


พนักงานบริการภาคพ้ืน

ผู้ช่วย 
เรือ่งการเดนิทาง

พนักงานบริการภาคพ้ืน หรือพนักงานต้อนรับ
ภาคพ้ืน มีชือ่เรยีกเป็นภาษาองักฤษแตกตา่งกนัไป 
เช่น Ground Staff, Ground Attendant, 
Ground Hostess, Guest Service Assistant 
หรือ Customer Service Agent มีหน้าที่ 
ให้บริการต้อนรับและดูแลอ�านวยความสะดวก 
ผู้โดยสารภายในสนามบิน ต้ังแต่ขั้นตอนการ 
Check-in การตรวจรับบัตรโดยสาร (Boarding 
Pass) และสมัภาระ การตอบค�าถามทัว่ไป จนกระทัง่
ส่งผู้โดยสารข้ึนเครื่อง รวมไปถึงการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการบิน และติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

คุณสมบัติของคนที่เหมาะ
เป็นพนักงานบริการ 
ภาคพ้ืน

•  รกังานบรกิารและใหบ้รกิารดว้ยหวัใจ (Service Mind) 

•  ใจเย็น มีความอดทนอดกลั้น และท�างานภายใต ้
  ภาวะกดดันได้

• มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีไหวพริบในการ 
   แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

• สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด หรือเป็นกะได้ และท�างาน 
   เป็นทีมได้เป็นอย่างดี

• ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ยิ่งถ้าได้ภาษาที่สาม 
  ด้วยจะดีมาก



คุณเหมาะกับ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจการบิน  (Aviation Business 
Management)

เรียนรู้ธุรกิจการบินแบบครบวงจร ทั้งการด�าเนิน
งานท่าอากาศยาน การควบคุมจราจรทางอากาศ  
การบริการด้านการบิน และการบริการผู้โดยสาร 
รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังสินค้าทาง
อากาศ ธุรกิจการเดินทาง การท่องเที่ยวและ
จ�าหน่ายตั๋วโดยสาร ฝึกปฏิบัติงานเพ่ือเรียนรู้ 
ระบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริการและการบิน  
เน้นประสบการณ์ท�างานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพใน
อนาคต

เจ้าหน้าที่อ�านวยการบิน

เบื้องหลัง 
การเดินทาง 
ที่ปลอดภัย

เจ้าหน้าที่อ�านวยการบิน หรอื Flight Dispatcher 
เรียกสั้นๆ ว่า Dispatcher เป็นอีกหนึ่งอาชีพใน
อุตสาหกรรมการบินที่คนไม่ค่อยรู้จัก แต่มีความ
ส�าคญัไมน่อ้ยเลยทเีดยีว เพราะต�าแหนง่นีท้�าหนา้ที่
วางแผนการบิน (Flight Plan) เลือกเส้นทาง 
การบิน เตรียมข้อมูลการบินทั้งหลายให้แก่นักบิน
ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติการบิน ตั้งแต่ข่าวเกี่ยวกับ
การบิน อัปเดต NOTAM (Notice To Airman) 
หรือข่าวประกาศนักบิน อัปเดตข่าวอากาศและ 

คุณสมบัติของคนที่เหมาะจะ
เป็นเจ้าหน้าที่อ�านวยการบิน

• มีทักษะในการคิด     
  วิเคราะห์ คิดเชิง                              
  ระบบและเชิงเหตุผล

• มีทักษะด้านการ                        
 ค�านวณ

• มีสติ กล้าตัดสินใจ    
 เมื่อเกิดเหตุ 
  ไม่คาดฝันขึ้น

• มีทักษะการใช้ภาษา  
 อังกฤษในระดับดี 
  ถึงดีมาก

• สามารถท�างาน  
 ภายใต้ความกดดัน        
 ได้ดี

ถ้า พนักงาน 
บริการภาคพ้ืน และ 

เจ้าหน้าทีอ่�านวย
การบิน คืออาชีพในฝัน

การพยากรณ์อากาศ ไปจนถึงการค�านวณเวลา 
ค�านวณน�้ามัน น�้าหนักเครื่อง เพ่ือให้ได้เส้นทาง 
การบินที่ปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
ที่สุด และต้องคอยสื่อสารผ่านมอนิเตอร์กับนักบิน
เพ่ือประสานงานในเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีอ�านาจในการยกเลิกหรือดีเลย์ 
เทีย่วบนิได้เมือ่เกดิเหตุจ�าเป็น เรียกได้ว่าเป็นอาชีพ
ที่อยู่ เบื้องหลังที่ส�าคัญมากอีกอาชีพหนึ่งเลย 
ทีเดียว



