย เด็กแรกเกิดอายุต่ ากว่า 1 สัปดาห์ เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองความดัน
อากาศ เด็กที่มีอายุต่ ากวา่ 5 ปี และไมม่ีผู้ปกครองเดนิทางดว้ย เนื่องจากไมส่ามารถตัดสินใจได้  ผู้มีกริิยามารยาทไม่เหมาะสมทั้งกับพนกังานและผู้โดยสาร
ท่านอ่ืน ผู้โดยสารที่ตั้งครรภก์่อนคลอด 4 สัปดาห์จะสามารถขึน้เคร่ืองได้ในเที่ยวบินที่มีระยะเวลาไมเ่กิน 4 ชัว้ โมงเท่านั้น นอกเหนือจากกรณีพเิศษต่างๆ ซึ่ง
ก็จะต้องมใีบรับรองจากแพทย ์

 





แผนก CARGO 
 

หน้าที่แผนก Cargo 

• บริการขนส่งสิ่งของต่างๆ 

• การคิดค่าบริการจะคิดตามน้ าหนักและระยะทาง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย น้อยกว่าการโหลดสัมภาระข้ึนเคร่ืองแล้วน้ าหนัก

เกิน 

• พนักงานจะต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ผู้ส่งและผู้รับ จ านวนสิ่งของ น้ าหนัก สถานที่ส่ง จุดหมาย

ปลายทาง ลงในเอกสารที่ เรยีกว่า airway bill 

• พนักงานจะจัดท า manifest หรือเอกสารที่แสดงรายการสินค้า ภายใน cargo แต่ละ flight เพื่อจัดส่งให้พนักงานcargo 

ปลายทาง 

• สิ่งมีชีวิต เช่น สุนัข จะถูกโหลดลง compartment เฉพาะ 





Lounge Operation Service 

   

  เลาจน์ของผู้โดยสาร คือบริเวณที่อนุญาตใหผู้้โดยสารของสายการบินเข้าไปใชบ้ริการพักผ่อนทานอาหาร ระหว่างรอเที่ยวบนิออก ซึ่ง
ผู้โดยสารที่สามารถเข้าไปใช้บริการเลาจน์ได้นั้น ก็ต้องมเีง่ือนไขตามก าหนด โดยมากเลยคือผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วชั้นธุรกิจและชัน้หนึ่งนั่นเอง 

       หน้าที่ของพนักงานก็จะต้องคอยต้อนรับผู้โดยสาร ดูแลความเรียบร้อยความสะอาด เพ่ือใหผู้้โดยสารไดร้ับความสะดวกสบายระหว่างรอ
ขึน้เครื่อง ดังนั้นจึงเหมาะมากๆ ส าหรับคนชอบงานบริการ ยิ่งถ้าอยากท างานด้านโรงแรมล่ะก็ ถือว่าเหมาะสุดๆ เพราะบริเวณเลาจน์นี่ก็
เหมือนโรงแรมขนาดยอ่มๆ ทีเดยีว มีทัง้ส่วนให้บริการอาหารแบบบุฟเฟต์ บางที่มีห้องอาบน้ าและสปาอกีดว้ยค่ะ นอกจากนั้น พนักงานประจ า
เลาจน์ยังมหีน้าที่อ่ืนๆ อีกค่ะ เชน่ คอยติดตามเที่ยวบินว่ามีการเล่ือนหรือไม่อะไรยังไง แล้วแจง้แก่ผู้โดยสาร 





บางสายการบิน เราสามารถฝึกหลายๆ แผนกเวียนกันไป  

แต่บางสายการบนิจะให้ระบุแผนกที่ตอ้งฝึกเลย ได้แค่ 1 แผนก 



 ปัจจุบัน สายการบินต่างๆจะใช้ BSF หรือบริษัท Bangkok Flifht Services ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ สายการบิน Bangkok Airways กับ

บริษัท Worldwide Flight Services เป็นผู้ให้บริการในสนามบินระดับโลก BFS ได้รับสัมปทาน 20 ปี จากการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการ

