
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ THAI Cargo Academy 
ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

_____________________________________ 
 
1. หน่วยงานรับผิดชอบ: บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา  และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่ว งชีวิต การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษยห์ัวข้อ 1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อเปิดโลกทัศน์
ร่วมกันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณาจารย์ และผู้ประกอบการในภาคธุรกิจให้มากขึ้น เพ่ือให้การ
ดำเนินงานด้านการพัฒนา นักเรียนและคณาจารย์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพ
ของ นักเรียนมัธยม และคณาจารย์ทั้งด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการ
ของภาคธุรกิจและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) จึงได้จัดทำโครงการ
ศึกษาดูงานเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ THAI Cargo Academy เพื ่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่าง
สถาบันการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา และหน่วยงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการสร้างความ
ร่วมมือ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและหน่วยงานของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนา
นักเรียนของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักเรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่พึงประสงค์และ
เป็นพลเมืองโลกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
   
 
 
 
 



 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้นักเรียน และ คณาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการขนส่งและการจัดการคลังสินค้าทางอากาศ 
กระบวนการปฏิบัติงานในคลังสินค้าภายในประเทศ และการบริหารจัดการสินค้า 
3.2 เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ นักเรียน และคณาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้อง
ตามความต้องการของภาคธุรกิจและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
3.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติ (Best Practice)  
3.4 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน การสอนกับประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ 
3.5 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และพัฒนาความร่วมมือระหวา่ง
สถาบันการศึกษาระดับมัธยมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
 
4.วัน เวลาและสถานที่ดำเนินงาน 
วันที่ 9 และ 16 ธันวาคม 2565 อาคารคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตปลอดอากร ณ สนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ   
 

5. กลุ่มเป้าหมายดำเนินงาน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จำนวน 45 คน (จำนวนรอบละไม่
เกิน 45 คน) 
 

6. รูปแบบการดำเนินงาน 
เป็นการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าขาเข้า – ขา
ออก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
  



 

 

7. กิจกรรมดำเนินงาน 
กิจกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
7.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องตาม
ความต้องการของภาคธุรกิจ 
7.2 กระบวนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าขาเข้า – ขา
ออก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
7.3 รูปแบบการบริหารจัดการ การขนส่งสินค้าขาเข้า – ขาออกและการแลกเปลี ่ยนการเรียนรู ้ระหว่าง
สถาบันการศึกษาระดับมัธยมกับหน่วยงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
7.4 การศึกษาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ    
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนานักเรียนเพ่ิม
มากขึ้น 
8.2 เกิดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อันจะนำไปสู่การขยายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาให้เข้มแข็ง 
8.3 สถาบันการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติ (Best Practice) กับหน่วยงานซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
8.4 สถาบันการศึกษามีการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์การจัดทำแบบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป  
  



 

 

9. กำหนดการ เติมรายละเอียด 
 

เวลา รายการ สถานที่ 

08.30 – 08.45 รวมพลนัดหมายชี้แจงขั้นตอนการศึกษาดูงาน 
อาคารคลังสินค้า
ภายในประเทศ  

08.45 – 10.00 
- การบรรยาย เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้า เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าทางอากาศ กฎหมายการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

อาคารคลังสินค้า
ภายในประเทศ 

10.00 – 10.10 พักเบรค  

10.10 – 11.30 

- สาธิตและฝึกปฏิบัติกระบวนการปฏิบัติงานในคลังสินค้าภายในประเทศ 
และการบริหารจัดการสินค้า ขาเข้า – ขาออก 
ขาเข้า ฝึกปฏิบัติ การรับสินค้าเข้าสู่ระบบ ด้านเอกสาร การตรวจสอบสินค้า 
การบรรจุสินค้าเข้าบรรจุภัณฑ์  
ขาออก ฝึกปฏิบัติ การสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์  
- สาธิตอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

อาคารคลังสินค้า
ภายในประเทศ 

11.30 – 12.25 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
อาคารคลังสินค้า
ภายในประเทศ 

