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บทคดัย่อ 

 เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีสายการบินกาตาร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   

จึงตระหนกัไดว้่า ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นอุตสาหกรรม

ประเภทการคมนาคมจึงเติบโตข้ึนตามไปดว้ย โดยเฉพาะการคมนาคมทางอากาศ เน่ืองจากสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารในดา้นความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและปลอดภยั การ

ปฏิบติังานในสายการบินนั้นเวลาเป็นส่ิงส าคญัมาก  เจา้หนา้ท่ีทุกคนรวมทั้งลกูเรือ และผูโ้ดยสารจึง

จ าเป็นตอ้งรักษาเวลา เพราะถา้หากเกิดความขดัขอ้งหรือความล่าชา้เพียงไม่ก่ีนาทีจะกลายเป็นความ

เสียหายอยา่งมากได ้การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีนั้นจึงจ  าเป็นตอ้งเป็นไปอยา่งละเอียด รอบคอบเพ่ือให้

งานส าเร็จไปอยา่งราบร่ืน ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเลง็เห็นว่านกัศึกษาฝึกงานควรจะมีส่วนช่วยใหง้าน

ประสบความส าเร็จ ดว้ยการช่วยลดภาระในการสอนงานของเจา้หนา้ท่ีในสายการบิน  และเน่ืองจาก

สายการบินกาตาร์เป็นสายการบินท่ีมีนกัศึกษาฝึกงานเขา้ใหม่อยูต่ลอด จึงท าใหบ้างกะนั้นมีนกัศึกษา

ฝึกงานเขา้ใหม่อยูเ่พียงหน่ึงคนหรือสองคนซ่ึงอาจท าใหก้ารท างาน การเตรียมเอกสารขอ้มลูเกิดความ

ติดขดั ล่าชา้ได ้

 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดด้  าเนินการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยการจดัท าหนงัสือรวบรวมขอ้มลู

เก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานของนกัศึกษาฝึกงาน ช่ือว่า “คู่มือการปฏิบติังานของนกัศึกษาฝึกงานสาย

การบินกาตาร์ ” ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเอกสารท่ีนกัศึกษาฝึกงานตอ้งท าทั้งหมดโดย แยกประเภทขอ้มลู

ออกเป็น 8 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1. การท าPD  2. การท าPTM  3. การท าWEB CHECK  4. การเขียนหนา้ปกแต่

ละเท่ียวบิน(Flight Cover)  5. การท าFLIGHT CHECK-LISTS  6. การกรอกขอ้มลูLOUNGE 7. การอพั

โหลด-ใบBINGO SHEET  8. การท า Gate Map รวมทั้งไดท้  าการสรุปและรวบรวมแท๊กติดสมัภาระ

ต่างๆ ของสายการบินกาตาร์ออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 1.บตัรท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร  (Boarding Pass) 2.ซองใส่

บตัรท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร  (Boarding Pass Wallet) 3.Tags ติดกระเป๋าต่างๆ  (Carry OnหรือHandbag) 4.Tag 

Group 5.Tags ติดกระเป๋าอ่ืนๆ ซ่ึงนกัศึกษาฝึกงานของสายการบินกาตาร์จะสามารถน าขอ้มลูเหล่าน้ีไป

ใชป้ระกอบการปฏิบติังานไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
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Abstract 

Working for Qatar Airways, an international airline, at Suvarnabhumi Airport helps us to  

realize how fast the travel industry grown. This also affects transport industry especially air 

transportation industry because of the convenience and safety it offers. It is very important the every 

flight crews and passengers to be punctual because even the slight delay can cause severe damage. 

The crews also have to operate carefully to ensure their smooth operation. We as student trainees who 

also have to take part in the flight operation should assist these tasks to meet the succeed by 

decreasing the burden of the full time staff. This is because in each work shift there are only 1-2 

student trainees on the job which can cause the delayed document preparation. 

Thus, we as student trainees try to create a guide book to solve the problem mentioned above 

by including all the information on the operation procedure for any student trainees. The guide book 

“Working Procedure Guidebook for Trainees in Qatar Airways” will be including in eight parts as the 

followings: 1. Doing PD 2. Doing PTM  3. Performing WEB CHECK 4. Writing a flight cover          

5. Performing flight check list 6. Lounge data inputting 7. Bingo Sheet uploading 8. Doing Gate Map. 

This also includes making a summary on Qatar Airways tickets into three types as: 1. Economy Class 

2. Business Class 3. First Class. There are also five kinds of tags like: 1. Boarding Pass 2. Boarding 

Pass Wallet 3. Carry On Tags 4. Group Tags 5. The other Tags. This will allow trainees to utilize 

these data, and motivate them to operate their work faster and more effective. 
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