พร้อม
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย

ธรุกจิไมซ์ (MICE) ยอ่มาจาก Meetings, Incen-
tive Travel, Conventions, Exhibitions คือ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ 
การทอ่งเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลั การประชมุนานาชาติ 
และการจัดนิทรรศการหรืองานอีเวนต์ (Event)  
ที่เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและมีก�าลังซื้อสูง

ธุรกิจไมซ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศไทย เพราะมีการกระจาย 
การจัดงานอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค ทั้งภาคเอกชน 

อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์

องค์กร สมาคม และภาครัฐ และในฐานะที่ไทย
สามารถจัดการประชุมและนิทรรศการระดับ
นานาชาติได้อย่างมีศักยภาพ ประเทศไทยจึงมี 
แนวโน้มที่จะกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์
ระดบัโลกในภมูภิาคเอเชยี กลุม่อาชพีทีเ่กีย่วกบัไมซ์
โดยตรง ได้แก่  กลุ่มธุรกิจจัดงานอี เวนต์  
การทอ่งเทีย่ว โรงแรมและทีพั่ก ฯลฯ และยงัมกีลุม่
งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ขนส่ง เป็นต้น 

คุณสมบัติของคนที่ท�าอาชีพ
ในธุรกิจไมซ์

• มีพลังกระตือรือร้น  
  และแอคทีฟตลอด 
    เวลา เพราะต้อง  
  พบปะผู้คนเยอะ

• มีไหวพริบในการ   
 แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
 รับมือกับความกดดัน   
 ได้

• สามารถท�างานร่วม 
 กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

• มีทักษะภาษาอังกฤษ    
 และภาษาที่สามจะดีมาก  
 เพราะต้องใช้สื่อสารกับ 
 ผู้มาร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติ



เติมเต็ม 
ความฝันของ
นักเดินทาง

การเป็นเจา้ของธุรกจิโฮสเทล (Hostel) หรอืทีพั่ก
ราคาประหยดั เป็นอกีหนึง่ธรุกจิทีก่�าลังไดร้บัความ
นิยม เพราะเทรนด์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป 
เกดินกัทอ่งเทีย่วแบบแบ็คแพ็กเกอร์ทีช่อบเดินทาง
คนเดียวมากขึ้น โฮสเทลจึงผุดขึ้นมามากมายใน
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพ่ือตอบโจทย์นักท่องเที่ยว
กลุม่นีเ้ป็นหลกั โดยเจา้ของธรุกจิโฮสเทลสว่นใหญ่
จะเป็นผูดู้แลกจิการควบต�าแหนง่ผูจั้ดการเองด้วย

เจ้าของธุรกิจโฮสเทล 

คุณเหมาะกับ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา 
การจัดการการบริการและการท่องเที่ ยว   
(Hospitality and Tourism Management) 

เรยีนรูก้ารบริการขัน้พ้ืนฐานจนถงึระดบัการจดัการ
ในอตุสาหกรรมบริการ ทัง้การโรงแรม การท่องเที่ยว 

คุณสมบัติของ 
เจ้าของธุรกิจโฮสเทล  
หรือเจ้าของที่พัก

• มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คนหลากหลาย 
  จากทุกมุมโลก

• มีความสนใจศึกษาพฤติกรรมและลักษณะของลูกค้า          
  แต่ละประเทศ

• เป็นคนเปิดกว้าง เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

• แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง

• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

ถ้า อาชีพในธุรกิจไมซ์ 
และ เจ้าของธุรกิจ 
โฮสเทล คืออาชีพในฝัน และธุรกจิ MICE ฝึกปฏบัิตงิานในแผนกตา่งๆ ของ

โรงแรม เรยีนรูท้กัษะการเป็นผู้ประกอบการส�าหรบั
ธุรกิจการท่องเที่ยว และฝึกฝนการบริหารจัดการ
ในธุรกิจ MICE ตลอดจนสามารถวางแผนพัฒนา
ธุรกิจเหล่านี้ พร้อมฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามเพ่ือให้มีความสามารถโดดเด่น จบแล้ว
พร้อมท�างานทั้งในไทยและต่างประเทศ