12.30 – 13.30 

- เยี่ยมชมโรงเก็บเครื่องบิน (Hangar) และเยี่ยมชมห้องนักบิน ห้องโดยสาร 
และห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องบิน 
เรียนรู้การทำงานห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่องบิน  
เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในห้องนักบิน 

อาคารฝ่ายช่าง การ
บินไทยฯ 

14.00 – 15.00 

- ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานจริงในคลังสินค้าระหว่างประเทศ และการ
บริหารจัดการสินค้า ขาเข้า – ขาออก 
การรับสินค้า ขาเข้า - ขาออก  
การจดัการสินค้า การเก็บรักษาสินค้า ภายในคลังสินค้า  

อาคารคลังสินค้า 
เขตปลอดอากร 

 
10. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 990 บาทต่อท่าน 
จากงบประมาณที่ได้รับ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาดูงาน 
  



 

 

11. ระเบียบและข้อบังคับ 

1. ขอใหจ้ดัเตรยีมขอ้มลูต่างๆ ดงันี้  

a) รายชื่อนักเรียน และจ านวนท่ีครบถ้วน ของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละรอบ ส่งมอบให้กบั 

TFT  ล่วงหน้า 4 สปัดาห์ (ไม่นับวนัหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ก่อน

ก าหนดวนัทีจ่ะเขา้ดงูาน  

b) ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มเซน็ต์รบัรองส าเนาถูกตอ้งตวัจรงิ (ไม่รบัเป็น Soft file หรอื รปูถ่าย) 

ส่งมอบให้กบั TFT ล่วงหน้า 3 สปัดาห์ (ไม่นับวนัหยุดเสาร ์ - อาทิตย ์และวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์) ก่อนก าหนดวนัเขา้ดงูาน เพือ่สง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งในการขอท าบตัรการท่า เนื่องจากทางหอ้ง

บตัรตอ้งใชเ้วลาตรวจสอบ และออกบตัร   

c) ขอ้ก าหนดต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นกฎระเบยีบของทางการท่าอากาศยาน 

และทางการท่ามสีทิธิใ์นการปฎิเสธการออกบตัรใหถ้า้ไม่ตรงตามขอ้ก าหนด   

2. ขอใหส้ถาบนัการศกึษาก าชบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ TCA ไม่ใหน้ าเครื่องมอื Electronic ต่างๆ / กลอ้ง

ถ่ายรูป / Smart Phone เข้าไปภายในพื้นที่ Free zone เนื่องจากเป็นข้อก าหนดเข้มงวดของ

ทางการท่า ถา้ฝ่าฝืนตอ้งท าการส าแดงเพือ่ขอคนืดว้ยตวัเอง   

ในกรณีทีม่าดว้ยยานพาหนะของสถาบนัเอง ขอใหเ้กบ็ไวใ้นรถและมคีนดแูลอย่างใกลช้ดิ 

ในกรณีที่ให้ทาง DX อ านวยความสะดวกด้วยรถตู้ของ DX ขอให้เก็บในห้องประชุมที่จดัเตรียม

ให ้หา้มพกพาตลอดการเขา้ชมพืน้ทีป่ฏบิตังิาน  

3. การแต่งกายของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

a) ผู้เขา้ร่วมโครงการทุกท่านจะต้องสวมเสื้อเชิ้ตหรอืเสื้อโปโลและกางเกงขายาว ไม่อนุญาต ให้

ผูเ้ขา้ร่วมแต่งกายดว้ยเครื่องแบบอื่น เช่น เสือ้ยดื เป็นต้น หา้มสวมกางเกงยนีส ์กางเกงผา้ยดื/

รดัรปู 

b) สามารถสวมใสร่องเทา้ผา้ใบเพือ่ความคล่องตวั 

c) งบประมาณทีใ่ชด้ าเนินงาน ค านวนตามจ านวนบตัรผ่านการท่าของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  

  

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดด าเนินการตามขอ้ก าหนด  

ดว้ยความเคารพอย่างสงู  