ให้บริการภาคพ้ืน และบริการคลังสินค้าทางอากาศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเริ่มปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ 27 กันยายน 

พ.ศ.2549 เป็นผู้ท าหน้าที่ในบางแผนกของสายการบิน ตอนนี้ BFS มีสัญญากับสายการบินทั้งใหญ่และเล็กและ Low cost กว่า 46 สายการบิน 

ซึ่งตอนนี้มีการบินไทยและ BFS เท่านั้นที่ได้สัมปทานดูแลตรงนี้ รายช่ือสายการบินที่อยู่กับ BFS หลักๆ จะเป็น Emirates,Qatar,Air 

France,Delta,Vietjet,Tiger air,Turkish,British Airways (Emirates,Qatar,Turkish) อีกหนึ่งงานคือ Baggage Service Agent  



BFS แบ่งการบริการออกเป็น 3 ส่วนงานบริการดว้ยกัน คือ 

1. การบริการภาคพ้ืน (Ground Handling Services)  

 การบริการภาคพื้น หรือที่เรียกกันว่า Ramp Services นั้นพูดโดยรวมก็คือ การให้บริการทุกขั้นตอนตั้งแต่น าเครื่องเขา้จอด 

ไปจนกระทั่งการลาก-ดันเคร่ืองบินกลับเขา้สูท่างวิ่งเพ่ือน าเคร่ืองบินขึ้น การบริการภาคพ้ืนนี้ประกอบไปด้วยหน่วยงานตา่งๆ ที่

ท างานประสานกันเปน็อย่างด ีเริ่มจาก การให้สัญญาณน าเครื่องเข้าจอดโดยพนักงานรับ – ส่งอากาศยาน การขนย้ายสิ่งของ

สัมภาระของผู้โดยสาร ทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยพนักงานขนถา่ยสัมภาระ น ากระเป๋าไปยังระบบสายพานภายใตอ้าคาร

ผู้โดยสาร เพ่ือล าเลียงไปยังจุดรับกระเป๋าโดยพนกังานคัดแยกสัมภาระ และเม่ือผู้โดยสารออกจากเคร่ืองบินเรียบร้อยแล้ว ก็จะมี

การท าความสะอาดภายในเครื่องบิน โดยพนักงานท าความสะอาดเคร่ืองบิน นอกจากนีย้ังมกีารบริการเติมน้ าส าหรับใช้บน

เคร่ืองบิน บริการรก าจัดของเสียบนเครื่องบนิ และบริการจากหน่วยงานสนับสนนุอ่ืนๆ อกี เช่น ประสานงานบริการข้างเคร่ือง การ

ควบคุมน้ าหนักและจัดระวาง การอ านวยการบิน ตลอดจนการให้บริการรถอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถดัน-ลากเครื่องบิน รถสายพาน

ล าเลียง 

 



การท างานของแผนกการบริการภาคพื้น หรือที่เรียกกันว่า RAMP SERVICES 



การขนย้ายสิ่งของสัมภาระของผู้โดยสาร  



2. การบรกิารในส่วนของผู้โดยสาร ( Passenger Services Handling) 

 ส าหรับการบริการในส่วนของผูโ้ดยสารนัน้ เริ่มตัง้แต่บริการเช็คอินให้แก่ผูโ้ดยสารขาออก ไปจนกระทั่งผู้โดยสารขึน้เครื่องบิน

เลยทีเดียว บริการในส่วนนี้ประกอบด้วย พนักงานประจ าเคาเตอร์ เช็คอินผู้โดยสาร มีหน้าที่ในการตรวจเอกสารส าคัญในการ

เดินทาง ออกบัตรหมายเลขที่นั่ง และดูแลพิมพ์และติดป้ายกระเป๋าแก่ผู้โดยสาร บริการตรวจบัตรหมายเลขที่นั่งก่อนขึ้นเคร่ืองบิน 

บริการดูแลลูกค้าพิเศษ (Premium Service) บริการติดตามสัมภาระผู้โดยสาร เม่ือกระเป๋าสูญหาย หรือช ารุด (Baggage Service) 

