โครงการรับนักศึกษาฝึ กงาน ปี 2557
บริษทั การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หลักการและเหตุผล
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด(มหาชน) ได้เปิ ดโครงการรับนักศึกษาฝึ กงาน เพื่อ ให้นกั ศึกษาได้นา
ความรู ้ที่ได้เรี ยนจากห้องเรี ยนมาใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรี ยนรู ้ และแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นกั ศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความชานาญ จากการเรี ยนรู ้ประสบการณ์การ
ทางานในองค์กร และปฏิบตั ิงานจริ ง
กลุ่มเป้ าหมาย
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.) ขึ้นไป เช่น สาขาการตลาด, การบัญชี,
การบริ หารธุ รกิ จ ,คอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ ,การท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม,เลขานุ การ,
ภาษาต่างประเทศ
- นิสิต/นักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไป
สิ่ งทีค่ าดหวังจากการดาเนินการ
- นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงาน
- บริ ษทั ฯ ได้นักศึกษาที่มีศกั ยภาพในการทางาน และอาจพิจารณาในการรับเข้าเป็ นพนักงาน
ต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (16 ธันวาคม 2556 –31 มีนาคม 2558)
รายละเอียดการดาเนินการ
ตามเอกสารแนบ

โครงการรับนักศึกษาฝึ กงาน
คุณสมบัติของนักศึกษาทีพ่ จิ ารณารับเข้ าฝึ กงาน
- นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)ขึ้นไปสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ,คอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ,เลขานุการ, ภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น หรื อ
นิสิต/นักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไปสาขาวิชาบริ หารธุ รกิ จ, อักษรศาสตร์ , นิ เทศ
ศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ เป็ นต้น
- มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
- มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint)
และInternet
- สามารถฝึ กงานได้ตลอดระยะเวลาการเข้าร่ วมโครงการ
- เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี พร้อมปฏิบตั ิตามกฎระเบียบบริ ษทั และมาตรฐานคุณภาพของบริ ษทั ฯ
มุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งต่อการฝึ กปฏิบตั ิงาน
- มีความกระตือรื อร้น ขยันหมัน่ เพียร มีความอดทน
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม
- มีสุขภาพแข็งแรง
ขั้นตอนการสมัคร
การพิจารณารับเข้าร่ วมโครงการ บริ ษทั ฯจะพิจารณาเอกสารประกอบการสมัครที่ส่งมาครบถ้วน
โดยยึดหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ประกาศไว้เป็ นสาคัญ ทั้งนี้การพิจารณาของบริ ษทั ฯถือเป็ นที่สิ้นสุ ด โดยมี
ขั้นตอนการพิจารณารับเข้าร่ วมโครงการ ดังนี้
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารการสมัคร
ตามที่บริ ษทั ฯกาหนด
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการ
รายงานตัวและปฐมนิเทศการเข้าร่ วมโครงการ

หลักฐานการสมัคร
นักศึกษาต้องจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อใช้ในการยืน่ สมัครนักศึกษาฝึ กงาน ดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มใบสมัครโครงการ
นักศึกษาฝึ กงาน

2. หนังสื อขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
จากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
โดยระบุวนั เริ่ มและจบฝึ กงาน ตรง
ตามที่บริ ษทั ฯกาหนด
ถึง"รองผูอ้ านวยการใหญ่
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน)"

3. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับล่าสุ ด

4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

วิธีการสมัคร
บริ ษทั ฯ จะรับ ใบสมัค รทางไปรษณี ย ์ช่ องทางเดี ย วเท่า นั้นโดยส่ ง แบบฟอร์ ม ใบสมัครนัก ศึ ก ษา
ฝึ กงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาที่
บริษัท การบินกรุ งเทพ จากัด(มหาชน)
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 99 หมู่ 14 วิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร10900
ระบุหน้ าซองว่ า “โครงการรับนักศึกษาฝึ กงาน”
บริ ษ ทั ฯ ยึดถื อวันที่ ประทับตราไปรษณี ยร์ ั บเป็ นสาคัญ และเพื่ อความสะดวกของท่า น บริ ษทั ฯ
แนะนาให้ผสู ้ มัครจัดส่ งเอกสารมาทางEMS หรื อไปรษณี ยล์ งทะเบียนเพื่อท่านสามารถตรวจสอบสถานะการ
ส่ งเอกสารได้ดว้ ยตนเองผ่าน http://track.thailandpost.co.th/trackinternet
ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดรับสมัครเพื่อเข้ าร่ วมโครงการ แบ่ งเป็ น 4 ช่ วง คือ

ครั้งที่ 1

• วันเริ่ มการฝึ กงาน 17 มีนาคม 2557 - 30 พฤษภาคม 2557
• กาหนดวันเปิ ดรับใบสมัคร 16 ธันวาคม 2556 - 16 มกราคม 2557

ครั้งที่ 2

• วันเริ่ มการฝึ กงาน 2 มิถุนายน 2557 - 30 กันยายน 2557
• กาหนดวันเปิ ดรับใบสมัคร 1 - 31 มีนาคม 2557

ครั้งที่ 3

• วันเริ่ มการฝึ กงาน 4 สิ งหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557
• กาหนดวันเปิ ดรับใบสมัคร 16 - 30 มิถุนายน 2557

ครั้งที่ 4

• วันเริ่ มการฝึ กงาน 1 ธันวาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558
• กาหนดวันเปิ ดรับสมัคร 1 - 30 กันยายน 2557

กาหนดการรับนักศึกษาฝึ กงาน ปี 2557
วันประกาศรายชื่ อผู้เข้ า

วันประกาศรายชื่ อ

วันรายงานตัว

ผู้เข้ าร่ วมโครงการ

และปฐมนิเทศ

7 ก.พ.57

21 ก.พ.57

28 ก.พ.57

17 มี.ค.57

11 เม.ย.57

18 เม.ย.57

2 พ.ค.57

16 พ.ค.57

2 มิ.ย.57

16 - 30 มิ.ย.57

4 ก.ค.57

10 ก.ค.57

18 ก.ค.57

25 ก.ค.57

4 ส.ค.57

1 - 30 ก.ย. 57

10 ต.ค.57

17 ต.ค.57

31 ต.ค.57

7 พ.ย.57

1 ธ.ค.57

ครั้งที่

วันเปิ ดรับสมัคร

1

16 ธ.ค.56 -16 ม.ค.57

31 ม.ค.57

2

1 - 31 มี.ค.57

3
4

รับการสัมภาษณ์

วันสัมภาษณ์

วันเริ่มฝึ กงาน

สถานที่ และวันเวลาการฝึ กงาน
- สถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน ได้แก่ อาคารสานักงานใหญ่, อาคารทับสุ วรรณ สุ วรรณภูมิ , สนามบิน
สุ วรรณภูมิ, สนามบินสมุย, สนามบินเชี ยงใหม่ โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณานักศึกษาให้เข้ารับ การ
ปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสมและจานวนที่ตอ้ งการรับของหน่วยงาน
- วันเวลาฝึ กปฏิบตั ิงาน: วันจันทร์ ถึง วันศุ กร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 17.30 น. หรื อตามตารางการ
ทางานที่หน่วยงานเป็ นผูก้ าหนด (หยุด เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริ ษทั ฯ)