และบริการรถเข็นวลีแชร์ส าหรับผู้พกิารหรือคนชรา หรือคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 



3. บริการในส่วนคลังสินค้า (Cargo Handling Services ) 

 หน่วยงานคลังสินค้า มหีน้าที่จัดเรียงสินค้า หรือพัสดุ ที่ต้องการส่งออกบนแผ่นรอง แล้วคลุมด้วยแผ่นพลาสตกิ และตาข่าย 

หรือจัดเรียงใส่ตู้คอนเทนเนอร์ (ULD) ของสายการบินต่างๆ เพ่ือการขนส่งทางเคร่ืองบิน ส าหรับสินคา้ขาเข้าจะมพีนักงานท าหนา้ที่

คัดแยกสินคา้ต่างๆ ที่น าเข้ามาโดยเคร่ืองบิน เพ่ือจัดเก็บและรอผู้น าเข้ามารับภายในคลังสินค้าของบริษทั ได้จัดแบ่งพ้ืนที่ในการ

จัดเก็บสินคา้ให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า เช่น สินค้าที่ตอ้งควบคุมอุณหภูม ิจะจัดเก็บในห้องเย็นที่แบง่เป็น 6 ห้อง โดยแต่ละ

ห้องสามารถตั้งอุณหภูมทิี่แตกต่างกัน ห้องจัดเก็บสินค้ามมีูลค่า ห้องจัดเก็บสัตว์ สิ่งมชีีวติ และห้องเก็บสินคา้อันตราย 



คลังสินค้า (CARGO HANDLING SERVICES ) 

 





หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 



กองบังคับการตรวจคนเข้าเมอืง" 
 

 จะได้ฝึกในส่วนของผู้โดยสารขาเข้า (Arrival) โดยได้ท างานร่วมกับต ารวจตรวจคนเข้าเมือง แยกผู้โดยสารคนไทยหรือ

ชาวต่างชาติ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้โดยสารที่นั่งวิลแชร์ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ตั้งครรภ์ จะแยกออกจากผู้โดยสาร

ทั่วไป เพ่ืออ านวยความสะดวกแกผู่้โดยสาร ผู้โดยสารเหล่านีจ้ะได้เข้าไปในช่องทางพิเศษ 





AOT การท่าอากาศยานไทย 

 ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ (ฝกศ.) ในฝ่าย จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ ชุมชน ในส่วนของประชาสัมพันธ์ 

มีหน้าที่เขียนและแปลข่าวเกี่ยวกับสนามบิน รวมถึงการประกาศเสียงตามสายภายในทอท . ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ มีหน้าที่น าชมสนามบิน บางทีจะมี

นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ หรือผู้ประกอบการธุรกิจการบินมาเยี่ยมชนสนามบิน คนที่ท าในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก็จะมีหน้าที่ดูแลน าชมท่าอากาศยาน ใน

สว่นของชุมชน มีหน้าที่ลงพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบที่ได้รับจากท่าอากาศยาน จากการขึ้นลงของอากาศยาน มลพิษทาง

เสยีง มลพษิทางอากาศ หรือปัญหาอ่ืนๆที่พบเจอ รวมถงึมหีน้าที่ท า CSR ดว้ย 

 ฝ่ายการท่าอากาศยาน (ฝทอ.) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลแทบทุกอย่างภายในสนามบิน จัดการระบบต่างๆของท่าอากาศยาน การเข้าประชุมระดับสูง เพ่ือ

อ านวยความสะดวกผู้โดยสาร VIP ที่เดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การจัดการพ้ืนที่ ตั้งแต่ อาคารจอดรถ อาคารผู้โดยสารภายนอก อาคาร

ผู้โดยสารภายใน ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การดูแลด้านความปลอดภัย การจัดซื้อรถเข็นกระเป๋า การให้บริการระบบ

ขนสง่มวลชน การดูแลสัญญาวา่จ้างพนักงานท าความสะอาด เป็นต้น 


